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 પ્રસ્તાલના 
ઈતતશાવનો અભ્માવ લતતભાન ેઢીને ભતૂકાના અભય અને લીયાત્રોની, યાષ્ટ્ર અન ે

વભાજવેલાની પ્રવતૃિની માદ અાલી. આજના વભાજને એ ભાગે આગ લધાલાની પ્રેયણા, 

દદળાસચૂન કયે છે. ભતૂકારીન દયસ્થથતત કે વ્મસ્તતનો અભ્માવ જનવમશૂને પ્રેયણા, ભાગતદળતન 

યૂા ાં ાડે છે. એ દ્દષ્ષ્ટ્િએ જોઈએ તો પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈને લતતભાન ઈતતશાવન ાં અભય 

અને લીયા ાત્ર ગણાલી ળકામ. એભણે યાષ્ટ્ર અને વભાજવેલાની પ્રવતૃિને ોતાના જીલાનન ાં 

એક અંગ ફનાલી દીધ ાં. એભાાંજ વભગ્ર જીલન વભતિત કયી દીધ ાં. 
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 જન્દ્ભ 

 પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈનો જન્ભ ૧૫-૧૨-૧૯૧૧ ના યોજ કીભ નજીક કઠોદયા 

(તા. ઓરાડ) ગાભભાાં થમો શતો. તતાન ાં નાભ કાનજીબાઈ અને ભાતાન ાં નાભ યાધાફશને શત  ાં. 

કાનજીબાઈના ફે વાંતાન શતા. એક પ્રભોદબાઈ અને ફીજા દશતેંદ્રબાઈ (ગ જયાતના ભતૂલૂત 

મ ખ્મ પ્રધાન) પ્રભોદબાઈ વૌથી ભોિા શતા. 

 પ્રાયું ભબક જીલન અને શળક્ષણ 

 પ્રભોદબાઈના તતા કાનજીબાઈ દેવાઈ થલાતાંત્ર્મ વેનાની શતા. એિરે લાયવાભાાં જ 

પ્રભોદબાઈને તતા તયપથી દેળપે્રભ, જનવેલા, વાદ  જીલન, ઉચ્ચ ચાદયત્ર્મ જેલા ગ ણો ભળ્મા 

શતા.  

 પ્રભોદબાઈ કે. દેવાઈન ાં તલદ્યાથી જીલન સ યત અને મ ાંફઈભાાં લીતય ાં. સ  યતની ગલભેન્િ 

શાઈથક ર ભાાં અભ્માવ કયીને તેભણે મ ાંફઈ ય તનલતવિિીની ભેદરકની દયક્ષા ાવ કયી. લધ  

અભ્માવ ભાિે પ્રભોદબાઈ દેવાઈએ મ ાંફઈની યોમર ઈન્સન્થિિય િ ઓપ વામન્વ અને મ ાંફઈની 

એષ્ફપથિન કોરેજભાાં પ્રલળે ભેવ્મો. એ વભમે દેળભાાં આઝાદીની રડત યૂજોળભાાં ચારતી 

શતી. તેનાથી પ્રભોદબાઈ પ્રબાતલત થમા. 

પ્રભોદબાઈ દેવાઈ મ ાંફઈભાાં અભ્માવ કયતા શતા તે દયતભમાન વામભન કભીળન ૧૯૨૭ 

બાયત આવ્ય ાં શત  ાં. વામભના કતભળનની દયખાથતને કોંગે્રવ તથા દેવના નેતાઓએ એકી અલાજે 

પગાલી દીધી. “વામભન ાછો જા” – ના નાયા દેળ બયભાાં ગ ાંજી ઉઠયા. મ ાંફઈભાાં વામભન 

કભીળના વાભે બાયે દેખાલો થમા. ફવ તમાયથી જ અન્મ તલદ્યાથીઓની જેભ તલદ્યાથી પ્રભોદબાઈ 

દેવાઈના શૈમાભાાં ણ આઝાદી ભાિે કઈક કયી છૂિલાની તભન્ના જાગી. અને તેઓ દેળની 

આઝાદીની રડતભાાં વક્રીમ ફન્મા. 

 આઝાદીની રડતભાું પ્રભદબાઈ દેવાઈન ું પ્રદાન 

પ્રભોદબાઈના તતાશ્રી કાનજીબાઈ દેવાઈ આઝાદીના રડતના વદક્રમ કામતકય શતા. તેથી 

થલાબાતલક ણે  ત્રોભાાં ણ એ ગ ણ આલે. એક પ્રતવધ્ધ કશલેત પ્રભાણે “”ભોયના ઈડાન ે

ચીતયલા ના ડ”ે ” તેલી જ યીતે કાનજીબાઈના ગ ણો તેભના  ત્રો પ્રભોદબાઈ દેવાઈ અને 

દશતેન્દ્રબાઈ દેવાઈભાાં ગ ૂાંથાઈ ગમા શતા. પ્રભોદબાઈ દેવાઈનો જાશયે જીલનભાાં પ્રલેળ તલદ્યાથી 

અલથથાથી જ થઈ ગમો શતો. ગાાંધીજીએ દેળલાવીઓને વતલનમ કાનનૂ બાંગભાાં જોડાલા 

અન યોધ કમો શતો. આ આંદોરનનાાં બાગરૂે ભીઠાના અન્મામી કામદાનો બાંગ કયલા 
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અભદાલાદથી દાાંડી(નલવાયી) સ ધી દમાત્રા કયી શતી એ દયતભમાન આ દાાંડીકચૂ સ યત 

જજફરાના ઓરાડ તાલ કાના ઉભયાછી ગાભાભાાં પ્રલેળી શતી.તે વભમે સ યત જજરાની વાંણૂત 

જલાફદાયી કાનજીબાઈ દેવાઈ(પ્રભોદબાઈના તતાજી) ને વોંલાભાાં આલી. તે દમાત્રા 

દયતભમાન એક ભોિી જાશયેવબાન ાં આમોજન કયલાભાાં આવ્ય ાં શત  ાં. જેભાાં પ્રભોદબાઈએ ણ બાગ 

રીધો શતો. તમાયથી તેઓ આઝાદીની રડતથી પ્રબાતલત ફન્મા. અભ્માવ છોડી દદધો અને 

ઓરાડ તાલ કાભાાં કોંગે્રવ તથા ગ્રાભ વેલાન ાં કામત કય ત. જાશયે જીલનની આ ળરૂઆતની 

કાયકીદદિના પ્રાયાંબભાાં ઓરાડભાાંથી વતમાગ્રશીઓ વાથે ઈ.વ. ૧૯૩૦ ભાાં તેભની ધડકડ થઈ 

શતી અન ે તેભને ચાયભાવની જેરની વજા કયલાભાાં આલી શતી. જેર ફશાય તનકતા જ 

 ન:યાષ્ટ્રીમ પ્રવતૃિભાાં જોડાઈ ગમા શતાાં. 

પ્રભોદબાઈ ઓરાડ તાલ કાભાાં આઝાદીની રડતને લેગ આી યહ્યા શતા.તેભાાં  ન: તલઘ્ન 

આવ્ય ાં. ૧૯૩૨ ભાાં પયી ાછી તેભની ધડકડ થઈ. ફે લતની વજા કયલાભાાં આલી. વજા યૂી 

થમા ફાદ ફભણા લેગથી તેઓ રડતભાાં જોડામા. તાલ કાભાાં વ ાંગઠનની કાભગીયી તેભણે ઉાડી 

રીધી.ગાભેગાભ પયીને તેભણે પ્રજાભા રડતની ચેતના જાગતૃ કયલાનો બગીયથ પ્રમાવ કમો. 

રોકોભાાંથી દારૂ-તાડીન ાં વ્મવન દૂય કયલાનાાં આળમથી દારૂ-તાડીનાાં થથોય ીકેદિિંગ કયી 

દરૂના ીઠા તોડલાની પ્રવતૃિ ણ ળરૂ કયી શતી. 

થોડા વભમ છી ફીજા તલશ્વય ધ્ધના ભાંડાણ થમા.લાઈવયોમે ૮ ઓગથિ ૧૯૪૦ ના યોજ “ 

ઓગથિ ઓપય” ની જાશયેાત કયી.જે કોંગ્રેવ વદશત ભોિા બાગનાાં યાજકીમ ક્ષોને દશિંદલાવીઓન ે

વાંતોલાભાાં તનષ્ટ્પ નીલડી. કોંગ્રેવે તેનો તલયોધ કમો. આ લખતે બ્રીિન ફીજા તલશ્વય ધ્ધના 

કયાાં વાંજોગોભાાંથી વાય થઈ યહ્ ાં શત  ાં. કોંગ્રેવ અંગે્રજ વયકાયને લધ  મ ૂાંજલણભાાં મકૂલા તૈમાય 

ન શતી. છતા બ્રબ્રદિવ વયકાયે દશિંદની વાંભતી લગય દશિંદને પયજજમાત ઈંગ્રેન્ડ વાથે ય ધ્ધભાાં વાભે 

કય ત શત  ાં. એનો તલયોધ કયલા ૧૧ ઓતિોફય ૧૯૪૦ ના યોજ વ્મસ્તતગત વતમાગ્રશની ળરૂઆત 

થઈ. આ વતમાગ્રશ ચાયા તબ્ફકાભાાં લશચેામેરો શતો. ઓરાડ તાલ કાભાાંથી  વ્મસ્તતગત 

વતમાગ્રશી તયીકે પ્રભોદબાઈ જોડામા શતા. ૧૯૪૧ ભાાં એભની ધયકડ થઈ અને જેરની વજા 

થઈ શતી. 

૧૯૪૨ ભાાં જ્માયે ગાાંધીજીએ “દશન્દ છોડો” આંદોરનની જાશયેાત કયી તમાયે વભગ્ર બાયત 

વદશત ગ જયાતભા ખણેૂ ખણેૂ આ આંદોરને લેગ કડયો શતો. ઓરાડ તાલ કાભાાંથી આ 

આંદોરનના અગે્રવયતયીકે પ્રભોદબાઈ શતાાં. તેથી ૧૯૪૨ તેભની પયીથી ધયકડ થઈ. 
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ઓરાડ તાલ કાભાાંથી તભેતન કાભગીયીની કદયના બાગરૂે ૧૯૪૬થી તેભને ઓરાડ તાલ કા 

કોંગે્રવ વતભતતના પ્રમ ખ ફનાલલાભાાં આવ્મા. 

ટૂાંકભાાં જોઈએ તો ક ટ ાંફભાાં યાષ્ટ્રબસ્તતના વાંથકાય શોલાથી છેક ફાણથી તેભણે અનેક 

ચલભાાં બાગ રીધો શતો. પ્રતમેક રડતભાાં જેરની વજા બોગલી શતી. ૧૭ લતની નાની ઉભયે 

તો તેઓ જેરભાાં ગમા. આભ, આઝાદીની રડતભાાં પ્રભોદબાઈ દેવાઈન ાં અમ ફમ પ્રદાન યહ્  છે. 

 શળક્ષણકે્ષતે્ર પ્રભદબાઈ દેવાઈન ું પ્રદાન 

તમાગ અને ફબ્રરદાનની ઉભદા યાષ્ટ્રીમ બાલનાથી યાંગામેરા પ્રભોદબાઈએ આઝાદી છી 

ઓરાડ તાલ કાભા અને સ યત જજફરાભાાં વશકાયી તથા તળક્ષણની પ્રવતૃત તલકવાલલાભાાં 

ોતાની જીંદગીના ફાકીના લો તલતાવ્મા શતા. વશકાયી ક્ષેત્રની ભાપક ઓરાડ તાલ કાભાાં 

તળક્ષણકે્ષતે્ર તેભન ાં મોગાદાન અમ ફમ યશલેા ામય ાં શત  ાં. ઓરાડ તાલ કો આતથિક અને ળૈક્ષબ્રણક 

ક્ષેતે્ર છાત ગણાતો. આઝાદી વભમે ઓરાડ તાલ કાભાાં એક ણ ભાધ્મતભક ળાા ન શતી. 

જેને કયણે તાલ કાની ળૈક્ષબ્રણક પ્રગતત અલયોધાઈ શતી. આલા વભમે પ્રભોદબાઈની દીધતદ્દષ્ષ્ટ્િન ે

કાયણે રોકોની તળક્ષણ તલમક ભખૂ વાંતોાઈ શતી. આઝાદી વભમે વયકાયે ખેડતૂોને જભીન 

ભશસેરૂભાાં જે યાશત આી શતી એ યાશતનો ઉમોગ પ્રભોદબાઈની વભજાલિથી તળક્ષણના ક્ષેતે્ર 

લાયલાની ખેડતૂોએ વાંભતત આી. જેને દયણાભે ઓરાડ ખાતે તાલ કાની શરેી ભાધ્મતભક 

ળાા (ભશાદેલળાશ્ત્ત્રી તલદ્યારમ ઓરાડ) ફનાલલાભાાં આલી. જેન ાં શે્રમ પ્રભોદબાઈને પાે 

જામ છે. તેભના પ્રમાવથી જ ઓરાડતાલ કા આઝાદદીન થભાયક કેયલણી ભાંડની થથાના 

કયલાભાાં આલી. આ ભાંડના નેજાશઠે તાલ કાભાાં ૧૨ થી ૧૫ જેિરી ભાધ્માતભક,ઉચ્ચત 

ભાધ્માતભક ળાાઓ ચાર ેછે. આ ઉયાાંત આ કેયલણી ભાંડ વાંચાબ્રરત વોંદાભીઠા આશ્રભળાા 

ણ ચરાલલાભાાં આલે છે. વભાજના નફા લગતના છાત લગતના ફાકો ભાિે તળક્ષણની વાથે 

વાથે તનલાવની ણ વગલડ કયલાભાાં આલી છે. તાલ કાના તલદ્યાથીઓને કોરેજ તળક્ષણ ભાિે 

ફશાય ના જવ  ડે તે ભાિે પ્રભોદબાઈના પ્રમાવોને રીધે આટ્તવ એન્ડ કોભવત કોરેજ 

ઓરાડની થથાના કયલાભાાં આલી જે છેફરા ૨૫ લતથી કામતયત છે. ઓરાડ તાલ કાના 

ઔદ્યોબ્રગક તલથતાય વભાાં કીભ (તાલ કો-ઓરાડ)ખાતે કીભ એજ્ય કેળન વોવામિી વાંચાબ્રરત 

પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈ તલદ્યાવાંક ર, કીભ આલેલ ાં છે. જેભાાં આજીલન પ્રમ ખ તયીકે 

પ્રભોદબાઈએ વેલા આી શતી. કીભ તથા આજ ફાજ ના ગાભોના તલદ્યાથીઓ ભાિે આ ળાા 

તળક્ષણન ાં ધાભ ફની ગય ાં. 
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આભ, પ્રભોદબાઈ કે. દેવાઈએ ળૈક્ષબ્રણક કે્ષતે્ર ઓરાડ તાલ કાભાાં ભશતલન ાં મોગદાન આપ્ય  

શત  ાં. જેના થકી આજે ઓરાડા તાલ કાના તલદ્યાથીઓ તળક્ષણ રઈ ળક્યા અને ોતાના 

જીલનનો તલકાવ વાધી ળક્યા. પ્રભોદબાઈ દેવાઈએ તળક્ષણ જગત ભાિે ઓરાડ તાલ કને 

ઘણીફધી વાંથથાઓ આી. ઓરાડ તાલ કાના ગયીફ ફાકોને તળક્ષણભમ ફનાલલાન ાં 

બગીયથ કામત કય ું.આભ પ્રભોદબાએ કે. દેવાઈ ભાત્ર થલાતાંત્ર વેનાની ના શતા,ણ વાચા અથતભાાં 

તળક્ષણના જીલ શતા. તલતલધ તળક્ષણ વાંથથાઓભાાં પ્રમ ખ-ઉપ્રમ ખ તયીકે યશીને તળક્ષણને 

યાજકાયણથી દૂય યાખી તળક્ષણના પ્રવાય ભાિે અમફૂમ વેલા આી શતી.આભ, પ્રભોદબાઈ કે. 

દેવાઈન ાં ઓરાડ તાલ કાભાાં ળૈક્ષબ્રણકકે્ષતે્ર ફહ મફૂમ પ્રદાન યશલે  ાં છે. 

 વશકાયી કે્ષતે્ર પ્રભદબાઈ કે. દેવાઈન ું પ્રદાન 

પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈએ ઓરાડ તાલ કાભાાં તેભજ સ યત જજફરાભાાં વશકાયી કે્ષતે્ર 

અનેક વાંથથાઓની થથાનાથી ભાાંડી તેભને પ્રગતતના વોાનો વય કયાલલા ઘણા લો સ ધી 

અમફૂમ વેલા યૂી ાડી શતી. ઓરાડ તાલ કા તથા સ યત જજફરાની અનેક ભશતલની વશકાયી 

વાંથથાઓને એભણે ક ળ નેતતૃલ  રૂ ાડ્ ાં શત  ાં. તેભનાભાાં યશરેી દીધતદ્દ ષષ્ષ્ટ્િ, થલચ્છ લદશલિ તથા 

ઉદાયતાને રીધે તાલ કાની વશકાયી વાંથથાઓએ ટૂાંક વભમભાાં અનેક તવન્સધ્ધઓ શાાંવર કયી 

શતી.તેથી પ્રભોદબાઈ વશકાયી ક્ષેત્રના ઈતતશાવભાાં બ્રબષ્ટ્ભ તતાભશન ાં બ્રફર દ ામમા શતા.  

તેભના નેતતૃલભાાં રોકોને વાંણૂત તલશ્વાવ શતો. જેને દયણાભે તલતલધ વશકાયી વાંથથાઓભાાં 

આજીલન ફીનશયીપ ચ ૂાંિાતા યહ્યા. આ દ છેક થલૈન્સચ્છક તનવતૃિ સ ધી ળોબાલતા યહ્યા.ધી સ યત 

દડષ્થરતિ કો.ઓ. સ્થતનિંગ તભફવ બ્રર. ધી  ર ોિભ પાભતવ કો.ઓ. કોિન જજતનિંગ એન્ડ પે્રવીંગ 

વોવામિી, ધી ઓરાડ ચોમાતવી તાલ કા વશકાયી ખયીદ-લેચાણ વાંઘ બ્રર., ધી મૂદ તલબાગ 

કો.ઓ. કોિન વેર વોવામિી બ્રર., કીભ તલબાગ વશકાયી ખેતીાક રૂાાંતય અને લેચાણ કયનાયી 

વશકાયી ભાંડી, ધી સ યત દડથરીતિ કો.ઓ.ફેંક બ્રર., ધી સ યત દડથરીતિ ઈન્ડથરીમર કો.ઓ. 

એવોતળમેળન બ્રર. જેલી અનેક વશકાયી વાંથથાભાાં  પ્રમ ખ, ઉપ્રમ ખ, તથા ફોડતના વભ્મો જેલા 

ભશતલના થથાનો ય બ્રફનશયીપ તનય સ્તત ામમા શતા. ધી સ યત દડથરીતિ કો.ઓ. સ્થતનિંગ 

તભરનાપ્રમ ખ તયીકે ૧૯૬૪ સ ધી વેલા આી. આ ભીરને દેળની વશકાયીકે્ષત્રની ભીરોભાાં 

અગ્રથથાને મકૂી શતી. તેઓએ ધી સ યત દડથરીતિ કો. ઓ. ફેંકનાપ્રમ ખ તયીકે જીલનના 

અંતતભકા સ ધી વેલા આી શતી. તેભણે તલતલધ વશકાયી વાંથથાઓભાાં જ દા જ દા શોદ્દા ય જે 

વેલા આી શતી તેનો ટકૂો ઈતતશાવ આ પ્રભાણ ેછે. 
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ક્રભ વુંસ્થાન ું નાભ શદ્દ શદ્દાની મ દત 

૧ ધી સ યત ડડસ્રીક્ટ ક.ઓ. સ્સ્શનિંગ શભલ્વ ભર. ચીપ પ્રભટય તથા 
પ્રમ ખ 

વનૌ ૧૯૬૪-૬૫ થી 
૧૯૭૪-૭૫ સ ધી 

૨ ધી પ ર ત્તભ પાભમવ ક.ઓ. કટન જજશનિંગ 
એન્દ્ડ પે્રશવિંગ વવામટી 

પ્રમ ખ વનૌ ૧૯૫૯ થી ૧૯૭૧ 
સ ધી 

૩ ધી ઓરાડ ચમામવી તાલ કા ખ.લે વુંઘ ભર. પ્રમ ખ વનૌ ૧૯૪૯ થી ૧૯૭૪ 
સ ધી 

૪ ધી મ દ શલબાગ ક.ઓ.કટન વેલ્વ 
વવામટી ભર. 

ભેનેજજિંગ ફડમના 
વભ્મ 

વનૌ ૧૯૫૨ થી ૧૯૮૪ 
સ ધી 

૫ કીભ શલબાગ વશકાયી ખેતી ાક રૂાુંતય અને 
લેચાણ કયનાયી વશકાયી ભુંડી ભર. 

ભેનેજજિંગ ફડમના 
વભ્મ 

વનૌ ૧૯૫૯ થી ૧૯૮૪ 
સ ધી 

૬ ઓરાડ તાલ કાઆઝાદ ડદન સ્ભાયક કેલણી 
ભુંડ 

પ્રમ ખ વનૌ ૧૯૪૮ થી મતૃ્ય  
મમત 

૭ વાધના ક ટીય કટેજ શસ્સ્ટર કીભ પ્રમ ખ વનૌ ૧૯૫૩ થી મતૃ્ય  
મમત 

૮ કીભ એજ્ય કેળન વવામટી ઉપ્રમ ખ વનૌ ૧૯૫૦ થી ૧૯૫૨ 
સ ધી 

૯ ધી સ યત ડડસ્રીક્ટ ઈન્દ્ડસ્રીમર ક.ઓ. 
એવશળમેવન ભર. 

પ્રમ ખ, 
ઉપ્રમ ખ,ડામયેક્ટ
ય 

૧-૭-૬૭ થી ૩૦-૬-૭૪ 
સ ધી 

આભ, પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈએ ઉયોતત વશકાયી વાંથથાઓભાાં જ દા જ દા શોદ્દાઓ 

ઉય તનથલાથત વેલા આી. તાલ કા તથા સ યત જજફરાભાાં વાંથથાઓના તલકાવભાાં ભશતલન ાં 

મોગદાન આપ્ય ાં શત  ાં. એને કાયણે વશકાયી કે્ષત્રના ઈતતશાવભાાંતેઓ બ્રબષ્ટ્ભતતાભશન ાં થથાન 

ામમા શતા.વશકાયી કે્ષત્રના બેખધાયી તયીકે ણ તેભને ઓખલાભાાં આલે છે. થલચ્છ લદશલિ 

કયલાની ત્રેલડ તથા ઉદાયતાને રીધે તલતલધ વશકાયી વાંથથાઓભાાં આજીલન બ્રફનશયીપ ચ ૂાંિાતા 

યહ્યા. આભ, પ્રભોદબાઈ કે. દેવાઈએ ઓરાડ તાલ કાભાાં અને સ યત જજફરાની વશકાયી 

વાંથથાઓને ક ળ નેતતૃલ રૂૂ ાડ્  શત  ાં. અને તે દ્વાયા રોકોના જીલનધોયણને ઊંચ ાં રાલલા 

ભશતલની તન:થલાથત વેલા ફજાલી શતી. આજે ણ સ યત જજફરાભાાં વશકાયી કે્ષતે્ર તેભન ાં નાભ 

ગલતથી રેલામ છે. 
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 પ્રભદબાઈ કે. દેવાઈન ું વાભાજજક કે્ષતે્ર પ્રદાન 

વશકાયી અને ળૈક્ષબ્રણક કે્ષતે્ર પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈબ ાં મોગદાન વૌથી તલળે ાન્ય ાં 

તદ્દઉયાાંત વભાજવેલાની ભાનલતા બયી પ્રવતૃિ ઓ વાથેનો તેભનો નાતો અતિૂ શતો. કીભ 

ખાતે વાધના ક દિય કોિેજ શોસ્થિર થથાનાભાાં પ્રભોદબાઈનો તવિંશ પાો યશલેા ામમો શતો. 

આ શોસ્થિરભાાં વભાજના તભાભ લગોને ોામ તેલી તફીફી સ તલધા  યી ાડલાભાાં આલી 

છે.. વભાજવેલા, યાષ્ટ્રવેલાની પ્રવતૃિ વાથે જેઓ મતૃય  મતન્ત જોડઈ યહ્યા શતા. તેભને 

તાલ કાના રોકોનો જ નદશિં યાંત   વભગ્રબાયત લાવના રોકો ભબૂ્રર ળકે એભ નથી. તેભની 

વેલાની પ્રવતૃિની બાયત વયકાયે ણ નોંધ રીધી શતી. અને તેથી ૧૯૩૩ ભાાં શ્રીપ્રભોદબાઈ 

દેવાઈને બયત વયકાયના તે વભમના ગશૃભાંત્રી શ્રી ળાંકયરાર ચૌશાણના શથતે “ કાકાવાશફે 

ગાડગીર યાષ્ટ્રીમ એલોડત” એનામતા થમો શતો. 

 વભાન 

થલાતાંત્ર્મવેનાની, વશકાયીક્ષેત્રના બીષ્ટ્ભ તતાભશ, વભાજલાદના થલપ્નદ્દ ષષ્ટ્િા, વાદગી વાંમભ 

અને વેલાની વૌમમમતૂતિ, વશકાયી ઋબ્રચકતભિ દધીબ્રચ, આભ આદભીની અસ્થભતાના જાગ્રત શયી, 

તળક્ષણ ક્ષેત્રના મફૂમ તનષ્ટ્ઠ અતધષ્ટ્ઠાતા, આજીલન ગાાંધીલાદી યાંગે યાંગામેરા ગાાંધીય ગના આદળત 

નેતાશ્રી પ્રભોદબાઈ કનૈમારાર દેવાઈન ાં તા. ૦૯-૦૧-૨૦૦૧ ના યોજ આકથભીક અલવાન થતા 

ઓરાડ તાલ કાએ જ નશીં યાંત   વભગ્ર ગ જયાતે એક અદના વભાજવેલક અને વશકાયી 

કે્ષત્રના પ્રથભ શયોના નેતા ગ ભાવ્મા.આજે ણ રોકો ગલતથી તેભન ાંનાભ રે છે. અને માદ કયે 

છે. ધન્મ છે આલા તલયવતૂોને જમદશિંદ. 
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