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પ્રસ્તાળના : 

અમતૃરાર તલ. ઠક્કય (ઠક્કયફાા)એ બીર વેલા ભડંન પ્રમખુ આદદલાવીઓભાથંી ફને તેવુ ં સ્લપ્ન 

આઝાદી શરેા વેલેલુ ંજે ઈ.વ. ૧૯૮૦ભા ંશ્રી જરાજીબાઈ. કે. ડીંડડ પ્રમખુ થતા વાકાય થયુ.ં શ્રી જારજીબાઈ 

કે ડીંડડે તાનુ ંવભગ્ર જીલન આદદલાવીઓના દયેક પ્રશ્નને ઉજાગય કયી તેભ ન વાભાજજક, ળૈક્ષણણક, આતથિક 

અને યાજકીમ ઉત્કષ કયલાના વતત પ્રમન્દ્ત કયતા યહ્યા.  બીર વેલાના પ્રથભ આદદલાવી પ્રમખુ અને ટ્રસ્ટી, 

દાશદ વવંદીમ ક્ષેત્રના લૂષ વાવંદ તેભજ અનેક વશકાયી તથા વાભજજક વસં્થાઓ વાથ ેવકંામેરા યહ્યા શતા, 

તેઓ શ્રીનુ ં વંણૂષ જીલન તન:સ્લાથી,  તનખારવ, તનષ્કટ અને યમજુી સ્લબાલ વાથે આદદલાવી વભાજ ભાટે 

પ્રેયણાદામી યહ્ુ ંશત ુ ં.    

પ્રારંભભક જીળન : 

 બીર વેલા ભડંના પ્રથભ આદદલવી પ્રમખુ એલા .ૂસ્લ.શ્રી જારજીબાઈ કે. ડીંડડન જન્દ્ભ ઝારદ 

તાલકુાના ભરલાવી ગાભે તા: ૧૬ જુન ૧૯૧૭ના ં યજ થમ શત. જારજીબાઈના લૂષજનુ ં મૂ લતન 

યાજસ્થાનનુ ંકુળરગઢ શત ુ.ં1 યંત ુત્મા ંતેભના દયલાય ય ચયીના ગનુાઓનુ ંતશભતનામુ ંલાયંલાય નાખલાભા ં

આલતુ ં  શલાથી કંટાીને ફાજુભા ંઆલેર ઝારદ તાલકુાના ભરલાવી ગાભ ેસ્થામી થમા શતા. જારજીબાઈએ 

પ્રાથતભક તળક્ષણ બીર વલેા ભડં દ્વાયા વચંાણરત ટીંટડી આશ્રભભા ંરીધુ ંશત ુ.ં અને ભેટ્રીકન અભ્માવ દેલગઢ 

ફાયીમાભા ંવય યણજીતતવિંશ શાઇસ્કુરભાથંી ભેવ્મ શત. જારજીબાઈભા ંઉચ્ચ તળક્ષણ અને વેલાબાલી ભાનવ  
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 તૈમાય કયલાભા ંશ્રી ાડુંયંગ લણીકય અને ડાહ્યાબાઈ નામકન પા શત .તેઓની પ્રેયણાથી જ બીર વેલા 

ભડંભા ંજડામા શતા.2 

 

 

ભી સેળા મડંલના સેળક તરીકે :  

ઈ.વ.૧૯૩૭ભા ં જારજીબાઈએ ભેટ્રીકન અભ્માવ ણૂષ કયી બીર વેલા ભડંભા ં જડામા. ળરૂઆતભા ં

તેભની કાભગીયીભા ંઓપીવ અને દુષ્કા યાશતનુ ંશત ુ.ં ત્માય ફાદ થડ વભમ ભાટે જેવાલાડા આશ્રભભા ંતળક્ષક 

તયીકે અને ઝારદના ટીંટડી આશ્રભભા ંવ્મલસ્થાક તયીકેનુ ંકાભ કયેલુ.ં અને છી ભડંના વેલકભાથંી ૨૦ 

લષની દીક્ષા રઇ ઈ..વ. ૧૯૪૩ થી ૧૯૮૦ સધુી ઉ પ્રમખુ અને ઈ.વ.૧૯૮૦ થી જીલનના અંત સધુી પ્રમખુ 

તયીકે કામષયત શતા.3 આભ તેભનુ ંવભગ્ર જીલન આદદલાવીઓના ઉત્કષભા ંતલતાવ્યુ.ં 

સળોદય યોજનાના સચંાક તરીકે : 

ઈ.વ.૧૯૪૯-૫૦ભા ંમુફંઈ વયકાયે દાશદ - ઝારદ તાલકુાઓ ભાટે ભીયાખેડી મકુાભે વલોદમ મજના ભજુંય 

કયેરી. આ મજનાના વચંારનની તભાભ જલાફદાયી શ્રી જારજી બાઈ .કે. ડીંડડ ને વોંલાભા ંઆલેર. તેભને 

આ કાભભા ં બીર વેલા ભડંના કામષકતાષઓ અને ગરુુજન એલા શ્રી રક્ષ્ભીકાતં શ્રીકાતં અને શ્રી ડાહ્યાબાઈ 

નામક ભાનદ વચંારક તયીકે ભાગષદળષન આતા યશરેા.4 

 આ મજનાભા ંઝારદ અને દાશદ તાલકુાના ૪૫ ગાભની વદંગી કયલાભા ંઆલેરી. ગ્રામ્મ તલસ્તાયની 

તભાભ વભસ્માઓને ધ્માનભા ંરઇ તલકાવની અનકેતલધ મજનાઓ જેલી કે કુલા ખદાલલા જુના કુલા ઊંડા 

કયલા તાલ ખદાલલા લગેયે ળરુ કયલાભા ં આલેરી. શ્રી જારજીબાઈ ડીંડડ ની વતત દેખયેખ તથા 

ભાગષદળષનથી વલોદમ મજના દ્વાયા વારંુ એવુ ંકાભ કયલાભા ંઆવ્યુ.ં તેથી ગાભડાઓન વાય તલકાવ થમ જે 

આજે ણ આ ગાભભા ંજલા ભે છે. 
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સસંદ સભ્ય તરીકે : 

સ્લતતં્ર બાયતની ફીજી રકવબાની (ઈ.વ. ૧૯૫૭-૬૨) વાભાન્દ્મ ચ ૂટંણીભા ંફમ્ફ ે (મુફંઈ)યાજ્મની 

દાશદ (ST) વીટ ભાટે કોંગેવ (INC) ક્ષ તયપથી બીર વેલક અને આદદલાવીઓના તલતલધ પ્રશ્નને લાચા 

આનાય એલા શ્રી જારજીબાઈ ડીંડડ ને ટીકીટ પાલલાભા ં આલી. ફીજી ફાજુ  અક્ષ તયીકે ફાયીઆ 

શીયાબાઈ કુલેયબાઈ તેભની વાભે ઉંબા શતા.  જેભા ં  દાશદ વવંદીમ(ST) વીટ યથી જારજીબાઈ જગંી 

ફહુભત થી ચ ૂટંામ આલેરા.5  આભ સ્થાતનક રેલરે આદદલાવીઓના પ્રશ્નને ઉજાગય કયનાયને  દદલ્શી જલાનુ ં

થમેલુ.ં રકવબાભા ં ણ આદદલાવીઓના તલતલધ વભસ્માઓ ફાફતે પ્રશ્ન કયેરા. વવંદ તયીકે ખાવ ધ્માન 

દયલા જેલી ફાફત એ છે કે, રકવબાના એક વવંદ તયીકે તેભને જે ગાય બથ્થા ભતા તે બીર વેલા 

ભડંભા ંજભા કયાલતા અને ત્માય ફાદ ભડં તેભને જે લેતન આે તેભાથંી જ તેભનુ ંઘયખચષ કયતા.6 બીર 

વેલા ભડં અને લતન પ્રત્મેના અાય રાગણીને  કાયણે જમાયે ફીજીલાય કોંગે્રવ તયપથી વવંદ વભ્મ તયીકે 

વદંગી વાભે સ્લૈચ્ચ્છક તનવતૃિ રઇ સ્થાતનક સ્લયાજ્મભાથંી રકવેલા કયલાનુ ંનક્કી કયુું. 

સ્થાનનક સ્ળરાજ્યમા ં અને સહકારી કે્ષતે્ર : 

દાશદ તાલકુા ચંામતભા ં  ઈ.વ.૧૯૬૫ થી ૧૯૭૪ સધુી પ્રમખુ તયીકે અને ત્માયફાદ ચંભશાર 

જીલ્રા ચંામતભા ંચંભશાર જીલ્રા તળક્ષણ વતભતતના અધ્મક્ષ, જીલ્રા વભાજ તળક્ષણ વતભતત, બાલનીમભન 

યુલઠા વતભતત, જીલ્રા છાત લગષ વતભતત તથા જીલ્રા દારૂફધંી વતભતતઓભા ં વભ્મદે યશી  નોંધ ત્ર 

વેલાઓ આેરી છે.7 

તાલકુાઓ તથા જીલ્રાની તલતલધ વશકાયી વસં્થાઓભા ંપ્રતતતનતધત્લ ધયાલતા શતા. ‘બાયતીમ આદદભ 

જાતત વેલક’ વઘંના આજીલન વભ્મ અને ઉ પ્રમખુ, ઝાબઆુ જીલ્રાના અતત છાત એલા કઠલાડા મકુાભે 

આલેર વસં્થાના પ્રમખુ, દાશદ ખયીદ લેચાણ વઘંના ભાનદ ભતં્રી, છામાણ ગ્રુ જગંર વશકયી ભડંીના 

સ્થાક અને ચેયભેન લગેયે કે્ષતે્ર દદરથી વેલાઓ કયેરી છે. 

ભી સેળા મડંલના ઉ પ્રમખુ અને પ્રમખુ તરીકે :   

જારજીબાઈ ઈ.વ.૧૯૩૭ભા ં૨૦ લષની ઉંભયે જ બીર વેલા ભડંના વેલક અને ત્માયફાદ ૨૦ લષની 

દીક્ષા રઇ વેલા મજ્ઞભા ંજપ્રાવ્યુ.ં ળરૂઆતભા ંઓપીવ કાભ અને ઈ.વ .૧૯૪૩ થી ૧૯૮૦ સધુી રગબગ ૩૭ 

લષ સધુી બીર વેલા ભડંના ઉ પ્રમખુ તયીકે વેલાઓ આી શતી, એટરે જ જમાયે ઈ.વ. ૧૯૮૦ભા ંબીર 

વેલા ભડંની સલુણષ જમતંી પ્રવગેં ભડંના ચાલ ુપ્રમખુ શ્રી ડાહ્યાબાઈ નામકે ઠક્કયફાાની અંતતભ ઈચ્છા 

મજુફ ભડંનુ ંવચંારન આદદલાવીઓ કયે એલી ઈચ્છા દળાષલી વચંારન કયી ળકે તેલા આદદલાવી કામષકતાષઓ 



Research Guru Volume-11, Issue-3(December-2017) (ISSN:2349-266X) 

Page 551 of 5Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed) 

ણ તૈમાય થઇ ગમેરા શઈ તેથી શ્રી ડાહ્યાબાઈએ સ્લૈચ્છાએ પ્રમખુ દેથી ખવી જલાની ઈચ્છા દળાષલી તેભના 

ફદરે ભડં ભાથંી તૈમાય થમેરા અને મુફંઈ યતુનલવીટીભાથંી વને ૧૯૩૭ભા ં ભેટ્રીક થમેર એલા શ્રી 

જારજીબાઈ કે ડીંડડ પ્રમખુ દ વબંાે તેલી જાશયેાત કયેરી.8 આ જાશયેાતને ભડંના ટ્રસ્ટી એલા શ્રી 

ભયાયજી દેવાઈ અને ઉસ્સ્થત અન્દ્મ ભડંના શદે્દદાયએ અને જાશયે જનતાએ લધાલી રીધી. આભ બીર 

વેલાન ફશ અનબુલ ધયાલતા શ્રી જારજીબાઈ ઈ.વ.૧૯૮૦ભા ંબીર વેલા ભડંના પ્રમખુ થમા. 

બીર વેલા ભડંના પ્રમખુ ફનતા ભડંની પ્રવતૃતઓન વ્મા લધાયી ગજુયાત અને બાયતના 

આદદલાવીઓની વેલા કયલાના પ્રમત્ન કયેરા. તેભની કાભગીયી જઈએ ત પ્રઢ તળક્ષણ, અંફય ચયખા કેન્દ્ર, 

બતુનમાદી ભદશરા અધ્માન કેન્દ્ર, આદદલાવી ભદશરા કેન્દ્ર, દાઈ કેન્દ્ર લગેયે પ્રવતૃતઓ તલસ્તયી શતી.9 વાથ ે

વાથે ઠક્કય ફાા અને અગાઉના પ્રમખુ દ્વાયા ચારી આલતી યંયાઓને ણ ભજબતુ યીતે વાચલી શતી 

.તેભના પ્રમખુ દે ભશત્લની કાભગીયીભા ંપ્રઢ જ્ઞાન ભેલેલુ ંભરૂી ન જામ તે ભાટે ભડં દ્વાયા ખાવ કેન્દ્ર 

ચાલ ુ કયામેરા .જન તળક્ષણ તનરામભ કેન્દ્ર સ્થાલાની કેન્દ્ર વયકાયની મજના અન્દ્લમે દાશદ ઝારદ 

તાલકુાઓભા ં ૩૦-૩૦ની વખં્મભા ંઅને પ્રઢ તળક્ષણ મજનાભા ં ૧૫૦-૧૫૦ના ફે લગો ળરુ કયલાભા ંઆવ્મા 

શતા.10  

સમાન :  

.ૂસ્લ શ્રી જારજીબાઈ ડીંડડે આદદલાવીઓના કલ્માણભા ંજ તાનુ ંકલ્માણ ભાનેલુ.ં જારજીબાઈના આ 

વેલા મજ્ઞભા ંતેભના ંધભષત્ની કન્દ્કુફેનન પા ણ અમલુ્મ શત. વાથ ેવાથે અન્દ્મ આદદલાવી બીર વેલક 

જેલા કે રૂાજી યભાય, રારચદંબાઈ તનનાભા અન ેતેભની ધભષત્ની શીયાફેન તનનાભા, દીતાબાઈ ફાભણીમા 

અને રારીફેન લગેયે ણ તળક્ષણ ભેલી આદદલાવીઓની કલ્માણની પ્રવતૃતઓ જલા ભે છે. જારજીબાઈ ના 

વભગ્ર જીલનને શ્રીભતત ઇરાફેન દેવાઈના સુ્તક “ધૂસગુધં”ભા ંનોંધ ેછે તેભ “આદદલાવી વભાજના કલ્માણ 

ભાટે જીલનના અંત સધુી ઝઝૂમ્મા, તન:સ્લાથી, તનષ્કટ અને તનખારવ વ્મસ્તતત્લ ધયાનાય તેભ જ સ્ષ્ટ લતતા, 

યમજૂ સ્લબાલને રીધે બીરના દદરભા ં શભંેળા ંઅભય યહ્યા છે.” આલા જારજીબાઈન  ઈ.વ.૧૯૯૫ભા ં ૭ભી 

ઓગસ્ટ ના યજ  અલવાન થયુ ંશત ુ.ં 
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