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વાયાાંળ: 

આભ જલા જઈએ ત વભમાાંતયે દલરતધ્ધાયના પ્રમત્ન થતા યહ્યા છે. તેભાાં વો પ્રથભ બદુ્ધ 

અને ભશાલીય સ્લાભી દ્વાયા અસ્શૃ્મતા દૂય કયલાના પ્રમત્ન થમા છે. ભધ્મયગુભાાં 

યાભાનાંદ,કફીય,નાનક,નયસવિંશ ભશતેા જેલા વાંત સધુાયકએ ણ પ્રમત્ન કયેરા છે. ૧૯ભી અને 

૨૦ભી વદી દયમ્માન ણ વભાજસધુાયક અને સધુાયક વાંસ્થાઓ દ્વાયા દલરતધ્ધાયની પ્રવસૃિઓ 

થઇ શતી. જેભાાં ડૉ. યભેળચાંદ્ર યભાયનુાં મગદન ભશત્લનુાં છે. 

પ્રસ્તાલના: 

બાયતભાાં લિટિળ યાજ્મની સ્થાના થલા વાથે જ ાશ્ચાત્મ સળક્ષણ અને ાશ્ચાત્મ વાંસ્કૃસતના 

આક્રભણન પ્રાયાંબ થમ. એિરે ભશાયાષ્ટ્રના બધુ્ધ્ધભાનએ એભના યુાણા ગ્રાંથ અન ેપ્રાલચન 

વભાજયચના, પ્રાચીન વાંસ્કૃસત અને યુાણા તત્લનુાં મૂગાભી દ્ર્ષષ્ટ્િીથી યીક્ષણ અન ેટયક્ષણ 

કયલા ભાડ્ુાં. એ ભાંથનને કાયણે તેજસ્લી સલચાયનુાં સનભાાણ થલા રાગયુાં. એ નુરુધ્ધયના એક 

સલબાગના પેયપાયને કાયણ ે ટશિંદુ ધભાની  ભાનસવક અને વાભાજજક ગરુાભી સલરુધ્ધ ભશાત્ભા 

જ્મતીયાલ ફુરે દ્વાયા સળક્ષણ, વભાનતા અને વભાન અલવય ભાિે કાયલાભાાં આલેર  એ એક 

પ્રકાયન સલદ્રશ જ કશલેામ. ભશાત્ભા ફુરેન વત્મળધક વભાજ અન ેદમાનાંદ વયસ્લતીન આમા 

વભાજ, યભશાંવ અને પ્રાથાનાવભાજે વાભાજજક,ધાસભિક અન ે સળક્ષણ સલમક આંદરન 

કમાા.રકટશતલાદી ગાર શટય દેળમખુ,ન્મામમસૂતિ યાનડ ે અન ે વભાજસધુાયક આગયકયના 

સલચાયએ વાભાજજક સધુાયકનુાં વભથાન કયુા. યાજસિ ળાહ ૂ છત્રસતએ તાની ધીયજણૂા 

કૃસતશયૂતાથી વભાજજક ક્રાાંસતને પયી એકલાય જયળયથી ગસત આી. એ જ કાયણે ભશાયાષ્ટ્રભાાં 
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વભાજક્રાાંસતનુાં એક કદભ આગ લધ્યુાં.  એભ છતા બાયતભાાં અસત શદુ્ર ભાનલાભાં આલેર સનમ્ન 

વભાજ ઉચ્ચ ટશિંદુ વભાજની વાભાજજક, ધાસભિક અને યાજનૈસતક ગરુાભીની ગતાાભાાં અગાઉની 

જેભ જ ટશન -ટદન શારતભાં વડી યહ્ય શત.યગુ યગુભાાં અસ્શૃ્મ, અદળાનીમ, અલણા, અંત્મજ, 

અસતશદુ્ર, ાંચભ, નાભશદુ્ર ભાનલાભાં આલેરા આ વાભાજભાાં થડી પ્રગસતની ટશરાચાર દેખાલા 

રાગી. એભ છ્તા, એભનાભાાં આત્ભવન્ભાન અન ે આત્ભતેજ, આત્ભસલશ્વાવ અન ે સ્લાલબભાન 

એિરેકે ભાનલતાનુાં નલચતેન્મ સનભાાણ કયલાન ુ ભશાનકામા સલશ્વ સલભૂણ ડ. ફાફાવાશફે 

આંફેડકયે કયુા. આંફેડકયથી પ્રબાસલત થઈ તેભને આદળા ફનાલી ઘાણા ફધાએ વભાજના 

ઉત્થાન ભાિે પ્રમત્ન કમાા તેભાાં ગજુયાતભાં એક નાભ ડૉ. યભેળચાંદ્ર યભાયનુાં ણ છે. 

ડૉ.રમેશચદં્ર રમાર :  જીિન-કિન 

 ડૉ.યભેળચાંદ્ર યભાયન જન્ભ ૨૧/૧૧/૧૯૩૫ના યજ તા,જજ. ગાાંધીનગયના લેડા નાભના નાના 

ગાભભાાં થમ શત.આભ ત તેઓનુાં મૂ લતન લવાઈ (ડાબરા) તા- સલજાયુ, જજ- ભશવેાણા 

યાંત ુવાભાજજક ટયલાજ મજુફ પ્રથભ ફાકના જન્ભ લખતે ભાાં તાના સમયભાાં યશ ે છે. એ 

વ્મલસ્થાને અનવુયતા તેઓન જન્ભ ભવાભાાં થમેર છે.વાભાન્મ ચભાય કુટુાંફભાાં જન્ભેરા 

ડૉ.યભેળચાંદ્રના ીતાશ્રી નુાં નાભ સળલયાભ ભતીબાઈ યભાય, તેભની ભાતાનુાં નાભ જીલીફને 

શત ુાં. તેઓ ત્રણ બાઈઓ શતાાં.વોથી ભિાબાઈનુાં નાભ બગલાનદાવ, તેભનાથી નાના ળાંકયરાર 

અને વોથી નાના ળીલયાભબાઈ.ળીલયાભબાઈ ક્યાયેમ સ્કરૂ ગમેરા ન શતાાં ધેય થડુાં લાાંચતા 

રખતા ળીખેરા શતાાં.ભાતા જીલીફેન લફરકુર બણરેા ન શતાાં.૧૨ લાની ઉભાંયે જીલીફેન તેભનાાં 

ફાજુીને ખેતીકાભભાાં ભદદ કયતાાં. નાનણભાાં તેઓનાાં રગન થઇ ગમેરાાં. ૧૫લાની લમે ત 

તેઓ અભદાલાદભાાં આલી સભરભાાં લાઇન્ડીગ ખાતાભાાં નકયી કયતાાં શતાાં. અભદાલાદભાાં આ 

વભમગાાભાાં ઘણી ફધી સભર ળરુાં થઇ શતી. ગાભભાાં જાસતગત અત્માચાય વશન કયલ 

ડત,જભીન શતી નશી ભજુયી સવલાઈ કઈ થતુાં નશી. આથી ળીલયાભબાઈ અભદાલાદ આલી 

સભરભાાં કાભદાય તયીકે જડાઈ ગમા વાથે જીલીફેન ણ આલી ગમા.યભેળબાઈને અંફારાર 

નાભે એક બાઈ છે અન ે ડાશીફેન નાભ ે એક ફશને. યભેળબાઈ આ ત્રણેભાાં વોથી ભિા ભાિે 

નાનણથી જ જલાફદાયીઓ પ્રત્મે તેઓ વબાન યશરેા. આ ગણુ આજે ણ જલા ભે છે.આભ, 

નાના કુટુાંફભાાં ખાડાલાી ચારીભાાં તેભન ઉછેય થમેર.ફાણભાાં ૧ થી ૪ ધયણ સધુીન 

અભ્માવ, ત્માયફાદ ૫ થી ૭ ન અભ્માવ, ફીએડ અને સનવતૃી રેલાની ઉભયે ીએચ.ડી.ની 

દલી ભેલી આભ તેઓ આજીલન અભ્માસ ુ શલાન ખ્માર આલે છે. અંફારારબાઈ ણ 
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અભ્માવભાાં શોંસળમાય શતાાં. તેઓએ ગ્રેજ્યએુળન ફાદ એક લા એર.એર.ફી. ન અભ્માવ કયેર 

ત્માયફાદ અભ્માવ છડી દીધેર અને અભદાલાદ મ્યસુનસવર કોયેળનભાાં એસ્િાબ્રીળન 

ડીાિાભેન્િભાાં નકયી કયલા રાગમા અને છેલ્ર ેસસુપ્રિેન્ડડેની સ્િ યથી સનવિૃ થમા તેભના 

ત્નીનુાં નાભ ચાંચફેન યાભજીબાઈ યભાય તેઓ રૂારનાાં યશલેાવી છે.ઘયભાાં અભ્માસવક 

લાતાલયણ ન શલા છતાાં સળલયાભબાઈના ભઢે ફાફાવાશફે આંફેડકયની લાત વાાંબતા 

તેઓના અભ્માવથી તેઓ પ્રબાસલત શતાાં.ફાફાવાશફેની લાત વાાંબી તઓેને ણ અભ્માવ 

કયલા ભાિેની પે્રયણા ભી. તેભણ ે ધયણ ૧થી૪ ન અભ્માવ યલખમારની ભેથડીસ્િ સ્કુરભાાં 

કમો. આથી ફાણથી જ તેઓ અંગ્રેજી સલમ યત્લે આકાામા અને આગ જતા ખફુ વારુાં 

અંગ્રેજી જાણતા થમાાં. ધયણ ૫ થી ૭ ન અભ્માવ તેઓએ વયવયુ મ્યસુનસવારીિી ળાા નાં. 

૧ ભાાંથી કયેર.ત્માયફાદ બાયતી સલદ્યારમ અને તે છી વયસ્લતી સલદ્યારમભાાં અભ્માવ કમો. 

વયવયુ થી ૧૯૫૫ભાાં તેઓએ એવ.એવ.વી.ની યીક્ષા  ાવ કયી.ઘયની સ્સ્થસત અત્માંત નફી 

શલાને કાયણે તેઓ વયકાયી રાઈિના થાાંબરા નીચે લાાંચીને અભ્માવ કયતાાં. આજીલન વાંઘા 

કયતા યશરેા યભેળબાઈએ અભ્માવ ણૂા કમો ત્માાં સધુી વતત વાંઘા કયતા યશરેા.ખાડાલાી 

ચારીભાાં જે ભકાનભાાં યશતેા તે ભકાનભાલરકે તેભની જાણ ફશાય આ ભકાન અન્મને લેચી 

દીધુાં.એના સલયધભાાં સળલયાભબાઈએ કિા કેવ કયેર. આ વભમે કિાન ચકુાદ એક તયપી આલતા 

આ ભકાન તેઓએ ખારી કયવુાં ડ્ુાં.આલડી ભિી આપત વાભે આલતાાં શલે ક્યાાં યશવે ુ ાં એ 

સળલયાભબાઈ ભાિે ખફૂ ભિ પ્રશ્ન થઇ ડય. થડા ટદલવ તેઓ ફધા સળલયાભબાઈના કાકાનાાં 

દીકયા વાથે યહ્યાાં. ત્માાંથી બાડ ેભકાન યાખી લાાંઢા લાી ચારીભાાં યશલેા ગમા.થડ વભમભાાં ત્માાં 

ણ અડચણ ડી ત્માયફાદ પ્રતાનગય શાઉવીંગ વવામિી યાજયુ ગભતીયુભાાં બાડ ેયશલેા 

રાગમાાં. આભ યભેળબાઈ પ્રાથસભક ળાાભાાં બણતાાં તે લખતે તેઓને ધયણ દવ સધુીન 

અભ્માવ કયતાાં ચાય સ્કુર ફદરલી ડી.આલા વભમે અચાનક રેન અકસ્ભાતભાાં સળલયાભબાઈનુાં 

અલવાન થયુાં અને ત્રણ ફાકની જલાફદાયી ભાતા જીલીફેન ય આલી ડી.તેઓએ વખત 

ભશનેત કયી ફાકને ઉછેમાા.યભેળબાઈએ અભ્માવની વાથે કાભ કયી અને અભ્માવખચા 

કાઢય.ખચાને શોંચી લલાના આળમથી તેઓ એ વભમે શાથાંખા તથા આઈસ્ક્રીભ ણ લચેલા 

જતાાં આભ ફાણભાજ તેઓભાાં ખભુાયી  થમ શત.પ્રતાનગય શાઉવીંગ વવામિીભાાં આસથિક 

વાંકડાભણને ટશવાફે ભકાન ખારી કયવુાં ડ્ુાં.પયી એક લાય કુાંટુફ વાથે યભાનાંદ િેરની 

ચારીભાાં યશલેા ગમાાં.વાથે વાથે અભ્માવ ણ ચાલ ુયાખી, ફી.એ. એભ.એ. ફી એડ.ની દલી 

ણ ભેલી.આભ યભેળબાઈએ વાંઘાલૂાક તાન અભ્માવ ણૂા કયેર. કરેજભાાં તેઓએ ખાવ 
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સ્ટ્વકિાભાાં એડભીળન ભેવ્યુાં.તેઓ ભશનેત ુશતાાં ને તેભનુાં ળયીય કવામેલુાં શત ુાં,તેઓ કફડીના 

વાયા ખેરાડી શતાાં.વાથે વાથે ળાાભાાં સળક્ષક તયીકે નકયી ણ કયતાાં.ધયણ ૧૦ભાાં અભ્માવ 

કયતી લખતે વાભાજજક ટયલાજ અનવુાય તેઓના રગન ભણીફેન વાથે થમા તેઓ ાવે લફરકુર 

અક્ષયજ્ઞાન ણ ન શત ુાં.યભેળબાઈને ટયલાયભાાં ફ ેતુ્ર અને એક તુ્રી છે, ભિા તુ્રનુાં નાભ 

અજમકુભાય તેઓએ  સ્નાતક સધુીન અભ્માવ કયેર છે.નાના તુ્રનુાં નાભ અસભતકુભાય તેઓ 

અનસુ્નાતક છે.  યભેળબાઈના તુ્રીનુાં નાભ સજુાતાફેન છે તેઓ સ્નાતક થમેરા છે.યભેળબાઈને 

લાાંચનની િેલ નાનણથી જ શતી. વતત લાાંચનના રીધે જીલનને ઊચ્ચ મલુ્મ વાથે જીલલા 

તેઓ વતત પ્રત્નળીર યશતેા. લાાંચનના રીધે તેઓ ડૉ. સલચાયથી પ્રબાસલત થએરા અને 

ચડીઓ લાાંચલા અને લવાલલાન તેભને ખાવ યવ શત.વતત લાાંચનના રીધે તભેના સલચાય 

ણ આધસુનક યશરેા શતાાં. ૬૫લાની લમે ડૉ.યાભભનશય રટશમા ય ડૉ.ભકયન્દબાઈ ભશતેાના 

ભાગાદળાન નીચે ડકિયેિની દલી ણ ભેલી,સનવિૃ થલાની લમે ડકિયેિની દલી ભેલલી 

એ એભની જ્ઞાનસાવાને પ્રદસળિત કયે છે. આલી યીતે વતત વાંઘા વાથે તેઓએ જ્ઞાન ભેલેર 

છે. યભેળબાઈના આ અભ્માસવક લચિંતનળીર લતાન યથી જ તેઓની કામા કયલાની ક્ષભતાન 

અંદાજ આલે છે. ડૉ. ફાફાવાશફેના જીલન તત્લજ્ઞાન યના ઘણાફધા સુ્તકન અભ્માવ કયી 

તેઓ તાના વભાજના તભાભ રકને ભદદરૂ ફની ળકામ તેલ પ્રમાવ વતત કયેર છે.આભ 

વતત વાંઘા લદે્દાનાઓ લેઠીને ણ જ્ઞાન ભેલલાની રારવા તઓેના અભ્માસવક જીલન યથી 

જઈ ળકાઈ છે આ જ્ઞાનન ઉમગ તેઓએ વભાજના રકની જાગસૃત અને શક ભાિેની 

રડાઈભાાં કયેર છે. આભ ૭૯ લાની લમે તેઓ વતત કામાળીર શતાાં તેઓને શદમની ફીભાયી 

શતી તેભ છતાાં આખય સધુી વભાજના ઉત્્થાનભાાં લધ ુશુાં કયી ળકામ તેની લચિંતા તેભને અંત 

સધુી યશી અને તાયીખ ૧૫/૦૯/૨૦૧૬ન યજ શદમયગન હભુર આલલાથી તેઓનુાં સનધન 

થયુાં. 

સામાજિક પનુ: રચનામા ંમકૂસેિક ડૉ.રમેશચદં્ર રમારનુ ંપ્રદાન 

     યભેળબાઈ યભાયન જન્ભ ૧૯૩૫ભાાં, શારના ગાાંધીનગય જજલ્રાના કરર તાલકુાના લેડા 

ગાભે થમ શત. યભેળબાઈનાાં ભાતાસતાએ ગાભડુાં છડી અભદાલાદભાાં સભરકાભદાયની જજિંદગી 

ળરૂ કયી એ યીતે ગાભડાની વાભાંતી-જાસતલાદી ભાનસવકતાભાાંથી તાન અને વાંતાનન 

છુિકાય થમ. અભદાલાદના યલખમાર સલસ્તાયભાાં જ્માાં ટકળય-યલુાન યભેળચાંદ્રન ઘડતયકા 

લીત્મ ત્માાંના આંફેડકયલાદી, વભાજલાદી, વામ્મલાદી ભાશરના યાંગે તઓે યાંગાતા 
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યહ્યા.યભેળચાંદ્ર યભાય અભદાલાદ જેલાાં ભિાાં ળશયેભાાં ઉચ્ચ સળક્ષણ ામ્મા. લાચન અને જાશયે 

પ્રવસૃિ સલદ્યાથાકાથી જ તેભના જીલનન અસનલામા ટશસ્વ ફની યશી. યભેળચાંદ્ર ૧૯૫૨થી 

૧૯૬૦ સધુી નલયલુકભાંડના ભાંત્રી શતા. સલચાયસલસનભમ - વબા દ્વાયા ખદુનુાં અને દલરત 

યલુાનનુાં લૈચાટયક ઘડતય કયતા શતા. ફેસ્િ કબ્ફડી પ્રેમય યભેળચાંદ્ર ે ૧૯૫૮ભાાં ટયબ્બ્રકન 

સ્ટુડન્િ પડૅયેળનની સ્થાના કયી શતી. આંફેડકય સ્ૉરવ ક્રફ ઑપ ગજુયાતના તે પ્રમખુ શતા. 

અભદાલાદના યલખમાર સલસ્તાયનાાં અવાભાજજક તત્ત્લ વાભે યલુાન યભેળબાઈને ફાથ બીડલાની 

થમેરી. ત આ ફેસ્િ કબ્ફડી ખેરાડીને જજિંદગી આખી જાસતલાદ વાભે રડલાનુાં થયુાં. દલરત-

અત્માચાયન સલયધ અને બગ ફનેરાઓને ન્મામ અાલલા ભાિેન વાંઘા એ દલરત 

કામાકયની સનમસત છે. યભેળબાઈની જજિંદગીન સવિંશબાગ દલરત-અત્માચાયના ફનાલની સ્થ-

મરુાકાત, તાવ અશલેાર, રીવ અને કિાની કામાલાશી અને ન્મામ ભેલલાની રડતભાાં 

ગમ. ગજુયાત દલરત ેન્થયના સ્થાક પ્રમખુ યભેળચાંદ્ર યભાયના બાગે ણ જેતરયુથી કડી 

અને ગાાંધીનગય-બાિના દલરત શત્માકાાંડની  ન્મામની રડાઈ રડલાની આલી શતી. ભાનલ-

અસધકાય અને વાભાજજક યાજકીમ કભાળીર તયીકે ધયકડ અને જેરલાવ યભેળચાંદ્ર યભાયના  

રભણે સ્લાબાસલક રખામરે જ શત. નાનીભિી અિકામત, ધયકડ અને જેરલાવ 

બગલલાન થમેર. ૧૯૮૧નાાં અનાભત-સલયધી યભખાણ લખતે યભેળબાઈને ણ જેરલાવ 

થમેર. આ ફાંને વભમગાા કૉંગ્રેવી યાજલિના શતા તે ખાવ નોંધવુાં જઈએ. ટયબ્બ્રકન 

ાિીના ઉભેદલાય તયીકે યભેળબાઈ અભદાલાદ રકવબાની અનાભત ફેઠક ય ચ ૂાંિણી રડરેા. 

૧૯૬૨થી ૧૯૬૭ સધુી તેઓ ટયબ્બ્રકન ક્ષના જનયર વેકે્રિયી શતા. યભેળબાઈએ આનાંદ 

ભૈતે્રમના નાભે થડી ણ નોંધાત્ર દલરત કસલતાઓ રખી શતી. યભેળચાંદ્ર યભાયે ગજુયાત 

અને દેળના ઘણાાં દલરત શત્માકાાંડ સલળે સુ્સ્તકાઓ રખી છે. ભાથે ભેલુાંની વભસ્મા અંગેનુાં તેભનુાં 

દસ્તાલેજી સુ્તક ‘શાથભાાં ઝાડુ, ભાથે ભેલુાં’, ચાય બાગભાાં ડૉ. આંફેડકયનુાં જીલનચટયત્ર અને ાાંચ 

બાગની આંફેડકય ગ્રાંથશે્રણી ખાવ ઉલ્રેખનીમ છે. ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકયના સનલાાણ લખતે 

૧૯૫૬ભાાં થકફાંધ સભરકાભદાય અધાસળલક્ષત, અસળલક્ષત કસલઓએ રખરેાાં અંજલર-કાવ્મનુાં તેભનુાં 

વાંાદન ળધપ્રફાંધના ગજાનુાં કાભ છે. ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે પ્રગિ કયેર ડૉ. આંફેડકયના ભયાઠી-

અંગ્રેજી ગ્રાંથ ૈકીના થડાકના ગજુયાતીભાાં અનલુાદભાાં  ણ નોંધાત્ર અનલુાદકામા છે. દલરત 

વાટશત્મ વાથે યભેળબાઈન સનકિન અને સનવફતન નાત યહ્ય છે. દલરત ેન્થયના ‘ેન્થય’ 

વાભસમકના અગ્ર રખેક-વાંાદક એલા યભેળબાઈના તાંત્રીદે જ ૧૯૭૮ભાાં દલરત-ેથયના 

કાવ્મત્ર ‘આક્રળ’ થકી ગજુયાતી દલરત-કસલતાન ઉદ્ભલ થમ શત. નીયલ િેરના ફાંને અંગ્રજેી 
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દલરત કસલતાવાંગ્રશના યભેળબાઈ પ્રકાળક શતા. એ યીતે યભેળબાઈ ગજુયાતી દલરત વાટશત્મના 

દાદા ગણાલા જઈતા શતા. શાડના આંફેડકયલાદી ગણાતા યભેળબાઈ અન્મ યાજકીમ સલચાયક 

અને સલચાયધાયાથી ણ અછૂતા નશતા યહ્યા. ઓછુાં લેતન અને લધ ુશ્રભફજ ધયાલતા ડપવા 

આંદરન વાથે જીલનઆયાંબે વટક્રમ યશરેા યભેળબાઈ વભાજલાદી નેતા ડૉ. યાભભનશય 

રટશમાના જાસતસનમ ૂારનના સલચાયથી આકાામેરા શતા. આયમુાત્રાના ૫૮ભા લયવે ૧૯૯૩ભાાં 

એભણે ‘બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદ, વભાજલાદ અને ડૉ. યાભભનશય રટશમા - એક અધ્મમન’ સલમ 

ય ીએચ.ડી.કયુું. જ કે રટશમા તેભના ળધપ્રફાંધન જ સલમ ન ફની યહ્યા ણ યભેળબાઈ 

તેભના સલચાયના પ્રવાયક ણ ફન્મા. અભદાલાદભાાં ભિા ામે આંફેડકયજમાંતીની ઉજલણી 

અને લયવલયવ આંફેડકય નગયમાત્રા મજનાય યભળેબાઈ એિરી જ સનમસભતતાથી રટશમા 

જમાંતી ભનાલતા શતા. યભળેબાઈ દલરત ન્થય નેતા તયીકે દેળનાાં અન્મ યાજ્મના વતત વાંકા 

અને પ્રલાવ કયતા શતા. અભદાલાદભાાં લવતા લફશાયી અને ય.ુી.ના સ્થાાંતટયત દલરત-

શ્રસભક ભાિે નલા લિલાભાાં તેભણે ળૈક્ષલણક વાંસ્થા સ્થાી શતી. ૨૦૦૧ના લયવભાાં મજામરેી 

લાંળલાદ સલયધી સલશ્વટયદભાાં ફજા થયકભ વટક્રમ શતા, દલરત વલારના લૈસશ્વકીકયણના મદેુ્દ 

તેઓ દલરતના ક્ષે અને વયકાયના સલયધભાાં શતા તથા ડયફનભાાં ણ ગમેરા. યભેળબાઈની 

ભસૂભકા આ ડયફન કૉન્પયન્વ અને દલરત-વલારના લૈસશ્વકીકયણ અંગે શલાભાાં શલ ળબ્દ 

લાયીએ ત યશસ્મભમ શતી. 
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