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ગાાંધી સેવક સમુનભાઈ ભારતીનુાં રાનીરજકોમના ઉત્કર્ષમાાં પ્રદાન 
ડો.તપૃ્તતબેન.આર.આચાયષ 

આહશય નનલાવ,નનવયામા,તા.ફોયવદ,જી.આણદં 
વાયાળં:   
ભશાત્ભા ગાધંીના આગભન ફાદ ગજુયાત અને બાયતભા ં યચનાત્ભક પ્રવનૃતની ળરૂઆત 
થઈ શતી. ગાધંીજીના કશલેાથી ઘણા ંવેલકોએ અંતહયમા નલસ્તાયોભા ંજઈને યચનાત્ભક 
પ્રવનૃત આદયી શતી જેભા ં સભુનબાઇ બાયતી ણ વાભેર છે જેભણે ોતાના કામયક્ષેત્ર 
તયીકે દક્ષક્ષણ ગજુયાતનો આહદલાવી નલસ્તાય વદં કમો શતો અને ત્માના આહદલાવી 
રોકોને ફાએુ યાનીયજ નાભ આપયુ ંશત ુ.ં સભુનબાઇ આ યનીયાજ રોકોની લચ્ચે ઘણા ં
લો સધુી યહ્યા શતા અને તેભને સનુળક્ષક્ષત કયલાની વાથે તેભને આનથિક યીતે ગબય 
કયલાની પ્રવનૃત કયી શતી જેને આ વળંોધન રેખભા ંનલસ્તાયથી વભજાલાભા ંઆલી  છે.  
ચાલીરૂ ળબ્દો: યાનીયજ, જગંર વશકાયી ભડંી, શનત ભશાજન, ભજૂય વશકાયી 
ભડંી   
 પ્રસ્તાલના:  

 ૨૦ભી વદીના ઉાાઃકારે ગજુયાતના વભાજજીલનભા ં નલી ચેતનાના પ્રાદુબાયલ 
ભાટે ૧૯ભી વદીના ઉત્તયાધયના કેટરાક ઉત્તેજક હયફોને જલાફદાય ગણી ળકામ. 
અંગ્રેજોની લશીલટી નીનત, નલદેળી વસં્કૃનત તથા જીલનયીનતનો બાયતના સધુાયક અને 
ઉદાય ભતલાદીઓનો પ્રત્મક્ષ વંકય  અને હયચમ તથા અંગ્રેજી કેલણી અને વાહશત્મનો 
વનલળે વભાગભ એ વભાજસધુાયક પ્રવનૃત્તને લેગલતંી કયનાયા હયફો શતા.૧ 

 ૧૯ભી વદી શરેા ંદક્ષરત અને આહદલાવી લગયના કલ્માણ ભાટે જો કોઈએ કાભ 
ઉાડ્ુ ંશોમ તો તે શતા નલદેળી ક્ષિસ્તી નભળનયીઓ જેણે નળક્ષણ સધુાયાઓ દ્વાયા વભાજભા ં
હયલતયન રાલલાનો ઉત્તભ પ્રમત્ન કમો શતો. આ ઉયાતં બ્રહ્મોવભાજ, આમયવભાજ, 

યાભકૃષ્ણ નભળન, નથમોવોહપકર વોવામટી, વલયન્ટવ ઓપ ઈન્ન્ડમા વોવામટીએ દક્ષરત 
લગોના ઉદ્ધાય ભાટેના કામો કમાય શતા. જે ભાટે ૧૯૧૩ની આવાવ લડોદયાના 
વમાજીયાલ ગામકલાડે ગામકલાડી યાજ્મભા ં ૩૦૬ જેટરી અંત્મજ ળાાઓ ખોરી શતી 
અને વભાજ સધુાયાનુ ંકામય ઉાડ્ુ ંશત ુ.ં 
 તેલી જ યીતે રોકકલ્માણની પ્રવનૃત્તઓ ણ ઘણા જૂના વભમથી કોઈને કોઈ યીતે 
વભાજભા ંપ્રલતયતી શતી. આધનુનક કાભા ંએના તયપનો અક્ષબગભ થોડો ફદરામો શતો. 
ખાવ કયીને ગાધંીજીની ગ્રાભનલકાવ ભાટેની યચનાત્ભક પ્રવનૃત્તઓ, અંત્મજો, આહદલાવીઓ 
તથા ભજૂયોના કલ્માણ નલળેના કામયક્રભોથી ઉન્નનત ભાટેના પ્રમત્નો અને વલયના નળયભોડ 
વભા વલોદમ ભાટેના પ્રમાવોને રોક કલ્માણ કામયક્રભોના આધનુનક સ્લરૂો તયીકે ગણી 
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ળકામ.૨ 
 રડત વભાપ્પત અને વભાધાનના હદલવોભા ં ભશાત્ભા ગાધંીજીએ એક નલો જ 
અક્ષબગભ અનાલલા જણાવયુ ં શત ુ.ં આ અક્ષબગભ પ્રભાણે લેડછી આશ્રભના અને ફીજા 
અન્મ કામયકતાયઓને શલે જેર જલાને ફદરે અને આશ્રભ વસં્થાઓભા ં યશલેાને ફદરે 
ગ્રાભીણ પ્રજાની લચ્ચે યશીને ગ્રાભનલકાવની પ્રવનૃત્તઓ કયલા ભાટે ગ્રાભ રોકોને તૈમાય 
કયલાના શતા. જેને ગાધંીજીની આજ્ઞા વભજીને સભુનબાઈ બાયતીએ ગ્રાભરોકોની વેલા 
તેભની લચ્ચે જઈને કયલાનુ ંનક્કી કયુું શત ુ.ં અને તેભણે લેડછીના આજુફાજુના નલસ્તાયભા ં
વભાજવેલાની ળરૂઆત કયી  શતી.૩સભુનબાઈ બાયતીનો જન્ભ શારના ગાધંીનગય 
જજલ્રાના કરોર તાલકુાના નાયદીયુ ગાભે એક લણકય હયલાયભા ંતા.ય૪-૦૧-૧૯ય૧ના 
યોજ ભાતા ભોંઘીફશનેની કૂખે થમો શતો. તેભના નતાનુ ં નાભ ભોયાયજીબાઈ શત ુ.ં 

સભુનબાઈ બાયતી નાયદીયુ ગાભના લણકયલાવભા ં ભાટીના ખોયડાભા ં જન્્મા શતા. 
કાદલભા ંજેભ કભ ખીરી ઉઠે અને ધયતીને સુદંય આકયક ફનાલે તેભ અછૂત કુટંુફભા ં
જન્ભેર આ કભરૂી નાનકડું સભુનબાઈરૂી ફૂર ખીરલા રાગયુ ંશત ુ ં 

 આહદલાવી નલકાવના કામો (વશકાયી ભડં પ્રવનૃત્ત) 

 નલા વભાજની આનથિક વમલસ્થાના સ્લરૂે અને વાભાજજક વફંધંોના સ્લરૂે 
અથલા નલા વભાજના વાભાજજક વગંઠનના સ્લરૂે વશકાયી વમલસ્થાનો વભાલેળ 
ગાધંીલાદી નલચાયવયણીભા ં કયલાભા ંઆવમો શતો. વશકાયી ભડંીઓનો કામદો આઝાદી 
લૂેથી અસ્સ્તત્લ ધયાલતો શતો. યંત ુઆઝાદી ફાદ યાજ્મની નીનત વશકાયી પ્રવનૃત્તઓને 
પ્રોત્વાશન આલાની યશી છે.૪ જેના પ સ્લરૂે નીચે મજુફની ભડંીઓ અસ્સ્તત્લભા ં
આલી શતી. 

 ફાયડોરી તાલકુા ભજૂય વશકાયી ભડંી 
 સભુનબાઈ બાયતીએ વૌપ્રથભ કાભ ફાયડોરી તાલકુા ભજૂય વશકાયી ભડંી વાથે 
જોડાઈને કયુું શત ુ.ં તેભા ંતેઓએ લેડછી અને ફાયડોરીની આજુફાજુના ગાભડાઓનો વંકય 
થતા ંગ્રાભીણ ફેયોજગાયીના ંઉામ ળોધલાનુ ંળરૂ કયુું શત ુ.ં જેભા ંયસ્તાઓ- ફાધંલા, યેલ્લે 
અને યસ્તાની વાઈડ ઉયના નકાભા વકૃ્ષો કાલા, જગંરના લાવં અને વકૃ્ષો કાીને 
લેચલા તથા નશયેોને ખોદલી તથા ફાધંલી લગેયે જેલા કાભો આ ભડંીભા ંળરૂ કમાય શતા. 
જેના દ્વાયા અનેક આહદલાવી કુટંુફોને યોજી ભતી થઈ શતી.૫ 

 આ ભજૂય ભડંી શોલાથી ભજૂયોના તેભના કાભના કરાકો નક્કી કયલાભા ંઆવમા 
શતા. તેભના કાભના કરાકો મજુફનુ ંલેતન ણ નક્કી કયલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં જેભા ંભજૂયોને 
ભજૂયી ેટે કેટલુકં અનાજ અને કેટરીક યોકડ યકભ ભતી થઈ શતી. આભ સભુનબાઈ 
બાયતીના ંઆ કામયથી ઘણા કુટંુફો સખુી ફન્મા શતા અને તેભનુ ંઆનથિક જીલનધોયણ ણ 
સધુયુું શત ુ.ં૬ 

 લારોડ અને ભોયદેલી જગંર વશકાયી ભડંી 
 સ્લયાજ્મ શરેા ં સભુનબાઈ બાયતી અને લેડછી ક્ષેત્રના કામયકતાયઓ વમાયા, 
વોનગઢ, ભાડંલી લગેયેના જગંરોભા ં પયતા તો ખયા, યંત ુ એભનો ભોટાબાગનો વફંધં 
ભાત્ર એ જગંરોને હકનાયે લવેરા યાનીયજના ગાભડા જોડે શતો. આ ગાભના રોકો 
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ચોભાસ ુતી જામ છી જગંર કાલા જતા શતા ણ તેભની તે પ્રવનૃત્ત વાથે લેડછીના 
કામયકતાયઓને ઝાઝો કોઈ વંકય ન શતો જગંરખાતાના નોકયો, ળાહુકાયો કે કોન્રાક્ટયો 
નલળેની પહયમાદો એભણે વાબંી શતી ખયી, યંત ુ આ ક્ષેત્રભા ં વલોદમ વેલકો ભાટે 
ભશત્લનુ ંએક કામયક્ષેત્ર ડ્ુ ંછે. એનુ ંબાન તો એભને શરેીલાય ફાાવાશફે ખેયે કયાવયુ ં
શત ુ ંજેભણે થાણા જજલ્રાભા ંલવતા આહદલાવીઓ વાથે કાભ કયુું શત ુ.ં ખેયવાશફે ાવે આ 
રોકો ય ગજુાયલાભા ંઆલતા અભાનુી અત્માચાયોભા ંતેભને રાકડાની બઠ્ઠીભા ંજીલતા 
ફાી મકૂલા સધુીની પહયમાદો આલી શતી.૭ એટરે એભણે નલચાય કમો શતો કે જગંરો 
કાલાની આખી પ્રવનૃત્તને કોન્રાક્ટયો ાવેથી કઢાલી જગંરલાવીઓની વશકાયી ભડંી 
યચી તેભના શસ્તક મકુલાથી આ રોકો યના જુલ્ભ દૂય થળે. તેથી થાણા જજલ્રાના 
યચનાત્ભક વેલક આચામયક્ષબિંવે એ આલી એક ભડંીની યચના કયી શતી. જુગતયાભબાઈને 
આ કાભ ઉાડી રેલા ખેય વાશફેે નનભતં્રણ આપયુ ં ત્માયે જુગતયાભબાઈએ નલચાયુું શત ુ ં કે 
આલી ભડંીઓભા ં જો વેલકોને લચ્ચે યશલેાની છૂટ શોમ અને વયકાય જો લૈજ્ઞાનનક 
વશામતા આે તો જ જલાફદાયી રઈ ળકામ. આ ફન્ને પ્રકાયની જોગલાઈઓ ખેયવાશફેે 
ોતાની મોજનાભા ંયાખી શતી. તેથી જુગતયાભબાઈએ આ કાભનુ ંફીડું ઝડપયુ ંશત ુ.ં અને 
વૌપ્રથભ ભાડંલી તાલકુાના જગંર ભાટેની ભડંીની યચના થઈ શતી. જેનુ ં વચંારન 
ભકનજીફાફા અને યાભચદં્ર ઉાધ્મામને વોંલાભા ં આવયુ ં શત ુ.ં આ ભડંી સભુનબાઈ 
બાયતી જેલા કામયકયો ભાટે ઉદાશયણરૂ શતી. તેથી તેભણે ણ લારોડ અને ભોયદેલી 
જગંર વશકાયી ભડંીની યચના કયી શતી. જેનુ ંકામય ણ ભાડંલીની વશકાયી ભડંી જેવુ ં
શત ુ.ં આ છી તો ફીજી અનેક જગમાઓએ આલી ભડંીઓ જગંર કાભદાયો એ ોતાને 
શસ્તક રીધી શતી. આનથિક દૃન્ષ્ટએ આ ભડંીઓ લેડછી અને તેની વાભાજજક વસં્થાઓ 
ભાટે ખફૂ રાબદામક નીલડી શતી.૮ એનાથી જગંરોના કાભભાથંી કોન્રાક્ટયોની દરારી 
રગબગ યેૂયૂી ખતભ થઈ જલા ાભી શતી. આગ જતા ંસયુત જજલ્રાની આલી ૪૦ 
જેટરી ભડંીઓ બેગી થઈને ‘સયુત જજલ્રા જગંર વશકાયી વઘં’ સ્થાપમો શતો. જેના દ્વાયા 
આ ભડંીઓનુ ં વચંારન રાફંાગાે સધુી ચારતુ ં યહ્ુ ં શત ુ.ં૯ સભુનબાઈ બાયતીએ આ 
વશકાયી ભડંીઓ દ્વાયા યાનીયજના કેટરામ કુટંુફોને વળક્ત કમાય શતા. તેભના કામો 
નીચે મજુફના શતા : 

- વશકાયી ભડંીઓનો હશવાફ-હકતાફ યાખતા શતા અને કેટરાક બણેરા યલુાનને 
આ હદળાભા ંતૈમાય કમાય શતા. 

- ભજૂયોના ફાકો ભાટે ફારલાડી ણ ચરાલતા શતા. 
- ભજૂયોના ફાકોભા ંવસં્કાય નવિંચલાનુ ંકાભ ણ સભુનબાઈ બાયતી કયતા શતા. 
- જગંર વશકાયી ભડંી ોતાના લનગ્રાભોની ખેતીલાડી નલકાવ ાભે, નનલાવો, કૂલા, 

યસ્તા લગેયે જેલી પ્રાથનભક વગલડો વાયા પ્રકાયની થામ એ હદળાભા ંણ પ્રમત્નો 
કયતી શતી. 

- ભડંીઓ ોતાની ગ્રાભચંામતોભા ંણ યવ રેતી અને જાશયેવેલાના કાભો ણ 
કયતી શતી. 
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- ભડંીઓ વકૃ્ષો કાલા, તેભ જ તેને યેલ્લે સ્ટેળનો સધુી રઈ જલાનુ ં કાભ ણ 
કયતી શતી.૧૦ 

- કાેરા વકૃ્ષોની જગમાએ નલા વકૃ્ષો ણ લાલલાનુ ંકાભ કયતી શતી. 
 આભ જગંર વશકાયી ભડંીની યચના કમાય ફાદ ત્માનંા યાનીયજ રોકોભા ંખફૂ 
જ વાયો આનથિક-નલકાવ જોલા ભળ્મો શતો. સભુનબાઈ બાયતીનુ ં આ કાભ ખયેખય 
ક્ષફયદાલલા મોગમ શત ુ.ં તેભણે ગાધંીજીની આજ્ઞાને વાચા અથયભા ં નવદ્ધ કયી ફતાલી શતી. 
અને તેભના વલોદમ, છેલાડાના ભાનલીનો નલકાવ, આહદલાવીઓ દ્વાયા આહદલાવીઓના 
નલકાવ આ ફધા જ કાભો આ જગંર વશકાયી ભડંીના કાભોથી ણૂય થમા શતા. 

 ફાયડોરી તાલકુા શનત ભશાજન ખેત-ભજૂય વગંઠન 

 સભુનબાઈ બાયતી ફાયડોરી તાલકુાના શનત (દુફા) આહદલાવીઓની 
ગરુાભભાથંી મસુ્ક્ત પ્રહક્રમાના ણ વાક્ષી શતા. તેઓએ “ફાયડોરી તાલકુા શનત 
ભશાજન ખેતભજૂય વગંઠન”ની વાથે યશીને આ આહદલાવીઓની ઘણી વેલા કયી 
શતી.સયુત અને બરૂચ જજલ્રાના દક્ષક્ષણ બાગભા ંઉયાતં થાણા, દશાણ, ઉભયગાભ તયપના 
ઉયના બાગભા ં ‘શાીપ્રથા’ નાભે ઓખાતી એક નલક્ષચત્ર પ્રથા લોથી ચારતી શતી. 
શાીપ્રથા એટરે ફાધંેરા ચાકયોની પ્રથા એભ વાભાન્મ યીતે કશી ળકામ. હશિંદના ફીજા 
કોઈણ બાગભા ં આલી પ્રથા અસ્સ્તત્લભા ં શોલાનુ ં જાણલાભા ં નથી. આ પ્રદેળના મૂ 
લતનીઓને ‘દુફા’ ને નાભે ઓખલાભા ંઆલતા શતા. દુફા ળબ્દ ‘દુફય’ નો અભ્રળં 
ભાની ળકામ છે. આ દુફાઓને ઓખાલલા ભાનલાચક ળબ્દ ‘તાનલમાનો’ ણ પ્રમોગ 
થતો શતો. લતયભાનભા ંતેઓ શનત તયીકે ઓખામ છે. આ પ્રદેળોભા ંાછથી આલીને 
લવેરા ઉજક્ષમા જ્ઞાનતના કશલેાતા ખેડૂતોએ ખાવ કયીને ાટીદાયો અને અનાનલરોએ આ 
છાત કોભના રોકોને આજીલન ચાકય યાખલાની પ્રથા ઊબી કયી શતી.૧૧ શનતઓભા ં
યણનાય રુુને કન્માના નતાને લાકંડા તયીકે અમકુ ચોક્કવ યકભ આલાની થતી 
શતી. તેથી તેઓ આ યકભ ઉજક્ષમાત ખેડૂતો ાવેથી ઉધાય રેતા શતા. અને તેના 
ફદરાભા ંતે જીલે ત્મા ંસધુી એ ખેડૂતને ત્મા ંકાભ કયલાને ભાટે ફધંામેરો યશતેો શતો. જેભા ં
રુુ ગરુાભ મખુ્મત્લે ખેતીકાભ કયતા ંઅને સ્ત્રી ગરુાભ ઘયકાભ કયતી શતી.૧૨ 

 આ પ્રથાને સભુનબાઈ બાયતી ‘શાીધક્ષણમાભા’ની પ્રથા તયીકે ઓખાલતા શતા. 
તેઓએ શનતઓને આ ગરુાભીબમાય જીલનથી મકુ્ત કયાલલા ભાટે અને તેભના 
હયલાયોભા ંસ્લભાનબયી સ્લયોજગાયી વાથે નલકાવ વાધલાની પ્રવનૃત્તઓ  નલકવે તે શતેથુી 
જુગતયાભબાઈ, ઝલેયબાઈ અને છોટુબાઈની વાથે ભીને કેટરાક પ્રમત્નો ળરૂ કમાય શતા. 
તેભા ં વગંહઠત યીતે આગ લધી ળકામ તે ભાટે અભદાલાદના ભજૂય ભશાજન ભડંના 
ધોયણે ફાયડોરી તાલકુા શનત ખેતભજૂય ભશાજનની યચના ણ કયલાભા ંઆલી શતી. 
શનત ખેતભજૂય ભશાજનની યચના ણ કયલાભા ં આલી શતી. શનત ખેતભજૂય 
ભશાજન ભડં દ્વાયા ખેડૂત વાથેની ખેતભજૂયી અને ઘયકાભની મોગમ ભજૂયી લગેયેને 
રગતા પ્રશ્નોને શર કયી ઉયાતં સ્લયોજગાયીની તારીભ ભેલી તેભને ગબય ફનાલલા 
ભાટેના આમોજનો કયલાભા ં આલતા શતા. આગ જતા ં ફાયડોરી તાલકુા શનત 
ભશાજનને તેના આજીલન વેલક શ્રી છોટુબાઈ દેવાઈના હદકયા અયનલિંદ દેવાઈએ ‘શનત 
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વેલા વઘં’ નાભે નલકવાવમો શતો. જે આજે ણ દક્ષક્ષણ ગજુયાતભા ંશનતઓભા ંયોજગાયી, 
કેલણી, આશ્રભળાાઓ લગેયે જેલા કામો ભાટે પ્રવતૃ્ત છે.૧૩ 

 આભ સભુનબાઈ બાયતીએ શનતઓની આનથિક વાભાજજક હયસ્સ્થનતઓભા ં
સધુાયો કયલા અને તેભને ગરુાભીભાથંી છોડાલલા ભાટે આગવુ ંપ્રદાન કયેર છે. જે બાગમે 
જ કોઈ ફીજા દક્ષરત નેતાએ કયુું શળે.  

 વોનગઢ તાલકુા લાવંકાભદાય ભડંી 
 સભુનબાઈ બાયતી આશ્રભળાાની નલનલધ કાભગીયીઓની વાથે અનત વમસ્ત 
વભમગાાભા ં ણ આશ્રભળાાના નળક્ષક-નળક્ષક્ષકા બાઈ-ફશનેોની વાથે ભીને 
આજુફાજુના ગ્રાભીણ ગયીફો અને તેભા ં ણ અનત છાત એલા કોટલાક્ષમા લાવં 
કાભદાયોના નલકાવ ભાટેની પ્રવનૃત્તઓ કયતા શતા. કોટલાક્ષમા જ્ઞાનતનો મખુ્મ વમલવામ 
જગંરોભા ં ઉગતા લાવંભાથંી નલનલધ પ્રકાયની ઘયલયાળની અને યોજીંદા જીલનભા ં
ઉમોગી એલી ચીજલસ્તઓુ ફનાલલાનો શતો. વાભાન્મ યીતે આ નલસ્તાયના કોટલાક્ષમા 
આહદલાવીઓ વયકાયની મોજના પ્રભાણે જગંરોભાથંી લાવં કાી અને તેને ભાથે ઉંચકીને 
તેભના નનલાવસ્થાન સધુી રાલતા શતા. છી આ લાવંને કાીને તેને વાપ કયીને તેભાથંી 
ટોરો, સ ૂંડા,ં ારા, ચટ્ટાઈ જેલી ચીજો ફનાલતા શતા. યંત ુ અશીં ણ જગંરોના 
કોન્રાક્ટયો દ્વાયા આ આહદલાવીઓનુ ં બયયુ ળોણ કયલાભા ં આલતુ ં શત ુ.ં અશીંના 
આહદલાવીઓ દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ંઆલતા ભારના ફદરાભા ંલેાયીઓ અનાજ, કડા ં
અને થોડુંક યોકડ ધીયાણ લગેયે આતા શતા. આ વમલશાયભા ં‘કયલત જતીએ લશયેે અને 
આલતીએ લશયેે’ તેલો ઘાટ થતો શતો. જેભા ં દરારો જે ભાર યાખે એના ફદરાભા ં
લેતનરૂે અાતી જુલાય, કોદયા, નાગરી લગેયે ચીજોભાથંી ણ નપો ડાલતા શતા અને 
આ યીતે લાવં કાભદાય આહદલાવીઓનુ ં ળોણ કયતા શતા. તેથી આલા ળોણભાથંી 
મસુ્ક્ત અાલલાના શતેથુી સભુનબાઈ બાયતીએ કોટલાક્ષમા લાવંકાભદાયોની એક વશકાયી 
ભડંી ફનાલલાનુ ં નક્કી કયુું શત ુ.ં અને એ પ્રભાણે આ પ્રદેળની વલયપ્રથભ વોનગઢ 
તાલકુા લાવંકાભદાયોનુ ં ળોણ અટક્ુ ં શત ુ.ં તેભની લચ્ચેથી કોન્રાક્ટયો નપો ઘટતા ં
આોઆ દૂય થઈ ગમા શતા. આ આહદલાવી લાવંકાભદાયો ભાટે લાવંકાભદાય ભડંી 
દ્વાયા ભજૂયોનુ ંલેતન નક્કી કયાયુ ંશત ુ.ં તેભના ફાકો ભાટે ફારલાડી અને આશ્રભળાાઓ 
ણ ચાલ ુકયલાભા ંઆલી શતી. આભ સભુનબાઈ બાયતીના આ પ્રમોગથી આહદલાવીઓનુ ં
આનથિક અને વાભાજજક ઘડતય તો થયુ ંજ વાથે વાથે તેઓ આ ભડંીને ચરાલતા ણ 
થમા શતા અને ોતે જ ોતાનો નલકાવ કયતા થમા શતા.૧૪ 

 વશકાયી ઘય ભડંી અને દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભડંી 
 સભુનબાઈ બાયતીએ સ્લયાજને સયુાજ્મ ફનાલલાના શતેથુી તથા પ્રજા સ્લયાજને 
તેને રામક ફનાલલા ભાટેના અનેકનલધ યચનાત્ભક કાભ કયલાના શતેથુી ‘પ્રજા દ્વાયા 
પ્રજાના નલકાવ’ અને ‘રોકો દ્વાયા રોકોનો નલકાવ’ નો અક્ષબગભ સ્લીકાયી સ્લેચ્છાએ તીતલા 
ગાભની વદંગી કયી. તીતલા ગાભ યશલેાનુ ંળરૂ કયુું શત ુ.ં સભુનબાઈ બાયતીએ તીતલા 
ગાભભા ંકોઈણ પ્રકાયની વશામ કે ફજેટ નલના એક ઝંડી આશ્રભની સ્થાના કયી શતી. 
જેને તેભણે ‘ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર તીતલા’ એવુ ં નાભ આપયુ ં શત ુ.ં આ આશ્રભની ચાયેફાજુ 
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નજીકના ં આહદલાવીઓના ભકાનો વયકાયી બડંોભાથંી ફને તે ભાટે તેભણે વયકાયભા ં
યજૂઆત ણ કયી શતી. અને તેભા ં તેઓ વપ થમા શતા. અને નજીકભા ં જ ગયીફ, 

હયલાયો ભાટે નાના અને ભજબતૂ ાકા ભકાનો ઊબા કયામા શતા. જેને ગ્રાભલાવીઓની 
વશકાયી ઘયભડંી એવુ ંનાભ આલાભા ંઆવયુ ં શત ુ.ં આ ઘયોની યચના થઈ ગમા ફાદ 
ત્મા ં જે શુારકો શતા. તેભને ફધાને બેગા કયીને એક દૂધ ઉત્ાદક વશકાયી ભડંી 
તીતલાનુ ંણ આમોજન કયલાભા ંઆવયુ ં શત ુ.ં અને તેના દ્વાયા ગાભનુ ંલધાયાનુ ં દુધ તે 
ભડંી દ્વાયા ફશાયના ગાભોભા ં લેચીને નાણા કભાલલાની પ્રવનૃત્ત નલકવાલી શતી. આ 
ઉયાતં ત્મા ંએક યલુાને યેળનીંગની દુકાન ણ ળરૂ કયી શતી. ૧૫   
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