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સળોદય આશ્રમ, માઢીના સ્થાપકોની જીળન ઝરમર 

ભશળેકુભાય લી. ચોધયી 
આસવસ્ટંટ પ્રપેવય,ઈસતશાવ સલબાગ, ગજુયાત સળક્ષણ વેલા લગગ-૨, વયકાયી સલનમન અને સલજ્ઞાન 

કૉરેજ,જબંઘુડા,જજ.ચંભશાર  

સારાાં :વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીની વન ે ૧૯ જન્યઆુયી, ૧૯૬૬ભા ં સ્થાના થઈ તે લેૂ ૨૮ 
ભે,૧૯૪૯ના યજ ભશવેાણા જજલ્રાભા ં વલોદમ આશ્રભ, લારભ (તા.સલવનગય) ની સ્થાના થઈ 
ચકુી શતી. વલોદમ આશ્રભ, લારભ દ્વાયા ખાદી ગ્રાભદ્યગ, બસુનમાદી સળક્ષણ,અસ્શૃ્મતા સનલાયણ, 

તેરઘાણી, અખાદ્ય તેરના વાબ,ુ ખેત ઉત્ાદનના વાધન, ખેતીના અલનલા પ્રમગ જેલા અનેકસલધ 
યચનાત્ભક કામો શાથ ધમાગ. વલોદમ આશ્રભ, લારભ વાથે જડામેરા એલા શ્રી યામબુાઈ ટેર,શ્રી 
યસતબાઈ જળી, શ્રી કાસંતબાઈ ળાશ તથા શ્રી લવતંબાઈ ળાશ દ્વાયા વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીભા ંણ 
આલા કામો કયલાભા ં આવ્મા શતા. ભાઢી આશ્રભના આ સ્થાકની જીલન ઝયભય પ્રસ્તતુ 
વળંધનભા ંઆલાભા ંઆલરે છે. 
ચાળીરૂપ બ્દો : વલોદમ,ખાદી,ગારન પ્રવસૃિ  

પ્રસ્તાળના : વલોદમ આશ્રભ,ભાઢીએ સ્થાનાથી રઈ આજ દદન સધુી અનેકસલધ યચનાત્ભક 
પ્રવસૃિઓ કયી છે.તેન વાચ શે્રમ અગ્રગણ્મ સલયર સલભસુતઓ એલી, શ્રી યામબુાઈ ટેર,શ્રી 
યસતબાઈ જળી, શ્રી કાસંતબાઈ ળાશ તથા શ્રી લવતંબાઈ ળાશને પાે જમ છે.આલી સલભસુતઓનુ ં
જીલન અને કલન આરખેવુ ંએ ઇસતશાવના એક લણખડેામેર ાવાને ઉજગય કયલા ફયાફય કશી 
ળકામ.આજે ઉયક્ત સલભસુતઓભાથંી ભાત્ર શ્રી લવતંબાઈ ળાશ શમાત છે તેભજ વાચા અથગભા ં
વલોદમરૂી તેભજ ગાધંીલાદી જીલન જીલી યહ્યા છે.તભેને રૂફરૂ ભીને ભાઢી આશ્રભની ભશત્લની 
કડીઓ જણલાભા ંખફુ ભદદ યશી. 

 

શ્રી યામબુાઈ ચચ. ટેર શ્રી યસતબાઈ જળી 



Research Guru:  Volume-12, Issue-2, September-2018 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1378  

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

           
               

 

             શ્રી કાન્ન્તબાઈ ભ. ળાશ 

 
 

 

           શ્રી લવતંબાઈ ભ. ળાશ 

 
 

(૧) શ્રી રામભુાઈ ચચ. પટે : 
(૧.૧) જન્મ અને બાલ્યકાલ : 
              ખાદી જગતભા ં બીષ્ભ સતા તયીકે જણીતા એલા શ્રી યામબુાઈ ચચ. ટેરન જન્ભ 
ભશવેાણા જજલ્રાના તાના ભવા ગાભ રાઘંણજભા ં તા.૨૭-૧૧-૧૯૨૯ના ં યજ થમ શત. 
યામબુાઈના સતાશ્રી ચીભનબાઈનુ ં લતન ગજયીમા.સતાશ્રીએ એ જભાનાભા ંઅંગ્રેજી દવ ધયણ 
સધુીનુ ં સળક્ષણ રીધુ ં શત ુ.ં ગાધંીજીએ ૧૯૪૨ભા ં ળરુ કયેર ‘અંગ્રેજ બાયત છડ’ની ચલભા ં
ચીભનબાઈએ વદિમ બાગ રીધ શત ત્માયે યામબુાઈની ઉંભય ૧૩ લગની શતી.સતા પ્રબાત પેયી, 
વયઘવ કાઢતા; ખાદી પેયી કયીને રકને ખાદી શયેલા પે્રયતા શતા, તે ણ ફાલમે યામબુાઈએ 
જયુ ં શળે.એટરે જ કદાચ ખાદી સવલામ કઈ લાત તભેની નજયભા ંન આલે.એભના ંઆમજનભા ં
ક્ામં બવ્મ કામગિભ, દેખાડ કે ળભેનળી જયા ણ ન ભે.આયગ્મ કેન્ર ચાલ ુ કયલા કઈ 
ઉદ્દગાટન વભાયંબ મજ્મ નશી.કાભચાલ ુ કય તે જ શબુાયંબ. ખાદીકાભ સવલામ બાગ્મે જ કઈ 
પ્રલાવ કમો શળે.કશલેામ છે કે ભાઢીની ખાદી અન્મ કેન્ર કયતા ંવસ્તી ભે છે.તે યામબુાઈની ભશનેત 
અને આલડતનુ ંદયણાભ શળે. 
(૧.૨) ઘડતરકાલ : 
      લગ ૧૯૫૦ભા ં એવ.એવ.વી. ાવ કયીને યામબુાઈએ ગજયીમા કેલણી ભડંભા ં
સળક્ષક તયીકે કાભ કયુું. ’૫૧ભા ં ગજયીમા સ્કુરભા ં કાતંણ-લણાટન ઉદ્યગ ળીખલલાનુ ં ચાલ ુ
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કયુું.’૫૫ભા ંગાધંીજીના બત્રીજ કૃષ્ણદાવ ગાધંી ાવે અંફય ચયખાની તારીભ ભેલીને ગજયીમા 
શાઇસ્કુરભા ંઅંફય ચયખા કેન્ર ચાલ ુકયુું. 
      લચ્ચેના ગાાભા ં તેઓ મુફંઈની જે.જે. સ્કુર ઓપ આટગભા ં કાગના ભાલાભાથંી 
યભકડાફંનાલલાના તેભજ આવન, ળેતયંજી અને કાડ લણાટ તથા ડાઈંગ,સપ્રન્ટીંગ કાભની તારીભ 
ભેલી શતી.૧૯૫૮ભા ંયસતબાઈ જળીના આભતં્રણથી વલોદમ આશ્રભ, લારભના વચંારક તયીકેની 
તેભજ ખાદી સલદ્યારમના આચામગની જલાફદાયી સ્લીકાયી.તેઓ વસં્થાના પ્રમખુ ણ ફન્મા અને 
લારભ આશ્રભના ટ્રસ્ટી ણ ફન્મા. 
       ૧૯૬૦ભા ં ગાધંી આશ્રભભા,ં અભદાલાદ ાવે આલેરી ખાદી ગ્રાભદ્યગ પ્રમગ 
વસભસતએ છ ત્રાકન વયંકુ્ત અંફય ચયખ સલકવાવ્મ શત. આ ચયખાને ખાદી ગ્રાભદ્યગ  
કભીળનની ભાન્મતા ભી. આલા ચયખાઓના ઉત્ાદન ભાટે કાયીગયને તારીભ આલા ભાટે 
તેભજ તે સલબાગના વ્મલસ્થાક તયીકે શ્રી કૃષ્ણદાવબીના આગ્રશથી એક લગ કાભ કયુું. ત્માયફાદ 
લારભ આશ્રભભા ંાછા આલીને કાભે રાગ્મા. 
(૧.૩) ગજુરાત ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોડડમાાં મહત્ળની જળાબદારી :  

  ૧૯૬૦ભા ં ગજુયાત યાજ્મની અરગ યચના થઈ.ગજુયાત વયકાયે ગજુયાત ખાદી 
ગ્રાભદ્યગ ફડગની યચના કયી અને પ્રથભ ફડગના અધ્મક્ષ શ્રી ફાબબુાઈ જળબાઈ ફન્મા. ફાબબુાઈ, 

યામબુાઈના ખાદીકાભથી ખફુ પ્રબાસલત થમા.યામબુાઈની ગજુયાત યાજ્મ ખાદી ગ્રાભદ્યગ ફડગની 
ખાદી વસભસતભા ં વભ્મ તયીકેની લયણી કયલાભા ં આલી.જમાયે ફાબબુાઈ જનતા વયકાયભા ં
મખુ્મપ્રધાન ફન્મા ત્માયે યામબુાઈને ફે ટભગ ભાટે ગજુયાત યાજ્મ ખાદી ગ્રાભદ્યગ ફડગના વદસ્મ 
વચચલ તયીકે વદં કમાગ શતા. વાભાન્મ યીતે આ દ ય કઈ યાજકીમ ક્ષની વ્મન્ક્તની વદંગી 
કયલાભા ંઆલતી શમ છે. યામબુાઈ યલુા અલસ્થાભા ં કોંગ્રેવ વેલાદભા ં પ્રવિૃ થમા શતા યંત ુ
લારભ આશ્રભના ડાહ્યાબાઈના કશલેા પ્રભાણે કઈ યાજકીમ ક્ષના વભ્મ ફન્મા ન શતા, ન કઈ 
ચ ૂટંણીભા ંઉબા યહ્યા, ન કઈ ક્ષના ઉભેદલાય ભાટે ચ ૂટંણીપ્રચાય કમો. 
(૧.૪) સળોદય આશ્રમ, માઢીની સ્થાપના અને અદ્વિતીય સફલતા : 
  ૧૯૬૬ભા ં યામબુાઈ, લવતંબાઈ અન ેકાસંતબાઈ ળાશ (ફનંે બાઈઓ) વાથ ેભીને 
વાફયભતીના કાઠંા સલસ્તાયના ગાભ ભાઢીભા ંવલોદમ આશ્રભ,ભાઢીની સ્થાના કયી અને ખદકાભ 
ચાલ ુકયુું.૧ 

  લગ ૧૯૮૭-૮૮ભા ં દુષ્કાના વભમભા ં ભેઘયજ તાલકુાભા ંએક લગભા ંએક શજય 
ચયખા ચાલ ુ કયી રાખ રૂ. ની યજી અાલી.૧૯૯૧ભા ં ખાદી વસં્થાઓભા ં ડરેી અનીસત દુય 
કયલાની અને ફગવ વસં્થાઓને ફધં કયલાની કયી કાભગીયી પ્રવન્નલદન ભશતેા વાથે ભીને 
ાય ાડી.લગ ૨૦૦૧ભા ંઝીણાબાઈ દયજીના અધ્મક્ષ સ્થાને ગાધંીજીના સતૂ્ર ‘કાતેં તે શયેે અને 
શયેે તે જરૂય કાતેં’ ના અભરીકયણ ભાટે ફે ત્રાકના ૮૦૦ ઉય અંફય ચયખા ચાલ ુકયાલી આી 
ખાદી કાતંનાય અને શયેનાયની વખં્મા લધાયલાની પ્રવસૃિ ળરુ કયાઈ.સ્લાલરફંી સતુય લણાલી 
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આલાની અથલા એટરા સતૂયભાથંી ખાદી તૈમાય થામ તેટરી દકિંભતની અન્મ ખાદી આલાની 
વ્મલસ્થા કયાઇ. 
  યામબુાઈએ તાની વસં્થા થકી એક વભમે ખાદી ઉત્ાદનભા ં લાસિક રૂ.ાચં 
કયડન રક્ષમાકં પ્રાપ્ત કમો. આજે ણ કયા વજંગભા ંવસં્થા એક કયડ રૂ.ની આખી લયવે દશાડ ે
ેદા કયે છે. એક વભમે તેભના કેન્ર થકી ૫૦૦૦ અંફય ચયખા આબ ુતેભજ આદદલાવી લૂગ ટ્ટીભા ં
ચારતા શતા.ભાઢીની ૩૦૦ અને લારભની ૨૦૦ ળાથઈ કુર ૫૦૦ ળા તેઓ ચરાલતા શતા. 
  યામબુાઈ ટટપ્ાના ભાણવ નશી.શલાવના ભાવં નશી.તેભનાભાથંી કાભની 
ગસતન ધધ લહ્યા.કઈ કામગકય શાજય શમ કે ન શમ, જરૂય ડ ેકઈ ણ કાભ કયલા જતે રાગી 
જમ. ઉત્ાદન ક્ષેત્ર શમ કે લશીલટીમ દશવાફનુ ં કાભ શમ, ફનેંભા ં તેઓ યુા સનષ્ણાતં.ક્ાયેક 
તાનુ ંધાયેલુ ંકાભ કયાલીને જ જેં. ફીજને વાબંલાનુ ંણ ટાે.તાના ખાદીના કામગકતાગઓ 
વાથે તેભજ કન્ટ્રાક્ટયના ભાણવ વાથે કાભ રલેાભા ંખફુ જ કડક , યંત ુટ્રસ્ટીળીના ભાશરભા ં
લધ ુઉત્ાદન થામ ત યજી લધ ુચકુલે.ક્ાયેક લગભા ંફે લખત ગાય લધાય કયે. કન્ટ્રાક્ટયના 
ભાણવને લાજફી ૈવા ફયાફય ચકુલે. 
  આભ ત ભાઢી આશ્રભ અને લારભ આશ્રભ, ફનેંભા ં યામબુાઈ વદિમ યહ્યા.ફનેં 
આશ્રભે ઉિય ગજુયાતને ખાદીના નકળા ય મકૂી આપ્મા.યામબુાઈ અખાદ્ય તેરન-ખાવ ત 
રીંફીના તેરભાથંી ન્શાલાન વાબ ુફનાલીને વભાજને ચયણ ેધમો.આજે ણ લારભન ન્શાલાન 
રીભડાન વાબ ુલખણામ છે. 
  લગ ૨૦૦૪ભા ં યામબુાઈને શાટગ એટેક આલલાથી હ્દમન ખયાફ લાલ્લ ફદરલ 
ડય. એ છી ણ એભનુ ંકામગ થભં્યુ ંનશી.વયકાયે લગ ૨૦૧૦થી ખાદી લસ્ત્ર અને રી લસ્ત્રના 
છૂટક લેચાણ યનુ ંલતય અને સલળે લતય આલાનુ ંફધં કયુું ને તેના સ્થાને ફજય સલકાવ 
વશામ આલાનુ ં નક્કી કયુું.યામબુાઈએ આન યચનાત્ભક સલયધ કમો.ઉંભય લધતા ં ળયીય થાક્ુ.ં 
છેલ્રે ાદકિન્વન્વની અવય દેખાલા રાગી શતી. 
(૧.૫) કુષ્ઠરોગી ભાઈ-બહનેોને સ્ળમાન અપાવ્ુાં : 
  યક્તસિ ગ્રસ્તને યક્તસિ ભટી ગમા છી વભાજ કે ખદુ તેભના સ્લજન ણ 
સ્લીકાયતા નથી. તેથી તેભને યટર અને ઓટર ભે તે ભાટે યામબુાઈએ વશમગ કુષ્ઠમજ્ઞ ટ્રસ્ટને 
કુષ્ઠયગીઓની શન્સ્ટર અને નુલગવન કેન્ર ભાટે વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીની ચીવ એકય જભીન 
આી.તેભા ંલવતા ંકુષ્ઠયગીઓ ૈકી એકવ વ ભી ૩૩૧ કુષ્ઠયગીઓને લાસિક રૂ.ચલીવ રાખ 
એકલીવ શજયની યજી કભાતા કયી, કુષ્ઠયગીઓને સ્લભાન,સયુક્ષા અને સ્નેશબયુું જીલન જીલતા 
કયી ળકામ છે તેની પ્રતીસત વભાજને કયાલી છે. 
(૧.૬) ખાદી જગતનુાં મમત્ર ળર્ુડલ :  

  યામબુાઈના સભત્ર ભડંના સભત્રને ભશદંળે ત્રણ પ્રકાયના જુથભા ં પાલી ળકામ. 
(૧) યલુા ઉંભયે વેલાદના સભત્ર,(૨) વાભાજજક ક્ષેત્રે કાભ કયતા સભત્ર, (૩) ખાદી જગતના સભત્ર. 
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  યામબુાઈના પે્રયણસ્ત્રત તયીકે ફે નાભ રઈ ળકામ, શ્રી યસતબાઈ જળી(લારભ) અન ે
ડૉ.શ્રી દ્વાયકાદાવ જળી(સલવનગય). યલુા ઉંભયે ભેરા સભત્રભા ં વાકંચદંબાઈ ટેર, ભતીબાઈ 
ચોધયી, યીખલચદંબાઈ, ભાનં્કુસવિંશ સલુણગકાય, ળભંબુાઈ નામક, ઘભેયબાઈ ચોધયી, ફાબબુાઈ 
(ઝીરીમા),લારજીબાઈ (લારભ), ભનબુાઈ ટેર(ચાણસ્ભા), ભારજીબાઈ 
દેવાઈ(ઝીરીમા),શયીળબાઈ, ખાદી જગતના સ્લ.શયગસલિંદબાઈ (ગોંડર), ભનબુાઈ 
ભશતેા(વાલયકંુડરા), દેલેન્રબાઈ દેવાઈ (યાજકટ). 
  લારભ આશ્રભના શ્રી ડાહ્યાબાઈએ તેભની વાથ ે ૫૦ લગ ઉયાતં કાભ કયુું 
છે.સ્લબાલભા ં ઉગ્રતા છતા ં એકફીજના કાભને લયેરા ં એટરે અંદયન બાલ વભજી કાભ ચારતુ ં
યહ્ુ.ંલવતંબાઈ અને કાસંતબાઈએ ત વસં્થાની ળરૂઆતથી આ સધુીન વાથ સનબાવ્મ. 
(૧.૭) અંમતમ પળડ :  

  ખાદીકાભના ામા તેટરા કમાગ છી જીલનના અંસતભ લગભા ં‘લકગ ઈઝ લયસળ’ન 
ભતં્ર ધીભ કયીને થડુ ંલાચન તયપ લળ્મા.આભ ત ‘ભગં પ્રબાત’નુ ંલાચન કયતા યશતેા શતા. શ્રી 
અયસલિંદ વાદશત્મનુ ં ‘અગણ’ ભાસવક ણ લાચંતા થમા શતા.રામબ્રેયી ણ લવાલલાન ળખ 
ખય.ભરાવભા ંલવતા શ્રી અયસલિંદ બક્ત સભત્ર સલઠ્ઠરબાઈના આગ્રશથી ાડંીચેયીની માત્રા ણ કયી 
આલેરા. 
  ખાદી અંગે તેભને રાગ્યુ ં કે ખાદીને વયકાયમકુ્ત કયીએ ત જ ટકી ળકે.છેલ્રા 
લોભા ં તેઓ વયકાય ાવેથી ખાદીનુ ં કઈ લતય રેતા ન શતા. ખાદી રકઆધાદયત ફનલી 
જઈએ.વયકાય આધાદયત નશી.રીલસ્ત્રના તઓે સલયધી શતા.૨ 

 યામબુાઈએ વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીના ખાદીકાભને રક આધાદયત, ગ્રાભાચબમખુ અને 
સ્લાલરફંી ફનાલલા વકંલ્ કમો અને ૧-૪-૨૦૦૫થી ખાદી ફડગનુ ંયીફેટ રેલાનુ ંફધં કયુું.એભણ ે
ઉિય ગજુયાતના ૭૫ ગાભભા ંસ્લાલરફંી કતાઈ કેન્ર ળરુ કયલાભા ંરકન વશકાય ભળ્મ. ૩૧ભી 
ભેં,૨૦૧૭ના યજ તેઓન સ્લગગલાવ થમ.વલોદમ આશ્રભ,ભાઢીએ તાન કણગધાય 
ગભુાવ્મ.તેઓના ભાનભા ં તેઓની પ્રથભ ણુ્મસતથી તા.૩૧ભી ભ,ે૨૦૧૮ના યજ કંચન-શીયા 
આયલેુદદક કેન્વય એન્ડ યીવચગ વેન્ટયભા ં ‘શ્રી યામબુાઈ વી.ટેર નેચયેથી ઉચાય કેન્ર’ ળરુ 
કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે.૩ 

  યામબુાઈના જલાથી ગજુયાતે અને સલળે ઉિય ગજુયાતે એક સનષ્ઠાલાન 
સનબગમ સ્ષ્ટ લક્તા , ખાદીને વંણૂગ લયેરા એક ભટા ગજના વભાજ દયલતગનના મદ્ધાને ગભુાવ્મા 
છે.યામબુાઈ વલોદમ આશ્રભ,ભાઢીના વચંારક ટ્રસ્ટી ઉયાતં વલોદમ આશ્રભ, લારભ , ગજુયાત 
ખાદી ગ્રાભદ્યગ ભડં-અભદાલાદ, ગજુયાત યાજ્મ ખાદી ગ્રાભદ્યગ વઘં,ગ્રાભબાયતી-અભયાયુ, 

જનયર શન્સ્ટર-સલજયુ, આળ એજ્યકેુળન ટ્રસ્ટ-સલજયુ વદશત અનેક વસં્થાઓ વાથે વકંામેરા 
શતા.   
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(૨)  શ્રી કાન્ન્તભાઈ મ. ાહ 
 યાષ્ટ્રસતા ભશાત્ભા ગાધંીજીના આચાયસલચાયના પ્રખય ઉાવક, વલોદમ સલચાયધાયાના 
બેખધાયી, ગીતાના જ્ઞાનમગ, કભગમગ અને બન્ક્તમગથી યવામેર વ્મન્ક્તત્લ તેભજ શ્રીભદ 
યાજચરંના સલચાયથી પ્રબાસલત વેલાબાલી ન્સ્થતપ્રજ્ઞ એલા વલોદમ આશ્રભ ભાઢીના સ્થાક ટ્રસ્ટી 
અને વસં્થાના લૂગ પ્રમખુ યભ શે્રધ્ધેમ શ્રી કાસંતબાઈ ળાશન જીલાત્ભા યભ ળાસંત વાથે તા.ં ૧૭-
૦૧-૨૦૧૫ ને ળસનલાયે ફયે ૨:૨૦ કરાકે યભાત્ભાભા ં સલચરન થઈ ળાશ્વત ળાસંતને ામ્મા તે 
ઘટના ભાનવટ ય અસલસ્ભયણીમ યશળેે. 
 સલજયુ તાલકુાના શારના (શારના ભાણવા તાલકુાના) ચફરદયા ગાભની વસં્કાયી લૈષ્ણલ 
દયલાયભા ં સતાશ્રી ભથયુદાવ ધનજીબાઈ ળાશ અને ભાતા ભણીફાની કુખ ેતા.ં ૦૬-૦૬-૧૯૨૨ના 
યજ શ્રી કાસંતબાઈન જન્ભ થમ શત. સતાજી ખફુજ બા સ્લબાલના તેભજ ભાતા ખફુજ ધાસભિક 
બન્ક્તબાલ ધયાલતા ંસ્નેશા શતા.ં છ બાઈ અને ફે ફશનેના દયલાયભા ંતેઓ ાચંમુ ંવતંાન શતા.ં 
તેભનુ ં પ્રાથસભક સળક્ષણ ચફરદયા પ્રાથસભક ળાાભા,ં ભાધ્મસભક સળક્ષણ  સરલાઈ અને કડીની 
શાઈસ્કરૂભા ં થયુ ં શત ુ.ં લડદયા ખાતે ફી.કભન અભ્માવ ઇન્ટય સધુી કમાગ ફાદ ગાધંીજીની 
સ્લયાજની ચલને કાયણે અભ્માવ છડી આસથિક ઉાર્જન અથે મુફંઈ ગમા શતા.  

 ગાધંી જીલન આચાયથી યંગામેર અને યચનાત્ભક કામગિભથી પ્રબાસલત શ્રી કાસંતબાઈન ે
મુફંઈનુ ં  ળશયેી જીલન યાવ આલતુ ં ન શત ુ.ં કરેજ અભ્માવ દયસભમાન ખાદીન દયલેળ, જત ે
યેંટીમ ય કાતંલાની પ્રવસૃિ તેભજ દશન્દુસ્તાન ખયેખય ગાભડાભંા ં લવે છે, જેભા ં લવતા રકનુ ં
જીલન ફશતેય ફને તેલા ઉદે્ધળ અને ખલેના વાથે મુફંઈભા ં નાગદયક યુલઠાના યેળનીંગ 
ઈન્વેક્ટયની નકયીને સતરાજંચર આી લતનભા ં યત આવ્મા. લતનભા ં ફધં વશકાયી ગ્રાશક 
ભડંીને નુગજજસલત કયી ગબય ફનાલી, ત ગાભના સલદ્યાથીઓને ભાધ્મસભક સળક્ષણ ભાટે ચારીને 
ફશાયના ગાભે બણલા ન જવુ ંડ ેતદથગ વલગ વેલા ભડંની સ્થાના કયી સલનમ ભદંદય-ભાધ્મસભક 
સળક્ષણની સસુલધા ઊબી કયી. જે વસં્થા ઉિયિય સલકવી શ્રી ઈશ્વયસવિંશજી સળલાજી ચાલડા શાઈસ્કરૂ 
તયીકે સલકવી ગ્રાભજનની સળક્ષણની જરૂદયમાત સેુયે વતં છે. 
 વલોદમ આશ્રભ લારભા ંખાદી કામગકય તયીકેની વેલા સ્લીકાયી ગાભેગાભ ખાદી લેચાણ પેયી 
તથા પ્રચાયની પ્રવસૃિભા ં કામગયત શતા. તે લખતે ભશવેાણા જજલ્રાભા ં શ્વતેિાસંત ભાટે શ્રી 
ભાનસવિંશબાઈ ટેર ેભશવેાણા જજલ્રા વશકાયી દૂધ ઉત્ાદક વઘંની પ્રવસૃિ ળરૂ કયલા એક પ્રભાચણક 
સનષ્ઠાલાન દશવાફનીળની કાભગીયી ભાટે શ્રી યસતબાઈ જી ાવે ભાગં કયતા ંશ્રી કાસંતબાઈએ ત ે
સ્લીકાયી અભદાલાદ ખાતેના વઘંના કામાગરમથી ળરૂ કયી શતી. ભશવેાણા ખાતે કામગયત થઈ. એક 
સનસ્શૃી પ્રભાચણક કામગયતતયીકે સનષ્ઠાણૂગ કામગક્ષભ કાભગીયી કયી ડયેી વધ્ધય નાણાકંીમ ન્સ્થસત ય 
સનુ્સ્થય થતા ંનુ: ગ્રાભવેલા કામગયત થલાથી ખેલના વાથે ત્માથંી યાજીનામુ ંઆી છૂટા થમા શતા. 
તે વાથે સલજયુ તાલકુાના ભાઢી ખાતે વલોદમ આશ્રભ ભાટે  ગ્રાભજનના વશમગ અને જભીન 
ભતા ંશ્રી યામબુાઈ ટેર અને રઘફુધં ુશ્રી લવતંબાઈ ળાશની વેલાઓથી અન ેશ્રી કાસંતબાઈની 
ફચતના યકાણથી વલોદમ આશ્રભ, ભાઢી ની સ્થાના ટ્રસ્ટીળીની બાલનાને અનરુૂ કયી. આ 
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ગાા દયસભમાન લડનગય ખાતે શ્રી દ્ધાયકાદાવબાઈ જીના વાસનધ્મભા ં યશી ખાદી બડંાયની 
સ્થાના અન ેલશીલટ કમો, ફાદ તે તેભના બાઈશ્રી નટલયરારને વોંી ત ેણ ભાઢી વલોદમ 
આશ્રભભા ંવદિમ વસં્થાના પ્રમખુ તયીકેની કાભગીયી ફજલી. આ કાભગીયી તેઓએ ફે એક લગ 
શરેા ંઉંભયને કાયણ ેવલોદમ આશ્રભના વચંારક અને વસં્થાના ભતં્રી શ્રી  યામબુાઈ ટેરને પ્રમખુ 
તયીકેની કાભગીયી સપુ્રત કયી. તેઓશ્રી જીવ્મા ત્મા ંસધુી એક લડીર મયુબ્ફી તયીકે ટ્રસ્ટીળીની 
બાલના વાથે ખફૂ જ ઉભદા કાભગીયી ખાવ કયીને કાઠંા સલસ્તાયના ગાભભા ં ખાદી ગ્રાભદ્યગ 
ઈત્માદદની કયી વભગ્ર સલસ્તાયની વાભાજજક, આસથિક સલકાવભા ં નોંધાત્ર કાભગીયી કયી શતી. વાથે 
વાથે આજથી અઢાયેક લગ શરેા ં તેભના ાવેથી મડૂી ભશદંળે સમુગ્મ કાભગીયીભા ંસઆુમજજત 
યીતે લયામ તદથગ શ્રી કાસંતબાઈ ભથયુદાવ ળાશ ગ્રાભસલકાવ ટ્રસ્ટ, વલોદમ આશ્રભ ભાઢી ખાત ેળરૂ 
કયી, તે દ્ધાયા કૃસ સલકાવ, ગારન, ફા સળક્ષણ, લનીકયણ, ખાદી પ્રચાય પ્રવાય, આયગ્મ સળચફય 
ઈત્માદી ક્ષેત્રેભા ં નોંધાત્ર કાભગીયી કયલાભા ં આલી છે. છેલ્રા ં ાચંેક લગ શરેા ં રઘફુધં ુ શ્રી 
લવતંબાઈના જીલનકામગ, કુદયતી જીલન નીસતયીસતભા ંકુદયતી આશાય (અકલ) ઈત્માદીને રક્ષભા ં
રઈ લવતં કુદયતી ઉચાય, મગ તારીભ અને વળંધન કેન્રની સ્થાના કયી અઢાય થાયીઓ 
વાથેની સલસલધ પ્રકાયની સસુલધા વેલા ભાટે જરૂયી ભકાન, વાધન વાભગ્રી વાથેની શન્સ્ટર-ઉચાય 
કેન્ર ળરૂ કયેર છે. જે આજુફાજુના ં ગાભ અને દુય સદુુયના સલસ્તાય અને ળશયેભાથંી એરેથી 
દ્ધસતથી થાકેરા-શાયેરા દદીઓ અશીં વાયલાય રઈ સ્લસ્થ થમાના અનેક દકસ્વાઓથી આ કેન્રન 
ઉિયિય સલકાવ થઈ આ સલસ્તાયભા ં સનયાભમ સનફગ સ્લાસ્્મ થમાના અનેક દકસ્વાઓથી આ 
ગણુાત્ભક કુદયતી વાયલાય વસં્થા કામગયત યશી વેલા ફજલતી યશળેે તેલી અેક્ષા છે.  

 વભાજ વેલાભા ં કામગયત કભગઠ સનષ્ઠાલાન ગાધંી આચાયસલચાયને વભસિત વલોદમી 
બેખધાયી શ્રી કાસંતબાઈએ તાના દયલાયભા ંઆલા વસં્કાય સવિંચન અને વાભાજજક, આસથિક અન ે
આધ્માજત્ભક ઉત્કગ ભાટે રઘફુધં ુશ્રી યભણબાઈ, શ્રી લવતંબાઈ અને તેભના બત્રીજ શ્રી સભુતંબાઈ 
તથા બાણાબાઈ શ્રી ચંકબાઈના વશમગભા ં ભચણફા ભથયુદાવ ળાશ દયલાય ઉત્કગની ટ્રસ્ટની 
સ્થાના કયી. જે દયલાયના ંચાવેક કુટંુફભા ંસ્નેશબાલ, વશમગ અને ઉત્કગની કાભગીયી ફજલ ે
છે. આ ટ્રસ્ટભા ંએક રાખ જેટરી યકભ શ્રી કાસંતબાઈએ આેરી. દયલાયજનના વશકાય વશમગથી 
આ ટ્રસ્ટ ઉભદા કાભગીયી ફજલી યહ્ુ ંછે. સળક્ષણ પ્રત્વાશન, આયગ્મ-તફીફી અને આસથિક વશામની 
કાભગીયી ઉયાતં દય ફે લગ દયલાય સ્નેશસભરન ગઠલી વાભાજજક વભયતા વશમગ, સ્નેશબાલભા ં
વદૃ્ધદ્ધ થામ અને તેઓન ઉત્કગ થામ તેલી કાભગીયી ફજલે છે. આ દયલાય ટ્રસ્ટ સ્થાયુ ંતે શરેા ં
એટરે કે આજથી ચાવ લગ લેૂ શ્રી કાસંતબાઈ તેભના દયલાયજનનુ ં દય ફે લે સ્નેશસભરન 
ગઠલામેર છે. છેલ્લુ ંદયલાય સ્નેશસભરન તા.ં ૨૧ થી  ૨૩ દડવેમ્ફય-૨૦૧૪ભા ંવલોદમ આશ્રભ, 
ભાઢી ખાતે શ્રી કાસંતબાઈના વાસનધ્મભા ંકુદયતી ઉચાય કેન્ર ખાતે ભળ્યુ ંશત ુ.ં તેથી તેઓ ખફૂ ખળુ 
શતા. 
 વદગતશ્રી કાસંતબાઈ સ્લબાલે ખફુજ નમ્ર, સભતબાી, ભામાળુ, વય અને યગજુ, 

સવધ્ધાતંસપ્રમ, કભગસનષ્ઠ, પ્રખય વલોદમી સલચાયધાયા અને ગાધંી આચાય સલચાયને વાચા અથગભા ં
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ચદયતાથગ કયત ુ ંજીલન જીલી ને વાથગક કયુું છે. તેઓ અયચણત શલા છતા ંદયલાયજનભા ંસ્નેશબાલ 
અને વ્મન્ક્ત-દયલાય, વભાજની વેલાથી સલસ્તયી વભષ્ષ્ટ વાથેનુ ંઅનવુધંાન કુદયતના વાસનધ્મભા ં
વાધી એક ઋસ મસુન જેવુ ં જીલન વ્મસતત કયી યભાત્ભાના  ચયણાસંલિંદભા ં યભ ળાશ્વત ળાસંત 
ામ્મા. તેભના જીલનભાથંી પ્રેયણા ભેલી તભેણે સ્થામેર વસં્થા અને ટ્રસ્ટ અસલયત વેલા આતા ં
યશ ે તેલી અેક્ષા વાથે તેભના જીલનભાથંી પે્રયણા રઈ તેભનુ ંકામગ વતત આગ લધતુ ંયશ ે તેવુ ં
ગઠલામ ત ે જ તભેને વાચી શ્રદ્ધાજંચર શળે. તેભની જીલન પ્રણારી અન ે વેલાઓથી રાબાન્ન્લત 
વ્મન્ક્તઓ, કામગકય, ગ્રાભજન, વભાજજનને તભેની ખટ વારળ,ે યંત ુતેભનુ ંજીલન એ જ પે્રયણાને 
સ્લીકાયી તેભાથંી ળીખ ભેલી આણે વો વભાજને ઉમગી ઉકાયક કાભગીયી કયતા ંયશીએ તેલી 
યભકૃાળુ યભાત્ભાને પ્રાથગના. તેભની કૃા અને આળીલાગદ વતત આણા વલેને ભાગગદળગક ફન ે
તેલી શબુકાભના. 
(૩) શ્રી ળસાંતભાઈ મ. ાહ :  

 ગાધંી-સલનફા સલચાયધાયને નજય વભક્ષ યાખી જીલન જીલતા લવતંબાઈન જન્ભ 
ભશવેાણા જજલ્રાના, સલજયુ તાલકુાના ફીરદયા ગાભભા ંળાશ ભથયુદાવ ધનજીદાવ અને ભણીફા 
ભથયુદાવના દયલાયભા ંતા. ૦૭-૦૭-૧૯૩૩ ના યજ થમ શત. તઓે છ બાઈઓભા ંવોથી નાના 
શતા. તેભણ ે પ્રાથસભક સળક્ષણ ફીરદયાભા ં રીધુ ં અને ભાધ્મસભક સળક્ષણ સરલાઈની 
જી.વી.શાઈસ્કરૂભા ંછાત્રારમભા ંયશી રીધુ.ં તેઓ વને ૧૯૫૧ભા ંએવ.એવ.વી. ાવ કયી મુફંઈ ગમા. 
મુફંઈભા ંસલક્ટદયમા જ્યચુફરી ટેકનીકર ઇન્સ્ટીટયટુન કેભીકર ડામસ્ટપ ટે્રડ ડ્રાઈગ સપ્રન્ટીંગન ચાય 
લગન કગ ગલગનભેન્ટ એપે્રષ્ન્ટવ તયીકે આઈ.વી.આઈ. કંનીની રફેયેટયીભા ં કમો.ચાય લગન 
કગ ગલગનભેન્ટ એપે્રન્ટીવ તયીકે આઈ.વી.આઈ. કંનીની રફેયેટયીભા ં કમો. ચાય લગન 
અભ્માવિભ ણૂગ થમેથી આ.વી.આઈ. કંનીભા ં ટેકનીકર આસવસ્ટન્ટ તયીકે વેલા આલાનુ ં ળરૂ 
કયુું. ભટાબાઈ શ્રી કાન્તીબાઈ ગ્રાભવેલા કયલા ભાટે મુફંઈ છડી વલોદમ આશ્રભ, લારભભા ંજડામા 
શતા. તેની અવય લવતંબાઈને થતા ંતેઓ ણ આઈ.વી.આઈ.ની નકયીભાથંી યાજીનામ ુઆી વને 
૧૯૫૮ભા ં વલોદમ આશ્રભ,લારભભા ં જડામા. વલોદમ આશ્રભ, લારભના વચંારક શ્રી યસતબાઈ 
ગોંસધમાની ભાગણીથી વોયાષ્ટ્ર યચનાત્ભક વસભસતભા ંગ્રભધગ ભદંદય ેડકાભા ં યંગ સનષ્ણાત તયીકે 
જડામા.તેભજ એક લગ ફાદ ગ્રાભઘય ભદંદય, ેડકના મખુ્મ વ્મલસ્થાક તયીકેની જલાફદાયી વને 
૧૯૬૭ સધુી વાબંી. છેલ્ર ે ચફશાય દુષ્કા યાશત કાભભા ંવોયાષ્ટ્ર યચનાત્ભક વસભસતના પ્રસતસનસધ 
તયીકે વેલા આી ત્માથંી વીધા વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીભા ં વલેા આલા જડામા અને શ્રભ 
આધાદયત ગ્રાભવેલાનુ ં કાભ સ્લીકાયી વસં્થાના ં ખાદી ગ્રાભદ્યગના,ં વજીલ ખેતી, ફાગામત, 

ગારન,વકૃ્ષ ઉછેય, વાદશત્મ પ્રચાયના કાભ કયલાનુ ંળરૂ કયુું. તેભજ વસં્થાભાથંી કઈ લેતન રીધા 
સવલામ સ્લારફંી જીલન જીલલાનુ ં ળરૂ કયુું. તેભજ ડૉ. દ્ધાયકાદાવ જીના અધ્મક્ષ દે વલોદમ 
ભડંભા ં ભતં્રી તયીકે વેલાઓ આલાનુ ં ળરૂ કયુું. ખાદી ગ્રાભદ્યગ પ્રમગ વસભસત, અભદાલાદના 
વશમગથી શ્રી કૃષ્ણદાવ ગાધંીના ભાગગદળગન નીચે વજ ગાભભા ં સ્લાલરફંી ખાદીન કામગિભ 
ચરાવ્મ તેભજ કાન્ન્તબાઈ ભથયુદાવ ળાશ ગ્રાભસલકાવ ટ્રસ્ટ દ્ધાયા ગારનની પ્રવસૃત ળરૂ કયી 
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આવાવના ગ્રાભજન ફેવી ગામ ાતા થામ તે ભાટે રન વશામ આલાનુ ં ળરૂ કયુું. તેભજ 
આયલેુદ કરેજ, રદયાના વશમગથી ભાઢી ગાભભા ંઆયલેુદ દલાખાનુ ંએક લગ ચરાવ્યુ.ં છેલ્રા ં
ાચં લગથી કાન્ન્તબાઈ ભથયુદાવ ળાશ ગાભસલકાવ ટ્રસ્ટ વચંાચરત લવતં કુદયતી ઉચાય, મગ, 

તારીભ અને વળંધન કેન્રના વચંારનભા ં વેલા આી યહ્યા છે. વને ૧૯૭૦થી દૂધ ઘી સવલામન 
અકલ આશાય ખાલાનુ ંકયે છે. તેભજ ઓછાભા ંઓછા ખચે કેભ જીલામ તેન પ્રમગ ચાલ ુછે. શાર 
ખાદી છે. શાર ખાદી લેચાણ અને વલોદમ વાદશત્મ લેચાણને મખુ્મ પ્રવસૃત ફનાલી જીલન પ્રવાય 
કયી યહ્યા છે.૪    

(૪) શ્રી રમતભાઈ જોી : 
     શ્રી યસતબાઈ જળીન જન્ભ તા.૧૮-૫-૧૯૧૩ના યજ સલવનગયા નાગય બ્રાહ્મણ 
જ્ઞાસતભા ં થમ.સતાનુ ં નાભ કાચરળકંય મૂળકંય જળી અને ભાતાનુ ં નાભ વતંકફા શત ુ.ં ભાતાનુ ં
આયગ્મ વારંુ ન યશતે ુ ં શલાથી ભાત્ર ૧૮ ભાવની ઉંભયે યસતબાઈને ભવા કચ્છ-ભજૂ રઈ 
જલામા.ભાતાભશ દાદા નયિભયાભ યણછડજી બટ્ટની વાયવબંાભા ંભાતાભશી દાદી અનફા અન ે
સલધલા ભાવી ભશાકયફાના શાથે તેભન ઉછેય ને ઘડતય જતન અને વબંાથી થયુ.ં યસતબાઈની 
ણા ચાય લગની ઉભયે ભાતા સ્લગગલાવી થમા; ને યસતબાઈએ જનનીનુ ંછત્ર ગભુાવ્યુ.ં      

     ભાતાભશ-દાદા નયિભયાભ પ્રસવદ્ધ કભગકાડંી, દેલી બક્ત અને ળન્ક્ત ઉાવક 
શતા; ધધં લૈદકન શત અને કચ્છભા ંતે એક પ્રસતષ્ષ્ઠત લૈદયાજ ગણાતા. ગાધંીજીની ‘નઈ તારીભ’ 

ની રષ્ષ્ટ બાયતને ભે તે શરેાથંી આ વદૃ્ધ રુુભા ં સળક્ષણ સલળેના એલા સવદ્ધાતં અને રષ્ષ્ટ 
શતા.તેભણે યસતબાઈને ઉદ્યગળાાભા ં બણલા મકૂ્ા.ઘય આગ તેભણ ે ફાક યસતબાઈને વ-
વલાવ જેટરા વસં્કૃત શ્રક અને સ્ત્રત કંઠસ્થ કયાવ્મા,ં જેણે યસતબાઈનુ ંઆધ્માજત્ભક જીલન ઘડ્ુ ં
અને વગંીત તથા ગાલાન ળખ જગાડય.યસતબાઈના જીલનઘડતયભા ં તેભના ભાતાભશ દાદા 
નયિભયાભ પા ફહ ુજ ભટ અને સ્થામી છે, ને આજ સધુી એની છામા જલાઈ યશી છે. 
   વાતભા લે યસતબાઈ ભજૂ છડી લારભ આવ્મા. સતાજી કાચરળકંય જળીના 
જશજરારીલાા કુટંુફની ન્સ્થસત આથભી ગઈ.આસથિક ન્સ્થસત ખફુ જ નફી શતી.લારભભા ંતેભને 
વયકાયી ગજુયાતી પ્રાથસભક ળાાભા ં ચથા ધયણભા ં દાખર કયામા.પ્રલેળ લખતે રેલામેરી 
યીક્ષાભા ંવાયા ગણુથી ઉિીણગ થલાથી એ રાબ તેભને ભેર. ગજુયાતી અભ્માવ યૂ થતા ંવન 
૧૯૨૭ભા ં તેભને સલવનગયની પ્રખ્માત જી.ડી.શાઇસ્કુરભા ં દાખર કયામા.અભ્માવભા ં તેજન્સ્લતાના 
કાયણે શભેંળા તે શરેા ંઅગય ફીજ નફંયે ાવ થતા.સળક્ષક અને વશાધ્મામીઓની અશી તેભણ ે
ચાશના ભેલી. 
  વને ૧૯૩૯ભા ંતે મુફંઈ યસુનલવીટીની ભેટ્રીકની યીક્ષા વાય થતા ંલારભ નાગય 
યલુક ભડં વચંાચરત લારભની એ.લી.સ્કુરભા ંસળક્ષક સનભામા.અશી વન ૧૯૩૨ સધુી યશી સલદ્યાથી 
પ્રવસૃિઓ, યાસત્ર છાત્રારમ , અખાડા પ્રવસૃિ આદદભા ંયવ રઈ કામગ કયુું ; ને સલદ્યાથીઓભા ંપ્રીસતાત્ર 
ફન્મા. વન ે૧૯૩૨ભા ંયસતબાઈ ઉચ્ચ સળક્ષણ ભાટે લડદયાની રુુ અધ્માન ાઠળાાભા ંજડામા 
ને અભતૂલૂગ ઊંચા ભાક્વગ ભેલી ાવ થતા ંતે ભેદટ્રક વીનીમય ગણામા.લડદયાના લવલાટે તેભના 
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વાદશત્મ અને વગંીતના યવને ખફુ ણ ભળ્યુ ં ; ને એ ળખ એભનાભા ંઆજ સધુી જલામ છે. 
વને ૧૯૩૩ભા ંસલવનગય તાલકુાના કુલાવણા ગાભે પ્રાથસભક ળાાભા ંસળક્ષક તયીકે સનભામા ને વન 
૧૯૩૮ સધુી સળક્ષકની નકયી કયી. 
  નકયી છડી સ્લતતં્ર ધધં કયલાની ઇચ્છાથી વન ૧૯૩૫ભા ં શરેી અને વન 
૧૯૩૭ભા ંમુફંઈ ફાય કાઉન્ન્વરની એડલકેટની ફીજી યીક્ષા તેભણે પ્રથભ પ્રમાવે જ વાય કયી 
વન ૧૯૩૮ભા ં તેભણે સલવનગયભા ં લકીરાત ળરુ કયી; જેભા ંતેભણે વાયી એલી પ્રસતષ્ઠા ને કીસતિ 
જભાવ્મા. આ દયમ્માન સલવનગય સધુયાઈભા ં તે વબાવદ તયીકે ચ ૂટંામા ને ભશત્લની કસભટીઓભા ં
ચેયભેન કે અધ્મક્ષ ડ ેયશી કાભ કયુું. સલવનગય કરજે સ્થાતા ંસલદ્વાન અધ્માક ને આચામોના 
વવંગગભા ંઆલી, જ્ઞાન વોયબ પ્રાપ્ત કયી,ભયાલી. 
  તેભનુ ં શલેુ ં રગ્ન વન ૧૯૩૭ભા ં કચ્છ-ભજૂભા ં લૈદયાજ બાઈરારબાઈ 
અંફારારના દીકયી મળસલદ્યા વાથે થયુ;ં જેભનાથી એક તુ્રી ચચ.સનરુભા જન્ભી.વને ૧૯૪૪ભા ં
વો.મળસલદ્યા સ્લગગલાવી થમા ને વને ૧૯૫૮ભા ં નાની લમે ચચ.સનરુભા ણ અલવાન ાભી. 
અભદાલાદના શ્રી ગણુલતંયામ ફાારાર લાઘના ં તુ્રી અયસલિંદાફશને વાથે વન ૧૯૪૫ભા ં
યસતબાઈએ ફીજુ ં રગ્ન કયુું ; એભનાથી ફે તુ્ર ચચ.દદલાકય અને ચચ.વત્મકાભ તથા એક તુ્રી 
ચચ.ભારા થમા.ં 
  ગાધંીજીની શત્માના ફીજ દદલવે યસતબાઈએ એક બીષ્ભ સનણગમ રઈ, વદાને ભાટે 
ધીકતી લકીરાત છડી-ભશાચબસનષ્િભણ કયુું.અનેક વકંટ વહ્યા.અનેક તડકા-છામંડા જમા.ધીયજ ન 
છડી અને સલવનગય તાલકુાભા ંલશતેી રૂેણ નદીના સિભ કાઠેં લારભ ગાભ નજીક તા.૨૮-૫-
૧૯૪૯ ના દદલવે વલોદમ આશ્રભ. લારભની સ્થાના કયી.૫ 

  વલોદમ આશ્રભ, લારભથી પે્રયણા ભેલી જીલ્રાભા ં કેટરીક યચનાત્ભક વસં્થાઓ 
ઉબી થઈ જેને એભનુ ંભાગગદળગન ભળ્યુ.ંવઘનક્ષેત્ર અને ઉ.બ.ુ સલદ્યારમ-સલુ્તાનયુ, વલોદમ આશ્રભ, 

ભાઢી, વલોદમ આશ્રભ, ઝીરીમા લગેયેની સ્થાના થઈ.ઉયાતં ગ્રાભબાયતી-અભયાયુ, 

રકસનકેતન-યતનયુ જેલી વસં્થાઓ ણ ઊબી થઈ.એભની વાથે કાભ કયતા .ૂફાબબુાઈ ળાશ, 

જેભણે છાફરીમાભા ંધણૂી ધખાલી ગ્રાભદ્ધાયનુ ં સુદંય કામગ કયુું અને છેલ્રે તેઓએ ઝીરીમા ખાતે 
વલોદમ આશ્રભનુ ં સનભાગણ કયુું. શ્રી યામબુાઈ ચી. ટેરે સલજયુ તાલકુાના ભાઢી ગભે અને 
સલજયુભા ં વલોદમ આશ્રભ, ભાઢી અને ગ્રાભદ્યગ લાડી જેલી પ્રવસૃિઓ ઉબી કયી. આ ફનેં 
વસં્થાઓ આજે ખફુ જ પ્રગસત કયી યશી છે. .ૂયસતબાઈ જીલ્રાભા ંવલોદમ અને ગ્રાભદ્યગ જેલા 
યચનાત્ભક કામોના ઉત્કગ ભાટે વતત કામગયત યહ્યા. ણ છેલટે તચફમત વાથ ન આતા ંશદમની 
ફીભાયીને રીધે ભન ભજબતુ શલા છતા ંતેભના દેશ ેતા.૨૭-૧-૧૯૮૩ના યજ તેભન વાથ છડય 
અને એભન આત્ભા યભાત્ભાભા ંસલરીન થઈ ગમ.૬                         
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