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ઉત્તર ગજુરાતના સર્વોદય આશ્રમોની રચનાત્મક પ્રવતૃ્તત્તઓ 

મહશે ર્વી. ચૌધરી 
ભદદનીળ પ્રાધ્માક અને અધ્મક્ષ, ઈતતશાવ તલબાગ, ગજુયાત તળક્ષણ વેલા લગગ-૨, વયકાયી 

તલનમન અને તલજ્ઞાન કૉરજે, જાંબઘુડા, જજ.ાંચભશાર  

સારાાંશ : 
‘વલોદમ’ શજી એક વદી શરેાાં ઉદબલેર એક નલ ળબ્દ છે. પ્રાચીન વાહશત્મભાાં તે 

કઈક ને કઈક વાંદબગભાાં લયામ શળે, યાંત ુ આજે જે યીતે તે એક જીલનની  હપરસપૂીના 
અથગભાાં, એક ચક્કવ તલચાયધાયાના અથગભાાં પ્રચલરત છે, એલ તેન ઉમગ ત શજી ભાત્ર એક 
વદી જ જૂન છે.૧  

 ભશાત્ભા ગાાંધીજીને દલક્ષણ આહિકાભાાં જ્શતનવફગગથી નાતારની મવુાપયી દયમ્માન 
ઈ.વ.૧૯૦૪ભાાં એભના તભત્ર તભ.રાક એક સુ્તક આી કશ ેછે : “ આ સુ્તક યસ્તાભાાં લાાંચી 
ળકામ એવુાં છે, તે લાાંચી જજ, તભને ગભળે.” એભ કશીને ગાાંધીજીના શાથભાાં મકેૂલુાં. ગાાંધીજી 
રખે છે : “આ સુ્તકના રીધા છી હુાં છડી જ ન ળક્ય. તેણે ભને કડી જ રીધ.... આખી 
યાત ઊંઘ ન આલી. સુ્તકભાાં સચૂલેરા તલચાય અભરભાાં મકૂલાન ઈયાદ કમો.”૨ યાંત ુએ 
ભાત્ર ઈયાદ જ ન યહ્ય, એ સુ્તકે ગાાંધીજીના જીલનભાાં તત્કા ભશત્લન યચનાત્ભક પેયપાય 
કયાવ્મ. ગાાંધીજીના ળબ્દભાાં કશીએ ત : “આ સુ્તક લાાંચીને એક જ યાતભાાં લકીર ન ે 
નગયલાવીઓભાાંથી, ડયફનથી દૂય અને નજીકભાાં નજીકના યેલ્લે સ્ટેળનથી ત્રણ ભાઈર છેટે 
આલેરા એક ખેતય ઉય લવતા ગાભહડમાભાાં ભારુાં રૂાાંતય થયુાં.”3 ગાાંધીજીના શદમ અન ેભાનવ 
ય પ્રબાલ ાડનાય સુ્તક શત ુાં : ‘અન ટુ તધવ રાસ્ટ’ (Unto this Last) અને તેના  રેખક શતા 
જશન યસ્સ્કન. ૧૯૦૪ભાાં લાાંચેર આ સુ્તકન ૧૯૦૮ભાાં ગાાંધીજી ‘વલોદમ’ નાભની સુ્સ્તકાભાાં 
બાલાનલુાદ આે છે. ઉત્તય ગજુયાતભાાં અનેક ગાાંધીલાદી વાંસ્થાઓએ વભાજવેલી યચનાત્ભક 
પ્રવતૃત્તઓ કયેર છે, યાંત ુપ્રસ્તતુ ળધત્રભાાં આજ વલોદમની તલચાયધાયાને ફીજભાંત્ર ફનાલીને 
અતલયત વભાજની વેલા કયનાયા ઉત્તય ગજુયાતના ભશત્લના ત્રણ વલોદમ આશ્રભ (ગાાંધી 
આશ્રભ) - લારભ, ઝીરીઆ તથા ભાઢીની યચનાત્ભક પ્રવતૃત્તઓની ઐતતશાતવક રૂયેખા 
આરેખલાભાાં આલરે છે. 
ચાર્વીરૂ શબ્દો : વલોદમ , ખાદી, કાાંતણ-લણાટ , ગ્રાભદ્યગ 

પરૂ્વવભતૂ્તમકા : 
         વલોદમ મજના તલળે થડી તલગત જઈએ.ભશાત્ભા ગાાંધી ળશીદ થમા છી મુાંફઈ 
યાજ્મના ગાાંધીલાદી મખુ્મપ્રધાન ફારાવાશફે ખેય, ગશૃપ્રધાન શ્રી ભયાયજીબાઈ દેવાઈ અને 
લૈકુાંઠબાઈ ભશતેા લગેયે ગાાંધીલાદીઓએ ભશાત્ભાજીનુાં જીલાંત સ્ભાયક યચલા ભાટે મજના 
ફનાલી.ગાાંધીજીની કલ્ના મજુફ વલોદમ વભાજ ભાટે કાભ કયે તેલી વલોદમ મજના વયકાયે 
ફનાલી. મુાંફઈ યાજ્મના દયેક જીલ્રાભાાં ગાાંધીતલચાય પ્રભાણે યચનાત્ભક કાભ કયતા તનષ્ઠાલાન 
કામગકયને યાજ્મે નક્કી કયેરી યકભ દય લે વભાજના લાંલચતના કલ્માણ ભાટે આે.કામગકતાગ 
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એનુાં અંદાજત્ર ફનાલી એ યકભ વયકાયે નક્કી કયેર નીતત-તનમભ પ્રભાણે તલલેકથી 
રકકલ્માણ ભાટે ખચે, તેન હશવાફ યાખે અને ઓડીટ કયાલે. 
 યાજ્મ વયકાયના ઓડીટ ણ હશવાફ ચકાવે,યાંત ુફજેટ ફનાલી ખચગ કયલા વલોદમ 
મજનાના વાંચારક સ્લામત્ત અને સ્લતાંત્ર શતા.ભશવેાણા જજલ્રાભાાં આલી પ્રથભ મજના વલોદમ 
આશ્રભ, લારભભાાં તલવનગય તાલકુાભાાં અભરભાાં શતી.લારભના લતની જણીતા લકીર 
જણીતા લકીર શ્રી યતતબાઈ જળી તેના વાંચારક શતા. શ્રી ફાબબુાઈ ળાશ વયકાયી નકયીભાાંથી 
સ્લૈચ્છછક તનવતૃત્ત રઈ રકવેલા ભાટે યતતરાર વાથે લારભ મજનાભાાં જડામા શતા અને ત્માાંથી 
ઝીરીઆ આવ્મા શતા.૪ 

સર્વોદય આશ્રમ, ર્વામ : 
  વલોદમ આશ્રભ, લારભની સ્થાના શ્રી યતતબાઈ જળીએ કયી શતી.ગાાંધીજીના શત્માના 
ફીજ હદલવ ે યતતબાઈએ એક બીષ્ભ તનણગમ રઈ, વદાને ભાટે ધીકતી લકીરાત છડી. અનેક 
વાંકટ વહ્યા.અનેક તડકા-છામાાં જમા.ધીયજ ન છડી અને તલવનગય તાલકુાભાાં લશતેી રૂેણ 
નદીના તિભ કાાંઠે લારભ ગાભ નજીક તા.૨૮/૦૫/૧૯૪૯ ના હદલવે આજના વલોદમ આશ્રભ, 
લારભની સ્થાના કયી.લારભ આશ્રભની તળશ ુ અલસ્થાભાાં જ આશ્રભના એ લખતના મુાંફઈ 
યાજ્મ વશકાયી ભાંડીઓના યજીસ્રાય શ્રી ફી.ી.ટેરની બરાભણથી ‘વલોદમ મજના’ ના કેન્દ્ર 
તયીકે આશ્રભની વાંદગી થઈ. ૧૯૫૦ થી ૧૯૬૪ સધુી આ મજનાનુાં કેન્દ્ર અશી યહ્ુાં. ખેતી 
પ્રવતૃત્ત, ગારન પ્રવતૃત્ત, ખાદી પ્રવતૃત્ત તથા અન્દ્મ ગ્રભદ્યગ , આશ્રભ ળાા, છાત્રારમ 
લગેયેની પ્રવતૃત્તઓ દ્વાયા લારભ આશ્રભે ઉભદા અને વયાશનીમ વભાજ ઉમગી કાભ કમાગ. આ 
વાંસ્થાની ઘણી ફધી ળાખાઓ શતી જેલી કે – ઝીરીઆ, સરુતાનયુા, ભાઢી લગેયે. આ વસ્થાએ 
તલમકુ્ત જતતઓના ફાક ભાટે આશ્રભ ળાા ખરી શતી. જેભાાં ટણી(લાઘયી),યફાયી, ઠાકયડા 
લગેયે કભના ફાક બણતા.જેભાાં તલદ્યાથીઓ તથા તલદ્યાથીનીઓને યશલેા-જભલાનુાં અને 
બણલાની, કડાાં,લફછાનાની વગલડ આશ્રભ દ્વાયા યૂી ાડલાભાાં આલતી. 
 લારભ આશ્રભ શદુ્ધ કાાંકયેજી ઓરાદની ગામ તથા લાછયડાઓ ઉછેયલાનુાં કામગ કયત ુાં. જે 
દ્વાયા ભતુાં દૂધ આશ્રભની વ્મસ્ક્તઓ તથા આશ્રભ ળાાના ફાકને રુૂાં ાડલાભાાં 
આલતુાં.વ ાંસ્થાની ૬૫ એકય જભીનભાાં લજૈ્ઞાતનક દ્ધતતએ ખેતી કયલાભાાં આલતી.જે શાર ણ 
ચાલ ુ છે. અંફય ચયખા કેન્દ્ર,લણાટ કેન્દ્ર,ધરાઈ કેન્દ્ર,તલતયણ કેન્દ્ર લગેયે દ્વાયા ખાદી તૈમાય 
કયલાભાાં આલ ે છે.અખાદ્ય તેરભાાંથી વાબ ુ ફનાલી તેનુાં આશ્રભ તેભજ આશ્રભ ફશાય લેચાણ 
કયલાભાાં આલે છે.તેના રીધે ત આ વાંસ્થા બાયતબયભાાં પ્રખ્માત ફની છે.આ વાંસ્થા ગ્રાભાલબમખુ 
ખેડતૂને ભદદગાય થામ તલેા કાભ કયી લગ આખયે ઘણા ખેડતૂને વાય એલ નપ કયી આે 
છે.૫ 
 ગજુયાત યાજ્મ મુાંફઈ યાજ્મભાાંથી જુદુાં થમા છી જે જે જજલ્રાઓભાાં લવતી લધી શમ, 
ત્માાં ફીજી મજના આલાન ગજુયાત વયકાયે તનણગમ કમો.ભશવેાણા જીલ્રાની લવતત લધાયે 
શતી. લારભ મજના જજલ્રાના લૂગભાાં શતી. ફીજી મજના તિભ બાગભાાં કયલાનુાં  કામગકયએ 
ઠયાવ્યુાં.વલોદમ મજનાની પ્રલતગક વાંસ્થા તયીકે ગાાંધી આશ્રભ,ઝીરીઆની યચના ૧૯૬૪ ભાાં 
થઈ અને ઝીરીઆ ગાભે જભીન ભતાાં ચાણસ્ભાથી ૭ હક.ભી. લેૂ ઝીરીઆભાાં ગાાંધી આશ્રભ 
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વાંસ્થા ળરુ થઈ. ચાણસ્ભાથી ૭ હક.ભી. લૂગભાાં ખાયી નદીના કતયની લેયણ જભીન મજના ભાટે 
આલા ચાણસ્ભા તાલકુાના આગેલાન શ્રી પ્રતાબાઈ ચોધયીની વભજલટથી ઝીરીઆ ગ્રાભ 
ાંચામતે વાંભતત આી.ગજુયાત વયકાયે તે જભીન ગાાંધી આશ્રભને આી.મજનાના પ્રથભ 
વાંચારક તયીકે લારભ મજનાના વાંચારક યતતરાર જળીનુાં નાભ નક્કી થયુાં અન ે પ્રત્મક્ષ 
લશીલટ ભારજીબાઈ દેવાઈને વપ્મ.ત્માયફાદ ફાબબુાઈ ળાશ ે ણ આ જલાફદાયી તનબાલી 
શતી. 
ગાાંધી આશ્રમ, ઝીીઆ : 
 ગાાંધી આશ્રભ, ઝીરીઆની યચના ભશવેાણા જજલ્રાની ફીજી વલોદમ મજનાની પ્રલતગક 
વાંસ્થા તયીકે થઈ અને તેની જલાફદાયી વાંસ્થાની કાયફાયીએ પ્રથભ ભારજીબાઈને વોંી અને 
એકાદ લગ છી ભારજીબાઈ વલોદમ મજનાના વ્મલસ્થાક ફન્દ્મા.અનબુલી અને ઉંભયભાાં 
ભટા ફાબબુાઈ ળાશ વલોદમ મજનાના વાંચારક તયીકે આવ્મા.આ વાંસ્થા ળરૂઆતભાાં ગાાંધી 
આશ્રભ,ધીણજ રસ્ટ તયીકે ૧૯૬૪ ભાાં યજીસ્ટય થઈ.  

વલોદમ મજનાના પ્રલતગક કેન્દ્ર તયીકે ળરુ થમેરી આ વાંસ્થાનુાં ધ્મેમ વલાાંગી 
ગ્રાભતલકાવ યહ્ુાં છે.ગ્રાભતલકાવની શ્રી ભારજીબાઈ દેવાઈ, શ્રી ફાબબુાઈ ળાશ અને તેભના 
વાથીદાય અનેકતલધ પ્રવતૃત્તઓ શાથ ધયતા.આ તલસ્તાયના ળૈક્ષલણક તલકાવ ભાટે નઈ તારીભના 
આદળો પ્રભાણે ફારભાંહદયથી ઉત્તય બતુનમાદી સધુીની ળૈક્ષલણક સતુલધાઓ ઉબી કયી. ખેતી અને 
શ ુ વાંલધગનને ભાગગદળગક અને પ્રત્વાશક કામગક્રભ ળરુ કમાગ. વભાજ નલયચનાને ક 
અસ્શૃ્મતા તનલાયણ,નળાફાંધી,આયગ્મ અને ગ્રાભવપાઈ જેલા કામગક્રભ ળરુ કમાગ.વભાજના 
આતથિક યીતે ફેશાર રકને યજી આલા ભાટે ખાદી અને ગ્રાભદ્યગ જેલી પ્રવતૃત્તઓ ળરુ 
કયી.આ પ્રવતૃત્તઓ દ્વાયા રક વાંકગ અને રકને પ્રત્મક્ષ ભદદનુાં કાભ વલોદમ મજના દ્વાયા થયુાં. 
ગાાંધી આશ્રભ, ઝીરીઆભાાં વલોદમ મજનાની અનેકતલધ પ્રવતૃત્તઓ થતી.આ આશ્રભના શ્રી 
ફાબબુાઈ ળાશના ભતે વલોદમ મજનાનુાં કેન્દ્ર દયેક તાલકુાભાાં શમ ત તે દ્વાયા ઘણી યચનાત્ભક 
પ્રવતૃત્તઓ થઈ ળકે તેભ શત ુાં. તેભન આ તલચાય ગજુયાતના તત્કારીન ભાંત્રીભાંડે ગે ઉતામો. 
ગ્રાભતલકાવ ભાંત્રીશ્રી રલ્લબુાઈ ળેઠ તેભના તલચાયથી પ્રબાતલત થમા અને યાજ્મના દયેક 
તાલકુાભાાં વલોદમ મજનાના ભાંડાણ થમા. આ કાભને ભાગગદળગન આલા અને તેનુાં તનયીક્ષણ 
કયલા ભાટે ભધ્મસ્થ કામાગરમની યચના કયલાભાાં આલી. યાજ્મ વયકાયે ભધ્મસ્થ કામાગરમના 
વાંચારક તયીકે ફાબબુાઈ ળાશને જલાફદાયી વોંી.શ્રી ફાબબુાઈ ળાશ ે આ કામગ ખફુ જ 
તનષ્ઠાલૂગક તનબાવ્યુાં.૬ 

સર્વોદય આશ્રમ, માઢી : 
 શલે લાત કયીએ વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીના ઇતતશાવની. શ્રી યામબુાઈ ચીભનરાર ટેર 

વને ૧૯૫૦ભાાં ગઝાહયમા શાઈસ્કુરભાાં તળક્ષક તયીકે જડામા. એ લે ગઝાહયમા શાઈસ્કુરે તેભને 
જે. જે. સ્કરૂ ઓપ આટગ, મુાંફઈભાાં ઉદ્યગની તારીભ રેલા ભકલ્મા. તારીભ યુી કયી યત 
આલી સ્કુરભાાં કાાંતણ-લણાટન અભ્માવક્રભ ળરૂ કમો. વલોદમ આશ્રભ, લારભના વશમગથી 
અંફય કેન્દ્ર સ્કરૂભાાં ળરૂ કયુાં. જેને હયણાભે તેભને લારભ આશ્રભના વાંચારક શ્રી યતતબાઈ 
જળીના વાંકગભાાં આલલાનુાં ફન્દ્યુાં. વને ૧૯૫૮ભાાં યામબુાઈએ જટાણા શાઈસ્કુરભાાં જડલાનુાં 
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નક્કી કયુાં. તે અંગેની જણ શ્રી યતતબાઈ જળીને થતાાં તેભણે યામબુાઈને લારભ આશ્રભભાાં 
જડલાનુાં તનભાંત્રણ આપ્યુાં. જેથી યામબુાઈએ લારભ આશ્રભભાાં જડાલાનુાં નક્કી કયી ખાદી 
તલદ્યારમના આચામગ તયીકેની જલાફદાયી સ્લીકાયી. લારભ આશ્રભભાાં તેભની કાભગીયીથી 
પ્રબાતલત થઈ શ્રી યતતબાઈએ તેભણ ેવલોદમ આશ્રભ, લારભના ઉવાંચારક ફનાવ્મા. વલોદમ 
આશ્રભ, લારભભાાં કાાંતતબાઈ ભથયુદાવ ળાશ અને લવાંતબાઈ ભથયુદાવ ળાશ- ફાંને બાઈઓ 
મુાંફઈની નકયી છડી ગ્રાભ વેલા ભાટે લારભ આશ્રભભાાં જડામા શતા. ફાંને બાઈઓ વાથે 
યામબુાઈને કોટુચ્મ્ફક વાંફાંધ તલકસ્મા અને  ગાઢ તભત્ર ફન્દ્મા.  

યામબુાઈને તલજયુ તાલકુાભાાં વલોદમ આશ્રભ, લારભ જેલ આશ્રભ ળરૂ કયલાની 
ભશત્લાકાાંક્ષા જગી. આથી તેભણે શ્રી કાાંતતબાઈ અને શ્રી લવાંતબાઈને તલજયુ તાલકુાભાાં 
વલોદમ આશ્રભ, લારભ જેલ આશ્રભ ળરૂ કયલાની લાત કયી. ફાંનેએ વાંભતત આતાાં શ્રી 
યામબુાઈએ શ્રી યતતબાઈ જળી, શ્રી કાાંતતબાઈ અને  શ્રી લવાંતબાઈ લગેયેના વાથ વશકાય થી 
વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીની ઈ.વ.૧૯૬૬ ભાાં  સ્થાના કયી.૭  

વલોદમ આશ્રભ,ભાઢીની ખાદીકભ પ્રવતૃત્ત વયાશનીમ છે. લણલયાતી બોતતક વાંતત 
અને ફેયજગાય ભાનલવાંતતના વભન્દ્લમ દ્ધાયા ગ્રાભત્થાનની પ્રવતૃતઓ કયલાના ઉદે્ધળ વાથે 
વલોદમ આશ્રભ, ભાઢીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે. આથી ખાદી અને ગ્રાભધગની 
પ્રવતૃતઓને પ્રાધાન્દ્મ આીને જે પ્રદેળભાાં લયવાદની કામભી અતનમતભતતા છે તેભ જ જે 
પ્રદેળભભાાં તવિંચાઈ વગલડ નથી, તેલા પ્રદેળભાાં આહદલાવીઓ, શહયજન, ફક્ષીાંચ અને આથગક 
છાત રકને યજગાયી આલા ભાટે ભશવેાણા, વાફયકાાંઠા, ફનાવકાાંઠા, લડદયા અન ે
સયેુન્દ્રનગય જજલ્રાઓનાાં એકવ નલ ગાભભાાં ખાદી અને ગ્રાભદ્યગની પ્રવતૃતઓ ળરૂ કયી.   

 યક્તતત્તગ્રસ્તને યક્તતત્તન યગ ભટી ગમા છી વભાજ કે ખદુ તેભનાાં સ્લજન ણ 
સ્લીકાય કયતાાં નથી. આથી વાંસ્થાની જભીન ય વશમગ કૃષ્ઠમજ્ઞ રસ્ટ દ્ધાયા તેભને યશલેા ભાટે 
ભકાનની સતુલધા કયી આલાભાાં આલી છે. તેભ જ તેભને તેભના ઘયભાાં જ કાભ ભી યશ ેતે 
ભાટે વલોદમ આશ્રભ, ભાઢી દ્ધાયા યક્તતત્તગ્રસ્તને અંફય ચયખા દ્ધાયા યજી આલાનુાં ળરૂ કયુાં 
છે. યાજેન્દ્રનગયના ૨૧૫ અને તવિંઘયટના ૧૧૬ ભી કુર ૩૩૧ યક્તતત્તગ્રસ્તને લાતિક રૂ. 
૨૪,૨૧,૮૪૪ અંકે રૂતમા ચલીવ રાખ એકલીવ શજય આઠવ ચલુારીવની યજી ચકુલલાની 
સ્સ્થતતભાાં શોંચી ળકાયુાં છે. શારભાાં ત્રણ કયડની હકિંભતનુાં સતુય સ્ટક થલાથી અને લણકય 
ભનયેગા મજનાભાાં તથા ખેતી કાભે જતા શઈ લણાટ કાભ ઘટલાને રીધે યક્તતત્તગ્રસ્તનુાં 
કાાંતણ કાભ ઘટાડવુાં ડ્ુાં છે.૮  

 વાફયકાાંઠા જજલ્રાના ભેઘયજ તાલકુાનાાં આહદલાવી તલસ્તાયના જ ાંગરના વાંણૂગ નળા 
થલાથી તભાભ આહદલાવીઓ ખેતી આધાહયત જીલન ગજુયે છે. યાંત ુઆ તલસ્તાયભાાં તવિંચાઈની 
વગલડ નહશલત શલાને રીધે આકાળી ખેતીકાભ રુૂાં થમા છી તેભને કઈ કાભ ભતુાં નથી. 
આથી વાંસ્થાએ આહદલાવીઓને યજી આલા ભાટે અંફય કેન્દ્ર ળરૂ કયી ૫૬૦ બાઈ ફશનેને 
લાતિક રૂ. ૩૭,૯૩,૮૧૧-૦૦ની યજી ભેલતા કમાગ તેભ જ ૧૨ આહદલાવીઓને ગ્રાભરક્ષ્ભી ળા 
ય લણાટ કાભ કયીને લાતિક રૂ. ૯૫,૦૮૮-૦૦ની યજી ભેલતા કમાગ.૯ 
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 વાંસ્થાનુાં મખુ્મ કામાગરમ ગ્રાભદ્યગલાડી, યેરલે સ્ટેળન ાછ, તલજયુભાાં આલેલુાં છે. 
વાંસ્થાનાાં ખાદી ઉત્ાદન અને લેચાણ કેન્દ્ર નીચે મજુફ આલેરાાં છે.૧૦ 

 (૧) અંફય ણૂી પ્રાન્દ્ટ, તલજયુ, (૨) ખાદી ઉત્તત્ત કેન્દ્ર, ભાઢી, (3) ખાદી ઉત્તત્ત 
કેન્દ્ર, કયર, (૪) ખાદી ઉત્તત્ત કેન્દ્ર, ખેયાલ,ુ (૫) ખાદી ઉત્તત્ત કેન્દ્ર, લડથરી, (૬) ખાદી 
ઉત્તત્ત કેન્દ્ર, યાજેન્દ્રનગય,  (૭) વેન્દ્રર ખાદી ગ્રાભધગ લસ્ત્રાગાય, અભદાલાદ, (૮) ભધ્મસ્થ 
ખાદી ગ્રાભદ્યગ લસ્ત્રાગાય, તલજયુ, (૯) ખાદી બલન, હશિંભતનગય, (૧૦) ખાદી ગ્રાભદ્યગ 
બાંડાય, યાજેન્દ્રનગય, (૧૧) ખાદી ગ્રાભદ્યગ બાંડાય, ખેયાલ,ુ (૧૨) ખાદી ગ્રાભદ્યગ બાંડાય, 
કુકયલાડા, (૧૩) ખાદી ગ્રાભદ્યગ બાંડાય, લડથરી, (૧૪) ખાદી ગ્રાભદ્યગ બાંડાય, ગઝાહયમા. 
તારણો અને ઉસાંહાર : 
(૧) ઉયક્ત ગાાંધીલાદી વાંસ્થાઓની યચનાત્ભક પ્રવતૃતઓના અભ્માવ યથી કશી ળકામ કે 
ગાાંધીજીના અલવાન ફાદ વલોદમરૂી જ્મતને જ્લરાંત યાખલાનુાં જે કામગ તલનફાજી તેભજ 
જમપ્રકાળજીએ કયેલુાં તેનાથી ઉત્તય ગજુયાતનાાં આ વલોદમ આશ્રભ તથા આવાવન તલસ્તાય 
તેભજ યચનાત્ભક કામગકતાગઓ પ્રબાતલત થમા તલના યહ્યા નથી. ગાાંધીજીના અલવાન ફાદ ણ 
આટરા લો સધુી ગાાંધીજીના વલોદમરૂી વનાને શકીકત ફનાલતા યશલેાનુાં ઉભદા કાભ આ 
આશ્રભ આજહદન સધુી કયતા યહ્યા છે. 
(૨) ઉયક્ત ત્રણેમ આશ્રભની તભાભ યચનાત્ભક અને વલોદમી પ્રવતૃત્તઓ ાછન શતે ુકઈ 
ધન કભાલલાન નશત, યાંત ુ ગાાંધીજીના સ્લાલરાંફનના તવદ્ધાાંતને વલોદમરૂી તલચાયભાાં 
ગ ૂાંથલાન શત. જે કામગભાાં ત્રણેમ વાંસ્થાઓ તનિઃવાંદેશ વપ યશી છે. 

(૩) કઈ ણ ગાભ વાંદ કયી ત્માના જરૂહયમાતભાંદ રકને વમશૂભાાં ખાદીકાભ ળીખલલા 
ાછન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ શત – અસ્શૃ્મતા તનલાયણ. વભાજના રકભાાં વ્માપ્ત ઉંચનીચના 
બેદબાલ તભટાલલાની રાગણી ઉયક્ત ગાાંધી આશ્રભના હ્રદમભાાં આજ હદન સધુી યશી છે અને 
તેનાાં શકાયાત્ભક હયણાભ જલા ભેર છે, કાયણકે આ પ્રકાયની પ્રવતૃત્તથી રકને યજીયટી 
ભતી વાથે વાથે શીભીને કાભ કયલાની બાલના ણ જગતી. 

(૪) કઈ ણ જતના વયકાયી રાબ રીધા તલના ગાાંધીજીના રસ્ટીળીના તવદ્ધાાંતને અનવુયી 
૨૧ભી વદીના બાયત ય થઈ યશરેા ાિાત્મ તલચાયના પ્રબાલ વાભ ેઆજે ણ આ વાંસ્થાઓ 
અડીખભ યીતે ખાદીમજ્ઞ તેભજ વભાજવેલી યચનાત્ભક પ્રવતૃત્તઓ કયી યશી છે, તે ગજુયાત તેભજ 
બાયત ભાટે ગોયલની લાત છે. 
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