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બાલણ-યળુાની-વદૃ્ધાઅળસ્થાનાાં શમયપ્રમાણે જીળન જીળળાની 
કલા માનળીએ ીખળી જોઈએ, જીળન એ કુદરતની બક્ષીશ છે. 

જીંદગી કે કંઈ મકુાભ અબી ફાકી શૈ, અબી તો નાી શૈ મઠુ્ઠીબય જભીન, અબીતો યુા આવભાન ફાકી શૈ.......  

ભાતાપતા એ ભાનલદેશરૂી અલતયલાની તક આી છે તેને વય ફનાલીએ એ જ જીલનની અમલૂ્મતા. 

કારકકદીની  રૂઆત કેળી રીતે થઈ?: 
શામાન્ય ખેડતૂ રયલાયભાથંી આલતા પલનબુાઈની આપથિક સ્થથતી ફહ ુવાયી ન શોતી. તેભના લડારલાા 
પભત્ર અયપલિંદબાઈ દોભડીમા વીલીર એન્જજીપનમય છે. તેભને તમા ંનોકયી કયતા. તેભના ભાગગદળગન શઠે 
વયકાયી ફેકાય ઈજનેય તયીકેનુ ંયજીથરેળન કયાવયુ.ં તમાયથી તેભને વયકાયી કાભો ભલા રાગ્મા. એન્જજીપનમય 
શોલાથી વયકાયી કભગચાયીઓ વાથે જ વમલશાય યશતેો. વાયી કાભગીયી કયતા ંવપ થલા ૈવા ન ેકાયણે 
મશુ્કેરી ડતી.યંત ુશભેંળા પ્રગપત ની ભખૂને કાયણે અભાયા કયતા ંઅનુબંલી અને એ ક્ષેતે્ર વપ થમેરા 
રોકો વાથે વફંધં કેલતા ંધણો પામદો થમો. જરૂય ડતી તમાયે ફાજુી ાવેથી વૈાની વમલથથા થતી. 
અને ૧૯૯૦ભા ંભેયેજ થતા વવયા ભોશનબાઈ ટેરનો ધણો વશકાય ભળ્મો. રયણાભે કાભ ણ વય ફન્જયુ.ં 
અથાગ ભશનેતે તભાભ મવુીફતોને ભામરુી ફનાલી દીધી.  

કાયરકદીનો  ભશતલ નો લાકં કમો અને ક્યાયે? :  

વમલવપમક : ૧૯૯૪-૯૫ ભા ંપલનબુાઈ સયુત ભનાના ંકોન્જરાકટના ંકાભો કયતા. એ લખતે તમા ંમ્ય.ુ 
કપભશ્નયદે યાલ શતા. યંત ુટેન્જડય પ્રરિમાભા ંધણો વાયો રાગતો. લી ભ્રષ્ટાચાય ણ ખફુ.એ લખતે તેભની 
નોફર બફલ્ડવગની વાઈટો જૂનાગઢભા ંચાલ ુશતી.આથી કોન્જરાકટના ંકાભો ફધં કયી પક્ત ખનગી કાભો યજ 
ધ્માન આપયુ.ં અને જૂનાગઢને કભગભપૂભ ફનાલી. એ લખતે તેભને કાપંતબાઈ પદુ નો વશમોગ ણ ધણો 
ભળ્મો. 
યાજકીમ : પલનબુાઈ અને તેભના ંાટગનય નીરેળબાઈ અકથભાતેજ યાજકીમ ક્ષેત્રભા ંપ્રલેશ્મા. લેયાલ-
યાજકોટ બ્રોડગેજ યેરલેના ંરૂાતંયણ લખતે ઝાઝંયડાયોડ ય યેલ્લે રાઈનને ઉચીઉાડલા એક આંદોરન 
કયુું શત ુ.ં થલ. બાલનાફેન ચીખરીમા એ લખતે કેન્દ્ન્જિમ પ્રલાવન ભતં્રી શતા.પલનબુાઈ અને નીરેળબાઈની 
યજૂઆત એલી શતી કે, ૧૦૦ લે આ યેલ્લે રાઈનભા ંસધુયો થામ છે. જો અતમાયેજ યેલ્લે રાઈનની ઉંચાઇ 
વરી દેલામ તો બપલષ્મભા ંઝાઝંયડા યોડ ને ઓલયબબ્રજની જરૂય ન ડ.ે આંદોરન યાજકીમ ફન્જયુ.ં એ લખતે 
ગીયીળબાઈ કોટેચાના ંવંકગભા ંતેઓ આવમા. અને કોગ્રવે વાથે જોડામા. ફને્ન પભત્રો ભને છે કે. બાલી ેઢી 
ભાટે કાઇંક કયી છૂટવુ ંજોઈએ. અને વત્તા પલના સધુાયો રાલી ળકામ નશીં. તેભને રીડયળીના ંગણુ રામન્જવ 
ક્રફ ઓપ જૂનાગઢભાથંી ભળ્મા ં



ઉબ્ધધ અને ષજુ શુાં મેલળળાનુાં બાકી? :          

ધધંાભા ંવપ થતા ંપલનબાઈ ને રાગ્યુ ંજે વભાજ ાવથેી રઈએ છીએ એ વભાજ ને કાઇંક ાછ ંણ 
આવુ ંજોઈએ. જૂનાગઢભા ંઅંગ્રેજી પળક્ષણ ભી યશ ેએ ભાટે ઝાઝંયડા યોડ ય એકરવમ બ્લરક થકરૂની 
થથાના કયી. વાથે કંની વેિેટયીના ંઅભ્માસુ ંચેતનબાઈ ળાશને ણ રીધા. ચેતનબાઈ આજે વથંથાને 
સેુયે વબંાે  છે. જૂનાગઢને એક વાયી પળક્ષણ વથંથા આપમા નુ ંઆજે તેભને ગૌયલ ણ છે.  

જીળના સશધધાાંત  અને આદશ કોણ અને તેમાાંથી શુાં ીખ્યા? :  

પતા ગોયધનબાઈ, કભગ કયતા જવુ,ં પ ક્યાયે-કોને ભળે તેની યલા ન કયલી. આ ઉયાતં જૂનાગઢના ં
થલાભીનાયામણ ગરુુકુભા ંભેલુ.ં ધાપભિક પળક્ષણ. ઉયાતં ભશારુુોના ંથુતકો ભાયા આદળગ યહ્યા છે. 
તેનાથંી ભને પ્રેયણા, ળસ્ક્ત અને પલશ્વાવ લધ્મો છે. 

જીળનમાાંથી મલેી ીખ. : 
દયેકની જરૂરયમાતો વતંોામ એ યીતે કાભ કયવુ.ં ઈશ્વયઉય શ્રદ્ધા વાથે અથાગ રયશ્રભ દ્વાયાજ કભગપની 
પ્રાપ્પત થામ છે. એજ પલશ્વાવ વાથે કાભ કમે યાખવુ.ં કોઈજ લથત ુકામભી નથી. વભમની વાથે િન્દ્ષ્ટકોણ ણ 
ફદરલો જોઈએ. 

કોઈ એળોર્શ કે શન્માન મળયાાં ષોય તો તેની સળગત. :   

જૂનાગઢ ભા ંવેલારકમ ક્ષતેે્ર રામન્જવ ક્રફ દ્વાયા અનેક વન્જભાન ભળ્મા ંછે. કરેકટય આય. કે. ાઠક દ્વાયા 
વન્જભાનો થમા ંછે.જૂનાગઢ બફલ્ડય એવો. ના ંપ્રમખુ તયીકે ધની વાયી કાભબગયી કયી શતી. પવલીર એન્જજી. 
એવો. ના ંભતં્રી તયીકેની કાભબગયી ણ કયી છે. રામન્જવ ક્રફ ના ંપ્રમખુ તયીકે ણ વેલા આી છે. આ 
ઉયાતં બોજરયાભ વેલા વભાજના ંપ્રમખુ તયીકે ણ કાભ કયુું છે. યાજકીમ ક્ષેતે્ર જજલ્રા કોગ્રેવના ંયલુા 
પ્રમખુ તયીકે કાભબગયી કયી છે. આને કયેરા કાભ થી કોઈને વતંો ભે તેને હુ ંએલોડગ જ ગણુ ંછ.     

 

રક્ષ્મ વમસ્ક્તગત,રયલાય,વભાજ અને કંની ભાટે : 
યાજકીમ વત્તા દ્વાયા ફહ ુભોટી વભાજવેલા થઇ વકે. તક ભળે તો અભતૂલૂગ વેલા વેલા આાલી છે. વભાજ 
જ એ નક્કી કયળે. રયલાય ભાટે જરૂયી તભાભ વમલથથા કયી છે. ફાકો ોતે સખુી થામ અને અન્જમને સખુી 
થલાભા ંભદદ કયે એલા વથંકાય આીએ છીએ. વભાજભા ંતભાભ રોકો જ્ઞાપત-જાતી-ધભગના બેદબાલથી દૂય 
થઇ ભાનલધભી ફને અને તેભા ંઆલતી ેઢી જાગતૃ થામ એલા વભાજના ંપનભાગણ ભા ંકાઇંક કયલાની ઈચ્છા 
છે.ધધંાકીમ ક્ષેતે્ર જૂનાગઢ જજલ્રાભા ંઅનેક તકો યશરેી છે. યાજકીમ ળસ્ક્ત દ્વાયા આ તકે રોકો સધુી શોચ ે
એવુ ંકાઇંક કયવુ ંએજ એક ભાત્ર રક્ષ્મ છે.

ોખ અને રશના સળવયો :
આધ્માતભ તયપની િષ્ટીઅન ેલાચંન-રેખન ભાયો ળોખ છે.  

મનશાંદ સ્થલ :



થૃ્લીનો છેડો ઘય. ઘયભા ંકુટંુફ વાથે યશલેાની ભજા આલે છે. અને તશલેાયો ભરંદયભા ંજઈ પ્રાથગના કયલાભા ં 
આનદં ભે છે.

જીલનની માદગાય  :
- થલાભીનાયામણ ગરુુકુ-જૂનાગઢની પ્રથભ મરુાકાત 
- ભાયા ગાભ યાણયુ થી જોીયા થથાાતંય-૧૯૭૪-૭૫
- ભાતાનુ ંમતૃય ુભાયા ખોાભા ં
- વવંદ તયીકે ોયફદંય ફઠેક ય ૨૦૧૪ ભા ંકોંગ્રેવ ક્ષના ઉભેદલાય ફનલાની તક

બાલણનાાં શાંભારણા :
- ફાણ ભા ંયાણયુ (વોયઠ )ખાતે.ધો.૨ સધુીનુ ંપળક્ષણ રીધુ ંએ વભમના પભત્રો અને પળક્ષકોની 

માદ આલે છે.
- ગરુુકુ - જૂનાગઢની ળૈબક્ષણક અને ધાપભિક પ્રવપૃત્તઓ અને ભાતા -પતાનુ ંવશાર અપલથભયણીમ  છે. 

 


