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રુ  નગર. 
 

1.  તાવના  

ર0મા સૈકાના ારંભમા  વાતં ય ા તની ારં ભક િૃ ઓએ ગિત પકડ  હતી, તેના સાથે સૈકાઓથી લુામી અને 

પ તુાભર  અવ  થામા ં વતા આદવાસીઓ માટ સામા જક ઉ  કષની િૃ ઓનો પણ આરંભ થયો અને  યારબાદ  

આવી િૃ ઓએ એક ચળવળ ુ ં  વ ુપ ધારણ ક  ુહ ુ.ં જો ક આ પહલા પણ જુરાતમા ંપછાત િતઓના ઉ કષ માટ 

મહારા  સયા રાવ ી  તેમજ  તી િમશનર ઓએ િશ ણ આપવાનો યાસ કય  હતો,  પરં  ુ  યાપક લોક સમથન 

િવના તેમા ંિન  ફળતા મળ  હતી. 
 

આઝાદ  પહલા ઈ.સ.1871મા ં નુાખોર આદ િત અિધિનયમ,1871 અ  વયે નુાખોર આદ િતઓના નુ:  થાપન 

માટ કટલીક જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવેલી. મૈ રૂના મહારા એ વષ 1918મા ંરા યની નોકર ઓમા ં બન ા ણોના 

િતિનિધ  વ માટ િન ૃ  ુ  ય  યાય િૂત એલ. સી. િમલરના અ  ય પદ એક સિમિતની  રચના  કર   હતી, ના 

અહવાલને આધાર રા યમા ંભરતી અને િશ ણ ગે પછાત કોમોને  ખાસ સવલતો આપવા કુમો કયા હતા. Servant 

of India Society ના ઉપ મે ી અ તૃલાલ ઠકકર ભારતમા ંઆદવાસી ક  યાણના ીગણેશ માડંયા હતા. ભારતભરમા ં

ુદા ુદા િવ  તારોમા ંસેવાભાવી સં  થાઓ ઉભી કર  િમશનર  ઢબે  આદવાસી ક  યાણના કાય  ચા ુ ંકરા  યા. મા ંભીલ 

સેવા મડંળ, દાહોદ (ઈ.સ.1922) નો પણ સમાવેશ  થાય છે. તેઓએ િશ ણ, આરો  ય અને સમાજ ધુારાના  ે ે  

અ ૂ  ય ફાળો  આ  યો  હતો. 1 
 

આઝાદ  પહલા  જુરાતમા ંગાધંી ગુના ારંભથી આ કારની િૃ ઓ િવકસી હતી અને આઝાદ  પછ  તેના પર વ  ુ

ભાર કૂાયેલો જોવા મળે છે. જુરાતમા ંપણ કટલાકં ગાધંીવાદ ઓએ આવી િૃ ઓ શ ુ કર  હતી પરં  ુ તે એક 

ચળવળના  વ ુપે નહ  પણ ટ છવાયી િૃ ઓ કરવામા ંઆવેલી જોવા મળે છે.                                                   
 

ગાધંી એ મના માટ દ ર નારાયણ શ  દનો યોગ કય  છે, તેવાઓની સેવામા ંગાધંી ની ેરણાથી વનિવ  તારમા ંઆ 

આદશવાદ  ગાધંીસેવકોએ રચના  મક િૃ નો આરંભ કય . દ ણ જુરાતમા ં ી ુગતરામ દવે અને તેમના 

સાથીઓએ મળ ને શૈ ણક િૃ ઓ ારા આદવાસીઓમા ં સં  કારો ુ ં િસચન ક .ુ આદવાસીઓ ુ ં વન જગંલ વગર 

ક  પી ન શકાય. વન અને વનવાસીઓ  એકબી ના રૂક છે. આખા દશમા ં યાં યા ંવનવાસીઓ વસે છે  યા ં જગંલનો 

 છે. આ ે અનેક જ  યાએ હસક દોલનો ચા  યા છે. જુરાતની વૂ પ ીમા ંજગંલના ે આદવાસીઓમા ં

અજપંો હતો જ. પણ એ અજપંાને અ હસક વળાકં આપવા ુ ંકામ ગાધંી એ ક .ુ  પચંમહાલમા ંઠ રબાપાની ેરણા અને 

ય  નોથી ી ડા ાભાઈ નાયક, ી લ  મીદાસભાઈ ીકાતં અને એમના સાથીઓએ  િશ ણ અને આિથક િવકાસની 

િૃ ઓ ારા આદવાસીઓમા ં નવસં  કરણ ક .ુ જુરાતની મ  યમા ં આવેલા વડોદરા જ  લાના ફણાઈ દશના 

આદવાસી ે મા ં‘ ભાઈ ’ ના નામથી ઓળખાતા ી હ રવ  લભભાઈ પર ખે ઈ.સ.1949 થી િૃ  શ ુ કર ને જગંલના 

ે આદવાસીઓને લોક િૃત, લોક સગંઠન અને અ  યાય સામે અ હસક િતકાર કળવવા ુ ંલોકિશ ણ આપી તૈયાર 

કયા હતા. 
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સહકાર, સઘંષ અને સ ન, આ મં ો સાથે ગાધંી ના રંગે રંગાયેલા સેવાના ભેખધાર   સેવકો  ઓને  મા   પોતા ુ ં

વન બી ની  સેવા માટ સમિપત કર ુ ંહ ુ,ં તેવાઓ પૈક ના ી હ રવ  લભ પર ખ મને આખો આદવાસી િવ  તાર ‘ 

ભાઈ ’ ના લુામણા નામથી ઓળખે છે.  એમણે  આ ુ ં વન  જુરાતના  અને  દશના  આદવાસીઓના  િવકાસ માટ 

છે  લા પાચં દાયકાથી પણ વધાર સમય ધુી  સમિપત  ક  ુ હ ુ.ં તેમણે  આનદં િનકતન આ મ સં  થાની રચના કર  

લોકશ કત,  લોકસગંઠન અને ગાધંીચ  યા માગ લોકોને અ હસક  લડત લડવાની પાઠશાળા શ ુ કર  લોકોને તૃ કર  

પોતાના હ ો માટ તૈયાર કયા. આ મના કાય િવ  તારમા ં3269 ગામડા ં અને 2પ લાખથી વ  ુવસતી સમાિવ  ટ  છે. 2 
 

2. આદવાસી િવ  તાર ધરાવતો વૂપ ીનો િવ  તાર 

જુરાત રા યમા ં બનાસકાઠંા જ  લાના દાતંા તા કુામા ં પથરાયેલ ુ ંગરોની હારમાળાથી શ ુ થઈ ખેડ ા, 

િવજયનગરથી માડં ને રુત જ  લાના માડંવીથી આગળ વધી વાસંદા, ડાગં અને ધરમ રુ ધુી પહ ચતી  પ ીનો 

ુ ંગરાળ અને જગંલવાળો દશ જુરાતની વૂપ ીનો િવ  તાર તર ક ઓળખાય છે.  આ દશો અરવ  લીની 

પવતમાળામા ં વૂમા ંસાત ડુા અને િવ  યની પવતમાળા અને દ ણમા ંસ ા ીની પવતમાળામા ંઆવેલા વીસ હ ર 

ચોરસ માઈલના િવ  તારમા ં જુરાતની મોટાભાગની આદવાસી િત વસવાટ કર છે. જુરાતમા ં વસતા ુદા ુદા 

આદવાસી સ દુાયોને  ભૌગો લક ર તે ચાર િવભાગોમા ંવહચવામા ંઆ  યા છે. 

• ઉ ર જુરાતના આદવાસી 

• પચંમહાલ,વડોદરા અને નમદા,ભ ુચના આદવાસી 

• દ ીણ જુરાતના આદવાસી 

• સૌરા   અને ક  છ િવ  તારના આદવાસી 
 

વડોદરા જ  લો જુરાતના મોટા મેદાની દશોમાનંો એક ભાગ છે. છોટાઉદ રુ, જ ગુામ અને નસવાડ  તા કુાને આવર  

લેતો વૂનો િવ  તાર ુ ંગરાળ છે. યાર જ  લાનો બાક નો ભાગ સપાટ મેદાન છે. રા યના બારમા નબંરના મોટામા ંમોટા 

જ  લા તર ક  થાન ધરાવતો વડોદરા જ  લો 7788 ચો.ક .મી.નો િવ  તાર ધરાવે છે.   જુરાતના ુલ ભૌગો લક 

િવ  તારના 3.97 % થાય છે. ર001 ની વસતી ગણતર  માણે વડોદરા જ  લાની ુલ વસતી 363977પ છે મા ં 

18968પ9 ુ ુષો અને  1742916  ીઓની સં  યા છે. 3    વડોદરા જ  લાની ુ  ય આદ િતઓમા ંરાઠવા, નાયકા 

ભીલ, ુ બળા, ધાનકા િતનો સમાવેશ થાય છે. તડવી, રાઠવા ુ ંગરાભીલ અને ભીલ અને રાઠવા િતઓ  આ  

િવ  તારમા ંજગંલ અને ુ ંગરાળ દશોમા ંસદ ઓથી વસવાટ કર  છે  અને  ુ  ય  વે  રાઠવા,  નાયકા, વસાવા, તડવી, 

ભીલ, ુ ંગરાભીલ,  ભીલાલા અને કોળ ની વસતી છે. આમ 90 ટકા આદવાસી  ધરાવતો આ િવ  તાર છે. સમ  

િવ  તારમા ંવષ થી શેઠ શા કુારો-જગંલ, પોલીસ અને રવ   ુખાતાના કમચાર ઓ મારફત  શોષણ  થ ુ ં રહ ુ ં હ ુ.ં 
 

3. ી હ રવ  લભભાઈ પર ખ “ભાઈ”- ારં ભક વન અને ેરણા  

ી હ રવ   ભ ભાઈ પર ખ રાજવી પ રવાર સાથે સકંળાયેલા હતા.  તેમના વૂજો  સૌરા  ના દશી રા યોમા ં દવાનપદ 

હતા. અને તે જ  વારસો આગળ ધપાવીને પરંપરા ટકાવે તે હ ુ.ં પરં  ુતે સમયે તેમના ઘેર  મહમાનો આવતા હતા 

તેઓની રા  યતા અને ગાધંીના આદશમાથંી  તેમને ેરણા મળ  પ રણામે મે ક પાસ કયા પછ  િવદશ જવાને  વધા 

પહ  યા. બે વષ ધુી સેવા ામ ર ા.  યારબાદ કટલાકં વષ જૂરાત િવ ાપીઠમા ં પણ ર ા અને તે દરિમયાન 

1942ના ભારત છોડોના દોલનમા ંધરપકડ વહોર  હતી.  યારબાદ ગૂભમા ં રહ  આઝાદ ની િૃતઓ ચા ુ ં રાખી 

હતી.આઝાદ  પછ  1947માજં તેમણે િન ય કર  લીધો હતો ક કોઈ એક  થળે બેસીને પોતાના િવચારોને તૂ  વ ુપ 

આ5 ુ ંજોઈએ.અને તેમણે જુરાતમા ંપ ર મણ કરતા ંએક દવસ કોિસ  ા  અને પછ  વાટંા ગામે આવી પહ  યા  અને 

પછ  રંગપર ખાતે આદવાસી ઉ  કષની િૃતઓ શ ુ કર  હતી. 
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4. ી હ રવ  લભભાઈ પર ખ “ભાઈ” ે રત રંગ રુના આનદં િનકતન આ મ ારા આદવાસીઓના ઉ  કષ 

માટની િવિવધ િૃ ઓ  

ી હ રવ  લભભાઈ પર ખની િૃ ઓ એટલે જ આનદંિનકતન આ મ,રંગ રુની િૃ ઓ કહ  શકાય કારણક આ 

આ મની  થાપનાના પાયામા ં ીહ રવ  લભભાઈ પર ખ જ હતા. તેમણે  થાપેલ આનદં િનકતન આ મ  ટ માનવતા 

અને ગાધંીવાદ  પ િતથી કામ કર ુ ંરચના  મક િૃ ુ ંક   બની ર ુ ં,   બધાના ભલા માટ-સમ  િવકાસ માટ કામ 

કરવાનો ય  ન કર છે. સમાનતા, સ ૃ  ,  નેહ અને શાિંત માટ પ0 વષથી સતત સઘંષ કરતી એક ગાધંીવાદ  સં  થા 

છે. ખાસ કર ને સમાજના ગર બ અને આદવાસી લોકોની સેવાને ાધા  ય  આપે  છે. તેની િૃ ઓ નીચે જુબ છે. 
 

(1) અસર  તોને માટ કામગીર   

આ િવ  તારમા ંકામ કરતી  વૈ છક સં  થાઓ પૈક  આનદં િનકતન આ મ ન ધપા   સં  થા છે. જુરાતની વાદોર  

સમાન નમદા બધં સરદાર સરોવર યોજનાના િનમાણને કારણે અસર  તોને અ  યાય ન થાય તે માટ આ સં  થાએ ી 

હ રવ  લભભાઈના માગદશન હઠળ મહ  વની કામગીર  કર ને  અસર  તોને  યાય અપાવવાનો યાસ કરલો જોવા મળે  

છે.  આ માટ નમદા લોકસહકાર  અને લોક સઘંષ નામની સિમિતની રચના ઈ.સ.1970 મા ંકરવામા ંઆવી હતી.  આ 

સિમિતએ જુરાત સરકાર સાથે વાટાઘાટો શ ુ કર  તેમજ અવાર નવાર ચચા, સવંાદ, પ રસવંાદ સભાઓ વગેર યો યા 

હતા.   પહલેથી  જ  ‘જમીનના બદલામા ંજમીન’ (Land against Land) ના િસ ધાતંનો આ હ રા  યો હતો. જમીનના 

બદલે જમીન, ઘરના બદલામા ંઘર.   આ ગેની વાટાઘાટો 17 વષ ધુી ચાલી,  છેવટ ઈ.સ.1987 મા ં કાયદા-

કા નૂમાથંી પસાર થઈ, ચકાસણીને તે તેનો  વીકાર થયો. જુરાત સરકાર અસર  તો ગેની નીિત હર કર . 

કવ ડયા ડમના  થળની સભામા ં ત  કા લન ુ  યમં ી ી અમરિસહ ચૌધર એ અસર  તોને શકય વધારને વધાર 

મદદ ુપ થવાય તેવી જોગવાઈઓ વાળ  ઉદાર કહ  શકાય તેવી નીિત હર કર . ભારતમા ંઆ પહલા ંબધંાયેલા  બધંો  

વખતે આવી ઉદારનીિત હર કરાઈ ન હતી. અને  યાર બાદ તેના અમલમા ંપણ આ સિમિતએ રૂ રૂો સહકાર આ  યો.  

આમ સિમિત ુ ંનામ સાથક સા બત ક  ુહ ુ.ં 4  તેઓ માનતા ક હમેશા દરક સુીબતોનો ભાર છે  લા માણસ પર આવતો 

હોય છે. બાળ હ  યા કરતા ંપણ ૃ  હ  યાને વ  ુક  ટદાયી ગણાવીને આદવાસીઓને જગંલ ુ ંમહ  વ સમ વી તે ુ ંજતન 

કરવા ેરણા આપી હતી. વનનો િવકાસ વનવાસી માટ વનવાસીએ જ કરવા પર ભાર કૂયો હતો. કારણ ક  વરા યના 

પચાસ વષ પછ  પણ જગંલખાતાના કરોડો ુ િપયાના ખચ િનભાવાતી હ રો કમચાર ઓની ફોજ જગંલ બચાવી શક  

નથી.,એ હક કત છે. ફોજ બમણી કરવામા ંઆવે તો પણ જગંલને બચાવી શકશે નહ . 5 
 

આ ઉપરાતં જગંલના ે ી હ રવ  લભાઈ પર ખે  કરલા અ હસક સઘંષ અને  લોકોમા ં િૃત લાવવા ુ ંકપ ુ કાય 

પાર પાડ ુ ં હ ુ ં ને 5 રણામે સરકારને જગંલ ગેની નીિત બદલવાની ફરજ પડ .સરકાર પણ જગંલવાસીઓને 

જગંલના ભાગીદાર બનાવવા ુ ં  વીકા .ુ  જગંલખાતાના અમલદારો ારા  આદવાસીઓ પરના દમનનો િવરોધ  ય ત 

કરવા તેમણે  િવરાટ રલીઓ યો  હતી.ઉદાહરણ તર ક જોઈએ તો  જગંલની જમીનની માગંણીની શ ુઆત 

ઈ.સ.1971ની કવાટંની િવરાટ લોક ચૂથી થઈ હતી.વષ થી  જગંલ ખરાબાની જમીન ખેડતા આદવાસીઓને તે જમીન 

ઉપરથી હાકં  કાઢવાની નીિત સામે 2પ નવે  બર 1971ના રોજ  છોટાઉદ રુ,નસવાડ  અને પાવી ત રુ  તા કુામાથંી 

10,000 ટલા આદવાસીઓની એક રલી ી હ રવ  લભાઈ પર ખના ને ૃ  વમા ં કવાટં કુામે યો ઈ હતી. મા ં

જુરાતના ણીતા આગેવાનો ી ચીમનભાઈ પટલ અને ી સનત મહતા પણ જોડાયા હતા. અને આ લોક ચૂને 

સબંોધી હતી.આ લોક ચૂના ૂ ો નીચે જુબ હતા . 

               જમીન કોની ? ખેડ તેની 

               અમાર  જમીન,લઈને રહ ુ ં

               ધન ઔર ધરતી,બટંકર રહગી 

               પ  થરકા જવાબ, ેમસે દગે 
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              મહા  મા ગાધંી  ક  જય,  

               િવનોબા  ક  જય. 
 

આ લોક ચૂના તે 10 ઠરાવો ર ૂ થયા હતા અને તેમા ંજગંલ ખાતાની જમીન આદવાસીઓને મળવા ગેનો થમ 

ઠરાવ હતો.આમ કવાટંની આ િવરાટ લોક ચૂથી જગંલની જમીનની માગંણી ુ ંમડંાણ થ ુ ં અને સમ  જુરાતમા ંતેના 

પડઘા પડ ા. 6  આદવાસીઓની બી  એક િવશાળ લોક ચૂ ઈ.સ.1980ના  આુર  માસમા ંછોટાઉદ રુ ખાતે  તેમણે 

યો  હતી. આમ વનવાસીઓને – આદવાસીઓને તેમના અિઘકાર ગે તૃ કરવા  ુ ભગીરથ કાય ી 

હ રવ  લભભાઈ પર ખે પાર પાડ ુ ંહ ુ.ં આ િૃતની અસર  સાબરકાઠંાના િવજયનગર ધુી થઈ હતી.આમ જગંલના 

ે જગેં ચડલા આ િવ  તારના આદવાસીઓએ ણૂ ણેૂ બેઠલા જુરાતના રચના  મક કાયકર આગેવાનોમા ં િૃત 

લાવવા ુ ં કાય ક  ુ હ ુ.ં અને પ રણામે ી હ રવ  લભભાઈ પર ખના પ ખુપદ  રંગ રુ આ મ ખાતે  ર0મી 

ુલાઈ,1984 ના રોજ  “ જુરાત આદવાસી  સ  યા હ સિમિત ” ની રચના  કરવામા ંઆવી હતી. 7  
 

(3) લોક અદાલતોના ણેતા તર ક  

ી હ રવ  લભભાઈ પર ખની િસ ધી તો ખાસ કર ને લોક અદાલત ની સફળતાને કારણે જોવા મળે છે. આનદંિનકતન 

આ મના કાય ે મા ંઆવેલા િવ  તારમા ંલોકશ કતનો સફળ યોગ  ી હ રવ  લભભાઈ પર ખે લોકઅદાલતના મા  યમ 

ારા રૂો પાડ ો હતો. લોક અદાલતમા ંબ  ને પ ના લોકો  અને તેઓની સાથે સહા ુ િૂત ધરાવતા લોકો  લોક 

અદાલતમા ંભેગા થાય છે.  સાભંળનાર પણ  હાજર રહ  શક  છે. સામા  યપણે 400 થી પ00 લોકો ઉપિ  થત હોય છે. ી 

હ રવ   ભ પર ખે   યાયાિઘશ બની કુાદો આપવાનો હોય છે. કટલીકવાર બ  ને પ ો ભેગા મળ ને  લવાદ લાવે છે. 

  ને પ ો પોતાના  બબે માણસો ન  કર તે જ  લવાદ બનીને કૂાદો આપે છે.  લવાદનો કૂાદો લખી લેવામા ંઆવે 

છે અને  સહ  ક ઠુા ુ ંિનશાન  કર છે.  યાર બાદ રુત જ કૂાદાનો અમલ થઈ ય છે.   અહ  સવાલ એ  થાય છે ક  

આ િુનક મા  યતા અ સુાર  આ  યાયને ખરખર  યાય કહ  શકાય ? આનો જવાબ  જોવાવાળાની  ટ  પર આધાર રાખે 

છે.જો ક આ કારની  યાયની યવ  થા  પાછળ  જનતાની કૂ સ ંમિત જ ુર હોય છે.આ  યાય પ  ધ  િ◌મા ંઅપરાધી અને 

તેના આિ તોનો િવચાર  કરવામા ંઆવે છે.આમા ંબદલો ક વેરભાવના રહતી નથી તેમજ ખોટા સા ીઓ  યાયને બગાડ  

શકાતા નથી. એટલે ચો સપણે એમ કહ  શકાય ક લોકઅદાલતની  યાય પ ધિતમા ંલોકશાહ   તો છે જ.આ ર તે  

આનદં િનકતન આ મ ારા કરવામા ંઆવતી લોક અદાલતની આ િૃ  સામા જક િશ ણ ુ ંક   બની ગઈ છે. આને 

કારણે આ દશમા ં દૂાન ામદાન િૃ નો જ  મ થયો. અને ઘણા ં નૂ થતા ંતેમા ંઘટાડો થયો.  ઘણા ં ટૂ  ગયેલા 

ઘણા ંસબંધો  અને પ રવારો ફર થી જોડાય છે.લોક અદાલતના ઘણા કૂાદાઓ અને આ મ મારફતે થયેલા ઘણા 

સમાધાનોને કારણે મા મૂ પડ છે ક  તે મારફતે નવા કાયદા અને નવી પરંપરાઓ ઉભી થઈ છે.આમ સામા જક ચેતનાની 

િૃત , ો  સાહન અને સા ૂહક એ તા  એ લોક અદાલતની સૌથી મોટ  ફળ િુત કહ  શકાય. આનદં િનકતન આ મ 

 ટ, રંગ રુમાથંી શ ુ થયેલી લોક અદાલતમા ંછે  લા 40 વષમા ં49580 ફ રયાદો ન ધાઈ છે  અને તેનો િનકાલ પણ 

 થળ પર જ થયો છે.દશમા ંઆ યોજનાનો આરંભ ઈ.સ.1977મા ંઆન◌ંાદ િનકતન આ મે  કય  હતો અને તે ુ ંમહ  વ 

સમ ને ત  કા લન વડા ધાન ીમતી ઈ દરા ગાધંીના ચૂનથી લોકસભામા ં ખરડો સવા મુતે પસાર થતા ં અ  ય 

રા યોમા ંપણ આ કારની લોકઅદાલતો શ ુ થઈ એટ ુ ંજ નહ  પરં  ુબાં  લાદશ અને નેપાળ વા પાડોશી દશો પણ 

આ િૃ મા ંરસ લેતા થયા. 8 લોક અદાલતમા ંર008 ધુીમા ં75888 કસનો િનકાલ કરવામા ંઆ યો છે. 9  
 

5. ઉપસહંાર  

આઝાદ  પહલા ભારતમા ં  ગાધંી , ઠ રબાપા અને ુગતરામ દવે વા મહાન આદવાસી કમશીલો ારા આદવાસી 

ઉ  થાનનો  પાયો નખંાયો હતો.1947મા ંદશે આઝાદ  ા  ત કર   તે પછ  ધીર ધીર આદવાસી સેવકોના અવસાન પછ   

આદવાસી ક  યાણના ે ે  ૂ  યાવકાશની થિત  સ તી જતી હતી.  આ સજંોગોમા ં  ‘ ભાઈ ’  ના લુામણા નામે 

ઓળખાતા ી હ રવ   ભભાઈ પર ખે  વૂ જુરાતમા ં આદવાસી ઉ  થાનની િૃ ઓને આગળ ધપાવી હતી. 
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આદવાસીઓ ુ ંિશ ણ ,આરો  ય ,જગંલની જમીન, સમાજ ધુારા,  ુદરતી આફતો  વગેર સમયે તેઓને આનદં આ મ 

સં  થાના સિઘયારામા ં િૃ ઓ કર  હતી તેના આશા  પદ પ રણામો ા  ત થયા હતા. તેઓ ુ ંઅવસાન 11મી  એ ીલ, 

ર009ના રોજ થ ુ,ં છતા ંતે આ મની િૃ  મર  પરવર  નથી. કારણ ક  ય કત કરતા ંસં  થા મોટ  છે અહ  તેનો ઉ મ 

દાખલો   એ ી હ રવ  લભભાઈ પર ખ ારા  થા િપત  આનદં િનકતન આ મ છે.    
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