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૧. પ્રસ્તાલના  

 યાષ્ટ્રનુાં મનભાાણ રકથી થામ એટરે તેભના પ્રમાવ જરૂયી છે . મલચાય એ ભુડી છે . પ્રમત્ન એ ભાગા છે . વતત રયશ્રભ એ ઉકેર છે . આ 

ળબ્દ છે બૂતૂલા યાષ્ટ્રમત ડૉ . અબ્દુર કરાભના. યાંતુ આ ળક્મ ત્માયે જ ફને જ્માયે યાષ્ટ્રીમ એકતાની ભજફૂત બાલના મલકવેરી શમ . ત જ 

બાયતદેળ એક વફ યાષ્ટ્ર તયીકે તાનુાં સ્થાન મલશ્લભાાં જભાલી ળકાળ.ે 

મલશ્લની પ્રામચનતભ વભ્મતાન લાયવ ધયાલનાય આણ બાયત દેળ આજે વાંક્ાાંમતકાભાાંથી વાય થઇ યહ્ય છે . દેળ અનેક 

વભસ્માઓન વાભન કયી યહ્ય છે. વોથી ભશત્લની અને કઠીન વભસ્મા યાષ્ટ્રીમ ઐક્મના અબાલની છે. બાયતને ખયા અથાભાાં ભશાવતા ફનાલલા 

અને તેના પ્રાચીન ગોયલને ુનઃજાગૃત કયલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ એકતાની બાલના વભગ્ર દેળભાાં મનભાાણ થામ તે અત્માંત જરૂયી છે . આ ભાટે દેળનુાં 

બમલષ્મ એલા મલદ્યાથીઓભાાં યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ કેટરુાં છે. તેને જાણલા ભાટે અભ્માવકે વાંળધન શાથ ધમુું શતુાં. 
 

૨. વભસ્મા કથન  

 આ અભ્માવનુાં ળીાક આ યીતે ળબ્દફદ્ધ કયલાભાાં આવમુાં શતુાં. 

ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓભાાં યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા  

અભ્માવના શેતુઓ  

 પ્રસ્તુત અભ્માવના શેતુઓ આ ભુજફ યાખલાભાાં આવમા શતા. 

૧. ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓની યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતાના ભાન ભાટે લરણ ભાદાંડની યચના કયલી. 

૨. ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓના જામતમતા અનુવાય યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતાનુાં ભાન કયલુાં. 

૩. ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓની ળાાના પ્રકાય અનુવાય યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતાનુાં ભાન કયલુાં. 
 

૩. વાંળધનનુાં ક્ષેત્ર  

 વાભાન્મ યીતે વભસ્મા કમા ક્ષેત્રભાાંથી વાંદ કયલાભાાં આલે છે. તે પ્રભાણે વાંળધન કઈ ચક્કવ ક્ષેત્રને રક્ષભાાં યાખીને કયલાભાાં આલે છે. 

પ્રસ્તુત વાંળધનનુાં ક્ષેત્ર મળક્ષણનુાં વભાજળાસ્ત્ર શતુાં.  
 

૪. વાંળધન પ્રકાય  

 પ્રસ્તુત વાંળધનન વભાલેળ વાંખ્માત્ભક પ્રકાયના વાંળધનભાાં કયેર શત . નભૂનાના ાત્રએ આેરા પ્રતીચાયનુાં અાંકળાસ્ત્રીમ પ્રમુમક્ત 

લડે ૃથક્કયણ કયલાનુાં શલાથી આ વાંળધન વાંખ્માત્ભક પ્રકાયનુાં શતુાં. 
 

૫. વાંળધનની ઉત્કલ્નાઓ  

 અભ્માવકે વભસ્મા ઉકેર ભાટે નીચે ભુજફની ળૂન્મ ઉત્કલ્નાઓ ફાાંધી શતી. 

 ૧. ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના કુભાય અને કન્માઓની યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા પ્રપ્તાકની વયાવયી લચ્ચે વાથાક તપાલત 

નમશ શમ. 

 ૨. ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના વાભાન્મ પ્રલાશ અને લામણજ્મ પ્રલાશના મલદ્યાથીઓભાાં  યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા પ્રપ્તાકની 

વયાવયી લચ્ચે વાથાક તપાલત નમશ શમ. 

 ૩. ગ્રામ્મ અને અધાળશેયી ઉચ્ચતય -ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓના યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા પ્રપ્તાકની વયાવયી લચ્ચે 

વાથાક તપાલત નમશ શમ. 
 

૬. વાંળધનભાાં વભામલષ્ટ ચર  

 પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં વભામલષ્ટ ચર આ પ્રભાણે શતા.  

 ૧. સ્લતાંત્ર ચર  

આ એક એલ ચર છે કે જેને પ્રમજક કઈ અન્મ ચરભાાં પેયપાય રાલલા ભાટે રાગુ ાડે છે , કે તેભાાં પેયપાય કયે છે . અભ્માવભાાં 

જાતીમતા (કુભાય, કન્મા) મલસ્તાય (ગ્રામ્મ અને અધાળશેયી), મલદ્યાળાખા (મલમનમન, લામણજ્મ) સ્લતાંત્ર ચર તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવમા શતાાં. 

 ૨. યતાંત્ર ચર  

 આ એક એલ ચર છે કે જે સ્લતાંત્ર ચરની અવય તાવલા ભાટે અલરકલાભાાં આલે છે . પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં યતાંત્ર ચર તયીકે યાષ્ટ્રીમ 

ઐક્મ યત્લેની વબાનતા રેલાભાાં આલી શતી. 
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 ૩. અાંકુમળત ચર  

 આ એક એલા પ્રકાયન ચર છે કે જેની અવય સ્લતાંત્ર ચર ઉયાાંત યતાંત્ર ચર ઉય ણ થઇ ળકે છે. યાંતુ પ્રમજક તેને મનમાંમત્રત કયે 

છે. જેથી તે અવયશીન ફને છે. અભ્માવભાાં ળાાના ળૈક્ષમણક લાને અાંકુમળત ચર તયીકે વાંદ કયલાભાાં આલેર શતુાં. 
 

૭. વાંળધનનુાં ભશત્લ  

 પ્રસ્તુત અભ્માવનુાં ભશત્લ આ પ્રભાણે દળાાલી ળકામ છે. 

 ૧. ઉચ્ચતય-ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓ યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેના તાના મલચાયને વભજળે અને દ્રઢ કયી ળક્મા શતા. 

૨. પ્રસ્તુત વાંળધન દ્લાયા ળાાના વાંચારકને યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની બાલના મલકવાલલા ળાાભાાં યાષ્ટ્રીમ કામાક્ભ મજલાની જરૂરયમાતનુાં 

ભશત્લ સ્ષ્ટ થમુાં શતુાં. 

૩. પ્રસ્તુત અભ્માવ દ્લાયા મલદ્યાથીઓના યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ મલળેના ભાંતવમ જાણલા ભળ્મા શતા. 
 

૮. વાંળધનન વમા  

 પ્રસ્તુત અભ્માવનુાં વમામલશ્લભાાં  આણાંદ જીલ્રાની વાંદગી કયલાભાાં આલી શતી . આણાંદ જીલ્રાના આણાંદ તારુકાની વયકાયી અને 

અધાવયકાયી ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓન વભાલેળ કયલાભાાં આવમ શત.   
 

૯. વાંળધનની ભમા ાદા  

 પ્રસ્તુત વાંળધનની ભમાાદા આ પ્રભાણે નક્કી કયલાભાાં આલી શતી.  

૧. પ્રસ્તુત વાંળધન ગુજયાત યાજ્મના આણાંદ જીલ્રાના આણાંદ તારુકા ુયતુાં ભામાારદત શતુાં. 

૨. પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં લા ૨૦૧૬-૧૭ ના ળૈક્ષમણક લાના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓન જ વભાલેળ કયલાભાાં આવમ શત. 

૩. પ્રસ્તુત વાંળધનભાાં મરકટા દ્ધમતથી વબાનતા ભાદાંડની યચના કયેર શતી. જેથી મરકટા દ્ધમત વાંળધનભાાં ભામાારદત શતી. 

૪. પ્રસ્તુત અભ્માવ વયકાયી ળાાઓ અને અધાવયકાયી ળાાઓ ુયતુાં ભામાારદત શતુાં. 
 

૧૦. નભુના વાંદગી  

અભ્માવકે આણાંદ તારુકાની કુર ફે ળાાને નભૂના તયીકે વાંદ કયેરી શતી . કુર ફે ળાાઓભાાંથી ૪૧૦ મલદ્યાથીઓન નભૂન રેલાભાાં આવમ 

શત. અભ્માવકે નભૂનાના ૪૧૦ ાત્રને અભ્માવના ચરના વાંદબાભાાં મલમલધ જૂથ ાડ્મા શતા.  

૧. જામતમતા પ્રભાણે કુભાયની વાંખ્મા ૧૬૭ તથા કન્માઓની ૨૪૩ વાંખ્મા શતી. 

૨. મલસ્તાય પ્રભાણે ગ્રામ્મ મલસ્તાયના ૨૭૧ તથા અધાળશેયી મલસ્તાયના ૧૩૯ ની વાંખ્મા શતી. 

૩. મલદ્યાળાખા પ્રભાણે આર્ટવાભાાં ૨૧૦ અને કભવાભાાં ૨૦૦ મલદ્યાથીઓની વાંખ્મા શતી. 

 આભ અભ્માવકે પ્રસ્તુત વાંળધન ભાટે વમપ્લીશ્લની ળાાભાાંથી ફે ળાાઓને નભૂના તયીકે વાંદ કયલાભાાં આલી શતી. 
 

૧૧. વાંળધન દ્ધમત  

 પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં અભ્માવકન શેતુ યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની મલદ્યાથીઓની વબાનતા જાણલાન શત . તેથી પ્રમજાકે લણાનાત્ભક 

દ્ધમત ૈકી વલેક્ષણ પ્રકાયની દ્ધમત વાંદ કયેરી શતી. 
 

૧૨. ઉકયણ  

 અભ્માવકે સ્લયમચત લરણ ભાદાંડન ઉમગ કમો શત. જેભાાં કુર ૨૪ મલધાન વાંદ કમાા, જેભાાં ૧૨ મલધાન શકાયાત્ભક અને ૧૨ 

મલધાન નકાયાત્ભક શતા. જે વમામલશ્લની વાંખ્માભાાંથી ૪૧૦ ના નભૂના ાત્રને આી ઉત્તય ભેલલાભાાં આવમા શતા. 
 

૧૩. ભામશતી એકત્રીકયણ  

 પ્રસ્તુત વાંળધનન ભુખ્મ શેતુ યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની મલદ્યાથીઓની વબાનતા જાણલાન શત . આ ભાટે અભ્માવકે ભામશતી ભેલલા 

ભાટે વબાનતા ભાદાંડની યચના કયી શતી. અને તેન ઉમગ કમો શત. અભ્માવકે વાંદ કયેર ળાાના આચામા ાવે જઈ વાંળધનન શેતુ સ્ષ્ટ 

કયી ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાભાાં અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓ ાવે વબાનતા ભાદાંડ બયાલલા ભાટે એક તાવની ભાાંગણી કયી શતી . તેઓશ્રીની 

યલાનગી ભતા આ ભાદાંડ ય મલદ્યાથીના પ્રમતચાય ભેવમા શતા. આ યીતે અભ્માવકે નભૂનાભાાં રીધેર દયેક ળાાઓભાાં તેભને અનુકૂ વભમ 

ભુજફ ળાાની રૂફરૂ ભુરાકાત રઈને ભામશતીનુાં એકત્રીકયણ કમુું શતુાં. 

 અભ્માવકે વબાનતા ભાદાંડ યત ભેલતી લખતે વબાનતા ભાદાંડ યની મલગતની ૂયતી ચકાવણી કયી શતી .મલદ્યાથીઓએ 

તાની વમમક્તગત ભામશતી તથા ળાા અને મલદ્યાળાખા અગેયે મલગત તેભજ વબાનતા ભાદાંડ યના પ્રત્મેક મલધાન અાંગે તાના ભુક્ત 

પ્રમતચાય દળાાલેર છે કે નમશ લગેયે જેલી મલગતને  અભ્માવકે ધ્માનભાાં રીધી શતી.  
 

૧૪. ભામશતી મલશ્રેણની યીત  

 વબાનતા ભાદાંડ દ્લાયા ભેર ભામશતીનુાં મરકટા દ્ધમત ભુજફ ગુણાાંકન કયીને દયેક ાત્રના કુર ગુણ ભેલલાભાાં આલેર શતા . 

નભૂનાના ાત્રના કુર ગુણ વાથે દયેક ાત્રન પ્રત્મેક મલધાન ભાટેન ગુણાાંક આધારયત વશવાંફાંધાક ળધલાભાાં આવમ શત. તેના આધાયે પ્રાથમભક 

ભામશતીનુાં મલશ્રેણ કયલાભાાં આવમુાં શતુાં . અભ્માવકન ભુખ્મ શેતુ મલદ્યાથીઓની યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનાતાભાાં તપાલત ચકાવલાન શત . 
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આ તપાલત ચકાવલા ભાટે આાંકડાળાસ્ત્રની ટી -કવટી પ્રમુમક્તન ઉમગ કમો શત . ટી-ભૂલ્મ ળધલા ભાટે ાત્રના વબાનતા અાંકની વયાવયી 

અને પ્રભાણ મલચરન ળધ્મા શતા. આભ પ્રમજકે વાંળધન કામાભાાં વાભેર ભામશતીનુાં મલશ્રેણ કમુું શતુાં. 
 

૧૫. અભ્માવના તાયણ  

 પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં અભ્માવકે ળૂન્મ ઉત્કલ્નાની ચકાવણી કમાા ફાદ અભ્માવના તાયણ તાયવમા શતા. જે આ પ્રભાણે ભળ્મા શતા. 

 ૧. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓના કુભાય અને કન્માઓની યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા વભાન શતી. 

 ૨. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓભાાં મલદ્યાળાખા અનુવાય યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા વભાન ભી ન શતી. 

  ૩. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાના મલદ્યાથીઓભાાં મલસ્તાય અનુવાય  યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા વભાન ન શતી. 
 

૧૬. ળૈક્ષમણક પમરતાથો  

 પ્રસ્તુત અભ્માવભાાં અભ્માવકે મલદ્યાથીઓની યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા જાણલા ભાટે પ્રમત્ન કમાા શતાાં . આ વાંળધનના અાંતે 

પમરતાથો નીચે ભુજફ શતા. 

 ૧. કુભાય અને કન્માઓની યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા વભાન શતી. તેભનાભાાં યાષ્ટ્રીમ ઐક્મની વબાનાતાભાાં લધાયે મલકાવ થામ તે 

ભાટે અધ્માન દયમભમાન ભાગાદળાન, પ્રેયણા અને નલા મલચાય ુયા ાડલા જઈએ. 

 ૨. મલદ્યાળાખા અનુવાય યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા વભાન ન શતી . તે ફાફતથી અધ્માક લાકેપ યશે તે જરૂયી છે અને તેઓને 

યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ મલળે જરૂયી જ્ઞાન આલુાં જઈએ. 

 ૩. મલસ્તાય અનુવાય  યાષ્ટ્રીમ ઐક્મ યત્લેની વબાનતા વભાન ન શતી . તે ફાફતથી અધ્માક દ્લાયા તેભને જરૂયી જ્ઞાન આલુાં 

જઈએ અને તેભને યાષ્ટ્રીમ એકતા મલળે વબાન કયી ભાગાદળાન આલુાં જઈએ. 

 


