િલ

ત સં થાના િવતેલા સમયના
કેટલાંક સં મરણો

લેખકઃ ભાનુરાય સંઘવી
[આ સં મરણો લખાયાના વષ ૨૦૧૯થી બરાબર ૬૦ વષ અગાઉ ઈ.સ.

૧૯૫૯ની સાલમાં મુંબઈમાં ‘ ી મિહલા ગૃહ ઉ ાગ િલ ત પાપડ’
નામની એક અનોખી સં થા થપાઈ હતી. આ પણ તે કાયરત છે અને
દેશભરમાં અનેક થળે તેની સં યાબંધ શાખાઓ પણ આવેલી છે. આ
સં થામાં, તેની શ આતના કેટલાક વષ દરિમયાન એક પાટ ટાઈમ
કમચારી તરીકે કામ કરવાની મને તક મળી હતી અને તે સમયે મને તેની
કામગીરી િનકટથી વા મળી હતી. આ િલ ત સં થાના ભૂતકાળના
સમય િવશે મારા મનમાં કંઈ સં મરણો યાદ આ યા કરે છે તે સવાલજવાબ પે અ ે રજૂ કયા છે. આ સવાલ-જવાબ મા એક ઉદાહરણ પ
છે. આવા સવાલ મને કોઈએ પૂ યા નથી અને મ કોઈને આવા જવાબ
આ યા નથી. આ લેખમાં કોઈ મંત યો, િવચારો અને અ ભ ાયો ય ત
થયા છે તે પણ ફ ત મારા અંગત અને ય તગત મંત ય, િવચાર અને
અ ભ ાય છે. તેને કોઈ બનજ રી મહ વ આપવાની જ ર નથી. ]
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િલ ત સં થાનું નામ પણ અમે સાંભ ું નથી. એ વળી કઈ સં થા
છે ?
િલ ત એક ણીતી અને લોકિ ય ા ડ છે . િલ ત સં થા આ લોકિ ય
ા ડના પાપડ બનાવે છે . સં થાના ાથિમક પ રયય તરીકે જૂઓ આ ત વીર
નવી દ હીના િવ ાન ભવન ખાતે તા. ૨૧-૧૨-૨૦૦૫ના રોજ યો યેલા એક
સમારોહમાં ભારતના રા પિત ડૉ. એ.પી. . અ દુલ કલામના શુભ હ તે
સં થાને મળેલા ા ડ ઈ વટી ઍવોડની છે .

આ અગાઉ લોકિ ય અને િતિ ત અખબારી કાશન સં થા ટાઈ સ ઓફ
ઈ ડયા ૂપ ારા મુંબઈની તાજમહાલ હોટેલ ખાતે તા. ૦૬-૦૯-૨૦૦૩ના રોજ
યો યેલા એક સમારોહમાં કે ીય નાણા ધાન ી જશવંતિસંઘના શુભ હ તે
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સં થાને ‘ઈકોનોિમક ટાઈ સ’નો કોપ રેટ એ સેલ સ ઍવોડ મ ો હતો.

િલ ત સં થાની કામગીરીનો અનેક િન ણાતો અને ણકારોએ ડો અ યાસ
કય છે.
(૧) વ ડ બે ક તરફથી મળેલી સૂચના અનુસાર ૧૯૯૩ની સાલમાં ઈ ડયન
ઈ ટી ુટ ઑફ મેનેજમે ટ, અમદાવાદના ોફેસર દ ી ભટનાગર અને તેમના
સાથીદારોએ પોતાની રીતે િલ ત સં થાનો વતં અને ડો અ યાસ કરી
"Case study on Shri Mahila Grih Udyog Lijjat Papad" નામનો
લાંબો અહેવાલ તૈયાર કય હતો. મને આ બાબતમાં રસ હોય તે ઈ ટી ુટ
પાસેથી આખો દળદાર અહેવાલ મેળવી વાંચી શકે છે . આ અ યાસનો સારાંશ
અ ે અપાયો છે.
( http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/146
52_Lijjat-web.pdf )
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(૨) ભારતના અ ણી ઉ ોગગૃહ તાતા પૂ ઑફ કંપનીઝ તરફથી પોતાના
ઑિફસરોને સરકારી આઈ.એ.એસ. ક ાની તાિલમ પૂરી પાડવા માટે પૂણે ખાતે
તાતા મેનેજમે ટ ટેઈિનંગ સે ટર (આ સે ટરના પ રચય માટે જૂઓ :
http://www.tmtctata.com/index.php/about-us.html ) ચલાવવામાં આવે છે .
અ ે વાંચો આ સે ટરનો િલ ત િવશેનો એક નાનકડો લેખ :
https://app.box.com/embed/s/6fdbgps8k7d4ae9dw3sa685j8bhg01p4?
sortColumn=date&view=list%22

અને તમારી પાસે પૂરતો સમય, શાંિત અને િનરાંત હોય અને આ સં થાના
ઈિતહાસ અને કામગીરીની થોડી વધુ િવગત સાથેની માિહતી ઈતી હોય તો
તેની ઝલક દશાવતા નમૂના પ આ બે યુ ૂબ િવ ડયો જ ર વા વા છે.
(૧) અમે રકાની સુ િતિ ત નેશનલ યો ાિફક ચેનલે તે બનાવેલી અને
સા રત કરેલી દ તાવે િફ મ (https://www.youtube.com/watch?
v=7Z60OAtG7j8)
સમય: એક કલાક ૨ િમિનટ અને ૭ સેક ડ
અને/અથવા
(૨) ભારત સરકારના દૂરદશને તે બનાવેલી અને સા રત કરેલી દ તાવે
િફ મ (https://www.youtube.com/watch?
v=CyeVzQu0dZo&t=276s).
સમય: ૨૮ િમિનટ અને ૩૨ સેક ડ

આ િલ ત સં થા શું છે, ખાસ કરીને તેનું યેય શું છે અને તેની
થાપના પાછળનો હેતુ શું છે તે ટૂંકમાં સમ વશો.
આ સં થાનું પૂ ં નામ ી મિહલા ગૃહ ઉ ોગ િલ
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ત પાપડ છે . લોકો તેને

ટૂંકમાં િલ તના ટૂંકા નામે ઓળખે છે . િલ ત એ મિહલાઓ માટે, મિહલાઓ
ારા ચલાવાતી, મિહલાઓની બનેલી સં થા છે. પુ ષોને તેમાં મા સલાહસૂચનો આપવાની છૂટ છે . પુ ષો સં થામાં પગારદાર કે બન પગારદાર નોકર
તરીકે કામ પણ કરી શકે છે પરંતુ તેઓ સં થાના સ ય બની શકતા નથી કે
સં થા પર કોઈ હ ધરાવી શકતા નથી. સં થા પર તમામ હ ફ ત તેમાં કામ
કરતી બહેનોનાં છે. એમના િસવાય સં થા પર કોઈનો કોઈ અિધકાર નથી
િલ

ત સં થાના ણ મુ ય યેય છે .

(૧) કોઈ પણ દાન, ભેટ, સખાવત કે ા ટ લીધા િવના
કમાવા.
(૨) િલ

ત મહેનત કરી પૈસા

ત સં થામાં બધાંએ એક કુટુંબના સ ય હોય તે રીતે વન વવું.

(૩) િલ ત સં થાનું દરેક કામ િન ા અને ભ તભાવપૂવક કરવું કેમકે
િલ ત સં થા મા પૈસા કમાવાનું થળ નથી, તેનાથી ઘણું િવશેષ છે. િલ ત
સં થા એ તેમાં કામ કરતાં બહેનો માટે એક મં દર, મ જદ, ચચ કે ગુ ારા
વું જ પિવ થળ છે .
આ ણ મુ ય યેય કે હેતુઓને લ માં રાખીને જ િલ
કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે .

ત સં થાની તમામ

સં થા શ થઈ યારે બહેનોનો પહેલો સંક પ શું હતો ?
િલ ત સં થા ૧૯૫૯ની સાલમાં શ થઈ યારે બહેનોનો સૌથી પહેલો સંક પ
એ હતો કે આપણે સં થા શ કરવા માટે કે ચલાવવા માટે કોઈનું દાન, મદદ,
સખાવત, ા ટ કે સબિસડી યારે પણ વીકારશું નિહ. સં થા પાસે કે બહેનો
પાસે કોઈ કારની મૂડી હતી નિહ છતાં મા પોતાની તાકાત-આવડત પર જ
સં થાની વૃિ ચલાવવાનો સંક પ લેવામાં આ યો હતો.
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દાન ન લેવાનો િનણય શા માટે લેવામાં આ યો હતો ? શું તેનાથી
સં થાનું કામ સરળ બ યું કે મુ કેલી વધી ?
અમુક કારની વૃિ
મકે કૂલ , કૉલેજ, ઇ પતાલ, દવાખાનું , ધમશાળા
વગેરે ચલાવવા હોય તો તે થાપવા અને ચલાવવાનો ખચ ઘણો આવે પણ સામે
તેના ચા જસ તે સં થાના તમામ ખચને પહ ચી વળી શકે એટલા ચા ન રાખી
શકાય. એટલે તેવા સંયોગોમાં આવી સં થાઓને બહારથી દાન કે મદદ લીધા
િવના ચાલે જ નિહ. િલ ત સં થા સામે એવો કોઈ સવાલ હતો નિહ. પાપડ
વી ત ન નાની અને વન જ રયાત માટે બન મહ વની ગણાય તેની
આઇટેમ બનાવી વેચવા માટે દાન કે મદદ મેળવવાની વાતને સહેલાઈથી ટાળી
શકાય તેમ હતું. આમ પણ િવનોબા
ની િહમાયત કરતા હતા તે મ,
સહકાર અને વાવલંબન વડે સં થા ચલાવવાનો મા એક અખતરો કરવાની
બહેનોને ખાસ ઇ છા હતી એટલે કોઈની પણ પાસેથી દાન કે મદદ લીધા િવના
જ કામ કરવાનો સંક પ કરવામાં આ યો હતો.
આ સંક પના કારણે તકલીફ તો ઘણી પડી પણ ફાયદો એટલો બધો થયો કે
બધી તકલીફ ભૂલાઈ ગઈ. કોઈની મદદનો ટેકો ન હતો અને પોતાની માિલકીનો
ધંધો હતો એટલે આ ધંધો કેમ ચલાવવો તેની હ િશયારી, આવડત અને ખુમારી
બહેનોમાં ઘણી વહેલી આવી ગઈ. તરત જ એ વાત સમ ઈ ગઈ કે સં થા
ચલાવવી હોય તો પાપડ ખુ લી અને હરીફાઈવાળી બ રમાં જઈને વેચવા પડશે
અને પાપડ
ચ ડયાતી વૉિલટીના હશે , એ વૉિલટી એકસરખી સારી
જળવાઈ રહેશે અને પાપડના ભાવ વાજબી રાખીશું તો જ તે વેચાશે . બ રમાં
પાપડ વેચવા હોય તો બ રમાં પોતાની આબ જમાવવી પડે અને વેપારીઓ
તેમ જ ઘરાકોના દલ તવા પડે . તો જ આપણાં પાપડ વેચાશે. આ બધી
મૂળભૂત પાયાની બાબતો યારે બહારથી દાન કે મદદનો વાહ વહેતો હોય
યારે આપણા મગજમાં જલદી ન ઊતરે . બહેનોને આવી અનેક બાબતો
અનુભવે શીખવા મળી અને આ પાઠ બહેનોએ તરત મગજમાં ઊતારી અમલમાં
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મૂ યા. ૧૯૫૯માં પાપડ બનાવવાનું શ થયું યારથી તેનું સતત ઝડપથી વધતું
રહેલ વેચાણ એ પુરવાર કરે છે કે દાન કે મદદ પર આધાર ન રાખવાથી અને
વાવલંબી બનવાથી બહેનોને જ બર લાભ મ ો છે .

સં થાની સે ટલ ઑિફસમાં અને દરેક શાખામાં અને દરેક િવભાગમાં
તમે આચાય િવનોબા ભાવેનો ફોટો ાફ શા માટે લગા યો છે ?
આચાય િવનોબા ભાવે િલ ત સં થા માટે દેવતુ ય પૂજનીય ય ત છે .
િવનોબા એ ૧૯૫૨ની સાલમાં ભૂદાન ચળવળની શ આત કરી અને પછી
ામદાન વડે સમૂળી ાંિતનો ર તો બતા યો. મ, સહકાર અને વાવલંબન એ
ણ ચીજ પર તેમણે ભાર મૂ યો. બહેનોએ પોતાનો ઉ ાર પોતાની તે જ
કરવો રહેશે એવું તેમણે પ રીતે જણા યું . સવ દય શ દનો સાચો અથ
સમ યો. િવનોબા ના િવચારોમાંથી જ ેરણા લઈને એ િવચારોને અમલમાં
મૂકવાના હેતુથી જ િલ ત સં થાની ૧૯૫૯ની સાલથી શ આત કરવામાં
આવી હતી. સં થાના યેક કામની શ આત િવનોબા એ પોતે તે રચેલી
અને તેમના આ મમાં રોજ ગવાતી રહેલી ાથના ‘ઓમ ત સત્ નારાયણ તું’
સાથે જ હંમેશા કરવામાં આવે છે . િવનોબા િલ ત સં થાના ેરણામૂિત છે.

શું આચાય િવનોબા ભાવેએ િલ ત સં થાની વૃિ માં કોઈ સ ય
રસ લઈ સૂચનો કયા હતા કે માગદશન આ યું હતું ?
મહાભારતમાં ગુ ોણાચાય અને એકલ યની એક કથામાં એવું આવે છે કે
એકલ યે દૂર ઊભા રહીને ગુ પાસેથી ાન મેળ યું હતું એવી અમારી પણ વાત
છે. િલ ત સં થાએ િવનોબા ના કોઈ સીધા સંપકમાં આ યા િવના મા
તેમના િવચારો, વચન અને લખાણોમાંથી સતત ેરણા અને માગદશન મેળવી
પોતાનું ઘડતર કયુ છે .
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આચાય િવનોબા ભાવે ઉપરાંત તમે છગનલાલ કરમશી પારેખ અને
પુ ષો મ દામોદર દ ાણીના ફોટો ાફ પણ લગા યા છે. તેઓ કોણ
હતા ?

ી છગનલાલ કરમશી પારેખનો જ મ તા. ૨૯-૬-૧૮૯૪ના રોજ થયો હતો.
તેઓ કલક ાના એક સફળ બઝનેસમેન હતા અને સાથે સાથે એક સફળ
સમાજ સેવક પણ હતા. તેમનું અવસાન ૧૯૬૮માં થયું હતું . િલ ત સં થાની
યારે ૧૯૫૯ની સાલમાં શ આત થઈ યારે બહેનોનાં આ હને માન આપીને
તેમણે સં થાના ધમિપતા બની સં થાને માગદશન આપવાની જવાબદારી
વીકારી હતી. કલક ાથી ક છ સુધી કૂલ , કૉલેજ, ઇ પતાલ, હો ટેલ વગેરે
અનેક સં થાની થાપના અને ઉછેર તેમણે એટલી સરસ રીતે કય હતો કે આ
પણ લોકો તેમને યાદ કરે છે યારે ભાવિવભોર થઈ ય છે . તેઓ સમાજ
સેવાના ે માં ી ઠ રબાપાના િશ ય હતા અને સવ સ ઑફ ઇ ડયા
સોસાયટીના સ ય હતા. કેટલાંય ચા સામા જક આદશને રો જંદા યવહારમાં
કેવી રીતે સફળતાપૂવક ઉતારી શકાય તેનું સરસ માગદશન તેમણે િલ ત
સં થાને આ યું હતું અને સં થાને સફળ બનાવી હતી. તેઓ છગનબાપાના નામે
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ણીતા હતા.

છગનબાપાની મૃિતમાં ભારત સરકારે બહાર પાડેલી ટપાલ ટકીટ

છગનબાપાએ સં થાને શું શીખડા યું ?
છગનબાપાના યા ગુણને યાદ કરવા અને યા ગુણને યાદ ન કરવા તે સમ તું
નથી.
ામાિણકતા, યેયિન ા, સમપણની ભાવના, સમજશ ત,
યવ થાપનશ ત, દૂરંદેશી, કાય મતા, કમપરાયણતા, સામા જક જવાબદારી
યે ગ કતા, િનરા ભમાનપણું, દરેકને પોતાની સાથે લઈને ચાલવાની શ ત,
શેના વખાણ કરીએ અને શેના ન કરીએ. િલ ત સં થાને છગનબાપા વા
પારસમિણનો સંપક થતાં તે સામા ય સં થામાંથી એક અનોખી સં થા બની
ગઈ. તેમણે બહેનોને પોતાની નૈિતક અને સામા જક જવાબદારીને ભૂ યા િવના
કાય મતા સાથે ધંધો કેવી રીતે કરી શકાય તેનો બોધ આ યો. ાહકો સં થા
પર િવ ાસ મૂકે છે તે િવ ાસને કોઈ પણ ભોગે, કોઈ પણ સંયોગોમાં ળવી
રાખવો તે તેમની સૌથી મહ વની િશખામણ હતી. છગનબાપા બહેનોને
સફળતાપૂવક ધંધો કેમ ચલાવવો તેની ચાવી િશખવે અને બહેનોની કસોટી
કરવા પૂછતા પણ રહે કે તમને દાન લેવામાં વાંધો શું છે ? બધી સં થાઓ દાન
લે જ છે ને.
હેરમાં કોઈના પૈસા ન લેવા હોય તો ખાનગીમાં મદદની
યવ થા કરી આપું . આવું કહેતા રહે. બહેનોને તેમણે ઘણું ાન આ યું અને ઘણું
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વા સ ય આ યું .

ી પુ ષો મ દામોદર દ ાણી એક ગુજરાતી અખબારમાં કામ કરતા પ કાર
હતા. સાવ ગરીબ િ થિતમાં ઉછરેલા દ ાણીની સાચી જ મ તારીખની કોઈને
ખબર નથી. આચાય િવનોબા ભાવેમાં તેમને અતૂટ
ા હતી. ૧૯૫૨ની
સાલમાં મુંબઈ ખાતે ભરાયેલા લોહાણા ાિતના એક મહાસંમેલન સંગે ી
છગનબાપાના ગાઢ સંપકમાં સતત ૧૫ દવસ સુધી કામ કયા બાદ તેમની
જંદગી બલકુલ બદલાઈ ગઈ હતી. તેઓ મુંબઈના ગીરગામ િવ તારમાં
આવેલા લોહાણા િનવાસ નામના એક બ ડંગમાં એક િસંગલ મની ખોલીમાં
રહેતા હતા અને યથાશ ત નાના પાયે સમાજસેવાના કામ કરતા રહેતા હતા,
આ જ બ ડંગમાં તેમણે ૧૯૫૯ની સાલમાં િલ ત સં થાની શ આત કરાવી
હતી અને આ નવી સં થાનું પાયેથી ઘડતર અને ઉછેર તેમણે કય હતો.
િલ તના અનેક બહેનોને તેમણે તાિલમ અને ો સાહન આપીને તૈયાર કયા
હતા. બહેનો તેમને વાભાિવકપણે જ સં થાના િપતામહ તરીકે ઓળખે છે .
બહેનો તેમને દ ાણીબાપા કહીને બોલાવતા હતા. તેમનું અવસાન મુંબઈ ખાતે
આશરે ૮૬-૮૭ વષની વયે તા. ૧૦-૯-૨૦૦૨ના રોજ ગણેશચતુથ ના
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તહેવારના દવસે થયું હતું .

દ ાણીબાપા અંગે કેટલાંક લોકોમાં ઘણી ગેરસમજૂતી પણ છે. તેમનો
િલ ત સં થા સાથે ખરેખર શું સંબંધ હતો ?
િલ ત સં થા શ થઈ યારથી જ બહેનો તેના માિલક હતા. આમ છતાં ઘણી
વખત ખુદ બહેનો યારે સં થામાં નવા નવા ડાતા યારે તેમને પણ ઘણી
વખત સવાલ થતો કે િલ ત સં થા ખરેખર કોની માિલકીની છે ? અમારી કે
આ દ ાણીબાપાની ? ખુદ બહેનોને પણ અવારનવાર આવી લાગણી થતી
રહેતી હતી તો પછી બહારના માણસોને સં થામાં દ ાણીબાપાના સં થામાંના
થાન િવશે ગેરસમજૂતી થયા કરે તે વાભાિવક હતું.
હકીકત એ છે કે િલ ત સં થાની શ આત, ઘડતર, ઉછેર અને િવકાસમાં
દ ાણીબાપાએ ટલો ફાળો આ યો છે તેટલો ફાળો બી કોઈએ આ યો નથી.
તેમનો સં થા સાથે સંબંધ એ સાચી લાગણીનો સંબંધ હતો. તે િસવાય તેમને
સં થા સાથે કંઈ લાગતુંવળગતું ન હતું . તેમના માટે િલ ત સં થા એ જ
પોતાનું ઘર હતું , કાય ે હતું. પોતાનું સવ વ અને પોતાની જંદગીનું એકમા
યેય હતું. તેમણે બહેનોને સં થાના સાચા માિલક કેવા હોય તે પોતાના વંત
દાખલા વડે શીખડા યું . તેઓ સં થામાં યાં સુધી સ ય હતા યાં સુધી
સં થાનું જરા પણ અિહત કરવાની કોઈની તાકાત ન હતી. િલ ત સં થા સાથે
તેમનો ભલે કોઈ ઔપચા રક સંબંધ ન હતો છતાં તેમનો એક શ દ કોઈ ઉથાપી
શકે નિહ તેવો તેમનો બધા પર નૈિતક ભાવ હતો.

િલ ત સં થા થઈ યારે તે શું પૂરતી તૈયારી સાથે શ કરવામાં
આવી હતી ? શું બધાં કાયદા-કાનૂન અને િનયમો પહેલા ઘડી પછી
કામ શ કરવામાં આ યું હતું ?
ના ભાઈ ના. રિવવાર, તારીખ ૧૫મી માચ, ૧૯૫૯ના રોજ સાં ૫.૩૦ વા યે
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મુંબઈના ગીરગામ િવ તારમાં લોહાણા િનવાસ નામના બ ડંગની અગાસીમાં
૭ બહેનો ભેગા થયા અને તેમણે સાથે બેસીને પાપડના ૪ પૅકેટ વણીને
સં થાની શ આત કરી યારે તે એક તરંગતુ ા વો એક નાનકડો અખતરો જ
હતો. તે સમયે ન તો સં થાના આ સાત બહેનોને , ન તો સં થા મની સલાહ
લઈ શ કરવામાં આવી રહી હતી તે છગનબાપાને કે ન તો સં થા શ
કરાવવાની તમામ જવાબદારી મણે પોતાના માથે લીધી હતી તે દ ાણીબાપાને
વ ને પણ ક પના હતી કે આ તરંગતુ ા નો નાનકડો અખતરો આટલો સફળ
નીવડશે અને તે હ રો બહેનોનું સ યપદ ધરાવતી એક દેશ યાપી, સુ િતિ ત,
િવશાળ સં થા બની જશે .
આ એક સાચી હકીકત છે કે િલ તની શ આત કોઈ પણ કારના આયોજન
કે કોઈ તની પૂવતૈયારી િવના જ થઈ હતી. ખૂબ કામ કરવું છે અને સા ં કામ
કરવું છે એટલો ઉ સાહ જ ર હતો. પરંતુ સં થા શ કરવા માટે ન કોઈ ો ટ
રપૉટ તૈયાર કરવામાં આ યો હતો કે ન કેવી રીતે કામ કરવું છે તેની મનમાં
કોઈ પરેખા હતી. મ મ કામ થતું ગયું તેમ તેમ સારા અને ખરાબ બ ે
કારના અનુભવ થતા ગયા અને આ અનુભવના આધારે કેવી રીતે કામ કરવું
તેના ધારાધોરણ અને સં થાના િનયમો અને ણાિલકાઓ એક પછી એક ઘડાતી
ગઈ. ‘પહેલા કામ પછી િનયમ’ની વાતની કાય ણાલીના કારણે િલ ત
સં થાની આજ સુધીની ગિત શ ય બની છે અને ‘પહેલા કામ પછી િનયમ’ની
બાબત આ પણ પાળવામા આવે છે.
શ આતના ૭ વષના લાંબા ગાળા સુધી એટલે કે ૧૯૫૯થી છેક ૧૯૬૬ સુધી
સં થા પાસે ન તો કોઈ લે ખત બંધારણ હતું કે ન કોઈ ટાફ હતો કે ન કોઈ
ઑિફસ હતી અને છતાં, સં થા આ ચાલે છે તેના કરતાં પણ ઘણી વધારે સારી
રીતે ચાલતી હતી કેમકે તે વખતે સં થા ઘણી નાની હતી અને કક નવું કામ
કરવાનો બધાંનો ઉ સાહ ઘણો જ વધારે હતો. (સં થાની તમામ આવક વકનો
િહસાબ રો રોજ લખી નાખવો અને દર મિહનાના અંતે બેલે સશીટ બનાવી તે
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તમામ માટે ઉપલ ધ બનાવવું એ િનયમ પહેલેથી જ અપનાવાયો હતો.)
સં થાની શ આતની સફળતાના પુરાવા પ િલ ત પાપડના વેચાણના આંકડા
આ માણે છે :

ારંભના વષ ના િલ

ત પાપડના વેચાણના આંકડા

િવ મ સંવત ૨૦૧૫ (તા.૧૫-૦૩-૧૯૫૯ થી તા. ૧૫-૧૧-૧૯૫૯)
ા. ૬,૧૯૬.૧૬
િવ મ સંવત ૨૦૧૬ (તા.૧૬-૧૧-૧૯૫૯ થી તા. ૨૦-૧૦-૧૯૬૦)
ા. ૨૧,૨૭૩.૨૦
િવ મ સંવત ૨૦૧૭ (તા.૨૧-૧૦-૧૯૬૦ થી તા. ૦૮-૧૧-૧૯૬૧)
ા. ૫૯,૭૬૬.૯૬
િવ મ સંવત ૨૦૧૮ (તા.૦૯-૧૧-૧૯૫૧ થી તા. ૨૮-૧૦-૧૯૬૨)
ા.૧,૧૫,૭૨૦.૩૯
િવ મ સંવત ૨૦૧૯ (તા.૨૯-૧૦-૧૯૬૨ થી તા. ૧૭-૧૦-૧૯૬૩)
ા, ૧,૮૧,૫૯૪.૨૨
િવ મ સંવત ૨૦૨૦ (તા. ૧૮-૧૦-૧૯૬૩ થી તા. ૦૪-૧૧-૧૯૬૪)
ા. ૩,૩૬,૧૭૨.૩૧
િવ મ સંવત ૨૦૨૧ (તા. ૦૫-૧૧-૧૯૬૪ થી તા. ૨૪-૧૦-૧૯૬૫)
ા. ૪,૬૬,૦૪૧.૮૯
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િવ મ સંવત ૨૦૨૨ (તા. ૨૫-૧૦-૧૯૬૫ થી તા. ૧૨-૧૧-૧૯૬૬)
ા. ૭,૪૪,૭૩૮.૪૫
િવ મ સંવત ૨૦૩૩ (તા. ૧૩-૧૧-૧૯૬૬ થી તા. ૦૨-૧૦-૧૯૬૭)
ા. ૧૦,૦૮,૪૪૩.૦૫

સં થા ૧૯૫૯ની સાલમાં શ થઈ યારે તેમાં સાત બહેનો પહેલા
દવસે ડાયા હતા તેમના નામ આપશો ?
સં થા શ થઈ યારે તેમાં પહેલા દવસથી ડાયેલ સાત બહેનોના નામ આ
માણે છે.
(૧) જશવંતીબહેન જમનાદાસ પોપટ
(૨) પાવતીબહેન રામદાસ થોભાણી
(૩) નવલબહેન નારણદાસ કુંડલીયા
(૪) ભાનુબહેન નારણદાસ ત ા
(૫) લાભુબહેન અમૃતલાલ ગોકાણી
(૬) જયાબહેન ગોરધનદાસ િવઠલાણી
(૭) ઉજમબહેન મથુરાદાસ લાખાણી

િલ ત સં થાના પહેલા દાયકા (૧૯૫૯-૧૯૬૮)ને ‘િલ તના
સોનેરી દાયકા' તરીકે શા માટે ઓળખાવવામાં આવે છે?
પહેલા દાયકામાં સં થા ઘણી નાની હતી. ગીરગામ ખાતે એક જ યુિનટ હતું.
બહેનોની સં યા બહુ ન હતી. સં થામાં યેક બહેન એક બી ને સારી રીતે
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ઓળખતા હતા એટલું જ નિહ પણ સંપ ઘણો હતો. બહેનો યારે એક બી ને
મળતા યારે આ આપણાં બહેન છે એવી ખરી લાગણી થતી હતી. બધાને એક
બી પર પૂરો િવ ાસ હતો. વેચાણના કે વણાઈના પૈસા સં થામાં ગમે યાં
પ ા હોય, પણ કોઈને તેની િચંતા થતી ન હતી. સં થામાં કોઈ વાત ખાનગી
રાખવાની ન હતી. િલ ત પાપડ કેવી રીતે બને છે તે બ વા ઘણા લોકો
સવારમાં આવતા હતા અને ઈને ખુશ થતા હતા. િહસાબના ચોપડા અને
બલ-વાઉચર વગેરે ને
વું હોય તે વાની બધાને એટલે કે સં થાની
બહારના માણસને પણ છૂટ હતી. સં થાની અંદર કોઈને ઝીણા અવા વાત
કરવાની મનાઈ હતી. મોટો અવાજ કાઢીને જ વાત થઈ શકતી હતી. સમ
વાતાવરણ આઝાદીનું , િનભયતાનું , હસી-ખુશીનું અને અવનવા ઉ સાહનું હતું .
બહેનોમાં નવું િશખવાની, નવું ણવાની, નવા અખતરા કરવાની અને નવી
ચાઈ સર કરવાની જ બર ધગશ હતી. થોડા દવસ કોઈ નવી વૃિ ન
થાય તો આપણે કેમ ઠંડા પડી ગયા છીએ એવો બધાને અફસોસ થતો હતો.
િલ તની િવચારધારાને વધાવતા ગીતો બહેનો રચતા હતા અને ગાતા હતા.
આ બધા કારણસર મણે િલ તનો થમ દાયકો યો છે તેમને તે દાયકો
એક અિવ મરણીય સોનેરી સમય તરીકે યાદ આવે છે. તે વખતે બહેનોએ
િલ તના ગીતો લ યા અને ગાયા હતા તેમાંનું એક આ માણે હતું :

એકડે એક, િલ તની રાખો ટેક
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
બગડે બે, િલ તની બોલો
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
ગડે ણ, િલ તના પાપડ વણ
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
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ચોગડે ચાર, િલ તના કરો િવચાર
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
પાંચડે પાંચ, િલ તને ન આવે ઊની આંચ
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
છગડા ઉપર સાતડો, િલ તનો છે મોટો પડઘો
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
આઠડે આઠ, િલ તના ભણ પાઠ
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
નવડે નવ, િલ તમાં આવે સૌ
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
એકડે મ ડે દશ, દ ાણીબાપાને આપો જશ
મારી બહેનો િલ તમાં લીલા લહેર છે
આ સોનેરી દાયકાના અંત ભાગમાં બહેનોને ખૂબ જ દુખનો આંચકો સહન
કરવો પ ો. તા.૧૪મી ડસે બર, ૧૯૬૮ના રોજ સં થાના ેરક અને માગદશક
ી છગનબાપાએ કલક ા ખાતે િચર િવદાય લીધી હોવાના સમાચાર આ યા.
બહેનોએ તેમને લાગણીસભર ાંજિલ આપી અને સંક પ કય કે હવે પછી
સં થાના બધા વાિષક અહેવાલમાં છગનબાપાની ત વીર છાપી તેમના ઋણનો
વીકાર કરવો. આથી િવ.સં. ૨૦૨૪ના એ યુઅલ રપૉટથી દરેક વષના
એ યુઅલ રપૉટમાં છગનબાપાનો ફોટો વા મળે છે .
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િલ ત સં થાની આધારિશલા એટલે કે પાયાની મા યતા કઈ છે ?
િલ ત અ ય કોઈ પરંપરાગત ઢબે ચાલતી રાબેતા મુજબની સં થાઓ વી
સં થા નથી. તેની શ આત એક નાનકડા અખતરા તરીકે થઈ હતી. ત ન નવા
કારની િવચારધારા અમલમાં મૂકવાનો આ એક યોગ હતો. આ યોગ શ
કરવામાં આ યો યારે તે આટલો સફળ થશે તેવી કોઈને વ ને પણ ક પના ન
હતી. આ નવી િવચારધારામાં જ બર આંત રક તાકાત ભરેલી હતી. બધી
મુ કેલી અને તકલીફ વેઠીને બહેનો આ િવચારધારાને વળગી ર ા અને
સં થાનો સતત િવકાસ થતો ર ો.
એ દુ:ખની વાત છે કે િલ ત સં થાને ઘણી વખત સમ યા િવનાની અકારણ
ઉપરછ લી શંસા મળે છે તો અનેક વખત તેની ઉપર ગેરસમજૂતી અને ખોટી
મા યતાથી ભરેલી ટીકાઓનો મારો ચલાવાય છે. િલ ત સં થા ખરેખર શું છે,
તેની પાયાની મા યતા શું છે , તેના આદશ, િસ ાંતો, યેય શું છે, તે કેવી રીતે
કામ કરે છે એ બધું ડાણપૂવક ણવાની ખેવના બહુ જ ઓછા લોકો કરે છે
અને ચોમેર િલ તની કોઈ અથ િવનાની ટીકા કે વખાણ થયા કરે છે.
હકીકતમાં િલ ત એક અનોખી અને ત ન બનપરંપરાગત સં થા છે . આ
સં થાનું ઘડતર નીચે માણેની ણ પાયાની તા વક મા યતાના આધારે થયું છે
:
(૧) ાહક અને ઉપભો તાનો એ મૂળભૂત અિધકાર છે કે તેમને સારામાં સારી
વૉિલટીની ચીજ વ તુ અને સેવા સૌથી વાજબી કંમતે મળવા ઇએ. ાહકનો
સંતોષ એ કોઈ પણ ઉ પાદન વૃિ કેટલી સફળ છે કે િન ફળ છે તે ણવાની
સાચી માપપ ી છે .
(૨) યારે કોઈ ઉ પાદન વૃિ હાથ ધરાય યારે તેનો સૌથી વધુ આિથક લાભ
તેમાં સીધો પોતાનો શરીર મ રેડતા લોકોને મળવો ઇએ. આ વૃિ માં
પોતાની યવ થાશ તની કે અ ય સેવા આપતા લોકોનો કે તે વૃિ ને પોતાના
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નાણાકીય સાધનો પૂરા પાડતા લોકોનો આિથક લાભ શ ય તેટલો ઓછો રહેવો
ઇએ.
(૩) જગતમાં દરેક ય તએ પોતાના મનમાં સદભાવના કે સારા િવચારોનો
વાહ વહેતો હોય તેની સાથેનો સંપક સતત ળવી રાખવો ઇએ. કામચલાઉ
કે ામક લાભની લાલચમાં આવી જઈને બી માણસો યેના આપણાં
વાભાિવક ેમ કે દયા-માયાની લાગણીને નબળી ન પડવા દેવી ઇએ.
આ ણ પાયાની તા વક મા યતા િલ ત સં થાની આધારિશલા છે . તેને
કારણે જ િલ તમાં દરેક બાબતો ચો સ િ બ દુથી વાની પરંપરા િવકસી
છે. સં થામાં દરેક બાબત િલ તની ઢબે િવચારવામાં આવે છે અને િલ તની
રીતે તેનો ફસલો કરવામાં આવે છે .

િલ ત એક ધંધાકીય સાહસ છે કે સમાજ સેવા કરતી સં થા છે ?
ઉપરછલી નજરે તા િલ ત કોઈ વખત એક ધંધાકીય સાહસ વું હોવાનો
તો કોઈ વખત સમાજસેવાની સં થા વું હોવાનો મ થાય છે . હકીકતમાં તેને
કોઈ રેડીમેડ કેટેગરીમાં મૂકી શકાય તેમ નથી. િલ ત કોઈ પણ એક યા યામાં
ફીટ બેસે તેવી સં થા નથી. તેમાં ણ જુદી જુદી બાબતોનો સમ વય કરી તેને
એકરસ બનાવી દેવામાં આવી છે . આ ણ બાબતોમાંથી કોઈ એક બાબતને
પણ હટાવી લેવામાં આવે તો િલ ત સં થા િલ ત સં થા નિહ રહે .
િલ તમાં એકરસ બની ગયેલી ણ જુદી જુદી બાબતો નીચે માણે છે :
(૧) િલ ત એક ધંધો છે પણ સામા ય કારનો નિહ, એક અલગ કારનો
ધંધો છે.
(૨) િલ

ત એક કુટુંબ છે, એક ખાસ કારનું કુટુંબ છે .

(૩) િલ ત એક મં દર, દેવળ કે આરાધના થળ છે, એક િવશેષ કારનું
આરાધના થળ છે .
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આ બાબત થોડી િવગતથી ઈએ. િલ ત એક ધંધો છે પણ સામા યપણે
ચાલતા ધંધા કરતાં ત ન જુદા જ કારનો ધંધો છે . એ વધુ ને વધુ નફો
કમાવાના હેતુથી ચાલતો ધંધો નથી. ાહકોને સંતોષ મળે તે િલ તને મન
સૌથી મોટો નફો છે . તેનાથી વધુ િલ તને કંઈ ઇતું નથી. કોઈ પણ ધંધો,
ખાસ કરીને ઉ પાદન વૃિ માં મૂડી તો ઇએ. મૂડી િવના ધંધો ન થાય.
િલ ત સં થાની શ આત કોઈ મૂડી િવના, મા કામ શ કરવા પૂરતા
બહારથી ઉછીના લીધેલા પૈસા વડે થઈ હતી અને આજ સુધી તેમાં કોઈએ એક
પૈસાની મૂડી રોકી નથી. સં થા આ
કંઈ છે તે તેમાં તેના હ રો સભાસદ
બહેનોએ કરેલા પોતાના પ ર મ અને અ લ-આવડતના રોકાણનું પ રણામ છે.
આ પણ િલ ત સં થા પાસે ન તો કોઈ નાણાકીય મૂડી છે કે ન તો કોઈ
અનામત ભંડોળ છે. િલ તના બહેનો પોતાની આવક- વક પર સતત નજર
રાખી તેમની વ ચે સમતુલા ળવી રાખે છે. નફો કે ખોટ બ ેથી દૂર રહે છે.
િલ ત સં થાને મા ધંધા તરીકે ઓળખાવી શકાય નિહ કેમકે તે એક ધંધાથી
ઘણું વધારે છે. સં થા એક કુટુંબ પણ છે. એક કુટુ બના સ યો વ ચે હોય તેવી
પર પર ેમ અને િનકટપણાંની લાગણી સં થામાં બધે વા મળે છે . મ એક
કુટુ બમાં સૌ એક બી ની સગવડ-અગવડનો યાલ રાખે, સાથ-સહકારથી કામ
કરે, સંપીને રહે, જડ િનયમોનો અભાવ હોય, બધાને એકબી પર પૂરો િવ ાસ
હોય, એકને તકલીફ હોય તો તેની મદદે બધા હાજર થઈ ય, સૌને પોતાને
અનુકૂળ આવે તેવું કામ કરવાની છૂટ હોય. આવી એક સારા કુટુંબ હોય તેવી
બધી બાબતો િલ તમાં પણ છે . સૌથી મોટી વાત એ છે કે િલ તમાં બહેનો
દાખલ થાય યારે
િત ાઓ લે છે તેમાંની એક િત ા એવી હોય છે કે
"મને બી કરતાં વધારે મળે તેવી ભાવનાને બદલે મારા કરતાં કોઈને ઓછું ન
મળવું ઇએ એવી ભાવના રાખીશ." બહેનો િલ તમાં ખરેખર એવી ભાવના
સાથે જ કામ કરે છે. એટલે તો િલ ત એક કુટુંબ સમાન બની ગયું છે.
િલ

તના બહેનો િલ

તને એક અલગ કારનો ધંધો અને એક કુટુંબ ગણવા
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ઉપરાંત એક કદમ આગળ પણ ય છે . િલ તમાં કામ કરવાવાળા બધા લોકો
માટે સં થા એક મં દર, મ જદ, ગુ ારા કે ચચ વી જ પિવ જ યા છે, એક
આરાધના થળ છે કે યાં આ યા પછી પોતાની ત યે નિહ પણ પરમ ત વ
પર યાન કેિ ત કરવાનું હોય છે . િલ તનું યેય સવ દય એટલે કે સમાજમાં
બધાંનું ક યાણ સાધવાનું છે . આથી બહેનો સં થાના દરેક કામને ઈ રી કાય
ગણી ખૂબ જ ગંભીરતાપૂવક લે છે અને િલ તનું કામ કરતી વખતે મગજમાં
કોઈ ખરાબ કે ખોટા િવચાર આવે તો તે તુરંત કાઢી નાખે છે . નફાખોરી કરવી,
ગેરરીિત કરવી, ઘરાકોને છેતરવા-ખંખેરવા-શોષણ કરવું, બેઈમાની કરવી,
કોઈના હ ના પૈસા ડુબાડવા, આવી કોઈ પણ વાત િલ તમાં બનવી અશ ય
છે. બહેનો તો ાપૂવક કામ કરે છે અને તેમને કંઈ વળતર કે આિથક લાભ
મળે તેને મં દરમાં મળતા સાદ સમાન ગણીને જ તેનો વીકાર કરે છે .
આમ િલ ત સં થામાં એકી સાથે ણ અલગ-અલગ બાબતો એવી એકરસ
થઈ ગઈ છે કે તેને રાબેતા મુજબની કોઈ કેટેગરીમાં મૂકી શકાય તેમ નથી.

િલ ત સં થામાં આદશ પર વધુ ભાર મૂકવામાં આવે છે કે ધંધો
કરવા ઉપર ?
િલ ત સં થા માટે તેના આદશ અને ધંધો બ ે સરખા મહ વનાં છે , બ ે
એક જ િસ ાના એવા બે પાસા વાં છે કે ને .એક બી થી જુદા પાડી ન
શકાય. સં થામાં યારે પણ સં થાના આદશ અને નીિતમ ાને નેવે મૂકી પૈસા
કમાવા પાછળ દોટ મૂકવામાં આવતી નથી કે પૈસા કમાવાનું બાજુએ મૂકી આદશ
અને િસ ાંતોની ખાલી વાતોનાં વડાં ઉતારવામાં આવતા નથી. િલ ત સં થા
પોતાના આદશ અને િસ ાંતોનું પાલન થાય એ કારે ધંધો કરવામાં માને છે .
ત મહેનત કરી, સમાજને ઉપયોગી બની પૈસા કમાવા એ ગૌરવની વાત છે
એવી તેને ા છે.
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િલ તમાં ધંધો કરતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનો ખાસ યાલ
રાખવામાં આવે છે ?
િલ તમાં હ રો બહેનો પોતાનો પ ર મ અને અ લ-આવડત એકઠા કરી
પોતાની સામૂિહક માિલકીનો ધંધો ચલાવે છે . બહેનોનું યેય ત મહેનત કરી
માિણકપણે બે પૈસા કમાવાનું છે અને વમાનભેર જંદગી વવાનું છે . પણ
કોઈ ધંધો ચલાવવો હોય તો તે ડહાપણપૂવક ચલાવવો પડે . મન વીપણે કે
મૂખાઈભરેલી રીતે કામ કરીએ તો ધંધો ન ચાલે. િલ ત સં થામાં
ડહાપણપૂવક ધંધો કરવાના હેતુથી નીચેની બાબતોનો ખાસ યાલ રાખવામાં
આવે છે :
(૧) િલ તમાં વેચાણના િસવાય ભલે હ ર કામ કરવાના બાકી રહેતા હોય
તો તે બાકી રહેવા દઈને પણ વેચાણના કામને પહેલા હાથ ધરવામાં આવે છે
અને વેચાણના કામ પર સૌથી પહેલું અને સૌથી વધુ યાન આપવામાં આવે છે .
વેચાણના કામને અ ય કોઈ કામ કરતાં ઓછું અગ યનું યારે પણ ગણવામાં
આવતું નથી. વેચાણ કરીએ તો જ હાથમાં રોકડા પૈસા આવે અને હાથમાં પૈસા
હોય તો જ સં થાની કોઈ પણ વૃિ થઈ શકે એ વાત યારે ભૂલવામાં આવતી
નથી.
(૨) સં થાનું વેચાણ સતત વધવું રહેવું ઇએ. ખુ લી બ રમાં કપરી પધા
વ ચે ટકી રહેવું હોય તો ટલું વેચાણ થતું હોય તેનાથી સંતોષ માનીને બેસી ન
રહેવાય. મનું વેચાણ વધતું ન હોય તેવા ઉ પાદનને કોઈ માનની નજરે તું
નથી. ધીમે ધીમે તેની િત ા ઘટવા લાગે છે અને અંતે તે બ રમાંથી બહાર
ફકાય ય છે . સં થાનું વેચાણ સતત વધતું રહે તેવા બધાં જ રી પગલા
સમયસર લેવામાં આવે છે .
(૩) કોઈ પણ ચીજનું વેચાણ એમને એમ ન વધે. તે માટે પહેલા તેનું ઉ પાદન
વધારવું પડે. સે સમેનના હાથ પર પૂરતો માલ જ ન હોય તો તે વેચે શું ?
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ટલું ઉ પાદન વધે તેટલો જ વેચાણમાં વધારો મેળવી શકાય. ઉ પાદનમાં
વધારો કયા પહેલા વેચાણ વધારવાની વાતો િલ તમાં કરવામાં આવતી નથી.
(૪) િલ તમાં ઉ પાદન વધારવું હોય તો સં થામાં સભાસદ બહેનોની સં યા
વધારવી પડે. સં થામાં બહેનોની સં યા વધારવા માટેના બે ર તા છે . એક તો
હાલ ટલી શાખા છે તેના પર વધુ બહેનો આવતા થાય તે માટે શાખાના
થાિનક િવ તારમાં આવેલા અખબારોમાં યાન ખચે તેવી હેરાત આપી
બહેનોને િલ તમાં ડાવાનું ખુ લું િનમં ણ આપવું . બી ર તો છે વધુ ને
વધુ જ યાએ િલ તની નવી નવી શાખાઓ અને િવભાગો ખોલતા રહી
ઉ પાદન વધારતા રહેવું . િલ ત સં થામાં બહેનોની સં યા વધારવા આ બ ે
પગલાં અવારનવાર લેવામાં આવે છે .
(૫) સં થામાં વૉિલટી પર બહુ ભાર મૂકવામાં આવે છે . વૉિલટીનું ચે કંગ કાચા
માલની ખરીદીની સાથે સાથે જ શ થઈ ય છે . યાં સુધી ાહકના ઘરમાં
માલ ન ય યાં સુધી દરેક તબ ે વૉિલટીનું ચે કંગ થતું રહે છે . વૉિલટી
અંગે િવગતવાર ધારાધોરણ સં થામાં વષ ના અનુભવથી િવકસાવાયા છે અને
તેનો સતત અમલ થતો રહે છે .
(૬) ધંધો ડહાપણપૂવક ચલાવવામાં આવે તો જ તે ખીલતો અને િવકસતો
રહે. ધંધામાં ટૂંકી િ કે સાંકડા િવચારો ન ચાલે, લોભ કે ખોટી કરકસર ન
કરાય, તક મળી હોય તે ગુમાવી દેવી ન પોષાય, સમયસર િનણય લઈ લેવા
પડે, અગમચેતીના પગલાં લેતા રહેવું પડે, િનણયના અમલમાં ઢીલ ન કરાય,
કોઈ કામ પે ડંગ ન રખાય. િલ તમાં આવી અનેક બાબતોનું ડગલે ને પગલે
યાન રાખવામાં આવે છે.
(૭) (ક) સં થામાં કામ કરવાની ઝડપ, ઉ પાદકતા અને કાય મતા વધે; (ખ)
ઢીલ, આળસ અને બેદરકારી ઘટે ; (ગ) ખોટેખોટા કાગળ લ યા કરવાની, અથ
િવનાના સ યુલર મોકલતા રહેવાની અને તુમારશાહીની રીતે કામ કામ કરવાની
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વૃિ ને ઉ ેજન ન મળે; (ઘ) મ ચાલતું હોય તેમ ચાલવા દેવું એવી મનોદશા
નાબૂદ થાય અને જવાબદારી ટાળતા રહેવાનું વલણ ઓછું થાય તે માટે
િલ તમાં કોઈ યાસ બાકી રહેવા દેવામાં આવતા નથી.
એક વખત કાગળ લખીને મોકલી આ યા પછી તેનું શું થયું તે ભૂલી જવું , એક
વખત સ યુલર મોકલી આ યા પછી કોઈએ તે વાં યો છે કે નિહ, કે એ
સ યુલરનો કોઈ અમલ થાય છે કે નિહ, કે કોઈ ફોલો-અપ એ શન લેવાય છે કે
નિહ તેની કોઈ િચંતા ન કરવી, મ તો ફલાણાને કામ કરવાનું ક ું હતું પણ તેણે
તે કયુ નથી તો હું શું કરી શકું એવું બોલવું એ બધા સં થાની પડતીના,
અધોગિતના લ ણો છે . આવા લ ણોને સં થામાં દાખલ થવા દેવામાં આવતા
નથી.
(૮) િલ તમાં સં થાને ગિતને ર તે લઈ ય તેવા નવા નવા િવચારોને
હંમેશા આવકાર આવવામાં આવે છે . સં થાનો વધુ િવકાસ થાય તેવી કોઈ
દરખા ત લાવે તો તેને િન સાહી કરવામાં આવતા નથી. સં થામાં બંિધયાર
માહોલ, જડ વલણ, ઘૂસપૂસ ખાનગી વાતચીત, ખટપટ-ડર-ભય-શંકાનું
વાતાવરણ એ બધાંનું કોઈ થાન નથી. તેનાથી ઉલટું બધા સાંભળી શકે તેવી
ખુ લી અને તંદુર ત ચચા, િવના રોકટોક તા િવચારો તથા માણસોની ખુ લી
આવ , હસી-ખુશીનો માહોલ, એ બધું િલ ત સં થાને વંત રાખવા માટે
જ રી માનવામાં આવે છે .
િલ તમાં ડહાપણપૂવક ધંધો કરવાના હેતુથી આવી અનેક બાબતોનો યાલ
રાખવામાં આવે છે .

િલ ત સં થામાં વાતો તો ઘણી મોટી મોટી થાય છે પણ તેના બધા
આદશ પળાય છે ખરા ? સં થામાં આદશ અને ખરી હકીકત વ ચે
કેટલું અંતર છે ?
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િલ ત સં થાના બહુ પ રચયમાં ન આ યા હોય તે બધાને િલ તની વાતો
શેખચ લીના તરંગતુ ા વી લાગતી હોય છે એમાં કોઈ નવાઈ વું નથી.
િલ ત સં થા શ થઈ યારે કોઈને ખબર ન હતી કે આદશ, િસ ાંતો અને
મૂળભૂત િવચારો સાથે સં થા એક પણ પૈસાની પોતાની મૂડી િવના શ થઈ રહી
છે તે કેટલા વહેવા પુરવાર થશે , કેટલા અંશે અમલમાં મૂકી શકાશે, અને આ
બનપરંપરાગત અને અનોખી સં થા કડવી વા તિવકતા વ ચે કેટલા દવસ
ચાલશે. પણ કોઈ નાણાની મૂડી ન ધરાવતા બહેનોએ આ આદશ, િસ ાંતો અને
મૂળભૂત િવચારોને પોતાની સાચી મૂડી તરીકે અપના યા અને આ સાચી મૂડીની
મદદથી સં થા આજ સુધી ચાલતી રહી છે . બહેનોને પોતાના અનુભવથી જણાયું
કે મ દરેક ય તમાં માનવ સહજ નબળાઈ હોય છે તેમ દરેક ય તમાં
માનવ સહજ મજબૂતાઈ પણ હોય છે . ખોટા ર તે જવું ટલું સહજ અને સરળ
હોય છે તેટલું જ સહજ અને સરળ સાચા ર તે જવાનું પણ હોય છે . સાચા ર તે
ચાલવાથી ફાયદો થાય છે તે બી કોઈ રીતે મળી શકતો નથી.
િલ ત સં થામાં આદશ, િસ ાંતો અને મૂળભૂત િવચારોની મોટી મોટી વાતો
કરવામાં આવે છે તે તમામ વહેવા છે અને એક યા બી સમયે અમલમાં
મૂકાયેલી છે. એ શ ય છે કે કોઈ કોઈ સમયે ભૂલથી કે ણી ઇને થોડા ટાઈમ
માટે કોઈ એક વાત બાજુ પર રાખવામાં આવી હોય કે તેના પર પૂરતું યાન
આપવામાં ન આ યું હોય. િલ ત સં થા પોતે ૧૦૦ ટકા સાચી, સવાગસંપૂણ
અને બલકુલ િતરિહત હોવાનો દાવો કરતી નથી. તેની કામગીરીમાં કોઈ કોઈ
વખત થોડી ખામી રહી જતી હોય છે . પણ િલ તમાં આદશ અને હકીકત
વ ચેનો ગાળો માફ કરવા યો ય ગણાતો નથી અને લાંબો સમય ચાલવા દેવામાં
આવતો નથી.

િલ ત સં થામાં એવા કોઈ િનયમો છે કે પાળવામાં તો આવે છે
પરંતુ લે ખત વ પમાં વામાં આવતા નથી?
િલ

ત સં થામાં એવા અનેક િનયમો અને પરંપરા છે કે નું પાલન તો
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બરાબર કરવામાં આવે છે પણ તેમનો લે ખત વ પમાં ઉ લેખ યાંય વામાં
આવતો નથી. મકે અનામત ભંડોળ ભેગુ ન કરવું એ સં થાનો અિલ ખત
િનયમ છે. સં થાની કોઈ પણ શાખા કે િવભાગ પોતાના ખચ કરતાં આવક
વધારીને કે આવક કરતાં ખચ ઘટાડીને પોતાનું અનામત ભંડોળ ઊભું કરી શકે
અને આ ભંડોળ તેમને મુ કેલીના સમયે કામ આવે એ વાત આમ દેખાય છે તો
ડહાપણભરેલી પરંતુ િલ તમાં અનામત ભંડોળ યારે પણ ભેગું કરવામાં
આવતું નથી. છગનબાપાએ તેવું ન કરવાની પહેલેથી ચો ખી સલાહ આપેલી છે.
િલ ત સં થામાં અનામત ભંડોળ ઊભું કરવું એ આકડાના ઝાડ પર મધપુડો
લટકાવવા વું કામ છે . આકડાના ઝાડ પર મધપુડો લટકાવવાનો અથ એ થાય
છે કે મહેનત કરીને મધ ભેગું કરે તેમને તેનો લાભ મળવાના બદલે દંડાનો
માર પડે અને બી લોકોને સરળતાથી મધ ચાટવાની કે લૂંટીને ઘરભેગું
કરવાની મ પડી ય. આવા અિલ ખત પણ પાકી રીતે પાળવામાં આવતા
અનેક િનયમો િલ તમાં છે.

િલ તમાં કોઈ કોઈ દેખરેખ કે સુપરિવઝન રાખે છે ખ ં કે બધું
કામકાજ ભગવાન ભરોસે ચાલે છે ?
િલ ત સં થા કોઈના પણ સુપરિવઝન કે દેખરેખ િવના આપમેળે ચાલતી
સં થા છે . આ દેશભરમાં ફેલાયેલી સં થા છે અને સં થામાં હ રો બહેનો કામ
કરે છે. બધાં બહેનો પોતપોતાને ફાળે આવતું કામ પૂરેપૂ ં યાન આપીને કરે છે .
કોઈ બહેન કામ ન કરે અથવા કોઈ ભૂલ કરે તો બાકીના બહેનો એ કામ
શાંિતથી પતાવી નાખે છે. સં થામાં યારે પણ કોઈ કામ અટકવા દેવામાં આવતું
નથી. યારે સૌ પોતપોતાની જવાબદારી સમ અને કાળ પૂવક કામ કરે યારે
તેમના ઉપર દેખરેખ કે સુપરિવઝનની કોઈ જ ર રહેતી નથી. સં થાને ભગવાન
પર અને પોતાના પર બ ે પર પૂરેપૂરો ભરોસો છે.
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અમારા મતે િલ ત સં થામાં કેટલાંય ખોટા ખચા થાય છે. આ
ખચમાં કાપ મૂકી બહેનોની આવક વધારી ન શકાય ?
કોઈ પણ ખોટા ખચા ત કાળ બંધ કરવા જ ઇએ. એમાં કોઈ શંકા છે જ નિહ.
ખોટા ખચા િલ તને તો શું અ ય કોઈને પણ ન પોષાય. આથી સં થામાં એવા
ખચા યારે પણ કરવામાં આવતા નથી કે માં સં થાને ટૂંકા ગાળે કે લાંબા ગાળે
કોઈ ફાયદો ન હોય. સં થાના બહેનો પોતાનો ધંધો ડહાપણપૂવક ચલાવવામાં
માને છે. એ યાદ રાખવું ઇએ કે ડહાપણપૂવક ધંધો ચલાવવામાં ટૂંકી િ ન
ચાલે. બનજ રી કરકસર ન ચાલે. કોઈ પણ ભોગે ઝટપટ પૈસા કમાઈ લેવાની
વૃિ ન ચાલે. આવી અનેક બાબતોનું ડગલેને પગલે યાન રાખવું પડે. યા
ખચા યા કારણે કરવામાં આવે છે તેનો બરાબર િવચાર કયા િવના જ તે
બંધ કરી દેવામાં આવે તો તેનું ઉલટું પ રણામ પણ આવી શકે. કરકસર
સં થાને ગિતના બદલે પીછેહઠ તરફ લઈ જતી હોય તે કરકસરથી થતી
નુકશાનીનો માર અંતે તો બહેનોએ જ ભોગવવો પડે છે . એટલે સં થામાં કોઈ
આંધળી કરકસર કરવામાં આવતી નથી

અમે િલ ત સં થાની ઘણી શંસા સાંભળી છે. િલ ત હ રો
ગરીબ અને લાચાર બહેનોને મદદ કરે છે, તેમને રોજગારી પૂરી પાડે
છે....
િલ ત સં થાની કોઇ કારણ િવના અવારનવાર શંસા અને ટીકા થયા કરે છે .
આ પણ એવી કોઇ કારણ િવનાની શંસા છે . સમજણ િવના કરાતી આ કારની
સંશા કે ઝાટકણીનો કોઈ અથ નથી. િલ ત સં થા એ કોઇ જુદી ચીજ હોય
અને તેમાં કામ કરતાં બહેનો એ તેનાથી કોઇ અલગ ચીજ હોય તેવી પ રિ થિત
છે જ નિહ એટલે િલ ત સં થા કોઇ બહેનને રોજગારી પૂરી પાડે છે એવો કોઇ
સવાલ જ ઊભો થતો નથી. ખરી હકીકત તો એ છે કે િલ ત સં થા એ
બહેનોએ તે શ કરેલો પોતાની જ માિલકીનો એક ઉ ોગ છે , ના માિલક
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પણ પોતે છે , મૅનેજર પણ પોતે છે અને નોકર કહો તો નોકર, કમચારી કહો તો
કમચારી, કામદાર કહો તો કામદાર પણ તેઓ પોતે જ છે . કોઇ બહેન આ
સં થામાં તેના સ ય બનવા માટેના િત ાપ ક પર સહી કરી ડાયેલ હોય
અને કાયરત હોય તે તમામ સં થાના એક માિલક-સ ય છે અને તમામનો
દર ો એક સરખો જ છે અને એક સરખો જ રહેશે . િલ ત સં થાએ હજુ
સુધી કોઈ બહેનને કોઈ રોજગારી પૂરી પાડી નથી. િલ ત એ બહેનોનો પોતાનો
ત માિલકીનો ધંધો છે . બહુ બહુ ભણેલા િવ ાનો, િન ણાતો, મોટા મોટા
ણકારો અને વકીલો, પ કારો કે રાજકીય-સામા જક આગેવાનો માટે પણ આ
સાવ સાદી વાત સમજવી અને ગળે ઉતારવી ઘણી મુ કેલ પડે છે પરંતુ આપણે
બરાબર યાન આપી િવચાર કરીએ તો તે સમ શકાય તેવી એક સીધી અને
સરળ વાત છે.

અમે એક િવિચ વાત સાંભળી છે કે સં થામાં અગાઉ એવું બોડ
લગાવવામાં આવતું હતું કે આ સં થા ગરીબ બહેનો માટે નથી તો
કોઇ ગરીબ બહેને સં થામાં આવવું નિહ. શું આ સાચી વાત છે ?
ના. એવું કોઈ બોડ તો યારે પણ લગાવવામાં આ યું નથી પરંતુ સં થાનો એક
પાયાનો, મૂળભૂત િવચાર પહેલેથી એવો ર ો છે કે સં થામાં કોઈ બહેન
ડાય તેમની આ સં થામાં તો ઓળખ મા એક બહેન તરીકેની જ રહેશે અને
તે પણ કોઈ લેબલ િવનાના બહેન તરીકેની. મકે પોતે પરણેલ છે કે કુંવારા,
ગરીબ છે કે ીમંત , આ ધમ પાળે છે કે પેલો ધમ, સવણ છે કે દિલત, ભણેલ
છે કે અભણ, આ રા યનાં છે કે બી રા યનાં વગેરે વગેરે. પોતે કઈ ભાષા,
કઈ નાત- તના છે એવા તમામ લેબલ પોતાના ઘરે મૂકીને જ તેમણે સં થામાં
આવવું રહેશે . સં થામાં યારે પણ કોઈ બહેનની અંગત કે કૌટું બક િ થિતની કે
આિથક િ થિતની વાતચીત કે ચચા કરવાની સખત મનાઈ પહેલેથી રાખવામાં
આવી છે. આમ છતાં અને ના પાડવા છતાં કોઈ બહેન પોતાને ગરીબ બહેન
તરીકે જ ઓળખાવવાનો દુરા હ ચાલુ રા યા કરે તો ન છૂટકે તેમને કહેવામાં
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આવે છે કે આ સં થા ગરીબ બહેનો માટે નથી. તમે તમારી ગરીબાઈને ઘરે
મૂકીને આવી શકતા હો તો જ સં થામાં આવવું. િલ ત સં થાનો આ એક ઘણો
અઘરો િનયમ છે.
કોઈ પણ માણસ માટે પોતાના પર પોતે વે છાએ લગાવેલ હોય કે બી ંએ
પોતાના પર જડબેસલાક ચોટાડી દીધા હોય તેવા આ કારના લેબલ ભૂલી જવા
એ બેશક મુ કેલ કામ છે , પણ સં થામાં બધાં બહેનોએ એક બી ને સમાન
ગણવા હોય તો આવા લેબલ મગજમાંથી જડમૂળથી ઉખેડી ના યે જ છૂટકો
થાય. મને આવા લેબલ કપાળે ચોટાડીને ફરવું હોય તે અ ય ભલે ખુશી
ખુશી ફરે, િલ તમાં આવા લેબલને કોઈ થાન નથી.

મારા એક-બે ઓળખીતા બહેનોને કામની જ ર છે. તેમને પાપડ
વણવાનું ફાવે તેમ નથી. તો તેમને પે કંગ િવભાગમાં કે પછી
સંચાિલકા તરીકે સં થામાં લઈ શકો ખરા ?
બહેનને પાપડ વણવાનો લાંબો અનુભવ હોય તેઓ જ પે કંગ િવભાગની કે
સંચાિલકા તરીકેની કામગીરી સારી રીતે પાર પાડી શકે . કોઈ બનઅનુભવી
બહેન એવું કામ કરવા ય તો તે એવી ભૂલો કરે કે બધાં બહેનોની મુ કેલીનો
પાર ન રહે. આથી બરાબર િવચાર કરીને જ સં થામાં એવો િનયમ બનાવવામાં
આ યો છે કે અગર કોઈ અપવાદ પ સંયોગોમાં કોઈ બહેન સીધા પે કંગની કે
સંચાિલકા તરીકેની કામગીરી શ કરે તો પણ તેમણે અમુક સમય સુધી સાથે
સાથે પાપડ વણવાનું કામ ફર જયાતપણે કરી તે કામનો અનુભવ લેવો રહે છે.

િલ ત સં થામાં ફૅ ટરી એ ટ અને િવિવધ કામદાર કાનૂનનો અમલ
થતો નથી છે તે સાચી વાત છે ?
ફૅ ટરી એ ટ અને િવિવધ કામદાર કાનૂનો એ કામદારોના ર ણ માટે ઘડાયેલ
કાયદા છે . એ જ રી કાયદાઓ છે. યાં માિલક અને કામદાર બ ે એક
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બી થી અલગ હોય યાં માિલકની ગેરવાજબી રીતરસમોથી કામદારોનું ર ણ
કરવા માટે આ કાનૂનો લાગુ પાડી શકાય અને પાડવા જ ઈએ. પણ િલ ત
સં થામાં તેવી પ રિ થિત છે જ નિહ. િલ ત સં થા એ એક પોતાની માિલકીનો
ધંધો કરવા ઇ છતા કામદાર બહેનોનું વૈ છક સંગઠન છે . આ એક એવી
સં થા છે કે યાં માિલકો પોતે કામદાર છે અને કામદાર પોતે જ માિલક છે .
યાં કામદારો પોતે જ પોતાની માિલકીનો ગૃહ ઉ ોગ ચલાવતા હોય યાં તેમને
ફૅ ટરી એ ટ કે િવિવધ કામદાર કાનૂનો કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય? અને માનો
કે કોઈ ટે નકલ કારણસર િલ તમાં આવા કાયદા લાગુ કરવામાં આવે તો
તેના ભંગની સ કોને કરવી? એ સ િલ તના કામદારોને જ કરવી પડે
કેમકે િલ તમાં કામદારો િસવાય બીજું કોઈ છે જ નિહ. શું કામદારોના ર ણ
માટે ઘડાયેલ કાયદા હેઠળ ખુદ કામદારોને સ કરી શકાય ? હકીકતમાં આ
આખી બાબત કેટ, હોકી કે ફૂટબોલની રમતને કબ ી અને ગુ લી-દંડાની
રમતના િનયમો લાગુ કરવાના ખોટા આ હ રાખવા વી છે . તેમાં ગેરસમજ
િસવાય બીજું કંઈ નથી.

તમે બહેનોને આટલી વહેલી સવારે કામ પર બોલાવો છો તે શું
વાજબી છે ? તમારે સં થાના કામકાજનો સમય મા દવસના
૧૧.૦૦ થી ૬.૦૦ જ રાખવો ઇએ. તમે રિવવાર અને ર ના દવસે
પણ કામ કેમ ચાલુ રાખો છો ?
પહેલા તો એ ચોખવટ કરી લઈ કે સં થાના માિલક ખુદ બહેનો પોતે જ છે
આથી તેમને કોઈ અ ય ય ત અમુક સમયે જ કામ પર આવવાની ફરજ
પાડતી હોવાનો કોઈ સવાલ ઊભો થતો નથી. બી વાત એ છે કે સં થામાં
કામકાજની યવ થાના પહેલેથી છે લે સુધી તમામ ધારાધોરણ અને નીિતિનયમો બહેનોએ તે અનુભવની એરણે વષ સુધી ઘડાઈ ઘડાઈને ઠેરવેલ છે.
યા સમયે શું કામ કરવું એ અમે અમારી સગવડ-અગવડ માણે અને ડા
િવચાર કરીને જ ન ી કરેલું છે. અમને સમયે અને
કારે કામ કરવું ફાવે
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છે એ સમયે અને એ રીતે જ અમે કામ કરીએ છીયે .
િલ ત સં થામાં તમારે અમુક દવસે કામ કરવું જ પડશે અને અમુક દવસે
તમે કોઈ કામ નિહ કરી શકો એવી બહેનોને કોઈ ફરજ પાડી ન શકે. શું કોઈ
તી
ાળુને રિવવાર િસવાયના દવસે પણ ચચમાં જઈ ેયર કરવાની
ઇ છા થાય તો તેને રોકવામાં આવે છે ખરો ? મ ભગવાનને લોકો પોતાને ઠીક
લાગે તે દવસે યાદ કરીને ાથના કરી લે છે તેમ િલ તમાં દરેક બહેનો
પોતાને દવસ અને સમય અનુકૂળ લાગે તે દવસ અને સમયે પોતાનું કામ
કરે છે.

અમને તમારી સં થાની કામગીરી ખૂબ ગમી છે. અમારી ઇ છા
સં થાને મદદ પ થવાની છે. અમે તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકીયે ?
સં થા માટે આપની સારી લાગણી બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. િલ ત
વાવલંબી બહેનોની સં થા છે એટલે આપની કે અ ય કોઈની કોઈ કારની
મદદ લેવાનો સવાલ ઊભો જ થતો નથી.

છતાં અમારે સં થા માટે કક કરવું છે.
તમે એક કામ કરી શકો છો. તમે તમારી અ લ કે આવડતનું દાન આપી શકો
છો. િલ તના બહેનો ભલે કોઈ અ ય કારનું દાન વીકારતા ન હોય પણ
પોતાની અ લ-આવડત કે કાય મતા વધે તેવી માિહતી-માગદશનનું દાન
જ ર વીકારે છે . સં થાની અ યાર સુધીની ઝડપી ગિત પાછળનું એક
અગ યનું કારણ એ છે કે બહેનોએ પોતાના મગજના બારણાં હંમેશા ખુ લા
રા યા છે અને પોતાનાથી વધુ ણકાર હોય તેવા શુભે છકો પાસેથી તેઓ
સતત નવું નવું શીખતા ર ાં છે . આમાં મયાદા ફ ત એટલી છે કે સં થાના
મૂળભૂત િવચારો અને ણાિલકાઓથી િવ હોય તેવું કંઈ અમારાથી થઈ શકે
નિહ. આથી સં થાને અનુ પ હોય તેવું જ માગદશન આપવા િવનંતી છે .
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હું બહેનોની સેવા કરવા ઇ છુ છું. મારે સં થા પાસેથી કોઈ ફાયદો કે
વળતર ઇતા નથી. મારે તો બસ બહેનોની િનઃ વાથભાવે સેવા
કરવી છે.
િલ ત સં થામાં કોઈને સેવા કરવાની મનાઈ છે . સં થામાં કોઈની પણ સેવા
વીકારવામાં આવતી નથી. સં થાનો આ એક પાયાનો િનયમ છે . સં થાના
શુભે છકોને કંઈ કામ કરવું હોય તે તેમણે સં થાના એક પગારદાર અથવા
બનપગારદાર નોકર તરીકે કામ કરવું રહે છે .

ભલે. હું સં થાના એક બનપગારદાર નોકર તરીકે રોજ િનયિમતપણે
આવીને કામ કરવા તૈયાર છું.
સં થામાં કોઈ રોજ િનયિમતપણે કામ કરે છે તેમણે સં થા પાસેથી પગાર
અથવા વળતર લેવું જ રહે છે. સં થામાં કોઈની પણ પાસેથી િનયિમતપણે મફત
કામ કરાવવામાં આવતું નથી. બનપગારદાર નોકર માટે એક જ િવક પ છે કે
તેમણે ‘મા કોઈ કોઈ વખતે જ અને તે પણ બહેનો સ પે તેટલું જ કામ’ કરવું
રહે છે. બનપગારદાર નોકરોને પણ પોતાની મર મુજબ કામ કરવાની છૂટ
નથી.

બહેનો સં થાના માિલક છે, માિલક છે એવું તમે વારંવાર ક ા કરો
છો, પણ અમારે તે સાચું કેવી રીતે માનવું ? શું બહેનો કોઈ શેર
ખરીદે છે ? કોઈ મૂડી રોકે છે ? એમને એમ ખાલી પાપડ વણવાથી
સં થાના માિલક કેવી રીતે થઈ જવાય ?
બહેનો સં થાના માિલક છે એ એક હકીકત છે . એ મા બોલવા ખાતર
બોલવામાં આવતી વાત નથી. બહેનો યારે સં થાના િત ાપ ક પર સહી
કરી સં થામાં દાખલ થાય છે યારે તેઓ સં થાના સ ય બને છે . સં થાનું
પોતાનું બંધારણ છે અને તે અનુસાર સં થામાં દાખલ થયેલા અને કાયરત હોય
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તેવા સ યો જ સં થાના માિલક છે . સં થામાં િન ીય સ યો માટે કોઈ થાન
નથી. સં થામાં કામ કરતા બહેનો િસવાય કોઈ ય ત સં થામાં સ ય બની
શકતી નથી કે સં થા પર કોઈ હ ધરાવી શકતી નથી. સં થામાં બહારની કોઈ
ય ત માિલક નથી કે ટ ટી નથી. સં થા પરના તમામ હ ફ ત તેમાં કામ
કરતાં બહેનો જ ધરાવે છે .

મારા એક ઓળખીતા બહેન િલ તમાં કામ કરે છે. તે સં થાના
માિલક હોય તો શું તેઓ ગમે તે િનણય લઈ શકે ? પોતાને ફાવે તેમ
કરી શકે ?
સં થામાં કોઈ પણ એક બહેન એકલા વતં રીતે ય તગત માિલક નથી પણ
બધાં બહેનો સાથે મળીને માિલક છે . એટલે સં થા િવશે બધાં અગ યના િનણય
બધાં બહેનોએ સાથે મળીને લેવા રહે છે . કોઈ બહેન એકલા કે બહેનોનો નાનો
સમૂહ પણ એવો કોઈ િનણય ન લઈ શકે કે બાકીના બહેનોને નુકશાન
પહ ચાડે કેમકે આ સં થા બધાં બહેનોની સામૂિહક માિલકીની છે.

તમે કહો છો કે સં થા કોઈની પાસેથી દાન કે મદદ લેતી નથી, તો
પછી આટલા બધા વષ થી ખાદી અને ામો ોગ પંચ પાસેથી તમે
મદદ મેળવો છો તે શું છે ? શું તે દાન કે મદદ નથી ?
ખાદી અને ામો ોગ પંચ પાસેથી સં થાને કોઈ સીધી સબિસડી મળતી નથી,
મા નીચા યાજ દરે િધરાણ મેળવવાની સવલત મળે છે . આ સવલત મા
’િલ ત’ એકને નિહ પણ પંચના સાવજિનક ધારાધોરણ માણે ચાલતા અનેક અસં ય ઉ ોગોને મળે છે . આ બાબતને પણ એક કારનું સરકારી દાન કે મદદ
ગણવું હોય તો ચો સ ગણી શકાય કેમકે ખાદી અને ામો ોગ પંચની તમામ
વૃિ નો આિથક બોજ અંતે તો સરકારી િત રી એટલે કે દેશની
પર જ પડે
છે.
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પરંતુ િલ ત સં થા આ સમ બાબતને જુદી રીતે મૂલવે છે . સં થાને ખાદી
અને ામો ોગ પંચ માટે ખૂબ જ આદરની લાગણી છે . િલ ત ારંભમાં તો
કોઈ લે ખત બંધારણ િવના એક વૈ છક સંગઠન તરીકે ગીરગામમાં ચાલતી
ત ન નાની સં થા હતી. તે વખતે એટલે કે ૧૯૬૬માં, પંચના તે વખતના
અય
ી ઢેબરભાઈએ સં થાની મુલાકાત લઈ બહેનોને નવી ેરણા આપી,
સં થાને તેનું બંધારણ ઘડવામાં મદદ કરી, પંચ પાસેથી મા યતા અપાવી અને
બહેનોને આગળ વધવા ઉ ેજન આ યું . સં થાની અ યાર સુધીની ગિતમાં પંચ
તરફથી મળેલી મા યતાનો અને વખતોવખત મળેલા માગદશનનો ફાળો ખૂબ
જ મોટો છે . પંચ તરફથી સં થાને તેની વૃિ નો િવ તાર કરવા માટે ૧૯૬૭થી
પંચના ધોરણ મુજબના નીચા યાજ દરે િધરાણ સવલત આપવાનું શ થયું
હજુ સુધી ચાલુ છે. સં થાના મંત ય માણે આ બાબત કોઈ દાન કે મદદ નથી
પણ હોિશયાર િવ ાથ ને પરી ામાં ઘણા સારા માક મેળવવા બદલ વધુ
અ યાસ માટે મળતી મે રટ કોલરશીપ વું એક કારનું ઉ ેજન છે . આવું
ઉ ેજન આપનાર અને લેનાર બ ેની શોભા વધારે છે . ખાદી અને ામો ોગ
પંચ વી આદરણીય એજ સી પાસેથી આ ઉ ેજન મેળવવા બદલ સં થા ગૌરવ
અનુભવે છે. સાથે સાથે એ પણ ભુલાવું ન ઇએ કે ભારત સિહત જગતભરમાં
તમામ યાપારી બે કો એક ાહકને એક યાજ દરે િધરાણ આપે છે તો બી
ાહક પર બી યાજ દર લગાવે છે અને આમ નીચા કે ઓછા યાજ દરના
દરેક ક સા દાન કે મદદ હોતા નથી. અલબ , ખાદી અને ામો ોગ પંચ
િસવાય અ ય કોઈ સં થા કે ય ત પાસેથી િલ ત સં થાએ આવી ‘મદદ’
વીકારી નથી અને વીકારશે નિહ.

િલ ત સં થાની અ યાર સુધીની સફળતા માટે કોને જશ આપવો
ઇએ ? આચાય િવનોબા ભાવેને, છગનબાપાને, દ ાણીબાપાને,
અસં ય શુભે છકો અને િહતિચંતકોને કે પછી સં થાના હો ેદાર
બહેનો અને સંચાિલકા બહેનોને ?
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આમાંના કોઈને નિહ. િલ ત સં થાની અ યાર સુધીની સફળતા માટે સૌથી
પહેલો જશ સં થામાં પાપડ વણતા બહેનોને ભાગે ય છે . હકીકતમાં તેઓએ
જ સં થાને સફળ બનાવી છે . બાકી બી બધાંનો ફાળો તો એકડા પાછળ રહેલ
મીડાં વો છે. એકડા િવનાના મ ડાની કોઈ કંમત નથી.
પાપડ વણતા
બહેનોનો એકડો આગળ લાગેલો હોય તો આ મીડાંની કંમત ખૂબ જ વધી ય
છે.

િલ ત સં થાને કઈ કઈ બાબતમાં િન ફળતા મળી છે ?
િલ ત સં થાની િન ફળતાઓની યાદી ઠીક ઠીક લાંબી છે , માંની મા
કેટલીક નીચે આપી છે . આ મા શ આતના તબ ાની િન ળતાની યાદી છે
અને આ યાદી પણ સંપૂણ નથી. આ પછી પણ સં થાને ઘણી િન ફળતાઓ મળી
છે અને મળતી રહેશે .
સં થાની ૨૪થી વધુ શાખાઓ થોડા મિહના કે થોડા વષ ચાલી બંધ પડી ગઈ
છે. આમાં મલાડ, સાંગલી, ભાડાઈ(ક છ), કામાટીપુરા, નારાયણવાડી, જબલપુરરાઈટ ટાઉન, ગાલેગાંવ-ક યાણ, જલગાંવ, વાશી-તુરભે, કુલકણ વાડી-ઘાટકોપર,
ઝવેર રોડ-મુલુ ડ, ગે રી, િશવરી, દેવનાર, ઉકાઈ, હરેગાંવ, જયપુર,
ચાંદીવલી, બેલગામ, ચે બુર, મીરાગાંવ, અસ ફા-ઘાટકોપર, િવરાયતન( બહાર)
અને મેરઠ શાખાનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ પૂણેના વડગાંવ-બુ ુક સિહત
સં યાબંધ પેટા કે નો સમાવેશ થતો નથી. ભોપાળ શાખા પહેલી વખત
૧૯૭૯માં ખો યા પછી ૧૯૮૩માં બંધ કરી દેવામાં આવી હતી. આજ રીતે
અમરાવતી અને દ હીમાં શ આતની શાખાઓ બંધ કયા પછી નવેસરથી શાખા
ખોલાઈ છે.
િલ ત પાપડની અ ય ઘણી વેરાયટી વી કે ખિચયા પાપડ, ભીયા પાપડ,
ઢમટા પાપડ, પ આના પાપડ, અપલમ વેરાયટી વગેરે શ કયા પછી એક અથવા
બી કારણે બંધ કરવી પડી છે . િલ ત પાપડ માટે બૉ સ પે કંગની પ િત
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દાખલ કરવામાં સાવ િન ફળતા મળી છે .
િલ ત સં થાએ પાપડ ઉપરાંત ઘણી ચી બનાવવા અને વેચવાના અખતરા
કરી યા છે . િલ ત મસાલા ી પ નામનું સ રપારા વું દેખાતું નમકીન
વાદમાં સરસ હોવા છતાં ત ન િન ફળ ગયું હતું . સં થાએ ૧૯૭૫-૭૬ના
સમયમાં કાડ બૉ સના પે કંગમાં પેક કરેલું તૈયાર પૂરી-શાક-પુલાવનું બનેલું લંચ
બૉ સ વેચવાનો સરસ યોગ કય હતો પણ તે િન ફળ ગયો હતો. બો રવલીમાં
એક િ ટંગ ેસને લીઝ પર લઈ તેના કામદારો તેને માિલકી ધોરણે ચલાવે
એવો અખતરો કય હતો ચા યો ન હતો. સં થાના વાહનોના સમારકામ માટે
ઑટો ગૅરેજ િવભાગ ખોલાયેલ પણ તે િન ફળ ગયો. મીરાગાંવમાં તેલ-ઘાણી
િવભાગ શ કયા પછી તુરંત બંધ કરવો પ ો હતો. આવા અનેક અખતરા સાવ
િન ફળ ગયા છે.
કેટલાંક િવભાગોમાં સં થાને અમુક અંશે સફળતા મળી હતી અને તેમનું કામ
ઠીક ઠીક સમય ચા યું પણ હતું . પણ સમય જતાં કોઈને કોઈ કારણે તેમને બંધ
કરવા પ ા હતા. આમાં દહાણુંના મેચ બૉ સ િવભાગ, બો રવલીના ચમ િશ પ
િવભાગ, બો રવલીના અગરબ ી િવભાગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે . સં થાના
ઘણાં ખાખરા એકમ, બેકરી એકમ, વડી એકમ, ચપાતી એકમ, ડટરજ ટ એકમ
ખુ યા પછી ઠીક ઠીક સમય ચાલીને બંધ પડી ગયા છે.
કેટલાંક િવભાગમાં સં થાને સફળતા તો મળી છે પરંતુ તેમાં બહુ રા થવા વું
કંઈ નથી. મ કે કૉટન ીન મસાલા િવભાગ ઘણા દાયકાથી ચાલતો હોવા છતાં
ખાસ ગિત કરી શ યો નથી. એક મા સસા ડટરજ ટ િવભાગને બાદ કરતાં
સં થાને િલ ત પાપડ િસવાય અ ય ઉ પાદની બાબતમાં આંખોને ઊડીને
વળગે તેવી સફળતા મળી નથી.
સં થાને આ િસવાયની અ ય ઘણી વૃિ ઓમાં િન ફળતા મળી છે . ૧૯૬૯ના
દાયકામાં બહેનો માટે જંદગી િવમા યોજના દાખલ કરવાનો યાસ િન ફળ ગયો
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હતો. લોકોને સ તા ભાવે ઘર મળે તેટલા માટે ૧૯૭૨માં કાં દવલી ખાતે
િલ ત ગંગા અને િલ ત જમુના તથા મુલુ ડ ખાતે િલ ત ગોદાવરી કોઓપરે ટવ હાઉિસંગ સોસાયટી શ કરવામાં આવી હતી પણ તે યોજના આગળ
જ વધતી ન હોવાથી તેમાં જ યા બૂક કરાવનાર ાહકોએ તે જ મહેનત કરી
પોતાના બ ડંગ ઊભા કરવા કરવા પ ા હતા. ૧૯૮૧ની સાલમાં િલ ત કોઓપરે ટવ બૅ ક િલ. થાપવાનો ો ટ હાથ ધરવામાં આ યો હતો. આ
સાહસમાં મુંબઈ ઉપરાંત પૂણે અને રાજકોટ શાખાના બહેનો શેર મેળવવાની
અર કરી ડાયા હતા. લગભગ એક વષ સુધી યાસ કરવા છતાં તે બે કની
કામગીરી શ ન થઈ શકતા બધાં બહેનોને તેમની અર ના પૈસા પાછા આપી
ો ટ બંધ કરવામાં આ યો હતો.

અરે, તમે આ શું કરો છો ? સં થાની િન ફળતાઓનો આવો હેર
એકરાર કરાય ? આમ કરીને તમે એક તરફથી સં થાની આબ તે
ઘટાડો છો તો બી બાજુથી સં થાની ખોટી ટીકા કરનારા અને
સં થાને હેરાન કરવા ઇ છતા લોકોના હાથમાં એક હિથયાર આપો
છો. િલ તે પોતાની િન ફળતાની યાદી જગ હેર શા માટે કરવી
ઇએ ?
િલ ત સં થાનો પહેલેથી જ એ િનયમ ર ો છે કે પોતાની િન ફળતાઓને કદી
પણ છુપાવવી નિહ કે ભૂલવી પણ નિહ. પોતાની ભૂલનો એકરાર કરવાથી અને
એ ભૂલને ત કાળ સુધારી લેવાથી આબ ઘટતી નથી પણ વધે છે એવો
સં થાનો અ યાર સુધીનો અનુભવ ર ો છે . સં થાને મળેલી દરેક િન ફળતા
બહેનોને વધારે સારી સફળતા મળે તેવા નવા બોધપાઠ શીખવી ગઈ છે .
બહેનોએ સફળ અને િન ફળ અખતરાઓની િનશાળમાં ભણી ભણીને જ
િલ તના બધા નીિત-િનયમો અને ધારા-ધોરણનું ઘડતર કયુ છે અને દેશ યાપી
યવ થાતં નું સજન કયુ છે. સં થાને પોતાના ટીકાકારોનો યારે પણ ડર લા યો
નથી અને લાગશે નિહ કેમકે સં થાએ યારે પણ કોઈ ખોટું કામ કયુ નથી કે
36 of 142

એવું કરવાની ઇ છા નથી.

િલ ત સં થામાં શા માટે સવ દય શ દનો બહુ જ ઓછો ઉપયોગ
થાય છે ?
િલ ત સં થા શ થઈ યારથી સવ દયમાં ા ધરાવે છે અને સવ દયના
માગ પર હંમેશ ચાલતી રહેશે . આમ છતાં સં થામાં પહેલેથી જ સવ દય
શ દના ઉપયોગને બને યાં સુધી સહેતુક ટાળવામાં આવતો ર ો છે કેમકે એ
શ દનો દુ પયોગ યાપકપણે થાય છે તથા સંકુિચત અને થગીત મનોદશાને
ઢાંકવા માટે તે અવારનવાર વપરાય છે . આથી સં થામાં કાયમ એમ કહેવામાં
આવે છે કે આપણે િલ તની રીતે િવચારવું ઇએ અને આપણાં દરેક ોનો
ઉકેલ િલ તની િવચારસરણી માણે લાવવો ઇએ. એનું કારણ એ છે કે
િલ ત સં થા આદશ અને દુિનયાદારી બ ેનો સમ વય કરવામાં માને છે.
માં સાદી સમજનો કે દુિનયાદારીનો સાવ અભાવ હોય એવા અવહેવા
િવચારોને આદશના નામે અપનાવવામાં સં થાને કોઈ રસ નથી. િલ તમાં
સવ દય શ દનો એક ખાસ અથ કરવામાં આવે છે નીચેની કા ય પં તમાં
બરાબર ય ત થયો છે.

સમાજના ક યાણ િવશે િનજ કમ ને ડે
સમાજનું તે ક યાણ સાધે વધમપાલનયોગે.
ટૂંકમાં પોતાની રો જંદી કામગીરી અને ફરજ સમાજના ક યાણને લ યમાં રાખી
બ વવી તે િલ તની નજરે સવ દય કહેવાય.

િલ તની સંચાલન િફલસૂફી શું છે ? કામગીરીના િનયમનમાં કઈ
કઈ બાબતોને મહ વ આપવામાં આવે છે ?
િલ

ત સં થાના સંચાલન માટે એક અનોખી ણાલી અપનાવવામાં આવી છે .
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આ એવી સંચાલન યવ થા છે કે માં સં થાના બધા બહેનો સ ય ભાગ લઈ
શકે છે અને માં કોઈ પણ બહેન અ ય બહેનના ઉપરી અિધકારી બની શકતા
નથી તો કોઈ પણ બહેને અ ય બહેનની તાબેદારી ઉઠાવવી રહેતી નથી.
સંચાલનની િ એ િલ ત સપાટ યવ થાતં ધરાવે છે . સં થામાં કોઈ પણ
સ ય એક બી પર હુકમ ચલાવી શકે નિહ.
સં થાને ન સમજતા લોકોનું કહેવું એવું છે કે આ બધી ખાલી કાગળ પરની
વાતો છે . તેઓ કહે છે કે અમે તો બહેનોને રોજ ‘આમ કેમ કયુ અને આમ કેમ
ન કયુ' એમ કહીને એક બી પર રાડારાડ કરતાં નજરે ઇએ છીએ. પે કંગ
િવભાગના બહેનો ખૂબ હુકમી ચલાવે છે, સંચાિલકા બહેનો પોતાનો ક ો જ
ખરો કરે છે , સં થાના મુખ અને અ ય હો ેદાર બહેનો તો સંચાિલકાઓ સિહત
બધાને દબડાવે છે અને આબ છાંટે છે . દરેક શાખા પર થોડા બહેનો તો એવા
વા જ મળે છે કે પોતાનું જ રાજ ચાલે છે એવું માનીને ચાલતા હોય તેવું
લાગે. આમાં બધાં બહેનોની સમાનતા અને સરખાપણાની વાત યાં આવી ?
ખાલી થોડા બહેનો જ સં થામાં રા થઈને બેઠા છે.
ખરી હકીકત એ છે કે આવું કહેનાર સં થાને મા ઉપરછ લી નજરે જુએ છે ,
પોતાના પૂવ હ અને ભૂલભરેલ અનુમાનના કારણે ખોટા તારણો પર આવે છે ,
બહેનોના દલમાં ઉતરીને તેઓ ખરેખર કઈ લાગણીથી બી ને ઠપકો આપતા
હોય છે કે ગુ સો કરતા હોય છે તે તા નથી. તેમને એ વાતની ખબર હોતી
નથી કે મા થોડા બહેનોને નિહ દરેકેદરેક બહેનને સં થામાં પોતાનો ક ો ખરો
કરાવવાનો અને હું કહું તેમ થવું જ ઇએ એવું પૂરી તાકાતથી કહેવાનો પૂરેપૂરો
હ છે. અવારનવાર બહેનો એ હ નો ઉપયોગ કરે પણ છે . પણ િલ તની
પરંપરા એ રહી છે કે કોઈ સાચું માણસ સાચી વાત કરે તો બધા તે સાંભળે અને
વીકારે યારે કોઈ ખોટું માણસ ખોટો દુરા હ કયા કરે તો તેની વાત કોઈ
સાંભળે પણ નિહ કે વીકારે પણ નિહ. િલ તના બધા બહેનોને ભગવાને
ઘણી અ લ આપી છે , તેમને બરાબર ખબર પડે છે કે કોની વાત માનવા વી
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હોય છે અને કોની વાત પર યાન ન આપવું .
સંચાલનમાં બધાની સ ય ભાગીદારી અને સં થામાં બધાનો સમાન દર ો
એ તો સવ દયની િવચારધારાનો આ મા છે . િલ તમાં પૂરી ગંભીરતાથી તેનો
અમલ કરવાની કોિશશ કરવામાં આવે છે.

શું આ રીતે કામ કરવું શકય છે ? કોઈ ઉપરી કે અમલદાર ન હોય
તેવી મૅનેજમે ટ થાના કારણે અંધાધૂંધી, ગોટાળો, ગેરસમજ,
અ યવ થા અને અરાજકતા સ તા નથી ? કોઈ હકૂમત િવના હ રો
ય ત રો રોજ સરખી રીતે કામ કેવી રીતે કરી શકે ?
એ વાત ત ન સાચી છે કે યાં કોઈ શેઠ -સાહેબ-ઉપરી-અમલદાર કે દેખરેખ
રાખવાવાળું ન હોય યાં સહેલાઈથી ગેરસમજૂતી, ગોટાળો, સમજફેર,
ગેર યવ થા થઈ શકે. કામ કરવાનું હોય તે ન થાય અને ન કરવાનું કામ થઈ
ય. િલ ત સં થામાં આવું અનેક વખત થયું છે અને ભિવ યમાં આવા
ગડબડ-ગોટાળો નિહ થાય તેવી કોઈ ગેર ટી આપી શકે નિહ. આવા વખતે
ભૂલ થાય તે તુરંત સુધારી લેવી પડે તે િસવાય આ પ રિ થિતને હલ કરવાનો
બી ઉપાય નથી. િલ તના બહેનો પોતાની ભૂલો ફટાફટ સુધારી લેતા ટેવાઈ
ગયા છે એટલે કોઈ ગંભીર િ થિત ઊભી થતી નથી. વાદળો તો આવે જ છે પણ
તે િવખેરાઈ ય છે .
ઉપરી-અમલદાર િવનાની મૅનેજમે ટ થાના ગેરફાયદા અલબ ઘણાં છે પણ
યારે તેના ફાયદા કેટલાં છે તેનો સમજદારીપૂવક િવચાર કરીએ યારે એ
ગેરફાયદાઓ ઘણાં વામણા લાગે. િલ ત સં થાને તો આ થા ખૂબ જ ફાવી
ગઈ છે. િલ તની કાય મતા જગતના કોઈ પણ વ ટકલ ઓગનાઈઝેશન
(એટલે કે ઊભી ધારનું એટલે કે યાં ઉપરથી નીચે અનેક પાયરી વ ચે હુકમની
હારમાળા જતી હોય અને નીચેથી ઉપર સુધી એ હુકમનું પાલન કેટલું થયું છે
તેના રપૉ ટગની હારમાળા જતી હોય તેવાં) યવ થાતં કરતાં ઊતરતી નથી.
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િલ ત સં થાનો આટલા વરસોથી સતત િવકાસ અને િવ તાર થયો છે તે
પુરવાર કરે છે કે સપાટ યવ થાતં થી ડરવાની કે દૂર ભાગવાની કોઈ જ ર
નથી.
સપાટ યવ થાતં નો અમલ કરવામાં ઘણા પડકારનો સામનો કરવો પડે છે પણ
આ પડકારને નવી મૅનેજમે ટ રીત-રસમો િવકસાવવાની તક તરીકે ગણવા
ઇએ. આ તકનો લાભ લઈ દરેક જણ પોતાનું કામ વધુ ઝડપે, વધુ યવિ થત
રીતે, વધુ સારી અને સુસંકિલત રીતે કરી શકે તેના નવા ધારાધોરણ ઘડી શકાય.
બહેતર કામગીરી માટે નવા ો સાહન િવકસાવી શકાય. બેજવાબદાર વતણૂક,
ગેરિશ ત, સંકલનનો અભાવ, કામ કરવાનો કે નવી જવાબદારી લેવાના
ઉ સાહનો અભાવ, એ બધું ટાળવા માટે બનપરંપરાગત યં ણા ઘડી કાઢવી
ઇએ. માં બધા સ ય િહ સો લઈ શકે તેવું નવું સુ િથત સપાટ
યવ થાતં િવકસાવવાના યેયને તમે કેટલા સમિપત છો તે સૌથી વધુ
અગ યનું છે.
િલ તમાં તમામ સ યોને ‘તમારા પર કોઈ ઉપરી-અિધકારી નથી એટલે
તમારે હરખાઈ જવા વું નથી પણ ઊલટની તમારી જવાબદારી અનેકગણી વધી
ય છે' એ હકીકત પ પણે સમ વવાની એક પણ તક જતી કરવામાં
આવતી નથી. આ વાત બરાબર સમ વવામાં આવે તો વિશ તની ભાવના
ખલવવામાં જરા પણ મુ કેલી આવતી નથી. વિશ તના ફાયદા સમ વવા
માટે ક ટબ િશ કો ઇએ અને િશ ણ માટે બનપરંપરાગત પ િતઓ
અજમાવવી ઇએ.

િલ ત સં થામાં સપાટ યવ થાતં કઈ રીતે કામ કરે છે તે તમે
સાદા શ દોમાં સમ વશો ?
અમદાવાદ મૅનેજમે ટ એસોિશયેશન આપણાં દેશની થમ દર ાની મૅનેજમે ટ
સં થા છે . (આ મેનેજમે ટ સં થાની વધુ માિહતી અને પ રચય માટે જૂઓ
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https://www.amaindia.org/about-us/.) આ એસોિશયેશનના ને હેઠળ
'િવ
તરની સં થાઓ : સજન અને સંચાલન' િવશે તા.૫મી એિ લ,
૨૦૦૩ના રોજ અમદાવાદ ખાતે યો યેલા એક પ રસંવાદમાં િલ તના મુખ
ી યોિતબહેન . નાઇકે ત ન સાદા શ દોમાં િલ ત સં થાની રો જંદી
કામગીરી િવશે આ માિહતી આપી હતી:
ી યોિતબહેન નાઇકે ક ું હતું કે " ...અમારે યાં કોઈ મૅનેજર નથી. અમારે
યાં ફ ત કામદારો છે અને આ કામદારો જ સં થાના માિલક છે . િલ તમાં
કામદારો અને માિલક એવા અલગ િવભાગો નથી કે કામદારો અને માિલકને
સાંકળી લે તેવી મેનેજમે ટની કડી પણ અમારે યાં નથી. અમે કામદારો અમા ં
બધું કામ તે કરી લઈ છીએ. અમારો વહીવટ પણ અમે તે ચલાવીએ છીએ.
અમારી સં થામાં એક નાનકડો પગારદાર કમચારી વગ ( મકે ડાઈવર, િહસાબ
લખનારા વગેરે) પણ છે પણ તેમની કામગીરી અમને એટલે કે સં થાના માિલકકામદારોને તેમની રો જંદી કામગીરીમાં પૂરક મદદ કરવાની છે . આ
કમચારીઓએ કોઈ વહીવટ ચલાવવાનો નથી કે કોઈ વૃિ મેનેજ કરવાની
નથી.
....કોઈ પણ ગૃિહણી ઘરે બેઠા પોતાનો ગૃહ ઉ ોગ ચલાવે એવી જ અમારી
સં થા છે . ફરક એટલો જ છે કે અમે બધાં બહેનો એકલા હાથે પોતપોતાનો
અલગ અલગ યવસાય ચલાવવાના બદલે સાથે મળીને અમારી સામૂિહક
માિલકીનો યવસાય ચલાવીએ છીએ.
....મેનેજમે ટની પ રભાષામાં ટીમ અને ટીમવક એ શ દ ઘણી વખત વપરાય છે.
િલ તમાં આ શ દોનો ઉપયોગ થતો નથી પણ ઘણાં િન ણાતના મતે
િલ તમાં ટીમ તરીકે ખરેખર ટીમવક થાય છે .
...િલ ત સં થામાં હું મુખ છું પરંતુ હું કામદાર પણ છું અને મૅનેજર પણ છું.
અમારી સં થામાં મુખ, અ ય હો ેદાર, મૅનેજમે ટ કિમટીના સ યો કે સંચાિલકા
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બહેનો કોઈ બહારની ય ત નિહ પરંતુ સં થાના સભાસદ જ હોય છે . સં થામાં
સભાસદ બનવા માટે કોઈ શેર ખરીદવાની કે નાણા રોકવાની જ ર નથી.
સ ય બને તેમણે રોજના ઓછામાં ઓછા ણ કલો પાપડ વણવા પડે છે કે
અ ય કામ કરવું પડે છે . સં થામાં ઓ િનિ ય બને કે કામ કરતા બંધ થાય
તેમનું સ યપદ આપોઆપ રદ થાય છે અને છૂટા થતા સ યોનો સં થામાં કોઈ
હ કે િહ સો રહેતો નથી.
....સં થામાં યા બહેને શું કામ કરવું એ અમે આપસમાં ચચા િવચારણા કરીને
ન ી કરીએ છીએ અને તેમાં કોઈ બહારની ય તનો અ ભ ાય કે સલાહ
લેવાતી નથી. કોઈ બહેન ચા નથી કે કોઈ બહેન નીચા નથી. કોઈ બહેન
ઉપરી નથી કે કોઈ બહેન તાબેદાર નથી. કોઈ બહેને કોઈનો હુકમ માનવો રહેતો
નથી. અમારે યાં બહેન વે છાએ વધુ જવાબદારી લે અને વધુ કામ કરે
તેમને વધુ માન મળે છે.
...અમે બધાં અમારી વે છાએ કામ કરીએ છીએ. અમને કોઈ અમુક કામ
કરવાની ફરજ પાડતું નથી. ખરીદી, વેચાણ, સંચાલન, વહીવટ, કહો તે તમામ
કામ અમે તે, એક બી ના સંપકમાં રહીને, એક બી ને પૂછીને અને
સવસંમિતના ધોરણે કરીએ છીએ. અમારે શું મહેનતાણું લેવું એ પણ અમે તે
જ ન ી કરીએ છીએ અને સંયોગો માણે તેમાં વધારો કે ઘટાડો કરીએ છીએ.
સં થાના તમામ નીિત િનયમો અને ધારા ધોરણ સં થાની થાપના થઈ તે
અગાઉ નિહ પણ સં થાની થાપના થયા પછી રો રોજ થયેલા ત
અનુભવના આધારે ઘડાયા છે .
....સં થાને અ યાર સુધીમાં સારા અને ખરાબ ઘણા અનુભવ થયા છે. આ દરેક
અનુભવને અમે િશ ણનો પાઠ માનીએ છીએ. અમારા મૂળભૂત યેયોને ભૂ યા
િવના અનુભવના આધારે સં થાનું ઘડતર કરતા રહીએ છીએ. હજુ િલ તનો
િવકાસ પૂણ થયો નથી. હજુ તો અમારે ઘણી લાંબી મજલ કાપવી બાકી છે."
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શું િલ ત સં થાના સ યો વ ચે ગંભીર મતભેદ, ઝગડા, વાદિવવાદ,
ક જયા થતાં નથી ? અને થાય તો એનો ઉકેલ કેવી રીતે લાવવામાં
આવે છે ?
મ કોઈ પણ બહોળા કુટુ બમાં થાય તેમ િલ તમાં પણ મતભેદ , િવવાદ,
ઝગડા, તકરાર બધું જ થાય છે. ભલે િલ તમાં ઘૂસપૂસ વાતો કે ખાનગીમાં
ખટપટ કરવાની મનાઈ છે . પણ યેક બહેનને હેરમાં પોતાનો અવાજ
ઉઠાવવાની, કોઈની પણ બેધડક ટીકા કરવાની, પોતાનો અસંતોષ ય ત
કરવાની, દલીલો કરવાની, પોતાનો અ ભ ાય શભેર કહેવાની, કે બી ને
પોતાની વાત સમ વવાની કોિશશ કરવાની ૧૦૦ ટકા છૂટ છે. સં થામાં આવા
શોરબકોરના અવાજ અનેક વખત સાંભળવા મળે છે . સં થામાં કોઈ પણ
બહેનને િલ ત િવશે બોલતા કે ટીકા કરતા યારે પણ અટકાવવામાં આવતા
નથી.
આ સાથે સં થામાં બહેનોએ પોતાની મર થી કેટલાંક એવા િનયમો પણ
બના યા છે કે ના કારણે પ રિ થિત હદથી બહાર વણસતી નથી. પહેલો િનયમ
એવો છે કે કોઈ પણ બહેનની અંગત, ખાનગી, ય તગત, કૌટું બક કે
પા રવા રક બાબતો, તેમની આિથક િ થિત, નાત- ત, ધમ વગેરેની ચચા
કરવાની વાત તો એક બાજુએ રહી, તેનો ઉ લેખ સુ ધાં કરવાની કડક મનાઈ છે .
િલ ત સં થામાં ફ ત િલ ત િવશે જ વાત કે ચચા થઈ શકે છે . િલ ત
િસવાયની કોઈ પણ બાબતની મણે ચચા કરવી હોય તે સં થાની બહાર
જઈને કરવી રહે છે.
સં થામાં કોઈ મતભેદ , િવવાદ, ઝગડો, તકરાર વગેરે થાય તેનો તે ને તે
દવસે અને તે થળે જ િનકાલ લાવવો રહે છે કેમકે બી દવસે સં થામાં
આવીને આપણી વ ચે આ બાબતમાં ઝગડો થયો હતો એવું યાદ કરાવવાની
કોઈને છૂટ નથી. આજનો ઝગડો કાલ પર લઈ જઈ શકાતો નથી. કોઈ બે
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બહેનો પોતાના મતભેદનો તે ઉકેલ લાવી ન શકે તો તેમણે આ વાત કોઈ
ી બહેનને સુપરત કરી તેઓ ફસલો આપે તે મા ય રાખવો પડે છે .
બહેનો વ ચે અંદરોઅદર મતભેદ , િવવાદ, ઝગડો ઊભો થાય તેમાં સં થાના
કમચારીઓ એટલે કે પગારદાર ટાફ કે સં થા બહારની કોઈ ય તને વ ચે
પડવાની છૂટ નથી. બહેનોએ પોતાના મતભેદનો ઉકેલ તે જ, કોઈ ી
પાટ ની મદદ િવના જ લાવવો રહે છે .

લોકોમાં સાચી માિહતીનો અભાવ હોય અથવા તો યાં સમયે
જ રી માિહતી મળવાનું ખૂબ જ અગ યનું હોય યાં તે માિહતી
સમયસર ન પહ ચે એ સમ યા િલ તમાં કેટલી ગંભીર છે ?
િલ ત સં થામાં માિહતીના અભાવ એટલે કે કો યુિનકેશન ગેપનો
ઠીક
ઠીક ગંભીર છે અને તેનો કોઈ સરળ ઉકેલ સં થાને હજુ મ ો નથી. સં થામાં
ઘણી વખત એવું બને છે કે સમયે કામ થવું ઇએ તે સમયે તે ન થાય
અને તો ઘણી વખત એકનું એક કામ બે જણ કરી નાખે . અને સમય તથા
શ તનો ખોટો બગાડ થાય. મણે બાબત ણવી ખૂબ જ જ રી હોય
તેમના સુધી તે વાત પહ ચે જ નિહ. સં થામાં કો યુિનકેશન ગેપના કારણે
બહારની ય ત સમ ઘણી વખત શરમથી નીચું વાની કે માફી માગવાની
નોબત પણ આવે છે. આમાં નવાઈ વું કંઈ નથી. કોઈ પણ સપાટ એટલે કે
હૉ રઝો ટલ યવ થાતં માં માિહતીનું સારણ કે ફેલાવો ઝડપી કે અસરકારક
રીતે થતા નથી. ય ત ય ત વ ચેના સંબંધો ગાઢ હોતા નથી તથા દરેક
ય તની જવાબદારી કેટલી છે તેની બહુ પ તા હોતી નથી. યાં
કો યુિનકેશન ગેપ હોય યાં વાભાિવકપણે જ કામ બગડે અને પર પર
દોષારોપણ, આ ેપબા , ઝગડા-ટંટા થતાં રહે.
આ બાબતનો કોઈ ઇલાજ નથી એવું નથી. સપાટ યવ થાતં યારે જ
સરળતાથી ચાલે અને સફળ બની શકે યારે તેમાં ભાગ લેતા બધાં લોકોને
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બધી જ ગિતિવિધની ખબર હોય. આ એક બહુ મોટી વાત છે. કદાચ વહેવા
રીતે શ ય નથી. પણ વધુમાં વધુ લોકોને વધુમાં વધુ ણકારી મળે તે માટે તો
ચો સ યાસ કરી શકાય. આથી જ સં થામાં કશું ખાનગી નથી, દરેક બાબત
હેર છે એવી નીિત પહેલેથી જ અપનાવવામાં આવી છે. િલ ત પિ કાનું
કાશન પણ એટલા માટે શ કરવામાં આ યું છે કે સં થામાં ખૂણે ખૂણે કોઈ
પણ શાખા કે િવભાગમાં બનતી નાનામાં નાની ઘટનાની ણ પણ બધાને કરી
શકાય. એક શાખાના બહેનો બી શાખાની મુલાકાત લે તે બહુ ઇ છવાયો ય
ગણવામાં આવે છે અને લગભગ દરેક શાખા પર બહેનો થોડા દવસ ઊતરીને
રહી શકે તેવી સગવડ કરવામાં આવે છે . પણ આ બધામાં સૌથી અગ યની
બાબત છે ગૃત થવાની. 'કોઈ આપણને કંઈ ન કહે તો વાંધો નિહ, આપણે જ
બધાને પૂછતા રહેવાનું ' આ મા એક વા ય બધા બહેનો યાદ રાખે તો તેઓ
કો યુિનકેશન ગેપનો જંગ સહેલાઈથી તી ય.

સં થા સંચાલનની િ એ િલ ત સમ સૌથી મોટું ભય થાન યુ
છે ?
સં થાના મેનેજમે ટની િ એ િલ ત સમ સૌથી મોટું ભય થાન સં થા િવશે
સાચી સમજણના અભાવનું છે . સં થાના બહેનોને સં થામાં પોતાનો દર ો
શું છે, પોતાનું થાન શું છે, પોતાની જવાબદારી શું છે, પોતાની ફરજ શું છે, પોતે
કોના માટે કામ કરે છે , શા માટે કામ કરે છે, તેમણે શું કરવું ઇએ અને શું ન
કરવું ઇએ, આ બધી બાબતની સાચી ણકારી કે સમજ ન હોય તો તેના
વી ખમી વાત બી એકેય નથી.
સં થાના યેક બહેનને એ પ પણે સમ ઈ જવું ઇએ કે હું સં થાની
માિલક છું, હું એકલી નિહ પણ અમે બધા બહેનો સામૂિહક રીતે માિલક છીએ.
એક માિલક તરીકે મારા પર ગંભીર જવાબદારી છે . મારે માિલક તરીકે તમહેનત કરી કમાવાનું છે અને સં થા સારી રીતે ચાલે તેનું યાન રાખવાનું છે. હું
િલ તના િવશાળ કુટુ બની સ ય છું . બી બહેનો યે મા ં વતન અને
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મારી ભાવના કુટુ બના એક સ યને બી
િલ ત પ રવાર સવ દયની િફલસૂફીમાં
તેનો બહેનોને યાલ હોવો ઇએ.

યે હોય તેવી જ રહેવી ઇએ.
ા ધરાવે છે . આ સવ દય એટલે શું

છગનબાપા અને દ ાણીબાપાએ ઘણા સમય સુધી બહેનોને દરેક વાતની
તાિલમ અને િશ ણ આ યા હતા. હવે િલ ત િવશે સાચી સમજણ ફેલાવવાની
જવાબદારી મુંબઈ-થાણેની અને દેશભરની તમામ શાખા અને િવભાગોની
સંચાિલકા બહેનો પર આવી ગઈ છે . સં થાની મૅને જંગ કિમટીના સ યોએ એ
વું રહે છે કે દરેકે દરેક શાખામાં િલ ત િવશે સાચી સમજનું અજવાળું રેલાતું
રહે. િલ ત સં થા શું છે તેની સમજ મ મ ઓછી થશે તેમ તેમ એક સાંધી
યાં તેર તૂટે એવી િ થિત બધે ઊભી થવા લાગશે . િલ તમાં કામ કરતા
બહેન પોતાને સં થાના માિલકના બદલે નોકર સમ કે પોતાના હ , ફરજ કે
જવાબદારીથી અ ાન રહે તે બહેન મને ડાઇિવંગ ન આવડતું હોય અને છતાં
મોટરકાર ચલાવતા હોય તેવા માણસ વા છે . એવી િ થિત કોઈ રીતે ચલાવી
શકાય નિહ. સં થામાં િલ ત િવશે સાચી સમજણનું િશ ણ અિનવાય છે . તેનો
બી કોઈ િવક પ નથી.

આ િશ ણ બહેનોમાં કેવી રીતે ફેલાવી શકાય ? યો ર તો સૌથી
સારો છે - ભાષણ, પ રસંવાદ, કાયશાળા (વકશોપ), શૈ િણક રમતો,
દ તાવે ચલિચ ો, પ રપ ો, િચ ો અને મુ ા સાથે રજૂઆત (પાવર
પૉઈ ટ ેઝ ટેશન), નાટક અને મનોરંજન કાય મ વગેરે કેટલા
ઉપયોગી છે ? કે પછી પધા અને હરીફાઈ યો િશ ણ આપવું
ઇએ ?
િલ ત એક સાદી સં થા છે . તેને કોઈ અટપટી મૅનેજમે ટ િશ ણ ટેકિનકની
જ ર નથી. િલ ત સં થાએ બહેનોમાં િલ ત િવશે સાચી સમજણ કેળવવા
માટે ૧૯૬૦ના દાયકાથી એક વિશ ણનો અનોખો અને ખૂબ જ અસરકારક
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યોગ કય છે . આ યોગને િલ તમાં 'એ રયા મી ટંગ' તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે. આ એ રયા મી ટંગ સં થાની સં યાબંધ શાખાઓમાં અનેકવાર યો ઈ
ગઈ છે અને સં થા િવશે બહેનોમાં સાચી સમજણ કેળવવામાં અને ખોટા યાલ
દૂર કરવામાં ખૂબ જ અસરકારક પુરવાર થઈ છે . સં થાના બહેનોને આ વૃિ
ઘણી ગમી હતી.
િલ ત સં થા િવશે બહેનોમાં સાચી સમજ કેળવવામાં અને ખોટી અને ામક
મા યતા દૂર કરવામાં એ રયા મી ટંગોએ ખૂબ અગ યનો ફાળો આ યો છે .
૧૯૭૫ની સાલ પછી એ રયા મી ટંગની વૃિ ને નવા શ સાથે શ કરવામાં
આવી હતી. ૧૯૭૦ના દાયકાની એ રયા િમ ટંગની મહેનત યારે ૧૯૮૦ના
દાયકામાં સં થા માટે મુ કેલી અને કસોટીનો કાળ આ યો યારે ઘણી કામ
આવી. ૧૯૮૦ના દાયકામાં સં થા બહારના ત વોએ સં થાના મુંબઈના
બહેનોની ઘણી હેરાનગતી કરી હતી પણ આગલા દાયકાની એ રયા મી ટંગના
અનુભવને કારણે બહેનોમાં સંપ, સંગઠન અને સમજદારી એટલા વ યા હતા કે
સં થા એ બધી મુ કેલી સહેલાઈથી વટાવી શકી હતી. એ રયા મી ટંગની
વૃિ ન થઈ હોત તો સં થા ૧૯૮૦નો મુ કેલ દાયકો વટાવી ૧૯૯૦ના દાયકા
સુધી પહ ચી જ શકી ન હોત.
"હવે એ રયા મી ટંગની જ ર નથી, બહેનોને બધી ખબર છે , એ રયા મી ટંગથી
સં થામાં મુ કેલી ઊભી થઈ શકે , કદાચ બહેનો ખોટા ર તે જઈ શકે", આવી
બધી વાતો સં થામાં પહેલેથી જ થતી આવી છે . આવી વાતો િલ તના
મૂળભૂત િવચારો સાથે સુસંગત નથી. િલ તમાં એક કુટુંબ તરીકે વવાનું
શીખવા માટે દેશભરમાં દરેક શાખા અને દરેક િવભાગમાં એ રયા મી ટંગની
વૃિ પુરા શથી ચાલવી ઇએ. તે િસવાય બી કોઈ િવક પ નથી.

િલ ત સં થા સમ એવો કોઈ ભય છે કે ના િવશે બહેનોએ
સાવધ રહેવું ઇએ ?
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િલ ત એક સફળ સં થા બની રહી છે . આ સફળતા જ તેની સામે એક મોટું
ખમ ઊભું કરે છે કેમકે સફળતાને કારણે મનમાં એક કારની આ મસંતોષની
લાગણી જ મે છે . આ આ મસંતોષ યારે વધુ પડતા આ મિવ ાસ (over
confidence)માં બદલાઈ ય અને યારે સં થામાં િનિ યતા વેશી ય
તેની ખબર પડતી નથી સં થામાં િનિ યતા આવે યારે તેની પડતી શ થવાના
દવસો દૂર હોતા નથી.
સં થા પોતાની પાછલી સફળતાને ભૂલી સતત ગિતના પંથે ચાલતી રહે ,
પોતાના િવકાસ અને પોતાના ફેલાવા પર યાન કેિ ત કરે અને હંમેશા પોતાના
ભિવ યનો જ િવચાર કરે તે જ આજના જમાનામાં વી શકે .

િલ ત સં થાને
અનુભવ થયા તેમાંથી અ ય કોઈ સં થાને કંઈ
શીખવા મળી શકે ખ ં ? િલ ત સં થાના આદશ, િવચારધારા કે
કામકાજની રીતભાતને બી કોઈ સં થા અપનાવી શકે ?
રીતે પ થરમાં િશલાલેખ કોતરીને કેટલીક ઐિતહાિસક ઘટના સાચવી
રાખવામાં આવતી હોય છે તેવી રીતે િલ ત સં થાને
અનુભવ થયા છે તે
ખૂબ જ ળવીને કાયમ માટે સાચવી રાખવા વા છે કેમકે તે અનેક લોકોને
અનેક રીતે ઉપયોગી થાય તેવા છે . મના મન બંિધયાર નથી, ખુ લા છે , મને
નવા યોગો કરવામાં રસ છે, મને યેક માણસના દલમાં રહેલ
સદભાવનામાં ા છે , મને બહેતર િવક પની ખોજ છે તેમને િલ તમાંથી
ઘણું શીખવા મળી શકે તેમ છે. િલ તનું મોડલ ફોલો કરવું, િલ તનું
અનુકરણ કરવું, તેના આદશ, તેની િવચારધારા અપનાવવી, તેની કાયપ િત
અપનાવવી, એ બધું ભલે સહેલું નથી તો તે અશ ય પણ નથી. આ આખી
બાબત સં થામાં કામ કરતા હોય તેમની િન ા, િતબ તા, ા, દીઘ િ .
મુ કેલી સહન કરવાની શ ત વગેરે પર આધાર રાખે છે . િલ ત સં થાનો
પૂરતો અ યાસ કયા િવના કે તેની મૂળભૂત િવચારધારાને આ મસાત્ કયા િવના
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િલ તની મા બે-ચાર બાબતો અપનાવવાથી િલ
શકાય નિહ.

ત વી સફળતા મેળવી

યવ થાતં અને વહીવટ
િલ ત સં થાનું યવ થાતં સમ વશો ? સં થાનો વહીવટ કેવી
રીતે ચલાવવામાં આવે છે ?
િલ ત સં થાનું યવ થાતં સમજવા માટે આપણે તેના ઇિતહાસ પર એક
નજર નાખવી પડશે . િલ તની શ આત એક નાનકડા અખતરા તરીકે તા.
૧૫મી માચ, ૧૯૫૯ના રોજ થઈ હતી. શ આતના ૭ વષ એટલે કે ૧૯૫૯ થી
૧૯૬૬ની સાલ સુધી તે એક અિવિધસરની સં થા તરીકે કોઈ પણ લે ખત
બંધારણ િવના ચાલતી રહી હતી. સં થાનો એક મા આધાર હતો તેનું
િત ાપ ક. તે િસવાય સં થામાં કોઈ લે ખત સ કે રે યુલેશન ન હતા.
બહેનોની મર
માણે વહીવટ ચાલતો હતો અને િનયમો ઘડાતા અને
બદલાતા રહેતા હતા. સં થાનું િત ાપ ક અને છગનબાપાને પૂછી-પૂછી
દ ાણીબાપા ારા અપાતું સ ય માગદશન એ બ ે બાબત એટલી
અસરકારક હતી કે શ આતના સાત વષ સુધી લે ખત બંધારણની કોઈ જ ર
ઊભી જ ન થઈ હતી.
સં થાનું વેચાણ આ ૭ વષમાં િપયા ૬ હ રથી વધતું રહી િપયા ૫ લાખની
સપાટીએ પહ ચતા છગનબાપાને લા યું કે હવે િલ તને કાયમી અને
િવિધસરનું વ પ આપવું જ રી છે . તેમણે કરેલી ભલામણને કારણે ખાદી અને
ામો ોગ પંચના તે સમયના અ ય
ી ઢેબરભાઈએ સં થાની તા. ૧૦મી
જુલાઈ, ૧૯૬૬ના રોજ મુલાકાત લીધી અને બહેનોને લે ખત બંધારણ
અપનાવવા આ હ કય . બંધારણ ઘડવામાં સં થાને મદદ કરવા તેમણે પોતાના
એક અિધકારીની સેવા પણ આપી. ી ઢેબરભાઈની સલાહ માણે િલ તને
એક સોસાયટી તરીકે અને એક પ લક ટ ટ તરીકે ર જ ટર કરાવવાનો િનણય
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લેવામાં આ યો. આ હેતુથી બધાં બહેનોની સૌથી પહેલી િવિધસરની જનરલ
મી ટંગ તા.૨૫મી જુલાઈ, ૧૯૬૬ના રોજ બોલાવવામાં આવી અને તેમાં એક
પાનાનું બનેલું ત ન નાનું લે ખત બંધારણ એટલે કે આ ટક સ ઑફ
એસોિશયેશન અપનાવી સં થાને ઔપચા રક વ પ આપવામાં આ યું .
તા.૧૨મી ઓગ ટ, ૧૯૬૬ના રોજ િલ તને િધ સોસાયટીઝ ર જ ટેશન એ ટ,
૧૮૬૦ની ગવાઈ માણે ર જ ટેશન મ ું . તા. ૧૭મી સ ટે બર, ૧૯૬૬ના
રોજ ખાદી અને ામો ોગ પંચ તરફથી િવિધસરની મા યતા મળી. અને તા.
૧૯મી ડસે બર, ૧૯૬૬ના રોજ િધ બો બે પ લક ટ ટ એ ટ, ૧૯૫૦ની
ગવાઈ અનુસાર એક પ લક ટ ટ તરીકે ર જ ટેશન મ ું .
સં થાના ૧૯૬૬ના મૂળ આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનમાં અ યાર સુધીમાં ઘણા
સુધારા વધારા થયા છે . આ આ ટક સની ગવાઈ માણે સં થાની તમામ
વૃિ તેની ૨૧ સ યોની બનેલી મૅને જંગ કિમટી ચલાવે છે અને કોઈ પણ
િનણય લેવાનો અિધકાર એક મા આ કિમટી પાસે છે . આ મૅને જંગ કિમટી એક
મુખ, એક ઉપ- મુખ, બે માનદ મં ી, બે ખ નચી અને ૧૫ અ ય સામા ય
સ યોની બનેલી હોય છે. સં થામાં કોઈ અલગ બોડ ઑફ ટ ટીઝ નથી.
મૅને જંગ કિમટીના સ યો જ તેઓ યાં સુધી મૅને જંગ કિમટીમાં હોય યાં સુધી
પોતાના હો ાની એ સં થાના ટ ટી તરીકે પણ ફરજ બ વે છે .
સં થાની જનરલ બોડી આ મૅને જંગ કિમટીને ચૂંટી કાઢે છે . યારે મૅને જંગ
કિમટી સં થાના હો ેદાર એટલે કે મુખ , ઉપ- મુખ વગેરેની દર સાલ એક વષ
માટે િનમણૂક કરે છે . આ મૅને જંગ કિમટી કાયમી બોડી છે . તેના ી ભાગના
સ યો વારાફરતી િનવૃ થાય છે અને તેમના થાને નવા સ યોની વરણી
સં થાની વાિષક સામા ય સભામાં કરવામાં આવે છે . િનવૃ થતા સ યો
ફેરચૂંટણી માટે ઊભા રહી શકે છે. િલ ત સં થાનું આ વહીવટી માળખું
દેશભરની અ ય િતિ ત હેર સં થાઓ વું જ છે .
િલ

ત સં થાનું કાનૂની વ પ ભલે ગમે તે કારનું હોય, પણ તેનો આ મા,
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તેનું મૂળ વ પ તો સં થાના િત ાપ ક અને “સં થાના મૂળભૂત િવચારો
અને ણાિલકા” પુ તકામાં જણા યા માણેનું જ ર ું છે અને ભિવ યમાં પણ
રહેશે. સં થાના વહીવટમાં યારે િત ાપ કનું કે સં થાના મૂળભૂત િવચારો
અને ણાિલકાનું પાલન નિહ થાય યારે સં થાનું નામ ભલે િલ ત રહેશે પણ
સં થામાં કોઈ િલ ત નિહ રહે . એ એક આ મા િવનાનું , ચેતન િવનાનું ખાલી
ખોિળયું બની રહેશે . આ પણ િલ ત સં થાનો વહીવટ તેના ૧૯૫૯ થી
૧૯૬૬ સુધીના બંધારણ અગાઉના દવસોના વિહવટ કરતાં મૂળભૂત રીતે જુદો
નથી.

દર સાલ ચૂંટણી કેવી રીતે યોજવામાં આવે છે ? તમારે યાં મૅને જંગ
કિમટીમાં ચૂંટાવા માટે અને હો ેદાર બનવા માટે પડાપડી થતી હશે,
નિહ ?
સં થામાં દર સાલ મૅને જંગ કિમટીના એક તૃતીયાંશ સ યોની કરવામાં આવતી
વાિષક ચૂંટણીને કોઈ મહ વ આપવામાં આવતું નથી. આ ચૂંટણી માટે મતપ ક
અને મતદાનના બદલે સવસંમિતથી વરણીની થા પહેલેથી અપનાવાઈ છે.
યારે વાિષક સામા ય સભાનો સમય ન ક આવે યારે ખાલી પડતી જ યા
માટે ઉમેદવારીપ ક મંગાવતા પહેલા બહેનો એકબી સાથે સલાહ-મસલત
કરી ઉમેદવારના નામ ન ી કરી લે છે અને ટલી જ યા ખાલી પડી હોય તેટલા
બહેનો જ ઉમેદવારીપ ક ભરે છે અને તે બહેનો સવાનુમતે ચૂંટાઈ આવે છે .
િલ તની મૅને જંગ કિમટીમાં આવવા માટે કે સં થામાં હો ેદાર બનવા માટે
કોઈ પડાપડી થતી નથી કેમ કે િલ તમાં આગેવાન બને તેમણે સમયનો
ખૂબ ભોગ આપવો પડે છે , કામ ઘણું કરવું પડે છે , કોઈ સલામ કરતું નથી,
કોઈના પર હુકમ ચલાવી શકાતો નથી, કોઈ ગેરરીિત કરી શકાતી નથી, હો ાનો
કોઈ ગેરલાભ ઉઠાવી શકાતો નથી, સં થાની બધી જવાબદારી માથે લેવી પડે છે,
અને ગમે તેટલું સા ં કામ કરવા છતાં જશના બદલે ડા મળવાના ચા સ ઘણા
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વધારે હોય છે. આથી ‘ઓલ વક એ ડ નો લે’’ વી મૅને જંગ કિમટીમાં આવવા
તૈયાર થાય તેવા બહેનોને શોધવા જવું પડે છે.

ભલે ગમે તે પ રિ થિત હોય, ચૂંટણી તો થવી જ ઇએ. િલ ત
સં થાને લોકશાહીમાં અને ખુ લી ચૂંટણી યોજવામાં શું ા નથી ?
લોકશાહી અને ખુ લી ચૂંટણી ખૂબ જ આવકાય અને વહીવટ ચલાવવા માટે
ે પ િત છે તેમાં તો કોઈ શંકા હોય શકે જ નિહ. આમ છતાં િલ ત વી
સવ દય ે રત સં થા માટે તો બહુમતીના રાજ કે સૌથી મોટી લઘુમિતના રાજ
કરતાં સવસંમિતનું રાજ એ ે કરતાં પણ વધુ સારો - ’બેટર ધેન બે ટ’
િવક પ છે . શરત એટલી છે કે આવો િવક પ સવમા ય રહેવો ઇએ. ઈ રની
કૃપાથી િલ તમાં સવાનુમતે ચૂંટણી યોજવાની થા સફળતાથી ચાલી રહી છે .
સવાનુમતે ચૂંટણી થતી હોવાના કારણે બહેનોમાં સંપ અને એકતા જળવાય રહે
છે અને યારેક મતભેદ થવા છતાં મનભેદ થતો નથી. સં થામાં પ ાપ ી,
આંત રક િવખવાદ, હૂસાતુસી, એકબી માટે કડવાશની લાગણી વગેરે ઊભા
થતાં નથી અને ઊભા થાય તો વધુ વખત ટકતા નથી.

સં થાનું મુ ય કામકાજ કેવી રીતે ચાલે છે ?
િલ તમાં મૅને જંગ કિમટી સૌથી વધુ શ તશાળી અને િનણય લેવાની
બાબતમાં સૌથી ઉપરવટની સ ા છે . સં થાને લગતા તમામ િનણય મૅને જંગ
કિમટી તે લે છે અથવા તેની સંમિતને આિધન હોય છે . મૅને જંગ કિમટી
કોઈ િનણય લે તેનો સં થાના વહીવટીતં ે અમલ કરવો રહે છે.
સં થાના મુખ બેવડી ફરજ બ વે છે . તેમણે મૅને જંગ કિમટીનું અ ય પદ
સંભાળવું રહે છે, તેનું સંચાલન કરવું રહે છે , તેની ચચામાં ભાગ લેવો રહે છે
અને મૅને જંગ કિમટીને યો ય િનણય પર આવવામાં મદદ કરવી રહે છે. બી
તરફ મૅને જંગ કિમટી કોઈ િનણય લે તેનો બરાબર અમલ થાય તે માટે
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વહીવટીતં ના મુ ય અિધકારી તરીકે યો ય પગલા પણ તેમણે જ લેવા રહે છે .
તેમણે સમ સં થાના તમામ કામકાજ પર સતત દેખરેખ રાખવી પડે છે .
હકીકતમાં સં થાના મુખે રોજના ૨૪ કલાક અને અઠવા ડયાના સાતે દવસ
કામ કરવું પડે છે . તેમના માટે કોઈ છૂટી, કોઈ ર નો દવસ કે કોઈ આરામનો
સમય હોતો નથી. સં થાની કોઈ પણ જવાબદારી અંતે તો તેમના પર જ આવે
છે.
સં થાના મુખને તેમના કામમાં ઉપ- મુખ, અ ય હો ેદાર બહેનો અને
મૅને જંગ કિમટીના બહેનો મદદ પ બને છે . સં થાની સે ટલ ઑિફસે અને
વહીવટી ટાફે મુખ ી અને અ ય હો ેદાર બહેનો સૂચના આપે તે માણે
કામ કરવું રહે છે . સંચાિલકાઓ સિહત સં થાના તમામ બહેનો સં થાના
મુખને ખૂબ માન આપે છે અને તેઓ કહે તેમ કરવા હંમેશ ત પર રહે છે .
િલ ત િવકેિ ત ધોરણે ચાલતી સં થા છે . એટલે સં થાની મુંબઈ-થાણે
િવ તારની બહાર આવેલી બધી શાખાઓ અને િવભાગો સંપૂણપણે વાય રીતે
ચાલે છે અને પોતાના બધા કામ તે જ કરી લે છે . તેમની બધી કામગીરીનું
સંકલન સે ટલ ઑિફસ મારફત થાય છે . સે ટલ ઑિફસ તેમના પર દેખરેખ
રાખે છે, માગદશન આપે છે અને જ રી માિહતી તથા મદદ પૂરી પાડે છે.

શાખાઓ અને િવભાગો એટલે શું ? તેમનું કામ કેવી રીતે ચલાવાય
છે ? મુંબઈ-થાણે િવ તારની બધી શાખાઓ એક શા માટે ગણવામાં
આવે છે ?
િલ તમાં શાખા અને િવભાગ શ દનો એક ખાસ અથ થાય છે . તે સામા ય
અથમાં સમજવામાં આવે છે તેવી વહીવટી શાખા કે િવભાગ નથી પણ
વસંચાિલત ધોરણે ચાલતા વાવલંબી અને વાય એકમ છે . તેમને શાખા
તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તે મા એક અક માત છે. આ બાબત સમજવા
માટે આપણે િલ ત સં થાના ઇિતહાસ ઉપર એક નજર નાખવી પડશે .
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શ આતના આઠ વષ એટલે કે ૧૯૫૯ થી ૧૯૬૭ સુધી િલ ત સં થા મા
એક જ થળેથી ચાલતી સં થા હતી. મુંબઈના ગીરગામ કે િસવાય અ ય કોઈ
થળે તેનું કામકાજ ફેલાયું ન હતું . ૧૯૬૮ની સાલમાં સં થાની વૃિ નો ફેલાવો
કરવા માટે ગીરગામ કે ની આબેહૂબ નકલ વા અને ગીરગામ કે ની માફક
પોતાની તાકાત પર ચાલતા કે એક પછી એક ખોલવાનો અને આવા કે ને
િલ તની શાખા તરીકે ઓળખ આપવાનો િનણય લેવામાં આ યો. આ શાખા
શ દ વડના ઝાડનો ફેલાવો રીતે થાય છે તેના પરથી પસંદ કરાયો હતો. તે
વખતે ક પના એવી હતી કે વડના ઝાડમાં મ ડાળીમાંથી મૂિળયા બહાર આવે
છે અને તે જમીનમાં જઈ તેમાંથી નવું ઝાડ બને છે તેમ િલ તના ગીરગામ
કે માંથી ગીરગામ વાં જ નવા કે બનશે અને આ નવા કે માંથી ઓર નવા
કે તૈયાર થશે અને વડની શાખાઓમાંથી રીતે િવરાટ વટવૃ બને છે તે
રીતે િલ ત પણ અનેક શાખાઓ ધરાવતી િવશાળ સં થા ધીમે ધીમે બનશે .
િલ ત સં થાની અ યાર સુધીમાં ખોલવામાં આવેલી બધી શાખા તેના મૂળ
ગીરગામ કે ની આબેહૂબ નકલ સમાન છે અને તે જ રીતે ચાલે છે અને વડના
ઝાડની વડવાઈની મ જ એકબી સાથે ડાયેલી છે. િલ તની આ બધી
શાખાઓને વિનભર બ યા િવના છૂટકો જ ન હતો કેમકે ગીરગામ કે બી
કોઈ કે નો વહીવટી કે આિથક બોજ ઉપાડી શકે તેવી તેની િ થિત જ ન હતી.
સં થામાં ૧૯૬૮ના વષથી શાખા ખોલવાનો ારંભ થયો અને પહેલા વષમાં
ણ નવી શાખા ખોલવામાં આવી. પહેલી ગુજરાતમાં વાલોડ ખાતે, બી
મુંબઈમાં વડાલા ખાતે અને ી શાખા મહારા માં પૂણે ખાતે ખોલવામાં
આવી. વાલોડ અને પૂણે શાખા સંબંધમાં કોઈ મૂંઝવણ કે સવાલ ઊભો ન થયો
કેમકે બ ે મુંબઈથી દૂર હતી. પણ વડાલા શાખાનું કરવું તેની ગંભીર મૂંઝવણ
ઊભી થઈ કેમકે ગીરગામ અને વડાલા બ ે એક જ શહેરમાં , એક બી થી
ન ક અને એક જ વેચાણ િવ તાર ધતાવતા હોવાથી બ ે કે ના બહેનો અને
સે સમેનો વ ચે નાની નાની બાબતોમાં િવવાદ ઊભા થવાની શ યતા હતી.
ખાસ તો મ જદ બંદરના હોલસેલ વેપારીઓને યાંથી માલ ય તેનો મોટો
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સવાલ હતો. મ જદ બંદરનો વેચાણ િવ તાર પોતાની પાસે રહે તેવો બ ે
કે ના સે સમેનનો આ હ હતો. આથી સં થામાં ખોટો ગજ ાહ ઊભો થાય
તેની શ યતા ટાળવા માટે એવો િનણય લેવામાં આ યો કે ગીરગામ અને વડાલા
બ ે કે નાણાકીય િ એ એક જ લેખાશે અને ભિવ યમાં મુંબઈ અને તેની
આસપાસના િવ તારોમાં કે શ થાય તે બધા પણ આ નાણાકીય એકમનો
િહ સો બનશે . નાણાકીય િ એ એક હોવાનો મતલબ એ હતો કે એ બધા
કે ની નાણાકીય આવક અને ખચનો સરવાળો થશે અને બધા કે ના બહેનો
તેના સમાન િહ સેદાર બનશે એટલે કે તેમની વણાઈ અને વધારાની વણાઈ એક
સરખી જ રહેશે . મુંબઈની આ થા કલક ાના બહેનોએ પણ અપનાવી અને
કલક ાના બધા કે નાણાકીય િ એ એક બ યા. આ જ રીતે દ હીના એકમ,
લુિધયાણાના એકમ અને અ ય
િવ તારમાં એકથી વધુ એકમ હોય તેમને
નાણાકીય િ એ એક જ ગણવામાં આવે છે .
સં થાનો ારંભ મુંબઈમાં થયો હતો એટલે મુંબઈના બધા એકમના સમૂહને હેડ
ઑિફસ તરીકે અને મુંબઈ બહાર આવેલા એકમને શાખા તરીકે ઓળખવામાં
આવે છે. આ બધી શાખાઓ એક અલગ-અલગ વતં , વાવલંબી, વાય ,
વચાિલત અને વિનભર એકમ છે. તેઓ ન તો મુંબઈ પર કે ન તો એક બી
પર નાણાકીય િ એ નભે છે કે ન તો એક બી ની નાણાકીય બાબતોમાં કોઈ
હ ત ેપ કરે છે .
યારે ૧૯૬૮માં સં થાની શાખાઓ ખોલવાની શ આત થઈ યારે આ
શાખાઓનો વહીવટ કેવી રીતે ચલાવવો તેની િવગતવાર ઘણી ચચા થઈ હતી.
એ વખતે સં થામાં 'સંચાિલકા' શ દ હજુ દાખલ થયો ન હતો. ી
ેમકુંવરબહેન દાવડા સં થાના મુખ હતા અને ગીરગામ એકમની બધી
જવાબદારી સંભાળતા હતા. શાખાઓ શ થઈ યારે વાભાિવકપણે તેઓ દરેક
શાખા પર જઈ તેની પણ જવાબદારી ઉપાડે તે શ ય પણ ન હતું અને યવહા
પણ ન હતું . આથી એવો િનણય લેવાયો કે કોઈ નવી શાખા ખૂલે યાં તે
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શાખાના એકાદ-બે બહેનોએ તે શાખાની બધી જવાબદારી પોતા પર લઈ લેવી
અને આ બહેનોને શાખાના 'સંચાિલકા' તરીકે ઓળખવા. ી ેમકુંવરબહેન
દાવડાએ સંચાિલકા તરીકે ગીરગામની જવાબદારી સંભાળવી અને તે સાથે
મુખ તરીકે ટલી નવી શાખા ખૂલે તેની કામગીરી પર દેખરેખ રાખવી. આમ
૧૯૬૮ની સાલથી સં થામાં ‘સંચાિલકા’ શ દ વપરાતો થયો.
ઘણાંને એ ણીને નવાઈ લાગશે કે િલ ત સં થામાં તે સમયથી
‘સંચાિલકા’ની સાથે સાથે 'માનદ સંચાલક' શ દ પણ વપરાવો શ થયો હતો.
સં થાના િહતિચંતક ભાઈ શાખાનું , તે શાખા પગભર ન થાય યાં સુધી,
પુ કળ યાન રાખે તેમને તે શાખાના 'માનદ સંચાલક' તરીકે ઓળખવામાં
આવતા હતા. સં થાની સં યાબંધ શાખાઓ મકે વાલોડ, મુલુ ડ, કલક ાકાિલઘાટ, રામાિણયા, હૈદરાબાદ, ચે ઈ, મુઝ ફરપુર , ભોપાળ વગેરે ઘણી
શાખાઓમાં એક સમયે ‘માનદ સંચાલક’ હતા. આ ‘માનદ સંચાલક’ની થા
િલ તની ‘મિહલાની માિલકી’ની મૂળભૂત ભાવના સાથે સુસંગત ન હોવાથી
૧૯૮૦ના દાયકાથી તે સદંતર બંધ કરી દેવામાં આવી છે .
િલ તની મુંબઈ બહાર આવેલી શાખાઓનું િલ તમાં શું થાન છે તે િવશે
ઘણાંના મનમાં અ પ તા અને ખોટા યાલ છે . હકીકતમાં યારથી આ
શાખાઓ ખોલવાનું શ થયું યારથી આ બધી શાખાઓ સં થાના મૂળ અને
થમ એકમ ગીરગામ એકમની લઘુ આવૃિ બની રહેશે, ગીરગામની મ જ
તેની બધી કામગીરી ચાલશે , તેઓ વિનભર, વસંચાિલત અને વાય બની
રહેશે પરંતુ તેમની માિલકી છેવટે તો મુંબઈ હેડ ઑિફસની રહેશે તે બાબત
બલકુલ પ છે અને તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આ યો નથી. કોપ રેટ
જગતમાં Fully owned subsidiary entity
કારે હોય છે, લગભગ તેવું
જ થાન મુંબઈ બહારની શાખાઓનું િલ તમાં છે . સં થામાં બહારગામની
શાખાઓને પૂરેપૂ ં માન આપવામાં આવે છે અને કોઈ પણ િનણય લેવામાં
તેમના અ ભ ાય યાનમાં રાખવામાં આવે છે છતાં કોઈ શાખા સં થાને
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હાિન પહ ચાડવાની કે તેની િત ાને ખતમ કરવાની કોિશશ કરે , િલ તના
મૂળ માગથી દૂર જતી જણાય કે તેના મૂળભૂત આદશ, યેય, િવચાર કે
ણાિલકાઓથી િવ જવાનો યાસ કરે તો વાભાિવકપણે તેને તેમ કરવા
દેવામાં આવતું નથી.
િલ ત સં થા સંપૂણપણે િવકેિ ત ધોરણે ચાલે છે તેથી તેનો ઝડપી િવકાસ
શ ય બ યો છે. આમ છતાં સં થાની દરેકેદરેક શાખા કે િવભાગ બહુ સારી રીતે
ચાલે છે અને તેમાં કોઈ સુધારાને અવકાશ નથી એવું કહી શકાય તેમ નથી.
સં થામાં એવી ઘણી શાખા છે યાં હજુ સં થાના આ ટક સ ઑફ
એસોિશયેશનમાં
ગવાઈ છે તે માણે થાિનક મૅને જંગ કિમટીની રચના
કરવામાં આવી નથી. તો કેટલીક શાખા એવી છે કે યાં થાિનક મૅને જંગ
કિમટી છે તો ખરી પણ તે િનિ ય રહે છે. આવી શાખામાં તમામ કામનો,
જવાબદારીનો અને િનણય લેવાનો ભાર મા એક સંચાિલકા બહેન ઉપાડતા
રહે છે અને અ ય બહેનોને શાખાના કામકાજમાં િહ સો લેવાની તક મળતી
નથી. આનો અથ એ થાય કે આવી ઘણી શાખાઓમાં િલ ત સં થા શું છે તે
યાંના બહેનોને સમ યું જ નથી. િલ ત સં થા િવશે સાચી સમજનો અભાવ
ખૂબ જ ખમી છે અને વહેલી તકે તે ટાળવો ઇએ.

િલ તના િવિવધ િવભાગોની કામગીરી સમ વશો ?
િલ તમાં શાખા ખોલવાની શ આત ૧૯૬૮થી થઈ પણ 'િવભાગ' શ દ તો
છેક ૧૯૭૪થી વપરાવો શ થયો. તે સમયે મુંબઈમાં ગીરગામની ન ક
આવેલા નારાયણવાડી િવ તારમાં િલ તની એક શાખા હતી. આ
નારાયણવાડી શાખાના બહેનોએ તા. ૧૩મી જૂન, ૧૯૭૪ના રોજ િલ ત
પાપડની સાથે સાથે િલ ત ખાખરા બનાવવાની શ આત કરી. સં થામાં
િલ ત પાપડ િસવાય અ ય કોઈ ચીજનું ઉ પાદન શ થવાનો આ પહેલો
સંગ હતો. બહેનોમાં ખૂબ ઉ સાહ હતો અને એવું લાગતું હતું કે િલ ત
ખાખરા પણ િલ ત પાપડ ટલા લોકિ ય બનશે અને ભિવ યમાં તેનું વેચાણ
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કદાચ િલ ત પાપડથી પણ વધી જશે . આ ભિવ યની સારી શ યતાને યાનમાં
રાખી તેનું એક અલગ એકમ બનાવવામાં આ યું અને મુંબઈની અ ય પાપડ
શાખાઓ કરતાં તેને અલગ ઓળખ મળે તે માટે તેને 'ખાખરા િવભાગ' તરીકે
કહેવાનું શ કરાયું . યારથી એવી થા શ થઈ કે નવું એકમ પાપડ
િસવાયની ચીજનું ઉ પાદન કરે તે િવભાગ કહેવાય. આમ પાપડ બનાવનાર નવા
એકમ શાખા બ યા અને પાપડ િસવાયની અ ય ચીજ બનાવનાર નવા એકમ
િવભાગ બ યા. પણ આ િવભાગ શ દના ઉપયોગ બાબતમાં એક ભૂલ પણ થઈ.
બ યું એવું કે ૧૯૭૪ની સાલમાં ખાખરા િવભાગ શ થયા પછી તા. ૨૮મી
એિ લ, ૧૯૭૫ના રોજ કૉટન ીન ખાતે લોટ દળવાના એક એકમનું શુભ મૂરત
કરવામાં આ યું . આ એકમનું કામ અડદનો લોટ દળીને જુદી જુદી શાખાઓને
પહ ચાડવાનું હતું. તે મા આંત રક કામગીરી બ વતું હતું અને ખાખરા
િવભાગની મ કોઈ વતં આવક રળતું ન હતું. આમ છતાં યાં પાપડ
િસવાયની ચીજ બને છે તે આધારે તેને કૉટન ીન લોટ િવભાગનું નામ અપાયું .
હકીકતમાં તેને િવભાગ તરીકે ઓળખ આપવાના બદલે 'સિવસ યુિનટ' કે એવી
કોઈ અલગ ઓળખ આપવી ઇતી હતી. આ લોટ િવભાગ શ થયા પછી તેના
વા અ ય સિવસ યુિનટ મકે પોિલ ોિપિલન લા ટ, દાળ િમલ, િ ટંગ ેસ
વગેરે શ થયા તો તે પણ િવભાગ તરીકે ઓળખાવા લા યા.
આમ સં થામાં આ બે કારના િવભાગ છે . એક તો પોતાની આવક પોતે
રળતા હોય અને વાય પણે ચાલતા હોય તેવા ડટરજ ટ િવભાગ, ગેહુ આટા
િવભાગ, ચપાતી િવભાગ વગેરે તો બી
કારના આંત રક સિવસ યુિનટ કે
મને કોઈ વતં આવક નથી, મકે હેરાત િવભાગ, નાિસક દાળ િમલ
િવભાગ વગેરે. િલ તથી પ રિચત ન હોય તેમને ઘણી વખત એવું લાગતું હોય
છે કે મ અ ય દાળ િમલ કો ટા ટ પર કામ લઈ દાળ પીસી આપે છે તેમ
િલ તની નાિસક દાળ િમલ પણ
ાહક તેને આવે તેને અડદ દાળ દળી
આપી પૈસા કમાતી હશે કે અ ય એડવટાઈિઝંગ એજ સીની માફક િલ તનો
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હેરાત િવભાગ પણ કિમશન લઈને અ ય ાહકોની હેરખબર છપાવી
આપતો હશે . કોઈ આવી પૂછપરછ કરે યારે સં થાએ ખુલાસો કરવો પડે છે કે
આ તો અમારા આંત રક સિવસ યુિનટ છે . તેઓ ડટરજ ટ િવભાગની મ
વતં કામ કરતાં નથી.

સે ટલ ઑિફસ શું છે ? તે શું કામ કરે છે ?
સં થાની સે ટલ ઑિફસ આ સમ સં થાની કામગીરી સરળતાથી ચાલે તેમાં
ઘણો અગ યનો ભાગ ભજવે છે . સે ટલ ઑિફસની શ આત તા. ૧૦મી જુલાઈ,
૧૯૭૫ના રોજ તે સમયે નવા ચણાયેલ બ ડંગ કમલ એપાટમે ટ, વાંદરા ખાતે
થઈ યારે તેને મા પ યવહાર સંભાળવાની કામગીરી સ પવામાં આવી હતી.
તે સમયે સં થાની િવિવધ શાખાઓ પર પ ો આવે તેનો ત કાળ જવાબ
આપવા ઇએ તેનું મહ વ બહેનોને સમ તું ન હતું અને ઘણી વખત તો
ટપાલ ખો યા િવનાની દવસો સુધી પડી રહેતી હતી. આથી બે પાટ-ટાઈમ
કમચારી રાખી તેમને પ યવહારની જવાબદારી સ પવામાં આવી હતી.
સે ટલ ઑિફસના ટાફની સારી કામગીરી અને નવું નવું કામ કરવાના ઉ સાહને
કારણે ધીમે ધીમે તેમના પર વધુ ને વધુ જવાબદારી આવતી ગઈ. ટાફની
સં યા વધતી ગઈ અને શ આતમાં મા બે - ણ કલાક ખુ લી રહેતી ઑિફસ
એક તબ ે રાત- દવસ ગતી રહેતી ૨૪ કલાકની ઑિફસ બની ગઈ હતી.
સે ટલ ઑિફસનું કામ યવિ થત થયા બાદ મૅને જંગ કિમટીની મી ટંગ
ગીરગામના બદલે સે ટલ ઑિફસમાં યોજવાનું શ કરવામાં આ યું . જુદી જુદી
શાખાઓ પર રહેતા અગ યના રેકોડ સે ટલ ઑિફસ પર ખસેડવામાં આ યા.
સં થાના મુખે શ આતમાં રોજના થોડા કલાક િનયિમત બેસવાનો ારંભ કય
અને કામ વધતું રહેતા પોતાની કાયમી પૂરા સમયની ઑિફસ યાં જ શ કરી.
કમલ એપાટમે ટની જ યા નાની પડતા હવે સે ટલ ઑિફસને વાંદરા ટેશન
સામે આવેલા ઑરેકલ પોઇ ટ બ ડંગ ખાતે ખસેડીને વધુ આધુિનક અને
સુસ બનાવવામાં આવી છે .
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સે ટલ ઑિફસ હાલ નીચે માણેની અગ યની કામગીરી બ વે છે :
(ક) સે ટલ ઑિફસ સં થાના મુખ અને મૅને જંગ કિમટીનું સે ેટે રયેટ બની ગઈ
છે. બ ેની બધી કામગીરી સે ટલ ઑિફસ મારફત થાય છે. સં થાનો બધો
મહ વનો નાણાકીય યવહાર સે ટલ ઑિફસ મારફત થાય છે.
(ખ) સં થા અને સં થા બહારની દુિનયા વ ચેનો બધો સંપક અને યવહાર
સે ટલ ઑિફસ મારફત કરવામાં આવે છે . િવિવધ સરકારી દફતર અને એજ સી,
કરવેરા સ ાવાળા, ખાદી કિમશન, અદાલત અને વકીલો, બૅ ક, ઑ ડટસ, અ ય
વૈ છક સં થાઓ, અખબાર અને અ ય માિહતી મા યમ આ બધા સાથેનો
યવહાર સે ટલ ઑિફસ સંભાળે છે . સં થાને થતી બધી પૂછપરછ, ભલે તે
વેપારી કારની હોય કે અ ય કારની, પણ તે સે ટલ ઑિફસે સંભાળવી રહે છે.
(ગ) સં થાની તમામ શાખાઓ અને િવભાગો પર દેખરેખ રાખવાની, તેમની
વ ચે સુમેળ ળવવાની, સુસંકલન સાધવાની અને તેઓને જ રી માિહતી તથા
માગદશન પૂરા પાડતા રહેવાની જવાબદારી સે ટલ ઑિફસની છે . િલ તના
યેક એકમની નાણાકીય િ થિત અને તેમના ઉ પાદનની ગુણવ ા પર તેની
કાયમ નજર રહે છે. સં થાના કોઈ પણ બે એકમ વ ચે િવવાદ કે મતભેદ ઊભો
થાય તો તેનો િનકાલ સે ટલ ઑિફસે લાવવો રહે છે.
(ઘ) સં થા િવશે તમામ માિહતી સે ટલ ઑિફસ સતત એકઠી કરતી રહે છે .
િલ ત િવશેની બધી માિહતી અને આંકડા સે ટલ ઑિફસ પાસેથી ને ઇએ
તેને મળી રહે છે . સં થાના બધા કાશનો, ચાર ભાષામાં ગટ થતી માિસક
'િલ ત પિ કા', અને સં થાની ઈ ટરનેટ વેબસાઈટ 'lijjat.com' પણ સે ટલ
ઑિફસ સંભાળે છે .
મ મ સં થાની વૃિ નો િવ તાર થતો ય છે અને સં ગો તથા વાતાવરણ
બદલાતા રહે છે તેમ તેમ સે ટલ ઑિફસ પર નવી ને નવી જવાબદારીનો ભાર
વધતો જ રહે છે .
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શાખાઓ અને િવભાગોનું રો જંદું કામ કેવી રીતે ચાલે છે ?
સં થાની બધી શાખા અને િવભાગોનું રો રોજનું કામકાજ જમાનાજૂની અને
અસરકારક પૂરવાર થયેલી ટીપીકલ િલ ત ટાઇલમાં ચાલે છે . આ બધા
એકમોમાં એક અથવા બે સંચાિલકા, ખપ પૂરતા થોડા કમચારીઓનો ટાફ અને
મોટી સં યામાં પાપડ વણતા કે તેવી કોઈ ઉ પાદન વૃિ કરતાં બહેનો કાયરત
હોય છે. આમાં એકમા અપવાદ સિવસ યુિનટ ટાઈપના િવભાગો એટલે કે
નાિસક દાળ િમલ, કોટન ીન િ ટંગ ેસ વગેરેનો છે. આવા િવભાગોમાં મા
પુ ષ કમચારી જ હોય અને યાં કોઈ સંચાિલકા બહેન હોય પણ ખરા કે ન પણ
હોય તેવું બની શકે . આમ છતાં તેમની કામગીરી સં થાના મુખ , અ ય હો ેદાર
બહેનો, મૅને જંગ કિમટીના સ યો કે અ ય શાખાના સંચાિલકા બહેનોની
દેખરેખ અને માગદશનને આિધન રહે છે .
આ સિવસ યુિનટ ટાઈપના િવભાગોને બાદ કરતાં બાકીના બધાં િવભાગો અને
શાખાઓને પૂરેપૂરા વાય , વિનભર, વાવલંબી, વસંચાિલત(selfmanaged) અને વશાિસત(self-governed) બની રહેવું પડે છે અને આ
એકમોના બહેનોએ જ પોતાના એકમને લગતા તમામ િનણય લેવા પડે છે અને
તે જ બધી કામગીરી બ વવી પડે છે.
થાિનક એક િવ તારમાં એકથી
વધુ શાખાઓ કે િવભાગો આવેલા હોય તેમને સામા ય રીતે એક જ નાણાકીય
એકમ લેખવામાં આવે છે . મકે મુંબઈ-થાણે િવ તારની બધી શાખાઓ
નાણાકીય િ એ એક જ એકમ છે કે કલક ાની તમામ શાખાઓ નાણાકીય
િ એ એક જ છે. કલક ાની બધી શાખાઓ પોતાની આવક- વકનો સરવાળો
કરી પોતાની નાણાકીય હાલતનો પતો લગાવે છે અને ભેગા મળીને જ ઉ પાદન,
વેચાણ, વહીવટ, વણાઈ વગેરેને લગતા િનણય લે છે
િલ ત સં થામાં સૌથી અગ યની વાત એ છે કે તેની શાખાઓ, િવભાગો કે
સિવસ યુિનટ ભલે દેશના કોઈ પણ ખૂણામાં આ યા હોય, એક બી થી સકડો
માઇલ દૂર હોય, પરંતુ તેઓ િલ તની એક સરખી પ િતથી કામ કરે છે અને
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એક સરખા મૂળભૂત િવચારો અને ણાિલકાઓનું અનુસરણ કરે છે . સં થામાં
તેની મૂળભૂત ધારાથી અલગ ર તે જવાની કોઈને છૂટ નથી. આથી િલ ત
સં થા સંપૂણપણે િવકેિ ત ધોરણે ચાલતી હોવા છતાં તેના બધા એકમ એક
સમાન લાગે છે અને એક બી સાથે સુમેળથી રહી શકે છે.

એવું લાગે છે કે િલ ત સં થામાં સંચાિલકાઓ ચાવી પ ભાગ
ભજવે છે. શું તેઓ સં થાના ઑિફસર છે, સુપરવાઇઝર છે કે હો ેદાર
બહેન છે ?
િલ ત સં થામાં સંચાિલકા બહેનો ખૂબ જ અગ યની અને ચાવી પ કામગીરી
બ વે છે તેમાં કોઈ શંકા નથી. મ પાયાના પ થર પર આખી ઇમારત ઊભી
થાય તેમ સંચાિલકા બહેનની કામગીરી પર શાખાની સમ કામગીરીનો આધાર
રહે છે. પાયાના પ થર મજબૂત ન હોય તો આખી ઇમારત યારે પડી જશે
એ કહેવાય નિહ તેમ સંચાિલકા બહેનની કામગીરી નબળી હોય તો તે શાખા
યારે બંધ પડી જશે તે કહેવાય નિહ.
સંચાિલકા બહેન ન તો સં થાના કમચારી છે કે ન તો ઑિફસર કે સુપરવાઇઝર
છે. તેઓ શાખાના અ ય કોઈ બહેનની મ જ એક સામા ય માિલક-સ ય છે.
૧૯૫૯ થી ૧૯૬૬ સુધી િલ ત અિવિધસરની સં થા હતી. ન તો કોઈ બહેન
સંચાિલકા હતા કે ન તો કોઈ બહેન કોઈ હો ો ધરાવતા હતા. તા. ૨૫મી જુલાઈ,
૧૯૬૬ના રોજ બહેનોએ મી ટંગ બોલાવી સં થા માટે લે ખત બંધારણ અપના યું
અને ી ેમકુંવરબહેન દાવડા પહેલા મુખ બ યા. આમ છતાં સં થામાં કોઈ
સંચાિલકા બહેન ન હતા. ૧૯૬૮ની સાલમાં યારે વાલોડ, વડાલા અને પૂણે
શાખાની શ આત થઈ યારથી જ િલ તમાં દરેક શાખા માટે એક અથવા
સં ગો માણે એકથી વધુ સંચાિલકા હોવા ઇએ એવી થા શ થઈ અને ી
ેમકુંવરબહેન દાવડા મુખ હોવા ઉપરાંત અ ય શાખાઓની મ ગીરગામ
શાખામાં સંચાિલકા પણ બ યા.
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આ સંચાિલકા બહેન કેવી રીતે બનાય ? શું સંચાિલકાની િનમણૂક
કરવામાં આવે છે, કે તેઓ ચૂંટાઈ આવે છે કે તેઓની પસંદગી કરી
તેમને પદ પર બેસાડવામાં આવે છે ?
િલ ત સં થામાં 'સંચાિલકા' નામનો કોઈ હો ો કે post નથી. મ લોકમા ય
ટળકને 'લોકમા ય'નું અને સરદાર વ લભભાઈ પટેલને 'સરદાર'નું બ દ
લોકોએ તે આ યું હતું તેમ સા ં કામ કરતા બહેનોને 'સંચાિલકા'નું બ દ
શાખાના બહેનો પાસેથી આપમેળે મળે છે . શાખાના બહેનોની ઇ છા િવ કોઈ
બહેન તે શાખાના સંચાિલકા ન બની શકે . સંચાિલકા બહેનની ન તો િનમણૂક
કરવામાં આવે છે , ન તો ચૂંટણી કરવામાં આવે છે, ન તો તેમને કોઈ પસંદ કરી
પદ પર બેસાડે છે . સં થામાં અ યાર સુધીમાં ટલા બહેનો સંચાિલકા બ યા છે
તેમાંથી ભા યે જ કોઈ બહેને સંચાિલકા બનવાની પોતે ઇ છા બતાવી હશે.
સં થાની ણાિલકા એવી છે કે શાખાના બહેનો તે જ પોતાનામાંથી કોઈ
યો ય બહેનને શોધી કાઢી તેમને સંચાિલકા બનવાનો આ હ કરે છે . સાથે એ
બાબત ભુલાવી ન ઇએ કે શાખાના બહેનોને યારે એવું લાગે કે સંચાિલકા
બહેનમાં બધાં બહેનોએ િવ ાસ મૂ યો હતો તેનો તેમણે ભંગ કય છે કે
તેઓ સં થાના િહત િવ નું કામ કરી ર ા છે તો ઘડીના છ ા ભાગમાં તેમને
િવદાય આપતા પણ બહેનો અચકાતા નથી.

સં થામાં સંચાિલકાનું થાન સૌથી ગૌરવવંતુ શા માટે લેખાય છે ?
િલ ત સં થામાં સંચાિલકા બહેનો તેમ જ સંચાિલકાઓનાં પણ સંચાિલકા
એવા મુખનું થાન સૌથી ગૌરવવંતુ લેખાય છે , તેઓને ખૂબ જ માન અને
આદર મળે છે અને તેમની ઇ છા કે આદેશ િવ કોઈ ય ત કંઈ પણ કરી
શકતી નથી. ઘણાં લોકોને તેનું સાચું કારણ શું છે તે સમ તું નથી. િલ ત
સં થામાં આ એક ઉપરછલો િવરોધાભાસ છે . એક તરફથી િલ તના મૂળભૂત
િવચારો અને ણાિલકામાં કહેવામાં આવે છે કે સં થામાં બધાં બહેનોનો દર ો
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એક સરખો છે , હ સરખા છે, કોઈ બહેન ઉપરી નથી કે કોઈ બહેન નોકર
નથી. તો પછી સંચાિલકા બહેન કે મુખ કહે તેમ શા માટે કોઈ બહેને કામ
કરવું પડે ? હકીકત એ છે કે સં થામાં સંચાિલકા બહેન કે મુખને માન અને
આદર મળે છે તે અમ થા કે િવના કારણે મળે છે તેવું નથી. ઓ રીતે ટલું
કામ કરે છે , જવાબદારી અને રાત- દવસની િચંતા પોતા પર લે છે , સં થાનું
અને બહેનોનું િહત ળવવા અને આગળ વધારવા જહેમત કરે છે તેના
સંદભમાં તેમને વાભાિવકપણે માન મળે છે. કામ કરે તેને માન મળે તે એક
કુદરતી
યા છે . યારે તેમની ધગશ અને િન ામાં ઓટ આવશે યારે
આપમેળે તેમનો નૈિતક ભાવ ઓછો થઈ જશે .

સંચાિલકા બનવા માટે શું લાયકાત, અનુભવ કે ભણતરની જ ર છે ?
શાખાના કોઈ પણ બહેન તે શાખાના સંચાિલકા બની શકે છે . તે માટે એક મા
પૂવશરત એ છે કે તેમને સં થાના મૂળભૂત િવચારો અને ણાિલકામાં તથા
સં થાના િત ાપ કમાં જણાવાયેલ આદશ અને િસ ાંતોમાં પૂરેપૂરી
ા
હોવી ઇએ. બાકીની બધી આવડત કે લાયકાત પછી પણ મેળવી શકાય.
િલ ત સં થા િવશે પૂરતી ણકારી હોય અને સં થા માટે પૂરતો સમય અને
શ ત ખચવાની તૈયારી હોય તો જ તેમણે સંચાિલકા બનવા સંમિત આપવી
ઇએ.

મારા એક ઓળખીતા બહેન ખૂબ હ િશયાર, ણકાર અને
આવડતવાળા છે. તેમને કામની જ ર છે. તે ઘણું સરસ કામ કરશે
તેની ખા ી આપું છું તો તમે તેને સંચાિલકા તરીકે લેશો?
સં થાના સ ય ન હોય તેવા બહારના બહેન પછી ભલે તેઓ વેતન કમાવા માટે
નોકરી કરવાની ઇ છા ધરાવતા બહેન હોય કે િવના વળતરે સામા જક સેવા
કરવાની ઇ છા ધરાવતા બહેન હોય, તેઓ િલ તમાં ન તો સંચાિલકા બની
શકે કે ન તો મૅને જંગ કિમટીના મે બર કે હો ેદાર બની શકે . િલ ત સં થામાં
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આવવા ઇ છતા દરેક બહેને િત ાપ ક પર સહી કરી સં થાના સ ય બનવું
પડે છે અને એક સ ય તરીકે રોજના ઓછામાં ઓછા ણ કલો પાપડ વણવા
રહે છે અથવા સં થા સ પે તેવું અ ય કારનું મહેનતનું કામ કરવું રહે છે .
આ બાબતમાં કોઈ કોઈ ર ા ખ ા ક સામાં જ અપવાદ કરવામાં આ યો છે
અને દૂર દૂરના િવ તારમાં ખૂલેલી અમુક શાખામાં મને પાપડ વણવાનો
અનુભવ ન હોય તેવા થાિનક બહેન સંચાિલકા બ યા છે પણ આવા ક સામાં
પણ તે બહેન માટે સંચાિલકા બ યા પછી અમુક સમય સુધી રો રોજ પાપડ
વણવાનું ફર જયાત રહે છે .

સંચાિલકા બહેનની રો જંદી જવાબદારી શું હોય છે ?
સંચાિલકા બહેન સામા યપણે આ માણે રો જંદી કામગીરી બ વતા હોય છે :
(૧) શાખામાં કાચો માલ કેટલો આ યો અને કેટલો વપરાયો તેનું બરાબર યાન
રાખવું અને શાખાને ઇતો કાચો માલ સમયસર મળી ય તેવી પાકી
યવ થા કરવી.
(૨) શાખાની સમ ઉ પાદન યા અટ યા િવના સરળતાથી ચાલતી રહે તેની
દેખરેખ રાખવી. વૉિલટીનું, પે કંગ ખાતાની કામગીરીનું અને તૈયાર પેકેટની
વહેલી તકે રવાનગી થાય તેનું ખાસ યાન રાખવું.
(૩) શાખાના વેચાણની અસરકારક યવ થા ગોઠવવી અને સે સમેન અને સે સ
ડેપોની કામગીરી પર ચાંપતી નજર રાખવી.
(૪) શાખા પર રહેતા રોકડા પૈસા અને બૅ ક ખાતાઓની પુરાંતની િ થિત
અવારનવાર તપાસતા રહેવું . છગનબાપા કહેતા હતા તે માણે સં થાના
પૈસાની કાળા નાગની મ ર ા કરવાની હોય છે તે ભૂલવું સંચાિલકા બહેનને
યારે પોષાય નિહ.
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(૫) સે ટલ ઑિફસ, અ ય શાખાઓ, બહારની દુિનયા વગેરે સાથે સંપકમાં રહેવું
અને શાખાના બધાં વહીવટી કામ ત કાળ પતાવવા. સં થામાં કોઈ પણ કામ
પે ડંગ ન રહેવું ઇએ એવી દ ાણીબાપાની કડક નીિત સંચાિલકા બહેનો
યારે ભૂલતા નથી.
આ ઉપરાંત સં થાનું કોઈ કામ અ ય ન કરે તે સંચાિલકાએ કરવું રહે છે કેમકે
શાખાની બધી જવાબદારી અંતે તો તેમની જ હોય છે.

સંચાિલકા બહેનના હાથમાં કેટલી સ ા છે ? તેઓ શું કરી શકે અને
શું ન કરી શકે ?
િલ ત સં થા એક અનોખી સં થા છે માં ઓ સં થા માટે સખત કામ કરે
તેમને જ રી સ ા આપમેળે મળી ય છે . સં થાની પરંપરા એવી નથી કે મને
સ ા મળે તેમણે કામ કરવું રહે . સં થાની પરંપરા એવી છે કે ઓ કામ કરે
તેમને તેઓને ટલી ઇતી હોય તેટલી સ ા મળે . િલ તમાં સં થાના મુખ
અને સંચાિલકા બહેનો સૌથી વધુ કામ કરે છે એટલે તો સૌથી વધુ ભાવ
તેમનો પડે છે અને તેમની બધી સૂચનાનું પાલન થાય છે . સં થામાં ખૂબ જ
િન ાપૂવક સફળ કામગીરી બ વતા સંચાિલકા કરતાં વધુ તાકાત કોઈ ધરાવી
શકે નિહ. સંચાિલકા બહેનો સં થાના બહેનોના િહતમાં હોય તેવા કોઈ પણ
પગલાં યારે ઇ છે યારે લઈ શકે છે . આ બાબતમાં તેમની સ ાની કોઈ
મયાદા નથી.
જંદગીની એક કડવી વા તિવકતા એ છે કે યારે કોઈ ય ત િનિ ય બને કે
બી માટે ઉપયોગી ન રહે તો અ ય બધે બને છે તેમ િલ તમાં પણ બની
શકે એટલે કે આવી િન પયોગી ય તને બાજુએ પડી રહેવા દઈ સં થા પોતાના
ર તે આગળ વધતી ય.
સં થાના મુખ કે કોઈ સંચાિલકા બહેનની
કામગીરી નબળી પડે તો તેમનો ભાવ આપમેળે ઓછો થઈ ય છે .
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વેચાણ
િલ ત સં થાની મુ ય વૃિ શું છે ?
સં થાની મુ ય વૃિ િલ ત પાપડ બનાવીને વેચવાની છે . િલ ત પાપડ
ઉપરાંત સં થા િલ ત મસાલા, િલ ત ગેહુ આટા, િલ ત બેકરી ઉ પાદનો
વગેરે પણ બનાવે છે . સં થાના બધાં ખા ઉ પાદનો િલ ત ા ડ નામ સાથે
વેચવામાં આવે છે . િલ ત સં થા સાબુ અને ડટરજ ટના ે ે પણ દાખલ થઈ
છે. સં થાના િવિવધ ડટરજ ટ ઉ પાદનો સસા ા ડ નામ હેઠળ વેચવામાં આવે
છે.

િલ તના ઉ પાદનોનું વેચાણ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ?
િલ ત સં થા રો જંદી વપરાશની ચી નું બહોળા પાયે ઉ પાદન કરે છે .
ાહકોને અનુકૂળ આવે તેવા નાના પે કંગમાં તે દેશ યાપી ધોરણે વેચવામાં આવે
છે.
(ક) સં થાએ િવિવધ થળોએ સે સ ડેપો ઊભા કયા છે . સં થાના ઘણાંખરા
ઉ પાદન કે પરથી તૈયાર માલ યાં લાવવામાં આવે છે . સે સમેન આ ડેપો
પરથી માલ લઈ જઈને છૂટક વેચાણકાર મકે દુકાનદાર, ોિવઝન ટોર,
સુપરબઝાર, ડપાટમે ટલ ટોર વગેરેને પહ ચાડે છે યાંથી વપરાશકારોને
ઇતા માણમાં ચી સહેલાઈથી ત ન ન કથી મળી શકે.
(ખ) કોઈ કોઈ િવ તારમાં વેચાણ માટે ખાસ કોિશશ કરવાની જ ર છે એવું લાગે
યાં ડ ટી યુટસની િનમણૂક કરવામાં આવે છે . તેઓને હંમેશા સા વેચાણ થઈ
શકે તેવો નાનકડો પણ યવિ થત િવ તાર આપવામાં આવે છે. આ ડ ટી યુટસ
સં થાના ઉ પાદન કે કે સે સ ડેપો તથા છૂટક વેચાણકાર વ ચેની કડી તરીકે
કામ કરે છે .
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(ગ) યાં માણમાં ઓછું ઉ પાદન થતું હોય તેવા ઉ પાદન કે પોતાના
સે સમેન રાખે છે ઓ ઉ પાદન કે પર રોજ જઈને માલ યાંથી ઉપાડી છૂટક
વેચાણકારને પહ ચાડે છે.

િનકાસ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ?
િલ ત ઉ પાદનો જગતભરમાં બધે છૂટથી મળે છે . સં થા યારે પણ કોઈ
દેશમાં સીધી િનકાસ કરતી નથી. તમામ િનકાસ વેપારી-િનકાસકારો પોતાના
િહસાબે અને ખમે કરે છે . ભલે ઑડર ગમે તેટલો મોટો હોય તો પણ િનકાસ
માટેના વેચાણ પર કોઈ સબિસડી, ડ કાઉ ટ કે રબેટ આપવામાં આવતું નથી.
સં થાએ િનકાસકારોને મદદ કરવા માટે એક અલગ િનકાસ િવભાગ ઊભો કય
છે. ભાવમાં સીધો કે આડકતરો ઘટાડો કયા િવના અને માલ સામે રોકડા પૈસાની
પાકી શરતમાં કોઈ છૂટ મૂકવા િસવાયની દરેક બાબતમાં સં થા િનકાસકારોને
મદદ કરવા હંમેશ ત પર રહે છે .

તમારા માલના વેચાણની શરતો શું હોય છે ?
િલ તના ઉ પાદનો “માલની ડિલવરી સામે રોકડા પૈસા”ની શરત પર જ
કાયમ વેચવામાં આવે છે . સં થા ારા યારે પણ ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવતું
નથી. માલ સામે ચેકનો વીકાર કોઈ અપવાદ પ સંયોગો હોય તે િસવાય
કરવામાં આવતો નથી. થાિનક બ ર તેમ જ િનકાસ બ ર સં થાની આ
“માલની ડિલવરી સામે રોકડા પૈસા”ની શરતથી ખુશ છે કેમ કે સં થાના
તમામ ઉ પાદનો એવી કાયમી વણલખી ખા ી સાથે વેચવામાં આવે છે કે
ાહકને કોઈ પણ કારણે િલ તના ઉ પાદનથી સંતોષ ન થાય તો તે ઉ પાદન
એક પણ સવાલ પૂ યા િવના બદલાવી આપવામાં આવશે.

યારે ાહકો તમારા ઉ પાદન અંગે ફ રયાદ લઈને આવે યારે તમે
શું જવાબ આપો છો ?
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કોઈ ાહક િલ ત પાપડ કે સં થાના કોઈ પણ અ ય ઉ પાદન િવશે કોઈ
પણ કારની ફ રયાદ લઈને આવે તો સૌ થમ અમે તેમની બે હાથ ડીને
માફી માંગીએ છીએ અને તેમની સાથે કોઈ પણ કારની દલીલબા માં ઊતયા
િવના કે કોઈ સવાલો પૂ યા િવના તેમને તે પૅકેટ બદલીને નવું, તાજું પૅકેટ
આપીએ છીએ.

િલ તના ઉ પાદનોની મુ ય બ ર કઈ છે ? યાં સૌથી વધુ વેચાણ
થાય છે ?
મુંબઈ-થાણેનો થાિનક િવ તાર અને િનકાસ બ ર સં થા માટે સૌથી વધુ
અગ યની બ ર છે કેમ કે સં થાના કુલ વેચાણમાં આ બે બ રનો સાથે
મળીને િહ સો ૫૦ ટકાથી વધુ છે . આ િસવાય બાકીના મહારા અને
ગુજરાતમાં ઘણું વેચાણ થાય છે.

એમ કેમ? શું બી

થળો પર િલ ત પાપડ વેચાતા નથી?

િલ ત પાપડ અને સં થાના અ ય ઉ પાદનની સમ દેશમાં તેમ જ િનકાસ
બ રમાં પુ કળ માગ છે . મહારા અને ગુજરાતમાં તો કક અંશે આ માગને
પહ ચી શકાય છે પણ તે િસવાયના રા યોની કુલ માગમાંથી ૧૦ ટકા ટલી
માગને પણ સંતોષી શકાતી નથી.
સં થાનું વેચાણ મહારા અને ગુજરાતમાં વધુ રહેવાનું કારણ એ છે કે યાં વધુ
શાખાઓ આવેલી છે અને યાં બનતો માલ તુરંત આજુબાજુના િવ તારમાં જ
વેચાય ય છે . ઉ ર ભારત, પૂવ ભારત કે દિ ણ ભારતમાં સં થા પોતાનું
ઉ પાદન વધારી મહારા -ગુજરાતના લેવલ સુધી લાવી શકે તો યાંનું વેચાણ
પણ આ બે રા યની સપાટીએ સરળતાથી પહ ચી ય.

તમારી વેચાણ નીિતની મુ ય ખાિસયત શું છે ?
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અમારી વેચાણ નીિતની મુ ય ખાિસયત એ છે કે અમે યારે પણ બ રમાં
માલના ઢગલા ખડકી દેતા નથી કે ખપત કરતા વધુ માલ પૂરો પાડી બ રને
છલકાવી દેતા નથી. અમે બ રમાં ટલા માલની ખપત હોય તેના કરતા
ઓછો માલ પહ ચે તેનું યાન રાખીએ છીએ. દાખલા તરીકે મુંબઈના દાદરિશવા પાક િવ તારમાં દર અઠવા ડયે િપયા દશ લાખનું િલ ત પાપડનું
વેચાણ સહેલાઈથી થઈ શકે તેમ હોય તો તે િવ તારમાં દર અઠવા ડયે િપયા છ
લાખથી વધુ પુરવઠો મોકલવામાં આવતો નથી. સં થાએ િલ ત પાપડના કોઈ
પણ સે સમેન , વેપારી કે ડ ટી યુટર પાસે એવો આ હ યારે પણ રા યો નથી
કે તમારે અમુક સમયની અંદર આટલા પૅકેટ તો વેચવા જ પડશે.

િલ તને આવી મૂખામી કેવી રીતે પરવડે ? આવી િવિચ નીિત
પાછળનું ખ ં કારણ શું છે ?
ઉપરછલી નજરે મૂખાઈ ભરેલી દેખાતી આ િવિચ નીિત સં થાએ પહેલેથી
અપનાવી છે અને તેનાથી સં થાને ખૂબ ફાયદો થયો છે . આ નીિતના કારણે
બ રમાં િલ ત પાપડની કાયમી ખચ ર ા કરે છે , વેપારી પાસે માલ પ ો
રહેતો નથી, ઉ પાદન કે પરથી છૂટક વેચાણ કે ો પર વા િલ ત પાપડ
પહ ચે કે ચપોચપ વેચાય ય છે, ાહકોને હંમેશ તા િલ ત પાપડ ખાવા
મળે છે અને પાપડ તો ટલા વધુ તા હોય તેટલા વધુ વા દ લાગે . િલ ત
પાપડ હોય કે ખાવાની બી કોઈ ચીજ હોય, એ બ યા પછી ટલી મોડી
ખાવામાં આવે તેટલી તે વધુ બે વાદ લાગે એ તો સાવ સાદી સમજની વાત છે .
સં થાના બહેનોએ િલ ત પાપડની ઉ મ વૉિલટી તો હંમેશ ળવી રાખી છે
પણ તે સાથે ઝટપટ વધુ માલ વેચી લેવાની લાલચથી દૂર રહી ાહકોને કાયમ
તરતના બનેલ તા પાપડ મળતા રહે તેનું પણ યાન રા યું છે એટલે તો
બ રમાં િલ ત પાપડનું નામ ઊજળું છે . બહેનોને બ ર પર પોતાનું વચ વ
જમાવવા કરતા ઘરાકોને સારા પાપડ ખાવા મળે તે વામાં વધુ રસ છે .
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તમારી આ િવિચ વાત સમ તી નથી. શું બ રમાં તમારા િસવાય
બી ઉ પાદક નથી ? તેઓ િલ ત પાપડની ખચનો ફાયદો ઉઠાવી
પોતાનું વેચાણ વધારી ન શકે ? િલ તને શું કોઈની હરીફાઈ નડતી
નથી ? કોઈ િલ તની સામે હરીફાઈમાં ઊતરે તો તમે શું કરો ?
િલ ત સં થાની ૧૯૫૯ની સાલમાં શ આત થઈ યારે પણ લોકો પોતાના ઘરે
પાપડ બનાવતા હતા, તે સમયે પણ બ રમાં અનેક નાની-મોટી ા ડના અને
ા ડ િવનાના પાપડ મળતા હતા. િલ ત પાપડ બ રમાં આ યા પછી આટલા
વરસે પણ પ રિ થિત એની એ જ છે . આ પણ મને સમય હોય તે ઘરે પાપડ
બનાવી લે છે , બ રમાં પણ અસં ય કારના ા ડ નામવાળા કે નામ િવનાના
પાપડ ગામેગામ વેચાય છે . બ રમાં મા પોતાનો માલ વેચાય અને પોતાની
મોનોપોલી મી ય એવું કરવાની િલ તના બહેનોની તાકાત પણ નથી કે
ઇ છા પણ નથી.
હકીકતમાં બહેનો એવું જ ઇ છે છે કે બ રમાં િલ ત પાપડની સામે કાયમ
મજબૂત પધા રહેવી ઇએ થી તેમનામાં ખોટો આ મસંતોષ કે ઘરાકો યે
બે યાનપણું ભૂલથી પણ ન આવી ય.

અ યારના જમાનામાં હાથ બનાવટની કોઈ પણ ચીજ માટે બ રમાં
ટકવું બહુ મુ કેલ છે. તમને નથી લાગતું કે તમારી સામે કોઈ મોટો,
સ ર હરીફ આવે, ઓટોમે ટક મશીનરી લગાવી બ રમાં સ તા
ભાવના અને તમારા કરતાં ચ ડયાતા પાપડનો ઢગલો કરી દે તો
તમારે ઘડીના છ ા ભાગમાં ઉચાળા ભરવાનો વખત આવે ?
તમારી વાત સાવ સાચી છે . મશીનમાં બનાવેલ સ તા પાપડ તરફથી હરીફાઈ
ઊભી થવાની વાત એ કોરી ક પના નથી પણ ન ર વા તિવકતા છે . સં થાની
સામે આવો પડકાર ઘણી વખત આ યો છે અને ભિવ યમાં પણ આ યા જ કરશે .
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આમ છતાં બે કારણસર સં થા અ યાર સુધી ટકી શકી છે . એક તો િલ ત
પાપડનો અનોખો વાદ અને બીજું િલ ત પાપડના વેચાણભાવ ઠેરવવાની
બહેનોની યાય અને નીિતપૂણ િવચારધારા. આ બ ે બાબતો ાહકોને ઘણી
ગમી છે. િલ તનો અનુભવ એવો છે કે ાહકો અ લવાળા અને ડી સમજ
ધરાવતા હોય છે અને માલ વેચવાવાળાની દાનત બરાબર પારખી લેતા હોય છે .
બહેનો િલ ત પાપડનો વાદ બગાડે અથવા વેચાણભાવ ઠેરવવામાં યાય
અને નીિતને છોડી દે તો તેઓ ઘરાકોનો િવ ાસ ગુમાવે તેવું બની શકે . સં થા
આ બ ે બાબતોને વળગી રહેશે તો બ રમાં ટકી રહેવું તેમના માટે યારે
પણ બહુ મુ કેલ નિહ બને.

િલ ત પાપડમાં એવો યો અનોખો વાદ છે ? તેની તો સહેલાઈથી
નકલ થઈ શકે. તમારી સં થા પાસે કોઈ ખાનગી, ગુ ફૉ યુલા તો
છે જ નિહ. અને તમારી જ સં થામાંથી થોડા માણસ છૂટા થઈને
બરાબર િલ ત વાં જ પાપડ બનાવવાનું શ કરે તો તમારી
હાલત શું થાય ?
તમારી વાત ત ન સાચી છે . િલ ત પાપડ બનાવવામાં કોઈ ગુ ફૉ યુલાનો
ઉપયોગ થતો નથી. િલ ત સં થા હેર સં થા છે અને તેમાં પાપડ કેવી રીતે
બનાવવામાં આવે છે તે કોઈ પણ આવીને તપાસી શકે છે . તેમાં કઈ ચીજ કેટલા
માણમાં વાપરવામાં આવે છે તે યારે પણ ખાનગી રાખવામાં આ યું નથી.
સાચું પૂછો તો સં થાને િલ ત પાપડ વા જ અનોખા વાદવાળા પાપડ બીજું
કોઈ ખરેખર બનાવી શકે તો તે સામે કોઈ વાંધો પણ નથી.
આમ છતાં એ એક હકીકત છે કે િલ ત પાપડના વાદની નકલ હજુ સુધી
કોઈ કરી શ યું નથી. મા િલ ત સં થાના બહેનો જ પોતાના પાપડમાં
અનોખો િલ ત વાદ ઉમેરી શકે છે . િલ તના બહેનો શા માટે આમ કરી
શકે છે અને બીજું કોઈ કેમ એવું કરી શકતું નથી તે બાબતને બે દાખલા આપી
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સમ વી શકાય.
(૧) પહેલો દાખલો મા અને તેના સંતાનોનો છે. એક મા યારે પોતાના સંતાન
માટે રસોઈ કરે યારે તેમાં પોતાના ેમનો વાદ ઉમેરે છે . દુિનયામાં દરેક
સંતાનને પોતાની માના હાથની બનેલી વાનગી સૌથી ચડીયાતી લાગે છે . એ
જ વાનગી એ જ વ તુમાંથી એ જ રીતે બી કોઈએ બનાવી હોય તો પણ તેમાં
તેને માના હાથની બનેલી વાનગી ટલો વાદ આવતો નથી. િલ ત સં થામાં
બહેનો પાપડ બનાવતી વખતે આ માનું હેત ઉમેરવાની ફૉ યુલા અપનાવે છે .
પાપડ બનાવતી વખતે પોતાનો વાથ અને પોતાનો ફાયદો તેમને સૌથી છે લો
યાદ આવે છે, પાપડ ખાનારનું િહત તેમને હૈયે સતત વસતું રહે છે .
વાનગીમાં આવું િનઃ વાથ હેત ઉમેરાય તેનો વાદ અનોખો જ લાગે ને ?
બીજું કારણ એ છે કે વાતાવરણમાં ખાવાની ચીજ તૈયાર થાય તેની પણ તેના
વાદ પર અસર થાય છે. દુિનયાભરની ગૃિહણીઓનો એ ત અનુભવ છે કે
તેમનો પોતાનો મૂડ સારો હોય તો તેમની રસોઈ આપમેળે સરસ થાય છે .
િલ ત સં થાનું વાતાવરણ અને ં રહે છે. તે એવું થળ છે યાં કકળાટ, કલેષ,
મતભેદ, ઝગડા, વાદિવવાદને વહેલી તકે િવદાય કરી દેવામાં આવે છે , યાં
મનભેદને થાન નથી અને યાં એકબી સાથે સારી લાગણીથી કેમ વવું તે
સતત શીખવા મળે છે . િલ તમાં પાપડ વણાય છે હ શથી, ઉ સાહથી,
ઉમંગથી, મનમાં સારી ભાવના સાથે એટલે તો તેનો વાદ ત ન અનેરો અને
મુઠી ઉચેરો રહે છે. િલ ત વો વાદ બી કોઈ ઉ પાદકે લાવવો હોય તો
તેમણે િલ ત વું વાતાવરણ પોતાને યાં ઊભું કરવું પડે અને તેવું કોઈ
કરી શકે તો તેની સૌથી વધુ ખુશી િલ તના બહેનોને થશે .

આ તો તમારા ખાલી બકવાસ વા લાગણીવેડા છે, કોઈ ન ર
આધાર િવનાની વાતો છે.
તમે મ માનો તેમ . અમને તો લાગણીની સ ચાઈમાં ભરોસો છે. સારી લાગણી
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અને સારી ભાવના અનેક ચમ કાર સર શકે છે તે બાબતનો િલ ત સં થા
વંત દાખલો છે. આ ાની વાત છે . જગતમાં આ પણ ઘણું એવું બને છે કે
બુિ અને તક વડે સમ વી ન શકાય પણ છતાં દય વડે અનુભવી શકાય
અને ણી શકાય. િલ ત પાપડનો વાદ પણ એ એક એવી જ બાબત છે .

તમે તમારા આટલા મોટા વેચાણને પહ ચી વળવા મોટો માક ટંગ
િવભાગ ઊભો કય હશે. તમારા માક ટંગ િવભાગમાં કેટલા માણસ
કામ કરે છે ?
િલ તમાં કોઈ અલગ િવશાળ માક ટંગ િવભાગ નથી કે માક ટંગની કોઈ ખાસ
યવિ થત તાિલમ લીધી હોય તેવો ટાફ નથી. અમારે યાં થોડાંક સે સ
ઑગનાઈઝર છે સે સ ડેપોની જવાબદારી સંભાળે છે અને બાકીના સે સમેન
છે િવિવધ શાખાઓ સાથે અથવા સે સ ડેપો સાથે સંકળાયેલા છે. તેઓ
સં થાના કમચારી નથી પણ વરોજગાર રળતા વતં માણસો છે અને મા
કિમશનના આધાર પર કામ કરે છે . તેમના પર કોઈ બંધન નથી. તેમની કોઈ
િનયત સં યા પણ નથી.

માક ટંગની ખાસ તાિલમ કે િશ ણ મેળવેલ માણસ ન હોય તો
અસરકારક માક ટંગ કેવી રીતે થઈ શકે ? શું સં થાને યારે પણ
વેચાણની મુ કેલી નથી પડી ?
િલ ત સં થાને વેચાણની મુ કેલી યારે પડી નથી એવું તો કહી શકાય તેમ
નથી. વેચાણની િ એ સૌથી આકરો સમય શ આતના પાંચ વષનો એટલે કે
૧૯૫૯થી ૧૯૬૪-૬૫નો હતો. સં થાને બ રમાં દાખલ થવા માટે અને
ઘરાકોનો િવ ાસ તવા માટે ઘણી આકરી મહેનત કરવી પડી છે . સદનસીબે
િલ ત પાપડનો વાદ દરેકને ગમતો ગયો અને તેમાં જ અડધી લડાઈ તાય
ગઈ. બાકીની મુ કેલી દૂર કરવામાં ણ બાબતે મુ ય મદદ કરી. (૧) િલ ત
પાપડની સતત ચી ગુણવ ા (૨) વેચાણ કરવામાં ઘરાકો અને વેપારીઓનું
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િહત જળવાય રહે અને તેમને કોઈ નુકશાન ન થાય તે વાની સં થાની
તાલાવેલી અને (૩) િલ ત પાપડના વેચાણ ભાવ ન ી કરવામાં યાય અને
નીિતના િસ ાંતોનું પાલન. આ ણ બાબતના કારણે સં થાને બ રની કોઈ
મુ કેલી નડી નથી.
૧૯૬૫-૬૬ પછી પણ સં થાને વેચાણની બાબતમાં ઘણી વખત મૂંઝવણ આવી
છે પણ દરેક વખતે એ જણાયું છે કે કાંતો બેદરકારી કે બે યાનપણાને કારણે
સં થાની િવતરણ યવ થા અને ટા સપોટ સગવડ જ ર કરતા ઊણી ઊતરે છે
અથવા તો સાચા સે સમેનના બદલે ખોટા માણસો ભટકાઈ જવાથી યાં
સમયે જ ર હોય યાં તે સમયે માલ પહ ચતો જ નથી. બાકી બ રમાં માલની
ખપત ન હોવાના કારણે સં થાને વેચાણની કોઈ મુ કેલી પડી હોય તેવું બ યું
નથી. િલ ત પાપડ અને અ ય િલ ત ઉ પાદનોને બ રમાં મળેલ આટલા
સારા આવકારને અમે ભગવાનની મહેરબાની ગણીએ છીએ. અમે તેને બી
કોઈ રીતે સમ વી શકીએ તેમ નથી.

શું િલ ત સં થાના દરેક ઉ પાદનને હંમેશા સફળતા જ મળી છે ?
કોઈ િન ફળતા નથી મળી ?
ના એવું નથી. િલ ત સં થાના ઘણાં ઉ પાદનો સફળ થઈ શ યા નથી મ કે
મેચ બૉ સ, અગરબ ી, ચામડાની ચી વગેરે. આ બધાં િવભાગો ચલાવવાની
ઘણી મહેનત કરવા છતાં અને ઘણો ખચ કરવા છતાં તે અંતે બંધ કરવા પ ા
હતા.

એ ઉ પાદનો િન ફળ શા માટે ગયા ?
બ રમાં તો આ બધાં ઉ પાદનોને સારો આવકાર મ ો હતો. ાહકોને તે
ગ યા પણ હતા. પણ સં થાને યા તો તેનું જ રી માણમાં એકધા ં ઉ પાદન
થાય તેવી યવ થા ઊભી કરવામાં િન ફળતા મળી અથવા તો ઉ પાદન કે
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સંચાલન ખચ અંકુશમાં રાખવામાં સફળતા ન મળી. ગુણવ ા કે વેચાણની રીતે
કોઈ જ સમ યા ન હોવા છતાં તેમનું ઉ પાદન બંધ કરવું પ ું હતું .

તમે વેચાણના ભાવમાં ફેરફાર યારે કરો છો ? સં થાની વેચાણ
ભાવ ન ી કરવાની નીિત શું છે ?
સં થા િલ ત પાપડના કે અ ય કોઈ પણ િલ ત ઉ પાદનોના વેચાણ ભાવ
ન ી કરવામાં કે તેમાં વખતોવખત ફેરફાર કરવામાં એક ચો સ નીિતનું પાલન
કરે છે. િલ ત ન તો નફો કરતી સં થા છે કે ન તો ખોટ કરતી સં થા છે .
સં થા કોઈની પાસેથી દાન કે મદદ વીકારતી નથી એટલે તે પોતે પણ પોતાની
પડતર કંમત કરતાં ઓછી કંમતે કોઈ ઉ પાદન વેચી શકે નિહ કેમ કે તેવું
કરવા ય તો તે પોતાની ખોટ ભરપાઈ કેવી રીતે કરી શકે ? સં થાને પોતાની
આવક અને વક હંમેશ સમતોલ રાખવા પડે છે . આથી સં થાના વેચાણ ભાવ
તેની પડતર કંમત કરતાં સહેજ વધુ રાખવામાં આવે છે અને આ નામનો
વધારો પાછળથી ાહકોને ભાવઘટાડાના વ પમાં પાછો આપી દેવામાં આવે છે
અથવા સંગોપાત સામા જક રીતે ઉપયોગી કામ પાછળ ખચ નાખવામાં આવે
છે. યારે યારે સં થાની પડતર કંમતમાં સાધારણ વધારો કે ઘટાડો થાય યારે
બહેનો પોતાના વણાઈ ચા જસમાં યથાયો ય થોડો ઘટાડો કે વધારો કરી તે
સરભર કરી લે છે પણ પડતર કંમતમાં મહ વનો ફેરફાર થાય તો તે વેચાણ
ભાવમાં યો ય વધારા કે ઘટાડા સાથે ાહકો પર પસાર કરવામાં આવે છે .

તમારે તમારા વેચાણ ભાવ શા માટે ઘટાડવા ઇએ ? દાખલા ત રકે
ાહકો ૧૦૦ િપયે કલોના ભાવે િલ ત પાપડ ખરીદવા રા
હોય તો તમારે તે શા માટે ૬૦ િપયે કલોના ભાવે વેચવા ઇએ ?
િલ ત સં થા નફો કરવાના હેતુથી ચાલતી સં થા નથી. વધુમાં વધુ નફો
કમાઈ લેવો એ અમા ં યેય નથી. અમે એવું માનીએ છીએ કે પોતાની પાસેથી
વાજબી કરતા વધુ ભાવ કોઈ પણ ન લે તેની ખાતરી મેળવવાનો ાહકોને
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મૂળભૂત અિધકાર છે .

તમે હેર ખબર અને િસિ પાછળ ખૂબ પૈસા ખચતા હશો ?
સામા ય રીતે રો જંદી વપરાશની ચીજ બનાવતા એકમ પોતાના ોસ ટન
ઓવરના ૪ થી ૬ ટકા ટલી રકમ હેરાત અને િસિ પાછળ ખચતા હોય
છે. િલ ત સં થામાં આ ખચને પોતાની ચો ખી વેચાણ આવકના ૧ થી ૧.૫
ટકા કરતા વધવા દેવામાં આવતો નથી.

તમે હેર ખબર પાછળ શા માટે આટલા બધા પૈસા વેડફો છો ? આ
પૈસાની બચત કરી કોઈ સારા કામ માટે તે ન વાપરી શકાય ?
હેરાત અને િસિ એ ાહકના વપરાશની કોઈ પણ ચીજ બનાવતા એકમ
માટે તેની વૃિ નો નાનકડો છતાં ખૂબ અગ યનો અને લગભગ અિનવાય એવો
િહ સો છે . આપણે તેને આપણાં રોજના ભોજનમાં િવટાિમનની સાથે સરખાવી
શકીએ. આપણે ભલે રોજ બરાબર સમતુિલત આહાર લઇએ, તેમાં ોટીન,
કાબ હાઈડે સ, તૈલી પદાથ વગેરેનું યો ય માણ ળવીએ, પણ આપણે
િવટાિમન કે બહુ ન વા માણમાં જ લેવાના હોય છે તે ન લઇએ તો
આપણી હાલત શું થાય ? થોડા સમયમાં જ આપણે તંદુર ત રીતે વવાની
તાકાત ગુમાવી બેસીએ અને પંગુ બની જઈએ. તે જ રીતે ાહક વપરાશની
ચી બનાવતા એકમ
હેરાત કે િસિ કરવાનું છોડી દે તો તેઓ તંદુર ત
રહી ન શકે . િલ ત સં થા હેરાત કે િસિ ની વૃિ બંધ કરે તો તે
સં થાની બમારી માટે ખુ લા આમં ણ સમાન હશે અને એ બમારી હેરાત
કે િસિ માટે થતા ખચ કરતા ઘણી વધારે ખચાળ પુરવાર થશે.

નાણાકીય વહીવટ
િલ ત સં થામાં અ યાર સુધીમાં કેટલું મૂડીરોકાણ થયું છે ?
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બહેનોએ કેટલા શેર ખરી ા છે ? બ રમાંથી કેટલા નાણા ઊભા
કરવામાં આ યા છે ?
િલ ત સં થા પાસે કોઈ શેર મૂડી નથી. િલ ત સં થા કંપનીઝ એ ટ હેઠળ
ર જ ટર થયેલ કંપની નથી કે કૉ-ઑપરે ટવ સોસાયટીઝ એ ટ હેઠળ ન ધાયેલ
સહકારી મંડળી નથી. િલ ત સં થા િવશે બધાને નવાઈ લાગે તેવી ત ન સાચી
વાત એ છે કે સં થામાં ન તો બહેનોએ કે ન તો બી કોઈએ પોતાની કોઈ મૂડી
રોકી છે . િલ ત સં થા સોસાયટીઝ ર જ ટેશન એ ટ હેઠળ ર જ ટર થયેલ એક
સોસાયટી છે પરંતુ આ સોસાયટીની થાપના કોઈ પણ કારના કૉપસ િવના
એટલે કે કોઈના તરફથી મળેલ દાન કે ફંડ -ફાળા િવના થયેલ છે .
વગર મૂડીએ શ થયેલ આ સં થાએ પોતાના કામની શ આત ઉછીના
મેળવાયેલ પૈસાથી કરી છે અને યારથી આજ સુધી તેનું કામ ઉછીના મેળવાયેલ
પૈસાથી જ ચાલતું આ યું છે . આ પણ સં થા બૅ ક અને અ ય સાધનો પાસેથી
મળતા િધરાણ અને શાખના આધારે જ પોતાની તમામ કામગીરી ચલાવે છે .

અરે, શું વાત કરો છો. મૂડી િવના તે કોઈ ધંધો કેવી રીતે શ થાય કે
ચાલી શકે ? તમે આ બાબતમાં જરા િવગતવાર માિહતી આપશો ?
િલ તના કામની શ આત તા. ૧૫મી માચ, ૧૯૫૯ના રોજ કોઈ પણ કારના
લખાણ િવના એક અિવિધસરના મંડળ તરીકે અને ઉછીના મેળવાયેલ ૮૦
િપયા સાથે થઈ હતી. આ પૈસા આકરા યાજ સાથે પરત કરાયા હતા. યાર
પછી કોઈ પણ કામ માટે યારે યારે જ ર પડે યારે ઇતી નાની-મોટી રકમ
આજુબાજુમાં રહેતા લોકો પાસેથી ઉછીની લેવામાં આવતી હતી અને અને તે
સમયસર પાછી ચૂકવી દેવામાં આવતી હતી. કામકાજ થોડું યવિ થત થયા બાદ
નાણા ધીરધારનો ધંધો કરતી શરાફી પેઢીઓ પાસેથી યા પૈસા લેવાનું શ
કરવામાં આ યું હતું . ભૂતકાળમાં આ રીતે ઘણા વષ સુધી શરાફી યા
િલ તનું કામ ચા યું હતું.
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સાત વષ બાદ ૧૯૬૬ની સાલમાં સં થાની વૃિ ને િવિધસરની બનાવવામાં
આવી. જ રી આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશન તૈયાર કરી કોઈ પણ કારના
કૉપસ એટલે કે ભંડોળ િવનાની સોસાયટી બનાવવામાં આવી. આ સોસાયટીને
એટલે કે િલ તને ખાદી અને ામો ોગ પંચની મા યતા મળી. મા યતા મ ા
પછી સં થાએ પંચના િનયમો માણે પંચ તરફથી શરતો મૂકવામાં આવે તે
મા ય રાખી પંચ પાસેથી લોન મેળવવાનું શ કયુ . સં થાને ખાદી અને
ામો ોગ પંચ પાસેથી યારે યારે કોઈ લોન મળી છે તે તમામ લોન
અનુકૂળ સમયે યાજ સાથે ફરી ભરપાઈ કરી દેવામાં આવી છે.
ભારત સરકારે ખાદી અને ામો ોગ પંચના ધારા-ધોરણમાં ફેરફાર કય છે.
અગાઉ પંચ પોતાના ભંડોળમાંથી બધી સં થાને સીધી લોન આપતું હતું . નવી
યવ થા માણે બધી સં થાને ઇતું િધરાણ યાપારી બૅ કોના સમૂહ પાસેથી
ખાદી અને ામો ોગ પંચની ઇ ટરે ટ સબિસડી કીમ હેઠળ મળે છે. આ
યોજના માણે યાપારી બે કો કોઈ શરતો અને સાવચેતી સાથે બી કોઈને
િધરાણ આપે તે જ રીતે િલ તને િધરાણ આપે છે . ફરક એટલો જ છે કે આ
િધરાણ પર યાજ ચૂકવવાનું થાય તેનો કેટલોક િહ સો ખાદી અને ામો ોગ
પંચ પોતે ભોગવે છે. બે કો િધરાણ આપે છે તે તમામ િધરાણ િલ તની
અ યામતોને ગીરવે લઈને આપે છે એટલે બે કોને પોતાની સલામતીની કોઈ
િચંતા નથી.
અગાઉ ખાદી અને ામો ોગ પંચ પાસેથી સીધી લોન અને હાલ બે કો પાસેથી
િધરાણ મળવા છતાં સં થાની મુંબઈ મુ ય શાખા અને અ ય કેટલીક શાખાઓ
ારા વખતોવખત શરાફી લોન અને અ ય કારે કામચલાઉ િધરાણ કે શાખ
સગવડ સં ગો અનુસાર મેળવવામાં આવતી રહે છે.

સં થાએ મેળવેલ િધરાણ હાલ કઈ સપાટીએ પહો યું છે ?
સં થા હંમેશા બહુ જ સલામત સપાટીની અંદર રહીને પૈસા ઉછીના લે છે .
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સં થાએ બાકી ચૂકવવી રહેતી લોન, શાખ અને અ ય ઉધારીનું માણ તેના કુલ
ટન ઓવરના ૪ ટકાથી પણ ઓછું રાખવામાં આવે છે .

કદાચ સં થાની પવૃિ એકાએક સમેટી લેવી પડે તો સં થાના
લેણદારો, િધરાણ આપનારાઓ અને મણે પૈસા લેવા બાકી છે એવા
વેપારીઓની હાલત કેવી થાય ?
તે બધા પૂરેપૂરા સલામત છે કેમ કે સં થા પાસે તેણે ચૂકવવાપા થતી તમામ
લેણી રકમ કરતાં ઘણી વધારે થાવર અને જંગમ િમલકત છે . હકીકતમાં
સં થાને કોઈ અિનવાય કારણસર તેની વૃિ સમેટી લેવી પડે તો બધાને
ચુકવણી કયા પછી તેની પાસે ઘણું મોટું ભંડોળ બચે તેમ છે.

આ વધેલ પૈસા શું બહેનો સરખા ભાગે વહચી લેશે ?
નિહ. િલ ત સં થાના આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનમાં એવી પ
ગવાઈ કરવામાં આવી છે કે કોઈ કારણસર સં થાને તેની વૃિ બંધ
કરવી પડે તો તેની બધી જવાબદારી અદા કયા પછી કોઈ ભંડોળ બચે તે
સં થાના સભાસદ બહેનોમાં વહચવામાં નિહ આવે પણ િલ ત વા જ યેય
અને આદશ ધરાવતી હોય તેવી બી કોઈ સં થાને સ પી દેવામાં આવશે.

તમારી આિથક નીિતની પરેખા આપશો ?
સં થાની આિથક નીિતના ચાર મુ ય મુ ા છે .
(૧) સં થાને ટલી આવક થાય તેટલી પૂરેપૂરી ખચ નાખવી. સં થાએ પોતે ન
કદી કોઈ બચત કરવી, ન કોઈ પૈસા ભેગા કરવા કે ન ભિવ યમાં ઊભી થઈ શકે
તેવી મુ કેલીને પહ ચી વળવા કોઈ ક ટીજ સી ભંડોળ ઊભું કરવું.
(૨) સં થા પોતે ટલો ખચ કરે તેટલું તેણે જ ર કમાઈ લેવું . સં થાનો કુલ ખચ
કામચલાઉ ધોરણે તેની આવક કરતા વધારે થઈ શકે પણ કુલ ખચ અને આવક
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વ ચેનો આ ગાળો કોઈની પાસેથી દાન, મદદ, ા ટ કે સબિસડી મેળવીને પૂરવો
નિહ. એ ખાધ તો સં થાએ ત મહેનતથી કમાઈને જ પૂરી કરવી રહે.
(૩) સં થા યારે ટલું જ રી લાગે તેટલું િધરાણ કે શાખ મેળવી શકે છે કે
ઉધાર-ઉછીનું લેવાનો યવહાર રાખી શકે છે. પણ સં થાએ હંમેશા પોતાના દેવા
પર બાજ નજર રાખવી રહે છે અને વહેલી તકે પોતાનું બધું દેવું ભરપાઈ કરી
આપવું રહે છે .
(૪) સં થા યારે કોઈ પણ બહારની ય તને કે પાટ ને કોઈ લોન, િધરાણ,
શાખ, કે નાણાકીય ગેર ટી આપી શકે નિહ કે તેને કોઈ પણ ચીજ ઉછીની-ઉધાર
આપી શકે નિહ. ઉધાર વેચાણ કરવા પર પહેલેથી જ કડક િતબંધ રખાયો છે .

તમારે યાં નાણાકીય િનણયો કેવી રીતે લેવામાં આવે છે ?
સં થાની નાણાકીય િશ ત સમજવા વી છે . સં થા ૧૯૫૯માં શ થઈ તેના
પહેલા દવસથી આજ સુધી દર મિહને વો તે મિહનો પૂરો થાય કે તુરંત તે
મિહનાનું સરવૈયું અને આવક- વક ખાતું તૈયાર કરવામાં આવે છે . સં થાની
યેક શાખા અને િવભાગ માિસક ધોરણે પોતાનો િહસાબ રાખે છે , છપાવે છે
અને આ માિસક રપૉટના આધારે પોતાના નાણાકીય િનણય લે છે . સં થામાં
અલબ ઑ ડટ થયેલા વાિષક િહસાબો અને વાિષક સરવૈયું તૈયાર થાય છે
પણ સં થામાં નાણાકીય િનણય લેવામાં માિસક રપૉટ જ ચાવી પ ભાગ ભજવે
છે.

મિહનો પૂરો થયા પછી કેટલા વખતે માિસક સરવૈયું તૈયાર થાય છે ?
સં થાનો િનયમ એવો છે કે સં થાની દરેક શાખાના અને દરેક િવભાગના
એકાઉ ટ ટે યેક કેલે ડર મિહનાના છે લા દવસની સાં તે કેલે ડર મિહનાનું
પોતાની શાખા/િવભાગનું માિસક સરવૈયું અને આવક- વક ખાતું તૈયાર કયા
પછી જ ઑિફસ છોડવી.
કોઈ કારણસર તેમ ન થઈ શકે તો તે
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શાખા/િવભાગે માિસક િહસાબ તૈયાર ન થાય યાં સુધી પોતાનું બધું કામકાજ
બંધ રાખવું અને િહસાબ તૈયાર થયા પછી જ કામ શ કરવું . એટલે કે કોઈ
શાખાનો યુઆરી મિહનાનો િહસાબ તા. ૩૧મી યુઆરીની રા ે તૈયાર ન
થાય તો તે શાખા તા. ૧લી ફે ુઆરીથી બંધ રહે અને િહસાબ તૈયાર થાય પછી
જ શ થાય. આ સં થાનો કડક િનયમ છે અને શ આતથી એટલે કે માચ
૧૯૫૯ના પહેલા મિહનાથી તેનું િવના અપવાદ પાલન થાય છે.

િલ ત સં થામાં અંદર અંદરનો નાણાકીય યવહાર કેવી રીતે ચાલે
છે ?
િલ ત સં થા િવકેિ ત ધોરણે ચાલે છે . સં થાના તમામ ઉ પાદન કે એટલે
કે શાખાઓ અને િવભાગો પૂરેપૂરા વાય , વસંચાિલત અને વિનભર એકમો
છે. દરેક કે ોએ પોતાનો નફો કે ખોટ પોતે જ ભોગવવા રહે છે અને તે અ ય
કોઈ કે પર પસાર કરી શકાતા નથી. દાખલા તરીકે લખનૌ શાખાને કોઈ
નફો કે નુકશાન થાય તે તે લખનૌ શાખાના બહેનોએ જ ભોગવવા રહે છે અને
તેની કોઈ અસર હૈદરાબાદ શાખાના નફા કે નુકશાન પર થતી નથી.
આમાં એક વાત સમજવા વી છે કે મોટા શહેરો અને મેટોપોિલટન િવ તારોના
ક સામાં યાં આવેલી બધી શાખાઓ અને િવભાગોને નાણાકીય િ એ એક જ
ગણવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે મુંબઈ-થાણે િવ તારમાં આવેલી બધી
શાખાઓ નાણાકીય િ એ એક જ એકમ ગણાય છે એટલે કે આ તમામ
શાખાઓના નફો/નુકશાન એકિ ત કરવામાં આવે છે અને તે આ બધી શાખાના
બહેનો પોતાની વ ચે વહચી લે છે. તે જ રીતે કલક ાની બધી શાખાના બહેનો
એ બધી શાખાઓ એક જ હોય તે રીતે પોતાના નફા/નુકશાનનો સરવાળો કરી
સંયુ ત રીતે ભોગવે છે .
શહેરોમાં એકથી વધુ શાખા હોય યાં બધે આ જ
રીતે કામ ચાલે છે .
આ બધાં નાણાકીય એકમ

યેક પોતાનો નાણાકીય વહીવટ પોતે ચલાવે છે
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અને બલકુલ વાય પણે પોતાના નાણાકીય િનણય લે છે. બધી શાખાઓ અને
િવભાગો અલબ એક બી ની સાથે સંપ -સહકાર રાખીને જ ચાલે છે પણ એક
બી ની નાણાકીય બાબતોમાં દખલ કરતા નથી કે પરાવલંબી બનતા નથી.
સં થાની કોઈ પણ શાખા/િવભાગને પરાવલંબી બનવાની છૂટ નથી.
સં થાના મુખ અને સે ટલ ઑિફસ યેક શાખા/િવભાગની નાણાકીય િ થિત
પર બાજ નજર રાખે છે અને યારે જ રી લાગે યારે ત કાળ પગલા લઈ
પ રિ થિતને કાબુ બહાર જતી અટકાવે છે . સં થાના મુખ કોઈ આદેશ આપે
તે છે લો શ દ ગણાય અને તેનું બધાંએ પાલન કરવું જ રહે છે.

બહેનો ‘વણાઈ‘ અને ‘વધારાની વણાઈ‘ લે છે તે શું છે ? તેનો
અથ બરાબર સમ વશો ?
િલ ત સં થામાં વણાઈ અને વધારાની વણાઈ શ દનો એક ખાસ અથ થાય
છે. સં થામાં મોટા ભાગના બહેનો પાપડ વણવાનું કામ કરે છે . આ વણવાના
કામના બદલામાં મળતી રકમને તેઓ વણાઈ તરીકે ઓળખાવે છે . આ વણાઈ
શ દ બધાંને એટલો બધો ગમી ગયો છે કે વણવા િસવાયની કામગીરી કરતાં
બહેનો પણ પોતાને મળતી રકમને વણાઈ તરીકે ઓળખાવે છે . દાખલા તરીકે
મસાલા િવભાગ કે ડટરજ ટ િવભાગમાં વણવાનું કોઈ કામ ન થતું હોવા છતાં તે
િવભાગના બહેનો
કોઈ રકમ પોતે મેળવે તેને પોતાની વણાઈ તરીકે
ઓળખાવે છે. એ જ રીતે સં થાના મુખ કે સંચાિલકા બહેનો પોતાની કામગીરી
બદલ વણાઈ મેળવે છે . ટૂંકમાં કહીયે તો સં થાના માિલક-સ યો સં થામાં
પોતાની કામગીરી બદલ
કોઈ રકમ િનયિમતપણે લે તે વણાઈ તરીકે
ઓળખાય છે . વણાઈ હંમેશા કામના માણમાં મળે છે અને રો રોજ રોકડ
રકમ તરીકે લેવામાં આવે છે.
વધારાની વણાઈ એ બીજું કંઈ નથી પણ રાબેતા મુજબની વણાઈ ઉપરાંત
લેવામાં આવતી વણાઈ છે . સામા યપણે રાબેતા મુજબની વણાઈ રો રોજ
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લેવામાં આવે છે યારે વધારાની વણાઈ લાંબા ગાળે કોઈ એક વખતે લેવામાં
આવતી સામટી મોટી રકમ હોય છે . વધારાની વણાઈ અગાઉના સમયમાં
સોના/ચાંદીના દાગીના કે અ ય ચીજ વ તુના પમાં લેવામાં આવતી હતી પરંતુ
હાલ ઘણાં વષ થી એકાઉ ટ પેયી ચેકના પમાં લેવામાં આવી રહી છે . કોઈ કોઈ
વખતે બધાં બહેનો એકી સાથે વધારાની વણાઈ લેતા હોય છે તો કોઈ કોઈ
વખતે એક પછી એક વારાફરતી લઈ થોડા મિહનામાં વધારાની વણાઈનું રાઉ ડ
પૂ ં કરતા હોય છે.
ઘણાં લોકો વધારાની વણાઈને નફાની વહચણી માનવાની ભૂલ કરે છે . પણ ખરી
હકીકત જુદી છે . નફો તો એક વાર થવો ઇએ. તે પછી જ તેની વહચણી કરી
શકાય. નફો ન થયો હોય તો તેની વહચણી ન થઈ શકે. વધારાની વણાઈ
લેવામાં ભિવ યમાં થનારી આવકની અપે ાએ અગાઉથી જ તેની વહચણી કરી
લેવામાં આવે છે . તેને નફાની વહચણી કેવી રીતે કહેવાય ? અપે ા માણે
ભિવ યમાં આવક ન થાય તો બહેનોએ પોતાની રાબેતા મુજબની વણાઈમાં કાપ
મૂકીને સં થાની આવક- વકના પ લા સરખા કરવા પડે છે તે કોઈએ ભૂલવું ન
ઇએ.

બહેનોએ કેટલી વણાઈ લેવી તે યા ધોરણે ન ી થાય છે ?
વણાઈ ચા જસ સં થાના કુલ ઉ પાદન ખચનો એક અગ યનો િહ સો છે .
સામા ય પણે સં થાના કુલ ખચમાંથી કાચા માલ પાછળ ૫૦ થી ૫૫ ટકા અને
વણાઈ ચા જસ પાછળ ૨૦ થી ૨૫ ટકા ખચવામાં આવે છે . બાકીની ૨૦ થી
૩૦ ટકા રકમ જ યાનું ભાડું , ટા સપોટ ખચ, વીજળીનું બલ, ટાફનો પગાર
વગેરે બાકીના ઇતર ખચા પાછળ ય છે.
સં થાના કુલ ઉ પાદન ખચમાંથી મોટા ભાગનો ખચ એવો છે કે ના પર
બહેનો કોઈ અંકુશ રાખી શકે નિહ. તેમાં એક યા બી કારણે વધારો-ઘટાડો
થયા કરે છે . વણાઈ ચા જસ એક જ એવી બાબત છે કે ના પર બહેનો અમુક
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અંશે લગામ રાખી શકે. આથી યારે યારે ઉ પાદન ખચમાં સહન થઈ શકે
તેટલો વધારો થાય યારે બહેનો પોતાની વણાઈમાં ઘટાડો કરીને આવક- વકને
સરભર કરે છે અને ઉ પાદન ખચમાં સાધારણ ઘટાડો થાય તો તે પોતાની
વણાઈ વધારીને ભોગવી લે છે . વણાઈ ચા જસમાં સાધારણ વધારા ઘટાડા વડે
આવક- વકને સરભર કરવા પાછળનો મુ ય હેતુ બ રમાં પાપડના વેચાણ
ભાવ બને યાં સુધી િ થર રાખવાનો અને ાહકને અવાર નવાર ભાવમાં નાના
વધારા-ઘટાડા વડે હેરાન ન કરવાનો છે . યારે યારે ઉ પાદન ખચમાં મોટા
ફેરફાર થાય યારે તો તે વેચાણ ભાવમાં વધારા-ઘટાડા વડે ાહકો પર પસાર
કરવા જ રહે છે .
સં થાના મુખ અને સંચાિલકા બહેનો કાચા માલના ભાવ પર અને અ ય ખચા
પર અને દર મિહનાની આખરે તૈયાર થતાં માિસક બૅલે સ શીટમાંથી ઉપસતી
િ થિત પર બરાબર નજર રાખે છે અને સં ગોનો િવચાર કરીને વણાઈમાં
વધારો કે ઘટાડો કરવાનો િનણય લે છે . આવા િનણયમાં બહેનોની સવસંમિત
હોય તો જ તેને અમલી બનાવવામાં આવે છે કેમકે િલ તની િવચારસરણી
અનુસાર પોતાની વણાઈમાં વધારો કે ઘટાડો કરવાની સ ા મા બહેનો પાસે જ
છે, અ ય કોઈ પાસે નથી.
વણાઈના દર યેક શાખા અને િવભાગ પોતાની નાણાકીય િ થિત તપાસીને
ન ી કરે છે એટલે તે અલગ અલગ હોય છે.

રો જંદી વણાઈ વધારવી કે ઘટાડવી અથવા વધારાની વણાઈ યારે,
કેવી રીતે અને કેટલી લેવી એ કોના હાથની વાત છે ? શું શાખાના
સંચાિલકા બહેન કે સં થાના મુખ મનફાવતો િનણય લઈ તમામ
બહેનો પર તે લાદી શકે? શું બધાં બહેનો સંચાિલકા કે મુખ કહે તે
માનવા બંધાયેલ છે ?
િલ

ત સં થાની િવચારસરણીથી પૂરેપૂરી વાકેફ ન હોય તેવી બહારની
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ય તને અને સં થા સાથે ઓત ોત ન થયા હોય તેવા બહેનોના મગજમાં
આવા સવાલ ઘણી વખત ઊભા થતા હોય છે . સં થા િવશે ગેરસમજ હોય તો જ
આવા સવાલ ઉપિ થત થાય.
સં થાની િવચારધારા આ બાબતમાં બહુ પ છે . પોતે પોતાની રો જંદી વણાઈ
વધારવી કે ઘટાડવી, કેટલો ફેરફાર કરવો, યારે કરવો અને વધારાની વણાઈ
યારે અને કેટલી લેવી એ વાતનો િનણય લેવાની તમામ સ ા મા બહેનોની
જ છે અને તેઓએ સવસંમિતથી જ આવા િનણય લેવા રહે છે . સં થામાં બધાં
બહેનોના હ સરખા છે એટલે કોઈ એક બહેન કે બહેનોનું એક જૂથ બાકીના
બહેનો પર પોતાની વાત લાદી શકે નિહ કે મનમાની કરી શકે નિહ.
સં થા યારે નાની હતી યારે વણાઈમાં વધારા-ઘટાડા કે વધારાની વણાઈને
લગતા બધા િનણય તે સંગે હાજર હોય તેટલા બહેનો સાથે મળીને લેતા હતા.
સં થામાં બહેનોની સં યા વધવાની સાથે આવી મી ટંગ બોલાવવાનું શ ય ન
રહેવાથી એ િનણય લેવાની જવાબદારી ધીમે ધીમે સંચાિલકા બહેનો અને
સં થાના મુખ પર આવતી ગઈ. તેઓ ભલે આ િનણયો લે છે પણ તેઓ કદી
વાજબી કારણ િવનાના કે મનફાવતા િનણય લેતા નથી. તેઓ નાણાકીય સં ગો
અને બધા બહેનોનું િહત અને બધા બહેનોની મર યાનમાં લઈને જ
વણાઈના િનણયો લે છે. ઓ એવું િવચારતા હોય કે સં થાના મુખ કે
સંચાિલકાઓ મનફા યા િનણયો લે છે અને બધાં બહેનો તેમનું કહેવું માનવા
બંધાયેલ નથી તેમણે એક વાત જ ર યાદ રાખવી ઇએ કે સં થાના મુખ
અને સંચાિલકા બહેનોની પહેલી ફરજ સં થાના બહુ બોલકા ન હોય અને
પોતાના િહતની વાત ગર ગર ને કરતાં મને ન આવડતું હોય તેવા બહેનો
યે હોય છે અને આ બહેનોનું અિહત થતું હોય તેવી કોઈ દરખા ત સં થામાં
વીકાય ન બની શકે .

બહેનોને પોતાની આવક વધારવી હોય તો તેઓ િલ ત પાપડના
ભાવ વધારી સહેલાઈથી પોતાની વણાઈ વધારી શકે છે. તેમાં વાંધો
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શું છે ?
િલ ત સં થા એવું ઢ પણે માને છે કે ાહક એ રા છે અને સારામાં સારી
ગુણવ ા ધરાવતી ચીજ સૌથી વધુ વાજબી ભાવે મેળવવી એ ાહકનો મૂળભૂત
હ છે. પોતાના ય તગત ફાયદા માટે ાહકને ખંખેરી કાઢવાની વાત
બહેનોને હરગીઝ મંજૂર નથી. િલ ત પાપડની ભલે ગમે તેટલી જ બર માંગ
હોય, માલની ખચ હોય તો પણ બ રનો ગેરલાભ ઉઠાવાય નિહ. કોઈ પણ રીતે
વધુમાં વધુ પૈસા કમાઈ લેવા એ િલ તના બહેનોનું યેય નથી.

વધારાની વણાઈ લેવાની થા શા માટે શ કરવામાં આવી હતી ?
તેની પાછળનું ખ ં કારણ સમ વશો ?
િલ ત સં થામાં આગળ પાછળનો ઘણો િવચાર કરીને વધારાની વણાઈ
લેવાની થા શ કરવામાં આવી હતી. રાબેતા મુજબની રો જંદી વણાઈ કરતાં
વધારાની વણાઈ લેવાની થા વધુ ચ ડયાતી છે . રો જંદી વણાઈના ક સામાં
દરેક બહેનો પોતે કરેલા કામના માણમાં વણાઈ લે છે એટલે કે મણે વધુ કામ
કયુ હોય તેઓ વધુ અને મણે ઓછું કામ કયુ હોય તેઓ ઓછી વણાઈ લે છે .
કોઈ બહેન પોતાની કોઈ મૂંઝવણ-મુ કેલીના કારણે થોડા દવસ સં થાનું
કામ ન કરી શકે તો તેને કોઈ આવક થતી નથી. આ િ થિતને ટાળવા માટે
વધારાની વણાઈ લેવાની અને કોણે કેટલું કામ કયુ છે તે યાનમાં લીધા િવના જ
બધાં બહેનોએ એક સરખી જ વધારાની વણાઈ લેવાની થા શ કરવામાં
આવી હતી. અલબ આ સારી થાનો ગેરલાભ લેવાની કોઈને લાલચ ન થાય
તે બહેનો ઘણી વખત ચો સ પૂવશરત મૂકે છે પરંતુ મને વધારાની વણાઈ
મળવી ઇએ તેમને તે જ ર મળે તે હંમેશ વામાં આવે છે .
હકીકતમાં બહેનો યારે સં થામાં ડાય છે યારે તેઓ િત ા લે છે કે હું
સામૂિહક માિલકીનો િવશાળ અથ અપનાવીશ. અને મને બી કરતાં વધારે મળે
તે વાને બદલે મારા કરતાં કોઈ પણ બહેનને ઓછું ન મળે તેનું હું યાન
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રાખીશ. બધાં બહેનોને મળતી એક સરખી વધારાની વણાઈ આ િત ાના
અનુસરણ તરફ આગેકદમ છે.

ઉ પાદન
િલ ત પાપડ રો રોજ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે તે અમને
સમ વશો ?
િલ ત સં થામાં ઉ પાદન એ સતત ચાલતી યા છે. સં થામાં કામકાજની
શ આત વહેલી સવારે ૪.૦૦ - ૪.૩૦ની આસપાસ શ થઈ ય છે .
કામકાજની શ આત હંમેશા આચાય િવનોબા ભાવેએ તે રચેલી અને તેમને
ખૂબ ગમતી એવી સવ ધમ ાથના “ઓમ ત સત્ ી નારાયણ તૂ, સિવતા
પાવક તૂ”ના સમૂહ ગાન સાથે કરવામાં આવે છે . સં થામાં હાજર હોય તે બધા
આ ાથનામાં ડાય છે .
થમ તબ ામાં લોટને ખારા-મીઠાના પાણી વડે બાંધવામાં આવે છે અને પછી
આ લોટને સરખી રીતે ખાંડી તેના મોટા પ ડા તૈયાર કરવામાં આવે છે . આ
લોટના પ ડામાંથી પોતાને ઇએ તેટલો લોટ વજન કરીને પાપડ વણવાવાળા
બહેનો પોતાને ઘરે લઈ ય છે .
બી તબ ામાં બહેનો પોતાને ઘેર બેસીને પાપડ વણે છે અને યાં સારો
તડકો અને હવા આવતા હોય તેવી ખુ લી અને ચો ખી જ યામાં તેને સૂકાવે છે .
આ સૂકવેલ પાપડ તેઓ બી દવસે સવારે લઈ આવી સં થામાં પાછા આપે
છે, પોતાને ટલી વણાઈ લેવાની થતી હોય તે લે છે અને સાથે ફરી વણવા માટે
બી લોટ લેતા ય છે .
ી તબ ામાં સં થામાં આવેલા તા પાપડનું ચે કંગ કરી તેને પેક કરવામાં
આવે છે અને તૈયાર પાપડના પૅકેટ વેચાણ માટે બ રમાં અથવા સે સ ડેપો પર
મોકલવામાં આવે છે.
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ઉ પાદનનું રો જંદું કામ કેવી રીતે કરવું તેના કોઈ ધારાધોરણ છે ?
બહેનોએ પોતાના ત અનુભવના બોધપાઠના આધારે આ રો જંદા ઉ પાદન
માટે પાકા ધારા-ધોરણ ઘડી કા ા છે . લોટમાં મસાલો કરવા માટે ચો સ
સાઈઝના ડ બા વાપરવામાં આવે છે . યેક ડ બામાં ૧૧ કલો લોટ અને ન ી
કરાયેલ મસાલા વજન કરીને ઉમેરવામાં આવે છે . અગાઉથી તૈયાર કરી રખાયેલ
ખારા-મીઠાનું પાણી ટલું ઇએ તેટલા માણમાં જ ઉમેરવામાં આવે છે . સમય
બચાવવા અને કામની ઝડપ વધારવા લોટમાં મસાલા કરવાનું કામ આગલા
દવસે આટોપી લેવામાં આવે છે થી વહેલી સવારે લોટ બાંધવાનું કામ જલદી
જલદી થઈ શકે.
યારે આ ૧૧ કલો કોરા લોટમાં મસાલા અને પાણી ઉમેરી લોટ બાંધવામાં
આવે યારે બંધાયેલ લોટનું વજન લગભગ ૧૭ કલો થવું ઇએ. લોટ બરાબર
બંધાયેલો અને ખંડાયેલો છે કે નિહ તે મા નજરે વાથી યાલમાં આવી ય
છે અને તેના માટે બહુ આવડતની જ ર પડતી નથી.
સામા ય રીતે પાપડ વણવા અને સૂકવવામાં યેક ૧ કલો બાંધેલ લોટમાંથી
૧૮૦ ામ પાણી ઊડી ય છે અને ૮૨૦ ામ તૈયાર સૂકા પાપડ મળે છે તેવો
બહેનોનો ૧૯૫૯ની સાલથી આજ સુધીનો અનુભવ છે . આમ છતાં બહેનોએ
પાપડના ઉતારા માટે ૮૧૦ ામનું ધોરણ ન ી કયુ છે એટલું જ નિહ પણ વધુ
૧૦ ામની છૂટ ન ી કરી ૮૦૦ ામનો ઉતારો તો ઓછામાં ઓછો મળવો
ઇએ એવું ઠરાવેલું છે. પાપડ વણનાર બહેનો ૮૦૦ ામથી પણ ઓછા
પાપડ લાવે તો તેમના માટે ઘટ બલ બને છે .

આ ઘટ બલ શું છે ? તે શા માટે બનાવવામાં આવે છે ? ઘટ બલથી
પાપડ વણનાર બહેનને અ યાય સહન કરવો પડે છે ? ઘટ બલ ન
બનાવવામાં આવે તો શું થાય ?
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ઘટ બલ બનાવવાની થા કોઈ બહારની ય તએ નિહ પણ ખુદ પાપડ વણનાર
બહેનોએ પોતાના િહતનું ર ણ કરવા સં થાની શ આતથી દાખલ કરેલી થા
છે. આ થા અનુસાર બહેન એક કલો લોટ દીઠ ૮૦૦ ામ વજનના પાપડ
પાછા ન લાવે તેમના માટે તેઓ ટલા પાપડ ઓછા લા યા હોય એટલે કે ઘટ
પડી હોય તેટલા જ થાનું બલ બને અને તે બલના પૈસા તેમણે ભરવા રહે .
દાખલા તરીકે એક બહેન ૩ કલો લોટ લઈ ય છે તો તેમણે ૨૪૦૦ ામ
પાપડ પાછા લાવવા ઇએ. પણ તેઓ ૨૪૦૦ ામના બદલે ૨૦૦૦ ામ
પાપડ જ લઈ આવે તો તેમના નામનું ૪૦૦ ામ પાપડનું છૂટક વેચાણ ભાવનું
બલ બને અને તે બહેને તેટલા પૈસા ભરવા રહે .
િલ ત સં થા એ પાપડ વણનાર બહેનોની પોતાની માિલકીની સં થા છે
એટલા માટે તેમાં આવો િનયમ કરવો અિનવાય બની ય છે . આવો િનયમ
ન હોય તો શું થાય ? માનો કે એક શાખાના ૩૦૦ બહેનોમાંથી ૨૯૦ બહેનો
ધોરણ માણે ૮૦૦ ામ લેખે પાપડ લાવે છે અને ૧૦ બહેનો ૭૫૦ ામ લેખે
પાપડ લઈ આવે છે તો આ ૧૦ બહેનો ટલા ઓછા પાપડ લઈ આવે તેની ખોટ
બાકીના ૨૯૦ બહેનોએ ઉપાડવી રહે છે કેમકે િલ ત બહેનોની સામૂિહક
માિલકીની સં થા હોવાથી એક બહેન નુકશાન કરે તેનો બોજ બાકીના બહેનો
પર આપમેળે આવી ય છે . તેઓ શા માટે આ નુકશાની સહન કરે ? અને
બી દવસથી તેઓ પણ ૭૫૦ ામ લેખે પાપડ લઈ આવવાનું શ કરે તો
બધાં બહેનોની વણાઈ ઘટે અને પ રિ થિત બગડતા શાખાને ખોટ ય તો થોડા
દવસમાં તે આપમેળે બંધ પડી ય કેમકે સં થામાં નોટ છાપવાનું કોઈ મશીન
નથી કે પૈસા ગમે યાંથી આવતા જ રહે . આમ ઘટ બલ એ યાયનું પગલું છે
અને પાપડ વણનાર દરેક બહેનનું િહત તેનાથી સચવાય રહે છે.

ભલે ઘટ બલ બનાવવામાં આવે પણ તે પાપડના છૂટક વેચાણભાવે
શા માટે બનાવવામાં આવે છે ? વેપારી વેચાણભાવે કેમ નિહ ? એ
પાપડ વેચાયા હોત તો પણ સં થાને તો વેપારી વેચાણભાવ લેખે જ
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પૈસા મ ા હોત ને ?
ઘટ બલ પાપડના છૂટક વેચાણભાવે બનાવવા પાછળનું ખ ં કારણ કોઈ પણ
બહેનને ઇરાદાપૂવક આવું કરતાં રોકવાનો છે . કોઈ બહેન ખોટા ર તે ચડી
ણી ઇ આવું કરવા ય તો તેમને જરા પણ લાભ ન રહે તેની ખા ી
રાખવા માટે આ િનયમ બનાવાયેલ છે .

પાપડ વણનાર બહેનને ઘરનું તેલ વાપરવાનો ઘણો ખચ થાય છે. શું
સં થા તેલ ન આપી શકે ? કંઈ નિહ તો તેલના પૈસા અલગથી
આપવા ન ઇએ ?
આવા સવાલ સં થા િવશે સાચી સમજ ન હોય તો જ દમાગમાં ઊભા થાય.
િલ ત સં થા અને તેમાં કામ કરતા બહેનો એકબી થી અલગ-અલગ નથી.
બહેનો પાપડ વણવા માટે ઘરના તેલનો ઉપયોગ કરે તો તેઓ તે પોતા માટે
જ કરે છે , બી કોઈ માટે નિહ. બહેનો સં થામાંથી તેલ ઘરે લઈ ય તો તે
તેમના જ પૈસાથી ખરીદાયેલું તેલ હશે, બી કોઈના પૈસાનું નિહ. બહેનો
વણાઈ ઉપરાંત તેલના પૈસા અલગથી લેવા ઇ છે તો તેઓએ, પોતે અઢાર
િપયે કલોના િહસાબે વણાઈ લેતા હોય તો, સ ર િપયે કલો લેખે વણાઈ
અને એક િપયો તેલનો અલગ એમ ડબલ િહસાબ રાખી વણાઈ લેવી રહેશે .
આ આખી વાત સીદીભાઈના ડાબા કાનની કહેવત વી છે સં થામાં કામ
કરતા બહેનો સહેલાઈથી સમ શકે છે પણ િલ ત સં થા િવશે અધૂરી
ણકારી ધરાવતા બહારના માણસોને ઝટ સમ તી નથી. બહેનો સં થાનો
વહીવટ પોતાને રીતે સરળ પડે તે રીતે ચલાવે છે.

પાપડની લંબાઈ-પહોળાઈ- ડાઈ-રંગ-દેખાવ- વાદ કેવા હોવા ઇએ
તેના કોઈ માપદંડ છે ?
બહેનોએ િલ

ત પાપડની લંબાઈ, પહોળાઈ, ડાઈ, રંગ, દેખાવ, વાદ વગેરે
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તમામ બાબતોના પાકા ધારા-ધોરણ સં થાના પહેલા વષથી જ િવિવધ અખતરા
કયા પછી ઠેરવેલ છે અને તે ધારા-ધોરણનું પૂરેપૂ ં પાલન થાય તે કાયમ
વામાં આવે છે . િલ ત પાપડની ડાઈ, રંગ- પ અને દેખાવ તથા વાદ
અ યાર સુધી એકસરખા ર ા છે . પણ તેની લંબાઈ-પહોળાઈમાં બ રની માંગ
અને ાહકોની િચ માણે જ ર જણાયે ફેરફાર કરવામાં આવે છે . હાલ મોટી
સાઈઝના પાપડ બરાબર વ ચેથી ૧૮ સે ટમીટર પહોળા અને નાની સાઈઝના
પાપડ ૧૩ સે ટમીટર પહોળા રાખવામાં આવે છે . ડાઈ એક કલો પાપડમાં
અમુક સં યામાં પાપડના નંગ હોવા ઇએ એ ધોરણે ન ી કરવામાં આવે છે.

એક ઉ પાદન એકમ સામા ય રીતે કેટલું મોટું હોય છે ? તેના દરેક
િવભાગમાં કેટલા બહેનો કામ કરતા હોય છે ?
સામા ય રીતે સં થાની દરેક શાખા આશરે ૩૦૦-૩૫૦ બહેનોની બનેલી હોય
તે ઇ છનીય ગણાય. તેની સમ જવાબદારી એક અથવા બે સંચાિલકા બહેન
પાસે રહેવી ઇએ, લોટ બાંધવાના િવભાગમાં લગભગ ૧૨ બહેનો, લોટ
ખાંડવાના િવભાગમાં આશરે ૧૫ બહેનો, લોટનું વજન કરીને તે આપવા માટે ૩
બહેનો, વણાઈનો િહસાબ કરી ચૂકવવા માટે ૨ બહેનો અને પાપડ વીકારી,
તેની વૉિલટી ચેક કરી તે પેક કરવાના િવભાગમાં આશરે ૮ બહેનો કામ
સંભાળતા હોય છે . આ સામે આશરે ૨૫૦-૩૦૦ બહેનો પાપડ વણવાની
જવાબદારી લેતા હોય છે. અલબ આ બધી સં યામાં દરેક શાખાની થાિનક
પ રિ થિત અનુસાર સમયે સમયે યો ય ફેરફાર થતા રહે છે .

ઉ પાદન થતું હોય યારે દરેક સામ ીનો િહસાબ કેવી રીતે રાખવામાં
આવે છે ?
શાખામાં યારે કાચો માલ આવે યારે ટોક ર જ ટરમાં તેની બધી િવગત ન ધી
લેવામાં આવે છે . આ કાચો માલ યારે વપરાય યારે એટલે કે મસાલો કરી લોટ
બાંધવામાં આવે યારે કેટલા ડ બા લોટ બંધાયો તેની રો જંદી ન ધ લેવામાં
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આવે છે. આ લોટ ખંડાયા પછી પાપડ વણનાર બહેનો વ ચે વહચણી માટે ય
યારે દરેક બહેન વજન કરીને જ લોટ વણવા માટે લઈ ય છે અને દરેક બહેને
કેટલો લોટ લીધો તેની ર જ ટરમાં લે ખત ન ધ રહે છે . યારે બહેનો વણીને
સૂકવેલા પાપડ પાછા લાવે યારે તેનું વજન અને ચે કંગ થાય છે અને
ર જ ટરમાં દરેક બહેનના નામ સામે તે લખવામાં આવે છે . આ િહસાબના
આધારે દરેક બહેનની વણાઈની ગણતરી અને ચુકવણી કરવામાં આવે છે . દર
મિહનાની આખરે અચૂકપણે અને કોઈ વખત વ ચે વ ચે, શાખામાં કેટલો
ખરેખર કાચો માલ અને પાકો માલ છે તેની પાકી ચકાસણી ટોર કીપર અને
અ ય બે- ણ બહેનો સાથે મળીને કરી લે છે.
કાચા માલનો ખોટો બગાડ કે ચોરી થતી નથી તેની ખાતરી કરવા બહેનોએ
“ગુણી દીઠ ઉ પાદન”ની દર મિહને ગણતરી કરવાની અને માિસક અહેવાલમાં
તે છાપીને હેર કરવાની થા ૧૯૬૦ના દાયકાથી જ અપનાવેલી છે. આ ત ન
સાદી ગણતરી છે અને તેમાં એ વામાં આવે છે કે શાખામાં કેટલી ગુણી લોટ
વપરાયો અને સરેરાશ એક ગુણી દીઠ પાપડના કેટલા પૅકેટ બ યા. આ ણવા
માટે એક મિહનામાં શાખામાં વપરાયેલી લોટની ગુણી અને તે મિહનામાં
શાખામાં બનેલા કુલ પાપડના પૅકેટની સં યાનો સરવાળો કરવામાં આવે છે .
િનયમ એવો છે કે એક ગુણી (એટલે કે ૧૦૦ કલો) લોટમાંથી ( યેક ૪૦૦
ામના એક એવા) ઓછામાં ઓછા ૩૦૯ અને વધુમાં વધુ ૩૧૭ પૅકેટ પાપડ
બનવા ઇએ. મિહનાની આખરે સરેરાશ ગુણી દીઠ ઉ પાદન ૩૧૭ પૅકેટથી
વધુ આવે તો તેનો અથ એવો થાય કે બહેનો પાપડને બરાબર સૂકવતા નથી
અને પે કંગ િવભાગના બહેનો ચે કંગ કયા િવના ભીના પાપડ પૅકેટમાં ભરી દે
છે િલ તના વૉિલટીના ધોરણોને અનુ પ નથી. ગુણી દીઠ ઉ પાદન
૩૦૯ પૅકેટથી પણ ઓછું આવે તો તેનો અથ એ થાય કે શાખામાં ઠીક ઠીક
માણમાં બગાડ કે ચોરી થાય છે અને તે અટકાવવા બધાંએ ગૃત થઈ જવું
જ રી છે. યારે પણ ગુણી દીઠ ઉ પાદન ૩૦૦ પૅકેટથી નીચું ય યારે તે
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શાખાના બહેનોએ ત કાળ પોતાની વણાઈ ઘટાડવી પડે છે . બહેનો પોતાની
વણાઈ ઘટાડી ખોટનો ખાડો પૂરો ન કરે તો તે શાખાને થોડા જ સમયમાં
આપમેળે તાળું લાગી ય છે .
૧૯૬૦ના દાયકામાં ૪૦૦ ામના પૅકેટનું ચલણ હતું એટલે ૪૦૦ ામના ૩૦૯
થી ૩૧૭ પૅકેટનું ધોરણ ઠેરવવામાં આ યું હતું. યારથી ૨૦૦ ામ, ૨૫૦ ામ,
૫૦૦ ામ, ૧ કલો અને ૨.૫ કલોનું પે કંગ ચલણમાં આ યું છે યારથી તે
પૅકેટની સં યાને નીચેની ફૉ યુલા માણે ૪૦૦ ામના પૅકેટની સં યામાં
બદલવામાં આવે છે :
(૧) ૨૦૦ ામના પૅકેટની સં યાને ૨ વડે ભાંગવામાં આવે છે.
(૨) ૨૫૦ ામના પૅકેટની સં યાને ૨૫ વડે ગુણી પછી ૪૦ વડે ભાંગવામાં
આવે છે.
(૩) ૫૦૦ ામના પૅકેટની સં યાને ૫ વડે ગુણી પછી ૪ વડે ભાંગવામાં આવે
છે.
(૪) ૧ કલોના પૅકેટની સં યાને ૫ વડે ગુણી પછી ૨ વડે ભાંગવામાં આવે છે.
(૫) ૨.૫ કલોના પૅકેટની સં યાને ૨૫ વડે ગુણી પછી ૪ વડે ભાંગવામાં આવે
છે.

પાપડ વણનાર બહેને પાપડ વણતી વખતે કઈ કઈ બાબતોનું ખાસ
યાન રાખવું ઇએ ?
પાપડ વણનાર બહેનોએ સૌથી વધુ યાન વ છતાનું રાખવું રહે છે . પાપડ
હંમેશા વ છ, સૂકી અને ખુ લી જ યામાં વણવા અને સૂકવવા ઇએ. િલ ત
પાપડની વૉિલટીને લગતા દરેક િનયમો યાદ રાખી, સમ , િવચારીને તેનું
પાલન કરવું કરવું ઇએ. સં થામાં આપણે ડાઇએ યારે િત ાપ ક પર
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સહી કરીને ડાઇએ છીએ. આમાંની સૌથી પહેલી િત ા એ હોય છે કે
સં થાનું દરેક કામ હું ઈ રની સેવા માનીને કરીશ. પાપડ વણતી વખતે આપણાં
મનમાં ઈ રની સેવા કરવાનો ભાવ રહેવો ઇએ અને મનમાં કોઈ હલકા કે
ખરાબ િવચારો આવે તે તુરંત કાઢી નાખવા ઇએ.

પાપડ વણનાર બહેનો એક દવસમાં સામા ય રીતે કેટલું કામ કરતા
હોય છે ?
િલ ત સં થા એક અનોખા કારની સં થા છે માં બહેનો પોતાની મર થી
ડાય છે અને પોતાને ઠીક લાગે તેટલું કામ પોતાની મર થી કરે છે . સં થાના
તેઓ ખુદ માિલક અને શેઠ છે એટલે તેમણે બી કોઈ કહે તેમ કરવાનું રહેતું
નથી. પાપડ વણનાર બહેનો પોતાને અનુકૂળ સમયે સં થામાં આવે છે અને
પોતાને ટલો ફાજલ સમય હોય તેનો િવચાર કરીને ઠીક લાગે તેટલો લોટ
વણવા માટે લઈ ય છે . તેમના ઉપર કોઈ બંધન હોતું નથી. સામા ય રીતે
બહેનો ૩ થી ૧૦ કલો લોટ લઈ જતા હોય છે. કે કેટલાંક બહેનો રોજનો ૧૫
થી ૨૦ કલો લોટ લઈ જતા હોવાનું પણ વા મળે છે .
સાધારણપણે સરેરાશ આવડતવાળા બહેનને એક કલો પાપડ વણતા ૪૫
િમિનટ ટલો સમય લાગે છે . તેમને મદદ કરવા માટે એકાદ દીકરી હોય
અથવા ઘરમાં બીજું કોઈ માણસ મદદ કરે તો બે જણ થઈને ૪ કલાકમાં ૧૦
કલો પાપડ સહે વણી શકાય. કુટુંબ મોટું હોય તો રોજના ૧૫ થી ૨૦ કલો
પાપડ વણવા એ બહુ મુ કેલ કામ નથી. આમ છતાં હકીકતમાં કેટલા પાપડ
વણી શકાય છે તેનો આધાર ઘરના બી કામમાંથી ખરેખર કેટલો ટાઈમ મળે
છે અને વણવાવાળાની ઝડપ અને હોિશયારી કેટલા છે તેના પર રહે છે.

તમે કાચો માલ યાંથી અને કેવી રીતે મેળવો છો ? સં થા કેમ કાચા
માલની ખરીદીના ટે ડર મંગાવતી નથી ?
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કાચા માલની ખરીદીની બાબતમાં સં થાએ ૧૯૫૯ની સાલમાં શ આત થઈ
યારથી જ કેટલાંક ચો સ મ મ િસ ા તો અપના યા છે . સં થાને મ મ
સારા અને ખરાબ અનુભવો થતા ગયા તેમ તેમ આ િસ ા તોને સહેજસાજ
નવો ઓપ અપાયો છે પણ મુ ય બાબતોમાં યારે પણ બાંધછોડ કરવામાં
આવી નથી. સં થામાં કાચા માલની ખરીદીની બાબતમાં
અિલ ખત
માગરેખાઓનું પાલન કરવામાં આવે છે તેનો સારાંશ આ માણે છે :
(૧) કાચા માલની ખરીદી કરવાની હોય યારે સૌથી પહેલું યાન તે માલની
વૉિલટી પર આપવું. વૉિલટીની બાબતમાં યારે પણ બાંધછોડ કરવી નિહ.
થોડી હલકી કે ઉતરતી વૉિલટીનો માલ લેવાથી ઘણા બધા પૈસા બચી જતા
હોય તો પણ એવી લાલચને વશ થવું નિહ કેમકે િલ ત સં થાનું યેય બને
તેટલો વધુ નફો કમાવાનું નથી અને સં થામાં કામ કરતા તેના માિલક બહેનો
પણ ઝટપટ પૈસા કમાઈને ઘરભેગા કરવાની ઇ છાથી સં થામાં આવતા નથી.
(૨) બધી ખરીદી ખુ લા બ રમાંથી બ રમાં તે વખતે ભાવ ચાલતો હોય તે
ભાવે કરવી. અલબ , સં થાએ બ રમાં પોતાની િત ાના આધારે અને સારા
સંબંધોના કારણે ટલું મળી શકે તેટલું ડ કાઉ ટ કે ઓછો ભાવ મેળવવા જ ર
વાટાઘાટ કરવી પણ યારે સામી પાટ પર એવું દબાણ ન લાવવું કે થી તે તેને
પરવડતો ન હોય તેવો ભાવ વૉટ કરતો થઈ ય. પાટ બહુ સ તો કે પરવડે
નિહ તેવા ભાવે માલ આપવા તૈયાર થઈ ય તેનો િવ ાસ યારે કરી શકાય
નિહ.
(૩) કોઈ પણ એક વખતે એકસામટી ખરીદી કરવી કે આખું વરસ સતત થોડી
થોડી ખરીદી કરવી તે ન ી કરવામાં બ રની િ થિતનો પૂરતો િવચાર કરી
પોતાની િવવેકબુિ નો ઉપયોગ કરવો. એક સામટી ખરીદીનો િનણય કરતી
વખતે બ ર કે સામેની પાટ આપણાં કરતાં ઘણી વધારે હોિશયાર હોય છે તે
હંમેશા યાનમાં રાખવું.
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(૪) ખરીદીના કામમાં દલાલ, કિમશન એજ ટ, આડતીયા વગેરે કોઈની પણ
મદદ યારે ટલી જ રી લાગે તેટલી જ ર લેવી પણ એ બાબતનું યાન રાખવું
કે કાયમ એક જ માણસ કે એક જ પેઢી પર આધાર રાખી આપણે પાંગળા અને
પરવશ તો નથી થઈ જતા ને.
(૫) કાચા માલની ખરીદીનું કામ સં થાના કોઈ પણ બહેન કે ભાઈ કરી શકે છે .
શરત એટલી છે કે તેઓ દલના સાફ હોવા ઇએ અને ખરીદી કરવા માટે
જ રી આવડત અને હોિશયારી ધરાવતા હોવા ઇએ. ખરીદીના કામ માટે મા
હોિશયાર હોય તેવા કે મા માિણક હોય તેવા માણસ ન ચાલે. કાચા માલની
ખરીદીની જવાબદારી સંભાળતા હોય તેમના નામ િલ ત પિ કામાં
અવારનવાર ગટ કરવામાં આવે છે . કાચા માલની ખરીદીની બાબતમાં યારે
કોઈ પણ વાત છુપાવવામાં આવતી નથી.
(૬) િલ ત સં થામાં ખરીદી માટે ટે ડર થાને કોઈ થાન નથી. આ ઘણો
િવચાર કરીને ઇરાદાપૂવક અપનાવાયેલી નીિત છે . ખરીદી કરવાની ટે ડરની થા
અનેક ખામી ધરાવે છે . ટે ડર થામાં (ક) નોકરશાહી અ ભગમ, (ખ) લાંબી
લચક ફોમાિલટી,(ગ) અસ ધીમી
યા, (ઘ) ઢીલ, લંબાણ અને
અિનિ તતાનું વાતાવરણ, (ચ) ચોમેર બધું ખાનગી અને ગુ રાખવાની
મનોવૃિ , (છ) સહેલાઈથી ખોટી રીત-રસમો અજમાવી શકાય તેવી બહોળી
શ યતા વગેરે ખામી છે તે તા અને ટે ડર પાસ કરાવવા કાવાદાવા રમાય
છે અને મનું ટે ડર પાસ ન થાય તેઓ હેરમાં અને છૂપી રીતે
કારે
આ ેપબા અને બદબોઈની રમત ર યા કરે છે તે તા ટે ડર થાથી દૂર
રહેવામાં જ સં થાની સલામતી છે . િલ ત સં થામાં ખરીદી કરવાનો િનણય
લેતી ય તએ પોતાના િનણયની સંપૂણ જવાબદારી વીકારવી રહે છે . મ તો
િનયમ મુજબ ટે ડર પાસ કયુ છે એવું ટે નકલ બહાનું આપી પોતાની
જવાબદારીમાંથી છટકી જવાની તક િલ તમાં કોઈને મળતી નથી.

તમે વૉિલટીનું કેવી રીતે યાન રાખો છો ? દેશભરમાં બધી શાખામાં
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એકસરખી વૉિલટીના જ િલ ત પાપડ બને તે માટે શું અગમચેતી
લેવામાં આવે છે ?
આ દેશભરમાં ચોમેર પથરાયેલી અને િવકેિ ત ધોરણે ચાલતી અનેક
શાખાઓમાં મશીનની મદદ લીધા િવના હાથે વણીને િલ ત પાપડનું ઉ પાદન
થાય છે . આમ છતાં દરેક થળે એક જ સરખો વાદ, પ-રંગ અને દેખાવ
ધરાવતા િલ ત પાપડ બને છે. આ માટે બે કારે તકેદારી લેવામાં આવે છે :
(ક) સં થામાં કાચા માલની ખરીદી કેિ ત ધોરણે થાય છે એટલે દેશભરની બધી
શાખાઓ એક સરખો કાચો માલ વાપરે છે . કાચા માલની એક સરખી ગુણવ ા
જળવાય રહે તે માટે પૂરતી તકેદારી લેવામાં આવે છે .
(ખ) િલ ત પાપડની વૉિલટીના ઘણાં કડક ધારાધોરણ બહેનોએ પોતાના
અનુભવના આધારે ઘડી કા ા છે . ઉ પાદનના દરેક તબ ે બહેનો પાપડની
વૉિલટીનું એટલું બધું યાન રાખે છે કે આ વૉિલટી માણેનો ન હોય તેવો
એક પણ પાપડ તેમની નજર બહાર છટકી જઈ પાપડના પૅકેટમાં જતો રહેતો
નથી.

િવ તાર
િલ ત સં થાનો ફેલાવો સૌથી વધુ મહારા અને ગુજરાત રા યમાં
અને તેમાં પણ મુંબઈ-થાણે િવ તારમાં જ કેમ થયો છે ?
ભારતભરમાં દરેક થળે સં થાની શાખા મુંબઈની શાખાઓની માફક તેટલી જ
સારી રીતે ચાલી શકે તેમ છે . મુંબઈના બહેનોની મ અ ય રા યની શાખાના
બહેનો ગૃત બની પોતાના રા યમાં કે બાજુના રા યમાં નવી નવી શાખા શ
કરવાની હ શ બતાવે તો મહારા -ગુજરાત ટલી શાખાઓ બધા રા યોમાં થઈ
શકે. એ કોઈ મુ કેલ કામ નથી.
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અમારા િવ તારમાં િલ તની શાખા ખૂલે એવી અમારી ઇ છા છે તો
એ માટે અમારે શું કરવું ? નવી શાખા ખોલવા માટે તમારા શું નીિતિનયમો છે ?
િલ ત સં થામાં નવી શાખા ખૂલે તે બાળકના જ મ ટલો જ આનંદનો સંગ
ગણાય છે . એ માટે બધા આતુર રહે છે. પણ મ એક નવા બાળકનો ઉછેર
કરવો એક ગંભીર જવાબદારી છે તેમ એક નવી શાખાને ઉછેરી, તેનું ઘડતર
કરી, તેને પગભર બનાવવી એ એટલું જ િવકટ કામ છે. એ કામ માટે પૂરતી
જવાબદારી પોતાના ઉપર લઈ શકે તેવા નવા બહેનો ઇએ. િન ાપૂવક
કામ કરવાની કોઈની તૈયારી હોય તો સં થામાં તેમને ના પાડવામાં આવતી
નથી. સં થાએ ૧૯૬૮ની સાલથી નવી શાખા ખોલવાની શ આત કરી છે
યારથી બહુ ઓછા એવા વષ ગયા હશે કે વષમાં નવી શાખા કે િવભાગો
ખુ યા ન હોય. ૧૯૬૯ની સાલમાં મુલુ ડની પાંચ ર તા શાખા રીતે ખૂલી
હતી તેને આ પણ હ શથી યાદ કરવામાં આવે છે . તે સમયે તા. ૨૪-૦૮૧૯૬૯ના રોજ સાં ૫.૩૦ વા યે મુલુ ડમાં એક મી ટંગ મળી અને શાખા
ખોલવાનો િનણય લેવામાં આ યો. તે જ રા ે શાખા માટે જ યા મેળવાઈ, સાફસૂફી કરી તે તૈયાર કરાઈ, રા ે જ ફિનચર,માલ-સામાન ગોઠવી દેવાયો, કાચો
માલ આવી ગયો, કામ કરવા માટે બહેનો આવી ગયા અને તા.૨૫-૦૮૧૯૬૮ના રોજ સવારે પાંચ વા યે તો િલ તની પ િત માણે કામ શ થઈ
ગયું. એટલે તો સં થામાં નવી શાખા ખોલવાની વાત આવે યારે કહેવામાં આવે
છે કે મન હોય તો માળવે જવાય.
નવી શાખા ખોલવામાં મા બે જ બાબત અગ યની ગણવામાં આવે છે . એક
તો શાખાની વૃિ સારી રીતે ચાલી શકે તેટલી મોટી, વ છ અને સરસ જ યા
છે કે નિહ અને બીજું આસપાસના િવ તારમાં પૂરતી સં યામાં બહેનો સં થામાં
ડાવા તૈયાર છે કે નિહ. આ બે િસવાય બાકીની બધી બાબતો ગૌણ ગણવામાં
આવે છે . ભૂતકાળમાં અ યંત િવકટ સંયોગો વ ચે પણ સં થાએ નવી શાખાઓ
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ખોલી છે . સં થાની લુિધયાણા, લાતુર અને જ મુ શાખાઓ ઘણા મુ કેલ થાિનક
વાતાવરણ અને ઘણા અવરોધો વ ચે ખોલવામાં આવી હતી.

થમ દાયકો (૧૯૫૯-૧૯૬૮)
િલ ત સં થાના ારંભના થમ મિહના એટલે કે માચ ૧૯૫૯માં
શું થયું હતું ?
સં થાની શ આતના પહેલે દવસે એટલે કે રિવવાર, તા. ૧૫મી માચ,
૧૯૫૯ના રોજ સાં ૫.૩૦ વા યે ગીરગામ ખાતે લોહાણા િનવાસની અગાસી
પર ૭ બહેનો એકઠા થયા અને થોડા પાપડ વણીને સં થાનું શુભ મુહૂત કયુ .
પહેલા દવસે ૪ પૅકેટ પાપડ વણવામાં આ યા. આમાંનું પહેલું પૅકેટ લોહાણા
િનવાસના તે સમયના ટ ટી ી અમૃતલાલ કરસનદાસ બનપુ ાએ ખરીદ
કયુ અને તેઓ સં થાના સૌથી પહેલા ાહક બ યા. મ, સહકાર અને
વાવલંબનની ભાવના ખરેખર વનમાં ઉતારી શકાય છે કે નિહ તેની ખાતરી
કરવાનો આ એક નાનકડો અખતરો હતો. આ અખતરો પણ ઉછીના લીધેલા
પૈસાની મદદથી કરવામાં આ યો હતો. આ સં થામાં તેના બહેનો કે કોઈ
શુભે છકોએ પોતાના પૈસાનું કોઈ રોકાણ શ આતમાં કે યાર પછી યારે પણ
કરેલ નથી. અખતરો કરવા માટે લેવાયેલ ઉછીના પૈસા યાજ સિહત પાછા
આપી દેવામાં આ યા હતા. આ યોગને બધેથી આવકાર, શુભે છા અને
સહકાર મ ા અને પહેલા મિહનાની આખર સુધીમાં કુલ ૨૮ બહેનો સ ય
બ યા. માચ ૧૯૫૯ના મિહનામાં કુલ ૭૨૦ પૅકેટ પાપડનું ઉ પાદન થયું .
છગનબાપાની સલાહ માણે તા. ૧૫મી માચ, ૧૯૫૯થી રો રોજની આવક
અને ખચની ન ધ રાખવામાં આવી અને તા. ૩૧મી માચ, ૧૯૫૯ની સાં
સં થાનું પહેલું માિસક સરવૈયું બહાર પાડી બહેનો અને સં થાના શુભે છકો
વ ચે વહચવામાં આ યું .
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પાપડના વેચાણની બાબતમાં સં થાનો અનુભવ બહુ ખુશ થવા વો ન હતો. તે
સમયે પણ અનેક ખાનગી ઉ પાદક તથા અ ય સં થાઓ ારા બનાવવામાં
આવતા સં યાબંધ કારના પાપડ બ રમાં ઇએ તેટલા મળતા હતા.
ાહકોને સાવ સ તા ભાવે ખૂબ વેરાયટી મળતી હતી. સં થાના પાપડને કોઈ
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પણ વેપારી રોકડેથી ખરીદ કરવા રા ન હતો. વેપારી વગનું કહેવાનું એવું હતું
કે તમારો માલ મૂકવો હોય તો એમને એમ મૂકી ઓ, વેચાશે તો પૈસા આપશું.
હ રફાઈથી ભરેલી બ રમાં પગ મૂકવો જરા પણ સહેલું ન હતું
સં થાની સોથી મોટી મૂંઝવણ એ હતી કે મની પાસેથી કામચલાઉ ઉછીનાઉધાર પૈસા લઈ કામ ચલાવવામાં આવતું હતું તેમને પૈસા પાછા આપવાના હતા
એટલે પાપડ ઉધાર વેચવા એ કોઈ રીતે પરવડે તેમ ન હતું . તે વખતે
દ ાણીબાપાની સખત મહેનત, બહેનોનાં સારા નસીબ અને સં થાના પાપડની
સારી વૉિલટી એ ણ બાબત ભેગી થઈ એટલે કામ ચા યું . આમાંની એક
બાબત પણ ન હોત તો સં થા શ આતના મિહના-દોઢ મિહનાના ગાળામાં જ
સમેટાઈ ગઈ હોત. નવા અ યા પાપડ પણ રોકડેથી વેચી શકાયા એ એક
ચમ કાર હતો અને કામ આગળ ચા યું.

સં થા શ થઈ યારે પાપડ રોકડેથી વેચવાની બાબતમાં સં થાને સૌથી પહેલો
સહકાર મુંબઈના ાથના સમાજ િવ તારમાં આવેલા િવ યાત ટોર મેસસ
આણંદ ેમ એ ડ કંપની તરફથી મ ો હતો. તેમણે રોકડે પાપડ લેવાની
કરેલી પહેલ બાદ અ ય દુકાનો તરફથી પણ રોકડેથી ખરીદી શ થતાં
િલ તની ધીમી પણ મ મ ગિતની શ આત થઈ હતી. શ આતમાં મા
‘માનદ્ સે સમેન’ દ ાણીબાપા એકલા જ પાપડના પેકેટ લઈ બ રમાં વેચવા
જતા હતા. એકાદ વષ બાદ સં થાને એક બી ખરા સે સમેન ભાઈ મ ા.
તેમનું નામ હતું ી શાંિતલાલ હર ભાઈ ગંગદેવ. આ બ ેના વેચાણ
યાસોના પ રણામે સં થા િ થર થઈ શકી.

102 of 142

િલ ત નામની પસંદગી કેવી રીતે થઈ ?
એક વખત આ નામ િવનાના નવા પાપડ વેચાવા લા યા એટલે હવે શું કરવું
એનો િવચાર થવા ગા યો. બ રમાં તે વખતે ત તના નામવાળા અને નામ
િવનાના અનેક પાપડ મળતા હતા. બ રમાં પગ જમાવવા માટે સં થાના
પાપડનું નામ રાખવું જ રી હતું. સં થા પોતાના પાપડનું કોઈ નામ રાખે તો
ાહકો તેને સહેલાઈથી ઓળખી શકે અને સં થાને રપીટ ઑડર મળી શકે.
સં થાના પાપડનું નામ પસંદ કરવા માટે નવો યોગ કરવામાં આ યો. બધાં
બહેનો અને શુભે છકોમાં હેરાત કરી એક પધા યોજવામાં આવી અને મણે
સૂચવેલું નામ પસંદ થાય તેમને પાંચ િપયાનું ઇનામ આપવાનું ઠરાવાયું.
પધાના િનણાયક તરીકે થાિનક અ ણી ી હ રલાલ ગનાથ રા છે સેવા
આપી. એ િવ તારમાં જ રહેતા એક બહેન ી ધીરજબહેન પારેલ તરફથી
સૂચવાયેલું ‘િલ ત' નામ પસંદગી પા યું. સં થાના પાપડ િલ ત પાપડ
બ યા. તે વખતે આ નવી સં થાને ફ ત ‘ ી મિહલા ગૃહ ઉ ોગ’ તરીકે
ઓળખવામાં આવતી હતી. પરંતુ એ જ નામની બી એક સં થા પણ અ ય
થળે ચાલતી હતી. તે સં થાથી આ સં થાને જુદી ઓળખ આપવા આ સં થાના
નામમાં િલ ત પાપડ શ દ ઉમેરવામાં આ યા અને સં થાનું નામ ‘ ી મિહલા
ગૃહ ઉ ોગ િલ ત પાપડ’ રાખવાનું ઠરાવવામાં આ યું .

શ આતની સાત સાલમાં એટલે કે એક અિવિધસરના અને કોઈ પણ
લે ખત બંધારણ િવનાના એક વૈ છક સંગઠન તરીકે સં થાની
ગિત કેટલી થઈ ? બહેનોને કેટલી આવક થઈ ?
શ આતના સાત વષ એટલે કે ૧૯૫૯ થી ૧૯૬૬ સુધી િલ ત કોઈ લે ખત
બંધારણ િવનાની કે કોઈ હો ેદાર િવનાની ફ ત પર પરના િવ ાસના આધારે
ચાલતી અિવિધસરની સં થા હતી. આ સાત વષના ગાળામાં તેનું પૂરેપૂ ં ઘડતર
થઈ ગયું. િલ ત પાપડના પ-રંગ-દેખાવ-વજન- વાદના ધારાધોરણ એક પછી
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એક ન ી કરવામાં આ યા. સં થામાં નવા દાખલ થતા બહેનો માટેનું
િત ાપ ક અને સવારમાં સવધમ ાથના કરીને જ કામ શ કરવાનો રવાજ
દાખલ કરાયા. વણાઈ ઉપરાંત વધારાની વણાઈ લેવાની થા શ કરાઈ.
સં થામાં લોહાણા િનવાસ ઉપરાંત આજુબાજુના િવ તારોમાંથી પાપડ વણવાની
ઇ છા ધરાવતા બહેનોને પણ મુ ત વેશ આપી સં થાને સાવજિનક
બનાવવામાં આવી. દર મિહને માિસક િહસાબો બહાર પાડવાની અને તેનું હેર
િવતરણ કરવાની મજબૂત યવ થા કરવામાં આવી. સં થાની બધી કાયવાહી
અને િહસાબો કોઈ પણ આવી તપાસી શકે તેવું ઠરાવાયું , સં થામાં કોઈ પણ
વાત ખાનગી રાખવાની કડક મનાઈ ફરમાવવામાં આવી. સં થામાં ' રથી
બોલો'નું સૂ અમલમાં લાવવામાં આ યું. સં થાની કાયપ િતમાં સુધારો
કરવાના કોઈ સારા સૂચનો આવે તેને ઉ સાહભેર આવકાર આપી ત કાળ
અમલી બનાવવાનું શ થયું . ખુ લાપણાના વાતાવરણ વ ચે ઉ પાદન અને
વેચાણ ઝડપભેર વધવા લા યા.
તે સમયે વેપારી વગ અને સં થાઓના િહસાબ િવ મ વષ માણે રાખવાનો
રવાજ હતો. િલ ત સં થાએ પણ કાિતક શુદ એકમથી શ થતા અને
દવાળીના દવસે પૂરા થતા િવ મ વષને િહસાબી વષ તરીકે અપના યું.
સં થાના પહેલા િહસાબી વષ િવ મ સંવત ૨૦૧૫ (એટલે કે તા.૧૫મી માચ,
૧૯૫૯ થી તા.૧૫મી નવે બર, ૧૯૫૯ સુધી)માં . ૬,૧૯૬નું વેચાણ થયું અને
બહેનોને . ૨,૩૦૯ની વણાઈ મળી. બી વષ િવ.સં. ૨૦૧૬ (એટલે કે
૧૯૫૯-૬૦)માં કુલ વેચાણ . ૨૧,૨૭૩ થયું યારે બહેનોને વણાઈ અને
વધારાની વણાઈ તરીકે . ૮,૭૪૬ની આવક થઈ. ી વષ િવ.સં.
૨૦૧૭(૧૯૬૦-૬૧)માં વેચાણ વધીને . ૫૯,૭૬૭ થયું અને બહેનોની આવક
. ૨૦,૪૩૪ થઈ. ચોથા વષ િવ.સં. ૨૦૧૮ (૧૯૬૧-૬૨)માં સં થા લખપિત
બની ગઈ ! કુલ વેચાણ . ૧,૧૫,૭૨૦નું થયું અને બહેનોની આવક .
૩૦,૬૬૯ની થઈ. પાંચમા વષ િવ.સં. ૨૦૧૯ (૧૯૬૨-૬૩)માં વેચાણ .
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૧,૮૧,૫૯૪નું થયું તો બહેનોની આવક . ૫૪,૯૯૫ની થઈ.
છ ું વષ િવ.સં. ૨૦૨૦ (૧૯૬૩-૬૪) ન ધપા બ યું . એક તરફથી વેચાણ
લગભગ બમણું થઈ . ૩,૩૬,૧૭૨ થયું તો બી તરફથી બહેનોની વણાઈ
અને વધારાની વણાઈની આવક પહેલી વખત પાંચ આંકડામાં વેશી .
૧,૧૭,૭૪૬ થઈ. સાતમા અને િલ તના અિવિધસરના અ ત વના છે લા વષ
િવ.સં. ૨૦૨૧ (૧૯૬૪-૬૫)માં વેચાણ . ૪,૬૬,૦૪૧ની સપાટીએ પહ યા તો
બહેનોની આવક . ૧,૬૯,૮૫૬ થઈ.

િલ ત સં થાને િવિધસરની બનાવવાનો િનણય ૧૯૬૬ની સાલમાં
શા માટે લેવામાં આ યો ? તે કામ કઈ રીતે કરવામાં આ યું ?
સં થાને તેના ારં ભક વષ માં છગનબાપા તરફથી ખૂબ જ ઉપયોગી માગદશન
અવારનવાર મળતું હતું . ૧૯૬૬ની સાલમાં છગનબાપાને લા યું કે િલ તની
વૃિ નો પાયો હવે પાકો બની ગયો છે. સં થાનું ભિવ ય ઘણું ઉ વળ દેખાય
છે. સં થાની વૃિ િવિધસરની બનાવવામાં આવે તો તેની ગિત વધુ ઝડપી
બને. છગનબાપાનો આ અ ભ ાય બહેનોને ગ યો.
ી છગનબાપાએ તે સમયના ખાદી અને ામો ોગ પંચના અ ય
ી
ઢેબરભાઈ પર એક ભલામણ િચ ી લખી તેમને િલ ત સં થાની મુલાકાત
લેવા અને બહેનોને માગદશન આપવા અનુરોધ કય . ી છગનબાપાની
ભલામણના કારણે ી ઢેબરભાઈએ તા. ૧૦મી જુલાઈ, ૧૯૬૬ના રોજ િલ ત
સં થાની બ મુલાકાત લઈ તેની વૃિ નું િનરી ણ કયુ . તેમને િલ તની
વૃિ ઘણી ગમી. િલ ત સં થાને િવિધસરની બનાવવાની કામગીરીમાં
બહેનોને મદદ કરવાની જવાબદારી તેમણે પોતાના એક અિધકારીને સ પી. આ
અિધકારીની સહાય વડે સં થાના તે સમયના એક કમચારી ી સુરેશ
અમૃતલાલ યાસે િલ તના બંધારણ એટલે કે આ ટક સ ઑફ
એસોિશયેશનનો ત ન નાનો, સાદો, સરળ છતાં બધી જ રી ગવાઈ ધરાવતો
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ડા ટ તે ટાઈપ કરીને તૈયાર કય . તુરંત તા. ૨૫મી જુલાઈ, ૧૯૬૬ના રોજ
બધા બહેનોની પહેલી જનરલ બોડી મી ટંગ મળી. તેમાં આ આ ટક સ ઑફ
એસોિશયેશનને અપનાવવામાં આ યા અને િલ ત પોતાનું લે ખત બંધારણ
ધરાવતી િવિધસરની સં થા બની. િલ ત સં થા ભલે ૧૯૬૬ની સાલથી
િવિધસરની બની હોય પણ તેના મૂળ સં કાર, આચાર-િવચાર અને રહેણી-કહેણી
શ આતના સાત વષમાં હતા એવાને એવા કોઈ ફેરફાર િવનાના કાયમ ર ાં છે .
િલ ત સં થા િવિધસરની બની યારે તેમાં આશરે ૨૫૦ બહેનો હતા અને
તેમાંના ઘણા ખરા બહેનો લોહાણા િનવાસમાં રહેતા હતા.
િલ ત સં થાએ તા. ૨૫મી જુલાઈ, ૧૯૬૬ના રોજ બંધારણ અપના યા બાદ
તેને તા.૧૨મી ઓગ ટ, ૧૯૬૬ના રોજ એક સોસાયટી તરીકે સોસાયટીઝ
ર જ ટેશન એ ટ, ૧૮૬૦ હેઠળ ર જ ટેશન મ ું. તા. ૧૭મી સ ટે બર,
૧૯૬૬ના રોજ ખાદી અને ામો ોગ પંચ પાસેથી મા યતા મળી અને તા. ૯મી
ડસે બર, ૧૯૬૬ના રોજ િધ બો બે પ લક ટ ટ એ ટ, ૧૯૫૦ની ગવાઈ
માણે એક પ લક ટ ટ તરીકે ર જ ટેશન મ ું . બંધારણ અપનાવાયા બાદ
૧૫ સ યોની બનેલી પહેલી મૅને જંગ કિમટીની રચના કરવામાં આવી હતી અને
ી ેમકુંવરબહેન જમનાદાસ દાવડા સં થાના થમ મુખ બ યા હતા.
િલ તની િવિધસર રચના થઈ તે વષ િવ.સં. ૨૦૨૨ (૧૯૬૫-૬૬)માં સં થાનું
વેચાણ વધીને . ૭,૪૪,૭૩૮ થયું અને બહેનોની આવક વધીને . ૨,૫૫,૫૮૨
થઈ. ૧૯૬૬માં િલ ત સં થાએ પોતાની સૌથી પહેલી શાખા ખોલવાનો િવચાર
કય હતો અને મહારા ના સાંગલી ગામ પર પસંદગી પણ ઉતારી હતી પણ
સાંગલીમાં બહેનોએ આ વાતને ખાસ ો સાહક યુ ર ન આ યો એટલે તે
વખતે શાખા ખોલવાનો િવચાર માંડી વાળવામાં આ યો.

િલ ત સં થાને તેના શ આતના ઘડતરના દવસોમાં છગનબાપા
ઉપરાંત યા યા મહાનુભાવોની મૂલાકાતનો અને તેમના આિશવાદ
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ા થવાનો લાભ મ ો હતો ?
ી છગનબાપા ઉપરાંત ઘણા મહાનુભાવોએ િલ ત સં થાની તેના
શ આતના વષ માં મુલાકાત લીધી હતી અને તેની વૃિ નું િનરી ણ કરી
સં થા વધુ ને વધુ આગળ વધે તેવા આશીવાદ આ યા હતા. આમાં ગીતા
પાઠશાળા અને વા યાય વૃિ ના ણેતા ી પાંડુરંગ વૈજનાથ આથવલે
(નવે બર ૧૯૫૯), જલારામબાપાની વીરપુરની ગાદીના વારસ ી
િગરધરરામબાપા (સ ટે બર ૧૯૬૩), મહારા ના એક વ છ રાજકીય િતભા
ધરાવતા નેતા ી એસ.વી. પાગે (એિ લ ૧૯૬૫), વડા ધાન ી લાલ બહાદૂર
શા ીના ધમપ ની ીમતી લિલતા દેવી શા ી (ઓગ ટ ૧૯૬૬), કથાકાર ી
ડ ગરે મહારાજ ( ડસે બર ૧૯૬૭), મહારા અને ગુજરાતના અલગ રા યોની
યારે રચના થઈ યારે ગુજરાતના નવા રા યનું મના શુભ હ તે ઉદઘાટન
થયું હતું તે ી રિવશંકર મહારાજ (મે ૧૯૬૮) અને ખર સામા જક કાયકતા
ીમતી યમુનાતાઈ શાંતનુરાવ કલ કર ( ડસે બર ૧૯૬૮) વગેરેનો સમાવેશ
થાય છે.

િલ તના ઉ પાદનોની મુ ય બ ર કઈ છે ? યાં સૌથી વધુ વેચાણ
થાય છે ?
મુંબઈ-થાણેનો થાિનક િવ તાર અને િનકાસ બ ર સં થા માટે સૌથી વધુ
અગ યની બ ર છે કેમ કે સં થાના કુલ વેચાણમાં આ બે બ રનો સાથે
મળીને િહ સો ૫૦ ટકાથી વધુ છે . આ િસવાય બાકીના મહારા અને
ગુજરાતમાં ઘણું વેચાણ થાય છે.

સં થાના થમ દાચકાના બાકીના બે વષ ૧૯૬૬-૬૭ અને ૧૯૬૭-૬૮
કેવા ગયા હતા ? ૧૯૬૮માં સં થાનું િવ તરણ કરવાનો િનણય શા
માટે લેવામાં આ યો હતો ?
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િલ ત પાપડ અને સં થાના અ ય ઉ પાદનની સમ દેશમાં તેમ જ િનકાસ
બ રમાં પુ કળ માગ છે . મહારા અને ગુજરાતમાં તો કક અંશે આ માગને
પહ ચી શકાય છે પણ તે િસવાયના રા યોની કુલ માગમાંથી ૧૦ ટકા ટલી
માગને પણ સંતોષી શકાતી નથી.
સં થાની વૃિ િવિધસરની બની તે પછીના પહેલા વષ ૧૯૬૬-૬૭ એટલે કે
િવ.સં. ૨૦૨૩માં સં થાનું વેચાણ પહેલી વખત િમિલયન માક વટાવી .
૧૦,૦૮,૪૪૩નું થયું અને બહેનોની આવક . ૩,૨૮,૬૦૩ થઈ. ૧૯૬૭ની
સાલમાં સં થાને આટા ચ ી ખરીદવા માટે અને વધુ વૉ ટેજના ઇલે ટક મીટર
બેસાડવા માટે ખાદી અને ામો ોગ પંચ તરફથી . ૧૭,૪૦૦ની લોન મળી.
પંચ તરફથી સં થાને આ પહેલી વખત લોન આપવામાં આવી હતી. સં થાને
મહારા રા યના વેચાણ વેરાનો સવાલ મૂંઝવતો હતો. તા.૮મી ડસે બર,
૧૯૬૭ના દને મહારા સરકારે એક સ ાવાર નો ટિફકેશન બહાર પાડી
િલ ત પાપડને તા. ૦૧-૧૦-૧૯૬૦ની પાછલી મુદતથી અમલી બને તે રીતે
વેચાણ વેરાની બધી ગવાઈમાંથી મુ ત આપી.
૧૯૬૭ સુધી િલ તની વૃિ મા એક થળે ગીરગામ ખાતેથી જ ચાલતી
હતી. ગીરગામ પર બહેનોની સં યા વધીને લગભગ ૩૭૫ થઈ હતી. ખૂબ
ગરદી થવાના કારણે રો જંદી કામગીરી કરવામાં મુ કેલી પડતી હતી. હજુ વધુ
બહેનોને સં થામાં વેશ ઇતો હતો. આથી ગીરગામ વા વધુ કે ખો યા
િવના ચાલે તેમ ન હતું . િવચાર કરીને સં થાની વૃિ નું િવ તરણ કરવાનો
િનણય લેવામાં આ યો. િવ તરણની દશાના થમ પગલા તરીકે 'સં થા
પ રચય' નામની એક પુ તકા તૈયાર કરી યુઆરી ૧૯૬૮માં િસ કરવામાં
આવી. આ પુ તકા ગટ કરવા પાછળનો હેતુ એ હતો કે સં થામાં અવારનવાર
આવતા મહેમાનોને તેમ જ નવા નવા દાખલ થતા બહેનોને િલ તની
કામગીરી િવશે બહુ સમ વવાની જ ર ન રહે અને તેમને ઇતી બધી માિહતી
તેમને પુ તકામાંથી મળી રહે . િલ ત િવશે લે ખત પ રચય આપવાનો
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સં થાનો આ પહેલો યાસ હતો.

સં થાનું િવ તરણ કરવાનો સંક પ કયા પછી ૧૯૬૮ના એક વષમાં જ ણ નવી
શાખા ખોલવામાં આવી. સં થાની સૌથી પહેલી શાખા તા. ૧૧મી મે, ૧૯૬૮ના
રોજ ગુજરાતમાં વાલોડમાં શ થઈ. તેને હજુ એક મિહનો પૂરો ન થાય યાં તા.
૧૦મી જૂન , ૧૯૬૮ના રોજ મુંબઈમાં વડાલા ખાતે બી શાખા શ કરવામાં
આવી અને વષ પૂ થાય તે પહેલા તા. ૯મી ડસે બર, ૧૯૬૮ના રોજ
મહારા માં પૂણે ખાતે ી શાખાનું શુભ મુહૂત કરી દેવામાં આ યું . તે સમયે
સં થામાં કામ કરવામાં આવે તે ધમાકેદાર રીતે કરવાનો રવાજ હતો.
િવ તરણ કરવાનું ન ી કયા પહેલા જ વષમાં એકી ઝટકે ણ શાખા ખોલી
િવ તરણના િનણયનો ધમાકેદાર અમલ કરવામાં આ યો. ગીરગામ ઉપરાંત તેવા
ણ નવા કે ખૂલતા િલ તનું કામ ચાર ગણું થઈ ગયું.
સં થાની વૃિ િવ તારવાનો િનણય તેના સૂિચતાથ અને શ ય પ રણામો િવશે
પૂરતો િવચાર કયા પછી જ લેવામાં આ યો હતો. નવા કે ખૂલે તે ગીરગામ
કે ની બરાબર િતકૃિત વા જ હોવા ઇએ અને િલ તના તમામ કે
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બલકુલ એક સરખી રીતે કામ કરતા હોવા ઇએ તે પહેલો િનણય હતો.
સં થાની હેડ ઑિફસ ગીરગામ રાખી મુંબઈની બહાર ટલા નવા કે ખૂલે
તેમને શાખા લેખવાનો અને આ બધી શાખા પોતાનો બધો જ વહીવટ તે જ
સંભાળે છતાં તેમની કામગીરી પર એકંદરે હેડ ઑિફસની દેખરેખ અને િનયં ણ
રહે તેવી યવ થા ગોઠવવાનું ન ી કરાયું હતું . આ શાખાઓ વાય પણે ચાલી
શકે તે માટે બંધારણ સુધારવાનો િનણય લેવાયો અને તા. ૧૧મી ઓગ ટ,
૧૯૬૮ના રોજ બહેનોની એક અસાધારણ સામા ય સભા બોલાવવામાં આવી.
આ સભામાં સં થાના આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનમાં પહેલો સુધારો કરવામાં
આ યો અને દરેક શાખા પોતાની થાિનક મૅને જંગ કિમટી તેમ જ શાખાના
મુખ, મં ી વગેરે હો ેદારની વરણી કરી શકે તે માટે ગવાઈ કરવામાં આવી.
આ ગવાઈ માણે વાલોડ અને પૂણે શાખાએ તુરંત પોતાની થાિનક મૅને જંગ
કિમટીની રચના કરી.
મુંબઈમાં જ શ થયેલ નવા વડાલા કે ના સંબંધમાં સારી એવી લાંબી ચચા
પછી એવું ન ી થયું કે ગીરગામ અને વડાલા નાણાકીય િ એ એક જ રહેશે
અને ભિવ યમાં મુંબઈમાં કોઈ નવા કે ખૂલે તે પણ હેડ ઑિફસનો જ ભાગ
બનશે. થોડા વષ બાદ મુંબઈની યા યામાં થાણે જ લાનો પણ સમાવેશ
કરવામાં આ યો અને નવી ખૂલેલી નાલા-સોપારા, ડો બીવલી વગેરે શાખા પણ
મુંબઈ હેડ ઑિફસ એકમનો એક ભાગ બની. મુંબઈની માફક
શહેરોમાં
સં થાની એકથી વધુ શાખાઓ ખૂલી તેમણે પણ તે શહેરના એક એકમ બનવું
પસંદ કયુ. દાખલા તરીકે કલક ામાં િલ તની ટલી શાખાઓ છે તે તમામ
નાણાકીય અને વિહવટ રીતે એક જ એકમ છે .

િલ ત સં થાનું િવ તરણ કરવાનો ૧૯૬૮ની સાલમાં િનણય
લેવાયો તેમાં શું બધા બહેનો સંમત હતા, રા હતા ? કે પછી કોઈ
તે બાબત િવશે વાંધા-િવરોધના અવાજ પણ હતા ?
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૧૯૬૮ની સાલમાં િલ તમાં યારે વાલોડ અને વડાલા ખાતે નવા કે શ
કરવાની વાત આવી યારે મૂળ કે ગીરગામનું વાતાવરણ ઠીક ઠીક ગરમ થઈ
ગયું હતું. ગીરગામના ઘણાં બહેનોને અને મોટા ભાગના સે સમેનને આ
દરખા ત બલકુલ પસંદ આવી ન હતી. તેમનું કહેવાનું એ હતું કે અ યારે
િલ ત ગીરગામ ખાતે શાંિતથી અને સારી રીતે ચાલે છે તો ચાલવા દો ને .
આપણે હાથે કરીને નવી શાખાની ઉપાિધ શા માટે માથે લેવી. નવી શાખા
બરાબર નિહ ચાલે તો શું કરીશું. તેમાં જુદા જ વભાવના નવા બહેનો આવીને
બધાને હેરાન કરશે તો શું થશે . નવી શાખાના વેચાણના પ રણામે ગીરગામના
વેચાણ પર અવળી અસર પડશે તો યા જશું . આવી અનેક શંકા-કુશંકા ય ત
કરવામાં આવતી હતી. આ વાત ખોટી તો ન હતી. નવી શાખા ખૂલે તેમાં
ગીરગામના બહેનોને કે સે સમેનને કોઈ પણ ફાયદો થવાનો ન હતો. પણ કદાચ
નુકશાન થાય તેમ હતું . અને માથા પર ઉપાિધ તો ચો સ વધે તેમ હતી.
ગીરગામના સે સમેન અને થોડા બહેનો ખોટી ઉપાિધ અને મુ કેલીથી દૂર
રહેવાની વાત કરતા હતા તે વાતનો તે વખતે વીકાર થયો હોત તો આ
આટલા વષ પછી પણ િલ ત સં થા એક મા ગીરગામ ખાતે જ ચાલતી
હોત. માંડ ૨૦૦-૩૦૦ બહેનો િલ તમાં કામ કરતા હોત. િલ ત સં થાનો
આ દેશભરમાં િવકાસ થયો છે તે યારે શ ય બ યો ન હોત.
િલ ત સં થામાં આ અનુભવનું વારંવાર પુનરાવતન અવારનવાર થયા કરે છે .
યારે યારે કોઈ નવો સે સ ડેપો કે નવી શાખા ખોલવાની કે બહેનોની સં યા
વધારવાની વાત આવે યારે યારે તે સામે કોઈકને કક વાંધો તો જ ર હોય છે .
આ નવી ઉપાિધ શા માટે લેવી, એમાં આપણને ફાયદો શું છે, ને કરવું હોય
તે કરે, હું કંઈ નિહ ક ં આવા ગણગણાટ સં થામાં થયા જ કરે છે. િલ ત
સં થામાં નવા બહેનો આવે છે , નવા સે સમેન આવે છે , તે બધાને પોતે
સં થામાં આવે તે સા ં લાગે છે , પણ પોતે એક વખત િ થર થઈ ગયા પછી
વધુ બહેનો કે વધુ સે સમેન સં થામાં આવે તો તેમને તે વાત ખાસ ગમતી
નથી. આ એક માનવ સહજ નબળાઈ છે. મેનેજમે ટની પ રભાષામાં એને
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Public Coach Syndrome કહેવામાં આવે છે . આપણને બધાને ટેન, બસ
વગેરેમાં હેર સેવાના સાધનોમાં મુસાફરી કરવાનો અનુભવ છે . ગમે તેટલી
િગરદીવાળા વાહનમાં એક વખત ચડી જવા મળે તો હાશકારો થાય છે અને
બેસવાની જ યા મળે તો રા થઈએ છીએ. પણ એ જ વાહનમાં આપણાં પછી
ચડનાર કોઈ માણસ આપણને ગમતા નથી. રે વે ટેનનો ડ બો અડધો ખાલી
હોય તો પણ મનમાં એવો િવચાર આવે છે કે વાહ, આ શાંિતથી પહોળા થઈને
બેસી શકાશે , હવે કોઈ વધુ મુસાફર ન ચડે તો સા ં. જગતભરમાં વાસીઓ
િવમાનમાં બેસીને પરદેશ જતા હોય યારે આજુબાજુની પેસે જર સીટો ખાલી
વા મળે યારે મનમાં ને મનમાં રા થતા હોય છે . આવા િવચારો કોઈને
મદદ પ થતા નથી. તેના યે કોઈએ યાન આપવું ન ઇએ.

સં થામાં થમ દાયકા એટલે કે ૧૯૬૮ની આખર સુધીમાં કેટલી
વખત આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનમાં સુધારા-વધારા કરવામાં
આ યા હતા ?
બે વખત સુધારા થયા હતા. તા. ૨૫મી જુલાઈ, ૧૯૬૬ના રોજ આ ટક સ ઑફ
એસોિશયેશન અપના યા બાદ પહેલો સુધારો તા. ૧૨મી ફે ુઆરી, ૧૯૬૭ના
રોજ કરવામાં આ યો અને િધ બો બે પ લક ટ ટ એ ટ, ૧૯૫૦ની ગવાઈ
માણે ટ ટીઓની િનમણૂક કરવાની કલમ ઉમેરવામાં આવી. બી સુધારો તા.
૧૧મી ઓગ ટ, ૧૯૬૮ના રોજ કરવામાં આ યો અને બહારગામની દરેક શાખા
પોતાનો વહીવટ ચલાવવા થાિનક મૅને જંગ કિમટીની રચના કરી શકે તેવી
ગવાઈ કરવામાં આવી.

બી દાયકો (૧૯૬૯થી ૧૯૭૮)
સં થાના એક દાયકાની સફર પૂરી થવાના સંગની કેવી રીતે
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી ?
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િલ ત સં થાએ એક દાયકાની સફર પૂરી કરી તેની ૧૯૬૯ના વષમાં
ઉ સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ ઉજવણીના થમ પગલાં તરીકે
િલ ત સં થાની એક દાયકાની અનુભવ યા ાનું વણન કરતી ી મોતીલાલ
કનો જયા લે ખત ૩૦ પાનાની એક પુ તકા સં થાની ૧૦મી જયંતી એટલે કે
તા.૧૫મી માચ, ૧૯૬૯ના રોજ િસ કરવામાં આવી. િલ ત સં થાએ એક
દાયકામાં કેટલી ગિત કરી છે તેની પ કારોને માિહતી આપવા માટે તા. ૨૩મી
એિ લ, ૧૯૬૯ના રોજ મુંબઈમાં તાજ મહાલ હોટલ ખાતે એક ેસ કૉ ફર સ
યોજવામાં આવી. સં થા ારા આ પહેલી વખત ેસ કૉ ફર સ બોલાવવામાં
આવી હતી. િલ તના બહેનો સારી એવી સં યામાં આ કૉ ફર સમાં ઉપિ થત
ર ા હતા. સં થાના િહતિચંતક ડૉ. મોહનલાલ બી. પોપટ અને ી ક યાણ
મુળ ઘેલાણીએ સં થા વતી પ કારોને બધી માિહતી આપી હતી. સં થાનો
દશા દી મહો સવ ઊજવવા માટે તા. ૨૬મી એિ લ, ૧૯૬૯ના રોજ મ રન
લાઈ સ ખાતે આવેલ બરલા માતુ ી સભાગાર ખાતે એક ભ ય સમારોહ
યોજવામાં આ યો હતો. આ સમારોહમાં સં થાના બહેનો ઉપરાંત અનેક
માનનીય મહેમાન, સામા જક આગેવાન અને સં થાના શુભે છક મોટી સં યામાં
હાજર ર ા હતા.
િવ.સં. ૨૦૨૩ સુધીના સં થાના બધા વાિષક િહસાબ ગુજરાતી ભાષામાં ગટ
કરવામાં આ યા હતા. િવ.સં. ૨૦૨૪ના એ યુઅલ રપોટથી તેમાં ફેરફાર
કરવામાં આ યો અને તેમાં ગુજરાતી ઉપરાંત મરાઠી અને અં ે ભાષામાં પણ
વાિષક િહસાબની િવગતો આપવામાં આવી. તા.૨૬-૦૪-૧૯૬૯ના રોજ દશા દી
મહો સવ પૂરો થયા બાદ તે જ થળે મળેલી ૪થી વાિષક સામા ય સભામાં
િવ.સં. ૨૦૨૪ના વાિષક િહસાબ પસાર કરવામાં આ યા.

સં થાનો પહેલો દાયકો (૧૯૫૯-૧૯૬૮) સોનેરી દાયકો હતો તો
બી દાયકો (૧૯૬૯-૧૯૭૮) કેવો ગયો હતો ?
િલ

ત સં થાનો બી

દાયકો (૧૯૬૯ થી ૧૯૭૮ સુધીનો સમય) એકંદરે
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સારી ગુણવ ાવાળા િવકાસનો દાયકો હતો તેવું કહી શકાય. આ દાયકામાં
સં થાનો િવકાસ ઝડપભેર થયો, વૃિ નો િવ તાર થયો, એક પછી એક નવી
શાખાઓ ફટાફટ ખૂલવા લાગી, િલ ત પાપડ ઉપરાંત નવી નવી ચી નું
ઉ પાદન હાથ ધરવામાં આ યું , બહેનોની સં યા કુદકે ને ભૂસકે વધવા લાગી
અને આ બધું િલ ત સં થાના મૂળ આચાર-િવચાર કે રહેણી-કહેણી કે
બહેનોની ધગશ-ઉ સાહને સાબૂત રાખીને થઈ શ યું . આ દાયકામાં યાલ
આ યો કે િલ તની િવચારધારા અને કાયપ િતનો અમલ કરનારા સાચા હોય,
માિણક હોય, િન ાવાન હોય અને તકલીફ વેઠીને પણ આ િવચારધારાને
અમલમાં મૂકવાની તેમની તૈયારી હોય તો િલ તની િવચારધારા અને
કાયપ િત દેશના કોઈ પણ ગામ કે શહેરમાં અમલી બનાવી શકાય તેમ છે .
સવાલ મા કામ કરનારાની ધગશ કેટલી છે તેનો છે . બી દાયકામાં પણ
વાતાવરણ સં થાના પહેલા દાયકાની મ ઉ સાહ, ફૂિત અને સુમેળથી ભરેલું
ર ું હતું.

બી દાયકાની શ આતના સમયે સં થાના વેચાણ અને સ ય સં યા
કઈ સપાટીએ હતા ?
પહેલા દાયકાની આખરના વષ િવ.સં. ૨૦૨૪ એટલે કે ૧૯૬૭-૬૮માં સં થાનું
કુલ વેચાણ . ૧૩,૯૫,૫૮૬ હતું. બી દાયકાની શ આત ધમાકેદાર થઈ.
૧૯૬૮ની સાલમાં ગીરગામ ઉપરાંત ણ નવી શાખા શ થતાં મા એક
વષમાં વેચાણમાં ૧૦૦ ટકાનો જ પ આ યો. બી દાયકાના પહેલા વષ િવ.સં.
૨૦૨૫ એટલે કે ૧૯૬૮-૬૯માં વેચાણ લગભગ બમણું થઈ . ૨૪,૨૮,૨૭૭
થયું. એ જ રીતે બહેનોની આવક પણ િવ.સં. ૨૦૨૪ની . ૪,૯૭,૧૯૪ની
સપાટીથી કુદકો મારી િવ.સં. ૨૦૨૫માં . ૮,૦૮,૯૫૯ થઈ.
વડાલા શાખાથી ન ક રહેતા બહેનો ગીરગામ આવતા હતા તેમણે પોતાનું
નામ ગીરગામથી વડાલા ટા સફર કરા યું . આથી િવ.સં. ૨૦૨૫માં ગીરગામ પર
બહેનોની સં યા ઘટીને ૨૬૮ થઈ તો બી તરફ નવી વડાલા શાખામાં
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બહેનોની સં યા ૩૧૧ની થઈ. નવી વાલોડ અને પૂણે શાખા પર લગભગ
૧૫૦-૧૫૦ ટલા બહેનો ડાયા. કુલ સં યાની રીતે ઇએ તો સં થામાં
૧૯૬૬-૬૭માં આશરે ૩૫૦ બહેન હતા તે ૧૯૬૭-૬૮માં વધીને ૯૦૦ થયા અને
૧૯૬૮-૬૯માં વધુ વધી ૧૧૦૯ થયા. ઓગ ટ ૧૯૬૯માં મુલુ ડ પાંચ ર તા
ખાતે નવી શાખા શ થતા મુંબઈમાં શાખાની સં યા ૩ થઈ અને બહારગામની
૨ શાખાઓ સાથે કુલ શાખા ૫ થઈ.

૧૯૬૯ના વષની સૌથી વધુ ન ધપા ઘટના કઈ હતી ?
૧૯૬૯ની સાલનો સૌથી યાદગાર સંગ હતો સં થાની મુલુ ડ પાંચ ર તા
ખાતેની શાખા રાતોરાત ખોલવાનો. મુલુ ડના કેટલાંક રહેવાસીની ઇ છા હતી કે
િલ તની વૃિ મુલુ ડમાં શ થાય તો સા ં. આ વાત િવચારવા માટે
તા.૨૪મી ઓગ ટ, ૧૯૬૯ની સાં મુલુ ડમાં ણીતા તબીબ ડૉ. ગોકુલદાસ
ઠ રના ઘરે મી ટંગ થઈ. મી ટંગમાં ડૉ. ઠ ર અને તેમના માતુ ી ઉપરાંત
થાિનક સામા જક આગેવાનો ી ધરમશી હીર ચોખાવાલા, ી રમિણકલાલ
ઝવેરચંદ શાહ, ી માધવ રામ મુલાણી (શાહુભા) વગેરે હાજર હતા.
િમ ટંગમાં દ ાણીબાપાએ ક ું કે આપણે મા ખાલી વાતો કરવી છે કે ખરેખર
કામ કરવું છે ? કામ કરવું હોય તો આ મી ટંગ અ યારે જ સમા કરો અને
કામ શ કરો. આથી બધાંએ ચચા બંધ કરી તે જ િમિનટથી કામ કરવું શ કયુ .
તે જ વખતે પાંચ ર તાના ચોકમાં આવેલી મોકાની જ યા પસંદ કરી તેના
માિલક ી શંકર રામ ભીડે સાથે વાતચીત કરી રા ે ૧૧ વા યે ચાવી
મેળવવામાં આવી, જ યાનો કબ લઈ તેને સાફસૂફ કરવામાં આવી, શાખામાં
ઇતી સાધન સામ ી ત કાળ મંગાવી લેવામાં આવી, કાચો માલ પણ આવી
ગયો અને િવિવધ શાખામાંથી િલ તના બહેનો પણ આવી ગયા. આમ તા.
૨૫મી ઓગ ટ, ૧૯૬૯ના રોજ સવારે ૫.૦૦ વા યે એટલે કે ન ી કયાના ૧૨
કલાકથી ઓછા સમયમાં મુલુ ડ પાંચ ર તા શાખા કામ કરતી થઈ ગઈ. આ
શાખાનું પાછળથી તા.૧૪મી સ ટે બર, ૧૯૬૯ના રોજ ણીતા સામા જક
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કાયકર અને ભૂતપૂવ લોકિ ય અ ભને ી ીમતી લીલા િચટિનસના શુભ હ તે
િવિધસર ઉદઘાટન કરવામાં આ યું . તે સમયે િલ તનો મં હતો કે આજનું
કામ કાલ પર ન છોડાય, આજનું કામ અ યારે જ કરવું ઇએ. આ રાતોરાત
મુલુ ડ શાખા ખોલવાની વાતને િલ તમાં હજુ પણ યાદગાર બનાવ લેખવામાં
આવે છે.

૧૯૭૦ના વષના યાદગાર બનાવ યા હતા ?
િવ.સં. ૨૦૨૬ (એટલે કે ૧૯૬૯-૭૦)માં કુલ વેચાણ લગભગ ૩૩ ટકા ટલું
વધી . ૩૨,૯૦,૩૧૬ થયું અને બહેનોની આવક પણ આશરે તેટલી જ વધીને
. ૯,૯૩,૩૭૮ થઈ. વષની આખરે એટલે કે ઑ ટોબર ૧૯૭૦માં બહેનોની
કુલ સં યા વધીને ૧૮૩૮ (નવી ભાડાઈ શાખા સિહત) થઈ હતી.
ખાદી અને ામો ોગ પંચના અ ય
ી ઢેબરભાઈના શુભ હ તે સં થાની
કાં દવલી(પિ મ) શાખાનું તા. ૪થી યુઆરી, ૧૯૭૦ના રોજ ઉદઘાટન થયું
અને તે સાથે િલ તની મુંબઈની શાખાઓની સં યા ૪ થઈ, યારે બહારગામ
સિહત કુલ શાખા ૬ થઈ. યુઆરી ૧૯૭૦માં સં થાને ખાદી અને ામો ોગ
પંચ તરફથી બી લોન મંજૂર થઈ. આ લોન . બે લાખની હતી.
તા. ૧૫મી એિ લ, ૧૯૭૦ના રોજ સં થાની ૭મી શાખા ક છમાં ભાડાઈ
ગામમાં શ કરવામાં આવી. આ શાખા થોડા મિહના જ ચાલી શકી અને
બહેનોની સં યા ઘટી જતા પછીના વષમાં બંધ પડી ગઈ.
સં થાની ૫મી સામા ય વાિષક સભા તા. ૨૬મી એિ લ, ૧૯૭૦ના રોજ મળી.
આ સભામાં સં થાના આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનનો ી સુધારો પસાર
કરાયો અને સં થાના મૅને જંગ કિમટીના મે બરની સં યા ૧૫ હતી તે
વધારીને ૨૧ કરવામાં આવી. આ બેઠકમાં એવો ઠરાવ પણ પસાર કરવામાં
આ યો કે સં થાના બહેનોની પુ ીઓ ઉ ચ અ યાસ કરતી હોય તેમને પૂ ય
છગનબાપા મૃિત કોલરશીપ આપવી.
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૧૯૭૧નું વષ સં થા માટે કેવું ગયું ?
િવ.સં. ૨૦૨૭ એટલે કે ૧૯૭૦-૭૧ની સાલમાં કુલ વેચાણ . ૪૩,૮૨,૨૧૫ના
થયા હતા યારે બહેનોની વણાઈ અને વધારાની વણાઈ તરીકેની કુલ આવક
પહેલી વખત િમિલયન માક વટાવી . ૧૨,૮૭,૪૫૬ થઈ હતી. આ વષમાં
ભાડાઈ શાખા બંધ થતાં વષની આખરે એટલે કે ઑ ટોબર ૧૯૭૧માં કુલ
શાખાની સં યા ઘટીને ૬ અને કુલ બહેનોની સં યા ઘટીને ૧૫૬૨ થઈ હતી. આ
વષમાં થયેલા ભારત-પા ક તાન યુ ની પણ સં થાની કામગીરી પર અસર પડી
હતી.
િલ ત સં થા િવશે ી મોતીલાલ કનો જયાએ લખેલી પુ તકાની બી
સુધારા-વધારા સાથેની આવૃિ એિ લ ૧૯૭૧માં બહાર પાડવામાં આવી હતી.
િલ ત પાપડની િનકાસની બાબતમાં સં થાએ કરેલી સરસ ગિતની
પ કારોને માિહતી આપવા મુંબઈમાં તાજ મહાલ હોટલ ખાતે ફરી ેસ
કૉ ફર સ બોલાવવામાં આવી હતી અને િલ ત પાપડના મુ ય િનકાસકાર ી
કા તલાલ એન. દલાલ ારા તેનું સંચાલન કરવામાં આ યું હતું.
તા. ૮મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૧ના રોજ મહારા સરકારે એક પ રપ બહાર પાડી
િલ ત પાપડને ઑ ટોયમાંથી મુ ત આપવાની રા યના બધાં યુિનિસપલ
સ ાવાળાને સૂચના આપી હતી.

૧૯૭૨ના વષના અગ યના બનાવ યા હતા ?
િવ.સં. ૨૦૨૮ એટલે કે ૧૯૭૧-૭૨ના વષમાં કુલ વેચાણ વધીને .
૫૮,૯૫,૯૭૮ થયા હતા. બહેનોની આવક . ૧૩,૬૨,૧૩૭ થઈ હતી. વષની
આખરે એટલે કે નવે બર ૧૯૭૨માં બહેનોની સં યા થોડી વધીને ૧,૬૧૮ થઈ
હતી.
તા. ૨૭મી

યુઆરી, ૧૯૭૨ના રોજ સં થાની રામાિણયા શાખાનું
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ી

તુલસીદાસ શેઠના શુભ હ તે ઉદઘાટન થયું હતું . સં થાની તે સાતમી શાખા
અને મુંબઈ બહાર વાલોડ અને પૂણે પછીની ી શાખા હતી.
મે ૧૯૭૨માં િલ ત સં થા િવશે ી મોતીલાલ કનો જયા િલ ખત પુ તકાની
ી આવૃિ ગુજરાતી અને િહ દી ભાષામાં બહાર પાડવામાં આવી હતી.
િલ ત સં થા તરફથી સમાજ સેવાના એક ભાગ તરીકે મુલુ ડ(પૂવ)માં
િલ ત ગંગા અને િલ ત જમુના એમ બે કો-ઓપરે ટવ હાઉિસંગ
સોસાયટીઓ અને કાં દવલીમાં િલ ત ગોદાવરી કો-ઓપરે ટવ હાઉિસંગ
સોસાયટી મોટ કરવામાં આવી હતી. આ કામ હાથ પર લેવામાં સં થાનો હેતુ
ઘણો સારો હતો પણ તેના અમલમાં ખાસ ગિત ન થઈ શકતા આ સૂિચત
સોસાયટીમાં જ યા ખરીદનાર તેના સ યોને બાંધકામની બધી જવાબદારી
પોતા પર લઈ લેવાની અને પોતાના િહસાબે અને ખમે બ ડંગ બાંધી કામ
પૂ ં કરવાની ફરજ પડી હતી. િલ તની આ એક ન ધપા િન ફળતા હતી.
૧૯૭૨ના વષની સૌથી અગ યની ઘટના સં થાના માિસક મૅગેિઝન "િલ ત
પિ કા"ના તા. ૭મી ડસે બર, ૧૯૭૨થી શ કરવામાં આવેલા કાશનની છે .
મરાઠી અને ગુજરાતી એમ બ ે ભાષામાં સંયુ તપણે આ મૅગેિઝન શ
કરવામાં આ યું હતું એટલે કે એક જ અંકમાં થોડા પાના પર મરાઠી તો થોડા
પાના પર ગુજરાતીમાં અહેવાલ ગટ કરવામાં આવતા હતા. સં થામાં છે લા
થોડા વષથી પુ કળ નવા બહેનો ડાયા હતા અને વધુ બહેનો ડાતા રહેવાનો
વાહ ચાલુ રહે તેમ હતું . આ બધા બહેનો િલ ત સં થા શું છે , તે કેવી રીતે
કામ કરે છે, સં થાના આદશ અને િવચારો કેવા છે વગેરેથી બરાબર માિહતગાર
થાય તે જ રી હતું . આ ઉપરાંત નવી નવી શાખાઓ ખુલવાના કારણે કઈ
શાખામાં શું થઈ ર ું છે તે ણવાની બધાંને ઈ તે રી રહેતી હતી. િલ ત
સં થા હેર સં થા હોવાથી સં થાના શુભે છકો, િહતિચંતકો, કાચો માલ પૂરો
પાડતા અને તૈયાર માલ વેચતા વેપારીઓ વગેરે બધાંને િલ તમાં
બનાવ
બને તેનાથી વાકેફ રાખવાની સં થાની ફરજ હતી. આમ િલ ત પિ કા શ
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કરવા પાછળ િશ ણ અને તાિલમ, સંપક અને સંકલન તથા માિહતી સારણ
એમ ણ યેય રાખવામાં આ યા હતા. િલ ત સં થા શું છે તેની સાચી સમજ
આપવામાં િલ ત પિ કાનો ફાળો અગ યનો ર ો છે.

૧૯૭૩ના વષમાં શું થયું ?
િવ.સં. ૨૦૨૯ એટલે કે ૧૯૭૨-૭૩નું વષ િલ ત માટે ભારે વૃિ નું વષ
બની ર ું. નવી બે શાખા ખૂલી. બહેનોની સં યા વધીને ઑ ટોબર ૧૯૭૩માં
૧૭૦૧ થઈ. િનકાસ વેચાણો પહેલી વખત િમિલયન માક વટાવી .
૧૩,૪૧,૬૧૯ થયા. એ સાથે થાિનક વેચાણો પણ ઉછળી જતાં કુલ વેચાણ .
૭૪,૬૨,૧૩૭ની સપાટીએ પહ યા. બહેનોની કુલ આવક પણ ઝડપથી વધીને
. ૨૧,૫૪,૮૩૦ થઈ.
પૂણે શાખા ભાડે લેવાયેલી જ યામાં શ થઈ હતી. તે જ યામાં કામ કરતી
હતી તે 'રાજલ મી' બંગલો તેના મૂળ માિલક પાસેથી યુઆરી ૧૯૭૩માં
આઉટ રાઈટ ધોરણે ખરીદી લેવામાં આ યો.
ભારત સરકારે તા. ૨૬મી યુઆરી, ૧૯૭૩ના રોજ ી ઢેબરભાઈને 'પ
િવભૂષણ' નો ઇ કાબ આપવાની હેરાત કરતાં બહેનોએ ખુશાલી સાથે તે
સંગની ઉજવણી કરી.
તા. ૧૫મી એિ લ, ૧૯૭૩ના રોજ સં થાના બહેનોની એક અસાધારણ
સામા ય સભા બોલાવી તેમાં સં થાના આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનમાં ચોથી
વખત સુધારા કરવામાં આ યા કેટલીક કાનૂની મુ કેલી દૂર કરવા જ રી બ યા
હતા. આ સાથે એક બી એક મહ વનો િનણય પણ લેવાયો. ૧૯૭૩ના વષ
સુધી સં થાની દરેક શાખામાં મા આચાય િવનોબા ભાવેની ત વીર રાખવામાં
આવતી હતી. આ સભામાં ઠરાવ પસાર કરી દરેક શાખામાં િવનોબા ઉપરાંત
છગનબાપાની ત વીર પણ રાખવાનું ન ી કરવામાં આ યું .
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ણીતા ઉ ોગપિત અને લ મી િવ ણુ િમલના માિલક ી માધવ આ ટેના
આમં ણથી િલ તના બહેનો તા. ૧૧મી જૂન, ૧૯૭૩ના રોજ મહારા ના
સોલાપુર શહેરમાં ગયા અને યાંના
થાિનક કાયકરો પોતાનું અલગ પાપડ
ઉ પાદન એકમ ચાલુ કરવા ઇ છતા હતા તેમને જ રી તાિલમ અને માગદશન
િવના સંકોચે પૂરા પા ા. િલ તના બહેનોનો એવો આ હ યારે પણ ર ો
નથી કે મા તેમના પાપડ જ બ રમાં વેચાવા ઈએ અને લોકોએ મા
િલ ત પાપડ જ ખાવા ઈએ.
તા. ૨૩મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૩ના રોજ સં થાની કુલ ૯મી અને મુંબઈ ખાતેની
૫મી વાંદરા (સહકાર બ ર) શાખાનું ી પી. . ખેરના શુભ હ તે ઉદઘાટન
થયું. આ પછી તુરંત થોડા સ ાહમાં જ ગીરગામમાં ખા ડલકર રોડ પર આવેલી
નારાયણવાડી ખાતે સં થાની ૧૦મી અને મુંબઈ ખાતેની છ ી શાખા તા. ૧૪મી
ડસે બર, ૧૯૭૩ના રોજ શ કરવામાં આવી હતી. કે આ શાખા લગભગ
પાંચ વષ ચાલી બહેનોની પૂરતી સં યાના અભાવે ૧૯૭૮ની સાલમાં બંધ પડી
ગઈ હતી.
૧૯૭૩ના વષમાં ઘણા મહેમાનોએ સં થાની મુલાકાત લઈ તેની કામગીરી
િનહાળી હતી. િવિવધ શાખાઓ પર પધારેલ આ મહેમાનોમાં ખાદી અને
ામો ોગ પંચના અ ય
ી . રામચં ન (૨૪-૦૩-૧૯૭૩), મહારા ના
મુ ય ધાન ી વસંતરાવ નાઈક (૨૪-૦૪-૧૯૭૩), કેટર અને ઉ ોગપિત
ી િવજય મચ ટ (૨૫-૦૭-૧૯૭૩), ણીતા ટેડ યુિનયન લીડર અને
સા યવાદી પ ના અ ણી ી ગુલાબરાવ ગણાચાય (૨૫-૦૯-૧૯૭૩),
મુંબઈના મેયર ી સુધીર શી (૧૬-૧૦-૧૯૭૩) તથા સોમાણી ૂપ ઑફ
ઈ ડ ટીઝના ી એસ.કે. સોમાણી અને ી ષભદાસ રાંકા (૧૪-૧૨૧૯૭૩)નો સમાવેશ થાય છે .
૧૯૭૩ના વષમાં સં થાની િહસાબી પ િતની એક મોટી ખામીને દૂર કરવામાં
આવી. સં થામાં શાખાઓ ખોલવાનું શ થયું યારથી હર સાલ સં થાના વાિષક
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અહેવાલમાં દરેક શાખાના અલગ-અલગ સરવૈયા અને આવક- વક ખાતા
ગટ કરવામાં આવતા હતા. આ પ િતમાં ખોટું કંઈ ન હતું પણ તેમાંથી સમ
સં થાની એકંદર િહસાબી િચ
ણવા મળતું ન હતું . ૧૯૬૭-૬૮ થી ૧૯૭૧૭૨ના એટલે કે િવ.સં. ૨૦૨૪, ૨૦૨૫, ૨૦૨૬, ૨૦૨૭ અને ૨૦૨૮ના વાિષક
અહેવાલમાં સમ સં થાના એકિ ત િહસાબો અપાયા ન હતા. આ ખામી દૂર
કરવા ૧૯૭૩ના વષમાં એવો િનણય લેવામાં આ યો કે હવેથી વાિષક
અહેવાલમાં દરેક શાખાના અલગ-અલગ સરવૈયા અને આવક- વક ખાતા રજૂ
કરવાને બદલે તેને એકિ ત કરી સમ સં થાનું એક જ સરવૈયું અને આવકવક ખાતું ગટ કરવું અને બહારગામની દરેક શાખાએ પોતાના અલગ
ઑ ડટ થયેલા એકાઉ સની નકલો પોતાની શાખાના બહેનોને પૂરી પાડવી અને
અ ય માટે ઉપલ ધ બનાવવી. િવ.સં. ૨૦૨૯ના વાિષક િહસાબોથી આ પ િત
અમલી બનાવાઈ છે .

૧૯૭૪ના વષને શા માટે યાદગાર ગણવામાં આવે છે ?
િલ ત સં થા માટે ૧૯૭૪નું વષ ઘણાં કારણસર યાદગાર બ યું . યુઆરી
૧૯૭૪માં દ ાણીબાપા એક પ કાર તરીકેની પોતાની નોકરીનું રા નામું આપી
િલ ત સં થામાં પૂરા સમય માટે ડાયા અને તેમને આવકનું અ ય કોઈ
સાધન ન રહેવાથી સં થાએ તેમનો બધો ખચ ભોગવવો એવું ન ી થયું .
દ ાણીબાપા સં થામાં ૨૪ કલાક બેસતા થવાથી સં થામાં કામની ઝડપ વધવા
લાગી. િવ.સં. ૨૦૩૦ એટલે કે ૧૯૭૩-૭૪ના વષમાં પહેલી વખત સં થાના કુલ
વેચાણોએ . એક કરોડની સપાટી વટાવી અને તે . ૧,૧૨,૬૩,૨૨૫ના થયા.
બહેનોની આવક પણ વધીને . ૨૭,૧૪,૭૪૩ થઈ. વષ દરિમયાન ણ નવી
શાખા અને એક િવભાગ ખોલવામાં આ યા. બહેનોની કુલ સં યા ૧,૭૦૧ થી
ઉછળી ૨,૭૭૩ થઈ એટલે કે એક વષમાં એક હ રથી વધુ નવા બહેનો
િલ તમાં દાખલ થયા. ખાદી અને ામો ોગ પંચ તરફથી લગભગ ૪ વષના
ગાળા બાદ િલ તને નવી લોન મળી. . ૬,૫૦,૦૦૦ ટલી ન ધપા રકમની
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આ લોન સં થાને ઘણી ઉપયોગી બની.
તા. ૧૨મી યુઆરી, ૧૯૭૪ના રોજ સાદાઈથી હૈદરાબાદ શાખાની શ આત
કરવામાં આવી. ભારતમાં તે ૧૧મી અને મુંબઈ બહાર ૫મી શાખા હતી. આ
પછી તા. ૯મી ફે ુઆરી, ૧૯૭૪ના રોજ જબલપુર (રાઈટ ટાઉન) ખાતે એક વધુ
શાખા શ થઈ. ( કે િલ તની આ ૧૨મી અને મુંબઈ બહારની છ ી
શાખાને તેની અિન છનીય વૃિ ઓને કારણે તા. ૨૪-૦૨-૧૯૭૮થી બંધ કરી
દેવામાં આવી હતી.)
મે ૧૯૭૪માં સં થા માટે "IN QUEST OF SARVODAYA" નામની એક
નાનકડી પુ તકા અં ે ભાષામાં તૈયાર કરી ગટ કરવામાં આવી. તેની પહેલી
આવૃિ મ ટી કલર ઓફસેટ પ િતથી આટ પેપર પર છાપી િસ કરવામાં
આવી હતી. તેના છે લા કવર પેજ પર ગુ દેવ રવી નાથ ટાગોરની એક કિવતા
તેમના નોબેલ પા રતોિષક િવજયી કા યસં હ "ગીતાંજિલ"માંથી લઈ િસ
કરવામાં આવી હતી. "Where the Mind is Without Fear and the
Head is held High" શીષક ધરાવતી આ કિવતા ી જવાહરલાલ નહે અને
ી જય કાશ નારાયણ વા સમથ નેતાઓની િ ય કિવતા હતી અને
િલ તની િવચારધારાને બલકુલ અનુ પ હતી એટલે પુ તકામાં તેનો
સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો. પરંતુ પછીના વષમાં સરકારે તા. ૨૬મી જૂન ,
૧૯૭૫ના રોજ કટોકટી હેર કરી અને સે સરશીપ દાખલ કરી. કમનિસબે
નહે ની આ િ ય કિવતા પણ કટોકટી અને સે સરશીપના રાજકારણની
યં ણામાં અટવાઈ ગઈ. આ "IN QUEST OF SARVODAYA" પુ તકા
બધાને ખૂબ ગમી જવાથી બધી ભારતીય ભાષામાં તેનું પાંતર કરવામાં આ યું
અને તે સં થાનું કાયમી કાશન બની ગઈ પરંતુ તેની બી આવૃિ પછીની
આવૃિ ઓ આ કિવતા િવના જ િસ થતી રહી છે .
તા. ૧૩મી જૂન , ૧૯૭૪ના રોજ સં થાની નારાયણવાડી શાખાના બહેનોએ નવો
ખાખરા િવભાગ શ કય . િલ ત પાપડ િસવાયનું કોઈ ઉ પાદન શ કરવાનો
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આ પહેલો યોગ હતો અને આ િવભાગ શ થયો યારે તેની ભાિવ સફળતા
અંગે ઘણી મોટી આશાઓ રાખવામાં આવી હતી.
તા. ૧૪મી જુલાઈ, ૧૯૭૪ના રોજ સં થાની ૯મી વાિષક સામા ય સભા મળી
હતી. આ સભામાં અ ય બાબતોની સાથે સં થાના ઑ ડટસ તરીકે મે . સી.કે.
યાસ એ ડ કંપનીના થાને મે . એન.સી. મહેતા એ ડ કંપનીની િનમણૂક કરવાનું
ઠરાવાયું હતું. જૂના ઑ ડટર સં થા સાથે શ આતથી સંકળાયેલા હતા પરંતુ
િલ તના સતત િવ તરણના કારણે કામનો બોજ ખૂબ વધી જતાં તેને પહ ચી
વળવું તેમના માટે મુ કેલ બનતું જતું હતું .
તા. ૨૫મી સ ટે બર, ૧૯૭૪ના રોજ સં થાની ૧૩મી અને મુંબઈ બહાર ૭મી
વારણાનગર શાખાનું સં થાના શુભે છક ી સુમિતભાઈ એમ. શાહના શુભ
હ તે ઉદઘાટન થયું .
તા. ૧૪મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૪ના રોજ તાજ મહાલ હોટલ, મુંબઈ ખાતે એક વધુ
ેસ કૉ ફર સ યોજવામાં આવી અને તેમાં િલ ત પાપડનું વેચાણ પહેલી
વખત ા. એક કરોડની સપાટી વટાવી ગયું હોવાની અિધકૃત હેરાત કરવામાં
આવી.
તા. ૨૦મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૪ના રોજ મુંબઈ યુિનિસપલ કૉપ રેશન તરફથી
ઑડર નં. ૮૪ બહાર પાડી મુંબઈ સુધરાઈની હદમાં દાખલ થતા તમામ
િલ ત ઉ પાદનો માટે તા. ૧લી યુઆરી, ૧૯૭૪ની પાછલી મુદતથી
ઑ ટોયથી મુ ત હેર કરવામાં આવી.
તા. ૨૨મી ડસે બર, ૧૯૭૪ના રોજ સં થાની કલક ા કાિલઘાટ શાખાનું ી
જહરલાલ બેનર ના શુભ હ તે ઉદઘાટન કરવામાં આ યું . આ સં થાની ૧૪મી,
મુંબઈ બહારની ૮મી અને કલક ા ખાતેની પહેલી શાખા હતી. ડસે બર
૧૯૭૪માં આચાય િવનોબા ભાવેએ પવનાર ખાતે ગીતા સંમેલનને સંબોધન
કયા બાદ એક વષના મૌન તનો ારંભ કય .
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૧૯૭૪ના વષમાં િલ ત સં થાને મહાનુભાવોનું વાગત કરવાની તક મળી
તેમાં ભારતના ટોચના ઉ ોગપિત ી ઘન યામદાસ બરલા (૦૩-૦૩-૧૯૭૪),
કે સરકારના સંસદીય બાબતોના ધાન ી બી. શંકરાનંદ (૩૦-૦૩-૧૯૭૪),
વે ટન રેલવેના ડિવઝનલ સુપ ર ટે ડે ટ ી ટી.એન. સુ મ યમ (૨૧-૦૪૧૯૭૪), ખાદી અને ામો ોગ પંચના ખાસ અિધકારી ી વી. પ નાભન (૧૬૦૬-૧૯૭૪), કણાટક ખાદી અને ામો ોગ બોડના અ ય
ી એસ.વી.
મંજુનાથ, આં દેશ ખાદી અને ામો ોગ બોડના અ ય ી કે .કે. રે ી (૧૭૦૭-૧૯૭૪), પ.બંગાળ ખાદી અને ામો ોગ બોડના અ ય
ી જહરલાલ
બેનર (૦૪-૦૯-૧૯૭૪) અને સહકારી અ ણી ી તા યાસાહેબ કોરે (૧૦૧૨-૧૯૭૪)નો સમાવેશ થાય છે.

૧૯૭૫ના વષના અગ યના બનાવ યા હતા ?
િવ.સં. ૨૦૩૧ એટલે કે ૧૯૭૪-૭૫ના વષમાં કુલ વેચાણો થોડા વધીને .
૧,૧૮,૮૬,૬૦૪ થયા અને બહેનોની આવક પણ સહેજ સુધરીને .
૨૯,૩૫,૮૬૦ થઈ. બહેનોની સં યા વષની આખર એટલે કે નવે બર ૧૯૭૫
સુધીમાં વધીને ૩૦૪૫ થઈ.
બહારગામની શાખાઓના િવિવધ ો પર િવચારણા કરવા માટે તા. ૧૭મી
ફે ુઆરી, ૧૯૭૫ના રોજ બહારગામની તમામ શાખાઓના િતિનિધઓની એક
બેઠક વાંદરા (સહકાર બ ર) શાખામાં બોલાવવામાં આવી. આ બેઠકમાં પહેલી
વખત બહારગામની દરેક શાખાના વેચાણ િવ તાર, કાચા માલની ખરીદી, આ
શાખાઓ પાસેથી હેડ ઑિફસે લેવી નીકળતી બાકી રકમ પર િલિમટ, આ
શાખાઓ ારા બહારથી મેળવાતી લોન અને શાખ માટેના િનયમો વગેરે
બાબતો પર િવગતવાર ચચા કરવામાં આવી અને આ બધી બાબતના
ધારાધોરણ ઘડી કાઢવામાં આ યા. આ ચચા િવચારણા અને ધારાધોરણને
સં થાની મૅને જંગ કિમટીની તા. ૨૩મી ફે ુઆરી, ૧૯૭૫ના રોજ મળેલી
મી ટંગમાં મંજૂરી આપવામાં આવી.
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થોડા સમયમાં જ પૂણે શાખા અને વારણાનગર શાખાના સે સમેનો વ ચે
પોતાના વેચાણ િવ તારો યા છે તેના અથઘટન અંગે નવો િવવાદ ઊભો થયો.
બ ે શાખાઓના િતિનિધઓને તા. ૨૨મી એિ લ, ૧૯૭૫ના રોજ વાંદરા
(સહકાર બ ર) શાખામાં બોલાવવામાં આ યા અને તેનો બધાંને વીકાય ઉકેલ
લાવવામાં આ યો.
િલ તની ગીરગામ શાખા યાં આવેલી છે તે મકાન લોહાણા િનવાસના ૧૫-F
બ ડંગનું સમારકામ થાય તેની નૈિતક જવાબદારી િલ ત સં થાએ વે છાએ
વીકારી હતી. બધા ભાડૂતના સરસ સહકારના કારણે આ કામ સારી રીતે પૂ ં
થતા તેના િહસાબો અને લોહાણા િનવાસ કેવી રીતે બંધાયુ હતુ તેની રસ દ
માિહતી આપતી એક પુ તકા સં થા ારા એિ લ ૧૯૭૫માં િસ કરવામાં
આવી.
પહેલી વાર િલ ત પાપડના બધા હોલસેલ વેપારીઓની એક કૉ ફર સ
મુંબઈમાં બરલા ીડા કે ખાતે તા. ૨૬મી એિ લ, ૧૯૭૫ના રોજ
બોલાવવામાં આવી અને તેમની સાથે વેચાણો વધારવા માટેના િવચારોનું
આદાન- દાન કરવામાં આ યું .
કોટન ીન ખાતે નવી બંધાયેલી િમલન ઈ ડ ટીયલ એ ટેટમાં સં થા ારા એિ લ
૧૯૭૫માં થોડા ગાળા ખરીદ કરવામાં આ યા અને તેમાં અડદદાળમાંથી લોટ
દળવાની એક લોર િમલ તા. ૫મી ઓકટોબર, ૧૯૭૫થી શ કરવામાં આવી.
આ લોર િમલ નારાયણવાડીના ખાખરા િવભાગની માફક પોતાની વતં
આવક ધરાવતો િવભાગ ન હતો પણ બધી શાખાની સગવડ સાચવવા માટે શ
કરાયેલું આંત રક સિવસ યુિનટ હતું. ભૂલથી આ લોર િમલને કોટન ીન લોર
ડિવઝન તરીકે ઓળખવાનું શ થયું . આ ભૂલ પછી કાયમી બની અને યાર
બાદ આંત રક સિવસ યુિનટ શ થયા તે િવભાગ તરીકે જ ઓળખાતા ર ા.
આમ િલ ત સં થામાં બે કારના િવભાગ અ ત વમાં આ યા. ડટરજ ટ,
ખાખરા, બેકરી વગેરે પોતાની આવક વતં પણે રળતા પહેલા કારના િવભાગ
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તો સં થાની આંત રક કામગીરી બ વતા અને સેવા પૂરી પાડતા િ ટંગ ેસ ,
પોિલ ોિપિલન બેગ , એડવટાઈિઝંગ વગેરે બી
કારના િવભાગ. િલ ત
સં થાથી પ રિચત ન હોય તેમને આ વાત સમ તી નથી. તેઓ પૂ યા કરે છે
કે નાિસક દાળ િમલ િવભાગ હોય તો ડટરજ ટ િવભાગની મ તેમાં કેમ
કોઈ સંચાિલકા બહેન નથી, તેમાં બહેનો માિલકી ધોરણે કામ કરે તે થા કેમ
નથી, તેના બદલે પુ ષ કમચારીઓ પગાર ધોરણે કેમ કામ કરે છે . તેમને આવો
જ ગૂંચવાડો મુંબઈની શાખાઓ અંગે પણ થયા કરે છે . તેઓને એ ઝટ સમ તું
નથી કે મુંબઈ-થાણે િવ તારની િલ તની બધી શાખાઓ નાણાકીય તેમ જ
વહીવટી િ એ એક છે અને એ બધાનો સમૂહ એટલે હેડ ઑિફસ. મા
બહારગામની શાખાઓ નાણાકીય અને વહીવટી િ એ અલગ-અલગ વાય
એકમ છે. આ કારણે વડાલાના સંચાિલકા કાં દવલી જઈ તેનું સંચાલન સંભાળી
શકે પણ પૂણેના સંચાિલકા બો રવલી જઈને તેનું સંચાલન ન સંભાળી શકે કે
હૈદરાબાદના સંચાિલકા કોિચનના સંચાિલકા ન બની શકે.
િલ ત સં થાને જૂન ૧૯૭૫માં મહારા હાઉિસંગ બોડ તરફથી
બો રવલી(પૂવ)માં મગથાણે કૉલોનીમાં યેક ૮૦ લેટ ધરાવતા હોય તેવા ૩
બ ડંગનું એલોટમે ટ મ ું . સં થાએ તેમાંથી ૨ બ ડંગનું એલોટમે ટ વીકાયુ
અને એક બ ડંગ બોડને પરત કયુ.
િલ ત સં થાના પરમ શુભે છક ી વી. પ નાભન ખાદી અને ામો ોગ
પંચમાંથી િનવૃ થઈ કાયમ માટે મુંબઈ છોડીને જતાં હોવાથી બહેનોએ તા.
૨૪મી જૂન , ૧૯૭૫ના રોજ દાદર ટેશને જઈ તેમને ભાવભીની િવદાય આપી.
જૂન ૧૯૭૫ના મિહનામાં ગીરગામ, વડાલા અને મુલુ ડ શાખા પર ગુણી દીઠ
ઉ પાદન િનયત થયેલા ઓછામાં ઓછા ૩૦૦ પૅકેટ કરતાં પણ ઓછું આવવાથી
આ ણ શાખાના બહેનોએ તા. ૦૧-૦૭-૧૯૭૫ થી તા. ૦૮-૦૭-૧૯૭૫ સુધી
૮ દવસ પોતાની વણાઈમાં કાપ મૂકી શાખાની ખોટ સરભર કરી લીધી.
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તા. ૧૦મી જુલાઈ, ૧૯૭૫ના રોજ કમલ એપાટમે ટ, વાંદરા ખાતે સં થાના
શુભે છક ી એસ.એમ. શાહની દેખરેખ હેઠળ બે પાટ ટાઈમ કમચારીઓ સાથે
સં થાની સે ટલ ઑિફસની શ આત કરવામાં આવી.
િલ ત પિ કાના જુલાઈ ૧૯૭૫ના અંકથી વધારાની વણાઈ લેતા દરેક
બહેનોના નામ િસ કરવાની થા શ કરવામાં આવી. આ નવી થા દાખલ
કરવા પાછળનો હેતુ એ હતો કે વધારાની વણાઈ લેવામાંથી કોઈ પણ બહેન
ભૂલથી પણ બાકાત ન રહી જવા ઇએ. નામ િસ કરવાથી આ બાબતની
પાકી ખાતરી મળતી હતી.
તા. ૩૧મી જુલાઈ, ૧૯૭૫ના રોજ મુંબઈના ણ બહેનોએ ઓલ ઇ ડયા
રે ડયો, મુંબઈ પરથી િલ ત સં થાની વૃિ અંગે વાતાલાપ આ યો. આવો જ
એક વાતાલાપ રામાિણયા શાખાના બે બહેનોએ તા.૨૫મી ઓગ ટ, ૧૯૭૫ના
રોજ આકાશવાણીના ભૂજ કે પરથી આ યો. તા. ૧૦મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૫ના
રોજ કલક ાના દૂરદશન કે પરથી િલ ત સં થા િવશે એક બંગાળી ભાષામાં
અને એક અં ે ભાષામાં એમ બે કાય મ ટેિલકા ટ કરવામાં આ યા.
ઓગ ટ ૧૯૭૫ના મિહનામાં એક વખત સં થામાં ઓિચંતી પૈસાની જ ર ઊભી
થવાથી મુંબઈના બધા બહેનોએ એક દવસ માટે કલોદીઠ વણાઈ ૩૦ પૈસા
ઓછી લઈ ઇતા નાણા એકઠા કરી લીધા હતા.
િલ ત સં થાએ મુંબઈની તાજ મહાલ હોટેલ ખાતે તા.૨૨ થી ૨૪ ઓગ ટ,
૧૯૭૫ સુધી ણ દવસ માટે યો યેલા ઈ ટરનેશનલ ફુડ ફેરમાં એક ટોલ
રાખી સ ય ભાગ લીધો. તા. ૨૩મી ઓગ ટ, ૧૯૭૫ના રોજ યો યેલી
સં થાની ૧૦મી વાિષક સામા ય સભામાં ખાદી અને ામો ોગ પંચના અ ય
ી ઘન યામભાઈ ઓઝાએ મુ ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપી.
સ ટે બર, ૧૯૭૫ના મિહનામાં િલ ત પાપડની માગમાં અભૂતપૂવ ઉછાળો
આ યો. ચારે બાજુથી િલ ત પાપડ આપો આપો કહેતા ઓડરોના ઢગલા થાય
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અને બહેનો તેટલા માણમાં પાપડ વણી શકે નિહ. આથી સં થા તરફથી એવી
હેરાત કરવામાં આવી કે બહેન કે ભાઈ ઉ પાદનમાં ત કાળ વધારો થઈ
શકે તેવો વહેવા ર તો બતાવશે તેમને . ૧૦૦૧નું રોકડ ઇનામ આપવામાં
આવશે. આમ છતાં તેનો કોઈ ઉપાય મળી શ યો નિહ અને બહેનોને વધુ
આવક થઈ શકે તેમ હતી તે નાછૂટકે જતી કરવી પડી.
વડાલા શાખાના એક બહેનનું પાકીટ તા. ૫મી નવે બર, ૧૯૭૫ના રોજ ખોવાઇ
ગયું. પાકીટમાં . ૧૨,૬૦૦ ટલી રોકડ રકમ હતી. બી દવસે વડાલા
શાખાના બધાં બહેનોએ પોતાની કલોદીઠ વણાઈ મા પાંચ પૈસા ઓછી લઈ તે
બહેન ને તે પૈસા આપી તેમની મૂંઝવણ દૂર કરી નાખી.
તા. ૧લી ડસે બર, ૧૯૭૫ના રોજ સં થાની રાજકોટ શાખાનું ીમતી
જયાબહેન શાહના શુભ હ તે ઉદઘાટન થયું . સં થાની તે ૧૫મી અને મુંબઈ
બહાર ૯મી શાખા હતી.
૧૯૭૫ના વષમાં સં થાની કામગીરી વા પધારેલ મહેમાનોમાં ડૉ. નજમા
હે ુલા, ીમતી િતભા પા ટલ અને મુંબઈના પો ટમા ટર જનરલ ી
અ ણાચલમ (૧૩-૦૨-૧૯૭૫), મુંબઈના મેયર ી બી.કે. બોમન બહેરામ
(૧૬-૦૩-૧૯૭૫), ીમતી યશોધરા મા દાસ પા (૨૦-૦૩-૧૯૭૫), ગુજરાતના
ટોચના ઉ ોગપિત ી ક તુરભાઈ લાલભાઈના પુ વધૂ ડૉ. િવમલા િસ ાથ,
એ સેલ ઈ ડ ટીઝના અ ય ી ગોિવંદ ભાઈ ોફ અને ી લીલાધર પાસુ
શાહ (૨૧-૦૪-૧૯૭૫), િવ યાત સમાજવાદી નેતા ી એસ.એમ. શી (૧૧૦૫-૧૯૭૫), કણાટકના મહેસૂલ ધાન ી પી. નરસા રે ી (૨૦-૦૫-૧૯૭૫)
અને મુંબઈના મેયર ી નાનાલાલ મહેતા (૧૭-૦૮-૧૯૭૫)નો સમાવેશ થાય
છે.

૧૯૭૬ના વષની ન ધપા ઘટનાઓ કઈ હતી ?
િવ.સં. ૨૦૩૨ એટલે કે ૧૯૭૫-૭૬નું વષ જુદી રીતે ન ધપા બ યું . ૧૯૬૮માં
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સં થાનું િવ તરણ કરવાનું શ થયા બાદ દર સાલ બે - ણ નવી શાખા
ખોલવામાં આવતી હતી. આ વષમાં એક પણ નવી શાખા ખોલવામાં ન આવી.
તેના બદલે સં થાની કામગીરી સુધારવા પર યાન આપવામાં આ યું . પ રણામે
આ વષમાં કુલ વેચાણ લગભગ ૮૦ ટકા ઉછળી ૨,૦૬,૭૭,૫૭૯ થયું. તે જ
માણે બહેનોની આવક પણ ઉછળી . ૪૬,૮૫,૬૭૭ થઈ.
તા.૧૨મી ફે ુઆરી, ૧૯૭૫ના રોજ મુંબઈની સે ટલ રેલવેના એક ડ બામાં
સાયનથી માટુંગા વ ચે મોટી આગ લાગી હતી અને તેમાં અનેક મુસાફરોએ
પોતાનો વ ગુમા યો હતો. આમાંના એક ી શાંિતલાલ વી. સાવલા હતા. ી
સાવલા યવસાયે વકીલ અને િનઃ વાથ સવ દય કાયકતા હતા અને િલ તને
િલ ત ગંગા, જમુના અને ગોદાવરી કો-ઓપરે ટવ હાઉિસંગ સોસાયટીની
કાનૂની િવિધ પૂણ કરવામાં ખૂબ મદદ પ થયા હતા.
તા. ૮મી ઓગ ટ, ૧૯૭૬ના રોજ સં થાની ૧૧મી વાિષક સામા ય સભા વાલોડ
ખાતે મળી હતી. મુંબઈ બહાર પહેલી વખત આ સભા યો ઈ હતી. આ
સભામાં લંબાણપૂવક ચચા થયા બાદ સં થાના બંધારણમાં પાંચમો અને પહેલી
વખત અગ યના ફેરફાર દાખલ કરતો સુધારો કરવામાં આ યો. આ અગાઉ
આ ટક સ ઑફ એસોિશયેશનમાં ચાર વખત સુધારા કરવામાં આ યા હતા તે
મા કેટલીક કાનૂની ગવાઈ સંતોષવા માટે જ રી હતા તેથી કરવામાં આ યા
હતા. આ પહેલી વખત સં થાની િવકાસ જ રયાતને લ માં રાખી બંધારણ
સુધારવામાં આ યું હતું . આમાં સૌથી અગ યનો સુધારો હતો બધી બહારગામની
શાખાઓની કામગીરીની છણાવટ કરી તેને સુધારવા માટે ાંચ કો-ઓ ડનેશન
કિમટીની રચના કરવાનો. આ સુધારાના પ રણામે સં થામાં ૧૯૭૬થી ાંચ કોઓ ડનેશન કિમટી શ થઈ અને સં થાના અનેક ો ઉકેલવામાં આ કિમટીએ
ખૂબ અગ યનો ફાળો આ યો. ૧૯૭૬ના વષ પછી દર સાલ વાિષક સામા ય
સભા મળે તે પછીના દવસે ાંચ કો-ઓ ડનેશન કિમટી યોજવાની પરંપરા શ
થઈ.
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તા. ૧૮મી નવે બર, ૧૯૭૬ના રોજ સં થાની રાજકોટ શાખા યાંના બહેનોના
ગંભીર આંત રક મતભેદના કારણે એક દવસ બંધ રાખવામાં આવી.
િલ ત પિ કા ચાર વષ સુધી મા મરાઠી અને ગુજરાતી ભાષામાં ગટ થતી
રહી હતી. તેના ડસે બર, ૧૯૭૬ના અંકથી તેમાં િહ દી ભાષાના અહેવાલ ગટ
કરવાનું પણ શ કરાયું અને તે િ ભાષી પિ કા બની. િહ દી ભાષાના ણીતા
કિવ ી સર વતી કુમાર દીપકે પિ કાના િહ દી િવભાગની જવાબદારી સંભાળી.
જૂન ૧૯૭૪માં િલ ત ખાખરાનું ઉ પાદન શ કયા પછી સં થાએ ૧૯૭૬ના
વષમાં િલ ત મસાલા શ કરવાનો િનણય લીધો અને તા. ૨૬મી ડસે બર,
૧૯૭૬ના રોજ મહારા દેશ કૉ ેસ સિમિતના અ ય
ી પી.કે. સાવંતના
શુભ હ તે સં થાના કોટન ીન મસાલા િવભાગનું ઉદઘાટન કરવામાં આ યું .
૧૯૭૬ના વષમાં સં થાની કામગીરી વા માટે સં થાની મુલાકાત લેનાર
મહાનુભાવમાં િવ યાત પ કાર ી બી. . વગ ઝ (૨૭-૦૧-૧૯૭૬), ખાદી
અને ામો ોગ પંચ , લખનૌના ડાયરે ટર ી કુલ ભૂષણ બ ી (૨૭-૦૩૧૯૭૬), ખાદી અને ામો ોગ પંચના અ ય
ી એ.એમ. થોમસ (૦૭-૦૭૧૯૭૬), કેરળ રા યના ગૃહિનમાણ ધાન ી એમ.એન. ગોિવંદન નાયર (૧૯૦૯-૧૯૭૬), ગુજરાતી સાિહ યકાર ી રામનારાયણ નાગરદાસ પાઠક અને
ીમતી હીરાબહેન બેટાઈ (૧૯-૧૧-૧૯૭૬) અને એ સેલ ઈ ડ ટીઝ િલ.ના
મૅને જંગ ડાયરે ટર ી કા તસેન ોફ (૨૨-૧૧-૧૯૭૬)નો સમાવેશ થાય છે.

૧૯૭૭ના વષમાં શું બ યું ?
િવ.સં. ૨૦૩૩ એટલે કે ૧૯૭૬-૭૭ના વષમાં સં થાના કુલ વેચાણો વધીને .
૨,૪૬,૯૯,૯૯૧ થયા અને બહેનોની આવક વધીને .૫૫,૭૭,૬૦૨ થઈ. આ
વષમાં બે નવી શાખા ખોલવામાં આવી.
૧૯૭૭ના વષની સૌથી અગ યની ઘટના હતી "સં થાના મૂળભૂત િવચારો અને
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ણાિલકા" નામની પુ તકાના કાશનની. યુઆરી ૧૯૭૭માં આ પુ તકા
મરાઠી અને ગુજરાતી ભાષામાં એકી સાથે ગટ કરવામાં આવી હતી. િલ ત
સં થા ૧૯૫૯ની સાલમાં શ થઈ યારથી તેમાં ચો સ આદશ અને યેયનું
અનુસરણ કરવામાં આવતું હતું અને કેટલાંક આચાર-િવચારનું ઢ આ હ સાથે
પાલન કરવામાં આવતું હતું . ૧૭ વષ સુધી બધાંને આ વાતો મૌ ખક રીતે
સમ વવામાં આવતી રહી હતી અને તેનું બરાબર પાલન થતું ર ું હતું. પહેલી
વખત આ િવચારોને લે ખત પ આપવામાં આ યું . મૂળ પુ તકા ગુજરાતીમાં
લખવામાં આવી અને બહેનોને તે ખૂબ ગમી જતાં તુરંત તેની મરાઠી આવૃિ
તૈયાર કરવામાં આવી અને મરાઠી તથા ગુજરાતી આવૃિ સાથે સાથે ગટ થઈ
હતી. આ પુ તકા પણ સં થાનું કાયમી કાશન બની ગઈ. તેની િહ દી આવૃિ
માચ ૧૯૭૭માં અને અં ે આવૃિ ડસે બર ૧૯૭૭માં િસ થઈ હતી.
ધીમે ધીમે બધી મુ ય ભારતીય ભાષાઓમાં તેનું પાંતર કરવામાં આ યું હતું .
અં ે ભાષામાં તેનુ મૂળ શીષક "The Basic Thoughts and Traditions
of Institution" હતું પણ થોડા વષ પછી આ શીષક બદલાવીને "Basic
Philosophy and Practices of our Organization" એવું રાખવામાં
આ યું.
તા. ૧૬મી યુઆરી, ૧૯૭૭ના રોજ સં થાની વાંદરા (સહકાર બ ર)
શાખામાં હેર ર તદાન િશ બર યોજવામાં આવી હતી અને સં થાના બહેનોએ
તેમાં વયંસેિવકા તરીકે સેવા આપી હતી.
માચ ૧૯૭૭ના મિહનામાં િલ ત પાપડના વાદમાં અચાનક સહેજ ફેર પડવો
શ થયો. આ વાદ ફરક શા કારણે આવે છે તે ણવા બહેનોએ બધા યાસ
કયા. કોઈ આ વાદ ફરક પાછળનું સાચું કારણ શોધી આપે તેમને .
૧૫૦૧ની રકમનું ઇનામ આપવાની હેરાત પણ કરવામાં આવી. જુદા જુદા
લોકોએ ત તની શંકાઓ બતાવી પણ આમાંની કોઈ વાત સાચી પુરવાર ન
થઈ. થોડા દવસ પછી આપમેળે એ વાદ ફરક ગાયબ થઈ ગયો અને
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િલ

તનો અસલી વાદ પાછો આવી ગયો.

તા. ૧૧મી માચ, ૧૯૭૭ના રોજ સં થાના ખર શુભે છક અને સમથક ી
ઢેબરભાઈનું દુઃખદ અવસાન થતાં બહેનોમાં ભારે શોકની લાગણી યાપી ગઈ.
સં થાની દરેક શાખાએ ાથના સભાઓ યો દવંગતને પોતાની
ાંજિલ
અપણ કરી. તા. ૧૭મી માચ, ૧૯૭૭થી મુંબઈની બધી શાખાઓ પર બહેનોના
મે ડકલ ચેક-અપનો કાય મ શ કરવામાં આ યો.
એિ લ ૧૯૭૭થી સં થાએ બો રવલી(પૂવ) ખાતે એક િ ટંગ ેસ લીઝ પર
લઈ તે ેસના કામદારો માિલકી ધોરણે તે ેસ ચલાવે અને સં થાનું િ ટંગ
કામ સંભાળે તેવો એક યોગ કય . એક નોકર તરીકે એક કામ કરવું અને એક
માિલક તરીકે એ જ કામ કરવું એ બે વ ચે પુ કળ ફરક છે એ વાત ેસ
કામદારોને કોઈ રીતે ગળે ન ઉતરવાને કારણે એ યોગ ત ન િન ફળ ગયો.
ખાદી અને ામો ોગ પંચ તરફથી સં થાને . ૧૦ લાખની નવી લોન મળી.
અગાઉની . ૬,૪૦,૦૦૦ની લોનને સાથે ગણતા સં થાએ પંચને બાકી ચૂકવવી
રહેતી કુલ રકમ . ૧૬.૪૦ લાખ થઈ.
વાલોડ શાખાના બહેનોએ પોતાના પૈસાથી વાલોડ શાખા માટે નવું મકાન
બાંધવાની તા.૫મી મે, ૧૯૭૭થી શ આત કરી. અ યાર સુધી મા પ યવહાર
કે તરીકે ચાલતી કમલ એપાટમે ટની કચેરીને સે ટલ ઑિફસનું નામ આપી
તેનું તા.૨૮મી મે, ૧૯૭૭ના રોજ િવિધસર રીતે ઉદઘાટન કરવામાં આ યું . ી
છગનબાપાના પૌ
ી મધુકરભાઈ આર. પારેખ સે ટલ ઑિફસમાં ડાયા
અને તેમાં લગભગ છ મિહના સુધી પોતાની પૂરા સમયની સેવા આપી.
તા. ૨૫મી જુલાઈ, ૧૯૭૭ના રોજ સં થાની દ હી શાખાનું બેગમ ખુરશીદા
કીડવાઈના શુભ હ તે ઉદઘાટન કરવામાં આ યું . સં થાની તે ૧૬મી, મુંબઈ
બહાર ૧૦મી અને દ હી ખાતે પહેલી શાખા હતી.
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ઓગ ટ ૧૯૭૭માં અમદાવાદની "સેવા" સં થાના થાપક ીમતી ઇલાબહેન
ભ ને ૧૦,૦૦૦ અમે રકન ડોલરનું સુ િતિ ત મેગસેસે પા રતોિષક મળતાં
િલ તના બહેનોને પણ ઘણો આનંદ થયો.
કોટન ીન મસાલા િવભાગમાં નવી એ માક લેબોરેટરીનું તા.૪થી સ ટે બર,
૧૯૭૭ના રોજ ઉદઘાટન કરવામાં આ યું .
તા. ૧૬મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૭ના રોજ ી ેમકુંવરબહેન દાવડાએ સં થાનું
મુખ પદ છો ું અને તેમના થાને ી શિશકલા મોરે મુખ બ યા.
તા. ૨૧મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૭ના રોજ સં થાની બો રવલી(પૂવ) એમ.એચ.બી.
શાખાનું ઉદઘાટન ડૉ. નજમા હે ુલાના શુભ હ તે થયું. િલ તની તે ૧૭મી
અને મુંબઈમાં ૭મી શાખા હતી.
રાજકોટ શાખાના બહેનોએ ગ ડલ રોડ પર પોતાની માિલકીના નવા મકાનમાં
તા. ૨૬મી ઓકટોબર, ૧૯૭૭થી થળાંતર કયુ.
િલ ત પાપડ માટે નવી, વધારે આકષક અને વધુ આરો ય દ પોિલ ોિપિલન
થેલીનું પે કંગ નવે બર ૧૯૭૭થી દાખલ કરવામાં આ યું .
દાદર(મુંબઈ) ખાતે આવેલી જગ િવ યાત શૈ િણક સં થા ઈ ટી ુટ ઑફ
કેટ રંગ ટે નોલો
ારા તા. ૯ થી ૧૧ ડસે બર, ૧૯૭૭ સુધી યોજવામાં
આવેલા આહાર દશનમાં સં થાએ સ ય ભાગ લીધો અને તેથી બધી ફાઇવ
ટાર હોટલ અને ઉ ચ દર ાના રે ટોરાંમાં િલ ત પાપડની િત ા વધી.
૧૯૭૭ના વષમાં સં થામાં પધારી તેની વૃિ નું િનરી ણ કરનારા મહેમાનોમાં
ી િશવા નરહ ર ભાવે અને ી ભુદાસભાઈ ગાંધી (૧૪-૦૨-૧૯૭૭), ી
સોમદ વેદાલંકાર અને ી રિતભાઈ ગ િધયા (૨૮-૦૫-૧૯૭૭), ડૉ. ચં શેખર
ગોપાલ ઠ ુર (૧૯-૦૯-૧૯૭૭), ીમતી જયવંતીબહેન મહેતા (૩૦-૦૯૧૯૭૭) અને ઘાના સરકારના એક ઉ ચ ક ાના િતિનિધ મંડળ (૧૬-૧૨133 of 142

૧૯૭૭)નો સમાવેશ થાય છે .

૧૯૭૮ના વષના અનુભવો કેવા ર ા ?
િવ.સં. ૨૦૩૪ એટલે કે ૧૯૭૭-૭૮ના વષમાં કુલ વેચાણો . ૩,૨૦,૪૭,૧૫૫
થયા. યારે બહેનોની આવક . ૮૦,૫૪,૭૧૧ની સપાટીએ પહ ચી.
સં થાના કામકાજમાં વધુ પારદશકતા લાવવા માટે િલ ત પિ કાના
યુઆરી ૧૯૭૮ના અંકમાં સં થામાં મને દર મિહને . ૧,૦૦૦ કે તેથી વધુ
મહેનતાણું મળતું હોય તે બધાના નામ િસ કરવામાં આ યા.
યુઆરી ૧૯૭૮થી િલ તમાં એ રયા મી ટંગની વૃિ ફરી પૂર શથી શ
કરવામાં આવી. મુંબઈની યેક શાખામાંથી બે-બે બહેનોએ આ વૃિ ને ચાલુ
રાખવાની જવાબદારી સંભાળી લીધી.
સં થાની મૅને જંગ કિમટીની તા. ૯મી યુઆરી, ૧૯૭૮ના રોજ મળેલી
મી ટંગમાં પહેલી વખત સં થા માટે ી પી. . ખેરના અ ય પદ હેઠળ ૧૩
સ યોના બનેલ એક એડવાઈઝરી બોડની િનમણૂક કરવાનો ઠરાવ પસાર
કરવામાં આ યો. આ એડવાઈઝરી બોડની પહેલી બેઠક તા. ૫મી ફે ુઆરી,
૧૯૭૮ના રોજ મળી હતી.
સં થાની મૅને જંગ કિમટીની તા. ૨૪મી ફે ુઆરી, ૧૯૭૮ના રોજ મળેલી એક
બેઠકમાં ઠરાવ પસાર કરીને સં થાની જબલપુર (રાઈટ ટાઉન) શાખાને તેની
િવિવધ અિન છનીય વૃિ ઓ બદલ ત કાળ અમલમાં આવે તે રીતે બંધ કરી
દેવામાં આવી. આ સાથે સં થાની કુલ શાખા ૧૭ થી ઘટી ૧૬ બની અને મુંબઈ
બહારની શાખાની સં યા ૧૦ થી ઘટી ૯ થઈ.
ી દ ાણીબાપાએ િલ ત સં થા િવશે િવચારોનું આદાન- દાન કરવાના
હેતુથી દેશની થમ માંકની મૅનેજમે ટ િશ ણ સં થા ઇ ડયન ઈ ટી ુટ ઑફ
મૅનેજમે ટ, અમદાવાદની માચ ૧૯૭૮માં મુલાકાત લીધી અને યાં એક તાિલમ
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કાય મમાં હાજરી આપી. આઈ.આઈ.એમ.ના ા યાપક ી કે.આર.એસ. મુથ એ
પોતાના બે પો ટ ૅ યુએટ િવ ાથ ી એસ. મિલક અને ી. .આર.
મંજુનાથને િલ ત સં થામાં ો ટ કાય કરવા મુંબઈ મોકલા યા.
સં થાની ચે ઈ શાખાનું તા. ૧૨મી મે, ૧૯૭૮ના રોજ તાિમલમાડુના સમાજ
ક યાણ ધાન કુ. પી.ટી. સર વતીના શુભ હ તે ઉદઘાટન થયું. કોઠારી ઉ ોગ
જૂથના ીમતી ઈિ દરાબહેન કોઠારીએ આ સમારોહનું મુખપદ સંભા ું હતું .
આ સાથે સં થાની કુલ શાખા સં યા ફરી ૧૭ બની અને બહારગામની શાખાની
સં યા ૧૦ બની.
તા. ૫મી જૂન, ૧૯૭૮ના રોજ નારાયણવાડી શાખા બહેનોની ઘણી ઓછી
સં યાને કારણે બંધ કરી દેવામાં આવી. આમ સં થાની કુલ શાખા સં યા ફરી
ઘટીને ૧૬ થઈ અને મુંબઈની કુલ શાખા સં યા ઘટીને ૬ થઈ. નારાયણવાડીમાં
ખાખરા િવભાગ ચાલતો હતો તેનું વાંદરા ખાતે થળાંતર કરવામાં આ યુ . આ
ખાખરા િવભાગ પાછળથી ૧૯૮૨માં બો રવલી ખસેડવામાં આ યો હતો અને
યાં પણ સરખો ન ચાલતા છેવટે બંધ કરી દેવાયો હતો.
જૂન ૧૯૭૮માં ી દ ાણીબાપાએ સં થાના સ ય કાયમાંથી િનવૃિ લીધી
હતી. યાર બાદ તેઓ સં થાના માનદ સલાહકાર તરીકે પોતાની કામગીરી
બ વતા ર ા હતા.
તા. ૧૫મી ઓગ ટ, ૧૯૭૮ના રોજ સં થાની સલાયા શાખાનો સાદાઈથી શુભ
આરંભ કરવામાં આ યો. તે સં થાની ૧૭મી અને મુંબઈ બહારની ૧૧મી શાખા
બની.
િલ ત ારા "પુ ય ોક છગનબાપા"ના શીષક હેઠળ છગનબાપાનું સંિ
વન ચ ર મરાઠી, ગુજરાતી અને િહ દી ભાષામાં િસ કરવાનો હેર
સમારોહ મુંબઈમાં સ મુખાનંદ હોલ ખાતે તા. ૧૪મી સ ટે બર, ૧૯૭૮ના રોજ
યો યો હતો. તે પછીના દવસે એટલે કે તા. ૧૫મી સ ટે બર, ૧૯૭૮ના રોજ
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હોટલ ઓ રયે ટલ પેલેસ, મુંબઈ ખાતે સં થાની ા ચ કો-ઓડ નેશન કિમટીની
મી ટંગ મળી હતી અને તેમાં સં યાબંધ અગ યના િનણય લેવામાં આ યા હતા.
સં થાની ૧૩મી વાિષક સામા ય સભા ગાંધી જયંતીના દવસે તા. ૨
ઑ ટોબર, ૧૯૭૮ના રોજ મળી હતી. આ સભામાં અ ય બાબતોની સાથે
સં થાના ઑ ડટસ તરીકે મે. એન.સી. મહેતા એ ડ કંપનીના થાને મે. નાનુભાઈ
દેસાઈ એ ડ કંપનીની િનમણૂક કરવાનું ઠરાવાયું હતું .
સં થાની મૅને જંગ કિમટીની તા. ૨૬મી ઑ ટોબર, ૧૯૭૮ના રોજ મળેલી
બેઠકમાં મૅને જંગ કિમટીની િમિન સ તેમ જ વાિષક સામા ય સભાની િમિન સ
અ યાર સુધી ગુજરાતી ભાષામાં રાખવામાં આવતી હતી તે હવે પછીથી
મરાઠી ભાષામાં રાખવામાં આવશે એવો િનણય લેવામાં આ યો.
વાલોડ શાખાના બહેનોએ પોતાના પૈસે બંધાવેલી શાખાની નવી ઇમારતનું
ઉદઘાટન તા. ૨૨મી નવે બર, ૧૯૭૮ના રોજ ગુજરાતના રા યપાલ ીમતી
શારદા મુખર ના શુભ હ તે કરવામાં આ યું હતું . તે જ દવસે સં થાની નવી
મુઝ ફરપુર શાખાનું ઉદઘાટન પણ થયું હતું . આ ઉદઘાટન કે ીય ઉ ોગ ધાન
ી યોજ ફના ડસના શુભ હ તે થવાનું યો યું હતું પણ અિનવાય કારણસર
તેઓ છે લી ઘડીએ ન આવી શકતા એક નાની બાળા કુ . સં જદા અ દુલ
સ ારના શુભ હ તે ઉદઘાટન કરાવી સંગ સાચવી લેવામાં આ યો હતો.
ા ચ કો-ઓડ નેશન કિમટીની વધુ એક બેઠક પૂણેમાં નહે ટે ડયમ ખાતે તા.
૨૩મી ડસે બર, ૧૯૭૮ના રોજ મળી હતી અને તેમાં અ ય અગ યના િનણય
લેવાની સાથે એવું પણ ઠરાવાયું હતું કે હવેથી સં થાની તમામ હેર ખબર
મા સે ટલ ઑિફસ ારા જ રલીઝ કરવામાં આવશે.
તા. ૩૦મી ડસે બર, ૧૯૭૮ના રોજ સં થાના મહારા માં દહાણું ખાતે શ
કરવામાં આવેલા નવા કુ ટર મેચ બૉ સ િવભાગનું ઉદઘાટન કે ીય ઉ ોગ
ધાન ી યોજ ફના ડસના શુભ હ તે થયું હતું . ખા પદાથ િસવાયની કોઈ
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ચીજનું ઉ પાદન હાથ ધરવાનો સં થાનો આ પહેલો યાસ હતો.
૧૯૭૮ના વષમાં સં થામાં પધારેલ મહેમાનોમાં તાતા ઈ ટી ુટ ઑફ
સોિશયલ સાય સના ા યાપક ી કે. . દેસાઈ અને આઈ.આઈ.એમ.,
અમદાવાદના ો. કે.આર.એસ. મુથ (ફે ુઆરી ૧૯૭૮), સે ટલ લેબર ટેઇિનંગ
ઈ ટી ુટ, મુંબઈના િ સપાલ ી આર.ડી. દેસાઈ અને ા યાપક ડૉ. એન.વી.
ગાયતો ડે (૦૫-૦૩-૧૯૭૮), મુંબઈના મેયર અને કામદાર નેતા ી વામનરાવ
મહા ડક (૧૮-૧૦-૧૯૭૮) અને મહારા ના િનભ ક પ કાર ી યદુનાથ થ ે
(૦૯-૧૨-૧૯૭૮)નો સમાવેશ થાય છે.

વધારાની વણાઈની િવગતો
િલ ત સં થામાં ડાયેલા બહેનોએ થમ બે દાયકામાં લીધેલી
વધારાની વણાઈની િવગત આપશો ?
સં થાના મુંબઈના બહેનોએ પહેલા બે દાયકામાં લીધેલી વધારાની વણાઈની
િવગત આ માણે છે :
વધારાની વણાઈ લેવાનું
રાઉ ડ શ થયાની તારીખ

આઈટેમ

તા. ૦૧-૧૧-૧૯૫૯

અધ તોલો સોનાની લગડી

તા. ૦૧-૦૫-૧૯૬૦

અધ તોલો સોનાની લગડી

તા. ૨૧-૧૦-૧૯૬૦

૨૦ ામ સોનાની બંગડી
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તા. ૩૧-૦૫-૧૯૬૨

૪૦ ામ સોનાની બંગડી

તા. ૦૧-૧૦-૧૯૬૨

૧૦ ામ સોનાની લગડી

તા. ૦૧-૦૯-૧૯૬૩

ચાંદીનો લાસ

તા. ૧૩-૧૧-૧૯૬૬

૨૦ ામ સોનાની િવંટી યા લગડી

તા. ૦૧-૦૯-૧૯૬૭

૧૦ ામ સોનાની િવંટી

તા. ૦૧-૦૩-૧૯૬૮

૨૦ ામ સોનાનો ચેન

તા. ૦૧-૦૯-૧૯૬૯

૨૨ ામ સોનાની બંગડી

તા. ૦૧-૦૯-૧૯૭૧

૫ ામ સોનાની િવંટી અથવા રંગ

તા. ૦૧-૦૮-૧૯૭૪

ા. ૫૦૦ રોકડા

તા. ૦૧-૧૧-૧૯૭૭

૮ ામ સોનાનો ચેન

તા. ૦૯-૧૧-૧૯૭૮

ચાંદીની વાટકી

મંબઈમાં તે વખતે સૌથી વધુ ફેલાવો ધરાવનાર અં ે અખબાર ઈ ડયન
એ સ ેસમાં ૧૯૬૭ની સાલમાં િલ તની વૃિ િવશે ફોટા સાથે એક િવ તૃત
અહેવાલ િસ થયો હતો નું િશષક હતું PAPAD ROLLED INTO
GOLD અને તેમાં સં થાના બહેનો પાપડ વણી તેમાંથી સોનાની કમાણી કરે છે
તે બાબતની ખૂબ શંસા કરાઈ હતી. િલ ત િવશે કોઈ પણ અખબારી
અહેવાલ ગટ થયાનો આ થમ સંગ હતો.
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િલ ત સં થામાં બહેનો ના પર સહી કરી સં થામાં ડાય છે તે
િત ાપ કની િવગત આપશો ?
આ િત ાપ કની િવગત નીચે માણે છે :

િત ાપ ક
હું .................................................................................................. િત ાપૂવક
હેર ક ં છું કે સવ દય િવચારસરણી માણે ચાલતી આપણી સં થા ી
મિહલા ગૃહ ઉ ોગ િલ ત પાપડમાં હું વે છાએ નીચેના િનયમોનું પાલન
કરીશ.
૧. હું ઉ ોગનું દરેક કામ ઈ રી કાય સમ ને કરીશ અને મને
સાદ ગણીને વીકાર કરીશ.

મળે તેનો

૨. હું કદી માનિસક ગરીબાઈ બતાવીશ નિહ. મને ખબર છે કે આપણી સં થાના
સ યો દાન કે ભેટ લેતા નથી પણ ઉ ોગ વતી સામૂિહક દાન કરી શકે છે .
૩. હું કે મારા કુટુંબની કોઈ ય ત ઉ ોગ િસવાયના પાપડ બનાવશે નિહ.
૪. હું ઉ ોગને ઈ રનું મં દર ગણીશ અને મા ં વતન તે મુજબનું રહેશે .
૫. આ મં દરને મારા તરફથી કે બી કોઈ તરફથી નુકશાન ન થાય તેનું હું
યાન રાખીશ.
૬. હું કોઈ પણ પગારદાર કે બનપગારદાર નોકરને ર આપી શકીશ.
૭. વણાઈ કે વધારાની વણાઈની વહચણી અંગે એક વખત િનણય લેવાઈ ય
પછી તે આખી વહચણી પૂરી ન થાય યાં સુધી તે િનણય મને મા ય રહેશે .
૮. હું સામૂિહક માિલકીનો િવશાળ અથ અપનાવીશ. કુટુ બમાં સાથે જમતી
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વખતે કોઈના ભાણાંની રોટલી ગણવામાં આવતી નથી. એ જ રીતે વણાઈ કે
વધારાની વણાઈની વહચણીમાં હું એવી કોઈ ગણતરી કરીશ નિહ. એટલે કે મને
બી કરતાં વધુ મળે એવો િવચાર કરવાને બદલે કોઈને મારા કરતાં ઓછું ન
મળવું ઇએ એવી ભાવના રાખીશ.
૯. હું દરરોજ ઓછામાં ઓછા ૩ કલો પાપડ વણીશ.
૧૦. કોઈ કારણસર મારે ઉ ોગમાંથી છૂટા થવું પડે તો ઉ ોગ પર મારો કોઈ
હ કે િહ સો રહેશે નિહ કેમકે મં દરના કે ઈ રની મૂિતના ટૂકડા કરી શકાય
નિહ.
૧૧. ઉ ોગના િહતમાં
તેનું હું પાલન કરીશ.

કોઈ કામચલાઉ કે કાયમી િનયમ બનાવવામાં આવે

અને છે લે એક અગ યની વાત....
આ લેખકના અંગત અને ય તગત અ ભ ાય અનુસાર િલ ત સં થાના
બહેનોની આ યજનક અિવરત આગેકૂચ પાછળનું સૌથી મહ વનું પ રબળ
બહેનોને વખતોવખત મળેલી સં યાબંધ સોનેરી િશખામણ છે. આ િશખામણો
મા િલ ત માટે નિહ, કોઈ પણ હેર, સાવજિનક, સામા જક સં થા માટે
એટલી જ ઉપયોગી છે . આ િશખામણોનું ણે કે અ યે અનુસરણ કે પાલન
કરવાથી િલ તની મ અનેક સં થાઓ નવી ચાઈ સર કરી શકે તેમ છે .
આવી કેટલીક સોનેરી િશખામણો આ માણે છે;
(૧) રથી બોલો. બોલો તે ચાર માણસ સાંભળી શકે તેમ બોલો.
સં થામાં ખાનગી વાતો કોઈથી યારે પણ કરાય જ નિહ.

હેર

(૨) સં થામાં સં થાના કામ િવશે જ વાત થાય. સં થાના કામ િસવાય અ ય
કોઈ બાબતની ચચા સં થાની અંદર ન કરાય.
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(૩) સં થાની સાથે ચાલો, સામે નિહ. સં થાની દરેકેદરેક વૃિ કે કાયમાં કદાચ
કોઈ વખતે ભાગ ન લઈ શકાય, પણ એનો અથ એ નથી કે મને પૂ યા િવના
આવું કયુ જ કેમ એવા સવાલો પાછળથી કરી શકાય કે પછી ‘હવે તમે બધા
તમારો િનણય બદલો’ એવી દ પકડી શકાય
(૪) ઝગડો કરવાની બધાને છૂટ છે પણ તે ઝગડાનો યારે ને યારે જ િનકાલ
લાવવો રહે છે . સં થામાં ગઈ કાલનો ઝગડો આ યાદ કરવાની મનાઈ છે.
(૫) ડરો નિહ, ડરાવો નિહ. ડરવું અને ડરાવવું એ બ ે બાબત ખરાબ છે , ખોટી
છે. એ ર તે ન જવાય.
(૬) કોઈની રાહ વી નિહ. ફલાણા ભાઈ કે ફલાણા બહેન આવે પછી જ કામ
થાય એ વાત જ ખોટી. કોઈ પણ સંગે કામ સમયસર થવું જ ઈએ. સં થાના
કોઈ પણ સંગે કોઈની રાહ કદી ન વાય. લોકો હાજર હોય તેમણે સંગ
સાચવી લેવો ઈએ.
(૭) કામ કરનારાઓએ હું જ સાચો, હું જ સાચો એવા િવવાદમાં કદી પડવું નિહ.
ભલે બ ે સાચા હોય તો પણ આવો િવવાદ કરવાથી સં થા બંધ પડી જશે .
(૮) આજનું કામ અ યારે જ કરવું. આજનું કામ કાલ પર ન રખાય.
(૯) યારે કોઈ કામ કરવું હોય યારે પહેલા કામ કરો પછી એ કામ માટેના
િનયમ ઘડો.
(૧૦) િમ ટંગ બોલાવવાથી, ચચાઓ કરવાથી અને ઠરાવ પસાર કરવાથી
કરવાથી કોઈ કામ થઈ જતું નથી. ઠરાવ પસાર કરી કપડાં ખંખેરીને બધા ચા યા
ય છે. િમ ટંગમાં હાજરી આપનારમાંથી કોઈ એમ તો બોલતું જ નથી કે એ
કામ હું પોતે કરીશ. કામ તો તે ખરેખર કરીએ યારે જ થાય, ખાલી વાતો
કરવાથી કામ ન થાય.
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(૧૧) તમે આ કામ કરી નાખ એમ કોઈને કહી દેવાથી કામ ન થાય. એ કામ
ખરેખર થાય નિહ યાં સુધી તમારી જવાબદારી પૂરી થતી નથી. મ તો ફલાણાને
કહી દીધું હતું . તેણે એ ન કયુ તો હું શું ક ં એ તો સૌથી ન ફટ - સૌથી
નાલાયક જવાબ છે.
(૧૨) રોજની તમામ આવક અને ખચનો િહસાબ રો રાજ લખાવો જ ઈએ.
િહસાબો ચો ખા ઈએ. હેર સં થાના િહસાબો સૌ કોઈને વા માટે
ઉપલ ધ રહેવા ઈએ.
(૧૩) સં થા પર બધાનો હ સરખો રહેવો ઈએ.
(૧૪) આ સરખા હ નો ઉપયોગ દૂધ ઢોળી નાખવાની પડાપડી કરવામાં ન
કરાય. એક દીકરીથી દૂધ ઢોળાઈ ય તો બી દીકરી શું એમ કહે કે મારો પણ
સરખો હ છે. લાવો દૂધનું તપેલું. હું પણ એટલું દૂધ ઢોળી નાખીશ ?
(૧૫) સં થાની અંદર સૌથી અઘ ં, સૌથી મુ કેલ કામ કોઈ મહેમાન આવે યારે
તેને આવકાર આપવાનું અને તેમને પીવાનું પાણી ધરવાનું છે . સં થાના બધા
ટીન કામ કરવા એ સહેલું છે પણ એ સં થા સાથે ઓત ોત થઈ સં થાને
પોતાની માનવી એ જરા પણ સહેલું નથી.
(૧૬) વરસાદ આવે યારે છ ી ઉઘાડાય અને વરસાદ બંધ થાય યારે છ ી બંધ
કરાય. સં થામાં ભલે કેટલીક કાયમી ણાિલકા હોય પણ સં ગો માણે તેમાં
થોડા સમય પૂરતો ફેરફાર કરી શકાય અને કરવો જ ઈએ.
(સમા )
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