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ુ ુ�જ શહર� ની �થાપના થઇ �યારથી �જમા ંવસતા 

અને રાજ દરબારમા ંપોતાની ઇમાનદાર�ના કારણે 

�થાન પામેલા, ક�છના ઇિતહાસ સાથ ે જોડાયેલા 

"સીદ�" સમાજનો ઇિતહાસ એ �િતિત કરાવ ે છે ક� 

�ણે અ�ણે હાિંસયામા ંધક�લાઇ ગયેલા સમાજની 

�ુરબાની ક�છના ઇિતહાસમા ં�બુ જ મહ�વ� ંુ�થાન 

ધરાવ ેછે ! મહારાવ �ના પર બધં �ખે િવ�ાસ 

�કુતા એવા આ સમાજનો ઇિતહાસ ખર�ખર રસ�દ છે. 



 �ળુ દ��ણ આ��કાના વતની એવા આ સીદ�ઓ પોતાની ર�તે ક�છમા ં

આ�યા નથી. સીદ�ઓના ક�છમા ંઆવવા �ગે બે અલગ અલગ મા�હિત 

�ા�ય બની છે. એક મત �જુબ તેમના �ચા મોટા કદ અને દ�ખાવને કારણે 

તેઓ રા�યના ર�કો તર�ક� ઉપયોગી બની શક� તે માટ� ક�છના મહારાવ ે

દ��ણ આ��કાથી વહાણમાગ� ક�ટલાક સીદ�ઓને ક�છના ં સરં�ણ માટ� 

બોલા�યા. જખૌ બદંર, અબડાસાના િવ�ઝાણ તેમજ વાગડ િવ�તારમા ંસૌ �થમ 

સીદ�ઓ વ�યા. બી� મત �માણે ક�ટલાક સીદ�ઓ િસ�ધમા ંઆવીને વ�યા 

અને �યાર બાદ �જુ અને અ�ય િવ�તારોમા ંઆવીને વ�યા. ક�છના િવિવધ 

િવ�તારમાથંી આ�યા હોવાને કારણે તેઓ ચોબાર�વાલા, ફોજદાર, 

મકરાણાવાલા, વાગડવાલા �વા નામે ઓળખાતા. એ સીદ�ઓમાથંી � સ�મ 

હતા એ રાજમા ં જોડાયા અને અ�ય રાજની સેનામા ં જોડાયા. તેમજ � 

પ�રવારોને ક�છની આબોહવા માફક ના આવી તેઓ સૌરા�� જઇ વ�યા. �મા ં

ુરાજકોટ, ભાવનગર, �મનગર, �નાગઢ, તલાલા, ગીર, �ં�રુ, �રુ���નગર 

વગેર� િવ�તારોમા ંપ�રવારો વ�યા.

 સમાજના �િતિનિધઓ �ારા �ા�ત મા�હિત �જુબ �જુ નગર રચનામા ં

ર�ક તર�ક�� ંુયોગદાન આપનારા સીદ� સમાજના લોકો તેમના સ�ય, માન 

અને િવ�ાસ �વા ં��ુયોને કારણે મહારાવના દરબારમા ંસેનાપિત, ખ�નચી 

સ�હત હો�ાઓ પર પણ રહ� ��ુા છે ! એક મા�હિત �જુબ ક�છ રાજના 

ખ�નચીના હાથમા ંસ�ંણુ� રાજની તમામ િમ�કતની જવાબદાર� હતી પણ 

�યાર� તેમ� ંુઅવસાન થ� ંુ�યાર� તેમના ઘરમા ંતેમના પ�રવાર� ંુ�જુરાન 

ચાલે એટ� ંુ ધાન પણ નહો� ુ િનક�� ંુ ! આટલી િવ�સનીયતા ધરાવતા 

ુસીદ�ઓને એક વાત� ંુ�:ખ છે ક� ૭૧ના ભારત-પા�ક�તાનના ��ુમા ંન�ધપા� 

યોગદાન આ�� ંુહોવા છતા ંઆ� ઇિતહાસમા ંતેમના સમાજનો �ાયં ઉ�લેખ 

પણ કરવામા ંઆ�યો નથી !

�થમ પ�રચય 

આ�િવકા 



 �જુના સેજવાલા માતમ િવ�તારમા ંસીદ�ઓના ૧૫૦ �ટલા પ�રવારો 

એક ફ�ળયામા ંરહત� ા. અને આ પ�રવારો ગજબની એકતા ધરાવતા હોવા� ંુ

જણાવા� ંુહ� ંુ!!! કોઇ પણ સમયે સમાજની "હઝરત �બુારક" બાવા ગોરની  

દરગાહમાથંી �તુવાસાહબ�  "ના�ફર" � એક �કારનો શખં હોય છે તેનો નાદ 

કર� એટલે દર�ક ઘરમાથંી કોઇ પણ સજંોગોમા ંતરત જ બાવાના દરબારમા ં

હાજર થઇ �ય. આ િવ�તારમા ંઆરબ, ��ુ�લમ તેમજ પઠાણ સમાજ સાથ ે

ુસીદ�ઓએ ઘરોબો ક�ળ�યો હતો. તેમજ તેમના કહવ� ા �માણે �હ��ઓ સાથ ે

રહવ� ાથી તેમ� ંુિશ�ણ ધોરણ �ધુ� � ુ તેમજ તેમના પ�રવારોમા ંક�યાિશ�ણ 

પણ ન�ધપા� ર�તે વધવા પા��.ંુ તેમના સમાજની એક દ�કર�એ કણા�ટક 

�િુનવિસ��ટમા ંગો�ડ મેડલ પણ હાસંલ ક� � ુ છે ! તેમ છતા ંહ� પણ આ 

સમાજના �વુાનોને ક�છમા ંરોજગાર�ની તકો ન મળતી હોવાના અ�ભુવ 

ુરહલ� ા છે. સરકાર� નોકર�મા ં પણ �જ પ�રવારના સ�યો પોતાની 

કાબેલીયતના આધાર� નોકર� મેળવી પ�રવાર� ંુ�જુરાન ચલાવ ે છે. સામા�જક 

���ટએ �જુમા ં રહત� ા સીદ�ઓ ક�છ-સૌરા��મા ં રોટ�-બેટ�નો 

�યવહાર ધરાવ ેછે. �રત-�રવાજોમા ંક�છ 

અને સૌરા��મા ં

સમાનતા છે. 

ુભ�ચ �જ�લા પાસે 

આવલે રતન�રુમા ં

બાવાએ લીધેલી 

સમાિધના �થાનક� 

ુ ુ�ન-�લાઇ માસમા ં

સમ�ત સીદ� સમાજ 

એક� થાય છે.

સામા�જક �યવ�થા 



૨૦૦૧મા ંઆવલેા �કંૂપ બાદ અને વધતા જતા વશં વલેાના કારણે ધીર� ધીર� 

આ સમાજના લોકો �જુના િવિવધ િવ�તારોમા ંરહવ� ા લા�યા. હાલમા ંક�છ� 

ભાષા બોલતા આ સમાજની �ળુ ભાષા "�વાલી" ભાષા છે. તેમજ આ �વાલી 

ભાષા કોઇને શીખવી શકાતી નથી પણ એ વારસામા ંઆવ ેતો જ નવી પેઢ� 

બોલી શક� છે ! અને હા, �યાર� પણ તેઓ ધાિમ�ક આવશેમા ંહોય છે �યાર� મા� 

�વાલી ભાષામા ંજ બોલતા હોય છે. તેમના ંસગંીતમા ંરહલ� ી ૬૦ થી પણ વધાર� 

�કરો "�વાલી" ભાષામા ંઆ� પણ ગવાય છે �મા ંવડ�લો, �વુાનો તેમજ 

બહન� ો પણ જોડાય છે અને એક સારો કોરસ �મે છે. 

 સગંીતની વાત આવ ે�યાર� સીદ� સમાજ સાથ ેતરત જ "સીદ� ધમાલ" 

�ખ સામે આવી �ય. રણો�સવ, ક�છ ઉ�સવ �વા આયોજનોમા ંઆપણે સૌ 

આ સીદ� ધમાલ જોતા હોઇએ છ�એ તેનો પણ �ણવા �વો ઇિતહાસ છે. 

સીદ�ઓ �ટ�જ �ો�ામ, ઘરના �સગંો પર 

તેમજ દરગાહમા ંએમ �ણ �કાર� "ધમાલ" 

કરતા હોય છે. અને હા, ધમાલ કરવી એટલે 

ુબધા ભેગા થયા અને કરો શ� એમ નથી ! 

ધમાલ પહલ� ા ંસૌને આહવાન કરવામા ંઆવ ે

છે અને િવિધવત "સીદ� ધમાલ" ખેલાય છે. 

એક હ�કકત �માણે જો કોઇ �ય��ત ધમાલમા ં

પગરખા ં પહર� �લ હોય તો ધમાલ �મતી 

નથી, તે �ય��ત પગરખા ંકાઢ�, બાવા ગોર 

સમ� માફ� માગે પછ� જ "ધમાલ" �મે ! 

આ સીદ� ધમાલની જમાવટ માટ� ઉપયોગમા ં

સ�ં�િત 

સગંીત



લેવા� ંુસગંીત� ંુવા� "સહલ� ાની" તર�ક� ઓળખાય છે � "�ગુર�મુા" એટલે 

ક� ચાર પગાવાળો ઢોલ હોય છે. આ ઢોલને તપાવવાથી તેનો અ�સલ ધબકાર 

નીકળે છે � ધમાલ કરતા લોકોને ધાિમ�ક આવશે �રુો પાળે છે. આ "સહલ� ાની" 

સાથ ેલાલ કપડામા ં�થંુાયેલ �ગુરા �� ંુવા� "માઇિમ�ા" અને મ�તકલદંર 

�વો નાદ ઉ�પ� કર� ંુવા� "સીદ� મ�ગંુા" સોનામા ં�ગુધં ઉમેર� છે અને સાથ ે

ઢોલ (�સુ�ગા)નો ઉપયોગ પણ થાય છે! તેનો નાદ �દયના ધબકારા વધાર� 

દ� તેવો હોય છે. 

બાવા ગોર� દરગાહ ઉપરાતં સીદ�ઓ ની અ�ય બે દરગાહ પણ �જુમા ંઆવલે 

ુછે. બાવાગોર�ની આ દરગાહમા ંમા� સીદ�ઓ પણ ન�હ� પરં� ુ�હ��ઓ પણ 

ુમા� ંુટ�કવ ેછે. અને તે� ંુ�વતં ઉદાહરણ �વ�પે મળેલી મા�હિત �જુબ �કંુપ 

બાદ આ જમાતખાનાના ર�પેર�ગનો ૮૦ ટકા ખચ� મહાજનોએ આપેલ છે. 

ક�ટલાક પખાલી પ�રવારો આ� પણ આ દરગાહ � નમવા આવ ેછે તેમજ �ભુ 

ુ�સગંોની શ�આત પણ અ�હ�થી જ કર� છે. �યાઝો કરાવ ેછે અને મ�ત પણ 

માને છે.

ક�છ અને સૌરા��મા ંસીદ� સમાજની રહણ� ી કરણી તેમજ રોટ�-બેટ� સ�હતની 

તમામ સમાજ �યવ�થા સમાન હોવા છતા ંસૌરા��ના સીદ�ઓને અ��ુ�ુચત 

જન�િત તર�ક� મા�યતા આપવામા ંઆવ ેછે �યાર� ક�છના સીદ� સમાજને 



સામા�જક અને શ�ૈ�ણક પછાત વગ� તર�ક�ની મા�યતા આપવામા ંઆવલે છે 

�થી તેઓ સરકાર� લાભોથી વ�ંચત રહત� ા હોવાની લાગણી જોવા મળે છે. 

સૌરા��ના સીદ�ઓ અ��ુ�ુચત જન�િતમા ંલેવામા ંઆવ ેછે તેઓની �દકર�ઓ 

અ��ુ�ુચત જન�િતની હોવા છતા ંતેઓ લ�ન કર�ને ક�છ આવ ેછે �યાર� સીધી 

ર�તે સામા�જક અને શ�ૈ�ણક પછાત વગ�મા ંઆવી �ય છે પણ �યાર� ક�છની 

�દકર�ઓ સૌરા��મા ંપરણીને �ય છે તો તેમને સામા�જક અને શ�ૈ�ણક 

ુપછાત વગ�ને બદલે અ��ુ�ુચત જન�િતમા ંલેતા નથી તે િવસગંતતા �ર 

ુ ુથવી જ�ર� છે. તેની ર�આત સમાજના ��ખુ�ી �લયાકતભાઇ જમાદાર �ારા 

કરવામા ંઆવી છે �નો સરકાર તરફથી ����ુર મ�યો નથી. આ �ગેની 

ુર�આત �જુરાત સરકાર સમ� ��ખુ�ી �લયાકતભાઇ જમાદાર �ારા 

૨૦૦૮થી કરવામા ંઆવલે છે. સારો અ�યાસ, દર�ક કામની કલા વગેર�ને �થાન 

આપવા, �િસ��ધ આપવા નાણા�કય આયોજનો ન થવાના કારણે સમાજનો 

િવકાસ થઇ શકતો નથી. હાલે સમાજમા ંિશ�ણ� ંુ�માણ વ� ુજણાય છે �યાર� 

મ�યમ વગ�ના પ�રવારો એ વાતને �વીકાર� છે ક� એક ટક 'રોજો' રાખીને 

બાળકોને અ�યાસ કરાવવો જોઇએ, �મા ં �દકર�ઓ� ંુ �માણ વધાર� છે. 

અ��ુ�ુચત જન�િતમા ંરાખવા સીદ� સમાજની કોઇ નવી માગણી નથી પણ 

ફ�ત ક�છ �જ�લાના સીદ� સમાજના લોકોને જ તેમાથંી બાકાત રાખવામા ં

આ�યા છે. ક�છ અને સૌરા��ના સીદ� લોકો સમાન જ છે કોઇ ભેદભાવ નથી. 

�ુદરતે �યાર� દર�ક સીદ�ઓને એક સરખા રાખેલા છે છતા ંમાનનીય સરકાર શા 

ુમાટ� આ િવસગંતતા �ર કરતી નથી? જો અ��ુ�ુચત જન�િતના લાભ 

ક�છના સીદ�ઓને મળે તો અ�ય સમાજ સાથ ેદર�ક ર�તે સમાનતા મેળવી શક�. 

�ંુકમા ંજો આ સમાજને સૌરા��ના સમાજની �મ અ��ુ�ુચત જન�િતમા ં

સમાવવામા ંઆવ ેતો તેઓ પણ અ�ય સમાજની �મ �વમાનભેર �વી શક� 

અને સમાજની અ��મતા ટક� શક�. 



 �જુ શહર� ની �થાપના થઇ �યારથી �જુમા ંવસતા અને રાજ દરબારમા ં

પોતાની ઇમાનદાર�ના કારણે �થાન પામેલા, ક�છના ઇિતહાસ સાથ ેજોડાયેલા 

"સીદ�" સમાજનો ઇિતહાસ એ �િતિત કરાવ ેછે ક� �ણે અ�ણે હાિંસયામા ં

ુધક�લાઇ ગયેલા સમાજની �રબાની ક�છના ઇિતહાસમા ં�બુ જ મહ�વ� ંુ�થાન 

ધરાવ ેછે ! મહારાવ �ના પર બધં �ખે િવ�ાસ �કુતા એવા આ સમાજનો 

ઇિતહાસ ખર�ખર રસ�દ છે.

સૌ �થમ દ��ણ આ��કાથી શ�ગોરભાઇ નામના સીદ� �ય��ત દ�રયા માગ� 

ચાલતા વહાણવટામા ં�યવસાય અથ � ક�છમા ંમાડંવી આ�યા અને �યાર બાદ 

ખ�ગાર�બાવના સમયમા ંમાડંવીથી �જુના ક��પ િવ�તારમા ંઆવીને વ�યા.  

આ સમાજમા ંઅનેક નામી �યાતનામ �ય��ત િવશષેો થઇ ગયા છે �મને આ 

સમાજ આ� પણ યાદ કર� છે. 

Ÿ �ળુ અટક "વર�મા" છે. તેઓ બકોડાવાલા કહવ� ાય છે.

Ÿ જ�મ તાર�ખ : ૧૬-૧૦-૧૯૪૬

Ÿ જ�મ �થળ : ��બુીલી હો��પટલ, �જુ.

Ÿ િશ�ણ : ૮ ધોરણ પાસ

ુŸ �ાથિમક િશ�ણ શાળા ન.ં ૪ તથા િમડલ ��લમા ંલી�.ંુ

ુŸ ૮� ુધોરણ �જુની ઓ���ડ હાઇ��લમા ંપાસ ક�.� ુ  

Ÿ �યવસાય : ૩૮ વષ� એસ.ટ�.મા ટ�કિનકલ અને �ાઇવર ર�ા છે. 

ુŸ ૨૦૦૪થી િન��ુ થઇ ક�રયાણાની �કાન ચલાવ ે છે. 

Ÿ સરના� ંુ: બાવાગોરની દરગાહ સામે, સેજવાલા માતમ રોડ, �જુ.

Ÿ સપંક� : વાસીમ જમાદાર 

દાદા : સીદ� ખમીશા બકોડા

તેઓ દાદાભાઇ નવરો�ના પ�રવાર સાથ ે સળંાયેલા હતા તેમજ તેમના 

�ાઇવર તર�ક� ફરજ બ�વતા. તે જમાનામા ંન�ફસા નામની ઇટા�લયન કાર 

દાઉદ ઓસમાણ સીધીક 



ુતેઓ ચલાવતા. �યાર� જવાહરલાલ નહ��  આથર�  રોડની �લમાથંી િનક�યા 

ુ�યાર� તેઓ તેમને કારમા ં લઇ ગયા હતા. તેમજ નહ�� �ના પ��નને 

બેલાકિપયર પોટ� પર શીપમા ં�કુવા માટ� તેઓ ગયા હતા. આ ર�તે તેમનો 

સબધં રાજ�કય હ�તીઓ સાથ ેર�ો છે.

િપતા : ઓસમાણ ખમીશા સીદ� 

તેઓ ૧૯૫૦મા ંક�છ �ટ�ટ મોટર સિવ�સમા ંબસ �ાઇવર હતા. તેમના પણ 

રાજ�કય પ�રવારો સાથ ેસબંધં ર�ા છે. તેઓ ��દરા ગાધંીને શાળાએ �કુવા 

જતા. તેઓ ક�છના મહરાવ �ી મદનિસ�હ�ના �ાઇવર પણ ર�ા છે. �યાર� 

તેઓ �બંુઇ હતા �યાર� �યાનંા મોટા �ન ઉ�ોગપિત ક�લાચદં દ�વચદં શાહ સાથ ે

તેમના ગાઢ સબધં ર�ા છે.

 

તેમના પ�રવારની ખાસીયતો : 

Ÿ દાઉદભાઇ �તે સગંતનો શોખ ધરાવવા સાથ ેસારા નોબતવાદક રહ� 

�કુયા છે.

Ÿ તેમના સાથીદારના અવસાન પછ� તેમણે નોબતવાદન છોડ� દ�� ંુછે. 

Ÿ તેમના પ��ન "�કર�" અને લોકગીતના કલાકાર છે અને કોઇ પણ 

ુ�સગંોએ ��ુ�લમ તેમજ �હ�� પ�રવારોના કાય��મોમા ંપણ �જુરાતી-

ક�છ� લોકગીતો ગાય છે. 

Ÿ સૌરા��-કા�ઠયાવાડમા તેમના �દકર� લેવા-દ�વાના સબધં છે.

તેમજ તેમના સમાજમા ંઇતર સમાજમા ંલ�ન ને મા�યતા આપવામા ંઆવી છે.



Ÿ જ�મ તાર�ખ : ૦૭/૦૧/૧૯૫૭

Ÿ �યવસાય : એરફોસ� �ાઉ�ડ સિવ�સ

Ÿ સરના� ંુ: સેજવાલા માતમ પાસે, �જુ 

સમાજના યાદગાર �ય��ત અને 

તેમના િપતા : હસનભાઇ જમાદાર

૫મી ઓગ�ટ ૧૯૨૮મા ંજ�મેલા સીદ� સમાજના સ�તુ હસનભાઇ જમાદાર� 

તેમના �વનમા ંઅનેક �િુમકાઓ િનભાવી છે. ગાયક, સગંીતકાર, લેખક 

સ�હતની અનેક કલાઓ તેમનામા ં રહલ� ી હતી. તેઓ આદશ � િશ�ક, 

આકાશવાણીના કલાકાર તેમજ સગંીત�ય �ય��ત�વ હતા. �ફ�મ જગતના 

મશ�ર સગંીતકાર નૌશાદ, કલાકાર બલરાજ સહાની, ���ડ� �ક�ગ ુ

ુ�દલીપ�માર, �વય ંઇિતહાસ �વા કાકા સાહબ�  કાલેલકર સ�હતની નામી 

હ�તીઓ સાથ ેતેમના સબધંો ર�ા છે. 

હસનભાઇએ સગંીતનો વારસો તેમના િપતા �ી અલીભાઇ જમાદાર પાસેથી 

મેળ�યો હતો. અલીભાઇ રા�શાહ� જમાનામા ંબે�ડ મા�તર હતા અને તાલ-

લયની �બુ જ સમજ ધરાવતા હતા. 

�જુમા૧ં૯૪૬મા ંમળેલી િશ�ણ પ�રષદની બેઠકમા ંહસનભાઇએ િમ�ો સાથ ે

ુ ુઆ��કાનો "�� ુડા�સ" ર� કર� મનોરંજન ��ુ પાડ� ંુહ�.ંુ 

ુતેમણે �બહાર તેમજ �બંુઇમા ંતેમની કારક��દ� શ� કર� હતી અને �તે માદર� 

ુવતન �જુમા ંપરત ફયા� હતા અને િશ�ક તર�ક� સેવા આપવા� ંુશ� ક� � ુ હ�.ંુ 

એ સાથ ેઅનેક કલા મડંળોમા ંયોગદાન આ�� ંુહ�.ંુ 

�ફરોઝભાઇ હસનભાઇ જમાદાર



ુમા�હિત આપનાર :  રમ�ભાઇ પીરમામદ સીદ�

Ÿ વય : ૬૭ વષ�

Ÿ જ�મ �થળ : �જુ

Ÿ �યવસાય : ર��વ ેક�બીન મેન (ર�ટાયડ�)

Ÿ હાલમા ંબાવા ગોરની દરગાહમા ંછે�લા ૧૫ વષ�થી ��ંુવર તર�ક� સેવા કર� 

છે. 

ઇ�માઇલભાઇ સીદ�- એ�લેટસ 

�ી ઇ�માઇલભાઇ સીદ� રા�શાહ� સમયમા ંનામા�ંકત રમતવીર ર�ા હતા. 

ુરમ�ભાઇએ આપેલી મા�હિત અ�સુાર તેમણે મહારાવ સાથ ે"રણ� �ો�ફ"મા ં

��ક�ટ રમી ��યા હતા. તેમની �ત બદલ મહારાવ તરફથી તેમને કાડંા 

ઘ�ડયાળ ભેટ મ�� ંુહ�.ંુ તેમજ તેઓ પોલીસ બે�ડમા ંપણ હતા. તેમનો દ�હાતં 

ઇ�લામ તાર�ખ ૧૩, રજબ માસમા ંથ� ંુહ�.ંુ 

ુરમ�ભાઇના િપતા પીરમામદભાઇએ ક�છમા ં યો�યેલા ર��વ ે વક�શોપમા ં

ુભાગ લીધો હતો �મા ંલાલબહા�રશા�ી� પણ ઉપ��થત ર�ા હતા. 

�ફરોઝભાઇ હસનભાઇ જમાદાર



 ભારત પા�ક�તાન વ�ચે ૧૯૭૧ની સાલમા ંથયેલા ં��ુધમા ંપા�ક�તાને 

ભારત� ંુવા�દુળ નાકામ થઇ �ય એવા હ��  ુસાથ ે�જુની હવાઇપ�ીને હવાઇ 

�મલો કર� બો�બ �ારા તોડ� પાડ� હતી. આ બાબતના સદંભ�મા ંઐિતહાિસક ુ

મા�હિતઓ અને લખાણમા ંમાધાપરના પટ�લ સમાજની બહન� ો અને ભાઇઓએ 

મળ�ને એક રાતમા ંનવી હવાઇ પ�ી બનાવી હોવા� ંુજણાવવામા ંઆ�� ંુછે. 

પરં� ુ સીદ� સમાજના વડ�લો પાસેથી �ણવા મળેલી િવગતો અ�સુાર 

હવાઇપ�ીના િનમા�ણમા ં સીદ� સમાજના લોકોએ પણ ન�ધપા� યોગદાન 

આ�� ંુહ�.ંુ કામદારો અને અફસરોને પાણી પીવડાવવા અને કામગીર� માટ�� ંુ

પાણી લાવવાની જવાબદાર� સીદ�ઓએ સભંાળ� હોવાની મા�હિત પણ સમાજ 

તરફથી મળ� છે. મહારાવની િવ�સનીયતા ધરાવતા સીદ�ઓને એ વાત� ંુ

�ુ:ખ છે ક� ૭૧ના ભારત-પા�ક�તાનના ��ુમા ંન�ધપા� યોગદાન આ�� ંુહોવા 

છતા ંઆ� ઇિતહાસમા ંતેમના સમાજનો �ાયં ઉ�લેખ પણ કરવામા ંઆ�યો 

ુનથી � એક �:ખદ બીના છે તે� ંુ��ખુ�ી જણાવ ેછે. 

ુ૭૧'ના ��ધમા ંયોગદાનના ઇિતહાસમાં

ુસીદ�ઓ �લાયા!
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