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ઓડીસા સ્થાના દદલસ 
        ઑાૄડડળા (ઑાૅડયસ્સા) બાયતના ૂલવ કાાંઠૅ ઑાલૅર ાં યાજ્ય છૅ. ઑાૄડડળાની વીભાઑૅ ઝાયખંડ, દિભ 
ફંગા, ઑાંધ્ર પ્રદૅળ ઑનૅ છત્તીવગઢ ઑાલૅરા છૅ. તૅન ાં ાટનગય બ લનૅશ્વય છૅ. ઑાૄડડળા તૅની ૂલવ તયપ 
480 ડિ.ભી. રાંફાૅ વભુદ્ર ડિનાયાૅ ધયાલૅ છૅ. ઑાૄડડળા યાજ્ય તૅભાાં ઑાલૅરા ભાંડદયાૅ ભાટૅ જાણીત ાં છૅ, ખાવ 
કયીન ૅ યી ઑનૅ કાૅણાકવભાાં ઑાલૅરા ભાંદીયાૅ વલશ્વવલખ્યાત છૅ. પ્રાચીન કાભાાં ઑા યાજ્ય કલરિંગ યાજ્ય 
તયીકૅ જાણીત ાં શત ાં. ઈ.વ. ૂલે 261 ભાં ભામવ િુના યાજા ઑળાૅિૅ ઑા યાજ્ય ય ચઢાઈ િયી શતી ઑનૅ ઑશીં 
ઑવતશાસવક કલરિંગન ાં મ દ્ધ થમ ાં શત ાં. ઑલાવચચન ઑાૄડડળા યાજ્યની સ્થાના 1 ઑૅપ્રપ્રર 1936 ના સિડટળ 
ળાસવત બાયતભાાં થઈ શતી. ઑાૅડડઑા બાા ફાૅરનાયા ક્ષૅત્ાૅનાૅ ઑા યાજ્યભાં વભાલૅળ શતાૅ. ઑાૄડડળાભાાં 1 
ઑૅપ્રપ્રરનાૅ ડદલવ સ્થાના ડદલવ તયીકૅ "ઉત્કર ડદફવ (ડદલવ)" નાભૅ ઉજલામ છૅ. બાયતના 
યાષ્ટ્રગીતભાાં ઑા યાજ્યનાૅ વભાલૅળ "ઉત્કર" તયીકૅ થમાૅ છૅ. ળરૂઑાતના 8 લવ વ ધી કટક ઑાૄડડળાની 
યાજધાની યહ્ ાં. 13 ઑૅપ્રપ્રર 1948 છી ઑાૄડડળાની યાજધાની બ લનૅશ્વય ખવૅડલાભાાં ઑાલી. વલસ્તાયની 
રૃષ્ટિઑ ૅઑાૄડડળા બાયતન ાં 9 ભ ાં વાથી ભાૅટ ાં  યાજ્ય છૅ. લવવતની દ્રષ્ટિઑ ૅઑાૄડડળા 11 ભા ક્રભાાંકૅ ઑાલૅ છૅ. 
ઑાૅડડઑા બાા ઑા યાજ્યભાં વાથી લધાયૅ ફાૅરાતી બાા છૅ, રગબગ ાૅણા બાગના રાૅિાૅ તૅ બાા ફાૅરૅ 
છૅ. 4 નલૅમ્બય 2011 ના ડદલવ ૅઑા યાજ્યન ાં નાભ ઑાંગ્રૅજી ઉચ્ચાયણ ઑન વાય "ઑાૅડયસ્સા"થી ફદરીનૅ 
સ્થાનીમ ઉચ્ચાયણ ઑન વાય "ઑાૄડડળા" કયલાભાાં ઑાવ્ ાં ઑાથી ઑાૅડયમા બાાનૅ શલૅથી ઑન્ય 
બાાઑાૅભાાં ઑાૄડડમા તયીકૅ ઑાૅખાલાળૅ.  
ઑાૄડડળાના યાજ્યચચનશાૅ  
બાા- ઑાૄડડમા, ગીત- ફનૅ્દ ઉત્કર જનની,  નૃત્ય- ઑાૄડડવી, પ્રાણી- વાફય, ક્ષી – નીરિંઠ, પૂર- 
ઑળાૅિ, લૃક્ષ- ીાૅ – ઑશ્વથા, શૅયલૅળ -વાડી(સ્ત્રીઑાૅ) 
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વલશ્વ સંબાષણ અક્ષભતા જાણકાયી દદલસ 
World Autism Awareness Day  

          વલશ્વ ઑાૅટીઝભ ઑલૅયનૅવ ડૅ દય લે 2 ઑૅપ્રપ્રરૅ વલશ્વબયભાાં ઉજલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. લવ 2007 ભાાં, 
વાંમ ક્ત યાષ્ટ્ર ભશાવબાઑૅ 2 ઑપૅ્રપ્રરનાૅ ડદલવ વલશ્વ ઑાૅડટઝભ જાગૃવત ડદલવ તયીકૅ જાશૅય કમાે. ઑા ડદલવૅ 
ફાિાૅ ઑન ૅલડીરાૅના જીલનભાં વુધાયણા ભાટૅ ગરા રૅલાભાં ઑાલૅ છૅ િૅ જઑૅાૅ ઑાટૅીઝભથી ીડામ છૅ ઑન ૅ
ઑથવૂણવ જીલન જીલલાભાં ભદદ િયૅ છૅ. લાદી યાંગનૅ ઑાૅટીઝભન ાં પ્રતીક ભાનલાભાાં ઑાલૅ છૅ. લવ 2013 ભાાં, 
કૃષ્ણ નાયામણન દ્વાયા રખામૅર ઑૅક  સ્તક, ઑાૅટીઝભલાી વ્ક્તક્ત ઑનૅ 'ઑરગ શી ઑાળા' નાભન ાં ગીત 
ઑા પ્રવાંગૅ ફશાય ાડલાભાાં ઑાવ્ ાં શત ાં. બાયતના વાભાલજક ન્યામ ઑનૅ વળક્તક્તકયણ ભાંત્રારમના જણાવ્ા 
ઑન વાય, દય 110 ફાકાૅભાાંથી ઑૅક ઑાૅટીઝભ છૅ ઑન ૅ દય 70 ફાકાૅભાાંથી ઑૅક ફાક ઑા યાગૅથી 
પ્રબાવલત છૅ. ફાિાૅ ઑા યાગૅથી વંલૅદનળીર યશૅલાની વંબાલના િયતાં ફાિાૅ લધાયૅ શાૅમ છૅ. યાગૅન ૅ
ઑાૅખલાની િાૅઈ ચાૅક્કવ યીત જાણીતી નથી, યંતુ સ્થિતત વુધાયલા ભાટૅ પ્રાયંનબિ દનદાન િયી ળિામ છૅ. ઑા 
યાૅગ તલશ્વવ્યાી જાૅલા ભ ૅ છૅ ઑન ૅ ત ૅ ફાિાૅ, ડયલાયાૅ, વભુદામ ઑન ૅ વભાજનૅ ઑવય િયૅ છૅ. વંબાણ 
ઑક્ષભતા ઑટૅર ૅિૅ ઑાટૅીઝભ સ્પૅક્ટ્રભ ડીવઑાૅડવવવ ઑૅ ભાનલીના ળયીયની વભસ્યા છૅ. ઑા ખાભી ભગજ દ્વાયા થતા 
ભાડશતીના ૃથ્થિયણના ભાગવન ૅઑવય િયૅ છૅ ઑન ૅઑા ખાભી ધયાલતા વ્યક્તિનૅ તઑૅાૅ જ ૅ જુઑૅ, વાંબ ૅતનૅ ૅ
માૅગ્મ યીત ૅ વભજલાભાં ઑલયાૅધ ૅ છૅ. ઑાન ૅ િાયણૅ ત ૅ વ્યક્તિનૅ વાભાજીિ વંફંધાૅ, પ્રતમામન ઑન ૅ લતવણંૂિની 
ઑનુબૂતતભાં ભુશ્િૅરીઑાૅ ડૅ છૅ. ઑાભ ળૅના િાયણૅ થામ છૅ તૅની શજુ જાણિાયી ન શાૅલાનૅ િાયણૅ તનૅાૅ ઇરાજ 
ણ નથી. 
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કભરાદેલી ચટ્ટાધ્મામ જન્મજમંવત 
              કભરાદૅલી ચટ્ાૅાધ્યામ ઑૅક ભશાન સ્વાતાંત્ર્ય વૅનાની શતા. તૅ ઑૅક વાભાલજક વ ધાયકની વાથ ૅઑસબનૅત્રી 
ણ શતા. કભરાદૅલીનાૅ જન્મ 3 ઑૅપ્રપ્રર 1903ના યાૅજ કણાવટકના ભાંગરાયૅભાાં થમાૅ શતાૅ. િભરાદૅલી ચટ્ાૅધ્યામ ૅભડશરા 
ઑતધિાય, ધાર્ભિિ સ્વતંત્તા, માવલયણ ભાટૅ ન્યામ, યાજિીમ સ્વતંત્તા ઑન ૅનાગડયિ ઑતધિાયા ૅવફંંતધત પ્રલૃતત્તઑા ૅભાટૅ 
દયખાસ્ત િયી શતી. કભરાદૅલીઑ ૅઑાઝાદી છી શૅલ્ડરૂભ ઑન ૅ યાંગભાંચભાાં ક્ષૅત્રૅ ભશત્વની બવૂભકા લનબાલી શતી. 
યપાૅવભિંગ ઑાટવ ક્ષૅત્ર વાથ ૅજાૅડામૅરી વાંસ્થાઑાૅ કભરાદૅલીની દીઘવરૃષ્ટિન ાં ડયણાભ છૅ, જૅભાાં નૅળનર સૂ્કર ઑાૅપ 
ડ્રાભા, વાંગીત નાટક ઑૅકૅડૅભી, વૅનરર કાૄટૅજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇમ્ાૅડયમભ ઑનૅ ક્રાફ્ટ કાઉન્સિર ઑાૅપ ઇન્ડન્ડમાનાૅ ણ 
વભાલળૅ થામ છૅ. કભરાદૅલી ચટ્ાૅાધ્યામ બાયતભાાં પ્રાાંતીમ વલધાનવબા ભાટૅ ચૂાંટણી રડનાયાાં પ્રથભ ભડશરા ફન્યાાં. 
તૅભણ ૅ ગાાંધીજીનૅ ભીઠાના વત્યાગ્રશભાાં ભડશરાઑાૅની બાગીદાયી લધાયલા ભાટૅ ભનાવ્ાાં શતાાં. 1926ભાાં ભદ્રાવ 
વલધાનડયદની ચૂાંટણી શૅરાાં ભડશરાઑાૅનૅ ચૂાંટણી રડલાની યલાનગી નશાૅતી. ઑામરૄવન્ડની ભડશરાલાદી નૅતા 
ભાગ્રેટ કજિના પ્રાૅત્સાશનથી કભરાદૅલીઑૅ ચૂાંટણી રડી. તૅઑાૅ ખૂફ ઑાૅછા ભતાૅથી શાયી ગમાાં. જાૅકૅ ઑા ગરાાંથી 
ભડશરાઑાૅ ભાટૅ યાજકાયણભાાં ઑાલલાનાૅ ભાગવ ભાૅકાૅ થમાૅ. કભરદૅલી ચટ્ાૅાધ્યામનૅ બાયતનાૅ વલાેચ્ચ દ્મ બૂણ 
(1955), દ્મ વલબૂણ (1987)નાૅ વન્માન ણ ઑાલાભાાં ઑાવ્ાૅ શતા.ૅ લવ 1966 ભાાં તૅભનૅ તભૅના ક્ષતૅ્રભાાં તૅભના 
ઉતૃ્કિ કાભ ભાટૅ ઑૅસળમન વૅલરસિટી ઑનૅ વાંસ્થાઑાૅઑ ૅઑાલાભાાં ઑાલૅરા 'યૅભન ભૅગ્વૅવૅ ઑલૅાૅડવ ' ણ ઑાલાભાાં 
ઑાવ્ાૅ શતા.ૅ િભરાદૅલીઑૅ ઑાંતયયાષ્ટ્રીમ વંફંધા ૅય ઘણા ુસ્તિાૅ રખ્યા છૅ. તૅભણ ૅધી ઑલૅડિિંગ ઑાૅપ ઇિમન લુભન, 
જાાન ઇન્્ટવ તલિનૅવ ઑૅિ સૅ્ટ્રન્થ, ઑંિર વભ ઑૅમ્પામય, ઇન લાય-ટાૅનવ ચાઇના ઑનૅ ટૅ્વડ્વવ ઑ નૅળનર થથમૅટય જલૅા 
િૅટરાિ ુસ્તિા ૅ ણ રખ્યા શતા. ડદલ્હીની નૅળનર થથમૅટય સુ્કર, વંગીત નાટિ ઑૅિૅડૅભી, વૅન્ટ્રર િાૅટૅજ ઇિસ્ટ્રીઝ 
ઑૅમ્પાૅડયમભ ઑનૅ ક્રાફ્ટ િાઉક્તિર ઑાૅપ ઇિમા જલૅા વંિાઑાૅનૅ ફનાલલા તૅભની બૂર્ભિા ભશત્વૂણવ શતી. 
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ભાખનરાર ચતુલેદી જન્મજમંવત 

           ભાખનરાર ચત લેદી ઑ ૅબાયતીમ ઑૅક પ્રસવદ્ધ બાયતીમ વાડશત્યકાય શતા. ઑૅભનાૅ જન્મ ભધ્ય 

પ્રદૅળ યાજ્યના શાૅળાંગાફાદ લજલ્લાના ફાલઈ નાભના ગાભ ખાતૅ ચાૅથી ઑૅપ્રપ્રર, 1889 ના ડદલવૅ થમાૅ 

શતાૅ. તૅઑાૅ વય બાા ઑનૅ ઑાૅજૂણવ બાલનાઑાૅના ઑનાૅખા ડશિં દી વાડશત્યના યચતમતા શતા. ઑૅભણૅ 

ડશિં દી તૅભ જ વંસૃ્કત બાાઑાૅનું દળક્ષણ રીધુ ં શતંુ. તૅઑા ૅ કભવલીય નાભના ડશિં દી યાષ્ટ્રીમ દલનક 

લતવભાનત્રના વાંાદક શતા. ઑૅભણૅ બાયતની ઑાઝાદીના ઑાંદાૅરનભાં વડક્રમ રૂૅ બાગ રીધાૅ શતાૅ. 

ઑૅભન ાં ઉનાભ ઑૅક બાયતીમ ઑાત્મા છૅ. ભાખનરાર ચત લેદીનૅ ઑાંગ્રૅજ ળાવન દયવભમાન સ્વતાંત્રતા 

ભાટૅ વલવલધ ઑાાંદારૅનાૅભાાં પાા ૅ ઑાલા ફદર માદ કયલાભ ઑાલ ૅ છૅ. તૅભની કૃવતઑાૅ ‘ ષ્પ કી 

ઑસબરાા’ ઑનૅ ‘ડશભ- તાયાંગીની’ ઑાજૅ ણ ઑૅટરી જ પ્રખ્યાત છૅ. તૅભના નાભ યથી બાૅારભાં 

‘ભાખનરાર ચત લેદી યાષ્ટ્રીમ મ લનલવીટી ઑાૅપ જનાવરીઝભ ઑૅન્ડ કાૅમ્ય લનકૅળન’ મુદનલવીટી ઑાલૅરી 

છૅ. તૅઑાૅનૅ વાડશત્યભાાં પ્રદાન ફદર વાડશત્ય ઑકાદભી  યસ્કાય ઑન ૅબાયત વયકાય તયપથી લવ 1963 

ભાાં દ્મ બૂણ ઑૅલાૅડવથી નલાજલાભાાં ઑાવ્ા શતા. 30 જાન્યુઑાયી, 1968 ના યાૅજ 78 લવની લમૅ તૅભનું 

ઑલવાન થમંુ શતંુ. 
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 ફાફુ જગજીલન યાભ જન્મજમંવત 
સભતા દદલસ 

        ઑાધ લનક બાયતીમ યાજકાયણના સળખય ઑૅલા જગજીલન યાભનૅ ઑાદયૂલવક 'ફાફ જી' તયીકૅ ઑાૅખલાભાાં ઑાલૅ છૅ. ફાફ  
જગજીલન યાભનાૅ જન્મ 5 ઑૅપ્રપ્રર 1908 ના યાૅજ સફશાયના બાૅજ યના ચાાંદલા ગાભૅ થમા ૅ શતાૅ. તૅભના વંવદીમ જીલનના 
રગબગ 50 લાેભાં યાષ્ટ્ર પ્રત્યૅનું તૅભનું વભવણ ઑનૅ દનષ્ઠા ફૅજૅાડ છૅ. તૅભનું ઑાખું જીલન યાજિીમ, વાભાદજિ વડક્રમતા ઑનૅ 
તલદળષ્ટ ધવદિઑાૅથી બયૅરું છૅ. વદીઑાૅથી ળાૅતત ઑનૅ દદરત દદરતાૅ ઑનૅ ભજૂયાૅના ભૂબૂત ઑતધિાયની વુયક્ષા ભાટૅ જગજીલન યાભૅ 
િયૅરી િાનૂની જૅાગલાઈઑાૅ ઑતતશાધવિ છૅ. જગજીલન યાભનું ઑૅલુ ંવ્યક્તિત્વ શતંુ િૅ જૅણૅ ક્યાયૅમ ઑન્યાતમિ યીતૅ વભાધાન િમુું ન 
શતંુ ઑનૅ દદરતાૅનું વન્માન િયલા શંભૅળાં વંઘવ િમાે શતાૅ. તૅભણૅ તલદ્યાથી જીલનથી ઑન્યામ ભાટૅ ાૅતાનાૅ ઑલાજ ઉઠાવ્યાૅ. બાયતભાાં 
વાંવદીમ રાૅકળાશીના વલકાવભાાં ફાફ  જગજીલન યાભનાૅ ભાૅટા ૅપાાૅ છૅ. ફાફ  જગજીલનયાભ જીની ઑૅક વલળૅતા ઑૅ ણ યશી 
છૅ કૅ તૅઑાૅ શાં ભૅળા ભૅડયટના ઑાગ્રશી યહ્ા. સ્કાૅરયળી ણ તૅઑાૅ ભૅડયટ ય રૅલાનાૅ ઑાગ્રશ યાખતા શતાાં. ભૅડયટ ય જૅ ના ભૅ, 
તૅનૅ રૅલાનાૅ ઈન્કાય કયતા શતા ઑનૅ ઘણાાં ઑાૅછા રાૅકાૅનૅ ખફય શળૅ કૅ બાયતૅ જૅ પ્રથભ કૃવ ક્રાાંવત agriculture revolution 
કયી શતી ત્યાયૅ ઑાણા દૅળના કૃવ પ્રધાન ફાફ  જગજીલનયાભ જી શતાાં. 1971ના મ દ્ધભાાં બાયતૅ જૅ વલજમ પ્રાપ્ત કમાે શતાૅ, ત ૅ
વભમૅ બાયતના વાંયક્ષણ પ્રધાન ફાફ  જગજીલનયાભ જી શતાાં. જગજીલન યાભ 1952 થી 1986 દયવભમાન વાંવદ વભ્ય શતા. 
1956 થી 1962 વ ધી તૅઑાૅ યૅરલૅ પ્રધાન દ ય યહ્ા. તૅઑાૅ 1967 થી 1970 ઑનૅ છી 1974 થી 1977 દયવભમાન કૃવ ભાંત્રી યહ્ા. 
ઑૅટર ાં જ નશીં, જગજીલન યાભ 1970 થી 1971 દયવભમાન બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કાોંગ્રૅવના ઑધ્યક્ષ ણ શતા. 1970 થી 1974 વ ધી 
તૅભણૅ દૅળના વાંયક્ષણ પ્રધાન તયીકૅ કાભ કમ ું. તૅઑાૅ 23 ભાચવ 1977 થી 22 ઑાૅગસ્ટ 1979 વ ધી બાયતના નામફ લડા પ્રધાન ણ 
શતા. તૅભનાૅ જન્મ ડદલવ બાયતભાાં ‘વભતા ડદલવ’ તયીકૅ ઉજલલાભાાં ઑાલ ૅ છૅ. તૅભન ાં વભાવધ સ્થ ‘વભતા સ્થ’ તયીકૅ 
ઑાૅખામ છૅ. 
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 સુચચત્રા સેન જન્મજમંવત 

          વ ચચત્રા વૅન ડશન્દી ઑનૅ ફાંગાી ડપલ્ાૅની ઑસબનૅત્રી શતી. તૅ ભુનભુન વૅનની ભાતા શતી. 
ખાવ કયીનૅ ઉત્તભ ક ભાય વાથ ૅઑસબનમ કયલાનૅ કાયણૅ, તૅ ઑાખા લિભ ફાંગાભાાં ખૂફ પ્રખ્યાત 
થઈ. ઉત્તભ-વુથચત્ાની જાૅડીનૅ શજી ણ ફંગા ભૂલીઝની શ્રૅષ્ઠ જાૅડી ભાનલાભાં ઑાલૅ છૅ. ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ 
ડપલ્ પૅસ્ટસ્ટલરભાાં ઑૅલાૅડવ  ઑૅનામત કયનાયી તૅ શૅરી બાયતીમ ઑસબનૅત્રી છૅ. વ ચચત્રા વૅનનાૅ જન્મ 
6 ઑૅપ્રપ્રર 1931 ના યાૅજ ફાંગાના ાફણા લજલ્લાભાાં થમાૅ શતાૅ. વુથચત્ાના ર્તા િરૂણભમ દાવગુપ્તા 
ઑૅિ િાદનિ ળાાભાં ભુખ્ય દળક્ષિ શતા. ઑૅિ તલથચત્ લક્રાૅક્તિ શતી િૅ વુથચત્ાની શૅરી ડપલ્મ 'ળૅા 
િથા (ફંગાી)' ક્યાયૅમ ડયરીઝ થઈ નથી. વ ચચત્રા વૅન ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ ડપલ્ પૅસ્ટસ્ટલર ઑૅલાૅડવ  જીતનાય 
પ્રથભ ફાંગાી ઑસબનૅત્રી શતી. તૅણીઑ ૅ1963 ની ભાૅસ્કાૅ ડપલ્ પૅસ્ટસ્ટલરભાાં તૅની ડપલ્ 'વાત ૅ ફાંધા' 
ભાટૅ ફૅસ્ટ ઑૅક્ટ્રૅવનાૅ ઑૅલાૅડવ  જીત્યાૅ શતાૅ. 1972 ભાાં, તૅભનૅ બાયત વયકાય દ્વાયા દ્મશ્રી ઑૅલાૅડવ  ભળ્ાૅ. 
2012 ભાાં, તૅભનૅ 'ફાંગાૅ સફબ ણ' ઑાલાભાાં ઑાવ્ાૅ, જૅ લિભ ફાંગા વયકાયનાૅ વલાેચ્ચ ઑૅલાૅડવ  છૅ. 
વુથચત્ા વૅનૅ 2005 ભાં દાદાવાશૅફ પાિૅ ઑૅલાૅડવ ભૅલલાની ના ાડી શતી. વુથચત્ા વૅનનું ળુક્રલાય 17 
જાન્યુઑાયી, 2014 ના યાૅજ શાટવ ઑૅટૅિનૅ િાયણૅ િાૅરિાતાની ઑૅિ શાૅસ્પસ્પટરભાં 82 લવની લમૅ ઑલવાન 
થમંુ શતંુ. 
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 વલશ્વ આયગ્મ દદલસ 
World Health Day 

         7, ઑૅપ્રપ્રર દય લ ેવલશ્વ ઑાયાૅગ્મ ડદલવ તયીકૅ ઉજલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. વલશ્વ સ્વાસ્થ્ય વાંગઠન દ્વાયા ઑા 
ડદલવની ળરૂઑાત 1950 ભાાં કયલાભાાં ઑાલી શતી ઑનૅ તૅનાૅ ભ ખ્ય ઉદૅ્દળ લલશ્વક ઑાયાૅગ્મ ઑનૅ તૅની વાથ ૅ
વાંકામૅરી વભસ્યાઑાૅ ધ્યાનભાાં રૅલાનાૅ છૅ. ઑાણ ૅ વદીઑાૅથી ભાન્યતા યાખીઑ ૅ છીઑૅ િૅ 'શૅરુ ં વુખ ઑ ૅ
ળાયીડયિ ળયીય છૅ, વખુના ઘયભાં વુખ છૅ' ઑનૅ 'જીલન શાૅમ તાૅ જીલન છૅ'. ઑાયાગૅ્મના ભશત્વ તયપ ભાટૅી 
વંખ્યાભાં રાૅિાૅનુ ંધ્યાન ઑાિતિત િયલા ભાટૅ, લર્લ્વ શૅલ્થ ઑાગૅેનાઇઝૅળનના નૅતૃત્વ શૅઠ દય લ ે7 ઑૅર્પ્રરના 
યાૅજ 'તલશ્વ ઑાયાૅગ્મ ડદલવ' ઉજલલાભાં ઑાલૅ છૅ. નાોંધનીમ છૅ કૅ, લલ્ડવ શૅલ્થ ઑાૅગેનાઇઝૅળન દ્વાયા વા પ્રથભ 
1948 ભાાં લજનીલાભાાં લલ્ડવ શૅલ્થ ઑૅવૅમ્બરીન ાં ઑામાૅજન કયલાભાાં ઑાવ્ ાં શત ાં ઑનૅ લવ 1950 ભાાં ઑાખી 
દ લનમાભાાં શૅરી લખત લલ્ડવ શૅલ્થ ડૅની ઉજલણી કયલાભાાં ઑાલી શતી. 1948ભાાં, નલા યચલાભાાં ઑાલૅરા 
વાંમ ક્ત યાષ્ટ્રવાંઘના વભ્ય દૅળા ૅવલશ્વ ઑાયાૅગ્મ વાંસ્થાની યચના કયલા ઑૅકઠા થમા શતા. 1947 ઑનૅ 1948ભાાં 
ઇલજપ્તભાાં 20,000 રાૅકાૅનાૅ જીલ રૅનાય કાૅરૅયાના વ્ાક યાૅગચાાથી ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ વભ દામનૅ ઑા ડદળાભાાં 
ગરાાં રૅલાન ાં ઉત્તૅજન ભળ્ ાં શત ાં. લલ્ડવ  શૅલ્થ ઑાૅગનેાઈઝૅળન (ડબ્લ્ય ઑૅચઑાૅ) ન ાં ભ ખ્ય ભથક સ્વીત્ઝયરૄન્ડ 
લજનીલા ળશૅયભાાં ક્તસ્થત છૅ. તૅનાૅ ભુખ્ય ઉદૅ્દળ તલશ્વબયના રાૅિાૅના ઑાયાૅગ્મનું સ્તય ઉંચું યાખલાનું છૅ. 
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ભંગર ાંડે ુણ્મવતચથ 
        લવ 1857 ના સ્ લતાંત્રતા મ દ્ધના મજ્ઞલૅદી યની શૅરી વવભધા શતી યભલીય ભાંગર ાાંડૅની 
ઑનૅ તૅ ઑવણ થઈ 8 ઑૅપ્રપ્રર 1857 ના ડદલવૅ ! ભાંગર ાાંડૅનાૅ જન્મ 19 જ રાઈ 1827 ના યાૅજ ઉત્તય 
પ્રદૅળના ફલરમા લજલ્લાના નાગલા ગાભ ૅ થમાૅ શતાૅ. મુલાલિાભાં તંદુયસ્ત ળયીય શતંુ, ળશૅય 
ઑિફયુયભાં વૅનાની યૅડ જાૅલા ગમા ત્યાં િાૅઈઑૅ તૅભનું ળયીય જાૅઈ રશ્િયભાં જાૅડાલા િહ્ું ઑનૅ ભંગર 
ાંડૅ 1848 ભાં ધિડટળ થ ઑાભીભાં જાૅડાઈ ગમા. 1850 ભાં ફયાિુય વદનિ ટુિડીભાં જાૅડામા શતા. ભાંગર 
ાાંડૅ ઑૅ ઑૅક બાયતીમ વલનક શતા. 1857 ની બાયતીમ ક્રાાંવતના વભમની ઘટનાભાાં તૅભણૅ ભશત્ત્વની 
બૂવભકા બજલી શતી. તૅઑાૅ સિડટળ ઈસ્ટ ઈાં ડડમા કાં નીની ૩૪ભી ફોંગાર નૅટીલ ઈનપૅનરી (BNI)ભાાં 
સવાશી શતા. તૅ વભમનાૅ સિડટળ ઈવતશાવ તૅભનૅ યાજદ્રાૅશી કૅ ફલાખાૅય ગણૅ છૅ ણ ઑાધ લનક 
કાના બાયતીમાૅ તૅભનૅ ઑૅક નામક ગણ ૅછૅ. 1984 ભાાં બાયત વયકાયૅ તૅભની માદભાાં ટાર ડટડકટ 
ફશાય ાડી શતી. ઘણા ં ધવનૅભા ઑાડદભાં તૅભના જીલન ઑનૅ િામાેનૅ દળાવલામા છૅ. 29 ભાચવ 1857 ના 
યાૅજ કાયતૂવ તાૅડલાની કશૅલામ ાં ત્યાયૅ ભાંગર ાાંડૅઑ ૅતૅનાૅ વલયાૅધ કમાે. સિડટળ ઑાૅડપવયૅ યાઈપર 
છીનલલા પ્રમાવ કમાે, ભાંગરૅ ઑાૅડપવયૅ ય શ ભરાૅ કયી તૅનૅ ભાયી નાાંખ્યાૅ. પ્રવતડક્રમારૂૅ ભાંગર ાાંડૅનૅ 
પાાંવીની વજા કયલાભાાં ઑાલી. ણ ભાંગર ાાંડૅની રાૅકપ્રપ્રમતા રીધૅ સ્થાલનક કક્ષાઑૅ તૅન ૅપાાંવીની 
વજા કયલા ભાટૅ કાૅઈ જલ્લાદ તમાય ન થમાૅ ઑાખયૅ કરકતાથી જલ્લાદ ફાૅરાલી 8 ઑૅપ્રપ્રર 1857 ના 
યાૅજ 29 લવની લમૅ તૅભનૅ પાાંવી ઑાલાભાાં ઑાલી શતી.  
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શ્રીભદ યાજચંદ્ર ુણ્મવતચથ 
                           શ્રીભદ્ યાજચાંદ્ર ઑૅ ગ જયાતી કવલ, જન ડપરવૂપ ઑનૅ જ્ઞાતા શતા. તૅઑાૅ ગાાંધીજીના 
ઑાઘ્યાન્ડત્મક ગ રુ તયીકૅ જાણીતા છૅ. તૅભનાૅ જન્મ 9 નલૅમ્બય 1867 ઑનૅ દૅલ ડદલાીનૅ ડદલવૅ ભાૅયફી 
ાવૅનાાં લલાણણમા ગાભ ૅથમાૅ શતાૅ. દળાશ્રીભાી લણણક જ્ઞાવતભાાં જન્મૅરા શ્રીભદ્ યાજચાંદ્રના પ્રતાન ાં 
નાભ યાલજીબાઈ ઑનૅ ભાતાન ાં નાભ દૅલફાઈ શત ાં. તૅઑાૅ નાનણભાાં ‘રક્ષ્ભીનાંદન’, છીથી ‘યામચાંદ’ 
ઑનૅ ત્યાયફાદ ‘શ્રીભદ્ યાજચાંદ્ર’ તયીકૅ પ્રસવદ્ધ થમા. શ્રીભદ્ યાજચાંદ્રનાૅ ઑાશ્રભ વ યૅદ્રનગયના વામરા 
તાર કાભાાં ઑાલૅરાૅ છૅ. િશૅલામ છૅ યાજચંદ્રનૅ 7 લવની લમૅ ૂલવજન્મનું જ્ઞાન થમંુ શતંુ. 8 લવની ઉંભયૅ 
િતલતા રખલાનાૅ ઑાયંબ િમા ેશતાૅ. 9 ભા લે યાભામણ ઑનૅ ભશાબાયત વંક્ષૅપ્ત દાૅભાં રખ્યું. 12 થી 16 
લવની લમભાં ઑાઘ્યાપિિ ુસ્તિાૅનુ ં તૅભણૅ વજવન િમુું. તૅઑાૅ ળતાલધાન ઑથાવત ઑૅિવાથ ૅવાૅ ડક્રમાઑાૅ 
ઑૅિ ઘ્યાનૅ વપતાૂલવિ િયી ળિતા ં શતાં. ગાાંધીજી તૅભના ઉદૅળાૅથી ઘણા પ્રબાવલત થમા શતા. 
ઑડશિંવા ભાટૅની ઑાસ્થા   ઑૅનાથી પ્રગટી શતી. તૅઑાૅ શ્રીભદનૅ ાૅતાના ઑાધ્યાન્ડત્મક ભાગવદળવક ભાનતા 
શતા. ઈચ્છા શાૅલા છતાં, વાંવાડયિ જલાફદાયીઑાૅનૅ રીધી તૅઑાૅ દીક્ષા ગ્રશણ િયી ળિૅરા નશીં. તૅભની 
ભશાનતાની તૅભના જીલનિા દયર્ભમાન ખાવ નાોંધ ન રૅલાઈ. જન વભાજભાં શ્રીભદ્ ફશુ ર્પ્રમ ન શતા, 
િાયણ િૅ તૅભણૅ જન વભાજની વભજ ઑનૅ શૅતુયડશત ખાૅટી પ્રણારીઑાૅ તલળૅ ઉલ્રૅખ િમા ેશતાૅ. ઑૅભના 
ભૃત્યુ ફાદ ઑૅભની ભશાનતાની ર્છાણ રાૅિાૅનૅ થઈ. ત્ની ઝફિફાઈ વાથૅ વંવાયભાં યશી વાધ ુ જલૅું 
જીલન જીલીનૅ ઑાઘ્યાિ ઉન્નતતનૅ પ્રાપ્ત િયી. 33 લવની લમૅ 9 ઑૅપ્રપ્રર 1901 નાાં યાૅજ ખૅડા ખાતૅ ભૃત્ય  
ામ્યાાં. 
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ભયાયજી દેસાઈ ુણ્મવતચથ 
                   ભાૅયાયજી દૅવાઈનાૅ જન્મ 29 પૅિ ઑાયી 1896ભાાં લરવાડ લજલ્લાના તૅભજ તાર કાભાાં ઑાલરૅા બદૅરી ગાભભાાં થમાૅ 
શતાૅ. ઈ.વ 1918ભાં ફાૅમ્બૅની તલલ્સન િાૅરૅજભાંથી સ્નાતિની ડડગ્રી ભૅવ્યા ફાદ તૅભણૅ ડૅપ્યુટી િરૅિટય તયીિૅ 12 લવ વુધી વૅલા 
ઑાી શતી. 1930ભાાં જ્યાયૅ ભશાત્માાં ગાાંધીની ઑાગૅલાનૅ શૅઠ બાયત જ્યાયૅ ઑાઝાદીની રડત રડી યહ્  શત  ત્યાયૅ દાાંડી માત્રાથી 
પ્રબાવલત થઈનૅ તૅભણૅ વયકાયી નાૅકયી છાૅડી દીધી. ઑા ઑૅક કઠણ લનણવમ શતાૅ ણ શ્રી દૅવાઈ ઑૅલ  કશૅતા શતા કૅ 'જ્યાયૅ પ્રશ્ન 
દૅળની ઑાઝાદીનાૅ શાૅમ તાૅ ડયલાયનૅ રગતી વભસ્યાઑાૅ ગાણ થઈ જામ છૅ.‘ તૅઑાૅ ઑૅલા પ્રથભ લડાપ્રધાન શતા કૅ જૅઑાૅ 
બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કાાંગ્રૅવના ફદર ૅઑન્ય કાૅઇ યાજકીમ ક્ષભાાંથી ચ ાંટામા શતા. તૅભણૅ વયકાયભાાં કૅટરામ ભશત્વના શાૅદ્દાઑાૅ 
વાંબાળ્ા શતા, જૅલાાંકૅ, ભ ાંફઇ યાજ્યનાાં ભ ખ્યભાંત્રી, ગૃશ પ્રધાન, નાણા પ્રધાન ઑનૅ બાયતના નામફ લડાપ્રધાન. ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ 
ક્ષૅત્રૅ, ભાૅયાયજી દૅવાઇ તૅભના ળાાંવત ભાટૅનાાં પ્રમત્ાૅ ઑનૅ દસક્ષણ ઑૅસળમાના ફૅ દ શ્ભન દૅળાૅ બાયત ઑનૅ ાડકસ્તાન લચ્ચૅ ળાાંવત 
ભાટૅના પ્રમત્ાૅ ભાટૅ જાણીતા છૅ. 1974 ભાાં બાયતના પ્રથભ ઑણ ધડાકા છી, ભાૅયાયજીબાઈઑૅ ચીન ઑનૅ ાડકસ્તાન વાથૅ 
ભત્રીબમાવ વાંફાંધાૅ સ્થાપ્રત કયલાભાાં બાગ બજવ્ાૅ શતાૅ ઑનૅ બાયત-ાડકસ્તાનનાાં 1971 મ ધ્ધ જૅલી ડયક્તસ્થતી નીલાયી શતી. 
ઘય ઑાાંગણૅ, તૅભણૅ ના ઑણ ધડાકા છી બાયતના ઑણ  કામવક્રભભાાં ભશત્વનાૅ બાગ બજવ્ાૅ શતાૅ. ાછથી તૅભની નીતતઑાૅઑૅ 
ભુખ્યત્વ ૅ વાભાદજિ, ઑાયાૅગ્મ વંફંતધત ઑનૅ વંચારન કૅ્ષત્ના વુધાયાઑાૅનૅ ઉત્તૅજન ઑાપ્યું. તૅઑાૅ ઑૅકભાત્ર ઑૅલા વ્ક્તક્ત છૅ 
જૅઑાૅનૅ બાયત દૅળના વલાેચ્ચ વમ્માન બાયત યત્ (1991) તૅભ જ ાડકસ્તાન દૅળના વલાેચ્ચ વમ્માન લનળાન-ઑૅ-ાડકસ્તાન 
(1990)થી વન્માલનત કયલાભાાં ઑાવ્ા શાૅમ. ઑાજૅ ણ ભાત્ર ફૅ રૂપ્રમા ઑનૅ 20 વાભાાં ખાાંડ ઑાનાય લડાપ્રધાન તયીકૅ 
રાૅકાૅ ભાૅયાયજી દૅવાઈ નૅ માદ કયૅ છૅ. ભાૅયાયજી દૅવાઈ ફશાયથી િડિ સ્વબાલના રાગતા શતા યંતુ ઑંદયથી તૅઑાૅ દમાુ શતા. ઑા 
ઉયાંત ચુસ્ત ધવિાંતલાદી, દનમર્ભતણૅ સ્વભૂત્ તૅભજ પાશાય જૅલા િુદયતી ઉચાય લડૅ તંદુયસ્ત ળયીય જાલનાય તયીિૅ ણ 
રાૅિાૅ ઑૅભનૅ માદ િયૅ છૅ. ચયખાનૅ ઑનૅ વ તયનૅ જીલનન ાં ઑાંગ ભાનનાય ભાૅયાયજીબાઈ 10 ઑૅપ્રપ્રર 1995ના યાૅજ ભ ાંફઈભાાં દૅશ 
ત્યજી દીધાૅ શતાૅ. 
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કસ્તુયફા ગાંધી જન્મજમંવત 
       કસ્ત યફા ઑથલા કસ્ત ય ભાૅશનદાવ ગાાંધી જૅભનૅ પૅ્રભથી ફધા "ફા" કશૅતા, તૅઑાૅ ભશાત્મા ગાાંધીના ધભવત્ી શતા. તૅભનાૅ 
જન્મ 11 ઑૅપ્રપ્રર 1869 ના યાૅજ ાૅયફાંદયભાાં થમાૅ શતાૅ. ગાાંધીજી ાૅતાના ત્ીનૅ ફા તયીકૅ વાંફાૅધતા ઑૅટર ૅ કસ્તૂયફાઈ 
‘કસ્તૂયફા’ તયીકૅ પ્રખ્યાત થમાાં. ઑૅભના પ્રતાન ાં નાભ ગાૅક દાવ ઑનૅ ભાતાન ાં નાભ વ્રજક ભાયી શત ાં. ભાત્ર 13 લવની ઉાં ભયૅ 
ઑૅભન ાં રગ્ન ભાૅશનદાવ ગાાંધી વાથૅ થમ ાં શત ાં. ગાાંધીજી કયતાાં ઉાં ભયભાાં ઑૅ 6 ભડશના ભાૅટા શતા. વલલાશ વભમ ૅ કસ્તૂયફાનૅ 
ઑક્ષયજ્ઞાન ન શત ાં. ગાાંધીજીના પૅ્રભાગ્રશનૅ રીધૅ કસ્તૂયફાઑૅ બણલાની વ્ક્તક્તગત પ્રલૃચત્ત વડશતની ઑનૅકવલધ યાષ્ટ્રીમ 
પ્રલૃચત્તઑાૅભાાં ણ ખબૅખબાૅ વભરાલીનૅ વશકાય ઑાપ્ાૅ. ગાાંધીજીઑૅ કાં ઈકૅટરીમ ફાફતાૅભાાં કસ્તૂયફાનૅ ાૅતાના ગ રુ તયીકૅ 
સ્વીકામાવ છૅ. વત્યાગ્રશના જૅ ઑડશિંવક ળસ્ત્રથી ગાાંધીજીઑૅ બાયતનૅ સ્વતાંત્ર કયાલલાભાાં ભશત્ત્વની બૂવભકા બજલી ઑૅ 
વત્યાગ્રશના ાઠ ઑૅભનૅ કસ્તૂયફાઑૅ જ બણાવ્ા શતા. દસક્ષણ ઑાડિકાભાાં વત્યાગ્રશની રડત દયવભમાન ફાઑૅ ભડશરા 
વત્યાગ્રશીઑાૅન ાં નૅતૃત્ત્વ ણ કયૅર ાં. જ્યાયૅ 9 જાન્ય ઑાયી 1915ના યાૅજ બાયત યત ઑાવ્ા છી ફા ઑૅ સ્થાૅરા વાફયભતી 
ઑાશ્રભની વ્લસ્થા ફાઑૅ જ વાંબાી શતી. ગાંધીજીઑૅ નાોંધંુ્ય છૅ િૅ, ઑૅભનાભાં ઑૅિ ગુણ વાથી વાયાૅ શતાૅ િૅ જ ૅ દયૅિ ડશનુ્દ 
ત્નીભાં ઑાૅછાલત્તા ઑંળૅ શાૅમ જ છૅ- ઈચ્છા િૅ ઑદનચ્છાઑૅ ઑથલા જાણૅ-ઑજાણ્મૅ ઑૅ ભાયા દથચહ્ાૅ ય ચારલાભાં ધન્યતા 
ઑનુબલતા શતા. ગાંધીજીઑૅ બાયતની સ્વતંત્તા ભાટૅ જ ૅિાૅઈ ણ ઑાંદાૅરનાૅ ળરુ િમાવ ઑૅભાં િસ્તૂયફાઑૅ ણ ઑૅિ વજ્જ વદનિ 
તયીિૅ બાગ રીધાૅ. દધક્ષણ ઑાડિિાથી યત ઑાવ્યા છી ગાંધીજીઑૅ િાૅરા ઑાશ્રભ ઑનૅ ઑૅના યવાૅડાની જલાફદાયી ઑૅભણૅ 
સ્વીિાયી રીધી. વબા વયઘવભાં બાગ રૅલાનૅ રીધૅ જરૅલાવ ણ બાૅગવ્યાૅ. 9 ઑાૅગસ્ટ 1942ના યાૅજ બાયત છાૅડાૅ ઑાંદાૅરનભાં 
ગાંધીજીની વાથૅ 73 લવની જપ લમના િસ્તૂયફાનૅ ણ ૂનાની ઑાગાખાન જરૅભાં ફંદી ફનાલલાભાં ઑાવ્યા. ત્યા ંઑૅભનું સ્વાસ્થ્ય 
લધુ િથળંુ્. ઑાખયૅ ફાલીવભી પૅિ ઑાયી 1944ના યાૅજ 75 લીમ કસ્તૂયફાન ાં ઑલવાન થમ ાં. ગાંધીજી વાથૅના 62 લવના 
રગ્નજીલનભાં િસ્તૂયફા શંભૅળા ગાંધીજીના ભશત્ત્વના વાથી ઑનૅ ીઠફ ફની યહ્ાં. ગાાંધીજી કસ્તૂયફાનૅ કામભ કહ્ાાં કયતાાં કૅ, 
જાૅ તભૅ જૅરભાાં ભૃત્ય નૅ ાભળા ૅતાૅ શ ાં  ભા જગદાંફાની જૅભ તભાયી ૂજા કયીળ. બાયતની ઑાઝાદી ભાટૅ જૅભ ગાંધીજીના ળબ્ાૅ વાચા 
ડલાના શતાં ઑૅલી જ યીતૅ િસ્તૂયફાના જરૅભાં ઑલવાન તલળૅના ળબ્ાૅ ણ વાચા ડ્ાં. ફાના ઑલવાન વાથૅ જ ફાુઑૅ 
ઑૅભનાૅ વાથી નજીિનાૅ વાથી ઑનૅ વત્યાગ્રશી ગુભાવ્યાૅ. 
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હીયાફેન ાઠક જન્મજમંવત 
                  શીયા યાભનાયામણ ાઠક  ગ જયાતી કવલ ઑનૅ વલલૅચક શતા. તૅઑાૅ ગ જયાતી રૅખક યાભનાયામણ વલ. 
ાઠકના ત્ી શતા. તૅભનાૅ જન્મ 12 ઑૅપ્રપ્રર 1916 ના યાૅજ ભ ાંફઈભાાં થમાૅ શતા.ૅ તૅભણૅ 1933 ભાં ભૅડરિનાૅ ઑભ્યાવ 
ૂણવ િમા ેઑન ૅ 1936 ભા ંઑવૅ.ઑૅન.ડી.ટી. મુદનલધવિટીભાંથી ગુજયાતી તલમ વાથ ૅફી.ઑૅ. ની દલી ભૅલી. 1938 ભાં 
તૅભન ૅ તૅભના વંળાૅધન ઑાણું તલલૅચન વાડશત્ય ભાટૅ ી.ઑૅચડી.ની દલી ભૅલી. તૅઑાૅ 1938 થી 1972 વ ધી 
ઑૅવ.ઑનૅ.ડી.ટી. મ લનલસવિટીભાાં ગ જયાતીના પ્રાધ્યાક યહ્ા શતા. 1970-71 દયવભમાન તૅઑાૅ ગ જયાતી ઑધ્યાક 
વાંઘના પ્રભ ખ યહ્ા શતા તૅભજ થાૅડા લાે ભાટૅ તૅઑાૅ ગ જયાતી વાડશત્ય ડયદના ઉ-પ્રભ ખ યહ્ા શતા. તૅઑાૅ 
ગ જયાતી રૅખક યાભનાયામણ ાઠક વાથૅ તૅભના ફીજા ત્ી તયીકૅ યણ્મા શતા. તૅભણ ૅ તભૅના ડદલંગત તત 
યાભનાયામણન ૅ વંફાૅધૅર ફાય િરુણપ્રળસ્સ્તિાવ્ય િતલતાઑાૅના ૅ વંગ્રશ યરાૅિૅ ત્ (૧૯૭૮) પ્રિાદળત િમા ે શતાૅ. 
તૅભણ ૅ ઑતં્યત લખણામરૅા તલલૅચન વજવન રખ્યા શતા, જભૅાં ઑાણુ ં તલલૅચનવાડશત્ય (૧૯૩૯) ઑન ૅ િાવ્યબાલન 
(૧૯૬૮) નાૅ વભાલૅળ થામ છૅ. તૅભનુ ંઑન્ય તલલૅચન વજવન ડયફાૅધના (૧૯૮૦) છૅ. ગલાક્ષદી (૧૯૭૯) થચિંતનવબય 
શ્રાૅિા ૅ યના બાષ્યરૅખાૅ છૅ. ચંદ્રચંદ્રાલતીની લાતાવ (૧૯૬૮), વાડશત્ય-ઑાસ્વાદ (૧૯૭૩), િાવ્યવંચમ (ઑન્ય વાથૅ, 
૧૯૮૧) લગૅયૅ ઑૅભનાં વંાદનાૅ છૅ.તૅભન ૅ િાૅઇ વતંાન નશાૅતુ.ં 15 વપૅ્ટમ્બય 1995 ના યાૅજ કૅિયનૅ કાયણ ૅતૅભન ાં 
ઑલવાન થમ ાં શત ાં. યરાૅકૅ ત્ર ભાટૅ તૅભનૅ 1968-1972 નાૅ નભવદ વ લણવ ચાંદ્રક ઑનૅ 1970-71 નાૅ ઉભા-સ્નૅશયશ્શ્ભ 
ાડયતાૅવક ભળ્ ાં શત ાં. 1974 ભાાં તૅભનૅ યણલજતયાભ વ લણવચાંદ્રક ઑન ૅ1995 ભાાં વાડશત્ય ગાયલ  યસ્કાય ઑૅનામત 
થમાૅ શતા.ૅ  
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યતુબાઈ અદાણી જન્મજમંવત 
               યત બાઈ ઑદાણી બાયતના સ્વાતાંત્ર્ય વાંગ્રાભના નૅતા ઑનૅ ઑાયઝી શકૂભત ચલના કામવકય શતા. તૅભનાૅ 
જન્મ ૧૩ ઑૅપ્રપ્રર ૧૯૧૪ના યાૅજ ઑભયૅરી લજલ્લાના રીરીમા ગાભ ૅ થમા ૅ શતા.ૅ સ્વાતંત્ર્યવંગ્રાભભાં જાડૅાઈન ૅ તૅભણ ૅ
જરૅલાવ ણ બાૅગવ્યાૅ. ૧૯૩૪ભા ં જરૅભાંથી છૂટ્યા છી ઑભયૅરી દજલ્રાના તયલડા ગાભ ૅ યચનાિિ પ્રલૃતત્ત ળરૂ િયી. 
૧૯૩૬ભાં િાડઠમાલાડ યાજિીમ ડયદની િામવલાશીભાં ણ તૅભણ ૅ બાગ રીધાૅ શતાૅ. ૧૯૪૨ની ‘ડશન્દ છાૅડાૅ’ ચલ 
દયવભમાન તૅઑાૅ ફૅ લવ વ ધી બૂગબવભાાં યહ્ા ઑન ૅાૅતાના વલસ્તાયભાાં રડતન ાં વાંચારન કયતા યહ્ા. જૂનાગઢન ૅભ ક્તક્ત 
ઑાલલા નલ ાં ઑાાંદાૅરન ળરૂ થમ ાં શત ાં, જૅ ‘ઑાયઝી શકૂભત ચલ’ તયીકૅ જાણીત ાં છૅ. તૅભા ં યતુબાઈઑ ૅરાૅિવૅનાના 
વયવૅનાતત તયીિૅ િાભગીયી ફજાલી શતી. ાૅતાના જીલના જાૅખભૅ તૅભણ ૅ નલાફી થાણા ં િફજ ૅ િમાવ શતા. જૂનાગઢ 
લજલ્લાના ળાશ યભાાં ૧૯૪૮ભાાં તૅભણૅ વલાેદમ ઑાશ્રભની સ્થાના કયી ગાાંધીજીની પ્રલૃચત્તઑાૅનૅ ઑાગ ધાલલાની 
કાભગીયીના ૅપ્રાયાંબ કમા.ે ઑ ૅલખતૅ દનમ્ન િાૅટીનું ગણાતુ ંચભવિાભ તૅભણ ૅળરૂ િયાવ્યુ ંશતંુ. ભયૅરાં ઢાૅયનાં ચાભડા ંઉતાયીન ૅ
તૅભાંથી વુદંય ચંર ફનાલલા વધુીના ચભવ ઉદ્યાગૅના ઑન્ય ક્ષૅત્ાૅભા ં તૅભણ ૅ ગયીફ-છાત રાૅિાૅન ૅ જાૅડી સ્વયાૅજગાયી 
ઑાલલાભા ં ભશત્વની બૂર્ભિા ઑદા િયી શતી. ધારૅૅયા છાલણી ય િૂચ રઈ જતા તૅભની ધયિડ થઈ શતી, જરૅભા ં જ 
યતલળંિય ભશાયાજના વશલાવથી ‘ગીતા’ ળીખ્યા. જરૅભાંથી છૂટમા ફાદ યચનાિિ પ્રલૃતત્તઑા ૅભાટૅ ‘વલાેદમ ભંડદય’ વંિા 
ળરૂ િયી. ગાભડાઑાૅભા ં રાૅિદળક્ષણનંુ િામવ િમુવ. ઑાયઝી શકૂભતની રાકૅવનૅાના વયવૅનાવત તયીકૅ યત બાઈઑૅ 
જૂનાગઢના ભાૅયચા ય પ્રળસ્ય કાભગીયી ફજાલી શતી. ગૃશખાતા તયપથી યતુબાઈની ભાનદ ાૅરીવ ઇન્ટ્સ્પકૅ્ટય તયીિૅ 
દનભણૂંિ િયલાભા ં ઑાલી. ચૂંટણીભા ં િૅળાૅદભાંથી જંગી ફશુભતીથી તલધાનવબાના વભ્ય તયીિૅ ચૂંટામા. ગુજયાત યાજ્યની 
િાના છી ભંત્ીભંડભાં ઑગત્યનુ ં િાન ભૅવ્યું. ઈ.વ. ૧૯૯૭ભા ં તૅભનુ ં ઑલવાન થમુ ં શતંુ. રૂામત રસૅ્ટ યતુબાઈ 
ઑદાણીની માદ ભાં જૂનાગઢ યૅલ્લૅસૅ્ટળનૅ યતુબાઈ ઑદાણી વિવર ફનાલડાવ્યું છૅ. 
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ડૉ. ફાફાસાહેફ આંફેડકય  જન્મજમંવત 
         ફાફાવાશૅફ ઑાંફૅડિય ઑૅિ િામદાળાસ્ત્રી, યાજનૅતા, તત્વથચિંતિ, નૃલંળળાસ્ત્રી, ઇતતશાવિાય ઑનૅ ઑથવળાસ્ત્રી તૅભજ 
ઑનૅિ તલમના જ્ઞાતા શતા. તૅઑાૅ ડાૄ. ફાફાવાશૅફ ઑાંફૅડિય ના શુરાભણા નાભથી ણ જાણીતા છૅ. ડાૄ. બીભયાલ યાભજી 
ઑાંફૅડિય નાૅ જન્મ ૧૪ભી ઑૅર્પ્રર ૧૮૯૧ભાં ભશુ, ભધ્ય પ્રદૅળ ભુિાભ ૅઑૅિ વાભાન્ય ઑછૂત ગણાતા ભશાય િુટંુફભા ંથમા ૅશતા.ૅ તૅભના 
ર્તાનું નાભ યાભજી ભારાૅજી વક્પાર ઑનૅ ભાતાનું નાભ બીભાફાઈ શતંુ. ૧૯૧૫ભાં િાૅરસ્થમ્બમા મુદનલવીટીની ઑૅભ.ઑૅ.ની ઉચ્ચ 
દલી પ્રાપ્ત િયી. ત્યાય ફાદ વતત ઑભ્યાવ ચારુ યાખી ૧૯૧૬ ભાં ઑૅભણૅ ીઑૅચ.ડી. ભાટૅ 'ધિટીળ બાયતભાં ભુલ્કી ઑથવવ્યલિાના ૅ
તલિાવ' તલમ ઉયનાૅ ભશાદનફંધ િાૅરસ્થમ્બમા મુદનલવીટીનૅ યજુ િયી ીઑૅચ.ડી.ની દલી ભૅલી. તા.૧૪ ભી ઑાૅગસ્ટ ૧૯૩૧ ભા ં
ડાૄ. ઑાંફૅડિય ઑનૅ ગાંધીજીની પ્રથભ ભુરાિાત થઇ. ૭ ભી વપૅ્ટમ્બય ૧૯૩૧ ભાં રંડનભાં ફીજી ગાૅભૅજી ડયદ ભી ઑન ૅઑભૅા ં
ડાૄ.ઑાંફૅડિય ઑન્ય બાયતીમ નૅતાઑાૅ વાથૅ શાજય યહ્ા. ડાૄ. ઑાંફૅડિયૅ ઑછૂતાૅના ઉિાય ભાટૅ ઑરગ ભતાતધિાય ઑનૅ ઑરગ 
ઑનાભત ફૅઠિાૅની ભાંગણી િયી. ૧૪ ભી ઑાૅગસ્ટ ૧૯૩૨ ના યાૅજ ધિટીળ લડાપ્રધાનૅ "િાૅમ્યુનર ઑૅલાૅડવ" ની જાશૅયાત િયી. ઑભૅાં ડા.ૄ 
ઑાંફૅડિયની ભાંગણીઑાૅનૅ ન્યામ ઑાલાભાં ઑાવ્યાૅ શતાૅ. જ ૅડાૄ. ઑાંફૅડિયની વપતા શતી. ડાૄ. ઑાંફૅડિય નૅ પ્રથભથી જ પ્રખ્યાત 
ુસ્તિાૅ લાંચલાનાૅ ઑનૅ વંગ્રશ િયલાનાૅ ળાૅખ શતાૅ. ડાૄ. ઑાંફૅડિયૅ, દાદય, ભુંફઈભાં યશૅલા ભાટૅ ઑનૅ ઘણા ુસ્તિાૅની તલળા 
પ્રાઇલૅટ રાઈિૅયી ઉબી િયલા 'યાજગૃશ' નાભનું વુંદય ભિાન ફંધાવ્યું. ૧૯૩૭ની ચંુટણીભાં ડાૄ. ઑાંફૅડિય ધાયાવબાભાં ચંુટાઈ 
ઑાવ્યા. ઑનૅ ત્યાં તૅભનૅ પ્રબુત્વ જભાવ્યું. ઑાૅક્ટાૅફય ૧૯૩૯ ભાં નશૅરુની ડાૄ. ઑાંફૅડિય વાથૅ પ્રથભ ભુરાિાત થઇ. ૧૯૪૦ ભા ંડા.ૄ 
ઑાંફૅડિય નું ુસ્તિ "ાડિસ્તાન ઉય તલચાયાૅ" પ્રિાદળત થમું. જુરાઈ ૧૯૪૧ ભાં ડાૄ. ઑાંફૅડિય બાયતના લાઇવયાૅમની 
ઑૅક્ટ્ઝીક્યુટીલ િાઉિીરભાં પ્રતતદનતધ દનભામા. ડાૄ. ઑાંફૅડિયૅ તલશ્વના ભશાન ધભાે નાૅ ઊડંાૅ ઑભ્યાવ િમાે શતાૅ. ત્યાય ફાદ તૅભનૅ 
ફુિ ઑનૅ તૅભનાૅ ધમ્મ ુસ્તિ રખી પ્રધવિ િમુું. ૧૯૪૬ ભાં લચગાાની વયિાય યચલાનાૅ તૅભજ ફંધાયણવબા ફાૅરાલી બાયતનુ ં
ફંધાયણ ઘડલાનાૅ દનણવમ રૅલામાૅ. ડાૄ. ઑાંફૅડિય બાયતની ફંધાયણવબાભાં ચંૂટામા. ૯ ડડવૅમ્બય ૧૯૪૬ભાં પ્રથભલાય 
ફંધાયણવબા ડદલ્હીભાં ભી. ડાૄ. ઑાંફૅડિય બાયતના ફંધાયણના ભાખા તૅભજ રઘુભતી િાૅભના શક્કાૅ તલળૅ વચાૅટ તલચાયાૅ 
વ્યિ િમાવ. ૬ નલૅમ્બય ૧૯૪૯ના યાૅજ બાયતની ફંધાયણ વબાઑૅ દૅળનું ફંધાયણ વાય િમુું. ઑા લખતૅ ફંધાયણવબાના 
પ્રતતદનતધઑાૅ તૅભજ ડાૄ. યાજનૅ્ટ્દ્ર પ્રવાદૅ ડાૄ. ઑાંફૅડિયની વૅલા ઑનૅ િામવના ભુિ િંઠૅ લખાણ િમાવ. ૧ જૂન ૧૯૫૨ઑ ૅતૅઑા ૅન્યમુાિૅવ  
ગમા ઑનૅ ૫ જૂન ૧૯૫૨ના ડદલવૅ િાૅરસ્થમ્બમા મુદનલવીટીઑૅ ઑૅભનૅ વલાેચ ઑૅલી "ડાૅક્ટય ઑૅટ રાૅ"ની દલી ઑાી. ૧૨ 
જાન્યુઑાયી ૧૯૫૩નૅ ડદલવૅ બાયતની ઑાૅસ્માદનમા મુનીલવીટીઑૅ ડાૄ. ઑાંફૅડિયનૅ "ડાૅક્ટય ઑાૅપ રીટયૅચય" ની ઉચ્ચ દલી 
ઑાી. તૅઑાૅની ખયાફ તધફમતનૅ િાયણૅ તૅઑાૅ ફશુ રાંફુ જીલી ળક્યા નશી. ૬ ડડવૅમ્બય ૧૯૫૬ની લશૅરી વલાયૅ તૅઑાૅનું 
ડદલ્રીભાં ઑલવાન થમું. ઈ.વ.1990 ભાં તૅભનૅ દૅળના વલાેચ્ચ વન્માન ‘બાયત યત્ન’થી વન્માદનત િયલાભાં ઑાવ્યા શતા. 
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ભનહય ભદી જન્મજમંવત 
          ભનશય ભાૅદી ગ જયાતી બાાના કવલ શતા. તૅભનાૅ જન્મ ઑનૅ સળક્ષણ ઑભદાલાદભાાં થમાાં શતાાં ઑન ૅ તૅભણૅ 
તલતલધ િાૅરૅજાૅભા ંઑધ્યાન િામવ તૅભજ ઑનૅિ વાભતમિાૅનું વંાદન િામવ િમુું શતું. તૅઑા ૅતૅભની િતલતાઑાૅભાં પ્રમાૅગાિિ 
શતા. ભનશય ભાૅદીના ૅજન્મ 15 ઑૅપ્રપ્રર 1937 ના યાૅજ ઑભદાલાદભાાં થમાૅ શતા.ૅ તૅભણ ૅળાા સળક્ષણ ઑભદાલાદભાાં 
ભૅવ્ ાં. 1966 ભાં ગુજયાતીના વ્યાખ્યાતા તયીિૅ ડાિાૅયની બલિ િાૅરૅજભાં તૅભણૅ થાડૅાૅ વભમ ઑધ્યાન િામવ િમુું. 
છીથી તૅઑાૅ બિ લલ્રબ ધાૅા ઑાટવવ ઑિૅ િાૅભવવ િાૅરૅજ, ઑભદાલાદભાં ગુજયાતીના ઑધ્યાિ તયીિૅ જાડૅામા ઑન ૅ
દનલૃતત્ત વુધી ત્યા ંયહ્ા. ઑાઠ લવ વુધી તૅઑાૅ દનડયક્ષિ વાભતમિના તતં્ી યહ્ા. તૅઑા ૅઉદગાય વાભતમિના ણ વંાદિ 
શતા, જૅ ઑાય. ઑાય. ળૅઠ કાં નીન ાં વાભવમક શત ાં. તૅભણ ૅયન્નાદૅ પ્રકાળનની સ્થાના કયી ઑનૅ ઑાૅખ વાભવમકની 
ળરૂઑાત કયી ઑનૅ 16 લવ વ ધી તૅના તાંત્રી યહ્ા. તૅઑાૅ િૅટરાિ લવ ભાટૅ ગુજયાતી ઑધ્યાિ વંઘના પ્રભુખ યહ્ા ઑન ૅ
તૅના લાતિિ ભુખત્ ઑધીતનુ ંવંાદન વંબાળંુ્ શતું. ગ જયાતી વાડશત્ય ડયદના ભ ખત્ર યફ ભાસવકન ાં વાંાદન 
તૅભણ ૅથાૅડાૅ વભમ કમ ું શત ાં. તૅઑાૅ ઑવત વાડશત્ય વબાના પ્રભ ખ ઑન ૅગ જયાતી વાડશત્ય ડયદના ઉ-પ્રભ ખ યહ્ા 
શતા. તૅભના ળરૂઑાતી ડદલવાૅથી તૅઑાૅ ગ જયાતી વાડશત્યની ઑાધ લનક વાડશસ્ટત્યક ચલ, યૅ ભઠ વાથ ૅવાંકામરૅા 
શતા. તૅઑાૅની િતલતાઑાૅ પ્રમાૅગાિિ શતી. 11  દ લનમા ભાટૅ તૅભનૅ ગ જયાતી વાડશત્ય ડયદ ઑનૅ ગ જયાત વાડશત્ય 
ઑકાદભી તયપથી ાડયતાૅવકાૅ ભળ્ા શતા. 2002 ભાાં તૅભનૅ ઑકૅ લધાયાની ક્ષણ ભાટૅ ગ જયાત વાડશત્ય ઑકાદભી 
તયપથી ઑનૅ કરાી  યસ્કાય ભળ્ાૅ શતા.ૅ 1998 ભાાં તૅભનૅ ધનજી કાનજી ગાાંધી વ લણવચાંદ્રક ઑૅનામત થમાૅ શતા.ૅ 23 
પૅિ ઑાયી 2003 ના યાૅજ તૅભન ાં ઑલવાન થમ ાં શત ાં. 
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ઝીણાબાઈ દેસાઈ ‘સ્નેહયશ્મભ’ જન્મજમંવત 
       ઝીણાબાઈ યતનજી દૅવાઈ, સ્નૅશયશ્શ્ભ ગ જયાતી કવલ, લાતાવકાય, નલરકથાકાય, નાટકકાય, ચડયત્રકાય, 
ઑાત્મકથાકાય ઑનૅ વાંાદક શતા. તૅભનાૅ જન્મ 16 ઑૅપ્રપ્રર 1903 નાાં યાૅજ ગ જયાતના ચચખરીભાાં થમાૅ શતા.ૅ 
ગાાંધીમ ગના ઑાદળાેન ાં ભૂય ઑનૅ તત્કારીન કયી લાસ્તવલકતા યતૅ્વની પ્રવતડક્રમાભાાં ઑૅભના વજવનનાાં ભૂ ડૅરાાં 
છૅ. ઊવભિળીરતા, યાંગદસળિતા, યશસ્યભમતા ઑનૅ રમભધ યતાની વાભગ્રી ઑૅભના કાવ્જગતનૅ ાૅતીકી વલસળિતા 
ઑે છૅ. ‘ઑધ્યવ’, ‘નઘટ’, ‘ઑતીતની ાાંખભાાંથી’, ‘સક્ષવતજૅ ત્યાાં રાંફાવ્ાૅ શાથ’, ‘લનજરીરા’ લગૅયૅ ઑૅભના 
કાવ્વાંગ્રશા ૅઑા લાતની પ્રતીવત કયાલૅ છૅ. જાાની કાવ્પ્રકાય શાઈક  પ્રત્યૅના ક્ષાત ૅઑૅભનૅ શાઈક ઑાૅના વલ ર 
વજવન તયપ પ્રૅમાવ ઑનૅ ઑૅથી ઑૅભના શાથૅ ગ જયાતી કાવ્જગતભાાં શાઈક  વ પ્રવતષ્ઠ થમ ાં છૅ. ઑા વંદબવભાં ‘વાનૅૅયી ચાદં 
રૂૅયી વયૂજ’, ‘િૅલલીજ’ ઑનૅ ‘વનયાઈઝ ઑાૄન સ્નાૄીક્સ’ જલૅા શાઈિુવંગ્રશાૅ યવપ્રદ છૅ. ‘તયાાૅ’ ઑનૅ ‘ઉજાણી’ 
ઑૅભના ફાિાવ્યાનૅા વંગ્રશાૅ છૅ. ‘ગાંધી િાવ્ય વંગ્રશ’ (ઉભાળંિય જાૅળી વાથૅ, ૧૯૩૭), ‘વાડશત્યલ્રલ’ (ઑન્ય વાથ,ૅ 
૧૯૪૧) ઑન ૅ ‘વાડશત્ય ાઠાલદર’ (ઑન્ય વાથૅ, ૧૯૬૬) ઑૅભનાં વંાદના ૅ છૅ. ‘વિર િતલતા’ ઑૅભની 1921 થી 1984 

વુધીની તભાભ િાવ્યયચનાઑાૅના ૅવભસ્તગ્રંથ છૅ. 'ગાતા ઑાવાૅારલ': સ્નશૅયસ્શ્ભના ૅલાતાવવંગ્રશ. ઑા લાતાવઑાૅ છૅ ઑૅથી 
લધ ુ લાતા ૅ છૅ. 'ભાયી દુદનમા/ વાપલ્યટાણું': ઝીણાબાઈ દૅવાઈ, ‘સ્નશૅયસ્શ્ભ’ ની ઑાિિથા છૅ. તૅભણ ૅ જાાનીઝ 
વાડશત્યના શાઇક  પ્રકાયના કાવ્ાૅનૅ ગ જયાતી બાાભાાં યચના કયી જાણીત ાં કમ ું. 1961 ભાાં તૅભનૅ શ્રષૅ્ઠ સળક્ષકનાૅ 
યાષ્ટ્રવત  યસ્કાય ભળ્ાૅ શતા.ૅ ભાાં તૅભનાૅ યણલજતયાભ વ લણવચાંદ્રક ઑનૅ 1985 ભાાં નભવદ વ લણવ ચાંદ્રક પ્રાપ્ત થમાૅ 
શતા.ૅ 
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વલશ્વ હહભહપલરમા દદલસ  
         વલશ્વ ડશભાૅડપલરમા ડદલવ ઑૅ ઑાખા વલશ્વબયભાાં દય લવની વત્તયભી ઑૅપ્રપ્રર ના 
ડદલવૅ ડશવભડપલરમા નાભના યાૅગ પ્રત્યૅ જનભાનવભાાં જાગૃવત જગાડલાના શૅત થી 
ભનાલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. ડશભાૅડપલરમાઑૅ જનીની ફીભાયી ઑૅટરૅ કૅ લાયવાગત યીત ૅઊતયી 
ઑાલતાૅ યક્તનાૅ પ્રાણઘાતક ગણાતાૅ યાૅગ છૅ ઑનૅ તૅના કાયણૅ યક્તના ગાંઠાઈ જલાના 
ભાખાભાાં ઑૅકથી લધ  ખયાફી થઈ ળકૅ છૅ. જૅા ઑાભ થામ તાૅ ધફન-ઑાનુળંથગિ ઈજાઑાૅનૅ 
જીલરૅણ ફનાલી ળિૅ છૅ. ઑાલા ખતયનાક યાૅગ પ્રત્યૅ પ્રજાભાાં ઑૅઈડ્વ જૅટરી જાગૃતતા ન 
શાૅલાન ૅ કાયણૅ ભૃત્ય ઑાાંક ઊાંચાૅ જલા રાગ્મા ૅ ત્યાયૅ ઑા યાૅગનાાં દદીઑાૅનૅ વશામબૂત 
થલાના શૅત થી િોંક સૄ્કનફર (Frank Schnabel) નાભની વ્ક્તક્તઑૅ ઈ.વ. ૧૯૬૩ના 
લવભાાં વલશ્વ પૅડયૅળન ઑાૅપ ડશભાૅડપલરમાની સ્થાના કયી, જૅનૅ વલશ્વ ઑાયાૅગ્મ વાંસ્થા 
(WHO)ઑૅ ણ ભાન્યતા ઑાી. વત્તયભી ઑૅપ્રપ્રરના ડદલવૅ ઑા પૅડયૅળનના સ્થાક િોંક 
સૄ્કનફરનાૅ જન્મ ડદલવ શાૅલાથી તૅન ૅવલશ્વ ડશવભડપલરમા ડદલવ તયીકૅ ઉજલલાભાાં ઑાલૅ 
છૅ. લવ 2021 નાાં ‘વલશ્વ ડશભાૅડપલરમા ડદલવ’ ની થીભ Adapting to Change, 
sustaining care in a new world છૅ. 



                                            www.shikshanjagat.net 

આ જન ો  દિન  વિશોષ 

સ્ધાત્ભક યીક્ષાઓની તૈમાયી કયલા ભાટે અભાયા Whatsapp ગુ્રભાં જોડાલા અભને અભાયા 
Whatsapp no. 98259 90996 ય “JOIN”  રખી ભેસેજ કય. 

વલશ્વ વલયાસત દદલસ  
      વલશ્વબયભા દય લે 18 ઑૅપ્રપ્રરના યાૅજ લલ્ડવ શૅયીટૅજ ડૅ (વલશ્વ વલયાવત ડદલવ)ની ઉજલણી 
કયલાભા ઑાલૅ છૅ. દ લનમાના કાૅઇણના ખ ણાભા ભાનલજાતની વડશમાયી વલયાવતની જાલણી 
ઑનૅ વ યક્ષા ભાટૅ રાૅકાૅભા જાગૃવત રાલલા ભાટૅ વલળૅ રૂૅ લલ્ડવ શૅડયટૅજ ડૅ ની ઉજલણી કયલાભા 
ઑાલૅ છૅ. સ્માયિાૅ ઑનૅ િાૅ ભાટૅની ઑાંતયયાષ્ટ્રીમ ડદલવ (લર્લ્વ શૅડયટૅજ ડૅ) 18 ઑૅર્પ્રરના યાૅજ 
તલશ્વબયભાં તલતલધ પ્રિાયની પ્રલૃતત્તઑાૅ વાથ ૅ માૅજામ છૅ, જભૅાં સ્માયિ ઑનૅ લાયવાૅ વાઇટ્વ, ડયદાૅ, 
યાઉિ ટૅફર ઑનૅ ઑખફાયના રૅખાૅનાૅ વભાલૅળ થામ છૅ. 8 ઑૅપ્રપ્રર, 1982 ના યાૅજ ઇન્ટયનૅળનર 
કાઉન્સિર ઑાૅન સ્માયર્મ્વ ઑૅન્ડ વાઇટ્વ (ઑાઈવીઑૅભઑાૅઑવૅ) દ્વાયા સ્માયક ઑનૅ વાઇટ્વ ભાટૅનાૅ 
ઇન્ટયનૅળનર ડૅ ઑૅ દયખાસ્ત કયલાભાાં ઑાલી શતી ઑનૅ 1983 ભાાં મ નૅસ્કાૅની જનયર ઑૅવૅમ્બરી 
દ્વાયા ભાંજૂય કયલાભાાં ઑાવ્ ાં શત ાં. તૅનાૅ શૅતુ ભાનલતાના વાંસૃ્કતતિ લાયવાની તલતલધતા તલળૅ જાગૃતત 
રાલલાનું છૅ, તૅભની નફાઈ ઑનૅ તૅભના યક્ષણ ઑનૅ વંયક્ષણ ભાટૅ જરૂયી પ્રમત્નાૅ િયલા. World 
Heritage Day 2021 ની થીભ  “Complex Pasts: Diverse Futures” છૅ. કાૅઈણ ળશૅય કૅ 
યાજમ ઑનૅ દૅળની વાાંસૃ્કવતક ઑાૅખ તૅની ઑવતશાસવક વલયાવતાૅ છૅ ઑનૅ ઑા વલયાવતાૅન ાં ઑાણૅ 
વા જતન કયીઑૅ તૅલી વલશ્વ વલયાવત ડદલવ ૅઑૅક્ષા. 
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તાયાફેન ભડક જન્મજમંવત 
           બૂરકાઑાૅના વાથી ઑનૅ ઑાડદલાવી ફાકાૅ ભાટૅ ાયણાાંઘય, ફારલાડી, યાત્રી ળાાઑાૅ ળરુ કયનાય 
ઑૅટરૅ તાયાફૅન ભાૅડક. શ્રીભતી તાયાફશૅન ભાૅડકના ૅજન્મ તા. 19 ઑૅપ્રપ્રર 1892 ના યાૅજ ભ ાંફઈભાાં થમાૅ શતા.ૅ 
ઑનૅિ ભુશ્િૅરીઑાૅનાૅ વાભનાૅ િયીન,ૅ ાૅતાની ફધી ળક્તિઑાૅનૅ ઑૅભણ ૅફારદળક્ષણભા ંલાયી, વભાજની વૅલા િયી. 
ઑૅભણૅ ઈ.વ. ૧૯૧૪ના લવભા ં ભંુફઈ મુદનલધવિટી ખાતૅથી સ્નાતિની દલી ભૅલી શતી. સ્નાતિ થમા છી તૅભના 
રગ્ન ઑભયાલતીના લિીર શ્રીભાન ભાૅડિ વાથ ૅ થમા શતા. ઈ.વ. ૧૯૨૧ના લવભા ં ઑૅભના છુટાછૅડા થમા શતા. 
૧૯૨૩ભાાં તૅઑાૅ શ્રી દસક્ષણાભ વતિ ફા ભાંડદયભાાં જાૅડામા શતા. તૅઑાૅ યાજિાૅટ ખાતનૅી ભડશરા િાૅરૅજભા ં ઑાચામાવ 
તયીિૅ દનભામા શતા. ઑા ઉયાંત તણૅીઑ ૅવાભાદજિ િામવિય તયીિૅ ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્યના તલદબવ પ્રાંતભાં િામાે િમાું શતાં. 
ઑૅભણ ૅ થાણા લજલ્લાના દડયમા-કાાંઠા વલસ્તાયભાાં ઑાલરૅા ફાૅયડી ગાભ ખાતૅ નૂતન ફાર સળક્ષણ વાંઘ દ્વાયા 
વાંચાલરત વાપ્રથભ ફારલાડીની સ્થાના કયી તૅના ૅ વલકાવ કમાે શતા.ૅ ઑન તાઈ લાઘ તૅભનાાં સળષ્યા 
શતાાં.  તાયાફશૅન ગાંધીજીની પ્રયૅણાથી િાૅવલાડભાં ઑાડદલાવી ફાિાૅ ભાટૅ ાયણા ઘય, ફારલાડી, પ્રાથર્ભિ 
ળાા, યાત્ી ળાાઑાૅ જલૅી દળક્ષણ વિંાઑાૅની યંયા ળરૂ િયીન ૅ િૅલણીના ૅ મજ્ઞ ળરૂ િમા.ે તૅઑાૅ ભાૅનૅ્ટવયી 
વાંભૅરનભાાં બાગ રલૅા મ યાૅ ણ ગમા શતા. તૅભણ ૅ ફાવાડશત્યના  સ્તકા ૅ ઉયાાંત સળક્ષણ ઑાંગૅનાાં ઘણા 
 સ્તકા ૅ ણ રખ્યાાં છૅ. બાયત વયકાયૅ તૅભનૅ ‘દ્મબૂણ’ ષ્ટખતાફ ઑવણ કયીનૅ તૅભન ાં ફશ ભાન કમ ું શત ાં. 
ફાકાૅનૅ વભજલાની ઑન ૅ તૅભનૅ પ્રૅભથી લળ કયી રૅલાની તૅભનાભાાં જન્મજાત ળક્તક્ત શતી. 81 લવની લમ ૅ
ભ ાંફઇભાાં તૅભન ાં થમ ાં ત્યાયૅ કૅલણી કાયાૅઑ ૅ‘ગ જયાતના ભાૅનૅ્ટવયી’  કશીનૅ સફયદાવ્ા શતા. 
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ન્નારાર ઘષ ુણ્મવતચથ 
       ન્નારાર ઘાૅ બાયતના પ્રખ્યાત લાાંવી લાદક શતા. ંડડત ન્નારાર ઘાૅનાૅ જન્મ 24 જુરાઈ 
1911 ના યાૅજ ૂલવ ફંગાના ફાયીવરભાં થમાૅ શતાૅ. શાભાેદનમભ ઉસ્તાદ ખુળી ભાૅશમ્મદ ખાન તૅના શૅરા 
ભાગવદળવિ શતા ઑનૅ તૅભણૅ ખ્યાર ગામિ ંડડત થગયજા ળંિય ચક્રલતી ઑનૅ ઉસ્તાદ ઑરાઉદ્દીન ખાન 
વાશફ ાવૅથી ણ દળક્ષણ ભૅવ્યું શતંુ. 1940 ભાં, ન્નાફાફુઑૅ વંગીત દનદેળિ ઑદનર તલશ્વાવની 
ફશૅન ઑન ૅજાણીતા પ્લૅફૅિ ધવિંગય ારુર ઘાૅ વાથૅ રગ્ન િમાવ. ન્નારાર ઘાૅ પ્રથભલાય 1938 ભાં 
મુયાૅની ભુરાિાતૅ ઑાવ્યા ઑનૅ તલદૅળભાં યપાૅભવ િયનાયા પ્રાયંનબિ ળાસ્ત્રીમ વંગીતિાયાૅભાંના ઑૅિ શતા. 
ન્નાફાફુ ળાસ્ત્રીમ લાંવીના જન્મદાતા છૅ ઑનૅ તૅભનૅ લાંવીનાૅ ભવીશા િશૅલું ડશતાલશ યશૅળૅ. જનૅૅ 
રાૅિ વાધનભાંથી ળાસ્ત્રીમ વાધન તયીિૅ લાંવી િાર્ત િયલા ભાટૅ શ્રૅમ ઑાલાભાં ઑાલૅ છૅ. તૅ તૅભના 
ઑથાિ પ્રમત્નાૅનું ડયણાભ શતંુ િૅ 1930 ભાં તૅની પ્રથભ ઑૅરી ફશાય ાડલાભાં ઑાલી. ન્ના ફાફુઑૅ 
રાૅિાૅના હૃદમભાં ળાસ્ત્રીમ વાધન તયીિૅ લાંવીનુ ંિાભ ળરૂ િમુું ઑન ૅંડડત શડયપ્રવાદ ચાયધવમા જલૅા 
લાંવી લાદિાૅઑૅ ઑા વાધનનૅ તલદૅળભાં રાૅિર્પ્રમ ફનાવ્યું. ન્નારારજીઑૅ ઘણી ડપલ્માૅભાં ણ લાંવી 
લગાડી, જ ૅ ઑાજ ૅ ણ ઑનાૅખી છૅ. જભૅાં ભાૅગર ઑાઝભ, ફવંત ફશાય, ફવંત, દુશાઈ, ઑંજન ઑનૅ 
ઑાંદાૅરન જલૅી ઘણી પ્રખ્યાત ડપલ્માૅ પ્રખ્યાત છૅ, જનૅા વંગીત વાથ ૅ ંડડત ન્નારાર ઘાૅનું નાભ 
વંિામૅરુ ંશતંુ. 20 ઑૅર્પ્રર 1960 ના યાૅજ, ન્નાફાફુ તૅભના દળષ્યાૅ ઑનૅ ચાશિાૅનૅ યંયાગત બાયતીમ 
વંગીતલાદ્યાૅનાૅ ઑતલશ્વવનીમ લાયવાૅ વાોંીનૅ ઑા દુદનમાથી િામભ ભાટૅ ચારી નીિળ્ા. 
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લસવલર સર્વલસ દદલસ 
       સવવલર વવલિવ ડૅ / જાશૅય વૅલા ડદલવ  21 ઑૅપ્રપ્રરના યાૅજ ભનાલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. બાયતીમ 
લશીલટી વૅલા, યાજ્ય લશીલટી વૅલા, દ્વાયા તભાભ નાગડયક વૅલાઑાૅની શ્રૅષ્ઠતા ભાટૅ ઉજલલાભાાં 
ઑાલ ૅછૅ. બાયત વયકાય દય લે 21 ઑૅપ્રપ્રરનૅ જાશૅય વૅલા ડદલવ તયીકૅ ઉજલૅ છૅ. ઑા ડદલવૅ, ઑનખર 
બાયતીમ વૅલાના ઑતધિાયીઑાૅનૅ તૅભની શ્રૅષ્ઠ વૅલા ફદર ુયસ્કાય ઑાલાભાં ઑાલૅ છૅ. ઑા ઑૅલાૅડવ 
તૅભનૅ નાગડયિાૅનૅ ઉત્તભ વૅલાઑાૅ ઑાલા ફદર ઑાલાભાં ઑાલૅ છૅ. ઑાનાથી ઑતધિાયીઑાૅભાં વાયી 
િાભગીયીનાૅ ઑશૅવાવ થામ છૅ, યંતુ ફદરાતા વભમ ઑનૅ નલી ડિાયાૅનાૅ વાભનાૅ િયલા ભાટૅ તૅભની 
નીતતઑાૅ ય ભનન િયલાની તિ ણ ભૅ છૅ. ઑા ડદલવનાૅ શૅતુ બાયતીમ લશીલટી વૅલા, યાજ્ય લશીલટી 
વૅલાના વભ્યાૅ દ્વાયા નાગડયિાૅનૅ પયીથી વભર્િત ઑનૅ પયીથી વભર્િત િયલાનાૅ છૅ. ઑા ડદલવ નાગડયિ 
વૅલિાૅનૅ ફદરાતા વભમની ડિાયાૅ વાથ ૅઑાિદનયીક્ષણ ઑનૅ બતલષ્ય તલળૅ તલચાયલાની તિ ૂયી ાડૅ 
છૅ. ઑા પ્રવંગૅ, િૅન્ટ્દ્ર ઑનૅ યાજ્ય વયિાયાૅના તભાભ ઑતધિાયીઑાૅનૅ જાશૅય પ્રળાવનભાં શ્રૅષ્ઠતા ભાટૅ 
બાયતના લડા પ્રધાન દ્વાયા વન્માદનત િયલાભાં ઑાલૅ છૅ. જાશૅય લશીલટભાં શ્રૅષ્ઠતા ભાટૅ પ્રધાનભંત્ી 
ુયસ્કાય ત્ણ િૅટૅગયીભાં યજૂ િયલાભાં ઑાલૅ છૅ. વન્માન / ુયસ્કાયાૅની ઑા માૅજના 2006 ભાં ફનાલલાભાં 
ઑાલી શતી, ઑા માૅજના ઑંતગવત, ફધા ઑતધિાયીઑાૅ, વ્યક્તિગત રૂૅ ઑથલા જૂથ ઑથલા વંિા તયીિૅ 
ાત્ છૅ. ઑૅલાૅડવભાં ભૅડર, સ્ક્ાૅર ઑન ૅ 1 રાખ રૂર્માની યાૅિડ યિભ ળાભૅર છૅ. જૂથના ડિસ્સાભાં, િુર 
ઇનાભની યિભ 5 રાખ રૂર્મા છૅ, જભૅાં વ્યક્તિ દીઠ ભશત્તભ 1 રાખ રૂર્મા છૅ. િાૅઈ વંિા ભાટૅ યાૅિડ 
યિભ 5 રાખ રૂર્મા વુધી ભમાવડદત છૅ. 
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વલશ્વ ૃથ્લી દદલસ 

        ૨૨ ઑૅપ્રપ્રરનૅ વાૅભલાયૅ વલશ્વ ૃથ્વી ડદલવની ઉજલણી થામ છૅ. ૨૨ભી ઑૅપ્રપ્રર,૧૯૭૦ભાાં 

વા પ્રથભ લખત ઑભૅડયકાના ળશૅયાૅભાાં ૃથ્વી ડદલવની ઉજલણી કયામા ફાદ ઑા ઉજલણી ઑૅક 

ઑાાંદાૅરનના સ્વરૂૅ વભગ્ર વલશ્વભાાં વલકાવ ાભી. ઇ.વ.૨૦૦૦ના લવભાં ઇન્ટયનૅટના ભાધ્યભથી ૃથ્વી 

ફચાલાૅની શાિર િયલાભાં ઑાલતા ૨૨ભી ઑૅર્પ્રરની તૅ ઉજલણીભાં ૧૮૪ દૅળાૅના િયાૅડાૅ રાૅિાૅઑૅ ઑા 

ડદલવ ઉજવ્યાૅ શતાૅ. તલશ્વ ૃથ્વી ડદનની ઉજલણી લૅાઑૅ જાૅ પ્રત્યૅિ બાલૅણાલાવી ઑાૅછાભાં ઑાૅછંુ ઑૅિ 

લૃક્ષનંુ લાલૅતય િયી તૅના વંૂણવ ઉછૅયીની જલાફદાયી રૅલી જાૅઈઑૅ. ઑા ઉયાંત પ્રદૂણ પૅરાલતી 

ચીજલસ્તુઑાૅનૅ ફદરૅ ઈિાૅ-િૅિરી લસ્તુઑાૅ લાયીળ ઑનૅ ફનૅ ત્યાં વુધી લાતાલયણનૅ પ્રદૂતત િયીળ 

નશીં તૅલા ળથ ગ્રશણ િયલા જાૅઈઑૅિાફવન ડાૅમિવાઈડભાં થતાં લધાયાનૅ રીધ ૅ ગયભ લામુઑાૅ 

લાતાલયણભાં જ યશૅતા ગ્રીન શાઉવ ઈપૅિટ વજાવ ઈ યશી છૅ જથૅી ઑાૅઝાૅનનું ડ તૂટી યહ્ુ ં છૅ ડયણાભ 

ઋતુચક્ર ખાૅયલાઈ યહ્ુ ંછૅ. ઑાણૅ પ્રદૂણ ઘટાડી, લૃક્ષાૅ લાલળું તાૅ જ ૃથ્વીનૅ ફચાલી ળિળું. 
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વલશ્વ ુસ્તક દદલસ 
           23 ઑૅપ્રપ્રર વભગ્ર વલશ્વભાાં વલશ્વ  સ્તક ડદલવ તયીકૅ ઉજલામ છૅ. વાથ-ૅવાથ ૅ ઑા ડદલવ ભશાન રૅખક 
વલલરમભ ળૅક્સપ્રમયનાૅ જન્મ તથા ભયણડદન છૅ. ઑાથી મ નૅસ્કાૅ દ્વાયા 1925 થી દય લે ૨૩ ઑૅપ્રપ્રરૅ વભગ્ર વલશ્વભાાં 
“વલશ્વ  સ્તક ડદન” ઉજલલાન ાં જાશૅય કમ ું છૅ. વાથાૅવાથ વલશ્વ કાૅીયાઈટ ડદલવ તયીકૅ ણ ઊજલામ છૅ. 
ળૅક્સપ્રમયના ઑા માૅગદાનનૅ જાૅતા બાયત વયકાયૅ ણ 2001 ભાાં ઑા ડદલવનૅ વલશ્વ  સ્તક ડદલવની ભાન્યતા ઑાી 
શતી. મ નૅસ્કાૅ દ્વાયા યીડડિંગ, શ્બ્લ્રસવિંગ તથા કાૄીયાઇટના પ્રચાયશૅત  ઑા ડદલવની ઉજલણી થામ છૅ.ભાનલજાતના 
વાભાજીક ઑન ૅ વાાંસૃ્કવતક વલકાવભાાં રૅખકાૅઑ ૅ ઑારૅા માૅગદાન પ્રત્ય ૅ નલી ૅઢીભાાં જાગૃવત ઑાલ,ૅઑન ૅ રાૅકાૅભાાં 
 સ્તકા ૅલાાંચલા પ્રત્યૅની જાગૃવત ઑાલૅ ઑૅ વલશ્વ  સ્તક ડદનની ઉજલણીનાૅ શૅત  છૅ. ટીલી.,િમ્પ્પૂ્યટય, ડીલીડી તૅભજ ઇન્ટય 
જલૅા ંઉિયણાનૅા ૅલયાળ લધ્યા ૅછૅ ઑૅથી ુસ્તિાૅ ખયીદીન ૅલાંચલાની લૃતત્ત ઘટી ગઈ છૅ. ઑૅભ છતાં ુસ્તિાૅની ઑગત્યતા 
ઑાૅછી નથી થઇ. ઑાજ ૅુસ્તિાૅના ંભાૅટા પ્રભાણભાં પ્રિાળનાૅ થતા ંયશૅ છૅ. જ્યાયૅ િાગની ળાૅધ થઇ ન શતી ત્યાયૅ ઑાણા ૅ
ઑભય ઑાધ્યાપિિ લાયવાૅ તામ્રત્ાૅભા ંવચલામાૅ શતાૅવભગ્ર તલશ્વભા ંતલશ્વ ુસ્તિ ડદનની ઉજલણીભાં પ્રિાળિાૅ ણ બાગ 
રૅ છૅ ઑન ૅ રૅખિા ૅ પ્રત્યનૅી તૅભની રાગણી પ્રદદળિત િયૅ છૅ.બાયતભા ં ઑગ્રગણ્મ રાઇિયૅીઑા ૅ દ્વાયા લાંચન પ્રત્યનૅી રૂથચ 
લધાયતા િામવક્રભાૅ માજૅલાભાં ઑાલૅ છૅ. ઑા લ ેિાૅયાૅનાના િાયણૅુસ્તિ ડદલવ ની ઉજલણી ળક્ય નથી ફની ળિી યંત ુ
રાૅિ ડાઉનના િયા વભમભાં ફીજી ઑનૅિ પ્રલૃતતઑાૅની વાથ ૅુસ્તિા ૅશિાયાિિ તલચાયવયણી િૅલલા ઑન ૅશતાળા દૂય 
િયલા ભાંભશત્વનાૅ પાાૅ ઑાી ળિૅ તૅભ છૅ. 
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યાષ્ટટર ીમ ંચામતી યાજ દદલસ 
        24 ઑૅપ્રપ્રરના ડદલવનૅ યાષ્ટ્રીમ ાંચામતી યાજ ડદલવ તયીકૅ ઉજલલાભાાં ઑાલ ૅ છૅ. યાષ્ટ્રીમ 

ંચામતી યાજ ડદલવ ઑૅટર ૅિૅ બાયતભાં ંચામતી યાજ પ્રણારીનાૅ યાષ્ટ્રીમ ડદલવ છૅ, જનૅું પ્રતતફંધ 24 

ઑૅર્પ્રરના યાૅજ ંચામતી યાજ ભંત્ારમ દ્વાયા િયલાભાં ઑાલૅ છૅ. તૅ છી બાયતના લડા પ્રધાન 

ભનભાૅશનધવિંશૅ 24 ઑૅર્પ્રર 2010 ના યાૅજ પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ ંચામતી યાજ ડદલવની ઘાૅણા િયી. ભશાિા 

ગાંધીઑૅ ંચામતી યાજની ડશભામત િયી શતી, િૅ જ્યાં દયૅિ ગાભ ાૅતાની ફાફતાૅ ભાટૅ જલાફદાય શાૅમ. 

ઑનૅ ઑાલા શૅતુ ભાટૅ "ગ્રાભ સ્વયાજ" ઑૅલાૅ ળબ્ પ્રમાૅજામાૅ શતાૅ.. િામદાૅ વાય થતાં, યાજ્ય વયિાયાૅ દ્વાયા 

ંચામત યાજની િતત વનૅ 1950 થી 60ના દામિાભાં ઑનાલલાભાં ઑાલી શતી. 24 ઑૅર્પ્રર, 1993 ના 

યાૅજ બાયતભાં ંચામતી યાજ ભાટૅ ફંધાયણીમ  ઑૅક્ટ 1992 ફંધાયણીમ દયજ્જાૅ ૂયી ાડૅ છૅ. 24 ડડવૅમ્બય 

વુધીભાં ઑા ઑતધદનમભ ઑાઠ યાજ્યાૅભાં રાગુ ડ્ાૅ: ઑાંધ્ર પ્રદૅળ, ગુજયાત, ડશભાચર પ્રદૅળ, ભશાયાષ્ટ્ર, 

ભધ્ય પ્રદૅળ, ઑાૅડયસ્સા ઑનૅ યાજિાન. શારભાં, ંચામતી યાજ પ્રિતત નાગારૅિ, ભૅઘારમ, ર્ભઝાૅયભ ઑનૅ 

ફધા િૅન્ટ્દ્રળાધવત પ્રદૅળાૅ(ઑલાદ: ડદલ્હી)નૅ ફાદ િયતાં વભગ્ર બાયતભાં ંચામતી યાજ ઑભરભાં છૅ. 
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વલશ્વ ભરેદયમા દદલસ 
        વલશ્વ ઑાયાૅગ્મ વાંસ્થા દ્વાયા 2008 થી 25 ઑૅપ્રપ્રર વલશ્વ ભૅરૅયીમા ડદલવ (World Malaria Day) તયીકૅ 
ભનાલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. 25 ઑૅપ્રપ્રર 2000 ના યાૅજ 44 ઑાિીકન દૅળાૅના લડાઑાૅઑૅ ભૅરૅયીમાની નાફ દી ભાટૅ ઑફ જા 
ઠયાલ વાય કયી ભૅરૅયીમા લનમાંત્રણ કામવક્રભ ઘડી કાઢ્ાૅ શતા.ૅ તૅની માદભાાં દય લ ે25 ઑૅપ્રપ્રર ૅઑાિીકન ભરૅયીમા 
ડદલવ તયીકૅ 2001 થી ભનાલલાન ાં ળરુ કયામ ાં શત ાં. શાર લશ્વભા ં૩.૩ ઑફજ રાૅિાનૅૅ દય લે ભરૅયીમા યાૅગ થલાની 
વંબાલના યશૅર છૅ. તલશ્વની ઑધાવ બાગની લસ્તી ભરૅયીમા વંબતલત તલસ્તાયભાં યશૅ છૅ. દય લ ે22 િયાૅડ જટૅરા રાૅિાૅ ન ૅ
ભરૅયીમા યાૅગ થામ છૅ ઑન ૅભરૅયીમા યાૅગ ના િાયણ ૅછ રાખથી લધ ુરાૅિાૅના દય લ ે ભૃત્ય ુથામ છૅ. જભૅાં ાંચ લવથી 
નાના ફાિાૅની વંખ્યા લધ ુછૅ. ભૅરૅડયમા – ભચ્છય દ્વાયા પૅરાતાૅ ચૅજન્ય યાૅગ છૅ. જા ૅભૅરૅડયમાની વભમવય માૅગ્મયીતૅ 
વાયલાય િયલાભા ંન ઑાલૅ તાૅ પ્રાણધાતિ ણ ફની ળિૅ છૅ. ઑાણાૅ દૅળ બાયત પ્રાચીન વભમથી ભૅરૅડયમા યાૅગથી 
પ્રબાવલત યહ્ાૅ છૅ, જૅનાૅ ઉલ્લૅખ ઑથલવલદૅ ઑનૅ ચયક વાંડશતા જૅલા ઑવતપ્રાચીન ઉચાય ગ્રાંથાૅભાાં ણ જાૅલા ભૅ છૅ. 
તલશ્વ ઑાયાૅગ્મ વંિા દ્વાયા લવ 2017 ભા ં ભૅરૅડયમા તલમિ પ્રધવિ થમૅરા લદશ્વિ ઑાંિડાઑાૅ ઑનવુાય તલશ્વભા ં
ભૅરૅડયમાગ્રસ્ત વલાવતધિ િૅવીઝ ઑન ૅ ભૃત્યુઑાંિ ધયાલતા શૅરા 15 દૅળાભૅાં બાયતનાૅ ક્રભાંિ 4 છૅ. બાયતભા ં ભુખ્યત્વૅ 
ગુજયાત, યાજિાન, િણાવટિ, ગાૅલા, ભધ્યપ્રદૅળના ૅદધક્ષણબાગ, છત્તીવગઢ, ઝાયખંડ, ડદલ્હી ઑન ૅઉત્તય-ૂલી યાજ્યાનૅા ૅ
વભાલૅળ થામ છૅ. ભૅરૅડયમા થલા ભાટૅ પ્રાૅટાૅઝાૅઑા પ્લાઝભાૅડડમભ ૅયાવાઈટ (યાૅજીલી) જલાફદાય છૅ, જૅ ભાણવભાાં 
ચૅગ્રસ્ત ભાદા ઑૅનાૅડપલરવ ભચ્છય કયડલાથી પૅરામ છૅ. પ્લાઝભાૅડીમભની 1000થી લધ ુજાતા ૅશાૅલા છતાં, બાયતભાં 
પિ ફ ૅપ્લાઝભાૅડડમભ તલલાક્સ ઑન ૅપાલ્સીયૅભ લધ ુપ્રચદરત છૅ. ભૅરૅડયમા વાભાન્ય ઑન ૅધાતિ ફન્ન ૅયીતૅ થતાૅ જાૅલા 
ભૅ છૅ. 2021 ના વલશ્વ ભૅરૅડયમા ડદલવની થીભ “Reaching the zero malaria target.” છૅ.  
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વલશ્વ ફોલિક સંદા દદલસ 

         વલશ્વ ફાસદ્ધક વાંદા ડદન દય લે 26 ઑૅપ્રપ્રરના યાૅજ ઉજલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. ઑા 

ડદલવ 2000 ભાાં વલશ્વ ફાસદ્ધક વાંદા વાંગઠન (World Intellectual Property 

Organization (WIPO) દ્વાયા સ્થાપ્રત કયલાભાાં ઑાવ્ાૅ શતાૅ જનૅા ૅ ઉદૅ્દળ "ઑાણા 

યાૅજફયાૅજનાં જીલનભાં ફાદિિ વંદાના પ્રદાન તલળૅ જાગૃતત રાલલાનાૅ ઑનૅ વંળાૅધિાૅ 

તથા િરાિાયા ૅ દ્વાયા, તલશ્વબયભા ં વભાજના તલિાવ ભાટૅ િયામૅરા પ્રદાનની ઉજલણી 

િયલાના ૅછૅ". 26 ઑૅપ્રપ્રરના ૅડદલવ ઑૅટરા ભાટૅ નક્કી કયલાભાાં ઑાવ્ાૅ કૅ ઇ.વ. 1970 

ભાાં ઑા જ ડદલવૅ "વલશ્વ ફાસદ્ધક વાંદા વાંગઠન"ની સ્થાના થઈ શતી. ઑા ડદલવ 

ઉજલલાનાૅ ઉદૅ્દળ ૅટન્ટ, િાૅીયાઈટ, રૅડભાિવ  ઑન ૅ ડડઝાઈન યાૅજીંદા જીલનભાં િઈ યીત ૅ

ઉમાૅગી શાૅમ છૅ તૅના તલૅ જાગૃતતા પૅરાલલાનાૅ છૅ.  
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ભણીબાઈ દેસાઈ જન્મજમંવત 
                        ભણીબાઈ બીભબાઈ દૅવાઈ ઑૅ બાયતીમ સ્વાતાંત્ર્ય વૅનાની શતા, જૅભણૅ ભશાત્મા ગાાંધી વાથ ૅ

ઑાઝાદી ભાટૅના ઑાાંદાૅરનભાાં વડક્રમ યીત ૅ બાગ રીધા ૅ શતા.ૅ ઑાઝાદી ભળ્ા ફાદ તૅભણ ૅ ઑાથથિિ ઑન ૅ વાભાદજિ 

ઉત્થાન ભાટૅ ગાભડાંઑાૅભાં િામવ િયલાનાૅ વિંલ્પ િયી ઑનૅ દનષ્ઠાૂલવિ ઑા વંિલ્પ ઑાજીલન દનબાવ્યાૅ શતાૅ. ભણીબાઈ 

દૅવાઈનાૅ જન્મ 27 ઑૅપ્રપ્રર, 1920 ના યાૅજ ગ જયાત યાજ્યના વ યત લજલ્લાના કાભયૅજ તાર કાભાાં ઑાલૅર કાૅવભાડા 

ગાભભાાં બીભબાઈ પકીયબાઈ દૅવાઈ નાભના ખૅડૂતના ઘયૅ થમાૅ શતાૅ. ઑૅભના ર્તા ઑાવાવના 10-15 ગાભાૅભાં 

પ્રતતનષ્ઠત ખૅડૂત ગણાતા શતા. ઑભૅની શૅરી ભ ખ્ય પ્રલૃચત્ત તયીકૅ ઑૅભણૅ ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્યભાાં  ના નજીક ઑાલરૅ 

ઉરુરીકાાંચન ખાતૅ પ્રાકૃવતક વાયલાય કૅનદ્રની ળરુઑાત કયી શતી, જૅ શાર ણ કામવયત છૅ તૅભ જ બાયતબયભાાં 

પ્રસવદ્ધ છૅ. ત્યા ં જ ઑભૅણૅ ળક્ષૅણિ િામવ ણ ઑાયંભ્યુ ં શતું. 1967 ના લવભાાં ઑૅભણ ૅ ફાઇપ (બાયતીમ ઑૅગ્રાૅ-

ઈન્ડસ્ટ્રીઝ પાઉનૅ્ડળન-Bharatiya Agro-Industries Foundation)ની સ્થાના કયી શતી. વલદૅળથી વાપ્રથભ 

શાઈિીડ દ ધાાાં ળ ઑાૅ બાયત ખાતૅ રાલનાય ફાઇપ વાંસ્થા શતી. ઑૅભની કભવઠતા ઑનૅ વૅલાડકમ પ્રવતફદ્ધતા ભાટૅ 

ઑૅભનૅ લવ 1982 ના વભમભાાં યૅભન ભૅગ્વૅવૅ  યસ્કાય લડૅ વન્માલનત કયલાભાાં ઑાવ્ા શતા. ઑા ઉયાાંત બાયત 

વયકાય દ્વાયા લવ 1968 ભાાં દ્મશ્રી  યસ્કાય તૅભ જ 1983 ભાાં જભનારાર ફજાજ  યસ્કાય લડૅ વન્માલનત કયલાભાાં 

ઑાવ્ા શતા. 14 નલૅમ્બય 1993 ના યાૅજ  ણૅ ખાતૅ તૅભન ાં ઑલવાન થમ ાં શત ાં. 
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ગગનવલહાયી ભહેતા ુણ્મવતચથ 
          પ્રખય ઑથવળાસ્ત્રી ઑનૅ તૅજસ્વી ત્રકાય શ્રી ગગનવલશાયી ભશૅતાનાૅ જન્મ તા. ૧૫-૪-
૧૯૦૦ના યાૅજ બાલનગયભાાં થમાૅ શતાૅ. ભુંફઈભાં દળક્ષણ રઈ સ્નાતિ થમા. યાજિાયણ તૅભનાૅ ર્પ્રમ 
તલમ શતાૅ. ભુંફઈના તલખ્યાત યાષ્ટ્રીમ દદનિ 'ફાૅમ્બૅ ક્રાૅદનિર' ના વશામિ તંત્ી ફન્યા. તૅઑાૅ ફશુભુખી 
પ્રતતબા ધયાલતા શતા. જાશૅય વૅલાની ઑૅભના િુટંુફની પ્રણાદરિાનૅ ઑનુરૂ ઑૅભણૅ પ્રાભાણિતા ઑનૅ 
દૅળપ્રૅભના ગુણાૅ દાખવ્યા શતા. ઑૅભનું ભાૅશિ વ્યક્તિત્વ, ચાતા ઑનૅ તલનાૅદલૃતત્તનૅ રીધ ૅ ટૅડયપ િર્ભળન 
ઑન ૅ પ્લાનીંગ િર્ભળનભાં વાથી રામિ તલદળષ્ટજન તયીિૅ તૅભની વંદગી થઈ શતી. તૅભના ગુજયાતી 
શાસ્યવંગ્રશ ‘ઑાિાળના ુષ્ાૅ' પ્રગટ થમૅરાૅ. ગગનવલશાયી રલ્લ બાઇ ભશૅતા 1952 થી 1958 દયવભમાન 
મ નાઇટૅડ સૅ્ટટ્વભાાં બાયતના યાજદૂત શતા. 1959 ભાાં તૅભનૅ દ્મવલબૂણથી નલાજલાભાાં ઑાવ્ા 
શતા. તૅઑાૅ હ્ુસ્ટન ઑૅયાૅટવ યૅસ્ટાૅયન્ટભાં નાૅિયીથી ઇનિાય િયલાભાં ઑાવ્યા શતા, િાયણ િૅ તૅઑાૅ ગાૅયા 
નશાૅતા, જાૅન પાૅસ્ટય ડુ્લ્સઑૅ મુ.ઑૅવ. તલદૅળી વંફંધાૅનૅ નુિવાન શાોંચાડી યહ્ું શતંુઑનૅિ વંિાઑાૅના 
પ્રતતદનતધ તયીિૅ તૅઑાૅ તલદૅળમાત્ાઑાૅ િયી ચૂક્યા શતા. ત્યાયફાદ ઑભૅડયિા ખાત ૅ ડશિં દના યાજદૂત તયીિૅ 
ઑૅભની દનભણૂિ થઈ ઑનૅ છી તાૅ ંડડત જલાશયરારના ઑત્યંત તલશ્વાવુ ર્ભત્ તયીિૅ ઑૅભણૅ ઑબૂતૂલવ 
િાભગીયી ફજાલી. ાૅતાનાૅ પ્રાભાણિ ઑનબપ્રામ દનબવમણૅ જશૅય િયલાભાં ઑૅભનૅ િદી વંિાૅચ થતાૅ 
નશાૅતાૅ. રૅખનકા ઑનૅ લત્વકાના તાૅ તૅઑાૅ ફૅતાજ ફાદળાશ શતા. ૨૮-૪-૧૯૭૪ના યાૅજ તૅભન ાં 
દૅશાલવાન થમ ાં. શ્રી ગગનબાઇ વાચ ૅજ ગ જવયયત્ શતા. 
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આંતયયાષ્ટટર ીમ નૃત્મ દદલસ 
            ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ નૃત્ય ડદલવ દય લે 29 ઑૅપ્રપ્રર ૅવલશ્વબયભાાં ઉજલલાભાાં ઑાલૅ છૅ. 
ઑા ડદલવની 1982 ભાાં પ્રથભ ઉજલણી કયલાભાાં ઑાલી શતી. તૅના ૅભુખ્ય શૅતુ નૃત્ય દ્વાયા 
તૅની રાગણી વ્યિ િયલાના ૅ ઑન ૅ નૃત્ય તયપ રાૅિાૅનું ધ્યાન ઑાિતિત િયલાના ૅ છૅ. ત ૅ
તૅભના જન્મડદલવ ય ભશાન નૃત્યાંગના જીન જ્યાૅજવ નાલયની માદભાં ઉજલલાભાં ઑાલૅ છૅ. 
તૅ ડાિ જગતભાં વુધાયિ તયીિૅ ઑાૅખામ છૅ. બાયતભાં નૃત્ય િયલાની યંયા 
વદીઑાૅ જૂની છૅ. િશૅલામ છૅ િૅ ઑા નૃત્ય ત્તૅા મુગભાં થમા ૅ છૅ. શારભા,ં બાયતભાં ઘણા 
પ્રખ્યાત નૃત્યા ૅ છૅ, જભૅાંથી બયતનાટ્યભ, ઑાૅડડવી, િુથચુડી, િથિારી, ભાૅડશનીત્તભ, િથિ 
લગૅયૅ પ્રખ્યાત છૅ. મ નૅસ્કાૅની ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ ચથમૅટય વાંસ્થાની ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ નૃત્ય 
વવભવતઑૅ 29 ઑૅપ્રપ્રર 1982 ના યાૅજ ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ નૃત્ય ડદલવની ઉજલણી કયલાની 
જાશૅયાત કયી. ઑા ડદલવનૅ વાંદ કયલા ભાટૅન ાં ભ ખ્ય કાયણ ભશાન નૃત્યાાંગના જીન 
જ્યાૅજવ નાલયૅના ૅજન્મડદલવ છૅ. 29 ઑૅપ્રપ્રરના યાૅજ જીન જ્યાૅજવ નાલયનાૅ જન્મ થમાૅ. 
ત્યાયથી, દય લ ેઑાખા વલશ્વભાાં ઑાાંતયયાષ્ટ્રીમ નૃત્ય ડદલવની ઉજલણી કયલાભાાં ઑાલૅ 
છૅ. નલયેઑ ૅ 'રૅટવવ ઑાૅન ધ ડાિ' ળીવિ ય નૃત્ય ય ઑૅિ ુસ્તિ રખ્યું શતું. ઑા 
ુસ્તિભાં નૃત્ય િરાની ફધી મુક્તિઑાૅ ળીખલલાભાં ઑાલી છૅ, જનૅૅ લાચંીન ૅરાૅિા ૅનૃત્ય િયી 
ળિૅ છૅ ઑથલા નૃત્યભાં દનુણતા ભૅલી ળિૅ છૅ. 
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દાદા સાહેફ પાકે જન્મજમંવત 
        બાયતીમ ડપલ્ ઉદ્ાૅગના દાદા દાદા વાશૅફ પાકૅન ાં ૂરુાં  નાભ 'ધ ાંવધયાજ ગાૅવલિંદ પાકૅ' શત ાં, યાંત  તૅઑાૅ દાદા 
વાશૅફ પાકૅ તયીકૅ પ્રખ્યાત છૅ. દાદા વાશૅફ પાકૅ નાૅ જન્મ 30 ઑૅપ્રપ્રર 1870 ના યાૅજ નાસવક ાવૅ 'ત્ર્યાંફકૅશ્વય' 
ભાાં થમાૅ શતા.ૅ 1910 ભાં ઑાલૅરી 'રાઇપ ઑાૅપ ક્રાઈસ્ટ' ડપલ્મ જાૅમા છી, ડપલ્મ દનભાવણથી વફંંતધત પાલૅ્કના જીલનભા ં
વજવનાિિ લાંિ ઑાવ્યાૅ. ધૂાંડડયાજ ગાૅવલિંદ પાકૅ (દાદા વાશૅફ પાકૅ) ડપલ્ લનભાવણ, ડદગ્દળવન, ટકથા રૅખન 
જૅલા વલવલધ ક્ષતૅ્રાૅભાાં બાયતીમ સવનૅભાભાાં ાૅતાન ાં માૅગદાન ઑાપ્ ાં છૅ. તૅભનૅ બાયતીમ સવનૅભાના પ્રતા કશૅલાભાાં 
ઑાલૅ છૅ. 3 ભૅ 1913 ના યાૅજ ફાૅમ્બૅના કાૅયાૅનૅળન ચથમૅટયભાાં દાદા વાશૅફ પાકૅ 'યાજા શડયિાંદ્ર' નાભની શૅરી ભાન 
ડપલ્ દળવકાૅનૅ ફતાલી. દાદા વાશૅફ પાિૅઑ ૅ 1913 ભાં પ્રથભ વામરન્ટ ડપલ્મ ફનાલી શતી. 20 લવભાં તૅણ ૅ િુર 95 
ડપલ્માૅ ઑન ૅ 26 ટંૂિી ડપલ્સ ફનાલી. દાદા વાશૅફ પાિૅના દનભાવણની તલળૅ લાત ઑૅ છૅ િૅ તણૅ ૅ ફામૅ્બનૅ ૅ ફદરૅ 
નાધવિભાં ાૅતાની ડપલ્માૅ ફનાલી. લવ 1913 ભાં, તૅની ડપલ્સ 'બસ્માવયુ ભાૅડશની', પ્રથભ લખત, સ્ત્રીઑાૅ, દુગાવ ગાૅખરૅ 
ઑનૅ િભરા ગાૅખરૅ, સ્ત્રી ાત્ાૅ બજલી શતી. ઑગાઉ, પિ ુરુાૅ જ સ્ત્રી ાત્ાૅ બજલતા શતા. 1917 વુધીભાં, તણૅૅ 23 
ડપલ્માૅ િયી શતી. તૅભની વપતાઑૅ કૅટરાક ઉદ્ાૅગવતઑાૅનૅ ઑા ઉદ્ાૅગ તયપ ઑાકષ્યાવ ઑનૅ દાદા વાશૅફની 
બાગીદાયીભાાં 'ડશન્દ સ્તાન સવનૅભા કાં ની' ની સ્થાના થઈ. દાદાવાશૅફૅ િુર 125 ડપલ્મા ૅ ફનાલી. જભૅાંથી ત્ણ-
ચતુથાુંળ તૅભના દ્વાયા રખામૅરા ઑન ૅ ડદગ્દદળિત શતા. દાદા વાશૅફની છૅલ્રી ળાંત ડપલ્મ 'વૅતુફધંન' 1932 શતી, જનૅૅ 
ાછથી ડફ િયલાભા ંઑાલી શતી ઑન ૅઑલાજ ઑાપ્યાૅ શતાૅ. તૅ વભમૅ ડધફિંગ ણ પ્રાયંનબિ પ્રમાગૅ શતાૅ. દાદા વાશૅફ ૅ
ફનાલૅરી ઑૅિભાત્ ફાૅરતી ડપલ્મનું નાભ 'ગંગાલતયણ' છૅ. બાયતીમ સવનૅભા પ્રત્યૅ પાકૅના ઑબૂતૂલવ માૅગદાનના 
વન્માનભાાં 'દાદા વાશૅફ પાકૅ વન્માન' 1969 ભાાં ળરૂ કમ ું શત ાં. યાષ્ટ્રીમ સ્તયૅ ઑા વલાેચ્ચ સવનભૅા  યસ્કાય 
સવનૅભાભાાં ઉતૃ્કિ માૅગદાન ભાટૅ ઑાલાભાાં ઑાલૅ છૅ. ઑા ઑૅલાૅડવ  દય લે તૅભની માદભાાં ઑાલાભાાં ઑાલૅ છૅ. 


