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ુસ�ગધૂ ળી
�બુદ ઼ૃપૂફૂ ઼ભળ ઘૉણફીળી : ણ્. ળીપીગૅ�થફ 

઼અગવફ – બૃળથ ઙણુવલી   

                                                  ળીપીગૅ�થફફ્ ઞ�ર ૭ 

઼�ડૉ �મળ, ૩૱૱૱ફી ળ્ઞ દુરવફીણૃફી ુદ�દીફૂરીઅ ઑગ ર લર 

ષઙ$લ %ી&થ બ(ળષીળરીઅ ધલ્ ઽદ્ઁ ધલ્ ઽદ્. મીશબથધૂ ઞ 

ળીપીગૅ�થફ યથષીરીઅ ઽ્ુસલીળ ઽદી. 1903 રીઅ 16 ષહ1ફૂ 

ઋરળરીઅ ઑરફી ુષષીઽ ઼ૂષીગીરૃઅ ઼ીધૉ ધલીઁ દૉ ઼રલૉ 

઼ૂષીગીરૃઅફૂ ઋરળ ન઼ ષહ1ફૂ ઽદૂઁ વ4ફી 5થ ષહ1 મીન દૉરફૉ 

઼ીધૉ ળઽૉષીફૂ સ6ઈદ ગળૂ ઽદૂઁ બ8ફૂ ઼ૂષીગીરૃઅઑ ુસ9ી :ી; 

ગળૂ ફ ઽદૂ ઝદીઅ ઑક દૉવૃઙૃ યીહી ઼ીળૂ ળૂદૉ >થદી ઽદી 

                               ૩૯૨૮રીઅ રBી઼ ગ્વૉઞરીઅધૂ દૉરથૉ (ભવ઼્્ભૂફી ુષહલરીઅ 

રીDડળ (ણEૂ રૉશષૂ ઽદૂ. દૉક Fલીળૉ  ષૂ઼ ષહ1ફી ઽદી 8લીળૉ  ઞ દૉરથૉ રીDડળ (ણEૂ રીડૉ  
દોલીળ ગળૉવી સ્પુફમઅપધૂ દૉરફી :્ભૉ઼ળ ઘૄમ ઞ :યીુષદ ધલી ઽદી. દૉરફ્ ઈ 

સ્પુફમઅપ ષૂ઼ ષહ1ફૂ Jરળૉ  :ગીુસદ ધલ્ ઽદ્. (ભવ઼્્ભૂફ્ ુષહલ દૉરફૉ બ અ઼ન ફ 

ઽદ્, બળઅદૃ દૉરફી નૄળફી ઑગ યીઊ ગૉ  ઞૉ દૉરફૂ સીશી ઇફૉ ગ્વૉઞરીઅ યથદી ઽદી ઑ 

(ભવ઼્્ભૂફીઅ બૃDદગ્ ળીપીગૅ�થફફૉ ઈબદી. ળીપીગૅ�થફ ઼રલ બ઼ીળ ગળષી રીડૉ  દૉ 

ષીઅજદી ઇફૉ ઈ ળૂદૉ (ભવ઼્્ભૂરીઅ દૉરફ્ સ્ઘ ગૉશષીદ્ ઙલ્. ૩૯૨૯રીઅ ળીપીગૅ�થફૉ 

(ભવ઼્્ભૂફી ઇ લીબગ દળૂગૉ  ગીળુગન$ફૂ સ6ઈદ ગળૂ ઽદૂ. ગ્વૉઞફૂ ફ્ગળૂફૂ ઼ીધૉ 

઼ીધૉ દૉક વૉઘફગીલ1 બથ ગળદી. ગૉડવીઅગ ઼ીઅ:દ ઼ીરુલગ્રીઅ દૉક (ભવ઼્્ભૂ બળ વૉઘ 

વઘદી. દૉરફી ઼ૐધૂ બઽૉવી બૃDદગફૃઅ ફીર ‘પ (ભવ઼્્ભૂ કભ ળષૂ�Bફીધ ડીઙ્ળ’ ઽદૃઅ.
ણ્ગડળ ઼ષ1બOૂ ળીપીગૅ�થફ ફૂ રઽી8રી ઙીઅપૂP ઼ીધૉ :ધર રૃવીગીદ 1915 ધઉઁ 

રઽી8રીફી ુષજીળ્ફૉ :યીુષદ ધઉ ઑરફૉ ળીRૂલ ઈઅન્વફફી ઼રધ1ફરીઅ વૉઘ બથ 

વSલીઁ દૉક ગ્ઊ બથ બીડ$રીઅ Tણીલી ફ(ઽઁ ુફય1લ ધઊફૉ નૉસ રીડૉ  :ૉર :ઙડ ગળદી ળUી 

                       ઞૃવીઊ 1918રીઅ રૉ઼ૄળ :ષી઼ નળુરલીફ ળષૂ�Bફીધ ડીઙ્ળ ઼ીધૉ ઑરફૂ 

રૃવીગીદ ધઉઁ દૉ રૃવીગીદ બઝૂ ઑક ડીઙ્ળધૂ ઘૃમ :યીુષદ ધલીઁ ઇફૉ 'ળષૂ�Bફીધ 

ડીઙ્ળ ગી નસ1ફ ' ફીરફૃઅ બૃDદગ 'રોગુરવફ :ગીસફ' Bીળી બગીુસદ ધલૃઅઁ 

                   ૩૯૪૮રીઅ ઽીષ1ણ1  લૃુફુષ1઼ડૂ ઘીદૉ દૉરથૉ ઊ�ડળફૉસફવ ગWEૉ઼ કભ

(ભવ઼્્ભૂરીઅ દૉરથૉ ગ્વગીXી લૃુફુષ1઼ડૂફૃઅ :ુદુફુપ8ષ ગલૃY ઽદૃઅ. ૩૯૬૯રીઅ યીળદ 

ઈટીન ધલૃઅ 8લીળૉ  દૉક લૃફૉDગ્ ઘીદૉ યીળદફી :ુદુફુપ દળૂગૉ  ગીલ1ળદ ઽદી. Fલીળૉ  
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૩૯૬૯ધૂ ૩૯૭૪ નળુરલીફ દૉક ઼્ુષલૉદ લૃુફલફ ઘીદૉ યીળદફી ળીઞનૄદ ળUી ઽદી. 

૩૯૭૪રીઅ દૉરફૂ ષળથૂ યીળદફી ળીR]બુદ દળૂગૉ  ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. Fલીળૉ  દૉક 

યીળદફી ળીR]બુદ મ�લી 8લીળૉ  દૉરફી ુર5્ ઇફૉ ુષ^ીધ$ક _ીળી દૉરફી ઞ�ર(નષ઼ફૂ 

ઋઞષથૂ ગળષી રીડૉ  ઋ8઼ીઽ મદીષષીરીઅ ઈ`લ્ ઽદ્.  

                 26 ફષૉ�મળ 1956 રીઅ ઑરફી બ8ફૂફૃઅ ઇષ઼ીફ ધલૃઅઁ  8લીળધૂ 53 ષહ1 

Pષફ ઼ીધ ુફયીષષી ષીશૂ Pષફ ઼ીધૂફ્ ુષલ્ઙ ઼ઽફ ગળષ્ બa્ઁ 

ઑરફ્ ળીRબુદ ગીલ1ગીશ 13 રb 1962 ધૂ 13 રb 1967 ઼ૃઅપૂફ્ ળU્ 

                              દૉક :ધર યીળદફી ઋબ ળીRબુદ ઇફૉ યીળદફી મૂ> ળીRબુદ 

ઽદીઁ દૉરફી ુબદી ગઢફીઊક ઼ીધૉ બ્દીફ્ બ(ળષીળફ્ ુફષી1ઽ જવીષદી ઽદીઁ દૉધૂ 

મીશબથરીઅ ણ્ગડળ ઼ષ1બOૂ ળીપીગૅ�થફ ફૉ ષૂસૉહ ઼ૃઘ :ી; ધલૃઅ ફ(ઽઁ દૉકફી ઞ�ર 

(નષ઼ૉ ુસ9થ (નષ઼ ઋઞષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ  

                     ળીRબુદ મ�લી મીન ણ્ગડળ ળીઞ ૉ�B :઼ીનફૂ ઞ ૉર દૉરથૉ બથ બ્દીફી 

ષૉદફરીઅ પડીણ્ ગલd ઽદ્ઁ દૉરફૉ પ્હથી ગળૂ ઽદૂ ઑગ ઼;ીઽરીઅ મૉ (નષ઼ ગ્ઊ બથ 

રીથ઼ ુષફી ઇફૃઅરદૂઑ ઑરફૉ રશૂ ઼ગસૉઁ ળીRબુદ મ�લી બઝૂ ઑષ્ ઊળીફ , 

ઇભપીફૂDદીફ , eઙવૉ�ણ , ઇરૉ(ળગી , ફૉબીશ , લૃઙ્Dવીુષલી , જૉગ્Dવ્ષીુગલી , 

�રીુફલી ઇફૉ ઈલળવfણ ઙલીઁ દૉક ઇરૉ(ળગીફી ળીRૂલ યૃષફ '`ઽીઊડ ઽીઋ઼ ' રીઅ

ઽૉવૂગ્�ડળ Bીળી ઇુદધૂ 6બૉ બઽ્gલીઁ દૉફૂ બઽૉવી ઽૉવૂગ્�ડળ Bીળી ગ્ઊ બથ `લુhદ 

`ઽીઊડ ઽીઋ઼ ઼ૃપૂ બઽ્gલ્ ફ ઽદ્ઁ 

                                  યીળદફી :ધર ળીRબુદ ણ્ગડળ ળીઞ ૉ�B :઼ીનફૂ 

દૃવફીરીઅ  ળીપીગૅ�થફ ફ્ ગીલ1ગીશ ગ(ઢફીઊ ધૂ યલd ળU્ઁ દૉરફી ગીલ1ગીશરીઅ યીળદ -

જૂફ લૃj ઇફૉ યીળદ - બીુગDદીફ લૃj ધલૃઅઁ જૂફ ઼ીરૉ ઇબરીફઞફગ ઽીળ ધદી 

ળીપીગૅ�થફૉ ઞષીઽળવીવ ફઽૉ� ફૂ ઈવ્જફી ગળૂ ઽદૂઁ ળ9ીરઅ5ૂ ગૅ�થરૉરફ ફૉ ઞ 

ઞષીઽળવીવ ફઽૉ� ફૂ ઊgઝી ફ ઽદૂ ઝદીઅ ળીPફીરૃઅ ઈબષી રઅઞૃળ ગલીY ઽદીઁ ળીપીગૅ�થફ 

ફી ળીRબુદ ગીલ1ગીશ નળુરલીફ યીળદફી મૉ :પીફ ઞષીઽળવીવ ફઽૉ� ઇફૉ વીવમઽીનૃળ

સીkૂફૃઅ નૃઘન ઇષ઼ીફ ધલૃઅ ઽદૃઅ 

                           ણ્ગડળ ઼ષ1બOૂ ળીપીગૅ�થફૉ વીઅમૂ મૂરીળૂ મીન 17 ઑુ:વ 1975 

ફી (નષ ૉ઼ ઼ષીળરીઅ ઇઅુદર Dષી઼ વૂપીઁ      ુર5્, બીઅજરૂ ઼�ડૉ �મળ ઑડવૉ ુસ9ગ (નફ. 

ુસ9ગ (નફૉ ઼ીણૂ ગૉ  ટlય્-ગૄદd બઽૉળષીફ્ ઇફૉ ઑગ (નષ઼ રીડૉ  ુસ9ગ મફૂ ઞષીફૃઅ. 
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મઽૃ ર> ઈષૉ ફ(ઽ? બથ દરફૉ ઘમળ ઝૉ  ુસ9ગ (નફ ગ્ફી રીફરીઅ ઌઞષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ? 
ઈબથીઅ બઽૉવી ઋબળીR]બુદ ઇફૉ મીનરીઅ ળીR]બુદ મફૉવી ણ્. ઼ષ1બOૂ ળીપીગૅ�થફફી 

રીફરીઅ. ુષnફી oૉp ુસ9ગ્રીઅ દૉરફ્ ઼રીષૉસ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. 

                            Tગૉ  ળીપીગૅ�થફૉ બ્દીફી ઞ�ર(નષ઼ફૉ ુસ9ગ(નફ દળૂગૉ  

ઌઞષષીફૃઅ ઼ૄજફ ગલૃY ઽદૃઅ. મ઼, 8લીળધૂ દૉરફ્ ઞ�ર(નષ઼ યીળદરીઅ ુસ9ગ(નફ દળૂગૉ  

ઌઞષષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ણ્. ળીપીગૅ�થફફૉ દૉરફી ઼ૉષીગીલ1 રીડૉ  ગૉ ડવીગ ુ%(ડસ ઇફૉ 

યીળદૂલ ઊવગીમ્ધૂ ઼�રીુફદ ગળષીરીઅ ઈ`લી ઽદી. ૩૯૭૬રીઅ દૉરફૉ યીળદળ8ફધૂ 

઼�રીુફદ ગળષીરીઅ ઈ`લી ઽદી. ૩૯૯૭રીઅ કh઼ભણ1  લૃુફુષ1઼ ડૂઑ દૉરફૉ ડૉ �બવડફ 

ઑષ્ણ1ધૂ ફષીFલી ઽદી. ઊફીરરીઅ રશૉવૂ મપૂ ઞ ળગર દૉરથૉ લૃુફુષ1઼ડૂફૉ નીફરીઅ 

ઈબૂ નૂપૂ ઽદૂ. 8લીળધૂ ૩૯૱૯રીઅ કh઼ભણ1  લૃુફુષ1઼ડૂઑ ણ્. ળીપીગૅ�થફફૂ લીનરીઅ 

Dગ્વળુસબ ઈબષીફૂ સ6ઈદ ગળૂ ઝૉ.   
   
 


