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ઞષીઽળવીવ ફૉઽ
 - �ષફબ�ળજલ    
 (14 ફષૉ�મળ 1889 - 27 રૉ 1964) 

અ઼ગવફ – બૃળથ ઙ�ણુવલી- બ્ળમઅનળ 

      યીળદફી ઼ૐધૂ બઽૉવી ઇફૉ ઇ�લીળ ઼ૃપૂ ઼ૐધૂ 
વીઅમ્ સી઼ફગીશ પળીષદી ષણી�પીફ ઽદી, ષણી�પીફ દળૂગૉ  દૉકઑ 1947ધૂ 

1964 ઼ ૃપૂ ઼ૉષી ઈબૂ ઽદૂ. ગ!"ૉ઼ બ#ૉ યીળદફૂ $ષદઅ%દી જશષશરીઅ 
ઈઙશ બણદૂ યૄુરગી ુફયીષફીળ ફૉઽ+ફૉ $ષદઅ% યીળદફી ઼ૐધૂ બઽૉવી 
ષણી�પીફ દળૂગૉફૂ ઞષીમનીળૂ ુફયીષષી રીડૉ  જૄઅડૂ ગીતલી ઽદી ઇફૉ �લીળમીન 
ગ!"ૉ઼  1952રીઅ યીળદફૂ બઽૉવૂ વ્ગ઼યીફૂ જૄઅડથૂરીઅ ુઞદીઊ ઈષૂ ઽદૂ, 
�લીળૉ  દૉક ભળૂધૂ ષણી�પીફબનૉ ુફલૃગદ ધલી ઽદી. ફ્ફ-ઇવીઊ4ણ 
જશષશફી $ધીબગ્રીઅધૂ ઑગ ઽ્ષી ઋબળીઅદ દૉક લૃ6 બઝૂફી ઙીશીરીઅ 
ઈઅદળળી89 ૂલ ળીઞગીળથરીઅ બથ રઽ:ષફૂ ;લુગદ ળ<ી ઽદી. યીળદરીઅ બઅ�ણદ� 
(=- ઈનળષીજગ ��લલ) ઇફૉ મઽીળ બઅ�ણદ ફૉઽ� ("બઅ?ણદ", ઼અ$ગૅદ, 
"ુષAીફ" રીડૉ  ષબળીદ્ ઼4રીફનસCગ સDન) દળૂગૉ  દૉરફ્ ઋEૉઘ ગળષીરીઅ 

ઈષદ્ ઽદ્. 

     ઼રૅ6 યીળદૂલ મૈ?ળ$ડળ ઇફૉ ળીઞગીળથૂ, ર્દૂવીવ ફૉઽ+ફી 
બૃ% ઽ્ષીફી ફીદૉ ફૉઽ+ �રીથરીઅ ચથૂ લૃષીફ ષલૉ ઊુ4ણલફ ફૉસફવ ગ!"ૉ઼ ફૂ 
ણીમૂ બીઅઘફી ફૉદી મફૂ ઙલી ઽદી. રઽી�રી ઙીઅપૂફી રીઙCનસCફ ઽૉઢશ ુJ?ડસ 
઼ીKીઞલરીઅધૂ ઼અબૄથC $ષળીઞફૂ ?ઽરીલદ ગળદી ફૉઽ+ ઑગ �યીષસીશૂ ઇફૉ 
Lીઅુદગીળૂ ફૉદી ઽદી, ઞૉ પૂરૉ પૂરૉ ગ!"ૉ઼ફી �રૃઘબન ઼ૃપૂ બઽMNલી ઽદી. 

યીળદફૂ વીઅમૂ, ઼ અચહCબૄથC $ષદઅ%દી જશષશરીઅ, દૉક ઑગ જીષૂPબ, રઽ:ષફૂ 

;લુગદ ળ<ી ઽદી ઇફૉ પૂરૉ પૂરૉ ઙીઅપૂફી ળીઞગૂલ ષીળ઼ દળૂગૉ  કશઘીષી 
રીઅQી ઽદી. ઙળૂમરીઅ ઙળૂમ નૉસ્ફ્ ગૉડવીલ વીઅમી ઼રલધૂ જીRલી ઈષદ્ 
ઈુધCગ ુષગી઼ફ્ બણગીળ ઽવ ગળૂ સગીલ દૉ રીડૉ  ઈ=ષફ ઋનીળરદષીનૂ ફૉઽ+, 
ભૉ ુમઇફ ઼રીઞષીન ઇફૉ Sઽૉળ #ૉ%ફી બથ ?ઽરીલદૂ ળ<ી ઽદી. 
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      યીળદ ઞલીળૉ  $ષદઅ% ધલૃઅ �લીળૉ  15 ઔઙ$ડ 

1947ફી ફષૂ ?નRઽૂ ઘીદૉ $ષદઅ% યીળદફ્ Uષઞ વઽૉળીષષીફૃઅ ઼4રીફ ઑગ 
રી% ફૉઽ+ફૉ �ીV ધલૃઅ ઽદૃઅ. ફૉઽ+ફૂ ઼અ઼નૂલ વ્ગસીઽૂફી ઙૃથ્, 
ુમફ઼ીઅ�નીુલગદી ઇફૉ ઋનીળરદષીન દળભફૃઅ ષવથ ઇફૉ દૉફૂ ઼ીધૉ ઼ીધૉ ઙળૂમ 
ઇફૉ ષઅુજદ્ રીડૉફૂ ુજઅદીફૉ બ?ળથીરૉ ઈઞૉ બથ યીળદ બળ ઞ ૉફ્ �યીષ ઝૉ ઑષૂ 
ફૂુદક ચણષી દૉક �ૉળીલી. દૉરીઅ દૉરફ્ ુષW ��લૉફ્ ઼રીઞષીનૂ નુ8ગ્થ 

બથ ણ્ગીદ્ ઽદ્. $ષદઅ% યીળદફૂ બળઅબળીક ઇફૉ રીશઘૃઅ ઌયૃઅ ગળષીરીઅ દૉરફ્ 

વીઅમ્ ગીલCગીશ ુફુરY મ4લ્.ગલીળૉગ દૉરફૉ "ઈપૃુફગ યીળદફી ુસRબૂ" દળૂગૉ  
બથ ઼અમ્પષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. દૉરફીઅ નૂગળૂ, ઊુ4નળી ઙીઅપૂઑ, ઇફૉ દૉરફી બૐ%, 
ળી=ષ ઙીઅપૂઑ, બથ યીળદફી ષણી�પીફ દળૂગૉ  ઼ૉષી ઈબૂ ઽદૂ. 

� ઇફૃ રુથગી 

• ૩ =ષફજ?ળ% 

• ૪ યીળદફી બઽૉવી ષણી�પીફ  

o ૪.૩ ઈુધCગ ફૂુદક 

o ૪.૪ ુસ#થ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ ઼ૃપીળથી 

o ૪.૫ ળી89 ૂલ ઼ૃળ#ી ઇફૉ ુષનૉસૂ ફૂુદ 

o ૪.૬ ઇઅુદર ષહ^ 
• ૫ ષીળ઼્  

o ૫.૩ $રીળગ્ 

• ૬ ઈ બથ ઞૃક 

• ૭ ફMચ 

• ૮ ઼અનય^ 

• ૯ મી< ુવઅb઼ 
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� �ષફજ�ળ" 

ફૉઽ�-ઙીઅપૂ બ�ળષીળ, ca 1927 

      ફૉઽ+ફ્ ઞ4ર $ષPબ ળીથૂ ઇફૉ ઼રૅ6 મૈ?ળ$ડળ 
ર્દૂવીવ ફૉઽ+ફૉ �લીઅ ઼ૐધૂ ર્ડી બૃ% દળૂગૉ , ઇ�લીળૉ  ઋYળ�નૉસ ળીઞલરીઅ 

ઈષૉવી ઇRઽીમીન સઽૉળરીઅ ધલ્ 
ઽદ્.[૬]. ફૉઽ+ ગૃડૃઅમ રૄશૉ 
ગીdરૂળૂ Jીeથ ઽદૃઅ. ચથીઅ ષહ^ 

બઽૉવીઅ ર્દૂવીવ ફૉઽ+ �લીઅધૂ 

ઇRઽીમીન $ધશીઅદ?ળદ ધલી ઽદીઅ 
ઇફૉ �લીઅ બ્દીફૂ ઼ભશ 

ગીલનીગૂલ ગીળુગનf ઞરીષૂ ઽદૂ. 

દૉક ઊુ4ણલફ ફૉસફવ ગ!"ૉ઼ ફૂ 
ઈઙૉષીફૂરીઅ ઈગીળ વૉદૂ, ઑ 

ષઘદૉ ઇબ?ળબગષ ઑષૂ યીળદૂલ ળી89 ૂલ જશષશફી બથ ઼?Lલ ઼gલ ઽદી. 
ફૉઽ+ ઇફૉ દૉરફૂ મૉ મઽૉફ્- ુષઞલીવhરૂ ઇફૉ ?Liફી-ફ્ ઋઝૉળ ઑગ ુષસીશ 
મઅઙવી, ઈફઅનયષફરીઅ ધલ્ ઽદ્ ઇફૉ ુષસૉહ ગળૂફૉ ઇઅ"ૉ= ળૂદયીદ ઇફૃ઼ ીળ 

ધલ્ ઽદ્, ઇફૉ બીઝશધૂ દૉરફૉ ઈષdલગ યીળદૂલ ળૂદયીદ સૂઘષષીરીઅ ઈષૂ 

ઽદૂ. દૉરફૉ ?ઽ4નૂ, ઼ અ$ગૅદ દધી યીળદૂલ ઼ી?ઽ�લ બથ સૂઘષષીરીઅ ઈ;લૃઅ ઽદૃઅ. 

 
     બ્દીફ્ નૂગળ્ યીળદૂલ ઼ળગીળૂ ફ્ગળૂ રીડૉ  લ્jલદી 
�ીV ગળૉ  દૉષૂ દૉરફૂ ઉNઝી ઽદૂ ઑડવૉ દૉરથૉ લ્jલ ઼રલૉ લૃષીફ ઞષીઽળવીવફૉ 
ljવૈ4ણફી ઽૈળ્રીઅ ર્ગRલી. ઞષીઽળવીવફૃઅ રફ નૉઘૂદૂ ળૂદૉ ઽૈળ્ ઘીદૉ યથદળરીઅ 

ફ વીjલૃઅ, દૉરફૉ સીશીફ્ ઇgલી઼ ગઢથ, ઙૄઅઙશીષફીળ્ ઇફૉ ચળધૂ નૄળ, ુ ષઘડૄી 
બણૂ ઙલીફૂ વીઙથૂ ઇ઼< વીઙૂ. ઝદીઅ, સીશીફ્ ઇgલી઼ બૄળ્ ગલીC બઝૂ 
1907રીઅ ફૉઽ+ઑ ગૉ ુmJઞ રીડૉ  �ષૉસ બળૂ#ી ઈબૂ ઇફૉ ગૃનળદૂ ુષnીફ યથષી 

રીડૉ  ?ડ9 ુફડૂ ગૌવૉઞરીઅ ઙલી. બ્દીફૂ ગૈુmJઞફૂ ઈ ડ9 ીઊબૌ઼રીઅ ઞષીઽળવીવ 
?Aદૂલ Lરૉ ઋYૂથC ધલી ઇફૉ 1910રીઅ $ફીદગ ધલી.લૃુફષુ઼Cડૂફી �pલીદ 

ઋનીળ ષીદીષળથૉ દૉરફૉ ઇફૉગ ઇgલી ૉ઼દળ �ષૅુYકરીઅ યીઙ વૉષી રીડૉ  મશ 
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ઈqલૃઅ ઇફૉ દૉરફી ઼ીરી4લ મી< નૉઘીષ બળ બથ દૉફ્ રઽ:ષફ્ �યીષ ળ<્. 

ઑ બઝૂ ઔગડ્મળ 1910રીઅ દૉકઑ બ્દીફ્ ગીલનીફ્ ઇgલી઼ ઈઙશ 
ષપીળષી રીડૉ  ઊફળ ડૉ mબવરીઅ �ષૉસ રીડૉ  ફીર ફMપી;લૃઅ. ઽૈળ્ ઘીદૉ ગૉ ુmJઞ 

લૃુફષુ઼ડfરીઅ ઇgલી઼ ગળષી ઞષીફ્ ુફથCલ બીઝશ ઞષીઽળવીવફૉ ગીલનીફી 
ઇgલી઼ રીડૉ ફૃઅ ઈગહCથ ઞષીમનીળ ફઽ્દૃઅ, ઑ રી% ુબદીફૂ ઈnીફૃઅ બીવફ 
ઽદૃઅ. 1912રીઅ ઞષીઽળવીવૉ બ્દીફૂ ઇઅુદર બળૂ#ી ઋYૂથC ગળૂ ઇફૉ ઑ ષહr 

બીઝશધૂ દૉરફૉ ઊફળ ડૉ mબવ ઘીદૉફી મીળરીઅ ઈરઅ%થ ઈબષીરીઅ 

ઈ;લૃઅ.http://www.mapsofindia.com/personalities/nehru/educa
tion.html. ધ્ણી ઞ ષઘદરીઅ દૉક બ્દીફ્ ષગૂવીદફ્ પઅપ્ ઞરીષષી રીડૉ  

યીળદ બીઝી ભલીC. 

      s ગૉ , ધ્ણી ઞ ષઘદરીઅ દૉક ળીઞગીળથરીઅ, ઘી઼ 

ગળૂફૉ ગ!"ૉ઼ ફૂ ઈઙૉષીફૂ ઽૉઢશ યીળદફૂ $ષદઅ%દી જશષશરીઅ ણૄમૂ ઙલી. 

1919રીઅ ઇરૅદ઼ળફી ઞુવલીઅષીવી મીઙરીઅ ઇઅ"ૉsઑ ુષળ્પૂકફૂ ઞૉ ગ�વૉઈર 

ગળૂ દૉફીધૂ ળ્હૉ યળીલૉવી ફૉઽ+ ઼અબૄથC ળૂદૉ $ષદઅ% જશષશરીઅ sણીઊ ઙલી ઇફૉ 
બ્દીફૂ મપૂ ઞ ઌSC દૉરીઅ ળૉ ણષી રીઅQી. સPઈદરીઅ s ગૉ  બ્દીફી નૂગળીફી 

ળીઞગૂલ નુ8ગ્થ્ મીમદૉ ર્દૂવીવફૉ ઼અસલ ળઽૉદ્ બળઅ દૃ બઝૂ દૉક બથ 

યીળદફૂ $ષદઅ%દી રીડૉ  ગ!"ૉ઼ ૉ ઝૉણૉવી ઈ ફષી �લ�ફ્રીઅ sણીઊ ઙલી ઽદી.[૭] 
ફૉઽ+ઑ ઋYળ્Yળ �ઙુદ ગળૂફૉ ઙીઅપૂ=ફી ુષW઼ફૂલ વૉભડૉફ4ડફૃઅ $ધીફ 
રૉશ;લૃઅ. દૉરથૉ ઋબીણૉવી ુષળ્પ્ફી બ?ળથીરૉ, ઇવમY દૉ ઼અબૄથC ઇ?ઽઅ઼ગ ઽદી, 
દૉરથૉ બ્દીફી =ષફ નળmલીફ ગૃવ ફષ ષહC ઞ ૉવષી઼ ષૉઢષ્ બQ્. બ્દીફી 
ઞ ૉવષી઼ નળmલીફ ફૉઽ+ઑ "ુjવરq઼ૂટ કભ ષRણC  ?ઽ$ડ9 ૂ" (1934), બ્દીફૂ 

"ઈ�રગધી" (1936), ઇફૉ "પ ?ણ$ગષળૂ કભ ઊુ4ણલી" (1946) વpલીઅ. 

યીળદફૂ $ષદઅ%દી જશષશરીઅ દૉરફૂ ષપદૂ ઞદૂ �ુદvી ઋબળીઅદ ઈ 
બૃ$દગ્ઑ દૉરફૉ ઑગ ઋYર વૉઘગ દળૂગૉફૂ ફીરફી બથ ળશૂ ઈબૂ. 1929રીઅ 

બઽૉવૂ ષીળ, વીઽ્ળ ઼% ષઘદૉ દૉરથૉ ઙીઅપૂ=ફી રીઙCનસCફ ઽૉઢશ ઊુ4ણલફ 

ફૉસફવ ગ!"ૉ઼ ફૃઅ ઼ૃગીફ ઼અયીwૃઅ ઽદૃઅ. �લીળમીન ભળૂધૂ 1936, 1937, ઇફૉ 
ઝૉEૉ 1946રીઅ દૉક ગ!"ૉ઼ ફી �રૃઘબનૉ જૄઅડીઊ ઈ;લી ઽદી. 1946રીઅ યીળદફૂ 

$ષદઅ%દી જશષશરીઅ દૉરફૂ ળીઞગૂલ �ુદvી મૂS ગ્ઊધૂ ફઽx બથ રી% ઑગ 

ઙીઅપૂ=ધૂ ઞ ઌદળદૂ રીફષીરીઅ ઈષદૂ ઑષી રૃગીરૉ દૉક બઽMNલી ઽદી.[૮] 
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ભૉJૃઈળૂ 8, 1916રીઅ દૉકઑ ગીdરૂળૂ Jીeથ ગરવી ગૐવ ઼ીધૉ વy ગલીz. 
દૉરફૉ ઑગ નૂગળૂ ઽદૂ, ઊુ4નળી ુ�લનુસCફૂ, ઞૉ બીઝશધૂ ઊુ4નળી ઙીઅપૂ દળૂગૉ  
Sથૂદી મ4લી ઽદીઅ. ગરવી ફૉઽ+ બથ Sદૉ યીળદફૂ $ષદઅ%દી જશષશફી 
઼?Lલ ઼ઽયીઙૂ ઽદી, બળઅ દૃ 1936રીઅ દૉક #લળ્ઙધૂ ઇષ઼ીફ બીmલી. 
�લીળમીન ફૉઽ+ઑ મીગૂફૃઅ =ષફ ઑગવી ઞ ષૂદી;લૃઅ. s ગૉ , 1946ધૂ દૉરફૂ 

઼ીધૉ ઑણુષફી રીઋ4ડમૉડફ, યીળદફૂ ષીઊ઼ળીઊફફૃઅ ફીર ઼ીઅગશદૂ ઇભષીક 

ઞPળ ઼ીઅયશષી રશદૂ ઽદૂ. દૉરફી =ષફફી ઋYળીપCરીઅ દૉક ચથી ઇઅસૉ 
બ્દીફૂ નૂગળૂ ઇફૉ મઽૉફ, ુ ષઞલીવhરૂ બઅ?ણદ બળ ઈપી?ળદ ળ<ી ઽદી. 

� યીળદફી બઽૉવી ષણી&પીફ 

 

ુ%રૄુદC યષફ, ષણી�પીફ દળૂગૉ  

ફૉઽ+ફૃઅ ળઽૉઢીથ, ઽષૉ દૉરફૂ $રૅુદરીઅ 

઼અ"ઽીવલ. 

   ુJ?ડસ ગૈુમફૉડ ુરસફ 
઼Yી ઼Mબષી રીડૉફી બ્દીફ્ �$દીષ 

વઊફૉ ઈષૂ બઽMજૂ ઽ્ષીધૂ ફૉઽ+ ઇફૉ દૉરફી ઼ીધૂકફૉ ઝ્ણષીરીઅ ઈ;લી 

ઽદી. 

      ઑગષીળ જૄઅડીલી બઝૂ, ફૉઽ+ઑ ષજઙીશીફૂ 

઼ળગીળફૃઅ ઼ગૃીફ ઼અયીwૃઅ બથ �લીળૉ  ભીડૂ ફૂગશૉવી ?ઽઅ઼ગ ગ્રૂ ળરઘીથ્ ઇફૉ 

ળીઞગૂલ ઇ;લષ$ધી દધી રઽ્mરન ઇવૂ ુઞ{ીઽફૂ ઈઙૉષીફૂરીઅ ઇવઙ રૃુ$વર 
ળી89 , બીુગ$દીફફૂ રીઙથૂ રીડૉ  ુષળ્પૂ નૉઘીષ્ ગળદી રૃુ $વર વૂઙફૉ બ?ળથીરૉ 

ઑ ઼ળગીળ બણૂ યીઅઙૂ. ુર| ઼ળગીળ ળજષીફી ુફiભશ �લી઼્ મીન, ફૉઽ+ઑ 

ઇુફNઝીઑ ુJ?ડસળ્ઑ 3 ઞૄફ 1947ફી મઽીળ બીણૉવી ઈલ્ઞફ ઇફૃ઼ીળ 
યીળદફી યીઙવીફૉ ઼રધCફ ઈqલૃઅ. દૉરથૉ 15 ઔઙ$ડફી યીળદફી ષણી�પીફ 
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ગજૉળૂફ્ ઽષીવ્ ઼અયીશલ્ ઇફૉ "ઇ ડ9 ી$ડ ુષધ ણૉ $ડૂફૂ" સૂહCગ ઽૉઢશ બ્દીફૃઅ 

બઽૉવૃઅ ષગદ;લ ઈqલૃઅ: 

"ઇફૉગ ષહ^ ઇઙીઋ ઈબથૉ ુફલુદ ઼ીધૉ મીધ યળૂ ઽદૂ ઇફૉ ઽષૉ ઑ ઼રલ 

ઈષૂ ઙલ્ ઝૉ ગૉ  ઞલીળૉ  ઈબથૉ ઈબથૂ �ુદnી ભળૂધૂ ઋ~ચ્ુહદ ગળષૂ sઊઑ, 
રી% બૄળૉ બૄળૂ ગૉ  ઼ર"બથૉ ફઽx બથ ઑગનર ષી$દુષગ ળૂદૉ. રUલળીુ%ફી ઈ 
ગવીગૉ , ઞલીળૉ  ુષW ઈઘૃઅ ુફ�ીપૂફ ઝૉ, યીળદરીઅ =ષફ ઇફૉ $ષદઅ%દીફૂ ઼ષીળ 

બણૂ ઝૉ. ઉુદઽી઼રીઅ ઈષૂ #થ્ ઈષૉ ઝૉ, બથ દૉ ઇુદનૃવCય ઽ્લ ઝૉ, ઞલીળૉ  
ઈબથૉ ઞૄફીરીઅધૂ ફષીરીઅ �ષૉસ ગળૂઑ ઝૂઑ, ઞલીળૉ  ઑગ લૃઙફ્ ઇઅદ ઈષૉ ઝૉ 

ઇફૉ ઞલીળૉ  ઑગ ળી89ફ્ �ીથ, ઞૉ વીઅમી ઼રલધૂ નમીલૉવ્ ઽદ્ દૉફૉ ફષ=ષફ 

રશૉ ઝૉ. ઈ #થૉ ઈબથૉ ુષુપબૄષCગ યીળદફૂ ઇફૉ દૉફી વ્ગ્ફૂ ઼ૉષી રીડૉ  
઼રબCથફૂ ઇફૉ દૉધૂ બથ ષપૃ ુષસીશ રીફષદીફૂ ઼ૉષી રીડૉ  સબધ વઊઑ 

ઝૂઑ."[૯] 

       s ગૉ , ઈ ઼રલઙીશ્ દૂ� ?ઽઅ઼ગ ગ્રૂ 
ળરઘીથ્ધૂ "$દ ળ<્. બઅSમફ્ ુષ$દીળ, ?નRઽૂ, મઅઙીશ ઇફૉ યીળદફી ઇ4લ 

?ઽ$઼ીકરીઅ ?ઽઅ઼ી ઝષીઊ ઙઊ. સીઅુદફૉ �્�઼ીઽફ ઈબષી રીડૉ  ઇફૉ ઙ$ૃ઼ૉ 

યળીલૉવી ઇફૉ ઞ ૉરફૂ �રથી યીઅઙૂ જગૄૂ ઝૉ દૉષી સળથીધfકફૉ સીઅદ બીણષી 
રીડૉ  ફૉઽ+ઑ બીુગ$દીફૂ ફૉદીક ઼ીધૉ ઼અલૃગદ નૐળ્(઼અનયC ઈબ્) ગલ^ ઽદ્. 

રૃુ$વર્ફૂ ઼વીરદૂ ઞશષીલ ઇફૉ દૉક યીળદરીઅ ળઽૉષી રીડૉ  �્�઼ી?ઽદ ધીલ 

દૉ રીડૉ  દૉરથૉ રૐવીફી ઈટીન ઇફૉ ઇ4લ રૃુ$વર ફૉદીક ઼ીધૉ ગીર સP ગલૃz 

ઽદૃઅ. ઈ ઼રલઙીશીરીઅ ધલૉવી ળરઘીથ્ધૂ ફૉઽ+ ઑડવૂ ઽનૉ ;લુધદ ધલી ઽદી 
ગૉ  દૉરથૉ લૃ6ુષળીર(઼અનયC ઈબ્)ફૂ ઇફૉ 1947ફૃઅ યીળદ-બીુગ$દીફ લૃ6 
ઇડગીષષી રીડૉ  લૃફીઊડૉણ ફૉસ4઼ફી ઽ$દ#ૉબફૂ રીઙથૂ ગળૂ ઽદૂ. ગ્રૂ 

નીષીફશધૂ ણળૂફૉ, ફૉઽ+ ઽોનળીમીન ળીઞલફી ઘીવ઼ીફૉ ડૉગ્ ઈબષીરીઅ બથ 

ઇજગીલી ઽદી. 

      $ષદઅ%દી બઝૂફીઅ ષહ^રીઅ, દૉરફૂ બ્દીફૂ ઇઅઙદ 

ગીશ= રીડૉ  ઇફૉ દૉરફી ઇઅઙદ ગીરગીઞ ઼અયીશષી રીડૉ  દૉક ચ�ઘ+અ  બ્દીફૂ 
બૃ%ૂ ઊુ4નળી બળ ઈપીળ ળીઘદી ધલી ઽદી. દૉરફી ફૉદૅ�ષ ઽૉઢશ 1952ફૂ 
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જૄઅડથૂરીઅ ગ!"ૉ઼ ઞમળઞ$દ મઽૃરદૂધૂ ુષઞૉદી ધઊ ઽદૂ. �લીળમીન ઊુ4નળી બથ 

દૉરફૉ રનન ગળષી રીડૉ  ફૉઽ+ફી ખબજી?ળગ ળઽૉઢીથરીઅ $ધશીઅદ?ળદ ધઊ ઙલી 
ઽદીઅ. ઊુ4નળી ગ્ઊ ખબજી?ળગ બન ુષફી દૉરફી �પીફ ઼ઽીલગ ઇફૉ યીળદયળ 

ઇફૉ ુષWફી �ષી઼્રીઅ દૉરફી ગીલરૂ ઼અુઙફૂ મ4લીઅ ઽદીઅ. 

� ઈુધ)ગ ફૂુદક 

     ળી89  $દળૉ  ઈલ્ઞફ ઇફૉ ુફલઅ%થ ઽ્લ દૉ �ગીળફૃઅ 
઼ૃપીળૉવૃઅ યીળદૂલ ઇધCદઅ% નીઘવ ગળૂફૉ ફૉઽ+ઑ બ્દીફ્ સી઼ફગીશ સP ગલ^. 
યીળદૂલ ઈલ્ઞફ ઈલ્ઙફૂ ળજફી ગળૂફૉ 1951રીઅ ફૉઽ+ઑ બઽૉવૂ બઅજ-

ષહfલ લ્ઞફીફૂ Pબળૉઘી ઈબૂ, ઋ�્ઙ્ ઇફૉ ગૅુહ #ૉ%રીઅ ઼ળગીળફૃઅ ળ્ગીથ દૉરીઅ 

નસીCષીલૃઅ ઽદૃઅ. ફૉઽ+ઑ ષપદી ષૉબીળ ઇફૉ ઈષગ ષૉળી ઼?ઽદફી ઑષી ુર| 
ઇધCદઅ%ફૂ ગRબફી ગળૂ ઽદૂ ગૉ  ઞ ૉરીઅ ઘીથગીર, ષૂઞશૂ ઇફૉ ઇ4લ ર્ડી ઋ�્ઙ્ 

ઞ ૉષી ;લૄઽી�રગ ઋ�્ઙ્ફૃઅ ;લષ$ધીબફ ઼ળગીળફી ઽીધરીઅ ળઽૉ, ઞૉધૂ �Sફૃઅ ?ઽદ 
઼જષીલ ઇફૉ ઼ીધૉ ઼ીધૉ ઘીફઙૂ ઋ�્ઙ઼ીઽ઼્ ઘૂવૉ ઝદીઅ ુફલઅ%થરીઅ ળઽૉ . 
ફૉઽ+ઑ ઞરૂફફી ભૉળુષદળથફ્ રૃ�્ બગણૂ ળીpલ્ ઇફૉ ુ઼અજીઊ ફઽૉળ્, મઅપ 
મીઅપષી રીડૉફી ગીલCLર્ દૉર ઞ ગૅુહ ઋ�બીનફ ષપીળષી રીડૉ  ઘીદળફ્ ઋબલ્ઙ 

ષપીળષી ઇઅઙૉફી ગીલCLર્ સP ગલીC ઽદી. ઞૃનૂ ઞૃનૂ Sદફી ઙૅઽઋ�્ઙ્ ુષગ઼ૉ 
દધી દૉધૂ "ીmલ યીળદરીઅ ગીલC#રદી ષપૉ દૉ ઽૉ દૃધૂ દૉરથૉ |ૉથૂમ6 ગmલૃુફડૂ 
ુષગી઼ ગીલCLર્ ફ્ બથ બીલ્ ફીpલ્ ઽદ્. ફનૂ બળ ર્ડી મઅપ્ફી મીઅપગીરફૉ 

(ઈ ર્ડી મઅપ્ફૉ ફૉઽ+ ‘યીળદફીઅ ફષીઅ રઅ?નળ્’ ગઽૉદી), ુ ઼અજીઊ લ્ઞફીકફૉ 

ઇફૉ ઞશુષ�ૃદ બૉની ગળષીફી ગીરફૉ �્�઼ીઽફ ઈબદૂ ષઘદૉ ફૉઽ+ઑ યીળદફી 
ઇ�સુગદ ઇઅઙૉફી ગીલCLર્ બથ સP ગલીC ઽદી. 

      ફૉઽ+ફી ષણી�પીફ દળૂગૉફી ર્ડી યીઙફી 
સી઼ફગીશરીઅ ગૅુહ #ૉ%ૉ �ઙુદ ઇફૉ ઋ�બીનફરીઅ ષપીળ્ ધષી ઝદીઅ, યીળદ ઽ= 

બથ ઙઅયૂળ ઇફીઞફૂ ઘ�જફ્ ઼ીરફ્ ગળદૃઅ ળ<ૃઅ ઽદૃઅ. ફૉઽ+ફૂ ઇ◌ૐ�્ુઙગ 

ફૂુદક, ઞૉફ્ ઼ીળીઅસ 1956ફી ખ�્ુઙગ બ્ુવ઼ૂ ?ળ઼્Rલૃસફરીઅ ઼ીરૉવ ઝૉ, 
ુષુષપ ઇફૉ યીળૉ  ઋ�્ઙ્ફી ુષગી઼ફૉ �્�઼ીઽફ ઈબદૂ ઽદૂ[૱], ઝદીઅ ળીઞલ 

ઈલ્ઞફ, ુફલઅ%થ્ ઇફૉ ુફલરફ્ ઇફૃ઼ીળ ઋ�બીનગદી, ઙૃથષYી ઇફૉ 
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ફભી#રદી ફમશૂ બણદૂ જીવૂ. ઇવમY, યીળદૂલ ઇધCદઅ%ફી ુષગી઼ફ્ 

ષૅુ6નળ ુ$ધળ ઞશષીઊ ળ<્, ઝદીઅ યીળદફૂ ષ઼ુદફૉ યળણ્ વૉદૂ ;લીબગ ઙળૂમૂ 
ષNજૉ નૂચCગીવૂફ મૉળ્ઞઙીળૂફૂ ઼ર$લી જીવૃ ળઽૂ. s ગૉ  ફૉઽ+ફૂ વ્ગુ�લદી 

ઇગમઅપ ળઽૂ, ઇફૉ દૉરફૂ ઼ળગીળ યીળદફૂ ર્ડૂ "ીmલ ષ઼ુદ ઼પૃૂ બીથૂ ઇફૉ 
ષૂઞશૂ બૃળષઢ્, $ષી$�લ ગીશ=, ળ્ણ ઇફૉ રીશઘીગૂલ ઼ૃુષપીક 
બઽMજીણષીફૂ મીમદૉ ઼ૃપૂ ઼ભશ ળઽૂ દૉર ગઽૂ સગીલ. 

� ુસ,થ ઇફૉ ઼ીરીુઞગ ઼ૃપીળથી 

     યુષiલરીઅ યીળદફૂ �ઙુદ રીડૉ  ુસ#થ ઈષdલગ ઝૉ 
ઑષૃઅ રીફદી ઞષીઽળવીવ યીળદફીઅ મીશગ્ ઇફૉ લૃષીફ્ફૉ ુસ#થ રશષૃઅ ઞ 

sઊઑ દૉફી �ઘળ ?ઽરીલદૂ ઽદી. દૉરફૂ ઼ળગીળફી ગીલCગીશ નળmલીફ ઋNજ 
ુસ#થ રીડૉફૂ ઇફૉગ ઊુ4$ડ�ૄડ્ફૂ $ધીબફી ધઊ ઞૉરીઅ કવ ઊુ4ણલી 

ઊુ4$ડ�ૄડ કભ રૉ?ણગવ ઼ીલુ4઼ટ, પ ઊુ4$ડ�ૄડ઼ કભ ડૈગફ્વ્= ઇફૉ 
ઊુ4ણલફ ઊુ4$ડ�ૄડ઼ કભ રૈફૉઞરૉ4ડફ્ ઼રીષૉસ ધીલ ઝૉ. ફૉઽ+ઑ દૉરફૂ 
બઅજષહfલ લ્ઞફીરીઅ યીળદફી નળૉગ મીશગફૉ ુફઆસૃRગ ઇફૉ ભળુઞલીદ �ીધુરગ 
ુસ#થ રશૉ દૉ રીડૉફૂ �ુદમ6દીફૂ Pબળૉઘી બથ ળઞૄ ગળૂ ઽદૂ. ઈ ઽૉ દૃ ઼ળ 

ગળષી રીડૉ , ફૉઽ+ઑ ઼ીરૃનીુલગ "ીર �ષૉસ-ફMપથૂ ગીલCLર્ ઇફૉ ઽSળ્ 
સીશીકફી મીઅપગીરફી ગીલC બળ નૉઘળૉઘ ળીઘૂ. ઇબ્હથફૂ ઼ર$લી ઽવ ગળષી 

રીડૉ  ફૉઽ+ઑ મીશગ્ફૉ રભદ નૄપ ઇફૉ ય્ઞફ રશૂ ળઽૉ  દૉષૂ દૉ �ગીળફી બઙવીઅ 

બથ વૂપીઅ. બૃpદ ષલફૂ ;લુગદક રીડૉ , ુષસૉહ ગળૂફૉ "ીર ુષ$દીળરીઅ �ૐત 

ુસ#થ ગૉ 4�્, ;લીષ઼ીુલગ દીવૂર ઇફૉ દગુફગૂ ુસ#થ સીશીક બથ ઌયૂ 
ગળષીરીઅ ઈષૂ ઽદૂ. 

 
    ષ્રૉફફૉઽ+ફી ફૉદૅ�ષ ઽૉઢશ, યીળદૂલ ઼અ઼નૉ ?ઽ4નૃ ગીલનીરીઅ 

Sુદ/ષથC યૉનયીષ્ફૉ ઙફૃી?ઽદ ઢૉ ળષદી દૉર ઞ ર?ઽવીકફી ગીફૄફૂ ઇુપગીળ્ 
ઇફૉ ઼ીરીુઞગ $ષીદઅ�લ ષપીળષી રીડૉ  ઇફૉગ ભૉળભીળ્ ગલીC.[૯][૩૨][૩૩] [૩૪] . 
ઇફૃ઼ૄુજદ Sુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફSુદફી વ્ગ્ઑ ઞ ૉ ઼ીરીુઞગ ઇ઼રીફદી 

ઇફૉ ઙૉળભીલનીકફ્ ઼ીરફ્ ગળષ્ બણૉ  ઝૉ  દૉ ફીમૄન ગળષી રીડૉ  ઼ળગીળૂ ફ્ગળૂક 
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ઇફૉ સો#ુથગ ઼અ$ધીકરીઅ ઇફીરદફૂ ;લષ$ધી ઌયૂ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઝૉ. 

ફૉઽ+ઑ ુમફ઼ીઅ�નીુલગદી ઇફૉ પીુરCગ ઼અષી?નદીફૉ બથ ડૉગ્ ઈqલ્ ઽદ્, ઇફૉ 
બ?ળથીરૉ ઼ળગીળરીઅ વચૃરદૂકફૃઅ �ુદુફુપ�ષ ષUલૃઅ ઽદૃઅ. 

� ળી./ ૂલ ઼ૃળ,ી ઇફૉ ુષનૉસૂ ફૂુદ 

      ુJ?ડસ ઼ીKીઞલરીઅધૂ રૃુગદફી �ધર ષહ^ 
નળmલીફ, 1947ધૂ 1964 ઼ ૃપૂ ફૉઽ+ઑ દીઞૉદળરીઅ $ષદઅ% ધલૉવી યીળદફૉ 
ફૉદૅ�ષ ઈqલૃઅ. સૂદ લૃ6ફી ઼રલઙીશી નળmલીફ, ઇરૉ?ળગી (લૃફીઉડૉણ $ડૉ�઼) 
ઇફૉ ળુસલી (લૃ.ઑ઼.ઑ઼.ઈળ.) ઑર મઅફૉ ઞથૉ યીળદફૉ બ્દીફૃઅ ુર%ળી89  

મફીષષી રીડૉ  ઽળૂભીઊ ઈનળૂ ઽદૂ. 

       ગીdરૂળરીઅ લૃફીઊડૉણ ફૉસ4઼ફી ઈ|લરીઅ 
઼ીષCરદ વૉષી ઇઅઙૉ દૉરથૉ 1948રીઅ ષજફ ઈqલૃઅ ઽ્ષી ઝદીઅ, લૃફીઊડૉણ ફૉસ4઼ 

દળભ દૉરફૂ ઼ીષજૉદૂ ષપદૂ ઙઊ ઇફૉ 1953રીઅ ફૉઽ+ઑ ઼ીષCરદ વૉષીફૂ ફી 
બીણૂ નૂપૂ. દૉરથૉ ગીdરૂળૂ ળીઞગીળથૂ સૉઘ ઇDનૃEીઽફૂ પળબગણફ્ ઈનૉસ 

ઈqલ્, ફૉઽ+ બઽૉવી દૉરફી ડૉગૉ નીળ ઽદી બળઅ દૃ ઽષૉ દૉરફૂ યીઙવીષીનૂ 

રઽ:ષગીઅ#ીક ઇઅઙૉ સઅગી ઞદી દૉરફૂ પળબગણ ગળષીરીઅ ઈષૂ ઇફૉ દૉરફૃઅ $ધીફ 
મ#ૂ ઙૃવીર રઽ્mરનૉ વૂપૃઅ. ઈઅદળળી89 ૂલ ભવગ બળ ફૉઽ+ સીઅુદષીન ઇફૉ 
લૃફીઊડૉણ ફૉસ4઼ફી �ઘળ ડૉગૉ નીળ ઽદી. દૉરથૉ ુમફ-sણીથ ફૂુદફ્ બીલ્ 

ફીpલ્ ઽદ્ ઇફૉ ઇરૉ?ળગી ઇફૉ ળુસલીફૂ ઈઙૉષીફૂરીઅ સ%ૃ ળી89 ્ ષNજૉ 
દડ$ધદીફૂ દળભૉથ ગળદી ુમફ-sણીથ ઇુયલીફફી ઼ઽ-$ધીબગ ળ<ી ઽદી. 

જૂફરીઅ ઼ીmલષીનૂ �S઼Yીગ ળીઞલ $ધબીલૃઅ દૉફી ધ્ણી ઞ ઼રલરીઅ ઼ીmલષીનૂ 

�S઼Yીગ જૂફફૂ ફMપ વઊફૉ ફૉઽ+ઑ લૃફીઊડૉણ ફૉસ4઼રીઅ દૉફી ઼રીષૉસ દળભૂ 

નવૂવ ગળૂ ઽદૂ (ઞલીળૉ  ર્ડી યીઙફી બુ�રફી ળી89઼અચ્ઑ વ્ગસીઽૂ 
�S઼Yીગ જૂફ ઼ીધૉ ઼અમઅપ્ મફીષૂ ળીpલી ઽદી) ઇફૉ દૉફી ગ્?ળલી ઼ીધૉફી 

઼અચહCરીઅ જૂફફૉ ઈLરથઘ્ળ દળૂગૉ  ઘબીષૂ નૉષીફ્ ઊફગીળ ગલ^ ઽદ્.[
૩૫] 

1950રીઅ ુદમૉડફી ઇુદLરથ બઝૂ બથ દૉરથૉ જૂફ ઼ીધૉ ઽૄઅભીશી ઇફૉ 
ુર%દીયલીC ઼અમઅપ્ મફીષષીફ્ �લ�ફ ગલ^ ઽદ્ ઇફૉ ઼ીmલષીનૂ ળી89 ્ ઇફૉ 

બુ�રફી ળી89઼અચ ષNજૉફૂ ઘીઊ ઇફૉ દથીષ્ બૃળષી રીડૉ  ઑગ ઼ૉદૃPબ રUલ$ધૂ 
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મફષીફૂ ઈસી ળીઘૂ ઽદૂ. s ગૉ  ઞલીળૉ  1962રીઅ જૂફૉ ુદમૉડફૉ ગીdરૂળ ઼ીધૉ 

sણદી ુષ$દીળ ઇગ઼ીઊ જૂફ બળ ગમs ગલ^ �લીળૉ  સીઅુદષીનફૂ ઈ ફૂુદ ઇફૉ 
જૂફફી ઼અનયr દૉરફી ઘૃસીરદયલીC ષવથફ્ ઝૉષડૉ  ઇઅદ ઈ;લ્ ઽદ્ ઇફૉ 
યીળદ-જૂફ લૃ6 Sઽૉળ ધલૃઅ ઽદૃઅ. 

ષોુWગ દથીષ્ ઇફૉ ઇ�સ�્ફી યલ ચડીણષીફૂ ?નસીરીઅ દૉરથૉ ઋબીણૉવી ગીર 
રીડૉ  ચથીઑ ફૉઽ+ફૃઅ ઇુયષીનફ ગલૃz ઽદૃઅ.[૩૬]. ઈુ�ષગ ુષ$ભ્ડ્ફૂ રફૃiલ્ બળ 

ઇ઼ળ મીમદૉ દૉરથૉ ઼ૐધૂ બઽૉવષઽૉવ્ ઇgલી઼ફ્ ઈળઅય ગળી;લ્ ઽદ્, ઇફૉ 
બ્દૉ ઞ ૉફૉ "ુષફીસફી યલીફગ ઑુ4ઞફ્" ગઽૉદીઅ ઽદી દૉ ઇ�ુષ$ભ્ડફૂ ફીમનૄૂ 

રીડૉ  દૉ ઇુષળદ ર�લી ગળદી ઽદી.ઇ�સુગદ-ુષફીસ �્�઼ીઽફ ઈબષી 

બીઝશ દૉરફી ગૉ ડવીઅગ ;લષઽી?ળગ ગીળથ્ બથ ઽદીઅ, ઞૉર ગૉ ઇ�સ�્ બીઝશફૂ 
ઈ ન્ણ ષપૃ બણદૂ વdગળૂ #રદી બળ યીળ રૄગસૉ, ગૉ  ઞ ૉ દૉરફી ઞૉષી ુષગી઼સૂવ 

નૉસ્ફૉ બ઼્ીસૉ ફઽx[૩૭]. 

 
1956રીઅ ુJ?ડસ, �ૉ4જ ઇફૉ ઊટળીલૉવૂકઑ ગળૉવી ઼ઑૃટ ફઽૉળફી ઼અલૃગદ 

ઇુદLરથફૉ દૉરફૉ ષઘ્ણૂ ગી�ૃઅ ઽદૃઅ. સઅગી ઇફૉ ઇુષWી઼ફૉ ગીળથૉ દધી ફૉઽ+ 
ઙુયCદબથૉ ળુસલી (઼્ુષલૉદ લૃુફલફ)ફૉ ડૉગ્ ઈબૉ ઝૉ ઑષૂ ઇરૉ?ળગીફૂ સઅગીફૉ 
બ?ળથીરૉ યીળદ ઇફૉ ઇરૉ?ળગી ષNજૉફી ઼અમઅપ્ ઢઅ ણી ળ<ી ઽદી. બઅSમ �ીઅદફૂ 

રૃpલ ફનૂકફી ઞશ�્દફૉ ષઽ�જષીફી રૃ�ૉ  જીRલી ઈષદી નૂચCગીવૂફ ટચણીફૉ 

ઋગૉવષી રીડૉ  1960રીઅ ફૉઽ+ઑ બીુગ$દીફૂ સી઼ગ ઇલૃમ ઘીફ ઼ીધૉ લૃફીઊડૉણ 
ુગઅઙ�ર ઇફૉ ષRણC  મૉ4ગફૉ વષીન દળૂગૉ  ળીઘૂફૉ ુ઼અપૃ ઞશ ઼અુપ બળ ઽ$દી#ળ 

ગલીC. 

 

� ઇઅુદર ષહ1 - 

       1957ફૂ જૄઅડથૂકરીઅ ફૉઽ+ઑ ગ!"ૉ઼ફૉ 
રઽ:ષફૂ =દ રૉશષૂ ઈબૂ ઽ્ષી ઝદીઅ, દૉરફૂ ઼ળગીળૉ  ચથી ઋઙદી ��્ ઇફૉ 

ડૂગીકફ્ ઼ીરફ્ ગળષ્ બQ્ ઽદ્. બ#ફી ઈઅદ?ળગ �8ીજીળ ઇફૉ 
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ગુઞલીકફ્ �ર યીઅjલી બઝૂ, ફૉઽ+ઑ ળી=ફીરૃઅ ઈબષી ુષજીલૃz ઽદૃઅ બળઅ દૃ 

બઝૂ બ્દીફૂ ઼ૉષી ઈબષૂ જીવૃ ળીઘૂ ઽદૂ. 1959રીઅ ગ!"ૉ઼ �રૃઘ દળૂગૉ  
બ્દીફૂ બૃ%ૂ ઊુ4નળી જૄઅડીઊ ઈષદી દૉરથૉ ઼ઙીઅષીનફી ઈ#ૉબ્/ ડૂગીકફ્ 

઼ીરફ્ ગળષ્ બQ્ ઽદ્(
઼અનયC ઈબ્), s ગૉ  ફૉઽ+ બ્દૉ દૉરફૂ ષળથૂફૉ ફીબ઼અન 

ગળદી ઽદી, ગીળથ ગૉ  ઇરૃગ ઇઅસૉ દૉક દૉફૉ "ળીઞષઅસષીન"ફૃઅ ુજ� ઙથદી ઽદી; 
દૉરફી સDન્, ઑ ઘળૉઘળ "઼અબૄથC ળૂદૉ ુમફવ્ગસીઽૂ ઇફૉ ઇુફNઝફૂલ મીમદ" 
ઽદૂ, ષપૃરીઅ દૉરથૉ દૉરફૉ બ્દીફી રઅ%ૂરઅણશરીઅ $ધીફ ઈબષીફ્ બથ ઊફગીળ 

ગળૂ નૂપ્ ઽદ્[૩૮]. ઊુ4નળી Sદૉ બથ બ્દીફી ુબદી ઼ીધૉ ફૂુદ ુષહલગ 

રદયૉન્ પળીષદીઅ ઽદીઅ; ઞૉરીઅ ફૉઽ+ઑ ગ!"ૉ઼ ફૂ ગીલCગીળૂ ઼ુરુદ ��લૉફી 
બ્દીફૂ ઇઅઙદ ઇનમફી ગીળથૉ બ્દીફી ુષળ્પ ઝદીઅ ગૉળશ ળીઞલફૂ ગmલૃુફ$ડ 

બીડf કભ ઊુ4ણલીફૂ ઼ળગીળફૂ મળદળભૂ ધષી નૂપૂ દૉ રદયૉન ઼ૐધૂ ફMપબી% 

ઽદ્[
૩૮]. ઊુ4નળીફૂ ગઢ્ળદી ઇફૉ ઼અ઼ નફૂ બળઅબળી ��લૉફૂ ઋબૉ#ીધૂ ફૉઽ+ 

ષીળઅષીળ #્ુયદ ધષી રીઅQી, ઇફૉ દૉરફૂ ઈ ષદCથૄગ રી% ુબદીધૂ ઇવઙ 
;લુગદ�ષ ઼ીુમદ ગળષી રીડૉ  ઞ ઝૉ ઑ ળૂદૉ sઊફૉ "નૃયીલી" બથ ઽદી[૩૯]. 

 
ુદમૉડ રૃ�ૉ, 1954ફૂ યીળદ-જૂફ ઼અુપફ્ રૃpલ બીલ્ બઅજસૂવ (સીઅુદબૄથC 

઼ઽઇુ$દ�ષ રીડૉફી બીઅજ ુ઼6ી4દ્) ઽદ્, બીઝશફીઅ ષહ^રીઅ, જૂફ ઼ીધૉ ષપદૂ 
઼ળઽનૂ નૃdરફીષડ ઇફૉ નવીઊ વીરીફૉ ળીઞલી|લઈબષીફી દૉરફી ુફથCલફૉ 

બ?ળથીરૉ ફૉઽ+ફૂ ુષનૉસ ફૂુદ ચથૂ ડૂગીફૃઅ ગીળથ મફૂ ઽદૂ. ઇફૉગ ષહ^ફૂ 

ુફiભશ ષીડીચીડ્ બઝૂ, 1961રીઅ ફૉઽ+ઑ યીળદૂલ વdગળફૉ બ્ડૃCઙવ બી઼ૉધૂ 

ઙ્ષી રૉશષષી રીડૉ  ઈLરથ ગળષીફૂ રઅઞૄળૂ ઈબૂ ઽદૂ. ઞૃક ઙ્ષીફૂ રૃુગદ. 
ઑગ દળભ દૉરફૂ વ્ગુ�લદી ષપદૂ ઞદૂ ઽદૂ, ઝદીઅ વdગળૂ બઙવીઅફૂ બ઼અનઙૂ 
રીડૉ  ફૉઽ+ઑ ડૂગીફ્ ઼ીરફ્ ગળષ્ બQ્ ઽદ્. 

 
1962ફૂ જૄઅડથૂકરીઅ, ફૉઽ+ઑ ગ!ઙૉ઼ ફૉ =દ દ્ ઇબીષૂ બળઅ દૃ �રીથરીઅ ચડદૂ 

ઞદૂ મઽૃરદૂધૂ. ઞરથૉળૂ યીળદૂલ ઞફ ઼અચ ઇફૉ $ષદઅ%દી બીડfધૂ રીઅણૂફૉ 
઼રીઞષીનૂક ઇફૉ ગmલૃુફ$ડ બીડf કભ ઊુ4ણલી ઑર ુષળ્પબ#્ઑ ઼ીળ્ 

નૉઘીષ ગલ^ ઽદ્. 
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દૉ બઝૂફી ધ્ણીગ ઞ ર?ઽફીકરીઅ, જૂફ ઼ીધૉફ્ ઼ળઽનૂ ુષષીન ઘૃEી ઼અચહCરીઅ 
બ?ળથmલ્. મઅફૉ ઞથ, ઙૃવીર �ધીફી ુસગીળ ળઽૂ જગૄલી ઽ્ષીધૂ (યીળદ બથ 
ઑગ ષ઼ીઽદ રી% ઽદૃઅ), ફૉઽ+ઑ પીળથ ગલૃz ગૉ  મઅફૉ ઑગમૂS ��લૉ 

઼ઽીફયૃૄુદફૂ વીઙથૂ પળીષૉ ઝૉ, ઞૉ "?ઽ4નૂ-જૂફૂ યીઊ યીઊ" (યીળદૂલ્ ઇફૉ 
જૂફૂ યીઊક ઝૉ) સDન઼રૄઽરીઅ ;લગદ ધીલ ઝૉ. ુષગી઼સૂવ નૉસ્ ષNજૉ 

યીઊજીળી ઇફૉ ઼ઽીફૃયૄુદફી ઈનસ^ દૉરફી રફરીઅ ષ઼ૉવી ઽદી ઇફૉ દૉક દૉફૂ 
દળભ ઼અબૄથC ઼રુબCદ ઽદી. ફૉઽ+ઑ ઇ�લઅદ ય્શીયીષૉ રીફૂ વૂપૃઅ ગૉ  ઑગ 
઼રીઞષીનૂ ઼ીધૂ નૉસ મૂS બળ ઈLરથ ગળૉ  ફઽx, ઇફૉ ઙરૉ દૉષી ઼અsઙ્રીઅ, 
?ઽરીવલફૂ મળભફૂ ઇયૉ� નૂષીવ બીઝશ દૉરફૉ ઼વીરદૂ ઇફૃયષીદૂ ઽદૂ. ઈ 

મઅફૉ મીમદ્ જૂફફી ઉળીની ઇફૉ વdગળૂ ઼#રદી ઇઅઙૉ ઘૄમ યૄવયળૉવૂ ઙથદળૂ 
઼ીુમદ ધઊ. જૂફૉ બજીષૂ બીણૉવી ુષષીન"$દ ુષ$દીળ્ રીડૉ  જૂફફૉ 
બણગીળષીફી - યીળદૂલ વdગળફૉ દૉરથૉ ઈબૉવી લીનઙીળ ઈનૉસ "દૉરફૉ 

(જૂફીકફૉ) મઽીળ ભ�ગૂ ન્"ફી - દૉરફી ઊળીનીફૂ Sથ ધદી, જૂફૉ બથ ઼ીર્ 

યલઅગળ ઽૃરવ્ સP ગલ^.[૩૱] 

� 2ઽૉળ ઞફદીફી નસ)ફ રીડૉ  ફૉઽ�ફૃઅ ઇઅુદર નસ)ફ, 1964 

            ઙથદળૂફી ?નષ઼્રીઅ, યીળદફી ઋYળ-બૄષC ુષ$દીળરીઅ જૂફફી 

ઇુદLરથધૂ યીળદફૂ વdગળૂ ફમશીઊ ઝદૂ ધઊ ઙઊ, જૂફફૃઅ વdગળ ઝૉગ 
ઈ઼ીર ઼ૃપૂ બઽMજૂ ઙલૃઅ ઽદૃઅ. નૉસફી ઼અળ#થ ��લૉ ઇબૄળદી Uલીફ ઇઅઙૉ દૉરફૂ 
઼ળગીળફૂ ;લીબગબથૉ ડૂગી ધઊ, ઇફૉ ફૉઽ+ફૉ નૉસફી ઼અળ#થ �પીફ ?Liફી 

રૉફફફૉ મળદળભ ગળષીફૂ ઇફૉ લૃ.ઑ઼. વdગળફૂ રનન લીજષીફૂ ભળઞ બણૂ. ઈ 
દળભ ફૉઽ+ફૃઅ $ષી$�લ ઑગપી+અ  મઙણદૃઅ જીRલૃઅ, ઇફૉ દૉરથૉ 1963ફી ચથી 
ર?ઽફી $ષી$�લ બીઝૃઅ  રૉશષષી રીડૉ  ગીdરૂળરીઅ ઙીશષી બQી. ગૉડવીગ 

ઉુદઽી઼ુષનૉઑ ઈડવૂ ફીડગૂલ તમૉ દૉરફૃઅ $ષી$�લ ગધશષી બીઝશ જૂફૉ 
યીળદ બળ ઈLરથ ગલૃz, ઑ મીમદફ્ ઈચીદ ઇફૉ ઼અદીબ દધી ુષWી઼ચીદફૂ 

વીઙથૂ ઞષીમનીળ ઙથીષૂ ઽદૂ.[૩૯] 1964ફી રૉ ર?ઽફીરીઅ ગીdરૂળધૂ બીઝી 

ભલીC મીન, ફૉઽ+ફૉ ઑગ $ડ9 ્ગ (ળગદઞ રૄઝીC) ઇફૉ બીઝશધૂ �નલળ્ઙફ્ ઽૃરવ્ 
ઈ;લી ઽદી. 27 રૉ 1964ફી ષઽૉવૂ ઼ષીળૉ  દૉરફૃઅ ઇષ઼ીફ ધલૃઅ. ?નRઽૂફૂ 
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ઙવૂક ઇફૉ ળ$દી બળ દૉર ઞ ઇઅુદર ઼અ$ગીળફી $ધશ બળ ઋરડૂ બણૉવી 

ઽSળ્ફી ઽSળ્ સ્ગ"$દ વ્ગ્ફૂ ઽીઞળૂરીઅ લરૃફી ફનૂફી ુગફીળૉ  સીઅુદષફરીઅ 
?ઽઅ નૃ ુષુપ રૃઞમ ફૉઽ+ફી ઇઅુદર ઼અ$ગીળ ગળષીરીઅ ઈ;લી ઽદી.' 

�  ષીળ઼્ 

ઐRણુષજ, વઅણફરીઅ ફૉઽ+ફૂ �ુદરી. 

યીળદફી બઽૉવી ષણી�પીફ ઇફૉ ુષનૉસ�પીફ ઽ્ષીફી 
ફીદૉ, ઞષીઽળવીવ ફૉઽ+ઑ રઞમૄદ ુષનૉસ ફૂુદ ઼ીધૉ 
ઈપૃુફગ યીળદફૂ ઼ળગીળ ઇફૉ ળીઞગૂલ ઼અ$ગૅુદફૉ 

ઈગીળ ઈબષીરીઅ રૃpલ યૄુરગી યઞષૂ ઽદૂ. "ીmલ 

યીળદફી ઼ૐધૂ નૄળફી ઘૄથીફી મીશગ ઼ૃપૂ ુસ#થ 
બઽMજીણદૂ, �ીધુરગ ુસ#થ ઼ીષCુ%ગ ળૂદૉ બૄ+અ  
બીણષીફૂ ;લષ$ધી ઌયૂ ગળષી રીડૉ  દૉરફૂ �સઅ઼ી ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. પ કવ 

ઊુ4ણલી ઊુ4$ડ�ૄડ કભ રૉ?ણગવ ઼ીલુ4઼ટ[૪૨], પ ઊુ4ણલફ ઊુ4$ડ�ૄડ઼ 

કભ ડૈગફ્વ્=,[૪૩] ઇફૉ પ ઊુ4ણલફ ઊુ4$ડ�ૄડ઼ કભ રૈફૉઞરૉ4ડ ઞૉષૂ 
ુષW-ગ#ીફૂ સોુ#ુથગ ઼અ$ધીકફી ુષગી઼ રીડૉ  બથ ફૉઽ+ફૂ ુસ#થફૂુદ 

ષઘીથીલ ઝૉ. 

 
યીળદફૂ બઝીદ Sુદક/ષઅસફી ઼રનૃીલ્, વચૃરદૂક, ર?ઽવીક, ઇફૃ઼ૄુ જદ 

Sુદ ઇફૉ ઇફૃ઼ૄુજદ ઞફSુદફી વ્ગ્ફૉ ઼રીફ દગ્ ઇફૉ ઇુપગીળ્ બૄળીઅ 
બીણષી રીડૉ  ઽગીળી�રગ બઙવીઅPબૉ ઑગ ;લીબગ ;લષ$ધી ઌયૂ ગળષીફૃઅ |ૉલ બથ 
ફૉઽ+ફૉ ભીશૉ Sલ ઝૉ.[૪૪][૪૫]. ઼રદીષીનૂ ઼રીઞ રીડૉ  ફૉઽ+ફ્ �ૉર ઑડવ્ 

ઋ�ગડ ઽદ્ ગૉ  દૉરથૉ ર?ઽવીક ઇફૉ ઇ4લ ગજણીલૉવી ષઙ^ ઼ીરૉ ધદી ;લીબગ 
યૉનયીષ્ ુફષીળષી રીડૉ , ુ ફષીળષીફ્ �લ�ફ ગળષી રીડૉ  

ળી89દઅ%ફૉ ગીલCળદ ગલૃz[૪૬], યવૉ દૉરફૉ દૉરફી =ષફગીશ 

નળmલીફ દૉરીઅ મઽૃ રલીC?નદ ઼ભશદી �ીV ધઊ. 

 
દૉ ઋબળીઅદ, ફૉઽ+ ઑગ �ઘળ ળી89ષીનૂ ઽદી, ઞૉફીધૂ 
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�ૉળીઊફૉ દૉરથૉ યીળદૂલ્ ષNજૉ ઼ીરી4લદી બળ યીળ રૄગૉ , ઝદીઅ �ીઅુદલ 

ુષુષપદીફૂ બથ ગનળ ગળૉ , ઑષૂ ફૂુદક ઇરવરીઅ રૄગૂ. $ષદઅ%દી બઝૂફી 
ઙીશીરીઅ ઈ મીમદ ુષસૉહPબૉ રઽ:ષફૂ ળઽૂ, ગીળથ ગૉ  ઽષૉ ુJ?ડસ ઼ીKીઞલ 

યીળદૂલ ઋબઘઅણરીઅધૂ બીઝૃઅ  ઽડૂ ઙલૃઅ ઽદૃઅ, ઞૉધૂ �ીનૉુસગ ઈઙૉષીફ્ફૉ બ્દીફી 
઼ીરી4લ નૃdરફ ઼ીરૉ ઑગમૂSફૂ કધૉ ળઽૉષીફૂ ઞPળ ળઽૂ ફઽ્દૂ. ઼અ$ગૅુદફી 
યૉનયીષ્ ઇફૉ ઘી઼ દ્ યીહીફી યૉનધૂ ફષી ળી89ફૂ ઑગદીફૉ sઘર દ્ ઽદૃઅ ઞ, 
બથ ફૉઽ+ઑ ફૉસફવ મૃગ ડ9$ડ ઇફૉ ળી89 ૂલ ઼ી?ઽ�લ ઐગૉણરૂ ઞૉષી ગીલCLર્ સP 

ગલીC; ઞૉ $ધીુફગ ઼ી?ઽ�લફૉ મૂ= યીહીરીઅ ઇફૃષીનફૉ �્�઼ીઽફ ઈબદી ઽદી 
ઇફૉ ઞૃની ઞૃની ુષ$દીળ્/�નૉસ્ ષNજૉ ઈ ઼ીર"ૂફી ુષુફરલ રીડૉ  બથ લ્jલ 

;લષ$ધી ગળદી ઽદી. ઑગઞૄડ, ઑગદી�ૉરૂ યીળદ મફીષષીફી �લ�ફરીઅ ફૉઽ+ઑ 

જૉદષથૂ ઈબદીઅ ગ<ૃઅ ઽદૃઅ, "઼અઙ?ઢદ, ઼ૃ"ુધદ ધીક ઇધષી દ્ ુષફીસ 

$ષૂગીળ્."[૪૭] 

� �મારકો�મારકો�મારકો�મારકો 

ઞષીઽળવીવ ફૉઽ+ફૂ $રૅુદરીઅ 1989રીઅ લૃઑ઼ઑ઼ઈળૉ(USSR) �ઙડ ગળૉવૂ 

$રીળગ ?ડુગડ 

ઞષીઽળવીવ ફૉઽ+ઑ ઈ=ષફ યીળદરીઅ ઑગ ન8ીઅદPબ $ધીફ ય્ઙ;લૃઅ ઽદૃઅ ઇફૉ 
ુષWયળરીઅ બથ બ્દીફી ઈનસCષીન ઇફૉ રૃ�઼�ૂબથી રીડૉ  ;લીબગ ળૂદૉ 
�સઅ઼ીબી% ળ<ી ઽદી. =ષફયળ દૉરથૉ ઈનળૉવી મીશગ્ ઇફૉ લૃષીફ્ફી 

ગRલીથ, ુસ#થ ઇફૉ ુષગી઼ફીઅ ગીલ^ દૉર ઞ ઋ�ગડ �ૉરફૂ લીનરીઅ યીળદરીઅ 

દૉરફ્ ઞ4ર?નષ઼, 14 ફષૉmમળ, મીશ?નફ દળૂગૉ  ઋઞષીલ ઝૉ. યીળદયળરીઅ 
મીશગ્ દૉરફૉ જીજી ફૉઽ+ દળૂગૉ  લીન ગળૉ  ઝૉ. ફૉઽ+ ગ!"ૉ઼ ફૂ ઑગ વ્ગુ�લ ઝુમ 

બથ ઝૉ, ઞૉફૂ $રૅુદફૉ બ# ષીળઅષીળ ઋઞ;લી ગળૉ  ઝૉ. ગ!"ૉ઼ફી ફૉદીક ઇફૉ 

ગીલCગદીCક દૉરફૂ બઽૉળષૉસફૂ સોવૂફૃઅ, ઘી઼ ગળૂફૉ ઙીઅપૂ ડ્બૂ ઇફૉ દૉરફૂ 
ળૂદયીદફૃઅ ચથૂષીળ ઇફૃગળથ ગળદી sષી રશૉ ઝૉ. ફૉઽ+ફી ઈનસ^ ઇફૉ 
ફૂુદક ઈઞૉ બથ ગ!"ૉ઼ બીડfફી રૈુફભૈ$ડ્ (ગીલCફૂુદફૉ વઙદૃઅ Sઽૉળફીરૃઅ) 

ઇફૉ દૉફી ઽીનCPબ ળીઞગૂલ ?ભવ઼ભૄૂફૉ ઈગીળ ઈબૉ ઝૉ. દૉરફૂ બૃ%ૂ ઊુ4નળીફૉ 
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ગ!"ૉ઼  બ# ઇફૉ ળી89 ૂલ ઼ળગીળફૂ ઈઙૉષીફૂ વૉષીરીઅ દૉરફી ષીળ઼ ઽ્ષીફૃઅ 

યીષફી�રગ sણીથ ચથી ઇઅસૉ ુફુરY ળ<ૃઅ ઽદૃઅ. 

 
ફૉઽ+ફી =ષફ બળ ઇફૉગ ન$દીષૉ= ુજ%્ મ4લીઅ ઝૉ. દૉરફૉ ?ભRર્રીઅ ગીRબુફગ 
બી% દળૂગૉ  બથ ુજદળષીરીઅ ઈ;લી ઝૉ. દૉરફૂ યૄુરગી %થ ષઘદ ુફયીષફીળ 
ળ્સફ સૉઢફી ઇુયફલફૉ ગનીજ �રીથયૄદ રીફૂ સગીલઆ દૉરથૉ ?ળજીણC  

ઑડફમઙCફૂ 1982ફૂ ?ભRર ઙીઅપૂ રીઅ, ફૉઽ+ફી પ ?ણ$ગષળૂ કભ ઊુ4ણલી 
બૃ$દગ ઈપી?ળદ dલીર મૉફૉઙવફૂ 1988ફૂ ડૉ ુવુષટફ |ૉથૂ યીળદ ઑગ ઘ્ઞ 
રીઅ, ઇફૉ પ વી$ડ ણૉટ કભ ળીઞ ફીરફૂ 2007ફૂ ડૉ ુવુષટફ ?ભRરરીઅ ફૉઽ+ફૂ 

યૄુરગી યઞષૂ ઝૉ.[૪૮] ગૉદફ રઽૉદીફૂ ?ભRર ઼ળનીળ રીઅ ફૉઽ+ફૂ યૄુરગી 
મૉ4Sુરફ ુઙવીફૂઑ યઞષૂ ઽદૂ. ઇઅઙદ ળૂદૉ ફૉઽ+ફૉ સૉળષીફૂ બઽૉળષીફૃઅ બ઼અન 

ઽદૃઅ, ઇફૉ ઈઞૉ બથ ઋYળ યીળદરીઅ દૉફૉ ખબજી?ળગ બઽૉળષૉસ ઙથષીરીઅ ઈષૉ 

ઝૉ; દૉરફૂ ઘી઼ �ગીળફૂ ડ્બૂફૉ દૉરફૃઅ ફીર ઈબષી ઋબળીઅદ ઇરૃગ �ગીળફી 
ઞગૈૉ ડ રીડૉફૂ દૉરફૂ બ઼અનફી રીફરીઅ ઑ ઞગૈૉડફૉ બથ ફૉઽ+ ઞગૈૉડ ફીર ઈબષીરીઅ 
ઈ;લૃઅ ઝૉ. 

 
ફૉઽ+ફૂ $રૅુદરીઅ યીળદયળરીઅ ઇફૉગ Sઽૉળ ઼અ$ધીક/ઊુ4$ડ�ૄડ્ ઇફૉ $રીળગ્ 

ફૉઽ+ફી ફીરૉ ગળષીરીઅ ઈ;લી ઝૉ. ?નRઽૂફૂ ઞષીઽળવીવ ફૉઽ+ લૃુફષુ઼Cડૂ 
યીળદફૂ ઼ૐધૂ �ુદુvદ લૃુફષુ઼Cડૂકરીઅફૂ ઑગ ઝૉ. રૃઅમઊ ફ=ગફૃઅ 
ઞષીઽળવીવ ફૉઽ+ મઅનળ ઑગ ઈપૃુફગ મઅનળ ઇફૉ ઙ્નૂ ઝૉ ઞ ૉ ઘૄમ ર્ડી ગીઙ^ 

(રીવ઼ીરફ) ઇફૉ ષઽીથ્ફૂ ઼ીળૂ ઑષૂ ઇષળઞષળ રીડૉ  ?ણટીઊફ ગળષીરીઅ 

ઈ;લૃઅ ઝૉ. ?નRઽૂફૃઅ ફૉઽ+ફૃઅ ળઽૉઢીથ ઽષૉ ફૉઽ+ રૉર્?ળલવ mલૃુટલર ઇફૉ 
બૃ$દગીવલ દળૂગૉ  Sશષષીરીઅ ઈ;લૃઅ ઝૉ. ઈફઅનયષફ ઇફૉ $ષળીઞયષફ ઘીદૉફી 
ફૉઽ+ બ?ળષીળફીઅ ચળ્ફૉ બથ ફૉઽ+ ઇફૉ દૉરફી બ?ળષીળફી ષીળ઼ીફી $રીળગ Pબૉ 

Sશષષીરીઅ ઈ;લીઅ ઝૉ. ઇરૉ?ળગફ �ૉ4ણટ ઼ુષC઼ ગુર?ડ (AFSC) Aીળી 

1951રીઅ દૉરફૉ ફ્મવ સીઅુદ બૃળ4ગીળ રીડૉ  ફીરીઅ�ગદ ગળષીરીઅ ઈ5લી 

ઽદી. 


