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પે્રરણા પાથેય વિશે... 
 

નમસ્કાર, 
   સારસ્વત મમત્રો. 
                      ઓક્ટોબર માસના પ્રારંભે જ શક્ક્તની ભક્ક્ત અને ભક્ક્તની શક્ક્તન  ંનવરામત્ર 
પવવ શરૂ થવા જઈ રહ્  ંછે ત્યારે આપ સૌને નવરામત્ર પવવની ખબૂ ખબૂ શ ભકામનાઓ. 
                       ગત ૨૫ સપ્ટેમ્બર એટલ ેકે ભારતીય જનસઘંના નેતા શ્રી પડંિત દીનદયાળ 
ઉપાધ્યાયની જન્મમતમથના ં ડદનથી ૦૨ ઓક્ટોબર એટલ ે કે મહાત્મા ગાધંીજીની જન્મમતમથ સ ધી 
આપણે સૌ 'સ્વચ્છતા અને સામાજજક સમરસતા' સપ્તાહની ઉજવણી અંતગવત મવમવધ પ્રવમૃિઓ 
ખબૂ જ સ દંર રીતે શાળાકક્ષાએ કરી રહ્ા ંછીએ. પ્રથમ સત્રાતં પડરક્ષા શરૂ થવાના ંગણતરીના 
ડદવસો જ બાકી રહ્ા ં છે ત્યારે ઓક્ટોબર માસના આ અંકમા ં ડદન મડહમા, બાળકો માટે મવમવધ 
ભાષાઓમા ંસાતવારના નામ,ગણણત ગમ્મત અને વ્યક્ક્ત મવશેષમા ંઆપણા ં રાષ્ટ્રમપતા મહાત્મા 
ગાધંીજીની જીવનગાથાની મવશેષ પ ક્સ્તકા આ અંક સાથે અમે આપ સૌ સમક્ષ પ્રકામશત કરી રહ્ા ં
છીએ. 
                       પ્રથમ સત્રન  ંઅંમતમ 'પે્રરણા પાથેય'  ઇ-મેગેઝીન ઓક્ટોબર માસના તતૃીય 
સપ્તાહમા ં 'ડદવાળી મવશેષ' અંક પ્રકામશત કરીશ .ં ડદવાળી પવવ મવશેષ અંક માટે જો આપ 
ગ જરાતની પ્રાથમમક શાળાના ંબાળકો માટે કોઈ લેખ,પ્રવમૃિ શેર કરવા ઇચ્છતા ં હો તો અમને 
નીચેના ઇ-મેઈલ આઈિી અથવા વ્હોટસેપ નબંર પર આપન  ંનામ, શાળા સરનામા ંસાથે ૧૦ 
ઓક્ટોબર પહલેા ંમોકલી આપશો. 
       આપના ંઆ પ ક્સ્તકા અંગ ેનાવીન્ય સ ચન હોય તો જરૂર જણાવશો એ અપેક્ષા. 

આભાર. 
  

 
 
 
 
 
 
 

                           
           ગૌરવ પટેલ                                 નાહિદ લલગારી 
           (મ.શિક્ષક)                                   (મખુ્ય શિક્ષક) 
     શ્રી રાભડા પ્રા. િાળા                           શ્રી ચદંવાણા પ્રા. િાળા 
    તા. રાજુલા જી. અમરેલી                       તા. માગંરોલ  જી. જુનાગઢ 
   gpatel7171@gmail.com                     nahid.ligari@gmail.com 
        97275 71009                             98258 70701 
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૦૧   
જાણવા જેવ ું 
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જાણવા જેવ ું 
 

 
એકડે એક....... 

  અંગ્રેજી હિન્દી રોમન ગજુરાતી 
એકડે એક સૌનો ઈશ્વર એક, પથૃ્વી એક 1 १ I ૧ 

બગડે બે ચાાંદો સરૂજ બે, કાન દરેકને બે 2 २ II ૨ 

ત્રગડે ત્રણ શિવનેત્ર ત્રણ, કાળ પણ ત્રણ 3 ३ III ૩ 

ચોગડે ચાર પશ ુપગ ચાર, આપણા વેદ ચાર 4 ४ IV ૪ 

પાાંચડે પાાંચ િાથની આંગળી પાાંચ, પાાંડવ પણ પાાંચ 5 ५ V ૫ 

છગડે છ માખીના પગ છ, ત્રપલ ુપણ છ 6 ६ VI ૬ 

સાતડે સાત મેઘધનષુ્ય રાંગ સાત,વાર પણ સાત 7 ७ VII ૭ 

આથડે આઠ હદિા ખણૂા આઠ, માકડી પગ આઠ 8 ८ VIII ૮ 

નવડે નવ ભક્તી પગશથયા નવ, આપણા નવ ગ્રિ 9 ९ IX ૯ 

એકડે મીંડે દિ િાથ પગ આંગળી દિ, અંક કુલ દિ 10 १० X ૧૦ 

 

 મધકુર ચૌિાણ ( M.A. B.Ed, UGC NET, GSLET ) 

 

   

અલગ અલગ ભાષામાાં સાતવારના નામ 

ક્રમ દેિી િાસ્ત્રીય 
ખ્રિસ્તી 

(અંગ્રેજી) 

મસુ્સ્લમ 
(ઉરુુ્) 

ઈરાની અરબી સાંસ્કૃત 

૧ રશવવાર સયુૂ Sunday આઈતવાર યકસમ્બા પ્વમલુ અિદ सप्तवासरः 
૨ સોમવાર ચાંદ્ર Monday પીર દોસમ્બા પ્વમલુ ઈરનેલ सोमवासरः 
૩ માંગળવાર માંગળ Tuesday માંગલ શત્રસમ્બા પ્વમલુ રસલૂાલા मंगलवासरः 
૪ બધુવાર સૌમ્ય Wednesday બધુ ચારસમ્બા પ્વમલુ અરબસા बुधवासरः 
૫ ગરુુવાર બિૃસ્પશત Thursday જુમેરાત પાંજસમ્બા પ્વમ લ ખમીસ गुरुवासरः 
૬ શકુ્રવાર ભગૃ ુ Friday જુમ્મા જુમા-આદીના પ્વમલુ જુમ્બા शुक्रवासरः 
૭ િશનવાર માંદ Saturday િશનચર સમ્બા-િફ્તા પ્વમર સબત शनिवासरः 
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કેલને્ડર કોલમ 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

01/10/2016 શનિવાર  બાલસભા બાલસભા આયોજિ 

08/10/2016 શનિવાર  ટેસ્ટ- 8 પરુ્ણ થયેલા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજિ 

15/10/2016 શનિવાર  હને્ડ-વોનશિંગ ડ ે હને્ડ-વોનશિંગ ડે ઉજવર્ી 

17/10/2016 સોમવાર  સત્ાાંત પરીક્ષા તારીખ: ૧૭/૧૦/૧૬ થી સત્ાાંત પરીક્ષા પ્રારાંભ 

28/10/2016 શકુ્રવાર  દિવાળી વેકેશિ તારીખ: ૨૮/૧૦/૧૬ થી ૧૭/૧૧/૧૬ (સાંભનવત) 

   www.edushareworld.in 

 

ઓકટોબર  – ૨૦૧૬ 

રનવ સોમ  માંગળ  બધુ  ગરુૂ  શકુ્ર  શનિ 

30 
Holiday  
દિવાળી 

31 
સરિાર પટેલ    

જયાંતી 
    

1 
બાલસભા 

2 
Holiday   

ગાાંધી જયાંતી 

3 
Regular 
  Class 

4 
Regular 
  Class 

5 
Regular 
  Class 

6 
Regular 
  Class 

7 
Regular 
  Class 

8 
મલુ્ાાંકન  
ટેસ્ટ - 8 

9 
Holiday   

નવશ્વ ટપાલ દિિ  

10 
Regular 

Class 

11 
 િશેરા 

12 
 મોહરમ 

13 
Regular 

Class 

14 
Regular 

Class 

15 
હને્ડ-વોનશિંગ ડે  

16 
Holiday 

17 
સત્ાાંત પરીક્ષા  

18 
સત્ાાંત પરીક્ષા  

19 
સત્ાાંત પરીક્ષા  

20 
સત્ાાંત પરીક્ષા  

21 
આઝાિ દહિંિ 

ફૌજ દિિ  

22 
સત્ાાંત પરીક્ષા  

23 
Holiday 

24 
Regular 

Class 

25 
Regular 

Class 

26 
Regular 

Class 

27 
Regular 

Class 

28 
ધિતેરસ 

દિવાળી વેકેશિ  

29 
કાળી ચૌિશ 

દિવાળી વેકેશિ   
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રીય સ્િચૈ્છિક રક્તિાન દિિસ ૧૬ ઓક્ટોબર વિશ્વ ખાદ્ય દિિસ 

૨ ઓક્ટોબર 
મહાત્મા ગાાંધીજી ૧૭ ઓક્ટોબર સ્િામી રામતીર્થ 
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ૧૮ ઓક્ટોબર ર્ોમસ આલ્િા એદિસન 

૩ ઓક્ટોબર કાિચ્બબની ગાાંગલુી ૧૯ ઓક્ટોબર મનષુ્ટ્ય ગૌરિ દિન 

૪ ઓક્ટોબર શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ િમાથ ૨૦ ઓક્ટોબર ગોિધથનરામ વિપાઠી 
૫ ઓક્ટોબર આંતરરાષ્ટ્રીય વશક્ષક દિન ૨૧ ઓક્ટોબર ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તક મ ાંિળ 

૬ ઓક્ટોબર મેઘનાર્ સાહા ૨૨ ઓક્ટોબર વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ 

૭ ઓક્ટોબર ગરુુ ગોવિિંિવસિંહ ૨૩ ઓક્ટોબર નેલી સેનગપુ્ત 

૮ ઓક્ટોબર ભારતીય િાયસેુના દિિસ ૨૪ ઓક્ટોબર સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રસાંઘ દિન 

૯ ઓક્ટોબર વિશ્વ ટપાલ દિિસ ૨૫ ઓક્ટોબર મદુૃલા ગગથ 
૧૦ ઓક્ટોબર માનવસક સ્િાસ્્ય દિિસ ૨૬ ઓક્ટોબર ગણેશશાંકર વિદ્યાર્ી 
૧૧ ઓક્ટોબર િશેરા-વિજયાિશમી ૨૭ ઓક્ટોબર િાઘબારસ 

૧૨ ઓક્ટોબર મહોરમ ૨૮ ઓક્ટોબર ધનતેરસ 

૧૩ ઓક્ટોબર ભલૂાભાઈ િેસાઈ ૨૯ ઓક્ટોબર કમલાિેિી ચટ્ટોપાધ્યાય 

૧૪ ઓક્ટોબર લાલા હરિયાળ ૩૦ ઓક્ટોબર દિિાળી 
૧૫ ઓક્ટોબર ગ્લોબલ હને્િ િોવશિંગ િે ૩૧ ઓક્ટોબર સરિાર િલ્લભભાઈ પટેલ 
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૦૧ ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રીય સ્વૈચ્છિક રક્તદાન દદવસ 
          ભારતમાાં રાષ્ટ્રીય રક્તદાન દદવસની ઉજવણી દર વર્ષે  
૦૧ ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાાં આવે િે. આ દદવસની  સૌ  

પ્રથમ ૦૧ ઓક્ટોબર ૧૯૭૫ ના રોજ ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ 

બ્લિ રોસફયઝુન એડિ ઇમ્યનુોહૈમે ટોલોજી દ્વારા ઉજવણી  

કરવામાાં આવે િે. ઇન્ડિયન સોસાયટી ઓફ બ્લિ રોસફયઝુન  

એડિ ઇમ્યનુોહૈમેટોલોજી સાંસ્થાની સ્થાપના ૨૨ ઓક્ટોબર, ૧૯૭૧ ના  

રોજ જે.જે.જોલી અને મમ.ક.સ્વરૂપ દિસેનના નેતતૃ્વમાાં થઈ. 
       દેશભરમાાં દરેક લોકોને સ્વૈચ્છિક રક્તદાનના મહત્વ અને જાગતૃ કરવાનો મખુ્ય 
ઉદે્દશ િે. જરૂદરયાતમાંદ દદીને તાત્કાલલક રક્તદાન કરી જરૂદરયાત પરૂી પાિવી.રક્તનો 
બ્લિબેંકમાાં સ ાંગ્રહ રાખી તાત્કાલલત સમયે રક્ત પરુૂાં પાિવુાં.આ ઉપરાાંત જે લોકો સ્વસ્થ િે 
િતાાં પણ રક્તદાન નથી કરતાાં તે લોકોને જાગતૃ કરી રક્તદાન કરવા પ્રોત્સાદહત કરવા. 
કોઈપણ અપેક્ષા રાખ્યા મવના રક્તદાન કરી કોઈનુાં જીવન બચાવવાની પ્રદિયામાાં 
માનવતાનુાં મહાન અને મહત્વપણૂણ ભાગ િે. 
        સ્વૈચ્છિક રક્તદાતાઓના રૂપે મિપરુા,તમમલનાડુ,પમિમ બાંગાળ અને મહારાષ્ટ્ર 
રાજ્યોને રાષ્ટ્રીય સ્તરનુાં ગણવામાાં આવે િે. સ્વૈચ્છિક રક્તદાન દદવસ સમાજમાાં રક્તદાનને 
લઈને ફેલાયેલાાં ભ્રમોને દૂર કરવાનુાં કાયણ કરે િે. 
રક્તદાનની મખુ્ય વાતો : 
 કોઈ પણ સ્વસ્થ વ્યક્ક્ત જેની ઉંમર ૧૮ થી ૬૦ વર્ષણની િે અને જેનુાં વજન ૪૫ દકગ્રા કરતાાં 

વધ ુિેતે રક્તદાન કરી શકે િે. 
 મનષુ્ટ્યનાાં શરીરમાાં લોહી બનવાની પ્રદિયા હરહાંમેશ ચાલતી રહ ે િે અને રક્તદાનથી કોઈ 

નકુશાન થત ુાં નથી. 
 એકવારમાાં ૩૫૦ મીલીગ્રામ રક્ત આપી શકાય િે આની પમૂતિ શરીરમાાં ૨૪ કલાકમાાં થઈ જાય 

િે અને ગણુવત્તાની પમૂતિ ૨૧ દદવસોની અંદર થાય િે. 
 આપણાાં શરીરમાાં લોહીની રચના એવી િે કે સમામવષ્ટ્ઠ રેિ બ્લિ સેલ િણ માસમાાં સ્વયાં જ   

મરી જાય િે, માટે પ્રત્યેક સ્વસ્થ વ્યક્ક્ત િણ મદહનામાાં એકવાર રક્તદાન કરી શકે િે. 
     જે વ્યક્ક્ત મનયમમત રક્તદાન કરે િે તેને હ્રદય સાંબાંધી લબમારીઓ થવાનુાં જોખમ ઓછાં રહ ેિે. 

* * * 
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૦૨ ઓક્ટોબર મહાત્મા ગાાંધીજી 
 

               યગુ પ્રવતણક દ્દ્રષ્ટ્ટા તેમજ મવશ્વમાનવ તરીકે  

નામના પ્રાપ્ત કરનાર ભારતીય સપતૂ પજૂ્ય મહાત્મા ગાાંધી 
નુાં જીવન એટલે ખલુ્લી દકતાબ, નવતર પ્રયોગશાળા અને  

જીવનના જ્ઞાન – મવજ્ઞાનનો ખજાનો. ઈ.સ. 1869 ની બીજી  

ઓક્ટોબરે પોરબાંદરમાાં મોહનદાસનો જડમ થયો હતો.  
તેમની માતાનુાં નામ પતુળીબાઇ અને મપતા કરમચાંદ ગાાંધી હતા. તમેના મપતા 
રાજકોટમાાં દીવાન હતા. મોહનદાસ િણ ભાઈઓમાાં સૌથી નાના હતા. રાજકોટની 
આલ્રેિ હાઇસ્કલૂમાાં તેમણે મદેરક પાસ કરી હતી. પિી એક સિ સધુી ભાવનગરની 
શામળદાસ કોલેજમાાં અભ્યાસ કરીને 1888 માાં લાંિન ગયા અને ત્યાાં કાયદાશાસ્ત્રનો 
અભ્યાસ કયો. િણ વર્ષે ત્યાાંથી તેઓ બેદરસ્ટર થઈને ભારત આવ્યા. શાળામાાં ભણતા 
ત્યારે તેમણે હદરિાંદ્ર નાટક જોયુાં. આ ઉપરાાંત તેમને ‘શ્રવણ મપતભૃક્ક્ત’ પસુ્તક ખબૂ 
ગમી જતા વારાંવાર વાાંછયુાં. આ બાંને બાબતની તેમના પર ઊંિી અસર થઇ. પોત ે
પણ આજીવન સત્યને માગ ેચાલશે એવો તેમણે દ્દ્રઢ સાંકલ્પ કયો. ઈ.સ. 1883 માાં 
તેમના લગ્ન થયા. તેમની પત્નીનુાં નામ કસ્તરુબાઈ હત ુાં. 
            મોહનદાસે મુાંબઈમાાં વકીલાત કરી પણ અનકુળૂ ન આવતા તેઓ પાિા 
રાજકોટ આવી ગયા. પિી, પોરબાંદરના એક વેપારીનો મકુદમો આદરકામાાં ચાલતો 
હતો તેના કામ અંગ ેનોકરી મળતા તેઓ આદરકા ઊપિી ગયા. આદરકામાાં નાતાલની 
કોટણમાાં તેઓ સૌપ્રથમ ભારતીય વકીલ હતા. ત્યાાં યરુોમપયનો આપણા દેશના લોકોને 
વારાંવાર અપમામનત કરતા. મોહનદાસ ેઘણી વાર તેમનો ભોગ બનવુાં પિ્ુાં. 
                એક વખત તેમણે આગગાિીમાાં મસુાફરી માટે પ્રથમ વગણની દટદકટ 
લીધી હતી. કાળાગોરાના ભેદની નીમતન ે કારણે તેમને પ્રથમ વગણના િબામાાંથી 
હિધતૂ કરીને ઉતારી મકૂ્યા. આમ વારાંવાર તેમન ેઅપમામનત થવુાં પિ્ુાં. આ બધુાં 
તેમને અસહ્ય લાગ્યુાં. પદરણામ ે તમેણે દહિંદીઓ પ્રત્યે થતા આવા અત્યાચારો સામે 
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માથુાં ઊંચકવાનો મનણણય કયો. રાંગભેદની નીમતને મળૂમાાંથી ઉખેિીને ફેંકી દેવા દ્દ્રઢ 
મનધાણર કયો. તેમણે ત્યાના મતામધકાર રદ કરવાના મવરોધમાાં ‘નાતાલ ઇન્ડિયન 
કોંગ્રેસ’ ની સ્થાપના કરી. પિી તેઓ ભારત પાિા આવ્યા અને ભારતમાાં લોકો સામ ે
આદરકાના ગોરાઓની પોલ ઉઘાિી પાિી. તથેી અંગ્રેજો લખજાયા. 
                 ભારતમાાં એક સાદા – સામાડય – માણસની જેમ તેઓ ફયાણ. ઠેરઠેર 
તેમણે લિદટશ સરકારના રાંગઢાંગ જોયા. લોકોના દુ:ખ જાણ્યા. પદરણામે તેમણ ે
અમદાવાદમાાં ‘કોચરબમાાં સત્યાગ્રહ આશ્રમ’ ની સ્થાપના કરી.તેમણે સરકારની 
અડયાયી નીમત સામે અદહિંસક આંદોલનો શરુ કયાણ. ભારતમાાંથી દલક્ષણ આદરકા જેવા 
દેશોમાાં મજૂરો પરૂા પાિવાની લગરમમટ પ્રથા રદ કરાવીન ેતેમણ ેસરકાર સામ ેપહલેો 
મવજય મળેવ્યો. જનતાન ેઅદહિંસક રીત ે પ્રમતકાર કરવાના પાઠ શીખવાિીન ે તૈયાર 
કરી. તેમણ ે ‘નવજીવન’ સાપ્તાદહક દ્વારા નવી ચેતના જગાવી; આંખ દેશમાાં 
અસહકારનો જુવાળ પ્રગટયો. લોકોને સરકારી નોકરીઓમાાંથી રાજીનામાાં અપાવીન ે
દરેક મવદેશી ચીજવસ્તઓુનો બદહસ્કાર કરાવ્યો. મવદેશી કાપિની હોળી કરાવી. શાળા 
કોલેજોને તાળા મરાવ્યા અને એ રીતે આખા દેશન ે આળસ મરિાવી ઊભો કયો. 
કોંગ્રેસના 1 કરોિ સભ્યો બનાવી 1 કરોિ રૂમપયાનુાં ભાંિોળ ઉઘરાવવાનો તથા 20 
લાખ ચરખા ગુાંજતા કરવાનો ભગીરથ પ્રયત્ન આદયો. 
                       દેશની ગરીબ પ્રજાની કરુણ દશા જોઈ તેમણે પહરેણ અને 
ટોપીનો ત્યાગ કયો. માિ ટૂાંકી પોતિી પહરેીને સાદાઈની આરાધના શરુ કરી અને 
ત્યારથી તેઓ મહાત્મા ગાાંધી અને આગળ જતા ‘બાપ’ુ ના હુલામણા નામ ે પ્રત્યેક 
ભારતવાસીના હૈયામાાં વસી ગયા. 
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૦૨ ઓક્ટોબર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી 
               શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો જડમ ૦૨ ઓક્ટોબર,  

૧૯૦૧ ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશના વારાણસીથી સાત માઈલ દૂર  

એક નાના રેલ્વે ટાઉન, મગુલસરાયમાાં થયો હતો. જયારે  

લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી દોઢ વર્ષણનાાં હતા ત્યારે તેમનાાં મપતાનુાં  

દેહાાંત થઈ ગયુાં હત ુાં. ઉછચ મવદ્યાલયનુાં મશક્ષણ વારાણસીમાાં  

તેમનાાં કાકાને ઘરે રહી પણૂણ કયુું. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીન ે 

‘નડહ’ેના નામથી બોલાવતા હતા. 
           લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી મવદેશી ગલુામીમાાંથી આઝાદી માટે દેશના સાંઘર્ષણમાાં 
વધારે રસ દાખવવા લાગ્યા. તેઓ ભારતમાાં લિદટશ શાસનનુાં સમથણન કરી રહલેા 
ભારતીય રાજાઓની મહાત્મા ગાાંધી દ્વારા કરાયેલી મનિંદાથી અત્યાંત પ્રભામવત થયા 
હતા. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયારે માિ ૧૧ વર્ષણનાાં હતા ત્યારથી જ તેમણે રાષ્ટ્રીય 
સ્તરે કાંઈક કરવાનુાં મનમાાં મવચારી લીધુાં હત ુાં. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જયારે ૧૬ વર્ષણનાાં 
હતા ત્યારે અસહયોગ આંદોલનમાાં જોિાયા હતા. 
           લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી લિદટશ શાસનની અવજ્ઞામાાં સ્થામપત કરાયેલી ઘણી 
રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાનોમાાંથી એક કાશી મવદ્યાપીઠમાાં સામેલ થયાાં હતા. અહીં તેઓ મહાન 
મવદ્વાનો તેમજ દેશના રાષ્ટ્રવાદીઓના પ્રભાવમાાં આવ્યા. મવદ્યાપીઠ દ્વારા તેમન ેપ્રદત્ત 
સ્નાતકની દિગ્રીનુાં નામ ‘શાસ્ત્રી’ હત ુાં. ૩૦ વધ ુ વર્ષો સધુી પોતાની સમમપિત સેવા 
દરમ્યાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પોતાની મનષ્ટ્ઠા તેમજ ક્ષમતા માટે લોકોમાાં ખબૂ પ્રમસદ્ધ 
થયાાં હતા. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના ગરુૂ મહાત્મા ગાાંધીના લયમાાં જ તેમણે એક વખત 
કહ્ુાં હત ુાં કે “મહનેત પ્રાથણના કરવા બરાબર િે.” ૦૯ જૂન ૧૯૬૪ થી ૧૧ જાડયઆુરી 
૧૯૬૬ સધુી તેઓ ભારતનાાં દદ્રતીય વિાપ્રધાન તરીકે રહ્યાાં હતા. 
              ‘જય જવાન જય દકસાન’ ના નારા સાથે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ગામિે ગામિે 
ખડેૂતો સાથે ઉદ્ઘોર્ષ કરતાાં.૧૧ જાડયઆુરી, ૧૯૬૬ માાં હ્રદયરોગની બીમારીને કારણે 
તાશ્કાંદમાાં લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનુાં મનધન થયુાં. 
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૦૩ ઓક્ટોબર કાદચ્મ્બની ગાાંગલુી 
 

                        ભારતના પ્રથમ મદહલા સ્નાતક અને  
પ્રથમ મદહલા િૉકટર કાદચ્મ્બની ગાાંગલુીનો જડમ ૧૮  

જુલાઈ ૧૮૬૧ નાાં રોજ ભાગલપરુમાાં (લબહાર) માાં  
થયો હતો. કાદચ્મ્બની ગાાંગલુીએ ૧૮૮૨ માાં કલકત્તાની  
યમુનવમસિટીમાાં બી.એ પણૂણ કયુું. તેઓ ભારતમાાં સ્નાતકની  
દિગ્રી મેળવનાર પ્રથમ મદહલા હતાાં. ૧૮૮૬ માાં િૉકટરની દિગ્રી પ્રાપ્ત કરનાર 
પ્રથમ મદહલા હતાાં.િૉકટર કે્ષિે ઉછચ અભ્યાસ હતે ુ તેમણે ગ્લાસગો અને 
એદિનબગણ યમુનવમસિટીમાાં મશક્ષણ મેળવ્યુાં.  

                        ૧૯ મી સદીમાાં જયારે મદહલાઓને મશક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા 
મશુ્કેલી વેઠવી પિતી તેવા સમયે ભારતને પ્રથમ િૉકટર તરીકે કાદચ્મ્બની 
ગાાંગલુી મળયાાં. કાદચ્મ્બની ગાાંગલુી માિ ભારતના જ નહીં પરાંત ુ દલક્ષણ 
એમશયાનાાં પ્રથમ િૉકટર મદહલા હતા કે જેમણે યરુોપમાાં િૉકટરી મશક્ષણ 
મેળવ્યુાં. ૧૮૮૯ માાં મદ્રાસ અમધવેશનમાાં તેમણે ભાગ લીધો હતો અને તે સમયે 
ઈમતહાસમાાં ભાર્ષણ આપનાર કાદચ્મ્બની ગાાંગલુી પ્રથમ મદહલા હતાાં. મહાત્મા 
ગાાંધીજીએ આદરકામાાં રાંગભેદ નીમત મવરુદ્ધ ‘સત્યાગ્રહ આંદોલન’ માાં કાદચ્મ્બની 
ગાાંગલુીએ જોિાયા હતાાં. 
                      કાદચ્મ્બની ગાાંગલુીન ુાં ૩ ઓક્ટોબર, ૧૯૨૩ નાાં રોજ કલકત્તા 
ખાતે દેહાવસાન થયુાં. 
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૦૪ ઓક્ટોબર શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણ 
                   ‘િા ાંમતગરુુ’ તરીકે જાણીતાાં શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણનો જડમ  
૦૪ ઓક્ટોબર ૧૮૫૭ નાાં રોજ કછિ – માાંિવીના એક ગરીબ કુટુાંબમાાં  

થયો હતો. શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણએ ૧૮૮૩ માાં ઓકસફિણ યમુનવમસિટીમાાં  

બી.એ અને  ની પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ ભારતીય હતાાં. શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ  

વમાણ  આયણસમાજના સ્થાપક દયાનાંદ સરસ્વતી  અને બાલગાંગાધર  

મતલકથી પ્રભામવત થયા હતા. સાંસ્કૃત મશક્ષણ તેમણે સ્વામી દયાનાંદ  
સરસ્વતી પાસેથી પ્રાપ્ત કયુું.  ૧૮૮૫ માાં  સાંસ્કૃત  મશક્ષણની દિગ્રીની  

સાથોસાથ વકીલાતની પદવી પ્રાપ્ત કરી. 
                    શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણએ એકવાર પણેુમાાં સાંસ્કૃતમાાં એવુાં પ્રભાવી ભાર્ષણ આપ્યુાં કે 
ત્યારના ઓક્સફિણ યમુનવમસિટીનાાં સાંસ્કૃત મવભાગનાાં વિા મોમનયર મવલલયમ્સે એમને વમાણજીને 
ઓક્સફિણ યમુનવમસિટીમાાં સાંસ્કૃતનાાં સહાયક અધ્યાપકનુાં પદ આપ્યુાં. ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦ માાં 
શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણએ ઈંગ્લેડિમાાં ‘ધ ઇન્ડિયન સોમશયોલોજજસ્ટ’ મામસક સમાચારપિ શરુ કયુું અને 
રાષ્ટ્રવાદી મવચારોનાાં પ્રચાર માટે ઈંગ્લેડિમાાં ‘ઇન્ડિયન હાઉસ’ ની સ્થાપના કરી. શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ 
વમાણએ ભારત આવીને િાાંમતકારી િાિાઓ માટે ‘ઇન્ડિયન હોમ રૂરલ સોસાયટી’ ની શરૂઆત કરી. 
                   મવલલયમ હાટણ  કર્જન વાયલીને ગોળીઓથી વીંધનાર મદનલાલ ઢીંગરા એમના 
મપ્રય મશષ્ટ્ય હતા. આથી મદનલાલના મતૃ્ય ુપિી િાાંમતકારી િાિો માટે ‘ઢીંગરા સ્કોલરશીપ’ શરુ 
કરી. શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણની પે્રરણાથી જ ઉધમમસિંહ ેજલલયાાંવાલા બાગ હત્યાકાાંિ કરનાર જનરલ-ઓ-
િાયરનો વધ કયો હતો. ભારતમાાં થતી બોમ્બ પ્રવમૃત્તઓમાાં તેઓ સદિય િે એવુાં લિટીશ સરકારને 
જાણ થતાાં જ શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણ પેરીસ જતાાં રહ્યા, ત્યાાં પણ એમના પર રાજદ્રોહનો આરોપ 
લગાિવામાાં આવતા તેઓ જીનીવા જતા રહ્યા. માિ ૨૦ વર્ષણથી ઉંમરથી જ સ્વરાજ પ્રાચ્પ્ત 
પ્રવમૃત્તઓ કરવા લાગ્યા.   મેક્ક્સમ ગોકીએ શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણને ‘ભારતના મેલઝની’ કહીને 
લબરદાવ્યા હતા. 
                    ૩૧ માચણ ૧૯૩૦ માાં તેમણે જીમનવામાાં દેહ િોિયો. શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણની અંમતમ 
ઈછિા તેમનાાં અક્સ્થ ભારતમાાં લઈ જવામાાં આવે એ હતી.તેમનાાં મતૃ્યનુા ૭૩ વર્ષણ બાદ અને 
સ્વતાંિ ભારતનાાં ૫૬ વર્ષણ બાદ વર્ષણ ૨૦૦૩ માાં આપણાાં દેશની ધરતી પર લાવવામાાં હાલનાાં 
વિાપ્રધાન શ્રી નરેડદ્રભાઈ મોદીજીના અથાગ પ્રયત્નો બાદ સફળતા મળી િે. ૧૧ ફેબ્રઆુરી ૨૦૧૪ 
માાં શ્યામજીકૃષ્ટ્ણ વમાણનાાં અક્સ્થ ગજુરાત લાવી એમની અંમતમ ઈછિાનો સમાદાર કયો. 
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૦૫ ઓક્ટોબર આંતરરાષ્ટ્રીય મશક્ષક દદન 
                દર વર્ષે ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મશક્ષક દદવસની’ ઉજવણી  

૦૫  ઓક્ટોબરના  રોજ  કરવામાાં  આવે િે.  મવશ્વભરમાાં  

‘મશક્ષક દદન’ની  ઉજવણી  અલગ-અલગ તારીખે કરવામાાં  

આવે િે. સાઉ પોલો િાલઝલની એક નાની શાળામાાં મશક્ષકોએ  

૧૫ ઓક્ટોબર,૧૯૪૭ ના રોજ મશક્ષક દદવસની ઉજવણી  

કરવાનુાં આયોજન કયુું હત ુાં. આપણાાં દેશમાાં મશક્ષક દદનની  

ઉજવણી ૦૫ સપ્ટેમ્બરના રોજ કરવામાાં આવે િે. યનુેસ્કોએ વર્ષણ ૧૯૯૪ થી ૦૫ 
ઓકટોબરના દદને ‘આંતરરાષ્ટ્રીય મશક્ષક દદન’ તરીકે ઉજવણી કરવાનુાં જાહરે કયુું િે. 
 મશક્ષક દદનની ઉજવણી બીજા દેશોમાાં ક્યારે થાય િે ? 

  ચીનની સરકારે ઈ.સ.૧૯૩૨ માાં મશક્ષક દદનની ઉજવણી કરવા અનમુમત આપી. 
ચીનમાાં ૨૭ ઓગસ્ટના રોજ મશક્ષક દદનની ઉજવણી કરવામાાં આવમત હતી,પરાંત ુ
ઈ.સ.૧૯૮૫ માાં ૧૦ સપ્ટેમ્બરે કમ્ફયમુશયસના જડમદદને મશક્ષક દદનની ઉજવણી 
કરવામાાં આવે િે.  

  અમેદરકામાાં મે મદહનાના પ્રથમ સપ્તાહમાાં મશક્ષક દદનની ઉજવણી કરવામાાં આવે િે. 
 ઈરાનમાાં અયાતલુ્લાહ અધ્યાપકની યાદમાાં ૦૨ મે ના રોજ મશક્ષક દદનની ઉજવણી 

કરવામાાં આવે િે. 
 રૂસમાાં ઈ.સ.૧૯૯૪ થી ૦૫ ઓક્ટોબરે મશક્ષક દદનની ઉજવણી કરવામાાં આવે િે. 
 ઇડિોનેમશયામાાં ‘હદર ગરુૂ’ નામના મશક્ષકની યાદમાાં ૨૫ નવેમ્બરે મશક્ષક દદનની ઉજવણી 

કરવામાાં આવે િે. 
 મસિંગાપોરમાાં  સપ્ટેમ્બરના રોજ મશક્ષક દદનની ઉજવણી કરવામાાં આવે િે. 
 ઓસ્રેલીયામાાં ઓક્ટોબરના અંમતમ શિુવારે, ઇક્વાિોરમાાં ૧૩ એમપ્રલ,હાંગરીમાાં જૂનના 

પ્રથમ શમનવારે અને પોલડેિમાાં ૧૪ ઓક્ટોબરે,સાલ્વાિોરમાાં ૨૨ જૂને,ઇસ્લામમક દેશોમાાં 
૨૮ ફેબ્રઆુરીએ મશક્ષક દદનની ઉજવણી કરવામાાં આવે િે. 
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૦૬ ઓક્ટોબર મેઘનાથ સાહા 
 

                  એસ્રોદફલઝસ્ટ મેઘનાથ સાહનો જડમ ૬  

ઓક્ટોબર,  ૧૮૯૩ નાાં  રોજ  પવૂણ  બાંગાળનાાં ઢાાંકા  
જજલ્લાના મસઓરાતાલી નામના ગામમાાં થયો હતો.  

અત્યાંત ગરીબ પદરવારમાાં જડમેલા સાહા અભ્યાસમાાં  

તેજસ્વી હતા.પ્રારાંલભક અભ્યાસ તેમણે કલકત્તામાાં જ પણૂણ  
કયો. બી.એસ.સી. અને એમ.એસ.સી પણૂણ કયાણ બાદ તેઓને કલકત્તાની 
યમુનવમસિટીનાાં મવજ્ઞાન મવભાગમાાં નોકરી મળી ગઈ. ઉછચ અભ્યાસ હતે ુતેમણે 
િી.એસ.સી દિગ્રી મેળવી. 
                સાંશોધનનો માગણમાાં હજુ પણ આગળ વધવાના ઉદે્દશથી સાહા 
ઈ.સ ૧૯૨૧ માાં ઈંગ્લેડિ ગયા અને બલલિનમાાં વૈજ્ઞામનકો સાથે મળી અનેક 
શોધો કરી. ભારત પરત ફયાું બાદ તેમની અલાહાબાદ યમુનવમસિટીમાાં ભૌમતક 
મવભાગનાાં અધ્યાપક અને અધ્યક્ષ પદ પર મનયકુ્ક્ત કરવામાાં આવી. ૧૯૫૬ 
માાં મેઘનાથ સાહાએ કલકત્તામાાં ‘ઇચ્ડસ્ટટયટૂ ઓફ ડયચુ્ક્લયર દફલઝક્સ’ ની 
સ્થાપના કરી અને તેમનાાં મનદેશક બડયા. મેઘનાથ સાહાએ તારાની અને 
દફલઝકલ કન્ડિશન દશાણવવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાતાાં ‘સાહા ઇક્વેશન’ માટે 
યાદ રખાય િે. 
                  મેઘનાથ સાહાને અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય સમ્માન પ્રાપ્ત થયા િ. 
તેઓ સાંસદનાાં સદસ્ય પણ હતા. ૧૯૩૪ માાં તેમણે ‘ભારતીય મવજ્ઞાન કોંગે્રસ’ 
ની અધ્યક્ષતા કરી હતી. ભૌમતક મવજ્ઞાનના મહાન વૈજ્ઞામનક મેઘનાથ સાહાએ 
૧૬ ફબે્રઆુરી, ૧૯૫૬ નાાં રોજ અંમતમ શ્વાસ લીધા. 
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૦૭ ઓક્ટોબર ગરુુ ગોમવિંદમસિંહ 
       

                ખાલસા પાંથના સ્થાપક અને શીખ ધમણનાાં દસમાાં  

અને અંમતમ ગરુુ એવા ગરુુ ગોમવિંદમસિંહનો જડમ ૨૨ દિસેમ્બર 

૧૬૬૬ માાં લબહારનાાં પટનામાાં થયો હતો. તમેનુાં મળૂ નામ  
ગોમવિંદરાય હતુાં. દેશ, ધમણ અને સાંસ્કૃમતની રક્ષા કાજે માિ  

૦૯ (નવ) વર્ષણની  વયે  મપતાનુાં બલલદાન આપ્યુાં.   તેમણે  

સાંસ્કૃત, ફારસી, પાંજાબી અને અરબી ભાર્ષાઓનુાં મશક્ષણ મેળવ્યુાં.  

             પાંજાબમાાં પાંદરમી સદી દરમ્યાન ગરુૂ નાનક એક ધામમિક મોભી અન ે
સામાજજક સધુારક તરીકે ઉભરતાની સાથે જ શીખ ધમણનો મવકાસ શરૂ થયો. બાંન ેહાથ 
તીર ચલાવતા એક કુશળ શસ્ત્રવીર તરીકે જ નહીં, અનેક ભાર્ષાઓમાાં સર્જન કરવાની 
કુશળતા દાખવી હતી.તેમણ ે ‘ચાંિીચદરિ’ અને ‘કૃષ્ટ્ણાવતાર’ જેવી કૃમતઓ રચી 
હતી.શીખ ધમણનો ધામમિક ઈમતહાસ આશરે ૪૦૦ વર્ષણનો િે. ધમણ, દેશ અને સાંસ્કૃમતના 
રક્ષણ માટે તેમણ ેસાંતમસપાહી એવી ખાલસા કોમની રચના કરી. જેમણે પાાંચ ‘ક’ થી 
શરૂ થતી મનશાની ધારણ કરાવી. કેશ,કડુાં,દકરપાણ,કાાંસકો અને કરિ. તેમનો નારો 
હતો : સત ્શ્રી અકાલ. આ ઉપરાાંત ગરુૂ ગોમવિંદમસિંહ ે– वाहे गुरूजी का खालसा, वाहे 
गुरूजी की फ़तेह । 
             ગરુૂ ગોમવિંદમસિંહ ે જીવન પાઠશાળામાાં ભણતાાં મવદ્યાથીઓની તલવારથી 
પદરક્ષા લીધી. તેના ફળસ્વરૂપે મવદ્યાથીઓ તે પદરક્ષામાાં સફળ થયા અન ેજીવનમાાં 
આગળ વધ્યા. માિ અઢીસો વર્ષણનાાં ગાળામાાં ગરુૂ નાનક સાહબે ેદસ અલગ-અલગ 
સ્વરૂપે જીવન પદ્ધમત શીખવી. અને તેને અનસુરનાર લોકો શીખ તરીકે 
ઓળખાયા.ગરુૂ ગોમવિંદમસિંહ ે એમ પણ કહ્ુાં હત ુાં કે તમે મસિંહ જેવા નીિર બનો ન ે
પોતાના નામની આગળ ‘મસિંહ’ શબ્દ લગાવો.તેમણે કહલેુ ાં કે ‘હવેથી કોઈ  માણસન ે
નદહ પણ ગરુૂ ગ્રાંથસાહબેને ગરુૂ ગણવામાાં આવશે. ૦૭ ઓક્ટોબર ૧૭૦૮ ના રોજ 
મહારાષ્ટ્રના નાાંદેિમાાં તેઓ િહ્મલીન થયા. 
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૦૮ ઓક્ટોબર ભારતીય વાયસેુના દદવસ 
 

                    આજે ભારતીય વાયસુેનાનો સ્થાપના દદવસ િે.  

દુમનયાની સૌથી મોટી તાકતવર સેનાઓમાાં સામે ઇન્ડિયન  

એરફોસે ૮ ઓક્ટોબર ૧૯૩૨ થી પોતાનો આમધકારીક  

એરફોસણ િે ઉજવવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. ત ેસમયે એરફોસણને  

રોયલ એરફોસણના નામથી ઓળખવામાાં આવતુાં હત ુાં કારણકે  

ત્યાાં સધુી દેશ આઝાદ થયો ન હતો અને આ લિદટશ સામ્રાજ્યનો ભાગ હતો. ૦૧ 
એમપ્રલ ૧૯૫૪ ના દદવસે એરમાશણલ સિુતો મખુરજી ભારતીય નૌ સેનાના એક 
સાંસ્થાપકના સદસ્યએ પ્રથમ ભારતીય વાયસુેનાનો કાયણભાર સાંભાળયો. 
                ભારતીય વાયસુેનાનુાં  મવશ્વમાાં ચોથા નાંબરનુાં સ્થાન ધરાવ ેિે. ઇન્ડિયન 
એરફોસણ અત્યાર સધુીમાાં ચીનની સાથે ૬૨ માાં યદુ્ધની સાથે જ પાદકસ્તાનની સાથ ે
થયેલા ચારેય યદુ્ધોમાાં પોતાની તાકાતનો પદરચય આપી ચકૂી િે.દેશના રાષ્ટ્રપમત 
એરફોસણના કમાડિર ઇન ચીફ હોય િે. ૧,૭૦,૦૦૦ પસણનલ ક્ષમતા અને ૧,૪૦૦ 
એરિાફ્ટસવાલી ઇન્ડિયન એરફોસણ દુમનયાની સૌથી મોટી વાયસુેનાનો ભાગ િે. 
એરફોસણની પ્રાથમમકતાઓમાાં ભારતીય સરહદ પર રક્ષા કરવી, દેશના બધા 
ખતરાઓથી સરુલક્ષત રાખવાની સાથ ે સાથે કુદરતી આફતો વખતે પ્રભામવત 
મવસ્તારોમાાં બધા પ્રકારની મદદ પરુી પાિવાનુાં હોય િે. 
              ઇન્ડિયન એરફોસણનો મોટો એટલ ે કે ધ્યેય વાક્ય િે, ‘નભ સ્પશૃ ાં દીપ્તમ’ 
એટલ ે કે આકાશને આંબવુાં.ઇન્ડિયન એરફોસણની એક સ્પેમશયલ ફોસણ યમુનટ િે જેને ગરુિ 
કમાડિો ફોસણ કહ ે િે. તેને વર્ષણ ૨૦૦૪ માાં તૈયાર કરવામાાં આવી હતી.વર્ષણ ૨૦૧૦ માાં 
ઇન્ડિયન એરફોસણ જૂના કમ્યમુનકેશન મસસ્ટમની જગ્યાએ પોતાના સરુલક્ષત અને મવશ્વસનીય 
નેટવકણ અને ગીગાબાઈટ દિજજટલ ઇડફોમેશન ગ્રીિનો ઉપયોગ કરવાનુાં શરૂ કરી 
દીધુાં.ભારતીય વાયસુેના લોકોને વાયસુેના પ્રત્યે જાગતૃ કરવા અને રાષ્ટ્રીય સરુક્ષા માટે તેનુાં 
મહત્વ લોકોને જણાવવા માટે આટલા મોટા સ્તર પર વાયસુેના દદવસની ઉજવણી કરે િે. 
 

* * * 

18 PRERNA PATHEY OCTOBER



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૦૯ ઓક્ટોબર મવશ્વ ટપાલ દદવસ 
            નાગદરકોના જીવનમાાં ટપાલની ભમૂમકાને દશાણવવાના  

હતેસુર ભારતીય ટપાલ ખાત ુ૦૯ ઓકટોબરથી ૧૫ ઓક્ટોબર  

દરમમયાન રાષ્ટ્રીય ટપાલ સપ્તાહની ઉજવણી કરી રહ્ુાં િે. 
૦૯ ઓક્ટોબરના દદવસને ‘વલ્િણ પોસ્ટ િે’ (મવશ્વ ટપાલ દદવસ)  

તરીકે  ઉજવવામાાં  આવે  િે.  ૦૯ ઓક્ટોબર,  ૧૮૭૪  માાં  

ક્સ્વત્ઝલેડિના બનણ શહરેમાાં યમુનવસણલ પોસ્ટલ યમુનયન (UPO) ની  

સ્થાપના કરવામાાં આવી હતી. UPO નો હતે ુમવશ્વમાાં દરેક સ્થળે ટપાલ લખી સાંપકણ સાધી 
શકાય તેવો હતો. ટપાલ દ્વારા વૈમશ્વક સાંચાર િાાંમત શરૂ કરવામાાં આવી હતી.  
            ‘મવશ્વ ટપાલ દદવસ’ની પ્રથમ ઉજવણી ઈ.સ ૧૮૬૯ માાં જાપાનના પાટનગર 
ટોદકયોમાાં કરવામાાં આવી હતી અને ત્યારથી દર વર્ષે મવશ્વમાાં આ દદનની ઉજવણી 
કરવામાાં આવે િે અને સાથે ટપાલ સેવાઓનુાં મહત્વ પણ દશાણવવામાાં આવે િે. 
દુમનયાની પ્રથમ દટદકટ ટપાલ આવે તે દટદકટ વગર આવતી નથી. એટલે જ ટપાલની 
સાથોસાથ દટદકટનુ ાં પણ એટલુાં જ મહત્વ િે, ‘પેની બ્લેક’ મવશ્વની પ્રથમ દટદકટ હતી, જેને 
પોસ્ટલ સ્ટેમ્પ તરીકે ૦૧ મે ૧૮૪૦ ના દદવસે જાહરે કરવામાાં આવી અને ૬ મે ના 
દદવસથી તેનો સત્તાવાર રીતે ઉપયોગ શરૂ થયો. 
            ભારતીય પોસ્ટ ઓદફસની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૮૩૭ માાં કરવામાાં આવી હતી. 
ઈ.સ.૧૯૪૭ માાં ભારતીય સ્વતાંિતા પિી ભારતીય ટપાલ સેવાનુાં કામ શરૂ થયુાં અન ે
દેશની પ્રથમ દટદકટ ઉપર ભારતના નકશાનુાં લચિ અંદકત કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. દટદકટ અંગે 
કહી શકાય કે દેશ-પરદેશની સાંસ્કૃમતની ઓળખાણ દટદકટ કરાવ ે િે. રાષ્ટ્રીય ટપાલ 
સપ્તાહનો ઉદે્દશ લોકોની જીંદગી તથા વ્યવસાયમાાં ટપાલ ક્ષિેની ભમૂમકા દેશના સામાજજક 
અને આમથિક મવકાસમાાં યોગદાન પ્રમત જાગતૃતા ફેલાવવાનો િે. 
            રાષ્ટ્રીય ટપાલ સપ્તાહની ઉજવણી અંતગણત ટપાલ મવભાગ બચત બેંક દદવસ, 
મેઈલ દદવસ,ટપાલ દટદકટ દદવસ, વ્યવસાય મવકાસ દદવસ તથા પીએલઆઈ દદવસની 
ઉજવણી કરવામાાં આવે િે. જાહરે જનતાને આ દદવસો દરમ્યાન પોસ્ટ મવભાગની મવમવધ 
સેવાઓનો વધમુાાં વધ ુલાભ લવેાની અપીલ કરવામાાં આવે િે. 
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૧૦ ઓક્ટોબર માનમસક સ્વાસ્્ય દદવસ 
            આધમુનક યગુમાાં માનમસક તણાવ એક પ્રાણપ્રશ્ન બની  
ગયો િે. મવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થા અને મવશ્વ માનમસક સ્વાસ્્ય  

સાંઘ ના  સાંયકુ્ત   ઉપિમે   ઈ.સ.   ૧૯૯૨ થી  દર  વર્ષે  

૧૦ ઓક્ટોબરના દદવસને મવશ્વ માનમસક સ્વાસ્્ય દદવસ  

તરીકે ઉજવવામાાં આવે િે. આજે મોટા ભાગના લોકો એક યા  

બીજા પ્રકારે માનમસક તણાવ અનભુવી રહ્યા િે. લચિંતાઓ અને  

પરેશાનીગ્રસ્ત તણાવ યકુ્ત મન અસાંતલુલત માનમસકતાને જડમ આપે િે અને શારીદરક 
શક્ક્તનો પણ નાશ કરે િે. આ દદવસે મવમવધ જનજાગમૃતના કાયણિમો દ્વારા મગજ અને 
માનમસક રોગોને લગતી બાબતો અંગેના કાયણિમો યોજવામાાં આવે િે. 
         માનમસક બીમારીથી પીદિત હોવાથી ઘણાાં લોકોને માનવોના મળૂભતૂ 
અમધકારોથી વ ાંલચત રહવે ુ ાં પિે િે.તેઓ અડયના પવૂણગ્રહયકુ્ત વ્યવહારો તેમજ 
ભેદભાવયકુ્ત વતણનનો ભોગ બાંને િે. ઉપરાાંત તેઓ અડયના શારીદરક તેમજ માનમસક 
દુવ્યણવહારનો ભોગ બનતા હોય િે. આજકાલ લોકો પાસે સમયની ખેંચ િે. અનેક 
કામકાજનો બોજ મસ્તક પર લઈને માણસ સવારથી સાાંજ સધુી દોિાદોિી કરે િે. ટાઈમ 
મેનેજમેડટ ન હોવાને કારણે ક્યારેક માણસ રઘવાયો થઈને ફરે િે.પદરણામે ટેડશન, 
લચિંતા,ભય વગેરેના પ્રસાંગો સતત બનતા રહ ે િે.તેમાાંથી મકુ્ત થવા માટે કમ સે કમ 
થોિી યગુની પ્રદિયાઓ અને આધ્યાજત્મક મવચાર કરવો જ જોઈએ. 
             માનમસક તાણ દૂર કરવા પતાંજલલ ઋમર્ષ શવાસન, મકરાસન અને ધ્યાન 
દશાણવે િે.માનમસક તાણના સાંજોગોમાાં પ્રાણાયામ સૌથી વધ ુઅસરકારક ઈલાજ પરુવાર 
થયો િે.પ્રાણાયામમાાં ઊંિા અને ધીમા શ્વાસોછિવાસને કારણે ફેફસા પરૂા કાયણક્ષમ રહ ે
િે.પદરણામે લોહીને પરૂતા પ્રમાણમાાં ઓક્ક્સજન મળે િે.પ્રાણાયામ અને ધ્યાનથી 
માણસનુાં મન એકાગ્ર બને િે, લચત્ત ક્સ્થર બને િે. પદરણામે આપોઅપ તેને શાાંમતનો 
અનભુવ થવા લાગે િે. દરરોજ સવારે પ્રાથણના સાથે થોિી યોગની પ્રદિયા માટે માણસ 
સમય નહીં કાઢે, તો ક્યારેક સમય તેમને કાઢી નાાંખશે. 
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૧૧ ઓક્ટોબર દશેરા-મવજયાદશમી 
                    
                   આસો સદુ – દશમનો દદવસ એ દશેરાના દદવસ  

તરીકે ઓળખાય િે.  દશેરા એટલે  વીરતાની અને શૌયણની 
ઉપાસનાનુાં પવણ. મવજયાદશમી દહિંદુઓની વીરમતથી ગણાય  

િે. આ દશેરાનો તહવેાર અધમણ  પર ધમણનો,  અહાંકાર  પર  

સારપનો, અંધકાર પર પ્રકાશનો, અસત્ય પર સત્યના મવજયનો  

દદવસ િે.  દશેરાનો  ઉત્સવ એટલે  ભક્ક્ત  અને શક્ક્તનો  ઉત્સવ. 
            ભારતીય સાંસ્કૃમત વીરતાની પજૂક િે. શૌયણની ઉપાસક િે. વ્યક્ક્ત અન ે
સમાજના લોહીમાાં વીરતા પ્રગટે તે માટે તેણે દશેરાનો ઉત્સવ રાખ્યો. ભગવાન 
શ્રીરામચાંદ્રજીએ રાવણન ેમહા કરવા માટે આ જ દદવસ ેપ્રસ્થાન કયુું હત ુાં. િિપમત 
મશવાજી મહારાજે પણ આ જ દદવસ ે યદુ્ધ પ્રસ્થાન કયુું હત ુાં.આ મસવાય મદહર્ષાસરુ 
નામના રાક્ષસ સાથે નવ દદવસ લિાઈ કયાણ બાદ દશમાાં દદવસે માતાજીએ તેનો વધ 
કયો. આથી જ આ તહવેાર ‘મવજયાદશમી’ કહવેાય િે.   દશેરા તહવેારન ે
ભગવતીના નામ 'મવજયા'નામ પર પણ 'મવજયાદશમી' પણ કહવેાય િે. આ દદવસને 
શૌયણ અને મવજયનુાં પ્રમતક પણ ગણવામાાં આવે િે તેથી જ દશેરાના દદવસે શસ્ત્ર પજૂા 
પણ કરવામાાં આવે િે. 
             જેમ દેશ, રાજ્ય કે નગર વગેરે પર બાહ્ય શત્રુઓના મવનાશ માટે 
શારીદરક અન ેમાનમસક શક્ક્તનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે િે, તેમ મનષુ્ટ્યના મનની 
અંદર પણ દશ માથાળા રાવણના પ્રમતક સમા દશ અવગણુો િે, જેમ કે 
કામ(વાસના), િોધ, મોહ, લોભ, મદ, મત્સર (ઈર્ષાણ), સ્વાથણ, અડયાય, ક્રૂરતા અન ે
અહાંકાર. તો ચાલો, આજના મવજયપ્રસ્થાનના શભુ દદવસે આ દશ આંતર શત્રુઓની 
ચાલન ેઓળખી લઈ,  આપણા મન પર હમુલો કરે એ પહલેાાં આપણ ેએમના પર 
હુમલો કરી આપણી સીમમાાં એમને આગળ વધતા અટકાવીએ.  
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૧૨ ઓક્ટોબર મહોરમ 
    
            શૌયણ અને શહીદીનુાં પવણ એટલ ેમહોરમ. રામ,  

કૃષ્ટ્ણનાાં નામ હજ્જજારો મળી આવશે. તે જ રીતે ઇસ્લામમાાં  
હુસૈન અને મહોમ્મદ  નામ પ્રચલલત િે જે અગલણત લોકો  

સાથે જોિાયલેા િે પણ યઝીદનુાં નામ કોઇ પણ મકુ્સ્લમ  
પદરવાર પોતાનાાં બાળક સાથે જોિવાનુાં પસાંદ નથી કરતુાં.  
અરબસ્તાનમાાં પણ આ નામ એટલુાં પ્રચલલત નથી. આમ તો યઝીદ અમીર 
મઆુમવયાહનો પિુ હતો જેમનાાં વિવા ઇસ્લામનાાં સ્થાપક પેગાંબર સાહબે અન ે
તેમનાાં જમાઇ અલી મતુ ુણઝા રદદ.નાાં પણ વિવા હતા. 
                  અમીર મઆુમવઆહને પેગાંબર સાહબેનાાં ખલીફાઓમાાં અને તમેનાાં 
અંગત વતુણળમાાં ભારે સડમાન અપાત ુહત ુાં અને તેઓ પણ ખલીફા બડયા હતા જેમણ ે
પોતાના વારસદાર તરીકે યઝીદ જે તેમન ુ સાંતાન હત ુાં તેના પર પસાંદગી ઉતારી 
હતી પણ ત્યારે મકુ્સ્લમ સમદુાયમાાં આ પદ પર પેગાંબર સાહબેનાાં દોદહિ ઇમામ 
હુસૈનની પસાંદગી કરાય તવેો મત વ્યાપ્યો હતો પણ યઝીદે તેમ કરવાનો ઇડકાર 
કયો હતો. કરબલાનાાં યદુ્ધમાાં તણેે ઇમામ હુસૈન અન ેતેમનાાં પદરવારજનોન ેશહીદ 
કયાણ હતા અને તે કારણ ેજ ત ેએટલો ધણૃાપાિ બની ગયો િે કે આજે તેનુાં નામ 
પણ કોઇ તેમનાાં સાંતાન માટે પસાંદ કરતુાં નથી. 
                   ઈસ્લામમક કેલેડિરનો પ્રથમ મદહનો મોહરમ િે. આ મદહનામાાં 
લિાઈ-ઝઘિાન ે વજ્યણ ગણવામાાં આવે િે. આ મદહના દરમમયાન ઉપવાસ પણ 
રાખવામાાં આવે િે. તમેાાંય મહોરમના દસમા દદવસે ઉપવાસ કરવાનુાં મવશેર્ષ મહત્ત્વ 
િે. જો કે અલગ-અલગ દફરકાઓ પ્રમાણ ે મવમવધ રીતે ઉપવાસ કરવામાાં આવે િે. 
અમકુ મકુ્સ્લમ સમદુાયના લોકો સાાંજ સધુી મનર્જળા ઉપવાસ કરે િે જ્યારે સનુ્ની 
મકુ્સ્લમો મહોરમ અને નવમા કે અલગયારમા દદવસે ઉપવાસ રાખતા હોય િે. હજરત 
ઈમામ હુસનૈની શહાદતની યાદમાાં મહોરમ ઊજવવામાાં આવે િે. તેની શરૂઆત 
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મહોરમના પહલેા દદવસથી થાય િે. મહોરમ પાિળની કથા એવી િે કે હજરત 
ઈમામ હુસૈન જ્યારે તમેના પદરવારજનો તથા અનયુાયીઓ સાથ ેપ્રવાસ કરી રહ્યા 
હતા ત્યારે ત ેસમયના મકુ્સ્લમ શાસક યઝીદના કહવેાથી ઘેરી લેવામાાં આવ્યા. આ 
ઘેરાને પદરણામ ેકેટલાાંક મરણન ેશરણ થયાાં. આ ઘટના દહજરા પિી એકસઠમા વર્ષ ે
ઈરાકના કરબલા મવસ્તારમાાં ઘટી હતી. 
                      મહોરમના દદવસોમાાં કરબલાની ઘટના તથા શહીદો મવશે 
પ્રવચનો આપવામાાં આવે િે. મકુ્સ્લમ વર્ષણ પ્રમાણે પહલેો મદહનો ગણાતા મહોરમમાાં 
તેઓ કાળાાં વસ્ત્રો પહરેે િે કારણ કે કાળો રાંગ શોકનુાં પ્રતીક િે. મહોરમના નવ 
દદવસો દરમમયાન મનયમમત રીતે મકુ્સ્લમ પ્રવચનકારો દ્વારા હજરત ઈમામ હુસૈન 
તથા તમેના અનયુાયીઓની શહાદતની વાતો કરે િે. તેમજ દસમા દદવસે રસ્તાઓ 
તથા શેરીઓમાાં તેઓ બેનરો તથા તાજજયા સાથે સરઘસ કાઢે િે. આ સરઘસ હજરત 
ઈમાન હુસૈન સાથે ઘટેલી ઘટનાના શોકનુાં પ્રતીક િે. 
                      મહોરમના દસ દદવસો દરમમયાન મકુ્સ્લમો દ્વારા કોઈપણ નાત, 

જાત કે ધમણના ભેદભાવ વગર લોકોમાાં પાણી અને સરબતનુાં મફત મવતરણ કરાય 
િે. આ મદહનો બલલદાન, મનિઃસ્વાથણ ભાવના તથા સહનશીલતાની શીખ આપે િે. 
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૧૩ ઓક્ટોબર ભલૂાભાઈ દેસાઈ 
                    

     ગાાંધીયગુના સ્વાતાંત્ર્યસેનાની ,મખુ્ય સાંસદીય નેતા,  

પ્રખર ધારાશાસ્ત્રી ભલૂાભાઈ દેસાઈનો જડમ ૧૩  
ઓક્ટોબર, ૧૮૭૭ ના રોજ સરૂતમાાં થયો હતો. 
મેદરકની પદરક્ષા ઉત્તીણણ કરી મુાંબઈ જઈ કાયદાશાસ્ત્રમાાં  
મશક્ષણ પ્રાપ્ત કયુું. શરૂઆતમાાં પ્રાધ્યાપક બડયા બાદ  
થોિાાં જ સમયમાાં મશક્ષણકે્ષિ ત્યજીને તેમણે ઘણી જ ઓિી ઉંમરમાાં એિવોકેટ 
થઈ મુાંબઈ હાઈકોટણમાાં વકીલાત શરૂ કરી. એકવાર એક અંગે્રજ જજે એમની 
મશ્કરી કરતાાં કહ્ુાં : ‘મમ. ભલૂાભાઈ ! ય ુઆર એ ચાઇલ્િ ઇન લો !’  
               મહાત્મા ગાાંધીજીની પે્રરણાથી તેઓ ઈ.સ. ૧૯૩૦ માાં સ્વાધીનતા 
આંદોલનમાાં ભાગ લીધો. સ્વાધીનતા આંદોલનમાાં ભાગ લેવાને કારણે 
ભલૂાભાઈને એક વર્ષણની જેલની સજા અને દસ હજાર રૂમપયા દાંિ ફટકારવામાાં 
આવ્યો.પોતાની કુશાગ્ર બદુ્ધદ્ધ પ્રમતભાથી કોંગે્રસ હાઇકમાડિમાાં તેઓ સલાહકાર 
તરીકે રહ્યાાં અને કારોબારીના સભ્ય તરીકે રહ્યાાં હતા.બારિોલીમાાં ચાલેલા 
સત્યાગ્રહમાાં ભાગ લઈ તેઓ ‘જનતાના વકીલ’ તરીકે ઉપનામ આપવામાાં 
આવ્યુાં. ભલૂાભાઈ ગજુરાતી સાદહત્ય પદરર્ષદના પ્રમખુ અને તેના બાંધારણના 
ઘિવૈયા પણ રહી ચકૂ્યા હતા. 
                ૬ મે ૧૯૪૬ ના રોજ ભલૂાભાઈ દેસાઈનુાં અવસાન થયુાં. 
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૧૪ ઓક્ટોબર લાલા હરદયાળ 
 

           ‘લાયન ઓફ પાંજાબ’ ના હલુામણા નામથી  
ઓળખાતા લાલા  હરદયાળનો જડમ ૧૪ ઓક્ટોબર,  
૧૮૮૪ ના રોજ દદલ્લીમાાં થયો હતો. તેમણે દદલ્લી  
અને લાહોરમાાં મશક્ષણ પણૂણ કયુું. એમ.એ ની પદરક્ષામાાં  
અવ્વલ આવતાાં જ પાંજાબ સરકારે ઉછચ અભ્યાસ માટે  

મશષ્ટ્યવમૃત્ત આપી. વધ ુઅભ્યાસ અથે તેઓ લાંિન ચાલ્યા ગયા. લાંિનમાાં લાલા 
હરદયાળનો સાંપકણ શ્યામજી કૃષ્ટ્ણવમાણ, પરમાનાંદ સાથે થયો.ત્યાાં શ્યામજી 
કૃષ્ટ્ણવમાણના સહયોગથી ‘પોલલદટકલ મમશનરી’  નામની સાંસ્થાની સ્થાપના કરી. 
               લાહોરમાાં ‘પાંજાબ’ નામના અંગે્રજી સમાચારપિના સાંપાદક રહ્યાાં. 
લાલા હરદયાળની ધરપકિ થવાના લાલા લજપતરાયને ખ્યાલ આવતાાં જ 
તેમણે લાલા હરદયાળને પેદરસ મોકલી દીધા. ત્યાાં જઈ લાલા હરદયાળજીએ 
‘વાંદે માતરમ ્ અને ‘તલવાર’ નામના સમાચારપિોનુાં સાંપાદન કયુું. 
ઈ.સ.૧૯૧૦ માાં તેઓ સનરાક્ડસસ્કો, અમેદરકા પહોંછયા. ત્યાાં તેમણે ભારતથી 
આવેલા મજૂરોને ભેગા કયાણ. ‘ગદર’ નામની પમિકા બહાર પાિી. ‘ગદર’ પમિકા 
પરથી ૨૫ જૂન ૧૯૧૩ ના રોજ ‘ગદર પાટી’ ની સ્થાપના કરવામાાં આવી. 
               પ્રથમ મવશ્વયદુ્ધના આરાંભ થયુાં એ પહલેાાં લાલા હરદયાળને 
ભારતમાાં સશસ્ત્ર િાાંમતને પ્રોત્સાદહત કરવા કાયણ કયુું.ભારતનાાં પક્ષ પ્રચાર માટે 
તેમણે સ્વીત્ઝલેડિ, તકુી વગેરે દેશોની યાિા કરી. ૦૪ માચણ, ૧૯૩૯ માાં ખરુશી 
પર બેઠા બેઠા જ તેઓ પરદેશમાાં સદાય માટે પાંચતત્વમાાં મવલીન થઈ ગયા. 
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૧૫ ઓક્ટોબર ગ્લોબલ હડેિ વોમશિંગ િે 
                         સમગ્ર મવશ્વમાાં આ દદવસ ઇ.સ.2008 થી  
મનયમમતપણ ેઉજવાય િે. યનુાઇટેિ નેશડસ દ્વારા 2008ના વર્ષણને  
આંતરરાષ્ટ્રીય સેમનટેશન વર્ષણ તરીકે જાહરે કરાયુાં ત્યારે સ્ટોકહોમ  
ખાતે તા.17થી 23 ઓગસ્ટ 2008 દરમમયાન વલ્િણ વોટર વીક  
ઉજવાયુાં હત.ુ  ત્યારે ચચાણ બાદ  મનણણય  લવેાયો  હતો  કે  
15 ઓક્ટોબર, 2008થી આ દદવસ વૈમશ્વક સ્તરે હાથ ધોવાના  
દદવસ તરીકે ઉજવાશે.આ વર્ષણ એટલ ેકે ૨૦૧૬ ની થીમ  

‘હાથ ધોવાની આદત કેળવો’ િે. 
                        ગત વર્ષણથી જ આપણા દેશના વિાપ્રધાન શ્રી નરેડદ્રભાઈ મોદીજીએ  
ગાાંધી જયાંમતની ઉજવણીથી સમગ્ર ભારતમાાં સ્વછિતા અલભયાનનો આરાંભ કરાયો િે અને 
તે સતત પાાંચ વર્ષણ સધુી ચાલ ુરહવેાનુાં િે ત્યારે તા.15 ઓક્ટોબરને બધુવારે સ્વછિતાના 
આગ્રહ સાથે મવશ્વ સ્તરે હાથ ધોવાના દદવસ (ગ્લોબલ હડેિ વોમશિંગ િે)ની ઉજવણી કરવામાાં 
આવશે. તેમાાં ખાસ તો સાબથુી હાથ ધોવાનુુ઼ મહત્વ િે. જેનો મખુ્ય હતે ુ સ્વછિતા અને 
આરોગ્ય સારૂ રહ ેતેવો િે. વૈજ્ઞામનક દ્રન્ષ્ટ્ટએ જોઇએ તો સાબથુી હાથ ધોઇને જમવા બસેવુાં 
જોઇએ. જો આમ ન કરવામાાં આવે તો સેંકિો સકૂ્ષ્મ દકટાણ ુ આહારમાાં ભળે િે. નખકે 
આંગળા વછચ ેફસાયેલા દૂમર્ષત પદાથો નકુશાન કરે િે. બીજુ લદેરન ગયા બાદ જો સાબ ુ
વિે બરાબર હાથ ધોવામાાં ન આવે તો સેંકિો સકૂ્ષ્મ જ ાંતઓુ  હાથમાાં ભાગોમાાં રહેલા હોય તે 
ખાવાની સાથે પેટમાાં પહોંચી આરોગ્યને હામન કરે િે. માટે સાબથુી હાથ ધોવાની ટેવ 
પાિવામાાં આવે તો આરોગ્યની વદૃ્ધદ્ધ થશે. તેનો લાભ આપણને જ થશે. 
મવશેર્ષ :  
 અસ્વછિતાના કારણે મવશ્વભરમાાં દર વરે્ષ 35 લાખ બાળકો પાાંચમો જડમ દદવસ ઉજવ્યા વગર 

જ પ્રભનેુ પ્યારા થઇ જાય િે. 
 2005ના વર્ષણથી ડયયૂોકણની હોક્સ્પટલોમાાં િોકટરોએ સાબથુી હાથ ધોવાના અલભયાનનો આરાંભ 

કયો હતો. 
 ગરીબ ગણાતા યગુાડિા દેશમાાં 95 ટકા ગ્રામ્ય મવસ્તારોમાાં સાબનુો મનયમમત ઉપયોગ થાય િે. 

 

* * * 

26 PRERNA PATHEY OCTOBER



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૧૬ ઓક્ટોબર મવશ્વ ખાદ્ય દદવસ 
                    
                  સમાજના સાંતલુલત મવકાસ માટે એ જરૂરી િે કે  

મનષુ્ટ્યનુાં  સવાુંગી  મવકાસ થાય.  સ્વસ્થ જીવન માટે પયાણપ્ત  

ભોજન  મળે એ અમનવાયણ િે.  આપણા  ભારત  દેશમાાં  અન્ન  

સલામતી સમુનમિત કરવી અને વ્યાપક કુપોર્ષણને નાબદુ કરવુાં  

એ કદાચ  ભારત મવકાસની સૌથી ગાંભીર સમસ્યા  અને  નીમત  

ઘિનારાઓ માટે એક  મોટા પિકાર િે.  ભારતમાાં  કુપોર્ષણમાાં  

અમત મહત્વપણૂણ પદરબળ રોગજડય વાતાવરણ િે, જેનો ભોગ બાળકો સરળતાથી બને િે. 
                ૧૬ ઓક્ટોબર, ૧૯૪૫ ના રોજ રોમમાાં “ખાદ્ય અને કૃમર્ષ સાંગઠન” ની 
સ્થાપના કરવામાાં આવી. ૧૬ ઓક્ટોબર, ૧૯૮૦ થી દર વર્ષે ‘મવશ્વ ખાદ્ય દદવસ’ ની 
ઉજવણી કરવા નક્કી કરવામાાં આવ્યુાં. મવશ્વ ખાદ્ય દદવસનો મખુ્ય ઉદે્દશ સમગ્ર મવશ્વમાાંથી 
ભખૂમરો નાબદુ કરવાનો િે અને ખાદ્ય અનાજનુાં ઉત્પાદન વધારવા મવકાસશીલ દેશોને 
ખતેી માટે આધમુનક સાધનસામગ્રી ખરીદવા સબસીિી આપી સહાય કરવાનો િે.સાંયકુ્ત 
રાષ્ટ્રની તમામ સાંસ્થા દ્વારા મવકાસશીલ દેશોમાાં ગરીબી અને ભખૂમરો નાબદુ કરવા માટે 
તમામ પ્રયાસો શરૂ કરવામાાં આવ્યા િે. 
                ભારતમાાં પણ ભખૂમરા અને કુપોર્ષણને નાબદૂ કરવા ખાદ્ય સરુક્ષા 
કાયદો(એફએસબી) પસાર કરવામાાં આવ્યો િે.જેમાાં દર મદહને પ્રાથમમક શ્રેણીના 
પદરવારોમાાં વ્યક્ક્તદીઠ કુલ પાાંચ દકલોગ્રામ અનાજ અને અંત્યોદય પદરવારોને ૩૫ 
દકલોગ્રામ અનાજ પરુૂાં પાિવામાાં  આવશે. આમથિક, સામાજજક અને સાાંસ્કૃમતક હકો અંગેના 
આંતરરાષ્ટ્રીય કરારનામાની ખાસ કરીને ૧૧ મમ કલમમાાં “ભખૂમરા અને કૂપોર્ષણમાાંથી 
મકુ્ક્તના મળૂભતૂ હક્ક” નો સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો િે. અન્ન સલામતી ધારાનો અમલ 
કરવામાાં મવશ્વમાાં સૌપ્રથમ િે. આપણા દેશમાાં તામમલનાડુ અન કેરળમાાં જાહરે મવતરણ 
વ્યવસ્થાના મવતરણમાાં શ્રેષ્ટ્ઠ કામગીરી થયેલી િે. સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રના મહાસલચવ બાન દક મનૂે 
મવશ્વ ખાદ્ય દદવસ પર તેના સાંદેશામાાં રોજ ૮૪ કરોિ લોકો ખાલી પેટે સતૂા હોવા પર ગાંભીર 
લચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. 
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૧૭ ઓક્ટોબર સ્વામી રામતીથણ 
                 મહાન સમાજસધુારક, એક શે્રષ્ટ્ઠ લેખક અને એક  
તેજોમય સાંડયાસી એવા સ્વામી રામતીથણનો જડમ ૨૨  

ઓક્ટોબર,૧૮૭૩ ના રોજ ગજુરાાંવાલા જજલ્લાના ગામ  

મરુારીવાલામાાં થયો હતો. સ્વામી રામતીથણનુ ાં મળૂનામ  

તીરથરામ હત ુાં.એમનુ ાં કુળ ગોસાઈ િાહ્મણનુાં હત ુાં. પોતાના  

ગામમાાં પ્રાથમમક ભણતર પરુૂાં કરી ગજુરાાંવાલાની હાઈસ્કૂલમાાં  

મેદરક પાસ કરી. પિી લાહોર મમશન કૉલેજમાાં અભ્યાસ આગળ વધાયો. આ દદવસો 
એમને ઘણી કઠણાઈમાાં વ્યમતત કયાું. એક આનામાાં ખચણમાાં એક દદવસ ગજુારવો પિતો 
હતો. એમની સ્મરણશક્ક્ત અદ્ભુત હતી.ઈડસાની હમદદી એમનામાાં ફૂટી ફૂટીને ભરાયેલ 
હતી. 
           ગલણત એમનો મપ્રય મવર્ષય હતો.એમાાં પ્રમવણતા પ્રાપ્ત કરી લીધી.સરકારી 
કૉલેજમાાં એમ.એ પણૂણ કયુું. મમશન કૉલેજ લાહોરમાાં ગલણતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર તરીકે 
જોિાયા.ઈ.સ.૧૮૯૭ માાં લાહોરના એક કાયણિમમાાં સ્વામી મવવેકાન ાંદજીનુાં પ્રવચન 
સાાંભળયા બાદ સ્વામી રામતીથણના મનમાાં દેશ અને સમાજ માટે કાંઈક કરવાની ભાવના 
ઉત્પન્ન થઈ.તીરથરામે ઘરબાર િોિીને સ ાંડયાસ ધારણ અકરી લીધો અન સ્વામી 
રામતીથણ નામ ધારણ કયુું. સ્વામી રામતીથણનુ ાં હવે એક માિ લક્ષ્ય રહ્ુાં સમાજને જાગતૃ 
કરવાનો અને દહિંદુત્વ અંગે લોકોને સમજાવવુાં અને સામાજજક કુદરવાજો દૂર 
કરવા.શ્રીકૃષ્ટ્ણ અને અદ્વતૈ વેદાાંત પર તેમણે લખેલ મનબાંધોએ દેશમાાં એક નવી વૈચાદરક 
િાાંમતનો જડમ આપ્યો. તેમણે ઉદૂણ  પમિકા ‘અલીફ’ ને સ્થામપત કરવામાાં સહયોગ આપ્યો 
અને એ પમિકામાાં વેદાાંત મવશે લેખો પ્રકામશત કરવામાાં આવ્યા. 
                   ઈ.સ.૧૯૦૨ માાં અમેદરકામાાં રહી બે વર્ષણ સધુી અમેદરકીઓને 
દહિંદુત્વનો મમણ મવશે સમજાવ્યુાં.૧૭ ઓક્ટોબર ૧૯૦૬ માાં દહમ્મત કરીને ગ ાંગા નદીમાાં 
સ્નાન કરવા ઉતયાું, તો પગ લપસી ગયો અને પાણીમાાં ડૂબી જવાને કારણે તેમનુ ાં 
મનધન થયુાં. 
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૧૮ ઓક્ટોબર થોમસ આલ્વા એદિસન 
         દુમનયાને બલ્બથી ઝળહળત ુાં કરનારા થોમસ આલ્વા એદિસનનો  
જડમ ૧૧ ફેબ્રઆુરી ૧૮૪૭ ના રોજ અમેદરકાના મમમશગન નામના  
શહરેમાાં થયો હતો.તેઓ સ્કુલમાાં હતા ત્યારે તેમની મવચારશક્ક્તને  
તેમનાાં મશક્ષકે ‘સિેલી’ કહી હતી. કેમ કે તેઓ વગણમાાં હાંમેશા બેધ્યાન  
રહતેાાં. આથી તેમની માતાએ તેમને શાળામાાંથી ઉઠાવી દીધા અને  
ઘરે ભણાવાનુાં શરૂ કયુું. તેઓ ઘરે ભણતાાં હોવાથી ભણવામાાં કોઈના  
પર આધાર રાખતા નહોતા રાખતા. જેના પદરણામરૂપે તેઓ એ સમયની  
ગલણત અને મવજ્ઞાનની મથયરી અંગે પોતાને જ સવાલ પિૂતાાં, અને ઇલેન્ક્રક અંગે જે કાંઈ મ ૂાંઝવણ 
હોય તેને તો તે જાતે જ પે્રન્ક્ટકલ કરી જ સાચી માનતા. 
           એકવાર ‘અિાહમ લલિંકન’ ના જીવન આધાદરત સાદહત્ય પર એક કેમ્પેઈનનુાં આયોજન 
કયુું હત ુાં. જેમાાં તેઓ અિાહમ લલિંકનને પોતાના હીરો ગણાવતા. લોકોને લલિંકનના ફોટોગ્રાફ પણ 
આપતા. તેમનાાં આ કેમપેઈનથી સારી એવી આવક થઈ, જેનાથી તેઓ એ ઘરે એક કેમમકલ 
લેબોરેટરી બનાવી.૧૪ વર્ષણની વયે તેમનો જમનો કાન ઇડફેક્શનના કારણે ૮૦% અને િાબો કાન 
સાંપણૂણ રીતે બહરેો થઈ ગયો હતો. ઓપરેશન કરવાના મનણણયને માાંિી વાળયો.તેઓ મોસણ કોિ અને 
ટેલલગ્રાફી શીખ્યા. ૧૫ વર્ષણની વયે તેઓ ટેલલગ્રાફ ઓપરેટર તરીકે કામ કરવા લાગ્યા. 
            થોમસ આલ્વા એદિસને લાઈટ બલ્બ,ફોનોગ્રાફ,મોશન મપક્ચર,આયણન ઓર સેપે્રટર 
(લોખાંિમાાંથી અશદુ્ધદ્ધઓ દૂર કરવા), ઈલેન્ક્રક વોટ રેકોિણર ની શોધ કરી માનવજગતને સૌથી 
મલૂ્યવાન ભેટો આપી િે. આજે તેમનાાં લીધે જ દુમનયાના દરેક ખણેૂ રાિે પણ ઘેર ઘેર અજવાળાાં 
પથરાય િે. થોમસ આલ્વા એદિસનના જીવનમાાં િાયરેક્ટરની ભમૂમકા ભજવનાર તેમની માતા 
હતી. ૧૮ ઓક્ટોબર ૧૯૩૧ ના રોજ તેમનુાં અવસાન થયુાં. 
થોમસ એદિસનના જીવનમાાંથી શીખવા જેવી વાતો... 

 તમારી કમજોરી જ્યાાં સધુી તેના મવશેની મવચારસરણી નદહ બદલો ત્યાાં સધુી કમજોરી જ 
રહશેે. 

 મનષ્ટ્ફળતા જેવુાં કાંઈ હોત ુાં જ નથી. તમે ૧૦,૦૦૦ વખત મનષ્ટ્ફળ થયા... મતલબ ૧૦,૦૦૦ 
એવી રીતો શોધી કે જેનાથી તે મનષ્ટ્ફળ થઈ. 

 તમને જેમાાં સૌથી વધ ુઆનાંદ મળતો હોય તે જ વસ્ત ુકરવી. 
 પોતાની જાતે શીખો, જાતે પોતાને આકાર આપો, સ્વમનભણર બનો. કાંઈક બનો. 
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૧૯ ઓક્ટોબર મનષુ્ટ્ય ગૌરવ દદન 
                         

           મનષુ્ટ્ય ગૌરવ દદન એટલે પ.ૂદાદાજીનાાં નામે  
ઓળખાતા સ્વાધ્યાય પદરવારના પ્રણેતા પાાંડુરાંગ શાસ્ત્રી  
આઠવલેનો જડમદદન. જે દર વરે્ષ ૧૯ મી ઓક્ટોબરના  

દદવસે મનાવવામાાં આવે િે.  જેઓ  “શાસ્ત્રી”  તેમજ  

“દાદાજી” તરીકે પણ ઓળખાય િે. સ્વાધ્યાય પદરવાર  
આ દદવસને મનષુ્ટ્ય ગૌરવ દદન તરીકે ઉજવે િે. પજૂ્ય દાદાજીએ કહ્ુાં હત ુાં કે 
“માણસની દકિંમત માિ તેની પાસે કેટલાાં પૈસા કે ભૌમતક સાંપમત્ત િે તેના અપ્રથી 
જ નથી થતી, પણ એક મનષુ્ટ્ય તરીકે પણ તેની દકિંમત િે.” 
             પ.ૂદાદાજીએ દહિંદુ ધમણનાાં મહાગ્રાંથ ગીતાનાાં જ્ઞાનને સરળ શૈલીમાાં 
સમજાવી સામાડય લોકો સધુી પહોંચાિવાનો પરુુર્ષાથણ આદયો હતો. જેના 
પદરણામસ્વરૂપે સ્વાધ્યાય પદરવારની સ્થાપના થઈ. ઈ.સ. ૧૯૫૪ માાં 
પ.ૂદાદાજીએ મશમત્સ ુજાપાન ખાતે યોજાયેલ દદ્રતીય મવશ્વ ધમણ સાંમેલનમાાં ભાગ 
લીધો. તેમને સાંમેલનમાાં વૈદદક જ્ઞાન અને જીવનદશણન પર પ્રવચન આપ્યુાં. 
૧ઇ.સ. ૧૯૫૬ માાં ‘તત્વજ્ઞાન મવદ્યાપીઠ” ની સ્થાપના કરી.પાાંડુરાંગ શાસ્ત્રીજીને 
ઈ.સ ૧૯૯૬ માાં રેમન મેગ્સસે એવોિણ,ઈ.સ.૧૯૮૮ માાં  મહાત્મા ગાાંધી 
પરુસ્કાર,પદ્મ મવભરૂ્ષણ, લોકમાડય મતળક પરુસ્કાર,ટેમ્પલટન પરુસ્કાર એવા 
મવમવધ પરુસ્કારો એનાયત થયા િે. 

          ૨૫ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૩ ના રોજ મુાંબઈ ખાતે પ.ૂદાદાજીએ પોતાની 
જીવનલીલા સાંકેલી લીધી. 
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૨૦ ઓક્ટોબર ગોવધણનરામ મિપાઠી 
                           

                  ગજુરાતી સાદહત્યના પ્રકાાંિ પાંદિત  
શ્રી ગોવધણનરામ મિપાઠી નો જડમ ૨૦ ઓક્ટોબર  

૧૮૫૫ ના રોજ કેળા જજલ્લાના નદિયાદમાાં થયો  

હતો. પ્રાથમમક મશક્ષણ મુાંબઈની બદુ્ધદ્ધવધણક શાળામાાં  
મેળવ્યુાં.ઈ.સ. ૧૮૭૧ માાં મેદરક પાસ કરી ઈ.સ.૧૮૭૫  
માાં મુાંબઈની એલીફડસટન કૉલેજમાાંથી અંગે્રજી, સાંસ્કૃત, અથણશાસ્ત્ર, ઈમતહાસ, 
ડયાયશાસ્ત્ર અને નીમતશાસ્ત્ર મવર્ષયો સાથે બી.એ પણૂણ કયુું. એલ.એલ.બી ના 
અભ્યાસ સાથે તેમણે ‘ભાર્ષા અને સાદહત્ય’ ના મવર્ષયમાાં એમ.એ નો 
અભ્યાસ શરૂ કયો.ઈ.સ. ૧૮૮૩ થી ‘સરસ્વતીચાંદ્ર’ ભાગ – ૧ નવલકથાની 
રચનાનો પ્રારાંભ થઈ ગયો હતો જે ઈ.સ. ૧૮૮૭ માાં નવલકથા ગ્રાંથરૂપે 
પહલેી કૃમત પ્રગટ થઈ.ઈ.સ ૧૮૯૮ સધુી મુાંબઈમાાં વકીલાતના 
વ્યવસાયમાાંથી મનવતૃ્ત તહી ઈ.સ ૧૮૯૮ માાં લેખનકાયણના સાતત્ય હતેથુી 
નદિયાદ આવીને રહ્યાાં. 
       ગોવધણનરામ મિપાઠીએ ગહૃ, રાજ્ય અને ધમણ મવશેના પોતાના 
મવચારો પ્રજાના બહોળા વગણ સધુી પહોંચી શકે એ હતેથુી પોતે મનબાંધને 
બદલે નવલકથાનો આશ્રય લીધો. ‘નવલરામ જીવનકથા’, ‘દયારામનો 
અક્ષરદેહ’ તેમજ અનેક લેખો પણ આપ્યા િે. મહાકમવ ડહાનાલાલે 
‘સરસ્વતીચાંદ્ર’ નવલકથાને ‘જગત કાદમ્બરી’ કહી િે. ગજુરાતી સાદહત્ય 
પદરર્ષદના પ્રમખુ પણ તેઓ રહી ચકૂ્યા િે.૦૧ એમપ્રલ, ૧૯૦૭ ના રોજ 
ગોવધણનરામ મિપાઠીન ુાં અવસાન થયુાં.  
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૨૧ ઓક્ટોબર ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તક માંિળ 
 

           ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તક માંિળની  

સ્થાપના  ૨૧ ઓક્ટોબર  ૧૯૬૯ ના રોજ  કરવામાાં  
આવી હતી.માંિળ તરફથી ધોરણ- ૧ થી ૧૨ સધુીનાાં  
ગજુરાતી માધ્યમનાાં પસુ્તકો પ્રકામશત કરવામાાં  

આવે િે. તદુપરાાંત દહડદી, અંગે્રજી, મરાઠી, મસિંધી, સાંસ્કૃત, 
ઉદૂણ  અને તમમલ ભાર્ષામાાં પણ પાઠયપસુ્તકોન ુાં પ્રકાશન કરવામાાં આવે િે. 
                ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તક માંિળમાાં રાજ્યના મશક્ષણ 
પ્રધાન તેના અધ્યક્ષ હોય િે. મશક્ષણ કે્ષિના કોઈ મશક્ષણમવદ્ તેના 
ઉપાધ્યક્ષ હોય િે. તેના પર સમગ્ર પાઠયપસુ્તક માંિળનો કાયણભાર હોય િે. 
તેમાાં અડય મવભાગો જેવાાં કે ગવનીંગ બોિી અને એક્ઝીક્યટુીવ કમમટી પણ 
સ્થાન ધરાવે િે. આ સાંસ્થા સ્વતાંિ સાંસ્થા િે. સોસાયટી રજીસ્ટર એક્ટ 
૧૮૬૦ હઠેળ ‘નહીં નફો, નહીં ખોટ’ ના આદશણ હઠેળ સ્થાપવામાાં આવી િે. 
તેનો મખુ્ય ઉદે્દશ ગજુરાત રાજ્યના પ્રાથમમક અને માધ્યમમક શાળાનાાં 
મવદ્યાથીઓને સસ્તા તથા ગણુવત્તાસભર પાઠયપસુ્તકો આપવાનો િે. 
                   બમુનયાદી મવર્ષયોનાાં પાઠયપસુ્તકો ઈ.સ. ૧૯૯૯ થી 
ધોરણ – ૧૧-૧૨ ના બમુનયાદી મવર્ષયોનાાં ૨૬ પાઠયપસુ્તકોન ુાં પ્રકાશન 
કરીનેકારીને મવદ્યાથીઓને આધારભતૂ સાદહત્ય પરુૂાં પાિ્ ુાં િે. માંિળનુાં સમગ્ર 
સાંચાલન સારી રીતે થાય એ હતેથુી સભા-સમમમતની રચના કરવામાાં આવી 
િે. જેમાાં ૦૫ સમમમત િે. જે માંિળનો સમગ્ર વહીવટ સચુારુ રીતે ચાલે એ 
અંગેના સલાહ સચૂનો આપે િે. 
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૨૨ ઓક્ટોબર મવઠ્ઠલભાઇ પટેલ  
 

               સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના  

મોટાભાઈ અને વિી ધારાસભામાાં અધ્યક્ષ  

બનનાર પ્રથમ ગજુરાતી મવઠ્ઠલભાઈ પટેલનો  

જડમ ૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૭૩ ના રોજ નદિયાદમાાં  
થયો હતો.તેમણે પ્રાથમમક મશક્ષણ કરમસદમાાં  

લીધુાં હત ુાં. કરમસદમાાં માધ્યમમક શાળા નદહ હોવાથી હાઈસ્કુલનો અભ્યાસ 
નદિયાદ જઈને કયો.લાંિન જઈ ઈ.સ.૧૯૦૮ માાં બેદરસ્ટર બડયા.ભારત પાિા 
ફયાું. ઈ.સ.૧૯૨૧ માાં મુાંબઈ લેજીસ્લેટીવ કાઉક્ડસલમાાં ચ ૂાંટાયા અને ઈ.સ. 
૧૯૨૫ થી મધ્યસ્થ ધારાસભાના પ્રથમ ભારતીય પ્રમખુ બડયા. 
            ‘મફત અને ફરજજયાત પ્રાથમમક મશક્ષણ’ ની વાત તેમણે 
ઈ.સ.૧૯૧૬ માાં કરી. તેમનાાં સતત પ્રયાસો પિી ઈ.સ.૧૯૧૭ માાં મુાંબઈ 
ધારાસભામાાં એ ખરિો રજૂ થયો અહ્તો.કેડદ્રીય ધારાસભામાાં પહલેીવાર 
તેઓ ઈ.સ. ૧૯૧૮ માાં ચ ૂાંટાયા ત્યારે ઈ.સ.૧૯૧૯ માાં પિૂાયેલા કુળ ૩૧૪ 
પ્રશ્નોમાાંથી ૬૨ પ્રશ્નો મવઠ્ઠલભાઈના હતા.આ હોદ્દા પર ચ ૂાંટાનાર તે પહલેાાં 
ભારતીય હતા.   

            ૨૨ ઓક્ટોબર ૧૯૩૩ ના રોજ તેમનુાં અવસાન થયા પિી 
મવઠ્ઠલભાઈનો દેહ ભારત લવાયો. 
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૨૩ ઓક્ટોબર નેલી સેનગપુ્ત 
 

 
 
 
 
 
 

            સ્વતાંિતા આંદોલનમાાં મહત્વપણૂણ યોગદાન  

દેનાર િાાંમતકારી નેલી સેનગપુ્તનો જડમ ૧૨ જાડયઆુરી, ૧૮૮૬ માાં 
ઈંગ્લેડિના કેક્મ્િજમાાં થયો હતો.ઈંગ્લેડિમાાં જ અભ્યાસ પણૂણ કયાું બાદ 
બાંગાળનાાં વતની ઈ.સ.૧૯૦૯ માાં યતીડદ્ર સેનગપુ્ત સાથે તેમનાાં લગ્ન 
થયા. ભારત પરત ફયાું બાદ તેઓ ઈ.સ.૧૯૨૧ માાં ‘અસહયોગ 
આંદોલન’ માાં જોિાયા. ઈ.સ.૧૯૩૩ માાં નેલી સેનગપુ્તએ કલકત્તામાાં 
રાજકીય પાટીની આગેવાની કરી. 
         ઈ.સ.૧૯૪૦ અને ઈ.સ.૧૯૪૬ માાં બાંગાળ સભાની સભ્ય તરીકે 
મનમણુાંક કરવામાાં આવી.ભારતની આઝાદીમાાં યોગદાન આપનાર નેલી 
સેનગપુ્તનુાં બીમારીને કારણે ૨૩ ઓક્ટોબર ૧૯૭૩ ના રોજ અવસાન 
થયુાં. 
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૨૪ ઓક્ટોબર સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રસાંઘ દદન 
 

          ૨૪ ઓક્ટોબર,૧૯૪૫ ના રોજ ૫૧ સભ્યરાષ્ટ્રો  

દ્વારા  મવમધવત  રીતે સાંયકુ્ત  રાષ્ટ્રસાંઘ (UNO) ની  

સ્થાપના કરવામાાં આવી. જેનુાં મખુ્યાલય ડયયુોકણમાાં િે.  

અંગ્રેજી,   રેંચ, સ્પેમનશ, રમશયન, અરબી અન ેચાઈનીઝ  

ભાર્ષાઓ સત્તાવાર માડય િે. હાલમાાં તેના સભ્યદેશની  

સાંખ્યા ૧૯૩ િે. સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રના બધાાં જ સભ્યોની બનલેી િે.  

આથી તેને મવશ્વની લઘસુાંસદ પણ કહ ેિે. 
                  દરેક સભ્યરાષ્ટ્ર વધમુાાં વધ ુ ૦૫ પ્રમતમનમધ મોકલી શકે િે પરાંત ુ
મતદાન વખત ેતેમનો એક જ મત ગણાય િે. તેનુાં મનયમમત અમધવેશન દર વર્ષ ે
સપ્ટેમ્બરના મધ્યભાગથી (િીજા માંગળવારે) દિસેમ્બરના મધ્ય સધુી ચાલે િે. જો 
જરૂર પિે તો ખાસ બેઠક બોલાવી શકાય િે. મહત્વપણૂણ પ્રશ્નો જેવાાં કે શાાંમત અન ે
સરુક્ષાને લગતા, નવા રાષ્ટ્રને પ્રવેશ આપવો, બજેટ વગેરે અંગે મનણણયો ૨/૩ 
બહુમતીથી પસાર કરી શકે િે. સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રસાંઘનુાં સૌથી મહત્વનુાં અંગ સલામતી 
સમમમત િે.તેમાાં કુલ ૧૫ સદસ્યો િે જેમાાં ૦૫ કાયમી અને ૧૦ લબનકાયમી સભ્યો 
હોય િે. આ ઉપરાાંત  આમથિક અને સામાજજક સમમમત, આંતરરાષ્ટ્રીય ડયાયાલય 
સલચવાલય, વાલીપણા સમમમતનો સમાવેશ થાય િે. 
              સાંયકુ્ત રાષ્ટ્રસાંઘના વિા મહાસલચવ તરીકે ઓળખાય િે. તેમની 
મનમણુાંક ૦૫ વર્ષણ માટે સામાડય સભા સલામતી સમમમતની ભલામણથી કરે િે. 
મહાસલચવ UNO ના મખુ્ય વહીવટી અમધકારી હોય િે.હાલમાાં બાન-દક-મનૂ 
(દલક્ષણ કોદરયા) જાડયઆુરી ૨૦૦૭ થી મહાસલચવ તરીકે કાયણરત િે.   
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૨૫ ઓક્ટોબર મદુૃલા ગગણ 
 

 

                              દહડદી સાદહત્યના લોકમપ્રય લેલખકા  
મદુૃલા ગગણનો   જડમ ૨૫ ઓક્ટોબર,  ૧૯૩૮ ના  
રોજ   કલકત્તામાાં થયો હતો. એમ.એ  અથણશાસ્ત્રમાાં  
પણૂણ કયુું.મદુૃલા ગગણએ કાવ્ય,નાટક અને મનબાંધનુાં  
લેખન કરી ૨૦  થી વધ ુ પસુ્તકો  પ્રકામશત  કયાું.  

પયાણવરણ પ્રત્યે લોકોને જાગતૃ કરવા તેમજ મદહલાઓ અને બાળકોના દહત 
માટે સમાજસેવાનુાં કાયણ તેઓ કરતાાં રહ્યાાં.  

                     ઈન્ડિયા ટુિે વતણમાનપિમાાં તેમણે  લેલખકા તરીકે િણ વર્ષણ 
સધુી કાયણ કયુું. ઈ.સ.૧૯૯૦ માાં આયોજજત એક સમ્મેલનમાાં દહડદી 
સાદહત્યમાાં મદહલાઓ પ્રત્યે ભેદભાવ મવર્ષય પર વક્તવ્ય આપ્યુાં હત ુાં. તેમની 
રચનાઓ જમણન,જાપાની અને અંગે્રજી ભાર્ષા સદહત અનેક ભારતીય 
ભાર્ષાઓમાાં થઈ ચકૂ્યુાં િે.ઈ.સ. ૧૯૮૮ માાં દહડદી એકેિેમી દ્વારા સાદહત્યકાર 
સમ્માન, ઉત્તરપ્રદેશ દહડદી સાંસ્થા દ્વારા સાદહત્ય ભરૂ્ષણસમ્માન, વર્ષણ ૨૦૦૩ 
માાં સદુરનામમાાં આયોજજત મવશ્વ દહડદી સમ્મેલનમાાં આજીવન સાદહત્ય સેવા 
સમ્માન, વર્ષણ ૨૦૦૪ માાં ‘કઠગલુાબ’નાટકની રચના બદલ જ્ઞાનપીઠનો 
વાગ્દેવી પરુસ્કાર અને વર્ષણ ૨૦૧૩ માાં સાદહત્ય એકેિમી દ્વારા’ મીલ્જુન મન’ 
નાટકની રચના બદલ પરુસ્કાર આપી સડમાન કરવામાાં આવ્યુાં. 
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૨૬ ઓક્ટોબર ગણેશશાંકર મવદ્યાથી 
 

 

                  નીિર અને મનષ્ટ્પક્ષ પિકાર ગણેશશાંકર  

મવદ્યાથીનો જડમ ૨૬ ઓક્ટોબર,૧૮૯૦ ના રોજ  

ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગમાાં થયો હતો. ગ્વાલલયરમાાં  
પ્રારાંલભક મશક્ષણ મેળવ્યુાં અને ઉદૂણ , ફારસી ભાર્ષાનુાં  

મશક્ષણ મેળવ્યુાં. તેઓ કાનપરુમાાં લોકમપ્રય નેતા,  

પિકાર ને મનબાંધલખેક તરીકે જાણીતાાં હતા. ઈ.સ.૧૯૧૩ માાં 
ઓક્ટોબરમાાં ‘પ્રતાપ’ સાપ્તાદહકનુાં સાંપાદન કયુું. 
           ગણેશશાંકર મવદ્યાથીએ કમવ પે્રમચાંદની જેમ ઉદુણમાાં લેખનનો 
પ્રારાંભ કયો. ત્યારબાદ તેમણે દહડદી ભાર્ષામાાં પિકાર તરીકે કાયણ કયુું. 
પિકારત્વની સાથોસાથ તેમણે ‘સરસ્વતી’, ‘કમણયોગી’, ‘સ્વરાજ્ય’ 
રચના કરી. માિ ૧૬ વર્ષણની ઉંમરે તેમણે પસુ્તક લખ્યુાં હત ુાં.સ્વતાંિતા 
માટે તેઓ આંદોલનમાાં જોિાઈ સાંઘર્ષણ કરતાાં રહ્યા. સમાચારપિ દ્વારા 
અંગ્રેજોનો મવરોધ કરતાાં રહ્યાાં. ૧૬ ઓક્ટોબર, ૧૯૨૧ માાં તેમને જેલની 
સજા થઈ. ગણેશશાંકર મવદ્યાથીનુાં મનધન ૨૫ માચણ, ૧૯૩૧ ના રોજ 
કાનપરુમાાં દહિંદુ-મકુ્સ્લમના કોમી રમખાણ દરમ્યાન મનસહાય લોકોને 
બચાવતા થયુાં હત ુાં. 
 
 

 
 
 

* * * 

37 PRERNA PATHEY OCTOBER



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૨૭ ઓક્ટોબર વાઘબારસ 
 

                 ગૌવત્સદ્વાદશી એટલે વાઘબાર 

                    આસોવદ બારસન ેવાઘબારસ તરીકે  
ઓળખવામાાં આવે િે. જે ગૌવત્સદ્વાદશી અન ેગરુૂદ્વાદશી  
પણ કહવેામાાં આવે િે. આ દદવસને પોિા બારસ પણ  
કહવેાય િે. આ દદવસે વાઘના લચિવાળી રાંગોળી પરૂવામાાં  
આવે િે.આ દદવસે વાઘ નામના દૈત્યને મારવામાાં આવ્યો હતો  

તેથી આ બારસને વાઘબારસ કહવેાય િે. આ દદવસથી વેપારીઓ વેપાર ધાંધાની 
લેવિ દેવિ બાંધ કરી દેશે અને પોતાની ઉઘરાણીનો દહસાબ મેળવે િે. આ દદવસે 
ગાયના વાિરિાની પજૂાનુાં મવશેર્ષ મહત્વ િે આપણા ભારત દેશમાાં ભારતમાતા, 
ગૌમાતા, પ ૃ્ વી માતા અન ે ગાંગામાતાનુાં મવશેર્ષ મહત્વ િે. બારસના દદવસ ે
લક્ષરસાગરમાાંથી પ્રગટ થયેલા ગૌમાતાનુાં પજૂન કરાય િે. ગાયને ત્યાગની મમૂતિ 
કહવેામાાં આવે િે. આથી તનેી સવેા માિથી સવે દેવી દેવતાઓ આપણા પ્રસન્ન થાય 
િે. ગાયમાતામાાં કરોિો દેવતાઓનો વાસ િે. 
                   તમે માનવામાાં આવે િે. તેથી એક ગાયને પજૂવાથી બધા 
દેવતાઓનુાં પજૂન થાય િે. એટલે ગાયનુાં મવશેર્ષ મહત્વ િે. ઘર આંગણે ગાય આવ ે
ત્યારે તેને ભોજન કરાવવુાં એ આપણી સૌની ફરજ િે. આજના યગુમાાં ઘણી બધી 
ગાયોની કતલ કરવામાાં આવી રહી િે ત્યારે આપણે સૌ નાગદરકોએ ગાયની કતલ 
અટકાવવા માટેના બનતા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ટ્ણે ગાયન ેકામધેનુાં 
કહી િે. આજના દદવસે ગૌ દાન એ શ્રેષ્ટ્ઠ દાન િે. ગાયન ેપ ૃ્ વીની સ્વરૂપ માનવામાાં 
આવે િે. તેથી ગાયની પ્રદલક્ષણા કરવામાાં આવે િે. ગૌ રક્ષાના હતેથુી આ વ્રત 
અત્યાંત લાભકારી િે. પ્રાણી સાંસ્કૃમતની રક્ષાનો આની પાિળ ઉદે્દશ્ય રહલેો િે. આમ 
ગૌવત્સદ્વાદશીનો દહડદુ સાંસ્કૃમતમાાં મદહમા અપરાંપાર િે. 
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૨૮ ઓક્ટોબર ધનતેરસ 
 

           આજથી દહિંદુ ધમણના મહાપવણ દદવાળીનો પ્રારાંભ  
થયો િે. પાાંચ  દદવસના  પવણનો  આજે  ધનતરેસ પ્રથમ  
દદવસ િે. આ દદવસને ધનવાંતરી જયાંમત પણ કહવેાય િે.  
આજના દદવસે આજથી દહિંદુ ધમણના મહાપવણ દદવાળીનો  
પ્રારાંભ થયો િે. પાાંચ દદવસના પવણનો આજે ધનતેરસ પ્રથમ  
દદવસ િે. આ દદવસને ધનવાંતરી જયાંતી પણ કહવેાય િે.  
આજના દદવસે લોકો લક્ષ્મી માતાજી અને ભગવાન ધનવાંતરીનુાં પજૂન કરે િે. અન ે
યમરાજ માટે દીપ દાન કરે િે. આજના દદવસે ઠેર ઠેર લોકો લક્ષ્મી માતાને રીજવવા 
મવશેર્ષ પજૂન અચણન કરે િે. શભુ ચોઘદિયામાાં લોકો તેમના ઘરે અને ધાંધા રોજગારના 
સ્થળે લક્ષ્મી પજૂન અને ધનપજૂન કરે િે. અને આમથિક ક્સ્થમત સારી બને અને ઘરમાાં 
અને વેપાર ધાંધામાાં સમદૃ્ધદ્ધ આવે તેવી પ્રાથણના સાથે શ્રદ્ધાપવૂણક પજૂન કરવામાાં આવે િે.   
             ધન િયોદશીના દદવસે ભગવાન ધનવાંતરીની ખાસ પજુા કરવામાાં આવે 
ચ.ે આ દદવસે મખુ્ ય રીતે ચાાંદીના વાસણો, દાગીનાની ખરીદી કરવામાાં આવે િે. આ 
દદવસે વેપારી સમદુાયના લોકો શભુ મહુતૂણમાાં નવી ગાદી લબિાવે િે અને ભગવાનની 
પજુા કરે િે. આ દદવસે પજુા કરવાથી માતા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થાય િે. આદદવસે મપતળના 
વાસણોને શભુ પ્રસાંગે ધરમાાં લાવવાની પણ પાંરપાંરા રહી િે. ધનતેરસની ઉજવણીને 
લઇને તમામ લોકો ઉત્ સાદહત દેખાઇ રહ્યા િે. કારોબારીઓ શભુ મહુતૂણમાાં મોટા ભાગે 
પજુા કરે િે. ચાાંદીના વાસણો અને પીતળના વાસણો ખરીદવા માટેનો સમય સવારે 
૭.૪૫થી ૧૦-૩૦ વાગેનો રાખવામાાં આવ્ યો િે. આ સમય લાભ અને અમળત ચોધદિયા 
હોવાથી ખરીદી કરવાની બાબત શભુ હોવાનુાં જાણવા મળ યુાં િે. પ્રાચીન માડ યતા મજુબ 
કારતક કૃષ્ટ્ણ પક્ષ િયોદશી મતથીના દદવસે ધનવાંતરી ભગવાનનો જડ મ થયો હતો. 
જેથી આ મતથીને ધનતેરસ તરીકે ગણવામાાં આવે િે. ધનવાંતરી જ્જ યારે પ્રગટ થયા હતા 
ત્ યારે તેમના હાથમાાં અમળત સાથે કલશ હતા. ભગવાન કળશ સાથે જડ મ્ યા હતા. જેથી 
આ દદવસે વાસણોની ખરીદી કરવાની દરત રહી િે. જુદા જુદા લોકો ધનતેરસના દદવસે 
પજૂન જુદી  જુદી રીતે કરે િે 

* * * 
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૨૯ ઓક્ટોબર કમલાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાય 
 

 
 
 
 
 

                       પ્રખર સમાજસધુારક કમલાદેવી  

ચટ્ટોપાધ્યાયનો જડમ ૦૩ એમપ્રલ, ૧૯૦૩ ના  

રોજ કણાણટકના મેંગલોરમાાં થયો હતો. સ્થામનક કક્ષાએ પ્રારાંલભક મશક્ષણ 
મેળવ્યા બાદ તેઓ લાંિન જઈ અથણશાસ્ત્ર શાળામાાં મશક્ષણ મેળવ્યુાં. 
લોકકલાને જીમવત કરનાર કમલાદેવીએ સ્વાતાંત્ર્ય આંદોલનમાાં ભાગ 
લીધો.  

              કમલાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાયને ઈ.સ.૧૯૫૫ માાં પદ્મભરૂ્ષણ, 
ઈ.સ. ૧૯૮૭ મ પદ્મ મવભરૂ્ષણ, ૧૯૮૮ માાં રેમન મેગ્સસે એવોિણ 
ઉપરાાંત સાંગીત નાટય એકેિમી દ્વારા લાઈફ ટાઈમ એલચવમેડટ 
એવોિણથી સડમામનત કરવામાાં આવ્યા િે. ભારતમાાં મદહલા આંદોલનના 
પથદશણક એવા કમલાદેવી ચટ્ટોપાધ્યાયનુાં મનધન ૨૯ ઓક્ટોબર ૧૯૮૮ 
ના રોજ થયુાં હત ુાં.   
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૩૦ ઓક્ટોબર દદવાળી 
 

પ્રકાશ ન ુપવણ-દદવાળી 
                    દદવાળી એટલે માિ ભૌમતક દહસાબો  
જ નદહ, વર્ષણભર કરેલા કાયોના દહસાબોનુાં સરવૈયુાં કાઢવાનો  
દદવસ કેટલુાં જમા થયુાં કેટલુાં ઉધાર રહ્ુાં એ ગણવાનો દદવસ.  
આ દદવસે વેપારીઓ અને વ્ યવસાય કરનાર ચોપિા પજૂન  
પણ કરે િે, પરાંત ુખરા અથણમાાં દદવાળી ભારતવર્ષણના ભવ્ ય તહવેારોની મહાવણજારન ે
અંતે આવે િે. આ દદવસે નવા વર્ષણ પહલેા આવે િે, એટલે વર્ષણનો અંમતમ દદવસ 
ગણાય. તેથી આ દદવસે ગત નતૂનવર્ષ ેલીધેલા પ્રણના અનસુાંધાનમાાં આપણે કેટલો 
ભોગ મવલાસ, વેર-ઝેર, રાગ-દ્વરે્ષ વગેરે િોિી શકયા તેનુાં સરવૈયુાં કાઢવા માટે ઉત્તમ 
ગણાય. હજક્કતમાાં દદવાળીના તહવેારો દદવાળી, નતૂનવર્ષણ અન ેભાઈબીજ એકબીજા 
સાથે ગુાંથાયેલા િે. તેથી જ આપણી સાંસ્ કૃમતએ આ િણેય દદવસો દરમ્ યાન ઉછ ચ 
ધનસાંપમત્ત એટલ ેકે લક્ષ્ મીપજૂન, નતૂન વર્ષણના દદવસ ેજુના વેરઝેર, શત્રુતાન ેમટાિી 
નવેસરથી સસુ ાંસ્ કૃત જીવન જીવવાની શરૂઆત કરવાની અને ભાઈબીજના દદવસ ે
સમગ્ર સ્ િી જામત પ્રત્ ય ેબહને કે મા તરીકે જોવા જણાવ્ યુાં િે. આ ઉત્ સવ દદપોત્ સવી 
મહોત્ સવ એટલે કે અંધકારમાાંથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ જવાના ઉત્ સવ તરીકે પણ 
ઓળખાય િે. 
                દદવાળી અન ે દદપોત્ સવ બાંનેમાાં દદવાનો મદહમા ગાવામાાં આવ્ યો િે. 
આ દદવસ ેલોકો ઘરેઘરે દદવા પ્રગટાવ ે િે. હદકકતમાાં આ ભૌમતક દદવા પ્રગટાવવા 
પાિળ મનમાાં જ્ઞાનરૂપી દદવાઓ પ્રગટાવવાની વાત િે. જેથી આપણા જીવનમાાં 
ફેલાઈ ગયેલા અજ્ઞાનરૂપી અંધારન ેઆપણે દૂર કરી શકીશુાં તો આપણે પ્રકાશરૂપી 
નવજીવન પામી શકીશુાં. 
 
 

* * * 
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૩૧ ઓક્ટોબર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 
 

 

             અખાંિ ભારતનાાં મશલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ 

પટેલનો જડમ ગજુરાતના ખેડા જજલ્લાના નડીયાદ  

મકુામે સને ૧૮૭૫ના ઓકટોબરની ૩૧ મી તારીખે  

થયો. એમના માતા પિતા લાડબાઈ અને ઝવેરભાઈ  

િટેલ ખેડતૂ કુટુુંબના હતા. પ્રાથપમક પશક્ષણ વતન  

કરમસદમાું લીધુું. મેટ્રિક િરીક્ષા નડીયાદની માધ્ યપમક શાળામાુંથી િસાર કરી. 
વલ્લભભાઈએ ટ્રડસ્ટ િીકટ પ્ લીડરની િરીક્ષા િાસ કરી ગોધરામાું વકીલાત શરૂ કરી, 
૧૮ વર્ષની ઉંમરે એમના ઝવેરબાઈ સાથે લગ્ન થયા. લગ્નજીવન દરમ્ યાન 
મળીબેન અને ડાયાભાઈ નામે બે સુંતાનો થયા. બેરીસ્ટ ટરીની છેલ્લી િરીક્ષા 
ઈંગ્ લેન્ ડમાું આિી ૫૦ િાઉન્ ડનુું રોકડ ઈનામ મેળવ ુું. 
              વલ્લભભાઇને ખેડતૂો પ્રત્યે ખબુ જ પ્રેમ હતો. તેથી તેઓએ ખેડતૂો 
માટે ખબુ જ સારા કાયો કયાું હતાાં. જ્યારે ૧૯૨૮ માાં સરકારે ખેડતૂો પર જમીનન ે
લગતો ટેક્સ નાાંખ્યો ત્યારે તેઓએ ખેડતૂોને સત્યાગ્રહ માટે તયૈાર કયાું અને તે 
ટેક્સ ભરવાની મનાઇ કરી દીધી. તેઓએ ખડેતૂો સાથે મળીને બારિોલી સત્યાગ્રહ 
કયો હતો. તેથી સરકારે વલ્લભભાઇન ેઅન ેખેડતૂોને પણ જેલમાાં પરૂી દીધા હતાાં. 
ત્યારથી ગાાંધીજીએ તમેને 'સરદાર'નુાં લબરુદ આપ્યુાં હત ુાં. 
               ૧૯૩૦ માાં જ્યારે ગાાંધીજીએ મીઠા માટે સત્યાગ્રહ કયો હતો ત્યારે 
તેમાાં પણ વલ્લભભાઇ તેમની સાથે હતાાં. ૧૯૪૨ માાં ગાાંધીજીએ 'ભારત િોિો'  
આંદોલન શરૂ કયુું ત્યારે પણ િીટીશ સરકારની મવરુધ્ધ વલ્લભભાઇ તેમની સાથે 
હતાાં તેથી લિદટશ સરકારે ગાાંધીજી, જવાહરલાલ સદહત વલ્લભભાઇને પણ જેલમાાં 
પરૂી દીધા હતાાં. તેઓ પોતાના દેશ માટે ઘણી વખત  જેલમાાં ગયાાં હતાાં. તેઓ 
જ્યારે જેલમાાં હતાાં તે સમયે જ તેઓના માતા મપતાનુાં  મતૃ્યુાં થઈ ગયુાં હત ુાં િતાાં 
પણ તેઓ સહજે પણ નહોતા િગ્યાાં. 
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                ૧૯૪૬માું ભારતીય બુંધારણ સભામાું પ્રથમવાર ભાગ લીધો અને 
ભારત સ્ટ વતુંત્ર થતા ૧૯૪૭માું નાયબ વડાપ્રધાન અને ગહૃમુંત્રી તરીકે જવાબદારી 
સુંભાળી સરદાર વલ્લભભાઈ િટેલના અધ્ યક્ષ િદે દેશી રાજ્ યોની સમસ્ટ યાના 
ઉકેલ માટે નવા રીયાસતી ખાતાની રચના થઈ. સરદાર િટેલને િાુંચસો સાઠ 
ઉિર દેશી રાજ્ યોને ભારતીય સુંઘ સાથે જોડવાની સમસ્ટ યા હલ કરવામાું આવી. 
એ એમના જીવનની સૌથી મહત્ વની ઘડી હતી. દેશી રાજ્ યોનુું કુનેહપવૂષક અને 
દ્રઢતાથી ભારતીય સુંઘ સાથે એકીકરણ કુષ. દેશી રજવાડાઓને સમજાવવા માટે 
તેમની ઉદાર ટ્રદલની રાજકીય દ્રપ ટની લોડષ માઉન્ ટબેટને િણ ખબૂ વખાણ કયાષ 
હતા. 
                     સરદારશ્રીના જીવનમાુંથી આજની વુા િેઢીને ઘણ ુશીખવાનુું 
છે. પવલલનીકરણના સમગ્ર કાયષમાું તેમણે અખુંડ ભારતના પશલ્ િી તરીકે, નતૂન 
ભારતના પનમાષતા તરીકે જે અગત્ યની ભપૂમકા ભજવી હતી તે જોતા સમગ્ર ભારત 
હુંમેશા તેમનુું ઋણી છે. ગાુંધીજીએ કહ્ય ુછે ‘વલ્લભભાઈ મને ન મળ્ યા હોત તો જે 
કામ થ ુછે તે ન જ થાત એટલો બધો શભુ અનભુવ મને એમનાથી મળ્ યો છે'. 
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મહાત્મા ગાાંધીજી 

 
              ભારતીય રાષ્ટ્રીય આંદોલનના નેતા અને ભારતના  
રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાાંધીજીનો જન્મ ૦૨ ઓક્ટોબર,૧૮૬૯ માાં  
ગજુરાતના િોરબાંદર જજલ્લામાાં થયો હતો. તેમનાાં પિતાનુાં  
નામ  કરમચાંદ  અન ે માતાનુાં નામ  પતૂળીબાઇ  હત ુાં.  
તેમનાાં પિતા િોરબાંદરમાાં કાઠીયાવાડના નાના રજવાડાના  
દીવાન હતા. ઈ.સ. ૧૮૮૩ માાં ૧૩ વર્ષની વયે તેમનાાં લગ્ન  
૧૪ વર્ષનાાં કસ્તરુબા સાથે થયા. ઈ.સ. ૧૮૮૭માાં રાજકોટની આલ્રેડ હાઈસ્કલૂમાાંથી 
મેટ્રરક િાસ કરી ભાવનગર શ્રી શામળદાસ આટષસ કૉલેજમાાં પ્રવેશ મેળવ્યો. ગજુરાતી 
માધ્યમમાાંથી અંગ્રેજી માધ્યમમાાં અભ્યાસક્રમ અધ્યાિકો દ્વારા આિવામાાં આવતાાં 
પશક્ષણ અંગ ે મશુ્કેલી િડવાન ે કારણે અન ે તેમનાાં િટ્રરવારના સભ્યો મોહનદાસના 
કારટ્રકદીની ચચાષ  ચાલી રહી હતી. કુટુાંબના સભ્યોની ઈચ્છા મોહનદાસને બટે્રરસ્ટર 
બનાવવાની હતી.ઈ.સ. ૧૮૮૮ માાં તેઓ જળમાગે બટે્રરસ્ટરના અભ્યાસ અથે તેઓ 
ઈંગ્લેન્ડ ગયા. મોહનદાસ ે ત્યાાં ખબૂ ગાંભીરતાથી અભ્યાસ કરી ઉચ્ચ અભ્યાસ અથ ે
તેઓ લાંડન ગયા. ઈ.સ.૧૮૮૮ થી ઈ.સ.૧૮૯૧ સધુી લાંડન રહી વકીલાતની 
િટ્રરક્ષામાાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી. જુલાઈ ૧૮૯૧ માાં તેઓ ભારત િરત ફયાાં તે સમય ે
તેમનાાં માતાનુાં દેહાાંત થઈ ચકૂ્ુાં હત ુાં.    
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             ઈ.સ.૧૮૯૩ માાં પોરબાંદરના અબ્દુલ્લા શેઠની પેઢીનો કેસ લડવા દક્ષિણ 
આફ્રિકા ગયા. ઈ.સ.૧૮૯૪ માાં તયાાંના ફ્રહિંદીઓના હક્કો માટે નાતાલ ઈન્ડડયન 

કૉંગે્રસની સ્થાપના કરી. સાંઘર્ષ દરમમયાન રન્સ્કન અને તોલ્સ્તોયના સાદગી અને 

સ્વાશ્રયના મસદ્ાાંતોને આધારે નવા જીવનપ્રયોગ માટે ઈ.સ.૧૯૦૪ માાં ફ્રિમનક્સ 
આશ્રમ અને ઈ.સ.૧૯૧૦ માાં તોસ્લ્તોય િામષની સ્થાપના કરી. ઈ.સ.૧૯૦૪ થી 
ઈ.સ.૧૯૧૪ સધુી દક્ષિણ આફ્રિકામાાં ‘ઈન્ડડયન ઓમપમનયન’ સાપ્તાફ્રહકનુાં સાંપાદન 
કર્ુું. ઈ.સ.૧૯૧૫ માાં ફ્રહિંદ પાછા આવ્યા બાદ એમણે અમદાવાદમાાં ‘સતયાગ્રહ 
આશ્રમની’ સ્થાપના કરી. 

 

 

 

 

 

 
                        ઈ.સ ૧૯૧૭ માાં ખેડા જજલ્લાના અપતવષૃ્ષ્ટ્ટના કારણ ે િાક 
પનષ્ટ્ફળ થતાાં અંગ્રેજ સરકારે મહસેલૂ માફ કરવાને બદલ ેમહસેલૂ ઉઘરાવવાનુાં નક્કી 
કર્ુાં  .ગાાંધીજીએ સરદાર વલ્લભભાઈ િટેલને સાથે રાખી લડત ચલાવી જે કારણોસર 
છેવટે નબળી સ્સ્થપતવાળા ખેડતૂોનુાં મહસેલૂ માફ કરાવ્ર્ુાં  .રપવશાંકર મહારાજની િણ 

ઈ િટેલ ચાંિારણ સત્યાગ્રહ મહાત્મા ગાાંધીજી સાથે ઓળખ થઈ. સરદાર વલ્લભભા
ત્યાગ્રહ છે ગાાંધીજીથી પ્રભાપવત થયા હતા. ખેડા સત્યાગ્રહ ગજુરાતનો પ્રથમ સદ્વારા 

કાયષ મ ગળીનો િાક વાઢી લેવાનુાંઅને ગાાંધીજીએ ડુાં ોોહનલાલ િાંડયાને સોંપ્ર્ુાં હત ુાં .
નામ આપ્ર્ુાં હત ુાં’ ડુાંગળીચોર‘જે કારણોસર ગાાંધીજીએ મોહનલાલ િાંડયાન ે.  

અમદાવાદનાાં પમલ મજૂરોના પ્રશ્નોના કારણે ગાાંધીજીએ મજૂરોને હડતાળ િાડવાની 
સલાહ આિી અને અમદાવાદનાાં પમલ મજૂરોને ૩૫ ટકા જેટલો િગાર વધારો મળ્યો. 
જે હડતાળને ગાાંધીજીએ ધમષર્દુ્ધ નામ આપ્ર્ુાં હત ુાં  .આ હડતાળને કારણે વર્ષ  
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હાજનની અમદાવાદમાાં સ્થાિમાાં મજૂર મ ૧૯૨૦ . ભારતમાાં રાષ્ટ્રીય આંદોલનોને 
દબાવવાનાાં હતેથુી બ્રિટ્રટશ સરકારે પસડની રોલેટની અધ્યક્ષતામાાં ગટ્રઠત સપમપતની 
ભલામણોના આધારે રોલેટ એક્ટ િસાર કયો .જેમાાં કોઈિણ કારણ વગર શાંકાસ્િદ 
વ્યસ્ક્તની ધરિકડ કરાતી હોવાથી ગાાંધીજીએ આ કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો હતો . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                           ૧૩ મી એપપ્રલ ,૧૯૧૯ વૈશાખીના ટ્રદવસે સાાંજે ૦૪:૩૦ 

કલાકે અમતૃસરનાાં જલીયાાંવાલાબાગમાાં શહીદોને અંજલી આિવા અન ેડૉ .સત્યિાલ 

અને ડૉ.ટ્રકચલનુી ધરિકડનો પવરોધ કરવા સભાનુાં આયોજન થર્ુાં હતુાં .જેમાાં તે ટ્રદવસે 
જાહરે કરાયેલી કલમ ૧૪૪ની બ્રચિંતા કયાાં વગર લોકો શાાંપતપણૂષ રીત ેએકપિત થયા હતા 
િણ પવૂષ ચેતવણી આપ્યા પવના જનરલ ડાયરે સૈપનકોન ેપ્રજાજનો ઉિર ગોળીબાર 

કરવાનો હુકમ કયો.સતત ૧૦ પમપનટ સધુી ૧,૬૫૦ રાઉન્ડ છોડવામાાં આવ્યા .આ 

બનાવમાાં સરકારી આંકડા ૩૭૯ લોકો મતૃ્ર્ ુ િામ્યા .જે કાાંડની તિાસ કરનાર હાંટર 

કપમશને જનરલ ડાયરનો બચાવ કયો .જનરલ ડાયર નોકરીમાાંથી બરતરફ થઈ ઈંગ્લેન્ડ 

િરત ફયાાં ત્યારે તેઓનુાં તલવાર આિી સન્માન કરવામાાં આવ્ર્ુાં .જે કારણોસર ટ્રહિંદની 
પ્રજાને આઘાત લાગ્યો .ઈ .સ. ૧૯૧૯ માાં રૉલેટ એક્ટની સામ ેદેશભરમાાં પવરોધસભાઓ 
અને પ્રાથષના -ઉિવાસની હાકલ કરી . ‘નવજીવન’ ને ‘યાંગ ઈષ્ન્ડયા’નુાં સાંિાદન માથ ે

લીધુાં. 
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                       ઈ .સ. ૧૯૨૦ માાં મહાત્મા ગાાંધીજીએ કેસર -ટ્રહિંદની ઉિાપધનો -એ
ત્યાગ કરી અસહકારનાાં આંદોલનની શરૂઆત કરી.આ આંદોલનમાાં કર ન ભરવાનો 

કરનુાં મહત્વપણૂષ આંદોલન કરવા બારડોલી -પનણષય લેવાયો. ગાાંધીજી બારડોલીમાાં ના
ચૌરા ગામે િોલીસ ે-ગયા. આંદોલન દરમ્યાન ઉત્તરપ્રદેશમાાં ગોરખપરુ નજીક ચૌરી

એક સરઘસ ઉિર બેફામ ગોળીબાર કયો અને ઉશ્કેરાયેલા લોકોએ િોલીસ સ્ટેશનન ે
આગ ચાાંિી .િોલીસ કમષચારીના મતૃ્ર્ ુ થયા. આ ટ્રહિંસક બનાવ બનતાાં ૨૨ જેમાાં 

અટ્રહિંસાનુાં મલૂ્ય નહીં સમજનારા લોકોનાાં હાથમાાં સત્યાગ્રહનુાં ‘ગાાંધીજીએ જણાવ્ર્ુાં કે 
અને આંદોલન’ શસ્ત્ર મકુીને ટ્રહમાલય જેવડી મોટી ભલૂ કરી  િાછાં ખેંચી લેવાની 

જાહરેાત કરી  .વર્ષની કેદની સજા કરી૦૬ અંગ્રેજોએ ગાાંધીજીની ધરિકડ કરી અને .  
એ જ વર્ષમાાં અસહકારના કાયષક્રમના ભાગરૂિે ગજૂરાત પવદ્યાિીઠની સ્થાિના કરી . 
                            ઈ .સ. ૧૯૨૨ માાં એમની અંગ્રેજો દ્વારા ધરિકડ થઈ, 

રાજદ્રોહનો આરોિ મકુાયો, િણ ઈ .સ. ૧૯૨૪ માાં એમન ેછોડી મકુાયા .ઈ .સ. ૧૯૨૪ - ૨૫
દરપમયાન એમણે અસ્પશૃ્યતાપનવારણ અન ેખાદી અંગેનુાં રચનાત્મક કાયષ ઉિાડ્ુાં .
િછીથી ‘હટ્રરજન’, ‘હટ્રરજનસેવક’ ને ‘હટ્રરજનબાંધ’ુ વતૃ્તિિોનુાં સ ાંિાદન િણ હાથ ધરેલુાં .
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ઈ .ટકા કર વધાર૨૨ માાં અંગ્રેજ સરકારે ખેડતૂો ઉિર ૧૯૨૮ સ. ોો કયો  .જેની 
 લડત ચલાવવા ગાાંધીજીએ સરદાર વલ્લભભાઈ િટેલન ેઆગેવાની સોંિી. પવરુદ્ધમાાં

સરદાર વલ્લભભાઈ િટેલ ે ત ે પવકટ પ્રશ્નનો સફળતાપવૂષક અંત લાવતાાં જ 
’ રસરદા‘િટેલને ગાાંધીજીના કહવેાથી બારડોલીની મટ્રહલાઓએ સરદાર વલ્લભભાઈ 

નુાં બ્રબરુદ આપ્ર્ુાં.     

                           ૧૨ માર્ષ, ૧૯૩૦ ની સવારે સાબરમતી આશ્રમથી 
ગાાંધીજીએ પોતાના ૭૮ સાથીદારો સાથે દાાંડીકરૂ્ની શરૂઆત કરી. ગાાંધીજીએ કરૂ્ 
દરમ્યાન ભાટ મકુામે ઉચ્ર્ાર્ુું હત ુાં કે ‘હુાં કાગડા કતૂરાનાાં મોતે મરીશ, પણ સ્વરાજ્ય 
લીધા મવના આશ્રમમાાં પાછો નહીં િરુાં .’ ગાાંધીજી સાથીદારો સાથે ૦૫ એમપ્રલ, ૧૯૩૦ 
નાાં રોજ દાાંડી પહોંચ્યા અને ૦૬ એમપ્રલે દફ્રરયાફ્રકનારે હાથમાાં મીઠુાં ઉપાડી મીઠાનાાં 
કતદાનો ભાંગ કયો અને ઉચ્ર્ાર્ુું કે આથી હુાં ર્પટી મીઠુાં ઉપાડી મીઠાનાાં કાયદાનો 
ભાંગ કરુાં  છાં અને અંગે્રજ સરકારની ઈમારતના પાયામાાં હુાં લણુો લગાડુાં છાં. 
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                       ઓગસ્ટ ૧૯૩૨ ઇંગ્લેડડના વડાપ્રધાન રામ્સે મેકડોનાલ્ડે કોમી 
ચકુાદો જાહરે કયો. તે મજુબ દક્ષલતોને પણ ફ્રહડદુથી અલગ ગણીને અલગ 
મતદારમાંડળો આપવામાાં આવ્યા. જેના મવરોધમાાં ગાાંધીજીએ પનુાની યરવડા જેલમાાં 
આમરણાાંત ઉપવાસ કયાું. ૨૬ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૩૨ નાાં રોજ ગાાંધીજી અને આંબેડકર 
વચ્રે્ પનુા કરાર થયા. ઈ.સ.૧૯૩૬ માાં અમદાવાદ મકુામે ભરાયેલા ગજુરાતી 
સાફ્રહતય પફ્રરર્દના બારમા અમધવેશનના પ્રમખુ રહ્યા.  

 

 

 

 

 

 

 

                      ગાાંધીજીએ પ્રથમ વ્યક્ક્તગત સતયાગ્રહી તરીકે મવનોબા ભાવે, 
ફ્રિતીય જવાહરલાલ નહરુે અને તતૃીય સતયાગ્રહી તરીકે બ્રહ્મદત્તની મનમણુાંક 
કરી.ઈ.સ. ૧૯૪૦ માાં વધાષ નજીક પવનાર ગામે મવનોબાએ ર્દુ્ મવરોધી ભાર્ણ 
આપીને વ્યક્ક્તગત સતયાગ્રહની શરૂઆત કરી. ફ્રડસેમ્બર. ૧૯૧૪ માાં ગાાંધીજીએ 
વ્યક્ક્તગત સતયાગ્રહને પાછો ખેંર્ી લીધો. ઈ.સ.૧૯૪૨ માાં અંગે્રજોને ‘ફ્રહિંદ છોડો’ ની 
હાકલ કરી. આ આંદોલનના ટેકામાાં ગાાંધીજીએ ‘કરેંગે યા મરેંગે’ નો નારો 
આપ્યો.છેવટે ઈ.સ.૧૯૪૭ ની ૧૫ મી ઑગસ્ટે ભારત સ્વતાંત્ર થર્ુાં પણ એમની ઈચ્છા 
મવરુદ્ ભારતના ભાગલા પડયા, કોમી રમખાણો િાટી નીકળયાાં. અંતે મકુ્સ્લમો તરિથી 
એમની સમભાવ નીમતથી છાંછેડાયેલા ગોડસે નામના એક ફ્રહડદુ  મહાસભાવાદીએ 
ફ્રદલ્હીમાાં પ્રાથષના સ્થળ પર એમની હતયા કરી.  
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પ્રવાસી ભારતીય ટ્રદવસ 

૯ જાન્ર્આુરી ,ના ટ્રદવસ ે મહાત્મા ગાાંધીજી આફ ૧૯૧૫ ો ટ્રરકાથી ભારત િરત 
આવતાાં વર્ષ ૨૦૦૩ થી ૯ જાન્ર્આુરીએ પ્રવાસી ભારતીય ટ્રદવસ તરીકે ઉજવાય છે .

૨૦૧૫ જયારે થી ટ્રદલ્હી ખાતે પ્રવાસી ભારતીય ટ્રદવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે. ૨૦૦૩ વર્ષ 
મો પ્રવાસી ભારતીય ૧૩ વર્ષ પણૂષ થતાાં ૧૦૦ માાં ગાાંધીજી ભારત િરત ફયાષને 

ટ્રદવસ પ્રથમ વખત ટ્રદલ્હી બહાર એટલે ગાાંધીનગર ખાતે મહાત્મા માંટ્રદરમાાં ઉજવાયો 
હતો  .મા પ્રવાસી ભારતીય ટ્રદવસનાાં મખુ્ય મહમેાન ગયુાનાના રાષ્ટ્રપ્રમખુ ૧૩ જે 

ય ટ્રદવસ પનપમત્તેડોનાલ્ડ રામોતર હતા. પ્રવાસી ભારતી NRI (Non Resident Indian) 

ને રાષ્ટ્રિપત દ્વારા પરુસ્કૃત કરવામાાં આવે છે અને ભારતીય સાંસ્કૃપત સાથે જોડાયલેા 
રહવેાની પ્રેરણા આિવામાાં આવે છે. 
 

 
પ.ૂબાપએુ આિેલા કેટલાક ઉિનામ  

- રવીન્દ્રનાથ ટાગોર : ગરુુદેવ  
- મોહનલાલ િાંડયા : ડુાંગળીચોર 

- કાકાસાહબે કાલેલકર : સવાઈ ગજુરાતીસરદાર  
- વલ્લભભાઈ િટેલ : સરદાર  
- સરોજીની નાયડુ : ટ્રહન્દનુાં બલુબલુ 

- મોતીભાઈ અમીન : ચરોતરનુાં મોતી  
- ઝવેરચાંદ મેઘાણી : રાષ્ટ્રીય શાયર  

 

ગાાંધીજીને પ્રથમવાર ‘રાષ્ટ્રપિતા’ તરીકે સાંબોધનાર – સભુાર્ચાંદ્ર બોઝ  
  

* * * 
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૦૪   

પરીક્ષા આયોજન 
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Exam microplan 
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૦૫   

પ્રેરક કથા 
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Story 01  The Ant and the Grasshopper 
 

WORK TODAY AND YOU CAN REAP THE BENEFITS TOMORROW! 
 

             In a field one summer's day a Grasshopper was hopping 
about, chirping and singing to its heart's content. An Ant passed 
by, bearing along with great effort an ear of corn he was taking 
to the nest. 
 
             "Why not come and chat with me," said the 
Grasshopper, "instead of toiling and moiling away?" "I am 
helping to lay up food for the winter," said the Ant, "and 
recommend you to do the same." "Why bother about winter?" 
said the Grasshopper; "we have got plenty of food at present. 
 
              But the Ant went on its way and continued its toil. 
When the winter came the Grasshopper found itself dying of 
hunger,while it saw the ants distributing, every day, corn and 
grain from the stores they had collected in the summer.Then 
the Grasshopper knew.. 
 
 
 
 
 

 

 

 

* * * 
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Story 02  The Fox and the Grapes 
  

IT'S EASY TO DESPISE WHAT YOU CANNOT HAVE. 
 
 

            One afternoon a fox was walking through the 
forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a 
lofty branch. "Just the thing to quench my thirst," quoted 
the fox. 
 
            Taking a few steps back, the fox jumped and just 
missed the hanging grapes. Again the fox took a few 
paces back and tried to reach them but still failed. 
 
            Finally, giving up, the fox turned up his nose and 
said, "They're probably sour anyway," and proceeded to 
walk away. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

* * * 
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