ુ ાચંદ્ર ફોઝ
સબ
ુ યી ૧૮૯૭ - ૧૮ ઓગસ્ટ ૧૯૪૫) જે નેતાજીના હર
સુબાચન્દ્ર ફઝ (૨૩ જાન્દ્યઅ
ુ ાભણા નાભથી ણ જાણીતા છે , તે બાયતીમ
સ્લાતંત્ર્મ વંગ્રાભના ગ્રણી નેતા શતા. ફીજા વલશ્વયુદ્ધ દયવભમાન, અંગ્રેજની વલરુદ્ધ રડલા ભાટે તેભણે જાાનની વશામતાથી અઝાદ
હશન્દ્દ પજની યચના કયી શતી. તેભના દ્વાયા અલાભાં અલેર "જમ હશન્દ્દ "નુ ં સુત્ર બાયતનુ ં યાષ્ટ્રીમ સુત્ર ફની ગયુ ં છે .
૧૯૪૪ભાં ભેહયકી ત્રકાય ુઇ હપળય વાથે લાત કયતાં ભશાત્ભા ગાંધીએ નેતાજીને દે ળબક્તના ણ દે ળબક્ત કશી નલાજ્મા શતા.
નેતાજીનુ ં મગદાન ને પ્રબાલ એટર ભશાન શત કે એવુ ં કશેલાભાં અલે છે કે જ તે વભમે નેતાજી બાયતભાં શત ત કદાચ
બાયત એક વંઘ યાષ્ટ્ર ફન્દ્ય ુ શત ને બાયતનુ ં વલબાજન થયુ ં ન શત. સ્લમં ગાંધીજીએ ણ અ લાતન સ્લીકાય કમો શત.

યવલન્દ્દ્રનાથ ટાગોય
યવલન્દ્દ્રનાથ ટાગોયનો જન્દ્ભ 7ભી ભે 1861 ના યજ થમ શત. તેઓ ગુરુદેલ તયીકે ણ ઓખામ છે .તેઓ કવલ, વલઝયુર અહટિસ્ટ,
નલેલરસ્ટ, વભાજ સુધાયક, નેળનાલરસ્ટ ને લફઝનેવ-ભેનેજય ને કંઝય ણ શતા. તેભના કામયની ઝરક ને વય ગત 19ભી
ને તાજેતયની 20ભી વદીના ફંગાી વાહશત્મ ને વંગીત ય જલા ભે છે .તેભણે જ્માયે 1913ભાં વાહશત્મ ભાટે ન નફર
ાહયતવક ભેવ્મ ત્માયે અ નફર ાહયતવક ભેલનાયા તેઓ વોપ્રથભ એવળમન શતા.
ફંગાના કરકાતાના વયાલર બ્રાહ્મણ[૨][૩][૪] હયલાયના ટાગયે અઠ લયની ઉંભયે શેરી કવલતા રખી શતી.16 લયની ઉંભયે તેભણે
તાની પ્રથભ કવલતા બાનુવવિંઘ ("સુમય વવિંશ")ના નાભે રખી. તેભણે તાની ટૂંકી લાતાય ઓ ને નાટક 1877ભાં રખ્મા. તાની
જીંદગીના અંવતભ તફક્કા દયવભમાન તેણે લબ્રહટળ યાજ ન વલયધ કમો ને બાયતની સ્લાતંત્ર્મ ચલને ટે ક અપ્મ શત. ટાગયનુ ં
કાભ જે કવલતાના સ્લરૂભાં છે ટગયે યચેરી વંસ્થા , વલશ્વ-બાયતી યુવનલવવિટીભાં વચલામે ું છે .
ટાગયે નલરકથાઓ, ટૂંકીલાતાય ઓ , ગીત, ન ૃત્મ નાહટકાઓ ને યાજકાયણ ને વ્મક્ક્તગત વલમ ય વનફંધ ણ રખ્મા છે .તેભની
ટૂંકી લાતાય ઓ , ટુંકા કાવ્મ ને નલરકથા કે જેભાં તારફદ્ધ, ગીત સ્લરૂ, ફરચારની બાા ને લચિંતનાત્ર પ્રકૃવતલાદ, ને
દાળયવનક લચિંતન લણી રેલાભાં અવ્યુ ં શતુ ં તેને લૈવશ્વક પ્રવવદ્ધી ભી શતી. ટાગય વાંસ્કૃવતક સુધાયાલાદી શતી ને ભશાન વલદ્યાપ્રલીણ
શતા. જેભણે યં યાગત ફંગાી ભાખાને અધુવનક સ્લરૂ અપ્યુ ં શતુ.ં તેભના રખાણના ફે ગીત ફાંગરાદે ળ ને બાયતના
યાષ્ટ્રગાન છે . નુક્રભે અભાય વોનાય ફાંગરા ને જન ગણ ભન ગીત દે ળના યાષ્ટ્રગાન ફન્દ્મા છે .

ચંદ્રળેખય આઝાદ
ચંદ્રળેખય આઝાદન જન્દ્ભ જુ રાઆ ૨૩, ૧૯૦૬નાં યજ ભધ્મ પ્રદે ળનાં ઝાબુઅ જજલ્રાનાં બાયલા ગાભે થમેર. તેઓ બાયતનાં એક
તી ભશત્લનાં ક્રાંવતકાયી શતા, તેઓને બગતવવિંશનાં ભાગયદળયક ભાનલાભાં અલતા શતા. તેભનુ ં અખુ ં નાભ 'ચંરળેખય વવતાયાભ
વતલાયી' શતુ ં યં ત ુ ભાત ૃભ ૂવભની અઝાદી ભાટે નાં ૧૯૨૧ભાં થમેરા વશકાય આંદરન દયમ્માન મુકદ્દભ ચરાલતા ન્દ્મામાવધળે તેભનુ ં
નાભ ુછતાં તેભણે જલાફભાં આઝાદ ને વતાનુ ં નાભ સ્લાધીનતા જણાવ્યુ ં શતુ.ં ત્માયથી અઝાદીની ચલ ભાં તેભની ધગળને
કાયણે તેઓ ચંદ્રળેખય આઝાદ તહયકે ઓખાલા રાગ્મા.
ુ યી ૨૭, ૧૯૩૧ નાં યજ ઈત્તય પ્રદે ળનાં લ્શાફાદ ખાતે થમે.ું
તેઓનુ ં લવાન પેબ્રઅ
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ગોીનાથ ફોયદોરોઈ
ગોીનાથ ફોયદોરોઈ (૧૮૯૦-૧૯૫૦) સ્લાતંત્ર્મ વેનાની ને અવાભ યાજ્મના પ્રથભ મુખ્મભંત્રી શતા.
બાયત દે ળને સ્લતંત્રતા ભળ્મા છી એભણે વયદાય લલ્રબબાઇ ટે ર વાથે નજીક યશીને કામય કમાાં શતાં. એભનાં મગદાનના
કાયણે અવાભ, ચીન તથા  ૂલય ાહકસ્તાન વાથે જડાલાથી ફચી જઆને બાયત દે ળન હશસ્વ ફની ળક્ુ ં શતુ.ં તેઓ લબ્રહટળ ળાવનના
વભમભાં ઓગણીવભી વપ્ટે મ્ફય, ૧૯૩૮ થી વત્તયભી નલેમ્ફય, ૧૯૩૯ સુધી અવાભ પ્રાંતના મુખ્મભંત્રી યહ્યા શતા.
એભને આ. વ. ૧૯૯૯ભાં બાયત યત્ન ુયસ્કાય લડે વન્દ્ભાવનત કયલાભાં અવ્મા શતા.

જમપ્રકાળ નાયામણ
( ૧૧ભી ઓક્ટફય, ૧૯૦૨ - ૮ભી ઓક્ટફય, ૧૯૭૯) બાયતીમ સ્લતંત્રતા વેનાની ને ઈચ્ચ કક્ષાના યાજનેતા શતા. તેઓ જેી તયીકે ણ
ઓખામ છે . એભને આ. વ. ૧૯૭૦ના લયભાં તત્કારીન પ્રધાનભંત્રી શ્રીભતી ઇંહદયા ગાંધીની વાભે વલક્ષનું નેત ૃત્લ કયલા ફદર ઓખલાભાં અલે
છે . તેઓ વભાજ-વેલક શતા તથા તેઓ રોકનામક જેલા નાભથી ણ જાણીતા ફન્દ્મા શતા.

જુગતયાભ દલે
જુગતયાભ ચીભનરાર દલે ન જન્દ્ભ: ૧રી વપ્ટે મ્ફય, ૧૯૮૮ના હદલવે બાયત દે ળના વિભ બાગભાં અલેરા ગુજયાત યાજ્મના
વોયાષ્ટ્ર વલસ્તાયભાં અલેરા સુયેન્દ્રનગય જજલ્રાના રખતય ખાતે થમ શત. તેઓ ભશાત્ભા ગાંધીના અંત્મજન, સ્લાતંત્ર્મ વેનાની શલા
ઈયાંત ગુજયાતી બાાના કવલ ને રકનાટયકાય ણ શતા. એભણે પ્રાથવભક ને ભાધ્મવભક વળક્ષણ મુફઇ,
ં
લઢલાણ તથા ધ્ાંગધ્ા
ખાતે રીધુ ં શતુ.ં તેઓ ભેહરકની યીક્ષાભાં નુત્તીણય યહ્યા શતા. આ.વ. ૧૯૧૭ના લયભાં મુફઇ
ં
ખાતે શાજી ભશમ્ભદ રાયલખમા
વંાહદત ‘લીવભી વદી’ભાં તેભણે નકયી સ્લીકાયી શતી. એક લય વમાજીુયાભાં ગ્રાભવેલા કયી ને છી સ્લાભી અનંદ ને
કાકાવાશેફ કારેરકયના વંવગયથી તેઓ વાફયભતી અશ્રભભાં વળક્ષણકામય થે જડામા શતા. અ વભમગાા લચ્ચે એભણે આ. વ.
૧૯૧૯ના લયભાં ‘નલજીલન’ વાપ્તાહશકની જલાફદાયી સ્લીકાયી, જે એભણે આ. વ. ૧૯૨૩ના લય સુધી વપતા ૂલયક વંબાી શતી.
૧૯૨૩થી ૧૯૨૭ભાં એભણે દે ળબયભાં જાણીતા ફાયડરી વત્માગ્રશભાં બાગ રીધ. આ. વ. ૧૯૨૮ના લય છીનુ ં અખુ ં જીલન એભણે
દલક્ષણ ગુજયાતના યાનીયજ તયીકે ઓખાતા વલસ્તાયભાં અલેરા લેડછી (જજ.સુયત) અશ્રભભાં અહદલાવી ગ્રાભવેલા ને અશ્રભી
કેલણીભાં ગાળ્યુ.ં અંગ્રેજ વયકાય વાભે ફાથ બીડતાં રગ રગ વત્માગ્રશભાં એભણે કુ ર નલ લય જેરલાવ બગવ્મ શત.
બાયત દે ળને અઝાદી ભળ્મા છી એભણે આ. વ. ૧૯૭૧થી ૧૯૭૮ સુધી ‘લટવ ૃક્ષ’ ભાવવકનુ ં વંાદન કયુ.ાં લેડછીન લડર તયીકે
વંફધલાભાં અલેરા જુ ગતયાભ દલેન ુ ં લવાન ૧૪ભી ભાચય, ૧૯૮૫ના યજ લેડછી ખાતે અલેરા ગાંધી અશ્રભભાં થયુ ં શતુ.ં
એભનુ ં કાવ્મવર્જન પ્રાવંલગક તેભ જ ઊંચી ગુણલત્તાલાળં છે . એભનાં કાવ્મ તથા રેખ ગુજયાતભાં જાણીતાં છે . એભનાં ભોલરક કે
પ્રેહયત તેભ જ નુલાદ કયે રાં ગીતભાં ભાધુમય , ગેમતા ને રકલાણીની વયતાનુ ં વૌંદમય ભાણલા ભે છે . ફાવાહશત્મ ને
ફાવળક્ષણભાં ણ એભની વધક રૂલચ યશી છે . એભના વાહશત્મવર્જનભાં બગલદૌ ગીતાન ણ ઊંડ પ્રબાલ યહ્ય છે .

ુ નબાઇ કીળીબાઇ ટે ર
વિભલ
વિભુલનદાવ કીળીબાઇ ટે ર (જન્દ્ભઓક્ટફય ૨૨, ૧૯૦૩ અણંદ ખાતે), ખેડા હડસ્રીક્ટ ક-ઓયે ટીલ વભલ્ક પ્રડયુવવય યુવનમનના સ્થાક શતા. આ.
વ. ૧૯૪૬ના લયભાં તેઓએ અ દુ ધ ઈત્ાદન તેભ જ લેચાણના શેત ુ ભાટે અ યુવનમનની સ્થાના કયી શતી , જે વંસ્થા બાયત દે ળના ગુજયાત
યાજ્મના અણંદ જજલ્રાના તેભ જ અણંદ તાુકા મુખ્મ ભથક અણંદ ળશેય ખાતે અજે મ ૂર ડેયીના નાભથી વલશ્વબયભાં પ્રવવદ્ધ છે .



૧૯૬૩:યભન ભેગ્વેવે એલડય for 'Community Leadership',



૧૯૬૪:દ્મ ભુણ
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ભોતીરાર નશેરૂ
ભોતીરાર નશેરૂ અઝાદીના રડત અનાય કોંગ્રેવના ગ્ર શયના નેતા શતા. તેઓ સ્લતંત્ર બાયત દે ળના પ્રથભ લડાપ્રધાન ંહડત જલાશયરાર
નશેરૂના વતા શતા. તેઓ આ. વ. ૧૯૨૯ના લયભાં ભે રા કરકાતાના કોંગ્રેવ વધલેળનભાં વહક્રમ યશેરા ીઢ નેતા ૈકીના એક શતા. આ. વ.
૧૯૩૧ના લયભાં તેભનું લવાન થયું શતુ.ં

રોકભાન્દ્મ ટટક

રોકભાન્દ્મ ટટક (ભયાઠી: फाऱ गॊगाधय टिऱक) (જન્દ્ભ:જુ રાઆ ૨૩ ૧૮૫૬ - લવાન:ઓગસ્ટ ૧ ૧૯૨૦, ૬૪ લયની ઈભયે ) નુ ં નાભ
'ફા ગંગાધય હટક' શતુ.ં તેઓ બાયતીમ દે ળબક્ત, સ્લતંત્રતા વેનાની, વળક્ષક ને વભાજ સુધાયક શતા. બાયતની અઝાદીની
રડતનાં તેઓ પ્રથભ રકવપ્રમ અગેલાન શતા.
અંગ્રેજ લવાશતી શદ્દે દાય તેભનુ ં ભાન કયલા ને તેભને નીચા ાડલા "બાયતીમ ળાંવતના જનક " એલા નાભે ફરાલતાં ,
જ્માયે બાયતીમ રક તેભને વન્દ્ભાન થી "રકભાન્દ્મ"નુ ં વલળેણ અપ્યુ ં શતુ ં જેન થય થત રકને ભાન્દ્મ એલા (નેતા).
હટક "સ્લયાજ્મ"ની ભાંગણી કયનાય પ્રથભ ેઢીના નેતા શતા. "સ્લયાજ્મ એ ભાય જન્દ્ભ વવદ્ધ વધકાય છે , ને તે હુ ં ભેલીળ જ"
એ લાક્ય અજે ણ બાયતીમ રકને વાયી યીતે માદ છે .

ડૉ.યાજેન્દ્દ્ર પ્રવાદ
બાયતનાં પ્રથભ યાષ્ટ્રવત શતા. તેઓ સ્લાતંત્ર વેનાની શતા ને કોંગ્રેવ ક્ષનાં નેતા શતા. તેઓએ બાયતનાં સ્લાતંત્રતા વંગ્રાભ ભાં
અગ ડત બાગ રીધેર. તેઓશ્રીએ ફંધાયણ વબાનાં પ્રમુખ તયીકે બાયતનાં ફંધાયણન મુવદ્દ તૈમાય કયે ર.તેઓએ સ્લતંત્ર
બાયતની પ્રથભ વયકાયભાં કેલફનેટ પ્રધાન તયીકે વેલા અેર.
બાયત સ્લતંત્ર થમા છી તેઓએ બાયતનાં પ્રથભ યાષ્ટ્રવત તયીકેન કામયબાય વંબાળ્મ. ફાય લય છી ૧૯૬૨ ભાં
તેઓએ તાનાં શદ્દા યથી વનવ ૃવતનીં ઘણા કયી. તેઓને બાયતનાં વલોચ્ચ નાગયીક વન્દ્ભાન બાયત યત્ન થી વલભુવત કયલાભાં
અલેર. ડૉ.યાજેન્દ્રપ્રવાદની માદભાં દય લે ૫ ભી વપ્ટે મ્ફયના યજ વળક્ષક હદલવ ઈજ્જલલાભાં અલે છે .

રારા રાજત યામ

(૧૮૬૫-૧૯૨૮) બાયત દે ળના પ્રમુખ સ્લતંત્રા વેનાનીઓ ૈકીના એક શતા. એભને ંજાફ કેવયી તયીકે ણ ઓખલાભાં અલે છે .
એભના દ્વાયા ંજાફ નેળનર ફેંક ને રક્ષ્ભી લીભા કંનીની સ્થાના ણ કયલાભાં અલી શતી. તેઓ બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવના
ગયભ દના પ્રમુખ નેતા શતા. ઇ. વ. ૧૯૨૮ના વભમભાં એભણે વામભન કભીળન વલરુદ્ધ એક પ્રદળયનભાં બાગ રીધ શત. અ
આંદરન દયમ્માન કયલાભાં અલેરા રાઠી-ચાર્જભાં તેઓ ગંબીય યીતે ઘામર થમા શતા ને અંતે એભનુ ં લવાન થયુ ં શતુ.ં દે ળભાં
હશન્દ્દી બાા રાગ ૂ કયલા ભાટે એભણે શસ્તાક્ષય લબમાન ણ ચરાવ્યુ ં શતુ.ં
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યાઇટ ટુ ટયજેક્ટ : ભતત્રકભાં જ ઈભેદલાયના નાભની માદી વાથે ‘અભાંથી કઇ વંદ નથી ’ થલા ત ‘અભાંથી કઇ જ નહશ ’
જેલ વલકલ્ શલ જઇએ. અ ફટન દફાલીને ભતદાતા ઈભેદલાયને નકાયી ળકે છે ને એક ચક્કવ વંખ્માથી લધુ ભત યાઆટ ટુ
હયજેક્ટને ભે ત પયીથી ચટણી
ંૂ
કયલી ડે છે .

યાઇટ ટુ ટયકોર : ભતદાતાઓને એ વધકાય ભલ જઇએ કે તે તાના ચટામે
ં ૂ રા પ્રવતવનવધઓ ચટામા
ંૂ
ફાદ મગ્મ કાભગીયી ન
કયે ત તેભને ાછા ફરાલી ળકે છે .

યાઈટ ટુ યીકોર
ટીભ ણ્ણાનુ ં ફીજુ ં તાહકિક ગું 'યાઇટ ટુ યીકર' (કાભ ન કયતા રકપ્રવતવનવધઓને યત ફરાલલાની જગલાઇ ભાટે ન કામદ)
શળે. અ કામદા શેઠ વાંવદના ઘયની ફશાય દે ખાલ કયલાના ફદરે (જેવુ ં અ ઠલાહડમા દયવભમાન અણે જયુ ં શતુ.ં ) વલશ્વાવ
ગુભાલતા રકપ્રવતવનવધઓને યત ફરાલલાની ને તેભને વસ્ેન્દ્ડ કયલાન વલકલ્ જનતા વંદ કયી ળકે છે . દે ળના કેટરાજ
યાજ્મભાં સ્થાવનક સ્લયાજ્મ ને ંચામતભાં તે રાગ ૂ કયલાભાં અવ્મ છે .
વલશ્વના અન્દ્મ દે ળોભાં 'યાઈટ ટુ યીકોર'
છે લ્રા કેટરાક વભમથી ગ્રીકની રકળાશીભાં રકપ્રવતવનવધને ાછા ફરાલી ળકામ છે . કેટરાક અધુવનક વંવલધાનભાં ણ તે જલા
ભે છે . અ વલબાલનભા ક્સ્લત્ઝયરેન્દ્ડભાં ઈદ્દબલી શતી. અભ છતાં , તે ભેહયકાના નેક યાજ્મભાં કામયયત છે . રવ એન્દ્જલ્વ,
વભવળગન ને ઓયે ગનભાં યાજ્મના વધકાયીઓને ાછા ફરાલી રેલામા શતા. રગ-રગ સ્લરૂે યુકે , કેનેડા, લેનેઝયુએરા ને
યુગાન્દ્ડાભાં ણ 'યાઇટ ટુ યીકર' પ્રલતે છે .
બાયતની સ્સ્થવત
બાયતભાં વોપ્રથભ સ્લ. જમપ્રકાળ નાયામણે 'યાઇટ ટુ યીકર'નુ ં અહ્વાન કયુાં શતુ.ં લય 1974ભાં ઇન્ન્દ્દયા ગાંધીના નેત ૃત્લલાી કોંગ્રેવ
વાભે 'વં ૂણય ક્રાંવત'ની ચલ ચરાલતી લેાએ તેભણે અ લાત કયી શતી. ત્માયફાદ લય 1977ભાં જનતા ાટીની વયકાય લખતે
ને 1989ભાં નેળનર ફ્રન્દ્ટની વયકાય લખતે તેન ુ ં પયી અહ્વાન થયુ ં શતુ.ં
જ કે , બાયતીમ યાજકાયણે 'યાઇટ ટુ યીકર' વંદબે કઇણ કામદ ઘડલાથી યશેજ કયી છે . સ્લકેન્ન્દ્રત ને હદલવે-હદલવે પ્રદૂ વત
થતા યાજકીમ લાતાલયણભાં 'યાઇટ ટુ યીકર' જરૂયી ફની ગયુ ં છે . પ્રમગાત્ભ ધયણે , કેટરાક યાજ્મએ 'યાઇટ ટુ યીકર' અલાનુ ં
નક્કી કયુાં છે .
લફશાયભાં, ળશેયી સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વંસ્થાભાં ભતદાય જ તેભના દ્વાયા ચટામે
ં ૂ રા પ્રવતવનવધઓના કાભથી ખુળ ન શમ ત તેઓ
તેભને ાછા ફરાલી ળકે છે અ વધકાય નીવતળ કુ ભાય દ્વાયા ાલલાભાં અવ્મ છે .
નગય હયદ ને નગય ંચામતના ફે-ત ૃવત્તમાંળ ભતદાયની વશીલાી યજી ળશેયી વલકાવ ભંત્રારમને અલાથી ભતદાય
મ્યુવનવવર કોયે ળનભાં તેભના દ્વાયા ચટામે
ં ૂ રા પ્રવતવનવધઓને શટાલી ળકે છે . વલબાગ દ્વાયા પહયમાદ ય ધ્માન અલાભાં અલળે.
તેની ખયાઇ કયલાભાં અલળે ને કાઈક્ન્દ્વરયને દૂ ય કયલા ભાટે ગરા રેલાભાં અલળે. ગાઈ ભાત્ર થડા કાઈક્ન્દ્વરય જ ભ્રષ્ટ્ટ
કાઈક્ન્દ્વરયને દૂ ય કયી ળકતા શતા.
લય 2007ભાં છવત્તવગઢભાં પહયમાદ દાખર થામતેના છ ભહશનાભાં યાજુય , ગુદ
ં યઢેરી ને નલાગઢ નગયાલરકાના ધ્મક્ષને
તેભના દ યથી દૂ ય કયી દે લાભાં અવ્મા શતા. કાયણ કે , તેઓ વાભાન્દ્મ જનતાની ેક્ષાને  ૂયી કયતા ન શતા. 'ધ ભધ્મપ્રદે ળ
ંચામતી યાજ એક્ટ 1933'ભાં કાભ નશી કયતા રકપ્રવતવનવધઓને દૂ ય કયલાની જગલાઇ ધયાલે છે . ચટામાના
ંૂ
ઢી લય ફાદતેભને
દૂ ય કયી ળકામ છે . સ્થાવનક કક્ષાની સ્લયાજ્મ વંસ્થાઓભાં ભશાયાષ્ટ્રભાં ણ કેટરીક જગલાઇઓ કયલાભાં અલી છે . અ યાજ્મભાં
રક દ્વાયા નેક લખત અ વધકાયન ઈમગ કયલાભાં અવ્મ છે .
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'યાઈટ ટુ યીકોર'ના તયપેણ અને વલયોધની દરીરો
તયપેણની દરીરો :


'હયકર'ના કાયણે, ચટામે
ં ૂ રા પ્રવતવનવધઓ જનતા ને ભતદાતાઓ પ્રત્મે લધુ જલાફદાય ફને છે .



વંફવં ધત જાશેય હશતના મુદ્દાઓભાં વહક્રમ યીતે યવ રેલા ભાટે રકને પ્રત્વાહશત કયે છે .



ચટામે
ં ૂ રા પ્રવતવનવધઓ જનતાના હશતનુ ં કાભ કયતા યશે તે ભાટે અ એક વયકાયક શવથમાય છે . નશીં કે એક લખત ચટાઇ
ંૂ
જામ
ને અગાભી ચટણીઓ
ંૂ
સુધી રકને ભ ૂરી જામ.

વલયોધની દરીરો :


વયકાય ભાટે એ વંબલ જેવુ ં કાભ છે કે , 'યીકર ીહટળન'ભાં તકલાભાં અલેરી વશીઓ પ્રભાલણક ભતદાતાઓની છે ને તેભાં
છે તયવિંડી કયલાભાં નથી અલી.



ચટામે
ં ૂ રા દાવધકાયીઓની સ્લતંત્રતા વાભે 'યીકર' એ ખતયા વભાન છે . જેના કાયણે , રકળાશીન વતયે ક થઇ ળકે છે .



વલળે હશત ધયાલતા  ૂયતી નાણાંકીમ તાકાત ધયાલનાયાઓ તેન દુ રૂમગ કયી ળકે છે . તેનાથી એક વાયા ઈદ્દે શ્મલાા
ુ ાં ણ નેક ડચણ અલી ળકે છે .
શેતભ

યાઈટ ટુ યીકોર: જનરોકાર ફીર છીનું ફીજુ ં ગલું ?
ચટામે
ં ૂ રા પ્રવતવનવધઓની ઈદાવવનતા તેભના સ્લભતાલબભાની વ્મક્ક્તત્લન ટીભ ણ્ણાને નુબલ થઇ ચ ૂક્ય છે . જભીનની
લાસ્તવલકતાન વંકય ગુભાલી ચ ૂકેરા રકપ્રવતવનવધ તાની જાતને ભાલરક વભજલા રાગે છે . ને ખાભીઓ શલા છતા , 'યાઇટ ટુ
યીકર' એ ભ્રષ્ટ્ટાચાયને નાબુદ કયલાની હદળાભાં ને નેતાઓને જલાફદાય ફનાલલાની હદળાભાં એક ગું શમ ળકે છે . ણ્ણાની
અગાભી ભટી રડાઇ કદાચ અ અંગે જ શળે ?
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प्ऱासी का यद्ध
ु

23 जन
ू 1757 को भर्ु ळिदाफाद के दक्षषण भें २२ भीर दयू नटदमा जजरे भें गॊगा नदी के ककनाये 'प्रावी'

नाभक स्थान भें शुआ था। इव मद्ध
ु भें एक ओय ब्रिटिळ ईस्ि इॊडिमा कॊऩनी की वेना थी तो दव
ू यी ओय थी फॊगार के नलाफ की
वेना। कॊऩनी की वेना ने यॉफिि क्राइल के नेतत्ृ ल भें नफाल र्वयाजद्द
ु ौरा को शया टदमा था। ककॊ तु इव मद्ध
ु को कम्ऩनी की जीत
नशी भान वकते कमोंकक मद्ध
ु वे ऩल
ू ि शी नलाफ के तीन वेनानामक, उवके दयफायी, तथा याज्म के अभीय वेठ जगत वेठ आटद वे
कराइल ने ऴिॊमत्र कय र्रमा था। नलाफ की तो ऩयू ी वेना ने मद्ध
ु भे बाग बी नशी र्रमा था मद्ध
ु के फौयन फाद भीय जापय के ऩत्र
ु
भीयन ने नलाफ की शत्मा कय दी थी। मद्ध
ु को बायत के र्रए फशुत दब
ू ि भाना जाता शै इव मद्ध
ु वे शी बायत की दावता की
ु ािग्मऩण
कशानी ळरू
ु शोती शै।

ब्रिटिश उदय
इव मुद्ध वे कम्ऩनी को फशुत राब शुआ लो आई तो व्माऩाय शे तु थी ककॊ तु फन गई याजा ।इव मुद्ध वे प्राप्त वॊवाधनो का प्रमोग कय
कम्ऩनी ने फ्ाॊव की कम्ऩनी को कनाििक के तीवये औय अजततभ मुद्ध भे ननणािमक रूऩ वे शया टदमा था। इव मुद्ध के फाद फेदया के मुद्ध
भे कम्ऩनी ने ड्च कम्ऩनी को शयामा था| कम्ऩनी ने इवके फाद कठऩत
ु री नलाफ भीय जापय को वत्ता दे दी ककॊ तु मे फात ककवी को
ऩता न थी के वत्ता कम्ऩनी के ऩाव शै . नलाफ के दयफायी तक उवे क्राइल का गधा कशते थे कम्ऩनी के अफवयों ने जभ कय रयश्लत
फिोयी फॊगार का व्माऩाय ब्रफल्कुर तफाश शो गमा था इवके अराला फॊगार भे ब्रफल्कुर अयाजकता फैर गई थी।

युद्ध के कारण
 कम्ऩने शय शार अऩने व्माऩारयक टशतों की यषा औय उनका वलस्ताय चाशती थी।
 कम्ऩनी १७१७ भे र्भरे दस्तक ऩायऩत्र का प्रमोग कय के अलैध व्मऩाय कय यशी थी जजव वे फॊगार के टशतों को नुकवान शोता था ।
 नलाफ जान गमा था की कम्ऩनी र्वफि व्मऩायी नशी थी उवका नाना अर्रलादी खान भयने वे ऩशरे उवको शोर्ळमाय कय गमा थ।
 १७५६ की वॊधध नलाफ ने भजफयू शो कय की थी जजव वे लो अफ भक्
ु त शोना चाशता था कम्ऩनी खद
ु एवा ळावक चाशती थे जो
उवके टशतों की यषा कये ।
 भीय जापय , अर्भचॊद, जगतवेठ आटद अऩने टशतों की ऩूनति शे तु कम्ऩनी वे र्भर कय जार ब्रफछाने भे रग गए ।

कम्पनी को हुए ऱाभ
 बायत के वफवे वम्रध तथा घने फवे बाग वे व्माऩाय कयने का एकाधधकाय ।
 फॊगार के ळळक ऩय बयी प्रबाल क्मोंकक उवे वत्ता कम्ऩनी ने दी थी इव जस्थधथ का राब उठा कय कम्ऩनी ने अप्रत्मष वम्प्रबु
वा व्मलशाय ळुरू कय टदमा ।
 फॊगार के नलाफ वे नजयाना, बें ि, षनतऩूनति के रूऩ भे बायी धन लवूरी ।
 एक वुननजश्चत षेत्र २४ ऩयगना का याजस्ल र्भरने रगा,
 फॊगार ऩे अधधकाय ल एकाधधकायी व्माऩाय वे इतना धन र्भरा कक इॊग्रैंि वे धन भॉगाने कक जरूयत नशी यशी ,इव धन को बायत
के अराला चीन वे शुए व्माऩाय भे बी रगामा गमा,

 इव धन वे वैननक ळजक्त गटठत की गई जजवका प्रमोग फ्ाॊव तथा बायतीम याज्मों के वलरूद्ध ककमा गमा,
 दे ळ वे धन ननष्काष्न ळुरू शुआ जजवका राब इॊग्रैंि को र्भरा लशाॊ इव धन के ननलेळ वे शी औधोधगक् क्ाॊनत ळुरू शुई थी.
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ુ બંગ ન જે ખ્માર તેભણે લરમ ટલ્વટમ ને શેન્રી ડેવલડ
અટશિંવક વવલનમ કાનન

થય ાવેથી ભેવ્મ શત , તેના

ઈમગ દ્વાયા તેભણે લબ્રટીળ યાજ્મની શકારટ્ટી કયી બાયતને સ્લતંત્ર ફનાવ્યુ.ં અભાંથી પ્રેયણા રઆ ઘણાં પ્રદે ળના રકએ તાના
દે ળની સ્લતંત્રતા ભાટે લબ્રટીળય વાભે રડાઆ અદયી ને ક્રભળઃ

લબ્રટીળ વામ્રાજ્મન વલસ્તાય ઘટીને પક્ત તેભના તાના દે ળ

લબ્રટન (ને સ્કટરેન્દ્ડ) સુધી વીભીત થઆ ગમ. અભ ગાંધીજીની પ્રેયણાદામી રડતને કાયણે પક્ત બાયત ય લબ્રટીળ ળાવન જ નશીં
ણ જેનાં યાજ્મભાં કદી સુયજ અથભત નશત તેલી

લબ્રટીળ વલ્તનત ખ ૂદ અથભી ગઆ ને કભનલેલ્થ દે ળનુ ં ક્સ્તત્લ ઉભુ ં

થયુ.ં ગાંધીના વત્માગ્રશન અદળય ભાટીન લ્ય ૂથય હકિંગ જુ વનમય જેલા રકળાશીના પ્રખય હશભામતી નેક આંદરનકાયીઓ ભાટે નલ
યસ્ત ઉબ કમો. ભાટીન ઘણી લખત

કશેતા કે ગાંધીજીના અદળો વય શતા તેભજ તે ાયં યીક યીતે હશન્દ્દુ વંસ્કૃવત

વાથે

વંકામેરી વત્મ ને હશિંવા જેલી ભાન્દ્મતાભાંથી તાયલેરા શતા.

બાયત છોડો આંદોરન
બાયતીમ સ્લતંત્રતા વંગ્રાભ ના લખતભાં ૮ભી ઓગસ્ટ , આ. વ. ૧૯૪૨ના હદને

ગાંધીજી દ્વાયા કયામેરા અહૌલાન ય

બાયત છોડો

આંદરનન અયં બ થમ શત. અ આંદરન બાયત દે ળના રકને તુયંત અઝાદ કયલા ભાટે અંગ્રેજી ળાવન વલરુદ્ધ એક નાગહયક
લજ્ઞા આંદરન (civil disobedience movement) શતુ.ં હક્રપ્વ વભળન (The Cripps mission)ભાં વલફ઼તા ભળ્મા ફાદ ભશાત્ભા ગાંધીએ
લબ્રહટળ ળાવન લખરાફ઼ તાનુ ં ત્રીજુ ં ભટું આંદરન છે ડલાન પેંવર કમો શત. ઓગસ્ટ

૧૯૪૨ભાં ળરૂ થમેરા અ આંદરનને

'અંગ્રેજ બાયત છડ ' એવુ ં નાભ અલાભાં અવ્યુ ં શતુ.ં જ કે ગાંધીજીને તત્કા લગયફ઼્તાય કયી રેલાભાં અવ્મા શતા. અભ છતાં દે ળ
બયના યુલા કામયકતાય ઓ શડતા ને તડફ઼ડ જેલી કાયલાઆઓ કયીને

આંદરન ચરાલતા યહ્યા શતા. કોંગ્રેવ ક્ષભાં

નાયામણ જેલા વભાજલાદી વદસ્મ ભ ૂવભગત પ્રવતયવધ ગવતવલવધઓભાં વોથી લધાયે વહક્રમ યહ્યા શતા. વિભ બાગભાં

જમપ્રકાળ

વાતાયા ને

 ૂલય બાગભાં ભેહદનીુય જેલા કેટરામ જજલ્રાઓભાં સ્લતંત્ર વયકાય , પ્રવતવયકાયની સ્થાના કયી દે લાભાં અલી શતી. અંગ્રેજએ અ
આંદરનના પ્રવતયધભાં ત્મંત વખ્ત યલૈમ નાવ્મ

શત. અભ છતાં અ વલરશને ડાભલા ભાટે વયકાયને વાર બયથી ણ

લધાયે વભમ રાગ્મ શત.

૧૪૪ભી કરભ :
કઇ ણ રકળાશી દે ળભાં વયકાયની ખટી નીવતઓન ને યાજકાયણીઓની ખટી

પ્રવ ૃવત્તઓન હશિંવક ઢફે વલયધ કયલાન

પ્રજાન મ ૂભ ૂત વધકાય છે . અ વધકાયની રૃએ પ્રજાને વબાઓ બયલાની ને વયઘવ કાઢલાની યલાનગી ભલી જ જઇએ.
આન્ન્દ્ડમન વનર કડની ૧૪૪ભી કરભ ણ એભ કશે છે કે દં ગર કયલાના આયાદાથી ઘાતક
બેગાં થતા શમ ત તેભને કામદા દ્વાયા ટકાલી ળકામ છે .
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શવથમાય રઇને ચાય થલા લધુ રક

કૃવના પ્રકાય


આત્ભવનલાા શ ખેતી :

ૂ ની અવથિક ક્સ્થવત નફી શલાથી ને ખેતયના કદ નાનાં ને છૂટાછલામાં શલાથી ખેડત
ૂ ને સુધાયે રી
બાયતભાં ખેડત
ખેતી ને ભોંઘા લફમાયણ તથા ખાતયન ઈમગ કયલ ામ તેભ નથી
ૂ ને ખેતીની અલક તાના કુટુંફના બયણણભાં લયાઆ જતી શમ છે તેથી તેને અત્ભવનલાયશ ખેતી
અ ખેતીભાં ખેડત
કશે છે
જકે શલે અ ખેતીભાં વવિંચાઆની વગલડ, યાવામણીક ખાતય, જતુ
ં નાળક દલાઓ લગેયેન ઈમગ થતાં કૃવ ઈત્ાદન
લધયે થામ છે તેથી અ કૃવનુ ં વ્માાહયક કૃવ તયપ પ્રમાણ થઆ યહ્ું છે


શુષ્ટ્ક ને અરયત ખેતી (સુકી ખેતી):

શષ્ુ ક ખેતી :
જ્માં લયવાદ ઓછ ડે છે ને વવિંચાઆને વગલડ નથી ત્માં સ ૂકી ખેતી થામ છે
શુષ્ટ્ક ખેતીભાં બેજનુ ભશત્લ લધુ શમ છે
શુષ્ટ્ક ખેતીભાં લયભાં એકજ ાક રઆ ળકામ છે
શુષ્ટ્ક ખેતીભાં જુલાય, ફાજયી જેલા ાક રેલાભાં અલે છે
આદ્રા ખેતી:
અરય ખેતી લયવાદ લધુ ને વવિંચાઆની વગલડ છે ત્માં થામ છે
અરય ખેતીભાં એક કયતા લધુ ાક રઆ ળકામ છે
અરય ખેતીભાં ડાંગય, ળેયડી, ળાક- બાજી લગેયે ાક રેલાભાં અલે છે


સ્થાંતટયત ખેતી (ઝૂભ ખેતી)

સ્થાંતહયત ખેતીભાં જગરના
ં
વ ૃક્ષને કાી જભીન વાપ કયીને તેભાં ખેતી કાયલાભં અલે છે
શીં ફે કે ત્રણ લય ખેતી કમાય ફાદ જભીનની પદ્ર ુતાં ઘટતાં તે વલસ્તાય છડી રક ફીજા વલસ્તાયભાં સ્થાંતહયત
થઆ ત્માં એ જ દ્ધવતથી ખેતી કયે છે .
શીં સ ૂકા ધાન્દ્મ ાક જેલા કે ભકાઆ ,જુલાય,લગેયે ાક રેલાભાં અલે છે
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ફાગામતી ખેતી

ફાગામતી ખેતીભાં ાકની વાયવબાં ને ભાલજત ચીલટ ૂલયક કયલાભાં અલે છે
જેભાં રાંફા વભમ સુધી ઈત્ાદન ભતુ ં યશે છે
દા.ત. ચા, પના ફગીચાઓ
ફાગામતી ખેતીભાં મ ૂડીની લધુ અલશ્મકતા યશે છે .તથા સુદયઢ અમજન, ટેકવનકર જ્ઞાન, મંત્ર, ખાતય, વવિંચાઆ,
હયલશનની સુવલધાઓ લગેયે અલશ્મકતા યશે છે
ફાગામતીના ક – ચા, કપી, વવિંકના, કક, યફય લગેયે વલવલધ પ થામ છે .
ફાગામતી ખેતી ભટા બાગે ઈત્તય - ૂલયના યાજમ, .ફંગાા, હશભારમની તે ટીભાં,દ.બાયતભાં વનરગીયી ને
નાઆભરાઆની ટેકયીમભાં થામ છે


વઘન ખેતી

ૂ ખાતય, જતુ
જ્માં વવિંચાઆની લધુ વગલડ છે ત્માંન ખેડત
ં નાળક દલાઓ, ને મંત્રન વ્માક ઈમગ કયીને લધુ
ઈત્ાદન ભેલે છે .અ પ્રકાયની ખેતીને વધન ખેતી કશેલાભાં અલે છે


ખેતી દ્ધતીઓ

વજીલ ખેતી, ણક્ષભ( ટકાઈ) ખેતી, વભશ્ર ખેતી લગેયે ધ્ધવતઓ છે
અ ખેતી દ્ધવતઓન ભર કયલાં ાછન મુખ્મ અળમ એ છે કે ખેત ઈતઅદનભાં લધાય થામ ને જભીનની
પદ્ર ુતા જલાઆ યશે.
વભશ્ર ખેતીભાં ધાન્દ્મ ઈયાંત શુારન, ભયઘા-ફતકા ઈછે ય,ભત્સ્મ ને ભધભાખી ઈછે ય કયલાભાં અલે છે.
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