
ગજુયાતીરેક્સવઔન, બખલદ્ગભડંર, રઔઔળના સ્થાઔ અને બાાઔીમ પ્રવતૃ્તિભા ંશભેંળા આખ 
યશનેાય શ્રી યત્તતરાર પે્રભચદં ચદંયમા ઉપે જૂનીમ યત્તતઔાઔા જે તાના વભગ્ર જીલનઔા 
દયમ્માન તેભના વંઔકભા ંઆલતા ંદયેઔ રઔને ભાટે એઔ પે્રયણાસ્રત વભાન યહ્યા છે તે આજે 
આણા વોની લચ્ચે શમાત નથી. ત્તલજમાદળભીને દદલવે જન્ભેરા યત્તતઔાઔાએ ત્તલજમાદળભી (13 
ઑસટફય 2013)ને જ તાના જીલનનુ ંઅંત્તતભ બફિંદુ ફનાવ્ુ ંછે. યત્તતઔાઔા એઔ જાણીતા 
ઉદ્યખત્તત અને દાનલીય શતા.    
 

શ્રી પે્રભચદં ચદંયમા અને શ્રીભતી  ૂજંીફશને ચદંયમાના નતા તુ્ર શ્રી યત્તતરાર ચદંયમાન જન્ભ 
24 સટફય, 1922ના થમ શત. તાનુ ંપ્રાથત્તભઔ અને ભાધ્મત્તભઔ ત્તળક્ષણ તેભણે નૈયફી અને 
ભમ્ફાવાભા ંરીધુ ંશત ુ.ં ળૈક્ષબણઔ ઔા દયમ્માન તે ્લુા પ્રવતૃ્તિ, યભતખભત, મખત્તલદ્યા લખેયે 
પ્રવતૃ્તિભા ંવદિમ યીતે જડામેરા શતા. ળરૂઆતના દદલવભા ંતે જૈન ્થુ રીખ, નૈયફીના એઔ 
વભ્મ શતા. ફીજા ત્તલશ્વ્દુ્ધ દયમ્માન વદયલાય તેભણે બાયતભા ંસ્થાતંય ઔ્ુું. આ વભમખાા 
દયમ્માન તાન અભ્માવ ચાલ ુયાકલાને ફદરે તેભણે દયલાયના યંયાખત વમલવામભા ં
જડાલલાનુ ંનક્કી ઔ્ુું. બાયતભા ંતેભણે ગણા ંનલા ંઓદ્યબખઔ વાશવની સ્થાના ઔયી અને તાની 
દૂયંદેળી અને સઝૂબઝૂથી આમાત–ત્તનઔાવન ધધં ત્તલઔવાલી તેનુ ંત્તલસ્તયણ ણ ઔ્ુું.  
 
નૈયફીભા ંજન્ભેરા ંત્તલજ્મારક્ષ્ભીફશને વાથે તેભના ંરગ્ન, ઈ.વ. 1943ભા ંજાભનખય મઔુાભે થમા.ં 
એઔ તુ્રી, ત્રણ તુ્ર અને આઠ ોત્ર–ોત્રી અને દોદશત્ર-દોદશત્રીન ફશ દયલાય તે 
ધયાલે છે. 1946ભા ંતે નૈયફી ાછા પમાક અને વદિમ યીતે તના વમલવામભા ંજડામા અને 
વમાલવાત્તમઔ ઔાયણવય તે અલાયનલાય લૂક અને ભધ્મ આદિઔાની વપય કેડતા યહ્યા. તેભની 
ચાવીના ળરૂઆતના લોભા ંતેભના દયલાયજનએ ઔેન્મા અને ફીજા દેળભા ંવમાલવાત્તમઔ 
ત્તલસ્તયણ ઔયલાન યવ દાકવમ. તેભણે 1960ભા ંદાય-એ-વરાભભા ંલવલાટ ઔમો અને ત્માયફાદ 
1965ભા ં્યુીમ દેળભા ંવમાાયના ત્તલસ્તયણ ભાટે રડંન કાતે લવલાટ ઔમો. રડંનના લવલાટ 
દયમ્માન અભેદયઔાભા ંધધંાઔીમ ળક્યતા તેભણે ચઔાવી. દબક્ષણ-લૂક એત્તળમાભા ંધધંાઔીમ 
ત્તલસ્તયણ ઔયલા ભાટે ત્તવિંખાયભા ંતેભણે 1975ભા ંલવલાટ ઔમો તે શરેા ંટૂંઔા ખાા ભાટે તે 
જીનીલા યહ્યા શતા. સ્થાનાતંયણ અને ત્તલસ્તયણના વભગ્ર ખાા દયમ્માન તે એઔ વળસત 
ઉદ્યખવાશત્તવઔ તયીઔે ઊબયી આવમા અને તેભણે ત્તલત્તલધ કડં અને દેળભા ંતાની ાદયલાદયઔ 
મડૂી અને વંત્તિનુ ંયઔાણ ઔ્ુું.  
 
 



વમાાયી અને ઓદ્યબખઔ પ્રવતૃ્તિ ત્તવલામ તે છેલરા ં65 લકથી આદિઔા, એત્તળમા, ઇન્ડનેત્તળમા, 
ચીન, જાાન, ઔેનેડા, ્નુાઇટેડ દઔિંખડભ લખેયે દેળભા ંઅનેઔ વાભાજજઔ પ્રવતૃ્તિ જેલી ઔે ભશાત્ભા 
ખાધંી એલડકવ, બાયતીમ જીભકાના, જૈન વેન્ટય, જૈન પેરળી વેન્ટય લખેયેભા ંણ વદિમ યીતે 
જડામેરા શતા. વભાજના નુરુુત્થાન ભાટેની પ્રવતૃ્તિ ભાટે તાન વભમ અને બદુ્ધદ્ધ પ્રત્તતબાન 
ઉમખ ઔયલાના તે શભંેળા ંદશભામતી યહ્યા છે.  
 

આ ત્તવલામ તેભનુ ંપ્રદાન નીચે જણાલેરી અન્મ વસં્થાભા ંણ યહ્ુ ંછે :  
 1972ભા ંતે ્ખુાન્ડાભાથંી ત્તનલાકત્તવત રઔના ઔલમાણ ભાટે ત્તનત્તભિત એમ્્રમભેન્ટ લદઔિંખ 

ાટી ઑપ ઔ–દડિનેદટિંખ ઔભીટીના એઔ વભ્મ શતા. 
 1972ભા ંબાયતીમ ત્તલદ્યા બલનની એસઝીક્યટુીલ ઔત્તભટીના વભ્મ તયીઔે ત્તનભામા.  
 1973ભા ંતે ફે લકત ળલાર એવત્તળમેળનના પ્રમકુ તયીઔે ચ ૂટંામા  
 બલનની બડં એઔત્ર ઔયનાયી વત્તભત્તતના લાઇવ ચેયભેન દેથી તે 1975ભા ંદયટામડક 

થમા ત્મા ંસધુી બલનની બડં એઔત્ર ઔયનાયી વત્તભત્તતના તે જનયર વેિેટયી, ચેયભેન 
તયીઔેની પયજ ત્તનબાલી છે  

 ઈ.વ. 1980ભા ંવખંભ, એવત્તળમેળન ઑપ એત્તળમન વભેુનના ટ્રસ્ટી. 
 1982ભા ંબાયતીમ જીભકાનાના ટ્રસ્ટી અને 1985ભા ંતેના ચેયભેન ફન્મા.  
 દડવેમ્ફય 1991ભા ંબાયતીમ તશલેાય ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી અને તશલેાય ઔત્તભટીના ભેમ્ફય ફન્મા.  
 એવત્તળમેળન ઑપ એત્તળમન ઇન ્ઔેુના પાઉન્ડય ચેયભેન 

 ળલાર એવત્તળમેળન ્ઔેુના ચેયભેન અને ફડક ઑપ ટ્રસ્ટી તયીઔે ફે લકત ચ ૂટંામા 
 ‘ઇન્ટયનેળનર પયભ ઑપ લયવીઝ ઇન્ન્ડમનવ’ના સ્થાઔ 

 'ઇન્ન્ડમન સ્ટકવ અને દપબઝઔર પાઉન્ડેળન’ના સ્થાઔ ટ્રસ્ટી  
  'ઇન્સ્ટીટયટુ ઑપ જૈનરજી, રડંન અને અભદાલાદ'ના સ્થાઔ અને ચેયભેન   
 'ઇન્ટયનેળનર વેિેડ બરટયેચય ટ્રસ્ટ, રડંન'ના ટ્રસ્ટી  
 ારીતાણા કાતે આલેર 'ળલાર માત્તત્રઔ ગશૃ’ના ટ્રસ્ટી. 
 જાભનખય ક્સ્થત 'શારાયી ત્તલળા ળલાર દેયાવય ટ્રસ્ટ'ના ટ્રસ્ટી  

 
 

ગજુયાતી બાાના સ્રત તયીઔે યજૂ ઔયલાભા ંઆલેર ગજુયાતીરેક્સવઔનના સ્થાઔ તયીઔેની તેભની 
ક વોથી લધ ુપ્રચબરત છે. ‘ભાયે ભાયી ભાતબૃાા ભાટે ઔંઈઔ ઔયવુ ંછે’ ફવ આ એઔ જ રખની 
તેભને આ પ્રઔલ સધુી રઈ આલી અને ભાટે તેભણે 25 લક ઔયતા ંલધ ુવભમ તેની ાછ આ્મ 



છે. ગજુયાતી બાા પ્રત્મે પે્રભ અને રુબચ ધયાલનાયા રઔ ભાટે ગજુયાતીરેક્સવઔનને એઔ વેત ુ
વભાન ફનાલલાની ભશચે્છા દાકલતા શતા. તેભની બાા ભાટે ઔંઈઔ ઔયી છૂટલાની ગેરછા અને 
ઉત્વાશની ભશેંઔ આજે ત્તલત્તલધ કડં અને વસં્થાભા ંપ્રવયી ચઔૂી છે.  13 જાન્્આુયી 2006ના 
દદલવે ગજુયાતી બાાના વોથી ભટા ટકર તયીઔે ગજુયાતીરેક્સવઔનની યજૂઆત થઈ. વભમાતંયે 
વયવસ્ેર ચેઔય, બખલદ્ગભડંર, રઔઔળ, દડજજટર વાથકઔળ, િવલડક, ક્સલઔ ક્સલઝ, યભત, 
ફાઔ ભાટેની યભત અને ભફાઇર એપ્્રઔેળન લખેયે ત્તલબાખ થઔી ગજુયાતીરેક્સવઔન લધ ુ
વમદૃ્ધ ફન્્ુ.ં ગજુયાત ત્તલદ્યાીઠ, ગજુયાતી વાદશત્મ દયદ, વીડેઔ અને ફીજી અન્મ વસં્થા વાથે 
જડાઈને ગજુયાતીબાાના પ્રચાય અને પ્રવાયના ગણા પ્રઔલભા ંગજુયાતીરેક્સવઔને તાન પા 
આ્મ છે. તેભણે ગજુયાતીબાાના ઐત્તતશાવીઔ વીભાસ્તબં વભાન બખલદ્ગભડંરને દડજજટાઇઝ ઔયી 
તેની લેફ આવતૃ્તિ બાા પે્રભી ભાટે યજૂ ઔયી છે. ્એુવ ઔૉગે્રવ પેડયર રાઇબે્રયીના ઔેટરખભા ં
ગજુયાતી બાાના વીભાબચહ્ન રૂી ઔામક તયીઔે આ લેફ આવતૃ્તિને સ્થાન આલાભા ંઆવ્ુ ંછે.  
 

એઔ વપ અને વળસત ધધંાઔીમ વાશવના સ્થાઔ શ્રી યત્તતઔાઔાનુ ંજીલન ઔઈણ વમક્સતને પે્રયણા 
યૂી ાડનારંુ યહ્ુ ંછે. તેભણે તેભના જીલનભા ંગણા ંભટા રક્ષ્માઔં અને ત્તવદ્ધદ્ધ શાવંર ઔયી છે. 
તેભના વભઔારીન રઔ અને ત્તભત્ર શભંેળા ંતેભના જીલનભાથંી પ્રેયણા ભેલતા યહ્યા છે. 
 

તે તેભની ાછ એઔ વમદૃ્ધ લાયવ મઔૂતા ખમા છે.    
 

જ્યાં જ્યાં વસે ગજુરયતી, ત્યાં ત્યાં વસે ગજુરયત 

જ્યાં જ્યાં વસે ગજુરયતીલેક્સસકોન, ત્યાં ત્યાં વસે રતતકયકય 
 


