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િદવાન બહાદુર બી. જે. શા��ીનો પ�રચય એક વા�યમા� આપવો હોય તો આ �માણે આપી શકાય. તેઓ ઉમદા નાગ�રક, સેવાભાવી 
સ�જન, ઉ� ક�ળવણીકાર, સ�િન�ઠ સામા��િ◌જક કાય�કર, સાહિસક ઉ�ોગપિત, ચે�બરના અ◌ા��થાપક, િહતિચ�તક અને માગ�દશ�ક, 
ચે�બરની �થાપના કરનાર મહાજન હતા. પહ�લા �ણ વષ� �મુખ તરીક� ચે�બરના સફળ સુકાની, ચે�બરની ઈમારતનો સુ�ઢ પાયો 
ના�ખનાર સમથ� િશ�પી, �ી શા��ીનો જ�મ ચોથી નવે�બર 1882મા� સુરત િજ�લાના દ�તાન ગામે થયો હતો. �ારંભમા� ન�ડયાદ, 
ગોધરા અને સુરતમા� �ાથિમક િશ�ણ લઈ 1907મા� એ�ફી�ટન કોલેજ મુ�બઈમા� એમ. એ. સાય�સમા� ફ�ટ� કલાસ �ા�ત કરી ડબલ 
�ે�યુએટ થયા. ભ�ચ, અમદાવાદ અને ન�ડયાદમા� િશ�ણ�ે�મા� સ�િન�ઠ સેવા આપી, છ�વટ� જુના મુ�બઈ રા�ય તથા કણા�ટક અને 
હ��ાબાદ �ટ�ટનો સમાવેશ થતો હતો તે િવભાગના સધન� �ડિવઝન િશ�ણ અિધકારી તરીક� રચના�મક અિભગમ ક�ળવી લોકિ�યતા 
�ા�ત કરી. બ�ીસ વષ�ની �વલ�ત કાર�કદી� બાદ િન�� થઈ 1939મા� સુરતમા� કાયમી વસવાટ કરી શહ�રની અનેક સ��થાઓમા� સેવાનુ� 
�દાન કયુ�. મિહલા િવ�ાલયના અ�ય� તરીક�, ભારત �કાઉટ એસોસીએશનના કિમ�ર તરીક�, રીમા�ડ હોમમા� જુદા જુદા હો�ેદાર તરીક�, રોટરીના �મુખ તથા 
રોટરી ઈ�ટરનેશનલ ડી-305ના ગવન�ર તરીક� તથા દેના બ�કની સુરત શાખાના અ�ય� તરીક� �શ�સનીય અને �ો�સાહજનક કામગીરી બ�વી સેવાની સુગ�ધ 
શહ�રમા� �સરાવી દીધી હતી. આ અરસામા� તેમણે �થાપેલી ધી ગૌરી ગો�ડ એ�ડ િ◌સ�વર વક�સ ક�પનીની સ�ભાળનો ભાર તેમના પર આવતા ધ�ધામા� સિ�ય �વેશ 
કય�. �

�વ. િદવાન બહાદુર ભુપતરાય જમીએતરામ શા��ી - �થાપક �મુખ વષ� 1940-43          જ�મ ◌ઃ  4-11-1882           �વગ�વાસ ◌ઃ 4-9-1965

ચે�બરના આ��થાપકો પૈકીના એક �વ. રાવ સાહ�બ �ંદાવન છોટાલાલ �દવનો જ�મ તા. 12-6-1885ના રોજ 
ભાવનગરમા� થયો હતો. બા�યકાળ તથા િશ�ણ �ા��ત વતનમા� કયા� બાદ તેઓ સુરતમા� �થાયી થતા� શહ�રના �યાપારી, 
સામાિજક અને શૈ�િણક �ે�ે તેઓએ િ◌ચર-�મરણીય કાય� કયુ� હતુ�. �વનમા� ક�ઈક આગવુ� કાય� કરવાની તેઓ �બળ 
તમ�ના ધરાવતા હતા. વેપાર-ઉ�ોગ અને ક�િષ �ે�ે િવકાસ થાય તે માટ� સુરત પીપ�સ કો. ઓપરેટીવ બ�કની �થાપના 
અને આમ જનતાને �યાજબી ભાવે શુ� દૂધ ઉપલ�ધ થાય તે માટ� સુરત ડ�રીની �થાપના કરી હતી. િશ�ણ �ે�ે અને ખાસ 
કરીને મિહલા િવ�ાલય �ક�લમા� રચના�મક કાય� કયુ� હતુ�. સહકારી કાયદાનુ� તલ�પશી� �ાન ધરાવતા હોવાથી સહકારી 
��િ�ઓને વેગવાન બનાવી હતી અને તેમા� ઉ�રો�ર �ગિત કરતા ર�ા� હતા. ન�, િનખાલસ, િમલનસાર અને 

પરગજુ સ�જનનુ� અવસાન તા. 5-7-1957ના રોજ થતા ચે�બરના તે સમયના ત�કાલીન �મુખ �ી અિ�ન મહ�તાની અ�ય�તામા� તા. 13-
7-57ના રોજ મળ�લી સભામા� વ�તાઓએ એમની સેવા િબરદાવી શોકા�જિ◌લ આપી હતી.

�વ. રાવ સાહ�બ �ંદાવન છોટાલાલ �દવ - ભૂતપૂવ� �મુખ વષ� 1944              જ�મ ◌ઃ 12-6-1885             �વગ�વાસ ◌ઃ 5-7-1957

�ી માણેકલાલ �. કાપડીયાનો જ�મ સને 1892મા� થયો હતો. યુવા અવ�થાથી જ તેઓ �વભાવે સાહિસક હતા અને વેપાર 
ધ�ધામા� ક�નેહ અને ક�શળતા ધરાવતા હતા એટલે વેપારના િવકાસ અથ� યુવાનીમા� તેમણે બમા� તરફ ��થાન કયુ� અને હાડ�વેર 
અને ઈલે��ોિ◌ન�સ માલ-સામાનનો અ�તન �ટોર �થા�યો. બમા� ઓઈલ કા◌ુ◌ં. ના પે�ોિ◌લયમ �ોડ��સના પણ તેઓ એજ�ટ 
હતા. તેમના ને��વ હ�ઠળ બમા�થી એક ��ડ ડ�િલગેશન ��લે�ડ, �ા�સ અને જમ�ની ગયુ� હતુ�. સને 1939મા� િ�ટીશ સરકારે 
તેમને રાયબહાદુરના ઈ�કાબથી નવા�યા હતા. તેઓ રંગુનમા� ચે�બર ઓફ કોમસ� ,હાડ�વેર મરચ�ટ એસોસીએશન તથા 
રોટરીના �મુખ હતા. બી� િવ�યુ� પહ�લા� તેઓએ સુરતને કમ�ભૂિમ બનાવી અને સને 1946મા� એમ.�. કાપડીયા અ◌ે�ડ 
ક��. �ા. િ◌લ.ની �થાપના કરી યાન� િવતરણ �ે�ે ઝ�પલા�યુ�. તેઓએ શહ�રમા� યુકો બ�કનુ� ઉ�ઘાટન કયુ� અને તેના ડાયરે�ટ પદેથી 
બ�કીંગ �ે�ે �શ�સનીય કામગીરી કરી હતી. �ભાત િસ�ક િ◌મલ જે પાછળથી ગાડ�નના નામે ઓળખાતી થઈ તેની �થાપનામા� પણ તેમણે આગળ પડતો 
ભાગ લીધો હતો. સુરતમા� અનાજ-રેશનીંગ ખાતમા� પણ ન�ધનીય �વૈ��છક સેવા આપી હતી. બીજુ� િવ�યુ� શા�ત થતા� તેઓ બમા� ગયા હતા અને 
વતનમા� 1960મા� પાછા ફયા� હતા. �વ. રાયબહાદુર માણેકલાલ �વભાવે માયાળ� હતા અને સુરતમા� િવિવધ સ��થાઓ માટ� �િ�ય સમાજ પાસેથી 
ઉપરા�ત રંગુનથી માતબર દાન ઉઘરાવી સુરત મોકલતા હતા. �વનમા� સા��યકાળ� નાદુર�ત �વા��ય છતા� સામાિજક ��િ�મા� રસ લઈ 91 વષ�ના દીઘ� 
આયુ�ય બાદ 10-5-1983ના રોજ અન�તની યા�ાએ ઉપડી ગયા. ચે�બરમા� �ી નરેશચ�� પટવાની અ�ય�તામા� મેનેિજ�ગ કિમટીની તા. 14-5-
83ના રોજ મળ�લી સભામા� સ�ગતને �જિ◌લ આપતો શોક ઠરાવ પસાર કરવામા� આ�યો હતો અને સ�ગતની સેવાને િબરદાવી હતી.

�વ. રાયબહાદુર �ી માણેકલાલ �. કાપડીયા - ભૂતપૂવ� �મુખ વષ� 1945           જ�મ ◌ઃ 1892       �વગ�વાસ ◌ઃ 10-5-1983
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�વ. �ી રણછોડદાસ ટી. પોપાવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1946, 1950 અને 1965 જ�મ ◌ઃ 20-12-1898

�યાપાર ઉ�ોગ, સમાજ સેવા તેમજ �હ�ર સા��ક�િતક તથા સામાિજક �ે�ે િભ�મિપતા સમા �ી રણછોડદાસ પોપાવાળાની 

સવ�તોભ� �િતભાનુ� બાહ��ય કોઈપણ એક ���ટકોણથી મૂલવી શકાય એમ નથી. સુરતના સુ�િસ� �યાપારી ક�ટ��બમા� �ી 

રણછોડદાસ ટી. પોપાવાળાનો જ�મ સને 1889, 20મી �ડસે�બરના રોજ થયો હતો. મુ�બઈની એલિ◌ફ�ટન કોલેજમા� �ે�યુએટ 

થયા હતા. 1922મા� સુરત �યુિનિસપાિલટીના સ�યપદે તેઓ ચટૂ� ાયા હતા. સુરત ચે�બર ઓફ કોમસ�ની �થાપનામા� તેમણે 

અ�ભાગ ભજ�યો હતો. એમની કાર�કદી�ના છ��લા પ�ચોતેર વષ� દર�યાન તેમણે સુરતની �યાપારી અને ઔ�ોિગક આલમની 

અનેક સ��થાઓ પણ તેમણે �થાપી હતી. તેમા�ની એક મહ�વની સ��થા 1948મા� �થપાયેલ ધી ગુજરાત ઈ�ડ��ીયલ કો. ઓપ. બ�ક 

અને તે બ�કના 1974 સુધી તેઓ ચેરમેન હતા. 1965મા� ઉધનામા� �થાપેલી ઔ�ોિગક વસાહત એ એમની સૌથી મોટી ન�ધપા� 

િસિ� હતી, પરંતુ તેમનુ� કાય��ે� મા� �યાપાર ઉ�ોગ પ◌રૂ તુ� મયા�િદત નહા◌ેતુ� લાય�સ ઈ�ટરનેશનલ �ડ����ટ 304 (વે�ટ)ના તેઓ 1962-63 દર�યાન 

ગવન�ર હતા. મુ�બઈ રા�યના િવભાજન પછી ગુજરાત �ટ�ટ ફાઈના�સીયલ કોપ�રેશનના બોડ� ઓફ ડાયરે�ટસ�મા� તેમની િનમણ◌ૂ◌કં  કરવામા� આવી હતી. 

િશ�ણ અને તબીબી સિહત અ�ય સેવાકીય કાય�મા� પણ તેઓ �ડો રસ લઈ ર�ા હતા. સખાવત �ે�ે �ી પોપાવાળાએ પથદશ�ક યોગદાન કયુ� છ�. 1968થી 

સુરતમા� ક��સર ડીટ��શન સે�ટર ��ટન◌ા ચેરમ◌ને તરીક� �ારંભ કરી સે�ટરના િવકાસમા� મૂ�યવાન સેવા આપી. તેમની નવ દાયકાની સેવાની કદર�પે 

આયોિ◌જત મહો�સવ સમયે લાખો �િપયાનુ� અનુદાન �ા�ત થયુ� હતુ�, જેનો ઉપયોગ ક��સર ડીટ��શન સે�ટરમા� કરવામા� આ�યો છ�. તેમની પોતાની િમ�કત 

જેની �ક�મત તે સમયની દસકે  લાખની પ�રસીમામા� થવા �ય તે તેમણે ગુજરાત સરકારને શાળાકીય ��િ� માટ� અપ�ણ કરી હતી. સુરત નગરપાિલકાને 

�વા��ય ક��� માટ� એક બી� િમ�કત તેમજ સુરતના �યુિઝયમમા� ક�ટલીક �ાચીન વ�તુઓનુ� દાન કયુ� હતુ�

�વ.  ડૉ. અમીચ�દ સી. શાહ - ભૂતપૂવ� �મુખ                વષ� 1947      જ�મ ◌ઃ 8-2-1884   �વગ�વાસ ◌ઃ �ડસે�બર 1962

સુરતના �િત��ઠત જૈન ક�ટ��બમા� 8મી ફ��ુઆરી 1884મા� �ી અમીચ�દ સી. શાહનો જ�મ થયો હતો. તેમની શૈ�િણક કાર�કદી� 

તેજ�વી હતી અ◌ેટલે કોલેજ �વનમા� તેમણે મેડીકલ લાઈનનો અ�યાસ કરી ડો�ટરની પદવી મેળવી હતી. ધ�ધા-ઉ�ોગમા� ક�ઈક 

અવનવુ� કરવાની તેઓ સદા આકા��ા રાખતા હતા. સુરતનો વણાટ ઉ�ોગ પરંપરાબ� �િ�ય �ાિત �ારા ચલાવાતો હતો, પરંતુ 

�ી અમીચ�દભાઈએ, �ી રણછોડદાસ ર��ટયાવાળાએ અમદાવાદમા� �થાપેલ �થમ કાપડ િમલમા�થી �ેરણા લઈ સુરતમા� અ�તન 

વણાટ ઉ�ોગના મ�ડાણ કયા� અને તેના પ�રણામે �ભાત િસ�ક િમલ ક�ટલાક સાથ◌ી - શુભે�છકોના સહકારથી શ� કરી, જેનુ� કાળ�મે 

ગાડ�ન િમ�સમા� �પા�તર થયુ�. આઝાદીની ચળવળ દિ�ણ ગુજરાતમા� �યારે વેગવાન બની હતી �યારે તેઓ પણ ગા�ધી 

િવચારસરણીથી રંગાયા હતા. પોતાની ��િ�નો �યાપ ઓ�ોિગક તથા સા��દાિયક વાડામા� સીિમત ન રાખતા અનેક સા��ક�િતક 

અને ધાિમ�ક સ��થામા� તેઓએ જુદા જુદા પદ અને હો�ા પર રહી અમૂ�ય સેવા આપી હતી. વણાટ ઉ�ોગની સમ�યાઓ હલ કરવા ચે�બરના �મુખ તરીક� 

�ેસઠ વષ�ની �મરે જહ�મતપૂવ�ક રસ લઈ સરકારી �થળ� યો�ય રજૂઆત કરી �ક�મતી ફાળો આ�યો હતો. �નેહી-શુભે�છકોનુ� િવશાળ િમ��ંદ ધરાવનાર �ી 

અમીચ�દભાઈ ૮૦ વષ�ના સુદીઘ� આયુ�ય બાદ �ડસે�બર 1962મા� આ �ણભ�ગુર દુિનયા છોડી ગયા અને સાહસ તથા સેવાની સુવાસ આટ�િસ�ક ઉ�ોગ અને 

સેવા સ��થામા� મ◌કૂતા ગયા હત◌ા.

�વ. �ી ભગુભાઈ એન. જરીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1948  �વગ�વાસ ◌ઃ - 11-3-1973

મેસસ� જેકીશનદાસ નાથુભાઈ જરીવાળાની પેઢીના આ��થાપક અને સ�ચાલક �ી ભગુભાઈ જરીવાળાએ વેપારી સુઝ અને દીઘ� 

���ટથી જરી ઉ�ોગ �ે�ે િવિ◌શ�ટ �યાિત �ા�ત કરી હતી. તેમણે �રયલ જરીના ઉ�પાદન માટ� 1937મા� યુરોપના દેશોની મુલાકાત લઈ 

તેમજ માણેકની ડાઈની ટ��નીક શીખી જરી ઉ�ોગનો ઉ�કષ� સાધવા તથા તેને �વાવલ�બી બનાવવા ભગીરથ �ય�નો કરી ઉ�ોગના 

િવકાસમા� �ક�મતી ફાળો આ�યો હતો. તેઓ 1948મા� સુરત જરી વેપારી મ�ડળના �મુખ તથા અિખલ ભારતીય જરી ફ�ડરેશનની 

સિમિતના સ�ય હતા. 1948થી 1973 સુધી સુરત પીપ�સ કો. અ◌ા◌ેપ. બ�કના �ડરે�ટર તરીક� અને 1965 થી 1972 સુધી ચેરમેન તરીક� 

બ�કનુ� સુકાન સ�ભા�ય ુ� હતુ�. તેઓ સુરત રોટરી �લબ, યુિનયન એ�યુક�શન સોસાયટી તથા લેઉઆ પાટીદાર �ાિતના �મુખ તરીક� 

ચ◌ૂ◌ટંાયા હતા. આયુવ�િ◌દક હો��પટલ, સુરત જનરલ હો��પટલ, અશ�તા�મ તથા સ��ક�ત પાઠશાળામા� કાય�વાહક સિમિતના સ�ય 

તરીક� ઉ�ક��ટ કામગીરી કરી હતી. ઉમદા ધમ�ભાવના ધરાવતા અને શૈ�િણક, વૈદકીય અને વેપાર-ઉ�ોગ �ે�ે યશ�વી અને યાદગાર યોગદાન આપનાર �ી 

ભગુભાઈના  તા. 11-3-73ના રોજ થયેલા અવસાન બદલ ચે�બરમા� ભરાયેલી િમટીંગમા� �ડા શોક અને ખેદની લાગણી �ય�ત કરવામા� આવી હતી.
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�વ. �ી નગીનદાસ હરકીશનદાસ ખરવર - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1949 �વગ�વાસ ◌ઃ 10-11-1975

ચે�બરની �થાપના કાળના �ારંભથી જ ચે�બરને િન�ઠાવાન અને િનપુણ �મુખોનો સ�ચાલનનો લાભ �ા�ત થતો ર�ો હતો. �ી 

નગીનદાસ ખરવર તે પૈકી એક સ�િન�ઠ �મુખ હતા. ચે�બરની સમ� ��િ◌�ઓમા� તેઓ �વનના સ��યાકાળ સુધી ઓત�ોત ર�ા� 

હતા. સુરત શહ�રના વણાટ ઉ�ોગના નાના-નાના એકમોને સ�ગ�ઠત કરી તેમની મુ�ક�લી દૂર કરવા ખૂબ �ય�નો કયા� હતા. તેમણ ે

સામાિજક અને શૈ�િણક �ે�ે પણ ખૂબ િન�ઠાપૂવ�ક  ન�ધનીય સેવા બ�વી હતી. સુરત વણકર સ�ઘના �થાપક અને આ��મુખ 

તરીક� વષ� સુધી અિવરત કાય� કરી સ��થાનો મજબૂત પાયો ના��યો હતો. વણાટ ઉ�ોગના િહતિચ�તક તરીક� તેમની સેવા હ�મેશા 

માગ�દશ�ક અને �ેરક નીવડી હતી. �ી નગીનદાસ ખરવર �વભાવે િમતભાષી અને અડગ મનોબળ ધરાવતા હતા. તા. ◌ઃ 10-11-

75ના રોજ મળ�લી િ◌મટીગં મા� �ી હસમુખભાઈ રેશમવાળા, �ી સુરજરામ બચકાનીવાળા તથા �ી કનૈયાલાલ મોદીએ સ�ગતની સેવાઓને �દય�પશી� 

�જિ◌લ આપી હતી.

�વ. �ી ક�ચનલાલ સી. કાપ�ડયા - ભૂતપૂવ� �મુખ ◌ઃ વષ� 1951 �વગ�વાસ ◌ઃ 26-9-1964

સુરત શહ�રના સપુત, સેવાભાવી સ�જન અને વેપારી આલમના િહતિચ�તક અને માગ�દશ�ક તેમજ બાહોશ અને અ�ણી 

ઉ�ોગપિત �ી ક�ચનલાલ સી. કાપ�ડયાએ ચે�બરના �થાપક સ�યો પૈકીના એક તરીક� ચે�બરની �થાપન◌ામા� ભારે જહ�મત ઉઠાવી 

હતી. ચે�બરની દરેક ��િ�ઓમા� સિ�ય યોગદાન કરવા તેઓ સદાય ત�પર રહ�તા હતા. સુરત શહ�રમા� �યાપારની �િ� સાથે 

ઔ�ોિગક �ગિત થાય તે માટ� ઉ�ોગમા� સુતર પૂર ુ� પાડવા સુરતના �ગણે �પીનીંગ િમલની �થાપના તેમની ઉ�ોગ �િત 

સાહિસકતાનુ� �ોતક છ�. આજે પણ સુરત ટ��ટાઈલ િમ�સના અ��ત�વથી જનતા સુમાિહતગાર છ�. ઉધના ઉ�ોગનગરની �થાપના 

કરવામા� તેમણે િસ�હફાળો આપી સ�ઘના �મુખ તરીક� યાદગાર સેવા બ�વી હતી. આ ઉપરા�ત તેમણે સુરત �ોડ�ટીવીટી કાઉ��સલ, 

સુરત વણકર સ�ઘ િલ. સુરત યાન� મચ��ટ એસોસીએશન તથા સુરત �ડ��ી�ટ �લોથ હોલસેલસ� એસોસીએશનમા� જુદે જુદે તબ�� �મુખ, ઉપ�મુખ અથવા 

�થાપક સ�ય તરીક� ભગીરથ અને યશ�વી કામગીરી બ�વી હતી. �ી ક�ચનલાલ કાપડીયા વેપાર - ઉ�ોગની ��િ� ઉપરા�ત શહ�ર અને િજ�લાની 

સામાિજક, શે�િણક અને જનક�યાણ અપ�ણ ��િ�મા� ધાિમ�ક સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા રહ�તા અને ખૂબ જ ઉદારતાપૂવ�ક આિથ�ક સહાય કરતા અને 

સ��થાઓને સ�� અને પગભર બનાવવા સદા �ય�નશીલ રહ�તા હતા. તેઓ વ� જવેી �ઢ ઈ�છા શ��ત તેમજ પુ�પ જેવુ� કોમલ �દય ધરાવતા હતા. તેઓ 

િવશાળ િમ� મ�ડળ અને શુભે�છકોને િવલાપ કરત◌ા મકૂી તા. 26-9-64ના રોજ આ �ણભ�ગુર દુિનયા છોડી ગયા.

�વ. �ી જેકીશનદાસ લ�લુભાઈ વખારીયા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1952  �વગ�વાસ ◌ઃ �ડસે�બર 1969

�ી જેકીશનદાસ એલ. વખારીયાનો જ�મ સુરતમા� �િત��ઠત �િ�ય ક�ટ��બમા� થયો હતો. સુરતમા� વણાટ ઉ�ોગ ઘરગ�થુ� �હ 

ઉ�ોગ તરીક� પરંપરાગત પ�િતએ ચાલતો હતો, તે સમયે �ી જેકીશનદાસ હ�મેશા નવી ઉ�પાદન પ�િત અપનાવવા આ�હ 

રાખતા હતા. તેમણે �વા�ય અને અથાગ પ�ર�મપૂવ�ક સતત સ�શોધન કરી શહ�રમા� અ�તન વણાટ �ગેની લુ�સ ��થાિપત કરી, 

તે સમયમા� આધુિનક ગણી શકાય તેવી સુરત િસ�ક ગુ�ઝ િમલની �થાપના કરી. સદા �ે�ઠ ગુણવ�ા ધરાવતા કાપડના ઉ�પાદનના 

િહમાયતી હોવાથી �પ◌ાનમા� ઉ�પાદન થતા રેશમી કાપડની �પધા� કરી શક� એવુ� �ે�ઠ કાપડ તેઓ ઉ�પાદન કરતા, જેનુ� �યાજબી 

ભાવે િવતરણ થતુ�. તેમની �ાનિપપાશા ઘણી જ તી� �કારની હતી. વણાટ ઉ�ોગની �ણકારી માટ� પરદેશની મુસાફરી પણ તેમણે 

કરી હતી. તેમનુ� અમૂ�ય માગ�દશ�ન સમાજને સદા મળતુ� રહ�તુ� હતુ� અને ઉ�ોગને ઉપકારી બનતુ� હતુ�. તેમના ધાિમ�ક સ��કાર ઘણા જ ઉ� �કારના હતા. 

તેઓ બધા જ સ��દાયનો આદર કરતા હતા. અિત સરળ અને િમલનસાર �વભાવ ધરાવતા �ી જે. એલ. વખારીયા �ભાવશાળી �ય��ત�વ ધરાવતા હતા. 

ચે�બરની ��િ�ને સુ�ઢ બનાવવા તેમણે �ક�મતી ફાળો આ�યો હતો. �ી જેકીશનદાસ િસ�ક એ�ડ આટ� િસ�ક િમ�સ એસોસીએશન, મુ�બઈ તથા િસ�ક એ�ડ 

આટ� િસ�ક િમ�સ �રસચ� એસોિસએશન, મુ�બઈના ડાયરે�ટર ઉપરા�ત સુરત િવવસ� �ો�ુસર કો ઓ. સોસાયટીના �થાપક �મુખ હતા.
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�વ. �ી િવનાયકલાલ દામોદરદાસ જરીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ વષ� 1953  �વગ�વાસ ◌ઃ 06-05-1966

�ી િવનાયકલાલ દામોદરદાસ જરીવાળાનો જ�મ સુરતમા� �િત��ઠત �ા�ણ ક�ટ��બમા� થયો હતો. સુરત જરી ઉ�પાદનનો �હઉ�ોગ 

�યારે િદશાદોર િવના શૂ�ય બની ગયો હતો અને િવદેશી ડરની તી� �પધા�નો સામનો કરી ર�ો હતો તે સમયે કોપર વાયર �ો�ગને 

�યવ��થત પાયે મકૂવાનુ� કામ �ી િવનાયકલાલ જરીવાળાએ કયુ� હતુ�. તેમણે સોની ફિળયામા� તા�બાના તાર ખ�ચવાનુ�, ટીકી, સ�મા 

તેમજ િવિવધ ફ��સી જરી ઉ�પાદનનુ� અ�તન એકમ શ� કયુ� તે જ તેમની સાહિસક �િ�નુ� ધોતક છ�. તેમણે ઉ�પાિદત કરેલા િવિશ�ટ 

�કારના માલથી �ાહકો તથા �યાપારી આલમનો વીરલ િવ�ાસ હા�સલ કરવા ઉપરા�ત ભારતભરમા� બ�રો પણ સર કયા� હતા 

અને સુરતનુ� નામ રોશન કયુ� હતુ�. વધુમા� �યારે આ ઈમીટ�શન જરી અને ટીકી જેવા જ �લા�ટીકની ટીકી-જરી 1953મા� �ા�સથી 

ભારતના બ�રમા� આવવા લાગી �યારે તેમણે દીધ����ટ અપનાવી અને આપણા જ દેશમા� સદરહ� �લા�ટીકની ટીકી તથા જરીનુ� 

ઉ�પાદન થાય તે માટ� 1957મા� સવ��થમ જમ�નથી મેટલાઈઝીંગ �લા�ટ આયાત કરી નવી ટ��નોલો� ભારત વષ�મા� લાવીને સુરત ખાતે વેકમેટ કોપ�રેશન 

�ા. િલ. ક�પનીની �થાપના કરી, ધ�ધાની દોર તેમના પુ� �ી �તે��લાલ િવ. જરીવાળાના હાથમા� સ�પી હતી. કત��ય ��યે ��ત અને જનિહત માટ� સદા 

��� �ી િવનાયકલાલે ચે�બરના �મુખ તરીક� સુ��ટ અને સ�કિ◌લત ��િ� કરી ચે�બર �ારા સુરત અને દિ�ણ ગુજરાતના લોકોની �શ�સનીય સેવા કરી 

હતી. તેમના મુખ પર હ�મેશા ગરવાઈ અને નરવાઈની ઝલક અ�ત રેલાવતી હતી. માનવ�વન સાથ�ક કરતા મળ�લી તકને અદા કરવા સમાજ ક�યાણના 

સુક◌ાય� કરી સેવા-સ��કારના ઉ� આદશ�ને તેમણે િદપા�યો હતો.

�વ. �ી ચુનીલાલ સી. રેશમવાલા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1954  �વગ�વાસ ◌ઃ 12-2-73

વાત કરો થોડી - કામ કરો દોડી એ જેમનુ� �વસૂ� હતુ� એવા �ી ચુનીલાલ સી. રેશમવાલા મીતભાષી હતા, એટલુ� જ નહીં દીન-

દુઃખીઓના દુઃખ દૂર કરવા સદાય ત�પર અને કાય�રત રહ�તા. શહ�રની નામા��કત પેઢી મેસસ� �ભુદાસ ગ�ગાદાસ રેશમવાળા જેમણે 

સુરતમા� �પાનથી �યોર િસ�ક યાન� આયાત કરી સુરતના વણાટકારોને પ�ૂ � પાડવામા� આગેવાની લીધી હતી, તેના તેઓ મુ�ય 

�ણેતા હતા. સુરતમા� અ�તન◌ ેરેશમવાળા રેયો�સ નામે આટ�િસ�ક વીવીંગના સ�પૂણ� સુસ�જ યુિનટ ચાલુ કરવાઅ◌ે તેમની ઉ�ોગ - 

સાહિસકતાનુ� �માણ છ�. તેઓ સુરત ટ��ટાઈલ િમ�સ તથા ઉધનામા� �થપાયેલ વેકમેટ કોપ�રેશનના ડાયરે�ટર હતા. તેઓ 

શહ�રની અનેક સામાિજક, સા��ક�િતક અને વૈદ�કય સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા હતા. તેઓ સોનાવાલા મિહલા િવ�ાલય, 

સાવ�જિનક એ�યુક�શન સોસાયટી, તાપી ��ચય� આ�મ, સુરત જનરલ હો��પટલ, સનાતન ધમ� સેવા સ�ઘ, હ�રઓમ આ�મ, 

વિનતા િવ�ામ અને શહ�ર સલાહકાર સિમિત, �ી ચ��બાળા ��ટ તથા પાટીદાર પ�ચ એમ શહ�રની િવિવધ ��િ� કરતી સ��થાઓ સાથે િવિવધ �કારે 

સ�કળાયેલા હતા. સદા િનરાિભમાની અને િમલનસાર �વભાવના સ�જન 12મી ફ��ુઆરી 1973ના રોજ �નેહી, શુભે�છકો અને �વજનોની િવદાય લઈ 

િચર િન��ામા� પોઢી ગયા. ચે�બરમા� તા. 20-2-73ની સભામા� તે સમયના �મુખ �ી ભગવાનદાસ લેખ�ડયા તથા સ�મુખભાઈ મહ�તા, મોરારભાઈ 

જરીવાળા, �ી કનૈયાલાલ મોદી તથા �ી માણેકલાલ �યારાએ સ�ગતની સેવા િ◌બરદાવતો ઠરાવ કરી સ�ગતને ભ�ય �જિલ આપી હતી.

�વ. �ી મોહનલાલ વી બુનકી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1955  જ�મ ◌ઃ 14-6-1903         �વગ�વાસ ◌ઃ 20-9-1967

ત◌ટૂ � છ� લોહ જ��રો, � હોય તમારી આ�મ��ાઓ, �ાચીન ઉ��તને પોતાની ક�નેહભરી કત��ય પરાયણતા, સમજદારીભરી 

સાહિસકતા અને િવચ�ણ બુિ� �િતભાના તપતેજથી યથાથ� બનાવનારા �ી મોહનલાલ બુનકીનો જ�મ ખાનદાન �િ�ય ક�ટ��બમા� 

થયો હતો. મજબૂત મનોબળ અને અિવ�ામ પ�ર�મના સ�યોગે તેઓએ નાના પાયે �યાપારમા� ઝ�પલાવી બુનકી િસ�ક િમ�સ નામે 

�ણીતા વણાટ એકમના �ણેતા બ�યા. આ િસ�ક િમલે ઉ�રો�ર �ગિત સાધી, ક�ટલી િવિશ�ટ �કારની �વોિલટી બનાવી, 

પરદેશમા� પણ સારી �યાિત �ા�ત કરી હતી. તેઓ શહ�રન◌ી સ��યાબ�ધ સામાિજક અને સા��ક�િતક સ��થાઓની ��િ�અ◌ા◌મે ા� ભાગ 

લેતા હતા અને �િ�ય સમાજમા� આદરનુ� �થાન ભોગવતા હતા. પાવરલુ�સ ઈ��વાયરી કિમટીમા� વણાટ ઉ�ોગની મુ�ક�લી રજ ૂ

કરવા તેમણે અ�ગામી ભાગ ભજ�યો હતો. િનખાલસતાન◌ી �બળ છાપ પાડતુ� �િતભા સ�પ�ન �ય��ત�વ, િમલનસાર સ�દય 

��િ� અને અ�િતમ કાય� કૌશ�યથી �ાિતમા� અને વણાટ ઉ�ોગ �ે�ે મહ�ા અને �િતભા સ�પ�ન કરનાર �ી મોહનલાલ બુનકીએ ચે�બરના �મુખ તરીક� 

ખૂબ ધગશપૂવ�ક કાય� કરી સારી સેવા બ�વી હતી. 
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�વ. �ી મ�છ�ભાઈ એમ. જરીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1956

કાય�ક�શળતા, �બળ પુરુષાથ� અને અન�ય ��ાના બળ� માનવી સફળતાના સોપાન સર કરી શક� છ�. સ��કાર, સેવાભાવ અને 

સખાવત �િ�નુ� સિ� મલન થતા �વન ધ�ય અને ભ�ય બને છ�. �ી મ�છ�ભાઈ એમ. જરીવાળાનુ� સ�િન�ઠ �વન આવી અ�ભૂત 

�િતભાનો �િતકપૂવ�ક પ�રચય કરાવે છ�. ઉ� િશ�ણના એમના મનોરથ અધૂરા ર�ા અને યુવાન વયે કૌટ��િબક પેઢી મેસસ� 

બાલાભાઈ નાથાભાઈની જવાબદારી �વીકારી લીધી. સુરત શહ�રના જરી વણાટ ઉ�ોગની ઘણી સ��થાઓ સાથે તેઓ સ�કળાયેલા 

હતા અને બ�ને ઉ�ોગ◌ોના િવકાસમા� �શ�સનીય ફાળો આ�યો હતો. ઉ�ોગ◌ોના જિ◌ટલ ��ોના ઉક�લ માટ� સારો પ�ર�મ કરી 

સફળતા �ા�ત કરી હતી અને િજ�દગીના �ત સુધી ચે�બરની િન�ઠાપૂવ�ક સેવા કરી હતી. 'માનવસેવા એજ માધવસેવા' એને 

�વનનો સાચો ધમ� અને મુ�ય ઉ�ેશ તરીક� ��થાપીને �વસ�પિ�નો સમાજના �ેય અન ે ધમ� કાય�મા� સ��યય કરી �વનને ધ�યતા 

અપ�નાર �ી મ�છ�ભાઈ જરીવાળા િવશાળ િમ�-વગ� ધરાવતા હતા અને તેમના સ�કાય�ની સુવાસ દીઘ� સમય સુધી ફ�લાયેલી રહ�શે.

�ી અિ�નભાઈ એસ. મહ�તા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1957

અન�ય ��ા, �ઢ મનોબળ અને ખ�તપૂવ�ક પ�ર�મ ખેડીને ઉ�નિતના સોપન સર કરનાર �ી અિ�નભાઈ મહ�તા સેવાની સૌરભ 

વડ� પોતાના �વન કાય�થી �ણીતા અને માનીતા થયેલા મહાનુભ◌ાવ હતા. �ગત �વનમા� આકષ�ક માધુય� સાથે સેવા પરાયણતા, 

ઋજુતા અને શાલીનતાથી શોભતુ� તેમનુ� �ય��ત�વ એક અનોખી �િતભા ધરાવતુ� હતુ�. �યવસાયે તેઓ ઈ�કમટ�� કાયદાના 

િન�ણા�ત હોવા છતા� અણીશુ� અિભગમ અને કાય�િન�ઠ ભાવનાથી તેઓ તેમના ચાહકોમા� જ નહીં પરંતુ અિધકારીગણમા� પણ 

આદરપા� ગણાતા હતા. ચે�બરના �મુખ તરીક� જિ◌ટલ કાયદાકીય ��ો યથા�થળ� રજૂ કરી સફળ ઉક�લ લાવવાની તેમની િસિ� 

�શ�સનીય હતી. �યવસાયમા� અિવરત કાય�શીલ અને સતત િચ�તનમ�ન હોવા છતા� શહ�રની સામાિજક, સા��ક�િતક અને શૈ�િણક 

�ે�ે તેમણે મહ�વનુ� યોગદાન કયુ� હતુ�. ઉપરા�ત િનમ�લ સેવાભાવનાઓ સાથે મધુર પ�રમલ �સારવી સ��યાબ�ધ સ��થાઓને આિથ�ક 

રીતે સ�� કરી હતી. �યાપાર ઉ�ોગ �ે�ે ચે�બર પોતાનુ� મકાન ��થાિપત કરી સુ�દર અને બહ�િવધ સેવા આપી શક� તે માટ� તેમણે હાલમા� ચે�બરનુ� ભવન 

�યા� છ� તે નાનપુરામા� આવેલ 'િદલ આરામ' જમીન તેમની અને તેમના પ�રવારની માિલકી હતી, તે તેઓએ �િતક મૂ�યમા� ચે�બરને સમપ�ણ કરી હતી, જે 

તેમની ઉદાર�િ�નુ� ધોતક છ�. ચે�બર �ી અિ�નભાઈ પ�રવારનુ� તે બદલ સદાને માટ� ઋણી રહ�શે.

�વ. �ી જય�તીલાલ �. વખારીયા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1958 અને 1961     જ�મ ◌ઃ 15-8-1913      �વગ�વાસ ◌ઃ 26-5-1975

ક�ટલાક પુરુષો મહાન જ�મે છ�, ક�ટલાક પર મહાનતા �થાિપત કરવામા� આવે છ�, તો ક�ટલાક મહાનતા �ા�ત કરે છ�. સુરતના 

�ણીતા અને �િત��ઠત વખારીયા ક�ટ��બમા� જ�મેલા �ી જય�તીલાલ વખારીયાએ પોતાની ક�નેહ, કાય�શ��ત અને કત��ય િન�ઠાથી 

�વનમા� મહાનતા �ા�ત કરી હતી. �વનમા� ક�ઈક અવનવુ� અને અનોખુ� કરવાની, તેઓ સદા આકા��ા અને તમ�ના ધરાવતા હતા 

એટલે પરંપરાગત ચાલતા વણાટ ઉ�ોગમા� ચીલા ચાલુ પ�િતથી ચીલા-ચાલુ �વોિલટી ન બનાવતા વણાટ ઉ�ોગમા� આધુિનકરણ 

અપનાવવા અને નવી મશીનરી �ગે માિહતી મેળવવા એમણે યુરોપના દેશોનો �વાસ કય� હતો. સને 1962મા� �પાન, 

િ◌સ�ગાપોર અને કોલ�બોની િવદેશ યા�ા દરિમયાન ઉ�ોગ-ધ�ધા �ગેની ���ટ િવશાળ કરવાની તક મળી હતી. આ અનુભવ અને 

�ાનનો ઉપયોગ તેમણે 1950મા� ��થાિપત �ટા�ડડ� િસ�ક િમલમા� કય� હતો. તેમણે મો�કોમા� ભરાયેલા ઔ�ોિગક �દશ�ન 

1962મા� પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે આટ� િ◌સ�ક ઉ�ોગના િવકાસ માટ� તનતોડ �ય�નો કયા� હતા. િવચ�ણ ���ટ અને િવિશ�ટ અિભગમ �ારા વણાટ 

ઉ�ોગના ��ોના ઉક�લમા� સિ�ય રસ લીધો હતો. �યાપાર-ધ�ધા ઉપરા�ત તેમને સા��ક�િતક, સામાિજક અને ધાિમ�ક ��િ�મા� પણ િવશેષ રસ હતો. રા�દેર 

ઈલે��ીક સ�લાય કા◌ુ◌ં. ના ચેરમેન અને સુરતની ટ��ટાઈલ માક�ટની મેને��ગ કિમટીમા� સ�ય તરીક� િવશેષ યોગદાન �દાન કયુ� હતુ�. ઉપરા�ત િસ�ક એ�ડ 

આટ� િસ�ક એસોસીએશનમા� �ડરે�ટર તરીક� મુ�બઈ તેમજ સુરત આટ� િસ�ક �લોથ મે�યુ. એસોિસએશનમા� �મુખ તરીક� તેમણે ઘણા� વષ� સુધી �સ�શનીય 

કામગીરી બ�વી હતી. સુરતમા� મ��ાની �થાપનાના બીજ તેમણે વા�યા હતા અને િસ�હફાળો આ�યો હતો. અશ�તા�મ હો��પટલ ઉપરા�ત �િ�ય 

સમાજના ઉ�કષ� માટ� તેઓ સદા િચ�િતત રહ�તા અને તેના િવકાસમા� બહ�મૂ�ય સેવા અપી� સેવાની સુવાસ સમાજમા� ફ�લાવી હતી. �ી જય�તીલાલ 

વખારીયાના તા. 26-5-75ના રોજ થયેલ અવસાન બદલ ચે�બરની મેન◌િે જ�ગ કિમટીની મળ�લી િમટીંગમા� શોકા�જિલ આપવામા� આવી હતી.
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�વ. �ી ચ��કા�ત �. પારેખ - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1959  જ�મ ◌ઃ 7-10-1914         �વગ�વાસ ◌ઃ 20-12-1969

તેજ�વી બુિ�કૌશ�ય અને િવપુલ ગુણરાશીથી િવભિૂ ષત, કત��યિન�ઠા ઉપરા�ત અસાધારણ વહીવટી ક�નેહ તેમજ ઉ� નીિતમ�ાથી 
અ�યાપક તરીક� કાર�કદી�નો �ારંભ કયા� બાદ �યાવસાિયક �િતભાને ઉ�રો�ર �જવિલત કરનાર �ી ચ��કા�ત પારેખ સુરતની િવ�ય◌ાત 
મફતલાલ �ુપ સ�ચાિલત ધી સુરત કોટન િમલના મેનેજર તરીક� સફળ અને સુદઢ કામગીરી કરીને લોકસમુદાયમા� �યવસાયી અને 
�ે�મા� �યાિત મેળવી હતી. મેસસ� નવીન �લોરીન ઈ�ડ��ીઝના ચીફ એ��ઝ�યુટીવ તરીક� તથા મફતલાલ સિવ�સીઝ �ા. િલ. ના 
�ડરે�ટર તરીક� સફળ કામગીરી બ�વી ક�પનીની �ગિતમા� બહ�મૂ�ય ફાળો આ�યો હતો. �વનમૂ�યોની સવ�પ�રતાની ભાવના તેમજ 
વહીવટી ક�શળતાની કામનાને વરેલા �ી ચ��કા�ત પારેખના અિવરત �યાસથી શહ�રમા� �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલની �થાપના શ�ય બની 
હતી. શહ�રના િવકાસના ��ોમા� તેઓ િવિશ�ટ રસ લેતા હતા અને તેથી જ મગદ�લા પોટ� તથા બ�કીંગ અને નાણા�કીય સ��થાઓના 
િવકાસમા� તેઓએ ગણનાપા� ફાળો આ�યો હતો. સુરત રોટરી �લબના �મુખ તેમજ રોટરી ગવન�ર તરીક� �લબની અને સમાજની 
કરેલી સેવા િ◌ચર�મરણીય રહ�શે. સદા બહાર માધુય�મય �ય��ત�વ, ઉમ�ગ અને ઉ�સાહથી ભરેલા તેમના િવચારો, �દુતા અને મમતાયુ�ત તેમના �યવહારથી 
એક નખશીખ અને સ�જન પુરુષ તરીક� સમાજમા� તેઓએ �યાિત મેળવી હતી. ��યેક સ◌�ૂ મ પુરુષના પુરુષાથ�મા� એક સુલ�ણ નારીની સહાય હોય છ� તે �માણે 
ચ��કા�તભાઈની ��યેક સામા�ક, શૈ�િણક અને સા��ક�િતક ��િ�મા� તેમના સહધમ�ચા�રણી �ી �ુવલતાબેન પારેખનો સુયોગ તેમને સા�પ�ો હતો. આપણા 
સમાજમા� એક લોકો�કત છ� ક� શાણા અને સમજુ સ�જનોને દેવો �વગ�મા� જ�દી બોલાવી લે છ�. �ી ચ��કા�ત પારેખ �વનયા�ા દરિમયાન સફળતાના સોપાન 
એક પછી એક ચઢતા હતા �યારે આયુ�યની પૂણ� મ�િ◌ઝલે પહ�ચે તે પહ�લા અન�તની યા�ાએ પહ�ચી ગયા અને ઉ�જવલ ક�ડીનુ� સજ�ન કરી �મરણોનુ� પદિચ�હ 
ક�ડારી ગયા. સુરતના �િત��ઠત પારેખ પ�રવારમા� 7મી ઓ�ટોબર 1914મા� જ�મેલા �ી ચ��કા�ત પારેખે પી�તાલીસ વષ�ની યુવાન વયે ચે�બરનુ� સુક�ત સ�ભાળી 
પ�ચાવન વષ�ની અવ�થાએ 20 �ડસે�બર 1969ના રોજ આ દુિનયાની આક��મક િવદાય લીધી �યારે ચે�બરની મેન◌િે જ�ગ કિમટીએ તેમને દદ�ભરી શોકા�જિ◌લ 
અપ�ણ કરી હતી.

�વ. �ી બાબુભાઈ આ. સોલ�કી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1960  જ�મ ◌ઃ 17-6-1912         �વગ�વાસ ◌ઃ 29-1-1975

ક�ટલાક પુરુષો મહાન થવા સ��યા હોય છ�. સ��ગો અવરોધક હોવા છતા� પહાડમા� વહ�તુ� એક નાનકડ�� ઝર�ં માગ�મા� વેગ પકડી ડ��ગરો 
અને ખીણમા�થી માગ� કાઢી મહાનદીનુ� �પ ધારણ કરે છ�, તે �માણે �ી બાબુભાઈએ 17મી જૂન 1912મા� સચીન જેવા નાનકડા પરામા� 
ખાનદાન ક�ટ��બમા� જ�મ લઈ અને કઠોર જેવા �ા�ય િવ�તારમા� િશ�ણ �ા�ત કરી સુરતમા� તાપીના નીરની જેમ �કતી�ના કા�ઠા છલકાવી 
દીધા. બા�યકાળમા� માતાિપતાની છ�છાયા ગુમા�યા છતા� અને યૌવનમા� ઝ�ઝાવતોનો સામનો કરવા છતા� �ી બાબુભાઈએ �વબળથી 
ઓટોમોબાઈલ �ે�ે સફળતાપૂવ�ક �યાપાર ધ�ધો િવકસાવી સફળતા �ા�ત કરી હતી. તેમની પેઢી મેસસ� ધનરાજ પી. પરમાર આજે પણ 
�યાપાર �ે�ે નામના ધરાવે છ�. બમા�શેલ એિશયાટીક પે�ોિલયમ અને શેવોલેટ ક�પની સાથે તેઓ સ�કળાયેલા હતા. ચે�બરનુ� �મુખપદ 
શોભવવા ઉપરા�ત તેઓ સુરત શેર�ોકર એસોસીએશનના તથા જૈન ઓસવાલ સહાયક મ�ડળના પણ �મુખ હતા. રોટરી કલબ ઓફ 
સુરતના તેઓ 1954મા� �ેિસડ�ટ થયા બાદ �ડ��ી�ટ 306ના ગવન�ર પદે 1966-67મા� િનયુ�ત થયા હતા, તે સમયે તેઓએ 

િવદેશનો િવશાળ �વાસ કય� હતો અને �યા� સવ�� બહ�માન �ા�ત કયુ� હતુ�. સુરત પે�ોલ ડીલર એસોસીએશન અને સુરત મચ��ટ �લબમા� ઉ� હો�ા ભોગ�યા 
હતા. શહ�રમા� સ��યાબ�ધ સ��થાઓ અને કિમટીઓના તેઓ સ�ય હતા. હવાઈ ઉ�યન અને િ�ક�ટ તેમના ખાસ શોખના િવષય◌ો હતા. 1937મા� સુરતથી 
મુ�બઈની �થમ હવાઈ સફર કરનારાઓમા� તેઓ �ડાયા હતા. સાઉથ ગુજરાત િ�ક�ટ એસોસીએશનના ફાઉ�ડર મે�બર તરીક� તેઓઅ◌ ે િ�ક�ટના િવકાસમા� ખૂબ 
જ િદલચ�પી દાખવી હતી. �ી બાબુભાઈ સોલ�કી �યારે 1960મા� ચે�બરના �ેિસડ�ટ હતા �યારે એક િવિવધદશી� �દશ�નનુ� આયોજન કરવામા� આ�યુ� હતુ�. તે 
સમયે ભારતના વડા�ધાન પ��ડત જવાહરલાલ નહ�� ખાસ આમ��ણથી  ચે�બરમા� પધાયા� હતા, ઉપરા�ત દિ�ણ ગુજરાતમા�થી પહ�લી જ વખત તેમની ફી�ીમા� 
કિમટી-મે�બર તરીક� િનમ�ંક કરવામા� આવી હતી.

�વ. �ી જય�િતલાલ બી. જરીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1962           જ�મ ◌ઃ 4-12-1922

�નેહ, સેવા અને સમપ�ણના િ�વેણી સ�ગમ �ારા શોભી ઉઠતા તેમજ �બળ પુરુષાથી� અને અડગ િન�ય ધરાવતા �ી જય�િતલાલ�નો 

જ�મ સુરતના વિણક �ાિતમા� 4 થી �ડસે�બર 1922મા� થયો હતો. �વનના �ારંભ કાળમા� શાળાકીય કાર�કદી�મા�  તેઓ દરેક �ે�મા� 

આગળ પડતી ભૂિમકા ભજવતા હતા. તેમનો િમલનસાર �વભાવ અને િશ�તનો આ�હ તેમના ઈિ◌�છત કાય� પ�રપૂણ� કરવામા� 

સહાયભૂત થયો હતો. �ારંભમા� પારંપા�રક જરી ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા હતા અને �યારબાદ ટ��ટાઈલ ઉ�ોગમા� પણ �યાિત મેળવી 

સુરતમા� ઔ�ોિગક ��િ�ને વેગવાન બનાવનાર ઉધના ઉ�ોગનગરની �થાપનામા� અને િવકાસમા� તેમણે સિ�ય ફાળો આ�યો હતો. 

જરી ઉ�ોગમા� વધઘટના દર �ગે ઈ�કમટ�� ખાતાના કિમ�ર�ી સાથે ચચા�-િવચારણા કરી અરસપરસની સમજૂતીથી ઈ�કમટ�� 

આકારણીની સમ�યાનુ� િનવારણ કયુ� હતુ�. જરી અને બાદલાના િનકાસ�િ◌� અથ� િવદેશ �વાસ કરી �રપોટ� તૈયાર કય� હતો. ઉપરા�ત 

ઈલે��ીિસટી અને મગદ�લા પોટ�ના ��ો �ગે પણ અ�યાસ કરી સચોટ રજૂઆત કરતા હતા. તેઓએ જે. બી. જરીવાળા ચેરીટ�બલ 

��ટ, નારી સ�ર�ણ �હ ઉપરા�ત સુરત જરી વેપારી મ�ડળમા� ઉ� હો�ા ઉપરથી યાદગાર સેવા કરી હતી. ચે�બરની િવિવધ ��િ�મા� રસ લઈ તેઓ સદા 

માગ�દશ�ન આપતા રહ�તા હતા.
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�વ. �ી િનરંજનલાલ િહરાલાલ શીશવાવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ વષ� 1963  જ�મ ◌ઃ 22-6-1918           �વગ�વાસ ◌ઃ 30-6-1974

સદા ખુશિમ��, આશાવાદી અને �ભાવશાળી �િતભા ધરાવનાર �ી િનરંજન શીશવાવાળાનો જ�મ 22મી જૂન, 1918 

સુરતમા� વણાટ �ે�મા� નામના ધરાવનાર ખાનદાન ક�ટ��બમા� થયો હતો. માનવ�વનમા� િવકટ ��ો પેદા થાય છ�, પરંતુ સમ�યાનુ� 

યથાયો�ય િવ�ેષણ કરી તેને ઉક�લવાના સઘન �ય�ન કરવામા� આવે તો �વન સ� અને �વવા જેવુ� બને છ�. તેમની રમ�ૂ અને 

હળવાશભરી શૈલી તેમજ ખૂબ જ શા�ત અને ધૈય�યુ�ત ���ટ મુ�ક�લ પ�ર��થિતમા� સફળ ઉક�લ લાવી શકતી હતી અને યુવાનોને પણ 

શરમાવે તેવી ધગશથી તેઓ �યવહા�રક, ઔ�ોિગક, સા��ક�િતક અને સામાિજક ��િ�મા� હ�મેશા કાય�રત રહ�તા હતા. �યાપાર-

ઉ�ોગ �ે�ે તેઓ િનરંજન િમ�સ �ા. િલ., શાપુર� પાલન� એ�ડ કા◌ુ◌ં. �ા. િલ., સુરત ટ��ટાઈલ િમ�સ િલ., �વ��તક મશીની�ટ 

�ા. િલ., �વ��તક લે�ડ એ�ડ ડ�વલપમે�ટ ક�પની તથા ભારત મક��ટાઈલ કોપ�રેશન �ા. િલ. ના ડાયરે�ટર હતા અને આ બધી 

ક�પનીના િવકાસમા� ખૂબ પ�ર�મ કય� હતો. સામાિજક અને સા��ક�િતક સ��થાઓમા� તેઓએ િવિવધ હો�ા સ�ભાળી શહ�રના નાગ�રકોની સેવા કરી હતી. 

વિનતા િવ�ામ, સુરત િવશાલાડ �ાિત, આ�માન�દ સર�વતી, તાપી ��ચય� આ�મ ઉપરા�ત તેઓ રોટરી �લબ ઓફ સુરતના સ�ય હતા. સુરત ટ��ટાઈલ 

માક�ટની �થાપનામા� તેઓએ ગણનાપા� કાય� કરી મેનેિજ�ગ કિમટીના �થાપક સ�ય તરીક� સામિૂ હક કાય� પ�રપૂણ� કરવા ઉપયોગી અને ફળદાયી �દાન કયુ� 

હતુ�. ચે�બરમા� �મુખપદનો હો�ો સ�ભા�યો �યારે ક��� સરકારના પરૂ વઠા �ધાન �ી એસ. ક�. પાટીલ તથા ડ��યુટી ફાઈના�સ િમિન�ટર �ીમતી તારક��રી 

િસ�હાને તેઓએ ચે�બરમા� આમ��ણ આપી વાતા�લાપ ગોઠ�યા હતા.

�વ. �ી મોરારભાઈ કાલીદાસ જરીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1964  જ�મ ◌ઃ 20-3-1904        �વગ�વાસ ◌ઃ 25-11-1984

સુરતનો જરી કસબ કામનો �હઉ�ોગ દેશ અને દુિનયામા� �િસ� હતો �યારે સદીના �ારંભમા� 20મી માચ� 1904મા� શહ�રના 

નામા��કત ક�ટ��બમા� �ી મોરારભાઈ ક�. જરીવાળાનો જ�મ થયો હતો. તેમની શૈ�િણક કાર�કદી� ઉ�જવળ હતી અને તેઓ તી� 

બુિ�મતા ધરાવતા હતા. કૌટ��િબક સ��ગો અનુક�ળ ન હોવા છતા� િવકટ પ�ર��થિતમા� ધ�ધાનો �ારંભ કરી જરી ઉ�ોગ �ે�ે નામના 

અને �િસ� �ા�ત કરી જરી ઉ�ોગમા� સુશોભનમા� વપરાતી અનેક �કારની ચી� નવેસરથી ઉ�પાદન કરી તેઓ બ�રમા� મૂકતા. 

તેમણે ��થાિપત કરેલ આ પરંપરાને પગલે હાલમા� પણ તેમની નવી પેઢી �યુરે� જેવી િસ�થેટીક જરી બનાવવામા� અ�ગામી 

ભૂિમકા ભજવ◌ ેછ�. ભારત સરકારે જરી ઉ�ોગની તપાસ અને ઉ�પાદન માટ� નીમેલા જરી ઈ�કવાયરી કિમટીના તેઓ અ�ગ�ય 

સ�ય હતા. જેમા� અનેક સૂચનો કરી ઉ�ોગને નવો વળા�ક આપવાના �સ�શનીય �યાસ કયા� હતા. સુરતની સામાિજક અને 

સા��ક�િતક ��િ�મા� તેઓ સદાય અગ�યની ભૂિમકા ભજવતા હતા અને સ��યાબ�ધ સ��થાઓમા� અગ�યના હો�ા ધારણ કરી તેને આિથ�ક રીતે પગભર 

કરવામા� મહ�વનો ફાળો આપતા હતા. પૂ�ય ડ�ગરે� મહારાજ તેમજ અ�ય સ�તોના �વચન સ�તાહોનુ� સફળતાપૂવ�ક આયોજન કરી ધમ�ભાવનાના 

�ચારક ઉપરા�ત હો��પટલો માટ� સારુ� આિથ�ક ભ�ડોળ ઉભુ� કરવામા� તેમણે સ�દય અને સફળ �ય�નો કયા� હતા. ચે�બરના �મુખ તરીક� અનેક ��િ�મા� 

ભાગ લઈ ચે�બરનુ� પોતાનુ� મકાન બનાવવાની યોજના સાક◌ાર થાય તે માટ� તેમણ ે ભૂિમકા બા�ધી આપી હતી. �સી વષ�નુ� સુદીઘ�  આયુ�ય ભોગવી 25મી 

નવે�બર 1984મા� તેઓ �ી� ચરણ પા�યા.

�વ. �ી સૂરજરામ એચ. બચકાનીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1966 અને 1967 જ�મ ◌ઃ 11-12-1926

સુરત શહ�રમા� ઔ�ોિગક તેમજ સામાિજક �ે�ે ઉ�જવળ �િત�ઠા અને ઉ�રો�ર �ગિતના સોપાન સર કરનાર બચકાનીવાળા 

પ�રવારમા� �ી સરૂ જરામભાઈનો જ�મ 1926મા� થયો હતો. મુ�બઈની િવ�ટોરીયા �યુબીલી ટ���નકલ ઈ���ટ�ૂટમા� ટ���ટઈલ 

ટ��નોલો�નો તેમણે અ�યાસ કય� છ�. આ સ��થામા�થી તેમણે બી. ટ��સની ઉપાિ◌ધ મેળવી અને તે પછી યુરોપ અને �પાન દેશની 

ટ��ટાઈલ ટ��નોલો�નો અ�યાસ કરવા તેઓ િવદેશ ગયા અને પૂવ�ના દેશોનો પણ િવ��ત �વાસ કય�. તેઓ અનેક સ��થાઓ સાથે 

સિ�યપણે સ�કળાયેલા છ�. તેઓ સુરત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલ, િસ�ક એ�ડ આટ� િસ�ક િમ�સ �રસચ� એસો. િલ., સુરત વણકર 

સહકારી સ�ઘ િલ., સુરત ટ��ટાઈલ માક�ટ કો.ઓ. હાઉિસ�ગ સોસાયટી િલ. સાથે વષ�થી સ�કળાયેલા હતા. �ર�યોનલ પો�ટ એ�ડ 

ટ�િલ�ાફ એડવાઈઝરી કિમટી (મુ�બઈ િવભાગ), ગુજરાત �ટ�ટ પોટ�સ એડવાઈઝરી કિમટીમા� ભૂતકાળમા� સેવા આપી હત◌ી. સુરત 

જુિનયર ચે�બરના તેઓ �થાપક �મુખ છ�. સુરત પીપ�સ બ�કના ભૂતપૂવ� �ડરે�ટર તથા સુટ�� બ�કના ચેરમેન તરીક� તેઓએ બ�કીંગ �ે�ે યશ�વી કામગીરી કરી 

ર�ા હતા. ચે�બરના અ�તન મકાનનુ� િનમા�ણ કરવામા� અિવરત પ�ર�મ તેમણે અ�ય સાથીઓ સાથે કયા� હતા. �ી સરૂ જરામભાઈના અથાગ �ય�ન◌ો અને 

અનોખી �ેરણાથી ટ��ટાઈલ માક�ટનુ� આયોજન શ�ય બ�યુ� હતુ�. એટલુ◌ં જ નહીં પરંતુ ચે�બરના હાલના 'સ�િ�' િબ�ડીંગના ભૂિમપૂજનનુ� શુભકામ પણ તેમના 

�મુખપદ વષ� દરિમયાન 28-10-66 રોજ થયુ� હતુ�. ઉ�ોગ �ે�ે ઉ�રો�ર િશખરો સર કરવા ઉપરા�ત ચે�બર સાથેનો સમ�વય સ�� બનતો રહ�તો અને તેમનુ� 

યશ�વી �વન વધુ યશ�વી બ�યુ� હતુ�. મ��ામા� પણ તેઓએ અથાગ �ય�નો �ારા ટ��ટાઈલ ઉ�ોગના િ◌વકાસ માટ� અમૂ�ય યોગદાન આ�યુ� હતુ�.
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�વ. �ી �િવણચ�� ક�. ચો�સી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1968  જ�મ ◌ઃ 13-8-1932

સાહસભરી તેજિ◌�વતા અને ક�શા� બુિ�શ��તથી સવ�તોમુખી �ભાવજનક �ગિતને પ�થે સદા આગેક�ચ કરનાર �ી �િવણભાઈનો જ�મ 
13મી ઓગ�ટ 1932ના રોજ સુરતન◌ા ચો�સી પ�રવારમા� થયો હતો. 34 વષ�ની યુવાન વયે તેમણે ચે�બરનુ� સુકાનીપદ �વીકાયુ�. 
ચે�બરના મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય તરીક� તેઓ સિ�યપણે સ�કળાયેલા છ� અને ચે�બરની ��િ�મા� ન�ધનીય ફાળો આપતા રહ� છ�. સુરત 
ટ��ટાઈલ માક�ટના �થાપના કાળ અને શ�આતમા� તેમણે અ� ફાળો આ�યો હતો. તેઓએ સોના, ચા�દી, બ�કીંગ, જરી, િસ�થેટીક 
ટ��ટાઈલ અને આયાત િનકાસના �યાપાર ઉ�ોગ �ે�ે યશ�વી �િત�ઠા �ા�ત કરી છ�. સુરતમા� ગમનલાલ વી. ચો�સી, િબપીન એ�ડ 
કા◌ુ◌ં., િવજય ��ડીંગ કા◌ુ◌ં. અને િબપીન િસ�ક િમ�સની �ગિતમા� અને િવકાસમા� તેમણે અ�ગ�ય ફાળો આ�યો છ�. આટ�સ કોલેજમા� 
અ�યાસ બી.એ.ની ઉપાિધ �ા�ત કરી શક� તે પહ�લા જ યુવાન વયે તેઓએ ચો�સીનો કૌટ��િબક ધ�ધાની ધુરા હાથ પર લીધી. પોત◌ાની 
��િ◌� મા� �યાપાર ઉ�ોગ પૂરતી �ી �િવણભાઈએ િસિમત નહોતી રાખી, પરંતુ સામાિજક, શૈ�િણક અને રમતગમત �ે�ે પણ તેઓ 
ખૂબ રસ લઈ ર�ા હતા. સુરત એ�યુક�શન સોસાયટી, સુરત �લા�ગ �લબ અને સુરત ટ�િનસ �લબ ઉપરા�ત ટી.બી. હો��પટલ, તાપી ��ચયા��મ સભા, 
1968ના ડ��યુટી ગવન�ર, જરી ગુ�સના �મુખ, લાય�સ �લબ મેઈન, સુટ�� બ�કના �ડરે�ટર િવગેરે સ��થાઓ ઉપરા�ત અનેક સેવાભાવી સ��થાના િવકાસમા� તન-
મન-ધનથી ફાળો આપી ર�ા હતા. 1968મા� સુરત શહ�રની �યાપારી આલમ �યારે અભૂતપૂવ� રેલસ�કટમા� સપડાય હતી �યારે ચે�બર �ારા નાણા�કીય સ��થાઓ 
અને બ�કો પર મોટા િધરાણની �યવ�થા સિમિતઓમા� તેમણે �િતિનિધ�વ કરી ઉ�ોગ, �યાપાર અને નાગ�રક સમ�યાના સમાધાન માટ� સ�િન�ઠ અને સફળ �ય�ન 
કયા� હતા. �ી �િવણભાઈ, િવચારની િવશાળતા અને અગાધ આ�મબળ ધરાવતા હતા.

�વ. �ી મણીલાલ બી. ચેવલી - ભૂતપૂવ� �મુખઃ   વષ� 1969  જ�મ ◌ઃ 22-5-1915          �વગ�વાસ ◌ઃ 12-12-1983

સુરત શહ�રમા� વણાટ ઉ�ોગ પા�રવા�રક �યવસાય તરીક� પાવરની મદદથી અથવા પાવર વગર ઘેર ઘેર ચાલતો હતો �યારે વણાટ 
કામનો શૈ�િણક અ�યાસ કરવા બહ� ઓછા િવ�ાથી�ઓ ઉ�સુક રહ�તા હતા. 1915મા� �િસ� ખાનદાન ચેવલી ક�ટ��બમા� જ�મેલા �ી 
મણીલાલભાઈ ભુખણદાસે શાળામા� શૈ�િણક અ�યાસ પૂરો કયા� બાદ મુ�બઈની વી.જે.ટી.આઈ.મા�થી એલ.ટી.એમ. (ઓનસ�) 
ફ�ટ� �લાસમા� �ડ�લોમા મેળવી �યવસાયી ��િ�નો �ારંભ 1939મા� સુરત કોટન એ�ડ ��પનીંગ વક�સમા� આિસ. વીવીંગ મા�તર 
તરીક� કય�. અદ�ય સાહસ�િ�ને વરેલા �ી મણીલાલભાઈએ ભારતને આઝાદી મ�યા પછી 1948મા� શુ� રેશમી અને હ��ડલુમ 
કાપડ બનાવવા વીવીંગ ફ��ટરી ચાલુ કરી. યુનાઈટ�ડ ટ��ટાઈલ મે�યુફ��ચરીંગ કા◌ુ◌ં.ના ભાગીદાર તરીક� તેમણે વણાટ ઉ�ોગમા� 
�પાનની બરોબરી કરી શક� તેવુ� �ે�ઠ ગુણવ�ાયુ�ત કાપડ બનાવી સારી �યાિત �ા�ત કરી હતી. �વાત��ય સ��ામમા� સેનાની તરીક� 
�ી મણીલાલભાઈએ સ�િન�ઠ યોગદાન કયુ� હતુ�. તેઓ સદા ખાદીના વપરાશનો આ�હ રાખતા. સીધા વેરા અને કામદાર કાયદા 

�ગે �િતિનિ◌ધ�વ કરી દેશ અને ઉ�ોગની સેવા કરવા ત�પર રહ�તા. 1961 થી 1972 સુધી સુરત �યુિનિસપાલીટીમા� નગર સેવક તરીક� સફળતાથી ચૂ�ટાયા 
હતા. ઉપરા�ત શહ�રની આટ�િસ�ક સ��થાઓમા� ડાયરે�ટર તરીક� ઉપયોગી કામગીરી કરી હતી, તેમજ સામાિજક અને સા��ક�િતક સ��થાઓમા� િવિવધ હો�ા 
ભોગવી સ��થાને માગ�દશ�ન આપતા હતા. ચે�બરે યોજેલા �દશ�નમા� હાજર રહ�વા ગુજરાત રા�યના મુ�યમ��ી�ીને આમ��ણ આપવા તા. 12-12-
1983ના રોજ �િતિનધીમ�ડળ અમદાવાદ જતુ� હતુ� �યારે માગ�મા� મોટર એ��સડ�ટમા� ચે�બરના અ�ય �મુખો �ી ભગવાનદાસ લેખડીયા અને �ી નરે�� 
પટવા સિહત �ી મણીલાલ ચેવલી પર કાળનો ��ર પ�� પ�ો અને િવશાળ પ�રવાર, �નેહી, શુભે�છકો અને ચે�બરના સ�યોને િવલાપ કરતા મૂકી તેઓ આ 
દુિનયા છોડી પરલોક િસધાવી ગયા. તેમનુ� આક��મક િનધન ફરજ પર�તીનુ� ઉમદા ��ટા�ત હતુ�.

�વ. �ી �ભુદાસ ભાઈચ�દ મોદી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1970   જ�મ ◌ઃ 17-7-1906

સુરત શહ�રમા� �યારે �યારે અને �યા� �યા� �યાપાર-ઉ�ોગ લગતી િમલન-મુલાકાત, િમટીંગ ક� પ�રસ�વાદ હોય, સામાિજક, સા��ક�િતક 
ક� શૈ�િણક ઉ�સવ સમારંભ હોય �યારે નેવુ�ના દાયકાની સમીપ �વનયા�◌ા કરનાર �ી �ભુદાસભાઈની હાજરી અચૂક રહ�તી જ હતી. 
સુરતી મોઢ વિણક �ાિતના અનાજ અને કોપર વાયરના �યાપારમા� �િતિષઠત ભાઈચ�દ દેવચ�દ પ�રવારમા� �ી �ભુદાસભાઈનો જ�મ 
17મી જુલાઈ 1906ના રોજ થયો હતો. તેઓ �યાપાર ઉ�ોગના િવિવધ �ે�ોમ◌ા◌ ં િહત ધરાવતા હતા. તેઓ અનાજના જ�થાબ�ધ વેપારી, 
જરી બનાવવાના ઉ�ોગ, વાયર �ો�ગ અને િસ�થેટીક ટ��ટાઈલ ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા હતા. એમની મેસસ� �ભુદાસ ભાઈચ�દ એ�ડ 
કા◌ુ◌ં.ની જરીની પેઢીની દેશભરમા� અનેક શાખાઓ હતી. �ી મોદી અનેક વેપારી સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા હતા. (1) ફ�ડરેશન ઓફ 
ઓલ ઈ��ડયા �ડ �ેઈન એસોિસએશનમા� 12 વષ� સેવા આપી. (2) �રમા�ડ હોમ અને ચાઈ�ડ વેલફ�ર સોસાયટીમા� 35 વષ�થી 
સ�કળાયેલા હતા. (3) હોલસેલ �ેઈન એ�ડ રાઈસ મચ��ટ એસો.ના �મુખ તરીક� સ��થાને મજબૂત બનાવી. (4) સુરત પીપ�સ કો. 
ઓપરેટીવ બ�ક િલ. સુરત સને 1979 સુધી 34 વષ� ડાયરે�ટર, ઉપ-�મુખ તથા �મુખ તરીક� યશ�વી સેવા આપી. (5) ઉધના ઉ�ોગનગર સહકારી સ�ઘ િલ. 
ઉધના (સુરત)ના ડાયરે�ટર અને ફાઉ�ડર મે�બર હતા. (6) સુરત ટ��ટાઈલ માક�ટ કો. ઓ. હાઉસીંગ સોસાયટી િલ. સુરતમા� મેનેિજ�ગ કિમટી સ�ય હતા. (7) 
જરી ગૂ�ઝ કો. ઓ. સોસાયટી તથા જરી મચ��ટ એસોસીએશનમા� સુ�દર સેવા આપી હતી. આ ઉપરા�ત તેઓ સુરત મહાનગરપાિલકના અને સુરત રોટરી �લબના 
સભાસદ હતા. તેઓ �વત�� પ�ની સુરત શાખાના �મુખ પણ હતા. તેઓ શૈ�િણક અને સમાજ સેવાના �ે�મા� કાય� કરતી અનેક સ��થામા� �ડો રસ લતે ા હતા. 
તેઓ ચ�દાગૌરી સ◌ોનાવાલા ગ�સ� હાઈ�ક�લ સુરત, સુરત િવ�ાથી� વાલીમ�ડળ, �વન ભારતી અને તાપી ��ચય� આ�મ સભા સાથે સ�કળાયેલા હતા.
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�વ. �ી ભૂપે�� ક�ચનલાલ કાપ�ડયા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1971  જ�મ ◌ઃ 29-7-1928           �વગ�વાસ ◌ઃ 21-5-1986

પોતાના સ�ક�પ અને સાધના ��યે સમિપ�ત, ક�તિન�યી અને સવ��ે�ે િવિશ�ટ �દાન કરનાર તેમજ �યાપાર, ઉ�ોગ અને 

સામાિજક ��િ�મા� સદા અ�ેસર �ી ભૂપે��ભાઈનો જ�મ સુરતની �િસ� વિણક �ાિતમા� થયો હતો. એમણે પોતાની �યાપાર 

��િ�ઓની શ�આત સુરત યાન� બનાવવાની �થા શ�આત કરનાર સુરત ટ��ટાઈલ િમ�સ િલ.ના મેનેિજ�ગ �ડરે�ટર તરીક� કરી 

હતી. ત�ઉપરા�ત �યાપાર પેઢીઓ સાથે પણ તેઓ સ�કળાયેલા હતા અને તેના િવકાસમા� મહ�વનો ફાળો આ�યો. �ી કાપ�ડયા 

ઔ�ોિગક ��િ� ઉપરા�ત શહ�રની સામાિજક, શૈ�િણક તેમજ સા��ક�િતક સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા હત◌ા. ગુજરાત ઈ�ડ��ીયલ 

કો-ઓપરેટીવ બ�ક િલ.ના સલાહકાર સિમિતના સ�ય હતા. ધી સુરત વણકર સહકારી સ�ઘ િલ. સુરત, ધી સુરત વીવસ� �ો�ુસસ� કો 

ઓપ. સોસાયટી િલ. સુરત, સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુફ��ચરસ� એ�ડ એ�પોટ� કો-ઓપ. સોસાયટી િલ. સુરત, ધી સુરત જરી 

ગ◌�ુ ઝ કો-ઓપ. �ો�ુસસ� સોસાયટી િલ. સુરત, સુરત એ�યુક�શન સોસાયટી, સુરત, ધી સુરત યાન� મચ���સ એસોસીએશન, 

સુરતના કાય�વાહક સિમિતના સ�ય હતા. િવશેષમા� તેમણે દેના બ�કની સલાહકાર સિમિતના સ�ય તરીક�, સુરત યાન� મચ���સ એસોસીએશનના �મુખ 

તરીક� તેમજ સુરત ટ��ટાઈલ �લબના �મુખ તરીક� પણ કામગીરી બ�વી હતી. સુરત રોટરી �લબના એક કાય�શીલ સ�ય હોવા ઉપરા�ત ડાયરે�ટર ર�ા 

હતા અને ગુજરાત રા�યે નીમેલ સે�સટ�� એડવાઈઝરી કિમટીના સ�ય હતા.  બરોડા િવભાગની સે��લ એ�સાઈઝ સલાહકાર સિમિત અને કામદાર વીમા 

યોજનાની �થાિનક સલાહકાર સિમિતના પણ તેઓ સ�ય હતા. �ી ભપૂ ે��ભાઈના િપતા�ી ક�ચનલાલ કાપ�ડયા ચે�બરના �થાપક સ�યો પૈકીના એક હતા 

જેમણે 1951મા� �મુખ તરીક� ચે�બરના �ારંભના વષ�મા� મહ�વની કામગીરી કરી હતી.

�વ. �ી ભગવાનદાસ ક� લેખિ◌ડયા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1972  જ�મ ◌ઃ 13-12-1910       �વગ�વાસ ◌ઃ 12-12-1983

લેખડીયા પ�રવારમા� ખૂબ જ ભાવનાશીલ અને કત��યિન�ઠ �ી ભગવાનભાઈનો જ�મ 1910મા� થયો હતો. તેઓ રોયલ 

ઈ���ટ�ૂટ ઓફ સાય�સ મુ�બઈમા�થી બી.એસસી.ની ઉપાિધ મેળવી પોતાન◌ી કૌટ��િબક પેઢીમા� �ડાયા. સાય�સના િવ�ાથી�મા� �વા 

મળતી તી� શ�કત, ખ�ત અને ઉ�સાહના ગુણોથી િવભિૂ ષત �ી લેખ�ડયાએ માનવ સ��ત રેષાઓનો ધ�ધો િવકસા�યો અને આજે 

પણ લેખ�ડયા �ુપના એકમો ત�ન આધુિનક ઢબના ડા�ગ, િ��ટીંગ અને નીટીંગના મશીનો ધરાવે છ�. તેઓ મેસસ� િ��ણારામ 

�વણરામ કા◌ુ◌ં.ના ભાગીદાર હોવા ઉપરા�ત સુરત �ડ��ીકટ ઈ�ડ��ીયલ કો-ઓપ. એસોિસએશન િલ.ના ઉપ�મુખ, ઉધના 

ઉ�ોગનગર સહકારી સ�ઘ િલ.ના ડાયરે�ટર, સુરત મક��ટાઈલ બ�કના ડાયરે�ટર, સુરત ટ��ટાઈલ માક�ટના ઉપ�મુખ, ખટોદરા 

ઈ�ડ��ીયલ કો ઓપ. સિવ�સ સોસાયટી િલ. ના �મુખ અને સુરત જરી ગૂ�ઝ કો ઓપરેટીવ �ો�ુસસ� સોસાયટી િલ. ની મેન◌િે જ�ગ 

કિમટીના સ�ય હતા. સુરત �યુિનિસપાિલટીમા� 1940મા� ચૂ�ટાઈ આવી પોતે �હ�ર �વનમા� �વે�યા અને લગભગ 20 વષ� સુધી 

�યુિનિસપાિલટીના સ�ય તરીક� ર�ા. 1942ની, 'િહ�દ છોડો' ચળવળમા� ભાગ લઈ કારાવાસ ભોગ�યો હતો. સુરત િવવસ� �ો�ુસસ� કો ઓપ. 

સોસાયટીના ચેરમેન, સુરત ટ��ટાઈલ રેયોન એ�પોટ� કો ઓપ. સોસાયટીના �મુખ, ગોપીપુરા ક��યુમસ� કો ઓ. �ટોસ� િલ. સુરતના �મુખ, સુરત 

એ�યુક�શન સોસાયટીના ઉપ�મુખ, સુરત ટ�કિ◌નકલ એ�યુક�શન અને �રસચ� સોસાયટીની મેનેિજ�ગ કિમટીની સ�ય હતા. 12મી �ડસે�બર 1983ના રોજ 

ચે�બર �ાયોિજત �દશ�નની ઉ�ઘાટનિવિધ માટ� ગુજરાત રા�યના મુ�યમ��ી�ીને આમ��ણ આપવા ગયેલા �િતિનિ◌ધમ�ડળને માગ�મા� મોટર અક�માત 

થયો હતો, તેમા� મહાકાળનો પ�� તેમના ઉપર પણ ફરી વ�યો હતો અને તેઓ અકાળ◌ ે અવસાન પા�યા અને ચે�બરન ે એક �ે�ઠ �વજનની ખોટ સાલતી રહી.

�વ. �ી સ�મુખલાલ �. મહ�તા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1973  જ�મ ◌ઃ 3-9-1914             �વગ�વાસ ◌ઃ 8-9-1978

�વ. �ી સ�મુખલાલ મહ�તાનો જ�મ સુરતી મોઢ વિણક �ાિતમા� સાધારણ પ�રવારમા� થયો હતો. “તટૂ � લોહ જ��રો તમારી આ�મ��ા 

થકી” એ તેમનો �વનમ�� હતો. આ�મબળથી તેમને વેપારી આલમમા� અને સમાજમા� અસાધારણ �થાન �ા�ત કયુ� હતુ�. �ી 

સ�મુખલાલ મહ�તાએ આઝાદીની લડતમા� ભાગ લીધો હતો અને સને 1930ની “ભારત છોડો”ની ચળવળ વખતે અ�યાસ છોડી દીધો 

હતો. તેમણે મેિ◌�ક સુધીનો અ�યાસ કય� હતો. ઉ� અ�યાસના અરમાનો અધૂરા ર�ા. તેઓ મુ�ય�વે અનાજના વેપાર સાથે 

સ�કળાયેલા હતા તે ઉપરા�ત તેઓ મહ�તા એ��િનયરીંગ કા◌ુ◌ં. તથા સુરત ગેસ ક�પનીમા� ભાગીદાર હતા. �ી મહ�તા ચે�બરમા� 35 વષ� 

સુધી મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય હતા અને સને 1970મા� માન� મ��ી હતા. આ ઉપરા�ત તેઓએ સુરત અનાજ વેપારી સ�ઘ, 

અમદાવાદના સ�યુ�ત માન� મ��ી તરીક� સિ�ય ફાળો આ�યો હતો. અિખલ ભારત અનાજ વેપારી સ�ઘ, િદ�હીની કારોબારીના સ�ય 

તરીક� અનાજના વેપારીના ��ો રજૂ કરતા. ઈ�ડીયન �ટા�ડડ�સ ઈ���ટ�ૂટની અનાજ ગોદામો માટ�ની ���ચરલ સબ કિમટીના સ�ય 

તરીક� ઉપયોગી માગ�દશ�ન કરતા હતા. સુરત પીપ�સ કો. ઓ. બ�કના �ડરે�ટર તરીક� 17 વષ� સેવા આપી બ�કનો િવકાસ સા�યો હતો. ત�ઉપરા�ત સેવાભાવી 

સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા હતા. ઓનરરી મે����ટ તરીક� દિ�ણ ગુજરાત ઓનરરી મે����ટ એસોિસએશનની �થાપના કરી હતી. તેઓ સુરત �ટ�શન 

ક�સલટ�ટીવ કિમટીના સ�ય હતા અને સુરત �યુિનિસપલ �ક�લ બોડ�ના ભૂતપૂવ� સ�ય હતા. સાચા અથ�મા� તેઓ સમાજ સેવક અને સામા�ક કાય�કર હતા. 

જનતાની સેવા કરવા જ�મ લીધો, સેવા કરતા ��યા અને સેવા કરતા કરતા તા. 8મી સ�ટ��બર 1978ના રોજ ચોસઠ વષ�ની વયે પરમા�માને વહાલા થયા.
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�વ. �ી �જલાલ એમ. ધમણવાલા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1974  જ�મ ◌ઃ 29-6-1924         �વગ�વાસ ◌ઃ 19-12-1990

આટ� િસ�કની દુિનયામા� સુરતની િવ�ટ�� િમલે આધુિનક ઉ�પાદન પ�િત અપનાવી અનોખુ� �થાન �ા�ત કયુ� હત.ુ�  ધમણવાલા 

પ�રવારના આ ઔ�ોિગક સ�ક�લને સ�� બનાવનાર સ�યો પૈકી જેમણે ગણનાપા� યોગદાન કયુ� છ� તે �ી �જલાલભાઈનો જ�મ 

સુરતની સુ�િસ� �િ�ય �ાિતમા� 29મી જૂન 1924મા� થયો હતો. સુ�ઢ મનોબળ અને સુઆયોિજત વહીવટ ક�શળતા ધરાવનાર �ી 

�જલાલભાઈએ શૈ�િણક કાર�કદી� પૂરી કરી પા�રવા�રક �યવસાયની ધુરા હ�તગત કરી, ઉ�ોગના િવકાસમા� િસ�હફાળો આ�યો 

હતો. રીટા ટ��ટાઈલ અને િસનફ�લ નીટીંગ િમ�સના મુ�ય ભાગીદાર હતા. મેસસ� િવ�ટ�� િમ�સ અને િવ�ટ�� એ��ોઈડરીંગ કા◌ુ◌ં. 

�ા. િલ.ના ચેરમેન હતા. તેઓ �યાપારી ઓ�ોિગક અને સામાિજક સ��થાઓ જેવી ક� મે. જયલ�મી ���ડટ કોપ�રેશન �ા. િ◌લ. 

સુરતના �ડરે�ટર, મે. જય�ત પેપર િમ�સ િલ. સુરતના �ડરે�ટર અને �ી તાપી ��ચય� આ�મ સભા, સુરત ઓ�છવલાલ નાઝર 

આયુવ�દ કોલેજ - સુરત, સુરત વણકર સહકારી સ�ઘ િલ. સુરત, ખટોદરા ઈ�ડ��ીયલ કો. ઓપરેટીવ સિવ�સ સોસાયટી િલ. સુરત, �ી સુરત �િ�ય સમાજ 

��ટ, સુરતના મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય હતા. �ી ચ�દાગૌરી ગોરધનદાસ સોનાવાળા મિહલા િવ�ાલય મ�ડળ, સુરતના ઉપ-�મુખ, ધી ગુજરાત 

ઈ�ડ��ીયલ કો. ઓ. બ�ક િલ. ની સુરત િવભાગની �ર�યોનલ કિમટીના સ�ય, �ી મોહનલાલ ચુનીલાલ ધમણવાળા પ��લક ��ટ, વી�ટ�� પ��લક 

ચેરીટ�બલ ��ટના ��ટી હતા. તેમના �મુખપદ દરિમયાન ચે�બરના સ�યો માટ� પરદેશોના વેપાર ઉ�ોગની મુલાકાત માટ� ખાસ િવદેશ �વાસ યોજવામા� 

આ�યો હતો.

�વ. �ી હસમુખલાલ ડી. રેશમવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1975  જ�મ ◌ઃ 30-3-1928        �વગ�વાસ ◌ઃ ૨૮-૪-૧૯૯૯

રેશમવાળા પ�રવારમા� તા. 30-3-1928ના રોજ જ�મેલા �ી હસુખલલાલ રેશમવાળાએ સુરતમા� ઉ� શાળાકીય િશ�ણ લઈ 

ટ��ટાઈલ વીવીંગ અને યાન� િવતરણના પા�રવા�રક �યવસાયમા� ઝ�પલા�યુ� અને તેના િવકાસ અને સ�વધ�ન માટ� તેમણે િસ�હફાળો 

આ�યો હતો. િવિશ�ટ શ��ત અને િવચલ ���ટ તથા િવરલ વહીવટી કૌશ�ય ધરાવતા �ી હસમુખભાઈએ વષ� 1975-76મા� અદ�ય 

ઉ�સાહ અને અખૂટ કાય�શ��તથી તેમણે િવિવધ �ોજે�ટો, સેિમનાર, વક�શોપ અને િમટીંગા◌ે સફળતાપૂવ�ક પ�રપૂણ� કરવા, અથાક 

પ�ર�મ કરી સૌની �શ�સા �ા�ત કરી હતી. તેઓ પા�રવા�રક સ��ગો અથ� છ��લા� ક�ટલા�ક વષ�થી ચીકાગો, અમે�રકામા� વસવાટ 

કરતા હતા પણ �યારે સુરત પાછા ફરતા હતા �યારે ચે�બરની ��િ�મા� રસપૂવ�ક ઉપ��થત રહી ઉ�સાહપૂવ�ક સહભાગી થતા હતા. 

ઉ�મશીલતા, ક�શા� ���ટ અને સબળ સ�ગઠન શ��ત તેમજ �ય��ત અને સમયને પારખવાની અ�ભૂત સૂઝ સમજ ધરાવનાર �ી 

હસુખભાઈ શહ�રની િવિવધ સ��થાઓ સાથે સિ�ય રીતે સ�કળાયેલા હતા. રોટરી �લબ ઓફ સુરત, મહાવીર જનરલ હો��પટલ, હ�રઓમ આ�મ, બો�બે 

ટ��ટાઈલ માક�ટ, પાટીદાર પ�ચ સમાજ આમ શહ�રની િવિવધ સ��થાઓમા � �મુખ, કિમટી સ�ય ક� અ�ય હો�ાઓ પરથી તેઓએ િનઃ�વાથ� અને સ�િન�ઠ 

સેવાઓ આપી હતી. આમ તેમની સવ��ોમુખી ��િ�ઓનુ� બાહ��ય એટલુ� િવશાળ હતુ� ક� એકા�ગી ���ટકોણથી તેમની �િતભા ક� ��િ�નુ� મૂ�યા�કન કરવુ� 

અશ�ય છ�. તેમનો �વનદીપ 72 વષ�ની આયુ મયા�દામા� 28મી એિ�લ, 1999ના રોજ  ચીકાગો, અમે�રકા મુકામે અચાનક અણિચ�ત�યો બુઝાઈ ગયો.

�વ. �ી ડા�ાભાઈ જે. પટ�લ - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1976  જ�મ ◌ઃ 20-2-1924

ચે�બરનુ� એ સ�ભા�ય છ� ક� યો�ય સમયે યો�ય �મુખની સેવાઓ તેને �ા�ત થતી રહી છ�. 20મી ફ��ુઆરી 1924મા� જ�મેલા �ી 

ડા�ાભાઈ પટ�લ બાવન વષ�ની ��િત�દાયક વયે 1976મા� ચે�બરન◌ા સુકાન◌ી બ�યા. અદ�ય ઉ�સાહ અને અ�ડ બુિ�મ�ાના બળ� 

તેઓએ સિ�ય સેવા આપી અને સૌની �શ�સાના અિધકારી બ�યા. મુ�બઈ યુિન.મા�થી બી.એસસી.ની ઉપાિ◌ધ �ા�ત કરી અમે�રકા 

જઈ ક�િમક�સ એ��િનયરીંગમા� એમ.એસ.ની ઉ� ઉપાિધ �ા�ત કરી. આદશ� ક�િમક�સ એ�ડ ફટી�લાઈઝર િલ.ના તેઓ 1957મા� 

�થાપક હતા અન ે તેના ચેરમેન અને મેનેિજ�ગ �ડર◌કેટર તરીક� સેવા આપી હતી, એટલુ� જ નહીં �રયલ રબર વક�સ મુ�બઈથી ઉધના 

ખાતે સિ◌જક� લ �લોઝ બનાવતી અ�ગામી ક�પનીમા� પણ િસ�હફાળો આ�યો હતો. તેઓ ફટી�લાઈઝર એસો. ઓફ ઈ��ડયા-િદ�હી, 

ફીકોમ ઓગ�િનક િલ. મુ�બઈ, મરોલી િવ�તાર ખા�ડ ઉ�ોગ સહકારી મ�ડળી-મરોલી, ખેડ�ત સહકારી મ�ડળી-બારડોલી વગેરે 

ક�પનીઓમા� ઉ� પદેથી ઉપયોગી સેવા આપી ર�ા હતા. ઉપરા�ત તેઓ ઘણી સહકારી સ��થાઓ અને કિમટીઓ સાથે પણ ગાઢ રીતે સ�કળાયેલા હતા. 

સામા�ક �ે�ે તેઓ ક�યાણ ક�િષ ગૌિવ�ાન ભારતી - સુરત, વ�લભ સેવા મ�ડળ-સુરત, �ી કાન�ભાઈ દેસાઈ સમાજ િશ�ણ ભવન-���મા� સિ�ય રસ 

લઈ ઉ� હો�◌ાઓ ભોગ�ય◌ા હત◌ા. તેઓની કાય�ક�શળતા અને �યવ�થા િનપુણતા લ�મા� લઈ તેઓ સુરત ઈલે��ીિસટી ક�પનીમા� ચેરમેન તરીક� સેવા આપી 

હતી. હ�મેશા ચે�બરની ��િ�ને �યાપક બનાવવા સિ�ય રસ લેતા હતા, એટલુ� જ નહીં પરંતુ ચે�બરના �મુખને મેનેિજ�ગ કિમટીની કાય�વાહીમા� તેમનુ� 

માગ�દશ�ન અને સલાહ સૂચન મળતા રહ�તા હતા.

SAMRUDDHI >> OCT. '22 / 079



�ી અ�ણભાઈ એન. જરીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1977  જ�મ ◌ઃ 5-8-1931

ભારોભાર િવ�વતાથી ઓજતા �ી અ�ણભાઈ એન. જરીવાળા ટ��ટાઈલ �ે�ની અ�નામધારી મહાનુભાવ હતા. તેજ�વી 
બુિ�કૌશ�ય અને િવપુલ ગુણરાશીથી િવભૂિષત, ઉદા� ચા�ર�, અસાધારણ વહીવટી ક�શળતા કત��ય પરાયણતા તેમજ ઉ� 
અ�યાસલ�ી ઔ�ોિગક �ાન���ટ �ારા ઉ�રો�ર લોકિ�યતા �ા�ત કરનાર �ી અ�ણભાઈનો જ�મ 5મી ઓગ�ટ 1931ના રોજ 
સુરતમા� િવ�યાત વિણક પ�રવારમા� થયો હતો. મે. �વોિલટી િસ�ક િમ�સ, મે. �વોિલટી ટ��ટાઈ�સના તેઓ િ◌સિનયર પાટ�નર 
હતા. ધી સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુફ��ચરસ� એસો., ધી સુરત આટ�િસ�ક �લોથ, �ો�ુસસ� કો. ઓ. સોસાયટી િલ., મેન-મેઈડ 
ટ��ટાઈલ �રસચ� એસોિસએશન, સાઉથ ગુજરાત �ોસેસસ� એસો., વે�ટન� �પોટ�સ �લબ, ફ�ડરેશન ઓફ ઈ��ડયા આટ�િસ�ક 
વીવીંગ ઈ�ડ��ી - બો�બે, સુરત �ોડ�ટીવીટી કાઉ��સલ, સુરત િવ. સ��થામા� ચેરમેન, �મુખ ક� ઉપ�મુખ ભૂતપૂવ� �મુખ તરીક� 
યશ�વી સેવા આપી ર�ા� હતા. તેઓઅ◌ ે ફીઆ�વીના ચેરમેન તરીક� તેમજ જુદી જુદી સરકારી િન�ણાત કિમટીઓમા� સિ�ય સેવા 
આપ◌ી હતી. �ી આબીદ હ�સેન કિમટી �ર�યુ ટ��ટાઈલ પોલીસી 1985 ટ��ટાઈલ િમિન��ી, ગવન�મે�ટ ઓફ ઈ��ડયા, �યુ િદ�હી �ારા તેમની િનમ�ંક થઈ 
હતી. �ર�યુ ઓફ ટ��ટાઈલ પોિલસી પાવરલુમ િવભાગના તેઓ ક�વીનર હતા. સુરત અને દિ�ણ ગુજરાતમા� ઔ�ોિગક �ગિતની ગિત સ�ગીન િદશામા� 
થાય છ� એ માટ�ના રચના�મક અિભગમ ક�ળવવામા� �ી અ�ણભાઈ સદા યોગદાન કરતા આ�યા હતા. ભૂતપૂવ� �મુખો પૈકી સદા સિ�ય અને સ�લ�ન 
આગવી હરોળના �મુખોમા� તેઅ◌ા◌ે આગવુ� �થાન ધરાવે છ�. ���ડ, �ફલોસોફર અને ગાઈડ બની તેઓ ચે�બરની દરેક ��િ�મા� સિ�ય રસ લઈ ચે�બરની 
�િતમા અને �િતભા ઉ�જવળ બનાવવામા� અણમોલ ફાળો આપતા ર�ા હતા. ધી સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુફ��ચરસ� એસોિસએશન તથા ધી સુરત 
આટ�િસ�ક �લોથ �ો�ુસસ� કો. ઓ. સોસાયટી િલ. તરફથી ચે�બરના નૂતન કો�ફર�સ �મની સ�વટ માટ� ચે�બરને આિથ�ક �ો�સાહન મેળવવામા� તેમનો 
અમૂ�ય સહકાર મ�યો હતા◌ે. મેન મેઈડ ફાઈબર ટ��ટાઈલ ઈ�ડ��ીના ઉ�થાન અને સ�વધ�ન માટ�ના તેમના અિત ઉપયોગી �દાન બદલ ધી િસ�થેટીક એ�ડ 
રેયોન ટ��ટાઈલ એ�પોટ� �મોશન કાઉ��સલના ૬૦મા ડાયમ�ડ �યુબીલી ફ�કશનમા� ક��� સરકારના ટ��ટાઈલ મ��ી �ી સ�તોષક�માર ગ�ગવારના વરદ હ�તે 
લાઈફ ટાઈમ એિચવમે�ટ એવોડ� એનાયત કરવામા� આ�યો હતો, જે સુરત અને દિ�ણ ગુજરાતને માટ� ગૌરવ�દ ઘટના છ�.

�વ. �ી �ાણલાલ એચ. બચકાનીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1978  જ�મ ◌ઃ 9-10-1923          �વગ�વાસ ◌ઃ 12-5-1981

�ી �ાણલાલ એચ. બચકાનીવાળાનો જ�મ 'િહમસન' �ુપ તરીક� �િસ� ખાનદાન �િ�ય �ાિતમા� થયો હતો. સુરતની ઔ�ોિગક 
તેમજ આિથ�ક ઉ�નિતમા � દ�તાપૂવ�ક સિ�ય રસ લઈ સજ�ના�મક શ��ત અને ભાવના�મક ભ��ત વડ� આગવા �ય��ત�વથી શોભતા �ી 
�ાણલાલભાઈ સહ� કોઈના �નેહ અને આદરને પા� બ�યા હતા. �ી બચકાનીવાળા મે. હીરાલાલ મ�છારામ એ�ડ સ�સ �ા. િલ. 
સુરતના મેનેિજ�ગ �ડરે�ટર હતા. આ ક�પનીમા� સુરતમા� માનવ સિજત રેષાઓમા�થી વૈિવ�યભયુ� કાપડ બનાવવા માટ� નાયલોન 
પોિલએ�ટરના ઉપયોગમા� પહ�લ કરી હતી. તેમની િહમસન િમ�સ, ડા�ગ, ફીનીશીંગ અને િ��ટીંગ અને �ી�પીંગની અ�તન 
મશીનરીથી સુસ�જ છ�. �ી બચકાનીવાળા િવિવધ સ��થાઓ સાથે સ�ળાયેલા હતા. (1) સુરત વણકર સહકારી સ�ઘ િલ. સુરત - �મુખ 
(2) સુરત �ડ��ી�ટ ઈ�ડ��ીયલ કો. ઓ. એસોિસએશન, સુરતના - ઉપ-�મુખ પદેથી ઉમદા કામગીરી કરી હતી. (3) િસ�ક એ�ડ 
આટ�િસ�ક િમ�સ એસોિસએશન, મુ�બઈ (4) િસ�ક એ�ડ રેયોન ટ��ટાઈલ એ�પોટ� �મોશન કાઉ��સલ, મુ�બઈ (5) સુરત ટ��ટાઈલ 
��ડસ�  કો. ઓ. બ�ક િલ. સુરત તથા (6) ગુજરાત ઈ�ડ��ીયલ કો. ઓ. બ�ક િલ.ના �ડરે�ટર પદે સદા સિ�ય ર�ા હતા. સુરત ટ��ટાઈલ 

માક�ટ કો. ઓ. શો�સ એ�ડ વેર હાઉસીંગ સોસાયટી િલ. સુરતના મેનેિજ�ગ કિમટી મે�બર તથા ઓલ ઈ��ડયા કો. ઓડી�નેશન કિમટી ઓફ આટ� િસ�ક ફ��ી�સ 
મે�યુફ��ચસ� એસોિસએશન - મુ�બઈના એ��ઝ�યુટીવ મે�બર તરીક� સેવા આપી હતી. સુરત કોલ ક��યુમસ� કો. ઓ. સોસ◌ાયટી િલ.ના વાઈસ �ેિસડ�ટ તરીક� 
માગ�દશ�ન આપતા હતા. રેયોન િમ�સ કોમિશ�યલ કોપ�રેશન િલ. મુ�બઈના �ડરે�ટર તરીક� તથા ફ�ડરેશન ઓફ ઈ��ડયા આટ� િસ�ક વીવીંગ ઈ�ડ��ી, મુ�બઈના 
મા� �મુખ તરીક�ની કામગીરી �ણીતી છ�. સુરત ટ�કિનકલ અ◌ે�ડ �રસચ� એ�યુક�શન સોસાયટી, સુરત એ�યુક�શન સોસાયટી, સુરત �િ�ય  સમાજ, શેઠ 
દલીચ�દ વીરચ�દ અશ�તા�મ, �ી તાપી ��ચયા��મ સભા, લાય�સ �લબ, સા�મીક સે�ટર �થાપના સલાહકાર સિમિત, મિહલા િવ�ાલય મ�ડળ, જેવી િવિવધ 
સ��થાઓમા� તેઓએ િચર�મરણીય અને �શ�સનીય સેવા આપી હતી.

�વ. �ી નાનાલાલ મગનલાલ ગ�જર - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1979  જ�મ ◌ઃ 18-6-1921

સ◌�ૂમદશી� અને તી� બુિ�શ��ત તથા િવિશ�ટ �ય��ત�વ ધરાવતા �ી નાનાલાલ ગ�જરે આ�મ��ા અને આપબળ� આગળ વધી 
સજ�ના�મક �િતભાના પ�રબળ� શૂ�યમા�થી સજ�ન કરી િબ�ડીંગ મટી�રય�સના પા�રવા�રક �યવસાયને વડીલો અને બ�ધુઓના �યાસમા� 
પૂરક બની �િત�ઠા અને કાર�કદી� સ�પ�ન કરવામા� સ�દય યોગદાન કયુ�. �ી નાનાલાલ ગ�જરનો જ�મ સુરતી મોઢ વિણક �ાિતમા� 18મી 
જૂન 1921ના રોજ થયો હતો. ઉ� ક�ાના િશ�ણ ��યે સમાજમા� ઉપે�ા �વત�તી હતી, તે સમયે તેઓ �નાતકની ઉપાિધ �ા�ત કરી 
વકીલાતનો અ�યાસ પણ કય�. ગા�ધી િવચારસરણીની અસર હ�ઠળ �વાત�� ચળવળમા� યુવાનીમા� ભાગ લીધો હતો. �હ�ર �વનમા� 
લોકસેવાની મહ�વકા��ા હોવાથી સુરતની �યુિનિ◌સપાિલટીની ચ◌ૂ◌ટંણીમા� ઝુકાવી િવજયી થયા. મેયરપદ મેળ�યુ� અને મેયર તરીક� શહ�રમા� 
અને સુધરાઈમા� સૌનો આદર પા�યા હતા. ધી આટ� િસ�ક �લોથ મે�યુ. એસોિસએશન, શેઠ �ી ડી. વી. અશ�તા�મ હો��પટલ, લાય�સ 
ક��સર ડીટ��શન સે�ટર સાથે તેઓ ગાઢ રીતે સ�કળાયેલા હતા તેમજ ઉ� હો�ા ભોગવી સ��થાની ��િ�મા� િવકાસમા� ફાળો આપતા ર�ા 
હતા. શહ�રની સહકારી ધોરણે ચાલતી ધી સુરત પીપ�સ કો. ઓ. બ�ક િલિમટ�ડ સાથે વષ�થી સ�કળાયેલા હતા અને વષ�વષ� ચેરમેન તરીક� 
િનઃ�વાથ� સેવા આપી બ�કન◌ા પૂવ�ગામીઓને પગલે સુ�યવ��થત બનાવી લોક આદરને પા� બ�યા હતા. શહ�રના મેયરપદના અિધકારી બ�યા પછી ચે�બરના �મુખ 
બ�યા હોય તેવો િવરલ �સ�ગ ચે�બરના ઈિતહાસમા� ન�ધાયો છ�. ચે�બરના સુવણ� જય�િત વષ�મા� ધી સુરત પીપ�સ કો.-ઓપરેટીવ બ�ક �ારા િમટીંગ હોલના 
�રનોવેશન માટ� �િપયા ચાર લાખનુ� માતબર ડોનેશન ચે�બરને મ�યુ� હતુ� તેના યશના ભાગીદારો પૈકી �ી નાનાલાલ ગ�જરે ભજવેલી ભૂિમકાનુ� િવ�મરણ થઈ શક� 
એમ નથી. િમટીંગ હોલના ઉ�ઘાટન �સ�ગે બ�ક તરફથી વધુ �િપયા એક લાખ અિગયાર હ�રનુ� દાન �હ�ર કરી સૌની ચાહના �ા�ત કરી હતી. તેમની બહ�િવધ 
��િ�અ◌ા◌મે ા�થી સમય ફાળવી �ી નાનાલાલ ગ�જર ચે�બરની ��યેક મેનેિજ�ગ કિમટીની કાય�વાહીમા� સિ�ય યોગદાન હરહ�મેશ ��િત�થી કરતા હતા.
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�વ. �ી નગીનદાસ એન. બારડોલીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1980  જ�મ ◌ઃ 14-11-1928

સુરત શહ�રના �હ�ર �વનમા� અ�તમ ફાળો આપનાર �ી નગીનદાસ એન. બારડોલીવાળા નામથી અને કામથી ભા�યે જ કોઈ 
અપ�રિચત હશે. િવ�ાન ક�ામા� �નાતકની ઉપાિધ �ા�ત કરે તે પહ�લા જ પારંપા�રક �યવસાયની જવાબદારી આવી પડવાથી કોલેજ 
છોડવાની ફરજ પડી એવા �ી નગીનદાસભાઈનો જ�મ 10મી નવે�બર 1928મા� �ણીતા બારડોલીવાળા પ�રવારમા� થયો હતો. 
�યાવસાિયક ઉપરા�ત નાગ�રક ��િ� સ��ધ અને શ��તશાળી બની રહ� તે માટ� સતત ��િ�ઓને �વન ���ટ તરીક� અપનાવી 
શહ�રના સામાિજક અને રાજકીય આગેવાન તરીક�નુ� �થાન અને માન મેળવનાર �ી નગીનદાસભાઈની રાજ�ારી કાર�કદી� તેજ�વી 
અને ઉ�જવળ બની રહી હતી. ઉ� િવચારો અને આદશ�નુ� જતન કરવાની સતત ��િતએ જ એમને િનમ�ળ �િત�ઠા અપાવી હતી. 
કોઈની પણ લાગણી ન દુભાય એવી એમની કાળ� અને કોઈપણ ��ન ે મૂળમા�થી પકડીને સમજવાની તથા ઉક�લવાની એમની 
આવડત અને િન�ઠા તેમને િવશાળ �ે�મા� નેતાગીરી અપાવે તે �વાભાિવક છ�. તેઓ િવિવધ સ��થામા� ઉ� હો�ા ભોગવીને તે 
સ��થાની ઉપયોગી સેવા કરતા આ�યા હતા. તેઓ 16 �ડસે�બર, 1983થી ક��ેસ(આઈ) કિમટી, સુરત શહ�રના �મુખ હતા, 1983થી સુરત પીપ�સ કો. ઓ. 
બ�ક િલ. સુરતન◌ા ડાયરે�ટર હતા. સુરત વણકર સહકારી સ�ઘ િલ., મેન-મેઈડ યાન� ઈ�ડ��ી કો. ઓ. સોસાયટી િલ. તથા સુરત એ�યુક�શન સોસાયટીમા� 
મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય છ�. તેઓ�ી 1987 દરિમયાન સુરત �યુિન. કોપ�રેશનમા� ડ��યુટી મેયર હતા. તેમણે 1982-83, 83-84, 85-86, 86-87 
દરિમયાન સુરત �યુિનિસપાલ કોપ�રેશનમા� મેયર તરીક� સેવા આપી હતી. સને 1980મા� તેઓ ધી સધન� ગુજરાત ચે�બર ઓફ કોમસ�ના �મુખ હતા. સુરત 
ટ��ટાઈલ �લબમા� 1978-79મા� �મુખ હતા તથા સુરત જુિનયર ચે�બરમા� 1969મા� �મુખ હતા. તેઓ 1983 અને 1984 દરિમયાન ગુજરાત �મોલ ઈ�ડ 
કોપ�રેશન િલ. અમદાવાદમા� ડાયરે�ટર હતા. ચે�બરની ��યેક ��િ�મા� તેઓ સિ�ય ભાગ અ�ાિપપય�ત લેતા આ�યા હતા. �યારે �યારે પણ ચે�બરને 
તેમની સેવાની આવ�યકતા પડતી �યારે તેઓ �વે�છાએ િનઃ�વાથ� સેવા સહષ� આપતા ર�ા હતા એ ચે�બર માટ� ગૌરવનો િવષય છ�.

�વ. �ી મોહ�મદસફી કાદરભાઈ ચામડીયા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1981  જ�મ ◌ઃ 5-7-1929

�ભાવશાળી �િતભા અને આગવુ� �ય��ત�વ ધરાવતા મોહ�મદ સફી ચામડીયાઅ◌ે ક�ટલાય વષ� �યાપ◌ાર-ઉ�ોગ, સમાજ, સખાવત 
અને મેમણ કોમની તેમજ સુરત શહ�રની નાગ�રકોની ખીદમતમા� ગુ�રી હતી અને સવ��ે�મા� ગૌરવભયુ� �થાન શોભાવી ર�ા 
હતા. કિ◌ઠનમા� કિ◌ઠન કામો �ેમથી અને �મથી પાર પાડવામા� ભોગ આપી સૌ કોઈનો �ેમ અને િવ�ાસ સ�પાદન કરી શ�યા હતા. 
�ી શફીભાઈનો જ�મ 5મી જૂલાઈ, 1929ના રોજ થયો હતો. શહ�રની િવિવધ �યાપારી, સહકારી, સા��ક�િતક અને સેવા સ��થાઓ 
સાથે તેઓ કોઈને કોઈ �કાર �ડાયેલા હતા. તેઓ સુરત નેશનલ કો. ઓ. બ�કના તથા સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુ. 
એસોિસએશનના ડાયરે�ટર હતા તેમજ સુરત આટ� િસ�ક �લોથ �ો�ુસસ� કો. ઓ. સોસાયટીના ઉપ-�મુખનો હો�ો ધારણ કરી 
ચૂ�યા હતા. મ��ા, લાય�સ ક��સર ડીટ��શન સે�ટર તથા સાવ�જિનક મે�ડકલ ��ટ તેમજ બોડ�ના સ�ય તરીક� તેમણે ઉ�લેખનીય સેવા 
આપી હતી. લાય�સ �લબ ઓફ સુરતના �મુખ તરીક� ઉપરા�ત સ��યાબ�ધ સરકારી-અધ� સરકારી કિમટીમા� પણ તેમણે �િતિનિ◌ધ�વ 

કયુ� હતુ�. તેમની રાહબરી હ�ઠળ 28/6 ક�લ ડલ યાન� ક��યુમસ� એસોિસએશનની તેમજ ધી �મોલ વીવસ� કો. ઓ. સોસાયટીની �થાપના કરી તેના �મુખ 
તરીક� નાના નાના આટ�િસ�ક એકમોને એક છ�છાયા નીચે ભેગા કરવાની �શ�સનીય કામગીરી કરી હતી. 1988મા� યાન�ના અભૂતપૂવ� ભાવવધારા સામે 
થયેલા �દોલનની સ�ઘષ� સિમિતના ક�વીનર તરીક� વણકરોની �પે�યલ ��ન ઉપાડી િદ�હીમા� બોટ �લબ ખાતે જ�ગી રેલી કાઢી અને ક��� સરકાર સમ� 
�રદાર રજૂઆત કરી હતી. આની ફળ�ૃિતએ ટ��ટાઈલ કિમ�રે �પીનર-િવવરના �વૈ��છક કરારો કયા� હતા. ચે�બરના �મુખ તરીક� અને િબ�ડીંગ 
કિમટીના ચેરમેન તરીક� ક�શળ વહીવટથી સહ�નો �ેમ અને આદર સ�પાદન કયા� હતા.

�વ. �ી ચતુરલાલ એન. સીંગાપુરી - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1982  જ�મ ◌ઃ 1-1-1925

િનખાલસતાથી ન� છાપ પાડતુ� �ય��ત�વ, િમલનસાર અને મધુર �ક�િત તેમજ સેવા ત�પરતા અને િનઃ�વાથ� અને િનઃ��હી સેવા 
ભાવનાથી �યાપારી આલમ તેમજ સમાજ �ે�મા� સ�માન, આદર અને �િત�ઠા �ી ચતુરભાઈઅ◌ે �ા�ત કરી હતી. �ારંિભક િશ�ણ 
સુરતમા� મેળવી મુ�બઈની વી.જે.ટી. ઈ���ટ�ૂટમા�થી એલ.ટી.એમ.નો �ડ�લોમા પસાર કરી 1952મા� હ�ગક�ગ ગયા હતા. 1962 
સુધી આયાત િનકાસ �યાપારમા� �િત�ઠા જમાવી, 1963મા� વતનમા� પુનઃ આગમન કરી આટ�િસ�ક વણાટ ઉ�ોગમા� ઝ�પલાવી 
પારંપાિ◌રક પ�િતથી ચાલતા વણાટ સ�ચાઓમા� મૌિલક િવચારધારાથી ઉ�ક��ટ �કારના કાપડ બનાવી આટ�િસલક ઉ�ોગમા� નામના 
મેળવી �ી ચતુરભાઈએ સુરત વણકર સ�ઘના �મુખ તરીક� જવાબદારી �મતાપૂવ�ક પાર પાડી. વધુમા� તેઓ સુટ�� બ�કમા� ડાયરે�ટર 
તરીક� સેવા આપી સૌના સ�માનન◌ા અિધકારી બ�યા હતા. સુરત અશ�તા�મ તેમજ સુરત �િ�ય સમાજમા� પણ ઉ� હો�ા 
ભોગવી સ��થાને તન-મન-ધનથી સેવા આપી અને આવી સ��થાઓને આિથ�ક રીતે પગભર થવામા� સહાય આપતા આ�યા હતા. 
તેઓ સુરત ઓ�ફસસ� �લબ તેમજ સુરત �મખાનાના સ�ય હતા અને રમતગમત �ે�ે  સારો રસ ધરાવતા હતા. ધ�ધાના િવકાસ અથ� તેઓ અવારનવાર 
િવદેશ �વાસ કરતા હતા. આટ�િસ�ક ઉ�ોગના આધુિનકરણના �ી ચતુરભાઈ િહમાયતી હતા. ઉ�ોગ અને સમાજના ક�યાણકારી કાય� ઉપરા�ત તેઓ 
ચે�બરની મેનેિજ�ગ કિમટીમા� સિ�ય યોગદાન આપતા ર�ા હતા.
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�વ. �ી નરેશચ�� જગમોહનદાસ પટવા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1983  જ�મ ◌ઃ 00-00-0000      �વગ�વાસ ◌ઃ ૧૨-૧૨-૧૯૮૩

અગાધ બુિ��િતભા, અ�િતમ કાય�શ��ત અને અ�◌્ભૂત વહીવટી ક�શળતાનો િ�િવધ સુભગ સમ�વય ધરાવનાર �ી નરેશચ�� 
પટવાનો જ�મ સુરતના �િસ� પટવા પ�રવારમા� થયો હતો. તેઓ �ી આટ�િસ�ક વણાટ ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા હતા અને મે.જે.�. 
પટવા એ�ડ સ�સની પેઢીના મુ�ય ભાગીદાર ઉપરા�ત પટવા �ુપ ઉ�ોગના ભાગીદાર હતા. તેમણે મુ�બઈની વી.જે.ટી.આઈ. મા�થી 
ટ��ટાઈ�સની એલ.ટી.એમ (ઓનસ�)ની તેમજ ઈ���ટ�ૂટ તરફથી તેમને એ.એમ. આઈ.ટી.ની ઉપાિધ આપવામા� આવી હતી. 
સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુફ��ચરસ� એસોિસયેશનના 1960થી �વનના �ત સુધી ડાયરે�ટર તરીક� સેવા આપી હતી. સુરત 
આટ�િસ�ક �લોથ �ો�ુસસ� કો.ઓ. સોસાયટી િલ. ના સને 1975થી કિમટી સ�ય હતા અને સદા સ��થાની ��િ�મા� રસ લેતા હતા. 
સુરત ટ��ટાઈલ �લબના સે��ટરી તરીક� તેમણે સને 1961થી 1967 સુધી કામ કયુ� હતુ� અને �યારબાદ સુરત ટ��ટાઈલ �લબના �મુખ 
તરીક� સારી �યાિત મેળવી હતી. સુરત જેસીઝના �થાપક, જેસીઝના સે��ટરી અને િવિવધ કિમટીઓના અ�ય� તરીક� ભૂતકાળમા� સુ�દર 
કામ કયુ� હતુ�. ગો�વામી �ી �જર�નલાલ� મગનલાલ� મહારાજ�ી પ��લક ચેરીટ�બલ ��ટના અને �ી ગોિવ�દ�ભુ ��ટના સિ�ય ��ટી તરીક� સ��થાને 
આિથ�ક રીતે પગભર કરી હતી. િવશા ખડાયતા વિણક ક�ળવણી મ�ડળના સિ�ય ��ટી તરીક� કામ કયુ� હતુ�. શહ�રની બી� અનેક સામાિજક, શૈ�િણક 
સ��થાઓમા� સ�કળાયેલા હતા. ચે�બરના ઈિતહાસમા� �મુખપદના હો�ા પર કાય�રત રહી કામ કરતા કરતા �વન િન�� લેનાર િવરલ �ય��ત તરીક� �ી 
પટવાનુ� નામ અને કામ ચે�બરના ઈિતહાસમા� એક િવરલ ઘટના તરીક� ન�ધાયેલ રહ�શે. જેનુ� આયોજન તેમની અગાધ શ��ત અને ઉ�સાહનુ� ઘોતક હતુ� તેવા 
ઔ�ોિગક �દશ�નના ઉ�◌્ઘાટનિવિધ �ગે ગુજરાત રા�યના મુ�યમ��ીને આમ��ણ આપવા જનાર �િતિનિધ મ�ડળને અમદાવાદ જતા માગ�મા� મોટર 
અક�માત થયો હતો �યારે �ી પટવા પર કાળનો ��ર અને ગોઝારો પ�� તા. 12મી �ડસે�બર 1983ના રોજ પ�ો હતો અને સમયની રેતી પર પદિચ�હ ��કત 
કરી િ�િતજને પેલે પાર સફર કરી ગયા.

�ી ઈ�રભાઈ �ણાભાઈ દેસાઈ - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1884  જ�મ ◌ઃ ૦૩-૦૮-૧૯૩૪

અનોખી કાય�શ��ત અને અનેરા તેજવાળ�� આકષ�ક અને િવિશ�ટ �ય��ત�વ ધરાવતા 'આઈ. જે.' ના ટ��કા�રી હ�લામણા નામથી સુપ�રિચત 
�ી ઈ�રલાલ જે. દેસાઈનો જ�મ સેવાભાવી પ�રવારમા� તા. 3� ઓગ�ટ, 1934ના રોજ થયો હતો. એમના �ભાવદાયક છતા� િવન� 
દેખાવની ભીતરમા� �બળ સ�ક�પ શ��ત અને િનઃ�વાથ� કત��યભાવનાના બીજ રોપાયેલા હતા. સ�વેદનશીલ �વભાવ અને સુ�ઢ 
િનયોજનશ��તના સમ�વય �ારા હાથ પર લીધેલા કાય�મા� સફળતાના અિધકારી બની તેઓ �યવસાિયક તેમજ સામાિજક �ે�ે સા◌ ૈ કોઈના 
�શ�સાપા� બ�યા છ�. 1958થી �યવસાિયક ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ�ટ હોવા છતા� �વન ��યે એક િવિશ�ટ અિભગમ �ી ઈ�રભાઈએ ક�ળ�યો. 
�વન િવશે એક સાદી સમજણ હોય છ� જેને િવશાળ ���ટથી અવલોકન કરનાર અને �ાન, કમ�ની લગનીની આરાધના કરી માણસ �યાપક 
િવકાસ સાધી શક� છ�. �વન �ગે આવી િવિશ�ટ સમજણ ઈ�રભાઈએ ક�ળવી છ� એવુ� અવલોકન તેમની િદનચયા� પરથી કહી શકાય. 12મી 
�ડસે�બર, 1983ની વહ�લી સવારે સુરતથી અમદાવાદને માગ� �યાણ કરતી એ�બેસેડર ગાડી અક�માતમા� સપડાઈ અને તેના �વાસી પૈકી 
એક મા� આઈ. જે. હ�મખેમ યમદૂતોને તાળી આપી �વ�હ� પધાયા�. આ આલૌ�કક ઘટનાથી તેમના �વનની રંગભૂિમ પર નાટયા�મક 

પ�રવત�નના અ◌ાવેલ સૌ કોઈ સા�ી છ�. �ી ઈ�રભાઈ દેસાઈના �મુખ દર�યાન ચે�બરે જે ઐિતહાિસક િવકાસ સા�યો તેનાથી સૌ િવિદત છ�. હાલમા� તેઅ◌ા◌ે િન�� 
�વન  �વી રહયા છ�. પરંતુ જયા� સુધી તેઅ◌ા◌ે બહાર ફરી શકતા હતા �યારે િ◌દવસના �ારંભમા� �યવસાિયક ��િત સમા�ત કરી, રોજ સા�જે િસટીઝન કાઉ��સલની 
ઓ�ફસમા� જનિહત અને નાગ�રક સેવાના તેમજ �ાહક સુર�ા �ગેના કાય� પાછળ સમય ફાળવી સેવાકાય� કરતા રહયા હતા. કાયમી સમાધાન પ�ચમા� માન� સેવા 
અ◌ાપતા હતા. �ી ઈ�રભાઈ અનેક કોપ�રેટ ક�પનીમા� ડાયરે�ટર તરીક� સ�વધ�ક માગ�દશ�ન આપે છ�. �રલ ડ�વલપમે�ટ સોસાયટી, નારાયણ ��ટ, ડૉ. સી. એમ. દેસાઈ 
એ�યુક�શનલ ફ�ડ જેવી સ��યાબ�ધ સ��થાઓમા� ��ટી છ�. યુિનવિસ�ટીની અનેક સિમિતઓ ઉપરા�ત ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ�ટના િવિવધ એસોિસયેશનના ઉ� હો�ાઅ◌ા◌ે પર 
રહીને ફળદાયક કાય�વાહી કરી હતી. લાય�સ અને 'જેસી' જેવી સ��થાઓનુ� �મુખપદ શોભાવી ચૂ�યા છ�. ચે�બરના અિવભા�ય �ગ તરીક� સવ�તોમુખી ��િ�મા� તેઓ 
�ેરણાદાતા છ�. ચે�બરના િસટીઝન કાઉ��સલનુ� સજ�ન તેમનુ� આગવુ� �દાન છ�. આવા લોકિહતના ચાહક, ઉમદા ��િ�ના સાધક અને ક�યાણ માગ�ના ઉપાસક, 
આઈ. જે. સૌના આદરપા� બ�યા છ� એ �વાભાિવક છ�.

�વ. �ી ચીમનભાઈ એસ. પટ�લ - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1985  જ�મ ◌ઃ ૧૫-૧૨-૧૯૧૫

�વનની િવષમ પ�ર��થિતમા� આઘાત ��યાઘાતમા�થી �વબળ� પોતાની �યાવસાિયક �િતભા ��ત કરનાર અને �વધમ� ��યે 
અનુરાગ ધરાવનાર �ી ચીમનભાઈ પટ�લનો જ�મ ખેડા િજ�લાના ધમ�પરાયણ ક��ટ�બમા� 15મી �ડસે�બર 1915ના રોજ થયો હતો. �ી 
ચીમનભાઈ એસ. પટ�લ આટ�િસ�ક ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા હતા અને આટ�િસ�ક ઉ�પાદન કરતી મે. ક�ક� ટ��ટાઈ�સની �થાપનાથી 
તેઓ તેના મુ�ય ભાગીદાર હતા. તદુપર◌ા◌તં  તેઓ અનેક શૈ�િણક સ��થાઓ, બ�ક તેમજ હો��પટલો સાથે સિ�ય રીતે સ�કળાયેલા હતા. 
સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુ. એસો. ના ડાયરે�ટર 1966, સુરત કમ��ટાઈલ કો. ઓ. બ�ક િલ. ના ડાયરે�ટર, પાટીદાર સમાજ 
પા�ચગામના �થાપક-�મુખ, સુરત એ�યુક�શન સોસાયટી તથા સુરત આટ�િસ�ક �લોથ �ો�ુસસ� સો. િલ. ના મેનેિજ�ગ કિમટી સ�ય 
તેમજ અનેક સેવાભાવી સ��થાના િવકાસમા� સહભાગી થયા છ.�  સને 1960મા� યુનાઈટ�ડ �ક�ગડમનો �વાસ કય� હતો અને સને 
1970મા� એ��પોમા� ભાગ લેવા �પાન, હ�ગક�ગ તેમજ િસ�ગાપા◌ેરની પણ મુલાકાત લીધી હતી. સને 1936 થી 1964 સુધી તેઓ 
ધ�ધાથ� યુગા�ડામા� હતા અને �ી ચીમનભાઈએ સિવનય કાનૂન ભ�ગની સને 1930મા� ગા�ધી�એ શ� કરેલ ચળવળમા� સિ�ય રીતે ભાગ લીધો હતો. ધમ�િન�ઠ, 
ઉદારિચ� અને અનુભવ સ�� �ી ચીમનભાઈ પટ�લ પોતાની �ાિત સમાજમા� તેમજ ઔ�ોિગક વતુ�ળમા� આગવુ� �થાન ધરાવતા હતા.
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�વ. �ી જય�િતલાલ બી. ચોખાવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1986  જ�મ ◌ઃ ૧૩-૧૦-૧૯૨૧

સુરતના �હ�ર�વન, રાજકારણ અને ઉ�ોગ�ે�મા� અ�ણી જય�િતભાઈ ચોખાવાળાની સવ�તો ભ� �િતભા બાહ��યા એટલ����◌ી 

�યાપક અને િવશાળ છ� ક� અ◌ેકા�ગી ���ટકોણથી તેમના �વન કાય�ની મૂલવણી સુયો�ય રીતે કરવી સ�ભિવત ન થાય. સજ�ક �િતભા 

અને સુ�ઢ મનોબળધારી �ી જય�િતભાઈનો જ�મ સુરતના �િત��ઠત સેવાભાવી ચોખાવાળા પ�રવારમા� 13મી ઓ�ટોબર 1921ના 

રોજ થયો હતો. તેઓ સ��યાબ�ધ �યાપા�રક, ઔ�ોિગક, શૈ�િણક, સહકારી, સા��ક�િ◌તક અને �હ�ર સ��થાઓ સાથે અનુ�સધાન 

ધરાવતા હતા. સને 1962-63થી ઉધના ઉ�ોગનગર સહકારી સ�ઘ િલ. ના ઉપ-�મુખ અને સને 1963-64થી ��યુ પય�◌તં  સુધી 

�મુખ, ઉધનાની આગળ પડતી શૈ�િણક સ��થા, ઉધના એક�ડ�મીના સ��થાપક સ�ય અને ઉપ�મુખ, દિ�ણ ગુજરાત યુિન. સેનેટના 

મા� સ�ય, સુરત પીપ�સ એ�યુક�શન સોસાયટીના ઉપ-�મુખ, સી.�. એસ. મિહલા િવ�ાલયના સુરતની એ��ઝ�યુટીવ 

કિમ�ટના સ�ય, સુરત �યુિનિસપલ �ક�લ બોડ�ને 10 વષ� સુધી સેવા આપનાર મા� સ�ય, સુરત એ�યુક�શન સોસાયટીના �થાપક સ�ય, શેઠ િવજભૂખણ 

દાસ મોરાર� ચેરીટ�બલ હો��પટલની ગવની�ગ બોડીના સ�ય, મોરારભાઈ વીજભૂખણદાસ હો��પટલના મેને��ગ કિમ�ટ સ�ય, સુરત �યુ. કોપ�રેશનના 

મા� કોપ�રેટર અને �ટ���ડ�ગ કિમ�ટ, સુરત �યુ. કોપ�. ના મા� ચેરમેન વગેરે હો�ાઓ પર િબરાજમાન હતા. ઉધના ઉ�ોગનગ સ�ઘમા�  દુકાનો, ઓ�ફસો 

માટ� ભ�ય બહ�માળી મકાન બનાવવામા� તેમનો િસ�હફાળો હતો. આમ સુરતની અગિણત અને અ�ગ�ય સ��થાઓ સાથે જય�િતભાઈ ચોખાવાળા 

સ�કળાયેલા હતા. શહ�રની સ��થાઓને �ગિત તરફ દોરી ગયા હતા ચે�બરની ��િ�ઓમા� પણ તેઓ હ�મેશા કાય�રત રહીને મ◌ાગદશ�ન આપતા હતા.

�વ. ચ�પકલાલ �ભુદાસ મોદી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1987  જ�મ ◌ઃ ૦૭-૦૪-૧૯૨૬

સ�ક�પ, સાધના અને શાિલનતાનો િ�વેણી સ�ગમ જેની �વનયા�મા� �ેરક મ�� ર�ો છ� તે �ી ચ�પકભાઈ મોદીનો જ�મ 7મી 

એિ�લ 1926ના રોજ સુરતની સુ�િસ� પેઢી અને નામા��કત ભાઈચ�દ દેવચ�દ પ�રવારમા� થયો હતો. �ી ચ�પકભાઈ શાળાકીય 

કાળથી જ �ા�િતકારી િવચારો ધરાવતા હતા. કોલેજ કાળમા� પણ અવનવી ��િ�ના તેઓ �ેરકબળ હતા. યુવાનીમા� રા�� સેવાના 

રંગથી રંગાયા હતા અને તાિલમબ� ક�ળવણી દેશ સેવા માટ� લેવાની તેઓની ઝ�ખના હતી. િવરલ �ય��ત�વ અને �ગિતશીલ 

િવચારધારા ધરાવનારા �ી ચ�પકભાઈ પા�રવા�રક �યવસાયની ક�ડીએ ��થાન ન કરતા, આટ�િસ�ક ઉ�ોગની િદશામા� �યાણ કરી 

ટ��ટાઈલ ઉ�ોગમા� ગણનાપા� િસિ� મેળવી. ઉ�ોગ �ે�મા � અનેક �સ�શકોની ચાહના મેળવવા સાથે સમાજ ક�યાણ અને સેવા 

સ��થાઓમા� પણ ચ�પકભાઈ સિ�ય રસ લઈ તન-મન-ધનથી સેવા કરતા હતા. સુરત આટ�િસ�ક �લોથ મે�યુ. એસોિસએશન, 

ફ�ડરેશન ઓફ આટ� િસ�ક વીવીંગ ઈ�ડ��ીઝ જેવા ઔ�ોિગક એસોિસએશન, સોસાયટીના મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય તરીક� સેવા આપતા ર�ા હતા. 

લાય�સ કલબ ઓફ ઉધનાના �મુખ તરીક� યશ�વી કામગીરી બ�વી હતી. ઉપરા�ત સ��યાબ�ધ સામાિજક, સા��ક�િતક અને શૈ�િણક સ��થાઓ સાથે �ડાયેલા 

હતા. તેમના િપતા�ી �ભુદાસ મોદી 1970મા� 66 વષ�ની આયુમા� ચે�બરમા� �મુખ થયા હતા. િપતા-પુ� ચે�બરનુ� �મુખપદ શોભ◌ાવે એ ચે�બરના 

ઈિતહાસની િવરલ ઘટના છ�. �ી ચ�પકભાઈ મોદીના �મુખપદ દરિમયાન ચે�બરે નાગ�રક સુર�ાની સમ�યા માટ� �દોલન ઉપાડી એક  નવી ક�ડીનુ� સજ�ન 

કયુ� એ પણ ઐિતહાિસક ઘટના હતી.

�વ. �ી ક�શવભાઈ જે. પટ�લ - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1988-89 જ�મ ◌ઃ 00-00-0000

કાય�ક�શળતા અને કાય� િ◌સ�ધના તેજથી સવ�� આદરપા� �થાન �ા�ત કરનાર �ી ક�શવભાઈ પટ�લ �ભાવદાયક અને ��થત�� બા� 

દેખાવની ભીતરમા� સ�ક�પ શ��ત અને િનણા�ય�તાના વહ�ણ વહાવતા હતા. �ી ક�શવભાઈ જે. પટ�લ તેજ�વી શૈ�િણક કાર�કદી� 

ધરાવતા ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ�ટ ઉપરા�ત સટી�ફાઈડ સે��ટરીની પદવી પણ ધરાવતા હતા. આપણા િવ�તારની ર◌ાસાયિણક ખાતર અને 

પે�ોક�િમક�સનુ� ઉ�પાદન કરતી અ◌ાદશ ક�િમક�સ એ�ડ ફટી�લાઈઝસ� િલ. સાથે ફાઈના�સીયલ ક��ોલર અને સે��ટરી તરીક� વષ�થી 

સ�કળાયેલા હતા. રા�ય સરકારની િવિવધ સિમિતઓ જેવી ક� રા�ય ખાતર સલાહકાર સિમિત, કટોકટીના સમય દરિમયાન 

ઔ�ોિગક સ�બ�ધો �ગેની િ�પ�ી સિમિત, ફી�ીની ટ��ેશન સિમિત, ધી ફટી�લાઈઝર એસોિસએશન ઈ��ડયાની સુપર ફો�ફ�ટને 

લગતી �ાઈસીંગ કલબ ઓફ ઉધના અને ધી ઈ���ટ�ૂટ ઓફ ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ��સ સુરત સે�ટરના પણ તેઅ◌ા◌ે �મુખ રહી ચૂ�યા હતા. 

ઉપરા�ત શહ�રની અને દિ�ણ ગુજરાતની િવિવધ શૈ�િણક અને �ા�ય િવકાસની સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા હતા. �ી ક�શવભાઈ જે. પટ�લ એમની �ા�ય પ�ાદ 

ભૂિમકાને લીધે �યાપાર અને ઉ�ોગની સાથોસાથ અથ�શા��નો પણ �ડો અ�યાસ ધરાવતા હતા. સુરત અને દિ�ણ ગુજરાતમા� થઈ રહ�લા િવરાટ 

ઔ�ોિગકરણનો ગુજરાતની સાથ◌ ે સાથે સમ� દેશમા� પણ સુરત ઔ�ોિગક �ે�ે આગામી વષ�મા� અ�ેસર રહ�શે �યારે ચે�બરે સમ� ગુજરાતના ઉ�ોગ અને 

વાિણ�ય તેમજ સુરત શહ�ર દિ�ણ ગુજરાતના નાગ�રક �વન �ગે પણ અ�ય�ત મહ�વની ભૂિમકા અદા કરવાની રહ� છ� તેવુ� ક�શવભાઈનુ� મ�ત�ય હતુ�.
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�ી રજનીકા�ત ક�. મારફિતયા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1989-90 જ�મ ◌ઃ ૧૭-૯-૧૯૩૫

સ��કાર, સેવાભાવના અને સખાવત �િ� સ�મેલન ધરાવનાર સુરતના ખાનદાન મારફિતયા પ�રવારમા� રજનીકા�ત ક�. મારફિતયાનો 
જ�મ તા. 17-9-1935ના રોજ થયો હતો. �ી મારફિતયાએ સુરત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલ, અમે�રકન એ�યુિમનીયમ ઓફ સુરત, 
�ફ�મ સોસાયટી સુરત, નેશનલ એલાય�સ ઓફ ય�ગ એ�ટર�ી�યર સુરત, રોટરી �લબ ઓફ ઉધના જેવી સ��થાઓને સફળ ને��વ પૂરુ� 
પાડી સમાજના િવિવધ �ે�ે એમણે અનેરુ� યોગદાન પૂરુ� પા�ુ� છ�. ચે�બરમા� તેમના કાયકાળની એસો ચેમના �મુખ�ી િવરેન શાહન◌ા 
હ�તે શુભ શ�આત કરી િવિશ�ટ �કારનુ� ઔ�ોિગક �દશ�ન યો�યુ�. ��ી સાહિસકો માટ�નો ��નીંગ �ો�ામ યો� મિહલા ��િ�ઓની 
શ�આત કરી તથા સુરત વારાણસી ��ન શ� કરાવવામા� અગ�યની ભૂિમકા ભજવી. ચે�બરના �ય�નથી ટ�િલફોન અદાલતની શ�આત 
થઈ તથા આ િવ�તારના રેલવે, એરપોટ�, મગદ�લા પોટ�, પાઈપ લાઈન �ારા ગેસ તથા ફોરેન પો�ટ ઓ�ફસની સુિવધાઓ �ગે ઘિન�ઠ 
�ય�નો આદયા�. ચે�બરની નવી ઓ�ફસનુ� ઉ�ઘાટન ફી�ીના� ભૂતપૂવ� �મુખ �ી રોિહત મહ�તાને હ�તે કરવામા� આ�યુ�. ઈ��ડયન મચ��ટ 
ચે�બસ� તથા ગુજરાત વેપારી મહામ�ડળના �િતિનધી મ�ડળો ચે�બરમા� પધાયા�. ચે�બરના આ સુવણ� જય�તી વષ�મા � કાયમી ગો�ડન �યુિબલી મેમો�રયલ ��ટની 
�થાપના કરવામા� આવી જેનો હ�તુ િબઝનેસ, એ�યુક�શનલ તથા અ�ય �ે�ોને �ો�સાિહત કરવા િવિવધ ��િ�ઓ આદરવાનો હતો. જે સ�દભ�મા� િબઝનેસ 
એ�સેલ�સ એવોડ� �મોટ કરવામા� આ�યા. હવે િશ�ણ �ે�ની ��િ�ઓ શ� કરવાનો �ય�ન થયો છ�. રજનીકા�તભાઈ છ��લા ક�ટલાય વષ�થી 'ફી�ી'ના મે�બર 
હતા. �ી રજનીકા�તભાઈએ છ��લા 20 વષ�થી સુરત એરપોટ� માટ� મહ�વનુ� �દાન કરી સુરતને અ�તન એરપોટ�ની ભેટ ધરી છ�. તેમના કાય�કાળ દરિમયાન ઘણા 
મહાનુભાવો ચે�બરની મુલાકાતે આ�યા છ�, જેમા� ક�. ક�. િબરલા, કા�િતભાઈ પો�ાર, વી. એન. મહ�તા, રોિહત મહ�તા, એ. એસ. કા�સલીવાળા વગેરેનો સમાવેશ 
થાય છ�.

�ી જયવદન એન. બોડાવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1990-91 જ�મ ◌ઃ ૦૩-૦૭-૧૯૩૯

િવિશ�ટ �ય��ત�વ, અમોધ આ�મ��ા અને સજ�ના�મક �િતભાના પ�રબળ� �યાવસાિયક ��િ�મા� �િ� કરનાર અને સામાિજક સેવા 
અને ઔ�ોિગક સ��થાઓમા� સિ�ય યોગદાન કરનાર �ી જયવદન એન. બોડાવાળાનો જ�મ સુરતની મોઢ વિણક �ાિતના ખાનદાન 
પ�રવારમા� તા. 3 જુલાઈ 1939ના રોજ થયો હતો. િવ�ાન િવ�ાશાખાના અ�યાસ બાદ 1963મા� નાના પાયા પર ટ��ટાઈલ િવવીંગ 
ઈ�ડ��ીઝની શ�આત કરી. �યાર બાદ યાન�ના ઉ�પાદકો જે. ક�. િસ�થેટી�સ િલિમટ�ડ તથા �ી િસ�થેટી�સ િલિમટ�ડના યાન� િવતરક તરીક� 
પણ અનુભવ મેળ�યો અને યાન� િવતરણનો પણ �ારંભ કય�. હાલમા� તેઓ સુરત ��થત બોડાવાળા �ુપ ઓફ ઈ�ડ��ીઝ (ટ��ટાઈલ)મા� 
મેનેિજ�ગ પાટ�નર તરીક� શારદા િસ�ક િમ�સ, નાનાલાલ ઈ�ડ��ીયલ કોપ�રેશન, મેસસ� સનબો ફ��ી�સ �ારા કાપડ ઉ�પાદન કરી ર�ા 
છ�. િવશેષમા� તેઓ ધ�ધા ઉ�ોગ સાથે સ�લ�ન સ��થાઓ જેવી ક�, ધી સુરત આટ� િસ�ક �લોથ મે�યુફ��ચરસ� એસોિસએશનના ચેરમેન તરીક� 
પોતાની સેવા આપી ર�ા� છ�. 'મ��ા'ના કાઉ��સલ ઓફ મેનેજમે�ટમા� પણ તેઓ સ�ય છ�. ઉપરા�ત તેઓ ધી સુરત પીપ�સ બ�કમા� �મુખ 

તરીક� સિ�ય સેવા આપી હતી �ી જયવદનભાઈએ ઔ�ોિગક ઉપરા�ત સામાિજક સેવા સ��થાઓમા� પણ તેમનુ� આગવુ� યોગદાન કયુ� છ�. સાઉથ ગુજરાત 
�ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના તેઓ �થાપક �મુખ છ�. 21મી ઓ�ટોબર 1989થી 31મી માચ� 1991ની સમયાિવધી ચે�બરનુ� સુવણ� જય�િત પવ� તરીક� ઉજવાયુ�. આ 
વષ�મા� ચે�બરને આિથ�ક રીતે સ�ર બનાવવાના ભાગ �પે િવ�મ સજ�ક નવા ૧૨૦૦ સ�યોને ચે�બરમા� �વેશ આપવાનો આયામ હાથ ધરાયો. સુવણ�મય �સ�ગની 
યાદ ચે�બરના ઈિતહાસમા� સુવણ� અ�રે ��કત થાય તે માટ� �યાપાર ઉ�ોગને સ�વધ�ક અને જનિહતનેપોષક યાદગાર અને ફળદાયક કાય��મો હાથ પર લેવામા� 
આ�યા હતા. �યવસાય ઉ�ોગના િવકાસ સાથે જનિહત સમ�ય◌ાના િનદાન િનવારણ અથ� સાચી િદશામા� સાચા પગલા� ભરી �ી બોડાવાળાઅ◌ ે ચે�બરના સાથી 
સ�યોના સાથ સહકારથી અિવરત આગેક�ચ કરતા રહી ચે�બરની ઉ�જવળ �િતભાને વધુ ઉ�જવળ બનાવી છ�.

�ી શરદચ�� ચ�પકલાલ કાપડીયા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1991-92 જ�મ ◌ઃ 03-03-1938

�ી શરદચ�� ચ�પકલાલ કાપડીયાએ એમ.ટી.બી. કોલેજમા�થી અથ�શા�� અને માનવશા��ના િવષયોમા� સમ� ગુજરાત 
યુિનવિસ�ટીમા� �થમ �મે બી.એ. (ઓનસ�)ની �ડ�ી �ા�ત કરી હતી. 1958મા� તેઓ સુરતની યાન�ની અ�ણી કૌટ��િબક પેઢી ધી સુરત 
યાન� એ�ચે�જ કા◌ુ◌ં મા� �ડાયા અને ધ�ધાનો અભૂતપૂવ� િવકાસ સા�યો. આ ઉપરા�ત તેઓએ યાન� �ોસેિસ�ગ, �લા��ટક અને અ�ય 
કૌટ��િબક પેઢીઓમા� ઉપયોગી ફાળો આ�યો હતો. 1969મા� તેમણે �વત�� ધ�ધો શ� કય�. 1980મા� ટ��ટાઈલ એ�પોટ�થી િનકાસ �ે�ે 
પદાપ�ણ કયુ�. જેમા� પાછળથી મશીનરી અને હ�ત ઉ�ોગની ચી�નો સમાવેશ થયો છ�. તેઓ યાન�, કાપડ અને ડાયમ�ડ પોિલશીંગ 
મટી�રયલનુ� માક�ટીંગ �થાિનક બ�રમા� કરે છ�. સુરત જુિનયર ચે�બરના તેઓ �થાપક સ�ય છ�. સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી 
કાઉ��સલના �મુખ તરીક� પણ સેવા આપી છ�. 1974મા� સુરત જેસીઝના �મુખ ચૂ�ટાયા હતા. સુરત રોટરી �લબમા � 1966-75 
દરિમયાન સ�ય હતા. ધી સુરત યાન� મચ��ટ એસોિસએશનની �થાપના 1957મા� થી �યારથી તેના િવકાસ માટ� સિ�ય રસ લઈ ર�ા 
છ�. 1979 અને 1980મા� બે વષ� એસોિસએશનના �મુખ ચૂ�ટાયા હતા તે દરિમયાન ધી સુરત યાન� મચ��ટ ફાઉ�ડ�શન (ચેરીટ�બલ) ��ટની �થાપના કરી હતી. 
તેઓ સુટ�� બ�કમા� �ડરે�ટર તરીક� સિ�ય સેવા આપે છ�. સુરત જેસીઝના 1970ની સાલમા� ઈ�ટરનેશનલ �રલેશ�સ ડાયરે�ટર તરીક� તેમણે 'એ�પો-70'ની �ટડી 
ટ�રનુ� આયોજન કયુ� હતુ�. �ીલ�કા, િસ�ગાપુર, મલેિશયા, હ�ગક�ગ અને �પાનની આવી સવ��થમ ટ�રનુ� સફળ આયોજન કરવાનુ� તેમને �ેય છ�. ચે�બરની 
ઈ�ડ��ીયલ ટ�ર કિમટીના ચેરમેન તરીક� 1983 તથા 1984મા� યુરોપ-અમે�રકાની સફળ યાદગાર ટ�રનુ� સફળ આયોજન કયુ� હતુ�. આ બ�ને ટ�રના આયોજનથી 
ચે�બરને ખૂબ ગણનાપા� આિથ�ક લાભ થયો �યારબાદ ચે�બરની કોમિશ�યલ સિવ�સ  કિમટીના ચેરમેન તરીક� પણ ચે�બરમા� કો��યુટર પ�િત દાખલ કરી. 
કો��યુટર ��િન�ગ કોસ�, ટ�લે� સેવાઓ, ચે�બર અને સ�યોની સુિવધા માટ� ચાલુ કરવામા� િસ�હફાળો આ�યો છ�. 
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�વ. �ી રમેશભાઈ બાલુભાઈ ગ�વાલા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1992-93 જ�મ ◌ઃ 21-10-1940

�વ. �ી રમેશભાઈ બાલુભાઈ ગ�વાલાએ એમ. કોમ., એલ.એલ.બી.ની ઉપાિધ �ા�ત કરી હતી અને તેઓ જરી, કોપર વાયર અને 
આટ� િસ�ક �લોથના ઉ�પાદક અને િસ�થેટીક યાન�ના િવ��તા, એમ િવિવધ �યાપાર ઉ�ોગો સાથે સ�કળાયેલા હતા. તેઓએ ઉધના 
ઉ�ોગનગર સહકારી સ�ઘ િલ. તથા સુરત આટ� િસ�ક મે�યુ. એસો.મા� �ડરે�ટર તરીક� સેવા આપી હતી. ધી ઉધના �ુપ િવવસ� �ો�ુસસ� 
કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી િલ.મા� �મુખ તરીક� સેવા આપી હતી. તેઓએ સુરત મેનેજમે�ટ એસોિસએશન અને સુરત �ોડ�ટીિવટી 
કાઉ��સલના �મુખ તરીક� સેવા આપી હતી અને સે��લ એ�સાઈઝ કિમટી સુરત �ફ�ી નાણા�કીય કિમટી તથા �ટ�શન ક�સ�ટ�ટીવ 
કિમટીમા� કિમટી સ�ય તરીક� સેવા આપી હતી. આ ઉપરા�ત તેઓ કદમપ�લી હાઉિસ�ગ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી િલ.-સુરત, ઉધના 
એક�ડમી-ઉધના, સુરત દશા મેવાડા વિણક પ�ચ સુરત, નવ�વન પોિલયો ��ટ-સુરત, સુરત જુિનયર ચે�બર ચેરીટ�બલ ��ટ વગેરે 
સામાિજક સ��થાઓમા� �મુખ, ��ટી ક� મેનેિજ�ગ કિમટી સ�ય તરીક� સ�કળાયેલા હતા અને ભૂતકાળમા� પણ તેમણે સુરત જુિનયર ચે�બર, 
ઈ��ડયન જુિનયર ચે�બર ચેરીટ�બલ ��ટ, એ�સટ��શન ઓફ જેસી મુવમે�ટ, એ�ોડ જુિનયર ચે�બર, રોટરી �લબ ઓફ ઉધના, સુરત નગર સભા, સુરત ટ�િનસ 
�લબ, વાય.એમ.સી.એ. (બો�બે), વી.ટી. ચો�સી સાવ�જિનક લો કોલેજ વગેરે સ��થાઓમા� જુદા જુદા હો�ાઓ પર રહી સ��થાઓની સેવા કરી હતી.

�વ. �ી િહરાભાઈ સી. ગા�ધી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1993-94 જ�મ ◌ઃ ૧૧-૩-૧૯૩૦      �વગ�વાસઃ ૧૦-૫-૨૦૦૧

ન�, િનખાલસ, િનર◌ાિભમાની તેમજ આકષ�ક �ય��ત�વ ધરાવતા �ી િહરાભાઈ ગા�ધી યુવાકાળથી ને��વના ગુણ ધરાવતા હતા. �ી 
િહરાભાઈ સી. ગા�ધીનો જ�મ મૂળ સુરતમા� પણ મુ�બઈમા� �થાયી થયેલ �િત��ઠત જે. જે. સ�સ પ�રવારમા� થયો હતો. મુ�બઈની શેઠ 
ગોક�ળદાસ તેજપાલ હાઈ�ક�લમા� મેિ◌�કની પરી�ા ઉ� ક�ામા� પસાર કરી, સીડનહામ કોલેજ ઓફ કોમસ� એ�ડ ઈકોનોમી�સમા� �વેશ 
મેળવી, વાિણ�ય �નાતકનો અ�યાસ પૂરો કય�. જે. જે. એ�ડ સ�સ કૌટ��િબક પેઢીમા� �ડાઈ તેમણે �યાપાર િવતરણ �ે�ે બહોળો 
અનુભવ �ા�ત કય�. 1962મા� અમે�રકા અને અ�ય દેશોમા� કો�હાપુરી ચ�પલનો િનકાસ �યાપાર વધારવામા� તેમણે અ�ગ�ય ભૂિમકા 
ભજવી. તેમજ સ��યાબ�ધ �યાપારી કો�ફર�સો તથા પ�રસ�વાદોમા� �મુખ તથા મુ�ય વ�તા તરીક� યોગદાન કયુ�. લઘુઉ�ોગમા� રોકાયેલ 
કારીગરોને �બવક� �ારા રોજગારીની ભૂિમકા પૂરી પાડી. વે�ટ જમ�નીથી આયાત કરેલ અ�તન િમક�નાઈઝ શૂ ફ��ટરી નવસારીમા� 
મેનિજ�ગ ડાયરે�ટર તરીક� સાત વષ� સેવા આ�યા બાદ સુરતમા� આટ� િસ�ક િવવીંગ ઉ�પાદનમા� ઝ�પલા�યુ� અને ઉધના તથા સચીનમા� 

પાવર લુ�સ ઉપરા�ત �રલાય�સ િવમલના ઓથોરાઈ�ડ શો �મ ધરાવતા હતા. મુ�બઈમા� �ટવેર કો-ઓપરેટીવ બ�કના ઉપ�મુખ તરીક� યશ�વી કામગીરી બ�વી, 
મુ�બઈ રા�ય સરકારમા� સે�સ ટ�� �િતિનિધ મ�ડળ �ારા સફળ રજૂઆતો કરી હતી. લાય�સ �લબ ઓફ સુરતમા� ઉપ�મુખ, �ડ��ી�ટ કિમટી ચેરમેન, ડાયરે�ટર, 
��ઝરર અને પ��લક �રલેશન કિમટી ચેરમેન તરીક� �શ�સનીય સેવા આપી છ� ઉપરા�ત અનેક રોટરી પા�રતોિષકો મેળ�યા છ�. ટ��ટાઈલ �લબના તેઓ કારોબારીના 
સ�ય હતા. ચે�બરની બ�ધારણ કિમટી, પ��લક �રલેશન કિમટી, મેગેઝીન કિમટીના ચેરમેન ઉપરા�ત એ��ઝબીશન કિમટી તથા કો�ફર�સ ચેરમેન તરીક� પણ 
તેમણે સ�મ સેવા આપી �શ�સા �ા�ત કરી હતી. આ�યા��મક �ે�ે તેઓ અિખલ ભારતીય ગુ�દેવ �કાશાન�દ� સેવા મ�ડળના �મુખ તરીક� િનઃ�વાથ� સેવા આપી 
લોકક�યાણના કામો કરતા હતા. તેઓ વા�ચન અને �વાસનો િવિશ�ટ શોખ ધરાવતા હતા. ચે�બર અને િસટીઝન કાઉ��સલ �ે�રત વીજ �ડપોઝીટ તથા વીજદર 
િવરોધી �દોલન ઉપરા�ત સે�સટ��, �ોફ�શનલ ટ�� તથા એ��ી ટ�� િવરોધી પગલા� સિમિતમા� સિ�ય ભાગ લેવા ઉપરા�ત ફી�ી, �ય◌ ુ િદ�હી, ગુજરાત ચે�બર, 
અમદાવાદ અને ઈ��ડયન મચ��ટ ચે�બર મુ�બઈમા� ભરાયેલ પ�રષદોમા� �િત વષ� �િતિનિધ મ�ડળમા� સામેલ થઈ ચે�બરની ��િ�ને વેગવાન બનાવવા મહ�મ 
ફાળો �ી િહરાભાઈ ગા�ધી આપતા ર�ા હતા. તેઓએ સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના �મુખ તરીક� સિ�ય સેવા આપી હતી. ચે�બરનુ� મુખપ� 
સ�િ�નુ� સ�પાદન વષ� સુધી તેમણે કયુ� હતુ�.

�ી મહ���ભાઈ આર. કા�વાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1994-95 જ�મ ◌ઃ ૦૫-૦૩-૧૯૫૦

વષ� 1994-95 માટ� �મુખ તરીક� ચૂ�ટાયેલ �ી મહ���ભાઈ કા�વાળા છ��લા 20 કરતા વધુ વષ�થી ટ��ટાઈલ ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા છ�. 
તેઓ ટ��ટાઈલમા� યાન�ના િવતરણથી મા�ડીને �ે કાપડ ઉ�પાદન તેમજ િસ�થેટીક સાડીના �યવસાય સાથે સ�કળાયેલા છ�. ચે�બર સાથે 
છ��લા 10થી વધુ વષ�થી સ�કળાયેલા �ી કા�વાળા ચે�બરની િવિવધ કિમટીઓના ચેરમેન તરીક� સેવા આપવા ઉપરા�ત મુખપ� 
'સ�િ�'ને વધુ વા�ય તેમજ રસ�દ બનાવવા ઘણા �ય�નો કયા� છ�. ઉપ�મુખ તરીક� તેમણે ચે�બરની ��િ�ઓને વેગવ�તી બનાવવા માટ� 
ઘણો અગ�યનો ફાળો આ�યો હત◌ો. �ી કા�વાળાએ ધી સુરત યાન� મચ��ટ એસોિસએશનના �મુખ તરીક� તેમજ સાઉથ ગુજરાત 
�ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના �મુખ તરીક� �શ�સનીય સેવા આપી હતી. તેઓ પા�ડ�સરા ઈ�ડ��ીયલ કો-ઓ. સોસાયટીના મેનેિજ�ગ 
કિમટીના સ�ય ઉપરા�ત ધી સુરત ટ��ટાઈલ �લબના માનદ◌્ મ��ી રહી ચૂ�યા બાદ હાલમા� સ◌ૌનો આદર �ા�ત કરી કાય�વાહક સિમિતના 
સ�ય તરીક� સિ�ય છ�. તેમણે સુરત જુિનયર ચે�બરના વષ� 1979 દરિમયાન �મુખ તરીક� સ��થાને નવચેતન પ�ૂ � પા�ુ� હતુ�, તેમજ વષ� 
1981 દરિમયાન ગુજરાત જેસીઝના ડાયરે�ટર તરીક� િવરલ સેવા આપી હતી. �ી કા�વાળા ચે�બર ઉપરા�ત બી� અનેક સામાિજક તેમજ સા��ક�િતક સ��થાઓ 
સાથે સ�કળાયેલા છ�. 'સ�તિષ�', સ��ક�િત, સાઉથ ગુજરાત િ�ક�ટ એસોિસએશન જેવી સ��થાઓના સ�ય હોવા ઉપરા�ત તેઓ સમ�ત �િ�ય સમાજના �મુખ હતા. 
�ી મહ��� કા�વાળાએ યુવા વયે પા�રવા�રક �યવસાયના િવકાસ સાથે �હ�ર ��િ�મા� પણ સફળતાપૂવ�ક યોગદાન અને �યાણ કરી અનુકરણીય પરંપરાની 
ક�ડીનુ� સજ�ન કયુ� છ�. ઘણા� વષ� સુધી એ�ઝીબીશન કમીટીના ચેરમેન રહીને અનેક �દશ�નો સફળતાપૂવ�ક અને િવિવધતા પૂવ�ક પાર પાડયા હતા. ચે�બરની 
�અ◌ેફઅ◌ારઅ◌ારસી ��િતના િવકાસમા� તેમના◌ે ફાળા◌ે બહ�મૂલય છ�.
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�ી �પીનભાઈ આર. પ�ીગર - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1995-96 જ�મ ◌ઃ ૧૩-૧૨-૧૯૫૨

કાય�ક�શળતા અને કાય� િસિ�ના તેજથી સવ�� આદરપ� �ા�ત કરનાર �ી �પીનભાઈ પ�ીગર બી.કોમ., એલ.એલ.બી., 
એફ.સી.એ.ની ઉ� અને તેજ�વી કાર�કદી� ધરાવતા, શહ�રના નામા��કત ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ�ટ, ટ��સ ક�સ�ટ�ટ અને બ�રની �ડી સમજ 
ધરાવતા અ�ણી ફાયના��સયલ ક�સલટ�ટ છ�. િવશાળ �ાન, અનુભવ અને કલમ પરની અ�ભૂત પકડથી તેઓએ વત�માનપ�ો અને 
મેગેિઝનો માટ� ટ��ેસન, રોકાણ તેમજ નાણા�કીય અથ�ત��ના િવષયો પર લેખો લખીને �ાન�ચૂર માિહતીઓ પૂરી પાડી છ�. િવિવધ 
સ��થાઓના  ઉપ�મે ટ��ેસન તેમજ અ�ય િવષયો પર સ��યાબ�ધ �વચનો આ�યા છ�. �ી �પીન પ�ીગર ધી ઈ���ટ�ૂટ ઓફ ચાટ�ડ� 
એકાઉ�ટ��સ ઓફ ઈ��ડયાના વે�ટન� �ર�યનના ભૂતપૂવ� વાઈસ ચેરમેન છ.�  એમણે સઘન� ઈ��ડયા �ર�યનલ કાઉ��સલમા� છ વષ� સુધી 
સેવાઓ આપી હતી. �ી �પીનભાઈ ઈ�ડો અમે�રકન ચે�બર ઓફ કોમસ� સાઉથ ગુજરાત સે�ટરના માન� મ��ી, ફી�ીની ટ��ેસન 
કિમટીના સ�ય, રોટરી �લબ ઓફ સુરત 'સી' ફ�ઈસના સ�ય, રા��ીય કલ◌ા ક���ના માન� મ��ી અને સ��ક�િતની મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય 
છ�. આ ઉપરા�ત તેઓ ગુજરાત રા�ય જેસીઝના �થાપક રા�ય �મુખ અને રા��ીય જેસીઝના ભૂતપૂવ� કોષા�ય� હતા. સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના 
�મુખ તરીક� પણ સેવા આપી હતી. એટલુ� જ નહીં �ી પ�ીગર 1984મા� રોટરી ઈ�ટરનેશનલના �◌પુ �ટડી એ�સચે�જ કાય��મમા� પસ�દગી પા�યા હતા. 1978મા� 
તેમણે ગુજરાત રા�ય ��ય ના� �ારા 'બે�ટ એ�ટર' એવોડ�થી નવાજવામા� આ�યા હતા. નગર �ાથિમક િશ�ણ સિમિતના �મુખ તરીક� પણ કાય�રત હતા. 
સાવ�જિનક એ�યુક�શન સોસાયટીના ચેરમેન તરીક� પણ તેઓએ યશ�વી કામગીરી કરી હતી. ચે�બરના વષ� 1995-96ના �મુખ તરીક� તેમની કાર�કદી� ખૂબ જ 
ઉ�જવળ રહ�વા પામી હતી.

�ી વસ�તભાઈ આઈ. બચકાનીવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 1996-97 જ�મ ◌ઃ ૧૫-૪-૧૯૩૭

�ી વસ�તભાઈ આઈ. બચકાનીવાળાનો જ�મ સુરતના ��યાત બચકાનીવાળા ક�ટ��બમા� 15મી એિ�લ 1937ના રોજ થયો હતો. તેમણે 
મુ�બઈ િવ�ાપીઠ સ�લ�ન સીડનહામ કોલેજ મુ�બઈથી વાિણ�ય �નાતકની પદવી 1958મા� �ા�ત કરી. ક�ટ�બના કાપડના વેપારમા� 
તા�કાિલક �ડાવુ� પ�ુ◌ં હતુ�. �યાપારી ક�નેહથી સ�યુ�ત ક�ટ��બે 1965મા� સુરતમા� 'વસ�ત ડા�ગ એ�ડ િ��ટીંગ વક�સ'ની �થાપના કરી. 
તેમના સફળ ને��વને લીધે આ સાહસે ન�ધનીય �ગિત કરી કાપડના રસાયણો અને ઓ��ઝલરીઝ તથા એ� �વીનાઈન ડીસપસ� 
ડાઈઝના ઉ�પાદન માટ� સચીનમા� 'હ�મ િવજય ડાઈક�મ �ા.િ◌લ.'ની �થાપના કરી. �ી વસ�તભાઈ બચકાનીવાળા દૂરંદેશી ��ટા છ� તેમજ 
�વ�ય�ને ઘડાયેલા તજ� છ�. અથ�શા��ના અ�યાસ◌ ુ તરીક� તેમણે ભારતની ટ��ટાઈલ ઈ�ડ��ીનો અને ખાસ તો સુરતના ટ��ટાઈલ 
ઉ�ોગનો િવિશ�ટ ���ટકોણથી અ�યાસ કરેલ છ�. લા�બા સમયથી સુરત ખાતે િવક���ીત થયેલા કાપડના ઉ�ોગ માટ� સ�શોધન, િવકાસ 
અને તા�િ�ક �ાનની આવ�યકતાઓ િવશે તેઓ સ�ગ હતા. સ�શોધન અને િવકાસ �િશ�ણ આપતી િવ�યાત સ��થા મ��ાની 

�થાપનામા� પણ તેમનુ� અગ�યનુ� �દાન છ�. મ��ા, ટ��ટાઈલ મ��ાલય સ�લ�ન થયેલ ભારત સરકાર મા�ય ભારતની નેશનલ ટ��ટાઈલ �રસચ� લેબોરેટરી છ�. �ી 
વસ�તભાઈ બચકાનીવાળા મ��ાના �થાપક સ�ય છ�, એટલુ� જ નહીં પરંતુ 1984થી મ��ાના માન� મ��ી તરીક� પોતાની  અમૂ�ય સેવાઓ આપી ર�ા છ�. �ી 
વસ�તભાઈ (મ��ા જેવા �કારની) મુ�બઈની સા�મીરાની ગવની�ગ બોડીમા� છ��લા 30 વષ�થી કાય�રત છ�. આ બ�ને સ��થાઓમા� તેમના �દાનથી ટ��ટાઈલ ઉ�ોગને 
ઘણી જ મદદ મળ�લ છ�. સુરતના િવ�યાત આટ� િસ�ક ઈ�ડ��ી એસોિસએશનો સાથે તેઓ છ��લા 30 વષ�થી ડાયરે�ટર તરીક� સેવા આપી ર�ા છ�. સુરતની 
�યાતનામ સહકારી બ�ક 'સુટ��' મા� �ી વસ�તભાઈ બોડ�ના સ�ય છ� અને સાઉથ ગુજરાત ટ��ટાઈલ એસોિસએશનના પણ તેઓ માનદ◌્ મ��ી હતા. વષ� 1999-
2000 માટ� તેઓ સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના �મુખ તરીક� ચૂ�ટાયા હતા.

�ી �ેમક�માર ન�દલાલ શારદા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1997-98 જ�મ ◌ઃ ૧૬-૧૯૭૧

અનોખી કાય�શ��ત અને અનેરા તેજવાળ�� આકષ�ણ અને િવિશ�ટ �ય��ત�વ ધરાવતા �ી �ેમક�માર શારદા ટ��ટાઈલ ઉ�ોગ સાથે 
સ�કળાયેલા અ�ણી ઉ�ોગપિત છ�. તેઓ મુ�બઈ યુિનવિસ�ટીના િવ�ાન અને કાયદાના અનુ�નાતક છ� અને ચ�દીગઢથી 
એમ.બી.એ. ની �ડ�ી �ા�ત કરી છ�. હાલના સ��ા�તકાળ અને ધા�ધલ ધમાિ◌લયા નવા �વાહમા� દેશના વેપાર, ધ�ધાએ વૈિ�કરણને 
લીધે ટકી રહ�વા માટ� તનતોડ મહ�નત કરવી પડશે અને નવા વેપારના �ાગ� તથા વત�માન વેપાર, ધ�ધાના વહીવટ �ગેના નવા 
ર�તાઓ પણ િનહાળવા પડશે. આ નવી પ�ર��થિતને અનુક�ળ થતા ચે�બરે જ�રી માવજત અને તેને આગળ વધારવાની આગવી 
ભૂિમકા ભજવવી પડશે. આ �ેમક�માર ન�દલાલ શારદ◌ાના િવચારો છ�. �ી �ેમક�માર શારદા િશ�ણ અને �િશ�ણ �ે�ના 
િવકાસમા� સારો રસ ધરાવે છ� અને તે સ�દભ�મા� દિ�ણ ગુજરાત યુિનવિસ�ટીના �ડપાટ�મે�ટ ઓફ િબઝનેસ અને ઈ�ડ��ીયલ 
મેનેજમે�ટના એમ.બી.એ. �ો�ામના માક�ટીંગ મેનેજમે�ટના તજ� તરીક� સેવા આપી ચૂકયા  અને તે રીતે તેઓ તે �ડપાટ�મે�ટના 
પરી�ા અને સ�કલન સિમિતના પણ સ�ય હતા. શહ�રની ટ��ટાઈલ �ે�ની �ણીતી સ��થા મ��ામા� તેઓએ એક વષ�નો �ડ�લોમા� ઈન િબઝનેસ મેનેજમે�ટનો 
કોસ� દાખલ કરી આ િવષયના તજ� તરીક� પણ સેવા આપી હતી. �ી �ેમક�માર શારદા લુડઝ કો�વે�ટ �ક�લના પેર��સ-ટીચસ� એસોિસએશનના �મુખ 
તરીક�, સ�ટ ઝેિવયસ� �ક�લના એસોિસએશનના મેનેિજ�ગ કિમટી સ�ય તરીક� પણ સેવા આપી ચૂ�યા છ�. ઈ���ટ�ૂટ ઓફ માક�ટીંગ એ�ડ મેનેજમે�ટના 
રેિસડ��ટ ડાયરે�ટર અને પા�ડ�સરા િવવસ� કો. ઓ. સોસયટીના ઉપ�મુખ તરીક� એમણે ન�ધનીય કામ કયુ� છ�. આ ઉપરા�ત શહ�રની ઘણી સ��થાઓ સાથે 
િવિવધ રીતે સ�કળાયેલા છ�. વષ�-1997-98મા� ચે�બરના 'ઉ�ોગ 98' મેગા એ��ઝિબશનનુ� સફળતાપૂવ�ક આયોજન કયુ� હતુ�. તેમની બે ટમ�ની (૬ વષ�ની) 
દિ�ણ ગુજરાત યુિનવિસ�ટીના ઉપ ક�લપિત તરીક�ની કામગીરીથી ચે�બરની ગ�રમા અને ગૌરવમા� વધારો થયો હતો.
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�ી રાજે�� નિવનચ�� ચોખાવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 1998-99 જ�મ ◌ઃ ૧૮-૬-૧૯૫૯

અગાધ બુિ� �િતભા, અ�િતમ કાય�શ��ત અને અ�ભૂત વહીવટી ક�શળતાનો િવિવધ સુભગ સમ�વય ધરાવનાર �ી રાજે�� 

નિવનચ�� ચોખાવાળા મા� 38 વષ�ની વયે ચે�બરના �મુખ તરીક� ચૂ�ટાયા હતા. તેઓ બી.કોમ. તથા માક�ટીંગ મેનેજમે�ટના િવષય 

સાથે ડી.બી.આઈ.એમ.ની શ◌ૈ�િણક કાર�કદી� ધરાવે છ�. તેઓ એ��િનયરીંગ ટ��ટાઈલ તથા ફામા��યુટીક�સના વેપાર સાથે 

સ�કળાયેલા છ�. તેઓ િ◌સ�ક સીટી જેસીઝના ભૂતપૂવ� �મુખ છ�. સુરત િસટી �મખાનામા� ઉ� હો�ાઓ પર હતા. �ોડ�ટીિવટી 

કાઉ��સલમા� સે��ટરી તથા ��ઝરર રહી ચૂ�યા છ�. કાયદાના િવષયમા� તેમને િવશેષ રસ છ�. તેઓ સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી 

કાઉ��સલના �મુખ રહી ચૂ�યા છ�. તેઓ એસોચેમ અને �ફ�ીની બે�ક�ગ અને ઈ�ટરનલ ��◌ેડ કિમટીના મે�બર છ�. તેમજ 

સી.આઈ.આઈ. (ગુજરાત �ર�અન)ના મેનેિજ�ગ કિમટીના મે�બર છ�. તેઓ એ�ટરિ�નીયર ડ�વલપમે�ટ સે�ટર, ગુજરાત રા�યના 

ભૂતપૂવ� બોડ� મે�બર હતા. આ ઉપરા�ત શહ�રની િવિવધ સામાિજક, શૈ�િણક સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા છ�. 1997-98 દરિમયાન આવેલ ભયાનક રેલમા� 

સામાિજક જવાબદારી અદા કરવા ચે�બરે પોતાના રસોડા શ� કરી અઢી લાખ �ડપેક�ટ તથા પાણીનુ� િવતરણ કરી ચે�બરની ઓ�ફસને રાહત ક��ોલ �મમા� ફ�રવી 

નાખી. વષ� 1998-99મા� રા�ય સરકારના િનણ�યથી સુરત ઈલે��ીિસટી ક�પનીના ભાવમા� 35 ટકાન◌ા ભાવ વધારાના િવરોધમા� ચે�બરના સ�ય તથા 

િબનસ�ય એસોિસએશનનો તથા નાગ�રકોનો અભૂતપૂવ� સહકાર મેળવી અનેક ગણ�ીપૂવ�કની રજૂઆતો, ગા�ધીનગરના ઉપરા-ઉપરી ધ�ા, �વામીનાથન 

કિમટી સમ� સફળ રજૂઆત તથા રાજકીય નેતાઓન◌ા છ�વટ� સા�પડ�લા સહકારને પ�રણામ �વ�પ શહ�રને �.ઈ.બી.ના ભાવે વીજળી મેળવી આપવાની 

લડતમા� લોકિવજય �ા�ત કય�. સરસાણા મુકામે ક�વે�શન સે�ટર માટ� અભૂતપૂવ� કાય� કરી ર�ા છ� અને તેની �ગિતમા� િસ�હફાળો આ�યો છ�.

�ી અમરનાથ ડોરા - ભૂતપૂવ� �મુખ    વષ� 1999-2000     જ�મ ◌ઃ ૦૧-૧૧-૧૯૩૮

િવિશ�ટ �ય��ત�વ, અમોધ આ�મ��ા અને સજ�ના�મક �િતભાના પ�રબળ� �ય◌ાવસાિયક ��િ�મા� �િ� કરનાર અને સામાિજક 

સેવા અને ઔ�ોિગક સ��થાઓમા� સિ�ય યોગદાન કરનાર �ી અમરનાથ ડોરા વષ� 1999-2000ના ચે�બરના �મુખ હતા. 

ટ��ટાઈલ ��ડીંગ, િવવીંગ, �ટવ�ટીંગ તથા ટ���યુરાઈઝીંગના વેપાર સાથે સ�કળાયેલા છ�. તેઓ શહ�રની ઘણી બધી સામાિજક અને 

શૈ�િણક સ��થાઓ સાથે સિ�ય રીતે �ડાયેલા છ�. તેઓ િસ�ક િસટી કો. ઓ. સોસાયટી િલ.ના ચેરમેન તથા �ી રાધાક��ણ મ�િદર 

��ટના છ��લા પ�ીસ વષ�થી આ�વન ��ટી તથા ખ�નચી, �મુખ રહી ચૂ�યા છ�. લાય�સ ક��સર �ડટ��શન સે�ટરના મેનેિજ�ગ 

કિમટીના સ�ય, ગુજરાત ચે�બર ઓફ કોમસ� અ◌ે�ડ ઈ�ડ��ી અને સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના બોડ� મે�બર, 

સી.આઈ.આઈ. ગુજરાત શાખાના મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય રહી ચૂકયા છ�. શ��તનગર કો. ઓ. હાઉિસ�ગ સોસાયટી િલ.ના 

1990થી સે��ટરી હતા. રેશમવાળા માક�ટ એસોિસએશનના વષ� 1994થી 1997 સુધી �મુખ હતા. તેઓ લાય�સ �લબમા� વષ� 1984-86 સુધી �મુખ, વષ� 

1987 થી 1994 સુધી �ડ��ી�ટ ચેરમેન, વષ� 1991-92મા� ઝોન ચેરમેન, વષ� 1995-96મા� �ડ��ી�ટ ક�િબનેટ ��ઝરર તથા મ�ટીપલ ક�વે�શન તેમજ 

1997મા� કિમટી ચેરમેન હતા. ડાયમ�ડ �યુબીલી વષ�ની ઉજવણી િનિમ�ે ઉ�ોગ 2000 �દશ�નનુ� આયોજન 10 થી 14 ફ��ુઆરી, 2000મા� રાખેલુ� હતુ�. 

નાના, મી�ડયમ, મોટી સાઈઝના 600 જેટલા �ટોલ તથા પેવેિલયનનો તેમા � સમાવેશ હતો. કાયમી સમાધાન પ�ચમા� તેઓની કામગીરી ઉ�ક��ટ રહી છ� અને 

સમાજ માટ� ઉમદા કાય� કરી ર�ા છ�.

�ી ભરતભાઈ િ�ભોવનદાસ ગા�ધી - ભૂતપૂવ� �મુખ  વષ� 2000-2001 જ�મ ◌ઃ ૧૪-૧૧-૧૯૫૦

તેમણે મુ�બઈથી �ે�યુએટની પરી�ા પાસ કરી. 1980મા� મુ�બઈની ��યાત જે. જે. સ�સની ભાગીદારી પેઢીમા�થી છ�ટા થઈ સુરતમા� 

સેટલ થયા.1980મા� ઉધનામા� પાવર લ◌�ુસ શ� કયા.�  �પાનથી બે�બગ� યાન� તથા ચાઈનાથી �યોર િસ�ક મ�ગાવી પોતાના ડા�ગ 

�લીચીંગ �લા�ટમા� �યોર િસ�ક કાપડ બનાવી 'બેટ સ�ટ ટ��ટાઈલ'ના નામથી કામકાજ શ� કયુ�. તેઓ શહ�રની િવિવધ ઔ�ોિગક 

તેમજ સામાિજક સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા છ�. તેઓ ધી ઉધના ઉ�ોગ િવવસ� સોસાયટી િલ. ના �મુખ તથા સાઉથ ગુજરાત 

�ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના સે��ટરી હતા. ઉધના ઉ�ોગનર સહકારી સ�ઘ તથા ઉધના એક�ડમી �ક�લમા� મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય 

હતા. તેઓ ફીઆ�વી મુ�બઈ, મ��ા, સુરત તથા સા�મીરામા� ડાયરે�ટસ�નો હો�ો ધરાવે છ�. ઉધના સ�ઘ ચેરીટ�બલ ��ટના તથા સુરતી 

મોઢ વિણક િવ�ાથી� દ�ક યોજનામા� ��ટી છ�. ધ�ધાકીય િવકાસ માટ� તેમણે યુરોપ, જમ�ની, ઈટાલી, કો�રયા, બ�ગકોક, 

ઈ�ડોનેિશયા, મલેિશયા, િસ�ગાપોર, હ�ગક�ગ, તાઈવાનની મુલાકાત લીધી છ�. તેઓ �ોવેિલ�ગ, ટ�સ�, વા�ચન અને સમાજ સેવામા� રસ ધરાવે છ�. તેમણે 

તેમના કાય� વષ� દરિમયાન શહ�રના ��ડ સે�ટરના િવકાસ માટ� તેમજ શહ�રના એરપોટ� માટ� ખૂબ જ �શ�સનીય કામગીરી કરી છ�. સરથાણા મુકામે ��ડ સે�ટરના 

આયોજનમા� તેમને િસ�હ ફાળો છ�. સુરતની ઘણી શૈ�િણક, સામા�ક સ��થાઓ સાથે સ�કળાયેલા છ� અને યથાયો�ય જ�યાએ દાનનો ધોધ વહ�વડાવે છ�.
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�ી ���લભાઈ શાહ - ભૂતપૂવ� �મુખ               વષ� 2001-2002 જ�મ ◌ઃ ૦૮-૦૪-૧૯૪૪

�ી �ફ◌�ૂલભાઈ �યવસાયે આટ� િસ�ક ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા છ�. પાવરલૂમ િવિવ�ગ, ટ���યુરાઈઝીંગ તેમજ �ોસેસીંગ �ે�ે 
િવશાળ અનુભવ અને �ાન ધરાવે છ�. સા�કમા, મ��ા જેવી સ��થાઓમા� તથા સુરત ટ��ટાઈલ માક�ટ તથા ��ડસ� એસોિસએશન 
અને ફ�ડરેશન ઉપરા�ત કતારગામ �.આઈ.ડી.સી. શેડ હો�ડર એસોિસએશન જેવી સ��થાઓમા� િવિવધ હો�ા ભોગવી માન� 
સેવા આપતા ર�ા છ�. ભારત સરકારના વ�� મ��ાલયમા� એડવાઈઝરી બોડ� અને �ીવ�સ રી��સલ કિમટીના સ�ય તરીક�, 
ટોરે�ટ પાવર િલ.ના �ર��સલ ફોરમના ચેરમેન તરીક�, સાવ�જિનક એ�યુક�શન સોસાયટીના મેન◌િેજ�ગ કિમટી સ�ય તરીક�, 
સુરત આટ� િસ�ક મે�યુફ��ચરીંગ એસો.ના ડાયરે�ટર તરીક� અને આટ� િસ�ક �લોથ �ો�ુસસ� કો. ઓ. સોસાયટીના કિમટી 
સ�ય તરીક� સેવાઓ આપી ર�ા છ�. સુરત િસટી �મખાના, �ય��સ અને જેસીસમા� ઉ� હો�ા પરથી સેવા કરી છ�. ચે�બરમા� 
પણ 1984થી મેનેિજ�ગ કિમટીમા� તેમજ �ુપ ચેરમેન તથા સે��ટરી તરીક� કાય� કરી વષ� 2001-2002 માટ� �મુખ તરીક�નો કાય�ભાર સ�ભા�યો હતો. 
ચે�બરના તેમના �મુખ પદેથી ખૂબ સારા કાય� સ�પ�ન થયા જેમા� ઉ�ોગ-200 મેગા �દશ�ન, જે ગુણવ�ા અને �યાપ બ�ને રીતે સફળ ર�ુ� હત.ુ�  આ 
ઉપરા�ત �ડ�લ◌ોમા ઈન માક�ટીંગ મેનેજમે�ટ અને �ડ�લોમા ઈન એ�પોટ�-ઈ�પોટ� મેનેજમે�ટની શ�આત તેમના સફળ ને��વને આભારી છ�.

�ી નયનભાઈ એન. ભરિતયા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2002-03 જ�મ ◌ઃ ૧૮-૧૨-૧૯૪૯

ધીર, ગ�ભીર અને િ◌શ�તના આ�હી �ી નયનભાઈ ભરિતયા ચે�બરના મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય તેમજ �પ ચેરમેન તરીક� 
વષ�થી કાય�રત હતા. તેઓએ વષ� 2000-2001મા� ચે�બરમા� માનદ◌્ મ��ી તરીક� સેવા બ�વી હતી. તેઓ મે�યુફ��ચરીંગના 
ઉ�ોગ સાથે સ�કળાયેલા છ�. તેઓ �ી સુરત પા�જરાપોળ તથા 'ન�િદની' વેટરનરી હો��પટલના મેનેિજ�ગ ��ટી અને �મુખ છ�. 
શૈ�િણક સ��થાઓ �વનભારતી મ�ડળ, વિનતા િવ�ામ, લોકભારતી મ�ડળ, અખ�ડઆન�દ િવ�ાભવન ��ટની કાય�વાહક 
સેવા સિમિતના સ�ય છ�. �ી િવ�કમા� મ�િદર ��ટ જેવા અનેક સામાિજક, ધાિમ�ક ચેરીટ�બલ ��ટોના મેનેિજ�ગ ��ટી તથા 
��ટી તરીક� સેવા આપી ર�ા છ�. રોટરી �લબ ઓફ ઉધનાના સ�ય હતા અને ગુજરાત �ટ�ટ જેસીઝના �થમ �ટ�ટ સે��ટરી તરીક� 
ફરજ બ�વી ચૂ�યા છ�. ચે�બરના �મુખ તરીક� ચે�બર �ારા યો�તા િ�-વાિષ�ક મેગા એ��ઝિબશન ઉ�ોગ-98, ઉ�ોગ-

2000 અને ઉ�ોગ-2002ના સફળ આયોજનમા� તેમનો સિ�ય ફાળો ર�ો હતો. �વાસ 2002-03, િવમેન એ�ટર�ે�યોસ� એ��ઝિબશન-2003, 
યાન�-2003 વગેરેનુ� આયોજન તેમના કાય�કાળ દર�યાન થયુ� હતુ�. તેમજ તેમના કાય�કાળ દરિમયાન 'એપરલ પાક�ની ખાતમુહ�ત� િવિધ પણ તે સમયે 
મુ�યમ��ી �ી નરે��ભાઈ મોદીના હ�તે કરવામા� આવી હતી.

�ી અશોકભાઈ શાહ - ભૂતપૂવ� �મુખ    વષ� 2003-2004   જ�મ ◌ઃ ૧૯-૦૭-૧૯૫૮

�દુભાષી અને કાય�ક�શળતાના �વાિમ �ી અશોકભાઈ શાહ �યારાના અને સુરતના �ણીતા ઉ�ોગપિત અને િબ�ડર છ� અને 
એ.એ.સી., એ.સી. એસ. આર. એ�ડ એલોય ક�ડ�ટસ� અને િ�-િસમે�ટ કો���ટના પો�સનુ� મોટા પાયે ઉ�પાદન કરે છ�. 
તેમણે સમાજ સેવા ક��� કરચેિલયાના �મુખ, ક�. એમ. શાહ મેમો�રયલ ��ટ, �યારાના મેનેિજ�ગ ��ટી, �ી િવ�યાન�દન 
ફાઉ�ડ�શન, પાવાગઢના માનદ◌્ મ��ી, 1988-98મા� રોટરી �લબ ઓફ સુરત-સીફ�સના �મુખ તરીક� સેવા આપી હતી. 
સવ�દય ક�ળવણી મ�ડળ કરચેિલયા તથા તેમજ �યારાના જ આટ�સ - કોમસ� કોલેજ, સતલાસણ (મહ�સાણા)ના ��ટી તરીક� 
સેવા આપી ર�ા છ�. ચે�બરના �મુખ તરીક�ની તેમની કામગીરી �શ�સા�પ રહી છ�. તેમના વષ�ની તેમની સૌથી સફળ 
કામગીરી હતી, �ણ િવશાળકાય �દશ�નો, 'ઉ�ોગ' �ેણી �તગ�ત યો�યેલ હત◌ા. રા�ય સરકારની સાથે મળીને યોજેલ 
ક�િષ, કલા, �યાપાર-2004 તથા 'મિહલા ઉ�ોગ સાહિસક �દશ�ન-2004' તેમજ સી.આઈ. સાથે યો�યેલ 'ગારટ�� માટ�' અને �વેલ માટ� �દશ�ન 
વગેરે ખૂબ વખાણાયા હતા. સામા�ક તથા રાજકીય �ે�ે તેમનો િ◌સતારો તેજ છ�. સુરત ઈ�ટરનેશનલ એ�ઝીબીશન એ�ડ ક�વે�શન સે�ટરમા� તેમની 
ભૂિ◌મકા ચાવી �પ છ�.
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�વ. �ી િદનેશભાઈ મા�ડલેવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2004-2005       જ�મ ◌ઃ ૨૯-૦૪-૧૯૪૬

ચે�બર ઓફ કોમસ�ના �મુખ તરીક� �ી િદનેશભાઈ મા�ડલેવાળાએ વષ� 2004-2005મા� પોતાનો કાય�ભાર સ�ભા�યો હતો. 
િદનેશભાઈએ તેમના વષ� દરિમયાન ટ��ટાઈલ ઉ�ોગના ઉ�થાન માટ� પાયાની ભૂિમકા ભજવી હતી. સેનવેટની નાબૂદી માટ� ચે�બરે 
ભગીરથ કાય� કયા�. ક��� સરકારના નાણામ��ી �ી પી. િચદ�બરમ અને વ��મ��ી �ી શ�કરિસ�હ વાઘેલા સમ� આ �ગે રજૂઆત કરી. 
એ રજૂઆતને પગલે ક��� સરકારે આ મા�ગણીને �વીકારી, પ�રણામે સેનવેટની નાબૂદી થઈ શકી. આ ઉપરા�ત ટી. યુ. એફમા� ક���ની 5 
ટકાની �યાજની સબિસડી �હ�ર કરી તથા ક��� સરકારે પણ િવિવધ સબિસડી ઉપરા�ત �ોસેસીંગ એકમો માટ� 10 ટકાની સબિસડી �હ�રાત 
કરી. વષ� 2005-06મા� ટ��ટાઈલ ઉ�ોગલ�ી િવિવધ �દશ�નોનો સેિમનારો યો�યા. જેમા� એ�પો-2004નુ� આયોજન થયુ�. આ 
�દશ�નમા� યાન� એ�પોના �રલાય�સ, સે�ચુરી એ�કા, ટી.એન. કાપ�ડયા, મોદીપોન, ઈ�ડોરમા�, બ�ધુ �ુપ, મોડન� પે�ો�ફ�સ, જે.સી.ટી. 
વગેરે રા��ની ટોચની યાન� ઉ�પાદક મ�ડળીઓએ પોતાના ઉ�પાદનો રજૂ કયા�. આ ઉપરા�ત �યાપાર-2005નુ� આયોજન ગુજરાત 
સરકારના કિમ�રેટ ��ડ અને કોમસ� તથા સુરત મહાનગરપાિલકા સહયોગથી યો�યુ� હતુ�. જેમા� ક��યુમર �ુરેબ�સ, �ડ �ોસેસીંગ, ઈલે��ીક અને 
ઈલે��ોિન�સ, આઈ.ટી. અને કો�યુિનક�શન, િમલ�ન �ટોસ� વગેરે સા�કળી લેવામા� આ�યા હતા. સુરતના એરપોટ�ના ��ની રજૂઆતો પણ આ વષ� દરિમયાન 
થઈ. 'હ��થ-ધ-િબઝનેસ ઓફ એવરીવન'ના કાય��મનુ� આયોજન �વામી સિ�દાન�દ�ની અ�ય�તામા� યો�યુ�. આ વષ� દરિમયાન ચે�બરની મુલાકાતે અનેક 
મહાનુભાવો આ�યા. જેમા� �ી શ�કરિસ�હ વાઘેલા, મ��ી �ી શકીલ અહ�મદ, િમિન�ટર �ી �ેમચ�દ ગુ�તા, ઉ��મ��ી �ી સૌરભભાઈ દલાલ, પરૂ વઠામ��ી �ી 
નરો�મભાઈ પટ�લ, સા�સદો �ી કાશીરામ રાણા, સિવતાબેન શારદા, �ી તુષાર ચૌધરી હાજર ર�ા હતા.

�ી �િવણભાઈ બી. નાણાવટી - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2006-2007    જ�મ ◌ઃ ૨૪-૧૧-૧૯૫૧

ચે�બરના �મુખ �ી �િવણભાઈ નાણાવટી ચે�બર સાથે છ��લા ઘણા વષ�થી સ�કળાયેલા છ� અને િવિવધ હો�ાઓ જેમ ક� મેનેિજ�ગ 
કિમટી મ�ે બર, કિમટી ચેરમેન, �ુપ ચેરમેન અને માનદ◌ ્મ��ી જેવા હો�ાઓ પર પોતાની સેવાઓ આપી ચૂ�યા છ�. તેઓ હીરા 
�ે�ના અ�ણી ઉ�ોગપિત છ�. હીરા અને �વેલરી તથા �લા��ટક ઉ�પાદન સાથે તેઓ ઘણા વષ�થી સ�કળાયેલા છ�. અ�ે એ 
ઉ�લેખનીય છ� ક�, હીરા �ે�મા�થી �િતિનિ◌ધ�વ ધરાવનાર �ય��તએ સૌ �થમવાર ચે�બરના ઉપ�મુખનુ� તેમજ �મુખનુ� પદ 
શોભા�યુ� હતુ�. ચે�બર ઉપરા�ત, �ી નાણાવટી અનેક ધ�ધાકીય તેમજ સામાિજક સ��થાઓ સાથે ગાઢ રીતે સ�કળાયેલા છ�. જેમા� 
મુ�ય�વે �ી ભગવાન મહાવીર એ�યુક�શન ફાઉ�ડ�શન, બનાસ અબ�ન કો. ઓ. ���ડટ સોસાયટીના �ડરે�ટર, ગુજરાત હીરા બુસ�ના 
�ઈ�ટ સે��ટરી, સુરત માનવ સેવા ��ટ (છા�યડો)ના ��ટી તેમજ સુરત મે�ો જુિનયર ચે�બર ��ટના મેનેિજ�ગ ��ટી તરીક� પોતાની 
સેવાઓ આપી ર�ા છ� અથવા તા◌ે અ◌ાપી ચૂકયા છ� તેઓ�ી સુરત ડાયમ�ડ એસોિસએશનના ભૂતપૂવ � �મુખ છ�. તથા સુરત મે�ો 
જેસીઝના �મુખ રહી ચૂ�યા છ�. તેમના �મુખ વષ�મા� ચે�બર �ારા ક�લ ચાર �દશ�નો યો�યા હતા. જેમા� �યાપાર, યાન�, �વેલર◌ી અને વી-�દશ�નનો 
સમાવેશ થાય છ�. સુરત એરપોટ� માટ� તેમણે કરેલી કામગીરી અને ઝુ�બેશ સરાહનીય છ�. તો ��ડ સે�ટર માટ� ક��� સરકાર તરફથી �ા�ટ મેળવવામા� પણ તેમનુ� 
યોગદાન ર�ુ� છ�. આમ તેમના વષ� દરિમયાન ચે�બરે ઈ��ા���ચર, એરપોટ� અને ��ડ સે�ટર માટ� પાયાની ભૂિમકા ભજવી હતી. દર વષ� ચે�બર �ારા 
યો�તા �પાક�લ એ�ઝીબીશનમા� તેમની �શ�સનીય કામગીરી રહી છ�.

�ી િદલીપભાઈ એન. ચ�માવાલા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2005-2006       જ�મ ◌ઃ ૧૧-૧-૧૯૫૪

�ી િદલપીભાઈ નટવરલાલ ચ�માવાલા સુરતના �યાતનામ �ોફ-ઘીવાળા (ચ�માવાળા) ક�ટ��બના સદ�ય છ�. િવ�ાથી� કાળથી ને��વ 
અને રમતગત �ે�ે સિ�ય ભાગ લઈ બી.કોમ. �ડ�ી મેળવી. ઈલે��ીકલ �ે�ે જગ �િસ� �ો��ટન �ી�ઝ �ોડ�ટના ડીલર મે. 
ખુશાલદાસ એ�ડ ક�પનીના તેઓ ભાગીદાર છ�. તેમના ક�ટ��બીજનો પે�ોિલયમ �ોડ�ટ, �ે-કાપડ વણાટ, યાન�, િસનેમા ઘર, જ�થાબ�ધ 
અનાજ, ઘી વગેરે સાથે સ�કળાયેલા છ�. તેમના કાકા સોિલસીટર છ� અને પુ�ો યુ.એસ.એ.મા� મે�ડકલ, �લા��ટક, કો��યુટર 
એ��િનયરીંગના �યવસાય સાથે તથા તેમના ભાઈ ભરત ગેસ �ટ�શનના વેપાર સાથે સ�કળાયેલા છ�. તેઓ વણાટ ઉ�ોગ સાથે 
સ�કળાયેલા હતા. સને 1992મા� �થપાયેલ �ે-નાયલોન �ડઝાઈન િસ�કી િવવસ� એસોિસએશનમા� �થાપક સે��ટરી તરીક� 1996 સુધી 
ર�ા. સુરત ઈલે��ીકલ મચ��ટ એસોિસએશન સાથે 1994થી સ�કળાયા બાદ ગુજરાતના �થાપક ઉપ�મુખ તરીક� 2003 સુધી તે પણ 
શોભા�યુ�. વષ�-2002મા� રા�ય સરકારના એન.આઈ.આઈ. ફાઉ�ડ�શનના મે�બર ર�ા હતા. ભારતીય જનતા પાટી�, સુરત શહ�ર વોડ� 

ન�. 11, અઠવાલાઈ�સ, પીપલોદ, ઉમરાના વોડ� �મુખ તરીક� 1998થી 2003 સુધી ફરજ બ�વી હતી. સને 1988મા� તેઓ ચે�બરમા� સ�ય તરીક� �ડાયા. 
1992થી સતત તેઓ મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય ર�ા છ�. �રટ�ઈલ ��ડ, કાપડ વણાટ, ઈ�ટરનલ ��ડ, ઓ��ોય, સે�સટ��, િસટી ડ�વલપમે�ટ, એસ.ઈ.ઝેડ, વેટ, 
�લા��ટક વગેરે સિમિતઓના ચેરમેન તથા કો-ચેરમેન તરીક� સેવા બ�વી હતી. 1998થી યો�તા ઉ�ોગ �દશ�ન દરિમયાન ઈલે��ીકલ સ�લાય તેમજ 
મેઈ�ટ�ન�શની �યવ�થા માટ�ની સિમિતના ચેરમેન ર�ા હતા. વષ� 2000-2001 થી તેઓએ �ુપ ચેરમેન તરીક� સેવા આપી હતી. વષ� 2002મા� ચે�બર �ારા 
યો�યેલ ચીન અને થાઈલે�ડ ટર� ના તેઓ સ�ય હતા. ભારત સરકારના ટ��ટાઈલ મ��ાલય તરફથી નોન ગવન�મે�ટ ચે�બરના �મુખ તરીક� ચૂ�ટાયા અને તેમણે બધી 
��િ�ઓમા� �ે�ઠ  કામગીરી કરી હતી. સુરતની ઘણી સામા�ક સ��થાઓ સાથે  સ�કળાયેલા છ� અને તેમની કાય�શૈલીથી, રાજકારણમા� પણ �દાન આપી ર�ા� છ�.
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�ી અરિવ�દભાઈ સી. કાપ�ડયા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2007-2008     જ�મ ◌ઃ ૨૮-૧૧-૧૯૫૫

સને 2007-08 દરિમયાન ચે�બરના �મુખ તરીક� સેવા બ�વતા �ી અરિવ�દભાઈ સી. કાપ�ડયા ચે�બર સાથે છ��લા ઘણા વષ�થી 

સ�કળાયેલા છ�. તેઓ શહ�રની કાપડની જૂની પેઢી મે. છોટાલાલ ક�બેરદાસ કાપડવાળાના ભાગીદાર અને મુ�ય વહીવટકતા� �ી 

ચ�પકલાલ છોટાલાલ કાપ�ડયાના સુપુ� છ� અને તેમણે B. Text. (Tech)ની પદવી એમ.એસ. યુિનવિસ�ટી, વડોદરાથી �ા�ત 

કરેલી છ�. તેઓ સને 1988-89મા� મેનેિજ�ગ કિમટીના સ�ય તરીક� �ડાયા. તેમણે સને 1991થી 2002 સુધી ચે�બરની �રલ, 

ઓ��ોય, ઇ�ટરનલ ��ડ, એસ.એસ.આઈ., �.આઈ.ડી.સી. જેવી સિમિતમા� ચેરમેન તરીક� સેવા આપી હતી. સને 2002-

03થી િવિવધ સિમિતઓના �ુપ ચેરમેન તરીક� તેમજ વષ� 2005-06મા� માન� મ��ી તરીક� સેવા આપી હતી. સાઉથ ગુજરાત 

�ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના માન� મ��ી તરીક� બે વષ�ની સેવા બાદ �મુખ ઉપરા�ત સામાિજક, ઔ�ોિગક તેમજ શૈ�િણક િવિવધ સ��થાઓમા� તેઓ �મુખ, 

ઉપ�મુખ, એડવાઈઝર, ��ટી, સે��ટરી તરીક�ની સેવા આપી છ�. તેઓ�ીએ કતારગામ ઈ�ડ��ીઅલ શેડ હો�ડસ� એસોિસએશન, કીએસા વીવસ� કો. ઓપ. 

સોસોયટી િલ., �લોથ �ો�ુસસ� એસોિસએશન, હા�સોટ - મા�ગરોળ, તાલુક ઈ�ડ��ીયલ એસોિસએશન, સાઉથ ગુજરાત �ટ�ડ��સ એસોિસએશન (એમ. 

એશ યુિનવિસ�ટી) તથા '�યોિતધ�ર'ના સ�પાદક મ�ડળમા� સ�ય તરીક� છ વષ� સુધી સેવા આપી હતી. મોઢ વિણક સાવ�જિનક ��ટ અને પી.આર. ખાટીવાળા 

િવ�ાસ�ક�લમા� કિમટી સ�ય તરીક� સેવા આપી ર�ા છ�. �મુખ તરીક�નો તેમનો સફળ કાય��મ 'કો�કલેવ 2008' ◌ઃ નવતર અને િવિશ�ટ િવચાર�ેરક કાય��મ 

'કો�કલેવ-2008'નુ� ઉ�ઘાટન ગુજરાત રા�યના આરો�ય, ક�ટ��બ ક�યાણ અને �વાસમ��ી મા. જયનારાયણ �યાસના વરદ હ�તે કરવામા� આ�યુ� હતુ�. 

'િવઝન ઈ��ડયન �ોથ' િવષય પર આધા�રત આ કાય��મમા� િવિવધ �ે�ોના તજ�ો અને િન�ણાતોએ ભાગ લીધો હતો. ચે�બરની ��િ�ઓમા� �ડો રસ 

ધરાવે છ� અને સ�ીય રીતે યોગદાન આપી ર�ા છ�.

�ી ચેતનભાઈ સી. શાહ - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2008-2009      જ�મ ◌ઃ ૦૯-૦૯-૧૯૬૮

39 વષ�ની યુવા વયે �મુખપદ �હણ કરનાર �ી ચેતનભાઈ શાહ� સન 2002-03 દરિમયાન ચે�બરના માન� મ��ી તરીક� સેવા 

આપી હતી. સન 1998થી ચે�બર સાથે તેઓ સિ�યપણે સ�કળાયેલા છ�. ઈ�ફમ�શન ટ��નોલો� �ે� સાથે 18 વષ�થી સ�કળાયેલી 

શહ�રની નામા��કત તેમજ ઈ�ફોમ�ટીકના તેઓ માિલક છ� અને આઈ.ટી �ે�ની િવિવધ અ�ણી ક�પનીઓ જેવી ક� ટાટા ક�સ�ટ�સી 

સિવ�સીસ, માઈ�ોસો�ટ સાથે �યાવસાિયક રીતે સ�કળાયેલા છ�. મુ�બઈ ��થત સો�ટવેર ક�પની વી-સવ� ક�સ�ટ��સ �ા. િ◌લ.ના 

તેઓ ડાયરે�ટર છ�. સાઉથ ગુજરાત ઈ�ફોમ�શન ટ��નોલો��ટ એસોિસએશન (સીટા)ના તેઓ બે વષ� �મુખ રહી ચૂ�યા છ�. 

દેશના આઈ.ટી. એસોિસએશનના ફ�ડરેશન “નેશનલ એસોિસએશન ચેન�સ ઓફ ઈ�ફોમ�શન ટ��નલો�, મુબ�ઈ”ના માન� 

મ��ી તરીક� સેવા આપી ર�ા હતા. સી.આઈ.આઈ. સાથે પણ સિ�યપણે સ�કળાયેલા �ી ચેતનભાઈ શાહ કોલેજ કાળ દરિમયાન રમત-ગમત �ે�ે રા��ીય 

ક�ાએ રા�યનુ� �િતિનિધ�વ કરી ચૂ�યા છ�. રમતગમત, સ�ગીત અને ઈ�ટરનેટ પર સ�ફ�ગ કરવામા� તેમની િવશેષ અિભ�િચ છ�. તેમના વષ� દરિમયાન 

'એ��ોફ�બ' અને 'ફાઈબર ટ� ફ�શન એ�પો-2009'ના આયોજન �ારા પણ ચે�બરે ટ��ટાઈલ �ે�ના િવકાસની િદશામા� સિ�યતા દશા�વી હતી. આ ઉપરા�ત 

યુ.ક�.મા� લે�ટર અને લ�ડન ખાતે ડ�લીગેશન મોકલી �યા� સુરત ફ�િ��સનુ� એ��ઝિબશન રાખવામા� આ�યુ� હતુ�. મુ�બઈ ખાતે યોજવામા� આવેલ �તરરા��ીય 

એ��ઝિબશન ટ��સવ�ડ�મા� પણ ચે�બરનુ� પેવેિલયન રાખવામા� આ�યુ� હતુ�. ગુજરાત સરકારના વાઈ��ટ ગુજરાત કાય��મ �તગ�ત જેમ એ�ડ �વેલરી 

એ��ઝિબશન '�પાક�લ'નુ� આયોજન સુરત ખાતે કરવાનુ� ન�ી થયુ� એમા� ગુજરાત સરકાર, �ફ�ી, સુરત ડાયમ�ડ એસોિસએશન, જેમ એ�ડ �વેલરી 

એ�પોટ� �મોશન કાઉ��સલ અને સુરત મહાનગરપાિલકાની સાથે મળીને ચે�બરે મહ�વની ભૂિમકા ભજવી હતી. �પાક�લની ઈ�ટરનેશનલ કો�ફર�સ 

દરિમયાન જેમ એ�ડ �વેલરી િવશે માિહતી�દ સેિમનારો યો�યા જેનો લાભ સુરતના હીરા ઉ�ોગના વેપારીઓએ ઉઠા�યો અને �પાક�લ �દશ�નમા� 

ચે�બરની ટીમે સાથી સ�ગઠનો સાથે તાલમેલ મેળવીને જે રીતે સફળતા હા�સલ કરી એ ન�ધપા� હતી. 'જેનને�ટ'ની ક�પના તેમના દર�યાન સાકાર થઈ. 

ઓગ�ટ 2008થી મે-2009 દરિમયાનના દસ માસમા� વીસ કાય��મોનુ� આયોજન જેનને�ટ �તગ�ત થયુ� અને એને જે �િતસાદ સા�પ�ો તે પણ અ�ભૂત 

ગણી શકાય એવો હતો. આ વષ� દરિમયાન અનેક મહાનુભાવો ચે�બરની મુલાકાતે પધાયા� હતા. યુ.ક�. સાથે વેપાર વધી શક� તે હ�તુસર ચે�બરનુ� એક 

ડ�િલગેશન યુ. ક�. �વાસે ગયુ� હતુ�. લે�ટર શહ�રમા� �યા�ના ચે�બર ઓફ કોમસ�, મેયર�ી અને અ�ય વેપાર-ઉ�ોગકારો સાથે મી�ટ�ગો થઈ હતી. �યા�ની 

ચે�બર સાથે  એમ.ઓ.યુ. પણ કરવામા� આ�યુ� હતુ�.
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�ી િનલેશ વી. મા�ડલેવાળા - ભૂતપૂવ� �મુખ   વષ� 2009-2010  જ�મ ◌ઃ ૧૯-૪-૧૯૬૫

�ી િનલેશભાઈ મા�ડલેવાળા સને 1995થી ચે�બર સાથે સિ�યપણે સ�કળાયેલા છ�. તેમણે વષ� 2004-05 દરિમયાન ચે�બરના માન� મ��ી 
તરીક� સેવા આપી હતી. ભૂતકાળમા � ભારત સરકારના વ�� મ��ાલય હ�ઠળની ટ��ટાઈલ કિમશનર �ર�યોનલ ઓ�ફસ, અમદાવાદની એ�પટ� 
ક��સ�ટ�ટીવ કિમટીના સ�ય તેમજ પાવરલૂમ સિવ�સ સે�ટર માટ�ની એડવાઈઝરી બોડ� કમ �ર��સલ કિમટીના સ�ય હતા. ચે�બર ઉપરા�ત 
સામાિજક �ે�મા� પણ તેમનુ� યોગદાન ન�ધપા� છ�. પરમેન�ટ લોક અદાલત �ડ��ી�ટ િલગલ સિવ�સ ઓથોરીટ◌ી, સુરતમા� ક�સીલીએટર અને 
�ડ��ી�ટ િલગલ ઓથોરીટી સુરતમા� નોિમનેટ�ડ મે�બર છ�. ચે�બરના કાયમી સમાધાન પ�ચમા� સ�ય, સુરત શહ�ર શા�િત સિમિતના સ�ય અને 
�ા�ફક એ�યુક�શન ��ટ, સુરતના ��ટી છ�. સાઉથ ગુજરાત �ોડ�ટીિવટી કાઉ��સલના માન� મ��ી, ખ�નચી અને ઉપ�મુખ તરીક� સેવા 
આપી હતી. તેઓએ ઈ��ડયા �રનલ ફાઉ�ડ�શન, સુરત ચે�ટરના એડવાઈઝરી બોડ� મે�બર તરીક� સેવા આપી હતી. �ીમતી �. આર. દોશી 
અને �ીમતી ક�. એમ. મહ�તા ઈ���ટ�ૂટ ઓફ �કડની ડીસીઝ અને �રસચ� સે�ટર તથા ડો. એચ. એલ. િ�વેદી ઈ���ટ�ૂટ ઓફ 
�ા�સ�લા�ટ�શન સાય�સીઝ, અમદાવાદ ઉપ�મે �તીય ગુજરાત રા�ય ક�ડ�વર ��યારોપણ સ�મેલનમા� �કડનીદાન તથા િલવરદાન �ગે 
લોક��િતના �યાસો કરવા બદલ તે સમયના ગુજરાતના મહામિહમ રા�યપાલ �ી નવલ�કશોર શમા�ના હ�તે તેઓનુ� િવિશ�ટ સ�માન કરવામા� આ�યુ� હતુ�. ગુજરાત 
રા�યની ઓગ�ન એ�ડ ટી�યુ �ા�સ�લા�ટ સલાહકાર સિમિતના સ�ય તરીક� તેઓ હાલમા� સિ�ય છ�. ઈ��ટી�ુટ ઓફ કીડની ડીસીઝ એ�ડ રીસચ� સે�ટર, અમદાવાદ �ારા 
મહિષ� દિધિત સેવા સ�માન એવોડ�થી તેમને સ�માિનત કરી �ા. ૧,૦૦,૦૦૦ નો રોકડ પુર�કાર આપવામા� આ�યો હતો, જે તેમણે �ા. ૧૧,૧૧૧ ઉમેરી સ��થાને દાન કયુ� 
હતુ�. 

અમે�રકામા� ઈ��ડયાના પોલીશ ખાતે ઈ��ડયા ડ� ની ઉજવણીના ભાગ�પે તેમણે �યા�ના મેયર�ીના હ�તે લાઈફ ટાઈમ એચીવમે�ટ એવોડ� એનાયત કરવામા� આ�યો હતો. 
નેશનલ ઓગ�ન એ�ડ ટી�યુ �ા�સ�લા�ટ ઓગ�નાઈઝેશન �ારા નવી િ◌દ�હી ખાતે યો�યેલ ઓગ�ન ડ� ની ઉજવણી દર�યાન તેમની સ��થા ડોનેટ લાઈફ સ��થાને સ�માિનત 
કરવામા� આવી હતી. ગુજરાત ડ� ના િદવસે તેમણે ગુજરાત સરકારના સવ��મ નાગ�રક સ�માન પુર�કાર ગુજરાત ગ�રમા એવોડ�થી સ�માિનત કરવામા� આ�યા હતા.

વત�માન સમયમા� તેઓ ડોનેટ લાઈફ સ��થાના �થાપક તરીક� �ગદાન �ે�ે અભૂતપુવ� કાય� કરી ર�ા છ�. તેમના થકી અ�યાર સુધીમા� ક�લ ૪૩૮ કીડની, ૧૮૬ લીવર, ૮ 
પે��ીયાઝ, ૪૧ �દય, ૩૪૦ ચ�ુ, ૨૬ ફ�ફસા�, ૪ હાથ આમ ક�લ ૧૦૪૩ �ગો અને ટી�યુનુ� દાન કરાવીને ૯૫૬ ��દગીઓ બચાવવામા� આવી છ�. મે�ડકલ કોલેજ માટ� 
દેહદાન �ગે ��િત લાવવામા� તેમને મળ�લી સફળતાની ન�ધ ઈ��ડયા �રનલ ફાઉ�ડ�શન જેવી સ��થાએ લીધી છ�. ગુજરાત િમ� અને �ાહક પ�રષદના કાય��મ 'ઓગ�ન 
ડોનેશન �ગો લોક��િત લાવવા બદલ ગુજરાત િવધાનસભાના તે સમયના માનનીય �પીકર �ી અશોકભાઈ ભ�ના હ�તે 'સુરતના િસતારા-2009' એવોડ�થી �હ�ર 
સ�માન કરવામા� આ�યુ� હતુ�. ચે�બરન◌ા �ીમ �ોજે�ટ સરસાણાનુ� ક�વે�શન સે�ટર તેમની અ�ય�તામા� પૂણ� થયુ� હત.ુ�

ડૉ. અ�ય ભ�ાચાય� - ભૂતપૂવ� �મુખ    વષ� 2010-2011     જ�મ ◌ઃ ૧૯-૧૨-૧૯૬૦

ØõåÞë ÛñÖÕñäý ßëWËÿ5ìÖ ±Þõ Öõ çÜÝÞë ØõåÞë ÞëHëë_Ühëí fëþí ÕþHëä ÜðÂ°ó ±ë TÝìÀÖÞë ìÞÜ_hëHë×í ÇõQÚßÜë_ 5ÔëÝëó IÝëßõ ÖõÜÞë 
ìäåëâ TÝìÀÖIäÞù çëÇù 5ìßÇÝ çúÞõ ×Ýù. 

±ëÉ×í CëHëë äWëùó 5èõáë äíß ÞÜóØ ØìZëHë ÃðÉßëÖ ÝðìÞäìçóËíÞë ìÞß_Öß ìåZëHë ìäÛëÃÜë_ åw±ëÖÜë_ ÕþùÉõÀË ÍëÝßõÀËß ±Þõ 
IÝëßÚëØ ±ëìçVËLË ÍëÝßõÀËß ÖßíÀõ NßÉ ÚÉëäí ÇñÀõá ±ë TÝìÀÖ ±ëËáí ¬Çë´ çðÔí 5èù_Çåõ Öõäù AÝëá ÀØëÇ ÖõÜÞõ 5Hë Þ èåõ, 
5ß_Öð Öõ åÀÝ ÚLÝð_ ±Þõ ÖõÞí 5ëÈâÞð_ ÀëßHë èÖð_ ÖõÜÞð_ èÝðÜÞ ìßáõåÞ, À_´À Àßí ÚÖëääëÞí ÖÜLÞë ±Þõ áë_Úð ÉùäëÞí ÖõÜÞí ØíCëó 
ÄìWË.

ÇõQÚßÜë_ ÂñÚ Ëñ_Àë ÃëâëÜë_ ±ë Ú_Ãëâí ÚëÚð±õ Ãò5 ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ, ß006–07 ±Þõ ß008–09Üë_ Ü_hëí ÖßíÀõ, ß009–10Üë_ µ5 
ÕþÜðÂ ÖßíÀõ ±Þõ ß010–11Üë_ ÕþÜðÂ ÖßíÀõ ±ì¦ìÖÝ ÀëÜÃíßí Àßí çëÇë çðßÖí èùäëÞù ±èõçëç çúÞõ ÀßëTÝù.

±×óåëVhëÜë_ ±õÜ.±õ., 5hëÀëìßIäÜë_ 5ùVË ÃþõÉÝð±õË ìÍMáùÜë (çðäHëó Ç_ÄÀ) ±Þõ ±×óåëVhëÜë_ ÍùÀËßõËÞí µ5ëìÔ ÔßëäÖë ±ë TÝìÀÖ ìäåõWù ìäìäÔ TÝäçëÝùÜë_ 
5ùÖëÞù ÀçÚ ±ÉÜëäí çNâÖë ÕþëMÖ Àßí. 

±õ5ßá ´LÍVËÿí, ±õQÚþù´Íßí ±Þõ ±õ5ßá ÜåíÞßí ËÿõìÍ_Ã, ±õQÚþù´Íßí çùNËäõß, åõß ÚþùìÀ_Ã ±Þõ NõåÞ ìÍ{ë´Þí_Ã ±ë ÖõÜÞë Ô_ÔëÀíÝ TÝë5Þë ÜÉÚñÖ 
5ñßëäë±ù Èõ ±Þõ ±ë É ç_ØÛõý Ô_ÔëÞë ìäÀëç ±×õý ±ÜõìßÀë, Ýð.Àõ., ×ë´áõLÍ, Çë´Þë, ÜùßõìåÝç, ÀùìßÝë Éõäë V×âù±õ ±ëÝùìÉÖ ±õÀ{íÚíåÞùÜë_ ÛëÃ áíÔù.

èëáÜë_ Öõ±ù Ôí Àáù×í_Ã ÜõLÝðNõÀÇßçó ±õçùçí±õåÞ ±ùN ́ ìLÍÝëÞð_ çðßÖ ÇõMËß åw ×ëÝ Öõ ìØåëÜë_ çìÀþÝ Èõ. µ5ßë_Ö äÖóÜëÞ ËõZËë´á µzùÃÞí Ü_ØíÜë_×í 
Àõäí ßíÖõ Úèëß ±ëäí åÀëÝ ±Þõ Öõ ç_ØÛõý çßÀëßí ç_Ú_ìÔÖ ìäÛëÃùÜë_ ÀÝë ÕþÀëßÞí ßÉñ±ëÖù Àßí åÀëÝ Öõ ìØåëÜë_ Öõ±ù ÀëÝó Àßõ Èõ.

çðßÖ ±õ5ßá ÜõLÝðNõÀÇßçó ±õçùçí±õåÞ, çðßÖÞë Öõ±ù ÕþÜðÂ Èõ. ±õ5ßá µzùÃÞí ÀLçSËõËíä ÀìÜËíÞë ÇõßÜõÞ ±Þõ ±ë´.Ëí.±ë´. çðßÖÞí ´LÍVËÿíÝá 
ÜõÞõÉÜõLË ÀìÜËíÞë ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ NßÉ ÚÉëäõ Èõ.

çëÜëìÉÀ ç_V×ë±ù Éõäí Àõ çõäë çõÖð ËÿVË, ±õÞáë´ËÞ ìNSÜ çùçëÝËí ±ùN çðßÖ, çë_ìØ5Þí ÜèëìäzëáÝ – µÉÉöÞ, ÚõîÃëá ç_VÀòìÖ ç_ÃÌÞ, NùßÜ ÀáÚ, 
çëµ× ÃðÉßëÖ ÕþùÍÀËíäíËí ÀëµìLçá ±Þõ µÉÉöÞÞí ±õÜ.5í.ÞëËÀ áùÀ Àáë ±õÀõÍõÜíÞõ ÖõÜÞë ±ÞðÛäÞù áëÛ çÖÖ ±Þõ ìÞß_Öß ±ë5Öë ßèÝë Èõ. çëìèIÝ, 
Ëí.äí. ìçßíÝá, ßõìÍÝù ÞëËÀù, NõåÞ åù, NõåÞ äÀóåù5, ±õLÀß ±ë Èõ ÖõÜÞë TÝìÀÖIäÞë äÔð ÀõËáëÀ 5ëçë±ù.

çßÀëßí ±Þõ ±Ôó çßÀëßí ç_V×ë±ù çë×õÞð_ ÖõÜÞð_ áëÝõ{Þ ±õ ÖõÜÞí ±Þõßí áëZëìHëÀÖë Èõ ±Þõ ÖõÞù çíÔù áëÛ ÇõQÚßÞõ çÖÖ ÜâÖù ßèÝù Èõ. äëÝÚþLË 
ÃðÉßëÖ ±Þõ èäõ Öù ßëWËÿíÝ ÀZëëÞë ±ÞõÀ ́ äõLËçÜë_ Àðåâ ç_ÇëáÀ ÖßíÀõÞí ÖõÜÞí ÛñìÜÀë áëÉäëÚ Èõ.

±ÉùÝÛë´, ±ë5Þí ØíCëóÀëáíÞ çõäë±ù ÇõQÚßÞõ çÖÖ ÜâÖí ßèõåõ..

SAMRUDDHI >> OCT. '22 / 091



પરેશ આર. પટ�લ - ભૂતપૂવ� �મુખ    વષ� 2012-13 જ�મ ◌ઃ ૧૫-૦૭-૧૯૬૪

Úëèùå TÝìÀÖIä, V5WË äÀÖë ±Þõ ìÞÛaÀ ÞõÖòIäÞù ìhëäõHëí ç_ÃÜ ±õËáõ ß01ß–13Þë äWëóÞë ÕþÜðÂ fëþí 5ßõåÛë´ 5Ëõá.

fëþí 5ßõåÛë´ 5Ëõá ËõZËë´á Zëõhë çë×õ ç_ÀâëÝõáë Èõ ±Þõ Âëç ÀßíÞõ ÈõSáë hëHëõÀ äWëóÜë_ ÀõLÄ çßÀëßÞí ±õç.±ë´.Ëí.5í. VÀíÜ (VÀíÜ 
Nùß ́ LËíÃþõËõÍ ËõZËë´á 5ëÀó) ±_ÖÃóÖ ØìZëHë ÃðÉßëÖÜë_ Úõ ËõZËë´á 5ëÀóÞë ìÞÜëóHëÜë_ ÖõÜÞð_ ìäìåWË ÕþØëÞ ßèÝð_ Èõ.  çëÝHë ËõZËë´á 
5ëÀó ìá.Þë ìÍßõÀËß ÖßíÀõ ÖõÜÉ äíá Íõäá5çóÞë ÛëÃíØëß ÖßíÀõ èëáÜë_ Öõ±ù çìÀþÝ Èõ. 

ÇõQÚßÞù  ÖõÜÞù ÀëÝóÀëâ çÜëMÖ ×Ýë ÚëØ åöZëìHëÀ Zëõhëõ 5Hë ÖõÜHëõ ÀëÌð_ ÀëÏÝð_ Èõ. äíß ÞÜóØ ØìZëHë ÃðÉßëÖ ÝðìÞäìçóËíÞë çõÞõË çPÝ 
ÖßíÀõ ìÞÝðÀÖ ×Ýë ÚëØ çßÀëß ìÞÝðÀÖ ìçìLÍÀõË çPÝ ±Þõ IÝëßÚëØ Çñ_ËëÝõáë ìçìLÍÀõË çPÝ ÖßíÀõ ÝðìÞäìçóËíÞë çäëó_Ãí ìäÀëçÜë_ 
ÖõÜÞù ÚèðÜñSÝ Nëâù ßèÝù Èõ.

çðßÖ ÚëÝù NÝð±á ±õLÍ ±õÞ°ó À_5Þí Ö×ë 5Ëõá ìÞËí_Ã À_5ÞíÞë ç_ÇëáÀ ±õäë fëþí 5ßõåÛë´ 5ËõáÞí ÀëÜÃíßíÞõ Üñáääí ±Cëßí 
ÚëÚÖ Èõ. äWëó ß000×í ÇõQÚßÜë_ çìÀþÝ ×Ýë ÚëØ ìäìäÔ ÀìÜËí±ùÞí ÉäëÚØëßí ç_ÛëâíÞõ ß011–1ßÜë_ µ5 ÕþÜðÂ 5Øõ Çñ_ËëÝë ±Þõ ß01ß–13Üë_ ÕþÜðÂ 
ÖßíÀõ ±ëwÏ ×Ýë. ÖõÜÞë äWëóÜë_ çðßÖÞë ±õß5ùËóÞí ÃìÖìäìÔ±ùÞõ ÖõÉ ÚÞëääëÞù ÕþÝëç èë× ÔßäëÜë_ ±ëTÝù èÖù ±Þõ ÖõÜë_ Öõ±ùÞõ çNâÖë 5Hë Üâí èÖí. 
ÛñÖÀëâÜë_ ß001Üë_ ±ëäõá ÛíWëHë ÛñÀ_5 ì5ÍíÖùÞí äèëßõ ÇõQÚßõ Éõ ËíÜ ÀEÈ ÜùÀáí èÖí Öõ ËíÜÞë çPÝ ÖßíÀõ ÖõÜHëõ Ûëßõ ÀWËØëÝÀ NßÉ ìÞÛëäí èÖí.

ÃðÉßëÖ ÉõçíçÞë ÛñÖ5ñäó µ5 ÕþÜðÂ, çðßÖ ÜõËÿù ÉõçíçÞë ÛñÖ5ñäó ÕþÜðÂ, ßùËßõÀË ÀáÚ ±ùN µÔÞëÞë ÛñÖ5ñäó ÕþÜðÂ ±Þõ ÀÍäë 5ëËíØëß ÀõâäHëí Ü_Íâ, 
çðßÖÞë ÜõÞõìÉ_Ã ÀìÜËí çPÝ ÖßíÀõ ÖõÜHëõ µÜØë ÀëÜÃíßí ÚÉëäí Èõ. 

ìärÞë 11×í 5Hë äÔð ØõåùÜë_ 5ìßÛþÜHë ÀßíÞõ ÖõÜHëõ 5ùÖëÞí TÝäçëìÝÀ ÀëßìÀØa ÜÉÚñÖ Àßí Èõ. ÖõÜÞë ÞõÖòIäÞë ìäìåWË ÃðHëùÞõ CÝëÞÜë_ ßëÂíÞõ ßëÉÀíÝ Zëõhëõ 
5Hë Öõ±ùÞõ ìäìäÔ ÉäëÚØëßí±ù çù_5äëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ Éõ ìÞÛëääëÜë_ Öõ±ù çZëÜ 5ñßäëß ×Ýë Èõ.  ±ëäë ±ìÛÞõÖë Éõäë áëÃÖë ÞõÖë fëþí 5ßõåÛë´ 5ËõáÞõ 
xØÝ5ñäóÀÞë ±ìÛÞ_ØÞ.

�ી રોિહત એસ. મહ�તા - ભૂતપૂવ� �મુખ    વષ� 2011-12 જ�મ ◌ઃ ૨૯-૪-૧૯૬૧

ÇõßÜõÞåí5 ±Þõ 5ëáëóÜõLËßí ÕþùçíÉß ÉõÜÞí ÞçõÞçÜë_ äèõ Èõ, ±_Ãþõ° ÛëWëë 5ß ÖõÜÞð_ ÃÉÚÞð_ ÕþÛðIä Èõ ±Þõ çðßÖ ìäåëâ ÇëèÀ 
äÃó Éõ±ù µÛù Àßí åÀÝë Èõ Öõ ÇõQÚßÞë ÛñÖ5ñäó ÕþÜðÂ fëþí ßùìèÖÛë´ ÜèõÖë èëáÜë_ ÍëÝÜ_Í Éäõáßí, ÕþõìåÝç VËùÞ ±ëìËóÀSçÞë 
èùáçõá ìÚ{Þõç, çùìáËõçó çMáëÝß µ5ßë_Ö ±ùÃõýìÞÀ ÂëÖßÞë µI5ëØÞ çë×õ ç_ÀâëÝõáë Èõ. çëÜëìÉÀ µkÐßØëìÝIäÞë ÛëÃ w5õ 
±ùÃõýìÞÀ Âëz 5Øë×ùó äÔð ä5ßëÝ Öõ ÜëËõÞë ÖõÜÞë ÕþÝ‚ù Õþå_çë5ëhë Èõ. 

1989×í ÍëÝÜ_Í ´LÍVËÿí çë×õ ç_ÀâëÝõáë ±õäë fëþí ßùìèÖÛë´ ÜèõÖë ÍëÝÜ_Í µzùÃÜë_ áõçß ËõÀÞùáù°Þù µ5ÝùÃ ÀßäëÞí 5èõá 
ÀßëäÞëß µzùÃ çëèìçÀ ÖßíÀõ ÉëHëíÖë Èõ. ß003Þë äWëó çðÔí Öõ±ù áõçß ÜåíLçÞë ÜõLÝðNõÀÇßí_Ã çë×õ ç_ÀâëÝõáë èÖë. 

ÇõQÚßÞë ±LÝ Øõåù çë×õÞë ìÍMáùÜõËíÀ ç_Ú_Ôù ìäÀçëääëÜë_ ÖõÜÞù Nëâù ÚèðÜñSÝ Èõ. Üð_Ú´ ±Þõ ìØSèí ìV×Ö ìäìäÔ ØõåùÞí ÀùLVÝðá 
±ùìNç çë×õ ÖõÜHëõ Éõ ßíÖõ áëÝõ{Þ ßëAÝð_ Èõ ÖõÞë×í ØìZëHë ÃðÉßëÖÞë Ô_Ôë µzùÃÞõ ÂñÚ ÜùËù NëÝØù ×Ýù Èõ. èëáÜë_ ÇõQÚßÜë_ ÀëÝóßÖ 
hëHëõÝ ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ìÚ{Þõç ÀùÞóçóÞí V×ë5Þë ±õ ÖõÜÞë ¬Íë ßçÞð_ 5ìßHëëÜ Èõ ±õÜ Àèí åÀëÝ. 

ÖõÜÞë ÕþÝ‚ùÞõ ÀëßHëõ á_ÍÞ, Ýð.Àõ., ×ë´áõLÍ Éõäë ØõåùÜë_ ìÚ{Þõç ÍõìáÃõåÞ á´ ÉäëÜë_ ÇõQÚßÞõ çNâÖë ÕþëMÖ ×´ èÖí. äWëó ß015–16 ØßQÝëÞ ×ë´áõLÍÜë_ 
±ëäõá çðßÖ ×ëÞí ÕþùìäLçÞë 100 äWëóÞí µÉäHëíÞë ÀëÝóÀþÜùÜë_ ÖõÜHëõ ÛÉäõáí ±ìÃþÜ ÛñìÜÀëÞõ ÀëßHëõ çðßÖÞë µzùÃ5ìÖ±ùÞõ ±õÀ{íÚíåÞÞë ÜëCÝÜ ¦ëßë 
5ùÖëÞí ÕþùÍÀË ìÍVMáõ ÀßäëÞí µkÐÜ ÖÀ ÕþëMÖ ×´ èÖí. 

Öõ±ùÞí ÕþäòìkÐ±ùÞù TÝë5 TÝë5À Èõ. çðßÖ ÍëÝÜ_Í ±õçùçí±õåÞÞë ÛñÖ5ñäó ÕþÜðÂ, çí.±ë´.±ë´. – Þäí ìØSèíÞë ÉõÜ ±õLÍ Éäõáßí ÞõåÞá ÀìÜËíÞë çPÝ, 
çðßÖ ÉðìÞÝß ÇõQÚß ÇõìßËõÚá ËÿVËÞë ËÿVËí, çðßÖ ìßÜëLÍ èùÜÞë ËÿVËí, çðßÖí ÜùÏ äìHëÀ çÜVÖ 5_ÇÞë çPÝ, ́ ìLÍÝë ìßÞá NëµLÍõåÞÞë çáëèÀëß çìÜìÖÞë 
çPÝ, ìÚþìËå ìÚ{Þõç Ãò5 – ÃðÉßëÖÞë çðßÖ ìßìÉÝÞÞë Àù–±ùìÍóÞõËß ±Þõ Ôí çëµ× ÃðÉßëÖ åõçó ±õLÍ åõçó ÚþùÀçó ìá.Þë ÛñÖ5ñäó ìÍßõÀËß – ±ë Èõ ÖõÜÞí 
±ÞõÀìäÔ ÕþäòìkÐ±ùÞù ±ëÈù ìÇÖëß.

ÖõÜÞë ÞõÖòIäÞë ìÞÂëßÞí åw±ëÖ çðßÖ ÉðìÞÝß ÇõQÚßÞë ÕþÜðÂ 5Øõ×í ×´ èÖí.  ß000Þí çëáÜë_ ÖõÜÞõ ÉõçíçÞù çÜÃþ {ùÞÞù ÀÜá5hë ±õäùÍó ÕþëMÖ ×Ýù 
èÖù. ÛëßÖíÝ ÉõçíçÞí äSÍó Àù_Ãþõç ÚÉõË ÀìÜËíÞë Öõ±ù çPÝ ßèí ÇñÀÝë Èõ. ß003Þí çëáÜë_ ÛëßÖíÝ ÉðìÞÝß ÇõQÚßÞí ÞõåÞá NõÀSËí çõáÞë ÜõQÚß ÖßíÀõ 
±Þõ ß006Þí çëáÜë_ ±õÀõÍÜí Nùß ìÚ{Þõç áíÍßåí5 ±õLÍ ±õÀçáLçÞë ÀùÇ ÖßíÀõ Öõ±ëõ ÀëÜÃíßí Àßí ÇñÀÝë Èõ. Ëÿõ´Þí_ÃÞë ZëõhëÜë_ ÖõÜHëõ ±ÞõÀ äÀóåù5 ±Þõ 
ÕþùÃþëQçÞð_ Àðåâ ç_ÇëáÞ ÀÝðó Èõ. çëá ß015Üë_ ÛëßÖíÝ ÉðìÞÝß ÇõQÚßÞð_ ßëWËÿíÝ ±ìÔäõåÞ Àõ Éõ çðßÖÜë_ ±ëÝùìÉÖ ×Ýð èÖð_ Àõ ÉõÞð_ ÝÉÜëÞ 5Ø çðßÖ ÉðìÞÝß 
ÇõQÚßõ ç_ÛëYÝð_ èÖð_ Öõ ßëWËÿíÝ ±ìÔäõåÞÞë ìÍßõÀËß ÖßíÀõ Öõ±ù±õ ±ÛñÖ5ñäó ÀëÜÃíßí Àßí èÖí. çÜÃþ ØõåÞë 3000 ÉõËáë Éõçí çPÝùÞõ çðßÖ ÚùáëääëÞð_ 
ÛÃíß× ÀëÝó ÖõÜHëõ ÀðåëÃþÖë5ñäóÀ ÀÝ_ðó èÖð_.

ÇõQÚßÜë_ 199ßÞë äWëóÜë_ ÖõÜHëõ ÜõÞõìÉ_Ã ÀìÜËíÞë çPÝ ÖßíÀõ 5ùÖëÞí ÀëßìÀØaÞí åw±ëÖ Àßí èÖí. ìäìäÔ ÀìÜËíÞë ÇõßÜõÞ 5Øõ, Ãò5 ÇõßÜõÞ 5Øõ 5ùÖëÞí 
çõäë±ù ±ëMÝë ÚëØ Öõ±ù ß010–11Þë äWëóÜë_ ÇõQÚßÞë µ5 ÕþÜðÂ ±Þõ ß011–1ßÞë äWëóÜë_ ÇõQÚßÞë ÕþÜðÂ ÚLÝë èÖë. ÖõÜÞë ÕþÜðÂ Àëâ ØßQÝëÞ ÇõQÚßÞí 
Çù×ë ÜëâÞí ±ùìNçÜë_ ÛíWëHë ±ëÃ áëÃÖë ÂñÚ ÜùËí ÀËùÀËí çÉëó´ èÖí. 5ß_Öð Àù´5Hë ìäçÉóÞ ±õ Þäë çÉóÞÞð_ 5èõáð_ 5Ãì×Ýð Èõ ±õ TÝëAÝëÞõ ÇìßÖë×ó 
ÀßíÞõ ±×ëÃ 5ìßfëþÜ ¦ëßë ÂñÚ Ëñ_Àë ÃëâëÜë_ ±ëÂë ÜëâÞð_ ÞäçÉóÞ ÀßíÞõ Öõ±ù±õ ́ ìÖèëç çÉóÝù èÖù. ÇõQÚß ÖõÜÞë ±ë ÕþØëÞÞõ ÀÝëßõÝ 5Hë Ûñáí åÀåõ 
Þìè.

ßùìèÖÛë´, ±ë5Þí ØíCëó çõäëÞù áëÛ äWëùó çðÔí çÖÖ ±Þõ ±ìäßÖ ÜâÖù ßèõåõ Öõäí ±ëåë ±Þõ fëþCÔë ßëÂí±õ Èí±õ.
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åë_Ö ±Þõ ìÜáÞçëß ÕþÀòìÖ, ØßõÀ ìäWëÝÞë ÕþÂß ±PÝëçð, ÚíÉëÞõ ÜëÞ ±ë5í çLÜëÞ ÕþëMÖ ÀßäëÞí çëèìÉÀ ÀâëÞù ÃÉÚ ç_ÝùÃ 
±õËáõ çðßÖ ÜèëÞÃß5ëìáÀë ±Þõ çðßÖ Àáë´ÜõË ËÿVË ¦ëßë ßùÀNõáß NëµLÍõåLç ÕþõìßÖ ßõì{ìáÝLË çíËí{ BáùÚá ÕþùÉõÀË ±_ÖÃóÖ 
çðßÖÞë ÇíN ßõì{ìáÝLç ±ùìNçß ÖßíÀõ ìÞÝðìÀÖ 5ëÜíÞõ çðßÖÞõ ±ë_ÖßßëWËÿíÝ Zëõhëõ ÞëÜÞë ±5ëäÞëß ±Þõ çë×õ çë×õ åèõßÞë 
ìäAÝëÖ ìåZëëÔëÜ – çëäóÉìÞÀ ±õÉÝðÀõåÞ çùçëÝËíÞë ÛñÖ5ñäó ÇõßÜõÞ fëþí ÀÜáõåÛë´ ÝëìiëÀ.

Þäí ìØSèíÞí ÞëVÀùÜ, Üð_Ú´Þí ÀùQMÝðËß çùçëÝËí ±ùN ́ ìLÍÝë, ÀùáÀÖëÞí ́ LVËíËÝðË ±ùN ±õìLÉìÞÝçó, çíËë, çðßÖ çíËí{Lç 
ÀëµìLçá ËÿVË, çõLËß Nùß çùUÝá VËÍí{, çðßÖ ßÀÖØëÞ ÀõLÄ, ìßÞá NëµLÍõåÞ, ÞÜóØ çëìèIÝ çÛë ±Þõ çðßÖ ËõìÞç ÀáÚ çë×õ 
CëìÞq ßíÖõ ç_ÀâëÝõáë fëþí ÀÜáõåÛë´±õ ÛñÖÀëâÞë äWëùóÜë_ ±õá. ±õLÍ Ëí., ìÞ_ÚëÀß ±õÞ°ó ìßçÇó ́ LVËíËÝðË – çÖëßë  – ÜèëßëWËÿ, 
ÕþùÉõÀË ÜõÞõÉÜõLË À_5Þí – çìäóçíç Õþë. ìá., Ü_ðÚ´ çë×õ ÀëÝóßÖ ßèíÞõ TÝäçëìÝÀ ±ÞðÛäÞð_ Ûë×ð Úë_CÝð_ ±Þõ ÈõSáë ß3 äWëó×í 

±ùËùÜõåÞ ÀLçSËí_Ã À_5Þí Üë´Àþù ́ LÎÜõýåLç Õþë. ìá.±Þõ ±õÞ°ó ìßçÇó ÃíSÍ Õþë. ìá.Üë_ ÍëÝßõÀËßÞù èùtù Ôßëäõ Èõ. 

1984Üë_ ±ë´.±ë´.Ëí. Üð_Ú´×í ±õÜ.ËõÀ. (±õÞ°ó çíVËQç ±õìLÉìÞÝßí_Ã)Þí ìÍÃþí èë_çá ÀßíÞõ çðßÖÞõ ÀÜóÛñìÜ ÚÞëäí çðßÖÞí ±úzùìÃÀ ÉÃÖÞí 
çäùóEÇ ç_V×ë Ôí çÔÞó ÃðÉßëÖ ÇõQÚß ±ùN ÀùÜçó ±õLÍ ́ LÍVËÿíÞð_ çðÀëÞí 5Ø ç_ÛëâÖë 5èõáë ÖõÜHëõ ±ë ÇõQÚßÞë µ5 ÕþÜðÂ, Ãò5 ÇõßÜõÞ, ÀìÜËí ÇõßÜõÞ 
çìèÖÞë ìäìäÔ èùtë±ù åùÛëäí èùtëÞí ÃìßÜë äÔëßí èÖí.

ÇõQÚß µ5ßë_Ö çí.±ë´.±ë´., ́ LÍù–ÉÜóÞ ÇõQÚß ±ùN ÀùÜçó ±Þõ ́ LÍù–±ÜõìßÀÞ çùçëÝËíÞë ìäìäÔ ÀëÝùóÜë_ ÝåVäí ÝùÃØëÞ ±ëMÝð_.

Öõ±ù çëÇë ±×óÜë_ çðßÖÜë_ ßèõÖë V×ëìÞÀ ±ë_ÖßßëWËÿíÝ TÝìÀÖIä Èõ. äWëó ß005Üë_ ÜõÞõÉÜõLËÞë ±PÝëç ±×õý Éë5ëÞ çßÀëßõ ÖõÜÞõ VÀùáßåí5 ±ë5í èÖí. 
Àáë´ÜõË ÇõLÉ ±_ÖÃóÖ ìäìäÔ ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ÀùLÄßLçÜë_ çðßÖÞð_ ÕþìÖìÞìÔIä ÀÝðó èÖð_. ßùÀNõáß NëµLÍõåÞ – Ýð.±õç.±õ.Þë ÞõÉë èõÌâ ßìÇÖ ±õìåÝÞ ìçËí{ 
Àáë´ÜõË ßõì{ìáÝLç ÞõËäÀó ±_ÖÃóÖ Öõ±ùÞí 5ç_ØÃí ×Ýõá Èõ. ÖõÜHëõ ́ _BáõLÍ, ÉÜóÞí, Éë5ëÞ, äõSç, ìäÝõÖÞëÜ, ìç_Ãë5ùß, ×ë´áõLÍ, ÍõLÜëÀó, NþëLç, VäíÍÞ, 
Çë´Þë, ´LÍùÞõìåÝë, èù_ÃÀù_Ã, LÝð{íáõLÍ, ÜùßõìåÝç ±Þõ ±ÜõìßÀë Éõäë ØõåùÞí ÜðáëÀëÖ ØßQÝëÞ ìäìäÔ ÀùLÎßLç Ö×ë ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ÕþØåóÞùÜë_ èëÉß 
ßèí ØõåÞð_ ÕþìÖìÞìÔIä ÀÝð* Èõ.

çðßÖ ÜèëÞÃß5ëìáÀëÞí çë×õ ßèíÞõ ÇõQÚß ¦ëßë CëùÍØùÍ ßùÍ ìV×Ö ÞÜóØ áëÝÚþõßí ÂëÖõ Çëáí ßèõá çëìèìIÝÀ ÕþäòìkÐÞë 5ëÝëÞë ìåS5í ±õäë fëþí ÀÜáõåÛë´ 
ÝëìiëÀÞë äë_ÇÞ, 5äóÖëßùèHë ±Þõ ËõÀÞùáù° ßçÞë ìäWëÝù Èõ.

±ë5 ÇõQÚßÞë ÛñÖ5ñäó ÕþÜðÂ Èù ÖõÞù ÇõQÚßÞõ Ãäó Èõ.

ÀLVËÿÀåÞ – èùËá – ËõZËë´áÞë ìhëìäÔ ZëõhëùÞõ çNâÖë5ñäóÀ çß Àßí ÇñÀõá ÖIÀëáíÞ ìÞäòkë ÕþÜðÂ fëþí ÜèõLÄÛë´ ÀÖëßÃëÜäëáë±õ 
5ùÖëÞë Ô_ÔëÀíÝ ±Þõ çëÜëìÉÀ ZëõhëÞë Úèùâë ±ÞðÛäÞõ ÀëßHëõ ìÜhë äÖóðâÜë_ 5ùÖëÞð_ ±ëÃäð ±Þõ ±Þõv_ V×ëÞ µÛð ÀÝðó Èõ, ÉõÞù 
çíÔù áëÛ ÇõQÚß ±ùN ÀùÜçóÞõ ×Ýù èÖù.

ÚõîÀí_Ã ±Þõ ßëÉÀëßHëÜë_ ÛñÖÀëâÜë_ ÀëÌð_ ÀëÏí ÇñÀõá fëþí ÜèõLÄÛë´ ÀÖëßÃëÜäëáëÞë äÖóÜëÞ ±Þõ ÛñÖ5ñäó ßëÉÀíÝ ÜèëÞðÛëäù, 
±ë´.±õ.±õç.–±ë´.5í.±õç.–±ë´.±ëß.±õç. ±ìÔÀëßí±ù çë×õÞë CëìÞq ç_Ú_ÔùÞõ ÀëßHëõ Ô_Ôë µzùÃÞí çÜVÝë±ùÞí ÝùBÝ Ü_Ç 
5ß ßÉñ±ëÖ ÜëËõÞð_ ÜùÀâð_ ÜõØëÞ ÜYÝð_ èÖð_.

±ÞõÀìäÔ ÀëÝóÀþÜù, çõìÜÞëßù, 5ìßç_äëØù, ÞùáõÉ ìçßí{, äÀóåù5, ÀùLNßLçëõ ¦ëßë ÖõÜHëõ ÇõQÚßÞí ÕþäòìkÐÞõ °ä_Ö ßëÂí èÖí. 

hëHë ÜùËë ÃÉëÞë ±õÀ{íÚíåÞù – V5ëÀóá ß015 (äëÝÚþLË ÃðÉßëÖÞí äòìkëÞë ÛëÃ w5õ), ±ùËù ±õZ5ù ß015, çíËõZë ß015 ±Þõ Üìèáë çëèìçÀù ÜëËõ 
ìÚ{Þõç Üõáë µ5ßë_Ö ìäÜõÞ ±õLËßìLÝùß ±õÀ{íÚíåÞëõ ¦ëßë µzùÃ çëèìçÀùÞõ 5ùÖëÞí ÕþùÍÀË ÝëõÉÞë áùÀù çðÔí 5èù_ÇëÍäëÞí µkÐÜ ÖÀ 5ñßí 5ëÍí èÖí.

×ë´áõLÍ çë×õÞë ç_Ú_Ôù ìäÀçëääëÜë_ 5èõá Àßí ×ë´áõLÍ NõåÞ åù Þð_ V5ëÀóá ß015 ØßQÝëÞÞð_ ±ëÝùÉÞ çNâÖÜ ßèÝð_. 

1950Üë_ 5ëËíØëß 5ìßäëßÜë_ ÉLÜõá fëþí ÜèõLÄÛë´ ÀÖëßÃëÜäëáë èëáÜë_ çëÔÞë ±õÉÝðÀõåÞ ËÿVËÞë ÕþÜðÂ ÖßíÀõ (1973×í Öõ±ù±õ ±ë åöZëìHëÀ ç_V×ë 
çëÔÞë ±õÉÝðÀõåÞ ËÿVËÞë Ü_hëí ÖßíÀõ 5ë_Ç äWëó çðÔí ÉäëÚØëßí ç_Ûëâí èÖí ±Þõ IÝëß×í ±ëÉ ìØÞ çðÔí Öõ±ù Öõ ËÿVËÞë ÜðÂ Èõ), ÛëßÖíÜöÝë ÜõÜùßíÝá 
NëµLÍõåÞÞë V×ë5À ËÿVËí ±Þõ ÜðÂ ÖßíÀõ (èëáÜë_ ±ë ËÿVË ÛßÖ ÀõLçß èùìV5Ëá ±Þõ ìÞßëáí ÜõÜùßíÝá ßõÍíÝõåÞ çõLËßÞð_ ç_ÇëáÞ Àßõ Èõ.), Çë´SÍ äõSNõß 
çùçëÝËíÞë µ5 ÜðÂ ÖßíÀõ, ±S5ë Ýð× ±õLÍ V5ùËóç çõLËßÞë ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ, ±_ìÚÀëìÞÀõÖÞ ÜõÍíÀá ËÿVË – fëþí Àõ. 5í. ç_Cëäí èùìV5ËáÞë äë´ç ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ, 
ÀÖëßÃëÜ ìV×Ö ÜèëÉÞ ±Þë× ±ëfëþÜÞí ±õÀ{íÀÝðËíä ÀìÜËíÞë çPÝ ÖßíÀõ Õþå_çÞíÝ ÀëÜÃíßí ÚÉëäí ßèÝë Èõõ. 

äÖóÜëÞ çÜÝÜë_ äöfÞùØõäí Ãò5 ÖßíÀõ ßíÝá ±õVËõË çõÀËßÜë_ ±Þõ çë5ðÖëßë ìV×Ö èùËá ìåS5í ́ LËßÞõåÞá ìßçùËóÞë ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ Öõ±ù çìÀþÝ Èõ. µ5ßë_Ö 
èëáÜë_ Öõ±ù çðßÖÜë_ çèëßë ØßäëÉë ìV×Ö ±õ.5í.±õÜ.çí. ÜëÀõýËÞí ÚëÉðÜë_ Në´ä VËëß èùËáÞë ìÞÜëóHë ÀëÝóÜë_ TÝVÖ Èõ. 

ÖõÜÞë µtëkÐ  ÕþØëÞ ÜëËõ ÇõQÚß è_Üõåë ÖõÜÞõ ÝëØ ßëÂåõ.

fëþí ÜèõLÄÛë´ ÀÖëßÃëÜäëáë – ÖIÀëáíÞ ìÞäòkÐ ÕþÜðÂ äæý Ñ 2014-15 ÉLÜ Ñ 01-04-1950
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lí ÇoÄÀëoÖ åëoìÖáëá Éßíäëáë

çí.±õç.Þë èðáëÜHëë ÞëÜ×í ±ùâÂëÖë lí ÇoÄÀëoÖÛë´ Éßíäëáë ±õËáõ ÔíßÃoÛíß TÝì@ÖIä ±Þõ ÇíäËë´×í ÀëÝý À´ ßíÖõ ÕñHëý 
Àßí åÀëÝ ÖõÞí °äÖí½ÃÖí ìÜåëá. TÝäçëÝõ ÇëËýÍý ±õÀëµLËLË ±õËáõ ÃHëÖßíÜëo Õëyë, ÉõÞõ ÀëßHëõ ÖÜëÜ ÀëÝý¿Üù ±Þõ 
±õ@{íÚíåÞùÜëo×í ÞÎù À´ ßíÖõ Àßí åÀëÝ Öõ ÖõÜHëõ çëìÚÖ ÀßíÞõ ÚÖëTÝðo.

çðßÖ ´LËßÞõåÞá ±õÀ{íÚíåÞ ±õLÍ ÀLäõLåÞ çõLËß ÂëÖõ çëÀëìßÖ MáõËíÞÜ èëõáÞð_ µØûCëëËÞ ÖõÜÞë äæýÜë_ ×Ýð_ ±Þõ ±ë 
µØûCëëËÞ ÜëËõ Öõ çÜÝÞë ÀëõÜçý ìÜìÞVËß ±Þõ èëáÞë ÞëHëë_ Ü_hëí líÜÖí çíÖëßÜHë° ÇõQÚßÞí ÜðáëÀëÖõ ±ëTÝë èÖë. Öõ±ëõ 
ÕþÜðÂ ÚLÝë IÝëßõ ÖõÜÞð_ ìä{Þ èÖð_ Àõ äæýÞë ±_Ö çðÔíÜë_ ÂñÚ ßíÕõßÙÃ Üë_ÃÖë ±õç±ëßÀõ èëõá ±Þõ ±õçÕíÚí èëõáÞð_ ÕðÞÑìÞÜëýHë 
Àßäð_. ÕëõÖëÞí äÃÞëõ µÕÝëõÃ ÀßíÞõ ÕíÕSç ÚõîÀ Õëçõ×í ±Þõ lí Ãëõìä_ØÛë´ ÔëõâìÀÝë Õëçõ×í ÜëÖÚß ØëÞ ÕþëMÖ Àßí ±õç±ëßÀõ 

èëõáÞëõ ìÉHëëõ©ëß ÕñHëý ÀÝëõý ±Þõ ±õç.Úí.Úí. èëõáÞë ìÉHëëõý©ëßÞð_ ÀëÝý ÖõÜÞë äæýÜë_ åv ×Ýð_, Éõ lí Úí.±õç. ±Ãþäëá°Þë çÜÝÜë_ ÕñHëý ×Ýð_.

±õ@{íÚíåÞùÞí èëßÜëâë ÇõQÚßÞí ÕßoÕßë ÜðÉÚ ÖõÜÞë äæýÜëo ÕHë Çëáð É ßèí. 

Öõ±ëõ FÝëßõ ÕþÜðÂ èÖë IÝëßõ ±õÀ äëÖÞð_ Öõ±ëõ Çëõyç KÝëÞ ßëÂÖë èÖë Àõ ±õÀ ìØäç ØßQÝëÞ ±õÀ É ÀëÝý¿ÜÞð_ ±ëÝëõÉÞ ×äð_ ½õ´±õ Àõ Éõ×í ÕþÜðÂ ÕëõÖõ 
±ë ÀëÝý¿ÜÜë_ ç_ÕñHëý çÜÝ èëÉß ßèí åÀõ ±Þõ ÕëõÖëÞë iëëÞÜë_ äÔëßëõ ÀßíÞõ äÔëßõ çëßë ÕìßHëëÜëõ çÜëÉ ±Þõ ÇõQÚßÞõ ±ëÕí åÀõ. ÖõÜÞí ìäìåWËÖë ±õ 
èÖí Àõ Õhë TÝäèëßÞëõ åOØõåOØ Öõ±ëõ äë_ÇÖë èÖë ±Þõ ±õ Õhë TÝäèëßÞë ÉäëÚ ±ëÕäëÜë_ Àëõ´ÕHë ÕþÀëßÞë ÂëõËë åOØëõ Þìè äÕßëÝ ½Ý ÖõÞð_ Öõ±ëõ 
±ÇñÀ KÝëÞ ßëÂÖë èÖë.

çëäýÉìÞÀ ±õFÝðÀõåÞ çëõçëÝËíÞë ÇõßÜõÞ ÕØõ Úõ äæý ÝåVäí ÀëÜÃíßí ÀßíÞõ çëäýÉìÞÀ ±õFÝðÀõåÞ ÝðìÞäìçýËíÞí V×ëÕÞëÜë_ ÕHë ÖõÜÞëõ Îëâëõ ÞëõîÔÞíÝ 
ß�ëëõ. ÛñÖÀëâÜë_ É^ìÞÝß ÇõQÚß Éõäí ç_V×ëÜë_ ÞõI²IäÞë ÕëÌ åíÂíÞõ ÖõÜHëõ ÕëõÖëÞí ÝðäëÞíÞð_ CëÍÖß ÀÝðý èÖð_, Éõ ÖõÜÞõ ÇõQÚßÞë ÕþÜðÂ ÀëâÜë_ ÂñÚ ÀëÜõ 
áëBÝð_ èÖð_.

ÃÉÚÞí ÀëõÌëçñ{ ÔßëäÖë lí çí.±õç. ÉßíäëâëÞë ÀëÝýÀëâÞõ áëõÀëõ èÉ\ ÕHë ÝëØ Àßõ Èõ.

lí Úí. ±õç. ±ÃþäëáÞë èðáëÜHëë ÞëÜ×í ±ùâÂëÖë lí ÛäëÞíÕþçëØ äíß ÞÜýØ ØìZëHë ÃðÉßëÖ ÝðìÞäìçýËíÞë ÃùSÍ ÜõÍëáíVË 
Èõ. ÝðìÞäìçýËíÞí ìçLÍíÀõËÜëo ±öìÖèëìçÀ ìÞHëýÝù áõäÍëääëÜëo ÖõÜÞí ÛñìÜÀë ÂñÚ ±çßÀëßÀ ßèí èÖí.

Úí. ±õç. ±õËáõ çoÚoÔùÞë ÜëHëç, Úí. ±õç. ±õËáõ çoÕÀùýÞë ÜëHëç, Úí. ±õç. ±õËáõ ßëhëõ Þìè ÕHë ìØäçõ ÜùËë ÜùËë çÕÞë ÉùÖë 
ÜëHëç ±Þõ Öõ×í É ±å@Ý ±õäë ÀëÜù ÖõÜHëõ ÀßíÞõ ÚÖëTÝë. çÜòì©, ÞëÞÕðßë ìÚSÍíoÃÞðo ÞìäÞíÀßHë ±Þõ ±ëÔðìÞÀßHë ÖõÜÞë 
ÀëÝýÀëâÜëo ×Ýðo.

±ÂÚëßëõ ±Þõ Ëí.äí. ÇõÞáëõÞë ÜëKÝÜ×í áëõÀëõ çðÔí ÕèëõîÇíÞõ ÜëõËí ÀëõLÎßLçëõÞð_ ±ëÝëõÉÞ ±Þõ ±ë ÖÜëÜ ÀëÝý¿ÜëõÜë_ ÛßÇÀ 
èëÉßí ±õ ÖõÜÞë äæýÞí ±ÛñÖÕñäý ìçì©. Øß ÜìèÞõ ÜëõËí ÀëõLÎßLçëõÞð_ ±ëÝëõÉÞ ÀßíÞõ ÇõQÚßÞõ ÉÞ ÉÞ çðÔí ÕèëõîÇëÍäëÜë_ ÖõÜÞëõ 

Îëâëõ ±ì¦ìÖÝ ß�ëëõ. äæýÞëõ ±õÀ ÕHë ìØäç Âëáí Þìè ½Ý Öõ ßíÖõ iëëÞäÔýÀ ÀëÝý¿Üëõ Öõ±ëõ ÀßÖë É ß�ëë_ ±Þõ ÖõÞë ×Àí µzëõÃëõÞõ Þäë Þäë iëëÞÞí Õþëì� 
×´. ÀëÝý¿ÜëõÜë_ ÕñßÖí èëÉßí ×ëÝ ±Þõ Éõ ÀëÝý¿Ü ÉõÜÞë ÜëËõ Ýëõ½Ýëõ èëõÝ Öõäëõ É äÃý Öõ ÀëÝý¿ÜÜë_ èëÉß ßèõ ÖõÞí ÕñßÖí Àëâ° ÖõÜHëõ ßëÂí, ±ëÜ 
ÖõÜHëõ ÂñÚ ËëÃõýË Úõ´{ ÀëÜ ÀÝð*.

ÇõQÚßÞõ ÃùSÍ, MáõËíÞÜ ±Þõ ÕþíìÜÝÜ çPÝùÞí åw±ëÖ Àßëäí ±ëÕÞëß TÝìÀÖIä ±õËáõ Úí. ±õç. ±Ãþäëá ±Þõ IÝëß ÕÈí ±ë ÀëÝýÝëhëë ìÞßoÖß Çëáí 
ßèí Èõ, ±õËáõ Àõ ÖõÜHëõ áíÔõáë ìÞHëýÝù ÀõËáë çëÇë èÖë Öõ ÖõÜÞí ÀëÝýÝëhëë Õß×í ÎìáÖ ×ëÝ Èõ.

ÖõÜÞë äæýÜë_ ±PÝëç ç_åëõÔÞëõ ÂñÚ ×Ýë, Éõ ÂñÚ ÀëÜ áëBÝë. ÍõËë µÕß ÖõÜHëõ ÂñÚ ÀëÝý ÀÝð*. Öõ±ëõ ±õäð_ VÕWËÕHëõ ÜëÞÖë èÖë Àõ ÍõËë×í ÖÜõ ØðìÞÝë °Öí 
åÀëõ Èëõ. çßÀëßÞõ ÕHë Àëõ´ÕHë ìäÀëç ÀÝëý ÜëËõ ÍõËëÞí Éwß èëõÝ Èõ ±Þõ ±õ ÍõËë ½õ ÖÜõ çßÀëßÞõ ÇõQÚßÞë ÜëKÝÜ ×Àí ±ëÕí åÀëõ Öëõ çßÀëß Õëçõ×í 
´ãEÈÖ ÕìßHëëÜëõ Üõâäí åÀëõ Èëõ.

çÜòì© ÜõÃõì{ÞÞðo äæùý çðÔí çoÕëØÞ ÀßÞëß lí Úí. ±õç. ±Ãþäëáõ ±ë ÜõÃõì{ÞÞõ ÇõQÚßÞë ±ëØåý ±Þõ µkëßØëìÝIäÞðo ÕþìÖìÚoÚ ÀßëäÖðo ØÕýHë çëÇë 
±×ýÜëo ÚÞëTÝðo.  

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂ ÖßíÀõ Öõ±ëõ ÇõQÚßÜë_ èÉ\ ÕHë ÂñÚ çì¿Ý Èõ. èëáÜë_ ÇõQÚß ±Þõ ÇõQÚß ÕþõìßÖ ËÿVË ÖõÜÉ çëßÞë ±ÞõÀ ÜèIäëÀë_Zëí ±ëÝëõÉÞëõ ±ëäí ßèÝë 
Èõ, ÖõÜë_ ÖõÜÞí ÕþÜðÂ ÛñìÜÀë Èõ.

áõÂÞÀëÝýÜëo Öõ±ù ÂñÚ Üëìèß ±Þõ Öõ×í ÇõQÚßÞë çäëôÃí ìäÀëçÜëo ÖõÜÞù Îëâù ÂñÚ ÜùËù ß�ëù.

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ 2015-16

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ 2016-17      ÉLÜ Ñ 26 ÞäõQÚß, 1946lí ÛäëÞíÕþçëØ åoÛðØÝëâ ±Ãþäëá 

ÉLÜ Ñ 13 ÜëÇý, 1946 

SAMRUDDHI >> OCT. '22 / 094



lí Õí. ±õÜ. åëè

ÖõÜÞë äæýÜëo °.±õç.Ëí.Þù ±Üá åw ×Ýù. çÜÃþ äæý ØßQÝëÞ ÀõLÄ çßÀëß ¦ëßë ÜñÀäëÜëo ±ëäõáí °.±õç.Ëí.Þí 
ÉùÃäë´±ùÞõ çÜÉäëÜëo ±Þõ çÜ½ääëÜëo, ÖõÞë çðÔëßë±ù çñÇääëÜëo ±Þõ ±ë ÉùÃäë´±ùÞõ ÉÞ ÉÞ çðÔí ÕèùoÇëÍäëÜëo 
ÇõQÚßÞù Îëâù ÂñÚ ÞùoÔÕëhë ß�ëù.

°.±õç.Ëí.Þë ±ÜáíÀßHë ÚëØÞí ´ÞÕðË ËõZë ¿õìÍË, ´ äõ Úíá ±Þõ ±Üá ÕñäõýÞë VËùÀÞí ËõZë ¿õìÍË Éõäí ÚëÚÖù ±Þõ 
çßÀëßlíÞë çoÚoìÔÖ ìäÛëÃùÞõ ±äÃÖ Àßëäí ±õÜÞí çÜVÝë±ùÞù µÀõá åùÔäëÜëo ÜØØwÕ ×äëÞðo ÀëÜ ÕHë ÇõQÚßõ ÀÝðô.

TÝäçëÝõ ÇëËóÍó ±õÀëµLËLË ±õËáõ ÂñÚ ÇíäËë´ÕñäýÀ ÀëÜ Àßäë ËõäëÝõáë. ÇõQÚßÞë ÛñÖÀëâÞë ±ÞõÀ ÕþfÞëõ ìäìäÔ ìäÛëÃëõ 
çë×õ ÕõLÍÙÃ èÖë, Öõ ÕõLÍÙÃ ÀëÝëõýÞõ ±_ìÖÜ VäwÕ ±ëÕäë ÜëËõ Öõ±ëõ çÖÖ ÀëÝýåíá ßèÝë. ÇëËóÍó ±õÀëµLËLË èëõäëÞõ ÀëßHëõ Öõ±ëõ 

ÕëõÖëÞë ÀáëÝLË ×Àí ÖÜëÜ Ô_Ôë-µzëõÃëõÞë ç_ÕÀóÜë_ ßèõÖë èëõäëÞõ ÀëßHëõ Ô_Ôë-µzëõÃÞë ÕþfÞëõÞë çÜÉäëÜë_ ÖõÜÞí À<åâÖë èÖí. ÖõÜÞë TÝìÀÖÃÖ 
ç_Ú_ÔëõÞõ ÀëßHëõ çßÀëßÞë ìäìäÔ ìäÛëÃëõÜë_ ØìZëHë ÃðÉßëÖÞë Ô_Ôë-µzëõÃÞë ÕþfÞëõÞõ äëÇë ±ëÕäëÜë_ ÇõQÚßÞõ ÂñÚ É çßâÖë ßèí, ±õËáð_ É Þìè ±ë 
ÕþfÞëõÞë ìÞßëÀßHëÜë_ ÕHë ÖõÜÞí ÛñìÜÀë Õþå_çÞíÝ ßèí.

Ò±ëõ Û´áëÓ, ±õ ÖõÜÞëõ ìÕþÝ åOØ ±Þõ ±ë åOØ ×Àí Öõ±ëõ ÚÔëÞõ ÕëõÖëÞë ÀßíÞõ ßèÝë. ÒÕí.±õÜ.ÓÞë èðáëÜHëë ÞëÜ×í ±ëõâÂëÖë ÕþìäHëÇ_Ä Üñâ°Ûë´ 
åëèõ Òèð_ È\_ Þõ, ìÇ_Öë Þèí Àß ±ëÃâ äÔÓ Éõäë äëÀÝëõ ×Àí çëöÞõ ìèoÜÖ ±ëÕÖë ±Þõ ±ëÃâ äÔäëÜë_ çèëÝÛñÖ ×Öë. ÇõQÚßÜë_ ßëõÉ ±ëäÖë IÝëßõ çëö×í 
Õèõáë ÖÜëÜ VËëÎÞõ ÜâíÞõ ÒÉÝ líÀòWHëÓ ±Þõ ÒÀõÜ Èõ Û´áë Àõ ÚõÞÓ ÀèíÞõ ÕëõÖëÞë ÀëÝýÞí åw±ëÖ ÀßÖë èÖë ±õ ÖõÜÞí ±ëÃäí ìäìåWËÖë èÖí.

ÀëÝý¿ÜÞí ÃðHëäkëë ÜëËõ Öõ±ëõ ÂñÚ çÛëÞ èÖë. ÇõQÚß ×Àí Éõ Àëõ´ ÀëÝý¿Üëõ ×ëÝ ÖõÞë ×Àí ÖõÞë ç_Ú_ÔÀÖëý±ëõÞõ ÎëÝØëõ ×äëõ É ½õ´±õ Öõäí ÖõÜÞí 
ìäÇëßÔëßë èÖí. ÉõËáð_ Àßëõ ÖõËáð_ ÕHë çëv_ É Àßëõ ±õäëõ ÖõÜÞëõ ±ëÃþè ßèõÖëõ èÖëõ.

VÕëÀýá ÚíËðÚí Þí åw±ëÖ ÖõÜÞë äæýÜëo ×³. µzùÃ, ÒäíÓ °.±õÎ.±ëß.±ëß.çí. ¦ëßë ËõZËë´á Õäý ±ë ÖÜëÜ ÖõÜÞë äæýÞë ÜðAÝ ±ëÀæýHëù.

ÃðÉßëÖÞí ÖÜëÜ ÇõQÚß ±ùÎ ÀùÜçý ±õÀ ÜoÇ Õß ±ëäí äõÕëß-µzùÃÞõ áÃÖí ßÉñ±ëÖù Àßí åÀõ ±õ ±ëåÝ×í ßÇëÝõáí ßí°ÝùÞá ÇõQÚßÜëo ØìZëHë 
ÃðÉßëÖÞðo ÕþìÖìÞìÔIä ÀßäëÞí ÖÀ ÇõQÚßÞõ ÖõÜÞë äæýÜëo Üâí ±Þõ ßí°ÝùÞá ÇõQÚßÞí ìÜËíoÃù ÝùÉäëÞí ÕHë ÖÀ Üâí. ±õ É ßíÖõ ìäÍíÝù 
ÀùLÎßLçíoÃ ¦ëßë ÕHë ÚÔí ÇõQÚß çoÕÀýÜëo ßèõ ±õäí ÃùÌäHë ÕHë ÖõÜÞë É äæýÜëo ×³ åÀí.

lí èõÖá vÜõLÄÛë´ ÜèõÖë, çÞõ 1998 ×í ÇõQÚß çë×õ çì¿ÝÕHëõ ç_ÀâëÝõáë Èõ. äæý 2009-10 Üë_ ÇõQÚßÞë ÜëÞØû Ü_hëí ±Þõ 
äæý 2017-18 Üë_ ÇõQÚßÞë µÕÕþÜðÂ ÕØõ ìÚßë° äæý 2018-19 Üë_ ÕþÜðÂ ÚLÝë. ÖõÜÞë çÜÝÃëâëÜë_ ØõåÞë ±ÞõÀ 
ßëÉÀíÝ ±ëÃõäëÞëõ±õ ÇõQÚßÞí ÜðáëÀëÖ áíÔí. ÖõÜÞí çÇëõË ßÉ^±ëÖÞõ ÀëßHëõ ±ë ÖÜëÜ ÜèëÞðÛëäëõÞë Öõ±ëõ ÕþíìÖÕëhë ÚLÝë 
±Þõ FÝëßõ FÝëßõ ÕHë ±ë ÜèëÞðÛëäëõ èÉ\ ÕHë ÇõQÚßÞí ÜðáëÀëÖ áõ Èõ IÝëßõ ÖõÜÞí çë×õÞë ÛñÖÀëâÞë ç_ÛëßHëë±ëõ ÝëØ Àßõ Èõ.

±ëÂë äæý ØßQÝëÞ Öõ±ëõ ÕþÜðÂ ÖßíÀõ ßëÉÝ, Øõå ±Þõ ìäØõåÜë_ ÎßÖë É ßèÝë. ËÿõÍ ±õLÍ ́ LÍVËÿíÜë_ ßëWËÿíÝ ±Þõ ±ë_Öß ßëWËÿíÝ 
ÀZëë±õ ±ëÝëõìÉÖ ×Öë ±õÀ{íÚíåÞëõÜë_ ÛëÃ á´ ±ëÕHëõ ÕHë ±ë ìØåëÜë_ Àõäí ßíÖõ ÀëÝýßÖ ßèí åÀëÝ ? ÖõÞð_ iëëÞ ±ëÕäëÜë_ 
Öõ±ëõ çÎâ ßèÝë. ßÉ^±ëÖëõÞë ÜëHëç ÖßíÀõ Öõ±ëõ Õ_ÀëÝë.

ÇõQÚßÞë ÕþÜðÂ ÕØõ×í ÞëÞë µzùÃÀëßùÞë ÕþfÞëõÞí çÇùË ßÉñ±ëÖù Ö×ë ÞëÞë µzùÃùÞõ áÃÖí çßÀëßlíÞí ÝùÉÞë±ù ±Þõ ÞíìÖ±ùÞí ½HëÀëßí ÜëËõ 
±ÞõÀ çõìÜÞëßùÞðo çÎâÖëÕñäýÀ ±ëÝùÉÞ Àßí áùÀxØÝÜëo ÕùÖëÞðo V×ëÞ ±oìÀÖ ÀÝðô Èõ.

±õÞ°ý ±õ ÖõÜÞí Àëõß ÀëõQÕíËLçí Èõ. ±õLìÉìÞÝßÙÃ çõÀËßÜë_ Öõ±ëõ çÎâ ÀëßìÀØa Ôßëäõ Èõ. çðßÖ ±õLãLÉÞíÝßÙÃ ìäÀëç ±õçëõçí±õåÞ-çõäëÞë ÕþÜðÂ 
ÖßíÀõ Öõ±ëõ äæý 2008 ×í ±ëÉìØÞ çðÔí ÀëÝýßÖ Èõ. ́ ÞëõäõåÞÞë ZëõhëÜë_ çëõáëß ÇßÂëõ ÖöÝëß Àßí ØõåÞë çäý Õþ×Ü çëõáëß ÇßÂëÞí åëõÔÞë ÕþHëõÖë 
ÚLÝë.

Öõ±ëõ åèõßÞí ±LÝ çëÜëìÉÀ ç_V×ë±ëõ Éõäí Àõ ßëõËßí ÀáÚ ±ëõÎ çðßÖ, Üðäí çÀóá, çðßÖ Øåë líÜëâí äìHëÀ iëëìÖ, çÜVÖ äöWHëä äìHëÀ Õìßäëß, 
Úëáë° ÞÃß èëµìç_Ã Àëõ-±ëõÕßõËíä çëõçëÝËí, äëÝ±õÜçí±õ ±Þõ ÞõÇß ÀáÚÞí çë×õ Öõ±ëõ ç_ÀâëÝõáë Èõ. ßëõËßíÞí Ýðäë ç_V×ë ßëõËßõÀË ìÍVËÿíÀË-
306 Þë ìÍVËÿíÀË ÃäÞýß ÖßíÀõ ÀëÜ ÀßíÞõ ÂñÚ ÞëÞí äÝõ ÜëõË<_ ÀëÌ<_ ÀëÏÝð_ èÖð_.

ØðìÞÝëÞë ÜùËë ÛëÃÞë ØõåùÜëo ÜðçëÎßí Àßí ÖõÜHëõ ÖõÜÞë iëëÞçoäÔýÞÜëo ÀÇëå ßëÂí Þ×í ±Þõ Õþë� Àßõáðo iëëÞ Úí½Þõ ±ëÕäëÞí ÜëÞìçÀÖë ±õ ÖõÜÞðo 
çú×í ÜùËðo ÉÜë Õëçðo Èõ.

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ 2017-18     ÉLÜ Ñ 18 Üõ, 1948 

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ äæý 2018-19     ÉLÜÑ 11 ÍíçõQÚß, 1965 lí èõÖá ±ëß. ÜèõÖë
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lí ÀõÖÞ Øõçë´ 

ÇõQÚßÜëo äæý 2001Üëo çPÝ ÖßíÀõ ÉùÍëÝë. 2009×í çì¿Ý ÚLÝë. ÜõÞõìÉoÃ ÀìÜËíÜëo çÖÖ 9 äæý çðÔí ÇñoËëÝõáë çPÝ 
ÖßíÀõ çõäë ±ëÕí. 2017-18Üëo Â½ÞÇí ÚLÝë, 2018-19Üëo µÕÕþÜðÂ ÚLÝë ±Þõ 2019-20Üëo ÕþÜðÂ ÚLÝë.

±õÍìÜìÞVËÿõåÞ, ÎëÝÞëLç, ìßÕþõ{LËõåÞ, ´äõLËûç ±õLÍ ÕþùÃþëQç ±Þõ ±õ@{íÚíåÞ çõá ¦ëßë äõÕëß-µzùÃ, çõäë±ù ±Þõ 
ßùÉÃëßÞõ áÃÖë ÖÜëÜ ÕþfÞëõ ±PÝëç Àßí ßëWËÿ-ßëFÝ ±Þõ ±ëoÖßßëWËÿíÝ çõìÜÞëß, äÀýåùÕ, ÀùLÀáõä ÖõÜÉ ìØåëçñÇÀ 
äëÖëýáëÕùÞðo ±ëÝùÉÞ ±Þõ çë×õ çë×õ ÝëÞý ±õZÕù, Þäßëìhë ìÚ{Þõç Üõâë, ±õÞ°ý ±õZÕù, VÕëÀýá, çíËõZë, ±ùËù ±õZÕù, ÎñÍ 
±õLÍ ±õÃþíËõÀ ±õZÕù, ±õç.Úí.çí. ìÚ{Þõç ±õZÕù ±Þõ ÒäíÓ ±õ ÖõÜÞë äæýÞë ÜðAÝ çoÛëßHëë Èõ.

ÖõÜÞë äæýÞë ±_Ö ÛëÃÜë_ ÀëõßëõÞë±õ ±ÉÃß ÛßÍëõ áíÔëõ. ÀëõßëõÞë åð_ ? Öõ @ëõ´Þõ ÂÚß ÞèëõÖí. Öë. 22 ÜëÇýÞë ßëõÉ 
áëõÀÍëµÞ åw ×Ýð_ ±Þõ ÖõÞí çë×õ çë×õ ÀõÖÞÛë´ Øõçë´Þí ÀëÜÃíßí äÔð {ÍÕí ÚÞí. ÂñÚ ÇõáõLÉ èÖí, áëõÀëõ Úèëß ÞíÀâÖë ÃÛßëÖë èÖë. ±ÜðÀ 
Çëõyç ÕþÀëßÞë µzëõÃëõ ½õ ÖßÖ Çëáð Þèí ×ëÝ Öëõ ±ÞõÀ äVÖð±ëõÞí ±ÈÖ ÕÍõ Öõäí ÛÝ_Àß ±Þõ ìäÀßëâ ÕìßãV×ìÖÞð_ çÉýÞ ×Ýð_ èÖð_. ÀõÖÞÛë´±õ 
ÕëõÖëÞí ÇõQÚß ÕþÜðÂ ÖßíÀõÞí äÃÞëõ µÕÝëõÃ ÀßíÞõ ±ë µzëõÃëõÞõ Çëáð ÀßëTÝë.

ÀëõßëõÞëÞõ ÀëßHëõ ÇõQÚßÞí çÜÃþ ±ëõìÎçÞõ ±ëõÞáë´Þ Àßí ØõäëÜë_ ±ëäí. ÇõQÚßÞë VËëÎÞë ÖÜëÜ çPÝëõ Cëßõ×í äÀó ÁëõÜ èëõÜ ÀëÜ Àßäë Ü_Íí ÕÍÝë. 
ÉõÜ ÉõÜ áëõÀëõÞõ VäV×Öë ±ëäÖí Ã´ ÖõÜ ÖõÜ ±ëõÞáë´Þ ÀëÝý¿Üëõ åw ×Öë ÃÝë ±Þõ ÞëõáõÉ åõßÙÃÞë 100 ×í ÕHë äÔð ÀëÝý¿ÜëõÞð_ ±ëÝëõÉÞ ÀßíÞõ 
ÇõQÚßÞõ åèõßÞë áëõÀëõÞë Cëßõ Cëß V×ëÞ ±Õëäí ØíÔð_. ±ë çÜÝÃëâëÜë_ è½ßëõ ÀëÜØëßëõ ±ÇëÞÀ áëõÀÍëµÞ ½èõß ×´ ÉäëÞõ ÀëßHëõ åèõß ÈëõÍí 
ÇëSÝë Éäë Üë_ÃÖë èÖë, Õß_Öð ØõåTÝëÕí áëõÀÍëµÞÞõ ÀëßHëõ Àëõ´ Àåõ É´ åÀõ ÖõÜ ÞèëõÖð_. Úí° ÖßÎ µzëõÃëõ ÕHë Ú_Ô èëõäëÞõ ÀëßHëõ ±ë µzëõÃëõÜë_ 
ÀëÜ ÀßÖë ÀëßíÃßëõÞõ çëÇääë ±Þõ Öõ±ëõÞõ Âëäë-ßèõäëÞí TÝäV×ëÞë ÕþfÞëõ ÕHë ìäÀË ×Öë ÉÖë èÖë. Öõäë çÜÝõ ÇõQÚß ±ëõÎ ÀëõÜçõý ÕëõÖëÞë 
ÖÜëÜ µzëõÃÕìÖ±ëõÞõ ±ë ÀëÜ ±ëÕb_ É Èõ ±õäð_ çÜ½äí ÀëÜØëßëõÞõ çëÇäí áíÔë, Þìè Öëõ ÀëÝØë ±Þõ TÝäV×ëÞë Úèð ÜëõËë ÕþfÞëõ µÛë ×´ åÀÝë 
èëõÖ. äÍëÕþÔëÞlíÞí ßëèÖ ìÞìÔ µÕßë_Ö è½ßëõ ÀëßíÃßëõ ÛñAÝë Þìè ßèõ Öõ ÜëËõ ÇõQÚßõ Àßõáí TÝäV×ë äæëõý çðÔí µzëõÃ ÉÃÖ ÝëØ ßëÂåõ.

äÖýÜëÞÜë_ Öõ±ëõ çëäýÉìÞÀ ±õFÝðÀõåÞ çëõçëÝËíÞí ÜõÞõìÉ_Ã ÀìÜËíÞë çPÝ ÖßíÀõ Õþå_çÞíÝ ÀëÜÃíßí Àßí ßèÝë Èõ. ±Þëìäá çÜëÉÜë_ Öõ±ëõÞí 
çì¿Ý ÛëÃíØëßí Èõ. ÛñÖÀëâÜë_ Àáß ÀõìÜÀá ±õçëõçí±õåÞÞë ÕþÜðÂ ÕØõ µFÉäâ ÀëÜÃíßí Àßí èÖí.

ÒÜö ±Àõáë èí Çáë ×ë ½ìÞÚ-±õ-Üoì{á ÜÃß, áùÃ çë× ±ëÖõ ÃÝõ ±úß Àëßäë ÚÞÖë Ã±ëÓ

ÀëõßëõÞëÞë ç_¿ÜHë Àëâ ØßQÝëÞ ìØÞõåÛë´Þëõ ÀëÝýÀëâ åw ×Ýëõ ±Þõ ÀëõßëõÞëÞë áÃÛÃ ±_Ö çðÔí ÖõÜÞëõ ÀëýÀëâ çÜëMÖ ×Ýëõ 
±Þõ Öõ ÈÖë_ ÕHë çßÀëß çÜZë ßÉ^±ëÖëõÞëõ ÕìßHëëÜáZëí Øëõß ±ìäßÖ ÇëSÝëõ. Üìèáë±ëõÞõ ±ëIÜìÞÛýß ÚÞëääë ÜëËõÞë 
ÛßÇÀ ÕþÝIÞëõ ÇõQÚßÞí áõÍí{ äÙÃ ×Àí ÖõÜÞë ÀëÝýÀëâ ØßQÝëÞ ×Ýë. ÇõQÚßÞë çëÜëìÉÀ µkëßØëìÝIäÞõ ìÞÛëääë ÜëËõ 
ÜëVÀ ±Þõ èõLÍ çõìÞËë´{çýÞð_ ìäÖßHë, ½B²ìÖ ßõáí±ëõ ±Þõ ±ë ÖÜëÜ ÕþT²ìkë±ëõÜë_ ìåßÜëõß ±õäí ±ëõìÀçÉÞ ÚõîÀ ±õ ÖõÜÞë 
ÀëÝýÀëâÞí ËëõÇ ÚÞí. ±ëõìÀçÉÞ ÚõîÀÞí äëÖ Àßí±õ Öëõ Öõ çÜÝÞë ÜðAÝÜ_hëí lí ìäÉÝÛë´ wÕëHëí±õ ±õÀ äõìÚÞëßÜë_ 
çÜÃþ ÃðÉßëÖÞí ÖÜëÜ ÇõQÚß ±ëõÎ ÀëõÜçý ±Þõ ±ëözëõìÃÀ ±õçëõçí±õåÞëõÞõ Éõ Öõ ìäVÖëßÞí ÉwìßÝëÖÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂíÞõ 

±ëõìÀçÉÞ ÚõîÀ ÖëIÀëìáÀ ÔëõßHëõ åw Àßäë ÜëËõÞí ìäÞ_Öí Àßí èÖí ±Þõ ÖõÞëõ çëö×í Õþ×Ü ÕÍÔëõ ±õç°çíçí±ë´±õ ÕëÍÝëõ èÖëõ. ÀëõßëõÞëÞë çëö×í 
ÀÕßë ÀëâÜë_ FÝëßõ ±ëõìÀçÉÞ ÜëËõ áëõÀëõ ßíÖçß äáÂë ÜëßÖë èÖë IÝëßõ ±ë ±ëõìÀçÉÞ ÚõîÀ çÜÃþ ØìZëHë ÃðÉßëÖÞí ÉÞÖë ÜëËõ ç_°äÞí çëìÚÖ 
×´ èÖí. ±ëõìÀçÉÞ ÜëËõÞë ÚëËáë Üõâääë ±Þõ ÖõÞë ìßÎíìá_Ã ÜëËõÞí TÝäV×ëÞí ÀÕßí ÀëÜÃíßí ìØÞõåÛë´±õ çë×í çPÝëõÞí ÜØØ×í ±ëØßí 
±Þõ ç_ÖëõæÕñHëý ßíÖõ ç_ÕLÞ ÕHë Àßí. ±ë É çÜÝÃëâëÜë_ ÀLËõLÜõLË {ëõÞ ÜëËõ çðßÖ ÕëõáíçÞõ ÜëõËí ç_AÝëÜë_ ÚõßíÀõËÞí Éwß èÖí, ±ë ÉwìßÝëÖ ÕHë 
ÖõÜÞë çÜÝÃëâëÜë_ ç_ÕLÞ ×´ ±õ ÕëõÖõ ÕëõÖëÞëÜë_ ±õÀ Úèð ÜëõËí CëËÞë èÖí.

lí ìØÞõåÛë´ ÇõQÚßÜëo äæý 2010Üëo ÉùÍëÝë. Âëç ÀßíÞõ ÍëÝÜoÍ µzùÃÞë ÕþfÞëõÞí ±çßÀëßÀ ±Þõ ÕìßHëëÜáZëí ßÉñ±ëÖù ÖõÜHëõ ÇõQÚß çë×õ 
ßèíÞõ çÖÖ Àßí ±Þõ ÖõÞë ÔëÝëý ÕìßHëëÜù ÕHë ÜYÝë.

äæý 2019-20Üëo µÕÕþÜðÂ ÖßíÀõ ±Þõ äæý 2020-21Üëo ÕþÜðÂ ÖßíÀõÞù èùtù Öù Öõ±ëõ±õ çoÛëYÝù ÕHë çë×õ çë×õ °.Éõ.´.Õí.çí.Þë ÃðÉßëÖ 
ìßìÉÝÞÞë ÇõßÜõÞ, ìär ìèLØð ÕìßæØÞë ØìZëHë ÃðÉßëÖÞë ÕþëoÖ ±KÝZë, ßëÜÉLÜÛñìÜ ÕþìÖWÌëÞÞë ÃðÉßëÖÞë äë´ç ÇõßÜõÞ ÖßíÀõ ÕHë ±õÀ É 
çÜÝõ ÀëÝý ÀßíÞõ ÕùÖëÞí ÀëÝýØZëÖë Õñßäëß Àßí. 

èëáÜëo Öõ±ù ìär ìèLØð ÕìßæØÞë ßëWËÿíÝ ÀùæëKÝZë Èõ ±õ ÖõÜÞí ÝåÀáÃíÞðo äÔð ±õÀ ÈùÃðo Èõ.

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ 2019-20     ÉLÜÑ 17 ±ù@ËùÚß, 1965

ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ äæý 2020-21      ÉLÜÑ 21 ±õìÕþá, 1960lí ìØÞõåÛë´ ±ëß. ÞëäìÍÝë 
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lí ±ëåíæÛë´ Õí. ÃðÉßëÖí 

ÀùßùÞë Àëâ áÃÛÃ çÜë� ×äë ±ëTÝù IÝëßõ ÖõÜÞë äæýÞí åw±ëÖ ×³. ÀùßùÞëÞë çÜÝÃëâë ØßQÝëÞ ÔoÔë ±Þõ µzùÃÜëo 
Éõ ÂßëÚ ÕìßV×ìÖÞðo çÉýÞ ×Ýðo èÖðo Öõ ÃëÍíÞõ ÕëËë Õß áëääëÞðo ÀëÜ ÂñÚ ±Cëvo èÖðo ±õËáõ ÖõÜÞðo ÀëÜ ÕHë ÇõQÚßÞë ÕþÜðÂ 
ÖßíÀõ ÕÍÀëßÉÞÀ èÖðo. ±ÞõÀ ÕþfÞëõ ÔoÔë ±Þõ µzùÃùÞõ çÖëäÖë èÖë, ÕßoÖð ±ëåíæÛë´±õ ÕùÖëÞí ÀðÞõè×í, ±çßÀëßÀ 
ßÉñ±ëÖù ÀßíÞõ, çoAÝëÚoÔ ìÜËíoÃù ÀßíÞõ çÖÖ ìØSèí-±ÜØëäëØ-ÃëoÔíÞÃß-ÜðoÚ´Þë Ôyë Âë´Þõ çÜVÝëÞë çÜëÔëÞÜëo 
±ÃIÝÞù ÛëÃ ÛÉTÝù. 

ßÉñ±ëÖù çÖÖ ±Þõ ±ìäßÖ ×Öí ßèí, ßVÖë±ù ÞíÀâÖë ÃÝë ±Þõ ÔoÔë-µzùÃÞõ çëÜëLÝ ÀßäëÜëo ÖõÜÞí ÂñÚ ±ÃIÝÞí 
ÛñìÜÀë ßèí. 

±õÀ{íÚíåÞ ±õ ÇõQÚßÞí åëÞ Èõ. V×ëìÞÀ ±õÀ{íÚíåÞëõÜë_ ÇõQÚßÞí ÜëVËßí Èõ, Õß_Öð ±ëåíæÛë´Þë äæýÜë_ ±ë ÎáÀ ìäVÖÝð* ±Þõ Öõ ÈõÀ ØðÚ´ 
±Þõ ±ÜõìßÀë çðÔí ÕèëõEÝð_. çðßÖÞë Ô_Ôë-µzëõÃ ÜëËõÞí Þäí ìäÀëçÞí ìZëìÖ½õ µCëÍí. ±ë_ÖßßëWËÿíÝ ìZëìÖ½õ ìäÀìçÖ Àßäë ÜëËõ åèõßÞë µzëõÃëõ 
±ëåíæÛë´Þõ èoÜõåë ÝëØ ßëÂåõ. ÖõÜÞë çÜÝÃëâëÜë_ çQ²ì© ÞëÞÕðßë ÂëÖõ ±õç°çíçí±ë´ VÀíá ÍõäáÕÜõLË çõLËßÞí ÕñHëýÀëìáÞ åw±ëÖ ×´, 
Éõ ÇõQÚßÞí ±ëäÀÞëõ äÔð ±õÀ VhëëõÖ ÚLÝëõ. ±õËáð_ É Þèí ìäìäÔ µzëõÃëõ ±Þõ Âëç ÀßíÞõ ËõZëËë´á µzëõÃÞë ±áÃ ±áÃ ìäæÝëõ Õß ÀëõìçýçÞð_ 
±ëÝëõÉÞ ÀßíÞõ ±ë µzëõÃ çë×õ ç_ÀâëÝõáë áëõÀëõÞí iëëÞT²ì© ÜëËõ çÖÖ ÕþÝIÞ ÀÝëý. ´LÍVËÿíÞõ ÀÝë ÕþÀëßÞí VÀíáÞí Éwß Èõ Öõ ÖõÜHëõ ÚßëÚß 
ÕëßÂí ±ë ÕþÀëßÞë ÖëáíÜí ÀëõìçýçÞð_ ±ëÝëõÉÞ ÀßäëÜë_ Öõ±ëõ çÎâ ßèÝë.

Õë_Íõçßë äíäçý Àëõ-±ëõÕßõËíä çëõçëÝËíÞë èäõ ÕÈíÞë Õë_Ç äæý ÜëËõ ÕþÜðÂ ÖßíÀõ èëáÜë_ É Öõ±ëõ ìÚÞèßíÎ Çñ_ËëÝë Èõ µÕßë_Ö çëµ× ÃðÉßëÖ 
ÕþëõÍÀËíäíËí ÀëµLçíáÞë µÕÕþÜðÂ ÖßíÀõ ÕHë Öõ±ëõ ÕØÛëß ç_ÛëYÝëõ Èõ, Éõ ÖõÜÞí ÀëÝýØZëÖëÞëõ µkëÜ ÞÜñÞëõ Èõ. ÝëÞý ÚõîÀ ±õ ÖõÜÞí ØõÞ Èõ. 
çßÀëßÞí ÜØØ×í ×ëõÍëÀ äæëõý Õèõáë ÝëÞý ÚõîÀÞí åw±ëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí ±Þõ ÖõÞë ×Àí ÞëÞë ìääçëõýÞõ ÜëõËëõ ÎëÝØëõ Àßëäí ±ëÕäëÜë_ Öõ±ëõ 
ìÞìÜkë ÚLÝë èÖë. çßÀëßõ ±ë VÀíÜ Ú_Ô Àßí Õß_Öð ±ëåíæÛë´ ÉõÞð_ ÞëÜ, ÖõÜHëõ ÕëõÖëÞë ìääçëõýÞõ ÛõÃë ÀßíÞõ ç_V×ë ÜëßÎÖõ ±ë ÝëÞý ÚõîÀÞí Îßí 
åw Àßäë ÜëËõÞð_ ÚíÍ<_ {ÍMÝð_ Èõ.

ÖIÀëáíÞ ÛñÖÕñäý ÕþÜðÂÑ äæý 2021-22      ÉLÜ Ñ 1 ÜëÇý, 1971 
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