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થરાદમાાં શક્ષણની જ્યોત પ્રગટાળનાર ોકકમી શ્રી જગતાભાઈ ટે-

“ાસ્ત્રીજી” 

પ્રકાકુમાર ગણતભાઈ સથુાર 

અનસુ્નાતક વલદ્યાથી, શ્રી & શ્રીભવત ી.કે.કટાલારા આટટવ કૉરેજ, ાટણ 

 પ્રસ્તાળના : 

                 ફનાવકાાંઠા જજલ્રાભાાં સ્લાતાંત્ર્મપ્રાપ્તતના વભમે અંતરયમા છેલાડાના 

થયાદ-લાલભાાં આઝાદીન ઉજાવ શચાડલાભાાં જગતાબાઈ ટેર, બીખાબાઈ.જે.ટેર, 

નુભચાંદ યીખ, ભશનરાર યીખ, શીયારાર યીખ, લાઘાબાઈ.કે.ટેર, વલાબાઇ 

રગધીયબાઈ ટેર, યણછડબાઈ યામભરબાઈ, અભયતબાઈ દેવાઈ, બાણાબાઈ, 

ભનજીબાઈ વલયભબાઇ ટેર(ભલુયુ), કાનાબાઈ  ચોધયી, તેજાબાઈ  બાણાબાઈ ટેર 

લગેયે સ્થાવનક આગેલાનન પા અગત્મન શત. બાયત દેળ ૧૫/૦૮/૧૯૪૭  ના યજ 

આઝાદ થમ શલા છતાાં થયાદ-લાલ પ્રદેળભાાં વાચી રકળાશી ઈ.વ. ૧૯૫૨-૫૩ ભાાં 

આલી શતી. આ અંતરયમા પ્રદેળના રકને આઝાદી વલળે વભજાલલા ભાટે સ્થાવનક 

આગેલાન એ ખફુ પ્રમત્ન  કમાટ શતા. 

 પ્રાયાંભબક જીલન : 

                  થયાદ તાલકુાના નાગરા ગાભે ભાલાબાઈ યાભજીબાઈ ટેર (કાાંદી) 

અને ભાતા કયભાાંફેનના ત્માાં જગતાબાઈન જન્ભ તા.૦૭/૦૯/૧૯૨૭ ના યજ થમ શત. 

જગતાબાઈએ ફાણભાાં ભાતા-વતા,દાદા ાવેથી શ્રીભદૌ  બાગલત ગીતા, ભશાબાયત, 

યાભામણ, બજન લગેયેનુાં જ્ઞાન ભેલી રીધુાં શત ુાં. જગતાબાઈએ પ્રાથવભક વળક્ષણ 
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ખાનગી પ્રાથવભક ળાાભાાં ચાય ભાવ રીધુાં શત ુાં. જેભાાં તેઓ રખતા-લાચતા ળીખ્મા 

શતા. તેભની યલુાન લમે બાયત દેળભાાં આઝાદીની ચલ ચારતી શતી, ત્માયે તેઓ 

બાયતની સ્લતાંત્રતાની લાત વાાંબલાન ળખ ધયાલતા શતા. આ ળખે તેભને સ્લાતાંત્ર્મ 

પ્રાપ્તત છી આગેલાન ફનલાની પ્રેયણા યૂી ાડી. 

 ગાાંધીયગુની ચલભાાં ભવૂભકા : 

                      જગતાબાઈને સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભની ચલની લાત વાાંબલાના 

ળખથી તેભને દમાત્રા કઢાલાની પ્રેયણા ભી. સ્લતાંત્રતા વાંગ્રાભ લખત ે કાભરદાવ 

બજક, અકફયબાઈ ચાલડા, જશયાફેન ચાલડા ફનાવકાાંઠાના ગાભેગાભ ખુાંદતા 

ખેડતૂને આંદરનભાાં તથા યાષ્ટ્રીમ ચલભાાં બાગ રેલા ભાટે યલુાન અન ે

સ્લમાંવેલકની વાથે ભીને વબાઓ બયતા શતા, ત્માયે તેઓએ થયાદની મરુાકાત રીધી 

ત્માયે નુભચાંદ યીખ, બીખાબાઈ ટેર, શકુભતવવિંશ, જગતાબાઈ ટેર, શીયારાર 

યીખ, શકુભતવવિંશ શયગવલિંદવવિંશ લગેયેના પ્રમત્નથી થયાદ સ્ટેટના દયફાય લાઘેરા 

બીભવવિંશજીને અંગે્રજને બાયતભાાંથી શાાંકી કાઢલા ભાટે ગાાંધીભાગે આંદરન ચરાલલા 

ભાટે વભજાવ્મા. લાઘેરા બીભવવિંશજી વશભત થમા અને આવથિક ભદદ તથા વભાજ 

વેલાની પ્રવવૃતભાાં યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણન પ્રચાય કયલાની પ્રવવૃિભાાં જડાલા તૈમાય થમા. 

ઈ.વ. ૧૯૪૨ભાાં “રશન્દ છડ” આંદરન લખતે સ્લમાં વેલકને યશલેા ખાલા-ીલા ભાટે 

વગલડતા કયી આલાનુાં લચન આતયુાં. યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણને ભશત્લ આલા ભાટે 

ઈ.વ.૧૯૨૦-૨૧ભાાં અવશકાયના આંદરન લખતે વલદેળી વળક્ષણન ફરશષ્ટ્કાય કયલા 

તથા યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણન પ્રચાય કયલા ભાટે ઈ.વ.૧૯૧૩ભાાં ળેઠ રયલાયના ગરફીફાઈએ 

“ગરફીફાઈ એંગ્ર લનાટક્યરુય સ્કુર” સ્થાી તથા ઈ.વ.૧૯૨૧ભાાં ભેભણ શાજી ઉવભાન 

અફદરે તાના ખચે રામબે્રયીનુાં ભકાન ફનાલીને વાલટજવનક ઉમગ ભાટે થયાદ 

દયફાયશ્રી બીભવવિંશ લાઘેરાને અટણ કયુું શત ુાં. ઈ.વ.૧૯૨૧ભાાં ગાાંધીયગુના દયેક ન્યઝુ 

ેય, વાભવમક રામબે્રયીભાાં આલતા શતા. જગતાબાઈ ટેર ગાાંધીયગુના આંદરનથી 

ભારશતગાય થઈને થયાદ, લાલ, સઈુગાભ, રાખણી મકુાભે અંગે્રજ વાભે રડત ભાટે 

બાલી મજનાઓ ઘડતા શતા. આજે ણ આ દરતવવિંશજી રામબે્રયી થયાદભાાં ભજુદ છે. 

અંગે્રજની વાભે ફશાયલટે ચડેરા ભીયખાનને ભદદ કયી શલાને કાયણે બીભવવિંશ 
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લાઘેરાને અંગે્રજએ વાદયા જેરભાાં કેદ કમાટ. આઝાદી ભતા ઈ.વ.૧૫/૦૮/૧૯૪૭ ના 

યજ જેરભાાંથી છુટયા ફાદ વયદાય ટેરે જમાયે અખાંડ બાયતના વનભાટણ ભાટે શાકર 

કયી ત્માયે ઈ.વ.૧૦/૦૫/૧૯૪૮ના યજ યાજ્મ ળાવનન ત્માગ કયી બાયતની રકળાશી 

વયકાયને થયાદ વોંી દીધુાં.  

                  આઝાદી છી યવલળાંકય ભશાયાજનુાં એક અવધલેળન થયાદ તાલકુાના 

ભલુયુ ગાભે ભળયુાં શત ુાં. આ અવધલેળનભાાં વલનફા બાલેના ભદૂાન-ચલને 

જગતાબાઈએ ઉાડી રીધુાં શત ુાં. આ અવધલેળન છી તેઓએ વાથી વભત્ર વાથે 

જનચેતના પ્રગટાલલા ભાટે દમાત્રા કયીને ગાભેગાભ પમાટ શતા. સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં 

જગતાબાઈ ટેર, બીખાબાઈ ટેર, નુભચાંદ યીખ, ભશનરાર યીખ, શીયારાર  

યીખ, ભનજીબાઈ વલયભબાઇ ટેર, રક્ષ્ભણબાઈ બાલાબાઈ ટેર, ઉળભાનબાઈ 

યાભાબાઈ ઘાાંચી લગેયેએ વાથે ભી છેલાડાના ભાનલીને સ્લાતાંત્ર્મ પ્રાપ્તતના પ 

ચખાડલાનુાં વયાશનીમ કામટ કયુું  શત ુાં. 

 સ્થાવનક સ્લયાજ્મના વપ સકુાની - “ળાસ્ત્રીજી” 

                 લાલ-થયાદ વલસ્તાયના ઉત્થાન ભાટે આજીલન રુુાથટ કયનાય 

રકકભી શ્રી જગતાબાઈ ભાલાબાઈ  ટેર ‘ળાસ્ત્રીજી’ ના હુરાભણા નાભથી ઓખાતા 

શતા. ામાની સવુલધાઓ વાકાય કયી ગ્રાભ રક્ષ્ભીની જૂાન અનખ મજ્ઞ ળરુ કમ શત 

અને વાદગી, ખાદી વેલા અને ગાાંધી વલચાયને મવૂતિભ ાંત કયી થયાદ વલસ્તાયના ઉત્થાન 

ભાટે પ્રવાંળનીમ કામટ કયુું શત ુાં. 

           “જગતારામજી બાપ ુએટ ેળાળ-થરાદ શળસ્તારના કુદી”  

નાગયલન ફા ુ

  ગજુયાતભાાં ાંચામતી યાજ ળરુ થતાાં જગતાબાઈ ટેર ડડગાભ ગૃ 

ગ્રાભાંચામતના વયાંચ દે ભફનશયીપ ચ ૂાંટામા શતા. ઈ.વ. ૧૯૬૨થી થયાદ તાલકુા 

ાંચામતના ઉપ્રમખુનુાં દ ૧૪ લટ સધુી રદાવ્યુાં શત ુાં. ત્માય છી ઈ.વ.૧૯૭૬ થી 

થયાદ તાલકુા ાંચામતના પ્રમખુદે ૧૭ લટ સધુી એટરે કે ઈ.વ.૧૯૯૩ સધુી યશી 
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અંતરયમા વલસ્તાયના વલકાવ ભાટે પ્રમત્ન કમાટ શતા. આ વભમે તેઓ વપ સ્થાવનક 

સ્લયાજ્મના સકુાની તયીકે ઉબયી આવ્મા શતા. 

                   “જગતાભાઈ ટે એટ ેસકુા રણના સકુાની”  

ભાલજીબાઈ.વી.ટેર 

             જગતાબાઈએ ઈ.વ.૧૯૬૪ થી આજીલન ફનાવ ફેંકના ડીયેક્ટય યશી 

ફેન્કના વલકાવભાાં વોથી ભટ પા આતમ શત. ઈ.વ.૧૯૮૬ ભાાં દુષ્ટ્કા વભમે શ્રી 

જગતાબાઈ ટેર અને થયાદના ધાયાવભ્મ શ્રી યફતબાઈ ટેર વાથે ભીને 

વયકાયભાાં એલી ધાયદાય યજુઆત કયી કે તેના ડઘા રદલ્શીભાાં ડયા અને તાત્કાભરક 

લડાપ્રધાન યાજીલ ગાાંધીને થયાદ, લાલ, ભલુયુ ની મરુાકાત રેલાની પયજ ડી શતી. 

વતત ૨૫ લટ સધુી તાલકુા ાંચામતના વભ્મ યશલેા ફદર તત્કાભરન મખુ્મભાંત્રી 

અભયવવિંશ ચોધયી દ્રાયા ફહુભાન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

 ોકહિતના કાયોના કતાા : 

               જગતાબાઈએ ગરફાફાઈની વાથે યશી ફનાવકાાંઠા ખેડતૂ ભાંડીને 

યચના કયી શતી. જેભાાં ખેડતૂને તાના પ્રશ્ન વ્મક્ત કયલાની વ્મલસ્થા કયી શતી. 

થયાદ તાલકુાની 80 ળાાઓને ાકા રૂભથી વજ્જ કયાલી શતી. તેઓએ વોથી લધ ુ

વળક્ષણ ય બાય મકુ્ય શત. 

                      “જગતતાત જગતાબાપ ુનાગામાાં કરે શનળાસ, 

                  સાદગી સરલતાથી કયાા ળિીળટ જેની શનરાંતર રિ ેસળુાસ”  

 રણમાાં મીઠી શળરડી સમાન : 

                              ગાયત્રી શળદ્યાયની સ્થાના  

               જગતાબાઈએ તાના વળક્ષણના ધ્મેમને રયણૂટ કયલા અને વળક્ષણ 

કે્ષત્ર દ્રાયા વભાજની વેલા કયલાના ઉદેશ્મથી આંજણા ટેર કેલણી ભાંડની ઈ.વ. 

૧૯૭૮ભાાં યચના કયી અને છાત્રારમની ળરૂઆત કયી. વભાજના કુરયલાજ વાભે ળાંખનાદ 
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કયી વભાજને સદુ્રઢ વાંસ્કૃવતભમ ફનાલલા ગામત્રી વલદ્યારમન ામ ઈ.વ.૧૯૮૬ભાાં 

નાખ્મ શત. તત્કાભરન નાનકડી વાંસ્થા યણભાાં ભીઠી વલયડી વભાન વાભફત થઈ. 

પ્રાથવભક, ભાધ્મવભક, ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક અને ઈ.વ.૨૦૦૪ ભાાં આટટવ કૉરજેની ળરૂઆત 

કયી શતી. આજે આ વાંકુર વયશદી વલસ્તાયનુાં વોથી ભટુાં વાંકુર છે. 

                 “બાપનુા મિાપ્રયત્ને કરી નાખી કમા 

                  ગાયત્રી ાલાની રચના કરી મચાળી ધમા  

                  પ્રગટી થરાદ -ળાળમાાં શક્ષણ કેરી મા 

                  છાત શળસ્તાર થયો શક્ષણથી માામા”                                                            

 વશકાયથી વેલા : 

                 જગતાબાઈએ થયાદ-લાલના વલકાવ ભાટે અથાગ પ્રમત્ન કમાટ શતા. 

તેઓ ાંચામતી યાજ અંતગટત વયાંચ, તાલકુા ાંચામતના ઉપ્રમખુથી પ્રમખુ સધુી 

વતત ૩૧ લટ સધુી રકની વેલા કયી શતી. આ ઉયાાંત ફનાવ ફેંક, ફનાવડેયી, 

રકરફડટ, જીલ્રા ાંચામત, જીલ્રા ખાદી ગ્રાભ ઉદ્યગ, ખેડતૂ ભાંડ લગેયે અનેક 

ક્ષેત્રભાાં પા આીને વશકાયી ભાખાથી રકની વેલા કયી શતી. વતત ાાંચ દામકા 

સધુી વાભાજજક, ળૈક્ષભણક, યાજકીમ કે્ષત્રભાાં ઉભદા નેતતૃ્લ રુૂાં ાડી આભ જનતાના 

થદળટક ફન્મા છે. 

 વભાજના ઉદ્ધાયક : 

                વાભાન્મ અને ગયીફ ભાણવના શભદદીણુાં તેભનુાં ‘ળાસ્ત્રીજી’ ઉનાભ 

યુલાય કયલા ભાટેનુાં એક કાયણ છે. જગતાબાઈ વ્મવન મકુ્ક્ત, કુરયલાજ, ધાવભિક 

પ્રચાય વાય, અસ્શૃ્મતા, આધવુનક ખેતી, શુારન, વળક્ષણના વલકાવ ઉય બાય 

મકુ્ત શતા. તેઓએ અસ્શૃ્મતા વનલાયણ ભાટે અભબમાન ચરાવ્યુાં શત ુાં. તેઓએ જીલ્રાના 

આગેલાનને નાગરા ફરાલીને શયીજનફાંધઓુ વાથે વમશૂ બજન રીધુાં શત ુાં. તેભને 
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રકભાાં ડેરા ખટા વલચાયને ડાભલા ભાટે વાભાજજક વભયવતા અને અસ્શૃ્મતા 

વનલાયણ ભાટેની ભવાર જગાલી શતી. 

                “કોની િાકે મડદા જાગે, કાયર કેસરી થઇ તાડુાંકે, 

                 ગરીબોના અબેા જય જગતાબાા , જય જગતાબાા” 

             -ડૉ.જે.જે.ટેર 

 અગત્યતા : 

               લાલ-થયાદના છેલાડાના વલસ્તાયના ઉત્થાન ભાટે આજીલન રુુાથટ 

કયનાય રકકભી જગતાબાઈ ટેર ળાસ્ત્રીજી, જમપ્રભ,ુ પ્રમખુ વાશફે, વયશદના વયદાય 

લગેયે હુરાભણા નાભથી ઓખાતા શતા. બાયતીમ વાંસ્કૃવતનુાં ફીજ ‘ત્માગીને બગલી 

જાણ’ જગતાબાઈના જીલન ચરયત્રભાાં ચરયતાથટ થામ છે. 

 ઉસાંિાર : 

             જજિંદગીને લૂટરદળા વભી ફનાલીને એના વદ્કામોન સયુજ ચભકાલનાય 

અનેક ભશાનબુાલભાાં શ્રી જગતાબાઈ ટેરની ગણના કયી ળકામ. ફનાવકાાંઠા જીલ્રાના 

વભાજ વેલક, યાજકાયણીઓ, વશકાયી પ્રવવૃિઓના પ્રણેતાઓભાાં થયાદ તાલકુાના 

ભશાનબુાલ શ્રી જગતાબાઈ ટેરનુાં પ્રથભ શયભાાં નાભ છે. આ ભશાભાનલનુાં અલવાન 

૧૯/૦૧/૨૦૦૫ ના યજ થયુાં શત ુાં. થયાદ-લાલ વલસ્તાયના વલકાવ ભાટે આજીલન 

રુુાથટ કયનાય શ્રી જગતાબાઈ ટેર એક વલવળષ્ટ્ટ વ્મક્ક્ત શતા. 
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