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Abstract:-  અનેક કારણોથી પે્રરાઈને માણસોએ િર્ષોથી એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે સ્થળાાંતર કયુું છે. જે સમયાાંતરે 
સાંજ્ઞામાાં ફેરફાર થઈને સ્થળાાંતર કરનાર વ્યક્તતને આજે ડાયસ્પોરા નામથી ઓળખાય છે. પણ પોતાના િતન માટે 
કઈ સારુાં કરી છૂટિાની ભાિના આજે પણ દરેક ગજુરાતી ડાયસ્પોરાને છે. તેનુાં સિોચ્ચ ઉદાહરણ ડો.ગણપતભાઈ 
ઇશ્વરભાઇ પટેલ છે. જેમને વિક્ષણ ક્ષેતે્ર મહત્િનો ફાળો આપ્યો છે. ડો. ગણપતભાઈ પટેલે વિક્ષણના વિકાસ માટે 
11 કરોડ આપ્યા હતા. જે આજે છોડમાાંથી િટ વકૃ્ષ બની તેમના કુટુાંબ તરફથી વિક્ષણના વિકાસમાાં 100 કરોડનુાં 
દાન આપેલુાં છે. તેના વિસ્તરણોના મદુ્દાઓનો ઉલ્લેખ કરિામાાં આવ્યો છે. 

Keword :-   ડાયસ્પોરા, સ્થળાાંતર, પરોપકારી, આશ્રયદાતા 
પ્રસ્તાિના :- 
              ગજુરાતની અક્સ્મતાના અનેક 

પાસાઓ છે. તેમાાં સૌથી મહત્િનુાં પાસ ુ

સહહષ્ણતુાનાાં મલૂ્યો ઉપર આધાહરત ખીલિલેી 
વ્યાપારી સાંસ્કૃવત અન ે ડાયસ્પોરા છે. ડાયસ્પોરા 
િબ્દ ઐવતહાવસક સ્થળાાંતર અન ે અન્ય દેિોમાાં 
િસિાટ અથિા દેિ વનકાલ થયેલા મળૂ િતનથી 
ભટતતા લોકો માટે ઉલ્લખેિામાાં આિે છે. આજના 
ડાયસ્પોરા ખબૂ જ ઝડપી વિકાસિીલ તેમજ 

આધવુનક છે. આધવુનક સમયમાાં ડાયસ્પોરાનુાં 
પ્રમાણ િધિા લાગયુાં છે. " ડાયસ્પોરા" િબ્દ મળૂ 

તો ગ્રીક િબ્દ માાંથી બનેલો છે . જેનો અથથ 
વિખરાવુાં તેિો થાય છે. અહીં સમાન મળૂની 
પ્રજાનુાં કોઈ એક વિસ્તારમાાં છૂટા છિાયા વિખરાવુાં 
તેિો અથથ કરી િકાય.ડાયસ્પોરા િબ્દ િતનથી 
વિખટૂા પડીને અન્યત્ર િસિાટ કરતી પ્રજા માટે 

િપરાય છે . ઈવતહાસમાાં એિી પણ ઘટનાઓ 

બની છે, કે સામહુહક રીતે કોઈ પ્રજા અન્યત્ર િસિા 
માાંડી હોય કે તેન ે દેિ છોડિાની ફરજ પડી હોય 

અન ે બીજા દેિમાાં સ્થળાાંતર કરવુાં પડયુાં હોય . 

ડાયસ્પોરા ( Diaspora ) િબ્દ મળૂ તો બાઈબલમાાં 
ઉલ્લખે પામેલો છે. જેમાાં યહદુીઓને ઈઝરાયેલ 

છોડિાની ફરજ પડી હતી . ડાયસ્પોરાના બ ેપ્રકાર 

છે. 

1. સ્િૈચ્ચ્છક- સ્િૈચ્ચ્છક એટલે પોતાની ઇચ્છાનસુાર 

સ્થળાાંતર કરવુાં. 
2. અનૈચ્ચ્છક -અનૈચ્ચ્છક એટલે બળજબરીપિૂથક નુાં 
સ્થળાાંતર. 

               ગજુરાતી ડાયસ્પોરા એ સ્િૈચ્ચ્છક 

સ્થળાાંતર છે. િૈવશ્વક ડાયસ્પોરાના સાંદભથમાાં 
ગજુરાતી ડાયસ્પોરાએ ભારે પ્રવતષ્ઠા હાાંસલ કરી 
છે. તેની સફળતાનુાં રહસ્ય ગજુરાતીઓએ હજારો 
િર્ષોથી િાાંવત સહકાર અહહિંસાના મલૂ્યો પર 

આધાહરત વ્યાપારી સાંસ્કૃવત ખીલિી છે. તે 

સાહવસક, દહરયાખેડુ, કોઠાસજુ ધરાિતો ગજુરાતી  
આજે વિશ્વ વનિાસી બન્યો છે. દૂધમાાં સાકર ભળે 

તેમ ગજુરાતી જે દેિમાાં ગયો તે દેિની સાંસ્કૃવતમાાં 
ભળી ગયો છે. ગજુરાતીઓ સેંકડો િર્ષોથી 
વિદેિમાાં િસાહતો સ્થાપતા આવ્યા છે.  આજે 

વિશ્વના લગભગ ૧૨૫ થી િધારે દેિોમાાં 
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ગજુરાતી પ્રજા િસિાટ કરે છે. તેની પાછળ 

િેપાર અન ે િહાણિટા ની ગજુરાતની લાાંબી 
પરાંપરા છે. ગજુરાતીઓ જે દેિમાાં જઈને િસ્યા 
છે. તે દેિના લોકો સાથે સમેુળભયાથ સાંબાંધો 
કેળિીને તેના વિકાસમાાં નોંધપાત્ર ફાળો આપ્યો 
છે. એમણ ે ગજુરાતી ભાર્ષા અન ે ગજુરાતી 
સાંસ્કૃવતરૂપી પોતાની ઓળખન ે જાળિી રાખીન ે

વિદેિી સાંસ્કૃવતઓના સારાાં તત્િો ગ્રહણ કયાું છે. 
તેમણ ેગજુરાત સાથેનો ભાિાત્મક સાંબાંધ જાળિી 
રાખ્યો છે. તેનુાં ખબૂ જ સુાંદર ઉદાહરણ શ્રી 
ગણપતભાઈ ઇશ્વરભાઇ પટેલ છે. ગણપતભાઈ 

ઈશ્વરભાઈ પટેલ ઉત્તરગજુરાતના મહસેાણા 
જજલ્લામાાં આિેલી ગણપત યવુનિવસિટીના પ્રમખુ 

અન ે મખુ્યદાતા છે. ગણપતભાઈ ઈશ્વરભાઈ 

પટેલ જેને પેટે પટેલ તરીકે પણ ઓળખિામાાં 
આિ ેછે. તે અમેહરકાના પરોપકારી ઉદ્યોગપવત છે. 
તેઓ ચેરોકી ઈન્ટરનેિનલના સ્થાપક છે. અન ે

2004માાં વનવતૃ્ત થયા પહલેા પ્રમખુ અન ેસીઈઓ 

હતા. ગણપતભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલને "પદ્મશ્રી"  

પરુસ્કારથી સન્માવનત કરિામાાં આવ્યા છે.  

  પ્રારાં ભભક જીિન :- 

           ગણપતભાઈ ઈશ્વરભાઈ પટેલનો 
જન્મ 1945માાં ભણુાિ ગામ, જજ: મહસેાણા ખાત ે

થયો હતો. ગણપતભાઈએ તેમનુાં પ્રાથવમક વિક્ષણ 

તેમના ગામની સરકારી પ્રાથવમક િાળામાાં પણૂથ 
કયુું, અન ે બાદમાાં બાકીનુાં િાળાકીય વિક્ષણ પરુૂાં 
કરિા તેઓ તેમના મોટા ભાઈ મોતીભાઈ સાથ ે

જૂનાગઢ ગયા. મેહિક પછી, ગણપતભાઈએ 

અમદાિાદની પ્રવતષ્ષ્ઠત એમ.જી. સાયન્સ 

કોલેજમાાં પ્રિેિ લીધો અને તે સમયના ઘણા 
ઉત્સાહી અન ે પ્રવતભાિાળી ભારતીય યિુાનોની 
જેમ ગણપતભાઈએ પણ તેમના ઉજ્જિળ 

ભવિષ્યના વનમાથણ માટે ય.ુએસ.એ. જિાનુાં સ્િપ્ન 

સેવ્યુાં હતુાં. તેઓ 19 િર્ષથની ઉંમરે તેમના ઉચ્ચ 

વિક્ષણના સ્િપ્નન ે આગળ ધપાિિા માટે 

ય.ુએસ.એ. ગયા. એમણ ેકેલલફોવનિયા પોલલટેકવનક 

યવુનિવસિટી, પોમોના, ય.ુએસ.એ.માાંથી 
ઈલેતિોવનક એચ્ન્જવનયહરિંગમાાં વિજ્ઞાનમાાં સ્નાતક 

પણૂથ કયુું.  
કારકકદી :- 
             ઉડ્ડયન ઉદ્યોગની કાંપની લોકહીડ 

માહટિનમાાં ગણપતભાઈ પટેલ ને પ્રથમ નોકરી 
મળી હતી, પરાંત ુ ઉડ્ડયન ક્ષેત્રની માંદીને કારણ ે

તેમણ ેઆ નોકરી ટૂાંક સમયમાાં ગમુાિી દીધી હતી. 
1971 માાં લોસએન્જલસના કલ્ચર વસટીમાાં એબોટ 

લેબોરેટરીઝ તરફથી તાત્કાલલક નોકરીની ઓફર 

મેળિિા માટે તેઓ નસીબદાર હતા. તેમને 

બરોઝ કોમ્પપ્યટુરમાાં પણ તક મળી, અન ે એમણ ે

ઉપયોગી કૌિલ્યો પ્રાપ્ત કયાથ. જેનાથી તેમનામાાં 
ઉદ્યોગસાહવસકતાના વસદ્ાાંતોને મોટો ધક્કો મળ્યો. 
1978 માાં શ્રી પટેલ ે તેમની પત્નીની મદદથી 
િેરોકી ઇન્ટરનેિનલ ઇન્ક.પાિર સપ્લાય 

કાંપનીની સ્થાપના કરી. ચેરોકીએ IBM જેિા 
ઉધોગ- ગહૃો  સાથ ેસાંબાંધો સરુલક્ષત કયાથ. CISCO, 

મોટોરોલા અન ે હિેલેટ પકેાડથ અન ે યનુાઇટેડ 

સ્ટેટ્સ, ભારત, બેલ્લ્જયમ અન ે મેક્તસકોમાાં 
ઉત્પાદન સવુિધાઓ િરૂ કરી. ગણપતભાઈ પટેલ 

2004 માાં તેમની વ્યાિસાવયક કારહકદીમાાંથી 
વનવતૃ્ત થયા હતા. કેવમકલ એચ્ન્જવનયહરિંગમાાં 
તેમને અત્યાંત રસ હોિાથી, તેમણ ેય.ુએસ.એ.ની 
ઘણી યવુનિવસિટીઓમાાં પ્રિિે માટે અરજી કરી 
અન ે અંત ે તેમને આયોિા સ્ટેટ યવુનિવસિટી 
તરફથી પ્રિેિની ઑફર મળી. તેમણ ે 1966 માાં 
કાલાપોલ પોમોના ખાતે ઈલેતિોવનતસ 

એચ્ન્જવનયહરિંગના એ સમય ના સાિ નિા 
અભ્યાસક્રમમાાં પ્રિેિ લીધો. તેમણ ે 1969માાં 
તેમનુાં ઈલેતિોવનતસ નુાં વિક્ષણ પણૂથ કયુું. તેમણ ે

હડઝાઇન એચ્ન્જવનયર તરીકે પોતાની કારહકદીની 
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િરૂઆત કરી, અન ે વિવિધ કાંપનીઓમાાં કામ કયુું. 
એટલે કે ય.ુએસ. એવિએિન ઇન્ડસ્િી, અઝુઝા 
ખાત ે લોક હીડ, CA, કલિર વસટીમાાં એબોટ 

િાચ્ન્ઝસ્ટર લેબ અન ેબરોઝ કોપોરેિન જેિી મોટી 
કોમ્પપ્યટુર વસસ્ટમ મેન્યફેુતચહરિંગ કાંપનીમાાં કામ 

કયુું, પરાંત ુ તેમનુાં સ્િપ્ન એક ઉદ્યોગસાહવસક 

બનિાનુાં હતુાં અન ે  1500 થી િધ ુ કમથચારીઓ 

ધરાિતી વિશ્વ કક્ષાની કાંપની ચેરોકી 
ઈન્ટરનેિનલના લચત્રમાાં તેમનુાં સ્િપ્ન 

િાસ્તવિકતામાાં ફેરિાઈ ગયુાં. તેમનો ઉછેર એક 

સામાન્ય પહરિારમાાં થયો હતો. અન ે તેમણ ે

જીિનના વિવિધ િેડ્સ જોયા છે.  માત્ર સખત 

મહનેત અન ેખાંતના તેમના ગણુોને કારણે તેમણ ે

તેમના તમામ સાહસોમાાં શ્રેષ્ઠતા મેળિી છે.  
અંગત જીિન :- 

       તેમનાાં પત્ની માંજુબેન પટેલ સામાજજક 

કાયથકર અન ે પરોપકારીવવૃત ધરાિે છે. ઉત્તર 

ગજુરાતની ગણપત યવુનિવસિહટના એમના નામ 

પર કન્યાઓ માટે એક સૈવનક િાળા ચાલે છે. અન ે

આ લશ્કરી િાળા દ્વારા દર િરે્ષ 400+ છોકરીઓ 

તેમનુાં િાળાકીય વિક્ષણ મેળિે છે. તે તેમના પવત 

ગણપતભાઇ પટેલ અન ે તેમના પહરિારની 
મદદથી અનેકવિધ સેિાકીય કાયો કરે છે. તેમની 
પત્ની શ્રીમતી માંજુબેનના સમથથનમાાં અન ેતેમની 
ત્રણ પતુ્રીઓ રીટા,અવનતા અન ે આિા તેમજ 

તેમના સાત દોહહત્રો  દ્વારા પ્રેહરત  ગણપતભાઇ 

પટેલે વિક્ષણ દ્વારા " સમાજ ના ઉત્કર્ષથ ની " 

િરૂઆત કરી છે. અન ે ભારતમાાં વિવિધ 

સાંસ્થાઓની સ્થાપના કરી છે. જે ભારતીયોન ે

ગણુિત્તાયતુત વિક્ષણ આપી રહી છે. 

ગણપતભાઈ પટેલ દ્વારા ગજુરાતના વિકાસમાાં 
યોગદાન :- 

              બાળપણથી જ તેમની માતાએ 

તેમનામાાં દાનની ગણુિત્તા કોતરેલી હતી. સમાજ 

ધ્િારા મેળિેલુાં તેમને પરત આપિાના એટલે કે 

ઋણ ચતૂિાિાના સાાંસ્કૃવતક બીજ સાથ,ે તેમણ ે

તેમના પત્ની માંજુબેન અન ે તેમની ત્રણ પતુ્રીઓ 

પાસેથી પ્રેરણા લઈન ે વિક્ષણ ક્ષેત્ર પસાંદ કયુું. 
તેઓ દ્રઢપણ ે માન ે છે, કે ગણપત યવુનિવસિટી 
સાથેનુાં પેિન-ઈન-ચીફ તરીકેનુાં તેમનુાં જોડાણ 

વનિઃિાંકપણે તેમના જીિનમાાં તેમણ ે કરેલા શ્રેષ્ઠ 

રોકાણોમાાંન ુાં એક છે. ગણપત યવુનિવસિટીના હદન-

પ્રવતહદન વિકાસ અન ે પ્રગવત માટે તેઓ સાંસ્થા 
માટે મહત્િપણૂથ પ્રેરણા અન ેબળ બની રહ્યા છે. શ્રી 
ગણપતભાઈ પટેલે યનુાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઑફ 

અમેહરકા અન ે ભારતમાાં તેમના કાયો દ્વારા 
ભારતીય સાંસ્કૃવત અન ેમલૂ્યોને મજબતૂ રાખ્યા છે. 

આજની યિુા પેઢીને એમના ભવિષ્યની સખુાકારી 
માટે પરૂતા વિક્ષણ અન ેવ્યિસાય માટેની ઉતમ 

તકો ઊભી થાય તે માટેજ શ્રી ગણપતભાઈ પટેલ 

સેિા-રત બનેલા છે. એજ એમના જીિનનો ઉદે્દિ 

છે. આ વિિાળ અન ે કુિળ યવુનિવસિટીએ 20,000 

થી િધ ુ સફળ સ્નાતકો તૈયાર કયાથ છે. શ્રી 
ગણપતભાઈ પટેલ "ગણપત સ્િૈચ્ચ્છક વિક્ષણ 

ચળિળ (જીિીએમ)"  ને ખબૂ પ્રોત્સાહન આપી 
રહ્યા છે. જેણે ઉત્તર ગજુરાત અન ે મહસેાણા ની 
આસપાસ ના 8 ગામો દત્તક લીધા છે. જે 750 થી 
િધ ુિાંલચત વિદ્યાથીઓન ેસહાય પરૂી પાડે છે. અન ે

તે સતત વિકાસ કરી રહ્ુાં છે. તેમનાાં પત્ની શ્રીમતી 
માંજુલાબહનેના નામ ે એમણ ે એક સાયન્સ કોલેજ 

માટે પણ દાન આપ્યુાં છે. મહસેાણા ખાતેની આ 

કોલેજ ધ્િારા તેઓ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાાં ઉચ્ચ 

વિક્ષણન ે પ્રોત્સાહહત કરી રહ્યા છે. મધ્યપ્રદેિના 
માંડલેશ્વરમાાં પણ એમણે માંજુલાબેન ગણપતભાઈ 

પટેલ સાયન્સ કોલેજ ઊભી કરી છે. અન ે

છોકરીઓ માટે છાત્રાલય પણ કયુું છે. તેમણ ેએિી 
છોકરીઓન ેિૈક્ષલણક ખચથમાાં સબવસડી આપિાની 
ઓફર કરી છે કે, જેમના માતા-વપતા ફી ચકૂિી 
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િકતા નથી. ઉત્તર ગજુરાત મહસેાણા પાસેના 
ગણપત વિધાનગર ની પાિન વિધા-ભવૂમ ઉપર 

શ્રી ગણપતભાઈ એ શ્રીમતી   માંજુલાબેન 

ગણપતભાઈ પટેલ કન્યા સૈવનક િાળા માટે પણ 

દાન આપ્ય ુ છે. તો તેઓ બોમ્પબેમાાં વનરુપા રોય 

લેપ્રોસ્કોપી પ્રોગ્રામના નોંધપાત્ર દાતાઓમાાંના 
એક છે. વિદેિમાાં તેમણ ે વિદ્યાથીઓના વિક્ષણન ે

ટેકો આપિા માટે કેલલફોવનિયા પોલલટેકવનક 

યવુનિવસિટી, પોનોમા, કેલલફોવનિયાને 1 વમલલયન 

યએુસ ડોલરનુાં દાન આપ્યુાં છે. તેઓ ભારતીય 

અન ેયએુસએ ક્સ્થત યવુનિવસિટીને નજીક લાિિા 
બાંન ે દેિોની વિક્ષણની ગણુિત્તા િધારિા અન ે

બાંન ે િચ્ચ ે સાંસ્કૃવતના આદાનપ્રદાનને પ્રોત્સાહન 

આપિા સખત મહનેત કરી રહ્યા છે. તેમને 

વિક્ષણમાાં યોગદાન બદલ સરદાર િલ્લભભાઈ 

પટેલ એજ્યકેુિન િસ્ટ, UCLA (USA) દ્વારા 
અગ્રણી દાતા પરુસ્કાર વિજેતા તરીકે સન્માવનત 

કરિામાાં આવ્યા છે. ગણપતભાઈ એવુાં દ્રઢપણ ે

માન ે છે. કે, "આપણા દેિને વિકવસત રાષ્િમાાં 
પહરિવતિત કરિાનો એકમાત્ર રસ્તો વિક્ષણ છે" શ્રી 
ગણપત પટેલ ગણપત યવુનિવસિટીના પ્રમખુ અન ે

પેિન-ઈન-ચીફ છે. ઇલેષ્તિકલ એચ્ન્જવનયહરિંગના 
ક્ષેત્રમાાં તેમના યોગદાન માટે વ્યાિસાવયક રીતે 

અન ે વ્યક્તતગત રીતે તેમના પરોપકાર માટે, 

ખાસ કરીને વિક્ષણના ક્ષેત્રમાાં તેમના યોગદાનન ે

કારણે ગણપતભાઈ પટેલની ખ્યાવત દુવનયાભર 

માાં પહોચી છે. તેઓ વિધા ધ્િારા સમાજના ઉત્કર્ષથ 
માાં દ્રઢપણ ેમાન ેછે. તેમના પત્ની શ્રી માંજુલાબને 

ધ્િારા પણ એમન ે સેિા કાયો માટે સતત ટેકો 
મળ્યા કરે છે. એમનાાં પત્ની ઉપરાાંત પતુ્રીઓ 

રીટા, અનીતા, અન ે આિા તેમજ તેમના સાત 

દૌહહત્રોં ધ્િારા પ્રેહરત અને પ્રોત્સાહહત શ્રી 
ગણપતભાઈ પટેલ, ગણપત યવુનિવસિટી સહહત 

ભારતમાાં વિવિધ િૈક્ષલણક સાંસ્થાઓની સ્થાપના 
અન ે વનભાિ માટે 100 કરોડથી િધનુુાં દાન આજ 

સધુીમાાં આપી ચકૂ્યા છે. આ બહ ુમોટી વસદ્ધદ્ છે.  

ગણપત યવુનિવસિટી દ્વારા વિકાસના કાયો :- 
            ગણપત યવુનિવસિટીના વિદ્યાથીઓ 

દ્વારા સાંચાલલત ‘ગણપત સ્િૈચ્ચ્છક વિક્ષણ 

ચળિળ’ ગણપત યવુનિવસિટી કેમ્પપસની 
આસપાસના 10 ગામોના બાળકોને વિક્ષણ આપ ે

છે. રોગચાળાના બીજા મોજા દરવમયાન, 

યવુનિવસિટીએ આ ગ્રામજનોને મફત કોવિડ 

સારિાર પરૂી પાડિા માટે 100 બેડનુાં કેન્દ્ર સ્થાપ્યુાં. 
દદીઓન ે કેન્દ્રમાાં મફત RT-PCR પરીક્ષણો, રતત 

પરીક્ષણો, ભોજન અન ેદિાઓ આપિામાાં આિી 
હતી. ઉત્તર ગજુરાતના મહસેાણા નજીક 300 એકર 

જેિી વિિાળ ભવૂમ ઉપર 40 હજાર જેટલાાં 
હહરયાળા વકૃ્ષોથી આચ્છાહદત અન ે વિવિધ જ્ઞાન-

િાખાની 20 થી િધ ુ િૈક્ષલણક સાંસ્થાઓ ધ્િારા 
12000 થી િધ ુ વિધાથીઓના કારહકદી અન ે

ચહરત્ર્ય ઘડતરનુાં પણૂ્યકાયથ કરી રહલેી ગણપત 

યવુનિવસિહટ માટેજ ગણપતભાઈ પટેલે આજ 

સધુીમાાં 70 કરોડ રૂવપયાનુાં દાન કયુું છે. અન ેહજુ 

આ દાન-ધારા અવિરત પણ ે િહતેી રહીછે.  

પરુસ્કાર અને સન્દ્માન :- 

             શ્રી ગણપતભાઈ પટેલ નો ગજુરાતનાાં વિકાસમાાં મહત્િના યોગદાન બદલ તેમને વિવિધ 

પરુસ્કારોથી સન્માવનત કરિામાાં આવ્યા હતા. જેની યાદી નીચે મજુબ છે.[8] 

િર્ષથ નામ પરુસ્કાર આપતી સાંસ્થા 

1991 સામદુાવયક સિેામાાં શ્રષે્ઠતા માટે પરુસ્કાર  ઇષ્ન્ડયા એસોવસએિન ગાાંધી પીસ સને્ટર 
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1996 ભારતીય સમદુાય માટે તમેની સિેાની કદર રૂપ ે ઉત્કૃષ્ટ વસહદ્દ 

પરુસ્કાર 

સધનથ કેલલફોવનિયા ગજુરાત કલ્ચરલ 

સોસાયટી 

  

1998 
ભારતના યિુાનોનિેધ ુ સારી વિક્ષણની તક પરૂી પાડિા માટે 

ગજુરાતમા િકૈ્ષલણક સાંસ્થાઓના વનમાથણમાાં નોંધપાત્ર યોગદાન 

બદલ "પાટીદાર રત્ન એિોડથ" 

અલખલ ગજુરાત કડિા પાટીદાર પહરર્ષદ, 

િાાંઘે, ભજુ 

  

  

  

  

  

 2000 

ગજુરાતમા અનન્ય હાઇટેક ટાઉનવિપ ગણપત વિદ્યાનગરની 
સ્થાપના કરીન ે ગજુરાત અને ભારતના િકૈ્ષલણક િાતાિરણમાાં 
ઉત્કૃષ્ટ અને અપ્રવતમ યોગદાન માટે "પિેોન મમે્પબર એિોડથ" 

સધનથ કેલલફોવનિયા ગજુરાત કલ્ચરલ 

સોસાયટી, નોરિોક 

પાિર સપ્લાય સતેટરમાાં ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન માટે IEEE એિોડથ IEEE એિોડથ 

  

  

  

  

 2001 

ઇલષે્તિક પાિર એચ્ન્જવનયહરિંગ વ્યિસાયને પ્રોત્સાહન આપિા 
માટેના અસાધારણ યોગદાન માટે iiNet પાિર એિોડથ 

IEEE PES, USA 

ય.ુએસ. અન ે ભારતમાાં આપણા સમાજને ઉદાર સમથથન અન ે

ઉત્કૃષ્ટ સિેાની કદર માટે પ્રિાંસાનો પરુસ્કાર 

સધનથ કેલલફોવનિયા ગજુરાત કલ્ચરલ 

સોસાયટી, નોરિોક 

IICPE  એિોડથ પાિર ઇલતેિોવનતસ પર ઇષ્ન્ડયા 
ઇન્ટરનિેનલ કોન્ફરન્સ મુાંબઇ 

2005 

મખુ્ય દાતા ગણપત યવુનિવસિટી 

  

પાટીદાર પદ્મશ્રી 
કડિા પાટીદાર સમાજન ુ 5મુાં રાષ્િીય 

અવધિિેન, મકેોન, જ્યોજિયા ય.ુએસ.એ. 

2008 પાટીદાર વિરોમણી એિોડથ વિશ્વ પાટીદાર મહાસાંઘ 

2012 ગજુરાત નુાં  રત્ન ગજુરાત ભારતન ુરત્ન 

2014 

ભારતનુાં રત્ન ભારતનુાં રત્ન ભારત 

સલે્યટુ ઈષ્ન્ડયા : એન. આર. આઈ એિોડથ ગલોબલ ગજુરાતી ફેડરેિન, અમદાિાદ 

2015 

હોલ ઓફ ફેમ કેલલફોવનિયા પોલલટેકવનક સ્ટેટ યવુનિવસિટી, 
પોમોના અમહેરકા 

માન્યતા પ્રમાણપત્ર કેલલફોવનિયા મયેર 

માન્યતા પ્રમાણપત્ર કેલલફોવનિયા રાજ્ય વિધાનસભા 

માન્યતા પ્રમાણપત્ર યએુસ હાઉસ ઓફ રેપ્રઝેન્ટેહટવ્સ 

સ્થાપક સમાજ પરુસ્કાર કેલલફોવનિયા પોલલટેકવનક સ્ટેટ યવુનિવસિટી 
પોમોના 
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2016 

માન્યતા પ્રમાણપત્ર કેલ પોલી પોમોના કોલજે ઓફ 

એચ્ન્જવનયહરિંગ અમહેરકા  

પ્રિાંસાનો પરુસ્કાર ઇન્ડો અમહેરકન ગજુરાત કલ્ચરલ એસો. 

2017 

લોસ એન્જલસ રત્ન લોસ એન્જલસ રત્ન બોડથ 

પ્રિાંસા પ્રમાણપત્ર ગજુરાત ચમે્પબર ઓફ કોમસથ એન્ડ 

ઇન્ડસ્િી,અમદાિાદ 

2018 

રાષ્િપવત ગજુરાત ચમે્પબર ઓફ કોમસથ એન્ડ ઇન્ડસ્િી 

પ્રવતષ્ષ્ઠત ભતૂપિૂથ વિદ્યાથી પરુસ્કાર કેલલફોવનિયા પોલલટેકવનક સ્ટેટ યવુનિવસિટી 
પોમોના 

પાટીદાર ઉદ્યોગ રત્ન એિોડથ ગલોબલ પાટીદાર લબઝનસે સવમટ 

  

લાઇફ ટાઇમ એલચિમને્ટ એિોડથ 
અમહેરકન સોસાયટી ઓફ એચ્ન્જવનયસથ 
ઓફ ઇષ્ન્ડયન ઓહરજજન 

2019 

પદ્મશ્રી સન્માન  ભારત સરકાર 

પાટીદાર પદ્મશ્રી સન્માન એિોડથ સરદાધામ 

પ્રવતષ્ષ્ઠત ભતૂપિૂથ વિદ્યાથી પરુસ્કાર એમ.જી. સાયન્સ ઇચ્ન્સ્ટટયટૂ, અમદાિાદ 

પદ્મશ્રી સન્માન પરુસ્કાર ગજુરાતના મખુ્ય ન્યાયાધીિ ગજુરાત 

પદ્મશ્રી સન્માન પરુસ્કાર હહન્દુ સ્િયાંસિેક સાંઘ, લોસ એન્જલસ, 

ય.ુએસ.એ. 

પ્રમખુ – લાઇફ ગલોબલ કેલલફોવનિયા ચપે્ટર પ્રમખુ – લાઇફ ગલોબલ કેલલફોવનિયા 
ચપે્ટર,લોસ એન્જલસ, ય.ુએસ.એ. 

 

સમાપન :-  

                 “જ્યાાં જ્યાાં િસે એક ગજુરાતી 
ત્યાાં ત્યાાં સદાકાળ ગજુરાત” કવિ અરદેિર 

ખબરદાર દ્વારા 20મી   સદીના પિૂાથધથમાાં લખાયેલ 

આ પાંક્તત ભવિષ્યિાણી સાલબત થઈ  છે. આજે 
યનુાઇટેડ નેિન્સ દ્વારા સાિથભૌમ રાષ્િો તરીકે 

સલૂચબદ્ 190 દેિોમાાંથી 129 જેટલા દેિોમાાં 
ગજુરાતી મળૂના લોકો જોિા મળે છે. ગજુરાતી 
ડાયસ્પોરામાાં પટેલોનો હાલમાાં ખબૂ મોટો ફાળો છે. 

તેઓએ વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, મેડીકલ, હોટેલ 

ઉદ્યોગ, િેપાર - ધાંધામાાં જગતનાાં કેટલાાંય દેિોમાાં 
વિવિષ્ઠ સ્થાન જમાવ્યુાં છે. ય.ુએસ.એ. માાં 
ગજુરાતી ડાયસ્પોરાની સાંખ્યા ત્રણેક લાખની 
નજીક છે. જેમાાં એકાદ લાખ તો ન્યયુોકથમાાં જ 

કેન્દ્રીત થયેલા છે. તેમાાં એક મહાન  પરોપકારી 
અન ે ઉચ્ચ કોહટના વિક્ષણના હહમાયતી શ્રી 
ગણપતભાઈ પટેલ પણ છે. તેમના પોતાના 
િબ્દોમાાં , “ જ્ઞાન તમને તે સ્થાનો પર લઈ જિે 
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જ્યાાં તમે જિા માાંગો છો . ખાતરી કરો કે તમે 

જીિનના એક ભાગ તરીકે જ્ઞાનના મહત્િન ે

ઓળખો છો અન ેતે તમારા માટે શુાં કરી િકે છે . 

જો માછલીઓન ે પાણીમાાંથી બહાર કાઢિામાાં 
આિ,ે તો તેઓનુાં જીિન નહીં રહ.ે જ્ઞાન તમારા 
માટે ઘણુાં સમાન છે. દાન ના ઘણા પ્રકાર છે. જેમાાં 
વિક્ષણ માાં દાન આપવુાં ઉચ્ચ કોહટનુાં દાન છે.  
કારણ કે વિક્ષણથી વ્યક્તત ડોતટર બન ે છે, 

એચ્ન્જવનયર બન ે છે, વિક્ષક બન ે છે, સૈવનક બન ે

છે, િકીલ બને છે. ટૂાંકમાાં વિક્ષણ દ્વારા એક નિા 
સમાજની રચના થાય છે. પહરિતથન એ કુદરતનો 
વનયમ છે. વિક્ષણમાાં પણ પહરિતથન થતુાં રહ ે છે. 

પરાંત ુશ્રી ગણપતભાઈ દ્વારા ગણપવત યવુનિવસિટી 
ના વિક્ષણમાાં લાિેલા જે પહરિતથન છે, તે 

અકલ્પનીય છે. આિા મહાન દાનેશ્વરી શ્રી 
ગણપતભાઈ ના ગણુો ને દરેક વ્યક્તતએ પોતાના 
જીિનમાાં ઉતારિા જોઈએ. 
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