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જન્મ: 2 ઓક્ટોબિ 1869, પોિબાંદિ
ુ િી 1948 (78 ર્ર્ા)
નિર્ાાણ: 30 જાન્યઆ
ઉપિામ: મહાત્મા, બાપ,ુ િાષ્ટ્રનપતા
િાજકીય પાટી: કોંગ્રેસ
ુ
પત્િી: કસ્તિબા
ુ ળીબાઈ
માતા: પત
નપતા: કિમચાંદ ગાાંધી
ુ ો: હિીલાલ, મણીલાલ,િામદાસ, દે ર્દાસ, (પાાંચમો પત્ર
ુ જમિાલાલ)
પત્ર
પ્રાથનમક નિક્ષણ: સિ આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કુ લ, િાજકોટ
કોલેજ: િામળદાસ કોલેજ, ભાર્િગિ
િાં ગભેદ િીનતિો સામિો: પીટિમાિીત્ઝબગા સ્ટે િિ (દક્ષીણ આરરકા)


1891માાં ઇંગ્લેન્ડમાાં બેરિસ્ટિ થઇિે ભાિત આવ્યા.



1893માાં પોિબાંદિિા અબ્દુલા એન્ડ કાં પિીિા ર્કીલ તિીકે દક્ષક્ષણ આરરકા ગયા અહી તેિે
ુ ી િાં ગભેદિી િીનત સામે આંદોલિ કય.ું ુ
1893 થી 1914 સધ



ુ ો ધમા છે ”
તેમિે લખય ાંુ “અરહિંસા માિર્ જાનતિો ધમા છે જ્યાિે રહિંસા પશિ



ુ િી 1915િા િોજ ગાાંધીજી દક્ષક્ષણ આરરકાથી ભાિત આવ્યા (46 ર્ર્ે)
9 જાન્યઆ



1916માાં ગોપાલકૃષ્ટ્ણ ગોખલેિા કહેર્ાથી ભાિત ભ્રમણ કય.ું ુ



તેિે દક્ષીણ આરરકામાાં િાતાલ કોંગ્રેસિી સ્થાપિા કિી હતી.



1906માાં ગાાંધીજીએ પ્રથમ સત્યાગ્રહ દક્ષક્ષણ આરરકામાાં િજીસ્રેિિિા નર્િોધમાાં કયો હતો.



1916માાં અમદાર્ાદ મકુ ામે કોચિબ આશ્રમિી સ્થાપિા કિી.



ત્યાિબાદ અમદાર્ાદમાાં જ તે 1917-18માાં સાબિમતી આશ્રમિી સ્થાપિા કિી.



પોતાિા સત્યિા પ્રયોગોિો તેિે સાબિમતી આશ્રમથી િરુ કયો.



ગાાંધીજીિો ભાિતમાાં પ્રથમ સત્યાગ્રહ ચાંપાિણ(1917) સત્યાગ્રહ હતો અિે તે તેિો પ્રથમ સફળ
સત્યાગ્રહ હતો.

 ગાાંધીજી દ્વાિા િરુ કિર્ામાાં આર્ેલા સમાચાિપત્રો:


ઇન્ન્ડયિ ઓનપનિયિ (દક્ષક્ષણ આરરકા)



હિીજિ
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િર્જીર્િ



યાંગ ઇન્ન્ડયા



સત્યિા પ્રયોગોએ ગાાંધીજીિી આત્મકથા છે . મહાદે ર્ભાઈ દે સાઈએ તેિો અંગ્રેજીમાાં
ુ ાદ કયો “My Experience With Truth”.
અનર્



રહિંદ સ્ર્િાજ ગાાંધીજીન ાંુ હસ્તક્ષલક્ષખત પસ્ુ તક છે . આ ઉપિાાંત ગાાંધીજીએ બીજા ઘણા
પસ્ુ તકો લખયા છે ....
1. અિાસક્ક્ત યોગ
2. માંગળપ્રભાત
3. દ્રન્ષ્ટ્ટનિપિો નસદ્ાાંત
4. ક્ષિસ્તીધમાિે પડકાિ

 ગાાંધીજી દ્વાિા અપાયેલા ઉપિામો:
વ્યક્ક્ત

ઉપિામ

િર્ીન્દ્રિાથ ટાગોિ

ુ ુ દેર્
ગર

મોહિલાલ પાંડયા

ડુાંગળીચોિ

ઝર્ેિચાંદ મેઘાણી

િાષ્ટ્રીય િાયિ

િનર્િાંકિ મહાિાજ

મકુ સેર્ક

કાકા સાહેબ કાલેલકિ

ુ િાતી
સર્ાઈ ગજ

ુ ાર્ચાંદ્ર બોઝ
સભ

િેતાજી

ક્ષચતિાં જિ દાસ

દે િબાંધ ુ

મહાંમદઅલી ઝીણા

કાયદે આઝમ

મેડલીિ સ્લેડ

મીિાબેિ

એમ.એસ.ગોલાર્ાલકિ

બાંગબાંધ ુ

એન્ુઝ સી.એફ

રદિ બાંધ ુ
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 ગાાંધીજીિે મળે લા ઉપિામો:
ઉપિામ

કોિા દ્વાિા

મહાત્મા

િર્ીન્દ્રિાથ ટાગોિ

િાષ્ટ્રનપતા

ુ ાર્ચાંદ્ર બોઝ
સભ

બાપ ુ

ઝર્ેિચાંદ મેઘાણી

અધાિગ્િ ફકીિ

ચક્ષચિલ

ર્િ મેિ બાઉન્રી

માઉન્ટ બેટિ

 ગાાંધીજીિા જીર્િ ઉપિ લખાયેલા કેટલાક પસ્ુ તકો:
પસ્ુ તકન ાંુ િામ

લેખક

મહાત્મા ગાાંધી

િોમાાં િોલા

મહાત્મા

ડો.તેંદુલકિ

ગાાંધી

પેથીક લોિે ન્સ

સ્ટોિી ઓફ બાિડોલી

મહાદે ર્ભાઈ દે સાઈ

ગાાંધી ઇિ ચાંપાિણ

ડો.િાજેન્દ્ર પ્રસાદ

પ્રેક્ટીકલ િોિ ર્ાયોલન્સ

રકિોિલાલ મિરૂર્ાળા

 ગાાંધીજીિા આશ્રમો:
આશ્રમન ાંુ િામ

આશ્રમન ાંુ સ્થળ

ટોલ્ફ્સટોય ફામા

દક્ષક્ષણ આરરકા

ફીિીક્સ આશ્રમ

દક્ષક્ષણ આરરકા

કોચિબ (સત્યાગ્રહ) આશ્રમ

અમદાર્ાદ

સાબિમતી આશ્રમ/હિીજિ આશ્રમ/ગાાંધી આશ્રમ અમદાર્ાદ
ર્ધાા(સેર્ાગ્રામ) આશ્રમ
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ગાાંધીજીિી કમાભ ૂનમ ર્ધાા (મહાિાષ્ટ્ર) હતી.



ગાાંધીજી ઉપિ િન્સ્કિિા “અિ ટુ ધી લાસ્ટ” પસ્ુ તકિો નર્િેર્ પ્રભાર્ હતો.



ગાાંધીજી આરરકામાાં 22 ર્ર્ા િહ્યા હતા.



પ્રથમ પ્રર્ાસી ભાિતીયન ાંુ ક્ષબરુદ મહાત્મા ગાાંધીિે મળય ાંુ હત.ાંુ



ુ માાં તેિે
ગાાંધીજીિે 1915માાં “કેસિ-એ-રહિંદ” િો ક્ષખતાબ મળયો હતો કાિણકે પ્રથમ નર્શ્વયદ્
અંગ્રેજોિે મદદ કિી હતી.

ુ ુ ઓ:
 ગાાંધીજીિા ગર
નર્ર્યક

ુ ુ ન ાંુ િામ
ગર

િાજકીય

ગોપાલકૃષ્ટ્ણ ગોખલે

આધ્યાત્ત્મક

શ્રીમદ િાજચાંદ્ર

ર્ૈચારિક

ક્ષલયો ટોલ્ફ્સટોય

િૈક્ષક્ષણક

િ.ર્ી.પાઠક



પ્રર્ાસી ભાિતીય રદર્સ ગાાંધીજીિા માિમાાં ઉજર્ામાાં આર્ે છે .



ુ િી 1915િા િોજ આરરકાથી ભાિત આવ્યા હતા તેથી દિ ર્ર્ે 9
ગાાંધીજી 9 જાન્યઆ
ુ િી પ્રર્ાસી ભાિતીય રદર્સ તિીકે મિાર્ામાાં આર્ે છે .
જાન્યઆ



પ્રર્ાસી ભાિતીય રદર્સ ઉજર્ાિી િરૂઆત અટલ ક્ષબહાિી ર્ાજપેયી દ્વાિા 2003 થી
કિર્ામાાં આર્ી.

દિિોજિા ન ાંુ કિાં ટ અફેસા, મોડેલ પેપસા, Daily Gk Page, સ્ટડી મટીિીયલ,
ઓલ્ફ્ડ પેપસા, લેટેસ્ટ મોક ટે સ્ટ, િર્ી ભાિતીિા સમાચાિ મેળર્ર્ા માટે
આપેલા ર્ોટ્સએપ િાંબિ ઉપિ Join Gkgrips લખીિે મોકલો.

Whats App No. 9638331246
તમે અમાિી ર્ેબસાઈટ www.gkgrips.com માાંથી પણ સાંપ ૂણા નર્ગતો અિે
મટીિીયલ ડાઉિલોડ કિી િકો છો.
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