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(૧૯૦૩ - ૧૯૮૯)  

૧ તેમનો જન્મ ૧૯૦૩ની સાલમાાં, પાલીતાણા રાજ્યના ગારીયાધાર ગામમાાં થયેલ. પાલીતાણા રાજ્યમાાં ૯૧ 
ગાાંમડા હતા. ગારીયાધાર જુનુાં પાટનગર હત ુાં. ગારીયાધારમાાં ચાર ધોરણ સધુી જ સ્કુલ હતી. પાલીતાણામાાં 
જ હાઇસ્કુલ હતી. 

૨ પાલીતાણાના મહારાજા, શ્રી બહાદુરસસિંહજી ગોહહલ, દર મહહને ગારીયાધાર આવી જાહરેસભા ભરતા. આવી 
એક સભામાાં ઝવેરભાઇ જે ચોથા ધોરણમાાં ભણતા હતા તે છેલ્લી લાઇનમાાં બેઠેલા. તેમણે હાથ ઉંચો કયો. 
મહારાજા પાછળ ઉભેલા અસધકારીયોયે તેમને હાથ નીચો કરવા સનશાની કરી.  પણ ઝવેરભાઇએ તો હાથ 
ઉંચો જ રાખ્યો. મહારાજાનુાં ધ્યાન ગય ુએટલે તેમણે શાાંસતથી પછુયુાં “હદકરા, તારે કાાંઇ પછુવુાં છે?” 

ઝવેરભાઇ બોલ્યા “બાપ ુઅહહિં હાઇસ્કુલ બાંધાવો તો બધાને આગળ ભણી શકાય.”  

મહારાજાએ પછુપરછ કરી તો જાણયુાં કે ઝવેરભાઇ ભણવામાાં ખબુજ હોંસશયાર હતા. તેમણે કહ્ુાં “હદકરા 
હાઇસ્કુલ તો ભસવષ્યમાાં બ ાંધાવીશુાં જ, પણ ત ુાં આગળ ભણવાની ચીંતા ન કરીશ. રાજ્ય તારો ભણવાનો બધો 
ખચચ સાંભાળી લેશે.”  

નોંધ:  આ પ્રસાંગ ન બન્યો હોત તો કદાચ ઝવેરભાઇ ખેતીમાાં લાગી ગયા હોત. તો પછી લોક-૧ 

ઘાંઉની શોધ ન થઈ હોત અને આખા ભારતના ખેડુતોને જે કરોડો રૂસપયાનો ફાયદો દર વરસે થાય છે 
તે ન થયો હોત. તે જમાનામાાં આજની જેમ બોડીગની સગવડ ન હતી. 

૩ મહારાજાએ ઝવેરભાઇને પાલીતાણામાાં એક ખેડુતને તયાાં રહવેાની સગવડ કરી આપી. ઝવેરભાઇ સારા માકે 
મેટ્રીક પાસ થયા.  મહારાજાને જાણ કરવા ગયા તયારે મહારાજાએ પછુયુાં  “આગળ ભણવુાં છે?” . ઝવેરભાઇએ 
કહ્ુાં “આપ સ્કોલરશીપ આપો તો આગળ ભણવુાં જ છે?”. આ રીતે દર વખતે સારા માકે આવે અને મહારાજા 
આગળ ભણવાની માંજુરી આપે.   

૪ ઝવેરભાઇએ ભાવનગરમાાં શામળદાસમાાં કોલેજ કરી પનુામાાં બી. એસસી ફસ્ટ ક્લાસમાાં થયા, બેંગલોરમાાં 
એમ. એસસી ડીસ્ટીંગ્શન સાથે થયા.  મહારાજાએ તેમને આગળ ભણવા ઇંગ્લાન્ડ જવા સચુવ્ય,ુ તો 
ઝવેરભાઇએ સાંકોચથી જણાવ્યુાં “જે દેશ ભારત ઉપર રાજ્ય કરે છે તયાાં ભણવા જવાની ઇચ્છા નથી. આપને જો 
વાાંધો ન હોય તો જમચનીમાાં ખેતીના અભ્યાસ માટે જઇશ”. મહારાજાએ સાંમતી આપી, એટલે ઝવેરભાઇએ 
હદલ્હી જઇ જમચન ભાષાનો ટુાંકો કોસચ કરી જમચનીની બર્લિન યનુીવસસિટીમાાં ગયા. તેમની સ્ટીમર ઇંગ્લાન્ડ 
રોકાયેલ. પણ જે દેશ ભારત ઉપર રાજ્ય કરે છે તે દેશમાાં મારે પગ નથી મકુવો એ સનણચય કરી સ્ટીમરમાાં જ 
બેસી રહલે. 

૫ જમચની એક વરસ ભણી ૧૯૩૧ની સાલમાાં અમેહરકા ગયા અને ૧૯૩૩ની સાલમાાં ખેસતના સવષયમાાં પી. 
એચડી. કરી પાલીતાણા પાછા આવ્યા.   

૬ મહારાજાને ઘણો આનાંદ થયો. તેમણે ઝવેરભાઇને કોઇ મોટા રાજ્યમાાં સારો પગાર મળે અને ખેસતના 
સવષયમાાં સાંશોધન કરી શકાય તયાાં જવા સચુવ્ય.ુ ઝવેરભાઇએ કહ્ુાં “આપે મને ભણાવ્યો, મારે તો આપને 
તયાાંજ નોકરી કરવી છે. મને રહવેાની સગવડ આપો અને રાજ્યને જે પોસાય તે પગાર આપો તો મારે બીજુ ાં 
કાાંઇ ન જોઇયે?”. મહારાજાએ તેમને નઝરબાગ મહલે રહવેા આપ્યો અને માસીક ૧૨૫ રૂપીયાના પગારે 



રેવન્ય ુકસમશ્નર (મહસેલુ અધીકારી) તરીકેની નોકરી આપી. નઝરબાગ મહલેમાાં ૨૪ કલાક પાણી, સવજળી, 
ટેર્લફોન, ઘોડાગાડી, નોકરચાકરની સગવડ હતી. ગાાંમડાની ડીસ્ટ્રીક્ટમાાં જવા મહારાજાની મોટરકાર આવતી. 

નોંધ:   મહારાજાન ુઋણ ઝવેરભાઇ કદી ભલુ્યા નહી. પાાંચ દીકરા અને ચાર દીકરીઓ અમેહરકામાાં 
બરાબર ગોઠવાઇ ગયેલ. પાલીતાણામાાં મોટા ભાગના માંહદરો જૈનના માંહદરો છે. રીટાયર થયા પછી 
મહારાજાના સ્મરણાથે તેમને હીંદુ માંદીર બનાવવુાં હત.ુ દીકરાઓએ તે માટે ખશુીથી પૈસા મોકલી 
આપ્યા જેનાથી હીંદુ માંદીર બન્ય ુઅને તેના ચાલ ુખચચ માટે બાજુમાાં દુકાનો પણ બાંધાવી.  

૭ અમેહરકાથી આવીને તેમણે જીંદગીભર ખાદીનો જ પોષાક અપનાવ્યો. 
નોંધ:   ખાદી પાછળના નીસત અને પ્રમાણીકતાના સસધ્ધાાંત પરેુપરુા અપનાવેલ. આટલા ઉંચ્ચા 
હોદ્દા પરથી રીટાયર થયા તયારે મહારાજાએ આપેલ મકાન અને જમીન સસવાય તેમના પાસે બીજી 
કોઇ સમલકત હતી નહી. પાાંચ દીકરા અને ચાર દીકરીઓના અભ્યાસ અને લગ્નના પ્રસાંગો ઉજવ્યા 
એટલે જમીન પણ વેચી નાખેલ. ઝવેરભાઇના આ ઉદાહરણને અપનાવી દીકરા પ્રતાપભાઇ જ્યારે 
ર્બ.ઇ. સીવીલ એન્જીનીયર થયા તયારે તેમણે ગજુરાત સરકારમાાં નોકરી કરવાને બદલે, 
corruptionથી  દુર રહવેા, મદ્રાસમાાં ખાનગી કાંપનીમાાં નોકરી લીધી.   

૮ પાલીતાણા રાજ્યના રેવન્ય ુકસમશ્નર તરીકે તેમણે ખેડુતો પાસે જે વેરો લેવાય તેમાાં ખબુ જ માણસાઇ રાખેલ. 
જો વરસ મોળુ ગય ુહોય તો ઝવેરભાઇ નામનો જ વેરો નક્કિ કરતા અથવા સાવ માફ કરી દેતા. આ પ્રથાને 
લીધે ખેડુતો પણ ઉતપાદન સાચ ુબતાવતા. મહારાજાને આ બધી વાતની જાણ હતી અને તેમને ઝવેરભાઇમાાં 
પરુો સવશ્વાસ હતો. 

૯ ૧૯૪૭માાં ભારત આઝાદ થયુાં અને ૧૯૪૮મા રાજ્યોનુાં સવલીનીકરણ થય.ુ તે સમયે પાલીતાણાના મહારાજાએ 
તેમના અસધકારીઓને મકાનો અને જમીન ભેટ આપ્યા. ઝવેરભાઇને એક મકાન અને એક ફામચ આપેલ. 

૧૦ ૧૯૪૮ થી ૧૯૫૯ સધુી સરકારી નોકરી કરી ડેપ્યટુી ડાયરેક્ટર ઓફ એગ્રીકલ્ચર તરીકે રીટાયર થયા.   
૧૧ ૧૯૫૯માાં પાલીતાણા પાછા આવી ગયા. રીટાયર થઇ આરામ કરવાને બદલે તેમણે, મોટી ઉંમરે, ઘઉંના 

અખતરા ચાલ ુકયાચ જે ૩૦ વરસ સધુી ચાલ ુરાખ્યા. ૧૯૮૯માાં, ૮૫ વરસની ઉંમરે તેમનો સ્વગચવાસ થયો 
તયાાંસધુી. ઘઉં પાછળ તેમણે શરીર ઘસી નાખ્ય.ુ આ તેમની માનવતાને લીધે.  

૧૨ ઘઉંના અખતરા માટે, પાલીતાણા આજુબાજુના ગામડામાાં ખેતરો ભાડે રાખી પોતાના ખચે પ્રયોગો ચાલ ુકયાચ. 
આઠેક વરસ પછી લોકભારતીમાાં પ્રયોગો ચાલ ુકયાચ. લોકભારતીમાાં પોતાનો જમવાનો ખચચ પણ ચકુવી દેતા. 
આ બધી મહનેત લોકોના ફાયદા માટે, ખાસ તો ખેડુતો માટે, કરતા. ૧૯૭૪માાં લોક-૧ ઘઉંની પરુી ચકાસણી 
પછી સરકારે માન્ય કયાચ. આ ચકાસણીમાાં લોક-૧ ઘઉંનુાં ઉતપાદન બીજી બધી જાત કરતા ૧૭ ટકા વધ ુ
આવેલ એટલે તે પ્રથમ નાંબરે આવેલ. 

નોંધ:   તેઓએ પોતાના ખચે શોધેલ આ ઘઉંને ઝવેર-૧ નામ આપવાને બદલે લોક-૧ નામ આપ્ય.ુ 
તેમને પૈસા કે નામની પડી ન હ્તી. ૧૯૭૪ પછી લોક-૧ન ુવાવેતર આખા ભારતમાાં ફેલાવા લાગ્ય.ુ 
તેના વાવેતરથી ખેડુતોને દર વરસે રૂ. ૧૦૦૦ કરોડથી પણ વધારે ફાયદો થવા લાગ્યો. એટલે કે 
એમની મહનેત અને ભોગના પ્રમાણે ઝવેરભાઇ દર વરસે રૂ. ૧૦૦૦ કરોડન ુદાન કરે છે. 

૧૩ સ્વીડનના આલ્રેડ નોબલના નામ પર દુનીયાના વૈગ્નાનીકો, ક્વીઓ, શાાંતી કાયચકરો, અથચશાસ્ત્રીઓ માટે 
નોબેલ પ્રાઇઝ ૧૯૦૧થી ચાલ ુકરેલ છે. તે દુનીયાન ુમોટામાાં મોટુ માન છે. આતયારે પ્રાઇઝના રૂ. ૬ કરોડ છે. 



ભારતમાાં જ કામ કરી નોબેલ પ્રાઇઝ મેળવનાર બે જ વ્યક્ક્ત છે. એક ટાગોર અને બીજા સી. વી. રામન. દેશ 
માટે ગૌરવની વાત છે.  

૧૪ અમેહરકાના એક વૈગ્નાનીક ડો. બારલોગને ઘઉંનુાં ઉતપાદન વધારવા માટે ૧૯૭૦માાં નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાાં 
આવેલ. તેમન ુઅવસાન ૨૦૦૯માાં થયેલ. લોક-૧ન ુઉતપાદન ડો. બારલોગના ઘઉં જેટલ ુ કે વધારે છે. ડો. 
બારલોગને લોક-૧ ઘઉંની જાણ હતી કારણકે ભારત સરકારના ખેતી વૈગ્નાનીકોના અધીવેશનમાાં લોક-૧ને 
માંજુરી આપવાની ચચાચ થઇ તેમાાં તેઓ હાજર હતા અને તેઓ પણ લોક-૧થી પ્રભાવીત થયા હતા. 

૧૫ ઝવેરભાઇને નામ કે માનની પરવા ન હતી, તેમને તો બધો સમય ઘઉં પાછળ જ ગાળવો હતો. તેમણ ે
પોતાની શોધના લેખો કોઇ ટેકનીકલ કે બીજા પ્રકાશનમાાં આપેલ નહી એટલે મોટા ભાગના માણસોને તેમના 
વીશે જાણ નથી. તેમણે કોઇ વખત ઇનામ કે એવોડચ માટે વીચાર જ કરેલ નહી. 

નોંધ:   જો તેમની શોધ નોબેલ પ્રાઇઝ માટે મોકલવામાાં આવી હોત તો તેમને નોબેલ પ્રાઇઝ 
મળવાના ચાન્સ સારા હતા. તો તેઓ ભારતના સિજા નોબેલ પ્રાઇઝ વીનર હોત અને ભારતને પણ 
આનાથી માન મળેત. 

૧૬ ગજુરાતના બારમાાં ધોરણના પાઠયપસુ્તકમાાં ઝવેરબાપા સવષે શ્રી.દશચકનો (મનભુાઈ પાંચોલી) લેખ છે. 
શ્રી.દશચકના એવાજ બીજા લેખો (ઝવેરબાપા સવષેના) પણ છાપામાાં પ્રસસધ્ધ થયેલ છે. રીટાયડચ જીવનના ૩૦ 
વરસ મહનેત કરી ઝવેરબાપાએ પોતાના ખચે શોધેલ ઘઉંની જાત લોક-૧થી ખેડુતોને દર વરસે રૂ. ૧૦૦૦ 
કરોડથી પણ વધારે ફાયદો થાય છે. આ વાત પહલેીવાર શ્રી. બળવાંતભાઈ પટેલના જાણવામાાં આવી. તેઓ 
રીટાયડચ સપુ્રીન્ટેન્ડીંગ એન્જીનીયર અને ગજુરાતી સાહહતયકાર છે. ગજુરાતના લોકોને ઝવેરબાપા સવષે 
જાણકારી થાય એ આશયથી તેમણે તેમના સહલેખક શ્રી. જયાંસતભાઇ મેવાડા સાથે મળીને માહહતી એકઠી કરી 
“સાંશોધન ગાથા” પકુ્સ્તકા ૨૦૧૧માાં સનસ્વાથચભાવે પ્રસસધ્ધ કરી છે. 

૧૭ “સાંશોધન ગાથા” પકુ્સ્તકા ડો. જનકભાઇ શાહ ે વાાંચી તયારે તેમને પણ પહલેીવાર ઝવેરભાઇ વીશે જાણવા 
મળ્ય.ુ ડો. જનકભાઇ ગજુરાતી અને અંગે્રજી ભાષાના સાહહતયકાર અને ગજુરાત સવદ્યાપીઠના વીઝીટીંગ પ્રોફેસર 
છે. ગજુરાતી નહહ જાણકારને ઝવેરબાપા સવષે જાણકારી થાય એ આશયથી તેમણે “સાંશોધન ગાથા”ના 
અનવુાદની પકુ્સ્તકા Invention Saga સનસ્વાથચભાવે August 2013માાં પ્રસસધ્ધ કરી છે. 

૧૮ ભારતમાાં દર વષે ઘઉંના સાંશોધનમાાં કામ કરતા વૈગ્નાનીકોનુાં અધીવેશન ભરાય છે. આ વરસનુાં અધીવેશન 
કાનપરુમાાં સપ્ટેમ્બર ૧-૪, ૨૦૧૩માાં આઝાદ યનુીવસીટતમાાં ભરાયેલ જેમાાં બીજા પ્રદેશના નામાાંકીત 
વૈગ્નાનીકોએ પણ ભાગ લીધેલ. ડો. ઈન્દુબેન શમાચ ભારતના ઘઉં સાંશોધનના વડા છે જેમની આગેવાની નીચે  
આ અધીવેશન ભરાયેલ. Invention Sagaની પ્રસ્તાનવા લખનાર ડો. રાવ આજ હોદ્દા પર ૧૯૭૯-૧૯૮૧માાં 
હતા. ડો. ઈન્દુબેન શમાચની સચુના પ્રમાણે Invention Saga અને બે પાનાના ફ્લાયરની ૪૦૦ કોપી આ  

 અધીવેશનમાાં મોકલાવેલ જે બધા વૈગ્નાનીકોને આપવામાાં આવેલ અને Invention Sagaનુાં આ અધીવેશનમાાં 
સવમોચન પણ કરવામાાં આવેલ જેથી બધા વૈગ્નાનીકોને ડો. ઝવેરભાઇના સનસ્વાથચ ભાવે કરેલા કામની જાણ 
થાય. અધીવેશનનો રીપોટચ  હજુ બહાર પડયો નથી. 
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