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ગોવવિંદ પટેલ (જાણવા જેવા માણસ) 



ગોવવિંદભાઈનો જન્મ ૧૯૪૮ મા આણદં જીલ્લાના પેટલાદ 
તાલકુાના જેસરવા ગામમા ં થયો હતો. જેસરવામા ં ચાર 
ધોરણ સધુી અભ્યાસ કરી, પાચંમાથી સાતમા ધોરણ 
સધુીનો અભ્યાસ કરવા પેટલાદમા ં રહ્યા. ત્યારબાદ વિક્ષક 
થવાની ટે્રઈવનિંગ માટે વલ્લભ વવદ્યાલય, બોચાસણમા ંગયા. 
૧૯૬૯ મા ં પેટલાદ તાલકુાના માનપરુા ગામમા ં વિક્ષક 
તરીકેની નોકરીથી કારકીદીની િરૂઆત કરી. લગભગ ૨૦ 
વર્ષ સધુી વવવવધ િાળાઓમા ંવિક્ષક તરીકે કામ કયાષ બાદ, 
૧૯૮૯ મા ં ઓ.એન.જી.સી. ખભંાતમા ં ૧ થી ૪ ધોરણની 
નવી િાળા િરૂ કરી. મખુ્ય વિક્ષક તરીકે ગોવવિંદભાઈ અને 
સહાયક વિક્ષક તરીકે ખોડવસિંહ પરમાર. િાળા િરૂ કરવા 
માટે જીલ્લા પચંાયતને બાહંધેરી આપેલી કે દરેક 
વગષમા ં ઓછામા ંઓછા ૨૫ થી ૩૦ બાળકો હિે. આ સખં્યા 
ઝૂટાવવા સવારના સાત વાગ્યાથી સાજંના પાચં વાગ્યા 
સધુી વાલીઓને સમજાવવા ઘરો ઘર ફરવુ ંપડેલુ.ં જૂનમા ં
િાળા િરૂ કરી અને ડીસેમ્બરમા ંતાલકુાના િાળા િતાબ્દી 
મહોત્સવ વનવમતે્ત ભરાયલા વવજ્ઞાન મેળામા ં ભાગ લીધો. 



બસ થઈ ગઇ િરૂઆત ! ત્યાર બાદ પાચં જીલ્લા કક્ષાના 
અને એક રાજ્ય કક્ષાના વવજ્ઞાનમેળાઓમા ંભાગ લીધો. 

 

વિક્ષક તરીકે કામ કરતા ં કરતા ં પણ ગોવવિંદભાઈ સમાજ 
પ્રત્યેની ફરજ બજાવવાની એક પણ તક જવા ન દેતા. 
૧૯૭૩ મા ં ભાલ વવસ્તારમા ં અને ૧૯૭૯ મા ં મોરબીમા ં
આવેલા પરૂના રાહત કાયોમા ં ગોવવિંદભાઈએ પરૂજોરમા ં
કામ કરેલુ.ં ૧૯૭૩ થી ૧૯૯૦ સધુી દર વરે્ ગ્રામ સફાઈ 
વસબીરોમા ંજઈને કામ કરતા. દુષ્કાળ રાહતના કામોમા ંપણ 
ગોવવિંદભાઈ સાવમલ હોય જ. 

 

રાજકારણમા ં િરુઆતથી જ ગોવવિંદભાઈને રસ પડતો. 
૧૯૫૯-૬૦ ની મહાગજુરાત માટેની ચળવળ, ૧૯૭૪ નુ ં
નવ વનમાષણ આંદોલન અને ૧૯૭૫ ની ઈમરજન્સી, આમ 
બધી ચળવળમા ંગોવવિંદભાઇએ જુસ્સાભેર ભાગ લીધેલો. 

 



૧૯૯૦ મા ં ગોવવિંદભાઈના અમેરરકા સ્સ્થત સાળી 
મજૂંલાબહનેના આગ્રહથી ગોવવિંદભાઈ સહુુુંુંબ અમેરરકામા ં
સ્થાયી થવા આવ્યા. આવીને બે મરહના સાઢુભાઈની 
નસષરીમા ંકામ કર્ુું, ત્યારબાદ સોલલડ સ્ટેટ રડવાઈસ નામની 
કંપનીમા ંકલાકના ૩.૨૫ ડોલરના પગારે નોકરી િરૂ કરી. 
ત્યારે કલાકના ૩.૨૫ ડોલર એ અમેરરકામા ં ન્ર્નુતમ 
પગારનુ ં કાયદેિરનુ ં ધોરણ હત ુ.ં ત્યારબાદ પે્રમજીભાઈ 
નામના એક ગજુરાતીએ કલાકના ૪.૦૦ ડોલરના રહસાબે 
ગોવવિંદભાઈને કામ આપર્ુ.ં 

 

૧૯૯૧ મા ં પ્રદીપભાઈ પટેલની એક મોટેલમા ં બે મરહના 
માટે કામ કરી, મોટેલના ધધંા વવિે ઘણી જાણકારી હાવંસલ 
કરી. ૧૯૯૨ મા ંસ્ટાર ડસ્ટ મોટેલમા ંદસ મરહના માટે કામ 
ક્રર્ુ.ં થોરડક આવથિક સ્સ્થરતા આવી એટલે એમણે એમની 
માતા સરુજબાને વવઝીટર વવિા લઈ અમેરરકા તેડાવ્યા. 
અમેરરકા આવ્યાની આઠ મરહનાની અંદર જ માતા 
સરૂજબાનુ ંઅવસાન થર્ુ,ં એટલે ૧૯૯૨ મા ંજ ગોવવિંદભાઈ 



મા ના અસ્સ્થ લઈ ભારત પાછા આવ્યા અને ત્રણ માસ 
માટે ફરી ખભંાતની ઓ. એન. જી. સી. પ્રાથવમક િાળામા ં
વિક્ષક તરીકે નોકરી કરી. અહીં તેમની અગાઉની નોકરી 
અને આ ત્રણ માસની નોકરીને ગણત્રીમા ં લઈ એમને 
પેન્િન આપવાનુ ંનકકી થર્ુ.ં ગોવવિંદભાઈએ આ પેનિનની 
રકમ ગામનો પાણીવેરો ભરવા માટે દાનમા આપી દીધી. 
હજીસધુી ગામનો પાણીવેરો આ પેનિનની રકમમાથંી 
ભરાય છે. 

 

૧૯૯૩ મા ંઅમેરરકા પાછા ફરી ફરી એક મોટેલમા ંનોકરી 
િરૂ કરી. એ જ વરે્ એમના નાનાભાઈને સહુુુંુંબ અમેરરકા 
બોલાવી લીધા. ૧૯૯૪ મા ં એક પ્રોડયસુ માકેટમા ં નોકરી 
કરી. આમ થોડો થોડો આવકમા ં વધારો કરવા નોકરીઓ 
બદલતા રહ્યા. ૧૯૯૫ મા ં એક હને્ડલમુ ફેકટરીમા ં બાર 
કલાકની રાતપાળીના મેનેજર તરીકે નોકરી કરી. 

 



૧૯૯૫ મા ં ગોવવિંદભાઈની કારને અકસ્માત નડયો. 
હલેીકોપટરથી એમને તાત્કાલલક હોસ્સ્પટલમા ં લઈ જવામા ં
આવ્યા. નિીબ જોગે એ થોડા સમયમા ં ઠીક થઈ ગયા, 
અને ફરી પાછા સખત મજૂરીવાળી નોકરીમા ંલાગી ગયા. 

 

એમણે ભારતમા ંરહીને જે સામાજજક કાયો કરેલા એને લીધે 
એમની રાજકારણીઓ સાથે સારી જાણવપછાણ થઈ ગયેલી, 
એટલે એમની સેવાઓનો ઉપયોગ કરવા ગજુરાતના 
મખુ્યમતં્રીઓ અને ભાજપના મોટા નેતાઓ પણ ચ ૂટંણી 
વખતે ગોવવિંદભાઈને ભારત બોલાવતા, બદલામા ં
ગોવવિંદભાઈના ગામમા ં નાનીમોટી પ્રવવૃતઓના ઉદઘાટન 
માટે તેઓ ઉપલબ્ધ થતા. ગોવવિંદભાઇના કૌુંુંલબક પ્રસગંોમા ં
પણ જાણીતા નેતાઓ હાજરી આપતા. 

 

૧૯૯૬ થી ૧૯૯૮ સધુી અમેરરકામા ં વવનસ ટેક્ષટાઈલ્સ 
નામની કંપનીમા ં નોકરી કરી. ૧૯૯૮ મા ં ગજુરાત 



વવધાનસભાની ચ ૂટંણીના પ્રચાર માટે ભારત આવ્યા. અહીં 
તેમનો સપંકષ  સષુ્મા સ્વરાજ, નરેિ કનોરડયા, િત્રજુ્ઞ વસિંહા, 
અિોક ભટ્ટ અને રમણવસિંહ જેવા મોટા નેતાઓથી થયો. 
આમાના કેટલાક આજે પણ ગોવવિંદભાઈના સપંકષમા ં છે. 
ગોવવિંદભાઈના આ સપંકષ ને લીધે જેસરવા અને એની 
આસપાસના ગામોના વવકાસ કાયોમા ંતેજી આવી. 

 

૧૯૯૮ મા ં ગોવવિંદભાઈએ પોતાની મા ના નામે “માતશૃ્રી 
સરુજબા પરાથે સમપષણ” નામના ટ્રસ્ટવન સ્થાપના કરી. આ 
ટ્રસ્ટ દ્વારા ચૈત્રી પનુમે ડાકોર જતા પગપાળા યાત્રાળુઓ 
માટે ઠંડી છાિનો બદંોબસ્ત કરાયો. મોટી ઉમરના 
યાત્રાળુઓના પગ દબાવી આપવા પગારદાર માણસો 
રોક્યા. ૧૯૯૯ મા ંગામમા ં “સરુજબા કન્યા વવદ્યાલય” િરૂ 
કરી, જેમા ંબાળાઓને વવના મલુ્ય વિક્ષણ ઉપરાતં કપડા,ં 
ચપપલ, પસુ્તકો, નોટબકુ્સ, કમ્પાસ, પેન અને પેન્સીલ 
આપવામા ં આવતા. સરકાર સાથે િાળાની જમીન અંગે 
મતભેદ થતા ં૨૦૧૦ મા ંઆ િાળા બધં કરી. 



 

૧૯૯૯થી એક મોટેલમા ં કાયમી નોકરી મળી. મોટેલમા ં
એમને રહવેા માટે ઘર, પાવર, પાણી અને ગેસ પણ મોટેલ 
તરફથી વવના મલુ્યે મળ્યા. ગોવવિંદભાઇએ એમના પજત્ન 
અને બાળકો સાથે મળી નક્કી કર્ુું કે દર મરહને આપણા 
૪૦૦-૫૦૦ ડોલર બચે છે તો આ રકમા િા માટે સેવા 
કાયોમા ં ન વાપરવી? બસ એમણે િરૂઆત કરી દીધી. 
૧૯૨ દેિોના ધ્વજ થોકબધં ખરીદીને ગજુરાતની વવવવધ 
િાળાઓના બાળકોને મોકલી આપવા, ગજુરાતના નકિા 
થોકબધં ખરીદીને િાળાઓને ભેટમા ંઆપવા અને કોઈપણ 
સામાજીક પ્રવવૃતમા ંમદદ કરવા જેવુ ંલાગે તો મદદ કરવી. 

૨૦૦૯ મા ં જાણીતા ગજુરાતી ભાર્ાના બ્લોગ્સને આવથિક 
મદદ કરી. પોતે પણ પરાથે સમપષણ અને ગોદરડયો ચોરો 
નામના બે બ્લોગ્સ ચલાવે છે, ગોદરડયો ચોરો નામની 
તળપદી ભાર્ાની લેખમાળા લખે છે, અને કવવતાઓ લખે 
છે. 



નાની આવક પણ મોુંું મન. બસ આ જ એક વાત એમને 
મળવા જેવા માણસ બનાવવા માટે પરૂતી છે. 

 

-પી. કે. દાવડા 
  

 


