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              વદેંળાવ્મલશાય કે્ષતે્ર અગત્મન  ં અંગ એલા ટેરીપોનના જનક એરેક્ઝાન્ડય ગે્રશાભ 
ફેરેનો જન્ભ તા. ૩/૩/૧૮૪૭ના યોજ સ્કોટરેન્ડભા ંઆલેરા એડીનફગગ નગયભા ંથમો શતો. તેભના 
પતાએ ફશયેા મ  ગંાઓને પળખલાડલા ભાટે એક નલી પલપળષ્ઠ ધ્ધપત પલકવાલી શતી. 
એરેક્ઝાન્ડયે  પ્રાથપભક અને ભાધ્મપભક પળક્ષ  તેભના લતન એડીનફગગ ખાતે રીું   ં શું  .ં તેભને 
સ ધાયતા પતાના વાપનધ્મ અને જ્ઞાનનો ઘ ો રાબ ભળ્મો શતો. ળાાનો અભ્માવ પ  યો કયી ઉચ્ચ 
પળક્ષ  ભાટે તેઓ રડંન ગમા. છેલટે જભગની જઈને ફર્રિન ય પનલપવિટીભાથંી તેભ ે ી.એચ.ડી.ની 
ડીગ્રી ભેલી. આ દયપભમાન તેભની તર્ફમત નાદ યસ્ત યશતેી શતી.  

              ઘેય યત આવ્મા છી ડોક્ટયને ફતાલતા ં વૌએ ક્ષમ શોલાનો વદેંશ જાશયે કમો. 
યંું   તેભન  ંસ્લાસ્્મ સ ધયું   ંગય .ં નાન થી જ પલરક્ષ  બ દ્ધિ પ્રપતબા ધયાલતા ગે્રશાભે ળાાનો 
અભ્માવ પ  યો કયી ોતના પતાની ળાાભા ંજોડાઈ ગમા. ય લાનલમે શોચેરા ગે્રશાભને કંઈક નવ  ં
કયલાની તભન્ના શતી. તેભ ે  ડોકટયેટની ડીગ્રી   ભેલી શતી. ળયીયળાસ્ત્રની વાથે વાથે  તેભ ે 
બૌપતકપલજ્ઞાનનો   અભ્માવ કમો શતો. બેયાઓને તારીભ આી ળકે તેલા પળક્ષકો તેભ ે તૈમાય 
કમાગ. તેભ ે ળોધ્ય  ં કે જો ધાું  ની ત્રીના વમ  શને એલા જ ફીજા સ્મ ઉશ વાથે તાય અને ફેટયીથી 
વાકંલાભા ંઆલે તો પ્રથભ વમ  શ ય ડતા અલાજને અલાજના આંદોરન જેલા જ વાચા વમ  શભા ં
  આલા જ આંદોરનો થઇ ળકે છે. 

                   તેભ ે ઈ.વ.૧૮૭૬ભા ં‘ પલદ્ય ત લા ી મતં્ર’ ટેરીપોનની ળોધ કયી શતી. ઈ.વ. ૧૮૭૭ભા ં
તેભ ે ફેર કંની ટેરીપોન કંનીની સ્થાના કયી શતી. ગે્રશાભ ફેરે ઈ.વ.૧૮૮૦ભા ંફ્ાવં વયકાયે 
ચાવ શજાય ફે્ન્કની યોકડ પ યસ્કાય ફોલ્ટા પ્રાઈઝની વન્ભાપનત કમાગ શતા. ઇનાભની યકભભા ંફેરે 
ફોલ્ટા રેફોયેટયીની સ્થાના કયી શતી. ઈ.વ.૧૯૧૭ભા ં તેભ ે દયીમાની વાટી ઉય ચારી ળકે 
તેવ  ં શાઈડીદ્રોભ ફનાવ્ય .ં તેઓ એક ભશાન પલજ્ઞાની શોલાની વાથે એક ક ળ લક્તા   શતા. 
ટેરીપોનના કે્ષતે્ર તેભ ે કયેરી નાની ભોટી અનેક ળોધોએ વદેંળાવ્મલશાયની ટેકનોરોજીને 
આું  પનકરૂ આલાભા ંખ  ફ જ ભદદ કયી શતી.  

               જીલનની અંપતભ ક્ષ  સ ધી ભાનલજાતને ઉમોગી થામ તેલી ટેરીપોન ળોધખો 
ાછ ોતાન  ં જીલન વભપિત કયનાય ભશાન પલજ્ઞાની ફીજી ઓગસ્ટ ૧૯૨૨ના યોજ નોલાવ 
સ્કોટીમા ખાતે આલેર ર્ફનભ્રીગ ખાતે અલવાન થય .ં ત્માયે તેના ભાનભા ંવલગત્ર ફે પભનીટ ફેર 
િપતથી ચારતી ટેરીપોન વેલાઓ ફધં યાખલાભા ંઆલી શતી.   
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ફેરન  ં 23 ઓગસ્ટ 1922ના યોજ ડામાર્ફટીઝને કાય ે ખાનગી એસ્ટેટ, ફેઇન્ન ર્ભ્રમાઘ, નોલા 
સ્કોટીમા ખાતે 75 લગની લમે મતૃ્ય  થય  ં શું  .ં  ફેર ઘાતક એનેપભમા   વ્મપથત શતા.  રાફંી 
ર્ફભાયી ફાદ ોતાના પતની વેલા કયતા ભેફેરે ળબ્દો ઉચ્ચામાગ શતા કે "ભને છોડળો નશી." તેના 
પ્રત્ય ત્તય રૂે ફેરે ના નો વકેંત દળાગવ્મો શતો અને ફાદભા ંતેઓ મતૃ્ય  ામ્મા શતા.  

             ફેરના મતૃ્ય ને કાય ે, તેભની અંપતભ ક્રિમા દયપભમાનભા,ં "રાફંા અંતયે વીધા 
વદેંળાવ્મલશાય ભાટે ભાનલીઓને જેભ ે પોન આપ્મો શતો તેભના વન્ભાનભા ઉત્તય અભેક્રયકાભા ં
દયેક પોન ળાતં થઇ ગમા શતા.  
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