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બાયતની વાભાજજક-આર્થિક વસં્થાઓ 

વસં્થા સ્થાના  વસં્થાક  સ્થ  ર્લળેતા  

આત્ભીમ વબા  1814 યાજા યાભભોશન યામ  કોરકાતા   હશન્દુ ધભમ યશરેી બયૂાઈઓને દૂય કયીને એકેશ્વયલાદનો પ્રચાય કયલો.  

 આ વબાનુ ં નાભ ફદરીને બ્રહ્મોવભાજ યાખલાભા આવયુ ં શત ુ.ં બ્રહ્મોવભાજના 
ર્વધધાંતોના પ્રચાય ભાટે ‘ તત્લફોર્ધની ર્િકા’ ળરૂ કયી શતી.  

 ઇ.વ. 1828ભા ંઆ વબાનુ ંનાભ ફદરીને ‘ બ્રાહ્મોવભાજ’ યાખલાભા ંઆવયુ.ં આ 
વભાજનો શતે ુવાભાજજક લશભેો,અંધશ્રધધા, કુહયલાજોને દૂય કયી એકેશ્વયલાદનો 
પ્રચાય કયલાનો શતો.  

ધભમ વબા  1929 યાધાકાન્ત દેલ  કોરકાતા  બ્રહ્મો વભાજનો ર્લયોધ કમો અને હશન્દુ કટ્ટયલાદને ઉતે્તજન આપયુ.ં  

તત્લફોર્ધની વબા  8/10/1939 દેલેન્્નાથ ટાગોય  કોરકાતા   

યભશંવ ભડંી  1849 દાદોફા ાડુંયંગ  મુફંઇ   હશિંદુ ધભમના ફહદેુલલાદ, જાર્ત વમલસ્થા અને જ્ઞાનની બ્રાહ્મણલાદી 
ઇજાયાળાશીનો ઇનકાય કમો શતો. ભડંીએ કોઈણ ધભમ ય હભુરો કયળે નહશ 
અને ફીજો ર્વદ્ાતં  એ શતો કે તેઓ એલા કોઈણ ધભમને નકાયી કાઢળે જે 
દાલો કયે તે તેની ાવે ભાણવને બગલાનના વાક્ષાત્કાયનો અચકૂ યેકોડમ છે.  

યાધાસ્લાભી વત્વગં  1861 તરુવીયાભ આગયા    

નલો બ્રહ્મોવભાજ 

(ધી બ્રાહ્મ વભાજ ઓપ 
ઈન્ન્ડમા ) 

1865 કેળલચદં્ર વેન  કોરકાતા  ફારગ્ન તથા ફહુત્નીપ્રથા ય પ્રર્તફધં મકૂતો કામદો વાય કમો. 
 આ વભાજ આંતયજ્ઞાર્તમ રગ્ન, ર્લધલા ર્લલાશ, ડદા પ્રથાનો ર્લયોધ લગેય 

સધુાયાભા ંભાનતો શતો.  

પ્રાથમના વભાજ  1867 આત્ભાયાભ ાડુંયંગ  મુફંઇ   વભાજ સધુાયણભા ં કન્મા કેલણી , ર્લધલા નુરગ્ન, ડદા પ્રથા નાબદૂી 
લગેયે ય ર્લળે બાય મકૂ્યો શતો. 

 તે એકેશ્વયલાદ અને મરૂ્તિયહશત પ્રાથમનાભા ંભાનતો શતો.  

આમમ વભાજ  1875 સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતી  મુફંઇ   મરૂ્તિજૂા , કભમકાડં તથા ફારગ્નનો ર્લયોધ અને ર્લધલાર્લલાશ, 
આંતયજ્ઞાર્તમ રગ્નો તથા કન્મા કેલણીને ઉતે્તજન આલાની પ્રવરૃ્તઓ કયી 
શતી.  
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ર્થમોવોહપકર વોવામટી  1875 ભેડભ એચ.ી. બ્રાલટ્સ ન્સ્ક 
અને કનમર આલ્કોટ 

ચેન્નઈ   ર્લશ્વફધંતુ્લ, ર્લશ્વના ધભોનુ ંતરુનાત્ભક અધમમન અને ગઢૂ દૈલી ળક્તતઓની 
ળોધ એ આ વસં્થાનો ઉદે્દળ શતો.  

વાધાયણ બ્રહ્મોવભાજ 15/5/1878 આનદંભોશન ફોવ  કોરકાતા   બાયતીમ બ્રહ્મોવભાજથી અરગ ડી નલો વાધાયણ બ્રહ્મોવભાજની  
ઓગણીવભી વદીભા ં વાભાજજક અને ધાર્ભિક સધુાયણા  બાગરૂે સ્થાામેર 
વસં્થા છે.  

ડેકકન એજ્યકેુળન વોવામટી 1884 જી.જી.અગયકય નૂા   

ઇંહડમન નેળનર સ્ેર્ળમર 
કોન્પયન્વ  

1887 એભ.જી.યાનડે મુફંઇ   

દેલ વભાજ 16/2/1887 હંડત ર્ળલનાયામણ 
અક્ગ્નશોિી 

રાશોય  હંડત ર્ળલનાયામણ અક્ગ્નશોિી એક હશન્દુ વભાજ સધુાયક શતા તેભણે 
1886ભા ંબ્રહ્મલાદથી અરગ થઈને ોતાના ધાર્ભિક જૂથે દેલ વભાજની યચના 
કયી.  

યાભકૃષ્ણ ર્ભળન 1897 સ્લાભી ર્લલેકાનદં  ફેલયૂ  ‘ભાનલ વેલા એ જ પ્રભ ુવેલા’નો આ વસં્થાએ અભર કમો. આ ર્ભળન દ્વાયા 
દેળબયભાં ળાાઓ,દલાખાના ખોરલાભા ં આવમા તથા ભકંૂ, 
યોગચાો,યેરવકંટ,દુષ્કા જેલી કુદયતી આર્ત્તઓ લખતે તેના કામમકયો 
રોકોની વેલા કયે છી.  

વલેટ્વ ઓપ ઈન્ન્ડમા 
વોવામટી  

1905 ગોારકૃષ્ણ ગોખરે  મુફંઇ   બાયતીમ ર્ળક્ષનના લધાયા ભાટે તેભણે વલેટ્વ ઓપ ઈન્ન્ડમા વોવામટીની 
સ્થાના કયી શતી. તેભના ભાટે સ્લતિં અને આત્ભર્નબમય ફનલા ભાટે ર્ળક્ષણ 
અને જલાફદાયીઓનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજરૂયી છે.  

નૂા વેલા વદન  1909 યભાફાઈ યાનડે & 
જી.કે.દેલધય  

   

વોર્ળમર વર્લિવ રીગ   નાયામણ ભલ્શાય જોળી     

બાયત વેલક વભાજ  12/8/1905 ગોાર કૃષ્ણ ગોખરે   
 બાયત વેલક વભાજ નાભની વસં્થા થકી અનેક ઉત્વાશી યલુકો સ્લતિંતાની 

રડતભા ંઅમલૂ્મ પાો આપમો શતો.  

અભબનલ બાયત (રડંનભાં) 1906 ર્લનામક દાભોદય 
વાલયકય  
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ભાનલ ધભમ વબા  28/6/1844  દુગામયાભ ભશતેા  સયુત   દુગામયાભ ભછંાયાભ ભશતેા, દાફોદા ાડુંયંગ સ્થાના કયી શતી. આ વસં્થાનો 
મખુી ઉદે્દળ વભાજભા ં પ્રચભરત ધાર્ભિક લશભેો, તથા વાભાજજક દૂણો વાભે 
ઝૂફેળ ચરાલીને ધાર્ભિક અને વાભાજજક સધુાયણા કયલાનો શતો. દુગામયાભ 
ભછંાયાભ ભશતેાએ વસં્થાના ભાગમદળમક વાત ર્વદ્ાતંોની ઘોણા કયી શતી.  
(એકેશ્વયલાદ, વભાનતા, ભાનલતાલાદ,                                                                                    

વેન્રર હશન્દુ સ્કરૂ   એની ફેવન્ટ  ફનાયવ   આ વસં્થાએ લાચંનરમો, દલાખાના અને ળાાઓ ળરૂ કયી તથા પ્રલચનો 
અને ગ્રથંોનુ ંપ્રકાળન દ્વાયા વસં્થાના ર્વધધાંતોનો પ્રચાય કમો.  

 આ વસં્થા ાછથી ‘ ફનાયવ હશન્દુ યરુ્નલર્વિટી તયીકે ઓખાઈ.  

યશનભુા –ઇ-ભઝદમયફન 
વબા  

1851 દાદાબાઈ નલયોજી   
 અંગે્રજી કેલણી ાભેરા ાયવી યલુાનોને ધભમ અને વભાજસધુાયણાનુ ં

ભાગમદળમન ભે તે વસં્થાનો મખુી ઉદે્દળ શતો. 
 આ વસં્થાએ ‘ યાશ્ત ગોપતાય’ નાભનુ ં મખુિ ળરૂ કયી ાયવી આંદોરનને 

લેગલતં ુફનાવયુ.ં  

શ્રી નાયામણ ધભમ હયારન  
મોગમસ 

1903 નાયામણ ગરુૂ   
 તેભણે તભાભ રોકોને વભાન શકો અાલી ભાનલની ભાપક જીલન જીલે તથા 

કન્મા કેલણી ભાટે ખાવ પ્રમત્નળીર શતા.  

કન્માળાા  1857  જ્મોર્તફા ફૂરે  નૂા   દભરતોના ફાકો ભાટે ળાા ળરૂ કયી અને ર્લધલાઓને નુ:રગ્ન કયલાભા ં
ભદદ કયી.  

વત્મ ળોધક વભાજ 1873 જ્મોર્તફા ફૂરે  ણેુ  વભાજભા ં બ્રાહ્મણોના આર્ધત્મ વાભે ડકાય પેકી રોકોભા ં આત્ભર્લશ્વાવ, 
હશિંભત અને ઉત્વાશ જગાડલો આ વસં્થાનો મખુ્મ ઉદે્દળ શતો.  

 24 વપટેમ્ફય વત્મ ળોધક વભાજ સ્થાના હદલવ તયીકે ઉજલામછે.  

ચંભશાર બીર વેલા ભડં  1922 અમતૃરાર ર્લઠ્ઠરદાવ 
ઠકકય (ઠક્કયફાા) 

ચંભશાર   ચંભશારના ઊંડાણલાા જગંરો તેભજ શાડી ર્લસ્તાયોભા ંલવતા બીરોના 
જીલનભા ંભોટંુ્ યીલતમન આવયુ.ં  

 બીરોભા ંદારૂ તથા અન્મ ફદીઓભાંથી  તેભજ કુટેલો અને લશભેોભાથંી મતુત 
કમામ. તેભના ભાટે ળાાઓ ળરૂ કયી.  

ર્વિંગવબા  1873 વયદાય ઠાકુયર્વિંગ 
વધંાનલાભરમા  

અમતૃવય  
(જંાફ) 

 આ વબાનો શતે ુ ળીખ રોકોભાં વાભાજજક દૂણો દૂય કયલાનો તથા ાશ્ચાત્મ 
કેલણીને ઉતે્તજન આલાનો શતો.  
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ઇન્ન્ડમન શોભરૂર રીગ  1916 ફા ગગંાધય હટક નૂા   આ વસં્થાનો શતે ુફધંાયણીમ ભાગે ગશૃસ્લયાજ (શોભરૂર)ભેલલાનો શતો.  

શોભરૂર રીગ 1916 શ્રીભતી એની ફેવન્ટ  ચેન્નઈ   આ વસં્થાનો શતે ુફધંાયણીમ ભાગે ગશૃસ્લયાજ (શોભરૂર)ભેલલાનો શતો. 
ર્ભિ ભેરા  1900  ર્લનામક વાલયકય  ઈંગ્રેન્ડ  ર્ભિભેરા વસં્થા ાછથી ‘ અભબનલ બાયત’ ફની. આ વસં્થાનો શતે ુવળસ્ત્ર 

ર્લપરલ દ્વાયા અંગે્રજ ળાવનનો અંત રાલલાનો શતો.   

ઇન્ન્ડમન  શોભરૂર વોવામટી  1905  શ્માભજી કૃષ્ણલભામ રડંન   આ વસં્થાનુ ંકામામરમ ઈન્ન્ડમા શાઉવભાં યાખલાભા ંઆવયુ ંશત ુ.ં  
 આ વસ્થાનો મખુ્મ ઉદે્દળ બાયત ભાટે સ્લળાવન પ્રાપત કયલાનો શતો.  

ઇન્ન્ડમન ઇન્ન્ડેન્ડવ રીગ  1907 તાયકનાથ દાવ  કેભરપોર્નિમા   અંગે્રજ વયકાયના અન્મામી લરણ ઉય પ્રકાળ ાડલા ભાટે  
શયીજન વેલક વઘં  1932 ભશાત્ભા ગાધંીજી   

 આ વસં્થા અસ્શૃ્મતા ર્નલાયણ કે્ષિ ભશત્લની કાભગીયી કયી શતી.  
પોયલડમ બ્રોક  1939  સબુાચદં્ર ફોઝ   

 પોયલડમ બ્રોક ર્લશ્વયદુ્ ળરૂ થતા ંયધુધ-ર્લયોધી પ્રચાય કમો શતો.  
એર્ળમાહટક વોવામટી  1784  ર્લભરમભ જોન્વ   

  
લેદાતં કોરેજ  1815  યાજા યભભોશન યામ   

  
ઇંહડમન રીગ  1875  ર્ળર્ળય ઘો   

  
 


