વર્ગીસ કુ રિયન - ભાિતમાાં શ્વેતક્ાાંતતના સર્જક અને
ુ િાતમાાં ડેિી-ઉદ્યોર્ગના પ્રણેતા
ગજ
વર્ગીસ કુ રિયનનો જન્મ ઈ. ૧૯૨૧ના નવેમ્બિ માસની ૨૬મી
તાિીખે કેિળના કાલિકટ શહેિમાાં થયો હતો. તિતાન ાંુ નામ િી. કે.
કુ રિયન અને માતાન ાંુ નામ અણમ્મા. વર્ગીસે બી. એસસી., બી.ઈ.,
એમ.એસસી. તથા ડી.એસસી.ની રડગ્રીઓ પ્રાપ્ત કિી હતી.
ુ િાતમાાં દૂ ધક્ષેત્રે શ્વેતક્ાાંતત આણવાન ાંુ શ્રેય તેમને ફાળે જાય છે .
ગજ
ુ િાતના ડેિી-ઉદ્યોર્ગના તવકાસમાાં તેમણે ર્ગણનાિાત્ર ફાળો
ગજ
ુ િાત િાયનયના ડેિીઆપ્યો છે . આ સકાકાયીની કરિપેિે ગજ
ઉદ્યોર્ગને િર્ગતાાં અનેક સિાહકાિ માંડળોમાાં તેમને નીમવામાાં
આવ્યા હતા. આવી સાંસ્થાઓની કેટિીયે અર્ગકાયની સતમતતઓમાાં
તેમની તનયક્ુ તત કિવામાાં આવી હતી. ઈ. ૧૯૬૫થી કિી
ુ ી તેઓ આણાંરના નેશનિ ડેિી ડેવિિમેન્ટ બોડી ના ચેિમેન હતા. વડોરિા ખાતે
આજસધ
આવેિ ઇન્ન્ડયન ડેિી કૉિોિે શનના તે ઈ.૧૯૭૦થી ચેિમેન િર શોભાવ્ય ાંુ હત.ાંુ એ જ િીતે ઈ.
૧૯૭૯થી ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઑફ પેિિ ડેવિિમેન્ટ (આણાંર) તથા ઈ. ૧૯૮૨થી આણાંરના
ુ નરાસ ફાઉન્ડેશનના ચેિમેન તિીકે સેવા આિી િહ્યા હતા. ગજ
ુ િાત ડેિી ડેવિિમેન્ટ
તત્રભવ
કૉિોિે શનના િણ તેઓ ચેિમેન હતા.
બ્રસેલ્સ ખાતે આવેિી ઇન્ટિનેશનિ ડેિી ફેડિે શનની કાિોબાિી સતમતતમાાં તેઓ ઈ. ૧૯૭૪-૭૮
રિતમયાન અને કાયાિ િછી ઈ. ૧૯૮૨થી અદ્યાતિ િયીન્ત સભ્ય છે . ભાિત સિકાિના ઊજાી
સિાહકાિ બોડી ના તેઓ સભ્ય છે . ભાિતના ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઑફ એન્સન્જતનયરિિંર્ગના તેઓ ફેિો છે . ઈ.
ુ ાિન તથા ડેિી તવકાસ માટે ગજ
ુ િાત િાયનયના માનાહી સિાહકાિ તથા
૧૯૬૦થી તેઓ િશિ
ુ િાત િશિ
ુ ાિન અને ડેિી તવકાસ માંડળના માનાહી કાયીકાિી પ્રમખ
ુ છે . ઈ. ૧૯૭૩થી કિી
ગજ
ુ િાત સહકાિી દૂ ધ-વેચાણ સાંઘના પ્રમખ
ુ હતા.
૧૧ વર્ી માટે તેઓ ગજ
ઈ. ૧૯૭૪માાં રરલ્હી ખાતે આંતિિાષ્ટરીય ડેિી કરેગ્રેસન ાંુ ઓર્ગણીસમ ાંુ અતધવેશ ભિવામાાં આવ્ય ાંુ
હત.ાંુ તે અતધવેશનના અધ્યક્ષિરે ડૉ. કુ રિયનની વિણી કિવામાાં આવી હતી. તેઓ ઇન્ન્ડયન
ઇન્સન્સ્ટટય ૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ, જીવન વીમા તનર્ગમ, રિઝવી બેન્ક ઑફ ઇન્ન્ડયા તથા બેન્ક ઓફ
બિોડાના સેન્રિ એતમતનસ્રેરટવ બૉડી ના સાંચાિક માંડળના તેઓ તનયામક છે .
તેમની શ્વેતક્ાક્ન્ત તવર્ેની પ્રશસ્ય કામર્ગીિી બરિ અનેક િાષ્ટરીય તેમજ આંતિિાષ્ટરીય લખતાબો,
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િારિતોતર્કો તથા બહુમાનથી નવાજવામાાં આવ્યા છે . ઈ. ૧૯૬૩માાં તેમને કમ્યતુ નટી
ુ િી‘ ઍવૉડી તેમને
િીડિશીિનો મેગ્સેસે ઍવૉડી એનાયત થયો હતો. ઈ. ૧૯૮૦માાં ‘તવશ્વગર્જ
આિવામાાં આવ્યો હતો. તદુિિાાંત ઈ. ૧૯૮૩માાં મથિુ ારાસ તવસનજી એન્ડાઉમેન્ટ ઍવૉડી , ઈ.
૧૯૮૯માાં સાંયતુ ત િાષ્ટરસાંઘનો શાાંતતસિુ સ્કાિ, ઈ. ૧૯૬૫માાં ભાિત સિકાિ દ્વાિા ‘િદ્મશ્રી‘નો
લખતાબ અને ઈ. ૧૯૬૬માાં ‘િદ્મભ ૂર્ણ‘નો લખતાબ આિવામાાં આવ્યો હતો. રે શિિરે શની
કેટિીયે યતુ નવતસિટીઓએ તેમને માનાહી રડગ્રીઓ તથા સન્માનિત્રોથી તવભ ૂતર્ત કયાી છે .
વલ્િભતવદ્યા-નર્ગિ ખાતે આવેિી સિરાિ િટે િ યતુ નવતસિટીએ તેમને એિ. એિ. ડી. ની િરવી
અિીણ કિી હતી.
તેમણે કેટિાક ગ્રન્થો િણ િખ્યા છે જેમાાં ‘પ્રોડન્તટતવટી ઍન્ડ પેિિ ડેવિિમેન્ટ‘, ‘િબ્લિક
સતવિસ બાય પ્રાયવેટ િસીન્સ‘ અને ‘વીમેન ઍન્ડ ફૂડ‘ ઉલ્િેખનીય છે .
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