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૦૫. અભ્યાશક્ર્િ નોંધ ........ 
૦૬. મલુયાુંકન મળેવ .........
૦૭. પે્રરક કથા .................. 

         ગૌરળ ટે                            નાડષિ લગારી
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પે્રરણા પાથેય ... 
 

“ તર્કન  ું સત્ય નહહ પણ આત્માના મનોમુંથનમાુંથી જન્મેલ ું સત્ય જ પણૂક સત્ય છે. “  – અરવ િંદ ઘોષ 
 
 

  ાલા દેના ભાવળનાગરીકોન ું વળત્ર વનમાાણ સ્થાન ષોય છે. ાલાના આચાયા અને 
વક્ષક ભાવળ નાગરીકોના ચારરત્ર્ય ઘડતરના વનમાાતા છે. આણે વળદ્યાથીઓને જેળા પ્રકારનાું 
બનાળીને શમાજને આીશ ું તેળાજ પ્રકારનાું રાષ્ટ્રન ું વનમાાણ થે... 

 
  ાલા ાશેથી ષતેાલ , ાુંવતવપ્રય , વસ્તબધ્ધ , શત્યવપ્રય , વનખાશ , વનભાય , કાયાક્ષમ , 

શુંસ્કારી, અન્યમાું જે કાુંઇ શારૂ છે તેની કદર કરળાની તેમજ જીળનનાું મ લભતૂ મ લ્યોમાું શ્રધ્ધા 
રાખનાર નાગરીકો શમાજને પ્રાપ્ત થાય તો આણ ું પ્રગવતી રાષ્ટ્ર નળ વનમાાણ ામે. 

 
  ાલાન ું પ્રવવૃતમય ળાતાળરણ બાલકોનાું વળકાશનો આધારસ્થુંભ ષોય છે. એક માત્ર  

“બ્દ” ણ ક્યારેક શમગ્ર પ સ્તકથી ણ વળેવ જ્ઞાન આી જાય છે.  'પ્રેરણા ાથેય' અંકમાુંથી 
કઇંક અંે ણ વક્ષક- વળદ્યાથી વમત્રોને ઉયોગી થાય તેળી અેક્ષા શષ.... 
 

અમારા પ્રયાશને ખરા અથામાું અથાપણૂા બનાળળા શળનેો આભાર માનીએ છીએ.  
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 ગૌરળ ટે                           નારષદ લગારી 

            (મ.વક્ષક)                             (મ ખ્ય વક્ષક)  
         શ્રી રાભડા પ્રા. ાલા                   શ્રી ચુંદળાણા પ્રા. ાલા  

તા. રાજ ા જી. અમરેી              તા. માુંગરો  જી. જ નાગઢ 
gpatel7171@gmail.com           nahid.ligari@gmail.com 

           97275 71009                       98258 70701 
 

www.edushareworld.in 
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૦૧   
જાણવા જેવ ું 
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જાણવા જેવ ું : ગ જરાત  
ગ જરાત – મહાવીરોની ધરતી   
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૦૨  

કેલને્ડર કોલમ 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

03/12/2016 નનળાર  ટેસ્ટ પરુ્ણ થયેા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજન 

07/12/2016 બધુળાર  ધ્ળજ દદન ધ્ળજ દદન અંગે નળદ્યાથીઓને માદિતી આળી 

10/12/2016 નનળાર  બાસભા  બાસભાનુાં આયોજન  

17/12/2016 નનળાર  ટેસ્ટ પરુ્ણ થયેા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજન 

24/12/2016 નનળાર  બાસભા  બાસભાનુાં આયોજન  

   www.edushareworld.in 

 

ડિસેમ્બર – ૨૦૧૬ 

રનળ સોમ માંગલ બધુ ગરુૂ શકુ્ર નન 

    
1 

Regular 

Class 

2 
Regular 

Class 

3 
મલુ્યાંકન  

ટેસ્ટ  

4 
Holiday 

Sunday 

5 
Regular 

Class 

6 
Regular 

Class 

7 
ધ્ળજ દદન  

8 
Regular 

Class 

9 
Regular 

Class 

10 
બાસભા  

11 
Holiday 

Sunday 

12 
Regular 

Class 

13 
  

ઇદ એ નમાદ  

14 
Regular 

Class 

15 
Regular 

Class 

16 
Regular 

Class 

17 
મલુ્યાંકન  

ટેસ્ટ  

18 
Holiday 

Sunday 

19 
Regular 

Class 

20 
Regular 

Class 

21 
Regular 

Class 

22 
Regular 

Class 

23 
દિસાન દદન 

24 
બાસભા  

 

25 
NATAL 

Sunday 

26 
Regular 

Class 

27 
Regular 

Class 

28 
Regular 

Class 

29 
Regular 

Class 

30 
Regular 

Class 

31 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ ડડશેમ્બર  વળજયાક્ષ્મી ડંડત ૧૭ ડડશેમ્બર મષમદ ડષદાયતલુ્ાષ 

૨ ડડશેમ્બર રાષ્ટ્રીય પ્રદૂવણ વનયતં્રણ ડદળશ  ૧૮ ડડશેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય ઘમુતી ષક ડદળશ  

૩ ડડશેમ્બર ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રશાદ ૧૯ ડડશેમ્બર ગળા સ્ળાતતં્ર્ય ડદળશ 

૪ ડડશેમ્બર નોકાદલ ડદળશ ૨૦ ડડશેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય માનળ એકતા ડદળશ 

૫ ડડશેમ્બર મષવવિ અરવળિંદ ઘવ ૨૧ ડડશેમ્બર શજંીળ ચતળેુદી 

૬ ડડશેમ્બર નાગડરક શરંક્ષણ ડદન અને ષમગાડડ ડદન ૨૨ ડડશેમ્બર શ્રીવનળાશ રામાનજુન 

૭ ડડશેમ્બર શસ્ત્ર શેના ડદળશ ૨૩ ડડશેમ્બર સ્ળામી શ્રદ્ધાનદં 

૮ ડડશેમ્બર અખિ ભારતીય ષસ્તવલ્ શપ્તાષ ૨૪ ડડશેમ્બર રાષ્ટ્રીય ગ્રાષક સરુક્ષા ડદળશ 

૯ ડડશેમ્બર ષમાઈ વ્યારાળાા ૨૫ ડડશેમ્બર નાતા 

૧૦ ડડશેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય માનળાવધકાર ડદળશ  ૨૬ ડડશેમ્બર યા 

૧૧ ડડશેમ્બર વળશ્વનાથન આનદં ૨૭ ડડશેમ્બર વમરઝા ગાીબ 

૧૨ ડડશેમ્બર મૈવથીરણ ગપુ્ત ૨૮ ડડશેમ્બર ધીરુભાઈ અંબાણી 

૧૩ ડડશેમ્બર ષાજી મષમ્મદ અલ્ારખિયા ૨૯ ડડશેમ્બર ઓમકારનાથ ઠાકુર 

૧૪ ડડશેમ્બર રાષ્ટ્રીય ઉર્જડ બચત ડદળશ ૩૦ ડડશેમ્બર રમણ મષવવિ 

૧૫ ડડશેમ્બર શરદાર ળલ્ભભાઈ ટે ૩૧ ડડશેમ્બર નાનાભાઈ ભટ્ટ 
૧૬ ડડશેમ્બર બાગં્ાદે મકુ્તત ડદળશ   
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૦૧  �ડસેમ્બ  િવજયાલ�મી પ�ંડત 
 

  �નુોની મહાસિમિતના ંપ્મ મ�હલા પ ુ્  પ�ંડત  

મોતીલાલ નહ��ુના ં�તુી ીનઅ જવાહાલાલ નહ��ુના ંંહ�ન  

િવજયાલ�મીનો જનમ ૧૮ ઓગસ્,૧૯૦૦ ના ંાોજ  

ઉ�ાપ �્દના ી હાંા્મા ં્યો હતો. ીભયાસ � �ૂ ણ ્યાણ  

ંા્ તઅઓ ઉ�ાપ �્દના ંજનસઅવાના ્ાયામા ંતઅમૂઅ ેાગ લઅવાવુ ં 

દ� ્�ુ�. 

              સવાતંં ય  ચવચના ંીવસુંં ાનમા ં ્ોલનમા ંેાગ લઅવા ં્લ 

િવજયાલ�મીનઅ ઈ.સ.૧૯૩૨,ઈ.સ.૧૯૪૧ ીનઅ ઈ.સ.૧૯૪૨ મા ંતઅમનઅ ્ાાાવાસ 

ેોગવવો પડયો હતો. ઈ.સ.૧૯૩૭ ની �ું્ ૂીમા ંઉ�ાપ �્દ િવંાનસેાના સ્સય 

તા� �્ � �ં્ ાયા. તઅમૂઅ ેાાતના પ્મ મ�હલા મતંી તા� �્ દપ્ લીંી. ઈ.સ.૧૯૪૭ 

્ી ઈ.સ.૧૯૪૯ �ું ી ાિદયાના ાાજ��ત તા� �્ની ્ામગીા� ં�વી. ઈ.સ.૧૯૪૯ 

ત્ા ઈ.સ.૧૯૫૧ મા ંીમઅ�ા્ા ત્ા મઅ�કસ્ોમા ંાાજ��ત ંનયા.ં ઈ.સ.૧૯૫૩-૫૪ 

્ામયાન સ�ંકુત ાારા સસં્ા(�નુો) ની મહાસેાના ંપ્મ મ�હલા પ ુ્  તા� �્ 

� �ં્ ાયા. તયાાપપ� મહાાારાના ાાાયપાલ તા� �્ તઅમનઅ િન��ુકત મચ� હતી.તઅમની 

ઉપાતી વયમા ંતઅઓ ી હાંા્ મ�િુનિસપલ ંોડણના ંસભય ીનઅ અા�ુ્ �દન 

્િમ્�ના  અામઅન, સ�ંકુત પાતંની િવંાનસેાના સભય,ઉ�ાપ �્દની ્ કઅસ 

�્�ંનઅ્મા ંસ્ાિન્ સવાાાય ીનઅ ેાોરય ્ાતાના મતંી ઈતયા્� િવિવં ્ામગીા� 

ં�વી હતી. 

              િવજયાલ�મી પ�ંડત �્દ-િવ �્દના ીનઅ્ મ�હલા સગંઠનો સા્અ 

જોડાયઅલા ંહતા.અમના વયાાયાનો ‘ંી ઈવો �દુન ઓઓ ઈઈનડયા’ નામના અમના ં

વયાાયાનો �સુત્ા્ાા� પગ્ ્યા પઅ. �્દની ીસાંાાૂ ીનઅ િવિદર્ સઅવા 

ં�વવા ં્લ ેાાત સા્ાા� અમનઅ ‘પદિવિ ��ૂ’ ના પ્્્ી િવિ �િ�ત ્યાણ 

હતા. ૧ �ડસઅમંા,૧૯૯૦ ના ાોજ તઅમવુ ં �્હાવસાન ્�ુ.ં 
* * * 
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૦૨ �ડસેમ્બ ાારા�ય પ���ૂ િનયતંૂ �્વસ 
 

      ેાાતમા ં૨� �ડસઅમંાના ાોજ ાારા�ય પ���ૂ િનવાાૂ  

�્વસની ઉજવૂી ્ાવામા ંેવઅ પઅ.ેોપાલ ગઅસ �ુઘણ્ નામા ં �ત�ુ ં 

પામઅલા ંલો્ોની યા્મા ં ે �્વસ ઉજવવામા ં ેવઅ પઅ. ેોપાલ  

ગઅસ �ુઘણ્ ના ૨-૩ �ડસઅમંા ૧૯૮૪ની ાાતઅ ્ઈ હતી. માઈ્ (MIC)  

તા� �્ ઓચ્ાતા ંિમ્ાઈલ ેઇસોસાઈનાઈ્ ઝઅા� ગઅસના લી અં ઘૂા 

 ંંા લો્ો  �ત�ુ ંપામયા હતા.ંેોપાલ ગઅસ �ુઘણ્ ના િવવના ઈિતહાસમા ં 

સૌ્ી મો્� ઔદો�ગ્ પ�ુ�ૂ હોનાાત તા� �્ ગૂવામા ંેવઅ પઅ.  

o ઔદો�ગ્ ેપિ�ઓ પા િનયતંૂ ીનઅ વયવસ્ા ્ાવા મા �્ ���તતા લાવવી 

આ �દવસનો હ�� ુ: 

o ઔદો�ગ્ પ�પયાઓ ી્વા �તઅ ઉતપત ્તા ંપ�ુ�ૂનઅ ી્્ાવણુ ં  

o લો્ોનઅ ઔદો�ગ્ પ���ૂ િનયતંૂના ્ાય્ાઓના મહતવ ંાંતઅ ���િત લાવવા ્હ�ણ ુ.ં 

 ીવાજ પ���ૂ 

પ ર્�ૂનણ પ ણબો : 

 ીપવયય ીનઅ જચ પ���ૂ  

 હવા પ���ૂ  

 ાાસાય�ૂ્ પ���ૂ  

• ૧૯૭૪ અ્્ (્ાય્ો)પાૂી (પ���ૂ િનયતંૂ ીનઅ િનવાાૂ) 

ભણબતીય  ણયદણ અ�સુણબ પ ર્�ૂ િનવણબૂ મણટ�ની  �ટલી  પદિતિ : 

• ૧૯૭૭ �્સ અ્્ (્ાય્ો)પાૂી (પ���ૂ િનયતંૂ ીનઅ િનવાાૂ) 

• હવા અક્ ૧૯૮૧ ીિંિનયમ (પ���ૂ િનયતંૂ ીનઅ િનવાાૂ) 

• ૧૯૮૬ના પયાણવાૂ (ાકૂ) િનયમો   

• ૧૯૮૬ અક્ પયાણવાૂ (ાકૂ) િનયમો   

• ઉતપા્ન,સકંહ ીનઅ જો્મ્ાા્ ાસાયૂના ેયાત િનયમો ૧૯૮૯ 

• ઉતપા્ન,સકંહ ીનઅ જો્મ્ાા્ ાસાયૂના ેયાત િનયમો ૧૯૮૯ 

• પલાઈસ્્વુ ં�નુુ સ ન,ઉતપા્ન ીનઅ ઉપયોગના િનયમો ૧૯૯૯ 

• િનયમો ૨૦૦૦ ઓઝોન સતાના પ્ા્ા (િનયમન) 

• િનયમો ૨૦૦૦ ઘ ઘા્ પ���ૂ (િનયમન ીનઅ િનયતંૂ) 

• ૨૦૧૧ ના િનયમો અ્ં ા� (વયવસ્ાપન ીનઅ સ ંાલન) 

• ૨૦૦૬ મહાાારા ્વ સડ�લા ં્ ાા (િનયતંૂ) વ્�ુ્મ 
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• ૨૦૦૬ પયાણવાૂ ીસા   ુયાં્ ન � ુના  

       �ુ્ાતી સસંાંનો પા િવિવં પ્ાાના પ���ૂ ૂમ �્ પાૂી ,હવા જમીન ી્વા જગંલના લી અં 

ઝડપ્ી ીસા ્ઈ ાહ� પઅ.ેમ તઅના દાાા પયાણવાૂમાં્ ી પ���ૂ ઘ્ાડવા મા �્ યોરય િનયમો ીનઅ 

તઅના ીમલ મા �્ પૂ યોરય ત �્્ાા� લઅવાય તઅ  ું  જ�ા� પઅ.  ેપ અૂ સૌઅ પૂ પ���ૂ િનયતંૂ 

મા �્ સા્ સહ્ાા ેપવો  �ં  જ�ા� પઅ. પ���ૂ ી્્ાવવા ેપ અૂ ની અ  જું ્ાયા ્ા� સહયોગ 

ેપી દ્�અ. 

અવણજ પ ર્�ૂને ્ બ  બો 

પ���ૂનઅ ી્્ાવવા મા �્ના સાચ � � નો 

 તમાાા ્�.વી,મ�ઝુી્ િસસ્મનો ીવાજ ંીમો ાા્ો. 

 ્ાાના હોનણનઅ ્ા્સા� �વણ્ વગાડો. 

 લાઉડસપી્ાોનો વપાાદ ઘ્ાડો. 

 લરન સમાાોહોમા ં અંનડ,ઓ્ા્ડાઓના ઉપયોગ્ી ��ા ાહો. 

 ીવાજ પ���ૂ સંં િંંત તમામ ્ાય્ાઓવુ ંે ાૂ ્ાો. 

હવણ પ ર્�ૂ�ુ  ્ણબપીભવન  બણવો 

• ઘાો,ઓ�ક્ા�ઓ,વાહનો્ી ્તા �મુાડાઓના ઉતસ નનઅ ન�નુ�મ ાા્ો. 

• ઓ્ા્ડાઓના ઉપયોગ્ી ��ા ાહો. 

• ્ ાો ્ ાાપઅ્ �મા ંઠાલવો,તઅનઅ ાયા ંતયા ંન ઓફ્ો. 

• � �ં્ વા મા �્ � �ં્ ્ાનીઓ ી્વા તઅ મા �્ ઓાચવઅલી પઅ્ �ઓનો ઉપયોગ ્ાો. 

• હવા પ���ૂ સંં િંંત તમામ ્ાય્ાઓવુ ંે ાૂ ્ાો. 

જળ પ ર્�ૂને ેદુ  બો 

 સા ��હ્ નચો,��વાઓ ીનઅ ંી� પાૂીજનય પ્ા્ા ન�્ ્ ાો ઓફ્ો નહ�. 

 સાવણજિન્ પાૂીની પાઈપોનઅ ેમ-તઅમ ્ાો નહ�. 

 ીિં��ત સ્ચોમા ંપિવત િવ ાાો ્ાો. 

 જચ પ���ૂ સંં િંંત તમામ ્ાય્ાઓવુ ંે ાૂ ્ાો. 

બણસણય�ૂ  પ ર્�ૂનો િન ણલ  બો 

 ાાસાય�ૂ્ ઓ્�લાઈઝાોનઅ  ં્લઅ સઅન્ીય ્ાતા ,પોલી્ીનના ં્લઅ ્ાગચ ,પોસીસ્ાના ં્લઅ 

્ો્ન,દૂની પસં્ ગી ્ાો. 

 યોરય માાયમ માાઓતઅ પોલી્ીન અંગોનો િન્ાલ ્ાો. 

 વંાા� ણ �કો ીનઅ વનસપિતઓ ઉગાડો. 

 ાાસાય�ૂ્ પ���ૂ સંં િંંત તમામ ્ાય્ાઓવુ ંે ાૂ ્ાો. 

* * * 
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૦૩ �ડસેમ્બ ડૉ.ાાૂન્પસા્ 
 

              ેાાતના પ્મ ાારાપિત ડૉ.ાાૂન્પસા્નો જનમ  

૦૩ �ડસઅમંા,૧૮૮૪ ના ાોજ �ંહાાના �ાા �્�ુમંા ં્યો હતો.  

ડૉ.ાાૂન્પસા્ પિતેાદાચ� ીનઅ િવદાન હતા. ડૉ.ાાૂન્પસા્  

ેાાતના અ્માત ાારાપિત હતા ૂઓ ંઅ ્ાયણ્ ાચ �ું ી ાારાપિત  

પ્ પા ાહા.   
 

પ્ૂા ીનઅ ્લ્તામા ંિદકૂ મઅચવ�ુ , ્ાય્ાદા�મા ં�વુૂણ  ં્ ્ સા્અ પાપત ્ા�. 

ેાગલ�ાુમા ંવ્�લાત ્ા�લ ,ીનઅ તઅ સમયમા ંતયા ંતઅઓ ં�ુજ ાયાતનામ વય�કત 

ગૂાયઅલ. 

       વ્�લાત દ� ્યાણના ં્ોડાજ વ્તમા ંાાૂન્ પસા્ ેઝા્�ની  ચવચમા ં

જોડાયા. મહાતમા ગાંં ીનાં  ે �્દ્ી તઅઓઅ   પંાાૂ સતયાકહ  મા ંસવયસંઅવ્ તા� �્ 

જોડાયા. મહાતમા ગાંં ી  પતયઅ � � ા� વઓા્ાા� , સમપણૂ ીનઅ ઉતસાહ ંાાવી તઅઓઅ 

ઈ.સ.૧૯૨૧ મા ં�િુનવિસ�્ �ના ંસભય પ �્્ી ાા�ના ુ ંેપ�ુ  ીનઅ પિ�મી 

િદકૂનાંં �હર્ાાની  ચવચમા ંજોડયા. ઈ.સ. ૧૯૧૪મા ં�ંહાા  ીનઅ ંગંાચમા ં્યઅલ � �ા 

હોનાાતના ંીસાકસતોનઅ મ્્, ાાહત્ાયામા ંતઅઓઅ  ું જ સ�પય ેાગ ેજવઅલ. 

            ઓક્ોંા ૧૯૩૪માં ,  ુંં ઇ ીિંવઅદનમાં , તઅઓ અ્ ાાજ્�ય પા્�ના  પ ુ્  

તા� �્ �ું્ ાયા. તયાાંા્ ૧૯૩૯માં , �ુે ા� ં્  ંોઝનાં  ાા�નામા ંપપ� , ઓા�્ી પ ુ્ પ �્ 

�ું્ ાયા.ેાાત સવતતં ્યા પપ� તઅઓઅ ેાાતના ંપ્મ ાારાપિત તા� �્નો ્ાયણે ાા 

સંે ાળયો. ંાા વ�ણ પપ� ૧૯૬૨ મા ંતઅઓઅ પોતાના ંહોદા પા્ી િનણ �િતની ઘો�ૂા ્ા�. 

તઅઓનઅ ેાાતના ંસવાચ  નાગા�્ સનમાન  ેાાત ાતન્ી  િવિિુ�ત ્ાવામા ંેવઅલ.  ૨૮ 

ઓ��ુે ા�,૧૯૬૩ ના ાોજ ૭૮ વ�ણની વયઅ તઅમવુ ંિનંન ્�ુ.ં  

 
* * * 
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૦૪ �ડસેમ્બ નૌ્ા્ચ �્વસ 
 

ેૂ 4 �ડસઅમંા નૌ્ા્ચ �્વસ પઅ. જમીન ીનઅ વા�ુ્ ી ીલગ  

સ ુ્ ી સીમાઓ પા ાહ�નઅ �્દની ાકા ્ાનાાા નૌ્ા્ચનાંહા�ુાોની 

પોતાની ીલગ �ુિનયા જહાજ પા હોય પઅ 

નૌ્ા ્ચ િવદઅ �ૂવા ૂણ.ુ...  

ા� �્�ગ  

અડિમાલ 

વાઈસ અડિમાલ 

�ાીા અડિમાલ 

્માડંા. લઅઈફ્નન્ ્માડંા 

લઅઈફ્નન્  

સંલઅઈફ્નન્  

અઈક્ટગ સંલઅઈફ્નન્  

િમડ િદપમઅન 

ઓઈલઅ ં્લી ના્ી સઅ � �્  ્ાવાની ા�ત  

             ંી� ્ચોની ૂમ નૌ્ા્ચમા ંપૂ સામઅની ંા�ુઅ હા્નો પજંો ાા્ીનઅ સઅ � �્  ્ાવામા ં

ેવતી હતી. પૂ 18મી સ્�્ી પ�ંનઅ પોતાની ંા�ુ ાા્ીનઅ સઅ � �્  ્ાવાવ ુદ� ્ા� �્વામા ંેવ�.ુ 

અ્વાા �બ�્દ િપ�સઅસ જહાજ પા  લુા્ાત લઅવા ેવી હતી. તઅમ અૂ જોઈનઅ જહાજ પા ્ામ ્ા� 

ાહ�લા ઓ�ઓસા� સઅ � �્  ્ા�. િપ�સઅસઅ ઓ�ઓસાના ઓઈલવાચા હા્ જોયા ીનઅ તઅનઅ ાયાનમા ંાા્તા 

સઅ � �્  ્ાવાની ા�ત ં્લી ્�ંી.  

1971 ્ી ્યો નૌ્ા્ચનો મો્ા પાયઅ ઉપયોગ 

             નૌ્ા્ચના ઈિતહાસમા ં1971વુ ં�ાું ીઅદિતય પઅ. તઅમા નૌ્ા્ચની ાૂનીિત ગજંની 

હતી. ે પહ�લીવાા હ� ુ �્ નઅવીઅ ે્લો મો્ો ેાગ ેજવયો હતો. ેમા ંંં્ ાગાહની ાકા ્ાવા 

મા �્ ાિદયા્ી મગંાવવામા ંેવઅલી 'િમસાઈલ વો્ન'નો ઉપયોગ ્ાા ંી પા �ુમલો ્ાવા મા �્ 

્ાવામા ંેવયો હતો. ે પ�પયાનઅ 'અ�લમન્  ઓઓ સાપાઈઝ' ્હ�વામા ંેવઅ પઅ. ે ઓપા�દનના 

� ા  અડિમાલ ડોસન હતા. પોતાના ્ામમા ંપૂ ેનં્  ીવુે વતા ીનઅ �્દની ાકા મા �્ �વનની 

પાવા ્યાણ િવના સ ુ્ મા ંપોતાની �વનનૌ્ાનઅ પોડનાાા ે ંહા�ુા ેાાતીય સયિન્ોનઅ ેપૂા 

સૌની સલામ. 

* * * 
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૦૫ �ડસેમ્બ મહિ�� ીાિવ�્  ઘો� 
 

ેાયાાતમ્ પાિંતના પૂઅતા મહિ�� ીાિવ�્નો  

જનમ ૧૫ ઓગસ્, ૧૮૭૨ ના ાોજ ્લ્�ામા ં્યો હતો. 

 તઅમવુ ંે ુ ંનામ હ� ુ ંીાિવ�્ ��રૂંન ઘો� હ� ુ.ં   

પા ં વ�ણની વયઅ �ખસતી ્ોનવઅન્મા ં્ાા �લ�ગ ેૂવા ગયા. 

માત વીસ વ�ણની નમામા ંકી્ ., લઅ�્ન, �કઅ� ીનઅ �ેન  ેા�ા  

પા પિતુવ મઅચવ�ું ે ીાસામા ંવડો્ાાના મહાાા� સયા�ાાવ ગાય્વાડ .  

તઅજસવી િવંા્થઓનઅ પોતાના ાાજયમા ં્ાસ નો્ા� ેપતા,પાં� ુતઅ સમયઅ  ાલતી 

�કઅજો િવ�ુ�ની પાિંત્ાા� પણ �િ�મા ંઝપંલાવવા મન તાસ� ુ ંીનઅ અ્ �્વસ 

વડો્ાા ાાજયની નો્ા� પોડ� િવિપન ં્ પાલઅ દ� ્ા�લ ‘વં્ � માતા ્’ના સહમતંી 

ંનયા. 

            મહિ�� ીાિવ�્ ના પાિંત્ાા� લઅ્ો વા ંી જનતામા ંીનઅાો ઉતસાહ જૂાતો. 
 
             ે મહાન િવિ �િતઅ ેઝા્� મળયાના તૂ વ�ણ ંા્ તાા�્ ૦૫ 

�ડસઅમંા,૧૯૫૦ ના ાાોજ ૭૮ વ�ણની વયઅ �્હતયાગ ્યા. 
 
 
 
 
 

* * * 
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૦૬ �ડસેમ્બ નાગ�ા્ સાંકૂ �્ન ીનઅ હોમગાડણ �્ન 
 

નાગ�ા્ સાંકૂ �્ન 

         ઈ.સ.૧૯૬૨ મા ં્યઅલ  ીનના ેપમૂ પપ� ેાાત સા્ાા�  

ીનય �્દો ીવસુાા ેાાત �્દમા ંપૂ નાગ�ા્ સાંકૂ તતં ઈ.સ. 

૧૯૬૩ ્ી દ� ્ા�લ પઅ ે તતં દ� ્ાવાનો હ�� ુ�ાું ્ાિમયાન . 

પ�ના �નમાલવુ ંાકૂ ્ાણુ ંીનઅ � �હ મોા અ પ�નો �ુસસો ્્ાવી  

ાા્વાનો પઅ.  

          નાગ�ા્ સાંકૂના �્વસઅ નાગ�ા્ોના �નમાલવુ ંાકૂ , �ુ્ ા્ાા�ના ્ાયા્ી 

મા�હતીગાા ્ાવા ીનઅ તઅમા ંનાગ�ા્ોનઅ જોડાવવા મા �્ ���ત ્ાવા પ ાા પસાાના ્ાયા ્ાવા 

ૂમા ંા�લી , મત્ાા ���િત ી�ેયાન , પ્દણન, િનંંં  લઅ્ ન ીનઅ વ્� �તવ સપંાણવ ુ ંેયોજન , 

�ુ્ાતી �્ માનવ સા ત ેપિ� વ્તઅ જ�ા� ્ાયા વગઅા�ની મા�હતી લો્ોનઅ મચ� ાહ� તઅવા 

્ાયણપમોવુ ંેયોજન ્ાવામા ંેવઅ પઅ.  

 

હોમગાડણ �્ન  

�જુાાત ાા જયમા ં� �હાક્ ્ચ  પૌર િદકૂ , ણ �કાાોપૂ ૂવી સમાજોપયોગી પણ �િ�ઓ 

પૂ ્ા� પઅ.  ીિતણ �ઈર્ત �્ મો્� હોનાાતના પસગંોમા ં્ચના જવાનો પોતાની �નની પાવા ્યાણ 

વગા ઓાજો ં�વઅ પઅ . હોમગાડણઝ ્ચના સભયો ીનઅ ીિં્ાા�ઓનઅ તઅઓની િવિદર્ ીનઅ 

્�ઘણ્ ાલીન તઅમજ દૌયણે ા� ્ામગીા�નઅ લકમા ંાા્ીનઅ નામ્ાા ાારાપિત ટી/્માનડન્ 

જનાલટી ીનઅ ાજ લા ્માનડન્ તાઓ્ી ાો્ડ �ાુસ્ાા ીનઅ પદસંાપત ેપીનઅ પોતસા�હત 

્ાવામા ંેવઅ પઅ.  

                હોમગાડણઝમા ંિસિનયા �ડિવઝનલ ્માનડન્,્ંપની ્માનડા ,િસિનયા 

પલાાુન ્માનડા,પલાાુન ્માનડા,્ંપની સા ન્ મઅજા,્ંપની કવા ણ્ા માસ્ા,�ડિવઝનલ સા ન્ 

મઅજા ૂવા ંહોદાનો સમાવઅદ ્ાય પઅ. 

 

 

* * * 
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૦૭ �ડસેમ્બ સદ� સઅના �્વસ 
 

         �્દની �ાુકા મા �્ પોતાવુ ંસવણસવલ સમણિપત ્ાનાાા �્દના  

� �ાવીા સયિન્ો, �્વગંત સયિન્ોના પ�ાજનો ત્ા � �વણ સયિન્ો પિત  

ેતમીાયતા ી�ેવય્કતો ્ાવા ૦૭ �ડસઅમંાના ાોજ  સદ� સઅના 

ઝડંા �્નની ઉજવૂી ્ાવામા ંેવઅ પઅ.   ેાાત સા્ાા� ઈ.સ.૧૯૪૯ 

મા ંસદ� સઅના ઝડંા �્વસ ઉજવવા િન ણૂય ્યા હતો.  

પોતાના પાૂની પાવા ્યાણ િવના �્દની સાહ્ો ીનઅ  

�્દની ી્ડં�તતા ીનઅ સાવણે ૌમતવવવુ ંાકૂ ્ાનાા ેપૂા �્દના સયિન્ો �ાુંઈ િસવાય �ુ્ાતી 

પ્ોપ,માનવસા ત ેપ્ાઓ ,ી્સમા ત તઅમજ ્ાય્ો ીનઅ વવવસ્ાસની �ૂવૂી મા �્ ીનઅ 

નાગ�ા્ોની સહાયતા મા �્ ્ડ� પગઅ ઉેા ાહ� સતત સમાજ ીનઅ �્દની ી  ુયય સઅવા ં�વઅ પઅ 

. 

         ે �્વસઅ  ેપૂા �્દના �ાુવીા દહ�્ સયિન્ોનઅ યા્ ્ા�   તઅઓનઅ ેાવેીની 

ટાંા�ંજલી ેપવામાં ેવઅ  પઅ.   
 

* * * 
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૦૮ �ડસેમ્બ ી�્લ ેાાતીય હસતિદ પ સપતાહ 
 

  ી�્લ ેાાતીય હસતિદ પ સપતાહ સમક  

ેાાતમા ં૮ �ડસઅમંા્ી ૧૪ �ડસઅમંા �ું ી   

ઉજવવામા ંેવઅ પઅ.   ે સપતાહ ઉજવૂી  

્ાવાનો  ાુય ઉદઅદ હસતિદ પ ્ાા�ગા�્ી  

લો્ોનઅ ���ત ્ાવા,સહયોગ ીનઅ તઅવુ ંમહતવ  

વંાાવાનો પઅ. ી�્લ ેાાતીય હસતિદ પ ્ાયણપમ સપતાહ ્ામયાન 

સવગણસ્ ટીમતી ્મલા �્વી  �ોપાાયાયનઅ લો્ો દાાા ટ�ાજં�લ વયકત 

્ાવામા ંેવઅ પઅ. 

              ટીમતી ્મલા �્વી  �ોપાાયાય અ્ મહાન સમાજ �ું ાા્, 

સવતતંતા સઅનાની, મહાતમા ગાંં ી�ના ંીવયુાયી ીનઅ ેાાતીય સવતતંતા 

 ્ોલનમા ંતઅમની સમિપ�ત ેાગી્ાા� મા �્ તઅઓ પિસ�  હતા. 

હસત્લાના મહતવ ેપવામા ંતઅમની પઅાૂા દ�કત ાહ�લી પઅ. હસતિદ પ 

�ગઅ લો્ોમા ં���તતા લાવવા િવિવં સગંઠનો દાાા �્્લોગ, િવિવં 

પત્ ીનઅ િદ પ ન્દા પ્ાિદત ્ા� લો્ોનઅ હસતિદ પ્ી મા�હતગાા 

્ાવામા ંેવઅ પઅ. અ્ સા્ાા� સલાહ્ાા �પઅ ેાાતમા ંહસતિદ પ 

સંં િંંત સમસયાઓની સા્ોસા્ હસતિદ પના િવ્ાસ મા �્ ઈ.�.્૧૯૫૨ 

મા ંી�્લ ેાાતીય હસતિદ પ ંોડણની સ્ાપના ્ાવામા ંેવી પઅ. 
 
 

* * * 
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૦૯ �ડસેમ્બ હોમાઈ વયાાાવાલા 
 

 ેાાતના પ્મ મ�હલા ઓો્ોકાઓા હોમાઈ  

વયાાાવાલાનો જનમ ૯ �ડસઅમંા,૧૯૧૩ ના ાોજ  

�જુાાતના નવસાા� ાજ લામા ં્યો હતો. િદકૂ  

 ુંં ઈમા ં � �ૂ ણ ્યાણ ંા્  ઈ.સ.  ૧૯૪૨  મા ં 

તઅમૂઅ �્ લીમા ં�બ�્દ ઇનઓોમ્દન સિવ�સીઝમા ં 

ઓો્ોકાઓા તા� �્ ્ાયણ દ� ્�ુ�. ઉ લઅ્નીય પઅ �્ ેાાતમા ંઓો્ોકાઓ�ની 

દ�ેત ઈ.સ.૧૯૪૦ મા ં્ઈ હતી. ીનઅ્ ઓો્ા તઅમના નામઅ ેૂ પૂ 

ીમા્્ા સમાન પઅ. ેાાત ીનઅ િવવની ીનઅ્ હસતીઓના ઓો્ા તઅ ્ન ી 

દ�ા હતા. જયાા� પો્ા�ઓ ીનઅ િદકૂવુ ં�તા હ�ાો ગાઉવુ ંહ� ુ ંઅ 

જમાનામા ંતઅમૂઅ ે કઅતમા ંનામના હાસંલ ્ા� હતી. 

         ેાાતના પ્મ મ�હલા પઅસ ઓો્ોકાઓાવુ ં�ં�ુ્ પૂ તઅમના નામઅ 

હ� ુ.ં જયાા� અ્ ઓો્ો પાડ� તઅૂઅ જોવા મા �્ ્લા્ોની મહ�નત ્તી તઅ 

જમાનામા ંતઅમના � તો િવવમા ંાયાિત પાપત ્ાતા ંહતા.  તઅમૂઅ 

ેાાતના પહ�લા વડા પંાન જવાહાલાલ નઅહ�ુના ઘૂા અકસક્�ુઝવ 

ઓો્ા પાડ�ા હતા  પાાસી હોવાનઅ ્ાાૂઅ �જુાાતમા ંાતન તાતાઅ .

 લૉ�ન ટગ પપ�પહ�લી નૅનો ્ાા હોમાઈ વયાાાવાલાનઅ ેપી હતી.  

૧૫ �ન�ુે ા�,૨૦૧૨ ના ાોજ ૯૮ વ�ણની વયઅ તઅમવુ ંિનંન ્�ુ ંહ� ુ.ં 
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૧૦ �ડસેમ્બ  તાાારા�ય માનવાિં્ાા �્વસ 
 

સમક િવવમા ં‘િવવ માનવ ીિં્ાા �્વસ'ની  

ઉજવૂી તા.૧૦ �ડસઅમંાાના ાોજ ઉજવૂી ્ાવામા ં 

ેવઅ પઅ. ્ા�્ માનવી પોતઅ  ચુિતુ ા�તઅ જ જનમ ની  

સા્અ ૂ ીિં્ાાો સા્અ જનમઅા પઅ ીનઅ �વનપયણત ૂ  

ીિં્ાાોનઅ ્ોઇપૂ �તની ીડ ૂ વગા  કુતઅ ા�તઅ  

ેોગી દ �્ તઅવા તમામ ીિં્ાાોનઅ માનવ ીિં્ાાો ગૂી દ્ાય.  

માનવી જનમઅવ પઅ. �વઅ પઅ પાં� ુપોતાવુ ં�વન ��િવદા સા્અ �વતંતા� �ૂ ણ �વી દ �્ તઅ 

મા �્ પતયઅ ્  માનવીના પોતાના ીિં્ાાો જ�ા� પૂ પઅ ીનઅ ીિનવાયણ પૂ. સમક વયવી્ 

ઓલ્ પા જાા નજા ્ા�અ તો સવાા� � �યણના ઉગવા ીનઅ ે્મવાની ીિવાત પ�પયાની 

ૂમ માનવ ીિં્ાાો હનનના ંનાવો ંનયાગ જ ્ા� પઅ. ૂવુ ં ાુયા ્ાાૂ પોતાના જ 

ીિં્ાાોની �ૂ્ાા�નો ીેાવ પઅ ીનઅ ીનયીના ીિં્ાાોની ીવગૂના પૂ. 

              ‘માનવ ીિં્ાા ' દબ્ીનો ી્ણ સમજતા પહ�લા ીિં્ાા દબ્ાનઅ સમજવો 

 ું જ જ�ા� પઅ. ીિં્ાા અ્લઅ માનવીવુ ં�હત પઅ �્ ૂ ્ાય્ા દાાા માનવીના �હતનઅ 

�ાુ�કત ાા્વામા ંેવઅ્ ુ ંપઅ.  સમક િવવમા ંમાનવ ીિં્ાાોના ાકૂ ી્ ્�નુોઅ 

સૌપ્મ વ્ત �િુન�વસણલ �ડ્લઅા�દન ઓઓ ઓમુન ાાઇ્સ (�ડુ�અ ેા) નામનો 

્સતા્વઅજ ંનાવમા ંેવઅલો હતો. ે ંો�ૂાપતમા ંજૂાવ�ું્  �્ તમામ માનવીઓ તઅમના 

ીિં્ાાો ીનઅ ગૌાવ ંાંતમા ંજન મ્ી સમાન પઅ ીનઅ તમામનઅ ્ોઇપૂ �ત ્ાચા-

ગોાા (ાંગ) , વૂણ, �િત (�ી-��ુ�), ેા�ા, ંમણ, ાાજ્�ય �્ ીનયા િવ ાાો, ાારા�ય્ �્ 

સામા�્  ચુ (વતન) , િમલ્ત, જનમો �્ ીનયી ્ોઇ હોદાના તઓાવતો િવના તમામ 

ીિં્ાાો ીનઅ સવવતતંતાઓ પા�પત ્ાય પઅ. �ુિનયાના ં૧૨૦ �્દોઅ ્સતાવઅજોનઅ ીવમુતી 

ેપી પઅ. ાયાા� ેાાતમા ંમાનવ ીિં્ાા પ ંની પ્મ વ્ત ા ના ઈ.સ.૧૯૯૩ મા ં

્ઇ ીનઅ ઓક્ોંા ૨૦૦૪ �ું ીમા ં ૧૪ ૂ્લા ાાાયોમા ંપૂ ાાાય માનવ ીિં્ાા 

પ ંની સ્ાપના ્ાવામા ંેવી.  
 

* * * 
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૧૧ �ડસેમ્બ િવવના્ન ેનં્  
 

         ેાાતના પિસ�  અસ ્અલાડ� િવવના્ન  

ેનં્ નો  જનમ  ૧૧  �ડસઅમંા,  ૧૯૬૯ ના  

ાોજ તતિમલના�ુના મયીલા�ુ�ાુ�મા ં્યો હતો.  

િવવના્નઅ પહ�લી વ્ત ઈ.સ.૧૯૮૭ મા ંવ ડણ  

�ુિનયા  અસ  અ�મપયનદીપ �તી ીનઅ ે �તનાા  

તઅ પ્મ ેાાતીય હતા. ઈ.સ.૧૯૮૮ મા ંતઅ ેાાતના પ્મ કાનડમાસતા 

ંનયા ીનઅ અજ વ�્ તઅમનઅ પદટીનો �્તાં પૂ મળયો તયાા� તઅ માત 

૧૮ વ�ણના ંહતા. તયાાંા્ ઈ.સ.૧૯૯૬ ્ી જ િવવના્ન ્ો ના ૦૩ 

 અસ પલઅયામા ંહતા ીનઅ ઈ.સ.૨૦૦૦ મા ંતઅનઅ પ્મ વ્ત FIDE  વ ડણ 

 અસ  અ�મપયનદીપ �તી તયાા્ી વ�ણ ૨૦૦૮ �ું ી સતત િવવના્ન 

્ો ના ૦૩  અસ પલઅયા તા� �્ ાહા. 

        િવવના્ન ેનં્ નઅ મચઅલ �ાુસ્ાાોમા ંઈ.સ. ૧૯૮૫ મા ંી�ુ ણન 

અવોડણ, ઈ.સ.૧૯૯૧-૯૨ મા ંાા�વ ગાંં ી ્અલ ાતન અવોડણ, ઈ.સ.૧૯૯૮ 

મા ંસપોા્ણસ સ્ાા િમલઅિનયમ અવોડણ ીનઅ વ�ણ ૨૦૦૦, ૨૦૦૭, ૨૦૦૮, 

૨૦૧૦, ૨૦૧૨ મા ંવ ડણ  અસ  અ�મપયન ંનયા પઅ. 
 
 
 
 
 

* * * 
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૧૨ �ડસેમ્બ મયિ્લીદાૂ �પુત 
 

      ે�િુન્ �હ�્ � ેા�ાના મહતવ� �ૂ ણ ્િવઓમા ં 

સ્ાન પાપત ્ાનાા મયિ્લીદાૂ �પુતનો જનમ  

૦૩ ઓગસ્,૧૮૮૬ ના ાોજ ઉ�ાપ �્દના  ીા  

ગામમા ં્યો હતો. વજેા�ામા ંલ્વાવુ ં લૂ  

ાયાા� ્ો  પા હ� ુ,ં તયાા� તઅઓની ્ડ�ંોલીમા ં 

લ્ાયઅલી ્િવતાઓઅ વા ્ોના �્યમા ં 

સ્ાન મઅચવ�ુ.ં સનમાન મળયા ંહોવા પતા ંતઅઓ સવેાવઅ અ્્મ િવનિ 

હતા.  

               સા�હતયકઅતઅ ઉત��ર્ સઅવા ેપવા ં્લ ેકા �િુનવિસ�્� 

ીનઅ ી હાંા્ �િુનવિસ�્�અ ડ�.લી્ની �ડકી અનાયત ્ા� સમમાન 

્ાવામા ંેવ�ુ.ંઈ.સ.૧૯૫૨ મા ંેાાત સા્ાા દાાા પદિ ��ૂ �ાુસ્ાા્ી 

સમમાિનત ્ાવામા ંેવયા. ૧૨ �ડસઅમંા,૧૯૬૪ ના ાોજ મયિ્લીદાૂ 

�પુતવુ ં �્હાવસાન ્�ુ.ં 
 
 
 
 

* * * 
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૧૩ �ડસેમ્બ હા� મહમમ્ ી લાા�્યા 
 

” મા�ંુ માનણુ ંપઅ �્, પ�નઅ ી ુ્  પ્ાાવુ ં 

�ુ� ્ા વા ંન જોઇઅ પઅ, 

પપ� તઅ ઊપ�વુ ંલીંઅ્ુ ંહોય �્, ગમઅ તઅણુ,ં  

તઅની તઅનઅ ્ા્ાા �ંલ�ુલ ન્ી .“-  હા� 

            

          પોતાના સામિય્ પાપચ  વુાા ્ઈ જનાા હા� મહમમ્નો જનમ ૧૩ 

�ડસઅમંા,૧૭૭૮ ના ાોજ ્ો� �ુાંુંમા ં્યો હતો.હા�અ મઅ�ા્ �ું ી ીભયાસ 

� �ૂ ણ ્યા પાં� ુસા�હતયનો  �ં  દો્ હતો. ઓાાસી,માાઠ�,�જુાાતી ીનઅ �કઅ� 

ૂવી ેા�ાઓ તઅઓ ેપમઅચઅ દીાયા. સૌ પ્મ સ� ત સામિય્ �જુાાતીમા ં

પગ્ ્ાનાા હા� મહમમ્ હતા.ઈ.સ.૧૮૯૫ ્ી તો �જુાાતી સામિય્ોમા ંલઅ્ો 

લ્વાવુ ંદ� ્ા� ્��ુ.ં 

         સા�હતય્ાા ્ાતા ંપત્ાા વ� ુઅવા હા� મહમમ �્ ‘સલીમ’ 

ઉપનામ્ી ‘મોગલ ાંગ મહ�લ ’, ‘દીદ મહ�લ ’ ૂવી વાતાણઓ ીનઅ �્્લા્ 

ીવવુા્ો ેપયા ંપઅ  .ઉ પાાતં, અમ અૂ ઉ��ણ  દાયા�ઓ્ી ેા� �ા ના્્ ‘મહ��તીસા 

ી્વા દહ�નદાહ જહાગંીા ીનઅ વ �ાજહાનંો પઅમ’ (૧૯૦૪  ( ત્ા ેતમિવદા પા

 લ્ાયઅલી નવલ્્ા‘ાદી્ા’ (૧૯૦૮  (ેપયા ંપઅ.  ીનઅ્ િવદાન લઅ્્ો લઅ્ 

લ્તા ંીનઅ ાિવદં્ ા ાાવચ તઅમા ંપસગં� તો ્ોાતા હતા. સા�હતયના ઉત્�ણ 

્ાતા માત ૪૨ વ�ણના ંી પા�મુા ંેગીા્ ્ાયણ ્ાનાા હા� મહમમ્વુ ં 

ઈ.સ.૧૯૨૧ મા ંીવસાન ્�ુ.ં   
 
 

* * * 
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૧૪ �ડસેમ્બ ાારા�ય ઉ�ણ ં ત �્વસ 
 

       � �થવી પાના તમામ સ�વો ીનઅ માનવીની ેિ �્્  પગિત મા �્ ઊ�ણ  

ીનઅ પાૂી ીતયતં ેવવય્  ીજો પઅ. ંનંઅ અ્ંી� સા અ્ જોડાયઅલ ્ડ� પઅ. 

ેજનો માૂસ  ાલતો ન્ી,્ોડતો ન્ી, પૂ ઉડ� પઅ. માૂસની જ��ાયાતો  

વંી ીનઅ અ જ��ાયાતો � �ૂ ણ ્ાવા સાંનો પૂ વાયા પઅ. �ુ્  સ ��ાંના ં 

સાંનો વાયા ં સા્ોસા્  અ સાંનો મા �્  ઊ�ણ પૂ ીિનવાયણ પઅ.  

િવવ ેૂ ઉ�ણની તગંીનઅ ્ાાૂઅ ઊ�ણં તવુ ંમહતવ સમજવા માડંા ુ ંપઅ.  

ેાાતમા ં્ા વ�્ ાારા�ય ઊ�ણ ં ત �્વસની ઉજવૂી ૧૪ �ડસઅમંાના  

ાોજ ્ાવામા ંેવઅ પઅ. ેાાતમા ંઊ�ણ સાંકૂ ીિંિનયમ વ�ણ ૨૦૦૧ મા ંઊ�ણ સાંકૂ બ�ાુોની સ્ાપના 

્ાવામા ંેવી પઅ. 

        ેાાતમા ંાારા�ય ઊ�ણ સાંકૂના �્વસઅ લો્ોનઅ ઊ�ણવુ ંમહતવની સા અ્ ં ત ીનઅ ઊ�ણના ં ત 

માાયમ્ી સાંકૂ મા �્ ���ત ્ાવાવુ ંપઅ. ઊ�ણ સાંકૂનો સા ો ી ણ્ ઊ�ણનો �ંનજ�ા� ઉપયોગ ઓપો 

્ા�નઅ ઊ�ણની ં ત ્ાવાનો પઅ. �ુદચતા્ી ઊ�ણનો ્ાવામા ંેવઅલ ઉપયોગ ેિવરયના ઉપયોગ મા �્ 

ઊ�ણ ં ાવવી ીિનવાયણ પઅ. ્ોઈપૂ ઊ�ણની ં ત તઅની ગંે ીાતા્ી ાયાન ાા્વા્ી ્ઈ દ �્ પઅ. �્ િન્ 

ઉપયોગ ્ાતા ંિવ�તુ સાંનો ૂવા ં �્ પં્ ા,્�ું લાઇ્,ં ં,હ�્ા વગઅા� ઉપ્ાૂોનઅ �ંનજ�ા�  ાલતા 

ંંં  ્ા� ં ત ્ા� દ્ાય. ઊ�ણ ં ત મા �્ ્� ું લાઈ્ની જરયાઅ સીઅઓઅલ (૧૫ w), ફલોાોસન્  

ં ં,સોલા ંઅ્ ા�,સ્ાઈ લાઇ્ વગઅા�નો ઉપયોગ ્ા� ઊ�ણ ં ાવી દ્ાય પઅ. 

        ઊ�ણ સાંકૂ ી�ેયાનની ઉજવૂી િવદઅ� ા�તઅ ્ાવા મા �્ સા્ાા દાાા ીનઅ ીનય સસં્ાઓ  દાાા 

ઊ�ણ સાંકૂ પિતયો�ગતાવુ ંેયોજન ્ાવામા ંેવઅ પઅ. ીનઅ્  જરયાઅ સસં્ાઓ દાાા િવદા્થઓ દાાા 

ઊ�ણ સાંકૂ �્વસઅ દાચા,ાાાય,કઅતીય �્ ાારા�ય સતા� િવ�ેત � ત્ચા સપંાણવ ુ ંેયોજન ્ાવામા ં

પઅ.િવદા્થઓ મા �્ � ત સપંાણવ ુ ંેયોજન ે ી�ેયાનની  ાુય ગિતિવિંઓ પય્ �ની અ્ પઅ ૂ ે 

ી�ેયાનમા ંેાગ લઅનાા િવદા્થઓ ઊ�ણ સાંકૂના મહતવની સા્ોસા્ િદ�કત ્ાવામા ંમ્્�પ ્ાય 

પઅ. સપંાણમા ંેાગ લઅનાા ીનઅ િવૂતા િવદા્થનઅ પમાૂપત ીનઅ ાો્ડ �ાુસ્ાા તમામ ાાાયોનઅ ઊ�ણ 

મતંાલય દાાા ેપવામા ંેવઅ પઅ. હાલ ેવનાાા વ�ામા ંઊ�ણની વ�મુા ંવ� ું ત ્ાય અ હ�� ુ્ ી 

સા્ાા દાાા પૂ સોલાા્ી  ાલતા ઉપ્ાૂોનો વ�મુા ંવ� ુઉપયોગ ્ાય અ હ�� ુ્ ી સોલા્ી  ાલતા 

સાંનો સંસીડ�્ી ઉપલબં પઅ.  
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૧૫ �ડસેમ્બ સા્ાા વ લેેાઈ પ �્લ 
 

      અખ ડ ભણબતનણ  િશલપી સબદણબ વલલભભણભ પટ�લનો  

જનમ �જુાાતના ્અડા ાજ લાના નડ�યા્  ુ્ ામઅ સનઅ  

૧૮૭૫ના ઓ્્ોંાની ૩૧ મી તાા�્અ ્યો હતો. 

પા્િમ્ િદકૂ વતન ્ામસ્મા ંલી�ુ.ં ૧૮ વ�ણની નમા�  

અમના ઝવઅાંાઈ સા્અ લરન ્યા. લરન�વન ્ામયા ન  

મચ�ંઅન ીનઅ ડાયાેાઈ નામઅ ંઅ સતંાનો ્યા. 
 
                    વલલભભણાને ખેેરતો પપયે �ુ્  જ પેમ હતોતેથી . તેિએ ખેેરતો 

મણટ� �ુ્  જ સણબણ  ણય�  યણ� હતણ . �યણબ�  ભ.સ.૧૯૨૮ મણ  સબ ણબ� ખેેરતો પબ 

જમીનને લગતો ટ�કસ નણ ં યો પયણબ� તેિએ  ખેેરતોને સપયણાહ મણટ� ત�યણબ  યણ� અને 

તે ટ�કસ ભબવણની મનણા  બર દરબી . તેિએ ખેેરતો સણથે મળરને ્ણબડોલી સપયણાહ 

 ય� હતો. તેથી સબ ણબ� વલલભભણાને અને ખેેરતોને પૂ  લમણ  � રબર દરબણ હતણ  .

 પયણબથી ગણ બીીએ તેમને'સબદણબ'�ુ  �્�ુદ આપ્ુ  હ� ુ . 

                   ભ.સ.૧૯૩૦ મણ  �યણબ� ગણ બીીએ  મીઠણ મણટ� સપયણાહ  ય� હતો 

પયણબ� તેમણ  પૂ વલલભભણા તેમની સણથે હતણ .ભ.સ. ૧૯૪૨ મણ  ગણ બીીએ 'ભણબત 

છોડો'  �દોલન શ�  ્ુ� પયણબ� પૂ �બ�ટશ સબ ણબની  િવ�ુધબ વલલભભણા તેમની 

સણથે હતણ  તેથી �બ�ટશ સબ ણબ� ગણ બીી , જવણહબલણલ સ�હત વલલભભણાને પૂ 

 લમણ  � રબર દરબણ હતણ તેિ પોતણનણ દ�શ મણટ� ઘૂી વખત .   લમણ  ગયણ  હતણ  .

તેિ �યણબ�  લમણ  હતણ  તે સમયે જ તેિનણ મણતણ પિ◌તણ�ુ   �પૃ્ુ  થભ ગ્ુ  હ� ુ  

છતણ  પૂ તેિ સહ�જ પૂ નહોતણ ડગયણ . 

                ભ.સ.૧૯૪૬મા ં ેાાતીય ંંં ાાૂ સેામા ંપ્મવાા ેાગ લીંો 

ીનઅ ેાાત સવ તતં ્તા ઈ.સ.૧૯૪૭મા ં નાયં વડાપંાન ીનઅ � �હમતંી તા� �્ 

જવાં્ાા� સંે ાચ� સા્ાા વ લેેાઈ પ �્લના  ીાય.ક પ �્ �્દી ાાાયો ની 

સમસયાાના ઉ �્લ મા �્ નવા ા�યાસતી ્ાતાની ા ના ્ઈ. સા્ાા પ �્લનઅ પા ંસો 
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સાઠ ઉપા �્દી ાાાયોnનઅ ેાાતીય સઘં સા્અ જોડવાની  સમસયાાઅ હલ ્ાવામા ં

ેવી. અ અમના �વનની સૌ્ી મહતવસની ઘડ� હતી. �્દી  ાાાયોનવુ ં�ુનઅહ� �વણ્ 

ીનઅ ્રતા્ી ેાાતીય સઘં સા્અ અ્�્ાૂ ્�ુણ. �્દી  ાજવાડાઓનઅ સમ�વવા 

મા �્ તઅમની ઉ્ાા �્લની ાાજ્�ય ્ઈર્યની લોડણ માઉન્મંઅ્નઅ પૂ  �ં  વ્ાૂ ્યાણ 

હતા. 

                     સા્ાાટીના �વનમાં્ ી ેજની �વુા પઅર�નઅ ઘ� ુદી્વાવુ ં

પઅ. િવ�લની્ાૂના સમક ્ાયણમાં  તઅમૂઅ ી્ડં ેાાતના િદ પીન તા� �્ , વ �તન 

ેાાતના િનમાણતા તા� �્ ૂ ીગતયગની િ �િમ્ા ેજવી હતી તઅ જોતા સમક ેાાત 

હમંઅદા તઅમવુ ંઋૂી પઅ. ગાંં ી�અ ્�ુ  પઅ ‘વ લેેાઈ મનઅ ન મળયાા હોત તો ૂ 

્ામ ્� ુપઅ તઅ ન જ ્ાત અ્લો ંંો �ુે  ીવુે વ મનઅ અમના્ી મળયો  પઅ'. ે 

મહા��ુુ�નઅ ટ�ાજં�લ ેપવા સા્ાા પ �્લના ‘સ �્ચ� ુઓઓ �િુન્�’ વુ ંિનમાણૂ 

�જુાાતમા ંનમણ્ા ન્� ્ાઠં� ે્ાા લઅદઅ. ઈ.સ.૧૯૯૧ મા ંસા્ાા વ લેેાઈનઅ 

માૂોપાાતં ેાાતાતન્ી સમમાિનત ્ાવામા ંેવયા. ીમ્ાવા્મા ંેવઅલ 

હવાઈમ્્વુ ંનામ ‘સા્ાા વ લેેાઈ પ �્લ  તાાારા�ય અાપો ણ્ ’ ાા્વામા ં

ેવ�ુ.ં ે ઉપાાતં વ લેિવદાનગામા ં‘સા્ાા પ �્લ’ નામની �િુનવિસ�્� પઅ. 

ંાતીના િવા �તુ સા્ાા વ લેેાઈ પ �્લવુ ં૧૫ �ડસઅમંા,૧૯૫૦ ના ાોજ 

�્હાવસાન ્�ુ.ં 
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૧૬ �ડસેમ્બ ંારંલા �્દ  �ુકત �્વસ 
 

અિદયા ્ડંમા ંેવઅલો ંારંલા �્દ ેાાત  

�્દનો પડોદી �્દ પઅ. ંારંલા �્દનો સવાતંં ય  

�્વસ ૨૬ મા ણના ાોજ ઉજવવામા ંેવઅ પઅ. 

ંગંં�ંનુા નામ્ી િવાયાત દઅ્  �ુ�ાુણ હમાન  

દાાા ૨૫ મા ણ,૧૯૭૧ ની ીડંી ાાતઅ પા�્સતાન  

�્દ્ી ીલગ પોતાના �્દની ેઝા્� મા �્ ઘો�ૂા ્ાવામા ંેવી હતી, 

ઘો�ૂા ્યાણ ંા્ તઅમની પા�્સતાની સઅના દાાા ંાપ્ડ ્ાવામા ંેવી. 

૨૬ મા ણ,૧૯૭૧ ્ી ના �્વસઅ ંારંલા �્દની સવતતંતાની ઘો�ૂાની સા્અ 

�્  �ુકત ��ુની દ�ેત ્ઈ ગઈ હતી.�તઅ ૧૬ �ડસઅમંા ના �્વસઅ અ્ 

�્ વ�ણમા ંંારંલા �્દની �ત ્ઈ ૂ િવજય �્વસ તા� �્ ઉજવવામા ં

ેવઅ પઅ.  

               દઅ્  �ુ�ાુણ હમાનઅ પા�્સતાન િવ�ુ� સદ� લડત લડતા ં

ંારંલા �્દનઅ  �ુકત ીપાવી. તઅઓ ંારંલા �્દના પ્મ ાારાપિત ંનયા 

ીનઅ વડાપંાન ાહ� � ��ા હતા. દઅ્  �ુ�ાુણ હમાનઅ ‘દઅ્  �ું’ નામ્ી 

પિસ� પઅ. ંારંલા �્દ  �ુકત �્વસની ઉજવૂીના �્વસઅ ંારંલા �્દમા ં

પા�ડ,  મઅલા,સગંીત સમાાોહ ીનઅ પાંપાા ેંા�ાત ઉતસવોની ઉજવૂી 

્ાવામા ંેવઅ પઅ. વહ�લી પેાતઅ અ્તીસ તોપોની સલામી ેપવામા ં

ેવઅ પઅ.  ાુય માગાનઅ ાારા�ય ાવજ્ી દૂગાાવામા ંેવઅ પઅ.  

 
* * * 
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૧૭ �ડસેમ્બ મહમ્ �હ્ાય� ુલાહ 
 

  ેાાતના પ્મ  �ુસલમ નયાયાંીદ ીનઅ પ્મ  

્ાયણવાહ્ ાારાપિત મહમ્ �હ્ાય� ુલાહનો જનમ ૧૭  

�ડસઅમંા,૧૯૦૫ ના ાોજ  મહાાારાના નાગ�ાુમા ં્યો  

હતો. મહમ્ �હ્ાય� ુલાહ ંનાાસના ાહ�વાસી હતા ીનઅ  

તઅમની  ગૂના  િવદાનોમા ં ્તી  હતી.  પાાં�ે્ િદકૂ  

નાગ�ાુમા ંજ � �ૂ ણ ્�ુ�. ઉચ  ીભયાસ ી્્ તઅઓઅ ્લા િવ�યમા ં�્તીય સ્ાનઅ 

ાહ� સનાત્ � �ૂ ણ ્�ુ�.ઈ.સ.૧૯૨૭ મા ં્ાય્ા િદકૂનો ીભયાસ મા �્ તા�ની્� 

્ૉલઅજ �્�મબજમા ં્ા્લ ્યા. ીભયાસ � �ૂ ણ ્યાણ ંા્ તઅઓ ઈ.સ.૧૯૩૦ ્ી 

ઈ.સ.૧૯૩૬ �ું ી નાગ�ાુ હાઈ્ો ણ્મા ંપાઇવઅ્ પઅઈક્સ ્ા�. તઅમની ઈચપા 

ીાયાપન ્ાાવવાની હોવા્ી તઅઓ પા ણ્  ્ાઈમ પોઓ�સા તા� �્ નાગ�ાુ 

�િુનવિસ�્�મા ં્ાય્ા િવ�યવુ ંિદકૂ ેપતા. 

         � �વણ પંાનમતંી પી.વી.નાિસમહાાાવ મહમ્ �હ્ાય� ુલાહના િવદા્થ 

હતા. ૧૩ ઓગસ્,૧૯૪૬ મા ંતઅમની જજ તા� �્ િનમ�ું્  ્ાવામા ંેવી ીનઅ તઅઓ 

ઈ.સ.૧૯૫૪ �ું ી ે પ્ પા ાહા. ૧ નવઅમંા,૧૯૫૬ મા ંજયાા� ાાાયોવુ ં

�નુગણઠન ્�ુ ંતયાા� તઅમનઅ માયપ �્દના જંલ�ાુના  ાુય નયાયાંીદ તા� �્ 

િનમ�ું્  ્ાવામા ંેવી. તઅઓ નાની નમામા ંજ સા્ાા� વ્�લ હતા ીનઅ 

અડવો �્્ જનાલ પૂ. ૨૫ ઓ��ુે ા�,૧૯૬૮ ના ાોજ તઅઓ �પુીમ ્ો ણ્ના  ાુય 

નયાયંીદ ંનયા.ં ૨૦ �ુલાઈ,૧૯૬૯ ના ાોજ સવાા� ૧૦ વારયઅ ાારાપિત ેવનમા ં

ીદો્ ્કમા ંતઅમનઅ ્ાયણવાહ્ ાારાપિત પ્ની દપ્ લીંી.   ઉપાાતં તઅઓ 

ઉપાારાપિત તા� �્ પૂ પ્ સંે ાચ� � ��ા પઅ. ૨૯ સપ �્મંા,૧૯૮૪ ના ાોજ 

�્ લી �િુનવિસ�્� દાાા ્�કાતં સમાાોહમા ંમહમ્ �હ્ાય� ુલાહનઅ ડોક્ા ઓઓ 

િસિવલ લો ઉપાિં્ી સમમાિનત ્ાવામા ંેવયા. ૧૮ સપ �્મંા,૧૯૯૨ ના ાોજ 

મહમ્ �હ્ાય� ુલાહવુ ંીવસાન ્�ુ.ં 
* * * 
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૧૮ �ડસેમ્બ  તાાારા�ય લયમુતી હ્ �્વસ 
 

 

       સમક િવવમા ં૧૮ �ડસઅમંાના ાોજ  

 તાાારા�ય લયમુતી હ્ �્વસની ઉજવૂી  

્ાવામા ં ેવઅ  પઅ.  ે �્વસ  ્ા�્ વ�ણ  

૧૮ �ડસઅમંા,૧૯૯૨ ્ી સ�ંકુત ાારા સઘં દાાા  

લયમુતી �િતના ીિં્ાાોની ાકા, ાારાિનમાણૂમા ંયોગ્ાનના �પમા ં

લયમુતી કઅતમા ંિવદઅ� તઅમની ેા�ા,�િત,ંમણ,સસં��િત,પાંપાા વગઅા�ની 

�ાુકાનઅ �િુનિ�ત ્ાવાના હ�� ુ્ ી ઉજવવામા ંેવઅ પઅ. 

             લયમુતી સ ુ્ ાયોના �હત મા �્ સમક નીિતના િનમાણૂ, તઅની 

ેયોજના, સમનવય,  � યાં્ ન ત્ા િનયામ્ �પા�્ા ીનઅ િનયામ્ 

િવ્ાસ ્ાયણપમોની સમીકા પૂ ્ા� પઅ. લયમુતી મતંાલય દાાા િદકૂનો 

ીિં્ાા, સિંવંાન ીિં્ાા, ેિ્�્ સદ�કત્ાૂ, મ�હલા સદ�કત્ાૂ, 

સમાન ત્, �ાુકા ીનઅ સાંકૂ ૂવા ં્ાયા ્ાવામા ંેવઅ પઅ. ેપૂા 

ેાાત �્દમા ં�ુલ વસતીના ૧૯ % લયમુિત સ ુ્ ાયના પઅ. ૂમા ં �ુસલમ, 

દી્, ઈસાઈ, ંૌ� ીનઅ પાાસીઓનો સમાવઅદ ્ાય પઅ.  
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૧૯ �ડસેમ્બ ગોવા સવાતંં ય �્વસ 
 

ગોવા  �ુકત(સવાતંં ય) �્વસ ્ા વ�્ ૧૯ �ડસઅમંાના ાોજ  

ઉજવવામા ંેવઅ પઅ.ેાાતનઅ ઈ.સ.૧૯૪૭ મા ંેઝા્� મળયા ંંા્  

૧૪ વ�ણ �ું ી પોાુણગલો દાસન ્ાતા ંાહા. ૧૯ �ડસઅમંા, ૧૯૬૧ના 

�્વસઅ ેાાતીય સઅનાઅ ‘ઓપા�દન િવજય ી�ેયાન’ દ� ્�ુ� ીનઅ  

ગોવા, ્મૂ ીનઅ ્�વનઅ પોાુણગલોના દાસનમાં્ ી  કુત ્ાવામા ંેવ�ુ.ં 
 

ગોઆ �્ ગોવણ અ ેાાતવુ ંિવસતાાની �� ઈર્અ સૌ્ી નાવુ ંાાાય ીનઅ  

વસતીની �� ઈર્અ  �ુ્ ણ પમાં્ વ ુ ંાાાય પઅ. ેાાતના પિ�મ ્�ાયા �્નાા� ેવઅ્  ુે 

ાાાય ્ ્ૂ િવસતાા તા� �્ �ૂી� ુ ંપઅ , ઉ�ામા ંતઅ મહાાારા ાાાયની ીનઅ � �વણ ીનઅ ્�ક અૂ  ્ૂાણ્્ 

ાાાયની સીમા મા ં ેવઅ્ ુ ંપઅ , ીાંી સ ુ્  તઅના પિ�મ ્�ાયા�્નાાાવુ ંસ ન ્ા� પઅ.  

         પૂ� અ ાાાયની ાાજંાની પઅ , ાયાા� વાસ્ો-્-ગામા સૌ્ી મોાંુ દહ�ા પઅ.  માાગોેનવુ ં

ઐિતહાિસ્ દહ�ા હ�ુ પૂ પોાુણગીઝના સાસં��િત્ પેાવવુ ંપ્દણન ્ા� પઅ , ૂઓ અ્ વઅપાા� તા� �્ 

૧૬ મી સ્�ના પાાંેમા ંે દહ�ામા ંપવઅવયા હતા ીનઅ તયાા ંા્ તાત જ તઅનઅ �તી લી� ુહ� ુ.ં 

પોાુણગીઝના િવ �્દી પ �્દવુ ંાયા ં�ું ી ૧૯૬૧ મા ંતઅનઅ ેાાત સા અ્ જોડવામા ંન ેવ� ુતયા ં�ું ી 

ેદા� ૪૫૦ વ�ા �ું ી ી�સતતવમા ંા�ુ ંહ� ુ.ંપોતાના ્�ાયા�્નાાા , ઉપાસનાના સ્ચ ીનઅ  વયિવ્ 

સસં��િત સ્ાપતય  તા� �્ �ૂીતા ગોવાની  લુા્ાતઅ ્ા વ�્ મો્� સાંયામા ં તાાારા�ય ીનઅ 

સ્ાિન્ પવાસીઓ ેવઅ પઅ.  પિ�મી ઘા્  ા�નજ પા ેવઅલા તઅના સ્ચનઅ ્ાા અૂ તઅ 

�ું્ ા વનસપિત ીનઅ પાૂી� �ઈર્ ંાાવઅ પઅ , ૂનઅ ંાયોડાયવિસ�્ � હો્સપો્  તા� �્ વગથ��ત ્ાવામા ં

ેવયો પઅ. ગોવાની  ાુય ન્�ઓ માનડોવી, �ેા�, તઅા�્ોલ,  ાપોાા ીનઅ સાલ પઅ.  
 
             ગોવામા ં અં  વ ડણ હ��ા �્જ સાઇ્સ  પઅ: ંોમ ાજસસ અંિસલી્ા  ીનઅ ્ોડા માનય મઠો  .

અં�ઝ�લ્ામા ંીવસાન પામઅલા સન્ ેાિંસસ ઝઅિવયાવુ ં. દા�ા ાા્વામા ંેવ� ુપઅ , ૂમનઅ ીસાંય 

�્્ો�લ્ો દાાા ગોવાના ેટય્ાતા સતં તા� �્ ઓચ્વામા ંેવઅ પઅ. 

ગોવા સહ�લીઓવુ ંમનપસં્  સ્ચ પઅ. 
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૨૦ �ડસેમ્બ  તાાારા�ય માનવ અ્તા �્વસ 
 

 

      ્ા�્ વ�્ ૨૦ �ડસઅમંાના ાોજ સમક  

 િવવમા ં  તાાારા�ય  માનવ અ્તા �્વસ  

 ઉજવવામા ંેવઅ પઅ. અ્તાનો સં્ �દ પહ  ાડવા  

 સ�ંકુત ાારા� ૨૦ �ડસઅમંાના ાોજ  તાાારા�ય  

 માનવ  અ્તા �્વસ ઉજવવા ઘો�ૂા ્ા� પઅ. 

 

       તાાારા�ય માનવ અ્તા �્વસનો ઉદઅદ લો્ોનઅ િવિવંતામા ં

અ્તાવુ ંમહતવ ંતાવતા ���તતા ઓ�લાવવાવુ ંપઅ.�ુિનયાના ીનઅ્ �્દો 

ે �્વસઅ તઅમના �્દના લો્ો વચ અ દાિંત,ેાઈ ાાો,પઅમ ીનઅ અ્તાનો 

સં્ �દનો પસાા ્ા� પઅ. ેપૂા ેાાત �્દમા ંહ� પ ઓોા �મુન �ાસ ણ 

અનડ ડ�વલપમઅન્અ ેાાતીયોનઅ અ્તા �તુ �તગણત �્દમા ં

દાિંત,અ્તા ીનઅ ેાઈ ાાાની ેાવનાના પસાા મા �્ ે સસં્ા ્ાયણ 

્ા� ાહ� પઅ. 

 

 
 

* * * 
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૨૧ �ડસેમ્બ સ�ંવ  �વ્ુ્� 
 

                        ા�મન મઅરસઅસઅ અવોડણ િવૂતા 

(ૂ અિદયાનો નોંલ �ાુસ્ાા સમાન ગૂાય પઅ.) 

ીનઅ ેાાતીય  વન  િવેાગના ં ીિં્ાા� સ�ંવ  

 �વુ્્�નો  જનમ ૨૧  �ડસઅમંા, ૧૯૭૪ ના  ાોજ 

્યો હતો.  તઅમૂઅ  ી હાંા્મા ં મોતીલાલ નહ��ુ 

ઇ�નસ્્� �્  ઓઓ �્કનોલો�મા ંંી. �્્ � �ૂ ણ ્�ુ�. વ�ણ ૨૦૦૨ મા ંતઅઓ IFS  

ીિં્ાા� તા� �્ હ�ાયાૂામા ંપોઈસ્ટગ ્�ુ.ં તયા ંઅમસના સીઈઓ તા� �્ 

ાહા અ ્ામયાન ૨૦૦ ્ી વ� ુભર્ા ાાના �્સ ઉ �્ યા ૂમા ં૭૮ �્સમા ં

્ો�ી લો્ોનઅ સ� ેપવામા ંેવી ીનઅ ૨૦ �્સમા ંસીંીેઈની તપાસ 

દ� ્ઈ ગઈ હતી. સ�ંવ  �વુ્્�અ ્�ુ ં �્ “�ુ ંવયવસ્ામા ંં્લાવ 

મા�ુ ં� ંીનઅ તઅ મા �્ જ ્ાયણ ્�ંુ �.ં” 

                  ી�્લ ેાાતીય સઅવામા ંઓાજ ં�વતા સ�ંવ 

 �વુ્્� ંી� ીિં્ાા� પઅ �્ ૂઓનઅ ‘ા�મન મઅરસઅસઅ અવોડણ’ ્ી 

સમમાિનત ્ાવામા ંેવયા પઅ. ે પહ�લા ંેઇપીઅસ �્ાૂ ંઅ્�નઅ ે 

અવોડણ્ી સમમાિનત ્ાવામા ંેવયા હતા.સા્ાા� સઅવામા ંી�ત ્ાયણ 

્ાવા ં્લ ીનઅ તઅમની સા્અ સામાાજ્ સસં્ા ‘�ુજં’  લાવનાા �દ 

�પુતાનઅ સા ુ્ ાિય્ સઅવાના ંકઅતમા ંઉ લઅ્નીય ્ાયણ ્ાવા ં્લ ‘ા�મન 

મઅરસઅસઅ �ાુસ્ાા’ ેપવામા ંેવયો. ે�િુન્ સમયમા ંનીિતમ�ા્ી ્ાયણ 

્ાનાા ીનઅ ભર્ા ાાનઅ ના� �્  ્ાવા જહ�મત ઉઠાવનાા સ�ંવ 

 �વુ્્�નઅ સો સલામ.....  
* * * 
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૨૨ �ડસેમ્બ ટીિનવાસ ાામાવજુન 
 
                 ગ�ૂતના �ુ્ા-�ુ્ા પ�ાૂામોમા ંમહતવવુ ંયોગ્ાન  

ેપનાાા ાામાવજુન ૨૨ �ડસઅમંા,૧૮૮૭ ના ાોજ  અતાઈમા ં્યો  

હતો. ઓોમણલ અા�ુ્ �દન ન હોવા પતા ંગ�ૂતમા ંપ�ંડત ંનઅલા  

ાામાવજુનની ે ્ાિસયતનઅ પિ�મી જગતઅ માની હતી. તઅમનો  

જનમ�્ન ાારા�ય ગ�ૂત �્વસ તા� �્ ઉજવાય પઅ. 

               ટીિનવાસનનઅ અમના િપતાઅ ઈાોડની પા્િમ્ દાચામા ં 

પવઅદ ીપાવયો. ટીિનવાસનનઅ ંી� િવ�યોમા ંં�ુ ાસ પડતો નહોતો, પૂ દ�ેત્ી જ ગ�ૂત 

પતયઅ તઅમનઅ લગાવ હતો. ગ�ૂતના િવ�યમા ંતઅઓ તઅજસવી હોવાનઅ ્ાા અૂ અમનઅ િદરયણ �િ� મચ� 

ીનઅ �ુમં્�નમની હાઈસ�ુલમા ંપવઅદ મળયો. ે ્ામયાન તઅમના ઘાની નંચ� ેિ �્્  �સ્િત 

ય્ાવત હતી. અ્લઅ ટીિનવાસઅ ૂમતઅમ હાઇસ��લ � �ા� ્યાણ પપ� નો્ા� ્ાવાની વાાો ેવયો પઅ. 

તઅમ અૂ મજ� �ા�્ી નો્ા� �સવ્ાા� હતી,પૂ તઅમનઅ ગ�ૂતમા ં�ડો ીભયાસ ્ાવો હતો.  અ 

નો્ા�મા ંઅમનઅ ં�ુ વ� ુ્લા્ો ેપવા પડતા હતા અ્લઅ ગ�ૂતદા�ના વ� ુી ીભયાસની 

અમની ઈચપા ી� �ા� જ ાહ� જતી હતી. તઅમ અૂ નો્ા� ્ાતા ્ાતા મ્ાસની ્ૉલઅજમા ંપવઅદ 

મઅચવવાની ્ોિદદ ્ા�, પૂ તઅમનઅ અ ત્ મચ� નહ�. ્ોડા ંસમય ંા્ તઅમનઅ પો ણ્મા ંકલા ણ્ 

તા� �્ ેઠ ્લા્ની નો્ા� મચ�.નો્ા� ્ાતા ્ાતા િવવના પિસ� ગ�ૂતદા�ીઓ સા અ્ 

પતવયવહાા દ� ્ાયા. અમા ંઈ.સ.૧૯૧૩ મા ં �્�મબજની પાયાત ા�ની્� ્ૉલઅજના ગ�ૂતદા�ી 

વો્ા સા અ્ અમનો પતપ�ા ય ્યો્ાયો. વો્ા ટીિનવાસન્ી ��ઈ ગયા ીનઅ અમ અૂ પત 

દાાા ટીિનવાસનનઅ � �પ�ુ ં �્ તમઅ વ� ુીભયાસ �્મ ન્ી ્ાતા ? વો્ા� મ્ાસ �િુનવિસ�્ �મા ં

ટીિનવાસનનઅ ેૂવાની ત્ ેપવા િવનતંી ્ા� ીનઅ �તઅ મ્ાસ �િુનવિસ�્ � અ માિસ્ �િપયા 

૭૫ ની િદરયણ �િ� પૂ ેપી.અ પપ� તો ટીિનવાસ ાામાવજુન સ�ં �ૂ ણ સમય ગ�ૂતદા�ના 

ીભયાસ પાપચ ેપવા લારયા. ઈ.સ.૧૯૧૪ મા ંાામાવજુન �્�મબજ ગયા તયાા� તઅમની પાસઅ ્ોઈ 

જ �ડકી નહોતી! 

            �્�મબજ �િુનવિસ�્ �મા ંપવઅદ મઅચવયા પપ� ાામાવજુનની ાયાિત ગ�ૂતદા�ી તા� �્ 

�્દ-પા �્દમા ંઓ�લાઈ ગઈ ીનઅ ઈ.સ.૧૯૧૮ મા ં�રલઅનડની ાોયલ સોસાય્�મા ંતઅમનઅ ‘ઓ�લો’ તા� �્ 

િન�કુત ્ાાયા.ત�ંયત ના�ુાસત ાહ�તા તઅઓ ઈ.સ.૧૯૧૯ મા ંેાાત પાત ઓયા�. ૨૬ 

અિપલ,૧૯૨૦ ના ાોજ મહાન ગ�ૂતદા�ીવુ ંીવસાન ્�ુ.ંવ�ણ ૨૦૧૨ ્ી ૨૨ મી �ડસઅમંાના 

ાોજ   સમક ેાાતમા ંાારા�ય ગ�ૂત �્વસની ઉજવૂી ્ાવાવુ ંન�� ્ાવામા ંેવ�ુ.ં 

* * * 
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૨૩ �ડસેમ્બ સવામી ટ�ાનં્  
 

વય�્્ ંમણના ંપ ાા-પસાા મા �્ સમક �વન  

નયોપાવા  ્ાનાા સવામી  ટ�ાનં્ નો  જનમ ૨૨  

ઓ��ુે ા�ના ાોજ પ�ંંના જલંં ામા ્યો હતો.  

તઅઓ � �હસપિત ીનઅ  ુદંીાામ તા� �્ ઓચ્ાતા.  

સવામી ટ�ાનં્  તઅમના ે્દણ મહિ�� ્યાનં્ નઅ  

માનતા હતા. સવામી સવામી ટ�ાનં્ �અ પોતાના ��ુ મહિ�� ્યાનં્ ના 

પગલઅ  ાલવાવુ ંસા્ણ્ ગગ�ુ.ંઈ.સ.૧૯૦૧ મા સવામી ટ�ાનં્ �અ 

�કઅજોઅ િદકૂ પ�િતના સ્ાનઅ વય�્્ ંમણ ીનઅ ેાાતીયોનઅ િદકૂ 

ેપનાા� ‘��ુુ�ુચ’ નામની સસં્ા સ્ાપી.ૂ હ�ાદાાના ્ાગંડ� ગામઅ 

��ુુ�ુચ દ� ્ાવામા ંેવ�ુ.ં મહાતમા ગાંં ી� સવામી ટ�ાનં્ �નઅ મહાતમા 

ટ�ાનં્   ્હ�નઅ ંોલાવતા. 

        સવામી ટ�ાનં્ �અ સવાંીનતા  ્ોલનમા સ�પય ા�તઅ ેાગ 

લીંો. સવામી ટ�ાનં્ �અ �હન�ુ- �ુસલમ અ્તા મા �્ ીનઅ્ ્ાયા ્યાણ 

પઅ.  �ુસલમો તઅમનઅ પોતાના મો્ાેાઈ માનતા હતા. ીસ� �વયતા િનવાાૂ 

મા �્ તઅમૂઅ સાા� અવી જહ�મત ઉઠાવી હતી. તઅમૂઅ �ીઓ મા �્ પડ્ાનો 

�ાવાજ હતો તઅ ્ાર� નાાયો. ઈ.સ.૧૯૨૬ મા અ્ ૂહા્�અ તઅમની હતયા 

્ા�. મહાતમા ગાંં ી�અ �જલી ેપતા ્�ુ ં: ‘તઅઓ વીાની પઅઠ� �વયા 

ીનઅ વીાની પઅઠ�  �ત�નુઅ વયાણ.’ 
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૨૪ �ડસેમ્બ ાારા�ય કાહ્ �ાુકા �્વસ 
 

       ાારા�ય કાહ્ �ાુકા �્વસ ેાાતમા ં્ા વ� ્ 

૨૪ �ડસઅમંા� ઉજવવામા ંેવઅ પઅ. ૨૪ �ડસઅમંા,૧૯૮૬ ના 

ાોજ કાહ્ �ાુકા ીિંિનયમનઅ મ�ં�ા� ેપવામા ંેવી.  

૧૫ મા ણના �્વસઅ િવવ કાહ્ �ાુકા �્વસની ઉજવૂી  

્ાવામા ંેવઅ પઅ.ેાાતમા ંે �્વસ સૌપ્મ વ�ણ ૨૦૦૦ મા ં 

ઉજવવામા ંેવયો. 

            વયિવ્ ી્ણ્ ાાૂમા ંકાહ્ોવુ ંમહતવ �સવ્ાા� તઅમવુ ંદો�ૂ ીનઅ ીનયાય 

ી્્ાવવા મા �્ િવવેાના ાારાોમા ંકાહ્ોની ���િત મા �્ ઠોસ ્્મ ઉઠાવવાના 

િનંાણા સા્અ, સ�ંકુત ાારાોઅ ૧૫ મી મા ણનઅ ૂ ા�તઅ િવવ કાહ્ ્વસ �હ�ા ્ા�લ 

પઅ તઅ જ ા�તઅ ેપૂી ાારા�ય સા્ાા� પઅ લા ૧૨ વ�ણ્ી �્દેામા ંં�ુાારા�ય 

્ંપનીઓના ેપમૂ સામઅ કાહ્ોનઅ ાકૂ ેપવા ીનઅ તઅમા ં���િત લાવવા પિત 

વ�ણ ૨૪ મી �ડસઅમંા� “ાારા�ય કાહ્ �ાુકા �્વસ” તા� �્ ઉજવવા ન�� ્ા�લ પઅ. 

           ે �્વસઅ �્દેાના િવિવં ાાાયોમા ંકાહ્ ���િત ીનઅ સગંઠન મા �્ 

ીનઅ્િવં ્ાયણપમો સા્ાા દાાાણ ીનઅ કાહ્ સસં્ાઓ દાાા યોજવામા ંેવઅ 

પઅ.�જુાાતમા ંકાહ્ સાકાતાની ્્ાવાા� માત ૨૭ ્્ા ૂવી પઅ. ઈ.સ.૧૯૮૬ ના 

્ાય્ા ની અ કાહ્ોનઅ �ુૂ વ�ા�કુત વાજંી ેાવઅ માલ ીનઅ સઅવા મઅચવવાનો 

ીિં્ાા મચઅલ પઅ. ે ઉપાાતં તઅમા ંેઅચસઅચ ્તી હોય �્ વ� ુ�્�મત લઅવાતી હોય 

તો ૂ તઅ વઅપાા�, ્ંપની �્ સઅવા ેપનાા� સા્ાા�/ ીંણસા્ાા� સસં્ાઓ સામઅ 

ઓ�ાયા્ ્ાવાનો પૂ ીિં્ાા મચઅ પઅ.કાહ્ોનઅ િદકૂ મઅચવવાનો ીનઅ મા�હતી 

મઅચવવાનો પૂ ીિં્ાા પઅ. ે ીિં્ાાોની ાકા મા �્ િવિવં ્કાઅ કાહ્ 

ી્ાલતોની ા ના ્ઈ હોવા પતા ંેૂ ૧૦ ્ી ૧૫ ્્ા લો્ો જ તઅનો લાે લઅ પઅ. 
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૨૫ �ડસેમ્બ નાતાલ 
 
      નાતાલ અ્લઅ જગતના ં �ુ્ત્ાતા ંાચ ઈ�નુો જનમ .ેજનો ે �્વસ અ  ્

મહાન પવણ અ્લઅ �્ નાતાલ. ૂનઅ ેપ અૂ �ખસતી જયિંત પૂ ્હ�અ પ�અ ીનઅ ે  

પવણ ે્ા  જગતમા ંિવ�ેતમ  પાતંમા ંઉજવવામા ંેવઅ પઅ.   ે પિવત પવણનઅ  

�જુાાતમા ંનાતાલ ્હ�વાય પઅ. �કઅ�મા ં�પસમસ ીનઅ �હન્� મા ં‘ંડા �્ન' તા� �્  

મનાવવામા ંેવઅ પઅ. 

       ૨૦૦૦ વ�ણ પહ�લા અ્ં લઅહ�મ દહ�ાના ્ાઉ્ નગાના નાઝા�્ ગામમા ંંાચ  

ઈ�નુો જનમે સાંાાૂ ગેાૂમા ં્યો હતો. ે �્વસઅ ્ડ્ડતી ઠડં� હતી. માતા  

મા�યમ ીનઅ િપતા ��ુઓુ ઈ� ુ�ખસત ના જનમઅ સમયઅ પ�િુત મા �્ નગામા ંે્્તા હતા.  

પાં� ુતઅઓનઅ નગામા ં્યાયં જરયા ્ન મચ� ીનઅ તઅમા ંતઅઓઅ ગેાૂમા ંેસાો લીંો ીનઅ તયાાંા ંાચ ઈ�નુો જનમી ્યો. 

જયા ંના ્ોઈ ઘાના ્ોઈ મહ�લ ના હો�સપો્લ પાં� ુઅ્ સાંાાૂ ગેાૂમા ંમાનવ�પ ંાાૂ ્ા� ેપૂી માયઅં  ીવતાા 

લીંો. પિ ુઈ� ુ�ખસતપના જનમત સમયઅ ાાતીના ેાવાડો જયાા� ઘઅ્ ા ં ાાવીનઅ ેાામ ્ાતા હતા તયા ા� ે્ાદમાં્ ી અ્ 

�્વ��ત પગ્ ્યો ીનઅ ેાવાડો ડા� ગયા. તયા ા� �્વ��તઅ તઅમનઅ ્�ુ ં �્ ંીહો મા ! �્મ �્ તમાા� સા� �ુ ંઅ્ �ુે  સ ં્ �દ 

લાવયો  � ં �્ ્ાઉ્ દહ�ાના નાઝા�્ ગામમા ંંાચ ઈ�નુો જનમા ્યો પઅ. ૂ સમક માનવ�તના ઉ�ાા મા �્ પઅ. ૂ જગતમા ં

પ્ાદ ઓ�લાવવા ેવયાાઅ પઅ. તયાંા� જયાા� ેાવાડો ે સમા ાા સાંે ચ� ંાચ ઈ�નુા ્દણન મા �્ જવા ની્ળયા  તયાેા� અ્ 

તાાો ૂ  �ં  પ્ાિદત હતો ૂના દાાા � �થવીમ પા  �ં  જ ીજવા  ઓ�લા� ુહ� ુ.ં તઅ તાાો ેાવાડોની સા અ્ સા અ્ અ્ 

માગણ્ દણ્ ના �પઅ  ાલતો ીનઅ જયા ંંાચ ઈ�નુો જન � ્યો હતો તયા ં ેવીનઅ ી્�ોે ીનઅ  ોમઅા પ્ાદ ઓ�લાઈ ગયો. 

અ્લા મા �્ �ખસતી  ંમણમા ંતાાો અ્ મહતવન� �ૂ ણ � હ ગૂાય પઅ. અ્લા મા �્ �ખસતીાઅ ંમણમા ંતાાાવુ ં �ં  મહતવ  પઅ ીનઅ ંાચ 

ઈ�નુા �ુે  સ ં્ �દ ેપવા મા �્ ગાય્ગૂ ( �્ાલ પા્�) દાાા �ખસતા જયિંતના ગીતો ગાઈનઅ ંાચ ઈ�નુા જનમાની વંામૂી 

ેપઅ પઅ. તઅઓ ે વંામૂી ેપવા �ખસતીાા લો્ોના ઘા� ઘા� ાાતીના ઠડં�ના સમયઅ ગાયનો ગાઈનઅ �ુે અચપાચ પાઠવઅ પઅ ીનઅ 

પઅમ, ેનં્  ીનઅ દાિંતનો સં્ �દ ેપઅ પઅ ીનઅ ્હ� પઅ �્ દાિંતનો સા્ાા, માનવ�પમા ંેપૂી માયઅે  ીવતયાણ પઅ. 

            �ખસતી  લો્ો ઘાની સ�વ્ ્ા� પઅ. ઘા  ગ અૂ તાાાનઅ લ્્ાવઅ પઅ. �પસમસ ા� દાતંા્લોઝ વગઅા�ના ઓો્ા 

ી્વા પોસ્ ા લગાવીનઅ ઘામા ં�દુોેન ્ા� પઅ. ઘૂી �તના પ્વાન , મીઠાઈ, �્્ વગઅા� ંનાવીનઅ ે �્વસની  દુી 

વયા્ત ્ા� પઅ. પાં� ુંાચ ઈ�નુા જનમઅનઅ �ુ ંે ા�તઅ ઉજવવો અ જ ેપૂી ા�ત પઅ ? ના, ૂવી ા�તઅ ઈ�અુ પોતાના ં

સવાગણનો વયે વ પોડ� ેપૂો ઉ�ાા ્ાવા � �થવીજ પા ેવયા્. પોતઅ ંનવાન હોવા પતા ંેપૂા ં�ુ્ ો મા �્ ્ગંાલ ંનયા . 

અવી ા�તઅ નાતાલવુ ંસા� ુ�ુ્  અમ પઅ �્ ેપ અૂ સૌઅ પતયઅજ્ �વન પતયઅય ે્ા ીનઅ સનમાાાનની ેાવના િવ્સાવવી 

જોઈઅ. ેપૂા પડોદીઓ સા અ્ પઅમેાવ ાા્ીઅ. ગા�ંોની મ્્ ્ા�અ , �ંમાા�ની ્ંા લઈઅ ીનઅ ીપગં - લા ાા , 

ણ ��ોની સઅવા ્ા�અ ીનઅ ે ા�તઅ ેપ અૂ નાતાલનઅ ઉજવીઅ. ેપૂા ઘાના ંસવણ મચ�નઅ પા ણ્ના ્ા�અ ીનઅ સા ા �્ય્ી 

ેપૂા �નુાઓની માઓ� માગંીઅ ીનઅ અવો પ �ાતાપ ્ા�અ �્ �વનમા ંિ �લોનઅ ઓા�વાા ન ્ા�અ ીનઅ અ્ંી�્ી પલ-

્પ્ની ેાવનાનઅ ��ા ્ા�અ. પઅમે�ુણ �વન પિવતતા ીનઅ દાિંત્ી �વીઅ. નાતાલ ેપૂનઅ અ દી્વાડ� પઅ �્ ંાચ 

ઈ�નુઅ ્યાયં જરયા  ન મચ�. પાં� ુંાચ ઈ� ુેપૂા �્યમા ંાહ�વા માગંઅ પઅ તો ેજ્ી જ ેપ અૂ ેપૂા �્યમા ંઈ�નુઅ 

સ્ાાઅન ેપીઅ ીનઅ ેપૂા �્યવુ ંદાા ઈવા મા �્   ુ્ ુાા્ીઅ. ગ�ું ીનઅ પાપમય �વન ��ા ્ા�અ તો ે પિવત 

પવણની વંામૂી �્ય્ી અ્ંી�નઅ ેપીઅ તો ે નાતાલની ઉજવૂી અ સા ા ી ણ્મા ં�્ય� �વણ્ ની ઉજવૂી ્હ�વાય. 
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૨૬ �ડસેમ્બ યદપાલ 
 

     �હન્� સા�હતયના ટઅરઠ સા�હતય્ાા યદપાલનો  

જનમ ૦૩  �ડસઅમંા, ૧૯૦૩ ના ાોજ પ�ંંના  

�ઓાોઝ�ાુમા ં્યો હતો. પાાં�ે્ િદકૂ ્ાગંડ�  

��ુુ�ુચમા ં� �ૂ ણ ્�ુ�.  તયાાંા્ લાહોાના નઅદનલ  

્ૉલઅજમા ંપવઅદ મઅચવયો. તયા ંતઅઓ ેગતિસ�હ ીનઅ  

�ુ્ �્વના સપં ણ્મા ંેવયા. ઈ.સ. ૧૯૨૧ ્ી તઅઓ પાિંત્ાા� 

 ્ોલનમા ંેાગ લઅવા લારયા.  ગાંં ી�અ ીસહ્ાાની  ચવચ 

ઉપાડતા ંતઅમૂઅ પા �્દી ્ાપડની હોચ� ્ા�. તઅઓ �હન�ુસતાન 

સોવયા�લસ્ �ાપરબલ્ન ેમથના વડા ંનયા.ં લાહોામા ંંોમં 

ંનાવવાના ેાોપસા તઅમની ંાપ્ડ ્ાવામા ંેવી.  ૌ્ વ�ણની 

તઅમનઅ સ� ેપવામા ંેવી.  ૌ્ વ�ણ ંા્ તઅઓ ૂલમાં્ ી તઅઓ 

સા�હતયકઅતઅ સમય ેપવા લારયા. 

      યદપાલ દ�ેતમા ંઅ્ વાતાણ્ાા તા� �્ તઅઓ �હન્� જગતમા ં

સ્ાન મઅચવ�ુ.ં ’ાામાાાય ની ્્ા’, ‘ �્દ્ોહ�’, ‘��ઠા સ ’, ‘�્વયા’ ૂવા ં

ીસાંય �સુત્ો દાાા અમૂઅ �હન્� સા�હતયનઅ સ �ાં ંનાવ�ુ.ંતઅઓ 

માકસણવા્� િવ ાાસાૂી ંાાવતા હતા.  સા�હતય કઅતઅ ઉત��ર્ પ્ાન 

ેપવા ં્લ વ�ણ ૧૯૫૫ મા ંડ�વ �ાુસ્ાા, વ�ણ ૧૯૭૦ મા ંસોિવયઅત 

લઅનડ નહ��ુ �ાુસ્ાા ત્ા ેાાત સા્ાા� પદિ ��ૂ �ાુસ્ાા ેપી 

સમમાિનત ્યાણ પઅ. ૨૬ �ડસઅમંા, ૧૯૭૬ ના ાોજ તઅમવુ ં �્હાવસાન ્�ુ.ં  
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૨૭ �ડસેમ્બ િમાઝા ગાલીં 
 
      િમાઝા ગાલીં તા� �્ �ૂીતા ંઉ�ુણ-ઓાાસી ેા�ાના ં 

પાયાત ્િવવુ ં� ��ંુ નામ  િમાઝા  ીસ્ઉ લા  ંઅગ ્ાન  

‘ગાલીં’ હ� ુ.ં તઅમનો જનમ ૨૭ �ડસઅમંાના ાોજ ેકામા ં 

્યો હતો.ંાચપૂ્ી જ દાયા�નો દો્ હતો. ગાલીં ૧૨  

�્ ૧૩ વ�ણની  ઉમા્ી જ  ગઝલો લ્તા   ્ઇ ગયા હતા.ં  

દ��ેતમા ંતઅઓ ઓાાસીમા ંલ્તા હતાં .તઅમૂઅ અવી ીનઅ્ અ્્ી અ્  �રયાતા 

દઅા ેપયા �્ તઅ સાંે ચનાા �્લ પા ્ાયમી સ્ાન ાહ� �ય.  ગાલીંનઅ 

નાનપૂમા ંઓાાસી સા�હતયવુ ંવાતાવાૂ મળ�ુ ંહ� ુ ં- ગાલીં �ંનસાપં્ાિય્ હતા , 

પાંપાાગત ંમણમા ંતઅઓ માનતા ના હતા. 

   ્ોઇ ્િવતા �્ ગઝલનઅ સમજવી હોય તો સવણ પ્મ તઅના ા ના્ાાનઅ 

સમજવો પડ�. 'િમઝાણ ગાલીં'ની ગઝલોનઅ સમજવાની લો્ો અ્લા મા �્ જ િ �લ ્ા� 

પઅ �્ તઅઓ 'ગાલીં'ના �વન્ી ં�ુ પ�ા� ત ન્ી હોતા. ગાલીં ૂ ા�તઅ તઅના 

સમયના તમામ ગઝલ્ાાો્ી નો્ા તા� ેવતા હતા તઅ ા�તઅ ૂવુ ં�વન પૂ 

સામાનય માૂસ ્ાતા તદન નો ુ ંહ� ુ.ં અ્લઅ જ 'ગાલીં'ની ગઝલોનો �્ાજ પૂ 

ીલગ હતો. ગાલીંના �વનઅ ્ા�્ તં�અ ીલગ વચાં્  લીંો હતો ીનઅ તઅની 

સમક ીસા તઅની ા નાઓ પા જોવા મચ� પઅ. તઅઓ પાંપાામા્ી  કુત ્ઇનઅ 

ે�િુન્ �વન દયલી તાઓ જવા માગંતા હતા ીનઅ તઅનો સઘં�ણ પૂ તઅની 

ા નાઓમા ંજોવા મચઅ પઅ. તઅમની ા નાઓમા ં ાુય િવ�યો પઅમ , �વન � �તન 

ીનઅ ેાયાતમ ાહા હતા.ં  ઉ��ણમા ંતઅઓઅ ેદા� ૨૩૫ ૂ્લી ગઝલો લ્ી  પઅ. ૧૫ 

ઓ��ુે ા�, ૧૮૬૯ ના ાોજ તઅમનો નવા �્હ નર્ ્યો. 
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૨૮ �ડસેમ્બ ંી�ુેાઈ �ંાૂી 
 

        તાાારા�ય સતા� નામા�ં્ત ઉદોગપિત  

ંી�ુેાઈ  �ંાૂી  જનમ ૨૮ �ડસઅમંા,૧૯૩૨ ના  

ાોજ �ુનાગર ાજ લાના માંવ�ાુ ગામઅ ્યો હતો.  

સઘં�ણ ્ા�નઅ  ેપંચઅ  ંનવાન ંનઅલા ેાાતીય  

હતા �્ ૂમૂઅ   ુંં ઈમા ં પોતાના િપતાાઈ  સા્અ  

�ાલાયનસ ઇનડસા�ઝની સ્ાપના ્ા� હતી. ૧૭ વ�ણની વયઅ તઅઓ 

પઅાોલપપં પા ્ાા�ુન તા� �્ નો્ા� ્ાવા લારયા. ઈ.સ.૧૯૬૨ મા ં

�ાલાયનસન ની સ્ાપના ્ા� ીનઅ �ાલાયનસ પોલીયસ્ા યાનણની ેયાત 

ીનઅ મસાલાની િન્ાસ ્ાતી હતી. 

       �્કસ્ાઈલ વયવસાયમા ંઉજચ� ત્ો હોવાવુ ંલાગતા ંંી�ુેાઈઅ 

પોતાની પ્મ �્કસ્ાઇલ િમલ ઈ.સ.૧૯૭૭ ના વ�ણમા ંીમ્ાવા્ના ં

નાોડા િવસતાામા ંદ� ્ા�. સમય વીતતા ંી�ુેાઈ પોતાના ્ાાોંાામા ં

વયિવાય્ાૂ લાવયા ીનઅ પઅાો �્િમ્ સમા ંિન�ુૂ તા હાસલ ્ાવાની સા્અ 

�્લી્મ�િુન �્દન,ઇનઓમ્દન �્્નોલો�,અનજથ,પાવા, �્કસ્ાઇલ, �ડ� 

ં�ાો ીનઅ લો�સ્�કસ કઅતઅ પૂ ્ાાોંાાનો િવસતાા ્યા. ીમઅ�ા્ામા ં

૧૦૦ વ�ણના ંસમયગાચામા ં૧૦૦ િમ�લયન ડોલસણ ંોનડસ ંહાા પાડનાા 

�ાલાયનસ પ્મ અિદયાઈ ્ંપની પઅ. સઓચ ઉદોગ-વયવસાય સ �હ 

સ્ાિપત ્ાનાા ે ી�્તીય વય�કતવુ ંિનંન ૬ �ુલાઈ,૨૦૦૨ ના ાોજ 

્�ુ.ં 
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૨૯ �ડસેમ્બ ઓમ્ાાના્ ઠા�ુા 
 

     ેાાતની ેઝા્�ની પ્મ મગંચ પેાતઅ  

વં્ �માતા  ્ાારાગીત ગાનાા ઓમ્ાાના્ ઠા�ુાનો  

જનમ ૨૪ ��ન  ૧૮૯૭ ના ં ાોજ  વડો્ાા ાાાયના 

ે� મા ં્યો હતો. ઓમ્ાાના્  જયાા� ૧૪ વ�ણના ં

હતા ંતયાા� તઅમના ંિપતાવુ ંીવસાન ્�ુ.ં  

 ુંં ઈમા ંપ�ંડત િવર� ુ�્ગમંા પ્સુ્ાના ંમાગણ્દણન હ�ઠચ સગંીત 

િદકૂ લી�ુ.ં ઓમ્ાાના્અ ૧૯૩૪ મા ં ુંં ઈમા ંસગંીત િન �્તનની 

સ્ાપના ્ા�. 

           ૧૯૪૦ મા ંતઅમનઅ ્ાદી �હ��ુ િવવિવદાલયના ંગંં વણ હાઇસ��લના 

ે ાયણ તા� �્ િનમ�ું્  સવી્ાા�. ગાંં ી�અ અ્વાા તઅમવુ ંગીત સાંે ચ� 

્�ુ ં �્, “પ�ંડત� ેપઅ અ્ વાા ગાઈનઅ લો્ોનઅ  દુ ્ા� ્�ંા પઅ, જયાા� 

�ુ ંપવ ન ેપીનઅ પૂ પેાવ ન્ી પડ� દ્તો.” પ�ંડત ઓમ્ાાના્ 

ઠા�ુાની ીનઅ્ ા નાઓ પય્�ની અ્ મહતવની ા ના પઅ વ ં્ �માતા .્ 

          ંં્ �મ ં્   �ોપાાયાયની ે ીમા ા ના સવતતં ેાાતના ં

પ્મ � �યા્ય વ્તઅ પ�ંડત�ના સવાોમા ંા��ડયોમા ંપસાાૂ ્�ુ ંહ� ુ.ં 

્ોડા ંસમય ંા્ વં્ � માતા  ્ગીતનઅ ેાાતની ંંં ાાૂ સેામા ં

ાારાગીત તા� �્ સવી્ાાવામા ંેવ�ુ.ં પ�ંડત ઓમ્ાાના્ ઠા�ુાનઅ સગંીત 

ના્� અ �્ડ�મી �ાુસ્ાા, પદટી ીનઅ ીગ�ૂત �ાુસ્ાાો ીનઅ સનમાનો્ી 

સનમાનવામા ંેવયા ંપઅ. પકઘાત ીનઅ ીનય ંીમાા�ઓનઅ ્ાાૂઅ પ�ંડત 

ઓમ્ાાના્ ઠા�ુાવુ ં૨૯ �ડસઅમંા ૧૯૬૭ ના ંાોજ િનંન ્�ુ.ં  
* * * 
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૩૦ �ડસેમ્બ ામૂ મહિ�� 
 

ીદયતવા્ના સમ્ણ્ ીનઅ ેાાતના ઉ�મ  

્ો્�ના સતં ામૂ મહિ��નો જનમ ૩૦  �ડસઅમંા, 

૧૮૭૯ ના ાોજ તિમલના�ુના િત�ુ�લુી ગામમા ં 

્યો હતો. ામૂ  મહિ��નઅ પા �્દમા ં દાતં ઋિ�  

તા� �્ ઓચ્ાય પઅ. તઅમૂઅ ેતમિવ ાા પા વ� ુ 

ાયાન �્ઈન્ત ્�ુ� હ� ુ.ં ામૂ મહિ��ના સપં ણ્મા ંેવવા્ી દાિંતનો 

ીવુે વ ્યો હતો. ેૂ પૂ લો્ો દાિંતની દોં મા �્ િત�ુવતામલાઈ 

�સ્ત ામૂ મહિ��ના ેટમ ી�ુના લા પહાડ પા ીનઅ ી�ુના લઅવા 

મ�ં્ા �ય પઅ. 

         દં્ ાા ાયણના ‘િવવઅ્ �ડુામૂી’ વુ ંતઅમૂઅ સાચ ેા�ાતંા 

્�ુ�.ામૂ મહિ��ના �વન સા્અ સ ં્ ચાયઅલ ્ંડ ીનઅ સ્ાન ીવદઅ� 

તા� �્ ેૂ પૂ �્ંંં  સા વી ા્ાયઅલ પઅ. ેાાતના ેાયાાતમ્ 

સ� �તોમા ામૂ મહિ��વુ ંનામ ીકગગય પઅ. માનવ�િતની ં� ુ � ય સઅવા 

્ાનાા ામૂ મહિ�� ૧૪ અિપલ,૧૯૫૦ ના ાોજ લીન બ્લીન ્ઈ 

ગયા. 
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૩૧ �ડસેમ્બ નાનાેાઈ ે� 
 

    ેતમ� ત્ાા ીનઅ ્્ાલઅ્્ અવા વ �િસ�હપસા્  

્ા�લ્ાસ ે� �્  ૂઓ નાનાેાઈ ે�  તા� �્  

ઓચ્ાય પઅ.  નાનાેાઈ ે�નો  જનમ  ૧૧  

નવઅમંા,૧૮૮૨ ના ાોજ ેાવનગા પાસઅ ેવઅલ  

ંાવાચા  ુ્ ામઅ ્યો હતો. પા્િમ્ ીનઅ માાયિમ્  

િદકૂ ેાવનગામા ં� �ૂ ણ ્યાણ ંા્ ેાવનગાની જ દામચ્ાસ 

્ૉલઅજમા ંંી.અ � �ૂ ણ ્�ુ�,ઈ.સ.૧૯૦૮ મા ંજ તઅઓ દામચ્ાસ ્ૉલઅજમા ં

ઈિતહાસ-ી્ણદા�ના ીાયાપ્ તા� �્ ઓાજ ં�વી. ઈ.સ. ૧૯૧૦ મા ં

‘્�કૂા �િત�’ નામની સસં્ાની સ્ાપના ્ા�. તયાંા્ ઈ.સ.૧૯૩૮ મા ં

સોનગર પાસઅ  ંલા ગામઅ ‘કામ ્�કૂા �િત�’ નામની  લો્દાચાની 

સ્ાપના ્ા�. �જુાાતનઅ ે્દણ કામસઅવ્ો ીનઅ કામિદક્ો ેપયા. 

   મહાતમા ગાંં ી�ના ંિનમતંૂ્ી સવા વ�ણ �જુાાત િવદાપીઠના 

�ુલનાય્ તા� �્ ાહા.  ઈ.સ.૧૯૫૪ ્ી ઈ.સ.૧૯૫૮ ્ામયાન 

ાાાયસેાના ંસભય તા� �્ ાહા ીનઅ ઈ.સ.૧૯૬૦ મા ંેાાત સા્ાા� 

‘પદટી’ નો �્તાં ેપી ં�મુાન ્�ુ�. નાનાેાઈનઅ સવામી ેનં્ � 

અ ‘વયાસ વા� મ્�ના વાાસ’ તા� �્ ઓચ્ાવયા પઅ. ૩૧ �ડસઅમંા,  

૧૯૬૧ ના ાોજ નાનેાઈ ે�વુ ંિનંન ્�ુ.ં 
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સફળ કારકકર્દી તરફ ઉડાન..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ડોક્ટર : પ્રકાર અને બનવાની પ્રકિયા  
 આયલેુદ , શોમભમોેથી , એરોેથી ,યનુાની ,નેચયોેથી ... લગેયે ઇરાજની અનેક ળાખાઓ 

છે. 
 MBBS,BHMS,BAMS,MD  જેલા જનયર ડોક્ટય તથા કાન-નાક-ગા ( ENT) ના વર્જન, 

આંખના વર્જન, શાડકાનાાં વર્જન, હ્રદમનાાં વર્જન, ન્યયુો વર્જન જેલાાં MS ડોક્ટય , તથા શનુા 
,ફાકોનાાં, સ્ત્રીઓનાાં , ભાનમવક યોગોનાાં, કેન્વયના સ્ેળીમારીસ્ટ ડોક્ટય તથા FRCS ડોક્ટય 
લગેયે નાભ તભે વાાંબળ્મા જ શળે. 

 નમવિંગ, ેયાભેડડકર કોવસ, ડેન્ટર લગેયે ણ ડોકટયી વાથે જોડામેર મલબાગો છે. 
 ડોક્ટય ફનલા ભાટે ધોયણ-૧૨ વામન્વ (ફી ગ્રુ) વાથે ઓછાભાાં ઓછાાં ૫ લસ ખફૂ બણવુાં 

ડે છે. ઘણાાં ૈવાનો ખચસ ણ થામ છે.  

   

 ડોક્ટયને રોકો ‘ થૃ્લી યના બગલાન ’ કશ ેછે. તેઓ ળયીયને અંદયથી જોઈ 
અને જાણી ળકે છે. તેઓ ફીભાય રોકોની વાયલાય કયે છે. 

 ડોક્ટયની ક્ક્રમનક કે શોસ્સ્ટરભાાં વૌ પ્રથભ કેવ કાઢલાભાાં આલે છે. 
 ડોક્ટય સ્ટેથોસ્કો લડ ેદદીનુાં હ્રદમ અને પેપવાાં તાવે છે. લજનકાાંટા ય લજન 

જુએ છે. ફેટયી લડ ેજીબ, ગળાં અને કાન તાવે છે. અનેક પ્રશ્નો છેૂ છે. 
 યોગને ઓખી તેના ઈરાજ ભાટે દલાનુાં મપ્રસ્રીપ્ળન રખી આે છે. જરુય ડ ેતો 

ઇન્જેક્ળન આે છે. ફાટરા ચઢાલે છે અને ઓયેળન ણ કયે છે. 
 ડોક્ટયની લાણી અને વ્મલશાય ભીઠાાં શોલાાં જોઈએ. દદીને અડધી યાશત તો 

તેભનાાં લાક્યોથી થામ છે કે ચચિંતા ન કયો. ફધુાં વારુાં થઈ જળે. 
 નાભની આગ ‘ ડોક્ટય(Dr.) ’ રખામ છે. 
 ડોક્ટય થવુાં એ કેલ વ્મલવામ નથી , એક જલાફદાયી છે. વેલાબાલના છે. 

તેભની વેલાનો કોઈ વભમ શોતો નથી. ઈભયજન્વી કેવભાાં અડધી યાતે્રમ જાગીને 
દદીનો ઈરાજ કયલો ડ.ે  

 ડોક્ટય થલા ભજબતૂ હ્રદમ જોઈએ. રોશી,રુાં,આંસ,ુ જોઈને ડોક્ટય ગબયાઈ જામ 
તે ન ચારે. 
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અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે:  ડડવેમ્ફય                                                                                                                                               ધોયણ: ૫ 

 

યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ  
પણૂણ ન થમેર 

અભ્માવ 
નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૯  કદય  (રોકકથા)    

૧૦  ભરૂની વજા (નાડટકા)    

  કેટરાક પ્રવગંો    

  ગજુયાત ( રેખન)    

 

વિષય :   હહન્દી 
१०  सीखो  ( कविता )    

११  सच्चा बाऱक  (जीिन- प्रसंग)    

  बस-स्टेशन    

     

 

વિષય :   ENGLISH 

3  Unit 3 : Travel Time    

  My Page 2    

 

વિષય :   ગણિત 

૯  વયાવયી     

૧૦  લર્ુણ     

 

વિષય :   સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૯  જભીન     

૧૦  ડદલવ-યાત અને ઋર્ઓુ     
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યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ 
પણૂણ ન થમેર 

અભ્માવ 
નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૧  એક જાદુઇ ત્રની લતાણ    

૧૨  યાલણનુ ંનભથ્માભબભાન(કથાકાવ્મ)    

૧૩   વાગયકાઠંાનો પ્રલાવ(પ્રલાવલણણન)    

  કાબરુી     

  ત્રરેખન     

 
વિષય :   હહન્દી 

२   अनूठे इन्सान (प्रसंग िर्णन)    

३   जरा मुस्कराइए (चुटकुऱे)     

  सागर तट     

  मेरा वप्रय खेऱ      

 
વિષય :   ENGLISH 

2 Unit 2 : A Ship Can Walk    

  God, Be in me    

  My Home    

  Beautiful Birds     

 
વિષય :ગણિત 

૨  ખણૂાઓની જોડના પ્રકાય     

૩  ર.વા.અ. અને ગ.ુવા.અ.     

અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે: ડડવેમ્ફય                                                                   ધોયણ: ૬ 
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વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૨  નયી આંખે દેખાર્ ુ ંઆકાળ     

૩  દાથણની અલસ્થાઓ     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૩  
ભશાજનદ વભમની 
ળાવનવ્મલસ્થા  

   

૪  સ્થાનીક વયકાય ( ગ્રાભીણ )     

૫  
ગજુયાત : ખેતી, ઉદ્યોગ, 
ડયલશન  

   

  નકળાપનૂતિ (ગજુયાત)    

 

વિષય : સસં્કૃત 

२   दक्षऺर्ऩादम ्    

५  करोमम ।     

६  प्रहेमऱकााः      
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અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે: ડડવેમ્ફય                                                           ધોયણ: ૭ 

 

યનુનટ 
ન.ં 

ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ પણૂણ ન થમેર અભ્માવ નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :  ગજુરાતી 
૧૩  શાઈસ્કૂરભા ં (આત્ભકથાખડં)    

૧૪  બભીએ ગજુયાત:ે દભક્ષણ બણી     

૧૫  આલ, બાણા આલ ! (શાસ્મકથા)    

  પાટેરી નોટ (શાસ્મકથા)    

  ત્રરેખન     

  ભાયા નપ્રમ નળક્ષક     

 
વિષય :   હહન્દી 

३  सच्चा हीरा ( कहानी )    

४  देश के नाम संदेश (ऩत्र)    

  मेरा भारत महान    

  ऩत्र-ऱेखन    

 
વિષય :    ENGLISH 

2   Step By Step     

  Like the Sunflower    

  Come out to Play    

  The Ganga    

  My Favourite Teacher    

  My Hobby    
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વિષય :    ગણિત 

૨   વાદંુ વ્માજ     

૩  કૌંવ     

 
વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૨  ઉચ્ચારન     

૩  દાથોનુ ંઅરગીકયણ     

૪  ભાન     

 
વિષય :  સામાજીક વિજ્ઞાન 

૩  અદારતો ળા ભાટે ?     

૪  
મઘુર વામ્રાજ્મ : સ્થાના અને 
નલસ્તયણ  

   

૫  
બાયત : ખેતી, ઉદ્યોગ અને 
ડયલશન  

   

  નકળાપનૂતિ (બાયત)    

 

વિષય :  સસં્કૃત 

२   िाताणऱाऩाः     

३  सुभावितानन     
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અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે: ડડવેમ્ફય                                                         ધોયણ: ૮ 

 

યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ  પણૂણ ન થમેર 
અભ્માવ 

નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :   ગજુરાતી 
૧૪  વાકયનો ળોધનાયો  (એકાકંી)    

૧૫  અખડં બાયતના નળલ્ી 
(ચડયત્રરેખ) 

   

૧૬  સદુાભો દીઠા શ્રીકૃષ્ણદેલ યે ! 
(આખ્માનખડં) 

   

  લાતાણરેખન     

  પ્રદૂણ     

 
વિષય :  હહન્દી 

२   कच्छ की सैर (यात्राितृ्त)     

३   मत बांटो इसान को     

  ऐनतहामसक स्थऱ की सैर     

  मेरे देश के धमणस्थान      

 
વિષય :   ENGLISH 

2  You Love English, Don’t You ?    

  Don’t Be Stupid !    

  Peter, The Eater    

  The Postman    

  The Sport I like Most    

  Non-Verbal Text     
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વિષય :   ગણિત 

૨  ચક્રવદૃ્ધિ વ્માજ     

૩  કાભ અને ભશનેતાણુ ં    

 
વિષય :  વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૨  આણ્લીમ યચના     

૩  ધાર્ ુ– અધાર્ ુ    

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૩  બાયતભા ંયાષ્રલાદ     

૪  વલોચ્ચ અદારત     

૫  બાયતના ક્રાનંતલીયો     

૬  ભાનલ વવંાધન     

 

વિષય : સસં્કૃત 

२   खेऱमहोत्सिाः     

३  प्रहेमऱकााः     
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 2 નયી આંખ ેદેખાત  ું આકાળ 
1. તાયાઓનો વમશૂ કોઇ ચોક્કવ આકૃવિ કે બાત ઉવાલે છે તેને શ  કશ ેછે ? 
(A) નક્ષત્ર  (B) વપ્તવિ  (C) તાયાજૂથ  (D) તાયાભુંડ 
2.  રસ્ત્મ નાભથી ઓખાતો તાયો કમા તાયાજૂથનો તાયો છે ? 
(A) વપ્તવિ  (B) કૃવતકા  (C) મગૃ  (D) ળવભિષ્ઠા 
3.ળવભિષ્ઠા તાયાજૂથભાું ક ર કેટરા તાયાઓ છે ? 
(A) ાુંચ  (B) આઠ  (C) છ   (D) વાત 
4. અંગગયવ નાભથી ઓખાતો તાયો કમા તાયાજૂથનો તાયો છે ? 
(A) કૃવતકા  (B) ળવભિષ્ઠા  (C) વપ્તવિ  (D) મગૃ 
5. વપ્તવિ તાયાજૂથભાું ક ર કેટરા તાયાઓ છે ? 
(A) ાુંચ  (B) છ   (C) આઠ  (D) વાત 
6. વપ્તવિ તાયાજૂથનો આકાય કોના જેલો છે ? 
(A) મગૃ  (B) S   (C) W  (D) ાણી ીલાના ડોમા જેલો 
7. ધ્ર લનો તાયો શુંભેળા કઈ દદળાભાું દેખામ છે ? 
(A) ઉિય  (B) દગક્ષણ  (C) લૂવ  (D) વિભ 
8. ભયીગચ નાભથી ઓખાતો તાયો કમા તાયાજૂથનો તાયો છે ? 
(A) કૃવતકા  (B) વપ્તવિ  (C) મગૃ  (D) ળવભિષ્ઠા 
9.  રહ્ નાભથી ઓખાતો તાયો કમા તાયાજૂથનો તાયો છે ? 
(A) મગૃ  (B) કૃવતકા  (C) ળવભિષ્ઠા  (D) વપ્તવિ 
10. મગૃ તાયાજૂથનો આકાય કોના જેલો છે ? 
(A) મગૃ  (B) વા  (C) S   (D) W 
ટ ુંકનોંધ રખો  

 વપ્તવિ તાયાજૂથ  
 ધલૃનો તાયો  
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 3 દાથવની અલસ્તથાઓ 
1. દાથવની કેટરી અલસ્તથાઓ છે ? 
(A) એક (B) ચાય (C) ફે  (D) ત્રણ 
2. પ્રલાશી દાથભેાુંથી ગયભી ળોી રેતા તેન ું કઈ અલસ્તથાભાું રૂાુંતય થામ છે ? 
(A) ઘન (B) લાય  (C) એક ણ નશીં (D) પ્રલાશી 
3. કઈ અલસ્તથાભાું દાથવના અણ ઓ લચ્ચે આકવણ ફ વૌથી લધ  શોમ છે ? 
(A) ઘન (B) પ્રલાશી (C) લાય   (D) ઘન, પ્રલાશી, અને લાય  - ત્રણેમ  
4. નીચેના ૈકી કમો દાથવ પ્રલાશી અલસ્તથા ધયાલે છે ? 
(A) લયા (B) ાણી (C) ાયો (D) રોખુંડ 
5. કઈ અલસ્તથાભાું દાથવ ોતાને ભતી ફધી જગ્માભાું પેરાઈ જામ છે ? 
(A) ઘન (B) પ્રલાશી (C) ઘન, પ્રલાશી, અને લાય  - ત્રણેમ (D) લાય  
6. કઈ અલસ્તથાભાું દાથનેે ચોક્કવ કદ શોત   નથી ? 
(A) પ્રલાશી (B) લાય  (C) ઘન, પ્રલાશી, અને લાય  - ત્રણેમ (D) ઘન 
7. કઈ અલસ્તથાભાું દાથવના અણ ઓ લચ્ચે આકવણ ફ વૌથી ઓછુ શોમ છે ? 
(A) ઘન (B) પ્રલાશી (C) લાય  (D) ઘન, પ્રલાશી, અને લાય  - ત્રણેમ 
8. કોઇ ણ દાથે યોકેરી જગ્માને શ ું કશ ેછે ? 
(A) કદ (B) આકાય (C) દ  (D) લજન 
9. પ્રલાશી દાથનેે ગયભી આતા તેન ું કઈ અલસ્તથાભાું રૂાુંતય થામ છે ? 
(A) ઘન (B) એક ણ નશીં (C) પ્રલાશી  (D) લાય  
10. કઈ અલસ્તથાભાું અણ ઓ ખફૂ જ નજીક-નજીક ગોઠલામેરા શોમ છે ? 
(A) ઘન (B) પ્રલાશી (C) ઘન, પ્રલાશી, અને લાય  - ત્રણેમ (D) લાય  

 દાથવના પ્રકાય જણાલો  
 “પળવ ય ઢોામેલ ું ાણી ળા ભાટે ધીભે-ધીભે પેરાઇ જામ છે ?  
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ધોરણ: 6                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 3 ભશાજનદ વભમની ળાવનવ્મલસ્તથા 
1. યાજતુંત્ર યાજ્મવ્મલસ્તથાભાું કોને પ્રમ ખ ગણલાભાું આલતો શતો? 
(A) પ્રધાનન ે (B) વેનાવતને (C) નાગદયકને  (D) યાજાને 
2.ઈ.વ. લૂેની વાતભી કે છઠ્ઠી વદીભાું ઉિય બાયતભાું નાનાું યાજ્મો કમા નાભે ઓખાતાું શતા ? 
(A) જનદ (B) જનવદ  (C) ભશાજનદ (D) ભશાદ 
3. આણા દેળના રોકો ોતાના ળાવકોની વુંદગી ળાનાથી કયે છે ? 
(A) ભતદાનથી (B) એકેમ નશીં (C) ધ્લવન ભતથી (D) લુંળયુંયાગતથી 
4. ગણયાજ્મોની વબા બયાતી તે સ્તથને શ ું કશતેા ? 
(A) વુંવદ (B) સ્તથાવનક  (C) વુંથાગાય  (D) વલધાન વબા 
5. ગણયાજ્મ વભમભાું ખેડતૂો જભીનની ઊજનો કેટરાભો બાગ કયરૂ ેયાજકોભાું આતા ? 
(A) ાુંચભો (B) ત્રીજો  (C) છઠ્ઠો  (D) વાતભો 
6. અલ્શાફાદથી ભેર ઈંટની દીલાર આળયે કેટરા લવ શરેાુંની ગણામ છે ? 
(A) 2000 (B) 3000  (C) 3500  (D) 2500 
7. લજ્જજીવુંઘ ગણયાજ્મન ું મ ખ્મ સ્તથાન કય ું શત  ું ? 
(A) લાયાણવી  (B) લૈળારી (C) વભવથરા  (D) કૌળામ્ફી 
8. આભાુંથી કય ું યાજ્મ ગણયાજ્મ કશલેાત  ું શત  ું ? 
(A) અલુંવત (B) લૈળારી  (C) કોળર  (D) લ્વ 
9. કવરલસ્તત  ભાું કઈ પ્રજાન ું ગણયાજ્મ શત  ું ? 
(A) ગરચ્છલી  (B) વલદેશ  (C) ળાક્ય (D) ભલ્ર 
10. ગણયાજ્મોની યાજ્મવ્મલસ્તથા વુંણૂવણ ેકોના ય આધાદયત શતી ? 
(A) પ્રમ ખ ય  (B) યાજા ય  (C) રશ્કય ય  (D) રોકો ય 
  
ટ ુંકનોંધ રખો  

 ગણયાજ્મોની ળાવન વ્મલસ્તથા  
 ગણયાજ્મ વભમન ું વભાજજીલન  
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 4 સ્તથાવનક વયકાય (ગ્રાવભણ) 
1. કેટરા લવની ઉંભયે નાગદયકને ભત આલાનો શક ભે છે ? 
(A) 16 લવ કે તેથી લધ  (B) 18 લવ કે તેથી લધ  (C) 25 લવ કે તેથી લધ  (D) 21 લવ કે તેથી લધ  
2. ગ્રાભવબાભાું કોણ બાગ રે છે ? 
(A) યાજ્મના રોકો (B) એકેમ નશીં (C) ળશયેના રોકો (D) ગાભના રોકો 
3. ગ્રાભુંચામતની લશીલટી કાભગીયી કોણ વુંબાે છે ? 
(A) મ ખી  (B) તાલ કા પ્રમ ખ (C) વયુંચ (D) તરાટી કભ ભુંત્રી 
4. વાભાજજક ન્મામ આલાન ું કામવ કોણ કયે છે ? 
(A) ગ્રાભવબા  (B) વાભાજજક ન્મામ વવભવત (C) રોક અદારત (D) તાલ કા અદારત 
5. વાભાજજક ન્મામ વવભવત કઈ કક્ષાએ કામવ કયે છે ? 
(A) ગ્રાભ અને જજલ્રા  (B) તાલ કા અન ેજજલ્રા  (C) નગય અને જજલ્રા  (D) ગ્રાભ અને તાલ કા 
6. તાલ કા વલકાવ અવધકાયીન ું અંગ્રેજી ટૂુંક ું નાભ શ ું છે ? 
(A) T.D.O.  (B) T.P.E.O.  (C) D.D.O. (D) D.P.E.O. 
7. ગ્રાભુંચામતના લડાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) તરાટી કભ ભુંત્રી  (B) મ ખી (C) વયુંચ (D) તાલ કા પ્રમ ખ 
8. તાલ કા ુંચામતભાું કેટરા વભ્મો શોમ છે ? 
(A) 31 થી 51  (B) 7 થી15  (C) 15 થી 31  (D) 51 થી લધ  
9. કઈ અદારતભાું ઝડી અને ગફનખચાવ ન્મામ ભે છે ? 
(A) લડી અદારત (B) તાલ કા અદારત (C) વલોચ્ચ અદારત  (D) રોક અદારત 
10. કેટરી લસ્તતીલાાું ગાભોભાું ગ્રાભુંચામત શોમ છે ? 
(A) 15000થી લધ  (B) 25000થી ઓછી (C) 5000થી ઓછી (D) 15000થી ઓછી 
 

 જીલ્રા ુંચામતનાું કામો.  
 રોક અદારત ટ ુંકનોંધ રખો 
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 5 ગ જયાત : ખેતી, ઉદ્યોગ અન ેદયલશન 
1. ગ જયાતની ભોટાભાું ભોટી ડેયી કઈ અને કમા જજલ્રાભાું આલેરી છે ? 
(A) અમરૂ-આણુંદ  (B) ફનાવ-ફનાવકાુંઠા  (C) વાફય-વાફયકાુંઠા  (D) દૂધવાગય-ભશવેાણા 
2. નીચેનાભાુંથી કય ું ખનીજ આધાદયત ઉદ્યોગન ું નાભ છે ? 
(A) વવભેન્ટ ઉદ્યોગ (B) ખાુંડ ઉદ્યોગ (C) ડેયી ઉદ્યોગ (D) ભ્સ્તમ ઉદ્યોગ 
3. ગ જયાતભાું વૌથી લધ  ફાજયી કમા જજલ્રાભાું થામ છે ? 
(A) અભદાલાદ (B) ફનાવકાુંઠા (C) યાજકોટ  (D) વાફયકાુંઠા 
4. ગ જયાતભાું ચયોતય વલસ્તતાય ક્યાું આલેરો છે ? 
(A) ખેડા-અભદાલાદભાું (B) ખેડા-લડોદયાભાું (C) અભદાલાદ-લડોદયાભાું (D) ખેડા-ફોટાદભાું 
5. ગ જયાતન ું શારન ું મ ખ્મ ફુંદય કય ું છે ? 
(A) લેયાલ  (B) કુંડરા  (C) ઓખા  (D) ફેડી 
6. ગ જયાતભાું ટાઇલ્વનો ઉદ્યોગ ક્યાું વલકસ્તમો છે ? 
(A) ભોયફી  (B) યાજકોટ  (C) લડોદયા  (D) જાભનગય 
7. ગ જયાતન ું આંતયયાષ્રીમ શલાઈભથક ક્યાું આલેલ ું છે ? 
(A) યાજકોટ  (B) બાલનગય  (C) લડોદયા  (D) અભદાલાદ 
8. કાવ ગ જયાતનાું ક્યા પ્રદેળભાું વૌથી લધ  થામ છે ? 
(A) ચયોતય  (B) ભકાન  (C) વોયઠ  (D) કાનભ 
9. ગ જયાતભાું કાડ ઉદ્યોગન ું મ ખ્મ કેન્ર કય ું છે ? 
(A) બાલનગય  (B) યાજકોટ  (C) કચ્છ   (D) અભદાલાદ 
10. ગ જયાતભાું વૌથી લધ  ભગપી ક્યા જજલ્રાભાું થામ છે ? 
(A) જાભનગય  (B) બાલનગય  (C) લડોદયા  (D) જૂનાગઢ 
 
ટ ુંકનોંધ રખો 

 ખેતી  
 દયલશનના પ્રકાય  
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STD : 6                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 2  A Ship Can Walk 
1. What is the camel ? 
(A) ship of the forest  (B) ship of the desert (C) king of the forest (D) king of the forest 
2. What is the lion ?  
(A) ship of the forest  (B) ship of the desert (C) king of the forest (D) king of the forest 
3. How fast can the lion run ? 
(A) 80 km per second (B) 80 km per minute  (C) 80 km per hour (D) 80 km per day 
4. The camel’s feet are ____________________. 
(A) thin and padded    (B) thick and padded   (C) thin and soft    (D) thick and soft 
5. _____________ can’t prick the lion’s feet. 
(A) Sand  (B) Sun  (C) Thorns  (D) Trees 
6. How much water can the camel drink at a time ? 
(A) 2 bottles  (B) 20 bottles (C) 200 bottles (D) 2000 bottles  
7. Where does the camel store water ? 
(A) stomach   (B) feet   (C) ears  (D) mouth 
8. The lion needs water ___________. 
(A) every minute (B) every hour  (C) every day (D) every week 
9. Where does the camel store food ?  
(A) hump  (B) stomach   (C) bag          (D) intestine 
10. What does the camel eat  ? 
(A) grass  (B) fruits   (C) leaves    (D) food 
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 2 ઉચ્ચારન 
1. ઉચ્ચારન લડે લસ્ત  ને ઊંચકલા, ખવેડલા કે કાલાભાું આલે છે, તે લસ્ત  ને શ ું કશ ેછે ? 
(A) બાય (B) આધાયબફિંદ  (C) પ્રમત્નફ-ભ જા  (D) પ્રમત્નફ 
2. જે પ્રકાયના ઉચ્ચારનભાું બાયન ું સ્થાન લચ્ચે શોમ તે કમા પ્રકાયન ું ઉચ્ચારન કશલેામ ? 
(A) પ્રથભ  (B) ચત થથ  (C) તતૃીમ  (D) દ્વિતીમ 
3. ચીવમાભાું કોન ું સ્થાન લચ્ચે શોમ છે ? 
(A) પ્રમત્નફ (B) આધાયબફિંદ  (C) આેર ત્રણેમન ું  (D) બાય 
4. ઉચ્ચારનના જે છેડા લડે કામથ થામ છે, તે છેડાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) પ્રમત્નફ-ભ જા  (B) પ્રમત્નફ (C) બાય-ભ જા (D) આધાયબફિંદ  
5. વાણવીભાું આધાયબફિંદ  ક્ાું શોમ છે ? 
(A) એક છેડે  (B) ફીજા છેડે (C) લચ્ચે  (D) કશી ળકામ નહશ 
6. જે પ્રકાયના ઉચ્ચારનભાું આધાયબફિંદ ન  ું સ્થાન લચ્ચે શોમ તે કમા પ્રકાયન ું ઉચ્ચારન કશલેામ ? 
(A) પ્રથભ  (B) તતૃીમ  (C) દ્વિતીમ  (D) ચત થથ 
7. કાતયભાું કોન ું સ્થાન લચ્ચે શોમ છે ? 
(A) પ્રમત્નફ (B) આધાયબફિંદ  (C) બાય  (D) આેર ત્રણેમન ું 
8. નીચેનાભાુંથી કય ું પ્રથભ પ્રકાયન ું ઉચ્ચારન છે ? 
(A) સડૂી  (B) ઊબો વાલયણો  (C) ચીવમો  (D) કાતય 
9. ઉચ્ચારનભાું જે બફિંદ ના આધાયે દુંડ મ ક્ત યીતે પયી ળકતો શોમ તે બફિંદ ને શ ું કશ ેછે ? 
(A) પ્રમત્નફ (B) બાય (C) પ્રમત્નફ દુંડ (D) આધાયબફિંદ  
10.કમા પ્રકાયના ઉચ્ચારનભાું બાય-અંતય પ્રમત્નફ-અંતય કયતાું શુંભેળાું લધાયે શોમ છે ? 
(A) પ્રથભ  (B) ચત થથ  (C) તતૃીમ  (D) દ્વિતીમ 

 ઉચ્ચારનનાું બાગો જણાલો  
 તયા કાલાની કાતયભાું શાથાની રુંફાઇ લધાયે ળા ભાટે યાખલાભાું આલે છે ?  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 3 દાથોન ું અરગીકયણ 
1. કઠોભાુંથી કાુંકયા દૂય કયલા ભાટે કઈ દ્ધવતનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) લીણવ ું  (B) વનસ્મુંદન  (C) ચ ુંફક દ્ધવત (D) ઊણવ ું 
2. ઘન દાથથન ેગયભ કયતાું વીધ ું લાય  સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ તે કઈ હિમા કશલેામ ? 
(A) વનસ્મુંદન  (B) ઊર્ધલથાતન (C) ફાષ્ીબલન (D) ઉત્કરન 
3. ચણાભાુંથી પોતયાું અરગ કયલા ભાટે કઈ દ્ધવત લયામ છે ? 
(A) લીણવ ું  (B) વનસ્મુંદન  (C) ઊણવ ું  (D) ચાવ ું 
4. દહયમાના ાણીભાુંથી ભીઠ ું ભેલલા કઈ દ્ધવતનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) ફાષ્ીબલન (B) વનસ્મુંદન  (C) ઊર્ધલથાતન  (D) વનતાયણ 
5. પ્રલાશીભાું ઓગેરા ઘન દાથથન ેછૂટો ાડલા કઈ દ્ધવતનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) ગાવ ું  (B) ઊર્ધલથાતન (C) વનતાયવ ું  (D) ફાષ્ીબલન 
6. અનાજ ઊણલા ભાટે કય ું વાધન લયામ છે ? 
(A) સૂડ ું  (B) ચ ુંફક  (C) ગણી  (D) ચાણી 
7. નીચેનાભાુંથી કમો ઊર્ધલથાતી દાથથ છે ? 
(A) ભીઠ ું  (B) કયૂ  (C) યેતી  (D) રોખુંડનો ભકૂો 
8. દહયમાના ાણીભાુંથી શ દ્ધ ાણી ભેલલા કઈ દ્ધવતનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) ફાષ્ીબલન (B) વનસ્મુંદન  (C) ગાવ ું  (D) ઊર્ધલથાતન 
9. આમોહડન અને યેતીના વભશ્રણને અરગ કયલા ભાટે કઈ દ્ધવત લયામ છે ? 
(A) ગાવ ું  (B) ઊર્ધલથાતન (C) વનસ્મુંદન  (D) ફાષ્ીબલન 
10. ચાલાની હિમાથી વભશ્રણના ઘટકો છૂટા ાડલા વભશ્રણ કેવ ું શોવ ું જોઈએ ? 
(A) વયખા કદના ઘન દાથોન ું વભશ્રણ 
(B) વયખા કદના શોમ યુંત   યુંગ અને આકાયથી જ દ ડે તેલા ઘન દાથોન ું વભશ્રણ 
(C) ઘન અને પ્રલાશી દાથોન ું વભશ્રણ 
(D) વયખા કદના ન શોમ તેલા ઘન દાથોન ું વભશ્રણ 

 ઘટકોના સ્લરૂના આધાયે વભશ્રણના પ્રકાય રખો  
 “અરગીકયણ “ એટરે શ ું ? ચ ુંફક દ્ધવત વભજાલો.  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 4 ભાન 
1. દાથે યોકેરી જગ્માને તે દાથથન ું શ ું કશ ેછે ? 
(A) કદ (B) ફ (C) દ (D) લજન 
2. પ્રલાશીના કદન ું ભાન કયલા ભાટે કય ું વાધન લયામ છે ? 
(A) સ્પસ્પ્રિંગ કાુંટો (B) બ્ય યેટ (C) અંહકત નાકાય  (D) ત્રાજલાું 
3. ન્યટૂન કઈ બૌવતક યાવળનો એકભ છે ? 
(A) દ (B) કદ (C) ઘનતા  (D) લજન 
4. દનો નાનો એકભ કમો છે ? 
(A) ગ્રાભ (B) હકરોગ્રાભ  (C) સ્પક્લન્ટર  (D) ટન 
5. લજન ભાલા ભાટે કમો એકભ લયામ છે ? 
(A) હકરોગ્રાભ  (B) વભબરબરટય  (C) ગ્રાભ  (D) ન્યટૂન 
6. દાથથ ય રાગતા ગ ર ત્લાકથણ ફને શ ું કશ ેછે ? 
(A) દ (B) કદ (C) ઘનતા  (D) લજન 
7. g ળાને ભાટેની વુંજ્ઞા છે ? 
(A) દ (B) ગ ર ત્લપ્રલેગ (C) લજન  (D) કદ 
8. કમા દાથથની ઘનતા ાણીની ઘનતા કયતાું ઓછી છે ? 
(A) રોખુંડ  (B) દહયમાન ું ાણી  (C) ફયપ  (D) કાચ 
9.  1 વભબરબરટય ફયાફય કેટરા ઘન વેભી ? 
(A) 10 ઘન વેભી (B) 1000 ઘન વેભી  (C) 1 ઘન વેભી (D) 100 ઘન વેભી 
10. દનો પ્રભાણભતૂ એકભ કમો છે ? 
(A) બરટય  (B) ઘન ભીટય  (C) ન્યટૂન  (D) હકરોગ્રાભ 
 

 દન ું ભાન વભજાલો  
 કદ એટરે શ ું ? વભજાલો  
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ધોરણ: 7                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 3 અદારતો ળા ભાટે ? 
1. આણા દેળભાું ક્ા પ્રકાયની ળાવન દ્ધવત છે ? 
(A) વભાજલાદી (B) રોકળાશી  (C) પ્રમ ખળાશી (D) વયમ ખત્માયળાશી 
2. યાજ્મની વૌથી ભોટી અદારત કઈ છે ? 
(A) વલોચ્ચ અદારત (B) તાલ કા અદારત (C) જજલ્રા અદારત (D) લડી અદારત 
3. કઈ અદારતને નજીયી અદારત કશ ેછે ? 
(A) વલોચ્ચ અદારત (B) જજલ્રા અદારત (C) લડી અદારત (D) તાલ કા અદારત 
4. ન્મામાધીળની રૂફરૂ કોઈનો જલાફ રેલાભાું કે નોંધલાભાું આલે તેન ેશ ું કશલેામ ? 
(A) જલાની  (B) જ ફાની  (C) અટકામત  (D) બલાની 
5. દેળની વૌથી ભોટી અદારત કઈ છે ? 
(A) વલોચ્ચ અદારત (B) તાલ કા અદારત (C) જજલ્રા અદારત (D) લડી અદારત 
6. રોક-અદારતો ફને્ન ક્ષો લચ્ચે શ ું કયાલે છે ? 
(A) વભાધાન  (B) લેયઝેય  (C) ઝઘડા  (D) લ ૂુંટપાટ 
7. દેળના કામદાન ું ારન ન કયનાય શ ું છે ? 
(A) વાયો ભાણવ (B) આદળથ ભાણવ (C) ગ નેગાય  (D) સ  ત્ર 
8. યાજ્મની લડી અદારતના ન્મામાધીળન ેપ્રવતજ્ઞા કોણ રેલડાલે છે ? 
(A) યાષ્રવત  (B) યાજ્માર  (C) રોકાર  (D) મ ખ્મભુંત્રી 
9. તાલ કા અદારતભાું ન્મામ ના ભળ્મો શોમ તો કઈ અદારતભાું દાલો કયામ ? 
(A) રોકઅદારતભાું  (B) એકેમેભાું નશીં  (C) ન્મામુંચામતભાું  (D) જજલ્રા અદારતભાું 
10. અદારતભાું દાલો કયનાયને શ ું કશલેામ ? 
(A) પહયમાદી  (B) અવીર  (C) પયજ  (D) લકીર 
 
ટ ુંકનોંધ રખો  

 લડી અદારત નોંધ રખો 
 શરેાનાું લખતભાું ન્મામ આલાની શ ું વ્મલસ્થા શતી ?  
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 4 મ ઘર વામ્રાજ્મ : સ્થાના અન ેવલસ્તયણ 
1. અકફયના અલવાન છી વરીભ કય ું નાભ ધાયણ કયી હદલ્રીની ગાદીએ ફેઠો ? 
(A) ળાશજશાું  (B) ઔયુંગઝેફ  (C) જશાુંગીય  (D) હ ભાય  
2. કમા લેાયીએ ભશાયાણા પ્રતાને આવથિક ભદદ કયી ? 
(A) બોવભમાએ  (B) યતનજીએ  (C) બાભાળાએ  (D) બારણે 
3. વતાના અલવાન વભમે અકફયની ઉંભય કેટરા લથની શતી ? 
(A) 11 લથની  (B) 13 લથની  (C) 17 લથની  (D) 15 લથની 
4. મ ઘર ળાવનભાું ગાભડાઓભાું ગ્રાભુંચામતના પ્રમ ખ કમા નાભે ઓખાતા ? 
(A) ટેર  (B) ચૌધયી  (C) આેર ફધા (D) મ કાદભ 
5. બાયતભાું મ ઘર લુંળની સ્થાના કોણ ેકયી ? 
(A) અકફયે  (B) હ ભાય એ  (C) ફાફયે  (D) ફમયાભખાને 
6. આભાુંથી કમા ળાવકે ટુંકળાો સ્થાીને ચાુંદીના વવક્કા ડાવ્મા શતા ? 
(A) હ ભાય એ  (B) ફાફયે  (C) અકફયે  (D) ળેયળાશ ે
7. બચતોડના લીય મોદ્ધા યાણા વાુંગાને ફાફયે કમા ભેદાનભાું શયાવ્મા ? 
(A) ાણીતના (B) શરદીઘાટીના (C) કાનલાના  (D) પ્રાવીના 
8. અકફયે ક્ો લેયો નાબદૂ કમો ? 
(A) નાકાલેયો  (B) ભુંડરલેયો  (C) બખયાજલેયો  (D) જજજમાલેયો 
9. આભાુંથી કઈ આત્ભકથા અબ ર પઝરે રખી શતી ? 
(A) હ ભાય નાભા (B) જશાુંગીયનાભા (C) અકફયનાભા (D) ફાફયનાભા 
10. યાણા પ્રતા અને અકફયના રશ્કય લચ્ચે કમા ભેદાનભાું ય દ્ધ થય ું શત  ું ? 
(A) ખેફયઘાટના (B) શરદીઘાટીના (C) ાણીતના (D) ફોરનઘાટના 
 
ટ ુંકનોંધ રખો 

 અકફય  
 બચતોડની મળગાથા  
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 5 બાયત : ખેતી, ઉદ્યોગ અને હયલશન 
1. ફાજયીન ું વૌથી લધ  ઉત્ાદન ક્ાું થામ છે ? 
(A) ગ જયાત  (B) યાજસ્થાન  (C) ભશાયાષ્ર  (D) ુંજાફ 
2. ઇ.વ 1818ભાું ક્ાું શરેી સ તયાઉ કાડની ભીર ળરૂ થઇ શતી ? 
(A) પૉટથ ગ્રોસ્ટભાું (B) ગોડથ જજલ્રાભાું (C) પોટથ જજલ્રાભાું (D) વલબરમભ પૉટથભાું 
3. બાયતભાું વૌથી રાુંફો યાષ્રીમ ધોયીભાગથ લાયાણવીન ેકોની વાથે જોડે છે ? 
(A) કન્માક ભાયી વાથે (B) ફોનગાઉ વાથ ે (C) કોચી વાથ ે (D) ભદ યાઈ વાથે 
4. બાયતભાું 'ોરાદ-ઉદ્યોગના વતા' કોન ેકશલેાભાું આલે છે ? 
(A) યતન ટાટા (B) જભળેદજી ટાટા (C) ધીરૂબાઈ અંફાણી  (D) મ કેળ અંફાણી 
5. શાર દ વનમાની વૌથી ભોટી નશયેમોજના કઈ છે ? 
(A) ઉકાઈ  (B) કાુંકયાાય  (C) બાખયાનાુંગર  (D) ઇન્ન્દયા 
6. 'ઘઉંનો બુંડાય' કોન ેકશલેાભાું આલે છે ? 
(A) ગ જયાતને  (B) ઉત્તયપ્રદેળને (C) ઓહયસ્વાને  (D) ુંજાફને 
7. બાયતભાું ીા ભાઈરસ્ટોન લાો ભાગથ કમો છે ? 
(A) ગ્રાભ ભાગથ  (B) જજલ્રા ભાગથ (C) યાજ્મ ભાગથ  (D) યાષ્રીમ ભાગથ 
8. કૉપીના છોડની ળોધ કોણ ેકયી શતી ? 
(A) કાદડીએ  (B) કાકડીએ  (C) કાગડીએ   (D) કારદીએ 
9. ગ જયાતભાું ખનીજ તેર શ દ્ધ કયલાની હયપાઇનયી ક્ાું આલેરી છે ? 
(A) કરોર  (B) બરૂચ  (C) કુંડરા   (D) લડોદયા 
10. નીચેનાભાુંથી ક્ા સ્થે ચરણી નોટો ફનાલલાનો કાગ ફને છે ? 
(A) શોળુંગાફાદભાું (B) નેાનગયભાું (C) લડોદયાભાું  (D) ઔયુંગાફાદભાું 
 
ટ ુંકનોંધ રખો 

 વવિંચાઇની ખેતી  
 યેરભાગથ  
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STD : 7                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 2 Step By Step 
1. What is the capital city of Gujarat ? 
(A) Ahmadabad (B) Rajkot  (C) Vadodara  (D) Gandhinagar 
2. How many people travel between Ahmadabad and Gandhinagar every day ? 
(A) 500  (B) 5,000   (C) 50,000  (D) 500,000 
3. The cost of the railway project is __________  crores. 
(A) 12   (B) 120   (C) 1200  (D) 12,000 
4. What is the total length of the three lines ? 
(A) 76 km  (B) 67 km   (C) 86 km  (D) 97 km 
5. From where will the North-South corridor start ? 
(A) Vasna   (B) Paldi   (C) Gandhinagar (D) Ashram Road 
6. How many stations will be there on the North-South corridor ? 
(A) 15   (B) 31   (C) 51   (D) 36  
7. What will the total distance between Kalupur and Thaltej crossing ? 
(A) 10.90 km. (B) 09.10 km.  (C) 10.19 km. (D) 19.10 km.  
8. Which is the last station of the East-West corridor ? 
(A) Kalupur  (B) Thaltej crossing  (C) IT circle  (D) Commerce crossing 
9. What will be the maximum speed of the trains ? 
(A) 100 km per hour  (B) 110 km per hour  (C) 200 km per hour (D) 210 km per hour   
10. You can travel without  ____________ 
(A) smart card  (B) ticket  (C) credit card  (D) debit card 
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 2 અણ્વલમ યચના 
1. દાથથન ામાન મૂભતૂ ઘટક કમ છે ? 
(A) અણ  (B) વુંમજન  (C) યભાણ   (D) તત્તત્તલ 
2. યભાણ કેન્દ્રભાું કમા કણ આલેરા શતા નથી ? 
(A) પ્રટન (B) ન્દ્યટૂ્રૉન  (C) ઇરેક્ટ્ટ્રૉન   (D) આેરાભાુંથી એક ણ નશીં  
3. ઈરેક્ટ્ટ્રૉન યાભાણ કેન્દ્રની આવાવ ળા કાયણ ેગગ પયે છે ? 
(A) ન્દ્ય ટ્રનના આકથણ  (B) તત્તત્તલના આકથણ  (C) ચ ૂુંફકના આકથણ  (D) પ્રટનના આકથણ 
4. એકવયખા યભાણ ઓના વમશૂને શ ું છે ? 
(A) અણ  (B) વુંમજન  (C) યભાણ   (D) તત્તત્તલ 
5. યભાણ ભાું કમા કણ લીજબાય ધયાલતા નથી ? 
(A) ઈરેક્ટ્ટ્રન (B) પ્રટન  (C) ન્દ્યટૂ્રન (D) ઈરેક્ટ્ટ્રન, પ્રટન, ઈરેક્ટ્ટ્રન - ત્રણેમ 
6. કમા કણ યભાણ કેન્દ્રની પયતે રયભ્રભણ કયતા શમ છે ? 
(A) પ્રટન (B) ન્દ્યટૂ્રૉન  (C) ઇરેક્ટ્ટ્રૉન  (D) આેરાભાુંથી એક ણ નશીં 
7. ઇરેક્ટ્ટ્રૉન કમ લીજબાય ધયાલે છે ? 
(A) ધન (B) ઋણ  (C) લીજબાયયરશત  (D) શનૂ્દ્મ 
8. ક્ટ્રરયનના યભાણ ની ઇરેક્ટ્ટ્રૉનયચના ળી છે ? 
(A) (2, 8, 1)  (B) (2, 8, 7)  (C) (2, 8, 8)  (D) (2, 8, 5) 
9. યભાણ ની પ્રથભ કક્ષાભાું લધ ભાું લધ  કેટરા ઇરેક્ટ્ટ્રૉન વભાઈ ળકે છે છે ? 
(A) 2  (B) 4  (C) 8  (D) 6 
10. સમૂથભુંડના કમા ગ્રશને લાભન ગ્રશ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે ? 
(A) પ્લ ટ  (B) નેપ્્યનૂ  (C) ચુંર  (D) ભુંગ 
 
 

 યભાણ  લીજબાયની રષ્ટટએ તટસ્થ છે. વભજાલ  
 અણ -યભાણ  તપાલત રખ  
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 3 ધાત  -અધાત   
1. પૉસ્પયવના એક અણ ભાું કેટરા યભાણ ઓ છે ? 
(A) 2  (B) 8  (C) 6  (D) 4 
2. વભશ્રધાત   કાુંવાનાું ઘટક તત્તત્તલ કમાું છે ? 
(A) કૉય અને ઝઝિંક (B) કૉય અને વીસ ું (C) કૉય અને વનકર  (D) કૉય અને રટન 
3. શીય એ કમા તત્તત્તલન ું ફહ રૂ છે ? 
(A) પૉસ્પયવ  (B) કૅલ્શળમભ  (C) વશપય   (D) કાફથન 
4. નીચેના ૈકી કય ું ધાત   તત્તત્તલ છે ? 
(A) કાફથન  (B) પૉસ્પયવ  (C) કૅલ્શળમભ   (D) વશપય 
5. ળાન ઉમગ ેણ્ન્દ્વર ફનાલલા થામ છે ? 
(A) વશપય  (B) રાર પૉસ્પયવ (C) શીય   (D) ગ્રૅપાઇટ 
6. કઈ ધાત   ખફૂ શરકી છે ? 
(A) વરડમભ  (B) તાુંબ ું  (C) વનક્ટ્ર   (D) રખુંડ 
7. નીચેના ૈકી કય ું અધાત   તત્તત્તલ છે ? 
(A) ભૅગ્નેવળમભ (B) ટૅવળમભ  (C) કાફથન   (D) કૉય 
8. કય ું તત્તત્તલ ફહ રૂતાન ગ ણ ધયાલત  ું નથી ? 
(A) કાફથન  (B) વરડમભ  (C) વશપય   (D) કૅલ્શળમભ 
9. કઈ ધાત  ને ચપ્ા લડે કાી ળકામ તેલી નયભ શમ છે ? 
(A) આમનથ  (B) કૉય  (C) ભૅગ્નેવળમભ  (D) વરડમભ 
10. કાફથન ડામૉક્ટ્વાઇડના એક અણ ભાું કેટરા યભાણ ઓ છે ? 
(A) ફે   (B) ાુંચ  (C) ચાય   (D) ત્રણ 
 
 

 ધાત  ના બોવતક ગ ણધભો જણાલ  
 અધાત  ઓના ઉમગ રખ  
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ધોરણ: 8                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 3 બાયતભાું યાટટ્રલાદ 
1. વલશ્વભાું આધ વનક યાટટ્રલાદન વોપ્રથભ ઉદ્ભલ ક્ાું થમ શત ? 
(A) ય .એવ.એ. ભાું  (B) બાયતભાું   (C) યવળમાભાું  (D) ય યભાું 
2. રશિંદી યાટટ્રીમ ભશાવબાના પ્રથભ અવધલેળનના પ્રમ ખ કણ શતા ? 
(A) વ્મભેળચન્દ્ર ફેનયજી (B) સ યેન્દ્રનાથ ફેનયજી (C) દાદાબાઈ નલયજી (D) ફદર દ્દીન તૈમફજી 
3. સ બાચુંર ફઝે બાયતન ેકમ ભુંત્ર આપ્મ ? 
(A) 'ઇન્દ્કરાફ ઝઝિંદાફાદ' (B) 'લુંદે બાયત' (C) 'જમ રશિંદ'  (D) 'ચર રદશરી' 
4. ઇ.વ. 1916ભાું નૂાભાું કણ ે'ઇષ્ન્દ્ડમન શભરૂર રીગ'ની સ્થાના કયી ? 
(A) ફા ગુંગાધય ટીકે (B) રજતયામે (C) ઝફવનચુંર ાર ે (D) ઍની ફેવન્દ્ટે 
5. અભેરયકન સ્લાતુંત્ર્મ વલગ્રશભાુંથી બાયતને ળાની પ્રેયણા ભી ? 
(A) રકળાશીની (B) વભાનતાની  (C) વભાજલાદની (D) સ્લતુંત્રતાની 
6. રકભાન્દ્મ રટકે ભયાઠી બાાભાું કય ું લતથભાનત્ર ળરૂ કય ું ? 
(A) કેવયી  (B) લુંદેભાતયમૌ  (C) ભયાઠા  (D) ુંજાફી 
7. ઇ.વ. 1916ભાું ભરાવભાું કણે 'શભરૂર રીગ'ની સ્થાના કયી ? 
(A) ફા ગુંગાધય ટીકે (B) ઍની ફેવન્દ્ટે (C) રજતયામે (D) ઝફવનચુંર ાર ે
8. 'મ ણ્સ્રભ રીગ'ની સ્થાના ક્ાયે થઈ ? 
(A) ઈ.વ. 1909ભાું (B) ઈ.વ. 1911ભાું  (C) ઈ.વ. 1906ભાું (D) ઈ.વ. 1905ભાું 
9. લાઇવયૉમ રૉડથ કઝથને ફુંગાાના બાગરા ક્ાયે ાડયા ? 
(A) ઈ.વ. 1909ભાું (B) ઈ.વ. 1906ભાું  (C) ઈ.વ. 1905ભાું (D) ઈ.વ. 1911ભાું 
10. 'આઝાદ રશિંદ પજ'ની યચના કણ ેકયી શતી ? 
(A) જાાનની વયકાયે  (B) સ બાચુંર ફઝે (C) યાવઝફશાયી ફઝ ે (D) કૅપ્ટન ભશનવવિંગ ે
 
ટ ુંકનોંધ રખ  

 સ બાચુંર ફઝ  
 ફુંગાાના બાગરા  
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 4 વલો્ચ અદારત 
1. ભકાન, જભીન કે અન્દ્મ વુંવિ અંગેન વલલાદ કેલ વલલાદ કશલેામ ? 
(A) સ્થાવનક  (B) ભશસેરૂી  (C) પજદાયી  (D) દીલાની 
2. તાના કેવ ભાટે લકીર યકનાય વ્મણ્ક્ટ્તને શ ું કશ ેછે ? 
(A) અવીર  (B) જ ફાની  (C) એપ.આય.આઈ (D) અીર 
3. જજશરા અદારતભાું કમા દાલાઓ વાુંબલાભાું આલે છે ? 
(A) પજદાયી  (B) પજદાયી-દીલાની ફને્ન (C) દીલાની  (D) એકેમ નશીં  
4. આણા મૂભતૂ અવધકાયના ારન ભાટેન અવધકાય કઈ અદારત ાવે છે ? 
(A) વલો્ચ અદારત   (B) જજશરા અદારત  (C) લડી અદારત (D) તાલ કાની અદારત 
5. ન્દ્મામાધીળની રૂફરૂ કઈન જલાફ રેલાભાું કે નોંધલાભાું આલે તેન ેશ ું કશલેામ ? 
(A) જલાની  (B) બલાની  (C) જ ફાની  (D) અટકામત 
6. ગ જયાત યાજ્મની લડી અદારતની સ્થાના ક્ાયે થઈ ? 
(A) ઈ.વ.1960ભાું (B) ઈ.વ.1955ભાું (C) ઈ.વ.1965ભાું (D) ઈ.વ.1951ભાું 
7. યાજમની લડી અદારતને અંગ્રેજીભાું શ ું કશ ેછે ? 
(A) સ વપ્રભ કટથ (B) શામયકટથ  (C) શાઇટકટથ  (D) શાઇકટથ 
8. રકનાું રશત, યક્ષણ અને કશમાણ ભાટે ળાની જરૂય છે ? 
(A) ગ નેગાયની (B) કામદાની  (C) કનડગતની (D) એકેમ નશીં 
9. લડી અદારતના વનણથમ વાભે ક્ાું અીર કયી ળકામ છે ? 
(A) વલો્ચ અદારત (B) રક અદારત (C) જજશરા અદારત (D) તાલ કા અદારત 
10. દેળની વલો્ચ અદારતના ન્દ્મામાધીળન ેપ્રવતજ્ઞા કણ રેલડાલે છે ? 
(A) યાટટ્રવત  (B) યાજ્માર  (C) રકાર  (D) મ ખ્મભુંત્રી 
 
 

 ન્દ્મામતુંત્ર ળા ભાટે સ્લતુંત્ર શવ ું જઇએ ?  
 વલો્મ અદારતની કાભગીયી જણાલ  
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 5 બાયતના ક્રાણ્ન્દ્તલીય 
1. કઈ તાયીખ ેલીય વાલયકય અલવાન ામ્મા ? 
(A) 28 એવપ્રર, 1988ભાું (B) 26 પેબ્ર આયી, 1966ભાું (C) 28 ભે, 1883ભાું (D) 28 ભે, 1985ભાું 
2. 'વભત્રભેરા' નાભની વુંસ્થા ાછથી ક્ા નાભે જાણીતી ફની ? 
(A) અત્તમાયન ું બાયત (B) અઝબનમ બાયત (C) અઝબનેતા બાયત (D) અઝબનલ બાયત 
3. ળાશજશાું  યભાું આમથવભાજના ભુંરદય ય થમેર હ ભર કણે યક્ શત ? 
(A) અળપાક ઉશરાખાુંએ  (B) યાભપ્રવાદ ઝફણ્સ્ભરે  (C) લીય વાલયકયે  (D) ખ દીયાભ ફઝ ે
4. બાયતભાું વલદેળી કાડની શી વોપ્રથભ કણે કયી શતી ? 
(A) યાભપ્રવાદ ઝફણ્સ્ભરે (B) ચુંરળેખય આઝાદે (C) લીય વાલયકયે (D) ખ દીયાભ ફઝ ે
5. કમા ક્રાુંવતલીયની કવલતાઓએ યાટટ્રીમ ચેતનાન ું પ્રેયકફ રૂ ું ાડ્ ું ? 
(A) અળપાક ઉશરાખાુંની  (B) યાભપ્રવાદ ઝફણ્સ્ભરની  (C) લીય વાલયકયની (D) ખ દીયાભ ફઝની 
6. ક્ા ક્રાવતલીયે પ્રવતજ્ઞા રીધી શતી કે, 'હ ું જીલત અંગ્રેજ વયકાયના શાથભાું કડાઈળ નરશ.'? 
(A) લીય વાલયકયે (B) બગતવવિંશ ે (C) ચુંરળેખય આઝાદે  (D) લાસ દેલ ફલુંત પડકેએ 
7. ભૅડભ કાભાન જન્દ્ભ ક્ાું થમ શત ? 
(A) મ ુંફઈભાું  (B) ચેન્નઈભાું  (C) કરકાતાભાું  (D) રદશરીભાું 
8. ગુંગા નદીભાું ભીઠ ું રઈન ેવાય થતી શડીઓન ેકણ ઉથરાલી દેત  ું શત  ું ? 
(A) યાભપ્રવાદ ઝફણ્સ્ભર  (B) અળપાક ઉશરાખાું  (C) ચુંરળેખય આઝાદ  (D) ખ દીયાભ ફઝ 
9. '1857: બાયતન પ્રથભ સ્લાતુંત્ર્મવુંગ્રાભ' નાભન ું  સ્તક કણ ેરખ્ય ું શત  ું ? 
(A) ખ દીયાભ ફઝ ે (B) લાસ દેલ ફલુંત પડકેએ  (C) લીય વાલયકયે  (D) ચુંરળેખય આઝાદે 
10. ઇંગ્રૅન્દ્ડભાું ક્રાુંવતકાયી પ્રવવૃતની વોપ્રથભ ળરૂઆત કણ ેકયી શતી ? 
(A) રારા શયદમાે (B) વલનામક વાલયકયે  (C) ભદનરાર ઢીંગયાએ (D) શ્માભજી કૃટણ લભાથએ 
 
ટ ુંકનોંધ રખ 

 લીય બગતવવિંશ  
 શ્માભજી કૃટણ લભાથ  
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 6 ભાનલ-વુંવાધન 
1. બાયતભાું દય કેટરાું લે લસ્તીગણતયી કયલાભાું આલે છે ? 
(A) ચાય (B) દવ (C) ાુંચ (D) ફાય 
2. 2011ની લસ્તી ગણતયી લખતે બાયતની લસ્તી આળયે કેટરાું કયડ જેટરી છે ? 
(A) 102 (B) 100 (C) 121 (D) 81 
3. લસ્તીની રષ્ટટએ ક્ દેળ વલશ્વભાું પ્રથભ સ્થાને છે ? 
(A) ચીન (B) ય .એવ.એ.  (C) બાયત (D) યવળમા 
4. દય ચ.રકભીએ વયેયાળ જેટરા રકન લવલાટ થામ તેને શ ું કશ ેછે ? 
(A) લવવતગીચતા (B) મતૃ્તય દય (C) જાવતપ્રભાણ (D) લવવતભાખ ું 
5. દ વનમાની ક ર લવવતના કેટરા ટકાથી લધ  રકની લવવત બાયતભાું યશ ેછે ? 
(A) 12% (B) 13% (C) 16% (D) 14% 
6. બાયતભાું વાક્ષયતાની ફાફતભાું કય ું યાજ્મ અગ્રસ્થાને છે ? 
(A) ભશાયાટટ્ર (B) તવભરનાડ   (C) ઝફશાય (D) કેયર 
7. ફારગ્ન પ્રવતફુંધકધાયા મ જફ સ્ત્રીની ઉંભય રગ્ન વભમે કેટરા લથ નક્કી કયેર છે ? 
(A) 25 લથ (B) 18 લથ  (C) 14 લથ (D) 21 લથ 
8. બાયતભાું જે લસ્તીગણતયી કયલાભાું આલે છે તેન આદેળ કણ આે છે ? 
(A) કેન્દ્ર વયકાય (B) તાલ કા ુંચામત (C) યાજ્મ વયકાય (D) જજશરા ુંચામત 
9. બાયતભાું યાજ્મની યચના ળાના આધાયે થમેરી છે ? 
(A) ધભથ (B) બાા (C) ક દયતી વયશદ (D) જાવત 
10. બાયતભાું કમા યાજ્મની લસ્તી વોથી લધ  છે ? 
(A) ઉિય પ્રદેળ (B) ઝફશાય (C) વિભ ફુંગા (D) ભશાયાટટ્ર 
 
 

 લવવતવદૃ્ધિનાું કાયણ જણાલ  
 ગ ણાત્તભક રયલતથન વલળે ટ ુંકભાું ભારશતી આ  
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STD : 8                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 2 You Love English, Don’t You ?  
1. What did the Babool tree hate ? 
(A) its branches (B) its leaves  (C) its thorns  (D) its trunk 
2. The Babool tree had _______________ branches. 
(A) straight  (B) croocked   (C) smooth  (D) rough 
3. Who appeared before the Babool tree ? 
(A) Veenadevi   (B) Vandevi   (C) Vrundadevi (D) Vidhyadevi 
4. What did the Babool tree want ? 
(A) broad leaves    (B) smooth leaves   (C) big leaves  (D) golden leaves 
5. The Babool tree had no _________________ 
(A) leaves   (B) throns   (C) branches  (D) trunk 
6. How did the Babool tree look ? 
(A) ugly and happy   (B) ugly and sad  (C) beautiful and sad (D) beautiful and happy  
7. How did the Babool tree look without the golden leaves ? 
(A) ugly    (B) beautiful   (C) sad  (D) happy 
8. What did the Babool tree want now ? 
(A) sparkling thorns    (B) sparkling golden leaves   
(C) sparkling glass leaves   (D) sprkling branches 
9. Vandevi heard the Babool’s ______________ 
(A) sobs  (B) cries   (C) screams          (D) calls 
10. Who ate up all the leaves of the Babool tree  ? 
(A) Cows  (B) Horses  (C) Elephants   (D) Goats 
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પ્રેરક કથા 
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Story - લોભિયા િાઈ લટકી ગયા ! 
 

એક હતો રોભબમો. અસરી ાકો ને ખયેખયનો રોભબમો.  
આ રોભબમા બાઈને રીલ ું કોર ું ખાલાન ું ભન થય ું. કહ:ે ‘રાલ, ફજાયભાું જાઉં ને 
બાલ તો છૂું ?’  
‘અલ્મા નાભમેયલાા ! આ નાભમેયન ું શ ું રઈળ ?’  
‘કાકા ! ફે રૂપમા.’  
‘ફે રૂપમા ? એ આણ ું કાભ નહહ. રૂપમાન ું નાભમેય ક્ાુંમ ભે કે ?’  
‘કાકા ! જયા આગ જાઓ તો ભોટી ફજાયભાું ભળે.’  
‘ચારને ભોટી ફજાય સ ધી જાઉં ! એક રૂપમો ફચતો હોમ તો ગ છૂટો થળે ને સસ્  ું 
નાભમેય ણ ભળે.’  
‘અલ્મા બાઈ ! નાભમેયન ું શ ું રે છે ?’  
‘કાકા ! એક રૂપમો. જૂઓ આ ડ્ાું નાભમેય. જોઈએ એટરાું રઈ જાઓ !’  
‘અયે ! હ ું આટરે સ ધી ચારીને આવ્મો ને ્ ું એક રૂપમો ભાુંગે છે ? ચાસ ૈસે 
આ, ચાસ ૈસે.’  
‘તો કાકા ! જયા લધ  આગ જાઓ; ગાભ ફહાય લખાયભાુંથી તભને ચાસ ૈસે 
ભળે.’  
‘ચાસ ૈસા ક્ાું યેઢા ડ્ા છે ? ને એટલ ું ચારશ ું તો ગને શ ું થઈ જળે ? 
રાલને, લખાય સ ધી જાઉં !’  
‘અલ્મા લખાયલાા ! આ નાભમેય કેભ આપમાું ? આ તો સાયાું રાગે છે !’  
‘કાકા ! એભાું શ ું બાલ કયલાનો હોમ ? રઈ જાલ ચાસ ૈસે નાભમેય.’  
‘અયે યાભ ! આટલ ું ચાલ્મો એ ાણીભાું ગય ું ? ાલરીભાું આીળ ? આ રે યોકડા 
ૈસા.’  
 
‘કાકા ! ાલરી ણ શ ું કાભ ખયચલી ? એક કાભ કયો. જૂઓ અહીંથી ફે કરાક 
આગ ચારળો તો દહયમા હકનાયો આલળે. તમાું નાભમેયીના હાયફુંધ ઝાડ છે. ઝાડ 
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ઉય ચડી તભતભાયે નાભમેય તોડી રેજોને. એક ૈસો ણ ખયચલો નહહ અને 
જોઈએ એટરા નાભમેય ભળે !’  
રોભબમા બાઈ તો રરચાઈ ગમા. કહ ે:  
‘હલે આટરા બેગ ું આટલ ું. ચારને ઝાડ ઉયથી જ નાભમેય ઉતાયી રઉં ! ાલરી 
ફચતી હોમ તો એક ટુંક દૂધ આલળે. ાલરી ક્ાું ભપત આલે છે ?’  
રોભબમા બાઈ તો ઉડ્ા દહયમા હકનાયે અને નાભમેયી ઉય ચડ્ા. ભનભાું એભ કે 
‘આટરાું ફધાું ભોટાું ભોટાું નાભમેય અફઘડી ઉતાયી ને પાુંટ ફાુંધીને રઈ જાઉં ! એક 
ૈસો મે દેલાનો નહહ ને સાલ તાજાું નાભમેય ! આ લાત તો ફહ  સાયી કહલેામ.’  
રોભબમા બાઈ ઝાડની છેક ઉય હોંચ્મા. રાુંફો હાથ કયીને નાભમેય રેલા ગમા 
ણ નાભમેય તોડલાની આલડત કે અન બલ નહહ એટરે નાભમેયન ું ઝુંડ કડીને જ 
રટકી ડ્ાું. ન નાભમેય ્ટેૂ ને ન ોતે નીચે ઉતયી ળકે. એલી તો હારત ખયાફ 
થઈ ગઈ કે લાત ન છૂો. બભૂાબભૂ કયી ભાણસો બેગા કમાાં ણ કોઈ એભને નીચે 
ઉતાયલા તૈમાય નહહ. છેલટે એક ભજૂય તૈમાય થમો ણ કહ ેકે ળેઠ ! તભને નીચે 
ઉતાયલાના લીસ રૂપમા થળે. ખફૂ યકઝક છી ણ એ ન ભાન્મો એટરે રોભબમા 
બાઈ થાકી-હાયીને લીસ રૂપમા આી નીચે ઉતમાા ણ નીચે ઉતયતાું ઉતયતાું એક 
નાભમેય તો ોતાની સાથે રઈ જ આવ્મા.  
 
આભ રોભબમા બાઈને ફે રૂપમાન ું એક નાભમેય છેલટે લીસ રૂપમાભાું ડ્ ું ! 
 
 
 

* * * 

78 Prerna Pathey December 2016



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 Prerna Pathey December 2016


	અવાજ પ્રદૂષણને બંધ કરો
	પોતાના સામયિક પાછળ ખુવાર થઈ જનાર હાજી મહમ્મદનો જન્મ ૧૩ ડિસેમ્બર,૧૭૭૮ ના રોજ ખોજા કુટુંબમાં થયો હતો.હાજીએ મેટ્રિક સુધી અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો પરંતુ સાહિત્યનો ખૂબ શોખ હતો. ફારસી,મરાઠી,ગુજરાતી અને અંગ્રેજી જેવી ભાષાઓ તેઓ આપમેળે શીખ્યા. સૌ પ્રથમ સચિ...
	સાહિત્યકાર કરતાં પત્રકાર વધુ એવા હાજી મહમ્મદે ‘સલીમ’ ઉપનામથી ‘મોગલ રંગ મહેલ’, ‘શીશ મહેલ’ જેવી વાર્તાઓ અને કેટલાક અનુવાદો આપ્યાં છે. ઉપરાંત, એમણે ઉર્દૂ શાયરીઓથી ભરપૂર નાટક ‘મહેરૂન્નીસા અથવા શહેનશાહ જહાંગીર અને નૂરજહાંનો પ્રેમ’ (૧૯૦૪) તથા આત્મવ...

