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પે્રરણા પાથેય... 
“યંગોનો તહલેાય: હોી-ધેૂટી” 

“હારને દેલયીમા સગંે  
યંગે યભીએ હોી” 

યીંગણ બાલ ેઅને આણ  ંભન જાણે યંગફેયંગી યંગોથી યંગાઈ જામ... અને એભા ંલી 
જમાયે હોી આલ ેત્માયે યંગલાનો આનદં તો ખફૂ જ અનેયો હોમ છે.  

“પાગણ પોયભનો આમો, આમો યે આમો, 
પાગણ પોયભનો આમો.” 

          પાગણનો કૈપ ચડાલી અને આણા દ ર્ ુણોની હોી સગાલી, કેસ ડાના ંયંગોભા ં
યંગાઈન,ે ચારો આણે ણ આણા સનાઓભા ંથોડા ંઅફીર ર્ રાર અહીં ઉડાડીએ અને 
અને ળાાભા ંણ પે્રયણા ાથમે સગંાથ ેશળક્ષણની ર્ ણલત્તાભા ંસ ધાયો રાલલા આણે સૌ 
જોડાઈએ. 
          ફાદોસ્તો, હોીના ંતહલેાયનો જરૂય ઉજલણી કયો ણ સાથોસાથ ાણીનો 
ફગાડ ન થામ તે ણ જોજો. અને હા કેશભકરલાા યંગોથી તો દૂય જ યહલેાન  ંહો કે... 
સૌને હોી ધેૂટીની યંગબયી શ બકાભનાઓ. 

“ત   ંયંગાઈ જાને યંગભા ં
પ્રેયણા ાથમે ના સગંભા”ં 
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          ગૌયલ ટેર                                 નાહહદ લરગાયી 
           (ભ.શળક્ષક)                                  (મ ખ્મ શળક્ષક) 
     શ્રી યાબડા પ્રા. ળાા                          શ્રી ચદંલાણા પ્રા. ળાા 
    તા. યાજ રા જી. અભયેરી                     તા. ભાગંયોર  જી. જ નાગઢ 
 

www.edushareworld.in 
 

 
 

3 PRERNA PATHEY MARCH

http://www.edushareworld.in/


 

 

 
 
  

 

www.edushareworld.in 

 

 

 

 

 

૦૧   
જાણવા જેવ ું 
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                        વલદ્યાથીવભત્રો, હ ું યીક્ષા ખુંડ. આભ તો તભાયો લગગખુંડ જ, યુંત   યીક્ષા  આલતાું 
જ ભાર ું સ્લરૂ ફદરાઈ જામ છે. દયયોજ લગગખુંડભાું વશજતાથી આલનાયાું ફાકોના ચશયેા જમાયે 
યીક્ષા  વભમે ભાયી અંદય પ્રલળેતી લખતે જોઉં છું, તો ભને નલાઈ રાગે છે. કોઈ ડયેલ ું કે ગબયામેલ ું 
દેખામ છે, તો કોઈ બફનધાસ્ત કે   ફેફપકર ું દેખામ છે. કોઈ ળાુંત કે ધીય-ગુંબીય દેખામ છે, તો કોઈ 
શલાળભાું પયત  ું દેખામ છે. આવ ું ળાથી થત  ું શળ ે? હ ું જાણ ું છું. ભાયા લોના અન બલ અને 
અલરોકનનાું આધાયે તભને યીક્ષા રક્ષી ભાગગદળગન આ ું છું. આળા છે કે તભને ખફૂ ભદદરૂ થળ.ે  

                     એક પેફયમો  સ્તકો લચેતો શતો. તેની ાવે ઘણા ફધા વલમનાું  સ્તકો શતાું. 
એક વલાયે ફજાયભાું ફધાું  સ્તકોનો એક ઢગરો કયીને તે લચેલા ફેઠો. ફોય સ ધી ફેવી યહ્યો, ણ 
એક ણ  સ્તક લચેાય ું નશીં. તેલાભાું એક વલદ્વાન તેભની ાવે આવ્મા. તેભણે પેફયમાને કહ્ ું, ‘આ 
 સ્તકોને ત  ું વ્મલસ્સ્થત વલમપ્રભાણે ગોઠલ, તેન ું રેફર તેના ય રગાલ, તો તાયાું  સ્તકો જલ્દીથી 
લચેાઈ જળ.ે’ પેફયમાએ તે પ્રભાણે કય ું તો વાુંજ સ ધીભાું તેનાું ઘણાું  સ્તકો લચેામાું.  
                      વલદ્યાથીવભત્રો , યીક્ષા  અંગે આણ ું ણ કુંઈક આવ ું જ છે. આણને ઘણ ું 
આલડે છે, ણ યજૂઆત વાયી અને આમોજન વાર ું શોમ, તો આણા ઉત્તયોન ું મલૂ્માુંકન વાર ું થામ છે 
અને લધ  ભાકગવ ભે છે.  

જાણવા જેવ ું : પરીક્ષા ખુંડ બોે છે... 
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હોંશિયાર શવદ્યાર્થીઓ શવચાર કરે 

 વળલખેયા નાભના ભેનેજભેન્ટ ગ ર એ એક અદ્ભુત લાત કયી છે : જીતનેલારે કોઈ અરગ 
કાભ નશીં કયતે, રેફકન લો જો કયતે શૈ, લો અરગ ઢુંગ વે કયતે શૈ. 

 યીક્ષા ભાું વલજમી વલદ્યાથીઓ આ ફાફતે ખફૂ જ ચત  યાઈ લાયે છે.  
તો વલદ્યાથી વભત્રો ! આ ણ અશી આેર વોનેયી વરાશ અભરભાું મકૂી શોંવળમાય ફનો. 
યીક્ષા ભાું ઉત્તભ પ્રશ્નોના ઉત્તયોની યજૂઆત કયો અને લધ  ભાકગવ ભેલો. 
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આ લાત કદી ના ભરૂામ 

‘યીક્ષા ભાું ચોયી કયીએ તો બગલાનને છેતમાગ કશલેામ.’ ... ભાટે ભરૂથીમ એ ભાગે  
જળો નશીં. નશીંતય કડાઈ જળો, તો પજેતી થળે, રાજ જળે, લગ ફગડળે. ભાટે 
ફાદોસ્તો, ક્યાયેમ ચોયી કયળો નફશ. 
 

 

સોનેરી સાહ 
 ઉત્તયલશીભાું રખામેરા પ્રશ્નોનાું ઉત્તયો સ્ષ્ટ અને સ્લચ્છ શોલાું જોઈએ. 
 પ્રશ્નત્ર ળાુંવતથી લાુંચવ ું. ક્યાયેક નાની યકભ કે ોઈન્ટભાું પેય કયી પ્રશ્ન છૂાતાું શોમ છે. 
 સ લાચ્મ અક્ષય અને ફે રીટી – ફે ળબ્દો  લચ્ચે મોગ્મ અંતય શોવ ું જોઈએ. 
 વલદ્યાથી વભત્રો વદામ માદ યાખજો : પસ્ટગ  ઈમ્પ્પ્રેળન ઈઝ રાસ્ટ ઈમ્પ્પ્રેળન. ઉત્તયલશીનાું આખા ાનાની 

યજૂઆત જોઈને જ ફયક્ષક્ને ‘લાશ !’ ળબ્દ નીકી જલો જોઈએ. તભાયો જલાફ અન્મ કયતાું જ દો ડલો 
જોઈએ. છી એ વાયી છા જ તભને લધ  ભાકગવ અાલળે. 

 ઉત્તયલશીભાું ફે-ચાય લાક્યભાું પ્રશ્નનો ઉત્તય રખતી લખતે વલવલધ વનળાનીઓ (•→▪) વલકવાલલી. તેની 
યૂતી પ્રેક્ક્ટવ કયી યીક્ષા ભાું ઉમોગ કયલો. 

 નલા મ ખ્મ પ્રશ્નનો જલાફ રખતાું શરેાું મ ખ્મ કે ેટા પ્રશ્ન થોડાું ભોટા અક્ષયે ળક્ય શોમ તો બ્રેક  
ેનથી પ્રશ્ન પયતે ફોક્ષ ફનાલવ ું જેથી ઉત્તયલશી તાવનાય વળક્ષકને નલા પ્રશ્ન કે ેટા પ્રશ્ન અંગે ધ્માન 
દોયામ. 

 દાખરાનો જલાફ ફોક્ષભાું દળાગલલો. ગબણતભાું એકભો રખલાન ું ભરૂવ ું નશીં. (દા.ત. 
ફકરોગ્રાભ,ફકરોભીટય,રૂવમા લગેયે...) 

 ળક્ય શોમ તો આે રખેર પ્રશ્નના ઉત્તયનાું ભશત્લના લાક્ય કે ળબ્દ નીચે અન્ડયરાઈન કયલી. 
 પ્રશ્નને ધ્માનભાું યાખી ભાગ્મા મ જફ જ ઉત્તય રખલા. 
 નલો પ્રશ્ન નલા ાને રખલો. 
 પ્રશ્નત્રનાું ક્રભ કયતાું જ દા ક્રભભાું રખેરાું જલાફો ક્યાયેક વભસ્મા વજ ેછે. છતાું એભ કયવ ું શોમ તો તભે 

જે ઉત્તયલશીનાું ેજભાું ઉત્તય રખી યહ્યો છો ત્માું નીચે ેજની જભણી ફાજ  ભોટા અક્ષયે મોગ્મ સચૂના 
રખલી. ( દા.ત. પ્રશ્ન – ૨નો ઉત્તય ાછ છે.) 

 કોઈ જલાફ ન આલડે, તો જલાફ ભાટે થોડી જગ્મા છોડી તે ભાટે છેલ્રે ભશનેત કયલી. કેભ કે કોઈલાય 

૦૫ ભાકગવ ભેલલા જતાું ૧૫-૨૦ ભાકગવ ગ ભાલલાનો લાયો આલળે.  
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

04/03/2017 નનળાર  ટેસ્ટ રુ્ણ થયેા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજન 

11/03/2017 નનળાર  બાસભા બાસભાનુાં આયોજન  

18/03/2017 નનળાર  ટેસ્ટ રુ્ણ થયેા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજન 

25/03/2017 નનળાર  બાસભા બાસભાનુાં આયોજન  

   અનકુુલતા મજૂબ યણટન આયોજન / સ્થલ મૂાકાત  

   www.edushareworld.in 

 

માર્ચ– ૨૦૧૭  
રનળ સોમ માંગલ બધુ ગરુૂ શકુ્ર નન 

   

1 
Regular 

Class 

2 
Regular 

Class 

3 
Regular 

Class 

4 
મલુ્ાાંકન  

ટેસ્ટ  

5 
Holiday 

Sunday 

6 
Regular 

Class 

7 
Regular 

Class 

8 
આંતર રાષ્ટ્રિય  

મહિા હદન  

9 
Regular 

Class 

10 
Regular 

Class 

11 
બાસભા    

12 
Holiday 

Sunday 

13  
ધલેૂટી  

14  
Regular 

Class 

15  
નળશ્વ ગ્રાિક 

અનધકાર હદન 

16  
Regular 

Class 

17  
Regular 

Class 

18  
મલુ્ાાંકન  

ટેસ્ટ  

19 
Holiday 

Sunday 

20 
નળશ્વ  

ચકી હદન 

21 
નળશ્વ  

ળન હદન 

22 
નળશ્વ  

જલ હદન 

23  
નળશ્વ  

ાલા હદન 

24   
Regular 

Class 

25 
બાસભા    

26 
Holiday 

Sunday 

27  
નળશ્વ  

રાંગભનૂમ હદન 

28 
Regular 

Class 

29 
ચેટીચાાંદ 

 

30  
Regular 

Class 

31 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વળેવ 
૧ માર્ચ  મેરી કોમ ૧૭ માર્ચ શાઈના નેષળા 

૨ માર્ચ શરોજિની નાયડુ ૧૮ માર્ચ વ કપરૂ 

૩ માર્ચ િમેિજી તાતા ૧૯ માર્ચ જે.બી.કૃપાણી   

૪ માર્ચ રાષ્ટ્રીય સરુક્ષા દિન ૨૦ માર્ચ અરુ્ ચન અટળા 

૫ માર્ચ ગગંબુાઇ ષગં ૨૧ માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય ળન દિળશ 

૬ માર્ચ મોટુદર શત્યનારાયણ ૨૨ માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય િલ દિન 

૭ માર્ચ નરી કોન્ટ્રાક્ટર ૨૩ માર્ચ ષીિ દિન 

૮ માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય મદષા દિન ૨૪ માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષય દિન 

૯ માર્ચ ઝાકીર હુશેન ૨૫ માર્ચ ગણેકંર 

૧૦ માર્ચ ઉડુપી રામર્દં્ર રાળ ૨૬ માર્ચ મષાિેળી ળમાચ 
૧૧ માર્ચ ળી.ાતંા ૨૭ માર્ચ વળશ્વ રંગમરં્ દિન 

૧૨ માર્ચ ષોલી ૨૮ માર્ચ ગરુૂ અંગિિેળ 

૧૩ માર્ચ વળાયત ખા ૨૯ માર્ચ ભળાની પ્રશાિ વમશ્ર    

૧૪ માર્ચ આર્લબચટ આઇન્ટ્્ટાઇન ૩૦ માર્ચ વશરી રેડક્ક્ફ 

૧૫ માર્ચ આંતરરાષ્ટ્ષ્ટ્રય ગ્રાષક અવિકાર દિન ૩૧ માર્ચ શ્યામજી કૃષ્ટ્ણ ળમાચ 
૧૬ માર્ચ અંબબકા પ્રશાિ દિવ્ય   
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૦૧  માર્ચ ભેયી કભ 
 

             બાયતીમ  ભહશરા મકેુ્કફાજ  ાને ઓરમ્પક  

કાાંસ્મદક વલજેતા ભેયીકભન જન્ભ ૦૧ ભાર્ચ,૧૯૮૩ના  
યજ ાઆપપાર, ભણણયુભાાં થમ શત. ભેયીકભનુાં રુૂાં નાભ  
ભૈંગતે ર્ાંગ્નેાઇઝેંગ ભેયી કભ છે. ભેયી કભને  ફાણથી  
જ યભતગભતભાાં રુણર્ શતી.તેણીના ભનભાાં મકેુ્કફાજી પ્રત્મેનુાં  
ાઅકચણ ાઇ.વ.૧૯૯૯ ભાાં ેદા થયુાં શત ુાં જમાયે તેણે ખભુાન રપક સ્ર્ૌચવ વેન્ટયભાાં 
કેટરીક છકયીઓને ફમ્્વિંગ હયિંગભાાં છકયાઓ વાથે પ્રેક્્ટવ કયતી જાઇ. ભેયી કભ 
એ ાઇ.વ.૨૦૦૦ ભાાં ભણણયુભાાં મકેુ્કફાજી પ્રવળક્ષક એભ.નયજીત વવિંશના ભાગચદળચન 
શઠે, ખભુાન રપક સ્ર્ૌચવ વેન્ટય ખાતે મકેુ્કફાજીની તારીભ રેલાનુાં ળરૂ કયુું શત ુાં. 
 ભેયી કભ ાાંર્ વલશ્વ મકેુ્કફાજી સ્ધાચના વલજેતા યશી ચકૂ્યા છે ાને તેભણે ૦૬ લર્લડચ 
ર્ેમ્પમનળીભાાંથી દયેકભાાં ૦૧ દક (ભેડર) જીતનાયી વલશ્વના એકભાત્ર ભહશરા 
મકેુ્કફાજ છે. ભેયી કભ એ લચ ૨૦૧૨ ભાાં રાંડન ખાતે મજામેર વભય ઓરમ્પકભાાં 
બાગ રેનાયા ાને ફ્રામલેાઇટ કેટેગયીભાાં (૫૧ હકરગ્રાભ લગચભાાં) કાાંસ્મદક 
જીતનાયા એકભાત્ર બાયતીમ ભહશરા ખેરાડી છે.ાઅજે ભેયીકભની વપતાએ ાનેક 
ગયીફ હયલાયની યલુતીઓને શરેા ભાત્ર રુુની ગણાતી એલી મકેુ્કફાજીની 
સ્ધાચભાાં બાગ રેલા ભાટે પ્રબાવલત કયી છે.ભેયીકભ એ ાનેક મકેુ્કફાજી સ્ધાચભાાં 
બાગ રાઇ વલજેતા ફન્માાં છે.લચ ૨૦૦૩ ભાાં બાયત વયકાયે ાઅરુ્ ચન યુસ્કાય, લચ 
૨૦૦૬ ભાાં દ્મશ્રી યુસ્કાય ાને લચ ૨૦૦૯ ભાાં યાજીલ ગાાંધી ખેરયત્ન યુસ્કાય 
ાને લચ ૨૦૧૩ ભાાં દ્મભૂણ યુસ્કાયથી ભેયી કભને વપભાવનત કયલાભાાં ાઅવ્મા 
શતા. 
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૦૨ માર્ચ વયજજની નામડુ 
 

          સપુ્રવવદ્ધ કલવમત્રી ાને બાયત દેળના વલોતભ યાષ્ટ્રીમ  

નેતાઓ ૈકીના એક વયજજની નામડુન જન્ભ ૧૩ પેબ્રાુઅયી,૧૮૭૯ ભાાં  
શૈદયાફાદભાાં  થમ શત.  વયજજની  નામડુને  તાના  ભાતાવતા  
ાવેથી  કાવ્મ  યર્નાની  પ્રવતબા ભી  શતી. ફાણથી જ તીવ્ર  
બદુ્ધદ્ધના કાયણે ૧૨ લચની નાની ઉંભયભાાં તેભણે ૧૨ભા ધયણની હયક્ષા  
.ાવ કયી  ાને  ૧૩ લચની  ઉંભયે તેણે  રેડી ઓપ  ધી રેક   નાભની  
કવલતાની યર્ના કયી ાને રગબગ ૨,૦૦૦ ાંમ્્તઓનુાં એક વલસ્તતૃ નાટક  
રખીને તેભણે અંગ્રેજી બાા ય તાની મગ્મતા વાણફત કયી. ાઇ.વ. ૧૮૯૪ ભાાં ાઈચ્ર્ વળક્ષણ 
ભેલલા તેઓ ઈંગ્રેન્ડ ગમા ાને ાભ્માવ વાથે કવલતાઓ ણ રખતા. 

વયજજની નામડુએ રાંડનની હકિંગ્વ કૉરેજ ાને ત્માયફાદ કેમ્પિજની ગટચન કૉરેજભાાં વળક્ષણ 
ભેવ્યુાં. તેઓ રગબગ ૨૦ લચ સધુી કવલતાઓ રખતા યહ્યા. ાઇ.વ.૧૯૦૫ ભાાં વયજજની નામડુન 
પ્રથભ કાવ્મવાંગ્રશ ‘ધ ગર્લડન થ્રાંળશર્લડ’ પ્રકાવળત થમ. જેને ખફૂ પ્રળાંવા ભી. ત્માયફાદ ાઇ.વ. 
૧૯૧૨ ભાાં ‘ફડચ ઓપ ટાાઇભ’ નાભન કાવ્મવાંગ્રશ પ્રકાવળત થમ. ાઇ.વ.૧૯૨૪ ભાાં વયજજની નામડુ 
ભશાત્ભા ગાાંધીજીને ભળ્મા. તે મરુાકાત છી તેભનુાં જીલન ફદરાાઇ ગયુાં.તેભણે વલદ્યાથી ાને 
યલુાનની વબાભાાં પ્રલર્ન ાઅપ્મા. તેભની યાજકીમ વહિમતાને કાયણે દેળની ાવાંખ્મ ભહશરાઓન 
ાઅત્ભવલશ્વાવ લધ્મ ાને તેઓએ ણ સ્લતાંત્રતા આંદરન તેભજ વભાજના ાન્મ ક્ષેત્રભાાં બાગ 
રેલાનુાં ળરૂ કયુું.વયજજની નામડુ નીડય ાને વાશવવક શતા. ાઇ.વ.૧૯૧૯ ભાાં ાંજાફભાાં જણરમાાંલારા 
ફાગભાાં શત્માકાાંડથી નાયાજ થાઇને તેભને વાભાજજક વેલા ભાટે ાઅલાભાાં ાઅલેર કેવય-એ-હશન્દનુાં 
ણફરુદ યત કયુું શત ુાં.  ાઅઝાદીની રડત ભાટે વયજજની નામડુએ ાનેક ાવધલેળનભાાં બાગ રીધ 
શત. સ્લતાંત્રતા ભળ્મા ફાદ વયજજની નામડુની ાઈત્તયપ્રદેળના યાજ્માર તયીકે વનભણુાંક કયલાભાાં 
ાઅલી તે વલસ્તાય લસ્તીની દ્રક્ષ્ટ્ટએ વોથી ભટ વલસ્તાય શત. 

વયજજની નામડુને ખાવ કયીને યાષ્ટ્રીમ નેતા ાને નાયી-મમુ્્તના વભથચક તયીકે માદ 
કયલાભાાં ાઅલે છે. સ્લદેળભાાં તેભને ગાને લારી ર્ીહડમા ાને ઈંગ્રેન્ડભાાં તેભને બાયત કહકરા 
કશીને વન્ભાવનત કયલાભાાં ાઅવ્મા.બાયત કહકરા, યાષ્ટ્રીમ નેતા ાને નાયી મમુ્્ત આંદરનન 
વભથચક વયજજની નામડુ ૦૨ ભાર્ચ,૧૯૪૯ ન હદલવે વયજજની નામડુ મતૃ્ય ુાપમા. 
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૦૩ માર્ચ ભાર્ચ જભળેદજી તાતા 
 

                 બાયતની વલશ્વ પ્રવવદ્ધ ઔદ્યણગક કાંની  
‘ટાટા વમશૂ’ ના સ્થાક જભળેદજી નવયલાનજી તાતાન  
જન્ભ ૦૩ ભાર્ચ, ૧૮૩૯ ના  યજ ગજુયાતભાાં  થમ શત.  
૧૪ લચની  લમે  તેઓ વતા  વાથે યશલેા મુાંફાઇ ગમા.  
ાઇ.વ. ૧૮૬૮  સધુી  વતાની  ેઢીભાાં કાભ કયુું ત્માયફાદ ₹  

૨૧,૦૦૦ ની મડૂીથી તાની રેડીંગ કાંની સ્થાી.  ાઇ.વ.૧૮૬૯ ભાાં ર્ીંર્કરીભાાં 
એક રૂ્ની ઓાઇર નીર રાઇ તેભાાં ારે્ઝાન્ડય નાભની કાડ વભરની સ્થાના કયી. 
ત્માયફાદ ાઇ.વ.૧૮૭૪ ભાાં તેભના વભત્રની વાથે યશી ₹ ૧૫,૦૦,૦૦૦  ની મડૂીથી એક 
નલી કાંનીની ળરૂાઅત કયી જેનુાં નાભ વેન્રર ાઇક્ન્ડમા મ્સ્વનિંગ,વલવલિંગ એન્ડ 
ભેન્યપેુ્ર્હયિંગ કાંની યાખલાભાાં ાઅવ્યુાં.  

બાયતને જભળેદજીના રૂે એક એલા વ્મમ્્ત ભળ્મા કે જેભની ાવે નાવલન્મ 
વલર્ાય ાને નલી કર્લનાઓ શતી. જેને તેઓ લાસ્તવલકભાાં ફદરી ળકતા શતા. 
મુાંફાઇભાાં ાઅલેર પ્રવવદ્ધ ‘તાજભશર શટેર’ જભળેદજી ટાટાએ ફનાલી છે. જમાયે 
કાઆણ કાભદાયને રગતા કામદા ન શતા ત્માયે ણ શરેેથી જ કાભદાય પ્રત્મે 
ાાય સ્નેશ ાને કૂણી રાગણી યાખનાય ાઈદ્યગવત જભળેદજી ટાટા શતા. જભળેદજી 
ટાટાએ તેભના જીલનના ત્રણ સ્લપ્ન જમા શતા – તાનુાં સ્ટીરનુાં કાયખાનુાં, 
વલશ્વકક્ષાની લૈજ્ઞાવનક તૈમાય કયતી વાંસ્થા ાને તાન શાાઆડ્ર-ાઇરેક્્રક પ્રાન્ટ; 
ત્રણ ભાટે ાથાગ પ્રમત્ન કમાચ ણ તાના જીલનભાાં તે સ્લપ્ન વાકાય થત ુાં જાઇ 
ળકે તે શરેાાં જ ૧૯ ભ,ે૧૯૦૪ ના યજ જભચનીભાાં અંવતભ શ્વાવ રીધા. 
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૦૪ માર્ચ યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા હદન 
 

                  બાયતભાાં  દય લે યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા  
હદન ૦૪ ભાર્ે ાઈજલલાભાાં ાઅલે છે.  ાઅ હદલવથી  
એક વપ્તાશ સધુી સયુક્ષા  ાણબમાન ણ ળરૂ થાઇ  
જામ છે.  કામચસ્થ ય  સયુક્ષાને ભશત્લ  ાઅલા  
બાયત દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા હદલવ ાઈજલલાભાાં ાઅલે છે.  
૦૪ ભાર્ચ,૧૯૬૬ ન હદને યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા હયદની સ્થાના થાઇ શતી. 
તેભણે ઔદ્યણગક સયુક્ષા ભાટે એક નલી હદળા ાઅી. ાઅજે દયેક ક્ષેત્રે 
કભચર્ાયીઓ ભાટે સયુક્ષા શતેથુી તારીભ ાઅલાભાાં ાઅલે છે. સયુક્ષા પ્રત્મે 
રક લધ ુજાગતૃ થામ એ શતેથુી ળાા કક્ષાએથી ગ્રાપમ ાને ળશયેી 
વલસ્તાયભાાં ાનેક કામચિભનુાં ાઅમજન કયલાભાાં ાઅલે છે. 

ાઇ.વ.૧૯૩૦ ભાાં એર્.ડફર્લય.ુશનેયીર્ નાભના જભચન લૈજ્ઞાવનકે કહ્ુાં 
શત ુકે ‘ દુઘચટના થતી નથી, કયલાભાાં ાઅલે છે. રકની આંતહયક – 
લૈર્ાહયક ત્રહુટઓને દૂય કયલા તારીભ ાઅલી, કામદા ઘડલા જાઇએ.  
બાયતભાાં ાઇ.વ.૧૯૪૮ ભાાં કાયખાના ાવધવનમભની ફન્મ. નલા 
ાવધવનમભ શઠે કાયખાનાની અંદય કામચવ્મલશાયભાાં હયલતચન ાઅવ્યુાં.  
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૦૫ માર્ચ ગાંગફુાાઆ શાંગર 
 

       બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ વાંગીતના ભળહયૂ ગીતકાય  

ગાંગફુાાઆ શાંગરન  જન્ભ ૦૫ ભાર્ચ, ૧૯૧૩ ન યજ  

ધાયલાડ,  કણાચટકભાાં થમ શત.   ાઇ.વ.૧૯૨૮ ભાાં  

પ્રાથવભક  વળક્ષણ ણૂચ  કમાચ ફાદ  તેભનુાં  હયલાય  

હફુરી ળશયેભાાં સ્થામી થયુાં શત ુાં. ગાંગફુાાઆ એ હફુરીભાાં  

‘કૃષ્ટ્ણાર્ામચ વ ાંગીત ાકાદભી’ભાાં ળાસ્ત્રીમ વાંગીતનુાં વળક્ષણ ભેલલાનુાં ળરૂ 
કયુું. ગાંગફુાાઇએ ગરુૂ વલાાઇ ગાંધલચ ાવે વળક્ષણ ભેવ્યુાં તેભજ બાયતયત્ન 
વપભાવનત ાંહડત બીભવેન જીની વાથે વ ાંગીતનુાં વળક્ષણ ભેવ્યુાં. 

ગાંગફુાાઇને બયૈલ, ાવાયલી, તડી, બીભરાવી, હુયમા, ધનશ્રી, 
ભાયલા, કેદાય ાને ર્ાંદ્રકૌંવ યાગભાાં ભાસ્ટય શતા.ળાસ્ત્રીમ વાંગીતકાયના 
હદગ્ગજભાાં ગાંગફુાાઇએ ભશત્લની ભવૂભકા બજલી શતી. ાઇ.વ.૧૯૪૫ ફાદ ાઈ-
ળાસ્ત્રીમ ળૈરીભાાં ગામન ફાંધ કયી શદુ્ધ ળાસ્ત્રીમ ળૈરીના યાગભાાં ગામન કયતાાં 
યહ્યા.ગાંગફુાાઇ શાંગરને કણાચટક યાજ્મ તેભજ બાયત વયકાય તયપથી ાનેક 
યુસ્કાય ાઅી વન્ભાન કયલાભાાં ાઅવ્યુાં છે. ાઇ.વ.૧૯૬૨ ભાાં કણાચટક વાંગીત 
નતૃ્મ ાકાદભી યુસ્કાય, ાઇ.વ.૧૯૭૧ ભાાં દ્મભૂણ, ાઇ.વ.૧૯૭૩ ભાાં વાંગીત 
નાટક ાકાદભી યુસ્કાય,ાઇ.વ.૧૯૯૭ ભાાં દીનાનાથ યુસ્કાય તેભજ ાઇ.વ.૧૯૯૮ 
ભાાં ભણણકયત્ન યુસ્કાય,ાઇ.વ.૨૦૦૨ ભાાં દ્મવલભૂણ યુસ્કાયથી વપભાન 
કયલાભાાં ાઅવ્યુાં.   

૨૧ રુ્રાાઇ,૨૦૦૯ ના યજ ૯૬ લચની લમે હૃદમયગને કાયણ ેગાંગફુાાઇ 
શાંગરનુાં દેશાલવાન થયુાં.   
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૦૬ માર્ચ ભરુ્હય વત્મનાયામણ 
 

                    દણક્ષણ બાયતભાાં હશન્દી પ્રર્ાય આંદરનના  
વાંગઠક,  હશન્દીના  પ્રર્ાય-પ્રવાય- વલકાવના  યગુ-રુુ, 
ગાાંધી-દળચન  તેભજ જીલન  મરૂ્લમના પ્રવતક તેભજ હશન્દી  
બાાને યાજબાા તયીકે જાશયે કયનાય ભરુ્હય વત્મનાયામણ 

ન જન્ભ ૦૨  પેબ્રાુઅયી,૧૯૦૨  ના યજ  આંધ્રપ્રદેળના કૃષ્ટ્ણા  
જજર્લરાના દન્ડાડુ ગાભભાાં થમ શત. હશન્દી આંદરનના પ્રણેતા ભરુ્હય 
વત્મનાયામણ એ કેક્ન્દ્રમ હશન્દી વાંસ્થાની સ્થાના કયી. કેક્ન્દ્રમ હશન્દી વાંસ્થાના 
વનભાચણ લૂે ભશાત્ભા ગાાંધીજીની પ્રેયણાથી દણક્ષણ બાયત હશન્દી પ્રર્ાય વબાના 
ભાધ્મભથી દણક્ષણ બાયતભાાં હશન્દી બાાના પ્રર્ાય-પ્રવાયભાાં ભશત્લણૂચ મગદાન 
યશલે ુાં છે. હશન્દી વાહશત્મ તેભજ હશન્દી બાાના વળક્ષણ શતેથુી ાઇ.વ.૧૯૫૨ ભાાં 
ાઅગ્રાભાાં હશન્દી વલદ્યારમની સ્થાના કયલાભાાં ાઅલી. ાઇ.વ.૧૯૫૮ ભાાં હશન્દી 
વલદ્યારમનુાં નાભ ‘ાણખર બાયતીમ હશન્દી વલદ્યારમ, ાઅગ્રા’ યાખલાભાાં ાઅવ્યુાં. 
ભરુ્હય વત્મનાયામણ કહ્ુાં કે, ‘બાયત એક ફહબુાી યાષ્ટ્ર છે.’ ાઅણા દેળની દયેક 
બાા ફીજી બાા જેટરી જ ભશત્લણૂચ છે.’ ભરુ્હય વત્મનાયામણ કેક્ન્દ્રમ હશન્દી 
વળક્ષણ ભાંડ ાઅગ્રાના ાધ્મક્ષ યહ્યા છે. ાઇ.વ.૧૯૮૯ ભાાં હશન્દી બાાનાાં પ્રર્ાય-
પ્રવાય તેભજ હશન્દી વળક્ષણકે્ષત્રે ાઈર્લરેખનીમ કામચ કયલા ફદર ‘ગાંગાળયણવવિંશ 
યુસ્કાય’ થી વપભાવનત કયલાભાાં ાઅવ્મા.  

ભરુ્હય વત્મનાયામણને આંધ્રપ્રદેળ યવુનલવવિટી દ્વાયા ડી.રીટ, બાયત વયકાય 
દ્વાયા હશન્દી બાાનાાં પ્રર્ાય-પ્રવાય કે્ષત્રે ાઈત્કૃષ્ટ્ટ કામચ કયલા ફદર 
દ્મશ્રી,દ્મભૂણ યુસ્કાયથી વન્ભાન કયલાભાાં ાઅવ્યુાં શત.ુ ૦૬ ભાર્ચ,૧૯૯૫ ના 
યજ ભરુ્હય વત્મનાયામણનુાં વનધન થયુાં. 
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૦૭ માર્ચ નયી કન્રા્ટય 
 

           બાયતના પ્રવવદ્ધ લૂચ હિકેટ ખેરાડી  

નયી કન્રાકટયન  જન્ભ ૦૭ ભાર્ચ, ૧૯૩૪  
ના યજ  ગજુયાતના  ગધયાભાાં  થમ શત.  
૦૨ હડવેપફય,૧૯૫૫ થી તેભણે ટેસ્ટ ભેર્થી  

હિકેટ કાયકીહદિની ળરૂાઅત કયી શતી.  
         હિકેટ કાયહકદીભાાં તેભણે ૩૧ ટેસ્ટ ભેર્ ાને ૧૩૮ લન-ડે 
ભેર્ યપમા શતા. ૦૭ ભાર્ચ,૧૯૬૨ ના યજ લેસ્ટાઆન્ડીઝ વાભે ર્ારી 
યશી ભેર્ દયપમાન ર્ારી ણગ્રહપથની ઓલય દયપમાન ભાથા ય 
દડ લાગતા જ નયી કન્રા્ટયનુાં ભાથ ુપાટી ગય.ુ ભાથા ય 
થમેર ગાંબીય ાઇજાને કાયણે નયી કન્રા્ટયની હિકેટ કાયહકદી ણૂચ 
થાઇ ગાઇ.  

   બાયત વયકાયે હિકેટ યભત કે્ષતે્ર ાઈત્કૃષ્ટ્ટ કામચ કયલા ફદર 
ાઇ.વ.૧૯૬૨ ભાાં ‘દ્મશ્રી’ યુસ્કાયથી વન્ભાન કયલાભાાં ાઅવ્યુાં. 

 
 
 
 

* * * 
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૦૮ માર્ચ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા હદન 
 
            ભહશરાઓની સ્લતાંત્રતાને ાઈજલલાન હદલવ એટરે  

૦૮  ભાર્ચ.  સ્ત્રીત્લને  વન્ભાનલાન હદલવ... ફશને-દીકયીઓને  

એભના  ામ્સ્તત્લન  ભશત્તાન  ાશવેાવ  કયાલલાન હદલવ.  

વાંયુ્ ત યાષ્ટ્રવાંઘ દ્વાયા દય લે ૦૮ ભાર્ચન હદલવ આંતયયાષ્ટ્રીમ 

ભહશરા હદન  તયીકે  ભનાલલાભાાં ાઅલ ેછે.  

               પ્રથભ લખત ાઇ.વ.૧૯૦૯ ભાાં વશ્મર ાટી ઓપ  

ાભેહયકા દ્વાયા વભગ્ર ાભેહયકાભાાં ૨૮ પેબ્રાુઅયી એ ભહશરા હદલવ ાઈજલલાભાાં ાઅવ્મ શત. 
આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા હદન ાઈજલલા ાછન મખુ્મ શતે ુસ્ત્રીઓને તેભનુાં ભશત્લ 
વભજાલલાન ાને તેભનાભાાં જાગવૃત રાલલાન છે. ાઅણા ળાસ્ત્ર ણ કશ ેછે, કે જ્માાં 
સ્ત્રીઓને દેલીવભાન ગણી તેભની જૂા કયલાભાાં ાઅલ ેછે, ત્માાં દેલતાઓન લાવ શમ છે. 
સ્ત્રી ાને તેની ભશત્તા વલળ ેઘણુાં રખાયુાં છે. 

      ાઅજની નાયી સ્લતાંત્ર છે. એક વભમે ાફા ભનાતી નાયી શલ ેવફા ફની 
છે. દયેક ક્ષેત્રે ાઅગ યશ ેછે. ાંહડત જલાશયરાર નશરુે કશતેા કે, ‘કાઇણ દેળની 
ભહશરાઓની મ્સ્થવત યથી તભે તે દેળની વાભાજજક ાને ભાનવવક હયમ્સ્થવતનુાં ાનભુાન 
રગાલી ળક છ.’ ાલાચર્ીન યગુભાાં ણ સ્લાભી વલલકેાનાંદ, દમાનાંદ વયસ્લતીજી ાને 
ભશવિ ાયવલિંદ ાઅ ત્રણ વલર્ાયકએ ભહશરા વળમ્્તકયણ, વળક્ષણ ાને લહૈદક વભમભાાં 
ભહશરાઓની ાઅદળચ મ્સ્થવત નુાઃ પ્રસ્થાવત કયલા ય બાય મકુ્ય છે. ફાંગાના વલર્ાયક 
યાજા યાભભશનયામ, ાંહડત ાઇશ્વયર્ાંદ્ર વલદ્યાવાગયથી રાઇ ાનેક વલર્ાયકએ નલજાગયણ 
ાથ ેખાવ પ્રમત્ન કમાચ શતા.કાઇણ યાષ્ટ્રના વલકાવભાાં સ્ત્રીઓનુાં મગદાન ણ એટલુાં જ 
ભશત્લનુાં છે. ાઅજે સ્ત્રીઓ પ્રેન ર્રાલ ેછે, ફવ ર્રાલ ેછે,કોયેટ કાંનીઓ ર્રાલ ેછે, 
હપર્લભ ફનાલ ેછે ાને દેળ સદુ્ધાાં વપતાલૂચક ર્રાલ ેછે. ાઅજના ાઅ ફદરતા જભાનાભાાં 
સ્ત્રી એક વફ તસ્લીય તયીકે ાઈબયી યશી છે. જ કે શરુ્ ણ ાઅણા દેળભાાં ઘણી 
જગ્માઓએ સ્ત્રીઓને રાઇને એજ હયલાજ ાને ભાન્મતાઓ છે. ાઅધવુનક યગુભાાં દેળ ાને 
દુવનમાના વલચવ્માી વલકાવ ભાટે સ્ત્રીઓની ભશત્તા વભજલી જ યશી.  
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૦૯ માર્ચ ઝાકીય હવેુન 
 

    બાયતના પ્રવવદ્ધ તફરાલાદક ઝાકીય  
હવેુનન  જન્ભ  ૦૯ ભાર્ચ,  ૧૯૫૧ ના યજ 

મુાંફાઇભાાં  થમ શત.  ભાત્ર ૧૨ લચની ઉંભયે  
ઝાકીય હવેુન એ વાંગીતની દુવનમાભાાં પ્રલેળ કમો.  
ાઇ.વ.૧૯૭૩ ભાાં ઝાકીય હવેુનન પ્રથભ ાઅર્લફભ ‘રીલીંગ ાઇન ધ 
ભૈટેહયમર લર્લડચ’ યરૂ્ થમ. ાઇ.વ.૧૯૭૩ થી ાઇ.વ.૨૦૦૭ સધુી 
ઝાકીય હવેુન એ દુવનમાના અંક દેળભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ કામચિભભાાં 
ાને ાઅર્લફભભાાં તફરા લાદક તયીકે ાઈત્કૃષ્ટ્ટ કામચ કયુું. ઝાકીય 
હવેુન ાઅણા બાયત દેળ ાઈયાાંત વલશ્વના ાનેક દેળભાાં રકવપ્રમ 
કરાકાય છે. 

      ાઇ.વ.૧૯૮૮ ભાાં ઝાકીય હવેુનને બાયત વયકાય દ્વાયા 
‘દ્મશ્રી’ યુસ્કાય ાઅલાભાાં ાઅવ્મ તેભજ ાઇ.વ.૨૦૦૨ ભાાં 
વાંગીતકે્ષતે્ર ાઈત્કૃષ્ટ્ટ વેલા ાઅલા ફદર ‘દ્મભૂણ’ યુસ્કાય 
ાઅલાભાાં ાઅવ્મ શત. ઝાકીય હવેુનને ાઇ.વ.૧૯૯૨ થી 
ાઇ.વ.૨૦૦૯ થી વાંગીતના પ્રવતક્ષ્ટ્ઠત યુસ્કાય ગે્રભી એલડચ 
એનામત કયલાભાાં ાઅવ્મા શતા. 
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૧૦ માર્ચ ાઈડુી યાભર્ાંદ્ર યાલ 
 

              બાયતીમ  ાલકાળ  લૈજ્ઞાવનક  ાને ાઇવયના  
ભતૂલૂચ ાધ્મક્ષ તયીકે  યશી ચકેૂરા ાઈડુી યાભર્ાંદ્ર યાલન  
જન્ભ ૧૦ ભાર્ચ, ૧૯૩૨ના યજ કણાચટકના ાડભારુાં ગાભભાાં  
થમ શત. ભદ્રાવ યવુનલવવિટીભાાંથી  ાઇ.વ.૧૯૫૧ ભા વલજ્ઞાન  
વલમ વાથે સ્નાતક ણૂચ કમાચ ફાદ ાઇ.વ.૧૯૫૩ ભા ફનાયવ  
યવુનલવવિટીભાાંએભ.એવ ાને ાઇ.વ.૧૯૬૦ ભાાં ગજુયાત યવુનલવવિટીભાાંથી ી.એર્.ડી 
ની દલી પ્રાપ્ત કયી. ત્માયફાદ લધ ુાભ્માવ ાથે તેઓ યદેળ જાઇ ટે્વાવ ાને 
ડરાવ યવુનલવવિટીભાાં ાધ્માક તયીકે કામચ કયુું.  

      ાઈડુી યાભર્ાંદ્ર યાલ ાઇ.વ.૧૯૬૬ ભાાં બાયત યત પમાું ફાદ ‘બોવતક 
ાનવુાંધાન પ્રમગળાા’ ાભદાલાદ ખાતે ાધ્માક તયીકે કામચ કયુું. ાઇ.વ.૧૯૭૨ 
ભાાં બાયતભાાં ાલકાળ વાંળધન વાંસ્થા સ્થાના કયલાની જલાફદાયી તાના વળયે 
રીધી. તેભના ભાગચદળચન શઠે ાઇ.વ.૧૯૭૫ ભાાં પ્રથભ બાયતીમ ાઈગ્રશ ‘ાઅમચબટ્ટ’ 
થી ળરૂાઅત કયતાાં વાંર્ાય ાને શલાભાન વલજ્ઞાન વેલાઓ શતેથુી ૧૮ થી લધ ુ
ાઈગ્રશભાાં વપતા ભેલી. ાઈડુી યાભર્ાંદ્ર યાલ એ ાલકાળ વલજ્ઞાનક્ષેત્રે ાનેક 
વાંળધન કમાચ તેભજ ૩૫૦ થી લધ ુલૈજ્ઞાવનક ાને ટેકનરજી ક્ષેત્રના રેખ પ્રકાવળત 
કમાચ ાને ાનેક સુ્તકનુાં રેખન કયુું છે.  

      ાઈડુી યાભર્ાંદ્ર યાલને બાયત વયકાય તયપથી વલજ્ઞાનક્ષેત્રે ભશત્લણૂચ 
વેલા ાઅલા ફદર ાઇ.વ.૧૯૭૬ ભાાં દ્મભૂણ, ાઇ.વ.૧૯૭૩ ભાાં નાવા દ્વાયા વાંય ુ્ ત 
યાષ્ટ્ર ાભેહયકા દ્વાયા ગૃ ાણર્લભેન્ટ યુસ્કાય,ાઇ.વ.૧૯૭૫ ભાાં ાકાદભી ઓપ 
વામન્વ ાઈયાાંત દેળ-યદેળના ૩૭ કયતાાં લધ ુયુસ્કાય ાને ાનેક યવુનલવવિટી 
તયપથી દલીઓ એનામત કયી વપભાન કયલાભાાં ાઅવ્યુાં છે.  
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૧૧ માર્ચ લી.ળાાંતા 
 
        ગયીફ ાને દદીઓની વેલા કયનાય ડૉ.વલશ્વનાથ ળાાંતાન  

જન્ભ ૧૧ ભાર્ચ, ૧૯૨૭ ના યજ  ર્ેન્નાાઇના  ભાાઇરાયુ ગાભભાાં  

થમ શત.  પ્રાથવભક વળક્ષણ  ર્ેન્નાાઇની  યાષ્ટ્રીમ  કન્માળાાભાાં  

ભેવ્યુાં.  ળાાંતા  નાનણથી જ  ડૉકટય ફનલાની  ાઇચ્છા  શતી.  

તેભણે ાઇ.વ.૧૯૪૯ ભાાં ભદ્રાવ ભેહડકર કૉરેજભાાં સ્નાતક ણૂચ કયુું  

ાને ાઇ.વ.૧૯૫૫ ભાાં તેભણે ાનસુ્નાતક એભ.ડી ણૂચ કયુું.  

        ‘નફેર યુસ્કાય’ ભેલનાય લજૈ્ઞાવનક એવ.ર્ાંદ્રળખેય તેભના ભાભા શતા ાને પ્રવવદ્ધ 
લજૈ્ઞાવનક ાને  નફેર યુસ્કાય વલજેતા  વવ.લી.યભણ  તેભના નાના ના બાાઇ શતા. 
ાઇ.વ.૧૯૫૪ ભાાં ડી.મતુ્તરુક્ષ્ભી યેડ્ડીએ કેન્વય વાંસ્થાની સ્થાના કયી. ૧૩ એવપ્રર,૧૯૫૫ ભાાં 
લી.ળાાંતા કેન્વય વાંસ્થાભાાં વેલા કયલાનાાં શતેથુી જડામા. ાઅ વાંસ્થાભાાં જ લી.ળાાંતા એ દેળની 
પ્રથભ ફા કેન્વય શમ્સ્ટરની સ્થાના કયી.  ગ્રાપમકક્ષાએ જે રક કેન્વયથી ીડામ છે 
તેલા દદીઓ કેન્વયના પ્રથભ સ્ટેજભાાંથી વનદાન ભાટે કામચ ળરૂ કયુું. તભાકુને કાયણે રુુને 
કેન્વય થતાાં જ લી.ળાાંતાએ વ્મવનમમુ્્ત કયાલલા શતેથુી હકરવનકની સ્થાના કયી. વલવલધ 
પ્રકાયના કેન્વયને વનમાંત્રણભાાં રાલલા લી.ળાાંતાએ ાનેક પ્રમાવ કમાચ.  ાનેક પ્રમગ ફાદ 
લી.ળાાંતાને ભેર હયણાભ તેભણે આંતયયાષ્ટ્રીમ ભેહડકર જનચરભાાં પ્રકાવળત કમાચ ાને 
ાઇ.વ.૧૯૭૫ ભાાં બાયતભાાં પ્રથભ ‘કેન્વય વાંળધન ાને વાયલાય કેન્દ્ર’ ની સ્થાના કયી.  

ાઇ.વ.૧૯૮૪ ભાાં ાઅ વાંસ્થાને કૉરેજનુાં નવુાં સ્લરૂ ાઅપ્યુાં ાને કેન્વય ક્ષેતે્ર કામચ કયતાાં 
ડૉકટયને તારીભ ાઅલાનુાં ળરૂ કયુું શત ુાં. ાઇ.વ.૨૦૦૦ ભાાં બાયતભાાં પ્રથભ કેન્વય 
શમ્સ્ટરની સ્થાના કયી. લી.ળાાંતાએ તફીફી ક્ષેત્રે ાદ્ભુત વેલા ાને વાંળધન કયલા ફદર 
ાઇ.વ.૧૯૮૬ ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા દ્મશ્રી, ાઇ.વ.૨૦૦૫ ભાાં દ્મભૂણ ાને યેભન ભેગ્વેવે 
યુસ્કાયથી વન્ભાન કયલાભાાં ાઅવ્યુાં. લી.ળાાંતા ‘વલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંસ્થા’ ના વરાશકાય 
વવભવતના વભ્મ શતા. 
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૧૨ માર્ચ શી 
 

        દય લે  પાગ  ભાવની  નુભના  

હદલવે ાને ભાર્ચ ભહશનાભાાં  રકવપ્રમ હશન્દુ  

તશલેાય શી  ભનાલલાભાાં ાઅલે છે.  શી  
ાને  ધેુટી ભાત્ર  બાયતભાાં જ નશીં  ાન્મ  

દેળભાાં ણ ાઈત્વાશ ાને ાઈર્લરાવથી ભનાલલાભાાં ાઅલે છે. શીને 
‘યાંગન તશલેાય’ ણ કશલેામ છે. ગજુયાત ાને ખાવ કયીને 
વોયાષ્ટ્રભાાં શીને ‘હતુાવણી’ થી ઓખલાભાાં ાઅલે છે. શીના 
ફીજા હદલવ ધેુટીને ‘ડલ’ કશલેાભાાં ાઅલે છે. લચન ાઅ 
વભમ એટરે લવાંતાઊતનુા લધાભણાન વભમ. શીને ‘દરમાત્રા’ 
કે ‘લવાંતત્વલ’ તયીકે ણ ઓખલાભાાં ાઅલે છે.  

       શીના હદલવભાાં ઘણાાં વલસ્તાયભાાં ગાભ રક 
લાજતે ગાજતે ગાભભાાં ફધી ળેયીઓભાાં પયીને શી ભાટેન પા 
ાઈઘયાલલા નીકે છે, ાઅ રકને ઘેયૈમાઓ કશલેામ છે. વાાંજે 
ગાભના ાદય કે મખુ્મ ર્ક જેલાાં સ્થાન ય છાણા, રાકડાની 
‘શી’ ખડકીને શી પ્રગટાલલાભાાં ાઅલે છે.  
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૧૩ માર્ચ વલરામત ખા 
 

             બાયતના પ્રવવદ્ધ વવતાયલાદક વલરામત ખા  

ન જન્ભ ૨૮ ઓગસ્ટ, ૧૯૨૮ ના  યજ ફાંગાભાાં  

થમ શત. વલરામત ખા ના વતા ાઇનામત હવુૈન  

ખા શરેા ાઈસ્તાદ  ાઆભદાદ હવુૈન ખા  ણ પ્રવવદ્ધ  

વવતાયલાદક શતા. ાઈસ્તાદ વલરામત ખા એ વાંગીત  

વળક્ષણ તેભના વતા ાવેથી ભેવ્યુાં. વો પ્રથભ તેભણે વવતાયના જડીના 
તાય ૈકી એક તાય કાઢી એક ાંર્ભ સ્લયન તાય જડય. શરેા તેભના 
વવતાયભાાં કુર ાાંર્ તાય શતા ાને ત્માયફાદ એક લધ ુતાય જડતા કુર 
છ તાય થાઇ ગમા.  

    ાઈસ્તાદ વલરામત ખા એ પ્રવવદ્ધ ાનેક હપર્લભભાાં વ ાંગીત ાઅપ્યુાં 
છે. વવતાય લાદક ાને વ ાંગીત ક્ષેત્રે ાદ્ભુત વેલા ાઅલા ફદર બાયત 
વયકાય દ્વાયા ાઇ.વ.૧૯૬૪ ભાાં ‘દ્મશ્રી’ ાને ાઇ.વ.૧૯૬૮ ભાાં ‘દ્મવલભૂણ’ 
યુસ્કાયથી વપભાવનત કયલાભાાં ાઅવ્મા શતા. તેભની કરાના વપભાનભાાં 
યાષ્ટ્રવત પખરુદ્દીન ારી ાશભદ એ તેભને “ાઅપતાફ એ વવતાય” નુાં 
વપભાન ાઅપ્યુાં શત ુાં. ાઅ વપભાન ભેલનાય એકભાત્ર વવતાયલાદક છે. ૧૩ 
ભાર્ચ,૨૦૦૪ ના યજ કેન્વયની ણફભાયીની કાયણે વલરામત ખા એ અંવતભ 
શ્વાવ રીધા. 
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૧૪ માર્ચ ાઅર્લફચટ ાઅાઆન્સ્ટાાઆન 
 
                       વાેક્ષલાદના  ળધક ાઅર્લફટચ  ાઅાઆન્સ્ટાાઆનન જન્ભ  

૧૪ ભાર્ચ, ૧૮૭૯ ના  યજ જભચનીના લટચપફગચ પ્રાાંતના ાઈર્લભ ગાભે  

થમ  શત.   ાઇ.વ. ૧૮૮૦ ભાાં   તેભના  વતાએ  પયવુનક  ખાતે   

ાઇરકે્્રક વાધનની પે્ટયી સ્થાી એટર ેહયલાય વાથે તેઓ સ્થામી  

થમા. ાઅાઆન્સ્ટાાઆને  કેથણરક  એરીભેન્ટયી  ળાાભાાં ાભ્માવ કમાચ ફાદ  

ર્લયડુીર્લડ જીપનેવળમભભાાં ભાધ્મવભક વળક્ષક ભેવ્યુાં. ળાાનાાં ાભ્માવભાાં  

તેઓ કાર્ા શતા. ાઅાઆન્સ્ટાાઆનને તેભના વતા ાઇરકે્્રક એન્ન્જવનમય ફનાલલા ભાગતા શતા. 
ાઇ.વ.૧૮૯૫ ભાાં ાઅાઆન્સ્ટાાઆન મ્સ્લવ પેડયર ણરટેકનીકભાાં દાખર થલા હયક્ષા ાઅી યાંત ુ
વપ થમા નહશ. ાઇ.વ.૧૮૯૬ ભાાં ાઅાઆન્સ્ટાાઆને મ્સ્લવ ભેતયુાભા હપઝી્વ ાને ગણણતની 
હયક્ષાઓ વાયા ભાકચવ વાથે ાવ કયી ાને ઝુહયક ણરટેકનીકભાાં હપઝી્વ ટીણર્િંગ હડપ્રભાાં 
દાખર થમા.  

            ાઅાઆન્સ્ટાાઆનને પ્રપેવયની નકયી ભી નહશ યાંત ુેટન્ટ ઓહપવભાાં કાયકુન તયીકે 
જડામા. ાશીં કાભ ઓછાં શલાથી પાજર વભમભાાં વાંળધન ળરૂ કમાચ. તેભને ભાત્ર કાગ ાને 
ેમ્ન્વરની જ જરૂય શતી. ાઇ.વ.૧૯૦૫ ભાાં વાેક્ષલાદની વથમયી યરૂ્ કયી વલજ્ઞાન જગતને 
શર્ભર્ાલી નાખ્યુાં. તેભણ ેવલખ્માત વલજ્ઞાની ન્યટૂનના વવદ્ધાાંતને ડકામાચ શતા. ભટાબાગનાાં 
લૈજ્ઞાવનક તેભની વથમયી વભજી ળક્યા નશતા.ાઇ.વ.૧૯૦૦ ભાાં તેભણ ેએક પ્રવતક્ષ્ટ્ઠત વલજ્ઞાન 
ભેગેઝીનભાાં વનફાંધ રખ્મ ાને ખ્માવત ભેલી. તેભણ ેઝુહયર્ યવુનલવવિટીએ ી.એર્.ડી ની 
હડગ્રી ણ ાઅી. ૨૬ લચની લમે તેઓ વલશ્વના ાગ્રણી લૈજ્ઞાવનક ફની ગમા ાને ફનચ 
યવુનલવવિટીભાાં ાઇરે્ રડામનેવભક વલબાગભાાં પ્રપવય ફની ગમા.  

        ાઇ.વ.૧૯૧૪ ભાાં જભચનીની કૈઝય વલર્લશભે વાંસ્થાભાાં જડામા. ાઇ.વ.૧૯૧૯ ભાાં 
ણિહટળ ભેગેઝીન ધ ટાાઆપવભાાં તેભના મગદાનને વલજ્ઞાન જગતભાાં િાાંવતકાયી ગણાવ્યુાં ાને 
તેભના વાેક્ષલાદને વભગ્ર વલશ્વ ેસ્લીકામો. ાઇ.વ.૧૯૨૧ ભાાં તેભને હપણઝ્વનુાં નફરે ાઇનાભ 
એનામત થયુાં. ાઇ.વ.૧૯૫૫ ભાાં ૧૮  એવપ્રર એ ભશાન લૈજ્ઞાવનક ાઅાઆન્સ્ટાાઆન એ જગતને 
ારવલદા કયુું. 
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૧૫ માર્ચ આંતયયાક્ષ્ટ્રમ ગ્રાશક ાવધકાય હદન 
 

                 ‘જાગ ગ્રાશક જાગ.’ 
         ૧૫ ભી ભાર્ચ એટરે આંતયયાક્ષ્ટ્રમ ગ્રાશક  

ાવધકાય હદન  તયીકે  ાઈજલામ છે.  ાઅજે બણેરા- 

ગણેરા રક ણ ગ્રાશકને ભનાયા ાવધકાયથી  

ાજાણ શલાથી લખતલખત છેતયતા યશ ેછે.  

    ગ્રાશક સયુક્ષા વાંઘ વહશતની વાંસ્થાઓએ હદળાભાાં ાને ાવયકાયક 
ગરાાં બયલા જરૂયી છે. ગ્રાશકના મૂભતૂ ર્ાય શક છે, જેભાાં વરાભતીન 
ાવધકાય, ભાહશતીન ાવધકાય, વાંદગીન ાવધકાય ાને સનુાલણીન 
ાવધકાયન વભાલેળ થામ છે. દય લે ૧૫ વભ ભાર્ચન હદલવ 
આંતયયાક્ષ્ટ્રમ ગ્રાશક ાવધકાય હદન તયીકે ાઈજલામ છે.  

     એક ગ્રાશકના દયજ્જજે પ્રાથવભક જરૂહયમાત પ્રાપ્ત કયલાન, 
વાંદગીન, ભાહશતી ભેલલાન, સયુક્ષાન, યરૂ્ાઅતન, ગ્રાશક વળક્ષણના 
ાને ાઅયગ્મપ્રદ માચલયણની ભાહશતી ભેલલાન ાવધકાય છે.  કાઇ 
વલિેતા ગ્રાશકને લસ્ત ુખયીદલા દફાણ કયી ળકે નશીં, ાઈયાાંત વેલાઓની 
ખાભી વાભે યક્ષણ ાઅવુાં વલિેતાની પયજ છે, તેભાાં ફેદયકાયી ફદર ગ્રાશક 
જ મગ્મ સ્તયે યરૂ્ાઅત કયે ત નકુવાની લતય ભી ળકે છે. 
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૧૬ માર્ચ અંણફકા પ્રવાદ હદવ્મ 
 

    બાયતના પ્રવવદ્ધ વળક્ષણવલદ ાને હશન્દી  

વાહશત્મકાય  અંણફકા પ્રવાદ  હદવ્મન  જન્ભ ૧૬  

ભાર્ચ,૧૯૦૬ ના યજ ભધ્મપ્રદેળના ન્નાભાાં થમ  

શત. એભ.એ  હશન્દી વલમ વાથે ણૂચ કમાચ ફાદ  

અંણફકા પ્રવાદ હદવ્મ ભધ્મપ્રદેળ વળક્ષણ વલબાગભાાં  

વેલાકામચભાાં જડામા. તેઓ અંગે્રજી, વાંસ્કૃત,પાયવી ાને ાઈદુચ  બાાનાાં 
બાાવલદ શતા.  

      અંણફકા પ્રવાદ હદવ્મની રેખનની ાનેક કરાઓભાાં તેભનુાં 
ભશત્લણૂચ મગદાન યશલે ુાં છે. હશન્દી બાાભાાં યર્ેર નાટકભાાં 
‘બાયતભાતા’, ‘ઝાાંવીકી યાણી’, ‘તીન ગ’, ‘કાભધેનુાં’, ‘વનલાચણથ’, 
‘રૂકવહયતા’ લગેયે છે. ભશાકાવ્મ ાને મુ્ તયર્નાભાાં ‘અંતર્જગત’, 
‘યાભદચણ’, ‘વનવભમા’, ‘ ‘ભનલેદના’ ાઈયાાંત ાનેક યર્નાઓ છે. અંણફકા 
પ્રવાદ હદવ્મ સ્મવૃત પ્રવતષ્ટ્ઠા યુસ્કાય જેને ર્ૂાંકભાાં ‘હદવ્મ યુસ્કાય’ ણ 
કશલેાભાાં ાઅલે છે. જે ાઇ.વ.૧૯૯૭ થી ાઅલાભાાં ાઅલે છે. ાઅ યુસ્કાય 
વાહશત્મ વદન-ાણખર બાયતીમ અંણફકા પ્રવાદ હદવ્મ સ્મવૃત વભાયશ દ્વાયા 
ાઅલાભાાં ાઅલે છે. ાઅ યુસ્કાય પ્રવવદ્ધ ગ્રાંથ રેખક, નાટકાય અંણફકા 
પ્રવાદ હદવ્મની સ્મવૃતભાાં ાહશન્દી પ્રદેળના નાટયકાયને ાઅલાભાાં ાઅલે 
છે. અંણફકા પ્રવાદ હદવ્મનુાં ાલવાન ૦૫ વપ્ટેપફય,૧૯૮૬ ના યજ 
હૃદમયગની ફીભાયીને કાયણે થયુાં શત ુાં. 
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૧૭ માર્ચ વાાઇના નેશલાર 
 

         બાયતની સ્ટાય ફડેવભન્ટન ખરેાડી વાાઇના  

નેશલાર જન્ભ ૧૭  ભાર્ચ, ૧૯૯૦ ના યજ શહયમાણા  
યાજ્મના હશવાયભાાં થમ શત. ફાણથી જ વાાઇના  
નેશલારને  ફડેવભન્ટનભાાં  રુણર્ શતી.   ૦૮  લચની  
ઉંભયે તેભણ ેફડેવભન્ટન યભલાનુાં ળરૂ કયુું. ફડેવભન્ટનનુાં  

પ્રાયાંણબક વળક્ષણ શૈદયાફાદના ‘રાર ફશાદુય સ્ટેડીમભભાાં’ કર્ નાની પ્રવાદના 
ભાગચદળચન શઠે ભેવ્યુાં.  

   વાાઇના નેશલાર એ લચ ૨૦૦૫ ભાાં એવળમન વેટેરાાઇટ ફડેવભન્ટન 
રુ્વનમય ર્કે ઓનન ણખતાફ ભેવ્મ. લચ ૨૦૦૫ ભાાં યાષ્ટ્રભાંડ યલુા 
યભતની સ્ધાચભાાં વાત દક જીતલાભાાં વપ યહ્યા. લચ ૨૦૦૬ ભાાં એવળમન 
વેટેરાાઇટ ર્મે્પમનળીભાાં જીત શાાંવર કયી. લચ ૨૦૧૦ ભાાં હદર્લરી ખાતે 
મજામેર એવળમન ર્મે્પમનળીભાાં કાાંસ્મ દક ભેવ્યુાં. લચ ૨૦૧૨ ભાાં રાંડન 
ઓરમ્પકભાાં કાાંસ્મ દક ભેવ્યુાં ાઈયાાંત ઓસ્રેણરમન ઓન સુય વવયીઝ, 
ર્ાાઇના ઓન સુય વવયીઝ,ાઇક્ન્ડમા ઓન સુય વવયીઝ તેભજ લચ ૨૦૧૬ 
ભાાં મજામેર ઓસ્રેણરમન ઓન સુય વવયીઝભાાં વલજેતા યશી ચકૂ્યા છે.  
યભતક્ષતે્રે ાઈત્કૃષ્ટ્ટ કામચ કયલા ફદર બાયત વયકાય દ્વાયા લચ ૨૦૦૯ ભાાં ારુ્ ચન 
યુસ્કાય, ૨૦૦૯-૧૦ ભાાં યાજીલગાાંધી ખરેયત્ન યુસ્કાય ાને લચ ૨૦૧૦ ભાાં 
‘દ્મશ્રી’, લચ ૨૦૧૬ ભાાં ‘દ્મભૂણ’ યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં ાઅવ્મ છે. 
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૧૮ માર્ચ ળવળ કયૂ 
 

           હશન્દી હપર્લભકે્ષત્રના પ્રવવદ્ધ ાણબનતેા  
ળવળ કયૂન જન્ભ  ૧૮ ભાર્ચ, ૧૯૩૮ ના યજ  
કરકત્તાભાાં થમ શત. તેભના વતા   ૃ્ લીયાજ  
કયૂ હપર્લભ  ાઆન્ડસ્રીનાાં  ભશાન ાણબનેતા  શતા.  
ળવળ કયૂને તેભના વતાએ હપર્લભભાાં પ્રેટપભચ રુૂાં ાડ્ુાં. ાણબનેતા 
તયીકેની કાયહકદીની ળરૂાઅત ાઇ.વ.૧૯૬૧ ભાાં મળ ર્યાની હપર્લભ 
‘ધભચતુ્ર’ થી થાઇ.  ળરૂાઅતની હપર્લભભાાં ળવળ કયૂને વનષ્ટ્પતા 
ભી.  

         ળવળ કયૂને વભમ જતા ાનેક હપર્લભભાાં ાણબનેતા તયીકે 
કામચ કયલાન ભક ભળ્મ. ળવળ કયેૂ હપર્લભક્ષેત્રે કુર ૨૦૦ કયતાાં લધ ુ
હપર્લભભાાં ાણબનેતા તયીકે કામચ કયુું શત ુાં. તેભની પ્રવવદ્ધ હપર્લભભાાં 
‘ળવભિરી’, ‘ઘય એક ભાંહદય’ લગેયે છે. ાઇ.વ.૧૯૯૮ ભાાં ‘જજન્ના’ હપર્લભ 
કાયહકદીની અંવતભ હપર્લભ યશી. ળવળ કયૂને હપર્લભક્ષેત્રે ભશત્લણૂચ કામચ 
કયલા ફદર બાયત વયકાયે લચ ૨૦૧૧ ભાાં ‘દ્મભૂણ’ યુસ્કાય 
એનામત કયલાભાાં ાઅવ્મ શત. લચ ૨૦૧૫ ભાાં ળવળ કયૂને 
હપર્લભક્ષેત્રન દાદાવાશફે પાકે યુસ્કાય ાઅલાની જાશયેાત કયલાભાાં 
ાઅલી. 
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૧૯ માર્ચ જે.ફી.કૃરાણી 
 

        બાયતના પ્રવવદ્ધ સ્લતાંત્રતા વેનાની ાને  
યાજનીવતજ્ઞ જીલતયાભ બગલાનદાવ કૃરાણીન   
જન્ભ ૧૧  નલેપફય,  ૧૮૮૮ના યજ શૈદયાફાદ 

ભાાં થમ શત.  જે.ફી.કૃરાણી એ પ્રાયાંણબક  
વળક્ષણ મુાંફાઇભાાં ભેવ્યુાં. એભ.એ સધુી ાભ્માવ નુાની પગ્યુચવન 
કૉરજેભાાં ણૂચ કયુું. કૃરાણીજી એ વળક્ષક તયીકે વ્મલવાવમક 
જીલનની ળરૂાઅત કયી. ાઇ.વ.૧૯૧૨ થી ાઇ.વ.૧૯૧૭ થી 
મઝુફ્પયયુ કૉરજેભાાં અંગે્રજી ાને ાઇવતશાવ વલમનાાં ાધ્માક 
તયીકે યહ્યા. 

   ભશાત્ભા ગાાંધીજી વાથે તેઓ ર્ાંાયણ્મ માત્રા દયપમાન 
વાંકચભાાં ાઅવ્મા. ાઇ.વ.૧૯૨૦ થી ાઇ.વ.૧૯૨૭ સધુી જે.ફી.કૃરાણીજી 
ગજુયાત વલદ્યાીઠના પ્રાર્ામચ તયીકે યહ્યા. ત્માયથી તેઓ ‘ાઅર્ામચ 
કૃરાણી’ નાભથી પ્રવવદ્ધ થમા. જે.ફી.કૃરાણીજી એ ાઈત્તયપ્રદેળભાાં 
‘ગાાંધી ાઅશ્રભ’ નાભની વાંસ્થાની સ્થાના કયી. તેઓ રકવબાના 
વદસ્મ તયીકે યશી ચકૂમા છે. ાનેક આંદરનભાાં બાગ રેલાને કાયણે 
જેરની વજા ણ થમેર છે. દેળની ાઅઝાદીભાાં ભશત્લણૂચ મગદાન 
ાઅનાય ાઅર્ામચ કૃરાણી ૧૯ ભાર્ચ,૧૯૮૨ ના યજ ાલવાન થયુાં. 
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૨૦ માર્ચ ારુ્ ચન ાટલાર 
 

                         બાયતના સ્ટાય ગર્લપ ખેરાડી  

ારુ્ ચન ાટલારન જન્ભ ૨૦ ભાર્ચ, ૧૯૭૩ 

ના યજ વિભ  ફાંગાના  ાઅવનવરભાાં  

થમ શત. ારુ્ ચન ાટલાર બાયતના પ્રથભ  
ગર્લપ ખેરાડી છે જેભણે ય.ુએવ, ી.જી.એ ર્યૂભાાં બાગ રીધ. 
ગર્લપ યભતકે્ષતે્ર એક પ્રપેળનર ખેરાડીના રૂે ાભતૂલૂચ વપતા 
શાાંવર કયી છે. લચ ૨૦૦૩ ભાાં એવળમાાઇ ‘ઓડચય ઓપ ભેયીટ’ 
વલોચ્ર્ સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું શત.ુ ારુ્ ચન ાટલાર વભર્લખાવવિંશ ફાદ 
બાયતના હદ્રવતમ ખેરાડી છે કે જેભણે ‘યયુીમ રુ્ય ઓડચય ઓપ 
ભેહયટ’ જીત્યુાં છે.  

     લચ ૨૦૦૪ ભાાં ય.ુએવ.ી.જી.રુ્ય ભાાં પ્રથભલાય બાગ 
રીધ શત. ારુ્ ચન ાટલારે ાનેક આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ગર્લપભાાં 
વલજેતા થમા છે. જેભાાં ડીવીએભ ઓન (એવળમા), ્રાવવક 
દણક્ષણ ાઇક્ન્ડમા ઓન, વલર્લવ ાઇક્ન્ડમા ઓન(એવળમા), શીય 
શન્ડા ભાસ્ટવચ(એવળમા) ાને સ્ટાય એરામાંવ ઓન (એવળમા), 
કાર્લવચફગચ ભરેવળમાાઇ ઓનભાાં વલજેતા ફન્મા શતા. 
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૨૧ માર્ચ આંતયયાષ્ટ્રીમ લન હદલવ 
 

 ાઅજે ૨૧ વભ ભાર્ચ એટરે કે આંતયયાષ્ટ્રીમ 

લન હદલવ. ાઇ.વ.૧૯૭૨થી ૨૧ ભાર્ચના હદલવે  
વભગ્ર  વલશ્વભાાં  “આંતયયાષ્ટ્રીમ લન હદલવ ” 
તયીકે ાઈજલામ છે. વકૃ્ષ ાઅણાાં વાયા ાને  
વાર્ાાં વભત્ર છે. તે ાઅણને કેટલુાં ફધુાં ાઅે છે.  
ાઅણ ખયાક તેભાાંથી ભે છે, ત ાઅણ પ્રાણલાય ુઓમ્્વજન 
ણ યૂ ાડે છે, ાને વલવલધ ાઈદ્યગભાાં ણ તે લયામ છે ાને 
ાઅખા જીલન દયપમાન વાથ ાઅતાાં જીલન ફાદ ણ રાકડુાં ાઅે છે 
જે ફતણની વાથે અંત્મેક્ષ્ટ્ટ ભાટે ણ લયામ છે.  

    તાંદુયસ્ત માચલયણ ભાટે ૩૩ ટકા ધયતી ય જ ાંગર શલા 
જાઇએ તેની જગ્માએ બાયતભાાં ભાત્ર ૧૩ ટકા ધયતી ય જ તેભનુાં 
ામ્સ્તત્લ ફચ્યુાં છે. જ ાઅણે ાઅજે નશી જાગીએ ત કદાર્ 
ાઅલતીકારનુાં ફાક તેને ભાત્ર ણર્ત્રભાાં જ જાઇ ળકળ.ે ત ાઅજના 
હદલવે ાઅણે વો એક વાંકર્લ કયીએ કે એક વકૃ્ષ જરૂય લાલીશુાં ાને 
તેન ુાં જતન ણ કયીશુાં. જ કાઇ વકૃ્ષ કાતાાં કે નકુવાન કયતાાં 
જાઇએ ત તેભને ાટકાલી તેભને ણ વકૃ્ષનુાં ભશત્લ વભજાલીશુાં. 
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૨૨ માર્ચ આંતયયાષ્ટ્રીમ જ હદન 
 

       દય લે ૨૨ ભાર્ચના હદલવે આંતયયાષ્ટ્રીમ ૨૨ ભાર્ચના  
હદલવને વલશ્વભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ  જ હદન તયીકે ભનાલ ે છે.  
ાઅ હદલવ ાઈજલલા  ાછન શતે ુ રકને ાણી ફર્ાલલા  
ભાટે પ્રેયણા ાઅલાન, જનુાં ભશત્લ વભજાલલાન તેભ જ  
જને  લેડપાત ુાં  ાટકાલલાન છે. લતચભાન  વભમભાાં જ  
વભસ્મા  યજફયજ  વલકટ સ્લરૂ ધાયણ કયી યશી છે,  ત્માયે  
જવ્મલસ્થાન ણ મગ્મ યીતે થામ તે ભશત્લનુાં છે.  

 જવભસ્માઓભાાં ાછત ાથલા દુકા , યૂને કાયણે રીર દુકા , ાણીની 
લશેંર્ણીભાાં થતા વલલાદ , ાણીભાાં ાશનુ્ધ્ધના કાયણે થતા યગ , વલનાળક ત્સનુાભી , 

જભીનનુાં ધલાણ જેલા પ્રશ્ન ાઈકેર ભાાંગી યહ્યા છે બાયત દેળ  ાને એભાાં ણ ગજુયાત 
યાજ્મના કચ્છ , કાહઠમાલાડ, ાઈત્તય ગજુયાતના કેટરાક પ્રદેળભાાં જવભસ્મા (ાછત) 
લો રૂ્ની છે. ાઅ ાઈયાાંત નદી તેભ જ દહયમાહકનાયાની જભીનનુાં ધલાણ તેભ જ 
ખાયાળનુાં પ્રભાણ લધી જવુાં જેલી વભસ્માન ણ ગજુયાત યાજ્મ વાભન કયી યહ્ુાં છે. 
ાઅ ાઈયાાંત નદી તેભ જ દહયમાના ાણીભાાં  છડલાભાાં ાઅલતા કાયખાનાના ગાંદા ાણી 
તેભ જ ગટયના ગાંદા ાણીને રીધે પ્રદુવત  થતા ાણીની વભસ્મા ણ બાયત દેળભાાં 
ઘણી ભટી છે. 

ાઆ. વ. ૧૯૯૩ના લચભાાં  વાંયુ્ ત યાષ્ટ્ર વાંઘની વાભાન્મ વબાએ ,૨૨ ભાર્ચના 
હદલવનેં આંતયયાષ્ટ્રીમ જ હદન ઘવત કયેર છે. કશલેામ છે કે , જેને મખુ એ ાણીને 
વન્મખુ કાયણ કે ભાણવ કે શ ુક્ષી કે ઘયતી યના દયેક વજીલ લસ્તઓુ શ ુતે વકૃ્ષ 
શમ કે લાદીઓ ફધાને તાના વલકાવ ભાટે ાણીની જરૂય ડ ેછે. ભાનલી બજન 
લગય રાાંફા વભમ સધુી જીલી ળકે છે યાંત ુાણી લગય ફેથી ત્રણ હદલવ જીલવુાં 
મશુ્કેર છે. ાઅણા ળયીયભાાં ણ ાવધકાાંળ બાગ ાણી છે. જે જીલન ભાટે ાણી કેટલ ુ
ભશત્લનુાં છે તેની વાણફતી ાઅે છે. તેભ છતાાં ાઅટરા ભશત્લણૂચ ાણી પ્રત્મે ાઅણ 
દૃક્ષ્ટ્ટકણ ખફૂ વાધાયણ ાને ગૈય જલાફદાયી બયેલુાં છે. ગજુયાત ાને થાય જેલા ધણાાં 
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વલસ્તાયભાાં ાઅજે ણ ભહશરાઓના જીલનન ભશત્લણૂચ બાગ ભાત્ર ાણીની વભસ્મા 
શર કયતા જ નીકી જામ છે. ાણીનુાં વ્મલમ્સ્થત ાઅમજન ાને વલતયણ વ્મલસ્થા 
ખફૂ જરૂયી છે. તેથી વાંયુ્ ત યાષ્ટ્ર દ્વાયા ાઅ લચના  આંતયયાષ્ટ્રીમ જ હદલવને "ાણી 
વશકાય'(લટય કઓયેળન) તયીકે ાઈજલલાનુાં નક્કી કયુું છે. માચલયણની જાલણી , 

વલકાવ, વાભાજજક ાને ાઅવથિક વલકાવ , ગયીફી ધટાડા જેલી વભસ્માઓના ાઈકેર ભાટે 
ાણી ખફૂ ાઈમગી ભાધ્મભ છે. વલશ્વભાાં વતત લધી યશરેી લવતી ભાટે ખાઘ ાઈત્ાદન, 

ાઈજાચ, ઔઘણગક ાને સ્થાવનક ાઈમગ ભાટે ાણીની ાઈમણગતા વતત લધી યશી છે. 
ાણીના સ્ત્રત લશેંર્ામેરા છે. તેના વાંર્ારન ને ધ્માનભાાં યાખી લયાળકતાચઓ  લચ્ર્ે 
વશકાયની બાલના ખફૂ જરૂયી છે.  

    વલશ્વભાાં ાણીની વભસ્મા અંગે ાઅણે લાયાંલાય વાાંબતા શાઆએ છીએ. 
બવલષ્ટ્મભાાં વલશ્વ ાણીની ાછતથી ીડાત ુાં શળે એવુાં ાઅણે વભાર્ાયત્રભાાં લાાંર્ીએ 
છીએ ણ ાઅલા વભાર્ાયની ગાંબીયતાને ાઅણે વભજતાાં  નથી. ાઅ લાત જમાયે 
યનુાાઆટેડ નેળન્વ(ય.ુ એન.) કશી ત્માયે લાતને ગાંબીયતાથી રેલાનુાં વલશ્વના દેળએ ળરૂ 
કયુચ છે. યનુાાઆટેડ નેળન્વ-વાંયકુત યાષ્ટ્ર વાંઘ ેવલશ્વને ર્ેતલણી ાઅતાાં જણાવ્યુાં છે કે , 

પ્રલતચભાન વાંજગભાાં વલશ્વના ામકુ પ્રદેળ ાણીની વતવ્ર ાછતથી ીડાાઆ યહ્યા છે. 
ાઅગાભી વભમભાાં ાઅ મ્સ્થવતને લકયતી ાટકાલલા ભાટે ાણીન ફર્ાલ કયલાભાાં નશી 
ાઅલે ત વલશ્વ ભાટે એક ભટી મશુ્કેરી ાઉબી થાઆ ળકે તેભ છે. વલશ્વની ાણીની 
હયમ્સ્થવત અંગેન ાભ્માવ કયીને વાંયકુત યાષ્ટ્ર વાંઘ ેાશલેારભાાં નોંધ કયી છે કે, વલશ્વભાાં 
હદલવેને હદલવે ખયાકની ભાાંગ ાને જની ાછત ાઅલી યીતે જ લધતી જળે ત 
ાઅલનાયા લોભાાં વલશ્વના ામકુ દેળ ખયાક ાને ાણી ભાટે યીતવયના લરખા ભાયતાાં 
શળે. ાઅણી ાણી ભેલલાની ભખૂ શરુ્ ણ પ્રજલન્ર્લરત છે. ાણીની ભખૂન 
જલાામખુી શરુ્ ળાાંત થમ નથી. 
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૨૩ માર્ચ ળશીદ હદન 
 

             ાઅજે ૨૩ ભી ભાર્ચ બાયતભાાં ળશીદ હદન તયીકે ાઈજલલાભાાં ાઅલે છે.  
ાઅઝાદી ભાટે ળશીદ  થનાય  બગતવવિંશને ૨૩ ભી  ભાર્ચના  યજ  પાાંવી  
ાઅલાભાાં ાઅલી શતી. જેથી ાઅ હદલવને  ળશીદ હદન તયીકે ાઈજલલાભાાં  
ાઅલે છે. ભાાઁ બભની ાઅઝાદી ભાટે  ળશીદ થનાયા ાનેક નાભી ાનાભી 
 ળશીદવલયને વ વ વરાભ. ભાતભૃવૂભની સ્લતાંત્રતા જ જેભનુાં જીલનરક્ષ્મ  
શતુાં એ  િાાંવતકાયીઓ  યભ લાંદનીમ  ાને જૂનીર્ છે.  સ્લતાંત્ર બાયતના  
પ્રત્મેક વાંતાનને એભને કૃતજ્ઞતાલૂચક માદ કયલા જાઇએ. એ લીય તાના  
ભાટે ત એક ક્ષણ ણ નથી જીવ્મા. એભણે તાના ાઅયનુી ક્ષણ ક્ષણ ાને ય્તન કણ કણ બાયતભાતાની 
સ્લતાંત્રતાને વભવિત કમાચ. એભનુાં ભશાન , ાઈત્કૃષ્ટ્ટ ાને ાનકુયણીમ મગદાન છે. એભના ભશાન વભચણની  
ાછ વાશવ , ળોમચ ાને ધૈમચ શતાાં. એભણે ાાય કષ્ટ્ટ વશન કમાચ. ણ મખુભાાંથી  લાંદે ભાતયમૌ ાને 
બાયતભાતા કી જમના જમઘ જ નીકળ્મા શતાાં.  
         ાઅઝાદીની રડત ભાટે ળશીદ થનાયા ાનેક યણફાંકાઓને વરાભી ાઅી માદ કયલાન હદલવ 
એટરે ળશીદ હદન. ાઅણા દેળની સ્લયાજ્મમાત્રાના રાાંફાગાાભાાં ાનેક લીય ળશીદ થમા છે. હશિંવક ાને 
ાહશિંવક િાાંવતની રુ્દી રુ્દી રડતભાાં ઘણા લીયએ ફણરદાન ાઅપ્મા. બાયતના ાઈત્તયથી દણક્ષણ ાને લૂચથી 
વિભ છેડા સધુી ાઅઝાદીની રડતભાાં ાનેક નાભી ાનાભી નયફાંકાઓ ાઅઝાદી ભાટે ળશીદ થમા છે. લાત 
કયીએ ગજુયાતના વત્મ ાને ાહશિંવાના જુાયી ભશાત્ભા ગાાંધી શમ કે છી ભશાયાષ્ટ્રના િાાંવતકાયી લાસદેુલ 
પડકે, ાઈત્તય પ્રદેળના યાભપ્રવાદ ણફમ્સ્ભર ાને ાળપાક ાઈર્લરાખાન શમ કે છી બગતવવિંશ, યાજગરુૂ, સખુદેલ, 

ર્ાંદ્ર ળેખય ાઅઝાદ , રારા રજતયામ , યાભ પ્રવાદ ણફસ્ભીર જેલા ાનેક લીયએ દેળની સ્લતાંત્રતા ભાટે 
તાનુાં ફણરદાન ાઅપ્યુાં શત ુાં.વિભ ફાંગાને ત કેભ કયી ભરુામ, િાાંવતકાયીઓન ગઢ એટરે વિભ ફાંગા. 
ાઅ ધયતી ય ાનેક નલરશીમા યલુાનએ તાનુાં ફણરદાન ાઅપ્યુાં. જેભાાં ભાત્ર ૧૯ લચના લમ ધયાલતા 
ખદુીયાભ ફઝ ાને પ્રફુર્લર ર્ાકી જેલા યલુાઓએ ભાાઁ બભભને  મુ્ ત કયાલલા ભાટે શવતાાં ભઢે પાાંવીના 
ભાર્ડ ેર્ડી ગમાાં.  

 ાઇ.વ.૧૮૫૭ ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાં અંગ્રેજની વાભે રડત ાઅનાયા ળશીદલીયને ણ માદ 
કયીએ. ાઅ વાંગ્રાભભાાં પ્રથભ ળશીદ થનાયા ભાંગાાંડ ેશતાાં. ાઅ વભમે દેળના ાનેક યાજા યજલાડાઓ , 

ાભરદાય, જભીનદાય જડામા શતાાં. ાઅ વાંગ્રાભભાાં તાત્માટે , કાનયુના નાના વાશફે ેળલા , ઝાાંવીની 
યાણી રક્ષ્ભીફાાઇ , હદર્લશીના ફશાદુયળાશ ઝપય , ણફશાયના કુાંલયવવિંશ જેલા ાનેક વલયએ અંગ્રેજ વાભે રડત 
ાઅી ળશીદ થમા શતાાં.  ાઅઝાદી ભળ્મા છી ણ ાડળી દેળ એલા ર્ીન ાને ાહકસ્તાનના યધુ્ધ વભમે 
ાને કાયગીરના યધુ્ધભાાં જાનપેવાની કયનાયા ળશીદ થમેરા વૈવનકને ણ વ વ વરાભ. 
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૨૪ માર્ચ આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષમ હદન 
 

           ૨૪ ભી ભાર્ચ  એટરે  આંતયયાષ્ટ્રીમ  

ક્ષમ હદન. ક્ષમ યગ એ બાયતન  વોથી ભટા 
દુશ્ભનભાાંન એક છે. ટીફીની વાભાજજક,ાઅવથિક  
ાવયન  ાભ્માવ  કયલાભાાં ાઅવ્મ શત ાને  
તેનાથી વલગત જાણલા ભી છે કે દય લે ત્રણ રાખ ફાક ાઅ 
યગને કાયણે ાનાથ ફને છે ાને ાઅ યગથી ીહડત એક રાખ 
કયતાાં લધ ુભહશરાઓન તેભન હયલાય ત્માગ કયે છે. 

    ાઇ.વ.૧૮૮૨ ભાાં ૨૪ ભાર્ચના હદલવે ડૉ.યફટચ કર્ 
નાભના તફીફે વો પ્રથભ ક્ષમ યગનાાં જ ાંતઓુ ળધી કાઢયા શતા. 
ાઅથી ૨૪ ભાર્ચના હદલવે આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષમ હદન ાઈજલલાભાાં 
ાઅલે છે. ાઅ હદલવ ાઈજલલાન શતે ુરકને ાઅ યગથી ફર્ાલલા 
ભાટે ક્ષમથી ીડાતા યગીઓને ળધી કાઢી તેભને ભપત વાયલાય 
ભે તેલી વ્મલસ્થા ગઠલલાન છે, જે અંતગચત વનદાન,વલચયને 
ત્માયછી વભમાાંતયે તાવ થામ તેલી મજના વલશ્વ ાઅયગ્મ 
વાંસ્થા દ્વાયા કયલાભાાં ાઅલે છે. 
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૨૫ માર્ચ ગણેળળાંકય 
 

                નીડય  ાને  વનષ્ટ્ક્ષ  ત્રકાય  
ગણેળળાંકય  વલદ્યાથીન  જન્ભ  ૨૬ ઓ્ટફય, 
૧૮૯૦ ના યજ  ાઈત્તયપ્રદેળના પ્રમાગભાાં થમ  
શત. ગ્લાણરમયભાાં પ્રાયાંણબક  વળક્ષણ ભેવ્યુાં ાને  
ાઈદૂચ , પાયવી બાાનુાં વળક્ષણ ભેવ્યુાં. તેઓ કાનયુભાાં  
રકવપ્રમ નેતા, ત્રકાય ને વનફાંધરેખક તયીકે જાણીતાાં શતા. 
ાઇ.વ.૧૯૧૩ ભાાં ઓ્ટફયભાાં ‘પ્રતા’ વાપ્તાહશકનુાં વ ાંાદન કયુું. 

         ગણેળળાંકય વલદ્યાથીએ કવલ પ્રેભર્ાંદની જેભ ાઈદુચભાાં 
રેખનન પ્રાયાંબ કમો. ત્માયફાદ તેભણે હશન્દી બાાભાાં ત્રકાય તયીકે 
કામચ કયુું. ત્રકાયત્લની વાથવાથ તેભણે ‘વયસ્લતી’, ‘કભચમગી’, 
‘સ્લયાજ્મ’ યર્ના કયી. ભાત્ર ૧૬ લચની ઉંભયે તેભણે સુ્તક રખ્યુાં 
શત ુાં.સ્લતાંત્રતા ભાટે તેઓ આંદરનભાાં જડાાઇ વાંઘચ કયતાાં યહ્યા. 
વભાર્ાયત્ર દ્વાયા અંગ્રેજન વલયધ કયતાાં યહ્યાાં. ૧૬ ઓ્ટફય, 
૧૯૨૧ ભાાં તેભને જેરની વજા થાઇ. ગણેળળાંકય વલદ્યાથીનુાં વનધન ૨૫ 
ભાર્ચ, ૧૯૩૧ ના યજ કાનયુભાાં હશિંદુ-મમુ્સ્રભના કભી યભખાણ 
દયપમાન વનવશામ રકને ફર્ાલતા થયુાં શત ુાં. જે ગણેળળાંકય વલદ્યાથી 
હદલવ તયીકે ાઈજલલાભાાં ાઅલે છે. 
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૨૬ માર્ચ ભશાદેલી લભાચ 
 

              હશન્દી બાાના કલવમત્રી ભશાદેલી લભાચન જન્ભ  

૨૬ ભાર્ચ,૧૯૦૭ ના યજ  ાઈત્તયપ્રદેળના પરુખાફાદભાાં થમ  
શત. ભશાદેલી લભાચને ‘ાઅધવુનક કાના ભીયાાંફાાઇ’  તયીકે  
ઓખલાભાાં ાઅલે છે. ભશાદેલી લભાચ છામાલાદ યશસ્મલાદના  
મખુ્મ કવલઓ ૈકીના એક કવલ છે. ાઇ.વ.૧૯૧૯ ભાાં ાર્લશાફાદભાાં  
વળક્ષણ  ભેવ્મા ફાદ ાઇ.વ.૧૯૩૨ ભાાં  ાર્લશાફાદ  યવુનલવવિટીભાાં  
વાંસ્કૃત વલમભાાં એભ.એ ણૂચ કયુું. ાનસુ્નાતક ણૂચ કયુું ત્માાં સધુીભાાં તેભના ફે કાવ્મ 
વાંકરન ‘વનશાય’ ાને ‘ યમ્શ્ભ’ પ્રકાવળત થાઇ ગયુાં શત ુાં. 

      વળક્ષણ ાને વાહશત્મપ્રેભી ભશાદેલી લભાચ નાનણથી જ રેખન પ્રત્મે લધ ુ
રુણર્ શતી. ભશાદેલી લભાચએ ાર્લશાફાદભાાં ‘પ્રમાગ ભહશરા વલદ્યાીઠ’ ની સ્થાના 
કયી. તે વલદ્યારમભાાં તેભણે ાધ્માક તેભજ કુરવત તયીકે કામચ કયુું શત.ુ 
ાઇ.વ.૧૯૩૨ ભાાં ભહશરાઓની મખુ્મ વત્રકા ‘ર્ાાંદ’ ન કામચબાય વાંબાળ્મ. હશન્દી 
બાાના પ્રર્ાય-પ્રવાય શતેથુી પ્રમાગભાાં ‘વાહશત્મકાય વાંવદ’ ની સ્થાના કયી શતી. 
તેભણે ‘વાહશત્મકાય’ વત્રકા ાને ‘યાંગલાણી’ નાટય વાંસ્થાની સ્થાના કયી શતી. 
ભશાદેલી લભાચયણર્ત યર્નાઓભાાં ‘સ્મવૃત યેખા’, ‘ાતીત કે ર્રણર્ત્ર’, ‘શ ૃાંખરા કી 
કડી’ લગેયે છે. 

       ભશાદેલી લભાચને હશન્દી વાહશત્મક્ષેત્રે ાઈત્કૃષ્ટ્ટ વેલા ાઅલા ફદર 
ાઇ.વ.૧૯૫૬ ભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા ‘દ્મભૂણ’ ાને ાઇ.વ.૧૯૬૯ ભાાં ‘વલિભ 
યવુનલવવિટી’ દ્વાયા ડી.રીટની દલી એનામત કયલાભાાં ાઅલી. ‘માભા’ નાભના કાવ્મ 
વાંકરન ભાટે ાઇ.વ.૧૯૮૨ ભાાં વલોચ્ર્ વાહશજત્મક વપભાન ‘જ્ઞાનીઠ યુસ્કાય’ 
એનામત કયલાભાાં ાઅવ્મ તેભજ ાઇ.વ.૧૯૮૮ ભાાં દ્મવલભૂણ યુસ્કાયથી વપભાન 
કયલાભાાં ાઅવ્ય ુશત.ુ 

* * * 

36 PRERNA PATHEY MARCH



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૨૭ માર્ચ વલશ્વ યાંગભાંર્ હદન 
 

 

    વલશ્વ યાંગભાંર્ હદનની સ્થાના  

ાઇ.વ.૧૯૬૧ ભાાં  આંતયયાષ્ટ્રીમ યાંગભાંર્  
વાંસ્થા દ્વાયા કયલાભાાં ાઅલી શતી. યાંગભાંર્  
વાંફાંવધત ાનેક વાંસ્થાઓ ાને વમશૂ દ્વાયા  
ાઅ હદનની વલળે ાઈજલણી કયલાભાાં ાઅલે છે. વલશ્વ 
યાંગભાંર્ હદને વાંસ્કૃવત વલમ ય વલર્ાય વ્મકત કયલાભાાં 
ાઅલે છે. રકની ાઅત્ભછફીની નુાઃ યર્ના ાનબુલ વ્મ્ત 
એકયે છે,વામહુશક વલર્ાયનાાં પ્રવયણભાાં વભાજની ળાાંવત 
ાને વાભાંજ્જસ્મનુાં ભાધ્મભ છે. કાણરદાવ યણર્ત ાણબજ્ઞાન 
ળાકુાંતરભ, ભશન યાકેળનુાં ાાઢન એક હદલવ લગેયે 
જેલાાં શ્રેષ્ટ્ઠ નાટકની શ્રેણીભાાં છે. બાયતભાાં નાટકની 
ળરૂાઅત નીર દચણ, ગામકલાડે યાંગ કડય શત. 
 

* * * 

 

 

 

37 PRERNA PATHEY MARCH



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૨૮ માર્ચ ગરુૂ અંગદદેલ 
 

  ળીખ  ધભચનાાં  હદ્રવતમ ગરુૂ ગરુૂ અંગદદેલ  
ાને ગરુૂ નાનક ફાદ  ળીખના હદ્રવતમ ગરુૂ શતા. 
જેભન જન્ભ ૩૧ ભાર્ચ,૧૫૦૪ ના યજ ાંજાફના  
શહયકે ગાભભાાં થમ શત.  

  ગરુૂ અંગદદેલ ૦૭ વપ્ટેપફય, ૧૫૩૯ થી ૨૮ ભાર્ચ, ૧૫૫૨ 
સધુી ગરુૂ દ ય યહ્યા. ગરુૂ અંગદદેલને ‘રશીણા જી’ કશલેાતા શતા. 
તે ાંજાફી ણરવ ગરુુમખુીના જન્ભદાતા છે. ાઇશ્વયીમ ગણુથી બયયૂ 
ભશાન ાને પ્રબાલળાી વ્મમ્્તત્લના સ્લાભી શતા ગરુૂ અંગદદેલ.  
ગરુુનાનકે તેભના ફાંને તુ્રને છડી ગરુૂ અંગદદેલને ાઈતયાવધકાયી 
તયીકે વનયુ્ ત કમાચ. ગરુૂ અંગદદેલ ગરુૂ નાનક દ્વાયા રેલાભાાં ાઅલેર 
વાત હયક્ષાઓભાાં વપ યહ્યા શતા. ગરુૂ અંગદદેલ ગરુૂ નાનક વાથે 
વાત લચ સધુી વાથે યહ્યા ત્માયફાદ તેભણે ળીખ ધભચની ગાદી 
વાંબાી. તેભણે ખડુય વાશફેન ધભચપ્રર્ાયને મખુ્મ કેન્દ્ર ફનાવ્યુાં ાને 
નાનકદેલની લાણીનુાં રેખન કયુું શત.ુ ગરુૂ અંગદદેલ ૨૮ ભાર્ચ, ૧૫૫૨ 
ના યજ અંવતભ શ્વાવ રીધા. 
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૨૯ માર્ચ બલાની પ્રવાદ વભશ્ર 
 

     હશન્દી બાાના પ્રવવદ્ધ કવલ તથા ગાાંધીલાદી  
વલર્ાયક બલાની પ્રવાદ વભશ્રન જન્ભ ૨૯ ભાર્ચ,  
૧૯૧૩ ના યજ ભધ્મપ્રદેળના ટીગહયમા ગાભભાાં  
થમ શત. પ્રાયાંણબક વળક્ષણ શળાંગાફાદ,નયવવિંશયુભાાં  
ણૂચ કયુું. તેભણે  અંગ્રેજી, હશન્દી ાને વાંસ્કૃત વલમભાાં  
ફી.એ ણૂચ કયુું. બલાની પ્રવાદ વભશ્રએ વળક્ષણ ાઅલા ળાાની 
સ્થાના કયી. ાઇ.વ.૧૯૩૦ બલાની પ્રવાદ વભશ્રએ કાવ્મરેખનની 
ળરૂાઅત કયી શતી.  

  ‘શાંવ’ નાભની વત્રકાભાાં તેભની ાનેક કવલતાઓ પ્રકાવળત 
કયલાભાાં ાઅલી. તેભણે હપર્લભભાાં વ ાંલાદ રેખન કયુું તેભજ ભદ્રાવથી 
મુાંફાઇ ાઅકાળલાણીના વનભાચતા ફની ગમા. હદર્લરી ાઅકાળલાણીભાાં 
ણ તેભણે કામચ કયુું.તેભની મખુ્મ યર્નાઓભાાં ‘ગીત પયળ’, ‘ર્હકત 
શૈ દુાઃખ’, ‘ગાાંધી ાંર્ળતી’, ‘અંધેયી કવલતાએ’ , ‘ વ્મમ્્તગત’ લગેયે 
છે. ાઇ.વ.૧૯૭૨ ભાાં ‘બનુી હાુઇ યસ્વી’ યર્ના ભાટે વાહશત્મ ાકાદભી 
યુસ્કાયની વાથવાથ બાયત વયકાય દ્વાયા ‘દ્મશ્રી’ યુસ્કાય એનામત 
કયલાભાાં ાઅવ્મ શત.  કાવ્મજગતના વવતાયા બલાની પ્રવાદ વભશ્રનુાં 
૨૦ પેબ્રાુઅયી,૧૯૮૫ ના યજ દેશાલવાન થયુાં. 
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૩૦ માર્ચ વવયીર યેડન્્રપ 
 

       ણિહટળ લકીર કે  જેભણે બાયત- 

ાહકસ્તાન વલબાજનની યેખા તૈમાય કયી શતી  
એલા  વવયીર  યેડન્્રપન જન્ભ  ૩૦  ભાર્ચ,  

૧૮૯૯ થમ શત. ૧૪ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ ના યજ  

ાહકસ્તાન યાષ્ટ્ર તયીકે ાને ૧૫ ઓગસ્ટ,૧૯૪૭ ના યજ બાયત 
સ્લતાંત્ર યાષ્ટ્ર તયીકેની જાશયેાત રડચ ભાાઈન્ટફેટન દ્વાયા કયલાભાાં 
ાઅલી શતી. ાઅ વલબાજનને કાયણે બાયતીમ ાઈ-ભશાદ્રીનુાં જ 
નશી યાંત ુફાંગાનુાં ણ વલબાજન કયલાભાાં ાઅવ્યુાં. જે બાયતના 
લૂચ વલસ્તાયભાાં ફાાંગ્રાદેળ તયીકે યાષ્ટ્રન જન્ભ થમ.  

       બાયત-ાહકસ્તાનના વલબાજનની યેખા વનભાચણની 
જલાફદાયી વવયીર યેડન્્રપને વોંલાભાાં ાઅલી શતી. ાઅ યેખા 
ાઅજે યેડન્્રપ તયીકે ઓખામ છે. 
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૩૧ માર્ચ શ્માભજી કૃષ્ટ્ણ લભાચ 
 

          ‘િા ાંવતગરુુ’ તયીકે જાણીતાાં શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચન જન્ભ ૦૪  

ઓ્ટફય ૧૮૫૭ નાાં  યજ કચ્છ – ભાાંડલીના  એક ગયીફ  કુરુ્ાંફભાાં  
થમ શત. શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચએ ૧૮૮૩ ભાાં ઓકવપડચ યવુનલવવિટીભાાં  
ફી.એ ની હડગ્રી પ્રાપ્ત કયનાય  પ્રથભ બાયતીમ શતાાં.  શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ  

લભાચ  ાઅમચવભાજના  સ્થાક   દમાનાંદ વયસ્લતી ાને ફારગાંગાધય  

વતરકથી પ્રબાવલત થમા શતા.  વાંસ્કૃત વળક્ષણ  તેભણે સ્લાભી દમાનાંદ  

વયસ્લતી ાવેથી પ્રાપ્ત કયુું. ૧૮૮૫ ભાાં વાંસ્કૃત વળક્ષણની હડગ્રીની વાથવાથ લકીરાતની દલી 
પ્રાપ્ત કયી. શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચએ એકલાય ણેુભાાં વાંસ્કૃતભાાં એવુાં પ્રબાલી બાણ ાઅપ્યુાં કે ત્માયના 
ઓ્વપડચ યવુનલવવિટીનાાં વ ાંસ્કૃત વલબાગનાાં લડા ભવનમય વલણરમપવે એભને લભાચજીને ઓ્વપડચ 
યવુનલવવિટીભાાં વ ાંસ્કૃતનાાં વશામક ાધ્માકનુાં દ ાઅપ્યુાં. ૧૯૦૫ થી ૧૯૧૦ ભાાં શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ 
લભાચએ ઈંગ્રેન્ડભાાં ‘ધ ાઆક્ન્ડમન વવળમરજજસ્ટ’ ભાવવક વભાર્ાયત્ર ળરુ કયુું ાને યાષ્ટ્રલાદી 
વલર્ાયનાાં પ્રર્ાય ભાટે ઈંગ્રેન્ડભાાં ‘ાઆક્ન્ડમન શાાઈવ’ ની સ્થાના કયી. શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચએ બાયત 
ાઅલીને િાાંવતકાયી છાત્રાઓ ભાટે ‘ાઆક્ન્ડમન શભ રૂયર વવામટી’ ની ળરૂાઅત કયી. 

   વલણરમભ શાટચ  કર્જન લામરીને ગીઓથી લીંધનાય ભદનરાર ઢીંગયા એભના વપ્રમ 
વળષ્ટ્મ શતા. ાઅથી ભદનરારના મતૃ્ય ુછી િાાંવતકાયી છાત્ર ભાટે ‘ઢીંગયા સ્કરયળી’ ળરુ કયી. 
શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચની પે્રયણાથી જ ાઈધભવવિંશ ેજણરમાાંલારા ફાગ શત્માકાાંડ કયનાય જનયર-ઓ-
ડામયન લધ કમો શત. બાયતભાાં થતી ફપફ પ્રવવૃત્તઓભાાં તેઓ વહિમ છે એવુાં ણિટીળ વયકાયને 
જાણ થતાાં જ શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચ ેયીવ જતાાં યહ્યા, ત્માાં ણ એભના ય યાજદ્રશન ાઅય 
રગાડલાભાાં ાઅલતા તેઓ જીનીલા જતા યહ્યા. ભાત્ર ૨૦ લચથી ઉંભયથી જ સ્લયાજ પ્રાન્પ્ત 
પ્રવવૃત્તઓ કયલા રાગ્મા.   ભેમ્્વભ ગકીએ શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચને ‘બાયતના ભેણઝની’ કશીને 
ણફયદાવ્મા શતા. 

    ૩૧ ભાર્ચ ૧૯૩૦ ભાાં તેભણે જીવનલાભાાં દેશ છડય. શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચની અંવતભ ાઇચ્છા 
તેભનાાં ામ્સ્થ બાયતભાાં રાઇ જલાભાાં ાઅલે એ શતી.તેભનાાં મતૃ્યનુા ૭૩ લચ ફાદ ાને સ્લતાંત્ર 
બાયતનાાં ૫૬ લચ ફાદ લચ ૨૦૦૩ ભાાં ાઅણાાં દેળની ધયતી ય રાલલાભાાં શારનાાં લડાપ્રધાન 
શ્રી નયેન્દ્રબાાઇ ભદીજીના ાથાગ પ્રમત્ન ફાદ વપતા ભી છે. ૧૧ પેબ્રાુઅયી ૨૦૧૪ ભાાં 
શ્માભજીકૃષ્ટ્ણ લભાચનાાં ામ્સ્થ ગજુયાત રાલી એભની અંવતભ ાઇચ્છાન વભાદાય કમો. 

* * * 
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સફલ કારકકર્દી તરફ ઉડાન..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

પોલસ : પ્રકાર અને બનળાની પ્રકિયા  
 ધોયણ- ૧૦ અને ૧૨ છી ોરીવ લાર્િક બયતીના વભમે ોરીવ ખાતાભાાં પ્રલેળ ભે છે. જેભાાં 

રયક્ષા અને ળાયીરયક અને ભાનર્વક ક્ષભતાને રક્ષ્મભાાં રઈ વાંદગી થામ છે. 
 જેભ-જેભ વભમ જામ તેભ-તેભ ફઢતી ભે છે. જેભાાં કોન્સ્ટેફર, ોરીવ વફ ઇન્સ્ેક્ટય (PSI) , ડપે્યટુી 

સરુ્પ્રટેન્સડન્સટ ઓપ ોરીવ ( DYSP), સરુ્પ્રટેન્સડન્સટ ઓપ ોરીવ ( DSP),ડપે્યટુી કર્ભશ્નય ઓપ ોરીવ 
(DCP), એડીળનર કર્ભશ્નય ઓપ ોરીવ ( ACP), કર્ભશ્નય ,ડામયેક્ટ જનયર ઓપ ોરીવ( DGP), 
ઈન્સ્ેક્ટય જનયર (IG) .... લગેયે ળશયે અને જજલ્રાને રક્ષ્મભાાં રઈ અનેક પ્રકાયો ડ ેછે. 

 દયેક યાજ્મ ાવે ્ટેટ રયઝર્વડડ ોરીવ (SRP) ણ શોમ છે. જે જરૂયીમાત મજુફ કાભગીયી ફજાલે છે. 
ોરીવે ઉયીના અને ફીજા અનેક પે્રળય લચ્ચે કાભ કયવુાં ડ ેછે. ોતાના કુટુાંફ – રયલાયને ગૌણ 
કયી રદલવે કે યાતે્ર ગભે ત્માયે ખડ ેગે તૈમાય યશવે ુાં ડ ેછે. 

 ોરીવને જોઈને તો બાઈ ફીક રાગે. ણ ર્ભત્રો, ોરીવની ફીક જરૂયી છે. એ ફીક છે તો 
કામદાનુાં ારન અને સયુક્ષા છે. અને તેથી જ વભાજ ળાાંર્તથી જીલી ળકે છે. જયા ર્લચાયો... 
ોરીવ જ ન શોમ તો ?... વભાજની શુાં દળા થામ ? 

 ોરીવને જોઈને તયત જ વરાભ માદ આલે છે. કભયે ટ્ટો, ભાથે ત્રણ ર્વિંશની આકૃર્તલાા 
બફલ્રાલાી ટોી, ખબા ય ્ટાય... ખયેખય ોરીવ એ વયકાયનુાં નાક છે. 

 વૈર્નકો દેળના ફશાયના દુશ્ભનોથી દેળની યક્ષા કયે છે. જમાયે ોરીવ દેળના અંદયના દુશ્ભનો કે 
દેળના દુષ્ટ ભાણવોને કાંટ્રોરભાાં યાખી દેળની અંદયની યક્ષા કયે છે. 

 ોરીવને ખફૂ જ ફેરેન્સવ યાખી કામડ કયવુાં ડે છે. ગેયવાભાજજક તત્લને દાંડ ભે છતાાં વાભાન્સમ 
જનતાને નકુવાન ન થામ, એભ ફાંને ફાજુ ધ્માન યાખવુાં ડે છે. 

 ોરીવ શોવુાં એ એક વાભાજજક જલાફદાયી છે.  

 બાયતના દયેક નાગરયકે કોઈ ગેયવાભાજજક ઘટના ફને ત્માયે કેલી યીતે ોરીવ કામડલાશી કયલી 
તે જાણી જ રેવુાં જોઈએ. 

 ક્યાયેક નજીકના ોરીવ ્ટેળનભાાં જઈ ોરીવ કભડચાયીઓનો રયચમ રેલા જેલો ખયો. 
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
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અભ્યાશક્રમ નોંધ 

માષ ે:  માર્ચ                                                          ધોરણ: ૫ 
 

યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ  
પણૂચ ન થયે 

અભ્યાશ 
નોંધ નક્ષકની શષી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૫     સભુાનવતો     

    અમો બાધંળો શરદારના (કાવ્ય)    

  નળર્ાર નળસ્તાર     

  માર ંનિય ખંી     

 

વિષય :   હહન્દી 
१६     पहेलऱय ां     

  होऱी     

  पत्र-ऱेखन       

     

 

વિષય :   ENGLISH 

6 I studied ‘Helping Hands’     

  Action Words + ed     

 

વિષય :   ગણિત 

૧૫   ખણૂાની રર્ના     

 પનુરાળતચન     

 

વિષય :   સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૧૬  જુઓ, જાણો અને અનભુળો     

 પનુરાળતચન     
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યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂચ ન થયે 

અભ્યાશ 
નોંધ નક્ષકની શષી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૮     સભુાનવત     

  નળર્ાર નળસ્તાર      

    શેળામનૂતિ: રીક્ષક્ષતા      

  પનુરાળતચન     

 
વિષય :   હહન્દી 

७      यह भी एक परीऺ      

  गद्य- समीऺ        

  पद्य - समीऺ        

 
વિષય :   ENGLISH 

5    Unit 5: Fifth of the Sixth       

  My Favourite Bird       

  Letter-Writing      

  Revision      

 
વિષય :ગણિત 

૮    કમ્પ્યટર રરર્ય – ૧     

 પનુરાળતચન     

 

 

અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માષ ે:    માર્ચ                                                        ધોરણ: ૬ 
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વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૮     યાચળરણની જાલળણી     

  પનુરાળતચન     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૧૨    ગુ્ ત શામ્રાજ્ય     

૧૩  ખડં રરર્ય     

 પનુરાળતચન     

 

વિષય : સસં્કૃત 

९  सूक्तयः     

 પનુરાળતચન     
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અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માષ ે: માર્ચ                                                         ધોરણ: ૭ 

 

યનુનટ 
ન.ં 

ાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ પણૂચ ન થયે અભ્યાશ નોંધ નક્ષકની શષી 

વિષય :  ગજુરાતી 
૨૦      ારં્ દાણા     

૨૧  સભુાનવતો     

   ોખીન ક્ષબાડી     

  નળર્ારનળસ્તાર     

  પનુરાળતચન     

 
વિષય :   હહન્દી 

९     समय-स ररणी       

१०   अांद ज अपन - अपन      

  यदद मैं ग ांव क  सरपांच होत  तो...    

  भ व थथ स्पष्टीकरण     

 
વિષય :    ENGLISH 

5    Me too !     

  My Favourite Animal     

  Comprehension      

  Picture Description     
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વિષય :    ગણિત 

૭    કમ્પ્યટૂર રરર્ય- ૨     

 ળૈદક ગક્ષણત     

 
વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૧૧   આણુ ંસયૂચમડંલ     

૧૨  ોવકશ્રેણી – આષારકડી     

૧૩  યાચળરણીય શતંુન     

 
વિષય :  સામાજીક વિજ્ઞાન 

૧૧    ઇશ્વર શાથે અનરુાગ      

૧૨    ખડં રરર્ય     

 

વિષય :  સસં્કૃત 

७    सकू्तयः     
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અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માષ ે: માર્ચ                                                         ધોરણ: ૮ 

 

યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ  પણૂચ ન થયે 
અભ્યાશ 

નોંધ નક્ષકની શષી 

વિષય :   ગજુરાતી 
૨૨    રકસ્શા-ટુર્કા     

  નળર ત્યાગ     

  ર્ાો મલળા જઇએ!     

  મારા નિય નેતા    

  શકં્ષેેખન     

 
વિષય :  હહન્દી 

८      हांसन  मन  है     

९  उऱझन-सुऱझन     

  एक ड कू की आत्मकथ       

  भ व थथ स्पष्टीकरण     

 
વિષય :   ENGLISH 

  5  English Plus     

 
 Aladdin And The Magical 

Lamp   
   

  My Favourite Festival     

 
વિષય :   ગણિત 

૭   રર્નાઓ     

૮  કમ્પ્યટૂર રરર્ય – ૩     
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વિષય :  વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૯    યાચળરણની  જાલળણી     

 પનુરાળતચન     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૧૩  સ્ળતતં્ર ભારત     

૧૪  ખડં રરર્ય: આરિકા અને એનયા     

 નકાપનૂતિ     

 

વિષય : સસં્કૃત 

८  मनुष्यलसांहयोः मैत्री !     

 પનુરાળતચન     
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મલૂ્યાંકન વિશેષ 
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 8  માાલયણની જાલણી 
1. આેરા ૈકી કોણ વજીલ નથી? 
(A) ફતક (B) ગામ (C) ચકરી (D) થ્થય 
2. શ્વવનતુંત્રના યોગો થાલા ભાટે મ ખ્મ કાયણ શ ું? 
(A) અશ દ્ધ શલા (B) અશ દ્ધ ાણી (C) અશ દ્ધ ખોયાક (D) અશ દ્ધ જભીન 
3. માાલયણન ું કય  રયફ આણને આશ્રમસ્થાન રૂ ું ાડે છે? 
(A) જભીન (B) લનસ્વત (C) ાણી (D) શલા 
4. જભીનને વૌથી લધ  પ્રદૂવત કોણ કયે છે? 
(A) કાગ (B) પ્રાણીનાું ભમતૂ્ર (C) પ્રાસ્સ્ટક  (D) ખયેરા ાુંદડાું 
5. ઝાડા, ભયડો કે કભો જેલા યોગો ભાટે જલાફદાય રયફ કય ું છે? 
(A) અશ દ્ધ શલા (B) અશ દ્ધ ાણી (C) અશ દ્ધ જભીન (D) અશ દ્ધ ખોયાક 
6. લાશનોભાુંથી કે ઉદ્યોગોભાુંથી નીકતા ધ ભાડા ળનેે દૂવત કયે છે? 
(A) જભીન (B) ાણી (C) શલા (D) ખોયાક 
7. માાલયણને અવય કયત  ું અજૈવલક રયફ કય ું છે? 
(A) લનસ્વત  (B) સકૂ્ષ્ભ જીલો (C) ાણી (D) પ્રાણીઓ 
8. જભીન ભાટે પામદાકાયક વજીલ કય  છે? 
(A) ગામ  (B) ઘટે ું  (C) ભોય  (D) અવવય ું 
9. શલાને શ દ્ધ કયત  ું ક દયતી રયફ કય ું છે? 
(A) લાશનોના ધ ભાડા (B) પ્રાસ્સ્ટક  (C) સમૂા (D) ાણી 
10. આણા ભાટે જરૂયી ેટ્રોલરમભ, કોરવો, ખનીજો લગેયે ળાભાુંથી ભે છે? 
(A) શલા (B) ાણી (C) જભીન (D) લનસ્વત 
 

 વકૃ્ષોની જાલણી ભાટે આણે શ ું કયવ ું જોઇએ?  
 ઊજાાનો વ્મમ થતો અટકાલલા આણે શ ું કયી ળકીએ?  
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ધોરણ: 6                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 12  ગ પ્ત વામ્રાજ્મ 
1. ચુંદ્રગ પ્ત ફીજાએ ળાની ળરૂઆત કયી? 
(A) ળક વુંલત  (B) ઈસ્લીવન  (C) ગ પ્ત વુંલત (D) વલક્રભ વુંલત 
2. ગ પ્તય ગભાું કમા ભશાન ગલણતળાસ્ત્રી થઈ ગમા? 
(A) બાસ્કયાચામા (B) બ્રહ્મગ પ્ત  (C) લયાશવભરશય (D) આમાબટ્ટ 
3. ગ પ્તલુંળના ક્યા યાજાએ અશ્વભેઘ મજ્ઞ કમો શતો? 
(A) વમ દ્રગ પ્ત  (B) સ્કુંદગ પ્ત  (C) ચુંદ્રગ પ્ત ફીજો (D) શ્રીગ પ્ત 
4. વૌયાષ્ટ્ટ્રના કમા યાજ્મના ળાવકોએ ગ પ્ત વુંલતનો સ્લીકાય કમો શતો? 
(A) લરબી યાજ્મના (B) યાજકોટ યાજ્મના (C) જૂનાગઢ યાજ્મના (D) અભદાલાદ યાજ્મના 
5. વમ દ્રગ પ્ત છી કોણ ગાદીએ આવ્ય ું? 
(A) શ્રીગ પ્ત  (B) ચુંદ્રગ પ્ત ફીજો (C) ચુંદ્રગ પ્ત શરેો (D) વમ દ્રગ પ્ત 
6. ગ પ્તય ગભાું કમા ભશાન ગલણતળાસ્ત્રીએ દળાુંળ દ્ધવત અન ેશનૂ્મની ળોધ કયી શતી? 
(A) બાસ્કયાચામે (B) લયાશવભરશયે (C) બ્રહ્મગ પ્તે  (D) આમાબટ્ટ ે
7. ગ પ્તય ગભાું લશીલટીતુંત્રભાું કોણ કેન્દ્રસ્થાને શત  ું? 
(A)  ત્ર  (B) વેનાવત  (C) પ્રધાન  (D) વમ્રાટ 
8. ભગધભાું ગ પ્તલુંળના સ્થાક ક્યા યાજા શતા? 
(A) વમ દ્રગ પ્ત  (B) શ્રીગ પ્ત  (C) ચુંદ્રગ પ્ત શરેો (D) ચુંદ્રગ પ્ત ફીજો 
9. ચુંદ્રગ પ્ત શરેાએ કઈ વુંલતની ળરૂઆત કયી? 
(A) ળક વુંલત  (B) વલક્રભ વુંલત (C) ઈસ્લીવન  (D) ગ પ્ત વુંલત 
10. નીચેનાભાુંથી પ્રાચીન બાયતના ભશાન લૈજ્ઞાવનક કોણ શતા? 
(A) લયાશવભરશય (B) ફૌદ્ધામન  (C) આમાબટ્ટ  (D) બાસ્કયાચામા 
 

 વમ્રાટ વમ દ્ર ગ પ્ત વલળે ટ ુંકનોંધ રખો 
 ગ પ્તય ગભાું પ્રાદેવળક એકભોનાું લશીલટન ું ભાખ ું કેવ ું શત  ું ?  
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 13 ખુંડ રયચમ : અજામફ ખુંડ એન્ટાકા રટકા અને ઑસ્ટે્રલરમા 
1. થૃ્લીના દલક્ષણ ધ્ર લનો વલસ્તાય કમા નાભે ઓખામ છે? 
(A) શલાઈ ટા ઓ (B) રૉંગ આઇરૅન્ડ (C) આકારટક (D) ઍન્ટાકા રટકા 
2. ઑસ્ટે્રલરમા ખુંડન ું નાભ કોણ ેઆપ્ય ું? 
(A) કૅપ્ટન જેમ્વ કકૂ (B) લાસ્કો-દ-ગાભા (C) યોનાલ્ડ એમનૂ્ડવન (D) રપરન્ડવે 
3. કમા ખુંડભાું છ ભાવની યાત અને છ ભાવનો રદલવ શોમ છે? 
(A) ઑસ્ટે્રલરમા (B) ય યો  (C) ઍન્ટાકા રટકા  (D) એવળમા 
4. વલશ્વની વૌથી ભોટી વીવાની ખાણ કઈ છે? 
(A) કરૂગાડી  (B) કાલરગ કી  (C) કૅરગ રી  (D) બ્રોકન રશર 
5. ઍન્ટાકા રટકા ખુંડને ફીજા ક્યા નાભ ેઓખલાભાું આલે છે? 
(A) ૅગ્વલન ભવૂભ (B) કાુંગાર  ભવૂભ (C) ગ્રાનચાકો ભવૂભ (D) ય કેલરપ્ટવ ભવૂભ 
6. ઑસ્ટે્રલરમાના ભધ્મ બાગભાુંથી ક્ ું વતૃ્ત વાય થામ છે? 
(A) દલક્ષણ ધ્ર લવતૃ્ત (B) ભકયવતૃ્ત  (C) વલષ લવતૃ્ત  (D) કકાવતૃ્ત 
7. ઍન્ટાકા રટકાન ું વલવળષ્ટ્ટ ક્ષી કય ું છે? 
(A) ૅગ્વલન  (B) ળાશમગૃ  (C) ગીધ  (D) ફતક 
8. ન્યઝૂીરૅન્ડની આફોશલા કમા દેળને ભતી આલે છે? 
(A) કૅનેડા  (B) યવળમા  (C) ઇંવરૅન્ડ  (D) નોલ ે
9. ક્યો ખુંડ 'દરયમાઇ જીલોની સ્લગાભવૂભ' તયીકે ઓખામ છે? 
(A) ઑસ્ટે્રલરમા (B) એવળમા  (C) ઍન્ટાકા રટકા (D) ય યો 
10. ઑસ્ટે્રલરમા અન ેઍન્ટાકા રટકા ખુંડના ળોધક કોણ શતા? 
(A) કોરુંફવે  (B) એકેમ નશીં (C) લાસ્કો-દ-ગાભા (D) કૅપ્ટન જેમ્વ કકૂ 
 

 એન્ટાકા રટકા ખુંડની આફોશલા વલળે નોંધ રખો.  
 ઓસ્ટે્રલરમા ખુંડની મ ખ્મ ભૂષૃ્ટ્ટીમ વલળેતાઓ જણાલો.  
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STD : 6                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 4 WILL YOU WAKE UP?  
1. When is the World Environment Day celebrated ? 
(A) 5th January  (B) 5th September   (C) 5th June      (D) 5th March 
2. Mr Mafatlal was a  ______________  man.   
(A) poor   (B) hardworking   (C) rich    (D) lazy   
3. Where did Mr Mafatlal Sit ? 
(A) on a bench (B) on a chair   (C) under a tree  (D) near a tree  
4. What did Mr Mafatlal not like ? 
(A) walk (B) rest  (C) work   (D) sit idle   
5. Where will Mr Mafatlal put the egg ?  
(A) in a basket  (B) on the grass   (C) in a dish     (D) in his pocket  
6. What will come out of the egg ?   
(A) hen  (B) chick   (C) puppy  (D) dog  
7. What will the chick grow into ?   
(A) hen  (B) cock  (C) puppy    (D) dog  
8. Mr Mafatlal will have ______________ cars.  
(A) one  (B) two    (C) three  (D) four  
9. What does Chaganlal call the egg ? 
(A) nice  (B) beautiful    (C) lovely          (D) wonderful   
10. In the end, Mr Mafatlal was ____________ 
(A) sad   (B) happy   (C) rich    (D) poor  
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STD : 6                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 5 FIFTH OF THE SIXTH  
1. Where did the friends meet ? 
(A) near the sea (B) near the pond   (C) near the lake      (D) near the river  
2. Who was missing one day ?   
(A) the crow   (B) the deer   (C) the turtle      (D) the mouse   
3. Where did Mr Mafatlal Sit ? 
(A) on a bench (B) on a chair  (C) under a tree         (D) near a tree  
4. “It’s too late.” Who said this ? 
(A) the crow   (B) the deer   (C) the turtle      (D) the mouse  
5. Who went to find the deer ?  
(A) the turtle   (B) the dove  (C) the crow       (D) the lion  
6. The crow heard the _________ voice.  
(A) turtle’s   (B) deer’s   (C) hunter’s        (D) mouse’s  
7. Who took the mouse to the deer ?   
(A) The crow  (B) The turtle  (C) The hunter         (D) The lion   
8. Where did the hunter put the turtle ?   
(A) net  (B) bag     (C) sack        (D) hand   
9. What did the hunter throw ? 
(A) sack  (B) net    (C) bag               (D) gun    
10. The hunter was ____________ 
(A) clever    (B) smart    (C) foolish          (D) stupid    
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 11 આણ ું સમૂયભ ુંડ 
1. નીચેના ૈકી કન સમૂયભુંડભાું વભાલેળ થત નથી ? 
(A) ગ્રશ  (B) ધભૂકેત  ઓ  (C) તાયાઓ  (D) ઉગ્રશ 
2. કમ ગ્રશ વલાયના તાયા તયીકે ઓખામ છે ? 
(A) ળવન  (B) ધ્ર લ  (C) ભુંગ  (D) શ ક્ર 
3.  1 પ્રકાળલય એટર ેકેટરા કકરવભટય ? 
(A) 9.64x1012 (B) 9.46x1012 (C) 9.46x1210 (D) 9.46x1021 
4. કમા ગ્રશને 'વલાયન તાય' કશ ેછે ? 
(A) ભુંગ  (B) શ ક્ર  (C) બ ધ  (D) ગ ર  
5. સમૂયભુંડન રાર યુંગન ગ્રશ કમ છે ? 
(A) ભુંગ  (B) બ ધ  (C) ગ ર   (D) શ ક્ર 
6. વોથી લધ  ગ ર ત્લાકયણફ કમા ગ્રશન ું છે ? 
(A) ગ રૂ  (B) શ ક્ર (C) ળવન (D) બ ધ 
7. ગ ર  ગ્રશ થૃ્લી કયતાું કેટરા ગણ ભટ છે ? 
(A) 500  (B) 1713 (C) 850 (D) 1317 
8. નીચેના ૈકી કમ ગ્રશ નયી આંખે જઈ ળકાત નથી ? 
(A) શ ક્ર  (B) ભુંગ (C) બ ધ (D) નેપ્ચ ન 
9. ધભૂકેત  ને કમા નાભથી ઓખલાભાું આલે છે ? 
(A) ખયતા તાયા (B)  ૂુંછકડમ તાય (C) અંધાકયમ ગ્રશ (D) વલાયન તાય 
10. કમા ગ્રશની પયત ેસ ુંદય લરમ આલેરા છે ? 
 
ટ ુંકનોંધ રખ. 

 સમૂય.  
 ઉલ્કા અને ઉલ્કાવળરાઓ.  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 12  કશ્રેણી-આશાયકડી 
1. નીચેના ૈકી અજૈવલક ઘટક કમ છે ? 
(A) વવલ ું   (B) લનસ્વત  (C) સકૂ્ષ્ભ જીલ (D) શલા 
2. માયલયણન જૈવલક ઘટક કમ છે ? 
(A) લનસ્વત  (B) શલા  (C) જભીન  (D) ાણી 
3. ઉચ્ચ કક્ષાનાું ભાુંવાશાયી પ્રાણી કઈ કશ્રેણીભાું આલે છે ? 
(A) પ્રથભ  (B) દ્વિતીમ  (C) ચત થય  (D) તતૃીમ 
4. વા કમા પ્રકાયન વજીલ છે ? 
(A) ઉત્ાદક  (B) ળાકાશાયી  (C) વલઘટક  (D) ભાુંવાશાયી 
5. નીચેના ૈકી ભાુંવાશાયી પ્રાણી કય ું છે ? 
(A) ઉંદય  (B) શયણ  (C) દેડક  (D) ઊંટ 
6. પ્રાથવભક બક્ષકભાું નીચેનાભાુંથી કન વભાલેળ થામ છે ? 
(A) વવિંશ  (B) રીરી લનસ્વત (C) શયણ  (D) લાઘ 
7. દ્વિતીમ બક્ષક એટર ેકઈ કશ્રેણી ? 
(A) પ્રથભ  (B) તતૃીમ  (C) દ્વિતીમ  (D) ચત થય 
8. વજીલ આશાયની ફાફતભાું એક્ફીજા વાથે જડાઇન ેજે વાુંક યચ ેછે તેન ેશ ું કશ ેછે ? 
(A) ક ણકડી (B) અલ્ાશાયકડી (C) આશાયકડી  (D) જડાણકડી 
9. ળાકાશાયી (તણૃાશાયી) પ્રાણી કઈ કશ્રેણી યચે છે ? 
(A) પ્રથભ  (B) તતૃીમ  (C) ચત થય  (D) દ્વિતીમ 
10. ભચૂય આશાયકડીભાું પ્રથભ કશ્રેણીભાું નીચેનાભાુંથી કન વભાલેળ થામ છે ? 
(A) ઘાવ  (B) દેડક  (C) તીડ  (D) વા 
 

 માયલયણનાું ક્યા ફે ઘટક છે ? વભજાલ. 
 કઇ એક આશાયકડી વલચાયીને રખ.  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 13  માયલયણીમ વુંત  રન 
1. બાયતન ું 'યાષ્ટ્રીમ પ્રાણી' કને ગણલાભાું આલે છે ? 
(A) લાઘ  (B) વવિંશ (C) શાથી (D) ગામ 
2. નીચેનાભાુંથી કય ું ક્ષી પ્રાણીઓના મતૃદેશન ખયાક તયીકે ઉમગ કયે છે ? 
(A) વાયવ  (B) ઘયાડ (C) ફાજ (D) ગીધ 
3. નીચેના ૈકી સ ુંદય ક્ષી કય ું છે ? 
(A) કાફય  (B) ફાજ (C) દૂધયાજ (D) કમર 
4. દ વનમાન ું વોથી ઊંચ ું વસ્તન પ્રાણી કય ું છે ? 
(A) ઊંટ  (B) શાથી (C) જજયાપ (D) કસ્ત  યીમગૃ 
5. કન ેગ જયાત યાજ્મન ું 'યાજ્મ પ્રાણી' ગણલાભાું આલે છે ? 
(A) લાઘ  (B) ગામ (C) શાથી (D) વવિંશ 
6. નીચેના ૈકી વળકાયી ક્ષી કય ું છે ? 
(A) ફાજ  (B) બ રબ ર (C) ચકરી (D) કબતૂય 
7. બાયતભાું વપેદ લાઘ ક્યાું જલા ભે છે ? 
(A) ગીયન ું જ ુંગર  (B) લેાલદય  (C) કચ્છન ું યણ (D) ભધ્મ પ્રદેળ 
8. જજયાપ ક્યાું જલા ભે છે ? 
(A) બાયત  (B) આકિકા  (C) અભેકયકા  (D) ચીન 
9. નીચેનાભાુંથી કમા ક્ષીને 'ક દયતના વપાઇ કાભદાય' કશ ેછે ? 
(A) વાયવ  (B) ઘયાડ  (C) વભડી  (D) રક્કડખદ 
10. કમા વકૃ્ષના રાકડાભાુંથી 'ટેવનન' નાભન ું દ્રવ્મ કાઢી ળકામ છે ? 
(A) આવારલ (B) ચેય  (C) લડ  (D) નાકયમેી 
 

 માયલયણનાું અવુંત  રનથી કઇ કઇ વભસ્માઓ ઊબી થામ છે ?  
 માયલયણ અને ક દયતી વુંત  રન જાલલાનાું ઉામ.  
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ધોરણ: 7                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 11  ઈશ્વય વાથે અન યાગ 
1. લલ્રબાચામયન જન્ભ કમા યાજ્મભાું થમ શત ? 
(A) યાજસ્થાન  (B) ભશાયાષ્ટ્ર  (C) બફશાય (D) ભધ્મપ્રદેળ 
2. યૈદાવના નાભ ઉયથી કમ ુંથ થમ ? 
(A) ળીખ  (B) જૈન  (C) યવલદાવી (D) ફોદ્ધ 
3. બક્ત કલવમત્રી ભીયાુંફાઈ કના વળષ્ટ્મ ફન્માું શતાું ? 
(A) સ્લાભી યાભાનુંદના (B) ચૈતન્મ ભશાપ્રભ ના (C) યૈદાવના (D) લલ્રબાચામયના 
4. કશિંદ ઓ અને મ વરભાન કને ધાવભિક જીલનન ું એક અંગ ગણતા શતા ? 
(A) રકવેલાને (B) કક્રમાકાુંડને  (C) દાનન ે (D) કીતયનને 
5. ગ ર  નાનકના અન મામીઓ શ ું કશલેામા ? 
(A) ળીખ (B) જૈન (C) ફોદ્ધ (D) બિસ્તી 
6. લલ્રબાચામયન જન્ભ કમાયે થમ શત ? 
(A) ઇ.વ. 1475ભાું (B) ઇ.વ. 1479ભાું (C) ઇ.વ. 1466ભાું (D) ઇ.વ. 1497ભાું 
7. ગ જયાતી બાાના આકદકવલ નયવવિંશ ભશતેાન જન્ભ ક્યા ક ટ ુંફભાું થમ ? 
(A) નાગય (B) ક્ષવત્રમ  (C) એકેમ નશીં (D) બ્રાહ્મણ 
8. વુંત કફીય કમ વ્મલવામ કયતા શતા ? 
(A) લ શાયન  (B) લણકયન  (C) સ થાયન  (D) દયજીન 
9. ચૈતન્મ ભશાપ્રભ ન જન્ભ ક્યાું થમ શત ? 
(A) નલદીભાું (B) નલતીથયભાું (C) નલખુંડભાું  (D) નલધયાભાું 
10. નયવવિંશ ભશતેા કની બક્ક્તભાું તલ્રીન યશતેા શતા ? 
(A) આત્ભજ્ઞાનભાું (B) જ્ઞાનબક્ક્તભાું (C) યાભબક્ક્તભાું (D) કૃષ્ટ્ણબક્ક્તભાું 
 
ટ ુંકનોંધ રખ  

 નયવવિંશ ભશતેા  
 કફીય  
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 12 ખુંડ કયચમ : ઉત્તય અભેકયકા, દબક્ષણ અભેકયકા અન ેય ય 
1. અભેકયકાન ું નાભ કના નાભ ઉયથી ડ્ ું ? 
(A) કક્રસ્ટપય કરુંફવ  (B) અભેકયગ લેસ્ ચી  (C) શને્રી (D) લાસ્ક-દ-ગાભા 
2. 'સ્ટૅચ્ય ૂઑપ બરફટી' કમા ળશયેભાું આલેલ ું છે ? 
(A) રૉવ ઍંજજરીઝ  (B) વળકાગ  (C) લૉવળિંગ્ટન  (D) ન્ય ૂમૉકય 
3. કૅનેડાની ખફૂ ભશત્ત્લની નદી કઈ છે ? 
(A) ભેકેન્ઝી  (B) વભઝૂયી  (C) વેંટ રૉયેન્વ (D) વભવવવવી 
4. બ્રાબઝરના ઉત્તય બાગભાુંથી કય ું વતૃ્ત વાય થામ છે ? 
(A) કકયવતૃ્ત  (B) ભકયવતૃ્ત  (C) વલષ લવતૃ્ત  (D) ઉત્તય ધ્ર લવતૃ્ત 
5. ય .એવ.એ.ના મૂવનલાવી કઈ જાવતની પ્રજા ગણામ છે ? 
(A) અંગ્રેજ  (B) યેડ ઇન્ન્ડમન (C) ઇન્ન્ડમન  (D) ાયવી 
6. િાુંવન ું ાટનગય કય ું છે ? 
(A) ૅકયવ  (B) ફબરિન  (C) રુંડન  (D) ઑસ્ર 
7. યકકઝ લયતભાાભાું વોથી ઊંચ ું ળીખય કય ું છે ? 
(A) સ ીકયમન  (B) ઍરાસ્કા  (C) હ્ય યન  (D) ભૅકેન્ઝી 
8. બ્રાબઝરના દબક્ષણ બાગભાુંથી કય ું વતૃ્ત વાય થામ છે ? 
(A) કકયવતૃ્ત  (B) વલષ લવતૃ્ત  (C) ઉત્તય ધ્ર લવતૃ્ત (D) ભકયવતૃ્ત 
9. ય યભાું કમ દેળ 'વયલયન દેળ' કશલેામ છે ? 
(A) યવળમા  (B) ક્સ્લટ્ઝયરૅન્ડ (C) કપનરૅન્ડ  (D) નલ ે
10. દબક્ષણ ય યભાું કઈ લયતભાા વોથી ભટી અને ઊંચી છે ? 
(A) કાેવથમન(B) આલ્પ્વ(C) એવનાઇન(D) વયેનીઝ 
 
નોંધ રખ 

 ઉતય અભેકયકાની આફશલા.  
 દ.અભેકયકાખુંડના એભેઝન જ ુંગર.  
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STD : 7                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 4 Q FOR YESNOYESNOYESNO   
1. Where is Ketki going ? 
(A) Garden  (B) Market    (C) School   (D) Bus station  
2. Kavita is suffering from ____________ 
(A) stomach-ache    (B) fever     (C) severe cold  (D) tooth-ache   
3. What is Ketki preparing for ? 
(A) Diwali   (B) Navratri   (C) Holi   (D) Janmashtami 
4. What will Ketki buy ? 
(A) jewellery   (B) clothes     (C) chaniya-choli   (D) shoes   
5. Which is a major festival of Gujarat ? 
(A) Diwali   (B) Janmashtami   (C) Holi   (D) Navratri 
6. What does Navratri mean ? 
(A) nine nights (B) ten nights     (C) eight nights  (D) nine days    
7. Which is the folk dance of Gujarat ? 
(A) Bh angra  (B) Lavni   (C) Garba   (D) Tipani   
8. The atmosphere is like a  ___________ 
(A) circus   (B) exhibition  (C) show   (D) fair   
9. Men and Women wear ______________ Gujarati attire. 
(A) new  (B) old  (C) traditional   (D) modern     
10. Navratri is a festival of ______________  
(A) joy and fun (B) joy and friendship  (C) fun and friendship  (D) fun and dance  
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STD : 7                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 5 ME TOO !    
1. What kind of creatures are ants ? 
(A) lazy  (B) hardworking    (C) dumb    (D) big   
2. Where is the food kept ? 
(A) passages     (B) storehouses       (C) anthills    (D) nurseries    
3. Where do the young ants live ? 
(A) storehouses  (B) anthills     (C) passages  (D) nurseries 
4. Where do the ants live ? 
(A) passages     (B) rooms        (C) anthills    (D) nurseries  
5. Where do the soldiers live ? 
(A) barracks    (B) grubs    (C) rooms    (D) passages  
6. The ants’ life is ________________ 
(A) hopeful  (B) joyful       (C) peaceful  (D) sad     
7. Who feeds and cleans the grubs ? 
(A) Soldiers   (B) Queens     (C) Cleaners  (D) Workers   
8. Who guards the grubs ? 
(A) Soldiers   (B) Queens     (C) Cleaners  (D) Workers   
9. Which creature is the ants’ cow ?  
(A) beetle   (B) greenfly   (C) housefly    (D) small ant      
10. The greenfly gives  ______________  
(A) honeydew (B) honey   (C) dew      (D) milk   
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 9 માાલયણની જાલણી 
1. નકાભા પ્રાસ્ટિકન ું શ ું કયલાથી માાલયણભાું પ્રદૂણ ન પેરામ ? 
(A) ગભે તમાું પેંકલાથી (B) વગાલલાથી (C)  ન:વનભાાણ કયલાથી  (D) જભીનભાું દાિલાથી 
2. પ્રદૂણ પેરાલનાય દાથોને શ ું કશલેામ ? 
(A) પ્રદૂવત  (B) પ્રદૂક  (C) પ્રભાણ  (D) વલદૂક 
3. જભીનને વોથી લધ  પ્રદૂવત કયનાય રયફ કય ું છે ? 
(A) કાગ (B) લનટવતના અલળે (C) પ્રાણીના ભમતૂ્ર  (D) પ્રાસ્ટિક 
4. કમ ફામભેરિકર લેટિ ીા યુંગની કચયાેિીભાું એકત્ર કયલાભાું આલે છે ? 
(A) ગ્રવ્ઝ  (B) ડ્રેવવિંગ ભરિરયમલ્વ  (C) લધેર ખયાક  (D) નીિર 
5. કમા કચયાન ું વલઘિન ઝિથી થામ છે ? 
(A) લધેર ખયાક (B) રાકિાના ટ કિા  (C) ધાત  ઓન બુંગાય    (D) યદ્દી કાગ 
6. ઇરેક્ટ્રવનક્ટ્વ લટત  ઓના નકાભા કચયાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) ઇ-ભેઇર  (B) ઇન્લેટિ  (C) ઇ-ધયા  (D) ઇ-લેટિ 
7. ીએચવીન ું રૂ ું નાભ શ ું છે ? 
(A) પ્રભાણ શલે્થ વેન્િય (B) પ્રામભયી શયે વેન્િય (C) પ્રથભા શલે્થ વેન્િય(D) પ્રામભયી શલે્થ વેન્િય 
8. જૈલ-અવલઘિનીમ દાથા કમ ગણી ળકામ ? 
(A) ખાદ્ય દાથા (B) ભમતૂ્ર  (C) રાકડ ું  (D) પ્રાસ્ટિક 
10. પ્રાસ્ટિકન ું વલઘિન થતા આળયે કેિર વભમ રાગે છે ? 
(A) 3-4 અઠલારિમાું (B) 8-10 અઠલારિમાું  (C) 8-10 લા  (D) 8-10 રાખ લા 
  
 

 પ્રદ ણ એિરે શ ું ? પ્રકાય જણાલ.    
 પ્રાસ્ટિકન લધ  િત ઉમગ માાલયણને પ્રદૂવત કયે છે. વભજાલ.  
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ધોરણ: 8                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 13 ટલતુંત્ર બાયત 
1. ભદ્રાવ યાજ્મભાુંથી ક્યા અરગ યાજ્મની યચના કયલાભાું આલી ? 
(A) શૈદયાફાદની (B) કણાાિકની  (C) ભૈસયૂની  (D) આંધ્ર પ્રદેળની 
2. ટ ાગીઝ બાયતના ક્યા ળશયેને ટ ાગીઝ વામ્રાજ્મન ું પ્રવતક ભાનતા શતા ? 
(A) દીલન ે  (B) ગલાને  (C) ૉંરિચેયીને  (D) દભણને 
3. ગ જયાત યાજ્મના પ્રથભ મ ખ્મભુંત્રી કણ શતા ? 
(A) રશતેન્દ્રબાઇ દેવાઈ (B) િૉ. જીલયાજ ભશતેા (C) ઘનશ્માભબાઈ ઓઝા (D) ફલુંતયામ ભશતેા 
4. 'યાજ્મ  નયાચનાુંચ'ના અધ્મક્ષ કણ શતા ? 
(A) અબ ર પઝર (B) કે.એન.ાવનકય  (C) પઝરઅરી (D) હ્રદમનાથ ક ુંઝર  
5. બાયત ેઆઝાદી છી કેલી વ્મલટથા ટલીકાયી છે ? 
(A) વુંઘીમ  (B) પ્રમ ખળાશી  (C) એકતુંત્રી  (D) વભતુંત્રી 
6. ભદ્રાવ યાજ્મભાુંથી કઈ બાાના રકએ અરગ થલા ભાિે ઉગ્ર આંદરન કય ું ? 
(A) તેલ ગ  બાાના (B) બજ યી બાાના (C) તવભર બાાના (D) ભરમારભ બાાના 
7. ઇ.વ. 2010ભાું ગ જયાતને ચાવ લા ણૂા થતાું આ લાને ળાના તયીકે ઊજલલાભાું આવ્ય ું ? 
(A) ટલર્ણિભ ગ જયાત (B) રશયક ગ જયાત (C) ળતાબ્દી ગ જયાત   (D) યજત ગ જયાત 
8. ગ જયાત યાજ્મના પ્રથભ યાજ્માર કણ શતા ? 
(A) ભશેંદી નલાઝજ ુંગ  (B) કે. કે. વલશ્વનાથન  (C) વનતમાનુંદ કાનનૂગ (D) િૉ. શ્રીભન્નાયામણ 
9. ભશાગ જયાત ચલના નેતા કણ શતા ? 
(A) યત  બાઇ અદાણી (B) ભયાયજી દેવાઈ  (C) યવલળુંકય ભશાયાજ (D) ઇન્દ રાર માર્િક 
10. ગ જયાત યાજ્મન ું ઉદ્ઘાિન કના શટત ેકયલાભાું આવ્ય ું ? 
(A) યવલળુંકય ભશાયાજના (B) યત  બાઇ અદાણીના (C) ઇન્દ રાર માર્િકના (D) બ્રહ્મક ભાય બટ્ટના 
 

 ભશા ગ જયાત ચલ વલળે ટ ુંકનોંધ રખ  
 બાયતની શારની મ ખ્મ વભટમાઓ કઇ કઇ છે ?  
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 14 ખુંિ રયચમ : આરિકા અને એવળમા 
1. આરિકાની રગબગ ભધ્મભાુંથી કય ું અક્ષાુંળવતૃ્ત વાય થામ છે ? 
(A) ભકયવતૃ્ત  (B) કકાવતૃ્ત  (C) વલષ લવતૃ્ત  (D) દર્ક્ષણ ધ્ર લવતૃ્ત 
2. કમ દેળ તેના પ્રાચીન વયાવભિ અને સ્ટપિંક્ટ્વ ભાિે જાણીત છે ? 
(A) ઇંગ્રૅન્િ  (B) ઇયાક  (C) ઇજજપ્ત  (D) ઇયાન 
3. એવળમાની વોથી રાુંફી નદી કઈ છે ? 
(A) માુંગતવેક્યાુંગ (B) રીના  (C) વવિંધ    (D) શલાુંગશ 
4. આરિકાની કઈ નદી વલશ્વભાું વોથી રાુંફી છે ? 
(A) કૉંગ  (B) ઝાુંફેઝી  (C) નાઈર  (D) નાઈજય 
5. નીચેનાભાુંથી કય ું વયલય દ વનમાભાું વોથી ભટ ું છે ? 
(A) એયર વમ દ્ર (B) કાસ્ટમન વમ દ્ર  (C) ફાઇકાર વયલય   (D) વલક્ટ્િરયમા વયલય 
6. આરિકા અને ય યની લચ્ચે કમ વમ દ્ર આલેર છે ? 
(A) ભભૂધ્મ  (B) અયફ  (C) કા  (D) યાત 
7. વલશ્વભાું કય ું વયલય ભીઠાું ાણીન ું વોથી રાુંબ ું વયલય છે ? 
(A) સ ીરયમય  (B) વભવળગન  (C) ફાઇકાર  (D) િાુંગાસ્ન્મકા 
9. નાઈર નદીના રકનાયે કઈ ભશાન વુંટકૃવત વલકાવ ાભી છે ? 
(A) ભશેં જ દિની (B) વભવયની  (C) શિપ્ાની  (D) ચાઇનીઝની 
10. કમા ભવૂભખુંિભાુંથી કકાવતૃ્ત, વલષ લવતૃ્ત અને ભકયવતૃ્ત ત્રણેમ વાય થામ છે ? 
(A) ય ય  (B) એવળમા  (C) ઉત્તય અભેરયકા (D) આરિકા 
 
નોંધ રખ  

 આરિકાખુંિની આફશલા અને લનટવત.  
 એવળમાખુંિની વલળેતાઓ.  
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STD : 8                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 4  TELL ME WHY ?   
1. What is celebrated on 28th February ?  
(A) World Maths Day       (B) World Science Day   
(C) World Geography Day              (D) World History Day  
2. Kartik was interested in ________________ section. 
(A) Agriculture (B) Environment  (C) Health  (D) Science   
3. How many sections are there at the exhibition ? 
(A) one   (B) two   (C) three   (D) four  
4. How tall is a bamboo plants ? 
(A) Eighty feet or more (B) Eight feet or more (C) Three feet or more  (D) Thirty feet or more  
5. What is the title of Vasant’s project ?  
(A) Bamboo is the best     (B) Banana is the best 
(C) Bamboo and banana are the best  (D) Bamboo and banana are the better 
6. The bamboo stem is _________ between the joints.  
(A) broken     (B) soft    (C) hollow   (D) hard  
7. Which part of banana tree is not important ?  
(A) roots   (B) leaves   (C) flowers    (D) trunk   
8. We can make saris from banana ________________ 
(A) leaves  (B) fibres   (C) roots  (D) trunk   
9. Anjana’s project is about ______________ 
(A) Health is Wealth   (B) Health is Happiness   
(C) Happiness is Wealth    (D) Wealth is Health  
10. ______________ add flavour to a dish.  
(A) Trees and flowers    (B) Trees and leaves     
(C) Herbs and plants      (D) Herbs and spices   
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STD : 8                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 5  ENGLISH PLUS   
1. Who is a good cook ?  
(A) Dhanush  (B) Raghav  (C) Dhanush’s uncle  (D) Raghav’s uncle   
2. In which class are the boys ?  
(A) VIII  (B) VII    (C) VI    (D) IV 
3. Dhanush and Raghav are ________________ 
(A) in school  (B) at uncle’s house   (C) on the ground    (D) in the garden   
4. Who will help them in getting an account opened ? 
(A) Raghav’s father  (B) Dhanush’s father  (C) Raghav’s uncle   (D) Dhanush’s uncle   
5. It is a ____________ bank. 
(A) cooperative (B) international  (C) Private    (D) nationalized   
6. What was Manubhai reading ? 
(A) book     (B) newspaper    (C) textbook    (D) passbook   
7. What is Manubhai’s blood group ?  
(A) B+   (B) B-     (C) O+       (D) O-   
8. What did the boys watch on TV ?  
(A) serial   (B) news    (C) cartoon show   (D) film show    
9. The snacks were  ______________ 
(A) delicious   (B) tasty   (C) good      (D) not enough  
10. There was ________________ in the newspaper.   
(A) an article  (B) a news    (C) an announcement (D) an advertisement  
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પ્રેરક કથા 
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Story - મગતરાાંએ મહારથીને નમાવ્યો 
એક લખત જગંરના યાજા સ િંહને ભનભા ંઅભબભાન આવ્ય ંકે આ આખા જગતભા ં

ભાયા જેલો ફીજો કોઈ ફભમો નથી. 
એક દદલ  તેને એક ભચ્છય  ાભે ભળ્મો. ભચ્છયને સ િંહના અભબભાનની ખફય હતી. ભચ્છયે 
સલચા્યું કે આજે ભોકો છે. રાલ સ િંહનય ંખોટય ં અભબભાન ઉતારયં . 
ભચ્છયે સ િંહને કહ્ય,ં ‘ઓ લનયાજ, તભાયાભા ંદહિંભત હોમ તો ભાયી  ાથ ેરડલા આલી જાઓ.’ 
લનયાજે જલાફ ન આપ્મો એટરે સ િંહને ખીજલલા રાગ્મો, ‘કેભ ભાયાથી ગબયાઈ ગમાને? 
સ િંહ ફીકણ, સ િંહ ફીકણ.’ 
‘જા, જા, તાયા જેલા જતં ય  ાથ ેકોણ રડે? તાયા જેલા ભગતયા ં ાથ ેરડલાભા ંભાયી ળોબા 
નદહ.’ સ િંહ ેકહ્ય.ં 
ભચ્છય કહ,ે ‘ખોટયં અભબભાન કયલાનય ંયહલેા દો. ખયી દહિંભત હોમ તો  ાભે આલો.’ 
ભચ્છયનય ંભહણેય ં ાબંી સ િંહ તો ભખજામો અને ત્રાડ ાડતો ભચ્છય  ાભે ધસ્મો. ભચ્છય 
ગણગણ કયતો સ િંહના નાકની અંદય જઈ ફેઠો ને તમા ંતેને ચટકા બયલા રાગ્મો. સ િંહ ખફૂ 
ભખજામો. તેણે ોતાના નાક ઉય જંો ભામો. ભચ્છય તો ઊડી ગમો ણ જંો ોતાના જ 
નાક ય રાગ્મો. સ િંહ લધય ભખજામો. પયી ાછો ભચ્છય નાક ય આલી ફેઠો ને લી સ િંહ ે
જંો ભામો. ભચ્છય ઊડી ગમો. પયીથી સ િંહને જ લાગ્્ય.ં નાક તો રાર ચો થઈ ગ્ય.ં 
સ િંહ ગયસ્ ાથી ાગર થઈ ગમો. તેણે ભોટી ત્રાડ ાડી, જંો છાડયો ને છૂડય  ંજોયથી 
ઉછાળ્્ય.ં ણ ેરો ભચ્છય તો હલથેી તેના ભોં ય ફેઠો ને ચટ દઈને કયડયો. 
ધીભેથી તેના કાનભા ંેઠો ને ચટ દઈને કયડયો. ધીભેથી તેના  ૂછંડા ય ફેઠો ને ચટ દઈને 
કયડીને ઊડી ગમો. ભફચાયો સ િંહ! ભચ્છયને બગાડલા છૂડય  ંજોય જોયથી છાડે કે જેથી 
ભચ્છય ભયી જામ ણ થામ ઊંધય.ં છેલટે ોતાને જ લાગે. 
આખયે સ િંહ થાકી ગમો. તેણે ભચ્છયને કહ્ય,ં ‘બાઈ, તાયાથી હય ંહામો. કબરૂ કરયં છ ંકે ત ય ં
ભાયાથી ફભમો છે.’ 
સ િંહને આભ કયગયતો જોઈ ભચ્છયને ખફૂ ભજા ડી. સ િંહને પયતા ંફે ચાય ચક્કય રગાલી 
તે ઊડી ગમો. ભચ્છય ગમો તેથી સ િંહને સનયાતં થઈ. 

 
* * * 
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