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પે્રરણા પાથેય વિશે... 
 

વ્શારા ફાદોસ્તો તથા વહ્રદમી શળક્ષક શભત્રો, 
નલા લષની શબેુચ્છાઓ વાથે,  
નવુું ળૈક્ષણણક વત્ર વપ અને આનુંદભમ યશ ેતેલી પ્રાથષના ....  
 
              'પ્રેયણા ાથેમ' નો નલેમ્ફય ભાવનો અંક શળક્ષણ જગતભાું મકૂતાું અભો આનુંદની 
રાગણી અનબુલીએ છીએ. શલદ્યાથીઓની લમકક્ષાને ધ્માનભાું યાખી ફાકો ાઠ્યપસુ્તક વાથ-ેવાથ ે
ઈતયલાચન, વશ અભ્માશવક પ્રવશૃિ તયપ અણબમખુ ફને તેભજ વશજતાથી શલમલસ્તનેુ આત્ભવાત 
કયે એજ આ ઈ-ભેગેઝીનનુું શાદષ છે. 

ફાકનુું ભન એટરે કુભો છોડ એને જેભ લાલો શોમ તેભ લામ. એટરે કે એના 
ફાભાનવભાું નાનણથી વાયી લાતોનુું વુંસ્કયણ થવુું ખફૂ જરૂયી છે.ધન કયતાું વુંસ્કાય, જડલાદ 
કયતાું આધ્માત્ભલાદ અને સ્લાથષ કયતાું યભાથષનો અંળ તેભાું પ્રગટે તે અશત ભશત્લનુું છે. નલેમ્ફય 
ભાવ ના ઇ-ભેગેઝીનભાું શલદ્યાથીઓ ભાટે દદન શલળેની વાથે જાણલા જેવુું શલબાગભાું આણા 
ગજુયાત યાજ્મની અગત્મની ભાદશતી આલાભાું આલી છે , તેભજ વ્માકયણ દયયમ ણ ઉમોગી 
થળે.  

અભાયો શતે ુું યોજફયોજનાું જીલનભાું ઉમોગી ામાનુું જ્ઞાન આ ઈ-ભેગેઝીન દ્રાયા ફાકો 
સધુી શોંચાડલાનો છે. વાથો-વાથ આચામષશ્રી અને શળક્ષકશભત્રો ભાટે ઉમોગી તો ખરુું જ... 
આનાું સચૂનો વદા આલકામષ છે. 
જમ દશિંદ...જમ જમ ગયલી ગજુયાત. 
અભાયા પ્રમાવને ખયા અથષભાું અથષપણૂષ ફનાલલા વલનેો આબાય ભાનીએ છીએ.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 ગૌયલ ટેર                           નાદશદ ણરગાયી 

            (ભ.શળક્ષક)                             (મખુ્મ શળક્ષક)  
         શ્રી યાબડા પ્રા. ળાા                   શ્રી ચુંદલાણા પ્રા. ળાા  

તા. યાજુરા જી. અભયેરી              તા. ભાુંગયોર  જી. જુનાગઢ 
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 પૌરાણણક ભમૂિ 
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ગ જરાત – ભૌગોણિક તેિજ વ્યહૂાત્િક સ્થાન 
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૦૨  

કેલને્ડર કોલમ 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

  �દવાળ� વેક�શન તાર�ખ: ૨૮/૧૦/૧૬ થી ૧૭/૧૧/૧૬ 

08/11/2016 �કુવાર  ---- �દતીત ય  તાર પ 

21/11/2016 યોમવાર  ય ા ત તર�રામ ય ા ત તર�રા તર�રામ ણા�ર  

26/11/2016 શિનવાર  બાલયપા  બાલયપા�ુ  આતોજન  

   www.edushareworld.in 
 

નવેમ્બર– ૨૦૧૬ 

રિવ યોમ મ ગળ �ધુ ��ુ �કુ શિન 

  
1 
�દવાળ� 

વેક�શન 

2 
�દવાળ� 

વેક�શન 

3 
�દવાળ� 

વેક�શન 

4 
�દવાળ� 

વેક�શન 

5 
�દવાળ� 

વેક�શન 

6 
Holiday 
Sunday 

7 
�દવાળ� 

વેક�શન 

8 
�દવાળ� 

વેક�શન 

9 
�દવાળ� 

વેક�શન 

10 
�દવાળ� 

વેક�શન 

11 
�દવાળ� 

વેક�શન 

12 
�દવાળ� 

વેક�શન 

13 
Holiday 
Sunday 

14 
�દવાળ� 

વેક�શન 

15 
�દવાળ� 

વેક�શન 

16 
�દવાળ� 

વેક�શન 

17 
�દવાળ� 

વેક�શન 

18 
�દતીત ય  

તાર પ  

19 
શાળા યફાઇ 

 

20 
Holiday 
Sunday 

21 
Regular 

Class 

22 
Regular 

Class 

23 
Regular 

Class 

24 
Regular 

Class 

25 
Regular 

Class 

26 
બાલયપા  

 

27 
Holiday 
Sunday 

28 
Regular 

Class 

29 
Regular 

Class 

30 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ નલેમ્ફય  ડૉ. પ્રબા ખેતાન ૧૬ નલેમ્ફય યાષ્ટ્રીમ પે્રસ દદલસ 

૨ નલેમ્ફય મોગેશ્વય દત્ત ૧૭ નલેમ્ફય રારા રજતયામ 

૩ નલેમ્ફય અભત્મૅ સેન ૧૮ નલેમ્ફય જમતંત દરાર 

૪ નલેમ્ફય લાસદેુલ ફલતં પડકે ૧૯ નલેમ્ફય ઇન્દદયા ગાધંી 
૫ નલેમ્ફય ચિત્તયંજનદાસ ૨૦ નલેમ્ફય આંતયયાષ્ટ્રીમ ફા અતધકાય દદલસ 

૬ નલેમ્ફય ડૉ. જીલયાજ ભહતેા ૨૧ નલેમ્ફય સય સી.લી.યાભન 

૭ નલેમ્ફય યાષ્ટ્રીમ કેદસય જાગતૃત દદલસ ૨૨ નલેમ્ફય લીયાગંના ઝરકાયીફાઈ 

૮ નલેમ્ફય તસતાયા દેલી ૨૩ નલેમ્ફય જગદીળિદં્ર ફોઝ 

૯ નલેમ્ફય યાષ્ટ્રીમ કાનનૂી સેલા દદલસ ૨૪ નલેમ્ફય ગરુુ તેગફહાદુય તસિંહ 

૧૦ નલેમ્ફય સયેુદદ્રનાથ ફેનજી ૨૫ નલેમ્ફય સનુીતતકુભાય િેટયજી 

૧૧ નલેમ્ફય અબરુ કરાભ આઝાદ ૨૬ નલેમ્ફય ડૉ.લગીસ કુદયમન 

૧૨ નલેમ્ફય યાષ્ટ્રીમ ક્ષી દદન ૨૭ નલેમ્ફય ઠક્કયફાા 
૧૩ નલેમ્ફય ગજાનન ભાધલ ‘મકુ્તતફોધ’ ૨૮ નલેમ્ફય જ્મોતતફા ફૂરે 

૧૪ નલેમ્ફય ફાદદન ૨૯ નલેમ્ફય જહાગંીય યતનજી તાતા 
૧૫ નલેમ્ફય સાતનમા તભઝાા ૩૦ નલેમ્ફય ઇદદ્રકુભાય ગજુયાર 
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૦૧ નવેમ્બ ડૉ. પ્રભા ખરત 
 

            ભભભ�હન્દભ્રારતરભ લબપધખ્રિખભષ્ધત ક, 

ત્ ષથરષરરભભઅત ભભસમરજસ ધ્ષરભભડૉ. પ્રભા ખરતતનભ 

જનમભ૦૧ભત્ મ્ર,૧૯૪૨ભતરભરનજભથતનભહખન. ષ ષ�રભ 

�ધુત્ધસ�ટદમરભં્શરતશરામરભં તરખષભક  �રભષરદભરક.એચ.ડદભ 

ષ�ુ�. ૧૨ભ્ારતકભ્ત ભખ મ� ભખ મતકભસર�હહતતર રભશરભષરદભ 

્દબકભહખકભઅત ભખ મતકભપથમભષરકતરચતરભનપુ્રખભઅા્રરમરભંપષરધશખભથકભહખક. 

ભભભભભભભભભભભભભતરરદભચ ખતરતરભષરત�મરભંસ�કતભરર ભખ તભષરતરભષરખરભંજભરજર.ં ડૉ.પ્રભ

ા ખરતત ભપધખ્રશરશદભમ�હ રભકરુ ષરરભઅત ભટનરભરસરતરર ટદભએ્નડરથકભસનમરધતખભ

ષર્રમરભંઆકતરભ  . સર�હહતમરભં હત્રટભસ ્ રભઆર્રભ્્ ભષલનકકતભ�હન્દભસ ંથરભ રરરભ

રરર્રધખભહ ખ ભ‘મહરર�ંડખભરર� ુભસરત્ંહતરતતભકરુ ષરરથકભત્રજ્રમરભંઆકતર. આભ

 રરરખંભડૉ.પ્રભા ખરત ભભપ્રભા ખરતભતર નડલશતતકભ થરરતરભષરદ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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૦૨ નવેમ્બ તનગ �રભ્� 
 

ભભભભભભ્રરખકતભત �મરષભમ ડરર  ટભઅત ભરહલ ્રતભ 

તનગ �રભ્�તનભજનમભ૦૨ભત્ મ્ર,૧૯૮૨ભતરભરનજભ 

હ�રતર�રતરભ્�સ્ર ભગરમમરભંથતનભહખન. ૦૮ભ્ારતકભ 

્ત ભતનગ �રભ્� ભતુ ખકતકભ લ્ધત�ગભચર ભુષરદભ્દબકભહખક.  

તનગ �રભભ્�ભ્રરખભભખરતથકભતુ ખકમરભંભમ ડ ભ ખતરરભ 

 કરભરહલ ્રતભ  . સૌથકભરહલ રભંક.સ.૧૯૫૨ભમરભંતનરત  ભત �મરષમરભંભ

્રરખતરભંારશર્રભરબ્ ભષર ંતભમ ડ ભમ શકતનભહખન.હતરર્ર્ભ્ારભ૨૦૦૮ભ

મરભં્ક�જ�ગભત �મરષમરભંરહલ ્રતભનશુક તુમરરલભષર ંતભમ ડ ભમ શકતનભ

હખન. 

ભભભભભભભભભતનગ �રભ્� ભ્ારભ૨૦૧૨ભતરભત �મરષમરભં૬૦ભ�ષ.ગરભ

્જત્ગરમરભંષર ંતભમ ડ ભપરપખભષત�. આભ રરરખંભખ મ� ભએધશતરકભ

રમખનમરભંઅત ષભમ ડ ભમ શકતરભ  . ્ારભ૨૦૧૪ભમરભં�ચકતનતભારખ ભ

તનરત  ભએધશતરકભરમખમરભં૬૫ભ�ષગરભ્જત્ગરમરભંનુ્ �રભમ ડ ભપરપખભ

ષત�. ્ારભ૨૦૧૨ભમરભં‘રર ્ગરબંકભા  રહત’ કરુ ષરરથકભખ મમુભંસમમરતભ

ષર્રમરભંઆક�ુ.ં 
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૦૩ નવેમ્બ અમહતયભસ ત 
 

ભભભભભભભભભભભભભ્રરખતરભર�કખરભંઅથરશરાકભભઅત ભતન્  ભકરુ ષરરભ 

ધ્�ખરભભઅમહતયભભસ તતનભજનમભભ૦૩ભત્ મ્ર, ૧૯૩૩ભતરભરનજભ 

રધ�મભ્ગંરશમરભંશરધંખધતષલખતમરભંએષભ્ગંરશદભ�હન્ુભર�ર્રરમરભં 

થતનભહખન. રધ્નકતરથભટરગનરલભખ મમુભંતરમભઅમહતયભસ તભરરડ�ુભં 

હન્રમુભંષહલ્ રતભ  . (“અમહતય” તનભઅથરભ“અમર”). પરરંર્ષભધશિ�ભ 

ઢરષરમરભંક  �રભષ�ુ�. ૧૯૪૭ભમરભં્રગ રભસમત ભખ મમુભંર�ર્રરભ્રરખમરભંઆક�ુ.ં અમહતયભસ ત ભ

ધ્�-્રખકભ�ધુત્ધસ�ટદભ તુ ભઅત ભપ ધસડલનસકભષૉ  જભષ ષ�રમરભંઅાતરસભષત�. પથમભ્ગરમરભં

પથમભતં્ રભસરથ ભઅથરશરામરભં્ક.એભષ�ુ�. ક.સ. ૧૯૫૬ભમરભંખ તભષલ�મ્જભમજર સતરભ

અધતિભખરદષલભક  ટંરતર. ષલ�મ્જમરભં્દતકટદભષૉ  જમરભંઅથરશરામરભંરકએચડદમરભંપ્ શભમ શકતરભ

્ર્ભખ તભ્ ભ્ારતકભરરભ કભ્રરખભરરખભઆકતર.  

૨૩ભ્ારતકભ મરલભર્્કરુભ�ધુત્ધસ�ટદતરભઅથરશરાભધ્્રગતરભ થરરષભઅત ભઅધતરરષભ

ખરદષલભધત�કુખભષતરર. એમ� ભ્ લતલરભ ષનતનધમકસભઅત ભસનધશત ભચનકસભધથતરદતરભિ  નમરભં

એમતરભજરતતકભ્હવચ�કભષરદભ  . ારસભષરદત ભ્ુષરશભ�ગ ભકષનતનધમષભધથતરદભમરટલભખ તભ

ર�કખરભ  . ખ તભથનમસભ  મનનટભ�ધુત્ધસ�ટદભઅત ભહર્રડરભ�ધુત્ધસ�ટદમરભંકષનતનધમકસભઅત ભ

�ત નસનતદતરભપનતલસરભરહદભક  �રભ  . અમહતય ભસ ત ભધ્�્રતકભધ્ધ્બભ�ધુત્ધસ�ટદતમરથંકભ

ઘ�કભમરત્ભર્્કતભમ શ્કભ  .  

ભભભભભભભભભભભભભ૧૯૯૮ભમરભંષલતર�ભઅથરશરાભમરટલતરભખ મતરભષરતરભમરટલભખ મત ભઆધથ�ષભધ્જરતભ

િ   ભતન્  ભમ મન�રત ભકરુ ષરરથકભત્રજ્રમરભંઆકતર. ૧૯૯૯ભમરભં્રરખતરભંરરર્રધખભ

 રરરભઅરરખરભ્રરખતરભસૌથકભમનટરભતરગ�રષભકરુ ષરરભ્રરખરહતથકભત્રજ્રમરભંઆકતર. 
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૦૪ નવેમ્બ ્રનુ્ લ્ભ્શ્ખંભતડષલ 
 

ભભભભભભભભભભભભભ્રરખતરભઆદભકરધંખ્કરભ્રનુ્ લ્ભતડષલતનભજનમભ 

૦૪ભત્ મ્રભ૧૮૪૫તરભરનજભમહરરરર્તરભભધશરઢન� ભગરમમરભં 

થતનભહખન. ર્�ટશભભસરષરરભભધ્િુ�ભસશાભધ્કનહમુભંસગંિતભ 

ષરતરરભખ તભ્રરખતરભપથમભભકરધંખષરરદભહખર. એષ  ભહરથ ભ 

કરધંખતકભઅ ાભજગર્કભહખક, રનખરતરભધ્ ખરરમરભં�ુ્ રતનત ભ 

ર�ખ્ભષતરર, ખ મતકભમકટ�ગમરભંહરજરદભઆરખર. શાનભારદ્્રભમરટલભરૈસરતકભજરરભ

 ્કભથખકભએટ  ભકતુરતરભમર  ભ�રુરભરકશનત ભહતરભં  ટંભષર્કભરડખક.  

ભભભભભભભભભભભભભ્રનુ્ લ્ભતડષલએભર્ટદશરનભધ્િુ�ભકરધંખતકભખતૈરરદભષર્રભ રરતર. 

ધશ્ર તનભમરગરભઅરતર્કભખ મ� ભઆ�્્રસકતતકભસ તરભસગં�િખભષર્રતનભપરરં્ભ

ષત�.ખ મ� ભક.સ. ૧૮૭૯ભમરભં�ગ જનભધ્િુ�ભધ્કનહતકભઘના�રભષરદ. આભ રરરખંભખ મ� ભ

મહરરરર્મરભંતરદતરદત ભત્�ુ્ રતનભસરથ ભધ્ચરર-ધ્મશરભષ�ુ�ભઅત ભખ મત ભસગં�િખભ

ષર્રતનભપતહતભષત�. મહરરરર્તરભસરખભ�જલ રમરભં્રનુ્ લ્ભતડષલતકભસ તરતનભ

જ્ર્ ખભપ્ર્ભરડ ન. 

ભભભભભભભભભભભભભભ૧૩ભમ , ૧૮૭૯ભએભરર કતરભ૧૨ભ્રરત ભ્ગકચરમરભં�ગ જભઅધબષરરદતતકભ

ચર ખકભમકટ�ગભ્ાખ ભ્રનુ્ લ્ભતડષલભખ તરભસરથકતભસરથ ભહતરભંઆ્કભ�ગ જભ

અધબષરરદતત ભમરતરરભઅત ભસરષરરદભ્તખરનત ભ  ટંદભઆગભ ગર્કભ્દબક. હતરર્ર્ભભ

�ગ જભસરષરરલભ્રનુ્ લ્ભતડષલત ભરષડ્રભ૫૦,૦૦૦ભરધરતરમુભં તરમભરહલરભષરલ ુ.ં ૨૦ભ

સપટલમ્ર,૧૮૭૯ભતરભ�્્સ ભ્ગરથકભધ્રકરુમરભંબરરષડભથકભગક. અત ભએડતભ

� મરભંષરશરરર�કતકભસરભમરટલભમનષ કભ લ્્રતર. � તરભઅહતરચરરનથકભ્કમરરભરડ રભ

અત ભ૧૭ભતલ�આુરદ, ૧૮૮૩ભતરભરનજભશહદ્દત ભ્તરર. 
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૦૫ નવેમ્બ રચ�રંજત્રસ 
 
          લ્શતકભઆઝર્દભઅત ભધ્ષરસતરભકરટરભ લ્શ્શંભુ 

રચ�રંજત્રસતનભભજનમભ૦૫ભત્ મ્ર, ૧૮૭૦ભતરભરનજભ 

ષ ષ�રમરભંથતનભહખન. રચ�રંજત્રસત ભભ નષનભ‘ લ્શ્શં’ુ 

ખરદષલભતશારખર. રચ�રંજત્રસભષન ષ�રતકભપ ધસડલનસકભ 

ષૉ  જમરભંક.સ. ૧૮૮૦ભભમરભંગ ર�એુટભથતર. ર દભખ તભ 

ધસધ્ ભસધ્�સતકભર�રિરભઆર્રભ�ર  નડભગતરભહખર. એભર�રિરમરભંતરરરસભથતરભ

ર દભએમ� ભ્રરખભરર રભઆ્કત ભબરરરશરાકભખરદષલભપ ્કટસભચર ભુષરદભહખક. 

ભભભભભભભભભભભભક.સ.૧૯૦૮ભમરભંઅ કરનરભ્નમ્ભબડરષરતરભઆરનરકભઅરધ્�્ભઘનાત ભ

 નડરકતરભર દભરચ�રંજતભ્રસમુભંતરમભર�ક� ુભં્ન�ુભંહ� ુ.ં એભર દભએમ� ભ

અનડરગ ર�એુ�સભ�ધુતતતભ્તરક�ુભંઅત ભ�ધુત્ધસ�ટદભર�રિરતભ્ગંરશદમરભં  ્રતકભ

�ં્  શભચ ર્કભહખક. એતરભષરર� ભખ તભર્ધરતચકંભરર ભઅત ભઅરધ્�્ભઘનાતરભ્બરરલભ

ર�રચતમરભંઆકતર. ક.સ. ૧૯૨૧ભમરભંખ તભઅમ્ર્ર્મરભંરરજષદતભરરટ�તરભ

અધબ્ શતમરભંઅધતિભહખર. આભ રરરખંભખ તભ‘ ્રરજભરરટ�’ તરભસ ંથરરષભહખર. આભ

સમત ભગરબંક એભઅસહષરરતકભ ડખભશરભષરદભખનભરચ�રંજત્રસભએમરભંજનડરતરભહખર. 

ભભભભભભભભભભભભ લ્શતરભબર્કતષશરતકભર�રષલરતરભઅત ભસમરજસ ્રભખથરભઆઝર્દતકભ

 ડખમરભંતનગ્રતભઆરતરરભ લ્શ્શંમુ ુભંધતબતભ૧૬ભ� ત, ૧૯૨૫ભતરભરનજભથ�ુભંહ� ુ.ં 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

14 Prerna Pathey November



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૦૬ નવેમ્બ ડૉ.  ્રરજભમહલખર 
 

ભભભભભભભભભ�જુરરખતરભપથમભમ�ુતમ ંકભડૉ.  ્રરજભમહલખરતનભ 

જનમભ૨૯ભતગ ટ, ૧૮૮૭ભમરભંભરનજભઅમરલ કમરભંથતનભહખન. 

અમરલ કથકભમ �્ષભરરસભષરદભ ્રરજ્રકએભમું્ કતકભગરટંભ 

મ �ડષ ભભષૉ  જમરથંકભખ્ક્કભ�ડગકભમ શ્ક. ર દભભખરખરતકભ 

 નતભભ ષન રશકરભભમ શ્કભડૉ. ્રરજભમહલખરભ ચચભખ્ક્કભ 

ધશિ�ભઅથઅભક.સ.૧૯૦૯ભમરભં ડંતભગતર. ખ મ� ભ ડંતમરભંએમડદભ 

અત ભએમઆરસકરકભતકભ�ડગકતભપરપખભષરદ. ભ્ારતરભં ડંતભધત્રસભ્રમતરતભ

ડૉ. ્રરજ્રકભઆર�રભરરર્દતભત ખરતભગરબંક , �િુુ લ્્ભરધ્નકતરથભટરગનર,  ર રભ

 જરખરરત, ગનરર ત્ર�ભગના  , મહમં્ભઅ કભઝક�ર, સરન�જતકભતરત�ુભ્ગ રલતરભસરંષરમરભં

આકતરભઅત ભ‘ ્નડતતભએસનધસએશતતક’  થરરતરભષરદ.  

ભભભભભભભભ્રરખભરરખભઆ્કભડૉ. ્રરજ્રકએભમું્ કમરભંપ ્ કટસભશરભષરદ. ્ડન્રરતરભ

મહરરરરભસતર રર્ભગરતષ્રડતરભ�ગખભખ્ક્ભખરદષલભર�ભડૉ. ્રરજભમહલખરએભસ ્ રભ

આરક. આઝર્દભ્ાખ ભ્ડન્રરભરરજતમરભં્ તરમભાચરભથખનભહખનભહતરરલભપરષદતભશરસતભ

 થરર્રભઅત ભરરજ્કત ભતરજભપહત ભસ્રતભષર્રભડૉ. ્રરજ્રકભમહલખરત ભ્ડન્રરભ

રરરતતરભપથમભપરષદતભમ�ુતભ્દ્રતભ્તર્રતરભહખર.ં ક.સ. ૧૯૬૦ભમરભં�જુરરખભઅ ગભ

રરરતભથ�ુભંઅત ભજ્રહર ર ભતહલિુએભપથમભમ�ુતમ ંકભખરદષલભડૉ. ્રરજ્રકભમહલખરભ રરભ

રસં્ ગકભ ખરરદભએભ્ાખ ભમું્ કભરરરતથકભઅ ગભથત  રભ�જુરરખભરરરતત ભધ્્રજતત ભ

ષરર� ભજખકભાનટભ�ગ ભમહરરરર્તરભમ�ુતમ ંકભસમિભડૉ.મહલખરએભ ગભર� આખભષરદભ�તરભ

ર�ર�રમ ભ�જુરરખત ભએભસમત ભ૪૦ભષરનડતકભગરં્રભસહરતભમશદભહખક. 

ભભભભભભભભભભડૉ.મહલખરએભ�જુરરખમરભં� થરભઅત ભ્િખરક  �રભ્હદ્ટભષરદભરરરતતરભઅથરખ ંત ભ

સમ�્ભષ�ુ�ભહ� ુ.ંખ મ� ભ �ભ્ારભનબુકભમ�ુતમ ંકભખરદષલભશરસતભષ�ુ�ભઅત ભખ મતરભ

શરસતષરશમરભં૧૯૬૧ભમરભંરચંરતખકરરજતકભ થરરતરતનભષરત્નભઘડરતન. લ્શતકભઅમ  લતભસ ્ રભ

ષરતરરભઆભમહરતભકત�કખમુભંધતબતભ૦૭ભત્ મ્ર,૧૯૭૮ભતરભરનજભથ�ુ.ં  
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૦૭ નવેમ્બ રરર્દતભષલનસરભર�ધ્ખભ�્્સ 
 

       લ્શભસરમ ભસરબતનતકભગમ ભખ ટ કભખષ કતનભહનતભખ મભ ખર,ં તનરતભ 

રદખ ભ ધ્ચરર�ર ભષરદત ભઅત ભતનરત ભરદખ  ભસચંરર ખભરરર્દતભ ષલનસરભ 

ર�ધ્ખભષરતરકમભષલનસરતરભ�ષ સરતત ભત રભષર્રમરભંઅત ભષલનસરતરભ 

્્�તમુભં ્તભનબુરર્રમરભંમ્્ભષરલભ  . રરર્દતભષલનસરભધતત ં�ભ 

ષરતરકમભ ષલનસરતર ભ�ષ સરતત , ખ  ભ રરર ભમહ્� ુભઘટરડ્રભમરટલભઅત ભ 

ષલનસરતર ભ્્�તતરભ  ્તતકભ��ુ્�રભ નબુરર્રભમરટલભ્તર્રત  નભ 

એષભરહલરભઆરનરતતનભષરતરકમભ  , �મરભંપરપતભસરબતનતનભસ્��મભ રતનગભષરદત ભષલનસરમુભં

ધત્રર�, ્હલ કભશનબ , ધત્રત, સરર્રરભઅત ભ રશમતભમરટલભકરુર્રભઆબર�રખભક�  હરચતરતતનભ

ર�ધખસરભઅત ભ રચખભઅમ ભષર્રમરભંઆ  ્ભ  . 

      એષભકતરરષભરરર્દતભષલનસરભષરતરકમભરનગત ભધતત ં�મરભં ર્્રતરભધ્ધ્બભરગ રતંમુભં

મ  લતરષંતભષરલભ  ભખ મજભખ મરતંરભાચરભરિ ભસ�ુથકભ્શભુઅસરષરરષભઅત ભ્ ખકતરભમનટરભ્રગત ભ

 ર્્રતકભએ્રભરગ રતંનભઅમ ભષર્રમરભંઆ  ્ભ  . ખ ભષલનસરભધત્રર�ભરરભઅથ્રભષલનસરતરભ

�ષ સરતભખ મતરભશરઆખતરભખલ્ષલભજભશનબકભ  ્ રભરરભ્રરભમષુલભ  ભ�થકભખ તનભક રજભથ ભશષલ , 

 રરરખંભઆગશભ્બકભગત  રભરનગતરભ્્�તત ભશ�ભખ ટ કભરરહખભઆર્રભરરભ્રરભમષુલભ  . 

્રભ્ાઅભ7 થકભ9  રાભષલનસરતરભ�ષ સરતભ્તખરભહન્રત ભષરર� ભખ ભએષભમહહ્તનભરહલરભઆરનરતતનભ

પ્ભ  . એ�ુભંઅમમુરતભ ગર્રતભ  ભષલભષનકભર�ભસમત , લ્શમરભં ગ્ગભ 25  રાભષલનસરતરભ

�ષ સરતભહનતભ  . ્રભ્ાઅભષલનસરત ભષરર� ભ 4  રાભમહ્�ભુથખરભહન્રતનભ�્રજભ  . લ્શમરભંચર કસભ

ટષરભષલનસરભખમરતુત ભષરર� ભથરતભ  . આમ , તલતસરભઅત ભમૌરાષભષલ્કટદતરભખમરતુભઆબર�રખભષલનસરભ

કિુુાનમરભંઘ�રભંસરમરનતભ  . ાકતમરભંગ્રરશતભઅત ભ ખતભષલનસરભસરમરનતભ  . 

          રરર્દતભષલનસરભ ર�ધ્ખભષરતરકમભપરથધમષભધત્રર� , ્હલ કભશનબ , સરર્રરભઅત ભ

કતુઃ્સ્રટતરભ દ શનથકભ 1975-56 મરભંશિુભઅક્રમરભંઆકતનભહખન. રનગતકભ્્ રખકભજર�રતરખનભ

ક  રદભષર્રભમરટલભખ મરભંનબુરરરતભષર્રમરભંઆકતરભ  ભ�મતનભ કજનભનબુરરનભડદસ મ્રભ 2004 મરભં

ષર્રમરભંઆકતન. નબુરરલ રભષરતરકમભ�ખગરખ , પરથધમષભધતરતભ લ્શ્રમરભં ર લબભષલનસરભસરર્રરભ

નધુ્બરતમરભંરહલ કભ્ૌગનર ષભઅસમરતખરભઘટરડ્રભરરભ  . ષરતરકમતનભકતરરભઅત ભધ્ધ્બભ

તનજતરતભ રરરભઅરરખકભસહરતતનભજ થનભ્બરર્રમરભંઆકતરભ  . 
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૦૮ નવેમ્બ ધસખરરરભ લ્્ક 
 

      ષ થષતકભરર�કભધસખરરરભ લ્્કતનભજનમભ૦૮ભત્ મ્ર, ૧૯૨૦ભ 

તરભપ્ભષ ષ�રમરભંથતનભહખન. ધસખરરરભ લ્્કએભખ મતરભધરખરએભ 

સગંહભષરદભરરા  કભષધ્ખરત, ષન�રતનગરતદભરરથકભપ ર�રભ કબક 

હખકભરનખરતકભઆસરરસતરભંશહલરભઅત ભગરમડરભંતરભં્રખર્ર�થક 

ર�ભખ તભપ રદખભહખર. ખર કમથકભ�ુભંત્ર� ક રતકભષ થષષરરભર,ં  

એ�ુભંખ તભહમં શરભંષહલખરભંહખર. ખ મતરભધરખરભ્રૈ�્કભ્ર્�ભહખર. 

ખ મતરભધરખરએભખ મત ભધસખરરરભખરદષલભતરમભઆપ�ુભંહ� ુભંઅત ભરનખરતકભ્હલતતકભસં્ રશમરભં

ક ુકત ભષ થષતકભખર કમભમરટલભમ  �રભંહખર.ં ધસખરરરભ લ્્કભ 11 ્ારતરભંહખરભંહતરરલભમું્ કમરભં

આકતરભંહખર.ં ખ ભસમત ભ �ભષ રષતરભરરતનમરનસમરભંખ મ� ભતન્  ભરર�રખનધાષભધ્�ખરભ

ર્�કતરથભટરગનરત ભર�ભપ્રધ્ખભષતરરભહખર.  ટરગનરલભખ મત ભશર ભઅત ભર. 50 કતરમમરભં

આપતરભંહખર.ં ખ ભસમત ભધસખરરરભ લ્્કએભકરુ ષરરત ભ્્  ભએષભ�્્સભમહરતભમહ્તરગંતરભ

્તશ ભએ્રભઆશક્રર્ભઆર્રભમરટલભટરગનરત ભધ્તખંકભષરદભહખક. 
  
          ભ્રતષરમરભંખ તભષ થષભ�્રગજભ્તકભગતરભંહખરં ્રરખકતભમહ્તમરભંખ મ� ભત્નભ

પમર�ભણં�નભહખન .ધસખરરરભ લ્્કત ભ્ારભ૧૯૭૦ભમરભંરદ્ક, ્ારભ૧૯૮૭ભમરભંસગંકખભતરટષભ

અષર્મકભસમમરતભઅત ભ્ારભ૧૯૯૧ભમરભંધશારભસમમરતભઆરકભસમમરધતખભષર્રમરભંઆકતરભ

  .ભખ મત ભ ભ ્રતષરભનબુકભશરાકતભમહ્તભપષરરમરભંઅતનતભતનગ્રતભઆપ�ુભંખ ભ્્ ભ

2011મરભં રકતટરકમભએરચ્મ નટભએ્નડરથકભત્રજ્રમરભંઆકતરભંહખરં .ધસખરરરભ લ્્કમુભં ૯૪ભ

્ારતકભ્ત ભ૨૫ભત્ મ્ર, ૨૦૧૪ભતરભરનજભમું્ કભારખ ભહન� રટ મરભંધતબતભથ�ુભંહ� ુ.ં 
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૦૯ નવેમ્બ રરર્દતભષરમ  તકભસ ્ રભ�્્સ 
 

 
ભભભભભભભભભભભભઆ�ભરરર્દતભષરમ  તકભસ ્રભ�્્સ.ષરમ  તકભસહરતખરભ 

ખ ંભ�મભષલભ નષભઅ્ર ખનતરભમરધતમથકભરરર્દતભષરમ  તકભસ ્ ર 

પરધબષર�મુભં ષરમભગરદ્નભ મરટલભ ખ મતકભષર�રભઅત ભનતરતભ 

નધુતધ�ખભષર્ર ભપહત ભખ મતકભ ષટદ્�ખરભરરભપષરશભરરડલભ  .  

 કગ  સધ �્સભતથન�રટદભએષટભ૧૯૮૭મરભંઘડરતનભહખન. �તનભઅમ  

ખર. ૦૯.૧૧.૧૯૯૪ભતરભરનજભથકભશરભથતનભહખન. એટ  ભઆભ�્્સત ભરરર્દતભષરમ  તકભસ ્રભ

�્્સભખરદષલભઊજ્્રમરભંઆ્ ભ  . 

             લ્શતરભ્બંરર�મરભં્રલષભતરગ�રષભમરટલભસમરતભસરમર ષભરરજતૈધખષભનતરતભ

ખ મજભસમરતભખષતકભ્્રખભસમર્્રમરભંઆ્કભ   . ્બંરર�તકભષ મભ૩૯ તકભજનગ્ર (અ)

 .પમર� ભપહત ષભતરગ�રષત ભસમરતભખષત ભઆબરરલભ્બરત ભસમરતભનતરતભઆર્રમરભંઆ્શ 

ારસભષરદત ભષન ભષરમ  તકભતનજતરભષલભઅનતભષન ભરદખ ભમતખભષરમ  તકભસ ્રભ ર લબભષર્રતકભ

કત્ થરભષર્કભષલભ�થકભષન ભર�ભતરગ�રષતનભઆધથ�ષભષલભઅનતભષન ભઅસમથરખરત ભ  ત ભ

નતરતભમ શ્્રતનભઅધબષરરદભ દત્ર ભતભરત. 
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૧૦ નવેમ્બ નરુલનકતરથભ  ્તજે 
 

ભભભભભભપધસ�ભ ્રખં્ તભસ તરતકભનરુલનકતરથભ્ તજેતનભજનમભ 

૧૦ભત્ મ્ર, ૧૮૪૮ભતરભભરનજભભષ ષ�રમરભંભથતનભહખન.  

નરુલનકતરથભ્ તજેએભભ�હન્ુભભષૉ  જમરભંભધશિ�ભમ શક�ુ.ં 

ષ ષ�રતકભભ�ધુત્ધસ�ટદમરભંગ ર�એુશતભક  િંુભભષતરરભભ્ર્ભ 

્રરખકતભધસધ્ ભસધ્�સકસભક  રદભષર્રભભક.સ. ૧૮૬૮ભમરભં 

�ર  નડભગતર. ક.સ.૧૮૬૮ભમરભંધસધ્ ભસધ્�સભર�રિરભરરસભષરદ.  

ખ ભરહલ રભંક.સ.૧૮૬૭ભમરભંઆક.એ.એસભ્તતરરભપથમભ્રરખકતભહખર.ખ મત ભક.સ. 

૧૯૦૫ભતરભ‘્ગંરશતરભંધતમરરખર’ ષહલ્ રમરભંઆ્ ભ  . ખ મ� ભ્રરખકતભરરર્દતભસધમધખતકભ

 થરરતરભષરદ.  

ભભભભભભભભનરુલનકતરથભ્ તજેભક.સ.૧૮૮૩ભમરભંષ ષ�રમરભંપથમભઅરા ભ્રરખકતભ

રરર્દતભસમં  તભઆતનજતમરભંપમાુભતનગ્રતભઆપ�ુભંહ� ુ.ં ષ્તભ રરરભરરસભષર્રમરભં

આ્  ભષ ષ�રભઅધબ્ શતભએકહ્ગં ભધ્્રજતભધ્િુ�ભ્ગંરશમરભંખ મજભસમગભ

્રરખમરભંખકવભર્ન તભચ રક�ુ.ં ્ગંરશભધ્્રજતતનભધ્રનબભષરતરરભનરુલનકતરથભ

્ તજેત ભખરજભધ્તરતરભ્ર્શરહભખરદષલભતશાર્્રભ રરતર. ક.સ.૧૯૧૧ભમરભં

નરુલનકતરથભ્ તજેતકભમહલતખભરંગભ ર્કભઅત ભ્ગંરશભધ્્રજતભરંગભ ર્ક. 

ભભભભભભભભભક.સ.૧૯૨૦ભમરભંશરભષરલ ભઅસહતનગભર્ન તભસરથ ભસહમખભતભહખર.ખ તભ

ક.સ.૧૯૨૩ભમરભંકુટં�કમરભંહરતરરભઅત ભખ મમુભં લ્હર્સરતભ૦૬ભતગ ટ,૧૯૨૫ભતરભરનજભ

થ�ુભંહ� ુ.ં 
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૧૧ નવેમ્બ અ� ુભષ રમભઆઝર્ 
               

             ભાબતની આઝાદ�ના મહાનાયક અને દ�શના પ્મ  

િશક્પણાન માનાના અનાન કનામ આઝાદ ઝાહ�્ નો જનમ ૧૧  

નવેમ્બ, ૧૮૮૮ ના બોજ મ�ામા ં્યો હતો. આભ�્્સભરરર્દતભ 

ધશિ�ભ�્્સભ ્રર ભમતર્્રમરભંઆ્ ભ  .  

           

           ઈ.ઝ.૧૯૧૨ભમરભંખ મ� ભઅ �હ ર ભઅા્રરભશરભષ�ુ�-, �મરભંષનકભાચષરટભરર�તરભ

ધ્તરભસરમરરત્ર્દભશરસષનતનભધ્રનબભષર્રમરં આકતન  મહરહમરભગરબંકતરભમરગર્ શરતભહલિશ . 

 ક.સ.૧૯૪૦ભતરભ્રતષરતકભમધતતરભધત�રરતષભ્ા�ભ્રમતરતભખ મ� ભરિભપમાુતનભહનદનભ

સં્ રળતનખ મ� ભ્રરખતરભસૌપથમભધશિ� .મ ંકભખરદષલભસ ્રતભઆરકભઅત ભખ મતરભષરતરષરશભ

્રમતરતભજભાડગકરુમરભંરહલ કભઆકઆકટદમુભં ્ઘરટતભષર્રમરભંઆક�ું  ્રરખતર .

.્રગ રતરભખ મતરભઅડગભધ્રનબત ભષરર� ભર�ભખ મત ભતર્ભષર્રમરભંઆ્ ભ   માનાના 

અનાન કનામ આઝાદ ઝાહ�્  દ�શની આઝાદ�મા ં્�ા �ાલયક યોોદાન આઆપાકં. 

 આઝાદ�ની ઝમગ ન તમા ં અનાન કનામ આઝાદ� ોાણંી�ની ઝા્ે ઝતત બહ�ને ભાબત 

દ�શને આઝાદ કબવામા ંઅહમ �ાિમકા ભજવી હતી  .ઈ.ઝ.૧૯૩૦મા ંદા ં�યાતામા ંઅને 

તયાાેબ્ાદ ઈ.ઝ.૧૯૪૨મા ંભાબત છો ો �દોનનમા ંમાનાના અનાન કનામ આઝાદ ઝાહ�્ �ા ં

ઝ�કય યોોદાન ઈિતહાઝના ાાવ વ્ અકબ� કં ાબાયેાા ંછે .ઈ.ઝ.૧૯૯૨ મા ંતેમ્ે મબ્ોપબાતં 

ભાબત બતન  ાબરકાબ્ી ઝમમાિનત કબવામા ંઆંયા હતા. ણાિમ�ક નેતા,નેખક, પતકાબ,કિવ, 

બાજકાબ્મા ંકાયવ કબનાબ ભાબતના આ ઝ �ત�ા ંિનણન ૨૨ ફ��ાઆબ�, ૧૯૫૮ ના બોજ ્પા ં

હ� ા.ં  
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૧૨ નવેમ્બ રરર્દતભરિકભ�્ત 
 

ભભભભભભભભભભભભ�ભ૧૨ભત્ મ્રભએટ  ભધ્�ધ્�તરખભ 

રિકભધ્શ ાજભભડૉ.સર કમભઅ કતનભભજનમ�્ત.  

ખ મતનભજનમભ૧૨ભત્ મ્ર, ૧૮૯૬ભમરભંભથતનભ 

હખન. ્રરખભસરષરરલભભઆજતરભ�્્સત ભસમગભભ 

્રરખમરભંભ‘રરર્દતભરિકભ�્્સ’  ખરદષલભ જ્્રભરહલરભષ�ુ�.   

ડૉ.સર કમભભઅ કત ભભઆર�રભભ લ્શમરભં‘રિકભમરત્’ ખરદષલભર�ભ

તશા્રમરભંઆ્ ભ  . ડૉ.સર કમભઅ કએભરિકતભસં્ ધંબખભઅત ષભક ુખષનભ

 �તરભ  . અત ષભ ા  રભક ુખષનમરભં‘્�્રસભતતભક્નડતર’ સૌથકભ નષધપતભ

ક ુખષભ  . ટરર ભધ્્રગ ભખ મતકભ મધ્ખમરભં�ટ�ષટભ્હરરભરરડદભહખક. ્ારભ

૧૯૫૮ભમરભંડૉ.સર કમભઅ કત ભરદ્  ા�ભઅત ભ્ારભ૧૯૭૬ભમરભંરદધ્્  ા�ભ

કરુ ષરરથકભસમમરધતખભષર્રમરભંઆકતરભહખર. આભ રરરખંભઅ કગઢભ

મ�ુ  મભ�ધુત્ધસ�ટદભઅત ભ�્લ કભ�ધુત્ધસ�ટદએભખ મત ભડનકટરલટભ�ડગકથકભ

સમમરધતખભષતરરભ  . ્રખકરુભરિકભધ્હરરતકભ થરરતરમરભંડૉ.સર કમભ

અ કમુભંમહહ્ક  �રભતનગ્રતભ  . 
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૧૩ નવેમ્બ ગરતતભમરબ્ભ‘મ�ુકખ્નબ’ 
 

ભભભભભભભભભભભભભભભભભભભપધસ�ભપગધખશક ભષધ્ભગરતતભ 

મરબ્તનભભભજનમભભ૧૩ભભત્ મ્ર, ૧૯૧૭ભતરભભરનજભભ 

ર્રર તરતરભ તનકરુમરભંથતનભહખન. પરરંર્ષભધશિ�ભ 

 જ્તમરભંક  �રભષ�ુ�. ક.સ. ૧૯૩૮ભમરભંભ્ક.એભભક  �રભ 

ષરદભહતરતંકભભ થરધતષભશરશરમરભંભધશિષભખરદષલભતનષરદભ 

મ શ્ક. આભ રરરખંભન  ચતરભઅત ભપષરશતભધ્્રગભઆષરશ્ર�કમરભંષરતરભ

ષ�ુ�. ‘ખરરસપખષ’ તરમતકભરધ ષરમરભંગરતતભમરબ્ભરરચખભષધ્ખરતભ

પષરધશખભષર્રમરભંઆ્ક. ‘મ�ુકખ્નબ’ �હન્દભ્રારતરભઅધખધ્ધશરટભ

રચતરષરરભહખર. 

                    ‘એષભસર�હહતષરરતકભડરતરદ’ તરમમુભંપથમભક ુખષભ

પષરધશખભષર્રમરભંઆક�ુ.ંક.સ.૧૯૫૪ભમરભંખ મ� ભતરગકરુભ�ધુત્ધસ�ટદમરભં

�હન્દમરભંએમ.એભક  �રભષ�ુ�. ‘�બ રલભમ ’ અત ભ‘્્રરિસ’ ખ મતકભમહહ્ક  �રભ

રચતરતભહખક. મ�ુકખ્નબત ભઅધતતત-અધતરરત,ર ષર�રખર,રરજતકધખષભ

ખ મજભસર�હહતતરભધ્ાતમરભં  ાતભમરભંિુરચભહખક. ૧૧ભસપટલમ્ર,૧૯૬૪ભતરભ

રનજભ�હન્દભસર�હહતતરભ્રખરરષરરમુભં લ્હર્સરતભથ�ુ.ં  
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૧૪ નવેમ્બ ્રશ�્ત 
ધ્�તરભસ�ભુ્   ષરતત ભ્રશ�્તભમુ્ રરષભ!!! 

      ભ્રરખમરભં૧૪ભમકભત  ્મ્રભ‘્રશ�્ત’ભખરદષલભ જ્રતભ  .  ્ખ ંભ 

્રરખતરભ  પથમભ્ડરપબરત ભ્કભજ્રહર ર ભતહલરતનભજનમ ભ�્્સ  

14 નવેમ્બ 1889મરભં અલ રહ્ર્મરભં થતનભહખન. જ્રહર ર ભતહલરભ 

�ર  નડમર ંભ્�કત ભ  ્�ર ટરભથતરભંહખર. આર�રભ લ્શત  ભ ્ખ ંભષર્રભ 

ખ તભઘ�ક્રરભ� મરભંર�ભગતરભહખર.  ષહલ્ રતભ  ભષલભ એમત ભ્રશષનભ 

�  ્ ભરસં્ ભહખરભઅત ભજ્રહર ર ભતહલરત ભ્રશષનભપ મથક  “નહ��ાચાચા”  

ષહલખર. તહલિુચરચરતકભતર્મરભંએમતરભજનમ�્્સત  “્ાળ�દન” ખરદષલભઊજ્્રમરભંઆ  ્ભ  . આર�નભ

 ધખહરસભઆજતરભ�્્સ ભઆભ ્પત્્રટરભઅત ભશરધંખ  ્ખભઆર�રભપથમભ્ડરપબરતત ભતર્ભષરલભ  . 

્ૈધ�ષભરદખ ભ્રશ�્તભઊજ્્રતકભશરઆખભતકટન્ર-૧૯૫૪થકભથકભહખકભઅત ભઆ�ભર�ભ્ૈધ�ષભ

રદખ ભ૨૦ભત  ્મ્રતરભ�્્સ ભ્રશ�્તભઊજ્રતભ  . તહલિુચરચરત ભ� ુર્મુભંણ ભ�  ્ ભજભગમ�ુ.ં 

તહલિુચરચરતરભ ્તતનભધત ત ‘ઝ પી આિ �્ક િવકાઝ ઝાણવો અને એ દાબા ઝામામજક નયાય પાઆત 

કબવો’ એભહખન, ખ થકભખ તએભઆર�ત  “આબામ હબામ હ�”તનભમ ંભઆપતનભહખન. 

ધ્ધ્બભ લ્શમરભં જ્ખરભં્રશ�્તભ 
૦૧) �ધુત્સર ભરચલલતભડલભ–ભ૫ભતકટન્રભ 

૦૨) રખરરરર્દતભ્રશ�્તભ_ ૧ભ� તભ 

૦૩) રરરતભ–ભ૫ભમ ભ 

૦૪) ષન�રતરભ–ભ૫ભમ ભ 

૦૫) થરક  નડભ–ભરન�આુરદભમ�હતરતરભ્કરભશધત્રરલ  

૦૬)    ્તનતભ–ભ૨૨ભમરચરભ 

૦૭) ્નર ધ્તરભ–ભ૧૨ભએધપ ભ 

૦૮) �ષુ�ભ–ભ૨૩ભએધપ ભ 

૦૯) મ �કસષનભ–ભ૩૦ભએધપ ભ 

૧૦) તરક �રતરભ–ભ૨૭ભમ ભ 

૧૧)  નડનત ધશતરભ–ભ૧૭ભ� તભ 

૧૨) ત રરશભ–ભ૨૦ભતગ ટ 

૧૩) જમરતકભ–ભ૨૦ભસપટલમ્રભ 

૧૪) ધસ�ગરકરુભ–ભ૧ભતકટન્રભ 

૧૫) કરરષભઅત ભ્રરઝ ભ–ભ૧૨ભતકટન્રભ 

૧૬) ગકસભ–ભ૧૧ભ�ડસ મ્રભભ 
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૧૫ નવેમ્બ સરધતતરભધમઝરર 
 
ભભભભભભભભભભભભભભભ્રરખકતભટલતકસભ ટરરભસરધતતરભધમઝરરતનભજનમભ 

૧૫ભત્ મ્ર, ૧૯૮૬ભતરભરનજભમું્ કમરભંથતનભહખન. સરધતતરભ 

ધમઝરરએભમર ભ૬ભભ્ારતકભભતરતકભ મરલભર�કખરભખ તરભધરખરભ 

કમરરતભધમઝરરતરભમરગર્શરતભહિશભહળકર્ર્તરભધતઝરમભક ્ભ 

ારખ ભટલતકસભરમ્રમુભંશરભષ�ુ�. ખ તકભટલતકસભષરર�ષ્�ભધતારર્રમરભં 

ર�કખરભટલતકસભા  રડદભમહલશભ્  રથકતરભધરખરભસક. .�કરતરએભર�ભસરિંુભએ�ુભં

તનગ્રતભઆપ�ુભં  . આગશભજખરભખ � ભધસષં્રર્ર્તકભસકત ટભએષલડલમકભઅત ભ

અમ �રષરતકભએસભટલતકસભએષલડલમકમરથંકભટલધતસતરભ્ર્ર ચમુભંગહતભધશિ�ભમ શક�ુ.ં 

ભભભભભભભભભભભભભભભસરધતતરભધમઝરરત ભ્રરખમરભં�મુનસભટલધતસભ નષધપતભ્તર્તરરભ

પ રષ્શભષહદભશષરત. ૨૦૦૫ભતકભટલધતસતકભરહલ કભગરનડ   મભલુતરરમ નટભત લ્ર તતભ

તરતમરભં�મુનસભધસ�ગલસતકભ રબરરમરભં કરભરર નડભનબુકભરહ�ચકત ભસરધતતરભધમઝરરએભ

કધખહરસભસરત�.ખ મ� ભષનકભગરનડ   મભલુતરરમ નટમરભં કરભરર નડભનબુકભરહ�ચતરરભ

રહલ કભ્રરખકતભમ�હ રભા  રડદભ્ત્રમુભંગૌર્ભહરસં ભષ�ુ�. ૧૨ભતલ�આુરદ, ૨૦૦૫ભ

તરભરનજભસરધતતરએભહળ્રર્ર્મરભંડ્લ�.ુટદ.એ. ચ �મરતતશકરભ ખકત ભખ તકભ

ષરર�ષ્�મરભં્શભુએષભ ન�ુભં મ �ુ�.્ારભ૨૦૦૬ભમરભં્નહરભારખ ભતનરત  ભએધશતતભ

ગ મસમરભંસરધતતરએભ�મુતભધસ�ગલસમરભંધસલ્રભઅત ભધમકસભડ્લસમરભંર ત નડરભર સભ

સરથ ભગનલડભમ ડ ભહરસં ભષત�ભહખન. આભ રરરખંભસખખભ૮૦ભસપખરહભનબુકભ્ુધતતરતરભ

તં્ રભ૧ભમ�હ રભડ્લસભા  રડદભ્તકભરજરભહખર. 
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૧૬ નવેમ્બ રરર્દતભપ સભ�્્સ 
 

ભભભભભભભપ સભષર �નસ ભતતભક્નડતરભ(PCI) ભ રરરભ 

૧૬ભમકભભત્ મ્રત ભભરરર્દતભપ સભ�્્સભખરદષલભ 

 જ્્રમરભંઆ્ ભ  . PCI ભએષભ્ૈબરધતષભ ્રતખભ 

સ ંથરભ  . ્રરખમરભંપ સતકભ ્ખ ંખરભઅત ભરિ�ભ 

ખ મજભર ષરરહ્તરભ ચચભઆ્શરભષરતમભરરા્રતરભ દ શથકભ�ુ રકભ – 

૧૯૬૬ભમરભં્રરખમરભંપ સભર�રા્તકભ થરરતરભષર્રમરભંઆ્કભહખક. �તકભ

 થરરતરભ ્ખ ંખરભખ મજભખ તરભ ચચ�મભબરરર-બનર�નભરશ્કભરરા્રભ

મરટલભસસં્દતભઅધબધતતમભમરરતખભષર્રમરભંઆ્કભ  .  

ભભભભભભભભભભભભર ષર�રખરભએભઆઝર્દભરહલ રભંએષભધમશતભહ� ુ.ં આઝર્દભ્ર્ભ

ખ ભપનડકશતભ્તકભગ�ુ.ં  મક�ડતરત ભ‘સમરજમુભં્રર�ભઅત ભ�્રષ’ ગ�્રમરભં

આ્ ભ  . આભ�્્સ ભ્ રિભર ષરરહ્ભ્ રિખરભ્્ ભએ્નડરભઆર્રમરભં

આ્ ભ  .આભએ્નડરમરભંએન્દભમરટલભPCI તકભ્ ્સરકટભરરભજરરદભતનમરભ્ર�ુભં

રડલભ  . આભ્ાઅભPCI ખ તકભ થરરતરતરભ૫૦ભ્ારભક  �રભષરલભ  .  
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૧૭ નવેમ્બ  ર રભ જરખરરત 
 

       ્રરખતરભમહરતભસમરજનબુરરષભઅત ભપધખ્રશરશદભકત�કખહ્ભબરર્તરરભ 

 ર રભ જરખરરતતનભજનમભ૨૮ભમકભરન�આુરદ, ૧૮૬૫ભતરભ�્્સ ભરરં્ભ 

રરરતમરભંઆ  ્ ભમનગરભભ�જલ રમરભંથતનભહખન. પરથધમષ ભધશિ� ભ થરધતષભ 

શરશરમરભંક  િંુભષરદત ભઆગશભઅાતરસભમરટલભ ર રભ જરખરરતભ રહનરભગતર. 

અહ�ભ ખ મ� ભ ્ષદ રખતનભઅાતરસભષત�.  અાતરસતકભ સરથનસરથભ  ર રભ 

 જરખરરત ભસ ્ રમુભંષરમભષ�ુ�ભઅત ભ ખ તભ આચરતરભસમરજતરભપચરરષભર�ભ 

્નતર .ખ તભઆઝર્દતકભચશ્શમરભંજનડરતરભઅત ભ્રરખકતભરરર્દતભષ�ગ સમરભંઆગશભરડખરભરજર . 

ભભભભભભભભભક.સ.૧૯૦૫મરભં્તરરસમરભંષ�ગ સભમહરસ્રતકભ્ િષભમશદભહતરરલભખ મ� ભ્ં્ લભમરખરમતરભઅ્રજત ભ

� ુ ં્ ભ્તરકતન.  ર , ્ર , રર તકભધ કટુદ  ર રભ જરખરરત, ્ર ભગગંરબરભધખ ષભઅત ભર્ધરતચકંભરર ભ

‘ ર , ્ર , રર ’ ખરદષલભ�તરધખભરરમતર આભ � તભ્હર્ુરનએભ્રરખભ લ્શતકભસકં  �રભ ્ખ ંખરભમરટલતકભમરગં .

. િર્કભહખક રરં્ભષલસરદ   ્રમકભ્તરતં્ ભસર ્ખકભસરથ ભમશદત ભ ર રભ જરખરરત ભરરં્મરભંઆતરભ

સમરજત ભ નષધપતભ્તરકતન  આથકભજભખનભ ર ર  .‘રરં્ભષલસરદ ’ ખરદષલભતશારખરભહખર  ્ુરષરશભ્ાખ  .

 .અત ષભધશર્રભતન ત ભ નષસ ્ રમરભંર�ભખ તભઅગ સરભહખર 

ભભભભભભભભભક.સ.૧૮૮૬મરભં રહનરમરભં ‘્તરતં્ ભ�ર નભ્ૈ�્ષભષન  જપખતકભ થરરતરમરભંખ તભમનારલભરજર  આ .

.ષન  જમરભં્ગખધસ�હભ�્રભ�ુ્ રતભકરધંખષરરદતભ્ તરભહખર �ુ્ રભકરધંખષરરદતતકભત મ  ૩૦ભતકટન્ર , 

૧૯૨૮તરભરનજભસરતમતભષધમશતતનભધ્રનબભષરખકભ્ાખ ભ�ગ જનએભખ મતરભ રરભ રિદચર્ભષત�  ખ ત .

 ગં્ કરભરદખ ભઘરત ભથતર. આભષરર� ભજ૧૭ત  ્મ્ર , ૧૯૨૮તરભરનજભઆભ્કરભશહદ્ભથતર   ર ર તક .

શહર્ખતનભ્્ નભ  ્ રભમરટલભ્ગખધસ�હ, નાુ લ્્ભઅત ભરરરત�િુુભ�્રભકરધંખષરરદતએભ�ગ જનભસરમ ભશાનભ

 રરડ ર.  ર રભ જરખરરત ભષ�ુભંહ� ું , ‘મરરરભશરદરભરરભરડલ નભ રિદતનભએષભતટષનભર્�ટશભસરષરરતરભષનતદતભ

રરભએષભાક રમુભંષરમભષરશ .’ સરચ ભજભખ મતરભઆભશલ્નભસરચરભરડ રભઅત ભખ મતરભઅ્સરતતરભ્કસભજભ

્ારમરભંઆારલભર્�ટશભસરમરરતતનભ�ખભઆકતન   ર ર એ .‘તગંભક્નડતર’ તરમ ભક ુખષભ ��ુભંહ� ું, ર�ભઆભ

ક ુખષતરભધ્મનચતભરહલ રભંજભ્રરખભઅત ભર્ટત મરભંપધખ્બંભમષુરતન.૧૭ભત  ્મ્ર, ૧૯૨૮ભતરભરનજભગં્ કરભ

જામનત ભષરર� ભએમમુભંઅ્સરતભથ�ુભંહ� ુ.ં ખ મતરભમહ્�તુરભ૨૦ભ્ારમરભંજભર્�ટશભસરમરરતતનભ�ખભઆકતનભ

હખન.  
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૧૮ નવેમ્બ જતધંખભ્ ર  
 

“ સૌથકભ્તષંરભ્ �ભુએભ  ભષલભ, 

આ�ભઆર�ત ભષ�ુભં્તષંરભ રગ� ુભંજભતથક.” –ભજતધંખભ્ ર ભ 
 

             નાટ�કાબ,વાતાવકાબ, નવનક્ાકાબ, અ�ાવાદક એવા  

જયિંત દનાનનો જનમ ૧૮ નવેમ્બ,૧૯૦૯ ના બોજ અમદાવાદમા ં 

્યો હતો. ઈ.ઝ.૧૯૨૫મરભંમ �્ષભથકભ ચચભઅાતરસભમરટલભ�જુરરખભ 

ષૉ  જમરભંજનડરત  રભર�ભરરર્દતભપ�ધ્�તમરતંકભસ�કતખરત ભષરર� ભક.સ.૧૯૩૦મરભં્ક.એ.તરભ

  લ રભ્ારથકભઅાતરસભ નડ ન. એભ્ાખથકભઆરં્રત  કભએમતકભરરજષદતભષરર�ષ્� , 

૧૯૫૬મરભંખ તભમહર�જુરરખતકભ ડખમરભંજનડરતરભઅત ભર દભ ક.સ.૧૯૫૭મરભંધ્બરતસ્રતરભ

સાતભથતરભહતરરલભધશાર થરત ભરહ�ચકભઅત ભક.સ.૧૯૬૨મરભંખ તભક  ટં�કભહરતરરભહતરભંનબુકભટષદભ

ત ભત�બરર ભરહદ.. અમ્ર્ર્તકભરરજષદતભસરમર�જષભપ�ધ્�તભસરથ , અ ્�, એષભ

સમરજ્ર્દભધ્ચરરષભરર ભ  ષભનબુકભસષંશરત  રભરજર. કત્સરત ભમકુષ.  

ભભભભભભભભભભભભભભક.સ.૧૯૩૯થકભ�જ�્ ગકરત�ખભએમ� ભપ સભચ રક�ુ.ં આભ રરરખંભ�ુ્રભ�ુ્રભ

સમત ભઘ�કભ્ચૈર�રષભત ભષ ર િકભપ�ધ્�તભષરદ. ‘રલાર’ (૧૯૩૯-૧૯૪૦) અત ભ ‘એષરષંદ’ 

(૧૯૫૧) તરમતરભંસર�હહત-રંગ્  ધમતરભંસરમધતષનમુભંસરંર્તભષ�ુ�. ‘ગધખ’ સરપખર�હષભઅત ભ

મહર�જુરરખભર્ન તભસમત ભ ‘ત્�જુરરખ’ ળ્ ધતષભએભ્ ભધ્ચરરર નભચ રકતર.ં તરટ�િ   ભ

અર્તતભઅત ભ�્ર્શરતમરભંસ�કતભરસભ કબનભઅત ભ્્ તષ રતકભશ�ખરતભપહત તરભ

ધ્�રસથકભપ રરકત ભ�્લહદતરભએષભ�ગ  ભ�તલમસરપખર�હષમુભંસરંર્તભષર્રભસરથ ભ ‘ર્ારલભ

મનખક’ તરમષભ�જુરરખકભ�તલમમુભંધતમરર�ભ(૧૯૩૫) ષર્રભનબુકભરહ�ચતર. આમભ ખરભંએમતકભ

ત�બરર ભસ ્ રભખનભસરમર�જષભષરતરષરભએ્રભસર�હહતષરરભખરદષલતકભજભરહદ.  

        સર�હહતત ભએમ� ભષરલ રભપ્રતભમરટલભએમત ભર��જખરરમભનુ્ �રચકંષભ(૧૯૫૯) અત ભ

તમર્ ભનુ્ �રચકંષભપરપખભથત  ર.ક.સ. ૧૯૭૦ભમરભં૬૧ભ્ારતકભ્ત ભખ મમુભંઅ્સરતભથ�ુ.ં 
 
 
 

* * * 

27 Prerna Pathey November



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૧૯ નવેમ્બ  ્ન્રરભગરબંક 
 

          ્રરખતરભચનથરભ્ડરપબરતભ્કમખકભ ્ન્રરભગરબંકતનભ 

જનમભ૧૯ત્ મ્ર,૧૯૧૭ભતરભરનજભએષભપધખ્રિખભર�ર્રરમરભં 

ખ મતન જનમભથતનભહખનભખ તભર�ંડખ જ્રહર ર ભતહલિુતરભ 

ક ુકભહખર.   ્રબકતખરભસગંરમમર ંભખ મ� ભ સકદતર� ભ્રગભ 

 કબનભહખન ્રશર�મરભંજ .ક.સ.૧૯૩૦ભમરભં્રશભચરારસઘંતકભ 

 થરરતરભષર્રભ રરરખંભઅસહષરરભચશ્શમરભંષ�ગ સત ભમ્્ભષર્રભ 

‘્રતરભસ તર’ તકભરચતરભષરદભહખક .ક.સ.૧૯૪૨ભમરભંખ મત ભ� તકભસરભથ ભહખકભઅત ભ

ક.સ.૧૯૪૭ભ મરભંગરબંકતરભમરગર્શરતભહલિશભ�્લહદમરભંરમાર�તરભઅસરગ ખભ

ધ્ ખરરનમરભંષરમભષ�ુ�ભહ� ું .ક.સ.૧૯૫૫ભમરભં્કમખકભગરબંકભષનગ સભષરરન્રરદભસધમધખભ

અત ભષલનકકતભક  ટં�કભસધમધખતરભસાતભ્નતરભહખર  .કસ.૧૯૫૮ભ મરભંખ તભષ�ગ સતરભ

મધત થભસસં�્તભ્નડરતરભસાતર લ્ભધતમ  ષભરરમતરભહખર  .ક.સ.૧૯૫૬ભ મરભંખ તભ

એ  આ .સક.સકતકભરરર્દત.અા�ંડખખરભર�રા્તરભઅધતિભઅત ભઅરા ભ્રરખભ�ુ્ રભ

ષ�ગ સતરભર�ભઅધતિભ્તકભરજરભહખર .ક.સ.૧૯૫૯મરભં્રરખકભરરર્દતભષ�ગ સતરભ

પમાુભ્નતરભર દભએભર્ભરરભ ક.સ.૧૯૬૦ભ નબુકભસ ્રભઆરકભહખક  ખ ભર દ .

ક.સ.૧૯૭૮ભથકભતરદભએભર્ભરરભસ ્રભઆરકભહખક. 

                         ક.સ.૧૯૬૪ભ થકભ ક.સ.૧૯૬૬્રધમતરતભખ મ� ભમર�હખકભઅત ભ

પસરર�મ ંકભર્ભસં્ રળ�ુભંહ� ું  હતરરભ્ર્ભરન�આુરદ .૧૯૬૬ભ થકભમરચરભ ૧૯૭૭ 

્રધમતરતભ લ્શમુભંસ્�ચચભર્ભએ�ભુપબરતમ ંકમુભંર્ભસં્ રળ�ુભંહ� ુ ંખ ભ્રધમતરતભજ .

સપટલમ્ર, ૧૯૬૭ભથકભમરચરભ ૧૯૭૭ભ્રધમતરતભરરમર ુભં રરમ ંકભર્ભર�ભસં્ રળ�ુભં

હ� ુ.ંભ૦૫ભમક ભસપટલમ્રભ ૧૯૬૭ભ થકભ ૧૪તલ�આુરદ, ૧૯૬૯્રધમતરતભખ મ� ભધ્ લ્શભ

મ ંર તતનભ્બરરરતનભહ્ર નભર�ભસં્ રળતનભહખન  � ત .૧૯૭૦ભથકભત્ મ્રભ ૧૯૭૩ભ

્રધમતરતભખ મ� ભ�ખ�રિભમ ંકર્ભર�ભસં્ રળ�ુભંહ� ું  રન�આુરદ .૧૯૮૦ભથકભખ મ� ભ

આતનજતરચંમુભંઅધતિર્ભસં્ રળ�ુભંહ� ું  .૧૪રન�આુરદ, ૧૯૮૦ભ થકભખ મ� ભ

પબરતમ ંકભર્ભતરદથકભસં્ રળ�ુભંહ� ુ.ં 
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્કમખકભ ્ન્રરભગરબંકએભ અત ષભધસ��તભપરપખભથ ભહખક  .ક.સ.૧૯૭૨ભ મરભંખ મત ભ

્રરખભરહતભખ મજભ્રરં ર લ્શતકભમ�ુકખભ્્ ભમ �કસષતભએષલડલમકભએ્નડરથકભ

ત્રજ્રમરભંઆકતરભહખર  .ક.સ.૧૯૭૩ભમરભં� ખકતભ્રધા�ષભમ ડ ભએત  એ.તભખ મજ.

ક.સ.૧૯૭૬ભમરભંતરગરદભપચર�ર�કભસાતભ રરરભસર�હહતભ્રચ રધખભ (�હન્દ)કરુ ષરરથકભ

ત્રજ્રમરભંઆકતરભહખર .ક.સ.૧૯૫૩ભમરભંખ મત ભઅમ �રષરતરભમબસરભએ્નડર , રરજ રરદભ

િ   ભત�બરર ભષરમગકરદભ્્ ભ ટર કતરભ સર્  રભડદભએ ટલભખ મજભ� ુ ભ

�ધુત્ધસ�ટદતરભહન્  નડભમ મન�રત ભપર ઝથકભત્રજ્રમરભંઆકતરભહખર  એષભફલનચ .

 સ ંથરભ રરરભથખરભંરહલ રભસ્અિ�ભમજુ્૧૯૬૭અત ભ૧૯૬૮ભમરભંએમભસખખભ્ ભ્ારભ

નબુકભખ તભફરનસમરભંસૌથકભ્શભુપશસંરરર ભતરરદભખરદષલભ નષધપતભરજરભહખર . 

ભભભભભભભભભભભભભભભક.સ.૧૯૭૧ભ મરભંહલ  રભ રરરભઅમ �રષરમરભંથ ત રભએષભારસભસ્અિ�ભ

મજુ્ભખ તભધ્�મરભંસૌથકભ્શભુપશસંરરર ભકત�કખભરહલરભથતરભંહખર  ર�ભુસરંિ� .

 મનરચ ભધત્ર્  કભષરમગકરદભ્્ ક.સ. ૧૯૭૧ભમરભંખ મત ભઆજ અ્નટતરતકભસનસરતટદએભ

�ડપ નમરભંતતભતતરથકભત્રરતરભહખર  ખ મતરભર�કખરભપષરશતનમર.ં‘બભતરભતતભ

ચ   નજ’ (૧૯૬૬-૭૨), ‘ બભતરભતતભએનડલ્ર ’ (૧૯૬૯-૭૨), ‘ ્નડતર’ ( ડંત (

)૧૯૭૫) ખ મજભ ૧૯૭૯ભ મરભંપષરધશખભ ‘ નડલભ (  સરત )’ તનભસમર્ શભથરતભ  .ભ૩૧ભ

તકટન્ર,૧૯૮૪ભતરભરનજભખ મતરભધત્રસ થરત ભખ મતરભ્ ભશકારિષનએભગનશદભમરરદભ

ખ મતકભહહતરભષરદ. 
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૨૦ નવેમ્બ રખરરરર્દતભ્રશભઅધબષરરભ�્્સ 
 
          ્રરખમરભં્રલષભ્રશષનભમરટલભ્ર ખધ્ષભમરત્ભઅધબષરરતરભ 

કતુઃધ્ચરરભમરટલભ૨૦ભત્ મ્રલભ્રભ્ાઅભ્રશભઅધબષરરભ�્્સભ 

 જ્્રમર ંભઆ્ ભ  .  રનખરતર ભ્રશષનતરભ ્રલષભઅધબષરરનથકભ 

 નષનત ભર�ખ્ભષર્રભ્રશભઅધબષરરતકભનરુિરભમરટલભરરર્દતભ 

ષધમશતભ રરરભ ૨૦ભ ત્ મ્રલભએષભ રરર્દતભ સ્રમુભંઆતનજતભ 

ષર્રમરભંઆ્ ભ  .  ૨૦ભ ત્ મ્રલભસમગભધ્�મરભં ્ૈધ�ષભ્રશભ 

�્્સભ જ્્રમરભંઆ્ ભ  . 

 ક.સ.૧૯૫૯ભમરભં્રશઅધબષરરનતકભષર્રમરભંઆ્  ભરહલરરખત ભભ૨૦ભત્ મ્ર, 

૨૦૦૭ભમરભં ્કષરર્રમરભંઆક�ુ.ં 

્રશભઅધબષરરભ�ુભં  ભ?  

 ્રરખમરભં્રશષનતકભ લ્ારલાભઅત ભનરુિરત ભમહહ્ભઆર્રભમરટલભ્ારભ૨૦૦૭ભતરભ

મરચરભમ�હતરમરભંરરર્દતભ્રશભઅધબષરરભનરુિરભમરટલભએષભષધમશતભઅત ભસ ંથરતકભ

 થરરતરભ્રરખભસરષરરલભષરદભ  . 

 ્રશઅધબષરરનભ�ગ ભ નષનત ભર�ખ્ભષર્રભમરટલભસરષરરદભસ ંથરત, ધ્ધ્બભ

જરધખત,એત તભ્ગ રલભસ ંથરતભ રરરભઅત ષભષરતરકમનમુભંઆતનજતભષર્રમરભં

આ્ ભ  . 

ભભભભભભભભભ્રશઅધબષરરભ�્્સ ભશરશરમરભંરચ  રબરરમુભંઆતનજતભષર્રમરભંઆ્ ભ  . 

આભ રરરખંભધ્ધ્બભસમ  હનતરભ નષનત ભ્રશઅધબષરરતકભર�ખ્ખરભ ર્્રભ

ધ્દરથેતભ રરરભ્રશઅધબષરરભસ્ધંબખભષરકત,ગરતત, મહ્તભ્ગ રલભષરતરકમનમુભં

આતનજતભષર્રમરભંઆ્ ભ  . ્રરખમરભં્રભ્ાઅભ્રશઅધબષરરભ�્્સભ્રશષનતરભ

અધબષરરભઅત ભસમમરતત ભનધુતધ�ખભષર્રભઆતનજતભષર્રમરભંઆ્ ભ  . આર� ભસૌભ

ર�ભઆભઅર્તરતમરભંજનડરકભઅત ભ્રશષનતરભઅધબષરરનથકભસૌત ભજ�ખ્ભષરદએ. 
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૨૧ નવેમ્બ સરભસક.્ક.રરમત 
 
ભભભભભભમ ઘર્કભમ  લતધતરિભધ્જરતકભસર.સક.્ક.રરમતતનભજનમભ૦૭ભત  ્મ્ર,૧૮૮૮ભતરભ  

રનજભભખધમ તર�ુતરભધખિુચકરરરલ કમરભંથતનભહખન.  અાતરસભઅત ભપતનગનભઅરગતરરભ  

્રસતક ભતરતકભ્ત ભરરમત ભમ �્ષતકભરરદિરભરહલ રભતં્ રલભ  રરસભષરદભહખક. આગશભ 

અાતરસભમરટલભ૧૯૦૨તરભ્ારમરભંખ તભચ ે  તકભર�કખકભપ ધસડનસકભષન  જમરભંજનડરતર.  

આભષન  જમરભં�ગ  ભધ્ાતતરભપનતલસરભ ર તટભહખર. આભતરતષડરભધ્દરથેત ભજનખરભં  

જભખ તભ્ન કભઊિ ર, ‘્ર્ર, ખરરદભ મરભષલટ ક?’ રરમત ભજ્ર્મરભં૧૩ભ્ારભષ�ુભંહતરરલભ  

ખ મતરભઆ�તરતનભરરરભતભરજન. ૧૯૦૪મરભં્ક.એસસક.તકભરરદિરમરભં્ૌધખષભધ્જરતતરભ  

ધ્ાતભસરથ ભષન  જમરભંરરમતભપથમભતં્ રલભરરસભથતર. આભમરટલભનુ્ �રચકંષભર�ભમળતન.  

અહ�ભજભખ મ� ભધપતભધ્ાતભ્ૌધખષભધ્જરતભસરથ ભએમ.એસસક.તનભઅાતરસભશરભષત�. અાતરસતકભસરથનસરથભખ તભ

આરમ શ ભજભષન  જમરભંપતનગનભષરખરભહખર. આભપતનગનતરભર�ર�રમ ભએમ� ભપષરશતરભધ્્ખરતભ�ગ ભસશંનબતભષ�ુ�. એમરભં

એમત ભસતશખરભર�ભમશદ.  

ભભભભભભભભભભભભસર.સક.્ક.રરમત ભઆભશનબતરભઆબરરલભ  ાભખૈતરરભષત�ભઅત ભ ડંતતરભએષભસશંનબતભસરધમતષમરભં રર્રભ

મનષલતન. આભ  ાભ ્કષરરરતનભઅત ભત  ્મ્રભ૧૯૦૬તરભ�ષમરભં રરતન. હતરરભર દભરરમત ભધ રર�રભષરચતનભપતનગભ

હરથમરભં કબન. આભપતનગભષરખરભંષરખરભંએમ� ભધ્ધશરટભપષરરતરભપષરશતકભશનબભષરદ. આભરદખ ભરરમત ભપતનગનભષરખરભં

ષરખરભંઅત ષભધસ��ભહરસં ભષરદ. તર�રારખરમરભંતનષરદભ્રધમતરતભર�ભખ મતરભઘ�રભસશંનબતભ  ાભપગટભથતર. ્રધમતરતભ

ષન ષરખરભ�ધુત્ધસ�ટદમરભંરરમતતકભ્ૌધખષભધ્જરતતરભપનતલસરભખરદષલભધતમ  ષભથક. સનશભ્ારભષન ષરખરભ�ધુત્ધસ�ટદમરભં

સ ્ રભઆપતરભ્ર્ભખ તભ્બગ િુુમરભં ‘ક્નડતતભ ઇન ટટ્  ટભતતભસરતનસ ’મરભં્ૌધખષભધ્જરતતરભપનતલસરભખરદષલભજનડરતર. 

  લ  ભખ મ� ભ‘રરમતભ�રસચરભ ઇન ટટ્  ટ ’મરભંસ ્ રભઆરકભહખક. 

           ભ .સ.૧૯૬૪મરભંએમત ભ ‘્રરખરહત’તનભરાખર્ભએતરતખભષર્રમરભંઆકતન. ત  ્મ્રભ૨૧ , ૧૯૭૦તરભરનજભ

્બગ િુુમરભંરરમતભ�રસચરભ ઇન ટટ્  ટતરભખ મતરભરહલિર�મરભંખ મમુભંધતબતભથ�ુ.ં રરમત ભખ મતરભ ્તષરશભ્રધમતરતભ

અગહતમુભંસશંનબતભષરતરભષ�ુ�ભહ� ુ.ં આ્રભહખરભઆર�રભઆભમહરતભ્રરખકતભ્ૈજરધતષ! સશંનબત ભઅરર્કભધસ��ભસરભ

સક.્ક. રરમત ભર્ નરદભષરચમરથંકભપષરશમુભં�ષર�ભરસરરભષરદભજન�ુ.ં એમ� ભશનબકભષરઢ�ુભંષલભપષરશમુભં�ષર�ભસરખભરંગમુભં

્ત  ુભં  . રરર્શરષભપ્રહદમરથંકભર�ભપષરશમુભં�ષર�ભરસરરભષરદભજન�ું , ખનભએમત ભ�ુ્રભં�ુ્રભંરંગતકભરલારતભ લ્ાર . આભ

સશંનબતત ભએમ� ભ ‘રરમતભકતલષટ ’ તરમભઆપ�ુ.ં એતકભકતર�તરભએમ� ભઆભરદખ ભઆરક , ‘જનભપષરશતરભ�ષર�નમુભંધતતધમખભ

રરર્ખરતભથરતભખનભપષરશતકભખરંગ ં્ ર મરભંતલરતરરભથખનભતથક. રરં�ભુજનભએમુભંઅધતતધમખભરરર્ખરતભથરતભખનભ

પષરશતકભખરંગ ં્ ર મરભંતલરતરરભમર  મભરડલભ  .  

        ્રભ્ાઅભ૨૮મકભતલ�આુરદતનભ�્્સભરરર્દતભષિરએભધ્જરતભ�્્સભખરદષલભ જ્રતભ  .   
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૨૨ નવેમ્બ ્કરરગંતરભઝ ષરરદ્રક 
 

                            ્કરરગંતરભઝ ષરરદ્રકતનભજનમભ 

૨૨ભભત્ મ્ર, ૧૮૩૦ભતરભરનજભઝરસંકમરભંથતનભહખન.  

ખ મતનભભજનમભભષનશદભતુલંુ્મરભંભથતનભહખન.  મરમ   કભ 

સૈધતષભખરદષલભતનષરદતકભશરઆખભષરતરરભઝ ષરરદ્રકભ 

આગશભજખરભંરર�કભ �મક્રકતરભધ્�રનભુસ રહષરરભ્તકભ 

ગતર. ઝ ષરરદ્રકએભક.સ.૧૮૫૭ભતરભ્શ્રમરભંઝરસંકતકભ ડરકમરભં

ઝરસંકતકભરર�કભ �મક્રકતકભાકસ તરમરભંચર્કરરભ્રગભ્જકતનભહખન.  

 નડરભડલ હર સકતકભરરરતભરરભસ�રભજમર્્રતકભતકધખત ભષરર� ભધતઃસખંરતભ

રર�કભ �મક્રકત ભખ મતરભ �રરધબષરરદત ભ્�ષભ  ્રતકભરર્રતગકભતભ

આરક.  �ગ જનતકભઆભતકધખત ભષરર� ભરર�કભ �મક્રકએભ�ગ જનતકભસરમ ભ

આહમસમરર�ભષર્રતકભ્્  ભખ મતકભસરમ ભ ડખભઆરક. �ગ જનતકભસરમ ભ

સખખભ ડખભષરદભઝ�મતરરભઝ ષરરદ્રકએભરર�કભ �મક્રકત ભ�ષલ નભ

 નડદત ભ્રગકભજ્રભસ રહભઆરક. �ધખમભપર�ભનબુકભઝ ષરરદ્રકએભ

ઝરસંકતકભરિરભમરટલભ ડખરભરજર. ્રરખભસરષરરલભ૨૨ભ�ુ રક, ૨૦૦૧ભતરભ

રનજભઝ ષરરદ્રકતરભસમમરતભમરટલભએષભટરર ભ�ટ�ષટભ્હરરભરરડદભહખક. 

ઝ ષરરદ્રકતકભપધખમરભઅત ભએષભ મરરષભઅજમ ર, રરજ થરતમરભં  . 

ભભભભભભભભ�ગ જભ  ષરભસરમ ભાકસ તરતરભઆગ ્રતભતન�રભખરદષલભએમ� ભ

�ગ જભ  ષરતરભસ તરરધખએભ  ષરરભષત�ભહખન.  
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૨૩ નવેમ્બ સરભજગ્દશચકંભ્નઝ 
 
        આશધુતષભ્રરખતરભમહરતભધ્જરતાધાભખરદષલભતશારખરભ 

સરભજગ્દશચકંભ્નઝતનભભજનમભખર.૩૦/૧૧/૧૮૫૮મર ંભખ મતરભ 

મનસરશતરભગરમભમ મતધસ�હમરભંથતનભહખન. ક.સ.૧૯૭૯મરભં્ૌધખષભ 

ધ્જરતમરભં્ક.એતકભરરદિરભરરસભષતરરભ્ર્ભજગ્દશચકંભરર લ્શભ 

જકભડનકટરભ્ત્રભમરગખરભહખર, રરં�ભુ લ્શ્કખભધરખરએભ  ્ષરરનત ભ 

રનજગરરદભઆર્રભ  મરટલભસ ્ રભ પ�ધ્�ભષરદભ એમરભં લ્� ુભં થકભગ�ુ.ં  

જગ્દશચકંએભ લ્�ુભં્રરરકભષર્રભમરટલભસરષરરમરભંમનટરભહનદરતકભરરદિરભઆરકત ભતનષરદભષર્રમુભં

ત�દભષરદભ કશુભંહ� ું, રરં�ભુમરખરએભઘરલ�રભં  ્ચકત ભ્દષરરત ભરર લ્શભમનષલતન. હતરભંચરરભ્ારભરહદત ભ

ક.સ.૧૮૮૪મરભંજગ્દશચકંભતૈધસ�ગષભધ્જરતભધ્ાતમરભં તરખષતકભ�ડગકભ કત ભ ડંતથકભ્રરખભ

રર રભતતરર.આથકભધ્બરથેતમરભંધ્જરતમરભંરસભર�ભ�  ્ ભષલશ્રતન. ખ મતરભઅધબષરરદતભર�ભ

ખ મતકભઆ્ડખથકભ�  શભથતર.  

            ્રરખમરભં�ગ જનએભ થરર  કભ �મર�રત ભધશિ�ભસ ્ રમરભંઅધતરરષભ્તતરરભખ તભ

પથમભ્રરખકતભહખર. ્રરખકતભહન્રથકભખ મત ભઅડબનભરગરરભમશખનભહખન. ્નઝ ભખ તરભધ્રનબમરભં

૧૦ભ્રસભનબુકભ ડખભઆરકત ભક  રનભરગરરભમ શકતનભઅત ભધરખરમુભં લ્� ુભં ખર�ુ�. ખ મ� ભક.સ.૧૮૯૫મરભં

્કજશદષભ�ષર�નતકભશનબભષરદ. 

ભભભભભભભભભભભભજગ્દશચકંભ્નઝ ભ્ત રધખમમરભં ્ભ  ભએભસરર્ખભષરદત ભએ્રભંત ંનભ્તરકતરભંહખરભ�ભ

�િ્તરભએષભ�ચતરભ રામરભં્રગભ�ટ કભ��્�ત ભર�ભર�કભશષખરભંહખર.ં આભસશંનબતભશરદરભ

ધ્જરત,  ્ભધ્જરત, ત્ધાભઅત ભરચ�ષહસરભશરામરભં�  ્ ભજભષરમભ રર�ુભં  . આભત ંમુભંતરમભભભ‘ Groth 

of Balance by inclined plane’  હ� ુ.ં  ડંતતકભરનત ભસનસરતટદભખ તરભધતતમભમજુ્ભએષભમહરમુ્ ર્ત ભ

એષભજભ્રરભકતર�તરખરભખરદષલભઆમ ં�ભઆર ભ  , રરં�ભુજગ્દશચકંભ્નઝભએ્રભપથમભ્ૈજરધતષભ

હખરભ�મત ભઆભસનસરતટદએભ �ભ્રરભ્ન રકતરભહખર. ર્ટદશભસરષરરલભખ મત ભ ‘ષમરડંરભતતભબભ

 ્નડતતભઅમરરતર’ ખથરભ‘તર ટ’તકભ રરબકથકભત્રરતરભહખર.ખ મ� ભઆ�ુભં ્તભસશંનબતભરર શભ

ગરળ�ુભંહ� ુ.ં ્ત રધખમરભંસ ્ભ  ભષલભધતજે્ભખ મ ુભંસશંનબતભષર્રમુભંર�ભખ મ� ભશરભષ�ુ�. અત ભ�ખ ભ

ખ મ� ભત�દભષ�ુ�ભષલભ્ત રધખભસ ્ભ  . ્ત રધખભમમરુતતકભમરતષભ્રલષભ�કતરભષરલભ  ભત ભ રગ�કભ

ર�ભઅમુ્  ્ભ  -એ્કભશનબભજગ્દશચકંએભષરદ. આભસરર્ખભષર્રભમરટલભખ મ� ભભએષભત ંભ્તરક�ુભં

�મુભંતરમભ ‘ રલઝનટભરલષનડરરભ ‘ હ� ુ.ં ક.સ.૧૯૨૯મરભંસરભજગ્દશચકંભ્નઝતનભ ‘ હદરષભમહનહસ્ભ ‘ 

 જ્રતનભહખન. ખ મમુભં૨૨મકભત  ્મ્ર૧૯૩૭તરભ�્્સ ભઅ્સરતભથ�ુ.ં  

* * * 

33 Prerna Pathey November



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૨૪ નવેમ્બ �િુુભખ ગ્હર્ુરભધસ�હ 
 
       �રુભખ ગ્હર્ુર ભશકાનતરભત્મરભ�રુભ   .  ખ ગ્હર્ુરધસ�હતનભ 

જનમભ૧૮ભએધપ ,૧૬૨૧ભતરભરનજભઅમખ્સરમરભંથતનભહખન. ઔરંગ�્તરભ 

સરમરરતભ્ાખતકભ્રખભ  . ખ તરભ્ર્રરતકભ�્રભએષભર�ંડખ  

હખન. ખ ભર�ંડખભગકખરતરભં  નષભસં્ શર્ખનભખ તનભઅથરભસં્ શર્ખનભ 

અમષુભ  નષભ નડદભ લ્ખનભહખન. એષભ�્્સભખ ભર�ંડખભર્મરરભથકભગતનભ 

અત ભખ � ભરનખરતરભક ુત ભગકખરતરભ  નષભસં્ શર્્રભમરટલભહતરભંમનષ કભ 

�્બનભરરં�ભુખ ત ભખ ભષહલ્ રમ ુભં્ ુકભગતનભષલભષતરભ  નષતનભઅથરભહતરભંતથકભષહલ્ રતન  ખ � ભહતરભંજકત  .

ઔરંગ�્ત ભઆાકભગકખરતનભઅથરભસં્ શર્કભ�્બનભખ થકભઔરંગ�્ત ભધ્�રસભઆ્કભગતનભષલભ્રલષભ

બમરભરનખરતકભરદખ ભએષભમહરતભબમરભ   રરં�ભુઔરંગ�્ભરનખરતરભબમરભધસ્રતભઅનતભષનકભર� .

 બમરતરભ્ાર�ભતહનખનભસરં્ શદભશષખનભખ થકભખ � ભરનખરતરભસ રહષરરનત ભસ રહભઆરકભષલભ્બરત 

.ક  રમભબમરભબરર�ભષરર્કભ્ન. 

             ઔરંગ�  ્ભ્બરત ભક  રમભબમરભઅરતર્્રભમરટલમ ુભંષરતરભખ તરભથનડરષભમર�સનત ભસ�રકભ

�્શું  ખ � ભષ�ુભંષલભ્બરત ભજ�ર્કભ્નભષલભક  રમભબમરભબરર�ભષરલભષલભર દભમનખત ભ્હર ભુષરલ. રતરરલ .

.આભપષરરતકભજ્રરજ ખકભશરભથકભગકભખનભઅનતભબમરતરભ નષનમુભં ્�ુભંહરરમભથકભગ�ુ ં 

આભ�લમતરભધશષરરભષર મકરતરભર�ંડખનભ�રુભખ ગ્હર્ુરતકભરરસ ભઆકતરભંઅત ભખ મત ભજ�રક�ુભંષલભષલ્કભ

રદખ ભક  રમભબમરભ ્કષરર્રભમરટલભખ મતકભરરભ્્ર�ભષરરકભર�ુભં  . 

અમત ભ�ુ્ ભજભારર્ભરદખ ભમરરલભ   ત્રરભષરદત ભઅમરરરભબમરત ભ્ચર્ન. �ભ્ાખ ભઆભ નષનભખ મતક .

 તરખતરભસં્ શર્કભરજરભંહખરભંખ ભ્ાખ ભખ ગ્હર્ુરતન9 ્ારતનભક ુભહતરભંઆકતનભઅત ભક ુ્ુભંષલભ

ધરખર આભ્બરભ ્રસભષલમભ   !? અત ભખમ ભઆટ કભ્બકભગં્ કરખરથકભ�ુભંધ્ચરરદભરજરભં ન ?  

�રુભખ ગ્હર્ુરલભષર મકરતરભર�ંડખનતકભસઘશદભસમ તરતભજ�ર્કભખનભ્ર રભપકખમ ભષ�ભુષલભઆતનભ

 રરતભષકભરદખ ભથશ ? �રુભસરહલ્  ભજ�રક�ભુષલભઆતરભમરટલભ્ ક્રતભઆર�ભુરડશ  ખનભ્ર રભધપખમ  .

ષ�ભુષલભખમરરરભષરખરભંમહરતભકિુુાભમરરદભતજરમરભંષનકભતથક, �તરભમરટલભ્  ભખમરરલભ્ર ્રતભ

આર�ુભંરડલભરરં�ભુઆરભખ મતરભબમરતકભરિરભષરન.  

             ખ તકભઆભ્રખભસરં્ શદત ભહતરભં ર� થખભ નષનએભક   ્ભુષલભજનભખમરરરભધરખર ભ્ર ્રતભ

આરશ ભખનભઆરભઅતરથભથકભજશનભઅત ભઆરતકભમરખરભધ્બ્રભથકભજશ  ખનભ્રશષલભજ્ર્ભઆપતન .

ષલભજનભમરરરભએષ રતરભઅતરથભથ્રથકભ રાનભ્રશષનભઅતરથભથખર, અત ભ રાનભાકતભધ્બ્રભથખકભ

્ચકભજશ ભખનભમત ભખ ભ ્કષરતરભ  .  
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            હતરર્ર્ભ�રુભખ ગ્હર્ુરલભર�ંડખનત ભજ�રક�ભુષલભજકત ભઔરંગ�્ત ભજ�ર્કભ્નભષલભજનભ

�રુભખ ગ્હર્ુરભક  રમભબમરત ભબરર�ભષરદભ  શ ભખનભઅમ ભર�ભષરદભ ક�ુ, અત ભખમ ભખ મત ભક  રમભ

બમરભબરર�ભતહદભષરર્કભશષનભખનભખમ ભઅમત ભ્શજ્રદક  ્ રષભક  રમભબમરભબરર�ભતહદભષરર્કભશષન .

.તરંગ�  ્ભઆભ્રખતનભ ્કષરરભષત� . �રુભખ ગ્હર્ુરભસરમ ભચર કત ભ�્લહદમરભંઔરંગ�્તરભ

્ર્રરમરભંગતર. ભતરવગ�  ્ભખ મત ભઅત ષભપષરરતકભ ર ચનભઆરકભખ મતરભ  ્ભશકરતનત ભમરરદત ભ

ખ મત ભ્ત્કખભષર્રતનભપતહતભષર્રમરભંઆકતન. ભરરં�ભુતરવગ�્ભતરભંપતહતનભસરથરષભથતરભતહદ. 

�ખ ભતરવગ�  ્ભ�્લહદતરભચરં્ તકભચનષભરરભ�રુભખ ગભ્હર્ુરમુભંશકશભષરરકભ લ્્રતનભ�ુકમભઆરકભ�્બનભ

અત ભ�રુભસરહલ્  ભહસખરભંહસખરભંખ મમુભંશકશભષરર્કત ભ્ર ્રતભઆરકભ�્શ.ુ   

        �હન્ુ ખરતભઅત ભ�હ�્ ુ ભબમરતકભરિરભષરખરભંશહદ્ભથત  ભ�રુભખ ગ્હર્ુર ત ભપ મથકભ ભ�હ�્ તકભ

ચર્રભ�રુભખ ગ્હર્ુર  ષહલ્ રમરભંઆ  ્ભભ  . 
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૨૫ નવેમ્બ નતુકધખતુમરરભચ ટર  
 
ભભભભભભ્રરખતરભ્�રરિભ્રારધ્્ભનતુકખકતુમરરભચ ટર તનભ 

જનમભ૨૫ભત્ મ્ર, ૧૮૯૦ભમરભંજનમભ્ગંરશમરભંથતનભહખન.  

પરથધમષભભધશિ�ભભસરષરરદભશરશરમરભંમ શકતરભભ્ર્ભક.સ. 

૧૯૧૧ભમરભંભષ ષ�રતકભષૉ  જમરભંપથમભ્ �કભભપરપખભષ�ુ�. 

ક.સ.૧૯૧૩ભમરભંષ ષ�રતકભ�ધુત્ધસ�ટદમરભંએમ.એભક  �રભષ�ુ�ભ 

્ર્ભક.સ.૧૯૧૯ભમરભંસ ંત્ખતકભધ્શ ાભતનરતખરત ભષરર� ભ‘પ મચં્ ભરરતચં્ ભધશરત�ધ્�’ 

અત ભ‘�ુ્ કભશનબભકરુ ષરર’ થકભસનમરતભષર્રમરભંઆક�ુ.ં ્રરખભસરષરરભ રરરભ

આર્રમરભંઆ્  ભધશરત�ધ્�ભ રરરભનતુકધખતુમરરલભધ્ધતશરામરભં�ડપ નમરભંક  �રભષ�ુ�. 

સરથનસરથભ્રાર-ધ્જરત,પરત્ખ,રરરસકભઅત ભધ્ધ્બભઅત ષભ્રારતમરભંધશિ�ભક  �રભ

ષ�ુ�. 

ભભભભભભભભભભભભભભભક.સ.૧૯૨૧ભમરભંનતુકધખતુમરરલભ ડંતભ�ધુત્ધસ�ટદમરથંકભડદ.  ટતકભ�ડગકભ

મ શ્ક. ્રરખભરરખભતતર�ભ્ર્ભક.સ.૧૯૨૧ભથકભક.સભ૧૯૫૨ભ્રમતરતભ્રરખકતભ

્રાર-ધ્જરતભધ્્રગમરભંમ�ુતર્ભમ શક�ુ.ં ક.સ.૧૯૬૧ભમરભં્ગંરશદભસર�હહતભ

ર�રા્મરભંઅધતિભખરદષલભષરતરભષ�ુ�. આભ રરરખંભક.સ.૧૯૬૯ભથકભક.સ.૧૯૭૭ભ

્રમતરતભ‘સર�હહતભઅષર્મક’ મરભંઅધતિભર્ભરરભજ્ર્્રરદભસં્ રળ�ુ.ંઅત ષભ

�ધુત્ધસ�ટદભ રરરભસમમરધતખભડૉ.નતુકધખતુમરરભચ ટર ત ભ્રરખભસરષરરલભક.સ.૧૯૫૫ભ

મરભં‘રદ્  ા�’ અત ભક.સ.૧૯૬૩ભમરભં‘રદધ્્  ા�’ થકભસનમરતભષર્રમરભંઆકતરભ

હખર.ધ્�તરભઅત ષભ લ્શનમરભં્રરખતકભષશરભઅત ભસ ંત્ધખતનભપચરરભષરતરરભઆભમહરતભ

્રારધ્્તભ૨૯ભમ ભ, ૧૯૭૭ભતરભરનજભઆર�કભ્ચચ થકભધ્્રતભ કબક. 
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૨૬ નવેમ્બ ડૉ.્ગેસભતુ�રતત 
 

                   ્ગેસભતુ�રતતતનભજનમભભ૧૯૨૧તરભત્ મ્રભ 

મરસતકભ૨૬મકભખરરદા ભષલરશતરભષરર ષટભશહલરમરભંથતનભહખન.  

ધરખરમુભંતરમ ભરક. ષલ. તુ�રતત ભઅત ભમરખરમુભં તરમભઅ�મમર.  

્ગેસ ભ્ક. એસસક., ્ક.ક., એમ.એસસક. ખથરભડદ.એસસક.તકભ 

�ડગકતભપરપખભભષરદભહખક. �જુરરખમરભં  ્બિ   ભ� ખકરધંખભઆ�્રમુભં 

્ તભ ખ મત ભતરશ ભ રતભ  . ભ�જુરરખતરભ ડલરદ-   દનગતર ભધ્ષરસમરભં 

ખ મ� ભગ�તરરર ભતરશનભઆપતનભભ  . આભસહષરતરતકભષ્રરર ભ�જુરરખભરરરતતરભડલરદ- દનગત ભ

 ગખરભંઅત ષભસ રહષરરભમડંશનમરભંખ મત ભતકમ્રમરભંઆકતરભહખર. આ્કભસ ંથરતતકભ

ષલટ કત ભઅગહતતકભસધમધખતમરભંખ મતકભધત��ુકખભષર્રમરભંઆ્કભહખક. ૧૯૬૫થકભષરદભ  લ  ભ

નબુકભખ તભઆ�ં્ તરભત શત ભડલરદભડલ્ રમ નટભ્નડરતરભચ રમ તભહખર. ્ડન્રરભારખ ભઆ્  ભ

 ્નડતતભડલરદભષૉર�રલશતતરભખ ભ૧૯૭૦થકભચ રમ તભર્ભશન્રક�ુભંહ� ુ.ં એભજભરદખ ભભ૧૯૭૯થકભ

 ઇન ટટ્  ટભટતભરર ભડલ્ રમ નટભ(આ�ં્ ) ખથરભભ૧૯૮૨થકભઆ�ં્ તરભધ ્ુ્ ત્રસભ

તર નડલશતતરભચ રમ તભખરદષલભસ ્ રભઆરકભરજરભહખર. �જુરરખભડલરદભડલ્  રમ નટભષૉર�રલશતતરભ

ર� ખ તભચ રમ તભહખર.  ્સ લસ ારખ ભઆ્  કભ નટરત શત ભડલરદભતલડરલશતતકભષરરન્રરદભ

સધમધખમરભંખ તભભ૧૯૭૪-૭૮ભ્રધમતરતભઅત ભહતરરભર દભ૧૯૮૨થકભઅદરધરભરતરનખભસાતભ

  . ્રરખભસરષરરતરભઊરરભસ રહષરરભ્નડરતરભખ તભસાતભ  . ્રરખતરભ ઇન ટટ્  ટભટતભ

એઇનજધતત�ર�ગતરભખ તભતલ નભ  .  ૧૯૬૦થકભખ તભર�રુર તભખથરભડલરદભધ્ષરસભમરટલભ

�જુરરખભરરરતતરભમરતરહરભસ રહષરરભખથરભ�જુરરખભર�રુર તભઅત ભડલરદભધ્ષરસભમડંશતરભ

ષરતરષરરદભપમાુભ  . ૧૯૭૩થકભષરદભ૧૧ભ્ારભમરટલભખ તભ�જુરરખભસહષરરદભ  ્બ-્ ચર�ભસઘંતરભ

પમાુભહખર. તુ�રતત ભ લ્શ્રમરભંઆ�ં્ મુભંમનડ ભઅરતર્કત ભ્રરખત ભધ્�્રમરભં  ્બતરભ

સૌથકભમનટરભ હરર્ષભ્તર્્રમરભંત�બરર ભપ્રતભઆપ�ુભંહ� ુભં. 

                આ�ભ લ્શ્રમરભં20  રાથકભ્શભુા �ુખનભતુ ભ200 ડલરદતમરભં ળ્ ધતષભ20 ધમર તતભ

 કટરભ  ્બમુભં હરર્તભષરલભ  ભ. તુ�રતતભ 28 ્ારતરભહખરભહતરરલભઆ�ં્ ભઆકતરભહખરભઅત ભ

સાખભર�ર્મભ રરરભખ મ� ભ� ખકરધંખભષરદભહખકભઅત ભસહષરરદભિ  ત ભખ મજભડલરદભ દનગત ભ

ધ્ષસર્્રમરભંખ મજભ્રનડ  ‘અમ   ’ તરભસ્તમરભંઅમ  લતભપ્રતભઆપ�ુભંહ� ુભં. ખ તભા � ખનત ભ
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જભ  ્બતરભર્ઝત સતરભારરભમરર ષનભમરતખરભહખરભ.  ્રરખભસરષરરલભરદધ્્ાુ� , રદ્ાુ�, 

રદ્ક, ત્ધારહતભએ્નડરથકભસનમરધતખભષતરરભહખર. ૧૯૬૫મરભંતુ�રતતત  રલમતભમ રસ સ ભ

એ્નડરથકભસનમરધતખભષર્રમરભંઆકતરભહખર. ૨૬મકભત્ મ્રભ૧૯૨૧તરભં�્્સ ભજનમ  રભ

તુ�રતત અમ ુભડલરદભ�ડભ્રનડતકભરચતરભષર્રભમરટલભર�કખરભરજરભહખર. ખ તએભતરરલશતભ

ફ ગમરભંર�ભચર્કિ્રભ્ધુમષરભઅ્રભષરદભહખક. અમ ુભડલરદભ્રનડભપનડકટતકભરચતરભઅત ભ

સતશખરમરભંમહહ્ક�ુરભ્ધુમષરભહખક. તુ�રતતત ' ધમલષમ તભતતભ ્નડતર 'અત ભ 'તરબરભતતભ

કહર ટ'રલક� ુ શતભખરદષલભર�ભતશા્રમરભંઆ્ ભ  . 

             ૧૯૭૪મરભં�્લહદભારખ ભરખરરરર્દ�તભડલરદભષ�ગ સમુભંતગ�કસમુભંઅધબ્ શભ્ર્રમરભં

આક�ુભંહ� ુ.ં ખ ભઅધબ્ શતતરભઅધતિર લ્ભડૉ. તુ�રતતતકભ્ર�કભષર્રમરભંઆ્કભહખક. ખ તભ

 ્નડતતભ ઇન ટટ્  ટભટતભમ ત જમ નટ ,  ્તભ્કમરભધતગમ , �રઝ્રભ્ નષભટતભ ્નડતરભખથરભ

્ નષભતતભ્રનડરતરભસ ન્ ભએધમધત લ્�ટ્ભ્ૉડરતરભસચંર ષભમડંશતરભખ તભધતતરમષભહખર.   

ખ મતકભ� ખકર�નખભધ્ા તકભપશ તભષરમગકરદભ્્ ભઅત ષભરરર્દ�તભખ મજભરખરરરર્દતભ

રાખર્ન, રર�રખનધાષનભખથરભ્�ુમરતથકભત્રજ્રમરભંઆકતરભ  .  ૧૯૬૩મરભંખ મત ભષમ�ધુતટદભ

 કડરશકરતનભમ રસ સ ભ ્ૉડરભએતરતખભથતનભહખન.  ૧૯૮૦મરભં ‘ધ્��ુ્ રદ‘  ્ૉડરભખ મત ભ

આર્રમરભંઆકતનભહખન. ખ્ુરરરખંભભ૧૯૮૩મરભંમ�રુર્રસભધ્સત ભએનડર મ નટભ ્ૉડર ,  

૧૯૮૯મરભંસ�ંકુખભરરર્ૉસઘંતનભશરધંખકરુ ષરર , ભ૧૯૬૫મરભં્રરખભસરષરરભ રરરભ ‘રદ્ક‘તનભ

રાખર્ભઅત ભભ૧૯૬૬મરભં ‘રદ્  ા�‘તનભરાખર્ભઆર્રમરભંઆકતનભહખન. લ્શરર લ્શતકભ

ષલટ કત ભ�ધુત્ધસ�ટદતએભખ મત ભમરતરહરભ�ડગકતભખથરભસનમરતર નથકભધ્્  ધાખભષતરરભ  . 

્લ ્ધ્દર-તગરભારખ ભઆ્  કભસર્રરભરટલ ભ�ધુત્ધસ�ટદએભખ મત ભએ . એ . ડદ. તકભ

ર્્કભઅરર�ભષરદભહખક. 

             લ્શતરભં� ખભકરધંખતરભંજતષભગ�રખંરભડનકટરભ્ગેસભતુ�રતતમુભંત્મકભ

સપટલ્ર,2012તકભસ્રરલભ�જુરરખતરભંત�ડતર્મરભંઅ્સરતભથ�ુભંહ� ુ.ં ખ તભ૯૦ભ્ારતરભંહખકભ

્ગેસભતુ�રતતભ�ષડતકતકભર્મરરદથકભગ ખભહખર. 
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૨૭ નવેમ્બ િ�ર્રરર 
 

               સ ્રમ  ધખ�ભિ�ર્રરરભ૨૭ભત્ મ્ર,૧૮૬૯ભતરભરનજભ 

્ર્તગરમરભંથતનભહખન. ખ મમુભંક  િંુ તરમભઅમખ્ ર ભિ�રભ 

હ� ુ.ં પરથધમષભઅત ભમરધતધમષભધશિ�ભ્ર્તગરમરભંક  �રભષ�ુ�.  

મર ભ ૧૭ભ્ારતકભ તરતકભ ્ત ભમ �્ષતકભ ર�રિરભપથમભ્ગરભ 

સરથ ભરરસભષરદત ભખ મ� ભ‘સરભજસ્ખંધસ�હ ભધશરત�ધ્�’ મ શ્કભહખક. 

હતરરર દભખ તભક  તરતકભષૉ  જમરભં૨૧ભ્ારતકભ્ત ભએન તકતર�ગમરભં તરખષભથતર. 

મહરરરર્તકભહ�રજતભસ ્રભપ�ધ્�તરભ થરરષભધ્ા ભરરમ ભધશન લ્ત ભ�રુભ્તરકતર. 

ક.સ. ૧૯૧૪ભમરભં‘્રરખભસ ્ષભસમરજ’ મરભંજનડરકભગતર. 

              ક  ્ રભઆ�ફષરમરભંથનડનષભસમતભતનષરદભષરદભરરં�ભુ્રરખતરભગરમક�પ લ્શતકભ

્તરજતષભ� થધખભજનકભ્તરભ્ર્તરભરગક. તનષરદભ નડદભ્રરખભઆ્કભગરબંક તરભ

પ્ર્ભહલિશભતકચ રભથરતરભ નષનભઅત ભઅ ક ્તનતકભ ્ત્રભસ ્રભષરદ. �જુરરખતરભ

રચંમહર ભ લ રતરભ્ક ભસમરજભ્ચચ ભ્ સકભસ ્રભષરતરભમરટલભ ્ત્રભઆસતભ

જમરક�ુ.ં ખ મ� ભ ‘ રચંમહર ભ્ક ભસ ્રભમડંશ ’તકભ થરરતરભષરદ. અત ભખ તરભ રરરભ

રચંમહર મરભં્સખરભ્ક નમરભંમનલંુભર�ર્ખરતભઆક�ુ.ં િ�ર્રરરભઅત ભખ મતરભ

સરથક્રરનએભ્ક નત ભ્રરભ�્કભ્્દતમરથંકભખ મભજભતુટલ્નભ , ્હલમનમરથંકભમકુખભષતરર. 

ખ મતરભ્રશષનભમરટલભજગં ભખ મભજભરહરડદભધ્ ખરરનમરભંશરશરતભાન ક , ખ મત ભરવ�ટતનભ

ષરખંખરભષતરર. ખથરભઅનતભતુટદરભ બનગનમરભ ગરડ ર. ્દત , ્ુ:ાકભભઅત ભરક�ડખભ

મરત્કતતરભ �રરભમરટલભખ મ� ભરનખરતરભ ્તતરભ  લ રભ�રસભનબુકભસ ્રભષરદ. 

ગરબંક ભખ મત ભ ‘ સ ્રતરભસરગર ’ ષજર, ખનભડૉ. રર�નકપસર લ્ભ ‘સ ્રતકભઆ્શરભ

મ  ધખ�’,ર�ંડખભજ્રહર ર ભતહલરએભ‘સ ્રતકભ ્ખકભરગખકભસ ંથર’ ષજરભહખર. ષમરધતરિભ

સ ્ર્ર્કભિ�ર્રરરમુભં૧૧મકભરન�આુરદભ૧૯૫૧ભમરભંઅ્સરતભથ�ુ.ં 
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૨૮ નવેમ્બ રતનધખ્રભણ   
 

                ્ર ખનભઅત ભમ�હ રતતરભસ્ર�ગકભધ્ષરસભમરટલભધશિ�ભ 

નબુરરરમુભં ષરમભષરતરર ભસમરજભભનબુરરષભએ્રભરતનધખ્રભણ  તનભ 

જનમભ ૧૮ ભતકટન્ર,  ૧૮૨૭તરભ રનજભ ક  તરમર ંભથતન ભહખન.  

રતનધખ્રભણ  ભ્�્રમરભં�  ્ ભજભહનધશતરરભહખર. રરં�ભુશરશરમરભં 

તકચ ર ભ ખરતરભ ્રશષનત ભ ્�કગ�કત ભ આગશભ્બ  ભખ મર ં 

બમરર્ ં્ કભ ચચભજરધખતત ભરનખરમુભંઅ�હખભજ�ર� ુભંખ થકભશરશરમરભં 

પ્ શભઅરરખનભતભહખન.  ખ મભ ખરભંઅત ષભષરરરભસજંનગનમરભંઅાતરસભચર ભુરરાકભઅત ભ

ણરસ્તરભસમત ભધરખરત ભમરશદતરભબબંરમરભંમ્્ભષરખરભંહખર. ર�ર્રરતકભઅટષભગનહલભહખકભ

ર�ભક  તરમરભંણ ભમરશદતનભબબંનભષરખરભહખર. ખ તકભખ ભ્ર ખનભણ  ભતરમથકભતશાર્રભ

 રરતર.  �ગ્ રદતરભશષંરરચરતરભખ મત ભ ‘ ર�ંડખભરર્’ તકભર્્કભઆરકભહખક. ક.સ. ૧૮૫૨મરભં

મું્ કતરભગ્તરરલભખ મમુભંરહલરભસનમરતભષ�ુ�. રઢદક ુખનએભાડષલ રભપચડંભધ્રનબભઅત ભ

આરધ�તભસરમ ભઅડગભરહદભ્ર ખન, અ�ખનભભઅત ભાકભસમરજતરભસૌપથમભહરમકભ્નતરભહખર. 

એમત ભક  તરમરભંષનતરશરશરતકભશરઆખભષરદભહખક. �ભ્રરખકતભ રરરભશરભષરરત  કભપથમભ

ષનતરશરશરભહખક. ક.સ. ૧૮૭૩મરભંખ મત ભ ‘ સહતભશનબષભસમરજ ’તકભ થરરતરભષરદ. ધતરરબરરભ

મ�હ રતત ભઆ્તભઆપતન. ા � ખનતકભ્ુ ર્શરભખરતભધતરતભાબચકભનબુરરરતરભ રરતનભન  ચ્્રભ

�્રભષલટ રતભષરમનભખ મ� ભષરલ રભ  . ક.સ.૧૮૮૮મરભંએષભજગંકભરહલરસ્રમરભં ‘ મહરહમર’તકભ

ર્્કભઆર્રમરભંઆ્કભહખક. 

                       રતનધખ્રભણ  ભસમરજભસ ્ રતકભસરથ ભસરથ ભસર�હહતભિ   ભર�ભત�બરર ભા ડર�ભ

ષરલ ભ  . ખ મ� ભ‘્ર્�નતરભભષસ્’ , � ુરમગકરદ,’ ા � ખનતરભરન’ુ,’ સર્રજધતષભસહતબમરભ‘ 

�્રભક ુખષનભઆપતરભ  . રધ�મભ્રરખતરભત્ભરગર�મરભં મરજતરભકતુ: હથરતમરભંઆભ

ક ુખષનએભત�બરર ભતરશનભઆપતનભ  . ્તતરભ�ખભનબુકભસમરજતરભ હષારભમરટલભઝ�મતરરભ

આભસમરજભસ ્ ષભ૨૭મકભત્ મ્રભ૧૮૯૦તરભ�્્સ ભઅ્સરતભથ�ુ.ં  
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૨૯ નવેમ્બ �હરગંકરભરખત ભખરખર 
 
ભભભભભભભભભભભખરખરભ દનગતરભખરરષભજહરગંકરભરખત ભખરખરતનભજનમભ 

૨૯ભ�ુ ર ,ભભભ૧૯૦૪ભતરભરનજભભર �રસમરભંથતનભભહખન.  મર્રર ભ 

્રશષમુભં તરમભજહરગંકરભરર��ુ ંભઅત ભએત ભલ ંષરભ તરમ ભ�હથક  

્ન ર્ખર. ૨૧ભ્ારતરભ�હત ભખ મતરભતુલંુ્તરભ�ર્રજભપમર� ભ 

ખરખરભએનડભસનસમરભં્ગરભરગરરલભઅમુ્ ્ભ  ્રભએષભ્ારભષરમભ 

ષર�ુભંરડ�ુભંહ� ુ.ં 

          �હતકભકચ રભધ્મરતતરભરર  ટભ્ત્રતકભહખક. ખ મ� ભરદખસરતકભખર કમભ કત ભ

તલ�આુરદ, ક.સ.૧૯૨૯મરભંરરદિરમરભંરરસભથકભરર  ટભખરદષલમુભં ર સનસભભ કશુ.ં આભરદખ ભ

�. આર. ડદ. ખરખરભ્રરખતરભ ર સનસ્રશરભપથમભરર  ટભ્નતર. જખ ભ્હરડલભ�હતરભઆભ

શનાત ભ કબ , ખરખરભષંરતકએભક.સ.૧૯૩૨મરભં્રરખમરભંપથમભ્રરખકતભધ્મરતભસ ્ રભ ‘ખરખરભ

એધ્ત શતભસધ �્સકસ ’ (ખરખરભએર રકનસ) શરભષરદ , �ભઆજતકભએર-ક્નડતરભ્તક. ક.સ. 

૧૯૩૨મરભં�. આર. ડદ.એભરનખ ભજભષરરચંકથકભમું્ કભનબુકતકભ ડરતભષરલ ક. એભજમરતરતરભં

ધ્મરતનભઆજતરભંધ્મરતનભ�્રભંસ રમખભતભહખરં .ક.સ.૧૯૩૮મરભંમર ભ૩૪ભ્ારતકભ મરલભ�. 

આર. ડદ. ્રરખતરભસૌથકભમનટરભઔદનરગષભસરમરરતતરભચ રમ તભધતમરતર. ક.સ.૧૯૮૮મરભં૫૦ભ

્ારભનબુકભખરખરભસરમરરતતરભચ રમ તભરહદત ભખ મ� ભખરખરભ દનગત ભધ્�્રમરભંમરત્�ુ�ભ

 થરતભઅરર્કત ભધત�ધ્�ભ કબક.   

         �. આર. ડદ.એભમર ભઔદનરગષભજગખમરભંજભત�હ , ર�ભધશિ�ભિ   ભઅત ભસમરજત ભ

 રતનગકભએ્કભસ ંથરતભઊ્કભષર્રમરભંર�ભતરમતરભમ શ્ક. ષલનસરતકભસરર્રરભ

મરટલ  મું્ કમરભં ‘ખરખરભમ મનરદઅ ભહન� રટ ’, સરમર�જષભસ ્ રતરભઅાતરસભમરટલભ ‘ખરખરભ

 ન ટદટ્ટુભતનરભસનધશઅ ભસરતનસકસ ’, ધ્જરતભમરટલભ ‘ખરખરભ ન ટદટ્ટુભતતભતનડરમ નટ ભ

રદસચર’, અત ભસર ંત્ધખષભષરતરકમનભમરટલભ ‘ત શત ભસ નટરભતનરભરરતનમમગભભઆલ્રસ ’ તકભ થરરતરભ

ષરદ. આભ્શુભંખ મ� ભટરટરભ્ ટતરભ્ડંનશમરથંકભઊ્ુભંષ�ુ�. ક.સ.૧૯૪૮મરભં�. આર. ડદ. એભ

એર ્નડઆભકનટરત શત ભએર રકનસતકભ થરરતરભષરદ , �મુભંક.સ.૧૯૫૩મરભં્રરખભસરષરરલભ

રરર્દતષર�ભષ�ુ�. સરષરરલભ�. આર. ડદ.ત ભખ તરભચ રમ તભ્તરકતર. ૨૫ભ્ારભનબુકભ�. આર. 
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ડદ.એભઆભહ્રકભસ ્રભસરરદભરદખ ભચ ર્ક. �. આર. ડદ.તકભઆભ્બકભહ્રકભસ ્ રભ્્ ભ

્રરખભસરષરરલભખ મત ભ‘એરભષનમનડનરભતતભ ્નડતર’ તરભરાખર્થકભત્રરતરભહખર.      

      અધખભબતરઢ�ભતુલંુ્મરભંજનમ  રભ�. આર. ડદ.ત ભગરદ્નતરભં ્ુઃા્્�તનભઘ�નભ

અહલસરસભહખન. એમ� ભરનખરતરભ દનગનમરભંમ� રનભમરટલભ�ભસગ્ડનભઊ્કભષરલ કભખ તનભ

જનટનભજડ્નભમ ુષલ ભ  . એમ� ભસૌભપથમભઆિભષ રષતકભરરશદતકભપથરભ્રા ભષરદ. 

મ� રનભમરટલભ્રષખરદભસરર્રર, અષ મરખમરભં્શખરભઅત ભમ� રનભમરટલભરહલ્ રભઘરનભ�્રભ

નબુરરરભ્રા ભષતરર. એમ� ભષ�ુભંષલભમ� રભએતરભઘરલથકભષરમભરરભઆ્્રભતકષશ ભ

હતરથંકભમરડંદત ભરર નભરનખરતરભઘરલભરહ�ચ ભહતરભંનબુકભએભષરમભરરભ  , એમભજભગ�્રમરભં

આ્શ ભઅત ભખ ભસમતગરશરભ્રમતરતભએત ભષનકર�ભઅષ મરખભથરતભખનભ્શખરભ

આર્રમરભંઆ્શ . 

       �. આર. ડદ.તરભઆ્રભ��ુનતકભષ્રભષરદત ભ્રરખભસરષરરલભખ મત ભ

ક.સ.૧૯૯૨મરભંભ્રરખભરહતતરભસ્�ચચભસનમરતથકભત્રરતરભહખર.ખ મતરભ્�ુમરતભ

ખરદષલભએમતકભતર્મરભં્રરખભસરષરરલભઆભટરર ભ�ટષદટભર�ભ્હરરભરરડદભહખક.૨૯ભ

ત્ મ્ર, ૧૯૯૩તરભરનજભ૮૯ભ્ારતકભ્ત ભ�. આર. ડદ.મુભંભ ્કહઝર  નડતરભ�જતક્રભ

ારખ ભઅ્સરતભથ�ુ.ં ખ મતરભમરતમરભં્રરખતકભસસં્ત ભએષભ�્્સભમરટલભ્બંભ

રરા્રમરભંઆ્કભહખક. 
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૩૦ નવેમ્બ  નકતુમરરભ�જુરર  
 
ભભભભભભભભભભભભભભભભ્રરખતરભગ�રરરતતરભ૧૩ભમરભં્ડરપબરતભ 

ખરદષલભરહલ રભ નકતુમરરભ�જુરર તનભજનમભભ૦૪ભભ�ડસ મ્ર, 

૧૯૧૯ભતરભભરનજભઝ  મમરભંભથતનભહખન.   નકતુમરરભભ ્તભં 

૧૨ભ્ારતકભ્ત ભ ્ખ ંખરભસગંરમમરભંભ્રગભભ  ્રભભ રરતરભ 

હખર.  ક.સ. ૧૯૩૧ભમરભંભર્�ટશભભરન કસ ભભખ મતકભબરરષડભ 

ષરદભહખક. હતરર્ર્ભક.સ.૧૯૪૨ભમરભં્રરખભ નડનભર્ન તમરભંભ 

૨૩ભ્ારતકભ્ત ભખ મત ભ� મરભંજ�ુભંરડ�ુભંહ� ુ.ં કનકતુમરરલભ્ક.ષનમ,એમ.એ.,ધર.એચ.ડદભ

ખ મજભડદ. કટતકભ�ડગકભપરપખભષરદભહખક. �હન્દ,   ્ર ભઅત ભરરં્કભ્રારતમરભંધતક�ુભ

હન્રભ રરરખંભ્કભ�જુરર ભઘ�કભઅનતભ્રારતતરભર�ભર�ષરરભ  ભખથરભશ રભ

શરતરદમરભં�ડદભ�્ ચ રકભબરર્ ભ  . 

                એધપ ભ૧૯૯૭તરભસમ તમરભં્રરખતરભ્ડરભપબરતભમ ંકભ્નતરભખ ભ

રહલ રભંખ તએભ્રરખકતભમ ંકમડંશમરભંધ્ર્ેભહનદરતભરરભષરમભષ�ુ�ભહ�.ુ ખ તભ

સચંરરભમ ંક , સસં્દતભષરતરભમ ંક , ન  ચતરભઅત ભપસરર�ભમ ંક , ધ્ લ્શભમ ંકભખથરભ

આ્રસભમ ંકતરભ રરમરભંષરમભષરદભક�ુરભહખર. આભ રરરખંભખ તભ્ક્કસકતકભ�હન્દભ

સ ્રભમરટલભએષભર ષરરતરભરરમરભંર�ભષરતરભષરદભક�ુરભ  .ક. સ. ૧૯૭૫મરભંખ તભ

 ્ન્રરભગરબંકભસરષરરમરભંન  ચતરભઅત ભપસરર�ભમ ંકતરભહનદરભરરભહખર. ભક  ્ રભ

્ડરપબરતભ નકતુમરરભ�જુરર મુભં૯૨ભ્ારતકભ્ત ભ૩૦ભત્ મ્ર,૨૦૧૨ભતરભરનજભ

ધતબતભથ�ુભંહ� ુ.ં   
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સ્વર અને વ્યજંન 

વ્યાકરણ પરરચય 
 
 

 
ગજુરાતી ભાષાના માન્ય સ્વરો નીચે પ્રમાણે છે. 

અ,આ,ઇ,ઈ,ઉ,ઊ,ઋ,ઍ,ઌ,,ઐ,એ,ઑ  

અ,ઈ,ઉ,ઍ,ઌ.,ઐ,એ,ઑ – દીકઘ સ્વયો  

-ફે સ્વયોનાાં સાંમોજનથી ફનતા સ્વયમગુ્ભો નીચે પ્રભાણે છે. 

અઈ – ઔઈ,થઈ,દઈશ. 

અઉ – જઉં,રઉં,દઉં  

આઈ – નવાઈ,જભાઈ,બવાઈ 

આઐ – થાઐ,જાઐ,ઔાઐ  

ઉઈ/ઊઈ – ષઈૂ,જઈ,ભઈૂ  

ઍઉ – દઉ,રેઉ,ફેઉ  

ઐઈ – યસોઈ,ોઈ,પોઈ  

ઐઉ – ઓોઉ,હોઉ,યોઉ  

ઍઈ – શૈવ,જૈન  

-મ અને વ નો સભાવેશ અધઘસ્વયોભાાં થામ છે. 

ગજુરાતી ભાષાના માન્ય વ્યજંનો 
- ક્,ખ,્ગ,્ઘ,્ઙ્,ચ,્છ્,જ્,ઝ્,ઞ,્ટ્,ઠ્,ડ્,ઢ્,ણ,્ત,્થ,્દ્,ધ,્ન,્,્પ્,ફ,્બ,્ભ,્મ,્ર્,લ,્,્વ,્શ,્ષ,્સ્,ળ્ 

- ક્ થી ભ ્ષધુીનાાં વ્માંજનો વઔીમ વ્માંજનો હવેામ છે. 

- ક્,ખ,્ગ,્ઘ,્ઙ્ અને સ્ ાંઠીમ સ્થાનીમ વ્માંજનો છે. 

- ચ,્છ્,જ્,ઝ્,ઞ,્વ ્અને મ ્– તારવ્મ વ્માંજનો છે. 

- ટ્,ઠ્,ડ્,ઢ્,ણ,્શ ્અને ર્ –ભધૂઘન્મ વ્માંજનો છે. 

- ત,્થ,્દ્,ધ,્ન ્અને ષ ્– દાંતાવ્મ વ્માંજનો છે. 

- ,્પ,્ફ,્બ,્ભ ્અને  ્ઐષ્ઠવ્મ વ્માંજનો છે. 

- ઙ્,ઞ,્ણ,્ન ્અને ભ ્ઍ ાાંચ અનનુાસસ વ્માંજનો છે. 

- ક્,ચ,્ટ્,ત,્,્ખ,્છ્,ઠ્,થ,્પ્,વ,્શ,્ અને ષ ્અકોષ વ્માંજનો છે. 
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
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અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માહ ે: નવેમ્બર                                                                                ધોરણ: ૫ 

 

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

અભ્યાશ 
નોંધ નક્ષકની શષી 

વવષય :ગજુરાતી 
૮  ચરર્ોમા ં(ઊનમિગીત)    

  ૧. અભિનદંન (કાવ્ય)    

  શરદાર ળલ્િિાઇ ટે    

 

વવષય :હહન્દી 
९ कैसा शोर ? ( चित्र-कहानी )     

  मेरी माां     

 

વવષય :ENGLISH 

3 Unit 3 : Travel Time    

  There is  / There are     

 

વવષય :ગણણત 

૮ કેલ્યેુટર     

 

વવષય :સૌની આસાસ (યાાવરણ) 
૮  રશોડાનુ ંનળજ્ઞાન     
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યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પરૂ્ણ ન થયે 

અભ્યાશ 
નોંધ નક્ષકની શષી 

વવષય :ગજુરાતી 

૧૦  આાીા ળાશંડડયા  (ોકગીત)    

  ેરીએ આળે શાદ     

  એક નદીની આત્મકથા    

 

વવષય :હહન્દી 

१   इतनी शक्तत हमें देना दाता    

  डाकघर     

 

વવષય :ENGLISH 

1 Unit 1 : Taste of India    

  In the Land of Lilliput    

  My Family    

 

વવષય :ગણણત 

૧. પરૂ્ાાઁક શખં્યાઓ     

 

વવષય :વવજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૧.  પ્રાર્ીજગત     

 

વવષય : સામાજીક વવજ્ઞાન 

૧.  પ્રાચીન શમાજજીળન     

૨.  ગજુરાતની આબોષળા અન ેકુદરતી શશંાધનો     

 

વવષય : સસં્કૃત 

१.  मम अड्गानन     

અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માહ ે:  નવેમ્બર                                                                ધોરણ: ૬ 
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અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માષ ે: નવેમ્બર                                                                ધોરર્: ૭ 

 

યનુનટ 
ન.ં 

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

વવષય :ગજુરાતી 
૧૧ અખબારી નોંધ    

૧૨  જનની  (કનળતા)    

  ગોનળિંદના ગરુ્ ગાશુ ં    

  માતપેૃ્રમ     

 

વવષય :હહન્દી 
१  बेटी     

२   हम भी बनें महान     

  दहेज – एक दषूण     

 

વવષય :ENGLISH 

1 Am I Lost ?    

  My Visit to a Fair    

 

વવષય :ગણણત 

૧  ઘાત અને ઘાતાકં     

 

વવષય :વવજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૧  નળદ્યતુ     

 

વવષય : સામાજીક વવજ્ઞાન 

૧  મધ્યયગુીન ગજુરાત    

 

વવષય : સસં્કૃત 

१   प्रहेलिकााः    
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અભ્યાશક્રમ નોંધ 
માષ ે: નવેમ્બર                                                                           ધોરર્:૮ 

 

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

નોંધ નક્ષકની શષી 

વવષય :ગજુરાતી 
૧૧ ળલાળી બા આળી ( શોનેટ)    

૧૨ નળા ળવણના શકંલ્ો     

૧૩  રૂઆત કરીએ    

  ળાત્શલ્યમનૂતિ મા    

 

વવષય :હહન્દી 
१  पत्र एवं डायरी  ( पत्र )     

  पत्र – ऱेखन     
 

વવષય :ENGLISH 

1  Will Be That    

  A Visit to a Garden     

 

વવષય :ગણણત 

૧  બેઁક     

 

વવષય :વવજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૧  ળાયઓુની બનાળટ     

 

વવષય : સામાજીક વવજ્ઞાન 

૧  ધાનમિક – શામાજીક જાગનૃત     

૨  યાણળરર્ીય પ્રદૂવર્     
 

વવષય : સસં્કૃત 

१   पुत्री मम खिु ननद्रानि !    
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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 : 1 પ્રાણીજગત 
1.પ્રાણીઓના ખોયાકને આધાયે કેટરા પ્રકાય ાડલાભાું આલે છે ? 
(A) ફે  (B) ાુંચ  (C) ચાય  (D) ત્રણ 
2.કમા વજીલને કાન શોતા નથી ? 
(A) વવલ ું (B) શયણ  (C) વળમા  (D) કાચીંડો 
3.શાડકાુંલાળું પ્રાણી કય ું છે ? 
(A) વા (B) ગોકગામ (C) અવવય ું  (D) લુંદો 
4.દયભાું યશ ેછે ણ ગ નથી ? 
(A) ઉંદય (B) વા  (C) છછુંદય  (D) કીડી 
5.કય ું પ્રાણી ઈંડા મકેૂ છે ? 
(A) ભગય (B) લશરે  (C) ઉંદય  (D) કતૂયો 
6.કય ું વસ્તન લગગન ું પ્રાણી ઊડી ળકે છે ? 
(A) લશરે (B) વવિંશ  (C) કાુંગાર   (D) ચાભાચીંડીય ું 
7.જીલજ ુંત   કય ું છે ? 
(A) ઉંદય (B) વા  (C) ભચ્છય  (D) ચકરી 
8.કય ું પ્રાણી શાડકાું લગયન ું છે ? 
(A) લીંછી (B) ચાભાચીડડય ું (C) દેડકો  (D) ગયોી 
9.પ્રાણીઓના યશઠેાણને આધાયે કેટરા પ્રકાય ાડલાભાું આલે છે ? 
(A) ફે  (B) ચાય  (C) ત્રણ  (D) ાુંચ 
10.લશરે કમા લગગન ું પ્રાણી છે ? 
(A) ઉબમજીલી (B) આયોશી  (C) જચય  (D) આંચલાા (વસ્તન) 
 
 

 તભાયી આવાવ જોલા ભતા પ્રાણીઓના નાભ રખી તેભની ઉમોગીતા રખો.  
 ોણ કડી – ટ ુંકનોંધ રખો  
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ધોરણ: 6                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 1  પ્રાચીન વભાજજીલન 
1. વૌથી જૂનો લેદ કમો છે ? 
(A) વાભલેદ (B) ઋગ્લેદ (C) અથલગલેદ (D) મજ લેદ 
2. લેદોન ેછાલાન ું કાભ ક્યાયે થય ું ? 
(A) 20 લગ શરેાું (B) 50 લગ શરેાું (C) 100 લગ શરેાું (D) 2000 લગ શરેાું 
3. ઇનાભગાભ ક્યાું આલેર છે ? 
(A) ઘોડ નદીના ડકનાયે (B) બીભા નદીના ડકનાયે (C) નભગદા નદીના ડકનાયે (D) ઘોડા ય નદીના ડકનાયે 
4. લૈડદકકાભાું દસ્ય  રોકો ક્યા પ્રદેળની આજ ફાજ  યશતેા શતા ? 
(A) ભશાયાષ્ટ્ર  (B) યાજસ્થાન  (C) ભધ્મપ્રદેળ  (D) ુંજાફ 
5. ઋગ્લેદના અમ ક સકૂ્તો ળાના રૂભાું મ કામેરા છે ? 
(A) વુંલાદ  (B) વુંલાશ  (C) વુંાદ  (D) વુંચાર 
6. લૈડદક વભમ દયવભમાન મજ્ઞોભાું ળાની આહ તી આલાભાું આલતી શતી ? 
(A) ઘી-અનાજ  (B) ઘી-ચણા  (C) અનાજ-તેર (D) તેર-ચણા 
7. ાાણ એટર ેશ ું ? 
(A) યેતી  (B) થ્થય  (C) ાણી  (D) ડ ુંગય 
8. ક્યા ગાભની કફયભાુંથી 33 વોનાના ભણકા અને ળુંખ ભળ્મા છે ? 
(A) ઇનાભગાભની (B) બ્રહ્મનગયીની (C) ઇનાભગીયીના (D) બ્રહ્મગીયીની 
9. ભશાાાણ કફયો ફનાલલાની પ્રથા આળયે કેટરાું લગ શરેાું ળરૂ થઈ શતી ? 
(A) 2500  (B) 3500  (C) 3000  (D) 2700 
10. કમા ગાભભાુંથી  યાતત્તત્તલવલદોને અનાજનાું ફી ભળ્માું છે ? 
(A) બીભફેટકાભાુંથી   (B) ઇનાભગીયીભાુંથી  (C) ઇનાભગાભભાુંથી  (D) બ્રહ્મગીયીભાુંથી 
 
ટ ુંકનોંધ રખો  

 લૈડદક વભાજજીલન  
 ભશાાણો  
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 2 ગ જયાતની આફોશલા અન ેક દયતી વુંવાધનો 
1. ગ જયાતનો ભોટાબાગનો વલસ્તાય ક્યા કડટફુંધભાું છે ? 
(A) ળીત   (B) ભોવભી  (C) ઉષ્ટ્ણ  (D) વભળીતોષ્ટ્ણ 
2. કચ્છ જજલ્રાભાું કય ું વયોલય આલેલ ું છે ? 
(A) આજલા વયોલય (B) વયદાય વયોલય (C) નાયામણ વયોલય (D) ન વયોલય 
3. દાુંતીલાડા મોજના કઈ નદી ય આલેરી છે ? 
(A) ફનાવ  (B) વાફયભતી (C) તાી  (D) વયસ્લતી 
4. ગ જયાતભાું ક્યા ભડશનાભાું વૌથી લધ  ઠુંડી ડે છે ? 
(A) ડડવેમ્ફય  (B) જાન્ય આયી  (C) જ રાઈ  (D) પેબ્ર આયી 
5. એવળમાન ું વૌથી ભોટ ું વલન્ડપાભગ ક્યાું આલેલ ું છે ? 
(A) ઓખા અને ફેડી ખાતે (B) ઓખા અને રાુંફા ખાતે (C) ફેડી અને રાુંફા ખાતે (D) ઓખા અને મ ુંદ્રા ખાતે 

6. ખીજડડમા અને ગાગા ક્ષીઓ ભાટેન ું અભ્માયણ્મ કમા જજલ્રાભાું આલેલ ું છે ? 
(A) નભગદા જજલ્રાભાું (B) જાભનગય જજલ્રાભાું (C) ડાુંગ જજલ્રાભાું (D) દાશોદ જજલ્રાભાું 
7. કમા વકૃ્ષના પભાુંથી તેર કાઢી તેભાુંથી વાબ  ફનાલલાભાું આલે છે ? 
(A) ભહ ડાનાું  (B) ખાખયાનાું  (C) લાુંવનાું  (D) ળીભાનાું 
8. લાુંવદા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન કમા જજલ્રાભાું આલેલ ું છે ? 
(A) ડાુંગ જજલ્રાભાું (B) દાશોદ જજલ્રાભાું (C) લરવાડ જજલ્રાભાું  (D) જાભનગય જજલ્રાભાું 
9. નીચેનાભાુંથી કઈ ભાછરી ભોતી આે છે ? 
(A) વીર ભાછરી (B) લશરે ભાછરી (C) ળાકગ ભાછરી (D) કાલ  ભાછરી 
10. વલશ્વ લન ડદલવ કઈ તાયીખ ેઉજલલાભાું આલે છે ? 
(A) 2જી ભાચગ  (B) 5ભી જ રાઈ (C) 17ભી જૂન  (D) 5ભી જૂન 
 (A) લશરે ભાછરી(B) વીર ભાછરી(C) ળાકગ ભાછરી(D) કાલ  ભાછરી 
ટ ુંકનોંધ રખો 

 ગ જયાતની આફોશલાની રાક્ષણણકતાઓ  
 ક દયતી વુંવાધનો  
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STD : 6                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 1  Taste Of India 
1. The boy went to city to meet __________________. 
(A) Mr Tweety (B) Mrs Tweety (C) Mr Sweety (D) Mrs Sweety 
2. Which word rhymes with ‘flower’ ? 
(A) bought  (B) thread   (C) sour  (D) toffee 
3. The __________ was sharp. 
(A) thin   (B) pin   (C) thread  (D) boy 
4. Who was happy to see the king in the kitchen ? 
(A) The Maharaja (B) The cook   (C) Villagers  (D) The guests 
5. Who ordered a huge dinner ? 
(A) The Maharaja of Travancore   (B) The cook    
(C) The Maharaja of Tamil nadu   (D) The Maharaja of Junagadh 
6. What was there in the basket ? 
(A) paper scraps (B) fruit scraps (C) food scraps (D) vegetable scraps  
7. What did the cook add into the curry ? 
(A) whipped curd (B) fresh curd  (C) sour curd (D) sweet curd  
8. Who was the cook ? 
(A) Viraja  (B) Virata   (C) Madhav  (D) Bhima 
9. What was the name of the dish ? 
(A) Anvil  (B) Avil   (C) Avail          (D) Avial 
10. Avial is popular in ________________  ? 
(A) Gujarat  (B) Karnataka  (C) Tamil Nadu  (D) Kerala 
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 1 વલદ્ય ત 
1. વલદ્ય ત-ઊર્જા લાયત  ું સાધન કય ું છે ? 
(A) સ્ટલ  (B) ટ ફરાઈટ (C) સેર  (D) સમૂાકકૂય 
2. કમો દાથા વલદ્ય ત-અલાહક નથી ? 
(A) રોખુંડ  (B) ચાભડ ું  (C) ઊન  (D) રાકડ ું 
3. વલદ્ય ત-અલાહક દાથા કમો છે ? 
(A) યફય  (B) તાુંફાનો તાય  (C) ઌલ્ય વભવનમભ  (D) રોખુંડ 
4. જે દાથાભાુંથી વલદ્ય ત પ્રલાહ સાય થઇ ળકે નહહ તેન ેકેલો દાથા કહલેામ ? 
(A) વલદ્ય ત અલાહક  (B) વલદ્ય ત સ લાહક (C) વલદ્ય ત લાહક (D) વલદ્ય ત ભુંદલાહક 
5. વલદ્ય તપ્રલાહ લહલેાના ભાગાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) વલદ્ય તહયલતાન  (B) વલદ્ય તહયલહન (C) વલદ્ય તહયક્ષણ (D) વલદ્ય તહયથ 
6. ળાની ભદદથી વલદ્ય તહયથને ખ લ્રો હયથ કે ફુંધ હયથ ફનાલી ળકામ છે ? 
(A) સ્સ્લચ  (B) ફલ્ફ  (C) ેન  (D) સેર 
7. વલદ્ય ત-ઊર્જા આત ું સાધન કય ું છે ? 
(A) સ્ટલ  (B) ટ ફરાઈટ  (C) સેર  (D) સમૂાકકૂય 
8. વલદ્ય તપ્રલાહની પ્રફતા લધાયે હોમ ત્માયે વલદ્ય ત સાધનોને થતા ન કસાન અટકાલલા 
વલદ્ય તહયથભાું શ ું યાખલાભાું આલે છે ? 
(A) લેમ્ામય ાલય  (B) પ્રગ  (C) પય ઝ  (D) સ્લીચ 
9. ઘયભાું વલદ્ય ત લાયતી લખતે વલદ્ય તહયથભાું નીચેનાભાુંથી ળાની ગોઠલણ કયલી જરૂયી છે ? 
(A) પરઝૂ  (B) MCB  (C) અવથિંગ (D) પરઝૂ, MCB, અવથિંગ – ત્રણેમ 
10. ળોટાસહકિટ થતો અકસ્ભાત અટકાલલા વલદ્ય તહયથભાું શ ું યાખલાભાું આલે છે ? 
(A) લેમ્ામય ાલય  (B) MCB  (C) પય ઝ  (D) સ્લીચ 

 

 
 વલદ્ય ત-હયથ સાથે કાભ કયતી લખતે કઇ કઇ કાજી યાખળો. 
 વલદ્ય ત લાહક અને વલદ્ય ત અલાહક વ્માખ્મા આો. 
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ધોરણ: 7                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 1 ભધ્મય ગીન ગ જયાત 
1. ાટણ ળહયે કમા પ્રકાયની સાડી ભાટે પ્રખ્માત છે ? 
(A) ફાુંધણી  (B) ટોળું  (C) કાુંજીલયભ  (D) ફનાયસી 
2. સોરુંકી ળાસન લખતે ગ જયાતભાું કમા ધભાના અન મામી લધાયે હતા ? 
(A) લૈષ્ણલ  (B) જૈન  (C) ફૌદ્ધ  (D) ળૈલ 
3. ક્યા યાર્જના ળાસનભાું ગ જયાતની સમદૃ્ધદ્ધ ટોચ ય હતી ? 
(A) અજમાના (B) ક ભાયાના (C) વસદ્ધયાજ જમવસિંહના  (D) બીભદેલ સોરુંકીના 
4. ગ જયાતભાું સ પ્રવસદ્ધ કીવતિતોયણ ક્યા સ્થે આલેલ ું છે ? 
(A) ાલરતાણા (B) લડનગય  (C) ભહસેાણા  (D) ગાુંધીનગય 
5. ગ જયાતભાું સમૂાભુંહદય ક્યા સ્થે આલેલ ું છે ? 
(A) ાટણ  (B) લડનગય  (C) જૂનાગઢ  (D) ભોઢેયા 
6. સૌ પ્રથભ ુંચાસયભાું કમા લુંળના ળાસકો યાજ્મ કયતા હતા ? 
(A) ચાલડા  (B) સોરુંકી  (C) લાઘેરા  (D) પ્રવતહાય 
7. ગ જયાતના છેલ્રા યાજપતૂ યાર્જ કોણ હતા ? 
(A) મૂયાજ  (B) બીભદેલ  (C) લનયાજ ચાલડા (D) કયણદેલ લાઘેરો 
8. હભેચુંદ્રાચામે યચેરા વ્માકયણ ગ્રુંથન ું નાભ શ ું હત  ું ? 
(A) ગ જયાત કોળ (B) વસદ્ધહભે ળબ્દાન ળાસન (C) જોડણીકોળ (D) બગલતગોભુંડ 
9. ગ જયાતભાું સહસ્ત્રલરિંગ તાલ ક્યાું આલેલ ું છે ? 
(A) ાટણભાું  (B) લડનગયભાું (C) જૂનાગઢભાું  (D) અભદાલાદભાું 
10. ગ જયાતભાું યાણીની લાલ ક્યાું આલેરી છે ? 
(A) લડનગયભાું (B) જૂનાગઢભાું (C) લડોદયાભાું (D) ાટણભાું 
 
ટ ુંકનોંધ રખો  

 સોરુંકીકાની યાજ્મ વ્મલસ્થા  
 હભેચુંદ્રાચામા  
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 2 બાયત : આફોહલા અને ક દયતી સુંસાધનો 
1. બાયતભાું કમા લનોના રીધે લયસાદ ડે ? 
(A) વિવભમા  (B) ભોસભી  (C) વ્માાયી  (D) નૈઋત્મ 
2. કમા વકૃ્ષોના રાકડાભાુંથી હોડી કે સ્ટીભયો ફને છે ? 
(A) સ ુંદયીના  (B) તાડના  (C) રાખના  (D) દેલદાયના 
3. સાુંબય સયોલય કમા યાજ્મભાું આલેલ ું છે ? 
(A) ઓહયસ્સા  (B) આંધ્રપ્રદેળ  (C) તવભરનાડ  (D) યાજસ્થાન 
4. છાકાભની ળાહી ફનાલલા ભાટે ળાનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) રાખનો  (B) સ ુંદયી વકૃ્ષનો (C) લાુંસનો  (D) ચીડનો 
5. નીચેનાભાુંથી કય ું ક દયતી સયોલય નથી ? 
(A) ગોવલિંદ સાગય (B) સાુંબય સયોલય (C) લચલ્કા સયોલય (D) કોરાય સયોલય 
6. ક્યા વકૃ્ષના રાકડાભાુંથી કાથો ફનાલલાભાું આલે છે ? 
(A) તાડ  (B) ખેય  (C) ચીડ  (D) લાુંસ 
7. હીયાક ુંડ મોજના કમા યાજ્મભાું આલેરી છે ? 
(A) ઓહયસ્સા  (B) ભધ્મ પ્રદેળ (C) ગ જયાત  (D) આંધ્રપ્રદેળ 
8. બાખયા-નાુંગર મોજના કઈ નદી ય આલેરી છે ? 
(A) લચનાફ  (B) ઝેરભ  (C) યાલી  (D) સતલ જ 
9. લીજીના તાય ફનાલલા અને લાસણો ફનાલલા ભાટે ળાનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) સીસ   (B) ગ્રેપાઈટ  (C) તાુંબ ું  (D) જસત 
10. નીચેનાભાુંથી ખાયાું ાણીન ું સયોલય કય ું છે ? 
(A) દર  (B) પ રીકટ  (C) વ રય  (D) કોરાય 
 
ટ ુંકનોંધ રખો 

 આફોહલાની ભાનલજીલન ય થતી આસયો  
 જ ુંગરોન ું ભહત્લ 
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STD : 7                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 1 Am I Lost ? 
1. How many rivers are there in the Gir jungle ? 
(A) eight  (B) five   (C) nine   (D) seven 
2. Where is Faizan from ? 
(A) Tamil Nadu (B) Chennai   (C) Kerala  (D) Punjab 
3. What does ugamne mean ? 
(A) West  (B) North   (C) South  (D) East 
4. Laxmi is not able to speak __________________. 
(A) English  (B) Gujarati   (C) Hindi  (D) Sanskrit 
5. What was the name of the pond ? 
(A) Dukhiyo Talav (B) Rato Talav  (C) Dodhiyo Talav (D) Dahyo Talav 
6. Which word is used for ‘lion’ ? 
(A) kuba  (B) nes     (C) savaj  (D) devata 
7. What is the area of the Gir National Park ? 
(A) 1412 km  (B) 1214 km   (C) 2411 km  (D) 2141 km 
8. How far is the Gir National Park from Junagadh ? 
(A) 56 km  (B) 65 km   (C) 66 km  (D) 55 km 
9. When was the Gir National Park established ? 
(A) 1925  (B) 1947   (C) 1956   (D) 1965 
10. ______________ is a temple in Gir. 
(A) Jambuthala (B) Tulsishyam  (C) Dhatardi  (D) Babariya 
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 1 લાય ઓની ફનાલટ 
1. ટૅવળમભ યભૅંગેનેટન ું અણ સતૂ્ર કય ું છે ? 
(A) K2MnO4  (B) KMnO4  (C) K2MnO2  (D) KMnO2 
2. ટૅવળમભ યભૅંગેનેટ(KMnO4)ને ગયભ કયતાું કમ લાય  ઉત્ન્ન થામ છે ? 
(A) કાફબન ડામૉક્વાઈડ (B) શાઈડ્રજન  (C) ઑક્ક્વજન  (D) નાઈટ્રજન 
3. લનસ્વતભાું પ્રકાળવુંશ્રેણની ક્રિમા ભાટે ક્ય લામ ઉમગી છે ? 
(A) ઑક્ક્વજન  (B) નાઈટ્રજન  (C) કાફબન ડામૉક્વાઈડ (D) શાઈડ્રજન 
4. કૅલ્શળમભ કાફોનેટન ું અણ સતૂ્ર કય ું છે ? 
(A) Ca2CO3  (B) CaCO2  (C) Ca3CO3  (D) CaCO3 
5. શાઇડ્રક્રક્રયક ઍવવડન ું અણ સતૂ્ર કય ું છે ? 
(A) HCl  (B) H2CO3  (C) H2SO4   (D) KNO3 
6. દશનક લાય  કમ છે ? 
(A) કાફબન ડામૉક્વાઈડ (B) ઑક્ક્વજન  (C) નાઈટ્રજન (D) શાઈડ્રજન 
7. ઑક્ક્વજન લાય ને ફીજા કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે ? 
(A) પ્રાણલાય   (B) અંગાય લાય  (C) વનષ્ક્રિમ લાય   (D) દશનળીર લાય  
8. દશનળાભક લાય  કમ છે ? 
(A) કાફબન ડામૉક્વાઈડ (B) શાઈડ્રજન  (C) નાઈટ્રજન (D) ઑક્ક્વજન 
9. કાફબન ડામૉક્વાઈડ લાય ને ફીજા કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે ? 
(A) પ્રાણલાય   (B) અંગાયલાય  (C) દશનળીર લાય  (D) વનષ્ક્રિમ લાય  
10. ઑક્ક્વજન લાય ન ું અણ સતૂ્ર કય ું છે ? 
(A) H2O  (B) O2  (C) O3  (D) CO2 
 

ઉદાશયણ વાથે વ્માખ્મા રખ  
 ઓક્ક્વજનના ઉમગ જણાલ.  
 નામટ્રજન લાય  ફનાલલાની પ્રક્રિમા આકૃવત દયી લણબલ.  
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ધોરણ: 8                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 1 ધાવભિક-વાભાજજક જાગવૃત 
1. વૈમદ અશભદખાને અને ળયીઅત શરાએ કય ું આંદરન ચરાવ્ય ું શત  ું ? 
(A) જનાફી  (B) ઇન્કરાફી  (C) લશાફી  (D) અકારી 
2. વત્મળધક વભાજના સ્થાક કણ શતા ? 
(A) જ્મવતફા ફૂર ે (B) ઇશ્વયચન્ર વલદ્યાવાગયે (C) સ્લાભી વલલેકાનુંદ  (D) ભશવિ કલ ે
3. આમબવભાજે ક્રશિંદ ઓને ક્રશિંદ  ધભબભાું ાછા રાલલા ભાટે કઈ ચલ ળરૂ કયી ? 
(A) અશ દ્ધિ ચલ (B) વત્માગ્રશ ચલ  (C) ધાવભિક ચલ (D) શ દ્ધિ ચલ 
4. ઠક્કયફાાન જન્ભ ક્યાું થમ શત ? 
(A) અભદાલાદ (B) બાલનગય   (C) યફુંદય  (D) લડદયા 
5. દમાનુંદ વયસ્લતીએ ક્ય ગ્રુંથ રખ્મ ? 
(A) સ ફધ વત્રકા (B) વુંલાદકોમ દી (C) વત્માથબ પ્રકાળ (D) તત્ત્લફવધની વત્રકા 
6. બાયતભાું વતીપ્રથા ય પ્રવતફુંધ મકૂત કામદ કણ ેઘડય ? 
(A) રડબ લેરેસ્રીએ (B) રડબ કઝબને  (C) રડબ ડેરશાઉવીએ  (D) રડબ વલલરમભ ફૅષ્ક્ન્ટિંકે 
7. યાભકૃરણ વભળનના સ્થાક કણ શતા ? 
(A) દમાનુંદ વયસ્લતી (B) સ્લાભી વલલેકાનુંદ (C) સ્લાભી યાભકૃરણયભશુંવ (D) સ્લાભી વલયજાનુંદ 
8. સ્લાભી વલલેકાનુંદન ું મૂ નાભ શ ું શત  ું ? 
(A) સ યેન્રનાથ  (B) નયેરનાથ  (C) યાભકૃરણ  (D) યલીન્રનાથ 
9. અરીગઢભાું મ ક્સ્રભ કૉરેજની સ્થાના કણ ેકયી ? 
(A) વય વૈમદ અશભદખાને (B) નલાફ અબ્દ ર રતીપે (C) ળયીઅત શરાએ (D) ઔયુંગઝેફે 
10. 'અલખર ક્રશિંદ શક્રયજન વુંઘ'ના ભુંત્રી તયીકે કણ ેલો સ ધી વેલાઓ આી ? 
(A) ઠક્કય ફાાએ  (B) ડૉ. આંફેડકયે   (C) વલનફા બાલેએ  (D) ગાુંધીજીએ 
  
ટ ુંકનોંધ રખ  

 યાજા યાભ ભશનયામ  
 ઠક્કયફાા  
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ધોરણ: 8                               સામાજીકવિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 2 માબલયણીમ પ્રદૂણ 
1. નીચેના ૈકી ક્ય યગ જ-પ્રદૂણથી પેરામ છે ? 
(A) કૉરેયા (B) ખાુંવી (C) ળયદી (D) ન્ય ભવનમા 
2. શલાના પ્રદૂણની અવય શ ું થામ છે ? 
(A) ગ ુંગાઈને પ્રાણીઓન ું મતૃ્ય  થામ   (B) ઝેયી લાય થી ઍવવડ લયવાદ ન થામ 
(C) ઉડતા ધૂના યજકણથી શલા શ િ થામ  (D) આેરા ત્રણેમ 
3. શ ું આલલાથી માબલયણને અવય કયતાું અનેક પ્રકાયનાું પ્રદૂણ લધમાું છે ? 
(A) યેર ગાડીઓ (B) ક્ષીઓ (C) ઉદ્યગ (D) શ ઓ 
4. આભાુંથી ક્ય યગ શલાના પ્રદૂણથી થામ છે ? 
(A) ઝાડા-ઊરટી (B) દભ  (C) કૅન્વય (D) કભ 
5. યાવામલણક ખાતય અને જ ુંત  નાળક દલાઓ ળાન ું પ્રદૂણ પેરાલે છે ? 
(A) જભીનન ું પ્રદૂણ  (B) ધલવનન ું પ્રદૂણ (C) ાણીન ું પ્રદૂણ (D) શલાન ું પ્રદૂણ 
6. ભાનલવનવભિત વભસ્માઓભાું ક્ ું પ્રદૂણ અગ્રસ્થાને છે ? 
(A) શલાન ું (B) ાણીન ું (C) ઘોંઘાટન ું (D) જભીનન ું 
7. લાશન ભાટેન ું કય ું ફતણ પ્રદૂણમ ક્ત છે ? 
(A) કેયવીન (B) CNG (C) ેટ્રર (D) ડીઝર 
8. લાતાયણભાું ક્ય લાય  લધલાથી ગ્રફર લવભિંગની વભસ્મા ઊબી થઈ છે ? 
(A) નાઈટ્રજન  (B) શાઈડ્રજન  (C) કાફબન ડામૉક્વાઇડ (D) ઑક્ક્વજન 
9. લાતાલયણના ઓઝન સ્તયને વોથી લધ  ન કવાન કયત લાય  ક્ય છે ? 
(A) CO2  (B) CFC  (C) N2   (D) વભથેન 
10. નીચેના ૈકી ક્યા લાય થી ઍવવડન લયવાદ થામ છે ? 
(A) નાઇટ્રવ ઑક્વાઇડ (B) ઓઝન (C) નાઈટ્રજન (D) કાફબન ભનૉક્વાઇડ 
 
ટ ુંકનોંધ રખ 

 ાણીન ું પ્રદૂણ  
 શલાન ું પ્રદૂણ  
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STD : 8                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 1 I WILL BE THAT  
1.What does the child want to be in the first stanza ? 
(A) A tree  (B) The ocean (C) A scientist (D) A teacher 
2. What flows through mountains ? 
(A) oceans   (B) seas   (C) whales   (D) rivers 
3. What sound is heard in the court ? 
(A) bells  (B) bugles   (C) trumpets and drums (D) drums 
4. The sadhu was from ____________________ ? 
(A) the Girnar (B) the Pavagadh  (C) the Shetrunjay   (D) the Himalayas 
5. What could the sadhu produce from the air ? 
(A) coins and notes  (B) gold  (C) coins, holy ash and fruits   (D) at music class 
6. The sadhu can cure any illness by _______________. 
(A) magic  (B) pooja  (C) medicine   (D) blessings 
7. Which word in the passage means ‘to make well’ ? 
(A) cure  (B) pooja   (C) illness   (D) offer 
8. What does the villager give to the sadhu ? 
(A) two silver coins (B) two copper coins (C) two bronze coins (D) two gold coins 
9. Who plucked the first hair from the sadhu’s beard ? 
(A) Tenali Raman (B) The king   (C) Villager   (D) Magician 
10. Raman calls himself ___________ man in the world. 
(A) the holiest (B) the cleverest  (C) the luckiest  (D) the richest 

63 Prerna Pathey November



 

 

 
 
  

 

www.edushareworld.in 

 

 

 

 

 

૦૭   

પ્રેરક કથા 
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Story -  શેરડીનો સ્વાદ 
 

હાથીને ળેયડી ફહ ુ બાલે. એક દદલસ હાથી ળેયડીના ખેતયે હોંચી ગમો. 
ખેતયનો ભાલરક ઘસઘસાટ ઊંઘી ગમો હતો. હાથીએ ેટ બયીને ળેયડી ખાધી. હાથીએ 
હાથણી ભાટે ળેયડીનો બાયો ોતાની ીઠ ય રીધો. 
દૂયથી શળમાે હાથીને આલતો જોમો. તેની ાસેનો ળેયડીનો બાયો જોઈ શળમાને 
ણ ળેયડી ખાલાનુું ભન થયુું. 
 
થોડીલાયભાું હાથી શળમા ાસે આલી ગમો. શળમાે દમાભણો અલાજ કાઢી કહ્ુું, 
‘અયે ઓ હાથીબાઈ, તભે ખફૂ દમાળુ છો. ભને થોડી ભદદ કયળો?’ 
 
હાથી કહ,ે ‘ફોર, તાયે ભાયી ળી ભદદ જોઈએ છે?’ 
શળમા કહ,ે ‘હુું ખફૂ ફીભાય છું. ભને તભાયી ીઠ ય ફેસાડી આગના યસ્તે ઉતાયી 
દેજો.’ 
હાથી કહ,ે ‘એભાું ળી ભોટી લાત છે. એક કયતાું ફે બરા.’ કહી શળમાને ોતાની ીઠ 
ય ફેસાડી દીધો. શળમા હાથી ઉય ફેસી ળેયડી ખાલા રાગયુું. ળેયડીના સાુંઠા 
ખારી થતા ગમા તેભ શળમાે યસ્તાભાું આલતા ઝાડની ડાીઓ કાતો ગમો. ને 
તેને ળેયડીના સાુંઠાની જગમાએ મકૂતો ગમો. શળમાે ધયાઈને ળેયડી ખાધીને કેટરીમ 
ળેયડી ફગાડી. 

શળમાને તેના યહઠેાણ ાસે ઉતાયી હાથી ોતાના ઘેય ગમો. ને હાથણીને કહ,ે 
‘રે તાયા ભાટે ળેયડીના સાુંઠા રાવ્મો છું.’ કહી ોતાની ીઠ યથી બાયો નીચે 
નાખ્મો. હાથણી કહ,ે ‘આ ળેયડી નદહ ણ ફતણ ભાટેનાું સાુંઠીકડાું છે.’ હાથી કહ,ે ‘હુ ું 
તો ળેયડી રાવ્મો છું. ણ હા, આ ેરા લચુ્ચા શળમાનુું કાભ છે. તે ભને છેતયી ગમો 
છે.’ 

શળમાને ાઠ બણાલલા હાથીએ ભધભાખીની યાણી ાસે જઈ ફધી લાત કયી. 
ભધભાખીની યાણીએ ભધપડૂાઓની ફધી ભાખીઓ એક ભોટી થેરીભાું બયી. હાથીને 
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આતાું યાણી ફોરી, ‘આ થેરી તભાયી ીઠ ય મકૂજો, એટરે રારચ ુશળમા થેરી 
જોઈને રરચાળે.’ 

હાથીએ ભધભાખીથી બયેરી થેરી ીઠ ય મકૂી. તે શળમાના યહઠેાણ ાસે 
હોંચ્મો. શળમા હાથીને અને તેની ીઠ યની થેરી જોઈને ખળુ થઈ ગમો. 
હરેાની ભાપક જ તે પયી હાથીની ીઠ ય જઈ ફેઠો. તેને થયુું થેરીભાું ગો હળે. 
શળમાે થેરીના ભોંની દોયી ખોરી ખાલા ભાટે હાથ નાખ્મો. ઘણા રાુંફા સભમથી 
અંદય પયુામેર ભધભખીઓ ફુલાયાની જેભ થેરીભાુંથી ઊડીને ડુંખ દેલા રાગી. શળમાે 
ીડાથી બભૂો ાડી, ‘હાથીબાઈ ભને જરદી નીચે ઉતાયો, ભાયી ભરૂ થઈ ગઈ. હલે 
ક્યાયેમ ણ ચોયી નદહ કરુું.’ હાથી નીચે ફેઠો એટરે શળમા ીઠ યથી ઊતયી 
ગમો. 
હાથી કહ,ે ‘ચાલ્મો જા અહીંથી. ક્યાયેમ ાછો આલીળ નદહ.’ 
હાથીએ ભધભાખીઓનો આબાય ભાન્મો ને તે ોતાને ઘેય ગમો. 
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