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પે્રરણા પાથેય વિશે... 
 

ઉરન ાં ઓટલેથી 
વ્હ લ  બ ળદોસ્તો તથ  સહ્રદયી શિક્ષક શિત્રો, 
              'પે્રરણ  પ થેય' નો સપ્ટેમ્બર િ સનો અંક શિક્ષણજગતિ ાં મકૂત ાં અિો આનાંદની 
લ ગણી અનભુવીએ છીએ.શવદ્ય થીઓની વયકક્ષ ને ધ્ય નિ ાં ર ખી બ ળકો પ ઠ્યપસુ્તક સ થે-સ થે 
ઈતરવ ચન, સહ અભ્ય શસક પ્રવશૃિ તરફ અભભમખુ બને તેિજ સહજત થી શવષયવસ્તનેુ આત્િસ ત 
કરે એજ આ ઈ-િેગેઝીનનુાં હ દદ  છે. 
               બ ળકનુાં િન એટલે કુિળો છોડ એને જેિ વ ળવો હોય તેિ વળ ય. એટલ ેકે એન  
બ ળિ નસિ ાં ન નપણથી સ રી વ તોનુાં સાંસ્કરણ થવુાં ખબૂ જરૂરી છે.ધન કરત ાં સાંસ્ક ર,જડવ દ 
કરત ાં આધ્ય ત્િવ દ અને સ્વ થદ કરત ાં પરિ થદનો અંિ તેિ ાં પ્રગટે તે અશત િહત્વનુાં છે. 
વતદિ નક ળિ ાં જેનો દુક ળ વતે છે તેવ  િ નવત વ દન  પ ય રૂપ ગણી િક ય તેવ  સેવ ભ વ, 
િ ાંશત, સ્નેહ, સહક ર, કરુણ , કૌટુાંભબક વ ત્સલ્ય,પે્રિ, સરળત , શવનય દદ ગણુો કેળવી આદિદ િ નવ 
બને એવ ાં શભુ આિયથી ચયન કરેલ ાં લેખો, બ ળવ ત દઓ, ગ ભણશતક કોયડ ,બદુ્ધિ કસોટી, 
પ્રવશૃિઓ આ ઈ-િેગેઝીન દ્ર ર  આપ સિક્ષ રજૂ કરત ાં રહીશુાં. 
              અિ રો હતે ુાં રોજબરોજન ાં જીવનિ ાં ઉપયોગી પ ય નુાં જ્ઞ ન આ ઈ-િેગેઝીન દ્ર ર  
બ ળકો સધુી પહોંચ ડવ નો છે. સ થો-સ થ આચ યદશ્રી અને શિક્ષકશિત્રો િ ટે ઉપયોગી તો ખરુાં જ... 
        સૌ વ ચકોને 'પે્રરણ  પ થેય' નો આ અંક જરુર ગિિે. આપન ાં સચૂનો સદ  આવક યદ છે. 
એજ અભ્યથદન  સ થે... 
જય દહિંદ...જય જય ગરવી ગજુર ત. 
         અમારા પ્રયાસને ખરા અર્થમાાં અર્થપરૂ્થ બનાવવા સવેનો આભાર માનીએ છીએ. 
  

 
 
 
 
 
 
 

                           
           ગૌરવ પટેલ                                 નાહિદ લલગારી 
           (મ.શિક્ષક)                                   (મખુ્ય શિક્ષક) 
     શ્રી રાભડા પ્રા. િાળા                           શ્રી ચાંદવાર્ા પ્રા. િાળા 
    તા. રાજુલા જી. અમરેલી                       તા. માાંગરોલ  જી. જુનાગઢ 
   gpatel7171@gmail.com                     nahid.ligari@gmail.com 
        97275 71009                             98258 70701 
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ચાલતા પથ્થર : રેસ ટે્રક પલાયા 

જાણવા જેવ ું 
 
 
 

                શ ું તમે એવ ું સ ક ું સરોવર જોય ું છે જેમ ું રહલે  ભ રેભરખમ પથ્થર 
જાતે જ એની જગ્ય એથી સરકે છે અને એક ખણૂેથી બીજે ખણૂે પહોચી જાય છે ? આ 
દ્રશ્ય અમેરરક ન  કેલીફોનીય મ ું આવેલી ઇનયો ક ઉન્ટીમ ું આવેલ  ડેથ વેલી 
નેશનલ પ કકન  ઉતર પશ્ચિમ ભ ગમ ું ઘણી વ ર જોવ  મળે છે. આ ડેથ વેલી 
નેશનલ પ કક દરરય ની સપ ટીથી 3608 ફૂટ ઉચ ઇ પર આવેલ ું છે અને 4.5 
રકલોમીટર લ ુંબ  અન ે2 રકલોમીટર પહોળું છે. અન ેઅહી અજબ ગજબ ની વ ત એ 
છે કે અહી પથ્થર તેની જાત ેજ સરકે છે. અન ેએ પણ દ ર દ ર સ ધી અન ેતેન  
શ્ચનશ ન છોડત  જાય છે. અને આિયક ની વ ત તો એ છે કે આમ ુંન  ઘણ  પથ્થર તો 
સેકડો રકલોન  મોટ  છે. આ પથ્થરો કેમ સરકે છે તે હજ  એક રહસ્ય જ છે.  
                 આ સરોવરની સપ ટીનો ઉતર ભ ગ એન  દક્ષિણભ ગની 
સરખ મણીમ ું ફક્ત ચ ર સેન્ટીમીટર ઉચો છે ખ બ વરસ દ પડે છે ત્ય રે પવકત પરથી 
પ ણી પલ ય  સરોવરમ ું પડે છે. જો કે આ પ ણી સરોવરમ ું થોડોક સમય જ રહ ેછે. 
સયૂકન  આકર  તડક મ ું પ ણીની પ તળી સપ ટી તરત વર ળ બનીન ેઉડી જાય છે 
અને સપ ટી પર ક દવન ું નરમ પડ છોડતી જાય છે. આ સરોવરમ ું કોઈ વનસ્પશ્ચત 
પણ નથી. જય રે કીચડ સ ક ય છે ત્ય રે સપ ટી સુંકોચ ઈ જાય છે અને તેમ ું શ્ચતર ડ 
પડી જાય છે. રેસ ટે્રક પર પથ્થરોન ું તરવ ું એ એક ભવૂૈજ્ઞ શ્ચનક ઘટન  છે. જોકે આ 
પથ્થરોને ખસત  ન  તો કોઈએ જોય  છે કે ન એની ઉપર કોઈ રફલ્મ બની છે. જે 
પથ્થરોની સપ ટી ખરબચડી હોય છે તે સીધી રદશ મ ું સરકે છે જય રે ચીકણી 
સપ ટી વ ળ  પથ્થર આમ તેમ ભટકી જાય છે. 
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શ ું આ પથ્થરો પવનથી અને બરફ ને ક રણ ેસરકે છે? 
                      એવ ું મ નવ મ ું આવે છે કે મોટ   
ભ ગન   પથ્થરો ત્ય રે ખસે છે  જય રે પવનની ઝડપ  
કલ કન  90 મ ઇલની હોય છે. દિીણ-પશ્ચિમથી પસ ર  
થતો પવન  રેસટે્રક  પલ ય પરથી  પસ ર  થઈને  
ઉતર-પવૂકની તરફ વહ ેછે. ઘણ  લોકોન ું એવ ું મ નવ ું છે  
કે જય રે  વરસ દ થ ય  છે અન ેતેજ  પવન  ફુક ય છે  
ત્ય રે સરોવર પર પ ણીન ું પ તળું પડ બની જાય છે જે આખ  સરોવર પર ફેલ ઈ 
જાય છે અને જય રે ર ત્રીન  સમયે ત પમ ન નીચ ું આવી જાય છે ત્ય રે આ પ ણી 
જમીને બરફ બની જાય છે અન ે પવનથી બરફની જાડી ચ દરો વહ ે છે અન ે
પથ્થરોને પણ સ થે સરક વ ેછે. 
                            આ પથ્થરો કેમ સરકે છે તે હજ  વૈજ્ઞ શ્ચનકો મ ટે પણ એક 
                          રહસ્ય છે. ન સ એ તેની એક ટીમ આ મ ટે પલ ય  મોકલી 
                           છે પરુંત    તેઓ  હજ  શ ધી  સુંશોધન જ  કરે છે  અન ેકોઈ 
                           નક્કર ક રણ  સ મે  નથી આવય ું. જોઈએ કે ભશ્ચવષ્યમ ું આ 
 રહસ્ય ન ું ક રણ સ મે આવે છે કે પછી હમશે મ ટે એક રહસ્ય બની ન ેજ રહ ેછે. 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

01/09/2016 ગરુૂવાર  જ્ઞાન સપ્તાહ તા. ૦૧/૦૯ થી ૦૫/૦૯ જ્ઞાન સપ્તાહ નુ ું આયોજન  

03/09/2016 શનનવાર  નશક્ષકદિન નશક્ષકદિનની ઉજવણી  

10/09/2016 શનનવાર  ટેસ્ટ- 6 પણુણ થયેલા અભ્યાસક્ર્મમાુંથી ટેસ્ટનુું આયોજન 

24/09/2016 શનનવાર  ટેસ્ટ- 7 પણુણ થયેલા અભ્યાસક્ર્મમાુંથી ટેસ્ટનુું આયોજન 

   www.edushareworld.in 

 

સપ્ટેમ્બર  – ૨૦૧૬ 

રનવ સોમ  મુંગળ  બધુ  ગરુૂ  શકુ્ર  શનન 

    
1 

જ્ઞાન સપ્તાહ   
 

2 
જ્ઞાન સપ્તાહ   

 

3 

નશક્ષકદિન 
ઉજવણી 

4 
Holiday 

5 
સુંવતસરી 
નશક્ષકદિન 

6 
Regular 
  Class 

7 
Regular 
  Class 

8 
Regular 
  Class 

9 
Regular 
  Class 

10 
મલુ્યાંકન  
ટેસ્ટ - 6 

11 
Holiday 

12 
 બકરી ઇિ 

13 
Regular 

Class 

14 
Regular 

Class 

15 
Regular 

Class 

16 
Regular 

Class 

17 
Regular 

Class 

18 
Holiday 

19 
Regular 

Class 

20 
Regular 

Class 

21 
Regular 

Class 

22 
Regular 

Class 

23 
Regular 

Class 

24 

મલુ્યાંકન  
ટેસ્ટ - 7  

25 
Holiday 

26 
Regular 

Class 

27 
Regular 

Class 

28 
Regular 

Class 

29 
Regular 

Class 

30 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ સપ્ટેમ્બર વિજયદાન દેથા ૧૬ સપ્ટેમ્બર શ્યામલાલ ગપુ્ત ‘પાર્ષદ’ 
૨ સપ્ટેમ્બર અમરનાથ ઝા ૧૭ સપ્ટેમ્બર એમ.એફ.હુસૈન 

૩ સપ્ટેમ્બર સાક્ષી મલલક ૧૮ સપ્ટેમ્બર ડૉ. ભગિાનદાસ 

૪ સપ્ટેમ્બર દાદાભાઈ નિરોજી ૧૯ સપ્ટેમ્બર સવુનતા વિલલયમ્સ 

૫ સપ્ટેમ્બર વિક્ષક દદન ૨૦ સપ્ટેમ્બર એની બેસન્ટ 

૬ સપ્ટેમ્બર સરેુિ જોિી ૨૧ સપ્ટેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ િાાંવત દદિસ 

૭ સપ્ટેમ્બર ઈલાબહને ભટ્ટ ૨૨ સપ્ટેમ્બર મન્સરુઅલી ખાન 

૮ સપ્ટેમ્બર વિશ્વ સાક્ષરતા દદિસ ૨૩ સપ્ટેમ્બર રામધારીવસિંહ 

૯ સપ્ટેમ્બર િગીસ કુદરયન ૨૪ સપ્ટેમ્બર પાંકજ પચૌરી 
૧૦ સપ્ટેમ્બર રણજીતવસિંહ જાડેજા ૨૫ સપ્ટેમ્બર પાંદડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય 

૧૧ સપ્ટેમ્બર વિનોબા ભાિે ૨૬ સપ્ટેમ્બર ઈશ્વરચાંદ્ર વિદ્યાસાગર 

૧૨ સપ્ટેમ્બર જયદકિન ૨૭ સપ્ટેમ્બર રાજા રામમોહનરાય 

૧૩ સપ્ટેમ્બર જતીન્દ્રનાથ  દાસ ૨૮ સપ્ટેમ્બર ભગતવસિંહ 

૧૪ સપ્ટેમ્બર દહન્દી દદિસ ૨૯ સપ્ટેમ્બર વિશ્વ હ્રદય દદિસ 

૧૫ સપ્ટેમ્બર ડૉ. મોક્ષગુાંડમ વિશે્વશ્વરૈયા ૩૦ સપ્ટેમ્બર પાંદડત શ્રદ્ધારામ િમાષ 
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૦૧ સપ્ટેમ્બર વિજયદાન દેથા 
 

            ‘બિજ્જી’ નામથી જાણીતાાં રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ 

લેખક સિજયદાન દેથાનો જન્મ ૦૧ િપ્ટેમ્િર ૧૯૨૬  

ના રોજ િોરુાંદા(જોધપરુ)માાં થયો હતો. િર્ષ ૧૯૫૩ થી  

૧૯૫૫ સધુી બિજ્જીએ હહન્દી માસિક પસિકા પ્રેરણાનુાં  

િાંપાદન કર્ુું. ત્યારિાદ રાજસ્થાનની શોધ પસિકા પરાંપરા,  

લોકગીતોનુાં સિમાસિક પસિકાનુાં િ ાંપાદન કર્ુું.   

           સિજયદાન દેથા બલબખત િાતાષઓ આધાહરત ૨૪ થી િધ ુહિલ્મો િની ચકૂી 
છે, જેમાાં મણીકૌલ દ્વારા સનદેસશત ‘દુસિધા’ હિલ્મને અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
પરુસ્કારો મળી ચકૂ્યા છે. 
            રાજસ્થાન ભાર્ામાાં આશરે ૮૦૦ થી િધ ુ લઘકુથાનુાં લેખન કરનાર 
સિજયદાન દેથાણી કૃસતઓનુાં હહન્દી,અંગ્રેી અને િીી અનેક ભાર્ાઓમાાં અનિુાદ 
કરિામાાં આવર્ુાં છે. બિજ્જીએ કાવયો અને નાટકોની રચના પણ કરી છે. લોકકથાના 
જાદુગર સિજયદાન દેથા રાજસ્થાનની િમદૃ્ધ પરાંપરાનુાં પોતાની શૈલીમાાં તાલમેલ 
કર્ુું.  રાજસ્થાનની સિલપુ્ત થતી લોકગાથાઓની સુાંદર પનુરચના કરી જે અન્ય કોઈ 
લેખકો માટે અિાંભિ હતુાં. રાજસ્થાની કૃસતઓમાાં મખુ્ય પ્રેરણા, િોરઠા, ટીડોરાિ, 
ઉલઝન છે. 
            રાજસ્થાની ભાર્ામાાં િાહહત્યમાાં અનેરી િેિા આપિા િદલ  ૨૦૦૭ માાં 
પદ્મશ્રી પરુસ્કારથી અને ૨૦૧૧ માાં િાહહત્યમાાં નોિેલ પરુસ્કારથી િન્માન  કરિામાાં 
આવર્ુાં. આ ઉપરાાંત િાહહત્ય એકેડેમી પરુસ્કાર, મરુધરા પરુસ્કાર અને ભારતીય 
પહરર્દ પરુસ્કારથી િમ્માસનત કરિામાાં આવયા.   
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૦૨ સપ્ટેમ્બર અમરનાથ ઝા 
 

               ભારતના પ્રસિદ્ધ સિદ્વાન, િાહહત્યકાર અને  

સશક્ષણશાસ્ત્રી અમરનાથ ઝા નો જન્મ ૨૫ િેબ્રઆુરી ૧૮૯૭ 

નાાં રોજ બિહારના મધિુની જજલ્લાના એક ગામમાાં થયો  

હતો. અમરનાથી એ અલાહાિાદમાાં જ સશક્ષણ પણૂષ કર્ુું.  

એમ. એ.  પણૂષ કયાષ  િાદ  ૧૯૨૨ માાં  અંગ્રેી સિર્યના  

અધ્યાપક તરીકે અલાહાિાદની કૉલેજમાાં સનમણુાંક કરિામાાં આિી. 
૧૯૩૮ થી ૧૯૪૮ સધુી ર્સુનિસિિટીનાાં િાઈિ ચાન્િેલર તરીકે િરજ િજાિી.અનેક 
ભાર્ાઓના જાણકાર અમરનાથ ઝા ને લોક િેિા આયોગના અધ્યક્ષ તરીકે સનમણુાંક 
કરિામાાં આિી. 
               આગ્રા ર્સુનિસિિટીએ અમરનાથ ઝા ને એલ.એલ.ડી અને પટણા 
ર્સુનિસિિટીએ ડી.લીટ ની પદિી એનાયત કરી. અમરનાથ ઝા એ અનેકિાર 
આંતરરાષ્ટ્રીય િાંગઠનોમાાં ભારતનુાં પ્રસતસનસધત્િ કર્ુું હત.ુ િર્ષ ૧૯૫૪ માાં ભારત 
િરકારે અમરનાથ ઝા ન ે ‘પદ્મભરૂ્ણ’ પરુસ્કાર આપી િમ્માસનત કયાષ છે. દેશ અને 
િમજ માટે મહત્િપણૂષ યોગદાન આપનાર અમરનાથ ઝા નુાં સનધન ૨ િપ્ટેમ્િર 
૧૯૫૫ નાાં રોજ થર્ુાં હત.ુ 
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૦૩ સપ્ટેમ્બર સાક્ષી મલિક 
 

                 તાજેતરમાાં  જ બ્રાબઝલમાાં  યોજાયેલ હરયો  

ઓલમ્મ્પકમાાં  ભારતને પહલેો બ્રોન્ઝ મેડલ અપાિનાર  

િાક્ષી  મબલકનો  જન્મ ૩  િપ્ટેમ્િર  ૧૯૯૨ નાાં  રોજ  

હહરયાણા રાજ્યના રોહતકનાાં મોખરા ગામમાાં થયો હતો.  

તેમના સપતા હદલ્લી રાન્િપોટષ કોપોરેશનમાાં િિ કાંડકટર  

તરીકે નોકરી કરે છે. િાક્ષીએ ઓલમ્મ્પકનાાં ૧૨ માાં હદિિે  

ફ્રી સ્ટાઈલ કુસ્તીમાાં ૫૮ હકલોગ્રામ કેટેગરીમાાં બ્રોન્ઝ મેડલ ીત્યો છે. િાક્ષીએ ૧૨ 
િર્ષની ઉંમરે કુસ્તીમાાં રિ હતો. ૨૦૦૪ માાં તેઓ ઈશ્વર દહહયાના અખાડામાાં જોડાયા. 
હાલ દહહયાનો અખાડો છોટુરામ સ્ટેડીયમમાાં છે. 
              દહહયા માટે છોકરીઓને રેનીંગ આપિાનુાં કામ િરળ નહોત ુાં. સ્થાસનકો 
હાંમેશા તેનો સિરોધ કરતા રહતેા હતા. પરાંત ુ ધીરેધીરે િમય િદલાયો અન ેપછી 
તેનો અખાડો છોકરીઓ માટે િેસ્ટ પ્લેિ િની ગયો. િાક્ષી ૨૦૧૦ માાં જુસનયર િલ્ડષ 
ચેમ્મ્પયનસશપમાાં બ્રોન્ઝ ીત્યા હતા. િર્ષ ૨૦૧૪ માાં તેમણે સિસનયર લેિલ પર ડેિ 
શલુ્ઝ આંતરરાષ્ટ્રીય રેિબલિંગ ટુનાષમેન્ટમાાં અમેહરકાની જેનીિર પેજન ે હરાિીને ૬૦ 
હકલોગ્રામમાાં ગોલ્ડ મેડલ ીત્યો હતો. િર્ષ ૨૦૧૪ માાં થયેલા ગ્લાિગો કોમનિેલ્થમાાં 
૫૮ હકલોગ્રામ કેટેગરીમાાં િાક્ષીને બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવયો હતો. 
               િર્ષ ૨૦૧૬ માાં બ્રાબઝલમાાં આયોજજત હરયો ઓલમ્મ્પક મહહલા કુસ્તીમાાં 
િાક્ષી મબલકે હકબગિસ્તાનની પહલેિાન એસલુ ુસતનીિેકોિાને હરાિીન ેભારતન ેબ્રોન્ઝ 
મેડલ અપાવયો. 
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૦૪ સપ્ટેમ્બર દાદાભાઈ નિરોજી 

 
           ભારતીય રાજકારણનાાં સપતામહ દાદાભાઈ નિરોીનો  

જન્મ ૪ િપ્ટેમ્િર ૧૮૨૫ નાાં રોજ મુાંિઈમાાં થયો હતો. તમામ  

ભારતિાિીઓદાદાભાઈ નિરોીને િહાલથી દાદા કહતેા.  

ભારતમાાં રાષ્ટ્રભાિનાના જનક અને સ્િરાજ્યના પાયામાાં ઈંટ   

મકૂનાર દાદાભાઈ નિરોી જ હતા. દાદાભાઈ ભણિામાાં તેજસ્િી  

હોિાથી તેમને તેમની જ્ઞાસતમાાંથી સશષ્ટ્યવસૃિ મળી હતી અને  

મુાંિઈની એબલિન્િટન કૉલજેમાાં અભ્યાિ કયો અને ત્યારિાદ તે જ કૉલજેમાાં ગબણતના 
પ્રોિેિર િન્યા તે િમયે ભારતીય શૈક્ષબણક િાંસ્થાઓમાાં આ પદ િિોચ્ચ ગણાત ુાં હત ુાં. 
           દાદાભાઈ નિરોીનાાં મનમાાં હાંમશેા સિચાર રહતેાાં કે તેઓન ેજે કાંઈ મળર્ુાં છે ત ે
િમાજને લીધે જ મળર્ુાં છે અને હુ ાં જે કાાંઈ િની શક્યો છાં તે પણ િમાજન ેઆભારી છે તેથી 
મારે મારુાં ીિન િમાજ પાછળ ખચી નાખવુાં જોઈએ.કૈમાિ ભાઈઓ દ્વારા જ દાદાભાઈને 
તેમના વયાપારમાાં ભાગીદાર િનાિિા માટે આમાંિણ આપિામાાં આવર્ુાં અને દાદાભાઈ 
લાંડન ને બલિરપલુમાાં તેનુાં કાયાષલય સ્થાપિા માટે ઈંગ્લને્ડ ગયા. આ િાથે સિદેશ જિાનો 
ઉદેશ્ય પણ ઈંગ્લને્ડ ભણિા જનાર સિદ્યાથીઓની ભલાઈ અને િરકારી િહીિટી િાંસ્થાઓનુાં 
િધમુાાં િધ ુભારતીયકરણ કરિાનુાં આંદોલન ચલાિિાનો હતો.   

          દાદાભાઈ નિરોી િણ િખત રાષ્ટ્રીય કોંગે્રિના પ્રમખુપદે ચ ૂાંટાયા હતા. આ 
ઉપરાાંત તેમણ ેઈંગ્લને્ડમાાં ઈસ્ટ ઇન્ન્ડયન એિોસિએશન નામક િાંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. 
દાદાભાઈ નિરોી બબ્રટીશ પાલાષમેન્ટમાાં ચ ૂાંટાનાર પ્રથમ ભારતીય હતા. િૌ પ્રથમ 
‘સ્િરાજ્ય’ શબ્દનો ઉપયોગ દાદાભાઈએ કયો હતો. ઈ.િ.૧૯૧૬ માાં મુાંિઈ ર્સુનિસિિટીએ 
તેમને ડોક્ટર ઓિ લો ની પદિી આપી હતી. આ ઉપરાાંત દાદાભાઈ નિરોીએ પોિટી 
એન્ડ અન-બબ્રટીશ રુલ ઇન ઈન્ન્ડયા પસુ્તક અને રાસ્ત ગોિતાર નામક િમાચારપિક શરુ 
કયાષ હતા. ૩૦ જૂન ૧૯૧૭ નાાં રોજ ગ્રાન્ડ ઓલ્ડમેન ઓિ ઈન્ન્ડયા અને હહિંદના દાદા નામે 
ઓળખાતા દાદાભાઈ નિરોીનુાં સનધન થર્ુાં. 
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૦૫ સપ્ટેમ્બર વિક્ષક દદન 
     शिक्षक कभी साधारण नह ीं होता, 
प्रलय और ननर्ााण उसकी गोंदर्ें पलते हैं ।  - चाणक्य  
                  ૫ િપ્ટેમ્િર એટલે કે સશક્ષક હદન... આ હદિિે એક  

એિી મહાન પ્રસતભાનો જન્મહદિિ છે કે જેમણે શે્રષ્ટ્ઠ સશક્ષકની અને  

મલૂ્યિસધિત સશક્ષણના ખ્યાલો સ્પષ્ટ્ટ કયાષ. ડૉ. રાધાકૃષ્ટ્ણનનો જન્મ  

૫ મી િપ્ટેમ્િર ૧૮૮૮ નાાં રોજ ચને્નાઈથી ૬૪ હકલોમીટર દૂર આિેલા  
તાસમલનાડુનાાં સતરુતની ગામમાાં થયો હતો. તેઓ િામાન્ય આસથિક  

મ્સ્થસત ધરિતા બ્રાહ્મણ પહરિારમાાં જન્મ્યા હતા. તેમનુાં િાળપણ પણ િામાન્ય મ્સ્થસતમાાં સિત્ર્ુાં.તેમના સપતા 
સિદ્વાન હતા અને તેઓ હહન્દુ ધમષના રૂહિગત સિચારધારા ધરાિતાાં હતા.  

                 ડૉ.રાધાકૃષ્ટ્ણને િીર િાિરકર અને સ્િામી સિિેકાનાંદ જેિી સિભસૂતઓના ીિનચહરિ તથા 
િાઈિલ િહહતના ગ્રાંથોનો અભ્યાિ કયો હતો.તેઓ તત્િજ્ઞાન સિર્ય િાથે અનસુ્નાતક થયા. ૧૯૦૮ માાં 
તેમણ ે એમ.એ ની હડગ્રી મેળિિા એક િાંશોધન લખે લખ્યો. જે િમયે તેમની ઉંમર િક્ત ૨૦ િર્ષની 
હતી.િર્ષ ૧૯૧૬ માાં મદ્રાિ રેસિડેન્િી કૉલેજમાાં તેઓ િહાયક પ્રોિેિર તરીકે સનર્કુ્ત થયા. થોડા િર્ો 
તેમણ ેપ્રાધ્યાપક તરીકે પણ િરજ િજાિી. અધ્યાપનના િમયગાળા દરમ્યાન તેમણે આપેલા તત્િજ્ઞાન 
પરના િક્તવયો ઘણા જ સિખ્યાત થયા. 
                ડૉ.રાધાકૃષ્ટ્ણને ઘણી ર્સુનિસિિટીઓએ માનદ હડગ્રી આપી તેમનુાં િન્માન કર્ુું. ૧૯૩૬ થી 
૧૯૫૨ સધુી તેમણે ઓક્િિડષ ર્સુનિસિિટીમાાં પ્રોિેિર તરીકે િરજ િજાિી. ૧૯૩૯ થી ૧૯૪૮ દરમ્યાન 
િનારિ હહિંદુ ર્સુનિસિિટીમાાં ચાન્િેલર પદે અને ૧૯૫૩ થી ૧૯૬૨ દરમ્યાન હદલ્હી ર્સુનિસિિટીના ચાન્િેલર 
રહ્યા. જયારે ૧૯૪૦ માાં બબ્રટીશ એકેડમીમાાં પ્રથમ ભારતીય તરીકે ચ ૂાંટાયા.૧૯૪૮ માાં ભારતના પ્રસતસનસધ 
તરીકે ર્નેુસ્કોમાાં િેિા આપી.સ્િતાંિતા િાદ તેમને િાંસિધાન સનમાષણ િભાના િભ્ય િનાિાયા. ૧૯૪૯ સધુી 
તેઓ િભ્ય રહ્યા. રસશયામાાં ભારતીય રાજદૂત તરીકે િરજો પણૂષ કયાષ િાદ ૧૯૫૨ માાં તેઓ ભારત પરત 
િયાું ત્યારે તેમને રાષ્ટ્રપસત તરીકે ચ ૂાંટિામાાં આવયા. િિળ રાજનેતા તરીકેની િરજ પણ િિળતાપિૂષક 
સનભાિી. 
                ડૉ. િિષપલ્લી રાધાકૃષ્ટ્ણને તેમનો જન્મહદિિ ઉજિિા માગતા  સિદ્યાથીઓને તેમણે પોતાના 
જન્મહદનને કોઈ વયમ્ક્ત સિશેર્ના જન્મહદન તરીકે ન ઉજિતા િમગ્ર સશક્ષક િમદુાયના જન્મહદિિ તરીકે 
ઉજિિાનુાં સચૂન કર્ુું. ત્યારથી જ ૫ િપ્ટેમ્િરને દર િરે્ સશક્ષક હદન તરીકે ઉજિાય છે.તેમની િેિાઓ અને 
તેમના જ્ઞાનને િન્માનિા ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપસત ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રિાદના હસ્તે તેમને ભારતના િિોચ્ચ 
િન્માન ભારત રત્નથી નિાજિામાાં આવયાાં. ૮૭ િર્ષની ઉંમરે ૧૭ િપ્ટેમ્િર, ૧૯૭૫ નાાં રોજ તેમનુાં 
અિિાન થર્ુાં. 
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૦૬ સપ્ટેમ્બર સરેુિ જોિી 
 

               ગજુરાતી િાહહત્યમાાં િાતાષકાર, કસિ,  

નિલકથાકાર, સનિાંધકાર, સિિેચક, િાંપાદક, અનિુાદક  

સરેુશ જોશીનો જન્મ ૩૦ મે ૧૯૨૧ ના રોજ િારડોલી  

તાલકુાના િાલોડ ગામ ેથયો હતો. ૧૯૪૩ માાં મુાંિઈની  

એલીિન્િટન કૉલેજમાાંથી િી.એ અને ૧૯૪૫ માાં એમ.એ  

પણૂષ કરી ીિનભર સશક્ષણકાયષનો વયિિાય સ્િીકાયો.  

િાથોિાથ િાહહજત્યક પ્રવસૃિઓ એટલી જ ગસતશીલ રાખી. 
              ‘િાલ્ગનુી’, ‘િાણી’, ‘મનીર્ા’, ‘બક્ષસતજ’, ‘ઊહાપોહ’, ‘એતદ’ જેિા 
િામસયકોનુાં તેમણે િાંપાદન કર્ુું હત ુાં. ગજુરાતી  િાહહત્યના ઈસતહાિમાાં ક્ાાંસત 
લાિનાર સરેુશ જોશીનુાં નામ િિષદા િોલાશ.ે ‘પ્રત્યાંચા’ , ‘’નિોન્મરે્’, ‘ઉપજાસત’ જેિા 
કાવયિાંગ્રહો અને ‘મરણોિર’, ‘સછન્નપિ’, ‘કથાચક્’ જેિી નિલકથાઓ આ ઉપરાાંત 
‘જનામ્ન્તકે’, ‘ઇદમ િિષમ’, ‘રમ્યાણી સિક્ષ્ર્’્ િગેરે સનિાંધો આપ્યા છે. સિદેશી કાવયો 
અને િાતાષઓના અનિુાદ પણ સરેુશ જોશીએ કયાષ હતાાં. 
              સરેુશ જોશીએ હદલ્હીની િાહહત્ય અકાદમીએ આપેલ પરુસ્કારનો તેમણે 
અસ્િીકાર કયો હતો. નમષદ પરુસ્કાર ઉપરાાંત ૧૯૭૧ માાં રણીતરામ સિુણષચાંદ્રક 
એનાયત થયા હતાકીડનીની િીમારી અન ેહ્રદયરોગથી ૬ િપ્ટેમ્િર ૧૯૮૬ ના રોજ 
સરેુશ જોશીનુાં નહડયાદ ખાતે સનધન થર્ુાં.  
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૦૭ સપ્ટેમ્બર ઈિાબહને ભટ્ટ 
       

          SEWA (Self Employed Women’s Association) નાાં  

સ્થાપક, મહહલાઓ માટેની િહકારી અને રેડ ર્સુનયન  

ચળિળનાાં પ્રણેતા ડૉ.ઈલાિહને ભટ્ટનો જન્મ ૭ મી  

િપ્ટેમ્િર, ૧૯૩૩ નાાં રોજ અમદાિાદમાાં થયો હતો.  

૧૯૪૦ થી ૧૯૪૮ સધુી િાિષજસનક શાળામાાં સશક્ષણ મળેવયા  

િાદ ૧૯૫૨ માાં સ્નાતકની હડગ્રી મેળિી.૧૯૫૪ માાં કાયદાશાસ્ત્રમાાં સ્નાતક પદિી 
મેળિી તેમણે િકીલાત શરુ કરી અને ત્યારપછીના િર્ષમાાં અમદાિાદના Textile 

Labour Association માાં જોડાયા. 
        ૧૯૭૨ માાં શ્રી અરસિિંદ બચૂના પ્રમખુપદ હઠેળ SEWA ની સ્થાપના થઈ અન ે
ઈલાિહને િાંસ્થાનાાં જનરલ િેકે્ટરી િન્યાાં. આજે SEWA  ના િાર લાખથી િધ ુ
િભ્યો છે અન ે તેની પ્રવસૃિઓમાાં િેંહકિંગ,િીમો,કાયદાકીય િલાહ,આિાિ યોજના 
િગેરેનો િમાિશે થાય છે. ૧૯૭૯ માાં શરુ થયેલી Women’s World Banking િિેાનાાં 
તેઓ સ્થાપક િભ્ય તેમજ Rock Feller Foundation ના રસ્ટી હતાાં. ૧૯૮૫ માાં ભારત 
િરકારે તેમને પદ્મશ્રી અને ૧૯૮૬ માાં પદ્મભરૂ્ણથી િન્માસનત કયાષ. ૧૯૭૭ માાં 
તેમને રોમન મેગ્િેિે એિોડષ અને ૨૦૧૧ માાં હાિષડષ ર્સુનિસિિટીએ માનદ ડોક્ટરેટની 
ઉપાધી એનાયત કરી.૧૯૮૬ થી ૧૯૮૯ સધુી તેઓ રાજ્યિભાનાાં માનદ િભ્ય રહ્યાાં 
અને િેબ્રઆુરી ૨૦૧૦ માાં તેમને જાપાનનુાં સનિાનો પીિ પ્રાઈઝ અપષણ કરાર્ુાં. 
          ૨૦૦૭ થી દબક્ષણ આહફ્રકામાાં કાયષરત નેલ્િન માંડેલા અન ે ડેઝમન્ડ ટુટુ 
પ્રેહરત િાંસ્થા The Elders ના તેઓ િભ્ય છે અને ૨૫ મી િપ્ટેમ્િર ૨૦૦૯ ના હદિિે 
આ િાંસ્થાના પ્રસતસનસધ તરીકે િાંર્કુ્ત રાષ્ટ્ર િાંઘના આમાંિણથી તમેણે તેની િાંર્કુ્ત 
પહરર્દને િાંિોધન કર્ુું. તેમનુાં પસુ્તક We are poor but so many : The story of self 

employed women in india 2006 માાં Oxford University Press એ પ્રકાસશત કર્ુું. જેના 
પાછળથી અન્ય ભાર્ાઓમાાં અનિુાદો પણ થયા. 
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૦૮ સપ્ટેમ્બર વિશ્વ સાક્ષરતા દદિસ 
 

             સિશ્વ િાક્ષરતા હદનની ઉજિણી દર િર્ે ૮ મી  

િપ્ટેમ્િરના હદિિ ેઉજિિામાાં આિે છે. િતષમાન ર્ગુમાાં  

સશક્ષણ ખિૂ જરૂરી છે. સશક્ષણ આપણાાં ીિનનુાં આિશ્યક  

અંગ છે. િરકાર  િિષ  સશક્ષા  અબભયાન  અંતગષત  દરેક  
વયમ્ક્તને  િાક્ષર  િનાિિા  અનેક યોજનાઓ  અમલમાાં  

મકૂી છે. એક વયમ્ક્તનુાં સશબક્ષત હોવુાં એ પોતાનો સ્િયાં સિકાિ છે. 
           ર્નુાઈટેડ નેશન્િ એજ્ર્કેુશનલ, િોસશયલ એન્ડ કલ્ચરલ ઓગેનાઈઝેશન 
ર્નુેસ્કો દ્વારા ૧૭ નિેમ્િર ૧૯૬૫ માાં ઘોર્ણા કરિામાાં આિી હતી કે, િમગ્ર સિશ્વમાાં 
૮ િપ્ટેમ્િરના હદિિની આંતરરાષ્ટ્રીય િાક્ષરતા હદન તરીકે ઉજિણી કરિી. િમગ્ર 
સિશ્વમાાં સનરક્ષરતાનુાં પ્રમાણ ઘટાડિા અન ેસનરક્ષરતાની િમસ્યા પ્રત્યે લોકોનુાં ધ્યાન 
દોરિા માટે આ હદિિની ઉજિણી કરિામાાં આિે છે.ભારતનો શૈક્ષબણક ઈસતહાિ 
િમદૃ્ધ છે. નાલાંદા,સિક્મસશલા અન ેતક્ષસશલા જેિી સિશ્વ પ્રસિદ્ધ સશક્ષણ િાંસ્થાઓની 
સ્થાપના એ સશક્ષણના પ્રચારમાાં ખિૂ મહત્િની ભસૂમકા ભજિી છે. 
           લોકોમાાં વયિિાસયક કૌશલ્ય સિકિીત કરિા માટે િાક્ષરતા અસનિાયષ છે. 
િરકારી આંકડાઓ અનિુાર ભારતમાાં ૭૫.૩ પરુુર્ અને ૫૩.૭ મહહલાઓ િાક્ષર છે. 
દુસનયાના િાડા િાત કરોડ િાળકો અધિચ્ચે શાળા છોડી જાય છે. ગરીિી, િેકારી, 
િસ્તીિધારો, રાંગભેદ, સ્ત્રીભ્રણૂહત્યા આ તમામ દૂર્ણોના મળૂ સનરક્ષરતામાાં િમાયેલા 
છે. આથી સનરક્ષરતાન ેનાથિા માટે સશક્ષણનુાં મહત્િ ઉજાગર કરતાાં િસિશેર્ પ્રયત્નો 
દશાષિતા કાયષક્મો ૮ િપ્ટેમ્િરે યોજિામાાં આિે છે.  
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૦૯ સપ્ટેમ્બર િર્ગીસ કુદરયન 
 
          

           િગીિ કુહરયનનો જન્મ  ૧૯૨૧ના નિેમ્િર માિની  
૨૬મી તારીખ ેકેરળના કાબલકટ શહરેમાાં થયો હતો. સપતાનુાં નામ  
પી. કે. કુહરયન અને માતાનુાં નામ અણમ્મા. િગીિે િી. એિિી.,  
િી.ઈ., એમ.એિિી. તથા ડી.એિિી.ની હડગ્રીઓ પ્રાપ્ ત કરી હતી.  
           ગજુરાતમાાં દૂધક્ષિેે શ્વેતક્ાાંસત આણિાનુાં શ્રેય તમેને િાળે  
જાય છે. ગજુરાતના ડેરી-ઉદ્યોગના સિકાિમાાં તેમણ ે ગણનાપાિ િાળો આપ્ યો છે. આ 
િત્કાયષની કદરરૂપ ે ગજુરાત રાજ્યના ડેરી-ઉદ્યોગને લગતાાં અનેક િલાહકાર માંડળોમાાં 
તેમને નીમિામાાં આવયા હતા. આિી િાંસ્થાઓની કેટલીયે અગત્યની િસમસતઓમાાં તમેની 
સનર્મુ્ક્ત કરિામાાં આિી હતી. ૧૯૬૫થી કરી છેલ્લ ે સધુી તેઓ આણાંદના નેશનલ ડેરી 
ડેિલપમેન્ટ િોડષના ચરેમેન હતા. િડોદરા ખાતે આિેલ ઇન્ન્ડયન ડેરી કૉપોરેશનના ત ે
૧૯૭૦થી ચરેમેન પદ શોભાવર્ુાં હત ુાં. એ જ રીતે  ૧૯૭૯થી ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑિ રૂરલ 
ડેિલપમેન્ટ (આણાંદ) તથા  ૧૯૮૨થી આણાંદના સિભિુનદાિ િાઉન્ડેશનના ચરેમેન તરીકે 
િેિા આપી રહ્યા હતા. ગજુરાત ડેરી ડેિલપમેન્ટ કૉપોરેશનના પણ તેઓ ચરેમને હતા.  
           બ્રિેલ્િ ખાતે આિેલી ઇન્ટરનેશનલ ડેરી િેડરેશનની કારોિારી િસમસતમાાં તેઓ        
૧૯૭૪-૭૮ દરસમયાન અને ત્યાર પછી ૧૯૮૨થી અદ્યાસપ પયષન્ત િભ્ય છે. ભારત 
િરકારના ઊજાષ િલાહકાર િોડષના તેઓ િભ્ય છે. ભારતના ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑિ 
એન્સન્જસનયહરિંગના તેઓ િેલો છે.  ૧૯૬૦થી તેઓ પશપુાલન તથા ડેરી સિકાિ માટે 
ગજુરાત રાજ્યના માનાહષ િલાહકાર તથા ગજુરાત પશપુાલન અને ડેરી સિકાિ માંડળના 
કાયષકારી પ્રમખુ છે. ૧૯૭૩થી કરી ૧૧ િર્ષ માટે તેઓ ગજુરાત િહકારી દૂધ-િેચાણ િાંઘના 
પ્રમખુ હતા. કુહરયને દેશભરમાાં આણાંદનુાં મોડલ અપનાિીને ભારતને સિશ્વભરમાાં દૂધના 
િૌથી મોટા ઉત્પાદક િનાિિામાાં નોંધપાિ પ્રદાન આપ્ર્ુાં હત ુાં . 
                   આજે દેશભરમાાં 20 લાખથી િધ ુખડુેતો કુલ 200 ડેરીઓમાાં દૈસનક 20 

સમબલયન લીટર દૂધનુાં ઉત્પાદન કરે છે . કુહરયન 28 િર્ષના હતા ત્યારે આણાંદ આવયા હતા 
અને િખત પહરશ્રમ દ્વારા તેમણ ેશ્વેતક્ાાંસત  કરી  હતી  અન ે િહકારી  ક્ષિેન ે તમેજ  ડેરી  

18 PRERNA PATHEY - SEPTEMBER



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

ઉદ્યોગને  સિકિાિિામાાં  તેમજ બ્રાન્ડ ‘અમલૂ’ ના િર્જનમાાં અમલૂ્ય પ્રદાન આપ્ર્ુાં હત ુાં . 
તેઓ ખડેૂતોને  જ  દૂધના  બિઝનેિના  ખરા માબલકો માનતા હતા . ભારત િરકારે 
પદ્મસિભરુ્ણ, પદ્મભરુ્ણ, પદ્મશ્રી, કૃસર્રત્ન એિોડષથી િન્માસનત કયાષ હતા. ૧૯૬૫માાં 
કુહરયનને રેમન મેગ્િેિ ે એિોડષથી િન્માસનત કરિામાાં આવયા હતા. ૨૬મી નિેમ્િર 
૧૯૨૧નાાં હદિિે જન્મેલા કુહરયન અમલુ ડેરી ફુડ બ્રાન્ડની રચના કરિા માટે જાણીતા રહ્યા 
હતા. તેઓએ ઓપરેશન ફ્લગમાાં પણ ચાિીરૃપ ભસુમકા અદા કરી હતી. અમલુ ડેરી બ્રાન્ડ 
પ્રોડક્ટની રચના અને િિળતામાાં મહત્િપણુષ ભસુમકા હતી. કુહરયનને' સમલ્કમેન ઓિ 
ઇન્ન્ડયા' અને 'િાધર ઓિ વહાઇટ' રેવર્લુશેન તરીકે પણ ઓળખિામાાં આિે છે. 
            ૧૯૭૪માાં હદલ્હી ખાતે આંતરરાષ્ટ્ રીય ડેરી કૉંગે્રિનુાં ઓગણીિમુાં અસધિેશન  
ભરિામાાં આવર્ુાં હત ુાં. તે અસધિશેનના અધ્યક્ષપદે ડૉ. કુહરયનની િરણી કરિામાાં આિી 
હતી. તેઓ ઇન્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઑિ મેનેજમેન્ટ, ીિન િીમા સનગમ, હરઝિષ િને્ક ઑિ 
ઇન્ન્ડયા તથા િને્ક ઓિ િરોડાના િેન્રલ એસમસનસ્રેહટિ િૉડષના િાંચાલક માંડળના તેઓ 
સનયામક હતા. તેમની શ્વેતક્ામ્ન્ત સિર્ેની પ્રશસ્ય કામગીરી િદલ અનેક રાષ્ટ્ રીય તેમજ 
આંતરરાષ્ટ્રીય બખતાિો, પાહરતોસર્કો તથા િહમુાનથી નિાજિામાાં આવયા છે.  ૧૯૬૩માાં 
તેમને કમ્ર્સુનટી લીડરશીપનો મેગ્િેિે ઍિૉડષ એનાયત થયો હતો.  ૧૯૮૦માાં ‘સિશ્વગરુ્જરી‘ 
ઍિૉડષ તેમને આપિામાાં આવયો હતો. તદુપરાાંત  ૧૯૮૩માાં મથરુાદાિ સિિની 
એન્ડાઉમેન્ટ ઍિૉડષ,  ૧૯૮૯માાં િ ાંર્કુ્ત રાષ્ટ્ રિાંઘનો શાાંસતપરુસ્કાર,  ૧૯૬૫માાં ભારત િરકાર 
દ્વારા ‘પદ્મશ્રી‘નો બખતાિ અને  ૧૯૬૬માાં ‘પદ્મભરૂ્ણ‘નો બખતાિ આપિામાાં આવયો હતો. 
દેશપરદેશની કેટલીયે ર્સુનિસિિટીઓએ તેમને માનાહષ હડગ્રીઓ તથા િન્માનપિોથી 
સિભસૂર્ત કયાષ છે. િલ્લભસિદ્યા-નગર ખાતે આિેલી િરદાર પટેલ ર્સુનિસિિટીએ તેમને 
એલ. એલ. ડી. ની પદિી અપષણ કરી હતી. 
              દેશનાાં શ્વતે ક્ાાંસતનાાં જનક ગણાાંતા ડોક્ટર િગીિ કુહરયનનુાં નિમી 
િપ્ટેિર,2012ની િિારે ગજુરાતનાાં નહડયાદમાાં અિિાન થર્ુાં હત ુાં. તેઓ ૯૦ િર્ષનાાં હતી 
િગીિ કુહરયન હકડનીની બિમારીથી ગ્રસ્ત હતા. 
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૧૦ સપ્ટેમ્બર રણજીતવસિંહ જાડેજા 
                   
       ભારતીય હક્કેટ જગતના જાદુગર તરીકે જાણીતાાં િિષશે્રષ્ટ્ઠ  

હક્કેટર અને જામનગરના સપ્રન્િ રણીતસિિંહી જાડેજાનો જન્મ  

૧૦  િપ્ટેમ્િર ૧૮૭૨ ના  રોજ જામનગર  પાિે િરોદર ગામે  
થયો  હતો. રાજકોટની  રાજકુમાર કૉલેજમાાં  માધ્યસમક  સશક્ષણ  

પરુૂાં કર્ુું. રો અને રીનીટી કૉલેજ કેમ્મ્બ્રજ (ઈંગ્લેન્ડ) ખાતેથી સ્નાતક  
પણૂષ કર્ુું. સિદ્યાથી અિસ્થાથી જ તેઓ હક્કેટ, ફૂટિોલ, ટેસનિ રમતાાં હતાાં. 
           રણીતસિિંહી  ‘રણી’ તરીકે લોકસપ્રય હતાાં. રણીએ કહક્કેટની પ્રથમ શે્રણીની મેચોમાાં 
૭૨ િદી િટકારી હતી. ઈ.િ. ૧૮૯૯ માાં ૩૧૫૯ અને ઈ.િ. ૧૯૦૦ માાં ૩૦૬૯ રન િનાવયા હતાાં. 
ટેસ્ટ કારહકદીમાાં ૧૫ ટેસ્ટમાાં ૪૪.૯૫ ની એિરેજથી ૯૮૯ રન િનાવયા. પ્રથમ કક્ષાના હક્કેટમાાં 
૩૦૭ મેચમાાં ૫૦૦ દાિમાાં ૬૨ િખત નોટ આઉટ રહી, ૫૬.૩૭ ની એિરેજથી ૧૪ િેિડી િદી 
અને ૭૨ િદી િાથે કુલ ૨૪,૬૯૨ રન કયાષ. 
           ઈન્ડીયન ચેમ્િર ઓિ સપ્રન્િેિના ચાન્િેલર અને પ્રથમ સિશ્વર્દુ્ધ પછી લીગ ઓિ 
નેશન્િમાાં ભારતના રાજાઓના પ્રસતસનસધ તરીકે રાજ્યની પ્રજાને ઉપયોગી કામો પણ તેમણે કયાષ. 
ગજુરાતના આ મહાન હક્કેટરની યાદમાાં ૧૯૩૫ ની િાલથી ભારતની પ્રથમ કક્ષાની રાષ્ટ્રીય હક્કેટ 
સ્પધાષને ‘રણી રોિી’ કહિેામાાં આિે છે. 
રણી રોિીન ુાં જાણિા જેવુાં... 
 

  ૧૯૩૪ માાં રણી રોિીની શરૂઆત થઈ હતી. 
 પહટયાલાના મહારાજા ભસુપન્દર સિિંહ ેરોિી દાન કરી હતી. 
 િદી કરનાર િૌ પ્રથમ ખેલાડી હૈદરાિાદનાાં િૈયદ મોહમ્મદ હાદી હતાાં. 
 મુાંિઈ ટીમે િૌથી િધ ુિાર રણી રોિીમાાં ીત મેળિી છે. 
 િૌથી િધ ુરન િનાિનાર ખેલાડી – િિીમ જાિર – ૯૧૫૫  

 િૌથી િધ ુિેન્ચ્ર્રુી કરનાર ખેલાડી – િિીમ જાિર – ૩૨ િદી  

 િૌથી િધ ુસિકેટ લેનાર ખેલાડી – રાજજન્દર ગોએલ – ૬૪૦ સિકેટ  

      

           કુમાર શ્રી રણીતસિિંહી એટલે જામ િાહિે અને રણીના નામે ઓળખાય છે, જેના 
નામે આ ટુનાષમેન્ટની શરૂઆત થઈ. 
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૧૧ સપ્ટેમ્બર વિનોબા ભાિે 
                    
           ક્ાાંસતકારી સિચારક અન ેિમાજસધુારક આચાયષ  

સિનોિા ભાિેનો જન્મ ૧૧ િપ્ટેમ્િર ૧૮૯૫ ના રોજ  

નાસિક, મહારાષ્ટ્રના એક બ્રાહ્મણ પહરિારમાાં થયો હતો.   

સિનોિા ભાિેનુાં મળૂ નામ સિનાયક નરહહર ભાિે હત ુાં.  

સિનોિા ભાિેને મહાત્મા ગાાંધીના ઉિરાસધકારી પણ ગણિામાાં  

આિે છે. 
           સિનોિા ભાિએે નાની ઉંમરમાાં રામાયણ, મહાભારત અન ેભગિદગીતાનો 
અભ્યાિ કરી લીધો હતો. સિનોિા ભાિે ગબણતના િહુ મોટા સિદ્વાન હતા. તેમજ 
તેમનો ધાસમિક દ્રન્ષ્ટ્ટકોણ વયાપક હતો. તે િધા ધમોને િમાન નજરે જોતા 
હતાાં.િડોદરામાાં સ્નાતક થયા િાદ ૧૯૧૬ માાં ૨૧ િર્ષની િયે ગહૃત્યાગ કયો અન ે
િાધ ુથિા કાશી તરિ પ્રયાણ કર્ુું.સિનોિા ભાિે તેના ીિનમાાં અહહિંિા અને ત્યાગન ે
િધ ુ મહત્િ આપતા હતા. ગાાંધીીન ે તેના માગષદશષક ગણતા સિનોિાએ િમાજમાાં 
જનજાગસૃત લાિિા માટે કેટલાાંય મહત્િપણૂષ અને િિળ પ્રયાિો કયાષ હતા.  

            સિનોિા ભાિ ે પહલેા એિા વયમ્ક્ત હતા જેને િર્ષ ૧૯૫૮ માાં 
આંતરરાષ્ટ્રીય રેમન મેગ્િિ ેિમ્માન પ્રાપ્ત થર્ુાં હત ુાં. તેમન ેઆ િમ્માન િામદુાસયક 
નેતતૃ્િ ક્ષેિમાાં પ્રાપ્ત થર્ુાં હત ુાં. મરણોપરાાંત િર્ષ ૧૯૮૩ માાં સિનોિા ભાિેન ે
ભારતના િિોચ્ચ નાગહરક િમ્માન ભારત રત્નથી નિાજિામાાં આવયા હતા.નિેમ્િર 
૧૯૮૨ માાં સિનોિા ભાિે િહુ જ બિમાર પડી ગયા. અંતે ૧૫ નિેમ્િર, ૧૯૮૨ માાં 
તેમનુાં અિિાન થર્ુાં. 
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૧૨ સપ્ટેમ્બર જયદકિન 
    
            હહન્દી હિલ્મ જગતના મહાન િાંગીતકાર િેલડી  

શાંકર – જયહકશનનો જન્મ ૦૪ નિેમ્િર ૧૯૩૨ ના રોજ  

ગજુરાતના િલિાડ જજલ્લાના િાાંિદા ગામમાાં ખિૂ જ  

ગરીિ પહરિારમાાં થયો હતો. તેઓનાાં સપતાી અને મોટાભાઈ  

િળિાંત િાંન ેભજનો ગાતા અન ેલોકો તેમના ભજનો િાાંભળતા  

ધરાતા નહીં. િાળ જયને પણ નાનપણથી જ  િાંગીતના િાંસ્કાર ગળથથુીમાાં મળયાાં 
હતા. 
            ૧૯૪૫ માાં પથૃ્િી સથયેટિષમાાં શાંકરે તિલચી તરીકે તથા જયહકશન ે
હામોસનયમિાદક તરીકે રૂ.૭૫ ના પગારથી નોકરી મેળિી. ત્યારથી તેઓ િાંગીતકાર 
શ્રી રામ ગાાંગલુીનાાં િાજજિંદા તરીકે તથા પથૃ્િી સથયેટિષનાાં નાટકોમાાં પણ અબભનય 
આપતાાં હતા. શાંકર – જયહકશન ેિાંગીતકાર તરીકે કારહકદી સશક્ષણ િાડીલાલ અન ે
પ્રેમશાંકર નાયક પાિેથી મેળવર્ુાં. જયહકશનની કામ કરિાની શૈલી કાંઈક જુદી હતી. 
ઘણીિાર રાતે જયારે ઊંઘ ઉડી જાય ત્યારે તેઓ હામોસનયમ લઈને િેિી જતા અન ે
િિાર સધુી ધનૂ િનાિિામાાં ખોિાઈ જતાાં. તેઓ દરરોજ એક ધનૂ િનાિતા અન ે
મહહનામાાં આ રીતે િીિ ધનૂ િનતી. 
            જયહકશનન ે નિ િખત િિષશ્રેષ્ટ્ઠ િાંગીતકાર હિલ્મિેર પરુસ્કારથી 
િમ્માસનત કરિામાાં આવયા છે. આકર્ષક વયમ્ક્તત્િ ધરાિતા અન ે જની રગેરગમાાં 
િાંગીત િહતે ુાં હત ુાં તેિા જયહકશનનુાં સનધન ૧૨ િપ્ટેમ્િર ૧૯૭૧ નાાં રોજ થર્ુાં હત ુાં.   
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૧૩ સપ્ટેમ્બર જતીન્દ્રનાથ  દાસ 
                    

          ભારતના પ્રસિદ્ધ ક્ાાંસતકારી જતીન્દ્રનાથ દિનો  

જન્મ ૨૭ ઓક્ટોિર ૧૯૦૪ નાાં રોજ કલકિામાાં  
થયો હતો. જતીન્દ્રનાથને ‘જતીન દાિ’ તરીકે પણ   

ઓળખાતા. જતીન્દ્રનાથે અભ્યાિ પણૂષ કયાષ િાદ  
મહાત્મા ગાાંધીી િાથે અિહકાર આંદોલનમાાં જોડાયા.  

શચીન્દ્રનાથ િાન્યાલના િાંપકષમાાં આિતા જ તેઓ ક્ાાંસતકારી  

િાંસ્થામાાં જોડાઈ ગયા.  

 

        ૧૪ જૂન ૧૯૨૯ માાં પાલાષમેન્ટમાાં િોમ્િ િેંકિામાાં આવયો એ 
જતીન્દ્રનાથ દિે િનાવયો હતો એ આરોપિર જેલની િજા થઈ હતી.દબક્ષણેશ્વર 
િોમ્િ કાાંડ અને કાાંકોરી કાાંડ દરમ્યાન તેમની ધરપકડ થઈ.૧૩ જુલાઈ ૧૯૨૯ 
નાાં રોજ જતીન્દ્રનાથ દાિે ઐસતહાસિક ભખૂ હડતાલનો આરાંભ કયો. હડતાલના 
૬૩ મો હદિિ એટલે કે ૧૩ િપ્ટેમ્િર ૧૯૨૯ નાાં રોજ તેમનુાં સનધન થર્ુાં.    
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૧૪ સપ્ટેમ્બર દહન્દ્દી દદિસ 
“ हहींद देि के ननवासी सभी जन एक है 

रींग, रूप, वेि, भाषा चाहे अनेक है । 

धर्ा है अनेक जजनका, सार वह  एक है 

पींथ है ननराले, सबकी र्ींजजल तो एक है । ” 
       ૧૪ મી િપ્ટેમ્િર હહન્દી હદિિ તરીકે ઉજિિામાાં આિે છે.  

ભારતની િાંધારણ િભા ૧૪ મી િપ્ટેમ્િર ૧૯૪૯ નાાં રોજ ર્સુનયન  

િિાિાર ભાર્ા તરીકે દેિનાગરી બલસપમાાં હહન્દી ભાર્ાને રાષ્ટ્ર ભાર્ા  

તરીકે અપનાિી હતી.અને ત્યારથી આ હદિિ હહન્દી હદન એક રાષ્ટ્રીય  

તહિેાર ઉજિાય છે. ભારતને અંગ્રેીમાાં ભલે ‘ઈન્ન્ડયા’ કહિેાય પણ હહન્દીમાાં ‘ભારત’ કે 
‘હહન્દુસ્તાન’ કહીએ છીએ. યજુિેદમાાં પણ કહ્ુાં છે वयीं राष्ट्रे श्रागयुार् અથાષત આપણે એટલા જાગતૃ 
નથી અને તેથી જ દર િરે્ ૧૪ મી િપ્ટેમ્િરે એક હદિિ હહન્દી હદિિ ઉજિીએ છીએ. 
        ભારતના િાંધારણમાાં હહન્દીને મહત્િ તથા પ્રાધાન્ય આપિામાાં આવર્ુાં છે. િાંધારણમાાં 
સ્િતાંિતા પછી ધારા – ૩૪૩ થી ૩૫૧ સધુીમાાં િિાિાર ભાર્ા અંગેની જોગિાઈઓનો િમાિેશ 
છે. દરેક રાષ્ટ્ર કે રાજ્યની પોતાની િામાન્ય ભાર્ા કે િોલી અમલમાાં હોય છે તેમ ભારત માટે 
હહન્દી ભાર્ાને માન્યતા મળેલી છે. િામાન્ય રીતે આપણા દેશમાાં મોટેભાગે િધાાં પ્રાાંતમાાં હહન્દીનો 
ઉપયોગ થાય છે. માિ દબક્ષણ ભારતમાાં હહન્દીન ુાં પ્રભતુ્િ ખિૂ જ ઓછાં છે. દબક્ષણમાાં હહન્દી િાાંચિા, 
લખિા, િોલિા કે િમજિાિાળો િગષ ખિૂ જ ઓછો છે. હહન્દીના સિકાિ માટે આપણે ત્યાાં 
સિદ્યાથીઓ પહલી, દુિરી, તીિરી, કોસિદ, રત્ન જેિી હહન્દીની પહરક્ષાઓ પણ આપે છે. 
         આઝાદીના આંદોલનમાાં હહન્દી ભાર્ાની પણ મહત્િપણૂષ ભસૂમકા રહી હોિાનુાં ઈસતહાિકારોએ નોંધ્ર્ુાં 
છે. આઝાદી આંદોલનના િરિેનાપસત એિા મહાત્મા ગાાંધીીએ હહન્દીને ‘એકતાની ભાર્ા’ કહી હતી. મહાત્મા 
ગાાંધીી હહન્દીમાાં પણ પોતાનુાં અખિાર પ્રકાસશત કરતાાં હતા અને તેમના મોટાભાગનાાં િક્તવયો હહન્દીમાાં 
રહતેા ાં હતાાં. હહન્દી ભાર્ામાાં િાંસ્કૃત, અરેબિક, િારિી િગેરે ભાર્ાનો િમન્િય છે. હહન્દી િૌની ભાર્ા હતી, 
િહહયારી ભાર્ા હતી અને એટલે જ તેનામાાં િૌને િાથે રાખિાની, િૌને જોડી રાખિાની તાકાત હતી. હહન્દી 
ભાર્ાના આ ગણુને કારણે જ મહાત્મા ગાાંધીીએ ઈ.િ.૧૯૧૮ માાં યોજાયેલા હહન્દી િાહહત્ય િાંમેલનમાાં 
અધ્યક્ષ પદેથી પોતાનો મત વયક્ત કયો હતો કે હહન્દી દેશની રાષ્ટ્રભાર્ા હોિી જોઈએ. 
          મનુ્શી પે્રમચાંદી, િચ્ચની, શીતાાંશ ુયશચાંદ્ર, પ્રો.યશપાલ, અમતૃા સપ્રતમ, કાકા હાથરિી િગેરે 
હહન્દી કસિઓનો હહન્દી ભાર્ાને ઉજાગર કરિામાાં ખિૂ મહત્િનો િાળો છે. હહન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાર્ા છે તેનુ ાં 
ગૌરિ દરેક હહન્દીને હોવ ુાં જોઈએ. દેશની લોકિભા, રાજ્યિભા તથા િરકારી ધોરણે હહન્દીનો મહિમ 
ઉપયોગ થાય છે.  
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૧૫ સપ્ટેમ્બર ડૉ. મોક્ષગુુંડમ વિશે્વશ્વરૈયા 
         િર એમ. સિશ્વશ્વરૈયાનો જન્મ ૧૫ િપ્ટેમ્િર ૧૮૬૧ નાાં   

રોજ િેંગ્લોર પાિે આિેલા કોલર જજલ્લાના મદનહલ્લી ગામમાાં  

થયો હતો. જેમના જન્મહદને ઈજનેર હદિિ તરીકે ઉજિણી  

કરિામાાં આિે છે. એમ. સિશ્વશ્વરૈયાએ ગામની શાળામાાં જ  

પ્રાથસમક સશક્ષણ પણૂષ કર્ુું. તેઓ ભણિામાાં અત્યાંત હોંસશયાર  

હતા. પ્રાથસમક સશક્ષણ પણૂષ કયાષ િાદ તેઓ િેંગ્લોર આવયા.  

હાઈસ્કુલનુાં સશક્ષણ પણૂષ કયાષ િાદ તેઓ ઈ.િ ૧૮૭૫ માાં ત્યાાંની િેન્રલ કૉલેજમાાં 
દાખલ થયા. ૨૦ િર્ષની ઉંમરે ઈ.િ. ૧૮૮૧ માાં તેઓ િી.એ પણૂષ કર્ુું. 
       િર એમ. સિશ્વશ્વરૈયાએ કૉલેજના આચાયષની મદદથી એમણે પનૂાની કૉલેજમાાં 
પ્રિેશ મળયો અન ે છાિવસૃતનો પણ પ્રિાંધ થયો. મખુ્ય સિર્ય યાંિશાસ્ત્ર રાખ્યો 
હતો.ઈ.િ. ૧૮૮૩ માાં તેઓ યાંિશાસ્ત્ર સિર્ય િાથે મુાંિઈ ર્સુનિસિિટીમાાં પ્રથમ નાંિરે 
ઉતીણષ થયા. પ્રથમ આિનાર આ સિદ્યાથીન ેમુાંિઈ િરકારે ઈ.િ.૧૮૮૪ માાં િહાયક 
ઈજનેર તરીકે સનર્મુ્ક્ત આપી અને તેઓ નાસિક ખાતેના ઈજનેરી સિભાગમાાં જોડાયા. 
તેમના કાયષની ઈજનેર તરીકેની તેમની ખ્યાતી ચોમેર િેલાઈ ગઈ. એમની કુશળતા 
જોઈ એમન ે સિિંઘનાાં રણ સિભાગમાાં િક્કર િાંધ િાાંધિાનુાં અને પાણીની મશુ્કેલીઓ 
દૂર કરિાનુાં કામ એમને િોંપ્ર્ુાં અન ેિિળતાથી પાર પાડ્ુાં. 
          ઈ.િ. ૧૯૦૬ માાં અંગ્રેજ િરકારે એમને એડન મોકલ્યા. ત્યાાં પાણીના 
વયિહારની મશુ્કેલી હતી અને સિસ્તતૃ અભ્યાિ કયાષ િાદ પહરમ્સ્થસત પ્રમાણે યોજના 
ઘડી અને િિળતાપિૂષક પાર પાડી અને તેમની ગણતરી મોટા ઈજનેર તરીકે થિા 
લાગી. િર એમ. સિશ્વશ્વરૈયાએ  કાિેરી નદી પાર કૃષ્ટ્ણરાજિાગર નામનો િાંધ િનાવયો 
અને વ ૃાંદાિન િાગની રચના કરી. તેમણે મૈસરૂ ર્સુનિસિિટી અને મૈસરૂ સ્ટેટ િેંકની 
સ્થાપના કરી. ભારત િરકારે તેમની િેિાઓને ધ્યાનમાાં લઈ ઈ.િ. ૧૯૫૫ માાં 
‘ભારતરત્ન’ નો િિોચ્ચ ઈલ્કાિ આપ્યો. ૧૪ મી એસપ્રલ ૧૯૬૨ નાાં રોજ તેમનુ ાં સનધન 
થર્ુાં.  
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૧૬ સપ્ટેમ્બર શ્યામિાિ ગપુ્ત ‘પાર્ષદ’ 
                    
               ભારતીય સ્િતાંિતા િાંગ્રામના એક િેનાની, 
પિકાર, િમાજિેિી  અને અધ્યાપક  એિા શ્યામલાલ  

ગપુ્તનો જન્મ ૧૬ િપ્ટેમ્િર ૧૮૯૩ ના રોજ કાનપરુ  

જજલ્લાના નરિલમાાં થયો હતો.હહન્દી િાહહત્ય િાંમેલનમાાં  

સિશારદની પહરક્ષા ઉતીણષ કરી.૧૯૨૧ માાં ગણેશ શાંકર િાથ ે 

િાંપકષમાાં આવયા િાદ રાષ્ટ્રીય સ્િતાંિતા આંદોલનમાાં ભાગ લીધો. 
                શ્યામલાલ ગપુ્ત એ ‘િબચિ’ નામની માસિક પસિકામાાં િાંપાદક રહ્યા. 
૧૯૨૩ માાં િતેહપરુમાાં કોંગ્રેિનુાં અસધિશેનનુાં આયોજન થર્ુાં હત ુાં.અસધિશેન 
દરસમયાન ગણેશ શાંકર સિદ્યાથી શ્યામલાલ ગપુ્તને  દેશભમ્ક્ત અને કાવય રચનાથી 
પ્રભાસિત થઈ તેમણે શ્યામલાલન ે ઝાંડાગીતની રચના કરિા કહ્ુાં. અનેક રચનાઓ 
િાદ ‘સિજયી સિશ્વ સતરાંગા પ્યારા, ઝાંડા ઊંચા રહ ેહમારા...’ ને ૧૯૩૮ માાં હહરપરુા 
અસધિેશનમાાં નેતાી સભુાર્ચાંદ્ર િોિે ઝાંડા ગીત તરીકે સ્િીકાર કર્ુું અને પાાંચ હજાર 
લોકોએ િાથે ઝાંડા ગીતનુાં ગાન કર્ુું. 
                 ૧૯૨૦ માાં શ્યામલાલ ગપુ્ત િતેહપરુ જજલ્લાના કોંગ્રેિ પાટીના 
અધ્યક્ષ િન્યાાં. આ દરમ્યાન ‘િત્યાગ્રહ આંદોલન’ અને ‘ભારત છોડો આંદોલન’ નુાં 
િ ાંચાલન કર્ુું હત ુાં.શ્યામલાલ ગપુ્ત ે રાજકીય કાયો ઉપરાાંત િામાજજક કાયોમાાં પણ 
અગ્રણી રહ્યા હતા.તેમણે સ્ત્રીસશક્ષણ તેમજ દહજે પ્રથાના સિરોધમાાં મહત્િપણૂષ 
યોગદાન આપ્ર્ુાં હત ુાં.૧૯૭૩ માાં તેમણ ે ‘પદ્મ શ્રી’ એિોડષથી િન્માસનત કરિામાાં 
આવયા હતા.૧૯૫૨ માાં લાલ હકલ્લા પર તમેણે પ્રસિદ્ધ ‘ઝાંડા ગીત’ નુાં ગાન કર્ુું હત ુાં. 
૧૦ ઓગસ્ટ ૧૯૭૭ ના રોજ િમાજિેિક , રાષ્ટ્રકસિ શ્યામલાલ ગપુ્તનુાં ૮૧ િર્ષની 
િયે અિિાન થર્ુાં. 
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૧૭ સપ્ટેમ્બર એમ.એફ.હુસૈન 
 
                          

                ભારતના સપકાિો તરીકે જાણીતાાં  

મકબલૂ હિદા હિૈુન  ઉિે એમ.એિ.હિૈુનનો  જન્મ  

૧૭ િપ્ટેમ્િર ૧૯૧૫ નાાં રોજ મુાંિઈમાાં થયો હતો.  

પ્રાથસમક  સશક્ષણ  ઈન્દોરમાાં પણૂષ કયાષ િાદ તેમણે  
મુાંિઈની જે.જે.સ્કુલ ઓિ આટષિમાાં બચિ સશક્ષણ મેળવર્ુાં.  
૧૯૮૮ માાં હૈદરાિાદમાાં સિનેમાઘર નામે મ્ર્બુઝયમની સ્થાપના કરી.હક્સ્ટીઝ 
ઓક્શનમાાં તેમણે તૈયાર કરેલ પેઈન્ટીંગ ૨૦ લાખ અમેહરકી ડોલરમાાં િેચાર્ુાં. 
બચિકારની િાથોિાથ તેઓ હિલ્મકાર પણ હતા. 
 

                ઈ.િ.૧૯૫૫ માાં ભારત િરકારે એમ.એિ.હિૈુનને પદ્મશ્રી 
પરુસ્કાર, ઈ.િ. ૧૯૭૩ માાં પદ્મભરૂ્ણ પરુસ્કાર, ઈ.િ ૧૯૯૧ માાં પદ્મભરૂ્ણ 
પરુસ્કારથી િન્માસનત કરિામાાં આવયા હતા. ‘થ્ર ુધ આઈઝ ઓિ અ પેઈન્ટર’ 
હિલ્મ માટે ગોલ્ડન િીયર પરુસ્કારથી િમ્માસનત કરિામાાં આવયા હતા. ૯ જૂન 
૨૦૧૧ નાાં રોજ પ્રસિદ્ધ બચિકાર મકબલૂ હિદા હિૈુનનુાં અિિાન થર્ુાં. 
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૧૮ સપ્ટેમ્બર ડૉ. ભર્ગિાનદાસ 
 
           િહુશ્રતુ સિદ્વાન ડૉ.ભગિાનદાિનો જન્મ ૧૨  

જાન્ર્આુરી ૧૮૬૯ નાાં રોજ ઉિરપ્રદેશના િારાણિીમાાં  

થયો હતો. પ્રાથસમક  સશક્ષણ  િારાણિીમાાં  પણૂષ કર્ુું.  

તે િમયે તેમણે અંગેી ભાર્ા િાથે હહન્દી, અરિી, ઉદૂષ ,  
િાંસ્કૃત, િારિી ભાર્ાઓનો ઊંડાણથી અભ્યાિ કયો.  

નાનપણથી જ ખિૂ હોંસશયાર ડૉ.ભગિાનદાિે ૧૨ િર્ષની િયે હાઈસ્કુલનુાં સશક્ષણ 
પણૂષ કર્ુું. ત્યારિાદ િારાણિીમાાં જ િાંસ્કૃત, દશષનશાસ્ત્ર, મનોસિજ્ઞાન અન ે અંગ્રેી 
સિર્ય િાથે િી.એ પ્રથમ કક્ષાએ પણૂષ કર્ુું. ૧૮ િર્ષની િયે એમ.એ પણૂષ કયાષ િાદ 
તેઓ સ્િતાંિતાનાાં આંદોલનમાાં જોડાયા. 
            મદનમોહન માલસિયા િાથે મળી િારાણિીમાાં ‘કાશી હહિંદુ કૉલેજની’ 
સ્થાપના કરી.  ડૉ.ભગિાનદાિ એ કૉલેજના સ્થાપક જ નહી પરાંત ુપ્રથમ કુલપસત 
પણ િન્યા હતા. ડૉ.ભગિાનદાિે હહન્દી અને િાંસ્કૃત ભાર્ામાાં ૩૦ થી પણ િધ ુ
પસુ્તકો લખ્યા છે. ઈ.િ. ૧૯૫૩ માાં ભારતીય દશષન નામનુાં અંસતમ પસુ્તક પ્રકાસશત 
કરિામાાં આવર્ુાં. ૧૯૨૧ માાં િસિનય આંદોલનમાાં જોડાિા િદલ તમેણે જેલની િજા 
થઈ. અિહકાર આંદોલનમાાં પણ તમેનુાં ખિૂ જ મહત્િપણૂષ યોગદાન રહલેુાં છે. હહન્દી 
ભાર્ાના સિકાિમાાં અને હહન્દી િાહહત્ય િાંમલેનમાાં અધ્યક્ષ તરીકે તેમણ ેમહત્િપણૂષ 
કાયો કરેલા છે. 
            િાંિારી હોિા છતાાં પણ િાધ ુ જેવુાં ીિન ીિનાર ડૉ.ભગિાનદાિ ે
આીિન સશક્ષણ ક્ષેિન ેપ્રાથસમકતા આપી િહક્ય રહ્યા. ઈ.િ. ૧૯૫૫ માાં ભારતના 
તત્કાલીન રાષ્ટ્રપસત ડૉ.રાજેન્દ્રપ્રિાદીએ તેમને ભારતરત્ન પરુસ્કારથી િન્માસનત 
કયાષ. ભારતીય દશષન, ધમષ અને સશક્ષણ ક્ષિેે ઉત્કૃષ્ટ્ટ કાયષ કરનાર ડૉ.ભગિાનદાિનુાં 
૧૮ િપ્ટેમ્િર ૧૯૫૮ માાં ૯૦ િર્ષની િયે સનધન થર્ુાં. 
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૧૯ સપ્ટેમ્બર સવુનતા વિલિયમ્સ 
           અમેહરકી અિકાશ િાંશોધન એજન્િી નાિા દ્વારા અિકાશમાાં  

જનાર મળૂ ભારતીય હદ્રતીય મહહલા સસુનતા સિબલયમ્િનો જન્મ ૧૯  

િપ્ટેમ્િર ૧૯૬૫ નાાં રોજ ઓહહયોનાાં (અમેહરકા) ર્હુકલ્ડમાાં  થયો હતો. 
 તેમણે મેિચ્ર્િેુટ્િનાાં નીડહામ ખાતે નીડહામ હાઇસ્કૂલમાાં સશક્ષણ  

પણૂષ કર્ુું.  ૧૯૮૩ માાં સ્નાતક થયા અને ૧૯૮૭ માાં તેમણે ર્.ુએિ  

નૌકાદળ તાલીમ કેન્દ્રમાાંથી શારીહરક સિજ્ઞાનમાાં િેચલર ઓિ િાયન્િની  

પદિી મેળિી હતી અને ૧૯૯૫ માાં ફ્લોરીડા ઇન્સન્સ્ટટયટુ ઓિ ટેકનોલોીમાાંથી  

એન્ીસનયરીંગ મેનેજમેન્ટ સિર્ય િાથે માસ્ટર ઓિ િાયન્િની પદિી મેળિી હતી.  

           સસુનતા સિબલયમ્િનાાં સપતા ડૉ. હદપક પાંડયા જેઓ સિખ્યાત ન્ર્રુોએનાટોસમસ્ટ છે. તેમનુાં 
મળૂ િતન ગજુરાતના મહિેાણા જજલ્લામાાં આિેલુાં ઝુલાિણ ગામ છે. સસુનતા સિલયમ્િ ૧૯૮૭ માાં 
ર્એુિ નેિલ અકાદમીમાાંથી ર્એુિ નૌકાદળની કામગીરી િોંપિામાાં આિી. ૧૯૮૯ માાં તેમને 
નૌકાદળના િૈમાસનક તરીકેન ુાં પદ આપિામાાં આવર્ુાં અને તેઓ ૧૯૯૩ માાં નેિલ ટેસ્ટ પાયલોટ 
સ્કૂલમાાંથી સ્નાતક થયા. જૂન – ૧૯૯૮ માાં નાિા દ્વારા પિાંદગી પામેલા સિબલયમ્િે ઓગસ્ટ ૧૯૯૮ 
માાં તાલીમ લેિાની શરૂઆત કરી.  અિકાશ ક્ષેિની સિદ્યાથી તરીકેની તાલીમમાાં સિર્યની 
ઝીણિટભરી િમજ અને પ્રિાિ, િાંખ્યાિાંધ િૈજ્ઞાસનક અને તકનીકી િમજ, શટલ અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય અિકાશ મથકની પદ્ધસતઓના સિસ્તતૃ આલેખનો, શારીહરક અને માનસિક તાલીમ 
અને ટી-૩૮ ફ્લાઈટ તાલીમ માટેની તૈયારી તેમજ પાણી અને મશુ્કેલ મ્સ્થસતમાાંથી પોતાની જાતને 
િચાિિાની તક્નીકોનો િમાિેશ થાય છે. 
           સસુનતા સિબલયમ્િે િર્ષ ૨૦૦૧ માાં તેમણે ટેકસનસશયન ક્લાિ લાઈિન્િ એક્ઝામ પાિ 
કરી હતી. ૧૬ એસપ્રલ, ૨૦૦૭ નાાં રોજ અિકાશ મથકની િોસ્ટન મેરેથોન દોડનારા પ્રથમ વયમ્ક્ત 
િન્યા. સિલયમ્િે એિટીએિનાાં સમશન સ્પેસશયાબલસ્ટ તરીકે કામગીરી િજાિી હતી. એિટીએિ-
૧૧૭ સમશનના અંતે ૨૨ જૂન, ૨૦૦૭ એ તેઓ પથૃ્િી પર પરત િયાું હતા.  અિકાશમાાં ૧૯૫ 
હદિિના સિક્મ રોકાણ િાદ સિબલયમ્િ ઘરે પાછા િયાું હતા આ ઉપરાાંત સસુનતા સિબલયમ એક સ્ત્રી 
અિકાશયાિી તરીકે અિકાશમાાં િૌથી લાાંિા િમય માટેની િિર (૩૨૨ હદિિ) કરિાનો સિક્મ 
ધરાિે છે. ભારતીય નાગહરકત્િ નહીં ધરાિતી ભારતીય મળૂની વયમ્ક્તને પ્રથમિાર સિશ્વ ગજુરાત 
િોિાયટી દ્વારા િરદાર િલ્લભભાઈ પટેલ સિશ્વ પ્રસતભા એિોડષ સસુનતા સિબલયમ્િને એનાયત 
થયો. ૨૦૦૮ માાં ભારત િરકારે ‘પદ્મ ભરૂ્ણ’ એિોડષ સસુનતા સિબલયમ્િને એનાયત કયો.   
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૨૦ સપ્ટેમ્બર એની બેસન્દ્ટ 
                           

             બબ્રટીશ િોસશયબલસ્ટ, લેબખકા અને એન્ક્ટસિસ્ટ  

અંગ્રેજ મહહલાશ્રીમતી એની િેિન્ટનો જન્મ ૦૧ ઓક્ટોિર  

૧૯૪૭ નાાં રોજ લાંડનમાાં થયો હતો. હહિંદુ ધમષ પર જયારે  

તેઓ પ્રિચન કરતાાં એ પિૂે ‘ૐ નમઃ સશિાય’ િોલતા. 
નેશનલ  િેક્યલુર  િોિાયટીમાાં  જોડાઈ ૧૦ િર્ષ સધુી  

અથાક  પ્રયત્નો કયાષ.  આ  ઉપરાાંત તેમણ ે૧૦૦ જેટલા  

પસુ્તકોમાાં િૈસિધ્યપણૂષ િાહહત્યિર્જન કર્ુું. 
             િાળલગ્નો, જાતીય ભેદભાિ, સિધિા સિિાહ  િગેરે દૂર કરિા ‘બ્રધિષ 
ઓિ િસિિિ’ નામની િાંસ્થાની સ્થાપના કરી. િનારિ જઈ ‘શાાંસતકુાંજ’ નામ ેતપોિન 
િનાવર્ુાં.  એની િેિન્ટે  હહિંદુ, મમુ્સ્લમ, જૈન, િૌદ્ધ િગેરે ધમોનો અભ્યાિ કરી એમાાંથી 
એકતાનુાં અમતૃ તારિીને ભારતીય િાંસ્કૃસત િેિાની પ્રવસૃિ ઉપાડી. ૧૯૧૪ માાં ‘ન્ર્ ુ
ઈન્ન્ડયા દૈસનક’ અન ે ‘’ધ કોમન વહીલ િાપ્તાહહક’ નામની પસિકા પ્રકાસશત 
કરી.૧૮૮૨ માાં તેઓ ‘સથયોિોિીકલ િોિાયટી’ નાાં સ્થાપક મેડમ બ્લાિત્િકીનાાં 
િાંપકષમાાં આવયા. હહિંદમાાં રહીને કરેલુાં કાયષ એટલુાં પ્રેરણાત્મક હત ુાં કે િમગ્ર સિશ્વના 
સથયોિોિીકલ િોિાયટીનાાં પ્રમખુ તરીકે ૬ જુલાઈ ૧૯૦૭ માાં અધ્યક્ષ તરીકે સનમણુાંક 
કરિામાાં આિી. ભારતીય ધમષનો ઊંડાણથી અભ્યાિ કયો.૨૦૦ જેટલા પસુ્તકોનુાં 
લેખન કર્ુું.  

               ૧૮૯૩ માાં એની િિેન્ટે તમેની આત્મકથાનુાં પસુ્તક પ્રકાસશત કર્ુું. 
ભગિદગીતાનુાં અંગ્રેી ભાર્ામાાં અનિુાદ કર્ુું. દેશિાિીઓએ એની િેિન્ટને માાં 
િિાંત કહીન ેિમ્માસનત કયાષ હતા. ૨૦િપ્ટેમ્િર ૧૯૩૩ નાાં રોજ એની િિેન્ટનુાં ૮૬ 
િર્ષની િયે અિિાન થર્ુાં.   
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૨૧ સપ્ટેમ્બર આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વ િાુંવત દદિસ 
 

         આંતરરાષ્ટ્રીય સિશ્વ શાાંસત હદિિ િાંર્કુ્ત રાષ્ટ્રની  
જનરલ એિેમ્િલી દ્વારા 1981માાં જાહરે કરિામાાં આવયો.  
િપ્ટેમ્િર 1982ની 21 િપ્ટેમ્િરના રોજ પ્રથમિાર તેની  
ઉજિણી કરિામાાં  આિી. 1982થી   દર િર્ે િપ્ટેમ્િર  
મહહનાના િીજા માંગળિારે આંતરરાષ્ટ્રીય શાાંસત હદિિની  
ઉજિણી કરિાનુ ાં સનસિત થર્ુાં પરાંત ુ2002માાં પિાર થયેલા  
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા િાદ તેની દર 21 િપ્ટેમ્િરે તેની ઉજિણી થાય છે.  
        21 િપ્ટેમ્િરને આંતરરાષ્ટ્રીય અને િૈસશ્વક ર્દુ્ધસિરામ હદિિ તરીકે પણ ઉજિાય 
છે. આજના હદિિે સિશ્વમાાં જ્યાાં પણ ર્દુ્ધ ચાલત ુાં હોય ત્યાાં સન:શસ્ત્રીકરણની અપેક્ષા 
રાખિામાાં આિે છે. આ હદિિે ર્દુ્ધસિરામ રાખિાનો આશય ર્દુ્ધગ્રસ્ત સિસ્તારોમાાં 
સનદોર્ોને મદદ પહોંચાડિાનો પણ છે. િાંર્કુ્ત રાષ્ટ્ર અમેરીકામાાં દર િરે્ શસ્ત્રો પાછળ 
અિજો ડોલરનો ખચો થાય છે. જ્યારે 11 બિબલયન ડોલર આરોગ્ય પાછળ અને 3 

બિબલયન ડોલર જ સશક્ષણ પાછળ ખચાષય છે. આમ, આ હદિિની ઉજિણી પાછળનો 
એક આશય એ પણ છે કે જો દુસનયાના દરેક દેશ શાાંસત માટે પ્રયત્નો કરે તો આરોગ્ય 
અને સશક્ષણ જેિી મહત્િની ચીજો પાછળ િધ ુનાણાાં િાળિી શકાય.  
        િેતરૂના ઝાડની ડાળી પર િેઠેલુાં િિેદ કબતૂર એ શાાંસતનુ ાં પ્રસતક છે. કેથબલક, 

યહુદી, બિસ્તી અને ઇસ્લામ ધમોમાાં કબતૂરને શાાંસતનુ ાં દૂત માનિામાાં આિે છે. સિશ્વ 
શાાંસત હદિિે ઠેર ઠેર તેને ઉડાડી શાાંસતનો િ ાંદેશો િેલાિાય છે. િાંર્કુ્ત રાષ્ટ્રના ન્ર્યુોકષ  
મ્સ્થત મખુ્ય મથકમાાં શાાંસત િેલ રાખિામાાં આવયો છે. સિશ્વ શાાંસત હદિિની ઉજિણીની 
શરૂઆત આ િેલને િગાડી કરિામાાં આિે છે. આ િેલ દુસનયાભરમાાંથી િાળકો દ્વારા 
એકઠા કરિામાાં આિેલા સિક્કાઓને પીગાળીને િનાિિામાાં આવયો છે. આ િેલ 
જાપાનના િાંર્કુ્ત રાષ્ટ્ર એિોસિયેશન દ્વારા આપિામાાં આિેલી ભેટ છે. જે ર્દુ્ધના 
દુષ્ટ્પહરણામોનો અહિેાિ કરાિતો રહ ે છે. આ િેલ પર `સિશ્વ શાાંસત અમર રહો' સિૂ 
કાંડારિામાાં આવર્ુાં છે.  
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૨૨ સપ્ટેમ્બર મન્દ્સરુઅિી ખાન  

 

                  ભારતીય હક્કેટ ટીમના ભતૂપિૂષ કપ્તાન અને  

મહાન ખલેાડી મન્સરુઅલી ખાન પટૌડીનો જન્મ ૫ જાન્ર્આુરી  

૧૯૪૧ નાાં રોજ  ભોપાલ  (મધ્યપ્રદેશ)  મા શાહી  પહરિારમાાં  

થયો હતો. પ્રાથસમક સશક્ષણ દેહરાદૂનમાાં પણૂષ કયાષ િાદ તેઓએ  

બબ્રટન જઈ આગળનો અભ્યાિ કયો. પટૌડીએ સ્કુલ – હક્કેટમાાં  

એમની શાળાની ટીમની આગેિાની િાાંભળી હતી. એ િમયથી જ  

એમને છટાદાર િહેટિંગનાાં શ્રીગણશે માાંડયા હતા. િૌથી િધ ુરનના ચાલીિ િર્ષના સિક્મને 
એમણ ેતોડી નાખ્યો હતો. 
                   ૧૯૬૧ ની પહલેી જુલાઈનો એ હદિિ હતો. મેચ રમ્યા િાદ તેઓ 
તેમના િાથી સિકેટકીપર રોબિન િોટિષ િાથે મોટરમાાં િિેી ઉતારા તરિ જઈ રહ્યા હતા. 
એિામાાં િચ્ચનેા એક રસ્તા તરિથી િીી એક મોટર ઝડપથી ઘિી આિી. િાંને મોટર 
અથડાઈ અને િાંન ેખિૂ ગાંભીર ઈજા પહોંચી. પટૌડીને એક આંખમાાં કાચની કણી ઘિૂી ગઈ. 
ઓપરેશન કરિા છતાાં પણ જમણી આંખ રહી તો ખરી, પરાંત ુએનુાં તેજ િદાય માટે સિલીન 
થઈ ગર્ુાં. એક આંખ ેિીી કોઈ રમત કદાચ રમાય ખરી, પણ ઘમુતા  આિતા દડાની કોઈ 
રમત રમિી એ લોિાના ચણા ચાિિા જેવુાં કામ ગણાય. પટૌડી છટાદાર િહેટિંગ જોિા 
મળશે એિી િહુની આશા પર પાણી િરી િળર્ુાં હત ુાં. િધા ચાહકો માનતા હતા કે પટૌડી 
િિળ િહેટિંગ કરે એ અશક્ય જ છે. પરાંત ુપટૌડીના હ્રદયમાાં શ્રદ્ધા હતી કે તે હક્કેટના મેદ્દન 
પર પાછા આિશે અને એટલુાં જ નહહ પણ એ િટે્િમેન તરીકે પોતાની તાકાતનો પરચો 
િતાિીને જ જ ાંપશે. 
                  િતત પ્રેક્ટીિ િાદ ઈ.િ. ૧૯૬૧ માાં ભારતના પ્રિાિે આિેલી ઇંગ્લને્ડની 
ટીમ િામે ભારતીય હક્કેટ ટીમનુાં સકુાની પદ પટૌડીને િોંપિામાાં આવર્ુાં. ઈંગ્લને્ડ િામેની 
અંસતમ ટેસ્ટમાાં મદ્રાિમાાં શાનદાર િદી િટકારી. ૧૬ ચોગ્ગા અને ૨ છગ્ગા િાથે અિી 
કલાકમાાં િદી કરીને ભારતને સિજય અપાિિામાાં મહત્િનો િાળો આપ્યો. એક આંખનુાં તજે 
ધરાિતાાં પટૌડીએ િટેીંગની િાથે હિલ્ડીંગમાાં પણ િિળતા મેળિી. ૨૨ િપ્ટેમ્િર ૨૦૧૧ 
માાં ૭૦ િર્ષની િયે મહાન ખલેાડીનુાં સનધન થર્ુાં. 
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૨૩ સપ્ટેમ્બર રામધારીવસિંહ 
 

                    હહન્દી ભાર્ાના પ્રસિદ્ધ લખેક, કસિ તેમજ  

સનિાંધકાર રામધારીસિિંહનો જન્મ ૨૩ િપ્ટેમ્િર ૧૯૦૮ નાાં  

રોજ  મુાંગેર  ( બિહાર) માાં  થયો હતો.  પ્રાથસમક સશક્ષણ  

ગામમાાં જ પણૂષ કર્ુું.  ૧૯૩૨ માાં િી.એ  ઈસતહાિ સિર્ય  

િાથે પણૂષ કર્ુું.  કૉલેજ અભ્યાિ  પણૂષ કયાષ  િાદ  તેઓ  

૧૯૩૪ માાં બિહારમાાં િિરીસ્રાર તરીકે નોકરીમાાં લાગ્યા.  

૧૯૪૭ માાં ભારતની આઝાદી િાદ તેઓ બિહારની કૉલેજમાાં હહન્દીના અધ્યાપક 
તરીકે કાયષ કર્ુું. ૧૯૫૨ માાં જયારે ભારતની પ્રથમ િાંિદનુાં સનમાષણ થર્ુાં ત્યારે તેમણ ે
રાજ્યિભાનાાં િદસ્ય તરીકે ચ ૂાંટિામાાં આવયા. 
            

                  ૧૯૬૪ -૧૯૬૫ માાં ભાગલપરુ ર્સુનિસિિટીનાાં કુલપસત તરીકે 
સનમણુાંક કરિામાાં આિી. રામધારીસિિંહણી પ્રથમ ૫૦ કૃસત પ્રકાસશત કરિામાાં આિી. 
હદનકરનુાં નામ પ્રગસતિાદી કસિઓમાાં લેિામાાં આિતુાં. તમેની પ્રમખુ રચનાઓમાાં 
‘રેણકુા’, ‘હુાંકાર’, ‘રિિન્િી’ છે. આ ઉપરાાંત મખુ્ય પ્રિાંધ કાવયરચનાઓ ‘કુરુક્ષેિ’, 
‘રમ્શ્મરથી’ છે. િાહહત્યિેિામાાં ઉત્કૃષ્ટ્ટ િેિા આપિા િદલ હદનકરને ભારત િરકારે 
‘પદ્મભરુ્ણ’ એિોડષથી િમ્માસનત કરિામાાં આવયા છે. આ ઉપરાાંત ભારતીય જ્ઞાનપીઠ 
પરુસ્કાર એનાયત કરિામાાં આવયો છે. ૨૪ એસપ્રલ ૧૯૪૭ નાાં રોજ હદનકરીનુાં 
સનધન થર્ુાં.   
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૨૪ સપ્ટેમ્બર પુંકજ પચૌરી 
 
       

          એક િહરષ્ટ્ઠ પિકાર પાંકજ પચૌરીનો જન્મ  

૨૪ િપ્ટેમ્િર ૧૯૬૩ નાાં રોજ મથરુા (ઉિરપ્રદેશ)માાં  

થયો હતો. પિકાહરતાન ુાં  સશક્ષણ  લાલિહાદુર શાસ્ત્રી  
ઇન્સન્સ્ટટર્ટૂ ઓિ  કમ્ર્સુનકેશન  લખનૌ ખાતે મેળવર્ુાં. 
NDTV નાાં પાંકજ પચૌરીને આગ્રા ર્સુનિસિિટીએ ગૌરિ શ્રી  

િમ્માનથી િમ્માસનત કયાષ છે. માિ ૨૧ િર્ષની િયે ‘ધ પૈરીયટ’ 
િમાચારપિથી પિકાર ીિન પ્રારાંભ કરનાર પાંકજ પચૌરી આજે મીહડયા 
જગતમાાં પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના િમાચારપિો તેમજ 
સિસિધ િમાચાર ટીિી ચેનલો NDTV, THE SUNDAY OBSERVER,INDIA 

TODAY,BBC , AMERICAN PUBLIC BROADCASTING SERVICE િગેરેમાાં તેમણે 
પોતાની સિસશષ્ટ્ટ િેિાઓ આપી છે. 
 

                     પાંકજ પચૌરીએ પિૂષ િડાપ્રધાન મનમોહનસિિંહનાાં મીહડયા 
િલાહકાર તરીકે કાયષ કર્ુું છે. ૧૯૯૦ માાં પાંકજ પચૌરીને  પિકાહરત્િ માટે 
‘શ્રીકાાંત િમાષ પરુસ્કાર’ થી િમ્માસનત કરિામાાં આવયા હતા.હહન્દીને 
િાંદેશાવયિહારમાાં સગુમ અને સવુયિમ્સ્થત ભાર્ા િનાિિા માટે તેમનુાં ખિૂ 
મહત્િપણૂષ યોગદાન રહલે ુાં છે.  
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૨૫ સપ્ટેમ્બર પુંદડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય 
 

                        ભારતીય જનિાંઘના નેતા પાંહડત  

દીનદયાળ ઉપાધ્યાયનો જન્મ ૨૫ િપ્ટેમ્િર ૧૯૧૬ નાાં  

રોજ  નગલા ચાંદ્રભાન ( મથરુા ) માાં થયો  હતો. પાંહડત  

દીનદયાળ  ઉપાધ્યાય  એક  પ્રખર  સિચારક,  ઉત્કૃષ્ટ્ઠ  

િાંગઠનકતાષ  અને એક  એિા નેતા હતા કે  જેઓ હાંમેશા  

િત્યસનષ્ટ્ઠાને જ મહત્િ આપ્ર્ુાં હત ુાં.  ગાંગાપરુમાાં પ્રાથસમક  

સશક્ષણ પણૂષ કર્ુું. હાઈસ્કુલની પહરક્ષામાાં પ્રથમ ક્મ ેઉતીણષ થયા. કૉલેજકાળમાાં િાિ 
સ્િાભાસિકતાથી પહરક્ષા આપી અન ે પ્રથમ ક્મે ઉતીણષ થાય. કૉલેજ અભ્યાિ 
દરમ્યાન તેઓ િળિાંત મહાસિિંઘેના પહરચયમાાં આવયા. તેઓ રાષ્ટ્રીય સ્િયાંિેિક 
િાંઘ િાથે જોડાયેલા હતા. પાંહડત દીનદયાળ એમ.એ નાાં અભ્યાિ દરમ્યાન રાષ્ટ્રીય 
સ્િયાંિેિક િાંઘમાાં િહક્યતાથી ભાગ લેિા લાગ્યા. 
                     પાંહડત દીનદયાળ રાષ્ટ્રીય સ્િયાંિેિક િાંઘના માંિી િન્યા. અન્ય 
િહયોગીના િહયોગથી ભારતીય જનિાંઘને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રસતષ્ટ્ઠા અપાિી. ૨૧ 
ઓક્ટોિર ૧૯૫૧ માાં આયોજજત પ્રથમ અબખલ ભારતીય િાંમેલનની અધ્યક્ષતા 
દીનદયાળે િાંભાળી. પાંહડત દીનદયાળે લખનૌમાાં રાષ્ટ્ર ધમષ પ્રકાશન નામની 
િાંસ્થાની સ્થાપના કરી. લખનૌમાાં ‘સ્િદેશ’ અને ‘પાંચજન્ય’ િાપ્તાહહક િાથે તેઓ 
િાંકળાયેલા હતા. તેમને ‘િમ્રાટ ચાંદ્રગપુ્ત’ અને ‘જગદગરુુ શાંકરાચાયષ’ સિશે િ ે
પસુ્તકો પણ લખ્યા હતા. 
                     પાંહડત દીનદયાળ દેશિેિા માટે હાંમેશા તત્પર રહ્યા અને તેઓ 
કહતેા કે ‘આપણી રાષ્ટ્રીયતાનો આધાર ભારતમાતા છે, માિ ભારત જ નહીં. ૧૧ 
િેબ્રઆુરી ૧૯૬૮ નાાં રોજ તેઓ એક રેલ્િે પ્રિાિ દરમ્યાન કરુણાસતકા િજાષઈ. એ 
રેનમાાં અંધારી રાત ેશુાં થર્ુાં તે રહસ્ય આજસધુી ઉકેલાર્ુાં નથી. 
 

* * * 

35 PRERNA PATHEY - SEPTEMBER



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૨૬ સપ્ટેમ્બર ઈશ્વરચુંર વિદ્યાસાર્ગર 
 

                          અજેય પૌરુર્ અન ેદયાના િાગર  

શ્રી ઈશ્વરચાંદ્રનો જન્મ ૨૬ િપ્ટેમ્િર ૧૮૨૦ નાાં રોજ પસિમ  

િાંગાળમાાં થયો હતો. લોકો તેમણે ‘દયાિાગર’ તરીકે પણ  

ઓળખે છે  કેમ કે  એમના  હ્રદયમાાં  અપાર કરુણા હતી  

એમણે ભગિા િસ્ત્રો પહયેાષ નહોતા. પ્રાથસમક સશક્ષણ તમેણે  

ગામમાાં જ  પણૂષ કર્ુું હત ુાં.  તેઓ  ઉચ્ચકોટીના  સિદ્વાન હતા.  

તેમની સિદ્વતાને કારણે તેમને ‘સિદ્યાિાગર’ ની ઉપાસધ આપિામાાં આિી. ૧૮૩૯ માાં 
કાયદાસશક્ષણનો અભ્યાિ પણૂષ કર્ુું. ૧૮૪૧ માાં માિ ૨૧ િર્ષની િય ે તેમણે ‘િોટષ 
સિબલયમ કૉલેજમાાં’ િાંસ્કૃતના અધ્યાપક તરીકે િરજ િજાિી. 
                  ઈશ્વરચાંદ્ર માનિિેિાની એકપણ તક તે જતી કરતા નહોતા 
પોતાની કમાણીનો િારો એિો ભાગ એ માનિિેિા અથે આપી દેતા. નાત-જાત-િણષ 
કે ધમષના ભેદભાિ િગર એ િેિા અન ે િહાય કરતા. ઈશ્વરચાંદ્ર સિદ્યાિાગરની 
મોટામાાં મોટી િેિા િમાજિેિા તો હતી કુલીનપ્રથાનો સિરોધ અને સિધિા િહાય. 
સિદ્યાિાગરે કુલીનપ્રથાનો જિરદસ્ત સિરોધ કયો હતો. અનેક પત્નીઓ ધરાિિાની 
પ્રથા િામે પણ બલુાંદ અિાજ ઉઠાવયો હતો. સિદ્યાિાગરના અથાગ પ્રયત્નોથી 
િરકારે સિધિા લગ્નને કાયદેિર િનાવર્ુાં. સિદ્યાિાગરે આિી કન્યાના િાલી િની 
એના લગ્નનો ખચષ પણ પોતાના માથ ેઉઠાવયો હતો. 
                  દેશભમ્ક્ત,િહનશીલતા અને િાદગી માટે પ્રસિદ્ધ અને એક 
સશક્ષણશાસ્ત્રી તરીકે િમાજમાાં સિસશષ્ટ્ટ યોગદાન આપનાર ઈશ્વરચાંદ્ર સિદ્યાિાગરનુાં ૨૯ 
જુલાઈ ૧૮૯૧ નાાં રોજ અિિાન થર્ુાં.   
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૨૭ સપ્ટેમ્બર રાજા રામમોહનરાય 
 

                 ધમષસધુારક અને િમાજસધુારક રાજા રામમોહનરાયનો  

જન્મ ૨૨ મે ૧૭૭૨ નાાં રોજ િાંગાળમાાં થયો હતો. રાજા રામમોહનરાયે  

િેદો અને ઉપસનર્દોને પણ લોકો સધુી પહોંચાડિા  તેનો િાાંગ્લા,  

હહન્દી, િારિી,  અને  અગ્રેી  ભાર્ાઓમાાં  અનિુાદ કયો હતો.  

રાજા રામમોહનરાયને િાળપણથી જ ભગિાન પર સિશ્વાિ હતો  

પરાંત ુતેઓ મસૂતિપજૂાનાાં સિરોધી હતા. ઘરના િભ્યોના આગ્રહથી તેમને  
પટણા મોકલી દેિાયા હતા કે જ્યાાં તેઓ િારી તાલીમ મેળિી શકે, જ્યાાં તેઓએ અરિી અને 
િારિી સિદ્વાનો દ્વારા સશક્ષણ મેળવર્ુાં.   

           એ િમયે કોઈપણ હહિંદુ માટે દહરયો પાર કરીને સિદેશ જિા પર મનાઈ હતી પરાંત ુ
રાજા રામમોહનરાયે આ માન્યતાને નકારી ઇંગ્લેન્ડનો પ્રિાિ કયો હતો. રાજા રામમોહનરાયને એ 
િમયે િરકાર િાથે ટક્કર થઈ ગઈ હતી કે િમાચારપિો પર સનયાંિણ ન હોવુાં જોઈએ. એ  િમયે 
અંગ્રેજ િરકાર િામે િાાંધો ઉઠાિી તેઓ તેના કાયષમાાં િિળ રહ્યા અને સમરાત-ઉલ-અખિાર અને 
િાંિાદ કૌમદુી િમાચારપિો ચલાવયા હતા. રાજા રામમોહનરાયે તેમના ભાભીને િતી થતાાં જોયા 
હતા. આ િનાિની તેમના ીિન પર ઉંડી અિર થઈ હતી ત્યારે જ રાજા રામમોહનરાયે આ 
પ્રથાને પણૂષ કરી દેિાનો સનણષય લીધો હતો. તેમના િતત પ્રયાિોના કારણે જ ૧૮૨૯ માાં લોડષ  
સિબલયમ િેન્ટીકે િતી પ્રથાને પણૂષ કરિામાાં િમથષ િની શક્યા. 
                 હહિંદુ િમાજના કુહરિાજોને દૂર કરિા માટે જ ૧૮૨૮ માાં બ્રહ્મ િમાજની સ્થાપના 
કરી હતી.જેઓએ આત્મીય િભાની સ્થાપના કરી હતી. રાજા રામમોહનરાય આધસુનક સશક્ષણનાાં 
િમથષક હતા. તેઓએ ગબણત અને સિજ્ઞાન ઉપર અનેક લેખો પણ પ્રકાસશત કયાષ હતા. ૧૮૦૫ માાં 
રાજા રામમોહનરાય િાંગાળમાાં અંગ્રેી ઈસ્ટ ઈન્ન્ડયા કાંપનીની િેિામાાં િામેલ થયા હતા અને 
૧૮૧૪ સધુી તેઓ તેમાાં કાયષરત રહ્યા. ૧૮૧૪ માાં તેમણે આત્મીય િભાની સ્થાપના કરી. આ 
ઉપરાાંત હહન્દુ કૉલેજની સ્થાપના કરી.  ૨૭ િપ્ટેમ્િર ૧૮૩૩ ના રોજ રાજા રામમોહનરાયનુાં 
અિિાન થર્ુાં. તેમના અિિાન પછી બ્રહ્મિમાજ અનેક શાખાઓમાાં િહેંચાઈ ગયો, જેમાાં 
કેશિચાંદ્રિેન દ્વારા ભારતીય બ્રહ્મિમાજ, દેિેન્દ્રનાથ ટાગોર દ્વારા આહદ બ્રહ્મિમાજ અને િાધારણ 
બ્રહ્મિમાજની સ્થાપના થઈ. રાજા રામમોહનરાયને ભારતીય પનુજાગરણના સપતા ને પ્રભાત નક્ષિ 
પણ કહિેામાાં આિે છે. 
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૨૮ સપ્ટેમ્બર ભર્ગતવસિંહ 
 

             ભારત તો િીરોની ભમુી કહિેાય છે. તેિા એક મહાન િહીદ  
િીર થઈ ર્ગયાું જેમનુું નામ હત ુું ભર્ગતવસિંહ. ભર્ગતવસિંહનો જન્દ્મ  1907માું  
27મી સપ્ટેમ્બરે િયિપરુમાું બુંર્ગા  નામના ર્ગામમાું થયો હતાું. તેમની  
માતાનુું નામ  વિધ્યાિતી અને વપતાનુું નામ  સરદાર દકિનવસિંહ  હત ુું.  
ભર્ગતવસિંહ નાનપણથી જ દેિભક્તતના િાતાિરણમાું જન્દ્મ્યા હતાું. પરુંત ુ 
કરતાર વસિંહનાું મતૃ્ુુંની તેઓના મર્ગજ પર ખબુ જ ઉંડી અસર થઈ હતી  
જેઓને  તેઓ પોતાના આદિષ માનતા હતા અને તેમને  19 િર્ષની ઉંમરે  
ફાુંસી પર િટકાિી દીધા હતાું. તેમને મનમાું વનશ્ચય કયો હતો કે ર્ગમે તે થાય પરુંત ુતેઓ અંગ્રજેોને 
ભારતમાુંથી ભર્ગાિીને જ જ ુંપિે તેના માટે તેઓ પોતાની કુરબાની આપિા માટે પણ તૈયાર થઈ ર્ગયાું 
હતાું.  જે ખબુ જ ઓછુ જીવ્યા પણ એકદમ ખમુારીથી અને કોઇ પણની ગિુામી વિના. તેઓ હાિ પણ 
દેિભક્તતની એક જીિતી જાર્ગતી વમિાિ છે.  
                ભર્ગત વસિંહ કે જેમન ુનામ િતેા જ આપણી અંદર એક પ્રકારનુું જનનુ આિી જાય છે અને 
એક સાચા દેિભતતની છબી આપણી સામે  આિી જાય છે તેઓ  માત્ર 23 િર્ષની ઉંમરમાું જ િહીદ થઈ 
ર્ગયાું હતાું અને આટિી નાની ઉંમરમાું  પણ તેઓએ દેિ  માટે ઘણ ુબધ ુક્ુું હત ુું. કે જેને આપણે સદીઓ 
સધુી ભિુી  િકીએ તેમ નથી.  તેઓ આજે પણ  નિ્િુાનો  ને જાણ ેકે પે્રરણા  આપતાું  હોય તેવુું િારે્ગ 
છે.  જ્યારે  જિીયાિાિા બાર્ગનો  હતયાુંકાુંડ થયો હતો  તે સમયે અંગ્રજેોએ  હજારો વનદોર્ો પર ર્ગોળીઓ 
ચિાિી હતી જે જોઈને ભર્ગતવસિંહનુું મન ખબુ જ હચમચી ર્ગ્ુું હત ુું. તે િખતે તેઓએ તયાું પડેિા િહીદોના 
િોહીને  અડકીને  અંગ્રેજોને  ભર્ગાડિાની કસમ  િીધી હતી. તેમના  આ સાહસમાું તેમના ભાર્ગીદાર હતાું 
સખુદેિ અને રાજગરુુ. જે તેમના ખાસ વમત્રો હતાું.  
                સાઇમન કમીિનને કારણે િાિા િજપતરાયનુું મતૃ્ુું થ્ુું હત ુું તેથી ભર્ગતવસિંહ અને 
રાજગરુુએ ભેર્ગા મળીને સાયમન કમીિન મી. સુુંદરની હતયા કરી હતી. તયાર બાદ તેઓએ અંગ્રેજો દ્વારા 
જાહરે કરેિ '્નુીયન ડીસપ્્ટુ બીિ' અને ' પબ્િીક સેફ્ટી બીિ' નો વિરોધ કયો હતો. અને બ્રીટીિ 
ર્ગિરમેન્દ્ટની એસેમ્બિીમાું બોમ્બ ફેક્યો હતો. તેથી ભર્ગતવસિંહ અને તેમના વમત્રોની ધરપકડ કરિામાું આિી 
હતી. અને તયાર બાદ 1929, 8મી એપ્રીિે ભર્ગતવસિંહ સદહત સખુદેિ, રાજગરુુ અને વિિારામને ફાુંસી 
આપિામાું આિી હતી. ફ્કત 23 િર્ષની નાની ઉંમરમાું જ ભર્ગતવસિંહ ેદેિ માટે ઘણ ુબધ ુક્ુું હત ુું. તેથી 
તેમને િહીદ ભર્ગતવસિંહ કહિેામાું આિે છે. આજે પણ દેિમાું જો કોઇ નિ્િુાન કાુંઇ સાહસનુું કામ કરે તો 
તેને ભર્ગતવસિંહ સાથે સરખાિિામાું આિે છે.  
     ભારત એક મહાન દેિ છે કે જેમાું આિા િહીદ િીરો તે સમયે પણ હતાું અને અતયારે પણ છે જે દેિના 
નામે કાુંઇ પણ કરિા માટે તૈયાર છે. ભર્ગતવસિંહ જેિા િહીદિીરોને કારણે આપણને આઝાદી મળી હતી. 
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૨૯ સપ્ટેમ્બર વિશ્વ હ્રદય દદિસ 
 

         આજે 29મી િપ્ટેમ્િર એટલે સિશ્વ હ્રદય હદન. જેની િમગ્ર  
સિશ્વમાાં ઉજિણી થઈ રહી છે.  િલ્ડષ હાટષ   ડેન ુાં િતત સ્લોગન છે  
“A Heart for Life” , પરાંત ુદરેક િરે્ કોઈ સ્પેસશયલ થીમ ઉપર  
આધાહરત હોય છે. WHO ના  જણાવયા પ્રમાણે ભારતમાાં હ્રદય  
રોગની િમસ્યા હદિિે ને હદિિે િધતી જાય છે.. જે અંક ગાંભીર  
િાિત છે. િમગ્ર સિશ્વમાાં આજે સિશ્વ હ્રદય હદિિની ઉજિણી થઈ  
રહી છે. જે સનસમિે લોકોમાાં જાગસત િેલાિિા માટે ઠેર ઠેર િેસમનાર,  

રેલીઓ અને સિસિધ કાયષક્મોન ુાં આયોજન કરિામાાં આવર્ ુ છે, પરાંત ુ આ િરે્ ભારત માટે આ 
ઉજિણી બચિંતાજનક હોય તેમ કહી શકાય, કેમ કે WHO દ્રારા િમગ્ર સિશ્વમાાં હ્રદય રોગથી સપડાતા 
લોકોનો િિે કરિામાાં આવયો હતો. જેમાાં િૌથી િધ ુદદીઓ ભારત દેશમાાં નોંધાયા છે. ભારતમાાં 
દર િરે્ હ્રદય રોગનાાં કારણે 50 ટકા લોકોન ુાં મોત સનપજે છે. હૃદયરોગથી સિશ્વમાાં ૧.૭૩ કરોડ 
લોકોનાાં મતૃ્ર્ ુથાય છે.  તેમાાં પણ િૌથી િધ ુબચિંતાજનક િાિત એ છે કે, આ આંકડામા ર્િુાિગષન ુાં 
પ્રમાણ મોટુ છે.  
           દેશમાાં 30 ટકા ર્િુાનો હ્રદય રોગની ગાંભીર બિમારીથી પીડાઇ રહ્યા છે, જેમા તેમનુાં 
મતૃ્ર્નુ ુાં પ્રમાણ પણ ઘણ ુમોટુ છે. આજે સ્પધાષના ર્ગુમાાં જે રીતે ર્િુાનો માનસિક તણાિ અનભુિી 
રહ્યા છે. તે ઘણી બચિંતાજનક િાિત કહી શકાય. ગજુરાતની િાત કરીએ તો રાજ્યનાાં શહરેી 
સિસ્તારમાાં 12થી 15 ટકા અને ગ્રામીણ સિસ્તારમાાં િાતથી આઠ ટકા લોકોમાાં હ્રદયરોગનુાં પ્રમાણ 
જોિા મળી રહ્ુાં છે. ત્યારે હ્રદયરોગ અંગેની જાગતૃતા િેલાિિા માટે હૃદય રોગના સનષ્ટ્ણાાંત ડોક્ટરો 
અમદાિાદમાાં સિસિધ કાયષક્મો યોી રહ્યા છે. ડોક્ટરોન ુકહવે ુછે કે, હ્રદયરોગના દદીઓની િાંખ્યા 
િધિા પાછળ િતષમાન િમયની ીિનશૈલી અને ખોરાક પદ્ધસત જિાિદાર છે. 
હ્રદયરોર્ગની બીમારીથી બચિા ઉપાયો : 

 રોજ ૪૫ સમસનટનો મનગમતો વયાયામ, અમતૃ આહારમાાં ૩૦ ટકા લીલી શાકભાી અને િેલેડ્િ 
તથા ૨૦ ટકા િણ િળ અને િાકીના ૫૦ ટકામાાં લોહતત્િ, પ્રોટીન અને રેિાિાળો ખોરાક લેિો 
જોઈએ. રોજ અડધો કલાક ધ્યાન અને યોગ કરિાાં જોઈએ. હાંમેશા ાં હિતાાં રહવે ુાં તથા હકારાત્મક 
િનવુાં જોઈએ. મશરૂમનુાં િેિન કરિાની િાથે રોજ લિણની િણ કળી ઘીમાાં િા ાંતળીને લિેી 
જોઈએ. દૂધ-દહીંમાાં ખાાંડની જગ્યાએ શદુ્ધ મધ લેિાની િાથે િિારે સયૂષસ્નાન કરિાથી િો ટકા 
હૃદયરોગથી િચી શકાય છે. 
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૩૦ સપ્ટેમ્બર પુંદડત શ્રદ્ધારામ િમાષ 
 

              ‘ઓમ જય જગદીશ હરે’ આરતીના રચસયતા  

તથા  હહન્દી, પાંજાિી ભાર્ાના પ્રસિદ્ધ િાહહત્યકાર અને  

સ્િતાંિતા  િેનાની પાંહડત  શ્રદ્ધારામ  શમાષનો જન્મ  

૩૦ િપ્ટેમ્િર ૧૮૩૭ નાાં  રોજ  પાંજાિના  જલાંધર  

જજલ્લાનાલસુધયાના નીક હિલ્લોરી ગામમાાં થયો હતો.  

તેમના સપતા જ્યોસતર્ હતા.  નાનપણથી  જ શ્રદ્ધારામને  

જ્યોસતર્ અને િાહહત્યના સિર્યમાાં રુબચ હતી.િત ્િર્ષની િયે તેમણે ગરુુમખુી લીપી 
શીખી લીધી. દશ િર્ષની િય ેિાંસ્કૃત, હહન્દી, િારિી અન ેજ્યોસતર્નો અભ્યાિ શરુ 
કયો. 
              સિસિધ ભાર્ાઓમાાં તમેણે પસુ્તકોનુાં લેખન કર્ુું. ૧૮૭૦ માાં ૩૨ િર્ષની 
િયે પાંહડત શ્રદ્ધારામ શમાષએ ‘ઓમ જય જગદીશ હરે’ આરતીની રચના કરી.આ 
આરતીમાાં િાંસ્કૃતના હજારો શ્લોકો, સ્ત્રોતો અને માંિોનો િમન્િય છે.પાંહડત શ્રદ્ધારામ 
શમાષને ભારતના પ્રથમ નિલકથાકાર તરીકે જાણીતાાં છે. ૧૮૭૭ માાં ‘ભાગ્યિતી’ 
નામની હહન્દીમાાં પ્રથમ નિલકથા તેમણ ેલખી હતી. પાંહડત શ્રદ્ધારામ શમાષએ અનેક 
ભાર્ાઓમાાં પસુ્તકોનુાં લેખન કરી િાહહત્યક્ષિેે મહત્િનુાં યોગદાન આપેલુાં છે. હહન્દી 
ભાર્ામાાં મહત્િપણૂષ યોગદાન આપનાર લેખકોમાાં પાંહડત શ્રદ્ધારામ શમાષ અને 
ભારતેન્્ ુાં હહરિાંદ્રનો િમાિશે થાય છે. માિ ૪૪ િર્ષની િયે ૨૪ જૂન ૧૮૮૧ માાં 
પાંહડત શ્રદ્ધારામ શમાષન ુાં સનધન થર્ુાં હત ુાં. 
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પ્રવતૃ્તિ મચં 
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ACTIVE & PASSIVE VOICE  

The Simple Present Tense 
AV S + V(s/es) + O  I eat apples. 

PV O + am/ is/ are + ed 2 + by S Apples are eaten by me. 

AV S + do /does + not + v + o The moon does not give light. 

PV O + am/ is/ are + not + ed 2 + by S Light is not given by the moon. 

AV Do / Does + S + v + o? Does Mohan write letters every week? 

PV Am/ Is/ Are + O + ed 2 + by S? Are letters written by Mohan every week? 

The Simple Past Tense 
AV S + V ed1 + O  I saw a monkey yesterday. 

PV O + was / were + ed 2 + by S A monkey was seen by me yesterday. 

AV S + did + not + v + o I did not visit the Taj. 

PV O + am/ is/ are + not + ed 2 + by S The Taj was not visited by me. 

AV Did + S + v + o? Did Mohan write letters last week? 

PV Am/ Is/ Are + O + ed 2 + by S? Were letters written by Mohan last week? 

The Simple Future Tense ( Modal Auxiliaries) 
AV S + shall / will + V  + O  Radha will draw a picture tomorrow. 

PV O + shall / will + be + ed 2 + by S A picture will be drawn by Radha yesterday. 

AV S + MAV + V  + O  I can answer your question. 

PV O + shall / will + be + ed 2 + by S Your question can be answered by me? 

The Perfect Present Tense 
AV S + have / has + V ed 2 + O  I have driven a scooter. 

PV O + have / has + been + ed 2 + by S A scooter has been driven by me. 

The Perfect Past Tense 
AV S + had + V ed 2 + O  She had paid the fees. 

PV O + had + been + ed 2 + by S The fees had been paid by her. 

The Perfect Future Tense ( Modal Auxiliaries) 
AV S + shall / will +  have + V ed 2  + O  I shall have done this work. 

PV O + shall / will + have + been + ed 2 + by S This work shall have been done by me. 

The Continuous Present Tense 
AV S + am/ is/ are + v-ing  + O I am writing a letter now. 

PV O + am/ is/ are + being + ed 2 + by S A letter is being written by me. 

The Continuous Past Tense 
AV S + was / were + v-ing  + O You were cutting an apple then. 

PV O + was / were + being + ed 2 + by S An apple was being cut by you then. 

‘Wh’ and ‘How’ (www.edushareworld.in) 
Who Who teaches you English? By whom is English taught to You? 

What What had your mother cooked? What had been cooked by your mother? 

Why Why do You listen to songs every day? Why are songs listened by you every day?  

Where Where have You put my books? Where has my book been put by You? 

Which Which dress is she buying now? Which dress is being bought by her now? 

How How will Aaman pass a final test? How will a final test be passed by Aaman?  
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: સપ્ટેમ્બર                                                             ધોરણ : ૫ 

 

યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂણ ન થયલે 

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
7 અલ્લક દલ્લક (ઊનમિગીત)    

  પનુરાવતણન - ૨    

  ચિત્રવણણન    

  નમણદા નદી     

  મારો નિય તહવેાર    

 

વિષય : હિન્દી 
८ भरत मिलाप (एकाांकी)     

  पनुरावततन २     

  िेरा प्रिय पक्षी     

  कहानी – लेखन     

 

વિષય : ENGLISH 

2 Unit 2 : Umbrellas are colourfil    

  Words, Sentences, Colours, Birds    

 

વિષય : ગણિત 

૭ પરરનમનત અને કે્ષત્રફળ    

 

વિષય : સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૭ આઇ લવ ગજુરાત    

  નકિાપનૂતિ ( ગજુરાત )    
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યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂણ ન થયેલ 

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૭ પગલ-ે પગલ ે(િૌયણગીત)    

૮ ચબરબલની યકુ્તત (િાતયુણ કથા)    

૯ પાદર ( નનબધં )    

  મારા બાળપણનો યાદગાર િસગં    

  પત્રલખેન    

  મારો નિય તહવેાર    

 
વિષય : હિન્દી 

७   बझूो तो जानें (पहेमलयाां)     

८   राजा का हहस्सा ( कहानी )    

  पत्र – लेखन      

  दीपावली      

 
વિષય : ENGLISH 

4 Watch Your Watch    

  Revision    

  Diwali    

 
વિષય : ગણિત 

૬ બહપુદી    

૭ લબંરેખાઓ    

અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે:   સપ્ટેમ્બર                                                               ધોરણ : ૬ 

45 PRERNA PATHEY - SEPTEMBER



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

 
વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૮ સાદા ંયતં્રો    

૯ િકાિ    

૧૦  ધ્વનન    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૮ નવનવધતામા ંએતતા    

૯ િાિીન નગરો    

 

વિષય : સસં્કૃત 

७   करोतत ।    

८   काकस्य चातुयति ्    

९   सियः     
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: સપ્ટેમ્બર                                                    ધોરણ : ૭ 

 

યનુનટ 
ન.ં 

પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ પણૂણ ન થયેલ અભ્યાસ નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૮ માલમ હલેસા ંમાર(લોકગીત)    

૯ બાનો વાડો (નનબધં)    

૧૦  વલયની અવકાિી સફર    

  મારો યાદગાર િસગં    

  પત્રલેખન    

  રદવાળી    

 
વિષય : હિન્દી 

७  ढूांढते रह जाओगे ! (पहेमलयाां)    

८   दोहा अष्टक  ( दोहे )    

  दरूदर्तन से लाभ- हातन     

  िेरे आदर्त िहापरुुष     

 
વિષય : ENGLISH 

4  Longer, Sharper, Bigger    

  My Favourite Leader    

  Non-Verbal Text    

 
વિષય : ગણિત 

૬  બહુપદી    
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વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૮ 
પાિનતતં્ર, શ્વસનતતં્ર અને 
રુનધરાચિસરણતતં્ર 

   

૯ ઊર્જણના સ્ત્રોતો    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૮ મધ્યયગુનુ ંરદલ્લી દિણન    

૯ રાજ્યની િાસનવ્યવસ્થા    

 

વિષય : સસં્કૃત 

८   सियः     

९  आम्लां द्राक्षाफलि ्!    
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: સપ્ટેમ્બર                                                    ધોરણ : ૮ 

 

યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ પણૂણ ન થયલે 
અભ્યાસ 

નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૯ દીકરાનો મારનાર (લોકતથા)    

૧૦  અઢી આના  ( જીવન િસગં )    

  પત્રલખેન    

  એક નનવતૃ નિક્ષકની 
આત્મકથા 

   

  ગાધંી જયતંી    

 
વિષય : હિન્દી 

८    िाां ! कह एक कहानी     

९    ममता ( कहानी )     

  पत्र – लेखन     

  िेले िें एक घांटा      

 
વિષય : ENGLISH 

4 Sun-Tour    

  Trees    

  Picture Description    

 
વિષય : ગણિત 

૬ િતષુ્કોણ    

૭ નળાકારનુ ંક્ષતે્રફળ અને ઘનફળ    
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વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૮ અનકૂુલન    

૯ િકાિનુ ંવક્રીિવન    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૮ લોકિાહી દેિમા ંસસંદની ભનૂમકા    

૯ ઈ. સ. ૧૮૫૭નો સ્વાતતં્ર્યસગં્રામ    

 

વિષય : સસં્કૃત 

७   सड्ख्या     

८  िि हदनचयात     

९  भाषासज्जता     
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૦૬   

મલૂ્યાંકન વિશેષ 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : ૮ સાદાું યુંત્રો 
01. બે કે તેર્થી િધ  સાદાું યુંત્રોના ઉપયોગર્થી બનેલા સાધનને શ ું કહ ેછે ? 
(A) જટિલ યુંત્રો (B) સાદાું યુંત્રો (C) સુંય ક્ત યુંત્રો (D) એકેયે નહીં 
02. દાતરડ ું કયા પ્રકારન ું સાદ ું યુંત્ર છે ? 
(A) ઉચ્ચાલન (B) સ્ક્રૂ (C) ઢાળ (D) ફાચર 
03. કોઈ પણ બે પાિીયાને મજબતૂાઈર્થી જોડિા શાનો ઉપયોગ ર્થાય છે ? 
(A) ઉચ્ચાલન (B) ફાચર  (C) ઢાળ (D) સ્ક્રૂ 
04. પૈડ ું જેના પર બેસાડિામાું આિે છે તેને શ ું કહ ેછે ? 
(A) ગરગડી  (B) ધરી  (C) જૅક  (D) ચક્ર 
05. નીચેનામાુંર્થી કય ું સાદાું યુંત્રન ું ઉદાહરણ નર્થી ? 
(A) કાતર  (B) દાતરડ ું  (C) જૅક  (D) ઉચ્ચાલન 
06. જે સાધનો િડે આપણાું કામ સરળતાર્થી અને ઝડપર્થી ર્થાય તેિાું સાધનોને શ ું કહિેાય ? 
(A) જટિલ યુંત્રો (B) સુંય ક્ત યુંત્રો (C) એકેયે નહીં (D) સાદાું યુંત્રો 
07. સાણસી કયા પ્રકારન ું સાદ ું યુંત્ર છે ? 
(A) ઉચ્ચાલન (B) ફાચર  (C) સ્ક્રૂ (D) ઢાળ 
08. નીચેનામાુંર્થી કય ું ઉચ્ચાલનન ું ઉદાહરણ છે ? 
(A) સ્ક્રૂ  (B) દાતરડ ું (C) સડૂી (D) ગરગડી 
09. સીિિાના સુંચામાું િપરાતી સોય કયા પ્રકારન ું સાદ ું યુંત્ર છે ? 
(A) ઉચ્ચાલન (B) ઢાળ  (C) ફાચર (D) સ્ક્રૂ 
10. નીચેના પૈકી કય ું ફાચર પ્રકારન ું સાદ ું યુંત્ર છે ? 
(A) કાતર  (B) જૅક (C) છરી (D) રેમ્પ 
 
ઉદાહરણ સારે્થ વ્યાખ્યા લખો  

 સાદ ું યુંત્ર 
 જટિલ યુંત્ર 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

પ્રકરણ : ૯ પ્રકાશ  
01. નીચેનામાુંર્થી કય ું પ્રકાશન ું ક દરતી ઉદ્ગમસ્ક્રર્થાન નર્થી ? 
(A) સયૂય  (B) તારા  (C) મીણબત્તી  (D) આગગયો 
02. નીચેનામાુંર્થી સુંપણૂય પારદશયક પદાર્થય કયો છે ? 
(A) પાણી  (B) દૂવધયો કાચ  (C) કાચ  (D) હિા 
03. પ્રકાશ કેિી રેખામાું ગવત કરે છે ? 
(A) સીધી રેખામાું (B) િાુંકીચકૂી રેખામાું (C) ગોળ રેખામાું (D) િમળય ક્ત રેખામાું 
04. નીચેનામાુંર્થી કય ું પ્રકાશન ું કૃવત્રમ ઉદ્ગમસ્ક્રર્થાન નર્થી ? 
(A) તારા  (B) િૉચય   (C) બલ્બ  (D) ફાનસ 
05. સયૂયગ્રહણ ર્થાય ત્યારે િચ્ચ ેશ ું હોય છે ? 
(A) ચુંદ્ર  (B) પથૃ્િી   (C) સયૂય  (D) ત્રણેય 
06. ચુંદ્રગ્રહણની ઘિના ક્યારે બને છે ? 
(A) અમાસની રાતે્ર (B) પનૂમની ટદિસે (C) પનૂમની રાતે્ર (D) અમાસના ટદિસે 
07. જે િસ્ક્રત   પ્રકાશન ું ઉત્સર્જન કરે છે તે િસ્ક્રત  ને શ ું કહ ેછે ? 
(A) પ્રકાશિર્ય (B) પ્રકાશન ું ટકરણ (C) પ્રકાશન ું ઉદ્ગમસ્ક્રર્થાન (D) પ્રકાશસ્ક્રર્થાન 
08. આપણને િસ્ક્રત   ક્યારે દેખાય છે ? 
(A) િસ્ક્રત   પર પ્રકાશ પડે ત્યારે  (B) િસ્ક્રત   કાળી હોય ત્યારે 
(C) િસ્ક્રત   લાલ હોય ત્યારે   (D) િસ્ક્રત   પર પ્રકાશ ન પડે ત્યારે 
09. પ્રકાશના માગયમાું અપારદશયક પદાર્થય આિિાર્થી પ્રકાશ અિરોધાય છે ત્યારે શ ું ર્થાય છે ? 
(A) પિન ર્થાય છે. (B) િરસાદ પડે છે. (C) પડછાયો પડે છે. (D) રાત ર્થાય છે. 
10. પ્રકાશન ું સૌર્થી મહત્ત્િન ું ઉદ્ગમસ્ક્રર્થાન કય ું છે ? 
(A) િય બલાઈિ (B) ચુંદ્ર   (C) મીણબત્તી (D) સયૂય 
 

 સ યયગ્રહણ અને ચુંદ્રગ્રહણ સમજાિો. 

 પારદશયક અને અપારદશયક પદાર્થોની યાદી બનાિો. 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : ૧૦ ધ્િવન  
01. અિાજન ું પ્રસરણ શામાું ર્થઈ શકત ું નર્થી ? 
(A) હિામાું  (B) પાણીમાું  (C) શનૂ્યાિકાશમાું (D) ઘન સ્ક્રિરૂપમાું 
02. શાળાના ઘુંિનો અિાજ શા કારણ ેપેદા ર્થાય છે ? 
(A) ઘસિાર્થી  (B) ધ્ર જારીર્થી  (C) લિકાિિાર્થી (D) હિાર્થી 
03. તબલામાું શાની ધ્ર જારીર્થી અિાજ ઉત્પન્ન ર્થાય છે ? 
(A) ચામડાન ું પડ (B) તાર  (C) લાકડ ું  (D) હિા 
04. અિાજને બીજ  શ ું કહ ેછે ? 
(A) સાદ  (B) રાડ  (C) ત્રાડ  (D) ધ્િવન 
05. સયૂય પર ર્થતા ધડાકા શાના કારણ ેપથૃ્િી સ ધી સુંભળાતા નર્થી ? 
(A) હિાના કારણ ે(B) પાણીના કારણ ે(C) શનૂ્યાિકાશના કારણ ે(D) ઘન સ્ક્રિરૂપના કારણે 
06. શામાું અિાજન ું પ્રસરણ સૌર્થી ઝડપી ર્થાય છે ? 
(A) હિા  (B) કાચ  (C) શનૂ્યાિકાશ  (D) પાણી 
07. કયા સાધનમાું તાર ધ્ર જિાર્થી અિાજ ઉત્પન્ન ર્થાય છે ? 
(A) શરણાઈ  (B) તબલાું  (C) ઘુંિ  (D) વસતાર 
08. એકસાર્થે વિવિધ અસ્ક્રતવ્યસ્ક્રત અિાજો ભગેા ર્થાય તેને શ ું કહ ેછે ? 
(A) પડઘો  (B) ઘોંઘાિ  (C) કણયવપ્રય અિાજ (D) સુંગીત 
09. નીચનેામાુંર્થી કઈ જગ્યાએ મોિેર્થી બોલિાર્થી પડઘો સુંભળાય છે ? 
(A) ડ ુંગરની સામે (B) નાની ઓરડીમાું (C) બાર્થરૂમમાું  (D) ખ લ્લા મેદાનમાું 
10. નગારામાું શાની ધ્ર જારીર્થી અિાજ ઉત્પન્ન ર્થાય છે ? 
(A) ચામડાન ું પડ  (B) લાકડ ું  (C) તાર  (D) હિા 
 

 હિાઈ મર્થકની આજ બાજ ના વિસ્ક્રતારમાું ગીચ વકૃ્ષો શા માિે ઉગાડિામાું આિે છે ? 
 નાના ઓરડામાું શા માિે પડઘો સુંભળાતો નર્થી ? 
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ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : 8 વિવિધતામાું એકતા 
01. આપણ ું રાષ્ટ્રીય પક્ષી કય ું છે ? 
(A) કાગડો  (B) કોયલ (C) મોર (D) કબતૂર 
02. આપણ ું રાષ્ટ્રીય કેલેન્ડર કય ું છે ? 
(A) ગ પ્ત સુંિત (B) ઇસિીસન  (C) શક સુંિત  (D) ત્રણેય 
03. પવિમ બુંગાળનો પ્રખ્યાત તહિેાર કયો છે ? 
(A) નિરાવત્ર  (B) દ ગાયપજૂા  (C) બૈશાખી  (D) ગણેશ ચત  ર્થી 
04. ગ જરાતનો પ્રખ્યાત તહિેાર કયો છે ? 
(A) નિરાવત્ર  (B) બૈશાખી  (C) હોળી  (D) ગણેશ ચત  ર્થી 
05. આપણો રાષ્ટ્રધ્િજ કયો છે ? 
(A) દ્વિરુંગો  (B) ચત  ર્થયરુંગો  (C) વતરુંગો  (D) પુંચરુંગો 
06. આપણ ું રાષ્ટ્રગીત કય ું છે ? 
(A) િુંદે માતરમ ્ (B) ટહિંદ દેશ કે વનિાસી (C) જન ગણ મન...  (D) ઝુંડા ઉંચા રહ ેહમારા 
07. ગ જરાતના લોકોન  ું નતૃ્ય કય ું છે ? 
(A) ગરબો  (B) ઘમૂર  (C) ભાુંગડા  (D) કોળી-નતૃ્ય 
08. આપણ ું રાષ્ટ્રીય ગીત કય ું છે ? 
(A) િુંદે માતરમ ્ (B) ઝુંડા ઉંચા રહ ેહમારા  (C) ટહિંદ દેશ કે વનિાસી (D) જન ગણ મન... 
09. આપણ ું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કય ું છે ? 
(A) વસિંહ  (B) ઘોડો  (C) િાઘ  (D) હાર્થી 
10. રાજસ્ક્રર્થાનના લોકોન  ું નતૃ્ય કય ું છે ? 
(A) ગરબો  (B) ઘમૂર  (C) ભાુંગડા  (D) કોળી-નતૃ્ય 
 
ટ ુંકનોંધ લખો  

 વિવિધતામાું એકતા 
 રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો 
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ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : 9 પ્રાચીન નગરો 
01. વસિંધ  ખીણની સુંસ્ક્રકૃવતન ું ગૌરિપ્રદ વિવશષ્ટ્િ લક્ષણ કય ું છે ? 
(A) જાહરે સ્ક્રનાનાગાર (B) જાહરે મકાનો (C) રસ્ક્રતાઓ (D) ભગૂભય ગિરયોજના 
02. હડપ્પા અને મોહેં-જો-દડો નગરો કઈ નદીની ખીણમાું વિસ્ક્રતરેલાું હતાું ? 
(A) ગુંગા  (B) વસિંધ    (C) નમયદા  (D) બ્રહ્મપ ત્ર 
03. ક્યા નગરની ગણના વસિંધ  ખીણના મહત્ત્િના બુંદર તરીકે ર્થાય છે ? 
(A) લોર્થલની  (B) કાગલબુંગનની (C) મોહેં-જો-દડોની (D) હડપ્પાની 
04. ઉત્ખનન કરતાું મળી આિેલી િસ્ક્રત  ઓને શ ું કહિેામાું આિે છે ? 
(A) આવિષ્ટ્કારો (B) અિશેર્ો  (C) અિકોર્ો  (D) અગભલેખો 
05. કાગલબુંગન નામન ું પ રાતન સ્ક્રર્થળ ક્યા રાજ્યમાું આિેલ ું છે ? 
(A) ગ જરાત  (B) રાજસ્ક્રર્થાન  (C) મધ્યપ્રદેશ (D) મહારાષ્ટ્ર 
06. વસિંચાઈ માિેની નહરેો ક્યાુંર્થી મળી છે ? 
(A) પાટકસ્ક્રતાનમાુંર્થી (B) ચીનમાુંર્થી  (C) અફઘાવનસ્ક્રતાનમાુંર્થી (D) ભારતમાુંર્થી 
07. હડપ્પા અને મોહેં-જો-દડો નગરોના મ ખ્ય રસ્ક્રતાઓ કેિલા ફૂિ પહોળા હતાું ? 
(A) 20 ફૂિ  (B) 33 ફૂિ  (C) 34 ફૂિ  (D) 22 ફૂિ 
08. લોર્થલ અમદાિાદ જજલ્લાના કયા તાલ કામાું આિેલ ું છે ? 
(A) માુંડલ  (B) ધુંધ  કા  (C) ધોળકા  (D) સાણુંદ 
09. સ રેન્દ્રનગર જજલ્લાના ક્યા ગામમાુંર્થી વસિંધ  ખીણની સુંસ્ક્રકૃવતના અિશેર્ો મળી આવ્યા છે ? 
(A) રુંગપ રમાુંર્થી (B) રોઝડીમાુંર્થી (C) ધોળાિીરામાુંર્થી (D) દેશલપરમાુંર્થી 
10. ઇ.સ.1920-'21માું ખોદકામ કરતા પુંજાબમાુંર્થી જે નગર મળય ું તેન  ું નામ શ ું હત  ું ? 
(A) કાગલબુંગન નગર (B) ધોળાિીરા નગર (C) હડપ્પા નગર (D) મોહેં-જો-દડો નગર 
 
ટ ુંકનોંધ લખો 

 વસિંધ  ખીણની સભ્યતા અને નગરોની શોધ 
 વસિંધ  ખીણ નગર આયોજન 
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STD : 6                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

UNIT : 4   Watch Your Watch  
1. What does the town clock say ? 
(A) eight o’clock  (B) five o’clock  (C) nine o’clock (D) six o’clock 
2. Who wants to make a clock ? 
(A) Mummy  (B) Krishna   (C) Khushi  (D) Nisha 
3. It was Eleven o’clock. Where was the train ? 
(A) Ahmedabad (B) Rajkot   (C) Okha  (D) Dwarka 
4. Who is Khushi’s mother ? 
(A) Aartiben  (B) Bhartiben   (C) Bhavnaben      (D) Shardaben 
5. Where did Khushi learn the poem ? 
(A) at school  (B) at college   (C) at home   (D) at music class 
6. At what time did the train reach Surendranagar ? 
(A) 08:34 pm (B) 09:32 pm   (C) 09:34 pm  (D) 08:32 pm 
7. I had a bad experience. It happened  ______________ 
(A) last month (B) last week    (C) last year  (D) yesterday  
8. Who stopped the bike rider ? 
(A) Policeman  (B) Principal    (C) neighbour  (D) Boss 
9. Who will be very angry ? 
(A) Teacher   (B) Principal   (C) Mummy    (D) Boss 
10. It was                               ? 
(A) Monday  (B) Saturday   (C) Friday    (D) Sunday                                                                                                                                           
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ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                        

પ્રકરણ : 8 પાચનતુંત્ર, શ્વસનતુંત્ર અને ર વિરાભિસરણતુંત્ર  
01. ખોરાકને િલોિિાન ું કાર્ય કોણ કરે છે ? 
(A) નાન ું આંતરડ ું  (B) અન્નનળી  (C) જઠર  (D) મ ખગ હા 
02. મ ખગ હામાું ખોરાકના કર્ા ઘટકની પાચનની શરૂઆત ર્થાર્ છે ? 
(A) સ્ટાચય  (B) ચરબી  (C) પ્રોટીન  (D) વિટાવમન 
03. કય ું સહાર્ક પાચન અંગ છે ? 
(A) અન્નનળી  (B) જઠર  (C) સ્િાદ વપિંડ  (D) મોટ ું આંતરડ ું 
04. નીચનેામાુંર્થી કય ું પાચનતુંત્રન ું અંગ છે ? 
(A) હ્રદર્  (B) ફેફસાું  (C) જઠર  (D) શ્વાસનળી 
05. ફેફસામાુંર્થી ઑક્સસજનય સત ર વિર કર્ા ખુંડમાું આિે છે ? 
(A) જમણા કણયકમાું (B) ડાબા ક્ષપેકમાું (C) જમણા ક્ષપેકમાું  (D) ડાબા કણયકમાું 
06. નીચનેા પૈકી શ્વસનતુંત્રનો અિર્િ કર્ો છે ? 
(A) હ્રદર્  (B) ફેફસાું  (C) ર્કૃત  (D) મ ખગ હા 
07. ર વિરનો ક્યો ઘટક જામી જિાની ક્રિર્ામાું મદદ કરે છે ? 
(A) રસતકણો  (B) ર વિરકભણકાઓ  (C) શ્વેતકણો  (D) હીમોગ્લોભબન 
08. ખોરાકના પાચનની શરૂઆત કર્ા અંગર્થી ર્થાર્ છે ? 
(A) નાન ું આંતરડ ું (B) મ ખગ હા  (C) જઠર  (D) અન્નનળી 
09. લાળરસમાું કર્ો ઉત્સેચક હોર્ છે ? 
(A) ટાઇભલન  (B) ટાનભલન  (C) ટાઇટેવનક  (D) ટારઝન 
10. પાચનતુંત્રન ું કય ું અંગ પાચકરસ ઉત્પન્ન કરત ું નર્થી ? 
(A) નાન ું આંતરડ ું (B) જઠર  (C) મ ખગ હા  (D) મોટ ું આંતરડ ું 
 

 પાચક કોને કહ ેછે ? 
 િમની અને વશરા તફાિત લખો. 
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ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 

પ્રકરણ : 9 ઊજાયના સ્ત્રોતો  
01. ખનીજ કોલસામાુંર્થી મેળિિામાું આિત ું િાય  બળતણ કય ું છે ? 
(A) ક દરતી િાય  (B) કોલગૅસ  (C) બાર્ોગૅસ (D) LPG 
02. ઊજાયનો મ ખ્ર્ સ્ત્રોત કર્ો છે ? 
(A) પિન  (B) ચુંદ્ર  (C) સરૂ્ય  (D) પાણી 
03. નીચનેામાુંર્થી કર્ો ઊજાયસ્રોત પ નઃઅપ્રાપ્ર્ છે ? 
(A) બાર્ોગૅસ  (B) પિન-ઊજાય (C) ક દરતી િાય  (D) જૈિિાર 
04. નીચનેામાુંર્થી કર્ો ઊજાયસ્રોત પ નઃપ્રાપ્ર્ છે ? 
(A) પેટ્રોલ  (B) ખનીજ કોલસો (C) સૌર-ઊજાય (D) ક દરતી િાય  
05. ક્યો િાય  પેટ્રોભલર્મ પેદાશ છે ? 
(A) બાર્ોગૅસ  (B) કોલગૅસ  (C) જળિાય   (D) LPG 
06. જળ-ઊજાયનો ઉપર્ોગ કરિા માટે કય ું સાિન વિકસાિિામાું આવય ું છે ? 
(A) પિનચક્કી (B) સૌરકોષ  (C) ટબાયઈન  (D) િહાણ 
07. સૌર-ઊજાય િડે કૂિામાુંન ું પાણી ખેંચિા કર્ા સાિનનો ઉપર્ોગ ર્થાર્ છે ? 
(A) સોલર િૉટર હીટર (B) સોલર કૂકર (C) સૌરકોષ (D) સોલર િૉટર પુંપ 
08. કર્ા ઊજાયસ્ત્રોતના ઉપર્ોગર્થી પ્રદૂષણ ફેલાર્ છે ? 
(A) ડીઝલ  (B) ભતૂાપીર્ ઊજાય (C) જળ-ઊજાય (D) પિન-ઊજાય 
09. સૌર-ઊજાયની મદદર્થી પાણી ગરમ કરિા કર્ા સાિનનો ઉપર્ોગ ર્થાર્ છે ? 
(A) સોલર િૉટર હીટર (B) સોલર િૉટર પુંપ (C) સોલર કૂકર (D) સૌરકોષ 
10.સૌર-ઊજાયની મદદર્થી ખોરાક રાુંિિા માટે કર્ા સાિનનો ઉપર્ોગ ર્થાર્ છે ? 
(A) સોલર કૂકર (B) સૌરકોષ  (C) સૌરિઠ્ઠી  (D) સોલર િૉટર હીટર 

 પિન-ઊજાય એટલે શ  ? સમજાિો. 
 પ નઃઅપ્રાપ્ર્ ઊજાય સ્ત્રોત ટ ુંકનોંિ લખો. 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 

પ્રકરણ : 8 મધ્ર્ય ગન ું ક્રદલ્લીદશયન 
01. ક્રદલ્લી સામ્રાજ્ર્ ઉપર મ ઘલ સામ્રાજ્ર્ની સ્ર્થાપના કોણે કરી ? 
(A) બાબરે(B) જહાુંગીરે(C) અકબરે(D) હ માય એ 
02. ક્રદલ્લીની ગાદી ઉપર આિનાર સૌ પ્રર્થમ મક્રહલા શાસક કોણ હતી ? 
(A) નાવર્કા દેિી(B) લક્ષ્મીબાઈ(C) રભઝર્ા બેગમ(D) ઉદર્મતી 
03. કર્ા રાજાને ક્રફરુંગીઓ સારે્થ સારા સુંબુંિો હતા ? 
(A) હક્રરહરરાર્ને(B) કૃષ્ણદેિરાર્ને(C) બ ક્કારાર્ને(D) રામરાર્ને 
04. ક્રદલ્લી અને દોલતાબાદ િચ્ચે રાજિાનીન ું સ્થળાુંતર કોણે કય ું હત  ું ? 
(A) મહુંમદ ત  ઘલ ક(B) જલાલ દ્દીન ખલજી(C) ગ્ર્ાસ  દ્દીન ત  ઘલ ક(D) અલાઉદ્દીન ખલજી 
05. કર્ો સ લતાન દેિભગક્રરમાુંર્થી અઢળક િન ક્રદલ્લી લઈ ગર્ો હતો ? 
(A) મહુંમદ ત  ઘલ ક(B) ગ્ર્ાસ  દ્દીન ત  ઘલ ક(C) જલાલ દ્દીન ખલજી(D) અલાઉદ્દીન ખલજી 
06. ક્રદલ્લીની ગાદી ઉપર સૈર્દ િુંશની સ્ર્થાપના કોણ ેકરી 
(A) બહલોલે(B) ભખજ્રખાને(C) ઇબ્રાહીમ લોદીએ(D) ક્રફરોજખાને 
07. ગ લામ િુંશનો ખરો સ્ર્થાપક કોને માનિામાું આિે છે ? 
(A) ઇલ્ત  ત્ત્મશને(B) શાહબ દ્દીન ઘોરીને(C) ક ત્બ  દ્દીન ઐબકને(D) અલ્તમશને 
08. ક્રદલ્લીની ગાદી ઉપર ત  ઘલ ક િુંશની સ્ર્થાપના કોણે કરી? 
(A) ગ્ર્ાસ  દ્દીન ત  ઘલ કે(B) ક્રફરોજશાહ ત  ઘલ કે(C) અહમદ ત  ઘલ કે(D) મહુંમદ ત  ઘલ કે 
09. તાુંત્જરનો હબસી મ સાફર કર્ા સ લતાનનાું સમર્માું િારતની મ લાકતે આવર્ો હતો ? 
(A) અલાઉદ્દીનના(B) મહુંમદ ત  ઘલ કના(C) ગ્ર્ાસ  દ્દીનના(D) જલાલ દ્દીનના 
10. અફઘાવનસ્તાનના ખલ્જ નામના સ્ર્થળે રહતેી ત  કય જાવતને શ ું કહિેામાું આિતી હતી ? 
(A) ગ લામ(B) મ ઘલ(C) ખલજી(D) તઘલખ 
 

 વિજર્નગર વિશે ટ ુંકનોંિ લખો. 
 અલાઉદ્દીન ખલજીના સ િારાઓ િણયિો. 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 

પ્રકરણ : 9 રાજ્ર્ની શાસનવર્િસ્ર્થા 
01. રાજ્ર્માું શાસન કરતા પક્ષ કે પક્ષોને શ ું કહ ેછે ? 
(A) વિરોિપક્ષ(B) સમાિાનકારી પક્ષ(C) શાસકપક્ષ(D) રાજકીર્પક્ષ 
02. આમાુંર્થી કર્ા વિષર્નો સમાિેશ રાજ્ર્ર્ાદીમાું કરિામાું આવર્ો નર્થી ? 
(A) વશક્ષણ(B) જ ુંગલો(C) ઉદ્યોગો(D) આરોગ્ર્ 
03. વિિાનસિા બેઠકન ું સુંચાલન કોણ કરે છે ? 
(A) મ ખ્ર્મુંત્રી(B) અધ્ર્ક્ષ(C) રાજ્ર્પાલ(D) કાર્દામુંત્રી 
04. રાજર્ સરકારન ું બીજ ું અંગ કય ું છે ? 
(A) વિિાનપક્રરષદ(B) કારોબારી(C) ન્ર્ાર્તુંત્ર(D) િારાસિા 
05. રાજ્ર્ની કામગીરી માટે નીવત ઘડિાન ું કાર્ય કોણ કરે છે ? 
(A) મુંત્રીમુંડળ(B) વિિાનસિા(C) ન્ર્ાર્તુંત્ર(D) મ ખ્ર્મુંત્રી 
06. ગ જરાત રાજ્ર્ન ું વિિાનસિા િિન ક્યાું આિેલ ું છે ? 
(A) અમદાિાદ(B) િડોદરા(C) ગાુંિીનગર(D) રાજકોટ 
07. રાજ્ર્ના મ ખ્ર્મુંત્રીની વનમણકૂ કોણ કરે છે ? 
(A) રાજ્ર્પાલ(B) સ્પીકર(C) વિરોિ પક્ષ(D) રાષ્ટ્રપવત 
08. રાજ્ર્ના બુંિારણીર્ િડા કોણ છે ? 
(A) મ ખ્ર્મુંત્રી(B) રાષ્ટ્રપવત(C) રાજ્ર્પાલ(D) મ ખ્ર્ ન્ર્ાર્ાિીશ 
09. રાજ્ર્ના િહીિટી િડા કોણ છે ? 
(A) મ ખ્ર્ ન્ર્ાર્ાિીશ(B) મ ખ્ર્મુંત્રી(C) રાજ્ર્પાલ(D) રાષ્ટ્રપવત 
10. રાજ્ર્ના નાણાકીર્ ખરડા માટે કોની મુંજૂરી જરૂરી છે ? 
(A) મ ખ્ર્મુંત્રીની(B) રાજ્ર્પાલની(C) રાષ્ટ્રપવતની(D) નાણામુંત્રીની 
 

નોંિ લખો. 
 રાજ્ર્પાલ 
 મ ખ્ર્મુંત્રીના કાર્ો. 
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STD : 7                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 

UNIT : 4   Longer, Sharper, Bigger 
01. Which planet is farther from the Sun ? 
(A) Jupiter  (B) Saturn  (C) Earth  (D) Venus 
02. Who was a prince ? 
(A) Sobhamsen (B) Sharmansen (C) Shubhamsen (D) Sohansen 
03. Howmany friends did Sohansen have ? 
(A) two friends (B) five friends (C) four friend (D) three friends 
04. What did the king do with the princes who failed in the tests  ? 
(A) turned them into a dog  (B) turned them into a monkey 
(C) turned them into a donkey (D) turned them into a crow 
05. Where did the king hide the princess first time ? 
(A) in a jungle  (B) in the river  (C) in the lake  (D) on the top of the mountain 
06. Who looked all around ? 
(A) Prince  (B) King     (C) Longer legs (D) Sharper eyes 
07. Who brought the princess back from the jungle ? 
(A) Longer legs  (B) Sharper eyes   (C) Bigger belly  (D) The Prince 
08. Who drank whole water of the lake ? 
(A) Longer legs  (B) Sharper eyes   (C) Bigger belly  (D) The Prince 
09. The king has turned The Princess into _____________. 
(A) a silver leaf (B) a golden parrot   (C) a golden fish  (D) a silver fish 
10. How did the prince and the princess feel at last ? 
(A) happy  (B) unhappy   (C) angry  (D) sad 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : 8 અન ક લન 
01. કયા પ્રાણીઓનાું શરીરમાું િાતાશયો હોય છે ? 
(A) વકૃ્ષારોહી  (B) ભચૂર   (C) જળચર  (D) ખેચર 
02. કયા પ્રકારનાું પ્રાણીઓની આંખો અલ્પવિકવિત હોય છે ? 
(A) રણિાિી  (B) જળચર   (C) વકૃ્ષારોહી  (D) દરિાિી 
03. માછલી કયા અંગ દ્વારા પાણીમાું ઓગળેલો ઑક્સિજન મેળિે છે ? 
(A) મીનપક્ષ  (B) ફેફિાું   (C) મ ખ  (D) ચઈૂ 
04. પક્ષીઓનાું કયાું અંગોન ું પાુંખોમાું રૂપાુંતર ર્થય ું હોય છે ? 
(A) અગ્ર ઉપાુંગોન  ું (B) પશ્વ ઉપાુંગોન  ું  (C) મીનપક્ષોન ું (D) િાતાશયોન ું 
05. કયા પ્રાણીને રણન ું િહાણ કહિેામાું આિે છે ? 
(A) િાઘને  (B) ઘોડોને   (C) હાર્થીને  (D) ઊંટને 
06. કય ું પ્રાણી ગ્રીષ્મ િમાવિ અને શીત િમાવિ ગાળે છે ? 
(A) દેડકો  (B) માછલી   (C) કાચચિંડો  (D) ઊંટ 
07. કય ું પ્રાણી રુંગપરરિતતનનો ગ ણ િરાિે છે ? 
(A) કેમેચલયોન  (B) ચખિકોલી   (C) િાપ  (D) ઉંદર 
08. નીચેનામાુંર્થી ઉભયજીિી પ્રાણી કય ું છે ? 
(A) િાપ  (B) ઉંદર   (C) કેમેચલયોન  (D) દેડકો 
09. કયા પ્રકારની િનસ્પવતઓમાું પણતન  ું કાુંટામાું રૂપાુંતર ર્થયેલ ું હોય છે ? 
(A) જલોદચભદ  (B) કીટાહારી   (C) મધ્યોદચભદ (D) શ ષ્કોદચભદ 
10. પાણીમાું રહતેાું પ્રાણીઓને ક્યા પ્રાણીઓ કહિેામાું આિે છે ? 
(A) ખેચર  (B) ભચૂર   (C) ઉભયજીિી (D) જળચર 
            
૧.  પક્ષીઓની ચાુંચ જ દા જ દા આકારની શા માટે હોય છે ? 
૨.  ર્થોર રણપ્રદેશમાું ઊગી શકે છે. િૈજ્ઞાવનક કારણ આપો. 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : 9 પ્રકાશન ું િક્રીભિન  
01. િૌર્થી િધ  િક્રીભિનાુંક કોનો છે ? 
(A) પાણીનો  (B) હીરાનો  (C) હિાનો  (D) કાચનો 
02. િક્રીભિનાુંક માટે કઈ િુંજ્ઞા િપરાય છે ? 
(A) ડેલ્ટા  (B) પાઇ  (C) મ્ય   (D) ય  
03. િક્રીભતૂરકરણ અને િપાટીને દોરેલા લુંબ િચ્ચેના ખણૂાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) િક્રીભતૂકોણ (B) િક્રીભતૂરકરણ (C) પરાિતતનકોણ  (D) િક્રીભિનાુંક 
04. પ્રકાશના િક્રીભિનન ું માપ શાના દ્વારા જાણી શકાય છે ? 
(A) િક્રીભતૂકોણ (B) િક્રીભતૂરકરણ  (C) િક્રીભિનાુંક  (D) િક્રીભિ 
05. વિચલનકોણ માટે કઈ િુંજ્ઞા િપરાય છે ? 
(A) ડેલ્ટા  (B) મ્ય    (C) ય    (D) પાઇ 
06. વપ્રઝનને કેટલી િપાટીઓ હોય છે ? 
(A) 3   (B) 5   (C) 6   (D) 4 
07. (ફ્લલન્ટ) કાચનો વનરપેક્ષ િક્રીભિનાુંક કેટલો છે ? 
(A) 1.66  (B) 2.42  (C) 1.25  (D) 1.33 
08. િામાન્ય કાચનો વનરપેક્ષ િક્રીભિનાુંક કેટલો છે ? 
(A) 1.25  (B) 1.33  (C) 1.5  (D) 2.4 
09. પાણીનો વનરપેક્ષ િક્રીભિનાુંક કેટલો છે ? 
(A) 1.0  (B) 5/4  (C) 1.5 (D) 4/3 
10. પાણી ભરેલા ગ્લાિમાું રૂવપયાનો વિક્કો મકૂીને તેન  ું ગ્લાિની અંદર અિલોકન કરતાું વિક્કો કઈ  
   જગ્યાએ દેખાય છે ? 
(A) વિક્કો ગ્લાિની બહાર દેખાય છે.   (B) વિક્કો ગ્લાિના તચળયાની નીચ ેદેખાય છે. 
(C) વિક્કો ગ્લાિમાું િહજે ઉપર દેખાય છે. (D) વિક્કો પાણી ઉપર તરતો દેખાય છે. 
આપેલ પ્રશ્નોના ઉતર આપો. 
૦૧. આકૃવત દોરી વપ્રઝમની રચનાન ું િણતન કરો. 
૦૨. પ્રકાશના િક્રીભિનના વનયમો લખો. 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : 8 લોકશાહી દેશમાું િુંિદની ભવૂમકા 
01. રાજ્યિભાના િભાપવત હોદ્દાના રૂએ કોણ બને છે ? 
(A) રાષ્રપવત (B) રાજ્યપાલ (C) ઉપરાષ્રપવત(D) િડાપ્રિાન 
02. લોકિભાની ચ ૂુંટણી કેટલા િરે્ષ ર્થાય છે ? 
(A) 2(B) 5(C) 6(D) 4 
03. િુંિદમાું આમાુંર્થી કોનો િમાિેશ ર્થતો નર્થી ? 
(A) લોકપાલ(B) લોકિભા(C) રાજ્યિભા(D) રાષ્રપવત 
04. લોકિભામાું કોને ઉદે્દશીને પ્રશ્ન પછૂિામાું આિે છે ? 
(A) રાષ્રપવત(B) િડાપ્રિાન(C) અધ્યક્ષ(D) િભાપવત 
05. િુંિદન ું ઉપલ ું ગહૃ કય ું છે ? 
(A) લોકિભા(B) વિિાનિભા(C) વિિાનપરરર્ષદ(D) રાજ્યિભા 
06. લોકિભાન ું િુંચાલન કોણ કરે છે ? 
(A) િભાપવત(B) મુંત્રીમુંડળ(C) વિરોિપક્ષ(D) અધ્યક્ષ 
07. િુંિદમાુંર્થી પિાર કરેલો ખરડો કોની િહી પછી કાયદો બને છે ? 
(A) િડાપ્રિાન(B) રાષ્રપવત(C) રાજ્યપાલ(D) ઉપરાષ્રપવત 
08. ઍગ્લો ઈન્ન્ડયન વિિાયના લોકિભાના િભ્યોને કોણ ચ ૂુંટે છે ? 
(A) દેશના લોકો(B) ચ ૂુંટાયેલા િારાિભ્યો(C) રાજ્યિભાના િભ્યો(D) હારેલા િારાિભ્યો 
09. િુંિદન ું નીચલ ું ગહૃ કય ું છે ? 
(A) વિિાનિભા(B) લોકિભા(C) રાજ્યિભા(D) વિિાનપરરર્ષદ 
10. િુંિદમાું િૌર્થી પહલેા શાના માટેનો િમય નક્કી કરિામાું આવ્યો છે ? 
(A) ચચાત(B) ખરડા(C) પ્રશ્નોત્તરી(D) રજૂઆત 
 
ટ ુંક નોંિ લખો. 
૦૧. િુંિદના કાયો. 
૦૨. રાજ્યિભા. 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              

પ્રકરણ : 9  ઈ.િ. 1857નો સ્િાતુંત્ર્ય િુંગ્રામ 
01. ઇ.િ. 1857માું સ્િાતુંત્ર્યિુંગ્રામ શરૂ કરિા માટે કયો રદિિ નક્કી કરિામાું આવ્યો હતો ? 
(A) 20 મે(B) 31 મે(C) 10 જ લાઈ(D) 1 જૂન 
02. પુંચમહાલમાું કયા લોકોનો િુંગ્રામ લગભગ એક િર્ષત સ િી ચાલ  રહ્યો ? 
(A) િાઘેર(B) નાગર(C) િુંર્થાલ(D) નાયકડા 
03. રદલ્લીના સ્િાતુંત્ર્યિુંગ્રામના નેતા કોણ હતા ? 
(A) જગદીશવિિંહ(B) નાનાિાહબે પેશ્વા(C) ક ુંિરવિિંહ(D) બહાદ રશાહ ઝફર 
04. કાનપ રના સ્િાતુંત્ર્યિુંગ્રામના નેતા કોણ હતા ? 
(A) નાનાિાહબે પેશ્વા(B) જગદીશવિિંહ(C) બહાદ રશાહ ઝફર(D) ક ુંિરવિિંહ 
05. ઇ.િ. 1857 સ્િાતુંત્ર્યિુંગ્રામના પ્રર્થમ શહીદ કોણ હતા ? 
(A) નાનાિાહબે પેશ્વા(B) મુંગળપાુંડે(C) ઝાુંિીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ(D) તાત્યા ટોપે 
06. સ્િાતુંત્ર્યિુંગ્રામના કયા અગ્રગણ્ય નેતા ગ જરાતમાું આશરે 15 રદિિ સ િી રહ્યા હતા ? 
(A) જગદીશવિિંહ(B) નાનાિાહબે પેશ્વા(C) ક ુંિરવિિંહ(D) તાત્યા ટોપે 
07. ચબહારમાું સ્િાતુંત્ર્યિુંગ્રામની નેતાગીરી કોણ ેલીિી ? 
(A) ક ુંિરવિિંહ(ેB) બહાદ રશાહ ઝફરે(C) નાનાિાહબે પેશ્વાએ(D) જગદીશવિિંહ ે
08. તાત્યા ટોપેએ જીિનનાું અંવતમ િર્ષો ક્યાું ગાળયાું હોિાન ું મનાય છે ? 
(A) અમદાિાદ(B) િલિાડ(C) નિિારી(D) સ રત 
09. કાનપ રની મ ક્સત માટેની િેનાન ું િેનાપવતપદ કોણે ક નેહપિૂતક િુંભાળય ું હત  ું ? 
(A) મુંગળપાુંડે(B) ક ુંિરવિિંહ(C) નાનાિાહબે પેશ્વા(D) તાત્યા ટોપે 
10. કયા રાજ્યનો દત્તક પ ત્રનો ગાદી ઉપરનો હક અંગ્રજેોએ સ્િીકાયો ન હતો ? 
(A) ઝાુંિીનો(B) અયોધ્યાનો(C) હૈદરાબાદનો(D) કાનપ રનો 
 
 

 1857નો િુંગ્રામના ઉદ્દભિ માટે લશ્કરી કારણો નોંિ લખો. 
 1857નો િુંગ્રામ અને ગ જરાત નોંિ લખો. 
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STD : 8                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
UNIT : 4  Sun - Tour   

01. How many years old the sun is ? 
(A) 5 billion   (B) 16 billion  (C) 8 billion  (D) 3 billion 
02. What is the sun ? 
(A) a dark satelite (B) a white star  (C) a bright star (D) a bright planet 
03. What do we need to run vehicles and run our television ?  
(A) water   (B) wind     (C) planet  (D) energy 
04. What do solar heaters do ?  
(A) Collect energy from the moon    (B) Collect energy from the sun   
(C) Collect energy from water   (D) Collect energy from wind 
05. Which are the sources of energy ?  
(A) coal, petrol, water  (B) coal, bulb, fan  (C) petrol, gold, coin  (D) mobile, TV, radio 
06. What is solar energy ? 
(A) energy from the moon   (B) energy from water  
(C) energy from electriciy   (D) energy from the sun 
07. What can be a major source of energy ? 
(A) Water   (B) The sun   (C) Wood      (D) Wind 
08. Which is not a source of energy ? 
(A) Coal   (B) Water     (C) Moon       (D) Sun 
09. Who will note the points in the competition ?  
(A) Priya   (B) Radha   (C) Meera       (D) Hiren 
10. Who is the time-keeper ? 
(A) Priya   (B) Radha   (C) Meera       (D) Hiren 
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૦૭   

પ્રેરક કથા 
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Story 01     શિયાળનો ન્યાય 
 
                      એક પડંિતજી હતા. તે ભારે દયાળુ હતા. 
એક  ડદવસ તે  બહારગામ જવા નીકળ્યા.  ચાલતા ં ચાલતા ં
જગંલ આવ્ય.ં જગંલમા ંએમણ ેપાજંરામા ંપયરાયેલય ંરીંછ જો્ય. 
રીંછે પડંિતજીને  જોઈને વવનતંી કરી, ‘હ ે પડંિતજી!  તમે તો 
દયાળુ છો. મને પીંજરામાથંી બહાર કાઢો. તમન ેહય ંસોનામહોરથી 
ભરેલી થેલી આપીશ!’ 
          પડંિતજીને થ્ય,ં સોનામહોરથી ભરેલી થેલી! વાહ! મારયં નસીબ ઊઘિી ગ્ય.ં 
પડંિતજીએ લાબંો વવચાર કયાા વવના રીંછને પાજંરામાથંી બહાર કાઢયય. બહાર નીકળ્યો 
એટલ ેરીંછ કહ,ે ‘મને ભખૂ લાગી છે. હવે હય ંતમને ખાઈ જઈશ.’ 
          પડંિતજી બહય કગરયાા પણ રીંછ કહ,ે ‘ના હય ંતો તમને ખાઈશ.’ એટલામા ંતયા ંએક 
વશયાળ આવ્ય.ં પડંિતજીએ બધી વાત તેને કરી, પોતાનો ન્યાય કરવા કહ્ય.ં 
વશયાળ કહ,ે ‘ન્યાય કરવો ખબૂ અઘરો છે. તમે મને સમજાવો કે રીંછ પહલેા ંક્ા ંહત ય ને 
પડંિતજી તમે ક્ા ંહતા?ં’ 
           આવય ંસાભંળી રીંછ કૂદકો મારી પાજંરામા ંજઈ ઊભો રહ્ય ન ેબોલ્્ય, ‘હય ંપહલેા 
અહીં ઊભો હતો.’ 
           પડંિતજીએ રીંછને પાજંરામંાથંી કઈ રીતે બહાર કાઢયય તે સમજાવ્ય.ં વશયાળે 
પાજંરા પાસે જઈ તેનો દરવાજો બધં કરી દીધો ને બોલ્્ય,ં ‘રીંછજી તમે પાજંરામા ંહતા 
તયારે આમ જ દરવાજો બધં હતો ને?’ 
             રીંછે કહ્ય,ં ‘હા.’ 
            વશયાળ બોલ્્ય,ં ‘પડંિતજી તમે હવે આગળ ચાલવા માિંો. રીંછ ઉપર તમ ે
ઉપકાર કયો છતા ંતે તમને મારી નાખવા તૈયાર થયો તેથી રીંછ પાજંરામા ંજ સારય’ એમ 
કહીને તે પણ જગંલમા ંજતય ંરહ્ય.ં 

વગર વવચારે જાતે ઊભી કરેલી આફતમાથંી પડંિતજી ઉગરી ગયા. 
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Story 02      દયાળુ શિદ્ધાર્થ 
 
       એક કવપલવસ્તય નામની નગરીમા ંશયદ્ધોધન  
નામે રાજા હતા. તેની રાણીનય ંનામ માયાદેવી હતય.ં 
આ રાજા-રાણીને એક પયત્ર હતો. તનેય ંનામ વસદ્ધાથા હતય.ં  
વસદ્ધાથા બાળપણમા ંઘણા દયાળુ સ્વભાવનો હતો.  
એક વાર બગીચામા ંબધા રાજકયમાર ફરતા ંહતા ં 
તયારે આકાશમા ંહસંોનય ંટોળંુ નીકળ્્ય.ં  હસંોને જોઈન ેદેવદત્ત નામના રાજકયમારે તીર 
છોિ્ય.ં એક હસંની પાખંમા ં તીર વાગ્ય ં અને તે નીચે વસદ્ધાથાના પગ પાસે આવી 
પિયો. વસદ્ધાથે હસંની પાખંમાથંી તીર ખેંચી કાઢયય ંઅને હસંને પપંાળ્યો. તેનો ઘા સાફ 
કરી પાટો બાધં્યો. હસં બચી ગયો. 
              થોિી વાર પછી દેવદત્ત વસદ્ધાથા પાસે આવયો ને બોલ્યો, હસં મારો છે. 
તે મને આપી દે.  વસદ્ધાથ ેકહ્ય,ં હસં તને નહીં આપય.ં બનંે રાજા પાસ ેન્યાય કરાવવા 
ગયા.  રાજાએ વસદ્ધાથાને કહ્ય,ં હસંનો વશકાર દેવદત્ત ે કયો છે માટે હસં દેવદત્તને 
આપી દે.  વસદ્ધાથે જવાબ આપ્યો, દેવદત્ત ેહસંને માયો છે જ્યારે મેં હસંને બચાવયો 
છે. હવે આપ ન્યાય કરો. હસં મારનારનો કહવેાય કે બચાવનારનો ? 
             રાજા વસદ્ધાથાની વાત સાભંળી ખયશ થયા. રાજાએ કહ્ય,ં વસદ્ધાથા ! હસં તય ં
રાખી લે. તે તારો છે કેમ કે મારનાર કરતા ંજજવાિનાર હમંેશા ચડિયાતો લખેાય. 
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