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પે્રરણા પાથેય... 
          

કોઈણ કામય કયીએ ત્માયે એ કામયભાાં આણને એ કામયના અંતતભ તફકે્ક આણને વપતા જરૂય 
ભળે એલા તલચાયથી જ આણે એ કામયભાાં કોઈ ગ ૂાંચ ન ડ ેએ ખાવ કાજી યાખીને કામયને અંતતભ 
તફકકા સધુી રઈ જલા પ્રમત્ન કયતાાં શોઈએ છીએ. તભત્રો, યભતક્ષેત્રે, વયકાયના તલતલધ તલબાગો કે ળાા, 
કોઈણ સ-ુવાંચારન ભાટે ટીભલકય એક ભશત્લનુાં ાસુાં છે. એટરે જ કશલેામ છે કે ,“જેની ટીભ ભજબતૂ તેની 
જીત સતુનતિત !” ટીભની ભજબતૂી ભાટે રીડયળી ણ એટરી જ અતનલામય છે. 

ળાાભાાં ણ સ-ુવાંચારન સુાંદય થામ એ શતેથુી ગત જૂન – ૨૦૧૬ થી ગજુયાતની વયકાયી 
ળાાઓ ખાવ કયીને ખાનગી ળાાઓ કયતાાં ણ અદ્ભુત આમોજન કયીને તળક્ષણકામયની વાથોવાથ 
વશઅભ્માતવક (વયકાયશ્રી દ્વાયા ઉજલાતા તલતલધ ઉત્વલો ણ) પ્રવતૃિઓ કયી ળકામ એ શતેથુી 
ફાકો,આચામય અને તળક્ષકો ભાટે ડીજીટર ઇન્ડડમાના કામયક્રભને એક નાનકડો વશમોગ આલાના શતેથુી 
‘પ્રેયણા ાથેમ’     ઈ-ભેગેઝીન પ્રકાતળત કર્ુું. ધીયે-ધીયે ગજુયાતની વયકાયી ઉયાાંત ખાનગી ળાાઓભાાં 
‘પ્રેયણા ાથેમ’ શોંચર્ુાં. અત્માય સધુીની અભાયી વપયભાાં અનેક ળાાના તળક્ષકોના પે્રયણા ાથેમ ના ખફૂ 
વાયા અભબપ્રામો ભળ્મા. આલનાય લયભાાં ણ આણે વૌ વાથે ભી ગજુયાતના તળક્ષણને એક નલી 
ઉંચાઈએ શોંચાડીશુાં.  

એતપ્રર ભાવ એટરે દ્રિતતમ વત્ર પનુયાલતયન અને યીક્ષાનો ભાવ. યીક્ષા તલળે રેખ ગત ભાવના 
અંકભાાં પ્રકાતળત કમો. તલદ્યાથીતભત્રો આ વૌ ખફૂ વાયા ભાકયવ રાલી આનુાં અને આની ળાાનુાં ગૌયલ 
લધાયો એ જ વયસ્લતી ભાતાના ચયણોભાાં પ્રાથયના. ભે ભાવનો અંક યીક્ષાના વભમગાા દયમ્માન થોડુાં 
લશરેા પ્રકાતળત કયીશુાં. 
        આ પસુ્તક અંગ ેઆના કોઈ નાલીડમ સચુન શોમ તો અભન ેજરૂય જણાલળો એ  અેક્ષા અન ે
મોગ્મ રાગ ેતો ઉમોગ જરૂયથી કયળો.....   આબાય ..... 
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          ગૌયલ ટેર                           નાદ્રશદ ભરગાયી 
           (ભ.તળક્ષક)                            (મખુ્મ તળક્ષક) 
     શ્રી યાબડા પ્રા. ળાા                   શ્રી ચાંદલાણા પ્રા. ળાા 
    તા. યાજુરા જી. અભયેરી              તા. ભાાંગયોર  જી. જુનાગઢ 
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૦૧   
જાણવા જેવ ું 
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જાણળા જેવ ું : દ નિયાિી પ્રાચીિ શાત અજાયબીઓ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૦૧. ગીઝાિો મષાિ નિરાનમડ : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૦૨. બેબીોિિાું ઝુતા બગીચા : 
 

 

 

 

 

 

 

 

દ નિયાિી પ્રાચીિ શાત અજાયબીઓિી મખૂ્ય નળેવતા એ ષતી કે આ પ્રાચીિ શાત 
અજાયબીઓિી યાદી ગ્રીક શેિાિનત એન્ટિિેિરે બિાળે અિે આ સ્થલો મોિાભાગે 
ગ્રીક શુંસ્કૃનતિો જયાું પ્રભાળ ષતો તેળા ભમૂધ્ય શાગરિી આશિાશિા નળસ્તારમાુંજ 
આળે ષતા. આ પ્રાચીિ શાત અજાયબીઓિી મખૂ્ય બાબતો નળે આિણે જાણીશ ું. 

ગીઝાનો ભશાન પયાપભડ  ફનાલનાય  ઇજીપ્શ્મન શતા. 

ઇ.વ. પલૂે ૨૫૮૪-૨૫૬૧ દયમ્માન આન ું ફાુંધકાભ થય ું 

શોલાન ું ભાનલાભાું આલે છે. ગીઝાનો ભશાન પયાપભડ  

પ્રાચિન ઇજીપ્શતના િોથા યાજલુંળી  પાયાઓશ (યાજા)ની કફય 
ભાટે ફાુંધલાભાું આલેર શતો. આ પયાપભડ શજ ું શમાત છે. 

 

ફેફીરોનનાું ઝુરતા ફગીિા  ફનાલનાય  ફેફીરોનીમન્વ 

શતા. ઇ .વ. પલૂે ૫૬૨ ભાું આ ફગીિાન ું ફાુંધકાભ થય ું શત  ું.  

આ ફહ ભાી ફગીિાઓ ૨૨ ભી.(૭૫ પીટ) ઊંિા શતા , તેભાું 

તભાભ જગ્માએ ાણી શોંિાડલાની માુંપિકસ પલધા શતી.  તેના 

છાયાઓ ય ભોટા  વકૃ્ષ ઉગાડેર શતા.  નેબ િાુંદનઝય-૨ 

નાભના યાજાએ ોતાની ત્નન ભાટે ફુંધા વ્મા શતા. ઇ.વ. પલૂે 

૫૩૦ભાું ધયતીકુંના કાયણે ફેફીરોનનાું ઝુરતા ફગીિા નાળ 

ામ્મા શતા. 
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૦૩. ઓલમ્પિયાન ું ઝીયશન ું પ  તળુ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

૦૪. આિેનમશન ું દેળલ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૦૫. મોઝોશ િી કબર : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ઓચરમ્મ્માન ું ઝીમવન ું પ તળુ  ગ્રીકો દ્વાયા ફનાલલાભાું 

આવ્ય ું શત  ું. ઇ.વ. પલૂે ૪૫૬ થી ૪૩૫ દયમ્માન  ફાુંધકાભ 

થય ું શત  ું.  આ ફાલલ ું ૧૨ ભી.(૪૦ પીટ)  ઊંચ  શત  ું.  ૫ભી 

અથલા તો ૬ઠ્ઠી વદી ભાું આગ અથલા તો ધયતીકુંના 

કાયણ ેઆ પ તળુું નાળ ામ્ય ું શોલાન ું અન ભાન છે. 

આટેપભવન ું દેલ  રીડીમન્વ, ળીમન્વ (પ્રાચિન ગ્રીકો)  દ્વાયા 
ફનાલલાભાું આવ્ય ું શત  ું. ઇ.વ. પલૂે ૫૫૦ભાું તેન  ું ફાુંધકાભ થય ું 
શત  ું. ગ્રીક દેલી આટેપભવના ભાનભાું ફનાલલાભાું  આવ્ય ું શત  ું. 
૧૨૦ લે આન ું ફાુંધકાભ પરૂું થમેર  શત  ું, જે આગને કાયણે 
નાળ ાભતા ભશાન  પવકુંદય દ્વાયા પયીથી પનભાાણ કયલાભાું  
આવ્ય ું શત  ું . ઇ.વ. પલૂે ૩૫૬ ભાું આગના કાયણે આટેપભવન ું 
દેલ નાળ ામ્ય ું શત  ું. 

 

ભોઝોરવ ની કફય ળીમન્વ (પ્રાચિન ગ્રીકો) દ્વાયા ફનાલલાભાું 
આલી શતી. ઇ.વ. પલૂે ૩૫૧ભાું તેન  ું ફાુંધકાભ થય ું શત  ું. આ 
કફય અંદાજે ૪૫ ભી.(૧૩૫ પીટ)  ઉંિી શતી. િાયે તયપ સ ુંદય 
પળલ્ાકૃપતઓ ધયાલતી આ કફય 'ભોઝોરવ'નાભના પળિમન 
વયદાય ભાટે ફનાલલાભાું  આલી શતી . ઇ.વ. ૧૪૯૪ ભાું 
ધયતીકુંનાું કાયણે આ કફય જર્જયીત થઇ શતી. નમાયફાદ ધભા 
ય ધ્ધભાું વુંપણૂા નાળ ાભરે. 
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૦૬. રષોડ્શન ું બાળલ ું : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

૦૭. એેકઝાુંડ્રીયાિી દીળાદાુંડી : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

યશોડ્વન ું ફાલલ ું ગ્રીકો દ્વાયા ફનાલલાભાું આવ્ય ું શત  ું. 

ઇ.વ. પલૂે ૨૯૨ થી ૨૮૦ભાું તેન  ું ફાુંધકાભ થય ું શત  ું. 

આ ફાલલ ું ૩૫ ભી.  (૧૧૦ પીટ) ઉંચ  શત  ું.  આ 

કદાલય ફાલલ ું   ગ્રીકસમૂાદેલતા  શચેરઓવન ું શત  .  

ઇ.વ.પ.ૂ ૨૨૬ ભાું ધયતીકુંનાું કાયણ ેઆ ફાલલ ું 

જર્જયીત થય ું શત  ું. નમાયફાદ ઇ.વ.પ.ૂ ૬૫૪ ભાું આ 

ફાલરાનાું બુંગાયનો ણ  નાળ કયલાભાું આવ્મો 

શતો. 

 

એરેકઝાુંડ્રીમાની દીલાદાુંડી ટોરેભીક ઇજીપ્શતો  દ્વાયા 

ફનાલલાભાું આલી શતી. ઇ.વ. પલૂે ૨૮૦ભાું તેન  ું 

ફાુંધકાભ થય ું શત  ું. આ દીલાદાુંડી ૧૧૫ થી ૧૩૫ 

ભી. (૩૮૩-૪૪૦ પીટ)  ઉંિી શતી. આ ફાુંધકાભ 

કેટરીમે વદીઓ સ ધી દ પનમાન ું વૌથી ઉંચ  ફાુંધકાભ 

ગણાત   શત  ું.  ઇ.વ. ૧૩૦૩થી ૧૪૦૮ દયમ્માન 

ધયતીકુંનાું કાયણે આ ફાલલ ું જર્જયીત થઇ નાળ 

ામ્ય ું શત  ું. 
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કેલને્ડર કોલમ 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

01/04/2017 નનળાર  બાશભા બાશભાન ું આયોજન  

08/04/2017 નનળાર  બાશભા બાશભાન ું આયોજન  

15/03/2017 નનળાર  રીક્ષા આયોજન  રીક્ષાક્ષી આયોજન અને બેઠક વ્યળસ્થા  

17/04/2017 શોમળાર  ળાનવિક રીક્ષા તા. ૧૭/૦૪/૧૭ થી ળાનવિક રીક્ષા રૂ 

29/04/2017 નનળાર  RESULT DAY ળાનવિક રીક્ષા રીણામ જાષરે  

   www.edushareworld.in 

 

એપ્રિલ– ૨૦૧૭  
રનળ શોમ મુંગલ બ ધ ગ રૂ શ ક્ર નન 

30 
Holiday 

Sunday 
     

1 
બાશભા    

2 
Holiday 

Sunday 

3 
Regular 

Class 

4 
Regular 

Class 

5 
રામ નળમી 

   

6 
Regular 

Class 

7  
નળશ્વ આરોગ્ય  

દદન 

8 
બાશભા    

9 
Holiday 

Sunday 

10  
જલ- 

શુંાધન દદન 

11  
Regular 

Class 

12  
Regular 

Class 

13  
 ષીદ દદન 

14   
 ડો.બાબા શાષબે 
આંબડેકર જયુંતી  

15 
રીક્ષાક્ષી 
આયોજન 

16 
Holiday 

Sunday 

17   
Annual 

Exam  

18   
Annual 

Exam 

19   
Annual 

Exam 

20   
Annual 

Exam 

21   
Annual 

Exam 

22 
નળશ્વ ધરતી 

દદન     

23 
Holiday 

Sunday 

24  
મદષા 

અનધકાર દદન 

25 
Regular 

Class 

26 
Regular 

Class 

27  
Regular 

Class 

28  
રશ રામ  
જયુંતી 

29 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ એપ્રિર એપ્રિર ફૂર દદવસ ૧૬ એપ્રિર નદંરાર ફોસ 

૨ એપ્રિર કૃષ્ણકુભાયપ્રસિંહ ગોદહર ૧૭ એપ્રિર ગીત શેઠી 
૩ એપ્રિર સાભ ભાણેકશા ૧૮ એપ્રિર ડૉ. ઘોંડો કેશવ કવે 

૪ એપ્રિર ભાખણરાર ચતવેુદી ૧૯ એપ્રિર ભહાત્ભા હંસયાજ 

૫ એપ્રિર જગજીવનયાભ ૨૦ એપ્રિર ચદં્રફરી પ્રસિંહ 

૬ એપ્રિર ન્નારાર ટેર ૨૧ એપ્રિર બાયતીમ પ્રસપ્રવર સેવા દદવસ 

૭ એપ્રિર પ્રવશ્વ સ્વાસ્્મ દદવસ ૨૨ એપ્રિર પ્રવશ્વ પ ૃ્ વી દદવસ 

૮ એપ્રિર કોપી અન્નાન   ૨૩ એપ્રિર પ્રવશ્વ પસુ્તક અને કોીયાઈટ દદવસ  

૯ એપ્રિર યાહુર સાકંૃત્મામન ૨૪ એપ્રિર સચચન તેંડુરકય 

૧૦ એપ્રિર ભોયાયજી દેસાઈ ૨૫ એપ્રિર પ્રવશ્વ ભેરેદયમા દદવસ 

૧૧ એપ્રિર કસ્તયુફા ગાધંી ૨૬ એપ્રિર દંડત ગરુુદત્ત પ્રવદ્યાથી 
૧૨ એપ્રિર સપુ્રભત્રા ભહાજન ૨૭ એપ્રિર ભચણબાઈ દેસાઈ 

૧૩ એપ્રિર જચરમાવંારા ફાગ હત્માકાડં ૨૮ એપ્રિર પ્રવનામક કૃષ્ણ ગોકાક 

૧૪ એપ્રિર ડૉ.બીભયાવ આંફેડકય ૨૯ એપ્રિર આંતયયાષ્રીમ નતૃ્મ દદવસ 

૧૫ એપ્રિર સલુ્તાનખાન ૩૦ એપ્રિર પાપ્રતભા ફીફી 
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૦૧  એપ્રિ  એપ્રિર ફૂર દદલવ 
 

             આજે  તભને કઈ   આશ્ચમયજનક લાત વાાંબલા  
ભે કે કઈ તભને આકસ્મભક ફરાલે અથલા કઈ પન ય  
અણધામાાં જ  વભાચાય  ભે ત વાચલજ. એ  વભાચાય  
તભને  ઉલ્લ ુ ફનાલલા ભાટે ણ શઈ ળકે છે.  કાયણકે,  
આજે ૦૧ એપ્રિર એટરે એપ્રિરફૂર ડે છે. આણે વો શોંળે  
શોંળે એકફીજાની વાથે યમજૂ કયીને આ દદલવન આનાંદ ભાણીએ છીએ ણ ક્યાયેક 
એલ વલાર થમ ખય કે પ્રલશ્વભાાં આ યમજૂી યાંયાની ળરૂઆત ક્યાયે અને કેલી 
યીતે થઈ ? ત ચાર આણે એપ્રિરફૂર દદલવનાાં ઈપ્રતશાવ પ્રલળે જાણીએ. 
એપ્રિરફૂર દદલવની ઉજલણી ફ્રાન્વભાાં થઈ શલાની એક ભાન્મતા છે. લો શરેા 
જૂલરમન કેરેન્ડય િચલરત શત.ુ જે થડુાં રાાંબ ુશલાનુાં ભનાત ુાં શત ુાં. ઈ.વ.૧૫૪૮ ની 
વારભાાં  ગે્રગયી તેયભાએ આખા લયની નલેવયથી ગણતયી કયીને તેને લધ ુ
વામન્ટીપીક યીતે યજૂ કયલાનુાં બગીયથ કામય શાથ ધયુાં. ઈ.વ.૧૫૮૫ ની વારભાાં 
ફ્રાન્વભાાં ચાલ્વય નલભાના ળાવનકાભાાં ગે્રગદયમન કેરેન્ડય અનાલલાન પ્રનણયમ 
થમ. તે ભાટેન પતલ જાશયે કયલાભાાં આવ્મ. નવુાં લય ૦૧ એપ્રિરના યજ ઉજલાત ુાં 
શત.ુ શરેાના લોભાાં આજની જેભ વશ્મર ભીદડમા ન શલાને કાયણે આ પતલાની 
જાણ વભગ્ર ફ્રાન્વભાાં થતા થતા ત લો લીતી ગમા. શલે જે રકને આ વભાચાય 
ભળ્મા ન શતા તે ત ૦૧ એપ્રિરે જ નવુાં લય ભનાલતા શતા. 

જે રક જૂના જૂલરમન કેરેન્ડય અનવુાય ૦૧ એપ્રિરે નલા લયની ઉજલણી 
કયતા શતા તેભને લખડલાની ળરૂઆત થઈ. ધીભે ધીભે આલા રકની ભજાક ળરૂ 
થઈ. જે રક નવુાં લય ઉજલતા તેભની ખફૂ શાાંવી ઉડાલલાનુાં ળરૂ થયુાં. આ યીતે 
આજના એપ્રિર ફૂર દદલવન ામ નાંખામ.  
 
 

* * * 
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૦૨ એપ્રિ  કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશ ગદશર 
 

           બાલનગય  યાજ્મના  અંપ્રતભ યાજલી  
કૃષ્ણ કુભાય પ્રવિંશજીન જન્ભ ૧૯ ભ,ે ૧૯૧૨ ના યજ  
બાલનગયભાાં થમ શત. કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજી ભશાયાજા  
બાલપ્રવિંશ  (દિપ્રતમ)  ના જમેષ્ઠ  તુ્ર અને  તેભની  
ગાદીના  લાયવ શતા.  કૃષ્ણકુભાય પ્રવિંશજી એ તેભના  
પ્રતાના અલવાન ફાદ ઈ.વ.૧૯૧૯ ભાાં ભાત્ર ૦૭ લયની લમના  
શતા ત્માયે ગાદી વાંબાી શતી. ફાય તેય લયની ઉંભયે બાલનગય આલેરા ગાાંધીજી 
વાથે કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજીની મરુાકાત મજાઈ શતી, જેભનાથી તેઓ ઘણા િબાપ્રલત 
થમા શતા. કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજી એ યાજકટની યાજકુભાય કૉરેજભાાં અભ્માવ કમાય છી 
કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજીને ઈંગ્રેન્ડભાાં અભ્માવ અથે મકૂલાભાાં આવ્મા શતા.  
કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજી એ તેભના પ્રતા અને દાદા દ્વાયા ળરૂ કયામેરા સધુાયાના કામો જેલાાં 
કે યાજ્મભાાં લેયા લસરૂાતની દ્ધપ્રતભાાં સધુાયા, ગ્રાભાંચામતની અને બાલનગય 
યાજ્મની ધાયાવબાની યચના લગેયે કામો આગ ધાવ્મા. કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજીના 
િગપ્રતભમ ળાવનને રીધે એભને ઈ.વ.૧૯૩૮ ના લયભાાં KCSI  ના ઈલ્કાફથી 
નલાજલાભાાં આવ્મા શતા. ઈ.વ.૧૯૪૮ ભાાં કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજી ભિાવના િથભ બાયતીમ 
યાજ્માર ફનલાનુાં ફહુભાન ભેવ્યુાં. એજ લે એભને યમર બાયતીમ નોકાદના 
ભાનદ કભાન્ડય ણ ફનાલામા. લય ૨૦૧૨ થી બાલનગય યપુ્રનલપ્રવિટી શલે ભશાયાજા 
કૃષ્ણકુભાયપ્રવિંશજી બાલનગય યપુ્રનલપ્રવિટી તયીકે ઓખામ છે.  

બાલનગયભાાં આલેરા નાંદકુાંલયફા ક્ષપ્રત્રમ કન્મા પ્રલદ્યારમના િમખુ તયીકે ણ 
તેભણે કામય કયેલુાં છે. ૦૨ એપ્રિર, ૧૯૬૫ ના દદલવે ૫૨ લયની ઉંભયે અને ૪૬ 
લયનાાં ળાવનકા છી એભનુાં બાલનગયભાાં જ અલવાન થયુાં. 
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૦૩ એપ્રિ  વાભ ભાણેકળા 
 

               બાયતીમ વૈન્મના ભપૂ્રભદના ભતૂલૂય લડા  
જનયર વાભ શયભવજી પાભની  જભળેદજી  ભાણેકળાન  
જન્ભ ૦૩  એપ્રિર, ૧૯૧૪ ના  યજ અમતૃવયભાાં  થમ  
શત. તેભણે  અમતૃવયભાાં િાયાંલબક  પ્રળક્ષણ ભેવ્મા ફાદ  
નૈનીતારની ળેયવડુ કૉરેજભાાં પ્રળક્ષણ ભેવ્યુાં શત.ુ 

        દેશયાદુનભાાં આલેર પ્રભરીટયી અકાદભીની િથભ ફેચભાાં વાંદ 
કયામેરા ૪૦ પ્રલદ્યાથીઓ ૈકી ભાણેકળા એક શતા. ભાણેકળાન ગજુયાતી ઉયાાંત 
ાંજાફી,શુ્ત,ગખાયરી,દશિંદી અને અંગે્રજી બાાઓ ઉય એભનુાં વારુાં િભતુ્લ શત.ુ 
ઈ.વ.૧૯૩૪ ભાાં કપ્રભળન્ડ ઓદપવય ફન્મા ફાદ કેપ્ટન ફન્મા. ઈ.વ.૧૯૪૨ ભાાં જાાને 
મ્માનભાય ય આક્રભણ કયુાં ત્માયે તેભણે અવાધાયણ ળોમયન દયચમ કયાલી ઘામર 
થલાનુાં વાંદ કયુાં.  એ વભમે અંગે્રજી વેનાપ્રતએ તેભના ફચલાની આળા છડી દીધી 
શતી. તેભનુાં ભયણત્તય ફહુભાન કયલાને ફદરે શમાતીભાાં જ ફહુભાન કયલાની 
બાલનાથી િેયાઈને ૧૭ભી દડપ્રલઝનના કભાન્ડય ભેજય જનયર શલાને યદુ્ધભપૂ્રભ ય 
તાન પ્રભલરટયીક્રવ ભાણેકળાના ળાક ય રગાડી દીધ.  ઈ.વ.૧૯૬૯ ભાાં તેભને 
વેનાધ્મક્ષ તયીકે પ્રનભણુાંક કયલાભાાં આલી. ઈ.વ.૧૯૭૧ ભાાં ફાાંગ્રાદેળના વર્જન લૂે 
ઈ.વ.૧૯૭૧ ભાાં લૂય ાદકમતાનભાાં ાદકમતાનની રશ્કય વાથે ૧૨ દદલવનુાં યદુ્ધ 
ખેરીને તેભણે બાયતને પ્રલજમી ફનાવ્યુાં.  

  ઈ.વ.૧૯૬૭ ભાાં ‘દ્મભૂણ’ ઈ.વ.૧૯૭૨ ભાાં ‘દ્મપ્રલભુણ’ ન લખતાફ અને 
ઈ.વ.૧૯૭૦ ભાાં અભેદયકન એલડય એ ઈ.વ. ૧૯૭૯ ભાાં ‘ળસ્તતદ ઓલ નેા’ 
એલડય ભળ્મ શત. ૨૭ જૂન,૨૦૦૮ ના યજ વાભ ભાણેકળાનુાં પ્રનધન થયુાં શત.ુ 
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૦૪ એપ્રિ  ભાખણરાર ચતલેુદી 
 

          દશન્દી જગતના કપ્રલ, ત્રકાય ભાખણરાર  

ચતલુેદીન  જન્ભ  ૦૪  એપ્રિર, ૧૮૮૯ ના યજ  

ભધ્મિદેળના ફાલઈ ગાભભાાં થમ શત. િાથપ્રભક  

પ્રળક્ષણ ણૂય કમાય ફાદ તેભણે ઘયે જ વાંમકૃતનુાં પ્રળક્ષણ  

ભેવ્યુાં. ઈ.વ.૧૯૧૩ ભાાં ભાખણરાર ચતલુેદીએ િબા  

પ્રત્રકાનુાં વ ાંાદનનુાં આયાંબ કમો. ઈ.વ.૧૯૧૮ ભાાં તેભણે ‘કૃષ્ણાજુ યન યદુ્ધ’ 
નાભની નાટકની યચના કયી શતી. ગણેળ ળાંકય પ્રલદ્યાથીના વાંકયભાાં 
આલતાાં તેઓ મલતાંત્રતા આંદરનભાાં ણ જડામા શતા. ૧૨ ભે,૧૯૨૧ ના 
યજ આંદરનભાાં જડાલાને કાયણે ભાખણરાર ચતલુેદીની ધયકડ થઈ 
અને ઈ.વ.૧૯૨૨ ભા ગણેળ ળાંકય પ્રલદ્યાથીની ધયકડ ફાદ ‘િતા’ ન ુ
વાંાદકીમ કામયબાય વાંબાળ્યુાં.  

ઈ.વ.૧૯૪૩ ભાાં દશન્દી વાદશત્મ વાંભેરનના અધ્મક્ષ થમા. 
ચતલુેદીજીની અનેક યચનાઓભાાં ‘કૃષ્ણાજુ યન યદુ્ધ’ , ‘દશભદકયીટીની’ , 
‘વાદશત્મ દેલતા’, ‘વભયણ’, લગેયે છે. દશન્દી વાદશત્મ ક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ વેલા 
આલા ફદર ભાખણરાર ચતલુેદીને ઈ.વ.૧૯૪૯ ભાાં વાદશત્મ અકાદભી 
યુમકાય આલાભાાં આવ્મ શત.  મલતાંત્રતા વેનાની ભાખણરાર 
ચતલુેદીન ુઅલવાન ઈ.વ.૧૯૬૮ ભાાં થયુાં શત.ુ 
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૦૫ એપ્રિ  જગજીલનયાભ 
 

      આધપુ્રનક બાયતીમ યાજનીપ્રતના ભશાન રુુ  

કે જેભને  ‘ફાબજુી’  તયીકે ઓખલાભાાં  આલતા  

એલા  જગજીલનયાભન  જન્ભ ૦૫ એપ્રિરના યજ  

લફશાયના ચાંદલા ગાભભાાં થમ શત. મનાતક કરકત્તા  

યપુ્રનલપ્રવિટીભાાં ણૂય કમાય ફાદ જગજીલનયાભ તે વભમે ભશાત્ભા ગાાંધીજીના 
નેતતૃ્લભાાં આઝાદીની રડતભાાં જડામા. ભશાત્ભા ગાાંધીજીના પ્રલશ્વાસ ુ
ગણાતા જગજીલનયાભ ઈ.વ.૧૯૩૬ ભાાં ૨૮ લયની લમે લફશાય 
પ્રલધાનવબાના વદમમ તયીકે ચુાંટામા.  

ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ ૦૯ ઓગમટ,૧૯૪૨ ના યજ મુાંફઈથી ળરૂ કયેર  
‘બાયત છડ આંદરનભાાં’ જગજીલનયાભ મખુ્મ શતા. લફશાયભાાં 
આંદરનને લધ ુતેજ ગપ્રતએ ચાલ ુકયલાના િમત્ન કયતા જ  તેભની 
ધયકડ કયલાભાાં આલી. ઈ.વ.૧૯૪૬ ભાાં  ાંદડત જલાશયરાર નશરુેની 
વયકાયભાાં તેભને મથાન ભળ્યુાં અને આઝાદી ફાદ તેભની  શ્રભભાંત્રી તયીકે 
પ્રનભણુાંક કયલાભાાં આલી તેભજ ત્રીવ લય સધુી તેઓ ભાંત્રીભાંડભાાં યહ્યા. 
જગજીલનયાભ એ વાભાજજક કામયકતાય, કેલફનેટ ભાંત્રીના રૂે દેળની વેલા 
કયલા તેભનુાં જીલન વભપ્રિત કયી દીધુાં શત.ુ   

૨૩ ભાચય,૧૯૭૭ થી ૨૨ ઓગમટ,૧૯૭૯ સધુી તેઓ બાયતના નામફ 
લડાિધાન દ ય યહ્યા શતા. બાયતીમ વભાજ અને યાજનીપ્રતભાાં દલરત 
લગયના ભવીશાનુાં ૦૬ જુરાઈ,૧૯૮૬ ના યજ ૭૮ લયની લમે પ્રનધન થયુાં.   
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૦૬ એપ્રિ  ન્નારાર ટેર 
 

              ગજુયાતી  બાાના  ભશાન વાદશત્મકાય 

ન્નારાર નાનારાર ટેરન જન્ભ ૦૭ ભે,૧૯૧૨ના 
યજ  યાજમથાનના  ભાાંડરી  ગાભભાાં  થમ શત. 
ન્નારાર ટેરે રેખનકામયની ળરૂઆત ‘ળેઠની ળાયદા’  

લાતાય દ્વાયા કયી શતી. તેભને ‘વાદશત્મ જગતના ચભત્કાય’, ‘જાનદી 
નલરકથાના વર્જક તયીકે ઓખામ છે.  ભાનલીની બલાઈ નલરકથાને 
અનરુૂ આરેખામેરી બાગ્મના બેરુાં નલરકથાભાાં દુષ્કાભાાંથી  ઉભુાં થત ુાં 
ગ્રાભજીલન અને કાળુ અને યાજુની િણમકથા આરેખેરી છે. 

 સુાંદયભે ન્નારાર ટેર ભાટે કહ્ુાં છે : બીંત પાડીને ઉગ્મ ી. 
ભાનલીની બલાઈ ઈ.વ.૧૯૯૪ ભાાં દપલ્ભ ફની શતી. તેભના દ્વાયા યલચત 
નલરકથાભાાં લાભણાાં, ભેર જીલ,ભાનલીની બલાઈ, બાાંગ્માના બેરુાં, 
ભીણ ભાટીના ભાનલી,કાંકુ, નવુાં રશી લગેયે નલરકથાન વભાલેળ થામ 
છે.  ઈ.વ.૧૯૮૫ ભાાં ભાનલીની બલાઈ ભાટે જ્ઞાનીઠ યુમકાય ભળ્મ 
શત. તેભાાં ઈ.વ.૧૯૦૦ ન છપ્નીમ દુકાનુાં લણયન છે. આ નલરકથા 
અંગે્રજી વદશત ૧૦ બાાભાાં રૂાાંતય થઈ છે. 

બાયતીમ વાદશત્મભાાં પ્રલપ્રળષ્ટ મગદાન આલા ફદર ન્નારાર 
ટેરને ઈ.વ.૧૯૫૦ ભાાં યણજીતયાભ યુમકાય’ અને ઈ.વ.૧૯૮૫ ભાાં 
‘જ્ઞાનીઠ યુમકાય’ થી વમ્ભાપ્રનત કયલાભાાં આવ્મા શતા. ૦૫ 
એપ્રિર,૧૯૮૯ ના યજ ન્નારાર ટેરનુાં દેશાલવાન થયુાં શત.ુ 
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૦૭ એપ્રિ  પ્રલશ્વ મલામ્મ દદલવ 
 

              પ્રલશ્વ  મલામ્મ  વાંગઠન (WHO)  દ્વાયા  

૦૭ એપ્રિરના દદલવને પ્રલશ્વ મલામ્મ દદલવ જાશયે  

કયલાભાાં આલે છે. દય લે લૈપ્રશ્વક મલામ્મની વમશૂ  

લચિંતાના  બાગરૂે  એક જુદા  જ  પ્રલમને  િમતતુ  

કયલાભાાં આલે છે. પ્રલશ્વ મલામ્મ દદલવ ઉજલલાની  

ળરૂઆત ઈ.વ.૧૯૫૦ થી થઈ. ૦૭ એપ્રિર,૧૯૪૮ ભાાં WHO ની મથાના 
થઈ. WHO ની િથભ પ્રલશ્વ મલામ્મ વબા મજાઈ, જેભાાં ૦૭ એપ્રિર એ દય 
લે પ્રલશ્વ મલામ્મ દદલવ ઉજલલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આવ્યુાં. 
પ્રળશ્વ સ્ળાસ્્ય શગંઠન પ્રળે :  

વાંયતુત યાષ્ર વાંઘની એક અન્મ વશમગી વાંમથા ન રૂે પ્રલશ્વના ૧૯૩ 
દેળએ વાથે ભી સ્મલત્ઝયરેન્ડન જીનીલાભાાં પ્રલશ્વ મલામ્મ વાંગઠન 
વાંમથાની મથાના કયી. જેન મખુ્મ ઉદે્દળ પ્રલશ્વના રકને મલામ્મ િત્મે 
જાગપૃ્રત રાલલાન છે.  પ્રલશ્વ મલામ્મ વાંગઠન અનવુાય ળાયીદયક, ભાનપ્રવક 
અને વાભાજજક રૂે ણૂય મલમથ શવુાં એજ ભાનલ મલામ્મની દયબાા છે.  

રકની કથતી જતી જીલનળૈરીને કાયણે ફીભાયીઓ ણ લધી યશી છે. 
મલામ્મને રઈને આજે વ્મસ્તતએ તે લધ ુજાગતૃ થલાની જરૂય છે. 
આલ, પ્રલશ્વ મલામ્મ દદલવ પ્રનપ્રભત્તે આલનાયા દદલવભાાં, આલનાયા 
લોભાાં અને વભગ્ર જીલન દયમ્માન આણુાં મલામ્મ તાંદુયમત યશ ેતે ભાટે 
કેટરાાંક વાંકલ્ કયીએ.... 

* * * 
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૦૮ એપ્રિ  કપી અન્નાન 
 

        વાંયતુત યાષ્ર વાંઘના વાતભાાં ભશાવલચલ  
તયીકે વેલા આી એલા કપી અન્નાનન જન્ભ 

૦૮ એપ્રિર, ૧૯૩૮ ના યજ  ધાનાભાાં  થમ  

શત. િાથપ્રભક  પ્રળક્ષણ  ણૂય કમાય ફાદ તેઓ  

અભેદયકા ઉચ્ચ અભ્માવ અથે ગમા. અથયળાસ્ત્ર પ્રલમભાાં મનાતક 
ણૂય કમાય ફાદ એભ.આઈ.ટી કૉરેજભાાં ભેનેજભેન્ટભાાં  એભ.એવ 
દલી િાપ્ત કયી. ઈ.વ.૧૯૬૨ ભાાં કપી અન્નાન એ વાંયતુત 
યાષ્રની વાંમથા પ્રલશ્વ મલામ્મ વાંગઠનભાાં ફજેટ અપ્રધકાયી તયીકે 
કામય ળરૂ કયુાં.  ળાાંપ્રત અલબમાનભાાં તેઓ વશામક ભશાવલચલ તયીકે 
યશી ચકૂ્યા શતા.  

૦૧ જાન્યઆુયી,૧૯૯૭ થી ૩૧ દડવેમ્ફય,૨૦૦૬ સધુી તેઓ 
વાંયતુત યાષ્રના ભશાવલચલ યહ્યા. લય ૨૦૦૧ ભાાં તેભણે નફેર 
ળાાંપ્રત યુમકાય એનામત કયલાભાાં આવ્મ.  
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૦૯ એપ્રિ  યાહરુ વાાંકૃત્મામન 
 

        દશિંદી માત્રા વાદશત્મના જનક તયીકે જાણીતા  
યાહરુ વાાંકૃત્મામનન  જન્ભ ૦૯ એપ્રિર, ૧૮૯૩ ના  
યજ  ઉત્તયિદેળના  ન્દશા  ગાભભાાં થમ  શત.  
ઈ.વ.૧૯૩૦ ભાાં રાંકાભાાં ફોદ્ધ શલાને કાયણ ેતેભનુાં  
નાભ યાહરુ ડ્ુાં.તેભનુાં અન્મ નાભ કેદાયનાથ ાાંડે  
અને દાભદય મલાભી છે. ગશૃત્માગ કમાય ફાદ તેભણ ેલાયાણવીની માત્રા કયી.  
લાયાણવીભાાં વાંમકૃતન અભ્માવ કમો. યાહરુ વાાંકૃત્મામન એ ીદડતની વેલા 
કયલા રાગ્મા અને મલતાંત્રતા આંદરનભાાં વત્માગ્રશભાાં બાગ રીધ અને જેરની 
વજા થઈ. યાહરુ વાાંકૃત્મામન એ રાંકાન ૧૯ ભાવન િલાવ કમો. પ્રતબ્ફટેભાાં 
વલા લય યહ્યા અને રાંકાની દિપ્રતમ લાય માત્રા કયી.  

 યાહરુ વાાંકૃત્મામન એ અનેક દેળની માત્રા કયી. ખતેભજુયના 
આંદરનભાાં તેભણ ેઈ.વ.૧૯૩૮ થી ઈ.વ.૧૯૪૪ સધુી બાગ રીધ.  તેભણ ે
પ્રલલબન્ન પ્રલમભાાં ૧૫૦ થી લધ ુગ્રાંથની યચના કયી છે. જેભાાંથી ૧૨૯ જેટરા 
ગ્રાંથ િકાપ્રળત થમા છે. ઈ.વ.૧૯૪૨ ના બાયત છડ આંદરન વભમે મલાભી 
વશજાનાંદ વયમલતી દ્વાયા િકાપ્રળત વાપ્તાદશક ત્ર ‘હુાંકાય’ ભા તેભણ ેવાંાદક 
તયીકે યહ્યા.  યાહરુ વાાંકૃત્મામનને ઈ.વ.૧૯૫૮ ભા ‘વાદશત્મ અકાદભી યુમકાય’ 
અને ઈ.વ.૧૯૬૩ ભા બાયત વયકાય દ્વાયા ‘દ્મભૂણ’ યુમકાયથી વમ્ભાપ્રનત 
કયલાભાાં આવ્મા શતા. ૭૦ લયની ઉંભયે ૧૪ એપ્રિર,૧૯૬૩ ના યજ દેશત્માગ 
કમો. 
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૧૦ એપ્રિ  ભયાયજી દેવાઈ 
 
              બાયતના ચથા  લડાિધાન  ભયાયજી દેવાઈન  

જન્ભ ૨૯ પેબ્રઆુયી,૧૮૯૬ ના યજ ગજુયાતના બદેરીભાાં થમ  

શત.  તેભના  પ્રતાજી  એક પ્રળક્ષક શતા અને તેઓ પ્રળષ્ટાચાય  

પ્રિમ શતા. ફાણથી યલુાની સધુી ભયાયજી દેવાઈએ તેભના  

પ્રતાજી ાવેથી ભશનેત અને વત્મનુાં ભશત્લ જાણ્ય ુશત.ુ  

ભયાયજી દેવાઈએ મુાંફઈની એરપીમટન કૉરેજભાાં પ્રળક્ષણ ભેવ્યુાં.  

ઈ.વ.૧૯૧૮ ભા પ્રલલ્વન કૉરેજભાાંથી મનાતકની દડગ્રી ભેવ્મા ફાદ તેભણે ડેપ્યટુી કરેકટય 
તયીકે અભદાલાદભા પ્રનભણુાંક થઈ. ભશાત્ભા ગાાંધીજીની આગેલાની શઠે બાયત જમાયે 
આઝાદીની રડત રડી યહ્ુાં શત ુત્માયે દાાંડી માત્રાથી િબાપ્રલત થઈને તેભણે વયકાયી નકયી 
છડી દીધી. 

      આઝાદીની રડત દયમ્માન ત્રણ લખત તેઓ જેરભાાં જઈ આવ્મા. ઈ.વ.૧૯૩૧ 
ભા તેઓ એક યાજકીમ ાટીના વભ્મ ફન્મા. ઈ.વ.૧૯૪૧ ભા ભશાત્ભા ગાાંધીજી દ્વાયા 
આમજજત વ્મસ્તતગત વત્માગ્રશના આંદરન દયમ્માન જેરભાાં ગમા અને પયી ઈ.વ. ૧૯૪૨ 
ભા ‘બાયત છડ’  આંદરન દયમ્માન ણ જેરભાાં ગમા. ઈ.વ.૧૯૪૫ ભા તેભને મતુત 
કયલાભાાં આવ્મા. યાજમ પ્રલધાનવબાની ચુાંટણી ફાદ તેઓ મુાંફઈના ભશસેરૂ અને ગશૃભાંત્રી 
ફન્મા. ઈ.વ.૧૯૫૨ ભા મુાંફઈ યાજ્મના મખુ્મભાંત્રી ફન્મા. ૨૪ ભાચય,૧૯૭૭ ન યજ તેઓ 
દેળના લડાિધાન ફન્મા અને તેભણે વપ નેતાની ભપૂ્રભકા બજલીને આકયા પ્રનણયમ રઈને 
જરૂયી લમતઓુના બાલ ઘટાડીને વાભાન્મ રકભાાં લધ ુરકપ્રિમ થમા. 

      ઈ.વ.૧૯૯૧ ભા ભયાયજી દેવાઈને બાયત યત્ન એલડયથી નલાજલાભાાં આવ્મા 
શતા. ાદકમતાને ભયાયજી દેવાઈને ‘તશયીક-એ-ાદકમતાન’ ન વલયશ્રષે્ઠ નાગદયક વમ્ભાન 
આપ્યુાં શત.ુચયખા અને સતુયને જીલનનુાં અંગ ભાનનાય ભયાયજી દેવાઈનુાં પ્રનધન ૧૦ 
એપ્રિર,૧૯૯૫ ના યજ થયુાં. 
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૧૧ એપ્રિ  કમતયુફા ગાાંધી 
 

         ભશાત્ભા ગાાંધીજીના ત્ની અને ‘ફા’ ના નાભથી  

જાણીતા કમતયુફા ગાાંધીન  જન્ભ ૧૧ એપ્રિર,૧૮૬૯ ભા 
યફાંદયભાાં થમ શત.  કમતયુફા  પ્રળલક્ષત ન શલા છતાાં  
તેભનુાં વ્મસ્તતત્લ  અને  ફોદ્ધદ્ધક  જ્ઞાન અવાભાન્મ શત.ુ  
કમતયુફાના ભાત્ર ૦૬ લયની લમે ભશનદાવ વાથે વગાઈ  
કયલાભાાં આલી. ૧૩ લયની લમે તેભના રગ્ન થમા. ગાાંધીજીએ રગ્ન ફાદ 
કમતયુફાને રખતા-લાચતા ળીખવ્યુાં.  ગાાંધીજી કશતેા કે જે રક ભાયા અને 
કમતયુફાના વાંકયભાાં આલતા તેઓ શાંભેળા ભાયી અેક્ષા કયતાાં કમતયુફા ઉય લધાયે 
શ્રદ્ધા યાખતા શતા.  

  કમતયુફા ઉંભયભાાં ગાાંધીજી કયતાાં છ ભદશના ભટા શતા. કમતયુફા ગાાંધીજીની 
વાથવાથ યાજકીમ ચલભાાં જડામેરાાં યહ્યા. તેઓ ઈ.વ.૧૮૯૭ ભા ગાાંધીજીની 
વાથે દલક્ષણ આદફ્રકા ગમા. ઈ.વ.૧૯૦૪ થી ઈ.વ.૧૯૧૪ દયમ્માન તેભણે ડફયન ાવે 
આલેર ‘પપ્રનતવ આશ્રભ’ ની િવપૃ્રત્તઓભાાં વશમગ આપ્મ શત. ઈ.વ.૧૯૧૫ ભા 
જમાયે ગાાંધીજી ગી ઉત્ાદન વાથે જડામેરા કાભદાય,ખેડતૂના ટેકાના 
આંદરનકયલા બાયત આવ્મા ત્માયે કમતયુફા ણ તેભના વશબાગી ફન્મા. કમતયુફા 
કાભદાયના ફાક અને સ્ત્રીઓને મલચ્છતા,પ્રળમત અને લાાંચન-રેખન 
ળીખલતા.બાયત છડ આંદરન દયમ્માન તેભની ધયકડ કયલાભાાં આલી અને એ 
જ યાતે તેભની તલફમત નાદુયમત થઈ.  

 ૨૨ પેબ્રઆુયી,૧૯૪૪ ના યજ કમતયુફાનુાં અલવાન થયુાં. તેભના અલવાન 
ફાદ યાષ્રએ ‘ભદશરા કલ્માણ’ નાભથી એક કયડ રૂપ્રમા એકત્ર કમાય અને ઈન્દયભાાં 
‘કમતયુફા ગાાંધી યાષ્રીમ મભાયક રમટ’ ની મથાના કયલાભાાં આલી. 
  
 

* * * 

21 PRERNA PATHEY APRIL



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૧૨ એપ્રિ  સપુ્રભત્રા ભશાજન 
 

        ૧૬ ભી રકવબાના અધ્મક્ષ તયીકે યશરેા  

સપુ્રભત્રા  ભશાજનન જન્ભ ૧૨ એપ્રિર, ૧૯૪૩ ના  

યજ  ભશાયાષ્રના  લચલનુભા  થમ  શત.  

સપુ્રભત્રા ભશાજને એભ.એ અને એર.એર.ફી.ની  

દડગ્રી ઇન્દય યપુ્રનલપ્રવિટીભાાંથી િાપ્ત કયી.  

વતત ૦૮ લખત વાાંવદ તયીકે ચ ૂાંટાઈ આલનાય સપુ્રભત્રા ભશાજન ૦૬ 
જૂન,૨૦૧૪ ના યજ રકવબાના નલા અધ્મક્ષ ફન્મા. ઈ.વ.૧૯૯૯ થી 
ઈ.વ.૨૦૦૪ સધુી તેઓ યાજ્મભાંત્રી તયીકે યહ્યા શતા.  

  સપુ્રભત્રા ભશાજનના મીકય તયીકે ચ ૂાંટામા ફાદ તે મીકયના દ 
ય લફયાજભાન થનાય ફીજા ભદશરા ફન્મા છે. ભદશરા કલ્માણ અને 
વાભાજજક સધુાયણાના ક્ષેત્રભાાં અનેક ભશત્લના કામો કમાાં શતા. યાજકીમ 
ક્ષેત્રની વાથવાથ વાાંમકૃપ્રતક વાંમથાઓભાાં ણ તેઓ વદક્રમ યહ્યા શતા. 
ભધ્મિદેળભાાં ભયાઠી અકાદભીભાાં લૂય અધ્મક્ષ તયીકે યશી ચકૂ્યા છે. 
  

 
 

 

 

 

* * * 

 

 

22 PRERNA PATHEY APRIL



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૧૩ એપ્રિ  જલરમાાંલારા ફાગ શત્માકાાંડ 
 
             ાંજાફના  અમતૃવયભા  આલેર સલુણય  ભાંદદય નજીકન  

નાનકડ ફગીચ જલરમાાંલારા ફાગ બાયતના મલતાંત્રતા વાંગ્રાભના  

ઈપ્રતશાવભાાં એક અનખ ુ મથાન ધયાલે છે.  ૧૩ એપ્રિર,૧૯૧૯ ના  
દદલવે  લિગેડીમય  જનયર  યેજીનલ્ડ ડામયના  નેતતૃ્લભાાં અંગે્રજી  

હુકુભતના વૈપ્રનકએ ગીઓ ચરાલીને પ્રનળસ્ત્ર, ળાાંત એલા અફાર- 

વદૃ્ધ અને ફાક  વદશત વેંકડ રક  ય ગીઓ ચરાલી  શતી.  

આ ગીફાયભાાં ઘણાાં રક ભામાય ગમા શતા અને શજાય રક ઘામર ણ થમા શતા. જ કઈ 
એક ઘટનાએ બાયતીમ મલતાંત્રતા વાંગ્રાભભાાં વોથી લધાયે િબાલ ાડય શત.  

૧૩ એપ્રિર,૧૯૧૯ ન દદલવ ફૈળાખીન દદલવ શત. ફૈળાખીના દદલવે આખા ાંજાફ અને 
આવાવના િદેળભાાં ખેડતૂ યપ્રલ ાક કાીને નલા લયની ખળુીઓ ભનાલતા શમ છે. ૧૩ એપ્રિર,૧૬૯૯ 
ના દદલવે ળીખના દવભા ગરુુ ગપ્રલિંદપ્રવિંશ ેખારવા ાંથની મથાના કયીને રકને અન્મામ અને અત્માચાય 
વાભે ભાથુાં ન ઝુકાલલાની શાકર કયી શતી. તેના કાયણે ાંજાફ અને આવાવના િદેળભાાં ફૈળાખી વોથી 
ભટ તશલેાય છે અને ળીખ તેને વામદુશક જન્ભદદલવના રૂભાાં ઉજલે છે. તે દદલવે ણ શજાયની વાંખ્માભાાં 
રક દૂયદૂયથી ખળુીઓ લશેંચલા આવ્મા શતા.  ઈ.વ.૧૮૫૭ ના િથભ મલતાંત્રતા વાંગ્રાભ અંગ્રેજનુાં 
દભનકાયી લરણ ળરૂ થઈ ચકૂ્ુાં શત ુાં. અંગ્રેજએ આઝાદી ભાટે ચારી યશરે આંદરન ય યક રગાલલા 
યરેટ એતટ કામદ અભરભાાં મકુ્ય. 
યરેટ એતટના કાા કામદા િભાણે, વયકાયને લધાયે અપ્રધકાય આલાભાાં આવ્મા શતા.  ગાાંધીજી એ વભમે 
આદફ્રકાથી બાયત આવ્મા શતા અને ધીભેધીભે તેભની રકપ્રિમતા લધી યશી શતી. ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ યરેટ 
એતટના પ્રલયધનુાં આશલાન કયુાં શત ુાં. આંદરન એપ્રિરના િથભ વપ્તાશભાાં તેના ચયભ ય શોંચ્યુાં શત ુાં. 
આળયે ૫ શજાય રક જરીમાાંલારા ફાગભાાં બેગા થમા શતા ત્માયે લિગેડીમય જનયર યેજીનલ્ડ ડામય ૯૦ 
લિદટળ વૈપ્રનક વાથે રઈને ત્માાં શોંચી ગમા શતા. તેભના ફધાાંના શાથભાાં ગીઓ બયેરી યામપર શતા. 
વૈપ્રનકએ ફાગને ઘયેીને કઈણ ચેતલણી આપ્મા લગય પ્રનળસ્ત્ર રક ય ગીફાય કયલાના ળરૂ કયી 
દીધા શતા. ૧૦ પ્રભપ્રનટભાાં કુર ૧૬૫૦ યાઉન્ડ ગીઓ પામય થઈ શતી. કેટરાાંક રક જીલ ફચાલલા ભાટે 
ભેદાનભાાં યશરેા એકભાત્ર કુલાભાાં કુદી ગમા, યાંત ુજતજતાભાાં તે કુલાભાાં રાળન ઢગર થમ શત. 
આ જધન્મ શત્માકાાંડની દુપ્રનમાબયભાાં આકયી ટીકા થઈ શતી. તેના દફાણભાાં ઈ.વ.૧૯૧૯ ના અંતભાાં 
ભાભરાની તાવ ભાટે શાંટય કપ્રભળનની પ્રનભણુાંક કયી શતી.જલરમાાંલારા ફાગ શત્માકાાંડ ફાદ ણ રકની 
આઝાદી ભાટેની ચાશત જઈને ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ ઈ.વ.૧૯૨૦ ભા અવશમગ આંદરનની ળરૂઆત કયી 
શતી. 
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૧૪ એપ્રિ  ડૉ. બીભયાલ આંફેડકય 
 
                    કામદાળાસ્ત્રી,  યાજનેતા,  ઇપ્રતશાવકાય અને અથયળાસ્ત્રી  
ડૉ. બીભયાલ યાભજી આંફેડકયન જન્ભ ૧૪ એપ્રિર,૧૮૯૧ ના યજ  
ભધ્મિદેળના ભહુભાાં  થમ શત.  એક ગયીફ  દયલાયભાાં  જન્ભેરા  

આંફેડકયે  બાયતની  લણયવ્મલમથાના નાભે  ઓખાતી  વાભાજજક  
બેદબાલની યાંયા પ્રલરુદ્ધ ઝુાંફેળ ચરાલી.તેઓ ફાફાવાશફે ના  
હુરાભણા નાભથી ણ જાણીતા છે. એલરપીન્વટન કૉરેજભાાં ઈ.વ.૧૯૧૨ ભાાં  
મનાતક ણૂય કયુાં. તેભણે બાયતભાાં ફોદ્ધ નુજઁાગયણ આંદરનની ળરૂઆત કયી. તેઓ બાયતીમ 
ફાંધાયણના ઘડલૈમા અને િથભ કામદાભાંત્રી શતા.  

ડૉ.આંફેડકય જીલન વાંઘયનુાં િપ્રતક છે. તે અનન્મ કદટના નેતા શતા જેભણે તાનુાં આખ ુ
જીલન બાયતનુાં કલ્માણ કયલાભાાં રગાડી દીધ.ુ તેભના વ્મસ્તતત્લભાાં મભયણ ળસ્તતની િખયતા, 
ઈભાનદાયી, વત્મતા, િઢતા, પ્રનમપ્રભતતાના દળયન થતા શતા. લડદયાના ભશાયાજા વમાજીયાલ 
ગામકલાડે બીભયાલના ભેઘાલી પ્રલદ્યાથીના નાતે પ્રળષ્મવપૃ્રત્ત આીને ઈ.વ.૧૯૧૩ ભાાં તેભને 
પ્રલદેળભાાં ઉચ્ચ પ્રળક્ષણ ભેલલા ભકરી દીધા. અભેદયકાભાાં કરાંલફમા પ્રલશ્વપ્રલદ્યારમભાાં યાજનીપ્રત 
પ્રલજ્ઞાન, વભાજળાસ્ત્ર,ભાનલપ્રલજ્ઞાનન ઊંડ અભ્માવ બીભયાલે કમો. બીભયાલ આંફેડકય વાતાયા 
ગાભના એક િાહ્મણ પ્રળક્ષકને ખફૂ ગમ્મા. તેઓ અત્માચાય અને રાાંચનના તીવ્ર તડકાભાાં ટુકડ 
લાદની જેભ બીભને ભાટે ભાાંન ારલની છામા ફની ગમા. બીભયાલે કહ્ુાં કે લગયશીન વભાજ 
યચતા શરેા વભાજને જાપ્રતપ્રલદશન કયલ ડળે.  

  ડૉ.બીભયાલ આંફેડકયને વલયવાંભપ્રતથી વાંપ્રલધાન વબાની િારૂ વપ્રભપ્રતના અધ્મક્ષ તયીકે 
વાંદ કયલાભાાં આવ્મા. ૦૩ ઓગમટ,૧૯૪૭ ,ભા બાયતની લચગાાની વયકાય યચાઈ. બાયતની 
લચગાાની વયકાયભાાં ડૉ.બીભયાલ આંફેડકય બાયતના િથભ કામદાિધાન ફન્મા. ૦૪ 
નલેમ્ફય,૧૯૪૮ ભા ડૉ. આંફેડકયે બાયતના ફાંધાયણને ફાંધાયણ વબાની ફશારી ભાટે યજૂ કયુાં. 
મખુ્મત્લે ફાંધાયણભાાં ૩૧૫ કરભ અને ૦૮ દયપ્રળષ્ટ શતા. ૨૬ નલેમ્ફય,૧૯૪૯ ભા બાયતની 
ફાંધાયણ વબાએ દેળનુાં ફાંધાયણ વાય કયુાં અને ૨૬ જાન્યઆુયી,૧૯૫૦ થી બાયતનુાં ફાંધાયણ 
અભરભાાં આવ્યુાં અને દેળ િજાવત્તાક ફન્મ. ૦૬ દડવેમ્ફય,૧૯૫૬ ભા ડૉ.બીભયાલ આંફેડકયનુાં 
અલવાન થયુાં. ઈ.વ.૧૯૯૮ ભા તેભને ‘અભેદયકન અકાદભી ઓપ આદટિમટ એલડય’ યુમકાય આી 
વમ્ભાન કયલાભાાં આવ્યુાં. 
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૧૫ એપ્રિ  સલુ્તાનખાન 
 

   બાયતના િપ્રવદ્ધ વાયાંગીલાદક અને ળાસ્ત્રીમ  

ગામક સલુ્તાનખાનન જન્ભ ૧૫ એપ્રિર, ૧૯૪૦ ના 
યજ   યાજમથાનના   જમયુ ળશયેભાાં  થમ  શત.  

બાયતભાાં  વાયાંગીને  નુૅજીપ્રલત   કયલાન   શ્રેમ  

સલુ્તાનખાનન છે. વાંગીતનુાં િાયાંલબક પ્રળક્ષણ તેભના  

પ્રતા ગરુાફખાન ાવેથી િાપ્ત કયુાં. ઉમતાદ સલુ્તાનખાન બાયતીમ 
વાંગીતક્ષેત્રે અનેક ભશાન વાંગીતકાય વાથે કામય કયી ચકૂ્યા છે. તેભની 
કરાથી રતા ભાંગેળકય, તફરાલાદક અલ્રા યતખા ખાન,ઝાકીય હવુૈન, 
લાાંવી લાદક શદયિવાદ ચયપ્રવમા તેભજ વાંતયૂલાદક ાંદડત પ્રળલકુભાય 
ળભાય ણ િબાપ્રલત કમાય. 

   ઉમતાદ સલુ્તાનખાન બાયતભાાં પરજુન વાંગીત વમશૂ તફરા 
ફીટના વદમમ તયીકે યહ્યા શતા. આ ઉયાાંત ાંદડત યપ્રલળાંકય અને 
િખ્માત ફેન્ડ ‘ધ ફીટલ્વ’ વાથે તેભણે આંતયયાષ્રીમ વાંગીત કામયક્રભભાાં 
બાગ રીધ શત.  ઉમતાદ સલુ્તાન ખાનને બાયત વયકાય દ્વાયા 
‘દ્મભૂણ’ તેભજ ફે લાય ‘વ ાંગીત નાટક અકાદભી યુમકાય’ અને 
ભશાયાષ્રના ‘મલણય દક યુમકાય’ થી નલાજલાભાાં આવ્મા છે. ઈ.વ. 
૧૯૯૮ ભા ‘અભેદયકન અકાદભી ઓપ આદટિમટ એલડય’ થી વમ્ભાપ્રનત 
કયલાભાાં આવ્મા શતા. વાયાંગીને પ્રલળે િપ્રવદ્ધદ્ધ અાલનાય ઉમતાદ 
સલુ્તાનખાનનુાં દેશાલવાન ૨૭ નલેમ્ફય, ૨૦૧૧ ના યજ થયુાં. 
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૧૬ એપ્રિ  નાંદરાર ફવ 
 

           બાયતના િપ્રવદ્ધ લચત્રકાય નાંદરાર ફવન  

જન્ભ ૦૩ દડવેમ્ફયના યજ લફશાયના મુાંગેય જજલ્રાભાાં  
થમ  શત. અભ્માવભાાં  તેઓ વપ ન  યહ્યા યાંત ુ 
લચત્રભાાં તેઓ ભામટય યહ્યા.  નાંદરારને  કરાળાાભાાં  
િલેળ ભેવ્મ અને ૦૫ લય સધુી લચત્રનુાં ઊંડાણલૂયક  
પ્રળક્ષણ ભેવ્યુાં. ઈ.વ. ૧૯૦૫ થી ઈ.વ.૧૯૧૦ સધુી કરકત્તાની વયકાયી આટય 
કૉરજેભાાં અલનીન્િનાથ ઠાકુયના ભાગયદળયન શઠે પ્રળક્ષણ ભેવ્યુાં. કરાક્ષતે્રે 
પ્રળક્ષણ ભેવ્મા ફાદ ળાાંપ્રતપ્રનકેતન કરાબલનભાાં અધ્માક તયીકે યહ્યા.  

    કરાક્ષતે્રની વાથવાથ નાંદરાર એ મલતાંત્રતા આંદરનભાાં ણ 
જડામા શતા. નાંદરાર ફવન વાંકય ાંદડત જલાશયરાર નશરુે વાથે થમ અને 
બાયતીમ વાંપ્રલધાનભાાં લચત્ર ફનાલલાની તક ભી. લચત્રભાાં મખુ્મત્લે બાયતીમ 
ઈપ્રતશાવની પ્રલકાવમાત્રા છે. ભશાત્ભા ગાાંધીજી વાથે અનેક તેઓ મલતાંત્રતા 
આંદરનભાાં નાંદરાર ફવ એ ભશત્લણૂય કામય કામય શતા.અનેક યપુ્રનલપ્રવિટી 
દ્વાયા નાંદરાર ફવને ડી.રીટની દલીથી વમ્ભાપ્રનત કમાય. ઈ.વ.૧૯૫૪ ભાાં 
બાયત વયકાય દ્વાયા ‘દ્મપ્રલભૂણ’ યુમકાયથી નલાજલાભાાં આવ્મા. ૧૬ એપ્રિર, 
૧૯૬૬ ન યજ નાંદરાર ફવે આ જગતભાાંથી પ્રલદામ રીધી. 
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૧૭ એપ્રિ  ગીત ળેઠી 
 

          લફલરમડયવ અને મનકૂય ખરેાડી ગીત ળેઠીન   
જન્ભ ૧૭ એપ્રિર,૧૯૬૧ ના યજ દદલ્રીભાાં થમ શત.  
તેભનુાં રુૂાં નાભ ગીત  શ્રીયાભ ળેઠી છે.  અભદાલાદભાાં  
એભ.ફી.એ. ની દડગ્રી ભેવ્મા ફાદ ટાટા ઓઈર પ્રભરભાાં  

ભેનેજયની નકયી કયી. ઈ.વ.૧૯૮૨ ભાાં ગીત ળેઠીએ યાષ્રીમ  
પ્રવપ્રનમય ટાઇટર જીતીને ભાઈકર પયેયાને શયાવ્મા અને જુપ્રનમય ડફલ્વભાાં ણ 
અદ્ભુત જીત ભેલી. ઈ.વ.૧૯૮૪ ભાાં ગીત ળેઠીએ ઈંગ્રને્ડભાાં આંતયયાષ્રીમ 
મનકૂયભાાં ચસે્મ્મનળી જીતી અને પ્રલન્ડવયભાાં આંતયયાષ્રીમ લફલરમડયવ 
ચસે્મ્મનળી જીતી. 
          દદલ્રીભાાં મજામરે આંતયયાષ્રીમ ચમે્ીમનળીભાાં પાઈનરભાાં ૭૪ 
લીમ ફફ ભાળયરને શયાવ્મા. ઈ.વ.૧૯૮૭ ભાાં ગીત ળેઠી પ્રલશ્વના એકભાત્ર 
લફલરમડયવ ખરેાડી શતા જેભણ ે૧૪૭ મકય કમો. ઈ.વ.૧૯૮૫,૧૯૮૭,૨૦૦૧ ભાાં 
પ્રલશ્વ લફલરમડૌયવ ચસે્મ્મનળી જીતી ઉયાાંત લય 
૨૦૦૨,૨૦૦૩,૨૦૦૫,૨૦૦૮ તેભજ લય ૨૦૦૭ ભાાં કાાંમમદક તેભજ લય 
૨૦૦૮ ભાાં સલુણયદક ભેવ્મા શતા. બાયત વયકાયે યભતગભતક્ષતે્રે ઉત્કૃષ્ટ 
પ્રવદ્ધદ્ધઓ ભેલલા ફદર ઈ.વ.૧૯૮૬ ભાાં અજુ યન યુમકાય અને દ્મશ્રી 
યુમકાયથી વમ્ભાન કયલાભાાં આવ્યુાં. આ ઉયાાંત લય ૧૯૯૨-૯૩ ભાાં બાયતન 
વલોચ્ચ યભત ક્ષતે્રન યુમકાય યાજીલ ગાાંધી ખરેયત્ન યુમકાયથી વમ્ભાપ્રનત 
કયલાભાાં આવ્મા.  
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૧૮ એપ્રિ  ડૉ. ઘોંડ કેળલ કલે 
 
           આધપુ્રનક બાયતના ભશાન  વભાજસધુાયક અને  
ઉદ્ધાયક ડૉ. ઘોંડ કેળલ કલેન જન્ભ ૧૮ એપ્રિર,૧૮૫૮ના 
યજ ભશાયાષ્રના યત્નાગીયી જજલ્રાભાાં થમ શત. િાથપ્રભક  
પ્રળક્ષણ ગાભની  ળાાભાાં ણૂય કયુાં.  ઉચ્ચ અભ્માવ  અથે  
તેઓ મુાંફઈ ગમા. ઈ.વ.૧૮૮૪ ભાાં ગલણત પ્રલમભાાં મનાતક  
ણૂય કયુાં અને ભયાઠી ળાાભાાં પ્રળક્ષક તયીકે યહ્યા. ભશાન દેળબતત અને 
વભાજસધુાયક દાદાબાઈ નલયજી, ગારકૃષ્ણ ગખરે અન ભશાદેલ ગપ્રલિંદ યાનડે 
જેલાાં ભશારુુના વાંકયભાાં આવ્મા અને તેભના ગરે ગરે વભાજવેલાભાાં જડામા.  
પગ્યુયવન કૉરેજભાાં અધ્માક તયીકે જડામા અને ભશાત્ભા ગાાંધીજી દ્વાયા એ વભમે 
ચરાલલાભાાં આલેર નલી પ્રળક્ષણનીપ્રત અને ભશાયાષ્ર વભાજસધુાયક વપ્રભપ્રતના 
કામોભાાં વ્મમત યહ્યા. ઈ.વ.૧૯૦૭ ભાાં ભદશરાઓ ભાટે ‘ભદશરા પ્રલદ્યારમ’ ની મથાના 
કયી અને ઈ.વ.૧૯૧૬ ભાાં ભદશરાઓ ભાટે પ્રલશ્વપ્રલદ્યારમની મથાના કયી. ડૉ. ઘોંડ 
કેળલ કલે ભશાન વભાજસધુાયકની વાથવાથ પ્રળક્ષણળાસ્ત્રી ણ શતા. ગાભભાાં પ્રળક્ષણ 
વશજ સરુબ ફનાલલા અને પ્રળક્ષણન િવાય કયલા ૫૦ થી લધ ુિાથપ્રભક 
પ્રલદ્યારમની મથાના કયી.ઈ.વ૧૯૫૫ ભાાં બાયત વયકાયે દ્મપ્રલભૂણ યુમકાયથી 
વમ્ભાપ્રનત કયલાભાાં આવ્મા. 

       ડૉ. ઘોંડ કેળલ કલેની ઈ.વ.૧૯૫૮ ભાાં જન્ભળતાબ્દી ભનાલલાભાાં આલી 
અને બાયત વયકાયે આ અલવયે અપ્રલમભયણીમ ઉજલણી કયલા બાયત વયકાયે 
‘બાયતયત્ન’ થી વમ્ભાપ્રનત કયલાભાાં આવ્મા અને તેભના વમ્ભાન અને ટાર દટદકટ 
ફશાય ાડલાભાાં આલી. ૦૯ નલેમ્ફય, ૧૯૬૨ ભા ભશાન આત્ભાએ આ રકભાાંથી 
પ્રલદામ રીધી. 
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૧૯ એપ્રિ  ભશાત્ભા શાંવયાજ 
 

   ાંજાફના િપ્રવદ્ધ આમયવભાજના નેતા, વભાજસધુાયક 

અને  પ્રળક્ષણપ્રલદ ભશાત્ભા શાંવયાજન જન્ભ ૧૯ એપ્રિર, 
૧૮૬૪ ના યજ ાંજાફભાાં થમ શત.  િાથપ્રભક પ્રળક્ષણ  
મથાપ્રનક ળાાભાાં ભેવ્યુાં અને મનાતક વયકાયી કૉરજેભાાં  
રાશયભાાં ણૂય કયુાં.  રાશય મલાભી દમાનાંદ વયમલતીના વાંકયભાાં આવ્મા અને 
તેભના પ્રલચાયથી િબાપ્રલત થમા. ભશાત્ભા શાંવયાજ એ વભાજવેલા કયલાન 
વાંકલ્ રીધ. વભમ ભતા જ તેઓ ગયીફ અને અબણ રકને પ્રળક્ષણ 
આતા.  

 મલાભી દમાનાંદ વયમલતીની મમપૃ્રતભાાં શાંવયાજ એ પ્રળક્ષણ વાંમથાની 
મથાના કયી શતી.  ઈ.વ.૧૮૮૯ ભાાં ‘દમાનાંદ એંગ્ર-લૈદદક શાઈમકુર’ કૉરજે 
ફની ગઈ. ઈ.વ.૧૯૧૧ સધુી તેઓએ વાંમથાભાાં કામય કયુાં.  ઈ.વ.૧૯૧૯ ભાાં 
તેભણ ેઅમતૃવયભાાં બાયતીમ વાભાજજક વેપ્રભનાયની અધ્મક્ષતા કયી શતી.  
આમયવભાજની પ્રલશ્વની વોિથભ કન્પયન્વ ઈ.વ.૧૯૨૭ ભાાં બાયતભાાં મજાઈ 
શતી જેભાાં તેભની અધ્મક્ષ તયીકે પ્રનભણુાંક કયલાભાાં આલી. ઈ.વ.૧૯૨૨ ભાાં 
ભશાત્ભા શાંવયાજે ‘ભરા પ્રલિશ’ દયમ્માન મસુ્મરભ ધભય અંગીકાય કયનાય 
૨૫૦૦ દશન્દુને પયી દશન્દુ ધભયભાાં દયલતયન કયાવ્યુાં શત.ુ ભશાત્ભા શાંવયાજ એક 
યાષ્રબતત શતા અને જાપ્રતલાદના તેઓ પ્રલયધી શતા. પ્રળક્ષણના િવાય ભાટેનુાં 
તેભનુાં મગદાન ભશત્લનુાં યહ્ુાં શત ુાં. 

વભાજવેલા અને પ્રળક્ષણ ભાટે તાનુાં જીલન ન્મછાલય કયનાય ભશાત્ભા 
શાંવયાજનુાં અલવાન ૧૫ નલેમ્ફય,૧૯૩૮ ના યજ થયુાં શત.ુ     
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૨૦ એપ્રિ  ચાંિફરી પ્રવિંશ 
 

                          દશન્દી   બાાના  િપ્રવદ્ધ  રેખક  

ચાંિફરી પ્રવિંશન જન્ભ ૨૦ એપ્રિર,૧૯૨૪ ના યજ  

ઉત્તયિદેળના ગાજીયુભાાં થમ શત. ચાંિફરી પ્રવિંશ 

અંગે્રજી બાાના યભ પ્રલદ્વાન દશન્દી બાાના વાધક  

શતા. એક રેખકની વાથવાથ ઉત્કૃષ્ટ કટીના અનલુાદક શતા.  

યાભપ્રલરાવ ળભાયના વાપ્રનધ્મભાાં ઘણા લય સધુી આગ્રાભાાં ફલાંત યાજતૂ 
ભશાપ્રલદ્યારમભાાં અધ્માક તયીકે પયજ ફજાલી શતી.  

          ચાંિફરી પ્રવિંશ એ રતિષ્ષ્ટ અન ેદશન્દી વાદશત્મ તભેજ 
આરચનાનુાં જનદ મુતક િકાપ્રળત કમાય. વાદશત્મ અકાદભી એ તેભની 
ાબ્ર નેરુદાની કપ્રલતાઓનુાં અનલુાદ કયુાં જે ભશાત્ભા ગાાંધી 
આંતયયાષ્રીમ પ્રલશ્વપ્રલદ્યારમના વશમગથી લાણી િકાળન દ્વાયા િકાપ્રળત 
કયલાભાાં આવ્યુાં. ચાંિફરી પ્રવિંશ વાદશત્મના દયેક ક્ષેત્રના ફહપુ્રલજ્ઞ ાંદડત 
શતા. નાગયી િચાયણી વબાના પ્રલશ્વકળભાાં જેટરી યયુીમ વાદશત્મનુાં 
રેખન થયુાં એ ચાંિફરી પ્રવિંશ એ રેખન કયુાં શત ુાં. સિુપ્રવદ્ધ ભાતવયલાદી 
આરચક, વાંગઠનકતાય અને પ્રલશ્વની શ્રેષ્ઠ કપ્રલતાઓના શ્રેષ્ઠ અનલુાદક 
ચાંિફરી પ્રવિંશએ ૮૭ લયની ઉંભયે ૨૩ ભે,૨૦૧૧ ના યજ અંપ્રતભ શ્વાવ 
રીધા. 
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૨૧ એપ્રિ  બાયતીમ પ્રવપ્રલર વેલા દદલવ 
 

            પ્રવપ્રલર વેલા દદલવ/ રકવેલા દદલવ દય લે  
૨૧ એપ્રિરના  યજ  ઉજલલાભાાં આલે છે.  પ્રવપ્રલર  વપ્રલિવ 

વેલા અંગે્રજ રડય કનયલરીવ એ વેલા ચાલ ુકયી. અંગે્રજનુાં  
ળાવન જમાયે બાયતભાાં શત ુાં ત્માયે ભાત્ર  અંગે્રજ રકની આ  
દ ય બયતી કયલાભાાં આલતી શતી. પ્રવપ્રલર વેલા એ યાષ્રની  
િથભ અને અત્માંત ભશત્લનુાં ગણાત ુાં દ છે. આ દ ય વેલા આલા દય લે 
UPSC  દ્વાયા આળયે ૧૦૦૦ જેટરી જગ્મા ભાટે અયજી ભગાલલાભાાં આલે છે. વભગ્ર 
બાયત દેળભાાં આળયે ૧૧ રાખ ઉભેદલાય દયક્ષા આલા પભય બયે છે. આ દયક્ષા 
૦૩ તફક્કાભાાં રેલાભાાં આલે છે. દયક્ષા ાવ થતાાં IAS,IPS,IFS તેભજ GROUP-A,B 

કક્ષાની નકયીભાાં બાયત દેળની વેલા કયલાની ઉત્તભતક યશરેી છે. 
બાયતીમ પ્રવપ્રલર વેલા દદલવે  દયેક અલખર બાયતીમ વેલાના અપ્રધકાયીઓને તેભની 
વલયશ્રેષ્ઠ વેલા ભાટે યુમકાય આલાભાાં આલે છે. આ યુમકાય તેભણે કયેર નાગદયક 
ભાટે ઉત્તભ વેલા ફદર આલાભાાં આલે છે. આ અલવયે કેષ્ન્િમ અને યાજ્મના 
તભાભ અપ્રધકાયીઓને બાયતના લડાિધાન દ્વાયા વાલયજપ્રનક ક્ષેત્રે કયેર ઉત્કૃષ્ટ 
કાભગીયી ફદર વમ્ભાન કયલાભાાં આલે છે.  

      રતિળાવનભાાં ઉત્કૃષ્ટતા ભાટે લડાિધાન યુમકાય કુર ત્રણ શ્રેણીભાાં 
આલાભાાં આલે છે. વમ્ભાન, યુમકાયની આ મજના લય ૨૦૦૬ થી ળરૂ કયલાભાાં 
આલી. આ મજના અંતગયત વ્મસ્તતગત કે જૂથભાાં કયેર શ્રેષ્ઠ કાભગીયી ફદર 
અપ્રધકાયીને યુમકાય ભલાાત્ર છે. આ યુમકાયભાાં એક દક,મક્રર અને ૦૧ રાખ 
રૂપ્રમાન વભાલેળ થામ છે. એક ગૃ શમ ત કુર ૦૫ રાખ રૂપ્રમા યુમકાય 
આલાભાાં આલે છે. 
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૨૨ એપ્રિ  પ્રલશ્વ  ૃ્ લી દદલવ 
 

                 દુપ્રનમાબયભાાં લયભાાં એક દદલવ  ૃ્ લી દદલવ  

ભનાલલાભાાં આલ ેછે.  ઈ.વ.૧૯૭૦ થી દય લે ૨૨ એપ્રિરના  

યજ ભનાલાત પ્રલશ્વ  ૃ્ લી દદલવનુાં વાભાજજક અને યાજનીપ્રતક  

ભશત્લ  છે.  આ  દદલવ અભેદયકી  વીનેટય ગેરાડય  નેલ્વનની  

ભગજની ઉજ છે જે ઘણા લોથી માયલયણને વલય ભાટે એક  

યમત ળધી યહ્યા  શતા. આભ  ત એલી ઘણી  તયકીફ છે જેનાાં  

દ્વાયા આણે એકરા અને વામદુશક રૂે ધયતીને ફચાલલાભાાં પા આી ળકીએ છીએ.  

દયેક રકએ  ૃ્ લીને ફચાલલા ભાટે કાંઈક ને કાંઈક કયતા યશવે ુાં જઈએ.  ૃ્ લી દદલવે દયેક 
ભનષુ્મ ધયતીભાતાને ફચાલલાન, વમદૃ્ધ કયલાન વાંકલ્ કયે ત જ એ ફચી ળકળ.ે 
આણને કુદયત તયપથી ઘણી ફધી લમતઓુ ભપત ભી છે. 
  ૃ્ લી દદલવે શુાં કયવુાં જઈએ ? 

 આજના દદલવે પ્રાષ્મટક નશીં, થભોકર નશીં, ઝેયી વાભગ્રી નશીં, નકાભ કચય નશીં. 
આ ફધાથી મતુત પ્રલશ્વની યચના આણે કયલાની છે.  

  ૃ્ લી દદન ઉજલલાન વભમ અને મથ અગાઉથી નક્કી કયી ળક્ય શમ એટરા 
ભાધ્મભથી જાશયેાત કયી ડૉ અને માયલયણ વફાંધી મરાઈડ ળનુાં આમજન કય.  

 મથાપ્રનક લન્મજીલન પટગ્રાપયની ભદદથી બાગ રઈ યશરેા તભાભ ભાટે પટગ્રાપી 
િદળયનનુાં આમજન કયી ળકામ. 

 પ્રલપ્રલધ માયલયણ વાંફાંધી મધાયનુાં આમજન કયી માયલયણ વાંફાંધી ઈનાભ આી 
ળકામ. 

 ઓછા ખચે કામયક્રભનુાં આમજન કયી લમતઓુ નલી ખયીદલાને ફદરે નકાભી 
ચીજભાાંથી નલી ચીજ ફનાલી ળકામ.  

 માયલયણરક્ષી ગીતનુાં આમજન કયી ળકામ. લન્મજીલનને ફચાલલા િપ્રતજ્ઞા રઈ 
ળકામ. 
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૨૩ એપ્રિ  પ્રલશ્વ મુતક અને કીયાઈટ દદલવ 
 

      ૨૩ એપ્રિર વભગ્ર પ્રલશ્વભાાં પ્રલશ્વ મુતક દદલવ  

તયીકે  ભનાલામ છે.  વાથવાથ  આ દદલવ ભશાન  

રેખક પ્રલલરમભ ળેતવપ્રમયન જન્ભ તથા ભયણદદન 

છે. તદુયાાંત આ  દદલવ  કીયાઈટ  દદલવ તયીકે  

ઉજલામ છે. જ્ઞાન લધાયલા ભાટે મુતકનુાં લાાંચન  

એ એક ભશત્લન આધાય ગણામ છે. ભાનલજાપ્રતએ ભેલેલુાં ફધુાં જ જ્ઞાન 
મુતકભાાં બયેલુાં છે. જ્માયથી રખલા અને છાલાની ળરૂઆત થઈ 
ત્માયથી ભાનલ દ્વાયા ભેલેલુાં જ્ઞાન લરપ્રફદ્ધ કયીને વ ાંગ્રશ કયલાભાાં આલે 
છે.  

       પ્રલશ્વ મુતક દદલવ ભનાલલાની ળરૂઆત ઈ.વ.૧૯૯૫ ભા થઈ 
શતી. િગપ્રતળીર જીલન ભાટે મુતકન વાથ ઘણ જરૂયી છે, કેભકે મુતક 
દ્વાયા જ જીલનનુાં ભાગયદળયન અને િેયણાિકાળ ભે છે. વાચાાં મુતક 
વશજેે આણાાં પ્રભત્ર ફની ળકે છે. તેઓ આણને વાચ ભાગય ફતાલે છે. 
ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ કહ્ુાં છે કે, “ વાયા મુતક આણી ાવે શમ ત તે 
યકાયી પ્રભત્રની ગયજ વાયે છે.”  મુતક જાગતૃ દેલતા છે, એના 
અધ્મમન,લચિંતન,ભનન દ્વાયા જૂા કયીને લયદાન ભેલી ળકામ છે.  ઉત્તભ 
મુતકના એકાગ્રલૂયક લાાંચનને જીલનનુાં જરૂયી અંગ ફનાલવુાં જઈએ. 
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૨૪ એપ્રિ  વલચન તેંડુરકય 
 

            ભામટય બ્રામટય,લરટર ભામટય અને લરટર  

ચસે્મ્મન તયીકે  જાણીતાાં  દક્રકેટ જગતના  ળશનેળાશ  
વલચન તેંડુરકયન જન્ભ ૨૪ એપ્રિર, ૧૯૭૩ ના યજ  
મુાંફઈભાાં  થમ  શત. તે  ટેમટ અને  એક  દદલવીમ  
આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટભાાં મખુ્મ યન-મકયય તેભજ વદી  

કયનાય છે. લય ૨૦૦૨ ભાાં પ્રલઝડને વલચનને ટેમટ દક્રકેટભાાં વય ડનાલ્ડ િડેભેન 
ફાદ ફીજા ક્રભના વોથી ભશાન ટેમટ ફટે્વભેન અને એક દદલવીમ ભેચભાાં વય 
પ્રલપ્રલમન દયચાડૌ યવ ફાદ ફીજા ક્રભના વોથી ભશાન ફટે્વભેન ગણાવ્મા છે. 

      વલચન તેંડુરકય એ ટેમટ ભેચ અને લનડે ફાંનેભાાં વોથી લધ ુયન 
નોંધાલનાય ખરેાડી છે અને ફાંને િકાયની યભતભાાં વોથી લધ ુવદી 
પટકાયલાન ણ પ્રલક્રભ ધયાલે છે. વલચન તેંડુરકય આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટભાાં ૫૦ 
વદી પટકાયનાય િથભ ખરેાડી છે, તેભજ ૧૦૦ આંતયયાષ્રીમ વદી પટકાયલાન 
પ્રલક્રભ ધયાલે છે. વલચન તેંડુરકયને બાયતના ફીજા વલોચ્ચ નાગદયક વન્ભાન 
દ્મપ્રલભૂણ અને બાયતના યભત ક્ષતે્રે અાતા વોથી ઉચ્ચ વન્ભાન યાજીલ 
ગાાંધી ખરેયત્ન એલડયથી નલાજલાભાાં આવ્મા છે. વલચન તેંડુરકયે ૧૪ 
નલેમ્ફય, ૨૦૧૩ એ લેમટ ઇન્ડીઝ વાભે અંપ્રતભ ટેમટ યમ્મા શતા અને ૧૮ 
ભાચય,૨૦૧૨ એ ાદકમતાન વાભે અંપ્રતભ લન-ડે ભેચ યમ્મા શતા. 

 
 
 
 

 

* * * 

34 PRERNA PATHEY APRIL



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૨૫ એપ્રિ  પ્રલશ્વ ભેરેદયમા દદલવ 
 

           દય લે ૨૫ એપ્રિરના યજ ભેરેદયમાની જાગપૃ્રત  
રાલલા ભાટે પ્રલશ્વ  ભેરેદયમા દદલવ  ઉજલલાભાાં આલે છે.   
િથભ  ભેરેદયમા   દદલવ  ૨૫ એપ્રિર, ૨૦૦૮ ના  યજ  
ભનાલલાભાાં  આવ્મ શત.  “ભેરેદયમાની લૈપ્રશ્વક ટેકનીકર  
વ્યશૂયચના ૨૦૧૬-૨૦૩૦” અનવુાય દીઘયકારીન રક્ષમાાંકને  
શોંચી લલા પ્રલશ્વને ભેરેદયમા મતુત કયલા ભાટે આ લયન પ્રલમ વાયી િગપ્રત 
ભાટે ભેરેદયમાન નાળ કય.  

      ભાદા એનદપરીવ ભચ્છય કયડલાને કાયણે ભેરેદયમા થામ છે. બાયતભાાં 
આખા લય દયમ્માન આ લફભાયી જલા ભે છે. લાયઋતનુા વભમ છી ભચ્છય લધ ુ
િભાણભાાં િજનન કયે છે. તે ભાત્ર બાયતભાાં જ નદશ યાંત ુવભગ્ર પ્રલશ્વભાાં મતૃ્યનુા 
મખુ્મ કાયણભાાંન ુાં એક કાયણ છે. આ લફભાયી યાષ્રની અથયવ્મલમથાભાાં ભટુાં નકુળાન 
શોંચાડે છે.  

મેેરરયા શામે રક્ષણ મેલળળા માટેની કેટીક પ્રળેવ શાળચેતીઓ : 
 ભચ્છયન કયડલાન વભમ ખાવ કયીને યાત્રીન વભમગા છે તેથી એ વભમ 

ય પ્રલળે કાજી યાખલી.  
 તભાયા ઘયની આવાવ જ્મા ભચ્છયના િજજન મથ શમ તેન નાળ કય.  
 ભચ્છયદાનીની અંદય સલુ. 
 આખી ફામલાા કડા શયેલા. 
 તભાયા પલમાભાાં જ ાંતનુાળકન છાંટકાલ કય. 
 ઘયની ફાયીઓભાાં નેટ રગાલ. 
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૨૬ એપ્રિ  ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથી 
 

            આમયવભાજના િપ્રવદ્ધ નેતા મલાભી દમાનાંદ  
વયમલતીના  પ્રળષ્મ  ાંદડત ગરુુદત્ત  પ્રલદ્યાથીન  જન્ભ  

૨૬ એપ્રિર, ૧૮૬૪ ના યજ  ાદકમતાનના મલુ્તાનભાાં  
થમ શત. આમયવભાજના ાાંચ મખુ્મ િમખુભાાં  ાંદડત  
ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથીન ણ વભાલેળ થામ છે. તેભના પ્રતા  
રારા યાભકૃષ્ણ પાયવી બાાના િપ્રવદ્ધ પ્રલદ્વાન શતા. િાથપ્રભક પ્રળક્ષણ મલુ્તાનભાાં જ 
ણૂય કયુાં કે જ્માાં રારા શાંવયાજ અને રારા રજતયામ એ અભ્માવ કમો શત.  
ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથી એ નાનણભાાં જ ઉદુય  અને અંગે્રજીના િપ્રવદ્ધ પ્રલદ્વાનના 
ગ્રાંથનુાં લાાંચન કયુાં શત ુાં. ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથીએ એભ.એ સધુી પ્રળક્ષણ િાપ્ત કયુાં. 
અભ્માવ ણૂય કમાય ફાદ  ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથી આમયવભાજના વાંકયભાાં આવ્મા.  
ભશપ્રિ દમાનાંદના જીલનકા દયમ્માન ઈ.વ.૧૮૨૫ થી ઈ.વ.૧૮૮૩ ભાાં દેળના અનેક 
રક તેભના વાંકયભાાં આવ્મા જેભાાં  ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથી ણ અનેક પ્રળષ્મ 
ૈકીના એક શતા.  ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથી એ તેભનુાં વભગ્ર જીલન લેદના િચાય-
િવાય તેભજ વાભાજજક કામોભાાં વ્મપ્રતત કયુાં.  ગરુુદત્ત એ મલાભી દમાનાંદ 
વયમલતીના દેશાન્ત ફાદ તેભની મમપૃ્રતભાાં ‘દમાનાંદ એંગ્ર લૈદદક કૉરજ’ ની 
મથાનાન િમતાલ મકુ્ય. અનેક િમાવ ફાદ ઈ.વ.૧૮૮૬ ભાાં રાશયભાાં ડી.એ.લી 
ળાાની મથાના કયી અને રારા શાંવયાજને આ ળાાનાાં િથભ આચામય તયીકે 
પ્રનભણુાંક કયલાભાાં આલી.  

     ાંદડત ગરુુદત્ત પ્રલદ્યાથીના ફે અંગે્રજી રેખ ‘લૈદદક વાંજ્ઞા પ્રલજ્ઞાન’ અને 
‘લૈદદક વાંજ્ઞા પ્રલજ્ઞાન તેભજ યયુના પ્રલદ્વાન’ ને ઓતવપડય યપુ્રનલપ્રવિટીના 
અભ્માવક્રભભાાં યાખલાભાાં આવ્મા. ભાત્ર ૨૬ લયની ઉંભયે ક્ષમ યગના કાયણે ૧૯ 
ભાચય,૧૮૯૦ ના યજ અલવાન થયુાં. 

* * * 
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૨૭ એપ્રિ  ભલણબાઈ દેવાઈ 
 

 
        ગાાંધીયગુના  યત્ન ભલણરાર  દેવાઈન જન્ભ  
૨૭ એપ્રિર,૧૯૨૦ ના યજ ગજુયાતના સયુત ાવેના  
કવભાડ ગાભભાાં થમ શત.  િાથપ્રભક પ્રળક્ષણ ગાભની  
ળાાભાાં  જ  ણૂય કયુાં.  ભલણબાઈ  અભ્માવભાાં શાંભેળા  
િથભ ક્રભે જ યશતેા. કૉરજેકા દયમ્માન તેઓ ભશાત્ભા ગાાંધીજીનાાં વાંકયભાાં 
આવ્મા ત્માયે ભીઠા વત્માગ્રશ ચારતુાં શત.ુ આઝાદીની રડતભાાં જડાલા તેભણ ે
કૉરજેના છેલ્રાાં લયભાાં અભ્માવ અધયૂ મકૂી રડતભાાં જડાઈ ગમા.  

   ઈ.વ.૧૯૪૩ ભાાં ભલણબાઈ ભશાત્ભા ગાાંધીજી વાથે જેરભાાં ગમા. 
ઈ.વ.૧૯૪૪ ભાાં જમાયે તેઓ જેરભાાંથી મતુત થમા ત્માયે ગ્રામ્મના પ્રલકાવ ભાટે 
તેઓ રાગી ગમા. ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ તેભને વેલાગ્રાભ આશ્રભભાાં ફરાવ્મા. 
ભલણબાઈ દેવાઈએ વભાજસધુાયાનુાં કાભ ણ કયુાં. ગાભના પ્રલકાવ ભાટે 
ભલણબાઈ તાનુાં જીલન વભપ્રિત કયુાં અને ભશાત્ભા ગાાંધીજીના ખાભાાં ભાથુાં 
મકૂીને ફલ્મા ‘ફા ુભાયી યાખ ઉરુી કાાંચનભાાં ડળે, એ ભાયી િપ્રતજ્ઞા છે.’  
ભલણરાર દેવાઈ એ રકની વ્મવનમસુ્તત, કયજમસુ્તત, ડતય જભીનન 
પ્રલકાવ, પ્રળક્ષણ લગેયે કામયક્રભ શાથ ધમાય. ઈ.વ.૧૯૯૩ ભલણબાઈ દેવાઈનુાં 
પ્રનધન થયુાં. 

 
* * * 
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૨૮ એપ્રિ  પ્રલનામક કૃષ્ણ ગકાક 
 

          કન્નડ  બાાના મખુ્મ  વાદશત્મકાય  ૈકીના  
પ્રલનામક કૃષ્ણ ગકાકન જન્ભ ૦૯ ઓગમટ,૧૯૦૯ ભાાં  
કણાયટકના શાલેયી જજલ્રાભાાં થમ શત.  િથભ કપ્રલતા  
વાંકરન  ‘કરાવક’  િકાપ્રળત થઈ  શતી.  પ્રલનામક  
કૃષ્ણ ગકાક દત્તાત્રેમ યાભચાંિના વાંકયભાાં આવ્મા તેભના  
નેતતૃ્લભાાં કાવ્મના એક નલા યગુની ળરૂઆત થઈ. ઈ.વ.૧૯૩૪ ભાાં ‘કરાવક’ 
ભાાં નલી યાંયાના ગીતનુાં વર્જન કયુાં છે. ઈ.વ.૧૯૪૦ ભાાં ‘વમિુ ગીતેગલ’ુ ભા 
િકાપ્રળત થઈ. નાટકભાાં ણ પ્રલનામક કૃષ્ણ ગકાક એ ઈ.વ.૧૯૩૯ ભા 
‘જનનામક’ અને ઈ.વ.૧૯૪૭ ભા ‘યગુાાંતય’ રખેન કયુાં શત ુાં. 

       પ્રલનામક કૃષ્ણ ગકાકની મખુ્મ યચનાઓભાાં ‘અભ્યદુમ’, ‘કાનેમ 
દદલવ’, ‘બાયત પ્રવિંધ ુયસ્શ્ભ’ લગેયેન વભાલેળ થામ છે. અંગે્રજી કાવ્મ 
યચનાઓભાાં ‘ધ વોંગ ઓપ રાઈપ એન્ડ અંડય મમ્વ’, ‘ઈન રાઈપ ટેમ્લ્વ’, 
‘કાશ્ભીય એન્ડ બ્રાઇન્ડ ભેન’ ન વભાલેળ થામ છે. વાદશત્મ ક્ષતે્રે ઉત્કૃષ્ટ 
વેલાઓ આલા ફદર પ્રલનામક કૃષ્ણ ગકાકને જ્ઞાનીઠ યુમકાય, દ્મશ્રી અને 
વાદશત્મ અકાદભી યુમકાય થી વમ્ભાપ્રનત કયલાભાાં આવ્મા શતા. ૨૮ 
એપ્રિર,૧૯૯૨ ના યજ પ્રલનામક કૃષ્ણ ગકાકનુાં પ્રનધન થયુાં.  

 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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૨૯ એપ્રિ  આંતયયાષ્રીમ નતૃ્મ દદલવ 
 

   આંતયયાષ્રીમ નતૃ્મ દદલવ, આંતયયાષ્રીમ  

નતૃ્મ દયદ તથા ‘અંિેરા ઓગેનાઈઝેળન’ દ્વાયા  

યનુેમકના  વશમગભાાં  ૨૯ એપ્રિરના યજ દયેક  

િકાયના નતૃ્મ ભાટે  ભનાલલાભાાં આલે છે.  નતૃ્મ  

એ ભાનલ વાંમકૃપ્રતનુાં અલબન્ન અંગ છે.  આ ઉજલણી  

ઈ.વ.૧૯૮૨ થી યનુેમકની અંતયયાષ્રીમ યાંગભાંચ વાંમથા દ્વાયા ળરૂ કયામેર 
છે. આ ઉજલણીન મખુ્મ શતે ુરકભાાં નતૃ્મનાાં ભશત્લ િત્મે જાગતૃતા 
ઉત્ન્ન કયલાન અને પ્રલશ્વબયની વયકાયને નતૃ્મનુાં પ્રળક્ષણ આતી 
વલરત ઊબી કયલા ભાટે ભનાલલાન છે.  

     આળયે ૨૦૦૦ લય લૂે ત્રેતાયગુભાાં દેલતાઓની પ્રલનાંતી ય 
િહ્માજીએ નતૃ્મ લેદ તૈમાય કયુાં અને ત્માયથી વાંવાયભાાં નતૃ્મની ઉત્પ્રત્ત 
થઈ એવુાં ભાનલાભાાં આલે છે. આ નતૃ્મલેદને વાભલેદ,અથયલલેદ,મજુલેદ 
અને ઋગ્લેદભાાં ણ અનેકલાય ઉલ્રેખ કયલાભાાં આવ્મ છે. પ્રલપ્રલધ 
નતૃ્મભાાં નતૃ્મકરા, ભદશનીઅટ્ટભ, કથકરી,કથક,ઓદડવી,બયતનાટયભ અને 
કુચી કુડીન વભાલેળ થામ છે. 

 
 

 
* * * 
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૩૦ એપ્રિ  પાપ્રતભા ફીફી 
 

        સપુ્રિભ  કટયના  લૂય અને બાયતના  
િથભ ન્મામાધીળ ભીયા વાદશફ પાપ્રતભા ફીફીન 
જન્ભ  ૩૦  એપ્રિર, ૧૯૨૭ ના  યજ  કેયના  
થાનાભથીટ્ટાભા  થમ શત.  િાથપ્રભક  પ્રળક્ષણ  
ૈદાઈળ ળશયેભાાં ણૂય કયુાં. પ્રત્રલેન્દભભા ફી.એવ.વી ણૂય કયી 
પ્રતરુલનાંતયુભભા તેભણે ફી.એર ની દલી ભેલી. ઈ.વ.૧૯૮૯ ભા 
સપુ્રિભ કટયના જજ તયીકે પ્રનભણુાંક કયલાભાાં આલી અને એ લખતે 
પાપ્રતભા ફીફી િથભ બાયતીમ ભદશરા ન્મામાધીળ તયીકે પ્રનભણુાંક 
થઈ.  

       સપુ્રિભ કટયના ન્મામાધીળ તયીકે ૦૬ ઓતટફય,૧૯૮૯ 
થી ૨૪ એપ્રિર,૧૯૯૨ સધુી તેઓ પયજ ફજાલી.ઈ.વ.૧૯૯૭ થી 
ઈ.વ.૨૦૦૧ સધુી તેભણે તપ્રભરનાડુના યાજ્માર તયીકે યહ્યા.   

 
 

* * * 
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સફળ કારકકર્દી તરફ ઉડાન..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

સૈનનક : પ્રકાર અને બનવાની પ્રકિયા  
 વૈનનકના ૩ પ્રકાયો છે : (૧) નૌકાદ (૨)લાયદુ (૩) ભનૂભદ. દેળના યાષ્ટ્રનત નીચે ત્રણેમ દના 

મખુ્મ અનધકાયીઓ વેલા કયે છે. 
 ધોયણ – ૧૦ કે ૧૨ છી NDA (નેળનર ડડપેન્વ એકેડભી) દ્વાયા તેની યીક્ષા રેલામ છે. 
 વભમ અને અનબુલને આધાયે વૈનનકને રેફ્ટનન્ટ,કેપ્ટન,ભેજય, કનનર લગેયે દલીઓ ભે છે. 
 દેળ ભાટે જીલન ન્મોછાલય કયનાયને ‘યભલીય ચક્ર’ ણ પ્રાપ્ત થામ છે. ‘એ ભેયે લતન કે રોગો, જયા 

માદ કયો કુયફાની...’ એ ગીત ખયેખય વૈનનકોને શે્રષ્ટ્ઠ શ્રદ્ાાંજલર છે. 
 વૈનનક થલા દ્રઢ ળાયીડયક ફાંધો ને કઠોય ભનોફ શોવુાં જોઈએ. જે – તે ભાણવ વૈનનક ન થઈ ળકે. 

લી, ઠાંડી-ગયભી-લયવાદ યદુ્ભાાં ાછાં ન ડવુાં અને ડયલાયથી દૂય યશવે ુાં એ કાાંઈ નાની સનુી કવોટી 
નથી. 

 આણે દય લે પટાકડા અને ભીઠાઈથી ડદલાી વાયી યીતે ઉજલી ળકીએ એ ભાટે ોતે ફાંદૂક, તો અને 
નભવાઈરથી ખનૂની શોી યભે એ રાખો વૈનનકોને કયોડો ધન્મલાદ છે. 

 ફાનભત્રો ! તભને દેળ ભાટે ળશીદ થનાય કેટરા વૈનનકોનાાં નાભ આલડ ેછે ? નલચાયભાાં ડી ગમા ને ? 

 ડક્રકેટયો અને એક્ટયોને વૌ કોઈ ઓખે છે, વૈનનકોને કોઈ ઓખતુાં નથી. યાંત ુવાચા ‘શીયો’ તો તેઓ જ 
છે. 

 વૈનનકો ોતાનાાં ભાતા-નતા, તુ્ર, ત્ની, ડયલાય, ગાભ, ઉત્વલ, આનાંદ... ફધુાં જ છોડી વયશદ ય 
દેળની ખડેગે યક્ષા કયે છે. 

 વૈનનક એટરે ફલરદાનનુાં ફીજુ ાં નાભ. ભા-બોભ ભાટે દેળદાજથી ોતાનો આત્ભા વભનિત કયે એ વૈનનક. 
તેઓ ભોતને શાથભાાં રઈને પયે છે. 

 આભીને ખાવ ડ્રવે શોમ છે. તેઓ ભીરીટયી ફેઝભાાં યશ ેછે. યદુ્ અટકાલે છે. જરૂય ડ ેત્માયે દેળના ભોટા 
પ્રશ્નો લખતે કડક કાભગીયી ફજાલે છે. 

 ળાાંનતના વભમે તેઓ યોડ ફનાલે છે અને કુદયતી આનિભાાં પવામેરા દેળલાવીઓની ભદદ કયે છે. 
 વૈનનકોનુાં ઋણ આખા દેળ ય કશલેામ. ભાટે ળાાભાાં દય લે ૨-૩ લાય વૈનનક પાંડની ઉઘયાણી આલે, 

ત્માયે આને આણા લખસ્વા- ખચનના તભાભ ૈવા આી દેલા જોઈએ. 
 આણી યીક્ષાની તાયીખ નક્કી શોમ છે, ણ યદુ્ને કોઈ તાયીખ નનનિત શોતી નથી. વૈનનકે યોજ 

કલામત કયી તૈમાય યશવે ુાં ડ ેછે. 
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પરીક્ષા 
માઇક્રોપ્લાન 
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             શાળાન ું નામ:                                               . 

             તાલ કો:                       જીલ્લો:                     . 

            વાર્ષિક પરીક્ષા: ૨૦૧૬-૧૭ 

                 માઇક્રોપ્લાન 

બ્લોક ફાળવણી
બ્લોક નબંર ધો. ૩ ધો. ૪  ધો. ૫  ધો. ૬  ધો. ૭  ધો. ૮ 

૧ 
     

૨ 
     

૩ 
     

૪ 
     

૫ 
     

૬ 
     

નોંધ: ધોરણ નીચે બ્લોકમાું ફાળવેલ વવદ્યાર્થીની સુંખ્યા લખવી.  
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શાળાન  ંનામ: 



-:: સ પર ર્વઝન બ્લોક ફાળવણી ::- 

ક્રમ  તારીખ  ર્વષય  સમય  ધોરણ  બ્લોક-૧  બ્લોક-૨   બ્લોક-૩  બ્લોક-૪   બ્લોક-૫   બ્લોક-૬  

1 

 

   

     

     

2 
   

     

     

3 

 

   

     

     

4 
   

     

     

5 

 

   

     

     

6 
   

     

     

7 

 

   

     

     

8 
   

     

     

9 

 

   

     

     

10 
   

     

     

 

નોંધ: બ્લોક નીચે વશક્ષકન ું નામ લખવ ું  
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શાળાન  ંનામ:
વાર્ષિક પરીક્ષા – ૨૦૧૬/૧૭

-:: પેપર તપાસણી ::- 

ક્રમ  તારીખ ર્વષય ધોરણ  પેપરની સખં્યા પેપર તપાસનાર 
પેપર તપાસનારની 

સહી 
1 

 
ગ જરાતી 

3 
  

2 4 
  

3 5 
  

4 6 
  

5 7 
  

6 8 
  

7 

 
ગણણત 

3 
  

8 4 
  

9 5 
  

10 6 
  

11 7 
  

12 8 
  

13 

 

પયાાવરણ 
3 

  

14 4 
  

15 5 
  

16 

અંગ્રેજી 

5 
  

17 6 
  

18 7 
  

19 8 
  

20 

 

હિન્દી 

5 
  

21 6 
  

22 7 
  

23 8 
  

24 

સામાજીક વવજ્ઞાન 
6 

  

25 7 
  

26 8 
  

27 

 

વવજ્ઞાન અને 
ટેકનોલોજી 

6 
  

28 7 
  

29 8 
  

30 

સુંસ્કૃત 
6 

  

31 7 
  

32 8 
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-:: સ પરવઝન ડાયરી ::-

ક્ર્મ તારીખ  ર્વષય  સમય 
બ્લોક 
નબંર 

ધોરણ 
ર્વદ્યાર્થી
નબંર

હાજર 
ગેર
હાજર 

ક લ 
સ પરવાઝરની 

સહી 

   

1 

3 
    


4 

    

5 
    

2 

3 
    


4 

    

5 
    

3 

3 
    


4 

    

5 
    

4 

  
    


  

    
  

    

5 

  
    



  
    

  
    

  

   

1 

6 
    


7 

    

8 
    

2 

6 
    


7 

    

8 
    

3 

6 
    


7 

    

8 
    

4 

6 
    


7 

    
8 

    

5 
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પ્રેરક કથા 
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Story - દુર્જન કાગડો 
 

એક નદીના કકનાયે ળકંયન  ંએક ભકંદય શત  .ં છલાડે ીાન  ંભોટ ં 
ઝાડ. એ ઝાડ ઉય એક શવં અને કાગડો યશતેા શતા. કાગડો આ શવંની 
ખફૂ ઈાા કયે. એને શવં દીઠે ન ગભે. ઉનાાના કદલવો શતા. એક 
થાકેરો-ાકેરો મ વાપય ફોયના વભમે ીાના ઝાડ ાવે આવ્મો. તેણે 
ોતાના ંધન ફાણ ઝાડના થડના ટેકે મકૂ્ા ંને તે આયાભ કયલા ઝાડના 
છામંે સતૂો. થોડીલાયભા ંતે ઘવઘવાટ ઊંઘી ગમો. થોડા વભમ છી એના 
ભોં યથી ઝાડનો છામંો જતો યહ્યો ને તેના ભોં  ય તડકો આવ્મો.  
 

         ઝાડ ઉય ફેઠેરા શવંને મ વાપયની દમા આલી. મ વાપયના ભોં ય 
તડકો ન આલે તે ભાટે ોતાની ાખંો વાયી છામંો કમો. કાગડાએ આ 
જોય .ં કાગડાને શવંની આલી  બરાઈ બફરક ર વદં ન આલી. તેણે શવંને 
પવાલી દેલાનો ેંતયો યચ્મો. કાગડો  ઊડતો ઊડતો આવ્મો અને મ વાપય 
ય ચયકીને નાવી ગમો. 
 

 

        કાગડાની ચયક મ વાપયના ભોં ય ડલાથી તે જાગી ગમો. જાગીને 
તેણે ઉય શવંને  ફેઠેરો જોમો. તેને થય  ંઆ શવં જ ભાયા ય ચયક્ો 
રાગે છે. ગ સ્વે થમેરા મ વાપયે  શવંને ફાણથી લીંધીને ોતાનો ગ સ્વો  

ઉતામો.  
 

આભ દ ર્જનની વાથે ફેવલાથી યોકાયી શવંે ોતાનો પ્રાણ ગ ભાવ્મો. 
* * * 
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