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પે્રરણા પાથેય... 
વ્શારા વાયસ્લત મભત્રો, 

                 દયેક અંક ખાવ જ શોમ છે.  ‘પ્રેયણા ાથેમ’ ઈ-ભેગેઝીન ભાધ્મભ છે  મરુાકાતનુું.  દય 

ભહશને આ ભાયપત તભને રોકોને ભામ છે, વુંકકભાું યશલેામ છે. લક – ૨૦૧૫ ભાું અભે ફુંને મભત્રોએ 

મળક્ષણ મલબાગને કુંઈક નામલન્મ આવુું છે એ મલચાય જમાયે એક ભેગેઝીન સ્લરૂે આ વૌ વભક્ષ 

યજૂ કયલા ગલુું ભાુંડ્ ુું ત્માયે આ ભામવક ઈ-ભેગેઝીન દય ભહશને સ્લમું રખેન કયીને આ વૌ વભક્ષ 

દય ભહશને યજૂ કયવુું એ ખફૂ અઘરુું રાગ્ુું અન ેઘણા મભત્રોના પ્રશ્ન ણ શતા કે શુું આ દય ભહશને આ 

ભેગેઝીન પ્રકામળત કયી ળકળો ? પ્રશ્ન મલચાય ભાુંગી ર ેતેલો અન ેમોગમ શતો. ણ મળક્ષણ વભાજને 

કુંઈક નામલન્મ આવુું જ છે  એ ધ્મેમ ણ નક્કી શતો. અભે એભ ભાની ચાલ્મા કે અઘરુું કાભ છે એટરે 

તો અભારુું છે.  

                  વમલળે જે યીતે વયકાયી પ્રાથમભક ળાાઓ ભાટે ભેગેઝીનથી ઝુંરાલેલુું એ જ યીતે આ 

વૌ મળક્ષક મભત્રો ભાટે નલા ળૈક્ષણણક લક -૨૦૧૭-’૧૮ ભાટે અભ ે નામલન્મ કામક રઈને આલીશુું. 

મશુ્કેરીઓ મલળ ેલાત નથી કયલી કાયણકે લાત ભજાની છે. એક દીધક અન ેજહટર પ્રહિમા સખુરૂ ાય 

ડી છે તેની ાછ ઘણા રોકોને શ્રેમ જામ છે. ફધાનો ઉલ્રખે ળક્ય નથી. અભાયા ધન્મલાદ શય 

કોઈને શોંચે. ળૈક્ષણણક ફુંને વત્રના અંક આ ભે ભાવના અંક વાથે પણૂક થમા. 

 ખફૂ રાબ રો. ખફૂ શબુકાભનાઓ.   
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જાણવા જેવ ું 
 ચિત્ત દુનનમાનુું વોથી ઝડી પ્રાણી છે. જેની ઝડ કરાકની 70 ભાઈર એટરે કે 113 કક.ભી.ની છે. 
 સ્ન રેડડના ાછરા ગના સ્નાય ુએટરા રાુંફા છે કે તે એક કદૂકાભાું તાના ળયીય કયતા વાત 

ગણ રાુંફ કદૂક ભાયી ળકે છે. 
 જેલી યીતે ફે ભનષુ્મની આંગીઓનાું ચિન્શ એક વયખા નથી શતા તેલી યીતે ફે લાઘ ઊયની 

રીટીઓના નનળાન વયખા નથી શતા. 
 જ ુંગરભાું નવિંશનુું અયષુ્મ 12 થી 15 લડનુું શમ છે જ્માયે ભાનલ લસ્સ્તભાું તેનુું આયષુ્મ 25 લડનુું 

શમ છે. 
 શાડી નવિંશ અને દીડ તાન નળકાય વાથે લશેંિીને ખામ છે. 
 સમૂડન પ્રકાળ થૃ્લી આવાવ એક વેકન્ડભાું 1,86,000 ભાઈરની ઝડે પેરામ છે. 
 સમૂડના પ્રકાળને થૃ્લી ય આલતા 8 નભનનટ અને 17 વેકુંડ રાગે છે. 
 થૃ્લી તેની ધયી ય કરાકના 1,000 ભાઈરની ઝડે પયે છે જ્માયે અલકાળભાું તે કરાકના 

67,000 ભાઈરની ગનતએ પયે છે. 
 થૃ્લી ય દયેક વેકન્ડ ય થતા જનભતા ભાનલીના પક્ત 10% જ જીલીત યશ ેછે. 
 દય લે થૃ્લી ય 1 રાખ ધયતીકું થામ છે. 
 થૃ્લી, તાયા, સયૂજ ફધાું જ 4,56 અફજ લો જૂના છે. 
 દયેક વેકુંડે રગબગ 100 લાય લીજી થૃ્લી ય ત્રાટકે છે. 
 લીજીથી દય લે દુનનમાભાું રગબગ 1,000 ભાનલીઓનુું મતૃ્ય ુથામ છે. 
 છીંક ખાલાથી ભગજનાું કેટરાક વેર ભયી જામ છે.  
 ળયીયભાું યક્તકણ …રાર કણ 20 જ વેકેંડભાું યૂા ળયીયભાું પયી લે છે. 
 ળયીયભાું પક્ત આંખની કીકી જ એક એલી છે કે એને રશી શોંિત ુું નથી. 
 ભાણવ ફરે છે ત્માયે ળયીયના જુદાજુદા 72 ભવલ્વ કાભ કયે છે. 
 આણા ળયીયભાુંથી દય વેકેંડે 1/50/00/000 યક્તકણ નાળ ાભે છે. 
 અભદાલાદને ‘ભાુંિેસ્ટય ઑપ ઈંકડમા’નુું ચફરુદ ભળયુું શત ુું.  
 એક નવગયેટ ીલાથી ભાનલીનુું વયેયાળ આયષુ્મ વાડા ાુંિ નભનનટ જેટલુું ઘટી જામ છે. 
 યનળમાએ ‘સ્ટુનનક’ નાભન કૃનત્રભ ઉગ્રશ પ્રથભલાય અલકાળભાું ભકલ્મ શત. 
 ઍયપ્રેનની ળધ 1903ભાું થઈ શતી. 
 ‘ફયફ્ની શૉકી’ કૅનેડાની યાષ્રીમ યભત છે. 
 ગરુુને 12 ઉગ્રશ છે. 
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 સ્ેન દેળભાું કાડ ય વભાિાય ત્ર ફશાય ાડલાભાું આલે છે. 
 બાયતનુું વોથી જૂનુું િિડ રયુ-કેયારાભાું આલેલુું છે. 
 બાયતભાું પ્રથભ એવ.ટી.ડી.ની વેલા રખનો-કાનયુ લચ્િે ળરુ થઈ શતી. 
 . જભડનીના પ્રથભ ઉગ્રશનુું નાભ અઝુય શત ુું. 
 યાષ્રીમ ળામયનુું ચફરુદ ‘ઝલેયિુંદ ભેઘાણી’ને આલાભાું આવયુું શત ુું. 
 કકાકરા વોપ્રથભ ફનાલામેલુું ત્માયે એન યુંગ રીર યાખેર. 
 જીબનાું ભવલ્વ વોથી ભજબતૂ શમ છે. 
 િખ્ખ ુભધ કદી ફગડતુું નથી. 
 એક રીરાછમ્ભ વકૃ્ષ ય રગબગ 20,000 ાુંદડાું શમ છે. 
 ફે ભટા વકૃ્ષ એક કયલાયના િાય વમસ્ક્ત ભાટે જરૂયી શમ એટર ઑસ્ક્વજન ઉત્ન્ન કયે છે. 
 એક વાભાન્મ ગલ્પના દડા ય રગબગ 336 જેટરા ખાડા શમ છે. 
 દુનનમાન વોપ્રથભ ળબ્દક અંગે્રજી નલદ્વાન જન ગરેન્ડે રેકટન બાાભાું 1225ની વારભાું તૈમાય 

કમો શત. 
 દુનનમાબયની કરવાની ખાણભાુંથી દય નભનનટે 600 ટન કરવ કાઢલાભાું આલે છે. 
 બાયતભાું વાશનવક ધુંધાદાયીઓભાું 10 % ભકશરાઓ છે. 
 આખી દુનનમાભાું દય વેકેંડે 1 રાખ 90 શજાય ત્ર ટારભાું લશેંિામ છે. 
 વાધાયણ યીતે વયેયાળ વમસ્ક્ત કદલવભાું 15 લખત શવે છે. 
 રૉવ ઍજચરવભાું ભાણવની લસ્સ્ત કયતાું ભટયની લસ્સ્ત લધાયે છે. 
 અભેકયકાના ફજાયભાું 450 કયતા ણ લધ ુનલનલધ પ્રકાયના ઠુંડા ીણા ભે છે. 
 એક ેંનવર તેના જીલન દનભિમાન 45,000 ળબ્દ રખી ળકે છે. 
 દુનનમાભાું વોથી ઊંચુું વકૃ્ષ કેચરપનનિમાભાું આલેલુું કસ્ટ યેડ્વડૂ છે. તેની ઊંિાઈ 360 ફૂટ છે. 
 નલશ્વબયની નલળા લાયવેુનાઓભાું બાયતીમ લાયવેુનાનુું સ્થાન િથા નુંફયે છે. 
 કશલેામ છે કે ળાશજશાએ કાા આયવશાણન ફીજ તાજ ભશાર યિલાનુું નક્કી કયુું શત ુું જે 

મમનુાને ફીજે કકનાયે શત અને ફુંને ને જડત એક રુ ફનાલલાન શત. 
 બ્લ ુવશરે એટરી ભટેથી વીટી લગાડે છે કે તેન અલાજ 188 ડેવી ભીટય દૂય સધુી વુંબામ છે. 
 િીરીભાું એકયકા વોથી સકૂી જ્ગ્મા ગણામ છે જ્માું લયવે 0.03 ઈંિ લયવાદ ડે છે. આન ભતરફ 

એભ થામ કે એક ક કપીન બયાતા એક વદી લશી જામ. 
 એક ાઉંડ પ્રેકટનભ નાભની ધાત ુફે રાખ ભાટીભાુંથી ભાુંડ ભે છે. 
 ઑરુંનકના નનમભાનવુાય ફેડનભન્ટનના ફૂરભાું 14 એક વયખા ીંછા રાગેરા શલા જઈએ. 
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 અંગે્રજી થાઉવુંડ ળબ્દભાું A અક્ષય એક લાય આલે છે ણ અંગે્રજીભાું લનથી નાઈન શડ્રેડ એંડ 
નાઈટી નાઈનભાું એકણ લખત A અક્ષય આલત નથી. 

 કેભેચરમનની જીબ એના ભાથા અને ળયીય જેટરી રાુંફી શમ છે અને તે 16 ફૂટ દૂય યશરે તાન 
નળકાય એક વેકુંડભાું કયી ળકે છે. 

 ઝેબ્રા કાા યુંગના અને વપેદ રાઈનલાા નથી ણ વપેદ યુંગના અને કાી રાઈનલાા શમ છે. 
 26ભી ભાિડના કદલવે ‘યુંગભનૂભ’ કદલવ તયીકે ઉજલામ છે. 
 ભાછરી ાણીભાું યશ ેછે ણ એની આંખ ય ાુંણ નથી શતી. 
 દકયમાઈ ઘડાને ગસુ્વ આલે ત્માયે તેનાું ળયીયભાુંથી રાર યવલ નીકે છે. 
 તુંચગમાની રગબગ લીવ શજાય જેટરી જાનત છે. 
 જાાનભાું એક ઝાડ એવુું છે કે જેભાુંથી સયૂજ આથભલાના વભમે ધભુાડ નીકે છે. 
 કપચરાઈંવના દકયમાભાુંથી ભી આલતા ભગય વોથી લજનદાય શમ છે. 
 વીર ભાછરી એક લખતભાું પક્ત દઢ જ નભનનટ ઊંઘી ળકે છે. 
 શાથી લધાયેભાું લધાયે િાયથી ાુંિ કરાક સઈૂ ળકે છે. 
 શેંગકપળ નાભની ભાછરીને િાય હૃદમ છે. 
 ળાશમગૃ અને ઈમ ુનાભના ફે ક્ષીઓ છે યુંત ુઉડી નથી ળકતા. 
 નવિંશની ગર્જના 5 કક.ભી. દૂય સધુી વુંબામ છે. 
 અલ્ફારવડ નાભના ક્ષીની ાુંખ ક્ષી જગતભાું વોથી રાુંફી છે. 
 ળાહુડીના ળયીયે આળયે 30,000 જેટરાું કા ુંટા શમ છે. 
 વશરે ભાછરીનુું લજન આળયે 150 ટન જેટલુું શમ છે. 
 રાઓવ એક એલ દેળ છે કે જ્માું નવક્કાનુું િરણ નકશ ણ પક્ત નટનુું િરણ િારે છે. 
 બાયતના રક્ષદ્વદ્વ એલ નલસ્તાય છે કે જ્માું એક ણ કશન્દુ ભુંકદય નથી. 
 બાયતભાું વહુથી ઓછ લયવાદ ચફકાનેયભાું થામ છે. 
 બાયતની વો પ્રથભ ફેંકનુું નાભ ‘ફેંક ઓપ કશન્દુસ્તાન’ શત ુું ! 
 દુનનમાભાું વહુથી વાુંકડી ગરીઓ લૂડ આકિકાના ઝાુંઝીફાયભાું છે ! 
 દુનનમાની વોથી શરેી ટેચરપન વેલા અભેકયકાના નાના ળશયેભાું થઈ શતી. પક્ત 20 રક ાવે 

પન શત. 
 દુનનમાભાું ગરુાફના ફૂરની કુર 792 જાત છે. 
 દુનનમાનુું વોથી ખફૂસયૂત ળશયે િાુંવનુું ેકયવ ળશયે છે. 
 દુનનમાની વોથી ભટી ઘકડમા ભેઉથ ભૉસ્કભાું આલેરી છે. 
 દુનનમાનુું વહુથી ભટુું યેલ્લે સ્ટેળન ન્યમુકડભાું આલેલુું ‘ગે્રટ વેંરર ટનભિનર’ છે. 
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 ઊંટ તાના ળયીયને ઠુંડુ યાખલા એકફીજા વાથે અડીને ફેવે છે કાયણ એભનાું ળયીય ય ઓછાભાું 
ઓછા સમૂડકકયણ ડે છે. 

 જ ુંગરી કકૂડ ળયભા, િકય શમ છે. 
 જ ુંગરી બેંવને અયણી, ઢીંગી ણ કશ ેછે. 
 જ ુંગરી કતૂયાઓ શુંભેળા ટાભાું યશ ેછે. 
 ઘડાની 60 જાત છે. અયફી ઘડ શે્રષ્ઠ ભાનલાભાું આલે છે. 
 યાત ફગર કદલવે આયાભ કયી યાતે નળકાય કયે છે. 
 જ નાભના જ ુંતથુી અનેક યગ ભટે છે. જ તેના ળયીય કયતાું અનેક ગણુું લધાયે રશી ચવૂલાની 

ક્ષભતા ધયાલે છે. 
 ભગયનાું આગનાું ગભાું ાુંિ આંગીઓ, જ્માયે ાછરા ગભાું િાય આંગીઓ શમ છે. 
 ઘેંટીનુું દૂધ ખફૂ જાડુું શમ છે. તેભાુંથી િીઝ ફનાલલાભાું આલે છે. 
 ‘ભઝામ્મ્ફક સ્સ્કટિંગ કબ્રા’ નાભન કાતય નાગ નળકાયની આંખભાું ઝેયની નિકાયી ભાયે છે. 
 ઘડા અને શાથી ઊબા ઊબા ઊંઘે છે. 
 લીંછી નલ ભકશના સધુી ખાધા નલના િરાલી ળકે છે. 
 ડામનાવવડ અનેક પ્રકાયનાું શતાું તેભાું ભેગારવવડ જાતનાું ડામનાવવડ વોથી ભટા ભાનલાભાું 

આલતા. 
 કાચમાયને કાકડી, દૂધી, વક્કયટેટી અને તયબિૂ ખફૂ બાલે છે. 
 ઊંટ એક કદલવભાું વ કકરભીટય અંતય કાી ળકે છે. 
 શાથીની ળસ્ક્ત એક બરુડઝય જેટરી શમ છે. 
 ેં્લીન ક્ષીને જીબ ય કાુંટા શમ છે. 
 ક્ષીઓનાું ફચ્િાું તાના લજન કયતાું લધાયે ખામ છે, જ્માયે ભટાું  ુંખીઓ તાના લજન કયતાું 

અડધ ખયાક ખામ છે. 
 કતૂયાું યુંગ ાયખી નથી ળકતાું અને ‘ળટડ  વાઈટેડ શમ છે. તેભને દૂયનુું દેખાત ુું નથી. 
 ભગયની આંખની ફને્ન ફાજુ આંસનુી ની શમ છે. જ્માયે તે ખાલા ભાટે જડબુું ખરે છે ત્માયે એની 

આંખભાુંથી આંસ ુફશાય આલે છે. એણે નળકાય કમો શમ તેના શ્ચાતારૂે આ આંસ ુનથી આલતાું. 
એટરે જ ફનાલટ કે ઢોંગી આશ્વાવન કે ળક ભાટે ‘ભગયનાું આંસ’ુ રૂકઢપ્રમગ લયામ છે. 

 જીલજ ુંતઓુભાું ભચ્છય વોથી ભજબતૂ છે. તે ઠુંડા પ્રદેળ તેભજ નલષલુવતૃનાું ગયભ જ ુંગરભાું ણ 
વશરેાઈથી યશી ળકે છે. 

 રીરા યુંગન તીતીઘડ સુયવનનક શ્રલણ ળસ્ક્ત ધયાલે છે. તે ધ્લનનની ગનત કયતાું ણ લધ ુ
ગનતલા અલાજ ક્ષભતા ધયાલે છે. દય વેકુંડે 45,000 કુંનલા ધ્લનન વાુંબી ળકે છે. 
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 અજગય તાના નળકાયને ભાથા તયપથી ગલાની ળરૂઆત કયે છે. 
 ગે્ર વશરે ૅનવકપક ભશાવાગયભાું યશ ેછે અને તે તાન નળકાય ળધલા 20,000 કક.ભી.નુું અંતય કાે 

છે. 
 રામય ફડડ નનરચગકયના ઝાડ ય ઘમુ્ભટ આકાયન ભા ફાુંધે છે. 
 કમરન ટહુક નાયીન નથી શત નયન શમ છે જે ભાદા કમરને પે્રભ કયલા આભુંત્રણ આત 

ટહુક કયે છે. 
 દીડ તાના નળકાયને વકુંજાભાું રેલા ભાટે તેના ય ફહુ ધૂ ઉડાડે છે. એને કાયણે નળકાયન 

બગ ફનતુું પ્રાણી કશુું જઈ ળકત ુું નથી. 
 નલનળષ્ટ પ્રકાયની ળયીકયક યિના ધયાલત એક કીડ વમદુ્રના તચમે યશ ેછે. તેન દેખાલ ભયનાું 

ીંછા જેલ છે, તેનુું અંગે્રજી નાભ PEACOCK WORM છે. તાન ખયાક ભેલલા ભયના યુંગીન 
ીંછા જેલી તાની ાુંખ પેરાલે છે. 

 દચક્ષણ યયુભાું રગબગ 5760 કક.ભી. જેટરા રાુંફા નલસ્તાયભાું કીડીઓની નલળા લસ્તી છે. 
ઈટારીથી સ્ેન સધુી પેરામેરી આ લસ્તીભાું અફજની વુંખ્માભાું કીડીઓ રાખ દયભાું યશ ેછે. ણ 
તેઓ ક્યાયેમ ઝગડતી નથી. 

 ય.ુએવ.એ.ના ળેયભન સ્સ્થત એક ઝયણાનુું નાભ ‘નાયનભમકનાલહુસ ુુંકાટા ુંકળુંક’ છે. 
 રડાખભાું નલશ્વન વોથી ઊંિ લેરી ચબ્રજ છે, જે બાયતીમ વેનાએ ફાુંધ્મ છે. 
 મુુંફઈ બાયતનુું પ્રલેળદ્વાય કશલેામ છે 
 કકયમા પ્રબાતની ળાુંનતલા દેળ કશલેામ છે. 
 થાઈરૅંડ વપેદ શાથીઓલા દેળ કશલેામ છે. 
 સ્કટરેંડ કેકન દેળ કશલેામ છે. 
 આકિકા અંધ ભશાદ્વી કશલેામ છે. 
 મ્માનભાય [ફભાડ] ેગડાન દેળ કશલેામ છે. 
 જમયુ ગરુાફી ળશયે તયીકે જાણીત ુું છે. 
 કિીન અયફ વાગયની યાણી તયીકે પ્રખ્માત છે. 
 ફેરગે્રડ વપેદ ળશયે તયીકે પ્રખ્માત છે. 
 એક ઘડાભાું વાત ભાણવ જેટરી ળસ્ક્ત શમ છે. 
 કતૂયાનુું આયષુ્મ 20 લડનુું શમ છે. 
 કાુંગારુને ખયાક િાલીિાલીને ખાતા રગબગ િાય કરાક રાગે છે. 
 ગક ગામ ત્રણ િાય લડ સધુી ઊંઘી ળકે છે. 
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 ફકયીઓની ગની ખયીભાું આલેરી ગાદી જભીન વાથે લૅક્યભુ ઊભુું કયી િોંટી જામ છે. આથી 
તેઊબા લડત િઢી ળકે છે. 

 નય ઘડાને 40 દાુંત શમ છે. દાુંત યથી તેની ઉંભયની અટક થામ છે. 
 શાથી યજ ફસ્વ કકર ખયાક અને ફસ્વ ચરટય ાણી ીએ છે. 
 ભાખીની દયેક આંખભાું િાય શજાય નાના રૅંવ શમ છે. 
 વવરાના આગરા ગ કયતા ાછરા ગ લધ ુરાુંફા શમ છે. 
 કાનકડમા તેભના જીલનન ઘણ ખય વભમ શલાભાું ઊડીને જ વાય કયે છે. તેઓ ઊડતાું ઊડતાું 

જ નળકાય કયલાનુું અને ખયાક ભેલલાનુું કાભ કયે છે. 
 ડફર ડેકય ફવ કયતાું જજયાપ દઢ ભીટય લધ ુઊચુું શમ છે, ણ એની ગયદનભાું ભાત્ર વાત શાડકાું 

શમ છે અને સ્લયતુંત ુનફા શલાથી એન કુંઠ કાભણ ગાય નથી. 
 કેટરા કાિફાનુું આયષુ્મ 150 લડનુું શમ છે. ગારાેગાવ નાભના ટાઓુ ય 230 કકર લજનના 

નલયાટ કાિફા જલા ભે છે. 
 ક્લીન એચરઝાફેથ શરેાએ તાના કાુંડાના ફેવરેટભાું ઈ.વ. 1580ભાું શરેીલાય ઘકડમા શયેી 

શતી. એ કાુંડાની ઘકડમાન શરે યુાલ છે. 
 ઈ.વ. 1514ભાું જભડનીના તાા ફનાલનાયે શરેીલાય ઘયભાું શયેલી પેયલી ળકામ તેલી ઘકડમા 

ફનાલી શતી. 
 જાતે િાલી અાઈ જામ એલી ઘકડમા ઈ.વ.1770ભાું િા ુંવનાું એક કાયીગયે ફનાલી શતી. ત્માું 

સધુી િાલી શાથે આલી ડતી શતી. 
 કાુંડાની ઘકડમા શરેા ચખસ્વાની ઘકડમા શતી. આણા ગાુંધીફા ુતાની ઘકડમા કેડે બેયલી 

યાખતા. 
 શરેી લૉટયપ્રપુ ઘકડમાની ળધ ઈ.વ. 1926ભાું ળધાઈ. 
 ફેટયી નલનાની ઘકડમા ઈ.વ. 1972ભાું ળધાઈ. 
 જાાનની કાવીમ કુંનીની ઘકડમા ભફાઈર પનની જેભ કેભેયાલાી ણ ભે છે. 
 ટેચરપન આટરા ફધા શલા છતાું દુનનમાનાું 50 ટકા ભાનલીઓ એ કદી ટેચરપન કમો નથી કે 

ભેવમ નથી. 
 દકયમાભાું સનુાભી તપાન લખતે ભજાની ગનત જેટ નલભાનની ગનત વભાન શમ છે. 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 
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મે – ૨૦૧૭  
રવિ સોમ મગંળ બધુ ગરુૂ શકુ્ર શવિ 

1  
Holiday 

Sunday 

1 
SUMMER 

VACATION 

2 
SUMMER 

VACATION 

3 
SUMMER 

VACATION 

4 
SUMMER 

VACATION 

5 
SUMMER 

VACATION 

6 
SUMMER 

VACATION 

7 
Holiday 

Sunday 

8 
SUMMER 

VACATION 

9 
SUMMER 

VACATION 

10 
SUMMER 

VACATION 

11 
SUMMER 

VACATION 

12 
SUMMER 

VACATION 

13 
SUMMER 

VACATION 

14 
Holiday 

Sunday 

15 
SUMMER 

VACATION 

16 
SUMMER 

VACATION 

17 
SUMMER 

VACATION 

18 
SUMMER 

VACATION 

19 
SUMMER 

VACATION 

20 
SUMMER 

VACATION 

21 
Holiday 

Sunday 

22 
SUMMER 

VACATION 

23 
SUMMER 

VACATION 

24 
SUMMER 

VACATION 

25 
SUMMER 

VACATION 

26 
SUMMER 

VACATION 

27 
SUMMER 

VACATION 

28 
Holiday 

Sunday 

29 
SUMMER 

VACATION 

30 
SUMMER 

VACATION 

31 
SUMMER 

VACATION 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ મે ગજુરાત સ્થાના દદવસ ૧૭ મે એડવડડ જેનર 

૨ મે ચનુીા શાહ ૧૮ મે એચ. ડી દેવગૌડા 
૩ મે આંતરરાષ્ટ્રીય પે્રસ સ્વતતં્રતા દદવસ ૧૯ મે રસ્સ્િન બોન્ડ 

૪ મે દંડત દિશન મહારાજ ૨૦ મે વવીનચદં્ર ા 

૫ મે િાડમાિડસ ૨૧ મે આતિંવાદ વવરોધ દદવસ 

૬ મે મોતીા નહરુે ૨૨ મે વવશ્વ જૈવ વવવવધતા દદવસ 

૭ મે વવશ્વ હાસ્ય દદવસ ૨૩ મે મહારાણી ગાયત્રી દેવી 
૮ મે વવશ્વ રેડક્રોસ દદવસ ૨૪ મે બછેન્દ્રીા 

૯ મે ગોાકૃષ્ટ્ણ ગોખે ૨૫ મે રાસબબહારી બોસ 

૧૦ મે સભુાષ િશ્ય ૨૬ મે સશુીકુમાર 

૧૧ મે મણૃાબવન સારાભાઈ ૨૭ મે બબવનચદં્ર 

૧૨ મે આંતરરાષ્ટ્રીય દરચાદરિા દદવસ ૨૮ મે વવજયવસિંહ વથિ 

૧૩ મે ટી.બાાસરસ્વતી ૨૯ મે િન્હૈયાા વમશ્ર પ્રભાિર 

૧૪ મે મણૃા સેન ૩૦ મે દહન્દી ત્રિાદરતા દદવસ 

૧૫ મે સખુદેવ થાર ૩૧ મે વવશ્વ ધમૂ્રાન વનષેધ દદવસ 
૧૬ મે વસક્કિમ સ્થાના દદવસ  www.edushareworld.in 
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૦૧  ભે  ગજુયાત  સ્થાના દદલવ 
 

        ૧ રી એટરે દયેઔ ગજુયાતી ભાટે ખોયલળાી  

દદલવ.  આ દદલવ  ‘ગજુયાત ખોયલ દદલવ’  તયીઔે  

ઉજલલાભાાં  આલે  છે.  બાયત  દેળ  સ્લતાંત્ર  થમા  

ફાદ ઈ.વ.૧૯૬૦ ભાાં મુાંફઈના દિબાી યાજ્મભાાંથી  

ગજુયાતને અરખ ઔયી એઔ નલા યાજ્મની સ્થાના  

જૂ્મ યવલળાંઔય ભશાયાજના શસ્તે થઈ શતી તેથી આ દદલવ ‘ગજુયાત 
સ્થાના દદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાાં આલે છે. આજે વભગ્ર દેળના આવથિઔ 
વલઔાવભાાં ગજુયાતનુાં અનેરુાં મખદાન યશલે ુાં છે.  

                     
             ગજુયાત વયઔાયે આ દદલવને ‘ગજુયાત ખોયલ દદલવ’ તયીઔે 
ગવત ઔમો છે અને દય લે વલવલધ જજલ્રાભાાં તેની ઉજલણી ઔયલાભાાં 
આલે છે. આ લે ગજુયાત સ્થાના દદલવની ઉજલણી ૧૭ દદલવ દયયજ 
અરખ-અરખ થીભ ય ઉજલણી ઔયલાનુાં વયઔાય દ્વાયા આમજન ઔયલાભાાં 
આવયુાં છે. 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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૦૨ ભે ચનુીરાર ળાશ 
 

           ચનુીરાર લધધભાન ળાશન જન્ભ  

૦૨ ભ,ે  ૧૮૮૭ ના  યજ સયેુન્િનખયના  લઢલાણ  

મઔુાભે થમ શત. તેભનુાં ઉનાભ વાદશત્મવિમ શત ુાં.  

તેભણે વાભાજજઔ અને ઐવતશાવવઔ વલમલસ્તલુાી  

અનેઔ નલરઔથા રકી છે. દશન્દી, ભયાઠી અને  

અંગે્રજી લખેયે બાાભાાં રકામેરી નલરઔથાન ગજુયાતીભાાં અનલુાદ 
ઔમો. ચનુીરાર ળાશની વાભાજજઔ નલરઔથાભાાં તેભન એઔ વલચાયઔ ઔે 
વભાજસધુાયઔ તયીઔેની છા ઉબી થામ છે.  

ચનુીરારે રકલાની ળરૂઆત ‘વલભા’ નાભની વાભાજજઔ નલરઔથાભાાંથી 
ઔયી અને છેલ્રી નલરઔથા ‘ઔટાંઔ છામ ાંથ’ બાખ : ૧ થી ૪ છે. આ 
ઉયાાંત તેભણે ‘િજાફાંધ’ુ વાપ્તાદશઔભાાં ત્રઔાય તયીઔે ઔાભખીયી ફજાલી 
શતી. તેભની યચનાભાાં મૂયાજ વરાંઔી ધાયા નખયીન મ ૂાંજ, જીખય 
અને અભી, ઔાજાન ગા, એઔ ડાના ત્રણ ાંકી, ઔભધમખી યાજેશ્વય છે. 
 

 

* * * 
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૦૩ ભે આંતયયાષ્ટ્રીમ િેવ સ્લતાંત્રતા દદલવ 
 
             ત્રઔાદયતા વભાજભાાં દધણનુાં ઔામધ ઔયત ુાં એઔ ાયદળી  
ભાધ્મભ છે.  એ ઔઈણ  વભાજન અયીવ છે.  આજે આણે એલી  

દુવનમાભાાં જીલી યહ્યા છીએ ઔે, જ્માાં આણી દુવનમાની ફશાય નીઔી  
આવાવ થમેર ધટના વલળે જાણલા ભાટે આણી ાવે વભમન  

અબાલ છે ત્માયે ભીદડમા આણને થડી જ ક્ષણભાાં દુવનમાની ભાદશતી  
આે છે. વલાયથી વાાંજ સધુી ભીદડમા દદલવબય થમેર ગટનાની  

ભાદશતી આતુાં યશ ેછે. આજે ત્રઔાય દુવનમાભાાં ભાદશતી શોંચાડલાભાાં ભાટેનુાં ઉત્તભ ભાધ્મભ છે.  
‘આંતયયાષ્ટ્રીમ િેવ સ્લતાંત્રતા દદલવ’ ઉજલલાન વનણધમ ઈ.વ. ૧૯૯૧ ભાાં યનેુસ્ઔ અને વાંયકુ્ત 
યાષ્ટ્રના જન સચૂના વલબાખ એ ઔમો શત. ત્માયથી ૦૩ ભે એ આંતયયાષ્ટ્રીમ િેવ સ્લતાંત્રતા દદલવ 
ઉજલલાભાાં આલે છે. આ દદલવ ઉજલલાન શતે ુવલભબન્ન િઔાયના ઉલ્રાંગનની ખાંબીયતા વલળે 
ભાદશતી આલાન તેભજ  ત્રઔાદયત્લભાાં જાન ગભુાલનાય ત્રઔાયને શ્રદ્ાાંજભર આલાભાાં આલે છે 
તેભજ લૈવશ્વઔ દશત ભાટે ઔામધ ઔયનાયને આજના દદલવે ભફયદાલલાભાાં આલે છે. ત્રઔાદયતા એ 
યાજઔીમ સિુઢ વમલસ્થાન ચથ સ્થાંબ ઔશલેાભાાં આલે છે. વલશ્વભાાં રઔને ત્રઔાદયતાથી અલખત 
ઔયલા અને વાલધવત્રઔ જાગવૃત રાલલા ‘લલ્ડધ ફ્રીડભ ડે’ થીભ તૈમાય ઔયામ છે.  

ઈ.વ.૧૯૯૧ ભાાં દુવનમાભાાં વોિથભ લકત આદફ્રઔાભાાં ૩જી ભેના યજ “ફ્રી િેવ” ભાટેના 
વવદ્ાાંત ‘દડક્રેયેળન પ વલન્ધએઔ’ વાથે મઔૂલાભાાં આવમા શતા તેની માદભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ િેવ 
સ્લતાંત્રતા દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે.ત્રઔાદયત્લના જખતભાાં વભળન, ઔવભળન અને એમ્બફળન થી 
જડામેરા તભાભે ભાદશતીની સવુનવિતતા અને વાજત્લઔતા ચઔાવલી યશી અને ભીદડમા 
આચાયવાંદશતાને અનવુયી વભાજ અને દેળના ઔલ્માણભાાં વભવિત યશવે ુાં એજ આજના દદલવની 
વાથધઔતા શઈ ળઔે. 

 
 

* * * 
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૦૪ ભે ાંદડત દઔળન ભશાયાજ 
 

                   બાયતના  સિુવવદ્  તફરા  લાદઔ  

ાંદડત દઔળન  ભશાયાજન   જન્ભ  ૦૩  વપ્ટેબફય, 
૧૯૨૩ ના યજ ઔાળીભાાં થમ શત.  તેભન જન્ભ  

જન્ભાષ્ટ્ટભીની યાત્રી એ થમ  શલાથી દઔળન નાભ  

યાકલાભાાં આવયુાં. ળાસ્ત્રીમ વાંખીતનુાં િાયાંભબઔ વળક્ષણ  

તેભના વતા ાંદડત શદયભશાયાજ ાવે િાપ્ત ઔયુું. દઔળન ભશાયાજ એ 
તફરાલાદઔ તયીઔેની માત્રા ળરૂ ઔમાધના થડાાં લોભાાં જ ઉસ્તાદ પૈમાઝ 
કા, ાંદડત ભઔાયનાથ ઠાકુય, ઉસ્તાદ ફડે ગરુાભઅરી કાાં, ાંદડત 
બીભવેન જળી,લવાંતયામ જેલાાં ભશાન વાંખીતઔાયની વાંખત થઈ. 

ાંદડત દઔળન ભશાયાજે યલુા લમે તેભણે અનેઔ દપલ્ભભાાં તફરા 
લાદન ઔયુું છે.  તેભણે ફનાયવભાાં દૂયદળધન ઔેન્િ સ્થાવત ઔયલા ભાટે ભકૂ 
શડતા ઔયી શતી. ાંદડત દઔળન ભશાયાજને રમ બાસ્ઔય,ઔવી સ્લય ખાંખા 
વબભાન, વાંખીત વમ્રાટ, વાંખીત નાટય અઔાદભી વબભાન, રમ ચક્રલતી, 
તાર ભચિંતાભણી ,ઉસ્તાદ શાપીઝ અરીકાન તેભજ દ્મશ્રી અને દ્મ 
વલભૂણ યુસ્ઔાયથી નલાજલાભાાં આવમા છે. ૦૪ ભે,૨૦૦૮ ના યજ ાંદડત 
દઔળન ભશાયાજનુાં અલવાન થયુાં. 
 

 
 

* * * 
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૦૫ ભે ઔારધભાઔધવ 
 

         દપરવપય, ક્રાાંવતઔાયી અને વભાજલાદી એલા  

ઔારધભાઔધવન જન્ભ ૦૫ ભે,૧૮૧૮ ના યજ જભધનીભાાં  

થમ   શત.   ૧૭ લધની  ઉંભયે  ઔામદાન  અભ્માવ  

ઔયલા ફનધ વલશ્વવલદ્યારમભાાં િલેળ ભેવમ. આખ  

વાદશત્મ, ઈવતશાવ અને દળધનળાસ્ત્રન અભ્માવ ઔમો.  

ઈ.વ.૧૮૩૯ થી ઈ.વ.૧૮૪૧ ભાાં તેભણે એીક્યયુવના િાકૃવતઔ દળધન ય 
ળધત્ર રકીને ડક્ટયેટની દલી િાપ્ત ઔયી. ઈ.વ.૧૮૫૯ ભાાં ઔારધ 
ભાક્વે અથધળાસ્ત્રના અભ્માવના વનષ્ટ્ઔધ ‘જુય દક્રટીઔ ધ રીટીળીમન 
એઔનાભી’ સુ્તઔ િઔાવળત ઔયુું શત ુાં. સુ્તઔ વાંણૂધ યાજનીવતઔ અથધળાસ્ત્રભાાં 
રેકન ઔયુું શત ુાં. ઈ.વ.૧૮૬૭ ભાાં ‘દાવ ઔેવટર’ ન િથભ બાખ િઔાવળત 
ઔયુું.  

વાબમલાદના જન્ભદાતા ઔારધભાઔધવને ખણલાભાાં આલે છે. દુુઃકીજન, 
ખયીફ અને લાંભચત ભાટે ખોતભ બદુ્ જેટરી અાય ઔરુણા ધયાલનાય 
ઔારધભાઔધવ ‘ભાનલ ઇવતશાવનુાં’ એઔ અત્માંત ઉજ્જલ ઉદાશયણ છે. તેભણે 
ભાનલજાતને રીફયેટ ઔયલાના અથાખ િમત્ન ઔમાધ. ૧૪ ભાચધ,૧૮૮૩ ના 
યજ વાબમલાદના િણેતાએ અંવતભ શ્વાવ રીધાાં. ભાનલ ઈવતશાવભાાં 
ઔારધભાઔધવ અભય યશળેે.  
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૦૬ ભે ભતીરાર નશરુે 
 

         બાયતના િથભ લડાિધાન જલાશયરાર  

નશરુેના  વતા  ભતીરાર  નશરુેન  જન્ભ ૦૬ ભે, 
૧૮૬૧ ના યજ   આગ્રાભાાં  થમ શત.  િાયાંભબઔ  

વળક્ષણ ઔાનયુ અને અરાશાફાદભાાં ણૂધ ઔયુું અને  

આખ  અભ્માવ  અધયૂ  યહ્ય.  અરાશાફાદભાાં  

શાઈઔટધભાાં લઔીરાતની યીક્ષાભાાં તેભણે િથભ ક્રભે ઉત્તીણધ થમા અને 
સલુણધ દઔ ભેવમ. ભતીરાર નશરુેએ તેભના ભટાબાઈ નાંદરાર નશરુે 
વાથે વશામઔ લઔીર તયીઔે લઔીરાત ળરૂ ઔયી.  

 ઈ.વ.૧૯૧૮ ભાાં ભતીરાર નશરુે ભશાત્ભા ખાાંધીજીનાાં વ ાંઔધભાાં 
આવમા. ભતીરાર નશરુેની ઔામદાળાસ્ત્રભાાં ભજબતૂ ઔડ શતી. 
ઈ.વ.૧૯૨૭ ભાાં ભતીરાર નશરુેની અધ્મક્ષતાભાાં વાઈભન ઔવભળનના 
વલયધભાાં એઔ વવભવત ફનાલલાભાાં આલી શતી. ઈ,વ.૧૯૧૯ ભાાં 
અમતૃવયભાાં જભરમાાંલારા ફાખ શત્માઔાાંડ ફાદ તેભણે લઔીરાત છડી 
દીધી અને ઈ.વ.૧૯૨૩ ભાાં દેળફાંધ ુભચતયાંજનદાવ વાથે ભી ‘સ્લયાજ 
ાટી’ ની સ્થાના ઔયી. ભતીરાર નશરુેએ ‘ઈન્ન્ડેન્ડેટ વભચાયત્ર’ 
િઔાવળત ઔયુું શત ુાં. બાયતની આઝાદી ભાટે રડત રડનાય ભતીરાર 
નશરુેને અનેઔલાય તેભને જેરની વજા થઈ શતી. ૦૬ પેબ્રઆુયી,૧૯૩૧ ના 
યજ ભતીરાર નશરુેનુાં વનધન થયુાં. 
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૦૭ ભે વલશ્વ શાસ્મ દદલવ 
 

            ‘Laughter is a best best medicine’  

એ   વલજ્ઞાન ણ સ્લીઔાયે છે. કડકડાટ   શવલાથી  

ળયીયના આંતદયઔ   અલમલનુાં  આંતદયઔ ભાભરળ  

થામ છે. ભે ભાવના િથભ યવલલાયના યજ આ દદલવ  
ભનાલલાભાાં આલે છે. શાસ્મ દયેઔના ભાનવવઔ અને  
ળાયીદયઔ વલઔાવભાાં અત્માંત વશામઔ છે. જાાનભાાં રઔ તેભના ફાઔને 
િાયાંબથી જ શવતાાં યશલેાનુાં ળીકલે છે. ‘વલશ્વ શાસ્મ દદલવ’ ભનાલલાનુાં 
િથભલાય આમજન ૧૧ જાન્યઆુયી,૧૯૯૮ ભાાં મુાંફઈભાાં ઔયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
‘વલશ્વ શાસ્મ મખ આંદરન’ ની સ્થાનાન શ્રેમ ડૉ. ભદન ઔટાદયમાન યશરે 
છે. આજે વભગ્ર વલશ્વભાાં વાત શજાય ઔયતાાં લધ ુશાસ્મ ક્રફ આલેરા છે.    
શાસ્મના ૧૫૦ થી લધ ુિઔાય છે જેભ ઔે, ઔયાંટ રાફ્ટય,ફ્રી ડાન્વ એન્ડ રાપ, 
ચાઈનીઝ એન્ડ ઇન્ન્ડમન રાપ, ફલનૂ રાફ્ટય, ડર રાફ્ટય, ભાંઔી રાફ્ટય, દદર 
રાફ્ટય,વભલ્ઔ ળેઔ રાફ્ટય લખેયે.  શાસ્મથી વલવલધ પામદા ણ યશરેાાં છે 
જેભ ઔે, 
 ાચનદક્રમા સધુયે. 
 તાણ દૂય થામ. 
 ક્ક્વજન લધે. 
 ેટ,પેપવા, અને જઠયનુાં કુદયતી ભાભરળ થામ.  
 વેલ્પ ઔન્પીડન્વ લધે.  
 યખ િવતઔાયઔ ળક્ક્ત લધે.  
 સ્ૂવતિ લધે. 
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૦૮ ભે વલશ્વ યેડક્રવ દદલવ 
 

           દય લે ૦૮ ભેના યજ વલશ્વ યેડ ક્રવ દદલવ  
ભનાલલાભાાં આલે છે. વલશ્વબયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ યેડક્રોસ  
દદલસની ઉજલણી  કયલાભાાં આલે છે.  ૮ભી ભે યેડક્રોસ  
આંદોરનના સાંસ્થાક સય હનેયી ડુનાન્ટનો જન્ભ દદલસ  
છે. આ લરે્ષ વલશ્વ યેડક્રોસ દદલસની ઉજલણીની વલર્ષમલસ્ત ુ 
દયેક જગ્મા દયેક ભાટે નક્કી કયામેર છે. તેનો મખુ્મ ઉદે્દશ્મ  
યેડક્રોસના તભાભ સ્લમાંસેલકો , કભમચાયીઓ તથા રાબાથીઓને તેભની યેડક્રોસ સાથે 
જોડામેરી સાપલ્મગાથા તેભના વભત્રો અને દયલાયજનોને જણાલે અને તેભને 
પ્રોત્સાદહત કયે છે, જેથી તેઓ તેના પ્રસાય પ્રચાયભાાં ઉમોગી ફને. 
યેડક્રોસ સોસામટી દ્વાયા રગબગ ૧.૫ રાખ યવુનટ સયુક્ષિત યક્ત જરૃયતભાંદ 
યોગીઓને ઉરબ્ધ   કયાલલાભાાં આલે છે. પ્રવતલર્ષમ હજાયોની સાંખ્માભાાં 
જરૃદયમાતલાા ફાકોને વનશલુ્ક યક્ત આલાભાાં આલે છે. ગજુયાત યેડક્રોસ દ્વાયા 
થેરેસેવભમા અને વસકરસેર એનેવભમા વનમાંત્રણ કામમક્રભ સપતાપલૂમક ચરાલલાભાાં 
આલે છે .યેડક્રવ ઔામધક્રભ ચાય મખુ્મ ક્ષેત્રભાાં વલબાજીત છે :ભાનલીમ વવદ્ાત અને 
મલૂ્મનુાં ઉત્તેજન ,કુદયતી આવત્ત લકતે િવતદક્રમા આલી ,કુદયતી આવત્ત લકતે 
તૈમાયી ઔયલી,સ્લાસ્્મ અને વમદુામની દેકયેક યાકલી. 
 

વાંદબધ  : http://www.indianredcross.org 
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૦૯ ભે ખારકૃષ્ટ્ણ ખકરે 
 

       ખાાંધીજીનાાં યાજનૈવતઔ ગરુૂ ખારકૃષ્ટ્ણ ખકરને  

જન્ભ ૦૯ ભે, ૧૮૬૬ ના  યજ ભશાયાષ્ટ્રના ઔલ્શાયુ  

ખાભભાાં થમ શત. િાયાંભબઔ વળક્ષણ તાના ખાભભાાં  
ણૂધ ઔમાધ ફાદ ગે્રજ્યએુળન ભાટે તે મુાંફઈ ખમા.  
તે વભમની  ેઢીભાાં ખકરે  વોથી  વળભક્ષત રઔભાાં  

સ્થાન ાબમા શતા.વળક્ષણના ઔાયણ ેતેભના વલચાયભાાં દયલતધન આવયુાં. તેભને 
આઝાદી અને રઔતાંત્રનુાં ભશત્લ વભજાયુાં. ખારકૃષ્ટ્ણ ણૂભેાાં ભશાદેલ યાનડેને 
ભળ્મા. ભશાદેલ યાનડે તે વભમના વભાજસધુાયઔ શતા. ખારકૃષ્ટ્ણ ખકર ે
ભશાદેલ ખવલિંદ યાનડેને ગરુૂ ભાનતા શતા.  

ઈ.વ.૧૯૦૫ ભાાં તેભણ ે‘વલધન્ટ પ ઈન્ન્ડમા’ નાભની વાંસ્થાની ળરૂઆત 
ઔયી શતી. જેભાાં જે રઔ બાયતની વેલા ભાટે ઔાંઈઔ ઔયલા ભાાંખતા શમ તેલા 
રઔ જડાતા શતા. ભશાત્ભા ખાાંધીજી જમાયે આદફ્રઔાથી બાયત પમાું ત્માયે 
ખારકૃષ્ટ્ણ ખકરએે તેભને બાયતની દયક્સ્થવત વલળે ભાદશતખાય ઔમાધ શતા 
તેભજ તેભનુાં ભાખધદળધન ઔયુું શત ુાં. ખારકૃષ્ટ્ણ ખકર ેઉદાયલાદીની વાથવાથ 
વાચા યાષ્ટ્રલાદી ણ શતા. ઈ.વ.૧૯૧૨ થી ઈ.વ.૧૯૧૫ સધુી ખારકૃષ્ટ્ણ 
ખકર ે‘બાયતીમ રઔ વેલા આમખ’ ના અધ્મક્ષ યહ્યા શતા. ૧૨ જૂન,૧૯૦૫ 
ભાાં ‘બાયત વેલઔ વવભવત’ ની સ્થાના ઔયી શતી.  
રઔભાન્મ વતરઔ ખારકૃષ્ટ્ણ ખકરનેે ‘બાયતના શીય’, ‘ભશાયાષ્ટ્રના રાર’ 
અને ‘ઔામધઔતાધના યાજા’ ઔહ્ુાં શત ુાં. ૧૯ પેબ્રઆુયી,૧૯૧૫ ના યજ તેભનુાં 
અલવાન થયુાં શત ુાં.  
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૧૦ ભે સબુા ઔશ્મ 
 

              બાયતીમ  ફાંધાયણના  વલળેજ્ઞ  

સબુા ઔશ્મન જન્ભ ૧૦ ભે,૧૯૨૯ ના યજ  

થમ  શત.  દેળની  વમલસ્થાના  દદળા-વનદેળ  

આનાય ફાંધાયણ અને ફાંધાયણના  ઔામદાનુાં  

વનભાધણ ઔયનાય વાંવદનાાં અભ્માવ અંતે સબુા  

ઔશ્મે તેભનુાં જીલન વભવિત ઔયુું. િાયાંભબઔ વળક્ષણ અને ઉચ્ચ અભ્માવ 
તેભને અરાશાફાદ યવુનલવવિટીભાાં ણૂધ ઔયુું શત ુાં. ડૉ. સબુા ઔશ્મ એઔ 
ત્રઔાય અને લઔીર શતા ઔે જેભણે તેભની ઔાયદઔદીની ળરૂઆત વળક્ષઔ 
તયીઔે ળરૂ ઔયી શતી. 
 

     ૩૧ દડવેબફય,૧૯૫૩ એ સબુા ઔશ્મ રઔવબાના ભશાવભચલ 
તયીઔે વનયકુ્ત થમા. ૩૭ લધ સધુી તે વાંવદ વાથે જડામેરાાં યહ્યા અને 
ઈ.વ.૧૯૯૦ ભાાં તેભને સ્લેચ્છાએ વનવવૃત્ત રીધી. તેભના ૫૦૦ થી લધ ુ
ળધત્ર િઔાવળત થઈ ચકૂ્યા અને ૧૦૦ થી લધ ુસુ્તઔનુાં રેકન ઔયુું છે. 
જેભાાં મખુ્મ સુ્તઔભાાં વત્તાની યાજનીવત, નાખદયઔ અને ફાંધાયણ, બાયતનુાં 
ફ ાંધાયણ : એઔ અભ્માવ છે. 
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૧૧ ભે મણૃાભરવન વાયાબાઈ 
 
          સિુવવદ્  લૈજ્ઞાવનઔ  ડૉ. વલક્રભ  વાયાબાઈના  ત્ની,  
જાણીતા ળાસ્ત્રીમ નતૃ્માાંખના અને  દ્મભૂણથી  નલાજામેરાાં  
મણૃાભરવન  વાયાબાઈન  જન્ભ ૧૧ ભે,૧૯૧૮ ના યજ ઔેયભાાં  
થમ શત. મણૃાભરવન વાયાબાઈ બાયતનાટયભ અને ઔથઔરીભાાં  
ાયાંખત શતાાં. તેભણે  બાયતનાટયભ  અને  ઔથઔરીભાાં  અનેઔ  
વલદ્યાથીને તારીભ આી છે. અભદાલાદની નતૃ્મ, નાટઔ,  
વાંખીત અને ઔઠતૂીના કેરની તારીભ આતી વાંસ્થા 'દધણ  
ઍઔેડભી ઑપ યપવભિંખ આર્ૌધવ' ના તે પાઉન્ડય-દડયેક્ટય શતાાં.  

ઔરાક્ષેત્રે તેના ઉત્તભ િદાન ફદર તેભને અનેઔ ઍલૉર્ૌધવ આલાભાાં આવમાાં છે. 
મણૃાભરની વાયાબાઈ `અબભા'ના નાભથી જાણીતા શતા. જેભણે અત્માય સધુીભાાં ૧૮,૦૦૦ થી લધ ુ
વલદ્યાથીને બાયતનાટયભ અને ઔ્થઔરી ભાટેની તારીભ આી છે. દપલ્ભ `મણૃાભરની વાયાબાઈ-
ધ આદટિસ્ટ એન્ડ શય આટધ 'ભાાં દધણા એઔેડેભી પ પોવભિંખ આર્ૌધવના પાઉન્ડય મણૃાભરની 
વાયાબાઈને એઔ આદટિસ્ટ તયીઔે દળાધવમા છે. આ દપલ્ભને માદલન ચાંિએ દડયેક્ટય ઔયી શતી. આ 
દપલ્ભભાાં મણૃાભરની વાયાબાઈના જીલનના વલવલધ ાવાને લણી રેલાભાાં આવમા છે.  
મણૃાભરની વાયાબાઈને બાયત વયઔાય તયપ થી ઈ.વ. ૧૯૯૨ ભાાં નેળનર વવવલરીમન એલડધ 
દ્મભુણ અને 1965ભાાં દ્મશ્રી એલડધ ભળ્મ શત. તેભને ઈ.વ.૧૯૯૭ ભાાં યવુનલવીટી પ ઈસ્ટ 
એન્જભરમા નવલિચ , યઔેુ દ્વાયા દડગ્રી પ ડક્ટય પ રેટધવથી વન્ભાવનત ઔયામા શતા. ત્માયછી 
ઈ.વ.૧૯૯૪ભાાં તેભને વાંખીત નાટઔ અઔાદભી પેરળી નલી દદલ્શી ભાટેન એલડધ એનામત ઔયામ 
શત. તેભને આંતયયાષ્ટ્રીમ ડાન્વ ઔાઉન્વીર-ેદયવની એમ્ક્ઝક્યદુટલ ઔવભટીભાાં વભ્મ ફનાલામા 
શતા. મણૃાભરનીએ વલશ્વબયના શજાય વલદ્યાથીને બયતનાટયભ અને ઔ્થઔરી નતૃ્મની તારીભ 
આી શતી. ૯૮ લધની લમે  મણૃાભરની વાયાબાઈ નુાં અલવાન ૨૧ જાન્યઆુયી,૨૦૧૬ ના યજ 
અભદાલાદભાાં થયુાં શત ુાં.  
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૧૨ ભે આંતયયાષ્ટ્રીમ દયચાદયઔા દદલવ 
 
             દય લે  ૧૨ભી ભ,ે ના યજ  આધવુનઔ નવવિંખના વાંસ્થાઔ  
ફ્રયેન્વ નાઈટીખેરની માદભાાં “આંતયયાષ્ટ્રીમ દયચાદયઔા દદલવ”  

ભનાલલાભાાં આલે છે.આ દદલવ સ્લાસ્્મની દદળાભાાં દયચાદયઔાના  
મખદાનનુાં  િવતઔ છે.    “દયચાદયઔા દદલવ”  ની   ળરૂઆત   ૧૯૫૩  
આવાવથી ચારી  આલે છે  ત્માયે   ડયથી સધુયરેન્ડ અભેદયઔાભાાં  
ય.ુએવ.ના સ્લાસ્્મ વળક્ષણ અને દયલાય વલબાખભાાં અવધઔાયી તયીઔે  
ઔાભ ઔયતાાં શતાાં ,અભેદયઔાના યાષ્ટ્રવત ડલાઈડ ડી આઈઝાનશલય દ્વાયા આ દદલવની ઉજલણી 
ઔયલાની જાશયેાત ઔયલાભાાં આલી શતી.૧૯૬૫ભાાં વો િથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ દયચાદયઔા ઔાઉન્ળીર 
દદલવ ભનાલલાની ળરૂઆત થઈ શતી.૧૨ ભે ૧૯૭૪ના યજ આ દદલવને પરયેન્વ નાઈટીખેરના 
જન્ભ દદલવના દદલવને દય લે ઉજલલાન વનણધમ રેલાભાાં આવમ શત ઔે જે વભગ્ર દુવનમાભાાં 
વમલવાવમઔ નવવિંખના એઔ નેતા શતાાં. 

  આણી તફીફી દ્વતભાાં દયચાદયઔાની શાજયીથી યાશત અને ભજબતુાઈથી ઔામધ થઈ ળઔે 
છે. વભગ્ર વલશ્વભાાં નવવિંખને સ્લાસ્્મ વાંબા ભાટે વોથી ભરુ્ાં વમલવાવમઔ વાધન ખણલાભાાં આલે 
છે.દયચાદયઔા મગ્મ યીતે તારીભફદ્ ,વળભક્ષત અને ળાયીદયઔ ,ભાનવવઔ,બોવતઔ અને વાભાજજઔ યીતે 
દદીના તભાભ ાવાની ઔાજી યાકલાાં ભાટે અનબુલી શમ છે જમાયે ડઔટય તાના 
વમલવામભાાં દદી વાથેના વાંલાદભાાં વમસ્ત શમ છે ત્માયે ચલીવ ઔરાઔ દદીની ઔાજી 
યાકલાાં ભાટે દયચાદયઔા દદી ભાટે સરુબ અને ઉરબ્ધ શમ છે.જે દદીની ભફભાયીને 
ઔાબભૂાાં યાકલાાં અને તેભના ભનફને લધાયલા ભાટે ભદદરૂ ફની ળઔે છે.  
બાયતભાાં દયચાદયઔા દદલવ ય ગણી ફધી િવવૃત્ત જેભ ઔે ળૈક્ષભણઔ વેવભનાય અને નવવિંખના 
મદુ્દા ય   ચચાધ-વલચાયણા ઔયલાભાાં આલે છે.દયચાદયઔાને તેભની સ્લાસ્્મ વેલાની ઔદયરૂે 
િભાણત્ર, ઇનાભનુાં ણ વલતયણ ઔયલાભાાં આલે છે.   આંતયયાષ્ટ્રીમ નવધ ઔાઉન્ળીર દ્વાયા દય લે 
IND ઔીટનુાં વલતયણ ઔયીને આ દદલવનુાં ભશત્લણૂધ દદલવ તયીઔે ઉજલણી ઔયલાભાાં આલે છે. 
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૧૩ ભે ટી.ફારાવયસ્લતી 
 

                 બયતનાટયભના સિુવવદ્ નાટયઔાય  
ટી. ફારાવયસ્લતીન  જન્ભ ૧૩ ભે, ૧૯૧૮  
ના યજ ચેન્નાઈભાાં થમ શત. નતધઔીના રૂે  
ટી. ફારાવયસ્લતી એ  ઔાયદઔદીની  ળરૂઆત  
ઈ.વ.૧૯૨૫ ભાાં ઔયી શતી. દભક્ષણ બાયતભાાં  
બયતનાટયભ નતૃ્મ યજૂ ઔયનાય તે િથભ ઔરાઔાય શતા. તેભણે  
ઈ.વ.૧૯૩૪ ભાાં ઔરઔત્તાભાાં િથભલાય તાની નતૃ્મઔરા યજૂ ઔયી શતી.  
ટી.ફારાવયસ્લતીને ઈ.વ.૧૯૫૫ ભાાં ‘વ ાંખીત નાટઔ  અઔાદભી યુસ્ઔાય, 
ઈ.વ.૧૯૭૩ ભાાં ‘ભિાવ વાંખીત યુસ્ઔાય’ થી ‘ઔરાવનવધ’  અને ઈ.વ.૧૯૭૭ 
ભાાં ‘ દ્મવલભૂણ’ યુસ્ઔાયથી નલાજલાભાાં  આવમા શતા. ૦૯ 
પેબ્રઆુયી,૧૯૮૪ ના યજ ટી.ફારાવયસ્લતીનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં. 
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૧૪ ભે મણૃાર વેન 
 
                બાયતના એઔ ફાંખાી દપલ્ભ વનભાધતા મણૃાર વેનન  
જન્ભ ૧૪ ભે,૧૯૨૩ ના યજ  ફાાંગ્રાદેળભાાં  આલેરા  પયીદયુ  
ળશયેભાાં થમ શત. િાયાંભબઔ વળક્ષણ ણૂધ ઔમાધ ફાદ બોવતઔવલજ્ઞાનન  
અભ્માવ ઔયલા તે  ઔરઔત્તા ખમા શતા.  સ્ઔટીળ  ચચધ ઔૉરેજ અને  
ઔરઔત્તાની વલદ્યાીઠભાાં  તેભણે અભ્માવ ઔમો.  દપલ્ભ વૌંદમધ ળાસ્ત્ર ય  
એઔ સુ્તઔને  ભચિંતા  લાાંચ્મા ફાદ  તેભને દપલ્ભભાાં યવ ડય શત.  
જઔે દપલ્ભ અંખે તેભન યવ ભટેબાખે ફોદ્ઘિઔ યહ્ય શત , અને તેભના ય ભચદઔત્વા િવતવનવધ 
(ભેદડઔર દયિેજન્ટેટીલ) તયીઔેની નઔયી ઔયલાનુાં દફાણ ઔયલાભાાં આવયુાં જેના રીધે  તેભને ઔરઔતા 
છડવુાં ડ્ુાં. જઔે તે રાાંફ વભમ ના ચાલ્યુાં , અને તે ળશયેભાાં યત પમાધ અને ઔરઔતાના  દપલ્ભ 
સ્રુ્દડમભાાં દડમ ટેક્ક્નળીમન તયીઔે તેભણે નઔયી રીધી , જેણે છેલટે તેભની દપલ્ભી ઔાયદઔદી ળરૂ 
ઔયી. 

મણૃાર વેનની શરેી મખુ્મ દપલ્ભ યાતબય શતી, જે તેભણે  ઇ. વ. ૧૯૫૫ભાાં ફનાલી 
શતી. ાાંચ લધ ુદપલ્ભ ફનાવમા ફાદ , તેભણે બાયતીમ વયઔાય દ્વાયા છા કચે ફનતી એઔ દપલ્ભ 
ફનાલી. ભલુન ળભે (વભ. ળભે) , નાભની આ દપલ્ભે તેભને યાષ્ટ્રીમ  અને આંતયાષ્ટ્રીમ સ્તયે એઔ 
ભટા દપલ્ભભેઔય ફનાવમા.  ભલુન ળભે  એ બાયતભાાં "નલા વવનેભા"ની દપલ્ભી ચલની ળરૂઆત 
ઔયી.ઇ.વ.૧૯૮૨ભાાં, તે ૩૨ભા ફરીન આંતયયાષ્ટ્રીમ દપલ્ભ ઉત્વલભાાં જૂયી વભ્મ ફન્મા શતા. આઠ 
લધના રાાંફા ખાા ફાદ, એંળી લધની ઉંભયે, તેભણે ઇ. વ. ૨૦૦૨ભાાં અભાય ભલુન નાભની તેભની 
છેલ્રી દપલ્ભ ફનાલી. 

મણૃાર વેન ઇન્ટયનેળનર પેડ યેળન પ ધ દપલ્ભ વવામટીના િમકુ તયીઔે ણ ચ ૂાંટામા 
શતા. ઇ. વ. ૨૦૦૮ ભાાં તેભણે તાજ ઇન્રાઇટન તાયીપ યુસ્ઔાય ભેવમ , જે વલશ્વભાાં વવનેભા ય 
ઔયલાભાાં આલતા જીલનબયના પાા ભાટે આલાભાાં આલે છે. ઇ. વ. ૨૦૦૮ના વવમાન્વ 
વીનેપેસ્ટ દપલ્ભ પેન્સ્ટલરની 10ભી આવવૃતભાાં તેભને રાઇપ ટાઇભ અચીલભેન્ટ એલડધ ણ િાપ્ત 
થમ શત. 
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૧૫ ભે સકુદેલ થાય 
 
          સ્લતાંત્રતા ભાટે િાણ આનાય ળશીદ સકુદેલ થાયન જન્ભ  
૧૫ ભે, ૧૯૦૭ ના યજ ાંજાફના લવુધમાણાભાાં થમ શત. બાયતીમ  
સ્લાધીનતા વાંગ્રાભભાાં સકુદેલ થાય ભાત્ર તાની દેળબક્ક્ત જ નશીં  
યાંત ુ   વાશવ,  વપ નેતતૃ્લ,  ભાતભૃભુી ય  કુયફાન થલા ભાટે  
જાણલાભાાં આલે છે. સકુદેલને તેભના ક્રાાંવતઔાયી વાથી “વલરેજય”  
ઔશીને ફરાલતા. તેન ુઔાયણ એ શત ુઔે સકુદેલ શાંભેળા વાદખીભાાં જલા  
ભતા. બખતવવિંશ અને સકુદેલ લચ્ચે ખાઢ વભત્રતા શતી. સકુદેલનુાં બણતય છુ શત ુછતાાં તેભની 
લાાંચનળક્ક્ત અને માદળક્ક્ત ખફુ જ વાયા શતા.જે સુ્તઔનુાં  અધ્મમન ઔયતા ફીજાને અઠલાદડમા 
રાખે તે સુ્તઔ તે ભાત્ર ફે દદલવભાાં જ લાાંચી રેતા. આ સુ્તઔની  ભાદશતી તેભને ભદશના 
સધુી માદ ણ યશતેી. 

ચાંિળેકય આઝાદ અને બખતવવિંશના  નેતતૃ્લભાાં ક્રા ાંવતઔાયી  વાંખઠનની યચના ઔયલાભાાં આલી 
શતી.તેન ે‘દશન્દુસ્તાન વવળમાભરસ્ટ બ્બ્રઔ આભી’  એવુાં નાભ આલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
આ ાટીભાાં સકુદેલનુાં મખદાન આખ ડત ુાં શત ુાં. ક્રાાંતીઔાયી િવવૃત્તભાાં સકુદેલ જડામા એ શરેા 
તેભના શાથ ય  “ભ” ન ુવનળાન શત ુાં આલા ભચહ્ન દ્વાયા અંગ્રેજ રીવ તેભને ઝડથી  કી 
રેતી. આ લાત ધ્માનભાાં આલતા તેભણે એવવડ લડે એ ભચહ્ન દુયદૂય ઔયી નાખ્યુાં. 

બખતવવિંશ, સકુદેલ અને યાજગરુુ ઉય ચારેરા ઔેવના વનણધમ ન્મામતાંત્ર ની સ્લાબા વલઔ 
વલરૂધ્ધ રેલાભાાં આવમા શતા. જેભઔે ન્મામ ઇવતશાવ ભાાં એભને વનવિત વભમ શરેા જ ૨૩ 
ભાચધ,૧૯૩૧ ના યજ પાાંવી આી દેલાભા આલી શતી.તેભના કુરુ્ાંફીજનને  પાાંવી શરેા ભલા ણ 
ન દીધા.રઔના યથી ફચલા ભાાંટે તેભના મતૃદેશ જેરની ાછની દદલાર ભાયફ્તે ફશાય 
ઔાઢલાભાાં આવમા. તેભજ અક્ગ્ન વાંસ્ઔાય ઔયીને વતરજ નદી ભાાં લશાલી દેલાભાાં આવમા. રઔને આ 
શઔીઔતની  જાણ થતા દેળબયભાાં ળઔનુાં  લાતાલયણ પયી લળ્યુાં. 
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૧૬ ભે વવજિભ સ્થાના દદલવ 
 

           વવજિભ  બાયતનુાં એઔ  શાડી યાજ્મ છે.   
વવજિભ નભગ્માર ળાવઔ દ્વાયા ળાવવત એઔ સ્લતાંત્ર  
યાજ્મ શત ુાં.  ઈ.વ.૧૯૭૫ ભાાં  થમેર  રઔભત મજુફ  
વવજિભને  બાયત  વાથે જડી   દેલાભાાં  આવયુાં  શત ુાં.  
આ  રઔભત  ફાદ  યાજાળાશીન  અંત આવમ અને  
બાયતીમ ફાંધાયણ મજુફ અશીં રઔળાશીની ળરૂઆત થઈ. અંગઠુા આઔાયનુાં આ 
યાજ્મ વિભ દદળાએ નેા, ઉત્તય અને લૂધ દદળાએ ચીન વતફટે ક્ષતે્ર અને 
દભક્ષણ-લૂધ દદળાએ ભટૂાનથી ગયેામેલુાં છે. તેની દભક્ષણ દદળાએ બાયતનુાં વિભ 
ફાંખા યાજ્મ આલેલુાં છે. નેાી, ભટુીમા, ભરિંબ,ુ દશન્દી અને અંગે્રજી તેની 
વત્તાલાય બાા છે.  
 

વવજિભનુાં ાટનખય ખાંખટઔ છે. વવજિભ વોથી છી લસ્તી ખીચતા 
ધયાલતા યાજ્મભાાં બાયતનુાં ત્રીજુ ાં યાજ્મ છે. એવિર, ૧૯૭૫ ભાાં બાયતીમ વેના 
વવજિભભાાં દાકર થઈ અને ફ ેદદલવભાાં વાંણૂધ વવજિભ યાજ્મ બાયત 
વયઔાયના વનમાંત્રણભાાં શત ુાં. ત્માયફાદ ૧૬ ભે, ૧૯૭૫ ના યજ વવજિભ 
ઓચાદયઔ યીતે બાયતનુાં ૨૨ મુાં યાજ્મ ફન્યુાં. ઔાંચનજ ાંખા જે દુવનમાન ત્રીજ 
વોથી ઊંચ શાડ છે તે વવજિભભાાં આલેર છે. રવય વવજિભ યાજ્મન મખુ્મ 
તશલેાય છે. વવજિભ શાઇઔટધ બાયત દેળની વોથી નાની શાઇઔટધ છે.  
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૧૭ ભે એડલડધ જેનય 
 
          ળીતાની  યવીની ળધ  ઔયનાય  લૈજ્ઞાવનઔ  
એડલડધ જેનયન જન્ભ ૧૭ ભ,ે ૧૭૪૯ ના યજ ફઔેરેભાાં  
થમ શત. વલશ્વ આયગ્મ વાંસ્થાના ઈ.વ.૧૯૬૭ ભાાં ફશાય  
ાડેરા એઔ ચોંઔાલનાયા  વલેક્ષણ  મજુફ  ૧૮ વભ વદીના  
અંત સધુીભાાં યયુ  અને અભેદયઔાની કુર  ૦૬ ઔયડ રઔ  
ભાત્ર ળીતાના યખથી જ ભામાધ ખમા શતા. ળીતા લેદયમરા લાઇયવથી થત યખ 
છે. લેદયમરા ભેજય અને લેદયમરા ભાઈનય નાભના ફે િઔાયના લાઇયવ આ યખ 
ભાટે જલાફદાય છે. ભાઈનય લાઇયવથી મકુ તથા ખાના બાખ ય નાની-ભટી 
પડરી અને ઝીણ તાલ આલે છે.  

એડલડધ જેનયે ભચદઔત્વાળાસ્ત્રનુાં વમલશાદયઔ જ્ઞાન રાંડનના વેંટ જ્મજૉ 
શક્સ્ટરભાાંથી ઈ વભમના ભશાન વજૉન જન શન્ટયના ભાખધદળધન નીચે ભેવયુાં. 
યલુાન ડૉ. જેનય ઔઈણ ભફભાયીનુાં સ્લમાંયીક્ષણ ઔયીને જ વનદાન-ઉચાય ઔયતાાં. 
ઈ.વ.૧૭૯૬ ભાાં એડલડધ જેનયે એઔ ભશત્લના યીક્ષણ ભાટે જેન્વ દપપ્ નાભના આઠ 
લધના કૌ  ફાઔને તેના ભાતા-વતાની ભાંજૂયી રઈને ળીતાની યવીના ભશત્લણૂધ 
વનણાધમઔ યીક્ષણ ભાટે તૈમાય ઔમો. ઔાઉક્ષના લાઇયવને તેના ળયીયભાાં દાકર ઔયી 
ભફભાય ફનાવમ. થડાાં વભમ છી ળીતાના લાઇયવને તેના ળયીયભાાં દાકર ઔયુું 
ત ખ્માર આવમ ઔે ફાઔને ળીતાન યખ ભફરકુર રાગ ુન ડય. ત્માયફાદ 
ગણાાં યખી ય દયક્ષણ ઔયી ડૉ. એડલડધ જેનયે વલશ્વને ળીતાની યવી બેટ 
આી.  

એડલડધ જેનયના ઔામોને ધ્માને રઈ ‘ક્વપડધ યવુનલવવિટી’ એ એભ.ડી ની 
દલી આી વબભાવનત ઔમાધ. ૨૬ જાન્યઆુયી,૧૮૨૩ ના યજ એડલડધ જેનયનુાં 
અલવાન થયુાં.  
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૧૮ ભે એચ. ડી દેલખોડા 
 

           બાયતના  ૧૧ ભાાં  લડાિધાન  
એચ. ડી દેલખોડાન જન્ભ ૧૮ ભે, ૧૯૩૩  

ના યજ  ઔણાધટઔભાાં  થમ શત.  જેભનુાં રુૂાં  

નાભ  શયદનશલ્રી  ડડેખોડા  દેલખોડા છે.  

અટર    ભફશાયી  લાજેમીએ   ૧૩  દદલવ  

લડાિધાન દ ય આવમા ફાદ તેભણે લડાિધાન દ છડ્ુાં 
શત ુાં. ૧૦ ભાવ સધુી તે લડાિધાન દ ય યહ્યા શતા.  
 

          ઈ.વ.૧૯૬૨ ભાાં ઔણાધટઔ વલધાનવબાની ચુાંટણીભાાં 
જીત્મા અને આખ ણ ત્રણ ચુાંટણીભાાં વતત જીત ભેલી શતી. 
યાજઔીમ ક્ષના અધ્મક્ષ તયીઔે ઔામધ ઔયી ચઔેૂરા એચ. ડી 
દેલખોડા ઈ.વ.૧૯૯૬ ભાાં ઔણાધટઔ યાજ્મના મખુ્મભાંત્રી ફન્માાં શતા. 
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૧૯ ભે યન્સ્ઔન ફન્ડ 
 

  અંગે્રજી  બાાના  િવવદ્  બાયતીમ રકેઔ  
ૈઔીના  એઔ  રકેઔ  યન્સ્ઔન  ફન્ડન જન્ભ ૧૯ ભે, 
૧૯૩૪ ના યજ દશભાચરિદેળભાાં થમ શત. િાયાંભબઔ  
વળક્ષણ વળભરાભાાં ણૂધ ઔમાું ફાદ ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે  
તે રાંડન ખમા. નાનણથી જ રકેન િત્મેન ળકને  
ઔાયણ ેઔૉરજેભાાં આવમા ત્માાં સધુીભાાં તે રકેઔ ફની ખમા.  
તેભણ ેઅનેઔ યુસ્ઔાય ભેવમા શતા. ૧૭ લધની ઉંભયે તેભણ ેિથભ નલરઔથા 
‘રૂભ ન ધ રૂપ’ રકી શતી તે ફદર તેભને ઈ.વ.૧૯૫૭ ભાાં જન ભરલેરીન 
યાઈઝ યુસ્ઔાયથી વબભાવનત ઔયલાભાાં આવમા. આ યુસ્ઔય૩૦ લધથી છી 
ઉંભયના ઔભનલેલ્થ નાખદયઔને ઈંગ્રને્ડભાાં િઔાવળત અંગે્રજી રકેન ભાટે 
આલાભાાં આલે છે.  

યન્સ્ઔન ફન્ડ ઈએ ૫૦૦ થી લધ ુલાતાધ,નલરઔથા અને ઔવલતા 
રકી છે.યન્સ્ઔન ફન્ડને વાદશત્મ અઔાદભી દ્વાયા ઈ.વ.૧૯૯૨ ભાાં અંગે્રજી 
રકેનભાાં રઘઔુાવમના વાંઔરન ‘Our Trees Still Grow in Dehra’ ય વાદશત્મ 
અઔાદભી યુસ્ઔાય આલાભાાં આવમ શત. ઈ.વ.૧૯૯૯ ભાાં ફાવાદશત્મભાાં 
મખદાન આલા ફદર ‘દ્મશ્રી’ યુસ્ઔાય દ્વાયા વબભાવનત ઔયલાભાાં આવમા 
અને લધ ૨૦૧૪ ભાાં તેભણ ેદ્મભૂણ યુસ્ઔાયથી નલાજલાભાાં આવમા શતા.  
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૨૦ ભે વલીનચાંિ ાર 
 

     બાયતના સ્લતાંત્રતા  આંદરનના ઈવતશાવભાાં  
‘ક્રા ાંવતઔાયી  વલચાયનાાં  જનઔ’ એલા  વલીનચાંિ  
ારન   જન્ભ  ૦૭ નલેબફય,  ૧૮૫૮ ના  યજ  
ફાાંગ્રાદેળના શફીફખાંજ જજલ્રાભાાં થમ શત. તે  
વળક્ષઔ અને ત્રઔાયની વાથવાથ એઔ કુળ લક્તા  
અને રેકઔ શતા. ઈ.વ. ૧૯૦૫ ભાાં ફ ાંખા વલબાજનના વલયધભાાં 
ક્રાાંવતઔાયી દેળબક્ત રારા રજતયામ, ફા ખાંખાધય વતરઔ અને 
વલીનચાંિ ાર એ આંદરન ચરાવયુાં શત ુાં.  

   વલીનચાંિ ાર ‘લાંદેભાતયભ’ વત્રઔાના વાંસ્થાઔની વાથવાથ 
એઔ ભશાન વભાજસધુાયઔ ણ શતા, જેભણે દયલાયના વલયધ શલા છતાાં 
એઔ વલધલા સ્ત્રી વાથે રગ્ન ઔમાું. વલીનચાંિ ાર એ આઝાદીની રડાઈ 
દયબમાન વલદેળી ઔડાાંની શી ઔયલાભાાં અને શડતાર જેલાાં અનેઔ 
આંદરનભાાં ભશત્લની ભવૂભઔા વનબાલી શતી. અંખેજ વાભે રડલાભાાં 
રાર(રારા રજતયામ),ફાર( ફા ખાંખાધય વતરઔ) અને 
ાર(વલીનચાંિ ાર) ભકયે શતા. ૨૦ ભે, ૧૯૩૨ ના યજ વલીનચાંિ 
ારનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં. 
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૨૧ ભે આતાંઔલાદ વલયધ દદલવ 
 

    વભગ્ર દેળભાાં  દય લે ૨૧ ભે  ના યજ  
આતાંઔલાદ  વલયધી  દદલવ તયીઔે  ભનાલલાભાાં  
આલે છે. ચાલ ુલે ણ આ દદલવ ભનાલલાનુાં  
ગશૃ વલબાખ દ્વાયા નિી ઔયાયુાં છે. જેના બાખ રૂે  
તા.૨૧, ભેના યજ દેળની તભાભ વયઔાયી-જાશયેક્ષેત્રની  
ઔચેયી તેભજ જાશયે વાંસ્થાભાાં આતાંઔલાદ અને દશિંવાન યુી તાઔાતથી 
વલયધ ઔયલા, ભાનલજાવતના તભાભ લખો લચ્ચે ળાાંવત , વાભાજજઔ વદબાલ 
તથા ભનભે ઔામભ યશ ેતેભજ ભાનલ જીલનના મલૂ્મ વાભે આલનાય 
જકભ અને વલગટનઔાયી ળક્ક્ત વાભે રડલા ભાટે એઔજૂથ ફનીએ 
તેલા ળથ ણ રેલડાલલાભાાં આલે છે. 

  યાજીલ ખાાંધીના વનલાધણ દદલવે આતાંઔલાદ વલયધ દદલવ 
ભનાલલાભાાં આલ ેછે. આતાંઔલાદ વલયધ દદલવ વનવભત્તે  શક્સ્ટરભાાં 
યક્તદાન વળભફયનુાં આમજન  તેભજ  વલવલધ સ્થએ યક્તદાન ઔેબ , 

લઔતતૃ્લ સ્ધાધ , ભચત્રસ્ધાધ, લાતાધરા વદશતના ઔામધક્રભનુાં આમજન 
ઔયલાભાાં આલે છે. 
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૨૨ ભે વલશ્વ જૈલ વલવલધતા દદલવ 
 

    ૨૨ભી ભે ના દદલવને દૂવનમાબયભાાં જૈવલઔ વલવલધતા દદન  
તયીઔે  ઉજલલાભાાં આલે છે.    જૈવલઔ વલવલધતાભાાં  ક્ષી, િાણી,  

દયીમાઇ જીલ,વલવલધ  િઔાયની  લનસ્વત, વકૃ્ષ, ઓધી લખેયે  
કુદયતી  વાંવત્તન  વભાલેળ થામ છે.  અભેયીઔાની   ઈ.વ.  ૧૯૯૩થી  
ઈ.વ. ૨૦૦૦ દયવભમાન નિી ઔયામેરી જનયર એવેબફરી દ્વાયા ૨૯ ભી  
ડીવેબફયને ફામરજીઔર ડામલધવીટી ડ ેઉજલલાનુાં અભરીઔયણ ઔયાયુાં શત ુાં. 
યાંત ુયામ અથધ વવભટ ફાદ ૨૨ભી ભે ના દદલવને જૈવલઔ વલવલધતા દદન  
તયીઔે ઉજલલાનુાં અભરીઔયણભાાં ઔયાયુાં.આ દદલવે જે તે દેળ તાનાાં યાષ્ટ્રની જૈવલઔ વલવલધતા ફાફતે 
ઔામધક્રભ મજી નાખ દયઔને આ કુદયતી વાંવત્તનુાં જતન ઔયલા જાગતૃ ઔયે છે.જેના અનવુાંધાને અભેયીઔાની 
જનયર એવેબફરી દ્વાયા લધ ૨૦૧૧થી ૨૦૨૦ના દામઔાને યનુાઇટેડ નેળન્વ ડીઔેડ પ ફામડાલવવિટી 
જાશયે ઔયી તેની જાલણી ભાટે વલવલધ િમાવ શાથ ધયલાભાાં આવમાાં છે. 

બાયત ાવે ણ જૈવલઔ વલવલધતા ફાફતે અમલુ્મ કજાન છે યાંત ુતેની જાલણી અંખે યુતી 
જાગવૃત વયઔાય ઔેલી ળઔી નથી.ગજુયાતભાાં આલેરા જુદી જુદી ઋતનુાાં જ ાંખર તથા ૧૬૦૦ દઔરવભટય 
રાાંફાાં દયીમા દઔનાયાનાાં ઔાયણે જૈવલઔ વલવલધતાની વલળા શ્રેણી જલા ભે છે.જેભાાં ખાાંધીનખય જીલ્રાભાાં 
ણ જૈવલઔ વલવલધતાાં જલા ભે છે. 

નાનાભાાં નાની લનસ્વતથી ભાાંડી ભટાભાાં ભટી લનસ્વત અને નાનાભાાં નાના જીલથી ભાાંડીને 
વલળાઔામ જીલ જે સનૃ્ષ્ટ્ટભાાં જલા ભે છે. તેને જૈવલઔ વલવલધતા એટરે ઔે ફામડામવલિવટી ઔશ ેછે. 
ભનષુ્ટ્મન ુઅક્સ્તત્લ અને આફાદી  ૃ્ લી યની જીલ વાંદા ય આધાદયત છે ફામ ટેઔનરજીના વલઔાવ 
વાથે જૈલ લૈવલધ્મન ુભશત્લ વલશ્વ અથધતાંત્રભાાં અનેઔ ખણ ુલધી ખય ુછે. લન એ જૈલ લૈવલધ્મતાના અમલુ્મ 
કજાના છે. આજે ણ દુવનમાભાાં દય લે ૪૦ અફજ રૂવમા ઔયતા લધાયે મલૂ્મની દલા લનસ્વતભાાંથી 
ભે છે. સકુ્ષ્ભજીલભાાંથી ેવનવવભરન અને રેટાવામઔરીન જેલી જુદી જુદી ૩૦૦૦ િઔાયની યખ િવતઔાયઔ 
દલા ભે છે. બાયત બશૃદ જૈવલઔ વલવલધતા ધયાલતા આઠ દેળભાાં  છઠ્ઠુ સ્થાન ધયાલે છે. વલશ્વના જૈલ 
લૈવલધ્મ ૈઔી ૬૦ ટઔા થી ૭૦ ટઔા લૈવલધ્મ બાયતભાાં  ભી આલે છે. જૈવલઔ વલવલધતાથી ાણી ચક્રની 
જાલણી ભવૂભનુાં યક્ષણ અને ઉત્ાદન િદુણ પેરાલતા દાથોન ુળ ણ  અને નાળ , લૈજ્ઞાવનઔ જ્ઞાન 
ભનયાંજન અને વૌંદમધભાાં લધાય વલખેયે આડઔતયા રાબ થામ છે. આ અંખેની જાગવૃત ઔેલામ તે ભાટે 
ય૨ભી ભેએ વલશ્વ જૈલ લૈવલધ્મતા દદલવની ઉજલણી ઔયલાભાાં આલે છે. 
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૨૩ ભે ભશાયાણી ખામત્રી દેલી 
 

                દુવનમાની  ૧૦ સુાંદય  ભદશરા  ૈઔીના  
એઔ ભશાયાણી ખામત્રી દેલીન જન્ભ ૨૩ ભે, ૧૯૧૯  
ના યજ  રાંડનભાાં  થમ શત.   તેભનુાં   ફાણનુાં 
નાભ આમળા શત ુાં. ખામત્રીદેલી ભફશાયના યાજકુભાયી  
અને જમયુના ભશાયાણી શતા . તેભના વતાનુાં નાભ ભશાયાજા જીતેન્િ 
નાયામણ શત ુાં જે ભફશાયભાાં યાજા શતા. ભશાયાણી ખામત્રીદેલી  એ વળક્ષણ 
ળાાંવતવનઔેતન, રાંડન અને ક્સ્લત્ઝરેન્ડભાાં ણૂધ ઔયુું.  

    ભશાયાણી ખામત્રીદેલી એ જમયુભાાં ફાભરઔા અને ભદશરા 
ભાટે ડદાિથાને ઔાયણે વળક્ષણ ભેલલાથી લાંભચત યશતેાાં અંખેની જાણ 
થતાાં તેભણે આ િથાન ખફૂ વલયધ ઔમો અને ફાભરઔા ભાટે તેભણે 
ઈ.વ.૧૯૪૩ ભાાં જમયુભાાં િથભ ળાા’ ભશાયાણી ખામત્રીદેલી ળાા’ ન 
િાયાંબ ઔયાલલાન શ્રેમ ણ ભશાયાણી ખામત્રીદેલીન યશરે છે.ભશાયાણી 
ખામત્રીદેલી ઈ.વ.૧૯૬૨ ભાાં યાજ્ખારાચામધની સ્લતાંત્ર ાટીભાાં અધ્મક્ષ 
તયીઔે યહ્યા અને રઔવબાના વદસ્મ તયીઔે ચુાંટામા. ભશાયાણી 
ખામત્રીદેલીના ‘અ વિન્વેવ યીભેબફવધ’ અને ‘અ ખલભેન્ટ ખેટ લે’ નાભના 
સુ્તઔ અંગે્રજીભાાં િઔાવળત થમા શતા. ૯૦ લધની ઉંભયે ૨૯ જુરાઈ,  

૨૦૦૯ ના યજ જમયુભાાં ભશાયાણી ખામત્રીદેલીનુાં અલવાન થયુાં. 
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૨૪ ભે ફછેન્િીાર 
 

            વલશ્વના  વોથી ઊંચ  લધત ભાઉન્ટ  

એલયેસ્ટ ચઢનાય  બાયતીમ િથભ ભદશરા  

ફછેન્િીારન જન્ભ ૨૪ ભે,૧૯૫૪ ના યજ  

ઉત્તયઔાળીભાાં થમ શત. િાયાંભબઔ વળક્ષણ ણૂધ ઔમાું  

ફાદ ફી.એડ ઔયુું. ળાાભાાં વળભક્ષઔા તયીઔે નઔયી ઔ યલાની વાથવાથ 

લધતાયશી શતા. બાયતીમ અભબમાન દના વદ સ્મ તયીઔે ભાઉન્ટ 

એલયેસ્ટ ય ચઢલા તેભણે ભદશરાની એઔ  ટીભનુાં વપ નેતતૃ્લ ઔયુું 

શત ુાં. ફછેન્િીાર એ ળાા અભ્માવ દયબમાન ૪૦૦ ભીટયનુાં લધતાયશણ 

ઔયુું શત ુાં.  

    ફછેન્િીાર એ વળભક્ષઔા  તયીઔે ળાાભાાં નઔયી ઔયલાને ફદરે 

નશરુે ભાઉન્ટેવનમયીંખભાાં અભ્માવ ઔયલા પભધ બયુું. ઈ.વ.૧૯૮૨ ભા 

એડલાન્વ ઔેબભાાં ખાંખત્રી  અને રુદુખૈયાની ચડાઈ ઔયી. ફછેન્િીાર 

દુવનમાભાાં ૦૫ ભદશરા  છે ઔે જેભણે વપતાલૂધઔ એલયેસ્ટ લધત ય 

શોંચ્મા. ફછેન્િીારને દ્મશ્રી યુસ્ઔાયથી વબભાવનત ઔયલાભાાં આવમા 

શતા. ઈ.વ.૧૯૮૬ ભા અજુ ધન યુસ્ઔાય, ઈ.વ.૧૯૯૭ ભા ભરબઔાબઔુભાાં ણ 

સ્થાન િાપ્ત ઔયુધ. 
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૨૫ ભે યાવભફશાયી ફવ 
 

           ભશાન ક્રાાંવતઔાયી અને વોિથભ આઝાદ  
દશિંદ પોઝના વનભાધણ ઔયનાય યાવભફશાયી ફવન  
જન્ભ  ૨૫ ભે, ૧૮૮૬ ના  યજ વિભ ફાંખાનાાં  
લધધભાન  જજલ્રાભાાં થમ  શત.  િથભ  વલશ્વયદુ્  
દયબમાન વળસ્ત્ર ક્રાાંવતની મજના ફનાલલાભાાં આલી  
શતી એ યાવભફશાયી ફવના નેતતૃ્લભાાં ઔયલાભાાં આલી શતી. ઈ. વ.૧૯૧૨ 
ભા લાઇવયમ રડધ શાદડિંખ ય યાવભફશાયી ફવ એ ફબફ પેંક્ય શત. 
યાવભફશાયી ફવને અંગે્રજ વયઔાય ધયઔડ ઔયલાભાાં  વનષ્ટ્પ યશી શતી. 
યાવભફશાયી ફવ એ ક્રાાંવતઔાયી ઔામોનુાં મખુ્મ ઔેન્િ લાયાણવી શત ુાં ઔે જ્માાંથી 
આંદરનનુાં વ ાંચારન ઔયલાભાાં આલતુાં શત ુાં.  

         બાયતીમ સ્લાતાંત્ર્મ વાંગની સ્થાના યાવભફશાયી ફવ એ ઔયી 
શતી. ત્માયફાદ િથભ આઝાદ  દશિંદ પોઝનુાં વ ાંગઠન ઔયુું જેનાાં િમકુ 
ભશનવવિંશ શતા.િથભ વાંખઠનને આધાયે નેતાજી સબુાચાંિ ફવ એ 
દિવતમ આઝાદ દશિંદ પોઝનુાં  વ ાંખઠન ઔયુું. યાવભફશાયી ફવ સ્લાતાંત્ર્મ 
લીયભાાં અગ્રખણ્મ શતા. બાયતને સ્લતાંત્રતા ભેલલાભાાં યાવભફશાયી 
ફવન અમલૂ્મ પા યશરે છે. ૨૧ જાન્યઆુયી, ૧૯૪૫ ના યજ આઝાદી 
શરેા ભશાન ક્રાાંવતઔાયી યાવભફશાયી ફવનુાં ટક્યભાાં અંવતભ શ્વાવ રીધાાં. 
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૨૬ ભે સળુીરકુભાય 
 

                    વલશ્વ કુસ્તી ચેબીમનળીભાાં સલુણધ  

દઔ િાપ્ત ઔયનાય િથભ  બાયતીમ શરલાન  

સળુીર કુભાયન  જન્ભ ૨૬ ભે,  ૧૯૮૩ ના   યજ  

દદલ્રીના નજપખઢભા થમ શત.  દદલ્રીભાાં સ્નાતઔ  

ણૂધ ઔયુું. ફાણથી જ સળુીરકુભાય ભશાફરી શરલાન  વાથે જડાઈ 

ખમા શતા. સળુીરકુભાય વતારના વળષ્ટ્મ શતા. ૧૨ વપ્ટેબફય ,૨૦૧૦ ના 

યજ ફીજજિંખ રક્બઔભા ૬૬ દઔગ્રા લખધભાાં   સલુણધ દઔ િાપ્ત ઔયી 

ઈવતશાવ યચ્મ શત. આ શરેા યભેળકુભાય લધ  ૨૦૦૯ ભા ડેન્ભાઔધભાાં 

શનીખભાાં વલશ્વ કુસ્તી ચેક્બમનળીભાાં ઔાાંસ્મદઔ  અને ઈ.વ.૧૯૬૭ ભાાં 

વલળાંબયવવિંશ ેવલશ્વ કુસ્તી ચેક્બમનળીભાાં યજતદઔ િાપ્ત ઔયુું શત ુાં.  

    લધ ૨૦૦૭ ભાાં વવવનમય  એવળમાઈ ચેક્બમનળી, લધ ૨૦૧૨ 

ભાાં રક્બઔભાાં  ફે યજત દઔ  જીતનાય િથભ બાયતીમ ફન્માાં શતા. 

લધ ૨૦૦૮-૦૯ ભાાં અજુ ધન  યુસ્ઔાય અને યાજીલ ખાાંધી કેરયત્ન 

યુસ્ઔાયથી વબભાવનત ઔયલાભાાં આવમા શતા. 
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૨૭ ભે ભફવનચાંિ 
 

 

            ભશાન  ઇવતશાવઔાય  ભફવનચાંિન  

જન્ભ  ૨૭ ભે, ૧૯૨૮ ના જ દશભાચરિદેળના  

ઔાાંખડાભાાં થમ શત. િ. ભફવનચાંિ જલાશયરાર  

નશરુે  યવુનલવવિટીભાાં  ઈવતશાવ વલબાખભાાં અધ્મક્ષ  

તયીઔે યહ્યા શતા તેભજ તેભની ક બાયતના ભશાન  ઈવતશાવઔાયની 

શયભાાં થતી શતી. િાયાંભબઔ અને ઉચ્ચ અભ્માવ તેભણે  રાશય અને 

દદલ્રીભાાં ણૂધ ઔમો. દદલ્રી યવુનલવવિટીભાાં ઈવતશાવ  વલમનાાં અધ્માઔ 

તયીઔે પયજ ફજાલી . ઈવતશાવ વલમભાાં  ભફવનચાંિએ આળયે ૨૦ 

સુ્તઔનુાં રેકન ઔયુું જેભાાં આધવુનઔ બાયતન ઈવતશાવ, આધવુનઔ બાયત 

અને આવથિઔ યાષ્ટ્રલાદ, વાાંિદાવમઔતા મખુ્મ સુ્તઔ છે.  

       ભફવનચાંિએ આધવુનઔ બાયતના ઈવતશાવભાાં ભશત્લણૂધ 

મખદાન યશલે ુાં છે. ભફવનચાંિ  દશન્દુ અને ળીક લચ્ચે થમેર કાભરસ્તાન 

આંદરનભાાં બાખ રીધ શત. ૩૦ ખસ્ટ,૨૦૧૪ ના યજ રાાંફી ફીભાયી 

ફાદ તેભનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં.  
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૨૮ ભે વલજમવવિંશ વથઔ 
 

          બાયતની સ્લતાંત્રતા ભાટે વ ાંગધ ઔયનાય  
લીય  વલજમવવિંશ વથઔન  જન્ભ ૨૭ પેબ્રઆુયી, 
૧૮૮૨ ના યજ ઉત્તયિદેળનાાં ગરુાલઠી ઔરાભાાં  
થમ શત. યલુાલસ્થાભાાં વલજમવવિંશ વથઔ યાવભફશાયી  
ફવ અને ળચીન્િનાથ વાન્માર જેલાાં ભશાન દેળબક્ત  
ક્રાાંવતઔાયીના વાંઔધભાાં આવમા શતા. તેભનુાં મૂ ના ભ ભૂવવિંશ શત ુાં. 
ઈ.વ.૧૯૧૫ ભાાં રાશય ડમાંત્ર ફાદ તેભણે તાનુાં  નાભ ફદરીને 
વલજમવવિંશ વથઔ યાખ્યુાં. ભશાત્ભા ખાાંધીજીનાાં વત્માગ્રશ આંદરન શરેા 
તેભણે ભફજભરમા કેર્તૂ આંદરનના નાભથી કેર્તૂભાાં સ્લતાંત્રતા ભેલલા 
ભાટે જાગવૃત રાલલા ભશત્લનુાં ઔામધ ઔયુું શત ુાં.  

       વલજમવવિંશ વથઔ અને  ખારવવિંશ એ ૨૦૦૦ યલુઔનુાં દ 
તૈમાય ઔયુું અને ૩૦૦૦૦ ફાંદુઔ એઔઠી ઔયી. અંગે્રજને આ ફાતભી ભતા 
જ ફાંનેની ધયઔડ ઔયલાભાાં આલી. વલજમવવિંશ વથઔના ઈ.વ.૧૯૨૦ ભાાં 
િમત્નથી અજભેયભાાં ‘યાજસ્થાન વેલા વાંગ’ ની સ્થાના ઔયલાભાાં આલી. 
વલજમવવિંશ  વથઔના નેતતૃ્લભાાં થમેર ભફજભરમા કેર્તૂ આંદરનને 
ઇવતશાવઔાય િથભ કેર્તૂ વત્માગ્રશ ભાને છે. ૨૮ ભે, ૧૯૫૪ ના યજ 
ભશાન ક્રાાંવતઔાય વલજમવવિંશ વથઔનુાં અલવાન થયુાં.  
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૨૯ ભે ઔન્શૈમારાર વભશ્ર િબાઔય 
 

        દશન્દી   બાાનાાં  િવવદ્  વનફાંધઔાય  
ઔન્શૈમારાર વભશ્રન જન્ભ ૨૯ ભે,૧૯૦૬ ના  
યજ વશાયનયુના  દેલફફન્ધભાાં થમ શત.  
ઔન્શૈમારાર વભશ્ર િબાઔય એ યાજનૈવતઔ અને  
વાભાજજઔ  જીલન  વાંફાંવધત  અનેઔ  વનફાંધનુાં  
રેકન ઔયુું છે. ‘જ્ઞાનદમ’ વત્રઔાનુાં વાંાદન ણ  
ઔન્શૈમારાર એ ઔયુું શત ુાં.  

    ઔન્શૈમારાર વભશ્રની અત્માય સધુીભાાં ૦૭ સુ્તઔ િઔાવળત 
થઈ ચકૂ્યા છે જેભાાં નઈ ેઢી, નમે  વલચાય, ભાટી શ ખઈ વના, 
જજિંદખી મસુ્ઔયાઈ લખેયેન વભાલેળ  થામ છે. ઔન્શૈમારાર વભશ્ર 
િબાઔય દશન્દી બાાભાાં શે્ર ષ્ટ્ઠ યેકાભચત્ર,વાંસ્ભયણ તેભજ રભરત 
વનફાંધ રેકઔ છે. યાષ્ટ્રઔવલ  યાભધાયી વવિંશ ‘દદનઔય’ એ તેભને 
‘ળૈરી ના ળૈ રીઔાય’ ઔહ્ુાં છે. ૦૯ ભે, ૧૯૯૫ ના યજ 
ઔન્શૈમારાર વભશ્ર િબાઔયનુાં વનધન થયુાં. 
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૩૦ ભે દશન્દી ત્રઔાદયતા દદલવ 
 

            દશન્દી ત્રઔાદયતા દદલવ ૩૦ ભે ના  
યજ ભનાલલાભાાં આલે છે. આ વતથી ાંદડત  
યગુરુ   દઔળય  શકુ્રના ઈ.વ. ૧૮૨૬ ભાાં  
િથભ દશન્દી વભાચાયત્ર ’ઉદન્ત ભાતધન્ડ’નુાં  
િઔાળન આયાંબ ઔયુું શત ુાં. બાયતભાાં ત્રઔાદયતાની  
ળરૂઆત ાંદડત જુખર દઔળય શકુ્ર એ ઔયી  શતી. દશન્દી 
ત્રઔાદયતાની ળરૂઆત ફાંખાભાાં થઈ  શતી જેન શે્રમ યાજા 
યાભભશનયામને આલાભાાં આલે છે.  

  યાજા યાભભશનયામના  અનેઔ ત્ર  ળરૂ થમા જેભાાં 
ઈ.વ.૧૮૧૬ ભાાં ‘ફાંખા ખેઝેટ’  િઔાવળત થયુાં. ‘ફાંખા ખેઝેટ’ 
બાયતીમ બાાનુાં િથભ વભાચાયત્ર છે. જેનાાં વાંાદઔ ખાંખાધય 
બટ્ટાચામધ શતા. ત્માયફાદ યાજા  યાભભશનયામ એ ભીયાતરુ,વાંલાદ 
ઔોમદુી, ફાંખા  શૈયાલ્ડ ત્ર િઔાવળત ઔમાું શતા. સ્લતાંત્રતા 
આંદરનભાાં વપતા અાલલા દશન્દી વભાચાયત્રન ભશત્લન 
પા યશરે છે.  
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૩૧ ભે વલશ્વ ધમૂ્રાન વનેધ દદલવ 
 
                 લલ્ડધ  શલે્થ  ખેનાઇઝેળન ઈ.વ.૧૯૮૭ થી  
જુદી જુદી થીભ ઉય રઔજાગવૃત ભાટે 'ન ટફેઔ દદલવ'  

ઉજલણી ઔયી તભાકુ અને ધમૂ્રાનના વેલનથી દુય યશલેા  
આંતય  યાષ્ટ્રીમ  ઔક્ષાએ અીર ઔયે છે.  આજે   વભાજભાાં  
તભાકુ   અને ધમૂ્રાનનાાં ફેપાભ વેલનને  ઔાયણે  વભાજ  
ખાંબીય ભાાંદખીની વભસ્મા જેલી ઔે હ્રદમ , પેપવા, ઔીડની વાંફાંધીત યખન વાભન 
ઔયી યહ્ય છે. તાંદુયસ્ત વભાજનુાં વનુાં યાઇ યહ્ ુછે. યલુાન ભતના કપ્યભાાં 
શભાઇ યહ્યા છે. કુરુ્ાંફના ભબી મતૃ્ય ુબણી જઇ યહ્યા છે અને આભ વમવન 
ભાનલીનાાં જીલનને જમાયે તીતય ફીતય ઔયી યહ્ય છે ત્માયે વાંસ્થા , વભાજ, દેળ, 

વયઔાય ફધા બેખા થઇ રઔને અંધા , ભટાણુાં, ડામાફીટીવ, બ્રડ િેળય , ઔેન્વય 
જેલા જીલરેણ યખ વાભે ફચાલલા ભેદાને ડે તે જવુાં જરૂયી ફન્ય ુછે.  

દય લે ધમૂ્રાન વાંફાંધી  આઔધઔ ેઔીંખ ાછ રરચાઇને ૬ વભભરમન 
રઔ મતૃ્ય ુાે છે. ત્માયે આ લધ ૨૦૧૬ ની થીભ વવખયેટ-ધ્રમૂ્રાન વાંફાંવધ 
ેઔીંખભાાં રખ, યાંખ, બ્રાન્ડ અને જાશયેાત નેળનર થયીટીના ભાખધદળધન શઠે ઔયે 
તે જવુાં અત્માંત જરૂયી ફન્યુાં છે. તભાકુ ઉત્ાદનની આઔધઔતા છી ઔયલી , તભાકુ 
ેઔીંખની અવય છી ઔયલી , શલે્થ લવનિંખની અવયઔાયઔતા લધાયલી ઔે જે રઔની 
જાગવૃતભાાં લધાય ઔયે, ધમૂ્રાન વાંફાંધી, તભાકુના ઉત્ાદનની ભાાંખ ગટે તેલા િમત્ન 
લલ્ડધ શલે્થ ખેનાઇઝેળન દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલેર છે. બાયતભાાં ૨૦ ટઔા રઔ 
વવખાયેટ ીલે છે જ્માયે ૪૦ ટઔા રઔ ફીડી ીલે છે અને ૪૦ ટઔા રઔ ભાલા , 

ભવારા, ગટુઔાનુાં વેલન ઔયે છે. અને ૧૫ ટઔા (ગજુયાત) અને ૬૫ ટઔાભાાં (આંધ્ર 
િદેળ)ની સ્ત્રી તભાકુનાાં વમવની છે. મુાંફઇભાાં રખબખ ૬૦ ટઔા સ્ત્રી ભવારા , 

ગટુઔા લખેયે રે છે.  
* * * 
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સફળ કારકકર્દી તરફ ઉડાન..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

એકાઉન્ટન્ટ: પ્રકાર અને બનવાની પ્રકિયા  
 ધોયણ ૧૨ કોભવસ છી ૩-૪ લસ એકાઉન્ટન્ટનો અભ્માવ કયલો ડે છે. 
 નાની કંની અને વસં્થાઓભા ંનાના ામે ણ નામ  ંરખનાય શોમ છે. 
 એકાઉન્ટન્ટ ગણતયીભા ંખ ફ જ શોશળમાય શોલો જોઈએ. 
 C.A.ની યીક્ષા એ ખ ફ જ ભશનેત ભાગંી રે છે. તેન  ંરયઝલ્ટ પક્ત ૩% આલે છે. એટરે કે ૧૦૦ 

શલદ્યાથી ભાથંી ૩ જ ાવ થામ છે.ખયેખય ભોટા એકાઉન્ટન્ટ થલા ભાટે ભોટી તૈમાયી કયલી ડે 
છે. 

 CA  ફાદ CS અને  ICWS જેલી યીક્ષાઓ ણ શોમ છે. જે ાવ કયનાય ને લધ  વાયી તકો ભે 
છે. 

 એકાઉન્ટન્ટ આભ ક્યામ રાઇટભા ંઆલતા નથી, યંત   એ જામ તો કંનીભા ંઅંધાર ં થઈ જામ. 
 જેભ-જેભ લો લીતે, અન બલ લધે તેભતેભ એકાઉન્ટન્ટની લેલ્ય  લધતી જામ છે. 

 એકાઉન્ટન્ટ તો કંની કે વસં્થાનો પ્રાણ કશલેામ છે.કંની કે વસં્થાભા ંજેટલ  ંભશત્લન  ં
ભેનેજયન  ંઅને ળેઠન  ંસ્થાન શોમ, તેટલ  ંજ એકાઉન્ટન્ટન  ંકશલેામ. 

 કંનીના યશસ્મો તેના શાથભા ંશોમ છે.તેન  ંકાભ છે વતત શલચાયતા યશવે   ંકે કંનીને 
પામદો ળેભા ંછે? દયેક કંની ાવે શલશ્વાસ  એકાઉન્ટન્ટ શોલો ખ ફ જરૂયી છે. 

 ૈવા ક્યાથંી આલે છે ? અને ક્યા ંલયામ છે ? કેટરો પામદો થમો ને કેટલ  ંન  કવાન થય  ં
? એના ચોડા એકાઉન્ટન્ટ ભેલે છે. તે કમ્પ્ય ટય ય ણ કાભ કયે છે. 

 મભયાજના એકાઉન્ટન્ટ ચચત્રગ ્ ત જેલો ચફયાક અને ઈભાનદાય એકાઉન્ટન્ટ ભલો 
દ રસબ છે. 

 ચાટસડ એકાઉન્ટન્ટ (C.A.) એ કોભવસન  ંશે્રષ્ટ અને નાભારંકત કે્ષત્ર છે. 
 વાયા એકાઉન્ટન્ટ થલા ભાટે ઘણ  ંફધ  ંબણવ  ંડે છે. ઇન્કભટેક્ષ, વશલિવટેક્ષ, લેટ, 

એકાઉન્્વ, કંની રો, ઇન્પભેળન ટેકનોરોજી, સ્ટેટજીક ભેનેજભેન્ટ લગેયે શલમોની 
૧૦૦૦-૧૦૦૦ ાનાની ૧૦ જેટરી ચોડીઓ તૈમાય કયલી ડે છે. ણ એકલાય 
યીક્ષાભા ંાવ થમા એટરે જજિંદગીબય ળાશંત. 
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Story - ચોરની લાકડી એક વેંત ટ ૂંકી 
એક લખત નગયના ભોટા પ્રતતષ્ઠિત લેાયીને ઘેય ભોટી યકભની 

ચોયી થઈ ગઈ. લેાયીએ તે ચોયીની પરયમાદ કાજી ાસે કયી યંત ુઘણી 
તાસ કમાા છી ણ ચોયી કોણે કયી છે તે ખફય ન ડી ત્માયે તે 
ભાભરો અકફયના દયફાયભા ંઆવ્મો.  

અકફય ફાદળાહ ે ચોયને ળોધી કાઢલાનો હકુભ ફીયફરને કમો. 
ફીયફરે તે લેાયીને ફોરાવ્મો અને છૂ્ુ:ં ‘તભને કોઈ ય ળક છે? ળક 
હોમ તો કહી દેજો, ગબયાતા નહીં. તભને તભારંુ ચોયામેલુ ંધન ભી જળે.’ 

લેાયીએ જલાફ દીધો, ‘હજૂય, ભાયો એલો અંદાજ છે કે ભાયા 
નોકયોભાથંી કોઈ એકે આ ચોયી કયી છે. કોઈ ફહાયના ભાણસનુ ંઆ કાભ 
નથી. યંત ુભાયા ચાય-ાચં નોકયોભાથંી કોણે ચોયી કયી હળ ેતે હુ ંકહી 
ળકતો નથી.’ 

ફીયફરે તસાહીને ભોકરી ત ે લેાયીના નોકયોને તેડાવ્મા. જ્માયે 
ચાયેમ નોકયો આલી ગમા ત્માયે ફીયફરે ચાય એક સયખી રાફંી 
રાકડીઓભાથંી એક એક રાકડી નોકયોને આી અને કહ્ુ:ં ‘જુઓ, આ 
જાદુઈ રાકડી તભાયે ચાયેમને તભાયી ાસે આજ યાત યૂતી યાખલાની 
છે.’ 

આભ કહી ફીયફરે રાકડીઓ ઉય ભતં્ર ફંકલાનો ઢોંગ કમો. છી 
કહ્ુ:ં ‘કારે સલાયે આલીને તભાયે ચાયેમે ભને સૌ સૌની રાકડી 
ફતાલલાની છે. જેણે ચોયી કયી હત ેતેની રાકડી કાર સલાયે એક લેંત 
રાફંી થઈ જળે. અને જેણે ચોયી નહીં કયી હોમ તેની રાકડી એ જ ભાની 
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યહળેે.’ આભ કહી ફીયફરે ચાયેમ નોકયોને અરગ અરગ ઓયડાભા ંફધં 
કયી દીધા. 

હલ ેફન્ુ ંએવુ ંકે જે ખયેખય ચોય હતો તેણે ઓયડાભા ંજઈ તલચા્ુું કે 
ભેં ચોયી કયી છે તેથી ભાયી રાકડી સલાય સધુીભા ંએક લેંત રાફંી જઈ 
જળે. તો હુ ંઆ રાકડીભાથંી એક લેંત અત્માયે જ કાી નાખુ ંતો સલાયે 
ભાયી રાકડી રાફંી થળે તો ફધા નોકયોની જેલડી જ થઈ જળે. આભ 
તલચાયી તે ચોય નોકયે ોતાની રાકડી એક લેંત જેટરી કાી નાખી. 
 

તે રાકડી ખયેખય જાદુઈ નહોતી. સલાયે જ્માયે ચાયેમ નોકયો 
ોતાની રાકડી રઈને હાજય થમા ત્માયે ફીયફરે ફધી રાકડી સાથે યાખી 
ને ભાી અને તેણ ેતયત જ કહી દીધુ ંકે આ એક લેંત નાની રાકડીલાા 
નોકયે જ ચોયી કયી છે. નોકયની ચોયી કડાઈ ગઈ હતી. તે હલે સજા 
ભલાના બમથી ગબયાઈ ગમો. તેણે ચોયીની ફધી લાત કબરૂ કયી 
રીધી. આભ ફીયફરની ચતયુાઈને કાયણે સાચો ચોય કડાઈ ગમો અન ે
લેાયીને તેનુ ંધન ાછ ંભી ગ્ુ ંઅને ચોયને સજા થઈ. 

 
* * * 
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