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પે્રરણા પાથેય વિશે... 
વ્ષાા બાલદોસ્તો તથા શક્ષકશમત્રો.... 

શૌપ્રથમ તો નવ ું ૨૦૧૭ ન ું ળવષ રૂ થળા જઈ રહ્ ું છે એ ષેાું આ શૌન ું ૨૦૧૭ ન ું ળવષ 

તન,મન અને ધનથી સ ખશમદૃ્ધિમય રષ ેએજ ભગળાનના ચરણોમાું પ્રાથષના. શક્ષણ દ્રિધ્ર ળી પ્રદ્રિયા છે. એક 

ધ્ર ળ શક્ષક અને બીજો શળદ્યાથી એ બુંને ધ્ર ળોના રસ્ર આદાનપ્રદાનથી ળગષવ્યળષાર જન્મે છે. આ 

ળગષવ્યળષાર જેટો ઉત્તમ તેમ શક્ષણની પ્રદ્રિયા ગ ણળત્તાશભર એમ માની કાય. 

પ્રળતષમાન શમયમાું શળદ્યાથીઓ શક્ષકો ાશે કેટીક અેક્ષાઓ રાખતા ષોય છે. એટે જ કષળેાય ું 
છે કે શાચો શક્ષક ‘કમાન્ડર’ નદ્રષ ‘કોચ’ ષોય છે. ાલામાું રષે કોચ (શક્ષક)ને તેના કાયષક્ષેત્રમાું થદષક 
બની રષ ેએ ષતે  થી અમે બુંને શમત્રો આ શૌ શમક્ષ ‘પ્રેરણા ાથેય’ ઈ-મેગેઝીનનો આઠમો અંક રજૂ કરી 
રહ્યા છીએ. આ શૌ “પ્રેરણા ાથેય’ ઈ-મેગેઝીનના રશથાલથી દ્રરચચત જ છો. ગ ણોત્શળ – ૭ આ 
મદ્રષનામાું જ ષોળાથી આચાયષશ્રી માટે આયોજનબિ કેેન્ડર કોમ રજૂ કરળામાું આળે છે.શાથોશાથ દ્રદન-
મદ્રષમા,જાણળા જેવ ું,માશશક આયોજન,એકમ કશોટી,પે્રરક કથા ળગેરે તો ખર ું જ. 

‘પ્રેરણા ાથેય’ ઈ-મેગેઝીન અંગે અમને અનેક શક્ષકશમત્રોના પ્રશતભાળો મળ્યા એ બદ અમે એ 
શૌ શક્ષકશમત્રોના આભારી છીએ. અનેક શમત્રોના કોલ્શ આવ્યા કે મેગેઝીનન ું ળાજમ માટે શ ું છે ? શમત્રો 
આણા શક્ષણશમાજ માટે ડગેગે ઉયોગી બની રષ ેએ ષતે  થી અમે બુંને શમત્રો આને દરેક અંકમાું 
નાશળન્ય રશથાલ આળાના પ્રયત્નો ઈ-મેગેઝીન દ્વારા કરતાું રષીશ ું. આ શૌ શમત્રો ‘પ્રેરણા ાથેય’ નો  
ાલામાું ઉયોગ કરો છો એજ  અમાર ું ળાજમ છે. ષા આણા દેમાું દ્રડજજટાઇઝેન તમામ ક્ષેતે્ર થળા 
ાગય ું છે ત્યારે આ શૌ શક્ષકશમત્રો ણ ગત જૂન-૨૦૧૬ થી રૂ કરે ‘પ્રેરણા ાથેય’ ઈ-
મેગેઝીન(ળાજમ શળનાન ું) ગ જરાતની મષત્તમ પ્રાથશમક ાલાઓમાું ષોંચાડળામાું શષભાગી થયા છો એ 
બદ આ શૌનો ખબૂ ખબૂ આભાર. 
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          ગૌરળ ટે                                 નાદ્રષદ ચગારી 
           (મ.શક્ષક)                                  (મ ખ્ય શક્ષક) 
     શ્રી રાભડા પ્રા. ાલા                          શ્રી ચુંદળાણા પ્રા. ાલા 
    તા. રાજ ા જી. અમરેી                     તા. માુંગરો  જી. જ નાગઢ 
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જાણવા જેવ ું 
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જાણા જેવ ું : મુંગળ ગ્રસ વવે અજફગજફ 
 મુંગળ ગ્રસને રાતો ગ્રસ ણ કસેામાું આે છે. 
 મુંગળ ગ્રસનો લાલ રુંગ આર્યન ઓક્ષાઈડના કારણે છે. 
 મુંગળ ગ્રસ તેની ધરી ર ૨૪ કલાકમાું એક ચક્કર લગાે છે. 
 પોફોષ અને ડડમોષ મુંગળ ગ્રસના ફે ઉગ્રસ છે. 
 મુંગળ ગ્રસને સરૂ્યથી  ૨૨ કરોડ ૭૯ લાખ ડક.વમ જેટલ ું અંતર થાર્ છે. 
 મુંગળ ગ્રસને પથૃ્ીની ષમાન ફે ધ્ર  છે. 
 મુંગળ ગ્રસનો વ્ર્ાષ ૬,૭૯૨ ડક.વમ છે. 
 મુંગળ ગ્રસની ઉંમર ૪.૫ અફજ શય છે. 
 મુંગળ ગ્રસના શયની લુંફાઈ ૬૮૭ ડદષ છે. 
 મુંગળ ગ્રસ ર મસત્તમ તામાન ૩૦ ષેલ્સષર્ષ છે. 
 મુંગળ ગ્રસ ર લઘ ત્તમ તામાન -૧૪૦ ષેલ્સષર્ષ છે. 
 મુંગળ ગ્રસ ર ષરેરાવ તામાન ૬૨.૭૭ ષેલ્સષર્ષ છે. 
 મુંગળ ગ્રસના ાતારણમાું ૯૬ ટકા કાફયન અને ૦.૧૩ ટકા ઓક્ક્ષજન છે. 
 મુંગળ ગ્રસની ભ્રમણની ઝડ ૮૬,૬૭૬ ડક.વમ પ્રવત કલાક છે. 
 ષૌરમુંડળના ષૌથી ઊંચા ઓલલષ મેષી જ્ાળામ ખી અને વનક્ષ 
ઓલલક્પર્ા યત ણ મુંગળ ગ્રસ ર આેલો છે. જે એરેસ્ટથી ત્રણ 
ગણો ઊંચો છે. 

 મુંગળ ગ્રસ ર ઋત  ઓની ષુંખ્ર્ા પથૃ્ીની જેમ છે. ઋત  ડરતયન ણ 
પથૃ્ીની જેમ થાર્ છે. 

 મુંગળ ગ્રસ ર ાણી ધ્ર  પ્રદેવો ર થીજેલ ું છે. 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

07/01/2017 નનળાર  ટેસ્ટ પરુ્ણ થયેા અભ્યાશક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજન 

13/01/2017 શકુ્રળાર  તાંગોત્શળ  મકરશાંક્રાાંનત અંગે નળદ્યાથીઓને માહષતી આળી 

16,17,18   ગણુોત્સવ તા. 16  થી 18  જાન્ય.ુ ાલા ગરુ્ોત્શળ  

26/01/2017 ગરુુળાર  પ્રજાશત્તાક હદન પ્રજાશત્તાક હદનની ઉજળર્ી  

30/01/2017 શોમળાર  ગાાંધી નનળાણર્ હદન ગાાંધીજી નળવે નનબાંધ ેખન સ્ધાણ  

   www.edushareworld.in 

 

જાન્યઆુરી – ૨૦૧૭  
રનળ શોમ માંગલ બધુ ગરુૂ શકુ્ર નન 

1 
Holiday 

Sunday 

2 
Regular 

Class 

3 
Regular 

Class 

4 
Regular 

Class 

5 
Regular 

Class 

6 
Regular 

Class 

7 
મલુ્યાંકન  

ટેસ્ટ  

8 
Holiday 

Sunday 

9 
Regular 

Class 

10 
Regular 

Class 

11 
Regular 

Class 

12 
Regular 

Class 

13 
Regular 

Class 

14 
મકરશાંક્રાાંનત   

15 
Holiday 

Sunday 

16 
ગણુોત્સવ  

17 
ગણુોત્સવ  

18 
ગણુોત્સવ  

19  
Regular 

Class 

20  
Regular 

Class 

21  
Regular 

Class 

22 
Holiday 

Sunday 

23 
Regular 

Class 

24 
Regular 

Class 

25 
Regular 

Class 

26 
પ્રજાશત્તાક  

હદન 

27 
Regular 

Class 

28 
Regular 

Class 

29 
Holiday 

Sunday 

30 
ગાાંધી નનળાણર્ 

હદન  

31 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ જાન્યઆુરી શત્યેન્રનાથ બોઝ ૧૭ જાન્યઆુરી બાબ ુગુાબરાય 

૨ જાન્યઆુરી ભારતરત્ન અને દ્મવળભવૂણ ૧૮ જાન્યઆુરી ષરરળંરાય બચ્ચન 

૩ જાન્યઆુરી શાવળત્રીબાઈ ફૂે ૧૯ જાન્યઆુરી દેળેન્રનાથ ટાગોર 

૪ જાન્યઆુરી લઈુ બે્રઈ ૨૦ જાન્યઆુરી અજીત ડોભ 

૫ જાન્યઆુરી ભદન્ત આનદં કૌશલ્યાયન ૨૧ જાન્યઆુરી મેઘાય,મણણપરુ અને વત્રપરુા 
૬ જાન્યઆુરી એ.આર. રષમેાન ૨૨ જાન્યઆુરી ય.ુ થાટં 

૭ જાન્યઆુરી ાતંા વશન્ષા ૨૩ જાન્યઆુરી સભુાવચરં બોઝ 

૮ જાન્યઆુરી કેળચરં શેન ૨૪ જાન્યઆુરી રાષ્ટ્રીય બાણકા રદન 

૯ જાન્યઆુરી સુદંરા બહુગણુા ૨૫ જાન્યઆુરી રાષ્ટ્રીય મતદાતા રદળશ 

૧૦ જાન્યઆુરી વળશ્વ રષન્દી રદળશ ૨૬ જાન્યઆુરી ગણતતં્ર રદળશ 

૧૧ જાન્યઆુરી રાષ્ટ્રીય માગગ સરુક્ષા શપ્તાષ ૨૭ જાન્યઆુરી રંડત શીતારામ ચતળેુદી 
૧૨ જાન્યઆુરી સ્ળામી વળળેકાનદં ૨૮ જાન્યઆુરી ાા જતરાય 

૧૩ જાન્યઆુરી રાકે માગ ૨૯ જાન્યઆુરી રાજ્યળધગનવશિંષ રાઠોડ 

૧૪ જાન્યઆુરી મકરશકં્રાવત ૩૦ જાન્યઆુરી શી.સબુ્રમણ્યમ 

૧૫ જાન્યઆુરી ભારતીય ભવૂમ દલ રદન ૩૧ જાન્યઆુરી શોમનાથ માગ 
૧૬ જાન્યઆુરી મષાદેળ ગોવળિંદ રાનડે   
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૦૧  જાન્યઆુરી સત્યેન્રનાથ બોઝ 
 
             ‘હશગ્ઝ ફવન’ ના ળધક વત્મેન્દ્રનાથ ફઝન જન્દ્ભ 

૦૧  જાન્દ્યઆુયી, ૧૮૯૪ ના યજ કરકત્તાભાાં થમ શત.  મભત્ર  

તેભને ‘વત્મેન’ અને મલજ્ઞાન જગતભાાં ‘એવ.એન.ફઝ’ તયીકે  

ફરાલતા.  ફાણથી જ   બણલાભાાં ખફૂ તેજસ્લી શતા.  

પ્રેમવડેન્દ્વી કૉરેજભાાં ફીએવવી કમાા છી ઈ.વ.૧૯૧૫ ભાાં  

કરકત્તા યમુનલમવિટીભાાં એભએવવી કયુું. વત્મેન્દ્રનાથ તાના  

અભ્માવત્ર આઇન્દ્સ્ટાઇનને ભકરતા. આઇન્દ્સ્ટાઇને તેન જભાન અનલુાદ કયી ફઝના નાભે 
જાણીતા મલજ્ઞાન જનારભાાં પ્રગટ કયાવ્મા. વત્મેન્દ્રનાથ આઈન્દ્સ્ટાઈનને ‘ભાસ્ટય’ કશીને 
ફરાલતા. આઇન્દ્સ્ટાઇનને ફઝની મથમયીભાાં યવ ડતાાં તેભની વાથ ેકાભ કયુું અને 
ફઝના તાયણના આધાયે ળધામેરા વાંબલતઃ યભાણનેુ ‘ફવન’ નાભ આપયુાં.  

       વત્મેન્દ્રનાથ ફઝે બ્રહ્ાાંડના વર્જન લખતે વોપ્રથભ જે યભાણ ુળધામા શળ ે
તેની ગણતયીલૂાકનુાં તાયણ બ્રબ્રટનના દાથા મલજ્ઞાની ીટય હશગ્વ વાથ ેભીને ભેવ્યુાં 
શત ુાં. આજે એને યુલાય કયલાના પ્રમગ  સ્સ્લત્ઝયરેન્દ્ડની સ્ટના પ્રમગળાાભાાં ચારે છે. એ 
દાથાને ‘હશગ્વ-ફવન’ નાભ આલાભાાં આવ્યુાં છે.ઈ.વ. ૧૯૨૪ ભાાં વત્મેન્દ્રનાથ ફઝે એક 
ળધત્ર તૈમાય કયુું જેનુાં નાભ ‘Planck’s Law and the Hypothesis of Light Quanta’ આપયુાં. 
તેભને ફવન ફદર અને ફઝ-આઇન્દ્સ્ટાઇન કન્દ્ડેન્દ્વેટની ળધ ફદર નફેર પ્રાઈઝ ણ 
આલાભાાં આવ્મા શતા.ઢાકાભાાં યશી મલશ્વકક્ષાનુાં કાભ કમાા ફાદ વત્મેન્દ્રનાથ ફઝ 
આઝાદીની રડત અને બાગરાની લાત છી ઈ.વ.૧૯૪૫ ભાાં કરકત્તા યત આવ્મા.  

ઈ.વ.૧૯૫૬ ભાાં કરકત્તા યમુનલમવિટીભાાંથી મનવતૃ્ત થમા ફાદ તેઓ યલીન્દ્રનાથ ટાગય દ્વાયા 
સ્થાલાભાાં આલરે ળાાંમતમનકેતન આશ્રભભાાં ચાલ્મા ગમા. યલીન્દ્રનાથ ટાગયે વત્મેન્દ્રનાથ 
ફઝને તેભનુાં સુ્તક ‘મલશ્વ હયચમ’ બેટભાાં આપયુાં શત ુાં.ઈ.વ.૧૯૫૮ ભાાં તેભને યમર 
વવામટીના પેર તયીકે મનભણુાંક કયલાભાાં આવ્મા અને યાષ્ટ્રીમ અધ્માક તયીકે તેભને 
મનયકુ્ત કયલાભાાં આવ્મા. ઈ.વ.૧૯૭૪ ભાાં મતૃ્ય ુમાત પ્રપેવય તયીકે મલજ્ઞાન બણાલતા 
યહ્યા શતા. ૦૪ પેબ્રઆુયી,૧૯૭૪ ના યજ મલજ્ઞાન ક્ષેત્રન મવતાય આખયે અસ્ત ામ્મ. 
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૦૨ જાન્યઆુરી બાયતયત્ન અને દ્મમલભૂણ 
 

ભારતરત્ન ભારત  

      બાયતયત્ન બાયત દેળન વલોચ્ચ નાગહયક વન્દ્ભાન યુસ્કાય છે.  

આ યુસ્કાય  યાષ્ટ્રની  વેલા  ફદર  એનામત  કયલાભાાં  આલે છે.  
આ વેલાઓભાાં કરા,વાહશત્મ,મલજ્ઞાન અને વાલાજમનક ક્ષેત્રે આેરી 
વેલાઓન વભાલેળ થામ છે. આ યુસ્કાયની આલાની ળરૂઆત  
૦૨ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૫૪ ના યજ એ વભમના યાષ્ટ્રમત શ્રી યાજેન્દ્રપ્રવાદ  
દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી. અન્દ્મ યુસ્કાય ‘દ્મશ્રી’, ‘દ્મભૂણ’, અને ‘દ્મમલભૂણ’ લગેયેથી  
‘બાયતયત્ન’ શે્રષ્ટ્ઠ યુસ્કાય છે. આ યુસ્કાય ળરૂઆતભાાં ભયણયાાંત આલાની જગલાઈ ન શતી 
યાંત ુઈ.વ.૧૯૫૪ ભાાં આ જગલાઈ કયલાભાાં આલી. 
      બાયતયત્ન યુસ્કાયનુાં સ્લરૂ મૂયેખા ૩૫ મભરીભીટય વ્માવલા ગાકાય સલુણા દક છે 
જેના ય સમૂા અને ઉય હશન્દ્દી બાાભાાં બાયતયત્ન અને નીચે એક ફૂરન ગરુદસ્ત છે. દકની 
ાછની તયપ ળાવકીમ વાંકેત અને આદળા લાક્ય રખલાભાાં આવ્યુાં છે.એક લા ફાદ આ હડઝાઈન 
ફદરી તાાંફાભાાંથી ફનાલલાભાાં આલેર ીના ાાંદડાભાાં ચભકત સમુાની હડઝાઈન ફનાલલાભાાં 
આલી છે અને તેની નીચે ચાાંદીભાાં “બાયતયત્ન” રખલાભાાં આવ્યુાં છે. વો પ્રથભ બાયતયત્ન યુસ્કાય 
ડૉ.વલાલ્રી યાધાકૃષ્ટ્ણન,વી.યાજગારાચાયી અને પ્રમવદ્ધ લૈજ્ઞામનક ચાંરળેખય લેંકટયાભનને 
આલાભાાં આવ્મ શત. 
પદ્મવિભષૂણ  

       દ્મમલભૂણ બાયતન હરતીમ ઉચ્ચ નાગહયક વમ્ભાન છે. જે બાયતના યાષ્ટ્રમત દ્વાયા 
આલાભાાં આલે છે.આ વમ્ભાનભાાં એક દક અને પ્રળસ્સ્તત્ર આલાભાાં આલે છે. આ વમ્ભાનની 
સ્થાના ણ બાયતયત્નની વાથવાથ ૦૨ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૫૪ ના યજ કયલાભાાં આલી શતી. 
દ્મમલભૂણ ફાદ ત્રીજા નાગહયક વમ્ભાન દ્મભુણ છે. આ યુસ્કાય કઈણ કે્ષત્રભાાં મલમળષ્ટ્ટ અને 
ઉલ્રેખનીમ વેલા આલા ફદર આલાભાાં આલે છે. આ યુસ્કાય વયકાયી કભાચાયીઓ દ્વાયા 
કયલાભાાં આલેર વેલાઓન ણ વભાલેળ થામ છે. 
         ઈ.વ.૧૯૭૭-૧૯૮૦ અને ઈ.વ.૧૯૯૨-૧૯૯૮ સધુી આ યુસ્કાય સ્થબ્રગત કયલાભાાં આલેર. 
દ્મમલભૂણ દક કાાંસ્મ લણાભાાં છે અને જેન આકાય ગ છે. વોપ્રથભ દ્મમલભૂણ દક 
ડૉ.ઝાકીયહુવેન, ફારાવાશફે ગાંગાધય ખેય અને પ્રમવદ્ધ લૈજ્ઞામનક વત્મેન્દ્રનાથ ફઝને આીને વમ્ભામનત 
કયલાભાાં આવ્મા શતા. 

* * * 

10 PRERNA PATHEY JANUARY



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૦૩ જાન્યઆુરી વામલત્રીફાઈ ફૂર ે
 

              બાયતભાાં સ્ત્રી કેલણીન ામ નાખનાય  

વામલત્રીફાઈ ફૂરેન જન્દ્ભ  ૦૩ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૩૧ ના  
યજ થમ શત. બાયતના પ્રથભ કન્દ્માળાાના પ્રથભ  
આચામા અને ખેડતૂ ળાાનાાં તેભણે સ્થાના કયી શતી.  
ઈ.વ.૧૮૪૦ ભાાં તેભના રગ્ન જ્મમતફા ફૂરે વાથે થમા શતા.  
ઈ.વ.૧૮૪૮ ભાાં નૂાભાાં દયેક જામતના ફાક એક જ ળાાભાાં અભ્માવ કયી ળકે એ 
ભાટે ળાાની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી. ભશાયાષ્ટ્રના હયલાજ પ્રભાણે ‘જ્મમતફા’ 
તયીકે ઓખાતા જ્મમતયાલ ફૂરે ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય અને ભશાત્ભા ગાાંધીજી 
શરેાાંના ‘ભશાત્ભા તયીકે ઓખામ છે.  

  વભાજસધુાયણાના યસ્તે મતના વાથી ફનીને તેભણે ઘય છડી દીધુાં. 
ળાાએ બણલા આલતાાં શરુ ફાકને જાશયે કૂલા કે જાશયે યફ યથી ીલા ભાટે 
ાણી ન ભે. એ લખતે વામલત્રીફાઈ તાના ઘયેથી ાણી આતાાં શતા. 
વામલત્રીફાઈના વાંયક્ષક,ગરુૂ અને વભથાક શતા. વામલત્રીફાઈએ તાના જીલનને એક 
મભળનની જેભ જીવ્મા જેભન ઉદે્દળ મલધલા મલલાશ કયાલલા,દબ્રરત ભહશરાઓને 
મળબ્રક્ષત ફનાલલા અને જામત બેદબાલ દૂય કયલ શત. તેઓ એક કલમમત્રી શતા. 
અનેક વભાજસધુાયણા ભાટે કામા કયનાય વામલત્રીફાઈ ફૂરેને એ વભમે ણ અનેક 
મલઘ્ન આવ્મા છતાાં ણ તેઓ વભાજ ભાટે ભશત્લના કામો કયતાાં યહ્યા. તેઓ 
ળાાએ જતાાં ત રક તેભના ય થ્થય પેંકતા અને કચય પેંકતા. 

  તાના થ ય ચારતા યશલેાની પ્રેયણા વામલત્રીફાઈએ યૂી 
ાડી.રુુાથાન ણુ્મપ્રતા ાથયી આ પ્રબાલળાી સ્ત્રીએ ૧૦ ભાચા,૧૮૯૭ ના યજ 
બ્રચયમલદામ રીધી. 
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૦૪ જાન્યઆુરી લઈુ બે્રઈર 
 

                 પ્રજ્ઞાચ ુભાટે બ્રેઈર બ્રરમનુાં વર્જન કયનાયા  
લઈુ બ્રેઈરન જન્દ્ભ ૦૪ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૦૯ ના યજ ફ્રાન્દ્વભાાં  
એક નાનકડા ગાભ કુપ્રેભાાં થમ શત.  ાાંચ  લાન  લઈુ  
બ્રેઈર મતાના કાભભાાં ઉમગભાાં આલતી ઘડાની ના,  
રખાંડના ના, રખાંડના ટુકડા, ચપા અને રખાંડના શમથમાય  
વાથે યમ્મા કયતાાં શતા. એક હદલવ યભતા યભતા ચપ ુતેની આંખભાાં લાગી ગયુાં. 
ધીભેધીભે લઈૂ તેની આંખની યળની ગભુાલત ગમ અને એક હદલવ એલ આવ્મ 
જ્માયે લઈૂ વાંણૂાણે નેત્રજ્મત ગભુાલી ફેઠા. પક્ત આઠ લાની લમે લઈૂ નેત્રહશન થઈ 
ગમા. 
             આંખ ગભુાલી ચકેુરા ફાક લઈૂ હશિંભત શામાા નહશ. તેનાભાાં વાંવય વાથે 
વાંઘા કયલાની પ્રફ ઈચ્છાળસ્ક્ત શતી. તે ફ્રાાંવના મલખ્માત ાદયી લેરેન્દ્ટાઈનના 
ળયણે જઈ શોંચ્મા. આ ાદયીની ભદદથી તેભને યમર ઇન્સન્દ્સ્ટટયટૂ પય બ્રાઇન્દ્ડવભાાં 
પ્રલેળ ભી ગમ. આ દયમ્માન વેનાના વેનામનવતૃ કેપટન ચાલ્વા ફાફાયે વૈમનક 
અંધાયાભાાં શાથના સ્ળાથી વભજી ળકે તેલી બ્રરમ મલકવાલી યહ્યા શતા. લઈૂને આ 
બ્રરીભાાં પ્રજ્ઞાચઓુની લાાંચલાની વભસ્માઓન શર દેખાત શત. લઈૂએ કેપટન ફાફાય 
દ્વાયા મલકવાલેરી બ્રરમભાાં પ્રજ્ઞાચઓુ લાાંચી ળકે એ અનરુૂ વાંળધન કમાા અને બ્રેઈર 
બ્રરમન મલકાવ કમો. જ કે તેભની ૬ બ્રફિંદુઓ ય આધાહયત બ્રેઈર બ્રરમને પ્રજ્ઞાચઓુ 
ભાટેની અમધકૃત બ્રરમ તયીકેની ભાન્દ્મતા અાલલા લઈૂએ ખફૂ વાંઘા કમો. 
    અંતે ૦૬ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૫૨ ના યજ લઈૂનુાં મતૃ્ય ુથયુાં.આખયે લઈૂ બ્રેઈરના મતૃ્યનુા 
૧૦૦ લા ફાદ એટરે કે ઈ.વ.૧૯૫૨ ભાાં આ બ્રરમને પ્રજ્ઞાચઓુ ભાટેની અમધકૃત બ્રરમ 
તયીકે ભાન્દ્મતા ભી. લઈૂ બ્રેઈરને તેભના મગદાન ફદર ફ્રાાંવ વયકાયે યેૂરુૂાં 
યાજકીમ વન્દ્ભાન આપયુાં અને તેભને ભયણયાાંત ઘણાાં વન્દ્ભાન ણ એનામત થમા.લઈૂ 
બ્રેઈરના આ ભશામરૂા મગદાનને દુમનમા આજે ણ એટરી જ ભાનની રષ્ષ્ટ્ટએ જુએ છે.  
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૦૫ જાન્યઆુરી બદન્દ્ત આનાંદ કોવલ્મામન 
 

   પ્રમવદ્ધ ફોદ્ધ રેખક,વભાજસધુાયક અને ારી બાાનાાં  

મધૂાન્દ્મ મલદ્વાન બદન્દ્ત આનાંદ કોવલ્મામનન જન્દ્ભ ૦૫ જાન્દ્યઆુયી,  
૧૯૦૫ ના યજ ાંજાફના અંફારા જજલ્રાના વશના ગાભભાાં થમ  

શત.  તેભનુાં ફાણનુાં નાભ ‘શહયનાભદાવ’ શત ુાં. ઈ.વ.૧૯૨૪ ભાાં  

સ્નાતક થઈ રાશયભાાં ઉદૂા  બાાનુાં મળક્ષણ ભેવ્યુાં. ફાણથી જ  

તેઓ સ્લતાંત્ર મલચાયક શતા. ૨૧ લાની લમે તેભણે ગશૃત્માગ કમો.  

બાયતભ્રભણ દયમ્માન તેભની મરુાકાત ‘યાભદયદાવ’ નાભના વાધ ુવાથ ેથઈ. યાભદયદાવ 
યાહુર વાાંકૃત્મામન તયીકે ઓખામા. યાહુરજીના મગથી શહયનાભદાવને ફોદ્ધ તીથોની માત્રા 
કયલાની પ્રેયણા ભી. 
              બાયતભાાં આલરે વભસ્ત ફોદ્ધ તીથોની માત્રા કમાા ફાદ તેઓ અમધક જ્ઞાન પ્રાપત 
કયલા શહયનાભદાવ ઈ.વ.૧૯૨૮ ભાાં શ્રીરાંકા ગમા. ત્માાં ‘મત્રમટક’ અને અન્દ્મ ગ્રાંથન ઊંડાણથી 
અભ્માવ કમો. શલ ેતેઓ બદન્દ્ત આનાંદ કોવલ્મામન   નાભથી ઓખાલા રાગ્મા. તેભણે  
વાંસ્કૃત,ારી,અંગ્રેજી અને મવિંશરી બાાઓભાાં પ્રમલણતા પ્રાપત કયી. ઈ.વ.૧૯૩૨ ભાાં બદન્દ્ત 
આનાંદધભાદુત ફની રાંડન ગમા. ચીન,જાાન,થાઈરેન્દ્ડ લગેયે દેળની માત્રા કયી તેભણે ફોદ્ધ 
ધભાની મલબ્રબન્ન પ્રવમૃત્તઓ વાંફાંધી મલચાયનુાં આદાનપ્રદાન કયુું. થડાાં વભમ ભાટે તેઓ 
વાયનાથભાાં યકામા અને ‘ધભાદુત’ નાભક ત્રનુાં વાંાદન કયુું શત ુાં. 
              બદન્દ્ત આનાંદજી એ હશન્દ્દી વાહશત્મના મલકાવ ભાટે ખફૂ કામા કયુું. ફોદ્ધ કથાઓનુાં 
હશન્દ્દી બાાભાાં વાહશત્મ ઉરબ્ધ કયાલલાનુાં શ્રમે બદન્દ્ત આનાંદજીને છે.  તેભની કુર આઠ 
કૃમતઓભાાં ‘જ ભરૂ ના ળકા’, ‘જ રીખના ડા’ , ‘યેર કા હટકટ’, ‘ફોદ્ધ ધભા કા વાય’ લગેયે છે. 
બદન્દ્ત આનાંદજીની હશન્દ્દી વાહશત્મ ક્ષેતે્ર ઉત્કૃષ્ટ્ટ વેલા આલા ફદર ‘લાચસ્મત’ ઉામધથી 
વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે. ૨૨ જૂન,૧૯૮૮ ના યજ બદન્દ્ત આનાંદજીનુાં મનધન થયુાં.  
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૦૬ જાન્યઆુરી એ. આય. યશભેાન 
 
                 પ્રખ્માત મ્યઝુીક કાંઝય  એ.આય. યશભેાનન જન્દ્ભ  
૦૬ જાન્દ્યઆુયી, ૧૯૬૬ ના  યજ તમભરનાડુના ચેન્નાઈભાાં વાંગીતના  
પ્રબાલ શઠે મદુબ્રરમાય તમભર કુટુાંફભાાં થમ શત.  તેભનુાં રુૂાં નાભ  

‘અલ્રા યક્ખા યશભાન’ છે. તેભના ફાણનુાં નાભ હદબ્રરકુભાય શત ુાં. 
આમથિક  હયસ્સ્થમત  વાયી ન શલાને  કાયણે તેભના હયલાયે ઇસ્રાભ  
ધભા અંગીકાય કમો. વાંગીતના ફાદળાશ એ હશન્દ્દી મવલામ અન્દ્મ બાાઓની  
હપલ્ભભાાં વાંગીત આપયુાં છે. આઠ લાની લમે તેઓ મમાન લગાડતા શતા. વાંગીતનુાં પ્રાયાંબ્રબક 
મળક્ષણ તેભને ભાસ્ટય ધનયાજ ાવેથી ભેવ્યુાં. ૧૧ લાની લમે તેભના ફાણના મભત્ર મળલભણી 
વાથે યશભેાન ફેન્દ્ડ લગાડલાનુાં કામા કયતાાં શતા. ઈ.વ.૧૯૯૧ ભાાં શરેીલાય યશભેાને ગીત યેકડા 
કયલાનુાં ળરૂ કયુું. 
           એ.આય.યશભેાને ળરૂઆતની કાયહકદી ટીલી જાશયેાતભાાં વાંગીત આી ળરૂ કયુું. તેભને 
વોથી ભતી વપતા સપુ્રમવદ્ધ મનદેળક ભબ્રણયત્નભની હપલ્ભ ‘યજા’ ભાાં વાંગીત યજૂ કયલા ફદર 
ભી શતી. આ હપલ્ભ ભાટે તેભને એજ લે ‘યાષ્ટ્રીમ હપલ્ભ યુસ્કાય’ આી વમ્ભામનત કયલાભાાં 
આવ્મા. યશભેાને ૧૦૦ થી ણ લધ ુહપલ્ભના ગીતભાાં વાંગીત આપયુાં છે.  યશભેાને ભાત્ર બાયતીમ 
હપલ્ભભાાં જ નશી યાંત ુમલશ્વના અનેક ભશાન કરાકાય વાથે પ્રળાંવનીમ વાંગીત આપયુાં છે. 
એ.આય.યશભેાનને ભેર વમ્ભાન અને યુસ્કાય  

ટાઈમ્વ મત્રકાએ તેભને ‘ભજાટા ઓપ ભરાવ’ ની ઉામધ આી.  

વાંગીતભાાં અભતૂલૂા મગદાન આલા ફદર ઈ.વ.૧૯૯૫ ભાાં ‘ભયીળવ નેળનર એલડૌ ાવ’, ‘ભરેમળમન એલડૌ ાવ’.  

ચાય લખત ‘યાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય મલજેતા’  
લા ૨૦૦૦ ભાાં ‘દ્મશ્રી’ એલડા. 
ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા ‘રત્તા ભાંગેળકય એલડૌ ાવ’  

છ લખત ‘તમભરનાડુ યાજ્મ હપલ્ભ એલડા મલજેતા.  

૧૪ લખત હપલ્ભપેય મલજેતા  
૧૩લખત ‘હપલ્ભ પેય વાઉથ એલડા’  
યશભેાન ‘ગલ્ડ ગ્રફ એલડા’ થી વમ્ભામનત થનાય પ્રથભ બાયતીમ છે.  

બ્રબ્રહટળ બાયતીમ હપલ્ભ સ્રભ ડૉગ મભબ્રરમનેયભાાં વાંગીત આલા ફદર ઓસ્કાય એલડા અને એજ હપલ્ભભાાં ગીત ‘જમ 
શ...’ ભાટે વલાશે્રષ્ટ્ઠ વાઉન્દ્ડરેક કમ્ાઈરેળન અને વલાશે્રષ્ટ્ઠ હપલ્ભની ગીત શે્રણી ફદર ‘ગે્રભી યુસ્કાય’ થી વમ્ભામનત 
કયલાભાાં આલેર છે. 
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૦૭ જાન્યઆુરી ળાાંતા મવન્દ્શા 
 
       ફારશ્રભ મલયધી બાયતીમ કામાકતાા એલા ળાાંતા મવન્દ્શાન   

જન્દ્ભ ૦૭ જાન્દ્યઆુયી, ૧૯૫૦ ના યજ આંધ્રપ્રદેળના નેલ્રયભાાં  

થમ  શત.  બ્રરહટકર  મલમ  વાથ ે તેભણે  ઉસ્ભામનમા  

યમુનલમવિટીભાાં ઈ.વ.૧૯૭૨ ભાાં એભ.એ  ની  હયક્ષા ાવ કયી.   

ઈ.વ.૧૯૭૬ ભાાં  તેભણે  જલાશયરાર યમુનલમવિટીભાાં ડક્ટયેટની  

દલી પ્રાપત કયી.  ફાકને   ફાભજૂયીથી મકુ્ત કયલા તેભણે  

ઈ.વ.૧૯૮૭ ભાાં ત્રણ ભહશનાન કેમ્નુાં આમજન કયુું જેભાાં ફાકને ભજૂયીભાાંથી મકુ્ત કયી 
ળાાએ ભકરલાની તૈમાયી કયલાભાાં આલી.  

         ઈ.વ.૧૯૯૧ ભાાં તેભણે તાન મલચાય હયલાય વભક્ષ યજૂ કમો અને તેભના 
દાદાજીનાાં નાભ ય એક વાંસ્થા સ્થામત કયી. એ વાંસ્થાનુાં નાભ “ભામભડીડુી લૈંકટયગૈમા 
પાઉન્દ્ડેળન”યાખલાભાાં આવ્યુાં.આ વાંસ્થાનુાં રક્ષ્મ વભગ્ર આંધ્રપ્રદેળભાાં ફાકને 
ફાભજૂયીભાાંથી મકુ્ત કયાલી ળાાએ અભ્માવ ભાટે ભકરલા.આ કામાની ળરૂઆત 
યાંગાડેરી જજલ્રાના ગયીફ ગાભથી કયલાભાાં આલી. વાંસ્થાના વભ્મ ત્માાંના ગયીફ રકને 
ભી તેભના ફાકને ભજૂયી કયલાને ફદરે ળાાએ અભ્માવ કયલા ભાટે પે્રહયત કમાા.ળાાંતા 
મવન્દ્શાએ અંક કેમ્નુાં આમજન કયુું અને એ કેમ્ભાાં ળાાનાાં અધ્માક અને સ્થામનક 
અમધકાયીઓને વાથ ેયાખી ગયીફ રકને તેભના ફાકને ળાાએ અભ્માવ ભાટે ભકરલા 
વભજાલલા પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મ. ળાાંતા મવન્દ્શા અને તેભના વશમગીઓની અંતે ભશનેત 
યાંગ રાલી. તેભની વાંસ્થાઓને આંતયયાષ્ટ્રીમ અનદુાન ભલા રાગ્યુાં અને ઈ.વ.૧૯૯૭ ભાાં 
૫૦૦ ગાભભાાં તેભનુાં મભળન ચારત ુાં શત ુાં.  

         ળાાંતા મવન્દ્શા ઈ.વ.૨૦૦૦ સધુીભાાં અઢી રાખ ફાકની અભ્માવ ભાટે વ્મલસ્થા 
કયી જે ફાક શરેાાં ફાભજૂયી કયતાાં શતા. આ ઉયાાંત તેઓ પ્રોઢ મળક્ષણ અબ્રબમાનભાાં 
ણ જડામેરાાં શતા. ળાાંતા મવન્દ્શાને ઈ.વ.૧૯૯૯ ભાાં ‘એરટા ળાંકય આંતયયાષ્ષ્ટ્રમ એજ્યકેુળન 
એલડા’ અને બાયત વયકાય દ્વાયા ‘દ્મશ્રી’ યુસ્કાયથી વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા. 
ઈ.વ.૨૦૦૩  ભાાં તેભણે યેભન ભેગ્વવે યુસ્કાય આી વમ્ભાન કયલાભાાં આવ્યુાં. 
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૦૮ જાન્યઆુરી કેળલચાંર વેન 
 

          થડીક ઉંભયભાાં જ ઘણુાં ફધુાં કયનાય કેળલચાંર વેનન જન્દ્ભ  

૧૯  નલેમ્ફય, ૧૮૩૮ ના યજ  કરકત્તાભાાં  થમ શત.  તેઓ  પ્રમવદ્ધ  
લૈષ્ટ્ણલ તેભજ મલદ્વાન દીલાન યામકભર વેનના તુ્ર શતા જે ફાંગાની  

એમળમાહટક વવામટીના ભાંત્રી તયીકે મનભણુાંક ાભેર પ્રથભ બાયતીમ  
શતા.  દીલાન  યામકભર વેન તાના ોત્રને ભટેબાગે દેખયેખભાાં જ  
યાખતા શતા અને વાભાજજક કામાક્રભ તથા વબા-વવામટીઓભાાં તાની  
વાથે જ રઈ જતા શતા. એને રીધે કેળલચાંર વેનભાાં જલ્દીથી વાભાજજક ચેતના જાગી ઉઠી અને ઉંભય 
વાથે મલચાયળસ્ક્ત ણ આત્ભમનબાય થલા રાગી. આગ જતા તેભણે વાભાજજક કુહયલાજ,ધામભિક 
ભ્રાાંમતઓ, અંધશ્રદ્ધા અને ઊંચનીચના બેદ દૂય કયલા ભાટે ઘણુાં જ પ્રળાંળનીમ કામા કયુું. કેળલચાંર વેન 
એક ધામભિક વમૃત્તલાા અને આધ્માજત્ભક મલચાયધાયા ધયાલનાય વાભાજજક કામાકતાા શતા. યાંત ુધભા 
ય લાદ-મલલાદ કયનાયા વાંકુબ્રચત વીભાભાાં ફાાંધનાયા પ્રત્મે તેભણે ઘણી ના વાંદગી શતી. 
             ઓગણીવ લાની ઉંભયે શોંચતા શોંચતા કેળલચાંર વેન વભાજ-વેલાનાાં કેન્દ્રભાાં ઉતયી 
ડયા. યાજનાયામણ ફસએુ રખેરાાં “બ્રાહ્લાદ શુાં છે” એ સુ્તકે તેભના ય પ્રબાલ ાડય. 
વભાજવેલા કયલાની ઈચ્છાલાા કેળલચાંર વેનને એક નલી હદળા ભી અને તયત જ બ્રહ્વભાજના 
વભ્મ ફની ગમા. નવુાં રશી, નલ ઉત્વાશ અને નલીન કામાક્ષભતા રઈને આલેરા કેળલચાંર વેને 
વાંસ્થાભાાં એક નલીન પ્રાણ ફૂાંકી દીધ.  કેળલચાંર વેન  “બ્રહ્વભાજ” ના મખુ્મ કામાકતાા ફની ગમા. 
આમાવભાજના વાંસ્થાક સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીને કેળલચાંરએ ‘વત્માથા પ્રકાળ’ ની યચના હશન્દ્દીભાાં 
કયલા કહ્ુાં શત ુાં.ઈ.વ.૧૮૭૦ ભાાં તેઓ ઇંગ્રેન્દ્ડથી બાયત યત આવ્મા ત્માયે તેભણે ‘ઇષ્ન્દ્ડમન હયપભા 
એવમવએળન’ નાભની વભાજ સધુાયક વાંસ્થાની સ્થાના કયી. 
            ‘બાયત આશ્રભ’ અને ‘બ્રાહ્ મનકેતન’ નાભની વાંસ્થાની સ્થાના કયી. સ્ત્રીઓનાાં હશત ભાટે 
તેભણે અનેક ળાા અને મલક્ટહયમા કૉરેજ જેલી મળક્ષણ વાંસ્થાઓની સ્થાના કયી. તેભણે 
વભાજસધુાય, મળક્ષણ અને ધભા તથા અધ્માત્ભ કે્ષત્રભાાં એટલુાં ફધુાં કાભ કયુું કે રક તેભને યગુ સધુી 
ભરૂી ળકળે નહશિં. આ યીતે જીલનબય વભાજની વેલા કયતાાં અને આધ્માજત્ભક યાજદૂત તયીકે 
ઓખાતા કેળલચાંર વેન ૦૮ જાન્દ્યઆુયી, ૧૮૮૩ ભાાં ભાત્ર ૪૬ લાની ઉંભયે સ્લગે મવધાવ્મા. 
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૦૯ જાન્યઆુરી સુાંદયરાર ફહગુણુા 
 
    પ્રમવદ્ધ માાલયણમલદૌ  અને બ્રચક આંદરનના પ્રણતેા  

સુાંદયરાર  ફહગુણુાન જન્દ્ભ ૦૯  જાન્દ્યઆુયી, ૧૯૨૭ ના યજ  

ઉત્તયાખાંડના  મવરમાયા  ગાભભાાં થમ શત.  પ્રાથમભક  મળક્ષણ  

ભેવ્મા ફાદ તેઓએ રાશય જઈ કરામળક્ષણભાાં સ્નાતક ણૂા કયુું.  

ઈ.વ.૧૯૪૯ભાાં ભીયાફને ઠક્કયના વાંકાભાાં આવ્મા અને દબ્રરત  

મલદ્યાથીઓને બણાલલા જશભેત ઉઠાલી. ઠક્કયફાા શસ્ટેરની  

સ્થાના કયી અને દબ્રરતએ ભાંહદયભાાં પ્રલેળ કયાલલા તેભણ ેઆંદરન કયુું.  

ઈ.વ.૧૯૭૧ ભાાં સુાંદયરાર ફહગુણુા એ વ હદલવન ઉલાવ કમો. બ્રચક આંદરનને કાયણ ે
તેઓ વભગ્ર મલશ્વભાાં ‘વકૃ્ષપે્રભી’ તયીકે પ્રમવદ્ધ થમા. બ્રચક આંદરન એટર ેવકૃ્ષને કાતા 
ફચાલલાનુાં આંદરન શત ુાં. હશભારમના લાતભાાં દેલદાયના જ ાંગરને ફચાલલા શારનાાં 
ઉતયાાંચર યાજ્મના તેશયી ગઢલાર જજલ્રાના વકૃ્ષપે્રભી રકએ સુાંદયરાર ફહગુણુા, જેઓ 
ગાાંધીલાદી અને તત્લબ્રચિંતક શતા, તેઓની અીરથી ઇષ્ન્દ્દયા ગાાંધીએ તેઓને આ ચલની 
આગેલાની આી શતી. ચાંડીપ્રવાદના નેતતૃ્લ શઠે બ્રચક આંદરન ળરૂ થમેલુાં. આ આંદરન 
ઈ.વ.૧૯૭૩ ભાાં થયુાં શત ુાં, જમાયે સ્થામનક રક અને જ ાંગરભાાં કાલા ગમેરા કન્દ્રાક્ટય લચ્ચ ે
તકયાય થઈ.  એક હદલવ ગાભના રુુની ગેયશાજયીભાાં કન્દ્રાક્ટયના ભજૂય વકૃ્ષ કાલા 
જ ાંગરભાાં દેખામા, યાંત ુતયત જ ગાભભાાંથી સ્ત્રીઓ જ ાંગરભાાં શોંચી અને કાતા વકૃ્ષને 
ભજૂયથી ફચાલલા ફાથ બીડી આબ્રરિંગન આપયુાં અને જ ાંગરના વકૃ્ષન ફચાલ કમો.  

              સુાંદયરાર ફહગુણુાના કામોથી પ્રબામલત થઈ અભેહયકાની ફે્રન્દ્ડ ઓપ નેચય 
નાભની વાંસ્થાએ ઈ.વ.૧૯૮૦ ભાાં યુસ્કાય આપમ. માાલયણને સ્થામી વાંમત્ત ભાનનાય આ 
ભશારુુ ‘માાલયણ ગાાંધી’ ફની ગમા. ઈ.વ.૧૯૮૧ ભાાં લૈકન્સલ્ક નફર યુસ્કાય આલાભાાં 
આવ્મ. ઈ.વ.૧૯૮૧ ભાાં ‘દ્મશ્રી’ યુસ્કાય આલાભાાં  આવ્મ યાંત ુસુાંદયરાર એ કહ્ુાં કે જ્માાં 
સધુી વકૃ્ષને કાલાભાાં આલળે ત્માાં સધુી હુ ાં આ યુસ્કાય ન સ્લીકારુ. અન્દ્મ યુસ્કાયભાાં 
જભનારાર ફજાજ યુસ્કાય, યાઈટ રાઈલરી હડુ, વયસ્લતી વમ્ભાનશર વમ્ભાન, ગાાંધી 
વમ્ભાન અને ઈ.વ.૨૦૦૧ ભાાં દ્મમલભૂણ’ થી સુાંદયરારને વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે.  
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૧૦ જાન્યઆુરી મલશ્વ હશન્દ્દી હદલવ 
 

                      હશન્દ્દી મલશ્વભાાં વલાામધક ફરલાભાાં  
આલતી બાાઓ ૈકીની એક છે અને વભથા બાા છે.  
મલશ્વ હશન્દ્દી હદલવ ૧૦ જાન્દ્યઆુયી એ વભગ્ર મલશ્વભાાં  
ઉજલલાભાાં  આલે છે.  જેન ઉદે્દળ  મલશ્વભાાં હશન્દ્દીના  
પ્રચાય-પ્રવાય ભાટે  જાગતૃતા  રાલલાનુાં  અને હશન્દ્દી  
બાાને આંતયયાષ્ષ્ટ્રમ બાા તયીકે યજૂ કયલાનુાં છે. યદેળભાાં  
બાયત દૂતાલાવભાાં આ હદલવ મલળેરૂે ઉજલલાભાાં આલે છે. 
            પ્રથભ મલશ્વ હશન્દ્દી વાંભરેન ૧૦ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૭૫ ના યજ 
નાગયુભાાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. એ શતેથુી આ હદલવને મલશ્વ હશન્દ્દી 
હદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. બાયતના ફાંધાયણભાાં હશન્દ્દીને ભશત્લ તથા 
પ્રાધાન્દ્મ આલાભાાં આવ્યુાં છે. ફાંધાયણભાાં સ્લતાંત્રતા છી ધાયા – ૩૪૩ થી 
૩૫૧ સધુીભાાં વત્તાલાય બાાઓની જગલાઈઓન વભાલેળ છે. આણાાં બાયત 
દેળભાાં ણ હશન્દ્દી બાાને ઉજાગય કયલાભાાં જાણીતાાં કમલઓ-રખેકન પા 
ખફૂ જ ભટ છે જેભ કે મનુ્દ્ળી પ્રેભચાંદજી,શહયલાંળયામ ફચ્ચન,પ્ર.મળાર, 
અમતૃા મપ્રતભ,કાકા શાથયવી લગેયે શાસ્મ કમલ વાંભેરન,હશન્દ્દીભાાં યાભરીરા, 
નાટક ખફૂ જ રકમપ્રમ ફન્દ્માાં છે. મલશ્વ હશન્દ્દી હદલવની ઉજલણી કયલા 
વયકાયી કામાારમભાાં મલમલધ મલમ ય હશન્દ્દીભાાં લક્તવ્મનુાં આમજન 
કયલાભાાં આલે છે.   
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૧૧ જાન્યઆુરી યાષ્ટ્રીમ ભાગા સયુક્ષા વપતાશ 
 

                          ‘યાષ્ટ્રીમ ભાગા સયુક્ષા વપતાશ’ દય લે  
૧૧ જાન્દ્યઆુયી થી ૧૭ જાન્દ્યઆુયી સધુી ઉજલલાભાાં  
આલે છે. એક વપતાશ સધુી ચારનાય આ કામાક્રભની  
ઉજલણીભાાં  રકને  લાશન  ચરાલનાયને  મનમભની  

જાણકાયી આલાભાાં આલે છે. ૭૮.૭ ટકા ભાગા દુઘાટનાઓ  
લાશનચારકની ભરૂને કાયણ ેવજાામ છે. આ ભરૂ થલા ાછ દારૂ ી ને 
લાશન ચરાલવુાં, લાશન ચરાલતી લખતે ભફાઈર અય લાત કયલી, 
લાશનભાાં જરૂહયમાત કયતાાં લધાયે રકને ફવેાડલા, યૂ ઝડે લાશન ચરાલવુાં 
લગેયે કાયણ શમ છે. 
                             મલશ્વભાાં વોથી લધ ુબાયતભાાં રકના મતૃ્ય ુભાગા અકસ્ભાતને 
કાયણ ેથામ છે. ભાગા સયુક્ષાને યાજનૈમતક સ્તયે પ્રાથમભકતા આલાભાાં આલે છે.  
વયકાયે એક ‘યાષ્ટ્રીમ ભાગા સયુક્ષા નીમત’ ભાંજુય કયી છે. જેન શતે ુરકભાાં 
જાગતૃતા રાલલાન છે. લાશન ચારકને મળક્ષણ આલા વાંસ્થાની સ્થાના 
કયલાભાાં આલી. લાશન ચરાલતી લખતે શલે્ભેટ,વીટ ફલે્ટ,ાછ જઈ ળકામ 
એ શતેથુી કાચન ઉમગ કયલ અને ભાગા સયુક્ષા જાગતૃતા વાંફાંમધત 
અબ્રબમાન અય લધ ુબાય આલાભાાં આલે છે. ાઠયસુ્તકભાાં ણ ભાગા 
સયુક્ષા ભાટે રખે આલાભાાં આલે છે. વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર ભશાવબાએ લા ૨૦૧૧ થી 
૨૦૨૦ સધુી ભાગા સયુક્ષા દળાબ્દી ઉજલલાનુાં નક્કી કયુું છે.  
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૧૨ જાન્યઆુરી સ્લાભી મલલેકાનાંદ 
 
 “ભાય મલશ્વાવ યલુાળસ્ક્ત ય છે. એભાાંથી જ ભાયા કામાકતાાઓ  

ેદા થળ,ે જે તેભના યાક્રભથી મલશ્વને ફદરી નાખળ,ે” 
                                                                         – સ્લાભી મલલકેાનાંદ  
    બાયતભાાં સ્લાભી મલલકેાનાંદન જન્દ્ભહદલવ દય લે ‘યાષ્ટ્રીમ  

યલુા હદલવ’ તયીકે ઉજલલાભાાં આલ ેછે. વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રવાંઘ ેઈ.વ.  
૧૯૮૫ ના લાને ‘આંતયયાષ્ષ્ટ્રમ યલુા લા’ તયીકે જાશયે કયુું  શત ુાં. બાયત વયકાયે 
ઈ.વ.૧૯૮૫ થી ૧૨ જાન્દ્યઆુયી સ્લાભી મલલકેાનાંદના જન્દ્ભહદલવને ‘યાષ્ટ્રીમ યલુા હદલવ’ 
તયીકે ઉજલલા નક્કી કયુું.  સ્લાભી મલલકેાનાંદ આધમુનક બાયતના એક ભશાન બ્રચિંતક,ભશાન 
દેળબક્ત,યલુા વાંન્દ્માવી,યલુાઓના પે્રયણાસ્ત્રત શતા. મલલકેાનાંદ ફે ળબ્દ દ્વાયા ફનેર છે. 
મલલકે + આનાંદ. મલલકે વાંસ્કૃત્વ ળબ્દ છે જેન અથા બદુ્ધદ્ધ અને આનાંદ એટરે ખળુી.  
                    સ્લાભી મલલકેાનાંદન જન્દ્ભ ૧૨ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૬૩ ના યજ કરકત્તાભાાં થમ 
શત. તેભનુાં ફાણનુાં નાભ નયેન્દ્રનાથ શત ુાં. નયેન્દ્રનાથ ફાણથી જ અત્માંત તેજસ્લી 
શતા. યલુાઓના પે્રયણાસ્ત્રત,વભાજસધુાયક સ્લાભી મલલકેાનાંદે યલુાઓને “ઉઠ જાગ અને 
ધ્મેમપ્રાન્સપત સધુી ભાંડયા યશ” ન ભાંત્ર આપમ. તેભનુાં જીલન અને વાંદેળ મોલનન આદળા 
શત. તેભણે બાયતીમ વાંસ્કૃમતભાાં યલુાલસ્થાભાાં આદળાને આણી વભક્ષ યજૂ કમો. પક્ત ૩૯ 
લા,૫ ભાવ, અને ૨૨ હદલવનાાં ટૂાંકા આયષુ્ટ્મભાાં એવુાં યાક્રભ કયુું શત ુાં કે,જેથી વભગ્ર મલશ્વ 
અચાંફાભાાં હદકૌ  ગયુાં. તાનુાં જીલન,પ્રેયણા,મલચાય,વાહશત્મ તેભજ કામોથી સ્લાભીજીએ 
યલુાનને પે્રહયત કમાા. 
                       સ્લાભી મલલકેાનાંદના ભતે વ્મસ્ક્તન ખયેખય જન્દ્ભ રક્ષની વાથ ેજ થામ છે. 
તેઓ કશતેા શતા કે, “જેના જીલનભાાં રક્ષ્મ નથી એ ત યભતીગાતી શવતીફરતી રાળ જ 
છે.” સ્લાભી મલલકેાનાંદના વ્માખ્માન ૧૦ બાગભાાં પ્રમવદ્ધ થમા છે. તેભના ગરુૂ યાભકૃષ્ટ્ણ 
યભશાંવની સ્મમૃતભાાં ‘શ્રી યાભકૃષ્ટ્ણ મભળન’ ની સ્થાના કયી અને અશીં બ્રહ્ચાયીઓને ગીતા 
અને લદેાાંતન અભ્માવ કયાલતા. એક હદલવ ભશાવભામધભાાં ફેઠા, એન ધીયે ધીયે તેભાાં જ 
રીન થઈ ગમા. 
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૧૩ જાન્યઆુરી યાકેળ ળભાા 
 

          પ્રથભ બાયતીમ અલકાળમાત્રી યાકેળ ળભાાન  
જન્દ્ભ ૧૩  જાન્દ્યઆુયી, ૧૯૪૯ ના  યજ  ાંજાફના  

હટમારાભાાં થમ શત. મલન્દ્ગ કભાન્દ્ડય યાકેળ ળભાા  

ઇષ્ન્દ્ડમન એય પવાભાાં ટેસ્ટ ાઈરટ શતા. શૈદયાફાદભાાં  

ળાાકીમ અભ્માવ કમો. મનઝાભ કૉરજેભાાંથી સ્નાતકની  
દલી ભેલી. ઈ.વ.૧૯૬૬ ભાાં એયપવા કેડેટની તારીભ રલેાની ળરૂઆત કયી 
શતી. ૨૦ વપટેમ્ફય, ૧૯૮૨ ના યજ ઇવય દ્વાયા તેભની વાંદગી કયલાભાાં 
આલી.  

                     વમલમત વાંઘ દ્વાયા ૦૨ એમપ્રર,૧૯૮૪ ના યજ વયઝુ ટી-૧૧ 
અલકાળમાનભાાં ત્રણ અલકાળમાત્રીઓ વાથે ઉડાન બયી. જેભાાં બાયતીમ યાકેળ 
ળભાાન વભાલેળ થમ શત. યાકેળ ળભાાએ અલકાળભાાં વાત હદલવ યશીને ૩૩ 
પ્રમગ કમાા શતા.અ યાકેળ ળભાા જમાયે અલકાળમાત્રા ણૂા કમાા ફાદ બાયત 
આવ્મા ત્માયે ઇષ્ન્દ્દયા ગાાંધીએ તેભને છૂ્ુાં કે આણ બાયત દેળ અલકાળ 
યથી કેલ રાગે છે ? ત્માયે યાકેળ ળભાાએ ઉત્તય આપમ કે “વાયે જશાાં વે 
અચ્છા હશન્દ્દુસ્તાન શભાયા”. મલિંગ કભાન્દ્ડય તયીકે મનવતૃ્ત થમા ફાદ તેઓએ 
‘હશન્દ્દુસ્તાન એયનહટક્વ બ્રરમભટેડ’ ભાાં ટેસ્ટ ાઈરટ તયીકે કામા વાંબાળયુાં. 
                       બાયત વયકાયે યાકેળ ળભાા અને તેભના વાથી અલકાળમાત્રીઓને 
‘અળકચક્ર’ આી વમ્ભામનત કમાા છે. વપ અલકાળમાત્રા ફદર તેભને ‘શીય 
ઓપ વમલમેત યમુનમન’ વમ્ભાન આલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
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૧૪ જાન્યઆુરી ભકયવાંક્રામત 
 
                            ગજુયાત યાજ્મ તેની વાાંસ્કૃમતક મલમલધતા અને  
તશલેાય   ભાટે જાણીત ુાં છે.   ભકયવાંક્રામતન ે  રક   ઉત્તયામણ  
તયીકે ણ ઓખામ છે.  ભહશનાભાાં સમૂાન ભકયયામળભાાં  
પ્રલેળ થામ છે. તેથી તેને ભકયવાંક્રામત કશ ેછે. લી, આ વભમે  
સમૂા  તાની  થૃ્લી  આજુફાજુની  હયભ્રભણ  હદળાભાાં  ણ  
હયલતાન કયી થડ ઉત્તયહદળા તયપ ખવે છે. આભ, ઉત્તય તયપ ખવલાને કાયણે આ 
ઉત્વલને ઉત્તયામણ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે. 
                          વાંક્રભણ એટરે મૂ જગ્માએથી ફીજી હદળા તયપ પ્રમાણ કયવુાં. 
અંધકાયભાાંથી પ્રકાળ તયપ પ્રમાણ અક્રવુાં સમૂા ભકયયામળભાાં પ્રલેળતા જ તેજભમ ફને છે 
અને અંધારુાં ધીભે-ધીભે ઘટલા રાગે છે. ભકયવાંક્રામત વાંક્રાાંમત એટરે વમ્મક ક્રાાંમતન ણ 
વભાલેળ થામ છે.  આભ, ભકયવાંક્રામત અવતભાાંથી વત તયપ વભજદાયીલૂાક. ક્રાાંમત 
એટરે કે વાંક્રાાંમત,સવુાંગ, આમદુામમક ળસ્ક્ત લગેયેન આણને ભહશભા જણાલે છે. 
ભકયવાંક્રામતન ભશત્લણૂા વભમ,હયલતાન,જૂનુાં તજી અને નવુાં અનાલલાન વભમ 
છે.આણા ગજુયાતભાાં આ વભમે છડરેા ધાન્દ્મની અને તરની બ્રચક્કી,ખાદ્ય દાથો 
ફનાલી અને દાન કયલાભાાં આલે છે. આ હદલવે ઘઉં,ફાજયી કે જુલાયને છડીને તેન 
ખીચડ ફનાલલાભાાં આલે છે, ફશને-હદકયી તથા અન્દ્મ રકને ખીચડ ખલડાલલાથી 
ણુ્મ ભે છે તેલી ભાન્દ્મતા ગજુયાતીઓભાાં પ્રલતે છે. આ ઉયાાંત ઘઉંની ઘઘુયી કયીને 
ગામને ખલડાલલાભાાં આલે છે. 
                          ભશાબાયતભાાં કુરુ લાંળના વક્ષક બીષ્ટ્ભમતાભશ ેકે જેભને ઈચ્છા મતૃ્યનુ ુ ાં 
લયદાન પ્રાપત થયુાં શત ુાં તેભણે ફાણ ળય્મા ય ડયા યશીને ઉત્તયામણના હદલવે એટરે 
કે જમાયે સમૂા ઉત્તય અમનભાાં પ્રલેળે ત્માયે જ તાન દેશ ત્માગ કયલાનુાં કહ્ુાં શત ુાં. 
આણા ળાસ્ત્રભાાં દબ્રક્ષણામન કયતાાં ઉત્તયામણને શબુ ભાનલાભાાં આલે છે. આથી 
ઉત્તયામણન હદલવ તે બીષ્ટ્ભ જમાંમત તયીકે ણ ઉજલલાભાાં આલે છે.      
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૧૫ જાન્યઆુરી બાયતીમ ભમૂભ દ હદન 
 
 
 

                 બાયતીમ વેનાની એક ાાંખ એટરે  

થર વેના અથલા ભમૂભ દ. ૧૫ જાન્દ્યઆુયી, 
૧૯૪૯ એ બાયતીમ વેના બ્રબ્રહટળ વેનાથી મકુ્ત  
થઈ એટરે ૧૫ જાન્દ્યઆુયી ના યજ  બાયતીમ ભમૂભ દ હદન 
તયીકે ઉજલામ છે.  આ હદને કે.એભ. કહયઅપા બાયતીમ વેનાના 
કભાન્દ્ડય ઈન ચીપ ફનાલલાભાાં આવ્મા શતા.  
                  બાયતના યાષ્ટ્રમત તેના વલોચ્ચ કભાન્દ્ડય છે. તે છી 
તેના લડાના શદ્દાને ચીપ ઓપ આભી સ્ટાપ કશલેામ છે. તે પય 
સ્ટાય જનયર શમ છે. બાયતીમ ભમૂભ વેનાનુાં આદળા સતૂ્ર છે 
‘વમલિવ બ્રફપય વેલ્પ’. વૈમનક ભાત્ર યદુ્ધ ભાટે જ નહશ યાંત ુયૂ 
જેલી આમત્ત લખતે તેઓ પ્રળાંવનીમ કાભગીયી ફજાલે છે. 
બાયતીમ ભમૂભ વેનાનુાં મખુ્મારમ નલી હદલ્રીભાાં છે. 
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૧૬ જાન્યઆુરી ભશાદેલ ગમલિંદ યાનડ ે
 
            પ્રખય ન્દ્મામમમૂતિ,વભાજસધુાયક ભશાદેલ ગમલિંદ  
યાનડેને જન્દ્ભ ૧૮ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૪૨ ના યજ નુાભાાં  
થમ શત. નૂાભાાં  જ પ્રાથમભક  મળક્ષણ ભેવ્મા ફાદ  
૧ લાની લમે અંગ્રેજી બાા મળક્ષણ ભેલલાન પ્રાયાંબ  
કમો.સ્નાતક થમા ફાદ કામદા કે્ષત્ર વાંદ કયુું. નુાની  
એરહપસ્ટન કૉરેજભાાં અંગે્રજી બાાના પ્રાધ્માક તયીકે  
નીભામા અને ત્માયછી મુાંફઈ શાઈકટાભાાં ન્દ્મામાધીળ તયીકે મનભણુાંક થઈ શતી. 
ભશાદેલ ગમલિંદ યાનડેએ વભાજસધુાયણા કામોભાાં આગ આલી બાગ રીધ શત. 
પ્રાથાનાવભાજ અને બ્રહ્વભાજના વભાજસધુાય કામોથી પ્રબામલત થમા.તેભણે 
સ્ત્રીમળક્ષણન પ્રચાય કમો. ફામલલાશના કટ્ટયમલયધી અને મલધલામલલાશના તેઓ 
વભથાક શતા. તેભણે ‘મલધલા મલલાશ ભાંડ’ ની સ્થાના કયી શતી. ‘હશિંદી યાષ્ટ્રીમ 
ભશાવબા’ ની સ્થાનાભાાં તેઓ અગ્રણી શતા. તેભન ‘ભયાઠા વત્તાન ઉદમ’ ગ્રાંથ 
ખફૂ પ્રભાણભતૂ ગણામ છે. તેભનુાં કામાકે્ષત્ર નૂા જ યહ્ુાં. હશિંદી, અથાળાસ્ત્ર અને 
વભાજસધુાયણા યનાાં તેભના રખાણએ યાષ્ટ્રીમ મલચાયધાયાને ખફૂ ફ રુૂાં 
ાડ્ુાં શત ુાં. 
                    યાનડે પ્રખય મલદ્વાન શતા. તેભની અનેક ગ્રાંથની યચના કયી છે જેભાાં 
મખુ્મ મલધલા નુમલિલાશ, ભારગજુાયી કાનનૂ, યાજા યાભભશનયામ, ધામભિક તેભજ 
વાભાજજક સધુાય છે. દેળની બયયૂ વેલા કયનાય અને વભાજને નલી હદળા 
આનાય ગમલિંદ યાનડેનુાં ૧૬ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૦૧ ના યજ અલવાન થયુાં.    
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૧૭ જાન્યઆુરી ફાબ ુગરુાફયામ 
 

            બાયતના પ્રમવદ્ધ વાહશત્મકાય, મનફાંધકાય  

ફાબ ુગરુાફયામન જન્દ્ભ ૧૭ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૮૮ના  

યજ  ઉત્તયપ્રદેળના ઈટાલાભાાં થમ  શત. પ્રાથમભક  

મળક્ષણ ભૈનયુીભાાં ણૂા કયુું.  આગ્રા કૉરેજભાાં ફી.એ  

ણૂા કમાા ફાદ દળાનળાસ્ત્રભાાં એભ.એ ન અભ્માવ કયલા છતયયૂ ગમા. 
ફાબ ુગરુાફયામની દાળામનક યચનાઓ હશિંદની બાાઓભાાં યજૂ કયી શતી. 
તેભણે વાભાજજક,વાાંસ્કૃમતક,ભનલૈજ્ઞામનક જેલાાં અનેક મલમનુાં હશિંદી 
બાાભાાં રખી હશિંદી બાાની અબ્રબવદૃ્ધદ્ધ કયી શતી. 
                     ફાબ ુગરુાફયામ એ ભોબ્રરક ગ્રાંથની યચનાની વાથવાથ 
અનેક ગ્રાંથનુાં વ ાંાદન કયુું છે. તેભની મખુ્મ યચનાભાાં 
નલયવ,કતાવ્મ,તકાળાસ્ત્ર,પ્રકાય પ્રબાકય,ભાયી અવપતા, બાયતીમ 
વાંસ્કૃમતઓની રૂયેખા,મલજ્ઞાન લાતાા,વત્મ શહયશ્ચાંર લગેયે છે. વાહશજત્મક 
વેલાઓ આલા ફદર ફાબ ુગરુાફયામને આગ્રા યમુનલમવિટીએ ડી.રીટની 
હડગ્રીથી વમ્ભામનત કમાા શતા. અ ઉયાાંત બાયતીમ ટાર મલબાગે ૨૨ 
જૂન,૨૦૦૨ ના યજ હટહકટ પ્રકામળત કયી. ફાબ ુગરુાફયામે અંમતભશ્વાવ 
સધુી વાહશત્મક્ષેત્રે વેલા આી. ૧૩ એમપ્રર,૧૯૬૩ ના યજ તેભનુાં 
દેશાલવાન થયુાં. 
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૧૮ જાન્યઆુરી શહયલાંળયામ ફચ્ચન 
 

                હશિંદી બાાના પ્રમવદ્ધ કમલ અને રેખક  

શહયલાંળયામ  ફચ્ચનન  જન્દ્ભ   ૨૭   નલેમ્ફય, 
૧૯૦૭ ના યજ ઉત્તયપ્રદેળનાાં અરાશાફાદભાાં  

થમ શત. પ્રાથમભક મળક્ષણ અરાશાફાદભાાં ણૂા 
કયુું. અરાશાફાદ યમુનલમવિટીભાાં અંગે્રજીભાાં એભ.એ  

અને કેસ્મ્બ્રજ યમુનલમવિટીભાાં ી.એચ.ડી ણૂા કયુું. અરાશાફાદ યમુનલમવિટી 
અંગે્રજી બાાના પ્રાધ્માક તયીકે યહ્યા શતા. આકાળલાણીભાાં વાહશજત્મક 
કામાક્રભભાાં બાગ રઈ ચકૂ્યા છે. ‘ફચ્ચન’ ના કાવ્મની મલરક્ષણતા તેભની 
રકમપ્રમતા છે.તેઓ આત્ભકેષ્ન્દ્રત કમલ શતા.  આજે ણ ભાત્ર હશિંદી 
બાાના જ નશીં યાંત ુવલાશ્રેષ્ટ્ઠ કમલઓભાાં શહયલાંળયામ ફચ્ચનનુાં સ્થાન 
યશલે ુાં છે.શહયલાંળયામ ફચ્ચનના તુ્ર અમભતાબ ફચ્ચન અબ્રબનેતા છે. 
                     શહયલાંળયામ ફચ્ચનની પ્રમવદ્ધ કૃમત ‘ભધળુારા છે  અને ફીજી 
અન્દ્મ યચનાઓ ‘મનળા મનભાંત્રણ’, ‘એકાાંત વાંગીત’ છે. શહયલાંળયામ 
ફચ્ચનને ઈ.વ.૧૯૬૮ ભાાં હશિંદી કમલતાની યચના ફદર ‘વાહશત્મ એકેડભી 
યુસ્કાય’ અને બાયત વયકાય દ્વાયા ઈ.વ.૧૯૭૬ ના લાભાાં ‘વાહશત્મ તેભ 
જ મળક્ષણ’ ના ક્ષેત્રભાાં દ્મભૂણ યુસ્કાય લડે વન્દ્ભાન કયલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં. 
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૧૯ જાન્યઆુરી દેલેન્દ્રનાથ ટાગય 
 

                     પ્રખય મલદ્વાન અને ભશાઋમ દેલેન્દ્રનાથ  

ટાગયન જન્દ્ભ ૧૫ ભે, ૧૮૧૭ ના યજ કરકત્તાભાાં  

થમ શત. દેલેન્દ્રનાથ ટાગય યમલન્દ્રનાથ ટાગયના  

મતા શતા. તેઓ બ્રહ્વભાજના  પ્રમખુ  વદસ્મ શતા  

અને ઈ.વ.૧૮૪૩ ભાાં ‘બ્રહ્વભાજ’ નુાં નેતતૃ્લ ણ કયુું શત ુાં.  

આ જ લે તેભણે ‘તત્લફમધની મત્રકા’ પ્રકામળત કયી. આ મત્રકા દ્વાયા 
વાભાજજક અંધશ્રદ્ધા તેભજ કુહયલાજન મલયધ કયલાભાાં આવ્મ અને બ્રિસ્તી 
મભળનયી દ્વાયા કયલાભાાં આલત ધભાહયલતાનન ણ મલયધ કયલાભાાં 
આવ્મ શત.દેળલાવીઓ તેભને ‘ભશમિ’ તયીકે ફરાલતા શતા. 
                    દેલેન્દ્રનાથ ધભાના પ્રચાયની વાથવાથ મળક્ષણના 
પ્રચાયપ્રવાયભાાં લધ ુરુબ્રચ યાખતા શતા. ફાંગાભાાં મલમલધ સ્થએ મળક્ષણ 
વાંસ્થાઓની સ્થાના કયાલલાભાાં તેભણે ખફૂ ભદદ કયી શતી. ઈ.વ.૧૮૫૧ 
ભાાં સ્થામત થમેર ‘બ્રબ્રહટળ ઇષ્ન્દ્ડમન એવમવએળન’ ના વોપ્રથભ તેઓની 
વેકે્રટયી તયીકે મનભણુાંક કયલાભાાં આલી. ૧૯ મભ વદીના મઠુ્ઠીબય મળબ્રક્ષત 
બાયતીમભાાં દેલેન્દ્રનાથનુાં ટચ ય યશલે ુાં છે. ૧૯ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૦૫ ના 
યજ દેલેન્દ્રનાથનુાં અલવાન થયુાં. 
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૨૦ જાન્યઆુરી અજીત ડબર 
 

                      બાયતના  યાષ્ટ્રીમ  સયુક્ષા  વરાશકાય  

અજીત ડબરન જન્દ્ભ ૨૦ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૪૫ ના  

યજ  ઉત્તયાખાંડના  ોડી  ગઢલારભાાં  થમ  શત.   

તેઓ ૩૦ ભે,૨૦૧૪ થી યાષ્ટ્રીમ સયુક્ષા વરાશકાય  

દ ય છે.   પ્રાથમભક  મળક્ષણ  તેભણે  અજભેયની  

મભરીટયી ળાાભાાં ણૂા કયુું. આગ્રા યમુનલમવિટીભાાં અથાળાસ્ત્ર મલમ વાથે 
એભ.એ ણૂા કયુું. સ્નાતક થમા ફાદ તેઓ આઈીએવની તૈમાયી કયલા 
રાગ્મા. વખત હયશ્રભ કયી ઈ.વ.૧૯૬૮ ભાાં તેભની આઈીએવ તયીકે 
મનભણુાંક થઈ.ઈ.વ. ૧૯૬૮ ભાાં કેય કેડયભાાં મનભણુાંક થઈ.  

                         ઈ.વ.૨૦૦૫ ભાાં ઈન્દ્ટેરીજન્દ્વ બ્યયુભાાં (આઈફી) ચીપ તયીકે 
મનભણુાંક થઈ શતી.તેઓ વહક્રમ યીતે મભઝયભ, ાંજાફ અને કાશ્ભીયનાાં 
ઉગ્રલાદ મલયધી અબ્રબમાનભાાં વાભેર શતા. બાયતીમ વેનાના ભશત્લણૂા 
‘ઓયેળન બ્લ ુસ્ટાય’ ભાાં એક ગપુતચયની ભમૂભકા મનબાલી શતી. અજીત 
ડબર એ ઈ.વ.૧૯૯૧ ભાાં ખાબ્રરસ્તાન બ્રરફયેળન ફ્રાંટ દ્વાયા અશયણકયલાભાાં 
આલેર યભામનમા બ્રરમલઉ યાડડુને ફચાલલાની વપ મજના ફનાલી શતી.  
                         બાયતીમ વેના દ્વાયા ાહકસ્તાનની શદભાાં આલેર કાશ્ભીયના 
મલસ્તાયભાાં આતાંકીઓય કયલાભાાં આલેર હુભર (વજર્જકર સ્રાઈક) ના 
ભાસ્ટય ભાઈન્દ્ડ અજીત ડબરને જ ગણલાભાાં આલે છે.  વભગ્ર ઓયેળન 
દયમ્માન તેઓ ડીજીએભઓ વાથે વતત વાંકાભાાં યહ્યા. તેભણે તેભનુાં જીલન 
એક જાસવૂ તયીકે જ મલતાવ્યુાં છે. 
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૨૧ જાન્યઆુરી ભેઘારમ, ભબ્રણયુ અને મત્રયુા 
 

ભેઘારમ     

૦૨ એમપ્રર,૧૯૭૦ ના યજ ભેઘારમની યચના આવાભ અંતગાત  
એક સ્લતાંત્ર યાજ્મ તયીકે થઈ શતી ને ભેઘારમને ૨૧ જાન્દ્યઆુયી, 
૧૯૭૨ ના યજ ણૂા યાજ્મન દયજ્જ ભળમ. ભેઘારમ ળબ્દન  

અથા ભેઘ (લાદ)નુાં ઘય (ધી એફડ ઓપ ક્રાઉડવ) એલ  
થામ છે.ભેઘારમના ાટનગય મળરોંગને લૂાન ુાં સ્કટરેન્દ્ડ કશલેાભાાં  

આલે છે.મલશ્વભાાં વોથી લધ ુલયવાદ ધયાલત ુાં ભાવીનયાભ અને ચેયાુાંજી  
ભેઘારમભાાં આલેલુાં છે.ભેઘારમની ભધ્મ અને લૂા બાગભાાં ખાવી અને જમાંતીમા લાત આલેરા 
છે. ભેઘારમ વેલન મવસ્ટવા ૈકીનુાં એક યાજ્મ છે. 
 

ભબ્રણયુ  

ભબ્રણયુ બાયતની લૂીમ વીભાએ આલેલુાં યાજ્મ છે. ભબ્રણયુ યાજ્મની સ્થાના ૨૧ જાન્દ્યઆુયી,  

૧૯૭૨ ના યજ થઈ શતી.ભબ્રણયુ ઈ.વ.૧૯૬૨ સધુી કેન્દ્રળામવત પ્રદેળ શત. ૨૧ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૭૨ 
ભાાં ત્રણ મલસ્તાયને યાજ્મન દયજ્જ આલાભાાં આવ્મ.ભબ્રણયુની લૂાભાાં મ્માનભાય,ઉત્તયભાાં 
નાગારેન્દ્ડ,મશ્ચભભાાં આવાભ અને મભઝયભ આલેરા છે.ભબ્રણયુ બાયતભાાં વોથી ઓછી લસ્તી 
ગીચતા ધયાલતા યાજ્મભાાં ાાંચભાાં સ્થાને છે.ભબ્રણયુના ઉખરુર જજલ્રાભાાં મવયઈ લાતશે્રણીભાાં 
રીરીફૂર ભી આલે છે. તે મલશ્વભાાં ભાત્ર એક આ એક સ્થેથી ભી આલે છે.હરતીમ મલશ્વયદુ્ધ 
દયમ્માન ઇમ્પાર ભશત્લનુાં સ્થ શત ુાં.ભબ્રણયુ વેલન મવસ્ટવા ૈકીનુાં એક યાજ્મ છે. 
મત્રયુા  
મત્રયુા એક વભમે જજલ્રા તયીકે કામાયત શત ુાં. ૧૫ ઓક્ટફય,૧૯૪૯ ભાાં મત્રયુાન મલરમ બાયતભાાં 
થમ. મત્રયુા બાયતનુાં એકભાત્ર યાજ્મ છે કે જે ઉત્તય,મશ્ચભ અને દબ્રક્ષણ એભ ત્રણેમ હદળાએથી 
ફાાંગ્રાદેળથી ઘેયામેલુાં છે. મત્રયુાની ઉત્તય-લેૂ આવાભ અને લૂાભાાં મભઝયભ આલેલુાં છે.મત્રયુાના 
કુર મલસ્તાયન અંદાજજત ૮૪ ટકા બાગ આંતયયાષ્ટ્રીમ વયશદે આલેર છે.બાયતના નાના યાજ્મભાાં 
મત્રયુા ત્રીજા સ્થાને છે. બાયતભાાં વોથી લધ ુવાક્ષયતા ધયાલતા યાજ્મભાાં મત્રયુા ત્રીજા સ્થાને 
છે.મત્રયુા PVC – EPIC (ીલીવી ઈરેક્રર પટ આઇડેષ્ન્દ્ટટી કાડા) ભતદાતા પટ કાડા જાશયે કયનાય 
દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ છે.મત્રયુા વેલન મવસ્ટવા ૈકીનુાં એક યાજ્મ છે.  
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૨૨ જાન્યઆુરી ય.ુ થાાંટ 
 

      વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રના તમૃતમ ભશાવબ્રચલ તયીકે યશરેાાં  
ય.ુ થાાંટન જન્દ્ભ ૨૨ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૦૯ ના યજ  
ફભાાનાાંટાનલભાાં થમ શત. તેઓ ફોદ્ધ ધભાના  
અનમુામી શતા. તેભનુાં પ્રાથમભક મળક્ષણ સ્થામનક  
કક્ષાએ ણૂા કયી યાંગનૂ યમુનલમવિટીભાાં ઈમતશાવ મલમ  
વાથે સ્નાતક ણૂા કયુું. થાાંટએ થાઈરલા નાભથી અનેક મત્રકાઓભાાં રખે 
આપમા શતા અને અનેક સુ્તકનુાં રખેન કયુું જેભાાંન ુાં એક સુ્તક “રીગ ઓપ 
નેળન્દ્વ”નુાં તેભણ ેઅનલુાદ કયુું. 
              ય ુન ુફભાાના લડાપ્રધાન ફન્દ્માાં ફાદ ઈ.વ.૧૯૪૮ ભાાં થાાંટને યાંગનૂ 
આલલા મનભાંત્રણ આપયુાં અને એક ભશત્લણૂા પ્રવાયણ મનદેળકની જલાફદાયી 
વોંલાભાાં આલી. ઈ.વ.૧૯૫૧ થી ઈ.વ.૧૯૫૭ સધુી થાાંટ લડાપ્રધાનના વબ્રચલ 
યહ્યા.  ૦૩ નલેમ્ફય,૧૯૬૧ ના હદને ય.ુ  થાાંટએ વાંયકુ્ત યાષ્ટ્ર ભશાવબ્રચલ તયીકે 
દ ગ્રશણ કયુું. ૩૦ નલેમ્ફય,૧૯૬૬ એ થાાંટની ભશાવબ્રચલ દ ય 
નુઃમનયસુ્ક્ત કયલાભાાં આલી.ઈ.વ.૧૯૬૫ ભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ વદબાલ ભાટે 
‘જલાશયરાર નશરુે યુસ્કાય’ આલાભાાં આવ્મ. 
                બાયતના વલોચ્ચ નાગહયક વમ્ભાન ‘બાયતયત્ન’ થી વમ્ભામનત 
એભ.એવ.સબુ્ફાયાલ પ્રથભ બાયતીમ વાંગીતકાય શતા કે જેભણ ે
ઓક્ટફય,૧૯૬૬ ભાાં વાંયકુ્ત યાષ્ટ્રના તત્કારીન ભશાવબ્રચલ થાાંટ એ વાંયકુ્ત 
યાષ્ટ્ર ભશાવબાભાાં પ્રલચન આલા આભાંત્રણ આપયુાં શત ુાં. 
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૨૩ જાન્યઆુરી સબુાચાંર ફઝ 
 

             સ્લતાંત્રતા આંદરનના ભશાનામક નેતાજી સબુાચાંર  
ફઝન જન્દ્ભ ૨૩ જાન્દ્યઆુયી,૧૮૯૭ ના યજ ઓહયસ્વાના  
કટકભાાં થમ શત. ફાણથી જ તેજસ્લી શતા. તેભના  
મતા પ્રમતષ્ષ્ટ્ઠત ફાંગાી લકીર શતા. સબુાચાંર ફઝે  
કરકત્તાની પ્રેમવડને્દ્વી કૉરેજ અને સ્કહટળ ચચાભાાં સ્નાતક  
ણૂા કયુું. મવમલર વમલિવ હયક્ષાની તૈમાયી ભાટે તેભના ભાતામતાએ 

ઇંગ્રેન્દ્ડની કેસ્મ્બ્રજ યમુનલમવિટી અભ્માવ ભાટે ભકલ્મા. ઈ.વ.૧૯૨૦ ભાાં મવમલર વમલિવ 
હયક્ષા ઉત્તીણા કયી.  
              નેતાજી સબુાચાંર ફઝે ફીજા મલશ્વયદુ્ધ દયમ્માન આઝાદ હશિંદ પોજની યચના 
કયી શતી. તેભણે ‘જમ હશિંદ’ નુાં સતૂ્ર આપયુાં શત ુાં. સ્લતાંત્ર વેનાની દેળફાંધ ુ
બ્રચત્તયાંજનદાવથી પ્રબામલત થઈને ત્ર દ્વાયા તેભની વાથે કાભ કયલાની ઈચ્છા 
સબુાફાબએુ વ્મક્ત કયી શતી. દેળફાંધએુ સબુાફાબનુે ફાંગા યાષ્ટ્રીમ મલદ્યાીઠના 
આચામા તયીકે મકૂ્યા. વયકાયે તેભની ધયકડ કયી જેરભાાં યૂી દીધા. તે હદલવભાાં 
ગાાંધીજીએ અંગ્રેજ વયકાય વાભે અવશમગ આંદરન છેડ્ુાં શત ુાં જેભાાં હદનફાંધએુ 
કરકત્તાનુાં નેતતૃ્લ કયુું શત ુાં અને સબુાચાંરએ વહક્રમ ભમુભકા બજલી શતી.ઈ.વ.૧૯૨૨ ભાાં 
દેળફાંધએુ સ્લયાજ્મ ાટીની સ્થાના કયી.    
            દેળબયભાાં યલુક પ્રવમૃત્તઓનુાં પ્રચાંડ આંદરન અને કાભદાય લગાની વબાનતાને 
કાયણે દેળબયભાાં એક જફયદસ્ત જશાર ક્ષ ઉબ થમ શત. સબુાચાંર ફઝને કડલા 
રીવ ળધતી શતી. તેઓ મલભાન ભાગે ફબ્રરિન ગમા. ફબ્રરિનભાાં હશટરયે સ્લાગત કયુું 
અને ‘હશિંદના વયનળીન’ તયીકે ઓખાવ્મા.  હરતીમ મલશ્વયદુ્ધભાાં જાાન યાજમ ફાદ 
૧૮ મભ ઓગસ્ટ,૧૯૪૫ ના યજ નેતાજી મલભાન ભાગે ભાંચહુયમા તયપ જતા શતા તે 
વભમે તેભનુાં મલભાન યશસ્મભમ યીતે રાતા થઈ ગયુાં.૧૮ ઓગસ્ટ,૧૯૪૫ ના યજ 
સબુાફાબએુ પ્રાણ ગભુાવ્મા શતા. 
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૨૪ જાન્યઆુરી યાષ્ટ્રીમ ફાબ્રરકા હદન 
 

            યાષ્ટ્રીમ ફાબ્રરકા હદલવ ૨૪ જાન્દ્યઆુયીના  

યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. આ હદને ઇષ્ન્દ્દયા ગાાંધીએ  

પ્રથભલાય  પ્રધાનભાંત્રી  તયીકે દ વાંબાળયુાં શત ુાં એ  

માદગાયીરૂે   યાષ્ટ્રીમ ફાબ્રરકા  હદલવ  ઉજલલાભાાં  

આલે છે.   આજે  દયેક ક્ષેત્રએ કન્દ્માઓ આગ લધી  

યશી છે યાંત ુશજુ ણ તેઓ કુહયલાજથી ીડામ છે. આજે દેળભાાં 
કન્દ્માઓની વાંખ્માઓભાાં થઈ યશરેાાં નોંધાત્ર ઘટાડાથી બ્રચિંમતત વયકાય 
દ્વાયા રકભાાં જાગમૃત રાલલા ભાટે ૨૪ ભી જાન્દ્યઆુયીએ યાષ્ટ્રીમ ફાબ્રરકા 
હદલવ ઉજલલાન મનણામ કમો છે. 
                     કેન્દ્રીમ ફા અને મલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળભાાં ફાબ્રરકાઓની 
ઘટી યશરેી વાંખ્મા તથા લધી યશરે સ્ત્રી ભ્રણૂશત્માની ફદીને અટકાલલા 
ભાટે રકજાગમૃત રાલલાના બાગરૂે આ ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. 
આજના વભાજભાાં દીકયીઓનુાં ભશત્લ લધ્યુાં છે. ફાબ્રરકાઓ અને 
હકળયીઓના કલ્માણ શતે ુવયકાયે ‘વભગ્ર ફામલકાવ વેલા’, ‘ધનરક્ષ્ભી’ 
જેલી મજના ચાલ ુકયી શતી. શાર ‘વફા’ મજના હકળયીઓની 
વળસ્ક્તકયણ ભાટે વભમિત છે. 
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૨૫ જાન્યઆુરી યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા હદલવ 
 

                ૨૫ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૫૦ ના હદલવે  

ચ ૂાંટણી  ાંચની    સ્થાના કયલાભાાં  આલી  શતી.   

દેળભાાં  મજાતી વાભાન્દ્મ અને  ેટાચુાંટણીઓભાાં  

ભતદાનભાાં   વતત   લધાય  થઈ યહ્ય છે.  લા  

૨૦૧૩ થી  રકળાશી  અને  ચુાંટણી  થીભ  ઉય   

મલમલધ સ્ધાાઓનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. મલજેતાઓને ઈનાભથી 
પ્રત્વાશન ણ આલાભાાં આલે છે.ચુાંટણી પ્રહક્રમાભાાં જડામેરાાં નડર 
ઓહપવયને વન્દ્ભામનત ણ કયલાભાાં આલે છે. લા ૨૦૧૦ ના યાષ્ટ્રીમ 
લાને ભતદાતા લા તયીકે જાશયે કયલાભાાં આવ્મ શત. આથી ૨૫ ભી 
જાન્દ્યઆુયી, ૨૦૧૧ થી લા દેળબયભાાં યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા હદલવ તયીકે 
ઉજલલાભાાં આલે છે. 
                       યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા હદલવ ઉજલણી કયલાન શતે ુયલુાલગા 
અને રકભાાં ચુાંટણી પ્રહક્રમાભાાં જાગમૃત રાલલાન છે.આ અંતગાત ખાવ 
કયીને યલુા ભતદાયભાાં ચુાંટણી પ્રહક્રમાની જાણકાયી લધે અને લધ ુરક 
આ પ્રહક્રમાભાાં વહક્રમ ફને તે શતેથુી લા ૨૦૧૩ થી યલુા ભતદાય ભશત્વનુાં 
આમજન કયલાભાાં આલે છે. આ હદલવે ળાાઓભાાં સ્ક્લઝ અને મલમલધ 
સ્ધાાન ુ ાં આમજન કયલાભાાં આલે છે. 
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૨૬ જાન્યઆુરી ગણતાંત્ર હદલવ 
 

               ગણતાંત્ર હદલવ દય લે ૨૬ જાન્દ્યઆુયીના યજ  
ઉજલલાભાાં   આલે છે.  ૧૫  ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭  એ આણે  

આઝાદ  થમા યાંત ુ કઈ  વાંમલધાન રાગ ુાડ્ુાં નશત ુાં.  
૨૬ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૫૦ના યજ બાયતનુાં વ ાંમલધાન રાગ ુ 
થયુાં  ત્માયથી  દેળ ગણતાંત્ર  થમ  અન ે એ  જ  ખળુીભાાં  
દયલે ગણતાંત્ર હદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે. ૨૬ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૫૦ ના યજ જે 
હદલવે આણુાં વાંમલધાન રાગ ુથયુાં ત્માયથી બાયતને તાના વાંલૈધામનક તાક ભી.  
ગણતાંત્ર હદલવન ઈમતશાવ ઈ.વ.૧૯૨૯ ના યજ હડવેમ્ફયભાાં રાશયભાાં બાયતીમ 
યાષ્ટ્રીમ ાટીના અમધલેળનભાાં ાંહડત જલાશયરાર નશરુેની અધ્મક્ષતાભાાં થમ જેભાાં 
પ્રસ્તાલ ાહયત કયી એ લાતની જાશયેાત કયલાભાાં આલી કે જ અંગે્રજ વયકાય ૨૬ 
જાન્દ્યઆુયી, ૧૯૩૦ સધુી બાયતને ઉમનલેળનુાં દ નશી પ્રદાન કયે ત બાયત 
તાની જાતને ણૂા સ્લતાંત્ર જાશયે કયી દેળે. અંગે્રજ વયકાયે દાદ ન આતા આ 
હદલવથી જ સ્લતાંત્રતા આંદરનની ળરૂઆત થઈ. એ હદલવથી ઈ.વ.૧૯૪૭ ભાાં 
સ્લતાંત્રતા હદલવનાાં રૂભાાં ઉજલામ છે. ૨૬ જાન્દ્યઆુયીનુાં ભશત્લ ફનાલી યાખલા 
મલધાન મનભાાણ કયનાય વબા દ્વાયા સ્લીકૃત વાંમલધાન બાયતના ગણતાંત્ર સ્લરૂને 
ભાન્દ્મતા આલાભાાં આલી. 
             પ્રેભ,એકતા અને તાકાતનુાં પ્રમતક ગણતાંત્ર હદલવ આજે આખા દેળભાાં ખફૂ 
ઉત્વાશ અને મલળેરૂે યાજધાનીની વાથે ભનાલલાભાાં આલે છે.રારહકલ્રા ય વોથી 
શરેાાં આણા દેળના પ્રથભ નાગહયકના રૂભાાં શાજય દેળના યાષ્ટ્રમત દેળન 
મત્રયાંગ પયકાલે છે.આ પ્રવાંગે એક યેડનુાં આમજન કયલાભાાં આલે છે. જે યાજઘાટથી 
મલજમઘાટ ય વભાપત થામ છે.  

આણ દેળ ખફૂ પ્રગમત કયત યશ ેએ પ્રાથાના વાથે આ વોને ગણતાંત્ર હદનની ખફૂ ખફૂ 
શબેુચ્છાઓ... 
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૨૭ જાન્યઆુરી ાંહડત વીતાયાભ ચતલેુદી 
 

                   હશન્દ્દીના પ્રમવદ્ધ વાહશત્મકાય અને ત્રકાય  
ાંહડત વીતાયાભ ચતલુેદીન જન્દ્ભ ૨૭ જાન્દ્યઆુયી, 
૧૯૦૭ ના  યજ  લાયાણવીભાાં થમ શત.    તેભણ ે 

પ્રાયાંબ્રબક મળક્ષણ મઝુફ્પયનગયભાાં ણૂા કમાા ફાદ  

કાળી  હશન્દ્દુ યમુનલમવિટીભાાં  હશિંદી, વાંસ્કૃત, ારી અને  

પ્રાચીન બાયતીમ ઇમતશાવ તેભજ વાંસ્કૃમતભાાં સ્નાતક કયુું અને એર.એર.ફી ન 
અભ્માવ કમો. તેઓ હશિંદી,  વાંસ્કૃત, અંગે્રજી, ઉદૂા , પાયવી, ારી, પ્રાકૃત  લગેયે 
બાાઓના જાણકાય શતા.  
                 ાંહડત વીતાયાભ ચતલુેદી અનેક વાંસ્થાઓભાાં મલમલધ દ ય યશી 
કામો કમાા. તેભણ ેકાળી હશન્દ્દુ યમુનલમવિટી દ્વાયા પ્રકામળત થતુાં ’ડન’ અંગે્રજી 
ત્રનુાં વાંાદન કયુું. ત્માયફાદ ઈ.વ.૧૯૩૦-૧૯૩૨ ભાાં ‘યણબયેી’, ‘ળાંખનાદ’ 
જેલા વભાચાયત્રનુાં વાંાદન કયુું. આ ઉયાાંત કાળી હશન્દ્દુ યમુનલમવિટી દ્વાયા 
પ્રકામળત થતુાં ‘વનાતન ધભા’ વાપતાહશકનુાં વાંાદન કયુું શત ુાં. ાંહડત વીતાયાભ 
ચતલુેદીએ મળક્ષણ,વાહશત્મ,દળાન,ઈમતશાવ અને યાજનીમત જેલા અનેક ક્ષતે્રના 
૨૧૪ ગ્રાંથ તેભજ ૮૫ નાટકનુાં રખેન કયુું. તેભની મખુ્મ કૃમતઓભાાં ‘ભારલીમ 
જીલનચહયત્ર’, ‘અબ્રબનલ નાટક ળાસ્ત્ર’, ‘વમભક્ષા ળાસ્ત્ર’, ‘તાંત્રમલજ્ઞાન’, કાબ્રરદાવ 
ગ્રાંથાલરી’ તેભજ હશન્દ્દી વાહશત્મની એકભાત્ર ‘શ્રીયાભ મલજમ’ ની યચના કયેર 
છે. ઈ.વ.૧૯૯૯ ભાાં ઉત્તયપ્રદેળ હશન્દ્દી વાંસ્થા દ્વાયા ‘હશન્દ્દી ગોયલ’ યુસ્કાય, 
પ્રમાગ દ્વાયા ઈ.વ.૨૦૦૩ ભાાં ‘વાહશત્મ લાચસ્મત’ યુસ્કાય આી વમ્ભાન 
કયલાભાાં આવ્યુાં છે. ૧૭ પેબ્રઆુયી, ૨૦૦૫ એ ાંહડત વીતાયાભ ચતલુેદીનુાં 
અલવાન થયુાં. 
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૨૮ જાન્યઆુરી રારા રજતયામ 
 

       ળશીદ ‘ાંજાફ કેવયી’ રારા રજતયામ બાયતના ભશાન  

વભાજસધુાયક   અને   પ્રબાલળાી  વ્મસ્ક્તત્લ ધયાલનાય રારા   

રજતયામન  જન્દ્ભ ૨૮  પેબ્રઆુયી, ૧૮૬૫  ના યજ ાંજાફના  

ભગા જજલ્રાભાાં થમ શત. રજતયામ ફાણથી જ ખફૂ જ  

બદુ્ધદ્ધળાી શતા. ઘયની આમથિક હયસ્સ્થમત વાયી ન શલા છતાાં તેભણ ે  

ઉચ્ચ મળક્ષણ પ્રાપત કયુું. ઈ.વ.૧૮૮૦ ભાાં તેઓ કરકત્તા યમુનલમવિટી અને  

ાંજાફ યમુનલમવિટીભાાં પ્રલેળ હયક્ષા ાવ કયી અને રાશય વયકાયી કૉરજેભાાં કામદાના 
અભ્માવ ભાટે પ્રલેળ ભળમ યાંત ુઘયની આમથિક હયસ્સ્થમત ઠીક ન શલાથી ફ ેલા અભ્માવથી 
લાંબ્રચત યહ્યા. ઈ.વ.૧૮૮૫ ભાાં તેભણ ેલકીરાતની હયક્ષા ાવ કયી અને પ્રેષ્ક્ટવ ળરૂ કયી.  

સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીના વાંકાભાાં આલતાાં તેઓ આમાવભાજના વહક્રમ કામાકય ણ યહ્યા 
શતા.ભેત્વની દ્વાયા રખલાભાાં આલેર સુ્તક ‘ડ્ટુીઝ ઓપ ભેન’ નુાં રજતયામે ઉદૂા  બાાભાાં 
અનલુાદ કયુું.  ફા ગાંગાધય મતરક અને બ્રફમનચાંર ારની વાથે એભને રાર,ફાર અને 
ારના નાભ લડ ેઓખલા રાગ્મા શતા. આ નેતાઓએ વોથી શરેાાં બાયત દેળની વાંણૂા 
સ્લતાંત્રતા ભાટેની ભાાંગ ઉઠાલી શતી. રજતયામને ‘ાંજાફ કેવયી’ તયીકે ણ ઓખલાભાાં 
આલે છે. તેભણ ેઈ.વ.૧૮૯૫ ભા ાંજાફ નેળનર ફેંક અને રક્ષ્ભી લીભા કાંનીની સ્થાના કયી 
શતી.  

                       ઈ.વ.૧૮૬૫ ભાાં નુાભાાં પાટી નીકેર પરગે, દુષ્ટ્કા વભમે અનાથ ીડીતને 
દુઃખી બાઈબાાંડુને તેભણ ેભદદ કયી શતી. રારા રજતયામે કુર ચાય સુ્તક રખ્મા જેભાાં 
‘છત્રમત મળલાજી’, ‘શ્રદ્ધાનાંદજી’, ‘શ્રીકૃષ્ટ્ણ’, ‘ગયી ફારડી’ ન વભાલેળ થામ છે. ૦૩ 
ઓક્ટફય,૧૯૨૮ ભાાં એભણ ેરાશયભાાં વામભન કમભળન મલરુદ્ધ એક પ્રદળાનભાાં બાગ રીધ, જે 
દયમ્માન કયલાભાાં આલેર રાઠી ચાર્જભાાં તેઓ ગાંબીય યીતે ઘામર થમા શતા. આ વભમે એભણ ે
કહ્ુાં, “ભાયા ળયીય ય ડરે રાઠીન એક એક પટક બ્રબ્રહટળ વયકાયના કપીન ય એક એક 
ખીરાનુાં કાભ કયળે’” તેભના મતૃ્યનુા ૨૦ લાભાાં જ બ્રબ્રહટળ ળાવનન અંત આવ્મ. ૧૭ 
નલેમ્ફય, ૧૯૨૮ ના યજ તેભનુાં અલવાન થયુાં શત ુાં.  
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૨૯ જાન્યઆુરી યાજ્મલધાનમવિંશ યાઠડ 
 

                       બાયતના પ્રમવદ્ધ મનળાનેફાજ  

યાજ્મલધાનમવિંશન  જન્દ્ભ  ૨૯  જાન્દ્યઆુયી, 
૧૯૭૦. ના યજ યાજસ્થાનના જેવરભેયભાાં  

થમ શત. યાજ્મલધાનમવિંશ ળાાભાાં મળક્ષણ  

ભેલતા ત્માયથી ફાસ્કેટફર, લરીફર,  
હક્રકેટ, ફૂટફર, કફડ્ડી અને એથ્રેહટક્વભાાં ઓરયાઉન્દ્ડય શતા. ઈ.વ.૧૯૯૬ 
ભાાં યાજ્મલધાનમવિંશ ેશટુીંગની રેમનિંગ આભી ભાકાવભેન ઇન્દ્પેન્દ્ટહયભાાં ણૂા 
કયી. યાજમલધાનમવિંશ ેવ્મસ્ક્તગત સ્ધાાભાાં યજત દક ઓરસ્મ્કભાાં 
બાયતના નાભે કમો. ઈ.વ.૧૯૯૮ ભાાં યાજ્મલધાનમવિંશ ેશહુટિંગની ળરૂઆત 
કયી શતી. દુમનમાના શ્રેષ્ટ્ઠ રે શટુયભાાં તેભનુાં સ્થાન ગણાલા રાગ્યુાં.  
ઈ.વ.૨૦૦૩ ભાાં મલશ્વ ચેસ્મ્મનળીન કાાંસ્મ દક જીત્મા. ઈ.વ.૨૦૦૪ ભાાં 
મવડનીભાાં આમજજત લલ્ડાકભાાં સલુણા દક ભેવ્યુાં. 
                        શટુીંગભાાં ઉત્કૃષ્ટ્ટ દેખાલ કયલા ફદર ઈ.વ.૨૦૦૫ ભાાં બાયત 
વયકાયે યાજ્મલધાનમવિંશને ‘યાજીલ ગાાંધી ખેરયત્ન યુસ્કાય’ આી 
વમ્ભામનત કમાા. ભે ૨૦૦૬ ભાાં કાહશયાભાાં આમજજત આઈએવએવએપ ના 
લલ્ડાકભાાં સલુણા દક ભેવ્યુાં.  
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૩૦ જાન્યઆુરી વી. સબુ્રભણ્મભ 
 

          બાયતભાાં શહયત ક્રાાંમતના મતા તયીકે જાણીતાાં  
વી. સબુ્રભણ્મભન જન્દ્ભ ૩૦ જાન્દ્યઆુયી,૧૯૧૦ ના  
યજ  કમમ્ફતયુભાાં  થમ  શત.   પ્રાયાંબ્રબક   મળક્ષણ  

ભરાવભાાંજ   ણૂા  કમાા  ફાદ  પ્રેમવડેન્દ્વી  કૉરજેભાાં  

ફી.એવ.વી ની હડગ્રી ભેલી. ઈ.વ.૧૯૩૨ ભાાં કામદા  
મળક્ષણ ણૂા કયી ઈ.વ.૧૯૩૬ ભાાં લકીરાતન પ્રાયાંબ કમો. સ્લતાંત્રતા 
આંદરનભાાં બાગ રલેાને કાયણ ેતેભની ધયકડ થઈ શતી. ઈ.વ.૧૯૪૭ ભાાં 
જમાયે બાયત દેળ આઝાદ થમ ત્માયે ખાદ્ય ઉત્ાદનની સ્સ્થમત અત્માંત દમનીમ 
શતી. લૂા બાયતભાાં અનેક લાય દુકા ડય અને ફાંગા,બ્રફશાય અને 
ઓહયસ્વાભાાં અનેક રક ભખૂભયાના મળકાય ફન્દ્માાં.  
                           બાયતભાાં દુકાની સ્સ્થમત શતી એ લખતે વી.સબુ્રભણ્મભ 
કૃમભાંત્રી શતા. દુકાના પ્રશ્નને શર કયલા તેભણ ેખડેતૂને જાગતૃ કમાા. 
ધીભેધીભે દુકાની હયસ્સ્થમત કાબભુાાં આલી અને તેભના કામોની પ્રળાંવા 
નફરે યુસ્કાય મલજેતા ડૉ.નાભાન ફયરગે ણ કયી શતી.વી.સબુ્રભણ્મભ 
ઈ.વ.૧૯૫૨ ભાાં તમભરનાડુ મલધાનવબાના વદસ્મ તયીકે ચ ૂાંટામા.  એ યાજ્મભાાં 
મળક્ષણભાંત્રી,નાણાભાંત્રી તયીકે યશી ચકૂ્યા છે.ઈ.વ.૧૯૯૦ ભાાં તેભની મનભણુાંક 
ભશાયાષ્ટ્રના યાજ્માર તયીકે કયલાભાાં આલી શતી.યાષ્ટ્રીમ એકતા ભાટે કામા 
કયલા ફદર ‘લામ.એવ.ચોશાણ’ તેભજ ઈ.વ.૧૯૮૮ ભાાં બાયત યત્ન એલડાથી 
વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે. .૦૭ નલેમ્ફય,૨૦૦૦ ના યજ તેભણ ેબ્રચયમલદામ 
રીધી. 
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૩૧ જાન્યઆુરી વભનાથ ળભાા 
 

               બાયતીમ વેનાના કુભાઉ યેજજભેન્દ્ટની  

ચથી ફટાબ્રરમન ડેલ્ટા કાંનીના કાંની કભાન્દ્ડય  

એલા  વભનાથ  ળભાાન   જન્દ્ભ   ૩૧   જાન્દ્યઆુયી, 
૧૯૨૩ ના  યજ  જમ્મભુાાં  થમ શત.  તેભના મતા  

વેનાભાાં  ડક્ટય શતા  અને  આભી ભેહડકર વમલિવના  

ડામયેક્ટય જનયર દ યથી વેલામનવતૃ થમા શતા.  વભનાથનુાં પ્રાયાંબ્રબક 
મળક્ષણ નૈનીતારભાાં ણૂા કયુું. નાનણથી જ તેઓ યભત ક્ષેત્રે ાયાંગત 
શતા. તેભના ભાભા રેફ્ટેનન્દ્ટ હકળનદત્ત ઈ.વ.૧૯૪૨ ભાાં ભરામાભાાં 
જાાનીઓ વાભે રડતાાં રડતાાં ળશીદ થમા શતા.  

                        ૨૨ પેબ્રઆુયી,૧૯૪૨ ના યજ વેનાભાાં જડામા. તેભનુાં વૈમનક 
કામાકા હરતીમ મલશ્વયદુ્ધ દયમ્માન ળરૂ થયુાં. ૦૩ નલેમ્ફય,૧૯૪૭ ના હદને 
ભેજય વભનાથ ળભાાની ટુકડીને કાશ્ભીય તયપ જલા હકુભ કયલાભાાં આવ્મ. 
વભનાથ અને તેભની ટુકડી ફદગાભ શોંચ્મા ત્માાં જ દુશ્ભનએ તેભના 
ય હભુર કમો. દેળની યક્ષા ભાટે રડતાાં આ યભલીય વૈમનક ળશીદ 
થમા. બાયત વયકાયે વભનાથ ળભાાને ભયણયાાંત યભલીય ચક્રથી 
વમ્ભામનત કમાું. ભેજય વભનાથને વ વ વરાભ.  
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સફળ કારકકર્દી તરફ ઉડાન..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

શિક્ષક : પ્રકાર અને બનવાની પ્રકિયા  
 ફારભદંદય, પ્રાથમભક, ભાધ્મમભક, ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક, કોરેજના પ્રોપેવય... લગેયે મળક્ષકોના 

અનેક પ્રકાયો છે. 
 વામન્વ, કોભવસ કે આર્સવ દયેક સ્ટ્રીભભા અભ્માવ કયી, જે તે સ્ટ્રીભના મળક્ષક ફની ળકામ છે . 

PTC કયીને ણ મળક્ષક ફની ળકામ છે. 
 અનબુલી મળક્ષક નુ ંમલુ્મ લધે છે. મલદ્યાથીઓ તેભને લો સધુી માદ કયે છે. ને ‘આચામસદેલો 

બલ’ ની બાલના વાથે લદંન કયે છે. 
 આભ તો ભાણવે આખી જીંદગી કાઈક ને કાઈક ળીખતા યેશલાનુ ંશોમ છે. તેથી તેણે અનેક ગરુુ 

ની ભદદ રેલાની થામ છે. 
 મળક્ષકને બણાલતા વભમે ખફુ જ ધીયજ યાખલી ડે છે. એક ની એક લાત લાયંલાય કયલી ડે 

છે. યોજ વતત ફોરવુ ંડે છે. ખયેખય મળક્ષક થવુ ંએ ણ કવોર્ી છે. 

 ‘કોઈણ દેળનુ ંરેલર તે દેળના મળક્ષકોના રેલરથી ઊંચુ ંન જ શોઈ ળકે.’  

આ એક જ લાક્ય મળક્ષકો ના ભદશભા ભારે્ પયુત ુ ંછે. 
 ભશાન નીમતજ્ઞ ચાણક્ય કશ ેછે: કોઈ મળક્ષક ક્યાયેમ વાભાન્મ શોતો નથી. પ્રરમ અને મનભાસણ 

તેની ગોદભા ંઆકાય ાભે છે. 
 દયેક ભશાન કે ભોર્ા ભાણવ ાછ વાયા મળક્ષકનો શાથ શોમ છે. વ્મક્તત ોતાના મળક્ષણકાની 

વાયી કે ખયાફ છા ભરૂી ળકતો નથી. 
 મળક્ષક બ્રેકફોડસ, ચોક, ડસ્ટ્ર્ય અને પસુ્ટ્તકોનો ઉમોગ કયે છે, યંત ુતેના લગસખડંભા મલશ્વનુ ં

બમલષ્મ વર્જન ાભે છે. 
 મળક્ષક એ જ્ઞાનનુ ંકેન્ર છે. તે જ ભણવને બદુ્ધિનુ ંઘડતય કયી ભાણવ ફનાલે છે. 
 તમભરનાડુના નાનકડા ગાભના બ્રાહ્મણ કુટંુફ ભા જન્ભેરો એક ફાક. તેને નાનણ થી જ 

મળક્ષક ફનવુ ંશત ુ ંઅને તેણે ોતાનુ ંવનુ ંવાકાય કયુું. તેઓ મળક્ષક જ નદશ, બાયત ના 
યાષ્રમત ણ ફન્મા. આજે તેભની માદભા જ ‘મળક્ષક દદન’ ઉજલામ છે. એભનુ ંનાભ: 
યાધાકૃણન.્ તેભને ‘બાયતયત્ન’ અને ‘વય’(બ્રબ્રર્ીળ’) ના ભશાન ખીતાફો ભળ્મા શતા. તેઓ એ 
મળક્ષક અને પ્રોપેવય ફાદ દપરોવોપય તયીકે ણ પ્રદાન આપયુ ંછે. 
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
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અભ્માસક્રભ નોંધ 

ભાહ ે:  જાન્યઆુયી                                                        ધોયણ: ૫ 
 

યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ  
પણૂણ ન થમેર 

અભ્માસ 
નોંધ નળક્ષકની સહી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૧   હહિંડોો  (રોકગીત)    

૧૨   અગંના ંઓજસ  (પ્રસગંકથા)    

  ખીચડી કાવુ ંછ ં    

  ત્રરેખન     

 

વિષય :   હહન્દી 
१२   दभुदभुा गााँव के फच्च े  ( कहानी )    

१३  स्वच्छता (ननफंध)    

  कहानील्ल्ल्ल्ल्ल्र-रेखन      

     

 

વિષય :   ENGLISH 

4  Unit 4 : I am learning English    

  Action Words     

 

વિષય :   ગણિત 

૧૧   અપણૂાાઁક     

૧૨   નપો-ખોટ     

 

વિષય :   સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૧૧   દેળનુ ંગૌયલ      

૧૨  નકળો ફનાલીએ     

૧૩  રુનધયનુ ંલહન     
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યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ 
પણૂણ ન થમેર 

અભ્માસ 
નોંધ નળક્ષકની સહી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૪   સાયા અક્ષય (સલંાદ)    

૧૫   ગજુયાત ભોયી ભોયી યે     

    રૂાળં ભારંુ ગાભડુ ં    

  ગયલી ગજુયાત    

  નળમાાની સલાય     

 
વિષય :   હહન્દી 

४    ऩुस्तक हभायी मभत्र  (ऩत्र)    

  भकयसंक्ांनत     

  ऩत्र-रेखन       

 
વિષય :   ENGLISH 

૩  Unit ૩ : In Future …     

  Whisper a Prayer     

  The Market     

  A Bus-station     

 
વિષય :ગણિત 

૪  અપણૂાાઁક     

૫   દળાળં -અપણૂાાઁક    

 

અભ્માસક્રભ નોંધ 
ભાહ ે:   જાન્યઆુયી                                                      ધોયણ: ૬ 
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વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૪   ઉષ્ભા     

૫  આણી આસાસના પેયપાયો     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૬   સ્થાનનક સયકાય (ળહયે)     

૭   ળાનંત અને અહહિંસાનો સગંભ     

૮  આણે ગજુયાતી     

 

વિષય : સસં્કૃત 

५    भभ ववधारम्     

६  बवतु बायतभ ्।      
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અભ્માસક્રભ નોંધ 
ભાહ ે: જાન્યઆુયી                                                        ધોયણ: ૭ 

 

યનુનટ 
ન.ં 

ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ પણૂણ ન થમેર અભ્માસ નોંધ નળક્ષકની સહી 

વિષય :  ગજુરાતી 
૧૬    ગ્રાભભાતા (ખડંકાવ્મ)    

૧૭   નસિંહની દોસ્તી (રોકકથા)    

   એક જ રક્ષ્મ (દ્રષ્ટાતંકથા)    

  નળમાાની સલાય    

  અનરેુખન     

 
વિષય :   હહન્દી 

५    धयती की शान     

६   भारवजी पौजदाय ( एकांकी)    

  एक वीय मसऩाही की आत्भकथा     

  भेया विम त्मौहाय     

 
વિષય :    ENGLISH 

૩  Today Comes Every Day     

  Be careful     

  The Art of Whitewashing     

  A Visit to a Zoo     
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વિષય :    ગણિત 

૪    સભીકયણ     

 
વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૮  સ્નાય ુ– કંકારતતં્ર     

૫ અયીસા અને યાલતણન     

૬  લક્રઅયીસા      

 
વિષય :  સામાજીક વિજ્ઞાન 

૬  
મઘુર સામ્રાજ્મ : સલુણણયગુ 
અને અસ્ત  

   

૭   ફજાયભા ંગ્રાહક     

૮  ભદ્યકારીન સ્થાત્મો     

 

વિષય :  સસં્કૃત 

४   धये गूजजरय !      

५   मोजक् तत्र दरुजब् ।     
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અભ્માસક્રભ નોંધ 
ભાહ ે: જાન્યઆુયી                                                        ધોયણ: ૮ 

 

યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ  પણૂણ ન થમેર 
અભ્માસ 

નોંધ નળક્ષકની સહી 

વિષય :   ગજુરાતી 
૧૭   સસં્કાયની શ્રીભતંાઇ (પ્રસગંકથા)    

૧૮   દુહા-મકુ્તક- હાઇકુ     

  ઇચ્છાકાકા (ટંુકી લાતાણ)    

  બણતયનુ ંભાધ્મભ તો 
ગજુયાતી જ !  

   

  અહલેાર રેખન     

 
વિષય :  હહન્દી 

४    
कभजमोगी रारफहादयु शास्त्री  
(येखाचचत्र)  

   

५   दोहे  (दोहे)    

  कभजमोगी श्री रारफहादयु शास्त्री     

  ववग्मान् वयदान मा अमबशाऩ     

 
વિષય :   ENGLISH 

૩   Ah! Oh! Ouch!     

  Stop Pollution     

  The Republic Day     
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વિષય :   ગણિત 

૪  અલમલીકયણ – ૧     

૫  અલમલીકયણ – ૨     

 
વિષય :  વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૪  રેન્સ     

૫   પ્રજનનતતં્ર અને ઉત્સર્જનતતં્ર     

૬  દહન     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૭   ભહાત્ભાના ભાગણ ય : ૧     

૮   બાયતની સભસ્માઓ અને ઉામ     

૯   આણી અથણવ્મલસ્થા     

 

વિષય : સસં્કૃત 

४    िेयणादीऩ् चाणक्म्      

७   सुबावषतानन     
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 4  ઉષ્ભા 
1. ગયભી આતાું કઈ અલસ્થાભાું દાથથન ું પ્રવયણ વૌથી લધ  થામ છે ? 
(A) ઘન  (B) ઘન અને પ્રલાશી   (C) લાય          (D) પ્રલાશી 
2. પ્રલાશી દાથથન ેઠુંડો ાડતાું તેના કદભાું ળો પેયપાય થામ છે ? 
(A) કદ લધે છે (B) કદ ઘટે છે     (C) કદ અચ યશ ેછે  (D) કુંઈ કશી ળકામ નહશ 
3. ઘન દાથથન ેગયભ કયતા તેના કદભાું ળો પેયપાય થામ છે ? 
(A) કદ લધે છે (B) કદ ઘટે છે  (C) કુંઈ કશી ળકામ નહશ  (D) કદ અચ યશ ેછે 
4. ગયભી આલાથી ઘન, પ્રલાશી અને લાય  અલસ્થાભાું દાથથભાું શ ું જોલા ભે છે ? 
(A) વુંકોચન  (B) ત્રણેમ  (C) પ્રવયણ  (D) વલભોચન 
5. કમા દાથથભાું ઉષ્ભાલશનની યીતથી ઉષ્ભા-વુંચયણ વૌથી લધ  થામ છે ? 
(A) રોખુંડ  (B) તાુંબ ું  (C) એલ્ય વભવનમભ (D) રાકડ ું 
6. કમો દાથથ ઉષ્ભાના ભુંદલાશક નથી ? 
(A) રોખુંડ  (B) યફય  (C) ચાભડ ું  (D) ઊન 
7. કમો દાથથ ઉષ્ભાલશનની યીતથી ગયભ થામ છે ? 
(A) દૂધ  (B) રોખુંડ  (C) શલા  (D) ાણી 
8. ગયભી ળોી રેતા ઘન, પ્રલાશી અને લાય  અલસ્થાભાું દાથથભાું શ ું જોલા ભે છે ? 
(A) વુંકોચન  (B) વલભોચન  (C) ત્રણેમ  (D) પ્રવયણ 
9. કમો દાથથ ઉષ્ભાના સ લાશક નથી ? 
(A) રોખુંડ  (B) એલ્ય વભવનમભ (C) તાુંબ ું  (D) પ્રાસ્સ્ટક 
10. દાથથન ું તાભાન ભાલા ળાનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) ફેયોવભટય  (B) લોલ્ટાવભટય (C) થભોવભટય   (D) થભોવ 
 

 ઉષ્ભાન ું વ ુંચાયણ કઇ યીતે થામ છે ? વભજાલો.  
 ચરૂા ય મકેૂરી તેરી નીચે ઊતાયલા શ ું કયળો ? ળા ભાટે ?  
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 5  આણી આવાવના પેયપાયો 
1. ક દયતભાું આભેે થતા પેયપાયોને કેલાું પેયપાય કશ ેછે ? 
(A) ક દયતી  (B) ભાનલવર્જજૉત (C) જૈવલક (D) બૌવતક 
2.રોખુંડને ટીીને દાતયડ ું ફનાલવ ું એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) યાવામણણક (B) ભાનલવર્જજૉત (C) ક દયતી (D) જૈવલક 
3. ચુંદ્રની યોજ જ દી-જ દી કાઓ દેખાલી એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) ક દયતી  (B) ભાનલવર્જજૉત (C) જૈવલક (D) બૌવતક 
4. નદી ય  ર ફાુંધલો એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) જૈવલક  (B) ક દયતી  (C) ભાનલવર્જજૉત (D) યાવામણણક 
5. ભાનલ દ્વાયા થતા પેયપાયોને કેલાું પેયપાય કશ ેછે ? 
(A) ક દયતી  (B) ભાનલવર્જજૉત (C) જૈવલક  (D) બૌવતક 
6.સમૂથગ્રશણ થવ ું એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) ભાનલવર્જજૉત  (B) બૌવતક  (C) ક દયતી  (D) જૈવલક 
7. ભાટીભાુંથી લાવણ ફનાલલા એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) ભાનલવર્જજૉત  (B) ક દયતી  (C) યાવામણણક (D) જૈવલક 
8. ફૂરન ું ખીરવ ું એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) ભાનલવર્જજૉત  (B) ક દયતી  (C) જૈવલક  (D) બૌવતક 
9. દશીભાુંથી દૂધ ફનવ ું એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) ઉલ્ટાલી ન ળકામ (B) ભાનલવર્જજૉત (C) પ્રવતકૂ  (D) વનમતકારીન 
10. યાત-હદલવ થલા એ કેલો પેયપાય છે ? 
(A) ક દયતી  (B) જૈવલક  (C) ભાનલવર્જજૉત  (D) બૌવતક 
   ઉદાશયણ વાથ ેવભજાલો.  

 ક દયતી પેયપાયો  
 ભાનલવર્જજૉત પેયપાયો   
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ધોરણ: 6                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 6  સ્થાવનક વયકાય (ળશયે) 
1. નગયાણરકાના લડાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) નગયવેલક  (B) ભેમય  (C) પ્રમ ખ  (D) ચીપ ઑહપવય 
2. કેટરા લથની ઉંભયે નાગહયકને ભત આલાનો શક ભે છે ? 
(A) 16 લથ કે તેથી લધ     (B) 25 લથ કે તેથી લધ    (C) 21 લથ કે તેથી લધ   (D) 18 લથ કે તેથી લધ  
3. ભશાનગયાણરકાના મ ખ્મ લશીલટી અવધકાયીને શ ું કશ ેછે ? 
(A) ભેમય  (B) પ્રમ ખ   (C) ચીપ ઑહપવય (D) મ્ય વનવવર કવભળનય 
4. 15 શજાયથી 5 રાખ સ ધીની લસ્તીલાા ળશયેભાું કઈ સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વુંસ્થા લશીલટ કયે છે ? 
(A) નગયુંચામત (B) ભશાનગયાણરકા (C) ગ્રાભુંચામત  (D) નગયાણરકા 
5. નગયાણરકાના મ ખ્મ લશીલટી અવધકાયીને શ ું કશ ેછે ? 
(A) ચીપ ઑહપવય (B) પ્રમ ખ   (C) મ્ય વનવવર કવભળનય (D) ભેમય 
6. ભશાનગયાણરકાના લડાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) ભેમય  (B) ચીપ ઑહપવય (C) વયુંચ   (D) પ્રમ ખ 
7. નગયાણરકાના ચીપ ઑહપવયની વનભણકૂ કોણ કયે છે ? 
(A) ર્જજલ્રા ુંચામત  (B) યાજ્મ વયકાય  (C) ર્જજલ્રા વલકાવ અવધકાયી (D) નગાણરકાના ચ ૂુંટામેરા વભ્મો 
8 .નગયાણરકાનો ફધો લશીલટ કોના નાભ ેચારે છે ? 
(A) નગયાણરકા પ્રમ ખના (B) ર્જજલ્રા પ્રમ ખના (C) ચીપ ઑહપવયના (D) તાલ કા પ્રમ ખના 
9. નગયાણરકાન ું અધ્મક્ષદ કોણ વુંબાે છે ? 
(A) નગયાણરકા પ્રમ ખ  (B) ચીપ ઑહપવય (C) ર્જજલ્રા પ્રમ ખ (D) તાલ કા પ્રમ ખ 
10. ભશાનગયાણરકાની વૌથી ભશત્તત્તલની વવભવત કઈ છે ? 
(A) આયોગ્મ વવભવત  (B) કાયોફાયી વવભવત (C) વળક્ષણ વવભવત (D) નાણાું વવભવત 
 
ટ ુંકનોંધ રખો  

 નગયાણરકા  
 સ્થાવનક સ્લયાજ્મની વુંસ્થાનાું ભયર્જજમાત કામો  
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 7 ળાુંવત અને અહશિંવાનો વુંગભ 
1. ગૌતભ બ દે્ધ વૌપ્રથભ ક્ાું ઉદેળ આપ્મો ? 
(A) હદલ્રી  (B) ઉજ્જજૈન  (C) વાયનાથ  (D) લાયાણવી 
2. ભશાલીયના  ત્રીન ું નાભ શ ું શત  ું ? 
(A) વપ્રમુંકા  (B) વપ્રમદળથના  (C) વપ્રમા  (D) સ વપ્રમા 
3. ભશાલીય સ્લાભીના ઉદેળથી ળાનો ભહશભા લધ્મો ? 
(A) હશિંવા  (B) અવત્તમ  (C) ભાયાભાયી  (D) અહશિંવા 
4. રગબગ કેટરાું લથ શરેાું ફૌદ્ધ ધભથની સ્થાના થઈ ? 
(A) 2500 લથ (B) 1000 લથ  (C) 1500 લથ  (D) 3500 લથ 
5. ગૌતભ બ દ્ધને કમા વકૃ્ષની નીચ ેજ્ઞાન પ્રાપ્ત થય ું ? 
(A) ીાના  (B) લડના  (C) રીભડાના  (D) આંફાના 
6. ભશાલીય સ્લાભીએ કેટરાું વ્રત આપ્માું છે ? 
(A) ચાય   (B) ાુંચ  (C) છ   (D) ફે 
7. ધાવભિક ઉદેળ આલાન ું કાભ કયલાભાું કમા સ્ત્રી વલચાયકનો ઉલ્રેખ છે ? 
(A) હકવા ગૌતભી (B) વત્રળરાદેલી (C) ગાગી  (D) ભાતાલતી 
8. ગૌતભ બ દ્ધ કઈ બાાભાું ઉદેળ આતા શતા ? 
(A) ગ જયાતી  (B) ાણર  (C) હશન્દી  (D) લૈહદક વુંસ્કૃત 
9. ગૌતભ બ દ્ધને ક્ાયે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થય ું ? 
(A) લૈળાખી ાુંચભે (B) લૈળાખી ણૂણિભાએ (C) જેઠ ડી ણૂણિભાએ (D) શ્રાલણી ણૂણિભાએ 
10. ભશાલીય સ્લાભી જૈન ધભથના કેટરાભાું તીથંકય ગણામ છે ? 
(A) 22ભાું  (B) 24ભાું  (C) 21ભાું  (D) 23ભાું 
 
કાયણો આો:  

 જૈન તથા ફૌદ્ધ ણબ કો ભાટે વુંઘ અને વલશાયો ફાુંધલાભાું આવ્મા.  
 વવદ્ધાથે તેભની ત્તની મળોધયા અને  ત્ર યાહ રનો ત્તમાગ કમો.  
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 8 આણ ેગ જયાતી 
1. ઉત્તય ગ જયાતભાું કઈ ફોરી ફોરામ છે ? 
(A) લવાલી  (B) ગજૂૉયી   (C) ચયોતયી  (D) તદી 
2. નીચેનાભાુંથી મ સ્સ્રભ ધભથના રોકોનો કમો તશલેાય છે ? 
(A) નાતાર  (B) ગ ર નાનક જમુંવત  (C) ભશોયથભ  (D) ય થણ 
3. ગ જયાતીઓ લોથી વલશ્વભાું કઈ પ્રજા તયીકે જાણીતા છે ? 
(A) ખેડ ત  (B) લેાયી   (C) બાડઆૂતી  (D) ઉદ્યોગવત 
4. ગ જયાતભાું વળલયાત્રીનો ભેો ક્ા સ્થે બયામ છે ? 
(A) અંફાજી  (B) ળાભાજી   (C) બલનાથ  (D) ભોઢેયા 
5. ભધ્મગ જયાતભાું કઈ ફોરી ફોરામ છે ? 
(A) ચયોતયી  (B) ગજૂૉયી   (C) યાઠલી  (D) તદી 
6. કૃષ્ણ બગલાનના જન્ભની માદભાું કમો તશલેાય ઉજલલાભાું આલે છે ? 
(A) નલયાવત્ર  (B) જન્ભાષ્ટભી  (C) હદલાી  (D) શોી-ધેૂટી 
7. આહદલાવીઓન ું નતૃ્તમ કય ું છે ? 
(A) ઘેય  (B) શોી   (C) ટીભરી  (D) આેરા ત્રણેમ 
8. બયલાડોન ું કય ું નતૃ્તમ તેભની આગલી ઓખ ધયાલે છે ? 
(A) ઘેય  (B) ટીભરી   (C) હડૂો  (D) શોી 
9. ગ જયાતભાું તશલેાયોની ળરૂઆત ક્ાયથી થામ છે ? 
(A) અખાત્રીજથી (B) નલયાવત્રથી  (C) શોીથી  (D) હદલાીથી 
10. નીચેનાભાુંથી ળીખ ધભથના રોકોનો કમો તશલેાય છે ? 
(A) નાતાર  (B) ગ ર નાનક જમુંવત  (C) ભશોયથભ  (D) ય થણ 
 
ટ ુંકનોંધ રખો 

 ગ જયાતના યશઠેાણ  
 ગ જયાતભાું ઊજલલાભાું આલતા તશલેાયો અને ઉત્તવલો  
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STD : 6                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 3  IN FUTURE 
1. What does Siddharth want to become ? 
(A) a student  (B) a doctor  (C) a teacher   (D) a pilot  
2. Siddharth will never ______________ his students.   
(A) insult  (B) scold  (C) help   (D) punish  
3. What will Siddharth not insist in the classroom ? 
(A) pin-drop silence (B) talking  (C) shouting  (D) learning  
4. What does Siddharth dislike ? 
(A) homework (B) lectures  (C) activities  (D) students  
5. When did they cross the Bay of Khambhat ?  
(A) there was no tide   (B) there was no light  
(C) there was no water   (D) there was no boat 
6. They observed the _______________ with a telescope.  
(A) flamingos  (B) night sky  (C) bay (D) tide  
7. Who was the organizer ? 
(A) Dhirenbhai (B) Dhavalbhai  (C) Dhirajbhai (D) Dineshbhai  
8. What will Eva become ? 
(A) guide  (B) teacher   (C) treckking organizer (D) bird watcher  
9. What does Nitin love ? 
(A) pollution  (B) timetable   (C) nature          (D) seasons  
10. What will Nitin grow ? 
(A) organic crops  (B) good crops  (C) healthy crops     (D) inorganic crops  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 5 અયીવા અન ેયાલતતન 
1. ેરયસ્કોભાું ફે વભતર અયીવા કેટરા અંળના ખણૂે મકેૂરા શોમ છે ? 
(A) 300 (B) 600 (C) 450 (D) 900 

2. વભતર અયીવાભાું કેવ ું પ્રવતબફિંફ ભે છે ? 
(A) આબાવી  (B) લાસ્તવલક  (C) નાન ું (D) ઊરટ ું 

3. વાટી યથી ાછા પયતા રકયણન ેશ ું કશ ેછે ? 
(A) આાતરકયણ (B) યાલવતિત રકયણ (C) આલતતનરકયણ (D) રયલતતન રકયણ 

4. ગ ણક યાલતતનથી ભતા પ્રવતબફિંફના વવદ્ાુંત ય કય ું વાધન કામત કયે છે ? 
(A) કેબરડોસ્કો (B) ેરયસ્કો  (C) ભાઇક્રોસ્કો (D) ટેબરસ્કો 

5. એક લસ્ત  નાું 4 પ્રવતબફિંફ ભેલલા ભાટે ફે અયીવા લચ્ચે કેટરા અંળનો ખણૂો યાખલો ડે ? 
(A) 600  (B) 720 (C) 900  (D) 1200 

6. વભતર અયીવા વાભે યાખતાું નીચેનાભાુંથી કમો અક્ષય એનો એજ લુંચામ છે ? 
(A) U   (B) N  (C) K   (D) E 

7. કેબરડોસ્કોભાું ત્રણ વભતર અયીવા યસ્ય કેટરા અંળના ખણૂે ગોઠલામેરા શોમ છે ? 
(A) 300  (B) 450 (C) 900  (D) 600 

8. ફે અયીવા લચ્ચે 600નો ખણૂો યાખલાથી લસ્ત  નાું કેટરાું પ્રવતબફિંફ ભે ? 
(A) 5   (B) 6  (C) 8   (D) 7 

9. વાટી ય આલતા રકયણને શ ું કશ ેછે ? 
(A) આાતરકયણ (B) યાલવતિત રકયણ (C) આલતતરકયણ (D) આલતતનરકયણ 

10. કેલા પ્રકાયન ું પ્રવતબફિંફ ડદા ય ઝીરી ળકાત  ું નથી ? 
(A) આબાવી  (B) લાસ્તવલક  (C) ભોટ ું  (D) ઊરટ ું 

 આાતરકયણ અને આતબફિંદ  એટરે શ ું ? વભજાલો.  
 પ્રકાળના યાલતતનના વનમભો જણાલો.  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 6 લક્રઅયીવા 
1. લક્રઅયીવાનેજે ોરા ગોાભાુંથી કાીન ેફનાલલાભાું આવ્મો શોમ તે ગોાના કેન્દ્રને શ ું કશ ેછે ? 
(A) મ ખ્મ કેન્દ્ર  (B) ધ્ર લ  (C) લક્રતાકેન્દ્ર  (D) ભધ્મબફિંદ  

2. યલરમાકાય સમૂતકકૂયભાું કમા અયીવાનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) અંતગો  (B) આેર એકેમ નશીં (C) વભતર  (D) ફરશગો 

3. લક્રઅયીવાના ધ્ર લ અન ેલક્રતાકેન્દ્ર લચ્ચેના અંતયન ેશ ું કશ ેછે ? 
(A) લક્રતાવત્રજ્મા (B) કેન્દ્રરુંફાઈ (C) મ ખ્મ કેન્દ્ર  (D) મ ખ્મ અક્ષ 

4. જે લક્રઅયીવાની અંદયની ઊંડી વાટી ચકતી શોમ તે લક્રઅયીવાન ેકમો અયીવો કશ ેછે ? 
(A) અંતમ તખ અયીવો  (B) અંતગો અયીવો (C) ફરશમ તખ અયીવો (D) ફરશગો અયીવો 

5. લાશનોની શડેરાઇટભાું યાલતતક તયીકે કમો અયીવો લયામ છે ? 
(A) અંતગો  (B) ફરશગો  (C) આેર એકેમ નશીં (D) વભતર 

6. કમા પ્રકાયના અયીવાભાું પ્રવતબફિંફ લાસ્તવલક ભી ળકે છે ? 
(A) અંતગો  (B) વભતર  (C) ફરશગો અને અંતગો  (D) ફરશગો 

7. લક્રઅયીવાના ધ્ર લ અન ેમ ખ્મ કેન્દ્ર લચ્ચેના અંતયન ેલક્રઅયીવાન ું શ ું કશલેાભાું આલે છે ? 
(A) લક્રતાવત્રજ્મા (B) કેન્દ્રરુંફાઈ (C) મ ખ્મ અક્ષ (D) લક્રતાકેન્દ્ર 

8. જે લક્રઅયીવાની અંદયની ઊંડી વાટી ચકતી શોમ તે લક્રઅયીવાન ેકમો અયીવો કશ ેછે ? 
(A) અંતમ તખ અયીવો (B) અંતગો અયીવો  (C) ફરશમ તખ અયીવો (D) ફરશગો અયીવો 

9. લક્રઅયીવાની યાલતતક વાટીના ભધ્મબફિંદ ને લક્રઅયીવાન ું શ ું કશલેામ છે ? 
(A) ધ્ર લ  (B) લક્રતાવત્રજ્મા (C) મ ખ્મ અક્ષ  (D) લક્રતાકેન્દ્ર 

10. કમા પ્રકાયન ું પ્રવતબફિંફ શુંભેળાું ચત્ ું શોમ છે ? 
(A) લાસ્તવલક   (B) નાન ું (C) આબાવી  (D) ભોટ ું 
 

 લક્રઅયીવો કેલી યીતે ફનાલળો ? વભજાલો. 
 ફરશગો અયીવાભાું જોલા ભતા પ્રવતબફિંફની રાક્ષબણકતા લણતલો.  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 8  સ્નાય -કુંકારતુંત્ર 
1. અસ્સ્થતુંત્ર ળાન ું ફનેલ ું છે ? 
(A) શાડવિંજય  (B) શાડવિંજય અને સ્નાય   (C) શાડકાું (D) સ્નાય  

2. કુંકારતુંત્ર ળાન ું ફનેલ ું છે ? 
(A) શાડવિંજયન ું (B) ાુંવીન ું  (C) સ્નાય ન  ું (D) શાડકાું અને કચૂાતન  ું 

3. ભન ષ્મન ું શાડવિંજય કેટરાું શાડકાુંન  ું ફનેલ ું છે ? 
(A) 123  (B) 132 (C) 231  (D) 213 

4. છાતીન ું વિંજર ું ક ર કેટરાું શાડકાુંન  ું ફનેલ ું છે ? 
(A) 22   (B) 33  (C) 14   (D) 25 

5. ભગજન ું યક્ષણ કોણ કયે છે ? 
(A) હ્રદમ  (B) ખોયી (C) છાતીન ું વિંજર ું (D) કયોડસ્તુંબ 

6. ળયીયન ું વૌથી રાુંબ  અને ભજબતૂ શાડક ું કય ું છે ? 
(A) કોણીન ું શાડક ું (B) ખોયીન ું શાડક ું (C) કયોડસ્તુંબન ું શાડક ું  (D) વાથન ું શાડક ું 

7. જે સ્નાય ના શરચરન ય આણ ું વનમુંત્રણ નથી તેલા સ્નાય ને કેલા સ્નાય  કશ ેછે ? 
(A) સ્લમુંલતી  (B) મુંત્રલતી  (C) ઇચ્છાલતી  (D) યલતી 

8. કમા અંગભાું સ્લમુંલતી સ્નાય ઓ આલેરા છે ? 
(A) શાથ  (B) ગ  (C) હ્રદમ  (D) ડોક 

9. ખોયીનાું શાડકાું કમા પ્રકાયના વાુંધાથી જોડામેરા છે ? 
(A) ચર  (B) અખુંડ  (C) ખુંS  (D) અચર 

10. દયેક ગભાું ક ર કેટરાું શાડકાું શોમ છે ? 
(A) 10   (B) 14   (C) 33  (D) 30 

 

 આણા ળયીયભાું વાુંધા કમાું કમાું આલેરા છે ? 
 સ્નાય  એટરે શ ું ? તેના પ્રકાય વભજાલો.  
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ધોરણ: 7                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 6  મ ઘર વામ્રાજ્મ : સ લણતય ગ અન ેઅસ્ત 
1. મ ઘર ળાવકોભાું વૌથી લધાયે પ્રવતબાળાી ળાવક કોણ શતો ? 
(A) ફાફય  (B) અકફય  (C) જશાુંગીય  (D) ળાશજશાું 
2. આગ્રાનો તાજભશાર કોણ ેફનાવ્મો શતો ? 
(A) જશાુંગીયે  (B) અકફયે  (C) ફાફયે  (D) ળાશજશાુંએ 
3. દબક્ષણ બાયતભાું ભયાઠા યાજ્મની સ્થાના કોણે કયી શતી ? 
(A) ભશાયાણા પ્રતા (B) રક્ષ્ભીફાઈ (C) વળલાજી  (D) લીય દ ગાતદાવ 
4. કોણ ેઔયુંગઝેફ વાભ ેચ્ચીવ લત સ ધી વુંઘત કમો શતો ? 
(A) ભશાયાણા પ્રતા (B) વળલાજી  (C) રક્ષ્ભીફાઈ (D) લીય દ ગાતદાવ 
5. કમા ફાદળાશનો ળાવનકા મ ઘર ળાવનનો 'સ લણત ય ગ' કશલેામ છે ? 
(A) અકફયનો  (B) જશાુંગીયનો (C) ઔયુંગઝેફનો (D) ળાશજશાુંનો 
6. મ ઘર વભમભાું ગ જયાતની કઈ લસ્ત   દ વનમાબયભાું જાણીતી શતી ? 
(A) ળાર  (B) ળેતયુંજીઓ (C) ભરભર  (D) સ તયાઉ કાડ 
7. મ ઘર વભમભાું વભાજ કઈ વ્મલસ્થા ઉય યચામેરો શતો ? 
(A) આભીર  (B) વાભુંત  (C) વયકાય  (D) મ ખી 
8. અકફય છી કોણ રદલ્રીની ગાદીએ આવ્ય ું ? 
(A) ળાશજશાું  (B) જશાુંગીય  (C) ઔયુંગઝેફ (D) હ ભાય  
9. યાજ્મની આફાદીનો ામો ખેતી છે. એવ ું કમો મ ઘર ફાદળાશ ભાનતો શતો ? 
(A) ળાશજશાું  (B) ઔયુંગઝેફ  (C) જશાુંગીય  (D) હ ભાય  
10. મ ઘર વભમભાું વવક્રીની કઈ લસ્ત   દ વનમાબયભાું જાણીતી શતી ? 
(A) ળાર  (B) ળેતયુંજીઓ (C) ભરભર  (D) સ તયાઉ કાડ 
 
ટ ુંકનોંધ રખો  

 ળાશજશાુંના ળાવનકાની ભશત્લની ઘટનાઓની નોંધ રખો.  
 મ ઘરકા દયવભમાન કરા-વારશત્મ વલે નોંધ રખો.  
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 7  ફજાયભાું ગ્રાશક 
1. જે કોઈ વ્મસ્તત કોઈ ણ ભાર, લસ્ત   કે વેલાની ૈવા આીન ેખયીદી કયે તેન ેશ ું કશલેામ ? 
(A) દરાર  (B) વલકે્રતા  (C) ઉત્ાદક  (D) ગ્રાશક 
2.બાયતભાું ખેતેદાળોથી તૈમાય થતી લસ્ત  ઓ ય કમો ભાકો રગાડલાભાું આલે છે ? 
(A) ISIનો  (B) BISનો  (C) ISOનો  (D) એગભાકતનો 
3. જે કોઈ વ્મસ્તત કોઈ ણ ભાર, લસ્ત   કે વેલાન ેૈવા રઈને લેચે તેન ેશ ું કશલેામ ? 
(A) દરાર  (B) વલકે્રતા  (C) એકેમ નશીં (D) ગ્રાશક 
4. બાયતભાું વોનાચાુંદીની ફનાલટો ઉય ળાની વનળાની શોમ છે ? 
(A) BIS શોરભાકતન  ું (B) ISIન ું  (C) વ રભાકતન  ું  (D) એગભાકતન  ું 
5. ગ્રાશકને શ ું ભાગલાનો અવધકાય છે ? 
(A) બાડ ું  (B) લસ્ત  ની ખયીદીન ું ફીર (C) રકિંભત (D) એકેમ નશીં 
6. લસ્ત   ફગડી જામ તો દ કાનદાય યીેયીંગ ક્યાયે કયી આે ? 
(A) ાન કાડત શોમ તો  (B) ગેવ કાડત શોમ તો  (C) લોયુંટી કાડત શોમ તો  (D) લોટય કાડત શોમ તો 
7. બાયતભાું ઊનની ફનાલટો અને ોળાકની લસ્ત   ઉય કઈ વનળાની શોમ છે ? 
(A) એગભાકતન  ું  (B) ISIન ું  (C) વ રભાકતન  ું  (D) BIS શોરભાકતન  ું 
8. બાયતભાું ભાુંવાશાયી ખાદ્યવાભગ્રી ય કમા યુંગન ું બચન્દ્શ શોમ છે ? 
(A) રાર  (B) રીરા  (C) લાદી  (D) ીા 
9. બાયતભાું ઘયલયાળભાું ઉમોગી ચીજલસ્ત  ઓ ય કમો ભાકો રગાડલાભાું આલે છે ? 
(A) ISOનો  (B) ISIનો  (C) એગભાકતનો (D) BISનો 
10. ટી.લી. ઉય ગ્રાશક રશત ભાટે આલતી જાશયેાત કઈ છે ? 
(A) 'ઉઠો ગ્રાશક ઉઠો' (B) 'જાગો ગ્રાશક જાગો' (C) 'ગ્રાશક યાજા' (D) એકેમ નશીં 
 
નોંધ રખો 

 ચીજલસ્ત  ઓ ય રગાડલાભાું આલતા જ દા જ દા રોગો (ળબ્દબચહ્ન)  વલળે વભજાલો.  
 ગ્રાશકના અવધકાય  
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 8  ભધ્મકારીન સ્થાત્મો 
1. ઢાઈ રદન કા ઝોંડાન ું વનભાતણ કોણ ેકયાવ્ય ું શત  ું ? 
(A) અરાઉદ્દીન ફલ્ફને (B) જરાલ દ્દીન ઐફકે (C) ક ત  બ દ્દીન ઐફકે (D) ઇલ્ત  ત્ત્ભળે 
2. ભોઢેયાન ું સમૂતભુંરદય કમા યાજાએ ફુંધાવ્ય ું શત  ું ? 
(A) વવદ્યાજ જમવવિંશ ે  (B) મૂયાજ શરેાએ (C) ક ભાયાે  (D) બીભદેલ શરેાએ 
3. દ્વાયકાભાું દ્વાયકાધીળ ભુંરદયન ું સ્થાત્મ કઈ વદીન ું છે ? 
(A) ફાયભી   (B) ચૌદભી  (C) અબગમાયભી (D) તેયભી 
4. ક ત  ફવભનાય કેટરા ભાનો છે ? 
(A) ચાય   (B) ત્રણ  (C) ાુંચ  (D) ફે 
5. કાુંકયીમા તાલ કમા નાભે ઓખાત  ું શત  ું ? 
(A) ક ત  ફ વભનાય  (B) ક ત  ફ તાલ (C) શોજે ક ત  ફ  (D) એકેમ નશીં 
6. બાયતભાું વૌથી ઊંચો ઘ મ્ભટલાો દયલાજો કમો છે ? 
(A) બ રુંદ દયલાજો  (B) બ ુંદેર દયલાજો (C) બ રેટ દયલાજો (D) ફરદ દયલાજો 
7. તાજભશરે કોણ ેફુંધાવ્મો શતો ? 
(A) જશાુંગીયે   (B) અકફયે  (C) ળાશજશાુંએ (D) ઔયુંગઝેફે 
8. ળેત્ ુંજમ લતત કોન ું સ્થાન ગણામ છે ? 
(A) ભશાલીય સ્લાભીન ું  (B) યાભ બગલાનન ું (C) ઋબદેલજીન ું (D) ગૌતભબ દ્ન ું 
9. દ્વાયકાધીળન ું ભુંરદય કઈ નદીના રકનાયે આલેલ ું છે ? 
(A) બાદય   (B) ગોભતી  (C) વયસ્લતી  (D) ભખૂી 
10. બશૃદેશ્વયના ભુંરદયભાું કોની મવૂતિ છે ? 
(A) નટયાજની   (B) નાયદની  (C) નટખટની  (D) નાયામણની 
 
નીચેના સ્થ વલળે ટ ુંકનોંધ રખો 

 વોભનાથ  
 રારરકલ્રો  
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STD : 7                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 3 TODAY COMES EVERY DAY  
1. What is Shiv Vasavada ? 
(A) doctor  (B) scientist   (C) engineer  (D) teacher 
2. What does Shiv do in the morning ? 
(A) practices yoga    (B) walking   (C) jogging  (D) eating  
3. What does Shankar do ? 
(A) goes for a walk  (B) makes tea and breakfast (C) practices yoga (D) jogging 
4. Where do they go at 10 a.m. ? 
(A) office   (B) school    (C) laboratory  (D) library  
5. How far is the laboratory ? 
(A) 5 Km   (B) 15 Km    (C) 25 Km   (D) 35 Km  
6. The robot will help the children with their ______________ 
(A) study and play (B) homework (C) games  (D) school work   
7. What do Shankar and Shiv usually play ? 
(A) football  (B) cricket  (C) chess  (D) volleyball  
8. Shankar is a ___________ cricketer ? 
(A) good  (B) ordinary  (C) special   (D) unique  
9. What does Shiv do after dinner ? 
(A) checks mails (B) checks e-mails (C) work   (D) checks robot    
10. When does Shiv go to bed ?  
(A) at 9 o’clock (B) at 10 o’clock  (C) at 11 o’clock  (D) at 12 o’clock  
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 4  રેન્વ 
1. રેન્વની લક્રવાટી જે ફે ગાના બાગરૂે શમ, તે ગાના કેન્રને રેન્વ ભાટે શ ું કશલેામ ? 
(A) મ ખ્મ કેન્ર  (B) મ ખ્મ અક્ષ  (C) ઑપ્પ્ટકર વેન્ટય  (D) લક્રતાકેન્ર 
2. રેન્વનાું ફે લક્રતાકેન્રભાુંથી વાય થતી કાલ્વનક યેખાને રેન્વન ું શ ું કશ ેછે ? 
(A) મ ખ્મ અક્ષ  (B) મ ખ્મ કેન્ર  (C) ઑપ્પ્ટકર વેન્ટય  (D) લક્રતાકેન્ર 
3. જે રેન્વની ફુંને વાટી અંદયની તયપ લક્રાકાય શમ, તેલા રેન્વને શ ું કશલેામ ? 
(A) ફહશગો રેન્વ (B) અંતગો રેન્વ (C) અંતમ ખુ રેન્વ  (D) ફહશમ ખુ રેન્વ 
4. જે રેન્વની ફુંને વાટી ફશાયની ફાજ  ઊવેરી શમ, તેલા રેન્વને શ ું કશલેામ ? 
(A) ફહશગો રેન્વ (B) અંતગો રેન્વ (C) અંતમ ખુ રેન્વ  (D) ફહશમ ખુ રેન્વ 
5. રેન્વના ઑપ્પ્ટકર વેન્ટયથી લક્રતાકેન્ર સ ધીના અંતયને રેન્વન ું શ ું કશલેાભાું આલે છે ? 
(A) મ ખ્મ અક્ષ  (B) મ ખ્મ કેન્ર  (C) કેન્રરુંફાઈ  (D) લક્રતાવિજ્મા 
6. ગ ર  રપ્ટટની ખાભી દૂય કયલાના ચશભાુંભાું ળાન ઉમગ થામ છે ? 
(A) ફહશગો રેન્વ (B) અંતમ ખુ રેન્વ (C) ફહશમ ખુ રેન્વ  (D) અંતગો રેન્વ 
7. અંતગો રેન્વ લડે ભત ું પ્રવતબફિંફ કેલા પ્રકાયન ું શમ છે ? 
(A) આબાવી, ચત્ ું અને નાન ું   (B) આબાવી, ચત્ ું અને ભટ ું 
(C) લાસ્તવલક, ઊરટ ું અને ભટ ું  (D) લાસ્તવલક, ઊરટ ું અને નાન ું 
8. રેન્વના મ ખ્મ અક્ષ ય આલેરા રેન્વના કેન્રને રેન્વન ું શ ું કશ ેછે ? 
(A) મ ખ્મ અક્ષ  (B) લક્રતાકેન્ર  (C) ઑપ્પ્ટકર વેન્ટય  (D) મ ખ્મ કેન્ર 
9. રેન્વના ઑપ્પ્ટકર વેન્ટય અને મ ખ્મ કેન્ર લચ્ચેના અંતયને રેન્વન ું શ ું કશલેાભાું આલે છે ? 
(A) મ ખ્મ અક્ષ  (B) લક્રતા કેન્ર (C) લક્રતાવિજ્મા  (D) કેન્રરુંફાઈ 
10. કમા વાધન લડે દૂયની લસ્ત   નજીક અને સ્ટટ જઇ ળકામ છે ? 
(A) વલપ રદળુક (B) સકૂ્ષ્ભદળુક  (C) એવસ્ક   (D) ટેબરસ્ક  
 

 રેન્વ એટરે શ ું ? પ્રકાય વભજાલ.   
 ફહશગો રેન્વના ઉમગ રખ.  
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 5 પ્રજનનતુંિ અને ઉત્વર્જનતુંિ 
1. સ્ત્રીના પ્રજનનતુંિન ું અંગ કય ું છે ? 
(A) મિૂવિંડ  (B) અંડવિંડ   (C) મિૂભાગ ુ  (D) શ ક્રવિંડ 
2. અંડવિંડન આકાય કેલ શમ છે ? 
(A) ફદાભ જેલ (B) લારના દાણા જેલ (C) રુંફગ જેલ (D) નાકાય જેલ 
3. છકયીઓ ક્યાયે તર ણાલસ્થાભાું પ્રલેળે છે ? 
(A) 10 થી 12 લે (B) 22 થી 25 લે  (C) 18 થી 20 લે (D) 15 થી 18 લે 
4. ર વધયના ગાણની હક્રમા કમા અંગભાું થામ છે ? 
(A) હ્રદમ  (B) પેપવાું   (C) મિૂવિંડ  (D) ગ્રીલા 
5. ઉત્વર્જન તુંિનાું અંગભાું કન વભાલેળ થત નથી ? 
(A) મિૂવિંડ  (B) મિૂલાહશની  (C) અંડવિંડ  (D) પ્રસ્લેદગ્રુંવથ 
6. શ ક્રવિંડભાું શ ક્રક રઈ જતી નબરકાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) શ ક્રાળમ  (B) મિૂલાહશની  (C) શ ક્રલાહશની (D) જનનેપ્ન્રમ 
7. અંડવિંડ ક્યાું આલેરાું છે ? 
(A) ઉદયગ શાભાું (B) ગબાુળમભાું  (C) મિૂાળમની ાછ (D) ગ્રીલાભાું 
8. સ્ત્રીના ગબાુળમભાું ગબુ રગબગ કેટરા હદલવભાું વલકાવ ાભી ફાકભાું હયણભે છે ? 
(A) 28   (B) 130   (C) 280   (D) 150 
9. અંડવિંડ હયક્લ ફનતાું એકવાથે કેટરા અંડક મ ક્ત થામ છે ? 
(A) એક  (B) અવુંખ્મ   (C) અઠ્ઠાલીવ  (D) ફે 
10. પ ર ના પ્રજનનતુંિનાું અંગભાું કન વભાલેળ થત નથી ? 
(A) શ ક્રાળમ  (B) અંડલાહશની  (C) શ ક્રવિંડ  (D) શ ક્રલાહશની 
 
ટ ુંકનોંધ રખ  

 પ્રસ્ટેટ ગ્રુંવથ  
 મિૂાળમ   
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 6  દશન 
1. કઈ ટ્ટીને ઊંચા તાભાને ગયભ કયતાું તે વપેદ અને અવત તેજસ્લી જ્મતથી વગી ઊઠે છે ? 
(A) રાકડાની ટ્ટી (B) રખુંડની ટ્ટી (C) તાુંફાની ટ્ટી (D) ભૅગ્નેવળમભની ટ્ટી 
2. દાથુ જે તાભાને વગે તે તાભાનને તે દાથુન ું શ ું કશ ેછે ? 
(A) ગરનબફિંદ   (B) પ્રચરન  (C) ઉત્કરનબફિંદ  (D) જ્લરનબફિંદ  
3. કમા દશનભાું ઉટભા ઉત્ન્ન થામ છે, યુંત   પ્રકાળ ઉત્ન્ન થત નથી ? 
(A) જરદ દશન (B) વુંપણૂુ દશન (C) ભુંદ દશન  (D) અપણૂુ દશન 
4. ભીણફત્તીની જ્મતન વોથી અંદયન વલસ્તાય કેલા યુંગની જ્મતન શમ છે ? 
(A) લાદી  (B) કા  (C) ી  (D) રાર 
5. જે દાથુ વાભાન્મ તાભાને ન વગી ળકે છે તેને કમ દાથુ કશલેામ ? 
(A) દશનળીર દાથુ (B) ગ્રશણળીર દાથુ  (C) અદશનળીર દાથુ  (D) લશનળીર દાથુ 
6. નીચેનાભાુંથી કમ દશનળીર દાથુ નથી ? 
(A) રાકડ ું  (B) વલ્પય   (C) કાગ  (D) ઍસ્ફેસ્ટવ 
7. કમ દશનળીર દાથુ છે ? 
(A) થ્થય  (B) ઍસ્ફેસ્ટવ   (C) કાચ  (D) રાકડ ું 
8. આણા ળયીયભાું ખયાકભાુંના કાફોહદત દાથોન ું ાચન થઈ શ ું ફને છે ? 
(A) પ્રટીન  (B) ગ્લ કઝ   (C) કૅલ્લ્ળમભ  (D) વલટાવભન 
9. CNGન ું પરૂ ું નાભ શ ું છે ? 
(A) કમ્પ્પ્રેસ્ડ નેચયર ગૅવ   (B) કુંની નેચયર ગૅવ 
(C) બરક્ક્લપાઇડ નેચયર ગૅવ   (D) ાઇપ્ડ નેચયર ગૅવ 
10. ભીણફત્તીની જ્મતન વોથી ફશાયન વુંપણુૂ દશનન વલસ્તાય કેલા યુંગની જ્મતન શમ છે ? 
(A) લાદી  (B) ી  (C) રાર  (D) કા 
 

 દશનળીર દાથો અને અદશનળીર દાથો ની માદી ફનાલ.  
 ભીણફતીની જ્મતભાું કેટરા વલબાગ જઇ ળકામ છે ? કમા કમા ?  
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ધોરણ: 8                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 7 ભશાત્ભાના ભાગુ ય-1 
1. ગાુંધીજીએ અભદાલાદના કચયફભાું કમાયે આશ્રભ સ્થાપ્મ ? 
(A) 25 જૂન,1925  (B) 25 ભે,1915  (C) 25 ઓક્ટફય,1935  (D) 25 જાન્ય આયી,1905 
2. ફાયડરી વત્માગ્રશભાું અંતે અંગ્રેજ વયકાયે લલ્રબબાઈને ક્યાું ફરાવ્મા ? 
(A) ફૉમ્પ્ફે  (B) ઊના  (C) હડવા  (D) પનૂા 
3. ગાુંધીજીના યાજકીમ ગ ર  કણ શતા ? 
(A) ફા ગુંગાધય હટક  (B) ગારકૃટણ ગખરે  (C) શ્રીભદૌ  શહયશ્ચુંર  (D) શ્રીભદૌ  યાજચુંર 
4. ચુંાયણ વત્માગ્રશ કઈ વારભાું થમ શત ? 
(A) ઇ.વ. 1915ભાું (B) ઇ.વ. 1930ભાું (C) ઇ.વ. 1917ભાું (D) ઇ.વ. 1928ભાું 
5. લલ્રબબાઈ ટેરે કમા વત્માગ્રશની આગેલાની સ્લીકાયી ? 
(A) નાગપ ય ઝુંડા (B) ફાયડરી  (C) ચુંાયણ  (D) ખેડા 
6. ગાુંધીજીના આધ્માત્ત્ભક ગ ર  કણ શતા ? 
(A) ફા ગુંગાધય હટક  (B) ગારકૃટણ ગખરે  (C) શ્રીભદૌ  શહયશ્ચુંર  (D) શ્રીભદૌ  યાજચુંર 
7. ખેડા વત્માગ્રશન ું સ કાન કણ ેવુંબાળય ું શત  ું ? 
(A) ગાુંધીજીએ   (B) લલ્રબબાઈ ટેરે  (C) ઝીણાબાઈ દેવાઈએ  (D) ભશનરાર ુંડયાએ 
8. ગાુંધીજીએ અભદાલાદભાું વોપ્રથભ કમા આશ્રભની સ્થાના કયી? 
(A) વત્માગ્રશ આશ્રભ (B) લનાય આશ્રભ  (C) વાફયભતી આશ્રભ (D) ારડી આશ્રભ 
9. ગાુંધીજીએ યૉરેટ ઍક્ટને કેલ કામદ કહ્ય શત ? 
(A) કા કામદ (B) રીર કામદ (C) ી કામદ  (D) ધ કામદ 
10. ગાુંધીજીની વભાવધ કમાું આલેરી છે અને ક્યા નાભે ઓખામ છે ? 
(A) મ ુંફઈ , ળાુંવતઘાટ    (B) હદલ્રી, યાજઘાટ (C) ચેન્નાઈ, લીયઘાટ  (D) હદલ્રી, લીયઘાટ 
 
ટ ુંકનોંધ રખ  

 ખેડા વત્માગ્રશ  
 યરેટ એક્ટ (૧૯૧૯)  
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 8 બાયતની વભસ્માઓ અને ઉામ 
1. બાયતની ભટાબાગની વભસ્માઓન ું મૂ ક્ ું છે ? 
(A) ફેકાયી  (B) લસ્તીવલસ્પટ (C) ગયીફી  (D) વનયક્ષયતા 
2. શ્વેતક્રાુંવતથી ળાન ું ઉત્ાદન લધેલ ું છે ? 
(A) ખેતીન ું  (B) ાણીન ું  (C) દૂધન ું  (D) ભાછરીન ું 
3. ચીજલસ્ત  ના બાલલધાયાને શ ું કશલેામ ? 
(A) વુંગ્રશખયી  (B) ભોંઘલાયી  (C) ફેકાયી  (D) કાાફજાય 
4. આજના લૈજ્ઞાવનક ય ગભાું ક્યા કાયણથી ફેકાયીભાું લધાય થમ છે ? 
(A) લૈવશ્વકીકયણથી (B) અદ્યતન ટેક્નરજીથી (C) ખાનગીકયણથી (D) ઉદાયીકયણથી 
5. બાયતીમ વભાજન ું વોથી ભટ ું દૂણ કય ું છે ? 
(A) ફાભજૂયી (B) ગુંદા યશઠેાણ (C) ભ્રટટાચાય  (D) ફેકાયી 
6. ઈ.વ. 2009થી વળક્ષણ અંગે કમ કામદ અભરભાું આવ્મ છે ? 
(A) R.T.E.  (B) M.T.E.  (C) D.T.E.  (D) S.T.E. 
7. કઈ પ્રવવૃત્ત યાટરના વલકાવભાું અલયધક છે ? 
(A) લ ૂુંટપાટની  (B) કાાફજાયની (C) વુંગ્રશખયીની (D) આતુંકલાદની 
8. ભોંઘલાયી ભાટે જલાફદાય વભસ્મા કઈ છે ? 
(A) વનયક્ષયતા  (B) ગયીફી  (C) લસ્તીલધાય (D) ભ્રટટાચાય 
9. આભાુંથી ક દયતી વભસ્માભાું કન વભાલેળ થત નથી ? 
(A) દ ટકા  (B) ભકૂું  (C) જ્લાામ ખી પ્રસ્પટન (D) આતુંકલાદ 
10. શહયમાી ક્રાુંવતથી ળાન ું ઉત્ાદન લધેલ ું છે ? 
(A) ખેતીન ું  (B) દૂધન ું  (C) ભાછરીન ું  (D) ાણીન ું 
 
નોંધ રખ  

 વનયક્ષયતા અને તેના ઉામ  
 આતુંકલાદની અવય જણાલ  
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 9  આણી અથુવ્મલસ્થા 
1. આવથિક પ્રવવૃત્ત મ ખ્મત્લે કેટરા ક્ષેિ ય વનબુમ શમ છે ? 
(A) ચાય  (B) ાુંચ  (C) િણ  (D) ફે 
2. વલશ્વવ્માાય વુંગઠન (WTO)ની સ્થાના કઈ વારભાું થઈ શતી ? 
(A) ઈ.વ.1992 (B) ઈ.વ.1991  (C) ઈ.વ.1995 (D) ઈ.વ.1998 
3. આભાુંથી કઈ કુંનીએ વલશ્વસ્તયના ફજાયભાું તાન ું સ્થાન જભાવ્ય ું છે ? 
(A) ટાટા કૅવભકરે (B) વલભર ઑઈરે (C) ટૉયન્ટ ાલયે (D) એવળમન ેઈન્્વે 
4. આભાુંથી વેલાક્ષેિભાું કન વભાલેળ થામ છે ? 
(A) શ ારનકે્ષિ (B) કૃવકે્ષિ  (C) વળક્ષણ  (D) ખાુંડ ફનાલલાન ઉદ્યગ 
5. કઈ વારભાું ઉદાયનીવત (નલી ઔદ્યબગક નીવત) અનાલલાભાું આલી ? 
(A) ઈ.વ.1921  (B) ઈ.વ.1991  (C) ઈ.વ.1950 (D) ઈ.વ.1981 
6. વુંય ક્ત વાશવ એ કઈ પ્રહક્રમાન એક બાગ છે ? 
(A) લૈવશ્વકીકયણની (B) યાટરીમકયણની (C) ખાનગીકયણની (D) ઉદાયીકયણની 
7. નકયી કયતા ગાયદાય કભુચયીન વભાલેળ કમા ક્ષેિભાું થામ છે ? 
(A) વુંગહઠત ક્ષેિભાું (B) ફને્નભાું  (C) અવુંગહઠત ક્ષેિભાું (D) એકેમભાું નશીં  
8. વલશ્વન ું એક ફનવ ું અથલા એકફીજાની નજીક આલવ ું એને શ ું કશલેામ ? 
(A) લૈવશ્વકીકયણ (B) અદ્યતન ટેક્નરજી (C) ઉદાયીકયણ (D) ખાનગીકયણ 
9. ભશવેાણાની દૂધવાગય ડેયી કમા પ્રકાયના ક્ષેિન ઉદ્યગ છે ? 
(A) ખાનગી ક્ષેિન (B) વુંય ક્ત ક્ષેિન (C) વશકાયી ક્ષેિન  (D) જાશયે ક્ષેિન 
10. આભાુંથી ક્યા ક્ષેિને 'ઔદ્યબગક ક્ષેિ' ણ કશ ેછે ? 
(A) પ્રાથવભક ક્ષેિને (B) ઉચ્ચ ક્ષેિન ે (C) વેલાક્ષેિને  (D) દ્વિવતમક્ષેિને 
 

 જાશયે કે્ષિ અને ખાનગી કે્ષિ લચ્ચેન તપાલત આ.  
 ‘લૈવશ્વકીકયણ’ની અવય જણાલ.  
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STD : 8                                   ENGLISH                        SEMESTER : 2 

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                
  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

UNIT : 3  AH! OH! OUCH!   
1. The leaves of the banana plants are                      . 
(A) glossy   (B) broad   (C) smooth   (D) green  
2. What is Gir famous for ? 
(A) Cows  (B) Rhino   (C) Sloth bears (D) Lions  
3. Where is the lion sanctuary ? 
(A) Rajaji National Park  (B) Corbett  (C) Gir  (D) Kaziranga 
4. Kaziranga is famous for                    . 
(A) one-norned rhino   (B) lions    (C) sloth bears   (D) lions  
5. When they lost their way, it was  ____________ 
(A) thrilling   (B) exciting   (C) frightening  (D) boring  
6. What did the boys hear ? 
(A) trumpet of elephants      (B) cries of wolves    
(C) sounds of birds     (D) sound of flowing water 
7. The elephant was ______________ away. 
(A) thirty feet  (B) thirty meters   (C) thirty kilometers   (D) thirty centimeters  
8. Which word is used for the sound made by the elephant ? 
(A) worried  (B) trumpeted (C) whispered (D) heard  
9. The bag was like  ______________ 
(A) a big mask (B) a big gun  (C) a big balloon  (D) a big paper 
10. The elephant thought that the boys had a ______________ 
(A) balloon  (B) bag   (C) gun     (D) stick  
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પ્રેરક કથા 
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Story - દયાળુ સિદ્ધાર્થ 
 

એક કપરલસ્ત ુનાભની નગયીભાાં શદુ્ધોધન નાભે યાજા હતા. તેની 
યાણીનુાં નાભ ભામાદેલી હત ુાં. 

આ યાજા-યાણીને એક પતુ્ર હતો. તેનુાં નાભ પિદ્ધાથથ હત ુાં. પિદ્ધાથથ 
ફાણભાાં ઘણા દમાળુ સ્લબાલનો હતો. એક લાય ફગીચાભાાં ફધા 
યાજકુભાય પયતાાં હતાાં ત્માયે આકાળભાાં હાંિોનુાં ટોળુાં નીકળ્ુાં. હાંિોને જોઈને 
દેલદત્ત નાભના યાજકુભાયે તીય છોડ્ુાં. એક હાંિની ાાંખભાાં તીય લાગ્ુાં 
અને તે નીચે પિદ્ધાથથના ગ ાિે આલી ડયો. પિદ્ધાથે હાંિની ાાંખભાાંથી 
તીય ખેંચી કાઢ્ુાં અને હાંિને ાંાળમો. તેનો ઘા િાપ કયી ાટો ફાાંધ્મો. 
હાંિ ફચી ગમો. 

થોડી લાય છી દેલદત્ત પિદ્ધાથથ ાિે આવ્મો ને ફોલ્મો, હાંિ ભાયો 
છે. તે ભને આી દે. પિદ્ધાથે કહ્ુાં, હાંિ તને નહીં આપુાં. ફાંને યાજા ાિે 
ન્મામ કયાલલા ગમા. યાજાએ પિદ્ધાથથને કહ્ુાં, હાંિનો પળકાય દેલદત્તે કમો છે 
ભાટે હાંિ દેલદત્તને આી દે. પિદ્ધાથે જલાફ આપ્મો, દેલદત્તે હાંિને ભામો 
છે જ્માયે ભેં હાંિને ફચાવ્મો છે. હલે આ ન્મામ કયો. હાંિ ભાયનાયનો 
કહલેામ કે ફચાલનાયનો ? 

યાજા પિદ્ધાથથની લાત િાાંબી ખળુ થમા. યાજાએ કહ્ુાં, પિદ્ધાથથ ! હાંિ 
તુાં યાખી રે. તે તાયો છે કેભ કે ભાયનાય કયતાાં જજલાડનાય હાંભેળા ચડડમાતો 
રેખામ. 
 
 

* * * 
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