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પ્રાથમિક ાલા િાટે પ્રવમૃિ મળેવ પસુ્તિકા ......

 
 

ળાશરીકા – િાષ ે: પેબ્રઆુરી  
મળેવિા ...... 
૦૧. જાણળા જેવુું ...............  
૦૨. કેેન્ડર કોિ ........... 
૦૩. દિન મળેવ ................
૦૪. શપલ કારદકિી િરપ ઉડાન....
૦૫. અભ્યાશક્ર્િ નોંધ ........ 
૦૬. મલુયાુંકન મળેવ .........
૦૭. પે્રરક કથા .................. 

         ગૌરળ ટે                            નાદષિ લગારી
                               

                          

2 PRERNA PATHEY FEBRUARY

mailto:gpatel7171@gmail.com
mailto:nahid.ligari@gmail.com


 

 

પે્રરણા પાથેય વિશે... 
 

લષ – ૨૦૧૭ : લષનો પ્રથભ ભાવ એટરે કે જાન્યઆુયીભાાં યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ગણુોત્વલ – ૭ પણૂષ થમો. 
 

શળક્ષણ એ આજીલન ચારતી પ્રક્રિમા છે. તે એક લશતેી નદી જેવુાં છે. જો શળક્ષણને એક ભાખાભાાં 
ફાાંધી દેલાભાાં આલે તો તે ફાંશધમાય ાણી જેવુાં ફની જામ છે. ભાટે શળક્ષણને એક ેઢીથી ફીજી ેઢીભાાં 
શસતાાંતયણ કયલાભાાં આલે છે. આ શસતાાંતયણ વભમે નલા નલા પ્રલાશોનો ઉભેયો થામ છે અને વાંજોગો 
અનવુાય શળક્ષણક્ષેતે્ર શલશલધ પ્રમોગો કયલાભાાં આલે છે. 

આજનો વભમ ભાક્રશતીયગુ છે. ‘ઈન્ટયનેટ અને વોશ્મર ભીક્રડમાના પ્રતાે ભાક્રશતીનો ગાંજાલય 
આણી વાભે ખડકાઈ યહ્યો છે. અન્મ ક્ષેત્રોભાાં આલતાાં ઝડી ક્રયલતષનોને રીધે શળક્ષણભાાં આલતાાં ઝડી 
ક્રયલતષનોની ગશત ણ લધી છે, ક્રયણાભે શળક્ષણના ભીઠાાંપ આણે ચાખતા થમા છીએ. આજનુાં શળક્ષણ 
આણાાં જેલાાં શલકાવળીર યાષ્ટ્રના છેલાડાના ભાણવ સધુી શોંચાડવુાં પ્રભાણભાાં મશુ્કેર છે. તેભ છતાાં 
એકલીવભી વદીભાાં શળક્ષણ વાથે વાંકામેર શળક્ષકો ઇન્ટયનેટના ભાધ્મભથી ભાત્ર એક ક્લરક કયતાાં જ ળાા 
ભાટે ઉમોગી ઈ-ભેગેઝીન એટરે ‘પ્રેયણા ાથેમ’ ડાઉનરોડ કયી ઉમોગ કયી ળકે એ શતેથુી એક નલતય 
પ્રમાવ કમો છે. 

‘પ્રેયણા ાથેમ’ ઈ-ભેગેઝીનનો જોતજોતાભાાં જ નલભો અંક અભે આ વભક્ષ યજૂ કયી યહ્યા છીએ 
ત્માયે અભે ફાંને શભત્રોની શળક્ષણજગતભાાં એક નાશલન્મ શલચાયને ફીફા સલરૂે ઢાતા ગજુયાતની અનેક 
ળાાઓએ લધાલી રીધો એ અભાયા ભાટે આનાંદની લાત છે. ‘પ્રેયણા ાથેમ’ ઈ-ભેગેઝીનભાાં અભે આને 
શળક્ષણ ઉમોગી નાશલન્મ ભાક્રશતીનો યવથા આલનાયા અંકોભાાં ણ યજૂ કયતાાં યશીશુાં. 
 

આના સચૂનો વદા આલકામષ છે એ જ અભ્મથષના વાથે જમ જમ ગયલી ગજુયાત... 
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          ગૌયલ ટેર                                 નાક્રશદ લરગાયી 
           (ભ.શળક્ષક)                                  (મખુ્મ શળક્ષક) 
     શ્રી યાબડા પ્રા. ળાા                          શ્રી ચાંદલાણા પ્રા. ળાા 
    તા. યાજુરા જી. અભયેરી                     તા. ભાાંગયોર  જી. જુનાગઢ 
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૦૧   
જાણવા જેવ ું 
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જાણવા જેવ ું : વવવવધ તત્વોન  કાર્ય  
 

1. નાઇટ્રોજન (N) 

- લાનસ્તિક વધૃ્ધધ 

- એતભનો એવીડ, પ્રોટીન િથા ઉત્વેચકોના 
તનભાાણભા ભદદફૃ થામ છે. 
- શરયિકણના તનભાાણ ભાટે 

8. ફોયોન (B) 

- કોના તલબાજન અને તલકાવ ભાટે 

- છોડભા ળકાયાન ુરયલશન કયે છે 

- ફુરન ુપરીનીકયણ લધાયે છે 

- પના તલકાવ ભાટે 

- ફોયોન છોડભા કેધ્શળમભન ુરયલશન લધાયે છે. 
2. પોસ્પોયવ (P) 

- મુ, ડાીઓ િથા ફૂરના તલકાવ ભાટે 

- ATP ના ફધંાયણભા 
- થડના ભજબિુ તલકાવ ભાટે 

- પ્રકાળવષં્રેળણભા ભશત્લનો યોર 

9. કોય / િાબં ુ(Cu) 

- પ્રકાળવષં્રેવણ ભા ખફુ જ ભદદફૃ 

- કાફાન એકત્રીકયણભા ભદદફૃ 

- જભીનની ફુગ વાભે યક્ષણ આે છે 

3. ોટાળ (K) 

- પના તલકાવ ભાટે 

- પની ગણુલત્તા ભાટે 

- યોગ પ્રતિકાયકિા લધાયે છે 

- ણાયંધ્રો ન ુતનમભન કયે છે 

- નાઇટ્રોજનન ુઉાડ લધાયે છે 

10. રોશિત્લ (Fe) 

- શરયિકણના તનભાાણ ભાટે ભદદફૃ 

- યંગદ્રવ્મના તનભાાણ ભાટે 

- ઉત્વેચકોના તનભાાણ ભાટે 

- તલટાતભન-A ના અને પ્રોટીનના તનભાાણ ભાટે 

4. કેધ્શળમભ (Ca) 

- કોના ફધંાયણભા 
- કો તલબાજન દ્વાયા ાન-પની વધૃ્ધધ ભાટે 

- ળફૃઆિના મૂના ઝડી તલકાવ ભાટે 

11. ભેંગેતનઝ (Mn) 

- શરયિકણના તનભાાણ ભાટે 

- નાઇટ્રોજનના ભેટાફોરીઝભ ભાટે 

- ફીજની ઉગાઉળક્તિ લધાયે છે. 
- પોસ્પોયવ અને કેધ્શળમભની શાજયીભા પને 
રયતલ ફનાલે છે. 

5. ભેગ્નેળીમભ (Mg) 

- શરયિકણના ફધંાયણ ભાટે 

- છોડના રીરાળ (યંગ) ભાટે 

- પોસ્પેટ ભેટાફોરીઝભભા ંણ ભદદફૃ થામ છે 

12. ભોલરબ્ડેનભ (Mo) 

- ઉત્વેચકીમ પ્રરિમાને લેગ આે છે 

- એતભનો એવીડન ુતનભાાણ કયે છે 

- યામઝોલફમભ દ્વાયા નાઇટ્રોજનન ુસ્થાન કયે છે 
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6. વશપય (S) 

- એતભનો એવીડના તનભાાણ ભાટે 

- શરયિકણના તનભાાણ ભાટે 

- િેરની ટકાલાયી લધાયલા ભાટે 

- છોડની યોગપ્રતિકાયકિા લધાયે છે 

13. તનકર (Ni) 

- ઉત્વેચકીમ પ્રરિમાને લેગલતં્તી ફનાલે છે 

- નાઇટ્રોજનના તનભાાણ ભાટે ભદદફૃ 

- યયુીએઝ ઉત્વેચકની પ્રરિમા લધાયે છે 

 

7. લઝિંક / જવિ (Zn) 

- ઓક્તવન અંિ:સ્રાલન ુતનભાાણ કયી છોડની 
અગ્રકલરકાનો તલકાવ કયે છે 

- ફુર અને પના તલકાવ ભાટે 

- ડ્ણા ના ફધંાયણભા ભશત્લનો યોર છે 

- લધ ુઉત્ાદન લઝિંક લગય ળક્ય નથી 
- પોસ્પોયવ અને નાઇટ્રોજનનો ઉાડ લધાયે છે 

14. તરોયાઇડ (Cl) 

- પ્રકાળવશં્રેળણ ભાટે જરુયી 
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૦૨  

કેલને્ડર કોલમ 
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

04/02/2017 નિળાર  ટેસ્ટ પરુ્ણ થયેા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજિ 

11/02/2017 નિળાર  બાસભા બાસભાનુાં આયોજિ  

25/02/2017 નિળાર  ટેસ્ટ પરુ્ણ થયેા અભ્યાસક્ર્મમાાંથી ટેસ્ટનુાં આયોજિ 

   અનકુુલતા મજૂબ પયણટિ આયોજિ / સ્થલ મૂાકાત  

   www.edushareworld.in 

 

ફેબ્રઆુરી– ૨૦૧૭  
રનળ સોમ માંગલ બધુ ગરુૂ શકુ્ર નિ 

   

1 
Regular 

Class 

2 
Regular 

Class 

3 
Regular 

Class 

4 
મલુ્યાંકન  

ટેસ્ટ  

5 
Holiday 

Sunday 

6 
Regular 

Class 

7 
Regular 

Class 

8 
Regular 

Class 

9 
Regular 

Class 

10 
Regular 

Class 

11 
બાસભા    

12 
Holiday 

Sunday 

13  
Regular 

Class 

14  
Regular 

Class 

15  
Regular 

Class 

16  
Regular 

Class 

17  
Regular 

Class 

18  
Regular 

Class 

19 
Holiday 

Sunday 

20 
Regular 

Class 

21 
Regular 

Class 

22 
Regular 

Class 

23  
Regular 

Class 

24 
મહા 

નળરાત્રી  

25  
મલુ્યાંકન  

ટેસ્ટ  

26 
Holiday 

Sunday 

27  
Regular 

Class 

28 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ પેબ્રઆુયી કલ્ના ચાલરા ૧૫ પેબ્રઆુયી ગેરીલરમ 
૨ પેબ્રઆુયી યાજકુભાયી અમતૃ કોય ૧૬ પેબ્રઆુયી દાદાવાશફે પાકે 

૩ પેબ્રઆુયી યઘયુાભ યાજન ૧૭ પેબ્રઆુયી યાણી ગાઈદદનલ્ય ૂ

૪ પેબ્રઆુયી દંિત બીભવેન જી ૧૮ પેબ્રઆુયી યાભકૃષ્ણ યભશંવ 

૫ પેબ્રઆુયી જુથથકા યમ ૧૯ પેબ્રઆુયી છત્રથત થળલાજી 

૬ પેબ્રઆુયી ખાન અબ્દુર ગપાયખાન ૨૦ પેબ્રઆુયી અરુણાચર પ્રદેળ અને થભઝયભ યાજ્મ 
સ્થાના દદલવ 

૭ પેબ્રઆુયી ભન્ભથનાથ ગપુ્ત ૨૧ પેબ્રઆુયી આંતયયાષ્રીમ ભાતબૃાા દદલવ  

૮ પેબ્રઆુયી િૉ.ઝાકીય હુવૈન ૨૨ પેબ્રઆુયી ઈન્દુરાર માલિક 

૯ પેબ્રઆુયી ફાફા આમ્ટે ૨૩ પેબ્રઆુયી અમતૃરાર નાગય 

૧૦ પેબ્રઆુયી દદલ્રી બાયતની યાજધાની ૨૪ પેબ્રઆુયી ઇબ્ન ફતતુા 

૧૧ પેબ્રઆુયી થતરકા ભાઝંી ૨૫ પેબ્રઆુયી અભયનાથ ઝા 

૧૨ પેબ્રઆુયી સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતી ૨૬ પેબ્રઆુયી થલનામક દાભદય વાલયકય 

૧૩ પેબ્રઆુયી થલશ્વ યેદિમ દદલવ ૨૭ પેબ્રઆુયી ગણેળ લાસદેુલ ભાલરકંય 

૧૪ પેબ્રઆુયી થલદ્યાથનલાવ થભશ્ર ૨૮ પેબ્રઆુયી યાષ્રીમ થલિાન દદન 
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૦૧ પેબ્રઆુયી કલ્ના ચાલરા 
 
                      બાયતના પ્રથભ ભહશરા અલકાળમાત્રી કલ્ના  

ચાલરાન જન્ભ ૧૭ ભાચચ,૧૯૬૨ ના યજ શહયમાણાના કનાચરભાાં  

થમ શત. તેઓ એક બાયતીમ-અભેહયકન અલકાળમાત્રી શતા. 
તેભણે કનાચરની ટાગય બ્લરક ળાાભાાં ભાધ્મમભક મળક્ષણ ણૂચ  

કયયું અને ઈ.વ.૧૯૮૨ ભાાં ચાંદીગઢ ાંજાફ ઈજનેયી કૉરેજ ખાતે   

એયનહટકર એન્ીમનમહયિંગ હડગ્રી ભેલી. ઈ.વ.૧૯૮૮ ભાાં કરયેડ  

યયમનલમવિટીભાાં ડક્ટય ઓપ હપરવપીની હડગ્રી પ્રાપ્ત કયી.ત્માયફાદ તેભણે નાવા એમ્વ 
વાંળધન કેન્ર ય કાભ કયલાનયાં ળરૂ કયયું. જમાાં તેભણે લહટિકર રઘય ટેકઓપ અને રેનન્ડિંગ 
ખ્માર ય CFD વાંળધન કયયું. 
                ઈ.વ.૧૯૯૪ ભાાં કલ્ના ચાલરાની અંતહયક્ષમાત્રી તયીકે વાંદગી કયલાભાાં આલી 
અને ઈ.વ.૧૯૯૫ ભાાં નાવાના અલકાળમાત્રી કવચ જડામા શતા.તેભનયાં પ્રથભ મભળન ૧૯ 
નલમે્ફયથી ૦૫ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૯૭ સયધી એવટીએવ ૮૭ ય પ્રાઈભ યફહટક આભચ ઓયેટય 
તયીકે પયજ ફજાલી. ૦૬ અલકાળમાત્રી વાથ ેસ્ેવળટર કરાંબફમા એવટીએવ-૮૭ ભાાં 
ફ્રાઈટ ઉડાન બયી. કલ્ના ચાલરા અને વશ બાયતીમ અંતહયક્ષમાત્રી તેના પ્રથભ 
અલકાળ મભળનભાાં ચાલરાએ થૃ્લીની ૨૫૨ ભ્રભણકક્ષાભાાં ૧૦.૪ કયડ ભાઈરની મયવાપયી 
કયી અને ૩૭૨ કરાક કયતાાં લધય અલકાળભાાં યહ્યા શતા. 
                 દકલ્ના ચાલરાની હરતીમ અને અંમતભ ઉડાન ૧૬ જાન્યયઆયી,૨૦૦૩ ના યજ 
કરાંબફમા સ્ેળળટરથી આયાંબ થઈ શતી.૦૧ પેબ્રયઆયી,૨૦૦૩ ના હદલવે ળટર 
દયઘચટનાગ્રસ્ત થઈ જલાને કાયણે કલ્ના ચાલરા વહશત ૦૬ અંતહયક્ષમાત્રીઓ મતૃ્યય ામ્મા. 
કલ્ના ચાલરાને ભયણયાાંત યયસ્કાયભાાં કોંગ્રેળનર અલકાળ વમ્ભાન,નાવા અલકાળ 
ઉડાન દક,નાવા મલમળષ્ટ વેલા દક લગેયે યયસ્કાય એનામત કયલાભાાં આલરે છે.  
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૦૨ પેબ્રઆુયી  યાજકુભાયી અમતૃ કોય 
 
             બાયતના પ્રખ્માત ગાાંધીલાદી, સ્લતાંત્રતા વેનાની  

અને એક વાભાજજક કામચકતાચ યાજકયભાયી અમતૃ કોયન જન્ભ  

૦૨ પેબ્રયઆયી,૧૮૮૯ ભાાં ઉત્તયપ્રદેળના રખનોભાાં થમ શત.  

તેભણે  ઈંગ્રેડભાાં  મળક્ષણ  ણૂચ કયયું.  ગારકૃષ્ણ ગખરેના  

વાંકચભાાં આલતાાં જ તેઓ વાભાજજક અને યાજકીમ ક્ષેત્રે વહિમ  

યીતે બાગ રેલા રાગ્મા. એલાભાાં યાજકયભાયી કોયન વાંકચ ભશાત્ભા  

ગાાંધીી વાથ ેથમ. ભશાત્ભા ગાાંધીીના વબચલ તયીકે તેભણે ૧૬ લચ સયધી કામચ વાંબાળયયાં.  

ઈ.વ.૧૯૩૦ ભાાં દાાંડી માત્રાની ળરૂઆત થઈ ત્માયે યાજકયભાયી કોય ણ માત્રાભાાં જડામા 
શતા અને જેરની વજા ણ બગલી શતી. આઝાદી ભાટે ીલન ન્મછાલય કયનાય 
યાજકયભાયી ગોયને અનેક આંદરન દયમ્માન જેરની વજા અંગ્રેજએ પટકાયી શતી. 
યાજકયભાયી કોય પ્રથભ ભહશરા શતા કે જેભને કેનન્રમ ભાંત્રી ફનલાની તાક ભી શતી. 
તેઓની  ાંહડત જલાશયરાર નશરેયનાાં નેતતૃ્લભાાં ભાંત્રીભાંડભાાં મનભણયાંક થઈ શતી. ‘અબખર 
બાયતીમ આયયમલિજ્ઞાન વાંસ્થા’ ની સ્થાનાભાાં તેભની મયખ્મ ભમૂભકા યશરેી છે.ઈ.વ.૧૯૫૦ ભાાં 
મલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન (WHO)  ના અધ્મક્ષ તયીકે યાજકયભાયીની મનભણયાંક કયલાભાાં આલી. 
                           યાજકયભાયી કોય એ ભહશરાઓ ભાટે ઈ.વ.૧૯૨૭ ભાાં અબખર બાયતીમ ભહશરા 
વાંભેરનની સ્થાના કયી. આ ઉયાાંત તેભની ‘ઓર ઈનન્ડમા વયભેન્વ એજયયકેળન પાંડ 
એવમવએળન’ ભાાં અધ્મક્ષ તયીકે કામચબાય વાંબાળમ અને નલી હદલ્રીભાાં ‘રેડી ઈયલીન 
કૉરેજ’ ના કામચકાયી વમભમતના વદસ્મ ફનાલલાભાાં આવ્મા શતા. ૦૨ ઓક્ટફય,૧૯૬૪ ભાાં 
યાજકયભાયી અમતૃ કોયનયાં દેશાલવાન થયયાં શત યાં.  
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૦૩ પેબ્રઆુયી  યઘયુાભ યાજન 
 
                      બાયતીમ હયઝલચ ફેંકના લૂચ (૨૩ ભાાં ) ગલનચય  

શ્રી   યઘયયાભ  યાજનન  જન્ભ  ૦૩ પેબ્રયઆયી, ૧૯૬૪ ના  યજ  

બારભાાં  થમ  શત.  પ્રાયાંબબક મળક્ષણ  શ્રીરાંકા, ઇન્ડનેમળમા  

અને ફેલ્લ્જમભભાાં ણૂચ કયયું.  ઈ.વ.૧૯૭૪ ભાાં બાયત યત પમાું  

ફાદ હદલ્રીભાાં  મળક્ષણ ભેવ્યયાં. ઈ.વ.૧૯૮૫ ભાાં તેભણે હદલ્રીના  

આઇઆઇટીભાાં ઈરેક્રીકર એન્ીનીમયીંગભાાં સ્નાતક કયયું. યઘયયાભ  

યાજનને આઇઆઇટી હદલ્રી દ્વાયા ફેસ્ટ ઓરયાઉન્ડ અબચલભેન્ટન ગલ્ડ ભેડર આલાભાાં 
આવ્મ. ત્માફાદ આઇઆઇએભ અભદાલાદ ખાતે લાબણજમ વ્મલસ્થા મલમ ય સ્ટ 
ગેજયયએળન કયયું. ઈ.વ.૧૯૯૧ ભાાં ફેંહકિંગ મલમ ય ી.એચ.ડી ની હડગ્રી પ્રાપ્ત કયી. 
               ઈ.વ.૨૦૦૩ ભાાં વોથી નાની ઉંભયના આમથિક વરાશકાય અને ળધ મનદેળક 
તયીકે આઈએભએપભાાં યઘયયાભ યાજનની મનભણયાંક કયલાભાાં આલી. ઈ.વ.૨૦૦૮ ભાાં લૂચ 
લડાપ્રધાન ભનભશનમવિંશના આમથિક વરાશકાય તયીકે તેભની મનભણયાંક કયલાભાાં આલી શતી.  
૦૪ વપ્ટેમ્ફય, ૨૦૧૩ ભાાં ડી.સયલફાયાલની વેલામનવમૃત્ત ફાદ યઘયયાભ યાજને બાયતીમ હયઝલચ 
ફેંકના ગલનચય તયીકે દ ગ્રશણ કયયું. યઘયયાભ યાજનને ‘ભધ્મભલગચના વ્મક્ક્ત’ તયીકે 
ઓખલાભાાં આલતાાં શતા. યઘયયાભ યાજનને લચ ૨૦૧૧ ભાાં નાસ્કભ દ્વાયા ‘ગ્રફર 
ઇનન્ડમન ઓપ ધ મય’, લચ ૨૦૧૨ ભાાં ઇન્પમવવ દ્વાયા આમથિક મલજ્ઞાનનયાં વમ્ભાન અને લચ 
૨૦૧૩ ભાાં નાણાકીમ અથચળાસ્ત્ર ભાટે વેન્ટય ઓપ પામનાક્ન્વમર સ્ટડીઝ,ડ્યાંઝ ફેંક વમ્ભાન 
યયસ્કાય ભેરા છે. 
              યઘયયાભ યાજનના કામચકા ણૂચ થમા ફાદ ૦૫ વપ્ટેમ્ફય,૨૦૧૬ થી હયઝલચ 
ફેંક ઓપ ઇનન્ડમાના નલા ગલનચય તયીકે ઉજિત ટેરની મનભણયાંક કયલાભાાં આલી છે.  
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૦૪ પેબ્રઆુયી  ડંિત બીભવેન જી 
 
        ળાસ્ત્રીમ વાંગીતના ભશાન ગામક કરાકાય ાંહડત બીભવેન  

જીન  જન્ભ ૦૪ પેબ્રયઆયી, ૧૯૨૨ ના યજ કણાચટકના ગડગ  

ગાભભાાં  થમ શત.   બીભવેન જમાયે પ્રાથમભક ળાાએ જતા  

ત્માયે તે ભાગચભાાં ગ્રાભપનની  એક દય કાન આલતી. તે દય કાનભાાં  

ગ્રાશકને ગીત  વાંબાલલાભાાં આલતાાં  અને બીભવેન ત્માાં ગીત  

વાાંબલા  ઊબા યશી જતા.  થડા  હદલવ ફાદ એક વભાયશભાાં  

વલાઈ ગાંધલચને વાાંબળમા. ભાત્ર અબગમાય લચની લમે બીભવેનના ભનભાાં તેભને ગયરૂ 
ફનાલલાની ઈચ્છા પ્રગટ થઈ.  

            વાંગીત ળીખલાની તારાલરેી જાગતા તેઓ ઘયત્માગ કયી ગ્લાબરમય શોંચ્મા 
ત્માાં કયલલ્રબ વાંગીત વાંભેરનભાાં મલનામકયાલ ગાંધલચ વાથ ેમયરાકાત થઈ. મલનામકયાલને 
તેભના ગયરૂ ભાની તેઓ તેભના ભાગચદળચન શઠે વાંગીત મળક્ષણ ભેલલા રાગ્મા. 
ઈ.વ.૧૯૪૧ ભાાં બીભવેન એ ૧૯ લચની લમે સ્ટેજ ય પ્રથભલાય ગીત ગાયયાં. ત્માયફાદ 
તેભણે અનેક બજન અને ગીત હશિંદી,કન્નડ અને ભયાઠી બાાભાાં ગામા છે. ાંહડત બીભવેન 
જીને ‘મભરે સયય ભેયા ત યમ્શાયા’ ભાટે માદ કયલાભાાં આલ ેછે. 
            ઈ.વ.૧૯૭૨ ‘દ્મશ્રી’, કરાક્ષેત્રે ઈ.વ.૧૯૮૫ ભાાં ‘દ્મભૂણ’ અને ઈ.વ.૧૯૯૯ 
ભાાં ‘દ્મમલભૂણ’ યયસ્કાય ઉયાાંત દેળનયાં વલોચ્ચ નાગહયક વમ્ભાન ‘બાયત યત્ન’ યયસ્કાય 
આી વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા શતા. બીભવેન જી હરતીમ ળાસ્ત્રીમ ગામક છે કે જેભને 
‘બાયત યત્ન’ આલાભાાં આવ્મ છે. ળાસ્ત્રીમ વાંગીતભાાં ભશત્લણૂચ મગદાન આનાય ભશાન 
ગામક કરાકાય ાંહડત બીભવેન જીનયાં મનધન ૨૪ જાન્યયઆયી,૨૦૧૧ ના યજ થયયાં શત યાં.  
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૦૫ પેબ્રઆુયી  જુથથકા યમ 
      

      બાયતીમ બજન ગામમકા જય મથકા યમન  

જન્ભ  ૨૦ એમપ્રર, ૧૯૨૦  ના યજ  ફાંગાનાાં  

શાલડા   જજલ્રાના  આભતા ગાભભાાં થમ શત.  

તેભને ભીયાના ભધયય બજન ભાટે ‘આધયમનક ભીયા’  

તયીકે ઓખલાભાાં આલતાાં શતા.૧૨ લચની લમે  

તેભણે તાન આલ્ફભ યેકડચ કમો શત. ઈ.વ.૧૯૪૦ થી ઈ.વ.૧૯૫૦ ભાાં 
દેળના પ્રમવદ્ધ ગામક કરાકાય ૈકીના એક શતા.  

           ઈ.વ.૧૯૭૨ ભાાં વ ાંગીતક્ષેત્રે ઉત્કૃષ્ટ કામચ ફદર ‘દ્મશ્રી’ 
યયસ્કાયથી વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા.  ૧૫ ઓગસ્ટ,૧૯૪૭ ભાાં બાયતના 
પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મ હદલવ ય ાંહડત જલાશયરાર નશરેયએ ઝાંડા પયકાલલાની 
વાથે જય મથકા યમને યેહડમ ય ગાલાની મલનાંતી કયલાભાાં આલી શતી. 
તેભના પ્રમવદ્ધ ગીતભાાં ઘ ૂાંઘટ કે ટ ખર,કન્શૈમા ે તન ભન,ગ ઘ ૂાંઘરયાં 
ફાાંધ ભીયા નાચી લગેયેન વભાલેળ થામ છે. ૯૩ લચની લમે ૦૫ 
પેબ્રયઆયી,૨૦૧૪ ના યજ જય મથકા યમનયાં અલવાન થયયાં શત યાં. 
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૦૬ પેબ્રઆુયી  ખાન અબ્દુર ગપાયખાન 
 
                 આઝાદીની ચલભાાં વયશદના ગાાંધી તયીકે  

ઓખાતા  ખાન  અલદયર  ગપાયખાનન  જન્ભ ૬  પેબ્રયઆયી,  

૧૮૯૦ ના યજ ઉતભજાઈ, બાયત (આઝાદી શરેા) થમ શત. 
 ખાન અલદયર  ગપાયખાન  ભશાન યાજકીમનેતા  શતા કે જેભણે  

બાયતના સ્લતાંત્રતાની રડતભાાં બાગ રીધ અને તેભના કામચ અને  

મનષ્ઠાને કાયણે તેઓ ‘વયશદના ગાાંધી’, ‘ફાચા ખાન’, ફાદળાશ ખાન’  

ના નાભથી ઓખાતા. વયશદ ાય આજે ણ રક સ્લતાંત્રતા ભાટે વાંઘચ કયનાય ‘વીભાાંત 
ગાાંધી’ નાભથી પ્રખ્માત ખાન અલદયર ગપાયખાન પ્રાયાંબથી જ તેઓ અંગ્રેજ મલરયદ્ધ શતા.  
યરેટ એક્ટ મલરયદ્ધ ઈ.વ.૧૯૧૯ ભાાં થમેર આંદરનભાાં અલદયર ગપાયખાનની મયરાકાત 
ભશાત્ભા ગાાંધીી વાથ ેમયરાકાત થઈ અને તેઓએ યાજકાયણભાાં પ્રલળે ભેવ્મ. આંદરન 
દયમ્માન તેભની અંગ્રેજએ ધયકડ કયી ત્રણ લચની ધયકડ કયી. જેરભાાંથી મયક્ત થતાાં જ 
તેભણે ઠાણને યાષ્રીમ આંદરનભાાં જડાલા આહ્વાન કયયું અને ‘ખયદાઈ બખદભતગાય’ 
નાભની વાંસ્થાની સ્થાના કયી અને આંદરનને લધય વહિમ કયયું. અલદયર ગપાયખાને 
ઠાણને ‘અહશિંવા’ ન ાઠ બણાવ્મા શતા.  ઈ.વ.૧૯૩૦ ભાાં વત્માગ્રશ આંદરનભાાં બાગ 
રેલાને કાયણે પયી જેરની વજા પટકાયલાભાાં આલી. હશન્દય -મયક્સ્રભ એકતાને જરૂયી વભી 
ગયજયાતની જેરભાાં ગીતા અને કયયાનના અભ્માવ કયાલલા લગચ ચાલય કમાચ શતા. ઈ.વ. 
૧૯૩૦ ભાાં ગાાંધી-ઈયલીન વભજૂતી ફાદ અલદયર ગપાયખાનને મયક્ત કયલાભાાં આવ્મા અને 
તેઓ વાભાજજક કામોભાાં જડાઈ ગમાાં.તેભન વાંસ્ભયણ ગ્રાંથ ‘ભામ રાઈપ એન્ડ સ્રગર’ 
ઈ.વ.૧૯૬૯ ભાાં પ્રકામળત થમ. 
                 અલદયર ગપાયખાનને ઈ.વ.૧૯૮૭ ભાાં બાયત વયકાય તયપથી બાયતન 
વલોચ્ચ નાગહયક વમ્ભાન ‘બાયત યત્ન’ થી વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા. ૨૦ 
જાન્યયઆયી,૧૯૮૮ ના યજ તેભનયાં મનધન થયયાં. 
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૦૭ પેબ્રઆુયી  ભન્ભથનાથ ગપુ્ત 
       
 

           બાયતના સ્લતાંત્રતા આંદરનના એક  

મયખ્મ  પ્રમયખ  કાાંમતકાયી  અને  પ્રમવદ્ધ  રેખક  

ભન્ભથનાથ ગયપ્તન જન્ભ ૦૭ પેબ્રયઆયી,૧૯૦૮ ના  

યજ લાયાણવીભાાં થમ શત. પ્રાયાંબબક મળક્ષણ નેાભાાં   

ણૂચ કમાચ ફાદ ભાત્ર ૧૩ લચની લમે તેઓ સ્લતાંત્રતા આંદરનભાાં બાગ 
રેલા રાગ્મા. તેઓ હશન્દય સ્તાન હયબ્લરકન એવમવએળનના વહિમ વભ્મ 
યહ્યા શતા. ૧૭ લચની લમે તેઓ ઈ.વ.૧૯૨૫ ભાાં ‘કાકયી કાાંડ’ ભાાં બાગ 
રીધ. રેન યકીને બિહટળ વયકાયન ખજાન લ ૂાંટી રીધ જેભાાં ૧૦ રક 
વાભેર શતા. ‘કાકયી કાાંડ’ ન કેવ ચાલ્મ અને ૧૪ લચની જેરની વજા 
પટકાયલાભાાં આલી. 
            ભન્ભથનાથ ગયપ્ત એ જેરભાાં અનેક યસ્તકનયાં રેખન કયયું જેભાાં 
મયખ્મ ‘બાયતીમ િાાંમતકાયી આંદરનન ઈમતશાવ’, ‘િા ાંમતયયગન અનયબલ’, 
‘ચ ાંરળેખય આઝાદ’, ‘મલજમમાત્રા’, ‘કથાકાય પ્રેભચાંદ’ લગેયે યચનાઓ છે. 
પ્રમવદ્ધ િાાંમતકાયી અને મવદ્ધશસ્ત રેખક ભન્ભથનાથ ગયપ્તનયાં મનધન ૨૬ 
ઓક્ટફય,૨૦૦૦ ના યજ થયયાં શત યાં. 
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૦૮ પેબ્રઆુયી  િૉ.ઝાકીય હવૈુન 
 

       બાયતના લૂચ યાષ્રમત ડૉ.ઝાકીય હયવૈનન  

જન્ભ ૦૮ પેબ્રયઆયી, ૧૮૯૭ ના યજ શૈદયાફાદભાાં  

થમ શત.  પ્રાયાંબબક અભ્માવ ણૂચ કયી અથચળાસ્ત્ર  

મલમભાાં ી.એચ.ડી કયલા તેઓ જભચનીના ફબરિન  

યયમનલમવિટી  ખાતે ગમા.  બાયત યત પમાું ફાદ  

ડૉ.ઝાકીય હયવૈન અરીગઢ મયક્સ્રભ યયમનલમવિટીના કયરમત તયીકે યહ્યા અને 
તેભની અધ્મક્ષતાભાાં મળક્ષણ મલબાગની યચના કયલાભાાં આલી. 
આંતયયાષ્રીમ મળક્ષણ વેલા અને કેનન્રમ ભાધ્મમભક મળક્ષણ ફડચભાાં જડામા. 
ઈ.વ.૧૯૬૨ ભાાં તેઓ બાયતના યાષ્રમત ફન્માાં. 
             ડૉ.ઝાકીય હયવૈન યાષ્રમત ફનનાય પ્રથભ મયક્સ્રભ શતા. 
ભશાત્ભા ગાાંધીીનાાં મનભાંત્રણથી તેઓ પ્રાથમભક મળક્ષણના યાષ્રીમ 
આમગના અધ્મક્ષ ફન્માાં જેની સ્થાના ઈ.વ.૧૯૩૭ ભાાં ળાા ભાટે 
ગાાંધીલાદી અભ્માવિભની યચના કયલા ભાટે થઈ શતી. ડૉ.ઝાકીય હયવૈન 
ઈ.વ.૧૯૫૬-’૫૮ ભાાં વ ાંય યક્ત યાષ્ર મળક્ષણ,મલજ્ઞાન અને વાંસ્કૃમતની કામચકાયી 
વમભમતભાાં યહ્યા શતા.ઈ.વ.૧૯૫૭ ભાાં તેભને બફશાયના યાજમાર તયીકે 
મનભણયાંક કયલાભાાં આલી અને ઈ.વ.૧૯૬૨ ભાાં તેઓ બાયતના ઉયાષ્રમત 
ફન્માાં. બાયત વયકાય દ્વાયા ડૉ.ઝાકીય હયવૈનને ઈ.વ.૧૯૫૪ ભાાં દ્મભૂણ 
અને ઈ.વ.૧૯૬૩ ભાાં ‘બાયતયત્ન’ યયસ્કાયથી વમ્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા. 
૦૩ ભ,ે૧૯૬૯ ના યજ ડૉ.ઝાકીય હયવૈનનયાં દેશાલવાન થયયાં. 
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૦૯ પેબ્રઆુયી  ફાફા આમ્ટે 
 

              ભશાન વભાજવેલક ફાફા આમ્ટેન જન્ભ ૨૪  
હડવેમ્ફય, ૧૯૧૪ ના યજ ભશાયાષ્રભાાં વમધૃ્ધ હયલાયભાાં   
થમ શત.  ફાફા આમ્ટેનયાં  ફાણનયાં નાભ ‘ફાબય’ શત યાં.  
દયેક   પ્રત્મે  વભાન  વ્મલશાય  અને  વેલાની  બાલના  

ફાણથી શતી. ફાફા આમ્ટેએ એભ.એ, એર.એર.ફી  
સયધી અભ્માવ કમો શત. ગયીફ રકની ભદદ કયલા તેભને  
લકીરાત છડી વેલા કયલા રાગ્મા. સ્લતાંત્રતા આંદરનભાાં ણ તેઓ જડામા શતા.        
            ઈ.વ.૧૯૪૨ ભાાં બાયત છડ આંદરન દયમ્માન તેભને જેરની વજા થઈ 
શતી. ફાફા આમ્ટેએ સયખવમદૃ્ધદ્ધ બયયું ીલનળૈરીન ત્માગ કયી ગયીફની અને ફીભાય 
રકની વેલા કયલાનાાં શતે યથી ‘આનાંદલન’ નાભની વાંસ્થાની સ્થાના કયી. 
ઈ.વ.૧૯૫૧ ભાાં ‘આનાંદલન’ વાંસ્થાનયાં યીસ્રેળન થયયાં. ફાફા આમ્ટેના પ્રમત્નથી ફે 
શક્સ્ટર, ળાા અને એક અનાથાશ્રભનયાં મનભાચણ થયયાં. અંધ રક ભાટે ળાા 
ફનાલાભાાં આલી. ફાફા આમ્ટેએ યાષ્રીમ એકતા ભાટે ઈ.વ.૧૯૮૫ ભાાં કાશ્ભીય થી 
કન્માકયભાયી સયધી અને ઈ.વ.૧૯૮૮ ભાાં આવાભ થી ગયજયાત સયધી ફે લાય બાયત 
છડ આંદરન કયયું. ફાફા આમ્ટેને વભાજવેલાના ઉત્કૃષ્ટ કામચ ફદર ઈ.વ.૧૯૭૧ ભાાં 
દ્મશ્રી, ઈ.વ.૧૯૭૮ ભાાં યાષ્રીમભૂણ, ઈ.વ.૧૯૮૩ ભાાં અભેહયકાન ડેમભમન ડટ્ટન 
યયસ્કાય, ઈ.વ.૧૯૮૫ ભાાં યેભન ભેગ્વવે યયસ્કાય, ઈ.વ.૧૯૮૬ ભાાં દ્મ મલભૂણ 
ઉયાાંત ૦૭ યયસ્કાય આલાભાાં આવ્મા છે.  
             ભશાન વભાજવેલક ફાફા આમ્ટેનયાં ીલન ધૂવીની ભાપક સયલાવ 
આી યહ્યાં છે. ૦૯ પેબ્રયઆયી,૨૦૦૮ ના યજ ફાફા આમ્ટે એ કામભને ભાટે આંખ 
ભીંચી દીધી. 
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૧૦ પેબ્રઆુયી  ડદલ્રી બાયતની યાજધાની 
                   

          હદલ્રીને બાયતની યાજધાની તયીકે ૧૦  

પેબ્રયઆયી, ૧૯૩૧ ના યજ જાશયે કયલાભાાં આવ્યયાં. 
હદલ્રી વોથી લધય લસ્તી ગીચતાલાા યાજમભાાં  

પ્રથભ  છે. વોથી  લધય  વાક્ષયતાલાા યાજમભાાં  

૫૬.૩૪ ટકા વાથે ાાંચભાાં િભે છે. ૧૨ હડવેમ્ફય, 
૧૯૧૧ ના યજ હદલ્રીભાાં રડચ શાહડિંગ હરમતમના ળાવનભાાં દયફાયનયાં 
આમજન થયયાં શત યાં. જેભાાં ફ ાંગરાના મલબાજનને યદ કયલાની વાથે 
બાયતની યાજધાની કરકત્તાથી હદલ્રી સ્થાનાાંતહયત કયલાની જાશયેાત 
થઈ. હડવેમ્ફય ૧૯૧૧ ભાાં થમેરી જાશયેાતને અનયવ ાંધાને ઈ.વ.૧૯૧૨ ભાાં 
હદલ્રી બાયતની યાજધાની ફની. ઈ.વ.૧૯૫૬ ભાાં હદલ્રીને કેન્રળામવત 
પ્રદેળન દયજ્જ ભળમ. ઈ.વ.૧૯૯૧ ભાાં ૬૯ ભાાં ફ ાંધાયણીમ સયધાયા દ્વાયા 
હદલ્રીને યાષ્રીમ યાજધાની ક્ષેત્ર ફનાલલાભાાં આલી અને કેન્રળામવત 
પ્રદેળ ભાટે મલધાનવબાની યચના થઈ. હદલ્રીને યેરીઓના નગય તયીકે 
ઓખલાભાાં આલે છે. બાયતન વોથી ઊંચ કયત યફમભનાય હદલ્રીભાાં 
આલેર છે. વોથી ભટી જાભા ભક્સ્જદ હદલ્રીભાાં આલેરી છે. બાયતભાાં 
પ્રથભ દૂયદળચન કેન્રની સ્થાના હદલ્રી ખાતે થઈ શતી. લચ ૨૦૧૫ ભાાં 
હદલ્રી ઈ-યેળનકાડચ ળરૂ કયનારયાં દેળનયાં પ્રથભ યાજમ ફન્યયાં તેભજ દેળનયાં 
વોપ્રથભ કેયવીનમયક્ત યાજમ હદલ્રી છે.  
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૧૧ પેબ્રઆુયી  થતરકા ભાઝંી 
                    
          બાયતીમ સ્લાધીનતા વાંગ્રાભ દયમ્માન  

પ્રથભ  ળશીદ થનાય મતરકા  ભાાંઝીન  જન્ભ ૧૧  

પેબ્રયઆયી, ૧૭૫૦ ન યજ બફશાયના સયરતાનગાંજભાાં  

થમ શત.  મતરકા ભાાંઝીને  ‘જાફયા શાડી’  તયીકે  

ઓખલાભાાં આલતાાં શતા. મતરકા ભાાંઝી નાનણથી જ  

જ ાંગરી શયઓન મળકાય કયતાાં શતા.ગયીફ આહદલાવીઓની જભીન ય 
અમધકાય જભાલલા અંગે્રજ અત્માચાય કયતાાં શતા. મતરકા ભાાંઝીએ 
‘ફનૈચાયીજય’ સ્થેથી અંગે્રજ મલરયદ્ધ આંદરન ળરૂ કયયું. અંગે્રજ અમધકાયી 
ક્રીલ રેન્ડની શત્મા કયલા ફદર મતરકા ભાાંઝીની ધયકડ કયલાભાાં 
આલી. 
                લીય મતરકા ભાાંઝી અન ેતભેની વનેાએ લચતીમ 
મલસ્તાયભાાં છુીને અંગે્રજ વાભે રડલાનયાં ળરૂ કયયું. મતરકા ભાાંઝીના 
નેતતૃ્લભાાં તેભના વૈમનકએ વાંથારના આહદલાવીઓએ અંગે્રજ વાભે રડાઈ 
કયી અને અંતે મતરકા ભાાંઝીની ધયકડ કયલાભાાં આલી. ઈ.વ.૧૭૮૫ ભાાં 
એક વકૃ્ષભાાં ફાાંધીને મતરકા ભાાંઝીને પાાંવી આલાભાાં આલી. મતરકા ભાાંઝી 
પ્રથભ વ્મક્ક્ત શતા કે જેભણે બાયતને ગયરાભીભાાંથી મયક્ત કયલા અંગે્રજ 
વાભે વોપ્રથભ રડાઈ કયી શતી.  આજે ણ આ લીય યરય મતરકા ભાાંઝીને 
બાયત ભાતાના અભય વતૂ તયીકે માદ કયલાભાાં આલે છે. 
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૧૨ પેબ્રઆુયી  સ્લાભી દમાનદં વયસ્લતી 
    
‘હય ાં ફાંધન છડાલલા આવ્મ છુાં.’ – સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતી  

 

“સ્ત્રીઓને મળબક્ષત કયલાથી અને સયવાંસ્કૃત ફનાલલાથી જ દેળની  

વાચી અને વાંણૂચ ઉન્નમત થઈ ળકળ.ે”” 
           હદવ્મ ચતેનાના સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીન જન્ભ ૧૨  

પેબ્રયઆયી,૧૮૨૪ ના યજ ભયફી જજલ્રાના ટાંકાયા ગાભે થમ શત.  

તેભનયાં મૂ નાભ મૂળાંકય શત યાં. મૂળાંકયે મળલના ભાંહદયે જઈને મનશ્ચમ કમો કે મમૂતિજૂા 
કયલી મનયથકચ છે. હયાં એન મલયધ કરયાં છુાં.ઈ.વ.૧૮૪૬ ભાાં ફશનેના મતૃ્યય ફાદ 
હકળયાલસ્થાભાાં વત્મની ખજભાાં ઘયેથી ભીકરી ગમા. દાંડી સ્લાભીએ તેભને દીક્ષા આી 
દમાનાંદ વયસ્લતી નાભ આપ્યયાં. દમાનાંદ વયસ્લતીએ એક લચભાાં ધભચળાસ્ત્રભાાં અધ્મન કયયું.  

ગયરયની ળધભાાં ગયજયાત છડીને કવી ચાલ્મા ગમા. ત્માાં મગાભ્માવ કમો. એના છી રઢ 
ભનફની વાથ ેહશભારમભાાં તસ્મા કયી. ૧૦-૧૨ લચની તસ્મા છી ભશમિ દમાનાંદ 
વયસ્લતી હદવ્મ ચેતનાના સ્લાભી ફની ગમા. હશિંદય  ઉદ્ધાય ભાટે એભણે કઠય હયશ્રભ કમો 
શત. તેભણે મયમતિયજાન મલયધ,મલધલા મલલાશ વભથચન, શહયજનને મજ્ઞલીત,શયફબરન 
મલયધ, બયયખા પ્રથાન મલયધ, યજ્ઞામતમ રગ્ન લગેયે અંગે નવયાં બચિંતન પ્રગટ કયયું. તેભણે 
બિહટળ ળાવન, ઇસ્રામભક-બિસ્તી ધભચવાાંસ્કૃમતક આિભણ અને હશિંદય  ધભચભાાં હયલતચનની આડે 
આલતાાં વાાંપ્રદામમકફ વાભે ભયચ ભાાંડય શત. 
                ૧૦, એમપ્રર ૧૮૭૫ ભાાં મયાંફઈભાાં ‘આમચવભાજ’ ની સ્થાના કયી શતી. 
સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીની પ્રમયખ યચનાભાાં વત્માથચપ્રકાળ, ાખાંડ અખાંડ,લદે બાસ્મ 
ભમૂભકા, ઋગ્લદે બાષ્મ,ાંચભશામજ્ઞ મલમધ લગેયે છે.ભશાન વભાજસયધાયક સ્લાભી દમાનાંદ 
વયસ્લતીનયાં મનધન ૩૦ ઓક્ટફય,૧૮૮૩ ના યજ અજભેયભાાં થયયાં શત યાં. 
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૧૩ પેબ્રઆુયી  થલશ્વ યેડિમ ડદલવ 
                    

         વભગ્ર મલશ્વભાાં ૧૩ પેબ્રયઆયીએ મલશ્વ યેહડમ  

હદલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. લચ ૨૦૧૨  

ભાાં વોપ્રથભલાય વભગ્ર મલશ્વભાાં યેહડમ હદલવની  

ઉજલણી  કયલાભાાં આલી શતી. મળક્ષણના પ્રચાય,  

અબબવ્મક્ક્તની  સ્લતાંત્રતાની  યેહડમની ભમૂભકાને  

યેખાાંહકત કયલા ભાટે વાંય યક્ત યાષ્રએ ળૈક્ષબણક, વાાંસ્કૃમતક અને લૈજ્ઞામનક 
વાંગઠન એ પ્રથભ લાય ‘યેહડમ હદલવ’ ઉજલલાભાાં આવ્મ. ૧૩ પેબ્રયઆયી, 
૧૯૪૬ ભાાં ય ય.એન.ઓ એટરે કે વ ાંય યક્ત યાષ્ર વાંઘ દ્વાયા સ્લમાં યેહડમ 
પ્રવાયણની ળરૂઆત કયી શતી. 
        યેહડમ હદલવની ઉજલણી કયલાન શતે ય મલશ્વના મયખ્મ યેહડમ 
પ્રવાયક, સ્થામનક યેહડમ સ્ટેળન અને વભગ્ર દય મનમાના યેહડમ શ્રતાઓને 
એક ભાંચ ય રાલલાન છે. યેહડમ મલશ્વનયાં વોથી વસ્ત યાં ભીહડમા વાધન છે. 
દય મનમાના કઈણ ખણૂાભાાં જઈને યેહડમ વાાંબી ળકામ છે. જે રક કે 
જેભને લાાંચતા-રખતાાં નથી આલડત યાં તેઓ યેહડમ દ્વાયા દય મનમાની વભગ્ર 
ભાહશતી ભેલી ળકે છે.  આતકારીન હયક્સ્થમતઓભાાં યેહડમ વાંકચ 
વાધનની ભમૂભકા મનબાલે છે અને રકને વાલધાન અને વતકચ કયે છે. 
કઇણ કયદયતી આમત્તઓભાાં યેહડમ ખફૂ ભશત્લણૂચ ભમૂભકા મનબાલે 
છે.રયવ દેળ એ આજથી ૮૦ લચ શરેા યેહડમ પ્રવાયણ ળરૂ કયયું શત યાં. 
 
 

* * * 

22 PRERNA PATHEY FEBRUARY



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૧૪ પેબ્રઆુયી  થલદ્યાથનલાવ થભશ્ર 
 

               હશન્દીના પ્રમવદ્ધ વાહશત્મકાય, વપ વાંાદક અને  

વાંસ્કૃતના  પ્રકાાંડ  મલદ્વાન અને બાામલદ  મલદ્યામનલાવ મભશ્રન  

જન્ભ ૨૮ જાન્યયઆયી,૧૯૨૬ ના યજ ઉત્તયપ્રદેળનાાં ગયખયયભાાં  

થમ શત.  ઈ.વ. ૧૯૪૫ ભાાં અલ્શાફાદ  યયમનલમવિટીભાાં સ્નાતક  

ણૂચ કયયું તેભજ  ડક્ટયેટની  દલી ભેવ્મા ફાદ તેભણે અનેક  

લો સયધી આગ્રા,ગયખયય,કેરીપનીમા અને લમળિંગ્ટન યયમનલમવિટીભાાં  

અધ્માક તયીકે કામચ કયયું અને કાળી મલદ્યાીઠના કયરમત યશી ચકૂ્યા શતા.  

              મલદ્યામનલાવ મભશ્રએ રબરત મનફાંધ રેખનકામચની ળરૂઆત ઈ.વ.૧૯૫૬ ભાાં 
કયી શતી. તેભનયાં પ્રથભ મનફાંધ વાંગ્રશ ઈ.વ.૧૯૭૬ ભાાં ‘મછતલન કી છાાંશ’ પ્રકામળત કયલાભાાં 
આવ્યયાં. હશન્દી વાહશત્મ ક્ષેત્રે રબરત મનફાંધની મલદ્યાની ળરૂઆત પ્રતા નાયામણ મભશ્ર અને 
ફારકૃષ્ણ બટ્ટ એ કયી શતી. રબરત મનફાંધની મલદ્યાના રકમપ્રમ નાભભાાં શજાયી પ્રવાદ 
હરલદેી, મલદ્યામનલાવ મભશ્ર અને કયફેયનાથ યામ નાભ પ્રમવદ્ધ છે.  મલદ્યામનલાવ મભશ્ર એ 
વાહશત્મના વલાચમધક ભશત્લણૂચ બાગ રબરત મનફાંધ છે. તેભના રબરત મનફાંધ વાંગ્રશની 
વાંખ્મા રગબગ ૨૫ થી લધય છે. રકવાંસ્કૃમત અને રકભાનવ તેભના રબરત મનફાંધ અબબન્ન 
અંગ છે. મયખ્મ રબરત મનફાંધ વાંગ્રશભાાં ‘યાધા ભાધલ યાંગ યાંગી’, ‘ભેયે યાભ કા મયકયટ બીગ 
યશા શૈ’, ‘ત યભ ચાંદન શભ ાની’, ‘ભશાબાયતન કાવ્માથચ લગેયે છે.  

             મલદ્યામનલાવ મભશ્રએ ઈ.વ.૧૯૯૪ ની ૩૦ નલમે્ફય અને ૦૧ હડવેમ્ફયે 
આકાળલાણીની યાજેન્રપ્રવાદ સ્ભાયક પ્રલચનભાાભાાં ‘વાધયભન’ અને ‘રકભત’ ય 
પ્રલચન આપ્યયાં શત યાં. થડાાં લો સયધી મલદ્યામનલાવ મભશ્ર એ ‘નલબાયત ટાઈમ્વ’ ભાાં વાંાદક 
તયીકે કામચ કયયું શત યાં. બાયત વયકાયે તેભને ‘દ્મશ્રી’ અને ‘દ્મભૂણ’ યયસ્કાય આી 
વમ્ભાન કયયું. આ ઉયાાંત ‘બાયતીમ જ્ઞાનીઠ’, ‘મમૂતિદેલી યયસ્કાય’ અને કે.કે.બફયરા 
પાઉન્ડેળનના ‘ળાંકય વમ્ભાન’ થી નલાજલાભાાં આવ્મા શતા. ૧૪ પેબ્રયઆયી,૨૦૦૫ ના યજ 
ભાગચ અકસ્ભાતને કાયણે મલદ્યામનલાવ મભશ્રનયાં દેશાલવાન થયયાં.  
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૧૫ પેબ્રઆુયી  ગેરીલરમ 
          

              ભશાન ખગળાસ્ત્રી ગેરીબરમન જન્ભ  

૧૫  પેબ્રયઆયી, ૧૫૬૪  ભાાં  થમ શત.  તેઓ  એક  

ઈટાબરમન બોમતકળાસ્ત્રી, ગબણતળાસ્ત્રી, ખગળાસ્ત્રી,  

અને તત્લબચિંતક શતા. તેભણ ેલૈજ્ઞામનક િાાંમતભાાં ભટબાગ 

 બજવ્મ શત.તેભણ ેટેરીસ્કભાાં સ યધાયા કમાચ અને તેના  
દ્વાયા ખગીમ અલરકન કયીકયમનકનીઝભને વભથચન આપ્યયાં. તેભણ ે
ઓલઝલેળનર એસ્રનભીભાાં કયેરાાં પ્રદાનભાાં શયિની કાઓની યનષ્ટ, ગયરયના 
ચાય ભટા ઉગ્રશની ળધ અને સમૂચકરાંકના અલરકન અને મલશ્રેણન 
વભાલેળ થામ છે. 
                    ગેરીબરમને ‘પાધય ઓપ ભડચન ઓલઝલેળનર એસ્રનભી’, ‘પાધય 
ઓપ ભડચન હપબઝક્વ’, ‘પાધય ઓપ વામન્વ અને ‘પાધય ઓપ ભડચન વામન્વ’ 
કશલેામ છે. તેભણ ેશકામાંત્રભાાં સ યધાયા કમાચ અને અન્મ કેટરાાંક માંત્રની ળધ 
કયી. ગેરીબરમએ તાન ક્ષ યજૂ કયત યાં યસ્તક ‘ ડામરગ કન્વમનિંગ ધ ટય 
ચીપ લલ્ડચ મવસ્ટભ’ રખ્યયાં. વભમ ભાલા ભાટે ઘહડમાભાાં રરકન જે ઉમગ 
કયલાભાાં આવ્મ તે તેભણ ેકયેરા પ્રમગનયાં જ પ્રદાન શત યાં. ગેરીબરમનયાં 
દેશમલરમ ૦૮ જાન્યયઆયી,૧૬૪૨ ના યજ થયયાં શત યાં. 
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૧૬ પેબ્રઆુયી  દાદાવાશફે પાકે 
                    

        હપલ્ભમનભાચતા, મનદેળક અને રખેક દાદાવાશફે  

પાકેન જન્ભ ૩૦ એમપ્રર, ૧૮૭૦ના યજ ભશાયાષ્રના  
નામવકભાાં   થમ  શત.  દાદાવાશફે  પાકે  બાયતીમ  

હપલ્ભજગતના મતાભશ છે. તેભનયાં રૂયાં નાભ ધયન્દીયાજ  
ગમલિંદપાકે શત યાં. તેભણ ેપ્રાયાંબબક મળક્ષણ મયાંફઈભાાં ણૂચ  
કયયું અને લડદયાભાાં કરામળક્ષણ ભે;ભેવ્યયાં. થડાાં વભમ તેભણ ેબાયતીમ 
યયાતત્લ વલેક્ષણ મલબાગભાાં કામચ કયયું અને તેભણ ેતાનયાં મપ્રન્ટીંગ પ્રેવ ખલ્યયાં. 
મકૂહપલ્ભના એ જભાનાભાાં ઈવા ભવીશાના ીલન ય એક હપલ્ભ જયયાં. 
દાદાવાશફે પાકે એ હપલ્ભ જઈ તેભને ણ દેળના ભશાયરયના ીલન ય 
હપલ્ભ ફનાલલા નક્કી કયયું. હપલ્ભ મનભાચણ કયલાનાાં શતે યથી તેઓ રાંડન ફ ેભાવ 
યશી હપલ્ભ ફનાલલા અંગે ભાહશતગાય થમા અને હપલ્ભમનભાચણ વાભાન રઈ 
બાયત યત પમાું અને ઈ.વ.૧૯૧૨ ભાાં દાદયભાાં ‘પાકે હપલ્ભ’ નાભથી તાની 
હપલ્ભ કાંની સ્થાી. 
                    ૨૦ લચભાાં તેભણ ે૯૫ હપલ્ભ અને ૨૬ રઘયહપલ્ભ ફનાલી.  યાજા 
શહયશ્ચાંર હપલ્ભની વપતા ફાદ દાદાવાશફે પાકે એ હશન્દય સ્તાન હપલ્ભ કાંનીની 
સ્થાના કયી. દાદાવાશફે પાકેના ૧૦૦ ભી જન્ભજમાંમત મનમભત્ત ેદાદાવાશફે 
પાકે યયસ્કાય આલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી. દાદાવાશફે પાકે એલડચ 
હપલ્ભજગતન વોથી ભટ યયસ્કાય ગણલાભાાં આલે છે જે આીલન મગદાન 
ભાટે બાયતની કેન્ર વયકાયને આલાભાાં આલે છે. દાદાવાશફે પાકેનયાં અલવાન 
૦૬ પેબ્રયઆયી, ૧૯૪૪ ભાાં થયયાં શત યાં. 
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૧૭ પેબ્રઆુયી  યાણી ગાઈડદનલ્ય ૂ

 
                          

                નાગારેન્ડના ઝાાંવીની યાણી તયીકે પ્રમવદ્ધ યાણી  

ગાઈહદનલ્યનૂ જન્ભ ૨૬ જાન્યયઆયી,૧૯૧૫ ના યજ ભબણયયભાાં  

થમ શત. જેઓ  બાયતના  પ્રમવદ્ધ ભહશરા િાાંમતકાયીઓ ૈકીના  

એક શતા.તેભણે દેળને આઝાદી અાલલા નાગારેન્ડભાાં િાાંમતકાયી  

આંદરન  ળરૂ કમાચ.  ૧૩ લચની લમે  તેઓ  નેતા  જાદનાગના  

વાંકચભાાં આવ્મા. જાદનાગ અંગ્રેજ વાભે આંદરન ચરાલી યહ્યા શતા. જાદનાગને 
અંગ્રેજએ પાાંવીની વજા આી અને ગાઈહદનલ્યએૂ આંદરનને વાચી હદળાભાાં આગ 
લધાયયું.  

                       યાણી ગાઈહદનલ્ય ૂદ્વાયા ચારતા આંદરન મનષ્પ કયલા અંગ્રેજએ અનેક 
ગાભડાભાાં આગ ચાાંી.  વળસ્ત્ર નાગા જામતના રકનયાં વાંગઠન યાણી ગાઈહદનલ્યનૂા 
નેતતૃ્લભાાં ચાય શજાયનયાં થઈ ગયયાં. ૧૭ એમપ્રર,૧૯૩૨ ના યજ અંગ્રેજની વેનાએ અચાનક 
યાણી ગાઈહદનલ્યનૂા વાંગઠન ય આિભણ કયયું અને યાણી ગાઈહદનલ્યનૂી ધયકડ કયી 
જેરની વજા આલાભાાં આલી.  ચોદ લચ સયધી તેભણે જેરભાાં વજા બગલી.  ઈ.વ.૧૯૩૭ 
ભાાં ાંહડત જલાશયરાર નશરેયએ આવાભ પ્રલાવે જતા યાણી ગાઈહદનલ્યનૂી લીયતાન 
હયચમ થતાાં જ તેભણે યાણી ગાઈહદનલ્યનેૂ ‘નાગાઓની યાણી’ ની ઉભા આી. 
જલાશયરાર નશરેયએ યાણી ગાઈહદનલ્યનૂી જેરની વજાભાાંથી મયક્ત કયાલલા અનેક પ્રમાવ 
કમાચ.  

                       યાણી ગાઈહદનલ્યનેૂ ઈ.વ.૧૯૪૭ ભાાં બાયત દેળ સ્લતાંત્ર થતાાં જ તેઓ જેરની 
ફશાય આવ્મા. સ્લતાંત્રતા આંદરનભાાં વાશવણૂચ મગદાન આલા ફદર લડાપ્રધાન 
તયપથી તામ્રત્ર અને યાષ્રમત તયપથી ‘દ્મભૂણ’ યયસ્કાય આી વમ્ભાન કયલાભાાં 
આવ્યયાં. યાણી ગાઈહદનલ્યનૂયાં મનધન ૧૭ પેબ્રયઆયી,૧૯૯૩ ના યજ થયયાં શત યાં.  
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૧૮ પેબ્રઆુયી  યાભકષૃ્ણ યભશંવ 
 

              ભાનલતાના યજાયી યાભકૃષ્ણ યભશાંવન  
જન્ભ ૧૮ પેબ્રયઆયી,૧૮૩૬ ના યજ મશ્ચભ ફાંગાનાાં  
હયગરી  જજલ્રાના   કાભાયયકયય  ગાભભાાં  થમ  શત. 
તેભનયાં નાભ ગદાધય શત યાં. યાભકૃષ્ણ યભશાંવ બાયતીમ  
યશસ્મલાદી, અને ‘અદ્વતૈ લેદાાંત’ ના તત્લજ્ઞાનના મળક્ષક  
શતા.  ભટા થઈ કઈના ભાગચદળચન કે ળાસ્ત્રના અભ્માવ લગય જ ભા 
જગદાંફાની કઠય ઉાવના કયી તે યાભકૃષ્ણ યભશાંવ ફન્મા.ઈશ્વયની પ્રાપ્પ્ત 
ભાટે કઠય વાધના અને બક્ક્તનયાં ીલન ફતાવ્યયાં. ગશૃત્માગ કયી વત્તય લચની 
લમે કરકત્તા ગમા. દબક્ષણશે્વય ખાતે યાણી યાવભબણએ ફાંધાલેરા મલળા 
કારીભાંહદયના યજાયી તયીકે વાંદગી થઇ. 
 

       સ્લાભી મલલેકાનાંદના ગયરૂ યાભકૃષ્ણ યભશાંવને પ્રશ્ન છૂય શત કે ‘ 
તભે ઈશ્વયને જમા છે ?’ તેલા પ્રશ્નન ગ ગ જલાફ આલાને ફદર ે
યાભકૃષ્ણ યભશાંવે કહ્યાં, ‘શા,જમા છે, તને જવયાં છુાં એ યીતે જમા છે.’  એકાદ 
ભાવ ફાદ સ્લાભી મલલેકાનાંદ દબક્ષણશે્વય ગમા ત્માયે યાભકૃષ્ણ યભશાંવે તેભને 
ાવે ફવેાડયા અને એભની છાતી ય તાન જભણ ગ મકૂી દીધ. 
અંગયઠાના સ્ળચ વાથે જ સ્લાભી મલલેકાનાંદને અલનલા અનયબલ થલા રાગ્મા. 
ત્માગ તેભજ વેલાનાાં ઉચ્ચ આદળો અનયવાય તેભના ીલનને ફદલ્યયાં. ૧૫ 
ઓગસ્ટ,૧૮૮૬ ના યજ યાભકૃષ્ણ યભશાંવે ભશાપ્રમાણ કયયું. 
 
 

* * * 

27 PRERNA PATHEY FEBRUARY



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૧૯ પેબ્રઆુયી  છત્રથત થળલાજી 
            

      બાયતીમ ઇમતશાવનયાં એક અલણચનીમ ાત્ર, લીય,  
ધામભિક અને ઉદાય હ્રદમના મલયર વ્મક્ક્તત્લ એલા છત્રમત  
મળલાીન   જન્ભ ૧૯  પેબ્રયઆયી, ૧૬૩૦ ભા  ભશાયાષ્રના  

મળલનેયીભાાં થમ શત. મળલાી ભશાયાજનયાં ફાણ તેભના  
મતા તયપથી ખફૂ ઉેબક્ષત અને મતયસ્કૃત યહ્યાં શત યાં. જે વભમે  
મળલાી ભશાયાજ તાના મતાથી દૂય શતાાં તે વભમે તેભના દાદા કોંડદેલી 
ીજાફાઈની ભદદ આવ્માાં તેભણે ીજાફાઈની વાથે ફામળલાીને અથાગ સ્નેશ 
આપ્મ અને વાથે વાથે ઘડેવલાયી, બારાપેંક, ટ્ટાફાી, તરલાયફાી, સ્લધભચ અને 
સ્ત્રી વન્ભાન પ્રત્મેન આદય,  નેતતૃ્લ, યાજનીમત, ળોમચ અને શયયલીયતાના વલે ગયણ 
વાથેની મળક્ષા આી.  
                      મળલાીએ ણૂેની જાગીયની આવાવ લવતા ભાલા જામતના રકને 
વાંગહઠત કયી યયદ્ધની તારીભ આી. ભાત્ર ૧૯ લચની લમે મળલાીએ ભગર વૈન્મ 
અને ળશનેળાશ ઔયાંગઝેફની ઊંઘ શયાભ કયી ઈ.વ.૧૬૪૪ ની આવાવ તેભણે 
ભગર ાવે યશરે અનેક હકલ્રાઓ ીતી રીધા. ઈ.વ.૧૬૭૪ ભા છઠી જૂને 
યામગઢભાાં મળલાી ભશાયાજન યાજમાબબેક થમ ત્માયે પ્રજાએ તેભને અનેક રકના 
ભસ્તક ય છત્ર ફનીને યશરેા ‘છત્રમત મળલાી’ ને નાભે ઈમતશાવભાાં પ્રમવદ્ધ થમા. 
તેભને આઠ યાણીઓ શતી. તેભણે તાના યાજમકા દયમ્માન જભીનદાયી પ્રથા દૂય 
કયી અને મલમલધ યાજમને તાના અંકયળભાાં રીધા.મળલાી ભશાયાજે અનેક હકલ્રાઓ 
ીતેરા યાંત ય વહ્યારી લચતભાાભાાં આલેર ભશડ યામયી શાડને મળલાી ભશાયાજે 
ઈ.વ.૧૬૭૪ ભા તાની યાજધાની અને કભચભભૂી ફનાલી. ઈ.વ.૧૬૮૦ ભા તેઓ ૫૦ 
લચની ઉંભયે દેલરક ામ્મા. 
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૨૦ પેબ્રઆુયી  અરુણાચર પ્રદેળ અને થભઝયભ યાજ્મ સ્થાના ડદલવ 
                           
               અરયણાચર પ્રદેળ બાયતનયાં એક લૂોત્તય યાજમ છે.  

અરયણાચરન અથચ હશન્દીભાાં ઉગતા સમૂચન લચત એલ થામ છે.  

અરયણાચર પ્રદેળ બાયતનયાં એક અબબન્ન યાજમ છે. યાંત ય ચીનના  

એક  બાગ  દબક્ષણ  મતફેટ ય  તેન  અમધકાય છે.  અરયણાચર  

પ્રદેળની  મયખ્મ  બાા  હશન્દી  અને  અવમભમા  છે.  અરયણાચર  

પ્રદેળને  ઈ.વ.૧૯૬૨  શરેા  લૂોત્તય વીભાાંત એજન્વીના નાભે  

ઓખલાભાાં આલતયાં શત યાં. યાજમની મશ્ચભ,ઉત્તય અને લૂચ હદળાએ અનયિભે ભતૂાન, 
મતફેટ,ચીન અને મ્માનભાય દેળની વયશદ રાગે છે.  ૨૦ પેબ્રયઆયી,૧૯૮૭ ના યજ 
અરયણાચર પ્રદેળને ણૂચ ૨૪ ભા યાજમન દયજ્જ ભળમ. બાયતના વોથી ઓછી લસ્તી 
ધયાલતા યાજમભાાં અરયણાચર પ્રદેળ ત્રીજા સ્થાને છે. બાયતભાાં વોથી ઓછી વાક્ષયતા 
ધયાલતા યાજમભાાં અરયણાચર પ્રદેળ ફીજા સ્થાને છે.યાજમના ભશત્લના તશલેાયભાાં અદીવ 
રક દ્વાયા ઉજલાત ભમન અને વલયાંગ તશલેાય છે.  

                    વેલન મવસ્ટવચ ૈકીનયાં એક યાજમ એટરે મભઝયભ. મભઝયભ બાયતનયાં લૂોત્તય 
યાજમ છે. મભઝયભની લૂચ અને દબક્ષણ હદળાએ મ્માનભાય તથા મશ્ચભ હદળાએ ફાાંગ્રાદેળ, 
મશ્ચભ-ઉત્તય હદળાએ મત્રયયા, ઉત્તય હદળાએ આવાભ તથા ઈળાન હદળાએ ભબણયય આલલેયાં 
છે. ૨૦ પેબ્રયઆયી,૧૯૮૭ ભાાં આ બાયતનયાં યાજમ ફન્યયાં શત યાં. ઈ.વ. ૧૯૭૨ ભાાં કેન્રળામવત 
પ્રદેળ ફન્યયાં તે શરેાાં સયધી મભઝયભ આવાભન એક જજલ્ર શત યાં. મભઝયભ બાયત દેળનયાં 
ફીજય ાં વોથી લધય વાક્ષયતા ધયાલત યાં યાજમ છે. કૃમ અશીંની મયખ્મ આમથિક પ્રવમૃત્ત છે. 
મભઝયભની લસ્તી મલમલધ વમશૂની ફનેરી છે. જેને વાભાન્મ યીતે મભઝ કશલેાભાાં આલ ેછે. 
સ્થામનક બાાભાાં જેન અથચ ઉયચ ભમૂભના મનલાવી એલ થામ છે.  
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૨૧ પેબ્રઆુયી  આંતયયાષ્રીમ ભાતબૃાા ડદલવ 
 

        ભાતબૃાાનયાં જતન કયલા ભાટે મલશ્વ કક્ષાએ પ્રમત  
લે ૨૧ ભી  પેબ્રયઆયીએ  મલશ્વ  ભાતબૃાા  હદલવ તયીકે  

ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે આજે મલશ્વ ભાતબૃાા હદલવ  
છે. બાા વાથેન આણ વાંફાંધ યસ્ય છે. ફાક વો  
પ્રથભ જે બાાભાાં ‘ભા’ ફરતા ળીખે ઈ બાા.  
એવયાં કશલેામ છે કે ભાતબૃાા એટરે ... ભા ન ખ.  
ભાતબૃાા હદલવની ઉજલણીન શતે ય જ મલમલધ વાંસ્કૃમતન અને મલમલધ બાાઓન 
સ્લીકાય છે. દયેક બાા વાથે એનયાં વાહશત્મ જડામેલયાં શમ છે અને એની વાથે એની 
વાંસ્કૃમત ણ. બાા ગભે તે પ્રાાંતની શમ ત ણ તાની ત ‘ભા’ જ યશળેે.   
 

ગયજયાતી બાાનયાં ગોયલ દળાચલતી શ્રી ઉભાળાંકય જી યબચત અભય યચના... 
 

જે જન્ભતાાં આમળ શભેચાંરની 
ાભી, મલયાગી જજનવાધયઓએ  
જેનાાં હશિંચળમા ભભતાથી ાયણા, 
યવપ્રબા બારણથઇ રશી જે  
નાચી અબાંગે નયમવિંશ-ભીયાાં  
અખા તણે નાદ ચડી ઉભાંગેઆયયષ્ભતી રાડરી પ્રેભબટ્ટની  
રઢામ ગલધચનથી ફની જે,  
અચેર કાન્તે, દરત યત્ર ે

તે ગયિયી ધન્મ ફની ઋત યાંબયા  
ગાાંધીમયખે મલશ્વભાાંગલ્મધાત્રી. 
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૨૨ ફેબ્રઆુરી  ઈન્દુા યાજ્ઞિક 
 
              
              ભશાગજુયાત આંદરનના પ્રણેતા  ઈન્ુૌ રાર માજ્ઞિકન  
જનભ  નડડમાદના નાગય કુટુુંફભાું ઇ.વ. ૧૮૯૨ ભાું થમ શત.  
૧૯૦૬ ભાું શાઈસ્કુરભાું અભ્માવ ણૂણ કયી ગજુયાત કૉરેજભાું  

પ્રલળે ભેવ્મ. ઈન્ુયરાર માજ્ઞિક ય અયવલિંદ ઘ અને એની  

ફેવેંટના વલચાયન પ્રબાલ ડય શત. તેભણે મુુંફઈભાું ળરૂ કયેર  
 ‘યગં ઈન્ન્િયા’  અન ે‘નવજીવન’ અન ે ‘સત્ય ’ ભાવવક  ગાુંધીજીને  
વોંી દીધા . ઈન્ુરાર માજ્ઞિકે  શભરૂર રીગ આંદરનભાું બાગ રીધ તેભજ ‘ગજુયાત 
યાજકીમ ડયદ’  ની સ્થાપ્ના કયી.   
                 આંદરનરુુ, ઇન્ુરાર માજ્ઞિક ભાટે લયામેલુું વલળેણ તેભના 
વ્મક્તતત્લને વોથી લધાયે ફુંધફેવત ુું છે. તાજેતયભાું મજામેરી ડદલ્શી વલધાનવબાની 
ચ ૂુંટણીભાું જ્માયે આંદરન-ધયણાુંલાા લગેયે ળાવનલાાન જ ુંગ જામ્મ શત ત્માયે 
ઇન્ુચાચાનુું સ્ભયણ તીવ્ર ફનયુું શત ુું , જેભણે આજીલન આંદરન કમાાં , કાભદાય અને 
ડકવાન ભાટે અડશિંવક રડત રડમા , સ્થાવત ડશત વાભે જરૂય ડમે 'મકુ્ક' ફતાવ્મ 
અને વાથે વાથે ચ ૂુંટણી જ ુંગ ણ જીતી ફતાવ્મા શતા. જ કે , પકીયી પ્રકૃવતના પાુંકડા 
યાજનેતાને ક્યાયે મ કઈ દ આડકિત કયી ળક્ુું નશત ુું. ભશાગજુયાત આંદરનના 
અગ્રણી તયીકે તેભણે ધાયુાં શત ત ગજુયાતના મખુ્મભુંત્રી દ સધુી શોંચતાું તેભને 
કદાચ કઈ યકી ળક્ુું ન શત, ણ તેભને કઈ દભાું નશીં, ભાત્ર પ્રજાના કલ્માણભાું 
યવ શત. ગજુયાતભાું ભશાત્ભા ગાુંધી અને વયદાય ટેર છી વોથી લધાયે 
રકચાશના ભેલનાયા ઇન્ુચાચાનુું ગજુયાતની જનતા ય કેટલુું ઋણ છે , એની 
આજની ેઢીને બાગ્મે જ કલ્ના શળે. આજે ૨૨ભી પેબ્રઆુયીના યજ ઇન્ુચાચાન 
જનભ ડદલવ છે ત્માયે તેભની લુંદના કયલાનુું કેભ ચકુામ ? 
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૨૩ ફેબ્રઆુરી  અમતૃા નાગર 
 

                   ડશનદી બાાના પ્રવવદ્ધ વાડશત્મકાય  

અમતૃરાર   નાગયન    જનભ  ઉત્તયપ્રદેળનાું  

ગકુરયુા ગાભભાું થમ શત. ભાધ્મવભક સધુી  

વળક્ષણ  ભેવ્મા ફાદ  તેઓ વાડશત્મ,  ઈવતશાવ, 
યુાણ, યુાતત્લ, વભાજળાસ્ત્ર, ભનવલિાન લગેયે  

બાાઓ તથા ડશિંદી,  ગજુયાતી, ભયાઠી, ફાુંગ્રા અને અંગે્રજી બાાઓભાું 
વાડશત્મ ક્ષેત્રે કામણ કયુાં છે.  ડડવેમ્ફય ૧૯૫૩ થી ભે ૧૯૫૬ સધુી 
આકાળલાણીભાું નાટયવનભાણતા તયીકે કામણ કયુાં.  

                        અમતૃરાર નાગય ડશનદી બાાના રકવપ્રમ કથાકાય શતા.  

તેભની યજ્ઞચત મખુ્મ યચનાઓભાું ’બુુંદ ઓય વમદુ્ર‘, ’અમતૃ ઓય વલ‘ 
જેલાું લતણભાન જીલન ય નાટક યચનાઓ છે. અમતૃરાર નાગયને ’બુુંદ 
ઓય વમદુ્ર‘ ય કાળી નાગયી પ્રચાડયણી વબાના ફટુક પ્રવાદ યુસ્કાય 
તેભજ ’સશુાગ કે નુયૂ‘ ય ઉત્તયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા ’પ્રેભચુંદ યુસ્કાય‘ 
અને ’અમતૃ ઓય વલ‘ યચના ભાટે વાડશત્મ અકાદભી યુસ્કાય આલાભાું 
આવ્મ. અમતૃરાર નાગયનુું વનધન ૨૩ પેબ્રઆુયી, ૧૯૯૦ ભાું થયુું શત ુું.  
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૨૪ ફેબ્રઆુરી  ઇબ્ન બતતુા 
 
       
      ઇબ્ન ફતતુા એક વલદ્વાન આડિકી માત્રી  

શતા જેમ્નન જનભ ૨૪ પેબ્રઆુયી, ૧૩૦૪ ના  

યજ આડિકાના ભયક્ક પ્રદેળના પ્રવવદ્ધ સ્થ  

તાુંજીમાયભાું થમ શત. ઇબ્ન ફતતુાનુું રુૂું નાભ  

મશુમ્ભદ જ્ઞફન અબ્્ુલ્રા ઇબ્ન ફતતુા શત ુું. જેઓ સરુતાન મશુમ્ભદ 
તગુરના યાજ્મકાભાું બાયત આવ્મા. સરુતાન મશુમ્ભદ એ તેભની 
ડદલ્રીના પ્રધાન કાઝી તયીકે વનયડુકત કયી. ઇબ્ન ફતતુાએ તેભની બાયત 
માત્રાનુું ફહમુલૂ્મ લણણન કયુાં છે.  

                    ઇબ્ન ફતતુાએ સરુતાન મશુમ્ભદ દ્વાયા યાજધાની ડદલ્રીથી 
રઈ દોરતાફાદ રેલાન વનણણમ એ અંગેન ઉલ્રેખ કમો છે. ઇબ્ન 
ફતતુાના ભ્રભણવતૃાુંતને ’તશુપતઅર નજજાય પી ગયામફ અર અભવાય 
વૌ અજામફ અર અપવાય‘ નુું નાભ આલાભાું આવ્યુું છે. ઇબ્ન ફતતુાનુું 
બાયત પ્રલાવભાું બાયતીમ ઈવતશાવની અત્મુંત ઉમગી વાભગ્રી ભી છે.  
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૨૫ ફેબ્રઆુરી  અમરનાથ ઝા 
 

 
 

     બાયતના પ્રવવદ્ધ વલદ્વાન વાડશત્મકાય અને  

વળક્ષણળાસ્ત્રી  અભયનાથ ઝા ન  જનભ   ૨૫  

પેબ્રઆુયી ૧૮૯૭ નાું  યજ જ્ઞફશાયના ભધફુની  

જજલ્રાના એક ગાભભાું થમ શત. અભયનાથ ઝાએ  

અરાશાફાદભાું વળક્ષણ ણૂણ કયી  અંગે્રજી વલમનાું અધ્માક તયીકે 
અરાશાફાદની કરેજભાું પયજ ફજાલી. યવુનલવવિડટભાું લાઈવ ચાનવેરય 
તયીકે પયજ ફજાલી. અનેક બાાનાું જાણકાય અભયનાથ ઝાને આગ્રા 
યવુનલવવિટીએ વનભાવનત કમાણ શતા. અભયનાથ ઝાએ અનેકલાય 
આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંગઠનભાું બાયતનુું પ્રવતવનવધત્લ કયુાં શત ુું. બાયત વયકાયે 
‘દ્મભૂણ’ આી તેભને વનભાવનત કયેર છે.  
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૨૬ ફેબ્રઆુરી  વવનાયક દામોદર સાવરકર 
 

                 સ્લાતુંત્ર્મલીય વાલયકય તયીકે ઓખાતા  

લીય  વાલયકયન    જનભ ૨૮  ભે,  ૧૮૮૩ ના   યજ  

નાવવકના બગયુ ગાભભાું થમ શત. લીય વાલયકયનુું  
રુૂું નાભ  વલનામક  દાભદય વાલયકય શત ુું.   અંગે્રજી  

વત્તા વલરુદ્ધ  બાયતની   સ્લતુંત્રતા ભાટે વુંઘણ કયનાય  
દાભદય વાલયકય લીય વાલયકય તયીકે જાણીતાું થમા.  
પ્રાયુંજ્ઞબક વળક્ષણ નાવવકભાું જ ણૂણ કમાણ ફાદ નુાભાું સ્નાતક ણૂણ કયુાં. 
ઈ.વ.૧૯૩૭ ભાું ’ડશન્ુ ભશાવબા‘ ન અધ્મક્ષ તયીકે ચ ૂુંટામા. ઈ.વ. ૧૯૪૦ અ 
નૂાભાું ’અજ્ઞબનલ બાયત‘ નાભની ક્ાુંવતકાયી વુંગઠનની સ્થાના કયી શતી. 
આઝાદી ભાટે કામણ કયનાય રક ભાટે તેભણ ેએક ગપુ્ત વવામટી ફનાલી જેનુું 
નાભ ’વભત્રભેરા‘ તયીકે જાણીત ુું શત ુું. 
                       લીય વાલયકય બાયતના પ્રથભ વ્મક્તત શતા કે જેભણ ેજ્ઞિડટળ 
વામ્રાજ્મના કેનદ્રભાું તેભના વલરુદ્ધ ક્ાુંવતકાયી આંદરનનુું વુંગઠન કયુાં શત ુું. 
ઈ.વ.૧૯૦૫ ભાું લીય વાલયકયે ફુંગબુંગ આંદરન ફાદ ઈ.વ.૧૯૦૬ ભાું 
’સ્લદેળી‘ ન નાય આપ્મ અને વલદેળી કડાુંની શી કયલાભાું આલી શતી. 
ણૂણ સ્લતુંત્રતાની ભાુંગ વોપ્રથભ લીય વાલયકયે કયી શતી.  લીય વાલયકયે 
અનેક ગ્રુંથની યચના કયી જેભાું ’બાયતીમ સ્લાતુંત્ર્મ યદુ્ધ‘, ’ભેયા આજીલન 
કાયાલાવ‘ ન વભાલેળ થામ છે. વાલયકય એક ભશાન વભાજસધુાયક શતા. ૨૬ 
પેબ્રઆુયી,૧૯૬૬ ભાું લીય વાલયકયનુું વનધન થયુું થયુું શત ુું. બયતવ વયકાયે 
તેભના વમ્ભાન ભાટે એક ટાર ડટડકટ ફશાય ાડી શતી.  
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૨૭ ફેબ્રઆુરી  ગણેશ વાસદેુવ માવકંર 
 

                 પ્રવવદ્ધ સ્લતુંત્રતા વેનાની અને બાયતની  
રકવબાના  પ્રથભ અધ્મક્ષ  ગણેળ લાસદેુલ ભાલરુંકયન  
જનભ  ૨૭  નલેમ્ફય, ૧૮૮૮ ના  યજ   લડદયાભાું  થમ  

શત. ગણેળ  લાસદેુલ  ભાલરુંકયને  ’દાદા વાશફે‘ નાભથી  

જાણીતાું છે.  પ્રાયુંજ્ઞબક વળક્ષણ  લડદયાભાું  ણૂણ  કયી  ઉચ્ચ  

વળક્ષણ ભાટે તેઓ અભદાલાદ આલી ફી.એ ની ડડગ્રી ભેલી  
કામદાળાસ્ત્રન અભ્માવ કયલા તેઓ મુુંફઈ યવુનલવવિટી ગમા. લકીરાત અભદાલાદથી 
ળરૂ કયી.લકીરાતની વાથવાથ ગણેળ લાસદેુલ ભાલરુંકય વાલણજવનક કામોભાું રાગી 
ગમા. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેર અને ભશાત્ભા ગાુંધીજીનાું વુંકણભાું આવ્મા. ગણેળ 
લાસદેુલ ભાલરુંકય લ ખેડા વત્માગ્રશભાું ભશત્લણૂણ મગદાન આપ્યુું.ઈ.વ.૧૯૨૨ ભાું 
અવશમગ આંદરનભાું જડાલા તેભણે લકીરાત છડી દીધી. આંદરન ણૂણ થમા 
ફાદ તેભણે પયી લકીરાત ળરૂ કયી અને ઈ.વ.૧૯૩૭ ભાું લકીરાત શુંભેળને ભાટે મકૂી 
દીધી.  

                         ુંઢયયુ વલસ્તાયભાું અનસુજુ્ઞચત જાવતના રક ભાટે ભુંડદય પ્રલેળ 
વત્માગ્રશના નેતા ગણેળ લાસદેુલ ભાલરુંકય જ શતા.ઈ.વ.૧૯૩૭ ભાું મુુંફઈ 
વલધાનવબાના વદસ્મ અને અધ્મક્ષ તયીકે ચ ૂુંટામા.સ્લતુંત્રતા ફાદ વલણવુંભવતથી 
તેભની વનભણુુંક રકવબાના અધ્મક્ષ તયીકે કયલાભાું આલી. ગણેળ લાસદેુલ 
ભાલરુંકય એ વામભન કવભળનન ફડશષ્ટ્કાય કયલા અભદાલાદભાું પ્રવતવનવધ તયીકે 
બાગ રીધ. તેઓ વુંવલધાન વબાના મખુ્મ વદસ્મ શતા. તેભણે ભયાઠી,ગજુયાતી અને 
અંગે્રજી બાાભાું અનેક ગ્રુંથનુું વનભાણણ કયુાં છે. ૨૭ પેબ્રઆુયી,૧૯૫૬ ના યજ 
ભશાનવલભવૂત ગણેળ લાસદેુલ ભાલરુંકયનુું દેશાલવાન થયુું, 
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૨૮ ફેબ્રઆુરી  રાષ્ટ્રીય વવિાન દદન 
 

                વય વી. લી. યાભનન જનભ બાયત દેળના દજ્ઞક્ષણ બાગભાું  
આલેરા   વતરુજ્ઞચયાલ્રી,  તાવભરનાડુ યાજ્મ ખાત ેડશિં્ુ, િાહ્મણ ડયલાયભાું  
થમ શત. એભની ભાતબૃાા તવભર છે.  ફાણભાું જ તેભના ડયલાયન ે

વલઝાગ,  આંધ્ર પ્રદેળ  ખાતે  યશલેા જલાનુું  થયુું.  તેઓના  વતાજી ગજ્ઞણત  
તથા બોવતકળાસ્ત્રના  વ્માખ્માતા શલાને કાયણે  યાભનજીને બણલાનુું મગ્મ  
લાતાલયણ ઘયભાું જ ભી ગયુું શત ુું. એભના બત્રીજા સિુભણ્મન ચુંદ્રળેખયને  

ણ  બોવતકળાસ્ત્રના  વલમભાું  નફેર  યુસ્કાય  ઇ. વ.  ૧૯૮૩ના લણભાું  
એનામત કયલાભાું આવ્યુું શત ુું. યાભનજી પ્રેવવડનવી કરેજ, ચેન્નાઇ ખાતે ઇ. વ. ૧૯૦૨ના લણભાું દાખર થમા , 
અને ઇ. વ. ૧૯૦૪ના લણભાું એભણે ફી.એવવી.ની દલી ભેલી. જેભાું એભણે પ્રથભ સ્થાને યશી સલુણણચુંદ્રક 
ણ જીત્મ શત. ઇ. વ. ૧૯૦૭ના લણભાું એભણે  એભ.એવવી.ની દલી અવ્લર સ્થાને યશી ૭૦%થી લધ ુ
ટકા વાથે ભેલી શતી. ત્માયફાદ એભણે આવવસ્ટનટ એકાઉનટનટ જનયર તયીકે ઇનડીમન પામનાનવ 
ડડાટણભેનટભાું કરકતા ખાતે તાની કાયડકદીની ળરૂઆત કયી. બાયત યત્ન વય ચુંનદ્રળેખય લેંકટ યાભન એક 
ભશાન બોવતક વલિાની શતા. વય વી. લી. યાભનન જનભ વતરુજ્ઞચયલ્રી , તવભરનાડુ ખાતે ડશિં્ુ ,િાભણ 
ડયલાયભાું થમ શત. એભની ભાતબૃાા તાવભર છે.તેઓના વતાજી ગજ્ઞણત તથા બોવતકળાસ્ત્રના વ્માખ્માતા 
શલાને કાયણે યાભનજીને બણલાનુું મગ્મ લાતાલયણ ઘયભાું જ ભી ગયુું શત ુું. 
                     યાભનજી પ્રેવવડનવી કરેજ , ચેન્નાઈ ખાતે ઇ. વ. ૧૯૦૨ના લણભાું દાખર થમા , અને ઇ. વ. 
૧૯૦૪ના લણભાું એભણે ફી.એવ.વી ની દલી ભેલી. જેભાું એભણે પ્રથભ સ્થાને યશી સલુણણચુંદ્રક ણ 
જીત્મ શત. ઇ. વ. ૧૯૦૭ના લણભાું એભણે એભ.એવ.વી ની દલી અવ્લર સ્થાને યશી ૭૦%થી લધ ુટકા 
વાથે ભેલી શતી. ત્માયફાદ એભણે આવવસ્ટનટ એકાઉનટનટ જનયર તયીકે ઇનડીમન પામનાનવ 
ડડાટણભેનટભાું કરકત્તા ખાતે તાની કાયડકદીની ળરૂઆત કયી. આજે છે ૨૮ભી પેબ્રઆુયી.આજે છે યાષ્ટ્રીમ 
વલિાન ડદલવ.બાયતના લૈિાવનક શ્રી ડૉ.ચુંદ્રળેખય લેંકટયાભને ઈ.વ.૧૯૨૮ભાું આજના ડદલવે પ્રકાળના 
યાલતણનની વલસ્ભમકાયક ઘટના વનશાી.વલિાનજગતભાું આ ઘટનાન પ્રબાલ એટર ફધ ડય કે વભગ્ર 
એવળમાભાુંથી બોવતકળાસ્ત્રભાું નફર ાડયતવક વો પ્રથભ તેભને એનામત થયુું શત ુું. વલિાનની આ સલુણણ 
ઘડીને જ્ઞફયદાલતાું ૨૮ભી પેબ્રઆુયી “યાષ્ટ્રીમ વલિાન ડદલવ ” તયીકે ઉજલામ છે.૨૮ભી પેબ્રઆુયીએ ડૉ.યાભને 
તેભની નફેર પ્રાઈઝ ભેલનાયી ળધ „યાભન ઇપેકટ ‟ન આવલષ્ટ્કાય કમોશત. પ્રકાળના ડકયણ કઈ યીતે 
કાભ કયે છે , તે વલળે તેભણે ઉંડુું વુંળધન કયુણ શત ુું , જે ાછથી બોવતક વલિાન જગતભાું „યાભન ઇપેકટ ‟ 

તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. 
 
 

* * * 
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સફલ કારકકર્દી તરફ ઉડાન..... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

પાયોટ : પ્રકાર અને બનળાની પ્રકિયા  
 ધોયણ ૧૨ વામન્વ છી ઓછાભાાં ઓછી ૩-૪ લષ તારીભ રેલી ડે.ામરોટ થલા 

ઇચ્છનાયન ાં ભેથ્વ અને ફપઝઝક્વ વાર ાં શોવ ાં જરૂયી છે. 
 બાયતભાાં ફેંગ્રોય, અભદાલાદ, ચાંદીગઢ લગેયે સ્થે ામરોટના તારીભ કેન્ર છે. 
 ામરોટ ૨ પ્રકાયના શોમ છે : (૧) કોભર્ળિમર અને (૨) પામટય. 
 જેભ-જેભ લો લીતે, અન બલ લધે, શલાઈ મ વાપયી ના કરાકો લધે તેભ-તેભ ામરોટન ાં 

ગ્રેડીંગ લધે છે. 
 આભ તો ામરોટ એટરે ર્લભાનના ડ્રાઈલય. યાંત   તેઓ એલા ડ્રાઈલય છે કે જેભનો ગાય 

ડ્રાઈલયો યાખતા રોકોના ગાય કયતાાંમ લધ  શોમ છે.યાંત   દયેક શલાઈ મ વાપયીની ળરૂઆતનો 
અંત સ ખદ જ શોમ એવ ાં કશી ન ળકામ.આ તો બાઈ ૧૦૦% વાશવન ાં કાભ છે. 
 

 ાંખીની જેભ ઉડલાન ાં કોને ન ગભે ? ભેઘધન ષ્મ અને લડરા જમાાં યસ્તો શોમ , લીજી જમાાં ર્વગ્નર 
શોમ , ને આખ ાં આકાળ ખારીખમ ્ડ્ ાં શોમ ... કેલી ભજા આલે !? ધયતીને આકાળભાાં યશી જોલા નો 
આનાંદ જ કાઇ જ દો છે . 

 ણ ામરોટ થવ ાં કામ વશલે ાં નથી . તેભાાં તન અને ભન ફાંને ય કડક ર્નમાંત્રણ જોઈએ . પ્રત્મેક 
ક્ષણે વજાગ યેવ ાં ડ ે. ઝડી અને વચોટ ર્નણષમ રેલા ડ ે. ૧-૨ નફશ ૧૦૦-૨૦૦ સ્લીચો શને્ડર 
કયલી ડ ેફગાવા ખાતા વામકર ચારે , પ્રેન નફશ ... 

 ોતાના જીલ કયતા જેને ેવેન્જય ના જીલ લશારા શોઈ તેનેજ ામરોટ ફનવ ાં જોઈએ . ામરોટે તો 
જરૂય ડ ેત્માયે ફઝરદાનની તૈમાયી યાખલી ડ ે. 

 અયે એભાાંમ પામટય પ્રેનના ામરોટ ફનવ ાં એ તો શીયા ચાલલા જેવ ાં છે . ત્માાં કેલ ઝનનૂ ન ચારે 
ખફૂ સ્સ્થયતાલૂષક ર્નણષમો રેલા ડ ે. દ ળભનની ર્ભવાઈર અને યડાય થી ફચતા યશીને ર્નર્િત 
જગ્માએ ફોમ્ફલાષ કયલી એ જેલા-તેલાન ાં કાભ નથી . 

 ખાનગી ામરોટના ગાય :(૧) નલા ામરોટ –ભફશને ૭૦ શજાય  (૨) થોડાાં લધ  અન બલી ામરોટ 
– ભફશને ૨ રાખ અને (૩) ર્વર્નમય કભાન્ડય ામરોટ – ભફશને ૫ રાખ (વયકાયી ામરોટ – ભફશને 
૪૦ શજાય. પ્રાઇલેટ જેટ ચરાલનાયના ગાયના આથીમ ઊંચા શોમ છે.) 

 ામરોટ ને ગાય ઉયાાંત યશવે  ાં, જભવ ાં, દલા લગેયે અન્મ ખચષ ણ કાંની યૂો ાડ ેછે. 
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અભ્માવક્રભ નોંધ 

ભાશ ે:  પેબ્રઆુયી                                                        ધોયણ: ૫ 
 

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

અભ્માવ 
નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૩    બાયતયત્ન: ડો. આંફેડકય    

૧૪    ઉડે યે ગરુાર   (ગીત)    

  મલૂ્મલાન બેટ     

  ચિત્રલણણન     

 

વિષય :   હહન્દી 
१४    हम भारत की शान है । (कविता)     

१३  खरगोश और हाथी     

  स्िच्छता       

     

 

વિષય :   ENGLISH 

5   Unit 5 : Helping Hands     

  MY VILLAGE     

 

વિષય :   ગણિત 

૧૩   અજ્ઞાત વખં્મા     

૧૨   નત્રકોણ     

 

વિષય :   સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૧૪    આણી િંામત     

૧૫   આનિ અને ફિાલ     
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યનુનટ ન.ં ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ 
પણૂણ ન થમેર 

અભ્માવ 
નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :    ગજુરાતી 
૧૬    ભાતહૃ્રદમ (વાશવકથા)    

૧૭    સગુધં કચ્છની... (ત્રરેખન)     

    વાિી નલદ્યા     

  ભાતપેૃ્રભ     

  લાતાણરેખન    

 
વિષય :   હહન્દી 

५     जय विज्ञान की     

६  न्याय     

  कहानी-ऱेखन       

 
વિષય :   ENGLISH 

4   Unit 4 : Will You Wake Up?      

  We Bow to Thank You      

  The Mango Tree     

  Gandhiji’s Humour     

 
વિષય :ગણિત 

૬   ગણુોિય અને પ્રભાણ     

૫   લતુણનો રયઘ અને ક્ષેત્રપ     

 

અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે:    પેબ્રઆુયી                                                       ધોયણ: ૬ 
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વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૬    શલા      

૭   ઊર્જણ     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૯    વમ્રાટ અળોક     

૧૦    આનિ અને વ્મલસ્થાન     

૧૧   શક અને પયજ     

 

વિષય : સસં્કૃત 

७     सुभावितानन      

८   जन्मददनोत्सिः       
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અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે: પેબ્રઆુયી                                                        ધોયણ: ૭ 

 

યનુનટ 
ન.ં 

ાઠ / કાવ્મ / યનુનટનુ ંનાભ પણૂણ ન થમેર અભ્માવ નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :  ગજુરાતી 
૧૮     જીલયાભ બટ્ટ  (નાટક)    

૧૯    વોના જેલી વલાય (પ્રકૃનતગીત)    

   પજૂ્મ ભોટા (જીલનિરયત્ર)    

  લાતાણ રેખન     

  અનરેુખન     

 
વિષય :   હહન્દી 

७    बढे कहानी      

६   मसु्कान के मोती ( चटुकुऱे)    

  एनतहाससक स्थऱ की मुऱाकात     

  कहानी-ऱेखन      

 
વિષય :    ENGLISH 

4   Q of Yesnoyesnoyesno      

  A Ball-game     

  Killer Plants      

  My Favourite Festival      
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વિષય :    ગણિત 

૫     ઘનપ     

૬  નત્રકોણની યિના     

 
વિષય :   વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૭  તત્ત્લ, વમંોજન અને નભશ્રણ     

૯  ઉષ્ભા અને તાભાન     

૧૦  શલાનુ ંપ્રદૂણ     

 
વિષય :  સામાજીક વિજ્ઞાન 

૯   બાયત: રોકજીલન     

૧૦    ર્જશયે નભરકત     

 

વિષય :  સસં્કૃત 

६   विज्ञानस्य चमत्काराः     
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અભ્માવક્રભ નોંધ 
ભાશ ે: પેબ્રઆુયી                                                        ધોયણ: ૮ 

 

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

નોંધ નળક્ષકની વશી 

વિષય :   ગજુરાતી 
૧૯   વાઢં નાથ્મો (નલરકથા-ખડં)    

૨૦    ફશનેનો ત્ર (ત્ર)    

૨૧     કભાડે િીતમાણ ભેં... (ગીત)    

  આલકાયો     

  ઘડતય (વોનેટ)      

 
વિષય :  હહન્દી 

६     तूफानों की और     

७     हार की जीत  (कहानी)     

  कहानी-ऱेखन      

  श्रम का महत्ि      

 
વિષય :   ENGLISH 

4   Tell Me Why?      

  Love Your Land     

  A Visit to a Market     

 
 

 
વિષય :   ગણિત 

૬   વભીકયણ     
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વિષય :  વિજ્ઞાન અને ટેક્નોોજી 

૭   અશ્મભફતણ     

૮    વૌય-ઉકયણો     

 
વિષય :   સામાજીક વિજ્ઞાન 

૧૦    ભશાત્ભાના ભાગણ ય : ૨      

૧૧    વયંકુ્ત યાષ્રો (ય.ુએન.)     

૧૨    આર્જદી અને ત્માય છી...     

 

વિષય : સસં્કૃત 

६     रमणीया नगरी       

७   सुभावितानन     
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 6 શલા 
1.દાથથનાું દશન ભાટે શલાભામ્નો કમો લાય  જરૂયી છે ? 
(A) ઑક્સવજન  (B) કાફથન ડમોસવાઇડ  (C) નાઇટ્રોજન  (D) હશલરમભ 
2.કાચના પ્મારાભાું ફયપ મકૂતાું પ્મારાની ફશાયની વાટી ઝાુંખી ફને છે તેન ું કાયણ શ ું ? 
(A) યજકણ  (B) ઑક્સવજન   (C) બેજ  (D) ઝાક 
3.દયેક વજીલન ું જીલન ટકાલી યાખલા શ્વાવોચ્છલાવ ભાટે શલાભાુંનો કમો લાય  જરૂયી છે ? 
(A) ઑક્સવજન  (B) નાઇટ્રોજન   (C) કાફથન ડમોસવાઇડ  (D) હશલરમભ 
4.શલાભાું યશરેો કમો લાય  ચનૂાના વનતમાથ ાણીન ેદૂવધય  ફનાલે છે ? 
(A) ઑક્સવજન  (B) કાફથન ડમોસવાઇડ  (C) હશલરમભ  (D) નાઇટ્રોજન 
5.શલા શ ું છે ? 
(A) વભશ્રણ  (B) ઑક્સવજન  (C) બેજ  (D) વુંમોજન 
6.શલાભાું વૌથી લધ  પ્રભાણ કમા લાય ન ું છે ? 
(A) ઑક્સવજન  (B) હશલરમભ  (C) નાઇટ્રોજન  (D) કાફથન ડમોસવાઇડ 
7.શલાભાું કેટરા પ્રભાણભાું ઑક્સવજન લાય  યશરેો છે ? 
(A) 21 ટકા  (B) 1 ટકા   (C) 0.78 ટકા  (D) 0.04 ટકા 
8.શલાભાું કેટરા પ્રભાણભાું કાફથન ડમોસવાઇડ લાય  યશરેો છે ? 
(A) 21 ટકા  (B) 0.78 ટકા  (C) 0.04 ટકા  (D) 1 ટકા 
9.શલાભાું યશરેી ાણીની ફાષ્ના જથ્થાન ેશ ું કશ ેછે ? 
(A) બેજ  (B) ઝાક  (C) હશભલાથ  (D) લયવાદ 
10.શલાભાું કેટરા પ્રભાણભાું નાઈટ્રોજન લાય  યશરેો છે ? 
(A) 21 ટકા  (B) 0.78 ટકા  (C) 1 ટકા   (D) 0.04 ટકા 
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ધોરણ: 6                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 7 ઊર્જથ 
1.દાથથની કામથ કયલાની ક્ષભતાને શ ું કશ ેછે ? 
(A) ઊર્જથ (B) ફ (C) તાકાત (D) ળક્સત 
2.અલકાળભાું છોડામેરા ઉગ્રશો ળભેાુંથી ઊર્જથ ભેલે છે ? 
(A) કોરવો (B) વોરય ફેટયી (C) ેટ્રોર (D) લન 
3.વૌથી અગત્મનો, અખટૂ અને મ ખ્મ સ્ત્રોત કમો છે ? 
(A) સમૂથ (B) કોરવો (C) ેટ્રોર (D) લન 
4.બીના કડાું સકૂલલા કઈ ઊર્જથનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) સમૂથ (B) લન (C) બેજ (D) કોરવો 
5.લનચક્કી ઊર્જથ ળભેાુંથી ભેલે છે ? 
(A) લન (B) વોરય વેર (C) ેટ્રોર (D) કોરવો 
6.લનસ્વત ોતાનો ખોયાક ફનાલલા કમા ઊર્જથસ્ત્રોતનો ઉમોગ કયે છે ? 
(A) લન (B) ાણી (C) રાકડ ું (D) સમૂથ 
7.ભન ષ્મ ઊર્જથ ળભેાુંથી ભેલે છે ? 
(A) ેટ્રોર (B) વેર (C) લન (D) ખોયાક 
8.જચક્કી ઊર્જથ ળભેાુંથી ભેલે છે ? 
(A) ાણી (B) વોરય વેર (C) ેટ્રોર (D) કોરવો 
9.ઊર્જથનો મ ખ્મ સ્ત્રોત કમો છે ? 
(A) સમૂથ (B) કોરવો (C) ેટ્રોર (D) લન 
10.સ્કૂટય કે ભોટયગાડી ઊર્જથ ળભેાુંથી ભેલે છે ? 
(A) શલા (B) ેટ્રોર (C) ખોયાક (D) કોરવો 
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ધોરણ: 6                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 9 વમ્રાટ અળોક 
1.ગજુયાતભાાં અળોકનો શળરારેખ ક્યા જજલ્રાભાાં આલેરો છે ? 
(A) અભયેરીભાાં(B) યાજકોટભાાં(C) જૂનાગઢભાાં(D) સયેુન્દ્રનગયભાાં 
2.ળક્તતળાી ભગધના વામ્રાજ્મનુાં શનભાાણ કોણે કયુું શત ુાં ? 
(A) વમ્રાટ અળોકે(B) ચાંરગપુ્ત ભૌમે(C) બફન્દ્દુવાય(D) શાલધાને 
3.દબિણ બાયતભાાં 1500 લા શરેાાં આંધ્રપ્રદેળભાાં કમા લાંળના યાજાઓનુાં ળાવન શત ુાં ? 
(A) લ્રલ, ચાલકુ્ય(B) ચૌર, ચેય(C) વાતલશન(D) ાાંડ્ય 
4.વમ્રાટ અળોકના તુ્રનુાં નાભ શુાં શત ુાં ? 
(A) બયત(B) જમશવિંશ(C) ભાનેન્દ્ર(D) ભશને્દ્ર 
5.ક્યા યદુ્ધભાાં શલજમ ભેવ્મા છી વમ્રાટ અળોકનુાં હ્રદમરયલતાન થયુાં ? 
(A) કૌળામ્ફીના(B) તિશળરાના(C) ઉજ્જૈનના(D) કબરિંગના 
6.ળકો છી કોનુાં ળાવન સ્થાયુાં ? 
(A) ચોરનુાં(B) લ્રલોનુાં(C) કુાણોનુાં(D) ચેયનુાં 
7.કબરિંગનુાં યાજ્મ શરેાાં ક્યા વામ્રાજ્મનો એક બાગ શત ુાં ? 
(A) કુળીનાયા(B) ભગધ(C) તિળીરા(D) કશરલસ્ત ુ
8.વમ્રાટ અળોકે કોના ઉદેળથી ફૌદ્ધ ધભા અંગીકાય કમો ? 
(A) ઉદી(B) ઉત્તાનાદ(C) ઉત્તભ(D) ઉગપુ્ત 
9.ભગધ વામ્રાજ્મની યાજધાની ક્યા સ્થે શતી ? 
(A) તિશળરા(B) ઉજ્જૈન (C) ાટબરતુ્ર(D) વાયનાથ 
10.હ્રદમરયલતાન થતાાં વમ્રાટ અળોક શુાં ફન્દ્મો ? 
(A) યાજા(B) વાધ(ુC) એકેમ નશીં(D) ધભોદેળક 
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 10 આશત્ત અને વ્મલસ્થાન 
1.આભાાંથી આગાશી ન કયી ળકામ તેલી કુદયતી આશત્ત કઈ છે ? 
(A) જ ાંગરની આગ(B) યૂ(C) ત્સનુાભી(D) લાલાઝોડુાં 
2.નીચેનાભાાંથી કઈ કુદયતી આશત્ત નથી? 
(A) યૂ(B) દુકા(C) લાલાઝોડુાં(D) ઔદ્યોબગક અકસ્ભાત 
3.નીચેનાભાાંથી ભાનલવજિત આશત્ત કઈ છે ? 
(A) ભકુાં(B) દુકા(C) આગ(D) ત્સનુાભી 
4.'આશત્તભાાં સ્લજનોથી અરગ થવુાં ડ્ે.' તેને કેલી અવય કશલેામ ? 
(A) ભાનશવક અવય(B) ળાયીરયક અવય(C) વાભાજજક અવય(D) આશથિક અવય 
5.'આશત્તભાાં વ્મક્તતના ધાંધા યોજગાયને નકુળાન થામ.' તેને કેલી અવય કશલેામ ? 
(A) ભાનશવક અવય(B) આશથિક અવય(C) વાભાજજક અવય(D) ળાયીરયક અવય 
6.ખફૂ લધ ુલયવાદ ડ્ે તેલી ક્સ્થશતને શુાં કશ ેછે ? 
(A) રીરો દુકા(B) ધોો દુકા(C) કાો દુકા(D) સકૂો દુકા 
7.લયવાદ ન ડ્ે કે ખફૂ ઓછો ડ્ે તેલી ક્સ્થશતને શુાં કશ ેછે ? 
(A) રીરો દુકા(B) સકૂો દુકા(C) કાો દુકા(D) ધોો દુકા 
8.નદીભાાં આલતા ાણીના ધવભવતા પ્રલાશને શુાં કશ ેછે ? 
(A) યૂ(B) લાલાઝોડુાં(C) ત્સનુાભી(D) ભકૂાં 
9.'આશત્તભાાં ભાણવ ડ્ઘાઈ જામ, સનૂમનૂ થઈ જામ.' તેને કેલી અવય કશલેામ ? 
(A) ભાનશવક અવય(B) ળાયીરયક અવય(C) વાભાજજક અવય(D) આશથિક અવય 
10.જ ાંગરોભાાં કોઈ કાયણવય આગ રાગે તેને શુાં કશલેામ ? 
(A) યૂ(B) લાલાઝોડુાં(C) ત્સનુાભી(D) દાલાન 
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ધોરણ: 6                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 11 શક અને પયજ (શવક્કાની ફાંને ફાજુ) 
1.ફાંધાયણે નાગરયકના વાંણૂા વલાુંગી શલકાવ ભાટે શુાં આેલુાં છે ? 
(A) પ્રરોબનો(B) નાણા(C) ઉદ્યોગો(D) મૂભતૂ શકો  
2.કેટરા લા ણૂા થામ છી ભતદાનનો અશધકાય ભે છે ? 
(A) 21 લા(B) 20 લા(C) 14 લા(D) 18 લા 
3.શળિણનો અશધકાય કેટરા લાના લમજૂથ ભાટે અભરભાાં આવ્મો છે ? 
(A) 18 થી 23 લાના(B) 35 થી 40 લાના(C) 6 થી 14 લાના(D) 1 થી 5 લાના 
4.લેયો બયલાથી જ ળાનો શક ભી ળકે ? 
(A) યભલાનો(B) જાશયે સશુલધાનો(C) જભલાનો(D) પયલાનો 
5.બાયતનો નાગરયક શલશલધ ભાંડ્ોની યચના કમા શકથી કયી ળકે છે ? 
(A) વાાંસ્કૃશતક શક(B) ળોણ વાભેનો શક(C) સ્લાતાંત્ર્મનો શક(D) ળૈિબણક શક 
6.બાયતના નાગરયકને કોઈ ણ ધભા ાલાનો અશધકાય ક્યા શકથી ભળ્મો છે ? 
(A) ધભા-સ્લાતાંત્ર્મનો શક(B) વભાનતાનો શક(C) ળોણ વાભેનો શક(D) લાણી-સ્લાતાંત્ર્મનો શક 
7.નીચેનાભાાંથી કમો શક નથી ? 
(A) માાલયણનુાં જતનનો(B) ફાંધાયણીમ ઇરાજનો(C) વભાનતાનો(D) ધાશભિક સ્લાતાંત્ર્મનો 
8.'ેસ્તનજીના ાડ્ોળી યભેળબાઈ જોયથી ટે લગાડ્ે છે.' આભાાં પયજ કોણે ગભુાલી ? 
(A) ેસ્તનજીએ(B) યભેળબાઈએ(C) આેરા ત્રણેમ(D) ેસ્તનજી અને યભેળબાઈ ફને્નએ 
9.'બયત યભેળને ળાાંશતથી બણલા દેતો નથી.' આભાાં પયજ કોણે ગભુાલી ? 
(A) બયતે(B) બયત અને યભેળ ફને્નએ(C) યશલએ(D) યભેળે 
10.મૂભતૂ શકોના યિણ ભાટે દેળના નાગરયકોને કમો શક આલાભાાં આવ્મો છે ? 
(A) વભાનતાનો શક(B) ળોણ વાભેનો શક(C) ફાંધાયણીમ ઇરાજનો શક(D) સ્લાતાંત્ર્મનો શક  
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 7 તત્લ વુંમોજન અન ેવભશ્રણ 
1.દાથથનો ામાનો એકભ ળો છે ? 
(A) તત્લ  (B) વભશ્રણ  (C) વુંજ્ઞા  (D) વુંમોજન 
2.ભીઠાનો એક અણ  કેટરા તત્લોનો ફનેરો છે ? 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાુંચ 
3.ભૅગ્નેવળમભની વુંજ્ઞા કઈ છે ? 
(A) Mg  (B) Mn  (C) Mo  (D) Ma 
4.નીચેનાભાુંથી વભશ્રણ કય ું છે ? 
(A) ખાુંડ  (B) ાણી  (C) ગ્લ કોઝ  (D) ભીઠાન ું દ્રાલણ 
5.અત્માય સ ધીભાું ળોધામેર તત્ત્લોની વુંખ્મા કેટરી છે ? 
(A) 112  (B) 114  (C) 116  (D) 118 
6.ાણીનો એક અણ  કેટરા યભાણ ઓનો ફનેરો છે ? 
(A) ફે   (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાુંચ 
7.શાઇડ્રોજનની વુંજ્ઞા કઈ છે ? 
(A) He  (B) N   (C) H   (D) H2 
8.વુંમોજનનો ફુંધાયણીમ એકભ કમો છે ? 
(A) યભાણ   (B) તત્લ  (C) વભશ્રણ  (D) અણ  
9.ાણીન ું આણ્લીમ સતૂ્ર કય ું છે ? 
(A) MgO  (B) NaCl  (C) HO2  (D) H2O 
10. તત્લનો ફુંધાયણીમ એકભ કમો છે ? 
(A) અણ   (B) યભાણ   (C) વુંમોજન  (D) વભશ્રણ 
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 9  ઉષ્ભા અન ેતાભાન 
1.દાથથના ગયભણા કે ઠુંડાણાની ભાત્રાન ેશ ું કશ ેછે ? 
(A) ઉષ્ભા (B) ઉષ્ભીમ વુંત  રન (C) ઊર્જથ (D) તાભાન 
2.ાણીન ું ઉત્કરનબફિંદ  કેટલ ું છે ? 
(A) 00C (B) 1100C  (C) 1000C (D) 36.80C 
3.થયભૉવભટયભાું શ ું બયલાભાું આલે છે ? 
(A) તાુંબ  (B) જવત  (C) વોન ું  (D) ાયો 
4.1000C ફયાફય કેટરા પેયનશીટ થામ ? 
(A) 1220F  (B) 1200F  (C) 2100F  (D) 2120F 
5.દાથથન ું તાભાન ભાલા ભાટે કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે ? 
(A) ફૅયોવભટય  (B) થયભૉવભટય (C) એવભટય  (D) લૉલ્ટાવભટય 
6.ાયાન ું ગરનબફિંદ  કેટલ ું છે ? 
(A) 3570C  (B) -3570C  (C) -390C  (D) -400C 
7.કમા તાભાને ાણીન ું રૂાુંતય ફયપભાું થામ છે ? 
(A) 00C  (B) 390C  (C) 1000C  (D) 370C 
8.-400C ફયાફય કેટરા પેયનશીટ થામ ? 
(A) 200F  (B) -400F  (C) 400F  (D) -390F 
9.ઉષ્ભાનો એકભ કમો છે ? 
(A) ફાય  (B) કૅરયી  (C) બરટય  (D) ગ્રાભ 
10.ાયાન ું ઉત્કરનબફિંદ  કેટલ ું છે ? 
(A) 3570C  (B) -390C  (C) -400C  (D) -3570C 
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ધોરણ: 7                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                              ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 10  શલાન ું પ્રદૂણ 
1.લાશનોના ધ ભાડાભાું યશરેો કમો લાય  શલાને પ્રદૂવત કયે છે ? 
(A) કાફથન ભૉનોક્વાઇડ (B) ઓઝોન (C) નાઇટ્રોજન  (D) ઑક્ક્વજન 
2.કમા લાય ભાું ગયભી ળોી રેલાનો ગ ણ છે ? 
(A) ઑક્ક્વજન  (B) કાફથન ડામૉક્વાઇડ (C) આગોન (D) એભોવનમા 
3.પ્રદૂણ પેરાલનાય ઘટકોને શ ું કશ ેછે ? 
(A) પ્રદૂકો  (B) વલદૂકો  (C) કાફથન ડામૉક્વાઇડ (D) શાઇડ્રોજન 
4.વજીલો ઉચ્છલાવભાું કમો લાય  ફશાય કાઢે છે ? 
(A) ઑક્ક્વજન  (B) ઓઝોન  (C) શાઇડ્રોજન  (D) કાફથન ડામૉક્વાઇડ 
5.શલાન ું પ્રદૂણ અટકાલત  ું ક દયતી રયફ કય ું છે ? 
(A) કાફથન ડામૉક્વાઇડ (B) સમૂથપ્રકાળ  (C) CNG  (D) PUC 
6.કમા લાય ન ું લાતાલયણભાું પ્રભાણ લધલાથી ગ્રીનશાઉવ અવય ેદા થામ છે ? 
(A) ઑક્ક્વજન  (B) ઓઝોન  (C) શાઇડ્રોજન  (D) કાફથન ડામૉક્વાઇડ 
7.આભાુંથી ક્યો યોગ શલાના પ્રદૂણથી થામ છે ? 
(A) ઝાડા-ઊરટી (B) કૅન્વય  (C) કભો   (D) દભ 
8.ર્જાનભાું ત્સ નાભીથી કમા અણ ભથક ય અવય થઈ ? 
(A) નાગાળાકી  (B) શીયોળીભા  (C) ટૉક્યો  (D) ફૂક ળીભા 
9.ળાન ેકાયણ ેરકયણોત્વગી પ્રદૂણ પેરામ છે ? 
(A) પ્રાણીઓનાું ભમતૂ્રથી  (B) દાથોના કોશલાટથી 
(C) લાશનોના ધ ભાડાથી  (D) અણ  લીજભથકોના કચયાથી 
10.નીચેનાભાુંથી કમા ફતણનો ઉમોગ કયલો લધ  વાયો ? 
(A) ડીઝર  (B) ેટ્રોર  (C) CNG  (D) LPG 
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ધોરણ: 7                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :                                                                ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 9 બાયત : રોકજીલન 
1. કમા યાજ્મના પરુુો ધોતી અને ભાથે ટોી શયેે છે ? 
(A) શ્ચિભ ફગંા (B) કેયર (C) યાજસ્થાન (D) ભશાયાષ્ટ્ર 
2. દક્ષિણ બાયતના ંયાજ્મોને ળાનો રાબ ભળ્મો છે ? 
(A) લવતોનો (B) દરયમાકાઠંાનો (C) નદીઓનો (D) ઉચ્ચપ્રદેળનો 
3. કશ્ભીયના કમા વયોલયભા ંરોકો નૌકાઘયભા ંયશ ેછે ? 
(A) વાબંય (B) દર (C) ઢેફય (D) વરુય 
4. શ્ચલશ્વશ્ચલખ્માત જગન્નાથપયુીની યથમાત્રા ક્ા ંનીકે છે ? 
(A) ઓરયસ્વાભા ં (B) આંધ્રપ્રદેળભા ં (C) યાજસ્થાનભા ં (D) ઉત્તયપ્રદેળભા ં
5. કમા યાજ્મભા ંકેવયના ંખેતયો છે ? 
(A) યાજસ્થાન (B) ક્ષફશાય (C) જમ્મ-ુકાશ્ભીય (D) ગજુયાત 
6. ઓણભ તશલેાય ક્ા ંઉજલલાભા ંઆલે છે ? 
(A) ઉત્તય પ્રદેળભા ં (B) ભધ્મપ્રદેળભા ં (C) આંધ્રપ્રદેળભા ં (D) કેયરભા ં
7. નૌકાઘય એટરે શુ ં? 
(A) શ્ચળકાયી (B) ળકાયી (C) ળયણાઈ (D) શ્ચળકાયા 
8. જગશ્ચલખ્માત કચૂીપડૂી નતૃ્મ કમા યાજ્મનુ ંછે ? 
(A) ઉત્તય પ્રદેળનુ ં (B) રશભાચરપ્રદેળનુ ં (C) ભધ્મપ્રદેળનુ ં (D) આંધ્રપ્રદેળનુ ં
9. કમા યાજ્મની સ્ત્રીઓ ફૂરોની ળોખીન છે ? 
(A) ગજુયાત (B) ઉત્તય પ્રદેળ (C) ભધ્મ પ્રદેળ (D) કેયર 
10. ઓજારી કમા યાજ્મનુ ંપ્રશ્ચવદ્ધ નતૃ્મ છે ? 
(A) કણાવટક (B) આંધ્ર પ્રદેળ (C) અવભ (D) કેયર 
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ધોરણ: 7                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વલદ્યાથીન ું નાભ :          ક રગ ણ: 20                                                                                

  ળાાન ું નાભ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકયણ : 10 જાશયે શ્ચભરકત 
1. જે વાભગ્રીનો કે સ્થનો મોગ્મ ઉમોગ ફધા કયી ળકે તે કઈ શ્ચભરકત કશલેામ ? 
(A) વ્મક્તતગત  (B) ેઢીની (C) બાગીદાયી (D) જાશયે 
2. વૌની વંશ્ચત્તનો મોગ્મ યીતે ઉમોગ કયલો એ આણા વૌની શુ ંકશ ેછે ? 
(A) શક  (B) ગનુો  (C) પયજ  (D) ઝઘડો 
3. આણે વરશમાયી શ્ચભરકત લાયલાની વાથે આ શ્ચભરકતનુ ંશુ ંકયવુ ંજોઇએ ? 
(A) વલવનાળ  (B) જભણ (C) જતન (D) શ્ચલનાળ 
4. ોતાની ભાગંણી ભનાલલા ફવ કે યેરલેને નકુવાન કયવુ ંએ શુ ંછે ? 
(A) વાર ંકાભ (B) ગનુો (C) શકનુ ંકાભ  (D) વશકાયનુ ંકાભ 
5. જાશયે યસ્તા યના ંવિૃો કોની વંશ્ચત્ત છે ? 
(A) વૌની (B) વ્મક્તતગત (C) બાગીદાયી  (D) ેઠીની 
6. ઘયભા ંશોમ તે વંશ્ચત્ત કઈ શ્ચભરકત કશલેામ ? 
(A) જાશયે (B) એકેમ નશીં (C) વ્મક્તતગત (D) બાગીદાયી 
7. ઘય આગ ઉછયેલુ ંવિૃ કઈ શ્ચભરકત કશલેામ ? 
(A) વ્મક્તતગત  (B) ેઢીની (C) બાગીદાયી  (D) જાશયે 
8. જાશયે વંશ્ચત્તને નકુવાન કયલાથી શુ ંફને છે ? 
(A) શક  (B) ગનુો (C) એકેમ નશીં (D) પયજ 
9. વયકાયની શ્ચભરકત એ કોની શ્ચભરકત છે ? 
(A) આણા વૌની (B) મખુ્મભતં્રીની (C) યાષ્ટ્રશ્ચતની (D) લડાપ્રધાનની 
10. આભાથંી કઈ જાશયે શ્ચભરકત નથી ? 
(A) ળાા (B) ફવ સ્ટૅન્ડ  (C) પ્રાથશ્ચભક આયોગ્મ કેન્ર  (D) ભશળેનુ ંઘય 
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વદ્યાથીન ું નામ :                                                              ક લગ ણ: 20                                                                                

  વાળાન ું નામ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકરણ : 7 અશ્મભફતણ  
1. નીચેના ૈકી કય ું અશ્મભફતણ નથી ? 
(A) રાકડ ું(B) ક દયતી લાય (C) ખનીજ કરવ(D) ેટ્રલરમભ 
2. ઉદ્યગ અને રાદની બઠ્ઠીભાું ફતણ તયીકે કમા કરવાન ઉમગ થામ છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) લરગ્નાઇટ્(C) ીટ્ કરવ(D) ઍન્થ્રેવાઇટ્ 
3. વોથી ઊંચી કક્ષાન કરવ કમ છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) ીટ્ કરવ(C) ઍન્થ્રેવાઇટ્(D) લરગ્નાઇટ્ 
4. યેરલે એન્ન્થ્જનભાું કમા કરવાન ઉમગ થામ છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) ીટ્ કરવ(C) ઍન્થ્રેવાઇટ્(D) લરગ્નાઇટ્ 
5. ેટ્રલરમભન કમ ઘટ્ક ગ્રીવ ફનાલલા લયામ છે ? 
(A) નેપ્થા(B) ડાભય(C) ફતણ તેર(D) ઊંજણતેર 
6. કમા કરવાન ઉમગ કરગૅવ અને કક ભેલલા ભાટે્ થામ છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) ીટ્ કરવ(C) લરગ્નાઇટ્(D) ઍન્થ્રેવાઇટ્ 
7. વોથી મનમ્ન કક્ષાન કરવ કમ છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) લરગ્નાઇટ્(C) ીટ્ કરવ(D) ઍન્થ્રેવાઇટ્ 
8. ેટ્રલરમભના મલબાગીમ મનસ્મુંદન દયમભમાન ફતણ તેર ક્યા તાભાનને ભે છે ? 
(A) 1800C(B) 2600C(C) 3400C(D) 5000C 
9. કમા પ્રકાયન કરવ બ્રાઉન કરવા તયીકે ઓખામ છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) લરગ્નાઇટ્(C) ઍન્થ્રેવાઇટ્(D) કક 
10. કમા પ્રકાયના કરવાભાું કાફબનન ું પ્રભાણ વોથી લધાયે છે ? 
(A) લફટ્ય મભન કરવ(B) ીટ્ કરવ(C) ઍન્થ્રેવાઇટ્(D) લરગ્નાઇટ્ 
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ધોરણ: 8                      વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી                        સત્ર: 2  

  વદ્યાથીન ું નામ :                                                              ક લગ ણ: 20                                                                                

  વાળાન ું નામ  :                                                               પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકરણ : 8 વોય-ઉકયણ 
1. કમા વાધનભાું ગરીમ અથલા યલરમ આકાયના અયીવાન ઉમગ થામ છે ? 
(A) ૅયાફલરક સમૂબકકૂય(B) વરય વેર(C) વરય ડ્રામય(D) વરય લૉટ્ય શીટ્ય 
2. વરય લૉટ્ય શીટ્યન ઉમગ ળ છે ? 
(A) ખયાક યાુંધલા(B) કલૂાભાુંથી ાણી ખેંચલા(C) ગયભ ાણી ભેલલા(D) દાથો સકૂલલા 
3. સમૂબકકૂય લડે ફૉક્વની અંદયન ું તાભાન કેટ્લ ું ભેલી ળકામ છે ? 
(A) 100C થી 400C(B) 400C થી 600C(C) 600C થી 800C(D) 1000C થી 1400C 
4. કય ું વોય-ઉકયણ વોય-ઊર્જબન ું ઉષ્ભા-ઊર્જબભાું રૂાુંતય કયત  ું નથી ? 
(A) સમૂબકકૂય(B) વરય વેર(C) વરય ડ્રામય(D) વરય લૉટ્ય શીટ્ય 
5. વરય વેરભાું કમા તત્તત્તલન ઉમગ થામ છે ? 
(A) ય યેમનમભ(B) વડડમભ(C) ઍલ્ય મભમનમભ(D) મવલરકન 
6. સમૂબકકૂયના ફૉક્વ ય કમ યુંગ કયલાભાું આલે છે ? 
(A) વપેદ યુંગ(B) રીર યુંગ(C) કા યુંગ(D) રાર યુંગ 
7. કમા વોય-ઉકયણન ઉમગ અનાજની સ કલણી ભાટે્ થામ છે ? 
(A) સમૂબકકૂય(B) વરય લૉટ્ય શીટ્ય(C) વરય વેર(D) વરય ડ્રામય 
8. સમૂબભાુંથી ભતી ઊર્જબને શ ું કશલેામ છે ? 
(A) વોય-ઊર્જબ(B) મલદ્ય ત-ઊર્જબ(C) ઉષ્ભા-ઊર્જબ(D) યાવામલણક-ઊર્જબ 
9. ખેડા જજલ્રાન ું કય ું ગાભ આઠ ડકરલૉટ્ ક્ષભતાલાળું વરય ાલય સ્ટે્ળન ધયાલે છે ? 
(A) કલ્માણ યા(B) ચયતય(C) ભશભેદાલાદ(D) ચય-ડ ુંગયી 
10. થૃ્લી ય ભતી ઊર્જબન મ ખ્મ સ્ત્રત કમ છે ? 
(A) ફલ્ફ(B) ચુંદ્ર(C) સમૂબ(D) ટ્ય ફરાઈટ્ 
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ધોરણ: 8                                 સામાજીક વિજ્ઞાન                                 સત્ર: 2  

  વદ્યાથીન ું નામ :                                                                ક લગ ણ: 20                                                                                

  વાળાન ું નામ  :                                                                 પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકરણ : 10 ભશાત્તભાના ભાગબ ય-2 
1. કૅલફનેટ્ મભળન છી મર્જમેર ચ ૂુંટ્ણીઓભાું કમા કે્ષ વાય દેખાલ કમો ? 
(A) કૉંગે્રવે(B) કમ્ય મનસ્ટ્ ાટ્ી(C) મ શ્સ્રભ રીગે(D) R.S.S.એ 
2. ગાુંધીજીએ કઈ ગભેજી ડયદભાું શાજયી આી શતી ? 
(A) શરેી(B) ચથી(C) ફીજી(D) ત્રીજી 
3. ફીજી ગભેજી ડયદ ક્યાયે મર્જઈ શતી ? 
(A) ઇ.વ. 1935ભાું(B) ઇ.વ. 1934ભાું(C) ઇ.વ. 1931ભાું(D) ઇ.વ. 1932ભાું 
4. ગાુંધીજીએ દાુંડીકચૂ ક્યાુંથી ળરૂ કયી શતી ? 
(A) વાફયભતી આશ્રભથી(B) કચયફ આશ્રભથી(C) લનાય આશ્રભથી(D) વુંન્થ્માવ આશ્રભથી 
5. દાુંડીકચૂભાું ક ર કેટ્રા વત્તમાગ્રશીઓ શતા ? 
(A) 78(B) 82(C) 65(D) 93 
6. 'કયેંગે મા ભયેંગે' સતૂ્ર ગાુંધીજીએ કઈ રડતભાું આપ્ય ું? 
(A) અવશકાય(B) ચુંાયણ(C) ડશિંદ છડ(D) દાુંડીકચૂ 
7. દાુંડી ગાભ ગ જયાતના ક્યા જજલ્રાભાું આલેલ ું છે ? 
(A) અભદાલાદ(B) નલવાયી(C) યાજકટ્(D) સ યત 
8. ડશિંદ વયકાયન કામદ ક્યાયે અભરભાું આવ્મ ? 
(A) ઈ.વ.1933ભાું(B) ઈ.વ.1939ભાું(C) ઈ.વ.1935ભાું(D) ઈ.વ.1937ભાું 
9. મલનફા બાલેએ વ્મશ્ક્તગત વત્તમાગ્રશની ળરૂઆત ક્યાયે કયી ? 
(A) ઇ.વ. 1935ભાું(B) ઇ.વ. 1940ભાું(C) ઇ.વ. 1931ભાું(D) ઇ.વ. 1944ભાું 
10. કણે બાયત છડલાની ર્જશયેાતને લબ્રડટ્ળયન ું વોથી ઉભદા કૃત્તમ કશીને આલકાયી શતી ? 
(A) જલાશયરાર નશરે એ(B) ગાુંધીજીએ(C) વયદાય ટે્રે(D) યમલન્થ્દ્રનાથ ટ્ાગયે 
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વદ્યાથીન ું નામ :          ક લગ ણ: 20                                                                                

  વાળાન ું નામ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકરણ : 11 વુંય ક્ત યાષ્ટ્ર (ય .એન.) 
1. વુંય ક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ શરેા મલશ્વ ળાુંમત ભાટે્ કઈ વુંસ્થા ફની શતી ? 
(A) વમશૂ યાષ્ટ્ર(B) વુંઘ યાષ્ટ્ર(C) એકેમ નશીં(D) યાષ્ટ્રવુંઘ 
2. વુંય ક્ત યાષ્ટ્રવુંઘન ું ટૂુંક  નાભ શ ું છે ? 
(A) ય નાની(B) ય થ(C) ય ન(D) ય દ્ધ 
3. ય નેસ્કન ું લડ ું ભથક કય ું છે ? 
(A) ૅડયવ(B) યભ(C) ન્થ્યમૂૉકબ(D) જજમનલા 
4. આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય વુંગઠનન ું લડ ું ભથક ક્યાું આલેલ ું છે ? 
(A) ૅડયવ(B) યભ(C) જજમનલા(D) ન્થ્યમૂૉકબ 
5. મલશ્વ આયગૌમ વુંસ્થાન ું લડ ું ભથક ક્યાું આલેલ ું છે ? 
(A) ૅડયવ(B) યભ(C) ન્થ્યમૂૉકબ(D) જજમનલા 
6. ખયાક અને કૃમ વુંગઠનન ું ટૂુંક  નાભ શ ું છે ? 
(A) WHO(B) FAO(C) ILO(D) UNESCO 
7. વો પ્રથભ મલશ્વવુંસ્થાન મલચાય કણે યજૂ કમો ? 
(A) ચલચિરે(B) યાભવે ભેકડનાલ્ડ(ેC) મલલ્વને(D) એટ્રીએ 
8. આભાુંથી કય ું યાષ્ટ્ર વુંય ક્ત યાષ્ટ્રવુંઘની વરાભતી વમભમતન ું કામભી વભ્મ છે ? 
(A) ઇંગ્રૅન્થ્ડ (B) ઑસ્ટૅ્રલરમા(C) જભબની(D) ઇટ્ારી 
9. મલશ્વ ફૅન્થ્કન ું લડ ું ભથક ક્યાું આલેલ ું છે ? 
(A) જજમનલા(B) લૉમળિંગ્ટ્ન-ડી.વી.(C) ન્થ્યમૂકબ(D) ેડયવ 
10. અભેડયકાના ક્યા પ્રમ ખે વુંય ક્ત યાષ્ટ્રવુંઘ ફનાલલાની મજના ઘડી ? 
(A) ચલચિરે(B) એટ્રીએ(C) રૂઝલેલ્ટે્(D) યાભવે ભેકડનાલ્ડ ે
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ધોરણ: 8                               સામાજીક વિજ્ઞાન                                        સત્ર: 2  

  વદ્યાથીન ું નામ :          ક લગ ણ: 20                                                                                

  વાળાન ું નામ  :          પ્રાપ્તગ ણ: 

પ્રકરણ : 12 આઝાદી અને ત્તમાય છી  
1. બાયતના બાગરા ાડલાન મનણબમ કણે કમો ? 
(A) એટ્રીએ(B) રડબ લરનલરથગએ(C) ઇંગ્રૅન્થ્ડની ારાબભેન્થ્ટે્(D) રડબ ભાઉન્થ્ટ્ ફેટ્ને 
2. જ્માયે ાડકસ્તાને કામભીય ય હ ભર કમો ત્તમાયે ત્તમાુંના યાર્જ કણ શતા ? 
(A) શડયમવિંશ(B) શભેેન્થ્દ્રમવિંશ(C) શયેન્થ્દ્રમવિંશ(D) શડયલુંળ 
3. આણ ું ફુંધાયણ ક્યાયથી અભરભાું આવ્ય ું ? 
(A) 26/1/1949(B) 26/12/1947(C) 26/1/1950(D) 15/8/1947 
4. ઇંગ્રૅન્થ્ડની લબ્રડટ્ળ ારાબભેન્થ્ટે્ 'ડશિંદ સ્લાતુંત્ર્મ ધાય' ક્યાયે વાય કમો ? 
(A) ઇ.વ. 1946ભાું(B) ઇ.વ. 1948ભાું(C) ઇ.વ. 1949ભાું(D) ઇ.વ. 1947ભાું 
5. બાયતવુંઘભાું જડાલલાની વોપ્રથભ શરે કમા યાર્જએ કયી શતી ? 
(A) બગલતમવિંશજીએ(B) બાલમવિંશજીએ(C) જ્મક ભાયમવિંશજીએ(D) કૃષ્ણક ભાયમવિંશજીએ 
6. દેળી યાજ્મન ું બાયતવુંઘભાું મલરીનીકયણ કણે કય ું ? 
(A) જલાશયરાર નેશર એ(B) વયદાય ટે્રે(C) ઇંગ્રૅન્થ્ડની ારાબભેન્થ્ટે્(D) રૉડબ ભાઉન્થ્ટ્ ફેટ્ને 
7. આધ મનક બાયતના યાષ્ટ્રમતા કને કશલેાભાું આલે છે ? 
(A) દાદાબાઈ નલયજીને(B) ગમલિંદ લલ્રબ ુંતને(C) ગારકૃષ્ણ ગખરેને(D) ગાુંધીજીને 
8. બાયત આઝાદ થમ ત્તમાયે દેળભાું કેટ્રાું દેળી યાજ્મ શતાું ? 
(A) 562(B) 528(C) 462(D) 561 
9. બાયતના પ્રથભ યાષ્ટ્રમત કણ શતા ? 
(A) ડૉ. યાજેન્થ્દ્ર પ્રવાદ(B) ડૉ.યાધાકૃષ્ણન(C) જલાશયરાર નશરે  (D) પ્રણલ મ ખજી 
10. ગાુંધીજીની શત્તમા કણે કયી ? 
(A) ફરયાભ ગડવેએ(B) ધન્ન યાભ ગડવેએ(C) નથ્થ યાભ ગડવેએ(D) યાભગાર ગડવેએ 
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Story - હાથી અને દયજી 
એક હાથી હતો. જાણે ભોટો કાો હાડ. ાછ ટૂૂંકી છૂ ને આગ રાૂંફી 

ભોટી રટકતી સ ૂૂંઢ. 
         એ સાધ ુભહાયાજનો હાથી હતો. સાધ ુભહાયાજને હાથી ખફૂ લહારો હતો. હાથી 
દયયોજ તાલે નહાલા જામ. યસ્તાભાૂં એક દયજી આલે. હાથી દયજીની દુકાનભાૂં સ ૂૂંઢ 
રૂંફાલે. દયજી એની સ ૂૂંઢભાૂં રાડુ આે. આભ હાથીને યોજ રાડુ ખાલાની ટેલ ડી 
ગઈ હતી. નહાઈને ાછા લતી લખતે હાથી દયજીને યોજ કભનુૂં ફૂર આે. 
         એક દદલસ દયજીને હાથીની ભશ્કયી કયલાનુૂં ભન થયુૂં. એણે એક ભોટી 
અણીદાય સોમ હાથભાૂં રીધી અને ફોલ્મો, હાથીદાદા, આજે તભને રાડુ સાથે સોમનો 
ણ સ્લાદ ચખાડીળ ! દયજી દુકાનભાૂં ફેઠો હતો. તમાૂં હાથી તેની દુકાન ાસેથી 
નીકળ્મો. 
          હાથીએ રાડુ ખાલાની ઈચ્છાથી દયજીની દુકાનભાૂં સ ૂૂંઢ રૂંફાલી. ભશ્કયા 
દયજીએ રાડુ આતાૂં આતાૂં સ ૂૂંઢભાૂં સોમ ણ ખ ૂૂંચલી દીધી. હાથીને સોમ 
લાગતાના સાથે જ ખફૂ ીડા થઈ. તે સભજી ગમો કે આજે દયજીએ ભાયી ઠેકડી 
ઊડાલી છે. હાથીએ ચૂચા રાડુ ખાઈ રીધો. 
          તે ડોરતો ડોરતો તાલે નહાલા હોંચી ગમો. તાલે નહાઈ ોતાની સ ૂૂંઢભાૂં 
ઘણુૂં ફધુૂં ાણી બયી રીધુૂં. સાથે એક તાજુ ૂં કભનુૂં ફૂર ણ રઈ રીધુૂં. 
         ાછા પયતી લેાએ યોજની ભાપક દયજીએ કભનુૂં ફૂર ધયુું. જેલો દયજીએ 
ફૂર રેલા હાથ આગ કમો કે હાથીએ સ ૂૂંઢભાૂં બયેલુૂં ાણી ફુલાયા ભાપક દયજી ઉય 
ઉડાડ્ુૂં. દયજી ાણીથી બીંજાઈ રથફથ થઈ ગમો. દુકાનનાૂં ફધાૂં નલાૂં નકોય કડાૂં 
ાણીભાૂં રી ગમાૂં. એને સભજાઈ ગયુૂં કે હાથીને ભેં સોમ બોંકી હતી તેથી તેણે 
ાણી ઉડાડી ફદરો રીધો છે. આ તો ભેં કયેરી ભશ્કયીનુૂં જ દયણાભ છે. 
         ફીજા દદલસથી પયી ાછો તે હાથીને રાડુ આલા રાગ્મો અને હાથી એને 
કભનુૂં ફૂર આલા રાગ્મો. દયજીએ પયીથી હાથીને કોઈ દદલસ હયેાન કમો નદહ.  

* * * 
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