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          એક લાય એક પકીય જગંરભા ંથઈને વાય થત શત. એણે જગંરભા ંએક જગ્માએ એક શળમાને સતેુલુ ં

જયુ.ં શળમાના ફનંે ગ અકસ્ભાતભા ં બાગી ગમરેા શતા અને તે ચારી ળકતુ ં ન શત ુ.ં પકીયને નલાઈ રાગી. 

બયજગંરભા,ં શારલા, ચારલાને અળક્ત એલા આ શળમાને યજ કણ ખલડાલતુ ંશળે ? એણે ફની ળકે ત આ ફાફતની 

ાકી તાવ કયલાન ઠયાલ કમો અને નજીકના ઝાડ ઉય આયાભથી ફેઠ. 

           થડ વભમ વાય થમા ફાદ એક શવિંશ તમા ંઆવ્મ. ક્ાકંથી ભાયી આણેલુ ંઘટંુે એના ભભા ં શત ુ.ં એણે એ 

બક્ષને ખલામ એટલુ ં ખાધુ ં અને ફાકીન શળકાય એણ ેેરા શળમા આગ નાખ્મ, ને તાના યસ્તે ચારત થમ. 

શળમાે આયાભથી તાની ભખૂ ભટે તમા ં રગી એ શળકાયને ખાધ. પકીયે શલચાય કમો, ‘આજ ત આ યીતે શવિંશના 

શળકાયભાથંી શળમાન ેહશસ્વ ભળ્મ, આલતી કારે શુ ંફને છે, એ ણ હુ ંજઇળ.’  

          પકીય ફીજા હદલવે એ જગ્મા ઉય આવ્મ. આજે ણ શવિંશ ક્ાકંથી શળકાય રઇ આવ્મ. ધયાઈને તે ખાધુ ં

અને છી ફાકીન બાગ શળમાની ાવ ેગઈ કારની જેભ નાખી એ ચારત થમ. આજે ણ શળમાે બયેટ બજન 

કયુું. આ જઈ પકીય ભનભા ંફલ્મ, ‘એભ લાત છે ! પ્રાણીઓ ભશનેત કયે કે ન કયે ણ ાક યલયહદગાય વોના ભાટે 

બજનની વ્મલસ્થા કયે જ છે. આલી ફાફત છે ત છી ભાયે ણ શુ ંકાભ યજની યજી યટી ભાટે આંટાપેયા કયી, બીખ 

ભાગંી, ટાહંટમા તડ કયલી ? હુ ંણ કઈ એક જગ્માએ ફેવી જઈળ. ભન ેણ વલવળક્ક્તભાન વર્જનશાય ક્ાકંથી ેટયૂ 

બજનની વ્મલસ્થા કયળે. આલડ ભટ શાથી તાના ગજુયાન ભાટે ક્ા ંકભાલલા જામ છે ? એ ખયાક ભેલલા ભાટે 

તાના ફન ઉમગ કયત નથી. ખદુાએ એના ખયાક ભાટે ઝાડના કુણા ાન તૈમાય જ યાખ્મા છે.’ 

           પકીય ત આલ શલચાય કયી ફીજા હદલવે નજીકના ગાભ ફશાય એક શનર્જન ગપુાભા ંજઈ કાભ થાયી સઈુ 

ગમ. એણે થયુ ંકે ક્ાકંથી ણ બજનની વ્મલસ્થા થઇ જળે. વલાયના ફય થમા, નભતા શયની લેા ણ લીતી 

ગઈ. વાજં ડી, યાતના અંધાયા ણ  ઉતમાવ ણ પકીય ાવે ક્ામંથીમ અનાજન એક દાણ ણ આવ્મ નહશ. કઈ 

દસ્ત મા વખી હદરન આદભી એણ ેગભ ેત ેયીતે કટક આી જળે એલી પકીયની આળા પી નહશ. ભખૂના દુુઃખથી એના 

ેટભા ંગડગડાટ થલા રાગ્મ. એની આંખે અંધાયા ઉતાયલા રાગ્મા.ં એ કભતાકાત ફની ગમ.  

           શલે ભારંુ શુ ં થળે એની શલભાવણભા ં પકીય ડય શત તમા ંઆકાળભાથંી એના કાને કઈ પહયસ્તાન ગેફી 

અલાજ આવ્મ : ‘મખૂવ પકીય તાયી મખૂવતા ખખંેયી નાખ ! ભગજભા ંબયામેરા ખટા ખ્માર કાઢી નાખ. અગં શળમાન 

દાખર રઈળ નહશ. ળક્ક્તળાી અને ઉદાય હદરના શવિંશન દાખર રે. લધયુવંધયુ ંખાઈ શળમાની જેભ ેટગજુાય કયીળ 

નહશ. તાની તાકાતથી બક્ષ ેદા કયી. ખાતા ંલધે તે ફીજાને આી દેલાની જગલાઈ કયનાય શવિંશની ભાપક ત ુ ંકાભ કય. 

ત ુ ંતાયી યટી તાયા ંકાડંા ફાલડાના જયથી ેદા કય. તાયા ખાતા ંલધે, તેનુ ં કઈ રાચાય, ભશતાજને દાન કયી ફીજી 

દુશનમાનુ ંબાથુ ંફાધંત જા. ભાગંણ ભાટી દાતા ફનતા ંળીખી જા. જેનાભા ંશવિંશની જેભ યટી યડલાની તાકાત છે, તે આલી 

યીતે શાથ ગ જડી ફવેી યશ ેત તે નાચીજ કુતયા કયતા ણ કંગા છે.’ 

           ભશાકશલ ળેખ વાદી કશ ેછે કે, ‘ત ુ ં જુલાન અને તાકાતલા શમ તમા ંરગી અળક્ત અને અગંને વશામફૃ 

ફન. ફીજાની ઉય તાયા ગજુયાનન આધાય યાખીળ નહશ. જે તાનાભા ંતાકાત શમ તમા ંરગી ખદુાના ેદા કયેરા 

ઇન્વાન વાથે બરાઈનુ ંકાભ કયે છે તે આ દુશનમા અને ફીજી દુશનમાભા ંફદર ભેલે છે.’ 

  વકંરન : શ્રી ફરદેલ યી વાશફે 
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શભત્ર, સ્ધાવતભક યીક્ષાઓભા ંતાહકિક કવટીના પ્રશ્નના એક શલબાગભા ં કેરેન્ડય શલમક પ્રશ્ન છુામ 

છે. ત આજે આણે અશી કેરેન્ડય શલમક પ્રશ્નન ઉકેર વયતાથી અને ચક્કવ વભમભમાવદાભા ં કેલી યીતે 

ળધી ળકામ તે ભાટેની કેટરીક ઉમગી યીત શલે જઈશુ.ં 

  ભટા બાગની બદુ્ધિરક્ષી કવટીઓભા ં વભમ, શતથી, હદલવ  અને લવ વફંધંી પ્રશ્ન શલમક ભાહશતી 

આલાભા ંઆલે છે. તેના આધાયે આેર હદલવની તાયીખ અથલા આેર તાયીખન લાય ળધલાન શમ છે. 

આ ભાટે આને નીચે આેરી કેટરીક ફાફત ધમાનભા ંયાખી ગણતયી કયીશુ ંત ઉકેર વયતાથી ભેલી 

ળકીશુ.ં 

 વાભાન્મ યીતે એક વોય લવ ૩૬૫ હદલવનુ ંશમ છે. 

 એક લવભા ંકુર ૫૨ અઠલાહડમા + ૧ હદલવ 

 એક ચદં્ર્લવ ૩૫૪ હદલવનુ ંશમ છે. 

 આને વો જાણીએ છીએ તે મજુફ વોય લવભા ંદય ચાય લે એક લખત રી લવ આલે છે. આ રી 

લવભા ંપેબ્રઆુયી ભાવના કુર હદલવ ૨૯ શમ છે. જ્માયે રી લવ શવલામના લોભા ંપેબ્રઆુયી ભાવભા ં

૨૮ હદલવ શમ છે. આેર લવને જ ૪ લડે શનુઃળે બાગી ળકામ ત તે લવને રી લવ કશ ેછે. 

 જ કઈ લવના અંતે  ૦૦  આલેરા શમ ત તેને ૪ લડે નહશ ફરકે ૪૦૦ લડે બાગલાથી રી લવ 

જાણી ળકામ છે. 

 વાભાન્મ યીતે વોય લવની ળફૃઆતન હદલવ અને અંતન હદલવ(લાય) એક જ હદલવે(લાયે) આલે છે. 

દા.ત. ૧ જાન્યઆુયી ૨૦૧૫ ના યજ ગરુુલાય શમ ત ૩૧ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૫ ના યજ ણ ગરુુલાય જ 

આલે છે. શા ણ જ લવ રી લવ શમ ત લવન છલ્ર હદલવ એક હદલવ ાછ જામ છે. 

 એક લવની અમકુ તાયીખ , તેના છીના લવભા ંતે તાયીખે અગાઉના લે જે હદલવ શમ તે છીન 

હદલવ આલે છે. દા.ત., ૧૪ જાન્યઆુયી  ૨૦૧૫ ના યજ બધુલાય છે ત ૧૪ જાન્યઆુયી ૨૦૧૬  ના 

યજ ગરુુલાય આલે છે. ણ જ લવ રી લવ શમ ત જે તે હદલવથી ફે હદલવ છીન હદલવ આલે 

છે. દા.ત., લવ ૨૦૧૬ રી લવ છે. અશી ૧૪ જાન્યઆુયી ના યજ ગરુુલાય છે. ત ૧૪ જાન્યઆુયી 

૨૦૧૭ ના યજ શકુ્રલાય નહશ ણ ગરુુલાયથી ફે હદલવ ફાદન એટરે કે ળશનલાય આલે છે.વાભાન્મ 

લવભા ં52 અઠલાડીમા+ ૧ હદલવ અને રી લવભા ં52 અઠલાહડમા  + 2  હદલવ ફાદ કયલા. 

 તાયીખના હદલવ ગણલાભા ં૭ ના ગણુાકંભા ંઆલતી તાયીખભા ંવભાન હદલવ શમ છે. એટરે કે જ ૭ 

તાયીખે વભલાય શમ ત, ૧૪, ૨૧ અને ૨૮ તાયીખે વભલાય જ આલે.  
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 જ્માયે  અમકુ તાયીખે અમકુ લાય છે ત અમકુ તાયીખે કમ લાય આલે?? તે નક્કી કયલા ભાટે વાભાન્મ 

યીતે ફનેં તાયીખ લચ્ચેના હદલવ ગણીને તેને 7  લડે બાગલા, જ શનુઃળે બાગી ળકામ ત તે જ 

હદલવ આલે. ણ જ ળે લધે ત ળે જેટરા હદલવ ઉભેયી લાય ળધલ. 

 દ.ત., ૧૮ એશપ્રર ૨૦૧૪ ના યજ શકુ્રલાય છે ત ૨૫ જુનના યજ કમ હદલવ આલળે? ત ઉય મજુફ 

ગણતયી કયતા ફનંે તાયીખ લચ્ચેના હદલવન વયલા કય...એશપ્રર ના હદલવ ૧૮ તાયીખ છી 

ગણતા ૧૨ થામ, ભે ભહશનાના ૩૧ હદલવ અને જુનની ૨૫ તાયીખ સધુી એટરે ૨૫ હદલવ જુનના. કુર 

વયલા કયતા 12+31+25=68 થામ. શલે 68 ને 7  લડે બાગતા ળે 5 લધે છે. ત ૧૮ એશપ્રરના 

શકુ્રલાયથી 5 હદલવ આગ ગણતા બધુલાય આલે છે. ભાટે ૨૫ જુનના યજ બધુલાય જ શમ. 

 જ લવ રી લવ ના શમ ત આટલુ ંમાદ યાખ : 

o ગાધંી શનલાવણ હદન – ૩૦ જાન્યઆુયી, ગજુયાત યાજ્મ સ્થાના હદલવ – ૧ ભે, ગાધંી જમતંી – 

૨ ઓક્ટફય, નાતાર – ૨૫ ડીવેમ્ફયના યજ એક જ હદલવ(લાય) શમ છે. દાખરા તયીકે, લવ 

૨૦૧૩ ભા ંઉયની તાયીખભા ંબધુલાય છે ત લવ ૨૦૧૪ ભા ંગરુુલાય અને ૨૦૧૫ ભા ંશકુ્રલાય 

થળે. એટરે કે ૩૦ જાન્યઆુયી એ જ શકુ્રલાય છે ત આ લવભા ં નાતાર ણ શકુ્રલાયે જ 

આલળે. 

o લેરેન્ટાઇન ડે – ૧૪ પેબ્રઆુયી, સ્લતતં્રતા હદલવ – ૧૫ ઓગસ્ટ અને વયદાય ટેર જમતંી – 

૩૧ ઓક્ટફય  ના યજ એક જ હદલવ(લાય) શમ છે. જેભ કે આ તાયીખભા ંલવ ૨૦૧૩ ભા ં

ગરુુલાય શમ ત લવ ૨૦૧૪ ભા ંશકુ્રલાય અને ૨૦૧૫ ભા ંળશનલાય આલળે. 

o ૨૬ જાન્યઆુયી અને ૧૫ ઓગસ્ટ ક્ા લાયે આલળે તે નક્કી કયલા ભાટે માદ યાખ કે ૨૬ ભી 

જાન્યઆુયીએ જે લાય શમ તેનાથી ફે હદલવ અગાઉન લાય ૧૫ ભી ઓગસ્ટે શળે. જેભ કે જ 

લવ ૨૦૧૩ ભા ં૨૬ જાન્યઆુયીએ ળશનલાય શમ ત તે લવભા ં૧૫ ભી ઓગસ્ટે ગરુુલાય આલે. 

 ખાવ નધ: ઉયક્ત તભાભ તાયણ જે તે લવ યુતા છે. લવ ફદરાતા કે રી લવ આલતા આ 
ગણતયી ફદરાઈ ળકે છે. 

 ૧ જાન્યઆુયી ઈ.વ. ૦૧ ન હદલવ વભલાય છે 

 દય અગગમાય લે કેરેન્ડયનુ ંનુયાલતવન થામ છે. 

 

 

         શભત્ર, સ્ધાવતભક યીક્ષાઓભા ં તાહકિક કવટીના પ્રશ્નના એક શલબાગભા ં હદળા અને અંતય  

શલમક પ્રશ્ન છુામ છે. ત આણે અશી હદળા અને અંતય શલમક પ્રશ્નન ઉકેર વયતાથી અને ચક્કવ 

વભમભમાવદાભા ંકેલી યીતે ળધી ળકામ તે ભાટેની કેટરીક ઉમગી યીત શલે જઈશુ.ં  
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 હદળા અને અંતય વફંધંી વભસ્માઓના પ્રશ્નભા ંખાવ કઈ વૈધાશંતક જ્ઞાનની જફૃય શતી નથી. 

આલી વભસ્માઓન ઉકેર વાભાન્મ બદુ્ધિથી તેભજ ભશૂભશતના ામાના જ્ઞાનથી રાલી ળકામ છે. આણે વો 

જાણીએ છીએ તે મજુફ ચાય હદળાઓ ત  નક્કી જ છે. આલા પ્રશ્નના ઉકેર ભાટે નીચેના કેટરાક મદુ્દાઓ 

ધમાનભા ંયાખલા જઈએ.  

 આણે વો પ્રથભ હદળાઓની ક્સ્થશત આકૃશતની ભદદથી વભજીએ : 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

 શલે જે વ્મક્ક્તનુ ંભઢું ઉત્તય હદળા તયપ છે તે ડાફી ફાજુ લલાથી શિભ હદળા તયપ જલા રાગળે, 

જ્માયે જભણી ફાજુ લલાથીતે લૂવ હદળા તયપ જલા રાગળે. 

 જે વ્મક્ક્તનુ ંભઢું દગક્ષણ તયપ છે, તે ડાફી ફાજુ લલાથી લૂવ હદળા તયપ જલા રાગળે જ્માયે 

જભણી ફાજુ લલાથી ત ેશિભ હદળા તયપ જલા રાગળે. 

 જે વ્મક્ક્તનુ ંભઢું શિભ હદળા તયપ છે તે ડાફી લલાથી દગક્ષણ હદળા તયપ જલા રાગળે 

જ્માયે જભણી ફાજુ લલાથી તે ઉત્તય હદળા તયપ જલા રાગળે. 

 જે વ્મક્ક્તનુ ં ભઢું લૂવ હદળા તયપ છે ત તે ડાફી ફાજુ લલાથી ઉત્તય હદળા તયપ જલા 

રાગળે જ્માયે જભણી ફાજુ લાલાથી તે દક્ષીણ હદળા તયપ જલા રાગળે. 

 શલે કાેર અંતય અથલા ન્યનુતભ અંતય (ઓછાભા ંઓછુ) ળધલા ભાટે ામથાગયવના પ્રભેમ 

મજુફ ગણતયી કયલી. 

 ામથાગયવ ગયવ પ્રભેમ :    “કઈ ણ કાટકણ શત્રકણભા ં કણવન લગવ એ ફાકીની ફ ે

ફાજુઓના ંલગોના વયલાા ફયાફય શમ છે.” અશી  

o (કણવ)૨ = (એક ફાજુ)૨ + (ફીજી ફાજુ)૨ 

 હદળા અને અંતય વફંધંી પ્રશ્ન શાર કયલા ભાટે ઉયક્ત ફાફત ધમાને યાખલી.  શલે કેટરાક 

ઉદાશયણની ભદદથી આ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ ભેલીએ.  

નૈઋતમ(દગક્ષણ-શિભ) 

S-W 

અક્ગ્ન(દગક્ષણ-લૂવ) 

S-E 

લામવ્મ (ઉત્તય-શિભ) 

N-W 

શિભ લૂવ 

ઇળાન ઉત્તય-લૂવ 
(N-E) 

ઉત્તય 

દગક્ષણ 
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          ઉદાશયણ ૧ : ભશળે કઈ એક ચક્કવ ગફિંદુ A થી શિભભા ં6  હકભી અંતયે જામ છે. તે છી તમાથંી 

જભણી ફાજુ પયે છે અને 8 હકભી નુ ંઅંતય કાે છે. ત શલે ભશળે તેના પ્રસ્થાન ગફિંદુથી કેટર દુય શળે? 

  આ ઉદાશયણ ભાટે એક આકૃશત દયી ભશળેના પ્રસ્થાનની ભાહશતી ભેલીએ... 

 

              

              

              

              

              
               

     ઉદાશયણ ૨ : શલજમ ઉત્તય હદળા તયપ ૧૫ ભીટય ચારે છે. આ છી તે ડાફી ફાજુ લે છે અન ે૩૦ ભીટય 

ચારે છે. પયીથી તે ડાફી ફાજુ લે છે અન ે૧૫ ભીટય ચારે છે. પયીથી તે જભણી ફાજુ  પયી ૧૫ ભીટય ચાર ે

છે. ત શલે શલજમ તેના મૂ સ્થાનથી કેટર દુય શળે? 

 

 

 

 

              

              

              

               આકૃશત જતા શલજમ મૂ સ્થાનથી ૩૦ ભીટય + ૧૫ ભીટય = ૪૫ ભીટય દુય છે. 

 

 

              શભત્ર આ વો જાણ છ તે મજુફ દયેક પ્રકાયની સ્ધાવતભક યીક્ષાઓભા ંતાહકિક અને ગણતયી 

વફંધંી કેટરાક પ્રશ્ન અલશ્મ છૂામ છે. આ પ્રશ્ન ૈકી એક પ્રકાય છે, ‘રશીના વફંધં’. રશીના વફંધં 

આધાહયત પ્રશ્નભા ંભાનલીમ આંતય વફંધંની ગ ૂચં લણીને અટટી યીતે વલાર છૂામ છે. જેભ કે, ‘ગાડાભા ં

ફેઠેરી સ્ત્રીએ કહ્ુ ં , ‘ગાડુ ંશાકંનાયની ભા ભાયા વગા વવયાની વાસ ુ છે. ત ગાડુઅં શાકંનાય અને ફેઠેરી સ્ત્રી 

લચ્ચે ળ વફંધં થામ ?’ આ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ ભેલલા ભાટે વો પ્રથભ રશીના વફધંન ખ્માર શલ 

જફૃયી છે.  

A 6 હકભી 

જભણી 
ફાજુ 

8 હકભી શલે ામથાગયવ ના સતૂ્ર મજુફ ગણતયી કયીએ. 
(કણવ)૨ = (એક ફાજુ)૨ + (ફીજી ફાજુ)૨ 

            =(6)2 + (8)2 

       =36 + 64   

       =100 

તેથી કણવ = 10  

પ્રસ્થાન ગફિંદુ A થી ૧૦ હકભી અંતય ભશળે દુય શળે. 
 

ઉત્તય  

૧૫ ભીટય 

ડાફી ફાજુ 

૩૦ ભીટય 

ડાફી ફાજુ  

૧૫ ભીટય 

જભણી ફાજુ 

૧૫ ભીટય 

૩૦ ભીટય 
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 શતા અથલા ભાતાન તુ્ર – બાઈ , શતા અથલા ભાતાની તુ્રી – ફશને 

 શતાના શતા – દાદા,      ભાતાના શતા – નાના 

 શતાની ભાતા – દાદી,      ભાતાની ભાતા – નાની 

 શતાના બાઈ – કાકા,       ભાતાના બાઈ – ભાભા 

 શતાની ફશને – પઈ,       ભાતાની ફશને – ભાવી 

 શતાની ફશનેન શત – ફુલા,  ભાતાની ફશનેન શત – ભાવા 

 બાઈન તુ્ર – બત્રીજ,     બાઈની તુ્રી – બત્રીજી 

 ફશનેન તુ્ર – બાણેજ     ફશનેની તુ્રી – બાણી 

 શતન ભટ બાઈ – જેઠ,   શતના ભટા બાઈની તની – જેઠાણી 

 શતન નાન બાઈ – હદમય      શતના નાનાબાઈની તની – દેયાણી 

 શતની ફશને – નણદં            તનીની ફશને – વાી 

 શતન બાઈ – જેઠ કે હદમય      તનીન બાઈ – વા 

 બાઈની તની – બાબી      તુ્રની તની –તુ્રલધ ુ

 તુ્રીન શત – જભાઈ       ફશનેન શત – જીજાજી, ફનેલી 

 તુ્રન તુ્ર – ોત્ર           તુ્રન ોત્ર – પ્રોત્ર 

 દીકયીન દીકય – દહશત્ર    દીકયીની દીકયી –દશીત્રી 

 શતાના દાદા – યદાદા     શતાની દાદી – યદાદી 
 

શલે ફરનાય અંગે કેટરાક વફંધંની શલગતલાય ભાહશતી જઈએ : 

 ફશનેન શતા ફરનાયન ણ શતા છે. 

 તુ્રલધનુ શત એટરે તાન જ તુ્ર. 

 બાણીની ભાતા એટરે ફશને. 

 બત્રીજા કે બત્રીજીન શતા એટરે બાઈ. 

 પઈન બાઈ એટરે ફરનાયન શતા. 

 જીજાજીન વવય એટરે ફરનાયન શતા. 

આ મજુફ ફરનાયના કે્ષ વફંધંની ખાતયી કયી પ્રશ્નભા ંછુામેર શલગત ચકાવીને વફંધં નક્કી કયામ 

છે. આ ઉયાતં ણ કેટરીક ભશતલની ફાફત નીચે મજુફ છે :  
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 A એ B ન શતા છે. ણ B એ A  ન તુ્ર નથી ત છે કે તે તુ્રી શઈ ળકે. 

 આ પ્રકાયના પ્રશ્નને ઝડથી ઉકેરલા ભાટે પ્રશ્ન છૂનાયની જગ્માએ તાની જાતને મકુીને લધ ુ

વયતાથી ઉકેર ભેલી ળકામ છે. 

 ક્ાયેક પ્રશ્નના જલાફભા ં આેરા શલકલ્ને ક્રભળુઃ પ્રશ્નભા ં ફતાલેર વ્મક્ક્તના સ્થાને મકુીને 

ચકાવલાથી ણ પ્રશ્નન ઝડથી જલાફ પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે. 

 વફંધં નક્કી કયલા ભાટે ભાતા-શતાના એકથી લધાયે વતંાન શમ ત તેની શલગત ણ પ્રશ્નના વદંબે 

ચકાવલી જઈએ. 

 ક્ાયેક ફે વ્મક્ક્તના વફંધં જાણલા ભાટે ફે વ્મક્ક્તની જતી સ્ત્રી છે કે રુુ તેની ચકવણી, વફંધં 

ભાતૃક્ષન છે કે શતૃક્ષન, શમય ક્ષન છે કે વાવયી ક્ષન  તે ચકાવવુ ંખફુ જ અગતમનુ ંછે. 

 વો પ્રથભ વફંધં નક્કી કયલા ભાટે પ્રશ્નભા ંઆેર ફે વ્મક્ક્ત લચ્ચેન વફંધં જાણ અને તેને આધાયે 

પ્રશ્નભા ંઆેર અન્મ વ્મક્ક્તઓના વફંધં જાણી પ્રશ્ન જલાફ ળધી ળકામ છે. 

 વફંધં નક્કી કયલા ભાટે તે કઈ ેઢી વાથે વકંામેર છે તે ઉય ધમાન આલાથી ણ જલાફ 

વયતાથી ભેલી ળકામ છે. જેભ કે , 

o પ્રથભ ેઢી – દાદા, દાદી, નાના, નાની 

o ફીજી ઢેી -  ભાતા, શતા, કાકા, કાકી, ભાભા, ભાવી , પઈ 

o ત્રીજી ેઢી – તે, બાઈ, ફશને, વાી, વા, હદમય, જેઠ, દેયાણી. જેઠાણી 

o ચથી ેઢી – તુ્ર, તુ્રી, બત્રીજ, બત્રીજી, બાણ, બાણી 

 ઘણી લાય પ્રશ્નભા ંઆેર શલગતને નાના બાગભા ંશલબાજીત કયી વભસ્મા વભજીએ અને જફૃય ડય ેત ે

શલગતને આકૃશતભા ંગઠલીએ ત ણ જલાફ સધુી શચી ળકામ છે. 

 એક ઉદાશયણ દ્વાયા રશીના વફંધં અંગે ના પ્રશ્ન જલાફ ભેલીએ : 

o ઉદાશયણ : પટગ્રાપભા ંએક વ્મક્ક્તને ફતાલતા વગણુાએ કહ્ુ,ં ‘આ વ્મક્ક્ત ભાયી ફશનેના બાઈના 

શતાન એકન એક તુ્ર છે.’ આ વ્મક્ક્ત વગણુાન શુ ંવગ થત શળે ? 

(A) ભાભા   (B) કાકા   (C) બાઈ   (D) જીજાજી 

           અશી આ પ્રશ્નભા ં વગણુાની ફશને, તે ફશનેન બાઈ તેભના શતાન એકન એક તુ્ર. એટરે કે 

વગણુા, ફશને, બાઈ આ ત્રણ બાઈ ફશને છે. તેથી વગણુા એ પટગ્રાપભા ંયશરે વ્મક્ક્તની ફશને છે. આભ 

પટગ્રાપ લાી વ્મક્ક્ત એ વગણુાન બાઈ થામ. તેથી જલાફભા ંબાઈ આલે. 

    આભ દયેક પ્રશ્નભા ંઆંતયવફંધંની નાનાભા ંનાની શલગત તાવીને ચક્કવ જલાફ ય શચી ળકામ 

છે.  
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  આ પ્રકાયના પ્રશ્નભા ંત્રણ કે લધ ુવ્મક્ક્તની ક્સ્થશત દળાવલી તેભન ચક્કવ ક્રભ અથલા તભાભ 

વમશુની કુર વખં્મા ળધલા વફંધંી ભાહશતી શમ છે. ભટા બાગે આ કવટીભા ં વ્મક્ક્તન ક્રભ ડાફી અથલા 

જભણી ફાજુથી અથલા ત ઉય ફાજુ કે નીચે ફાજુથી અામ છે. દા.ત., એક લગવભા ંવભથવન ક્રભ ઉયથી 

૧૬ ભ છે, જ્માયે નીચેથી ૪૯ ભ છે. ત લગવભા ંકુર કેટરા શલદ્યાથી શળે ? આલા પ્રશ્નભા ંઆને કુર વખં્મા કે 

ક્રભ ળધલાન થામ તમાયે કેટરાક ચક્કવ સતૂ્રની ભદદથી ઝડથી જલાફ ળધી ળકામ છે. આ સતુ્ર નીચે 

મજુફ છે : 

 

 સતુ્ર -૧ : કુર વખં્મા ળધલા ભાટે  

o કુર વખં્મા = {વ્મક્ક્તન ઉય ફાજુથી ક્રભ + વ્મક્ક્તન નીચે ફાજુથી ક્રભ} -1 

o કુર વખં્મા = {વ્મક્ક્તન જભણી ફાજુથી ક્રભ + વ્મક્ક્તન ડાફી ફાજુથી ક્રભ} -1 

 સતુ્ર -૨ : ઉયની ફાજુથી વ્મક્ક્તન ક્રભ = {કુર વખં્મા – નીચેની ફાજુથી ક્રભ} + 1 

 સતુ્ર -3 : નીચેની ફાજુથી વ્મક્ક્તન ક્રભ = {કુર વખં્મા – ઉયની ફાજુથી ક્રભ} + 1 

 સતુ્ર -૪  વ્મક્ક્તઓની કુર વખં્મા = {પ્રથભ વ્મક્ક્તન ક્રભ + ફીજી વ્મક્ક્તન ક્રભ} -1 

 સતુ્ર -૫ ફીજી વ્મક્ક્તન પ્રથભ લખતન ક્રભ અથલા ફીજી વ્મક્ક્તન ફીજી લખતન ક્રભ = {ફીજી 

વ્મક્ક્તન ફે સ્થાનન તપાલત + શરેી વ્મક્ક્તન ક્રભ}  અથલા { પ્રથભ વ્મક્ક્તના ફે સ્થાનન તપાલત 

+ ફીજી વ્મક્ક્તના પ્રથભ લખતન ક્રભ} 

            એક ઉદાશયણ દ્વાયા ક્રભ શનધાવયણ વફંધંી ગણતયી સતૂ્રની ભદદથી કયીએ : 

        ઉદાશયણ તયીકે : એક શાયભા ંયાહુર જભણી ફાજુથી ચથ છે, જ્માયે સનુીર ડાફી ફાજુથી ફીજ 

છે. જ્માયે તે અયવ-ાયવ સ્થાન ફદરે તમાયે યાહુર જભણી ફાજુથી નલભ છે, ત સનુીર ડાફી ફાજુથી 

કમા ક્રભે શળે ?  

        શલે સતૂ્રની ભદદથી ગણતયી કયીએ ત , 

                       ફીજી વ્મક્ક્તન ફીજી લખતન ક્રભ = {પ્રથભ વ્મક્ક્તન ફે સ્થાનન તપાલત + ફીજી 

વ્મક્ક્તન પ્રથભ લખતન ક્રભ} 

                       = ૫ + ૨ = ૭ 

                      આભ , આ યીતે આેર ભાહશતી વફંધંી ગણતયી સતૂ્રની ભદદથી કયી ચક્કવ ઉકેર ભેલી 

ળકામ છે.  
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 શભત્ર આણે વો જાણીએ છીએ તે મજુફ ઇશતશાવભા ંબાયત ય શલશલધ શલદેળી પ્રજાઓ લેાય અથે 

આણા દેળભા ંઆલી શતી અને ધીભે ધીભે તેભને દેળભા ંગ ેવાય કયી તાનુ ંવામ્રાજ્મ સ્થાલા ભાડં્ ુ ં

શત ુ.ં  આ વો શલદેળી પ્રજાઓભા ંઅંગે્રજ લધ ુવપ ફની બાયતભા ંતાનુ ંળાવન સ્થાલાભા ંવપ યહ્યા શતા. 

અશીં બાયતીમ ઇશતશાવભા ં શલશલધ અંગે્રજ ળાવકના આગભન અને તેભની શલળેતાનુ ં વકંરન શ્રી 

કે.આય.કટયીમા દ્વાયા કયાયુ ં છે. ત આલ તફક્કા લાય બાયતભા ંઆલેર શલશલધ અંગ્રેજ ળાવકની ભાહશતી 

ભેલીએ. 

1. શહકન્વ : બાયતની ધયતી ય ગ મકુનાય પ્રથભ અંગે્રજ (જ્શાજન કેપ્ટન) 

2. વય ટભવ ય : બાયતભા ંલેાયની યલાનગી ભેલનાય પ્રથભ અંગ્રેજ. 

3. યફટવ ક્રાઈલ : જેના રીધે બાયત ગરુાભ ફન્યુ,ં બાયતભા ંઅંગે્રજી વત્તાન ામ નાખનાય. 

4. લયન શસેસ્ટિંગ્વ : ઈ.વ. ૧૭૭૨ થી ઈ.વ.૧૭૮૫ 

a. ઈ.વ. ૧૭૭૨ ના શનમાભક ધાયાથી ફગંાન પ્રથભ ગલનવય ફનનાય.  

b. યેગ્યરેુટીંગ એક્ટ ૧૭૭૩ કરકત્તા દાખર કયનાય.  

c. અંગે્રજી વત્તાનુ ંયક્ષણ કયનાય. 

5. રડવ કનવલરીવ : ઈ.વ.૧૭૮૬ થી ઈ.વ. ૧૭૯૩ 

a. કામભી જભાફધંી દાખર કયનાય ગલનવય જનયર. 

b. શવશલર વશલિવન જનક. 

c. કામદનુ ંસુ્તક ‘કનવલરીવ કડ’ રખ્યુ.ં 

6. રડવ લેરેસ્રી : ઈ.વ. ૧૭૯૮ થી ઇ.વ. ૧૮૦૫ 

a. ચથા ભૈસયુ શલગ્રશ ૧૭૯૯ ભા ંટી ુસરુતાનને શયાલી ભાયી નાખ્મ. 

b. બાયતભા ં‘વશામકાયી મજના’ દાખર કયનાય. 

c. અંગે્રજી ળાવનને વલોયી ફનાવ્યુ.ં 

7. રડવ શલગરમભ ફેંટીક : ઈ.વ. ૧૮૨૮ થી ઈ.વ ૧૮૩૫ 

a. ઉદાયભતલાદી નીશત ધયાલનાય અને વાભાજજક સધુાકય. 

b. ઈ.વ. ૧૮૨૯ ભા ંવતી પ્રથાન કામદ ફધં કયાવ્મ. 

c. અંગ્રેજી શળક્ષણન સ્લીકાય કમો.  
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8. રડવ ચાલ્વવ ભેટ્કપ : ઇ.વ. ૧૮૩૫ થી ઈ.વ.૧૮૩૬  

a. બાયતીમ પે્રવના મકુ્ક્તદાતા. 

9. રડવ ડેરશાઉવી : ઈ.વ. ૧૮૪૮ થી ઈ.વ. ૧૮૫૬ 

a. ‘ખારવા નીશતન જનક’ ઝાવંી, નાગયુ, વતાયા જેલા યાજ્મને ખારવા કમાવ. 

b. ફાદ રગ્ન ફધં કયાવ્મા. 

c. શલધલા નુરવગ્નન ધાય વાય કયાવ્મ. 

d. બાયતભા ંવો પ્રથભ ઈ.વ.૧૮૫૩ ભા ંમુફંઈ અને થાણા લચ્ચે યેરલે ળફૃ કયાલી. 

e. તાય અને ટાર વેલા ળરુ કયી. 

10. રડવ કેશનિંગ : ઈ.વ. ૧૮૫૬ થી ઈ.વ. ૧૮૬૨ 

a. કંની ળાવનન અંશતભ ગલનવયજનયર અને ગિટીળ બાયતન પ્રથભ લાઈવયમ. 

b. શાઈકટોની સ્થાના કયી. 

11. રડવ રીટન : ઈ.વ. ૧૮૭૬ થી ઈ.વ.૧૮૮૦ 

a. બવ્મ હદલ્રી દયફાયનુ ંઆમજન કયનાય. 

b. ભશાયાણી શલકટયીમાને ‘કૈવયે હશિંદ’ ની ઉાધી અાલી. 

c. લનાવક્યરુય પે્રવ એક્ટ તથા શશથમાયફધંી ધાય ફધં કયાવ્મ. 

12. રડવ હયન : ઈ.વ. ૧૮૮૦ થી ૧૮૮૪ 

a. અપઘાન યિુની વભાપ્પ્ત કયાલી. 

b. સ્થાશનક સ્લયાજ્મના શતા. 

c. શળક્ષણ ભાટે શટંય આમગની સ્થાના કયી. 

13. રડવ કઝવન : ઈ.વ. ૧૮૯૯ થી ઈ.વ. ૧૯૦૫ 

a. ઈ.વ. ૧૯૦૫ ભા ંફગંાાના બાગરા ાડયા. 

b. તેના વભમભા ંભખૂભય અને દુષ્કાની હયક્સ્થશત વજાવઈ શતી. 

14. રડવ શાડીન્ગ્ઝ ફીજ : ઈ.વ.૧૯૧૦ થી ઈ.વ.૧૯૧૬ 

a. ફગંાના બાગરા યદ કમાવ. 

b. વમ્રાટ જ્મર્જ ાચંભાનુ ંબાયતભા ંઆગભન. 

c. યાજધાની નુ ંકરકત્તાથી હદલ્રી સ્થાતંય કયુું. 

15. રડવ ચેમ્વપડવ : ઈ.વ. ૧૯૧૬ થી ઈ.વ. ૧૯૨૧ 

a. બાયતીમ ળાવન અશધશનમભ ૧૯૧૯ તેના વભમભા ંદાખર કયામ. 

b. તેના વભમભા ંજગરમાલારા ફાગ શતમાકાડં થમ શત.  
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c. યરેટ એક્ટ, ગખરાપત આંદરન અને અવશકાયના આંદરન થમા.ં 

d. લાણી સ્લાતતં્ર્મન ધાય વાય થમ. 

16. રડવ યીડીંગ : ઈ.વ. ૧૯૨૧ થી ઈ.વ. ૧૯૨૬ 

a. એક ભાત્ર મહુદી ગલનવય જનયર. 

b. શપ્રન્વ ઓપ લેલ્વનુ ંબાયતભા ંઆગભન. 

c. કાકયી ટે્રનની લુટં વજાવઈ. 

17. રડવ ઈયલીન : ઈ.વ. ૧૯૨૬ થી ઈ.વ. ૧૯૩૧ 

a. ૧૯૨૭ ભા ંવામભન કશભળનનુ ંબાયતભા ંઆગભન. 

b. ૧૯૩૦ ભા ંદાડંીકચૂ થઇ. 

18. રડવ લેગરિંગ્ટન : ઈ.વ. ૧૯૩૧ થી ઈ.વ. ૧૯૩૪ 

a. ઈ.વ. ૧૯૩૧ ભા ંગાધંીજી અને ફી.આય.આંફેડકયે નુા કયાય કમાવ. 

19. રડવ ગરનગરથગ : ઈ.વ. ૧૯૩૪ થી ઈ.વ. ૧૯૪૩ 

a. ઇ.વ. ૧૯૩૫ ભા ંપ્રાતંીમ સ્લયાજની સ્થાના થઇ. 

b. ઓગસ્ટ ઓપય ની જાશયેાત થઇ 

c. ઇ.વ. ૧૯૪૨ ભા ંહશિંદ છડ આંદરન અને હક્રપ્વ શભળનનુ ંબાયતભા ંઆગભન થયુ.ં 

20. રડવ લેલેર : ઇ.વ. ૧૯૪૩ થી ઈ.વ.૧૯૪૭ 

a. લેલેર મજના અને શળભરા વભંેરન 

b. નોવેના શલદ્રશ કેગફનેટ શભળન 

c. લચગાાની વયકાય 

d. એટરી ઈંગ્રેન્ડના લડાપ્રધાન ફન્મા. 

21. રડવ ભાઉન્ટ ફેટન : ઈ.વ. ૧૯૪૭ થી ઈ.વ.. ૧૯૪૮ 

a. ગિટીળ બાયતના અંશતભ લાઈવયમ 

b. સ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ ગફન બાયતીમ ગલનવય જનયર 

c. બાયતના બાગરા અને ાહકસ્તાનનુ ંશનભાવણ 

22. ચક્રલતી યાજગારાચાયી : 

a. સ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ બાયતીમ ગલનવય જનયર 

                                વકંરન : કે.આય.કટહયમા 

 

7FG5ZA                          H],F. Z)!5                            !#P 



 

 

 

 GD:SFZ lD+M ᵎ HTAT,TET H[JL :5WF"tDS 5ZL1FFVMGL T{IFZL SZTF lJnFYL"VMG[ p5IMUL YFI T[ C[T]YL VCL\ 

WMZ6v* GF 5|YD VG[ läTLI ;+DF\ VFJTF TDFD V[SDMG]\ T[DGF ,[BS VG[ V[SD 5|SFZGL lJUT TYF V3ZF XaNMGF 

VY"4~l-5|IMUMGF VY" VF5JFGM GD| 5|IF; SIM" K[P  

 

WMZ6 & 5|YD ;+ 

VPG\P S'lT 5|SFZ ZRlITF 
1 ભેાભા ં ગચત્રાઠ - 

2 આજની ઘડી યગમાભણી બક્ક્તગીત નયશવિંશ ભશતેા 
3 યીક્ષા ફધકથા ન્નારાર ટેર 

4 ફે ખાનાન હયગ્રશ પ્રવગંલણવન ભનફુશને ગાધંી 
5 યાનભા ં પ્રકૃશત ગીત ધ્રલુ બટ્ટ 

6 બીખ ુ વલંેદન કથા ધભૂકેત ુ

7 જીલન ાથમે આતભકથાખડં કાકા કારેરકય 

8 ભારભ શરેવા ંભાય રકગીત - 

9 ફાન લાડ શનફધં પ્રલીણ દયજી 

10 લરમની આકાળી વપય શલજ્ઞાન કથા હકળય અંધાહયમા 
WMZ6 & l‹TLI ;+ 

11 અખફાયી નોંધ નોંધ ડૉ.ચદં્રકાતં ભશતેા 
12 જનની ભાતપેૃ્રભનુ ંકાવ્મ ફટાદકય 

13 શાઈસ્કરૂભા ં આતભકથાખડં ગાધંીજી 

14 બભીએ ગજુયાતે : દગક્ષણ બણી પ્રલાવ રખે ચદં્રલદન ચી.ભશતેા 
15 આલ, બાણા આલ ! શાસ્મકથા ળાશબદુ્દીન યાઠડ 

16 ગ્રાભભાતા ખડંકાવ્મ કરાી 
17 શવિંશની દસ્તી રકકથા બાણબાઈ ગીડા 
18 જીલયાભ બટ્ટ નાટક કશલ દરતયાભ 

19 વના જેલી વલાય પ્રકૃશતગીત ચદં્રકાતં ળેઠ 

20 ાચં દાણા ફધકથા - 

21 સબુાશત - - 

5}ZS JFRG 

1 ગશલિંદના ગણુ ગાશુ ં બજન ભીયાફંાઈ 

2 પાટેરી નટ શાસ્મકથા ડૉ.જગદીળ શત્રલેદી 
3 એક જ રક્ષ્મ દૃષ્ટાતં કથા નાનાબાઈ બટ્ટ 

4 જૂ્મ ભટા જીલનચહયત્ર કલ્ેળ ટેર 

5 ળખીન ગફરાડી ફધકથા ષુ્ા અંતાણી 
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 ત્રણ જાતના ાનનુ ંતયણ : તહયમાતયણ 

 ઉભગંથી ઠાઠથી ધીભે ધીભે ચારત ુ ં: ભરતુ ં
 તેજસ્લી શલદ્યાથીને અભ્માવ ભાટે ભતી આશથિક 

યકભ : શળષ્મવશૃત્ત 

 સકુી ભાટીના ભટા ગાગંડા : ઢેપા ં
 ઘઉં, જલ ઈતમાદી ધાન્મના ંડૂડંા : ઉંફીઓ 

 જફૃયી ન શમ તેવુ ં લાયલા ભાટે બેગુ ં કયવુ ં : 
હયગ્રશ 

 કયેરી ભરૂન ભનભા ંડેર ડખં દુય કયલા જે 
કયીએ તે : પ્રામશિત 

 લનની ગશતની વાથે લયવાદ ન પ્રલેળત શમ 
તેલી જગ્માએ ઊડતા લયવાદના છાટંા : લાછટં 

 છાયાના છેડા ઉયના ં નગમા ં જેભાથંી ાણી 
ફશાય ડે છે તે : નેવુ ં

 આનદંની ભસ્તીભા ંઆલી ખંીનુ ંજયથી ફરવુ ં
: ગશકેવુ ં

 વાભાને આંજલા કે પ્રબાશલત કયલા ભાટેન 
દેખાલ : ઠઠાય 

 ધનષુ્મના જેલા લાકંલાી યચના : કભાન 

 દમ ઉજે તેવુ ં: દમાભણુ ં
 આંખનુ ંભટકંુ ણ ભામાવ શલના : અશનભે 

 એક જગ્માએ થી ફીજી જગ્માએ રઇ જવુ ં : 
વાયવુ ં

 દુુઃખબમો અલાજ : આતવ સ્લય 

 જીલનનુ ં ઉમગી બાથુ ં કે ભાગવદળવન : 
જીલનાથેમ 

 પ્રબાલળાી વ્મક્ક્તતલ ધયાલનાય  : જાજયભાન 

 છડની આવાવની ભાટીને ખદલી : આળકા, 
ગડ 

 દૂય શલાને કાયને ભનભા ંવતત યશતે ભલાન 
બાલ : ઝુયા 

 કઇક ભાગણી અંગે ધભકી બયી ગચઠ્ઠી : 
જાવાગચઠ્ઠી 

 ફે બાાભા ંલાત કયી ળકે તે : દુબાશમ 
 શ્રિાલૂવક આેરી અંજરી : શ્રિાજંગર 

 ચે નહશ તેવુ ં: અચ 

 ભશૂભશતના કઈ શવિાતંન ેવાગફત કયલા ભાટેની 
તાહકિક િશત : પ્રભેમ 

 શી ખેરલા નીકેર ઘેયભાનં ભાણવ : 
ઘેયીમા,ઘેયૈમા 

 ઠીંગણ ણ લેગથી ચારત એક જાતન ફદ 
: ગેણીમ 

 ફાકાભાથંી શછદ્રભાથંી ડત ુ ંસમૂવન ુ ંહકયણ : શયેીયુ ં
 તેરની ધાય ાણી ય ડે તમ તે અરગ યશ ે

છે તેભ : તૈરધયાલત 

 બટૂની અંદય નાખલાભા ંઆલતુ ંનયભ-છુટંુ ડ : 
વગથી 

 ચાભડાની વાકંડી ટ્ટી કે દયી : લાધયી 
 ઊંડા ાણીલાી જગ્મા : ઘનુ 
 ાણીભા ંઆગ ધલા ળયીયન શરેાય ભાયલ 

તે : ળેરાય 
 જ્મા ં સ્ત્રીઓ ાણી બયતી શમ તે જાળમ કે 

કુલાન બાગ : નઘટ 

 મજ્ઞના ંરાકડા ં: વશભધ 

 કાભકાજભા ંજડાઈ ાલયધુ ંથવુ ં : રટાવુ ં
 કઈની સ્મશૃતભા ં યચલાભા ં આલતુ ં ફાલલુ ં : 

સ્ભાયક 

 ધભવભમ જીલન જીલલા ભાટેનુ ં વાધન : 
ધભવવાધન 

 ળેયડીના વાઠંાન નાન ટુકડ : કાતી 
 

 

 ટાવી યુાલી : ચારતી લાતને ટેક આલ 

 ાટી ભેરાલલી : દડાલવુ ં

XaN ;D}C DF8[ V[S XaN 

~l-5|IMUM VG[ T[GF VY” 

7FG5ZA                          H],F. Z)!5                            !5P 



 

 ભાઝા મકુાલી : ભમાવદા તમજી દેલી  

 ખારી ઘડા દડાલલા : નકાભા શલચાય કયલા 

 જીબના વાટા ભાયલા : ગપ્ા ંભાયલા ં

 કાર કાઢી નાખલ : ફધુ ંખાઈ જવુ ં

 ઉગાયી રેવુ:ં ફચાલી રેવુ ં

 લાત કાઈ જલી : વભજાઈ જવુ ં

 યાડ પાટી જલી : બમથી ચીવ ડાઈ જલી 

 લદન કયભાઈ જવુ ં: શનયાળ થઇ જવુ ં

 ઉભેદ ફાય ન આલલી : આળા કે ઈચ્છા વપ ન 

થલી 

 ળાખ જાભલી : પ્રશતષ્ઠા ઉબી થલી 

 એક ના ફે ન થવુ ં : તાની લાત ય ભક્કભ 

યશવે ુ ં

 વડક થઇ જવુ ં: આિમવમઢૂ થઇ જવુ ં

 નાભ રજલવુ ં: અકીશતિ અાલલી 

 ભેણુ ંભાયવુ ં: કડલા ળબ્દ કશલેા 

 ફેદર ાય થલ : ઈચ્છા શભેખેભ ય ડલી 

 ઘડરા ખેરલા : ભજભજા કયલી 

 ઢુંકલા ન દેવુ ં: નજીક ન આલલા દેવુ ં

 તડકી-છામંડી જલી : સખુ અને દુુઃખ જલા ં

 ભબ તટૂી ડલ : ઘયની મખુ્મ વ્મક્ક્ત મતૃય ુ

ાભલી 

 શછન્નગબન્ન થઇ જવુ ં: લેયણ-છેયણ થઇ જવુ ં

 આંખ બીની થઇ જલી : આંખભા ંઆંસ ુઆલલા ં

 અલાજ તયડાઈ જલ : ગદગહદત થવુ ં

 લાદ જેવુ ંભન કયવુ ં : શલા ફૂર ફની જલી, 

પ્રવન્ન ફની જવુ ં

 શનકંદન કાઢી નાખવુ ં: જડમૂથી નાળ કયવુ ં

 ગેડ ફેવલી : વભજભા ંઆલવુ,ં ભનભા ંગઠલાવુ ં

 રાજ જલી  : આફરુ જલી 

 ફૃલાડા ંફેઠા ંકયી દેલા ં: ખફુ અવય થલી 

 ખાતય ડવુ ં: ચયી થલી 

 વચં થલ : આલાજ થલ 

 કાયી ન પાલલી : યકુ્ક્ત વપ ન થલી  

 જાનની ફાજી રગાલલી : જાન જખભભા ંમકુીને 

કાભ કયવુ ં

 રક્ષ્ભીની છ ઉછલી : ષુ્ક પ્રભાણભા ંધન 

શવુ ં

 ઝીણા જીલનુ ંશવુ ં: વકુંગચત ભનના શવુ ં

 લાતભા ંભભવ શલ : લાતભા ંયશસ્મ શવુ ં

 કણભાથંી ભણ થવુ ં: થડાભાથંી લધાયે થવુ ં

 લાત ભાડંીને કશલેી : લાત શલગતલાય કશલેી 

 જીલ યલી દેલ : એક ગચત્ત થઇ જવુ ં

 આઘાત છલાઈ જલ : દુુઃખની તીવ્ર રાગણી 

થલી 

 લેતયણભા ંડવુ ં: જઈતી ગઠલણ કયલી 

 દુકાભા ંઅશધક ભાવ આલલ : ખયાફ વભમભા ં

લધ ુમશુ્કેરી આલલી 

 જીલ યેડી દેલ : ભન યલીને કાભ કયવુ ં

 યાજીના યેડ થઇ જવુ ં: ખફુ જ પ્રવન્ન થવુ ં

 ગગા થઇ જવુ ં : રાગણીથી શૈયુ ં બયાઈ 

આલવુ ં

 યફુચક્કય થવુ ં: બાગી જવુ ં

 ઝફકાય થલ : ખ્માર આલલ 

 ધઆુંઆું થવુ ં: ખફુ ગસુ્વે થવુ ં 

 અલાચક થવુ ં: ચુ થઇ જવુ ં

 શળશથર ફની જવુ ં : વિૃાલસ્થાને કાયને અળક્ત 

ફની જવુ ં

 ભનભા ંવભવભી યશવે ુ ં: ધ ૂધંલાઈ ઉઠવુ ં

 ગાપેર યશવે ુ ં: અવાલધ યશવે ુ ં
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૧ જૂન ♣ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા સ્લસ્થ ગજુયાત શભળન અંતગવત યાજ્મબયભા ં દવ શજાયથી લધ ુ
આયગ્મ કેન્દ્ર, ત્રણ વ થી લધ ુવામહુશક કેન્દ્ર અને ૩૦૮ જેટરા અફવન શલે્થ વેન્ટય 
ખરાળે. 

 ♣ બાયતીમ તીયંદાજ દીશકા કુભાયીએ તકુીભા ં મજામેર તીયંદાજી લલ્ડવ કભા ં વભુન્વ 
હયકલવભા ંિન્ઝભેડર જીતમ 

 ♣ ગિટનના લૂવ લડાપ્રધાન ટની બ્રેયે ભધમ-લૂવ ગ્રુના શલદેળ દૂત દેથી યાજીનામુ ં
આપ્યુ.ં 

 ♣ શવગંાફાદભા ંચરણી નટની પેક્ટયીનુ ંઉદઘાટન કયલાભા ંઆવ્યુ.ં આ પેક્ટયીભા ં૧૦૦૦ 
ફૃશમાની નટ ફનાલાળે. 

 ♣ ગફશાયની નારદંા યશુનલવીટીના કુરશત દે શવિંગાયના ભતૂલૂવ શલદેળ ભતં્રી જ્મર્જ 
ઇમની વદંગી કયાઈ. 

૨ જૂન ♣ કેન્દ્ર વયકાયે જન ઔધી મજના શઠે ૧૦૦૦ નલા સ્ટવવ ખરલાન પ્રસ્તાલ કમો. 
 ♣ કરકાતાના પ્રશવિ ફૂટફર ક્રફ ભશન ફાગાને ફેન્ગલફુૃ એપવી ને શયાલીને આઈ 

રીગ ગખતાફ જીતમ. 
 ♣ ફેડશભન્ટનભા ંનફંય લન ખરેાડી ચેન રોંગે ઓસ્ટે્રગરમન ઓન ફેડશભન્ટન સુય વીયીઝ 

૨૧૦૫ ન રુુ એકરન ગખતાફ જીતમ. 
 ♣ ભયેશળમવના પ્રથભ ભહશરા યાષ્ટ્રપ્રમખુ તયીકે અભીના ગયુીફ પાકીભ ચ ૂટંાઈ આવ્મા.ં 
 ♣ BCCIના વરાશકાય તયીકે વગચન તેંદુરકય, વોયલ ગાગંરુી અને લીલીએવ રક્ષ્ભણની 

લયણી કયાઈ. 
૩ જૂન ♣ ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે શવગાયેટના છુટક લેચાણ ય પ્રશતફધં મકુ્. આભ કયનાય ભશાયાષ્ટ્ર 

દેળનુ ંાચંમુ ંયાજ્મ ફન્યુ ંછે. 
 ♣ પીપાના અધમક્ષ દેથી વે બ્રાટયે યાજીનામુ ંઆપ્યુ.ં 
 ♣ ૯૨ લવની લમે ભેયેથન દડ યૂી કયીને શૈયીમેટ થપ્મ્વને શલિની વોથી ભટી ઉભયના 

ભહશરા દડલીયન શલિ યેકડવ ફનાવ્મ. 
૪ જૂન ♣ ભીણા શભેચન્દ્ર  બાયતીમ યીઝલવ ફેન્કના એક્ઝીક્યટુીલ હડયેક્ટય તયીકે શનભણુકં ામ્મા.ં 

 ♣ બાયતભા ં હદલ્રી, ઉત્તયાખડં વયકાય ફાદ ગજુયાત, તશભરનાડુ અને  જમ્મ ુ કાશ્ભીયની 
વયકાય દ્વાયા ભેગીના લેચન ય પ્રશતફધં મકુલાભા ંઆવ્મ. 

૫ જૂન ♣ ‘શલિ માવલયણ હદન’  લળવ૨૦૧૫ ની ઉજલણીની થીભ “લન લલ્ડવ-લન એન્લામયભેન્ટ” 
યાખલાભ આલી છે. આ ઉજલણીના સ્રગન તયીકે “વેલન ગફગરમન ડ્રીમ્વ લન પ્રેનેટ, 
કન્ઝયભુ શલથ કેય” યાખલાભા ં આલેર છે.  આ લે ગજુયાતની યાજ્મ સ્તયની ‘શલિ 
માવલયણ હદનની’ ઉજલણી લડદયા ળશયે ખાતે યાખેર છે. 

 ♣ બાયતે સલુણવ આંતયયાષ્ટ્રીમ કુસ્તી સ્ધાવભા ં આઠ સલુણવ ચદં્રક અને એક કાસં્મ ડક 
જીતમા.ં 

 ♣ દગક્ષણ આહિકાના હક્રકેટય એફીડી લીરીમવવને દગક્ષણ આહિકાના વલવશે્રષ્ઠ હક્રકેટય તયીકે 
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યુસ્કૃત કયલાભા ંઆવ્મા. 
૬ જૂન ♣ વશ્મર નેટલકીંગ વાઈટ પેવબકેૂ તાના નલા લઝવન રાઈટન શબુાયંબ કમો. 

 ♣ બાયતના ભતૂલૂવ પ્રધાનભતં્રી શ્રી અટર ગફશાયી લાજેમીને “ફાગં્રાદેળ મકુ્ક્ત વગં્રાભ 
વન્ભાનથી” વન્ભાશનત કયલાભા ંઆવ્મા. 

 ♣ બાયતની પ્રથભ ચારક યહશત ભેટ્રને હદલ્રી ભેટ્રના પેજ ૩ ભાટે વાભેર કયલાભા ંઆલી. 
 ♣ બાયતના ભશતલાકાકં્ષી ભગંમાન અગબમાનને અભતૂલૂવ વપતા અાલનાય ઇવયના 

ભાવવ ઓયફીટય શભળનની ટીભને અભેહયકાના પ્રશતસષ્ઠત સ્ેવ ામનીમય એલડવથી 
વન્ભાશનત કયલાભા ંઆલી. 

૭ જૂન ♣ બાયત અને ફાગં્રાદેળ દ્વાયા આંતહયક વશમગને પ્રાધાન્મ આલા ભાટે એક્વયુકં્ત 
ઘણાત્ર “નત ુ ંપ્રજન્ભ- નઈ ીઢી નઈ વચ” તૈમાય કયાયુ.ં 

 ♣ કેન્દ્રીમ ભતં્રીભડં દ્વાયા સચૂના કશભળનય શલજમ ળભાવને નલા મખુ્મ ભાહશતી કશભળનય 
તયીકે શનયકુત કયામા. 

૮ જૂન ♣ સ્લીતઝરેન્ડના સ્તેનીસ્રાભ લાલયીકાએ િેંચ ઓન ૨૦૧૫ નુ ં ગ્રાડં સ્રેભ જીતયુ.ં 
સ્તેનીસ્રાભે વગફિમાના નલાક જકશલકને શયાલી આ ટાઈટર જીતયુ.ં 

૯ જૂન ♣ બાયતના યાષ્ટ્રગીતભા ં શલે ‘શવિંધ’ુ ળબ્દના ફદરે ‘શવિંધ’ ળબ્દન ઉમગ કયલાભા ં
આલળે. 

 ♣ આય.વી.તામરને NSG ના હડયેક્ટય જનયર તયીકે શનયકુ્ત કયામા. 
 ♣ િેંચ ઓન ટેનીવ ટુનાવભેન્ટ ૨૦૧૫ ભા ં વેયેના શલગરમમ્વે ભહશરા એકરન ગખતાફ 

જીતમ. 
૧૦ જૂન ♣ અયફી વમદુ્રભા ં‘અળફા’ નાભનુ ંલાલાઝડાએ આકાય રીધ. આ લખતે આ લાલાઝડાનુ ં

નાભ શ્રીરકંા દ્વાયા યાખલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 
 ♣ હદલ્રી વયકાયના કામદા ભતં્રી જીતેન્દ્રશવિંશ તભયે યાજીનામુ ંઆપ્યુ.ં 
 ♣ શલિના વાત ઔદ્યગગક દેળનુ ંએકતારીવમુ ં G 7 શળખય વભેંરન જભવનીના અરમભુા ં

વંન્ન થયુ.ં 
૧૧ જૂન ♣ કેન્દ્ર વયકાયે શલજમ ળભાવને ચીપ ઇન્પભેળન કશભળનય તયીકે શનયકુ્ત કમાવ. 
૧૨ જૂન ♣ બાયતના પ્રથભ સ્લદેળી શલભાન લાશક જશાજ INS શલક્રાતનુ ં કચીભા ં જરાલતયણ 

કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 
 ♣ ભશાયાષ્ટ્રના ભતૂલૂવ શલકેટકીય શભેતં કાનીટકયનુ ં૧૧ જુને અલવાન થયુ.ં 
 ♣ આજે ફા ભજુયી નાબદુી હદલવ. 
 ♣ ગજુયાત યાજ્મની ‘સ્લાગત’ ઓનરાઈન શવસ્ટભ શલેથી ‘પ્રગશત’ નાભથી વભગ્ર દેળભા ં

ઓનરાઈન વેલા યૂી ાડળે. 
૧૩ જૂન ♣ પબ્વવ ભેગઝેીને શલિના ૧૦૦ ધશનક ખેરાડીઓની માદી જાશયે કયી. જેભા ંફક્વય ભેલેદય 

પ્રથભ સ્થાને છે જ્માયે બાયતીમ હક્રકેટ ટીભના કેપ્ટન ભશને્દ્રશવિંશ ધની ૨૩ ભા ં સ્થાને છે. 
૧૪ જૂન  ♣ SBI દ્વાયા ભફાઈર અને ઇભેર થી ૈવા ટ્રાન્વપય કયી ળકામ તે ભાટે ‘એભ કેળ’ નાભની 

સશુલધા ળફૃ કયી. 
 ♣ HDFC ફેન્કે ઓનરાઈન ેભેન્ટ અને પડં ટ્રાન્વપય ભફાઈર એપ્રીકેળન ‘ેજે’ રન્ચ 
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કયી. 
૧૫ જૂન ♣ યાપેર નડારે ત્રીજી લાય સ્ટુઅટવગાડવ ઓનન ગખતાફ જીતમ. 
૧૬ જૂન ♣ અભદાલાદ અને શહયદ્વાય લચ્ચે દડતી શહયદ્વાય ભેર ટે્રનનુ ં નાભ ફદરીને ‘મગ 

એક્વપ્રેવ’ યાખલાભા ંઆવ્યુ.ં 
૧૭ જૂન ♣ કેન્દ્ર વયકાયે ‘૨૦૨૨ સધુી ફધા ભાટે આલાવ’ શભળનને ભજૂંયી આી. 

 ♣ બાયત તયપથી કૈરાવ ભાનવયલયની માત્રા કયનાય પ્રલાવીઓ ભાટે નાથરુા ાવ ૫૩ 
લવ ફાદ પયીથી ખરલાભા ંઆવ્મ. 

૧૮ જૂન  ♣ હશન્દી બાાની ફે રેગખકા ફાબળુા કશરી અને ઉાવનાને બાયતીમ જ્ઞાનીઠ નલરેખન 
યુસ્કાય ભળ્મ. 

૨૦ જૂન ♣ ઝાયખડંના મખુ્મભતં્રીએ થભોકરની પ્રેટ્વણા લેચન ય પ્રશતફધં મકુ્. 
 ♣ ચીને શલિનુ ંપ્રથભ ઇરેસક્ટ્રક શલભાન ફીએક્વ-૧ઈ ફનાવ્યુ.ં 

૨૧ જૂન  ♣ આંતયયાષ્ટ્રીમ મગ હદલવ. નલી હદલ્રીના યાજથ ય આમજજત પ્રથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ 
મગ હદલવ દયશભમાન ફે ગીનીવ લલ્ડવ યેકડૌ વવ ફન્મા.ગજુયાતભા ંઅભદાલાદ ખાતે તેની 
બવ્મ ઉજલણી કયલાભા ંઆલી. આ મગ હદનની ટેગ રાઈન ‘મગ કભવસ ુકોળરભ’ છે. 

 ♣ રાફંાભા ંરાફં હદલવ. 
 ♣ જૂન ભહશનાન ત્રીજ યશલલાય પાધવવ દે તયીકે ઉજલલાભા ંઆલે છે. 

૨૨ જૂન ♣ વગફિમાએ િાઝીરને શયાલીને પ્રથભ લાય પીપા અન્દય-૨૦ ફૂટફર શલિ ક ૨૦૧૫ 
જીતમ. 

 ♣ બાયતની શરેી એયકન્ડીળન ડમે ુટે્રન કચ્ચીભા ંળફૃ કયલાભા ંઆલી. 
 ♣ ગિટનના ટેનીવ સ્ટાય એન્ડી ભયેએ  ચથી લાય કલીન્વ કરફનુ ંટાઈટર જીતયુ.ં 

૨૩ જૂન ♣ ગજુયાતનુ ં પ્રથભ કૃશ એપ.એભ યેડીઓ સ્ટેળન આજથી જુનાગઢ કૃશ શલિ શલદ્યારમ 
ખાતે ળફૃ કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 

૨૪ જૂન ♣ દેળના પ્રથભ આધશુનક આંગણલાડી કેન્દ્ર ‘નદં ઘય’ નુ ં શહયમાણાના વનીત જીલ્રાના 
શવનયુ ભા ંઉદઘાટન કયલાભા ંઆવ્યુ.ં જેનુ ંઉદઘાટન ભેનકા ગાધંીએ કયુું શત ુ.ં 

૨૫ જૂન ♣ જભવન ટેનીવ સ્ટાય ખેરાડી સ્ટેપી ગ્રાપને કેઅરવ આયલેુદની િાડં એમ્ફેવડય ફનાલલાભા ં
આવ્મા.ં 

૨૬ જૂન ♣ ઓસ્ટે્રગરમાભા ંથમેર હક્રકેટ વલે મજુફ વગચન તેન્દુરકય ૨૧ ભી વદીના વલવશે્રષ્ઠ હક્રકેટય 
તયીકે વદં થમા. 

 ♣ દેળભા ંનલા છ IIM ની સ્થાનાને ભજૂંયી આલાભા ંઆલી. 
૨૭ જૂન ♣ આધમાજતભક ગરુુ ળી શ્રી યશલ ળકંય કરગંફમાના વલોચ્ચ નાગહયક વન્ભાન ઓયડને ડી 

રા ડભેકે્રવીમાશવભન ફગરલય એલડવથી વન્ભાશનત કયામા. 
૨૮ જૂન ♣ લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ ત્રણ ળશયેી શલકાવ મજનાઓ – સ્ભાટવ વીટી શભળન, અમતૃ 

અને વોના ભાટે આલાવ ળફૃ કયી. આ મજનાઓને શલકાવના નલા એન્જીન તયીકે 
ઓખાલાઈ છે. 

૨૯ જૂન ♣ લવ ૨૦૧૪ ણા મશૂતિદેલી યુસ્કાય ભાટે હશન્દી વાહશતમના વભારચક ડૉ.શલિનાથ 
શત્રાઠીની કૃશત ‘વ્મભકેળ દયલેળ’ ની વદંગી કયાઈ. 
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૩૦ જૂન ♣ શિભ ફગંાના નાહદમા જજલ્રાને વયુકંત યાષ્ટ્રના રકવેલા યુસ્કાય ૨૦૧૫ થી 
વન્ભાશનત કયલાભા ંઆવ્મ. 

૧ જુરાઈ ♣ આંતયયાષ્ટ્રીમ મદુ્રા કળ દ્વાયા શલકશવત યાષ્ટ ગ્રીવને દેલાગયુ ંઘશત કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 
 ♣ બાયતના લડાપ્રધાને નલી હદલ્રી ખાતે થી ‘ડીજીટર ઇસન્ડમા લીક’ ની ળફૃઆત કયી. 

૨ જુરાઈ ♣ SMS ટેકનરજીના જનક ભેટી ભેકનેનનુ ંઅલવાન થયુ.ં 
૪ જુરાઈ ♣ બાયતના પ્રખ્માત લૈજ્ઞાશનક વજંીલ ગરાડંનેે જી ડી ગફયરા યુસ્કાય ૨૦૧૪ આલાની 

ઘણા કયલાભા ંઆલી. 
 ♣ શલિ ખાદ્ય યુસ્કાય પાઉન્ડળેને ફાગં્રાદેળના વય પઝર એ શવન એ શવન આગફદને 

શલિ ખાદ્ય યુસ્કાય ૨૦૧૫ આલાની ઘણા કયલાભા ંઆલી. 
૫ જુરાઈ ♣ NASA એ ભગં ગ્રશ ભાટે પ્રટટાઈ એયક્રાફ્ટ Prandtl-D નુ ં વપતાલૂવક ઉડાન 

યીક્ષણ કયુું. 
૬ જુરાઈ ♣ ગચરીએ આજને્ટીનાને ેનલ્ટી શટૂઆઉટભા ં શયાલીને ૯૯ લવ ફાદ કા અભેહયકા 

ફૂટફર ટુનાવભેન્ટન ગખતાફ જીતમ, 
૭ જુરાઈ ♣ યાષ્ટ્રશત પ્રણલ મખુજીએ શવકંદયાફાદ ક્સ્થત ફરાયભા ં યાષ્ટ્રશત શનરામભ ગાડવનભા ં

નક્ષત્ર લાતીકાનુ ંઉદઘાટન કયુું. 
 ♣ અભેહયકાએ જાાનને શયાલીને ત્રીજી લખત ભહશરા ફૂટફર શલિ કન ગખતાફ જીતમ. 

૮ જુરાઈ ♣ બાયતીમ ભહશરા હક્રકેટય શભતારી યાજે ન્યઝુીરેન્ડ વાભે એક હદલવીમ ભેચભા ં
આંતયયાષ્ટ્રીમ હક્રકેટભા ં ૫૦૨૯ યન યુા કમાવ. આંતયયાષ્ટ્રીમ હક્રકેટભા ં ૫૦૦૦ યણ યુા 
કયનાય બાયતની પ્રથભ અને શલિની ફીજી ભહશરા ખરેાડી ફની. 

૧૦ જુરાઈ ♣ ાચંભા યલુા ડલે્પીક યભતતવલની ભેજફાની ગલાન ેવલાભા ંઆલી. 
 ♣ દેશયાદૂનભા ંબાયતની પ્રથભ ભકંૂ લશનિંગ શવસ્ટભ સ્થાશત કયલાભા ંઆલી. 

૧૨ જુરાઈ ♣ વાતમુ ંગિક્વ વભંેરન યશળમાના ઉપાભા ંવંન્ન થયુ.ં 
 ♣ ઇવય એ ાચં ગિટીળ ઉગ્રશ PSLV-C28  યકેટની ભદદથી શ્રી શહયકટા ખાતેથી 

વપતાલૂવક રન્ચ કમાવ. 
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