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                એક વવરો શતો. તેન ું ભગજ જયા તેજ શત  ું. આથી નાનણથી તેને શળક્ષણ ભેલલાની ઝુંખના 
થોડી લધાયે શતી. આથી એને વાયી ળાાભાું દાખર કયલાભાું આવ્મો. તે વવરો ખ ફ ભશનેત કયતો અને ખ ફ વાયા 
રયણાભ રાલતો. આ યીતે બણલાભાું તે શભેળાું ભોખયે યશતેો. આભ તો બણલાભાું ભોખયે યશવે  ું એ ઘણી વાયી લાત ગણામ 
યુંત   વવરાની તકરીપ એ શતી કે વાર ું  બણલાને રીધે તે અભબભાની ફની ગમો શતો. તે જમાું જમાું જામ તમાું એવ ું જ 
ફતાવ્મા કયતો કે ોતે ખ ફ જ ફ દ્ધિળાી છે અને ફીજા ફધા ભખૂખ અને અજ્ઞાની છે. જેને શળક્ષણ રીધ ું નથી તેન ું જીલન 
એે ગમ ું એભ તે વૌને કશતેો પયતો. 

  એક રદલવ જમાયે તે બણીને ઘયે ાછો આલતો શતો તમાયે ોતે ફધાનાથી શલળે છે તેલો બાલ 
તેના ભનભાું યમ્મા કયતો શતો. એલાભાું એક ભગય તેને વાભે ભળ્મો. વવરાને થમ ું કે ચારને ભગય વાથે થોડી લાતો 
કયીને ભાઈન્ડ ફે્રળ કર ું . એટરે તે ભગય વાથે લાતે લગ્મો. એણે ભગયને શરેા જ છૂર ું કે. “ત  ું શ ું બણ્મો છે ?” ભગયે 
કહ્ ું, “બાઈ એ ભાર ું  કાભ નરશ આણે તો ફવ જીલન ગ જાયીએ છીએ. બ ખ રાગે તમાયે નદીભાું ડલાન ું અને શળકાય 
ળોધીને ેટ બયીને નદીના કાુંઠે ઝાડ નીચે ડયા યશલેાન ું.” વવરો કશ,ે “અયે માય ! આ તો કુંઈ જજિંદગી છે? જે ન બણ્મા 
તેની જજિંદગી ાણીભાું ગઈ અને આભેમ તાયી જજિંદગી તો ાણીભાું જ વાય થામ છે. તભને ખફય નથી ડતી કે તભે 
બણ્મા લગય કેટલ ું ગ ભાલો છો. બણો તો ખફય ડ ેકે આ દ શનમા કેટરી ભોટી છે ? તભાયાભાું અને કલૂાભાુંના દેડકાભાું 
કોઈ પયક નથી. લી, અબણ અને આંધો ફુંને વયખા ! કુંઇક બણો તો ફ દ્ધિનો શલકાવ થળે.” એભ કશીને વવરાએ 
શળક્ષણના ભશતલ ય રાુંફ ું રચક બાણ આી દીધ ું. ભગય ભફચાયો વવરાના શળક્ષણ યના આંતયયાષ્ટ્રીમ શલચાયો 
વાુંબીને સ ઈ ગમો.  

  વવરાને થમ ું કે, “આ ઘનચક્કયને ભેં ક્ાું શળક્ષણની લાતો કયી ? આ જાડી ચાભડીલાાને આ 
લાતોની જરૂય જ ક્ાું છે ?” આભ શલચાયીને વવરો આગ ગમો તો આગ નદી ઓુંગલાની આલી. શલે વવરાને 
તયતાું ન આલડત ું શોલાથી ભગયને જગાડીને ભગયની ીઠ ય ફેવીને નદી ાય કયી. વવરાને થમ ું કે આ અબણ રોકો 
તો આ કાભ ભાટે જ જન્મ્મા છે. કાુંઠાની ેરે ાય જઈને વવરાને યસ્તાભાું લાુંદયો ભળ્મો.  એટરે વવરાએ લાુંદયાને 
છૂર ું, “ત  ું બણેરો છે ?” લાુંદયાએ કહ્ ું, ‘ના’. એટરે વવરાએ લાુંદયાને ણ ઉબો યાખીને શળક્ષણ શલે રાુંફ રચક બાણ 
આી દીધ ું. એલાભાું લયવાદ ાડલા રાગ્મો. યાત કાઢલાનો પ્રશ્ન થમો. વવરો ગબયાઈ ગમો. લાુંદયો કશ,ે “હ ું વ્મલસ્થા 
કયી આ ું છું. લાુંદયાએ એલી જગ્મા ફનાલી દીધી કે જેની અંદય વવરાની યાત વયવ યીતે વાય થામ. જાણે કે એક 
નાની ઝુંડી. વવરાએ ચ ચા યાત વાય કયી અને વલાયે ળાુંશતથી નીકી ગમો. તેને થમ ું કે લાુંદયાએ ઝુંડી ન 
ફનાલી આી શોત તો ભાર ું  આલી જ ફનત. છી તેને કાફયો ભી વવરાએ જાણી રીધ ું કે કાફયો ણ બણી નથી 
એટરે એણે લી શળક્ષણના ભશતલની કેવેટ લગાડલા ભાુંડી. લાત કયતા કયતા ફોય ડી. વવરાને ખ ફ બ ખ રાગી. 
આજ ફાજ  ક્ાુંમ રીલ ું ઘાવ ન શત  ું. એટરે કાફયોને થમ ું કે વવરાબાઈ આટલ ું બણેરા છે તો તેભના ભાટે ઉડીને નદી કાુંઠે 
જઈને રીલ ું ઘાવ રઇ આલીએ.’ ઘાવ ખાઈ વવરો આગ ગમો તો યસ્તાભાું લાઘ ભળ્મો. વવરાએ લાઘને ણ 
શળક્ષણની લાતો કયી અને આગ ગમ ું. એલાભાું વાભેથી ફે શળકાયી ક તયા વવરા વાભે ધવી આલતા શતા. વવરાને 
રાગ્મ ું કે, ‘શલે ભમાખ.’ જીલ ફચાલલા તે દોડયો વીધો લાઘ ાવે. લાઘે વવરાને શળકાયી ક તયાના ુંજાભાુંથી છોડાવ્મ ું. 

  શલે વવરાને ખફય ડી કે ોતે ફ દ્ધિ અને રદભાગના જોય ય બણી તો કાઢર ું યુંત  , ોતાની 
ાવે ભાત્ર  સ્તરકમ ું જ્ઞાન જ છે, વ્મલશાર  જ્ઞાનતો છે જ નરશ. જીલન જીલલા ભાટે વ્મલશાર  જ્ઞાન જરૂયી છે. ભગયની 
ાણીભાું તયલાની આલડત, લાુંદયાની ઝુંડી ફનાલલાની આલડત, કાફયની ઉડલાની આલડત અને લાઘની યક્ષણ 
કયલાની આલડત આગ ોતાન ું  સ્તરકમ ું જ્ઞાન વવરાને થોડ ું ઉતયત ું રાગ્મ ું. એણે થમ ું કે ભગજની વાથે વાથે આના 
ળયીયના અન્મ અંગો ણ કાભ કયલા જોઈએ. તમાયથી વવરાએ કભ વે કભ નરશ બણેરા પ્રાણીઓને ઉતાયી ાડલાન ું અને 
તેભની ભશ્કયી કયલાન ું છોડી દીધ ું. એણે થમ ું કે આ દ શનમા ફધાથી ચારે છે, ભાત્ર બાણેરાથી નરશ... 
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 ગયફો : ગયફો ળબ્ દ ‘ગબખદી’ ઉયથી ફન્ મો છે. ગ જયાતભાું ળરકતજૂા પ્રચભરત થઇ ત માયથી ગયફો 
રોકપ્રીમ છે. ગયફાભાું ભાટરીભાું શછદ્રો યાખીને દીલો ગોઠલલાભાું આલે છે. આ ગયફાને ભાથા ઉય 
રઇને નલયાત્રીભાું સ્ ત્રીઓ આકિતળરકત અંભફકા, ફહ ચયા લગેયેના ગયફા ગામ છે. 

 યાવ : શલ્ રીવક અને રાસ્ મ ન તત મભાુંથી તેનો જન્ ભ થમો છે. લષષ્ટ્ ણલ વુંપ્રદામની અવય લધતાું યાવ 
રોકપ્રીમ ફન્ મો છે. 

 શારીન તત મ :  શારીન તત મ સ યત જજલ્ રાભાું દૂફા આરદલાવીઓન ું ન તત મ છે. એક  ર  અને એક સ્ ત્રી 
ગોાકાયભાું ગોઠલાઇને, કમ્ ભય ઉય શાથ યાખીને નાચે છે. વાથે ઢોર અને થાી લગાડતાું શોમ છે. 

 બીરન તત મ :  ુંચભશારનાું બીરન તત મો ષકી મ ઘનૃન તત મ શલળે જાણીત  ું છે. મ ઘનૃન ું કાયણ પે્રભપ્રવુંગ શોમ 
છે. આ ન તત મ  ર ો કયે છે. ઉન્ ભાદભાું આલી જઇને તેઓ ભચભચમાયીઓ ાડે છે અને જોયથી ક દકા ભાયે 
છે. આ ન તત મ કયતી લખતે તેઓ તીયકાુંભઠાું, બારાું લગેયે વાથે યાખે છે અને ગભાું ઘઘૂયા ફાુંધે છે. વાથે 
ભુંજીયા  ૂુંગીલાકિત અને ઢોર ણ લાગતાું શોમ છે. બરૂચ જજલ્રાભાું શળમાાભાું થત  ું આ ન તત મ ‘આગલા’ 
તયીકે ઓખામ છે. ઓખાભુંડના લાઘેયો અને ોયફુંદયના ભેય તરલાય વાથે કદૂકા ભાયતાું આ ન તત મ 
કયે છે. 

 દાુંરડમા યાવ :દાુંરડમા યાવભાું બાગ રેનાયના શાથભાું ફે દાુંરડમા શોમ છે. આ દાુંરડમા વાથે તે 
તારફઘનૃ યીતે ગોાકાયભાું પયે છે અને વાભવાભા ફેવીને અથલા પયતાું પયતાું યસ્ ય દાુંરડમા અથડાલે 
છે. આ યાવ વાથે ઢોર, તફરાું, ભુંજીયા લગેયે ણ લાગતાું શોમ છે. 

 ગોપગ ૂુંથણ : યુંગીન કાડની ટ્ટી, યાળ કે દોયીને એક કડીભાું ફાુંધીને ગ ચ્ છો ફનાલામ છે. એક 
શાથભાું દોયીનો છેડો અને ફીજા શાથભાું દાુંરડમો કડીને ન તત મ કયલાભાું આલે છે. આ ન તત મભાું દોયીની 
ગ ૂુંથણી અને શરનચરન ભ ખ્ મ છે. આ ન તત મભાું  ર ો બાગ રે છે. 

 રટપ્ ણી ન તત મ : આ ન તત મ ધાફ ું ધયલા ભાટે ચનૂાને ીવતી લખતે થામ છે. ચોયલાડ અને 
લેયાલની ખાયલણ ફશનેો રટપ્ ણી લડે ટીલાની રરિયમા વાથે તારફઘનૃ ન તત મ કયે છે. 

 ઢાયોન ું ન તત મ : નકાુંઠાના ઢાયો ભુંજીયાું રઇને ગોાકાયભાું ન તત મ કયતા શોમ છે. ગ શોા 
યાખીને શરેવાું ભાયતા શોમ છે કે અડધા ફેવીને, અડધા સ ઇને ન તત મની શલશલધ ભ દ્રાઓ કયતા શોમ છે. આ 
ન તત મ વાથે એકતાયો, તફરાું, ફગભરમ ું અને ભોટાું ભુંજીયા લગાડલાભાું આલે છે. 

 ભાુંડલી અને જાગન તત મ : ઉત્તય ગ જયાતભાું નલયાશત્રભાું વોજા, ભશયેલાડા, રૂાર લગેયે સ્ થોએ 
તથા અભદાલાદભાું ઠાકયડા, ાટીદાય, યજતૂ લગેયે કોભની ફશનેો ભાથે ભાુંડલી કે જાગ ભકૂીને આ 
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ન તત મ કયે છે. એક ફશને ગલયાલે છે અને ફીજી ફશનેો ભાથે ભાુંડલી ભકૂી શાથભાું તાી આી ન તત મ કયે 
છે. 

 રૂભારન તત મ : ભશવેાણા જજલ્ રાના ઠાકોયો શોી તથા ભેાના પ્રવુંગોએ શાથભાું રૂભાર યાખી ન તત મ 
કયતા શોમ છે. ઘોડા કે અન્ મ શ ન ું ભશોર ું  શયેીને ણ આ ન તત મ કયામ છે. 

 શભચી કે શીંચન તત મ : વીભુંત, રગ્ ન કે જનોઇના પ્રવુંગે યાુંદર ભાતાને તેડલાભાું આલે છે. યાુંદર 
ભાતા પયતી ફશનેો યાુંદરભાની સ્ત  શત કયતાું શભચી ખ ૂુંદે છે કે શીંચ રે છે. 

 યાવડા : યાવડાભાું રોકવુંગીત ભ ખ્ મ શોમ છે. આ ત્રણ તારી યાવનો એક પ્રકાય છે. કોી અને બયલાડ 
કોભોભાું સ્ ત્રી-ર ો વાથે યાવડા રે છે. યાવડાભાું ઉમોગભાું રેલાતાું લાકિતોભાું ભોયરી, ાલા, ળયણાઇ, 

કયતાર, ઝાુંઝ, ઘઘૂયા, ભુંજીયા, ઢોર, ઢોરક, ડપ અને ખુંજયી ભ ખ્ મ છે. 

 કોી ન તત મ : કોી વૌયાષ્ટ્ રની યુંગીરી કોભ છે. તેઓ ભ્ મભ કદના શોમ છે. તેભના ળયીય ાતાું 
અને ચેતનલુંતા શોમ છે. તયણેતયનો ભેો કોીઓનો જ ભેો છે. કોી સ્ ત્રી ત્રણ તારીના યાવભાું ચગે 
છે. ભીઠી શરકે, ભીઠા કુંઠે અને ભોકા ભને ગાતી તેભજ લામ ના રશરોાની જેભ ઝૂભતી કોી સ્ ત્રીને 
જોલી એ એક રશાલો છે. 

 ભેયન તત મ : ભેય જાશતન ું રડામક ખભીય અને આકખક ફાહ ફ આ ન તત મભાું આગવ ું સ્ લરૂ ધાયણ કયે 
છે. ઢોર અને ળયણાઇ એભનાું શયૂાતનને ભફયદાલતાું શોમ છે. ભેય રોકોભાું ગની ગશત તારફઘનૃ શોલા 
છતાું તયરતા ઓછી શોમ છે. કમાયેક તેઓ એક થી દોઢ ભીટય જેટરાું ઊંચા ઊછે છે અને લીયયવ 
તથા યૌદ્રયવની પ્રવન્ ન ગુંબીય છટા ઊબી કયે છે. 

 વીદીઓન ું ધભારન તત મ : જાપયાફાદ ાવે જ ુંફ વય ગાભભાું વીદી રોકોની ત્રણવો લખ જૂની લવાશત છે. 
તેઓ ભૂ આરફ્રકાના અશીં આલીને લવેરા ભ વરભાનો છે. શાથભાું ભળીયાને (નાભમેયની આખી 
કાચરીભાું કોડીઓ બયીને) તારફઘનૃ ખખડાલે છે. ભોયીચ્ છનો ઝડો પેયલતો જામ છે. 

 ભેયામો : આ ફનાવકાુંઠાના લાલ તાલ કાના ઠાકોયોન ું રોકન તત મ છે. વયખડ અથલા ઝૂુંઝાી નાભના 
ઘાવભાુંથી તોયણ જેલાું ઝૂભખાું ગ ૂુંથીને ‘ભેયામો’ ફનાલલાભાું આલે છે. ભેયામો ઘ ભાલતી આ ટોી 
ભેાભાું સ્ થે શચચે છે. છી ખ લ્ રી તરલાયથી ટાફાજી ખેરતા ફે ભોરટમાયો વંદુંવંદમ ઘનૃ ભાટે એકફીજાને 
ડકાયે છે. આ દ્રશ્ મ જોનાયને ્રદદમ થુંબી જત  ું શોમ એભ રાગે છે. ત માું એકાએક ફુંને રડલષમા વાભવાભે 
એકફીજાને બેટી ડે છે. આ લખતે ‘હ ડીરા’ (ળૌમખગાન) ગલામ છે. 

 ડાુંગીન તત મ : ડાુંગ જજલ્ રાના આરદલાવીઓન ું ડાુંગીન તત મ ‘ચાો’ તયીકે ઓખામ છે. ‘ભાીનો ચાો’ , 

‘ઠાકમાખ ચાો’ લગેયે. ડાુંગીન તત મના ૨૭ જાતના તાર છે. તેઓ ચકરી, ભોય, કાચફા લગેયે જેલાું પ્રાણીઓ 
અને ુંખીઓની ન તત મ સ્ લરૂે કયે છે. થાી, ઢોરક, ભુંજીયા કે ાલયી નાભનાું લાજજિંત્રોભાુંથી સયૂ લશતેાું 
થતાું જ સ્ ત્રી- ર ો નાચલા ભાુંડે છે. 
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 શલદ્ય તપ્રલાશના લશલેાના ભાગખને શલદ્ય ત રયથ કશ ેછે. 
 ફુંધ શલદ્ય ત રયથભાું શલદ્ય તપ્રલાશન ું લશન થત ું શોમ 
છે. 

 ખ લ્રા શલદ્ય ત રયથભાું શલદ્ય તપ્રલાશન ું લાશન થત ું 
નથી. 

 જે દાથખભાુંથી શલદ્ય તપ્રલાશ વાય થઇ ળકે છે તે 
શલદ્ય ત લાશક(Conductor) દાથખ છે. 

 જે દાથખભાુંથી શલદ્ય તપ્રલાશ વાય થઇ ળકતો નથી તે 
શલદ્ય ત અલાશક દાથખ (Insulator) છે. 

 ટી.લી. કે કમ્પ્મ ટય ને સ્સ્લચ ફુંધ કયલાના ફદરે તેને 
યીભોટ લગેયે લડ ેફુંધ કયીએ છીએ. ભોફાઈર લગેયેના 
ચાજૉયને ઉમોગ  યો થમા ફાદ ણ પ્રગભાું યાખી 
ભ કલાભાું આલે છે. આ વભમે આ વાધનો ઉમોગભાું 
ન રેલાતા શોલા છતાું શલદ્ય તઉજાખનો વ્મમ કયે છે, જેને 
લેમ્ામય ાલય કશ ેછે. 
 
 
 
 

 જે ઉચ્ચારાનભાું આધાયભફિંદ ન  ું સ્થાન બાય અને 
પ્રમતનફની લચ્ચે આલેલ ું શોમ તેને પ્રથભ પ્રકાયન ું 
ઉચ્ચારન કશ ેછે. 

 જે ઉચ્ચારાનભાું બાયન ું સ્થાન આધાયભફિંદ  અને 
પ્રમતનફની લચ્ચે આલેલ ું શોમ તેને દ્ધવંદતીમ પ્રકાયન ું 
ઉચ્ચારન કશ ેછે. 

 જે ઉચ્ચારાનભાું પ્રમતનફન ું સ્થાન આધાયભફિંદ  અને 
ફશાયની લચ્ચે આલેર શોમ તેને ત તતીમ પ્રકાયન ું 
ઉચ્ચારન કશ ેછે. 

 
 
 
 
 

 અનાજભાુંથી કાુંકયા દ ય કયલા ભાટે લીણલાની િશતનો 
ઉમોગ કયામ છે.  

 લજનભાું શરકાું શોમ તેલા દાથોને શભશ્રણભાુંથી લન 
લડ ેઅરગ કયલાની િશતને ઉનવ ું કશ ેછે. 

 અરગ અરગ ઘનતાલાા પ્રલાશી દાથોને શભશ્રણભાુંથી 
દયેક ઘટકને અરગ કયલા પ્રમોગળાાભાું  તથક્કયણ 
ગણીનો ઉમોગ કયલાભાું આલે છે. 

 શભશ્રણભાુંથી રોખુંડને ચ ુંફક લડ ે અરગ કયલાની 
િશતને ચ ુંફક િશત કશ ેછે. 

 કેટરાક દાથોના ઘન સ્લરૂને ગયભ કયતા તેન ું 
વીધેવીધ ું લામ  સ્લરૂભાું અને લામ  સ્લરૂને ઠુંડો 
ાડતાું વીધેવીધ ું ઘન સ્લરૂભાું રૂાુંતય થામ છે. આ 
દાથોને ઊ્લખાતી (Sublime) દાથો કશ ેછે. 

 કયૂ, ડાભયની ગોી, આમોડીન, સ કો ફયપ લગેયે 
ઊ્લખાતી દાથો છે. 

 
 
 

 દાથખભાું વભામેરા દ્રવ્મના જથ્થાને દ કશ ેછે.  
 દને m  વુંજ્ઞા લડ ેદળાખલામ છે. 
 એક જ દ્રવ્મના દાથોભાું જેભ દ્રવ્મનો જથ્થો લધે 

તેભ તેન ું દ લધે છે. 
 એક વયખા કદના અરગ અરગ દાથોન ું દ 

અરગ રગ શોમ છે. 
 દન ું ભાન કયલા ભાટે શલશલધ પ્રકાયના ત્રાજલા 

અને શલશલધ લજશનમાુંનો ઉમોગ થામ છે. 
 રકરોગ્રાભ એ દનો પ્રભાણબતૂ એકભ છે. જેને રકગ્રા 

કે Kg લડ ેદળાખલામ છે. 
 1 રકરોગ્રાભ = 1000 ગ્રાભ 

 1 ટન = 1000 રકરોગ્રાભ 

 1 ળેય =  500 ગ્રાભ 

 1 ભણ = 20 રકરોગ્રાભ 

 1 સ્વલન્ટર =  100 રકરોગ્રાભ 

 કોઈ ણ સ્થે દાથખ ય રાગતા ગ ર તલાકખણ 

ફને તે સ્થેતે દાથખન ું લજન કશ ેછે. 

 લજનને w  વુંજ્ઞા લડ ેદળાખલલાભાું આલે છે. 

 લજન ભાલા ભાટે સ્સ્પ્રિંગ કાુંટાનો ઉમોગ થામ છે. 
 

$P lJ7FG VG[ 8[SGM,M_ lJQIJ:T] WMZ6 & 

V[SD ! lJn]T (Eletricity) 

V[SD Z prRF,G (Lever) 

V[SD # 5NFYF”[G] \ V,ULSZ6 

V[SD $ DF5G 

7FG5ZA                         VMUq8  Z)!5                            ^P 



 

 કોઈ ણ દાથખન ું લજન ળોધલા ભાટેન ું સ ત્ર : 
  w = mg (જમાું m = દાથખન  ું દ, g =  

ગ ર તલપ્રલેગ) g ન  ું ભ  લ્મ = 9.8 m / sec2  
  તથ્લી કયતાું ચુંદ્ર યના ગ ર તલાકખણફન ું પ્રભાણ 

રગબગ છટ્ઠા બાગ જેટલ ું શોલાથી  તથ્લી ય 60N  
લજન ધયાલતા દાથખન ું ચુંદ્ર ય લજન 10N જેટલ ું 
જ થામ. 
  તથ્લીના કેન્દ્ર આગ ગ ર તલાકખણફન ું ભ લ્મ 

ભશત્તભ શોમ છે. 
 દાથે યોકેરી જગ્માને તે દાથખન ું કદ કશ ેછે. જેને 

V  વુંજ્ઞા લડ ેદળાખલલભાું આલે છે. 
 કદનો પ્રભાણબતૂ એકભ ઘનભીટય કે ભીટય૩  છે. 
 કદનો નાનો એકભ ઘનવેભી કે વેભી૩ છે. 
 1  ઘનભીટય = 1000000 ઘનવેભી અથલા વેભી૩  
 1 રીટય =  1000 શભરીભરટય 

 1 રીટય =  1000 ઘનવેભી 
 1 શભરીરીટય = 1 ઘનવેભી 
 વભઘનન ું કદ = રુંફાઈ3 

 રુંફઘનન ું કદ = lbh 

 જે દાથખની ઘનતા ાણી કયતાું ઓછી શોમ તે ફધા જ 
દાથો ાણીભાું તયળે. 

 જે દાથખની ઘનતા ાણી કયતાું લધાયે શોમ તે ફધા 
જ દાથો ાણીભાું ડફૂળે. 
દાથખન ું નાભ ઘનતા(ગ્રાભ/ ઘનવેભી) 
ફયપ 0.92 

ાણી(શ િ) 1.00 

દરયમાન ું ાણી 1.03 

રોખુંડ 7.8 

વીસ  11.8 

ાયો 13.6 

શ િ વોન  19.3 

              
 
 
 

 આાત રકયણ અને યાલશતિત રકયણ વાટી વાથે 
દોયેરા રુંફની વાભવાભે શોમ છે. 

 આાતકોણ અને યાલતખનકોણન ું ભ લ્મ શુંભેળા એક 
વયખ ું શોમ છે.  

 આાત રકયણ, યાલશતિત રકયણ અને રુંફ એક જ 
વભતરભાું શોમ છે. 

 જે પ્રશતભફિંફ ડદા ય ઝીરી ળકત ું નથી તે આબાવી 
પ્રશતભફિંફ છે. 

 ફે વભતર અયીવા લચ્ચે ભ કેર લસ્ત  ના જ દા જ દા 
ખણૂાના આધાયે ભતા પ્રશતભફિંફ ળોધલા ભાટેન ું સ ત્ર :       
પ્રશતભફિંફની વુંખ્મા=3600/ફે અયીવા લચ્ચેનો ખણૂો – 1 

 ેયીસ્કોભાું 450 ના ખણેૂ ફે કાચને ચોટાડલાભાું આલે 
છે. 

 વફભયીનભાું ેયીસ્કોનો ભશત્તભ ઉમોગ થામ છે. 
 
 
 
 

 લરિયઅયીવાની લરિયતાશત્રજમા તેની કેન્દ્રરુંફાઈ કયતા 
ફભણી શોમ છે. 

 ફાઈક કે સ્કટૂયના વાઈડ ગ્રાવભાું ફરશગો 
અયીવાનો ઉમોગ થામ છે. 

 કેન્દ્રરુંફાઈ અને લરિયતાશત્રજમા ળોધલા ભાટેન ું સ ત્ર 
: R = 2f  અથલા f = R/2 

 
 
 

 તતલોની ક ર વુંખ્મા 118 છે. 
 શાઈડ્રોજન એ દશનળીર લામ  છે. 
 ઓસ્વવજન એ દશનોક લામ  છે. 
 અણ  એ વુંમોજનનો ફુંધાયણીમ એકભ છે. 
 ખાુંડન ું યાવામભણક નાભ સ રિયોઝ છે. 
 ભીઠાન ું યાવામભણક નાભ વોરડમભ વરોયાઈડ છે. 
 ગ્લ કોઝન ું યાવામભણક નાભ ગ્લ કોઝ છે. 
 ખાલાના વોડાન ું યાવામભણક નાભ વોરડમભ 

ફામકાફોનેટ છે. 
 ધોલાના વોડાન ું યવામભણક નાભ વોરડમભ કાફોનેટ 

છે. 
 ભોયથથૂ ુંન  ું યવામભણક નાભ કોય વલ્પેટ છે. 
 રશરીમભ, નીમોન અને આગોન લગેયે યભાણ ઓ 

સ્લરૂે જ અસ્સ્તતલ ધયાલતા શોલાથી તે શનષ્ક્ષ્ટ્રિયમ 
લામ ઓ તયીકે ઓખામ છે. 
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 અસ્સ્થતુંત્રભાું ફે શાડકાુંના જોડાણો લચ્ચે 
સ્સ્થશતસ્થાક ક ચાખ આલેરા શોમ છે. 

 ભાથાભાું ક ર 22 શાડકાું શોમ છે. 
 છાતીના શિંજયાભાું 12 જોડ ાુંવી અને એક 

ભ ખ્મ શાડક ું એભ ક ર 25 શાડકાું આલેરા શોમ છે. 
 કયોડસ્તુંબ કળેર કાની ફનેરી શોમ છે. 
 કયોડ સ્તુંબભાું 33 શાડકાું આલેરા શોમ છે. 
 પ્રતમેક શાથભાું 30 શાડકાું આલેરા છે. દયેક ુંજાભાું 

19 શાડકાું આલેરા શોમ છે. 
 પ્રતમેક ગભાું 30 શાડકાું આલેરા શોમ છે. 
 વાથન ું શાડક ું વૌથી રાુંફ ું અને ભજફ ત શોમ છે. 
 સ્કુંધભેખરા આગના બાગે છાતીનાશાડકા વાથે 

અને ાછના બાગે કયોડસ્તુંબ સ્નામ ઓ વાથે 
જોડામેરી શોમ છે. 

 સ્કુંધભેખરાભાું 4 શાડકાું આલેરા શોમ છે. 
 શનતુંફભેખરાભાું ૨ શાડકાું આલેરા શોમ છે. 
 કાનભાું ક ર 6 શાડકાું અને તાલાભાું 1 શાડક ું 

આલેલ ું શોમછે. 
 ભન ષ્ટ્મના શાડશિંજયભાું ક ર 213 શાડકાું આલેરા 

શોમ છે. 
 પેપવાું, હૃદમ લગેયે સ્લમુંલતી સ્નામ ઓ છે. 

 
 
 

 ઉષ્ટ્ભાન ું વુંચયણ લધ  ગયભ દાથખ તયપથી ઓછા 
ગયભ દાથખ તયપ થામ છે. 

 દાથખભાું યશરેા અણ ઓની ક ર ગશતળસ્વત એટરે 
ઉષ્ટ્ભાઊજાખ. 

 ાયો એ પ્રલાશી ધાત   છે. 
 વાભાન્મ યીતે તુંદ યસ્ત વ્મસ્વતના ળયીયન ું 

તાભાન 98.60 પે એટરે 370 વે શોમ છે. 
દાથખન ું નાભ ગરનભફિંદ 

(વે) 
ઉતકરનભફિંદ 
(વે) 

ફયપ 00 1000 

ાયો -390 3570 

જવત 4190 9070 

તાુંફ  11840 25620 

એલ્મ શભનીમભ 6600 24670 

વોન ું 10650 28070 

રોખુંડ 15350 27500 

 
 
 

 લાતાલયણભાું કાફખન ડામોકવાઈડન ું પ્રભાણ 
0.04% છે. 

 કાફખન ડામોકવાઈડભા ગયભી ળોી રેલાનો 
ગ ણધભખ છે. 

 લાતાલયણભાું યશરેા એવીડીક લામ ઓ વલ્પય 
ડામોકવાઈડ અને નાઈરોજન ઓવવાઈડ બેજભાું 
દ્રવ્મ થઇ વલ્પય રયક એવીડ અને નાઈરીક એવીડ 
ઉતન કય છે, જે લયવાદના ાણી વાથે જભણી 
ય ડ ેછે, જેને એવીડ લાખ કશ ેછે. 

 PUC – ોલ્મ ળન અન્ડય કુંરોર 

 શલાભાું પ્રદ ણ ભાલા PPM – Part Per Million 
એકભનો ઉમોગ થામ છે.  

 
 
 

 સ મખ એક તાયો છે. 

 ફ ધ એ સ મખની વૌથી નજીકનો ગ્રશ છે. ફ ધ ય 

લાતાલયણ નથી. 

 શ રિય એ સમૂખભુંડનો વૌથી તેજસ્લી ગ્રશ છે. 

 શ રિયને વલાયના તાયા તયીકે ણ ઓખલાભાું 

આલે છે. 

 શ રિય ય ાણી લામ  સ્લરૂે જોલા ભે છે. 

 ભુંગ રાર યુંગનો ગ્રશ છે. 

  તથ્લીની જેભ ભુંગ ગ્રાશ ય ખ ફ જ ાતળું 

લાતાલયણ આલેલ ું છે. 

 ગ ર  ગ્રશ સ મખભુંડભાું વૌથી ભોટો ગ્રશ છે. 

 ગ ર   તથ્લી કયતાું 1317 ગણો ભોટો છે. 

 ગ ર ના ગ્રશનો વ્માવ  તથ્લીના વ્માવ કયતાું 11 

ગણો છે. 

 ળશનનો ગ્રશ સમૂખભુંડભાું વૌથી સ ુંદય છે. 

 ળશનના ગ્રશનો યુંગ ીાળ ડતો છે. 

V[SD  ( pqDF VG[ TF5DFG 

V[SD  !) CJFG]\ 5|N}Q6 

V[SD  !! VF56]\ ;}I”D \0/ 

7FG5ZA                         VMUq8  Z)!5                            *P 



 ળશન ગ્રશની આવાવ નીરા યુંગના ફપીરા 
લરમો આલેરા છે. 

 

 મ યેનવ ગ્રશની આવાવ ાતા લળ્મો છે. તથા 
આ ગ્રશ ય શાઈડ્રોજન અને એભોનીમા લામ  
આલેરા છે. 

 ધભૂકેત  ઓ ભોટેબાગે પ્લ ટોને ેરે ાય આલેરા 
‘ઊટખણા લાદ’ ભાુંથી છૂટા ડરેા છે. 

 શરેીના ધભૂકેત  નો આલતખકા રગબગ 76 લખનો 
છે. 

 શરેીનો ધભૂકેત   છેલ્રે 1986 ભાું દેખામો શતો. 
 ખગોળાસ્ત્રભાું અલકાળીમ દાથો લચ્ચેન ું અંતય 

ભાલા ભાટેનો એકભ ‘પ્રકાળલખ’ છે.  
 1 પ્રકાળલખ = 9.46 × 1012 રકરોભીટય 

 
 
 

 માખલયણના જે ઘટકો વજીલ છે તે તભાભ – 

જૈશલક ઘટકો છે. દા.ત., શ , ુંખી, જીલજ ુંત  , 

કીટકો. 

 માખલયણના જે ઘટકો વજીલ નથી છતાું ણ 

ભશતલના છે તેલા તભાભ ઘટકો અજૈશલક ઘટકો છે. 

દા.ત., પ્રકાળ, ાણી, લખત 

 લનસ્શત એ ઉતાદક છે. જમાયે ળાકાશાયી 

પ્રાણીઓ એ પ્રથભ પ્રકાયના બક્ષક છે. 

 ભાુંવાશાયી પ્રાણીઓ એ દ્ધવંદતીમ પ્રકાયના બક્ષક છે. 

 ઉચ્ચ ભાુંવાશાયી પ્રાણીઓએ ત તતીમ બક્ષક છે. 
 
 
 

 લાઘ એ બાયતન ું યાષ્ટ્રીમ પ્રાણી છે. 
 શવિંશ એ ગ જયાતન ું યાજમ પ્રાણી છે. 
 ‘ઘ ડખય’(જ ુંગરી ગધેડા) કચ્છના યણભાું જોલાું ભે 

છે. 
 બાયતભાું શિભ ફુંગાભાું ‘સ ુંદયલનભાું’ લાઘન ું 

અભ્માયણ્મ આલેલ ું છે. 
 યેલા, ભ્મ પ્રદેળભાું ‘વપેદ લાઘ’(એલ્લ્ફનો) જોલા 

ભે છે.  

 દ શનમાન ું વૌથી ઊંચ ું વસ્તન પ્રાણી ‘જજયાપ’ છે. જે 
આરફ્રકાભાું જોલા ભે છે. 

 ગ જયાતભાું રગબગ ૪ જેટરા યાષ્ટ્રીમ ઉકિતાનો 

અને ૨૨ જેટરાું અબમાયણ્મો આલેરા છે. 

 વાયવ બાયતન ું કદભાું વૌથી ભોટ ું ક્ષી છે. 

 ‘ગીધ’ ની વતત ઘટતી જતી વુંખ્માને કાયણે તેને 

લ પ્તપ્રામ થતી જાતી જાશયે કયેર છે. 

 ‘ઘોયાડ’ એ યાજસ્થાનન ું યાજમ ક્ષી છે. 

 2 પેબ્ર આયી ‘શલિ જરપ્રાશલત રદલવ’ તયીકે 

ઉજલલાભાું આલે છે. 

 20 ભાચખ ‘શલિ ચકરી રદલવ’ તયીકે ઉજલલાભાું 

આલે છે. 

 ‘ળાકખ ’ ના દયેક બાગનો ઉમોગ થતો શોલાથી તેને 

‘કલ્ભતવ’ તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે. 

 ‘વ્શરે ળાકખ ’ ને ગ જયાતના ભાછીભાયો ‘ભઘયા’ 

તયીકે ઓખે છે. 

 એમ્ફયગ્રીવ નાભન ું એક યપય ભ ભટીયીમર 

“સ્ભખવ્શરે’ નાભની બેરના આંતયડાભાું ેદા થામ 

છે. 

 વૌથી રાુંફી ડોષ્ક્લ્પનને ‘રકરય વ્શરે’ અથલા ‘આકો’ 

કશલેાભાું આલે છે. 

 ચેયના વ તક્ષભાુંથી ‘ટેશનન’ નાભન ું ઔધીમ દ્રવ્મ 

ધયાલે છે. 

 ચેયના વ તક્ષોની એશળમા ખુંડભાું ૪૪ ભ ખ્મ જતો ષકી 

૩૨ જેટરી જાતો બાયતભાું ઉરબ્ધ છે. 

 બાયતભાું વૌથી ભોટી એલીમયી(ક્ષી ગ તશ) ઇન્દ્રોડા 

પ્રકતશત ઉકિતાન, ગાુંધીનગય ખાતે આલેર છે. 

 વપાઈ કાભદાય ક્ષીઓ : ગીધ, વભડી, કાગડો 

 બમથી વાલધાન કયતાું ક્ષીઓ : કાો કોળી, 

રેરા, ખેયખટ્ટો, ટીટોડી, કફય, ફ રફ ર, જ ુંગરી 

ક કડો 
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 1772   -   યાજાયાભ ભોશનયામ નો જન્ભ 

 1828   -   બ્રશભોવભજ ની સ્થાના 
 1829   -   રોડખ શલભરમભ ફેંટીક વંદાયા વતી પ્રથા નાફદૂ 

 1875   -   સ્લાભી દમાનુંદ વયસ્લતી વંદાયા “ આમખ વભાજ ની સ્થાના” 

 1863   -   સ્લાભી શલલેકાનુંદ જન્ભ 

 1893   -   શળકાગો ભાું ધભખ રયદ 

 1897   -   ફેલ ય ભાું “યાભકતષ્ટ્ણ શભળન” ની સ્થાના 
 1869   -   ઠક્કય ફાા નો જન્ભ 

 1885   -   કચગે્રવ ની સ્થાના 
 1916  -  શોભરૂર રીગ ની સ્થાના 
 1907  -  સ યત કચગે્રળ અશધલેળન 

 1916  -  રખનઉ કયાય 

 1897  -  સ બા ચુંદ્ર ફોજ નો જન્ભ 

 1919  -  જરીમાલારા ફાગ શતમાકાુંડ 

 1919  -  પોયલોડખ બ્રોક ની સ્થાના 
 1915  -  ભશાતભા ગાુંધીજી વંદાયા કોચયફ ભાું “વતમાગ્રશ આશ્રભ” ની સ્થાના 
 1917  -  ખેડા વતમાગ્રશ 

 1919  -  યોરેટ એવટ 

 1921  -  અવશકાય આંદોરન 

 1922  -  ચૌયી ચૌયી શતમાકાુંડ 

 1927  -  વામભન કશભળન 

 1928  -  ફાયડોરી વતમાગ્રશ 

 1928  -  નશરે  અશલેાર 

 1929  -  ણૂખ સ્લયાજમ નો ઠયાલ 

 1995  -  શલિ વ્માાય વુંગઠની સ્થાના 
 1930  -  દાુંડી કચૂ 

 1931  -  ફીજી ગોભેજી રયદ 

 1942  -  રિયીપ્ળ શભળન 

 1940  -  વ્મસ્વતગત વતમાગ્રશ 

 1942  -  રશન્દ છોડો આંદોરન 

 1946  -  કેભફનેટ ભીળન 

 1945  -  યાષ્ટ્ર વુંઘ ની સ્થાના 
 1947  -   બાયત આઝાદ થમ ું 

                              ;\S,G o S[PVFZPS8FlZIF 

               Blog site : katariyagk.blogspot.com 
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S|D lJUT JF.;ZMI 
૦૧ કામભી જભાફુંધી – ૧૭૯૩ રોડખ કોનખલોભરવ 

૦૨ વશામકાયી મોજના  રોડખ લેરેસ્રી  
૦૩ ખારવાનીશત રોડખ ડેરશાઊવી  
૦૪ શવશલર વશલિશવ ના શતા  રોડખ કોનખલોભરવ 

૦૫ લનાખક્ય રય પે્રવ એવટ  રોડખ ભરટન  
૦૬ શશથમાયફુંધી ધાયો  રોડખ ભરટન 

૦૭ સ્થાશનક સ્લયાજમ ની વુંસ્થાઓના શતા રોડખ રયન  
૦૮ વતીપ્રથા ૧૮૨૯  રોડખ શલભરમભ ફેંષ્ક્ન્ટક  
૦૯ ફુંગા ના બાગરા ાડનાય ૧૯૦૫  રોડખ કઝખન  
૧૦ ફુંગાના બાગરા યદ કયનાય ૧૯૧૧  રોડખ શારડિગ – ૨  
૧૧  ઓગસ્ટ ઓપય  રોડખ ભરનભરથગો  
૧૨ કેભફનેટ શભળન  રોડખ લેલેર  
૧૩ બાયત- ારકસ્તાન  બાગરા રૉડખ ભાઉન્ટન ફેટન  
૧૪ કોભી ભતદાય ભુંડ  રોડખ શભન્ટો  
૧૫  લાણી સ્લાતુંત્ર્મ  રોડખ ચેમ્વપોડખ  
૧૬ અંગે્રઝ યાજમ નો સ્થાક  રોડખ વરાઇલ  
૧૭ શનમાભક ધાયાથી ફુંગા નો ગલખનય જનયર ફનનાય  લોયન શષે્ક્સ્ટગઝ 

૧૮ તટસ્થાની નીશત  વય જોન વોય  
૧૯ શરેી લસ્તી ગણતયી ( ફુંગા)  રોડખ ભેમો 
૨૦ ભબ્રરટળ તાજનો પ્રથભ લાઈવયોમ રોડખ કેશનગ 

૨૧ સ્લતુંત્ર બાયત નો પ્રથભ ગલખનય જનયર  યાજગોારાચાયી 
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 નાભ : અવ ર ારકય જૈન રાષ્ક્બ્દન અબ્દ ર કરાભ  

 જન્ભ : ૧૫ ઓવટોફય ૧૯૩૧, યાભેિયભ;  

 ભ તતમ :  ૨૭ જ રાઇ ૨૦૧૫, શળરચગ)  
 તેઓ ડો.એ.ી.જે.અબ્દ ર કરાભ તયીકે ઓખામ છે, તેઓશ્રી બાયતના યાષ્ટ્રશત દે ઇ. વ. ૨૦૦૨ 
થી ૨૦૦૭ સ ધી ભફયાજભાન શતા. તેભની અનોખી કામખ્ધતીને કાયણે તેઓ ખ ફ પ્રખ્માત થમા અને 
"જનવાભાન્મનાું યાષ્ટ્રશત" તયીકે રોકચાશના ભેલી. અબ્દ ર કરાભે બૌશતકશલજ્ઞાનનો અભ્માવ વેંટ જોવેપ્ કોરેજ, 

શતર ભચયાલ્રી અને એયોસ્ેવ ઇજનેયીનો અભ્માવ ભદ્રાવ ઇલ્ન્સ્ટટયટ ઓપ ટેકનોરોજી(MIT), ચેન્નઇ ખાતેથી કમો 
શતો. 
                  યાષ્ટ્રશત ફન્મા શરેા તેભણે એયોસ્ેવ ઇજનેય તયીકે વયુંક્ષણ અને શલકાવ વુંગઠન(DRDO) અને 
બાયતીમ અંતરયક્ષ અન વુંધાન વુંગઠન(ISRO) ખાતે કાભ કમ ખ શત  ું. એ.ી.જે. અબ્દ ર કરાભે તેભના  સ્તક 'ઇષ્ક્ન્ડમા 
૨૦૨૦'ભાું બાયતને જ્ઞાન-ભશાળસ્વત અને શલકશવત યાષ્ટ્ર ફનાલલા ભાટે પ્રખય રશભામત કયી છે. 
                 ૧૯૯૭ભાું અબ્દ ર કરાભને લષજ્ઞાશનક વુંળોધન અને બાયતની વુંયક્ષણ તકશનકીના આધ શનરકકયણભાું 
તેભણે કયેરા મોગદાન ભાટે બાયતના વલોચ્ચ  યસ્કાય બાયત યતનથી વન્ભાનલાભાું આવ્મા છે. ૨૦૧૨ભાું તેભનો 
૭૯ભો જન્ભરદલવ મ નાઇટેડ નેળન્વે શલિ શલકિતાથી રદલવ તયીકે ઉજવ્મો શતો. તેભને ૪૦ શલિશલકિતારમો 
(મ શનલશવિટીઓ)ભાુંથી ભાનદ ડોવટયેટની દલી ણ એનામત કયલાભાું આલી છે. બાયત વયકાયે તેભના ઇવયો અને 
ડી.આય.ડી.એ.ભાું કયેરા કામો તથા બાયત વયકાયના શલજ્ઞાન વરાશકાય તયીકેની વેલાઓ ફદર લખ ૧૯૮૧ભાું 
તેભને દ્મબૂણ અને ૧૯૯૦ભાુંદ્મશલબૂણથી નલાજમા છે. ૨૦૦૫ભાું તેભની સ્સ્લતઝરેન્ડની ભ રાકાત દયમ્માન તે 
દેળે ૨૬ ભેને શલજ્ઞાન રદલવ ઘોશત કમો શતો. ૨૦૧૩ભાું નેળનર સ્ેવ વોવામટી તયપથી તેભને લોન બ્રાઉન 
એલોડખ ભળ્મો જે ભેલનાય તેઓ વૌપ્રથભ વ્મસ્વત શતા. 
 ્રદદમ યોગના હ ભરાને કાયણે ૨૭ જ રાઇ ૨૦૧૫ના રદલવે બાયતના ભેઘારમ યાજમના 
ાટનગય શળરચગ ખાતે તેભન ું અલવાન થમ ું 

શલલધ વન્ભાનો અને ભખતાફો 

વન્ભાન કે ભખતાફન ું 
લખ 

વન્ભાન કે ભખતાફન ું નાભ વન્ભાશનત કયનાય વુંસ્થા 

૨૦૧૪ ડૉવટય ઓપ વામન્વ એરડનફગખ મ શનલશવિટી, મ .કે. 

૨૦૧૨ ડૉવટય ઓપ રૉ (Honoris Causa) શવભોન ફે્રઝય મ શનલશવિટી 

૨૦૧૧ IEEE ભાનદ વદસ્મતા IEEE 

૨૦૧૦ ડૉવટય ઓપ ઈજનેયી મ શનલશવિટી ઓપ લોટયલ ૂ
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૨૦૦૯ ભાનદ ડૉવટયેટ ઓકરેન્ડ મ શનલશવિટી 

૨૦૦૯ હલૂય ભેડર ASME પાઉન્ડળેન, મ .એવ.એ. 

૨૦૦૯ ઈન્ટયનેળનર લોન કાભેન શલિંગ્વ એલોડખ કેભરપોશનિમા ઈન્સ્ટીટર ટ ઓપ 
ટેકનોરોજી, મ .એવ.એ. 

૨૦૦૮ ડૉવટય ઓપ ઈજનેયી (Honoris Causa) નાનમાુંગ ટેકનોરોજીકર મ શનલશવિટી, 
શવિંગાોય 

૨૦૦૮ ડૉવટય ઓપ વામન્વ (Honoris Causa) અરીગઢ ભ સ્રીભ મ શનલશવિટી, અરીગઢ 

૨૦૦૭ ઓનયયી ડોવટયેટ ઓપ વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી કાનેગી ભેરોન મ શનલશવિટી 

૨૦૦૭ રકિંગ ચાલ્વખ II ભેડર યોમર વોવામટી, મ .કે. 

૨૦૦૭ ઓનયયી ડોવટયેટ ઓપ વામન્વ મ શનલશવિટી ઓપ વ લ્લયશમે્પ્ટન, મ .કે. 

૨૦૦૦ યાભાન જન એલોડખ અલ્લવખ રયવચખ વેન્ટય, ચેન્નઈ 

૧૯૯૮ લીય વાલયકય એલોડખ બાયત વયકાય 

૧૯૯૭ ઈન્દીયા ગાુંધી એલોડખ પોય નેળનર ઈન્ટીગે્રળન બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કચગે્રવ 

૧૯૯૭ બાયત યતન બાયત વયકાય 

૧૯૯૪ રડષ્ક્સ્ટિંગ્મ સ્ડ પેલ્રોવ ઈન્સ્ટીટર ટ ઓપ ડામયેવટવખ (બાયત) 

૧૯૯૦ દ્મશલબૂણ બાયત વયકાય 

૧૯૮૧ દ્મબૂણ બાયત વયકાય 
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૧૩ જ રાઈ ● શલમ્ફરડન ટેશનવ ટ નાખ ભેન્ટ ૨૦૧૫ ભાું નોલાક જોકોશલચે  ર  એકરનો 
તથા વેયેના શલભરમમ્વે ભરશરા એકરનો ભખતાફ જીતમો. આ ઉયાુંત 
બાયતના ભરએન્ડય ેવ અને ભારટિના રશિંભગવે ડફલ્વનો, સ શભત નાગર અને 
નાભ શોઆંગ રીની જોડીએ ફોઇઝ ડફલ્વનો , વાશનમા શભઝાખ  અને ભાટીના 
રશિંભગવની જોડીએ ભરશરા ડફલ્વનો ભખતાફ જીતમો.  

૧૪ જ રાઈ ● તેરુંગાણા અને આંધ્રપ્રદેળભાું ગોદાલયી ભશા ષ્ટ્કયભ ભેાનો આયુંબ થમો.  

૧૫ જ રાઈ ● કેન્દ્રીમ નાગરયક ઉડ્ડમન ભુંત્રી ી. અળોક ગજશત યાજ એ શલભાન રેષ્ક્ન્ડિંગ 
અને ટેકઓપને વચોટ અને વય ફનાલલા ભાટે સ્લદેળી ગગન પ્રણારીનો 
પ્રાયુંબ કમો.  

 ● સ શપ્રભ કોટે આઈીએર સ્ોટ રપસ્વવિંગ કેવભાું આઈીએરની ફે ટીભો 
ચેન્નાઇ સ યરકિંગ્વ અને યાજસ્થાન યૉમરને ફે લખ ભાટે આઈીએરભાુંથી 
વસ્ેન્ડ કયી.  

૧૬ જ રાઈ ● ળશેયી શલકાવ ભુંત્રારમે અભ તતવયથી દેળનાું 12 ળશેયો ભાટે યાષ્ટ્રીમ શલયાવત 
શલકાવ અને વુંલધખન મોજના (્રદદમ , HRIDAY) નો શ બાયુંબ કમો. આ 
મોજના અંતગખત દેળનાું વુંદ કયેર 12 ળશેયોના વાુંસ્કતશતક લાયવાને પયીથી 
જીલુંત કયલાનો પ્રમાવ કયલાભાું આલળે.  

૧૭ જ રાઈ ● લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભોદીએ મ લાનો ભાટે પ્રધાનભુંત્રી કૌળર શલકાવ મોજના 
ળર  કયી.  

 ● ગોલાની જ આયી નદી ય ઐશતશાશવક દ્રષ્ક્ષ્ટ્ટએ ભશતલના ફુંદયના અલળેો 
ભી આવ્મા.  

૧૮ જ રાઈ ●  આંતયયાષ્ટ્રીમ નેલ્વન ભુંડેરા રદલવ.  
૨૧ જ રાઈ ● લલ્ડખ  ક 20-20 ભેચન ું આમોજન 11 ભાચખ થી 3 એશપ્રર 2016 લચ્ચે 

બાયતભાું કયલાભાું આલળે. જેની પાઈનર ભેચ કોરકાતાના ઈડન ગાડખનભાું યભળે. 
૨૩ જ રાઈ ● પ્રખ્માત કોશભવવ ‘આચી’ના કાટૂખ શનસ્ટ ટોભ ભ યેન ું અલવાન થમ ું.   
 ● રશગ્વ ફોવોન(ગોડ ાટીકર) ના જનક ીટય રશગ્વ કોરે ભેડરથી વન્ભાશનત  

૨૫ જ રાઈ ● નાવા વંદાયા  તથ્લી જેલા એક નલા ગ્રશ કેરય-452B ની ળોધ કયાઈ.  
૨૬ જ રાઈ ● લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભોદીએ ટનાભાું દીનદમાર ઉા્મામ ગ્રાભ જમોશત 

મોજના (DDUGJY)નો શ બાયુંબ કમો.  
 ● ૨6 જ રાઈ 2015ના યોજ કાયગીર શલજમ રદલવની 16ભી જમુંશત ઉજલલાભાું 

આલી.   
૨૭ જ રાઈ ● બાયતના લૂખ યાષ્ટ્રશત ડૉ. એ. ી. જે. અબ્દ ર કરાભન ું IIM શળરચગભાું 

એક વ્માખ્માન આતી લખતે ડી જલાથી ભ તતમ  થમ ું. ડૉ. કરાભ દેળના 
11ભા યાષ્ટ્રશત શતા.  
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           યાજમ યીક્ષા ફોડખની સ્થાનાનો ઉદે્દળ સ્નાતક કક્ષાની અન સ્નાતક કક્ષાની યીક્ષાઓની ગોઠલણી 
કયલી અને શલશલધ વ્માલવાશમક રડપ્રોભાની દલી અને શલશલધ ળાા ઉચ્ચ ળાાઓભાું બણતા શલકિતાથીઓને 
વાભાન્મ જ્ઞાન,યભત ગભત, ભચત્ર, સ્થાતમ જેલા શલશલધ શલમોન ું પ્રભાણત્ર આલાનો શોમ છે. યીક્ષા ફોડખનો 
ઉભદા ્મેમ શલકિતાથીઓ શલશલધ યીક્ષાઓ વંદાયા યોજગાય ભેલે અને સ્લ-શનબખય ફને તે જોલાનો શોમ છે. 
          યાજમ યીક્ષા ફોડખની સ્થાના ગ જયાત યીક્ષા શલબાગ વંદાયા પ્રાથશભક, ભા્મશભક અને ઉચ્ચતય 
ભા્મશભક કક્ષાએ શલશલધ યીક્ષાઓના લશીલટ ભાટે નલેમ્ફય 1966 ભાું કયલાભાું આલી શતી. યીક્ષા શલબાગના 
1999ના ઠયાલ વંદાયા ફોડખને સ્લામત્ત જાશયે કયલાભાું આવ્મ ું છે. સ્લામત્ત ફોડખના અંદાજત્ર અંગેની ફેઠકના અ્મક્ષ 
તયીકે શળક્ષણ ભુંત્રીનો પાો પે્રયણાદામી છે. ળષક્ષભણક શલબાગના ભ ખ્મ વભચલ વુંઘની કામખયત વશભશતના અ્મક્ષ 
તયીકે ભશતલન ું ભાગખદળખન આળે. યાજમની ળષક્ષભણક વશભશતના અ્મક્ષ ફુંને વશભશતઓના વભ્મ વભચલ તયીકેની 
બશૂભકા બજલળે. યાજમ યીક્ષા ફોડખના લરશલટકાયો શલશલધ 24 ઓન યીક્ષાઓ રેળે. આ ફોડખના 13 વભ્મો 
ગ જયાત વયકાય વંદાયા શનમ વત થામ છે. આ ઉયાુંત લશીલટી વશભશતની યચના શલશલધ યીક્ષાઓના વુંચારનભાું 
ભદદ ભાટે કયલાભાું આલી છે.  

યાજમ યીક્ષા ફોડખ વંદાયા મોજલાભાું આલતી શલશલધ યીક્ષાઓ: 

રિયભ યીક્ષાન ું નાભ 

૧ લૂખ-પ્રાથશભક અઘ્ માન પ્રભાણત્ર યીક્ષા 

૨ ડીપ્રોભા ઇન એરીભેંરી એજમ કેળન (ી.ટી.વી. યીક્ષા) 

૩ પ્રાથશભક શળષ્ટ્ મવ તશત યીક્ષા 

૪ ભાઘ્ મશભક શળષ્ટ્ મવ તશત યીક્ષા 

૫ યાષ્ટ્ રીમ ઈન્ ડીમન શભરીટયી કોરેજ (આય.આઈ.એભ.વી.) પ્રલેળ યીક્ષા 

૬ યાષ્ટ્ રીમ પ્રશતબા ખોજ યીક્ષા (એન.ટી.એવ. યીક્ષા ) 

૭ એન.એભ.એભ.એવ. યીક્ષા 

૮ પ્રાથશભક/ભાઘ્ મશભક ભચત્રકાભ કક્ષા યીક્ષા 

૯ એટીડી યીક્ષા (આટખ -ટીચય ડીપ્ રોભા યીક્ષા) 

૧૦ ઉચ્ ચકરા યીક્ષા 

૧૧ ળાયીરયક શળક્ષણ પ્રભાણત્ર યીક્ષા (વી.ી.એડ. યીક્ષા) 
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          ગ જયાત કાઉસ્ન્વર ઓપ એજમ કેળનર રયવચખ એન્ડ રેશનિંગ (GCERT) એ યાજમકક્ષાની ભ ખ્મ  વુંસ્થા 
છે જે પ્રાથશભક તથા ભા્મશભક ળાાઓભાું ગ ણલત્તાવબય શળક્ષણનો વ્મા લધાયલા કાભ કયે છે. 

           ૧૯૮૮ ની વાર શરેા તે ‘સ્ટેટ ઇલ્ન્સ્ટટમ ટ ઓપ એજમ કેળન ના નાભે ઓખાતી શતી. ૧૯૮૮ ભાું 
યાજમભાું શળક્ષણ શલબાગના ઠયાલ પ્રભાણે તેન ું SCERT ભાું રૂાુંતય થમ ું. આ SCERT જે શલે GCERT છે. એ 
યાજમકક્ષાની વુંણૂખ ભાખાગત ળષક્ષભણક વુંસ્થા છે અને તે વુંચારકીમ કશભરટ તથા કામખારક કશભરટ વંદાયા 
શનમુંશત્રત છે. 

           ૧૯૯૭ ભાું GCERT ને અભદાલાદ થી યાજધાની ગાુંધીનગય ખાતે રઇ જલાભાું આલી શતી. યાજમ 
શળક્ષણ શલબાગે GCERT ભાટે વેકટય-૧૨ ભાું અરગ જભીન પાલી છે. આથી ૨૧ ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૦૫ થી GCERT 
વેકટય-૧૨ ભાું નલી ફુંધામેરી ભફષ્ક્લ્ડિં ગ શલકિતાબલન ભાું કામાખસ્ન્લત છે. જમાું નલીન ભાખાકીમ સ શલધાઓ 
અને અકિતતન વાધનો ઉરબ્ધ છે. 

           GCERT નાું છત્ર શઠે DIET જીલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન (ડીસ્રીવટ ઇલ્ન્સ્ટટમ ટ ઓપ 
એજમ કેળન એન્ડ રેશનિંગ)  જજલ્રાુંઓભાું કામખળીર છે. આ વુંસ્થા ઓ યાજમના પ્રાથશભક શળક્ષકોને વશલિવ શરેા 
તથા વશલિવ દયમ્મામન પ્રશળક્ષણ રૂૂું ડ ેછે. આ વુંસ્થાઓભાું વાત ળાખાઓ શોમ છે. જેભ કે, 

 શપ્ર-વશલિવ ટીચય એજમ કેળન (PSTE) 
 લકખ  એકવરયમન્વ (WE) 
 રડસ્રીવટ રયવોવખ મ નીટ (DRU) 
  કયીક્ય રભ ભટીયીમર ડલેરભેન્ટય એન્ડ ઇલેલ્મ એળન (CMDE) 
 એજમ કેળનર ટેકનોરોજી (ET)  
 ઇન વશલિવ પીલ્ડ ઇન્રેકળન ઇનોલેળન કોઓડીનેળન (IFIC)  
 પ્રા નીંગ એન્ડ ભેનેજભેન્ટ (PM)  

            GCERT એ યાજમની શળક્ષણને રગતી નીશતઓ, કામખરિયભો અને વુંળોધનો રાગ  કયલા ભાટેની ભ ખ્મ 
વુંસ્થા છે. તે ફધી ટીચય એજમ કેળન વુંસ્થાઓને વશામ અને ભાગખદળખન  રૂ ાડ ે છે. GCERT ભફનવયકાયી 
વુંસ્થાઓ, શલમ શનષ્ટ્ણાતો, શળક્ષણશલદો ના વશમોગ વાથે કાભ કયે છે અને યાજમના અંતયાર જજલ્રાઓભાું 
ફદરાલ રાલલા ભાટે પ્રમતન કયે છે. પ્રાથશભક શળક્ષણ, વશલિવ શરેાું અને વશલિવ દયમ્માન ન ું શળક્ષણ, યાષ્ટ્રભાું 

૧૨ ળાયીરયક શળક્ષણ રડપ્ રોભા યીક્ષા (ડી.ી.એડ. યીક્ષા) 

૧૩ વ્ મલવામરક્ષી રડપ્ રોભા યીક્ષાઓ (ગ તશશલજ્ઞાન, એકાઉન્ ટન્ વી ફેંકીગ) 

૧૪ રપઝીમોથેયાી પ્રભાણત્ર યીક્ષા 

૧૫ વયકાયી લાભણજમ પ્રભાણત્ર યીક્ષા (જી.વી.વી. યીક્ષા) 

૧૬ શળક્ષણ વેલા લગખ- ૧,યની ખાતાકીમ યીક્ષા 
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ળષક્ષભણક કે્ષતે્ર પ્રગશત, શળક્ષણની િશતઓ શલે અકિતતન પ્રલાશો તથા ભારશતી પેરાલે છે. નશલન શલમો ને 
રક્ષભાું યાખીને રડસ્ટન્વ એજમ કેળન રેનીંગના ભા્મભ તયીકે વ્માક ઉમોગ, વાભાજીક જાગતશતના કામખરિયભો 
મોજલા અને પ્રાથશભક શળક્ષણના અભ્માવરિયભભાું સ ધાયો રાલે છે. યાજમનો શળક્ષણ શલબાગ ણ GCERT ની 
વરાશ રે છે. આ કાઉન્વીર ળાા શળક્ષણની ગ ણલત્તા સ ધાયલા કટીફિ છે. ખાવ કયીને પ્રાથશભક શળક્ષણના 
કે્ષત્રભાું અભ્માવરિયભનો શલકાવ, બણલાની વાભગ્રી અને ભલૂ્માુંકન િશતનાું કે્ષત્રભાું ળષક્ષભણક ડકાયોના મોગ્મ 
ઉામો ળોધલા ભાટે પ્રમતન કયે છે.  
 
 
     
               ગ જયાત યાજમ ળાા ાઠમ સ્તક ભુંડની સ્થાના ઈ.વ. ૧૯૬૯ની ૨૧ભી ઓવટોફયના યોજ 
કયલાભાું આલી શતી, આડત્રીવ લખથી ભુંડે ોતાન ું ભ ખ્મ રક્ષ્મ, ઉચ્ચ ગ ણલત્તાલાાું ાઠમ સ્તકોન ું 
પ્રકાળન કયી તથા ગ જયાતના શલઘાથીઓને લાજફી રકિંભતે એ સ રબ ફનાલીને, ાય ાડમ ું છે. 

              ભુંડ તયપથી ધોયણ 1 થી ૧૨નાું ગ જયાતી ભા્મભનાું ાઠમ સ્તકો પ્રકાશળત કયલાભાું આલે છે. 
તદ યાુંત રશન્દી, અંગે્રજી, ભયાઠી, શવન્ધી, ઉદૂખ , વુંસ્ કતત અને તશભર બાાભાું એભ ક ર ભી આઠ બાાઓભાું 
ાઠમ સ્તકોન ું પ્રકાળન કયલાભાું આલે છે. 

વબા-વશભશતઓ 

      ભુંડન ું વભગ્ર વુંચારન વાયી યીતે થામ તેના શનશિત ઉદે્દળો ાય ડ ે તે ભાટે નીચે ભ જફની વબા-
વશભશતની યચના કયલાભાું આલે છે. 

        (૧) વાભાન્મ વબા (૨) શનમાભક વબા (૩) કામખલાશક વશભશત (૪) ળષક્ષભણક વશભશત (૫) વુંળોધન વશભશત 
(૬) ઉતાદન વશભશત 
 

                                                             ગ જયાત વયકાયની લેફવાઈટ યથી વુંકભરત 
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E-mail : mithunpatel09@gmail.com 

www.shikshanjagat.in 
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