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યદેળભાાં એક ગાભથી થડે દૂય આલેરા પાભમશાઉવભાાં એક નાસ્તતક કુટુાંફ યશતે ુાં શત ુાં. તત-ત્ની અને 
એભની ાાંચ લયવની દીકયી, એભ ત્રણ જ જણ એ કુટુાંફભાાં શતાાં. ભાતાતતા વાંણૂમણે નાસ્તતક શલાને રીધે 
ઘયભાાં ઈશ્વયની લાત ણ ક્યાયેમ થતી નશીં. બગલાન, શ્રદ્ધા કે આતથા જેલા ળબ્દ ણ દીકયીના કાને 
ક્યાયેમ ડયા નશતા. દીકયીને શજુ તનળાે કે ફારભાંદદયે નશતી ફેવાડી એટરે ફીજાં ફાક કે અન્મ ભટા 
રક ાવેથી ણ એને ઈશ્વય અંગે કાાંઈ વાાંબલા નશત ુાં ભળયુાં. અયે ! એવુાં કાાંઈ શમ એલ ણ એને ખ્માર 
નશત.  

એક યાતે્ર ેરાાં તત-ત્ની લચ્ચે ખફૂ જ ઝઘડ થમ. નાનકડી લાતભાાંથી ળરૂ થમેરા એ ઝઘડાએ 
જતજતાભાાં લયવુાં તલરૂ રઈ રીધુાં. અત્માંત ક્રધે બયામેરા તતએ તાની જ ત્નીની છાતીભાાં ફાંદૂકની 
ફે-ચાય ગીઓ ધયફી દીધી. છી તે ણ તાના ભાથાભાાં ગી ભાયીને ભયી ગમ. એ રક ગાભથી 
દૂય યશતેા શતા એટરે રકને આ ઘટનાની છેક વલાયે ખફય ડી. ગાભના ફધાએ બેગા થઈને તનણમમ કમો 
અને ેરી ફાકીને ગાભના ચચમને વોંી દેલાભાાં આલી.  

ફાકીન ભાસભૂ ચશયે જઈને પાધય એકદભ દુુઃખી થઈ ગમા. આકાળ વાભે જઈને એ ભનભન ફરી 
ઊઠ્યા કે, ‘શ ેબગલાન ! શ ેપ્રભ ુઈસ ુ! આલ ત તાય કેલ ન્મામ ? આટરાાં નાનાાં ફાકથી ત ુાં આટર ફધ 
ખપા શ એ હુાં ભાની જ નથી ળકત. તાયી છત્રછામાથી તેભ જ તાયી કૃાથી આલાાં ફૂર શુાં કાભ લાંચચત યશી 
જતાાં શળે ?’ એ જ વભમે ચચમભાાં અન્મ નાનકડાાં ફાક આવમાાં. એ ફધાાંએ પાધયનુાં અચબલાદન કયુું. પાધયે 
એ ફાકને ેરી નાનકડી ફાકી વાથે ઊબા યાખી દીધાાં. છી એ ફધાાંની ફાજુની દીલાર ય દયેર 
બગલાન ઈસ ુચિતતન પટ ફતાલીને છૂ્ુાં : ‘ચાર ફાક, કશ જઉં ! આ કણ છે એ કઈ જણે છે ?’ 
‘શા, હુાં જણુાં છાં !’ ફીજુ ાં કઈ જલાફ આે એ શરેા જ ેરી ફાકી ફરી ઊઠ્ી.  

પાધયને નલાઈ રાગી. એક નાસ્તતક કુટુાંફભાાં જન્ભેરી અને ગાભરકથી દૂય પાભમશાઉવભાાં ભટી થમેરી 
એ છકયી, પ્રભ ુઈસ ુ તલળે કઈ યીતે જણતી શઈ ળકે ? એ ખયેખય જણતી શળે કે એભ જ કઈ બતી 
વમસ્તતન તલચાય કયીને જલાફ આપ્મ શળે ? તાના ભનની ળાંકા દૂય કયલા એભણે એ ફાકીને જ છૂ્ુાં : 
‘એભ ! ત ુાં ખયેખય જણે છે એને ? ત ચાર, જઉં ફેટા ! એ કણ છે અને ત ુાં એને કઈ યીતે જણે છે ?’  

‘ભાયા તતાએ ભાયી ભાને અને તાને ગી ભાયી ત્માયે આ ભાણવ ભાયી ફાજુભાાં આલીને ઊબ યશી 
ગમ શત અને આખી યાત એ ભાયી જડે જ ભાય શાથ કડીને ફેઠ્ શત !’  

ફાકીએ જલાફ આપ્મ. પાધયની આંખભાાં આંસ ુઆલી ગમાાં. કદાચ એ વભમે ેરી છકયી જેલા 
નાનકડાાં ફૂર નશીં, યાંત ુતે શજુ પ્રભનુી છત્રછામા અને કૃાથી લાંચચત યશી ગમા છે એવુાં એભને જરૂય 
રાગયુાં શળે ! 

        -ડૉ. આઈ. કે. લીજીલાા 
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VPG\P S'lT 5|SFZ ZRlITF 
1 યેરલે તટેળન ચચત્રાઠ્ - 
2 દશિંદભાતાને વાંફધન પ્રાથમનાગીત ભચણળાંકય યત્નજી બટ્ટ ‘કાન્ત’ 
3 દ્વિદર ફધલાતામ ડૉ.આઈ.કે.લીજીલાા 
4 યતલળાંકય ભશાયાજ જીલન ચદયત્ર ધીરુબાઈ યીખ 

5 ભશનેતની ભવભ પ્રકૃતત ગીત નાથારારા દલે 

6 રેખણ ઝારી ન યશી રકકથા જયાલયતવિંશ જદલ 

7 ગરે-ગરે ળોમમગીત વાંતફાર 

8 ફીયફરની યસુ્તત ચાતમુમ કથા - 
9 ાદય તનફાંધ ડૉ.દકળયતવિંશ જદલ 
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10 આરારીરા લાાંવડીમા રકગીત - 
11 એક જદુઈ ત્રની લાતામ શાતમ કથા યતતરાર ફયીવાગય 

12 યાલણનુાં તભથ્માચબભાન કથાકાવમ ચગયધય 

13 વાગયકાાંઠ્ાન પ્રલાવ પ્રલાવલણમન યઘલુીય ચોધયી 
14 વાયા અક્ષય વાંલાદ તિંકીફશને ાંડયા 
15 ગજુયાત ભયી ભયી યે ઊતભિગીત ઉભાળાંકય જળી 
16 ભાતહૃૃદમ વાશવકથા કનૈમારાર યાભાનજુ 

17 સગુાંધ કચ્છની...! ત્રરેખન ડૉ.દળમના ધદકમા 
18 સબુાતત - - 

5}ZS JFRG 

1 ળેયીએ આલે વાદ પ્રકૃતત ગીત યાજેન્ર ળાશ 

2 કાબરુી વાંલેદનકથા યતલન્રનાથ ટાગય 

અનલુાદક : ભશાદેલબાઈ દેવાઈ 

3 રૂાળાં ભારુાં  ગાભડુાં બાલગીત જમાંતીરાર ભારધાયી 
4 વાચી તલદ્યા ોયાચણક કથા - 
5 વેલામતૂતિ :યીચક્ષતરાર ભજમદુાય જીલનચદયત્ર શયીળ ભાંગરભ 
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 તલત્ર ભતૂભ : દેલભતૂભ 

 ઇસિુીતતભાાં શ્રદ્ધા-તલશ્વાવ યાખનાય : તલશ્વાવી 
 થ્થય, ધાત ુલગેયેને સુાંદય આકાય આનાય કે 

કતયની કયનાય : તળલ્ી 
 ળબ્દ તલનાનુાં : તનુઃળબ્દ 
 ગણુને લખાણલા કે તેની કદય કયલી : 

ચફયદાલવુાં 
 જશયેાત, પ્રતવદ્વદ્ધ કે પ્રળાંવાની ઈચ્છા તલના 

ચુચા વેલા કયનાય : મકૂવેલક 
 કદયરૂે રકએ આેલુાં નાભ કે ઉનાભ : 

ચફરુદ 
 નદીકીનાયાની ફખર : કતય 
 ાણી લશી જમ તે ભાટે ફાાંધેર વાાંકડ ભાગમ : 

ગયનાળાં  
 ઘયની ફાજુની દીલાર : કય 
 કઈ ખાવ પ્રવાંગે તાની ભેે વેલા આનાય : 

તલમાંવેલક 
 જભીનભાાં ળાયડી ઉતાયી ાણી-તેર લગેયે 

કાઢલાની દક્રમા : ફદયિંગ 

 કશુાંક ગભતુાં ભાણલાન વમશૂન તયલયાટ : 
હુલ્રાવ 

 કણવરાાં ગ ૂાંદીને કે ઝૂડીને અનાજ કાઢલાની 
જગમા : ખા 

 ઓઢલા, ાથયલા, ાક ફાાંધલા ભાટે લયાત ુાં 
ચાદય જેવુાં જડુાં કડુાં : છેડી 

 નાની દુકાન : શાટડી 
 ગાભની શદ : વીભાડ 
 મતૃ્ય ુવભમે રખત ત્ર : કાત્રી 
 ભયણ છી ફાયભા દદલવે થતી તલતધ : કાયજ 

 આયાય જવુાં : વવરુાં 
 ભાટીની બીંતનુાં નાનુાં ઘય : ખયડુાં 
 આજ્ઞા કે તનમભભાાં યશવે ુાં તે : તળતત 

 ઝટ ઉકરી ન ળકે તેલ પ્રશ્ન : કમડ 

 વલાયન નાતત : તળયાભણ 

 જેનુાં મખુ જલાથી અશકુન થામ તેવુાં : 
કામખુુાં 

 મસુ્તરભ વમલતથા મજુફ ખાટભાાં ળફ 
ગઠ્લેલુાં શમ તે : ભૈમત 

 જેના શકુન ખયાફ ગણાતા શમ તેવુાં : 
અશકુતનમા 

 ગાભનાાં ઢય ઉબાાં યશ ેતે બાગ : ગોંદરુ 
 આછી બીનાળ ધયાલત ુાં : આલુાં 
 તળલજીના ધનષુ્મનુાં નાભ : ત્ર્માંફક, તળલચા 

 ધનષુ્મની ણછ : ચા 

 યભલાન દડ : કાંદુક 
 નગયન નાળ : યુબાંગ 

 કન્મા તે લાય વાંદ કયે તે ભાટેન 
વભાયાંબ : તલમાંલય 

 કઈના તયપથી કાભ કયલા તનયતુત થમેર 
ભાણવ : પ્રતતતનતધ 

 વશરેાઈથી તટૂી જમ તેલી : ફટકણી 
 આગરી શયની ભખયાની : ભયી 
 લમતના અનેક વાંગ તળખય : ટકૂ 
 ફાયવાખની ફશાય દેખાત ઉર છેડાન 

બાગ : ટડર 
 લૈયાગી ફાલ : અલધતૂ 

 બયલાડએ જ ાંગરભાાં ફાાંધેરાાં ઝુડાનુાં ગાભ : 
નેવ 

 રાકડાના નાના-નાના ટુકડા : કયગઠ્ીમાાં 
 તયત જન્ભેલુાં : નલજત 

 યખડત ુાં, વાંબા તલનાનુાં : યેઢુાં 

 અડધી ઉંભયે શચેલુાં : આધેડ 

 કાાંટાલાા વકૃ્ષની ગીચ ઝાડી : કાાંટ 

 ગતુવાભાાં ાડેરી ભટી બભુ : ઘયૂકાટ 

 ‘ભા’ નુાં તમય : ભવા 

 ચાયે ફાજુ ાણીથી લીંટામેરી જભીન : ફેટ 

 આળયે વલા ફે દકરભીટય : ગાઉ 
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 ડતુાં મકુવુાં : છડી દેવુાં 
 તનુઃળબ્દ ફની જવુાં : ળાાંત થઇ જવુાં 
 તલદામ રેલી : જલા ભાટે છટા ડવુાં 
 જતયાઈ જવુાં : કાભચયી તલના કાભે રાગવુાં 
 દદર દઈને : ખફુ ઉત્વાશ અને ધગળથી કાભ 

કયવુાં 
 આત્ભા યેડલ : યેુયુી રગનથી કાભ કયવુાં 
 ગયણ ભાાંડલા : ળરૂઆત કયલી 
 ભાથે ઉાડી રેવુાં : જલાફદાયી રેલી 
 દદર રલી ઊઠ્વુાં : ખફુ દુ:ખ થવુાં 
 ભાાંડી લાવુાં : કાભ ફાંધ કયવુાં 
 ાછી ાની કયલી : ાછા શઠ્વુાં 
 ઉચાા બયલા : ઘયફાય ખારી કયીને નીકી 

જવુાં કે બાગવુાં 
 ફે ાાંદડે થવુાં : સખુી વાંન્ન થવુાં 
 નેલાનાાં ાણીએ શાથ ધલા : કઈની 

ઉદાયતાન દુરુમગ કયલ 
 ભનભાાં ગાાંઠ્ લાલી : નક્કી કયવુાં 
 પાટીને ધભુાડે જવુાં : ફહુ છકી જવુાં 
 ડાાંડાઈ કયલી : કાભચયી કયલી, આવ કયલી 
 લશાણાાં લાઈ જલા : વભમ જત યશલે 
 રાગભાાં આલવુાં : તક ભલી 
 તેડુાં ભકરવુાં : નતરુાં  ભકરવુાં 
 બોં ખતયલા ભાાંડવુાં : નીચુાં જઇને ઊબા યશી 

જવુાં 
 અક્કરનુાં તાળાં ઉઘડવુાં : બદુ્વદ્ધ આલલી 
 નજય કયલી : રક્ષ આવુાં  

 દશાડ ફગડલ : ન ધાયુું શમ તેવુાં થવુાં 
 ફયાડી ઊઠ્વુાં  : ભટેથી બભૂ ાડલી 
 ઊંચે શ્વાવે : ઉતાલે 

 રારીા થઇ જવુાં : ખફુ ગતુવે થવુાં 
 કાનભાાં કઈક કશવે ુાં : કાંઇક ગપુ્ત લાત કયલી 
 ભે જભલ : ઘણા ભાણવનુાં એકઠ્ા થવુાં તે 

 ગાભનુાં નાક : ગાભનુાં ગોયલ 

 મછૂ ભયડલી : અચબભાન કે શયુાતન ફતાલવુાં 
 શ્રીગણેળ કયલા : કામમન શબુાયાંબ કયલ 
 ભાથે કયવુાં : અઘદટત લતમન િાયા રકને 

વમાકુ કયલા 
 ય ખાલ : આયાભ રેલ 
 તડકી-છાાંમડી જલી : સખુ-દુુઃખભાાંથી વાય 

થવુાં 
  ૂાંઠ્ લાલી : ાછા લાીને જવુાં 
 ઝાંખલાણા ડી જવુાં : છબીરા ડી જવુાં, 

ખાતવમાણા ડી જવુાં 
 તતબ્ધ થઇ જવુાં : આશ્ચમમચદકત થઇ જવુાં 
 ઠ્ાલકાઈથી કશવે ુાં : ગાંબીયતાથી કશવે ુાં 
 ભતતમા ભાયી જલા : દશિંભત શાયી જલી 
 બયાઈ ડવુાં : પવાઈ ડવુાં 
 દદયમાલદદર શવુાં : ઉદાય દદરલાા શવુાં 
 અભીલાદી ઉઠ્લી : કૃા થલી, ભશયે થલી 
 ઓડનુાં ચડ થવુાં : ધાયણા કયતા વાલ ઊંધુાં 

થવુાં 
 એકદડમા-ફગદડમાની જેભ : ળીખાઉની જેભ 

 લાતના લડા કયલા : નકાભી રાાંફી લાત 
કયલી 

 પ્રાગડ ફૂટવુાં : યદઢયુાં થવુાં 
 યવ ડલ : ભજ ડલી 
 આંખે ચક્કય આલલા : ફીકને રીધે ફધુાં 

ગ-ગ પયત ુાં દેખાવુાં 
 ચકી ઉઠ્વુાં : ચભકી જવુાં 

 જીલ તાલે ચટલ : જણે શભણાાં જીલ જળે 

એલી સ્તથતતભાાં શવુાં 

 જીલ અડધ થઇ જલ : ચચિંતાથી તલશલ થઇ 
જવુાં 

 દદરન ટુકડ શવુાં : ખફુ લશારા શવુાં 

 જત ઘવલી : ફીજ ભાટે દુુઃખ લેઠ્લા 

 દદરભાાં દુખી થવુાં : ખફુ દુુઃખી થવુાં 
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 ભોં ડી જવુાં : ઉદાવ થઇ જવુાં 
 વડક થઇ જવુાં : તતબ્ધ થઇ જવુાં 
 ગે લાત ઉતયલી : લાત વભજઈ જલી 

 

 

 કાભાાં ઊગે લા ત બારભાાં ઊગે ઝાડ : 
વાલ ઉજ્જડ, જમાાં ઝાડ-ાન જલા ના ભે 

 આણે લેંત નભીએ ત કઈ શાથ નભે : થડુાંમ 
ભાન આીએ ત વાભેથી લધ ુભાન ભે 

 ઉજ્જડ ગાભભાાં એયાંડ પ્રધાન : ફહુ વાયી લતત ુ
ન ભે ત્માાં ઓછી ખયાફ લતત ુ ણ વાયી 
ગણામ 

 લાઢ કાન ને આવમા વાન : અનબુલે ફધુાં 
વભજમ 

 

 

 વાશ   : ભદદ કય 
 ફક્ષી   : આી 
 નાન   :  શીનતા, નાનભ 

 તનબમમ  : નીડય 
 ભદશભાલાંત ુાં : ગોયલલાળાં 
 નીતમામ  : ચખ્ખુાં 
 દકલ્રર  :  આનાંદ 
 ભરક   : પ્રદેળ 

 યનાય  : કભાનાય 
 અભીરષ્ષ્ટ  : ભશયેફાની 
 ફાચકુાં  : નાની ગાાંવડી 
 લાઝડી  : લનનુાં લાલાઝડુાં 
 બોં   : જભીન 

 લેયાન  : ઉજ્જડ 
 ાણીમાા : ફલાન 

 ખભતીધય : વધ્ધય, ૈવાદાય 
 વાંધામ  : ફધામ 

 ધભ  : સમૂમ, વખત તડક 

 ખાાંડુ  : તરલાય 
 દુગમભ  : મશુ્કેર 

 નાતીલુાં  : નાતન ભાણવ 

 ઝરુખ  :  છજુ 

 વયાલ  : ઇનાભ 

 લનેય  : યખડેર, જ ાંગરી 
 ટેવડ   : ભજ 

 રડધ  : યખડત છકય 
 લેળ  : યેતી 
 ભર  : ાક 
 અભઘ  : મલુ્મલાન 

 અધય  : નીચર શઠ્ 

 ભૂણ  : ઘયેણુાં 

 દયતા  : વાંતા 

 તનતળચય  : યાક્ષવ 

 જધ  : મદ્ધ 

 અંજચર  : ખફ, ળ 

 ચાટલુાં  : દમણ, અયીવ 

 વણરાાં  : તલપ્ન 

 ભભમય  : ધીય અલાજ 

 દહ્યરી  : મશુ્કેર 

 વદી  : વૈક 
 ડણક  : તવિંશની ગજૉના 
 ઓવાણ  : માદ 
 ફચરશાયી  : ખફૂી   

 ખચયુાં  : ળયીય 
 ધીંગી  : ભજબતૂ 

 ન્માયી  : અનખી 
 વમુાં  : વયખુાં  

 યાંજડ  : કનડગત 

 ેખવુાં  : જવુાં 
 ફદડિંગ  : છાત્રારમ 

 વાલમજતનક : વોનુાં 
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આધતુનક ગચણતની તભાભ ળાખાઓભાાં ગણ(SET) ન ખ્માર ભશત્લન છે. ગચણતળાસ્ત્રી 

જમજૉ કેન્ટયે ગણ(Set) ન ખ્માર અને ગણ તવદ્ધાાંત આપ્મ. ગણ એ અવમાખ્માતમત દ છે. 

ગણ(set) : ગણ એ સતુનતશ્ચત લતતઓુન વમશૂ છે. સતુનતશ્ચત લતતઓુ તયીકે વાંખ્માઓ, 

વમસ્તતઓના નાભ, દાથો કે અન્મ લતતઓુ શઈ ળકે.  દા.ત., ‘ગજુયાતની નદીઓ’ આ વમશૂ 

ગણ યચે છે. {નભમદા, તાી, ભશી....} 

ગણ ક્યાયે ન યચામ : જે વમદુામની લતતઓુ તનતશ્વત ન શમ તે વમદુામ ગણ ન યચે. 

દા.ત., ‘આઠ્ભા ધયણના ત્રણ વાયા તલદ્યાથીઓ’ આ વમદુામ ગણ ન યચે, કાયણ કે આ 

વમદુામભાાં ત્રણ વાયા તલદ્યાથી ચક્કવણે નક્કી થતા નથી. જેભ કે – અભ્માવભાાં ? ખેરકદૂભાાં ? 

તલબાલભાાં ?ઈતયપ્રવતૃિભાાં ? 

ગણ દળામલલાની યીત : ગણને દળામલલા ભાટે ગણની સતુનતશ્વત લતતઓુ { } ભાાં રખીને 

દળામલામ છે. ગણને વાભાન્મ યીતે A, B, C, X, Y, Z જેલા મૂાક્ષયથી દળામલામ છે. દા.ત., 

1,2,3 વાંખ્માઓના વમદુામને A = {1 , 2 , 3} એભ દળામલામ છે. ગણની પ્રત્મેક સતુનતશ્વત લતતનેુ 

ગણન વભ્મ(Member) અથલા ઘટક(Element) કશ ેછે. 

ગણના વભ્મણુાં શલાન વાંકેત : ગણના વભ્મણાન તનદેળ વાંકેત є (Belongs to) લડે 

કયલાભાાં આલે છે. દા.ત., A = {5, 10,15, 20} ત 5 є A. 

ગણ દળામલલાની યીત : 
 માદીની યીત : આ યીતભાાં ગણના વભ્મની માદી { } કોવભાાં રખલાભાાં આલે છે. 

વભ્મને અરગ દળામલલા દયેક ફે વભ્મ લચ્ચે અલ્તલયાભ મકુલાભાાં આલે છે.(છેલ્રા ઘટક છી 

નદશ) દા.ત., ગણ P ={ભેઘા, નેશા, તલબા} 

o નધ : ગણ દળામલતી લખતે માદીભાાં ભાત્ર ચબન્ન  વભ્મ જ રખામ છે. 

 ગણુધભમની યીત : આ યીતભાાં ગણના ગણુધભમનુાં લણમન કયતા તલધાનભાાં x જેલા 

વાંકેતન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે. 

o દા.ત., ગણ { x / x એ 6 થી નાની પ્રાકૃતતક વાંખ્મા } એ ગણુધભમની યીતે રખેર ગણ 

છે. તેભાાં વભ્મની માદી આી નથી. યાંત ુગણના વભ્મ ભી ળકે તેલ ગણુધભમ આેર છે. 

o ગણ X =માદીની યીતે : X ={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } એભ રખામ. 

 કેટરાક તલતળષ્ટ ગણ :  
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 ખારી ગણ : જે ગણભાાં એક ણ વભ્મ ના શમ તેલા ગણને ખારી ગણ કશ ેછે. ખારી 

ગણ દળામલલા ભાટે Ø અથલા { } વાંકેત લયામ છે. દા.ત., A = { x / x 9 થી ભટી એક 

આંકડાની વાંખ્મા }   9  થી ભટી એક આંકડાની વાંખ્મા એકેમ નથી. તેથી આ ગણભાાં એક ણ 

વભ્મ નથી. ભાટે ગણ A = Ø 

 એકાકી ગણ : જે ગણભાાં એક જ વભ્મ શમ એલા ગણને એકાકી ગણ કે એક ઘટકીમ 

ગણ કશ ેછે. દા.ત., B = { x / x એ 5 થી ભટી અને 7 થી નાની પ્રાકૃતતક વાંખ્મા }. 5 થી ભટી 

અને 7 થી નાની પ્રાકૃતતક વાંખ્મા 6 છે. ભાટે B = {6} જે એકાકી ગણ છે. 

 વાન્ત ગણ : જે ગણના વભ્મની વાંખ્મા તનતશ્વત અનણૃ ણૂાુંક િાયા દળામલી ળકામ 

તેને વાન્ત ગણ કશ ેછે. દા.ત., A = {1 , 2, 3, 4 }. અશી ગણ A ભાાં 4 વભ્મ છે. ગણ A વાન્ત 

ગણ છે. વાન્ત ગણ A  ના વભ્મની વાંખ્મા n(A) લડે દળામલલાભાાં આલે છે. 

 અનાંત ગણ : વાન્ત ન શમ તેલા ગણને અનાંત ગણ કશ ેછે. દા.ત., D = { x / x є N 

} અશી ગણ D = { 1 , 2 , 3 , 4...} અનાંત ગણના વભ્મ અવાંખ્મ છે, અભમામદદત છે. 

 ઉગણ : જ ગણ B ન પ્રત્મેક વભ્મ એ ગણ A ન વભ્મ શમ , ત ગણ B ને ગણ 

A ન ઉગણ કશ ેછે. તેને B Ϲ A લડે દળામલામ છે. ઉગણ દળામલલા ભાટે Ϲ વાંકેત લયામ છે. 

દા.ત., A = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6}  B= { 1 , 2} 

અશી B Ϲ A છે. 

નધ :   દયેક ગણ એ તાન ઉગણ છે. 

        ખારી ગણ દયેક ગણન ઉગણ છે. 

        n વભ્મ ધયાલતા વાન્ત ગણના ઉગણની વાંખ્મા = 2n 

  ખારી ગણ તવલામના દયેક ગણને ઓછાભાાં ઓછા ફે ઉગણ શમ. 

  ખારી ગણને એક જ ઉગણ શમ.(તે જ) 

 વભાન ગણ :  જ ગણ A  તથા ગણ B ના તભાભ ઘટક એકના એક જ શમ, ત A 

તથા B ને વભાન ગણ કશ ેછે. તેને A = B લડે દળામલામ છે. 

દા.ત., ગણ A = {2 , 4 , 6}   અને ગણ B = {x / x એ 7 થી નાની ફેકી પ્રાકૃતતક 

વાંખ્મા} 

અશી ગણ B ને માદીની યીતે : {2 , 4 , 6} રખામ.  

ગણ A અને B ભાાં એના એ જ વભ્મ છે.તેથી ગણ A અને B વભાન ગણ છે. 
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  લાક્યના અંતે, લાક્યભાાં આેર વશામકાયક દક્રમાદના આધાયે Question Tag મકુામ છે. 
ગજુયાતી બાાભાાં આણે “ખરુાં  ને?” “ફયાફય ને?” લગેયે ળબ્દન ઉમગ કયીએ છીએ. 
  અદશમાાં લાક્ય શકાય શમ ત Question Tag નકાય ફને છે અને નકાય શમ ત Question 
Tag શકાય ફને છે. તેના છી કતામ તલબાસ્તતનુાં વલમનાભ મકુામ છે. 
  લાક્યભાાં વશામકાયક દક્રમાદ આેર શમ ત Question Tag મકુવુાં લધ ુવય છે. જેભ કે, 
He is a doctor, isn’t he ?  આલી યીતે આેર વશામકાયક દક્રમાદના ‘Question Tag’ આ યીતે ફને 
છે. 
 

   We are નુાં  Aren’t we ? 
   You are નુાં Aren’t you ? 
   He is નુાં Isn’t he ? 

તેલી જ યીતે Haven’t, hasn’t, hadn’t, wasn’t, weren’t, couldn’t, shouldn’t, wouldn’t 
ફનતા શમ છે. 

યાંત ુ વાદા લતમભાનકાભાાં, વાદા ભતૂકાભાાં અને વાદા બતલષ્મકાભાાં કાાંઇક અરગ 
Question Tag ફને છે. 

વાદ લતમભાનકા : વાદા લતમભાનકાભાાં વશામકાયક દક્રમાદ આેલુાં શત ુાં નથી. ભાટે તેના 
લચન મજુફ Do કે Does મકુલા ડે છે. 

દા.ત.,  I play cricket, don’t I ? 
 He sees a film, doesn’t he ? 
તેલી જ યીતે ‘Am’ નુાં Question Tag ‘Amn’t’  થત ુાં નથી યાંત ુ‘Ain’t’ અથલા ‘Aren’t’  થામ 

છે. 
દા.ત., I am a teacher, aren’t I ? 
વાદ ભતૂકા : વાદા ભતૂકાભાાં was આપ્યુાં શમ ત wasn’t અને were આપ્યુાં શમ ત 

weren’t ફને છે. યાંત ુમખુ્મ દક્રમાદનુાં ભતૂકાનુાં રૂ આપ્યુાં શમ ત Question Tag તયીકે Did મકુામ 
છે. 

દા.ત., My brother sang a song, didn’t he ? 
વાદ બતલષ્મકા : વાદા બતલષ્મકાભાાં વશામકાયક દક્રમાદ shall અને will છે. તેનુાં 

Question Tag shalln’t કે willn’t નથી થત ુાં નથી, યાંત ુshall નુાં shan’t અને will નુાં won’t થામ છે. 
દા.ત., I shall drink tea, shan’t I ? 
 You will draw a picture, won’t you ? 
આભ Question Tag એ નકાય વશામકાયક દક્રમાદનુાં કે શકાય વશામકાયક દક્રમાદનુાં ટૂાં કુાં રૂ 

છે. લાક્ય જ નકાય આપ્યુાં શમ ત Question Tag શકાય ફને છે. 
દા.ત., He doesn not play foot-ball, does he ? 

5P Question Tag 
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I am not a doctor, am I ? 
You will not walk fast, will you ? 
માદ યાખ : 
 (1) શકાય લાક્યનુાં Question Tag નકાય ફને છે અને નકાય લાક્યનુાં Question Tag 

શકાય ફને છે. 
 (2) વાદા લતમભાનકાભાાં, વાદા ભતૂકાભાાં અને વાદા બતલષ્મકાભાાં અરગ પ્રકાયે 

Question Tag ફને છે. (ain’t, don’t, doesn’t, didn’t, won’t અને shan’t) 
 (3) Question Tag ભાાં વશામકાયક દક્રમાદ છી કતામ મજુફનુાં કતામ તલબાસ્તતનુાં 

વલમનાભ મકુામ છે. 
અદશમાાં આ વાથે દયેક પ્રકાયે ‘Question Tag’ કેલી યીતે મકુામ છે ટે રુુલાચક વલમનાભ 

વાથે આેર છે તેને ફયાફય માદ કયી ર. 
 

શકાય નકાય 
I am ain’t I? I am not am I? 
 aren’t I ?   

we are aren’t we ? we are not are we ? 
You are aren’t you ? You are not are you ? 
He is isn’t he ? He is not is he ? 
She is isn’t she ? She is not is she ? 
It is isn’t it ? It is not is it ? 
They are aren’t they ? They are not are they ? 
 
I play don’t I ? I do not do I ? 
We play don’t we ? We do not do we ? 
You play don’t you ? You do not do you ? 
He plays doesn’t he ? He does not does he ? 
She play doesn’t she ? She does not does she ? 
It plays doesn’t it ? It does not does it ? 
They play don’t they ? They do not do they ? 
 

I have haven’t  I ? I have not have I ? 
We have haven’t  we ? We have not have we ? 
You Have haven’t  you ? You Have not have you ? 
He has hasn’t he ? He has not has he ? 
She has hasn’t she ? She has not has she ? 
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It Has hasn’t it ? It Has not has it ? 
They have haven’t they ? They have not have they ? 
    

I played didn’t I ? I did not did I ? 
We played didn’t we ? We did not did we ? 
You played didn’t you ? You did not did you ? 

He played didn’t he ? He did not did he ? 

She played didn’t she ? She did not did she ? 

It played didn’t it ? It did not did it ? 

They played didn’t they ? They did not did they ? 

    

I was wasn’t I ? I was not was I ? 
We were weren’t we ? We were not were we ? 
you were weren’t you ? you were not were you ? 
He was wasn’t he ? He was not was he ? 
She was wasn’t she ? She was not was she ? 
It was wasn’t it ? It was not was it ? 
They were weren’t they ? They were not were they ? 
    
I had hadn’t I ? I had not hadn I ? 
we had hadn’t we ? we had not had we ? 
You had hadn’t you ? You had not had you ? 
He had hadn’t he ? He had not had he ? 
She had hadn’t she ? She had not had she ? 
It had hadn’t it ? It had not had it ? 
They had hadn’t they ? They had not had they ? 
    
I shall shan’t I ? I shall not shall I ? 
We shall shan’t we ? We shall not shall we ? 
You will won’t you ? You will not will you ? 
He will won’t he ? He will not will he ? 
She will won’t she ? She will not will she ? 
It will won’t it ? It will not will it ? 
They will won’t they ? They will not will they ? 
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૧ ઓતટફય ֎ આંતયયાષ્રીમ વદૃ્ધજન દદલવ 
 ֎ બાયતના યક્ષાભાંત્રી શ્રી ભનશય યીકયે નેલર ડકમાડમભાાં નેલીના યદુ્ધ જશાજ INS 

કચીનુાં જરાલયણ કયુું. 
 ֎ ચીને તેન લીવભ ફેઈ દઉં નેતલગેળન ઉગ્રશ રન્ચ કમો, 
 ֎ ગજુયાત વયકાય િાયા કમ્પપ્યટુયભાાં ગજુયાતી બાા કેલા અક્ષયથી રખલી ટે મદેુ્દ 

પ્રથભ લાય ઓદપતવમર દયત્ર કયી કહ્ુાં કે તભાભ વયકાયી કચેયીઓભાાં શલેથી 
ભાત્ર ઈન્ડીક પન્ટ-શ્રતુત ન પયજીમાત ઉમગ કયલ ડળે. 

 ֎ અંતયયાષ્રીમ દક્રકેટ દયદે(ICC) પ્રથભ લાય ભદશરા દક્રકેટ યેષ્ન્કિંગની ળરૂઆત 
કયી. જેભાાં ઓતરેરીમાની ટીભ પ્રથભ અને બાયતની ટીભ ચથા તથાને છે. 

 ֎ ઈંગરેન્ડના પાતટ ફરય તટુઅટમ  બ્રડને ઈંગરેન્ડના વલમશે્રષ્ઠ્ ટેતટ પ્રેમય ઓપ ધ 
મયના ચખતાફથી નલાજલાભાાં આવમ. 

૨ ઓતટફય ֎ ભશાત્ભા ગાાંધી જમાંતી. 
 ֎ રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી જન્ભ જમાંતી. 
 ֎ આંતયયાષ્રીમ અદશિંવા દદલવ. 
 ֎ વભગ્ર દેળભાાં ઈભયજન્વી ભાટે 112 નાંફય યશળેે. 
 ֎ બાયતની જેતનમા બભુગાયાને ભચરિન એલડમ (જદુન ઓતકાય)થી વન્ભાતનત 

કયલાભાાં આલી. 
 ֎ બાયતની ભદશરા તતટર શટૂય શીના તવદ્ધુએ 8ભી એતળમન એય ગન 

ચેસ્મ્પમનતળ દયમ્પમાન ભદશરાઓની 10 ભીટય તતટર તધામભાાં સલુણમ ચાંરક 
જીત્મ.  

૩ ઓતટફય ֎ લડાપ્રધાન િાયા ઝાયખાંડના ખુાંટીભાાં વોયઊજમ એકભનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવયુાં. 
 ֎ તટીર ઓથયેટી ઓપ ઇષ્ન્ડમા(SAIL) ના અધ્મક્ષ અને ચીપ ડીયેતટય તયીકે 

ડૉ.અનુ કે.જૂયીની તનયસુ્તત કયલાભાાં આલી. 
 ֎ વયત કુભાય આચામમએ નેલેરી ચરગનાઇટ કોયેળન ચર. (NLC)ના અધ્મક્ષ 

અને ભેનેજજિંગ દડયેતટય તયીકે દબાય વાંબાળમ. 
૪ ઓતટફય ֎ શ્માભજી કૃષ્ણલભામની ૧૫૯ ભી જન્ભ જમાંતી. 
 ֎ ળળાાંક ભનશયને બાયતીમ દક્રકેટ કાંરર ફડમ  (BCCI)ના અધ્મક્ષ તયીકે 

વાંદ કયલાભાાં આવમા.   
 ֎ બાયતીમ દડપેન્વ દયવચમ એન્ડ ડેલરભેન્ટ ઓગેનાઈઝેળન (DRDO) િાયા 

જમ્પમુ-કાશ્ભીયભાાં રેશ નજીક ચાાંગરાભાાં વમુરની વાટીએથી 17,600 પીટની 
ઊંચાઈએ ફનાલલાભાાં આલેર દયવચમ વેન્ટયનુાં ઉદઘાટન કયલાભાાં આવયુાં.  

૫ ઓતટફય ֎ કેન્રીમ તલાતથ્મ ભાંત્રી જે. ી. નડ્ડા િાયા તભળન ઇન્રધનુનુાં ફીજુ ાં ચયણ 

&P VMS8MAZ ZFpg0 V5 
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૩૫૨ જીલ્રાભાાં ળરુ કયલાભાાં આવયુાં. 
 ֎ કેન્રીમ ખેડતૂ અને કૃત કલ્માણ ભાંત્રારમ િાયા  “દકવાન દયમજના” રન્ચ 

કયલાભાાં આલી. 
 ֎ ટૌ તલટયે જૈક ડવીને તથાઈ ચીપ એક્તઝક્યટુીલ ઓદપવય તનયતુત કમામ . તેઓ 

ભફાઈર ેભેન્ટ કાંની તકલામયના વીઈઓ ણ છે.   
૬ ઓતટફય ֎ ત ૂયયૂ ૂ (ચીન) - ભેરેદયમા તલરુદ્ધ દલા આટેતભવાઈતનન (artemisinin) તથા 

ડાઈશાઇડ્રઆટેતભવાઈતનન (dihydroartemisinin)ની ળધ કયી. તલચરમભ 
વી. કેમ્પફેર (USA) તથા વતી ઓમુયા (જાન) - યજીલીથી 
(roundworm parasites) થતા વાંક્રભણ તલરુદ્ધ નલ ઉચાય ળધ્મ. આ 
ફને્નને લમ 2015 ભાટે ચચદકત્વાના નફર યુતકાય તલજેતા તયીકે વન્ભાતનત 
કયાળે. 

 ֎ આ લે યવામણળાસ્ત્રના નફર યુતકાય ભાટે સ્તલડનના ટભવ રીંડશર, 

અભેદયકાના ર ભદડ્રક અને તકુીના અજીજ વાંકયને વાંયતુત યીતે વાંદ 
કયલાભાાં આવમા. આ ત્રણેને આ નફર તેભની DNA યીેયની તભકેતનષ્તટક 
તટડી ભાટે આલાભાાં આલેર છે. 

૭ ઓતટફય ֎ વાઉદી આયફના બ્રગય અને વાભાજીક કામમકતામ યેપ ફદાલી અને જેમ્પવ 
પેંટનને ેન તિંટય યુતકાય આલાભાાં આવમ. 

 ֎ બાયતીમ નોકાદે પ્રથભ તલદેળ તનતભિત ટયીડ રન્ચ અને દયકલયી તળ 
INS અસ્ત્ર ધાદયણીને તલળાખાટ્ટનભ નેલી ટમ ભાાં વાભેર કયુમ. 

૮ ઓતટફય ֎ બાયતીમ લાયવેુનાન ૮૩ ભ તથાના દદલવ 

 ֎ મખુ્મભાંત્રી આનાંદીફેન ટેર ચરચખત ‘એ ભને શાંભેળા માદ યશળેે’ તુતકનુાં 
ગાાંધીનગયની તવતલર શસ્તટર ઓડીટયીમભભાાં તલભચન કયાયુાં. 

 ֎ કેન્ર વયકાય ય દેળની વાાંતકૃતતક તલતલધતા જલી નશી યાખી ળકલાન 
આય મુકતાાં ાંદડત જલાશયરાર નશેરુનાાં બાણી પ્રતવદ્ધ રેચખકા નમનતાયા 
વામગરે તાન વાદશત્મ એકેડભી યુતકાય યત કયલાની જશેયાત કયી. 

 ֎ પ્રધાનભાંત્રી તલાતથ્મ સયુક્ષા મજના (PMSSY) શેઠ્ ત્રણ નલા અચખર 
બાયતીમ આયતુલિજ્ઞાન વાંતથાની (એમ્પવ) તથાનાને ભાંજુયી આલાભાાં આલી. 

૯ ઓતટફય ֎ બાયતના પ્રતવદ્ધ વાંગીતકાય એ. આય. યેશભાનને વેળેલ્વના વાાંતકૃતતક દૂત 
તયીકે નભીનેટ કયલાભાાં આવમા. 

 ֎ ફેરારુવનાાં રેચખકા તલેતરાના એરેસ્તવતલચ 2015ના વાદશત્મના નફર 
યુતકાય ભાટે તલજેતા ઘતત કયલાભાાં આવમાાં. 

૧૦ ઓતટફય ֎ ICICI ફેંકે ભફાઈર ેભેન્ટ વેલા એભ- તલઝા ળરુ કયી. આના િાયા ગ્રાશક 
ચફરનુાં તભાટમ પનથી જ ેભેન્ટ કયી ળકળે.  

૧૧ ઓતટફય ֎ વાંગીતકાય એ. આય. યેશભાન ાાંચભા હૃદમનાથ ભાંગેળકય યુતકાય ભાટે 
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વાંદગી કયલાભાાં આલી. 
૧૧ ઓતટફય ֎ જન્ભથી જ અંધ પ્રતવદ્ધ વાંગીતકાય યતલન્ર જૈનનુાં તનધન. તેભણે વોદાગય 

દપલ્ભથી દપલ્ભી કાયદકદીની ળરૂઆત કયી શતી. 
૧૨ ઓતટફય ֎ ટ્નુીતળમાની નેળનર ડામરગ તલારેટે લમ 2015ન નફર ળાાંતત ુયતકાય 

જીત્મ. તેભને આ ુયતકાય ટ્નુીતળમાભાાં લમ 2011ની જેતભીન ક્રાાંતત 
દયમ્પમાન રકતાંત્રની તથાનાભાાં ભશત્લણૂમ મગદાન ભાટે આલાભાાં 
આવમ. 

 ֎ નલાક જકતલચે રુુ એકરન, ગાફીન મુગુરૂજએ ભદશરા એકરન, 
વાતનમા તભઝામ અને ભાદટિના દશિંચગવની જડીએ ભદશરા યુગરન , ડી. નેતટય 
અને ઈ યજય લેવરીનની જડીએ રુુ યગુરન ચખતાફ જીત્મ. 

૧૩ ઓતટફય ֎ અલ્કેળ ળભામને દદલ્શી-મુાંફઈ ઇન્ડતરીઅર કદયડય ડેલરભેન્ટ કોયેળનના 
(DMICDC) CEO અને MD તનયતુત કયલાભાાં આવમા. 

૧૫ ઓતટફય ֎ રાંડનની પ્રતતષ્ષ્ઠ્ત ભેગેચઝન ઈભજીંગ ભાકેટ્વ િાયા કેન્રીમ નાણા ભાંત્રી 
અરુણ જેટરી પામનાન્વ તભતનતટય ઓપ ધ મય, એતળમા વન્ભાન ભાટે 
વાંદગી ામ્પમા.   

 ֎ તેનના ફૂટફર તરફ દયમર ભેદડ્રડ ભાટે યભનાય ટુમ ગરના તરાઈકય 
દક્રતટીમાન યનાલ્ડ યયુના વેભેતટય 2014-15ભાાં વોથી લધ ુ ગર કયલા 
ભાટે યેકડમ  ચથી લખત યયુીમન ગલ્ડન બુટના યુતકાયથી વન્ભાતનત. 

 ֎ જભૈકાના રેખક ભારોન જેમ્પવને તેભની નલરકથા અ બ્રીપ દશતરી ઓપ 
વેલન દકચરિંગવ ભાટે લમ 2015ન ભેન બકુય યુતકાય આલાભાાં આવમ.  

૧૬ ઓતટફય ֎ ાદકતતાનના ફેટ્વભેન યનુવુ ખાન જલેદ તભમાાંદાદન યેકડમ  તડીને 
ાદકતતાન તયપથી વલામ તધક ટેતટ યન ફનાલનાય ફેટ્વભેન ફની ગમા.   

૧૭ ઓતટફય ֎ જાનની કાય તનભામતા કાંની તનવાને આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટ દયદ (ICC) 

વાથે 8 લમના કયાય કમામ . 
 ֎ બાયતીમ નફર યુતકાય તલજેતા કૈરાવ વત્માથીને લમ 2015ના પ્રતતષ્ષ્ઠ્ત 

શાલડમ  હ્ભેુતનટેદયમન ઓપ ધ મય એલડમ  એનામત. 
૧૮ ઓતટફય ֎ ઓંવાયી ઘાયતી ભાગય નેાનાાં પ્રથભ ભદશરા તીકય તયીકે ચ ૂાંટામાાં.   
૧૯ ઓતટફય ֎ ઈ-કભવમ લેાયભાાં આલેર ઉછાાન રાબ રેલા ભાટે આદદત્મ ચફયરા ગ્રુે 

નલા ઓનરાઈન પેળન તટય એફટ ડટ કભન શુબાયાં બ કમો.   
 ֎ બાયતીમ ફૂટફર ટીભના ભતૂલૂમ કેપ્ટન ફાઈચુાંગ ભદૂટમા અચખર બાયતીમ 

ફૂટફર ભશાવાંઘના (AIFF) વરાશકાય તયીકે તનયતુત થમા. 
૨૦ ઓકફય ֎ ચબ્રટનની જુતનમય શકી ટીભે બાયતને શયાલીને સરુતાન જશય ક શકી 

ટુનામ ભેન્ટન ચખતાફ જીત્મ.  
 ֎ નયેન્ર ભદીએ નલી દદલ્શીભાાં IDFC ફેંકન શુબાયાંબ કમો. IDFC 
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(Infrastructure Development Finance Company) ફેંક ખાવ યીતે ગ્રાતભણ 
કે્ષતે્ર ફેં દકિંગ કામો લધાયલાનુાં કાભ કયળે.   

૨૨ ઓતટફય ֎ લીયેન્ર વેશલાગે આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટના તભાભ તલરૂભાાંથી વાંન્માવની ઘણા 
કયી.   

૨૩ ઓતટફય ֎ દચક્ષણ આદિકન લન ડે ટીભના કેપ્ટન એફી ડી તલચરમવમને ટામય તનભામતા કાંની 
MRFના બ્રાન્ડ એમ્પફેવેડય તનયુતત કયલાભાાં આવમા.  

 ֎ લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ આંધ્રપ્રદેળની નલી યાજધાની તયીકે અભયાલતીન 
તળરાન્માવ કમો. તેરાંગાણાથી અરગ થમા ફાદ શલે અભયાલતી આંધ્રપ્રદેળની 
નલી યાજધાની ફનળે. યાજધાની ફનતાાં જ અભયાલતી દેળની પ્રથભ તભાટમ  
યાજધાની ણ ફનળે. 

૨૫ ઓતટફય ֎ યક્ષા ભાંત્રારમે બાયતીમ લાયુ વેનાના રડાકુ વાંલગમભાાં ભદશરાઓને રડાકુ ામરટ 
તયીકે વાભેર કયલાની ભાંજુયી આી. 

 ֎ ભતવિડીઝ ડ્રાઈલય લુઇવ શેતભલ્ટને ત્રીજી લખત અભેદયકન ગ્રાાં. તપ્ર. પમ્પયુમરા લન 
ચખતાફ જીત્મ. 

૨૮ ઓતટફય ֎ દચક્ષણ આદિકાના દક્રકેટય શાતળભ અભરા લન ડે આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટભાાં વોથી 
ઝડી 6000 યન ફનાલનાય ફેટ્વભેન ફન્મા.   

  બાયતીમ વમાંજનના પ્રખ્માત વમલવામી કયી દકિંગના નાભથી જણીતા બાયતીમ 
મૂના રડમ  ગુરાભ નનૂનુાં અલવાન થયુાં.  

૨૯ ઓતટફય ֎ આમયીળ મૂની પ્રતવદ્ધ અભેદયકન અચબનેત્રી ભયીન ઓ'શાયાનુાં તનધન થયુાં.  
 ֎ ઓતકાય તલજેતા વાંગીતકાય એ. આય. યેશભાનને હૃદમનાથ ભાંગેળકય ુયતકાયથી 

વન્ભાતનત કયલાભાાં આવમા.   
૩૧ ઓતટફય ֎ વયદાય ટેર જન્ભ જમાંતત 

  એકતા દદલવ 
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