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એક કાયીગય શત. રાકડા યની નકળીભાાં એ નનષણાાંત શત. આખામ ાંથકભાાં એની 
નકળીના ખફુ લખાણ થતા શતા. એ શલે વધૃ્ધ થમ એટરે એણે નક્કી કયુ ુકે ભાયે શલે આ કાભભાાંથી 
નનવનૃત રઇને ળાાંનતથી જીલન જીલવુાં છે અને ફાકીનુાં જીલન ભાયા રયલાય વાથે ભાયા ઘયભાાં જ 
નલતાલવુાં છે. તાના ભાલરક ાવે જઇને આ કાયીગયે તાને શલે નનવતૃ કયલા ભાટે નલનાંનત કયી. 

ભાલરક આલા વાયા કાયીગયને કઇણ વાંજગભાાં ખલા ભાાંગતા નશતા એટરે એભણે 
કાભ ચાલ ુયાખલા ભાટે ખફુ વભજાવ્મ ણ કાયીગય તાના નનણુમભાાં ભક્કભ શત. નાછુટકે ભાલરકે 
એને કાભ છડલાની ભાંજુયી આી ણ એક ળયત મકુી કે તાયે જતા શરેા એક છેલ્લ ુકાભ કયલાનુાં 
એ કાભ રુુ થમા ફાદ તને તાયા કાભભાાંથી મકુ્તત આલાભાાં આલળે. કાયીગયે ભાલરકની લાત 
ભાન્મ યાખી. 

ભાલરક દ્વાયા અંનતભ કાભ તયીકે એક સુાંદય બલનના નનભાુણનુાં કાભ આ કાયીગયને 
વોંલાભાાં આવ્યુાં. આખ ુ ભકાન રાકડાભાાંથી તૈમાય કયલાનુાં શત ુ અને ગભે તેટર ખચુ થામ ાછુ 
લાીને જલાનુાં ન શત ુાં. કાયીગય ભાટે આ આખયી કાભ શત ુાં આથી કાભભાાં એનુાં ફહુ ભન રાગતુાં ન 
શત ુાં એના શાથ ણ શલે ઢીરા ડી ગમા શતા. શરેા એ તાની જાતે ઉત્તભ રાકડાની વાંદગી 
કયત શત ણ આ ભકાન ભાટે એણે ઘણ ુખરુ કાભ ફીજા ય જ છડી દીધ ુશત ુાં. જેભ તેભ કયીને 
એણે તાને વોંામેરા આ અંનતભ કાભને ણુૂ કયુ ુઅને એ તાના ભાલરકને ભલા ભાટે ગમ. 

તૈમાય થમેરા નલા બલનની ચાલી એણે ભાલરકના શાથભાાં મકુી અને શલે કાભભાાંથી 
નનવતૃ કયલા ભાટે નલનાંતી કયી. ભાલરક તાના આ વોથી નિમ કાયીગય ાવે ગમા એને િેભથી 
બેટયા અને છી કહ્ય ુ, “ બાઇ તે લો સધુી ભાયા ભાટે કાભ કયુ ુછે આથી તાયી નનવનૃત લખતે ભાયે 
એલી બેટ આલી છે જે તને જીલનબય માદ યશ.ે નલા બલનની આ ચાલી શલે તાયી ાવે જ યાખ 
કાયણ કે ભાયા તયપથી તને અને તાયા રયલાયને હુાં એ બેટભાાં આ ુછુાં.” 

કાયીગય ત આ લાત વાાંબીને સનુમનુ થઇ ગમ. એને ખફુ સ્તાલ થમ કે ભેં ફીજા 
ભાટે કેલા સુાંદય ઘય ફનાવ્મા ણ ભારુ જ ઘય વારુ ન ફનાલી ળક્ય. કાળ ભને શરેેથી ખફય શત 
કે આ બલન ભને જ બેટભાાં ભલાનુાં છે. 

નભત્ર, ફીજા ભાટે કયલાના દયેક કાભ તાના ભાટે જ છે એ બાલથી કયલાભાાં આલે ત 
જીલનભાાં ક્યાયેમ સ્તાલાન અલવય નશી આલે. 
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 “ કાંઈ રાખ નનયાળાભાાં અભય આળા છુાઈ છે”. – ભણીરાર નત્રલેદી 
 “ કે શીન જન્ભે નલ શીન ભાનલ, કે શીન કભે કયી શીન ભાનલે” – ઉભાળાંકય જળી 
 “ જેશના બાગ્મભાાં જે વભે જે રખયુાં તેશને તે વભે જ શચે”- નયનવિંશ ભશતેા 
 “ હુાં ભાનલી ભાનલ થાઉં ત ઘણુાં.”- સુાંદયમૌ 
 “ જમાાં જમાાં લવે એક ગજુયાતી , તમાાં તમાાં વદાકા ગજુયાત”- ખફયદાય 

 “ ચરભન મુાંફઈનગયી , જલા ચુ્છ નલનાની ભગયી”.- નનયાંજન બગત 

 “ નિમે ! સ્ળુ કરુાં  હુાં ? અનધકાય જયા નથી ”- કાન્ત 

 “ વોન્દમો ાભતા શરેા વોદમુ ફનવુાં ડે.”- કરાી 
 “ બનભમા નલના ભાયે બણલા‟તા ડુાંગયા ”- ઉભાળાંકય જળી 
 “ ળભેના લેયથી લેય, ટેના ા ાથી “- સ્નેશયક્મભ 

 “ શા સ્તાલ નલરુ ઝયણુાં સ્લગુથી ઉતયુું છે,ાી તેભાાં ડૂફકી દઈને ણુ્મળાી ફને છે.”- 

કરાી 
 “ ભાંગર ભાંરદય ખર દમાભમ ભાંગર ભાંરદય ખર.”- નયનવિંશયાલ રદલેરટમા 
 “ જનની જડ વખી નશી જડે યે રર”- કનલ ફટાદકય 

 “ નલળાે જગ નલસ્તયે નથી એક ભાનલી, શ ુછે,ાંખી છે લનની છે લનસ્નત ”- ઉભાળાંકય જળી 
 “ ગજુાયે જે નળયે તાયે ,જગતન નાથ તે વશજેે, ગણ્યુાં જે પ્મારુએ અનત પ્મારાં ગણે રેજે”- 

ફારાળાંકય કાંથારયમા 
 “યથભ િણાભ ભાયા ભાતાજીને કશજે”- યા.નલ.ાઠક 

 “છેલ્ર કટય આ ઝેયન ી જાજ ફા ુવાગય ીનાયા અંજલર નલ ઢજ ફા”ુ- ઝલેયચાંદ 
ભેઘાણી  

 “ શરયન ભાયગ છે, શયૂાન નરશ કામયનુાં કાભ જને ”- નિતભદાવ 

 “ ભેર ત ડગે યે જેના ભનન ડગે, ભાયને બાાંગી યે ડે બયભાાંડ યે ”- ગાંગાવતી 
 “ આજ અંધાય ખળુફ બમો રાગત,આજ વોયબ બયી યાત વાયી ”- િશરાદ ાયેખ 

 “ જાગને જીલડાાં, ગાની ટુ ગીતડાાં બ્રહ્મ કેયાાં”- નભુદ 

 “ લૈષણલજનત તેને યે કશીએ જે ી યાઈ જાણે યે”- નયનવિંશ ભશતેા 
 “ બાાને શુાં લગે ભયૂ ? જે યણભાાં જીતે તે શયૂ ”- અખ 
 “ યાભ યભકડુાં જરડયુાંયે યાણાજી ભને યાભ યભકડુાં જરડયુાં ”- ભીયાફાઈ 

 “ એક મયૂખને એલી ટેલ, થ્થય એટરા જૂે દેલ. ”- અખ 
 “ ભાયી આંખે કાંકુના સયૂજ આથમ્મા”- યાલજી ટેર 
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 “ જમાાં જમાાં નજય ભાયી ઠયે માદી બયી તમાાં આની ”- કનલ કરાી 
 “ મા શભ કયીને ડ,પતેશ છે આગે ”- નભુદ 

 “ ઘટભાાં ઘડા થનગને , આતભ લીંઝે ાાંખ,અણ દીઠેરી બભ ય , મોલનભાાંડે આંખ”-ઝલેયચાંદ 
ભેઘાણી 

 “ સ્લણુ અક્ષયે રખળે કનલઓ મળગાથા ગજુયાતની, આ ગણુલાંતી ગજુયાતની,જમ જમ ગયલી 
ગજુયાત ”- યભેળ ગપુ્તા 

 “ જમ જમ ગયલી ગજુયાત, દીે અરુણ િબાત ”- કનલ નભુદ 

 “ જીલન અંજલર થાજ, ભારુાં  જીલન અંજરી થાજ ”- કયવનદાવ ભાણેક 

 “ શણના ાીને દ્વદ્વગણુ ફનળે ા જગના, રડ ા વાભે, અડગ રદરના ગપુ્ત ફથી”- 

સનુ્દયભ 

 “ િેભ જમનત તાય દાખલી, મજુ જીલનાંથ ઉજા ”- નયનવશયાલ રદલેરટમા 
 “ ખફ બયીને અભે એટલુાં શસ્મા, કે કલૂ બયીને અભે યઈ ડયા”- જગદીળ જળી 
 “ તાયી આંખન અપીણી, તાયા ફરન ફાંધાણી, તાયા રન નૂભન ાગર એકર યે”- 

લેણીબાઈ યુરશત 

 “ વ્મક્તત ભટી ફનુાં હુાં નલશ્વભાનલી”- ઉભાળાંકય જળી 
 “ અવતમ ભાાંશથેી િભ ુયભ વતમે ત ુાં રઇ જા ”- ન્શાનારાર 

  “ આટરાાં ફૂર નીચે ને આટરાાં રાાંફ વભમ ગાાંધી કદી સતૂ ન‟ત ”- શયીન્ર દલે 

 “ નથી જાણ્યુાં અભાયે ાંથ ળી આપત ખડી છે, ખફય છે એટરી કે ભાતની શાકર ડી છે ”- 

ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
 “ ઊંચી નીચી પમાુ કયે જીલનની ઘટભાા,બયતી એની ઓટ છે, ઓટ છી જુલા ”- સ્નેશયક્મભ 

 “ ભાનલ ન થઇ ળક્ય ત એ ઈશ્વય ફની ગમ, જે કઈ ફની ગમ એ ફયાફય ફની ગમ ”- ‘ 

આદીર’ ભનસયુી 
 “ જગતના વહુ કડીઓભાાં સ્નેશની વલુથી લડી” – સનુ્દયભ 

 “ કશુાં જ ભાયા શાથભાાં નથી, ભાયા શાથ ણ ભાયા શાથભાાં નથી ”- રાબળાંકય ઠાકય 

 “ ભાણવ ઈશ્વયથી ખલાઈ ગમ છે, ભાણવ સુ્તકથી ખલાઈ ગમ છે, ભાણવ ઈચ્છાઓથી ખલાઈ 
ગમ છે. ”- રાબળાંકય ઠાકય 

 “ સ્લતાંત્ર િકૃનત તભાભ, એક જ ભાનલી કાાં ગરુાભ ? ”- ઉભાળાંકય જળી 
 “ ભરૂ બરે ફીજુ ાં ફધુાં, ભા-ફાનેભરૂળ નશીં,અગલણત છે ઉકાય એના એશ નલવયળ ”- નુીત 

ભશાયાજ 

 “ જમાાં સધુી ગજુયાતી બાાને ગોયલ નશી ભે તમાાં સધુી ાઘડી નરશ શરેાં ”- કનલ િેભાનાંદ 
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 “ ભને એ જઇને શવવુાં શજાયલાય આલે છે,િભ ુતાયાાં ફનાલેરા આજે તને ફનાલે છે”- શયજી 
રલજી દાભાણી ‘ ળમદા’ 

 “ જમાાં જમાાં લવે એક ગજુયાતી, તમાાં તમાાં વદાકા ગજુયાત- અયદેવય ખફયદાય 

 “ બલુાં થયુાં બાાંગી જ ાંજા,સખેુ બજીશુાં શ્રીગા”- નયનવશ ભશતેા 
 “ભતાાં ભી ગઈ ભઘેયી ગજુયાત ગજુયાત ભયી ભયી યે….”- ઉભાળાંકય જળી 
 “ કરા છે બજમભીઠી તે બતતા નલણ કરા નરશ” – કરાી 
 “ જ કભ છડી જા યે ફાા …”- નયનવિંશ ભશતેા 
 “ આજની ઘડી યીમાભણી યે …….”- નયનવિંશ ભશતેા 
 “ અંતયની એયણ ય કની ડે શથડી ચેતનર?” – સનુ્દયભ 

 “ એક જ દે લચનગાયી, ભશાનર !” – શરયશય બટ્ટ 

 “ જીગયન માય જુદ ત ફધી વાંવાય જુદ છે, ફધા વાંવાયથી એ માય ફેદયકાય જુદ છે” – 
ફારાળાંકય કાંથારયમા 

 “ રદલવ જુદાઈના જામ છે, એ જળે જરય નભરન સધુી” – ગની દશીલારા 
 “ જમાયે િણમની જગભાાં ળરઆત થઇ શળે, તમાયે િથભ ગઝરની યજૂઆત થઇ શળે” – આદીર 

ભન્સયૂી 
 “ તભાયા અશી આજ ગરાાં થલાના, ચભનભાાં ફધાને ખફય થઇ ગઈ છે” – ગનીદશીલારા 
 “નવિંશને ળાસ્ત્ર ળા? લીયને મતૃય ુળા?” – નાનારાર 

 “ થૃ્લી વમુાં નરશ ફેવણુાં, આબ વમુાં નરશ છત્ર” – ઉળનવ 

 “િેભને કાયણ વાથે વાંફાંધ નથી” – કરાી 
 “ ઘરડમાના કાાંટા ય શાપ્ાાં કયે વભમ” – ભનજ ખાંડેરયમા 
 “એ વ લયવની છયી વયલરયમેથી જર બયતી તમ એની ભટકી યશતેી કયી” – નિમકાાંત 

ભલણમાય 

 “ફૂર કશ ેબભયાને બભય લાત કશ ેગુાંજનભાાં” – શયીન્ર દલે 

 “ કદાચ કારે હુાં નરશ શઉં...કારે સયુજ ઉગે ત કશજે...” – સયેુળ જળી 
 “ કડ કરાભને કઈ ે એભ ણ ફને, આ શાથ આખેઆખ ફે એભ ણ ફને” – ભનજ 

ખાંડેરયમા 
 “ત્રણ લાના મજુને ભળ્મા, શૈયુાં, ભસ્તક, શાથ ફહુ દઈ દીધુાં નાથ ! ચથુાં નથી ભાાંગવુાં” –ઉભાળાંકય 

જળી 
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 વભાવ એટરે વભ + આવ એટરે કે વાથે ફેવવુાં. ફે કે ફેથી લધાયે દ વાંમજાઈ એક નલ એકભ યચે ત તેને 
વભાવ કશ ેછે. 

 વભાવન શતે ુળબ્દની કયકવય કયી લાતને વાંકે્ષભાાં યજૂ કયલાન છે. 
 ફે દને નલબક્તતન િતમમ મકૂી છૂટા ાડલાની િરિમાને વભાવન નલગ્રશ કશલેાભાાં આલે છે. 
 વાભાનવક ળબ્દભાાં આલતા િથભ ળબ્દને લુૂદ અને દ્વદ્વતીમ ળબ્દને ઉત્તયદ કશલેાભાાં આલે છે. 
 લુૂ એટરે શલેુાં દ  અને ઉત્તય એટરે ફીજુ ાં દ. 

૧. દ્વાંદ્વ વભાવ :- 

 ફાંને દનુાં વયખુાં ભશતલ શમ છે. 
 નલગ્રશ કયતી લખતે અને, તથા, મા,અથલા,કે જેલા વાંમજન આલે છે. 
 દ્વાંદ્વ વભાવ જડકુાં જ શમ છે. 

ઉદાશયણ:- 

આફશલા      નપતટ       ધનુફાણ     ગાાંડીઘેરી      ભાફા        દાંતી 
અસ્તવ્મસ્ત    ગરુનળષમ       અંજ         ઉભાળાંકય       તેજીભાંદી       સ્ત્રીરુ 

શાથગ        ઊંચનીચ      ખેંચતાણ       યાગદ્વે        વમદય       તાયટાર 

વનરુુાં        લેળટેક         લેયઝેય         શષટષુટ       નયનાયી         દલાદાર 

યાધાકૃષણ      સ્નેશળમુ       નનળરદન       ળાકબાજી      ભરૂચકૂ        નળલાલુતી 
અશનનિળ        ખટભીઠાાં       સનૂમનૂ        યેલાળાંકય       રશરચાર       ળયવાંધાન 

ફેચાય         આરે         ડગભુગ ુ       રદકકાર        ભજભજા       વાંકલ્નલકલ્ 

૨. દ્વદ્વગ ુવભાવ :- 

 લુૂદ ચક્કવ વાંખમાદળાુલતુાં શમ છે. જેભ કે ાંચલટી – ાાંચ લડન વમશૂ. 
 ઉત્તયદ વાંજ્ઞા શમ` છે. જેભ કે ાંચલટી – ાાંચ લડન વમશૂ. 

ઉદાશયણ:- 

નલયાત્રી       નત્રકણ         નત્રરક         ાંચામતૃ       િાલક્ષક         ચભાસુાં 
ાંચલટી        ાંચદેલ        નત્રદેલ          નત્રશરૂ         ચતભુુુજ        દળેયા 
વપ્તાશ         નલયાંગ        વપ્તદી      ચખાંડ          ચધાય         ખટયવ 

વપ્તનિ        ાંચાગ         નત્રભલુન        દ્વદ્વમખુ          નલનનનધ       નત્રયાંગ 
ળતદર        ખલારડયુાં     ચભાસુાં        દળાનન 

૩. કભુધાયમ :-  

$P ;DF; 
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 લુૂદ ઉત્તયદના નલળેણ તયીકે કામુ કયે છે. દા.ત.- મમાભલણુ ( મમાભ એલ લણુ) 
 ભશાથી ળર અને રીથી નલગ્રશ થામ છે. 
 રી,એલા,તેવુાં,જેવુાં,એલી જેલા ળબ્દભાાંથી ગભે તે એક ળબ્દ આલે તમાયે કભુધાયમ વભાવ ફને છે. 

ઉદાશયણ:- 

ભશાનવદ્વિ       બક્તતદાયથ  ભતૂકા        ઉલસ્ત્ર        શરયલય         રાંફગ 

દુકા          ાણીચુાં     ભધ્મયાત્રી      બયેટ         લયદાન        એકભાત્ર 

ભશારુ      તીથોત્તભ       જ્ઞાનફધ      અભયલેર      દીઘુરષરી       ભશતવલ 

ળળીમખુ       ભશાળાા      નારામક       યદેળ         દેશરતા        લાગ્ફાણ 

અમતૃઝયા     જ્ઞાનવાગય     નયનવિંશ         વભબાલ       વજ્જન        િનતકૃનત 

ઘનમમાભ      સ્ત્રીયતન         ભશાયાજ       સમુૂદેલ        જ્ઞાનદી       બાાાંતય 

ભશનિ          કાજકાી    વદાચાય       દેળાાંતય        સ્નેશયક્મભ      નલયગુ 

યભેશ્વય       ભશાતભા        મભયાજ        દરયમાદેલ      અધભણ       કુભાગુ 

શાસ્મફાણ     બાલનગય     દુગુુણ          સયુવરયતા      સ્લબાલ        વતવાંગ 

સધુાયણા       જ્ઞાનજમાંતી    ખટયવ         ભશાકાર       બલાટલી       નલરાખ 

ડરય ુ       નાભભાત્ર      અન્નદેલ        શષટષુટ       નત્રભલુન        ીતાાંફય 

રાાંતય        ળીતષણ       ભાતબૃભ       ટયાણી       ભડાગાાંઠ       કન્માકુભાયી 
ભામાજા      વ્રજાઘાત       યાભેશ્વય        ાનફાઈ      મખુમભાંત્રી      જૂમબાલ 

સધુાયણા       સ્મનુતટ       એકાાંત         રક્ષ્ભીદેલી     કન્માકુભાયી    દીઘુરષ્ષટ 

સ્લબાલ        ગાંગાવતી      ભધયાત        ભલણફા        યાભેશ્વય        ભશાળાા 
ભામાજા      યભનભત્ર      વોબાગ્મ       ભશાયાજ       ગામભાતા     દુર્જન 

નળલારમ       લાતાલયણ     યકાય      ભશાયાજા       ખટયવ         ચભાસુાં 
યભાથી       ડરય ુ       કાજરઘેરુાં       બલાટલી       શીનકભુ        વતગરુ 

રાાંતય        ાંચલટી        ભાતબૃભ       નત્રભલુન        શષટષુટ       ાંચાગ 

ભશનિ          અઠલારડયુાં     ભશાલીય       જ્ઞાનદી       નાભભાત્ર      યદેળ 

વદગનત        દરયમાદેલ      કરયલ                 

૪. ફહનુવ્રશી વભાવ:- 

 વભાવભાાં આખુાં દ નલળેણ તયીકે લયામ છે. અને જેન નલગ્રશ કયતી લખતે જેભનાભાાં તેભનાભાાં ,જેભને 
તેભને,જેવુાં તેવુાં ભાાંથી ગભે તે એક વલુનાભ મકૂલાભાાં આલે છે. 

 ફહનુવ્રશી વભાવ શાંભેળા નલળેણ તયીકે ઓખામ છે. 
 દા.ત. શે્વતાાંફય – શે્વત ( વપેદ) છે જેના અંફય (લસ્ત્ર) તે. 

 ઉદાશયણ:– 

ચતભુુુજ        નનસ્શૃ         નનયક્ષય        નાખળુ           યનવક           નનયાધાય 
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સમુૂમખુી       ધભૂકેત ુ        ચ:ુશ્રલા      અણખટૂ        શયખઘેરા      તધન 

ણુ્મમરક     િજ્ઞાચ ુ      શતાળ         નલધયૂ          ચિાલણ       ચતયુાંગી 
નનભુ         દાભદય        વાલધાન      િજ્ઞાચ ુ      નીરકાંઠ        નલયાંગી 
નલયાટકામ     ક્સ્થતિજ્ઞ      નનફુ         યાંગફેયાંગી      શનભુાન        નલખટૂાાં 
વતમલાદી      આરદલાવી     નનર્જન        અનલનાળ      ભયયૂલારશની   અગલણત 

દુાંદા         ફહરુી        નનયાળ         અશ્વતથ         કૃતાથુ          અભાંગ 

વનલનમ        નભાાંમા        વધલા         દાભદય        વલુજ્ઞા         અખાંડ 

અજાણ         મગૃનમની     ઉદગ્રીલ        ક્ષણબાંગયુ      નખનળખ       ચીંથયેશાર 

અજાણ         સકેુળી          ભશાવર્જક      નન:સ્શૃ        અમલૂ્મ        નનદુમ 

ાંકજ           ગજાનન       ાણીાંથ      અજાતળત્ર ુ    દ્મનાથ       ખમાતનાભ 

અનુભ        અનલનાળી     ગજગાભી      નનષપ         કાયાગશૃ        મળૂધાય 

અમરૂખ       ભશામરૂ       વાલધાન      નોંધાયી        અદીઠાાં         અયાંયા 
ભયીંછ       ગજાનન       આતભજ્ઞાની    નનયક્ષય        અનુભ        અંતમુુખી 
નલધયૂ          વનલનમ        કભનવીફ      વ્મથુ           ધભૂકેત ુ        નનધુન 

એકયાગ        મગૃનમની     ભશામરૂ       ફેપીકય         નનષપ         તલન 

ક્સ્થતિજ્ઞ      અભાંગ       નલખટૂાાં         ગજેન્ર         અશ્વતથ         ઉદગ્રીલ 

સયુલબસતુ      અફા        ફહરુી        અનનષટ        વાલુજનનક     અરશિંવા 
ચાંરળેખય       કૃતાથુ          દેલાાંળી         વારશતમયનવક   ળાાંનતનિમ      કુભારયકા 
નલમગ         નલધલા         અભાંગર       અલુૂ          ફાંદીલાન       વતમલાદી 
રઘુરુુ      સુાંદયલન       ભશાફાહ ુ      તીથોત્તભ       નખનળખ       ક્ષણબાંગયુ   

૫.ભધ્મભદરી વભાવ :- 

 લુૂ દ અને ઉત્તયદ નલબક્તતના િતમમથી જડામેર શમ છે. 
 લચ્ચેનુાં દ લપુ્ત થમેલુાં શમ છે., નલગ્રશ લખતે તે દ મકુામ છે. 
 લુૂ દ અને ઉત્તયદ લચ્ચે લધાયાના ડ ઉભેયામ છે. દા.ત.- ભયણક = ભયણ લખતે મકુાતી ક , 

દીલાદાાંડી = દીલ ફતાલતી દાાંડી 

ઉદાશયણ:– 

ધાયાવબા       ગણલેળ                મખુૂનલદ્યા               તશ્વમાુ       નલજમધ્લજ  

દલાખાનુાં       ઘડાગાડી              લતુભાનત્ર           નળષમવનૃત્ત      આગગાડી 
નલદ્યારમ      નવિંશાવન               વ ૃાંદાલન                દીલાદાાંડી      િભાણત્ર 

ટારેટી    રકગીત               શાથરભાર             દશીલડા        કલ્વકૃ્ષ 

કાંચનચડૂ      દાચખા              ભયણક              દીલાવી      નયશરય 

બ્રહ્મબજન    દુ:ખનલમગ        ફૂરડાાં-કટયી           અમતૃઝાયી    રકવબા 
નળરારેખ    આભાંત્રણનત્રકા    ળાાંનતનનકેતન           ભભુલચન      ભાનલકૃનત 

ઘયધાંધ       સમુૂમખુી               બજનભાંડી           નલજમવેના     ામદ 
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યૂણી    રકલામકા             યાશતકામુ              ભધુષુ      આગફટ 

ાાચયી    આલકલેય             લયામાંત્ર              કાભધેનુાં        ઘયજભાઈ 

લચત્રકરા      શાસ્મફાણ             લચિંતાભણી              અગયફત્તી     યાશતકામુ 

વોદમુધાભ   બજનભાંડી        જકાતનાકુાં             ફનધવકૃ્ષ       યાંગભનૂભ 

વ્ુાંદાલન      સ્લમાંલય               ળોમુગીત              કાભધેનુાં        ક્સ્થતિજ્ઞ 

કઠતૂી    દાનેટી               કચયાેટી              કુદેલી        િભાણત્ર 

ભેઘધનષુમ     લયામાંત્ર          ધાયાવભ્મ              વશનળક્તત     રટરકટફાયી 
શુનાદ      યાજીનામુાં              ભાંગસતૂ્ર              નવિંશાવન       શાથરભાર 

નભરભજૂય    વબાગશૃ               ભયણથાયી           વાંસ્કૃત         ભશતલકાાંક્ષા 
યૂણી    યાજવત્તા               સ્ટકાડુ               િેભાનાંદ 

૬. ઉદ વભાવ :- 

 લુૂદ નાભના અથુનુાં સચૂન કયત ુશમ અને ઉત્તયદ કાભના અથુનુાં સચૂન કયે છે. 
 ઉત્તયદ રિમાધાત ુશમ છે. નલગ્રશ કયતી લખતે નાય, નાયી, લાી ળબ્દ આલે છે. 
 ઉત્તયદભાાં જ,દ,સ્થ,ઘય,કય,શય,કાય,યાખુાં દા.ત.-ગશૃસ્થ –ગશૃભાાં યશનેાય , 

ઉદાશયણ:– 

ભનશય        અભરદાય     ાંકજ           ગયખુાં        જળદા         ગ્રાંથકાય 

ધભુજ્ઞ          કૃતજ્ઞ          કથાકાય        શયાભખય      લસધુા         ગાર 

ગનલિંદ         નભુદા          બમાંકય         કામુકય         અનજુ          લક્ષનતજ 

તટસ્થ         લુૂજ          જ્ઞાનદા         કાંઠસ્થ          સલુણુકા     કૃનકાય 

વ્માજખાઉ     છાતીપાટ       ભશક          યણછડ        વતમલાદી      ડાંકાધાયી 
તતલજ્ઞ         ગાબડૂ       યચક          શૈમાપાટ        લગરયધય        વાલધાન 

અન્નણુાુ       વેલક           આયધુધાયી    લાંળજ          ખગ            ભણીઘય 

લચત્રકાય        ભાગુદળુક      આરદલાવી     ભનબય       બમાંકય        ગ્રાંથાર 

ભાથાપડ       વયજ          સધુાકય        કદયદાન       િેભદા          વતમલાદી 
ઉિાયક         નલઘય        િમદ          ફાંવીધય        રદનકય         લગયધય 

મયુરીધય      નીયદ          ભક્ષદા         ગગનબેદી     ભશક          લચત્તબેદક 

સ્લગુસ્થ        વલુજ્ઞ 

૭. તતરુ વભાવ :- 

 જે વભાવભાાં લુૂદઅને ઉત્તયદ નલબક્તતના િતમમથી જડામેરાાં શમ છે. 
 િતમમ ;- ને,થી, થકી, લડ,ે ભાટે, ન, ની, નુાં,ભાાં, ય 

 નલગ્રશ કયતા „ ને‟ આલે ત કભુ તતરુ 

 નલગ્રશ કયતા „ થી, લડ ે‟ આલે ત કયણ તતરુ 

 નલગ્રશ કયતા „ ભાટે ‟ આલે ત વાંિદાન તતરુ 
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 નલગ્રશ કયતા „ ન, ની,નુાં, ના‟ આલે ત વાંફાંધ તતરુ 

 નલગ્રશ કયતા „ ભાાં િતમે ‟ આલે ત અનધકયણ તતરુ 

 દા.ત. :- ગબુશ્રીભાંત – ગબુથી શ્રીભાંત 

ઉદાશયણ:– 

નાંદકુાંલય       ભતબેદ        યાજભશરે      નલધાથી        નળલારમ       ત્રવ્મલશાય 

ભાનલજીલન   િેભલળ        કભાુધીન       સ્લાધીન       િેભાધીન      વજાાત્ર 

તૃાતયુ        યનુધષ્ષઠય       િખમાત        યવબીનુાં        ભાંત્રમગુ્ધ       લચિંતાતયુ 

દમાાત્ર       મજ્ઞલેદી       દેળદાઝ        દેલારમ       ફૂરશાય         કનલલય 

તખાનુાં      ળકગ્રસ્ત       તુ્રજન્ભ       ભાધલ         સ્નેશબીની      લનલાવ 

દભ્રષટ        બમાંકય         વુદાંળ        ઘડવેલાય      િગનત         નવુાંક 

સ્નેશબીનાાં      આફર         સતૂ્રચ્ચાય      નળલારમ       લાતાલયણ     શયખઘેરા 
સગુાંધ          અજ્ઞાન         નારામક       રકનિમ       કન્માળાા     નાંદકુાંલય 

નોકાનલશાય     ધભુભ્રષટ       કામુદક્ષ        નલદ્યારમ       યાંગભનૂભ        લયભાા 
લસુાંધયા        િતમાઘાત      નલશ્વબય        િભિુીનત       બમમતુત       યાભનલજમ 

સયુલબસતૂ      સ્ત્રીાત્ર        ગજેન્ર         વકૃ્ષિીનત       ભભતાબયી     વનાભશય 

ધનુકડી      તામ્રત્ર       નલલેકાનાંદ      શાયફાંધ        નમયઘય       ભાનલવેના 
દેલભાંરદય       ઘટભા        માત્રાધાભ      વમરુકાાંઠે       ધયાતર        જૂાથા 

ચયણયજ       દેળવેલા        ભશાાંધ         જન્ભનવિ       કામુકુળ      રગ્નલેદી 
સ્નેશલાુ       ભતબેદ        અક્ષય          યાષરધ્લજ      રકવેલક      કામુકતાુ 
ભનફ       ળયદલૂણિભા   નલયલુક       યાજમતાંત્ર      ભાતબૃતત      રકરાજ 

ભતૂ          ઉદ         શરયજન         બ્રહ્મરક        નાભાાંરકત      લનશ્રી 
લાચનખાંડ     યાધીન       ભતબેદ        યજાલચઠ્ઠી       વાંવાયવેલક    માંત્રયગુ 

રકનિમ       ફૂરલાડી       કામુદક્ષ        ભાનલજીલન   વનાભશય     ગાભધણી 
યાષરબાા     સ્લતાંત્ર `       વાંવાયવેલક    બલગનીિેભ      

૮.અવ્મલીબાલ વભાવ :- 

 લુૂદ અવ્મમ શમ, અને ઉત્તયદ નાભ શમ તમાયે આ વભાવ ફને છે. 
 લુૂદભાાં „ મથા, આ, ઉય અઘ જેલા અવ્મમ શમ 

ઉદાશયણ:– 

આજન્ભ        િનત       મથાળક્તત      યક્ષ          િતમક્ષ         આજીલન 

મથાથુ         દયયજ         િનતરદન       િનતલુ        િતમેક         અફારવિૃ   
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લડનગય આનતુયુ 

રાર રાનગયી 

ધકા ધલરતતનગય /નલયાટનગયી 

ડાકય ડાંકયુ 

ભહુલા ભધભુતી 

યફાંદય સદુાભાયુી 

ાટણ અણરશરલાડ 

નવધ્ધયુ શ્રીસ્થી 

ારનયુ િશરાદનગય 

લેયાલ લબરાલર 

ખાંબાત સ્તાંબતીથુ 

ડબઇ દબાુલતી 

અડારજ ગઢાટણ 

લડદયા લટર 

5PU]HZFT XC[ZGF 5|FRLG GFD 
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અભદાલાદ વાફયભતી 
લડદયા નલશ્વાનભત્રી 
યાજકટ  આજી 

બરચ  નભુદા 
સયુત તાી 
નલવાયી ણૂાુ  
લરવાડ ઔયાંગા 
ધાંધકુા સકુબાદય 

ભાાંડલી-કચ્છ રકભાલતી 
લલ્રબીયુ ઘેરી 
વભનાથ રશયણ 

ાટણ વયસ્લતી 
ળાભાજી ભેશ્વ 
ગાાંધીનગય વાફયભતી 
ડીવા ફનાવ 

ભયફી ભચ્છુ 

દ્વાયકા ગભતી 
સયેુન્રનગય બગાલ 
રીંફડી બગાલ 
લઢલાણ બગાલ 
ખેયાલ ુ રેણ (કુાંલાયી નદી) 
લાી દભણગાંગા 
રશિંભતનગય શાથભતી 
બીરડા શાથભતી 
ભહલુા ણૂાુ 
ભશભેદાફાદ લાત્રક 

છટાઉદેયુ ઓયવાંગ 

લફરીભયા અંલફકા 
મૂી બગાલ 
ફાયડરી ભીંઢા 
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 ન વભજામ તેવુાં ગઢૂ      -  અક 

 જેને કઈ ળત્ર ુનથી તે      -  અજાતળત્ર ુ

 ા લગયનુાં(નનષા)      -  અનઘ 

 શાથીને કાબભુાાં યાખલા ભાટેનુાં વાધન    -  અંકુળ 

 નમયથી લધનેુ નલનધવય વાવયે લાલી આણલી તે  -  આણુાં 
 પયજ ફજાલલાભાાં તલ્રીન     -  કતુવ્મયામણ 

 વિૃ છતાાં ભજબતુ ફાાંધાનુાં     -  ખખડધજ 

 ભડદા ઉય ઓઢાડલાનુાં કડુાં     -  ખાાંણ 

 ગામને ચારલાથી ઉડતી યજ     -  ગયજ 

 લશાણન મખુમ ખરાવી     -  ટાંડેર 

 છાતીભાાં બયાતી રાગણીન આલેળ    -  ડભૂ 
 એકફીજાભાાં યલામેર     -  તલ્રીન 

 યગના મૂ કાયણની તાવ     -  નનદાન 

 નકયીભાાંથી રુખવદ ભલી તે     -  ફયતયપી 
 બગ આલા ભાટે કાઢેર બાગ    -  ફલર 

 લશાણભાાં તતુકન નીચેન બાગ વાાંબનાય   -  બાંડાયી 
 ભાગુ ફતાલનાય      -  બનભમ 
 વહુની વયખી ભાલરકીનુાં     -   ભજજમારુાં  
 ડફૂકી ભાયી વમરુભાાંથી ભતી કાઢનાય    -  ભયજીલ 
 શાથીન ચારક       -  ભશાલત 

 યિેુ ચડેરી લીયાાંગના      -  યણચાંડી 
 તે ઉતયત છે તેલ ભનબાલ    -  રઘતુાગ્રાંનથ 

 રાખની વાંનત્તન ભાલરક     -  રક્ષાનધતી 
 વાાંજનુાં બજન       -  લાળુ 

 દેળ મા ધભુ ભાટે કુયફાની આનાય    -  ળશીદ 

 ભશભામા િતમે ઉદાવીનતા     -  નલયક્તત 

 છાની લાત જાણનાય      -  જાણબેદુ 

 કઈના જીલનનુાં ટૂાં કુાં નનરણ     -  યેખાલચત્ર 

 ચડતા રશીનુાં       -  નલરશીયુાં 
 નાણાાં રઈને દીકયીના કયાલાતાાં રગ્ન    -  કન્માનલિમ 

 દરયમાની અંદય ગમેર જભીનન પાાંટ   -  ભનૂળય 
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 જેની િનતષઠા જાભેરી છે તેવુાં      -  રબ્ધિનતષ્ષઠત 

 જેભાાં ફધા યકાયન ભે શમ તે     -  વાભાંજસ્મ 

 દીઘુ આયષુમલા      -  લચયાય ુ

 દરયમાઈ લટુાય      -  ચાાંલચમ 
 ભરદયા જેલી ભશક સ્ત્રી      -  ભરદયાલક્ષ 

 ાણીભાાં ધેલ ુઅપીણ     -  કસુાંફ 
 જઈએ એટલુાં જ લાયનાય     -  કયકવરયયુાં 
 ગામને યાખલાની જગ્મા     -  ગોળાા 
 ખાઈ ળકામ નરશ તેવુાં       -  અબાવ્મ 

 જભાાં પયનારુાં       -  જચય 

 જેને જાણી ન ળકામ તેવુાં      -  અજે્ઞમ 

 છાયાનાાં નલમાને વ્મલક્સ્થત કયનાય   -  વાંચાય 
 છાાને ખફય ભકરનાય     -  ખફયત્રી, ત્રકાય 

 કન્મા ન ભલાથી કુાંલાય યશરે    -  લાાંઢ 
 દાાંડી ીટીને જાશયેાત કયનાય     -  દાાંરડમ 
 જેન નત નલદેળ ગમેર છે તેલી સ્ત્રી    -  િનતબતુકુા 
 દાફી ન ળકામ તેવુાં      -  અદબ્મ 

 નમનૂા ભાટે ફે મઠૂી રેલાતા ફે દાણા    -  લાનચી 
 શરેી લાય ફાકના લા ઉતયાલલા તે રિમા  -  ચોર કભુ 

 ફહુ ફર-ફર કયનારુાં      -  લાચા 

 ચ્ચીવ લે ઉજલાત ભશતવલ    -  યજત ભશતવલ 

 ચાવ લે ઉજલાત ભશતવલ    -  સલુણુ ભશતવલ 

 વાઠ લે ઉજલાત ભશતવલ     -  શીયક ભશતવલ 

 ાંચતેય લે ઉજલાત ભશતવલ    -  અમતૃ ભશતવલ 

 વ લે ઉજલાત ભશતવલ     -  ળતાબ્દી ભશતવલ 

 ફીજી લખત યણનાય      -  ફીજલય 

 નતએ છડી દીધી શમ તેલી સ્ત્રી    -  તમકતા 
 બેવન વમશૂ       -  ખાડુ 

 ભાણ લગાડીને કથા કયનાય કરાકાય    -  ભાણબટ્ટ 

 ળબ્દની મૂ ઉતનત્ત      -  વ્યતુનત્ત 

 ત્રણ યસ્તા ભતા શમ તેલી જગ્મા    -  ત્રીબેટ 
 વાગયરકનાયે દીલાલા નભનાય    -   દીલાદાાંડી 
 કભયથી ઉયના બાગનુાં લચત્ર     -  અરુણલચત્ર 
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નભસ્કાય નભત્ર ! આલનાયી યેલન્ય ુ તરાટીની યીક્ષાભાાં ગજુયાતી વ્માકયણ નલમક ૧૫ 

ગણુના ભશતલણુૂ િશ્ન છૂલાભાાં આલે છે. ત આ નલબાગભાાં અશી ‘નનાત’ નલમક કેટરીક 
ભશતલની ભારશતી મકુલાન િમાવ કમો છે. વાથે વાથે ઉદાશયણ ણ આેર છે જે તભને 
વયતાથી વભજલાભાાં ભદદર થળે. 

નનાત : 
                  “લાક્યભાાં આલતા જુદા જુદા િકાયના દ જેલા કે વાંજ્ઞા, વલુનાભ, નલળેણ, કૃદાંત, 

રિમાદ, રિમા નલળેણ, વાથે આલી ળકે અને બાય, નનશ્ચમ લગેયે અથુની નલળેતા દળાુલે તે દને 
નનાત કશ ેછે.” 

 

નિપાતિા પ્રકાર : 
 

(૧) બાયલાચક નનાત : 

 

“જે નનાત બાયલાશી અથુ ફતાલે છે તેને બાયલાચક નનાત કશલેાભાાં આલે છે.” 

 

ઉદાશયણ :    લાક્યભાાં જ, ત, મ, ણ, સિુાાં લગેયે જેલા ળબ્દ લયામેરા શમ છે. 
મજે્ઞળ જ આ રખી ળકળે. 
મજે્ઞળ ત આ લાત કયળે જ. 
વરયતા મ ગીત ગાળે. 
ાથુલ ણ લાતાુ કશળેે. 
નળક્ષક સિુાાં આ વેલામજ્ઞભાાં જડામા. 
 

(૨) વીભાલાચક નનાત : 

 

“જેભાાં વીભા કે ભમાુદા અંરકત થતી શમ અને વીભા ભમાુદાન અથુ વ્મતત થત શમ તે 
વીભાલાચક નનાત કશલેામ છે.” 

 

ઉદાશયણ : લાક્યભાાં પતત, કેલ, તદ્દન, વાલ, છેક, ભાત્રજેલા ળબ્દ લયામેરા શમ છે. 
 

બાલેળબાઈ તભે પતત દવ નભનનટભાાં આલી જાઓ. 
બાલેળબાઈ કેલ તભાયા આગ્રશને કાયણે હુાં આલીળ.  
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શયેળ અને નીયલ તદ્દન નજીલી ફાફતભાાં ઝઘડી ડયા. 
આયલ ઘયભાાં વાલ એકર ડી ગમ. 
છેક આવુાં થળે તેની ત કલ્ના જ નશતી. 
રકતુનબાઈ ભાત્ર તભને આભાંત્રણ છે. 
 

(૩) નલનમલાચક નનાત : 

“જેભાાં નલનમ, નલલેક, ભાન-ભબ કે આદયન અથુ દળાુલામ શમ તેલા નનાત 
નલનમલાચક નનાત કશલેામ છે.” 

 

ઉદાશયણ : લાક્યભાાં ‘જી’ ળબ્દ લયામેર શમ છે. 
 

આચામુજીને ભાયા નભસ્કાય. 
અભાયી ભરૂ શમ ત ભાપ કયળજી. 

િધાનજી વબાભાાં ધામાુ. 
સ્લાભીજી આશ્રભભાાં શાજય છે. 
 

(૪) િકીણુ – રટકલણમાાં રે િમજાતા નનાત : 

 
“કેટરાક નનાત લાક્યને અંતે નલનાંતી, આગ્રશ, અનભુનત લગેયે જેલા અથુભાાં અને ક્યાયેક 

ત ભાત્ર રટકલણમાાં રે િમજામ તમાયે તેભને રટકલણમાાં રે િમજાતા નનાત કશલેામ છે.” 

 

ઉદાશયણ : લાક્યભાાં ને, કે, ત, એભ કે, કેભ જેલા ળબ્દ લયામેરા શમ છે. 
 

નયેળબાઈ ભાયી લાત ભાનળે ને ? 

તુાયબાઈ આજે વાાંજે આલળે ને ? 

ભશળેબાઈ તભાયી ેન આળ કે ? 

નયેળ ભને કીતુનનુાં વયનામુાં રખાલ ત ? 

ભને એભ કે યેળ દડી ળકળે. 
ભને એભ કે સયેુળ જલ્દી આલળે. 
આયલ ાછ આલી ગમ, કેભ ? 

  

    આભ આલા િકાયના કેટરાક ઉદાશયણ યથી લાક્યભાાં લયામેર નનાતને 
વયતાથી ઓખી ળકામ છે. 
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યઘલુીય દરનવિંશ ચોધયી, ‘રકામતસરૂય’, ‘લૈળાખનાંદન’ 

      ગજુયાતી કનલ, લાતાુકાય, નલરકથાકાય, નાટયકાય અને  નલલેચક યઘલુીય દરનવિંશ ચોધયીન 
જન્ભ તા. ૫/૧૨/૧૯૩૮ના યજ ફાુયુાભાાં થમ શત. િાથનભક-ભાધ્મનભક નળક્ષણ ભાણવાભાાં ભેવ્યુાં 
શત ુાં. ઈ.વ.૧૯૬૦ ભાાં રશિંદી નલમ વાથે ફી.એ. ભાાં િથભ લગુભાાં િથભભાાં ાવ કયી. અધ્માનકામુની 
ળરઆત કયી.ઈ.વ.૧૯૬૨ ભાાં એભ.એ. અને ઈ.વ.૧૯૭૯ ભાાં રશિંદી-ગજુયાતી ધાતકુળ નલમ ય 
ીએચ.ડી. થમા. ફી.ડી. આટૌુવ કૉરેજ, ગજૂયાત નલદ્યાીઠ અને શ.કા. આટૌુવ કૉરેજ, અભદાલાદભાાં રાાંફ 
વભમ અધ્માન કાભગીયી કયી. ઈ.વ.૧૯૭૭ થી ગજુયાત યનુનલનવિટીના બાાવારશતમબલનભાાં રશિંદીના 
અધ્માક યહ્યા.  તેભણે ‘ રકામતસરૂય’, ‘લૈળાખનાંદન’ ઉનાભથી વારશતમ વર્જન કયુું છે.  

      આ રેખક નલરકથાકાય તયીકે વનલળે િનતષ્ષઠત છે. એભની શરેી 
નલરકથા ‘લુૂયાગ’ છે. જેને એભણે વભમાાંતયે ‘યસ્ય’ અને ‘િેભઅંળ’ રે આગ ચરાલી છે.  એભની 
ફીજી નલરકથા ‘અમતૃા’ વીભાલચહ્નર રેખામેરી છે. આ  નલરકથા  યઘલુીય ચોધયીની ાત્રિધાન 
કીનતિદા નલરકથા છે. ત્રણ વગો અને અઢાય િકયણભાાં નલસ્તયેરી આ કથાભાાં ત્રણ ાત્ર છે  
ઉદમન, અમતૃા અને અનનકેત.આ ઉયાાંત તેભણે  ‘આલયણ’ અને ‘શ્રાલણ યાતે’ તથા 
રઘનુલર ‘તેડાગય’ અને ‘ફાકી જજિંદગી’ નલરકથાઓ આી છે. ‘લેણલુતવરા’ તથ્મમરૂક ભનલૈજ્ઞાનનક 
નલરકથા છે.‘એકરવ્મ’ અને ગ્રાભવભાજના િાંચનુાં નનરણ કયતી ‘ાંચયુાણ’ નલરકથાઓભાાં આ 
તતતલ મખુમ ઓજાય તયીકે લયામાાં છે. ‘લચલુાં પલયુાં’ ણ ગ્રાભવભાજની નલરકથા છે.‘ઉયલાવ’ 

‘વશલાવ’ -‘અંતયલાવ’ બશૃતકથાભાાં સ્લાતાંત્રમ છીની ચીળીભાાં વાભાજજક, આનથિક, યાજકીમ રયલેળ વાથે 
ગ્રાભવભાજભાાં થમેરા-થતા રયલતુનનુાં ાત્રનાાં વાંલેદનના વાંદબુભાાં આરેખન થમેલુાં છે.  

        તેભની ‘રાગણી’ રઘનુલર છે. તેભની ઐનતશાનવક નલરકથા ‘રુર-ભશારમ’, નલનળષટ 
વાભાજજક નલરકથા ‘કાંડકટય’ અને તમાય છી ‘ગકુ’, ‘ભથયુા’,‘દ્વાયકા’ ,‘ભનયથ’, ‘ઈચ્છાલય’, 

‘અંતય’ અને ‘રાલણ્મ’ નલરકથાઓ ણ એભણે રખી છે. ‘આકક્સ્ભક સ્ળુ’, ‘ગેયવભજ’, ‘ફશાય કઈ છે’, 

‘નાંદીઘય’ અને ‘અનતનથગશૃ’ એભના લાતાુવાંગ્રશ છે.  ‘ફશાય કઈ છે’ અને ‘નાંદીઘય’ ભાાંથી કેટરીક લાતાુઓ 
ચ ૂાંટીને ‘ગેયવભજ’  નાભે વાંકલરત આવનૃત્ત િગટ થમેરી છે. એભના ‘તભવા’ અને ‘લશતેાાં વકૃ્ષ 
લનભાાં’ કાવ્મવાંગ્રશભાાં છાાંદવ-અછાાંદવ, ગીતગઝર સ્લરની યચનાઓ છે. ‘અળકલન’ અને ‘ઝૂરતા 
નભનાયા’ તથા ‘નવકાંદયવાની’ જેલાાં નાટક તેભ જ ‘રડભરાઈટ’ તથા ‘ત્રીજ રુુ’  જેલા એકાાંકીવાંગ્રશ ણ 
એભની ાવેથી ભળ્માાં છે. ‘વશયાની બવ્મતા’ એભણે આરેખેરાાં વાયસ્લતનાાં રાક્ષલણક યેખાલચત્રન વાંચમ 
છે. એભના ‘અદ્યતન કનલતા’, ‘લાતાુનલળે’ છે. ઈ.વ.૧૯૬૫ભાાં કુભાયચાંરક, ઈ.વ.૧૯૭૫ ભાાં યણજજતયાભ 
સલુણુચાંરક અને ઈ.વ.૧૯૭૭ ભાાં વારશતમ અકાદભી, રદલ્શીન યુસ્કાય તેભ જ ઉભા-સ્નેશયક્મભ ારયતનક 
એનામત થમેર છે. 

   ઈ.વ. ૨૦૧૫ભાાં ગજુયાતી વારશતમન જ્ઞાનીઠ એલડુ તેભની નલરકથા ‘ અમતૃા’ને એનામત 
થમેર છે.    
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૧ જાન્યઆુયી → બાયતીમ ઓપ ક્સ્નય યનલચાંરન અનશ્વને ICC દ્વાયા જાશયે કયામેર ટેસ્ટ 
યેષ્ન્કિંગની ફરયની માદીભાાં િથભ િભે સ્થાન ભેવ્યુાં. 

 → BCCI દ્વાયા લુ ૨૦૧૫ ના રિકેટય ઓપ ધ મયના લખતાફથી ટેસ્ટ ટીભના 
કેપ્ટન નલયાટ કશરીને અને શે્રષઠ ભરશરા રિકેટય તયીકે નભતારી યાજને 
વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા. 

 → વયુાંકત યાષરવાંઘ(UNO) દ્વાયા લુ ૨૦૧૬ ને “આંતયયાષરીમ કઠ લુ” 
તયીકે ઉજલલાની જાશયેાત કયલાભાાં આલી. 

૨ જાન્યઆુયી → યફાંદય ખાતે યાષરીમ કક્ષાની તયણ સ્ધાુ ‘ક્સ્લભેથન-૨૦૧૬’ ન આયાંબ 
થમ. 

 → કેન્ર વયકાયના ેરરીમભ અને કુદયતી ગેવ ભાંત્રારમ દ્વાયા LPG રીકેજની 
વભસ્માના નનલાયણ ભાટે રશન્દી વશીત કુર ૧૦ કે્ષત્રીમ બાાઓભાાં 
શલે્રાઇન નાંફય 1906 ન શબુાયાંબ કયામ. 

૩ જાન્યઆુયી → બાયતીમ લાય ુવેનાના ઉિમખુ તયીકે એય ભાળુર યાકેળકુભાય બદરયમાએ 
કામુબાય વાંબાળ્મ. 

 → 103 ભી ‘ઇષ્ન્ડમન વામન્વ કોંગે્રવન’ િાયાંબ કણાુટકના ભૈસયુ ખાતે થમ. 
૪ જાન્યઆુયી → લઇુવ બે્રઇર જન્ભજમાંનત(નલશ્વ અંધતલ રદલવ) 
 → ઈંગ્રેન્ડના ફેટ્વભેન સ્ટકવે વાઉથ આરિકા વાભેની ફીજી ટેસ્ટભાાં ટેસ્ટ 

રિકેટના ઇનતશાવભાાં પાસ્ટેસ્ટ 250 યનન નલિભ વજમો. 
 → વલચન તેંદુરકયની ડેન્ભાકુની પાભાુસ્યરુટકર કાંની નલ નડીસ્ક દ્વાયા 

ડામાલફટીવ યગની જાગનૃત ભાટે બ્રાાંડ એમ્ફેવડય તયીકે વાંદગી કયાઈ. 
૫ જાન્યઆુયી → ઓસ્રેલરમા વાભે લુ 2001ભાાં ઈડન ગાડુનભાાં યભામેરી લીલીએવ 

રક્ષ્ભણની 281 યનની ઈનીંગને ૫૦ લુની વોથી શે્રષઠ ઇનનિંગ જાશયે 
કયલાભાાં આલી. 

 → આલતુ કષટક (ીરયમડીક ટેફર) ભાાં નલા ચાય તતલન વભાલેળ કયામ. જે 
નીચે મજુફ છે : 

 યનુનરીમભ – ૧૧૩ 

 યનુનેષ્ન્ટમભ – ૧૧૫ 

 યનુનવેપ્ટીમભ – ૧૧૭ 

 યનુનઓતટેમભ – ૧૧૮ 

 → ૨૭ લુ ફાદ બાયત અને નેા લચ્ચે ચારતી ‘ભૈત્રી- ફવવેલા’ને નુ ળરુ 
કયલાભાાં આલી. 

૬ જાન્યઆુયી → મુાંફઈની અંડય-૧૬ ઇન્ટય સ્કરૂ ટુનાુભેન્ટની એક ભેચભાાં િણલ ધનાલડે 
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નાભના રિકેટયે 1009 યન ફનાલી કઈ ણ કક્ષાના રિકેટ પભેટભાાં એક જ 
ઈનીગભાાં 1000 થી લધ ુયન ફનલલાન યેકડુ વજમો. 

 → શ્રી શરયકટા ખાતે આલેરા વનતળ ધલન સ્ેવ વેન્ટયે 50 રનન્ચિંગની નવદ્વિ 
ભેલી. 

૭ જાન્યઆુયી → બાયતીમ શટૂય અલૂી ચાંદેરાએ સ્લીડનભાાં આમજજત શરૂટિંગની ગ્રાાં િીતવ 
ઇલેન્ટભાાં ભરશરાઓની ૧૦ ભીટય એય યામપરભાાં ગલ્ડ ભેડર જીતમ. અલૂી 
ચાંદેરાએ ચીનની નવલરિંગન યેકડુ તડી આ ભેડર જીતમ. 

 → ઉત્તય કરયઆ દ્વાયા શાઈડ્રજન ફોંફનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં. 
 → ‘રઘય’ અને ‘નુલુસ’ુ ઉનાભથી જાણીતા ગજુયાતી વારશતમકાય રાબળાંકય 

ઠાકયનુાં 80 લુની લમે અલવાન થયુાં. 
 → નફેર યુસ્કાય નલજેતા કૈરાળ વતમાથી દ્વાયા લરલખત સુ્તક ‘આઝાદ 

ફચન’ સુ્તકનુાં નલભચન કયાયુાં. 
 → જમ્મ ુકમભીયના મખુમ િધાન મફુ્તી ભશમ્ભદ વઈદનુાં 79 લુની લમે નનધન 

થયુાં. 
૮ જાન્યઆુયી → બાયત વયકાયની ‘અતલુ્મ બાયત’ મજનાના નલા બ્રાાંડ એમ્ફેવડય તયીકે 

અનભતાબ ફચ્ચનની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી. 
 → કમ્પ્યટુય વફ્ટલેય કાંની ‘નલિ’ ના અધ્મક્ષ અને CEO તયીકે 

ફી.એભ.બાનમુનૂતિની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી. 
 → જુનનમય ફેડનભન્ટન યેષ્ન્કિંગભાાં બાયતના નવરયર લભાુએ િથભ સ્થાન ભેવ્યુાં. 
૯ જાન્યઆુયી → કેન્ર વયકાય દ્વાયા બાયતીમ યીઝલુ ફેંકના ઉ ગલનુય તયીકે ડૉ.ઊજર્જત 

આય.ટેરને નનયતુત કયલાભાાં આવ્મા. 
 → અલબનેત્રી નિમાંકા ચયાને નલી ટીલી વીયીઝ ‘કલષ્ન્ટક’ ભાટે ીલ્વ 

ચઈવ એલડુ ૨૦૧૬ થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આલી. 
 → કેન્ર વયકાય દ્વાયા તનભરનાડુના નલલાદાસ્દ તશલેાય ‘જલ્રીકટ્ટ’ યથી 

િનતફાંધ શટાલામ. 
 → કેન્રીમ ગશૃ ભાંત્રારમના વલચલ ળૈરેળને બાયતના ભશાાંજીકયણ અને 

જનગણના આયતુત તયીકે નનયતુત કયલાભાાં આવ્મા. 
૧૧ જાન્યઆુયી → લબ્રસ્ફેન ઇન્ટયનેળનર WTA ટુનાુભેન્ટભાાં બાયતની વાનનમા નભઝાુ અને 

સ્લીતઝયરૅન્ડની ભાટીના રશિંગીવે નલજમ ભેવ્મ.આ તેભન વાંગ 26 ભ 
નલજમ છે. 

 → ેરરીમભ અને િાકૃનતક ગેવ ભાંત્રારમે લુ 2016 ને ‘એરીજી ઉબતતા’ 
લુ તયીકે ઉજલલાની જાશયેાત કયી. 

 → મુાંફઈન 136 લુ જુન ઐનતશાનવક ‘શને્કક બ્રીજ’ નષટ કયલાભાાં આવ્મ.આ 
બ્રીજ 1877-1879 દયનભમાન લબ્રટીળ ઇષ્ન્ડમા દ્વાયા ફનાલલાભાાં આવ્મ શત.  
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૧૨ જાન્યઆુયી → સ્લાભી નલલેકાનાંદ જમાંનત – યાષરીમ યલુા રદલવ 

 → રશભાચર િદેળભાાં આલેરા કુલ ુ જીલ્રાના રકનતૃમ નાટીએ નલશ્વભાાં વોથી 
ભટા રકનતૃમ તયીકે સ્થાન ભેલી લગનીઝ બકૂ ઓપ લલ્ડુ યેકડૌુવભાાં સ્થાન 
ભેવ્યુાં. 

૧૩ જાન્યઆુયી → પીપા દ્વાયા લુ ૨૦૧૫ ના ફૈરન ડીઓય યુસ્કાય આજને્ટીનાના રીમનર 
ભેવીને આલાભાાં આવ્મ. 

 → નેાને યનુનવેપના કામુકાયી ફડુના વદસ્મ તયીકે ચુાંટલાભાાં આવ્યુાં. 
૧૪ જાન્યઆુયી → ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ફાદ વયાંક્ષણ આમગના અધ્મક્ષ દ ય સ્લગુસ્થ 

શયેન ાંડયાની તની જાગનૃતફેન ાંડયાની નનભણુાંક કયલાભાાં આલી. 
 → દુષકાગ્રસ્ત ખેડૂતને યાશત આલા ભાટે કેન્ર વયકાયે ‘િધાનભાંત્રી પવર 

ફીભા મજના’ ને ભાંજુયી આલાભાાં આલી. 
૧૫ જાન્યઆુયી → બાયતીમ વેના રદલવ. 
 → લુ 2016 ન િીતજકય લાસ્તકુરા યુસ્કાય અભેરયકાના એરેજેનર 

અયાલેનાને એનામત કયલાભાાં આવ્મ.  

 → નલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન(WHO) દ્વાયા રાઇફેરયમાભાાં ઇફરાના વોથી નલીન 
ભાભરાના અંતની ઘણા કયલાભાાં આલી. 

૧૬ જાન્યઆુયી → લડાિધાન દ્વાયા ‘સ્ટાટુ અ ઇષ્ન્ડમા’ અલબમાન રન્ચ કયલાભાાં આવ્યુાં. આ 
અલબમાન અંતગુત નલ ધાંધ ળરુ કયનાય વ્મક્તતને ત્રણ લુ સધુી 
ઇન્કભટેક્ષભાાંથી મકુ્તત ભળે. 

 → રદલ્રીના ઇષ્ન્દયા ગાાંધી સ્ટેડીમભ ખાતે 13 લુભાાં િથભ જ લાય WWE 
યેવલરિંગ ભેચનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં. 

૧૭ જાન્યઆુયી → તાઈલાનના યાષરિમખુ તયીકે વો િથભલાય ભરશરા ઉભેદલાય તવાઈ-ઈંગ 
લેન ચુાંટાઈ આવ્મા.  

 → કેય વાંણુૂ િાથનભક નળક્ષણનુાં રક્ષ્મ િાપ્ત કયનારુાં  િથભ યાજમ ફન્યુાં. 
૧૮ જાન્યઆુયી → યાજમભાાં આજથી ખેર ભશાકુાંબન િાયાંબ થમ. 
 → લન ડે રિકેટભાાં વોથી ઝડી 7000 યન કયલાન નલિભ બાયતના રિકેટય 

નલયાટ કશરીએ સ્થાપ્મ. 
 → બાયતના નનલાુચન આમગ દ્વાયા તા.૧૪ થી ૧૭ જાન્યઆુયી સધુી ભતદાતા 

ભશતવલનુાં નલી રદલ્રી ખાતે આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં. 
૧૯ જાન્યઆુયી → બાયતનુાં નવજક્કભ યાજમ વાંણુૂણે કુદયત આધારયત(ઓગેનનક) ખેતી કયનારુાં 

યાજમ ફન્યુાં. 
 → IPL સ્ટ રપક્તવિંગ ભાભરે યાજસ્થાન યમલ્વ ટીભના ખેરાડી અજીત ચાંદીરા 

ય આજીલન િનતફાંધ રાદલાભાાં આવ્મ. 
 → લુ ૨૦૧૫ ના યાષરીમ લીયતા યુસ્કાય ભાટે ગજુયાતના યાકેળ ળનાબાઈ 
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ટેર અને કળીળ ધનાની વશીત દેળબયભાાંથી ૨૫ ફાકની વાંદગી 
કયલાભાાં આલી. 

૨૦ જાન્યઆુયી → લફશાય વયકાય દ્વાયા વયકાયી નકયીભાાં ભરશરાઓની બયતી ભાટે ૩૫% 
અનાભતની જગલાઈને ભાંજુયી આી. 

 → બાયત અને ઓસ્રેલરમા લચ્ચે યભામેરી ચથી લન ડે ભેચભાાં ઓન રપલ્ડ 
એમ્ામય જશન ડનેલડ લડે િથભ લખત આંતયયાષરીમ રિકેટભાાં શરેભેટ 
શયેી એમ્ામરયિંગ કયુું. 

 → આંધ્રિદેળના વતી ધલણ સ્ેવ વેન્ટય યથી IRNSS-1Eનાભન 
નેનલગેળન વેટેરાઈટ વપતાલુૂક રન્ચ કયામ. 

 → જમ્મ ુકામભીયભાાં િથભ લાય ‘નઈ ભાંઝીર’ મજના ળરુ કયી. 
૨૧ જાન્યઆુયી → જધયુના ઉમ્ભેદબલન ેરેવને નલશ્વની વોથી શે્રષઠ શટેરન લખતાફ ભળ્મ. 
 → બાયત વયકાયની ‘અતલુ્મ બાયત’ મજનાના નલા બ્રાાંડ એમ્ફેવડય તયીકે 

અનભતાબ ફચ્ચન અને નિમાંકા ચયાની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી. 
 → િનવિ ળાસ્ત્રીમ નતૃમકાય મણૃારીની વાયાબાઇનુાં ૯૭ લુની લમે અલવાન 

થયુાં. 
૨૨ જાન્યઆુયી → શ્રીરાંકાના ઓરયાઉન્ડય રિકેટય થીવયા યેયાએ આંતયયાષરીમ ટેસ્ટ 

રિકેટભાાંથી નનવનૃત્ત જાશયે કયી 
૨૩ જાન્યઆુયી → સબુાચાંર ફઝ જન્ભ જમાંનત. 
 → લડાિધાન નયેન્ર ભદી દ્વાયા લાયાણવીથી રદલ્રી લચ્ચે ‘ભશાભના એતવિેવ’ 

નાભની યેરગાડીને રીરીઝાંડી ફતાલી શબુાયાંબ કયામ. 
 → કેન્રીમ િતમક્ષ કાય ફડુ(CBDT) ના અધ્મક્ષ તયીકે અતરેુળ જીંદરની 

નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી. 
૨૪ જાન્યઆુયી → લેસ્ટ ઇષ્ન્ડઝના રિકેટય નળલનાયામણ ચાંરર આંતયયાષરીમ રિકેટભાાંથી 

નનવનૃત્ત જાશયે કયી. 
 → ગજુયાતના યાજમાર ઓ.ી.કશરીના શસ્તે કીડની ભાટે ભશતલનુાં વાંળધન 

કયનાયા ઈઝયામેરના ડતટય નવભન સ્લેલીનને ભશનિ સશુ્રતુ એલડુ તથા 
ડૉ.લીણા ળાશને રાઈપ ટાઈભ એચીલભેન્ટ એલડુ એનામત કયામ. 

૨૫ જાન્યઆુયી → યાષરીમ ભતદાતા રદલવ. ૨૫ જાન્યઆુયી ૧૯૫૦ ના યજ બાયતના 
ચુાંટણીાંચની યચના કયલાભાાં આલી શતી. 

 → બાયતે અંધજન ટ્લેંટી- ટ્લેંટી એનળમા ક -૨૦૧૬ ભાાં ારકસ્તાનને શયાલી 
લખતાફ જીતમ. 

 → અભેરયકાભાાં ‘જનાવ’ નાભનુાં ભશાનલનાળક ફપીલુાં તપાન ફૂકાયુાં. 
 → જાણીતી ગજુયાતી રપલ્ભ અલબનેત્રી દ્માયાણીનુાં 79 લુની લમે અલવાન 

થયુાં.  
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 → બાયતના િજાવત્તાક રદલવના મખુમ ભશભેાન તયીકે િાન્વના િમખુ ઓરાાંદે 
આજથી ત્રણ રદલવ બાયતના િલાવે આવ્મા. 

૨૬ જાન્યઆુયી → આજે 67 ભ િજાવત્તાક રદલવ. ગજુયાતભાાં યાજમકક્ષાના િજાવત્તાક રદનની 
ઉજલણી ગીય વભનાથ જીલ્રાના વભનાથ ખાતે કયલાભાાં આલી. 

 → કેન્ર વયકાય દ્વાયા ૧૧૨ દ્મ યુસ્કાયની જાશયેાત કયલાભાાં 
આલી.ગજુયાતભાાંથી જાણીતા રક કથાકાય બીખદુાન ગઢલી, વારશતમ અને 
નળક્ષણ કે્ષતે્ર કાભગીયી કયનાય ડાહ્યાબાઈ ળાસ્ત્રી, ભેડીવીન અને ન્યયુરજીના 
નાભાાંરકત ડૉ.સધુીય ળાશ અને ઉદ્યગ કે્ષતે્ર રદરીબાઈ વાંઘલીને દ્મશ્રી અને 
સ્લગુસ્થ ધીરુબાઈ અંફાણીને દ્મ નલભુણથી નલાજજત કયલાભાાં આવ્મા. 

૨૭ જાન્યઆુયી → બાયતીમ વેના દ્વાયા રાાંવ નામક ભશનનાથ ગસ્લાભીને ભયણયાાંત 
અળકચિ વન્ભાનથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા. 

૨૮ જાન્યઆુયી → રાન્વયાંવી ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા ૨૧ ભાાં લાનિક ભ્રષટાચાય સચૂકાાંક મજુફ 
બાયત ભ્રષટાચાયની ફાફતભાાં 76 ભાાં િભ ઉય છે. 

૨૯ જાન્યઆુયી → બાયત વયકાયની ભશતલાકાાંક્ષી મજના ‘સ્ભાટુ વીટી’ ભાટે િથભ તફક્કાના 
૨૦ ળશયેની માદી જાશયે કયલાભાાં આલી. જેભાાં ગજુયાતના અભદાલાદ અને 
સયુત ળશયેન વભાલેળ થામ છે. 

૩૦ જાન્યઆુયી → ભશાતભા ગાાંધી નનલાુણ રદન 

 → નલશ્વ આયગ્મ વાંસ્થા(WHO) દ્વાયા ‘ઝીકા’ લાઇયવના પેરાલા અંગે ચેતલણી 
જાશયે કયલાભાાં આલી. 

૩૧ જાન્યઆુયી → જૂનાગઢની નયનવિંશ ભશતેા યનુીલવીટીના િથભ કુરનત તયીકે 
ડૉ.જે.ી.ભૈમાણીની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી. 
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