


 

 

                                                                                       શૈલેષ સગપરિયા 

                        નાયબ નનયામક, 

                                    સિદાિ પટેલ લોક્પ્રશાસન સસં્થા(સ્પીપા) 

                                  િાજકોટ. 
                                       

રનિ, 

શ્રી ગૌિવ પટેલ, 

શ્રી નારિદ લલગાિી, 

                  આપના દ્વાિા િૈયાિ થયેલા માનસક ઇ-મેગઝેીન ‘રેિણા પાથેય’ની નકલ મળી. નામને સાથથક કિે એવી 

રેિક અને જ્ઞાનવર્થક મારિિીઓનો અદભિૂ ખજાનો છે. નશક્ષણની સાચી ઉપાસના બદલ હ  ંઆપ બનેં નમત્રોને 

વદંન સિ અલિનદંન પાઠવ  ંછ.ં 

                  માનનીય રર્ાનમતં્રી શ્રી નિેન્દ્ર મોદી િાિિનો નાગિીક ટેકનોલોજીનો િિપ િ ઉપયોગ કિીને જીવનને 

વધ  ઉન્નિ બનાવે િે માટે ‘ડીઝીટલ ઇન્દ્ડીયા’નો રોજેક્પ્ટ અમલમા ંમ ક્યો છે. આપન  ંઇ-મેગઝીન જોયા પછી મન ે

એવ  ંલાગ્ય  કે ગામડાની નાનકડી સિકાિી શાળામા ંકામ કિિા કિિા પણ આપ ‘ડીઝીટલ ઇન્દ્ડીયા’ના મિાયજ્ઞમા ં

આહનૂિ આપી િહ્યા છો. આજે સમગ્ર નવશ્વ જ્યાિે સ્રીન ટેકનોલોજીનો િિપ િ ઉપયોગ કિી િહ્ય  છે ત્યાિે નશક્ષકો 

અને નવદ્યાથીઓ આ ટેકનોલોજીનો િકાિાત્મક ઉપયોગ કિી શકે એવો આપનો રયાસ રસશંનનય છે.  

                  નશક્ષક નમત્રો માટેન  ં માનસક આયોજન, નવદ્યાથીઓ આજના સ્પર્ાથત્મક ય ગમા ં અભ્યાસેિિ મારિિીઓ 

મેળવી શકે એવ  ંસામાન્દ્ય જ્ઞાન, નવનવર્ રકાિની રેિક કથાઓ, જ દી જ દી રવનૃિઓ, ગાલણનિક કોયડાઓ અને 

ય નનટ ટેસ્ટ આ બર્ી બાબિોને આપે મેગેઝીનમા ંસમાવી છે જે વાચંનનો િસથાળ છે. કોઇપણ જાિના સ્વાથથ 

વગિ કેવળ સેવાિાવનાના આશયથી આપે આદિેલા ‘જ્ઞાનયજ્ઞ’નો રસાદ સમગ્ર ગ જિાિ િાજ્યના િમામ 

નશક્ષકો-નવદ્યાથીઓ સ ર્ી પિોંચે એવી શ િેચ્છા પાઠવ  ંછ.ં 

                   ઇષ્ટદેવ િગવાન સ્વાનમનાિાયણ અને ગ ર િિી પ.પ.ૂરમ ખસ્વામી મિાિાજ આપ બનેં નમત્રોન  ં સ્વાસ્્ય 

ખ બ સાર  િાખ ેઅને શ િકાયોની રેિણા આપિા િિ ેએવી રાથથના કર  છ.ં 

 

િા.29-06-2016 

િાજકોટ.  
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પે્રરણા પાથેય વિશે... 
 

“ક્ાાંક ચોમાસ ુગાજે છે રાનમાાં ...” – ધ્રિુ ભટ્ટ 

          પ્રકૃતિના રંગોમા ં જગિ રંગાત ય ં જઈ રહ્ય ં છે. વરસાદના ં આગમનને બાળમન 
વધાવી રહ્ય ં છે. ક્ાકં ખાબોચિયામા ં કૂદકા ભરત ય ં િો ક્ાકં કાગળની હોળીમા ં ખીલત ય ં
બાળપણ ... ? સાથ ેજ જીવનના ંસૌંદયયની કતવિા એટલે બાળપણ... 
          ‘પ્રેરણા પાથેય’ નો આ દ્રિિીય અંક પ્રકાતિિ થઈ રહ્યો છે. તવદ્યાથીઓમા ં
સર્જનાત્મક અચભવ્યક્તિ ખીલે, વાિંન રયચિ તવકસે િે હતે યથી સાથ ે સાથ ે સારસ્વિ તમત્રો, 
આિાયયશ્રીઓને િકૈ્ષચણક અચભગમની આ પ્રવતૃિમા ં સાકંળવાનો ઉપક્રમ અમારા સૌ માટે 
અનેરો અનયભવ બની રહ્યો છે. 
          પ્રથમ અંકની સફળિામા ંવ્હાલા તવદ્યાથીઓનો જજજ્ઞાસા,પ્રેમ , નવીન જાણકારીની 
િેમની જજજી તવષા તિક્ષક તમત્રો, આિાયયશ્રીઓના પ્રતિભાવો અમારા માટે પ્રેરણારૂપ બની 
રહ્યા છે. નવા અંકમા ંકંઈક વધય અનેરા ઉત્સાહથી આપની સમક્ષ ઉપક્સ્થિ થઈ રહ્યા છીએ. 
          પ્રરણા પાથેય જયલાઈ માસના  અંકમા ં શયભેચ્છા સદેંિ, સાથ ેસાથે જાણવા જેવય,ં 
યાદિક્તિની અજબગજબ િરકીબો ભાગ -૨, જયલાઈ માસ દ્રદન તવિેષ, પ્રવતૃિ તિક્ષણમા ં
પ્રજ્ઞાવગયના તવદ્યાથીઓ માટે ‘બયકમાકય બનાવવાની રીિ, આિાયયશ્રી માટે કેલેન્ડર કોલમ, 
તિક્ષક તમત્રો માટે અભ્યાસક્રમ આયોજન, મલૂયાકંન ટેસ્ટ પ્રકાતિિ કરવામા ંઆવલે છે. 
         અમારા પ્રયાસને ખરા અથયમા ંઅથયપણૂય બનાવવા સવનેો આભાર માનીએ છીએ. 
  

 
 
 
 
 
 
 

                           
           ગૌરવ પટેલ                                 નાદ્રહદ ચલગારી 
           (મ.તિક્ષક)                                   (મયખ્ય તિક્ષક) 
     શ્રી રાભડા પ્રા. િાળા                           શ્રી િદંવાણા પ્રા. િાળા 
    િા. રાજયલા જી. અમરેલી                       િા. માગંરોલ  જી. જયનાગઢ 
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૦૧   
જાણવા જેવ ું 
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યાદશક્તિની અજબ-ગજબ િરકીબો 

જાણવા જેવ ું 
 
 
 

તરકીબ – ૨ : પ નરાવતતન 

બાળમિત્રો ! 
‘પનુરાવિતન’ એ દરેક બાળક શીખી શકે િવેી સરળ િરકીબ છે. આ પદ્ધમિ 
યાદશક્તિિાાં ખબૂ િોટો ચિત્કાર સજ ેછે. અનભુવ મજુબ હોંમશયાર હોય કે ઠોઠ, દરેક 
મવદ્યાર્થી અભ્યાસિાાં આ િરકીબને જીવનિાાં ઉિારી આશ્ચયતકારી પરરણાિ લાવી શકે 
છે. આ વાિની સાબબિી આપિાાં દ્રષટાાંિો આ રહ્ાાં. 
 

બદુ્ધુિાાંર્થી બદુ્ધદ્ધશાળી  
                      એક નાનો બાળક. પાાંચ વર્ત ગરુુકુળિાાં ભણ્યો.  
ગરુુજી પણ મનરાશ ર્થઈ ગયા કે આને ક્યારેય મવદ્યા નરહ વરે.  
અંિે ગરુુજીએ િનેે આશ્રિ છોડવા કહ્ુાં. 
‘મવદ્યા મવનાનુાં જીવન નકામુાં છે.’ એિ મવચારી  
િેણે આપઘાિ કરવાનો મનણતય કાયો. િે કવૂા પાસે ગયો.  
િેણે જોયુાં કે નરિ દોરડીર્થી કઠણ પથ્ર્થર પર મનશાન  
પડી ગયાાં છે. િેને મવદ્યાનો િાંત્ર હાર્થિાાં આવી ગયો કે 

સખિ પરરશ્રિ અને સિિ પનુરાવિતન ગિે િેવા બદુ્ધુને બદુ્ધદ્ધશાળી બનાવી શકે. 
હવે િેણે શ્લોકો, િાંત્રો, પાઠો વગેરેનુાં વારાંવાર પનુરાવિતન શરૂ કરી દીધુાં. િેનો િાંત્ર 
હિો : પનુરાવિતન બ િંદાબાદ. અંિે િે બાળક િહામવદ્વાન બન્યો ને િેણે પાણીમનના 
ગ્રાંર્થના આધારે ‘લઘમુસદ્ધાાંિ કૌમદુી’ નાિનો સાંસ્કૃિ વ્યાકરણનો ગ્રાંર્થ રચ્યો. જે આજે 
પણ િહામવદ્યાલયોિાાં ભણાવવાિાાં આવે છે. િે બાળક એટલે ‘વરદરાજ’. 
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મખુતિાાંર્થી િહાશાસ્ત્રી  
                     એક મખૂત મવદ્યાર્થી. મવદ્યા ચઢે જ નરહ.  
િે વારાંવાર ગરુુજી પાસે જિો ને યાદશક્તિની રીિો  
મવશે પછૂિો. અંિે ગરુુજીએ િેને એક ત ુાંબડી ભરીને  
િલ આપ્યા ને કહ્ુાં, ‘ એક િલ લઈ એક શ્લોક બોલવો.  
ફરી બીજો િલ લઈ એ જ શ્લોક બીજીવાર બોલવો...  
એિ આખી ત ુાંબડી િલર્થી ભરાઈ  જાય ત્યાાં સધુી એકનો  
એક શ્લોક બોલવો. િારા િાટે આ જ યાદશક્તિની રીિ છે.’  
આ મવદ્યાર્થી િો રાજી ર્થઈ ગયો. િેણે એ પ્રિાણે એક-એક શ્લોક ગોખવાનુાં શરૂ 
કયુું.શરૂઆિિાાં સિય ઘણો લાગિો, પરાંત ુ િેણે શ્રદ્ધા ણ ગિુાવી. અંિે િેની 
યાદશક્તિ ખીલવા િાાંડી. ધીરે–ધીરે િો િનેે અડધી ત ુાંબડીએ શ્લોક યાદ રહી જવા 
િાાંડયો. 
અંિે િે મખૂતિાાંર્થી િહામવદ્વાન બન્યો. લોકોએ િેનુાં નાિ ‘િલતુાંબરડયા શાસ્ત્રી’ રાખયુાં. 
 

િિને સાઈકલ કેવી રીિે આવડી ?  
બાળમિત્રો ! 
આવા બે જ નરહ, અનેક પ્રસાંગો મવશ્વના ઈમિહાસિાાં બની ચકૂ્યા છે. અને િે સૌ એ 
જ સાંદેશો આપે છે કે પનુરાવિતન બ િંદાબાદ. સખિ અને સિિ પનુરાવિતન કરીએ 
િો મખૂતિાાંર્થી િહાશાસ્ત્રી ને બદુ્ધુિાાંર્થી બદુ્ધદ્ધશાળી બનિાાં જરાય વાર લાગિી નર્થી. 
અને હા, િિે જ મવચારો : 

 િિને િિારુાં નાિ, િિારા ઘરનુાં સરનામુાં અને િિારા મપિાજીનો લાાં... બો 
લચ િોબાઈલ નાંબર કેવી રીિે યાદ રહ્ો ? 

 િિને ચાલવાનુાં અને સાઈકલ ચલાવવાનુાં કેવી રીિે આવડ્ુાં ? 

કારણ એક જ છે : વારાંવાર પનુરાવિતન. 
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પનુરાવિતનની વજૈ્ઞામનક પદ્ધમિ  
બાળમિત્રો ! 
              પનુરાવિતન કરવાનુાં કહ્ુાં એનો અર્થત એ નર્થી કે ઊંધા પડીને વાાંચ્યા જ કરવુાં. 
બદુ્ધદ્ધશાળી બાળકો હાંિેશા પદ્ધમિસર િહનેિ કરે છે. િિે કહશેો, ‘પનુરાવિતનની 
વૈજ્ઞામનક પદ્ધમિ કઈ ?’ િો ચાલો, એ મવશે જાણીએ : 
 

                                                  એક સાંશોધન મજુબ પહલે ુાં પનુરાવિતન જે-િે મપરરયડને        
                                                 અંિે િળિી ૨-૫ મિમનટિાાં ર્થવુાં જોઈએ. રદવસ દરમ્યાન  
                                                  ર્થયેલા અભ્યાસનુાં બીજુ ાં પનુરાવિતન રાત્રે સિૂાાં પહલેાાં  
                                                  ર્થવુાં જોઈએ. અઠવારડયાિાાં ચાલલેા મવર્યના એકિનુાં  
                                                  ત્રીજુ ાં પનુરાવિતન રમવવારે અને ચોથુાં પનુરાિતન મિની  
                                                  વેકેશન દરમ્યાન ર્થવુાં જોઈએ. 
 

કેટલીક અગત્યની વાિો  
             અભ્યાસિાાં અવ્વલ નાંબર પ્રાપ્િ કરવાની ઈચ્છા રાખનાર દરેક બાળક િાટે 
રમવવાર કે સાર્થે આવિી ૨-૩ રદવસની રજા કે ટૂાંકુાં વેકેશન રરવી નનો શ્રેષઠ સિય 
છે. િે રદવસોિાાં ર્થોડો સિય જ રિવુાં. અડધો શમનવાર ને આખો રમવવાર કે બધી જ 
રજાઓ.... રખડપટ્ટી, ગપ્પાાં,ટી.વી.... વગેરેિાાં જ વેડફી નાાંખનાર, ‘િને યાદ રહતે ુાં 
નર્થી.’ એ ફરરયાદ કરે, િો િે બબલકુલ યોગ્ય નર્થી. 
રોજેરોજ શાળાિાાં ચાલિો અભ્યાસક્રિની રોજ િૈયારી ર્થવી જોઈએ. શાળાિાાં મશક્ષકે 
ચલાવેલ અભ્યાસનુાં ઘરે પનુરાવિતન કરવુાં, લેશન ઉપરાાંિ રોજ ત્રણ  કલાક વાાંચવુાં 
જોઈએ.  
હોંમશયાર મવદ્યાર્થી બનવા િાટે િિારે વધ ુિહનેિ કરવી પડશે. િિારે રિિ-ગિિ, 
ટી.વી. , ગપ્પાાં, રખડપટ્ટીનો ત્યાગ કરવો પડશે. ટૂાંકિાાં િિારે વરદરાજ કે 
િલતુાંબડીયા શાસ્ત્રીની જેિ સખિ ને સિિ, આયોજનપવૂતક, લગની સાર્થે િહનેિ 
કરવી પડશે.  
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GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

 

DATE DAY EVENTS REMARKS 

02/07/2016 શનિવાર  બાલસભા પ્રાર્ાાિાસભા સાર્ે બાલસભાન ું આયોજિ  

09/07/2016 શનિવાર  ટેસ્ટ- ૨ પ ર્ા ર્યેલા અભ્યાસક્ર્મમાુંર્ી ટેસ્ટન ું આયોજિ 

16/07/2016 શનિવાર  બાલસભા પ્રાર્ાાિાસભા સારે્ બાલસભાન ું આયોજિ  

23/07/2016 શનિવાર  ટેસ્ટ- ૩ પ ર્ા ર્યેલા અભ્યાસક્ર્મમાુંર્ી ટેસ્ટન ું આયોજિ 

   અન ક ળતા મ જબ S.M.C. બેઠકન ું આયોજિ  

   www.edushareworld.in 

 

જુલાઇ  – ૨૦૧૬ 

રનવ સોમ  મુંગળ  બ ધ  ગ રૂ  શ ક્ર  શનિ 

31 
Holiday 

    
1 

Regular 

Class 

2 
બાલસભા 

3 
Holiday 

4 
Regular 
  Class 

5 
Regular 
  Class 

6 
રમજાન ઇદ 

રથયાત્રા 

7 
Regular 
  Class 

8 
Regular 
  Class 

9 
મલુયાાંકન  
ટેસ્ટ - 2 

10 
Holiday 

11 
Regular 

Class 

12 
Regular 

Class 

13 
Regular 

Class 

14 
Regular 

Class 

15 
Regular 

Class 

16 
બાલસભા 

17 
Holiday 

18 
Regular 

Class 

19 
Regular 

Class 

20 
Regular 

Class 

21 
Regular 

Class 

22 
Regular 

Class 

23 

મલુયાાંકન  
ટેસ્ટ - 3  

24 
Holiday 

25 
Regular 

Class 

26 
Regular 

Class 

27 
Regular 

Class 

28 
Regular 

Class 

29 
Regular 

Class 

30 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ જુલાઇ  રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ ૧૭ જુલાઇ ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક 

૨ જુલાઇ ડૉ. સેમ્યઅુલ હાનેમાન ૧૮ જુલાઇ નેલ્સન મડંેલા 
૩ જુલાઇ હંસા મહતેા ૧૯ જુલાઇ મગંલ પાડંે 
૪ જુલાઇ ગલુઝારીલાલ નિંા ૨૦ જુલાઇ નીલ આમમસ્ટ્રોંગ 

૫ જુલાઇ તોરંુ િત્ત ૨૧ જુલાઇ ઉમાશકંર જોષી 
૬ જુલાઇ િલાઈ લામા ૨૨ જુલાઇ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અંગીકરણ દિવસ 

૭ જુલાઇ મહને્રસસિંહ ધોની ૨૩ જુલાઇ લોકમાન્ય સતલક 

૮ જુલાઇ જ્યોસતન્ર બસ ુ ૨૪ જુલાઇ પકંજ અડવાણી 
૯ જુલાઇ ગરુુિત્ત પડુકોણ ૨૫ જુલાઇ પ્રસતભા પાદટલ 

૧૦ જુલાઇ સનુીલ ગાવસ્ટ્કર ૨૬ જુલાઇ કારગીલ સવજય દિવસ 

૧૧ જુલાઇ સવશ્વ વસ્ટ્તી દિવસ ૨૭ જુલાઇ ડૉ. અબ્દુલ કલામ 

૧૨ જુલાઇ િારાસસિંહ ૨૮ જુલાઇ વલ્ડમ દહપેટાઈટીસ ડ ે

૧૩ જુલાઇ સશવ પડંયા ૨૯ જુલાઇ જે.આર.ડી.તાતા 
૧૪ જુલાઇ ગોપાલ ગણેશ આગરકર ૩૦ જુલાઇ હનેરી ફોડમ  
૧૫ જુલાઇ દુગામબાઈ િેશમખુ ૩૧ જુલાઇ મનુશી પે્રમચિંજી 

૧૬ જુલાઇ અરુણા આસફઅલી ૧ થી ૭ જુલાઇ વન મહોત્સવ સપ્તાહ 
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૦૧  જુલાઇ રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર દિવસ 
 

                                     તબીબી વ્યવસાયને વવશ્વનાાં ઉમદા 
 વ્યવસાયોમાાં એક મહત્વપરૂ્ણ વ્યવસાય તરીકે ગર્વામાાં 
આવે છે. અસરકારક સ્વાસ્્ય સાંભાળની જવાબદારી અને  

બધી જ વ્યવસાવયક સ્વાસ્્ય સવુવધાઓના સામહુહક પ્રયાસો 
માટે પહરચાહરકા અન ેટેકનીશ્યન પર આધાહરત હોય છે,  
જેમાાં ડોક્ટર સ્વાસ્્ય ટીમના નેતા તરીકે કાયણ કરે છે. ભારતમાાં સારા સ્વાસ્્ય માટે 
માળખાકીય સવુવધાઓ હોવા છતાાં ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વવસ્તારોમાાં ડોક્ટરોની તીવ્ર 
અછત જોવા મળે છે. આપર્ાાં દેશમાાં અસરકારક જરૂહરયાત માટે ડોક્ટરોની અછત 
છે. રાષ્ટ્ર માટે ડોક્ટરોના યોગદાનની પ્રશાંસા કરવા માટે ઘર્ાાં બધા દેશોમાાં દર વર્ષે 
રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર હદવસની ઉજવર્ી કરવામાાં આવે છે  

                  ૧ જુલાઈ  ડોક્ટર હદવસ તરીકે દેશભરમાાં તબીબો દદીનુાં જીવન 
બચાવવામાાં, તબીબોને ભગવાન માનતા લોકો પર્ પોતાના બાળકોને ડોક્ટર 
બનાવવાના સ્વપ્ન સેવે છે.અલગ અલગ દેશોમાાં આ હદવસ અલગ-અલગ તારીખ ે
ઉજવવામાાં આવે છે. આ હદવસે પવિમ બાંગાળનાાં બીજા મખુ્યમાંત્રી ડૉ. વવધાનચાંદ્ર 
રાયને યાદ કરવામાાં આવે છે. વવધાનચાંદ્ર રાય દેશનાાં મખુ્ય સ્વતાંત્ર સેનાની સાથ ે
ડોક્ટર પર્ હતાાં. આઝાદી બાદ તેમર્ે એમનુાં જીવન લોકોની ડોકટરી સેવા કરવા 
સમવપિત કર્ુું. વવધાનચાંદ્ર રાયની સ્મવૃતમાાં જ ‘ રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર હદન’  ભારતમાાં ૧ 
જુલાઈએ ઉજવવામાાં આવે છે. 
                      અમેહરકાનાાં જ્યોર્જિયાના વનવાસી ડૉ. ચાર્લસણ બી આર્લમોન્દ અન ે
તેમનાાં પત્ની ર્દુોરા બ્રાઉન આર્લમોન્દના પ્રયાસથી સૌ પ્રથમ ૩૦ માચણ ૧૯૩૦ ના 
રોજ અમેહરકામાાં ‘ ડોક્ટર હદવસ ’ ઉજવવામાાં આવ્યો હતો. ભારતમાાં વર્ષણ ૧૯૯૧ થી 
૧ જુલાઈ એ ‘ રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર હદવસ ’ ઉજવવાની શરૂઆત થઈ.૧ જુલાઈ એ દેશનાાં 
ખ્યાતનામ ડોક્ટર , સ્વતાંત્ર સેનાની અને સમાજસેવક ડૉ.વવધાનચાંદ્ર રાયનો 
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જન્મહદન અને પણુ્યવતથી છે તેમનાાં અથાક પ્રયાસો અને સમાજ કર્લયાર્નાાં કાયો 
માટે તેમને ૧૯૬૧ મા ભારતનુાં સવોચ્ચ નાગહરક સન્માન ‘ ભારત રત્ન ’ થી પર્ 
સમ્માવનત કરવામાાં આવ્યા છે. 
                       ડોક્ટર ધરતી પર ભગવાનનુાં બીજુ ાં રૂપ છે. ભગવાન તો એક 
વાર જીવન આપે છે, પરાંત ુ ડોક્ટર આપણુાં અમરૂ્લય જીવનને વારાંવાર બચાવે છે. 
બાળકને જન્મ દેવાનો હોય કે કોઈ વદૃ્ધને બચાવાના હોય, ડોક્ટરની મદદથી હાંમેશા 
મશુ્કેલીઓમાાં માનવીને  બચાવે છે. આ એક અનોખો વ્યવસાય છે જ્યાાં દવા અને 
દુઆનો અનોખો સાંગમ જોવા મળે છે. ભારતમાાં આજે પર્ ડોક્ટર અને  વૈધનો 
વવશેર્ષ આદર કરવામાાં આવે છે. આધવુનક ર્ગુમાાં ડોક્ટરોની જરૂરીયાત ખબૂ વધી 
ગઈ છે. ડોકટર હદવસ ઉજવવાનુાં મહત્વ એ છે કે ડોક્ટર પોતાની જવાબદારીઓન ે
સમજે અને લોકોને સ્વાસ્્ય સાંબાંધી દુુઃખ , તકલીફ અને રોગ પ્રત્યે સજાગ રહ.ે 
                       ડોક્ટર હદનના હદવસે સરકારી અને બબન સરકારી સાંગઠનોમાાં 
તબીબી સેવાઓ અન ે સ્વાસ્્ય સાંભાળ સાંબાંવધત કાયણક્રમ કરીન ેઉજવર્ી  કરવામાાં 
આવે છે . આ હદવસ ેઘર્ી બધી પ્રવવૃિઓ અને આયોજનો દ્વારા ઉજવર્ી કરવામાાં 
આવે છે.શાળાઓ અને કોલેજોમાાં તબીબી વવર્ષયોની ચચાણ, પ્રશ્નોતરી સ્પધાણઓ, 
રમતગમત પ્રવવૃિઓ આહદનુાં આયોજન થાય છે. દદીઓ દ્વારા તેમના ડોક્ટરોન ે
અબભનાંદન આપવા અને અબભનાંદન કાયણક્રમોનુાં આયોજન કરવામાાં આવે છે. લોકોના 
જીવન બચાવવાાં અને તેમની સાંભાળ રાખવાાં માટે ડોક્ટરોની પ્રશાંસા કરવા અન ે
તેમની ભવૂમકાનુાં સન્માન કરવા માટે રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર હદવસ શ્રેષ્ટ્ઠ સમય છે. 
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૦૨ જુલાઇ ડૉ. સેમ્યઅુલ હાનેમાન 
 

                     જાતે ઝેર ખાઈ ખાઈને જગતને  

જીવાડવાનુાં અમતૃ પદેા કરનાર, ઝેરનુાં મારર્ 

ઝેર છે એ વસદ્ધાાંત પર પ્રયોગો કરી છ છ વર્ષણ  

સતત અભ્યાસ, બચિંતન, અખતરા કરી હોવમયોપેથીની 
શોધ કરનાર એ હતા ડૉ. સેમ્ર્અુલ હાનેમાન,  

તેમનો જન્મ ૨-૭-૧૭૫૫ માાં જમણનીના એક બચત્રકાર કુટુાંબમાાં થયો હતો. 
હાનેમાન અનેક ભાર્ષાઓ અને વવજ્ઞાન શીખી ર્રુોપ જઈ  એમ.ડી. થયા, 

પરાંત ુતે વખતની સારવાર પ્રથાથી કાંટાળી તેમર્ે નવી જ સારવાર પદ્ધવત 
શોધી. જાતીય રોગો તથા ટાઇફસના હજારો રોગીઓને તેમર્ે 
હોવમયોપેથીથી સાજા કયાણ. રસાયર્શાસ્ત્ર, ખનીજશાસ્ત્ર અને વનસ્પવતવવદ્યા 
વવશે સાહહત્ય પ્રકાવશત કર્ુું.   

                શરૂઆતમાાં તો એમની હોવમયોપેથી પદ્ધવતની ડૉક્ટરોએ 
હાાંસી ઉડાવી પરન્ત ુએમની દવાઓ અને પ્રેક્ક્ટસ એટલા જામ્યા કે જમણન 
સરકારે સમગ્ર રાજ્યમાાં પદ્ધવત દાખલ કરી. પોતાની જાત પર ૯૯ 
દવાઓના તેમર્ે પ્રયોગો કયાણ અને ૧૦ મહાગ્રાંથો લખ્યા. આ ઉપરાાંત ૭૦ 
જેટલા મૌબલક ગ્રાંથો અને ૨૪ ભાર્ષાાંતરો પર્ કરેલા છે. અતટૂ ધ્યેયવનષ્ટ્ઠા, 

હાડમારી, પહરશ્રમ, ભખૂમરો, રઝળપાટ અને બચિંતાની વચ્ચે તેમર્ે સેવાની 
ધરૂ્ી ધખાવી. ઈ.સ. ૧૮૪૩માાં તેઓ અવસાન પામ્યા. 
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૦૩ જુલાઇ હંસા મહતેા 
 
                           હાંસા જીવરાજ મહતેાનો જન્મ ૩ જુલાઈ ૧૮૯૭ ના 
રોજ સરુતમાાં થયો હતો. તેઓ ભારતના સમાજ સધુારક,  

સામાજીક કાયણકર ,વશક્ષર્વવદ, સ્વતાંત્ર ચળવળકાર અને  

લેબખકા હતા. ૧૯૧૯ મા તેઓ પત્રકારીત્વ અને સમાજશાસ્ત્રના  

ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે ઇંગ્લેન્ડ ગયાાં.ત્યાાં તેમનો પહરચય  

સરોર્જજની નાયડુ અને રાજકુમારી અમતૃ કૌર સાથ ેથયો  

અને આગળ જતાાં તેમર્ે સ્વાતાંત્ર્યની લડતોમાાં ભાગ લીધો. 
                 અભ્યાસ પરૂ્ણ થતાાં હાંસા મહતેા ૧૯૨૩ મા ભારત પરત આવ્યા અને 
તેમર્ે જાર્ીતા ડૉક્ટર અને રાજકારર્ી ડૉ.જીવરાજ મહતેા સાથ ેલગ્ન કયાું હતા. તેમર્ે 
મહાત્મા ગાાંધીની સલાહથી વવદેશી કપડાાં અને દારૂ વચેતી દુકાનોનો સામહૂહક બહહષ્ટ્કાર 
તેમજ અન્ય સ્વાતાંત્ર્યની લડતોમાાં ભાગ લીધો હતો. બબ્રટીશરો દ્વારા તેર્ીની ધરપકડ થઈ 
હતી તેમજ તેમને જેલમાાં મોકલવામાાં આવ્યા હતા. 
૧૯૨૬ માાં હાંસા મહતેાની પસાંદગી બોમ્બે સ્કૂર્લસ કવમટીમાાં થઈ હતી અને ૧૯૪૫- ૪૬ માાં 
ઓલ ઈક્ન્ડયા વમુન્સ કોન્ફરન્સના પ્રમખુ બન્યા હતા. હૈદરાબાદ ખાતે તેમના પ્રમખુપદના 
વક્તવ્ય દરવમયાન સ્ત્રી હકોની હહમાયત કરી હતી. ૧૯૪૫ થી ૧૯૬૦ દરવમયાન તેમર્ે 
વવવવધ પદો સાંભાળ્યા હતા જેમાાં એસએનડીટી વમુન્સ ર્વુનવવસિટીના વાઈસ ચાન્સેલર, 
ઓલ ઈક્ન્ડયા સેકેન્ડરી બોડણ ઓફ ઇક્ન્ડયાના પ્રમખુ અને મહારાજા સયાજીરાવ 
વવશ્વવવદ્યાલયના વાઈસ ચાન્સેલર રહ્યા હતા. 
                   મહહલાઓની સમાસ્યાઓના સમાધાન માટે પ્રયત્નશીલ હાંસા મહતેાને 
જીવનવાના ‘ આંતરરાષ્ટ્રીય મહહલા સાંમેલન ’ માાં ભારતનુાં પ્રવતવનવધત્વ કર્ુું હત ુાં. ૧૯૩૧ માાં 
તેઓ ‘મુાંબઈ લેજીસ્લેટીવ કાઉનસીલના’ સદસ્ય પર્ રહી ચકૂ્યા છે.તેઓ દેશની બાંધારર્ 
સભાના સદસ્ય હતા. ૧૯૫૦ માાં ર્.ુએન.ની માનવ હક્ક સવમવતના વાઈસ ચેરમેન બન્યા 
હતા. ૧૯૫૯ માાં તેમને પદ્મભરૂ્ષર્ પરુસ્કાર એનાયત થયો હતો. 
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૦૪ જુલાઇ ગલુઝારીલાલ નિંા 
 
                             શ્રી ગલુઝારીલાલ નાંદાનો જન્મ ૪ જુલાઈ ૧૮૯૮ માાં 
પાંજાબના વસયાલકોટમાાં થયો હતો. તેમના વપતાનુાં નામ  

બલુાકીરામ નાંદા અને માતાનુાં નામ શ્રીમતી ઈશ્વરદેવી નાંદા હત ુાં. 
તેમરે્ લાહોર, આગ્રા અને અર્લહાબાદમાાં વશક્ષર્ મેળવ્ર્ુાં. ૧૯૨૧માાં 
મુાંબઈની નેશનલ કૉલેજમાાં અથણશાસ્ત્રના અધ્યાપક બન્યા.  

ગલુઝારીલાલ નાંદા એક રાષ્ટ્રભક્ત વ્યક્ક્ત હતા. 
                   ૧૯૨૧ માાં અસહકાર આંદોલનમાાં જોડાયા. ૧૯૨૨ માાં અમદાવાદ ટેક્ષટાઈલ 
મજૂર સાંઘના સબચવ બન્યા અને ૧૯૪૬ સધુી કાયણ કર્ુું.   તેઓ હાંમેશા મજૂરોની સમસ્યાઓ પ્રત્યે 
જાગરુક રહતેાાં અને વનવારર્ કરવા પ્રયત્નો કરતા. ૧૯૩૨ માાં સત્યાગ્રહ આંદોલન દરવમયાન અન ે
૧૯૪૨ -૧૯૪૪ માાં ભારત છોડો આંદોલનના સમયમાાં તેમરે્ જેલમાાં પર્ જવુાં પડ્ુાં. રાષ્ટ્રીય મજૂર 
કોંગે્રસના આયોજનમાાં તેમરે્ મહત્વપરૂ્ણ કાયણ કર્ુું અને ત્યારપછી તેઓ અધ્યક્ષ પર્ બન્યા હતા. 
૧૯૪૭ માાં તેમરે્ જીનીવામાાં યોજાયેલ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સાંમેલનમાાં એક સરકારી પ્રવતવનવધ 
તરીકે ભાગ લીધો હતો. તેઓ ૧૯૫૦-૧૯૫૧. ૧૯૫૨-૧૯૫૩ અને ૧૯૬૦-૧૯૬૩ માાં ભારતનાાં 
રાષ્ટ્રીય યોજના સવમવતના ઉપાધ્યક્ષ પદ પર રહ્યા.  

                    ભારતની પાંચવર્ષીય યોજનામાાં  તેમનો સહયોગ પાંહડત જવાહરલાલ નહરુેને 
મળ્યો. ગલુઝારીલાલ નાંદા કેક્ન્દ્રય માંત્રીમાંડળમાાં કેબબનેટ માંત્રી રહ્યા અને સ્વતાંત્ર માંત્રાલયોનો 
કાયણભાર સાંભાળ્યો.૧૯૫૫ માાં વસિંગાપરુમાાં આયોર્જજત યોજના સલાહકાર સવમવતના તેમજ ૧૯૫૯ માાં 
જીનીવામાાં આયોર્જજત આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સાંમેલનમાાં ભારતીય પ્રવતવનધીમાંડળનુાં નેતતૃ્વ કર્ુું. પ ાંહડત 
જવાહરલાલ નહરુેના મતૃ્ર્ ુ બાદ ૨૭ મે ૧૯૬૪ માાં ભારતનાાં વડાપ્રધાન તરીકે  શપથ લીધી. 
તાશ્કાંદમાાં શ્રી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના અવસાન બાદ ફરીથી ૧૧ જાન્ર્આુરી ૧૯૬૬ માાં વડાપ્રધાન 
તરીકે શપથ લીધી . તેઓ  ગરીબોની ખબૂ મદદ કરતા.વદૃ્ધાઅવસ્થામાાં પર્ ‘ ભારત સેવક સમાજ’ 
માાં તેઓ સેવા કરતા રહ્યા. 
                      ગલુઝારીલાલ નાંદાએ અનેક પસુ્તકોનુાં લેખન કર્ુું છે. Some Aspects Of 

Khadi, Approach To The Second Five Year Plan,History Of Adjustment In The Ahmedabad 

Texttiles, For Morral Revoluation , Some Basic Considration ,ગરુુ તેગબહાદુર .ગલુઝારીલાલ 
નાંદાને દેશનુાં સવોચ્ચ સમ્માન ભારત રત્ન (૧૯૯૭) અને બીજુ ાં સવણશે્રષ્ટ્ઠ નાગહરક સમ્માન ‘ 
પદ્મવવભરૂ્ષર્ ’ આપવામાાં આવ્ર્ુાં.૧૫ જાન્ર્આુરી ૧૯૯૮ ના રોજ તેઓનુાં અવસાન થર્ુાં. 
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૦૫ જુલાઇ તોરંુ િત્ત 
 
 

                       અંગે્રજી ભાર્ષાની શ્રેષ્ટ્ઠ કવવયત્રી  

તોરુાં દિનો જન્મ બાંગાળમાાં થયો હતો.  

તેઓ ૬ વર્ષણનાાં હતા ત્યારે તેમના પહરવારે  

બિસ્તી ધમણ સ્વીકાર કારી લીધો. તેમના વપતા  

ગોવવિંદચાંદ્ર દિ તેમને સ ાંસ્કૃત અને પ્રાચીન ભારતીય સાંસ્કૃવતનુાં વશક્ષર્ 
આપતાાં હતા.૧૮૬૮ માાં તોરુાંના પહરવારે ર્રુોપનો પ્રવાસ કયો. ફ્ાાંસમાાં 
તોરુને ફ્ેંચ ભાર્ષા શીખવાની તક મળી. 
               તોરુ દિે કેક્મ્બ્રજમાાં અંગે્રજી વવર્ષયનુાં વશક્ષર્ મેળવ્ર્ુાં.  

તોરુાં દિ વવદેશમાાં જ અંગે્રજી કવવતાઓનુાં લેખન કરવા લાગ્યાાં. ૧૮૭૩ માાં 
તોરુાં દિનુાં પહરવાર કલકિા પરત આવ્ર્ુાં. તોરુાં દિની ખ્યાતી ભારતની 
અંગે્રજી ભાર્ષાનાાં શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રવતભાવાન કવવયત્રીના રૂપમાાં છે.તેમર્ે સાહહત્યને 
પોતાના જીવનનુાં મખુ્ય લક્ષ્ય બનાવ્ર્ુાં. તેઓ સાંસ્કૃત સાહહત્યના આધાર 
પર સીતા, સાવવત્રી, લક્ષ્મર્, ધ્રવુ, પ્રહલાદ જેવી અનેક કથાઓને અંગે્રજી 
કાવ્યોમાાં વ્યક્ત કરી છે. 
               તોરુાં દિનુાં મતૃ્ર્ ુ૫ જુલાઈ ૧૮૭૭ માાં થર્ુાં. જો ૨૧ વર્ષણની 
અર્લપ ઉંમરે તોરુાં દિનુાં વનધન ના થર્ુાં હોત તો તઓે અવશ્ય પવૂણ – 
પવિમ સાંસ્કૃવત વચ્ચે સાહહત્ય સેતનુ ુ ાં કાયણ કર્ુું હોત. 
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૦૬ જુલાઇ િલાઈ લામા 
 
                                બૌદ્ધ ધમણ વવશ્વના ધમોમાાં ચોથા નાંબરનો સૌથી  

મોટો ધમણ છે જેના ૩૭૫ લાખ અનયુાયી છે.બૌદ્ધ ધમણના ધમણગરુુને  

દલાઈલામા કહવેામાાં આવે છે. બૌદ્ધ ધમણના ૧૪ માાં દલાઈલામા  

વતબ્બતી ધમણગરુુ તેનબઝિંગ ગ્યાત્સો છે. જેમનો જન્મ ૬ જુલાઈ ૧૯૩૫ના 
રોજ તાક્તસેર (વતબેટ) માાં એક સાધારર્ યેઓમાન ખેડતૂ પહરવારમાાં 
થયો હતો. તેનબઝિંગ ગ્યાત્સોનુાં નાનપર્નુાં નામ ર્લહામો થોંડુપ હત ુાં  

જેનો અથણ મનોકામના પરૂ્ણ કરનાર દેવી થાય છે.ત્યારબાદ તેમનુાં નામ તેંર્જજન ગ્યાત્સો નામ 
રાખવામાાં આવ્ર્ુાં. તેઓ બે વર્ષણના હતા ત્યારથી જ બૌદ્ધ સાધઓુએ આગામી દલાઈ લામા તરીકે 
તેમને  શોધી એ માટે રેઈન કરવાનુાં ચાલ ુકરી દીધેલુાં. ૬ વર્ષણની ઉંમરે મઠની અંદર એમને વશક્ષર્ 
આપવામાાં આવ્ર્ુાં. 
                     ‘દલાઈ લામા’ એક માંગોબલયન પદવી છે, જેનો અથણ જ્ઞાનનો મહાસાગર અન ે
દલાઈ લામાના વાંશજ કરુર્ા, અવલોકીતેશ્વરના બદુ્ધના ગરુ્ોના પ્રગટ રૂપ માનવામાાં આવે છે. 
૧૯૫૦ માાં તેઓ ૧૫ વર્ષણના હતા ત્યારથી ૧૪ માાં દલાઈ લામા તરીકે બબરાજે છે. દલાઈ લામા 
એટલે બધા બૌદ્ધ સાધઓુમાાં સૌથી ટોચના સાધ ુતરીકેનો હોદ્દો. વતબેટના ર્લહાસામાાં આવેલો ભવ્ય 
પોટાલા પેલેસ આમ તો સિાવાર રીતે દલાઈ લામાનુાં વનવાસસ્થાન છે. પર્ ચીનની કનડગતને 
કારરે્ લામા તેના અનયુાયીઓ સાથે હહમાચલ પ્રદેશના ધમણશાળા શહરેમાાં રહ ે છે. અલબત, 
લામાનો ઉછેર તો પોટાલા પેલેસમાાં જ થયો છે.  પર્ ૧૯૫૯ માાં તેમને ચીને હાાંકી કાઢ્યા ત્યારથી 
ભારતમાાં રહીને લડત ચલાવે છે. વતબેટીયનોના અવધકાર માટે ૭૭ વર્ષણની વયે પર્ તેઓ આખા 
જગતમાાં પ્રવાસ કરતાાં રહ ેછે. 
                      ચીન અને વતબેટ વચ્ચે એક શાાંવતદૂત તરીકેની ભવૂમકા વનભાવવાના કારરે્ 
તેમને ૧૦ હડસેમ્બર ૧૯૮૯ માાં શાાંવત નોબેલ પરુસ્કાર આપવામાાં આવ્ર્ુાં.તેમરે્ સતત અહહિંસાની 
નીવતનુાં સમથણન આપવાનુાં ચાલ ુ રાખ્ર્ુાં. તેઓ વૈવશ્વક પયાણવરર્ીય સમસ્યાઓ પર બચિંતા પ્રગટ 
કરતાાં રહ્યા હતા. દલાઈ લામા ૫૨ થી પર્ વધ ુદેશોની યાત્રા કરી છે અને કેટલાાંય પ્રમખુ દેશોના 
રાષ્ટ્રપવત, વડાપ્રધાનની મળ્યાાં છે. દલાઈ લામાએ ૫૦ થી વધ ુપસુ્તકો લખ્યાાં છે. તેમના જીવન 
પર દલાઈ લામા તેંર્જજન ગ્યાત્સો દ્વારા લખવામાાં આવલે Freedom in Exile : The Autobiography of 

the Dalai Lama છે. 
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૦૭ જુલાઇ મહને્દ્રસસિંહ ધોની 
 
                             ભારતીય હક્રકેટ ટીમના કેપ્ટન તેમજ વવકેટકીપર  

મહને્દ્રવસિંહ ધોની(માહી) નો જન્મ ૭ જુલાઈ ૧૯૮૧ ના રોજ રાાંચી  

(બબહાર) મા થયો હતો. નેતતૃ્વ શક્ક્ત તેમનામાાં નાનપર્થી જ 

હતી. તેમર્ે કદી એકલા ચાલોની નીવત પર વવશ્વાસ કયો નથી.  

સાથીઓને ખશુ રાખવા અને સવણને સાથ ેલઈને ચાલવાનો ગરુ્  

તેમને આજે અહીં લાવ્યો છે. છળ – કપટથી તેઓ કોશો દૂર રહ્યાાં છે.  

                  આત્મવવશ્વાસ, ચહરેાનુાં તેજ, મોહક સ્માઈલ, ખેલ ભાવના જેવાાં ગરુ્ તેના 
વ્યક્ક્તત્વનો હહસ્સો છે. રાાંચીના ડીએવી જવાહર વવદ્યામાંહદર. શ્યામલીમાાં અભ્યાસ પરૂ્ણ કરી 
રમતગમતમાાં સહક્રય રીતે ભાગ લેવાનુાં શરૂ કરી દીધુાં. તેમને પહલેાાં ફૂટબોલમાાં બહુ શોખ 
હતો અને ફૂટબોલની ટીમમાાં ગોલકીપર હતાાં.ર્જજર્લલા કક્ષાએ રમતા ત્યારે તેમના કોચે તેમને 
હક્રકેટ પ્રત્યે ધ્યાન દોર્ુું. દસમાાં ધોરર્થી જ  હક્રકે્રટ ધોની બબહાર અન્ડર ૧૯ ની ટીમ 
તરફથી રમ્યા.  ૧૯૯૮ – ૧૯૯૯ દરવમયાન કૂચ બેહાર રોફીથી ધોનીને હક્રકેટમાાં પહલેીવાર 
ઓળખ મળી.આ ટુનાણમેન્ટમાાં ધોની ૯ મેચમાાં ૪૮૮ રન બનાવ્યા અને ૭ સ્ટમ્પીંગ કર્ુું. વર્ષણ 
૨૦૦૦ મા પહલેીવાર રર્જીમાાં રમવાની તક મળી.  

                   બઝમ્બાબ્વ ે અને કેન્યા હક્રકેટ પ્રવાસ દરવમયાન ધોનીની ભારતીય ‘એ’ 
ટીમમાાં પસાંદગી કરવામાાં આવી. બઝમ્બાબ્વ ેપ્રવાસ દરવમયાન તેમની સફળતાને ધ્યાનમાાં 
રાખતાાં એ વખતના હક્રકેટ કપ્તાન સૌરવ ગાાંગલુીએ તેમને ટીમમાાં ટલેવાની સલાહ આપી. 
વર્ષણ ૨૦૦૪ મા ધોનીને પહલેીવાર ભારતીય હક્રકેટમાાં સ્થાન મળ્ર્ુાં. વર્ષણ ૨૦૦૭ મા ટી – 
ટવને્ટી કપમાાં મહને્દ્રવસિંહ ધોનીના નેતતૃ્વ હઠેળ ભારતીય ટીમ વવજેતા બની. ત્યારબાદ વર્ષણ 
૨૦૧૧ મા એક હદવસીય હક્રકેટ વર્લડણકપમાાં ભારતને વર્લડણકપ જીતવામાાં ધોનીની મહત્વપરૂ્ણ 
ભવૂમકા રહલેી છે. મહને્દ્રવસિંહ ધોની ભારતના એકમાત્ર કપ્તાન છે કે જેમર્ે ભારતને બે વાર 
ભારતીય હક્રકેટ ટીમને વવજેતા બનાવ્ર્ુાં. ભારત સરકારે ૨૦૦૭-૦૮ મા મહને્દ્રવસિંહ ધોનીને 
રાજીવગાાંધી ખેલરત્ન પરુસ્કાર અને પદ્મશ્રી થી સમ્માવનત કયાું છે. 
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૦૮ જુલાઇ જ્યોસતન્દ્ર બસ ુ
 

                       ૨૩ વર્ષણ સધુી સતત પવિમ બાંગાળના  

મખુ્યમાંત્રી તરીકે રહનેાર જ્યોવતન્દ્ર બસનુો જન્મ  

૭ જુલાઈ ૧૯૧૪ ના રોજ પવૂણ બ ાંગાળ  

( હાલ બાાંગ્લાદેશ )  થયો હતો. જ્યોવત બસનુ ુ 

પરુૂાં નામ જ્યોવતન્દ્રનાથ બસ ુછે. તેમર્ે કલકિાની 
એક કેથબલક શાળા અને સેન્ટ જેવવયસણ કૉલેજમાાં અભ્યાસ કયો . 
વકીલાતનો અભ્યાસ લાંડનમાાં કયો. ૧૯૩૦ મા ભારતીય કમ્ર્વુનસ્ટ 
પાટીમાાં જોડાયા.  

               જ્યોવત બસ ુ ભારતમાાં મખુ્યમાંત્રી તરીકે સૌથી વધ ુ સમય 
રહનેારા પ્રથમ મખુ્યમાંત્રી છે. ૧૯૭૭ થી ૨૦૦૦ સધુી બાંગાળના મખુ્યમાંત્રી 
રહ્યા. જ્યોવત બસનુી સરકારે જમીનદારો અને સરકારી દબાર્વાળી 
જમીનનો માબલકી હક આશરે ૧૦ લાખ જમીન વવનાના ખેડતૂોને આપી 
દીધી. આ સરકારે ગ્રામીર્ વવસ્તારની ગરીબી દુર કરવામાાં સફળતા મળી.  

               અસ્વસ્થ રહવેાને કારર્ે ૬ નવેમ્બર ૨૦૦૦ ના રોજ 
મખુ્યમાંત્રી પદ પરથી રાજીનામુાં આપ્ર્ુાં. ૧૭ જાન્ર્આુરી ૨૦૧૦ ના રોજ 
કલકિાની એક હોક્સ્પટલમાાં તેઓનુાં અવસાન થર્ુાં. 
 
 

* * * 
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૦૯ જુલાઇ ગરુુિત્ત પડુકોણ 
 

                            હફર્લમ વનમાણર્ ક્ષેત્રનાાં પ્રવતભાવાંત વનદેશક 

શ્રી ગરુુદિનો જન્મ ૯ જુલાઈ ૧૯૨૫ ના રોજ બેંગ્લોરમાાં  

થયો હતો. જેમનુાં પરુૂાં નામ વસાંથકુમાર વશવશાંકર પદુકોર્ 

હત ુાં. ઉદયશાંકરની નતૃ્ય વશક્ષર્ સાંસ્થામાાં નતૃ્યવશક્ષર્ લઈ  

ગરુુદિ વસનમેા વનમાણર્ના તાલીમાથી તરીકે જોડાયા.  

તેમની સાહહત્ય રુબચ અને સાંગીતના અનભુવની ઝાાંખી તેમની દરેક હફર્લમોમાાં જોવા 
મળતી.તઓે એક સારા નતૃ્યકાર પર્ હતા. વસનેમા જગતમાાં તેમનો પહરચય 
દેવઆનાંદ સાથે થયો. જે આગળ જતાાં હફર્લમોના વનમાણર્માાં હદગ્દશણકોના સહાયક 
તરીકે સાથે કાયણ કર્ુું. 
                  ગરુુદિ એક રચનાત્મક લેખક પર્ હતા અને તેમર્ે પ્રથમવાર 
ઈલસ્રેટીડ વીકલી ઓફ ઇક્ન્ડયામાાં વાતાણઓનુાં લેખન કર્ુું છે. પનુાના પ્રભાત 
સ્ટુહડયોમાાં જોડાયા બાદ તેમર્ે પહલેીવાર અબભનેતા અને ત્યારબાદ નતૃ્ય વનદેશક 
તરીકે કાયણ કર્ુું. ગરુુદિ વનદેવશત પ્રથમ હફર્લમ ‘બાઝી’(૧૯૫૧) એ તેમની 
કર્લપનાશીલતાનો પહરચય આપ્યો. ત્યારબાદ ગરુુદિે બાઝ (૧૯૫૩) હફર્લમનુાં વનમાણર્ 
માટે પોતાની કાંપની શરુ કરી. ત્યારપછી તો ‘પ્યાસા’, ‘કાગઝ કે ફૂલ’ , ‘સાહબ,બીબી 
ઔર ગલુામ’, ‘આરપાર’ હફર્લમોમાાં ગરુુદિની સિક પ્રવતભા સ્પષ્ટ્ટ જોવા મળે છે. 
ગરુુદિે સી.આઈ.ડી થી વહીદા રહમાનનો હફર્લમ જગતને પહરચય કરાવ્યો. 
                  ગરુુદિ દ્વારા વનમાણર્ થયેલ હફર્લમો જમણની, ફ્ાાંસ, અને જાપાનમાાં 
સૌથી વધારે ચાલી હતી. ટાઈમ મેગેઝીનમાાં વર્ષણ ૨૦૦૫ માાં ‘ પ્યાસા ’ હફર્લમન ે
સવણશ્રેષ્ટ્ઠ ૧૦૦ હફર્લમોમાાં સ્થાન આપવામાાં આવ્ર્ુાં. ગરુુદિ પોતાના અંતમુુઁખી 
સ્વભાવને કારર્ે મનની વાત કોઈને ભાગ્યે જ કરી શકતા.સતત અસ્વસ્થ રહનેારા 
આ સિકનુાં ૧૦ ઓક્ટોબર ૧૯૬૪ ના રોજ  ૩૯ વર્ષણની વયે અકળ કારર્ોસર વનધન 
વનધન થર્ુાં.   

* * * 
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૧૦ જુલાઇ સનુીલ ગાવસ્કર 
                   

                 ભારતીય હક્રકેટ ટીમના પવૂણ કપ્તાન અને બેહટિંગ  
ટેકનીકના બાદશાહ સનુીલ ગાવસ્કરનો જન્મ ૧૦ જુલાઈ  

૧૯૪૯ ના રોજ મુાંબઈમાાં થયો હતો. સનુીલ ગાવસ્કરને  
ભારતના સૌથી પહલેા પ્રોફેશનલ હક્રકેટર કહી શકાય. હક્રકેટ 

રવસયાઓ સનુીલને માત્ર એક સ્તર બેટ્સમને તરીકે જ  
ઓળખે છે પર્ બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે તેમર્ે તમેની કારહકદીની શરૂઆતના 
હદવસોમાાં કેટલીક વખત ભારત તરફથી સ્રાઈક બોલરની ભવૂમકા વનભાવતા 
ઓપનીંગ સ્પેલ પર્ નાખ્યા હતા. 
                 લીટલ માસ્ટર સનુીલ ગાવસ્કરે ટેસ્ટ હક્રકેટમાાં પહલેીવાર  ૧૦૦૦૦ 
રનના જાદુઈ આંકડાને સ્પશણનાર સનુીલ ગાવસ્કર દરેક પ્રકારના શોટ્સમાાં મહારથ 
ધરાવતો હતો. સાંજોગો અનસુાર રમત દાખવનાર કૌશર્લય ધરાવતા સનુીલ ગાવસ્કરે 
ટેસ્ટ મેચોમાાં સૌથી વધ ુ૩૪ સદીનો વવશ્વરેકોડણ કયો હતો. જે પાછળથી તેના જ પગલ ે
ચાલનાર જુવનયર લીટલ માસ્ટર સબચન તેંડુલકરે તોડયો હતો. જો કે ટેસ્ટ મેચોમાાં 
સદીનો વર્લડણ રેકોડણ કરનાર આ ખેલાડી વન – ડે મેચોમાાં માત્ર એક જ સદી ફટકારી 
શક્યો હતો અને તે પર્ છેક કારહકદીના અંત ભાગમાાં. 
                   ક્સ્લપના ચનુાંદા હફર્લડર તરીકે પર્ ખ્યાવત મેળવનાર સનુીલ ગાવસ્કરના 
નેતતૃ્વ હઠેળ ભારતે ૧૯૮૫ માાં ઓસ્રેબલયા ખાતે વર્લડણ હક્રકેટ ચેક્મ્પયનશીપ જીતી લીધી. 
મુાંબઈ, સમરસેટ અને ભારતીય ટીમનુાં પ્રવતવનવધત્વ કરનાર સનુીલને ૧૯૮૦ માાં વવઝડન 
હક્રકેટર ઓફ ધ યર જાહરે કરવામાાં આવ્યો હતો.હક્રકેટનુાં આભરુ્ષર્ એવા સનુીલ ગાવસ્કરને 
૧૯૭૫ માાં અજુ ણન એવોડણ, ૧૯૮૦ માાં પદ્મભરૂ્ષર્ પરુસ્કારોથી સન્માવનત કરવામાાં આવ્યા છે. 
ગાવસ્કરે હક્રકેટ સબાંધી અનેક મહત્વપરૂ્ણ પસુ્તકોનુાં લેખન કર્ુું છે જેમાાં સની ડેઝ, આઈડર્લસ, 
રાંસ એન્ડ રુઈન્સ અને વન-ડે વન્ડસણ ખબુ લોકવપ્રય છે.આકર્ષણક વ્યક્ક્તત્વના સ્વામી સનુીલ 
ગાવસ્કર એક હફર્લમમાાં પર્ અબભનય કરી ચકુ્યા છે. 
 

* * * 
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૧૧ જુલાઇ સવશ્વ વસ્તી દિવસ 
                    

                       વવશ્વમાાં વસ્તી વધારાની સમસ્યા પ્રત્યે 
લોકજાગવૃત આવે એ માટે દર વર્ષે સમગ્ર વવશ્વમાાં  

૧૧ જુલાઈએ વવશ્વ વસ્તી ગર્તરી હદન તરીકે  

ઉજવાય છે ત્યારે હાલમાાં સમગ્ર દુવનયાની વસ્તી  

૭.૦૨ અબજ જેટલી છે. ભારતમાાં કુલ વસ્તી  

૧.૨ અબજ એટલે કે અમેહરકા, જાપાન, પાહકસ્તાન, ઈન્ડોનેવશયા,બ્રાબઝલ, 
અને બાંગલા દેશ જેવા દેશોની કુલ વસ્તીની સમકક્ષ છે. 
               ભારતની વસ્તીગર્તરીનો હાંગામી અહવેાલ સેન્સસ – 
૨૦૧૧ રજુ કરવામાાં આવ્યો હતો. આ હરપોટણ  પ્રમાર્ે ભારતની વસ્તી ૧ 
અબજ ૨૧ કરોડ (૧૨૧૦.૨ વમબલયન) થઈ છે. ભારતમાાં ૧૦૦૦ પરુુર્ષોએ 
૯૪૩ મહહલાનુાં પ્રમાર્ છે. મે – ૨૦૧૬ ના રોજ ભારતની વસ્તી ૧.૩૨ 
અબજ થઈ છે.સીધી ગર્તરી કરીએ તો એક વમવનટમાાં ભારતમાાં ૫૧ નવાાં 
બાળકો જન્મ લે છે. 
                ૨૦૧૧ ની છેર્લલી વસ્તીગર્તરી મજુબ ગજુરાતની વસ્તી 
૬.૦૩ કરોડ નોંધવામાાં આવી છે.હવે મે – ૨૦૧૬ માાં ગજુરાતની વસ્તી 
૬,૬૩,૪૨,૨૩૬ થઈ છે. ૨૦૧૫ માાં ૬,૫૧,૦૫,૨૩૭ વસ્તી હતી. 
વસ્તીગર્તરી દર દસ વર્ષે કરવામાાં આવે છે. 
 
 

* * * 
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૧૨ જુલાઇ િારાસસિંહ 
                    
                              રુસ્તમ- એ – હહન્દતરીકે ઓળખાતા પહલેવાની અને  

હહન્દી હફર્લમ જગતના સપુ્રવતષ્ટ્ઠ મહાનભુાવ દારાવસિંહનુાં ૧૨ જુલાઈ  

૨૦૧૨ ના રોજ અવસાન થર્ુાં હત ુાં. તેમનુાં પરુૂાં નામ દારાવસિંહ રાંઘાવા 
હત ુાં. દારાવસિંહ ૨૦૦૩-૨૦૦૯ સધુી રાજ્યસભાના સદસ્ય રહી  

ચકુ્યા હતા. દારાવસિંહને અબભનેતા અને પહલેવાન તરીકે જાર્ીતાાં  

હતા. ૧૯૫૯ માાં પવૂણ વવશ્વ ચેક્મ્પયન જાિ ગાહડિયાાંકાને હરાવી  

કોમનવેર્લથની વવશ્વ ચેક્મ્પયનશીપનો બખતાબ જીત્યાાં.  

                 ભારતની આઝાદી દરવમયાન ૧૯૪૭ માાં દારાવસિંહ વસિંગાપોર પહોંચ્યા. ત્યાાં તેમરે્ 
‘ભારતીય ફ્ી સ્ટાઈલ’ કુસ્તીમાાં મલેવશયાઈ વવજેતા વત્રલોકવસિંહને પરાર્જજત કરી કુઆલાલાંપરુમાાં 
મલેવશયાઇ કુસ્તીમાાં વવજેતા થયા. અમેહરકામાાં વવશ્વ વવજેતા લાઉ થેજને  ૨૯ મે ૧૯૬૮ એ હરાવી  
ફ્ી સ્ટાઈલ કુસ્તીના વવશ્વ વવજેતા બની ગયા.  ૧૯૮૩ માાં કુસ્તીમાાંથી વનવતૃ થતા પહલેા દારાવસિંહ ે
૫૦૦ થી વધ ુપહલેવાનોને હરાવ્યા. કુસ્તી કલાને સલામ કરવા ૧૯૬૬ માાં દારાવસિંહને રુસ્તમ-એ-
પાંજાબ અને ૧૯૭૮ માાં રુસ્તમ-એ-હહિંદથી નવાજવામાાં આવ્યાાં. 
                   સતત ૫૦૦ કુસ્તીઓમાાંથી દારાવસિંહ એક પર્ ન હારવાને કારરે્ તેમનુાં નામ 
ઓબ્ઝવણર ન્ર્ઝુલેટર હોલ ઓફ ફેમમાાં નોંધ કરવામાાં આવી છે.  પાાંચ દાયકાની હફર્લમ જગતની 
કારહકદી દારાવસિંહ નામ લેતા જ ‘રામાયર્’ હફર્લમ અને ટીવી વસહરયલમાાં હનમુાનનુાં પાત્ર યાદ 
આવે. કુસ્તીના કે્ષત્રની સાથે સાથે થોડાાં વર્ષો પાંજાબી હફર્લમોમાાં કામ કયાણ પછી ૧૯૬૦ ની આસપાસ 
હહન્દી હફર્લમોમાાં અબભનય શરૂ  કયો. હહન્દી અન ેપાંજાબી મળીને અંદાજે સવાસો હફર્લમોમાાં તેમરે્ 
અબભનય કયો હતો.પાાંચકે દાયકાની તેમની હફર્લમો, ટીવી વસહરયલો અન ેએડ હફર્લમોમાાં પ્રવેશના 
ગાળામાાં હહન્દી હફર્લમોમાાં ચાંબલના ડાકુઓ અને પહલેવાનો – કુસ્તીવીરો પર આધાહરત ‘સપુરહીરો’ 
બ્રાન્ડ હફર્લમો બની. 
                   સદ્રત દારાવસિંહ ે હહન્દી ભાર્ષામાાં લખેલુાં પોતાનુાં આત્મચહરત્ર ‘મેરી આત્મકથા’ 
રમજૂી અને રાંજક હોવા ઉપરાાંત અત્યાંત પે્રરર્ાદાયક પસુ્તક છે. 
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૧૩ જુલાઇ સિવ પડંયા 
                    

                              શ્રેષ્ટ્ઠ બચત્રકાર વશવ પાંડયાનો  

જન્મ ૧૯૨૮ મા  ખેડા ર્જજર્લલાના વસો ગામમાાં  

થયો હતો. નહડયાદમાાં વશક્ષર્ લીધા બાદ  

ગજુરાતના કલાગરુુ રવવશાંકર રાવળ પાસે  

બચત્રકળા શીખ્યા. વશવ પાંડયા કાટુણ વનસ્ટ હતા  

અને કવવતા પર્ લખતા હતા. રાંગોના રહસ્યોને જાર્તા હતા અને આથી 
જ આ કવવતામાાં એક બચત્રકાર ઝલક દ્રક્ષ્ટ્ટની ઝલક પર્ મળે છે. ‘ આમ 
ને આમ .... વનરાશા ભરેલી આ પાંક્ક્ત છે.   

                  વશવ પાંડયા ‘રમકડુાં’ , ‘બચત્રલેખા’, ‘વ ાંદે માતરમ’ વગેરે 
સામવયકોમાાં બચત્રો આપવા લાગ્યા. ત્યારબાદ ગજુરાત સમાચાર,સાંદેશ 
અને જનસિા સમચારપત્રમાાં કાટુણ વનસ્ટ તરીકે કાયણ કરતા હતા. ગજુરાતના 
કેટલાક સાહહત્યકારોના ઠઠા બચત્રો પર્ બનાવ્યા હતા.પ્રસાંગબચત્રો, મખુપષૃ્ટ્ઠ 
અને કાટૂણન એ વત્રવવધ હદશામાાં એમની પીંછીનુાં લાવણ્ય નીખરી ઊઠત ુાં.વશવ 
પાંડયાએ અનેક સુાંદર કાવ્યોનુાં સિન કર્ુું છે. જે એક કાવ્યસાંગ્રહ રૂપે પ્રગટ 
થયો હતો. આથી જ વશવ પાંડયાને ‘બચત્રકાર કવવ’ એ સાંબોધવા પડે. 
                   વશવ પાંડયા કહતેા કે ‘પીંછીને છેડે એક પતાંબગર્ુાં બઠુેાં 
હોય છે. ક્ષર્ેક્ષર્ના એ રાંગ પકડે છે અને ક્ષર્ વીતી જતાાં એ  ઓબચિંત ુજ 
ઉડી જાય છે. ૧૩ જુલાઈ ૧૯૭૮ ના રોજ તેમનુાં વનધન થર્ુાં. 
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૧૪ જુલાઇ ગોપાલ ગણેિ આગરકર 
                    

                      ભારતના પ્રવસદ્ધ સમાજસવેક ગોપાલ ગર્શે  

આગરકરનો જન્મ ૧૪ જુલાઈ ૧૮૫૬ ના રોજ  

સતારા ર્જજર્લલાના તેમ્મ ુ (મહારાષ્ટ્ર) માાં થયો  હતો. 
આ પ્રવસદ્ધ સ્વતાંત્રતા સેનાની લોકમાન્ય વતલકની સાથે  

અભ્યાસ કરતા. પનુામાાં અભ્યાસ પરૂ્ણ કયો.  

ગોપાલ ગર્શે આગરકર અને લોકમાન્ય વતલકે  વશક્ષર્ના પ્રસારથી જ રાષ્ટ્રનુાં 
પનુુઃવનમાણર્ ઉદે્દશ પ્રાપ્ત કરવા જાન્ર્આુરી ૧૮૮૦ માાં અંગ્રેજી શાળાની સ્થાપના 
કરી. ૨ જાન્ર્આુરી ૧૮૮૧ થી તેમર્ ે અંગ્રેજી સાપ્તાહહક ‘મરાઠા’ અને ૪ 
જાન્ર્આુરીથી ,મરાઠી સાપ્તાહહક ‘કેસરી’ પ્રકાવશત કર્ુું. 
               ૧૮૯૪ માાં દક્કન એજ્ર્કેુશન સોસાયટીની સ્થાપના થઈ અને 
બીજા વર્ષે ફગ્ર્ુણસન કોલજે અક્સ્તત્વમાાં આવી. ગોપાલ ગર્શે આગરકર અને 
લોકમાન્ય વતલક આ કોલજેના અધ્યાપક હતા.  ગોપાલ ગર્શે આગરકરે 
જાવતપ્રથા અને બાળલગ્નનો  વવરોધ કયો. રાષ્ટ્રની પ્રગવત માટે તેમર્ ે
સાાંપ્રદાવયક એકતાની જરૂહરયાત હતેથુી વવદેશી સરકારની નીવતનો વવરોધ કયો. 
              ગોપાલ ગર્શે આગરકરનુાં કહવે ુાં હત ુાં કે છોકરાઓની લગ્ન માટેની 
ઉમર ૨૦-૨૨ વર્ષણ અન છોકરીઓની ઉંમર ૧૫-૧૬ વર્ષણની હોવી જોઈએ. 
સમાજસધુારર્ાના કાયોમાાં વવશેર્ષ યોગદાન આપનાર ગોપાલ ગર્શે 
આગરકરનુાં અવસાન ૧૭ જુન ૧૮૯૫ માાં ૪૩ વર્ષણની ઉંમરે થર્ુાં. 
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૧૫ જુલાઇ દુગાાબાઈ િેિમખુ 
                    
                        આંધ્રપ્રદેશના પ્રથમ મહહલા નેતા અને  

મહાન દેશભક્ત શ્રીમતી દુગાણબાઈ દેશમખુનો જન્મ  

૧૫ જુલાઈ ૧૯૦૯ ના રોજ થયો હતો. દુગાણબાઈના  

બાળઅવસ્થામાાં છોકરીઓને શાળાએ અભ્યાસ માટે  

મોકલવામાાં ન આવતા. દુગાણબાઈને પડોશીમાાં રહતેા  

એક  વશક્ષક દ્વારા હહન્દી અભ્યાસનુાં વશક્ષર્ આપવામાાં આવ્ર્ુાં. કાકીન્ડાની છોકરીઓના 
અભ્યાસ  માટે દુગાણબાઈએ ૧૯૨૩ માાં બાબલકા હહન્દી પાઠશાળાની સ્થાપના કરી. 
દુગાણબાઈનુાં આ કાયણન ેબબરદાવવા ગાાંધીજીએ સવુર્ણપદકથી સન્માન કર્ુું. 
                 દુગાણબાઈ સ્વતાંત્રતા સાંગ્રામમાાં સહક્રય રૂપે ભાગ લેવા લાગ્યા. મીઠા 
સત્યાગ્રહમાાં તેમર્ે પ્રવસદ્ધ નેતા ટી.પ્રકાશમ સાથે ભાગ લીધો. ૨૫ મેં ૧૯૩૦ માાં 
તેમને એક વર્ષણ જેલની સજા થઈ. જેલમાાંથી મકુ્ત થયા બાદ દુગાણબાઈએ એમ.એ ની 
પહરક્ષામાાં પાાંચ પદક મળ્યા. ૧૯૪૨ માાં વકીલાતનો અભ્યાસ પરૂ્ણ કરી ખનૂના 
કેસમાાં વકીલાત કરનાર દુગાણબાઈ પ્રથમ મહહલા વકીલ બન્યા.૧૯૪૬ માાં 
બાંધારર્સભાના સભ્ય તરીકે ચુાંટાયા અને છ વર્ષણ સધુી આ પદ સાંભાળ્ર્ુાં. ૧૯૫૨ માાં 
તત્કાલીન ભારતના નાર્ાપ્રધાન શ્રી સી.ડી.દેશમખુ સાથે લગ્ન કયાું. આયોજનપાંચના 
સભ્ય તેમજ ૧૯૫૩ માાં મધ્યસ્થ સમાજકર્લયાર્ બોડણની સ્થાપના કરી અને  અધ્યક્ષ 
તરીકે નોંધપાત્ર સેવાઓ બજાવી.  
                  દુગાણબાઈ દેશમખુની વવવવધ સેવાઓની કદરરૂપે ભારત સરકાર 
તરફથી તેમને ૧૯૭૫ માાં ‘પદ્મવવભરૂ્ષર્’ નો ઈર્લકાબ એનાયત થયો હતો. આ 
ઉપરાાંત વનરક્ષરતા વનવારર્ માટે ‘નહરુે એવોડણ’ , રાષ્ટ્રીય- આંતરરાષ્ટ્રીય વવકાસ 
માટેનો ‘હોફમેન એવોડણ’ પ્રાપ્ત કરવાનુાં સદભાગ્ય પર્ તેમને સાાંપડ્ુાં હત ુાં. ૯ એવપ્રલ 
૧૯૮૧ ના રોજ દુગાણબાઈનુાં વનધન થર્ુાં.      
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૧૬ જુલાઇ અરુણા આસફઅલી 
                    
              ભારતના સ્વતાંત્રતા આંદોલનમાાં અગ્રર્ી ભવૂમકા  

ભજવનાર ક્રાાંવતકારી અરુર્ા આસફ અલીનો જન્મ  

૧૬ જુલાઈ ૧૯૦૯ માાં હહરયાર્ા થયો હતો. તેમનુાં નામ  
અરુર્ા ગાાંગલુી હત ુાં. અરુર્ા અલીએ નૈનીતાલમાાં વશક્ષર્  
મેળવ્ર્ુાં. બાળપર્થી જ તેઓ અભ્યાસમાાં ખબૂ હોવશયાર હતા. 
લાહોર અને નૈનીતાલમાાં અભ્યાસ પરૂ્ણ કરી કલકિાની ગોખલે મેમોહરયલ કૉલેજમાાં 
અધ્યાપક રહ્યા. ૧૯૨૮ માાં તેમનાાં લગ્ન હદર્લલીના પ્રવસદ્ધ વકીલ અને કોંગેસના નેતા 
આસફ અલી સાથે થયાાં. 
             ભારતની દુદણશા અને અંગે્રજોના અત્યચાર જોઈને શ્રીમતી અરુર્ા આસફ 
અલી સ્વતાંત્રની લડતમાાં સહક્રય ભાગ લેવા લાગ્યા. તેમર્ ે મહાત્મા ગાાંધી અન ે

મૌલાના અબલુ કલામ આઝાદની સભાઓમાાં જોડાયા.તઓે આ બાંને નેતાઓના 
સાંપકણમાાં આવ્યા અન ે તેમની સાથે રાજકારર્માાં ભાગ લવેા લાગ્યા, તેઓ પછી 
લોકનાયક જયપ્રકાશ નારાયર્, રામમનોહર લોહહયા અને અચ્ર્તુ પટવધણનની સાથ ે
કોંગે્રસ સોશલીસ્ટ પાટીમાાં જોડાયા. 
              શ્રીમતી અરુર્ા આસફ અલી ‘ઇન્ડોસોવવયત કર્લચરલ સોસાયટી’, ‘ઓલ 
ઇક્ન્ડયા પીસ કાઉક્ન્સલ’ તથા ‘નેશનલ ફેડરેશન ઓફ ઇક્ન્ડયન વમુન’ વગેરે 
સાંસ્થાઓમાાં પ્રામાબર્કતાથી કાયણ કર્ુું. ૧૯૬૪ માાં ‘લેવનન શાાંવત પરુસ્કાર’, ૧૯૯૧ માાં 
‘જવાહરલાલ નહરુે આંતરરાષ્ટ્રીય સદ્ભાવના પરુસ્કાર, ૧૯૯૨ માાં ‘પદ્મ વવભરૂ્ષર્’ અને 
‘ઇક્ન્દરા ગાાંધી પરુસ્કાર’ થી સમ્માવનત કરવામાાં આવ્યા છે.૧૯૯૭ માાં તેમર્ ે
મરર્ોપરાાંત ભારતના સવોચ્ચ નાગહરક સમ્માન ભારતરત્નથી સમ્માવનત કરવામાાં 
આવ્યા છે. તેમનાાં સમ્માનમાાં નવી હદર્લલીમાાં એક માગણનુાં નામ ‘અરુર્ા આસફ અલી 
માગણ’ રાખવામાાં આવ્ર્ુાં છે. ૮૭ વર્ષણની વયે ૨૯ જુલાઈ ૧૯૯૬ ના રોજ અરુર્ા 
આસફ અલીનુાં વનધન થર્ુાં.   

* * * 
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૧૭ જુલાઇ ઈન્દ્દુલાલ યાજ્ઞિક 
                    
              મહાગજુરાત આંદોલનના પ્રર્ેતા  ઈન્ દુલાલ યાબજ્ઞકનો 
જન્ મ નહડયાદના નાગર કુટુાંબમાાં ઈ. ૧૮૯૨માાં થયેલો. ૧૯૦૬ માાં 
હાઈસ્કુલમાાં અભ્યાસ પરૂ્ણ કરી ગજુરાત કૉલેજમાાં પ્રવશે મેળવ્યો. 
મુાંબઈની સેંટ ઝેવવયસણમાાં બી.એ., એલ એલ.બી થઈ. ઈન્દુલાલ  
યાબજ્ઞક પર અરવવિંદ ઘોર્ષ અને એની બેસન્ટના વવચારોનુાં પ્રભાવ  
પડયો. તેમર્ે મુાંબઈમાાં શરૂ કરેલ ‘યગં ઈન્ન્દ્ડયા’ અન ે‘નવજીવન’  

અન ે ‘સત્ ય’ માવસકો ગાાંધીજીને સોંપી દીધા. ઈન્દુલાલ યાબજ્ઞકે ‘હોમરુલ લીગ આંદોલનમાાં’ 
ભાગ લીધો અને ‘ગજુરાત રાજકીય પહરર્ષદ’ ની સ્થાપના કરી. 
              ભરૂચમાાં બીજી કેળવર્ી પહરર્ષદ યોજી એમાાં રાષ્ટ્ રીય કેળવર્ીની સાંસ્ થાનો 
વવચાર રજૂ કરીને સવમવત સ્ થપાવી તેમાાંથી જ ‘ગજુરાત સવદ્યાપીઠ’ જેવી સાંસ્ થાનુાં બીજ 
રોપાર્ુાં.ઈન્દુલાલ યાબજ્ઞકની વનમણુાંક ગજુરાતના સત્યાગ્રહ કવમટીનાાં સબચવ તરીકે કરવામાાં 
આવી. ૧૯૫૬ માાં ‘મહાગજુરાત જનતા પહરર્ષદ’ ની સ્થાપના થઈ. આ પહરર્ષદનો ઉદે્દશ  
મુાંબઈ પ્રાાંતને અલગ કરી ગજુરાતી અલગ પ્રદેશ બનાવવાનુાં હત ુાં. અંતે આ આંદોલનને 
સફળતા મળી. ૧૯૬૦ માાં ગજુરાત રાજ્યની સ્થાપના થઈ.  
                વવદ્વાન વમત્રોનો સાંપકણ અને લાઈબ્રેરીના વાચને તેમને ઘણુાં વવચારભાથુાં 
આપ્ ર્ુાં. તેમર્ે લખેલા પસુ્ તકો-પકુ્સ્તકાઓની સાંખ્ યા ૪૦ જેટલી થવા જાય છે. એમની 
આત્ મકથા ગજુરાતના સાાંસ્ કૃવતક જીવનની ઘડતરકથા આલેખતી હોવાથી બહુમરૂ્લ ય છે. 
રાજકીય ક્ષેતે્ર ચાર વખત લોકસભામાાં ચ ૂાંટાયેલા ઈન્દ્ દુચાચાએ ગજુરાતનુાં પ્રવતવનવધત્ વ 
કરવામાાં પાછાં વાળીને જોર્ુાં નથી. બાંગભાંગ, સમાજવાદ અને સામ્ યવાદ ગળે ઉતારીને 
હકસાનોમાાં પ્રશ્રો જેવા અનેક પ્રશ્રોમાાં જલદ રીતે કાયણરત રહીને પરૂા છ કાયદાના વવશાળ 
ફલક પર કોઈ પર્ અન્ યાય સામે એમનો આતશ ભભકૂતો જ રહ્યો હતો. ગમે તેવા તેવા 
ચમરબાંધી આગળ પર્ નમત ુાં ન જોખવાનુાં તેમનામાાં સ્ વાબભમાન અને ખમીર હત ુાં. લાાંબી 
માાંદગીમાાં સપડાઈને ઈન્ દુચાચાનુાં તા. ૧૭-૭-૧૯૭૨ના રોજ અવસાન થર્ુાં. ગજુરાતના 
ઈવતહાસમાાં ગર્ીગાાંઠી વ્ યક્ક્તઓને સાંભારવી પડે તેમાાં ઈન્ દુલાલનુાં નામ મોખરે છે.   

* * * 
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૧૮ જુલાઇ નેલ્સન મડેંલા 
 
              નોબેલ શાાંવત પરુસ્કાર વવજેતા નેર્લસન રોહહર્લહાલા માંડેલાનો  

જન્મ ૧૮ જુલાઈ ૧૯૧૮ ના રોજ મ્વેજો ઈસ્ટનણ કેફમાાં થયો હતો.  

નેર્લસન માંડેલાએ ક્લાકણબેરી વમશનરી શાળામાાં અભ્યાસ પરૂ્ણ કયો.  

નેર્લસન માંડેલાના વપતા મ્વેજો કસ્બાના સરદાર હતાાં. મ્વેજોની સ્થાવનક 

ભાર્ષામાાં રાજાના દીકરાને માંડેલા કહીને બોલવવામાાં આવે છે, જેથી  

નેર્લસન માંડેલાને તેમનુાં ઉપનામ માંડેલા તે કસ્બવાસીઓ પાસેથી મળ્ર્ુાં હત ુાં. 
               નેર્લસન માંડેલાની વવચારસરર્ી અને કાયણ કરવાની શૈલીથી લોકો ખબૂ પ્રભાવવત 
થયાાં.શરૂઆતના સમયમાાં નેર્લસન માંડેલા દેશમાાં ક્રા ાંવતકારી તરીકે પોતાની ફરજ દેશ માટે અદા 
કરતા હતા. તે સમયે જ માંડેલાને જેલવાસ પર્ થયો હતો, પરાંત ુ ત્યારબાદ તેઓ ૧૯૯૪ થી 
૧૯૯૯ સધુી રાજપરુુર્ષ અને સેવાભાવી પરગજુ વ્યક્ક્ત તરીકે આહફ્કાના પ્રમખુ પદે રહ્યા હતા. આ 
હોદ્દો ધારર્ કરનાર માંડેલા પહલેા અશે્વત વ્યક્ક્ત હતા.આહફ્કામાાં રાંગભેદ વવરોધી ચળવળમાાં સહક્રય 
ભાગ ભજવવાના કારરે્ માંડેલાને પોતાની ર્વુાન વયના ૨૭ વર્ષણ જેલમાાં વવતાવવા પડયાાં 
હતાાં.કારાવાસ દરવમયાન જ માંડેલાની કારાવાસ વનયમો અનસુાર કોલસાની ખાર્માાં કામ કરવુાં 
પડર્ુાં હત ુાં. 
                 સરકાર સાથે સમજૂતી થયા બાદ ૧૯૯૦ માાં નેર્લસન માંડલેાએ એક નવા દબક્ષર્ 
આહફ્કાનુાં વનમાણર્ કર્ુું અને ત્યારથી જ માંડેલા દેશભર તથા દુવનયાભરમાાં રાંગભેદની નીવતનો 
વવરોધ કરવાના પ્રવતક સમાન બની ગયા હતા. નેર્લસન માંડેલાએ મહાત્મા ગાાંધીની વવચારસરર્ીથી 
પ્રભાવવત થઈને ગાાંધીજીને પોતાના પે્રરર્ાસ્ત્રોત તરીકે સ્વીકાયાણ હતા અને તેઓ પર્ ગાાંધીજીની 
જેમ જ અહહિંસાનો માગણ અપનાવી પોતાની ક્રાાંવત તરફ આગેકચૂ કરતા હતા. ૧૯૭૯ માાં તેમને 
આંતરરાષ્ટ્રીય દુરાંદેશીબદલ જવાહરલાલ નહરુે પાહરતોવર્ષક અને ૧૯૯૦ માાં ભારત સરકાર તરફથી 
નેર્લસન માંડેલાને ભારત રત્ન પરુસ્કારોથી સન્માવનત કરવામાાં આવેલા છે. ૧૯૩૩ મા નેર્લસન માંડેલા 
અને ડી ક્લાકે અશે્વતોને એમનો અવધકાર અપાવવાના ઉત્કૃષ્ટ્ટ કાયણ બદલ નોબેલ શાાંવત પરુસ્કારથી 
સન્માવનત કરવામાાં આવ્યા. 
                  નેર્લસન માંડેલા એ ખબૂ જ પ્રભાવશાળી વ્યક્ક્તત્વ ધરાવનાર વ્યક્ક્ત હતી. 
માંડેલાનુાં વનધન ૫ હડસેમ્બર,૨૦૧૩ માાં થર્ુાં હત ુાં. નેર્લસન માંડેલાના મતૃ્ર્થુી આહફ્કામાાં એક શાલીન 
અને શાાંત વ્યક્ક્તની ખોટ બેશક બધાએ અનભુવી હતી. 
   

* * * 
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૧૯ જુલાઇ મગંલ પાડં ે
 
                 ક્રાાંવતકારી માંગલ પાાંડેનો જન્મ ૧૯ જુલાઈ ૧૮૨૭ ના 
રોજ ઉિરપ્રદેશના બબલયા ર્જજર્લલાના નાગવા ગામમાાં થયો હતો. 
પોતાની ર્જજિંદગીના ત્રર્ દાયકા પરૂ્ણ કરે તે પહલેા જ માંગલ પાાંડેન ુાં  

મતૃ્ર્ ુથર્ુાં. જો કે, આટલી ઉંમરમાાં પર્ એમરે્ એવુાં કાયણ કર્ુું કે દોઢ્સો  

વર્ષણ પછી પર્ તેનુાં નામ ઈવતહાસમાાં અમર છે. આ ર્વુક એટલે  

માંગલ પાાંડે. 
                  માંગલ પાાંડે ધાવમિક વ્યક્ક્ત હતા. હહિંદુ ધમણના રીવતહરવાજોનુાં અનસુરર્ કરતા 
હતા. વર્ષણ ૧૮૪૯ માાં ૨૨ વર્ષણની ઉંમરે માંગલ પાાંડએે ઈસ્ટ ઈક્ન્ડયા કાંપનીની ૩૪ વમ બાંગાળ નેહટવ 
ઈન્ફેન્ટટીની કાંપનીમાાં નોકરી મેળવી. માંગલ પાાંડેને ફરજ પાડવામાાં આવી કે તેમરે્ સેનામાાં નવી 
દાખલ કરવામાાં આવેલી એવનહફર્લડ રાયફલના કારતસુ મોઢ્ાથી ખોલવાનો ઈન્કાર કરી દીધો. 
કારર્કે , તેમાાં ગાય અને સવુરની ચરબી ચડાવવામાાં આવી હોવાની ચચાણ હતી.માંગલ પાાંડેએ 
બેરેક્પરુમાાં વસપાહીઓને સાંબોધન કર્ુું હત ુાં, તેમરે્ લેફ્ટન્ટ બાગની ઉપર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ 
કયો. પાાંડે ચકૂી ગયા. લેફ્ટન્ટ બાગેએ વળતો હુમલો કયો. આથી માંગલ પાાંડે તેની તલવાર લઈ 
હુમલો કયો. 
                  અંગે્રજ સાિન મેજર હવેસને જમાદારની ધરપકડનો આદેશ કયો. દરવમયાન 
માંગલ પાાંડેને અટકાવવાના હતેથુી શેખ પાલત ુનામના શખ્સે તેમને પકડી લીધા. પરાંત ુઅન્ય કોઈ 
વસપાહી માંગલ પાાંડેને પકડવા આગળ ન આવ્યા.વસપાહીઓની ધમકીને કારરે્ શેખ પાલતએુ માંગલ 
પાાંડેને છોડી દીધા. લગભગ એક અઠવાહડયા કરતા ઓછા સમયમાાં તેની સામે ખટલો માાંડવામાાં 
આવ્યો જેમાાં પાાંડેએ સ્વીકાર્ુું હત ુાં કે , તેમરે્ ભાાંગ અને અફીર્ના નશામાાં આ કામ કર્ુું હત ુાં. મ ાંગલ 
પાાંડેના કહવેા પ્રમારે્ નશાની હાલતમાાં તેમરે્ શુાં કર્ુું તે અંગે તેમને કોઈ જાર્ ન હતી. ખઠલાના 
અંતે વસપાહી માંગલ પાાંડે અને જમાદાર ઈશ્વરી પ્રસાદને ફાાંસીની સજા જાહરે કરવામાાં આવી. 
                   માંગલ પાાંડેને ૧૮ એવપ્રલે ફાાંસી આપવામાાં આવનારી હતી. પરાંત ુતેના કેટલાક 
હદવસો અગાઉ જ એટલે કે ૮ એવપ્રલ ૧૮૫૭ ના રોજ ફાાંસી આપી દેવામાાં આવી હતી. જયારે 
જામદર ઈશ્વરી પ્રસાદને ૨૧ એવપ્રલે ફાાંસી આપવામાાં આવી. માંગલ પાાંડે દેશના સન્માવનત લડવૈયા 
છે.ભારતના એક વીર પતુ્રએ આઝાદીના યજ્ઞમાાં પોતાના જીવનની આહુવત આપી દીધી. તેમના 
જીવન પરથી હફર્લમો બની છે. અનેક કથાઓમાાં નાયક તરીકે જોવા મળે છે.  

   

* * * 
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૨૦ જુલાઇ નીલ આમાસ્રોંગ 
 
               ૨૦ જુલાઈ ૧૯૬૯ નો હદવસ માનવજીવનનાાં  
ઈવતહાસમાાં ગૌરવમય હદવસ બની ગયો હતો.  

આ હદવસે એપોલો – ૧૧ અવકાશયાનનુાં નતેતૃ્વ કરી રહલેા  

નીલ આમણસ્રોંગે ચાંદ્રની ધરતી પર પ્રથમ વખત પગ  
મકૂ્યો હતો. તેમની સાથે તેમના સહયોગી એડવીન એર્લરીન  
પર્ હતા. આ બાંને ચાંદ્ર પર લગભગ ૩ કલાક રોકાયા હતાાં.નીલ આમણસ્રોંગે કહ્ુાં હત ુાં 
કે , ‘એક માનવનુાં ભલે આ એક નાનકડુાં કદમ છે, પર્ સમગ્ર માનવજાવત માટે 
વવરાટ છલાાંગ છે.’ 
                નીલ આમણસ્રોંગ અને તેમના સાથી અવકાશયાત્રીઓ એડવીન 
એર્લરીન અને માઈકલ કોબલન્સને લઈ અવકાશયાન ‘એપોલો-૧૧’ ગર્ ુ હત ુાં. અન ે
તેને ૪,૦૦,૦૦૦ હકલોમીટરની યાત્રા પરૂ્ણ કરવામાાં ૪ હદવસ લાગ્યા હતા. સમગ્ર 
વવશ્વ આ ઐવતહાવસક ક્ષર્ની આતરુતાપવૂણક રાહ જોઈ રહ્ુાં હત ુાં. ૧૬ વર્ષણની વયે નીલ 
આમણસ્રોંગને પ્લને ઉડાવવાનુાં લાઈસન્સ મળ્ર્ુાં હત ુાં.અમેહરકી નવેી તરફથી કોહરયન 
ર્દુ્ધમાાં ભાગ લીધો હતો. ર્દુ્ધ દરવમયાન તમેર્ે ર્દુ્ધવવમાનમાાં ૭૨ વાર ફ્લાઈંગ કર્ુું 
હત ુાં. 
                ૧૭ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૬ ના રોજ નીલ આમણસ્રોંગે પહલેી વાર ઉડાર્ 
ભર્ુું હત ુાં, ત્યારે તેમને કાર ચલાવતા નહોત ુાં આવડત ુાં. એ વખતે તેઓ નાસાના 
જેવમની-૮ નુાં નેતતૃ્વ કરી રહ્યા હતા. નીલ આમણસ્રોંગે ચાંદ્રની સપાટીને કોલસાની ધળૂ 
જેવી ગર્ાવી હતી. તમેનુાં સ્પેસક્રાફ્ટ જ્યાાં ઉતર્ુું હત ુાં ત્યાાં એક ફૂટ જેટલો ખાડો પડી 
ગયો હતો. ‘જાયન્ટ લીપ’ તરીકે ખ્યાવત તો નીલ આમણસ્રોંગને જ મળી અને ચાંદ્ર પર 
પ્રથમ ડગલુાં ભરનાર મનષુ્ટ્ય તરીકે ઓળખાયા.  

   

* * * 
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૨૧ જુલાઇ ઉમાિકંર જોષી 
 

                 ગજુરાતી સાહહત્યના પ્રવતભાવાન કવવ અને સાહહત્યકાર  
ઉમાશાંકર જોર્ષીનો જન્મ ૨૧ જુલાઈના રોજ ઈડર પાસેના બામર્ા  

ગામમાાં થયો હતો.તેઓનુાં પ્રાથવમક વશક્ષર્ બામર્ા ગામે અને  

માધ્યવમક વશક્ષર્ ઈડરમાાં પરૂ્ણ કર્ુું. ૧૯૨૮ માાં અમદાવાદમાાં  

ગજુરાત કૉલેજમાાંથી મેહરક કર્ુું અને ૧૯૩૬ માાં અમદાવાદમાાં બી.એ  

થયા. ૧૯૩૮ માાં એબલફસ્ટન કૉલેજમાાંથી એમ.એ પરૂ્ણ કર્ુું. 
                ઉમાશાંકર જોર્ષી ગજુરાતી સાહહત્યના જાર્ીતા કવવ, લેખક અને સાહહત્યકાર હતા તે 
ઉપરાાંત ઉિમ સિક, એકાાંકીકાર,વાતાણકાર,વનબાંધકાર,વવવેચક,સાંશોધક,અનવુાદક,સાંપાદક તેમજ 
આજીવન વશક્ષક અને સાહહત્ય પત્રકાર પર્ હતા.૧૯૪૭ માાં ‘સ ાંસ્કૃવત’ માવસક શરુ કર્ુું. ૧૯૫૩ સધુી 
સ્વવનર્કુ્ત પ્રવાસી વશક્ષક રહ્યા. ‘નખી સરોવર પર શરદપબૂર્િમા’ એ તેમનુાં પ્રથમ કાવ્ય અને 
‘વવશ્વશાાંવત’ એ તેમનો પ્રથમ કાવ્યસાંગ્રહ છે.તેઓ ગજુરાત ર્વુનવસીટીના કુલપવત પદે પર્ રહ્યા 
હતા.ઉમાશાંકર જોર્ષીના જીવન ઉપર રવવન્દ્રનાથ ટાગોર, મહાત્મા ગાાંધીજીની ભારે અસર હતી. તેઓ 
ગાાંધી ર્ગુના પ્રધાન સાહહત્યકાર હતા.  
                 ઉમાશાંકર જોર્ષીને અનેક સાહહર્જત્યક સન્માન મળ્યા છે.૧૯૩૯ માાં રર્ર્જજતરામ 
સવુર્ણચાંદ્રક, ૧૯૪૪ માાં મહીડા પાહરતોવર્ષક, ૧૯૪૭ માાં નમણદ સવુર્ણચાંદ્રક,૧૯૬૫ માાં ઉમા-સ્નેહરક્શ્મ 
પાહરતોવર્ષક ,૧૯૬૮ માાં ભારતીય જ્ઞાનપીઠ પરુસ્કાર, ૧૯૭૩ માાં સાહહત્ય અકાદમી,૧૯૭૯ માાં 
સોવવયેટ લેન્ડ પરુસ્કાર અને ૧૯૮૨ માાં કુમારન ્આશાન ્પરુસ્કારથી સન્માવનત કરવામાાં આવ્યા 
છે.વવવવધ કે્ષત્રોની પ્રવસદ્ધ રચનાઓ નીચે મજુબ છે. 
(૧) મખુ્ય કૃવત – વનશીથ (મધ્યરાવત્રનો દેવતા) 

(૨) કવવતા – વવશ્વશાાંવત,ગાંગોત્રી,વનશીથ,મહાપ્રસ્થાન,અબભજ્ઞ,તળપદી બોલી, 
               સાતપદ અને ગ્રામીર્ પહરવેશ ધરાવતા 
(૩) એકાાંકી નાટકો – સાપના ભારા, હવેલી 
(૪) વાતાણસ ાંગ્રહો -  વવસામો, શ્રાવર્ી મળેો 
(૫) સાંશોધન – પરુાર્ોમાાં ગજુરાત  

(૬) વનબાંધ સાંગ્રહ – ઉઘાડી બારી  

(૭) વવવેચન – ‘અખો’ એક અધ્યયન, કવવની શ્રદ્ધા  

(૮) અનવુાદ – શાકુાંતલ, ઉિમ રામચહરત  

(૯) બાળગીત – સો વર્ષણનો થા.   

* * * 
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૨૨ જુલાઇ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અંગીકરણ દિવસ 
 

                વતરાંગો મારી શાન છે, વતરાંગો મારુાં અબભમાન છે... વગેરે  

વાતો આપર્ાાં દેશભક્ક્તનાાં ગીતો અને સાંવાદોમાાં સાાંભળવા મળતી 
હોય છે. ૨૨ જુલાઈ ના રોજ દર વરે્ષ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ સ્વીકાર હદવસ  

તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે. ૨૨ જુલાઈ ૧૯૪૭ના રોજ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ  
વતરાંગાને ભારતીય બાંધારર્માાં સ્વીકારવામાાં આવ્યો. વતરાંગો ભારતનો  

રાષ્ટ્રીય ધ્વજ છે જે ત્રર્ રાંગોનો હોવાથી વતરાંગો કહવેામાાં આવે છે. 
                ૧૯૦૬ માાં કોલકિા ખાતે કોંગે્રસનુાં રાષ્ટ્રીય અવધવેશન મળ્ર્ુાં હત ુાં, જેની અધ્યક્ષતા 
દાદાભાઈ નવરોજીએ કરી હતી. એ વખતે અવધવેશનમાાં ર્વુનયન જેકને લહરેાવવામાાં આવ્યો હતો, 
જેને જોઈને વપિંગલી વેંકૈયા બહુ વ્યવથત થયા હતા. એ હદવસથી જ તેમરે્ ભારતીય ધ્વજની 
હડઝાઈન તૈયાર કરવામાાં વ્યસ્ત થઈ ગયા. ૧૯૧૬ માાં તેમરે્ ‘ અ નેશનલ ફ્લેગ ફોર ઈક્ન્ડયા’ 
નામનુાં પસુ્તક પ્રકાવશત કર્ુું હત ુાં, જેમાાં તેમરે્ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ માટે ૩૦ નમનૂા તૈયાર કરીને રજૂ કયાણ 
હતા.તેમના આ પસુ્તકની નોંધ મહાત્મા ગાાંધીજીએ પોતાના અખબારના તાંત્રીલેખમાાં પર્ લીધી 
હતી. કાકીનાડામાાં યોજાયેલ સાંમેલનમાાં  વપિંગલી વેંકૈયાએ ભારતનો પોતાનો ધ્વજ હોવો જોઈએ 
એવી રજૂઆત કરી હતી.  
                  મહાત્મા ગાાંધીજીને તેમનો પ્રસ્તાવ પસાંદ આવ્યો હતો અને તેમરે્ દેશનો ધ્વજ 
બનાવવાની જવાબદારી વપિંગલી વેંકૈયાને સોંપી. પાાંચેક વર્ષણના સમયગાળામાાં વપિંગલી વેંકૈયાએ 
ભારતીય ધ્વજની હડઝાઈન પર કાયણ કર્ુું હત ુાં અને ૧૯૨૧ માાં વવજયવાડામાાં યોજાયેલ રાજકીય 
સાંમેલનમાાં મધ્યમાાં ચરખો હોય એવો ધ્વજ રજૂ કયો હતો. લાલ અને લીલા રાંગના બે પટ્ટામાાં 
ચરખાનુાં બચત્ર મકૂવામાાં આવ્ર્ુાં હત ુાં. અમકુ લોકોએ આ ધ્વજમાાં સધુારાવધારા પર્ સચૂવ્યા હતા. 
આખરે કેસરી,સફેદ અને લીલા રાંગના વતરાંગાની હડઝાઈન નક્કી કરવામાાં આવી, જેમાાં ચરખાનુાં 
બચત્ર યથાવત રાખવામાાં આવ્ર્ુાં.  

                   ૧૯૩૧ માાં કરાાંચી ખાતે યોજાયેલ રાજકીય અવધવેશનમાાં સિાવાર માન્યતા 
મળી હતી. આ જ વતરાંગામાાં ચરખાની જગ્યાએ અશોકચક્રને સમાવીને ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૪૭ ના રોજ 
આઝાદ ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તરીકે સ્વીકારવામાાં આવ્યો હતો. 
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૨૩ જુલાઇ લોકમાન્દ્ય સતલક 
 

              ‘સ્વરાજ મારો જન્મવસદ્ધ હક્ક છે. હુાં તે મેળવીને  
જ જ ાંપીશ.’ ના નારા સાથે ઈન્ડીયન હોમરુલ લીગની  

સ્થપાના કરનાર શ્રી લોકમાન્ય વતલકનો જન્મ ૨૩ જુલાઈ  
૧૮૫૬ ના રોજ મહારાષ્ટ્રના રત્નાબગરીમાાં થયો હતો. પોતાનુાં  

બાળપર્નુાં માયકાાંગલુાં શરીર મજબતુ અને ખડતલ  

બનાવવાનુાં કાયણ તેમર્ે દ્રઢ્ સાંકર્લપપવૂણક હાથ ધર્ુું હત ુાં. 
શાળા સમય બાદ તઓે સાવણજવનક સેવાકાયણમાાં લાગી જતાાં. 
                પરુ્ાની ડેક્કન કૉલેજમાાંથી ૧૮૭૭ માાં સ્નાતકની પદવી મેળવી 
વતલકે પરુ્ેની એક ખાનગી શાળામાાં ગબર્તના વશક્ષક તરીકે નોકરી કરી.વતલકે 
તેમના વમત્રો ગોપાલ ગર્ેશ આગરકર અને વવષ્ટ્ણશુાસ્ત્રી બચપલરુ્કાર સાથે મળી 
ઈ.સ.૧૮૮૧ માાં ‘કેસરી’ (મરાઠીમાાં) અને ‘ધ મરાઠા (અંગે્રજીમાાં) વતણમાનપત્રો ચાલ ુ
કયાું. બાંને સામવયકોએ લોકોને પોતાના હક્ક માટે લડી લેવાની વાત કહી.વતલકે 
સરકારની વવચાર સ્વાતાંત્ર્યય પરની જોહુકમીનો પ્રખર વવરોધ કયો, ખાસ કરીન ે
બાંગાળના ભાગલા, ભારતીય સાંસ્કૃવત, લોકજીવન, વગેરે સાંદભે તેઓ સરકારની 
સખત ઝાટકર્ી કાઢ્તાાં. 
                 ૧૮૮૫ માાં ફગ્ર્ુણસન કૉલેજની સ્થાપના કરી. ર્ષડયાંત્ર દ્વારા સરકારે 
તેમને ૧૮ માસની સખત જેલસજા પર્ કરી.જેલવાસ દરવમયાન તેમને ‘ગીતારહસ્ય’ 
નામના અમરૂ્લય ગ્રાંથની રચના પાછળ ગાળ્યો. ૧૮૯૪ માાં ઘરે-ઘરે થતી ગર્શે 
પજુાને વતલકે સાવણજવનક ગર્ેશોત્સવમાાં ફેરવ્યો અને વશવ જયાંવતને પર્ તેમર્ે એક 
સામાર્જજક તહવેાર તરીકે ઉજવ્યો.  ગાાંધીજીની અસહકાર ચળવળના પ્રથમ હદવસે ૧ 
ઓગસ્ટ, ૧૯૨૦ ના હદવસે વતલકનુાં અવસાન થર્ુાં.   
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૨૪ જુલાઇ પકંજ અડવાણી 
 

          બબબલયડણસ વવશ્વવવજેતા પાંકજ અડવાર્ીનો  

જન્મ ૨૪ જુલાઈ ૧૯૮૫ ના રોજ પરૂ્ે (મહારાષ્ટ્ર)માાં  

થયો હતો. પ્રારાંબભક જીવન કુવૈતમાાં વવતાવ્યા બાદ  

ઈરાકી આક્રમર્ પછી તેઓ કાયમી ધોરર્ે બેંગ્લોરમાાં  

રહવેા આવી ગયાાં. ભારત દેશમાાં રમતનુાં બીજુ ાં નામ  

હક્રકેટ છે, પર્ પાંકજ અડવાર્ીએ બબબલયડણસ જેવી રમતમાાં સાત સાત 
વખત વવશ્વવવજેતા બનીને ભારતને અનોખુાં ગૌરવ અપાવ્ર્ુાં છે. 
          પાંકજ અડવાર્ી વવશ્વમાાં એવા ખેલાડીમાાં સ્થાન ધરાવે છે , જેઓ 
બબબલયડણસ અને સ્નકૂર બાંનેમાાં ચેક્મ્પયન બન્યા હોય. ભારત સરકારે 
૨૦૦૯ માાં તેમને પદ્મશ્રી, ૨૦૦૬ મા રાજીવ ગાાંધી ખેલરત્ન અને ૨૦૦૪ 
મા અજુ ણન એવોડણથી સન્માવનત કયાું છે.સાત વખત વર્લડણ બબબલયડણસ 
ચેક્મ્પયન, બે વખત એવશયન ગેમમાાં ગોર્લડમેડલ, એક વખત ઓસ્રેબલયન 
ઓપન બબબલયડણસ ચેક્મ્પયન, પાાંચ વખત એવશયન બબબલયડણસ ચેક્મ્પયન 
અને ૨૩ વખત નેશનલ ટાઈટર્લસ અલગ અલગ સ્તરે જીત્યા છે. 
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૨૫ જુલાઇ પ્રસતભા પાદટલ 
 

            ભારતના ૧૨માાં અને પ્રથમ મહહલા  

રાષ્ટ્રપવત પ્રવતભા દેવીવસિંહ પાહટલે ૨૫ જુલાઈ  

૨૦૦૭ના રોજ ડૉ. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામના  

અનગુામી બની ભારતના રાષ્ટ્રપવત તરીકેના  

શપથ લીધા હતા. પ્રવતભા પાહટલનો જન્મ  

૧૯ હડસેમ્બર ૧૯૩૪ ના રોજ મહારાષ્ટ્રના નડગાાંવમાાં થયો હતો.તેમર્ે 
નવી હદર્લહીની સ્પ્રીંગડેર્લસ ખાતે અભ્યાસ કયો હતો. ઇક્ન્ડયન ઇન્સ્ટીટર્ટુ 
ઓફ સાયન્સ, બેંગ્લોરથી એમ.એસ.સી. ની પદવી મેળવી હતી અન ે
ગવન્મેન્ટ લો કોલેજ (મુાંબઈ) ખાતેથી કાયદાની ડીગ્રી હાાંસલ કરી હતી. 
               પ્રવતભા પાહટલે ૧૯૬૨ માાં ૨૭ વર્ષણની વયે રાજકીય 
કારકીદીનો પ્રારાંભ કયો.૧૯૮૩ માાં રાજ્યસભામાાં વનર્કુ્ત થયા અને વર્ષણ 
૨૦૦૪ માાં ૧૦ મી લોકસભામાાં પોતાની અવવધ પરૂ્ણ કયાણના આઠ વર્ષણ 
બાદ પ્રવતભા પાહટલને પ્રથમ મહહલા રાજસ્થાનના ગવનણર બનવાનુાં 
આમાંત્રર્ આપવામાાં આવ્ર્ુાં.૧૯ જુલાઈ ૨૦૦૭ ન રોજ ૩૦ હજાર મતોથી 
રાષ્ટ્રપવતની ચ ૂાંટર્ી જીતી ગયા. તેમર્ે ૨૫ જુલાઈ, ૨૦૦૭ ના રોજ 
ભારતના પ્રથમ મહહલા રાષ્ટ્રપવત તરીકેનુાં પદ સાંભાળ્ર્ુાં હત ુાં. 
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૨૬ જુલાઇ કારગીલ સવજય દિવસ 
 

           િેિભરમા ંઆજે કારગીલ  સવજય દિવસની  
ઉજવણી કરવામા ંઆવી રહી છે. આજના દિવસે જ વષા  
૧૯૯૯મા ંભારતીય સેનાએ પાદકસ્ તાનને કારગીલ  
યદુ્ધમા ંહાર આપી હોવાની જાહરેાત કરવામા ંઆવી  
હતી. આજે યદુ્ધની પણુાાહસુતની જાહરેાત કરાઇ હતી.  
િેિભરમા ં િેિભસક્ તના સવસવધ કાયાક્રમો આયોજજત કરવામા ંઆવ્ યા હતા અને 
િહીિ જવાનોને યાિ કરવામા ંઆવ્ યા હતા.  
            અતે્ર ઉલ્લેખનીય છે કે વષા ૧૯૮૯મા ંજમ્ મ ુકાશ્ મીરમા ંત્રાસવાિની 
િરૂઆત થઇ હતી.વષા ૧૯૯૯મા ંપાદકસ્ તાની સેનાએ ત્રાસવાિીઓની મિિથી 
કાશ્ મીરના સરહિી સવસ્ તાર પર કબજો જમાવી લીધો હતો. અહીંથી પાદકસ્ તાની 
સૈસનકોને હાકંી કાઢવા કારગીલ યદુ્ધ થયુ ંહત.ુવષા ૧૯૯૯મા ંકારગીલમા ંલડાઇ 
એ વખતે િરૂ થઇ જ્ યારે પાદકસ્ તાની સેનાએ ત્રાસવાિીઓને ટેકો આપવાવી 
િરૂઆત કરી હતી. કારગીલ સરહિ પર ધસુણખોરીની િરૂઆત બીજી મે 
૧૯૯૯ના દિવસે િરૂ થઇ હતી. કારગીલની લડાઇ આિરે ત્રણ મદહના સધુી 
ચાલી હતી. કારગીલના સરહિ પરના યદુ્ધમા ં સેંકડો ભારતીય જવાન િહીિ 
થયા હતા. ફેબ્રઆુરી ૧૯૯૯મા ંતત્ કાલીન વડાપ્રધાન અટલ જ્ઞબહારી વાજપેયીએ 
પાદકસ્ તાનની ઐસતહાસસક યાત્રા કરી હતી. પરંત ુ તેના થોડાક મદહના બાિ જ 
બનેં  િેિો વચ્ ચે કારગીલ યદુ્ધની િરૂઆત થઇ ગઇ હતી. 
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૨૭ જુલાઇ ડૉ. અબ્દુલ કલામ 
 

                     ૨૭ જુલાઈ, ૨૦૧૫ના હદવસે ભારતે એક મહાન  
માર્સની ખોટ એકસામટી અનભુવી. વમસાઇલ મેન,  

ભારતરત્ન, જન સામાન્યના રાષ્ટ્રપવત, પદ્મભરૂ્ષર્,  

આવાાં અનેક નામ અને સન્માનના ઓનર એવા  
અબ્દુલ કલામને ભારતે ગમુાવ્યાનો રાંજ ભારતને કાયમ  
રહશે,ે કારર્ કે ડો. કલામ ખરેખર ભારત માટે એક રત્ન સમાન જ હતા. 
                ૧૫ ઓક્ટોબર, ૧૯૩૧એ ધનરુ્ષકોડી ગામમાાં ડો. કલામનો જન્મ એક 
મધ્યમવગીય મકુ્સ્લમ પહરવારમાાં થયો હતો. ડો. કલામે તેમના નાનપર્ના 
હદવસોમાાં પૈસાની તાંગીનો ખબૂ સામનો કરવો પડયો હતો,કારર્ કે એકસાથે એક જ 
ઘરમાાં ત્રર્ પહરવાર સાથે રહતેા હતા અન ેઅબ્દુલ કલામના વપતા માછીમારોને હોડી 
ભાડે આપીને પોતાના ઘરનુાં ગજુરાન ચલાવતા હતા. ડો. કલામના વપતા જોકે બહ ુ
ભર્ેલા નહોતા,પરાંત ુ મહનેત ુ અને ધગશવાળા હોવાથી નાનપર્થી જ કલામના 
જીવન ઉપર પોતાના વપતાની મહનેતનો પ્રભાવ પહલેથેી જ રહ્યો હતો. ડો. અબ્દુલ 
કલામે પોતાના ભર્તરને આગળ વધારવા અને ચાલ ુરાખવા છાપાાં વેચવાનુાં કામ 
કરીને પૈસા ભેગા કયાણ હતા.                    
                  ડો. કલામે જ્યારે ભૌવતક વવજ્ઞાાનનો અભ્યાસ કયોેે ત્યારે તેમન ે
ખ્યાલ આવ્યો કે તેમની માંર્જજલ હજી ઘર્ી દૂર છે. પોતાની માંર્જજલ મેળવવા માટે ડો. 
કલામે એરો સ્પસે ઇજનેરીનો અભ્યાસ મદ્રાસ ખાતેથી કયો અને ત્યારથી ભારતનો 
એક નવો સયૂોદય થયો. પોતાના કાયણકાળના પ્રારાંબભક હદવસોમાાં ડો. અબ્દુલ કલામ ે
હાવરક્રાફ્ટ યોજના ઉપર કામ કરવા માટે ભારતીય રક્ષા અનસુાંધાન તથા વવકાસ 
અનસુાંધાનમાાં કામ કર્ુું હત ુાં. ત્યારબાદ તઓે ૧૯૬૨માાં ભારતીય અંતરીક્ષ અનસુાંધાન 
સાંગઠનમાાં જોડાયા અને ત્યાાં તેઓએ સફળતાપવૂણક કેટલાાંય ઉપગ્રહોના પ્રક્ષેપર્માાં 
પોતાની મહત્ત્વની ભવૂમકા ભજવી હતી. 
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                 ડો. કલામે ઉપગ્રહ પ્રક્ષપેર્ યાન એસએલવી ૩માાં પોતાની મખુ્ય 
ભવૂમકા ભજવી, જેમાાં ૧૯૮૦માાં રોહહર્ી ઉપગ્રહ અવકાશમાાં સફળતાપવૂણક તરતો 
મકૂ્યો હતો.વધમુાાં ડો. કલામના હહસ્સે અક્ગ્ન વમસાઇલ અને પ ૃ્ વી વમસાઇલનુાં 
સફળતાપવૂણક પરીક્ષર્ કરવાનુાં પર્ ઘણુાં ખરુાં મહત્ત્વ જાય છે. 
વળી, ૧૮ જુલાઈ, ૨૦૦૨માાં ડો. કલામન ે ૯૦ ટકા મતો દ્વારા ભારતના રાષ્ટ્રપવત 
ઘોવર્ષત કયાણ હતા. જેનો કાયણકાળ ૨૫ જુલાઈ, ૨૦૦૭ સધુી હતો.ડો. કલામ પોતાના 
અંગત જીવનમાાં ખબૂ અનશુાસનવપ્રય વ્યક્ક્ત હતા. તેઓએ પોતાના એક ઇન્ટરવ્ર્ ૂ
દરવમયાન જર્ાવ્ર્ુાં હત ુાં કે પહલેાાંના જમાનામાાં અને હજી અત્યારે પર્ ઘર્ાાં લોકો 
એવુાં  માનતા હોય છે કે વવજ્ઞાન  માર્સને ધમણથી દૂર લઈ જાય છે, પરાંત ુહુાં માનુાં છાં 
કે વવજ્ઞાન  માર્સને સાચો ધમણ શીખવે છે અને મારા માટે મારુાં કાયણ એ જ મારો ધમણ 
અને કાયણ એ જ મારુાં વવજ્ઞાાન. ડો. અબ્દુલ કલામે પોતાના જીવન ઉપરથી 'વવિંગ્સ 
ઓફ ફાયર' કરીને એક પસુ્તક લખ્ર્ુાં છે, જે આજે પર્ ર્વુાનો માટે પ્રેરર્ારૂપ છે 
અને આવનારા દરેક વર્ષો સધુી રહશેે. 
                   ડો. અબ્દુલ કલામ એ સાચા અથણમાાં ભારત માટે એક રત્ન સમાન 
તથા ગૌરવ સમાન હતા.તેમને અઢ્ળક પરુસ્કારોથી પરુસ્કૃત કયાણ 
છે.જેમકે, ભારતરત્ન, પદ્મભરૂ્ષર્, પદ્મવવભરૂ્ષર્, રામાનજુ પરુસ્કાર,ડોક્ટર ઓફ 
સાયન્સ, ડોક્ટર ઓફ ઇજનેરી, હકિંગ્સ ચાર્લસણર મેડલ, વીર સાવરકર એવોડણ, ઇક્ન્દરા 
ગાાંધી એવોડણ વગેરે અનેક એવોડણથી સન્માવનત કયાણ છે. 
 
 
 

* * * 
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૨૮ જુલાઇ વલ્ડા દહપેટાઈટીસ ડે 
 

            હહપેટાઈટીસ(કમળા) અંગે લોકોમાાં જાગવૃત  

આવે તે માટે સમગ્ર વવશ્વમાાં ૨૮ મી જુલાઈએ  

‘હહપેટાઈટીસ ડે’ ની ઉજવર્ી કરાય છે.સામાન્ય  

લોકોમાાં હહપેટાઈટીસ એટલે કમળો તેમાાંથી કમળી  

થતાાં મોત થવાની મોટાભાગના લોકો સામાન્ય  

જાર્કારી ધરાવે છે. હહપેટાઈટીસથી દર વર્ષે લગભગ ૧૪ લાખ લોકોનુાં 
મતૃ્ર્ ુથાય છે. 
             વર્લડણ હહપેટાઈટીસ ડે વર્ષણ ૨૦૧૦ થી ઉજવવામાાં આવે છે. 
હહપેટાઈટીસ વવશ્વ સ્વાસ્્ય સાંગઠન દ્વારા નક્કી કરાયેલ ૮ વૈવશ્વક 
સાવણજવનક સ્વાસ્્ય અબભયાનો પૈકીનુાં એક છે. મે ૨૦૧૦ માાં વવશ્વ સ્વાસ્્ય 
સાંગઠને આ ઠરાવ પસાર કરી આ હદવસ ઉજવવાની જાહરેાત કરી. 
વાયરલ હહપેટાઈટીસ પ્રત્યે જાગતૃતા લાવવા માટે સૌ પ્રથમ વર્લડણ 
હહપેટાઈટીસ એલાયન્સે ૨૦૦૮ માાં અબભયાન શરુ કર્ુું કર્ુું હત ુાં. ૨૮ 
જુલાઈએ પ્રોફેસર બારુક બ્લમબગણનો જન્મહદન છે. તેમર્ે હહપેટાઈટીસ બી 
વાયરસની શોધ કરી અને તેમને ૧૯૭૬ માાં નોબેલ પરુસ્કારથી સન્માવનત 
કરવામાાં આવ્યા છે.  
             હહપેટાઈટીસ ગ્રીક શબ્દ ‘હપેર’ અને ‘આઈટીસ’ થી બનેલ છે. 
‘હપેર’ નો અથણ ‘યકૃત’ અને ‘આઈટીસ’ નો અથણ સજૂન. હહપેટાઈટીસના 
પાાંચ પ્રકાર છે : A,B,C,D,E. 
 
 

* * * 
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૨૯ જુલાઇ જે.આર.ડી.તાતા 
 

                તાતા ઉદ્યોગ અને કુશળ વવમાનચાલક  

જે.આર.ડી. તાતાનો જન્મ ૨૯ જુલાઈ ૧૯૦૪ ના  

રોજ પેહરસમાાં થયો હતો.જે.આર.ડી.તાતાનુાં પરુૂાં  

નામ જેહાાંગીર રતનજી દાદાભાઈ છે. તેમર્ે ભારત, 
ફ્ાાંસ અને જાપાનમાાં વશક્ષર્ મેળવ્ર્ુાં.માત્ર ૩૪ વર્ષણની  

વયે તાતા સન્સમાાં ચેરમેન બન્યાાં. પ્રત્યેક બાબતોની ઊંડી સઝુ-સમજ 
અને હાથ પર લીધેલા કાયો પરુતી કાળજીથી પરૂ્ણ કરવાની ઈચ્છાને 
કારર્ે તેમર્ે વવશાલ ઉદ્યોગનુાં સફળ સાંચાલન કર્ુું.તેમના સમયમાાં તાતા 
સમહૂની કાંપનીઓની સાંખ્યા ૧૫ થી વધી ૧૦૦ થઈ ગઈ હતી. 
             જે.આર.ડી.તાતા ભારતમાાં પ્રથમ પાયલટ લાયસન્સ મેળવ્ર્ુાં 
હત ુાં.૧૦ ફેબ્રઆુરી ૧૯૨૯ એ જે.આર.ડી.તાતાને પાયલટનુાં લાયસન્સ 
આપવામાાં આવ્ર્ુાં.૧૯૩૨ મા ભારતમાાં પહલેી વવમાની તરીકે પર્ તેમર્ે 
નામના મેળવી હતી જે તાતા એયરલાઈન તરીકે શરુ કરવામાાં આવી 
હતી. ૧૯૪૬ માાં આ એયરલાઈનનુાં એયરઈન્ડીયા તરીકે ભારતની રાષ્ટ્રીય 
વવમાની સેવા બની.દેશમાાં હવાઈ ટપાલ શરુ કરવાનો શ્રેય પર્  તાતાને 
જાય છે.ઉધોગપવત તરીકે તેમનુાં વવશ્વભરમાાંથી બહમુાન કરવામાાં આવ્ર્ુાં 
હત ુાં.૧૯૫૪ માાં ફ્ાાંસની સરકારે ‘લીર્જજયો ઓફ ઓનર’ અને ૧૯૫૭ માાં 
ભારત સરકારે ‘પદ્મ વવભરૂ્ષર્, ૧૯૯૨ માાં ‘ભારત રત્ન’ થી નવાજ્યા 
હતા.૨૯ વર્ષણની વયે ૨૯ નવેમ્બર ૧૯૯૩ ના રોજ જે.આર.ડી.તાતાનુાં 
વનધન થર્ુાં.  

* * * 
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૩૦ જુલાઇ હનેરી ફોડા 
 

           ફોડણ મોટરના માબલક હનેરી વવબલયમ ફોડણનો જન્મ  

૩૦ જુલાઈ ૧૮૬૩ ના રોજ અમેહરકામાાં થયો હતો.  

ખેડતૂ વપતાના પતુ્ર હનેરીએ લખતા વાાંચતા આવડે એટલુાં  
જ અક્ષરજ્ઞાન લીધુાં હત ુાં તેઓ વપતા સાથે ખતેી કામમાાં  

લાગી ગયા હતા. નાનપર્થી જ હનેરીને ફોડણને યાંત્રો અને  

વવજ્ઞાનમાાં રસ પડતો. તે સમયમાાં વીજળી વરાળ યાંત્રો  

વગેરે વજૈ્ઞાવનક સાધનોનો આરાંભ હતો.હનેરી રેકટર ચલાવતા – ખોલતા દુરસ્ત 
કરતાાં. તમેની કુશળતા વવસ્તરતી ચાલી અને મહત્વકાાંક્ષા પર્ વધવા લાગી. 
            એક માસ માટે હનેરીની વનમણુાંક અજમાયશી ઈજનેર તરીકે વનમણુાંક 
થઈ.હનેરીના ભાગ્યોદયનુાં જાર્ે પહલે ુાં હકરર્ ફૂટ્ુાં. એક માસમાાં એક ક્ષર્ માટે કોઈ 
એન્જીન બાંધ ન રહ્ુાં.કાંપનીના મેનેજરે હનેરીને કાયમી ધોરર્ે વનમણુાંક આપી.અટકેલા 
એન્જીનને પનુુઃ ધબકત ુાં કરવાની કળા એ હનેરીને જુજ સમયમાાં જાર્ીતા કરી 
દીધા.કલાકના ૧૪૦ હક.મી. ઝડપે કાર ચલાવી વવક્રમ સ્થાપ્યો. ડરેોઈટમાાં હનેરી ફોડે 
ફોડણ મોટર કાંપની ઉભી કરી તે સાથે જ ફ્ાાંસ, ઈટલી અને ઈંગ્લેન્ડમાાં મોટર કાંપનીઓ 
ઉભી થઈ.પોતાના કામદારો પ્રત્યે તેઓ ખબૂ લાગર્ી રાખતા અને દરેકને યોગ્ય 
વળતર મળે તે કામ તેમર્ે કર્ુું. 
                જગતના વવશાળ વગણ માટે વવમાન, વાયરલેસ કે અન્ય શોધો કરતા 
મોટરની શોધ સખુદાયી સાબબત થઈ તેમર્ે અનેક શહરેો અન ેગામડાને સાાંકળ્યા, 
દવાખાના અને દદીઓને એક કયાું. આંતહરક વહવેારની અડચર્ો દૂર કરી.અનકે 
પડકારો ઉઠયા અન ે શમ્યા. વધારેમાાં વધારે સસ્તી અને વધમુાાં વધ ુ સલામત 
મોટરકાર મકુવાનો હનેરી ફોડણનો મળૂભતૂ વસદ્ધાાંત હતો. ૭ એવપ્રલ, ૧૯૪૭ ના રોજ 
હનેરી ફોડણન ુાં અવસાન થર્ુાં.   

 
* * * 
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૩૧ જુલાઇ મનુિી પે્રમચિંજી 
 

             હહન્દી ભાર્ષાના નવલકથાકાર લખેક મનુશી  

પ્રેમચાંદનો જન્મ ૩૧ જુલાઈ ૧૮૮૦ના રોજ ઉિરપ્રદેશના  

લમહી ગામમાાં થયો હતો.અલાહાબાદમાાં ગે્રજ્ર્એુશન 

પરૂ્ણ કર્ુું.પ્રેમચાંદને જીવનભર પૈસાની ખેંચ રહી. 
પ્રેમચાંદજી પોતાના જીવનનાાં સાંઘર્ષો અને ઘટનાઓ  

પરથી જ તેઓ તેમની કૃવતઓ સિતા હતા. જેમ કે ‘ગોદાન’ નો  ‘હારી’ કે જેન ે
હાંમેશા વનષ્ટ્ફળતા મળે છે, એવી જ રીત ે પ્રેમચાંદજીન ે તેમના જીવનકાળ 
દરમ્યાન અનેક વનષ્ટ્ફળતાઓ જોઈ છે. 
              ગાાંધી વવચારથી પ્રભાવવત થઈ ખાદી પ્રચારને સમય આપ્યો. 
ગામડાાંઓમાાં ઘરેઘરે રેંહટયો પહોંચાડવાનુાં આંદોલન કર્ુું. વર્ષણ ૧૯૩૧ મા 
‘ગબન’, ૧૬ એવપ્રલ ૧૯૩૧ એ પ્રેમચાંદની એક અને મહાન રચના કમણભમૂી 
શરુ કરી. જે ઓગસ્ટ ૧૯૩૨ મા પ્રકાવશત થઈ. આ ઉપરાાંત ‘ગોદાન’, 
‘હીરામોતી’, ‘શતરાંજ કે બખલાડી’ જેવી કૃવતઓ પર આધાહરત સફળ હફર્લમો પર્ 
બની. ‘મયાણદા’ અન ે ‘હાંસ જાગરર્’ વગેરે પવત્રકાઓમાાં પર્ વનયવમત લખતા 
રહ્યા હતા. તેમના દરેક સિનમાાં માનવી, રાજનીવત, દબલત વગણ અને લાગર્ી 
પ્રમખુ ભાગ ભજવતી હતી.પ્રેમચાંદજીએ વવબભન્ન સામાર્જજક સમસ્યાઓન ેસ્પશણતી 
વાતાણઓ અને નવલકથાઓની રચના કરીન ે હહન્દી સાહહત્યને સમદૃ્ધ કર્ુું 
છે.પ્રેમચાંદે ૧૫ નવલકથા, ૩૦૦ થી વધ ુવાતાણ, ૩ નાટક, ૭ બાળપસુ્તકો ,૧૦ 
અનવુાદ અને ચહરત્રો જેવા વવવવધ સાહહત્યનુાં સિન કરીને હહન્દી સાહહત્યન ે
સમદૃ્ધ કર્ુું. ૮ ઓક્ટોબર ૧૯૩૬ ના રોજ પ્રેમચાંદે અંવતમ શ્વાસ મકૂ્યા.  
 

* * * 
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૧થી ૭ જુલાઇ વન મહોત્સવ સપ્તાહ 

 

       ઉજાણ સ્ત્રોતોનો ઉપલબ્ધ  પરુવઠો અને વધતી માાંગને  
કારર્ે આજે દેશમાાં ઉભી થયેલી ઉજાણની કટોકટી જોતા  
પ.ૂ ગાાંધીજી નુાં વાક્ય યાદ આવે છે:   
‘‘earth provides enough to satisfy every man’s need, 

           but not for every man’s greed. . ’’ 

સમગ્રપ ૃ્ વી પર કુદરતે જરૂહરયાત મજુબ સવુ્યવક્સ્થત  
સચુારુ આયોજન કરી સુાંદર અને સમતોલ પયાણવરર્ આપ્ર્ુાં છે પર્ માનવીની 
વધતી જતી સ્વાથણવવૃિ અને લોભને કારર્ ેતેમાાં અસમતોલન થર્ુાં છે.  અમયાણહદત 
વધતી જતી વસ્તીન ેમાટે વસવાટ અને ખોરાકમાટે ખેતી કરવા, ઉદ્યોગો સ્થાપવા 
વનોનો નાશ કરતો માનવી એ જાર્તો નથી કે આ હદે વનો અને વકૃ્ષોનો નાશ કરીશુાં 
તો ભવવષ્ટ્યમાાં આપર્ા જ ભવવષ્ટ્ય માટે પ્રશ્નાથણ ઉભો થવાનો છે. !  
                ભારત સ્વતાંત્ર થર્ુાં પછી ઈ. સ. ૧૯૪૯માાં કેન્દ્ર સરકારના ખતેી અન ે
વન વવભાગના માંત્રી,  ગજુરાતના પનોતા પતુ્ર તથા વકૃ્ષપ્રેમી શ્રી કનૈયાલાલ મનુ્શીએ 
વકૃ્ષો વાવવા અને જતન કરવાનો વનમહોત્સવનો કાયણક્રમ આપ્યો ત્યારથી દર વર્ષ ે
જુલાઈનુાં પ્રથમ સપ્તાહ વનમહોત્સવ સપ્તાહ તરીકે ઉજવાયછે. 
                 પરુાર્ોમાાં અનેક મહાપરુુર્ષો અને તેમની વસદ્ધદ્ધઓ વકૃ્ષો સાથ ે
જોડાયેલી છે. તો શ્રીમદ ભગવદ ગીતામાાં  ખદુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ટ્ર્ કહ ેછે કે વકૃ્ષોમાાં હુ ાં 
પીપળો છાં.  યમનુાહકનારે કદમ્બના ડાળે બેસી વાાંસ ના વકૃ્ષની વાાંસળી વગાડી 
કાન્હાએ રાધા, ગોપ-ગોપીઓ  અને આખા ગોકુલ ગામને કેવુાં ઘેલુાં કર્ુું હત ુાં! તો 
જૈનોના ૨૪મા તીથુંકર ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ પયાણવરર્ીય સમતલુા જાળવવા 
અને જ ાંગલના વસાહતીઓને પરુત ુાં રક્ષર્ આપવા જ અહહિંસાનો વસદ્ધાાંત આપ્યો હતો. 
ભગવાન બદેુ્ધ વકૃ્ષ નીચે તાપ કરીને જ મોક્ષનો માગણ મેળવ્યો હતો. . તો અનાંતની 
શોધમાાં નીકળેલા નીલકાંઠવરર્ીએ  જ ાંગલોમાાં ભટકીને જ મહાજ્ઞાન મેળવી સમાજનુાં 
હહત કર્ુું છે. .  
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જે વકૃ્ષોનુાં ઓછાં  મહત્વ આકે છે ?? તો મહવર્ષિ વાર્લમીહકએ તો પ્રખ્યાત ગ્રાંથ 
રામાયર્માાં આખો એક અરણ્યખાંડ રચ્યો જેમાાં ખદુ ભગવાન શ્રીરામ ૧૪ વર્ષણ વનમાાં 
રહ્યા. ર્દુ્ધ વખતે બભેાન થયલેા લક્ષ્મર્ માટે હનમુાનજી સાંજીવની વનસ્પવત દ્વારા 
તેમને ફરી ઉભા કરે છે તે વનો નુાં ઔર્ષવધ તરીકેનુાં મરુ્લય પરુાર્કાળથી છે એમ 
બતાવી ‘છોડમાાં રર્છોડ’ ઉક્ક્ત સાથણક કરે છે. 
આવા પરોપકારી સાંત સમાન અને કુદરતની અમરુ્લય સાંપવત એવા વકૃ્ષનુાં મહત્વ 
સમજીએ અને સમજાવીએ.  
            વન વગર જીવન શક્ય નથી એથી તેનુાં જતન કરવુાં અને સાંવધણન કરવુાં 
એ દરેક નાગહરકની અમરુ્લય ફરજ છે. દર વર્ષે રાજ્યના વનવવભાગ દ્વારા આ સપ્તાહ 

દરમ્યાન સાંસ્થાઓ અને વ્યક્ક્તઓન ેવવના મરુ્લયે રોપવવતરર્ તથા વકૃ્ષારોપર્ જેવી 
પરવવૃતઓ હાથ ધરવામાાં આવે છે જે સરાહનીય તો છે જ. પર્, તે ઉપયોગી અને 
ફળદાયી ત્યારે જ બન ેજયારે તેને એટલા જ હોશપવૂણક અને સાંભાળપવૂણક ઉછેરી મોટા 
કરવામાાં આવે. કેમકે એ હદવસ પરૂતા દેખીતી રીતે સફળ થયેલા આવા કાયણક્રમો એ 

વાવેલા રોપ કે છોડની પાછળથી કરવાની જાળવર્ીની  ઉદાસીનતા સરવાળે લાાંબા 
ગાળે વનષ્ટ્ફળતાની સાક્ષી પરેૂ છે.   
            આમ,  વકૃ્ષોની ઉપયોબગતાને યાદ રાખી વકૃ્ષો વાવવા, ઉછેરવા, જતન 
કરવાના અને પ ૃ્ વીનુાં- કુદરતનુાં ઋર્ ચકૂવવાના અમરુ્લય અવસરમાાં ‘એક બાળ એક 
વકૃ્ષ’ અપનાવી વનોના વધારાના ઉત્સવમાાં સહભાગી થઈ   સ્વભવવષ્ટ્ય ઉજ્જવળ 
બનાવવા કહટબદ્ધ થઈએ. . . 
 

* * * 
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પ્રવતૃ્તિ મચં 
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અંકોની મગજમારી 

પ્રવતૃ્તિ મચં 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 અહી  સ્ટારમાાં દસ વર્ તળુ આપવામાાં આવલે છે.  

 વર્તળુમાાં ૧ થી ૧૦ અંક લખવાના છે.  
 અંક એવી રીતે લખવાના છે કે જે વર્ તળુમાાં અંક લખો તે અંકના આગળ-

પાછળનાાં અંક આજત બાજતનાાં વર્ તળુમાાં આવવા જોઇએ નહી.  
 ( ૫ લખીએ તો આજત બાજતમાાં ૪ અને ૬ ન આવવા જોઇએ) 
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Book mark 
 

પ્રવતૃ્તિ મચં 
 
 

 

                             પ્રજ્ઞા વગુના ધોરણ – ૧ થી ૪ ના બાળકો અને એમાાં પણ 

ખાસ કરીને ધોરણ – ૧ ના બાળકો શાળામાાં પ્રવશે મેળવ ેછે ત્યારે વાાંચન, લેખન અને 

ગણનમાાં રસ દાખવ ેએ હરે્ તથી વવવવધ પ્રવવૃિઓ કરાવવામાાં આવ ેછે. બાળકોને અભ્યાસના 

વવષયોમાાં ઝડપથી છેલ્લે કરેલ લેખનકાયુ પેજ શોધવતાં ન પડે એ માટે બતકમાકુ બાળકને 

ખબૂ જ ઉપયોગી થાય છે. 

 ઉપયોગગતા અને ફાયદા :  

 બતકમાકુની મદદથી બાળકોને ઝડપથી આવલે નવા લેખનકાયુ પેજ પર જઈ શકે છે. 

 વવવવધ રાંગના, આકષુક કાર્ૂુન હોવાથી બાળકોને તેમના  અલગ-અલગ પતસ્તકોના 

અલગ-અલગ બતક્માકુથી ખબૂ મજા પડે છે. 

 બતક્માકુથી ધોરણ – ૧ થી પ્રવશે મેળવતાાં બાળકને નાનપણથી જ પોતાના 

અભ્યાસમાાં વાચન,લેખન કાયુ પ્રત્યે રસ રતગચ રહ ેછે.બતકમાકુ પરથી બાળકને હવ ે

પછીનતાં લેખનકાયુ ક્ાાંથી શરૂ કરવાનતાં છે એ પતસ્તકના પેજ ફેરવ્યા વવના જ તે પેજ 

પર ઝડપથી પહોંચી જાય છે અને સમયનો બચાવ થાય છે.  

 પતસ્તકોની જાળવણી પ્રત્યે સજાગ રહ ેછે. 
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 Steps for making book mark 
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૦૫   

અભ્યાસક્રમ નોંધ 
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: જુલાઇ                                                        ધોરણ : ૫ 

 

યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂણ ન થયેલ 

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૩ મહનેતનો રોટલો    

૪ સુદંર સુદંર    

  મારંુ ઘર     

  પત્રલેખન    

  શ્રતુલેખન    

 

વિષય : હિન્દી 
३ नन्हा मुन्ना राही ह ूं ( कविता )    

४ सोच अपनी-अपनी     

  पुनरािततन १    

५ चचडियाघर की सैर    

 

વિષય : ENGLISH 

  Little Steps: Seven, Eight, Nine    

  Little Steps: Ten, Eleven, Twelve    

  
Little Steps: Thirteen, Fouteen, 
Fifteen 

   

 

વિષય : ગણિત 

૨ સરવાળા- બાદબાકી    

૩ ગણુાકાર- ભાગાકાર    

 

વિષય : સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૩ બીજની નવકાસયાત્રા    

૪ મારો જજલ્લો    
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યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂણ ન થયેલ 

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૨ હહિંદમાતાને સબંોધન    

૩ દ્વિદલ    

૪ રનવિકંર મહારાજ    

  નદીહકનારાનુ ંસાજંનુ ંદશ્ય    

  વાતાણલેખન    

 
વિષય : હિન્દી 

३ समझदार नन्ही ( कहानी )    

४ चिनती ५१ से १००    

  कहानी – लेखन    

  राष्ट्रीय एकता    

  अनुिाद    

 
વિષય : ENGLISH 

2 Two : Mo-Chho    

  My Village OR My City    

  My Daily Life    

 
વિષય : ગણિત 

૨ પહરનમનત અને ક્ષેત્રફળ    

૩ ટકા    

 

અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: જુલાઇ                                                        ધોરણ : ૬ 
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વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૩ એનસડ, બેઇઝ અને ક્ષાર    

૪ બીજ    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૨ ચાલો, નકિો સમજીએ    

૩ નાગહરક્તા    

૪ માનવ જીવનની િરૂઆત    

 

વિષય : સસં્કૃત 

२ आकाशः पततत !    

३ लेखनम ्    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: જુલાઇ                                                    ધોરણ : ૭ 
 

યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂણ ન થયલે 

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૩ પરીક્ષા    

૪ બે ખાનાનો પહરગ્રહ    

૫ રાનમા ં    

  પનુરાવતણન- ૧    

 
વિષય : હિન્દી 

३ कुत ेकी िफादारी    

४ कथनी और करनी    

  कहानी-लेखन    

 
વિષય : ENGLISH 

2 
How Many did you…..  
?    

  In a park    

  My favourite Bird    

 
વિષય : ગણિત 

૨ પણૂાાંક સખં્યા    

૩ વગણ અને વગણમળુ    
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વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૩ વનસ્પનતના અંગો    

૪ પાણીના ગણુધમો    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૨ પથૃ્વી ફરે છે.    

૩ સરકાર    

 

વિષય : સસં્કૃત 

२ मेघो िर्ततत    

३ कोिरुक् ?    

४ हास्ययोि    
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: જુલાઇ                                                     ધોરણ : ૮ 
 

યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ પણૂણ ન થયેલ 
અભ્યાસ 

નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૩ જુમો ભભસ્તી ( બોધકથા)    

૪ તને ઓળખુ ંછુ, મા ( ઊનમિગીત )    

૫ એક મલુાકાત    

  વાતાણ લેખન    

  નવધાનસભા- ગહૃની 
મલુાકાતે 

   

  શ્રતુલેખન    

 
વિષય : હિન્દી 

३  अूंतररक्ष परी सुतनता विललयम्स     

४  उठो, धरा के अमर सप तो     

५  सिाल बालमन के, जिाब िॉ. 
कलाम के     

  मेरे सपनों का भारत     

  मेरा विय िैज्ञातनक     

 
વિષય : ENGLISH 

2 LMBB : Learn More, Be Brighter    

  My Best Friend    

  The Rainy Season    
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વિષય : ગણિત 

૨ સમંેય સખં્યાઓ    

૩ સમંેય ઘાતાકં    

 
વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૩ આધનુનક ખેતી    

૪ સકૂ્ષ્મ જીવો    

૫ ચેતાતતં્ર અને અંત:સ્ત્રાવીતતં્ર    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૨ આપણી  આસપાસ શુ ં?    

૩ ભારતનુ ંબધંારણ     

૪ વપેારી િાસકો કેવી રીતે બન્યા ?    

 

વિષય : સસં્કૃત 

३  आत्मश्रद्धायाः िभािः     

४  एहह, सुधीर !    
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૦૬   

મલૂ્યાંકન વિશેષ 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  20                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 3 એવિડ, બેઈઝ અને ક્ષાર 

01. તટસ્ર્થીકરણની પ્રક્રિયામાું શ ું બને છે ? 
(A) ક્ષાર અને પાણી (B) ઍવિડ અને બેઈઝ (C) ક્ષાર અને ઍવિડ (D) ક્ષાર અને બેઈઝ 
02. લાલ લલટમિપત્રન ેભરૂા બનાિે છે તે દ્રાિણને શ ું કહ ેછે ? 
(A) બેઈઝ (B) તટસ્ર્થ (C) ક્ષાર (D) ઍવિડ 

03. ઍવિડના દ્રાિણમાું ક્રિનોલ્ફ્ર્થેલીનના બે-ત્રણ ટીપાું નાખતાું દ્રાિણ કેિા રુંગન ું બને છે ? 
(A) િિેદ (B) ગ લાબી (C) રુંગવિહીન  (D) ભરૂ ું 

04. ઍવિક્રડટીની દિામાું શાનો ઉપયોગ ર્થાય છે ? 
(A) ખાિાનો િોડા (B) કૉસ્સ્ટક િોડા (C) મીઠ ું (D) ધોિાનો િોડા 

05. નીચેના પૈકી કય ું ઍવિડન ું દ્રાિણ નર્થી ? 
(A) લીંબ ન ું દ્રાિણ (B) ટામેટાન ું દ્રાિણ (C) આમલીન ું દ્રાિણ (D) િાબ ન ું દ્રાિણ 

06. નીચેના પૈકી કયો ક્ષાર છે ? 
(A) ખાુંડ (B) આમલી (C) ચનૂો (D) મીઠ ું 

07. નીચેના પૈકી કયો પદાર્થથ તટસ્ર્થ છે, પરુંત   ક્ષાર પદાર્થથ નર્થી ? 
(A) ધોિાનો િોડા  (B) મીઠ ું  (C) સ રોખાર  (D) ખાુંડ 

08. તટસ્ર્થીકરણની પ્રક્રિયામાું િપરાતા ક્રિનોલ્ફ્ર્થલેીનનાું દ્રાિણન ું શ ું કાયથ છે ? 
(A) ઍિીડ તરીકેન ું (B) બેઈઝ તરીકેન ું (C) સચૂક તરીકેન ું (D) ક્ષાર તરીકેન ું 

09. હળદરપત્ર િાબ ના દ્રાિણ િાર્થે કેિો રુંગ આપે છે ? 
(A) ભરૂો (B) પીળો (C) લાલ (D) લીલો 

10. નીચેના પૈકી કય ું બેઈઝન ું દ્રાિણ છે ? 
(A) ધોિાના િોડાન ું દ્રાિણ (B) ગ્લ કોઝન ું દ્રાિણ (C) લીંબ ના ફૂલન ું દ્રાિણ (D) મીઠાન ું દ્રાિણ 
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11. કોસ્સ્ટક િોડા શ ું છે ? 
(A) ક્ષાર (B) ઍવિડ (C) બેઈઝ (D) તટસ્ર્થ 

12. નીચેના પૈકી કયો પદાર્થથ ક્ષાર છે, પરુંત   તટસ્ર્થ પદાર્થથ નર્થી ? 
(A) ધોિાનો િોડા(B) સ રોખાર(C) મીઠ ું(D) ખાુંડ 
13. િોક્રડયમ હાઈડ્રોક્િાઈડના દ્રાિણમાું ક્રિનોલ્ફ્ર્થેલીનના બે-ત્રણ ટીપાું નાખતાું દ્રાિણ કેિા રુંગન ું 
બને છે ? 
(A) ગ લાબી (B) ભરૂા (C) લાલ (D) દૂવધયા 

14. ક્રિનોલ્ફ્ર્થેલીન બેઈઝના દ્રાિણ િાર્થે કયો રુંગ આપે છે ? 
(A) લાલ (B) ભરૂો (C) ગ લાબી (D) પીળો 

15. ભરૂા લલટમિપત્રન ેલાલ બનાિે છે તે દ્રાિણને શ ું કહ ેછે ? 
(A) ક્ષાર (B) ઍવિડ (C) તટસ્ર્થ (D) બેઈઝ 

16. લીંબ નો રિ કયા પ્રકારનો પદાર્થથ છે ? 
(A) ક્ષાર (B) બેઈઝ (C) તટસ્ર્થ (D) ઍવિડ 
17. િખત પાણીને નરમ બનાિિા કયો પદાર્થથ િપરાય છે ? 
(A) િાબ  (B) કૉસ્સ્ટક િોડા (C) મીઠ ું (D) ધોિાનો િોડા 

18. નીચેનામાુંર્થી બેઈઝનો ગ ણધમથ કયો નર્થી ? 
(A) લાલ લલટમિપત્રન ેભરૂ ું બનાિે છે. (B) સ્પશ ેચીકણા હોય છે. 
(C) સ્િાદે ખાટા હોય છે.   (D) સ્િાદે તરૂા હોય છે. 

19. નીચેના પૈકી કય ું ઍવિડન ું દ્રાિણ છે ? 
(A) ધોિાના િોડાન ું દ્રાિણ (B) ખાુંડન ું દ્રાિણ  (C) દ્રાક્ષન ું દ્રાિણ (D) ખાિાના િોડાન ું દ્રાિણ 

20. નીચેના પૈકી કય ું તટસ્ર્થ દ્રાિણ છે ? 
(A) ચનૂાન ું દ્રાિણ (B) લીંબ ન ું દ્રાિણ (C) ખાુંડન ું દ્રાિણ (D) ખાિાના િોડાન ું દ્રાિણ 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  20                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 4 બીજ 

01. શાનાું બીજમાું ખાુંચ સ્પષ્ટ દેખાય છે ? 

(A) જ િાર (B) ડાુંગર (C) બાજરી (D) િટાણા 

02. વિનય એક િાડકામાું પલાળીને રાખેલાું બીજમાુંર્થી એક બીજ લઈ તેન ેહાર્થ િડે 

દબાિ ેછે, તો તેની બે િાડ ર્થઈ જાય છે. તે નીચેનામાુંર્થી કય ું બીજ હશ ે? 

(A) ઘઉં (B) મગિળી  (C) મકાઈ  (D) જ િાર 

03. જે બીજની એક િાડ ર્થાય તેિા બીજન ેશ ું કહિેાય ? 

(A) એકદળી (B) એકેય ેનહીં (C) વત્રદળી (D) દ્વિદળી 

04. નીચેના પૈકી કય ું દ્વિદળી બીજ છે ? 

(A) મગ (B) જ િાર  (C) મકાઈ  (D) ઘઉં 

05. બીજન ેઊગિા માટે તેમજ િારી રીતે વિકિાિિા માટે શ ું જરૂરી છે ? 

(A) હિા (B) પાણી (C) હિા, પાણી, ગરમી – ત્રણેય (D) ગરમી 

06. નીચેના પૈકી કય ું દ્વિદળી બીજ નર્થી ? 

(A) જ િાર (B) અડદ  (C) ચણા  (D) િાલ 

07. નીચેના પૈકી કય ું અનાજન ું બીજ છે ? 

(A) મકાઈ (B) મગ (C) િાલ (D) મઠ 

08. નીચેના પૈકી કય ું એકદળી બીજ છે ? 

(A) મગ (B) િટાણા  (C) ડાુંગર  (D) ત  િરે 

09. શાનાું બીજનો િેલાિો ગ ર ત્િાકર્થણ િારા ર્થાય છે ? 

(A) ગોખર ું (B) બારમાિી (C) આંકડો (D) ગાડર ું 
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10. મહશે એક િાડકામાું પલાળીને રાખેલાું બીજમાુંર્થી એક બીજ લઈ તેન ેહાર્થ િડે દબાિ ે

છે, છતાું તેની બે િાડ ર્થતી નર્થી. તે નીચેનામાુંર્થી કય ું બીજ હશ ે? 

(A) મકાઈ (B) મગિળી  (C) મગ  (D) િટાણા 

11. શાનાું બીજનો િેલાિો પાણી િારા ર્થતો નર્થી ? 

(A) કમળ  (B) તકમક્રરયાું (C) રજકો (D) કણજી 

12. બાજરીનાું કેિાું બીજ િારી જાતનાું હોય છે ? 

(A) પાણીમાું તરે તે (B) પાણીમાું ડૂબે તે (C) ખાુંચ હોય તે (D) ભેજ લાગ્યો હોય તે 

13. શાનાું બીજનો િેલાિો પાણી િારા ર્થાય છે ? 

(A) શીમળા (B) આકડો  (C) કણજી  (D) રજકો 

14. શાનાું બીજનો િેલાિો પિન િારા ર્થાય છે ? 

(A) તકમક્રરયાું (B) િટાણા (C) રજકો (D) આકડો 

15. નીચેના પૈકી કય ું કઠોળ છે ? 

(A) બાજરી (B) જિ (C) મકાઈ (D) િાલ 

16. શાનાું બીજનો િેલાિો પ્રાણીઓ િારા ર્થાય છે ? 

(A) આકડો (B) કણજી (C) ગાડર ું (D) નાલળયેળી 

17. શાનાું બીજનો િેલાિો પિન િારા ર્થતો નર્થી ? 

(A) આકડો (B) શીમળો (C) કણજી (D) ગોખર ું 

18. જે બીજની બે િાડ ર્થાય તેિા બીજન ેશ ું કહિેાય ? 

(A) એકદળી (B) વત્રદળી (C) દ્વિદળી (D) એકેય ેનહીં 

19. બીજનો િેલાિો કરિા માટે નીચેના પૈકી કય ું પક્રરબળ જરૂરી નર્થી ? 

(A) પિન (B) પાણી (C) પક્ષીઓ (D) ગરમી 

20. નીચેના પૈકી કય ું એકદળી બીજ નર્થી ? 

(A) ચણા (B) મકાઈ (C) ઘઉં (D) ડાુંગર 

 



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 2 ચાલો, નકશો િમજીએ 

01. જ ુંગલ અને િનસ્પવત માટે નકશામાું કયો રુંગ િપરાય છે ? 
(A) કથ્ર્થાઈ  (B) પીળો  (C) િિેદ  (D) લીલો 
02. ઉત્તર અને પવિમ ક્રદશા િચ્ચે કયો ખણૂો આિે ? 
(A) ઈશાન  (B) િાયવ્ય  (C) નૈઋત્ય  (D) અગ્ગ્ન 
03. નકશાના અંગો કેટલાું છે ? 
(A) 2   (B) 3   (C) 4   (D) 5 
04.   1 િેમી=200 કીમી આ નકશાન ું કય ું અંગ બતાિે છે ? 
(A) ક્રદશા સચૂન (B) રૂઢ િુંજ્ઞાઓ (C) પ્રમાણમાપ (D) રાજકીય નકશા 
05. મેદાન માટે નકશામાું કયો રુંગ િપરાય છે ? 
(A) કથ્ર્થાઈ  (B) લીલો  (C) પીળો  (D) િિેદ 
06. પથૃ્િીના કોઈ પણ ભાગના િપાટ કાગળ પરના આલેખનને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રૂઢ િુંજ્ઞા (B) પ્રમાણમાપ (C) રૂટ મૅપ  (D) નકશો 
07. ઊગતા સયૂથની િામ ેમ ખ રાખીન ેબન્ને હાર્થ બાજ  પર િેલાિીને ઉભા રહો તો 
તમારા જમણા હાર્થ બાજ  કઈ ક્રદશા આિશે ? 
(A) ઉત્તર  (B) દલક્ષણ  (C) પવિમ  (D) પિૂથ 
08. દરેક નકશામાું કઈ ક્રદશાન ું લચન્હ આપલે ું જ હોય છે ? 
(A) ઉત્તર  (B) પવિમ  (C) પિૂથ  (D) દલક્ષણ 
09. પવિમ અને દલક્ષણ ક્રદશા િચ્ચે કયો ખણૂો આિે ? 
(A) ઈશાન  (B) િાયવ્ય  (C) અગ્ગ્ન  (D) નૈઋત્ય 
10. નકશામાું કથ્ર્થાઈ રુંગ શ ું દશાથિે છે ? 
(A) જ ુંગલ  (B) બરિ  (C) મેદાન  (D) ઊંચાઈ 



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 3 નાગક્રરકતા 

01. િમાજ અંગેન ું િૌર્થી પહલે ું જ્ઞાન આપણને કઈ િુંસ્ર્થામાુંર્થી મળે છે ? 
(A) ગામ  (B) શાળા  (C) કૉલેજ  (D) ક ટ ુંબ 
02. ક ટ ુંબમાુંર્થી આપણને શ ું મળે છે ? 
(A) િુંસ્કાર  (B) નાગક્રરકતા  (C) ઓળખપત્ર  (D) અવધકારો 
03. ક ટ ુંબ આપણામાું કઈ ભાિના જન્માિ ેછે ? 
(A) ઝઘડિાની (B) િહકારની  (C) અિહકારની (D) રમિાની 
04. નાગક્રરકત્િની બાબતમાું આધારભતૂ દસ્તાિજે કયો છે ? 
(A) ચ ૂુંટણી ઓળખપત્ર (B) શાળાન ું ઓળખપત્ર (C) કૉલેજ ઓળખપત્ર (D) એકેય નહીં 
05. આપણા િુંપકથમાું આિનારી પ્રર્થમ િામાજજક િુંસ્ર્થા કઈ છે ? 
(A) શાળા  (B) પાડોશ  (C) ગામ (D) ક ટ ુંબ 
06. ભારતીય નાગક્રરક કેિા પ્રકારનો ગ નો કરે તો તે ભારતન ું નાગક્રરકત્િ ગ માિ ેછે ? 
(A) દેશદ્રોહનો  (B) ચોરીનો  (C) છેતરવપિંડીનો (D) ખનૂનો 
07. તમારી નાગક્રરકતા કઈ છે ? 
(A) અમેક્રરકન  (B) ભારતીય  (C) ગ જરાતી  (D) રવશયન 
08. ભારતના નાગક્રરકને કેટલાું િર્થની ઉંમરે મતદાન કરિાનો અવધકાર મળે છે ? 
(A) 15 િર્થ  (B) 16 િર્થ     (C) 18 કે તેર્થી િધ  િર્થ  (D) 17 િર્થ 
09. િમાજન ું નાનામાું નાન ું એકમ કય ું છે ? 
(A) શાળા  (B) ગામ  (C) ક ટ ુંબ  (D) તાલ કો 
10. ભારતના લોકોન ેકેટલી નાગક્રરકતા મળેલી છે ? 
(A) એક  (B) ત્રણ  (C) બે   (D) ચાર 
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ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 4 માનિજીિનની શરૂઆત 

01. શાની શોધમાું આક્રદમાનિ એક જગ્યાએર્થી બીજી જગ્યાએ િરતો હતો ? 
(A) રહઠેાણની (B) ઓજારોની (C) પાલત   પશ ઓની (D) ખોરાકની 
02. ભીમબેટ્ટકા હાલના કયા રાજ્યમાું આિલે ું છે ? 
(A) રાજસ્ર્થાન (B) મધ્યપ્રદેશ (C) ઉત્તરપ્રદેશ  (D) મહારાષ્ર 
03. આક્રદપાર્ાણ ય ગ કયા તબક્કા તરીકે ઓળખાય છે ? 
(A) અન્નિુંગ્રાહક (B) અન્ન ખાિા (C) અન્નઉત્પાદક  (D) એકેય નહીં 
04. માનિજીિનની િૌર્થી િાુંવતકારી શોધ કઈ છે ? 
(A) અગ્ગ્નની  (B) રહઠેાણની  (C) ચિની  (D) ખેતીની 
05. આક્રદમાનિના પ્રારુંલભક જીિનની મોટા ભાગની માક્રહતી શેના પરર્થી મળે છે ? 
(A) ઓજારો પરર્થી  (B) રહઠેાણો પરર્થી (C) ખોરાક પરર્થી (D) ગ િાઓ પરર્થી 
06. ભારતીય ઉપખુંડમાું આશરે કેટલાું િર્ોર્થી માનિિસ્તીના અિશરે્ો જોિા મળે છે ? 
(A) 12 લાખ  (B) 25 લાખ  (C) 20 લાખ  (D) 15 લાખ 
07. મહી નદીના પ્રદેશના કયા સ્ર્થળેર્થી લઘ  પાર્ાણય ગનાું પ્રાણીઓના અિશેર્ો મળ્યા હતા ? 
(A) અમરાપ રમાુંર્થી (B) અમરીશપ રમાુંર્થી  (C) આખજ  (D) લાુંઘણજ 
08. આક્રદમાનિ શામાુંર્થી ઓજારો બનાિતો હશ ે? 
(A) પથ્ર્થરમાુંર્થી  (B) હાડકાુંમાુંર્થી (C) લાકડાુંમાુંર્થી   (D) ત્રણેયમાુંર્થી 
09. નદીક્રકનારાના પ્રદેશો કયા પાર્ાણ ય ગના લોકોનાું આશ્રયસ્ર્થાનો હતાું ? 
(A) આક્રદ  (B) મધ્ય  (C) લઘ   (D) ગ ર  
10.નતૂન પાર્ાણ ય ગ કયા તબક્કા તરીકે ઓળખાય છે ? 
(A) અન્નિુંગ્રાહક  (B) અન્નઉત્પાદક (C) અન્ન ખાિા    (D) એકેય નહીં  
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STD : 6                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10     
UNIT : 2   Two - Mochho ? 

1. What was Motu ? 
(A) a rat   (B) a lion   (C) an elephant  (D) a horse 
2. Who was Motu’s friend ? 
(A) Chhotu  (B) Mitu   (C) Chhoti   (D) Rhhotu 
3. Chhotu and Motu loved ______ . 
(A) playing  (B) fighting   (C) jumping  (D) swimming 
4. Who entered in the water ? 
(A) Chhotu  (B) Mitu   (C) Motu   (D) everyone 
5. Where was Motu swimming ? 
(A) in a sea (B) in a river  (C) in a pond  (D) in a well 
6. _________ was not at home ? 
(A) Chhotu  (B) Mitu   (C) Motu   (D) Chhoti 
7. What did Chhoti offer to Motu ? 
(A) a fruit dish (B) cake   (C) tea   (D) coffee 
8. Who was in hurry ? 
(A) Motu   (B) Chhoti   (C) Chhotu  (D) Chintu 
9. What did Chhoti show to Chhotu ? 
(A) a gift  (B) a fruit dish  (C) an SMS  (D) swim suit 
10. What did Chhotu send to Motu ? 
(A) a mail  (B) a letter    (C) an SMS   (D) a gift                                                                                                                                             
 



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  20                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 3 િનસ્પવિના અંગો 

01. કોન ેિનસ્પવિન ું રસોડ ું કહ ેછે ? 
(A) મળૂ  (B) પણણ  (C) પ ષ્પ  (D) પ્રકાુંડ 

02. પ્રકાશસુંશ્લેષણની ક્રિયામાું કોની જરૂર નર્થી ? 
(A) કાર્ણન ડાયૉક્સાઈડ (B) હક્રરિકણો (C) સયૂણપ્રકાશ (D) ઑક્ક્સજન 

03. નીચેનામાુંર્થી ખોરાકનો સુંગ્રહ કરત  ું પ્રકાુંડ કય ું છે ? 
(A) આદ ું  (B) મળૂો  (C) ડ ુંગળી  (D) ગાજર 

04. િનસ્પવિન ું શ્વસન અંગ કય ું છે ? 
(A) મળૂ  (B) પ્રકાુંડ  (C) પ ષ્પ  (D) પણણ 

05. િનસ્પવિ પ્રકાશસુંશ્લેષણની ક્રિયા દરવમયાન કયો િાય  મ ક્િ કરે છે ? 
(A) કાર્ણન ડાયૉક્સાઈડ (B) ઑક્ક્સજન (C) નાઈટ્રોજન (D) હાઈડ્રોજન 

06. વકૃ્ષોની આસપાસ ઠુંડકનો અન ભિ ર્થાય છે, િે િનસ્પવિની કઈ ક્રિયાન ેઆભારી છે ? 
(A) આરોહણ  (B) ર્ાષ્પોત્સર્જન (C) શ્વસન  (D) પ્રકાશસુંશ્લેષણ 

07. િનસ્પવિના લીલા પણોમાું કય ું િત્ત્િ હોિાના કારણે પણો લીલા રુંગના દેખાય છે ? 
(A) ક્લોરોક્રિલ (B) શ્લેષ્મ  (C) ત્રણેય  (D) ટાઇલલન 

08. કયો િાય  ચનૂાના નીિયાણ પાણીને દૂવિય ું ર્નાિ ેછે ? 
(A) કાર્ણન ડાયૉક્સાઈડ (B) ઑક્ક્સજન (C) નાઈટ્રોજન (D) હાઈડ્રોજન 

09. િાિડાર્થોરમાું કયા અંગન ું કુંટકમાું રૂપાુંિર ર્થાય છે ? 
(A) મળૂ  (B) પણણ  (C) પ્રકાુંડ  (D) પ ષ્પ 

10. કોના પણણમાું ખોરાકનો સુંગ્રહ ર્થાય છે ? 
(A) ડ ુંગળી  (B) હળદર  (C) ર્ટાટા  (D) મળૂો 

11. િનસ્પવિન ું કય ું અંગ ર્ાષ્પોત્સર્જનન ું કાયણ કરે છે ? 
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(A) મળૂ  (B) પણણ  (C) પ ષ્પ  (D) પ્રકાુંડ 

12. કોન ું પ્રકાુંડ ખોરાક ર્નાિિાન ું કાયણ કરે છે ? 
(A) ર્ટાટા  (B) સરૂણ  (C) િાિડાર્થોર (D) ર્ીટ 

13. કોન ું પ્રકાુંડ પ્રકાુંડસતૂ્ર આરોહણન ું કાયણ કરે છે ? 
(A) કારેલાું  (B) મકાઈ  (C) િાિડાર્થોર (D) રીંગણી 

14. કઈ િનસ્પવિના પણણન ું કાુંટામાું રૂપાુંિર ર્થાય છે ? 
(A) જામિળી  (B) િાિડાર્થોર (C) ગ લાર્  (D) ખરસાણી 

15. કઈ િનસ્પવિમાું અિલુંર્ન મળૂ જોિા મળે છે ? 
(A) શરેડી  (B) ર્ટાટા  (C) ર્ીટ  (D) મળૂો 

16. િનસ્પવિન ું કય ું અંગ િનસ્પવિને જમીન સાર્થ ેજકડી રાખે છે ? 
(A) પ્રકાુંડ  (B) પ્રકાુંડસતૂ્ર  (C) મળૂ  (D) પણણ 

17. નીચેનામાુંર્થી ખોરાકનો સુંગ્રહ કરત  ું મળૂ કય ું છે ? 
(A) ર્ટાટા  (B) કોર્ીજ  (C) શક્કક્રરય ું  (D) ડ ુંગળી 

18. િનસ્પવિનાું પણણમાું આિલેાું સકૂ્ષ્મ વછદ્રોને શ ું કહ ેછે ? 
(A) અિલુંર્ન મળૂ (B) પણણરુંધ્રો  (C) પ્રકાુંડ સતૂ્રો (D) ત્રણેય 

19. િનસ્પવિના કયા અંગમાું પ્રકાશસુંશ્લેષણની ક્રિયા ર્થાય છે ? 
(A) મળૂ  (B) પ ષ્પ  (C) પણણ  (D) પ્રકાુંડ 

20. પ્રકાશસુંશ્લેષણની ક્રિયા કોણ કરી શકે છે ? 
(A) પ્રાણીઓ  (B) લીલી િનસ્પવિ  (C) સજીિો  (D) સકૂ્ષ્મ જીિો 
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ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 4 પાણીના ગ ણિમો 

01. નીચેનામાુંર્થી ક્યો પદાર્થણ પાણીમાું ઓગળિો નર્થી ? 
(A) િટકડી  (B) ખાુંડ  (C) મીઠ ું  (D) મીણ 

02. પાણીન ું વિદ્ય િવિભાજન કરિાું ઋણ ધ્ર િ પર કયો િાય  મળે છે ? 
(A) હાઈડ્રોજન (B) ક્લોક્રરન  (C) ઑક્ક્સજન (D) નાઈટ્રોજન 
03. શ દ્ધ પાણી કયા િાપમાને ઊકળી િરાળમાું રૂપાુંિર પામે છે ? 
(A) 00સે  (B) 1000સે  (C) 900સે  (D) 1080સે 
04. પ્રિાહીમાું ઓગળનાર પદાર્થણને શ ું કહ ેછે ? 
(A) દ્રાવ્ય  (B) ત્રણેય  (C) દ્રાિણ  (D) દ્રાિક 
05. પાણીની કક્રઠનિા દૂર કરિા િેમાું કયો પદાર્થણ ઉમેરિામાું આિ ેછે ? 
(A) િટકડી   (B) િોિાનો સોડા    (C) ક્લોક્રરનની ટીકડી (D) બ્લીલચિંગ પાઉડર 
06. જે પ્રિાહીમાું પદાર્થણ ઓગળે િે પ્રિાહીને શ ું કહ ેછે ? 
(A) દ્રાવ્ય  (B) દ્રાિક  (C) દ્રાિણ  (D) ત્રણેય 
07. ડહોળા પાણીમાુંના માટીના કણો ઝડપર્થી નીચ ેર્ેસાડિા પાણીમાું શ ું ઉમેરિામાું આિે છે ? 
(A) િટકડી     (B) ક્લોક્રરનની ટીકડી (C) િોિાનો સોડા (D) બ્લીલચિંગ પાઉડર 
08.કયો િાય  દહનશીલ છે ? 
(A) ઑક્ક્સજન  (B) નાઈટ્રોજન (C) હાઈડ્રોજન (D) કાર્ણન ડાયોક્સાઈડ 
09.પાણીમાું ર્રિનો ટ કડો મકૂિાું શ ું ર્થાય ? 
(A) િરે  (B) ડૂર્ે (C) પાણીનો ર્રિ ર્ને (D) િરાળ ઉત્પન્ન ર્થાય 
10. કય ું પાણી અવિશ દ્ધ પાણી છે ? 
(A) કૂિાન ું પાણી (B) વનસ્યુંક્રદિ પાણી  (C) નદીન ું પાણી (D) ઝરણાન ું પાણી 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 2 પથૃ્િી િરે છે 

01. પથૃ્િી પોિાની િરી પર િરે છે એટલે આમાુંર્થી શ ું ર્થાય છે ? 
(A) ઋત  પક્રરિિણન (B) ક્રદિસ-રાિ  (C) ત્રણેય         (D) ક્રદિસ-રાિ લાુંર્ા-ટૂુંકા 
02. પથૃ્િી સયૂણની આસપાસ પ્રવિવમવનટ કેટલા ક્રકમીની ઝડપ ેિરે છે ? 
(A) 1670 ક્રકમી (B) 1570 ક્રકમી (C) 1600 ક્રકમી (D) 1760 ક્રકમી 
03. પથૃ્િી પોિાની િરી પર કઈ ક્રદશામાુંર્થી કઈ ક્રદશા િરિ િરે છે ? 
(A) પવિમર્થી પિૂણ (B) દલક્ષણર્થી ઉત્તર (C) ઉત્તરર્થી દલક્ષણ (D) પિૂણર્થી પવિમ 
04. પથૃ્િી પોિાની િરી પર કલાકના કેટલા ક્રકમીની ઝડપ ેિરે છે ? 
(A) 1760 ક્રકમી (B) 1600 ક્રકમી (C) 1670 ક્રકમી (D) 1570 ક્રકમી 
05. પથૃ્િી િેની કક્ષાની સપાટી સાર્થ ેકેટલા અંશનો ખણૂો ર્નાિ ેછે ? 
(A) 45.50નો  (B) 23.50નો  (C) 66.50નો  (D) 900નો 
06. 21 જૂને સયૂણના ક્રકરણો કયા વતૃ્ત પર સીિાું પડે છે ? 
(A) મકરવતૃ્ત પર (B) દલક્ષણ ધ્ર િવતૃ્ત પર (C) કકણવતૃ્ત પર (D) વિષ િવતૃ્ત પર 
07. 22 ક્રડસેમ્ર્રે સયૂણના ક્રકરણો કયા વતૃ્ત પર સીિાું પડે છે ? 
(A) મકરવતૃ્ત પર (B) કકણવતૃ્ત પર (C) વિષ િવતૃ્ત પર (D) ઉત્તર ધ્ર િવતૃ્ત પર 
08. પથૃ્િીને પોિાની િરી પર એક આંટો પરૂો કરિા કેટલો સમય લાગે છે ? 
(A) 24 કલાક (B) 23 કલાક (C) 25 કલાક       (D) 21 કલાક 
09. પથૃ્િીને સયૂણની આસપાસ એક આંટો પરૂો કરિા કેટલો સમય લાગે ? 
(A) 360 ક્રદિસ (B) 368 ક્રદિસ (C) 365 ક્રદિસ (D) 367 ક્રદિસ 
10. 21મી માચણ ર્થી 23મી સપ્ટેમ્ર્ર સ િી ઉત્તર ગોળાિણમાું કઈ ઋત  હોય છે ? 
(A) વશયાળો  (B) ત્રણેય  (C) ચોમાસ ું  (D) ઉનાળો 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 3 સરકાર 

01. ર્ ેશહરેો િચ્ચે નિી ટે્રન શરૂ કોણ કરે ? 
(A) જજલ્લા પુંચાયિ  (B) િાલ કા પુંચાયિ (C) રાજ્ય સરકાર (D) કેન્દ્દ્ર સરકાર 
02. સરકારન ું કય ું અંગ ન્દ્યાયવિષયક કામ કરે છે ? 
(A) િારાસભા  (B) કારોર્ારી     (C) ન્દ્યાયિુંત્ર  (D) મુંત્રીમુંડળ 
03. આવર્થિક અન ેસામાજજક સમસ્યાઓનો ઉકેલ કોણ લાિ ેછે ? 
(A) સરકાર  (B) િડા પ્રિાન     (C) અર્થણશાસ્ત્રીઓ (D) મક્રહલામુંડળો 
04. આખા રાજ્યનો િહીિટ કરિી સરકારને શ ું કહિેાય ? 
(A) રાજ્ય સરકાર (B) જજલ્લા પુંચાયિ     (C) મહાનગરપાલલકા (D) કેન્દ્દ્ર સરકાર 
05. આખા ભારિનો િહીિટ કરિી સરકારને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રાજ્ય સરકાર (B) મહાનગરપાલલકા    (C) કેન્દ્દ્ર સરકાર     (D) જજલ્લા પુંચાયિ 
06. રાજ્યની િારાસભાન ું ઉપલ ું ગહૃ કયા નામે ઓળખાય છે ? 
(A) રાજ્યસભા (B) લોકસભા     (C) વિિાનસભા      (D) વિિાનપક્રરષદ 
07. સરકારન ું કય ું અંગ કાયદા ઘડિાન ું કામ કરે છે ? 
(A) ન્દ્યાયિુંત્ર (B) િારાસભા     (C) પોલીસિુંત્ર      (D) કારોર્ારી 
08. રાજ્યની િારાસભાન ું નીચલ ું ગહૃ કયા નામે ઓળખાય છે ? 
(A) વિિાનસભા  (B) રાજ્યસભા     (C) લોકસભા      (D) વિિાનપક્રરષદ 
09. સરકારન ું કય ું અંગ કાયદાનો અમલ કરાિિાન ું કામ કરે છે ?` 
(A) કારોર્ારી        (B) ન્દ્યાયિુંત્ર      (C) પોલીસિુંત્ર      (D) િારાસભા 
10. ગામમાું સ્ટ્રીટ લાઈટની વ્યિસ્ર્થા કોણ કરે ? 
(A) ગ્રામ પુંચાયિ (B) િાલ કા પુંચાયિ     (C) રાજ્ય સરકાર    (D) જજલ્લા પુંચાયિ 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 4 રાજપિૂય ગ 

01. ચૌહાણ િુંશના શાસકોએ અજમેરમાું સત્તા સ્ર્થાપ્યા પછી કયા શહરેને રાજિાની ર્નાિી ? 
(A) ઉજ્જૈનને  (B) જયપ રને  (C) કનોજને  (D) ક્રદલ્લીને 
02. ચોલ િુંશની રાજિાની કઈ હિી ? 
(A) અજમેર  (B) િાુંજોર  (C) ઉજ્જૈન  (D) કનોજ 
03. મેિાડના ગોક્રહલ પ ત્રો કે ગ ક્રહલોિ પાછળર્થી ક્યા નામે ઓળખાય છે ? 
(A) સોલુંકી રાજપિૂ  (B) ચૌહાણ રાજપિૂ  (C) વસસોક્રદયા રાજપિૂ (D) પરમાર રાજપિૂ 
04. ભારિમાું છઠ્ઠી સદીના અંિ સ િી કયા સમ્રાટોન ું શાસન હત  ું ? 
(A) લલચ્છિી  (B) મૌયણ  (C) ગ પ્િ (D) ક ષાણો 
05. કયા િુંશના શાસકોએ વસલોન (શ્રીલુંકા) પર ચડાઈ કરી હિી ? 
(A) ચોલ  (B) ચાલ ક્ય  (C) પાુંડય (D) પલ્લિ 
06. પિૂણ મધ્યય ગ એટલે કયો સમય ? 
(A) 7મી ર્થી 15મી સદી (B) 5મી ર્થી 0મી સદી (C) 8મી ર્થી 12મી સદી (D) 6મી ર્થી 10મી સદી 
07. પલ્લિ િુંશમાું કયો શક્ક્િશાળી રાજા ર્થઈ ગયો ? 
(A) ગોવિિંદિમાણ (B) મહને્દ્દ્રિમાણ( C) નરવસિંહિમાણ (D) યશોિમાણ 
08. મધ્યય ગ દરવમયાન અણક્રહલપ ર પાટણમાું કયા િુંશન ું શાસન હત  ું ? 
(A) ચાિડા િુંશન ું (B) પરમાર િુંશન ું (C) ચૌહાણ િુંશન ું (D) િાઘલેા િુંશન ું 
09. પ્રવસદ્ધ મહાકાવ્ય 'પથૃ્િીરાજરાસો' નામની િીરકર્થા કોણે આલેખી ? 
(A) કવિ જયદેિે (B) અમીર ખ સરોએ  (C) સોમદેિે (D) ચુંદર્રદાઈએ 
10. ક્યા વિદેશી પ્રિાસીએ પાુંડય િુંશના શાસકો વિશ ેલખય ું છે ? 
(A) િાક્રહયાન  (B) મેગસ્ર્થવેનસ  (C) હ્ય -એન-ત્સાુંગ (D) ઇજત્સિંગે 
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STD : 7                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10     
UNIT : 2   How many did you ? 

01. What did Gopal like to eat ? 
(A) Jalebi   (B) Barafi   (C) Kajukatri  (D) Adadiyo 
02. Which insects were buzzing over the Jalebis ? 
(A) ants   (B) flies   (C) mosquitoes  (D) honeybees 
03. What did Gopal make ? 
(A) Jalebi   (B) a big belt  (C) stones   (D) kingdom 
04. How many flies did Gopal kill  ? 
(A) five   (B) eight   (C) six    (D) seven 
05. There were ____ cruel giants in the kingdom ? 
(A) five   (B) three   (C) two   (D) seven 
06. Where did Gopal find the giants ? 
(A) in the forest (B) in the mountains (C) in the kingdom (D) valleys 
07. _______ was scared. 
(A) The giants  (B) A lion   (C) The king  (D) Gopal 
08. Where did Gopal hide ? 
(A) behind a tree  (B) in a kingdom    (C) in a home  (D) behind mountains 
09. Who began to fight ? 
(A) Gopal   (B) Giants    (C) The king  (D) people 
10. Who killed the giants ? 
(A) The king   (B) Gopal       (C) people      (D) They killed each other 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  20                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 3 આધ વનક ખેતી 

01. શાના માધ્યમ િડે તૈયાર કરિામાું આિતા ખાતરને િવમિકૉમ્પોસ્ટ ખાતર કહ ેછે ? 
(A) પક્ષી  (B) િનસ્પવત  (C) અળવિયાું     (D) છાણ 
02. બાગાયતી ખેતીમાું િારી જાતના છોડ તૈયાર કરિા શ ું જરૂરી છે ? 
(A) કલમ  (B) િુંકરણ  (C) િુંકર(હાઈબ્રિડ) બ્રબયારણ   (D) નેટહાઉિ 
03. નીચેના પૈકી કોની લીલાું પાુંદડાુંિાળી શાકભાજીમાું ગણના ર્થતી નર્થી ? 
(A) મેર્થી  (B) પાલક  (C) િરગિો   (D) તાુંદળજો 
04.ઘરની આિપાિની જગ્યામાું ઘરગથ્થ  જરૂરી શાકભાજીન ું િાિેતર કરવ ું તેન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) કકચન ગાડડન (B) બાગાયતી ખેતી  (C) ટેરેિ ગાડડન (D) હાઇડ્રોપોવનક્િ 
05. ખેતરમાું તૈયાર ર્થયેલા પાકની કાપણી કરિી તેન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) િાિણી  (B) નીંદણ  (C) ખેડ  (D) લણણી 
06. છોડ પર પરાગનયન દ્વારા િુંકરણ કરિાર્થી તે છોડ પર મળતા બીજને શ ું કહ ેછે ? 
(A) કલમ  (B) નેટહાઉિ    (C) િુંકરણ (D) િુંકર(હાઈબ્રિડ) બ્રબયારણ 
07. મકાનની છત પર શાકભાજી કે ફૂલ છોડ ઉગાડિાની ગોઠિણ કરિી તેન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) કકચન ગાડડન (B) બોટવનકલ ગાડડન  (C) બાગાયતી ખેતી  (D) ટેરેિ ગાડડન 
08. જમીન વિના ખેતી કરિાની પદ્ધવત કઈ છે ? 
(A) કકચન ગાડડન  (B) બાગાયતી ખેતી   (C) પરુંપરાગત ખેતી  (D) હાઇડ્રોપોવનક્િ 
09. નીચેના પૈકી કઈ હાઇડ્રોપોવનક્િ ખેતીની રીત નર્થી ? 
(A) િૉટર કલ્ચર પદ્ધવત     (B) િૅન્ડ કલ્ચર પદ્ધવત  
(C) હોકટિકલ્ચર પદ્ધવત     (D) ગ્રૅિલ કલ્ચર પદ્ધવત 
10. કઈ વિિંચાઈ પદ્ધવતમાું પાણીનો વ્યય િૌર્થી ઓછો ર્થાય છે ? 
(A) ક્યારા-વપયત પદ્ધવત   (B) ધોકરયા-વપયત પદ્ધવત 
(C) ફુિારા-વપયત પદ્ધવત   (D) ટપક-વપયત પદ્ધવત 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 4 સકૂ્ષ્મજીિો 

01. મેલેકરયા રોગ ર્થિા માટે જિાબદાર સકૂ્ષ્મ જીિ કયો છે ? 
(A) પ્રજીિ  (B) િાઇરિ  (C) ફૂગ  (D) બૅક્ટેકરયા 
02. કયો સકૂ્ષ્મ જીિ પેવનવિબ્રલન નામની દિા બનાિિામાું ઉપયોગી છે ? 
(A) લીલ  (B) પ્રજીિ  (C) બૅક્ટેકરયા  (D) ફૂગ 
03. કયો રોગ મચ્છર દ્વારા ફેલાય છે ? 
(A) કૉલેરા  (B) મેલેકરયા  (C) મરડો  (D) ક્ષય 
04. મેલેકરયા રોગ કયા પ્રજીિર્થી ર્થાય છે ? 
(A) અમીબા  (B) પૅરાવમવશયમ (C) કિપેનોિોમા (D) પ્લાઝમોકડયમ 
05. કૉલેરા રોગ ર્થિા માટે જિાબદાર સકૂ્ષ્મ જીિ કયો છે ? 
(A) પ્રજીિ  (B) ફૂગ  (C) બૅક્ટેકરયા  (D) િાઇરિ 
06. િાઇરિર્થી ર્થતો રોગ કયો છે ? 
(A) મરડો  (B) ટાઇફૉઈડ  (C) કમળો  (D) ન્ય મોવનયા 
07. બ્રબલાડીનો ટોપ શ ું છે ? 
(A) લીલ  (B) પ્રજીિ  (C) ફૂગ  (D) બૅક્ટેકરયા 
08. ક્ષય રોગ બીજા કયા નામર્થી ઓળખાય છે ? 
(A) લેપ્રિી  (B) ન્ય મોવનયા (C) કડફ્ર્થેકરયા  (D) ટીબી 
09. ખરજવ ું ર્થિા માટે જિાબદાર સકૂ્ષ્મ જીિ કયો છે ? 
(A) પ્રજીિ  (B) ફૂગ  (C) બૅક્ટેકરયા  (D) િાઇરિ 
10. શીતળાની રિીના શોધક કોણ હતા ? 
(A) એડિડડ જેનર (B) રૉબટડ હકૂ (C) લઈૂ પાશ્વર    (D) જગદીશચુંદ્ર બોઝ 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 5 ચેતાતુંત્ર અને અંત:સ્ત્રાિી તુંત્ર 

01. આંખમાું પ્રિેશતા પ્રકાશન ું વનયુંત્રણ કરિા કીકીને નાનીમોટી કોણ કરે છે ? 
(A) પારદશડકપટલ (B) કનીવનકા  (C) નેત્રમબ્રણ  (D) નેત્રપટલ 
02. કઈ ચેતાઓ અંગોમાુંર્થી મગજ તરફ િુંદેશાન ું િહન કરે છે ? 
(A) પ્રેરક ચેતાઓ (B) વમશ્ર ચેતાઓ (C) િુંિેદી ચેતાઓ (D) બધી ચેતાઓ 
03. આંખમાું િસ્ત  ન ું પ્રવતબ્રબિંબ શાના પર રચાય છે ? 
(A) નેત્રમબ્રણ  (B) દ્રષ્ટટચેતા  (C) નેત્રપટલ  (D) કીકી 
04. નીચેના પૈકી કયો ચેતાતુંત્રનો અિયિ નર્થી ? 
(A) મગજ  (B) ચેતાઓ  (C) કરોડસ્તુંભ  (D) કરોડરજ્જ  
05. કયા પ્રાણીની ધ્રાણેષ્ન્દ્રય િધ  િતેજ હોય છે ? 
(A) િાપ    (B) સ્સ્નફર ડૉગ(ગુંધપારખત  ું શ્વાન) (C) મગર (D) મન ટય 
06. પરાિતી કિયાઓન ું િુંચાલન કોણ કરે છે ? 
(A) પશ્વ મગજ (B) મધ્ય મગજ (C) કરોડરજ્જ   (D) અગ્ર મગજ 
07. હર્થોડી,એરણ અન ેપેંગડ ું કયા િુંિેદી અંગના હાડકાું છે ? 
(A) નાક  (B) આંખ  (C) જીભ  (D) કાન 
08. જીભન ું ટેરવ ું કયો સ્િાદ જલદી પારખે છે ? 
(A) ખારો  (B) ખાટો  (C) ગળ્યો  (D) કડિો 
09. શુંબ્રખકા કયા અિયિમાું આિલેી છે ? 
(A) આંખ  (B) ચામડી  (C) નાક  (D) કાન 
10. શરીરમાું ર્થતાું જ દાું જ દાું કાયોનો િમન્િય કરિાન ું કાયડ કય ું તુંત્ર કરે છે ? 
(A) ર વધરાબ્રભિરણતુંત્ર (B) પાચનતુંત્ર (C) ચેતાતુંત્ર    (D) શ્વિનતુંત્ર 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 2 આપણી આિપાિ શ ું ? 

01. િાતાિરણમાું ઑસ્ક્િજન િાય ુંન  ું પ્રમાણ આશરે કેટલા ટકા છે ? 
(A) 21%  (B) 71%  (C) 48  (D) 78% 
02. પથૃ્િીના પેટાળમાું રહલેા ખડકોના પીગળેલા રિને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રેશ્મા  (B) મેગ્મા  (C) બ્રલગ્નાઈટ (D) વશગ્મા 
03. આપણને સ્ફૂવતિ અન ેતાજગી આપતો િાય  કયો છે ? 
(A) નાઈિોજન (B) હાઈડ્રોજન (C) ઓઝોન  (D) ઑસ્ક્િજન 
04. પથૃ્િી પર કેટલા મહાિાગરો આિલેા છે ? 
(A) બ ે  (B) પાુંચ  (C) ત્રણ  (D) ચાર 
05.મીઠા પાણીનો મ ખ્ય સ્ત્રોત કયો છે ? 
(A) નદી   (B) તળાિ  (C) િરિાદ  (D) િમ દ્ર 
06. પથૃ્િી પરના પાણીના ક લ જથ્ર્થામાુંર્થી કેટલા ટકા પાણી મહાિાગરોમાું રહલે  ું છે ? 
(A) 71%  (B) 97%  (C) 29%  (D) 98% 
07. પથૃ્િીન ું કય ું આિરણ રુંગ, સ્િાદ અન ેિાિ રકહત છે ? 
(A) જલાિરણ (B) મદૃાિરણ (C) જીિાિરણ (D) િાતાિરણ 
08. પથૃ્િીના મ ખ્ય આિરણો કેટલાું છે ? 
(A) ત્રણ  (B) પાુંચ  (C) ચાર  (D) છ 
09. સયૂડન ું ક ટ ુંબ ક્યા નામે ઓળખાય છે ? 
(A) િૌર ઊજાડ (B) િૌર પકરિાર (C) ગ્રહ  (D) િૌર પાિર 
10. મદૃાિરણ પથૃ્િીની િપાટીનો આશરે કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે ? 
(A) 99%  (B) 71%  (C) 29%  (D) 98% 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 3 ભારતન ું બુંધારણ 

01. આપણા દેશમાું દર કેટલા િરે્ષ િામાન્ય ચ ૂુંટણીઓ ર્થાય છે ? 
(A) બ ે  (B) પાુંચ  (C) ચાર  (D) છ 
02. હ ું દેશનો બુંધારણીય િડો છું, મને ઓળખો. 
(A) રાજ્યપાલ (B) રાટિપવત  (C) િડાપ્રધાન (D) મ ખ્યમુંત્રી 
03. બુંધારણિભાએ તેની કામગીરી ક્યારે શરૂ કરી ? 
(A) 9 કડિેમ્બર,1945 (B) 9 કડિેમ્બર,1946 (C) 9 નિમે્બર,1946 (D) 20કડિેમ્બર,1946 
04. ભારતના બુંધારણની શરૂઆત ક્યાુંર્થી ર્થાય છે ? 
(A) મળૂભતૂ હકોર્થી (B) મળૂભતૂ ફરજોર્થી  (C) સ્િરાજ્યના દસ્તાિજેર્થી  (D) આમ ખર્થી 
05. બુંધારણિભાની ખરડા િવમવત કોના અધ્યક્ષપદે રચિામાું આિી હતી ? 
(A) ડૉ. બાબા િાહબે આંબેડકર  (B) િરદાર પટેલ 
(C) જિાહરલાલ નહરે    (D) ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રિાદ 
06. બુંધારણને બુંધારણિભાએ કઈ તારીખે િુંમવત આપી ? 
(A) 26/02/1950  (B) 26/01/1950 (C) 26/11/1949 (D) 15/08/1947 
07. બુંધારણિભામાું પારિીઓન ું પ્રવતવનવધત્િ કોણે કય ું હત  ું ? 
(A) જમશેદજી તાતાએ (B) રતન તાતાએ (C) એચ.પી.મોદીએ (D) જે.દાિ ગ પ્તાએ 
08. બુંધારણિભાના અધ્યક્ષપણે કોને ચ ૂુંટિામાું આવ્યા ? 
(A) ડૉ. રાધાકૃટણનને (B) ડૉ. આંબેડકરન ે (C) ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રિાદને (D) ડૉ. કનૈયાલાલ મ ન્શીને 
09. બુંધારણ કઈ તારીખે અમલમાું આવ્ય ું ? 
(A) 26/02/1950  (B) 15/08/1947 (C) 26/01/1950 (D) 26/09/1949 
10. ડૉક્ટર બાબાિાહબે આંબેડકરે ભારતીય 'બુંધારણનો અંતરાત્મા' કોને કહ્યો છે ? 
(A) બુંધારણીય ઈલાજોના હકને  (B) સ્િરાજ્યના દસ્તાિજેને 
(C) મળૂભતૂ ફરજોને    (D) આમ ખને 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 4 િેપારી શાિક કેિી રીતે બન્યા ? 

01. ભારતમાું િૌપ્રર્થમ કયાું શહરેો િચ્ચે રેલમાગડ શરૂ ર્થયો ? 
(A) મ ુંબઈ અન ેિતારા (B) મ ુંબઈ અન ેસ રત (C) મ ુંબઈ અન ેર્થાણા (D) મ ુંબઈ અન ેપ ણે 
02. આમાુંર્થી કય ું રાજ્ય રાજાના અપ ત્ર મરણ પામિાર્થી ખાલિા કરિામાું આવ્ય ું હત  ું ? 
(A) િહ્મદેશ  (B) તાુંજોર  (C) અયોધ્યા  (D) ઝાુંિી 
03. ખાલિા નીવત કોણે અમલમાું મકૂી હતી ? 
(A) લોડડ હષે્સ્ટિંગ્િે (B) વિબ્રલયમ બૅષ્ન્ટિંકે    (C) િલેેસ્લીએ  (D) લોડડ ડેલહાઉિીએ 
04. િહાયકારી યોજના િૌપ્રર્થમ કોણે સ્િીકારી ? 
(A) ટીપ  સ લતાને (B) રણજજતવિિંહ ે (C) હૈદરઅલીએ (D) વનઝામે 
05. િહાયકારી યોજના શરૂ કરનાર કોણ હતો ? 
(A) િલેેસ્લી  (B) વિબ્રલયમ બૅષ્ન્ટિંગ (C) લૉડડ ડેલહાઉિી (D) લૉડડ હષે્સ્ટિંગ્િ 
06. ભારતમાું ત્રણ શહરેોમાું ય વનિવિિટીઓ ક્યારે શરૂ ર્થઈ ? 
(A) ઇ.િ.1857માું (B) ઇ.િ.1852માું (C) ઇ.િ.1854માું (D) ઇ.િ.1853માું 
07. કયા પેશ્વાના અિિાન પછી મરાઠાિુંઘ િચ્ચે ઝઘડા ર્થયા ? 
(A) નાનાિાહબે  (B) નાના ફડનિીિ (C) બાલાજી બાજીરાિ (D) નારાયણરાિ 
08. િહાયકારી યોજનાન ું બીજ ું નામ શ ું છે ? 
(A) ખાલિા યોજના    (B) દ્વદ્વમ ખી શાિન યોજના  
(C) અર્થડિાદી યોજના   (D) વિસ્તાર યોજના 
09. ભારતમાું િૌપ્રર્થમ રેલમાગડ ક્યારે નુંખાયો ? 
(A) ઇ.િ.1848માું (B) ઇ.િ.1853માું (C) ઇ.િ.1854માું  (D) ઇ.િ.1852માું 
10. ક્યા રાજા િાર્થ ેવમત્રતા બાુંધી અફઘાન વિગ્રહમાું અંગ્રેજોએ જીત મેળિી ? 
(A) રણજજતવિિંહ (B) નાનાિાહબે પેશ્વા (C) ટીપ  સ લતાન (D) હૈદરઅલી 
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STD : 8                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                  ક લ પ્રશ્નો: 10                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                  ક લ ગ ણ:  10     

UNIT : 2 LMMB: Learn more be brighter  
01. Who sang better than Tansen ? 
(A) Akbar   (B) Birbal   (C) Sant Haridas (D) Baijubawara 
02. How many gems were there in Akbar’s court ? 
(A) seven   (B) eight   (C) nine   (D) ten 
03. Who was a great musician in  Akbar’s court ?  
(A) Mansing   (B) Baijubawara  (C) Tarsen   (D) Tansen 
04. Tansen took his tanpura. He started _________.  
(A) the Raag Darbari (B) Dipak  (C) Kedar   (D) Malhar 
05. Who was very eager to meet Sant Haridas ?  
(A) Mansing   (B) Ramsen  (C) Akbar   (D) Tansen 
06. Where did Sant Haridas live ? 
(A) Vrundavan  (B) Somnath  (C) Dwarka   (D) Aagra 
07. Sant Haridas’ disciples were ___________________ .  
(A) Mansing and Ramsen         (B) Baijubawara and Tansen  
(C) Akbar and Birbal   (D) Tansen and Ramsen 
08. Who was angry ? 
(A) Akbar   (B) Baijubawara  (C) Sant Haridas  (D) Tansen 
09. What did Haridas sing in right way ?  
(A) Kedar  (B) Dipak   (C) the Raag Darbari (D) Malhar 
10. Sant Haridas is the ____________ musician 
(A) greatest    (B) great  (C) best  (D) good 
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Story 01  વ ાંદરો અને મગર 
 
એક નદી ક ાંઠે જાંબડુ નુાં મોટુાં ઝ ડ હત ુાં.  
જાંબડુ ન  ઝ ડ પર દરરોજ એક વ ાંદરો જાંબ ુખ વ  આવતો.  
નદીન  ઊંડ  પ ણીમ ાં એક મોટો મગર રહતેો હતો.  
વ ાંદર  અને મગરની ભ ઈબાંધી થઈ.  
વ ાંદરો રોજ રોજ મગરને પ ક ાં જાંબ ુખવર વે.  
મગર એક વ ર થોડ ાં જાંબ ુમગરી મ ટે લઈ ગયો.  
મગરીન ેજાંબ ુબહુ ભ વય ાં.  
મગરી જાંબ ુ ખ ત ાં ખ ત ાં મગરને કહ ે - રોજ આવ ાં મીઠ ાં જાંબ ુ ખ ન ર  વ ાંદર નુાં 
ક ળજુ ાં કેવુાં મીઠુાં હશે ! તમે એને લઈ આવો તો હુાં તેનુાં ક ળજુ ાં ખ ઉં !  
મગર કહ ે- ત ેહવે મ રો ભ ઈબાંધ થયો છે. ભ ઈબાંધ સ થ ેમ ર થી દગો કેમ થ ય ?  
મગરીએ જીદ કરી કહ્ુાં - જો તમ ેક ળજુ ાં નહહ લ વી આપો તો હુાં મ રો જીવ આપી 
દઈશ.  
નછૂટકે મગર વ ાંદર ને મગરી પ સ ેલ વવ  તૈય ર થયો.  
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બીજે હદવસે મગર જાંબનુ  ઝ ડ નીચ ેઆવયો.  
એણ ેમીઠ ાં જાંબ ુખ ધ ાં પછી મગર બોલ્યો - વ ાંદર ભ ઈ, મ રી મગરી તમને ઘેર 
જમવ  મ ટે બોલ વ ેછે. મ રી પીઠ પર બસેી જઓ અને મ ર  મહમે ન થ ઓ. 
વ હ ! ચ લો, તમ રો આટલો પ્રેમ છે તો…ન  કેમ પડ ય !  
એમ કહતેો વ ાંદરો કૂદીને મગરની પીઠ પર બેસી ગયો.  
 
મગર પ ણીમ ાં આગળ સરકવ  લ ગ્યો. બાંને વ તોએ વળગ્ય .  
અડધે રસ્તે જ ભોળ  મગરે મગરીન  મનની વ ત વ ાંદર ને કરી દીધી.  
મગરની વ ત સ ાંભળી વ ાંદર ન  હોશ ઊડી ગય .  
થોડી વ રે સ્વસ્થ થત ાં મગરીથી બચવ નો ઉપ ય શોધી ક ઢયો.  
 
વ ાંદરો કહ ે - મગરભ ઈ ! તમે પણ ખર ાં છો ! તમ રે આ વ ત મન ેપહલેથેી જ 
કહવેી હતીન ે! મ રુાં ક ળજુ ાં તો હુાં ઝ ડ પર મકૂીને આવયો છાં. ચ લો પ છ  જઈ ક ળજુ ાં 
લઈ આવીએ !  
 
મગર વ ાંદર ની વ ત સ ચી મ ની પ છો હકન ર  તરફ વળી ગયો.  
હકન રો આવત ાં વ ાંદરો એક મોટો કૂદકો મ રી ઝ ડ પર પહોંચી ગયો.  
પછી કહ ે- મરૂખ મગર ! ક ળજુ ાં ત ેકાંઈ ઝ ડ પર મકુ ત ુાં હશે ? તુાં તો દગ ખોર છે ! 
ભ ઈબાંધને દગો દેવ  તૈય ર થયો ? જ હવે કદી આ જાંબડુ ન  ઝ ડ નીચે આવતો 
નહહ. એમ કહી વ ાંદરો તય ાંથી બીજે જતો રહ્યો. 
 

 

 
* * * 
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Story 02  લ લચ ુકતૂરો 
 
એક કૂતરો હતો. ત ે ભ રે લ લચ ુ અને ઝઘડ ખોર હતો. ઘણી વખત પોત ન થી 
નબળ  કૂતર  પ સેથી ખ વ નુાં પડ વી લેતો. એક હદવસ તેણે એક રોટલો મળ્યો ન ેત ે
ર જી ર જી થઈ ગયો. તેણે રોટલો મોંમ ાં લીધો. તેને થયુાં, ‘થોડ ે દૂર જઈને નનર ાંત ે
રોટલો ખ ઈશ.’ ત ેભ ગ્યો અને દોડતો દોડતો ગ મન  છેવ ડે પહોંચી ગયો. તય ાં નદી 
વહતેી હતી. 
વધ ુસલ મત જગ એ પહોંચવ  ત ેનદી ઓળાંગીને સ મને  હકન રે જવ  તૈય ર થયો. 
કૂતર ની નજર નદીન  પ ણીમ ાં ગઈ. તેણે પ ણીમ ાં પોત નુાં પ્રનતબબિંબ જોયુાં. 
પ્રનતબબિંબ જોઈન ેતને ેલ ગ્યુાં કે નીચ ેબીજો કૂતરો ઊભો છે અને તેન  મોંમ ાં પણ 
રોટલો છે. 
બીજ કૂતર ન  મોમ ાં રોટલ ને જોઈન ેતેને લ લચ થઈ આવી કે ‘લ વ આ કૂતર નો 
પણ રોટલો પડ વી લઉં તો મને બે રોટલ  ખ વ  મળે.’ એવુાં નવચ રી બીજ કૂતર ન ે
બીવડ વવ  મ ટે ભસવ  તેનુાં મોં ખોલ્યુાં કે તેન  મોંમ ાંથી રોટલો નદીન  ઊંડ  
પ ણીમ ાં પડી ગયો. 
કૂતર ન ે ભ ન થયુાં, ‘આ તો મેં ખોટુાં કયુું. બીજનો રોટલો ઝાંટવવ  જત ાં મેં મ રો 
રોટલો પણ ગમુ વયો.’ 
સ ચી વ ત છે કે લ લચનુાં પહરણ મ ખર બ જ આવે. 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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Story 03  બીકણ સસલી 
 
એક જ ાંગલમ ાં એક સસલી રહતેી હતી. ત ેસ્વભ વે ઘણી જ બીકણ હતી. ન નો સરખો 
અવ જ થ ય કે તરત જ સાંત ઈ જય. આથી એ પરુૂાં ખ ઈ ન શકે કે પરુૂાં પી ન શકે. 
એન  મનન ેપળવ રનીયે શ ાંનત નહહ. 
 
એક વ ર એ ખોર ક મ ટે જ ાંગલમ ાં ફરી રહી હતી. બીકથી એનુાં મન ફફડી રહ્ુાં હત ુાં. 
પરાંત ુભખૂ એવી કકડીને લ ગી હતી કે ખોપ્ર ક શોધ્ય  વગર છૂટકો ન હતો. 
હવે એ જે ઝ ડ નીચ ેફરી રહી હતી ત ેબોરનુાં ઝ ડ હત ુાં. એન  પરથી એક પ કુાં મોટુાં 
બોર સસલી પર પડ્ુાં. તે સ થ ેજ સસલી ચમકી અને ભ ગી. જીવ લઈને ન ઠી. એને 
ન સતી જોઈન ે તય ાં ફરત  એક હ થીએ પછૂ્ુાં, 'સસલીબ ઈ ! સસલીબ ઈ ! ક્ ાં 
ભ ગ્ય ાં ?' 
સસલી ભ ગત ાં ભ ગત ાં બોલી, 'ભ ગો રે ભ ગો ! આભ પડ્ુાં છે ! સસલી ભ ગત ાં 
ભ ગત ાં બોલી, 'ભ ગો રે ભ ગો ! આભ પડ્ુાં છે !' એ સ ાંભળીન ેહ થી પણ ગભર યો 
અને ભ ગવ  લ ગ્યો. પછી તો ગભર ટમ ાં સસલી ભ ગતી જય અને એક સરખી 
બોલતી જય ઃ  'ભ ગો રે ભ ગો ! આભ પડ્ુાં છે !' 
સસલી સ થ ેહ થીન ેભ ગતો જોઈ, રીંછ ભ ગ્યુાં. એ બન્નેને જોઈ વ ાંદર ાં ભ ગ્ય ાં, અને 
એ જોઈ પછી તો બધ ાં જ ભ ગ્ય . નસિંહ ભ ગ્યો, વ ઘ ભ ગ્યો, વરુ ભ ગ્યો, સવુવર 
ભ ગ્યો, ગેંડો ભ ગ્યો, બચત્તો ભ ગ્યો, દીપડો ભ ગ્યો, બધ ાં જ પ્ર ણીઓ ભ ગી રહ્ય ાં 
હત ાં. 
 
 
 
 
 



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

આ બધી ધમ લ નશય ળે જોઈ. એ પછૂવ  લ ગ્યુાં, 'તમ ેબધ ાં ક્ ાં ભ ગો છો ?' 
 
બધ ાં કહ,ે 'આભ તટૂી પડ્ુાં છે. તુાં પણ ભ ગ.' 
 
નશય ળન ે આશ્ચયય થયુાં. તેણે ઊંચે જોયુાં તો આભ તો એની જગ્ય એ જ હત ુાં. તેણ ે
દોડત ાં દોડત ાં નસિંહને પછૂ્ુાં, 'મહ ર જ ! તમ ેજર  ઊભ  તો રહો ! અને ઊંચે જુઓ. 
આભ તો એની જગ એ જ છે.' 
 
નસિંહ ઊભો રહ્યો એટલ ેબધ ાં ઊભ ાં રહી ગય ાં. નસિંહ ેઊંચ ેજોયુાં તો આભ એની જગ એ 
જ હત ુાં. 
 
'અરે ! પેલી બીકણ સસલીએ તો આપણને ખોટ  જ બબવડ વી મ ય ય !' બધ ાં પ્ર ણીઓ 
હસી પડ્ ાં. અને પોતપોત ને રસ્તે ચ લ્ય ાં ગય ાં. 
 
અને સસલી તો બીકની મ રી સાંત ઈ જ ગઈ. 
 
‘ બીકણ મ ણસો કહ,ે ત ેવ તની ખ તરી કરવી. નહહ તો પેલ ાં પ્ર ણીઓની જેમ મરૂખ 
ઠરવુાં પડે.' 
 

 
* * * 

 


