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પે્રરણા પાથેય વિશે... 
 

“ એ મેરે િતન કે લોગો , જરા આંખમે  ભરલો પાની, 
જો શહીદ હુએ હૈ ઉનકી, જરા યાદ કરો કુરબાની.” 

 

                   વ્હાલા સારસ્વત મિત્રો અને મવદ્યાર્થી મિત્રો આનદંકુશળ હશો. વર્ષના ંવધાિણાની 
સારે્થ સવેના તન અને િન ભીંજાઈ રહ્યા હશે. પ્રકૃમત પણ િનોહર રૂપ ધારણ કરી રહી છે. મિત્રો 
સ્વતતં્રતાનો અહસેાસ કેવો છે તેનો મપિંજરિારં્થી મકુ્ત પખંી પાસે જ જાણી શકાય ! દેશના વીર 
સપતૂોએ પરુુર્ાર્થષર્થી સ્વતતં્રતાની અનિોલ ભેટ આપણને આપી છે. આપણુ ં કતષવ્ય છે કે દેશની 
આન બાન શાનને જાળવી રાખીએ. મવશ્વકક્ષાએ દેશની પ્રગમત મવશ્વ િાનવની ભાવનાને ઉજાગર 
કરવા પ્રયત્નશીલ બનીએ. 
                 મિત્રો આપના પ્રમતભાવ તર્થા ‘પે્રરણા પારે્થય’ ના વાચનની આપની તાલાવેલી 
અિને કંઈક નવીન કરવાની પે્રરણા, પ્રોત્સાહન પરૂા પડે છે. ઓગસ્ટ િાસનુ ં નવલુ ં નજરાણુ ં
આપના સિક્ષ લઈ આવ્યા છે. 
                 ઓગસ્ટ િાસના અંકિા ંમનયમિત કોલિિા ં‘યાદશક્ક્તની અજબ ગજબ તરકીબનો 
અંમતિ ભાગ, દદન મવશેર્/િદહિા, પ્રવમૃિ િચં, મલૂયાકંન મવશેર્...... વગેરે સિામવષ્ટ છે. આ 
અંકના વાચનની સારે્થ સારે્થ સ્વતતં્રતા પવષની ઉજવણીને અનેરા ઉત્સાહ ઉલલાસર્થી િાણશો. ભાઈ-
બહનેના અતટૂ બધંન રક્ષાબધંન, જન્િાષ્ટિી જેવા ંતહવેારોની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરી હળવાફૂલ 
પણ ર્થશો. બસ એજ આશા સારે્થ જય દહિંદ  જય જવાન  જય દકસાન  જય મવજ્ઞાન ……  
         અિારા પ્રયાસને ખરા અર્થષિા ંઅર્થષપણૂષ બનાવવા સવેનો આભાર િાનીએ છીએ. 
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યાદશક્તિની અજબ-ગજબ િરકીબો 

જાણવા જેવ ું 
 
 
 

તરકીબ – ૩ : કી-વર્ડઝ અને માઈન્ર્મેપ   

  
 
 

 

 

 

 

 

ઘણા વવદ્યાર્થીઓની ફરરયાદ હોય છે કે ‘પરરક્ષાના આગલા રદવસે કોસડ કેમ પરૂો ર્થિો નર્થી ? 

       આ પ્રશ્નન ું કારણ છે : કી – વર્ડઝની પદ્ધવિનો અભાવ.                                
વર્ડની શરૂઆિર્થી જ દરેક પાઠ િૈયાર કરિા સમયે આ પદ્ધવિનો ઉપયોગ કરવામાું આવે , િો 
પરરક્ષાના આગલા રદવસે કોસડ બે- વાર પરૂો ર્થઈ શકે છે. 
દા.િ. : ભારિના બુંધારણ પાઠ િમે વાુંચ્યો. 

 વ્યાખ્યા : કોઈ પણ દેશન ું શાસન ચલાવવા માટે બનાવવામાું આવેલા વનયમોના 
વ્યવક્થર્થિ સુંગ્રહને દેશન ું બુંધારણ કહવેામાું આવે છે. 

 દેશના બુંધારણની શરૂઆિ આમ ખર્થી ર્થાય છે. 
 બુંધારણસભાએ ૯ રર્સેમ્બર , ૧૯૪૬ ર્થી પોિાન ું કાયડ શરૂ કર્ ું. 
 પ્રવિવનવધત્વ : જવાહરલાલ નહરે , ર્ૉ. રાજેન્રપ્રસાદ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મૌલાના 

અબ લ કલામ આઝાદ, શ્યામપ્રસાદ મ ખજી,સરદાર બલદેવવસિંહ  
 મરહલા સભ્યો : સરોજીની નાયડ  િર્થા વવજયાલક્ષ્મી પુંરર્િ  
 ર્ૉ. રાજેન્રપ્રસાદ બુંધારણસભાના અધ્યક્ષ  

          અંગ્રેજી શબ્દો વાુંચી ર્રી ન જિાું બાળકો. આ બુંને શબ્દના અર્થડ 

સાવ સહલેા છે. કી-વર્ડઝ એટલ ેચાવીરૂપ શબ્દો અને માઈન્ર્મેપ એટલે 
મનનો નકશો. મોટી-મોટી ટૂુંકનોંધો કે વનબુંધો િૈયાર કરિી વખિે જો આ 

પદ્ધવિનો ઉપયોગ કરવામાું આવે, િો યાદ રાખવ ું ઘણ ું સરળ બની જાય છે. 

     આધ વનક સુંશોધને આ બુંને પદ્ધવિને સુંપણૂડ માન્યિા આપી છે. 

કી – વર્ડઝ  
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 ખરર્ા સવમવિના અધ્યક્ષ : ર્ૉ.બી.આર.આંબેર્કર  
 બુંધારણસભાની ૨ વર્ડ ૧૧ માસ ૧૮ રદવસમાું ૧૬૬ બેઠક ર્થઈ. 
 ૨૬ જાન્ર્ આરી, ૧૯૫૦ ર્થી અમલમાું આવ્ર્ ું. 

બાળવમત્રો , આખ ું વર્ડ આ વાિ રઢાવી છે. હવે વવચારીએ : પરરક્ષા વખિે ઉપરનાું વાક્યો 
આખા વાચવાની જરૂર છે ? શ ું નીચે મ જબ ટૂુંકમાું ન વાુંચી શકાય ? 

 ભારિન ું બુંધારણ  
 આમ ખ  
 શરૂઆિ : ૯ રર્સેમ્બર, ૧૯૪૬  
 સવમવિના સભ્યો  
 સમયગાળો  
 બુંધારણ અમલ : ૨૬ જાન્ર્ આરી, ૧૯૫૦ 

          બાળવમત્રો આગલા રદવસે આટલ ું વાુંચીએ, િો ન ચાલે ??? પહલેા નમનૂામાું ૨૦ 
ર્થી ૨૩ શબ્દો છે. બીજા નમનૂાના ૧૦ શબ્દો છે. એટલે કે પરરક્ષા પહલેાન  ું વાુંચન અર્ધ ું 
ર્થઈ ગર્ ું અને આ મ દ્દાઓના આધારે વાક્યો બનાવિાું િો આપણને આવરે્ જ ને. 
          આ પદ્ધવિને અપનાવવામાું આવે, િો પરરક્ષાના આગલા રદવસના અગત્યના 
પ નરાવિડનની ઝર્પ બમણી કે ત્રણ ગણી ર્થઈ જાય છે.  
 

 

                   માઈન્ર્મેપ એ મનના નકશા બનાવવાની પદ્ધવિ છે. આપણે જાણીએ જ 
છીએ કે આપણા મગજમાું અસુંખ્ય ચેિાકોર્ો આવેલા છે. આ દરેક ચેિાકોર્ો એકબીજા સારે્થ 
જોર્ાઈને એક સ વ્યવક્થર્થિ રચના બનાવે છે. આ રચનાનો અભ્યાસ કરી વૈજ્ઞાવનકોએ સાબબિ કર્ ું 
છે કે વ્યક્તિને વવવવધ વથત  ઓ વવવવધ બલિંક (જોર્ાણ) ર્થી યાદ રહ ેછે. 
       દા.િ. : આપણા ઘરર્થી શાળા સ  ધીનો રથિો આપણે કેવી રીિે યાદ રાખીએ છીએ ?  
             પહલેાું યાદ આવે શેરીના નાકે આવેલો પાનનો ગલ્લો. એ પરર્થી યાદ આવે દૂધની રે્રી કે 
પોથટ ઓરફસ. હવે ગામનો ચોરો વટાવીએ એટલે આપણી શાળા દેખાઈ આવે. બરાબરને ?  
             મગજની યાદ રાખવાની આ જ પદ્ધવિને પ થિકવાુંચન દરમ્યાન પણ અપનાવવી જોઈએ 
અને એ માટે ‘માઈન્ર્મેપ’ (મનના નકશા) પદ્ધવિ વવકસાવવામાું આવી છે.  
 
 
 
 
 
 

માઈન્ર્મેપ  
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            બાળવમત્રો, આ પદ્ધવિનો ઉપયોગ કરવામાું આવે, િો એક જ બચઠ્ઠીમાું આખો પાઠ કે મોટી 
ટૂુંકનોંધ કે વનબુંધ સમાવી શકાય છે. 
        સૌપ્રર્થમ એક કાગળ લો. વનબુંધ, પાઠ કે મોટી ટૂુંકનોંધનો મ ખ્ય વવર્ય વચ્ચે મકૂો. િેના 
પર રાઉન્ર્ દોરો. બાદ િેની આજ બાજ  બીજા ગૌણ મ દ્દાઓ ગોઠવો. િેની ફરિે પણ રાઉન્ર્ કરો 
અને િેને મ ખ્ય વવર્ય સારે્થ રેખા વરે્ જોર્ો. 
        ત્યારબાદ ગૌણ મ દ્દાઓમાું સામેલ ર્થિી મારહિીઓ પણ િેના રાઉન્ર્ની આસપાસ 
ગોઠવો.મગજના ચેિાકોર્ોના ગ ૂુંચળા જેવી રચના લાગે છે ને ? 

       વળી,મનોવૈજ્ઞાવનકોના કહવેા અન સાર આ પદ્ધવિમાું વવવવધ રુંગો, વવવવધ વનશાનીઓ િર્થા 
બચત્રો પણ ઉમેરવામાું આવે િો યાદશક્તિ વધ  મજબિૂ બુંને છે.નીચેનાું રષટાુંિનો અભ્યાસ કરી, 
ઉપરની પદ્ધવિ ફરી વાુંચી રષટાુંિને મલૂવિા જાઓ અને આ અસરકારક પદ્ધવિને આત્મસાિ  કરી  
લો. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                બાળવમત્રો ! આ પદ્ધવિઓ િમારા માટે નવી હોઈ શકે, પરુંત   આ પદ્ધવિઓ વવશ્વમાું ઠેર-ઠેર 
પ્રવસદ્ધદ્ધ પામી છે અને આના આધારે અનેક વવદ્યાર્થીઓને આશ્ચયડકારી લાભો ર્થયા છે. ધોરણ – ૧૦ 
અને ૧૨ ના વવદ્યાર્થીઓ જો આવી પદ્ધવિનો ઉપયોગ ન કરે, િો િેઓને ઘણી મ શ્કેલીઓ પર્િી 
હોય છે. માટે નાનપણર્થી જ આવી ટૂુંકી ને ટચ, સહલેી પદ્ધવિઓ ર્થોર્ી મહનેિ કરીને શીખી જ લવેી 

જોઈએ.                                                                      

બચઠ્ઠીમાું આખી ટૂુંકનોંધ   
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DATE DAY EVENTS REMARKS 

06/08/2016 શનિવાર  બાલસભા પ્રાર્ાાિાસભા સાર્ે બાલસભાન ું આયોજિ  

13/08/2016 શનિવાર  
ટેસ્ટ- 4 પ ર્ા ર્યેલા અભ્યાસક્ર્મમાુંર્ી ટેસ્ટન ું આયોજિ 
રાખી મેક િંગ  ોમ્પિટીશિ રાખી મેક િંગ  ોમ્પિટીશિ (ધો. ૬ર્ી ૮) 

15/08/2016 સોમવાર  સ્વાતુંત્ર્ય કિવસ ધ્વજવુંિિ અિ ેસાુંસ્કૃનત   ાયાક્ર્મ 

27/08/2016 શનિવાર  ટેસ્ટ- 5 પ ર્ા ર્યેલા અભ્યાસક્ર્મમાુંર્ી ટેસ્ટન ું આયોજિ 

   www.edushareworld.in 

 

ઓગષ્ટ  – ૨૦૧૬ 

રનવ સોમ  મુંગળ  બ ધ  ગ રૂ  શ ક્ર  શનિ 

 
1 

Regular 

Class 

2 
Regular 

Class 

3 
Regular 

Class 

4 
Regular 

Class 

5 
Regular 

Class 

6 
બાલસભા 

7 
Holiday 

8 
Regular 
  Class 

9 
Regular 
  Class 

10 
Regular 
  Class 

11 
Regular 
  Class 

12 
Regular 
  Class 

13 
મલુ્ાાંકન  
ટેસ્ટ - 4 

14 
Holiday 

15 
સ્વાતાંત્ર્્ 

દિવસ 

16 
Regular 

Class 

17 
પતેતી 

 

18 
રક્ષાબાંધન 

 

19 
Regular 

Class 

20 
Regular 

Class 

21 
Holiday 

22 
Regular 

Class 

23 
રાાંધણ છઠ્ઠ 

 

24 
શીતળા 
સાતમ   

25 
જન્માષ્ટમી 

 

26 
Regular 

Class 

27 

મલુ્ાાંકન  
ટેસ્ટ - 5  

28 
Holiday 

29 
Regular 

Class 

30 
Regular 

Class 

31 
Regular 

Class 
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૦૩ 

દિન વિશેષ 
૧ ઓગષ્ટ પરુુષોત્તમદાસ ટંડન ૧૭ ઓગષ્ટ મદનલાલ ઢીંગરા 
૨ ઓગષ્ટ પ િંગલી વેંકૈય્યા ૧૮ ઓગષ્ટ સભુાષચદં્ર બોઝ 

૩ ઓગષ્ટ ચચન્મયાનદં સરસ્વતી ૧૯ ઓગષ્ટ શકંરદયાળ શમાા 
૪ ઓગષ્ટ બરાક ઓબામા ૨૦ ઓગષ્ટ એન.આર.નારાયણમપૂતિ 
૫ ઓગષ્ટ નીલ આમાસ્રોંગ ૨૧ ઓગષ્ટ કાકા કાલેલકર 

૬ ઓગષ્ટ હિરોપશમા હદવસ ૨૨ ઓગષ્ટ િહરશકંર  રસાઈ 

૭ ઓગષ્ટ રપવન્દ્રનાથ ટાગોર ૨૩ ઓગષ્ટ ટી. પ્રકાશમ 

૮ ઓગષ્ટ ભીષ્મ સાિની ૨૪ ઓગષ્ટ નમાદાશકંર દવે 

૯ ઓગષ્ટ ભારત છોડો આંદોલન ૨૫ ઓગષ્ટ નેત્રદાન  ખવાડીયુ ં
૧૦ ઓગષ્ટ શ્યામલાલ ગપુ્ત ૨૬ ઓગષ્ટ મધર ટેરેસા 
૧૧ ઓગષ્ટ ખદુીરામ બોઝ ૨૭ ઓગષ્ટ લોડા માઉન્ટબેટન 

૧૨ ઓગષ્ટ ડૉ. પવક્રમ સારાભાઈ ૨૮ ઓગષ્ટ એમ.જી.કે.મેનન 

૧૩ ઓગષ્ટ માદામ ભીખાઈજી કામા ૨૯ ઓગષ્ટ મેજર ધ્યાનચદં 

૧૪ ઓગષ્ટ કેસરીપસિંિ બારિટ ૩૦ ઓગષ્ટ શૈલેન્દ્ર 

૧૫ ઓગષ્ટ સ્વાતતં્ર્ય હદન ૩૧ ઓગષ્ટ ફાબાસ સાિબે 

૧૬ ઓગષ્ટ સભુદ્રાકુમારી ચૌિાણ ૧૫ ઓગષ્ટ રાષ્ર  વા પવશે લેખ...  
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૦૧ ઓગષ્ટ પરુુષોત્તમદાસ ટંડન 
 

       ‘આધનુિક ભારત’ િા મખુ્ય સ્વાતતં્ર્ય સેિાિીઓમાિા 
એક પરુુષોત્તમ ટંડિિો જન્મ ૧ ઓગસ્ટ િા રોજ ઉત્તરપ્રદેશ 

િા અલાહાબાદ શહરેમા ંથયો હતો. તેઓિે ‘રાજનષિ’ તરીકે 

પ્રનસદ્ધ હતા.ં  પ્રારંભભક નશક્ષણ અલાહાબાદમા ંપણૂણ કયાણ બાદ 

એમ.એ ઈનતહાસ નવષય સાથ ેપણૂણ કરી એલ.એલ.બી િી 
ડીગ્રી મળેવી. હહન્દી ભાષાિ ેરાષ્ટ્રભાષા તરીકે સ્થાિ અપાવવામા ંપરુુષોત્તમ ટંડિિો 
મહત્વિો ફાળો રહ્યો છે. 
         પરુુષોત્તમ ટંડિ ઉત્તરપ્રદેશ નવધાિસભાિા અધ્યક્ષિી સાથોસાથ 
બધંારણસભા,લોકસભા અિ ેરાજ્યસભાિા સદસ્ય હતા.ં  મહાત્મા ગાધંીજીિા કહવેાથી 
તેઓએ વકીલાત છોડીિે સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામમા ંજોડાયા. તમેણે ‘રોલેટ એક્ટ’ નવરોધી 
સત્યાગ્રહમા ંભાગ લીધો હતો. ૧૯૩૦ મા ંમહાત્મા ગાધંીજી દ્વારા ચલાવવામા ંઆવેલ 
‘સનવિય કાનિુ ભગં’ દરનમયાિ તેમિી ધરપકડ કરવામા ંઆવી. જેલમાથંી મકુ્ત 
થયા બાદ અલાહાબાદિા કૃષક આંદોલિનુ ંસચંાલિ પરુુષોત્તમ ટંડિે કર્ુું હત ુ.ં  ૧૦ 
ઓક્ટોબર ૧૯૧૦ િા રોજ પરુુષોત્તમ ટંડિે વારાણસીમા ં‘હહન્દી સાહહત્ય સમંેલિ’ િી 
સ્થાપિા કરી હતી. ૧૯૧૮ મા ં ‘હહન્દી નવદ્યાપીઠ’ અિ ે૧૯૪૭ મા ં ‘હહન્દી રક્ષક દળ’ 
િી સ્થાપિા કરી હતી. 
                પરુુષોત્તમ ટંડિિ ે વષણ ૧૯૬૧ મા ં હહન્દી ભાષાિ ે દેશમા ં અગ્રણી 
સ્થાિ અપાવવામા ં મહત્વિી ભનૂમકા નિભાવવા બદલ દેશિો સવોચ્ચ િાગહરક 
પરુસ્કાર આપવામા ંઆવ્યો. ૨૩ એનપ્રલ ૧૯૬૧ મા ંભારત સરકાર દ્વારા ‘ભારત રત્િ’ 
પરુસ્કારથી સન્માનિત કરવામા ં આવ્યા હતા.ં રાષ્ટ્રભાષા હહન્દી માટે સમનપિત 
પરુુષોત્તમ ટંડિનુ ંઅવસાિ ૧ જુલાઈ ૧૯૬૨ િા રોજ થર્ુ ંહત ુ.ં  

 
 

* * * 
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૦૨ ઓગષ્ટ પ િંગલી વેંકૈય્યા 
 
  ભારતિા રાષ્ટ્રીય ધ્વજિી રૂપરેખા તૈયાર કરિાર નપિંગલી વેંકૈય્યાિો 
જન્મ ૨ ઓગસ્ટ ૧૮૭૮ િા રોજ આંધ્રપ્રદેશિા કૃષ્ટ્ણા જજલ્લાિા  

ભટાલા પેિરૂમ િામિા ગામમા ંથયો હતો. નપિંગલી વેંકૈય્યાએ  

પ્રારંભભક નશક્ષણ ભટાલા પેિમરંુ તેમજ મછલીપટ્ટિમમા ંપણૂણ  

કયાું બાદ ૧૯ વષણિી વયે મુબંઈ ગયા.ત્યા ંજઈ તેમણ ેસેિામા ં 

િોકરી કરી, ત્યાથંી તેમણ ેદભક્ષણ આહિકા મોકલવામા ંઆવ્યા. 
                વષણ ૧૮૯૯ થી ૧૯૦૨ િી વચ્ચ ેદભક્ષણ આહિકાિા ‘બાયર’ ર્દુ્ધમા ંભાગ લીધો. 
આ અરસામા ંજ નપિંગલી વેંકૈય્યાિી મલુાકાત મહાત્મા ગાધંીજી સાથે થઈ, તેમિા નવચારોથી 
નપિંગલી વેંકૈય્યા બહુ પ્રભાનવત થયા.ભારત પરત ફરતા જ નપિંગલી વેંકૈય્યા રેલ્વેમા ંગાડણિી 
િોકરીમા ં જોડાયા. નપિંગલી વેંકૈય્યાિી સસં્કૃત,ઉરૂ્ણ , હહન્દી તેમજ અન્ય ભાષાઓ જાણતા 
હતા.સાથોસાથ કૃનષિા જાણકાર હતા. સ્વદેશી આંદોલિ બાદ નપિંગલી વેંકૈય્યાએ ભારતમા ં
આયાત થતી અમેહરકાિી  કંબોહડયા  િામિી કપાસિી જાતિે ભારતિા કપાસિા બીજ 
સાથે અંકુહરત કરી ભારતીય સકંહરત કપાસનુ ં બીજ તૈયાર કર્ુું.તેમિા આ શોધ કાયણિે 
કારણ ેતેમિે ‘વેંકૈય્યા કપાસ’ િા િામથી ઓળખાવવા લાગ્યા. 
             નપિંગલી વેંકૈય્યાએ રાષ્ટ્રધ્વજ માટે મહાત્મા ગાધંીજી પાસે માગણદશણિ મેળવ્ર્ુ ં
અિે ગાધંીજીએ તેમિે ધ્વજિી વચ્ચ ેઅશોકચક્ર રાખવાિી સલાહ આપી જે સમગ્ર ભારતિે 
એકસતૂ્રમા ંજોડાવાિો સકેંત બિંે.૧૯૩૧ મા ંઅભખલ ભારતીય કોંગે્રસ એ ધ્વજિે મતૂણ રૂપ 
માટે ૭ સભ્યોિી કનમટી બિવવામા ંઆવી. આખરે ૧૯૪૭ મા ં ડૉ.રાજેન્રપ્રસાદિા િેતતૃ્વ 
હઠેળ એક કનમટી બિાવવામા ંઆવી અિે ત્રણ સપ્તાહ બાદ ૧૪ ઓગસ્ટે આ કનમટીએ 
અભખલ ભારતીય કોંગે્રસિા ધ્વજિે જ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ તરીકે જાહરે કરવા નવિતંી કરી.અંતે 
૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ એ નતરંગો આપણી આઝાદી અિે આપણા દેશિી આઝાદીનુ ં પ્રનતક 
બિી ગર્ુ.ં 
                    રાષ્ટ્રીય ધ્વજ બિાવ્યા બાદ નપિંગલી વેંકૈય્યાિે ‘ઝડંા વેંકૈય્યા’ થી 
લોકનપ્રય થઈ ગયા. ૪ જુલાઈ ૧૯૬૩ િા રોજ નપિંગલી વેંકૈય્યાનુ ંનિધિ થર્ુ.ં 
 

* * * 
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૦૩ ઓગષ્ટ ભચન્મયાિદં સરસ્વતી 
 

         ભારતિા પ્રનસદ્ધ આધ્યાજત્મક ભચિંતક અિે વેદાતં દશણિિા  

નવશ્વ પ્રનસદ્ધ નવદ્વાિ  ભચન્મયાિદં સરસ્વતીિો જન્મ ૮ મે  

૧૯૧૬િા રોજ કેરળિા અિાણકુલમમા ંથયો હતો.તેમનુ ંમળૂ  

િામ ‘બાલકૃષ્ટ્ણ મેિિ’ હત ુ.ંબાલકૃષ્ટ્ણનુ ંપ્રારંભભક નશક્ષણ  

ત્યાિંી સ્થાનિક શાળામા ંપણૂણ કર્ુું.ઉચ્ચ નશક્ષણ માટે તમેણે  

૧૯૪૦ મા ંલખિૌમા ંનવનધ અિે અંગ્રેજી સાહહત્યિો અભ્યાસ કયો. 
        ૧૯૪૨ મા ંબાલકૃષ્ટ્ણ મેિિ આઝાદીિા રાષ્ટ્રીય આંદોલિમા ંજોડાયા અિ ે
તેમણે ઘણા ંમહહિા સધુી જેલમા ંરહવેુ ંપડર્ુ.ંસ્િાતકિી હડગ્રી મેળવ્યા બાદ તેમણે 
િવી હદલ્લીિા સમાચારપત્ર ‘િેશિલ હરેાલ્ડ’ મા ંપત્રકાર તરીકે િોકરી મેળવી. 
ભારતીય અિે દશણિશાસ્ત્રિા ઊંડાણથી અભ્યાસ કયો. સ્વામી નશવાિદંિા લખેથી 
પ્રભાનવત થયા અિે બાલકૃષ્ટ્ણ મેિિે સસંારિો ત્યાગ કરી ૧૯૪૯ મા ંનશવાિદંિા 
આશ્રમમા ંજોડાયા.ત્યા ંતમેનુ ંિામકરણ ‘સ્વામી ભચન્મયાિદં સરસ્વતી’ કરવામા ં
આવ્ર્ુ.ંજેિો અથણ ‘પણૂણ ચેતિાિા આિદંથી પહરપણૂણ વ્યક્ક્ત’. 
         ભચન્મયાિદં સરસ્વતીએ પિુાથી જ્ઞાિયજ્ઞિી શરૂઆત કરી. તેઓ દરેક 
લોકોિે મળી આધ્યાજત્મક વાતો કરતા.તેઓ કહતેા કે  વેદાતંિો ઉદેશ્ય મનષુ્ટ્યિા 
નિત્ય જીવિમા ંક્રમશઃ વધારે સખુી અિ સતંષુ્ટ્ટ બિાવવાિો છે. સ્વામી ભચન્મયાિદં 
સરસ્વતીએ ‘ભચન્મય નમશિ’ િી સ્થાપિા કરી, જે સમગ્ર નવશ્વમા ંવેદાતંિા જ્ઞાિિા 
પ્રસાર માટે કાયણ કરે છે. સાથોસાથ સાસં્કૃનતક, શૈક્ષભણક અિ ેસામાજજક કાયો કરે 
છે.૧૯૯૩ મા ંનશકાગોિી નવશ્વ ધમણસભામા ં ભચન્મયાિદં સરસ્વતીએ હહિંરુ્ ધમણનુ ં
પ્રનતનિનધત્વ કર્ુું હત ુ.ં 
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૦૪ ઓગષ્ટ બરાક ઓબામા 
 

   અમેહરકાિા પ્રમખુ અિે કમાન્ડર-ઇિ-ચીફ  બરાક  

ઓબામાિો જન્મ ૪ ઓગસ્ટ ૧૯૬૧ િા રોજ હોિોલલૂમૂા ં 

થયો હતો. ૧૯૮૩ મા ંકોલભંબયા ર્નુિવસીટી (ન્ર્યુોકણ) મા  

પોભલટીકલ સાયન્સમા ંગ્રજે્ર્એુશિ કયાું બાદ બે વષણ  

વ્યવસાયમા ંજોડાયા.૧૯૮૮ મા ંઓબામા હાવણડ શાળામા ં 

એડનમશિ લીધુ.ં૧૯૯૦ મા ંઓબામા પહલેા હાવણડ લો હરવ્ર્િુા આહિકિ- અમહેરકિ 
એહડટર તરીકે નિર્કુ્ત કરવામા ંઆવ્યા. 
        ૧૯૯૫ મા ંઓબામાએ ડ્રીમ્સ િોમ માય ફાધર િામનુ ંપસુ્તક પ્રકાનશત 
કર્ુું.૧૯૯૬ મા ંસીિેટિી એક સીટ પરથી ચુટંણીમા ંજીત હાસંલ કરી. વષણ ૨૦૦૪ મા ં
૭૦ ટકા મતોથી જીત મેળવી ૩ જાન્ર્આુરી ૨૦૦૫ િા રોજ ઓબામાએ શપથ 
લીધી.જે સમય ેઓબામાએ કાયણભાર સભંાળ્યો એ સમય ેનવશ્વમા ંમદંીિો સામિો કરી 
રહ્ુ ંહત ુ.ં સાથોસાથ અમેહરકામા ંબે ર્દુ્ધો ચાલતા હતા.સૌ પ્રથમ ઓબામાએ 
િાણા,ઉજાણ,સ્વાસ્્ય, નશક્ષણિી ક્સ્થનતમા ંપહરવતણિ લાવવા અભભયાિ ચલાવ્ર્ુ.ં૪૪ મા ં
અમેહરકાિા રાષ્ટ્રપ્રમખુ તરીકે કાયણકાળ દરનમયાિ ઓબામાિે અિેક મશુ્કેલીઓિો 
સામિો કરવો પડયો.પોતાનુ ંકાયણ સફળતાથી કરતા ંઓબામાએ વષણ ૨૦૧૨ િી 
રાષ્ટ્રપ્રમખુિી ચુટંણીમા ંજીત મળેવી. 
                       આજે ઓબામા નવશ્વિા સૌથી પ્રનતભાશાળી વ્યક્ક્ત તરીકે 
ઓળખાય છે.એક સફળ વ્યક્ક્ત ઓબામાએ કેટલાય લોકોિે જીવિમા ંઆગળ 
વધવાિી હહિંમત આપી.   
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૦૫ ઓગષ્ટ િીલ આમણસ્રોંગ 
 

 ચરં પર પ્રથમ પગ મકૂિાર નવશ્વિા પ્રથમ  

અવકાશયાત્રી િીલ આમણસ્રોંગિો જન્મ ૦૫ ઓગસ્ટ ૧૯૩૦  

િા રોજ અમહેરકાિા ઓહહયો રાજ્યિા વેપાકોિેટામા ંથયો  

હતો. િાિપણમા ંજ તેમિા નપતા એરપોટણ પર લઈ  

જતા.ં૬ વષણિી વયે િીલ આમણસ્રોંગે તેમિા નપતા સાથે હવાઈ  

મસુાફરીિો અનભુવ થયો. ૧૫ વષણિી વયે તેમણ ે નવમાિ ઉડાવવાનુ ં લાયસન્સ  
મેળવ્ર્ુ ં અિ ે નવમાિ ઉડાડવાનુ ં શરૂ કર્ુું.તેમણે એરોિોહટકલ એન્ન્જિીયરીંગમા ં
સ્િાતકિી અિ એરોસ્પેસ એન્ન્જનિયરીંગમા ંમાસ્ટર હડગ્રી મળેવી. 
            િીલ આમણસ્રોંગે સરં્કુ્ત રાષ્ટ્ર િૌ સેિામા ં અનધકારી રહી ચકૂ્યા 
હતા.કોહરયા ર્દુ્ધ દરનમયાિ પાયલટ તરીકે કાયણ કર્ુું.૧૯૫૮ મા િીલ આમણસ્રોંગિી 
નિમણુકં મેિ ઇિ સ્પેસ સિુેસ્ટમા ં થઈ. િીલ આમણસ્રોંગિી નમશિોમા ં  સફળતાિ ે
ધ્યાિે રાખતા જ ‘એપોલો ૧૧’ નમશિિી સકુાિી િીલ આમણસ્રોંગિે સોંપવામા ં
આવી.૧૬ જુલાઈ ૧૯૬૯ એ એપોલો-૧૧ િે અમેહરકાિા કેિેડી સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી 
લોન્ચ કરાર્ુ ંહત ુ.ં ૬૦ કલાકિી અંતહરક્ષ સફર બાદ તેઓ ચરં પર પહોંચ્યા હતા.૨૧ 
જુલાઈ ૧૯૬૯ મા ંએપોલો – ૧૧ નમશિમા ંિેતતૃ્વ કરતા ંત ેચરં પર પગ મકુિાર 
પ્રથમ વ્યક્ક્ત હતા ત્યારે તેમણ ે કહ્ુ ં હત ુ ં કે “ મનષુ્ટ્ય માટે આ િાિકડુ ં પગલુ ં
માિવજાનત માટે મોટી છલાગં સાભબત થશે.” િા રોજ યાિનુ ંસફળ ઉડાિ થર્ુ.ં 
            ૮૨ વષણિી વયે ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૨ િા રોજ િીલ આમણસ્રોંગનુ ં
હ્રદયસબંધંી બીમારીિે કારણે નિધિ થર્ુ.ં 
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૦૬ ઓગષ્ટ હિરોપિમા હદવસ 
 

        ૬ ઓગસ્ટ ૧૯૪૫ િા રોજ અમેહરકાએ હહરોનશમા  

પર ‘લીટલ બોય’ િામિો અણબુોમ્બિો હુમલો કયો હતો. 
અણબુોમ્બિા હુમલામા ંસપંણૂણ શહરેિો િાશ થયો હતો અિ ે

અંદાજે  ૩.૫૦,૦૦૦ િી વસ્તીમાથંી ૧,૪૦,૦૦૦ લોકોિા ં 

મોત િીપજ્યા ંહતા.ંઅમહેરકાએ ત્રણ હદવસ બાદ ૯ ઓગસ્ટિા  

રોજ ફેટમેિ િામિો અણબુોમ્બથી  િાગાસાકી પર હુમલો કયો. આ હુમલામા ંઅંદાજે  
૭૪,૦૦૦ લોકોિા ંમોત િીપજ્યા.  

અણ ુહુમલો શા માટે ?  

            બીજા નવશ્વર્ધુ્ધ દરનમયાિ ર્રુોપમા ં જમણિીિા પરાજય અિ ે તેિા 
નવજયિી કોઈ સભંાવિા િહીં હોવા છતા ંજાપાિે શરણાગનત સ્વીકારવાિો ઇન્કાર 
કરી દીધો હતો અિે તેણે સાથી રાષ્ટ્રો સમક્ષ તેનુ ં ર્દુ્ધ વધ ુ જલદ બિાવ્ર્ુ ં હત ુ.ં 
એનપ્રલ – ૧૯૪૫ થી જુલાઈ – ૧૯૪૫ દરનમયાિ જાપાિિા હુમલામા ંસાથી દળોએ 
જેટલા સૈનિકો ગમુાવ્યા ં હતા ં તેટલા ં તો તણેે પેનસહફક સમરુમા ં ત્રણ વષણિા ર્દુ્ધમા ં
પણ િહોતા ંગમુાવ્યા,ં પહરણામે સાથી દળો માટે જાપાિ વધ ુઘાતક સાભબત થઈ 
રહ્ુ ં હત ુ.ં અમેહરકિ દળોિા એક અહવેાલ અનસુાર અમહેરકા જાપાિ સાથ ે
પરંપરાગત શસ્ત્રોથી ર્દુ્ધ કરે તો તેણ ે ૧૦ લાખ સૈનિકો ગમુાવવા પડી શકે છે. 
લશ્કરિા મોટાપાયે નવિાશિ ેઅટકાવવા અિે ર્દુ્ધિો વહલેી તકે અંત લાવવા માટે 
આખરે અમેહરકિ પ્રમખુ ટુમેિે અણહુુમલાિો આદેશ આપ્યો હતો. 
           નવજ્ઞાિે વષો વષણ અનપ્રતમ પ્રગનત સાધી છે ત્યારે માિવજાતિે તેિા 
નવિાશકારી સ્વરૂપિો પરચો પણ મળ્યો છે. આજથી ૬૭ વષણ પહલેા ં અમેહરકાએ 
જાપાિિા ંબે શહરેો હહરોનશમા અિે િાગાસાકી પર બે અણબુોમ્બ ઝીંકીિે તિેે િકશો 
બદલી િાખ્યો હતો. જાપાિ હજુ પણ એ નવિાશમાથંી બહાર આવી શક્ુ ંિથી અિ ે
તેિી અસર હજુ પણ આ શહરેોિા ંજીવિ પર દેખાય છે. 
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૦૭ ઓગષ્ટ રપવન્દ્રનાથ ટાગોર 
 

     ગરુુદેવ તરીકે જાણીતા રવીન્રિાથ ટાગોરિો જન્મ  

૭ ઓગસ્ટ ૧૮૬૧ િા ંરોજ કલકત્તામા ંથયો હતો. રવીન્રિાથ  

ટાગોર કનવ,નવઝર્અુલ આહટિસ્ટ, િોવેભલસ્ટ, સમાજસધુારક, 
િેશિાભલસ્ટ, ભબઝિેસ મેિજેર અિે કંપોઝર હતા. વકીલ  

બિવા માટે તેમણ ે૧૮૭૮ મા ંઈંગ્લેન્ડિા ભિગટિિી પબ્લલક  

સ્કુલમા ંપ્રવશે મેળવ્યો. તેમણ ેર્નુિવનસિટી કોલેજ લડંિમા ં કાયદાિો અભ્યાસ કયો 
પરંત ુડીગ્રી લીધા વગર તેઓ ૧૮૮૦ મા ંબગંાળમા ંપરત ફયાું. 
         રવીન્રિાથ ટાગોરિે િાિપણથી જ કનવતાઓ અિ ે વાતાણઓ લખવાિો શોખ 
હતો.કનવતા,િવલકથાઓ,િાટકો,નિબધંો વગેરે અિેક પ્રકારનુ ંસાહહત્ય તેમિી કલમે રચાર્ુ.ં  
રવીન્રિાથ ટાગોરિે ૧૯૧૩ મા ં ‘ગીતાજંભલ’ િામે તેમિા કાવ્યગ્રથં માટે ‘િોબલે 
પાહરતોનષક’ મળ્ર્ુ ં હત ુ.ં બગંાળિા રવીન્રિાથ ટાગોરિે ભારતમા ં જ િહીં સમગ્ર નવશ્વિા 
કનવઓમા ંસ્થાિ પ્રાપ્ત કર્ુું. 
         રવીન્રિાથ ટાગોર એકમાત્ર કનવ છે જેમિી બ ે રચિાઓ બ ે દેશિા ં રાષ્ટ્રગાિ 
બિી. ભારતનુ ં રાષ્ટ્રગાિ જિ ગણ મિ અિ બાગં્લાદેશનુ ં રાષ્ટ્રીય ગાિ આમાર સોિાર 
બાગં્લા. તેમનુ ં સુદંર અિે જાણીત ુ ં કાય ‘મારા સ્વપ્િનુ ં ભારત’ એ સમયે નશષ્ટ્યો અિ ે
પ્રજામા ંબહુ નપ્રય હત ુ.ં રવીન્રિાથ ટાગોર રભચત કનવતાઓનુ ંઅનવુાદ લગભગ અસભંવ છે 
અિે બાગં્લા સમાજિા તમામ વગણિા લોકોમા ં આજસધુી લોકનપ્રય ૨૦૦૦ થી પણ વધ ુ
ગીતો જે ‘રવીન્ર સગંીત’ િામથી ઓળખાય છે.પેહરસમા ંએમિા ભચત્રોનુ ં પ્રદશણિ ભરાર્ુ ં
અિે પછી તો સમગ્ર ર્રુોપ – અમેહરકામા ંએમિા ભચત્રો ખબૂ વખણાયા.બગંભગં આંદોલિ 
વખતે રવીન્રિાથ ટાગોર રભચત રાષ્ટ્રગીત સમગ્ર દેશમા ંગવાત ુ ંહત ુ.ં 
         ગાધંીજીએ રવીન્રિાથ ટાગોરિે ‘ગરુુદેવ’ બિાવ્યા અિ ે‘રાષ્ટ્રિા પહરેેગીર’ 
તરીકે સબંોધિ કર્ુું હત ુ.ં ૭ ઓગસ્ટ ૧૯૪૧ િા ં રોજ રાષ્ટ્ર ઘડતરિા ં ઘડવૈયા 
રવીન્રિાથનુ ંદેહાવસાિ થર્ુ.ં 
 

* * * 

17



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

૦૮ ઓગષ્ટ ભીષ્ટ્મ સાહિી 
 

          હહન્દી સાહહત્યિા પ્રનસદ્ધ લેખક ભીષ્ટ્મ સાહિીિો જન્મ  

૮ ઓગસ્ટ ૧૯૧૫ િા ંરોજ રાવલનપિંડીમા ંથયો હતો.  

તેમિે હહન્દી સાહહત્યમા ંપ્રેમચદંિી પરંપરાિા અગ્રણી  

લેખક ગણવામા ંઆવે છે. શાળામા ંઉરૂ્ણ  અિ ેઅંગ્રેજી  

ભાષામા ંનશક્ષણ મેળવ્યા બાદ ૧૯૩૭ મા ંસરકારી કૉલેજમા ં 

અંગ્રેજી સાહહત્ય સાથ ેએમ.એ પણૂણ કર્ુું. ૧૯૫૮ મા ંપજંાબ ર્નુિવનસિટીમા ંપી.એચ.ડી 
પણૂણ કર્ુું. 
           ભીષ્ટ્મ સાહિીએ ૧૯૫૭ થી ૧૯૬૩ દરમ્યાિ નવદેશી ભાષા પ્રકાશિ 
નવભાગમા ં અનવુાદક તરીકે કાયણ કર્ુું.૧૯૬૫ – ૧૯૬૭ મા ં ‘િવી વાતાણઓ’ નુ ં
સપંાદિ કર્ુું હત ુ.ં ભીષ્ટ્મ સાહિીએ સ્ત્રી વ્યક્ક્ત નવકાસ,સ્વાતતં્ર્ય અનધકાર,આનથિક 
સ્વતતં્રતા, સ્ત્રી નશક્ષણ અિ ે સામાજજક ઉત્તરદાનયત્વ વગેરે તેમિી ‘સમ્માિજિક 
ક્સ્થનત’ નુ ંસમથણિ કર્ુું.’ ભાગ્યરેખા’ , ‘પ્રથમ પાઠ’, ભટકતી રાખ’, ‘નિશાચર’ વગેરે 
તેમિી કાવ્યરચિા છે.ભારતિા સામાજજક,રાજકીય અિે સાસં્કૃનતક મલૂ્યોનુ ં સ્પષ્ટ્ટ 
ભચત્ર િાટકો દ્વારા રજૂ કર્ુું છે. 
           ‘િવુ ં જ્ઞાિોદય’ પનત્રકાિા સપંાદક ભીષ્ટ્મ સાહિી લોકગીતો અિ 
લોકજીવિિા મમણજ્ઞ હતા. તેમિે ૧૯૭૫ મા ં  ‘તમસ’ િામિી કૃનત માટે ‘સાહહત્ય 
અકાદમી પરુસ્કાર’ થી સમ્માનિત કરવામા ં આવ્યા હતા. આ ઉપરાતં ૧૯૯૮ મા ં
પદ્મભષૂણ પરુસ્કારથી સમ્માનિત કરવામા ંઆવ્યા છે. ભીષ્ટ્મ સાહિીનુ ં નિધિ ૧૧ 
જુલાઈ ૨૦૦૩ િા ંરોજ થર્ુ ંહત ુ.ં 
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૦૯ ઓગષ્ટ ભારત છોડો આંદોલન 
 

   ભારતિી આઝાદીિી લડાઈ માટે અિેક આંદોલિો થયા.ં 
તેમાનુ ંએક આંદોલિ એટલ ેઓગસ્ટ ક્રાનંત. ૧૯૪૨ મા ં 

આજિા હદવસ ેઅભખલ ભારતીય કોંગ્રેસ સનમનત દ્વારા  

મુબંઈ સત્રમા ં ‘ભારત છોડો આંદોલિ’ િો પ્રસ્તાવિે  

મજૂંરી આપવામા ંઆવી.  

 

          ભારતીય સ્વતતં્રતા સગં્રામિા ઈનતહાસમા ં ‘ ભારત છોડો આંદોલિ’ ખબૂ 
મહત્વપણૂણ છે. હરતીય નવશ્વર્દુ્ધ બાદ ભારતિે અંગ્રેજોિી ગલુામીમાથંી મકુ્ત કરાવવા 
રાષ્ટ્રનપતા મહાત્મા ગાધંીજી અિે  ભારતીય િેતાઓએ આઝાદી માટે આંદોલિિી 
શરૂઆત કરી. સભુાષચરં બોઝે આઝાદ હહિંદ ફૌઝિે ‘ હદલ્લી ચલો’ િો િારો આપ્યો 
તો મહાત્મા ગાધંીજીએ ૮ ઓગસ્ટિી રાત્રે મુબંઈથી ‘ભારત છોડો આંદોલિ’ િો 
એલાિ કર્ુું.તેમણે લોકોિ ે‘કરો યા મરો’ િી માગં કરતા જ ત્તમેિી ધરપકડ કરવામા ં
આવી.  

          ૯ ઓગસ્ટિી વહલેી સવારે જ ‘ઓપરેશિ ઝીરો ઓવર’ અંતગણત મહાત્મા 
ગાધંી, સરોજીિી િાયડુ અિે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સહહત બીજા અિેક 
િેતાઓિી ધરપકડ કરવામા ં આવી.૧૯ ઓગસ્ટે આંદોલિ દરમ્યાિ લાલબહારુ્ર 
શાસ્ત્રીિી ધરપકડ કરવામા ંઆવી.આ આંદોલિ દરમ્યાિ સેંકડો લોકો માયાણ ગયા,ં 
હજારો લોકો ઘાયલ થયા ં અિે જેલ ગયા.ભારત છોડો આંદોલિમા ં દેશભરમાથંી 
લોકો જોડાયા.આ આંદોલિથી ભારતિ ે તરંુત આઝાદી િ મળી શકી પરંત ુ
આંદોલિિી ઊંડી અસર પડી. ભારત છોડો દેશવ્યાપી આંદોલિથી અંગ્રજેોિા 
ભારતમા ં હવે અંનતમ હદવસો છે તે ખ્યાલ આવી. અંતે પાચં વષણ બાદ ભારતિ ે
૧૯૪૭ મા ંઆઝાદી મળી. 
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૧૦ ઓગષ્ટ શ્યામલાલ ગપુ્ત 

                   

       ભારતીય સ્વતતં્રતા સગં્રામિા એક સિેાિી,પત્રકાર, 
સમાજસેવી અિ ેઅધ્યાપક એવા શ્યામલાલ ગપુ્તિો જન્મ  

૧૬ હડસેમ્બર ૧૮૯૩ િા રોજ કાિપરુ જજલ્લાિા િરવલમા ં 

થયો હતો.હહન્દી સાહહત્ય સમંેલિમા ંનવશારદિી પરીક્ષા  

ઉતીણણ કરી.૧૯૨૧ મા ંગણેશ શકંર સાથ ેસપંકણમા ંઆવ્યા  

બાદ રાષ્ટ્રીય સ્વતતં્રતા આંદોલિમા ંભાગ લીધો. 
           શ્યામલાલ ગપુ્ત એ ‘સભચવ’ િામિી માનસક પનત્રકામા ં સપંાદક રહ્યા. 
૧૯૨૩ મા ં ફતેહપરુમા ં કોંગ્રેસનુ ં અનધવશેિનુ ં આયોજિ થર્ુ ં હત ુ.ંઅનધવશેિ 
દરનમયાિ ગણેશ શકંર નવદ્યાથી શ્યામલાલ ગપુ્તિે  દેશભક્ક્ત અિે કાવ્ય રચિાથી 
પ્રભાનવત થઈ તેમણે શ્યામલાલિ ે ઝડંાગીતિી રચિા કરવા કહ્ુ.ં અિેક રચિાઓ 
બાદ ‘નવજયી નવશ્વ નતરંગા પ્યારા, ઝડંા ઊંચા રહ ેહમારા...’ િે ૧૯૩૮ મા ંહહરપરુા 
અનધવેશિમા ંિેતાજી સભુાષચરં બોસે ઝડંા ગીત તરીકે સ્વીકાર કર્ુું અિે પાચં હજાર 
લોકોએ સાથે ઝડંા ગીતનુ ંગાિ કર્ુું. 
            ૧૯૨૦ મા ં શ્યામલાલ ગપુ્ત ફતેહપરુ જજલ્લાિા કોંગ્રેસ પાટીિા અધ્યક્ષ 
બન્યા.ં આ દરમ્યાિ ‘સત્યાગ્રહ આંદોલિ’ અિે ‘ભારત છોડો આંદોલિ’ નુ ંસચંાલિ 
કર્ુું હત ુ.ંશ્યામલાલ ગપુ્ત ે રાજકીય કાયો ઉપરાતં સામાજજક કાયોમા ં પણ અગ્રણી 
રહ્યા હતા.તેમણે સ્ત્રીનશક્ષણ તેમજ દહજે પ્રથાિા નવરોધમા ંમહત્વપણૂણ યોગદાિ આપ્ર્ુ ં
હત ુ.ં૧૯૭૩ મા ંતેમણે ‘પદ્મ શ્રી’ એવોડણથી સન્માનિત કરવામા ંઆવ્યા હતા.૧૯૫૨ મા ં
લાલ હકલ્લા પર તેમણે પ્રનસદ્ધ ‘ઝડંા ગીત’ નુ ંગાિ કર્ુું હત ુ.ં ૧૦ ઓગસ્ટ ૧૯૭૭ િા 
રોજ સમાજસેવક , રાષ્ટ્રકનવ શ્યામલાલ ગપુ્તનુ ં૮૧ વષણિી વય ેઅવસાિ થર્ુ.ં 
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૧૧ ઓગષ્ટ ખદુીરામ બોઝ 
                    
  અમર શહીદો માિા એક ખદુીરામ બોઝિો જન્મ ૩ હડસેમ્બર ૧૮૮૯ મા ં 

બગંાળિા નમદિાપરુ જજલ્લાિા હબીબપરુ ગામમા ંથયો હતો. ખદુીરામિે  
િાિપણથી જ દેશભક્ક્તિી પ્રબળ ભાવિા હતી. દેશિી આઝાદીિી  

ચળવળમા ંતેઓ ર્વુા ક્રાનંતકારી હતા. શ્રી અરનવિંદ અિે નસસ્ટર  
નિવેહદતાએ ૧૯૦૨ અિે ૧૯૦૩ મા ંનમદિાપરુમા ંજાહરે વ્યાખ્યાિ  
આપ્યા હતા.તે વખતે ક્રાનંતકારી જૂથોએ તેમા ંભાગ લીધો હતો.  
            ખદુીરામે પોતાિા નશક્ષક પાસે હરવોલ્વર માગી હતી. તે સમય દરમ્યાિ તત્કાલીિ 
ગવિણર લોડણ કર્જિે બગંાળિા ભાગલા પાડવાિો પ્રસ્તાવ મકુ્યો હતો જેિા કારણે બગંાળ બે 
ભાગોમા ંવહેંચાઈ ગર્ુ.ં હકિંગ્સ ફોડણ િામિા આ અંગે્રજ ઉચ્ચ અનધકારી એ દેશિી સ્વતતં્રતા ઝખંતા 
અિેક િેક ક્રાનંતવીરો માટે શેતાિ સમાિ હતો. સ્વભાવે ખબૂ જ નિદણયી અિે ક્રાનંતકારીઓ ઉપર 
અત્યાચાર કરવો એ જાણે એિો ધમણ બિી ગયો હતો.ખદુીરામે બોઝે આ મહાઅત્યાચારીિે સદાયિે 
સવુાડી દેવાિો નિણણય કયો.તે સમય દરમ્યાિ મજુ્જફરપરુમા ં ભારતીયોિે કલકત્તાિા મેજીસ્રેટ 
હકગ્સફોડણ દ્વારા આકરી સજા ફટકારવામા ંઆવતી હતી. 
             બગંાળિા ભાગલા બાદ સમગ્ર ભારતમા ં પ્રનતસાદ ચાલ ુ થઈ ગયો અિે પહરણામે 
દેશભરમા ં નવરોધિો વટંોળ ફંકાયો હતો. ૧૯૦૮ િી ૩૦ એનપ્રલિા હદવસે ખદુીરામ બોઝ અિે 
તેમિા ક્રાનંતકારી નમત્ર પ્રફલ્લ ચાકીએ આ હકગ્સફોડણિે સદાય માટે રામશરણ કરવાિો નિધાણર કયો. 
૩૦ મી એનપ્રલે મજુ્જફરપરુમા ંહકગ્સફોડણિી હફટિ ગાડી પર બોમ્બ ફેંક્યો. પરંત ુરુ્ભાણગ્યવશ ફોડણ એ 
ગાડીમા ંિ હતો. તેમા ંબે અંગે્રજ મહહલાઓ બેઠી હતી, તે બિેંિા મતૃ્ર્ ુથર્ુ.ંભારતિા ઈનતહાસિો 
આ પહલેો બોમ્બ નવસ્ફોટ હતો જેિો અવાજ ત્રણ માઈલ સધુી સભંળાયો હતો. રુ્શ્મિિા હાથમા ં
જીવતા પકડવા કરતા મારી જવુ ંએમ સમજીિે પ્રફલ્લ ચાકીએ આત્મહત્યા કરી. જયારે ખદુીરામ 
એક પળિો પણ નવરામ લીધા નવિા સતત ૨૫ માઈલ સધુી દોડયા કરીિે અત્યતં થાકી ગયેલા 
ખદુીરામ બોઝ વહલેી સવારે પકડાઈ ગયા. કોટણિી કાયણવાહી શરુ કરી દેવામા ંઆવી હતી. 
              ૧૧ મી ઓગસ્ટ ૧૯૦૮ િા હદવસે ભારત માતાિા આ િાિકડા લાલ દેશિી આઝાદી 
માટે હાથમા ં ગીતા રાખી ફાસંીિે માચંડે લટકી ગયા.ંખદુીરામ બોઝિી શહીદીિે બગંાળિા હજો 
લાખો ર્વુાિોિે દેશિે મરી મટવાિી પે્રરણા પરુી પાડી. જયારે ખદુીરામ બોઝિે ફાસંી આપવામા ં
આવી ત્યારે તેમિી વાય માત્ર ૧૮ વષણ, ૭ માસ અિે ૧૧ હદવસિી હતી. 
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૧૨ ઓગષ્ટ ડૉ. પવક્રમ સારાભાઈ 
   ગરવી ગજુરાતિા મેઘાવી સપતૂ અિે ભારતિા જાણીતા અવકાશ 

વૈજ્ઞાનિક ડૉ. નવક્રમ સારાભાઈિો જન્મ ૧૨ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૯ િા  

રોજ જાણીતા ઉદ્યોગપનત અંબાલાલ સારાભાઈ અિે માતા સરલાદેવીિે  

ત્યા ંતેમિો જન્મ થયો.કુટંુબિી પોતાિી શાળા હતી, એટલે એમણે  

પ્રાથનમક નશક્ષણ કુટંુબિી શાળામા ંજ લીધ ુ.ં  

      નવક્રમ સારાભાઈિે િાિપણથી જ ગભણત અિે નવજ્ઞાિમા ંરસ હતો. 
વેકેશિમા ંપણ એ ગભણત અિે નવજ્ઞાિિા પસુ્તકો વાચંતા. ઈન્ટર સાયન્સ  

સધુીિો અભ્યાસ અમદાવાદમા ંજ પણૂણ કરી ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તેઓ ઈંગ્લેન્ડ ગયા. ૧૯૩૯ મા ં
માત્ર ૨૦ વષણિી વયે તેઓ નવજ્ઞાિિા નવષય સાથે ગે્રજ્ર્એુટ થયા.વધારે અભ્યાસ કરવા ત્યા ં
રોકાવાિી ઈચ્છા હતી, પણ બીજુ ંનવશ્વર્દુ્ધ શરુ થઈ જવાથી તેઓ ભારત પાછા આવી ગયા.ભારત 
પાછા ફયાણ બાદ ભારતિી સવણશે્રષ્ટ્ઠ વૈજ્ઞાનિક સસં્થા બેંગલોરિી ઇન્ન્ડયિ ઇન્સ્ટીટર્ટુ ઓફ 
સાયન્સમા ંમહાિ વૈજ્ઞાનિક સર સી.નવ.રામિિા હાથ હઠેળ કાયણમા ંજોડાયા. 
       ૧૯૪૫ મા ં નવશ્વર્ધુ્ધ પણૂણ થયા બાદ નવક્રમ સારાભાઈ પોતાનુ ંભણતર પરંુૂ કરવા ઈંગ્લેન્ડ 
ગયા અિે પીએચ.ડી િી હડગ્રી મેળવી ભારત પાછા ફયાું. ભારત પાછા ફયાું બાદ ૧૧ િવેમ્બર 
૧૯૪૭  મા ં તેમણે અમદાવાદમા ં હફઝીકલ હરસચણ લેબોરેટરીિી સ્થાપિા કરી ત્યારે તેમિી ઉમર 
૨૮ વષણિી હતી. અહીં તેમણે ઘણા ંર્વુકોિે સારા વૈજ્ઞાનિક બિવાિી તાલીમ આપી.થોડા ંવષોમા ં
જ આ સસં્થાિી ગણતરી નવશ્વિી મહત્વિી સસં્થાઓમા ં થવા લાગી.૧૯૫૫ મા ં આવી જ અન્ય 
સસં્થા કાશ્મીરિા ગલુમગણમા ંઉભી કરી અિે ત્યા ંનવહકરણો અંગે ઉચ્ચ કોહટિી શોધખોળનુ ંકામ કર્ુું. 
        ૧૯૫૭ થી રુ્નિયાિા આગળ પડતા દેશોમા ંઅવકાશિી શોધખોળ શરુ થઈ ગઈ. ૧૯૬૨ 
મા ંભારતમા ંપણ નવક્રમ સારાભાઈિા આગ્રહથી અવકાશ કે્ષતે્ર કાયણ શરુ થર્ુ.ંઆજે આપણે અનતશય 
શક્ક્તશાળી રોકેટ અવકાશમા ં છોડી શકીએ છીએ તેિી શરૂઆત ડૉ.નવક્રમ સારાભાઈએ કરેલી. 
દભક્ષણ ભારતમા ંથુબંા િામિી જગ્યાએથી એમણે રોહહણી િામનુ ંપહલે ુ ંરોકેટ અવકાશમા ંઉડાડ્ ુ ં
હત ુ.ં૧૯૬૬ મા ં ભારતિા મહાિ અણવૈુજ્ઞાનિક ડૉ. હોમી ભાભાનુ ં એક નવમાિ અકસ્માતમા ં મતૃ્ર્ ુ
થતા ંડૉ.નવક્રમ સારાભાઈિે અણનુવજ્ઞાિિી શોધખોળ નવભાગિી જવાબદારી સોંપવામા ંઆવી. 
          ડૉ.નવક્રમ સારાભાઈિે દેશ-પરદેશમા ંઅિેક માિસન્માિ મળ્યા હતા.ંરાતહદવસ નવજ્ઞાિિા 
નવકાસ અિે એ દ્વારા દેશસેવામા ંએમનુ ંજીવિ વ્યતીત થર્ુ.ં ૩૦ હડસેમ્બર ૧૯૭૧ િા રોજ થુબંામા ં
૫૨ (બાવિ) વષણિી વયે તેમનુ ંમતૃ્ર્ ુથર્ુ.ં 
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૧૩ ઓગષ્ટ માદામ ભીખાઈજી કામા 
                    
    ભારતિા ક્રાનંતકારી વીરાગંિા માદામ ભીખાઈજી કામિો  

જન્મ ૨૪ સપ્ટેમ્બર ૧૮૬૧ મા ંથયો હતો.ભારતિી  

સ્વતતં્રતા માટે આંદોલિમા ંભીખાઈજી કામાિી નવશેષ  

ભનૂમકા રહી છે.જેમણ ેનવદેશમા ંરહીિે પણ ભારતીય  

ક્રાનંતકારીઓિી ભરપરૂ મદદ કરી હતી.મેડમ કામાએ શ્રેષ્ટ્ઠ  

સમાજસેવક દાદાભાઈ િવરોજીિે ત્યા ં સેકે્રટરીનુ ં પદ સભંાળ્ર્ુ.ંતેમણે ર્રુોપમા ં
ર્વુકોિે એકત્ર કરી સ્વતતં્રતા મેળવવા માગણદશણિ આપ્ર્ુ ંઅિે ભિટીશ શાસિ અંગે 
જાણકારી આપી. 
          ૧૯૦૭ મા ં જમણિીિા સ્રટગાડણ સ્થળે ‘આંતરરાષ્ટ્રીય સામ્યવાદી પહરષદ’ 
પણૂણ થઈ. આ પહરષદમા ં નવનવધ દેશોિા હજારો પ્રનતનિનધઓ હાજર રહ્યા 
હતા.ંપહરષદમા ંમેડમ ભીખાઈજી કામાએ સાડી પહરેીિે ભારતીય ઝડંો હાથમા ંલઈ 
લોકોિે ભારત નવશે માહહતી આપી હતી.મેડમ ભીખાઈજી કામાએ ભારતિો ફરકાવેલ 
પ્રથમ ધ્વજમા ંલીલો,કેસરી અિ ેલાલ રંગિા પટ્ટા હતા.ંધ્વજિા મધ્યમા ંદેવિાગરી 
લીપીમા ં‘વદેં માતરમ’ લખેલુ ંહત ુ.ંઆ ધ્વજ વીર સાવરકર અિે અન્ય ક્રાનંતકારીઓ 
સાથે મળીિે બિાવ્યો હતો. 
           ‘ભારતીય ક્રાનંતિા માતા’ તરીકે જાણીતા મેડમ ભીખાઈજી કામા 
સામ્રાજયવાદિા પ્રખર નવરોધી હતા.અંગ્રજેો ભીખાઈજી કામાિી ધરપકડ કરે તે 
પહલેા ંજ તેઓ િાસં ચાલ્યા ગયા. ત્યા ંજઈ ‘વદેં માતરમ’ િામિી ક્રાનંતકારી પનત્રકા 
પ્રકાશિિો પ્રારંભ કયો.જેિા માધ્યમથી તેમણે ભારતિે અંગ્રેજોિી ગલુામીમાથંી 
મકુ્ત કરવાિી ઝબંેશ ચલાવી.૩૫ વષણ સધુી દેશવટો ભોગવ્યો તે દરમ્યાિ 
ગાધંીજીિી રાહબરી િીચે ભારતમા ંસ્વાતતં્ર્ય માટેિી ચળવળ શરૂ થઈ ગઈ હતી.૧૩ 
ઓગસ્ટ ૧૯૩૬ િા રોજ તેમનુ ંઅવસાિ થર્ુ.ં  
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૧૪ ઓગષ્ટ કેસરીનસિંહ બારહટ 
                 
          પ્રનસદ્ધ રાજસ્થાિી કનવ અિે સ્વતતં્રતા સેિાિી  

કેસરીનસિંહ બારહટિો જન્મ ૨૧ િવેમ્બર ૧૮૭૨ િા  

રોજ રાજસ્થાિિા દેવપરુા ગામમા ંથયો હતો. કેસરીનસિંહ ે 

પ્રારંભભક નશક્ષણ ઉદયપરુમા ંપણૂણ કર્ુું. તેમણ ેબગંાળી,  

મરાઠી, ગજુરાતી વગેરે ભાષાઓ સાથે ઈનતહાસ, દશણિ,  

મિોનવજ્ઞાિ, ખગોળશાસ્ત્ર અિ ેજ્યોનતષશાસ્ત્રમા ંઅભ્યાસ કરી નવદ્વતા પ્રાપ્ત કરી છે. 
         ઈટાલીિા રાષ્ટ્રનપતા મૈજીિીિે રાજકીય કેસરીનસિંહિા રાજકીય ગરુુ હતા. 
વીર સાવરકર જયારે લડંિમા ં અભ્યાસ કરતા ં હતા ત્યારે તેમણે મૈજીિીિા 
જીવિગાથાનુ ં પસુ્તક મરાઠી ભાષામા ં લખ્ર્ુ ં હત ુ.ં આ પસુ્તક વીર સાવરકરે 
લોકમાન્ય નતલકિ ેગપુ્ત રીતે પહોચાડ્ુ.ં કારણકે ત ેસમય ેમૈજીિીિા જીવિગાથા 
પરિા પસુ્તક વચેાણ પર ભિટીશ સરકારે પ્રનતબધં રાખ્યો હતો. કેસરીનસિંહ ે૧૯૧૦ મા ં
આમેરમા ં ‘વીર ભારત સભા’ િી સ્થાપિા કરી. સ્વતતં્રતા આંદોલિ દરનમયાિ 
કેસરીનસિંહિી ધરપકડ કરવામા ં આવી.  લોકમાન્ય નતલકે અમતૃસરમા ં આયોજજત 
રાજકીય અનધવશેિમા ંકેસરીનસિંહિે જેલમાથંી મકુ્ત કરાવવા પ્રસ્તાવ મકૂ્યો. 
                       વધાણમા ં તેમિા િામથી ‘રાજસ્થાિ કેસરી’ િામનુ ં સાપ્તાહહક 
સમાચારપત્ર શરુ કર્ુું, જેિા સપંાદક નવજયનસિંહ પનથક હતા. સ્વતતં્રતા સગં્રામ માટે 
પોતાનુ ં જીવિ દેશિે સમનપિત કરિાર ક્રાનંતકારી કનવ કેસરીનસિંહ બારહટનુ ં ૧૪ 
ઓગસ્ટ ૧૯૪૧ મા ંનિધિ થર્ુ.ં  
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૧૬ ઓગષ્ટ સભુરાકુમારી ચૌિાણ 
                    
              હહન્દી ભાષાિા સપુ્રનસદ્ધ કવનયત્રી અિ ેલેભખકા  

સભુરાકુમારી ચૌહાણિો જન્મ ૧૬ ઓગસ્ટ ૧૯૦૪ િા રોજ 

ઉત્તરપ્રદેશિા અલાહાબાદ જજલ્લાિા નિહાલપરુમા ંથયો હતો. 
૧૯૧૩ મા િવ  વષણિી વયે સભુરાકુમારીિી પ્રથમ કનવતા  

‘મયાણદા’ પનત્રકામા ંપ્રકાનશત થઈ. આ કનવતા ‘સભુરાકંુવરી’  
િામથી છાપવામા ં આવી.આ કનવતા લીમડાિા ં વકૃ્ષ પર લખવામા ં આવી હતી. 
સભુરાકુમારી અભ્યાસમા ંપ્રથમ િબંર પ્રાપ્ત કરતા.ં 
        સભુરાકુમારી ચૌહાણિે ‘રાષ્ટ્રીય વસતંિી પ્રથમ કોહકલા’નુ ંભબરુદ આપવામા ંઆવ્ર્ુ ં
હત ુ.ં સભુરાકુમારી રભચત કનવતાઓ બાળકો અિે હકશોરોિે કંઠસ્થ થઈ જતી. ૧૯૨૦-૨૧ મા ં
સભુરાકુમારી અિે લક્ષ્મણનસિંહ અભખલ ભારતીય કોંગે્રસ સનમનતિા સભ્ય હતા. ૧૯૨૨ મા ં
જબલપરુમા ં ‘ઝડંા સત્યાગ્રહ’ મા ં દેશનુ ં પ્રથમ સત્યાગ્રહ હત ુ ં અિે સભુરાકુમારી પ્રથમ 
મહહલા સત્યાગ્રહી હતા. રોજ-રોજ યોજાતી સભાઓમા ંસભુરાકુમારી પ્રવચિ આપતા ંહતા. 
‘ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ન્ડયા’ િા ં પત્રકારે તેમિા હરપોટીંગમા ં સભુરાકુમારીિો ઉલ્લખે ‘લોકલ 
સરોજીિી’ તરીકે કયો હતો.આંદોલિ દરનમયાિ અિેકવાર તેઓ જેલ જઈ ચકૂ્યા હતા. 
        અસહકાર આંદોલિમા ં પણ  સભુરાકુમારીએ ભાગ લીધો હતો.જભલયાવંાલા 
બાગ (૧૯૧૭)િી ઘટિાિો તેમિા મિમા ંઊંડો આઘાત લાગ્યો હતો. ‘જભલયાવંાલા 
બાગમા ં  વસતં’ િી ત્રણ કનવતાઓિી રચિા કરી.૧૯૨૦ મા ં મહાત્મા ગાધંીજીિા 
િેતતૃ્વમા ંસભુરાકુમારી અિે તમેિા પનત ઠાકુર લક્ષ્મણનસિંહ બિંે આંદોલિમા ંજોડાયા 
હતા. સમગ્ર જીવિ દેશ માટે ન્યોછાવર કરિાર સભુરાકુમારી ચૌહાણિે ભારતીય 
સૈિાએ ૨૮ એનપ્રલ ૨૦૦૬ િા ંરોજ જહાજિ ેસભુરાકુમારી િામ આપવામા ંઆવ્ર્ુ.ં ૬ 
ઓગસ્ટ ૧૯૭૬ મા ંભારતીય ટપાલ નવભાગે સભુરાકુમારી ચૌહાણિા ંસમ્માિમા ં૨૫ 
પૈસાિી એક હટહકટ બહાર પાડી. ૧૫ ફેબ્રઆુરી ૧૯૪૮ િા ંરોજ ૪૪ વષણિી વયે તેમનુ ં
નિધિ થર્ુ.ં 
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૧૭ ઓગષ્ટ મદિલાલ ઢીંગરા 
                    
    ભારતીય સ્વતતં્રતા સગં્રામિા મહાિ ક્રાનંતકારી મદિલાલ  

ઢીંગરાિો જન્મ ૧૮ ફેબ્રઆુરી ૧૮૮૩ િા ંરોજ પજંાબમા ં 

થયો હતો.સ્વતતં્ર ભારત નિમાણણ માટે ભારતમાતાિા  

શરૂવીરોએ હસતા-ંહસતા ંપ્રાણ ન્યોછાવર કરિારા મહાિ  

શરૂવીરોમા ંમદિલાલ ઢીંગરાનુ ંિામ પણ સવુણણ અક્ષરે  

લખવા યોગ્ય છે. મદિલાલ ઢીંગરાનુ ંપહરવાર અંગ્રેજોનુ ંનવશ્વાસપાત્ર પહરવાર હત ુ.ં  

        જયારે મદિલાલ ઢીંગરાિે ભારતીય સ્વતતં્રતા સબંધંી આંદોલિમા ં ભાગ 
લેવાિા કારણોસર લાહોરિી શાળામાથંી કાઢવામાઆંવ્યા ત્યારે મદિલાલિા ં
પહરવારે સબંધં તોડી િાખ્યા.મદિલાલિે એક ક્લાકણ તરીકે કાયણ કરવુ ં
પડર્ુ.ંકારખાિામા ં શ્રનમક સગંઠિ બિાવવાિા પ્રયત્િો કરતા ં જ તેમણે 
કારખાિામાથંી પણ કાઢી િાખવામા ં આવ્યા.૧૯૦૬ મા ં ઉચ્ચનશક્ષણ માટે ઈંગ્લેન્ડ 
ગયા.લડંિમા ંનવિાયક દામોદર સાવરકર અિે શ્યામજી કૃષ્ટ્ણવમાણ જેવા ંદેશભક્તોિા ં
સપંકણમા ંઆવ્યા.સાવરકરે મદિલાલિ ેહનથયાર ચલાવવા અંગેિી તાલીમ આપી. 
         ૧ જુલાઈ ૧૯૦૯ િા ં હદવસ ે ‘ઇન્ન્ડયિ િેશિલ એસોનસએશિ’ િા ં વાનષિક 
હદિિા સમારોહનુ ં આયોજિ લડંિમા ં કરવામા ં આવ્ર્ુ ં હત ુ.ં મદિલાલ ઢીંગરાએ 
અંગ્રેજો માટે ભારતીયો દ્વારા જાસસૂી કરવાિાર ભિટીશ અનધકારી કઝણિ વાઈલીએ 
સમારોહમા ંપ્રવેશ મેળવ્યો તરંુત જ તિેા પર ચાર ગોળીઓ ધરબી દીધી. હત્યાિા 
આરોપસર મદિલાલ ઢીંગરાિે ૧૭ ઓગસ્ટ ૧૯૦૯ િા રોજ ફાસંી આપવામા ંઆવી.   
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૧૮ ઓગષ્ટ સભુાષચરં બોઝ 
 
      સ્વતતં્રતા આંદોલિિા મહાિાયક િેતાજી સભુાષચરં  
બોઝિો જન્મ ૨૩ જાન્ર્આુરી ૧૮૯૭િા રોજ ઓહરસ્સાિા  
કટક શહરેમા ંથયો હતો. જે િેતાજીિા હુલામણા િામથી  
પણ જાણીતા છે. તેમિા નપતાનુ ંિામ જાિકીિાથ બોઝ  
અિે માનુ ંિામ પ્રભાવતી હત ુ.ં જાિકીિાથ બોસ કટક શહરેિા  
પ્રખ્યાત વકીલ હતા. બાળપણમા ં સભુાષ કટકિી રેનવન્શો કોલેજીયેટ હાઈસ્કુલમા ં
ભણતા હતા. તેમિા નશક્ષક વેણીમાધવદાસે સભુાષમા ં િાિપણથી જ દેશપ્રેમિી 
ભાવિા પ્રજ્વલીત કરી હતી. માત્ર પદંરવષણિી હકશોર વયે તેઓ 'ગરુુ'િી શોધમા ં
હહમાલય ગયેલા પરંત ુતેમિો પ્રવાસ અસફળ રહ્યો હતો. જોકે સ્વામી નવવેકાિદંથી 
પ્રભાનવત થઈિે સભુાષજી તમેિા નશષ્ટ્ય બન્યા હતા.  

       સ્વતતં્રતા સિેાિી દેશબધં ુભચત્તરંજિદાસથી પ્રભાનવત થઈિે પત્ર દ્વારા તમેિી 
સાથે કામ કરવાિી ઈચ્છા સભુાષબાબએુ વ્યક્ત કરી હતી. તે હદવસોમા ંગાધંીજીએ 
અંગ્રેજ સરકાર સામે અસહયોગનુ ં  આંદોલિ છેડ્ુ ં હત ુજેમા ં હદિબધંએુ કલકત્તાન ુ
િેતતૃ્વ કર્ુું હત ુ અિ ે સભુાષે આંદોલિમા ં સહક્રય ભનુમકા ભજવી હતી. 1922મા ં
દેશબધંએુ કોંગ્રેસિી નિશ્રામા ંસ્વરાજ્ય પાટીિી સ્થાપિા કરી. નવધાિસભામા ંઅંગ્રજે 
સરકારિો નવરોધ કરવા કલકત્તા મહાિગર પાભલકાિી ચુટંણીમા ં સ્વરાજ્ય પાટી 
ઝપંલાવ્ર્ ુઅિે પાટી ચુટંણી જીતી ગઈ ત્યારપછી દાસબાબ ુકલકત્તાિા મેયર બિી 
ગયા. તેમણે સભુાષબાબિુે મહાિગર પાભલકાિા પ્રમખુ કાયણકારી અનધકારી બિાવ્યા 
હતા.  
        સભુાષબાબએુ પોતાિા કાયણકાળ દરનમયાિ કલકત્તાિી મહાિગરપાભલકાિા 
ઢાચંામા ંપાયાિા ફેરફારો કયાણ અિ ેશહરેિા રાજમાગોિા નવલાયતી િામો બદલીિ ે
ભારતીય િામો આપવામા ંઆવ્યા. સ્વતતં્રતા સગં્રામમા ંપ્રાણોિી આહુનત આપિારા 
શહહદોિા પહરવારજિોિે મહાિગરપાભલકામા ં રહમેરાહ ે િોકરી આપવાન ુ ભગીરથ 
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કાયણ પણ તેમિા હાથે શરૂ થર્ુ ંહત ુ.ં બીજા નવશ્વર્દુ્ધ દરમ્યાિ , અંગ્રેજોિી નવરુદ્ધ લડવા 
માટે તેમણે જાપાિિી સહાયતાથી આઝાદ હહન્દફૌજિી રચિા કરી હતી. તેમિા દ્વારા 
આપવામા ંઆવેલ “જય હહન્દ”નુ ંસતુ્ર ભારતનુ ંરાષ્ટ્રીય સતૂ્ર બિી ગર્ુ ંછે. 

            ૧૯૪૪મા ંઅમેહરકી પત્રકાર લઈુ હફશર સાથે વાત કરતા ંમહાત્મા ગાધંીએ 
િેતાજીિે ‘દેશભક્તોિા પણ દેશભક્ત’ કહી િવાજ્યા હતા.િેતાજીનુ ં યોગદાિ અિ ે
પ્રભાવ એટલો મહાિ હતો કે એવુ ંકહવેામા ંઆવે છે કે જો તે સમયે િેતાજી ભારતમા ં
હોત તો કદાચ ભારત એક સઘં રાષ્ટ્ર બન્ર્ ુહોત અિે ભારતનુ ંનવભાજિ થર્ુ ંિ હોત. 
સ્વય ંગાધંીજીએ પણ આ વાતિો સ્વીકાર કયો હતો. .  
            હરતીય નવશ્વર્દુ્ધમા ંજાપાિિા પરાજય બાદ 18મી ઓગષ્ટ્ટ 1945િા રોજ 
િેતાજી નવમાિ મારફતે મચંરુીયા તરફ જતા હતા તે સમયે તમેન ુનવમાિ રહસ્યમય 
રીતે લાપતા થઈ ગર્ુ.ં ત્યારપછી તેઓ ક્યારે કોઈિે જોવા મળ્યા િથી. 23મી 
ઓગષ્ટ્ટ 1945િા હદવસે જાપાિિી 'દોમઈ' સસં્થાએ નવશ્વમા ં સમાચાર આપ્યા કે, 
18મી ઓગષ્ટ્ટિા રોજ િેતાજીનુ ં  નવમાિ તાઈવાિ િજીક રુ્ઘણટિાગ્રસ્ત થર્ુ ં હત ુ.ં 
એવુ ંમાિવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે કે, આ રુ્ઘણટિામા ંસભુાષબાબએુ પ્રાણ ગમુાવ્યા હતા. 
18મી ઓગષ્ટ્ટ, 1945િા હદવસે િેતાજી ક્યા ંગમુ થઈ ગયા અિે ત્યાપછી શ ુબન્ર્ુ,ં ત ે
ભારતિા ઈનતહાસમા ંઅનતુ્તર રહલેો સૌથી અઘરો પ્રશ્ન બિી ગયો છે. 
 
 
   

* * * 
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૧૯ ઓગષ્ટ શકંરદયાળ શમાણ 
 
      

    ભારતિા પવૂણ રાષ્ટ્રપનત શકંરદયાળ શમાણિો  

જન્મ ૧૯ ઓગસ્ટ ૧૯૧૮ િા ંરોજ ભોપાલમા ંથયો હતો. 
તેમિા નપતા શ્રી ખશુીલાલ શમાણ વૈધ હતા.ં શકંરદયાળ  
શમાણએ પ્રારંભભક નશક્ષણ સ્થાનિક શાળામા ંમેળવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 
એલ.એલ.બી, અંગે્રજી સાહહત્ય,સસં્કૃત અિે હહન્દીમા ં 

સ્િાતકિી હડગ્રી મેળવ્યા બાદ ઉચ્ચનશક્ષણ માટે ઈંગ્લેન્ડ ગયા. ત્યા ં કાયદાન ુ ં
નશક્ષણ અિે પી.એચ.ડી િી હડગ્રી મેળવી. શકંરદયા કેક્મ્િજ ર્નુિવનસિટીમા ં
અધ્યાપક તરીકે િોકરી કયાણ બાદ ભારત પરત ફયાું અિે લખિૌમા ંઅધ્યાપક 
તરીકે િોકરી કરી.     
                  

        શકંરદયાળ શમાણ મધ્યપ્રદેશિા પ્રથમ વ્યક્ક્ત છે કે જેઓએ પોતાિી 
નવદ્વતા, રાજિીનતક સઝૂબઝૂ, સમપણણ અિે દેશપે્રમિા બળ પર ભારતિા 
રાષ્ટ્રપનત બન્યા.તેમણે ભારતિા સ્વતતં્રતા આંદોલિમા ં ભાગ લીધો હતો. 
૧૯૪૨ મા ંભારત છોડો આંદોલિમા ંજોડાયા.   

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
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૨૦ ઓગષ્ટ એન.આર.નારાયણમપૂતિ 
 

        ઇન્ફોનસસ કંપિીિા સ્થાપક િાગવાર રામારાવ  

િારાયણમનૂતિિો જન્મ ૨૦ ઓગસ્ટ ૧૯૪૬ િા રોજ  

કણાણટકિા મૈસરૂમા ંથયો હતો.૧૯૬૭ મા ંતમેણે મૈસરૂ  

ર્નુિવનસિટીમા ંબી.ઈ અિે ૧૯૬૯ મા ંએમ.ટેક આઈ.આઈ.ટી  

કાિપરુમા ં પણૂણ કર્ુું. એિ.આર.િારાયણમનૂતિ િામિા એક તરવૈયાએ આઈ.ટી. 
નવદ્યાથીએ તિેા છ નમત્રોએ સાથ ેમળીિે ૧૯૮૧ મા ંઇન્ફોનસસ કંપિીિી સ્થાપી હતી 
અિે જે રૂ. ૧૦,૦૦૦ ખચો આવ્યો હતો, તે િારાયણમનૂતિિી પત્િી સધુા મનૂતિ પાસેથી 
ઉધાર લેવાયા હતા.ં  

         મુબંઈિા એક એપાટણમેન્ટમા ંચાલ ુથયેલ આ કંપિીિી પ્રગનત આજે સમગ્ર 
રુ્નિયા જાણે છે. ૧૯૯૯ મા ંઇન્ફોનસસ કંપિીએ અમેહરકિ શેરબજારમા ં NASDAQ 
મા ં કંપિીિા શેર રજીસ્ટર થયા ં  અિે ઈનતહાસ રચ્યો. ૧૯૮૧ થી ૨૦૦૨ સધુી 
કંપિીિા ચેરમેિ તરીકે િારાયણમનૂતિએ ફરજ બજાવી. ૧૯૯૨ થી ૧૯૯૪ સધુી 
િાસ્કામિા અધ્યક્ષ તરીકે તમેણે ફરજ બજાવી. ૨ જુલાઈ ૧૯૮૧ મા ં ઇન્ફોનસસ 
કંપિીિી સ્થાપિા થઈ ત્યારે િારાયણમનૂતિ પાસે કમ્પ્ર્ટુર તો શુ ં ટેલીફોિ પણ િ 
હતો. 
            એિ.આર.િારાયણમનૂતિ કહ ે છે કે મહત્વનુ ં એ િથી કે તમ ેક્યાથંી શરુ 
કરો છો પણ અગત્યનુ ંએ છે કે તમ ેકેવી રીતે શુ ંશીખો છો. શીખવાિી ગણુવત્તા જો 
ઊંચી હોય તો તમ ે જજિંદગીમા ં િવા નશખર સર કરી શકો છો. ભારત સરકારે 
એિ.આર.િારાયણમનૂતિિે પદ્મશ્રી, પદ્મ નવભષૂણથી સમ્માનિત કયાણ છે. શ્રી 
િારાયણમનૂતિએ અસભંવિે સભંવ કરી બતાવ્ર્ુ.ં  
   

* * * 
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૨૧ ઓગષ્ટ કાકા કાલેલકર 
     ભારતિા પ્રનસદ્ધ ગાધંીવાદી સ્વતતં્ર સેિાિી, નશક્ષણનવદ,  

પત્રકાર અિે લખેક બાલકૃષ્ટ્ણ  કાલેલકરિો જન્મ ૧ હડસેમ્બર  

૧૮૮૫ િા ંરોજ સતારા (મહારાષ્ટ્ર) મા ંથયો હતો. તેમનુ ંપરંુૂ  
િામ દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ટ્ણ કાલેલકર હત ુ.ં પિૂાિી ફગ્ર્ુણસિ  

કૉલજેમા ંનશક્ષણ મેળવ્યા બાદ ૧૯૯૦ મા ંબલેગામમા ંનશક્ષક  

તરીકે િોકરી કરી. 
     કાકા કાલલેકરિે  નપતાિી સાથે નવનવધ સ્થળો જોવા મળ્યા.ં આ કારણ ે તેમિો 
પ્રવાસપ્રેમ ઓઅિ વધ્યો.તેમણ ે હહમાલયિો લગભગ ૩૫૦૦ હકમીિો પ્રવાસ કયો. 
ખગોળનવદ્યા, તારાદશણિિા તેઓ અભ્યાસ ુહતા.ં ‘ જીવિિો આિદં’ , ‘હહમાલયિો પ્રવાસ’, 
‘રખડવાિો આિદં’, ‘જીવિ સસં્કૃનત’ , ‘સ્મરણ યાત્રા’ વગેરે અિેક ગ્રથંો કાકાસાહેબ 
કાલલેકરે આપણિે આપ્યા. 
      હૈદરાબાદમા ં નશક્ષણ મેળવ્યા બાદ નશક્ષક તરીકે તેઓ શાનંતનિકેતિ પહોંચ્યા.૧૯૧૫ 
મા ંશાનંતનિકેતિમા ંકાકાસાહબેિી મલુાકાત મહાત્મા ગાધંીજી સાથે થઈ.૧૯૨૮ થી ૧૯૩૫ 
દરમ્યાિ ગજુરાત નવદ્યાપીઠિા કુલપનત તરીકે રહ્યા. ૧૯૩૫ મા ં કાકાસાહબે મહાત્મા 
ગાધંીજી સાથે સાબરમતીથી વધાણ ગયા અિે હહન્દી પ્રચારમા ં જોડાઈ ગયા.મહાત્મા 
ગાધંીજીિા િેતતૃ્વમા ંજેટલા પણ આંદોલિ થયા ંએ તમામ આંદોલિમા ંકાકાસાહેબ ેભાગ 
લીધો. કાકાસાહબે જન્મે મહારાષ્ટ્રી હોવા છતા ંપરભાષા ગજુરાતીિા પ્રનસદ્ધ લખેક ગણાય 
છે. તેમણ ેગજુરાતી,મરાઠી,હહન્દી અિે અંગે્રજી ભાષાિા નવનવધ નવષયો પર ૩૦ થી વધ ુ
પસુ્તકો લખ્યા છે. 
      કાકાસાહબે ૧૯૫૨ થી ૧૯૬૪ સધુી સસંદિા સભ્ય તરીકે રહી ચકૂ્યા છે.૧૯૬૪ મા ં
‘પદ્મ નવભષૂણ’ થી સમ્માનિત કરવામા ંઆવ્યા છે.૧૯૪૯ મા ંગજુરાતી સાહહત્ય પહરષદિા 
અનધવેશિમા ંઅધ્યક્ષ રહી ચકૂ્યા છે.૧૯૬૫ મા ંભારતીય સાહહત્ય એકેડેમી દ્વારા રાષ્ટ્રપનત 
હસ્તે કાકાસાહબેિે ‘જીવિવ્યથા’ ગજુરાતી લખે સકંલિ પર પાચં હજાર રૂનપયાનુ ંપરુસ્કાર 
આપી સમ્માનિત કરવામા ં આવ્યા હતા.ં ‘સવાઈ ગજુરાતી’ નુ ં સાથણ ભબરુદ પામેલા 
સાહહત્યકાર કાકાસાહબેનુ ં૯૬ વષણિી વયે ૨૧ મી ઓગસ્ટ ૧૯૮૧ િા ંરોજ નિધિ થર્ુ.ં 

* * * 
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૨૨ ઓગષ્ટ િહરિકંર  રસાઈ   
 

      હહન્દી ભાષાિા નવખ્યાત લેખક હહરશકંર પરસાઈિો  

જન્મ ૨૨ ઓગસ્ટ ૧૯૨૨ િા ંરોજ હોશગંાબાદ જજલ્લાિા  

જમાિી ગામમા ંથયો હતો.પ્રારંભભક નશક્ષણ િાગપરુમા ં 

પણૂણ કયાણ બાદ િાગપરુ ર્નુિવનસિટીમા ંસ્િાતકિી હડગ્રી  

મેળવી.જબલપરુિી સાહહજત્યક પનત્રકા ‘વસધુા’ પ્રકાનશત  

કરી. ૧૯૫૭ મા ંિોકરી છોડી સ્વતતં્ર લેખિિી શરૂઆત કરી. 
દેશબધં ુસમાચારપત્રમા ંહહરશકંર પરસાઈ પ્રશ્નોિોિી કોલમમા ં 

ઉત્તર આપતા ંએ કોલમનુ ંિામ ‘પછૂો પ્રશ્ન પરસાઈ’ હત ુ.ં 
          હહરશકંર પરસાઈિી પ્રથમ રચિા ‘સ્વગણથી િરક જ્યા ંસધુી’ જે ૧૯૪૮ મા ં
પ્રકાનશત કરવામા ંઆવી હતી. જેમા ંતેમણ ેઅંધશ્રદ્ધા નવશે લેખિ કર્ુું હત ુ.ં હહરશકંર 
પરસાઈ કાલમાકણસથી પ્રભાનવત હતા.ં પરસાઈિી મખુ્ય રચિામા ં ‘સદગણુ તાવીજ’ 
પ્રનસદ્ધ રચિાઓમા ં એક છે. હહરશકંર પરસાઈિી ભાષામા ં વ્યગં્ય મખુ્ય 
હત ુ.ંલોકપ્રચભલત હહન્દી ભાષાિી સાથોસાથ ઉરૂ્ણ , અંગ્રેજી, શલદોિો લેખિમા ંપ્રયોગ 
કરતા ંહતા.ં હહરશકંર પરસાઈિ ે ‘નવકલાગં શ્રદ્ધા તરફ’ રચિા માટે સાહહત્ય એકેડેમી 
પરુસ્કારથી સમ્માિ કરવામા ંઆવ્ર્ુ.ં આ ઉપરાતં મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા ‘નશક્ષણ 
સમ્માિ’ થી સમ્માનિત કરવામા ંઆવ્યા.વ્યગં લેખક હહરશકંર પરસાઈનુ ં નિધિ ૧૦ 
ઓગસ્ટ ૧૯૯૫ િા ંરોજ થર્ુ ંહત ુ.ં 
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૨૩ ઓગષ્ટ ટી. પ્રકાિમ 
 

       પ્રનસદ્ધ સ્વતતં્ર સેિાિી અિે આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યિા  

પ્રથમ મખુ્યમતં્રી ટંગટુરી પ્રકાશમિો જન્મ ૨૩ ઓગસ્ટ  

૧૮૭૨ િા ંરોજ ગનુ્ટરૂ જજલ્લાિા કિપતી ગામમા ંથયો  

હતો. ટી.પ્રકાશમે િાિપણમા ંજ નપતાિી છત્રછાયા ગમુાવી  

હતી. ટી.પ્રકાશમે પ્રથમ મરાસ અિ ેપછી ઈંગ્લેન્ડમા ં 

વકીલાતિો અભ્યાસ કયો હતો.વકીલાત દરમ્યાિ તેમિી  

મલુાકાત મહાત્મા ગાધંીજી સાથ ેથઈ હતી. ટી.પ્રકાશમ ેભારત દેશિી ગરીબીિે ખબૂ 
જ િજીકથી જોઈ હતી.લખો રૂનપયાિી કમાણી પડતી મકુીિે ટી.પ્રકાશમ મહાત્મા 
ગાધંીજી સાથે આંદોલિ જોડાયા. 
         ૧૯૨૧ થી સતત ૧૩ વષણ સધુી તેઓ આંધ્રપ્રદેશમા ં રાજકીય પાટીિા 
અધ્યક્ષ તરીકે રહ્યા. રાષ્ટ્રીય ભાવિાઓિા પ્રચાર માટે ૧૯૨૧ મા ં‘સ્વરાજ્ય’ િામિા 
દૈનિકપત્રનુ ં પ્રકાશિ કર્ુું અિે ૧૫ વષણ સધુી સ્વખચણ પર દૈનિકપત્ર ચલાવતા 
રહ્યા.આંદોલિમા ંભાગ લેવાિે કારણે તેમણ ેજેલિી સજા ભોગવવી પડી હતી.૧૯૨૭ 
મા ં સાયમિ કનમશિિા નવરોધમા ં આયોજજત પ્રદશણિમા ં પોલીસ દ્વારા કરવામા ં
આવેલ ગોળીબારમા ંમતૃ અિે ઘાયલ લોકોિે િાહર કાઢવામા ં ટી.પ્રકાશમ આગળ 
વધ્યા હતા.ં ત્યારથી તેઓ ‘આંધ્ર કેસરી’ િામથી ઓળખાયા.૧૯૪૬ મા ં સરં્કુ્ત 
મરાસિા મખુ્યમતં્રી બન્યા ં અિે ૧૩ મહહિા સધુી મખુ્યમતં્રી પદ  પર રહી 
સમાજકલ્યાણ માટે અિેક કાયો કયાણ. 
          મરાસમાથંી આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યિી સ્થાપિા થઈ. આંધ્રપ્રદેશિા ં પ્રથમ 
મખુ્યમતં્રી ટી.પ્રકાશમ બન્યા.ં ૨૦ મે ૧૯૫૭ િા ંરોજ ૧૯૫૭ િા રોજ ટી.પ્રકાશમનુ ં
નિધિ થર્ુ.ં  
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૨૪ ઓગષ્ટ નમમદાિકંર દવે 
 

       ગજુરાતી ભાષાિા ંર્ગુ પ્રવતણક િમણદિો જન્મ ૨૪  

ઓગસ્ટ ૧૮૩૩ િા ંરોજ સરુતમા ંથયો હતો. િમણદનુ ંપરંુૂ  

િામ િમણદાશકંર લાલશકંર દવે હત ુ,ં આ આહદપરુુષનુ ં 

જીવિ એટલે આંધી, તફુાિ અિે ઝઝંાવાત.સરુતમા ં 

પ્રારંભભક નશક્ષણ મળેવ્યા બાદ મુબંઈમા ંનશક્ષણ મેળવ્ર્ુ.ં 
નશક્ષણ દરનમયાિ તેજસ્વી કારહકદી ધરાવતા હતા.ં  
િમણદે ૨૨ વષણિી વય ેપ્રથમ કનવતા લખી. 
       હહન્દી સાહહત્યમા ંઆધનુિક કાળિા આરંભભક ર્ગુિે ‘ભારતેન્રુ્ ર્ગુ’ કહવેાત ુ ંએ 
મજુબ ગજુરાતીમા ં િવીિ ચેતિાિા પ્રથમ ર્ગુિે ‘િમણદ ર્ગુ’ કહવેામા ં આવતુ.ં 
મહાકાવ્યો અિે મહાછદંોિા ં સ્વપ્િદશી કનવ િમણદનુ ં વ્યક્ક્તત્વ ગજુરાતી સાહહત્યમા ં
અહરતીય છે.ગજુરાતિા સાહહત્યકાર કિૈયાલાલ મિુશીએ િમણદિ ે ‘અવાણચીિોિામા ં
આદ્ય’ કહ્યા છે. ‘િમણદકોશ’ , ‘િમણદનુ ં ગદ્યમહંદર’, ‘િમણદ સવણસગં્રહ’ વગેરે તેમિા 
સર્જિો છે.સધુારાિી પ્રવનૃત્ત અિે પ્રગનત માટે તેમણે ‘ડાહંડયા’ િામનુ ંપનત્રકા પ્રગટ 
કર્ુું. 
        િમણદે નમત્રોિી સહાયથી ‘બદુ્ધદ્ધવધણક સભા’ િી સ્થાપિા કરી હતી.િમણદિ ેવીર 
અિે શણગારિા વણણિમા ંનવશષે રુભચ હતી. નવશ્વિાથ ભટ્ટ ેકહ્ુ ંછે કે ‘ એ વીર કાવ્ય 
લખી િ ગયો પરંત ુએ વીર કાવ્ય જીવી ગયો’. ગજુરાતી સાહહત્યિા અમલૂ્ય રત્િ 
િમણદનુ ંઅવસાિ ૨૬ ફેબ્રઆુરી ૧૮૮૬ િા ંરોજ મુબંઈમા ંથર્ુ.ંકનવ િમણદે આપેલ મતં્ર 
‘જય જય ગરવી ગજુરાત’ િે આપણે સૌ ગાઈએ . 
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૨૫ ઓગષ્ટ નેત્રદાન  ખવાડીયુ ં
 

            આમ તો આપણા શરીરિો દરેક ભાગ, દરેક અંગ અનત  
અગત્યિા છે. પરંત ુતેમા ંય સૌથી વધ ુઅગત્યતા પાચં ઈન્ન્રયોિી છે, 

જેિા દ્વારા આપણે કોઈ પણ વસ્તિેુ અનભુવીએ છીએ. આ પાચં  
ઈન્ન્રયોમાિંી એક છે રૃ્ન્ષ્ટ્ટ. જો આંખ િ હોય તો? કલ્પિા જ  
ધ્રજુાવી દે તેવી છે. જોઈ િ શકતી વ્યક્ક્તનુ ંજીવિ ખબૂ જ  
સીનમત બિી જત ુ ંહોય છે અિે એ સીનમત હોવાથી ખબૂ કપરંુ પણ હોય છે. 
           ભારતમા ં ૨૫ ઓગસ્ટથી ૮ સપ્ટેમ્બર સધુી આઈ ડોિેશિ ફોટણિાઈટ ઉજવાર્ુ.ં આ હદવસો 
દરનમયાિ દેશભરમા ંલોકોિે િેત્રદાિ માટે જાગતૃ કરાયા અિે કેટલાય િવા આઈ-ડોિર િોંધાયા. ચક્ષદુાિ 
પખવાહડર્ુ ંભલે ભારતમા ંઉજવાર્ુ ંહોય, પણ િેત્રદાિનુ ંમહત્ત્વ ભારત હોય કે ભિટિ, હદલ્હી હોય કે લડંિ... 
જરાય ઓછં િથી. આ એક એવી ઝબંશે છે જે માત્ર ભારતમા ંજ િહીં, નવશ્વભરમા ંસતત ચાલતી રહ ેતે 
જરૂરી છે. 
           એક અંદાજ પ્રમાણે, રુ્નિયાિા તમામ રૃ્ન્ષ્ટ્ટહહિ લોકોમાથંી ૨૦ ટકા લોકો કોનિિયલ હડસીઝિે 
કારણે જોઈ શકતા િથી. આમાથંી લગભગ ૧.૨૦ લાખ ભારતમા ંછે અિે દર વષે તેમા ં૨૫થી ૩૦ હજાર 
લોકો ઉમેરાતા રહ ે છે. આ તો માત્ર ભારતિો આંકડો થયો. નવશ્વભરમા ં વસતા ંપ્રજ્ઞાચક્ષઓુિા આંકડાિો 
સરવાળો ક્યા ંપહોંચે? 

           નવશ્વભરમા ંઆરોગ્ય ક્ષતે્ર સાથે સકંળાયેલા લોકો માિે છે કે આ સમસ્યાિો એકમાત્ર ઉકેલ વધમુા ં
વધ ુચક્ષદુાિ છે. મતૃ્ર્ ુપછી દાિમા ંદીધેલી આંખો કોઈ બીજાિા જીવિિે પ્રકાશ આપી જાય એ માટે વધમુા ં
વધ ુલોકો િેત્રદાિ કરે એ જરૂરી છે. િેત્રદાિ કઈ રીતે કરી શકાય, કોણ કરી શકે અિે એ દાિ કરેલી આંખ 
કોિે કામ લાગી શકે એ બાબતે આજે નવસ્તારથી જાણીએ. 
કોપનિયલ હડસીઝ 

            વલ્ડણ હલે્થ ઓગેિાઈઝેશિ મજુબ રુ્નિયામા ંરૃ્ન્ષ્ટ્ટહહિ થવાનુ ંસૌથી મોટંુ કારણ કોનિિયલ હડસીઝ 
છે. એ પછી બીજા િબંરે ગ્લકુોમા અિે ત્રીજા િબંરે મોનતયો આવે છે. આંખમા ંઆમ તો િાિા-િાિા ઘણા 
ભાગો છે, જેમા ંઆંખિી આગળિા ભાગમા ંએક પારદશણક પટલ (કોનિિયા) હોય છે જે આપણી રૃ્ન્ષ્ટ્ટ માટે 
અત્યતં ઉપયોગી છે. 
            આ કોનિિયા કોઈ પણ રીતે ડેમેજ થાય છે તો માણસ રૃ્ન્ષ્ટ્ટહહિ થઈ શકે છે. એમા ંપણ જો મધ્ય 
ભાગથી ડેમેજ થયો હોય તો વ્યક્ક્ત સપંણૂણ રીતે રૃ્ન્ષ્ટ્ટહહિ બિી જાય છે. કોનિિયાિા પ્રોલલેમથી કોણ 
રૃ્ન્ષ્ટ્ટહહિ બિી શકે? આ પ્રશ્નિો જવાબ આપતા ંકોનિિયા, કેટરેક્ટ અિે રીિેન્ક્ટવ સર્જરી નિષ્ટ્ણાતો કહ ેછે કે 
નવટામીિ-એિી ઉણપ કોઈ પણ પ્રકારિી ઈન્જરી કે એક્ક્સડેન્ટ, કોઈ ખાસ ઈન્ફેક્શિિે કારણ ેકોનિિયા ડેમેજ 
થઈ શકે છે. કેટલાક કેસમા ંજ્યારે મોનતયાનુ ંઓપરેશિ વ્યવક્સ્થત િ થર્ુ ં ત્યારે પણ કોનિિયા ડેમેજ થઈ 
શકે છે. બાળકોમા ંઆ પ્રોલલેમ ખબુ ઓછો જોવા મળે છે. મોટા ભાગે મોટી ઉંમરે આ પ્રોલલમે આવે છે. ૪૦ 
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વષે આંખિી પાછળિા ભાગમા ંપાણી ભરાવા લાગ ેછે. જેથી વ્યક્ક્તિે કોનિિયલ હડસીઝ થાય છે. િહીંતર 
૫૫-૬૦ વષે આ પ્રકારિી તકલીફ થઈ શકે છે. 
કોપનિયા-ટ્રાન્દ્સપ્લાન્દ્ટ 

           કોનિિયલ હડસીઝિે કારણે જે અંધાપો આવે એ માત્ર િે માત્ર કોનિિયા-રાન્સપ્લાન્ટ દ્વારા જ સોલ્વ 
થઈ શકે. આ રાન્સપ્લાન્ટ જ એિો એક માત્ર ઇલાજ છે. અિે એ તો જ થઈ શકે જો આ દરદીઓિે કોઈ 
બીજી વ્યક્ક્તિો કોનિિયા મળે. એ માટે િેત્રદાિ જરૂરી છે. રાન્સપ્લાન્ટિી સમજ આપતા ંનિષ્ટ્ણાતો કહ ેછે કે 
કોનિિયલ રાન્સપ્લાન્ટિો સક્સેસ-રેટ ૯૫ ટકા જેટલો ઊંચો છે. એક વ્યક્ક્ત જે િેત્રદાિ કરે છે એિા દ્વારા બ ે
વ્યક્ક્તનુ ંરાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે છે. પહલેા ંએવુ ંહત ુ ંકે દરદીિો આખો કોનિિયા રાન્સપ્લાન્ટ થતો. હવે એવુ ંછે 
કે કોનિિયાિા આગળિા કે પાછળિા ક્યા ભાગમા ંતકલીફ છે એ જાણીિે ફક્ત એ ભાગ જ રાન્સપ્લાન્ટ 
કરવામા ંઆવે છે. આમ જો એક વ્યક્ક્ત િેત્રદાિ કરે તો બે વ્યક્ક્તઓિે રૃ્ન્ષ્ટ્ટ આપી શકે છે. 
નેત્રદાન કોણ કરી િકે ? 

             બીજા અંગદાિ કરતા ં િેત્રદાિ એક એવુ ંદાિ છે જેિો લહાવો બધી જ વ્યક્ક્ત લઈ શકે છે; 

કારણ કે ભલવર, હકડિી, હાટણ વગેરે અંગોિા દાિ માટે માણસ િેઇિ-ડેડ હોવો જરૂરી છે. એટલ ે કે કોઈ 
કારણસર માણસ મગજથી મતૃ્ર્ ુ તો પામ્યો હોય છતા ં તેનુ ં હાટણ ધબકત ુ ં હોય અિે તેિા જીવવાિી કોઈ 
આશા િ હોય ત્યારે એવી વ્યક્ક્ત જ ભલવર, હકડિી, હાટણ જેવા ંઅંગો દાિ કરી શકે છે; જ્યારે િેત્રદાિમા ં
એવી કોઈ શરત િથી. કોઈ પણ રીતે મતૃ્ર્ ુપામેલી વ્યક્ક્ત િેત્રદાિ કરવાિે લાયક હોય છે. 
              ઘણા લોકોિે પ્રશ્ન હોય છે કે અમારી આંખો િબળી છે કે ચશ્મા ંઆવ્યા ંછે અથવા આંખિો કોઈ 
પણ રોગ જેમ કે ગ્લકુોમા કે મોનતયો થયો છે તો અમે આંખ દાિ કરી શકીએ કે િહીં? વળી ઘણા લોકો માિે 
છે કે એ પોતે ઘણા વદૃ્ધ છે તો વદૃ્ધ હોવાિે કારણે તેમિી રૃ્ન્ષ્ટ્ટ િબળી પડી ગઈ છે, આ હાલતમા ંતે િેત્રદાિ 
કરી શકે કે િહીં ? 

            આ મ ૂઝંવણિો જવાબ આપતા ંિેત્ર-નિષ્ટ્ણાતો કહ ેછે કે કોઈ પણ ઉંમરિી વ્યક્ક્ત, કોઈ પણ રોગ 
કે આંખમા ંતકલીફ ધરાવતી વ્યક્ક્ત િેત્રદાિ કરી શકે છે. િેત્રદાિ માટે જરૂર છે ફક્ત વ્યક્ક્તિી ઇચ્છાિી 
અિે તેિા પહરવારિા સભ્યોિી મજૂંરીિી. જે વ્યક્ક્તિે એચઆઈવી કે કેન્સર જેવી બીમારી હોય તે પણ 
િેત્રદાિ કરી શકે છે, કારણ કે િેત્રદાિિી મજૂંરી જીનવત વ્યક્ક્ત આપે છે અિે તે મરી જાય પછી તેનુ ં
િેત્રદાિ લેવામા ંઆવે છે. જ્યારે એ દાિ લેવામા ંઆવે ત્યારે ડોક્ટર ચેક કરે છે કે તેમિી આંખો ઉપયોગમા ં
આવી શકશે કે િહીં. આમ દાતાએ ફક્ત દાિ કરવુ ંજરૂરી છે. 
             સૌથી મહત્વિો સવાલઃ વ્યક્ક્તનુ ંમતૃ્ર્ ુિીપજ્યાિા કેટલા ં સમયમા ંિેત્રદાિ થવુ ંજરૂરી છે ? 

એક કલાકિી અંદર મતૃ વ્યક્ક્તિો કોનિિયા કાઢી િાખવામા ંઆવે એ આદશણ રીતે યોગ્ય ગણાય છે. બાકી 
મતૃ્ર્િુા ૬-૮ કલાકિી અંદર પણ કોનિિયા કાઢવામા ંઆવે તો પણ એિો ઉપયોગ થઈ શકે છે. 
 
 
 

* * * 
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૨૬ ઓગષ્ટ મધર ટેરેસા 
 

      સેવા અિે કરુણાિી મનૂતિ મધર ટેરેસાિો જન્મ ૨૬ ઓગસ્ટ , ૧૯૧૦  

િા રોજ હરપબ્લલક ઓફ મેસેડોનિયામા ંથયો હતો. તેમનુ ંખરંુ િામ  
એગે્રસ ગોન્ક્સા બોજાક્સુ ંહત ુ.ં તેમણે ૧૯૩૧ મા ંધાનમિક શપથ  

લીધા પછી સતં થેરેસ દે ભલનસઅક્સિા િામ પરથી ટેરેસા િામ  

પસદં કર્ુું. પછીથી જીવિભર તેઓ આ જ િામથી સમગ્ર નવશ્વમા ં 

જાણીતા ંથયા.ં 
       મધર ટેરેસા જયારે ૦૮ વષણિા ંહતા ત્યારે જ તેમિા નપતાનુ ંનિધિ થઈ ગર્ુ ંહત ુ.ં ત્યારપછી 
તેમિી માતાએ તેમિે રોમિ કેથભલક ધમણમા ંઆગળ વધીિે સેવાકીય પ્રવનૃત્તમા ંજોડાવા પ્રોત્સાહિ 
આપ્ર્ુ ંહત ુ.ંઉછળકૂદ કરવાિી ૧૨ વષણિી વયે તો મધર ટેરેસાએ પોતાિી સેવાકીય પ્રવનૃત્ત આરંભી 
દીધી હતી. ત્યારે જ તેમણે મિોમિ સેવાિો ભેખ ધારણ કરવાનુ ંિક્કી કરી લીધ ુ ંહત ુ.ં ૧૮ વષણિી 
વયે તેઓ નમસ્ટર ઓફ લોરેટો નમશિમા ંજોડાઈ ગયા હતા ંઅિે સેવા કરવા માટે ઘરિો ત્યાગ કરી 
દીધો હતો. ૧૯૨૬ મા ંપ્રથમ વખત તેઓ ભારત આવ્યા હતા ંઅિે દીક્ષાથીતરીકેિો પોતાિો પ્રથમ 
કાયણકાળ હહમાલય પવણતમાળા િજીક દાજીભલિંગમા ંવીતાવ્યો હતો. 
        ૧૯૪૬ મા ં ભારતમા ં ફાટી િીકળેલા ં હહિંરુ્ – મકુ્સ્લમ રમખાણો વખતે મધર ટેરેસાએ 
ઈજાગ્રસ્તોિી ખબૂ સેવા કરી હતી. ત્યારબાદ ૧૯૪૮ મા ંતેમણે કલકતામા ંજ ગરીબો માટેન ુ ંપોતાન ુ ં
નમશિરી કાયણ શરુ કર્ુું હત ુ ં જે પછીથી સમગ્ર નવશ્વમા ં નવસ્તર્ુું હત ુ.ં મધર ટેરેસાએ ભારતમા ં
સેવાકીય કાયણ શરુ કયાણ પછી પોતાિો લોરેટોિો પરંપરાગત પોશાક ત્યાગીિે ભરૂી હકિારીવાળી 
ખાદીિી સાડી પહરેવાનુ ંશરુ કર્ુું. અ સમયગાળામા ંજ તેમણે ભારતીય િાગહરકત્વ સ્વીકાર્ુું. 
        મધર ટેરેસાિી સેવાકીય પ્રવનૃત્તઓિે ધ્યાિમા ં રાખીિે ૧૯૭૯ મા ં  શાનંત માટેિા િોબેલ 
પરુસ્કારથી સન્માનિત કરાયા ત્યારે તેમણે કહ્ુ ંહત ુ ંકે, ‘ ઈશ્વર ગરીબોમા ંઅિે પીહડતોમા ંવસે છે, 
આપણે આવા અસહાય લોકોિી સેવા કરીિે ઈશ્વર સધુી પહોંચવુ ં જોઈએ.’ ૧૯૮૦ મા ં ભારત 
સરકારે ભારતનુ ંસવોચ્ચ સન્માિ ભારતરત્િ આપીિે તેમિી સેવાિી કદર કરી હતી. 
         જન્મે ભારતીય િ હોવા છતા ંઆજીવિ સવાયા ભારતીય તરીકે ભારતમા ંરહીિે ગરીબો 
અિે પીહડતોિી સેવામા ંજીવિ વ્યતીત કરિાર મધર ટેરેસાન ુ ં૦૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૭ િા રોજ તેમનુ ં
નિધિ થર્ુ ંહત ુ.ં 
 
 

* * * 
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૨૭ ઓગષ્ટ લોડમ માઉન્દ્ટબેટન 
 

     ભારતિા છેલ્લા વાઈસરોય લોડણ માઉન્ટબેટિિો જન્મ  

૨૫ જૂિ ૧૯૦૦ િા રોજ ઈંગ્લેન્ડમા ંથયો હતો. માત્ર ૪૭  

વષણિી વયિા આ છેલ્લા વાઈસરોય એમિી અગાઉિા  

અિેક વાઈસરોય કરતા ંભારતિા વધારે હહતેચ્છ હતા. 
ભારતિે સ્વતતં્રતા આપવાિો નિણણય અિે અમલ લોડણ  

માઉન્ટબેટિિો હતો. 
     ૨૨ મી માચણ ૧૯૪૭ િા રોજ ભારતમા ં આવીિ ે એ તરત દેશિ ે અંગ્રેજોિા 
રાજમાથંી સ્વતતં્ર કરવાિી યોજિામા ંલાગી ગયા. વાઈસરોય તરીકે સોગદં લીધા 
પછી તરત જ એમણે હાજર રહલેાઓિે સબંોધીિે કહ્ુ ંહત ુ,ં “મારંુ કામ કેટલુ ંમશુ્કેલ 
છે તે બાબત હુ ં જરા પણ ભ્રમમા ંિથી. તે કાયણ પાર પાડવામા ં મારે વધમુા ંવધ ુ
સખં્યામા ંભલી લાગણીઓિી જરૂર પડશે.” એ શરૂઆતથી જ પ્રોટોકોલિી પરવા કયાણ 
વગર િેતાઓિે મળતા. માઉન્ટબેટિિી  ભારતિા વાઈસરોય તરીકે નિમણુકં થઈ 
ત્યારે ૬૦ % જમીિ ઉપર અંગ્રેજોિો સપંણૂણ કબજો હતો, તો ૪૦ % જમીિ ઉપર 
રાજા રજવાડાઓિો કબજો હતો. અંગ્રજેોિો સપંણૂણ નિયતં્રણવાળો પ્રદેશ ભિટીશ 
ઈન્ન્ડયા તરીકે ઓળખાતો, અિે રજવાડા સહહતિો સમગ્ર પ્રદેશ ઈન્ન્ડયા તરીકે 
ઓળખાતો.   

       ૫ જૂિ ૧૯૪૭ િા રોજ માઉન્ટબટેિે ભારતિી સ્વતતં્રતા માટે ૧૫ મી 
ઓગસ્ટિી તારીખ જાહરે કરી. માઉન્ટબેટિે ૧૫ મી ઓગસ્ટ એટલા માટે િક્કી કરી કે 
બીજા નવશ્વર્ધુ્ધમા ંજાપાિે નમત્ર દેશો પાસ ેપોતાિી હારિો સ્વીકાર ૧૫ મી ઓગસ્ટે 
કરેલો. આ ર્ધુ્ધમા ં માઉન્ટબેટિે મોટી જવાબદારી સભંાળેલી.એ સમયિા આપણા 
બધા િતેાઓનુ ં હદલ માઉન્ટબેટિે જીતી લીધેલુ,ં અિે એટલ ે જ એમિે સ્વતતં્ર 
ભારતિા પહલેા ગવિણર જિરલ બિાવવામા ંઆવ્યા. ૧૯૭૯ મા ં આતકંવાદીઓએ 
જહાજમા ંકરેલ બોમ્બ નવસ્ફોટમા ંમાઉન્ટબેટિનુ ંનિધિ થર્ુ ંહત ુ.ં   
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૨૮ ઓગષ્ટ એમ.જી.કે.મેનન 
 

       ઈસરોિા ભતૂપવૂણ અધ્યક્ષ મામ્બીલીકાલાથીલા  

ગોનવિંદકુમાર મેિિિો જન્મ ૨૮ મી ઓગસ્ટ ૧૯૨૮ િા  

રોજ કણાણટક રાજ્યિા મેંગલોર શહરેમા ંથયો હતો. 
બાળપણથી જ તેઓ એક તેજસ્વી નવદ્યાથી હતા અિ ે 

તેમિો પ્રથમ પ્રેમ નવજ્ઞાિ પ્રત્યે જ  હતો. ૧૯૪૯ મા ંરોયલ  

ઇન્સ્ટીટયટુ ઓફ સાયન્સ મા ંએમ.એસ.સી પણૂણ કર્ુું.  

ભારતમા ંઅભ્યાસ પણૂણ કરીિે નવજ્ઞાિિા ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તેઓ ઈંગ્લેન્ડ ગયા. 
        જી.કે.મેિિ ૧૯૫૫ મા ં તેઓ ભારત પાછા ફયાું અિ ે ટાટા ફંડામેન્ટલ 
હરસચણમા ંજોડાયા. ત્યા ંતમેણે કોક્સ્મક હકરણો પર સશંોધિ કર્ુું. આ સશંોધિથી તેઓ 
પ્રથમ હરોળિા ભૌનતકશાસ્ત્રી તરીકે પ્રનસદ્ધદ્ધ પામ્યા. ભૌનતકશાસ્ત્રમા ં મહત્વિા 
સશંોધિોિે લીધે તેમિ ેઅિેક ચરંકો મેળવ્યા. ૧૯૭૦ મા જી.કે.મેિિ લડંિમા ંરોયલ 
સોસાયટીમા ં ફેલો તરીકે ચ ૂટંાયા. તેઓ સશંોધિ ઉપરાતં ભચત્રકળા, નશલ્પશાસ્ત્ર પ્રત્ય ે
રુભચ ધરાવ ે છે.. ૧૯૮૨ થી ૧૯૮૫ દરમ્યાિ મતં્રીમડંળિા નવજ્ઞાિ સલાહકાર 
સનમનતિા અધ્યક્ષ તરીકે રહ્યા. આ ઉપરાતં ૧૯૮૬ મા ં વડાપ્રધાિિા વૈજ્ઞાનિક 
સલાહકાર તરીકે નિમણુકં થઈ. 
         ૧૯૮૮ મા ં વજૈ્ઞાનિક સગંઠિમા ં આંતરરાષ્ટ્રીય પહરષદિા અધ્યક્ષ તરીકે 
જી.કે.મેિિિી પસદંગી કરવામા ં આવી. ૧૯૯૦ મા ં યોજાયેલી સસંદિી સામાન્ય 
ચુટંણીમા ંતેઓ રાજસ્થાિમાથંી સસંદ સભ્ય તરીકે ચ ૂટંાઈ આવ્યા હતા ંઅિે ભારતિા 
મતં્રીમડંળમા ં રાજ્યકક્ષાિા મતં્રી તરીકે નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજીિો સ્વતતં્ર હવાલો 
સભંાળ્યો હતો. જી.કે.મેિિિ ે ૧૯૬૧ મા પદ્મશ્રી, ૧૯૬૮ મા ં પદ્મભષૂણ, ૧૯૮૫ મા ં
પદ્મનવભષૂણ, ૧૯૬૦ મા ં  એસ.એસ.ભટિાગર પરુસ્કાર વગેરે પરુસ્કારથી તેમિ ે
સમ્માનિત કરવામા ંઆવ્યા છે. 
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૨૯ ઓગષ્ટ મેજર ધ્યાનચદં 
 

  હોકીિા જારુ્ગર તરીકે ઓળખાતા મેજર ધ્યાિચદંિો જન્મ ૨૯ ઓગસ્ટ  

૧૯૦૫  ઉત્તરપ્રદેશિા અલ્હાબાદ જજલ્લાિા  પ્રયાગમા ંથયો હતો.  

ધ્યાિચદંિા નપતા સોમેશ્વર દત્તિે અંગે્રજ લશ્કરમા ંસબેુદારિી  
બદલીવાળી િોકરી હતી તેિા ભાગરૂપે ધ્યાિચદં મધ્યપ્રદેશિા  

ઝાસંીમા ંછ વષણ રહ્યા હતા. તેઓ બાળપણમા ંલાકડાિી દંડી અિે  

કપડાિા દડા વડે હોકી રમતા હતા. માત્ર ૬ ચોપડી સધુી ભણી શકેલા  

ધ્યાિચદં આનથિક સકંડામણ રૂ્ર કરવા માટે નપતાિા પગલે લશ્કરમા ંજોડાઈ ગયા હતા. 
     ધ્યાિચદંનુ ંમળૂ િામ ધ્યાિનસિંહ હત ુ,ં પરંત ુહોકીિા કોચ પકંજ રાયે તેમિી રમતથી પ્રભાનવત 
થઈિે ભનવષ્ટ્યવાણી ભાખી કે હોકીમા ંધ્યાિનસિંહન ુ ંિામ ચરંિી જેમ ચમકત ુ ંરહશેે. ત્યારબાદ તેમનુ ં
િામ ધ્યાિનસિંહિા સ્થાિે ધ્યાિચદં પડર્ુ.ં જેલમુ ખાતે ઇન્ફન્ટી ટુિાણમેન્ટિી ફાઈિલ મેચમા ં
ધ્યાિચદંિી ટીમ છેલ્લી ત્રણ નમનિટ બાકી હતી ત્યારે બે ગોલથી હારતી હતી ત્યારે ધ્યાિચદેં આ 
ત્રણ નમનિટ દરમ્યાિ ૪ ગોળ ફટકારીિે ટીમિે અશક્ય જીત અપાવતા તેમિે હોકીિા જારુ્ગરનુ ં
ભબરુદ મળ્ર્ુ ંહત ુ.ં 
        ૧૯૨૬ મા ં ન્ર્ઝુીલેન્ડિા પ્રવાસે ગયેલી ભારતિી હોકી ટીમમા ં પસદંગી થતા તેમિી 
આંતરરાષ્ટ્રીય કારહકદીિો પ્રારંભ થયો હતો. ૧૯૨૭ મા ંઈંગ્લેન્ડમા ંપ્રવાસે ગયેલી ભારતિી હોકી 
ટીમે ૧૦ હોકી મેચો રમીિે કુલ ૭૨ ગોલ કયાણ તેમાથંી ૩૬ ગોલ તો એકલા ધ્યાિચદેં જ ફટકાયાણ 
હતા. ૧૯૨૮ મા ંએમસ્ટરડમ ખાતેિા નવશ્વ ઓલક્મ્પક્સમા ંપણ ભારતીય હોકી ટીમિે ગોલ્ડમેડલ 
અપાવવામા ંધ્યાિચદંિો નસિંહફાળો રહ્યો હતો. ૧૯૩૨ મા ંલોસ એન્જલસમા ંભારતે અમેહરકાિે ૨૪ 
-૧ થી હરાવ્ર્ુ ંહત ુ.ં ત્યારે અમેહરકાિા સમાચારપત્રોમા ંલખાર્ુ ંહત ુ ં કે ભારતીય હોકી ટીમ પવૂણથી 
આવેલ વાવાઝોડું હત ુ.ં  
      ૧૯૩૫ મા ં ભારતિી હોકી ટીમ ફરી ન્ર્ઝુીલેન્ડિા પ્રવાસે ગાઈ ત્યારે રમાયેલી કુલ ૪૫ 
મેચોમા ંકુલ ૫૮૪ ગોલ થયા હતા જેમાથંી ધ્યાિચદંિા એકલાિા ૨૦૧ ગોલ હતા. એડીલેડ ખાતે 
મહાિ હક્રકેટર સર ડોિ િેડમેિે એકવાર કહ્ુ ંહત ુ ંકે ધ્યાિચદં રિ કરતા ંહોય એવી રીતે ગોલ કરે 
છે. ૧૯૫૬ મા ં ધ્યાિચદંિે પદ્મભષૂણથી સમ્માનિત કરવામા ંઆવ્યા. રમત કે્ષતે્ર ઉત્કૃષ્ટ્ટ દેખાવ 
બદલ રાષ્ટ્રીય પરુસ્કાર અજુ ણિ એવોડણ અિે રોણાચાયણ પરુસ્કારથી સમ્માનિત કરવામા ંઆવ્યા છે. 
ધ્યાિચદંિા જન્મહદવસે ભારતમા ં રાષ્ટ્રીય રમત હદવસ તરીકે ઉજવવામા ંઆવે છે. નવશ્વ હોકી 
જગતિા જારુ્ગર મેજર ધ્યાિચદંનુ ં૩ હડસેમ્બર ૧૯૭૯ િા રોજ નિધિ થર્ુ.ં 
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૩૦ ઓગષ્ટ િૈલેન્દ્ર 
 

        હહન્દી હફલ્મિા સવુણણ ર્ગુિા સફળતમ કનવ  
શૈલેન્રજીિો જન્મ ૩૦ ઓગસ્ટ ૧૯૨૧ િા રોજ થયો  

હતો. શૈલેન્રજીનુ ંપરંુૂ િામ શકંરદાસ કેસરીલાલ છે.  
શૈલેન્ર એક ઉત્તમ ગીતકાર હોવા સાથે એક સારા  
લેખક પણ હતા.ં નવદ્યાથી અવસ્થામા ંજ તેઓ કાવ્ય  
રચિા કરતા ંઆજીનવકા માટે મુબંઈ આવ્યા.  ભબમલ રોયિી 
હફલ્મ ‘પરખ’ િા સવંાદ લેખિનુ ં કાયણ પણ તેમણે સભંાળ્ર્ુ ં હત ુ.ં મધમુતીિા 
ગીતો પણ તેમણે લખ્યા હતા.ં 
         ભબમલ રોયિા સહાયક બાસ ુભટ્ટાચાયણ સાથે શૈલેન્રજીિો સપંકણ થયો. 
બિેં વચ્ચે સાહહત્યકાર ચચાણઓ થતી રહતેી. તે સમયે બાસએુ પાચં લમ્બી 
કહાિીયા િામક પસુ્તક શૈલેન્રિે વાચંવા આપ્ર્ુ ંએ પસુ્તક માટેિી રૂણીશ્વરિાથ  
‘રેણ’ુ ભલખીત કથા ‘મારે ગયે ગલુફામ’ શૈલેન્રિે ખબૂ જ પસદં પડી મિોમિ 
તેમણે આ કથા પરથી હફલ્મ બિાવવાનુ ંિક્કી કર્ુું. ૯૩ જેટલી હફલ્મોમા ંશૈલેન્ર 
અિે હસરતે સાથે કામ કર્ુું હત ુ.ં શૈલેન્રએ ગાયેલ ગીત એક પણ એવુ ંિથી કે 
જેમા ંશલદોિી વણણસગાઈ જોવા િ મળે. 
          શૈલેન્રિે ત્રણ વખત સવણશે્રષ્ટ્ઠ ગીતકાર બદલ હફલ્મફરે પરુસ્કાર 
આપવામા ંઆવેલ છે. ૧૪ હડસેમ્બર ૧૯૬૬ િા હદવસે શૈલેન્રનુ ંઅવસાિ થર્ુ.ં 
 

 
 

* * * 
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૩૧ ઓગષ્ટ ફાબમસ સાિબે 
 

      ગજુરાત વિાણક્લુર સોસાયટીિા સ્થાપક અિે  

ગજુરાતી સાહહત્યિા પરદેશી પ્રેમી એલેકઝાન્ડર હકન્લોક  

ફાબણસિો જન્મ ૧૮૨૧ િા રોજ લડંિમા ંથયો હતો.  

તેઓ ઈસ્ટઈન્ન્ડયા કંપિીિી િોકરી અથે ગજુરાતમા ંઆવી 
ગજુરાતી ભાષા, સાહહત્ય, નશક્ષણ અિ ેસસં્કૃનતિી અિન્ય  

સેવા કરિાર અંગ્રજે સજ્જિ ફાબણસ સાહબેનુ ંગજુરાતી  

સાહહત્યમા ંમાિભર્ુું સ્થાિ છે. 
       ૧૮૪૮ મા ં િાતાલ વખતે રજાઓ ગાળવા ઉપડી જવાિે બદલે બીજા 
અંગ્રેજોિે ભેગા કરી એક સસં્થા સ્થાપી. એ સસં્થા એટલે આજિી ‘ગજુરાત નવદ્યાસભા’ 
, પણ ત્યારનુ ં િામ હત ુ,ં ‘ગજુરાત વિાણક્લુર સોસાયટી’.  એ સસં્થાનુ ં કામ 
સાસં્કૃનતક નવકાસ કરવાનુ ંહત ુ.ં સાથે સાથે ફાબણસે શાળાઓ શરુ થાય, લોકોમા ંવાચંિ 
રસ – રુભચ વધે એવી સસં્થાઓ સ્થાપવા પણ સામાજજક અગ્રણીઓિે પ્રોત્સાહિ 
આપ્ર્ુ.ં ભારતમા ંરહીિે તેમિા નમત્ર કનવ દલપતરામિી મદદથી જે સદંભણ સામગ્રી 
એકઠી કરી હતી, તેિો ઉપયોગ કરી ફાબણસે ઈનતહાસ લખ્યો. ૧૮૫૬ મા ંએ ઈનતહાસ 
બે ભાગમા ંપ્રકાનશત થયો, જ આજે ‘ રાસમાળા’ તરીકે ઓળખાય છે. 
         ફાબણસ સાહબેિી પ્રેરણાથી ૦૧ જુલાઈ ૧૮૫૦ િા રોજ સરુતમા ં નવખ્યાત 
એન્ુઝ લાઈિેરીિી સ્થાપિા કરી. આ ઉપરાતં ૧૦ ઓક્ટોબર ૧૮૫૦ િા હદવસે 
ફાબણસ સાહબેિી પ્રેરણાથી સરુત શહરેિા પ્રથમ વતણમાિપત્ર ‘સરુત સમાચાર’ િો 
આરંભ થયો. ત ેવખતિા અંગ્રેજ  અમલદારોિી માફક ફાબણસ સાહબે ેધિ- સપંદા 
ભેગી કરી િ હતી. પોતાિો પગાર આવતો એમાથંી ઘણી રકમ સાહહત્ય-લેખિ-
સશંોધિ પાછળ ખચાણતી હતી. ૧૮૬૫ િી ૩૧ મી ઓગસ્ટે ફાબણસ મતૃ્ર્ ુપામ્યા. 
 
 

* * * 
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રાષ્ટ્ર વમ પવિેષ લેખ ....  
 

૧૫ ઓગષ્ટ સ્વાતતં્ર્ય હદન 
                    
      નવશ્વભરમા ંવસતા ંભારતીયો આજે, ૧૫ ઓગસ્ટે  

ઉમગં-ઉલ્લાસભેર સ્વાતતં્ર્ય હદિ ઉજવી  
રહ્યા છે. આપણે સહુ દેશિી સ્વાતતં્ર્ય ચળવળ નવશે તો  
ઘણુબંધુ ંજાણીએ છીએ, પરંત ુદસકાઓિા સઘંષણ, લાખો  
લોકોિા બભલદાિ પછી આવેલા આ ઐનતહાનસક હદિે દેશમા,ં  
પાટિગર હદલ્હીમા ંશુ ંબન્ર્ુ ંહત ુ,ં રાષ્ટ્રનપતા મહાત્મા ગાધંીજી ક્યા ંહતા અિે અડધી 
રાત્રે આઝાદી મળવા પાછળ ક્ુ ં કારણ જવાબદાર હત ુ ં તે નવશે બહુ ઓછા લોકો 
જાણીએ છીએ.  ફ્લેશબેક પર એક િજર... 
ઉત્સવનો માિોલઃ 
        ૧૫મી ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭િા રોજ દેશિા તમામ િાિા-મોટા િગરો, શહરેોમા ં
લોકો રસ્તા પર િીકળી પડયા હતા. દેશભક્ક્તિા ગીતો લલકારતા, ‘જય હહન્દ’િા 
ગગિભેદી િારા પોકારી રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રપનત ભવિ, સસંદ ભવિ જેવા રાષ્ટ્રીય 
સ્થળોએ લાખો લોકો એકત્ર થયા હતા. 
રાષ્ટ્રપ તા ક્ાં િતા ?  

       દેશિી આઝાદી માટે અંગ્રજેો સામે લડતિો બ ૂગંીયો પીટિારા અિે સમગ્ર 
આઝાદી જગંિે િેતતૃ્વ આપિારા ગાધંીબાપ ુઆ આખો હદવસ કોઈ પણ ઊજવણીમા ં
સામેલ િહોતા થયા. તેઓ પનિમ બગંાળિા બેભલયાઘાટમા ંએક ઘરિી અંદર હતા. 
એ હદવસ ેસૌથી પહલેા ંતેમણે ભિટિમા ંરહતેા નમત્ર અગાથા હહેરસિિ ેપત્ર લખ્યો 
અિે દેશિી આઝાદી મળી એ બદલ ઈશ્વરિો આભાર માન્યો. તેમણે આખો હદવસ 
ઉપવાસ રાખ્યો હતો અિ ેબાળકોિે મળ્યા હતા. 
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 પનણમય બહુ વિલેો થયો િતોઃ હકીકતે ભારતિે આઝાદ કરવાિો નિણણય ૨૬મી 
ફેબ્રઆુરી, ૧૯૪૭િા રોજ લેવાઈ ગયો હતો. ભિહટશ સરકારે એક મહત્ત્વિો નિણણય 
જાહરે કરતા ંકહ્ુ ંહત ુ ં કે જૂિ ૧૯૪૮ સધુીમા ંભારતિ ેસ્વતતં્ર કરી દેવાશે. આ માટે 
લોડણ માઉન્ટબેટિિે વાઈસરોય બિાવાયા હતા. તેઓ ભારતિે ભિટિિી ગલુામીિી 
ઝઝંીરમાથંી મકુ્ત કરી ભારતિે સત્તાિી સોંપણી કરે એવુ ંિક્કી થર્ુ ંહત ુ.ં 
 િલેી પમહટિંગઃ  
       ૧૪મી ઓગસ્ટિા રોજ આઝાદીિી જાહરેાત થતા ં જ સ્વાતતં્ર્ય નમહટિંગ 
બોલાવાઈ હતી, જેિી અધ્યક્ષતા ડો. રાજેન્ર પ્રસાદે કરી હતી. હદલ્હીમા ં રાત્ર ે ૧૧ 
વાગ્યે બોલાવાયેલી આ બેઠકિો આરંભ હક્રપલાિીએ ‘વદેં માતરમ.્..’ ગીતથી કયો 
હતો. 
 હદવસનો પ્રારંભઃ  
       ૧૫મી ઓગસ્ટિા રોજ સવારે સાડા આઠ વાગ્યે વાઈસરોય લોડણ માઉન્ટબેટિે 
હાલિા રાષ્ટ્રપનત ભવિિા સેન્રલ હોલમા ં (અત્યારિા દરબાર હોલ)મા ં િવી 
સરકારિે શપથ લવેડાવ્યા હતા. 
એક વષમ વિલેી આઝાદીઃ  
       લોડણ માઉન્ટબેટિિ ેજૂિ ૧૯૪૮ સધુી ભારતિે આઝાદ કરવાનુ ંકહવેાર્ુ ંહત ુ,ં 
પણ એ એટલુ ંસહલેુ ં િહોત ુ.ં કેમ કે મહમ્મદ અલી ઝીણા અિ ેજવાહરલાલ િેહરુ 
વચ્ચે ભાગલા સબંધંી કેટલાય નવવાદ હતા. પહરણામે લોડણ માઉન્ટબેટિિી સમસ્યા 
વધતી ગઈ હતી. આથી તમેણે ૧૯૪૭મા ં જ આઝાદીિી બધી ઔપચાહરકતા પરૂી 
કરી લીધી. 
આઝાદી અડધી રાતે્ર કેમ ? 

        જ્યારે ત્રીજી જૂિિા રોજ ભારતિ ે૧૫મી ઓગસ્ટિા રોજ આઝાદી આપવી 
એવુ ંિક્કી કરાર્ુ ંત્યારે ભારતીય જ્યોનતષીઓએ વાધંો ઊઠાવ્યો હતો. તેમિા મતે આ 
હદવસ દેશ માટે બહુ જ અમગંળ હતો. બીજી તરફ, લોડણ માઉન્ટબેટિ આ હદવસ માટે 
જ મક્કમ હતા. આથી એવો વચલો રસ્તો કાઢવામા ં આવ્યો કે ૧૪ ઓગસ્ટિા 
મધરાતે આઝાદી આપવી કેમ કે ભારતીય માન્યતા મજુબ હદવસિી શરૂઆત સયૂણિા 
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ઊગવા સાથે થાય છે, જ્યારે અંગ્રેજો મધ્યરાનત્રિા તારીખ બદલે છે, પહરણામ બન્ન ે
માન્યતા જળવાઈ રહશેે. 
 

૧૫મી ઓગસ્ટ જ કેમ ?  
         આ તારીખ લોડણ માઉન્ટબેટિ માટે બહુ જ િસીબવતંી હતી. બીજા નવશ્વ ર્દુ્ધ 
વખતે જાપાિી સેિાએ ૧૫મી તારીખ ેજ તમેિી સામે શરણાગનત સ્વીકારી હતી. 
નેિરુજીનુ ંયાદગાર પ્રવચનઃ  
         આઝાદીિી પવૂણસધં્યાએ જવાહરલાલ િેહરુએ ‘હરસ્ટ નવથ ડેન્સ્ટિી’ િામનુ ં
યાદગાર પ્રવચિ આપ્ર્ુ ંહત ુ.ં આ સમય ેતઓે સત્તાવાર રીતે ભારતિા વડા પ્રધાિ 
િહોતા. તેમણ ે૧૫મી ઓગસ્ટિા શપથ ગ્રહણ કયાણ હતા. 
 
 

        ભારતવાસીઓ આજે સ્વાતતં્રતા હદિ ઉજવી રહ્યા છે.  ગાધંીજીિા િેતતૃ્વમા ં
હજારો સ્વાતતં્ર્ય સેિાિીઓ ભિહટશ શાનસત ભારતિે સ્વતતં્ર કરવવા ચળવળમા ંભાગ 
લીધો. કંઈ કેટલાય લોકોએ જીવ ગમુાવ્યો, કેટલાય શહહદ થયા ત્યારે જઈિે દેશ 
આઝાદ થયો. ભારતિે સ્વતતં્રતા અપાવવામા ં મહત્વિો ભાગ ભજવિારા િતેાઓ 
અિે તેમણે આપેલા સતૂ્રો કે જેિે પગલે સમગ્ર દેશમા ં જુવાળ પેદા થયો હતો, તે 
અહીં આપિી સમક્ષ મકૂી રહ્યા છીએ. 

‘ભારત છોડો’ : મોિનદાસ કરમચદં ગાંધી (મિાત્મા ગાંધી) 
      પોતડી પહરેતાિે ખાદીં કાતંતા મોહિદાસ કરમચદં ગાધીએ વષણ ૧૯૪૨મા ં
અંગ્રેજોિે સત્વરે ભારત છોડવાનુ ંએલાિ કર્ુું. તેમણે આપેલા સતૂ્ર ‘ભારત છોડો’ એ 
આંદોલિનુ ંસ્વરૂપ લીધુ ંઅિ ેદેશિા લાખો લોકો તેમા ંજોડાયા. ગાધંીજીએ અંગ્રેજોિે 
આપેલા આ પડકારિા થોડા જ સમયમા ં કોંગ્રેસિા તમામ િેતાઓ અિે ૬૦,૦૦૦ 
જેટલા િાગહરકોિી અંગ્રજેોએ ધરપકડ કરી. 
       અમેહરકાિા તત્કાભલિ રાષ્ટ્રપ્રમખુ િેન્કભલિે રૂઝવેલ્ટે આ કોલિ ેસમંનત્ત આપવા 
ચભચિલ પર દબાણ કર્ુું. પરંત ુભિટિ આ માટે સહમત િહોત ુ.ં તેમિી માટે ભારતમા ં
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આ તેમિી કારમી હાર હતી. ભારત સક્ષમ બન્ર્ુ ંહોવાિી વાત સ્પષ્ટ્ટ રીતે ભિહટશરો 
સધુી પહોંચાડાઈ અિ ે અંતે તમેિે ભારત છોડવાિી ફરજ પડી. ‘ભારત છોડો 
આંદોલિ’ વૈનશ્વક ઇનતહાસિા પાિાઓમા ંમહત્વનુ ંસ્થાિ ધરાવે છે. 
‘ઇન્દ્કલાબ ઝઝન્દ્દાબાદ’: ભગત પસિંિ 

       સ્વાતતં્ર્ય ચળવળ દરનમયાિ ભગત નસિંહ ે ‘ઇન્કલાબ ભઝન્દાબાદ’ દ્વારા 
ર્વુાિોમા ંિવો જ જુવાળ ફંક્યો. આ સતૂ્ર આમ તો તત્કાભલિ મકુ્સ્લમ િેતા હસરત 
મોહાિીએ લખ્ર્ુ ંહત ુ.ં 
      ભગત નસિંહ અિે તમેિા સાથી બટુકેશ્વર દત્ત,ે ‘ઇન્કલાબ ભઝન્દાબાદ’િા િારા 
સાથે સેન્રલ લેજજસ્લેહટવ એમ્બેસીમા ં બે બોમ્બ ફેંક્યા હતા. આ માટે અંગ્રેજો દ્વારા 
તેમિી ધરપકડ કરાઈ. જોકે ત્યાર સધુી તેમણે દેશવાસીઓિો પ્રમે જીતી લીધો હતો. 
દેશિા ર્વુાિો આ સાહનસક ર્વુા િેતાઓિો પ્રત્યેક બોલ ઝીલવા તયૈાર હતા. ભગત 
નસિંહ અિે તેમિા સાથીઓ નવરુદ્ધ લડંિમા ં ખટલો ચલાવાયો. ૨૩ વષણિી વય ે
હત્યાિા આરોપસર તેમિે ફાસંીિા માચડે ચઢાવાયા. 
‘જય હિિંદ’: સભુાષ ચરં બોઝ 

      િેતાજીિા હુલામણા િામ ેજાણીતા સભુાષ ચરં બોઝે ૧૯૪૭મા ં‘જય હહિંદ’નુ ંસતૂ્ર 
આપ્ર્ુ.ં જેિે ભારત સરકારે પાછળથી દેશિા રાષ્ટ્રીય સતૂ્ર તરીકે જાહરે કર્ુું. દેશિા 
જાણીતા સ્વાતતં્ર્ય સિેાિી એવા િેતાજીએ ‘હદલ્હી ચલો’ અિે ‘તમુ મઝુે ખિૂ દો મૈં 
તમુ્હ ે આઝાદી રંૂ્ગા’ એ દેશવાસીઓિ ે સ્વાતતં્ર્ય ચળવળમા ં ભાગ લેવા માટે 
પ્રોત્સાહહત કયાણ. 
‘સ્વરાજ મારો જન્દ્મપસદ્ધ અપધકાર છે’: બાલ ગગંાધર પતલક 

    લોકમાન્ય નતલક તરીકે જાણીતા બાલ ગગંાધર નતલક અઝાદી ચળવળિા ઉગ્ર 
ગણાતા લોકિેતા હતા. અંગ્રજેોિે આંખિા કણાિી જેમ ખ ૂચંતા નતલકિે તેઓ 
નતરસ્કાર પવૂણક ‘અશાતં ભારતિા નપતા’ (‘Father of Indian Unrest’) તરીકે 
ઓળખતા. તેમિા આ સતૂ્રે દેશિા અિે દેશ બહાર રહલેા હજારો ભારતવાસીઓમા ં
ક્રાનંતિી ભાવિા ફંકી. 
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‘જય જવાન જય હકિાન’: લાલબિાદુર િાસ્ત્રી 
      મહાત્મા ગાધંીિા અનયુાયી લાલબહારુ્ર શાસ્ત્રી ૧૯૨૦મા ં સ્વાતતં્રતા 
ચળવળમા ં જોડાયા. તેઓ પહંડત જવાહર લાલ િહરુેિા સૌથી િજીકિા  લોકોમા ં
હતા. ૧૯૬૫િા ભારત-પાહકસ્તાિ ર્દુ્ધ દરનમયાિ દેશિા મજબતૂ વડાપ્રધાિ તરીકે 
ઉભરી આવ્યા. તાશ્કંદ કરાર પર આવેલા ર્દુ્ધિા અંત ે દેશિા પ્રબળ િેતાિો ભોગ 
લીધો હતો. કરારિા બીજા જ હદવસે હૃદય રોગિા હુમલાિે કારણે તેમનુ ંઅવસાિ 
થર્ુ ંઅિે દેશવાસીઓ તેમિા લાડીલા વડાપ્રધાિ ગમુાવ્યા. 
‘સત્યમેવ જયતે’: મદન મોિન માલપવયા 
       ભારતિા જાણીતા નશક્ષણશાસ્ત્રી અિે ચળવળકાર મદિમોહિ માલનવયાએ 
આપેલુ ં સતૂ્ર ‘સત્યમેવ જયતે’ મળૂ તો મુડંક ઉપનિષદમાથંી લેવામા ં આવ્ર્ુ ં હત ુ.ં 
સ્વાતતં્ર્ય સગં્રામ દરનમયાિ લોકોએ આ સતૂ્રિે એવો આવકાર આપ્યો કે આજે તે 
દેશિા રાષ્ટ્રીય સતૂ્ર તરીકે સ્વીકારાર્ુ ં છે. ભારતિા રાષ્ટ્રીય પ્રનતક પર દેવિાગરી 
લીપીમા ંત ેજોઈ શકાય છે. 
‘આરામ િરામ િૈ’:  હંડત જવાિરલાલ નિરુે 

      દેશિા પ્રથમ વડાપ્રધાિ િહરુે એ સપંણૂણ સ્વરાજ માટે જીવિ પયુંત કામ કર્ુું. 
તેમણે ભારતમા ં કરેલ શાસિ આજે પણ નવશ્વ માટે ઉદાહરણ સમાિ છે. જીવિિા 
અંત સધુી તેમણ ેદેશિા કલ્યાણ માટે કામ કર્ુું. 
      તેઓ મતૃ્ર્ ુપામ્યા ત્યારે તેિી ડાયરીમા ંલખાયેલા અંનતમ શલદો રોબટણ િોસ્ટિા 
આ છદં હતા; 
‘The woods are lovely, dark, and deep, But I have promises to keep, 

And miles to go before I sleep, And miles to go, before I sleep. 

‘વદેં માતરમ’્: ખદુી રામ બોસ 

     ‘વદેં માતરમ’્ સતૂ્ર બહંકમ ચરં ચટોપાધ્યાય ે ૧૮૮૨મા ં લખેલ બગંાળી અિે 
સસં્કૃત િવલકથા ‘આિદંમઠ’માથંી લેવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં તે એક રુ્ગાણ સ્તનૃત છે. ખદુી 
રામ બોસ ે બોમ્બ વડે હુમલો કરી અિેક ભબહટશ અનધકારીઓિી હત્યા અિ ે
હકિંગ્સફોડણિી હત્યાનુ ં કાવતરંુ ઘડવાિા આરોપસર તેમિી ધરપકડ કરાઈ. ૧૧ 
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ઓગસ્ટ, ૧૯૦૮મા ંતેમિે ફાસંી આપવામા ંઆવી. ધનમિક ગ્રથં ગીતા હાથમા ંરાખી, 
‘વદેં માતરમ’્િા િારા સાથ ે તેઓ ખશુી ખશુી ફાસંીએ ચઢી ગયા. દેશિા રાષ્ટ્રીય 
ગીતિા પ્રથમ બે શલદો ‘વદેં માતરમ’્ છે. 
‘Simon Go Back’: લાલા લજ ત રાય 

      ૧૯૨૭મા ં ભિહટશ સરકારે ભારતિી ક્સ્થનતિી સમીક્ષા અિ ેતેિા બધંારણ માટે 
નિમેલ સનમનત ‘સાયમિ કનમશિ’િા અધ્યક્ષ એટલે સર જ્હોિ સાયમિ. લાલા 
લજપત રાયે સાયમિ કનમશિિે શાનંત પવૂણકિો નવરોધ કયો અિ ેસતૂ્ર આપ્ર્ુ ં ‘ગો 
બેક સાયમિ’. અંગ્રેજી સૈનિકો દ્વારા તેમિી રેલી પર ક્રૂર લાઠીચાર્જ કરાયો. જેમા ંલાલ 
લજપત રાયિે છાતીિા ભાગે ગભંીર ઈજાઓ થઈ અિે ટૂંક સમયમા ં તેઓ મતૃ્ર્ ુ
પામ્યા. 
‘લોખડંી પરુુષ’ સરદાર વલ્લભભાઈ  ટેલ 

      બારડોલી સત્યાગ્રહ બાદ ૧૯૨૭મા ં ગાધંીજી જ્યારે બારડોલી પહોંચ્યા ત્યારે 
ત્યાિી મહહલાઓએ ગાધંીજીિે કહ્ુ ં ‘અમારી સફળતા અમારા સરદારિે આભારી છે.’ 
મહહલાઓિી આ વાત સાભંળતા ં જ ગાધંીજી તરત જ બોલી ઉઠયાં, ‘વલ્લભભાઈ 
તમારા સરદાર છે િે? તો હવે આખા દેશિા સરદાર થશે.’ 
     ૧૯૪૭મા ંસમગ્ર દેશ જશ્ન મિાવી રહ્યો હતો ત્યારે પટેલ િ ે ભચિંતા હતી અખડં 
ભારતિા નિમાણણિી. દેશિા સાડા પાચં સોથી વધ ુ રજવાડાઓિે ભારતીય સઘંમા ં
ભેળવવાિી જવાબદારી તેમણ ે નિભાવવાિી હતી. તેમણ ે પોતાિી કુશાગ્રતા તથા 
રૃ્ઢતાિા બળે ૫૨૬ રજવાડાઓિો ભારતીય સઘંમા ં નવલય કરાવી, હકીકતમા ં
‘સરદાર’િી ઉપાનધ સાથણક કરી બતાવી. 
     આ ઉપરાતં સ્વાતતં્ર્ય ચળવળકારોમા ં ચરંશખેર આઝાદ, બાઘા જનતિ, મદિ 
લાલ નધિંગરા, ઉધમ નસિંહ, ગોપાલ કૃષ્ટ્ણ ગોખલે, વીર સાવરકર અિ ે મગંલ પાડેં 
સહહતિા અિેક િેતાઓ હતા, જેમણ ે દેશિી આઝાદી માટે પોતાિો જીવ આપ્યો. 
જેમિી કુરબાિીિે પગલ ેઆજે આપણ ેમકુ્ત હવામા ંશ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ. સલામ 
આ તમામ સ્વાતતં્ર સેિાિીઓિે. 

* * * 
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રાષ્ ટ્રધ્ વજનો ઈપતિાસ : ઝડંા ઉંચા રિ ેિમારા 
     આ ણો પત્રરંગો રાષ્ ટ્ર ધ્ વજ, આ ણા દેિની અને દેિવાસીઓની િાન અને 
િૌકતનુ ં પ્રપતક છે. રાષ્ટ્ રિા અનસ્ તત્ વનુ ં અિે અનસ્ મતાનુ ં એ મનૂતિમતં ભચત્ર  છે. 
સવણધમણ, નવનવધ જાનતઓ અિે પચરંગી લોકસમિૂોને એકસતેૂ્ર રાખનાર અને રાષ્ ટ્ર 
માટે તન, મન અને ધનથી સમપ િત થવાની અિપનિિ પે્રરણા આ નાર હદવ્ ય સકેંત 
છે. રાષ્ ટ્રનુ ંસન્દ્ માન અને રાષ્ ટ્રની સેવા કરવાનુ ંએક સવોત્તમ માધ્ યમ છે. કા ડનો 
બનેલો આ ધ્ વજ એ કા ડનો બનેલો આ ધ્ વજ એ કા ડનો સામાન્દ્ ય ટુકડો નથી, એ 
સમગ્ર રાષ્ ટ્રનો આત્ મા છે.  રાધીન દેિ કે લોકસમિૂને  ોતાનો રાષ્ ટ્ર ધ્ વજ િોતો 
નથી. 
     આ ણે  રાધીન િતા અને ઝિટીિ િાસનથી ગલુામીમા ં જીવતા િતા, ત્ યારે 
આ ણો રાષ્ ટ્રધ્ વજ િતો જ નહિિં એમ કિી િકાય. એ યગુમાં રાષ્ ટ્રધ્ વજનો સૌપ્રથમ 
ખ્ યાલ રાજા રામમોિનરાયને આવ્ યો િતો. તે સમયમાં સમસ્ ત યરુો ને પ્રભાપવત 
કરનાર ફ્ાંસની ક્રાંપત અને તેના  ાયામા ં ડેલી સમાનતા ભાતભૃાવ અને સ્ વાતતં્ર્યની 
પત્રપવધ ભાવનાના પ્રપતક સમાન તત્ કાલીન ત્રણ રંગવાળા ધ્ વજની તેમના ઉ ર ઉંડી 
છા   ડી અને તેમણે ભારતના રાષ્ ટ્રધ્ વજની જરૂરત મિસેસુ કરી અને તેમણે 
ફ્ાન્દ્ સના તત્ કાલીન ધ્ વજને અ નાવી લીધો. ત્ યારબાદ અંગે્રજોએ બગંાળના ભાગલા 
કયામ ત્ યારે રાષ્ ટ્રીય ચેતનાએ ચળવળનુ ં રૂ  લીધ ુઅને િવે રાષ્ ટ્રધ્ વજની વાસ્ તપવક 
જરૂરીયાત જણાતા ફ્ાંસના ધ્ વજમા ંથોડા ફેરફાર સાથે ભારતીય ઓ  અ ાયો. 
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    રાષ્ ટ્રધ્ વજનો ઈપતિાસ 
   ૧) આમ પ્રથમ ધ્ વજ વદંન ઈ. સ. ૧૯૦૬મા ં સાતમી ઓગષ્ ટના રોજ કલકતામા ં
ફેડરેિન િોલમા ંસર સરેુન્દ્ રનાથ બેનરજીના િસ્ તે થયુ.ં જેમા ંમથાળે હિિંદુના લાલ  ટ્ટામા ં
આઠ કમળ વચ્ ચે  ીળા  ટ્ટામા ં વદેં માતરમ ્ િબ્ દો અને નીચે મપુસ્ લમના લીલા  ટ્ટામા ં
સયૂમને ચાદં તારા. 
   ૨) તેના ઉ રથી યરુો મા ં ક્રાપંતકારી માદામકામાએ થોડો ફેરફાર કરી સોશ્ યાલીસ્ ટ 
ઈન્દ્ ટરનેિનલમા ં રજૂ કરેલો ધ્ વજ - જેમા ં મથાળાના લાલ  ટ્ટામા ંઆઠ કમળને બદલે 
િરૂઆતમા ંએક કમળ અને તે  છી સપ્ તપષિના  સચુક સાત તારકો. 
   ૩) ૧૯૧૭ની િોમરૂલ ચળવળ વખતે ડો. એની બેસન્દ્ ટે યોજેલો ધ્ વજ - જેમા ંનવ લાલ - 
લીલા ટ્ટા વચ્ ચે સપ્ તપષિના ધ્ વજ જેમા ં નવ લાલ - લીલા  ટ્ટા કોમનવેલ્ થમા ં રિવેાના 
સકેંત રૂ  મથાળે યપુનયન જેક. 
   ૪)  પ.ૂ ગાધંીજીએ ૧૯૨૧મા ં યોજાવેલો રાષ્ ટ્રધ્ વજ - જેમા ં લઘમુતીઓનો સફેદ, 
મપુસ્ લમોનો લીલો અને હિિંદુનો લાલ એમ ત્રણ  ટ્ટા, ઉ ર મોટો બ્ લ ુરેંટીયો. 
   ૫) િીખોએ  ોતાનો  ણ કાળો રંગ ઉમેરવાનો આગ્રિ કયામથી, મિાસપમપતએ નીમેલી 
ખાસ કમીટીએ સચુવેલો, એકલા કેસરી ધ્ વજ મા ંઉ લે ડાબે ખણેૂ આસમાની રેંટીયો. 
   ૬) કોમસચુક રંગો કાઢી નાખી, િૌયમ માટે કેસરી, શદુ્ધદ્ધ માટે સફેદરને શ્રદ્ધા માટે લીલા 
રંગો રાખી, ધોળા  ટ્ટામા ંવચ્ ચે બ્ લ ુરેંટીયોવાળો સ્ વાતતં્ર્ય લડત લડીને સ્ વતતં્રતા પ્રાપ્ ત 
કરી. 
   ૭) સ્ વાતતં્ર્ય  છી આ ણી બધંારણ સભાએ રેંટીયાને બદલે અિોકચક્ર મકૂીને દેિ 
સમસ્ તના રાષ્ ટ્રધ્ વજ તરીકે પનયત કરેલો આજનો આ ણો પત્રરંગો રાષ્ ટ્રધ્ વજ છે. 

 
* * * 
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સ્વાતતં્ર્ય હદિ – 15 મી ઓગષ્ટ્ટ 
“चाह नह ीं में सुरबाला के गेहनोमे ग ींथा जाऊ, 

चाह नह ीं प्रेमममालामे बब ींधप्यार  को ललचाऊ…… 
मुझ ेतोड़ लेना वनमाल  उस पथ पर तुम देना फें क, 

मातभृ मम पर शीश चढाने जजस पर जाये वीर अनेक | “ 
        એક હહન્દી કનવિા આ ગીતમા ંએક પષુ્ટ્પ પોતાિી ઈચ્છાિે વ્યક્ત કરે છે. ત ે
િ તો કોઈ સુદંર સ્ત્રીનુ ં આભષૂણ બિવા માગંત ુ,ં કે િ તો પ્રમેીમાળામા ં ગ ૂથંાવા 
માગંત ુ,ં કે િ તો ઈશ્વરિા મસ્તક પર રહવેા માગંત ુ…ં..તે પષુ્ટ્પ તો કેવળ માતભૃનૂમ 
માટે પોતાિા પ્રાણ ન્યોછાવર કરવાવાળા વીરોિા ચરણોિા સ્પશણથી ધન્ય થવા માગં ે
છે ! તો આપણે તો મનષુ્ટ્ય છીએ. ભારતિા સ્વાતતં્ર્યિી ખશુી આપણિે તો નવશેષ 
હોવી જોઈએ. આ આઝાદી આપણિ ેઅિેક િર-િારી રત્િોિા બભલદાિથી મળી છે. 
આઝાદીિી હકિંમત અમલૂ્ય છે. આઝાદ ભારત જે શહીદોિા રક્તથી નસિંભચત છે, એ 
શહીદી હરહમંેશ આપણા માિસપટ પર અંહકત થયેલી હોવી જોઈએ. આઝાદી કાયમ 
રહ ેતે માટે આપણે કૃતસકંલ્પ બિી હમંેશા રાષ્ટ્રસેવાથે તિ, મિ અિે ધિથી તત્પર 
રહવેુ ંજોઈએ. તેથી જ કોઈકે કહ્ુ ંછે : 

“जजस्म का हर कण हे ,वतन के मलए , 
जजन्दगी ह  हवन हे , वतन के मलए | “ 

         ખબૂજ પ્રાચીિ રાષ્ટ્ર એવા ભારત માટે રાષ્ટ્રીયતાિી કલ્પિા િવી તો િથી જ. 
તેમ છતા ં ભિટીશ શાસિિી મીક્ક્તિી ઘટિાએ આપણી રાષ્ટ્રીયતાિે િવો પહરવેશ અિ ે
િવી તાજગી બક્ષી છે. આ જ કારણ ેલોકો પરંપરાગત ધાનમિક અિે સામાજજક પવોિી સાથે 
રાષ્ટ્રીય પવોિે ખબૂજ ઉત્સાહથી મિાવે છે. આ રાષ્ટ્રીય પવો દેશિા ગૌરવનુ ં સન્માિ 
કરિારા પવો છે. તે આખા રાષ્ટ્રિા ઐનતહાનસક મહત્વિા હદવસો છે. આપણા રાષ્ટ્રીય 
પવોિો સબંધં એ મહત્વપણૂણ ઘટિાઓ અિે વ્યક્ક્તઓથી છે જે ભારતિી સ્વતતં્રતા અિ ે
પ્રગનત સાથે ગહરેાઈથી જોડાઈ ગયા છે. રાષ્ટ્રીય પવો પ્રાતંીયતા, સાપં્રદાનયકતા, 
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જાતીયતાિા બધંિથી મકુ્ત હોય છે. રાષ્ટ્રિા બધા િાગહરકો તેિે રાષ્ટ્રીય એકતાિા પ્રનતક 
રૂપ ેધમૂધામથી ઉજવે છે. અિે પોતાિો રાષ્ટ્ર પ્રેમ પ્રગટ કરે છે. 
            રાષ્ટ્રીય પવો પાછળ કંઈક નવશષે ઘટિાઓ હોય છે. આ પવોિ ે ઉજવીિ ે
આપણ ેકેટલીક ઐનતહાનસક અથવા રાષ્ટ્રીય ઘટિાઓિી યાદોિે અમર રાખી શકીએ છીએ. 
આવી ઘટિાઓ પ્રેરણાદાયી અિે સદેંશ આપિારી હોય છે. દેશિા મકુ્ક્ત ર્ધુ્ધમા ંપોતાિા 
જિ કુબાણિ કરિાર હજારો શહીદોિે પોતાિા દેશમા ં સપંણૂણ સ્વરાજ્યિા સ્વપ્િો હતા. 
લોકનપ્રય િેતા લોકમાન્ય નતલકે ઘોષણા કરી……. 

‘ स्वराज्य हमारा जन्ममसध्ध अधधकार है | ‘ 
           આ ઘોષણાિે 1921 િા વષણમા ંઆ જ હદવસે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસિા લાહોર 
મેં. પ.ં જવાહરલાલજીિી અધ્યક્ષતામા ં મળેલા અનધવેશિમા ં પણૂણ સ્વરાજ્યિો પ્રસ્તાવ 
મકૂવામા ંઆવ્યો. ત્યારથી તે હદવસ દેશિી આઝાદીિા મતવાલોિા હૃદયમા ંમકુ્ક્તનુ ંપવણ 
બિી ગર્ુ ં હતુ.ં આઝાદીિી મજંજલ સધુી પહોંચવા માટે બભલદાિ આપવુ ં પડે કે 
મહાત્માજીિા િેતતૃ્વમા ં સ્વાધીિતા આંદોલિો કરવા પડે તે માટે લોકો હરહમંેશ તૈયાર 
રહતેા. ત્યારે લોકોિા હૃદયમા ંએક જ ભાવિા હતી ‘યે નસર જાવે તો જાવે , પર આઝાદી 
ઘર આવે.’ 

” जब भारत मााँ ने पकुारा , फफर मड़ुके देखा ना दबुारा , 
मसने में थी उनके गोल , जुबा पे थी जय हहींद की बोल  |” 

        શક્ક્તથી સમથણ એવા મહાિ સપતૂોિી હકિંમતે ભારત દેશિે 1947 િી 15 મી 
ઓગષ્ટ્ટે આઝાદી મળી. તેથી તેિે ‘ સ્વાતતં્ર્ય હદિ ‘ તરીકે ઊજવવામા ં આવે છે. આ 
ઉપરાતં પ્રજાસત્તાક હદિ 26 મી જાન્ર્આુરી, ગાધંી જયતંી, નતલક જયતંી, બાલહદિ 
(જવાહરલાલ િેહરુિી જન્મ જયતંી), શહીદ હદિ, એકતા હદિ (ઇન્ન્દરા ગાધંી જયતંી), 
નશક્ષક હદિ (રાધાકૃષ્ટ્ણિિી જન્મ જયતંી), વગેરે…..પવોિે પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉત્સાહથી 
ઉજવીએ છીએ. 
        15 મી ઓગષ્ટ્ટે આપણો દેશ અંગે્રજોિી ગલુામીમાથંી સ્વતતં્ર થયો. હજારો શહીદોિા 
બભલદાિો પછી ભારતિી 150 વષોિી ગલુામીિી મજબતૂ સાકંળો આ હદવસે જ તટૂી હતી. 
1947 િા તે ધન્ય હદવસે ભારતિી ધરતી પર સ્વતતં્રતાિો સરૂજ ઉગ્યો હતો. દર વષ ે
વષાણઋતિુી સુદંર મોસમમા ંભારતિી કોહટ – કોહટ પ્રજા આ હદવસિે ઉત્સાહભરે મિાવે છે. 
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આ પનવત્ર હદવસે વહલેી સવારે પ્રભાત ફેહરયો િીકળે છે. દેશ ભક્ક્ત ગીતોથી સમગ્ર દેશનુ ં
વાતાવરણ ગ ૂજંી ઉઠે છે. દેશિા તમામ કાયાણલયોમા ંઆ હદવસે જાહરે રજા આપવામા ંઆવ ે
છે. આખા દેશમા ંસ્થાનિક સ્વરાજિી સસં્થાઓ (રાજ્ય સરકારો, જજલ્લા, તાલકુા અિે ગ્રામ 
પચંાયતો) દ્વારા ધ્વજ વદંિિા કાયણક્રમોનુ ંઆયોજિ કરવામા ંઆવ ેછે. પોલીસ દળો અિે 
ફોજિા સૈનિકોિી પરેડ રાખવામા ંઆવે છે. રાષ્ટ્ર ગીતો તેમજ રાષ્ટ્રિી ભાવાત્મક એકતા 
પ્રદનશિત કરિારા િાટકોિી સ્પધાણઓ યોજાય છે. લોકો પોતાિા મકાિોિે સશુોભભત કરે છે. 
રેહડયો અિે રૂ્રદશણિ પર રાષ્ટ્રીય કાયણક્રમોનુ ંપ્રસારણ હોય છે. 
મખુ્ય કાયણક્રમ 15 મી ઓગષ્ટ્ટિી પ્રભાતવેળાએ રાજધાિી હદલ્લીમા ંપ્રધાિમતં્રી લાલ હકલ્લા 
પર રાષ્ટ્ર ધ્વજ ફરકાવીિે રાષ્ટ્રિે સબંોનધત કરે છે. પ્રધાિમતં્રીિા આ પ્રજાજોગ સદેંશનુ ં
ટેભલનવઝિ પર જીવતં પ્રસારણ કરવામા ંઆવે છે. આ સદેંશમા ંતેઓ સામાન્યત: તેમિી 
સરકારિી પાછલા વષણિી નસદ્ધદ્ધઓ વણણવે છે, મહત્વિા મદુ્દાઓ જણાવે છે અિે વધ ુપ્રગનત 
તથા નવકાસ માટે દેશિે હાકલ કરે છે. વડાપ્રધાિ આઝાદીિી ચળવળિા િેતાઓિે 
શહીદોિે શ્રદ્ધાજંભલ આપે છે. અિે સ્વાતતં્ર્ય સેિાનિઓિે યાદ કરે છે. ભારતિી સસં્કૃનતક 
નવનવધતાનુ ં પ્રદશણિ, નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજી ક્ષતે્રે દેશે કરેલી પ્રગનત વગેરેિી ઝાખંી, 
ભારતિી શસ્ત્ર તાકાતનુ ં નિદશણિ અિે દેશિા સરુક્ષા દળોિી પરેડ આ ઉજવણીનુ ંઅભભન્ન 
અંગ છે. 
           રાષ્ટ્રીય પવો રાષ્ટ્ર માટે પ્રેરણાિા સ્ત્રોત છે. તેિાથી રાષ્ટ્રિી એકતા અિે 
અખહંડતતાિી ભાવિા રઢ થાય છે. સમગ્ર રાષ્ટ્ર એક રંગે રંગાઈ જાય છે. જેિા પનવત્ર 
ખિૂથી આ દેશિા બાગિે નવકસાવ્યો હતો, તે શહીદોિી પનવત્ર યાદ આ પવો અપાવે છે. 
દેશભક્ક્ત, ત્યાગ, તપસ્યા અિે બભલદાિિી ગૌરવગાથાિે હમંેશા તાજી કરાવિાર આ 
પનવત્ર પવો આપણા રાષ્ટ્રીય પવો છે. દરેક ભારતીયિા હદલિી આરઝ કે તમન્ના દેશિી 
આિ, શાિ અિે ગૌરવિે સદાકાળ અમર બિાવવાિી હોય છે ! 

“वतन पर ममटनेवाले अमर हो जात ेहे 
वो शह द ए वतन कहलाते हे , 

ततरींगे की शान इनके दम पर हे , 
इततहास को नाज़ इन पर हे | ” 

‘સ્વતતં્ર ભારત ! તારી જય હો, નવજય હો !’ 
* * * 
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Essay on Independence Day 
        Independence Day is the great day for Indian people as India 
got freedom at this day from the British rule after years of slavery. 
Indian people celebrate it annually on 15th of August. Let your small 
kids as well as school going children know about the history of India’s 
independence using such simple essay on Independence Day. Prepare 
your children for essay writing competition in their school by selecting 
anyone Independence Day essay given below: 

Independence Day Essay 1 (100 words) 
       The date, 15th of August from 1947 in India has become a very 
important day in the Indian history. It was the luckiest day of year 1947 
when India became independent after lots of hard struggle and 
sacrifices of the Indian freedom fighters. We won freedom after a hard 
struggle. When India got its independence, the public of India has 
chosen their first Prime Minister, Pundit Jawaharlal Nehru who had 
unfurled the tricolour National Flag at the Red Fort in the national 
capital, New Delhi for the first time. All the people rejoice this special 
day with great joy every year. 

Independence Day Essay 2 (150 words) 
       India got independence on 15th of august in 1947, so people of 
India celebrate this special day every year as the Independence Day on 
15th of august. In the event celebration organized in the National 
Capital, New Delhi the Prime Minister of India unfurled the National 
Flag in the early morning at the Red fort where millions of people 
participate in the Independence Day ceremony. 
During the celebration at Red Fort, New Delhi many tasks including 
March past are performed by the Indian army and cultural events by 
the school students are performed. After the national Flag hosting and 
national Anthem (JANA GANA MANA) recitation, the prime minister of 
India gives his annual speech. 
At this day, we commemorate all the great personalities who had 
played their important role in the independence of India. During the 
Independence Day celebration, the National Flags are also hosted in 
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school and colleges where many activities are performed by the 
teachers and students. 

Independence Day Essay 3 (200 words) 
In India, Independence Day is celebrated by the people of all religions, 
cultures and traditions with great joy and happiness. Independence Day 
in India is observed on 15th of August every year from 1947 as our 
country became independent on the same day from the power of 
British rule almost after 200 years of slavery. 
It has been declared as the national holiday when all the schools 
(government or private), offices, colleges, universities, educational 
institutions, organizations, companies and etc remain closed. It is 
celebrated with big enthusiasm in every schools, colleges and other 
educational institutions by the students. They participate and perform 
in dancing, drama, singing, playing indoor games, outdoor sports, 
cultural activities, quiz competitions, awards distribution, etc during 
celebration. First of all the National flag is unfurled by the chief guest or 
School Principal, National Anthem is sung with flute and drum and then 
march past and procession in the streets takes place. 
A big celebration event is organized by the government of India at the 
Rajpath, India Gate in the National Capital, New Delhi where people of 
all religion, culture and tradition gather to listen the patriotic speech of 
our Prime Minister. By celebrating this event we commemorate those 
all great people who had sacrificed their lives and loved ones in making 
India an Independent country. 

* * * 
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રમત ગમત - જાદુઇ કાર્ડ 

પ્રવતૃ્તિ મચં 
 
 

 
મીત્રો, અહી પ ાંચ ક ર્ડસ આપેલ છે . તેને બર બર જુઓ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

હવે તેમ ાંથી કોઇ એક સાંખ્ય  ધ રો. અને આપેલ પ ાંચ ક ર્ડ પૈકી  કય  કય  ક ર્ડમ ાં તે સાંખ્ય  છે?  
જે ક ર્ડમ ાં ધ રેલ સાંખ્ય  હોય  તે ક ર્ડ અલગ કરો. એટલે તમ રી ધ રેલી સાંખ્ય  મળી જશે. 
તમને અચરજ થશે આ કેવી રીતે કહી શક ય? 
ચ લો, જાદુઇ રમત સમજીયે...  
ઉદ હરણ : તમ રી ધ રેલી સાંખ્ય  15 છે. 
આ સાંખ્ય  કય  કય  કર્ડમ ાં છે? 
તે ક ર્ડ નાંબર : 1 – 2 – 3 – 4 મ ાં છે 
તો હવે દરેક ક ર્ડન ાં પહલે  ખ ન ની સાંખ્ય નો સરવ ળો કરો 
ક ર્ડ નાંબર 1 ન  પહલે  ખ ન ની સાંખ્ય  છે : 1 
ક ર્ડ નાંબર 2 ન  પહલે  ખ ન ની સાંખ્ય  છે : 2 
ક ર્ડ નાંબર 3 ન  પહલે  ખ ન ની સાંખ્ય  છે : 4 
ક ર્ડ નાંબર 4 ન  પહલે  ખ ન ની સાંખ્ય  છે : 8 
મ ટે તેનો સરવ ળો કરત ાં 
1 + 2 + 4 + 8 = 15 
મળી ગઇને  તમ રી ધ રેલી સાંખ્ય  ?  
તો મીત્રો, અવ ાં ક ર્ડ બન વો અને તમ ર  મીત્રો સ થે આ જાદુઇ ક ર્ડની રમતની મજા લો. 
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પ્રાર્થના આયોજન  
 

 

વાર આયોજન  સોમવાર  મગંળવાર  બધુવાર  ગરુુવાર  શકુ્રવાર  શનનવાર  

સચં
ાલ

ન 
 જ

વા
બદ

ાર
ી 

 ઉ
પા

ડન
ાર

  

વગ
ગનશ

ક્ષક
ો  

ધોરણ - ૮,૫  ધોરણ -૭,૪  ધોરણ-૬,૩  ધોરણ-૮,૨  ધોરણ-૭,૧  ધોરણ-૫,૬  

રજૂ કરનાર ધોરણ  ધોરણ - ૮  ધોરણ - ૭  ધોરણ -૬  ધોરણ - ૮  ધોરણ - ૭  ધોરણ - ૫,૬  

ઘડડયાગાન  ૮,૯,૧૮,૧૯,૨૮,૨૯ ૬,૭,૧૬,૧૭,૨૬,૨૭  ૧,૨,૧૧,૧૨,૨૧,૨૨, ૪,૫,૧૪,૧૫,૨૪,૨૫ ૩,૧૦,૧૩,૨૩,૨૦,૩૦, પલાખા  

યોગડક્રયા  નેત્રમણીન ુ ંભ્રમણ  કાડંાન ુ ંભ્રમણ  ગરદનનુ ંભ્રમણ  સ્વરપેટી ટકોરા  ખભાનુ ંભ્રમણ  ગરદનનુ ંભ્રમણ  

આસનો  
પદ્માસન  વજ્રાસન  યોગમદુ્રાસન  સપંાદાસન  તાડાસન  હસ્તપાદાસન  

કોણાસન  કટીચક્રાસન  વજ્રાસન  પદ્માસન  યોગમદુ્રાસન  કોણાસન  

પ્રાણાયામ  

ઓમકાર પ્રાણાયામ  ઓમકાર પ્રાણાયામ  ઓમકાર પ્રાણાયામ  ઓમકાર પ્રાણાયામ  ઓમકાર પ્રાણાયામ  
ઓમકાર 
પ્રાણાયામ  

અનલુોમ નવલોમ  અનલુોમ નવલોમ  અનલુોમ નવલોમ  અનલુોમ નવલોમ  અનલુોમ નવલોમ  સયૂગ નમસ્કાર  

ધ્યાન  સ્વધ્યાન  નાસાગ્રધ્યાન  સ્વધ્યાન  નાસાગ્રધ્યાન  સ્વધ્યાન  નાસાગ્રધ્યાન  

મદુ્રા  નમસ્કારમદુ્રા  જ્ઞાનમદુ્રા  શખંમદુ્રા  નવતરાગમદુ્રા  પ્રાણમદુ્રા  પથૃ્વીમદુ્રા  

પ્રાર્ગના  ઓ શારદા ત ુ ંઆવ  ઓમ તત ્સત ્ ઈતની શક્તત  જીવન અંજલી  મૈત્રી ભાવનુ ં એ માલલક તેરે  

ભજન              

ધનૂ              

શાનંતમતં્ર              

વ્યક્તતગત બાળક  સનુવચાર  ઉખાણા ં/ કોયડા  બાળવાતાગ  બાળગીત  ગીત અલભનય  કાવ્યગાન  

નવષય પ્રશ્નમચં  ગલણત  નવજ્ઞાન & ટેકનોલોજી  સામાજજક નવજ્ઞાન  અંગે્રજી  ડહન્દી - સસં્કૃત  ગજુરાતી  

સમાચાર વાચંન              

આજની સવંત              

આજનુ ંગલુાબ              

આજનો ડદપક              

નશક્ષક રજૂઆત  ડદન - વ્યક્તતનવશેષ  ડદન - વ્યક્તતનવશેષ  ડદન - વ્યક્તતનવશેષ  ડદન - વ્યક્તતનવશેષ  ડદન - વ્યક્તતનવશેષ  
ડદન - 

વ્યક્તતનવશેષ  

અચકૂ આચાયગશ્રીન ુ ં
 પ્રોત્સાહન  

            

પ્રનતજ્ઞાપત્ર  ગજુરાતી ભાષા  ડહન્દી ભાષા  સસં્કૃત ભાષા  અંગે્રજી ભાષા  ડહન્દી ભાષા  ગજુરાતી ભાષા  

રાષ્ટ્રગીત  જન ગણ મન  જન ગણ મન  જન ગણ મન  જન ગણ મન  જન ગણ મન  જન ગણ મન  
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: ઓગષ્ટ                                                        ધોરણ : ૫ 

 

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

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
  પનુરાવર્ણન - ૧    

5 િરદીના પ્રર્ાપે (હાસ્યવાર્ાણ)    

6 નમણદામૈયા (પ્રવાસવણણન)    

  રક્ષાબધંન    

  ગાધંીજયરં્ી    

 

વિષય : હિન્દી 
६ हँसी का पिटारा ( चटुकुले )    

७ खाना खजाना (चचत्रिाठ)    

  िंद्रह अगस्त    

  मेरा गाँव     

 

વિષય : ENGLISH 

1 Unit 1 : What is in This Unit?    

  My Page 1    

 

વિષય : ગણિત 

૪ પણુણ સખં્યાઓ    

૫ નવભાજ્યર્ાની ચાવીઓ    

૬ અવયવ – અવયવી    

 

વિષય : સૌની આસપાસ (પયાાિરિ) 
૫ ભોલનુી અજાયબ દુનનયા    

૬ સૌના મદદગાર    
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યનુનટ ન.ં પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ 
પણૂણ ન થયેલ 

અભ્યાસ 
નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૫ મહનેર્ની મોસમ (પ્રકૃનર્ગીર્)    

૬ લેખન ઝાલી નો રહી (લોકકથા)    

  ૧૫ ઓગષ્ટ    

  મારંુ નપ્રય પસુ્ર્ક    

  નવચારનવસ્ર્ાર    

 
વિષય : હિન્દી 

५  धरती को महकाएं    

६  सुबह (प्रसंगकथा)     

  नदी तट     

  िशु हमारे ममत्र     

 
વિષય : ENGLISH 

3 Fought and Won    

  On a Farm    

  The Cow    

 
વિષય : ગણિત 

૪ નફો – ખોટ     

૫ ઘાર્ અને ઘાર્ાકં    

 

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

૫ વનસ્પનર્ને ઓળખીએ    

૬ પાણી    

૭ માપન    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૫ આપણુ ંઘર પથૃ્વી    

૬ સ્થાયી જીવનની િરૂઆર્    

૭ ગજુરાર્ : સ્થાન, સીમા, ભપૂષૃ્ઠ    

  નકિાપનૂર્િ (ગજુરાર્)    

 

વિષય : સસં્કૃત 

४  सङख्या     

५  हस्ती हस्ती हस्ती    

६  सप्त वासरााः     
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: ઓગષ્ટ                                                    ધોરણ : ૭ 
 

યનુનટ 
ન.ં 

પાઠ / કાવ્ય / યનુનટનુ ંનામ પણૂણ ન થયલે અભ્યાસ નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૫ રાનમા ં(પ્રકૃનર્ગીર્)    

૬ ભીખ ુ(સવંેદનકથા)    

૭ જીવનપાથયે (આત્મકથાખડં)    

  એક ફૂલની આત્મકથા    

  નવચારનવસ્ર્ાર    

 
વિષય : હિન્દી 

५ हिन्द देश के निवासी     

६  डााँ. पवक्रम साराभाई (जीवनी)    

  मेरा पप्रय वैज्ञाननक     

  ित्र-लेखि    

 
વિષય : ENGLISH 

3  Yes, I will    

  The Doctor    

  The Independence Day    

 
વિષય : ગણિત 

૪  નફો – ખોટ     

૫ સમારં્ર રેખાઓ    
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વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૫ જમીનની ફળદ્રપુર્ા    

૬ સજીવનો એકમ-કોષ    

૭ ગનર્, બળ અને ઝડપ    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૫ સ્થળ અને સમય     

૬ મધ્યયગુીન િાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય    

૭ ભારર્ : સ્થાન, સીમા, નવસ્ર્ાર અને ભપૂષૃ્ઠ    

  નકિાપનૂર્િ (ભારર્)    

 

વિષય : સસં્કૃત 

५  चटक ! चटक !    

६ सङख्या     

७ पवश्वासाः नवै कततव्याः ।    
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અભ્યાસક્રમ નોંધ 
માહ ે: ઓગષ્ટ                                                    ધોરણ : ૮ 
 

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

નોંધ નિક્ષકની સહી 

વિષય : ગજુરાતી 
૬ ધળૂળયો મારગ (ઊનમિગીર્)    

૭ દેિભક્ર્ જગડુિા (નાટક)    

૮ આજ આનદં (લોકગીર્)    

  સ્વાર્તં્ર્યદદન    

  આદિણ નવદ્યાથી    

  નવચારનવસ્ર્ાર    

 
વિષય : હિન્દી 

६   भरत ( एकांकी )     

७  सोच अिनी-अिनी     

  कौन महानाः कलम या तलवार     

  नदी तट िर एक शाम      

 
વિષય : ENGLISH 

3 What were You Doing?     

  A Visit to a Circus    

  My Favourite Bird    

 
વિષય : ગણિત 

૪ ગણ પદરચય    

૫ નવસ્ર્રણ    
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વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

૬ ઊજાણના ંસ્વરૂપો    

૭ માનવનનનમિર્ પદાથો    

 
વિષય : સામાજીક વિજ્ઞાન 

૫ પ્રાકૃનર્ક પ્રકોપો    

૬ અંગ્રેજ િાસનની ભારર્ પર અસર    

૭ આબોહવાકીય ફેરફાર    

 

વિષય : સસં્કૃત 

५  शीलायााः प्रवासाः     

६  पवनोदिद्यानन     
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૦૬   

મલૂ્યાંકન વિશેષ 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : ૫ િનસ્પવતને ઓળખીએ 

01. કરેણ કયા પ્રકારની િનસ્પવત છે ? 
(A) છોડ  (B) વકૃ્ષ  (C) ક્ષ પ  (D) િેલા 
02. નારરયેળી કયા પ્રકારની િનસ્પવત છે ? 
(A) છોડ  (B) ક્ષ પ  (C) વકૃ્ષ  (D) િેલા 
03. કઈ િનસ્પવતનાું પણણમાું સમાુંતર વશરાવિન્યાસ હોય છે ? 
(A) કેળ  (B) જાસદૂ  (C) આંબો  (D) પીપળો 
04. કઈ િનસ્પવત સોટીમય મળૂ ધરાિે છે ? 
(A) મકાઈ (B) શેરડી  (C) આંબો  (D) િાુંસ 
05. કઈ િનસ્પવત સુંય ક્ત પણણ ધરાિે છે ? 
(A) પીપળો (B) લીમડો  (C) િડ    (D) કેળ 
06. નીચેના પૈકી કઈ િનસ્પવત ક્ષ પ છે ? 
(A) લીમડો (B) આસોપાલિ  (C) જાસદૂ  (D) મકાઈ 
07. કઈ િનસ્પવતનાું પણણમાું જાલાકાર વશરાવિન્યાસ હોય છે ? 
(A) કેળ  (B) િડ  (C) ઘાસ (D) મકાઈ 
08. કઈ િનસ્પવત ઔષધ તરીકે ઉપયોગી છે ? 
(A) જાસદૂ (B) બાજરી  (C) આંબો  (D) અરડસૂી 
09. કઈ િનસ્પવતના મળૂને સહલેાઈર્થી ઉખેડી શકાય છે ? 
(A) બાજરી  (B) કરેણ  (C) જાસદૂ   (D) બારમાસી 
10. નીચેના પૈકી કઈ િેલા પ્રકારની િનસ્પવત છે ? 
(A) મગફળી  (B) િાલ  (C) ટામેટી  (D) રીંગણી 
 

 પણણના પ્રકાર જણાિી નોંધ લખો. 
 પ્રકાુંડના પ્રકાર જણાિી નોંધ લખો. 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
પ્રકરણ : 6 પાણી 

01. પાણીનો સૌર્થી મ ખ્ય સ્ત્રોત કયો છે ? 
(A) િરસાદ  (B) તળાિ  (C) સરોિર   (D) નદી 
02. પાણી આપણન ેજયાુંર્થી મળે તેન ેશ ું કહિેાય ? 
(A) જળ સુંચય (B) પ્રકાશ સ્ત્રોત (C) જળ સ્ત્રોત   (D) નળ સ્ત્રોત 
03. ઠારણરિયા બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ? 
(A) બાષ્પીભિન (B) ઘનીભિન  (C) મદૃાિરણ   (D) ઘનાિરણ 
04. નીચેનામાુંર્થી િાદળ બનિા માટે શ ું જરૂરી છે ? 
(A) રેતી  (B) આકાશ  (C) ધળૂના રજકણો  (D) િાય  
05. પાણીની િરાળમાુંર્થી િાદળ બુંધાિા શાની જરૂર છે ? 
(A) ધળૂના રજકણોની (B) િીજળીની  (C) સયૂણની ગરમીની    (D) મેઘગર્જનાની 
06. પાણીની િરાળ ઠુંડી પડી પાણીના ટીપાુંમાું રૂપાુંતર ર્થિાની રિયાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) ગલન  (B) ઉત્કલન  (C) બાષ્પીભિન  (D) ઠારણરિયા 
07. િરાળને બીજા કયા નામે ઓળખિામાું આિે છે ? 
(A) િાય   (B) િાદળ  (C) બાષ્પ   (D) જળ 
08. દરરયાના ખારા પાણીમાુંર્થી બનતી િરાળમાું શ ું હોય છે ? 
(A) મીઠ ું  (B) ક્ષાર  (C) શ દ્ધ પાણીની બાષ્પ (D) મીઠ ું અને બાષ્પ 
09. પાણી દૂવષત ર્થિાની રિયાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) જળ પ્રદૂષણ (B) િાય  પ્રદૂષણ (C) અિકાશ પ્રદૂષણ  (D) ધ્િવન પ્રદૂષણ 
10.પાણીમાુંર્થી િરાળ બનિાની રિયાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) બાષ્પીભિન (B) ઘનીભિન  (C) ગાળણ   (D) ઉત્કલન 

 

 પાણી બચાિિાના ઉપાયો જણાિો. 

 જળ ચિ વિશે નોંધ લખો. 
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ધોરણ: 6     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : ૭ માપન 

01. નીચેનામાુંર્થી લુંબાઈનો કયો એકમ સૌર્થી મોટો છે ? 
(A) મીટર  (B) વમલીમીટર (C) રકલોમીટર  (D) સેન્ન્ટમીટર 
02. શનૂ્યાિકાશમાું પ્રકાશના રકરણે એક િષણમાું કાપેલ અંતરને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રકલોમીટર  (B) પ્રકાશિષણ  (C) િાય િષણ  (D) પ્રકાશરકરણ 
03. 15 રદિસના સમયગાળાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) અઠિારડય ું  (B) પખિારડય ું  (C) મરહનો  (D) િષણ 
04. પ્રકાશિષણ શાનો એકમ છે ? 
(A) અંતર  (B) સમય  (C) પ્રકાશની તીવ્રતા (D) પ્રકાશનો િેગ 
05.  1 રક.મી. બરાબર કેટલા મીટર ર્થાય ? 
(A) 100  (B) 10   (C) 1000  (D) 10000 
06.  1 ચોરસ મીટર બરાબર કેટલા ચોરસ સેમી ર્થાય ? 
(A) 100  (B) 1000  (C) 100000  (D) 10000 
07. સમયનો પ્રમાણભતૂ એકમ કયો છે ? 
(A) પ્રકાશિષણ  (B) સેકન્ડ  (C) િષણ  (D) કલાક 
08. દોડની સ્પધાણમાું િપરાતી ખાસ પ્રકારની ઘરડયાળને શ ું કહ ેછે ? 
(A) સ્ટૉપ િૉચ  (B) રરસ્ટ િૉચ  (C) રડજજટલ ઘરડયાળ (D) ક્લૉક 
09. અવનયવમત આકારના પાુંદડાની સપાટીન ું ક્ષેત્રફળ શોધિા શેનો ઉપયોગ કરશો ? 
(A) પઠૂ ું   (B) માપપટ્ટી  (C) ગ્રાફ પેપર  (D) મેઝરટેપ 
10. ક્ષેત્રફળનો એકમ નીચેના પૈકી કયો છે ? 
(A) મીટર  (B) સેન્ન્ટમીટર  (C) ચોરસ મીટર (D) ઘન મીટર 
 
વ્યાખ્યા આપો. 

 ક્ષેત્રફળ  
 પ્રકાશ િષણ 
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ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 5 આપણ ું ઘર પથૃ્િી 

01. સૌર્થી પહલેા ભારતીય અંતરરક્ષયાત્રી કોણ હતા ? 
(A) સ વનતા વિલલયમ્સ  (B) રાકેશ શમાણ (C) કલ્પના ચાિલા (D) નીલ આમણસ્રૉંગ 
02. પથૃ્િીની સપાટી ઉપર બરાબર મધ્યમાું દોરેલી કાલ્પવનક આડી રેખાને શ ું કહ ેછે ? 
(A) મકરવતૃ્ત  (B) અયનવતૃ્ત  (C) કકણવતૃ્ત  (D) વિષ િવતૃ્ત 
03. કયો ખુંડ દલક્ષણ ધ્ર િ સ ધી વિસ્તરેલો છે ? 
(A) આરિકા  (B) એવશયા  (C) ઑસ્રેલલયા  (D) ઍન્ટાકણ રટકા 
04. પથૃ્િી પર િધ  પાણી ધરાિતા ભાગોન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) મહાસાગરો  (B) કરટબુંધો  (C) ખુંડો  (D) કટીંગો 
05. પથૃ્િી પર િધ  જમીન ધરાિતા ભાગોન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) કટીંગો  (B) મહાસાગરો  (C) કરટબુંધો  (D) ખુંડો 
06. પથૃ્િીના ગોળા ઉપર દોરેલી કાલ્પવનક આડી રેખાઓને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રેખાુંશવતૃ્તો  (B) અયનવતૃ્તો  (C) અક્ષાુંશવતૃ્તો  (D) ત્રણેય  
07. સૌર્થી પહલેા ભારતીય મરહલા અંતરરક્ષયાત્રી કોણ હતા ? 
(A) સ વનતા વિલલયમ્સ (B) કલ્પના ચાિલા (C) રાકેશ શમાણ  (D) નીલ આમણસ્રૉંગ 
08. પથૃ્િીનો આકાર કેિો છે ? 
(A) દડા જેિો ગોળ (B) નારુંગી જેિો ગોળ  (C) લુંબચોરસ  (D) ચોરસ 
09. સયૂણનાું રકરણો ર્થોડા ત્રાુંસાું પડે તેન ેક્યો કરટબુંધ કહિેાય ? 
(A) સમશીતોષ્ણ કરટબુંધ (B) ઉષ્ણ કરટબુંધ (C) સમ કરટબુંધ (D) શીત કરટબુંધ 
10. કરટબુંધ કેટલાું છે ? 
(A) 1   (B) 2   (C) 3   (D) 4 
 

 કરટબુંધો એટલે શ ું ? પ્રકાર જણાિો. 
 ખુંડો અને મહાસગરો એટલે શ ું ? યાદી બનાિો. 
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ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 6  સ્ર્થાયી જીિનની શરૂઆત 

01. મેહરગઢમાુંર્થી મળેલી એક કબરમાું સામાનની સાર્થે શ ું દાટિામાું આવ્ય ું હત  ું ? 
(A) ગાય  (B) કતૂરો  (C) ભેંસ  (D) બકરી 
02. પ રાતન સ્ર્થળ હ લ્લર હાલ ક્યાું આિેલ ું છે ? 
(A) ઉત્તરપ્રદેશમાું (B) આંધ્રપ્રદેશમાું (C) લબહારમાું  (D) કશ્મીરમાું 
03. આરદમાનિ રહઠેાણના સ્ર્થળ તરીકે મોટે ભાગ ેશ ું પસુંદ કરતો ? 
(A) ગ ફા  (B) ખેતર  (C) િાડો  (D) પિણતની તળેટી 
04. સુંભિતઃ સૌર્થી પહલેાું ઘઉં અને જિ ઉગાડિાન ું ક્યા પ રાતન સ્ર્થળે શરૂ ર્થયેલ ું મનાય છે ? 
(A) મેહરગઢમાું  (B) મહાગઢમાું  (C) લચરાદમાું  (D) હ લ્લરમાું 
05. અનાજ અને િનસ્પવતઓ િાટિા માટે પ રાતત્ત્િવિદોને જમીનમાુંર્થી શ ું મળય ું હત  ું ? 
(A) ચાક   (B) ખરલ  (C) દાતરડ ું  (D) ચકમક પથ્ર્થર 
06. પ રાતન સ્ર્થળ મેહરગઢ હાલ ક્યાું આિેલ ું છે ? 
(A) ઉત્તરપ્રદેશમાું (B) લબહારમાું  (C) પારકસ્તાનમાું (D) કશ્મીરમાું 
07. આરદમાનિન ું ભટકતા રહિેાન ું એકમાત્ર કારણ કય ું હત  ું ? 
(A) ગરમી-ઠુંડી  (B) પ્રાણીઓની અછત  (C) ખોરાકની જરૂરરયાત  (D) િરસાદ 
08. પ રાતન સ્ર્થળ લચરાદ હાલ ક્યાું આિેલ ું છે ? 
(A) ઉત્તરપ્રદેશમાું (B) કશ્મીરમાું  (C) પારકસ્તાનમાું (D) લબહારમાું 
09. આરદમાનિ ખેતી અને પશ ઓની સારસુંભાળ રાખિાન ું શીખતા કેવ ું જીિન જીિિા લાગ્યો ? 
(A) જ ુંગલી  (B) સ્ર્થાયી  (C) ભટકત  ું  (D) એકેય નહીં 
10. ખોદકામ કરતાું પ રાતત્ત્િવિદોને મળેલા અિશેષોમાું કઈ િસ્ત   નહોતી ? 
(A) અનાજના દાણા (B) ખેતીનાું ઓજારો (C) રમકડાું (D) પશ ઓનાું હાડકાું 
 

 મેહરગઢ વિશે નોંધ લખો. 
 ખેતીની શરૂઆત ર્થતાું માનિજીિનમાું શ ું પરરિતણન આવ્ય ું તેની નોંધ બનાિો. 
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ધોરણ: 6  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 7  ગ જરાત: સ્ર્થાન, સીમા અને ભપૂષૃ્ઠ 

01. ગ જરાતનો દરરયારકનારો કેટલા રકલોમીટર લાુંબો છે ? 
(A) 1500 રકલોમીટર   (B) 1800 રકલોમીટ   (C) 1700 રકલોમીટર      (D) 1600 રકલોમીટર 
02. ગ જરાતનો ક લ વિસ્તાર કેટલા ચો.રકમી છે ? 
(A) '1,91,000 ચો.રકમી  (B) '1,97,897 ચો.રકમી  (C) '2,00,000 ચો.રકમી (D) '1,96,024 ચો.રકમી 
03. કચ્છનો ઘણો મોટો વિસ્તાર કયા પ્રદેશનો બનેલો છે ? 
(A) ખીણપ્રદેશનો (B) મેદાન પ્રદેશનો  (C) ઉચ્ચપ્રદેશનો (D) રણપ્રદેશનો 
04. ભારતમાું ગ જરાતન ું સ્ર્થાન કઈ રદશામાું છે ? 
(A) દલક્ષણ  (B) પવિમ   (C) પિૂણ  (D) ઉત્તર 
05. ગ જરાતની પવિમે કયો સાગર આિેલો છે ? 
(A) રહિંદ મહાસાગર (B) બુંગાળાની ખાડી  (C) અરબ સાગર (D) એકેય નહીં 
06. કચ્છન ું રણ એ શ ું છે ? 
(A) મેદાન પ્રદેશ (B) રેતાળ પ્રદેશ  (C) ઉચ્ચપ્રદેશ  (D) ખારોપાટ 
07. ગ જરાતમાુંર્થી કય ું વતૃ્ત પસાર ર્થાય છે ? 
(A) મકરવતૃ્ત  (B) કકણવતૃ્ત   (C) વિષ િવતૃ્ત  (D) અયનવતૃ્ત 
08. સમ દ્રની સપાટીર્થી ઊંચ ેઆિેલા મેદાન જેિા પ્રદેશને શ ું કહિેામાું આિે છે ? 
(A) મેદાન પ્રદેશ (B) રણ પ્રદેશ   (C) ઉચ્ચપ્રદેશ  (D) ડ ુંગરાળ પ્રદેશ 
09. ભારતમાું કયા રાજયની દરરયાઈ સીમા સૌર્થી લાુંબી છે ? 
(A) આંધ્ર પ્રદેશની (B) ગ જરાતની  (C) તવમલનાડ ની (D) મહારાષ્રની 
10. ગ જરાતની િાયવ્ય સરહદે ક્યો દેશ આિેલો છે ? 
(A) ચીન  (B) ભટૂાન   (C) પારકસ્તાન  (D) અફઘાવનસ્તાન 
 

 ગ જરાતમાું કેટલા પ્રકારની સીમાઓ છે ? મારહતી આપો. 
 ભપૂષૃ્ઠ એટલે શ ું ? ગ જરાતનાું ભપૂષૃ્ઠ જણાિો. 
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STD : 6                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
UNIT : 3   Fought And Won  

1. What was the name of the village ? 
(A) Surajgadh  (B) Suryavadar  (C) Surajpur    (D) Surajnagar 
2. Who was tall and handsome ? 
(A) Birju  (B) Briju   (C) Sarpanch    (D) Bintu 
3. Who received a note from some dacoits ? 
(A) Birju  (B) Briju   (C) Sarpanch    (D) Bintu 
4. What did the Sarpanch show to the Villagers ? 
(A) Dacoits  (B) The note  (C) Knife     (D) Pen 
5. What did Birju tell to the Sarpanch ? 
(A) teach them a lesson (B) not fight (C) write a note  (D) run away 
6. Howmany strong young men did Birju want ? 
(A) 7   (B) 8    (C) 9     (D) 10 
7. Late at night, the dacoits came on ______________ 
(A) Bicycle  (B) Byke   (C) horseback     (D) camelback  
8. What did the dacoits not see in the dark ? 
(A) Villagers  (B) trees   (C) road     (D) the wire 
9. Who caught the dacoits ? 
(A) Birju  (B) Birju and his friends (C) Sarpanch (D) Villagers 
10. What was Birju at last ? 
(A) the coward (B) the foolish  (C) the Brave    (D) the Clever                                                                                                                                            

A FARM (Fill in the blanks) 
                   This is a ___________ ( farm / garden). It is Meragbhai’s farm.  
It is _______ ( big / small ).  That is a  _____________  ( tant  / farmhouse). 
It is ____________ ( large / small) . There is a ____________ (  well / river ).  
There is a _________ ( tractor / truck ). There are two cows and two _______  
( bullocks / lions) . There is a ______________ ( byke /  cart ) , too. 
There are many ____________ ( trees / stones)  on the farm. 

74



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                        
પ્રકરણ : 5 જમીનની ફળદ્ર  પતા 

01. ધાન્ય પાક લીધા પછી કઠોળનો પાક લેિાર્થી જમીનમાું પોષકતત્તત્તિોન ું પ્રમાણ કેવ ું રહ ેછે ? 
(A) િધે છે.  (B) સુંપણૂણ નાશ પામે છે. (C) ઘટે છે.  (D) િધે કે ઘટે છે. 
02. જમીનમાું િાિેલા મ ખ્ય પાક સાર્થે ઊગી નીકળતી બિનજરૂરી િનસ્પવતને શ ું કહ ેછે ? 
(A) િાિણી  (B) પાક   (C) ખાતર  (D) નીંદણ 
03. જમીનન ું ધોિાણ કરતાું ક દરતી પરરિળમાું કોનો સમાિેશ ર્થતો નર્થી ? 
(A) પ્રાણી  (B) પિન   (C) િહતે  ું પાણી (D) િરસાદ 
04. કઈ વપયત પદ્ધવતર્થી પાણીનો 40 ર્થી 60 ટકા િચાિ ર્થાય છે ? 
(A) ટપક-વસિંચાઈ પદ્ધવત   (B) નીકપાળા-વપયત પદ્ધવત   (C) ફુિારા-વસિંચાઈ પદ્ધવત   (D) ધોરરયા-વપયત પદ્ધવત 

05. પાક ઉત્તપાદન માટે જરૂરી પોષકતત્તત્તિો ધરાિતી જમીનને કેિી જમીન કહ ેછે ? 
(A) ફળદ્ર  પ જમીન (B) પીળી જમીન  (C) રેતાળ જમીન (D) લાલ જમીન 
06. જમીન ખેડિા કય ું સાધન િપરાય છે ? 
(A) કોદાળી  (B) ખરૂપી   (C) હળ  (D) દાતરડ ું 
07. નીચેના પૈકી કય ું કૃવિમ ખાતર છે ? 
(A) છાબણય ું ખાતર (B) લીલો પડિાસ  (C) ખોળન ું ખાતર (D) યરૂરયા 
08. જમીનન ું ધોિાણ કરતાું ક દરતી પરરિળમાું કોનો સમાિેશ ર્થાય છે ? 
(A) પ્રાણી  (B) પક્ષી   (C) િાહન  (D) િરસાદ 
09. કઈ જમીનન ું ધોિાણ સૌર્થી િધ  ર્થાય છે ? 
(A) પગવર્થયાુંિાળી  (B) ઘાસ આચ્છારદત   (C) આડા ચાસિાળી  (D) એક તરફ ઢાળિાળી 
10. યરૂરયા ખાતરમાુંર્થી િનસ્પવતને કય ું પોષકતત્તત્તિ મળે છે ? 
(A) ફૉસ્ફરસ  (B) નાઈટ્રોજન   (C) કૅલ્શશયમ  (D) પોટૅવશયમ 
 

 જમીનન ું ધોિાણ અટકાિિા માટે કઇ કઇ રીતો અપનાિિી જોઇયે ? 
 ક દરતી ખાતરો િનાિિાની રીતો વિશે નોંધ લખો. 

 
 

75



 

GAURAV  PATEL www.edushareworld.in NAHID  LIGARI 

 

ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 
પ્રકરણ : 6 સજીિનો એકમ કોષ 

01. નીચેના પૈકી કઈ અંબગકા પ્રાણીકોષમાું હોતી નર્થી ? 
(A) કોષદીિાલ (B) તારાકેન્ર  (C) કોષરસપટલ (D) કોષકેન્ર 
02. રુંગસિૂો ક્ાું આિેલાું છે ? 
(A) કોષદીિાલમાું (B) કોષકેન્રમાું  (C) કોષરસમાું  (D) તારાકેન્રમાું 
03. નીચેના પૈકી કઈ અંબગકા િનસ્પવતકોષમાું હોતી નર્થી ? 
(A) કોષદીિાલ  (B) તારાકેન્ર  (C) કોષકેન્ર  (D) કોષરસપટલ 
04. ડ ુંગળીના કોષન ું કોષકેન્ર સ્પષ્ટ જોિા માટે ક્ ું અબિરુંજક િપરાય છે ? 
(A) વમવર્થબલન બ્લશય   (B) હરરતકણ  (C) આયોરડન  (D) એકેયે નહીં 
05. વિવિધ પેશીઓ જોડાઈને શાની રચના કરે છે ? 
(A) કોષની   (B) અંગની  (C) એકકોષી સજીિની (D) અંગતુંિની 
06. સજીિનો રચનાત્તમક અને રિયાત્તમક એકમ કયો છે ? 
(A) કોષ   (B) તુંિ  (C) અિયિ  (D) પેશી 
07. નીચેના પૈકી એકકોષી સજીિ કયો છે ? 
(A) પતુંબગય ું  (B) હુંસરાજ  (C) કીડી  (D) ક્લેવમડોમોનાસ 
08. નીચેનામાુંર્થી પ્રાણીકોષ કયો છે ? 
(A) અમીિા  (B) ગાલનો કોષ (C) ડ ુંગળીનો કોષ (D) ચેતાકોષ 
09. નીચેના પૈકી એકકોષી પ્રાણી કય ું છે ? 
(A) યીસ્ટ  (B) િોટીસેલા  (C) ય લ્લલના  (D) ક્લેવમડોમોનાસ 
10. કોષની કઈ અંબગકાન ેકોષન ું પાિરહાઉસ કહ ેછે ? 
(A) લાઈસોઝોમ (B) કણાિસિૂ  (C) હરરતકણ  (D) રરિોઝોમ 
 

 એકકોષી સજીિ અને િહ કોષી સજીિ ઉદાહરણ સારે્થ વ્યાખ્યા આપો. 
 કોષ એટલે શ ું ? નોંધ લખો. 
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ધોરણ: 7     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 
પ્રકરણ : 7 ગવત, િળ અને ઝડપ 

01. સામાન ઊંચકિા માટે તમે કય ું િળ િાપરો છો ? 
(A) ચ ુંિકીય િળ (B) સ્નાય િળ  (C) ગ રૂત્તિાકષણણ િળ  (D) ઘષણણિળ 
02. નીચેના પૈકી ઝડપનો એકમ કયો છે ? 
(A) મીટર  (B) સેકન્ડ/મીટર (C) મીટર/સેકન્ડ  (D) આપેલા તમામ 
03. ઘરડયાળના લોલકની ગવત કયા પ્રકારની છે ? 
(A) આંદોબલત ગવત (B) વનયતકાલીન ગવત (C) સ રેખ ગવત  (D) અસ્તવ્યસ્ત ગવત 
04. સાપની ગવત કયા પ્રકારની છે ? 
(A) સ રેખ ગવત (B) અસ્તવ્યસ્ત ગવત (C) ચરિય ગવત  (D) આંદોબલત ગવત 
05. ઘરડયાળના કાુંટાની ગવત કયા પ્રકારની છે ? 
(A) સ રેખ ગવત (B) આંદોબલત ગવત (C) અસ્તવ્યસ્ત ગવત  (D) ચરિય ગવત 
06. ફરતા િમરડાની ગવત કયા પ્રકારની છે ? 
(A) ચરિય ગવત (B) આંદોબલત ગવત (C) સ રેખ ગવત  (D) અસ્તવ્યસ્ત ગવત 
07. ગ્રહોની સયૂણની આસપાસની ગવત કયા િળન ેઆિારી છે ? 
(A) ચ ુંિકીય િળ (B) ગ રૂત્તિાકષણણ િળ (C) ઘષણણિળ   (D) સ્નાય િળ 
08. પદાર્થણની ગવતન ું કારણ શ ું છે ? 
(A) ઘષણણ  (B) િળ  (C) ગ રૂત્તિાકષણણ િળ  (D) ઝડપ 
09. પદાર્થણની સ્સ્ર્થવતમાું ફેરફાર કરનાર િાહ્ય અસરને શ ું કહ ેછે ? 
(A) િળ  (B) કાયણ  (C) ઝડપ   (D) ગવત 
10. પથૃ્િીની સયૂણની આસપાસની ગવત કયા પ્રકારની છે ? 
(A) આંદોબલત ગવત (B) સ રેખ ગવત (C) અસ્તવ્યસ્ત ગવત     (D) વનયતકાલીન ગવત 
 

 િળના પ્રકાર જણાિી કોઇ એક િળ વિશે નોંધ લખો. 
 વ્યિહારરક જીિનમાું ગવત, િળ અને ઝડપનો ક્ાું ક્ાું ઉપયોગ ર્થાય છે ? તે વિચારીને 

નોંધ લખો. 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 
પ્રકરણ : 5 સ્ર્થળ અન ેસમય 

01. આંતરરાષ્ટ્રીય રદનાુંતર રેખા કેિી છે ? 
(A) સીધી (B) ટૂુંકી  (C) િાુંકીચકૂી  (D) લાુંિી 
02. 00 અક્ષાુંશવતૃ્ત એટલ ેકય ું વતૃ્ત ? 
(A) કકણવતૃ્ત (B) વિષ િવતૃ્ત (C) ઉત્તર ધ્ર િવતૃ્ત (D) મકરવતૃ્ત 
03. ધ્ર િનો તારો કઈ રદશામાું હોય છે ? 
(A) દબક્ષણ (B) પવિમ (C) પિૂણ  (D) ઉત્તર 
04. આપણા દેશમાું પ્રમાણસમય રેખા કયા શહરે પરર્થી પસાર ર્થાય છે ? 
(A) અમતૃસર (B) ગાુંધીનગર (C) અલાહાિાદ  (D) રદશલી 
05. પથૃ્િીના ગોળા પર રહલેી કાશપવનક ઉિી રેખાઓને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રેખાુંશવતૃ્તો (B) અધણવતૃ્તો (C) અક્ષાુંશવતૃ્તો  (D) પણૂણવતૃ્તો 
06. 00 અક્ષાુંશવતૃ્તર્થી નીચ ેતરફના િાગન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) પિૂણ ગોળાધણ (B) ઉત્તર ગોળાધણ (C) દબક્ષણ ગોળાધણ (D) પવિમ ગોળાધણ 
07. પથૃ્િીના ગોળા પર રહલેી કાશપવનક આડી રેખાઓને શ ું કહ ેછે ? 
(A) રેખાુંશવતૃ્તો  (B) અક્ષાુંશવતૃ્તો  (C) અધણવતૃ્તો  (D) પણૂણવતૃ્તો 
08. આપણા દેશનો પ્રમાણસમય કેટલાું પિૂણ રેખાુંશ પરર્થી નક્કી કરિામાું આિે છે ? 
(A) 850 (B) 1800 (C) 3600 (D) 82.50 
09. કયા રેખાુંશવતૃ્તને 'આંતરરાષ્ટ્રીય રદનાુંતર રેખા' કહ ેછે ? 
(A) 82.50ને (B) 3600ને (C) 850ને (D) 1800ને 
10. 1 કલાકમાું કેટલા રેખાુંશવતૃ્તો સયૂણ સામેર્થી પસાર ર્થાય છે ? 
(A) 14  (B) 17  (C) 15  (D) 16 
 

 મ ખ્ય રેખાુંશવતૃતો વિશે ટ ુંકનોંધ લખો. 
 પ્રમાણસમય એટલે શ ું ? સમજાિો. 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 
પ્રકરણ : 6 મધ્યય ગીન શાસનવ્યિસ્ર્થા અન ેસ્ર્થાપત્તય 

01. મહાકાવ્ય 'વશશ પાલિધ'ની રચના કોણ ેકરી હતી ? 
(A) મહાકવિ કાબલદાસ ે   (B) મહાકવિ િિભવૂતએ (C) મહાકવિ િાણિટ્ટ ે (D) મહાકવિ માઘ ે
02. રદશલીમાું ગ લામ િુંશનો પ્રર્થમ સ લતાન કોણ હતો ? 
(A) િશિન  (B) ઇશત  ત્ત્તમશ   (C) ક ત્તબ દ્દીન ઐિક (D) રબઝયા સ લતાના 
03. િારતમાું રાજપતૂ શાસનના છેશલા રાજા કોણ હતા ? 
(A) રાજાિોજ  (B) વસદ્ધરાજ જયવસિંહ  (C) પથૃ્િીરાજ ચૌહાણ (D) િીમદેિ સોલુંકી 
04. મોઢેરાન ું સયૂણમુંરદર ગ જરાતના ક્ા ત્જશલામાું આિેલ ું છે ? 
(A) પાટણ   (B) મહસેાણા    (C) િનાસકાુંઠા  (D) અમદાિાદ 
05. ઓરરસ્સાના કોણાકણમાું કય ું મુંરદર આિેલ ું છે ? 
(A) સયૂણમુંરદર  (B) મીનાક્ષી મુંરદર  (C) બહૃદેશ્વર મુંરદર (D) કૈલાસ મુંરદર 
06. ઇલોરામાું કયા ધમણની ગ ફાઓ છે ? 
(A) રહિંદ   (B) જૈન   (C) િૌદ્ધ   (D) િણેય 
07. કૈલાસ મુંરદર ક્ાું આિેલ ું છે ? 
(A) ઈલોરાની ગ ફાઓમાું (B) િાઘની ગ ફાઓમાું (C) અજ ુંતાની ગ ફાઓમાું (D) ઍબલફન્ટાની ગ ફાઓમાું 
08. ખજૂરાહોન ું મુંરદર ક્ાું આિેલ ું છે ? 
(A) મધ્યપ્રદેશમાું (B) મહારાષ્ટ્રમાું (C) ગ જરાતમાું  (D) કણાણટકમાું 
09. જૈન આચાયણ હમેચુંરાચાયે કયો વ્યાકરણગ્રુંર્થ રચ્યો હતો ? 
(A) વસદ્ધહમે શબ્લદાન શાસન  (B) નૈષધચરરત (C) કર્થાસરરતસાગર (D) વશશ પાલિધ 
10. કશ્મીરમાું કય ું મુંરદર આિેલ ું છે ? 
(A) મીનાક્ષી મુંરદર (B) વિર પાક્ષન ું મુંરદર  (C) માતંડ મુંરદર (D) મહાિોવધ મુંરદર 
 

 મધ્યય ગમાું કલા અને સારહત્તયનો કેિો વિકાસ ર્થયો ? 
 રાજપ ત ય ગની શાસનવ્યિસ્ર્થા. નોંધ લખો. 
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ધોરણ: 7  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 
પ્રકરણ : 7 િારત: સ્ર્થાન, સીમા, વિસ્તાર અન ેભપૂષૃ્ઠ  

01. િારતની પિૂણ સીમાએ શ ું આિેલ ું છે ? 
(A) શ્રીલુંકા  (B) રહમાલય પિણત (C) અરિ સાગર (D) િાુંલલાદેશ 
02. િારતની પવિમ સીમાએ શ ું આિેલ ું છે ? 
(A) અરિ સાગર (B) રહમાલય પિણત (C) શ્રીલુંકા  (D) િાુંલલાદેશ 
03. િારતનો દરરયા રકનારો આશરે કેટલા રકલોમીટર લાુંિો છે ? 
(A) 6100 રક.મી. (B) 6520 રક.મી. (C) 7517 રક.મી. (D) 5717 રક.મી. 
04. રાજસ્ર્થાનના રણમાું શાના વકૃ્ષો જોિા મળે છે ? 
(A) લીમડાુંના  (B) િડના  (C) નાબળયેરીના (D) ખજૂરીના 
05. િારતની દબક્ષણ સીમાએ શ ું આિેલ ું છે ? 
(A) રહમાલય પિણત (B) શ્રીલુંકા  (C) અરિ સાગર (D) િાુંલલાદેશ 
06. દ વનયાન ું સૌર્થી ઊંચ ું શીખર કય ું છે ? 
(A) નુંદાદેિી  (B) માઉન્ટ એિરેસ્ટ (C) કાુંચનજ ુંઘા (D) માઉન્ટ ગોડિીન ઑસ્સ્ટન 
07. યમ ના નદીના રકનારે િસેલ ું શહરે કય ું છે ? 
(A) કોલકાતા  (B) લખનૌ  (C) પટના  (D) આગરા 
08. િારતન ું સૌર્થી ઊંચ ું શીખર કય ું છે ? 
(A) માઉન્ટ ગોડિીન ઑસ્સ્ટન (B) નુંદાદેિી (C) કાુંચનજ ુંઘા  (D) માઉન્ટ એિરેસ્ટ 
09. િારતની લગિગ મધ્યમાું ર્થઈને કય ું વતૃ્ત પસાર ર્થાય છે ? 
(A) ધ્ર િવતૃ્ત  (B) કકણવતૃ્ત  (C) મકરવતૃ્ત  (D) વિષ િવતૃ્ત 
10. િારતની િાયવ્યે સરહદે કયો દેશ આિેલો છે ? 
(A) ચીન  (B) ભટૂાન  (C) પારકસ્તાન  (D) મ્યાનમાર 
 

 ભપૂષૃ્ઠ એટલે શ ું ? િારતને કેટલા અને ક્ા ક્ાું ભપૂષૃ્ઠમાું િહેંચી શકાય. 
 ટ ુંકનોંધ લખો : રણ પ્રદેશ 
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STD : 7                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                            ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                             પ્રાપ્ત ગ ણ: 
UNIT : 3   Yes, I will. 

01. Who is a salesman ? 
(A) Harry Porter     (B) Heri Patel   (C) Hari Haran      (D) Harry Patel 
02. What does Harry Patel sell ? 
(A) Herbal Shampoo (B) Herbal Oil   (C) Herbal Shop    (D) Herbal Perfume 
03. Harry is from ____________________ ? 
(A) Happy Hair Shampoo       (B) Happy Herbal Shampoo  
(C) Happy Herbal Store         (D) Happy Silky Shampoo  
04. Who is a policeman  ? 
(A) Mr. Harry     (B) Mr. Jadeja   (C) Reshma      (D) Sharda Modi 
05. What is price of a small bottle ? 
(A) only 70 rs.      (B) only 76 rs.   (C) only 85 rs     (D) only 75 rs. 
06. Who is the chief guest of Praveshotsav function ? 
(A) Mrs. Sharda Modi (B) Mr. Jadeja    (C) Mrs. Reshma Modi (D) Mr. Sharma 
07. The name of the Beauty Parlour is _______ Beauty Parlour . 
(A) Reshma     (B) Ronak     (C) Resham  (D) Roshan 
08. What did Mr. Harry Patel see at 12:30 ? 
(A) a note      (B) a board       (C) a function  (D) a bag 
09. Howmany bottles did Reshma buy ? 
(A) five       (B) six       (C) seven  (D) ten 
10. What did they exchange ? 
(A) shampoo       (B) bags          (C) money         (D) Visiting cards 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 6 ઊર્જાનાું સ્િરૂપો 

01. ચાિી આપેલ ઘડિયાળમાું ઊર્જા કયા સ્િરૂપે સુંગ્રહાયેલી છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) રાસાયણણક ઊર્જા  (C) ગવત-ઊર્જા  (D) ઉષ્મા-ઊર્જા 
02. ખોરાકમાું સુંગ્રહાયેલ ઊર્જા કયા સ્િરૂપે હોય છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) રાસાયણણક ઊર્જા  (C) યાુંવિક-ઊર્જા (D) ઉષ્મા-ઊર્જા 
03. કળીચનૂામાું ઊર્જા ક્યા સ્િરૂપે રહલેી હોય છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) ગવત-ઊર્જા   (C) રાસાયણણક ઊર્જા (D) યાુંવિક-ઊર્જા 
04. કોલસામાું ઊર્જા ક્યા સ્િરૂપે રહલેી છે ? 
(A) યાુંવિક-ઊર્જા (B) રાસાયણણક ઊર્જા  (C) પ્રકાશ-ઊર્જા (D) ઉષ્મા-ઊર્જા 
05. યાુંવિક-ઊર્જાન ું વિદ્ય ત-ઊર્જામાું રૂપાુંતર કરત  ું સાધન કય ું છે ? 
(A) વિદ્ય ત પુંખો (B) વિદ્ય તકોષ   (C) ટર્ાાઇન  (D) જનરેટર 
06. પિન અને િહતેા પાણી સાર્થે કઈ ઊર્જા સુંકળાયેલી છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) ગવત-ઊર્જા  (C) રાસાયણણક ઊર્જા  (D) ઉષ્મા-ઊર્જા 
07. વિદ્ય ત પુંખો કઈ ઊર્જાનો ઉપયોગ કરે છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) યાુંવિક-ઊર્જા (C) વિદ્ય ત-ઊર્જા  (D) ગવત-ઊર્જા 
08. નદી પરના ર્ુંધમાું રહલેા પાણીમાું કઈ ઊર્જા રહલેી છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) રાસાયણણક ઊર્જા (C) ગવત-ઊર્જા   (D) વિદ્ય ત-ઊર્જા 
09. વિદ્ય તકોષ(સેલ)માું ઊર્જા કયા સ્િરૂપે રહલેી હોય છે ? 
(A) સ્સ્ર્થવત-ઊર્જા (B) રાસાયણણક ઊર્જા (C) યાુંવિક-ઊર્જા  (D) ગવત-ઊર્જા 
10. ર્લ્ર્ ચાલ  હોય ત્યારે કઈ ઊર્જાન ું કઈ ઊર્જામાું રૂપાુંતર ર્થાય છે ? 
(A) વિદ્ય ત-ઊર્જાન ું પ્રકાશ-ઊર્જામાું          (B) યાુંવિક-ઊર્જાન ું વિદ્ય ત-ઊર્જામાું   
(C) ગવત-ઊર્જાન ું વિદ્ય ત-ઊર્જામાું            (D) ગવત-ઊર્જાન ું યાુંવિક-ઊર્જામાું 
 

 વ્યાખ્યાઓ આપો.            
૧.  યાુંવિક ઉર્જા  ૨.  ઉર્જા સુંરક્ષણનો વનયમ  
૩.  ઉર્જાનો વ્યય  ૪.  ગવત ઉર્જા 
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ધોરણ: 8     વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી   સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 7 માનિવનવમિત પદાર્થો 

01. પગરખાું ર્નાિિામાું કય ું પ્લાસ્સ્ટક િપરાય છે ? 
(A) રૅ્કેલાઈટ  (B) પૉણલર્થીન  (C) પૉણલવિનાઈલ ક્લોરાઈિ (D) મેલેમાઈન 
02. દૂધની ર્થેલીઓ ર્નાિિામાું કય ું પ્લાસ્સ્ટક િપરાય છે ? 
(A) પૉણલર્થીન  (B) પૉણલસ્ટાયરીન (C) પૉણલવિનાઈલ ક્લોરાઈિ (D) રૅ્કેલાઈટ 
03. કયો પદાર્થા ક દરતમાુંર્થી મળતો નર્થી ? 
(A) લાકડ ું  (B) પ્લાસ્સ્ટક  (C) ખિક   (D) ખનીજ તેલ 
04. કાચની ર્નાિટમાું કયો પદાર્થા િપરાય છે ? 
(A) કાર્ાન  (B) મીઠ ું  (C) સલ્ફર   (D) વસણલકા 
05. કયા રેસા િનસ્પવતમાુંર્થી ર્નતા નર્થી ? 
(A) રૂ   (B) રેશમ  (C) શણ   (D) સતૂર 
06. નીચેનામાુંર્થી ર્થરમૉસેડટિંગ પ્લાસ્સ્ટક કય ું છે ? 
(A) રૅ્કેલાઈટ  (B) પૉણલર્થીન  (C) પૉણલસ્ટાયરીન  (D) વનઓપ્રીન 
07. ટેણલસ્કોપ અને માઇક્રોસ્કોપમાું કયા પ્રકારનો કાચ િપરાય છે ? 
(A) પ્રકાશીય કાચ (B) બ લેટપ્ર ફ કાચ (C) ફોટોક્રોવમક કાચ  (D) ટફન ગ્લાસ 
08. ઇલેસ્ક્િક કેર્લ ર્નાિિા શાનો ઉપયોગ ર્થાય છે ? 
(A) િલ્કેનાઇઝ્િ રર્ર (B) વનઓપ્રીન (C) નાયલૉન   (D) રૅ્કેલાઈટ 
09. કયા પ્રકારનો કાચ ખરૂ્ જ મજબતૂ હોય છે ? 
(A) પ્રકાશીય કાચ (B) બ લેટપ્ર ફ કાચ (C) ગ્લાસવ લ   (D) ફોટોક્રોવમક કાચ 
10. મેલેમાઈન શ ું છે ? 
(A) કૃવિમ રેસા (B) ર્થરમૉસેડટિંગ પ્લાસ્સ્ટક (C) ર્થરમૉપ્લાસ્સ્ટક (D) કાચ 
 
આપેલ પ્રશ્નોના ઉતર આપો. 
૦૧. કાચના વિવિધ પ્રકાર જણાિો. 
૦૨. પ્લાસ્સ્ટકના પ્રકાર જણાિી તેના ગ ણધમો લખો. 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 5 પ્રાકૃવતક આપવિઓ 

01. ભારતમાું કઈ જગ્યાએ જ્િાળામ ખી આિેલો છે ? 
(A) દીિ દમણ (B) દાદરા-નગર હિેલી (C) લક્ષદ્વીપ (D) અંદમાન-વનકોર્ાર 
02. ભકૂુંપન ું ઉદ્ગમસ્ર્થાન અને િેગ શાના િિે ર્જણી શકાય છે ? 
(A) ભકૂુંપ મશીન (B) ભકૂુંપ આલેખયુંિ  (C) િીન્ચર (D) િરસાદ માપકયુંિ 
03. આમાુંર્થી કઈ આપવિ ર્ાહ્ય ફેરફારને કારણ ેસર્જાય છે ? 
(A) જ્િાળામ ખી (B) ભકૂુંપ   (C) દાિાનળ  (D) એકેય નહીં 
04. અનાવસૃ્ષ્ટની સુંભાિના ઓછી કરિા શાન ું પ્રદૂષણ અટકાિવ ું જોઈએ ? 
(A) નદીઓન ું  (B) જમીનન ું  (C) િાતાિરણન ું (D) જળન ું 
05. ભકૂુંપકેન્રર્થી પથૃ્િીની સપાટી પરના સૌર્થી નજીકના સ્ર્થળ કે કેન્રને શ ું કહ ેછે ? 
(A) ભકૂુંપ ઉદ્ગમ કેન્ર (B) ભગૂભા વનગામન કેન્ર (C) ભકૂુંપવનગામન કેન્ર   (D) ભસૂ્ખલન કેન્ર 
06. કેટલીકિાર પથૃ્િીનો ભાગ નીચ ેતરફ ખસી ર્જય તેન ેશ ું કહિેાય ? 
(A) ત્સ નામી  (B) ભસૂ્ખલન  (C) દાિાનળ  (D) િાિાઝોડ ું 
07. જ ુંગલોમાું વકૃ્ષોના પરસ્પર ઘષાણ કે ર્ીર્જ કારણ ેઆગ લાગ ેતેન ેશ ું કહિેાય ? 
(A) િાિાઝોડ ું  (B) દાિાનળ  (C) ભસૂ્ખલન  (D) ત્સ નામી 
08. નદીમાું આિતા ધસમસતાું પાણીના પ્રિાહને શ ું કહ ેછે ? 
(A) િાિાઝોડ ું  (B) પરૂ  (C) અનાવસૃ્ષ્ટ  (D) ત્સ નામી 
09. ર્જપાનમાું ત્સ નામીની મોટી હોનારત કઈ સાલમાું ર્થઈ હતી ? 
(A) ઇ.સ.2004માું (B) ઇ.સ.2008માું (C) ઇ.સ.2011માું (D) ઇ.સ.2010માું 
10. ભકૂુંપ ડક્રયાના ઉદ્ભિસ્ર્થળેર્થી ભકૂુંપનાું મોર્જું પેદા ર્થાય છે, તેન ેશ ું કહ ેછે ? 
(A) ભકૂુંપ ઉદ્ગમ કેન્ર (B) ભકૂુંપ વનગામન કેન્ર   (C) ભકૂુંપ કેન્ર (D) એકેય નહીં 
 
ટ ુંક નોંધ લખો. 
૦૧. ત્સ નામી 
૦૨. પરૂ  
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 6  અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર 

01. સતી પ્રર્થા પર પ્રવતર્ુંધ મકૂતો કાયદો કોણ ેઅમલમાું મકૂ્યો ? 
(A) કૉનાિોણલસે  (B) વિણલયમ રૅ્સ્ન્ટિંકે  (C) િેલહાઉસીએ (D) હાડિિજે 
02. અંગ્રેજોએ કેટલા ટકા જકાત ડહિંદનાું કાપિ પર નાખી હતી ? 
(A) 70 ટકા   (B) 80 ટકા   (C) 60 ટકા  (D) 50 ટકા 
03. ર્ક્સરના ય દ્ધ પછી અંગ્રેજોને ક્યા રાજ્યની દીિાની સિા મળી ? 
(A) ર્ુંગાળ   (B) ઓડરસ્સા   (C) ણર્હાર  (D) િણેય 
04. કોના સમયમાું મહસેલૂ ઉઘરાિિાન ું કામ કલેક્ટરોન ેસોંપિામાું આવ્ય ું ? 
(A) િૉરન હસે્સ્ટિંગ્સના (B) લોિા િેલહાઉસીના    (C) િેલેસ્લીના  (D) વિણલયમ ર્ૅસ્ન્ટિંકના 
05. ક્યાુંના મ લાયમ અન ેર્ારીક મલમલની દ વનયામાું મોટી માુંગ હતી ? 
(A) ર્ુંગાળના   (B) ઢાકાના  (C) ઓડરસ્સાના (D) ણર્હારના 
06. ગાુંધીજી અંગ્રેજી કેળિણીને શ ું કહતેા ? 
(A) ભણતાની કેળિણી  (B) ઝઘિાની કેળિણી  (C) મનની કેળિણી (D) ગ લામીની કેળિણી 
07. સતી પ્રર્થા પર પ્રવતર્ુંધ મકૂતો કાયદો ક્યારે અમલમાું આવ્યો ? 
(A) ઇ.સ.1858માું (B) ઇ.સ.1827માું  (C) ઇ.સ.1839માું (D) ઇ.સ.1829માું 
08. ક્યા ગિનારે કાયમી જમાર્ુંધી નામની મહસેલૂ પદ્ધવત અમલમાું મકૂી ? 
(A) લોિા િેલહાઉસીએ (B) િૉરન હસે્સ્ટિંગ્સે  (C) વિણલયમ રૅ્સ્ન્ટિંકે (D) કૉનાિોણલસે 
09. ર્ુંગાળમાું દારૂણ દ કાળ કઈ સાલમાું પિયો હતો ? 
(A) ઇ.સ.1760માું (B) ઇ.સ.1770માું  (C) ઇ.સ.1772માું (D) ઇ.સ.1880માું 
10. કોના અિસાન ર્ાદની અરાજકતા પણ ભારતની આવર્થિક સમદૃ્ધદ્ધને ન ક્સાન પહોંચાિી શકી ન હતી ? 
(A) ર્ાર્રના  (B) ઔરુંગઝેર્ના  (C) અકર્રના  (D) જહાુંગીરના 
 

 અંગે્રજ શાસન સમયે ખેડતૂો અને ખેતી િીશે નોંધ લખો. 
 ભારતીય િેપાર અને ઉદ્યોગોના વિનાશના કારણો જણાિો. 
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ધોરણ: 8  સામાજીક વિજ્ઞાન  સત્ર: 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
પ્રકરણ : 7  આર્ોહિાકીય ફેરફાર 

01. કોઈ પણ પ્રદેશના 35ર્થી િધારે િષોના સરેરાશ તાપમાન, ભેજ અન ેિરસાદની સ્સ્ર્થવતને શ ું કહ ેછે ? 
(A) આરે્હર્ (B) ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ (C) આર્ોહિા  (D) હિામાન 
02. ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટમાું કયો િાય  સડક્રય ભાગ ભજિ ેછે ? 
(A) હાઇડ્રોજન (B) નાઇિોજન  (C) ઑસ્ક્સજન  (D) કાર્ાન િાયૉક્સાઇિ 
03. આમાુંર્થી કયા િાય ઓનો સમાિેશ ગ્રીન હાઉસ િાય ઓ તરીકે ર્થતો નર્થી ? 
(A) નાઈિસ ઑકસાઇિ (B) ક્લોરોફ્લોરા કાર્ાન (C) ઓઝોન (D) હલેોકાર્ાન 
04 .આમાુંર્થી કયા દેશમાું સૌર્થી િધારે ઠુંિી પિે છે ? 
(A) નોિ ે (B) ઈરાન  (C) બ્રાણઝલ  (D) રવશયા 
05. ક્યો િાય  િધિાર્થી પથૃ્િીન ું િાતાિરણ ઝિપર્થી ગરમ ર્થઈ રહ્ ું છે ? 
(A) નાઈિસ ઑકસાઇિ  (B) કાર્ાન િાયૉક્સાઇિ   (C) ક્લોરોફ્લોરા કાર્ાન   (D) હલેોકાર્ાન 
06. વિશ્વમાું 'ઓઝોન ડદિસ' ક્યારે ઊજિિામાું આિ ેછે ? 
(A) 28 ઑક્ટોર્રે (B) 5 જૂને (C) 16 સપ્ટેમ્ર્રે (D) 1 ર્જન્ય આરીએ 
07. આમાુંર્થી કયા િાય ને ગ્રીનહાઉસ િાય  તરીકે ઓળખિામાું આિે છે ? 
(A) ઑસ્ક્સજનન ે (B) વમર્થેનન ે (C) હાઇડ્રોજનને  (D) નાઇિોજનને 
08 .આમાુંર્થી કયા દેશમાું સૌર્થી િધારે િરસાદ પિે છે ? 
(A) રવશયા  (B) ડફણલપાઇન્સ  (C) ઈરાન (D) બ્રાણઝલ 
09. ભારતનો નાગડરક કેટલા ટન સરેરાશ કાર્ાનિાય  છોિે છે ? 
(A) 2.5 મેિીકટન (B) 1.2 મેિીકટન (C) 3.5 મેિીકટન (D) 4.5 મેિીકટન 
10. વિશ્વના તાપમાનમાું છેલ્લા 100 િષામાું તાપમાનમાું કેટલો િધારો ર્થયો છે ? 
(A) 0.60સે.   (B) 0.50સે.  (C) 0.70સે.  (D) 0.80સે. 
 

 પયાાિરણને ર્ચાિિા િૈવશ્વક નીવત અંગે નોંધ લખો. 
 ગ્લોર્લ િોવમિંગ અટકાિિા કેિા પ્રકારના પગલા લેિા આિશ્યક છે ? 
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STD : 8                  ENGLISH         SEMESTER : 1 

  વિદ્યાર્થીન ું નામ :                                                        ક લ ગ ણ: 20                                                                                

  શાળાન ું નામ  :                                                         પ્રાપ્ત ગ ણ:                                                                                                                                                                                                              
UNIT : 3 LMMB: Learn more be brighter  

01. Who climbed up a tree ? 
(A) Viru   (B) Vinu  (C) An old man (D) Meena 
02. Where did Vinu seat ? 
(A) on a branch  (B) on a banch  (C) on a wall  (D) on a truck 
03. Who saw Vinu ?  
(A) Tina   (B) Meena     (C) An old women  (D) An old man 
04. “__________ cut that branch”.  
(A) Let’s  (B) Don’t   (C) Who  (D) Why 
05. What happened at last ?  
(A) Minu fell down     (B) an old man fell down   
(C) Minu broke his leg   (D) Vinu fell down and broke his leg 
06. Where does Tina live ? 
(A) Halol   (B) Amdavad  (C) Vadodara (D) Rajkot 
07. Which city is near to Halol ? 
(A) Gandhinagar  (B) Amdavad  (C) Vadodara (D) Rajkot 
08. Who lives in Bhuj ? 
(A) Meena   (B) Tina   (C) Reena  (D) Veena 
09. When did Tina write a letter to Meena ?  
(A) 20 July, 2015  (B) 25 June, 2014  (C) 20 June, 2015   (D) 25 July, 2014 
10. What did they visit in Vadodara ? 
(A) Voutha fair   (B) trade fair         (C) science fair (D) musiam 
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પ્રેરક કથા 
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Story 01  પૈસાની કિમત 
 
   એક વેપારીને ઘેર એકનો એક દીકરો. આથી માતા-પપતા  
પતુ્રને બહુ લાડ કરે. એને ખશુ રાખવામાાં તેઓ કોઈ ખામી 
આવવા દે નહિ. વધારે પડતાાં લાડથી પતુ્ર બગડવા લાગ્યો.  
એ જેમ જેમ મોટો થતો ગયો તેમ તેમ વધનેુ વધ ુઉડાઉ  
થતો ગયો. ખોટો ખરચ ન કરવો જોઈએ એવી એને ખબર  
પડતી નહિ. આથી માતા-પપતાને ચચિંતા થવા લાગી. પતુ્રને  
સધુારવા માટે માતા-પપતાએ ઘણા પ્રયત્નો કયાા. પણ કોઈ  
ફરક પડયો નહિ. 
          એક હદવસ પપતાએ પતુ્રને કહ્ુાં: ‘બેટા, મારી પાસે જે કાાંઈ છે તે તારુાં જ છે. પણ શરત એ 
કે ત ુાં પણ કમાઈ શકે છે એવુાં તારે બતાવવુાં પડશે. ત્યાાં સધુી મારા પૈસામાાંથી તને એક પૈસોય નહિ 
મળે.’  પપતાની ટકોરથી પતુ્રને ખબૂ લાગી આવ્ુાં એણ ેનક્કી ક્ુું, ‘હુાં કમાઈ શકુાં છાં એવુાં ચોક્કક્કસ 
બતાવી આપીશ.’ 
         બીજે હદવસે પતુ્ર કામની શોધમાાં નીકળ્યો. ફરતા ફરતા તેને લારી ખેંચવાનુાં મળ્્ુાં. કામમાાં 
અનાજની ગણૂો લારીમાાં મકૂવાની ને બીજે હદવસે જઈને ઉતારવાની િતી. આખો હદવસ કાળી 
મજૂરી કરી ત્યારે એને એક રૂપપયો મળ્યો. રૂપપયો લઈ એ ઘેર ગયો. એણ ેરૂપપયો પપતાજીને આપ્યો. 
ઘરની પાછળ વાડામાાં એક કૂવો િતો. પપતાએ તો પતુ્રના દેખતાાં એ રૂપપયો કૂવામાાં નાખી દીધો. 
          થોડા હદવસ આમ જ ચાલ્ુાં. પપતા દીકરાને કશુાં કિ ેનહિ અને એની કમાણીનો રૂપપયો 
કૂવામાાં નાાંખી દે. િવે પતુ્ર અકળાયો. તેણ ેપછૂ્ુાં, ‘પપતાજી, મારી કાળી મજૂરીનો રૂપપયો તમે આમ 
કૂવામાાં શા માટે નાખી દો છો?’ 
          પપતાએ એને કહ્ુાં: ‘હુાં જાણુાં છાં કે ત ુાં હદવસભર સખત મજૂરી કરે છે ત્યારે એક રૂપપયો 
કમાય છે. તારી મિનેતનો એક રૂપપયો જ્યારે હુાં કૂવામાાં નાાંખી દઉં છાં ત્યારે તારુાં હ્રદય કપાઈ જત ુાં 
િશે એ પણ હુાં સમજી શકુાં છાં. એ જ પ્રમાણ ેદીકરા, મારા કમાયેલા રૂપપયા ત ુાં જ્યારે ગમે તેમ વેડફી 
નાખતો િતો ત્યારે મને કેવ ુાં લાગત ુાં િશે એ તને િવે સમજા્ુાં િશે.’ 
પતુ્રને પોતાની ભલૂ સમજાઈ ગઈ. એણ ેપપતાને કહ્ુાં: ‘િવેથી હુાં રૂપપયા ગમે તેમ વેડફીશ નહિ.’ 
 

* * * 
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એક લાવરી િતી. 
તે ઘઉંના ખેતરમાાં માળો બાાંધીને પોતાનાાં બચચાાં સાથે રિતેી િતી. 
બચચાાં િજુ નાનાાં િતાાં તેથી બચચાને માળામાાં મકૂીને ચણ ચણવા 
જતી. એક હદવસ લાવરીએ બચચાાંને કહ્ુાં, 
 જુઓ, ખેતરનો માચલક જે કાાંઈ બોલે તે ધ્યાનથી સાાંભળજો  અને સાાંજે મને કિજેો. આમ કિી 
તે ચણવા ગઈ. 

સાાંજે લાવરી આવી ત્યારે બચચાાંએ માને કહ્ુાં,  
મા, ખેડતૂ કિતેો િતો કે કાલે પડોશીઓ આવશે તો પાક લણી લઈશુાં.  
િવે આપણે બીજી સલામત જગ્યાએ જતાાં રિીએ તો ? લાવરી કિ,ે તમે ચચિંતા છોડો.  
એ પડોશીઓ ઉપર આધાર રાખે છે  એટલે મહિનાઓના મહિના નીકળી જશ.ે  

અને બીજે હદવસે ખેડતૂે ખેતરમાાં આવયો પણ કોઈ પડોશીઓ આવયા ન િતા તેથી તે 
બોલયો, કાાંઈ વાાંધો નહિ, કાલે મારા સગાઓને પાક લણવા બોલાવી લઈશ. લાવરી ચણ 

ચણીને આવી ત્યારે બચચાએ તેને ખેડતૂની વાત કરી. 
લાવરીએ કહ્ુાં, ચચિંતા છોડો. ખેડતૂે સગા પર આધાર રાખ્યો છે. એથી િજુ કેટલાાંય હદવસ 

સધુી પાક લણાશે નહિ. આખરે લાવરી સાચી પડી. ખેડતૂ રાિ જોતો રહ્યો ને પાક લણવા 
આવયો નહિ. 

થોડા દિાડા પછી બચચાાં કિ,ે મા, આજે તો ખેડૂત ગસુ્સામાાં િતો. તેની ઘરવાળીને કિ,ે કોઈ 

ન આવ્ુાં તો આપણે બે જ કાલે પાક લણીશુાં. 
લાવરી કિ,ે ખેડતૂે પારકી આશા છોડી એટલે જરૂર તે કાલે પાક લણશે. ચાલો આપણે આજે 

જ બીજી કોઈ સલામત જગ્યાએ જતાાં રિીએ. આમ કિી લાવરી તેનાાં બચચાાંને લઈ બીજે 

રિવેા જતી રિી. 
* * * 
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