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                         એઔ છઔય. ઉંભય શળે 13 ઔે 14 લયવની. ણ ભખજ ખફૂ જ તેજ. લાતલાતભાાં ગસુ્વે થઈ 
જામ. તડ-પડ ળરૂ ઔયી, લસ્તુ પેંઔે, ફયાડા ાડલા ભાાંડે. ઔાંઈ ઔેટરીમે લાયે તેન ગસુ્વ ઊતયે. ભાફા 
બફચાયા શયેાન યેળાન થઈ ખમેરા. ગણ વભજાવ્મ, ધભઔાવ્મ. અયે, શળક્ષા ણ ઔયી જઈ. ણ થ્થય ય 
ાણી. ેરા ફાંધભુાાં ઔઈ જાતન પયઔ જ નશીં ! ઔાંટાીને એને ભનબચકઔત્વઔ ાવે રઈ જલાભાાં આવ્મ. ગણ 
લકત એન ઉચાય ચાલ્મ. ણ કયણાભ ભીંડુાં !        
             છેલ્રે એના ફાે એઔ ઉામ ળધી ઔાઢય એણે થડાઔ કીરા અને એઔ શથડી છઔયાને રાલી 
આી. છી ઔહ્ુાં ઔે જ્માયે જ્માયે એને દાઝ ચડે – ગસુ્વ આલે ત્માયે ત્માયે એણે ગયની પેન્વિંખ (લાંડી)ભાાં એઔ 
કીર ઠઔલ. પ્રથભ કદલવે છઔયાએ લાંડીભાાં 38 કીરા ઠફઔાયી દીધા ! જેભ જેભ કદલવ જતા ખમા તેભ તેભ 
કીરા રખાલલાનુાં પ્રભાણ ગટત ુાં ચાલ્યુાં. ફાઔને વભજાતુાં ખયુાં ઔે દીલારભાાં કીર ભાયલા ઔયતાાં ભખજ 
ઠેઔાણે યાકવુાં લધાયે વશે ુાં છે. આકયે એઔ કદલવ એલ આલી શોંચ્મ ઔે એણે આકા કદલવભાાં એઔ ણ લકત 
ભખજ ગભુાવ્યુાં નશીં.  
             એ કદલવે એણે દીલારભાાં એઔ ણ કીર ન ભામો ! એ કદલવે એ તાના શતા ાવે ખમ અને 
ઔહ્ુાં ઔે ‘શતાજી ! આજે હુાં એઔ ણ લકત ગસુ્વે નથી થમ અને દીલારભાાં એઔ ણ કીર નથી ભામો.’ ફા 
ઔશ ે : ‘ખફૂ જ વયવ ફેટા ! શલે એઔ ઔાભ ઔય. કદલવભાાં તને જેટરી લાય ગસુ્વ ચડે અને ત ુાં એને ફયાફય 
ઔાબભૂાાં યાકી ળઔે તેટરી લકત તાયે દીલારભાાંથી એઔ એઔ કીર ઔાઢત જલાન.’ ફીજા કદલવથી છઔયાએ 
જેટરી લકત તે ગસુ્વા ય વાંમભ યાકી ળઔે તેટરી લકત અખાઉ ફેવાડેર એઔ એઔ કીર ઔાઢલાનુાં ળરૂ 
ઔયુું. જ્માયે ફધા જ કીરા નીઔી ખમા ત્માયે તે પયી લકત શતા ાવે ખમ અને ઔહ્ુાં ઔે ફધા કીરા 
દીલારભાાંથી નીઔી ખમા છે. ફાે દીઔયાને ખે લખાડય. એને ખફૂ જ આનાંદ થમ.  
            છી તેન શાથ ઔડીને દીલાર ાવે રઈ ખમ. એણે ઔહ્ુાં : ‘ફેટા ! તેં ઉત્તભ અને અદ્દભતુ પ્રમત્ન 
ઔમો છે. તારુાં  અને ભારુાં  ધ્મેમ રુૂાં  થયુાં. ણ આ દીલાર વાભે તેં જયુાં ? એભાાં ડી ખમેરાાં ઔાણાાં જમાાં ? એ 
શલે શરેાાંના જેલી ક્યાયેમ નશીં ફની ળઔે. તભે જ્માયે ગસુ્વાભાાં ફીજાને ઔાંઈઔ અભાનજનઔ લેણ ઔશી નાક 
છ ત્માયે એ ળબ્દ ણ વાાંબનાયના હૃદમભાાં આલ છેદ મઔૂી જતા શમ છે. એ ગા છી ઔામભ ભાટે યશી જત 
શમ છે. ‘ભાપ ઔયી દ’ એભ ઔશી દેલાથી વાભી વ્મનતત એ ગા ને ભરૂી ળઔે યાંત ુએણે ઔયેર ઉઝયડ ક્યાયેમ 
નથી રુઝાત તરલાય ઔે ળસ્ત્રન ગા ત પતત ળયીયને જ અવય ઔયે છે, યાંત ુળબ્દન ગા ત આત્ભાને ઈજા 
શોંચાડે છે.  
            ત ુાં સધુયી ખમ તેન ભને ખફૂ જ આનાંદ થમ છે. ભાયી આ લાત ત ુાં વભજી ળઔળે એવુાં રાગયુાં એટરે 
જ હુાં તને આ ળબ્દ ઔશી યહ્ય છાં…’ ફા આખ ફરી ન ળક્ય. દીઔય ણ વજ નમને વાાંબી યહ્ય ! 
ભાયા લશારા શભત્ર….. તભાયા કદરની દીલારભાાં અજાણણે ભાયાથી ક્યાયેમ ણ ઔટુ ળબ્દન કીર ભયાઈ 
ખમ શમ ત ભને ભાપ ઔયજ.  
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પ્રઔયણ - 1 પ્રાણીજખત 
1.પ્રાણીના કયાઔને આધાયે ઔેટરા પ્રઔાય 
ાડલાભાાં આલે છે ?  જલાફ: ત્રણ 

2.પ્રાણીના યશઠેાણને આધાયે ઔેટરા પ્રઔાય 
ાડલાભાાં આલે છે ?  જલાફ: ત્રણ 

3.ાણીભાાં અને જભીન ય એભ ફને્ન સ્થે યશતેા 
પ્રાણીને શુાં ઔશ ેછે ?  જલાફ: ઉબમજીલી 

4. ઔય ુપ્રાણી ઊડી ળઔે છે ણ તે ક્ષી નથી ?  
જલાફ: ચાભાચીકડયુાં 

5.દયભાાં યશ ેછે ણ ખ નથી ?  જલાફ: વા 

6.આઠ ખલાળાં પ્રાણી ઔયુાં છે ?  જલાફ: ઔયબમ 

7.ભનષુ્મ ઔમા લખગનુાં પ્રાણી છે ?  જલાફ: 
આંચલાા (વસ્તન) 

8.લશરે ઔમા લખગનુાં પ્રાણી છે ?  જલાફ: 
આંચલાા (વસ્તન) 

9.ઔયુાં વસ્તન લખગનુાં પ્રાણી ઊડી ળઔે છે ?   
જલાફ: ચાભાચીંડીયુાં 

10.ઔયુાં ક્ષી તણકરાાં ખઠલીને સુાંદય ગ ૂાંથ્ણીલા 
ભા ફનાલે છે ?  જલાફ: સખુયી 

11.ઔયુાં ક્ષી ાાંદડાાં વીલીને ભા ફનાલે છે ?  
જલાફ: દયજીડ 

12.ઔમા પ્રઔાયના પ્રાણીની આંક અલ્શલઔશવત 
શમ છે ?   જલાફ: દયલાવી 

13.ભાછરી ઔમા અંખ દ્વાયા ાણીભાાં ખેર 
નતવજન ભેલે છે ?   જલાફ: ઝારય 

14.યાતે્ર કયાઔની ળધભાાં ફશાય નીઔે છે તેલાાં 
પ્રાણીને શુાં ઔશ ેછે ?   જલાફ: શનળાચય 

15.આઔાળભાાં ઊડનાયાાં શાડઔાલાાાં પ્રાણીને 
ઔેલા પ્રાણી ઔશ ેછે ?  જલાફ: કેચય 

16.ેટે વયઔીને ચારનાય પ્રાણી ઔયુાં છે ?  જલાફ: 
ખયી 
17.ઔયુાં પ્રાણી કુદયતના વપાઈ ઔાભદાય તયીઔે 
કામ છે ?   જલાફ: વભડી 

18.રાાંફી ડઔલાળાં પ્રાણી ઔયુાં છે ?  જલાફ: જજયાપ 

19.શનળાચય પ્રાણી ઔયુાં છે ?   જલાફ: 
ચાભાચીકડયુાં 

20.ેટે વયઔીને ચારતાાં પ્રાણી ફીજા ઔમા નાભે 
કામ છે ?  જલાફ: વયીસૃ 

21.આંચલાાાં પ્રાણી ફીજા ઔમા નાભે 
કામ છે ? જલાફ: વસ્તન 

22.છ ખલાળાં પ્રાણી ઔયુાં છે ?  જલાફ: લાંદ 

23.આઠ ખલાળાં પ્રાણી ઔયુાં છે ?  જલાફ: લીંછી 

24.આઠ ઔયતા લધાયે ખલાળાં પ્રાણી ઔયુાં છે ?  
જલાફ: ઔાનકજૂય 

પ્રઔયણ - 2 નયી આંકે દેકાત ુાં આઔાળ 
1.તાયાન વમશૂ ઔઇ ચક્કવ આકૃશત્ત ઔે બાત 
ઉવાલે છે તેને શ ુઔશ ેછે ?  જલાફ: તાયાજૂથ 

2.વપ્તશિ તાયાજૂથ આઔાળભાાં યાતે્ર ઔમા 
વભમખાા દયશભમાન દેકામ છે ?   જલાફ: 
પેબ્રઆુયી થી ખસ્ટ 
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3.વપ્તશિ તાયાજૂથન આઔાય ઔના જેલ છે ?   
જલાફ: ાણી ીલાના ડમા જેલ 

4.વપ્તશિ તાયાજૂથભાાં કુર ઔેટરા તાયા છે ?   
જલાફ: વાત 

5.ઔમા તાયાજૂથના તભાભ તાયાનાાં નાભ 
આણા ભશાન ઋશ-મશુનના નાભ યથી 
ાડલાભાાં આવ્મા છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

6.લશળષ્ઠ નાભથી કાત તાય ઔમા 
તાયાજૂથન તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

7.ભયીબચ નાભથી કાત તાય ઔમા 
તાયાજૂથન તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

8.અંબખયવ નાભથી કાત તાય ઔમા 
તાયાજૂથન તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

9.અશત્ર નાભથી કાત તાય ઔમા તાયાજૂથન 
તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

10.રુસ્ત્મ નાભથી કાત તાય ઔમા 
તાયાજૂથન તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

11.રુહૌ નાભથી કાત તાય ઔમા 
તાયાજૂથન તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

12.ક્રત ુનાભથી કાત તાય ઔમા તાયાજૂથન 
તાય છે ?  જલાફ: વપ્તશિ 

13.ળશભિષ્ઠા તાયાજૂથ આઔાળભાાં યાતે્ર ઔમા 
વભમખાા દયશભમાન દેકામ છે?  જલાફ: 
વપ્ટેમ્ફય થી પેબ્રઆુયી 

14.ળશભિષ્ઠા તાયાજૂથન આઔાય ઔના જેલ છે ?  
જલાફ: W 

15.ળશભિષ્ઠા તાયાજૂથભાાં કુર ઔેટરા તાયા છે ?  
જલાફ: ાાંચ 

16.વપ્તશિ અને ળશભિષ્ઠા તાયાજૂથની ભદદથી ઔમા 
તાયાનુાં સ્થાન જાણી ળઔામ છે ?  જલાફ: ધ્રલુના 
તાયા 

17.ધ્રલુન તાય શાંભેળા ઔઈ કદળાભાાં દેકામ છે ?  
જલાફ: ઉત્તય 

18.યાતે્ર ઔમા તાયાની ભદદથી કદળા જાણી ળઔામ 
છે ?  જલાફ: ધ્રલુ 

19.મખૃ તાયાજૂથ આઔાળભાાં યાતે્ર ઔમા વભમખાા 
દયશભમાન દેકામ છે?  જલાફ: કડવેમ્ફય થી 
પેબ્રઆુયી 

20.મખૃ તાયાજૂથન આઔાય ઔના જેલ છે ?  
જલાફ: મખૃ 

21.મખૃ તાયાજૂથ ફીજા ઔમા નાભે કામ છે ?  
જલાફ: શયણા 

22.મખૃ તાયાજૂથભાાં કુર ઔેટરા તાયા છે ?  
જલાફ: આઠ 

23.શળઔાયી' તયીઔે કાતા તાયાનુાં નાભ જણાલ 
?  જલાફ: વ્માધ 

24.ઔણ ઝબઔૂ-ઝબઔૂ થામ છે ?  જલાફ: તાયા 

25. ઔણ સ્લમાં પ્રઔાશળત છે ?  જલાફ: તાયા 

26. ઔનુાં સ્થાન નક્કી શમ છે ?  જલાફ: તાયા 

27. ઔણ ઝબઔૂ-ઝબઔૂ થતા નથી ?  જલાફ: ગ્રશ 

28. ઔણ ય પ્રઔાશળત છે ?  જલાફ: ગ્રશ 
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29. ઔણ ફીજા તાયાની વેક્ષ જગમા ફદરે છે 
?  જલાફ: ગ્રશ 

30.સમૂગની આવાવ કયક્રભણ ઔયતા કુર ઔેટરા 
ગ્રશ છે ?  જલાફ: આઠ 

31.પ્ટૂને ફીજા ઔમા નાભે કલાભાાં આલે છે 
?  જલાફ: લાભન ગ્રશ 

32.ભાંખ ઔેલા યાંખન ગ્રશ છે ?  જલાફ: રાર 

પ્રઔયણ - 3 દાથગની અલસ્થા 
1.દાથગની ઔેટરી અલસ્થા છે ?  જલાફ: ત્રણ 

2.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથેને શનશ્ર્ચચત આઔાય શમ છે 
?   જલાફ: ગન 

3.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથેને ચક્કવ ઔદ શત ુનથી ?  
જલાફ: લાય ુ

4.ઔઈ અલસ્થાભાાં અણુ ખફૂ જ નજીઔ-નજીઔ 
ખઠલામેરા શમ છે ?  જલાફ: ગન 

5.ઔઈ અલસ્થાભાાં અણુ છૂટાછલામા ખઠલામેરા 
શમ છે ?  જલાફ: લાય ુ

6.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથગ શનશ્ર્ચચત આઔાય ધયાલત 
નથી, યાંત ુ શનશ્ર્ચચત ઔદ ધયાલે છે ?  જલાફ: 
પ્રલાશી 

7.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથગ તાને ભતી ફધી 
જગમાભાાં પેરાઈ જામ છે ?  જલાફ: લાય ુ

8.ઔઇ ણ દાથ ે યઔેરી જગમાને શુાં ઔશ ે છે ?  
જલાફ: ઔદ 

9.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથગ વોથી લધ ુદફનીમ શમ 
છે ?  જલાફ: લાય ુ

10.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથગના અણુ લચ્ચે 
આઔગણ ફ વોથી લધ ુશમ છે ?  જલાફ: ગન 

11.ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથગના અણુ લચ્ચે 
આઔગણ ફ વોથી છ શમ છે ?  જલાફ: લાય ુ

12.ગન દાથેને ખયભી આતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: પ્રલાશી 

13.પ્રલાશી દાથેને ખયભી આતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: લાય ુ

14.પ્રલાશી દાથેભાાંથી ખયભી ળી રેતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: ગન 

15.લાય ુદાથેભાાંથી ખયભી ળી રેતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: પ્રલાશી 

16.ફયપને ખયભી આતા તેનુાં ઔઈ અલસ્થાભાાં 
રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: ાણી 

17.ાણી દાથેને ખયભી આતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: લયા 

18.ાણીભાાંથી ખયભી ળી રેતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?  જલાફ: ફયપ 

19.લયાભાાંથી ખયભી ળી રેતા તેનુાં ઔઈ 
અલસ્થાભાાં રૂાાંતય થામ છે ?   જલાફ: ાણી 

પ્રઔયણ - 4 ઉષ્ભા 
1.ઉષ્ભા એટરે દાથગભાાં યશરેા અણુની કુર... ? 
જલાફ: ખશતળનતત 

2.ખયભી આલાથી ગન, પ્રલાશી અને લાય ુ
અલસ્થાભાાં દાથગભાાં શુાં જલા ભે છે ?  જલાફ: 
પ્રવયણ 
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3.ખયભી ળી રેતા ગન, પ્રલાશી અને લાય ુ
અલસ્થાભાાં દાથગભાાં શુાં જલા ભે છે ?  જલાફ: 
વાંઔચન 

4.ગન દાથગને ખયભ ઔયતા તેના ઔદભાાં ળ 
પેયપાય થામ છે ?  જલાફ: ઔદ લધે છે 

5.પ્રલાશી દાથગને ઠાંડ ાડતાાં તેના ઔદભાાં ળ 
પેયપાય થામ છે ?   જલાફ: ઔદ ગટે છે 

6.લાય ુ દાથગને ઠાંડ ાડતાાં શ ૂાં થામ છે ?   
જલાફ: વાંઔચન થામ છે 

7.ખયભી આતાાં ઔઈ અલસ્થાભાાં દાથગન ુાં પ્રવયણ 
વોથી લધ ુથામ છે ?   જલાફ: લાય ુ

8.શળમાા ઔયતાાં ઉનાાભાાં લીજીના તાયના 
થાાંબરા લચ્ચે તાયન ઝર લધ ુ નભેર ળાથી 
દેકામ છે ?  જલાફ: તાયની રાંફાઈ લધલાથી 

9.દાથગન ૂતાભાન ભાલા ળાન ઉમખ થામ 
છે ?  જલાફ: થભોશભટય 

10.એલ્યશુભશનમભન વબમ ઉષ્ભા-વાંચયણની ઔઈ 
યીતથી ખયભ થામ છે ?  જલાફ: ઉષ્ભાલશન 

11.ધાતુ ઉષ્ભા-વાંચયણની ઔઈ યીતથી ખયભ 
થામ છે?   જલાફ: ઉષ્ભાલશન 

12.રકાંડ, તાાંબ ુ લખેયે ઉષ્ભા-વાંચયણની ઔઈ 
યીતથી ખયભ થામ છે ?   જલાફ: ઉષ્ભાલશન 

13.ઔમ દાથગ ઉષ્ભાલશનની યીતથી ખયભ થામ 
છે ?  જલાફ: રકાંડ 

14.ઔમા દાથોભાાં ઉષ્ભાલશનની યીતથી ઉષ્ભા-
વાંચયણની થામ છે ?  જલાફ: ગન 

15.ઔમા દાથગભાાં ઉષ્ભાલશનની યીતથી ઉષ્ભા-
વાંચયણ વોથી લધ ુથામ છે ?  જલાફ: તાાંબુાં 

16.ઔમ દાથગ ઉષ્ભાના ભાંદલાશઔ નથી ?  જલાફ: 
રકાંડ 

17.ઔમ દાથગ ઉષ્ભાના સલુાશઔ નથી ?  જલાફ: 
પ્રાસ્સ્ટઔ 

18.ફે દાથો એઔફીજાના વાંઔગભાાં શમ ત્માયે 
તેભાાં ઔેલી યીતે ઉષ્ભા વાંચયણ થામ છે ?  જલાફ: 
ઉષ્ભાલશન 

19.અણુના વાંચયણથી ઉષ્ભાનુાં વાંચયણ થામ 
તેને ઔેલા પ્રઔાયનુાં ઉષ્ભા વાંચયણ ઔશ ે છે ?જલાફ: 
ઉષ્ભાનમન 

20.ાય પ્રલાશી શલા છતાાં ઉષ્ભા-વાંચયણની ઔઈ 
યીતથી ખયભ થામ છે ?  જલાફ: ઉષ્ભાલશન 

21.સમૂગ પ્રઔાળના તડઔાભાાં સઔૂલેરા ઔડાાં ઉષ્ભા-
વાંચયણની ઔઈ યીતથી સઔુામ છે ?  જલાફ: 
ઉષ્ભાશલકઔયણ 

22.દાથગને લધ ુવભમ ઠાંડ ઔે ખયભ યાકલા ભાટે 
ઔેલાાં દાથોન ઉમખ થામ છે ?  જલાફ: 
ભાંદલાશઔ દાથો 

23.ઔમા દાથો ઉષ્ભાલશનની યીતથી ખયભ થામ 
છે ?   જલાફ: પ્રલાશી અને લાય ુ

24.તેરીભાાં દૂધ ઔઈ યીતે ખયભ થામ છે ?   
જલાફ: ઉષ્ભાનમન 

25.સમૂગની ખયભી આણા સધુી ઉષ્ભા વાંચયણની 
ઔઈ યીતથી શોંચે છે ?  જલાફ: ઉષ્ભાશલકઔયણ 
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પ્રઔયણ - 5 આણી આવાવના પેયપાય 
 
1.કુદયતભાાં આભેે થતા પેયપાયને ઔેલાાં પેયપાય 
ઔશ ેછે ?   જલાફ: કુદયતી 
2.સમૂગન ુાં ઊખવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
કુદયતી 

3.ચાંદ્રની યજ જુદી-જુદી ઔા દેકાલી એ ઔેલ 
પેયપાય છે ?   જલાફ: કુદયતી 

4.ૠત ુકયલતગન એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
કુદયતી 

5.યાત-કદલવ થલા એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
કુદયતી 

6.ફૂરનુાં કીરવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
કુદયતી 

7.સમૂગગ્રશણ થવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
કુદયતી 

8.લયવાદ ડલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
કુદયતી 

9.ભાનલ દ્વાયા થતા પેયપાયને ઔેલાાં પેયપાય ઔશ ે છે 
?   જલાફ: ભાનલવજજૉત 

10.રાઔડાભાાંથી પશનિચય ફનાલવુાં એ ઔેલ પેયપાય 
છે ?   જલાફ: ભાનલવજજૉત 

11.ભાટીભાાંથી લાવણ ફનાલલા એ ઔેલ પેયપાય છે 
?  જલાફ: ભાનલવજજૉત 

12.નદી ય રુ ફાાંધલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ભાનલવજજૉત 

13.રકાંડને ટીીને દાતયડુાં ફનાલવુાં એ ઔેલ 
પેયપાય છે ?  જલાફ: ભાનલવજજૉત 

14.યટરી ફનાલલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ભાનલવજજૉત 

15.ઔાખની શડી ફનાલલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ભાનલવજજૉત 

16.ભઔાન ચણવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ભાનલવજજૉત 

17.દશીભાાંથી દૂધ ફનવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

18.ગઉં દીને રટ ફનાલલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

19.દૂધની ચા ફનાલલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

20.પટાઔડાનુાં ફૂટવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

21.ઔરવાનુાં વખવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

22.ભીણને ીખાવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ઉલ્ટાલી ળઔામ 

23.ાણી ખયભ ઔયવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઉલ્ટાલી ળઔામ 

24.દાથગનુાં સ્લરૂ ઔે આઔાય ફદરામ તેને ઔેલાાં 
પેયપાય ઔશ ેછે ?  જલાફ: બોશતઔ 

25.રકાંડને ટીીને દાતયડુાં ફનાલવુાં એ ઔેલ 
પેયપાય છે ?  જલાફ: બોશતઔ 
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26.વનાના દાખીના ફનાલલા એ ઔેલ પેયપાય છે 
?   જલાફ: બોશતઔ 

27.ળાઔબાજી વભાયલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: બોશતઔ 

28.ઔાખની શડી ફનાલલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: બોશતઔ 

29.ચઔના ટુઔડા ઔયલાાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: બોશતઔ 

30.પટાઔડાનુાં ફૂટવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?જલાફ: 
ઝડી અને  ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

31.દીલાવીનુાં વખવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઝડી અને  ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

32.લીજી ડલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ઝડી અને ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

33.ેટ્રરનુાં વખવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: ઉલ્ટાલી ન ળઔામ અને ઝડી 

34.વકૃ્ષ ઔે પ્રાણીની વદૃ્ધિ થલી એ ઔેલ પેયપાય છે 
?  જલાફ: ધીભ પેયપાય અને ઉલ્ટાલી ન ળઔામ 

35.રકાંડને ઔાટ રાખલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: ધીભ પેયપાય 

36.ઔેટરાઔ ભાનલવજજૉત ઔે કુદયતી પેયપયથી 
આણને નઔુળાન થામ છે તેને ઔેલાાં પેયપાય ઔશ ેછે 
?  જલાફ: પ્રશતકૂ 

37.વકૃ્ષનુાં ઔાવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
પ્રશતકૂ 

38.ઔાચન પ્માર ફૂટલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: પ્રશતકૂ 

39.રકાંડને ઔાટ રાખલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: પ્રશતકૂ 

40.કયાઔ લાવી થલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: પ્રશતકૂ 

41.જભીનનુાં ધલાણ થવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: પ્રશતકૂ 

42.નદીભાાં યૂ આલવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: પ્રશતકૂ 

43.ઔેટરાઔ ભાનલવજજૉત ઔે કુદયતી પેયપય 
આણને પામદાઔાયઔ છે તેને ઔેલાાં પેયપાય ઔશ ેછે ?   
જલાફ: અનકુૂ 

44.લયવાદ લયવલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
અનકુૂ 

45.ધા રુઝાલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
અનકુૂ 

46.પનુાં ાઔવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
અનકુૂ 

47.વજીલની વદૃ્ધિ થલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: અનકુૂ 

48.ઔડાાંન ુાં સઔૂાવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
અનકુૂ 

49.સમુગન ુાં ઊખવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
અનકુૂ 
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50.યાત-કદલવ થલા એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
અનકુૂ 

51.જે પેયપાય ચતતવ વભમના અંતયે નુયાલશતિત 
થતા શમ તેને ઔેલાાં પેયપાય ઔશ ે છે ?  જલાફ: 
શનમતઔારીન 

52.ગકડમાના રરઔની ખશત એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: શનમતઔારીન 

53.બયતી-ટ એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
શનમતઔારીન 

54.ગકડમાના ઔાાંટાનુાં પયવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: શનમતઔારીન 

55.સમૂગન ુાં કયક્રભણ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
શનમતઔારીન 

56.જે પેયપાય ચતતવ વભમના અંતયે નુયાલશતિત 
થતા નથી તેને ઔેલાાં પેયપાય ઔશ ે છે ?  જલાફ: 
અશનમતઔારીન 

57.રકાંડને ઔાટ રાખલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: અશનમતઔારીન 

58.ફ્નુાં ાઔવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
અશનમતઔારીન 

59.લન ફૂાંઔાલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
અશનમતઔારીન 

60.ધા રુઝાલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
અશનમતઔારીન 

61.ભેગધનષુ્મ થવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   જલાફ: 
અશનમતઔારીન 

62.યફયના દડાને દફાલલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ભાનલવજજૉત 

63.છાબણયુાં કાતય ફનાલવુાં એ ઔેલ પેયપાય છે ?   
જલાફ: કુદયતી 

64.યૂી ફનાલલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ભાનલવજજૉત 

65.ાણીભાાંથી ફયપ થલ એ ઔેલ પેયપાય છે ?  
જલાફ: ઉલ્ટાલી ળઔામ 

66.ભેગખજૉના થલી એ ઔેલ પેયપાય છે ?  જલાફ: 
ઝડી 

67.નક લધલાની ફાફત અલરઔી ળઔાતી નથી. 
તેનુાં ઔાયણ શુાં ?  જલાફ: તે ધીભ પેયપાય છે 

68.ઔમા દાથગને ાણીભાાં નાકતાાં ાણી ખયભ 
થામ છે ?   જલાફ: ઔીચનુ 

પ્રઔયણ – 6 શલા 
1.દાથગના દશન ભાટે શલાભાાંન ઔમ લાય ુજરૂયી 
છે ?   જલાફ: ઑનતવજન 

2.શલાભાાં યશરે ઔમ લાય ુચનૂાના શનતમાગ ાણીને 
દૂશધય ુફનાલે છે ?  જલાફ: ઔાફગન ડમતવાઇડ 

3.શલાભાાં યશરેી ાણીની ફાષ્ના જથ્થાને શુાં ઔશ ે
છે ?  જલાફ: બેજ 

4.ઔાચના પ્મારાભાાં ફયપ મઔૂતાાં પ્મારાની 
ફશાયની વાટી ઝાાંકી ફને છે તેનુાં ઔાયણ શુાં ?  
જલાફ: બેજ 

5.શલા શુાં છે ?  જલાફ: શભશ્રણ 

www.shikshanjagat.in         7FG5ZA DFR” Z)!&                                       Page.10 



 

6.શલાભાાં વોથી લધ ુ પ્રભાણ ઔમા લાયનુ ુાં છે ?   
જલાફ: નાઇટ્રજન 

7.શલાભાાં ઔેટરા પ્રભાણભાાં નાઈટ્રજન લાય ુ યશરે 
છે ?  જલાફ: ૭૮ ટઔા 

8.શલાભાાં ઔેટરા પ્રભાણભાાં ઑનતવજન લાય ુ યશરે 
છે ?   જલાફ: 21 ટઔા 

9.શલાભાાં ઔેટરા પ્રભાણભાાં ઔાફગન ડમતવાઇડ લાય ુ
યશરે છે ?  જલાફ: 0.04 ટઔા 

10.દયેઔ વજીલનુાં જીલન ટઔાલી યાકલા 
શ્વાવચ્છલાવ ભાટે શલાભાાંન ઔમ લાય ુજરૂયી છે ?   
જલાફ: ઑનતવજન 

પ્રઔયણ – 7 ઊજાગ 
1.દાથગની ઔામગ ઔયલાની ક્ષભતાને શુાં ઔશ ે છે ?   
જલાફ: ઊજાગ 

2.લનસ્શત તાન કયાઔ ફનાલલા ઔમા 
ઊજાગસ્ત્રતન ઉમખ ઔયે છે ?   જલાફ: સમૂગ 

3.પ્રાણી ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?   જલાફ: 
કયાઔ 

4.સ્કટૂય ઔે ભટયખાડી ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?  
જલાફ: ેટ્રર 

5.ગકડમા ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?  જલાફ: વેર 

6.પાનવ ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?   જલાફ: 
ઔેયવીન 

7.લનચક્કી ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?  જલાફ: 
લન 

8.જચક્કી ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?   જલાફ: 
ાણી 

9.ભાંકદય ય પયઔતી ધજા પયઔલા ભાટે ઊજાગ 
ળેભાાંથી ભેલે છે ?  જલાફ: લન 

10.ભનષુ્મ ઊજાગ ળેભાાંથી ભેલે છે ?  જલાફ: 
કયાઔ 

11.ઊજાગન મખુ્મ સ્ત્રત ઔમ છે ?   જલાફ: સમૂગ 

12.વોથી અખત્મન, અખટૂ અને મખુ્મ સ્ત્રત ઔમ 
છે ?  જલાફ: સમૂગ 

13.સમૂગ-ઊજાગની ભદદથી ાણી ખયભ ઔયલા ઔમા 
વાધનન ઉમખ થામ છે ?  જલાફ: વરય 
લૉટય શીટય 

14.સમૂગ-ઊજાગની ભદદથી કયાઔ યાાંધલા ઔયલા ઔમા 
વાધનન ઉમખ થામ છે ?   જલાફ: વરય 
કઔૂય 

15.સમૂગ-ઊજાગની ભદદથી કલૂાભાાંથી ાણી ઔાઢલા 
ઔમા વાધનન ઉમખ થામ છે ?  જલાફ: વરય 
લૉટય ાં 

16.સમૂગ-ઊજાગની ભદદથી લીજી ભેલલા ળેન 
ઉમખ થામ છે ?  જલાફ: વરય વેર 

17.વોય-ઊજાગનુાં શલદ્યતુ-ઊજાગભાાં રૂાાંતય ઔયલા ભાટે 
ઔમા વાધનન ઉમખ થામ છે ?  જલાફ: વરય 
વેર 

18.બીના ઔડાાં સઔૂલલા ઔઈ ઊજાગન ઉમખ 
થામ છે ?   જલાફ: સમૂગ 

19.અલઔાળભાાં છડામેરા ઉગ્રશ ળેભાાંથી ઊજાગ ભેલે 
છે ?  જલાફ: વરય ફેટયી 
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20.ભીઠુાં ફનાલના અખયીમા ઔઈ ઊજાગન ઉમખ 
ઔયે છે ?  જલાફ: સમૂગ 

પ્રઔયણ – 8 માગલયણની જાલણી 
1.માગલયણને અવય ઔયતુાં જૈશલઔ કયફ ઔયુાં છે ?  
જલાફ: લનસ્શત 

2.માગલયણને અવય ઔયતુાં અજૈશલઔ કયફ ઔયુાં છે ?  
જલાફ: ાણી 

3.શલા, ાણી ઔે જભીનભાાં થતા અશનચ્્નીમ પેયપાયને 
શુાં જઔે છે ?  જલાફ: પ્રદૂણ 

4.શલાને શિુ ઔયત ુાં કુદયતી કયફ ઔયુાં છે ?  જલાફ: 
સમૂગ 

5.શલાના પ્રદૂણ ભાટે જલાફદાય ફાફત ઔઈ છે ?  
જલાફ: લાશનના ધભુાડા 

6.શલાનુાં પ્રદૂણ અટઔાલલા શુાં ઔયવુાં જઈએ ?  
જલાફ: લધ ુવકૃ્ષ લાલલા જઇએ 

7.શ્વવનતાંત્રના યખ થાલા ભાટે મખુ્મ ઔાયણ શુાં ?  
જલાફ: અશિુ શલા 

8.લાશનભાાંથી ઔે ઉદ્યખભાાંથી નીઔતા ધભુાડા ળેને 
દૂશત ઔયે છે ?  જલાફ: શલા 

9.શલાભાાં ઑનતવજન અને ઔાફગન ડામઔવાઈનુાં પ્રભાણ 
જાલલા ઔય ુ કયફ ભદદરૂ થામ છે ?  જલાફ: 
લનસ્શત 

10.ઔાયકાનાનુાં ઔે ઉદ્યખનુાં દૂશત ાણી ળેને દૂશત ઔયે 
છે ?  જલાફ: ાણી 

11.ઝાડા, ભયડ ઔે ઔભ જેલા યખ ભાટે જલાફદાય 
કયફ ઔયુાં છે ?   જલાફ: અશિુ ાણી 

12.માગલયણનુાં ઔય ુ કયફ આણને આશ્રમસ્થાન 
રુૂાં  ાડ ેછે ?   જલાફ: જભીન 

13.આણા ભાટે જરૂયી ેટ્રબરમભ, ઔરવ, કનીજ 
લખેયે ળાભાાંથી ભે છે ?  જલાફ: જભીન 

14.જભીન ભાટે પામદાઔાયઔ લસ્ત ુ ઔઈ છે ?  જલાફ: 
વેસ્્દ્રમ કાતય 

15.જભીન ભાટે પામદાઔાયઔ વજીલ ઔય ુછે ?   જલાફ: 
અશવયુાં 

16.જભીન ભાટે નઔુવાનઔાયઔ લસ્ત ુઔઈ છે ?  જલાફ: 
પ્રાસ્સ્ટઔ 

17.જભીનને વોથી લધ ુપ્રદૂશત ઔણ ઔયે છે ?  જલાફ: 
પ્રાસ્સ્ટઔ 

18.આણને ઔાભ ઔયલા ભાટેની ઊજાગ ળેભાાંથી ભે છે ?   
જલાફ: કયાઔ 

19.લનસ્શત ઔઈ કક્રમા દ્વાયા તાન કયાઔ ફનાલે છે 
?   જલાફ: પ્રઔાળવાંશ્રેણ 

20.લનસ્શત પ્રઔાળવાંશ્રેણની કક્રમાભાાં ઔમા લાયનુ 
ઉમખ ઔયે છે ?   જલાફ: ઔાફગન ડામઔવાઈડ 

21.સમૂગ-ઊજાગન વીધ ઉમખ ઔયી તાન કયાઔ 
જાતે ઔમ વજીલ ફનાલે છે ?  જલાફ: લનસ્શત 

22.જચય પ્રાણી ભાટે લવલાટનુાં ભાધ્મભ ઔય ુછે ?   
જલાફ: ાણી 

23.શલા, ાણી અને જભીન ત્રણેમભાાં પ્રદૂણ પેરાલત ુ
ગટઔ ઔય ુછે ?  જલાફ: યાવામબણઔ જ ાંતનુાળઔ 

24.પ્રદૂણના મખુ્મ ઔેટરા પ્રઔાય છે ?  જલાફ: 
ત્રણ 

25.ઔઈ તાયીકે શલશ્વ માગલયણ કદલવ ઉજલલાભાાં 
આલે છે ?  જલાફ: 5ભી જૂન 

26.ઔઈ તાયીકે શલશ્વ લન કદલવ ઉજલલાભાાં આલે 
છે ?   જલાફ: 21ભી ભાચગ 
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1 અબમ દીલ શમ્રી ડેલી 1816 ઈંગરેંડ 

2 અલ્ટ્રાલામરેટ કઔયણ રી્વેન 1896 નેધયરેંડ 

3 અણબુઠ્ઠી એનકયઔ પભી 1942 અભેકયઔા 

4 આઈવટન શવિાાંત એપ.વડી 1952 ઇંગરે્ડ 

5 આલ્પા અને ફીટા કઔયણ અનેસ્ટ રૂથયપડગ 1899 ્યઝુીરે્ડ 

6 ચશ્ભાાં ફે્જાભીન રે્ઔરીન 1780 ઈંગરેંડ 

7 એ્ટીવેસ્પ્ટઔ રડગ બરસ્ટય 1885 ઈંગરેંડ 

8 એનસ્યીન પેબરતવ શપભેન 1897 જભગની 

9 એયપ્રેન યાઈટ બ્રધવગ 1903 અભેકયઔા 

10 નતવજન જે.ફી.પ્રીસ્ટરે 1774 ઈંગરેંડ 

11 થભોભીટય ખેરેબરમ 1593 ઇટરી 

12 ઔરયપભગ જેમ્વ શવમ્વન 1847 ઈંગરેંડ 

13 ઔાફોયેટય ખટીરફ ડેભરય 1876 જભગની 

14 નતલનાઈન ેલ્રેટીચય અને 
ઔાલે્તઉ 

1818 રાાંવ 

15 ઔેસ્ઔગ્રાપ જખદીળચાંદ્ર ફઝ 1926 બાયત 

16 ઔરેયા અને ક્ષમની યવી યફટગ  ઔઔ 1877 જભગની 

17 ઔાાંડા ગકડમા બબ્રગયએુટ 1791 રાાંવ 

18 કૃશત્રભ યેકડ એતટીલીટી આમયીન ક્યયુી 1934 રાાંવ 

19 ખામયસ્ઔ બરન પઔલ્ટ 1911 રાાંવ 
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20 ગ્રશભાંડની ખશતના શનમભ ઔેપ્રય 1609 જભગની 

21 ગ્રાભપન થભવ આલ્લા એકડવન 1878 અભેકયઔા 

22 ગરુુત્લાઔગણન શનમભ આઈઝેઔ ્યટુન 1687 ઈંગરેંડ 

23 ખેલ્લેનશભટય એસ્્દ્રભેય એમ્ીમય 1834 રાાંવ 

24 ચરબચત્ર વાંળધન થભવ આલ્લા એડીવન 1893 અભેકયઔા 

25 એતવ-યે-ભશળન ય્ટજન 1895 જભગની 

26 એટભ ફમ્ફ ટશન 1920 અભેકયઔા 

27 જેટ એ્જીન રે્ઔ લાઈટર 1937 ઇંગરે્ડ 

28 ટાઈયાઈટય કક્રસ્ટપય ળલ્વ 1897 અભેકયઔા 

29 શલા બયેુાં ટામય જ્શન ડનર 1888 સ્ઔટરૅ્ડ 

30 ટ્રા્ઝીસ્ટય જન ફડીન, શલબરમભ 
ળઔરી, લલ્ટય બે્રટેન 

1948 અભેકયઔા 

31 ટેયેઔડગય લલ્દેભેય રુવેન 1898 ડે્ભાઔગ 

32 ટે્રતટય જન રરીઔ 1892 અભેકયઔા 

33 ટેયીરીન જે.શલ્પીલ્ડ, એચ.કડઔળન 1941 ઇંગરે્ડ 

34 ટેરીપન એરેઔઝા્ડય ગે્રશાભ ફેર 1876 અભેકયઔા 

35 ટેબરગ્રાપ ઔડ વેમ્યઅુર ભવગ 19837 અભેકયઔા 

36 ટેંઔ અનેસ્ટ નસ્લનટન 1914 ઇંગરે્ડ 

37 ટેબરશલઝન જે.એર.ફામડગ 1925 ઇંગરે્ડ 

38 ટયીડ યફટગ  લાઈટ શટે 1866 ઇંગરે્ડ 

39 ડામનેભ ટ્રા્વપભગય, શલદ્યતુ 
ભટય 

ભાઈઔર પેયાડે 1831 ઇંગરે્ડ 
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40 ડાઈનેભાઈટ આલ્રેડ નફર 1867 નસ્લડન 

41 ડીઝર એ્જીન રુડલ્પ કડઝર 1895 જભગની 

42 તયતા દાથોન શનમભ આકઔિભીડીઝ 1815 શવશવરી 

43 નાઈરન લેરેવ ઔેયથવગ 1937 અભેકયઔા 

44 ્યટુ્રન જેમ્વ ચેડૌ શલઔ 1932 ઇંગરે્ડ 

45 ાણીનુાં થૃ્થઔયણ ઔેલે્ડીવ 1781 ઇંગરે્ડ 

46 ાલયભૂ એડભાંડ ઔાટગયાઈટ 1785 ઇંગરે્ડ 

47 ીયીમડીઔ ટેફર ભે્ડેરીપ 1869 યશળમા 

48 શપ્ર્ટીંખ પે્રવ ગટુનફખગ 1455 જભગની 

49 ેશનશવબરન એરેઔઝા્ડય ફ્રેશભિંખ 
અને ફ્રયી 

1928 ઇંગરે્ડ 

50 ેયેશ્યટુ એ.જે.ખાનગયીન 1797 રાાંવ 

51 થૃ્લી સમૂગની આવાવ પયે છે ઔયશનઔવ 1543 રે્ડ 

52 પટગ્રાપી ડફલ્ય.ુએચ.એપ.ટેબ્રટ 1835 ઇંગરે્ડ 

53 પનગ્રાપ થભવ આલ્લા એડીવન 1877 અભેકયઔા 

54 પટગ્રાપી(ઔરય) રીભેન 1857 અભેકયઔા 

55 પાઉ્ટન ેન ઇૂવ લટયભેન 1884 અભેકયઔા 

56 ફનૂ ભ્ટ ખલ્પીમય બાઈ 1783 રાાંવ 

57 ફી.વી.જી.ની યવી ઔારભેટ, ગયયુીન 1920 રાાંવ 

58 ફેતટેકયમા લાન લ્ય ુલેણ શઔ 1676 નેધયરેંડ 

59 ફેઔેરાઈટ બર ફેઔરેનડ 1907 ફેલ્જીમભ 

60 ફર ઈ્ટ ેન રેઝર ફીય 1938 શાંખેયી 
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1. રઔબાયતી, વણવયા, જી,બાલનખય 
2. નતૂન ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, ખઢડા, જી. ફટાદ 
3. જે.ી.કુભાયકા ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, ખઢડા, જી, ફટાદ 
4. વાફય ગ્રાભ શલદ્યાીઠ,, વનાવણ, તા.પ્રાાંશતજ, જી.વાફયઔાાંઠા 
5. રઔશનઔેતન ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, યતનયુ, જી,ફનાવઔાાંઠા 
6. ફનાવ ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, અભીયખઢ, જી.ફનાવઔાાંઠા 
7. નતૂન બયતી ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, ભડાણા ખઢ, જી, ફનાવઔાાંઠા 
8. વગન ભકશરા ગ્રાભ શલદ્યાીઠ,, બચત્રાવણી, જી.ફનાવઔાાંઠા 
9. વયસ્લતી શલદ્યાીઠ, વભડા, ગણુલાડા -384 130 
10. ભાંખ બાયતી, ખરખાભડી, જી.લડદયા 
11. વભાજવેલા ભશાશલદ્યારમ, લેડછી, જી.સયુત 
12. ઈ.ક.ચાલડાગ્રાભ શલદ્યાીઠ, કુશાનલાડી, જી.કેડા 
13. શ્રી ીઠેશ્વય કૃશગ્રાભ શલદ્યાીઠ, ીઠાઈ જી, કેડા 
14. યાંખબાયતી શલદ્યાીઠ, લાવણા ભાયખીમા, જી.કેડા 
15. ગ્રાભવેલા ભાંકદય ભકશરા શલદ્યાીઠ, નાયદીયુ, જી.ખાાંધીનખય 
16. ીલ્વ લેલ્પેય વવામટી, કુશભમાણી આશ્રભ, કુશભમાણી – 360 440 
17. લનવેલા ભશાશલદ્યારમ, ફીરડુી, જી.લરવાડ 
18. ફા.ભ.ળાશ ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, ઝીબરઆ, જી. ભશવેાણા 
19. બાયત વયસ્લતી ભાંકદય વાંવદ, ગ્રાભ શલદ્યાીઠ ભશાશલદ્યારમ, ળાયદાગ્રાભ, 

જી.જુનાખઢ 
20. આનાંદ ગ્રાભ બયતી શલદ્યાીઠ, કશરર 
21. અભયબાયતી ભકશરા ગ્રાભ શલદ્યાીઠ, ભટી ાલઠી, જી.અભદાલાદ 
22. ગ્રાભવેલા ભશાશલદ્યારમ, અભયાયુ – 382 721 
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એય યેશવિંખ જલાશયરાર ચેરે્જ ટ્રપી, કઔિંગવ ઔ, સ્નેડય ઔ લખેયે 

એથરેકટતવ ચાયભીનાય ટ્રપી, પેડયેળન ઔ લખેયે 

ફેડશભિંટન અગ્રલાર ઔ, અમતૃ કદલાન ઔ, એશળમા ઔ, સ્ટે્રબરમા ઔ, ચાંિા 
ઔ, યયુશમન ઔ, શયીરેરા ઔ, ઇબ્રાકશભ યશીભાાંતલ્રાશ ચેરે્જય ઔ, 

ઔનીઔા ઔ, નાયાંખ ઔ, એવઆય રૂઇમા ઔ, વકપમા ઔ, ઔીતીઅઔય ઔ, 

થભવ ઔ, ટૂાં કુાં અબ્દુરયશભાાં ઔ, ઉફેય ઔ, લલ્ડગ ઔ, મનેતવ ઔ 
લખેયે 

ફાસ્ઔેટફૉર ફવરત ઝા ટ્રપી, ફી.વી.ગપુ્તા ટ્રપી, પેડયેળન ઔ, એવ.એભ. અજુ ગન 
ટ્રપી, ટડ ભેભકયમર ટ્રપી, શલબરમભ જ્વ ઔ, ફેંખરય બ્ઝૂ ચેરે્જ 
ઔ, નશરુે ઔ, પેડયેળન ઔ લખેયે 

બફબરમડૌગવ આથગય લઔય ટ્રપી, થભવ ઔ લખેયે 

ફનતવિંખ અસ્પ્મી અડ્જકશમા ટ્રપી, પેડયેળન ઔ, લૅર ફેઔય ટ્રપી લખેયે 

બબ્રજ ફસ્રત ઝા ટ્રપી, શલ્ઔય ટ્રપી, રૂઇમા ખલ્ડ ઔ, શવિંગાશનમા ટ્રપી, લખેયે 

ચેવ નામડુ ટ્રપી, કૈતાન ટ્રપી, બરમ્ઔા ટ્રપી, બરન અયેઔ શવટી ટ્રપી, શલશ્વ ઔ, 

લખેયે 

કક્રઔેટ એ્થની ડી 'શભર ટ્રપી, એશળઝ, એશળમા ઔ, ફે્વન અને શજેીવ ઔ, 

ફવ ટ્રપી, ચેનમ્મ્વ ટ્રપી, ચાયભીનાય ચેરે્જય ઔ, વી નામડુ ટ્રપી, 
કુચ - બફશાય ટ્રપીની દેલધય ટ્રપી, દુરી ટ્રપી, ખાલસ્ઔય - ફડગય ટ્રપી, 
જીડી બફયરા ટ્રપી, જીરેટ ઔ, ગરુાભ અશભદ ટ્રપી, શકુભત યામ ટ્રપી, 
આઈવીવી લલ્ડગ ઔ, ઇયાની ટ્રપી, ઈ્ટયપેવ ઔ, જલાશયરાર નેશરુ ઔ, 

રમ્ફડગ  લલ્ડગ ચેરે્જ ઔ, એભવી દલેલ્રવ ચેરે્જ ઔ, ભચગ્ટ ઔ, 

ભઈન-ઉદ-દલરા ઔ, નેટ લેસ્ટ ટ્રપી, પ્રડુેન્ળમર ઔ (શલશ્વ ઔ), યાની 
ઝાાંવી ટ્રપી, યણજી ટ્રપી, યકશ્ટન ફાયીમા ટ્રપી, યથમ્્વ ઔ, વશાયા 
ઔ, ળાયજાશ ઔ, ળીળ ભશરે ટ્રપી, ળેકપલ્ડ શળલ્ડ, શવિંખય ઔ, વય રા્ઔ 
લયેર ટ્રપી, ટેતવાઔ ઔ, ટાઇટન ઔ, શલજમ શઝાયે ટ્રપી શલજમ ભચગ્ટ 
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ટ્રપી, શલઝ્ઝી ટ્રપી, શલઝડન ટ્રપીની શલલ્વ ટ્રપી, લલ્ડગ શવયીઝ ઔ. 
ફૂટફૉર ફેખભ શઝયતભશરે ઔ, બફલ્ટ ઔ, ફડોરઈ ટ્રપી, ઔરાંફ ઔ, 

ઔ્પેડયેળન ઔ, ડીવીએભ ટ્રપી, દુયાાંડ ઔ, યલવગ ઔ, લેૂ યામ ટ્રપી 
(નેળનર ચેમ્ીમનળી), કપપા શલશ્વ ઔ, જુલ્વ કયભેટ ટ્રપી, ઔબરિંખ ઔ, 

વાંત ટ્રપી (નેળનર ચેમ્ીમનળી ), આઇએપએ ળીલ્ડ, ઔાતયવુાં ઔ, 

સબુ્રત મકુજી ઔ, વય આશતુ મકુજી ટ્રપી, ટડ ભેભકયમર ટ્રપી, 
શલટ્ટર ટ્રપી, લખેયે 

ખલ્પ ખસ્ટા ભાસ્ટય, ઔેનેડા ઔ, આઇઝનશલય ટ્રપી, મશુથમાશ ખલ્ડ ઔ, 

નમયુા ટ્રપી, યાષ્ટ્રશત ટ્રપી, લેલ્વ ઔ યાજકુભાય, યામડય ઔ, વલ્શઈેભ 
ઔ, ટબરન ટ્રપી, લઔય ઔ, લલ્ડગ ઔ લખેયે 

શઔી આખા કાન ઔ, ફેખભની યસરુ ટ્રપી (ભકશરા), ભશાયાજા યણજજત શવિંગ 
ખલ્ડ ઔ, રેડી યતન ટાટા ટ્રપી (ભકશરા), ગરુુનાનઔ ચેનમ્મનશળ 
(ભકશરા), ધ્માનચાંદ ટ્રપી, નેશરૂ ટ્રકપ, શવિંશધમા ખલ્ડ ઔ, મરુુગપુ્ા ખલ્ડ 
ઔ, લેબરિંગટન ઔ લખેયે 

ગડા ની દડ ફેયેવપડગ ઔ, બ્ ુયેફેંડ ઔ, ડફી, ગ્રા્ડ નેળનર ઔ લખેયે 

રન ટેશનવ અંબે્ર વરેય ઔ, ટી એ્ડ ટી ઔ, ચેનમ્મ્વ ઔ, એટીી પ્રમકુ ઔ, 

ડેશલવ ઔ, ડૉ યાજે્દ્ર પ્રવાદ ઔ, એજફેસ્ટન ઔ, એલટગ  ઔના, પેડયેળન 
ઔ, ગપાય ઔ ગ્રા્ડ શપ્રતવ ગ્રા્ડ સ્રેભ ઔ, નેળ્વ ઔ, લટવન લટય 
ટ્રપી , શલગટ્ભેન ઔ, શલમ્ફલ્ડન ટ્રપી, શલશ્વ ઔ, લલ્ડગ ટીભ ઔ 

ર એઝયા ઔ, ખલ્ડ ઔ, કઔિંગવ ઔ, શપ્રથી ઔ, સ્નેડય ઔ લખેયે 

યગફી ફૂટફૉર બ્રેડીસ્રએ ઔ, ઔરઔત્તા ઔ, લેફ એબરવ ટ્રપી, લખેયે 

શકૂટિંખ નથગ લેલ્વ ઔ, લેલ્ળ ગ્રા્ડ શતવ લખેયે 

ટેફર ટેશનવ ફનાગ ફેલ્રઔ ઔ (રુુ), ઔયફીબરમન ઔ (સ્ત્રી), જમ રક્ષ્ભી ઔ 
(સ્ત્રી), યાજકુભાયી ચેરે્જ ઔ (ભકશરા જુશનમય), યાભાનજુ ટ્રપી 
(રુુ જુશનમય), ત્રાલણઔય ઔ (સ્ત્રી), Swathling ઔ (રુુ), 
લખેયે 

લૉરીફૉર ળતાબ્દી ઔ, પેડયેળન ઔ, ઈસ્્દયા પ્રધાને ટ્રપી, શળલનથી ખલ્ડ ઔ, 

લખેયે 
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યનુાઇટેડ નેળ્વ (યએુન) 
સ્થાના: 24 તટફય 1945 આંતયયાષ્ટ્રીમ વશઔાયને પ્રત્વાશન આલા ભાટે. 
ભથઔ: ્ય ૂમઔગ , 
શડે: એ્ટશન ગટેુયેવ 
તાજેતયનુાં વભ્મ: દબક્ષણ સદુાન 
Total- 193 વભ્મ અને 2 બ્ઝલગય સ્ટેટ્વ (શરી વી, અને સે્ટેટ પ રસે્ટાઇન) 
 
શલશ્વ લેાય વાંખઠન (લલ્ડગ ટે્રડ ખેનાઇઝેળન.) 
તાજેતયનુાં વભ્મ: ઔઝાકઔસ્તાન 
સ્થાના: 1 જા્યઆુયી 1995  
કુર - 164 વભ્મ. 
ભથઔ: જજનીલા, નસ્લટ્ઝરૅ્ ડ, 
શડે - યફટો એઝેલેડ 
 
શલશ્વ ફે્ઔ 
ભથઔ: લૉશળ્ગટન ડીવી (યનુાઈટેડ સ્ટેટ્વ) 
શડે: જજભ મોંખ કઔભ 
તાજેતયના વભ્મ - નાઉરૂ (2016), દબક્ષણ સદુાન (2013) 
કુર - 189 વભ્મ  
 
આઇએભએપ - ઇ્ટયનેળનર ભનેટયી પાંડ 
ભથઔ - લશળિંગટન ડીવી. 
સ્થાના: 27 કડવેમ્ફય 1945  
શડે: કક્રસ્ટીન રખયડ ે
તાજેતયના વભ્મ: નાઉરૂ (2016), દબક્ષણ સદુાન (2012) 
કુર - 189 વભ્મ  
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ICJ – ઇ્ટયનેળનર ઔટગ  પ જસ્સ્ટવ 
સ્થાના: 1945 
ભથઔ: શખે, નેધયરે્ ડ 
વભ્મ: 193 યએુન વભ્મ 
  
IAEA – ઇ્ટયનેળનરએટશભઔ એનેજી એજ્વી 
સ્થાના: 29 જુરાઈ, 1957 
ભથઔ: શલમેના, સ્સ્ટ્રમા 
વભ્મ: 168 વભ્મ 
 
યયુશમન યશુનમન(EU) 
તાજેતયની વભ્મ: ક્રએશળમા 
સ્થાના: 01 નલેમ્ફય 1993  
કુર- 28 વભ્મ દેળ 
ભથઔ - બ્રવેલ્વ, ફેલ્લ્જમભ 
 
યયુઝન 
વભ્મ: 19 ઇય ુયાજ્મભાાંથી. 
તાજેતયનુાં વભ્મ: રાતશલમા યયુ ગ્રશણ ઔયલા 19 મ ુવભ્મ યાજ્મ ફનળે. 
1 જા્યઆુયી 1999 ના યજ. 
રીથનુીમા 1 જા્યઆુયી 2015 ના યજ યયુ દત્તઔ રેલા ભાટે ભાંજૂય ઔયલાભાાં આલી છે. 
 
આશવમાન - એવશવમેળન પ વાઉથઇસ્ટ એશળમન નેળ્વ (ASEAN) 
ભથઔ: જઔાતાગ, ઇ્ડનેશળમા 
વભ્મ -   10 વભ્મ 

                ૨ બ્ઝલગ સ્ટેટ્વ 
        (બાયત આશવમાન વભ્મ નથી)  

 
www.shikshanjagat.in         7FG5ZA DFR” Z)!&                                       Page.20 



 

 

                            ખકશર સયુશવિંશજી તખ્તશવિંશજી, ‘ઔરાી’ (૨૬ભી જા્યઆુયી ૧૮૭૪, જૂન 
૯ ૧૯૦૦) ન જ્ભ રાઠી (જજ. અભયેરી)ના યાજકુટુાંફભાાં થમ શત. ૧૮૮૨ થી ૧૮૯૦ સધુી યાજઔટની 
યાજકુભાય ઔૉરેજભાાં પ્રાથશભઔ શળક્ષણ, જે આંકની તઔરીપ, યાજ્ઔીમ કટટ ને ઔોટુાં બફઔ ઔરળને ઔાયણે એ 
લકતના અંગે્રજી ાાંચભા ધયણ આખ અટક્યુાં. દયશભમાન ૧૮૮૯ ભાાં યશા (ઔચ્છ)નાાં યાજફા (યભા) તથા 
ઔટડા વાાંખાણીનાાં આનાંદીફા વાથે રગન થમા. શતા અને ભટાબાઈના અલવાનથી વખીય લમે જ 
ખાદીલાયવ ઠયેરા એભને ૧૮૯૫ ભાાં રાઠી વાંસ્થાનનુાં યાજદ વોંાયુાં. યભા વાથે આલેરી કલાવ જાશતની 
દાવી ભોંગી (છીથી ળબના) ય ઢેરી લત્વરતા, અને એને ઔેલલા જતાાં વધામેરી શનઔટતાને ઔાયણે 
ખાઢ પ્રીશતભાાં કયણભી અને એભના આંતયફાહ્ય જીલનભાાં કબાટ ભચી ખમ. ગણા 
વાાંવાકયઔ, ભાનશવઔ, લૈચાકયઔ વાંગોને અંતે એભણે ૧૮૯૮ભાાં ળબના વાથે રગન ઔયુું. ઋજુ અને વાંલેદનળીર 
પ્રકૃશતના આ ઔશલ પ્રાપ્ત યાજધભગ ફજાલલા છતાાં યાજવત્તા અને યાજઔામગભાાં તાની જાતને ખઠલી ન ળક્યા. 
છેલટે ખાદીત્માખન દ્રઢ શનધાગય ઔયી ચઔેૂરા ઔરાીનુાં છપ્શનમા દુઔા લકતે રાઠીભાાં અલવાન થયુાં. 

                         ગણુાં છાં ઓચાકયઔ શળક્ષણ ાભેરા ઔરાીએ અંખત શળક્ષઔ યઔી અંગે્રજી-વાંસ્કૃત 
વાકશત્મનુાં શળક્ષણ ભેવ્યુાં, પાયવી-ઉદૂગન ણ અભ્માવ ઔમો અને લાચન-અધ્મનની રુબચ ઔેલી. ગજુયાતી 
તથા ઈતય બાાના વાકશત્મગ્રાંથના લાચને તેભ જ 
લાજસયૂલાા, ભબણરાર, ઔા્ત, ખલધગનયાભ, ્શાનારાર, વાંબચત લખેયેના વાંઔે એભની વાકશજત્મઔ દ્રસ્ષ્ટ 
અને વજ્જતા ઔેલલાભાાં મખદાન ઔયુું શત ુાં. 

અભ્માવ: 
         ૧૮૮૨-૧૮૯૦ યાજકુભાય ઔરેજ, યાજઔટભાાં અંગે્રજી ાાંચ ધયણ સધુી 
         અંખત શળક્ષઔ ાવે વાંસ્કૃત, ઉદૂગ , પાયવી વાકશત્મન અભ્માવ 

કુટુાંફ- ત્ની 
         યભાફા ઉપે યાજફા - રૂશા, ઔચ્છનાાં કુાંલયી (૧૮૮૯ - ૧૫ લગની લમે); એભનાાંથી ૮ લગ ભટા 
         આનાંદીફા ઉપે ઔેવયફા - ઔટડા, વોયાષ્ટ્રનાાં કુાંલયી (૧૮૮૯ - ૧૫ લગની લમે); એભનાાંથી ૨ લગ ભટા 
         ળબના - યભાફા વાથે શમયથી ૭-૮ લગની ઉંભયે આલેર ભોંગી નાભની દાવી (૧૮૯૮); એભનાાંથી 
૭-૮ લગ નાના 

પ્રદાન :  
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         પ્રજાત્વર યાજલી 
         ખદુલપાઇલાા ઊશભિઔશલ જેણે ગજુયાતી ઔરા વાકશત્મને વમધૃ્ધ ઔયુું. 
         પ્રલાવ રેકન 

જીલન ઝયભય: 
         ૨૧ લગની લમે યાજ્માબબેઔ ( ૨૧ભી જા્યઆુયી ૧૮૯૫) 
         નાનણથી જ રાખણીપ્રધાન, વાકશત્મ અને કુદયતી વૌંદમગન ગણ ળક અને આદળગ યાજલી 
ફનલાની ઇચ્છા 
         ભાતા પ્રત્મે ખફૂ જ પે્રભ યાકતા અને ભાતાના મતૃ્ય ુફાદ યભાફા પ્રત્મે ણ તેલ જ પે્રભ યાકતા 
         આનાંદીફા પ્રત્મે ઔદી પે્રભ યાકી ળક્યા નશીં યાંત ુશત તયીઔેની ફધી પયજ અદા ઔયી 
         યાજ્મની કટટભાાં યભાફા વાથે ઉબા થમેરા ભતબેદ દયમ્માન દાવી ભોંધી (ાછથી ળબના)ની 
વાકશત્મ તથા તેભની યચના પ્રત્મેની રૂચી જતાાં તેભ જ તેના બદુ્ધિચાતમુગ, સુાંદયતા અને બણ જતાાં 
૨૦ લગની ઉંભયે એની વાથે પે્રભ થમ 
         ળબના વાથેના પ્રણમને ઔાયણે યાજકટટ અને ખાદીત્માખન શલચાય 

         લકયષ્ઠ વાકશત્મઔાયની વાથે શભત્રતા 
         સ્લીડનફખગના શલચાયની ઊંડી અવય 

         ૧૬ થી ૨૬ લગની ઉંભયનાાં ૧૦ લગના ખાાભાાં જ ૫૦૦થી લધ ુશલશલધ સુ્તઔન અભ્માવ ઔયેર 
અને ૨૫૦ થી ઉય ગજુયાતી વાકશત્મના ગયેણા જેલી યચના ઔયેરી. (ઔાવ્મવજૉન ૧૮૯૨થી ળરૂ થમેર) 
         ભશત્તભ ઔાવ્મ, પ્રણમતભ અને પ્રણમભાંથન જેલા; ગણાાં ઔાવ્મ દ્ધદ્વઅથી અને યભાત્ભાને વાંફધીને 
ણ રકેરા; ઔાવ્મભાાં શલમનુાં લૈશલધ્મ અને હૃદમના બાલ યશરેા છે; ત્ર-વાકશત્મભાાં ણ ગણુાં બચિંતન 
વમધૃ્ધ ઔયુું છે; 
         શભત્ર અને વાંફાંધીને રકેરા તેભના ત્ર ણ તેભની ભાનલતાને ભગભગાલે છે. 
         ૨૬ લગની યલુાન ઉંભયે મતૃ્ય.ુ (જેના શલે એભ ઔશલેામ છે ઔે યભાફાએ યનુતતથી ઝેય ાયુાં શત ુાં) 

વજૉન : 
                                ૧૮૯૨ થી ૧૯૦૦ સધુીની એભની વલગ ઔાવ્મયચનાને વભાલતા 
વાંગ્રશ ‘ઔરાીન ઔેઔાયલ’નુાં  ઔા્તને શાથે ૧૯૦૩ભાાં ભયણત્તય પ્રઔાળન થયુાં. જખન્નાથ શત્રાઠી ‘વાખય’ ની 
વાંલશધિત વકટપ્ણ આવશૃત્ત (૧૯૩૧) છી ણ આ બશૃતૌ વાંગ્રશની આવશૃત્ત થલા ાભી છે તેભજ એભાાંથી 
વાંદ ઔયેરા ઔાવ્મનાાં અનેઔ વાંાદન ણ થમાાં છે. લડગઝલથગ, ળેરી, ઔીટ્વ લખેયેની યભાસ્્ટઔ ઔશલતા-
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યાંયાથી પ્રબાશલત ઔરાીએ એ ઔશલનાાં ઔેટરાાંઔ ઔાવ્મનાાં બાલલાશી રૂાાંતય ને અનલુાદ ણ ઔમાગ છે. 
નયશવિંશયાલ, ફારાળાંઔય, ભબણરાર અને ઔા્તની ઔશલતાની છામા છે છતાાં ઔરાીનુાં વજૉન એભના અનબુલ 
યણઔ રઈને આલે છે અને એભનાાં ગણાાં ફધાાં ઔાવ્મ ત એભના જીલનવાંલેદન અને વાંગગભાાંથી નીજેરાાં છે. 
ઔરાીન જીલનવાંગગ ાયાઔાષ્ઠાએ શત ત્માયે ૧૮૯૭-૯૮ભાાં વોથી લધાયે પ્રભાણભાાં અને લધ ુ નોંધાત્ર 
ઔાવ્મ ભળમાાં છે એ સચૂઔ છે. 

                              શલળેણે પે્રભના અને એ ઉયાાંત પ્રકશૃત, પ્રભપેુ્રભ ને બચિંતનના બાલને વ્મતત 
ઔયતી ઔરાીની ઔશલતા મખુ્મત્લે છાંદફિ રઘઔુાવ્મ અને ખઝર જેલા આત્ભરક્ષી ઊશભિઔાવ્મના પ્રઔાયભાાં 
તથા ઔેટરેઔ અંળે કાંડઔાવ્મ જેલા યરક્ષી ઔાવ્મપ્રઔાયભાાં લશી છે. વાંસ્કૃતવતૃફિ ઔશલતાભાાં, ફરાતી ગજુયાતી 
બાાના શલશનમખથી નીજેરી પ્રાવાકદઔ ઔાવ્મફાની, ભસ્તયાંખી વાંલેદનની તીવ્રતાએ એભની ખઝરભાાં 
પ્રખટાલેરી રાક્ષબણઔ અબબવ્મનતતછટા, કાંડઔાવ્મભાાં ચકયત્રાાંઔનની સગુડતા અને ઊશભિશલચાયનુાં ભનયભ 
આરેકન આખલી મદુ્રા આંઔે છે. ઔરા વાંમભના પ્રકૃશતખત અબાલને ઔાયણે તથા ઔેલણીન યૂત રાબ ન 
ાભલાને રીધે એભની ઔશલતાભાાં યચનાની શળશથરતા અને ફાનીની અશતવયરતા તથા ખદ્યાળતા જણામ 
છે; કાંડઔાવ્મ પ્રઔાયની ઔશલતાભાાં ણ લસ્તરુબક્ષતા ઝાઝી શવિ ઔયી ળઔાઈ નથી; ણ હૃદમાંખભ બચિંતનળીરતા 
અને ઋજુ વાંલેદનનુાં ભાધયુ ુગબયુું શનરૂણ એભની ઔશલતાને હૃદ્ય ફનાલે છે. છેલ્રાાં લોભાાં એભની ઔશલતાભાાં 
પ્રોકઢ જણામ છે. ‘ઔરાીન ઔેઔાયલ’ની ૧૯૩૧ ની આવશૃત્તભાાં વભાલામેરા, ચાય વખગના ‘શભીયજી ખશરે’ના 
ત્રણ વખોને ૧૯૧૨ ભાાં ઔા્તે સ્લતાંત્ર ગ્રાંથરૂે પ્રખટ ઔયેરા. સ્ઔૉટના ‘રેડી ઑલ ધ રેઈઔ’ ના સ્લરૂને આધાય 
તયીઔે યાકી ૧૮૯૭ભાાં આયાંબેુાં આ ઔાવ્મ ચાય વખે ણ અધરુૂાં  જ યહ્ુાં છે. ભશાઔાવ્મરૂે યચલા ધાયેરી ફે 
શજાય ઉયાાંત ાંનતતની આ ઇશતશાવ-આધાકયત કૃશત કાંડઔાવ્મની લધ ુનજીઔ છે. વાંઔરનની ઔચાળ અને 
શનરૂણની દીગગસતૂ્રતાને રીધે શળશથર છતાાં ઔરાીની રુબચય લણગનયીશતની દ્રસ્ષ્ટએ તેભ જ દીગગ ઔથાલસ્તનેુ 
આરેકતી કૃશત રેકે એ નોંધાત્ર છે. 

                             ઔરાીએ પ્રલાવલણગન, વાંલાદ, અનલુાદ, ડામયી, આત્ભઔથન અને ત્ર રૂે 
ખદ્યરેકન ણ ઔયુું છે. ૧૮૯૧-૯૨ ભાાં ઔયેરા બાયતપ્રલાવ દયશભમાન તાના શળક્ષઔ નયશકય જળીને ત્ર 
રૂે રકામેરા ‘ઔાશ્ભીયન પ્રલાવ’નુાં જાશયે પ્રઔાળન છેઔ ૧૯૧૨ ભાાં ‘ઔાશ્ભીયન પ્રલાવ’, ઔરાીના વાંલાદ અને 
સ્લીડનફખગન ધભગશલચાય’ એ ગ્રાંથભાાં થયુાં છે. આ પ્રલાવઔથનભાાં પ્રકૃશતના વૌંદમગદળગનના શલસ્ભમને 
આરેકતાાં ઊશભિયશવત ને સયેુક લણગન તથા રઔજીલનનાાં ઝીણાાં શનયીક્ષણ નોંધાત્ર છે. પ્રલાવના 
અનબુલનુાં શનરૂણ વાશજજઔ યહ્ુાં છે ત્માાં તાજખીયતુત જણાત ુાં ખદ્ય જમાાં અંગે્રજી-વાંસ્કૃત ગ્રાંથના લાચનન 
પ્રબાલ ડમ છે ત્માાં ઔાંઈઔ આમાવી ફ્યુાં છે.  
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                            પ્રેટ અને સ્લીડનફખગના તત્લબચિંતનભાાંથી શલચાયવાભગ્રી રઈને તથા 
રઔઔથાભાાંથી ાત્ર રઈને ઔરાીએ રકેરા ચાય વાંલાદભાાં ઊશભિન ુાં ફ ને શલચાયના તણકા નોંધાત્ર 
છે. બચિંતનાત્ભઔ લસ્તનેુ વાંલાદની છટાભાાં મઔૂી આતા ખદ્યનુાં એભાાં એઔ રાક્ષબણઔ રૂ ઊવે 
છે. ‘સ્લીડનફખગન ધભગશલચાય’ મૂ ઔા્તને ઉદે્દળીને રકામેર રાાંફ ખાંબીય ત્ર છે. ઔરાીની 
બચિંતનક્ષભતાને એભાાં વાય કયચમ ભી યશ ેછે. 

                             વાકશત્મઔાય શભત્ર, સ્નેશી તથા કુટુાંફીજન ય ઔરાીએ રકેરા ૬૭૯ 
ત્ર ‘ઔરાીના ૧૪૪ ત્ર’ (વાં. મશુનકુભાય બટ્ટ, ૧૯૨૫) અને ‘ઔરાીની ત્રધાયા’ (વાં. જયાલયશવિંશજી 
સયુશવિંશજી ખકશર, ૧૯૩૧)ભાાં ગ્રાંથસ્થ થમા છે; તે શવલામ ‘ઔોમદુી’ લખેયેભાાં પ્રઔાશળત, ઔેટરાઔ ગ્રાંથભાાં આંશળઔ 
રૂે ઉિતૃ અને આજ સધુી અપ્રખટ અનેઔ ત્ર ગ્રાંથસ્થ થલા ફાઔી છે. ત્રભાાં ઔરાીનુાં શનદુંબ, શનકારવ 
અને ઊશભિર વ્મનતતત્લ ઊવે છે તે ઉયાાંત એભનાાં જીલનઔામગ, વાકશત્મવાધના અને બચિંતનળીરતાન 
કયચમ ણ ભે છે. આ ત્ર યચઔ અને અલાયનલાય લેધઔ ફનતી ખદ્યળૈરીની દ્રસ્ષ્ટએ ણ ધ્માન કેંચે 
છે. 

                         સ્લીડનફખીમ બચિંતનના આઔગણને રીધે, એભની ધાશભિઔ ભા્મતાના ઔાંઈઔ 
પ્રચાય જેલી, જેમ્વ સ્ેકડિંખની ફે અંગે્રજી નલરઔથાનાાં રૂાાંતય ઔરાીએ ઔયેરાાં. ‘યીથ એ્ડ ધ 
કઔિંખ’ નુાં ‘ઔા્તન કદનચમાગરેક’ નાભે, ભે ૧૯૦૦ભાાં ઔયેુાં રૂાાંતય ઔા્તે ૧૯૧૨ભાાં ‘ભાા અને મકુદ્રઔા’ નાભે 
પ્રઔાશળત ઔયેુાં. એ ખાાભાાં આયાંબેુાં ફીજી નલરઔથા ‘ચાલ્વગ યબફ્વન’ નુાં ‘એઔ આત્ભાના ઇશતશાવનુાં એઔ 
સ્લરૂ’ નાભે રૂાાંતય ઔરાી રુૂાં  ઔયી ળઔેરા નશીં. એને યભણીઔરાર દરાર ાવે રુૂાં  ઔયાલી ૧૯૩૩ ભાાં 
યભણીઔ ભશતેાએ ‘નાયીહૃદમ’ નાભથી પ્રખટ ઔયેુાં. ઔઈ વાકશત્મયવથી નશીં ણ ધભગશ્રિાથી પે્રયાઈને 
ઔરાીએ ઔયેરાાં આ રૂાાંતયનુાં ખદ્ય પ્રાવાકદઔ છે. 

                         ઔરાી શનમશભતણે અંખત ડામયી રકતા શલાના તથા ૧૮૯૭ આવાવ એભણે 
આત્ભઔથા રકલાનુાં આયાંભ્માના શનદેળ ભે છે, ણ એભનાાં આ ફાંને પ્રઔાયનાાં રકાણ ક્યાાંમથી પ્રાપ્ત થતાાં 
નથી. 

ઔરાીન ઔેઔાયલ 

                          ઔરાીની ૧૮૯૨ થી ૧૯૦૦ સધુીની અઢીવ જેટરી યચનાને વભાલત વલગવાંગ્રશ 
છે. ઔરાીના અલવાન છી, ૧૯૦૩ ભાાં ઔા્તે શાથે એનુાં વોપ્રથભ વાંાદન-પ્રઔાળન થયુાં એ લેૂ ૧૮૯૬ભાાં 
ઔરાીએ તે ‘ભધઔુયન ગુાંજાયલ’ નાભે, ત્માાં સધુીનાાં વલગઔાવ્મ ‘શભત્રભાંડ ઔાજે તથા પ્રવાંખશનશભતે્ત 
બેટવખાદ તયીઔે આલા’ ભાટે પ્રઔાશળત ઔયલાની મજના ઔયેરી ણ એ ઔાભ અલવાનમગત રુૂાં  ાડી ન 
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ળઔામેુાં. ૧૯૩૧ ભાાં ઔરાીના ફીજા શભત્ર જખન્નાથ શત્રાઠી (‘વાખય’) એ ઔા્ત-આવશૃત્તભાાં ન છામેરાાં ૩૪ 
ઔાવ્મને વભાલીને ૨૪૯ ઔાવ્મની વાંલશધિત અને વકટપ્ણ આવશૃત્ત પ્રશવિ ઔયી. સ્લતાંત્ર મકુદ્રત ‘શભીયજી 
ખશરે’ ણ એભાાં વભાલી રેલાયુાં. આ બશૃતૌ વાંગ્રશની એ છી ણ ગણી આવશૃત્ત થતી યશી છે ને એભાાંથી 
વાંદ ઔયેરાાં ઔાવ્મના ઔેટરાઔ રઘવુાંચમ ણ તૈમાય થમા છે એ ઔરાીની વ્માઔ રઔચાશના સચૂલે છે. 

                        ઔરાીનુાં વાંલેદનતાંત્ર વદ્યગ્રાશી શત ુાં એથી વાકશત્મ ને ધભગ બચિંતનના અનેઔ ગ્રાંથના 
લાચન--કયળીરનના વાંસ્ઔાય આ ઔશલતાના શલમ ને એની શનરૂણયીશત ય ણ બઝરામેરા છે. ‘ઔેઔાયલ’ની 
પ્રકૃશતશલમઔ ઔશલતા ય અને ઔરાીની યાંખદળી ઔાવ્મયીશત ય લડગઝલથગ, ળેરી, ઔીટ્વ જેલા એભના શપ્રમ 
ઔશલની અવય ડેરી છે. આ ઔશલના તેભ જ ટેશનવન, ખટે, શભલ્ટન, ખલ્ડનસ્ભથ આકદનાાં ઔાવ્મના મતુત 
અનલુાદ ને રૂાાંતય તથા ઔેટરીઔ કૃશતનાાં અનવુજૉન ‘ઔેઔાયલ’ભાાં છે. ‘ભેગદૂત’, ‘ઋતવુાંશાય’, 
‘શૃાંખાયળતઔ’ જેલી વાંસ્કૃત કૃશતની અવય ણ ‘ઔેઔાયલ’ની ઔશલતા ય બઝરામેરી છે. વભઔારીન ગજુયાતી 
ઔાવ્મયાંયાની ઔેટરીઔ છામા ણ એભાાં બઝરામેરી જલા ભે છે. આયાંબની ઔશલતા ય દરતયાભની 
તેભ જ તત્ઔારીન ધાંધાદાયી નાટઔનાાં ખામન ને રાલણીની અવય છે ને તે છી 
નયશવિંશયાલ, ખલધગનયાભ, ભબણરાર, ઔા્ત આકદની ઔશલતાની અવય શલમ, છાંદ, પ્રઔાયાકદ ય ડતી યશી 
છે. આ ફધુાં છતાાં ઔરાીની લેદના-વાંલેદના તીઔી છે ને એના શનરુણભાાં એન તાન અલાજ યણઔે છે. 

                       ‘ઔેઔાયલ’ભાાં શલશલધ સ્લરૂ યની ઔશલતા ભે છેેઃ ઉત્ઔટ ઊશભિ ને બાલનાળીરતાને 
ફરાતી બાાની વાશજજઔતાથી અબબવ્મતત ઔયતાાં શલાથી એભાાંનાાં વતૃ્તફિ ઔાવ્મ શલશળષ્ટ અવય જ્ભાલે છે. 
સ્લરૂની દ્રસ્ષ્ટએ ઔેટરીઔ ઔચાળલાી જણાતી ખઝર અંતખગત શભજાજની-એનાાં ભસ્તી ને દદેકદરીની-દ્રસ્ષ્ટએ 
ધ્માનાશગ છે. ળરૂઆતની વ્મનતતપે્રભની (ઈશ્ઔે શભજાજી) ખઝર ઔયતાાં ાછની પ્રભપેુ્રભની (ઈશ્ઔે શઔીઔી) 
ખઝર ઔાવ્મગણેુ ચકડમાતી છે. ‘આનીમાદી’ એનુાં નોંધાત્ર દ્રષ્ટાાંત છે. ઔરાીનાાં કાંડઔાવ્મભાાં ઔા્તના જેલી 
યરબક્ષતા નથી ને ઉશભિરતા તથા ફધાત્ભઔતાએ ઔાવ્મફાંધને જેલી યરબક્ષતા નથી ને ઉશભિરતા તથા 
ફધાત્ભઔતાએ ઔાવ્મફાંધને શળશથર ઔયી નાખ્મ છે; છતાાં બાલનાવશજ વય શનલગશણથી, ભનયભ 
દ્રશ્મબચત્રથી, ાત્રબચત્તના ભાંથનના અવયઔાયઔ આરેકનથી ને કાવ ત પ્રાવાકદઔ બાાળૈરીથી એ તાનુાં 
આખલાણુાં શવિ ઔયે છે. ‘બફલ્લભાંખ’ એભનુાં ઉત્તભ કાંડઔાવ્મ ભનાયુાં છે. ભશાઔાવ્મ તયીઔે યચલા ધાયેુાં 
એભનુાં ફે શજાય ઉયાાંત ાંનતતનુાં, ચાય વખે અધરુૂાં  યશે ુાં ‘શભીયજી ખશરે’ કાંડઔાવ્મની નજીઔ યશતે ુાં 
ઇશતશાવશલમઔ ઔથાઔાવ્મ છે. 

                       શલમશનરુણની ફાફતભાાં ‘ઔેઔાયલ’ભાાં પે્રભશલમઔ ઔશલતા વોથી લધ ુધ્માનાત્ર છે. 
એઔ યીતે, વાંગ્રશની ભટા બાખની ઔશલતા એના ઊશભિળીર ઔશલની આત્ભઔથારૂ છે. ઔરાીના ૨૬ લગના ટૂાંઔા 
આયષુ્મનાાં છેલ્રા આઠેઔ લગના અંખત પે્રભજીલનન જ, ફહુધા, એભાાં બચતાય છે. સ્લબાલકઔતબમાગ 
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ઈસ્્દ્રમસ્ળી બચત્ર રૂે આરેકામેરી પ્રકૃશતની ઔશલતા ણ રુબચય છે ને ઔશલની વૌંદમગદ્રસ્ષ્ટની કયચામઔ છે. 
ઔશલના આયષુ્મનાાં છેલ્રાાં ફે લગની ઔશલતા પ્રભબુનતતની ને બચિંતનરક્ષી છે. અંખત જીલનના વખાલેખ ળભતાાં 
બચત્તભાાં ડેરા લૈયાગમવાંસ્ઔાય જાગ્રત થલાથી ને સ્લીડનફખગ આકદના ગ્રાંથના લાચનથી ઔશલ યભ તત્ત્લની 
કજની કદળાભાાં લેરા. એ વાંલેદન પ્રોઢ ઔાવ્મરૂ ણ ામ્યુાં છે. 

                      ‘ઔેઔાયલ’ની ઔશલતાની નોંધાત્ર શલળેતા એને ભેરી વ્માઔ રઔચાશના છે. ઔરાીએ 
વાક્ષય ઔશલ દ્વાયા રકાતી દુફોધ ઔશલતાના વભમખાાભાાં એ લકતે પ્રચબરત સ્લરૂભાાં ને ફિ- વતૃ્તભાાં 
ઔાવ્મયચના ઔયી શલા છતાાં એભાાં થમેરા પ્રાવાકદઔ બાાના વશજ શલશનમખે ને ાયદળી વાંલેદનના લેધઔ 
આરેકને તેભ જ એભાાંના યાખાલેખી પે્રભવાંફાંધના શનરૂણે તથા ઊશભિ-ઉદખાયભાાં બેરા યાંખદળી ઔશલના 
બાલનાળીર બચિંતને આ ઔશલતાને હૃદમસ્ળી ને રઔશપ્રમ ફનાલી છે. એટરે ક્યાાંઔ ઔાવ્મબાલનાની મકુયતાભાાં 
ત ક્યાયેઔ એના શનરૂણના પ્રસ્તાયભાાં લયતાતી ઔરાવાંમભની છ છતાાં ને ઔશલના ઔાંઈઔ વીશભત યશી જતા 
અનબુલની ભમાગદા છતાાં ‘ઔેઔાયલ’ની ઔશલતા તાની આખલી શલશળષ્ટતાથી તાનુાં ભશત્ત્લ ટઔાલી યાકે છે. 

વ્ભાન : 
         ‘યાજલી ઔશલ ઔરાી’ નાભનુાં એભનાાં જીલન શલળેનુાં સુ્તઔ. 
         એભના નાભથી આઈ.એન.ટી ન ‘ઔરાી એલડગ ' - ખઝર ભાટે. 
         ૧૯૬૬ભાાં ગજુયાતી ચરબચત્ર ‘ઔરાી’ ફનાલાયુાં જેભાાં અબબનેતા વાંજીલ કુભાયે ઔરાીની ભશૂભઔા 
બજલેરી. 

ઔરાી તીથગ : 
                       ઔરાી તીથગ અથલા ઔરાી તીથગ વાંગ્રશારમ ગજુયાતી બાાના વાકશત્મઔાયભાાં આખ 
ડત ુાં સ્થાન ધયાલતાાં યાજલી ઔશલ ઔરાીની માદભાાં ફનાલલાભાાં આલેુાં ઔરાીના જીલન વાથે વાંફાંધ 
ધયાલતી ચીજનુાં વાંગ્રશારમ છે. તે ગજુયાતના અભયેરી જજલ્રાભાાં ઔરાીના જ્ભસ્થાન રાઠી કાતે આલેુાં 
છે ઔરાીએ સ્લશસ્તે રકેરા ઔાવ્મ, ત્ર, તેભણે ઉમખભાાં રીધેરી દુરગબ ચીજ, યાજાળાશીઔાના 
યાચયવીરાન અશીં શલળા વાંગ્રશ છે. ઔરાી જ્માાં યશતેા શતા તે યાજભશરે, જેનાાં ઔાાંઠે ફેવીને ઔાવ્મ રકતા 
શતા તે તાલ લખેયે માદને ણ ઔરાી તીથગ વાથે વાાંઔી રેલાભાાં આલી છે. ગજુયાતના વાકશત્મયશવઔ 
ભાટે આ સ્થાન આઔગણનુાં ઔે્દ્ર છે. 

ઔરાી તીથગ ઈશતશાવ અને કયચમ : 
                      આ સ્થન ઇશતશાવ ઔરાીના જ્ભથી મતૃ્ય ુ સધુીના વભમ વાથે વાંઔામેર છે. 
ગજુયાતની સ્થાના લેૂ રાઠી યજલાડુાં શત ુાં. યાજ્મના શલરીનીઔયણ છી ઔરાીના યાજભશરે, ગ્રાંથારમ 
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અને અ્મ સ્ભયણમગમ વાભગ્રી મગમજાલણી નકશલતૌ થઈ. તે ભાટે ગણા ઉશાશ, ચચાગ, સચૂન છતાાં 
ઔશુાં ફનતુાં નશત ુાં. લગ ૨૦૦૩-૦૫ દયમ્માન અભયેરી જજલ્રાના તત્ઔારીન ઔરેતટય અને વાકશત્મઔાય 
પ્રલીણબાઈ ઔે. ખઢલી (આઈ.એ.એવ.)ની શરેથી ઔરાી સ્ભાયઔ ભાટે પ્રજેતટ તૈમાય ઔયામ શત. 
અભયેરીના ઔશલ અને વ્મલવામી શગદબાઈ ચાંદાયાણાને ણ ામાના થ્થય ખણલાભાાં આલે છે. 

                    આ પ્રઔલ્ને વાઔાય ઔયલા ભાટે ઉદ્યખશત ભનજીબાઈ આય. ધકઔમા અને અ્મ 
અગ્રણી યલજીબાઈ ડાાંખય, અનાંતયામ બામાણી, ધીરુબાઈ ટેર, ઔરાીના લાયવદાય ઠાઔય ઔીશતિકુભાયશવિંશ 
(શાર યાજઔટ) અને ભશે્ દ્રશવિંશજી ખકશર (શાર અભયેરી) લખેયેના વશમખથી ‘ઔશલ ઔરાી તીથગ ટ્રસ્ટ’ની 
યચના ઔયલાભાાં આલી શતી. જેના અઘ્મક્ષ તયીઔે ગનશ્માભશવિંશ યાણા છે. તે વોએ ાંદયેઔ રાક જેટુાં બાંડ 
એઔત્ર ઔયી ઔરાી તીથગ વાંગ્રશારમની યચના ઔરાીના સ્ભયણ વાથે વાકશત્મ, ઔરા અને વાંસ્કૃશતના લાયવાને 
જાલલા ભાટે ઔયી શતી. 

                   ઔરાી તીથગ વાંગ્રશારમભાાં બોંમતીમે ઔશલ ઔરાી, ઐશતશાશવઔ રાઠી અને લતગભાન 
રાઠીને તવલીય દ્વાયા પ્રદશળિત ઔયામેુાં છે. લચ્ચે એઔ નાનઔડુાં વાંગ્રશારમ છે જેભાાં ઔરાી શલળેનાાં બચત્ર-
શળલ્-પટ, ઔરાીના શસ્તાક્ષયભાાં ત્ર, ઔાવ્મ, શસ્તપ્રત, ઔરાી શલળેનાાં સુ્તઔ, કડમ ઔેવેટ્વ, વી.ડી. 
તેભજ ઔરાીનાાં પ્રાપ્ત થમાાં તે તભાભ સ્મશૃતબચહ્ન યજૂ ઔયલાભાાં આવ્માાં છે. ઔરાીતીથગ બલનના ઉયનાાં 
ભાે એઔ નાનઔડુાં વબાગશૃ ણ ફાાંધલાભાાં આલેુાં છે. બધુલાય શવલામ આ વાંગ્રશારમભાાં વલાય વાાંજ ભપત 
પ્રલેળ અામ છે. શલકડમગ્રાપી, પટગ્રાપી ઔયલાની યલાનખી છે. આ વાંગ્રશારમનુાં રઔાગણ ૨૦૦૫ભાાં થયુાં 
શત ુાં. 
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             સ્ઔાય એલડગ કપલ્ભ કે્ષતે્ર આલાભા આલતા એલડગ ભા વોથી પ્રશતસ્ષ્ઠત અને ભશત્લન 
છે. શલશ્વબયના કપલ્ભકે્ષત્રભાથી નશભનેળન આલે છે અને તેભાથી શે્રષ્ઠ નશભનેળન ની વાંદખી 
ઔયલાભા આલે છે.  

            1929 ભા 29 ભે ના યજ પ્રથભલાય ઑસ્ઔાય એલડગન ુ આમજન ઔયલાભા આલે.ુ આ 

એલડગ અભેયીઔાભાાં દય લે મજામ છે. ઑસ્ઔાય એલડગ ન ુમુ નાભ The Academy Award છે. આ 

લે કુર 89 ભા ઑસ્ઔાય એલડગ આમજજત ઔયલાભાાં આવ્મ શત. આ લગના સ્ઔાય એલડગનુાં 
વાંચારન જજમ્ભી કઔમ્ભેર દ્વાયા ઔયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. ૨૬ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૭ ના યજ સ્ઔાય એલડગનુાં 
આમજન ઔયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

આ લગના સ્ઔાય એલડગ શલજેતાની માદી નીચે મજુફ છે. 

 શે્રષ્ઠ કપલ્ભ- મનુરાઇટ 

 શે્રષ્ઠ અબબનેતા- ઔેવી અપરેઔ 

 શે્રષ્ઠ અબબનેત્રી- ઇભા સ્ટન 

 શે્રષ્ઠ શલદેળી ઔેટેખયી કપલ્ભ - ધ વેલ્વભેન (ઇયાની કપલ્ભ) 
 શે્રષ્ઠ ડામયેતટય- ડૈશભમન ળરેેજ  (રા રા રે્ડ કપલ્ભ ભાટે) 
 શે્રષ્ઠ વશામઔ અબબનેત્રી-  બરમરા ડશેલળ 

 શે્રષ્ઠ વશામઔ અબબનેતા- ભશયેળરા અરી(નોંધ-ભશયેળરા અરી પ્રથભ મનુસ્રભ 
અબબનેતા ફ્મા છે જેભને અબબનમના શે્રત્ર ભાટે સ્ઔાય એલડગ ભળમ શમ 
 તેભણે મનુરાઇટ કપલ્ભભા નળાઔાયઔ દલાન ધાંધ ઔયતા વ્મઔશતની ભશુભઔા 
બજલી છે) 

 ફેસ્ટ શલઝયરુ ઇપેતટ કપલ્ભ - ધ જ ાંખર બઔુ 

 ફેસ્ટ પ્રડતળન કડઝાઇન કપલ્ભ- રા રા રે્ડ(રા રા રે્ડ નાભની કપલ્ભને અરખ 
અરખ ઔેટેખયી ભા કુર 6 ઑસ્ઔાય એલડગ ભળમા. રા રા રેંડ કપલ્ભને કુર ૧૪ 
અરખ અરખ વોથી લધ ુઔેટેખયીભાાં નશભનેળન પ્રાપ્ત થયુાં શત ુાં.)  
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1 પેબ્રઆુયી : 
 ઔે્દ્રીમ નાણાભાંત્રી અરુણ જેટરીએ વાંવદભાાં યજુ ઔયેર આશથિઔ વલે મજુફ ૨૦૧૭-૧૮ ભાાં દેળન 

જીડીી ગ્રથ ૬.૫% થી ૭.૫% યશલેાન અનભુાન છે. 
 શારભાાં બાયતના નાણાઔીમ વેલા વબચલ શવમકુ અઢીમા છે. 
 ઔે્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ભશાત્ભા ખાાંધીજીની ણુ્મશતથી શનશભતે્ત સ્ળગ કુષ્ઠ જાખરૂઔતા કલાકડમાનુાં આમજન 

ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 
 લૂગ ઔે્દ્રીમ ભાંત્રી અને ઇસ્્ડમન યશુનમન મનુસ્રભ રીખના નેતા ઈ.અશભદનુાં ૧ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૭ ના 

યજ અલવાન થયુાં. 
 ઔે્દ્રીમ નાણાભાંત્રી દ્વાયા લગ ૨૦૧૭ ભાાં યેર ફજેટને અરખથી યજુ ઔયલાની ૯૨ લગથી ચારતી 

યાંયાને કતભ ઔયલાભાાં આલી. નાણાભાંત્રી દ્વાયા ત્રણ રાકથી લધાયે ઔેળ ટ્રા્જેઔળન ય યઔ 
રખાલાભાાં આલી. 

2 પેબ્રઆુયી 
 બાયત અને ઇંગરે્ડ લચ્ચે યભામેરી ત્રીજી ટી-૨૦ ભેચ બાયતે જીતી ૨-૧ થી શે્રણી તાના નાભે ઔયી. 

આ ટી-૨૦ વીયીઝભાાં ભેન પ ધ ભેચન બકતાફ બાયતના મજુલે્દ્ર ચશરે જીત્મ. 
 ૧ પેબ્રઆુયીના યજ નાણાભાંત્રી દ્વાયા જાશયે ઔયામેર વાભા્મ ફજેટ મજુફ લગ ૨૦૧૭-૧૮ ભાાં ૩ થી ૫ 

રાક સધુીની આલઔ ધયાલનાયને ૫ ટઔા ટેક્ષ ચઔૂલલ ડળે. 
 શભવ યશુનલવગ ૨૦૧૭ સ્ધાગ કપરીી્વ ળશયેભાાં મજલાભાાં આલી શતી. જેભાાં બાયત તયપથી યનશ્ભતા 

શકયમશૂતિએ બાખ રીધ શત. 
 બાયતીમ ભકશરા ખામઔ નીશત ભશનને યનુાઇટેડ નેળ્વ દ્વાયા ભકશરા વળનતતઔયણ ભાટે ઔયાકયત 

ઔયલાભાાં આવ્મા. 
3 પેબ્રઆુયી 
 વીભા વડઔ વાંખઠનના નલા ભશાશનદેળઔ તયીઔે રેફ્ટન્ટ જનયર વાંજીલકુભાય શ્રીલાસ્તલની શનયનુતત 

ઔયલાભાાં આલી. 
 બાયતભાાં વાંયતુત યાષ્ટ્રના વદબાલના યાજદૂત તયીઔે અળઔ અમતૃયાજની શનયનુતત ઔયલાભાાં આલી. 
 બાયતના આમઔય શલબાખ દ્વાયા યેળન તરીન ભની નાભે અબબમાન ળરુ ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 
 ઈંગરે્ડના ઔમા લૂગ શભડકપલ્ડ અને ચેલ્વીના ભશાન ફૂટફર કેરાડીએ ૨ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૭ ના યજ 

ફૂટફરભાાંથી વ્માવ રેલાની જાશયેાત ઔયી. તેભનુાં નાભ રેંઔ રેમ્ાદગ  છે.  
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 કુલૈત દેળની વયઔાય દ્વાયા ાકઔસ્તાન, અપગાશનસ્તાન, ઈયાઔ, વીયીમા અને ઈયાનભાાંથી આલનાયા 
નાખયીઔ ય દેળભાાં પ્રલેળ ભાટે પ્રશતફાંધ મઔુલાભાાં આવ્મ. 
 

4 પેબ્રઆુયી 
 બાયતનુાં પ્રથભ Centre of Excellence in Automation Technology ગજુયતની ગજુયાત ટેઔનરજીઔર 

યશુનલવીટી(GTU) દ્વાયા સ્થાલાભાાં આવ્યુાં. 
 શલશ્વ ઔે્વય કદલવ દય લે 4 પેબ્રઆુયીના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 લગ ૨૦૧૭ ના ઔે્વય કદલવની થીભ લી ઔેન, આઈ ઔેન શતી. 
 બાયતીમ તટયક્ષઔ કદલવ ૧ પેબ્રઆુયીના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 ટાટા ભટવગ દ્વાયા ટેભ નાભથી નલી ઉ-બ્રાાંડ ળરુ ઔયલાની જાશયેાત ઔયલાભાાં આલી. 

5 પેબ્રઆુયી 
 ખલા યાજ્મભાાં પ્રથભ જ લાય ભતદાન ઔયી યશરે ભકશરાને ગરુાફી ટેડી ફીઅય આલાભાાં આવ્મા. 
 ઔતાય એયલેઝ દ્વાયા દશાથી ઔરે્ડ લચ્ચે દુશનમાની વોથી રાાંફી શલાઈ વેલા ળરુ ઔયલાભાાં આલી. 
 ઈંગરે્ડના કક્રઔેટય એરેસ્ટય કઔૂને બબ્રટનના વલોચ્ચ નાખકયઔ વ્ભાનથી વ્ભાશનત ઔયલાભાાં આવ્મા. 

6 પેબ્રઆુયી 
 ઈયાનના ફેરાસ્સ્ટઔ શભવાઈર યીક્ષણથી બડઔેર અભેકયઔા દેળે ઈયાન ય પ્રશતફાંધ મઔુલાની જાશયેાત 

ઔયી. 
 બાયતીમ કક્રઔેટયશલયાટ ઔશરીની તવલીય ‘કક્રઔેટની ફાઈફર’ શલઝડનના ઔલય ેજ ય શારભાાં જ 

છાલાભાાં આલી. 
 ઇંગરે્ડ ટેસ્ટ કક્રઔેટ ટીભના ઔેપ્ટન દ યથી એરેસ્ટય કઔેૂ યાજીનામુાં આપ્યુાં. તેભની જગમાએ જ રૂટને 

ટેસ્ટ ટીભના નલા ઔેપ્ટન શનયતુત ઔયલાભાાં આવ્મા છે. 
7 પેબ્રઆુયી 
 ચીન શલશ્વભાાં વોથી લધ ુવરાય ઉજાગ ઉત્ાદન ઔયનાય દેળ ફ્મ. 
 અરુણાચર પ્રદેળ વયઔાય દ્વાયા યાજ્મભાાં સળુાવનને પ્રત્વાશન આલા ભાટે અરુણાચર શવશલર વશલિવ 

યુસ્ઔાયની ળરૂઆત ઔયી છે. શારભાાં અરુણાચર પ્રદેળના મખુ્મભાંત્રી ેભા કાંડુ છે. 
 ઉત્તય બાયતભાાં આલેર ૫.૮ ની તીવ્રતાના ભઔૂાંનુાં ઔે્દ્રબફિંદુ રુદ્રપ્રમાખભાાં શત ુાં.  
 નેતાજી સબુાચાંદ્ર ફઝના નજીઔના વશમખી અને આઝાદ કશ્દ પોઝના ઔનગર શનઝામદુ્દીનનુાં શારભાાં 

જ અલવાન થયુાં. 
8 પેબ્રઆુયી 
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 ઝાયકાંડ યાજ્મભાાં મખુ્મભાંત્રીએ ઉજારા મજનાન આયાંબ ઔમો. ઝાયકાંડના મખુ્મભાંત્રી યઘફુય દાવ છે.  
 ઉજારા(UJALA) મજનાનુાં રુૂાં  નાભ ઉન્નત જીલન ફામ અપડેફર LEDs એ્ડ એપ્રાઇ્વ પય 

ર છે. 
 ભકશત અશરાલતે ટી-૨૦ કક્રઔેટના પયભેટભાાં ૩૦૦ યન ફનાલાલન યેઔડગ વજ્મો છે. 

9 પેબ્રઆુયી 
 અરુણાચર પ્રદેળ યાજ્મ ઔેબફનેટ ભાંત્રીની ફેઠઔ ભાટે તૈમાય ઈ-ઔેફીનેટ વલ્યળુનને અનાલનાય 

દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફ્યુાં. 
 સ્ટેટ ફેંઔ પ ઇસ્્ડમાની પ્રફેળનયી કપવયની બયતીની જાશયેાતના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય SBI ના ચેય 

વગન અરુાંધતી બટ્ટાચામગ ફ્મા. 
 બાયતના ભેગારમ યાજ્મભાાંથી યયેુશનમભન ભટ અનાભત જથ્થ ભી આવ્મ. 

10 પેબ્રઆુયી 
 ૧૦ પેબ્રઆુયી નેળનર ડીલશભિંખ ડે તયીઔે ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 ઔે્દ્ર વયઔાય દ્વાયા યેળશનિંખની દુઔાન યથી વફશવડીથી અનાજ ભેલલા ભાટે આધાય ઔાડગ પયજજમાત 

ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 
 બાયતીમ કક્રઔેટય શલયાટ ઔશરી બાયત તયપથી ટેસ્ટ ભેચભાાં વોથી લધ ુફેલડી વદી પટઔાયલાભાાં ચથા 

ક્રભે શચી ખમા. 
 લન ડે કક્રઔેટભાાં પાસ્ટેસ્ટ ૨૪ વદીન શલયાટ ઔશરીન યેઔડગ દબક્ષણ આકરઔાના શાશળભ આભરાએ 

તડય. 
 વાંખ ચથી ટેસ્ટ ભેચ શવયીઝભાાં ફેલડી વદી પટઔાયી શલયાટ ઔશરીએ ડન બે્રડભેન અને યાહુર 

દ્રશલડન વાંખ ત્રણ ફેલડી વદીન યેઔડગ તડય. 
 પીપા અંડ૨ – ૧૭ ફૂટફર લલ્ડગ ઔ ૨૦૧૭ નુાં ભસ્ઔટગ  કેરે(દીડાની પ્રશતકૃશત) છે. 
 પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના અંતખગત શરેી લાય ગય રેનાયા ગ્રાશઔને ૨.૪ રાક રૂશમા અને ૬ 

રાકની રન ય વ્માજભાાં ૬.૫% ના દયે વફશવડી યાશતની જાશયેાત ઔયાઈ છે. 
 સ્લાભી યાભદેલની બાયતીમ મખ વાંગના અધ્મક્ષ તયીઔે ઔની શનભણઔુ ઔયલાભાાં આલી. 

11 પેબ્રઆુયી 
 બાયતના વોથી જુના ઔામગયત લયા એ્જીનને ૧૧ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૭ નાયજ નલી કદલ્રીથી યેલાડી 

સ્ટેળને રઇ જલાભાાં આવ્યુાં. આ એ્જીનનુાં નાભ પેમયી તલીન છે. 
 વેફીના નલા અધ્મક્ષ તયીઔે અજમ ત્માખીની શનભણઔુ ઔયલાભાાં આલી.  
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 ેકયવના એઔ વાંસ્કૃશતઔ વાંસ્થાનભાાં બાયતીમ કપલ્ભ ‘રખાન’,’સ્લદેળ’,’જધા અઔફય’ અને 
‘ભશેંજદડ’ ફતાલલાભાાં આલળે. આ કપલ્ભના શનદેળઔ આશતુ ખલાયીઔય છે. 

 બાયતીમ કક્રઔેટ ટીભ ટેસ્ટ ભેચભાાં વાંખ ત્રણ ઈશનિંખભાાં ૬૦૦ થી લધ ુયનન સ્ઔય ઔયનાય શલશ્વની 
પ્રથભ ટીભ ફની છે. 

 ફેંઔ પ અભેકયઔાએ અભેકયઔાભાાં વાંણૂગણે ટભેટે ળાકાની ળરૂઆત ઔયી છે ઔે જ્માાં ઔઈ 
ણ ઔભગચાયી શનયતુત ઔયામા નથી. 

12 ફેબ્રઆુરી 
 IIM ના ઇશતશાવભાાં પ્રથભ ભકશરા શનદેળઔ તયીઔે ડૉ.ની ુયશભેત્રાની વાંદખી થઇ. 
 યશલચાંદ્ર અશશ્વને ઔાયકઔદીની ૪૫ ભી ટેસ્ટભાાં વોથી ઝડી ૨૫૦ શલઔેટ ઝડલાની શવદ્ધિ શાાંવર ઔયી. 
 ઈવય દ્વાયા ડીળાના ફારાવયના અબ્દુર ઔરાભ આઈરે્ડ યથી ટ ૂ રેમડગ ફારીસ્ટીઔ 

શભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 
 બાયતે પાઈનરભાાં ાકઔસ્તાનની ટીભને શયાલીને અંધ ટી-૨૦ કક્રઔેટ શલશ્વઔન બકતાફ જીત્મ. 

13 પેબ્રઆુયી 
 અભેકયઔાભાાં આલેર ૫૦ લગ જુન યશલર ડેભ તટૂલાની બીશતથી આવાવના ફે રાક રઔનુાં 

સ્થાાંતય ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 
 બાયતીમ તફરાલાદઔવાંદી દાવને ‘ગે્રભી એલડગ ’ ૨૦૧૭ થી વ્ભાશનત ઔયલાભાાં આવ્મા છે. 
 GNFC નુાં રુૂાં  નાભ Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals છે. GNFC બાયતની 

પ્રથભ ઔેળરેળ ટાઉનળી ફની. 
 શલશ્વન વોથી ઉંચ વામઔર ભાટેન યસ્ત ચીનભાાં ખલુ્ર મઔુલાભાાં આવ્મ. 
 બાયતની વોથી રાાંફી સયુાંખ ઉધભયુભાાં ખલુ્રી મઔુલાભાાં આલી. 
 ૧૩ પેબ્રઆુયીન કદલવ શલશ્વ યેકડ કદલવ તયીઔે ઉજલલાભાાં આલે છે. આ લગના યેડી 

કદલવની થીભ તભે છ યેડી શતી. 
 જભગનીના નલા યાષ્ટ્રશત તયીઔે રેંઔ લલ્ટય સ્ટાઇ્ભાાંમયની લયણી ઔયલાભાાં આલી. 
 ફાફ્ટા એલડગ ૨૦૧૭ ભાાં રા રા રેંડ કપલ્ભને વલગશે્રષ્ઠ કપલ્ભન યુસ્ઔાય આલાભાાં આવ્મ. 

14 પેબ્રઆુયી 

 વબચન તેંદુરઔયે ભશાયાષ્ટ્રના દ્જા ખાભને કયલતગન ભાટે દત્તઔ રીધુાં. 
 સ્ટે્રબરમાના કક્રઔેટય એડભ લજીવે આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્રઔેટભાાંથી વ્માવની જાશયેાત ઔયી.  
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 યેત ઔરાઔાય સદુળગન ળભાગએ ડીળાના યૂી તટ ય ૪૮.૮ ફૂટ રાાંફ યેતીન ભશરે ફનાલીને 
બખશનઝ લલ્ડગ યેઔડગ ફનાવ્મ. 

 બાયતના પ્રથભ વોય ઉજાગ વાંચાબરત યિુ જશાજનુાં નાભ INS વલેક્ષઔ છે. 
 શલશ્વના ાંદય અશત વ્મસ્ત એયટગભાાં બાયતનુાં ઇસ્્દયા ખાાંધી આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટગ  ળાભેર થયુાં 

છે. 
 ાકઔસ્તાનના પ્રથભ ભકશરા શલદેળ વબચલ ફનલાનુાં ફહુભાન તશભીના જાાંજુઆએ પ્રાપ્ત ઔયુું. 

15 પેબ્રઆુયી 

બાયતની ઐશતશાશવઔ શવદ્ધિ :  

            બાયતે ઇશતશાવ વજ્મોેઃ એઔવાથે ૧૦૪ ઉગ્રશ તયતા મકૂ્યા. વેટેરાઈટ 
રશ્ર્્ચિંખના ઈશતશાવભાાં બાયતનુાં નાભ સલુણાગક્ષયે રકાયુાં.ીએવએરલી-વી૩૭ વલાયે ૯:૨૮ 
ઔરાઔે ર્ચ થયુાં. એઔ વાથે ભશત્તભ ઉગ્રશ ર્ચ ઔયનાય યશળમા અને અભેકયઔાના શલક્રભ 
ઈવયએ તડમાાં. શારભાાં ઈવયના ચેયભેન કઔયણકુભાય છે. જખતના વોથી વપ ખણાતા 
ીએવએરલી યઔેટ દ્વાયા રશ્ર્્ચિંખ, કુર વાત દેળના ઉગ્રશ ર્ચ થમા ઈવય દ્વાયા 
યદેળના ૧૭૯ વકશત કુર ૨૨૬ ઉગ્રશ ર્ચ થમા છે. પ્રથભ ઉગ્રશ રશ્ર્્ચિંખના ૬૦ લે 
બાયતે ઈશતશાવ વજ્મો. ઈસ્્ડમન સ્ેવ કયવચગ ખેનાઈઝેળને (ઈવય) આજે ીએવએરલી 
યઔેટ દ્વાયા એઔ વાથે ૧૦૪ ઉગ્રશ ર્ચ ઔયીને અનક શલક્રભ વજી દીધ શત.  

           અખાઉથી શનધાગયેરા વભમ પ્રભાણે ીએવએરલી-વી૩૭ નુાં રશ્ર્્ચિંખ વલાયે ૯:૨૮ 
ઔરાઔે શ્રીશકયઔટા કાતેથી ઔયલાભાાં આવ્ય ુશત ુાં. યઔેટભાાં બાયતના બાયતના ૩ અને ફાઔીના 
૧૦૧ અભેકયઔા વકશતના દેળના ઉગ્રશ વલાય શતા. ૫૦૫ કઔરભીટય ઊંચી ભ્રભણઔક્ષાભાાં આ 
ફધા ઉગ્રશને શનધાગકયત વભમે શનધાગકયત સ્થાને ખઠલી દેલાભાાં આવ્મા શતા. ર્ચ થમાની 
૩૦ભી શભશનટે જ  ફધા  ઉગ્રશ ઔક્ષાભાાં ખઠલાઈ ખમા શતા. વલાયે ૧૦ લાગમે ઈવયએ 
તભાભ ૧૦૪ ઉગ્રશ મથાસ્થાને ખઠલાઈ ખમા શલાની જાશયેાત ઔયી દીધી શતી. 

 ખામઔ એડેરને તેભના આલ્ફભ ‘25’ ભાટે ગે્રભી યુસ્ઔાયથી વ્ભાશનત ઔયલાભાાં આવ્મા. 
 બાયતીમ ભકશરા કક્રઔેટય શભતારી યાજને શલશ્વની નાંફય-૨ કેરાડી ફનલાનુાં ખોયલ પ્રાપ્ત થયુાં. 
 જીન શમયેને વાંયતુત યાષ્ટ્ર ળાાંશત દૂત તયીઔે શનયતુત ઔયલાભાાં આવ્મા. 

16 ફેબ્રઆુરી 

 લગ ૨૦૧૬ નુાં વ્માવ વ્ભાન સયેુ્દ્ર લભાગને એનામત ઔયલાભાાં આવ્યુાં.  
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 દબક્ષણ ઔકયમાના યાષ્ટ્રશતને રાાંચ આલાના આયભાાં વેભવાંખ ઔાંનીના ચીપની દબક્ષણ 
ઔકયમાભાાં ધયઔડ ઔયલાભાાં આલી. 

 શભતારી યાજ લન ડે કક્રઔેટભાાં ૫૦૦૦ યન ફનાલનાયી શલશ્વની ફીજી ભકશરા કક્રઔેટય ફની. 

17 પેબ્રઆુયી 

 CBSE દ્વાયા NCERT વાંસ્થાના સુ્તઔને ળાાભાાં અશનલામગ ઔયલાન આદેળ ઔયામ. 
 ગજુયાત યાજ્મના મખુ્મભાંત્રીએ કદવ્માાંખ ભાટે બાયતનુાં શે ુાં જફ ટગર ળરુ ઔયુું. 

18 ફેબ્રઆુરી 

 ાકઔસ્તાનભાાંભાાં કશિંદુ ભેયેજ ફીર ાવ ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 
 શશ્વભ ફાંખાભાાં નલ ૨૧ ભ જીલ્ર ફનાલલાભાાં આવ્મ તેનુાં નાભ ઔરીમ્ખ છે. 

19 પેબ્રઆુયી 

'રેજ્ડયી એલડગ ' – ૨૦૧૭  

 

              સ્લયવામ્રાજ્ઞી રતા ભાંખેળઔયને 'બ્રા્ડ રકયેટ' તયપથી 'રેજ્ડયી એલડગ 'થી વમ્ભાશનત 
ઔયલાભાાં આવ્મા છે. આ એલડગ શલશ્વસ્તયીમ ઉરશ્ર્બ્ધ ભેલનાય ઔાંની તેભજ વ્મનતતને 
આલાભાાં આલે છે. ૨૦૧૨ભાાં ળાશરૂક કાનને આ એલડગથી વમ્ભાશનત ઔયલાભાાં આવ્મ શત. 
રતા ભાંખેળઔયે ટૌ શલટય ય યુસ્ઔાય અને તવલીય સ્ટ ઔયીને રખ્યુાં શત ુાં ઔે, '' ભને રેજ્ડયી 
એલડગ-૨૦૧૭થી વમ્ભાશનત ઔયલાભાાં આલી છે, આ ફદર હુાં તેભન આબાયભાનુાં છાં. આ લેૂ 
દબક્ષણ આકરઔાના ભતૂલૂગ યાષ્ટ્ર પ્રમકુ નેલ્વન ભાાંડેરા,નફર યુસ્ઔાય શલજેતા ભશમ્ભદ યનૂવુ, 

બાયતીમ ઉદ્યખશત યતન તાતા એરના વશ વાંસ્થાઔ સ્ટીલ જબ્વ, પેવબઔુના મખુ્મ ઔામગઔતાગ 
ભાઔગ  જુઔેયફખગ અને પમ્યુગરા લન શલજેતા ભાઇઔર શભૂાઔયને આ એલડગથી નલાજલાભાાં આવ્મા છે. 
            ખાશમઔાએ તાની ઔાયકઔદીભાાં ૩૦,૦૦૦થી ણ લધ ુખીત ખામા છે. રતા ભાંખેળઔયે 
૧૯૪૨ભાાં  ભયાઠી ખીતથી ખાશમઔા તયીઔેની ઔાયકઔદી ળરૃ ઔયી શતી. તેનુાં પ્રથભ કશિંદી ખીત 
૧૯૪૬ભાાં 'ા રાગ ુઔય જયી' લવાંત જખરેઔયની કપલ્ભ આ ઔી વેલા' કપલ્ભનુાં શત ુાં. એ છી ફે 
લયવ ફાદ વાંખીતઔાય ગરુાભ શૈદયે રતા ભાંખેળઔય ાવે 'કદર ભેયા તડા' ખીત ખલડાલીને ભટ 
બે્રઔ આપ્મ. આ ખીત કપલ્ભ 'ભજબયુ' કપરભનુાં શત ુાં. એ છી ઔકઔરઔાંઠીએ ાછાં લીને જયુાં નથી 
અને આખ લધતા જ ખમા. ભતૂઔાભાાં ૨૦૧૨ભાાં બાયતીમ શવનેભાના મખદાન ફદર ળાશરૂક 
કાનને આ એલડગથી નલાજલાભાાં આવ્મ શત.  
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 બાયતન એઔભાત્ર વકક્રમ જ્લાામકુી અંદભાન-શનઔફાય દ્વી વમશૂના ફેયન ટા ુય આલેર છે. 
આ જ્લાામકુી છેલ્રે ૧૮૫૨ ભાાં શલસ્પટ ામ્મ શત. 

 IPLની યાઈઝીંખ નેુ સુય જામ્ટના ઔેપ્ટન દ ય સ્ટીલ નસ્ભથની શનયનુતત ઔયલાભાાં આલી. 
 મસુ્તાઔ અરી ટ્રપી કક્રઔેટની યભત વાથે વાંઔામેર છે. 

20 પેબ્રઆુયી 

 બાયતીમ સપુ્રીભ ઔટગના લૂગ ચીપ જસ્ટીવનુાં ૬૮ લગની લમે કઔડનીની તઔરીપના ઔાયણે અલવાન 
થયુાં. તેભનુાં નાભ અરતભાવ ઔફીય છે. તે ૨૯ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૨ થી ૧૮ જુરાઈ ૨૦૧૩ સધુી 
બાયતીમ સપુ્રીભ ઔટગના ચીપ જસ્ટીવ યહ્યા શતા. 

 શરેી એશપ્રરથી રૂશમા ફે રાકથી લધનુી જ્લેરયીની યઔડ કયીદી ય એઔ ટઔ ટેક્ષ રાખળે. 
 ફબરિન કપલ્ભ પેસ્ટીલરભાાં ફે બાયતીમ કપલ્ભ ્યટુન અને ળટગ  કપલ્ભ આફા છલાઈ ખઈ. 
 IPL -10  ની કેરાડીની શયાજીભાાં ઈંગરે્ડના ફેન સ્ટતવને વોથી લધ ુ૧૪.૫ રૂશમાભાાં ણેુની 

ટીભે કયીદ્યા છે. 

21 પેબ્રઆુયી 

 લગ ૨૦૧૭ ભાાં શનળાનેફાજી શલશ્વઔ નલી કદલ્રીભાાં આમજજત ઔયલાભાાં આલળે. 
 બાયતન અરુણાચર પ્રદેળ ૨૧ પેબ્રઆુયી ૨૦૧૭ ના યજ તેન ૩૧ ભ સ્થાના કદલવ ભનાલળે. 
 ૨૧ પેબ્રઆુયીન કદલવ શલશ્વબયભાાં શલશ્વ ભાતબૃાા કદલવ તયીઔે ઉજલલાભાાં આલે છે. આ લગના 

શલશ્વ ભાતબૃાા કદલવની થીભ આંતયબાીમ શળક્ષણ દ્વાયા ટઔાઉ બશલષ્મ તયપ છે. 
 ાકઔસ્તાની કક્રઔેટય ળાકશદ આકરદીએ આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્રઔેટભાાંથી વ્માવની જાશયેાત ઔયી. 
 શલશ્વ વાભાજજઔ ્મામ કદલવ દય લે ૨૦ પેબ્રઆુયીના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

22 પેબ્રઆુયી 

 ગજુયાત શલધાનવબાભાાં વફવીડીના રાબ ડામયેતટ ગ્રાશઔના કાતાભાાં ટ્રા્વપય ઔયલા ભાટે 
આધાય ફીર વાય ઔયલાભાાં આવ્યુાં. 

 ઔે્દ્ર વયઔાય દ્વાયા કડજીટર રેણદેણને લધ ુવય ફનાલલા ભાટે બાયત QR ઔડ વેલા ળરુ ઔયાઈ 
છે. 

 શશ્વભ ફાંખા યાજ્મની વયઔાયે ‘કુરુક’ બાાને અશધઔાકયઔ યીતે ભા્મતા આી. 
 ઔે્દ્રીમ યીઝલગ ફેંઔ દ્વાયા ફે્ઔભાાં નવુાં કાત ુાં કરલા ભાટે ાનઔાડગને પયજીમાત ઔયાયુાં.  
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 શલશ્વ સ્તયે  નેતાભાાં  પેવબઔુ ય વોથી લધ ુબાયતના લડાપ્રધાન નયે્દ્ર ભદીને પર ઔયલાભાાં 
આલે છે. 

 બાયતના વરીવીટય જનયર તયીઔે યાંજીત કુભાયની શનયનુતત ઔયલાભાાં આલી. 
 બાયતની ભકશરા કક્રઔેટ ટીભે આમરે્ડની ભકશરા ટીભને શયાલીને ભકશરા કક્રઔેટ શલશ્વ ઔ ૨૦૧૭ 

ન તલરીપામય બકતાફ જીત્મ. 

23 પેબ્રઆુયી 

 ઉત્તયાકાંડ યાજ્મની વયઔાયે જીભ ઔફેટ ટાઈખય કયઝલગભાાં શળઔાયીને જતાલેત જ ખી 
ભાયલાન આદેળ જાયી ઔમો. 

 બાયતની ભકશરા ટીભે દબક્ષણ આકરઔાની ટીભને શયાલીને ICC વભુ્વ લલ્ડગ ઔ તલરીપામવગની 
ટ્રપી જીતી. 

24 પેબ્રઆુયી 

 લડદયાના ઔરાઔાય કદરી યાણાએ બખનીઝ લલ્ડગ યેઔડૌગવ ભાટે ૬૩ ફૂટ રાાંબ ુ પામય ેઇસ્્ટિંખ 
ફનાવ્યુાં. 

 લડાપ્રધાન નયે્દ્ર ભદીએ ભશાશળલયાત્રીના ાલન કદલવે ઔઇમ્ફતયુના ઈળા મખ ઔે્દ્ર કાતે  
૧૧૨ ફૂાંટ ઉંચી બખલાન શળલની મશૂતિન ુાં અનાલયણ ઔયુું. આ શળલની મશૂતિની ડીઝાઇન ઈળા 
પાઉ્ડેળનના સ્થાઔ વદગરુુ જગખી લાસદેુલે તૈમાય ઔયી છે. 

 ‘સ્લચ્છ બાયત અબબમાનના’ બ્રાાંડ એમ્ફેવડય તયીઔે અબબનેત્રી શળલ્ા ળેટ્ટીની વાંદખી ઔયલાભાાં 
આલી. 

 બાયતભાાં દય લે ૨૪ પેબ્રઆુયી વે્ટ્રર એતવાઇઝ ડે તયીઔે ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 નાવાના ઔેપ્રય ટેરેસ્ઔે થૃ્લીથી ૪૦ પ્રઔાળલગ દુય એઔ વાથે વાત થૃ્લી ધયાલતી નલી 

સમૂગભાા ળધી છે. નાવાના લૈજ્ઞાશનઔએ ળધેર વાત થૃ્લી ધયાલતી સમૂગભાાને ટે્રીસ્ટ-૧ નાભ 
આલાભાાં આવ્યુાં છે. 

25 પેબ્રઆુયી 

 શારભાાં જ અનલુાદ ભાટે વાકશત્મઔાય ી.જમયાભને વાકશત્મ અઔાદભી યુસ્ઔાય આલાભાાં આવ્મ. 
 એઔકદલવીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્રઔેટ ભેચભાાં એ ફી ડીશલબરમવે વોથી ઝડથી ૯૦૦૦ યન યુા ઔમાગ.  
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 બાયતીમ સ્ટેટ ફેંઔ દ્વાયા ૧ એશપ્રર ૨૦૧૭ સધુીભાાં ાાંચ વશામઔ ફેંઔના શલરમ ભાટે વશભશત 
દળાગલી. 

 બાયતે અઢાયભી ટેસ્ટ ફાદ સ્ટે્રબરમા વાભેની ટેસ્ટ ભેચભાાં યાજમ ભેવ્મ. બાયત અને 
સ્ટે્રબરમા લચ્ચેની પ્રથભ ટેસ્ટ ભેચભાાં ’કઔપને ભેન પ ધ ભેચન બકતાફ આલાભાાં આવ્મ. 

26 પેબ્રઆુયી 

 ઔબરિંખા રા્વવગ ટીભે શઔી ઇસ્્ડમા રીખ(HIL) ૨૦૧૭ ન બકતાફ જીત્મ. 
 શલશ્વભાાં વોથી લધ ુઈ્ટયનેટ સ્ીડ લા 5G પન ZTE ઔાંનીએ ર્ચ ઔમો. 
 રવ એ્જેબરવભાાં આમજજત ૮૯ ભાાં સ્ઔાય એલડગભાાં ફરીવડૂના અબબનેતા ભ યૂીને 

શ્રધાાંજબર આલાભાાં આલી. 

27 પેબ્રઆુયી 

 ICC  ના દવભા ESPNcricinfo એલડૌગવભાાં શલયાટ ઔશરીને ઔેપ્ટન પ ધ મય એલડગથી 
વ્ભાશનત ઔયલાભાાં આવ્મા. 

28 પેબ્રઆુયી. 

 યાષ્ટ્રીમ શલજ્ઞાન કદલવ ૨૮ પેબ્રઆુયીના યજ ડૉ.ચાંદ્રળેકય લેંઔટ યાભનની યાભન અવયની ળધ 
ભાટે ઉજલલાભાાં આલે છે. ડૉ.વી.લી.યાભનને યાભન ઈપેતટ ભાટે બોશતઔ ળાસ્ત્રનુાં નફેર ાકયતશઔ 
એનામત ઔયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
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