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  િગતિ-3ની પરીક્ાઓની તૈયારી કરતા ઉમેદિારો માટે ઘણા િધા અલગ-અલગ વિષયો માટે 
અલગ-અલગ પુસતકો િાંચીને તૈયારી કરિાનું કાયતિ થોિું અઘરું િનતું િોય છે. ખાસ કરીને એિા સમયે, જયારે 
પરીક્ાની તારીખ નજીક િોય. ઉમેદિારોની માંગ એિી રિેતી િોય છે કે એક જ પુસતકમાં એિી તમામ ઉપયોગી 
માવિતી મળી રિે જેથી ન માત્ર તેમને ઝિપી પુનરાિતતિનમાં મદદ મળે, પરંતુ સાથે જ આ માવિતી તેમની તૈયારીને 
િધુ ધારદાર પણ િનાિે.

તલાટી-કમ-મંત્રી અને જુવનયર કલાક્કની પરીક્ાનો અભયાસરિમ જોઇએ તો ખયાલ આિે કે સામાન્ય 
અભયાસનો ભારાંક સંપૂણતિ રિશ્નપત્રના અિધા ભાગ જેટલો છે, જયારે ગુજરાતી ભાષા, અંગ્ેજી ભાષા અને 
ગવણત-તાડક્કક ક્મતાનો ભારાંક અિધા ભાગ જેટલો છે. આથી કોઇ આિું એક જ પુસતક તૈયાર કરતી િખતે 
એ પણ ધયાનમાં રાખિું જરૂરી છે કે આ ભારાંક રિમાણે અંદર વિષયોને પણ ભારાંક મળે. આ િધી િાિતો અને 
અગાઉની પરીક્ા પદ્ધવત તથા રિશ્નપત્રોને ધયાનમાં રાખીને તલાટી-કમ-મંત્ી અને જુનિયર કલાક્ક તથા તેને 
મળતી અન્ય પરીક્ાઓ માટે પણ ટૂંકી, સરળ અને સચોટ પરીક્ાલક્ી માવિતી પીરસિાનો રિયાસ કયયો છે, જે 
આપની તૈયારીને સરળ િનાિિા તથા પરીક્ામાં ઉપયોગી િની રિેશે તેિી આશા.

આપનાં સલાિ-સૂચનો િંમેશા આિકાયતિ છે અને તેને શકય િોય તયાં સુધી અમલમાં મૂકિા િેિસંકુલની 
સંપૂણતિ ટીમ તતપર છે.
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Syllabus

Cadre Name Syllabus Marks Duration

Village Panchayat  
Secretary  

ગ્રામ પંચરાયત સેક્રે ટરી 
(તલરાટી કમ મંત્રી) 

+
Junior Clerk  
(જુનિયર કલરાક્ક )

Gujarati Language and Grammar 20

One Hour

English Language and Grammar 20

General Mathematics 10

General Awareness and General 
knowledge* 50

TOTAL 100

“General Awareness and General knowledge” include questions related to - 

1.  General Mental Ability and General Intelligence.

2.  History of India and History of Gujarat.

3.  Cultural heritage of India and Gujarat.

4.  Geography of India and Geography of Gujarat.

5.  Sports.

6.  Indian Polity and the Constitution of India.

7.  Panchayati Raj.

8.  Welfare schemed of Gujarat State and Union Government.

9.  Indian Economy and Planning.

10.  General Science, Environment and Information & Communication Technology.

11.  Current affairs of Regional, National and International Importance.

NOTE : The question papers shall be of objective type MCQs (multiple choice questions) 
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1 ગુજરાત : સામાન્ય પરરચ્ય
ગુજરાત નામનો ઈતતહાસ 

} ગુજરાત નામનો સૌપ્રથમ ઉલ્લેખ આપણનલે ‘આબુરાસમાં’ 
જાલેવા મળે છે. અરબી મુસાફર અ્બરૂનીએ 'ગુજ્જર' 
શબ્દનલે અરબી ભાષાના 'અત' પ્રત્ય્ય જોડી ગુજરાત નામ 
આપ્યું હતું. તલેણલે મહીન્દી માટે "મહીન્દ્ી' શબ્દનો ઉલ્લેખ 
કરલે્ો છે. 

} 15 મી સ્દીમાં પદ્મનાભના કાન્હડ્દલે પ્રબંધમાં ગુજરાત 
નામનો ઉલ્લેખ જાલેવા મળે છે.

} પ્રાચીનકાળમાં સૌરાષ્ટ્ર માટે પ્રાકૃત ભાષામાં ‘સુરઠ’ અથવા 
‘સોરઠ’ શબ્દ વપરા્યો હતો.

} ચીની ્યાત્રિ હ્ુ-એન-તસાંગલે સોરઠ પ્ર્દલેશનલે 'સુ્કા' તરીકે 
ઓળખાવ્યો છે.

} ક.મા મુનશીએ ભરૂચનો ઉલ્લેખ ‘માહીષ્મતી’ તરીકે ક્યયો 
છે.

} વલેરાવળનો ઉલ્લેખ ટો્ોમીએ ‘વલેરાકુ્’ તરીકે ક્યયો હતો. 
સૌરઠ શબ્દનો ઉલ્લેખ આઈનલે અકબરી, તારીખ-એ-
સોરઠ, અકબરનામા વગલેરલેમાં જાલેવા મળે છે.

} રામા્યણના બા્કાંડ અનલે કકષષ્કિંધાકાંડમાં ક્રમશઃ 
‘સુરાષ્ઠ’ અનલે ‘સૌરાષ્ટ્ર’ ના નામનો ઉલ્લેખ જાલેવા મળે છે. 
આ ઉપરાંત મહાભારતના સભાપવ્જમાં પણ આ બંનલે નામનો 
ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. ઋગવલે્દમાં પ્રથમ મંડળમાં ‘સવરાટ’ 
શબ્દનો ઉલ્લેખ થ્યલે્ો જાલેવા મળે છે. 

              

પ્ાચીિ િામો
વત્તમાિ 
િામો

પ્ાચીિ િામો

કચછ ભોજકટ, અનુપ, તાજરાષ્ટ્ર

વઢવાણ વધ્જમાનપુર

હળવ્દ હળપદ્

જામનગર હા્ાર

પોરબં્દર સુ્દામાપુરી, પૌરવલે્ાપુરી

તળાજા તા્ધવજપુરી

વલેરાવળ વલેરાકુ્

સોમનાથ પ્રભાસપાટણ, ચંદ્તીથ્જ, સૌમ્યપુર, ભાષ્કર 
ક્લેરિ

ડાંગ ્દંડકારણ્ય

પા્નપુર પ્રહ્ા્દનપુર, પા્ણપુર, પ્રહ્પુર

વડનગર આનં્દપુર, આનત્જપુર, ચમતકારપુર

ખંભાત સથંભતીથ્જ

અમ્દાવા્દ આશાવલ્ી, કણા્જવતી, અહમ્દાબા્દ

બનાસ પણા્જશા

ત્હંમતનગર અહમ્દનગર

ધોળકા ધવલ્ક, ધવલ્કપુર

સોમનાથ પ્રભાસપાટણ

નમ્જ્દા રલેવા

ગુજરાતિી મુલાકાતે આવેલ પ્વાસીઓ દ્ારા 
અપાયેલ નવનવધ પ્દેશોિા િામ

નવદેશી પ્વાસીિું િામ આપેલું િામ

સટ્રેબો સલેરોસટન(સૌરાષ્ટ્ર)

ટો્લેમી

સુરાષ્ટ્રીન (સૌરાષ્ટ્ર)

્ાકટકા (્ાટ)

વલેરાકુ્(વલેરાવળ)

પલેકરપ્સ સુરાષ્ટ્રીન(સૌરાષ્ટ્ર)

હ્ુ - એન - તસાંગ સુ્કા(સોરઠ પ્ર્દલેશ)

અ્બરૂની ગુજરાત(ગુજ્જર)

} સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યમાં કાકઠ્યાવાડના પાંચ પ્ર્દલેશો હતા. 
હા્ાર, ગોત્હ્વાડ, સોરઠ, ઝા્ાવાડ, મધ્યસૌરાષ્ટ્ર
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ગુજરાતના તજલ્ાઓની સામાન્ય માતહતી 

} ત્રિકટશ શાત્સત પાંચ ત્જલ્ાઓ : અમ્દાવા્દ, ખલેડા, સુરત, 
ભરૂચ, પંચમહા્ 

} ગુજરાતની સથાપના સમ્યલે ગુજરાતમાં 17 ત્જલ્ા અનલે 185 
તા્ુકા હતા. 

ગુજરાત અિે સરહદ

નજલલો સરહદ

કચછ પાકકસતાન, રાજસથાન  
બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, 

અરવલ્ી, મહીસાગર, ્દાહો્દ
રાજસથાન

્દાહો્દ, છોટા ઉ્દલેપુર મધ્યપ્ર્દલેશ

છોટા ઉ્દલેપુર, નમ્જ્દા, તાપી, 
ડાંગ, નવસારી, વ્સાડ

મહારાષ્ટ્ર

ગીર સોમનાથ ્દીવ

વ્સાડ ્દા્દરા અનલે નગર હવલે્ી, ્દમણ

વર્ત રચિા કયા નજલલામાંથી બિેલ 

1964 ગાંધીનગર અમ્દાવા્દ, મહેસાણા

1966 વ્સાડ સુરત

1997

્દાહો્દ પંચમહા્

આણં્દ ખલેડા

પોરબં્દર જૂનાગઢ

નમ્જ્દા ભરૂચ 

નવસારી વ્સાડ

2000 પાટણ મહેસાણા, બનાસકાંઠા

2007 તાપી સુરત

2013

મહીસાગર ખલેડા, પંચમહા્

છોટાઉ્દલેપુર વડો્દરા

અરવલ્ી સાબરકાંઠા

બોટા્દ ભાવનગર, અમ્દાવા્દ

ગીર સોમનાથ જૂનાગઢ

મોરબી સુરલેન્દ્નગર, રાજકોટ, 
જામનગર

્દલેવભૂત્મ દ્ારકા જામનગર

નજલલાિું િામ અિે તેિા મુખય મથકો અલગ હોય 
તેવા નજલલાઓ

નજલલો મુખય મથક

કચછ ભુજ

સાબરકાંઠા ત્હંમતનગર

બનાસકાંઠા પા્નપુર

ખલેડા નકડ્યા્દ

પંચમહા્ ગોધરા

મહીસાગર ્ુણાવાડા

અરવલ્ી મોડાસા

ગીર સોમનાથ વલેરાવળ

્દલેવભૂત્મ દ્ારકા ખંભાત્ળ્યા

તાપી વ્યારા

નમ્જ્દા રાજપીપળા

ડાંગ આહવા

તાલુકાિું િામ અિે તેિા મુખય મથક અલગ હોય 
તેવા તાલુકાઓ

તાલુકા તેિું મુખય મથક નજલલો

્દસક્રોઈ અમ્દાવા્દ અમ્દાવા્દ

ગ્તલેશ્વર પા્ી ખલેડા

સરસવતી અઘાર પાટણ

ખાનપુર બાકોર મહીસાગર

કડાણા ્દીવડા મહીસાગર

અમીરગઢ ઈકબા્ગઢ બનાસકાંઠા

કાંકરલેજ ત્શહોરી બનાસકાંઠા

સાંત્પુર વારાહી પાટણ

ઓખામંડળ દ્ારકા ્દલેવભૂત્મ દ્ારકા

ચો્યા્જસી સુરત સુરત

નાં્દો્દ રાજપીપળા નમ્જ્દા
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ગુજરાતમાં આવેલા મહેલો / હવેલી / કકલલાઓ

મહેલિું િામ સથળ

આ્યના મહે્ ભુજ

ત્વજ્ય ત્વ્ાસ પલે્લેસ માંડવી

પ્રાગ મહે્ ભુજ

ભુત્જ્યો કકલ્ો કચછ

નવ્ખા મહે્ ગોંડ્

રા'ખેંગારનો મહે્ જૂનાગઢ

રાણક્દલેવીનો મહે્ જૂનાગઢ

હવા મહે્ વઢવાણ

પ્રતાપ ત્વ્ાસ પલે્લેસ જામનગર 

્ાખોટા પલે્લેસ જામનગર

અમર ત્વ્ાસ પલે્લેસ વાંકાનલેર

રણત્જત ત્વ્ાસ પલે્લેસ વાંકાનલેર

્દો્ત ત્નવાસ પલે્લેસ ઇડર

રૂડી રાણીનો મહે્ ઇડર

ડભોઇનો કકલ્ો ડભોઇ

્ક્મી ત્વ્ાસ પલે્લેસ વડો્દરા

પ્રતાપ ત્વ્ાસ પલે્લેસ વડો્દરા

નજરબાગ પલે્લેસ વડો્દરા

કુસુમ ત્વ્ાસ પલે્લેસ નમ્જ્દા 

હજાર બારીવાળો મહે્ રાજપીપળા

ત્ન્મબાગ પલે્લેસ ભાવનગર

ગુજરાત સરકારિા ઉતસવો

ઉતસવ આયોનજત સથળ

કાંકરી્યા કાનીષીવ્ અમ્દાવા્દ

પતંગ મહોતસવ અમ્દાવા્દ

ઉતરાધ્જ શાસરિી્ય મહોતસવ મોઢેરા (મહેસાણા)

તાના રીરી મહોતસવ વડનગર (મહેસાણા)

ડાંગ ્દરબાર આહવા (ડાંગ)

પંચમહોતસવ ચાંપાનલેર (પંચમહા્)

રણોતસવ ધોરડો (કચછ)

પોળો ઉતસવ ત્વજ્યનગર (સાબરકાંઠા)

વસંતોતસવ ગાંધીનગર

 GI ટેગ

સંખલેડા ફત્ન્જચર 5 જૂ્ાઈ 2007

કચછી ભારતકામ 2008/9

ખંભાતનું અકીક કામ 2008/09

ટાંગળી્યા શા્ (સુરલેન્દ્નગર) 2009

સુરત જરીકામ 2010/11

ભાત્્્યા ઘઉં 2011

ગીરની કેસર કેરી 
(ગુજરાતમાંથી ઓળખ 

પામનારું આ પ્રથમ ફળ) 
2011

કચછી શા્ 2012

પાટણના પટોળા  2013/14 

જામનગરની બાંધણી 2014/15 

રાજકોટનાં પટોળા 2018/19

પલેથાપુર ત્પ્રષન્ટંગ બ્ોક 2018/19

ભારતનું સૌથી પહે્ું GI ટેગમાં ્દાત્જ્જત્્ંગની ચા(2004માં) 

પ્રથમ ફળમાં GI ટેગ ભારતની ્દશલેરી કેરીનલે 

સંગ્રહાલય સથાપિા

ગુજરાત મ્યુત્ઝ્યમ સોસા્યટી અમ્દાવા્દ

માનવ સંસકૃત્ત સંગ્હા્્ય ભૂજ

ભારતી્ય સંસકૃત્ત ્દશ્જન કચછ

ધીરજબહેન પરીખ બાળ સંગ્હા્્ય કપડવંજ (ખલેડા)

કચછ મ્યુત્ઝ્યમ ભૂજ, કચછ
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2 ભારત : સામાન્ય પરરચ્ય
પ્રસતાવના 

} •ભારતના બંધારણ મુજબ આપણા દેશના ઈન્ડિયા અને 
ભારત એમ બે નામ ન્વિકૃત થયા છે.

} પ્ાચીનકાળથી ભારતને અતયાર સુધી અલગ-અલગ 
નામોથી ઓળખવિામાં આવિે છે.

} ભારત દેશના વવિશાળ વયાપ તેમજ ભૌવતક-સાં્કૃવતક 
વવિવવિધતાઓના પરરણામ ્વિરૂપ G.B. Cressey નામના 
વવિદ્ાને કહું છે કે, “ભારતને ભૂવમખંડિ કહેવિાનો એટલો જ 
અવધકાર છે, જેટલો યુરોપનો છે.”

} •ભારત શબદનો સૌ પ્થમ ઉલલેખ વિાયુપુરાણના એક 
સંદભ્ભમાં દુષયંત અને શકુંતલાના પુત્ર ‘ભરત’ તરીકે જોવિા 
મળે છે. તેના પરથી આ ભૂવમ-ભાગનું નામ ‘ભારત’ પડું 
હશે એવિું માનવિામાં આવિે છે.

} મધયકાલીન (અરબી તથા પવશ્ભયન) ઈવતહાસકારો દ્ારા 
ભારતને વહંદુની ભૂવમ એટલે કે ‘વહંદ’ અથવિા ‘વહંદુ્તાન’ 
શબદથી સંબોવધત કરાયું હતું.

 Ô સ્થાન અને વિસ્થાર 

} •ભારત પૃથવિીના ઉત્તર-પૂવિ્ભ ગોળાધ્ભમાં આવિેલો દેશ છે
} •્થાન:  8૰4’ ઉત્તર અકાંશથી 37૰6’ ઉત્તર અકાંશ 
} 68૰7’ પૂવિ્ભ રેખાંશથી 97૰25’ પૂવિ્ભ રેખાંશ
} આમ, ભારતનો અકાંશીય અને રેખાંશીય વવિ્તાર લગભગ 

30૰ છે.
} •ભારતની ઉત્તર-દવકણ લંબાઈ – 3214 km (કાશમીરથી 

ક્યાકુમારી)
} •ભારતની પૂવિ્ભ-પવચિમ લંબાઈ – 2933 km (અરુણાચલપ્દેશથી 

ગુજરાતનાં કચછ)
} ભારતની આકૃવત ચતુષકોણને મળતી આવિે છે.
} ભારતનું કુલ કેત્રફલ – 32,87,263 ચો.રક.મી. ( પૃથવિીના 

કુલ ભૌગોવલક કેત્રફળના 2.4%)

 Ô ક્ેત્રફળનથા આધથારે દેશોનો ક્રમ:

1. રવશયા   2. કેનેડિા
3. ચીન   4. યુ.એસ.એ.
5. બ્ાઝીલ   6. ઓ્ટ્ેલીયા
7. ભારત

}  Short cut: રકેચીયુબાઓભા
} સૌપ્થમ સૂયયોદય: અરુણાચલ પ્દેશ
} •છેલલો સૂયા્ભ્ત: કચછ (ગુજરાત)

} ગુજરાતમાં સૌપ્થમ સૂયયોદય: ગરબાડિા (દાહોદ)
} ભારતના પૂવિ્ભ અને પવચિમ છેડિા વિચ્ે 30૰ રેખાંશનો તફાવિત 

હોવિાથી ભારતના અંવતમના બંને ્થળોના ્થાવનક 
સમયમાં લગભગ 2 કલાકનો તફાવિત જોવિા મળે છે.

} 82૰30’ પૂવિ્ભ રેખાંશના ્થાવનક સમયને દેશના ‘પ્માણ 
સમય’ તરીકે જાહેર કરવિામાં આવયો છે. જે ઉત્તર પ્દેશના 
વમઝા્ભપુર વજલલામાંથી (ખરાવિડિા ગામ) તથા ચંપા, છત્તીસગઢ 
(82૰29’ પૂવિ્ભ રેખાંશ) પરથી પસાર થાય છે.

} ભારતની પ્માણ-સમય રેખા કુલ 5 રાજયોમાંથી પસાર થાય 
છે: ઉત્તરપ્દેશ, મધયપ્દેશ, આંધ્રપ્દેશ, છત્તીસગઢ અને 
ઓરડિશા. (નોંધ: છત્તીસગઢ રાજયમાં પ્માણસમય રેખા એ 
કક્કવૃત રેખાને છેદે છે)

} •કક્કવૃત્ત ભારતના લગભગ મધયભાગમાંથી પસાર થાય 
છે અને તેને લગભગ બે ભાગોમાં વિહેંચે છે. પરંતુ દવકણ 
ભાગની સરખામણીએ ઉત્તરભાગ વિધુ પહોળાઈ ધરાવિે છે.

} •લગભગ 22૰ ઉત્તર અકાંશની દવકણમાં ભારતીય ઉપખંડિ 
ધીમે ધીમે સાંકડિો થતો જાય છે, જે વહંદ મહાસાગરને બે 
ભાગમાં વિહેંચે છે: પવચિમમાં અરબસાગર અને પૂવિ્ભમાં 
બંગાળાની ખાડિી.

} •આ સમુદ્ોએ દવકણ-પવચિમ એવશયા, આવરિકા તથા દવકણ-
પૂવિ્ભ એવશયા સાથે ભારતના વયાપારરક અને સાં્કૃવતક 
સંબંધોને સુદૃઢ કરવિામાં મહત્વિની ભૂવમકા વનભાવિે છે.

} ભારતના મધયભાગમાંથી કક્કવૃત્ત પસાર થાય છે જે ભારતના 
8 રાજયોમાંથી પસાર થાય છે. ગુજરાત, રાજ્થાન, 
મધયપ્દેશ, છત્તીસગઢ, ઝારખંડિ, પવચિમ બંગાળ, વત્રપુરા, 
વમઝોરમ.

} •અકાંશીય વવિ્તારને આધારે ભારતને ઉષણકરટબંધીય 
તથા સમશીતોષણ કરટબંધીય વવિ્તારમાં વવિભાવજત 
કરવિામાં આવિે છે. પરંતુ ભારતની ભૌવતક તથા સાં્કૃવતક 
વવિવભ્નતાના કારણે ભારતને હંમેશા ‘ઉષણકરટબંધીય 
વવિ્તાર’ તરીકે જ વિગીગીકૃત કરવિામાં આવિે છે.

 Ô ભથાર્નથા અંવ્મ બિંદુઓ :

} ઉત્તર : ઇન્દરા કોલ (જમમુ કશમીર)
}  દવકણ : ઇન્દરા પોઈ્ટ (ગ્ેટ વનકોબાર ટાપુ) (અગાઉ 

‘વપગમેવલયન પોઈ્ટ’ તરીકે ઓળખાતું)
}  મુખય ભૂવમ ભાગનો દવકણતમ પોઈ્ટ –કેપ કેમોરરન 

(ક્યાકુમારી,તવમલનાડિુ)
} •પૂવિ્ભ  : વિાલાંગુ (અરુણાચલ પ્દેશ) 
} પવચિમ : વસરક્ીક (કચછ)
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િદીઓિા ઉપિામ 

િદી ઉપિામ

કોસી વબહારનો શોક

દામોદર બંગાળનો શોક

મહાનદી ઓરડિશાનો શોક 

લૂણી રણપ્દેશની ગંગા

સાબરમતી ગુજરાતની અંબા

ભારતિી મુખય બહુહેતુક યોજિા 

પકરયોજિા િદી રાજય નિશેષતા

હીરાકુંડિ મહા નદી ઓરડિશા 
સૌથી લાંબો 

બંધ 

ટેહરી ભાગીરથી ઉતરાખંડિ
સૌથી ઊંચા 
વશલાવનવમ્ભત 

બંધ

ભાખરા નાંગલ સતલુજ 
પંજાબ/ 
વહમાચલ 

પ્દેશ

વવિશ્વનો સૌથી 
મોટો સીધો 

ગુરુતવિ બંધ છે.

બગવલહાર વચનાબ જમમુ કશમીર -

રકશનગંગા ઝેલમ જમમુ કશમીર -

પોલાવિરમ ગોદાવિરી આંધ્રપ્દેશ -

શ્ી શૈલમ કૃષણા
આંધ્રપ્દેશ / 
તેલંગણા 

-

રેણુકા વગરર
વહમાચલ 

પ્દેશ 
રાષટ્ીય 

પરરયોજના 

ફકિાબેરેજ ગંગા પ. બંગાળ -

રાણી લક્મીબાઈ બેતવિા ઉતરપ્દેશ -

રાજઘાટ બેતવિા 
ઉતરપ્દેશ / 
મધયપ્દેશ 

-

પંચેત દામોદર ઝારખંડિ -

ઋતુઓ અિે સમયગાળો 

ઋતુ સમય 

વશયાળો રડિસેમબર થી ફેબ્ુઆરી

ઉનાળો માચ્ભ થી મે  

ચોમાસું જૂન થી સપટેમબર

પાછા ફરતા મોસમી  
પવિનોની ઋતુ

ઓકટોબર થી નવિેમબર

પયા્શિરણીય આંદોલિ 

આંદોલિ િષ્શ વયકકત સથળ  

ખેજરી
(વૃક)

1730 અમૃતાદેવિી વબ્નોઈ રાજ્થાન 

ચીપકો
(જંગલ)

1973 સુંદરલાલ બહુગુણા ચમોલી
ઉત્તરાખંડિ 

ચંદીપ્સાદ ભટ્ટ

નમ્ભદા 
બચાવિ 

1985 મેઘા પાટકર મધયપ્દેશ 

એપીકો
(વૃક)

1983 પાંડિુરંગ હેગડિે કણા્ભટક

િન્યજીિ પકરયોજિા 

પકરયોજિા િષ્શ 

વસંહ પરરયોજના 1972

પ્ોજેકટ ટાઈગર 1973

મગર (ઘરડિયાલ) પરરયોજના 1975

ગેંડિા પરરયોજના 1987 

હાથી પરરયોજના 1992 

વહમદીપડિા પરરયોજના 2000

વગધ પરરયોજના 2004
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કચ્છ
} ગુજરાતાનો સૌથી વધુ વવસતાર ધરાવતો વજલ્ો કચ્છ ્છે.
} ગુજરાતમાં સૌથી ઓ્છી વસતી ગીચતા ધરાવતો વજલ્ો 

કચ્છ ્છે.
} ગુજરાતમાં સૌથી વધુ મેન્ગ્ુવ જંગ્ો કચ્છમાં ્છે.
} કક્કવૃત ભારતના એક માત્ર ડુંગર ધીણોધર પરથી પસાર 

થાય ્છે. 
} ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઘેટા બકરાં કચ્છ વજલ્ામાં ્છે.
} ભારતની  પવવિમમાં સૌથી ્છેલ્ું આવે્ સથળ વસરવરિક 

કચ્છ વજલ્ામાં આવે્ ્છે.ભારતમાં સૌથી ્છેલ્ે સૂયાયાસત 
કચ્છ વજલ્ાના વસરવરિકમાં થાય ્છે.

} ગુજરાતની સૌથી વધુ (97)નદીઓ કચ્છ વજલ્ામાં ્છે.
} ગુજરાતમાં સૌથી વધુ દરરયારકનારો 406 રક.મી. કચ્છને 

મળે્ો ્છે.
} સૌથી વધુ વજન ધરાવતું ધોરાડ પક્ી કચ્છમાં જોવા મળે્ ્છે.
} કચ્છ ભૂંકપ ઝોન-5  માં આવે ્છે. વરયા 2001માં આવે્ 

ભૂકંપનું કેન્દ્ર સથાન ઘાંગ ગામ હતું.
} ગુજરાતનું સૌથી પ્ાચીન કચ્છ મયુવઝયમ ભૂજમાં આવે્ું ્છે.
} વવવિમાં ફકત ગુજરાતના કચ્છમાં જ ઘુડખર જોવા મળે ્છે.
} કચ્છમાં વવવિષટ પ્કારના ઘર “ભૂંગા” જોવા મળે  ્છે. જે 

ઘાસના બને્ા હોય ્છે. ભૂંગાના સમૂહને “વાંઢ” કહે ્છે.
} કચ્છના દરરયારકનારાનો મેદાની પ્દેિ કંઠીનું મેદાન 

કહેવાય ્છે.
} કચ્છનો કોટેવિરથી ્ઈ અને જખૌ સુધીનો દરરયારકનારો 

કાદવરકચળવાળો ્છે.
} સામવખયાળીને કચ્છનું પ્વેિદ્ાર સથળ કહેવાય ્છે. 
} કચ્છમાં આવે્ા નવ્યામાં વિયાળામાં ગુજરાતનું સૌથી 

નીચું તાપમાન નોંધવામાં આવે ્છે.
} કચ્છના તેરા ગામને ભારત સરકારે “હેરરટેઝ વવ્ેજ” 

તરીકે જાહેર કયુયા ્છે. 
} ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કંડ્ા ્છે. 

ડંુગર

1. ઉત્તરની ધાર 
} ખદીર, બે્ા, ખાવડા, ગારો, ખાડીયો, પચ્છમ
} આ ધારમાં સૌથી ઊંચો ડુંગર કાળો ડુંગર ્છે. જે કચ્છ 

વજલ્ાનો પણ સૌથી ઊંચો ડુંગર ્છે. 
2. મધ્યની ધાર  
} ધીણોધર, ભૂજીયો, ્ી્ીયો, ઝુરા, ગરાર, હબો

} આ ધારમાં સૌથી ઊંચો ડુંગર ધીણોધર ્છે.
} આ ધાર કચ્છના રણ અને અખાત વચ્ે જળ વવભાજનું 

કામ કરે ્છે.
3. દક્ષિણની ધાર  
} ઉવમયા, કંથકોટ, અધોઈ, પાનંધ્ો
} આ ધારમાં સૌથી ઊંચો ડુંગર નનામો ્છે.

ગીર સોમિાથ 

} ગીર સોમનાથ વજલ્ાનું વડું મથક વેરાવળ ્છે. 
} વેરાવળનું પ્ાચીન નામ ‘વેરાકુળ’ હતું.
} વેરાવળથી ઓખા સુધીના દરરયામાં િાક્ક અને વહે્ 

મા્છ્ીઓ જોવા મળે ્છે.
} વેરાવળ ગુજરાતનું સૌથી મોટું મતસય ઉતપાદન ક્ેત્ર ્છે તેથી 

વેરાવળ મતસય બંદર તરીકે જાણીતું ્છે. 
} વેરાવળમાં િાક્ક મા્છ્ીના તે્ને િુદ્ધ કરવાનો ‘િાક્ક 

ઓઇ્ પ્ાન્ટ’ આવે્ો ્છે જે ગુજરાતમાં સૌથી મોટો પ્ાન્ટ 
્છે.

} વેરાવળમાં શ્ી સોમનાથ સંસકકૃત યુવનવવસયાટી આવે્ી ્છે 
જેની સથાપના વરયા 2005 માં શ્ી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્ારા 
થઈ ્છે. 

} વેરાવળમાં ભા્કા ખાતે મોક્પીપળો આવે્ો ્છે જયાં 
ભગવાન શ્ીકકૃષણને પારધીએ તીર માયુું હતું. 

} ભારતના 12 જયોવતવ્ુંગમાંનું પ્થમ જયોવતવ્ુંગ સોમનાથ 
મંવદર ગીર - સોમનાથ વજલ્ામાં આવે્ું ્છે. 

} ્ોકવાયકા મુજબ આ સોમનાથ મંવદર ચંદ્રદેવે ચાંદીનું, 
રાવણે સોનાનું, શ્ી કકૃષણએ સુખડનંુ અને ભીમદેવ પહે્ાએ 
પથથરનું બંધાવયું હતું.

} ઇ. સ. 1026માં મહમદ ગઝનીએ તેમજ ઇ. સ. 1299માં 
અ્ાઉદ્ીન વખ્જીએ સોમનાથ મંવદર ધવંિ કયુું હતું. 

} સોમનાથ મંવદરના જીણણોદ્ાર માટે 13 નવેમબર, 1947ના 
રોજ શ્ી સરદાર વલ્ભભાઈ પટે્ે સોમનાથ મંવદરની 
મુ્ાકાત ્ીધી હતી.

} સોમનાથ મંવદરના સથપવત પ્ભાિંકર સોમપુરાનો પણ 
અનન્ય ફાળો ્છે.

} તુ્સીશયામમાં ગંધકયુકત ગરમ પાણીના સાત કુંડ આવે્ા 
્છે. તુ્સીશયામમાં આવે્ા ગરમ પાણીના કુંડને તત્પોદક 
કુંડ પણ કહે ્છે. 

} ગીર - સોમનાથ વજલ્ો કેસર કેરીનાં ઉતપાદનમાં પ્થમ 
રિમે ્છે. 

3 ગુજરાતના જજલ્ા
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} ્ી્ી નાઘેરનો મોટા ભાગનો વવસતાર ગીર સોમનાથમાં 
આવે ્છે. (ચોરવાડથી ઊના સુધીનો વવસતાર ્ી્ી નાઘેર 
ગણાય ્છે) 

} ઉના તા્ુકાનાં વારકયા ગામ ખાતે સાણા વારકયાની 62 
ગુફાઓ આવે્ી ્છે.

} ગુજરાતમાં મગરોના સંવધયાન માટે સૌથી મોટું કેન્દ્ર કમ્ેવિર 
ડેમ (વહરણ નદી) ગીર સોમનાથ વજલ્ામાં આવે્ું ્છે.

} વવસતારની દ્રષષટએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો તા્ુકો ઉના ્છે.

 }જામિગર

} ઇ.સ 1519માં જામ રાવળ એ  જામનગરની સથાપના કરી 
હતી.

} રંગમતી અને નાગમવત નદીના કાંઠે એક નવા નગરની 
સથાપના કરવામાં આવી જે આજે જામનગર તરીકે ઓળખાય ્છે.

} મરરન નેિન્ પાક્કને 1982માં નેિન્ પાક્ક તરીકે જાહેર 
કરવામાં આવયું ્છે.

} વખજરડયા પક્ી અભયારણય કચ્છના અખાતથી દવક્ણ બાજુ 
ઉત્તર પૂવયા વદિામાં આવે્ ્છે. 

} ગોપનું સૂયયા મંવદર નાગર િૈ્ીમાં બને્ આ મંવદર 
ગુજરાતમાં સૌથી જૂનું હયાત પથથરનું બને્ું ્છે.  

} ્ાખોટા તળાવ જામનગરની મધયમાં આવે્ આ તળાવ 
રણમ્ તળાવ તરીકે પણ ઓળખાય ્છે. 

} ગુજરાતના સ્તનના ્છેલ્ા રાજા મુજફફર િાહ ત્રીજા ને 
બચાવવા જામ સત્તાજી અને મુગ્ સુબા મીરજા અજીજ કોકા 
વચ્ે ઇ.સ. 1591માં ધ્ો્ ખાતે ભૂચર મોરી યુદ્ધ થયું હતું. 
આ યુદ્ધને સૌરાષટ્રના પાણીપતની ્ડાઈ કહે ્છે. 

} ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી કંપની રી્ાયન્સ ઇન્ડસટ્રીઝ 
અહીં વવવિની સૌથી મોટી ઓઈ્ રરફાઇનરી મોટી ખાવડી 
ગામે સથાપી ્છે. જેના ્ીધે જામનગરને ઓઈ્ વસટી ઓફ 
ઈષન્ડયા કહે ્છે.  

} જામનગરના સચાણા ખાતે જહાજ ભાંગવાનો ઉદ્ોગ આવે્ 
્છે. 

} ગુજરાતનું પ્થમ ઈ્ેકટ્રોવનક સમિાન માણેકબાઈ 
મુષકતધામ જામનગર ખાતે આવે્ ્છે.  

} જામનગરના વરિકેટ પ્ેમી જામ રણજીતવસંહના નામે રણજી 
ટ્રોફી રમાડવામાં આવે ્છે. 

} વાયુ દળનું તા્ીમ કેન્દ્ર બેડી, નૌકા દળનું તા્ીમ કેન્દ્ર 
વા્સુરા (રોજી બંદર) અને બા્ા્છડી ખાતે સૈવનક િાળા 
આવે્ી ્છે.

} જામનગરને નવીન નગર, નવા નગર, ્છોટા કાિી, 
કારઠયાવાડનું રતન, સૌરાષટનું પેરરસ કહે ્છે. 

દેવભૂનમ દ્ારકા
 Ô દ્વારકવા

} દ્ારકાનું પ્ાચીન નામ “દ્ારાવતી” હતું. 
} દ્ારકા ગોમતી નદીના રકનારે શ્ી કકૃષણએ વસાવયું હતું.  
} વહન્દુઓના ચાર પવવત્ર યાત્રાધામોમાં અને સાત મોક્દાવયની 

નગરીઓમાં દ્ારકાનો સમાવેિ થાય ્છે. 
} આઠમી સદીમાં આવદ િંકરાચાયયાએ ભારતની ચાર પીઠમાંના 

“િારદાપીઠ” ની સથાપના દ્ારકામાં કરી હતી. 

 Ô નવાગેશ્વર

} ગુજરાતના બે જયોવતવ્ંગ પૈકીનું એક જયોવતવ્ંગ નાગેવિર 
ખાતે આવે્ ્છે.  

 Ô ખંભવાળિયવા

} દેવભૂવમ દ્ારકાનું મુખય મથક ખંભાવળયા ્છે. 
} ખંભાવળયા િુદ્ધ દેિી ઘી માટે જાણીતું ્છે. સમગ્ દેિમાં 

અહીંથી ઘીની વનકાસ થાય ્છે. 

 Ô મીઠવાપુર

} મીઠાપુરમાં ટાટા કંપનીનું સોડાએિ અને કોષસટક સોડા 
બનાવવાનું કારખાનું ્છે. 

 Ô શંખોદ્વાર બેટ (બેટ દ્વારકવા)  

} બેટદ્ારકાની આજુબાજુનો વવસતાર દારૂકાવન તરીકે 
ઓળખાય ્છે.

 Ô ઘુમલી

} ભાણવાડ પાસે આવે્ું ઘુમ્ી એક પ્ાચીન નગર ્છે. 
} ઘુમ્ીમાં મંવદરોના ખંડેરો ્છે જેમાં ‘નવ્ખા મંવદર’ ખૂબ 

જાણીતું ્છે જે અવગયારમી – બારમી સદીમાં બન્યું હતું. 

 Ô હરસિસધિ મવાતવાનું મંદિર

} આ મંવદર ચા્ુકય સમયમાં બને્ું ્છે અને કોય્ા ડુંગર 
પર આવે્ું ્છે. 

 Ô અનય

} દેવભૂવમ દ્ારકા વજલ્ામાં ઘી નામની નદી ્છે સની નદી 
પર સની ડેમ આવે્ો ્છે. મહાગંગા પક્ી અભયારણય 
કલયાણપુરમાં આવે્ ્છે. 

} દ્ારકા અને ઓખા 
વચ્ેનો પ્દેિ ઓખા મંડળના નામે 
જાણીતો ્છે. રમણીય દરરયા 
રકનારો ધરાવતો 
વિવરાજપુર બીચ દ્ારકા 
ખાતે આવે્ો ્છે. 
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ચાલો ઇનતહાસ જાણીએ

} ઇતિહાસ જાણવા માટે આપણી પાસે જુદાં–જુદાં સાધનો છે.

 Ô તાડપત્ર અને ભોજપત્ર

} પ્ાચીન સમયમાં માનવી લખવા માટે િાડપત્ર કે ભોજપત્રનો 
ઉપયોગ કરિો, જેને આપણે હસિપ્િ કહીએ છીએ.

} િાડપત્રો એટલે િાડ વૃક્ષના પણ્ણ પર લાખાયેલી હસિપ્િો 
અને ભોજપત્ર એટલે તહમાલયમાં થિા ભૂજ્ણ નામનાં વૃક્ષોની 
પાિળી આંિરછાલ ઉપર લખાયેલ હસિપ્િો. 

 Ô અભભલેખો 

} ધાિુઓ અને પથથરો પર કોિરેલા કે લખેલા લેખ અતભલેખ 
કહેવાય છે. અશોકના તશલાલેખો ખૂબ જ જાણીિા છે.

 Ô તામ્રપત્રો

} િાંબાના પિરા ઉપર કોિરીને લખવામાં આવિું લખાણ 
એટલે િામ્રપત્ર.

} ગુજરાિમાં આવા િામ્રપત્રો મોટી સંખયામાં મળી આવયા 
છે. આવાં િામ્રપત્રો પાટણ હેમચંદ્ાચાય્ણ લાઈબ્ેરી 
(ઉત્તર ગુજરાિ), એલ.ડી. ઇન્સસટટ્ૂટ ઑફ ઇ્સડોલોજી 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ, ભો. જે. અધયયન અને સંશોધન 
તવદ્ાભવન, અમદાવાદ, શ્ી મહાવીર જૈન આરાધના કે્સદ્, 
કોબા (ગાંધીનગર)માં સચવાયેલાં છે.

 Ô સિક્ા  
} તસક્ા પર રાજાનું નામ, િેના ધમ્ણ, સંસકકૃતિ િથા િેના 

સમય વગેરેની માતહિી મળે છે. ભારિમાં ઈ.પૂ. 5મી સદીના 
પંચમાક્ક તસક્ા મળી આવયા છે જે સૌથી જૂના તસક્ા છે.

} પંચમાક્ક તસક્ા : ધાિુના ટુકડાઓને છાપ ઉપસાવવા 
બીબામાં મૂકી દબાણ આપી બનાવાિા તસક્ા ‘પંચમાક્ક’ 
તસક્ા િરીકે ઓળખાય છે.

 Ô           ઇતતહાિના અભ્ાિીઓ : પુરાતત્ત્વશાસ્તીઓ, 
ઈતતહાિકારો અને પ્રત્વાિીઓ

} માનવસમાજનો ભૂિકાળ જાણવા આપણને 
પુરાિત્વશાસત્રીઓ જેને અંગ્ેજીમાં Archaeologist કહેવાય 
છે િે સંશોધન કરીને માતહિી આપે છે.

} પ્વાસીઓના પ્વાસવણ્ણનમાંથી આપણને જે -િે દેશના 
ઈતિહાસ અને સંસકકૃતિની જાણકારી મળે છે. િેમાં 
મેગેસથનીસ, ન્લની, ફાતહયાન, યુ-એન-તસાંગ જેવા 
મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે.

} ભૂતમનું નામ : આપણે આપણા દેશને બે નામોથી ઓળખીએ 
છીએ. ઈન્સડયા અને ભારિ. ઈન્સડયા શબદ ઇ્સડસ પરથી 
ઉિરી આવેલો છે. જેને સંસકકૃિ ભાષામાં તસંધુ કહેવાય છે. 
પ્ાચીન ઈરાન અને ગ્ીસના લોકો તસંધુ નદીથી પરરતચિ 
હિા.

} ઈરાનીઓ તસંધુ નદીને તહ્સડોસ અને ગ્ીસના લોકો ઇ્સડસ 
કહેિા. ભારિ એવું નામ ઋગવેદમાંથી આપણને જાણવા      
મળે છે. 

4 ભારતનો ઇતતહાસ

ઈનતહાસિું વરીગીકરણ

ઈિતહથાસનું	વગીર્કરણ			

પ્ાગૈતિહાતસક કાળ  
(Pre – history)

 આદ્ ઇતિહાસ  
(proto – History) 

ઐતિહાતસક કાળ

તલતપ ન હિી
+ 

     તશકારી જીવન

1.હડ્પા કાળ: તલતપ િો હિી, પરંિુ વાંચી ન શકાય.
2.વૈતદક કાળ : તલતપ  ન હિી આયષોએ પોિાના 

જીવનનંુ પ્દશ્ણન એ  રીિે કયુું કે 
પરવિીણી લોકો અને પૂવ્ણિ જાણી અને 
સમજી શકે

3. િામ્ર પાષાણકાળ: જયારે કકૃતષ ઉતપાદન                               
અથ્ણવયવસથાનો તવકાસ થયો.

બુદકાળ/
મહાજનપદકાળ 

તલતપ/લેખન 
પ્ણાલીનો 
તવકાસ થયો
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હૈદરાબાદનાં તનઝામને પણ હરાવયો. િેમણે મહારાષટ્રને 
એક મહાન મરાઠા સામ્રાજયમાં પરરવતિ્ણિ કરી દીધું. 

} ઇ.સ. 1761માં ઈરાનના શાહ એહમદશાહ અબદાલીએ 
ભારિ પર આક્મણ કયુું. મરાઠાઓ અને અબદાલી વચ્ે 
પાતણપાિનું ત્રીજું યુદ થયું. જેમાં મરાઠા રાજયની હાર થઈ.       

ભારતમાં યુરોન્યિ શાસિિી સ્થા્િા

 Ô  ભારતરાં ્ુરોતપ્ન પ્રજાઓના આગરન પા્છળનાં 
કારણો 

} ઈ.સ. 1453માં િુકષોએ કૉ્સસટેન્સટપોલ જીિી લીધું. ભારિ 
અને યુરોપ વચ્ેના વેપારના માધયમનું િે મુખય મથક હિું.

} ભારિમાંથી સુિરાઉ કાપડ, રેશમી કાપડ, મરીમસાલા, 
િેજાના, ગળી, સૂરોખાર, ઈમારિી લાકડાં, અફીણ બહુ જ 
મોટા પ્માણમાં યુરોપમાં તનકાસ થિાં.  

} પરરણામે યુરોતપયન પ્જાએ જમીનમાગવે થિો વેપાર બંધ 
થિાં નવા જળમાગષો શોધીને ભારિ સુધી પહોંચવાનો 
પ્યતન આદયષો. 

 Ô ભારતરાં ્ુરોતપ્ન પ્રજાનું આગરન 
} પોટુ્ણગલ નાતવક વાસકો-દ્-ગામા ઈ.સ. 1498માં કાતલકટ ખાિે 

આવી પહોંચયો અને ભારિમાં યુરોતપયન પ્જાનું આગમન 
શરૂ થયું, િેણે પોટુ્ણગલથી આતરિકા અને આતરિકાથી ભારિ 
આવવાનો નવો જળમાગ્ણ શોધી કાઢ્ો.  

પોટુ્મ ગીઝો (કિરંગી)
} ઈ.સ. 1498માં વાસકો-દ્-ગામા કાતલકટ આવયો. કાતલકટમાં 

રાજા સામુતદ્ક (ઝામોરરન) રાજય કરિો હિો. િેણે 
પોટુ્ણગીઝોને મરીમસાલાનો વેપાર કરવાની સંમતિ આપી. 
પોટુ્ણગીઝોએ પોિાનું સથાન મજબૂિ કરવા અને સુરક્ષા 
મેળવવા ઈ.સ. 1503માં કોચીન અને ઈ.સ. 1505માં ક્સનુરમાં 
રક્લા બાંધયા. 

} ઈ.સ. 1505માં પોટુ્ણગલે પોિાના વાઈસરોય રિાન્સસસકો-
ડી-અ્મેડાને ભારિમાં પોટુ્ણગીઝ રાજયની સથાપના કરવા 
મોક્યો. િેના પછી આવેલ વાઈસરોય અ્ફા્સઝો-ડી-
આ્બુકકકે ગોવા સતહિ કેટલાંક બંદરો જીિી લઈ ભારિમાં 
પોટુ્ણગીઝ રાજયની સથાપના કરી. 

} ઈ.સ. 1530માં ગોવા િેમની રાજધાની બની. પછી વસઈ 
(ઈ.સ. 1534માં), દીવ (ઈ.સ. 1535માં) અને દમણ (ઈ.સ. 
1559માં) જીિી લઈ િેમણે તહ્સદ મહાસાગરમાં પોિાની આણ 
વિા્ણવવી શરૂ કરી. 

} પોટુ્ણગીઝોએ અહમદનગર, કાલીકટ અને બીજાપુરના 
સુલિાનોને હરાવયા. 

} િેઓ ‘સાગરના સવામી’ ગણાિા હિા. એનો અથ્ણ એ થયો 
કે, િેમના તસવાય કોઈ પણ ભારિીય દરરયાઈ માગવે વેપાર 
કરવો હોય િો પોટુ્ણગીઝોની પરવાનગી લેવી પડિી. 

ડચ (ત્વલંદા) 
} પોટુ્ણગીઝોની જેમ જ હોલે્સડના ડચ પણ વેપારમાંથી નફો 

મેળવવા ભારિ િરફ આવવા આકતષ્ણિ થયા. સૌપ્થમ 
િેમણે શ્ીલંકા પર ઈ.સ. 1658ની આસપાસ આક્મણો શરૂ 
કયા્ણ અને તયાંના મરીમસાલાનો વેપાર પોિાના હાથમાં 
લીધો. 

} િેમણે બંગાળમાં, મલબારના તવસિારમાં પોિાનો વેપાર 
જમાવયો. િેમણે ગોલકોંડાના શાસક પાસેથી ફરમાન મેળવી 
‘મસલીપટ્નમ’ (મછલીપટ્નમ)માં પોિાનું સથાન જમાવયું. 

} યુરોપમાં ઈ.સ. 1650 પછી સમયાંિરે ઈંગલે્સડ અને હોલે્સડ 
(ડચ) વચ્ે મોટાં યુદો થયાં. તયાં હાયા્ણ અને પરરણામે 
ભારિમાં િેમનો વેપારરક એકાતધકાર નાબૂદ થયો. 

ડેતનશ પ્રજા  
} ડે્સમાક્કની ડેતનશ પ્જા પણ ભારિમાં આવી હિી. િેમણે 

બંગાળના સીરામપુરમાં કોઠીની સથાપના કરી હિી. 
અંગ્ેજો 

} ઈ.સ. 1600માં ઈંગલે્સડમાં ઈસટ ઈન્સડયા કંપનીની સથાપના 
કરવામાં આવી. જેનો હેિુ પૂવ્ણનાં રાષટ્રો સાથે વેપાર કરવાનો 
હિો અને િેમાં એકાતધકાર સથાપવાનો હિો. 

} ઈ.સ. 1613માં અંગ્ેજોએ જહાંગીર પાસેથી ફરમાન લઈ 
સુરિ ખાિે પોિાની પ્થમ કોઠીને સથાપી. ટૉમસ-રોએ 
(ઈ.સ. 1615માં) જહાંગીર પાસેથી ભારિમાં વેપાર કરવાની 
પરવાનગી મેળવી. ઈ.સ. 1651માં (હુગલી નદીના રકનારે) 
વેપારી કોઠીની સથાપના કરી. 

} પટણામાં કાતસમ બજારની વેપારી કોઠીઓને સથાપી િેને 
ફૉટજી સે્સટ જયોજ્ણના તનયંત્રણમાં મૂકવામાં આવી. અંગ્ેજોને 
(ઈ.સ. 1698માં) સુિનિી, કાલીઘાટ અને ગોતવંદપુર નામનાં 
ત્રણ ગામોની જમીનદારી મળી. િેમણે રક્લેબંધીવાળી નવી 
વસાહિ ઊભી કરી જેને ‘ફૉટજી તવતલયમ’ કહેવામાં આવિી, 
િે આજે કોલકાિા િરીકે ઓળખાય છે. 

ફે્ન્ચ  

} ઈ.સ. 1639માં રિે્સકો મારટજીન નામના રિે્સચ અતધકારીએ 
ચંદ્ગીરીના રાજા પાસેથી મદ્ાસ (ચે્સનઈ)ને પટ્ે લઈ કોઠી 
સથાપી. 

} ઈ.સ. 1664માં રિે્સચ ઈસટ ઈન્સડયા કંપનીની સથાપના થઈ. 
} ઈ.સ. 1668માં સુરિમાં િેમણે પ્થમ કોઠી સથાપી. 
} િેમનું મુખય મથક મછલીપટ્નમ રહું હિું. િેમણે ઈ.સ. 

1673માં પોંડીચેરી (પુડુચેરી) ની સથાપના કરી. 
} યુરોપમાં ડચ અને રિે્સચ રાજયો વચ્ે લડાિાં યુદોની અસર 

ભારિ પર પણ પડી. 
} અંગેજોએ ડચોને રિે્સચો તવરુદ સમથ્ણન આપિાં રિે્સચો પાછા 

પડ્ા.
} િેમણે ઈ.સ. 1739માં કારીકલ પર અંકુશ સથાપી દતક્ષણમાં 
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હરાવી અને ફરી એક વખિ અંગ્ેજોનું શાસન સથાપી દીધું. 
} ઈ.સ. 1857ના સંગ્ામથી કંપનીશાસનનો અંિ આવયો અને 

તબ્રટશ પાલ્ણમે્સટે સીધી રીિે જ ભારિનું શાસન સંભાળી 
લીધું. 

 Ô  આ િંગ્ાર તનષ્ફળ રહ્ો. તેના રાટે કેટલાંક કારણો 
જત્વાબદાર હતાં. જરેકે, 

કેનદ્રી્ નેતાગીરીનો અભાત્વ

} ઈ.સ. 1857ના સંગ્ામના 
ઘણાબધા નેિાઓ હિા જેથી 
મોટી અવયવસથા ઊભી થઈ. 
રાજયો અને જાગીરદારો કોઈનો 
હુકમ માનવા િૈયાર ન હિા. 

} સંગ્ામના મુખય નેિા 
બહાદુરશાહ અતયંિ વૃદ 
હિા. જુદી-જુદી જગયાએ 
જુદા-જુદા નેિાઓ નેતૃતવ કરિા હિા. એટલે કે્સદ્ીય 
નેિાગીરીનો અભાવ િે તનષફળિાનું મુખય કારણ હિું. 

અંગ્ેજોની લશકરી તાકાત

} ઈ.સ. 1857ના સંગ્ામના નેિાઓ અને સૈતનકો કરિાં 
અંગ્ેજો પાસે આધુતનક લશકરી શસત્ર-સરંજામ, રેલવે અને 
િાર-વયવસથા હિાં. 

} દરરયાઈ િાકાિ હોવાને કારણે ઈંગલે્સડનું નૌકાદળ 
બહારથી બહુ ઝડપથી પોિાના નવા સૈતનકો લાવવા સક્ષમ 
બ્સયું. જયારે સંગ્ામ કરિાં નેિાઓમાં લક્મીબાઈ અને 
િાતયા ટોપેને બાદ કરિાં કોઈ શનકિશાળી નેતૃતવ ન હિું. 

અન્ કારણો  

} મોટા ભાગના રાજાઓ આ સંગ્ામથી દુર રહા હિા. એટલું 
જ નતહ હૈદરાબાદ, કશમીર, પરટયાલા, ઈ્સદોર, ગવાતલયર, 
વડોદરા અને ભોપાલના શાસકોએ અંગ્ેજોને સહકાર 
આ્યો હિો. શીખો અને ગુરખાઓએ પણ અંગ્ેજોના પક્ષે 
લડીને આ સંગ્ામને તનષફળ બનાવયો હિો. વળી, અંગ્ેજ 
સરકારના નોકરરયાિો, તશતક્ષિો અને બુતદજીવીઓ આ 
સંગ્ામથી ઘણા દૂર રહાં હિા અને સંગ્ામ સમગ્ ભારિમાં 
ફેલાયો ન હિો. 

 Ô િંગ્ારનું સત્વરૂપ 

} ઈંગલૅ્સડના રાજપુરુષ રડઝરાયલી િેને રાજકીય અને ધાતમ્ણક 
બળવો કહે છે. 

} તવનાયક દામોદર સાવરકર આ સંગ્ામને ‘ભારિનો પ્થમ 
સવાિંત્રયસંગ્ામ’ ગણાવે છે. આવું જ પટ્ાભી સીિા રામૈયાનું 
માનવું છે. 

} ડૉ. સેન િેને ‘સવિંત્રિાસંગ્ામ’ ની ઉપમા આપે છે. 

અંગ્ેજ શાસિ િરનમયાિ સામાનજક સુધારા 

} ભારિમાં અંગ્ેજી શાસન સથપાયું િે સમયે કેટલાંક 
સામાતજક અતનષટો કે દૂષણો પ્વિ્ણિા હિાં. િે માનવિાના 
તવરોધી અને વયનકિના તવકાસને રૂંધિા હિા. આ સામાતજક 
દૂષણોમાં મુખયતવે બાળલગન, અસપૃશયિા, બાળકીને દૂધ 
પીિી કરવી, ગુલામીપ્થા, સિીપ્થા, જ્ઞાતિભેદ, તવધવા 
પુનતવ્ણવાહની મનાઈ, તનરક્ષરિા અને અંધશ્દાને ગણાવી 
શકાય. 

} 19મી સદીમાં કેટલાક મહાન સુધારકોએ ભારિમાં સામાતજક 
દૂષણો તવરુદ વયનકિગિરૂપે અને સંસથાઓ સથાપીને િેને 
દૂર કરવા ઝુંબેશ ઉપાડી. 19મી સદીના ભારિને સામાતજક-
ધાતમ્ણક સુધારાને ક્ષેત્રે નવજાગૃતિની સદી િરીકે પણ 
ઓળખવામાં આવે છે. 

 Ô િુધારક િંસ્ાઓ અને િારાશજક િુધારા 

} 19મી સદીમાં સથપાયેલી સંસથાઓએ સામાતજક સુધારા 
કરવામાં પાયાની ભૂતમકા ભજવી, જેમાં અગ્સથાને રાજા 
રામમોહનરાય દ્ારા સથાતપિ ઈ.સ. 1828ની બ્હ્મોસમાજને 
ગણાવી શકાય. રાજા રામમોહનરાયે ઈ.સ. 1815માં 
‘આતમીય સભા’ સથાપી અને ઈ.સ. 1821માં ‘સંવાદ કૌમુદી’ 
નામની પતત્રકા સિીપ્થા તવરુદ બંગાળમાં મોટા પાયે ઝુંબેશ 
ચલાવી. િેમની સંસથા બ્હ્મોસમાજના પ્યતનોથી 1829માં 
તવતલયમ બેન્સટકે સિીપ્થા તવરુદ કાયદો કરી િેના પર 
પ્તિબંધ ફરમાવયો અને સદીઓ જૂના આ મોટા અતનષટને 
દૂર કયુું. 

} એ જ રીિે બ્હ્મોસમાજના પ્યતનોથી જ ઈ.સ. 1839માં 
‘નરબતલ પ્થા’ અને બાળકીને દૂધપીિી કરવાની પ્થા 
તવરુદ કાયદા કરવામાં આવયા. 

} રાજા રામમોહનરાય બાદ તવખયાિ બ્હ્મોસમાજી ઈશ્વરચંદ્ 
તવદ્ાસાગરે પોિાના સામતયક ‘સોમપ્કાશ’ દ્ારા તવધવા 
પુનતવ્ણવાહની તહમાયિ કરી. િેઓ માનિા કે જે સત્રીઓ 
નાની વયે તવધવા બને છે િે તવધવા િરીકે આખી તજંદગી 
અતયંિ કરઠન પરરનસથતિમાં જીવે િે સભયસમાજની 
તનશાની નથી. 

} િેમના પ્યતનોથી ઈ.સ. 1856માં ડેલહાઉસીએ તવધવા 
પુનતવ્ણવાહ કાયદો પસાર કરી તવધવાનાં લગનને કાયદેસર 
બનાવી એક મોટા સામાતજક દૂષણને દૂર કયુું. 

} ભારિમાં અસપૃશયિાના કલંકને દૂર કરવા મહાતમા ગાંધીએ 
ખૂબ પાયાનો તવચાર કયષો હિો. 

} ગાંધીજીએ અનુસૂતચિ જાતિના દુદાભાઈને પરરવાર સતહિ 
પોિાના આશ્મમાં વસાવયા હિા. મહારાજા સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ પણ અનુસૂતચિ જાતિના લોક-ઉદારની 
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ઇનતહાસિી અગતયિી નિગતો 

} ઈતિહાસ શબ્દ ગ્રીક શબ્દ “Historie” પરથરી ઊિરરી આવેલ 
છે. જેનો અથ્થ “પૂછપરછ દ્ારા મળિું જ્ાન'' થાય છે. 

} ઈતિહાસનો અથ્થ સંસકકૃિ પ્રમાણે “ ઇતિ-હ-આસ'' જેનો અથ્થ 
“ આ પ્રમાણે હિું '' થાય છે. 

} ઈતિહાસના તપિા િરરીકે “હેરોડોટસ”  નરી ગણિરરી થાય છે. 
જેન ે“The Histories” પુસિક લખયું હિું.  

} ભારિરીય ઈતિહાસના તપિા  િરરીકે “ મેગેસથનરીસ” નરી 
ગણિરરી થાય છે.  જેને “ઇન્ડકા” પુસિક લખયું હિું.  

} ગુજરાિનો ઈતિહાસ સૌ પ્રથમ પ્રાણલાલ એ્દલજી ડોસા 
દ્ારા લખવામાં આવેલ છે.   

} ગુજરાિનું સૌપ્રથમ પુરાિતવ તવશેનું પુસિક હસમુખ 
સાંકતળયા એ લખયુ હિું. જે  “આરકકિયોલોજી ઓફ ગુજરાિ” 
હિું.  

}  પ્રાગ ઐતિહાતસક યુગને ત્રણ ભાગમાં વહેચવામાં આવે છે.    
1. પુરાિન પાષાણયુગ    
2. મધય પાષાણયુગ          
3. નૂિન પાષાણયુગ 

} સૌપ્રથમ ઈ.સ 1893 માં ‘બ્ુસફુટ’ નામના સંશોધકે હાલના 
મહેસાણા તજલલાના ‘કોટ’ અને ‘પેઢામલરી’ પાસેથરી પુરાિન 
પાષાણયુગના અવશેષ શોધરી કાઢ્ા.     

} પ્રાગ ઐતિહાતસક કાળના અવશેષો સાબરમિરી, મહરી, રેવા 
િથા ભા્દરના કોિરમાંથરી મળયા હિા.  

} લાલ અને કાળરી માટરીના વાસણો મળયા જે પુરાિન 
પાષાણયુગનરી કુંભારરીકલાનો તવકાસ ્દશા્થવે છે. 

} રંગપુર, લોથલ, લાંઘણજ, રોજડરી, ્દેશપુર, ચકલાસરી, 
ધોળાવરીરા, હાથબ વગેરે સથળોથરી  અવશેષ મળયા. જે 5000 
વષ્થ પૂવવેનરી ગુજરાિનરી સંસકકૃતિનો તવકાસ ્દશા્થવે છે. 

 Ô લોથલ 

} લોથલનું ઉતખનન નવેમબર 1954માં ડૉ.એસ.આર રાવે કયુું 
હિું. લોથલ ધોળકા િાલુકામાં સરગવાલા ગામ પાસે આવેલ 
છે. 

} લોથલ ખાિે હેરરટેજ મયુતિયમ બનાવવા ભારિે પોટ્્થગલ 
સાથે કરાર કરેલા છે િથા મેરરટાઈમ મયુતિયમ બનાવવા 
ભારિ સરકારના બજેટ 2020-21 માં જોગવાઈ છે. 

 Ô રંગપુર

} ગુજરાિમાં સૌપ્રથમ શોધાયેલું હડપપરીય સથળ છે. 
} રંગપુર ભા્દર ન્દરીના રકનારે આવેલ છે.  

} રંગપુરનું ઉતખનન ઈ.સ. 1931માં ડૉ. માધોસવરૂપ વતસ 
તયાર બા્દ ઇ.સ. 1954માં એસ.આર.રાવે કયુું હિું

 Ô ધોળાવીરા

} ધોળાવરીરા કચછ તજલલાના ભચાઉ િાલુકાના ખ્દરીરબેટમાં 
આવેલો તવસિાર છે. 

}  ધોળાવરીરા લૂણરી ન્દરી રકનારે આવેલ છે. જેને સથાતનક લોકો 
""કોટડા ટરીંબા'' િરરીકે ઓળખાવે છે. 

} ધોળાવરીરાનું સૌપ્રથમ ઉતખનન ઈ.સ. 1967-68 માં જગિપતિ 
જોશરી, તયારબા્દ વયવનસથિ સંશોધન ઈ.સ. 1990-91 
રવરી્દ્રતસંહ તબષટે કયુું. 

} ધોળાવરીરા હડપપા સંસકકૃતિનું ગુજરાિનું સૌથરી મોટ્ં સથળ છે. 
} તવશ્વનું સૌથરી જૂનું સાઈનબોડ્ડ (નેમ પલેટ) ધોળાવરીરા માંથરી 

મળરી આવેલ છે,  જેનરી તલતપ હજુ સુધરી  ઉકેલાઈ નથરી. 
} િાજેિરમાં યૂનેસકો વલડ્ડ હેરરટેજ દ્ારા ધોળાવરીરાને  40મરી 

વલડ્ડ હેરરટેજ સાઇટ િરરીકે સથાન આપયું છે.

 Ô  રોજડી (શ્ીનાથગઢ)

} રોજડરી (શ્રીનાથગઢ) રાજકોટ તજલલાના ગોંડલ પાસે ભા્દર 
ન્દરીના કાંઠે આવેલું છે.

પૌરાનિક યુગમાં ગુજરાત

} વૈવસવિ મનુ : માનવકુળના મૂળ પુરુષ િથા પ્રથમ રાજા
} શયા્થતિ : સૌરાષટ્રમાં શાસન સથપાયું , વલભરીપુરમાં રહેિા. 

િેનરી પુત્રરી સુક્યાના લગન ચયવન ઋતષ સાથે થયા હિા.
} આનિ્થ : િેનરી રાજધાનરી કુશસથળરી (દ્ારકા) હિરી.
} રૈવિ : રાજયનો તવસિાર જુનાગઢ સુધરી તવસિાયયો. ક્દાચ 

િેથરી તગરનારને ‘રૈવિક’ નામ આપયું હશે. યા્દવો સામે 
પરાજય થિાં, પુત્રરી રેવિરીના લગન શ્રીકકૃષણના મોટા ભાઈ 
બલરામ સાથે થયા હિા.

મૌયકાળમાં ગુજરાત

} ગુજરાિનો પ્રમાતણિ ઈતિહાસ મૌય્થવંશથરી ગણાય છે. 

 Ô ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય 

} િેમણે ગુજરાિ પર સરીધું શાસન ન કરિાં પુષયગુપિ વૈશય 
નામે સૂબો રાખયો હિો. 

} િેણે ઉજજયંિ (તગરનાર) માંથરી નરીકળિરી સુવણ્થતસકિા 
(સોનરેખા) ન્દરી પર સેિુ બાંધરી સુ્દશ્થન િળાવનું તનમા્થણ 
કયુું.

5 ગુજરાતનો ઇતતહાસ
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રાષ્ટ્નપતા મહાતમા ગાંધીજી

 Ô ગાંધીજીનું જન્મ અને બાળપણ

} જ્મ : 2 જી ઓકટોબર ઈ.સ. 1869 
} જ્મસથળ : પોરબં્દર (સુ્દામાપુરરી)
} માિાનું નામ : પૂિળરીબાઈ 
} તપિાનું નામ : કરમચં્દ બાપુ (કબા ગાંધરી)
} ્દા્દાનું નામ : ઉત્તમચં્દ બાપુ (ઓિા ગાંધરી)
} પતનરીનું નામ : કસિુરબા ગાંધરી 
} જ્ાતિ : મોઢવાતણયા
} ગાંધરીજીના જ્મત્દવસ 2જી ઓકટોબર, ઈ.સ. 1869 ને ‘તવશ્વ 

અતહંસા ત્દવસ’ િરરીકે ઊજવરીએ છરીએ. આ ત્દવસ 2007 થરી 
ઊજવવામાં આવે છે. 

} ગાંધરીજીનો જ્મ, તિતથ મુજબ તવ.સં 1925નરી ભા્દરવા વ્દ 
બારસના ત્દવસે થયો હિો આ તિતથને ‘રેંરટયા બારસ’ 
િરરીકે ઊજવવામાં આવે છે. 

} ગાંધરીજીના તપિા કરમચં્દ બાપુએ પોરબં્દર, રાજકોટમાં 
અને વાંકાનેરમાં ્દરીવાન િરરીકે કાય્થ કરેલું. 

} ગાંધરીજીના તપિા કરમચં્દ ગાંધરીએ ચાર લગન કરેલાં જેમાં 
ત્રણ પુત્રો લક્મરી્દાસ, કરસન્દાસ અને મોહન્દાસ હિાં િથા 
એક પુત્રરી રતળયાિ બહેન (ગાંધરીજીનાંબહેન) હિાં.

} ગાંધરીજીએ બાળપણમાં ‘હરરશ્ચ્દ્ર’ નામનું નાટક વારંવાર 
જોયેલું અને ‘શ્વણ તપતૃભનકિ’ પુસિકનરી િેમનાં જીવન પર 
ઊંડરી અસર થઈ. 

} ગાંધરીજીને ધોરણ પાંચમાં માતસક ચાર રૂતપયા અને ધોરણ 
છમાં માતસક ્દસ રૂતપયા તશષયવૃતત્ત પણ મળરી. 

} ગાંધરીજી રાજકોટમાં કારઠયાવાડ હાઈસકૂલ િરરીકે ઓળખાિરી 
આલફ્ેડ હાઈસકૂલમાં ભણિા હિાં. 

} આલફ્ેડ હાઈસકૂલમાં ગાંધરીજીના સંસકકૃિ ગુરુ કકૃષણશંકર 
માસિર અને વયાયામ ગુરુ ્દોરાબજી ગરીમરી હિાં. 

} સાિેક વષ્થનરી ઉંમરે ગાંધરીજીનરી સગાઈ પોરબં્દરના રહરીશ 
ગોકુલ્દાસ મકનજીના એકના એક પુત્રરી કસિુરબા (જ્મ 
-પોરબં્દર) સાથે થયેલરી. 

} કસિુરબાનરી માિાનું નામ વ્રજ કુંવરબા હિું અને કસિુરબા 
ગાંધરીજીથરી છ મતહના જેટલા મોટાં હિાં. િેમનો જ્મ 11 
એતપ્રલ, ઈ.સ. 1869 ના ત્દવસે થયેલો. 

} કસિુરબાના જ્મત્દવસને "તવશ્વ માતૃતવ ત્દવસ' િરરીકે 
ઊજવવામાં આવે છે.

} ગાંધરીજી રાજકોટમાં કબા ગાંધરીના ડેલામાં રહેિા હિાં. કબા 
ગાંધરીનો ડેલો એટલે કરમચં્દ બાપુનો ડેલો. 

} વાંકાનેરનું આતથ્થક િંત્ર સાવ ભાંગરી પડિા રાજકોટના 
ઠાકોર સાહેબે પાંચ વષ્થ માટે કરમચં્દ ગાંધરીને વાંકાનેરમાં 
્દરીવાન િરરીકે મોકલયા.

} ગાંધરીકુટ્ંબ મૂળ વૈષણવ ધમ્થ પાળિાં 
અને ગાંધરીજી અવારનવાર હવેલરી 
જિા તયારે શામળભટ્નો છપપો, 

} પાણરી આપને પાય, ભલા ભોજન 
િો ્દરીજે,

} આવરી નમાવે શરીશ, ્દંડવિ કો ડે 
કરીજે.

} એમના હૃ્દયમાં વસરી ગયેલો.
} આલફ્ેડ હાઈસકૂલમાં ગાંધરીજીના સહપાઠરી લરીંબડરીના 

કકંથારરયાના વિનરી સર્દારતસંહ રાણા હિાં. િેમને ગાંધરીજી 
‘સ્દુભા’ ના હ્લામણા નામથરી બોલાવિા. 

} મેતટ્રક પાસ કયા્થ પછરી િેઓ ભાવનગરનરી શામળ્દાસ 
કોલેજમાં ભણવા ગયા.

} ગાંધરીજીને તવલાયિ (ઈગલે્ડ) જઈ ડોકટરનો અભયાસ 
કરવો હિો, પણ લક્મરી્દાસે િેમને વકરીલ બનવા જણાવયું. 

} માિા પૂિળરીબાઈના કહેવાથરી ગાંધરીજી તવલાયિ જવા અંગે 
િેમનાં કાકા િુલસરી્દાસ (ચકનગાંધરી) કે, જે પોરબં્દરના 
્દરીવાન હિા િેમનરી સલાહ લેવા અને સકોલરતશપ માટે 
પોરબં્દર ગયા.

} ‘કલાઈડ’ નામનરી સટરીમરમાં બેસરી ગાંધરીજી મુંબઈથરી 4 
સપટેમબર, 1888ના રોજ ઈંગલે્ડ બેરરસટર બનવા માટે 
ઈંગલે્ડ રવાના થયાં.

 Ô ગાંધીજીની ઈગંલેનડ રાત્રા : 

} ‘કલાઈડ’ સટરીમરમાં ગાંધરીજી સાથે ત્ર્યંબકરાય મજમુ્દાર 
અને અબ્દુલ મજી્દ તસવાય િમામ યાત્રરી અંગ્ેજ હિાં.

} લંડનમાં એક ત્દવસ મોહન્દાસ ફેરરંગડન સટ્રરીટ પર 
‘વેતજટેરરયન રેસટોરાં’ નામ વાંચરી આનંત્દિ થયાં, તયાં 
િેમણે ‘અ્નાહાર તહમાયિ’ નામનું જાણરીિા લેખક સોલટનું 
પુસિક વાંચયું. 

} આ પુસિકથરી િેમનાં જીવનમાં શાકાહારરી પ્રતિજ્ા પ્રજવળ 
બનરી અને પોિાના તવસિારમાં શાહકારરી મંડળ સથાપયું અને 
‘વેતજટેરરયન’ નામના િેના મુખપત્રમાં લેખો પણ લખયા.

} ઈંગલે્ડમાં ત્રણ વષ્થ કાય્દાનો અભયાસ કરરી 12મરી જૂન, 
1891ના રોજ ગાંધરીજી પરી.એ્ડ.ઓ. કકંપનરીનરી સટરીમર 
‘ઓતશયાના’ સટરીમરથરી પોિે મુંબઈ આવવા રવાના થયાં. 

} એડનથરી ‘ઓતશયાના’ સટરીમર છોડરી મુંબઈના ઉિારુઓ 
‘આસામ’ નામના જહાજમાં ચડ્ા. અને 15 જુલાઈ 1891ના 
રોજ મુંબઈ બં્દરે ઊિયા્થ. 

 Ô બેદરસટર ગાંધીજી : 

} મુંબઈમાં રેવાશંકર િવેરરીને તયાં ઉિારો કયયો, િે સમયે 
પોિાના માિાના ્દેહાંિના સમાચાર મળિાં ગાંધરીજીને ખૂબ 
્દુ:ખ થયું.  

} રેવાશંકર િવેરરીને તયાં િેમનાં જમાઈ રાયચં્દભાઈ (શ્રીમદ્ 
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} સૌરાષટ્રના મુખયમંત્રરી ઉછંગરાય ઢેબર બ્યા અને 
બળવંિરાય મહેિા, નાનાભાઈ ભટ્, રતસકલાલ પરરીખ, 
જગુભાઈ પરરીખ, મનુભાઈ શાહ, વગેરે મંત્રરીમંડળમાં જોડાયા.

} 1-9-49 પછરી જુનાગઢમાં લોકમિ લેવાયા બા્દ િે સૌરાષટ્રનાં 
એકમમાં જોડાયું અને શામળ્દાસ ગાંધરી મંત્રરીમંડળમાં જોડાયા.

} ઈ.સ. 1951માં ભારિનું રાજય બંધારણ ઘડાઈને અમલમાં 
આવયું અને સૌરાષટ્ર ‘બરી’ વગ્થનું રાજય બ્યું.

} બંધારણ સભા માટે 45 સભયોનરી સંખયા નક્કરી કરાઈ હિરી.

 Ô ્તળગુજરા્તનાં રાજરોનું જોડાણ 
} ગુજરાિ રાજયનરી મહરીકાંઠા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, 

રેવાકાંઠા જેવરી એજ્સરીઓ અને નાનાં રાજયનું મુંબઈ રાજય 
સાથે જોડાણ એ ગુજરાિરી ભાષરી રાજયનરી રચનામાં બરીજું 
સોપાન હિું.

} આ પ્ર્દેશમાં 16 હકૂમિરી અને 127 અધ્થહકૂમિરી અને તબન —
હકૂમિરી રાજયો અને જાગરીરો આવયા હિા.

} ‘ગુજ્થરનરેશ’ િરરીકે જાહેર કરરી કેટલરીક માગણરી વડો્દરા 
મહારાજા પ્રિાપતસંહરાવે મૂકરી હિરી, જે ભારિ સરકારને 
અસવરીકાય્થ હિરી. અંિે 10-6-48 થરી મુંબઈ સરકારે આ 
રાજયોનો વહરીવટ સંભાળયો.

} આ પ્રસંગે રાજપરીપળાના મહારાજા તવજયતસંહ ગોતહલે બધા 
રાજયો વિરી અતભપ્રાય વયકિ કયયો કે, “સમગ્ તહં્દના 
તવશાળ તહિોનરી દૃનષટએ ગુજરાિ અમારરી િરફ સંપૂણ્થ તયાગ 
માટે મરીટ માંડે છે, િેથરી અમે ફરજના એલાનને આનં્દપૂવ્થક 
સંમતિ આપરી છે અને અમારાં રાજયો મુંબઈ પ્રાંિ સાથે જોડરીને 
મહાગુજરાિનરી રચના માટે પ્રથમ પગલું ભરવાનું નક્કરી કયુું 
છે. અમારા તનણ્થય અંગે ભગવાનના આશરીવા્થ્દ ઊિરો.” આ 
તનણ્થય ખૂબ મહત્વનો અને આવકાર્દાયક હિો.

 Ô કચ્માં ક્રાંત્ત 
} કચછ રાજય કચછના નાના રણને કારણે સૌરાષટ્ર અને િળ 

ગુજરાિના પ્ર્દેશથરી છૂટ્ં પડરી ગયું છે.
} ્દેશ આિા્દ થયો તયારે કચછ પ્રજામંડળે જવાબ્દાર રાજયનરી 

માગણરી કરરી હિરી, કચછ સરહ્દરી રાજય હોવાથરી આટલું નાનું 
સવિંત્ર એકમ શકય ન હિું.

} 1-6-1948ના રોજ િેને ‘સરી’ વગ્થનાંરાજય િરરીકે જાહેર 
કરવામાં આવયું.

} ભાગલા બા્દ કરાંચરીનરી ખોટ પૂરરી કરવા કકંડલા બં્દરને 
ઈ.સ. 1955માં ‘મહાબં્દર’ િરરીકે ભારિ સરકારે પસં્દ કયુું 
અને ગાંધરીધામ અને આત્દપુરનરી વસાહિ તસંધરી તનવા્થતસિો 
માટે વસાવવામાં આવરી.

 Ô ડાંગ 
} સુરિ અને નાતસક તજલલાઓ વચે્ આવેલા ડાંગ પ્ર્દેશમાં 

ચૌ્દ રાજાઓનું શાસન હિું.
} 19-1-1948ના રોજ આ પ્ર્દેશનું મુંબઈ રાજય સાથે જોડાણ 

કરવામાં આવયું હિું..
} રાજસથાનમાં આવેલ તશરોહરી રાજયનો આબુ િાલુકો પરંપરા 

અને ઈતિહાસ પ્રમાણે ગુજરાિના ભાગરૂપ ગણાિો હિો. 
વાંસવાડા, ડ્ંગરપુર (રાજસથાન), િાબુઆ, અલરીરાજપુર 
વગેરે (મધય પ્ર્દેશ) િાલુકાઓનરી ગુજરાિરી ભાષરી જનિા 
ગુજરાિ સાથે જોડાણ ઈચછિરી હિરી, પણ માત્ર આબુ અને 
્દેલવાડા િહેસરીલનો ભાગ મુંબઈ રાજય સાથે જોડરી િેને 
બનાસકાંઠામાં મૂકવામાં આવયો હિો.

} 31-10-56 સુધરી આ પ્ર્દેશ ગુજરાિ સાથે જોડાયેલો હિો. 
તયાર બા્દ આબુ ફરરી રાજસથાનમાં મૂકવામાં આવયું છે.

 Ô વડોદરાનું તવલીનીકરણ 
} આિા્દરી પૂવવે વડો્દરા કાય્થક્ષમિા અને વહરીવટનરી િં્દુરસિ 

પ્રણાતલકાઓ ધરાવિું મોટ્ં ્દેશરી રાજય હિું અને િેનો 
વહરીવટ ‘ઉ્દારિાવાળા આપખુ્દ શાસન’ િરરીકે જ વણ્થવરી 
શકાય એવો હિો.

} આિા્દરી પૂવવે પ્રિાપતસંહરાવે બંધારણસભામાં જોડાવાનરી 
જાહેરાિ કરરી હિરી અને પ્રગતિશરીલ રાજવરી િરરીકે િેનરી છાપ 
હિરી.

} સૌરાષટ્રના સંયુકિ રાજયનરી રચના બા્દ વડો્દરામાં 
લોકશાહરી િંત્રનરી સથાપના માટેનરી ચળવળ જલ્દ બનરી હિરી.

} 1-5-49ના રોજ વડો્દરા રાજયનું મુંબઈ રાજય સાથે જોડાણ 
થયું અને ગુજરાિ ભાષરી રાજયનરી રચના માટેનરી એક 
આડખરીલરી ્દૂર થઈ.

} પાછળથરી મહારાજાએ મુંબઈ સાથે વડો્દરાના જોડાણને 
નકાયુું અને રાષટ્રપતિ પાસે આ બાબિ ફરરયા્દ કરરી અને 
રાજવરીમંડળ રચરી ભારિ સરકાર સાથે જોડાણ તવરુદ્ધનરી 
કાય્થવાહરી શરૂ કરરી. આ કારણે પ્રિાપતસંહરાવને પ્દભ્રષટ 
કરવાનરી ત્દલહરી સરકારને ફરજ પડરી.

 Ô ફીરંગી સામે આઝાદી જગં 
} ગુજરાિનો ્દરીવ, ્દમણ અને ્દા્દરાનગર હવેલરીનો કુલ 102 

ચો. માઈલનો તવસિાર પોટ્્થગરીિ હકૂમિ નરીચે હિો. 
} આ પ્ર્દેશ અંગે કશરી જ વાટાઘાટો કરવાનો િેમણે ઈ્કાર 

કયયો હિો અને આ સંસથાનોને િેઓ ્દરરયા પાર આવેલા 
પોટ્્થગલના ભાગ િરરીકે ગણાવિા હિા અને િેથરી તબ્રટશ 
સરકાર સાથેના 400 વષ્થ પૂવવે થયેલા સંરક્ષણ કરાર અને 
નાટો કરાર ઉપર રહરીને ભારિ સાથે સમાધાન કરવા િે 
ઈનકાર કરિા હિા.

} 17-12-1961ના રોજ ગોવા ઉપર મધયરાતત્રએ બાર વાગે ભારિ 
દ્ારા આક્રમણ કરરી પોટ્્થગરીિ શાસનનો અંિ આણવામાં 
આવયો હિો.

 Ô રાજર પુન:રચના પંચ 
} 1 ઓકટોબર, 1953ના રોજ પ્રથમ ભાષાવાર પ્રાંિ આંધ્ 

પ્ર્દેશનરી રચના થિાં ભાષાના આધારે પ્રાંિોનરી રચનાનરી 
માંગણરી િરીવ્ર બનરી. આથરી, ઈ.સ. 1953માં સુપ્રરીમ કોટ્ડના 
તનવૃત્ત ્યાયાધરીશ ફિલઅલરી િરીણાનરી આગેવાનરીમાં રાજય 
પુનગઠ્ડન આયોગનરી રચના થઈ. 
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} આ આયોગના અ્ય બે સભય હૃ્દયનાથ કુંિરૂ અને કે.એમ. 
પાનરીકર હિા. 

} આયોગે 1956માં પોિાનો રરપોટ્ડ રજૂ કયયો જેના આધારે 14 
રાજયો અને 6 કે્દ્રશાતસિ પ્ર્દેશોનરી રચના થઈ.

મહાગુજરાત આંદોલિ

 Ô પ્રસ્તાવના
} ભારિમાં આિા્દરી પહેલા પ્રાંિો અને રાજયોનરી રચનાનો 

તવવા્દ કે્દ્રસથાને હિો.
} ઈ.સ. 1920માં કોંગ્ેસે પહેલરી જ વખિ ભાષાવાર રાજયનરી 

રચનાનો ઠરાવ કયયો હિો.
} ઈ.સ. 1928માં મોિરીલાલ નેહરુએ પ્રા્દેતશક પુનઃરચના માટે 

ભલામણ કરરી હિરી.ઈ.સ. 1948માં સર્દાર વલલભભાઈ પટેલે 
પણ અલગ ગુજરાિનરી રચનાનો ઉલલેખ કરેલો.

 Ô મહાગુજરા્ત આંદોલનની પકૃષઠભૂતમ
} રાજય પુનરતીચના આયોગનરી ભલામણથરી મરાઠાવાડ, 

સૌરાષટ્ર, કચછ અને જૂના મુંબઈનો સમાવેશ કરરી બૃહ્દ 
મુંબઈ રાજયનરી રચના કરવાનરી જાહેરાિ 6 ઓગસટ 1956ના 
રોજ કરવામાં આવરી. યોગાનુયોગ આ ત્દવસે કાળરીચૌ્દશ 
હિરી અને આ નવરતચિ રાજયમાં 43 તજલલા હિા. 

} આ રાજયનરી રચના અગાઉ 25 ઑકટોબર, 1955ના રોજ 
મહેમ્દાવા્દ મુકામે મળેલરી ગુજરાિ પ્ર્દેશ કોંગ્ેસ સતમતિએ 
પણ આ બૃહ્દ મુંબઈનરી તદ્ભાષરી રાજયનરી રચનાનો તવરોધ 
કયયો હિો.

} બૃહ્દ મુંબઈનરી રચના પહેલાં ગુજરાિરી ભાષરીઓના તવરોધના 
કારણે સરીમાપંચનરી આખરરી ભલામણોમાં ફેરફાર કરવામાં 
આવેલો, જેમાં 16 જા્યુઆરરી, 1956 મુજબ મહારાષટ્ર, ગુજરાિ 
અને મુંબઈ રાજયોનરી રચના કરવાનું સૂચન થયું.

 Ô અમદાવાદમાં બનેલી ઘટનાઓ
} 7 Aug, 1956ના રોજ કેટલાક તવદ્ાથરીતીઓ ભદ્ર પાસે આવેલ 

કોંગ્ેસ હાઉસમાં ઠાકોરભાઈ ્દેસાઈને મળયા હિા.
} કોંગ્ેસ પ્રમુખ ઠાકોરભાઈ ્દેસાઈના જવાબથરી ખુશ ન થિા 

તવદ્ાથરીતીઓએ 8 ઓગસટ, 1956ના રોજ હડિાલનું એલાન કયુું.
} એલાન મુજબ 8 ઓગસટના ત્દવસે એતલસતબ્જ તવસિારમાંથરી 

તવદ્ાથરીતીઓનું જંગરી સરઘસ નરીકળયું.
} આ સરઘસનરી સામે કોંગ્ેસ ભવનનરી પાસે પોલરીસે એકાએક 

કોઈ પણ પૂવ્થ ચેિવણરી વગર ગોળરીબાર કયયો. 
} આ ગોળરીબારમાં બનાસકાંઠાના કૌતશક ઈ્્દુલાલ વયાસ, 

સુરેશ જયશંકર ભટ્, પૂનમચં્દ, ડરીજી ્દારાસવામરી અને 
અબ્દુલ પરીર નામના તવદ્ાથરીતીઓ શહરી્દ થયા અને કુલ 105 
તવદ્ાથરીતીઓ ઘાયલ થયા.

} કોંગ્ેસ પ્રમુખ ઠાકોરભાઈ ્દેસાઈએ ગોળરીબારના સમથ્થનમાં 
કહું કે, ‘બં્દૂકમાંથરી નરીકળેલરી ગોળરીઓ પર કોઈનાં નામ 
સરનામાં હોિાં નથરી.’

} આ ઘટના પછરી મહાગુજરાિ આં્દોલનને આગળ ધપાવવા 
‘મહાગુજરાિ તવદ્ાથરીતી સતમતિનરી’ રચના કરવામાં આવરી.

} આ રચનામાં બ્હ્કુમાર ભટ્, હરરહર ખંભોળજા, રણતજિ 
શાસત્રરી, જયંિ ભટ્ અને બુલાખરીન િખા જેવા તવદ્ાથરીતીઓ 
હિા. આ સતમતિના ચેરમેન હરરહર ખંભોળજા અને બેંક 
એકાઉ્ટનો વહરીવટ શેઠ રતિલાલ ખુશાલ્દાસે સંભાળયો 
હિો.

} આ ગોળરીબારનરી િપાસ માટે વામનરાવ ધોળકરીયાના 
નેતૃતવમાં  ‘ધોળરકયા પંચનરી’ તનમણૂક કરવામાં આવરી, જેમાં 
આ પંચના સભયો બાબુરાવ મહેિા અને સરી. પરરીખ હિા.

} આ સમગ્ ઘટના ્દરતમયાન ગુજરાિના યોદ્ધા ઈ્્દુલાલ 
યાતજ્કે અમ્દાવા્દનરી લો કોલેજના મે્દાનમાં મહાગુજરાિ 
તવદ્ાથરીતી સતમતિનરી સભા બોલાવરી.

 Ô મહાગુજરા્ત જન્તા પદરષદ
} મહાગુજરાિ આં્દોલનને ત્દશા આપવા 9 સપટેમબર 1956ના 

રોજ અમ્દાવા્દના ખારડયામાં મળેલરી સભામાં ઈ્્દુલાલ 
યાતજ્કના અધયક્ષસથાને મહાગુજરાિ જનિા પરરષ્દનરી 
રચના કરવામાં આવરી.

} મહાગુજરાિ જનિા પરરષ્દના મહામંત્રરી િરરીકે હરરહર 
ખંભોળજા, સંયોજક િરરીકે બ્હ્કુમાર ભટ્ે સતક્રય ભુતમકા 
ભજવરી.

} 1 ઑકટોબરથરી 8 ઓકટોબર ્દરરમયાન ‘મહાગુજરાિ 
સપિાહ’ અને 8 મરી ઑકટોબરને ‘શહરી્દ ત્દન’ િરરીકે 
ઊજવવાનું નક્કરી કરવામાં આવયું.

} મહાગુજરાિ આં્દોલનના કાય્થક્રમમાં પ્રજા સમાજવા્દરી પક્ષ 
અને સામયવા્દરી પક્ષનું મોટ્ં પરીઠબળ હિું.

} 2 ઑકટોબર, 1956ના રોજ લાલ ્દરવાજા ખાિે જવાહરલાલ 
નેહરુનરી સભા યોજાઈ જેને સમાંિર લો કોલેજ ખાિે ઈ્્દુલાલ 
યાતજ્કનરી સભા યોજાઈ હિરી.

} આ સભા ્દરતમયાન તવદ્ાથરીતી નેિા રણતજિ શાસત્રરીએ 
‘ગુજરાિ કે નેહરુ ઈ્્દુચાચા’ સૂત્ર આપયું

} ઈ્્દુલાલ યાતજ્કનરી સભાનરી શરૂઆિ કતવ પ્ર્દરીપજીના ગરીિ 
‘આજ આંખ મેં આંસુ લેકર બેઠા હૈ ગુજરાિ’ થરી થઈ.

} વડો્દરામાં 8 નવેમબર, 1958 નેહરુનરી સભા સામે મુંબઈ 
રાજયના મુખયમંત્રરી યશવંિરાય ચૌહાણનરી સમાંિર સભાઓ 
થઈ.

 Ô જન્તા કર્ુ્ય (19 ઓકટોબર, 1956)
} સમગ્ તવરોધમાં મોરારજી ્દેસાઈએ આમરણાંિ ઉપવાસનરી 

જાહેરાિ કરરી અને કહું, ‘જયાં સુધરી અમ્દાવા્દનરી જનિા 
મને શાંતિથરી નહરીં સાંભળે તયાં સુધરી હ્ં અ્નજળનો તયાગ 
કરું છ્ં.’

} આં્દોલનકારરીઓ પર મોરારજી ્દેસાઈના ઉપવાસનરી કોઈ 
અસર ન થિાં અમૃિલાલ હરગોવન્દાસે મોસંબરીનો રસ 
પરીવડાવરી ઉપવાસ પૂરા કરાવયા.
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6 ભારતનો સાંસ્કૃતત્ વારસો
ભારતિો સાંસકકૃનતક વારસો

} ભારત પ્ાચીન સંસ્કુતત ધરાવતો દેશ છે. ભારતના પ્ાચીન 
ગ્ંથ ‘તવષ્ણુપુરાણ' માં ભારત તવશે - સમુદ્રની ઉત્તરે અને 
તિમાલયની દતષિણે આવેલ સથળનું નામ ભારતવર્ષ છે. જેના 
સંતાનો ભારતીય છે તેમ ્િેવાયું છે. ભારતમાં શુભ્ાય્ષ 
પ્ારંભે લેવાતા સં્લપોમાં “ભારતવર્ષ', ભરતખંડ, જંબુદ્ીપ, 
આયા્ષવત્ષ વગેરે શબદોનો ઉપયોગ થાય છે.

 Ô સંસ્કૃ તિનો અર્થ

} સંસ્કૃતત એટલે “જીવન જીવવાની રીત' 
} સંસ્કૃતત એટલે માનવ મનનું ખેડાણ અને તેમાં માનવ 

સમાજની ટેવો, મૂલયો, આચાર-તવચાર, ધાતમ્ષ્ પરંપરાઓ, 
રિેણી્રણી અને જીવનને ઉચ્ચતમ ધયેય સુધી લઈ જતા 
આદશશોનો સરવાળો એમ પણ ્િી શ્ાય.

 Ô ભારિીય સંસ્કૃ તિનો વારસો

} “વારસો એટલે આપણને આપણાં પૂવ્ષજો તરફથી મળેલી 
અમૂલય ભેટ.' ભારતના આ વારસાને નીચે દશા્ષવેલા બે 
તવભાગોમાં વિેંચીને સમજીએ :
1. ભારતનો પ્ા્કૃતત્ વારસો 
2. ભારતનો સાંસ્કૃતત્ વારસો

1. ભારિનો પ્ાકકૃ તિક વારસો

} “પ્્કૃતત, પયા્ષવરણ અને માનવજીવનની વચ્ચેના તન્ટતમ 
સંબંધોનું પરરણામ એટલે પ્ા્કૃતત્ વારસો.” પ્ા્કૃતત્ 
વારસો એ ્કુદરતની ભેટ છે. જેમાં ઊંચા પવ્ષતો, નદીઓ, 
ઝરણાં, સાગરો, લાંબા દરરયાર્નારા, તવશાળ ફળદ્રુપ 
મેદાનો, ખીણ પ્દેશો, રણોનો સમાવેશ થાય છે.

} પ્્કૃતત સાથેનો આપણો વયવિાર શ્રદ્ાપૂવ્ષ્ િોવાનાં 
ઉદાિરણો પંચતંત્રની વાતા્ષઓ અને બૌદ્ ધમ્ષની 
જાત્્થાઓમાં જોવા મળે છે. આપણા લો્સંગીત અને 
શાસત્રીય સંગીતમાં પણ ઋતુઓ અને પ્્કૃતત સાથેનો સંબંધ 
જોવા મળે છે. તનસગશોપચાર (નેચરોપથી), આયુવવેતદ્, 
યુનાની જેવી તચર્તસા પદ્તત પ્્કૃતત પર આધારરત છે.

2. ભારિનો સાંસ્કૃ તિક વારસો 

} સાંસ્કૃતત્ વારસો એટલે માનવસતજ્ષત વારસો. 
} માનવીએ પોતાનાં ્કુનેિ, બુતદ્ચાતુય્ષ, આવડત અને ્લા-

્ૌશલય દ્ારા જે ્ંઈ પ્ાપત ્યુું ્ે તેનું સજન ્યુું તેને 
સાંસ્કૃતત્ વારસો ્િેવાય. 

} પ્ાગએતતિાતસ્ સમયથી ભારતે તવશ્વની પ્જાઓને 
સાંસ્કુતત્ વારસાઓની ઘણી બધી બાબતોની ભેટ આપી છે.

} ઉદા. તશલપ સથાપતયની ્ળા આશરે 5000 વર્ષ જેટલી 
પ્ાચીન છે,જેમાં તસંધુ ખીણ સંસ્કૃતતના પુરાતન અવશેરોને 
ગણી શ્ાય. જેમ ્ે તેમાંથી મળી આવેલ દેવ-દેવીઓની 
પ્તતમાઓ, માનવ તશલપો, પશુઓ તથા રમ્ડાં તેમ જ 
દાઢીવાળા પુરુરનું તશલપ અને નત્ષ્ીની મૂતત્ષ. આ જ ક્રમમાં 
મૌય્ષયુગની ઊંધા ્મળની આ્કૃતત ઉપર તસંિ અને વૃરભનું 
તશલપ, બુદ્ની પ્જ્ા પારતમતાનું તશલપ, સારનાથની ધમ્ષચક્ર 
પ્વત્ષનવાળી મિાતમા ગૌતમ બુદ્ની પ્તતમા અને તે પછીના 
્ાલખંડની જૈન તીથ્ષ્રોની પ્તતમાઓ, રાષ્ટ્રફૂટ રાજાઓના 
સમયની ઇલોરાની ગુફાઓ 

ભારતિી લનલતકલા

 Ô સંગીિકલા

} આપણા ૪ વેદો પૈ્ી સામવેદ એ સંગીતને લગતો વેદ ગણાય 
છે. આ વેદને સંગીતની ગંગોત્રી ્િેવામાં આવે છે.

} સા,રે,ગ,મ,પ,ધ,ની એ સંગીતના મુખય 7 સવર છે. 
} આપણા સંગીતને મુખયતવે શાસત્રીય સંગીત અને લો્ સંગીત 

એમ બે ભાગમાં વિેંચી શ્ાય. 
} સંગીતના 5 રાગો (1) શ્રી (2) દીપ્ (3) િીંડોળ (4) મેઘ અને 

(5) ભૈરવી એ ભગવાન શં્રના પંચમુખેથી ઉતપનન થયા 
િોવાનું મનાય છે. 

 Ô પ્ાચીન ભારિમાં સંગીિ સંબંધી ગ્ંરો 

1. “સંગીિ મકરદ' 

} સંગીતશાસત્રના જ્ાતા પંરડત નારદે ઈ.સ. 900 ના અરસામાં 
આ ગ્ંથ લખેલો જેમાં 19 પ્્ારની વીણા અને 101 પ્્ારના 
તાલનું વણ્ષન છે.

2. “સંગીિ રતનાકર' 

} સંગીતશાસત્રના પંરડત સારંગદેવે આ ગ્ંથની રચના ્રેલી. 
} સારંગદેવ દોલતાબાદ (દેવતગરર) તનવાસી િોઈને તેઓ ઉત્તર 

ભારત અને દતષિણ ભારતના સંગીતથી સુપરરતચત િતા. 
} પંરડત તવષ્ણુનારાયણ ભાતખંડે “સંગીત રતના્ર'ને 

ભારતીય સંગીતનો સૌથી વધુ પ્માણભૂતગ્ંથ ગણાવે છે. 

3. “સંગીિ પારરજાિ” 

} પંરડત અિોબલે ઈ.સ. 1665માં ઉત્તર તિનદુસતાની સંગીત 
પદ્તત માટે આ ગ્ંથની રચના ્રી િતી. તેઓએ 29 
પ્્ારના સવરો ગણાવયા છે. અલલાઉદીન ખલજીના સમયના 
અમીર ખુશરો શાયરી અને સંગીતના પ્દાનને લીધે “તુતી-
એ-તિનદ' તરી્ે તવખયાત થયા િતા. 
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ભરતકામ અિે રાજય

ભરતકામ રાજય

તચ્ન્ારી ઉત્તર પ્દેશ 

ગોતા રાજસથાન

્લમ્ારી આંધ્રપ્દેશ

્સૂતી ્ણા્ષટ્

્ંઢા પતચિમ બંગાળ

્સીદા ્ાશમીર 

તોડા તતમલનાડુ

તિેવાર અિે રાજય

તિેવાર રાજય

ઓનમ ્ેરળ

પોંગલ તતમલનાડુ

નવરાત્રી ગુજરાત 

બૈસાખી િરરયાણા 

રેિ, લોસર અરૂણાચલ પ્દેશ 

િોન્ષતબલ નાગાલેનડ

તબિુ આસામ 

ગણગૌર રાજસથાન

દુગા્ષપુજા પતચિમ બંગાળ

લોકનિત્કારી અિે રાજય

લોક નિત્કારી રાજય

મધુબની તબિાર

પટ્તચત્ર ઓરડશા

તપઠોરા ગુજરાત 

વારલી મિારાષ્ટ્ર

્લમ્ારી આંધ્રપ્દેશ

્ાલીઘાટ પતચિમ બંગાળ

ચેરરયલ તેલંગાણા

ફુલ્ારી પંજાબ

ગોંડ મધયપ્દેશ

લોકનિત્કારી, ઘરાિા અિે વાદ્ય

લોક નિત્કારી ઘરાિા વાદ્ય

ઉસતાદ તબકસમલલાખાં - શિેનાઈ

પંરડત ભીમસેન 
જોરી

ર્રાના -

તવષ્ણુગોતવંદ જોગ - વાયોતલન

પંરડત જસરાજ મેવાતી -

પંરડત ર્શન 
મિારાજ

- તબલાવાદ્

જગજીતતસંગ 
(ગઝલગાય્)

- -

પંરડત સામતા પ્સાદ બનારસ તબલાવાદ્

ડૉ. આબાન તમસત્રી -
તબલાવાદ્ (ભારતના 

સૌપ્થમ મતિલા 
તબલાવાદ્)
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7 ગુજરાતનો વારસો 
} લોક સંસકકૃતિ એટલે કોઇ પણ પ્રજાની લાક્ષતણકિાઓ કે 

જીવનરીતિ જે પેઢી – દર-પેઢી ઊિરી આવે અને પ્રજાના 
સમગ્ર જીવનને આવરી લેિી હોય એવી જીવનશૈલી.

 Ô લોક સંસ્કૃ તિને મુખ્ય ચાર તિભાગમાં િહેં ચી શકા્ય:

1. લોક સાતહતય
2. લોકોનું સમાજજીવન
3. લોક કલાઓ (નૃતય, નાટક, સંગીિ, તિત્રકલાઓ)
4. લોક કારીગરી (ભરિ, ગૂંથણ, માટીકળા, કાષ્ઠકળા 

વગેરે) 

ગુજરાતમાં સંસકકૃનતિો ઉદ્દગમ

} ગુજરાિમાં માનવ સંસકકૃતિનો ઉદય સાબરમિી નદીના 
કકનારે થયો હિો.

} સૌરાષટ્રમાં લોક સંસકકૃતિનો ઉદય પશુપાલન કરિા 
અરણયવાસી અને પશુપાલન કરિા લોકોના હાથે થયો .

} ગુજરાિમાં આજે પણ કેટલાક રીવાજો તવદેશી પ્રજાના જોવા 
મળે છે.

ઉદાહરણ

} ગ્રીક પ્રજા જોવા મળિી લાકડાનાં દેવ - દેવીઓને પૂજા આજે 
પણ ગુજરાિમાં જોવા મળે છે.

} ગુજરાિમાં થિા સૂય્ય પૂજાનો સંસકાર તસતથયન અથવા હૂણ 
પ્રજામાં જોવા મળિો હિો.

} સૌરાષટ્રમાં વસિા ખારવા, કોળી કે, તમયાણા વગેરેએ પ્રાિીન 
તનષાદ પ્રજા માનવામાં આવે છે.બરડા પ્રજાની મેર પ્રજાતિમાં 
ગ્રીક પ્રજાનો અણસાર જોવા મળે છે.

 Ô સૌરાષ્ટ્ર ના જૂના પંથકો અને પરગણાં:

} આઝાદી પહેલાં સૌરાષટ્રમાં કુલ 222 જેટલાં નાનાં – મોટાં 
રાજયોનો સમાવેશ થિો હિો.

} 15 એતપ્રલ, 1948 ના રોજ સૌરાષટ્રના આ રાજયોનું એક એકમ 
બનયું. જેનો ‘બ’ વગ્યના રાજયોની શ્ેણીમાં સમાવેશ થયો.

} સૌરાષટ્રનાં પાંિ તજલલાનો સમાવેશ થયો (i) મધય સૌરાષટ્ર 
(ii) ઝાલાવાડ (iii) હાલાર (iv) સોર્ઠ અને (v) ગોતહલવાડ

} રાજકોટ એ સૌરાષટ્રનું પાટનગર બનયું હિું.
} પરગણું એક ફારસી શબદ છે જેનો અથ્ય તજલલા કે રાજયનો 

નાનો ભાગ
} સૌરાષટ્રનો પ્રાિીન સમયમાં સુરાષટ્ર િરીકે ઉલલેખ થયેલ છે.  

જેનો અથ્ય સુંદર દેશ એવો થાય.

 Ô સૌરાષ્ટ્ર ના અન્ય નામ:

} આન્યિ, સુરાષટ્ર, સવરાટા, સુરોસથસ, ઓરેિુર, સુરાષટ્રેણ,- 
-  સુર્ઠ, સોર્ઠ છે.

} પાતણનીના ગણપા્ઠમાં – સુરાષટ્ર એવો ઉલલેખ જોવા મળે છે.
} અલગ - અલગ તવદ્વવાનો મિે સૌરાષટ્રના નામ નીિે મુજબ 

છે. જેમ કે સુરાસથસ – સટ્રેબો, ઓરેિુર – પલીની, સુરાષટ્રેણ 
– ટોલેમી / પેકરપલસ

ગુજરાતિાં ભાતીગળ વસત્ો

} પટ્ટદુકલ અથા્યિ પટોળું માટે પાટણને પ્રખયાિ માનવામાં આવે છે.
} અિલસ: સાટીન પદ્વતિથી િૈયાર કરેલું કાપડ જેના પર 

ફૂલોની ભાિો હોય છે.      
} ઇલાય: એક પ્રકારનું સુિરાઉ કે રેશમી વસત્ર, જેનો ઉલલેખ 

19 મી સદીથી જોવા મળે છે. જેમાં મુખયતવે સોના અથવા 
િાંદીના િારનો ઉપયોગ થાય છે.િે ‘ઐલિા’ ના નામથી 
પણ ઓળખાય છે.

} કૌશૈય: કોશેટામાંથી બનાવવામાં આવિું વસત્ર.
} ક્ષૌમ: ક્ષુમાના વૃક્ષના રેસામાંથી બનાવાિુ કાપડ.
} ટસર: અજુ્યન નામના વૃક્ષના પાનમાંથી બનાવવામાં આવેલ 

રેસામાંથી બનિું કાપડ.
} લોબડી: ભરવાડણ બહેનોનું વસત્ર છે.
} ફૂલપગર: એક પ્રકારનું કાપડ જેની ઉપર રુંગીન ભાિ જોવા 

મળે છે. જે  મોટે ભાગે ઉત્તર ગુજરાિની સત્રીઓમાં વધુ 
પહેરવામાં આવે છે.

} કંિૂકી: દતક્ષણ ગુજરાિની બહેનોન લગન જેવા શુભ પ્રસંગે 
પહેરેે છે.

 Ô ખાસ પ્રકારના પ્રસંગોમાં પહેરાિાં િસ્ત્ર:  

} મલીર, મોવન, મોવાતનયું: એક પ્રકારની સાડીઓ કે જે મરણ 
પ્રસંગ કે દુ:ખના પ્રસંગમાં પહેરવામાં આવે છે.

} તસંધુકરયો, મધરાતશયુ, કસૂંબો: આ પ્રકારની સાડીઓ 
પાટીદાર, જૈન, મારવાડી તવધવા સત્રી પહેરે છે.

 Ô િસ્ત્રોની સાથે સંકળા્યેલ શહેર/નગર:

 વસત્ો   શહેર
} પટોળા   પાટણ
} નગકરયાં/બાંધણી  જામનગર
} ભરુિી બાસિા/ભરુતિયા ભરુિ
} અિલસ,ઐલિા  અમદાવાદ
} કકનખાબ   સુરિ
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એક િારો – દો િારો:

} એકિારાને અમુક રામસાગરનાં નામે પણ ઓળખવામાં આવે 
છે.ત્રણિારો માત્ર ઉત્તર ગુજરાિમાં જોવા મળે છે.

રાિણ હથથો: 

} લંકાપતિ રાવણ જયારે સાધુના વેશમાં વનમાં સીિાનું હરણ 
કરવા ગયો તયારે િેના હાથમાં જે વાતજંત્ર હિું િેનો ‘રાવણ 
હસિવીણા’ િરીકે ઉલલેખ થયો છે.

} ગુજરાિનાં લોકસંગીિમાં ગજથી વાગિા વાતજંત્રોમાં 
એકમાત્ર રાવણ હથથો છે.

} રાવણ હથથો વગાડનાર ઢસાના ડાહ્ાભાઇ ભાટ  અને 
અમદાવાદનાં ગણેશ ભરથરી િો પરદેશમાં જઈને કાય્યક્રમ 
આપી આવયા છે.

 Ô અિનદ્ય િાદ્યો:

} જે વાદ્યમાં િામડાથી પોલા ભાગને મઢી દઈને સવરોની ઉતપતત્ત 
કરાવામાં આવે િેને અવનદ્ય વાદ્ય કહે છે. 

} અવનદ્ય વાદ્યમાં ઢોલ, ડમરું, નગારા, ડફ વગેરેનો સમાવશે છે.

ઢોલ:

} અવનદ્ય વાદ્યોમાં સૌથી જાણીિું વાદ્ય ઢોલ છે.
} જૂના કાળમાં ઢોલ રણવાદ્ય િરીકે વપરાિો હિો. 
} ઢોલના પ્રાિીન નામોમાં આનક, કમલ, ક્ષુણણક, કડંકડમ 

વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
} સિયુગમાં સવ્ય પ્રથમ ઇનદ્રરાજાનો ઉધમદાસ નામનો ઢોલી 

હિો. દ્વાપરમાં માંઘાિા રાજાનો વામદાસ નામે ઢોલી હિો, 
ત્રેિાયુગમાં મહેનદ્ર રાજાનો તવતદપાલદાસ નામે ઢોલી હિો 
અને કળયુગમાં તવક્રમરાજાનો ભગવાનદાસ નામે ઢોલી હિો.

િબલાં:

} િબલાંને ‘નરઘા’ પણ કહેવામાં આવે છે.
} અમીર ખુશરોએ પખવાજ અથવા મૃદંગના બે ભાગ પાડી 

હાલના નરઘાં (િબલા) ની રિના કરી હિી. ઢોલક અને 
તસિારની રિના પણ િેમણે કરી હિી.

 Ô સુતિર િાદ્યો:

} જે વાદ્યમાં સવરોની ઉતપતત્ત ફૂુંક દ્વારા થિી હોય િેને િેને 
સુતષર વાદ્ય કહે છે. 

} સુતષર વાદ્યમાં શંખ, ભૂંગળ, વેણ, પાવરી, શરણાઈ, મોરલી 
વગેરેનો સમાવશે છે.

િેણુ:

} સુતષર વાદ્યોમાં વેણનું સંગીિ શ્ીકકૃષણની બાળલીલા સાથે 
સંકળાયેલ છે.વેણમાંથી આવેલો પાવો કચછી સાવલાણી જિ 

કોમ વગાડે છે.

શંખ:
} શ્ીકકૃષણનો પંિજનય શંખ સુપ્રતસધધ છે.

ભૂંગળ:

} ભૂંગળનું પ્રાિીન નામ નાળી, નાતળકા છે. 
} ભૂંગળ એ રણતશંગાનું મૂળસવરૂપ છે.ભવાઇ કરનારા નાયકો 

એને માિાજીએ દીધેલું દૈવી વાદ્ય માનીને પૂજે છે.

 Ô ઘનિાદ્યો:

} જે વાદ્યમાં સવરોની ઉતપતત્ત ઘાિુ પર આઘાિ કરીને ઉતપન 
કરવામાં આવે િેને િેને ઘન વાદ્ય કહે છે. 

}  ઘનવાદ્યમાં મંજીરા, માણ, થાળી, ઝાલર, ઘંટ વગેરેનો 
સમાવશે છે.

મંજીરા:

} ગુજરાિમાં મંજીરાના પ્રખયાિ સાધુ તવરદાસ સૌરાષટ્રના 
તબલખા ગામમાં થઈ ગયા.

} સૌરાષટ્રમાં કામળીયા નામની સાધુની એક કોમ છે, જે 
મંજીરાવાદન માટે પ્રખયાિ છે.

માણ:

} ધાિુનો સાંકડા મોંનો ગોળો માણનાં નામે ઓળખાય છે અને 
વગાડનાર માણભટો કહેવાય છે.

} માણ સાથે માણભટ્ટ આખયાન કરે છે, જેમ કે પ્રેમાનંદ. 

કરિાલ:

} કરિાલની વાિ આવે તયારે ભકિકતવ નરતસંહ મહેિાની 
યાદ આવે. િેઓ કરિાલ વગાડી ભજન – કીિ્યન કરિાં.

લોક નૃતયો 

} લોકનૃતયો એટલે લોક જીવનનાં સરળ,સહજ આતવભા્યવના 
સંગીિ, વાદન અને નૃતયનો તત્રવેણી સંગમ.

} ગુજરાિને પોિાનું શાસત્રીય નૃતય નથી, જેમ કે િતમલનાડુનું 
ભરિનાટ્યમ, કેરળનું કથકલી, આંધ્રનું કુિીપુડી, ઓકડસાનું 
ઓકડસી.શ્ીકકૃષણના સમયથી દ્વારકા - સૌરાષટ્રમાં નૃતયની 
શરૂઆિ થઈ.

} શ્ી કકૃષણના પૌત્ર અતનરુદ્વે  આસામના શોતણિપુરના રાજા 
બાણાસુરની કનયા ઉષા સાથે લગન કયુું. ઉષાએ દ્વારકામાં 
આવી લાસય નિ્યન તયાંની ગોપીઓને શીખવયું જે આજે રાસ 
િરીકે ઓળખાય છે.

રાસડો/રાસડા:

} રાસડો એ સત્રીનું િાલરાસક પ્રકારનું પ્રાિીન લોકનૃતય છે.

રાસ અને રાસડામાં િફાિિ:

} રાસ મોટે ભાગે પુરુષો લે છે. જે દંડ રાસકનો જ પ્રકાર છે. 
જેને હલલીસક કહી શકીએ.

} જયારે રાસડા એકલી સત્રીઓ પણ લે છે અને સત્રી – પુરુષો 
ભેગા મળીને પણ લઈ શકે છે. આ એક લાસયનો પ્રકાર કહી 
શકાય.
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તવતધને ‘હાડ ગાળવા’ની તવતધ કહે છે.

 Ô ગોળ – ગધેડાનો  મેળો:  

} કયારે યોજાય : હોળી – ધૂળેટીના િહેવાર પછી. 
} કયાં ભરાય : દાહોદ તજલલાના જેસવાડા ખાિે.

તિશેિિા: 
} આ મેળામાં એક મેદાનમાં એક લાકડાનો સિંભ ઊભો કરી 

િેના પર ગોળની પોટલી બાંધવામાં આવે છે.
} ગામના નવયુવાનો આ પોટલી લેવા સિંભ ઉપર િડે તયારે 

ગામની સત્રીઓ િેને લાકડી વડે ફટકારે છે. 
} ગોળની પોટલી લેવા માટે ગધેડા જેટલો માર ખાવો પડિો 

હોવાથી આ મેળાને ગોળગધેડાનો મેળો કહેવાય છે.
} ગોળની પોટલી સિંભ પરથી ઉિારી લાવનાર તવજેિા 

યુવાનને મનપસંદ કનયા સાથે પરણવાનો હક પ્રાપિ થાય છે.

 Ô શાહ આલમ અને સરખેજના મેળા: 

} આ બંને મેળા અમદાવાદમાં યોજાય છે.
} સરખેજનો મેળો સંિ શાહઅહમદ ખટ્ટુ ગંજબક્ષ સાહેબની 

કબર પાસે     િળાવના કાં્ઠે ભરાય છે.
} શાહ આલમનો મેળો સંિ શાહ આલમની યાદમાં યોજાય છે.

 Ô ચૂલ મેળો: 

} કયારે યોજાય : હોળીના બીજા તદવસે 
} કયાં યોજાય : આતદવાસી તવસિારમાં અનેક જગયાએ 

 તિશેિિા : 

} ગામની બહાર િૂલો િૈયાર કરી સળગિા િૂલલા પરથી 
ખુલલા પગે પસાર થાય છે અને અકગન પૂજાનું વ્રિ લે છે. 
િેઓ માને છે કે આમ કરવાથી અકગનદેવ એના સંિાનો અને 
ઢોરઢાંખરોનું રક્ષણ કરે છે.

 Ô ગા્યગૌહા્ટીનો મેળો :  

} આ મેળાનું આયોજન દાહોદ તજલલાના ગરબાડા િાલુકાના 
નઢેલાવ ગામે થાય છે. આ મેળો કારિકી પૂનમે યોજાય છે.

તિશેિિા : 
} આ મેળો મુખયતવે ભીલ સમુદાયનો મેળો છે.
} આ મેળામાં ગાયોની સાથે બળદોની પૂજા કરવામાં આવિી 

હોવાથી િેને ગાય ગૌહાટીનો મેળો કહે છે.

 Ô ડાંગ દરબાર:

} ડાંગ દરબારનો સાંસકકૃતિક મેળો દર વષષે હોળીના તદવસો 
(ફાગણ સુદ પૂનમ) દરતમયાન ડાંગ તજલલાના મુખય મથક 
આહવા ખાિે ભરાય છે.

} આ મેળાનું આયોજન તજલલા વહીવટીિંત્ર દ્વારા કરવામાં 
આવે છે.

} આ મેળામાં કહાતલયા અને િાડપુ જેવાં આતદવાસી વાદ્યો 
નૃતય સાથે વગાડવામાં આવે છે.

 Ô  ગોપનાથનો મેળો: 

} કયારે ભરાય ? → જનમાષ્ઠમી અને શ્ાવણવદ અમાસ 
} સથળ : ગોપનાથ મહાદેવ(ભાવનગર)

 Ô ગળદેિ નો મેળો:

} સથળ : ગામ : ખંગેલો , તજલલો : દાહોદ  
} આતદવાસીઓમાં બાળકની બીમારી દૂર કરવા બાધાં રાખવા 

માટે જાણીિો મેળો છે. 

 Ô પાંડુરીમાિાનો મેળો

} પાંડુરીમાિાનો મેળો નમ્યદા તજલલાના દેવમોગરામાં ભરાય છે.
} આ મેળાનું આયોજન મહા વદ િેરસ, એટલે કે 

મહાતશવરાત્રીના તદવસે કરવામાં આવે છે.
} પાંડુરી માિા, એટલે કે પાંડવોની માિા કુંિી. આ ક્ષેત્રના 

આતદવાસીઓ પાંડુરી માિાને પોિાની કુળદેવી માને છે. 
} દતક્ષણ ગુજરાિમાં આતદવાસીઓમાં યોજાિો સૌથી મોટો 

મેળો છે. 

 Ô ઉદિાડાનો મેળો

} વલસાડ તજલલાના ઉદવાડા ખાિે આવેલ પારસી સમુદાયનું 
પ્રતસદ્ધ ધાતમ્યક સથળ આિશ બહેરામ અને ફાયર ટેમપલ 
(આગ મંતદર)ના સાંતનધયમાં આ મેળો ભરાય છે.

} આ મેળાને પારસીઓનો મેળો પણ કહે છે.

 Ô પલલીનો મેળો (રૂપાલ)

} ગાંધીનગરના રૂપાલ ગામે દર વષષે નવરાતત્ર દરતમયાન આસો 
સુદ નોમના તદવસે વરદાતયની માિાના સાંતનધયમાં પલલીનો 
મેળો યોજાય છે.

} પલલી દરતમયાન શુદ્ધ ઘીનો અતભષેક કરવાની જૂની પરુંપરા 
છે, જેમાં અંદાજે ૪ લાખ કકલો ઘીનો અતભષેક કરવામાં આવે છે. 

 Ô કાત્યોક મેળો-સસદ્ધપુર

} તસદ્ધપુર(પાટણ) સરસવિી નદીના કકનારે ભરાિો 
કાતયોકનો મેળો કાતિ્યકી પૂનમની રાતત્રના ભરાિો હોવાથી 
આ મેળાને કાતિ્યક પૂતણ્યમાનો મેળો પણ કહે છે. 

} લોકમાિા કુંવાકરકા સરસવિી નદીમાં લાખોની સંખયામાં 
શ્દ્ધાળુઓ િપ્યણ તવતધ કરી ધનયિા અનુભવે છે. 

} આ મેળાનું મુખય આકષ્યણ ઊંટ બજાર, શેરડી બજાર, અશ્ 
બજાર છે. 

} તવશ્ પ્રતસદ્ધ માતૃગયા િીથ્ય તસદ્ધપુરમાં તબંદુ સરોવર ખાિે 
ભારિભરનું એકમાત્ર ભગવાન કાતિ્યકેય સવામીનું મંતદર 
આવેલું છે.

 Ô અંબાજી ભાદરિી પૂનમનો મહામેળો

} બનાસકાં્ઠા તજલલાના પ્રતસદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજી મુકામે દર 
વષષે આ મેળાનું આયોજન થાય છે.

} સામાનય રીિે દરેક પૂનમે અહીું મેળા જેવું જ વાિાવરણ હોય 
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 Ô ભા્યા નકૃત્ય:

} ્ઠાકયા્ય નૃતય અને ભાયા નૃતય લગભગ સમાન છે. ભાયા 
નૃતય માં સનાન કયા્ય તવના કોઈ જોડાઈ સકિું નથી જે આ 
નૃતયની ખાતસયિ છે.

} આ નૃતયમાં વાધિરીકે દૂધીની બનાવેલી પાવરી વપરાય છે. 
અહી ઘેરૈયા નૃતય કરવાવામાં આવે છે.

 Ô રૂમાલી નકૃત્ય:

} આ નૃતય દતક્ષણ ગુજરાિનું આતદવાસી નૃતય છે. દેવ ઊ્ઠી 
આતગયારસને તદવસે રમાિુ નૃતય છે.

} રૂમાલી નો અથ્ય સળી રમવી અથવા હરખી રમવી એવો થાય.
} મુખય વાધ િરીકે િુર-થાળી વગાડવામાં આવે છે.  

 Ô હાલેણી નકૃત્ય:

} નાિનાર એક-બીજાને ખભે હાથ મૂકીને ગોળાકાર ફરીને 
ગીિો ગાિા નાિે છે.

} સત્રી અને પુરુષો બંનેનું નૃતય છે.
} િડવી જાતિની યુવિીઓ વસંિઋિુમાં રોળા રમે છે.

 Ô ્ટીમલી નકૃત્ય:

} કૂદતણયું પ્રકારનું નૃતય છે. આ નૃતયમાં ઢોલ-શરણાઈની 
જરૂર પડે છે.

 Ô ઢોલ નકૃત્ય: 

} ઉત્તર ગુજરાિનાં ગરતસયાભીલોમાં આ નૃતય જાણીિું છે.

 Ô માદળ નકૃત્ય: 

} દતક્ષણ ગુજરાિમાં જાણીિું નૃતય છે.
} ડાંગમાં માદળ કે માદળયા અને નવસારી વલસાડ મા ં                                                                                                

માંદળ િરીકે ઓળખાય છે.

 Ô ડોિળા નકૃત્ય: 

} દતક્ષણ ગુજરાિના િૌધરી આતદવાસીઓમાં જાણીિું લોકનૃતય 
છે.જેમાં તવતવધ પ્રકારના િાળા હોય છે.

 Ô િુર નકૃત્ય:

} દતક્ષણ ગુજરાિનાં ઘોકડયા,નાયકા, હળપતિ લોકોનું આ 
નૃતય છે.આ નૃતયમાં િુર અને થાળીનો વાધ િરીકે ઉપયોગી 
થાય છે.િુર વગાડનાર ‘િુકરયો’ થાળી વગાડનાર ‘થાતળયો’ 
કહેવાય છે.

 Ô િારપા-પાિરી નકૃત્ય:

} િારપા પાવરી નૃતય એટલે ડાંગનું પ્રતસદ્ધ તપરાતમડ નૃતય.
} આ નૃતયમાં વાદ્ય િરીકે શરણાઈ ‘કાહળયા’ કે િારપા-

પાવરીના ના સૂર અને ઢોલકનો ઉપયોગ થાય છે.

 Ô જશકાર નકૃત્ય:

} દતક્ષણ ગુજરાિનાં ધરમપુર તવસિારના આતદવાસીઓનું 
લોકતપ્રય નૃતય છે.

} આ નૃતયમાં પુરુષો િીર-કામ્ઠું અને ભાલા લઈ તશકારે જિાં 
હોય િેવા હાક અને તિતિયારી પાડી સાથે ઢોલ, મંજીરાં અને 
પુંગી વગાડિા નૃતય કરે છે.

 Ô િલિાર નકૃત્ય:

} પંિમહાલ અને દાહોદના આતદવાસીઓનું નૃતય છે.
} િલવારથી યુદ્ધ કરિાં હોય િેવા અતભનય નૃતય કરે છે.

 Ô માંડિા નકૃત્ય:

} વડોદરા અને નમ્યદા તજલલાના િડવી આતદવાસીઓનું જાણીિું 
નૃતય છે.

આદદિાસી ળચત્કલા:

 Ô િારલી ળચત્કલા:

} દતક્ષણ ગુજરાિના સૂરિ, વલસાડ અને નવસારી િથા 
મહારાષટ્રના થાણે તવસિારના વારલી(ભીલ) આતદવાસી 
પ્રજાની લોક તિત્રકલા.

} છાણ-ગારો લીુંપેલી ઝૂંપડાની ભીુંિો વારલી તિત્રકલાનું ફલક 
છે. િેમાં કેનદ્રસથાને દેવી ‘પાનઘટ’નું આલેખન કરવામાં 
આવે છે.

} જીવયા શોમે માશે અને િેનો પુત્ર સદાતશવ સોખા માશે વારલી 
તિત્રકલાના શ્ેષ્ઠ કલાકારો િરીકે ભારિભરમાં િેમજ 
તવશ્ના અનેક દેશોમાં ખયાતિ પામયા છે.

 Ô પીઠોરો ળચત્કલા:

} રા્ઠવા આતદવાસી -ઓની લોકકળા શૈલી.
} છોટા ઉદેપુર, 

નમ્યદા અને 
વડોદરા તજલલા 
ના રા્ઠવા 
આ ત દ વ ા સ ી ઓ 
ઘરની તદવાલો પર 
િેનું તિિરામણ 
કરાવે છે, જેનું ધાતમ્યક મહત્વ છે.

} આ રા્ઠવા આતદવાસીઓ ‘તપ્ઠોરો’ને એમનો અગતયનો દેવ 
માને છે. અને િેને િેઓ આદરપૂવ્યક ‘બાબા તપ્ઠોરા’ િરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે.

} કુંવારી કનયાનું માંગલય, ખેિીવાડીની બરકિ, ઢોરની 
સુખાકારી માટે િેની માનયિાનું આલેખન કરાય છે.

} તપ્ઠોરાની વિમાં મુખય ઘોડા એટલે કે તપ્ઠોરાનો ઘોડો,
} તપ્ઠોરીનો ઘોડો, ઇનદ્રરાજાનો ઘોડો અને હુડોળનો ઘોડો 

દોરવામાં આવે છે.તપ્ઠોરા શૈલીના તિત્રણનું મુખય પાત્ર અશ્ 
છે. પ્રસંગોપાિ, પૂજા-બતલદાન પણ થાય છે. 

} તપ્ઠોરાનું તિત્રકામ કરવા જાણકાર તનષણાંિ ‘લખારા’ઓને 
તનમંત્રવામાં આવે છે.
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ભૌનતક ભૂગોળ 
આપણું ઘર : પૃથ્ી

 Ô સૌરપરરવાર 

} ગ્રહો, ઉપગ્રહો, લઘુગ્રહો, ધૂમકેતુઓ અને ઉલકકાઓનો 
આપણકા સૌરમંડળમકાં સમકાવેશ થકાય છે. 

} આપણો સૂય્ય  મંદકાકકની આકકાશગંગકાનો એક સવયંપ્રકકાશશત 
તકારો છે. આ તકારકાની આસપકાસ નકાનકા-મોટકા સભયો ગોળકારૂપે છે.

 Ô સૂર્ય

} સૂય્ય એક તકારો છે. તે પૃથવી પરનકા જીવનનો દકાતકા ગણકાય 
છે. સૂય્યનું કદ પૃથવી કરતકાં લગભગ 13 લકાખ ગણુ છે. 
સૂય્યનું ગુરુતવકાકર્યણ બળ પૃથવી કરતકાં 28 ગણુું છે. આથી જે 
પદકાથ્યનું વજન પૃથવી પર 1 કક.ગ્રકા થકાય તેનું વજન સૂય્યની 
સપકાટી પર 28 કક.ગ્રકા થકાય.

} સૂય્યનું મુખય આવરણ હકાઈડ્ોજન વકાયુનું બનેલું છે. તેમકાં 
હકાઈડ્ોજન અને શહશલયમ વકાયુની પ્રશરિયકાથી પ્રકકાશ અને 
ગરમી ઉતપનન થકાય છે, જેને આપણે ‘ઊર્્ય’ કહીએ છીએ.

} સૂય્યની ઊર્્યથી પૃથવી પર જીવસૃષ્ટ શવકકાસ પકામી છે. તેથી 
સૂય્યને ‘સજીવોનકા પકાલક’ તરીકે પણ ઓળખવકામકાં આવે છે.

} સૌરપકરવકારમકાં કુલ આઠ ગ્રહો છે. જેમકાં બુધ, શુરિ, પૃથવી, 
મંગળ આંતકરક ગ્રહો અને ગુરુ, શશન, યુરેનસ, નેપ્ચયુન 
બકાહ્ય ગ્રહો તરીકે ઓળખકાય છે. 

} સૌરપકરવકારનકા મંગળ, બુધ, ગુરુ, શુરિ અને શશન એ નરી 
આંખે જોઈ શકકાય છે.

1. બુધ (Mercury) : આ ગ્રહ સૂય્યની સૌથી નજીક છે. તે 
પીળકાશ પડતકા રુંગનો છે. બુધને વકાતકાવરણ અને ઉપગ્રહ 
નથી. 

2. શુક્ર (Venus) :  સૌરપકરવકારનો સૌથી તેજસવી ગ્રહ છે. તે 
કદ અને વજનમકાં પૃથવી જેવો જ છે. ર્ણે પૃથવીનો જોકડયો  
ભકાઈ ! તે ચળકકાટમકાં ચંદ્રને મળતો આવે છે. તેને એકપણ 
ઉપગ્રહ નથી.

3. પૃથ્વી (Earth) :  શુરિ અને મંગળની વચ્ે પૃથવીનું સથકાન છે. 
પૃથવી પોતકાની ધરી પર 24 કલકાકમકાં એક ચરિ પૂરું કરે છે. 
જયકારે સૂય્યની ફરતે લગભગ 365 શદવસમકાં એક ચરિ પૂરું 
કરે છે. પૃથવી પર શદવસ-રકાત અને ઋતુઓ જેવી ઘટનકાઓ 
જોવકા મળે છે. પૃથવીને એક ચંદ્ર નકામનો ઉપગ્રહ છે.

 Ô ચંદ્ર (Moon) : 

} પૃથવીનો એકમકાત્ર ઉપગ્રહ છે. તેને પૃથવીની ફરતો એક 
આંટો પૂરો કરતકાં તથકા પોતકાની ધરી ઉપર એક આંટો પૂરો 

કરતકાં આશરે 29.5 શદવસ લકાગે છે. ચંદ્ર પર વકાતકાવરણ 
નથી. ચંદ્ર પરપ્રકકાશશત છે. ચંદ્રને સૂય્ય પ્રકકાશશત કરે છે.  

4. મંગળ (Mars) : લકાલ રુંગનો સુંદર ચમકતો ગ્રહ છે. મંગળને 
આછું વકાતકાવરણ છે. મંગળ પર ઋતુઓ પ્રમકાણે પૃથવી 
કરતકાં વધુ ઠંડી અને ગરમી પડે છે. તેને બે ઉપગ્રહો છે.

5. ગુરુ (Jupiter) :  ગુરુ આછો પીળકાશપડતો સફેદ ગ્રહ છે. 
તે સૌર મંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ છે.

6. શનિ (Saturn) :  સૌરપકરવકારમકાં ગુરુ અને યુરેનસની 
વચ્ે આવેલો છે. ગુરુ પછીનો મોટો ગ્રહ છે. નીલકા રુંગનકા 
તેજસવી વલયોથી સુંદર લકાગે છે. આ વલયો મકાથકામકાં 
પહેરેલી પકાઘડી જેવકા લગતકા હોઇ શશનને પકાઘકડયો ગ્રહ 
પણ કહવેકાય છે. સૌર પકરવકારનો સૌથી સુંદર ગ્રહ છે. 

7. યુરેિસ(Uranus) : શવશલયમ હર્યલ નકામનકા 
ખગોળશકાસત્રીએ 1781મકાં આ ગ્રહ શોધી કકાઢ્ો હતો. આ 
ગ્રહ ખૂબ જ ઠંડો છે.

8. િેપ્ચયુિ (Neptune) : આ ગ્રહ લીલકા રુંગનો છે. તેનકા 
વકાતકાવરણમકાં શમથેન નકામનો ઝેરી વકાયુ છે. આ ગ્રહ પર 
પણ પૃથવીની જેમ ઋતુ પકરવત્યન થતું જોવકા મળે છે.

 Ô ઉલ્ા (Meteors)  

} સૂય્યની આસપકાસ નકાનકા ખડકો/અવકકાશી પદકાથથો ફરે છે. 
પૃથવીનકા પકરરિમણ દરશમયકાન જયકારે આ ખડકો પૃથવીની 
નજીક આવે છે તયકારે ગુરૂતવકાકર્યણ બળનકા કકારણે પૃથવી 
તરફ આકરકા્યય છે અને વકાતકાવરણ સકાથેનકા ઘર્યણથી સળગી 
ઉઠે છે.

} ઉલકકાએ ખરતકા તકારકા તરીકે પણ ઓળખકાય છે. 

 Ô ઉલ્ાપપંડ

} ઉલકકા વકાતકાવરણમકાં સંપૂણ્ય સળગી શકતી નથી તેનો અમુક 
ભકાગ પૃથવીની સપકાટી સુધી પહોંચે છે અને સપકાટી પર 
અથડકાવકાથી શવશકાળ ખકાડકાનું શનમકા્યણ થકાય છે. 

} આ ઉલકકા શપંડ જમીન સકાથે અથડકાવકાથી શવશકાળ સરોવરનું 
શનમકા્યણ થકાય છે. 
 ઉ.દકા. 1) લોનકાર સરોવર - મહકારકા્ટ્ર 
  2) ધર્ળકા સરોવર - સુરેનદ્રનગર  

 Ô નક્ષત્રો (Constellations) : 

} શવશકાળ અથ્યમકાં કોઈપણ તકારકાઓનો સમૂહ અથવકા એકલો 
તકારો પણ ‘નક્ષત્ર’ કહેવકાય. અશવિની, રેવતી, શવશકાખકા, 
પુનવ્યસુ,  મૃગશીર્ય, રોશહણી, પુ્ય, આદ્રકા્ય સવકાશત જેવકા કુલ 
27 નક્ષત્રો આવેલકા છે. પુ્ય નક્ષત્રમકાં સોનકા-ચકાંદીની ખરીદી 
કરવકામકાં આવે છે.

8 ભૂગોળ
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અને શગરનકાર જવકાળકામુખી પવ્યતનકાં ઉદકાહરણો છે.
iv. અ્નશષ્્ટ પ્્વત (Residual Mountain) :  ઘસકારકાનકાં 

કુદરતી બળો સકામે ટકી રહેતકા શેર ભકાગોમકાંથી અવશશ્ટ 
પવ્યત બને છે. હર્રો વર્યથી નરમ ખડકો ઘસકાઈને વહી ર્ય 
છે તથકા નક્કર ખડકમકાંથી બનેલ ભૂશમ ભકાગ ઊંચકા ભૂશમખંડ 
તરીકે ટકી રહે છે તેને જ અવશશ્ટ પવ્યત કહે છે.

} ભકારતમકાં અરવલલી, નીલગીરી, પકારસનકાથ, રકાજમહલ તથકા 
પૂવ્યઘકાટ અવશશ્ટ પવ્યતનકાં ઉદકાહરણો છે.

 Ô ઉચ્ચપ્રદેશ (Plateau)

} સમુદ્રસપકાટીથી આશરે 180 મીટરથી વધુ ઊંચકાઈ ધરકાવતકા 
તથકા ટોચ ઉપરથી પ્રમકાણમકાં પહોળકા અને સપકાટ ભૂશમ 
ભકાગને ઉચ્પ્રદેશ કહેવકામકા આવે છે.

} ઉચ્પ્રદેશોનું વગીગીકરણ  : ભૌગોશલક સથકાન અને સંરચનકા 
આધકારે ઉચ્પ્રદેશોને ત્રણ ભકાગમકાં વહેંચી શકકાય છે :
(1) આંતરપવ્યતીય ઉચ્પ્રદેશ  
(2) પવ્યતપ્રકાંતીય ઉચ્પ્રદેશ 
(3) ખંડીય ઉચ્પ્રદેશ

 Ô િેદાન

} સમુદ્રસપકાટીથી 180 મીટરથી ઓછી ઊંચકાઈએ આવેલકા 
સમતલ કે સપકાટ ભૂશમ ભકાગને મેદકાન તરીકે ઓળખવકામકાં 
આવે છે.

} મેદકાનોનું વગીગીકરણ :  શનમકા્યણનકા આધકારે મેદકાનોનું વગીગીકરણ 
આ પ્રમકાણે કરી શકકાય : (1) કકનકારકાનકાં મેદકાન (સંરચનકાતમક 
મેદકાન) (2) ઘસકારણનકાં મેદકાન (3) શનક્ષેપણનકાં મેદકાન.

ઉપસાગર (Bay) 

} સકામકાનય રીતે મહકાસકાગરનકાં જળભકાગનો આંશશકભકાગ 
એટલે ઉપસકાગર. ઉપસકાગરો શવશકાળ અને નકાનકા કદનકા 
હોઇ શકે છે. ભકારતમકાં બંગકાળનો ઉપસકાગર તેનું શ્ે્ઠ 
ઉદકાહરણ છે.

અખાત (Gulf)

}  જયકારે કોઈ જળશવસતકાર ત્રણ બકાજુથી ભૂશમથી ઘેરકાયેલ હોય 
તેને અખકાત કહેવકાય છે. ઉદકાહરણ તરીકે ખંભકાતનો અખકાત 
ક્ચછનો અખકાત, મનનકારનો અખકાત. 

ભૂશશર (Cape)

} ભૂશશર એટલે ભૂશમનો લંબકાતમક છેડો જે જળશવભકાગમકાં 
ફેલકાયેલ હોય છે. જેને સમુદ્રરેખકા તરીકેની સંજ્કા પણ આપી 
શકકાય. દકા.ત, કનયકાકુમકારી (ભકારત) અને કૅપ ઑફ ગુડ 
હોપ (આશરિકકા), દ્કારકકાની ભૂશશર. 

ટાપુ (Island)

} જે ભૂશમભકાગ ચકારેબકાજુથી જળશવસતકારથી ઘેરકાયેલ હોય 
તેને ટકાપુ તરીકે ઓળખવકામકાં  આવે છે. ઉદકાહરણ તરીકે 
લક્ષદ્રીપ, અંદમકાન-શનકોબકાર શંખોદ્કાર (બેટ દ્કારકકા), 

શપરોટન, શપરમબેટ, શશયકાળ બેટ વગેરે.

ખવીણ (Valley)

} પવ્યતોની હકારમકાળકા વચ્ે આવેલો નીચકાણવકાળો ભકાગ. 
ગેડ પવ્યતો અને ખંડ પવ્યતોનકા શનમકા્યણ વખતે તથકા નદી, 
શહમનદીનકા ઘસકારણ કકાય્યનકા પકરણકામે ખીણોની રચનકા થકાય 
છે. દકા.ત., કશમીર ખીણ.

સાિુદ્રધુનવી (Strait)

} બે જળશવસતકારોને જોડતી સકાંકડી જળપટ્ટીને સકામુદ્રધુની કહે 
છે. ઉદકાહરણ : ભકારત અને શ્ીલંકકા વચ્ે આવેલી પકાલકની 
સકામુદ્રધુની.

સંરરોગવીભૂવિ (Isthmus) 

} બે જળ શવસતકારોને અલગ કરતી સકાંકડી ભૂશમપટ્ટીને 
સંયોગભૂશમ કહે છે. ઉદકાહરણ : પનકામકા (ઉત્તર અને દશક્ષણ 
અમેકરકકા ખંડ વચ્ે)

દ્વીપકલપ (Peninsula)

} જે ભૂશમભકાગની ત્રણ બકાજુ સમુદ્ર અને એક બકાજુ જમીન 
શવસતકારથી જોડકાયેલ હોય તેને દ્રીપકલપ કહે છે. દકા.ત., 
દશક્ષણ ભકારત, સૌરકા્ટ્ર. 

WebSankul વવશેષ  

 Ô વનરજીવ સંસાધન

} ºજમમુ-કશમીર અને લદ્કાખમકાં કકાશમીરી મૃગ, જંગલી 
બકરીઓ મળે છે.

} ºઉત્તરકાખંડ, કણકા્યટક, કેરલ, અસમ વગેરે રકાજયોમકાં હકાથી 
જોવકા મળે છે.

} ºએકશશંગી ગેંડો ભકારતનું શવશશ્ટ પ્રકાણી છે. તે અસમ અને 
પશચિમ બંગકાળનકા દલદલીય ક્ષેત્રમકાં વસે છે.

} ºક્ચછનકાં નકાનકા રણમકાં અને તેને અડીને આવેલકાં ક્ષેત્રોમકાં 
ઘુડખર (જંગલી ગધેડકા) જોવકા મળે છે.

} ºભકારત જ એક એવો દેશ છે જયકાં શસંહ, દીપડો અને વકાઘ 
ત્રણેય જોવકા મળે છે. 

} ºશસંહ ગુજરકાતનકાં ગીરનકાં જંગલોમકાં વસે છે. રોયલ બેંગકાલ 
ટકાઈગર (બંગકાળનો વકાઘ) શવવિની આઠ ર્શતઓમકાંનો એક 
છે.

} ºગુજરકાતનું નળસરોવર શશયકાળકામકાં આવતકાં યકાયકાવર 
પક્ષીઓ મકાટે ર્ણીતું છે. સુરખકાબ ગુજરકાતનું રકાજયપક્ષી છે.

 Ô લદ્ાખનું રણ

} ºભકારતની ઉત્તરે લદ્કાખનો કેનદ્રશકાશસત પ્રદેશ આવેલો છે. 
લદ્કાખ એ ભકારતનું ઠંડુ રણ છે. જેની ઉત્તરે કકારકાકોરમ 
પવ્યતશ્ેણી અને દશક્ષણે ઝકાસકકાર પવ્યતશ્ેણી આવેલી છે. આ 
ક્ષેત્રની મુખય નદી શસંધુ છે. 
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} ºઆ નદીઓમકાં ચોમકાસકા દરશમયકાન પૂર આવે છે. જે ઘોડકાપૂર 
તરીકે ઓળખકાય છે. તેથી કેટલકાક આ મેદકાનને ‘પૂરનકાં 
મેદકાનો' તરીકે ઓળખકાવે છે. 

લાટનરો પ્રદેશ 

} ºનમ્યદકા નદીનો દશક્ષણનો ભકાગ કે જયકાં અંશબકકા, કોલક, કીમ 
અને તકાપી નદી વહે છે. આ નદીનકા પ્રવકાહથી રચકાતકા પ્રદેશને 
લકાટનો પ્રદેશ કહે છે.

} ºટોલેમી નકામનકા શવદેશી પ્રવકાસીએ આ પ્રદેશને લકાકટકકા નકામ 
આપયું હતું.

દંડકારણર પ્રદેશ 

} ºરકામકાયણનકા સમયમકાં ડકાંગનો પ્રદેશ દંડકકારણય તરીકે 
ર્ણીતો હતો. 

ગુજરાતિો ડુંગરાળ પ્રદેશ

 Ô ડંુગરાળ પ્રદેશ 

} ºડુંગરકાળ પ્રદેશનો અથ્ય 300 મીટર કરતકાં ઊંચો અને ખડકકાળ 
પ્રદેશ એવો થકાય છે. 

} ºગુજરકાતમકાં ખરેખર પવ્યત કહી શકકાય એવો કોઈ પ્રદેશ 
આવેલો નથી. પણ વરથોથી થતી ઘસકારકાની પ્રશરિયકાને લીધે, 
ઊંચી ભૂશમ ઘસકાઈને અવશેરરૂપે આવકા ડુંગરકાળ પ્રદેશો 
રચકાયકા છે. 

} ºગુજરકાતનકા ડુંગરકાળ પ્રદેશોને મુખયતવે ત્રણ ભકાગમકાં 
શવભકાશજત કરવકામકાં આવયકા છે:

 Ô કચછનરો ડંુગરાળ પ્રદેશ

} ºક્ચછમકાં મોટકા પવ્યતો કે ડુંગરો નથી, પણ નકાનકા ડુંગરોની 
ત્રણ હકાર આવેલી છે, એને ‘ધકાર’ કહે છે. 

} ºક્ચછની આ ડુંગ૨ધકારો પૂવ્ય તરફ જતકાં સકાંકડી થતી ર્ય છે.

ઉત્તર ધાર 

} ºઉત્તર ધકારનકા ડુંગરો : ગકારો, ખકાડીયો, કકાળો
} ºસૌથી ઊંચો ડુંગર : કકાળો ડુંગર
} ºઉત્તરની ડુંગ૨ધકા૨ ક્ચછનકા મોટકા રણમકાં આવેલકા પ્ચછમ, 

ખદીર, બેલકા અને ખકાવડકા ટકાપુઓમકાં આવેલી છે. 
ઉત્તર ધારિવી ન્શેિતા : 

} ºખકાવડકાનો કકાળો ડુંગર, ક્ચછનું સૌથી ઊંચું શશખર છે, જેની 
ઊંચકાઇ 458 મીટર છે.

} ºકકાળો ડુંગર એ ગુરુ દત્તકાત્રેયની તપસયકાનું સથકાનક છે.
} ઉત્તર ધકારમકાં આવેલ ટકાપુઓ : પ્ચછમ, ખદીર, બેલકા

િધર ધાર 

} ºમધયધકારનકા ડુંગરો : શધણોધર, રતનકાલ, લીલીયો, ભૂશજયો, 
ઝૂરકા અને વરકાર

} ºમધયધકારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર : શધણોધર ડુંગરºક્ચછની 

મધયવતીગી ડુંગરધકાર તળક્ચછની ઉત્તર હદ પર ચકાડવકા 
ડુંગરધકારથી શરૂ કરી, અંર્રથી પશચિમમકાં લખપત પકાસે 
આવેલી ગદકા્ય ટેકરીઓ સુધી શવસતરેલી છે. 

મધયધારિવી ન્શેિતા :
} ºઆ ધકાર ક્ચછનકા રણ અને ક્ચછનકા અખકાતની વચ્ે 

જળશવભકાજક તરીકે કકામ કરે છે.
} ºતેનકા પરથી કક્કવૃત્ત પસકાર થકાય છે. 

દશક્ષણ ધાર

} ºદશક્ષણ ધકારનકા ડુંગરો : નનકામો, કંથકોટ, અઘોઈ, પકાનનધ્ો
} ºદશક્ષણધકારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર : નનકામો 
} ºક્ચછની મુખય ભૂશમની વચ્ે થઈને જતી ધકારને ‘દશક્ષણ 

ધકાર' કહે છે, જે મધયધકારથી 24 કકમી દશક્ષણે આવેલી છે. 
} ºઆ ડુંગરધકાર પશચિમે પકાનનધ્ો અને મકાતકાનકા મઢ (તકા. 

લખપત) પકાસેથી શરૂ થઈ, દશક્ષણ-પૂવવે રોહકા (તકા. નખત્રકાણકા) 
પકાસે થઈ પૂવ્યમકાં અંર્ર સુધી ફેલકાઈ છે. 

િનષિણધારિવી ન્શેિતા :
} ºનકાસકા અને દહેરકાદૂનનકા વકાકડયકા ઈષનસટટ્ૂટ ઑફ 

શહમકાલયન શજઑલોશજનકા શવજ્કાનીઓનકા સંયુકત પ્રયકાસરૂપે, 
ક્ચછનકા મકાતકાનકા મઢ શવસતકારમકાં મંગળ જેવકા જ ખડકોની 
શોધ થઈ છે. તયકાં ચકારથી પકાંચ કકમીમકાં આવકા ખડકો હોવકાનું 
નોંધકાયું છે. 

} ºકંથકોટની ડુંગર મકાળકાનું સૌથી ઊંચું શશખર અઘોઈની 
ટેકરી છે.

ક્ચછિવી ધાર અિે િે્ સથાિક 

ધાર ડુંગર દેિ સ્ાનક

ઉત્તરની ધકાર કકાળો ડુંગર ગુરુદત્તકાત્રેયનું મંશદર

મધય ધકાર શધણોધર ડુંગર ગોરખનકાથની તપોભૂશમ

મધય ધકાર શધણોધર ડુંગર કકાનકટ્ટકા સકાધુઓનો મઠ

દશક્ષણ ધકાર -
મકાતકાનો મઢ (ર્ડેર્ઓનકાં 
કુળદેવી મકાતકા આશકાપુરકાનું 

સથકાનક) 

દશક્ષણધકાર હબકા ડુંગર  દકાદકા મેકરણની સમકાશધ

કચછના ડંુગરરોિષાંથવી પ્રાપર ખનવીજો

} ºક્ચછનકા આ ડુંગરકાળ પ્રદેશોમકાંથી શલગનકાઈટ, બૉકસકાઈટ, 
કવકારઝ્ય, શસશલકકા સેનડ, બેનટોનકાઈટ, ચૉક અને ચૂનકાનો 
પથથર તથકા શચરોડી જેવી ખનીજો મળે છે.

} ºગુજરકાતની સૌથી મોટી શલગનકાઈટ કોલસકાની ખકાણ પકાનનધ્ોમકાં 
છે.
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ભારતીય બંધારણિો ઇનતહાસ

 Ô કંપની શાસન(1773-1858)

નનયમક ધારો (1773)

} પ્રથમ વખત, કંપનીના રાજકીય અને વહીવટી કાયયોને 
માનયતા આપવામાં આવી.

} બંગાળના ગવન્નરને ‘બંગાળના ગવન્નર જનરલ’ તરીકે 
નનયુકત કરવામાં આવયા. સૌપ્રથમ બંગાળના ગવન્નર 
જનરલ વોરેન હેસ્ટિંગ્ઝ બનયા.

} ઇ.સ. 1774માં કલકત્ામાં સુપ્રીમ કોટ્ટની ્થાપના કરવામાં 
આવી જેના પ્રથમ મુખય નયાયાધીશ સર એલી્ઝા ઇમપે હતા 
જેમાં એક મુખય નયાયાધીશ અને ત્રણ અનય નયાયાધીશોનો 
સમાવેશ કરાયો.

સુધારક ધારો (1781)

} ગવન્નર જનરલ અને તેની પરરષદ, કંપનીના અનધકારીઓ 
અને કમ્નચારીઓ ભારતમાં કરેલા કાય્ન માટે ભારતની 
સુપ્રીમ કોટ્ટને જવાબદાર રહેશે નહીં.

} કાયદા નનમા્નણ વખતે ભારતના સામાનજક અને ધાનમ્નક 
રીતરરવાજોને ધયાનમાં રાખવા. 

} 1773ના નનયમનકારી અનધનનયમની ખામી સુધારવા માટેના 
પ્રયતનોમાં, નરિરટશ સંસદે, 1781 નો સુધારો કાયદો પસાર 
કયયો. જેને સેટલમેનટ એકટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

પીટ્સ ઇન્ટયા એકટ (1784)

} નરિટનના વડા પ્રધાન નવનલયમ પીટ ધ યંગર દ્ારા 1784માં 
પીટસ  ઈસનડયા એકટ પસાર થયો. 

} કંપનીના વયાપારરક અને રાજનૈનતક કાયયોને અલગ 
કરવામાં આવયા

} ભારતમાં કંપનીના પ્રદેશને સૌપ્રથમ “નરિરટશ અનધકૃત 
ભારતીય પ્રદેશ” નામ  આપવામાં આવયું. 

 ચાટ્ટ ર એકટ (1793)

} નનયંત્રણ બોડ્ટના સભયો અને કંપનીના અનય કાય્નકરોના 
પગાર ભારતીય નતજોરીમાંથી ચુકવવાના હતા.

} ગવન્નર જનરલ અને ગવન્નર હવે પોતપોતાની કાઉસનસલના 
નનણ્નયને ઓવરરાઈડ કરી શકશે.

} કંપનીને વીસ વષ્ન સુધી ભારત સાથેના વેપારના  
એકાનધકારને  મંજૂરી આપવામાં આવી.

ચાટ્ટ ર એકટ (1813)

} વષ્ન 1813ના કાયદા મુજબ  કંપનીનો  ભારતમાં વેપારનો 
ઈજારો (monopoly) હટાવવામાં આવે છે. 

} અફીણ અને ચામાં ચીન સાથે વેપાર કરવાનો કંપનીનો 
એકાનધકાર સુરનષિત રાખયો.

} તમામ નરિટીશ વેપારીઓને ભારત સાથે વેપાર કરવાની છૂટ. 
} કંપનીએ ભારતીયોના નશષિણ પાછળ વાનષ્નક એક લાખ 

રૂનપયા ખચ્ન કરવાની જાહેરાત કરી. 

ચાટ્ટ ર એકટ (1833)

} આ કાયદો નરિરટશ ભારતમાં કેસનરિયકરણ તરફનું અંનતમ 
પગલું હતું. 

} બંગાળના ગવન્નર જનરલને ભારતના ગવન્નર જનરલ 
બનાવયા. 

} લોડ્ટ નવનલયમ બેસનટક ભારતના પ્રથમ ગવન્નર જનરલ 
હતા. 

} ભારતના ગવન્નર જનરલને સમગ્ર નરિટીશ ભારત માટે 
નવનશષટ કાયદાકીય સત્ાઓ સોંપવામાં આવી.

} આ અનધનનયમથી ભારતીય કાયદાપંચની ્ થાપના કરવામાં 
આવી. પ્રથમ કાયદાપંચના અધયષિ લોડ્ટ મેકોલ હતા. તેમને  
તમામ ભારતના કાયદાને સંનહતાબદ્ધ કરવાનું કામ કયુું.

} ભારતમાં દાસ પ્રથાની સમાપતી કરાઇ. 

ચાટ્ટ ર એકટ (1853)

} નરિટીશ સંસદ દ્ારા 1793 અને 1853 ની વચ્ે પસાર 
કરાયેલ ચાટ્ટર એકટની શ્ેણીનો આ છેલલો એકટ હતો.

 Ô તાજનું શાસન (1858-1947)  

ભારત સરકાર અધધનનયમ (1858)

} આ નોંધપાત્ર અનધનનયમ 1857 ના ્વતંત્રતા સંગ્રામના 
પગલે અમલમાં મૂકવામાં આવયો હતો.

} અહી ભારતના “ગવન્નર જનરલ”નો હોદ્ો બદલીને 
ભારતના “વાઇસરોય” તરીકે રાખવામા આવયો.

} લોડ્ટ કેનનંગ ભારતના પ્રથમ વાઇસરોય બનયા.
} સેક્ેટરી ઓફ ્ટેટના હોદ્ાની રચના કરવામાં આવી.
} આ એકટ દ્ારા  ‘બોડ્ટ ઓફ કંટ્ોલ’ અને ‘કોટ્ટ ઓફ 

રડરેકટસ્ન’ ને રદ કરીને નદ્મુખી શાસન પ્રણાલીનો અંત 
કરવામાં આવયો.

ભારતીય પરરષદ અધધનનયમ (1861)

} વાઇસરોયે તેની નવ્તૃત સનમનતના નબન-સત્ાવાર સભયો 
તરીકે કેટલાક ભારતીયોને નામાંરકત કયા્ન.

} 1862માં, લોડ્ટ કેનનંગે ત્રણ ભારતીય બનારસના રાજા, 
પરટયાલાના મહારાજા  અને સર નદનકર રાવને તેમની 
નવધાન પરરષદમાં સભયો તરીકે નનયુકત કયા્ન.

} લોડ્ટ કેનનંગે પોટ્ટફોનલયો નસ્ટમની શરૂઆત કરી.

9 ભારતિું બંધારણ
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 Ô રાષટ્ગાન

} ભારતનું રાષટ્ગાન “જન-ગણ-મન” છે. જે રવીનરિનાથ 
ટાગોર દ્ારા મૂળ બંગાળી ભાષામાં રચવામાં અને સંગીત 
બદ્ધ કરવામાં આવયું હતું. (ગાનની અવનધ 52 સેકનડ છે. 
નવશેષ અવસર પર 20 સેકનડમાં ગવાય છે.)

} “જન-ગણ-મન” ને રાષટ્ગાનના ્વરૂપમાં બંધારણ સભા 
દ્ારા 24 જાનયુઆરી, 1950 ના રોજ અપનાવવામાં આવયું 
હતું. સૌપ્રથમ “જન-ગણ-મન” ગાન વષ્ન 1911માં INCના 
કોલકત્ા ખાતેના 27મા અનધવેશનમાં ગવાયું હતું. આ 
કોંગ્રેસ અનધવેશનના અધયષિ રકશનનારાયણ ધર હતા. 

 Ô રાષટ્ગીત

} ભારતનું રાષટ્ગીત “વદે માતરમ્ ” છે. જેની રચના 
બંરકમચંરિ ચેટજી્ટએ કરી હતી.

} જે તેઓની કૃનત “આનંદમઠ” માંથી લેવામાં આવયું હતું. 
} “વંદે માતરમ્ ” ગીત સૌપ્રથમ INCના 12માં અનધવેશનમાં 

કોલકત્ામાં વષ્ન 1896માં ગાવામાં આવયું હતું.  આ કોંગ્રેસ 
અનધવેશનના અધયષિ રહમતુલલાહ સયાની હતાં. 

} 24 જનયુઆરી, 1950ના રોજ બંધારણ સભા દ્ારા તેને 
્વીકારવામાં આવયું.

} રાષટ્ગીતના ગાયનની અવનધ 1 નમનનટ અને 5 સેકનડ છે.

 Ô રાષટ્રીય પંચાંગ

} ભારતનું રાષટ્ીય પંચાંગ ‘શક સંવત’ આધારરત છે.
} શક સંવતની શરૂઆત ઇ.સ. 78માં રાજા કનનષક દ્ારા 

કરવામાં આવી હતી. શક સંવતનો સૌપ્રથમ મનહનો ચૈત્ર છે. 
જેનો પ્રથમ નદવસ 22 માચ્નના રોજ અને જો નલપ વષ્ન હોય તો 
21 માચ્નના રોજ હોય છે. 

} ભારત સરકારે શક સંવતનો રાષટ્ીય પંચાંગ તરીકે ્ વીકાર 
22 માચ્ન, 1957ના રોજ કયયો.

 Ô રાષટ્રીય પ્રાણી

} ભારતનું રાષટ્ીય પ્રાણી ‘વાઘ’ છે, જેનું વૈજ્ાનનક નામ 
“પેનથરા ટાઇનગ્રસ/નલનનાયસ” છે. તેમાં ભારતમાં જોવા 
મળતી પ્રજાતીને “ રોયલ બેનગાલ ટાઇગર” કહેવામાં આવે 
છે.

 Ô રાષટ્રીય પક્ી

} ભારતનું રાષટ્ીય પષિી ‘મોર’ છે. જેનું વૈજ્ાનનક નામ ‘પાવો 
નક્્ટેટસ’ છે.

} મોરને ભારતીય વનય પ્રાણી સુરષિા અનધનનયમ, 1972 
અંતગ્નત પૂણ્ન સંરષિણ પ્રાપત છે.

 Ô અ્ય 

1. રાષટ્રીય પુષપ : કમળ (વૈજ્ાનનક નામ ‘નેલમબો નયુનસફેરા 
ગાટ્ટન’)

2. રાષટ્રીય ્વૃક્ :  વડ (વૈજ્ાનનક નામ ‘ફાઇકસ બેંઘાલેસનસસ’)

3. રાષટ્રીય ફળ : કેરી (વૈજ્ાનનક નામ ‘મેસનગફેરા ઇસનડકા’)
4. રાષટ્રીય નદી : 4 નવેમબર, 2008ના રોજ ગંગા નદીને રાષટ્ીય 

નદીનો દરજજો આપવામાં આવયો.
5. રાષટ્રીય જળચર જી્વ : 5 ઓકટોબર, 2009ના રોજ ‘ગંગા 

ડોસલફન’ માછલીને રાષટ્ીય જળચર જીવ જાહેર કરવામાં 
આવી.

6. રાષટ્રીય પ્રતીક/્વાક્ય - સતયમેવ જયતે
7. રાષટ્રીય મુદ્ા પ્રતીક : “₹” (15 જુલાઇ, 2010ના રોજ ભારતીય 

રૂનપયાનું પ્રતીક નક્ી કરવામાં આવયું હતું. બનાવનાર : 
ડી. ઉદયકુમાર)

8. રાષટ્રીય ન્વરાસત(ધરોહર) પશ ુ - 22 ઓકટોબર, 2010ના 
રોજ ભારત સરકારે ‘હાથી’ને રાષટ્ીય નવરાસત પશુ જાહેર 
કયયો.  

બંધારણિાં ભાગ

બંધારણિા 
ભાગ

નવગત અિુચ્છેદ

1.  સંઘ અને તેનું 
રાજયષિેત્ર

1 થી 4

2. નાગરરકતા 5 થી 11

3. મૂળભૂત અનધકારો 12 થી 35

4. રાજયનીનતના 
માગ્નદશ્નક નસદ્ધાંતો

36 થી 51

4(A) મૂળભૂત ફરજો 51 (A)

5. સંઘ 52 થી 151

6. રાજય 152 થી 237

7.
સાતમા બંધારણીય 
સુધારા, 1956 દ્ારા 

રદ કરાયો છે.
238

8. કેનરિશાનસત પ્રદેશો 239 થી 242

9. પંચાયતો 243 થી 243(0)

9(A) નગરપાનલકાઓ
243(P) થી 
243(ZG)

9(B) સહકારી સનમનતઓ
243(ZH) થી 

243(ZT)

10. અનુસૂનચત અને 
આનદજાનત નવ્તારો

244 અને 
244(A)

11. સંઘ અને રાજય 
વચ્ેના સંબંધો

245 થી 263
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કાય્નકારી અધયષિ તરીકે પસંદ કરવામાં આવે છે.
} રાષટ્પનત કાય્નકારી અધયષિને શપથ લેવડાવે છે.

તફા્વત 

બાબત લોકસભા રાજયસભા

અિુચ્છેદ 81 80

ગૃહ
અ્થાયી, નીચલુ, 

પ્રથમ
્થાયી, ઉપલું, 

નદ્તીય,

કાય્યકાળ 5 વષ્ન કાયમી ગૃહ

સભય બિવા 25 વષ્ન 30 વષ્ન

સભયિો 

કાય્યકાળ
5 વષ્ન 6 વષ્ન

નિમણૂક - 12 સભયો

સંિાલિ
અધયષિ + 
ઉપાધયષિ

સભાપનત + 
ઉપસભાપનત

સભય સંખયા 550 250

અિામત
SC, ST, માટે 

અનામત હોય છે
અનામત નથી

િૂંટણી પ્રતયષિ પરોષિ

સત્રનું સમાપન 

} રાષટ્પનત લોકસભાનું નવસજ્નન કરી શકે છે.
} રાષટ્પનત સસંદના દરેક ગૃહની બેઠક તેને યોગય લાગે તે 

સમય અને ્થળે વખતો વખત બોલાવશે, પરંતુ બે સત્ર 
વચ્ે 6 મનહનાથી વધુ સમયગાળો હોવો જોઇશે નનહ. આથી 
વષ્નમાં ઓછામાં ઓછા બે સત્ર બોલાવવા ફરનજયાત છે.

સંસદના ત્રણ સત્રો

બજેટ સત્ર ફેરિુઆરી થી મે 

ચોમાસું સત્ર જુલાઇ થી સપટેમબર

નશયાળુ સત્ર નવેમબર થી રડસેમબર

ર્ેમ-રક સત્ર (પંગુ સત્ર) 
} નવી લોકસભાની ચૂંટણી પછી અને રચના પહેલાં વત્નમાન 

લોકસભાનું અંનતમ સત્ર હોય છે, જેમાં વત્નમાન લોકસભાના 
તે સભયો જે નવી લોકસભામાં ચૂંટાયેલા હોતા નથી તેઓ 
પણ ભાગ લે છે. આવા સભયોને લેમ-ડક (પંગુ) કહેવાય છે. 
આથી આ સત્રને લેમ-ડક સત્ર (પંગુસત્ર) કહે છે. 

ન્વશેષ સત્ર

} ભારતના રાષટ્પનત બંને ગૃહના અનધકારી (લોકસભા 
અધયષિ અને રાજયસભાના સભાપનત)ને 14 નદવસની પૂવ્ન 
સૂચના આપી સત્ર બોલાવી શકે છે.

દીઘમા્વકાશ

} સત્રસમાસપત અને નવા સત્રની શરૂઆત વચ્ેનો સમય.
ન્વસજ્ટન

} માત્ર લોકસભાનું જ નવસજ્નન શકય છે જે નીચે મુજબ થાય 
છે.

} કાય્નકાળની સમાસપત અથવા કટોકટી દરનમયાન નવ્તારરત 
અવનધની સમાસપત થાય.

} રાષટ્પનત દ્ારા નવસજ્નન [અનુચછેદ-85(2)] 
સત્રા્વસાન/સત્રસમાપ્ત

} કોઇ સત્રનું સમાપન અથા્નત્ સત્રાવસાન.
} સત્રસમાસપત મંત્રી પરરષદની સલાહ પર રાષટ્પનત દ્ારા 

કરવામાં આવે છે. 
થિગન

} બંને ગૃહોના અધયષિો દ્ારા જાહેર કરવામાં આવે છે.
} અમુક સમય સુધી ગૃહની કાય્નવાહી ્થનગત કરવામાં આવે 

છે. (જે નમનનટ, કલાક, નદવસ કે અઠવારડયું હોઇ શકે.) 
સાઇની રાઇ

} જયારે અનનનશ્વત સમય સુધી ગૃહની કાય્નવાહી ્થનગત 
કરી દેવામાં આવે છે તો તેને Adjournment Sine Die કહે છે. 

રાજયિી કાય્યપાનલકા

 Ô રાજયપાર્

 } અનુચ્છેદ – 153   
} દરેક રાજયમાં એક રાજયપાલ રહેશે. 
} 7મા બંધારણીય સુધારા, 1956 દ્ારા જોગવાઈ કરવામાં 

આવી છે કે, એક રાજયપાલને એક કરતાં વધુ રાજયોનો 
કાય્નભાર સોંપી શકાય છે. 

} રાષટ્પનત પાસે કેનરિશાનસત પ્રદેશોના વહીવટકતા્નને પોતાની 
ઈચછા પ્રમાણે કોઈ પદનામ (Designation) આપવાનો 
અનધકાર છે.

} અંદમાન અને નનકોબાર દ્ીપ સમૂહ, નદલહી, પુડુચેરી, જમમુ 
અને કશમીર અને લદ્ાખમાં વહીવટકતા્નને ઉપ-રાજયપાલ 
કહે છે જયારે ચંડીગઢ, દાદરા અને નગર હવેલી તથા દમણ 
અને દીવ તથા લષિદ્ીપના વહીવટકતા્નને વહીવટકતા્ન 
તરીકે જ ઓળખાય છે.

રાજયની કાય્ટપાસર્કા સત્ા  

 } અનુચ્છેદ 154 : 
} રાજયની કાય્નપાનલકાના પ્રમુખ રાજયપાલ રહેશે. રાજયપાલ 

આ સત્ાનો ઉપયોગ પોતે અથવા પોતાના દ્ારા નનમણૂક 
વયસકત મારફતે કરી શકશે. 
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} “ભારતનો આત્ા ગા્ડાઓ્ાં વસે છે.” - ્હાત્ા ગાંધી

 ભારતમાં પંચાયતી રાજનો ઉદ્ ભવ 
અને વવકાસ

 Ô પ્રાચીન ભરારતમાં પંચરાયતી રરાજ

} પૌરાણિક ્ાન્યતા ્ુજબ, રાજા પૃથુએ પંચા્યત પદ્ધણત 
દાખલ કરી હતી. 

} ્હાભારત્ાં “પંચ” અથવા “ગ્ા્ વડીલો” નો ઉલલેખ 
્ળી આવે છે.

} ્હાભારતના શાંણત પવ્વ્ાં અને ્નુસ્મૃણત્ાં “ગ્ા્ સેવા” 
ના અસસ્તતવ ણવશે ઘિા ઉલલેખો ્ળે છે. 

} રા્ા્યિ્ાં પિ “જનપદ” શબદનો ઉલલેખ જોવા ્ળે છે.
} બૌદ્ધ સણહત્ય ્ુજબ ગ્ા્ ્હેસૂલ ઉઘરાવતા વ્યસ્તને 

‘ગ્ા્ ભોજકા’ તરીકે ઓળખવા્ાં આવતા હતા. 
} ણવદેશી્યાત્ી ્ેગસ્થનીઝએ તેના પુસ્તક ઇસનડકા્ાં પાટલી 

પુત્ની સ્થાણનક સરકાર વહીવટનું વિ્વન કરેલ છે.
} કૌટટલ્ય દ્ારા રણચત ‘અથ્વશાસ્ત્’્ાં ગા્નો વહીવટ કરતા 

‘ગ્ાણ્િી’નો ઉલલેખ ્ળે છે.
} ‘અથ્વશાસ્ત્’ ્ુજબ 5 થી 10 ગા્ડાઓનો સ્ૂહ ‘ગોપસ’ 

તરીકે ઓળખાતો, જેનો વહીવટ સ્થાણનક દ્ારા થતો હતો.
} ્ેગસ્થનીઝે પોતાના પુસ્તક ઈસનડકા્ાં પંચા્યતી રાજને 

“પેનટાડ્ડ” તરીકે ઓળખાવ્યું છે.
} ચોલવંશ દરણ્્યાન ગા્નો ્ ુખી “ગૌડ” તરીકે ઓળખાતો હતો.

 Ô બ્રિટીશ શરાસન દરમમયરાન પંચરાયતી રરાજ

} સૌપ્રથ્ વખત 1687્ાં ્ દ્ાસ ્ હાનગરપાણલકાની સ્થાપના 
થઈ હતી. 

} 1726્ાં રો્યલ ચાટ્ડર દ્ારા ્ુંબઇ અને કલકત્ા 
્હાનગરપાણલકાની સ્થાપના કરાઇ હતી. 

} ઇ.સ. 1870્ાં ગવન્વર જનરલ લોડ્ડ ્ે્યોએ સત્ા 
ણવકેનદ્ીકરિનો પ્ર્યતન ક્યયો.

} 1882્ાં લોડ્ડ રીપને પોતાની કાઉસનસલ સ્ક્ષ સ્થાની્ય 
સ્વશાસન ્ાટેનો એક પ્રસ્તાવ રજૂ ક્યયો.

} લોડ્ડ રીપનને ભારત્ાં “સ્થાણનક સ્વરાજના ણપતા” તરીકે 
ઓળખવા્ાં આવે છે.

} ્ુંબઈ પ્રાંત્ાં ઇ.સ. 1884્ાં બોમબે લોકલ બોડ્ડ એ્ટ 
પસાર ક્યયો.

} ઇ.સ.1919થી પ્રાંતી્ય સ્વા્યત્તા અસસ્તતવ્ાં આવતા 
સૌપ્રથ્ ્ુંબઈ રાજ્યએ 1920્ાં ્ુંબઈ ગ્ા્ (ણવલેજ) 
પંચા્યત અણધણન્ય્ ઘડ્ો હતો.

 Ô આઝરાદી બરાદ ભરારતમાં પંચરાયતી રરાજની રૂપરેખરા

} 1952 : સા્ુદાણ્યક ણવકાસ કા્ય્વક્ર્
} 1954 : ણવનોબા ભાવેનો પંચ્ુખી કા્ય્વક્ર્
} 1957 : બળવંતરા્ય ્હેતા સણ્ણતની રચના
} 1959 : રાજસ્થાનના નાગૌર ણજલલાથી પંચા્યતી રાજની 

શરૂઆત (2 ઓ્ટોબરના રોજ)
} 1976 : પંચા્યતોની સ્ીક્ષા કરવા ્ાટે દ્યા ચૌબે સણ્ણત
} 1977 : અશોક ્હેતા સણ્ણત
} 1984 : હનુ્ંતા રાવ સણ્ણત
} 1985 : જી.વી.કે. રાવ સણ્ણત
} 1988 : પી.કે. થુંગન સણ્ણત
} 1989 : 64્ો બંધારિી્ય સુધાર ખરડો, પરંતુ રાજ્યસભા્ાં 

પસાર થઈ શ્્યો નહીં
} 1992 : પી.વી. નરણસંહ રાવની સરકાર દ્ારા 73્ો સુધારો 

પસાર થ્યો

પંચાયતી રાજની મહત્વપૂર્ણ સવમવતઓ

 Ô બળવંતરરાય મહેતરા સમમમત 

} રચના : જાન્યુઆરી, 1957           
} વડાપ્રધાન : જવાહરલાલ નેહરુ
} અહેવાલ : 24 નવેમબર, 1957                 
} હેતુ : સા્ુદાણ્યક ણવકાસ કા્ય્વક્ર્ની (1952) અસફળતા 

તથા “રાષ્ટ્ી્ય ણવસ્તાર સેવા” (1953) દ્ારા કરા્યેલ 
કા્યયોની સ્ીક્ષા ્ાટે ભારત સરકારે ણન્ણૂક કરી હતી. 

ભલરામણો : 

} ત્િ સ્તરી્ય પંચા્યતી રાજ પદ્ધણતની સ્થાપના કરવી:
1. ણજલલા પંચા્યત પટરષદ – ણજલલા સ્તરે
2. પંચા્યત સણ્ણત – બલોક સ્તરે
3. ગ્ા્ પંચા્યત – ગ્ામ્ય સ્તરે

} ગ્ા્ પંચા્યતની ચૂંટિી પ્રત્યક્ષ રીતે અને ણજલલા પટરષદ 
તથા પંચા્યત સણ્ણતની ચૂંટિી પરોક્ષ રીતે કરવી જોઈએ.

બળવંત મહેતરા સમમમતની ભલરામણો પર સરકરારનાં પગલાં :  

} આ સણ્ણતની આ ભલા્િો રાષ્ટ્ી્ય ણવકાસ પટરષદ દ્ારા 
જાન્યુઆરી, 1958્ાં સ્વીકારવા્ાં આવી.

} 2 ઓ્ટોબર, 1959 ના રોજ રાજસ્થાનના નાગૌર ણજલલાના 
બગદરી ગા્્ાં તતકાલીન વડાપ્રધાન પંટડત જવાહરલાલ 
નેહરુએ પંચા્યતી રાજની શરૂઆત કરી. 

} ત્યારબાદ 1959્ાં આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યએ પંચા્યતી રાજ લાગુ

10 પંચાયતી રાજ 
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} “ભારતનો આત્ા ગા્ડાઓ્ાં વસે છે.” - ્હાત્ા ગાંધી

 ભારતમાં પંચાયતી રાજનો ઉદ્ ભવ 
અને વવકાસ

 Ô પ્રાચીન ભરારતમાં પંચરાયતી રરાજ

} પૌરાણિક ્ાન્યતા ્ુજબ, રાજા પૃથુએ પંચા્યત પદ્ધણત 
દાખલ કરી હતી. 

} ્હાભારત્ાં “પંચ” અથવા “ગ્ા્ વડીલો” નો ઉલલેખ 
્ળી આવે છે.

} ્હાભારતના શાંણત પવ્વ્ાં અને ્નુસ્મૃણત્ાં “ગ્ા્ સેવા” 
ના અસસ્તતવ ણવશે ઘિા ઉલલેખો ્ળે છે. 

} રા્ા્યિ્ાં પિ “જનપદ” શબદનો ઉલલેખ જોવા ્ળે છે.
} બૌદ્ધ સણહત્ય ્ુજબ ગ્ા્ ્હેસૂલ ઉઘરાવતા વ્યસ્તને 

‘ગ્ા્ ભોજકા’ તરીકે ઓળખવા્ાં આવતા હતા. 
} ણવદેશી્યાત્ી ્ેગસ્થનીઝએ તેના પુસ્તક ઇસનડકા્ાં પાટલી 

પુત્ની સ્થાણનક સરકાર વહીવટનું વિ્વન કરેલ છે.
} કૌટટલ્ય દ્ારા રણચત ‘અથ્વશાસ્ત્’્ાં ગા્નો વહીવટ કરતા 

‘ગ્ાણ્િી’નો ઉલલેખ ્ળે છે.
} ‘અથ્વશાસ્ત્’ ્ુજબ 5 થી 10 ગા્ડાઓનો સ્ૂહ ‘ગોપસ’ 

તરીકે ઓળખાતો, જેનો વહીવટ સ્થાણનક દ્ારા થતો હતો.
} ્ેગસ્થનીઝે પોતાના પુસ્તક ઈસનડકા્ાં પંચા્યતી રાજને 

“પેનટાડ્ડ” તરીકે ઓળખાવ્યું છે.
} ચોલવંશ દરણ્્યાન ગા્નો ્ ુખી “ગૌડ” તરીકે ઓળખાતો હતો.

 Ô બ્રિટીશ શરાસન દરમમયરાન પંચરાયતી રરાજ

} સૌપ્રથ્ વખત 1687્ાં ્ દ્ાસ ્ હાનગરપાણલકાની સ્થાપના 
થઈ હતી. 

} 1726્ાં રો્યલ ચાટ્ડર દ્ારા ્ુંબઇ અને કલકત્ા 
્હાનગરપાણલકાની સ્થાપના કરાઇ હતી. 

} ઇ.સ. 1870્ાં ગવન્વર જનરલ લોડ્ડ ્ે્યોએ સત્ા 
ણવકેનદ્ીકરિનો પ્ર્યતન ક્યયો.

} 1882્ાં લોડ્ડ રીપને પોતાની કાઉસનસલ સ્ક્ષ સ્થાની્ય 
સ્વશાસન ્ાટેનો એક પ્રસ્તાવ રજૂ ક્યયો.

} લોડ્ડ રીપનને ભારત્ાં “સ્થાણનક સ્વરાજના ણપતા” તરીકે 
ઓળખવા્ાં આવે છે.

} ્ુંબઈ પ્રાંત્ાં ઇ.સ. 1884્ાં બોમબે લોકલ બોડ્ડ એ્ટ 
પસાર ક્યયો.

} ઇ.સ.1919થી પ્રાંતી્ય સ્વા્યત્તા અસસ્તતવ્ાં આવતા 
સૌપ્રથ્ ્ુંબઈ રાજ્યએ 1920્ાં ્ુંબઈ ગ્ા્ (ણવલેજ) 
પંચા્યત અણધણન્ય્ ઘડ્ો હતો.

 Ô આઝરાદી બરાદ ભરારતમાં પંચરાયતી રરાજની રૂપરેખરા

} 1952 : સા્ુદાણ્યક ણવકાસ કા્ય્વક્ર્
} 1954 : ણવનોબા ભાવેનો પંચ્ુખી કા્ય્વક્ર્
} 1957 : બળવંતરા્ય ્હેતા સણ્ણતની રચના
} 1959 : રાજસ્થાનના નાગૌર ણજલલાથી પંચા્યતી રાજની 

શરૂઆત (2 ઓ્ટોબરના રોજ)
} 1976 : પંચા્યતોની સ્ીક્ષા કરવા ્ાટે દ્યા ચૌબે સણ્ણત
} 1977 : અશોક ્હેતા સણ્ણત
} 1984 : હનુ્ંતા રાવ સણ્ણત
} 1985 : જી.વી.કે. રાવ સણ્ણત
} 1988 : પી.કે. થુંગન સણ્ણત
} 1989 : 64્ો બંધારિી્ય સુધાર ખરડો, પરંતુ રાજ્યસભા્ાં 

પસાર થઈ શ્્યો નહીં
} 1992 : પી.વી. નરણસંહ રાવની સરકાર દ્ારા 73્ો સુધારો 

પસાર થ્યો

પંચાયતી રાજની મહત્વપૂર્ણ સવમવતઓ

 Ô બળવંતરરાય મહેતરા સમમમત 

} રચના : જાન્યુઆરી, 1957           
} વડાપ્રધાન : જવાહરલાલ નેહરુ
} અહેવાલ : 24 નવેમબર, 1957                 
} હેતુ : સા્ુદાણ્યક ણવકાસ કા્ય્વક્ર્ની (1952) અસફળતા 

તથા “રાષ્ટ્ી્ય ણવસ્તાર સેવા” (1953) દ્ારા કરા્યેલ 
કા્યયોની સ્ીક્ષા ્ાટે ભારત સરકારે ણન્ણૂક કરી હતી. 

ભલરામણો : 

} ત્િ સ્તરી્ય પંચા્યતી રાજ પદ્ધણતની સ્થાપના કરવી:
1. ણજલલા પંચા્યત પટરષદ – ણજલલા સ્તરે
2. પંચા્યત સણ્ણત – બલોક સ્તરે
3. ગ્ા્ પંચા્યત – ગ્ામ્ય સ્તરે

} ગ્ા્ પંચા્યતની ચૂંટિી પ્રત્યક્ષ રીતે અને ણજલલા પટરષદ 
તથા પંચા્યત સણ્ણતની ચૂંટિી પરોક્ષ રીતે કરવી જોઈએ.

બળવંત મહેતરા સમમમતની ભલરામણો પર સરકરારનાં પગલાં :  

} આ સણ્ણતની આ ભલા્િો રાષ્ટ્ી્ય ણવકાસ પટરષદ દ્ારા 
જાન્યુઆરી, 1958્ાં સ્વીકારવા્ાં આવી.

} 2 ઓ્ટોબર, 1959 ના રોજ રાજસ્થાનના નાગૌર ણજલલાના 
બગદરી ગા્્ાં તતકાલીન વડાપ્રધાન પંટડત જવાહરલાલ 
નેહરુએ પંચા્યતી રાજની શરૂઆત કરી. 

} ત્યારબાદ 1959્ાં આંધ્રપ્રદેશ રાજ્યએ પંચા્યતી રાજ લાગુ

10 પંચાયતી રાજ 
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 Ô ઝીણરાભરાઈ દરજી સમમમત

} રચના : 12 એણપ્રલ, 1972
} અહેવાલ : 30 સપટેમબર, 1972
} ્ુખ્ય્ંત્ી : ઘનશ્યા્ ઓઝા

મુખય ભલરામણો : 

} અનુસૂણચત જાણત (SC) અને અનુસૂણચત જનજાણત (ST) ્ાટે 
પંચા્યતના દરેક સ્તરે ઓછા્ાં ઓછી એક બેઠક અના્ત 
રાખવી.  

} પંચા્યતોના ત્િે્ય સ્તર્ાં પ્રત્યક્ષ ચૂંટિી પર ભાર ્ૂ્્યો. 
} પંચા્યતી રાજ સંસ્થાઓ્ાં ્ણહલાઓ ્ાટે ઓછા્ાં ઓછી 

બે બેઠક અના્ત રાખવી. 
} ગ્ા્સભાને ્હત્વ આપવું. 

 Ô રરખવદરાસ શરાહ સમમમત 

} રચના : 23 ્ે, 1977
} અહેવાલ : 18 જુલાઇ, 1978
} ્ુખ્ય્ંત્ી : બાબુભાઇ પટેલ 

મુખય ભલરામણ :

} ણબન હરીફ ચૂંટિી ્ાટે પંચા્યતોને પ્રોતસાહન આપવું. તે 
્ાટે હાલ્ાં સ્રસ ્યોજના ચાલુ છે. 

} પંચા્યતી રાજ સંસ્થાઓને બંધારિી્ય દરજજો આપવો.                   

 ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજ

 Ô પ્સતરાવનરા

} 1960્ાં ગુજરાતનાં ગૃહ પ્રધાન રણસકલાલ પટરખના અધ્યક્ષ 
સ્થાને પંચા્યતી રાજ ્ાટે 15 સભ્યોની સણ્ણત રચવા્ાં 
આવી. તેની ભલા્િના આધારે ગુજરાત પંચા્યતી રાજ 
અણધણન્ય્-1961 તૈ્યાર કરવા્ાં આવ્યો.

} ગુજરાત્ાં સ્થાણનક સ્વરાજની સંસ્થાઓ ગ્ામ્ય, તાલુકા 
અને ણજલલા કક્ષાએ અસસ્તતવ્ાં આવી. 

} ણત્સ્તરી્ય પંચા્યતી રાજની શરૂઆત 1 એણપ્રલ, 1963થી 
સ્ગ્ ગુજરાત્ાં (ડાંગ અને કચછ ણજલલા ણસવા્ય) થઈ. 

} આ અણધણન્ય્ની જોગવાઇઓ કચછ ણજલલા્ાં 15 એણપ્રલ, 
1963થી અને ડાંગ ણજલલા્ાં 1 જૂન, 1972થી અ્લ્ાં આવી. 

} 73્ા બંધારિી્ય સુધારા બાદ ગુજરાત્ાં નવો પંચા્યતી 
ધારો-1993 ઘડવા્ાં આવ્યો જે, 15 એણપ્રલ 1994 થી લાગુ 
થ્યો.

 Ô  73 મો બંધરારણીય સુધરારો અને ગુજરરાત પંચરાયત 
ધરારો-1993

} 73 ્ ા બંધારિી્ય સુધારા બાદ ગુજરાત્ાં પંચા્યતી રાજના 
્ાળખાને ્જબૂત કરવા ્ાટે પંચા્યતી રાજ ધારો-1993 
ઘડવા્ાં આવ્યો. (્ુખ્ય્ંત્ી : ચી્નભાઈ પટેલ)

} આ અણધણન્ય્ 15 April, 1994 થી છબીલદાસ ્હેતાના 
્ુખ્ય્ંત્ી કાળ દરણ્્યાન અ્લ્ાં આવ્યો.

} પંચાયતી રાજને બંધારરીય દરજ્જો

} 1986્ાં લક્્ી્લ ણસંઘવી સણ્ણતની રચના કરવા્ાં આવી. 
જે્િે પંચા્યતી રાજને બંધારિી્ય દરજજો આપવાની 
ભલા્િ કરી. 

} 1988્ાં સંસદી્ય સલાહકાર સણ્ણતની ઉપ-સણ્ણત રૂપે 
પી.કે. થુંગનની અધ્યક્ષતા્ાં એક સણ્ણતની રચના 
કરવા્ાં આવી. 

} પી.કે.થુંગન સણ્ણતની ભલા્િને આધારે રાજીવ ગાંધી 
સરકારે 64્ો અને 65્ો બંધારિી્ય સુધાર ખરડો રજૂ 
ક્યયો. 

} 64્ો બંધારિી્ય સુધારો પંચા્યતી રાજની સંસ્થાઓને 
લગતો હતો. 

} 65્ો બંધારિી્ય સુધારો નગરપાણલકાઓને લગતો હતો.
} 1991્ાં ફરીથી 73્ા બંધારિી્ય સુધારાના ના્ે એક ખરડો 

રજુ ક્યયો. 
} આ ખરડો 1992્ાં સંસદના બંને સદનો્ાંથી પસાર થઈ 

ગ્યો અને રાજ્યોએ 1993્ાં તેને પોતાની ્ ંજૂરી આપી દીધી. 
} આ રીતે 1993્ાં પંચા્યતી રાજને બંધારિી્ય દરજજો પ્રાપત 

થ્યો.

73મો બંધારરીય સુધારો

} 20 એણપ્રલ, 1993ના રોજ રાષ્ટ્પણતશ્ીએ 73્ા બંધારિી્ય 
સુધારાને ્ંજૂરી આપી. 

} 24્ી એણપ્રલ, 1993ના રાજપત્્ાં પ્રણસદ્ધ કરીને તે લાગુ 
કરી દેવા્યો.

} આ બંધારિી્ય સુધારા દ્ારા બંધારિ્ાં નવા ભાગ-9 ્ાં 
અનુચછેદ 243 થી 243(O) નો સ્ાવેશ કરવા્ાં આવ્યો અને 
પટરણશષ્ટ-11 ઉ્ેરવા્ાં આવ્યો, જે્ાં 29 ણવષ્યોનો સ્ાવેશ 
કરવા્ાં આવ્યો.
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PESA અવધવનયમ – 1996

} ભારત્ાં ઘિા બધા ણવસ્તારો્ાં આણદજાણત વસતી રહે છે. 
વળી, ભારત એ સાંસ્કકૃણતક ણવણવધતા ધરાવતો દેશ છે. 
આથી, ભારતના ણવણભનન ભાગો્ાં રહેતી આ આણદજાણત 
વસતીની સંસ્કકૃણત પિ અલગ-અલગ છે. 

} આ્, સાંસ્કકૃણતક વૈણવધ્યના કારિે આણદજાણત ણવસ્તારોના 
વહીવટ્ાં પિ ણવણવધતા જોવા ્ળે છે.

} આથી, 73્ા બંધારિી્ય સુધારા દ્ારા અનુચછેદ 243(M)
્ાં જોગવાઈ કરવા્ાં આવી કે, પંચા્યતી રાજ અણધણન્ય્ 
આણદજાણત ણવસ્તારોને લાગુ થશે નહીં, પરંતુ અનુચછેદ 
243(M)(4) (b) ્ુજબ સંસદ કા્યદો બનાવીને પંચા્યતી 
રાજની અ્ુક જોગવાઈઓને આણદજાણત ણવસ્તારો્ાં લાગુ 
કરી શકે છે.

} આથી, ભારત સરકારના ગ્ા્ીિ ણવકાસ ્ંત્ાલ્ય દ્ારા 
બંધારિના ભાગ-9 (પંચા્યતી રાજ)ની જોગવાઇઓને 
આણદજાણત ણવસ્તારો્ાં લાગુ કરવા ્ાટે ણવચાર-ણવ્શ્વના 
હેતુથી ણદલીપણસંહ ભૂટર્યા સણ્ણતની રચના કરવા્ાં આવી 
હતી. ણદલીપણસંહ ભૂટર્યા ્ધ્યપ્રદેશની રતલા્ બેઠક 
પરથી સંસદ સદસ્્ય હતા. 

} ણદલીપણસંહ ભૂટર્યા સણ્ણત્ાં 22 સદસ્્યો હતા. આ 
સણ્ણતએ 17 જાન્યુઆરી, 1995ના રોજ કેનદ્ સરકારને 
અહેવાલ સોંપ્યો. આ અહેવાલને આધારે કેનદ્ સરકારે 19 
ટડસેમબર, 1996ના રોજ PESA Act પસાર કરાવ્યો અને તે 
24 ટડસેમબર, 1996 થી લાગુ થ્યો.

 Ô ગુજરરાતમાં PESA અધધમનયમની જોગવરાઇઓ 

}   PESA અણધણન્ય્ની જોગવાઈઓને ગુજરાત્ાં લાગુ કરવા 
્ાટે ગુજરાત પંચા્યત ધારો–1993્ાં સુધારો કરવા્ાં 
આવ્યો. આ ્ ાટે એક વટહુક્ જાહેર કરા્યો જે 20/11/1997 
થી અ્લ્ાં આવ્યો. 

} આ ઉપરાંત ્ુંબઈ નાિાની ણધરાિ બાબતનો ધારો-1946 
અને ્ુંબઈ જ્ીન ્હેસૂલ અણધણન્ય્–1879્ાં ફેરફાર 
કરા્યો.

} ગુજરાત્ાં આણદજાણતની વસતી એ કુલ વસતીના 14.75% 
એટલે કે, લગભગ 89 લાખ છે. 

} ગુજરાત્ાં કુલ 14 ણજલલાઓ્ાં (લગભગ 48 તાલુકા્ાં) 
આણદજાણત વસતીઓ છે.

તાલુકા પંચાયત

} તાલુકા પંચા્યતની જોગવાઈ ગુજરાત પંચા્યત અણધણન્ય્-
1993ના પ્રકરિ-4ના ભાગ-2્ાં દશા્વવવા્ાં આવી છે. 73્ા 
બંધારિી્ય સુધારાની જોગવાઈ ્ુજબ 20 લાખથી ઓછી 
વસતી ધરાવતા રાજ્યો્ાં તાલુકા પંચા્યત ફરણજ્યાત નથી.

 Ô તરાલુકરા પંચરાયતની રચનરા 

} 1 લાખની વસતીએ 16 સભ્યો અને પછી દર 25,000 ની 
વસતીએ 2 સભ્યો વધશે. સભ્ય સંખ્યા નક્ી કરવાનો 
અણધકાર ણવકાસ કણ્શનરને છે. 

} તાલુકા પંચા્યતને પક્ષાંતર ધારો લાગુ પડે છે. 
} તાલુકા પંચા્યતના અધ્યક્ષ તરીકે પ્ર્ુખ હો્ય છે, જ્યારે 

વહીવટી વડા તરીકે તાલુકા ણવકાસ અણધકારી હો્ય છે.
} તાલુકા પંચા્યતના સભ્યો્ાંથી પરોક્ષ ચૂંટિી થઈ પ્ર્ુખ 

અને ઉપપ્ર્ુખની ચૂંટિી થા્ય છે.

 Ô તરાલુકરા પંચરાયતમાં અનરામત 

} તાલુકા પંચા્યત્ાં અના્ત બેઠકોની સંખ્યા નક્ી 
કરવાનો અણધકાર ણવકાસ કણ્શનરને આપેલ છે. 

} સા્ાણજક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વગયો ્ાટે તાલુકા 
પંચા્યતની બેઠકોની કુલ સંખ્યાની 1/10 બેઠકો અના્ત 
રાખવી. 

} તાલુકા પંચા્યતના સભ્યો્ાં SC/ST ્ ાટે તાલુકાની વસતીના 
આધારે અના્ત રહેશે. 

} ્ણહલાઓ ્ાટે 50% અના્તની જોગવાઈ છે.

 Ô તરાલુકરા પંચરાયતની બેઠકોનું અધયક્ષ સ્રાન 

} તાલુકા પંચા્યતની બેઠકનું અધ્યક્ષ સ્થાન પ્ર્ુખ કરે 
છે, પરંતુ તે્ની ગેરહાજરી્ાં ઉપપ્ર્ુખ અને બંનેની 
ગેરહાજરી્ાં સભ્યો દ્ારા ચૂંટા્યેલ સભ્ય કરે છે.

અધ્યક્ષસ્થાન

પ્ર્ુખ

ઉપપ્ર્ુખ

ગેરહાજર

ગેરહાજર
સભ્યો્ાંથી કોઈ એક સભ્ય ચંૂટા્ય

 Ô તરાલુકરા પંચરાયતની ચૂંટણી 

} રાજ્ય ચૂંટિી પંચ કરાવે છે, જે દર પાંચ વષષે થા્ય છે.
} ચૂંટિી પક્ષી્ય ધોરિે થા્ય છે. 
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“વ્ાલી દીકરી” યોજિા 

 Ô શરૂઆત : 

} 2 ઓગસ્ટ, 2019 (ગુજરાત સરકાર)

 Ô હેતુ : 

} સમાજમાં દીકરીઓની  આર્થિક - સામારજક સસ્રત મજબૂત 
કરવા, દીકરીઓના જનમદરમાં વધારો કરવા, રિક્ષણમાં 
ડ્ોપઆઉ્ટ રેરિયો ઘ્ટાડવા. 

 Ô લાભાર્થી : 

} 2 ઓગસ્ટ, 2019 કે તયાર બાદ જનમેલ દીકરીઓ 
} દંપતીના પ્ર્મ ત્રણ સંતાનો પૈકીની તમામ દીકરીઓને આ 

યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેિે. 
} અપવાદરૂપ બાબતમાં બીજી/ત્રીજી પ્રસૂરત વખતે કુ્ટુંબમાં 

એક કરતાં વધારે દીકરીઓનો જનમ ્ાય અને દંપરતની 
દીકરીઓની સંખયા ત્રણ કરતાં વધુ ્તી હોય તો પણ 
તમામ દીકરીઓને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર ્િે. 

 Ô યોગયતા : 

} દીકરીના જનમ સમયે માતાની ઉંમર 18 વરથિ કે તે્ી 
વધુ હોવી જોઈએ. પરત-પતનીની સંયુકત વારરથિક આવક 
મયાથિદા ગ્ામીણ અને િહેરી રવસતાર મા્ટે એક સમાન રૂ. 
2,00,000/- કે તે્ી ઓછી હોવી જોઇએ. 

} બાળલગન પ્રરતબંધક અરધરનયમ - 2006ની જોગવાઇઓ 
મુજબ પુખત વયે લગન કરેલ હોય તેવાં દંપરતની દીકરીઓને 
જ આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર ્િે. 

 Ô યોજનાની જોગવાઇ : 

} •ધોરણ 1 માં રૂ. 4000/- 
} ધોરણ 9 માં રૂ. 6000/- 
} 18 વરથિની ઉંમરે રૂ. 1,00,000/- 
} આમ, કુલ જોગવાઈ રૂ. 1,10,000/

પોષણ સુધા યોજિા 

 Ô શરૂઆત : 

} વરથિ 2017-18 ગુજરાત સરકાર દ્ારા 

 Ô હેતુ : 

} સગભાથિ અને ધાત્રી માતાઓમાં જોવા મળતાં પાંડુરોગમાં 
ઘ્ટાડો તેમજ તેઓની પોરણ સસ્રત અને પ્રસૂરતના 
પરરણામોમાં સુધારો લાવવાનો છે.

 Ô લાભાર્થી :

} સગભાથિ અને ધાત્રી માતાઓ (6 માસ સુધીના બાળકની 
માતા)

 Ô યોજનાની જોગવાઈ : 

} જેમાં તમામ સગભાથિ સત્રીઓ અને ધાત્રી માતાઓને 
આંગણવાડી કેનદ્ર ઉપર જ રોજ એક વખત સંપૂણથિ ભોજન 
આપવામાં આવે છે ત્ા તેની સા્ે-સા્ે આઇ.એફ.એ અને 
કેસ્િયમની ગોળી પણ આપવામાં આવે છે. 

ગંગા સ્વરૂપા આન્થિક સ્ાય યોજિા

 Ô શરૂઆત : 

} ઈ.સ. 1979 ્ી 

 Ô હેતુ : 

} રવધવાઓનું આર્થિક સવાવલંબન

 Ô લાભાર્થી : 

} રવધવા મરહલા (18 વરથિ કે તે્ી વધારે ઉંમરની રવધવા 
મરહલા) (21 વરથિ્ી મો્ટો પુત્ર હોય તો આ યોજનાનો લાભ 
મળવા પાત્ર ન હતો, તે જોગવાઈ હ્ટાવી દેવાઈ છે.)

 Ô યોગયતા : 

} ગ્ામય રવસતાર મા્ટે લાભા્ીથીના કુ્ટુંબની વારરથિક આવક  
રૂ. 1,20,000/- 

} •િહેરી રવસતાર મા્ટે રૂ. 1,50,000/- ્ી વધુ ન હોવી જોઈએ.
} સહાયતા DBT મારફતે જમા ્તી હોવા્ી બેંકમાં ખાતુ હોવું 

અરનવાયથિ છે.

 Ô જોગવાઈ : 

} 8 મારથિ, 2019ના ઠરાવ્ી સહાયમાં રૂ. 250/- નો વધારો 
કરી રૂ. 1250/- તમામ ગંગા સવરૂપા બહેનોને આપવામાં 
આવે છે. 

મન્લા સ્વા્વલંબિ યોજિા 

 Ô શરૂઆત : 

} ઈ.સ. 1979 

 Ô હેતુ :  મરહલાઓને ધંધા-ઉદ્ોગ મા્ટે બેંકો દ્ારા લોન 
આપવામાં આવે છે. 

 Ô લાભાર્થી : 

} સવરોજગાર મા્ટે ધંધા-ઉદ્ોગ કરવા ઈચછુક મરહલાઓ. 

11 યોજનાઓ
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પ્રધાિમંત્ી માતૃ ્વંદિા યોજિા 

} સગભાથિ મરહલાઓ (અને સતનપાન 
કરાવતી માતાઓ)ને આર્થિક 
સહાય પૂરી પાડવા.

} પાત્રતા સગભાથિ સત્રીઓ અને 
સતનપાન કરાવતી માતાઓ કે 
જેમની ગભાથિવસ્ા 01.01.2017 
ના રોજ અ્વા તે પછી કુ્ટુંબમાં 
પ્ર્મ બાળક  

 Ô યોજનાના લાભ :

} કુલ રકમ રૂરપયા 5000 ત્રણ હપતામાં મળે છે. જેમાં 
આંગણવાડી કેનદ્રો / માનય આરોગય સુરવધા પર 
સગભાથિવસ્ાની પ્રારંરભક નોંધણી પર રૂરપયા 1000નો પ્ર્મ 
હપતો.

} ગભાથિવસ્ાના 6 મરહના પછી ઓછામાં ઓછી એક, જનમ 
પહેલાની તપાસ (ANC) પ્રાપત કરવા પર રૂરપયા 2000નો 
હપતો.

} રૂરપયા 2000 નો ત્રીજો હપતો બાળકના જનમની નોંધણી 
પછી અને બાળકને BCG, OPV, DPT અને રહપે્ટાઈ્ટીસ-B 
વગેરે જેવી રસીનું પ્ર્મ રરિ પૂણથિ કયાથિ બાદ.

સુકનયા સમૃનદ્ધ યોજિા

} પોસ્ટ ઓરફસ સુકનયા સમૃરદ્ યોજના એ ભારત સરકાર 
સમર્થિત બરત યોજના છે, જે બાળકી મા્ટે છે. 

} “બે્ટી બરાઓ – બે્ટી પઢાઓ” યોજના અંતગથિતની આ 
યોજનામાં બાળકીના માતા-રપતા/ વાલીઓમાં તેના ભારવ 
રિક્ષણ અને લગનના ખરથિ મા્ટે રવરિષ્ટ પ્રકારના લખાણના 
સંરય વડે બરતની આદત કેળવવાની િરૂઆત કરી. 

 Ô Deposit (ર્ાપણ) :

} ખાતુ ઓછામાં ઓછું 250 રૂરપયાની પ્રારંરભક રડપોરઝ્ટ સા્ે 
ખોલી િકાય છે અને મહતિમ 1.5 લાખ રૂરપયા સુધી. 

} નાણાકીય વરથિ દરરમયાન ખાતામાં્ી ્ાપણની રકમ 1.5 
લાખ્ી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. 

} ખાતુ ખોલવાની તારીખ્ી 15 વરથિનો સમયગાળો પૂરો ન 
્ાય તયાં સુધી ખાતામાં જમા કરાવી િકાિે. 

 Ô ઉપાડ :

} ઉચ્ચ રિક્ષણના હેતુ મા્ટે રિક્ષણ ખરથિને પહોંરી વળવા 
ખાતાધારકને ઉપાડની મંજૂરી આપવામાં આવિે. 

} 18 વરથિ્ી ઉંમર પછી છોકરીના લગનના રકસસામાં એકાઉન્ટ 
બંધ કરી િકાય છે. 

} ખાતું ખોલવાની તારીખ્ી 21 વરથિની અવરધ પૂણથિ ્વા પર 
ખાતું પરરપકવ ્િે. 

સમગ્ નશક્ા યોજિા 

} 2018-19 ના યુરનયન બજે્ટમાં જાહેરાત કરવામાં આવી કે 
િાળા રિક્ષણને સવથિગ્ાહી રીતે અને પ્રી-પ્રાઈમરી્ી ધો. 12 
સુધી રવભાજન રવના ગણવામાં આવિે. 

} આ સંદભથિમાં સવથિ રિક્ષા અરભયાન (SSA), રાષટ્ીય માધયરમક 
રિક્ષા અરભયાન (RMSA) અને ્ટીરર એજયુકેિન (TE) 
વગેરે જેવી અગાઉની કેનદ્ર પ્રાયોરજત યોજનાઓ એકીકૃત 
કરીને 2018 માં િાળા રિક્ષણ, સમગ્ રિક્ષા મા્ટે સંકરલત 
યોજના િરૂ કરાઈ. 

પ્રધાિમંત્ી રકસાિ સનમાિ નિનધ

}  PM – રકસાન એ ભારત સરકાર તરફ્ી 100% ભંડોળ 
સા્ે કેનદ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે. 

} આ યોજના 01–12-2018 ્ી અમલમાં આવી હતી. યોજના 
હેઠળ ત્રણ સમાન હપતામાં દર વરવે રૂ. 6000 ની આવક સહાય 
તમામ જમીન ધરાવતા ખેડૂત પરરવારોને ડાયરેક્ટ બેરનરફ્ટ 
ટ્ાનસફર (ડી.બી.્ટી) માધયમ્ી આપવામાં આવે છે.

} પરત, પતની અને સગીર બાળકો (18 વરથિ્ી ઓછી વયના) 
કે જેઓ પૈકી કોઇ પણ વયસકતગત કે સંયુકત રીતે 
પોતાની ખેડાણ લાયક જમીન ધરાવતા હોય (સંસ્ાકીય 
જમીનધારકો રસવાયના) અને તે પૈકીના કોઇ પણ સભય 
સહાય મળવાપાત્ર ન્ી તે કે્ટેગરીમાં સમારવષ્ટ ન હોય 
તેવા તમામ ખેડૂત કુ્ટુંબ સહાય મેળવવા પાત્રતા ધરાવે છે. 

} આ યોજના ઘણા નાના અને સીમાંત ખેડૂતોની આવકના 
સ્ોત વધારવા મા્ટે રજૂ કરવામાં આવી હતી. 

Mahatma Gandhi National Rural 
Employment Guarantee Scheme

}  MNREGA એ 25 ઓગસ્ટ, 2005 ના રોજ ઘડવામાં આવેલ 
કાયદો છે. આ કાયદો 2 ફેબ્ુઆરી, 2006ના રોજ અમલમાં 
આવયો હતો.

} મહાતમા ગાંધી રાષટ્ીય ગ્ામીણ રોજગાર ગેરં્ટી યોજના 
(મહાતમા ગાંધી NREGS), એ મહાતમા ગાંધી NREGA 
કાયદાને અમલમાં બનાવવામાં આવેલી યોજના છે.

} મનરેગા એવા ગ્ામીણ પરરવારને નાણાકીય વરથિમાં સો 
રદવસના વેતન રોજગારની બાંયધરી આપે છે, જેના પુખત 
સભયો અકુિળ મેનયુઅલ કામ કરવા મા્ટે તૈયાર હોય.   

} અરજી સબરમ્ટ કયાથિના 15 રદવસની અંદર અ્વા જે રદવસે 
કામની માંગણી કરવામાં આવે તે રદવસ્ી, અરજદારને 
વેતન રોજગાર આપવામાં આવિે.

} અરજી સબરમ્ટ કયાથિના પંદર રદવસની અંદર અ્વા કામની 
માંગણી કરવામાં આવે તે તારીખ્ી રોજગાર ન મળે તેવા 
રકસસામાં બેરોજગારી ભ્થ્ું મેળવવાનો અરધકાર. 
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ભૌનતક નિજ્ાિ 
ભૌનતક રાનિ

} ભૌતિક તિજ્ઞાનનઞા તનયમો, કે જેને સંખયઞાતમક રૂપમઞાં પ્રગટ 
કરી શકઞાય િેને ભૌતિક રઞાતશ કહે છે. 

} ઉદઞાહરણ : દળ,તિદ્યુિપ્રિઞાહ, િગેરે

અદિશ રાદશ (Scalar Quantity)

} જે રઞાતશનયું િણ્ણન કરિઞા ફકિ મૂલયની જ જરૂર પડે િેિી 
રઞાતશને અતદશ રઞાતશ કહે છે. 

} ઉદઞાહરણ : િઞાપમઞાન, સમય, દળ, ઘનિઞા, કદ, કઞાય્ણ,િગેરે

સદિશ રાદશ (Vector Quantity) 

} જે રઞાતશનયું િણ્ણન કરિઞા મૂલય ઉપરઞાંિ તદશઞાની જરૂર પડે 
િેિી રઞાતશને સતદશ રઞાતશ કહે છે.

} ઉદઞાહરણ : િેગ, પ્રિેગ, બળ, ટોક્ક, સ્ઞાનઞાંિર, િગેરે 
} સતદશ રઞાતશઓને દશઞા્ણિિઞા મઞાટે િે રઞાતશની સંજ્ઞા પર િીર 

મૂકિઞામઞાં આિે છે અ્િઞા િે રઞાતશની સંજ્ઞાને ઘઞાટી કરીને 
દશઞા્ણિિઞામઞાં આિે છે.  

} જેમ કે, બળનઞા સતદશને F અ્િઞા  F

અનય રીતે ભૌનતક રાનિિા પ્રકાર

મૂળભૂત રાદશ 

} જે ભૌતિક રઞાતશ અનય ભૌતિક રઞાતશ્ી સિિંત્ર છે િેિી 
રઞાતશને મૂળભૂિ રઞાતશ કહે છે.

} મૂળભૂિ રઞાતશનઞા એકમને મૂળભૂિ એકમ કહે છે. 
} ઉદઞાહરણ :

મૂળભૂત રાશિ મૂળભૂત એકમ

લંબઞાઈ મીટર

દળ કકલોગ્ઞામ

સમય સેકનડ

સાદિત રાદશ 

} મૂળભૂિ રઞાતશ પર્ી મેળિેલી રઞાતશને સઞાતિિ રઞાતશ કહે છે. 
} સઞાતિિ રઞાતશનઞા એકમને સઞાતિિ એકમ કહે છે. 

એકમ પદ્ધનત

ભૌશતક 
રાશિઓ

એકમ પદ્ધશત

FPS 
પદ્ધશત

CGS 
પદ્ધશત

MKS 
પદ્ધશત

MKSA પદ્ધશત

લંબાઈ ફૂટ સેનનટતમટર મીટર મીટર

દળ પઞાઉનડ ગ્ઞામ કકલોગ્ઞામ કકલોગ્ઞામ

સમય સેકનડ સેકનડ સેકનડ સેકનડ

શિદ્યુત 
પ્રિાહ

- - - એન્પયર

SI એકમ પદ્ધનત 

ક્રમ મૂળભૂત રાશિ SI એકમ એકમની સંજ્ા

1. લંબઞાઈ મીટર m

2. દળ કકલોગ્ઞામ kg

3. સમય સેકનડ s

4. તિદ્યુિપ્રિઞાહ એન્પયર A

5.
્મમોડઞાયનેતમક 

િઞાપમઞાન
કેનલિન K

6. દ્રવયનો જથ્ો મોલ mol

7.
જયોતિની 
િીવ્રિઞા

કેનડેલઞા cd

પૂરક રાનિ

ક્રમ પૂરક રાશિ SI એકમ એકમની સંજ્ા

1. સમિલ કોણ રેકડયન rad (θ)

2. ઘનકોણ સટીરેકડયન Sr (Ω)

12 સામાન્ય વિજ્ાન 
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ઓહમિો નિયમ             

} તનતચિિ ભૌતિક પકરનસ્તિમઞાં િઞાહકમઞાં્ી પસઞાર ્િો 
તિદ્યુિપ્રિઞાહ િે િઞાહક પર લઞાગયુ પઞાડેલઞા તિદ્યુિનસ્તિમઞાનનઞા 
િફઞાિિનઞા સમપ્રમઞાણમઞાં હોય છે.               

} I  V
} V  I
} V = IR
} જયઞાં, સપ્રમઞાણિઞા અચળઞાંક R પકરપ્નો 

અિરોિ દશઞા્ણિે છે.
     

અિરોિ (R) = 

} અિરોિનો SI એકમ volt / ampere છે.
} જે ‘ohm’ િરીકે ઓળ્ઞાય છે. 
} િેની સંજ્ઞા Ω (ઓમેગઞા) છે. 

} તિદ્યુિ પકરપ્ોમઞાં અિરોિને  સંજ્ઞા િડે દશઞા્ણિઞાય છે. 

જોડાણ

શ્ેણી જોડાણ 
} R = R1 + R2 + R3

સમાંતર જોડાણ 

 } = + + 

નિદ્ુતપ્રિાહિી તાપીય અસર 

} જયઞારે બલબમઞાં્ી તિદ્યુિપ્રિઞાહ પસઞાર કરીએ તયઞારે ્ોડઞા 
સમયમઞાં િે ગરમ ્ઈ જાય છે.

} આ જ રીિે ઈસત્રી કે હીટર જેિઞાં તિદ્યુિ ઉપકરણમઞાં 
તિદ્યુિપ્રિઞાહ પસઞાર ્િઞાં િેઓ ઉષમઞા ઉતપનન કરે છે.

} અહીં, તિદ્યુિઊજા્ણનયું ઉષમઞાઊજા્ણમઞાં રૂપઞાંિર ્ઞાય છે. 
} જેને તિદ્યુિપ્રિઞાહની િઞાપીય અસર કહે છે.
} જે રીિે ઘર્્ણણને કઞારણે યઞાંતત્રકઊજા્ણનયું ઉષમઞાઊજા્ણમઞાં રૂપઞાંિર 

્ઞાય છે, િે જ રીિે અિરોિને કઞારણે તિદ્યુિઊજા્ણનયું 
ઉષમઞાઊજા્ણમઞાં રૂપઞાંિર ્ઞાય છે. 

} V િૉલટની બેટરીને Q જેટલઞા તિદ્યુિભઞારને ગતિમઞાં રઞા્િઞા 
કરિયું પડિયું કઞાય્ણ

    W = VQ

∴  W = V (It)

∴  W = (IR) (It)

∴  W = I2Rt

} આમ, t સમય સયુિી અિરોિમઞાં્ી Rમઞાં્ી િહેિો પ્રિઞાહ I 
જેટલો હોય, િો િેમઞાં ્ચઞા્ણિી તિદ્યુિઊજા્ણ W જેટલી છે, જેનયું 
ઉષમઞાઊજા્ણમઞાં રૂપઞાંિર ્ઞાય છે. 

} ઉષમઞાઊજા્ણ (H) = I2Rt
} ઉપયયુ્ણકિ સમીકરણને જૂલનો તનયમ કહે છે.
} આમ, અિરોિમઞાં ઉતપનન ્િી ઉષમઞા,
1.  આપેલ અિરોિમઞાં પસઞાર ્ િઞાં પ્રિઞાહનઞા િગ્ણનઞા સમપ્રમઞાણમઞાં 

હોય છે.
2.  આપેલ પ્રિઞાહ મઞાટે િે અિરોિનઞા સમપ્રમઞાણમઞાં હોય છે.
3.  આપેલ અિરોિ અને પ્રિઞાહ મઞાટે િે સમયનઞા સમપ્રમઞાણમઞાં 

હોય છે.
} તિદ્યુિઊજા્ણ અ્િઞા ઉષમઞાઊજા્ણનો SI એકમ joule (J) છે.

નિદ્ુતપાિર

} તિદ્યુિ પઞાિર એટલે તિદ્યુિઊજા્ણનો દર 
} એકમ સમયમઞાં ્ચઞા્ણિી તિદ્યુિઊજા્ણ (ઉદ્દભિિી  ઉષમઞાઊજા્ણ)

ને પઞાિર કહે છે.

P = = =

∴  P = I2R

} તિદ્યુિપઞાિરની વયઞાખયઞા અનયુસઞાર, 

     
P = 

} પઞાિરનો SI એકમ joule / second અ્િઞા watt (W) છે.

એકનિિ પ્રિાહ (DC) અિે 
ઊલટસૂલટ પ્રિાહ (AC)  

એકદિશ પ્રવાહ (DC)

} બૅટરી દ્ઞારઞા મળિો પ્રિઞાહ એ એકતદશ પ્રિઞાહ છે.
} જેમઞાં તિદ્યુિપ્રિઞાહ હંમેશઞાં બૅટરીનઞા િન ધ્યુિમઞાં્ી ઉપકરણમઞાં 

્ઈ ઋણ ધ્યુિ િરફ િહે છે. એટલે કે, િે એક જ તદશઞામઞાં 
િહે છે. આ પ્રિઞાહનયું મૂલય સમય સઞા્ે અચળ રહે છે િેમજ 
િેની તદશઞા બદલઞાિી ન્ી. 

} DC પ્રિઞાહને DC જનરેટર દ્ઞારઞા પણ ઉતપનન કરી શકઞાય છે.
} DC િોલટેજનયું ઉતપઞાદન પ્રમઞાણમઞાં મોંઘયું છે.  
} ઉદઞાહરણ : રેકડયો, સેલફોન, ઘકડયઞાળ, લૅપટોપ, િગેરેમઞાં 

િહેિો પ્રિઞાહ

ઊલટસૂલટ પ્રવાહ (AC)

} AC િૉલટેજ અને પ્રિઞાહ સમય સઞા્ે િન્ી ઋણ અને 
ઋણ્ી િન એમ બદલઞાિઞા રહે છે.
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પૃથિી 

ગ્રહનયું નામ પૃથિી

સૂય્ણ્ી અંિર 1496  લઞા્ કકમી

પકરક્મણ સમય 365.25 તદિસ

િરીભ્રમણ સમય 23.9 કલઞાક

વયઞાસ (કક.મી) 12,756

ઉપગ્હો 1

તિશેર્િઞા શયુક્ અને મંગળની િચ્ે

અનય અહીં સજીિ સૃનષટ છે. 

ચંદ્ 

} પૃથિીનો એકમઞાત્ર કુદરિી ઉપગ્હ ચંદ્ર છે.
} જયઞાં સજીિ સૃનષટનયું અનસિતિ ન્ી.
} િેનો વયઞાસ આશરે 3475 કકમી છે.
} િે પૃથિી્ી 3,85,000 કકમી અંિરે આિેલો છે.
} ચંદ્ર પોિઞાની િરીની ઉપર િ્ઞા પૃથિીની આસપઞાસ ફરે છે.
} િેનો િરીભ્રમણ અને પકરક્મણ સમય 29.5 તદિસ છે.
} sરઞાતત્ર આકઞાશમઞાં સૌ્ી િેજસિી દે્ઞાિો આકઞાશી પદઞા્્ણ છે.
} ચંદ્રનઞા િેજસિી ભઞાગનઞા મતહનઞા દરતમયઞાન જયુદઞા જયુદઞા આકઞાર 

દે્ઞાય છે િેને ચંદ્રની કળઞાઓ કહે છે.
} ચંદ્ર પૂનમની રઞાત્રે સંપૂણ્ણ ગોળ દે્ઞાય છે.
} ચંદ્ર અમઞાસનઞા તદિસે તબલકુલ દે્ઞાિો ન્ી. 
} િેનઞા ્ડકો મયુખયતિે આગનેય પ્રકઞારનઞા છે.
} ચંદ્રનયું ગયુરયુતિબળ પૃથિીનઞા ગયુરયુતિબળ કરિઞાં આશરે છઠ્ઞા 

ભઞાગનયું છે.
} િે્ી તયઞાં દરેક િસિયુ િજનમઞાં હલકી લઞાગે છે.
} િેનઞા પર મૃિ જિઞાળઞામયુ્ીઓ આિેલઞા છે. 
} 20 જયુલઞાઈ, 1969મઞાં નીલ આમ્ણસટ્ોંગ પ્ર્મ ચંદ્રયઞાત્રી બનયઞા 

હિઞા.

સૂય્ધગ્રહણ 

} ચંદ્ર પૃથિીની આસપઞાસ ફરે છે. 
} જયઞારે િે ફરિી િ્િે સૂય્ણ અને પૃથિીની િચ્ે આિી જાય 

છે, તયઞારે ચંદ્રનઞા પડછઞાયઞા્ી સૂય્ણ દે્ઞાિો બંિ ્ઈ જાય છે. 
} આ ઘટનઞાને સૂય્ણગ્હણ કહે છે. 
} ‘સૂય્ણગ્હણ’ અમઞાસનઞા તદિસે ્ઞાય છે. 
} પરંિયુ દર અમઞાસે આ ઘટનઞા બનિી ન્ી. 

ચંદ્ર ગ્રહણ 

} જયઞારે સૂય્ણ અને ચંદ્રની િચ્ે પૃથિી આિી જાય છે તયઞારે 
સૂય્ણપ્રકઞાશનઞા બદલે પૃથિીનો પડછઞાયો ચંદ્ર પર પહોંચે છે 
જેનઞા્ી ચંદ્ર પર આંતશક અ્િઞા પૂણ્ણ અંિઞારયું છિઞાય છે.                                

} આ નસ્તિને ચંદ્રગ્હણ કહે છે. 
} ચંદ્રગ્હણ પૂનમની રઞાત્રે ્ઞાય છે 
} પરંિયુ, દરેક પૂનમની રઞાત્રે આિી ઘટનઞા બનિી ન્ી.  

મંગળ 

ગ્રહનયું નામ મંગળ

સૂય્ણ્ી અંિર 2280  લઞા્ કકમી

પકરક્મણ સમય 687 તદિસ

િરીભ્રમણ સમય 24.6 કલઞાક

વયઞાસ (કક.મી) 6787

ઉપગ્હો 2

તિશેર્િઞા
નઞાસઞાનઞા તિજ્ઞાનીઓએ મંગળની કઞાયઞાપલટ 

કરિઞાની યોજનઞા તિચઞારી છે, િેને ‘ટેરઞા 
ફઞાતમિંગ’ કહે છે.

અનય નઞારંગી રંગનો, નઞાનો, ઠંડો અને શયુષક ગ્હ 

ગુરુ

ગ્રહનયું નામ ગયુરયુ

સૂય્ણ્ી અંિર 7783  લઞા્ કકમી

પકરક્મણ સમય 11.86 િર્્ણ 

િરીભ્રમણ સમય 9.9 કલઞાક

વયઞાસ (કક.મી) 1,42,800

ઉપગ્હો 79

તિશેર્િઞા
આ ગ્હનયું બંિઞારણ સૂય્ણનઞા િઞાિઞાિરણને 

મળિયું આિે છે.

અનય
કદમઞાં સૌ્ી મોટો અને સૌ્ી ઝિડપી 

િરીભ્રમણ િરઞાિિો ગ્હ 
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ઍનસડ અિે બેઈઝિી પ્રબળતા  

} ઍતસડ અને બેઈઝિની પ્રબળિઞા અનયુક્મે િેમઞાં્ી ઉદ્દભિિઞાં 
H+ આયનો અને OH- આયનોની સંખયઞા પર આિઞાર રઞા્ે છે. 

પ્રિળ ઍદસડ 

} જે ઍતસડ પઞાણીમઞાં િિયુ મઞાત્રઞામઞાં H+ આયનો આપે છે, િેને 
પ્રબળ ઍતસડ કહે છે.

} ઉદઞાહરણ : HCL, HNO3, H2SO4 િગેરે. 

દનિ્ધળ ઍદસડ 

} જે ઍતસડ પઞાણીમઞાં ઓછી મઞાત્રઞામઞાં H+ આયનો આપે છે, િેને 
તનબ્ણળ ઍતસડ કહે છે.

} ઉદઞાહરણ : HCOOH, CH3COOH, HCN િગેરે. 

પ્રિળ િેઈિ 

} જે બેઈઝિ પઞાણીમઞાં િિયુ મઞાત્રઞામઞાં OH- આયનો આપે છે, િેને 
પ્રબળ બેઈઝિ કહે છે.

} ઉદઞાહરણ : NaOH, KOH, Ca(OH)2 િગેરે. 

દનિ્ધળ િેઈિ 

} જે બેઈઝિ પઞાણીમઞાં ઓછી મઞાત્રઞામઞાં OH આયનો આપે છે, િેને 
તનબ્ણળ બેઈઝિ કહે છે.

} ઉદઞાહરણ : NH3, NH4OH િગેરે. 

તટ્થિીકરણ 

} ઍતસડની બેઈઝિ સઞા્ે અ્િઞા બેઈઝિની ઍતસડ સઞા્ેની 
પ્રતક્યઞા્ી ક્ઞાર અને પઞાણી બને છે.

} આ પ્રતક્યઞાને િટસ્ીકરણ પ્રતક્યઞા કહે છે.

ઉિાહરણ

}  HCl(aq) + NaOH(aq)  NaCl(aq) + H2O(l)

}  HNO3(aq) + KOH(aq)  KNO3(aq) + H2O(l)

} આ પ્રતક્યઞા આિઞાકરિ પ્રયોગની મદદ્ી ઍતસડ અ્િઞા 
બેઈઝિની અજ્ઞાિ સઞાંદ્રિઞા જાણી શકઞાય છે. આિઞા પ્રયોગને 
િટસ્ીકરણ અનયુમઞાપન કહે છે. 

મંિિ પ્રનક્યા 

} ઍતસડ અ્િઞા બેઈઝિને પઞાણી સઞા્ે તમશ્ કરિઞાં એકમ 
કદદીઠ આયનો (H3O

+ અ્િઞા OH-) ની સઞાંદ્રિઞામઞાં ઘટઞાડો 
્ઞાય છે. 

} આિી પ્રતક્યઞાને મંદન (Dilution) કહે છે.
} આિઞા ઍતસડ કે બેઈઝિને મંદીકૃિ (Diluted) ઍતસડ કે બેઈઝિ 

કહે છે. 

ઉિાહરણ 

} સઞાંદ્ર HNO3 કે H2SO4 ને પઞાણીમઞાં ્ૂબ જ િીરે િીરે સિિ 
હલઞાિિઞા રહીને ઉમેરિઞાં, સઞાંદ્ર HNO3 કે H2SO4 ની સઞાંદ્રિઞા ઘટે 
છે અને છેિટે દ્રઞાિણ મંદ બને છે.

ક્ષાર

} રોતજંદઞા જીિનમઞાં િપરઞાિયું મીઠું (NaCl), ્ઞાિઞાનો સોડઞા 
(NaHCO3), અને િોિઞાનો સોડઞા (Na2CO3 10H2O) ક્ઞાર છે. 

} પ્રયોગશઞાળઞામઞાં ઍતસડની બેઈઝિ અને બેઈઝિની ઍતસડ સઞા્ે 
પ્રતક્યઞા કરી ક્ઞાર બનઞાિી શકઞાય છે. 

રાસાયશણક નામ અણુસૂત્ 

સોકડયમ કલોરઞાઈડ NaCl

સોકડયમ સલફેટ Na2SO4

એમોતનયઞા કલોરઞાઈડ NH4Cl

કૅનલશયમ કલોરઞાઈડ CaCl2

કૅનલશયમ સલફેટ CaSO4

બેકરયમ સલફેટ BaSO4

પૉટેતશયમ સલફેટ K2SO4

તસલિર નઞાઈટ્ેટ AgNO3

તસલિર કલોરઞાઈડ AgCl

બેકરયમ કલોરઞાઈડ BaCl2
} પ્રબળ ઍતસડ અને પ્રબળ બેઈઝિમઞાં્ી બનિઞા િટસ્ 

ક્ઞારની pH 7 હોય છે.
} પ્રબળ ઍતસડ અને તનબ્ણળ બેઈઝિમઞાં્ી બનિઞા ઍતસકડક 

ક્ઞારની pH 7 કરિઞાં ઓછી હોય છે.
} પ્રબળ બેઈઝિ અને તનબ્ણળ ઍતસડમઞાં્ી બનિઞા બેતઝિક 

ક્ઞારની pH 7 કરિઞાં િિયુ હોય છે. 

સોટડયમ હાઈડ્રૉકસાઈડ (NaOH)
                 

} સોકડયમ કલોરઞાઈડનઞા જલીય દ્રઞાિણ (ક્ઞારીય જળ)નયું 
તિદ્યુિતિભઞાજન કરિઞાં ઍનોડ પઞાસે કલોકરન િઞાયયુ મયુકિ 
્ઞાય છે, જયઞારે કૅ્ોડ પઞાસે હઞાઈડ્ોજન િઞાયયુ મયુકિ ્ઞાય છે 
િ્ઞા દ્રઞાિણમઞાં સોકડયમ હઞાઈડ્ૉકસઞાઈડ બને છે.

}  2NaCl(aq)+ 2H2O(l)  2NaOH(aq) + Cl2(g) + H2(g)

                                         સોકડયમ હઞાઇડ્ૉકસઞાઇડ 

} આ પદ્ધતિ કલોર આલકલી તક્યઞા િરીકે પણ ઓળ્ઞાય છે.
} કઞારણ કે, િેમઞાં ઉતપનન ્િી નીપજો કલોર એટલે કલોકરન 

અને આલકલી એટલે સોકડયમ હઞાઈડ્ૉકસઞાઈડ છે.
} આ પદ્ધતિમઞાં ઉદ્દભિિી ત્રણેય નીપજો ઉપયોગી છે. 
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} િે પ્રતક્યઞા દરતમયઞાન ઉતપનન ્ િઞાં H2 નયું H2O મઞાં ઑનકસડેશન 
કરે છે.

} િેમ છિઞાં, મૅગનેતશયમ અને મેંગેનીઝિ િઞાિયુ ્ૂબ જ મંદ 
નઞાઈતટ્ક ઍતસડ સઞા્ે ડઞાયહઞાઈડ્ોજન િઞાયયુ ઉતપનન કરે છે. 

િાતયુની ડાયકલોરરન સાથિે પ્રદક્યા 

} િઞાિયુ ડઞાયકલોકરન સઞા્ે પ્રતક્યઞા કરી િઞાિયુ કલોરઞાઈડ બનઞાિે 
છે. 

િાતયુની ડાયહાઈડ્ોજન સાથિે પ્રદક્યા 

} કેટલીક સતક્ય િઞાિયુઓ, જેિી કે Na, K, Ca િગેરે 
ડઞાયહઞાઈડ્ોજન સઞા્ે સંયોજાઈને િે િઞાિયુનઞા હઞાઈડ્ઞાઈડ 
બનઞાિે છે.

નમશ્રધાતુ 
                 

} બે કે િે્ી િિયુ િઞાિયુ અ્િઞા િઞાિયુ અને અિઞાિયુનઞા સમઞાંગ 
તમશ્ણને તમશ્િઞાિયુ કહે છે.

} હ્યયુમ અને રો્રી નઞામનઞા િૈજ્ઞાતનકે ઉપયોગી ગયુણિમ્ણનઞા 
સયુમેળ િઞાળી તમશ્િઞાિયુઓ મેળિિઞા મઞાટે તનયમો રજૂ કયઞા્ણ હિઞા.

} તમશ્િઞાિયુ બનઞાિિી બે િઞાિયુિત્િોનઞા પરમઞાણિીય કદ સમઞાન 
હોિઞાં જોઈએ . 

} િેમની પરમઞાણિીય તત્રજયઞા િચ્ેનો િફઞાિિ 15 % કરિઞાં 
િિયુ ન હોિો જોઈએ . 

} તમશ્િઞાિયુ બનઞાિિઞા ઉપયોગમઞાં લેિઞાિી િઞાિયુિત્િોનઞા 
રઞાસઞાયતણક ગયુણિમમો સમઞાન જ હોિઞા જોઈએ, 

} એટલે કે, િેમની સંયોજકિઞા કક્ઞાની ઈલેકટ્ૉનીય રચનઞા 
સમઞાન જ હોિી જોઈએ. 

} તમશ્િઞાિયુ મઞાટે િપરઞાિઞાં શયુદ્ધ િઞાિયુિત્િોની સફકટક રચનઞા 
સમઞાન હોિી જોઈએ.           

નિનિધ નમશ્રધાતુ 
                 

શમશ્રધાતયુ ઘિકો ઉપયોગ

બ્ઞાસ 
(તપતિળ)

કૉપર , તઝિંક
} રસોઈનઞા િઞાસણો
} યંત્રનઞા ભઞાગો
} સંગીિનઞા સઞાિનો

કઞાંસયું કૉપર, કટન
} પૂિળઞાં
} ચલણી તસક્કઞા
} મૅડલ  

સટીલ આયન્ણ, કઞાબ્ણન 

} મકઞાન અને પયુલનઞા 
બઞાંિકઞામમઞાં

} જહઞાજ બનઞાિિઞામઞાં 
} મોટર સઞાઇકલનઞા 

સપૅરપઞાટસ્ણ

સટેઇનલેસ 
સટીલ

આયન્ણ (70%), 
ક્ોતમયમ (20%),
તનકલ (10%)

} િઞાસણો
} બલેડ
} િઞાઢકઞાપનઞા સઞાિનો

મૅગનેતલયમ
ઍલયયુતમતનયમ, 

મૅગનેતશયમ
} િૈજ્ઞાતનક િયુલઞા 
} િજનમઞાં હલકઞા સઞાિનો

ડુરઞાલયયુતમન

ઍલયયુતમતનયમ, 
િઞાંબયુ અને 

અલપ પ્રમઞાણમઞાં 
મૅગનેતશયમ અને 

મૅગેનીઝિ

} ઍરક્ઞાફટ 
} પ્રેશરકૂકર

તનકટનોલ
તનકલ, 

ટઞાઇટેતનયમ 
} કરિેકટંગ
} અિકઞાશ સંશોિન

તનક્ોમ તનકલ, ક્ોતમયમ
} તિદ્યુિ ભઠ્ી િ્ઞા તિદ્યુિ 

િઞાપકોમઞાં અિરોિક િઞાર 
િરીકે

જમ્ણન 
તસલિર 

તનકલ, તઝિંક, 
કોપર 

} ઘરગથ્યું િઞાસણો િ્ઞા 
કલઞાકૃતિ બનઞાિિઞા 

} તિદ્યુિ અિરોિક િઞાર 
બનઞાિિઞા 

એમાલગમ
                 

} તમશ્િઞાિયુમઞાંની એક િઞાિયુ િરીકે મરકયયુરી હોય િો િેને 
એમઞાલગમ (સંરસ) કહે છે. 

} આ તમશ્િઞાિયુમઞાં Hg (50%),Ag (35%), Sn(12%), Cu(3%) 
અને Zn (0.2%) હોય છે.

} ઉપયોગ : દઞાંિનઞા પોલઞાણ પૂરિઞા મઞાટે

કૅરેટ એકમમાં સોિાિી િુદ્ધતા 
                 

} સોનઞાની શયુદ્ધિઞાને કૅરેટ એકમમઞાં રજૂ કરિઞામઞાં આિે છે. 
} શયુદ્ધ સોનઞાને 24 કૅરેટનયું ગણિઞામઞાં આિે છે.
} િે ્ૂબ જ નરમ હોિઞા્ી િેમઞાં્ી બનઞાિેલઞાં આભૂર્ણો પર 

્ોડુંક દબઞાણ આિે િો પણ િેમનઞા આકઞાર બદલઞાઈ જાય 
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જીિનિજ્ાિ  
કોષ  

      
} કોર્ શબદ લેટીન શબદ ‘સેલયયુલઞા’ પર્ી આિેલ છે. 
} જેનો અ્્ણ ‘નઞાનો ઓરડો’ ્ઞાય છે.
} કોર્નો અભયઞાસ કરિી શઞા્ઞા : Cytology

કોષ : િૈજ્ાનિકોિો ્ાળો
      

રોિટ્ટ હૂક                             

} સૂક્મદશ્ણકયંત્ર બનઞાિી, િેમઞાં ઓકની છઞાલ (બૂચ નઞા તનજી્ટિ 
કોર્ો જોયઞા. બૂચની મિપૂડઞાનઞાં ્ઞાનઞાંઓ જેિી રચનઞાને 
િેમણે સૌપ્ર્મ કોર્ નઞામ આપયયું. 

લયયુવરૉન હોક

} સૂક્મદશ્ણકયંત્ર બનઞાિી, િેમઞાં સૌપ્ર્મ િ્િ 
બૅકટેકરયઞાસતહિ ઘણઞા સૂક્મ જીિોનો અભયઞાસ કયમો. િેમણે 
સઞાદઞા સૂક્મદશ્ણકયંત્રનો ઉપયોગ કરી કોર્કેનદ્રનયું તનરીક્ણ 
કયયુિં. 

રોિટ્ટ બ્ાઉન                            

} િનસપતિકોર્મઞાં લઞાક્તણક ગોળઞાકઞાર કઞાયને કોર્કેનદ્ર 
િરીકે િણ્ણન કયયુિં.

પકીગીનજે

} કોર્મઞાં રહેલઞાં જીિંિ પ્રિઞાહી દ્રવયને પ્રોટોપલઞાઝિમ (જીિરસ) 
નઞામ આપયયું.

શ્ેઈડન અને શ્રૉન

} િેમણે કોર્િઞાદ રજૂ કયમો, િેમનઞા મિે બિી જ િનસપતિઓ 
અને પ્રઞાણીઓ કોર્ોનઞા બનેલઞા છે અને કોર્ િે સજીિોનઞા 
પઞાયઞાનો એકમ છે. 

દવશગોવ

} આિયુતનક કોર્િઞાદ રજૂ કયમો અને સમજાવયયું કે, પૂિ્ણ અનસિતિ 
િરઞાિિઞાંં કોર્ોમઞાં્ી નિઞા કોર્ોનયું સજ્ણન ્ ઞાય છે. (ઓમનીસ 
સેલયયુલઞા-ઈ-સેલયયુલઞા)

કેદમલો ગોલગી     

} ગોલગીપ્રસઞાિનનયું સૌપ્ર્મ અિલોકન અને વયિનસ્િ 
િણ્ણન કયયુિં.

વરૉટસન અને ક્ીક

} DNA નઞા અણુની બેિડી કુંિલમય રચનઞા સમજાિિયું અણુ 
મૉડેલ રજૂ કયયુિં. 

એકકોષીય અિે બહુકોષીય સજીિો
      

સજીિોમાં રહેલ કોિની 
સંખયાને આધારે 

સજીિનયું િગીર્કરણ 

એકકોર્ીય સજીિો બહુકોર્ીય સજીિો 

એકકોષીય સજીવો

} એક જ કોર્ બિઞાં કઞાય્ણ કરી સંપૂણ્ણ સજીિ િરીકે િિષે છે.
} તિભઞાજન દ્ઞારઞા િેનઞા જેિી જ સંિતિ સજષે છે.
} ઉદઞાહરણ : બેકટેકરયઞા, કલેતમડોમોનઞાસ, અમીબઞા, 

પેરઞામીતશયમ

િહુકોષીય સજીવો

} એક જ સજીિનઞા શરીરમઞાં ઘણઞા કોર્ો ભેગઞા મળી જયુદઞાં જયુદઞાં 
કઞાય્ણ કરિઞા મઞાટે તિતિિ પેશી, અંગ કે િંત્ર રચે છે.

} દરેક બહુકોર્ી સજીિ એક જ કોર્મઞાં્ી તનમઞા્ણણ પઞામે છે.
} ઉદઞાહરણ : યીસટ તસિઞાયની ફૂગ, િનસપતિ, પ્રઞાણીઓ અને 

મનયુષય

  સજીિિો બંધારણીય તેમજ નક્યાતમક એકમ
      

} એકકોર્ી સજીિ એક જ કોર્નઞા બનેલઞા છે અને શરીર

િંત્ર

અંગ 

પેશી

કોર્

 
બિઞાં જ પઞાયઞાનઞાં કઞાયમો કરિઞાની ક્મિઞા િરઞાિે છે.

} બહુકોર્ી સજીિોમઞાં મોટઞા ભઞાગનઞા સજીિો ચોક્કસ 
કઞાય્ણ મઞાટે તનતચિિ સંરચનઞા િરઞાિિઞાંં કોર્ોનઞા 
સંકલન્ી પેશી, તિતિિ પેશીનઞા સંકલન્ી અંગ, 
ચોક્કસ કઞાયમો સઞા્ે સંકળઞાયેલઞાં તિતિિ અંગોનઞા 
સંકલન િડે અંગિંત્રોનયું આયોજન દશઞા્ણિે છે.

} જયુદઞાં જયુદઞાં કઞાય્ણ મઞાટે પેશી, અંગ, અંગિંત્ર િડે 
સજીિની કઞાય્ણક્મિઞામઞાં િિઞારો ્ઞાય છે. 

} આ્ી કોર્ને સજીિનો બંિઞારણીય િેમજ 
તક્યઞાતમક એકમ કહે છે.

કોષીય અંનગકા 

કોિીય અંશગકા ઉપનામ

લઞાયસોઝિોમ આતમઘઞાિી કો્ળી

કણઞાભસૂત્ર કોર્નયું શનકિઘર

કરબોઝિો્સ પ્રોટીનની ફેકટરી

ગોલગીકઞાય કોર્નઞા ગેટ કીપર 
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} રયુતિરમઞાં પ્રિઞાહી આિઞારક િરીકે રયુતિરરસ અને અનય 
ઘટકો િરીકે સંગકઠિ રચનઞાઓ જોિઞા મળે છે.

રકતકણ (Erythrocyte) 

} લઞાલ રંગનઞા રયુતિરકોર્ છે.              

રંજકદ્રવય

} રકિકણમઞાં લોહયયુકિ સંયયુગમી (જકટલ) પ્રોટીન િરીકે 
હીમોગલોતબન રંજકદ્રવયની હઞાજરી છે, િે્ી િેનો રંગ લઞાલ 
છે.

} સિસ્ વયનકિમઞાં 12 – 16 ગ્ઞામ હીમોગલોતબન / 100 તમતલ 
રયુતિર.

આકાર 

 }  તદ્અંિગમોળ, ચપટઞા

કોષકેનદ્ર 

} મોટઞા ભઞાગનઞા સસિનમઞાં રકિકણ કોર્કેનદ્રતિહીન છે. 
} અપિઞાદ : ઊંટ

સંખયા-પ્રમાણ

} પયુખિ સિસ્ મનયુષયમઞાં સરેરઞાશ 5 - 5.5 તમતલયન રકિકણો 
પ્રતિઘન તમમી રયુતિરમઞાં હોય છે. 

} રયુતિરનઞા અનય કોર્ો કરિઞાં િિયુ સંખયઞામઞાં જોિઞા મળે છે.

ઉતપદતિ 

} પયુખિ વયનકિમઞાં લઞાલ અનસ્મજજામઞાં ઉતપનન ્ઞાય છે.

જીવનકાળ 

} સરેરઞાશ 120 તદિસ

નાશ

} રકિકણનો નઞાશ બરોળમઞાં ્ઞાય છે. 
} બરોળને રકિકણનયું કબ્સિઞાન કહે છે.

કાય્ધ 

} શ્સનિઞાયયુનઞા િહનનયું કઞાય્ણ કરે છે.

શ્વેતકણ (Leucocyte)

} હીમોગલોતબનનઞા અભઞાિને કઞારણે િે રંગતિહીન છે, િે્ી 
શ્ેિ રયુતિરકોર્ િરીકે પણ ઓળ્ઞાય છે.

આકાર 

} અતનયતમિ 

કોષકેનદ્ર 

} શ્ેિકણ હંમેશઞાં કોર્કેનદ્ર િરઞાિિઞાં કોર્ છે.

સંખયા પ્રમાણ 

} પ્રતિઘન તમમી રયુતિરમઞંા સરરેઞાશ 6000-8000 ની સંખયઞા હોય છે.

જીવનકાળ 

} અલપજીિી રયુતિરકોર્ છે.

રુનધરકનણકા (Platelets)

} િેને થ્ો્બોસઞાઈટસ પણ કહે છે.  

ઉતપદતિ 

} મેગઞાકેકરયોસઞાઈટસ િરીકે ઓળ્ઞાિઞા અનસ્મજજાનઞા 
તિતશષટ કોર્ોમઞાં્ી ઉતપનન ્િઞાં ્ંકડિ કોર્ો છે.

સંખયા પ્રમાણ 

} રયુતિરકતણકઞાઓ પ્રતિઘન તમમી રયુતિરમઞાં 1,50,000 ્ી 
3,50,000 ની સંખયઞામઞાં હોય છે. 

કાય્ધ

} રયુતિરકતણકઞાઓ રયુતિર જામી જિઞાની તક્યઞા સઞા્ે સંકળઞાયેલઞા 
તિતિિ ઘટકોનો સત્રઞાિ કરે છે.

} િેમની સંખયઞાનો ઘટઞાડો રયુતિર ગંઠઞાિિઞાની તક્યઞાની ્ઞામી 
િરફ લઈ જાય છે.

ABO જૂથિો

રયુશધરજૂ્

રકતકણો 

ઉપરનો 

ઍપનિજન 

રયુશધર 

રસમાંના 

ઍપનિબૉડી 

કોને 

રયુશધર 

આપી 

િકે 

કોનયું 

રયુશધર 

લઈ િકે 

(ગ્રાહી)

A A ઍનનટ B A, AB O, A

B B ઍનનટ A B, AB O, B

AB 

(સિ્ણગ્ઞાહી)
A અને B એકપણ નહીં AB

A, B,  

AB, O

O (સિ્ણદઞાિઞા) એકપણ નહીં
ઍનનટ A અને 

ઍનનટ B

A, B, 

AB, O
O

Rh જૂથિો અથિિા Rh કારક

} સૌપ્ર્મ રહેસસ િઞાનરમઞાં્ી શોિઞાયેલઞા અને 
રકિકણની સપઞાટી પર આિેલઞા ઍનનટજનને Rh કઞારક  
(Rhesus Factor) કહે છે.

} આિો જ ઍનનટજન મઞાનિમઞાં પણ શોિઞાયો. 
} મનયુષયમઞાં Rh ઍનનટજન રકિકણોની સપઞાટી પર આિેલો 

હોય છે. 
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ઊર્જાિા સ્રોતરો 

પરંપરાગત ઊર્જા સ્રોત 

} એવા સ્રોત, કે જેનરો ઉપયરોગ વર્ષોથી થતરો આવયરો છે.
} ઉદાહરણ : કરોલસરો, ખનીજ તેલ, અશ્ીભૂત બળતણ, 

કુદરતી વાયુ
} ઊર્જાની ્રોટા ભાગની જરૂરરયાત તેના દ્ારા પૂરી પડે છે. 

બિનપરંપરાગત ઊર્જા સ્રોત 

} એવા સ્રોત, કે જેનરો ઉપયરોગ હાલ્ાં જ શરૂ થયરો છે.
} ઉદાહરણ : જળઊર્જા, પવનઊર્જા, સૌરઊર્જા, બાયરોગેસ, 

ભૂસતરીયઊર્જા, ભરતીઊર્જા, નયુક્લયરઊર્જા
} ્યાજાદદત પ્ર્ાણ્ાં ઊર્જાની જરૂરરયાત તેના દ્ારા પૂરી પડે 

છે. 
પુન:પ્ાપ્ય ઊર્જા સ્રોત 

} તે સતત પ્રાપત થઈ શકે છે.
} ઉદાહરણ : પવનઊર્જા, ભરતીઊર્જા, સૌરઊર્જા

પુન: અપ્ાપ્ય ઊર્જા સ્રોત 

} ખૂટી જવાની શ્યતા છે. 
} ઉદાહરણ : અશ્ીભૂત બળતણ 

અશમીભૂત બળતણ 

} આજના સ્ય્ાં આપણે આપણી ઊર્જાની ્રોટા ભાગની 
જરૂરરયાત પૂણજા કરવા ્ાટે અશ્ીભૂત બળતણ પર વધારે 
્ાત્ા્ાં દનભજાર છીએ. 

} જ્ીન્ાં લાખરો વર્ષો પૂવવે મૃત અને અશ્ીભૂત વનસપદતઓ 
અને પ્રાણીઓ પૃથવીના પેટાળ્ાં દટાઈને ખૂબ વધારે ઉષ્ા 

અને દબાણને કારણે કરોલસરો, પેટ્રોદલય્ અને કુદરતી વાયુ 
જેવાં બળતણ્ાં રૂપાંતરરત થયાં તેને અશ્ીભૂત બળતણ 
કહે છે.

} ઊર્જાની વધતી જતી ્ાંગની પૂદતજા ્રોટા ભાગે અશ્ીભૂત 
બળતણ કરોલસા અને પેટ્રોદલય્ વડે થાય છે. 

ગેરફા્યદા 

} અશ્ીભૂત બળતણ બનતાં કરરોડરો વર્ષો લાગે છે અને હવે 
તેનરો ્યાજાદદત ભાગ જ બાકી રહ્રો છે.

} અશ્ીભૂત બળતણ પુન: અપ્રાપય ઊર્જાસ્રોત છે.
} કરોલસરો અને પેટ્રોદલય્ના દહનથી વાયુ પ્રદૂર્ણ થાય છે.
} અશ્ીભૂત બળતણના દહનથી ્ુ્ત થતાં કાબજાન, 

નાઈટ્રોજન તથા સલ્ફરના ઑ્સાઈડ ઍદસરડક હરોય છે. 
આ ઍદસરડક ઑ્સાઈડ ઍદસડ વર્ાજાનું કારણ બને છે.

} અશ્ીભૂત બળતણના દહનથી સર્જાતાં કાબજાન 
ડાયૉ્સાઈડના વધતાં જતાં પ્ર્ાણથી ગ્ીનહાઉસ અસર 
સર્જાય છે. 

થમજાલ પાવર પલાનટ 

} બળતણના દહન દ્ારા ઉષ્ા ઊર્જા ઉતપનન કરી તેનું દવદ્ુત 
ઊર્જા્ાં રૂપાંતરણ થતું હરોવાથી, આવા પાવર સટેશનને થ્જાલ 
પાવર સટેશન કહે છે.                   

} પાવર સટેશન્ાં દરરરોજ દવપુલ જથથા્ાં અશ્ીભૂત બળતણ 
દહન કરી પાણી ઉકાળીને બાષપ ઉતપનન કરવા્ાં આવે છે.                                              

} આ બાષપ ટબાજાઈનને ્ફેરવી દવદ્ુત ઉતપનન કરે છે. 
} પાવર પલાનટ્ાં અશ્ીભૂત બળતણનરો ઉપયરોગ થાય છે. 
} આ બળતણ પુનઃ અપ્રાપય ઊર્જાસ્રોત છે. 
} પાવર પલાનટ પાણીનું ઉષ્ીય પ્રદૂર્ણ પ્રેરે છે.
} તે્જ ઘણા હવાઈ પ્રદૂર્કરો ઉતપનન કરે છે.

જળનવદ્ુત પલાનટ 

} જળદવદ્ુત પલાનટ્ાં ઊંચાઈએથી નીચે પડતાં પાણીની 
કસથદત ઊર્જાનું દવદ્ુત-ઊર્જા્ાં રૂપાંતરણ કરવા્ાં આવે છે. 

} આપણા દેશની ઊર્જાની ્ાંગનરો ચરોથરો ભાગ જળદવદ્ુત 
પલાનટ દ્ારા પૂરરો પાડવા્ાં આવે છે.

} જળદવદ્ુત પલાનટ ્ુખયતવે બંધ (Dam) સાથે સંકળાયેલા 
હરોય છે. જળદવદ્ુત ઉતપનન કરવા નદી પર ખૂબ ઊંચા બંધ 
બનાવવા્ાં  આવે છે.                          

13 પર્યાવરણ

પરૂંપરાગત 
ઊર્જા સત્રોત 

દબનપરૂંપરાગત 
ઊર્જા સત્રોત  

પુન:પ્રાપય 
ઊર્જા સત્રોત  

પુન: અપ્રાપય 
ઊર્જા સત્રોત  

ઊજા�ના સ્�ોતો 
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} ખૂબ વધારે સંખયા્ાં સરોલર સેલના સંયરોજનથી તૈયાર થતી 
ગરોઠવણીને સરોલર પૅનલ કહે છે. 

} તે વયાવહારરક ઉપયરોગ ્ાટે જરૂરી દવદ્ુત ઊર્જા પૂરી પાડે 
છે.                                           

} સરોલર સેલ બનાવટની પ્રદરિયા ખૂબ ખચાજાળ છે. કારણ 
કે, તેની બનાવટ્ાં દવદશષટ શ્રેણીના દસદલકરોનનરો અને 
પૅનલ્ાં સરોલર સેલના આંતરરક જોડાણ્ાં ચાંદીનરો ઉપયરોગ 
થાય છે.

ઉપ્યરોગ

} કૃદત્્ સૅટેલાઈટ, ્ાસજા ઓદબજાટર જેવાંૂં અવકાશી સાધનરો્ાં 
્ુખય ઊર્જાસ્રોત તરીકે સરોલર સેલનરો ઉપયરોગ થાય છે.

} ટ્ાર્ફક દસગનલ, કૅલ્યુલેટર અને ઘણાં ર્કડાંઓ્ાં 
સરોલર સેલનરો ઉપયરોગ થાય છે.

} કરોઈ પરાવતજાકના ઉપયરોગ વગર ખૂબ જ કાયજાક્્ હરોય છે.
} તે ખૂબ અંતરરયાળ દુગજા્ અને ઓછા વસવાટવાળા 

દવસતારરો જયાં દવદુ્ત દવતરણ લાઈન ખચાજાળ અને વયાપારી 
ધરોરણે યરોગય ન હરોય તયાં સથાપી શકાય છે.

ભરતી ઊર્જા 

} પૃથવીની ્ફરતે ભ્ર્ણ કરતા ચંદ્ર દ્ારા ગુરુતવાકર્જાણ બળ 
લાગે છે. 

} તેના કારણે સ્ુદ્રના જળસતર્ાં ઉતાર અને ચડાવ આવે 
છે.

} સ્ુદ્રની સપાટીના સતર્ાં ્ફેર્ફારની આ ઘટનાને ભરતી 
અને ઓટ કહે છે.

} સ્ુદ્રની સપાટીનરો ત્ફાવત ભરતી ઊર્જા આપે છે. 
} સ્ુદ્ર તર્ફ ખૂલતરો સાંકડરો બંધ બાંધી ભરતી ઊર્જાનરો 

ઉપયરોગ કરી શકાય છે. 
} બંધ જયાં ખૂલે છે તયાં ટબાજાઈન ગરોઠવીને ભરતીઊર્જાનું 

દવદ્ુતઊર્જા્ાં રૂપાંતર કરી શકાય છે.

તરંગઊર્જા

} સ્ુદ્રતટ પર એક તર્ફથી બીજી તર્ફ વહેતાં ભારે પવનરો 
વડે તરૂંગરો સર્જાય છે.               

} તરૂંગરો જયાં વધુ તીવ્ર હરોય તયાં જ તરૂંગ ઊર્જાનરો વયાવહારરક 
ઉપયરોગ કરી શકાય છે.

} સ્ુદ્રરકનારાની નજીક ્રોટા તરૂંગરોને આંતરીને તેની ગદત 
ઊર્જાનું દવદ્ુતઊર્જા્ાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. 

} દવદવધ પ્રકારની સંરચનાઓ દવકસાવી, તે દ્ારા તરૂંગ 
ઊર્જાની ્દદથી ટબાજાઈનનું ભ્ર્ણ કરાવી દવદ્ુતઊર્જાનું 
ઉતપાદન કરી શકાય છે.

સમુદ્રતાપીય ઊર્જા

} સ્ુદ્રની સપાટીનું પાણી સૂયજા દ્ારા ગર્ થાય છે. 
} તેની સાપેક્ે ઊંડાઈ વાળા ભાગનું પાણી ઠંડું હરોય છે.
} સપાટીના પાણી અને ઊંડાણના ભાગના પાણીના તાપ્ાનના 

ત્ફાવતનરો સ્ુદ્રતાપીય ઊર્જા રૂપાંતરણ પલાનટ્ાં ઉપયરોગ 
કરી ઊર્જા ્ેળવવા્ાં આવે છે. 

} જો સપાટી પર રહેલાં પાણી અને 2 km સુધીની ઊંડાઈએ 
રહેલાં પાણીના તાપ્ાન્ાં 200C કે તેથી વધારે ત્ફાવત 
હરોય, તરો આવા ઊર્જા રૂપાંતરણ પલાનટ કાયાજાકનવત રહે છે.

} સપાટીના હૂં્ફાળા પાણીના ઉપયરોગ વડે એ્રોદનયા જેવાં 
બાષપશીલ પ્રવાહીને ઉકાળવા્ાં આવે છે. 

} તેની બાષપ વડે જનરેટરના ટબાજાઈનને ્ફેરવવા્ાં આવે છે.

ભૂતાપીય ઊર્જા

} ભૂસતરીય ્ફેર્ફારરોને કારણે પૃથવીની સપાટીથી ઊંડાઈએ 
આવેલા ગર્ દવસતારરો્ાં ખડકરોની પીગળેલી અવસથા 
રચાય છે. 

} આવી પીગળેલી અવસથાના ખડક ઉપર તર્ફ ધકેલાય છે 
અને ચરોક્કસ દવસતાર્ાં ઘેરાઈ ર્ય છે, તેને ગર્ દબંદુઓ 
કહે છે.                                             

} જયારે ભૂગભીભીય જળ આવાં ગર્ દબંદુઓના સંપક્ક્ાં આવે 
છે તયારે બાષપ્ાં રૂપાંતર પા્ે છે. 

} આ બાષપને આંતરીને પાઈપ દ્ારા ટબાજાઈન સુધી લાવી 
દવદ્ુત-ઊર્જા ઉતપનન કરવા્ાં આવે છે. 

} તેનરો ઉતપાદન ખચજા બહુ વધારે હરોતરો નથી, પરૂંતુ આ ઊર્જાના 
વયાપારરક ઉતપાદન ્ાટેનાં સથળરો ખૂબ ઓછાં છે.

} ભૂતાપીય (ભૂસતરીય) ઊર્જા આધારરત પાવર પલાનટ 
નયૂઝીલૅનડ અને યુનાઈટેડ સટેટ ઑ્ફ અ્ેરરકા્ાં કાયજારત 
છે.

નયુકકલયર ઊર્જા

} નયુક્લયર સંલયન એટલે બે હલકા નયુક્લયસને જોડી 
ભારે નયુક્લયસ બનાવવાની પ્રદરિયા

} તે્ાં ્ુખયતવે હાઈડ્રોજન કે હાઈડ્રોજનના સ્સથાદનકરો વડે 
દહદલય્ ઉતપનન કરવા્ાં આવે છે.

  2H + 2H   3He (+n)

ન્યુક્લ્યર સંલ્યન 

} આઈનસટાઈનના સ્ીકરણ અનુસાર આ દરિયા્ા દવશાળ 
્ાત્ા્ાં ઊર્જા ઉતસદજજાત થાય છે.
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} સૂયજાનાં રકરણરો વાતાવરણ્ાંથી પસાર થઈ સીધાં પૃથવી 
સપાટી પર પહોંચે છે અને સૌપ્રથ્ પૃથવીસપાટીને ગર્ 
કરે છે, પછી વાતાવરણ ધી્ે ધી્ે ગર્ થાય છે.

} સૂયજાનાં રકરણરો પૃથવીસપાટી પરથી પરાવતજાન પા્ી 
વાતાવરણ્ાંથી પસાર થાય છે. 

} તયારે વાતાવરણ્ાં રહેલરો કાબજાન ડાયરો્સાઈડ વાયુ લાંબી 
તરૂંગલંબાઈ ધરાવતાં ‘ઈનફ્ારેડ’ રકરણરોને શરોર્ે છે અને 
પૃથવી તર્ફ પુનઃ પરાવદતજાત થાય છે.

}  પરરણા્ે પૃથવી અને વાતાવરણ ગર્ થાય છે. 
} આ અસરને ગ્ીનહાઉસ ઈ્ફે્ટ કહે છે.
} આ ગ્ીનહાઉસ વાયુઓ ખરેખર તરો પૃથવીના ધાબળા તરીકે 

કા્ કરે છે. 
} ગ્ીનહાઉસ અસર ન હરોય, તરો પૃથવીનું સરેરાશ તાપ્ાન 

હાલ્ાં છે તેના કરતાં 30o સે જેટલું ઓછું હરોત.
} આપણે કલપના કરી શકીએ છીએ કે, આટલી કાદતલ 

ઠંડી્ાં કઈ સજીવસૃકષટ ટકી શકે!
ગ્રીનહાઉસ વા્યુ

} આકૃદત્ાં દશાજાવેલ દવગત પરથી ર્ણી શકાય છે કે, 
ગલરોબલવરોદ્િંગ્ાં ગ્ીનહાઉસ વાયુઓ CO2, CH4  CFC, O3, 
N2O અને H2O અનુરિ્ે 50%, 19%, 17%, 8%, 4% અને 
2% ્ફાળરો રહેલરો છે.              

} ગ્ીનહાઉસ વાયુઓની ગર્ીને જકડી રાખવાની ક્્તા 
્ાટે યુનાઈટેડ નેશનસ ઈનટરગવનજા્ેનટલ પેનલ ઓન 
્લાઈ્ેટ ચેનજ દ્ારા ‘ગલરોબલ વરોદ્િંગ પરોટેકનશયલ' (GWP) 
શબદ આપવા્ાં આવેલ છે. 

} ગ્ીનહાઉસ વાયુઓનરો GWP આધારરત રિ્ :

       10000 ગણરો     150 ગણરો     25 ગણરો 

 CFC     >     N2O     >    CH4    >  CO2 

} દ્થેન વાયુ, કાબજાન ડાયરો્સાઈડ કરતાં 25 ગણરો વધુ, 
નાઈટ્સ ઓકસાઈડ, દ્થેન કરતાં 150 ગણરો વધુ અને 
કલરોરરોફલરોરરોકાબજાન, નાઈટ્સ ઓ્સાઈડ કરતાં 10,000 
ગણરો વધુ ગલરોબલ વરોદ્િંગ પરોટેકનશયલ (GWP) ધરાવે છે. 

બમથેન 

} ઉકરડા, કાગળ, વાસી ખરોરાક, સેનદ્રીય પદાથષો ઓક્સજનની 
ગેરહાજરી્ાં સડવાથી દ્થેન વાયુ ઉતપનન થાય છે. 

્લરોરરોફલરોરરોકાિજાન વા્યુ 

} સા્ાનય રીતે ્લરોરરો્ફલરોરરોકાબજાન વાયુ એરરોસરોલ, 
્ફરો્પલાકસટક કપ્ાં, રેદફ્જરેટર્ાં, એરકકનડશનર્ાં, 
વીર્ણુસરક્કટના સજજાન્ાં, ઓઈલપેઈનટ્ાં, આગ 
ઓલવવાના ્ફીણ્ાં વપરાય છે, જે અંતે વાતાવરણ્ાં ભળે 
છે. 

નાઈટ્રસ ઓ્સાઈડ 

} વીજ્થકરો્ાં અને વાહનરો્ાં ઊંચા તાપ્ાને બળતા કરોલસા 
અને પેટ્રોદલય્ પદાથષો્ાંથી નાઈટ્સ ઓ્સાઈડ છૂટરો પડે છે. 

} ઉપરાંત, નાઈટ્રોજનયુ્ત ખાતરરોના ઉપયરોગથી પણ આ 
વાયુ વાતાવરણ્ાં ભળે છે

ગ્રીનહાઉસ અસરનરી માનવજીવન પર અસર 

} જો આ પ્ર્ાણે ગ્ીનહાઉસ વાયુઓનું પ્ર્ાણ વાતાવરણ્ાં 
વધતું જશે, તરો પૃથવીનું તાપ્ાન પણ વધતું જશે. 

} પરરણા્ે ધ્ુવીય બર્ફના ખડકરો પીગળવાથી દરરયાઈ 
પાણીની સપાટી ઊંચી આવશે. 

} તેથી નદીઓ્ાં પૂરની સંખયા અને તીવ્રતા્ાં વધારરો થશે 
તથા દરરયારકનારાના દવસતારરોને ખૂબ જ નુકસાન થશે 
અને જ્ીનનું પણ ધરોવાણ થશે. 

} પૃથવીના સરેરાશ તાપ્ાન્ાં વધારાને કારણે ્ેલેરરયા, 
ડેનગયુ અને પીળરો તાવ તથા ચેપીરરોગરો ્ફેલાવાની શ્યતાઓ 
વધી ર્ય છે

પૃથવરીના વધતાં તાપમાનને અ્ટકાવવાના ઉપા્યરો

} જંગલરોનું જતન કરવું જોઈએ અને વધુ વૃક્રો ઉછેરવાં જોઈએ, 
કારણ કે, વૃક્રો પ્રકાશસંશ્ેર્ણની દરિયા ્ાટે કાબજાન 
ડાયરો્સાઈડ વાયુનરો ઉપયરોગ કરે છે અને ઓક્સજન વાયુ 
્ુ્ત કરે છે. 

} એવું અંદાજવા્ાં આવે છે કે, પ્રકાશસંશ્ેર્ણની પ્રદરિયાને 
કારણે પ્રદતવર્જા 2200 કરરોડ ટન જેટલરો CO2 વાતાવરણ્ાંથી 
દૂર થાય છે અને 1600 કરરોડ ટન ઓક્સજન ઉ્ેરાય છે.  

} વાહનરોની બરાબર કાળજી લેવી જોઈએ. 
} તે્ની દનયદ્ત ્રા્ત કરાવી તેનાં એકનજન સારી 

કસથદત્ાં રહે તેવરો આગ્હ રાખવરો જોઈએ.
} કલરોરરોફલરોરરોકાબજાન રદહત સાધનરો કે ઉપકરણરોનરો ઉપયરોગ 

કરવરો જોઈએ.
} પુનઃપ્રાપય ઊર્જાસ્રોતરોનરો વધારે્ાં વધારે ઉપયરોગ કરવરો 

જોઈએ.
}  કરોલસા અને ખદનજતેલ પર સંપૂણજા આધાર રાખવાનું ઓછું 

કરવું જોઈએ.
} વાતાવરણ્ાં નાઈટ્સ ઓ્સાઈડનું પ્ર્ાણ દનયંત્ણ્ાં રહે 

તે ્ાટે રાસાયદણક ખાતરરોનરો ઉપયરોગ બંધ કરી અથવા 
ઘટાડી સજીવ ખેતી તર્ફ વળવું જોઈએ.
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ક્રોભ આવરણ

સ્તાપ આવરણ

્ધયાવરણ

ઉષ્ાવરણ

વાતાવરણ

ક્રોભ આવરણ (Troposphere)

} પૃથવીસપાટીને વીૂંટળાઈને આવેલા વાતાવરણના પ્રથ્ 
આવરણને ‘ક્રોભ આવરણ’ કહે છે. 

} ક્રોભ આવરણ શીતકરટબંધીય પ્રદેશ પર 8 રક્ી, 
સ્શીતરોષણ કરટબંધીય પ્રદેશ પર 12 રક્ી અને ઉષણ 
કરટબંધીય પ્રદેશ પર  16 રક્ી સુધી દવસતરેલ છે. 

} પૃથવી પરના હવા્ાન અને આબરોહવાના દન્ાજાણ્ાં ક્રોભ 
આવરણનરો ્ફાળરો ્રોટરો છે. 

} પૃથવીસપાટીથી જે્ જે્ ઊંચે જઈએ તે્ તે્ તાપ્ાન ઘટે 
છે. એટલે કે એક રક્ીની ઊંચાઈએ જતાં 6.5૦ સે તાપ્ાન 
ઘટે છે.

} ક્રોભ આવરણની ઉપરની સપાટી કે જયાં તાપ્ાન ઘટતું 
અટકી ર્ય છે, તે સી્ાને ‘ક્રોભ સી્ા’ કહે છે.

}  આ દવસતાર દવ્ાનરોના ઉડ્ડયન ્ાટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે.

સમતાપ આવરણ (Stratosphere) 

} ક્રોભ આવરણની ઉપર 16 થી 50 રક.્ી. સુધી સ્તાપ 
આવરણ આવેલું છે.

} આ આવરણ્ાં તાપ્ાન લગભગ કસથર રહે છે. 
} તેથી તેને ‘સ્તાપ આવરણ’ કહે છે.
} સ્તાપ આવરણ્ાં ઋતુઓ અનુભવાતી નથી. 
} વાદળ, વરસાદ, વંટરોળ, દહ્, વગેરે અનુભવાતાં નથી. 
} અહીૂં હવા અતયંત સવચછ અને પાતળી છે, તેથી જેટ દવ્ાનરો 

ઓછા અવરરોધ સાથે ઝડપથી ઊડી શકે છે.
} આ આવરણ્ાં શરૂઆત્ાં પૃથવીસપાટીથી 20 રક્ીની 

ઊંચાઈ સુધી હવાનું તાપ્ાન લગભગ કસથર રહે છે. 
} તયારપછી ઊંચાઈની સાથ ેતાપ્ાન ધી્ે ધી્ે વધવા લાગે છે અને 

આશરે 50 રક્ીની ઊંચાઈએ તાપ્ાન વધતું અટકી ર્ય છે.

} જે ઊંચાઈએ તાપ્ાન વધતું અટકી ર્ય છે તે સી્ાને 
સ્તાપ સી્ા કહે છે.

} આ આવરણ્ાં આશરે 32 રક્ીથી 48 રક્ી વચ્ચેની 
ઊંચાઈ્ાં ઓઝરોન વાયુ આવેલરો છે. 

} તેથી સ્તાપ આવરણના આ ભાગને ઓઝરોન આવરણ 
તરીકે પણ ઓળખવા્ાં આવે છે. 

} સૂયજાનાં અલટ્ાવાયરોલેટ રકરણરો આ ભાગ્ાં શરોર્ાય છે તે્જ 
આ આવરણ્ાંથી પસાર થતી ઉલકાઓ સળગી ઊઠે છે અને 
નાશ પા્ે છે. 

} ઓઝરોન વાયુ જંતુનાશક છે, હવાને શુદ્ધ કરે છે, ્ નુષય ્ ાટે 
તે આરરોગયપ્રદ છે.

મધ્યાવરણ (Mesosphere) 

} સ્તાપ આવરણની ઉપર વાતાવરણના આશરે 50 થી 80 
રક્ીની ઊંચાઈ સુધીના ભાગને ્ધયાવરણ કહે છે. 

} આ આવરણ્ાં ઊંચે જતાં તાપ્ાન ઘટતું ર્ય છે. 
} લગભગ 80 રક્ીની ઊંચાઈએ તાપ્ાન ઘટતું અટકી ર્ય 

છે. આ ઊંચાઈને ્ધયાવરણ સી્ા કહે છે. 
} આ દવસતાર્ાં હવાનું તાપ્ાન -90૦ થી  -100૦ સે હરોય છે.

ઉષમાવરણ (Thermosphere) 

} ્ધયાવરણની ઉપર 80 રક્ીથી લઈને જયાં સુધી વાતાવરણ 
છે તયાં સુધીના આવરણને ઉષ્ાવરણ કહે છે. 

} અહીૂં હવા અદતશય ગર્ અને એકદ્ પાતળી હરોય છે. 
} આ આવરણ્ાં 350 રક્ીની ઊંચાઈએ આશરે 900૦ સે 

જેટલું તાપ્ાન હરોય છે. 
} સૂયજાનાં અલટ્ાવાયરોલેટ રકરણરોના સતત પ્રહારને 

કારણે ઉષ્ાવરણની હવાનું આયનીકરણ થાય છે. 
તેથી વાતાવરણના આ આવરણને ‘આયનાવરણ’  
(Ionosphere) પણ કહે છે.

} રેરડયરોના તરૂંગરો આ આવરણની વીજભારયુકત હવા સાથે 
અથડાઈ પરાવતજાન થઈ પાછા પૃથવી પર આવે છે. 

} તેથી પૃથવી પરનાં રેરડયરો પ્રસારણ ્ાટે આ આવરણ ખૂબ 
જ ઉપયરોગી છે. 

} આ આવરણ્ાં થતી આયનીકરણની પ્રદરિયાને કારણે 
કેટલીક વાર ધ્ુવ પ્રદેશ્ાં ઊંચે આકાશ્ાં ‘્ેરુ  જયરોત’ 
(aurora) જોવા ્ળે છે. 

} તે કરોઈક વાર તેજના દલસરોટારૂપે, તરો કરોઈક વાર ્ંડપની 
ઝાલર જેવાં આકારે પણ દેખાય છે. 
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14 કમ્પ્યૂટર
કમ્પયયૂટરિો ઇનતહાસ

}  કમ્પ્યૂટર લેટટન ભાષાનો શબ્દ છે. 
}   લેટટન ભાષાનો શબ્દ : Computerae પરથી To Compute 

(ગણતરી કરવી) અને તેના પરથી Computer (ગણતરી 
કરનાર ્ંત્ર) શબ્દ આવેલ છે. 

}  કમ્પ્યૂટરને ગુજરાતીમાં "સંગણક' કહે છે. 
}  કમ્પ્યૂટરની શોધનો મયૂળ હેતુ : ઝડપી ગણતરી 

અબાકસ
}  અબાકસની શોધ ચીનમાં થઇ હતી. 
}  તેને સા્દી ગણતરી માટેનું  પ્રથમ સાધન કહેવા્ છે.   

નેપિઅસ્સ બોન્ઝ
}   જૉન નેપપઅર નામના સકકૉટટશ ગપણતશાસત્રીએ ગુણાકાર 

કરવા માટે સાધન શોધ્ું. તે "નેપપઅસ્સ બોનઝ' તરીકે 
જાણીતું બન્ું. 

સ્ાઇડ રૂ્
}   પવપલ્મ ઓટ્ીડ નામના અંગ્ેજ ગપણતશાસત્રીએ સલાઇડ 

રૂલની શોધ કરી હતી. 
િાસ્ક્ાઇન

}   સરવાળા તથા બા્દબાકી કરવા માટે ફ્રેંચ વૈજ્ાપનક બલેઇઝ 
પાસકલે એક ્ંત્ર શોધ્ું, તેને પાસકલાઇન કહે છે. 

જકેાડ્સ  ્ૂમ
}  શોધક : જોસેફ મેરી જેકાડ્ડ (ફ્ાનસ) 

ડડફરનસ એન્જન
}   સકકૉટટશ ગપણતશાસત્રી ચારસ્સ બેબેજે ટડફરનસ એનનજન 

નામના મોડેલની ટડઝાઇન બનાવી હતી.  
એનાલ્ટિક એન્જન

}   ચારસ્સ બેબેજ નામના સકકૉટટશ ગપણતશાસત્રીએ એનાપલટટક 
એનનજન નામના ્ંત્રની રચના કરી હતી.  

કમ્પ્ૂિર પ્ોગ્ામ
}   સૌપ્રથમ કમ્પ્યૂટર પ્રોગ્ામ બનાવનાર લેડી એડી ઓગસટા 

હતા.  
}  એનાપલટટક એનનજનમાં પ્રથમ પ્રોગ્ામ બનાવ્ો હતો. 

િેબ્યુ્ેિીંગ મશીન
}   હમા્સન હોલેટરથ નામના અમેટરકન આંકડાશાસત્રીએ 

વીજળીથી ચાલતા એક ્ ંત્રની રચના કરી. તેને ટેબ્ુલેટીંગ 
મશીન કહે છે. 

}   ્ ંત્રમાં ડેટા તથા અંકો ્દાખલ કરવા માટે પંચકાડ્ડનો 
ઉપ્ોગ થતો હતો.

}  પંચકાડ્ડની શોધનો શ્ે્ પણ હમા્સન હોલેટરથને મળે છે.

કમ્પયયૂટરિી પેઢીઓ

 Ô પ્થમ િેઢી (1945-55)

}  પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરની શરૂઆત ENIAC થી થઈ. 
}     ENIAC ની રચના ઈ.સ. 1946માં ્ુપનવપસ્સટી ઓફ 

પેપનપસરવાપન્ા ખાતે થઇ હતી. 
}  સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્ોપનક ગણતરી ્ંત્ર ENIAC હતું.
}  ENIACમાં વેક્્ુમ ટ્ુબનો ઉપ્ોગ થ્ો હતો.  
}  વેક્્ુમ ટ્ુબને ગુજરાતીમાં  પનવા્સત નપલકા કહે છે. 
}  ENIAC :  Electronic Numerical Integrator And Computer

 }  ENIAC :  Electrical Numerical Integrator And Calculator

}  સૌપ્રથમ પબઝનેસ પપ્સઝ કમ્પ્યૂટર UNIVAC – 1 હતું. 
}  UNIVAC : Universal Automatic Computer

}   ENIAC અને UNIVAC ના શોધક જહોન ડબર્ુ. મૌચલી 
અને જે. પ્રેસપર એકટ્ડ હતા.  

}  ભાષા : મશીન લેંગવેજ (Binary Language) 

 Ô બીજી િેઢી ( 1955-65 )

}   વેક્્ુમ ટ્ુબને કારણે થતી સમસ્ાઓ પનવારવા માટે 
બીજી પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં ટ્ાનનઝસટરનો ઉપ્ોગ કરવામાં 
આવ્ો.

}  ટ્ાનનઝસટરના શોધક પવપલ્મ શકૉકલી હતા.  
}  ભાષા : એસેમબલી લેંગવેજ 

 Ô ત્ીજી િેઢી ( 1965-80 )

}   ત્રીજી પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં ટ્ાનનઝસટરના બ્દલે IC 

(Integrated  Circuit)નો ઉપ્ોગ કરવામાં આવ્ો. 
}  IC ના શોધક : જેક ટકરબી અને રોબટ્ડ નોઇસ 
}  ભાષા : હાઈ લેવલ લેંગવેજ  
}  પ્રથમ હાઈ લેવલ  લેંગવેજ :  FORTRAN 

}  FORTRAN : Formula Translation

}  વ્વસા્માં વપરા્ેલી પ્રથમ હાઈ લેવલ લેંગવેજ : COBOL
}  COBOL : Common Business Oriented Language

}   હાઈ લેવલ લેંગવેજને મશીન લેંગવેજમાં રૂપાંતર કરવા માટે   
ટ્ાનસલેટરનો ઉપ્ોગ કરવામાં આવ્ો.

}    Compiler : હાઈ લેવલ લેંગવેજને મશીન લેંગવેજમાં રૂપાંતર 
કરે છે. 

}   Interpreter : હાઈ લેવલ લેંગવેજને લાઈન - બા્ - લાઈન 
મશીન લેંગવેજમાં રૂપાંતર કરે છે.
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ROM  : Read Only Memory

}   ROM એટલે ફક્ત વાંચી શકા્ તેવી મેમરી 
}  ROM સથા્ી મેમરી છે.
}   કમ્પ્યૂટર બંધ ક્ા્સ બા્દ પણ ડેટા ROM માં સચવાઈ રહે 

છે. તેથી ROM ને નોન વોલેટાઈલ મેમરી પણ કહે છે.  

Cache Memory

}    CPU ચાલુ થા્ ત્ારે CPU તથા RAM વચ્ે ડેટાની આપ-
લે થા્ છે, ત્ારે જે મેમરીનો ઉપ્ોગ થા્ છે તેને "કેશ 
મેમરી' કહેવા્ છે. 

}  Cache ના ઉપ્ોગથી કમ્પ્યૂટર ઝડપી બને છે.  

 Ô સેક્ડરી મેમરી

}  સેકનડરી મેમરીને "ગૌણ મેમરી' કહેવા્ છે. 
}  સેકનડરી મેમરીને Auxiliary Memory પણ કહેવા્ છે. 
}   સેકનડરી મેમરીમાં મેગનેટટક ટડસક, ઓન્પટકલ ટડસક તથા 

સોપલડ સટેટ ટડસકનો સમાવેશ થા્ છે. 

મેમરીિા એકમ અિે િંબર નસસટમ 

}  માપહતીનો સૌથી નાનો એકમ બીટ (bit) છે.
}  bit : binary digit

}  બાઈનરી ટડપજટ એટલે 0 અને 1.

}  1 bit = 0 ........ 1 

}  4 bits = 1 Nibble

}  8 bits = 1 Byte 

}  8 bits = 2 Nibbles 

}  1024 bits = 128  Bytes

}  1024 Bytes = 1 KB ( Kilo Byte )

}  1024 KB = 1 MB ( Mega Byte )

}  1024 MB = 1 GB ( Giga Byte )

}  1024 GB = 1 TB ( Tera Byte )

}  1024 TB = 1 PB ( Peta Byte )

 } KB < MB < GB < TB < PBિેટિક્ક 

}   બે કે તેથી વધુ કમ્પ્યૂટરોનું જોડણ એવી રીતે કરવામાં આવે 
છે કે જેથી તેમની વચ્ે માપહતીની આપ-લે થઈ શકે તેને 
"નેટવક્ક' કહેવા્ છે.

}  ્દુપન્ાનું સૌ પ્રથમ નેટવક્ક : ARPANet (અમેરીકા દ્ારા) 

}   ARPANet :  Advanced Research Projects Agency 

Network 

}  ભારતમાં નેટવક્કની શરૂઆત ઈ.સ.1986 માં થઈ હતી.

}  ભારતનું સૌપ્રથમ નેટવક્ક : ERNet 

}  ERNet : Education and Research Network  

 Ô નેિવક્સ ના પ્કારો 

PAN : Personal Area Network

}  Area : વ્નક્તગત ઉપ્ોગ માટે

}  Range : 10 m  

LAN : Local Area Network

}  Area :  સકકૂલ, ઓટફસ, પબરડીંગ 
}  Range : 100 m

}  Maximum Range : 1 Km

}  ઉ્દાહરણ : 
ˋ   Wi-Fi :  Wireless fidelity

ˋ   Wi-Fi ની રેનજ 250 m છે. 

CAN :  Campus / Cluster / Controller Area Network

}   એક જ કેમપસમાં એક થી વધારે LAN ને ભેગા કરીને જે 
નેટવક્ક બને તેને CAN કહેવા્.

}  Range : 1 Km  

MAN : Metropolitan Area Network

}  Area : શહેર 
}  Range :  50 Km 

WAN : Wide Area Network

}  Area : સમગ્ પવશ્વ 
}  ઉ્દાહરણ : Internet, GSWAN

ˋ  Internet :  Interconnected Network

 ˋ   GSWAN :  Gujarat State Wide Area Network 

 } < GB < TB < PBિેટિક્ક સાધિો

Repeater

}  નબળા ડેટા પસગનલને શનક્તશાળી બનાવે છે.
}  એમ્પલીફા્રનું કા્્સ પણ રીપીટર જેવું જ છે. 

Hub

}  હબનું કા્્સ પણ રીપીટર જેવું જ છે.
}   એક કમ્પ્યૂટરે મોકલેલા પસગનલ હબને મળે છે. હબ તેને 

પાવરફુલ પસગનલ બનાવીને બીજા કમ્પ્યૂટર સુધી મોકલી 
આપે છે. 

MODEM : Modulator Demodulator

} ટેપલફોનના માધ્મથી કમ્પ્ુટરને નેટવક્ક સાથે જોડે છે.
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15 રમત-ગમત
નરિકેટ 

 Ô ખેલાડીઓ

} પ્રત્યેક ટુકડીમાં 11 ખયેલાડી તથા 1 અવયેજી ખયેલાડી એમ કુલ 
12 ખયેલાડીઓ હો્ છે.

 Ô પારિભાષિક શબ્દો
} ક્ીઝ, એલ.બી.ડબલ્યુ, હહટ હવકેટ, મયેડન, ડક, હેટ્ીક, 

ગયુગલી, બા્ રન, ફોલો-ઓન, બોલડ, નો-બોલ,

 Ô ક્રિકેટનદો ઇષિહાસ 
} હક્કેટનયું જનમ સથળ ઈંગલેંનડ છે.
} હક્કેટ માટેની હવશ્વની પ્રથમ હક્કેટ કલબ હેંમબલડનમાં 

સથાપવામાં આવી હતી.
} હક્કેટના હપતા હવલી્મ હગલબટ્ટ ગ્યેસનયે માનવામાં આવયે છે.
} પદ્ધહતસર હક્કેટ રમવાની શરૂઆત ઇ.સ.1700ની આસપાસ 

થઈ અનયે ત્ારબાદ ઇ.સ.1774માં હક્કેટની રમતના હન્મો 
તૈ્ાર કરવામાં આવ્ાં.

} ઇ.સ.1787 થી આ રમતની લોકહપ્ર્તા ખૂબ જ વધતાં 
ઈંગલેંનડના મયેરરલબોન હક્કેટ કલબ (M.C.C) દ્ારા લોરઝ્ઝ 
ગ્ાઉનડની સથાપના કરવામાં આવી.

} હક્કેટની લોકહપ્ર્તાનયે ધ્ાનમાં રાખી ઇ.સ. 1909માં 
ઇમમપરર્લ હક્કેટ કાઉમનસલ સથાપના થઈ, જયે હાલ 
ઇનટરનયેશનલ હક્કેટ કાઉમનસલ (ICC) તરીકે ઓળખા્ 
છે. ઇનટરનયેશનલ હક્કેટ કાઉમનસલનયું મયુખ્ાલ્ દયુબઈમાં 
આવયેલ છે. 

 Ô ભાિિમાં ક્રિકેટનદો ઇષિહાસ 
} ભારતમાં સત્ાવાર હક્કેટ મયેચ ઇ.સ. 1884માં બોમબયે 

જીમખાના અનયે પૂણયે જીમખાના વચ્યે રમા્યેલી.
} ઇ.સ.1886માં પારસી ટીમયે ઈંગલેંનડની મયુલાકાત લીધી 

ત્ારબાદ ઇ.સ.1889-90માં ઈંગલેંનડની ટીમયે ભારતની 
મયુલાકાત લીધી. 

} જામનગરના મહારાજા રણજીતહસંહજી તયેમજ દયુલીપહસંહજી 
એ આ રમતમાં હવશ્વભરમાં ખ્ાતી મયેળવી હતી.

} બોડ્ટ ઓફ કનટ્ોલ ફોર હક્કેટ ઇન ઇમનડ્ા (BCCI)ની 
સથાપના ઇ.સ. 1928માં કરવામાં આવી અનયે તયેનયું મયુખ્ાલ્ 
મયુંબઈમાં આવયેલ છે.

} ભારતયે સૌપ્રથમ ટેસટમયેચ ઇંગલયેનડ સામયે લોરઝ્ઝ ખાતયે ઇ.સ. 
1932માં રમી હતી, જયેમાં ઇંગલયેનડ હવજયેતા બન્યું હતયું. તયેમાં  
ભારતી્ કેપટન કોટારી કનકૈ્ા ના્ડુ હતા.

} ભારતયે સૌપ્રથમ વન ડે મયેચ ઇંગલયેનડ સામયે લોરઝ્ઝ ખાતયે ઇ.સ. 
1974માં રમી હતી, જયેમાં ઇંગલયેનડ હવજયેતા બન્યું હતયું. તયેમાં  

ભારતી્ કેપટન અજીત લક્ષમણ વાડેકર હતા.
} ભારતયે સૌપ્રથમ મયેચ T-20 મયેચ દહક્ષણ આહરિકા સામયે 

જહોહનસબગ્ઝ ખાતયે ઇ.સ. 2006માં રમી હતી જયેમાં હવજયેતા 
ભારત બન્યું હતયું. તયેમાં ભારતી્ ટીમના કેપટન હવરયેનદ્ર 
સયેહવાગ હતાં.

} ભારતયે સૌપ્રથમ હક્કેટ હવશ્વકપ ઇ.સ. 1983માં જીત્ો હતો 
ત્ારયે રનરઅપ ટીમ વયેસટ ઇમનડઝ હતી અનયે  ભારતી્ 
કેપટન કહપલ દયેવ હતા. તયેમજ મયેન ઓફ ધી મયેચ મોહહનદર 
અમરનાથ બન્ા હતાં.

} ભારતયે બીજો હક્કેટ હવશ્વકપ ઇ.સ. 2011માં જીત્ો હતો, 
ત્ારયે રનરઅપ ટીમ શ્ીલંકા હતી અનયે ભારતી્ કેપટન 
મહેનદ્રહસંહ ધોની હતા, તયેમજ મયેન ઓફ ધી મયેચ મહેનદ્રહસંહ 
ધોની બન્ા હતાં.

 Ô ક્રિકેટ સટેરડયમ 

સટટેડિયમિું િામ  સ્થળ

ઇડન ગાડ્ટન સટેરડ્મ કોલકાતા

વાનખયેડે સટેરડ્મ મયુંબઈ

ગ્ીન પાક્ક સટેરડ્મ કાનપયુર

સવાઇ માનહસંહ સટેરડ્મ જ્પયુર

હચનનાસવામી સટેરડ્મ બેંગલોર

એમ.એ.હચદમબરમ સટેરડ્મ ચયેનનઇ

ચયેપોક સટેરડ્મ ચયેનનઈ

રાજીવ ગાંધી સટેરડ્મ હૈદરાબાદ

અરયુણ જયેટલી સટેરડ્મ હદલહી

ખંડેરી સટેરડ્મ રાજકોટ

નરયેનદ્ર દામોદરદાસ મોદી સટેરડ્મ (મોટેરા) અમદાવાદ

શહીદ વીર નારા્ણ સટેરડ્મ નવા રા્પયુર

ગ્ીનફીલડ સટેરડ્મ હતરૂવનંતપયુરમ

બારાબાતી સટેરડ્મ કટક

ગદ્ાફી સટેરડ્મ લાહોર

શયેર-એ-બાંગલા હક્કેટ સટેરડ્મ ઢાકા

બંગબંધયુ સટેરડ્મ ઢાકા

આર.પ્રયેમદાસા સટેરડ્મ કોલંબો
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બેિનમનટિ  

 Ô ખેલાડીઓ

} હસંગલની મયેચમાં 1 અનયે ડબલસની મયેચમાં 2 ખયેલાડીઓ હો્ 
છે.

 Ô પારિભાષિક શબ્દો 

} ડ્યુસ, ડ્ોપ, સમયેસ, ડબલ ફોલટ, લયેટ

 Ô આંિિિાષટ્ીય કપ અને ટ્દોફી

} ઉબયેર કપ મહહલા, થોમસ કપ, BW હવશ્વ ચૅમમપ્નહશપ, 
સયુદીરમણ કપ, BWF સયુપર સીરરઝ, એહશ્ા ચયેમસપ્નશીપ, 
ઓસટ્ી્ન બયેડહમનટન ઓપન ચૅમમપ્નહશપ, હવશ્વ જયુહન્ર 
ચૅમમપ્નહશપ

 Ô િાષટ્ીય કપ અને ટ્રૉફી

} અહખલ ભારતી્ બયેડહમનટન ચૅમમપ્નહશપ, અગ્વાલ કપ, 
રહીતયુલલા કપ

હૉકી  

 Ô ખેલાડીઓ

} પ્રત્યેક ટુકડીમાં 11 ખયેલાડી + 5 અવયેજી ખયેલાડી, એમ કુલ 16 
ખયેલાડીઓ હો્ છે.

 Ô પારિભાષિક શબ્દો

} હડ્બલ, પયેનલટી, રોલ-ઈન, શોટ્ટકોન્ઝર, સટેકસ, સટ્ાઈરકંગ 
સકલ, અંડર કરટંગ સકકૂપ, સાઈડ લાઈન કેરી

 Ô આંિિિાષટ્ીય કપ અને ટ્રૉંફી

} હવશ્વ કપ, ચયેમમપ્નસ ટ્રૉફી, ઇમનદરા ગાંધી સવણ્ઝ કપ, 
્યુરોહપ્ન મહહલા હોકી કપ, અજલાન શાહ ટ્ોફી, એહશ્ા 
કપ, ખાન અબદયુલ ગફારખાન કપ

 Ô િાષટ્ીય કપ અને ટ્રૉફી

} આગાખાન કપ, ધ્ાનચંદ ટ્ોફી, નયેહરયુ ટ્ોફી, લાલબહાદયુર 
શાસરિી મહહલા કપ, ફેડરયેશન કપ

 Ô ભાિિમાં હદોકીનદો ઇષિહાસ 

} ભારતમાં આધયુહનક હોકીની શરૂઆત અંગ્યેજ લશકરી 
અહધકારીઓએ ઇ.સ.1885માં કરી હતી.

} ઇ.સ. 1908માં આ રમત પ્રથમ વખત ઓહલમમપક 
રમતોતસવમાં દાખલ કરવામાં આવી.

} ઇ.સ. 1925-26માં અહખલ ભારતી્ હોકી એસોહસએશન 
અમસતતવમાં આવ્યું.

} ઈ.સ.1971ના વષ્ઝથી દર બયે વષયે હવશ્વકપ ્ોજાતો. ત્ારબાદ 
ઈ.સ. 1975 થી હવશ્વકપ દર ચાર વષમે ્ોજા્ છે.

} ભારતયે ઓહલમમપક રમતોતસવમાં ઇ.સ. 1928 આમ્ઝસટડૅમ 
મયુકામયે આ રમતમાં ભાગ લઈ સયુવણ્ઝચંદ્રક મયેળવ્ો ત્ારથી 
ઇ.સ. 1956 સયુધીની દરયેક ઓહલમમપક રમતોમાં ભારતયે આ 
રમતમાં સયુવણ્ઝચંદ્રક મયેળવીનયે એક હવશયેષ હસહદ્ધ હાંસલ કરી.

} આ સમ્ દરહમ્ાન ભારતના શ્ી મયેજર ધ્ાનચંદ ‘હોકીના 
જાદયુગર’ તરીકે પ્રખ્ાત થ્ા હતો.

} ટોક્ો ઓહલમમપક 2020 હોકી રમતમાં જમ્ઝનીનયે હરાવીનયે 
ભારતયે બ્ોનઝ મયેડલ જીત્ો.  

} ઈ.સ. 1975માં કુઆલાલમપયુર-મલયેહશ્ા મયુકામયે ભારતયે 
પ્રથમવાર વલડ્ટ કપમાં સયુવણ્ઝચંદ્રક મયેળવ્ો હતો.

} મયેજર ધ્ાનચંદના જનમહદવસ 29 ઓગસટ 1905 નયે નયેશનલ 
કે સપોરસ્ઝ હદવસ તરીકે ઉજવવામાં આવયે છે.

વોલીબોલ   

 Ô ખેલાડીઓ

} પ્રત્યેક ટુકડીમાં 6 ખયેલાડી + 6 અવયેજી ખયેલાડી એમ કુલ 12 
ખયેલાડીઓ હો્ છે.

 Ô પારિભાષિક શબ્દો

} બયુસટર, સહવ્ઝસ, વરૉલી, લોબ, બલોરકંગ

 Ô આંિિિાષટ્ીય કપ અને ટ્રૉફી

} મહહલા હવશ્વ કપ, હવશ્વ કપ, જયુહન્ર હવશ્વ કપ, એહશ્ા 
કપ, અમયેરરકા કપ

 Ô િાષટ્ીય કપ અને ટ્રૉફી

} ફેડરયેશન કપ, એમ.એમ. જોસયેફ મયેમોરીઅલ ટ્ોફી

એ્થલેડટકસ   

 Ô પારિભાષિક શબ્દો
} વ્ાસ, હરિજ્ા, કલયેહપંગ, અટકણ પારટ્યું

 Ô આંિિિાષટ્ીય કપ અને ટ્રૉફી 
} એહશ્ાઈ ચૅમમપ્નહશપ, હવશ્વ ચૅમમપ્નહશપ, હવશ્વ ટ્ેક 

એનડ ફીલડ, આઈફા હવશ્વ ચૅમમપ્નહશપ 

 Ô િાષટ્ીય કપ અને ટ્દોફી  

} રાષ્ટ્ી્ એથલયેરટકસ ચૅમમપ્નહશપ, રાષ્ટ્ી્ જયુહન્ર 
એથલયેરટકસચૅમમપ્નહશપ

નજમિેસસટક   

 Ô પારિભાષિક શબ્દો 

} બૅલયેનસ, ચપળતા, વી સીટ, હેનડ સટેનડ, સટેનડલ, કાટ્ટ 
વહીલ, હસંગલ બાર, ડબલ બાર, રોમન રરંગ, વોમલટંગ 
બોકસ
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પંચવરીષીય યોજિા

 Ô પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1951 થી 1956

} આ યોજના હેરોડ ડોમર મોડેલ આધારરત હતી.
} સામુદાયયક યિકાસ કાય્યક્રમની શરૂઆત
} મુખય બાબત : કૃયિને પ્ાથયમકતા
} યનષકિ્ય : સફળ

 Ô દ્વિતીય પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1956 થી 1961

} આ યોજના પી. સી. મહાલનોબીસ મોડેલ આધારરત હતી.
} ઉદ્ેશય : સમાજિાદી ઢબની સમાજરચનાની સથાપના
} મુખય બાબત : દેશના ઔદ્ોયગક યિકાસને પ્ાથયમકતા
} યનષકિ્ય : સફળ

 Ô ત્ીજી પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1961 થી 1966

} આ યોજનાને ‘ગાડગીલ યોજના’ પણ કહે છે.
} મુખય બાબત : કૃયિ અને ઉદ્ોગ બંનેને પ્ાથયમકતા
} ભારત – ચીન યુદ્ધ (1962), ભારત – પાક યુદ્ધ (1965) ના 

કારણે અસફળ

 Ô યોજના અવકાશ

} સમયગાળો : 1966 થી 1969
} આ ત્રણ િિ્યમાં કોઈ પંચિિીષીય યોજના તૈયાર કરિામાં 

આિી ન હતી, પરંતુ દર િિષે એક િિ્યની યોજના તૈયાર 
કરિામાં આિી હતી.

} આ યોજનાને લાગુ કરિાનું સૂચન ડી. આર. ગાડયગલે 
આપયું હતું.

} 1966-67 માં હરરતક્રાંયતની શરૂઆત

 Ô ચોથી પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1969 થી 1974 

} 14 બેંકોનું રાષટ્ીયકરણ (1969)

} મુખય બાબત : સસથરતા સાથે આયથ્યક યિકાસ અને 
આતમયનભ્યરતા તેમજ સમાજિાદી સમાજની સથાપના 

} ઈસ્દરા ગાંધી દ્ારા ‘ગરીબી હટાઓ’ સૂત્ર આપિામાં આવયું 
હતું.

} ભારત – પાક યુદ્ધ (1971) અને બાંગલાદેશી શરણાથીષીઓના 
ભારતમાં આગમનના કારણે અસફળ 

 Ô પાંચમી પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1974 થી 1978

} 20 સૂત્રી કાય્યક્રમની શરૂઆત (1975)
} મુખય બાબત : કૃયિને સૌથી િધુ પ્ાથયમકતા
} આ યોજનાનું મોડલ ડી.પી. ધરે તૈયાર કયુું હતું.
} એકમાત્ર એિી પંચિિીષીય યોજના કે જેનો સમયગાળો  4 

િિ્યનો હતો.
} જનતા પાટીષીની સરકારની રચના સાથે િિ્ય 1978 માં આ 

યોજના બંધ કરી. તેની જગયાએ ‘િાયિ્યક યોજના’ બનાિી 
જેને ‘રોયલંગ પલાન’ કહેિામાં આિે છે.

 Ô છઠ્ઠી પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1980 થી 1985
} એક માત્ર એિી પંચિિીષીય યોજના કે જે બે િાર તૈયાર 

કરિામાં આિી હતી.
} મુખય બાબત : ગરીબી યનિેધ
} આ યોજના ‘ગુ્નાર યમડ્ડલ’ ના મોડલ આધારરત હતી.
} ભારતમાં આયથ્યક ઉદારીકરણની શરૂઆત (નેહરુના 

સમાજિાદનો અંત)
} ‘કુટુંબ આયોજન’ ની શરૂઆત
} ‘નાબાડ્ડ બેંક’ ની સથાપના (1982)
} યનષકિ્ય : સફળ

 Ô સાતમી પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1985 થી 1990

} મુખય બાબત : આતમયનભ્યર અથ્યતંત્રની સથાપના અને 
રોજગારીની પૂરતી તકો

} પ્થમ િખત જાહેર ક્ેત્ર કરતાં ખાનગી ક્ેત્રને િધુ મહત્િ
} યનષકિ્ય : સફળ

 Ô વારર્ષિક યોજના

} કે્દ્રમાં અસસથર રાજકીય પરરસસથયત અને મુદ્રાકોિના 
સંકટના કારણે આઠમી પંચિિીષીય યોજના સમયસર શરૂ 
ન થઈ શકી.

} જેના કારણે 1990-91 અને 1991-92 માં બે િાયિ્યક 
યોજનાઓ તૈયાર કરિામાં આિી હતી.

 Ô આઠમી પંચવર્ષીય યોજના

} સમયગાળો : 1992-1997
} આ યોજના જહોન. ડબલયુ. મૂલરના મોડેલ આધારરત હતી.
} મુખય બાબત : માનિ યિકાસ સંસાધનને પ્ાથયમકતા
} પ્ધાનમંત્રી રોજગાર યોજનાની શરૂઆત (1993)

16 ભારતીય અર્થતંત્ર
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} કંઝયુમસ્ય ઈ્ટરનેશનલ’ આંતરરાષટ્ીય સંગઠને તા. 
15 માચ્ય 1983ના રોજ ગ્રાહકોના ચાર અયધકારો દશા્યિતુ 
જાહેરનામું બહાર પાડું, તેથી યિવિમાં પ્તયેક િિ્યની 15મી 
માચ્યને ‘યિવિ ગ્રાહક અયધકાર યદન’ તરીકે ઉજિિામાં 
આિી રહ્ો છે. 

} સંયુ્ત રાષટ્સંઘે 16 એયપ્લ 1985ની સભામાં ‘યુનાઈટેડ 
નેશ્સ ગાઈડલાઇન ફોર કંઝયુમસ્ય પ્ોટેકશન’ના ખરડામાં 
ગ્રાહકોના મૂળભૂત આઠ અયધકારોને ઘોયિત કયા્ય. 

} તે મુજબ ભારતીય સંસદે ‘રાષટ્ીય ગ્રાહક સુરક્ા 
અયધયનયમ – 1986’ઘડી કાઢ્ો હતો. જેને રાષટ્પયતએ 
તા.24મી રડસેમબર 1986ના રોજ સહી કરીને મંજૂરી આપી 
હતી.

} ભારતમાં પ્તયેક િિ્ય 24 રડસેમબરને ‘રાષટ્ીય ગ્રાહક 
અયધકાર યદન’ તરીકે ઉજિિામાં આિે છે. 

} ગુજરાત સરકારે તા.18 February 1988ના રોજ ‘ગુજરાત 
ગ્રાહક સુરક્ા યનયમો – 1988’ અમલમાં મૂ્યા તે મુજબ 
ગ્રાહક સુરક્ાની કાયદેસરની કાય્યિાહી રાજયમાં હાથ 
ધરિામાં આિે છે.

 
આંતરરાષ્ટ્ીય કક્ાએ સંસ્ાઓ

 Ô ISO(International Organization for Standardization) 
} સથાપના : 1947
} િડુમથક : યજનીિા
} કાય્ય : આંતરરાષટ્ીય સમજૂતી ISO 9000 આંતરરાષટ્ીય 

ગુણિત્ાનું પ્માણપત્ર ઉતપાદન એકમોને તથા સંસથાઓને 
આપિામાં આિે છે.

 }  ISO – 14000 શ્રેણી પયા્યિરણ 
વયિસથાપન પદ્ધયત માટે 
ઇ્ટરનેશનલ ઓગષેનાઇઝેશન 
દ્ારા અપાય છે. જે ઉચ્ચ ગુણિત્ા 
ધરાિતી ઓરફસ કે સસંથા 
હોિાનું પ્માણપત્ર છે.

 Ô CAC (Codex Alimentarius Commission) 
} સથાપના : 1963
} સથાપક : ખાદ્ તથા ખેતી સંગઠન (FAO) + યિવિ આરોગય 

સંસથા (WHO) દ્ારા
} િડુંમથક : રોમ ( ઈટાલી )
} કાય્ય : ખોરાકને લગતું 

આંતરરાષટ્ીય કયમશન છે, તેમાં 
આંતરરાષટ્ીય ખાદ્પદાથવોને 
પ્માયણત કરિાનું કાય્ય કરે છે.

} ભારતમાં ISO સાથે સંપક્કની કામગીરી ભારતીય સંસથા BIS 
કરે છે જયારે CAC સાથે સંપક્કમાં રહીને કાય્ય ભારતની 
‘ડાયરે્ટર જનરલ ઓફ હેલથ સયિ્યસીસ’ કરે છે.

નવનવધ માક્ક

 Ô  ISI માક્ષ  (Indian Standard Institute)

} ભારત સરકારે ગુણિત્ાનું 
યનયમન કરિા માટે ઇ.સ. 1947માં 
ISI નામની સંસથાની સથાપના 
કરી હતી.

} જે પાછળથી ઇ.સ. 1986માં ‘બયૂરો 
ઓફ ઇસ્ડયન સટા્ડઝ્ય’ નામે ઓળખાય છે.

} યોગય ગુણિત્ા ધરાિતાં યિયિધ ઉતપાદકોને ‘ISI’ માકવો 
ઉતપાદકીય ઉપકરણો પર િાપરિાની છૂટ આપે છે.

 Ô એિમાક્ષ

} ખેતી પર આધારરત ચીજિસતુઓ, 
િનપેદાશો, બાગાયતી અને પશુ 
પેદાશોની ગુણિત્ાના માનક 
‘એગમાક્ક’ લગાડિાનો કાયદો 
ખેતીિાડી ઉતપ્ન બજાર – 1937 
હતો.

} ભારત સરકારના ‘રડપાટ્ડમે્ટ ઓફ માકકેટીંગ ઇ્ટેયલજ્સ 
સંસથા’(DMI) દ્ારા એગમાક્ક િાપરિાનો પરિાનો આપિામાં 
આિે છે.

 Ô હોલમાક્ષ
} સોનાના ઘરેણા પર લગાડિામાં આિે છે.

 Ô FPO (Food Product Order)

} જામ, ફરૂટ જયૂસ, કેન કે ટીનમાં પૅક કરેલા ફળો અને 
શાકભાજીના ઉતપાદક િસતુ પર લગાડિામાં આિે છે.

 Ô વુલમાક્ષ
} ઊનની બનાિટો અને પોશાક પર લગાડિામાં આિે છે. 

 Ô MPO (Meat Processing Optimizer)

} માંસ, મટનની પેદાશો અને તેમાંથી બનેલ બનાિટોને 
અપાય છે.

 Ô HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control 
Point)

} પ્યક્રયા દ્ારા તૈયાર કરેલાં ખોરાકના ઉતપાદન પર 
લગાડિામાં આિે છે.

 Ô ECO માક્ષ
} સાબુ , ડીટજ્ય્ટ, કાગળ, લુબ્ીકેટીંગ 

ઓઇલ પેકેયજંગ મટીરીયલ, રંગરસાયણો, 
પાિડર, કોટીંગ, બેટરી, સૌંદય્યપ્સાધનો, 
લાકડાના બદલે િપરાતી િસતુઓ, 
ચામડાની બનાિટો, પલાસસટકની 
બનાિટોને લગાડિામાં આિે છે
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17 ગુજરાતી વ્ાકરણ
•ભાષા, વાણી અિે બોલી

} ભાષા સંકેત કુદરતી નથી, ભાષા એ સામાજિક દેન છે.
} શ્રવણ, કથન, વાંચન, લેખન િેવાં અધ્ય્યનનાં મૂળભૂત 

કૌશલ્યયો માટે ભાષા અગત્યની છે. 

 Ô ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્ ભવ

ભાષાકુળ   

1) ભારતી્ય આ્ય્ય કુળ : 
} આ્ય્યભાષા
} વૈજદક ભાષા
} સંસકકૃત ભાષા
} પ્ાકકૃત ભાષા
} અપભ્ંશ ભાષા
} અપભ્ંશ ભાષામાંથી ગુિરાતી, જિનદી, જસંધી, મરાઠી, 

પંજાબી, ઉદૂ્ય વગેરે ભાષાઓ ઉદ્ ભવી. 

2) દ્રજવડ કુળ :
} કેરલ :   મલ્યાલમ
} કણા્યટક :   કનનડ
} તાજમલનાડુ :  તજમલ
} આંધ્ર પ્દેશ :  તેલુગુ
} દજષિણ ભારતના ચાર મયોટા રાજ્યયોની ભાષા દ્રજવડ કુળની 

છે. 
} ગુિરાતી ભાષા એ ભારતી્ય આ્ય્ય કુળની ભાષા પરથી 

ઊતરી આવેલ ભાષા છે. 
} ગુિરાતી અવા્યચીન ભૂજમકામાં પ્વેશી એ િ સમ્ય એના 

“ગુિરાતી” એવા નામકરણનયો છે. એ પૂવવે ભાલણે એને 
“અપભ્ંશ” અને પછી “ગુિ્યરભાષા” અને પદ્મનાભ અને 
અખાએ “પ્ાકકૃત” કિીને િ ઓળખાવી છે. સૌ પિેલાં 
પ્ેમાનંદ એને “ગુિરાતી” (દશમસકકંધ નામની કકૃજતમાં) 
તરીકે ઓળખાવી એવા ઉલલેખ મળ્યા છે. 

} એક િ કુળમાંથી ઊતરી આવેલી ભાષાઓને ‘ભજગની 
ભાષા’ કિેવા્ય છે. 

ગુજરાતી વણ્ણવયવસ્ા 

 Ô સવર 

} અ, આ ઇ , ઈ, ઉ, ઊ , ઋ, એ, ઐ, ઓ, ઔ

સજાતીય સવર 

} અ અને આ,  ઇ  અને  ઈ,   ઉ અને ઊ

વવજાતીય સવર 

} અ, આ ના જવજાતી્ય સવર ઇ , ઈ, ઉ, ઊ 
} ઇ, ઈ ના જવજાતી્ય સવર અ, આ, ઉ, ઊ 
} ઉ, ઊ ના જવજાતી્ય સવર અ, આ, ઇ, ઈ 

 Ô વયયંજન 

} િે અષિરના ઉચ્ારણમાં સવરની મેળવણી કરવી પડે, તેને 
વ્યંિન કિે છે.

} ક્, ખ્, ગ્, ઘ્, ઙ્, ચ્, છ્, જ્, ઝ્, ઞ્, ટ્, ઠ્, ડ્, ઢ્, ણ્, ત્, થ્, 
દ્. ધ્, ન્, પ્, ફ્, બ્, મ્, ય્, ર્, લ્, વ્, શ્, ષ્, સ્. હ્, ળ્, 

} ષિ્ અને જ્્ જોડાષિર છે. 

વયંજિો

વગીગીય વયંજિ અવગીગીય વયંજિ

} કુલ વગીગી્ય વ્યંિનયો : 25 
છ.ે 

} કુલ અવગીગી્ય વ્યંિનયો : 
09 છે 

} ‘ક’ થી ‘મ’ સુધીના વગીગી્ય 
વ્યંિનયો છે. 

} ‘્ય’ થી ‘ળ’ સુધીના 
અવગીગી્ય વ્યંિનયો છે. 

 } •િેને 5 વગગોમાં જવભાિન 
કરી શકા્ય છે. 
1. કકંઠ્ય (ક વગ્ય) 
2. તાલવ્ય (ચ વગ્ય) 
3. મૂધ્યન્ય (ટ વગ્ય) 
4. દંત્ય (ત વગ્ય) 
5. ઔષ્ઠ્ય (પ વગ્ય) 

 ------

અઘોષ ઘોષ

    અનુનાસિક

અલ્પ 
પ્ાણ

મહા 
પ્ાણ

અલ્પ 
પ્ાણ

મહા 
પ્ાણ

અલ્પ  
પ્ાણ

કકંઠ્ય
તાલવ્ય
મૂધ્યન્ય  
દંત્ય

ઓષ્ઠ્ ્ય

ક્,
ચ્
ટ્,
ત્,
પ્,

ખ્,
છ્
ઠ્,
થ્,
ફ્,

ગ્
જ્
ડ્,
દ્,
બ્,

ઘ્,
ઝ્
ઢ્,
ધ્,
ભ્,

ઙ્,
ઞ્ 
ણ્,
ન્,
મ્,
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અલંકાર  

 Ô અલયંકાર 

} અલંકાર : અલમ્ (પ્યા્યપત) + કાર (કરનાર)
} મૂળ સંસકકૃત શબદ : અલમ્ + કકૃ ઉપરથી અલંકાર શબદ 

બન્યયો છે. 
} અલંકારનયો સામાન્ય અથ્ય શણગાર/ આભૂષણ એવયો થા્ય 

છે. 
} અલંકાર વડે આપણી અસાધારણ લાગણીને ટૂંકાણમાં 

સચયોટ રીતે રિૂ કરી શકા્ય છે.  

 Ô  અલયંકારોનુયં વગગીકરણ

1. વણતાનુપ્રાસ/ વણ્ધસગાઈ/ ઝમક 

} એક િ વાક્યમાં એકનયો એક અષિર બે કે તેથી વધુ વખત 
આવે ત્યારે વણા્યનુપ્ાસ અલંકાર બને છે. 

} વણા્યનુપ્ાસથી કાવ્યમાં ધવજનમાધુ્ય્ય આવે છે. આ અલંકારને 
અંગ્રેજીમાં Alliteration કિે છે. 
1. કાળું એનું કામ, કાળાં કરમનયો કાળયો મયોિન
2.  ગયોતી, ભૂલી ભૂલી િું તને ભાળી િયો વાલમા, ગયોતીને થાઉં 

ગુમ. 
3. સુ્યયોગ અણમૂલ સુંદર સુિાગી માંગલ્યનયો

 2. િબ્ાનુપ્રાસ/ યમક/ ઝડ 

} જ્યારે એકનયો એક શબદ અથવા શબદખંડ વધુ વખત 
આવતયો િયો્ય અને બંને િગ્યાએ અથ્ય િુદયો થતયો િયો્ય, તયો 
ત્યારે ્યમક અલંકાર બન્યયો કિેવા્ય. 

} જ્યારે શબદ અથવા શબદખંડના ઉચ્ારના પ્ાસ મળે.
1. કયોડ ભરી અંગના તારા તે અંગ મિી રંગ શા અનંગના
2.  સુલતાનના મયોકલ્યા બે જમ્યાં ગુલતાનમાં મુલતાન િતા 

િતા. 
3.  સંસારની મા્યાની છા્યામાંથી કા્યાને મુકત કરવા 

ગયોજવંદરા્યાની મા્યા કરયો.
4. અખાડામાં િવાના મેં ઘણી વાર અખાડા ક્યા્ય છે.    

3. પ્રાસાનુપ્રાસ/ અયંતયાનુપ્રાસ 

} દરેક ચરણના અંતે સરખા ઉચ્ારવાળયો શબદ આવે ત્યારે 
તેને અંત્યાનુપ્ાસ અલંકાર કિેવા્ય. 
1. કાળી ધયોળી રાતી ગા્ય, પીએ પાણી ચરવા જા્ય. 
2.  સંતયો ! અમે રે વિેવારર્યા રામનામના, વેપારી આવે છે 

બધાં ગામગામના. 
3. િેવી િશયોદા માવલડી, ચરાવે ગયોકુળ ગાવલડી

4. પ્રાસસાંકળી (આયંતરપ્રાસ) 

} પ્થમ પંકકતનયો છેલલા શબદ અને બીજી પંકકતના પિેલા શબદ 
વચ્ે પ્ાસ બને તેને આંતરપ્ાસ અલંકાર કિેવા્ય.
1. પ્ેમ પદારથ અમયો પામીએ, વામીએ િનમ-મરણ િંજાળ, 

2. વાપરીએ જવચારીને વાણી, પાણી પણ એમ િ વેંતે વેંતે...
3. વરણ સિુથી રંક, અંક રાજાથી ઝાઝયો

 અથતાલયંકાર  
1. ઉપમા અલયંકાર 

} બે િુદી િુદી વસતુઓ વચ્ે અમુક પ્કારનું સરખાપણં 
(સાદૃશ્ય) દશા્યવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કિે છે.

 } ઉ્પમરે્ય : િેની સરખામણી કરવામાં આવે તે ઉપમે્ય.
 } ઉ્પમાન : ઉપમે્યને િેની જોડે સરખાવવામાં આવે તે ઉપમાન 
કિેવા્ય.

 } ્વાચક શબદ : સરખામણી કરવા િે શબદયોનયો ઉપ્યયોગ થા્ય 
તેને ઉપમાવાચક શબદ કે વાચક શબદ કિેવા્ય. 

સરખયો – સરખી – સરખું – સરખાં
સમયોવડું – સમયોવડી – સમયોવરડ્યા

 પુરુષયોની માફક સત્રીઓએ પણ કેળવણી લેવી જોઈએ. 
  ફડફડતા ફૂલ શાં કાબર કબૂતરાં, આભ લઈ ઊત્યા્ય િેઠા 
રે લયોલ.
  તને જોઈ ખીલી સમી ખયોડાઈ ગઈ મારી નિર. - નજલન 
રાવળ  

2. ઉતપ્રરેક્ષા અલયંકાર  

} ઉપમે્ય એ ઉપમાન િયો્ય એવી સંભાવના કે કલપના કરવામાં 
આવે છે. આ એક પ્કારની સરખામણી િ િયો્ય છે, પરંતુ 
સંભાવના દશા્યવીને

} ઉતપ્ેષિા વાચક શબદયો – ‘જાણે’, ‘રખે’, ‘શકે’, ‘દીસે’
1. જપ્્યતમાની પગલીઓ જાણે વનફૂલની ઢગલીઓ
2. વાદળની વેલ્યને ફૂટ્ા રે ફૂલડાં જાણે અનંગનયો બાગ 

3. રૂપક અલયંકાર 

} ઉપમે્ય અને ઉપમાન વચ્ે એકરૂપતા દશા્યવવામાં આવી 
િયો્ય, તયો તેને રૂપક અલંકાર કિેવા્ય છે. 
1. દમ્યંતીનું મુખ ચંદ્ર છે.
2.  વેદનાનયો કાળમીંઢ પથથર એની છાતી ઉપરથી ખસી 

ગ્યયો.
3. તારયો િાથ લાવ ઓરયો, તને પિેરાવું તડકાની વીંટી 

4. સજીવારોપણ

} જનજી્ડવ કે મનુષ્્યેત્તર સજીવયો ઉપર મનુષ્્ય કરે એવી ચેષ્ટાનું 
આરયોપણ કરવામાં આવે ત્યારે સજીવારયોપણ અલંકાર 
કિેવા્ય છે.  
1. ને આ બુઢ્યો વડ પણ નકારે િ માથું િલાવી
2. લયોચન મનનયો રે ઝઘડયો, લયોચન મનનયો !
3.    પંખીઓએ કલશયોર ક્યગો ભાઈ, ધરતીને સૂરિ ચૂમ્યયો. 

તને જોઈ જોઈ તયો્ય તું અજાણી, બીિને ઝરૂખે ઝુકીતી 
પૂજણ્યમા, ઝાઝેરયો ઘૂમટયો તાણી 
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અલંકાર  

 Ô અલયંકાર 

} અલંકાર : અલમ્ (પ્યા્યપત) + કાર (કરનાર)
} મૂળ સંસકકૃત શબદ : અલમ્ + કકૃ ઉપરથી અલંકાર શબદ 

બન્યયો છે. 
} અલંકારનયો સામાન્ય અથ્ય શણગાર/ આભૂષણ એવયો થા્ય 

છે. 
} અલંકાર વડે આપણી અસાધારણ લાગણીને ટૂંકાણમાં 

સચયોટ રીતે રિૂ કરી શકા્ય છે.  

 Ô  અલયંકારોનુયં વગગીકરણ

1. વણતાનુપ્રાસ/ વણ્ધસગાઈ/ ઝમક 

} એક િ વાક્યમાં એકનયો એક અષિર બે કે તેથી વધુ વખત 
આવે ત્યારે વણા્યનુપ્ાસ અલંકાર બને છે. 

} વણા્યનુપ્ાસથી કાવ્યમાં ધવજનમાધુ્ય્ય આવે છે. આ અલંકારને 
અંગ્રેજીમાં Alliteration કિે છે. 
1. કાળું એનું કામ, કાળાં કરમનયો કાળયો મયોિન
2.  ગયોતી, ભૂલી ભૂલી િું તને ભાળી િયો વાલમા, ગયોતીને થાઉં 

ગુમ. 
3. સુ્યયોગ અણમૂલ સુંદર સુિાગી માંગલ્યનયો

 2. િબ્ાનુપ્રાસ/ યમક/ ઝડ 

} જ્યારે એકનયો એક શબદ અથવા શબદખંડ વધુ વખત 
આવતયો િયો્ય અને બંને િગ્યાએ અથ્ય િુદયો થતયો િયો્ય, તયો 
ત્યારે ્યમક અલંકાર બન્યયો કિેવા્ય. 

} જ્યારે શબદ અથવા શબદખંડના ઉચ્ારના પ્ાસ મળે.
1. કયોડ ભરી અંગના તારા તે અંગ મિી રંગ શા અનંગના
2.  સુલતાનના મયોકલ્યા બે જમ્યાં ગુલતાનમાં મુલતાન િતા 

િતા. 
3.  સંસારની મા્યાની છા્યામાંથી કા્યાને મુકત કરવા 

ગયોજવંદરા્યાની મા્યા કરયો.
4. અખાડામાં િવાના મેં ઘણી વાર અખાડા ક્યા્ય છે.    

3. પ્રાસાનુપ્રાસ/ અયંતયાનુપ્રાસ 

} દરેક ચરણના અંતે સરખા ઉચ્ારવાળયો શબદ આવે ત્યારે 
તેને અંત્યાનુપ્ાસ અલંકાર કિેવા્ય. 
1. કાળી ધયોળી રાતી ગા્ય, પીએ પાણી ચરવા જા્ય. 
2.  સંતયો ! અમે રે વિેવારર્યા રામનામના, વેપારી આવે છે 

બધાં ગામગામના. 
3. િેવી િશયોદા માવલડી, ચરાવે ગયોકુળ ગાવલડી

4. પ્રાસસાંકળી (આયંતરપ્રાસ) 

} પ્થમ પંકકતનયો છેલલા શબદ અને બીજી પંકકતના પિેલા શબદ 
વચ્ે પ્ાસ બને તેને આંતરપ્ાસ અલંકાર કિેવા્ય.
1. પ્ેમ પદારથ અમયો પામીએ, વામીએ િનમ-મરણ િંજાળ, 

2. વાપરીએ જવચારીને વાણી, પાણી પણ એમ િ વેંતે વેંતે...
3. વરણ સિુથી રંક, અંક રાજાથી ઝાઝયો

 અથતાલયંકાર  
1. ઉપમા અલયંકાર 

} બે િુદી િુદી વસતુઓ વચ્ે અમુક પ્કારનું સરખાપણં 
(સાદૃશ્ય) દશા્યવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કિે છે.

 } ઉ્પમરે્ય : િેની સરખામણી કરવામાં આવે તે ઉપમે્ય.
 } ઉ્પમાન : ઉપમે્યને િેની જોડે સરખાવવામાં આવે તે ઉપમાન 
કિેવા્ય.

 } ્વાચક શબદ : સરખામણી કરવા િે શબદયોનયો ઉપ્યયોગ થા્ય 
તેને ઉપમાવાચક શબદ કે વાચક શબદ કિેવા્ય. 

સરખયો – સરખી – સરખું – સરખાં
સમયોવડું – સમયોવડી – સમયોવરડ્યા

 પુરુષયોની માફક સત્રીઓએ પણ કેળવણી લેવી જોઈએ. 
  ફડફડતા ફૂલ શાં કાબર કબૂતરાં, આભ લઈ ઊત્યા્ય િેઠા 
રે લયોલ.
  તને જોઈ ખીલી સમી ખયોડાઈ ગઈ મારી નિર. - નજલન 
રાવળ  

2. ઉતપ્રરેક્ષા અલયંકાર  

} ઉપમે્ય એ ઉપમાન િયો્ય એવી સંભાવના કે કલપના કરવામાં 
આવે છે. આ એક પ્કારની સરખામણી િ િયો્ય છે, પરંતુ 
સંભાવના દશા્યવીને

} ઉતપ્ેષિા વાચક શબદયો – ‘જાણે’, ‘રખે’, ‘શકે’, ‘દીસે’
1. જપ્્યતમાની પગલીઓ જાણે વનફૂલની ઢગલીઓ
2. વાદળની વેલ્યને ફૂટ્ા રે ફૂલડાં જાણે અનંગનયો બાગ 

3. રૂપક અલયંકાર 

} ઉપમે્ય અને ઉપમાન વચ્ે એકરૂપતા દશા્યવવામાં આવી 
િયો્ય, તયો તેને રૂપક અલંકાર કિેવા્ય છે. 
1. દમ્યંતીનું મુખ ચંદ્ર છે.
2.  વેદનાનયો કાળમીંઢ પથથર એની છાતી ઉપરથી ખસી 

ગ્યયો.
3. તારયો િાથ લાવ ઓરયો, તને પિેરાવું તડકાની વીંટી 

4. સજીવારોપણ

} જનજી્ડવ કે મનુષ્્યેત્તર સજીવયો ઉપર મનુષ્્ય કરે એવી ચેષ્ટાનું 
આરયોપણ કરવામાં આવે ત્યારે સજીવારયોપણ અલંકાર 
કિેવા્ય છે.  
1. ને આ બુઢ્યો વડ પણ નકારે િ માથું િલાવી
2. લયોચન મનનયો રે ઝઘડયો, લયોચન મનનયો !
3.    પંખીઓએ કલશયોર ક્યગો ભાઈ, ધરતીને સૂરિ ચૂમ્યયો. 

તને જોઈ જોઈ તયો્ય તું અજાણી, બીિને ઝરૂખે ઝુકીતી 
પૂજણ્યમા, ઝાઝેરયો ઘૂમટયો તાણી 
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} સરરતા : નદી
} જવભુ : ભગવાન
} જનશા : રાત
} િૈ્યું : જદલ  
} ઉપવન : બગીચયો 
} જગરરવર : પવ્યત 
} સમીર : પવન
} કકંઠ : ગળું     
} અસલથી : પિેલાંથી
} પષિપાત : તરફદારી  
} અશકત : નબળા
} તસદી : તકલીફ, મિેનત 
} અલબત્ત : જોકે
} ઠેર ઠેર : ઠેકાણે ઠેકાણે, સથળે 

સથળે  
} જવદ્યુત : વીિળી
} શૂલપાણેશ્વર મિાદેવ : જત્રશૂળધારી 

જશવ   
} સુખાકારી : સુખી િાલત, તંદુરસતી
} રેવા : કૂદનારી, નમ્યદા 
} ધુંવા : ધુમાડયો
} િમના : ્યમુના
} ઝળકે : ચમકે
} ઝલલક ઝલલક : ઝળક ઝળક
} ઢયોલક : ઢયોલ
} બંસી : વાંસળી
} પૂવ્ય : ઉગમણી
} આભમાં : આકાશમાં, ગગનમાં
} ઉમંગ : ઉતસાિ, િોંશ, આનંદ
} ચયોપાસ : ચારેબાિુ
} વેગળું : િુદું, અલગ
} રફરસતયો : દેવદૂત, પેગંબર
} સાફયો : ફેંટયો
} ફરમાન : આદેશ, િુકમ
} ઉપાજધ : જચંતા
} તારીફ : વખાણ, પ્શંસા
} લેખ : કરાર, દસતાવેિ 
} બજષિસ : ભેટ 
} માન મરતબયો : માન મયોભયો 
} દશા : િાલત, કસથજત

} પરરકસથજત : સંજોગ
} એકરાર : કબૂલાત
} ગફલત : ભૂલ
} જિંડયોળયો : િીંચકયો, ઝૂલયો
} રૂપું : ચાંદી
} સુરવાલ : પા્યજામયો, ચયોરણયો
} ચટકકંતુ : રુઆબદાર, ભપકાદાર
} િણસ : ચીિ, દાગીનયો
} ધરપત : ધીરિ, આશ્વાસન
} પુરુષાથ્ય : ઉદ્યમ, મિેનત 
} પારંગત : િયોજશ્યાર, પ્વીણ 
} ઉન્ નજત : પ્ગજત, જવકાસ 
} જનજધ : ફાળયો 
} પરરજનવા્યણ : અવસાન 
} બાં્ય : િાથ, મદદ  
} ખંત : કાળજી, ચીવટ, િોંશ
} નેિ : પ્ેમ, સનેિ 
} બાંધવા : સગાં 
} ગૌરવ : મિત્તા, મયોટાઈ 
} દારૂણ : ભ્યાનક 
} નંદનવન : િરર્યાળું
} ન્યારા : અનયોખા 
} રિકંદન : રુદન 
} દેવભૂજમ :  પજવત્ર ભૂજમ 
} જિન : િૈન
} બષિી : આપી
} તવંગર : પૈસાદાર
} જનરષિર : અભણ
} સતંભ : થાંભલયો  
} મંિૂરી : પરવાનગી
} આજીજી : જવનંતી
} નાનપ : િીનતા, નાનમ 
} મજિમાવંતું : ગૌરવવાળું
} કાચુંપયોચું : ડરપયોક
} જનભ્ય્ય : નીડર
} છાતીસમાણં : છાતીસરખું
} વિારે : મદદે
} િેવાન : ખરાબ માણસ
} મયોસમ : ઋતુ   
} રકલલયોલ : આનંદ

} સીમાડયો : ગામની િદ  
} અમીદૃકષ્ટ : મિેરબાની, મીઠી નિર
} વેરાન : ઉજિડ 
} ધયોમ : સૂ્ય્ય, સખત તડકયો
} ધૈ્ય્ય : ધીરિ
} ખાંડુ : તલવાર
} સાવધ : સાવચેત
} ્યુકકત : કરામત, ઉપા્ય
} ચતુરાઈ : ચાલાકી, િયોજશ્યારી
} ઝરુખયો : છિું
} િાંફળુંફાફળું : ગભરા્યેલું 
} કમનસીબ : કમભાગી
} ધાક : બીક, ડર
} મુદ્રાલેખ : આદશ્ય વાક્ય
} વિાલાજી : શ્રીકકૃષ્ણ 
} વા્યરયો : પવન  
} રજળ્યામણં : સુંદર 
} ઘડી : ષિણ, પળ 
} વીંિણયો : પંખયો 
} િમ : ્યમ 
} મયોલ : પાક  
} મસતાન : મદભ્યુું 
} જનચિ્ય : જનણ્ય્ય    
} ખેવના : કાળજી 
} ભીડ : જગરદી 
} પયોસાવું : પરવડવું 
} પેસેનિર : મુસાફર
} અમૂલ્ય : કીંમતી 
} રિમ : દ્યા 
} સિિ : સવાભાજવક 
} આત્યસવર : દુ:ખભ્યા્ય અવાિ 
} િાંફળું-ફાંફળું : ગભરા્યેલું, 

બેબાકળું 
} િુલમ : ત્રાસ
} જવલાસ : મયોિમજા  
} સવર : અવાિ
} તૃષ્ણા : ઇચછા
} લીન : એકધ્યાન 
} ઘેલછા : ધૂન 
} લઘરવઘર : ચીંથરેિાલ 

સમાિા્ીગી શબદો
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18 ગુજરાતી સાહિત્ય
મધયકાલીિ યુગિા સાનિતયકારો

1. નરસિંહ મહેતા (‘આદિકવિ’)

જન્મ :  ભાવનગર જિલ્ાના તળાજા ગામમાં (િૂનાગઢમાં 
રહેતા) (ઇ.સ. 15મી સદી)

િાહહત્ય િજ્જન  :

} હાર, હૂંડી, મોસાળું, જવવાહ, શ્ાદ્ધ, ‘શૃંગાળમાળા’, 
‘ગોજવંદગમન’, ‘રાસ સહસ્ત્રપદી’, ‘વસંતનાં પદ’, 
‘જહંડોળાનાં પદ’, ‘કૃષ્ણ્ી્ા’, ‘ભક્તબોધ’ સુંદર છે. 
ઝૂ્્ણા છંદમાં ્ખાયે્ાં નરજસંહનાં પ્રભાજતયાં ્ોકકંઠે 
વસીને આપ્ણે તયાં જિરૃંજીવ બનયા છે. 

} ભક્તિગીતિ : ‘આિની ઘડી રજળયામ્ણી’, ‘ભોળી રે 
ભરવાડ્ણ’, ‘િળકમળ છાંડી જાને’, ‘જાગને જાદવા’, 
‘જાગોને િશોદાના જાયા’, ‘સાંિ સમે શામજળયો’

} તેમનુ ‘વૈષ્ણવિન’ પદ ગાંધીજીને અજત જપ્રય હતું.

2. મીરાંબાઈ

જન્મ :  રાિસ્્ાનના મેડતા ગામમાં 
} તેમના કૃષ્ણભક્તનાં પદો ગુિરાતી ઉપરાંત વ્રિ, રાિસ્્ાની 

અને જહંદી ભાષામાં મળે છે.
} સંતહ્રદયની સંવેદનાની તીવ્રતા અને ભાષાની સાદગી માટે 

તેમનાં પદો જા્ણીતા છે.

3. ભાલણ (પુરુષોત્તમ, ‘આખ્યાનના વપતા’) 

જન્મ : પાટ્ણ (જ્ાજતએ મોઢ બ્ાહ્મ્ણ હતા, અટક ત્રવાડી) 

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘દશમસ્કંધ’, ‘નળાખયાન’, ‘જા્ંધરઆખયાન’, 
‘ધૃવઆખયાન’, િંડીઆખયાન’, ‘મૃગીઆખયાન’, 
‘રામજવવાહ’, ‘કાદંબરી’, ‘દશમસ્કંધ’, ‘રામબા્િરરત’, 
યશોદાયી કૃજત 

} ‘ગુિ્જર ભાષા’ તરીકે ગુિરાતી ભાષાને ઓળખાવનાર 
ભા્્ણે ગુિરાતી કજવતામાં કડવાબદ્ધ આખયાનોનો કસ્્ર 
પાયો નાખવાનું કાય્જ કયુું. 

4. અખો ભગત (િેિાંતી કવિ, જ્ાની કવિ) 

જન્મ : અમદાવાદ પાસેના િેત્પુર (જ્ાજતએ સોની) 

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘બ્હ્મ્ી્ા’, ‘સંતજપ્રયા’, ‘અખાના છપપા’, ‘અખગીતા’, 
‘અનુભવજબંદુ’, બ્હ્મ્ી્ા’, ‘કૈવલય ગીતા’, ‘પંિીકર્ણ’, 
‘ગુરુજશષયસંવાદ’ 

} ‘છપપા’ તેમનું સમ્્જ સિ્જન છે.

5. પ્ેમાનંિ કૃષણરામ ભટ્ટ (‘કવિ-શિરોમણણ’) 

િતન : વડોદરા

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘ઓખાહર્ણ’, ‘િંદ્રહાસ આખયાન’, ‘અજભમનયુ આખયાન’, 
‘સુદામાિરરત્ર’, ‘કુંવરબાઈનું મામેરું’, ‘નળાખયાન’, 
‘ર્ણયજ્’, ‘દશમસ્કંધ’ 

6. િામળ

જન્મ : અમદાવાદના ગોમતીપુર (વેંગ્ણપુર)

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘મદનમોહના’, ‘વેતા્પચ્ીસી’, ‘નંદબત્રીસી’, ‘સૂડા-
બહોતરી’, ‘િંદ્ર-િંદ્રાવતી’, ‘પજ્માવતી’ 

7. િ્યારામ

જન્મ : િા્ણોદ 

} સાજહતય સિ્જન  : 'ભક્ત પોષ્ણ' , સારાવજ્, પત્ર્ી્ા, 
કમળ્ી્ા, રૂપ્ી્ા, મુર્ી્ી્ા, સતસૈયા, જપંગ્સાર, 
કૌતુકરતનાવજ્  

8. ગંગાિતી (ગંગાબા કહળિંગ ગોહહલ) 

જન્મ : ભાવનગર જિલ્ાના રાિપરા

િાહહત્ય િજ્જન  :  

} ‘વીિળીને િમકારે’, ‘મેરુ રે ડગે’, ‘શી્વંત સાધુને’, 
‘ભક્ત કરવી તે્ણે’, ‘પીવો હોય તો રસ પી જો ્ ેજો પાનબાઈ’

સુધારક / િમ્મદ / દલપતયુગિા  
સાનિતયકારો 

1. િલપતરામ ડાહ્ાભાઈ તરિાડી  

જન્મ :  વઢવા્ણ

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘દ્પતકાવય’, ‘ફાબ્જસજવરહ’, ‘વેનિરરત્ર’, ‘હુનનરખાનની 
િઢાઈ’, ‘માંગજ્ક ગીતાવળી’, ‘્ક્મી’, ‘જમથયાજભમાન’, 
‘ભૂતજનબંધ’, ‘જ્ાજતજનબંધ’ 

} તેમની સમગ્ર કજવતા ‘દ્પત ગ્રં્ાવજ્’ના ત્ર્ણ ભાગમાં 
પ્રકાજશત ્ઈ છે.

} તેમના છંદશાસ્ત્રના ‘દ્પતજપંગળ’ પુસ્તકે અનેક કજવઓને 
પ્રેર્ણા અને માગ્જદશ્જન પૂરાં પાડ્ા છે.
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1. મનુભાઈ રાજારામ પંચોલી (િિ્જક)

જન્મ :  મોરબી જિલ્ાના પંિાજશયા ગામે 

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘બંધન અને મુક્ત’, ‘દીપ જનવા્જ્ણ’, ‘સોક્ેરટસ’, ‘કુરુષિેત્ર’, 
‘ઝેર તો પીધાં છે જા્ણી જા્ણી’ ભાગ1-2-3 ‘જાજ્યાવાં્ા’, 
‘પરરત્રા્ણ’, ‘અંજતમ અધયાય’, ‘ગૃહારણય’, ‘વાગીશ્વરીનાં 
ક્ણ્જફૂ્ો’, ‘મંદારમા્ા’, ‘સદજભ: સંગ:’ 

એિોડ્જ  : 

} ભારતીય જ્ાનપીઠનો મૂજત્જદેવી પુરસ્કાર (ઝેર તો પીધાં... 
નવ્ક્ા માટે), ‘ર્ણજિતરામ સુવ્ણ્જિંદ્રક’, ‘પદ્મભૂષ્ણ’, 
‘સાજહતય અકાદમી એવૉડ્ડ જદલહી’, ‘સરસ્વતી સનમાન’ 

2. પન્ાલાલ નાનાલાલ પટેલ             

જન્મ : રાિસ્્ાનના ડુંગરપુર પાસે માંડ્ી ગામમાં 

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘વળામ્ણાં’, ‘મળે્ા જીવ’, ‘માનવીની ભવાઈ’, ‘ભાંગયાનાં 
ભેરુ’, ‘ધમમરવ્ોણૃં ભાગ 1-2’, ‘પાછ્ે બાર્ણે’, 
‘મનખાવતારે’, ‘કંકુ’, સુખદુ:ખના સા્ી, ‘પાનેતરના રૃંગ’, 
‘વાત્રકને કાંઠે’, ‘ઓરતા’, ‘સાિા સમ્ણાં’, ‘મનના મોર્ા’, 
‘િમાઈરાિ’, ‘વૈતર્ણીને કાંઠે’, ‘ઢોજ્યા સાગસીસમના’, 
‘એળે નજહ તો બેળે’, ‘જિંદગી સંજીવનીના સાત ભાગ’

એિોડ્જ  :  
} ‘ર્ણજિતરામ સુવ્ણ્જિંદ્રમ’, ભારતીય જ્ાનપીઠ પારરતોજષક 

(‘માનવીની ભવાઈ’ માટે)   

3. ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ પટેલ (પેટલીકર)

િતન : પેટ્ાદ તા્ુકાના પેટ્ી ગામ.

િાહહત્ય િજ્જન  :  

} ‘િનમટીપ’, ‘પાતાળકરૂવો’, ‘કાિળની કોટડી’, ‘ધરતીનો 
અવતાર’, ‘કંકુ અને કનયા’, ‘મારી હૈયા સગડી’, 
‘તર્ણાઓ્ે ડુંગર’, ‘યુગના એંધા્ણ’, ‘ઋ્ણાનુબંધ’, 
‘િુિવેરૂપ’, ‘સેતુબંધ’, ‘અજભજાત’, ‘્ાષિાગૃહ’, 
‘ભાવસાગર’, ‘પારસમજ્ણ’, ‘જિનગારી’, ‘આકાશગંગા’, 
‘કઠપૂતળી’, ‘્ોહીની સગાઈ’( પાત્રો : અમરતકાકી, મંગુ), 
‘કાશીનું કરવત’, ‘માનતા’ 

એિોડ્જ  :  

} ર્ણજિતરામ સુવ્ણ્જિંદ્રક

4. ચુનીલાલ કાળળિાિ મદડ્યા

જન્મ : રાિકોટ જિલ્ાના ધોરાજીમાં 

િાહહત્ય િજ્જન  :  
} ‘ઘૂઘવતાં પૂર’, ‘શર્ણાઈના સૂર’, ‘પહ્મજા’, ‘િંપો અને 

કેળ’, ‘તેિ અને જતજમર’, ‘અંત:સ્ત્રોતો’, ‘વયાિનો વારસ’, 
‘વેળાવેળાની છાંયડી’, ‘્ી્ુડી ધરતી ભાગ 1 અને 2’, 
‘ઈંદ્રધનુષનો આઠમો રૃંગ’, ‘સધરા િેસંગનો સાળો’, 
‘રૃંગદા’, ‘જવષમોિન’, ‘રકતજત્ક’, ‘શૂનયદોષ’, ‘રામ્ો 
રોજબનહૂડ’, ‘િોપાટીને બાંકડે્ી હળવી શૈ્ીના જનબંધો’, 
‘વાતા્જજવમશ્જ’, ‘શાહમૃગ-સુવ્ણ્જમૃગ’. 

એિોડ્જ  :   
} ર્ણજિતરામ સુવ્ણ્જિંદ્રક ત્ા નમ્જદ સુવ્ણ્જિંદ્રક

5. જ્યોતીનદ્ર હદરિંકર િિે (અિળિાણણ્યા)                  

જન્મ : સુરત

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ‘રૃંગતરૃંગ ભાગ-1 ્ી 6’, ‘મારી નોંધપોં્ી’, ‘રેતીની 
રોટ્ી’, ‘પાનનાં બીડાં’,’અલપાતમાનું આતમપુરા્ણ’, ‘નિર: 
્ાંબી અને ટૂંકી’, ‘ત્રીિું સુખ’, ‘રોગ, યોગ અને પ્રયોગ’, 
‘જયાં તયાં પડે નિર મારી’, ‘િયોતીનદ્ર 

} ધનસુખ્ા્ મહેતા સા્ે તેમ્ેણ ‘અમે બધાં’ નામની 
હાસ્યભર નવ્ક્ા આપી છે. 

એિોડ્જ  :   
} ર્ણજિતરામ સુવ્ણ્જિંદ્રક અને નમ્જદ સુવ્ણ્જિંદ્રક

6. રાજનેદ્ર કેિિલાલ િાહ (રામ િૃંિાિની)

જન્મ :  ખેડા જિલ્ાનાં કપડવંિ

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} ધવજન, આંદો્ન, ઉદ્દગીજત, શાંતકો્ાહ્, જિત્ર્ણા, જવષાદનો 
સાદ, ષિ્ણ િે જિરૃંતન, મધયમા, દજષિ્ણા, પત્ર્ેખા, પ્રસંગ 
સપતક, રકંિકલકની, જવભાવન, દ્ધાસુપ્ણા્જ, િંદનભીની, 
અનાજમકા, પંિવષા્જ, ની્ગિના, આરણયક, જવરહમાધુરી, 
સ્મૃજત સંવેદના, સંકજ્ત કજવતા, મોરપીૃંછ, આંબે આવયા મોર 

એિોડ્જ  :  

} કુમાર િંદ્રક, ર્ણજિતરામ િંદ્રક, જદલ્ી સાજહતય અકાદમી, 
જ્ાનપીઠ પુરસ્કાર (ધવજન કાવયસંગ્રહ માટે)   

7. વનરંજન નરહદર ભગત

જન્મ : અમદાવાદ   

િાહહત્ય િજ્જન  : 

} આધુજનક કજવતા: કેટ્ાક પ્રશ્ો, યંત્રયુગ અને મંત્રકજવતા, 
મીરા, સ્વાધયાય્ોક – ભાગ 1 ્ી 8, છંદો્ય

} છંદો્ય, રકનનરી ,અલપજવરામ આ ત્ર્ણેય કાવયસંગ્રહોની 
કજવતા ્ઈ નવો કાવયસંગ્રહ છંદો્ય પ્રકટ ્યો છે. તેમાં 
પ્રવા્દ્ધીપ અને 33 કાવયો પ્ણ સમાવાયાં છે. 

અિુગાંધી યુગિા સાનિતયકારો
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ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ સાહિત્ય 

કૃનતિો પ્રકાર કૃનતિું િામ સાનિતયકાર 

વયાકર્ણ ગ્રં્ જસદ્ધહેમશ્દાનુશાસન હેમિંદ્રાિાય્જ

રાસ કાવય
ભરતેશ્વર બાહુબ્ી 

રાસ 
શા્ીભદ્રસૂરર 

ઋતુ અને 
શૃંગાર કાવય

વસંત જવ્ાસ અજ્ાત કજવ 

ફાગુ કાવય સ્્ૂજ્ભદ્ર ફાગુ જિનપદ્મસૂરર 

બારમાસી નેજમના્ િતુષપાજદકા જવનયિંદ્રસૂરી 

પ્રબંધ કાનહદડે પ્રબંધ પદ્મનાભ 

રૂપકકાવય જત્રભુવનદીપક પ્રબંધ િયશેખર સૂરર 

પદ્યવાતા્જ-
્ોકવાતા્જ  

હંસરાિ વચછરાિ 
િોપાઈ 

જવિયભદ્રસૂરર

છંદ ર્ણમ્છંદ શ્ી ધર વયાસ 

આધુજનક 
નવ્ક્ા 

જછનનપત્ર સુરેશ જોશી 

પ્રયોગશી્ 
નવ્ક્ા 

કો્ણ? ્ાભશંકર ઠાકર 

ગંભીરહાસ્ય 
સાજહતય 

જવનોદજવમશ્જ જવનોદ ભટ્ટ 

કરુ્ણપ્રશકસ્ત 
કાવય 

ફાબ્જસ જવરહ દ્પતરામ 

દેશભક્ત 
કાવય 

હુનનરખાનની િડાઈ દ્પતરામ 

આતમક્ા મારી હકીકત નમ્જદ 

 જનબંધ 
મંડળી મળવા્ી ્તા 

્ાભ 
નમ્જદ 

નવ્ક્ા કર્ણઘે્ો નંદશંકર મહેતા 

અનુવાજદત 
નાટક 

્ક્મી દ્પતરામ 

કરુ્ણાંત 
સામાજિક નાટક 

્જ્તા દુઃખદશ્જક 
ર્ણછોડ ઉદયરામ 

દવે 

હાસ્ય નાટક જમથયાજભમાન દ્પતરામ 

મૌજ્ક નાટક ગુ્ાબ 
નગીનદાસ 
તુ્સીદાસ 
મારફજતયા 

પ્રવાસગ્રં્ ઈંગ્ેનડની મુસાફરી 
મહીપતરામ 

ની્કંઠ 

સામાજિક 
નવ્ક્ા

સાસુ-વહુની ્ડાઈ 
મહીપતરામ 

રૂપરામ ની્કંઠ 

વાંિનમાળા 
પુસ્તક 

હોપ વાંિન 
માળા 

દ્પતરામ 

વાતા્જસંગ્રહ 
પુસ્તક 

તારક્કક બોધ દ્પતરામ 

કાવયસંગ્રહ 
પુસ્તક 

કાવયદોહન દ્પતરામ 

જવવેિનગ્રં્ નવ્ગ્રં્ાવ્ી નવ્રામ પંડયા 

મહાનવ્ક્ા સરસ્વતીિંદ્ર 
ગોવધ્જનરામ 

જત્રપાઠી 

ગઝ્ બોધ બા્ાશંકર 
કં્ારરયા 

ઊજમ્જકાવય 
સંગ્રહ 

કુસુમમાળા નરજસંહરાવ 
જદવેટીયા 

હાસ્ય 
નવ્ક્ા 

ભદ્રંભદ્ર 
રમ્ણ્ા્ 
ની્કંઠ 

ખંડકાવય વસંતજવિય મ્ણીશંકર ભટ્ટ 

સોનેટ ભ્ણકાર બ.ક. ઠાકોર 

ડો્નશૈ્ી વસંતોતસવ, િયાિયંત  નહાના્ા્ 
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મિત્ત્વની સંસથાઓ

સંસ્થા સામાનયકિું િામ શરૂઆત 
વત્મમાિ 
તંત્ી / 
સંપાદક 

નવશેષ 

ગુિરાત વના્જ્યુ્ર 
સોસાયટી

વત્જમાન (સાપતાજહક) 1849 -

વત્જમાન(સાપતાજહક)બંધ ્તાં 
બુજદ્ધપ્રકાશની શરૂઆત ્ઈ 

છે.પાછળ્ી આ સંસ્્ાનું નામ બદ્ી 
ગુિરાત જવદ્યાસભા કરવામાં આવે છે.

ગુિરાત જવદ્યાસભા બુજદ્ધપ્રકાશ 1850 
મધુસૂદન 

પારેખ, રમેશ 
શાહ 

ગુિરાત વના્જ્યુ્ર સોસાયટી દ્ારા 
પ્રજસદ્ધ ્તું એકમાત્ર િૂનું માજસક છે.  

પ્ર્મ તંત્રી દ્પરામ હતા.

ગુિરાત સાજહતય 
અકાદમી 

શ્દસરૃકષટ 1981 જવષણપંડ્ા 
પહે્ો ઓ્ટોબર 1983 માં સુમન 

શાહના સંપાદનમાં પ્રકાજશત ્યો હતો. 
સુત્ર : ‘શ્દાખયજયોજત પ્રકાશો’

ગુિરાતી સાજહતય 
પરરષદ

પરબ 1960 યોગેશ જોષી 

ગુિરાતી સાજહતય પરરષદની સ્્ાપના 
ર્ણજિતરામ મહેતાના પ્રયતનો્ી 

અમદાવાદ ખાતે વષ્જ 1905માં 
્ઈ,પરરષદના પ્ર્મ સંમે્નના 

પ્રમુખ તરીકે મહાન નવ્ક્ાકાર 
ગોવધ્જનરામ મા. જત્રપાઠી હતા.

ફાબ્જસ ગુિરાતી 
સભા(ગુિરાતી સભા)

ફાબ્જસ ત્રૈમાજસક 1932 2006્ી જસતાંશું 
યશિનદ્ર 

1865માં ફાબ્જસ ગુિરાતી સભાની 
સ્્ાપના  ્ઈ હતી. 

પ્રેમાનંદ સાજહતય સભા સાજહતયકાર - - આ સંસ્્ા પહે્ા વડોદરા સાજહતય 
સભા તરીકે ઓળખાતી. 

ભારતીય જવદ્યાભવન નવનીત સમપ્જ્ણ 1959 જદપક દોષી 

1959્ી ક.મા.મુનશી દ્ારા સમપ્જ્ણ 
નામ્ી શરૂ કરાયુ, 1980માં ‘નવનીત’ 
સા્ે ભળતા ‘નવનીત સમપ્જ્ણ’ તરીકે 

ઓળખાયું 

સાજહતય સંસદ ગુિરાત 1922 
પ્રમુખ : નવીન. 
સી. દવે, મંત્રી : 

જદપક દોષી 

આ સંસ્્ાની સ્્ાપના કનૈયા્ા્ 
મા્ણેક્ા્ મુનશી દ્ારા કરવામાં 

આવી હતી.

નવજીવન પ્રકાશન 
મંજદર 

નવજીવન 1919 ગાંધીજી 

આ સામાજયકની શરૂઆત ઈનદુ્ા્ 
યાજજ્ક દ્ારા કરાઈ હતી અને 
તયારબાદ તેમ્ણે તેનું તંત્રી પદ 

ગાંધીજીને સોંપયું હતું. 
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Noun

 } Definition : કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસતિતુ, સ્થળ, ગતુણ, દિશા 
અ્થવા કા્ય્યકલપ ને ‘Noun’ કહેવામાં આવે છે.

Example : 
 } Person - Ram, Parth, Heena etc. 
 } Place   -  Delhi, Mumbai, etc.
 } Thing -  Pen, Pencil, Table, etc.
 } Quality :- Sharpness, Clearness, Honesty, etc. 
 } Condition :- Illness, Lonliness, etc. 

 Ô Types of Noun  

1.  Countable Noun : Proper Noun, Common Noun, 
Collective Noun

2. Uncountable Noun: Material Noun, Abstract Noun

Proper Noun :  

 } Definition : કોઈ પણ ચોક્કસ વ્યક્તિ, સ્થળ, વસતિતુ, 
કા્ય્યકલપ, સંસ્થાના ચોક્કસ નામને Proper Noun કહેવામાં 
આવે છે. 

 } Rubina is a beautiful girl. 
 } Neha and Rahul are close friends.

Common Noun : 

 } Definition : કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસતિતુ, સ્થળ, કા્ય્યકલપ ના 
અચોક્કસ અ્થવા સામાન્યપણે ઉપ્યોગમાં લેવાતિા નામને 
Common Noun કહેવામાં આવે છે. 

 } How many books are there?
 } He goes to school by car. 
 } List of Common Noun: Adult, Area, Blood, Bunch, 

City, Day, Face, 

Collective Noun :

 } Definition : કોઈ પણ વ્યક્તિ, વસતિતુ, સ્થળ, કા્ય્યકલપને 
જ્યારે સમૂહ અ્થવા જથ્થામાં નામ આપવામાં આવે ત્યારે તિેને  
Collective Noun કહેવામાં આવે છે.

 } Our Team won the swimming  
Championship.

 } He wants to spend more time with his family. 
 } List of Collective Noun : An army Soldiers, A Troupe 

of Artists/Dancers, A hive of Bees, A String of 

pearls/Camels, An Album of Stamps, Autographs/
Photographs.  

Material Noun : 

 } Definition : કોઈ પણ ધાતિતુ અ્થવા કુિરતિી વસતિતુને Material 
Noun કહેવામાં આવે છે.  

 } Material nouns are formed from nature like Gold, 
Silver, Iron, Coal, Rock, Copper, Aluminum, etc. 

Ex.
 } I drink a glass of milk every morning. 
 } These toys are made from tough plastic.

Abstract Noun :   

 } Definition : કોઈ પણ પ્રકારની ભાવનાઓ અ્થવા ભાવનાતમક 
દવશેષતિાઓ જેને ફ્તિ અનતુભવી શકા્ય છે. 

Ex. 
 } He admired the classical beauty of her face.
 } It’s hard to find any sympathy for such an evil man. 
 } List of Abstract Noun : Ability, Anxiety, Belief, Care, 

Mercy, Nap 

 Ô Noun – Singular & Plural

 } Countable Noun નું Singular અને Plural કરવા 
માટેના નનયમો :- 

 } Generally કોઈ પણ Noun ની સા્થ ે‘s’ જોડાવા્થી તિે Noun 
Plural  બની જા્ય છે. જેમકે, Car - Cars, Pen – Pens પણ, 
અમતુક દન્યમોના રૂપ અલગ – અલગ હો્ય છે: 

 } Rule - 1 : કોઈ પણ Singular Common Noun ના અંતિે જો 
અક્ષર ‘Consonant’ (વ્યંજન) હો્ય તિો તિેની સા્થે ફ્તિ  ‘s’ 
જોડીને તિેને Plural બનાવવામાં આવે છે

 Ex : Sweet - Sweets, Paper - Papers
 } Rule - 2 (અપવાદ): જો કોઈ પણ Singular Common 

Noun ના અંતિે, અક્ષર જેવા કે s, ss, sh, ch, x અ્થવા z હો્ય 
તિો, તિેના સા્થે ‘es’ જોડીને તિેન ેPlural બનાવવામાં આવે છે.

 EX : Glass  - Glasses, Dish - Dishes, Box - Boxes
}  અપવાિ :- જો છેલલો અક્ષર ‘ch’ હો્ય અને તિેનો ઉચ્ાર ‘S’ 

્થતિો હો્ય તિો ફ્તિ ‘s’ મૂકવો.
 Ex :  Stomach - Stomachs, Monarch - Monarchs

 } Rule - 3: જો કોઈ પણ singular Common Noun ના અંતિે, 
જો ‘y’ અક્ષર હો્ય અને તિેના પહેલાનો અક્ષર Consonant 
(વ્યંજન) હો્ય તિો ‘y’ સ્થાને ‘ies’ જોડાવા્થી તિ ેPlural બને છે.

19 ENGLISH
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month/day, ago, earlier, in 1992, in last December, etc.

Uses of simple past tense

 } [A] Work done in past - ભૂતિકાળમાં કોઈ ચોક્કસ સમ્યે 
દરિ્યા ્થઈ ચૂકી હતિી.

 } Ex. : My father singed a new project last week. 
 } [B] Past daily work/ Regular work Habbit.
 } Daily, regularly, often, used to, every time etc., 

childhood, teenage  , School time.
 } Ex. :  We played cricket every weekend in our 

childhood. 
 } [C] Some phrases like.
 } It is time or it is high time.
 } Ex. : It is high time she left for the bus stop.

 Ô Past Continuous Tense (ચાિુ ભૂતકાળ)

Past Continuous Tense 

Was / Were + S + V-Ing?
Was she sleeping when he 

came home? 

S + was / Were + V-Ing 
She was cooking all morning 

S + Was / Were + not + V-Ing 
She was not sleeping when he 

came home. 

Usage Example

To describe parallel 
actions

While I was washing the 
dishes, I heard a loud noise.

To describe what 
someone was doing at a 
particular point in time

I was working in the 
garden all day yesterday.

To express interrupted 
action in the past

I was driving to work when 
I crashed my car.

To describe repetition 
and irritation

He was always complaining 
in class.

Sentence formation :-

 } Sub + was/were + V4 + obj + ext.
 } Sub + was/were + not + V4 + obj + ext.

Uses of past continuous Tense 

 } [A] Work was ongoing in past
 } Ex. : I was writing this book yesterday morning.
 } My mother was listening to the radio when I reached 

home. 

 } The maid was cleaning the room when I saw her.
 } [B] Work was ongoing in past
 } Ex. :  While I was watching TV.  My brother was 

sleeping. 

 Ô Past Perfect Tense (પૂર્ત ભૂતકાળ)

Past Perfect Tense 

Had + S + past participle + 
Had she finished the test? 

S + had + past participle + 
She had finished the test. 

S + had not / hadn’t + past 
participle + 

She hadn’t finished the test. 

Usage Example

To describe an action 
finished before 

another past action

Richard had gone out 
when his wife arrived in the 

office.

Describe an action 
that happened before 
a specific time in the 

past

Christine had never been 
to an opera before last 

night.

To describe cause and 
effect (combine with 

past simple)

I got stuck in traffic 
because there had been an 

accident.

To emphasize the 
result of an activity in 

the past

I had been to London 
twice by the time I got a 

job in New York.

Sentence formation :-

 } Affir. : Sub + had + V3 + obj + ext.
 } Neg : Sub + had + not + V3 + obj +ext.

Uses of past perfect Tense 

} ભૂતિકાળમાં બનતિી બે ઘટનાઓ એક પછી એક જેમાં પહેલી 
ઘટના -Past perfect અને બીર્ ઘટના - Simple Past 
તિરીકે િશા્યવવામાં આવે છે. 

} બે ઘટનાઓને જોડતિા Conjunctions જેવા ક ેbefore, when, 
after, as soon as etc.

 } Ex. : The crops had destroyed before it rained.
 } The belt had rung before I reached the school.
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 } Anita is the daughter of my friend.
 } He is the owner of our company.

 Ô Of :- તેમાનાં / તેમાંથી.

 } Ex. :-
 } I have eaten one of those apples.
 } Mr. Mishra is one of my friends.

 Ô Of  :- ના વવષયમાં

 } Ex. :-
 } He has hoard of that accident.
 } Some one has informed the police of the robbery.

Conjunctions

 } Conjunctions એટલે બે વા્્યોને જોડતિો એક શબિ જે 
વા્્યના પ્રકાર અને ભાવા્થ્યને અનતુકૂળ હો્ય છે. જેમકે, ‘and’, 
‘but’, ‘so’, ‘Although’ વગેરે. 

 } Conjunctions નતું મૂળ કા્ય્ય છે બે વા્્યો વચે્ સંબંધ 
પ્રસ્થાદપતિ કરવા.

 Ô Types of Conjunctions:-

 } Conjunctions Showing Reason :- કારણ િશા્યવતિા 
સં્યોજક

 } Conjunctions Showing Result :- પરરણામ િશા્યવતિા 
સં્યોજક

 } Conjunctions Showing Purpose :- હેતિતુ િશા્યવતિા સં્યોજક
 } Conjunctions Showing Contrast :-દવરોધ િશા્યવતિા 

સં્યોજક
 } Conjunctions Showing Options :- દવકલપ િશા્યવતિા 

સં્યોજક
 } Conjunctions Showing Time :- સમ્ય િશા્યવતિા સં્યોજક
 } Conjunctions Showing Comparison :-સરખામણી / 

સમાનતિા િશા્યવતિા સં્યોજક
 } Conjunctions Showing Condition :- શતિ્ય િશા્યવતિા 

સં્યોજક
 } Wh. Conjunctions :- Wh. વાળા સં્યોજક

 Ô Conjunctions

 } We Planned to Play in the Garden but there was a 
rainfall.

} ઉપર આપેલા વા્્યમાં વરસાિ, ગાડજીનમાં રમવા દવરોધી બની 
ગ્યો જે્થી દવરોધાભાસ િશા્યવતિો શબિ ‘But’ નો ઉપ્યોગ 
કરવામાં આવ્યો.

 } We  Could not reach at the party on time.
 } It was raining heavily.

} ઉપર આપેલા બે વા્્યો એક બીજા માટે કારણ િશા્યવે છે. તિે્થી 
તિેને ‘Because’ વડે જોડવામાં આવશે.

} જેમ ક,ે We could not reach at the party on time 
because it was raining heavily. 

Conjunctions Showing Reason:- કારર દશતાવતા 
સંયોજક

 } Because, For, Since, As.
 } Because અને For નો ઉપ્યોગ બે વા્્યોની વચ્ે કરવામાં 

આવે છે.
 } Ex. :- 
 } She will pass, for she works very hard.
 } The passengers decided to stop the bus and drink 

water, for they were feeling thirsty.
 } Mukesh is not present in the class because he is ill.
 } We have not prepared the dinner because we aren’t 

hungry.  
} નોંધ : for ને કારણ તિરીકે િશા્યવવા માટે હમેશાં વા્્યમાં 

વધારાની માદહતિી આપવામાં આવે છે.
 } As અને Since નો ઉપ્યોગ બંને જગ્યાએ કરવામાં આવે છે. 

બે વા્્યોની વચ્ે અને વા્્યો પહેલા 
 } Ex. :- 
 } As the Manager was not there, I spoke to the Clerk.
 } We hid in the basement, As the taukate hit our house.
 } Since it was raining we cancelled the picnic.
 } Since I had no Money, I couldn’t buy anything to eat.

Conjunctions Showing Result :- પરરરામ દશતાવતા 
સંયોજક

 } So, therefore, that, hence, thus, so…..that  
 } So અ્થવા therefore નો એકબીજાના સ્થાને ઉપ્યોગ કરી 

શકા્ય છે. આ બંને શબિોનો ઉપ્યોગ બે વા્્યની વચ્ે 
કરવામાં  આવે છે.

 } Ex. :- 
 } He injured his foot therefore he was Unable to play 

the match.
 } Abhijeet was guilty so he was punished.
 } ‘That’નો ઉપ્યોગ બે વા્્યોની વચ્ે કરવામાં આવે છે.
 } Ex. :-
 } He plans well for any mission that he is always asked 

for.
 } The exam was extended that it disappointed many 

students.
 } So….. That નો ઉપ્યોગ બે વા્્યોની વચ્ે કરવામાં આવે છે. 

આમાં ‘So’ પછી નો શબિ Adjective (દવશેષણ) હોવો જરૂરી 
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20 ગણિત

સંખ્યાજ્યાન 

 Ô સંખ્યાઓનયા પ્રકયાર

પ્રયાકૃતિક સંખ્યા (Natural Numbers) 
} 1 થી શરૂ કરીને અનંત સુધીની ઘન સંખ્યાઓને પ્યાકૃતતક 

સંખ્યા કહે છે. તેને ‘N’ વડે દશયાશાવવયામયાં આવે છે.
} તેને ગણતરીની સંખ્યા પણ કહેવયા્ છે. 
} દયા.ત.; N = {1, 2, 3, 4, .........∞∞}
} સૌથી નયાની પ્યાકૃતતક સંખ્યા 1 છે. 
} સૌથી મોટી પ્યાકૃતતક સંખ્યા અજ્યાત છે.
} પ્યાકૃતતક સંખ્યાઓ અસંખ્ છે.

પૂર્ણ સંખ્યા (Whole Number) 
} જ્યારે પ્યાકૃતતક સંખ્યાઓમયાં શૂન્ (0) ઉમેરવયામયાં આવે, 

ત્યારે તે પૂણશા સંખ્યાઓ બને છે. 
} 0 + પ્યાકૃતતક સંખ્યા = પૂણશા સંખ્યા 
} આમ, શૂન્ સતહતની પ્યાકૃતતક સંખ્યા એટલે પૂણશા સંખ્યા 

તેને સંકેતમયાં ‘W’ વડે દશયાશાવયા્ છે. 
} દયા.ત.; W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...........∞∞}
} સૌથી નયાની પૂણશા સંખ્યા 0 છે.
} સૌથી મોટી પૂણશા સંખ્યા અજ્યાત છે.
} પૂણશા સંખ્યાઓ અસંખ્ છે. 

પૂરણાંક સંખ્યા (Integer Number) 
} પૂણયાાંક સંખ્યાઓમયાં ધન, ઋણ અને શૂન્ સતહતની 

સંખ્યાઓનો સમયાવેશ થયા્ છે. 
} તેને ‘Z’ વડે દશયાશાવયા્. (જમશાન ગતણતશયાસ્ત્ી ‘Zehlin’ નયા 

નયામ પરથી) 
} દયા.ત.; Z = {∞ ...... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 .......∞}

0 1 2-1-2

ઋણ પૂણા�ક 
શૂન્ય 

ધન પૂણા�ક 

........... .......... 

} સૌથી નયાની ધન પૂણયાાંક સંખ્યા = 1 
} સૌથી મોટી ધન પૂણયાાંક સંખ્યા = અજ્યાત 
} સૌથી નયાની ઋણ પૂણયાાંક સંખ્યા = અજ્યાત 
} સૌથી મોટી ઋણ પૂણયાાંક સંખ્યા = -1 
} જે સમયાન ધન પૂણયાાંક અને ઋણ પૂણયાાંક સંખ્યાનો સરવયાળો 

શૂન્ થયા્, તેને તવરોધી પૂણયાાંક કહેવયામયાં આવે છે. 
} ∞દયા.ત.; -5 + 5 = 0 

અપૂરણાંક સંખ્યા (Fraction) 
} પૂણશા ન હો્ તેવી, અંશ અને છેદ સ્વરૂપે દશયાશાવયાતી સંખ્યાને 

અપૂણયાાંક સંખ્યા કહેવયામયાં આવે છે.  
સમ સંખ્યા (Even Number) 

} જે સંખ્યાઓ 2 વડે તવભયાતજત થઈ શકે તે સંખ્યાઓને સમ 
સંખ્યા કહે છે. 

} દયા.ત.; 2, 4, 6, 8, 10, ...........
} તેને બેકી સંખ્યા કે ્ુગમ સંખ્યા પણ કહેવયા્.
} આ દરેક સંખ્યાનયાં બે પદ વચ્ેનો તફયાવત 2 હો્. 
} દરેક સમ સંખ્યાનો એકમનો અંક 0, 2, 4, 6 કે 8 જ હો્.

તિષમ સંખ્યા (Odd Number) 
} જે સંખ્યાઓ 2 વડે તવભયાતજત થઈ શકે નહીં, તેને તવષમ 

સંખ્યાઓ કહેવયા્. 
} દયા.ત.; 1, 3, 5, 7, 9, .........
} તેને એકી સંખ્યા કે અ્ુગમ સંખ્યા પણ કહેવયા્. 
} આ સંખ્યાઓનયાં બે પદ વચ્ેનો તફયાવત 2 હો્.
} દરેક તવષમ સંખ્યાઓનો એકમનો અંક 1, 3, 5, 7, કે 9 જ 

હો્. 
અતિભયાજ્ સંખ્યા (Prime Number) 

} જે સંખ્યાનયા મયાત્ બે જ અવ્વ પડે તેવી સંખ્યાને અતવભયાજ્ 
સંખ્યા કહેવયા્. 

} સયામયાન્ રીતે, એવી સંખ્યા કે જેને 1 વડે અને તે સંખ્યા 
વડે જ તન:શેષ ભયાગી શકયા્ તેવી સંખ્યાઓનો સમયાવેશ 
અતવભયાજ્ સંખ્યામયાં થયા્. 

} દયા.ત.; 2, 3, 5, 7, 11, 13, ........ 
સંમે્ સંખ્યા (Rational Number) 

} જે સંખ્યાને p/q સ્વરૂપે દશયાશાવી શકયા્, તેને સંમે્ સંખ્યા કહે 
છે. (જ્યાં, P ∞ Z, q ∞ 0)   

} સંમે્ સંખ્યાને ‘Q’ વડે દશયાશાવયા્ છે. (Quotient શબદ પરથી)
} દયા.ત.; - 2/3, 0, 4, 7/5, 0.5, 35/6 વગેરે  

અસંમે્ સંખ્યા (Irrational Number) 
} જે સંખ્યાને p/q સ્વરૂપે દશયાશાવી ન શકયા્, તેવી સંખ્યાને 

અસંમે્ સંખ્યા કહે છે. 
} દરેક અચળયાંકો તેમજ ગયાતણતતક તચહ્ોનો સમયાવેશ અસંમે્ 

સંખ્યામયાં થયા્ છે.
} દયા.ત.; π,β,σ,∆,√3,√5,√11,√13 વગેરે 
} જે સંખ્યા પૂણશાવગશા કે પૂણશાઘન ન હો્ તેનો સમયાવેશ પણ 

અસંમે્ સંખ્યામયાં થયા્. 
 } π એ અસંમે્ સંખ્યા છે, જ્યારે π નું મૂલ્ એ સંમે્ સંખ્યા 
છે.  
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 ક્રમિક બેકી સંખ્યાના સરવાળા િાટે, 

(
𝑛 

2
) (

𝑛 

2
 + 1) જ્યાં, 𝑛 = છેલ્લી સાંખ્્ય     

• દય.ત; 2 + 4 + 6 + 8 + ........ + 88 = ? 

     = (𝑛 
2
) (

𝑛 

2
 + 1) 

= (88 
2
) (

88 

2
 + 1)  

= (44) (45) 

= 1980  

 વર્ગ વાળી સંખ્યાના સરવાળા (સંખ્યાના વર્ગનો સરવાળો)  

    
𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)

6 
    જ્યાં, 𝑛 = છેલ્લી સાંખ્્ય     

• દય.ત; 12 + 22 + 32 + ......... + 602 = ? 

     =   𝑛 (𝑛+1)(2𝑛+1)
6 

     

=   60 (60+1)(2(60)+1)
6 

     

=   60 (60)(121)
6 

     

=  73810   

 સંખ્યાઓના ઘનનો સરવાળો  
𝑛2 (𝑛 +1)2

4
       જ્યાં, 𝑛 = છેલ્લી સાંખ્્ય      

• દય.ત; 13 + 23 + 33 + ......... + 273 = ?  

     = 𝑛
2 (𝑛 +1)2

4
 

= (27)
2 (28)2

4
  

= 729 × 784 
4

   

= 142884   
• ઉદાહરણ  

Ex : સૌથી નાની મવભાજ્ય સંખ્યા અને સૌથી નાની અમવભાજ્ય સંખ્યાનો  
         તફાવત કેટલો?   
 (A) 1       (B) 2     
 (C) 3       (D) 4  

 સૌથી નયની વિભયજ્ સાંખ્્ય = 4  
સૌથી નયની અવિભયજ્ સાંખ્્ય = 2 

                તફયિત = 4 – 2  
                                         = 2     

→ જવાબ : (B) 2 
 

ફફબોનાકી સંખ્યાશ્રણેી  
• સાંખ્્યઓનય ક્રવિક સરિયળયથી બનતી સાંખ્્યઓની શ્રેણીને 

ફફબોનયકી સાંખ્્યશ્રણેી કહેિયિયાં આિે છે.  
દય.ત.; 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ..........  

વાસ્તમવક સંખ્યા (Real Number) 
• સાંિે્ અને અસાંિે્ સાંખ્્યઓથી બનતી દરેક સાંખ્્યને 

િયસ્તવિક સાંખ્્યઓ કહેિયિયાં આિે છે. 
• તેને ‘R’ િડે દર્યાિય્ છે.  
• િયસ્તવિક સાંખ્્યઓિયાં દરેક સાંખ્્યઓનો સિયિેર્ થય્ છે.  
• તેથી, સાંખ્્યગણ િયટે,  

N ⊂ W ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R  
કાલ્પમનક સંખ્યા (Imaginary Number) 
• િયસ્તવિક સાંખ્્યઓ વસિય્ની સાંખ્્યઓનો સિયિેર્ કયલ્પવનક 

સાંખ્્યિયાં થય્ છે.  
• તેને ‘a + ib’ સ્િરૂપે દર્યાિય્ છે. (જ્યાં, i = √−1, a, b, ∈ R) 
• કયલ્પવનક સાંખ્્યને ‘i’ સાંકેતથી દર્યાિય્.  

દય.ત.; √−4 = 2i, 3i, -4i િગેરે    
મવમવધ સંખ્યાઓના સરવાળા  
• પ્રથિ ‘𝑛’ પ્રયકૃવતક સાંખ્્યઓનો સરિયળો,  

 
𝑛 (𝑛+1)

2
   જ્યાં, 𝑛 = છેલ્લી સાંખ્્ય  

• દય.ત.; 1 થી 100 સુધીની પ્રયકૃવતક સાંખ્્યનો સરિયળો કેટલો 
થય્?   

= 𝑛 (𝑛+1)
2

  

= 100 (101)
2

  

= 5050 
 

• ક્રવિક એકી સાંખ્્યનય સરિયળય િયટે,   

(
𝑛 + 1

2
)
2
 જ્યાં, 𝑛 = છેલ્લી સાંખ્્ય  

• દય.ત, 1 થી 80 સુધીિયાં આિતી તિયિ એકી સાંખ્્યનો સરિયળો 
કેટલો થય્?  

→  1, 3, 5, 7, ..........., 79  

  = (𝑛 + 1
2
)
2
 

         = (79 + 1
2
)
2
  

= (80
2
)
2
  

= (40)2  

= 1600  
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આિ, આ સયત સાંખ્્યઓિયાં સૌથી િોટી સાંખ્્ય 36 થય્.  
→ જવાબ : (C) 36 
Ex : 12 ના પ્રથિ પાંચ ર્ ણાંકની સરેરાશ કેટલી થાય?  

(A) 48    (B) 36    (C) 14    (D) 12 
 12 નય પ્રથિ પયાંચ ગુણયાંક િયટે,  
 12 × 1 = 12  
 12 × 2 = 24  
 12 × 3 = 36  ← સરેરયર્ 
 12 × 4 = 48  
 12 × 5 = 60  

આિ, 12 નય પ્રથિ પયાંચ ગુણયાંકની સરેરયર્ 36 થય્.  
→ જવાબ : (B) 36 
Ex : જો 𝟐𝟓𝒂 + 𝟐𝟓𝒃  = 𝟏𝟏𝟓 હોય, તો 𝒂 અને 𝒃 ની સરેરાશ  
            શોધો.  
  (A) 4.6      (B) 2.5    (C) 3.4    (D) 2.3 

અહીીં, 25𝑎 + 25𝑏 = 115  
 ∴ 25(𝑎 + 𝑏) = 115 

 ∴ (𝑎 + 𝑏) = 115
25

 
 ∴ (𝑎 + 𝑏) = 4.6  

𝑎 અન ે𝑏 ની સરેરયર્  𝑎+𝑏
2

 

          = 4.6
2

 

          = 2.3  
→ જવાબ : (D) 2.3 
Ex :  એક વર્ગના 25 મવદ્યાથીઓન  સરેરાશ વિન 50 Kg છે, જો  
         તેિાં વર્ગના જશક્ષકન ં વિન ઉિેરવાિાં આવે તો સરેરાશિાં  
         1 Kg નો વધારો થાય છે, તો તે વર્ગના જશક્ષકન ં વિન કેટલ ં  
         હશે?  
           (A) 76 Kg   (B) 77 kg   (C) 75 Kg   (D) 74 Kg 

25 વિદ્યયથીીઓનયાં િજનનો સરિયળો = સરેરયર્ × સાંખ્્ય  
                 = 50 ×  25  
                  = 12 

25 વિદ્યયથીી અને 1 વર્ક્ષકનયાં િજનનો સરિયળો  
= સરેરયર્ × સાંખ્્ય 

             = 51 ×  26  
             = 1326 
વર્ક્ષકનુાં િજન = (25 વિદ્યયથીી + 1 વર્ક્ષક)નય િજનનો  
                      સરિયળો – 25 વિદ્યયથીીનય િજનનો સરિયળો  

        = 1326 – 1250  
        = 76 kg  
આિ, િગાવર્ક્ષકનુાં િજન 76 kg હો્.  

→ જવાબ : (A) 76 Kg 
 

 
 

 
 

• આપેલ અિલોકનોનય સરિયળયને અિલોકનોની કુલ સાંખ્્ય િડે 
ભયગિયથી િળતયાં િૂલ્્ને સરેરયર્ કહે છે.  

 

સરેરયર્  = અિલોકનોનો સરિયળો
અિલોકનોની કુલ સાંખ્્ય

   
 

• સરેરયર્ને સયિયન્્ રીતે સરયસરી કે િધ્્ક  પણ કહે છે.  

• પ્રથિ ‘n’  પ્રયકૃવતક સાંખ્્યઓની સરેરયર્ = (𝑛+1
2
) 

• પ્રથિ ‘n’ એકી સાંખ્્યઓની સરેરયર્ = (n)  
• પ્રથિ ‘n’ બેકી સાંખ્્યઓની સરેરયર્ = (n + 1)  
• પ્રથિ ‘n’ પ્રયકૃવતક સાંખ્્યઓનય િગોની સરેરયર્ =               

                                                (n+1)(2n+1)
6

 

• પ્રથિ ‘n’ પ્રયકૃવતક સાંખ્્યઓનય ઘનની સરેરયર્ = n(n+1)
2

4
 

• જો આપેલી સાંખ્્યઓ કોઈ શ્રેણીિયાં હો્ તથય ક્રવિક બે પદો 
િચ્ચેનો તફયિત સિયન હો્, તો સિગ્ર શ્રેણીની સરેરયર્  

 

                  = પ્રથિ સાંખ્્ય+ અંવતિ સાંખ્્ય
2

 
   
Ex : પ્રથિ 9 અમવભાજ્ય સંખ્યાઓની સરાસરી કેટલી થાય?  

    (A) 9    (B) 11   (C) 11 2
9
    (D) 11 1

9
 

 પ્રથિ 9 અવિભયજ્ સાંખ્્યઓ :- 2,3,5,7,11,13,17,19,23   

    સરેરયર્  = અિલોકનોનો સરિયળો
અિલોકનોની કુલ સાંખ્્ય

   

      = 2+3+5 + 7+11+13 + 17+ 19+ 23
9

 

      = 100
9

      = 11 1
9
    

આિ, પ્રથિ 9 અવિભયજ્ સાંખ્્યઓની સરયસરી 11 1
9
 

→ જવાબ : (D) 11 𝟏
𝟗

 

Ex : સાત ક્રમિક સંખ્યાઓની સરેરાશ 33 છે, તો એિાં સૌથી િોટી  
           સંખ્યા કઈ?  
  (A) 28    (B) 30      (C) 36    (D) 33 

    30 ← નયની સાંખ્્ય  
    31 
    32 

  33  ← સરેરયર્  
    34 
    35 

   36 ← િોટી સાંખ્્ય 
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• જે ચતુષ્કોણની સયિસયિેની બયજુનયાં િયપ સરખયાં હો્ અને તે 
એકબીજાને સિયાંતર હો્ તથય જેનય ચયરે્ ખૂણયઓ 90૦ 
(કયટકોણ) હો્, તેને લાંબચોરસ કહે છે. 

 
• અહીીં, AB∥CD તથય AD∥BC છે.  

m∠A = m∠B = m∠C = m∠D = 90૦  
લાંબયઈ  =  AD  =  BC  =  𝑙   

પહોળયઈ =  AB  =  CD  =  b     
• લાંબચોરસનય સયિ-સયિેનયાં વર્રોવબાંદુઓને જોડતયાં રેખયખાંડને 

વિકણા કહે છે. (દય.ત. : AC, BD)   
• લાંબચોરસનયાં વિકણોનયાં િયપ સિયન હો્ છે અને પરસ્પર 

એકબીજાને દુભયગે છે, પરીંતુ કયટખૂણે નહીીં.  
• લાંબચોરસની પફરવિવત = 𝑙 + b + 𝑙 + b  

 = 2 𝑙 + 2b   
 = 2(𝑙 + b)  

• લાંબચોરસનુાં કે્ષત્રફળ = લાંબયઈ × પહોળયઈ  
   = 𝑙 b   

• લાંબચોરસનો વિકણા  = d2 = 𝑙 2 + b2  

 ∴ d = √𝑙2 + b2    
Ex : એક લંબચોરસની લંબાઈ 20 cm અને પહોળાઈ 14 cm હોય, તો તેન ં  
        ક્ષેત્રફળ શોધો.  

  (A) 540 cm2          (B) 280 cm2   
 (C) 170 cm2        (D) 380 cm2    

અહીીં, 𝑙 = 20 cm, b = 14 cm   
લાંબચોરસનુાં કે્ષત્રફળ = 𝑙𝑏   

= 20 × 14  
= 280 cm2   

આિ, લાંબચોરસનુાં કે્ષત્રફળ 280 cm2 થય્.  
→ જવાબ : (B) 280 cm2   
Ex : 24 િીટર લંબાઈ અને 16 િીટર પહોળાઈ ધરાવતાં એક લંબચોરસની  
         પદરમિમત ______ થાય.  

(A) 40 િીટર          (B) 60 િીટર  
(C) 100 િીટર      (D) 80 િીટર  
લાંબચોરસની પફરવિવત = 2 (𝑙 + b)  

= 2 (24 + 16)  
 
 
 

∴ 40 = 4𝑙  

∴ 𝑙 = 40
4

 

∴ 𝑙 = 10 િીટર  
આિ, ચોરસની બયજુની લાંબયઈ 10 િીટર હો્.  

→ જવાબ : (A) 10 મીટર   
Ex : એક ચોરસની પદરમિમત 100 િીટર હોય, તો તેન ં ક્ષેત્રફળ કેટલ ં થાય?  

(A) 100 ચો.િી.      (B) 265 ચો.િી.      
(C) 625 ચો.િી.       (D) 1000 ચો.િી.  

ચોરસની પફરવિવત = 4𝑙  
∴ 100 = 4𝑙  

∴ 𝑙 = 100
4

  
∴ 𝑙 = 25 િીટર  
હિે, ચોરસનુાં કે્ષત્રફળ = 𝑙2  

= (25)2  
= 625 ચો.િીટર    

આિ, ચોરસનુાં કે્ષત્રફળ 625 ચો.િી. થય્.  
→ જવાબ : (C) 625 ચો.મી.     
Ex : ચોરસના મવકણગન ં િાપ 8√𝟐 cm છે, તો ચોરસની પદરમિમત  = ______ 

(A) 32 cm        (B) 128 cm   
(C) 32√2  cm       (D) 64 cm     

ચોરસનો વિકણા (d) = √2 𝑙   
∴ 8√2 = √2 𝑙  

∴ 𝑙 = 8√2 
√2 

  

∴ 𝑙 = 8 cm  
હિે, ચોરસની પફરવિવત = 4𝑙    

= 4(8)  
= 32 cm   

આિ, આ ચોરસની પફરવિવત 32 cm થય્.  
→ જવાબ : (A) 32 cm     
Ex : એક ચોરસની બાિ ન ં િાપ ચાર ર્ણ ં કરવાિાં આવે, તો ક્ષેત્રફળિાં  
          કેટલા ર્ણો વધારો થાય? 

(A) 16 ગણો   (B) 14 ગણો    (C) 12 ગણો   (D) 15 ગણો      
ધયરો કે,  
બયજુનુાં િયપ     કે્ષત્રફળ  
    𝑙         𝑙2 
    ↓           ↓ 
    4𝑙         (4𝑙)2  = 16𝑙2  
હિે, િધયરો = 16𝑙2 – 𝑙2  

= 15𝑙2  

આિ, કે્ષત્રફળિયાં 15 ગણો િધયરો થય્.  
→ જવાબ : (D) 15 ગણો    
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(2)  કોકટકોણ :   
• જે બે ખૂણયનયાં િયપનો સરિયળો 90° થતો હો્, તો તે બાંને 

ખૂણયઓ એકબીજાનય કોફટકોણ કહેિય્.   

         
 

અહીીં, 𝜃1 + 𝜃2 = 90૦ 
∴  ∠𝜃1 અને ∠𝜃2 એકબીજાનય કોફટકોણ થય્.     

 અભભકોણ :   
• બે ખૂણયની બાંને બયજુઓ પરસ્પર વિરુિ ફકરણો હો્, તો તે 

બાંને ખૂણયઓને એકબીજાનય અવભકોણ કહેિય્.  
• બે રેખયઓ છેદે તો છેદવબાંદુ આગળ રચયતય અવભકોણ એકરૂપ 

(સિયન) હો્ છે.  

  
અહીીં,  ∠AOD = ∠BOC તથય ∠AOC = ∠BOD એ અવભકોણની 
જોડ થય્.   

 ય ગ્િકોણ :  
• બે સિયાંતર રેખયઓની છેવદકયથી બનતયાં ્ુગ્િકોણો એકરૂપ 

(સિયન) હો્. 

             
• ∠𝜃1 અને ∠𝜃2 ્ુગ્િકોણો છે, તેથી ∠𝜃1 = ∠𝜃2 
• ∠𝜃3 અને ∠𝜃4 ્ુગ્િકોણો છે, તેથી ∠𝜃3 = ∠𝜃4  
• બે રેખયઓની છેવદકયથી બનતય ્ુગ્િકોણની બે જોડ િળે.  
 અન કોણ :    
• બે રેખયઓની છેવદકયથી બનતયાં અનુકોણની જોડનય ખૂણયઓ 

એકરૂપ (સિયન) હો્.  

        
 
 

Ex : પાંચ અસિરેખ બબિંદ ઓ પૈકી ત્રણ સિરેખ બબિંદ ઓ હોય, તો તેિના િારા 
વધ િાં વધ  કેટલી ભભન્ન રેખાઓ મનઝિત થાય?  

     
આિ, 8 રેખય વનવિત કરી ર્કય્.  

 િાપના આધારે ખૂણાના પ્રકાર :  
• િયપનય આધયરે ખૂણયનય ત્રણ પ્રકયર પડે છે.   

(1) કાટખૂણો : જે ખૂણયનુાં િયપ 90° હો્, તે ખૂણયને કયટખૂણો કહે છે.  

  અહીીં, 𝜽 = 90°   
(2) લઘુકોણ : જે ખૂણયનુાં િયપ 90° કરતયાં ઓછુાં હો્, તેને લઘુકોણ  
         કહે છે. 

     અહીીં, 0° < 𝜽 < 90°   
(3) ગુરૂકોણ :  જે ખૂણયનુાં િયપ 90° કરતયાં િધયરે હો્, તેને ગુરૂકોણ  
                      કહે છે.   

અહીીં, 90° < 𝜽 < 180°  
 

 ખૂણાનાં િાપના આધારે, ખૂણાની જોડના પ્રકાર :  
(1)  પૂરકકોણ :   
• જે બે ખૂણયનયાં િયપનો સરિયળો 180° થતો હો્, તે બાંને ખૂણયને 

એકબીજાનય પૂરકકોણ કહેિય્.  

  
 

• અહીીં, 𝜃1 + 𝜃2 = 180૦ 
∴  ∠𝜃1 અને ∠𝜃2 એકબીજાનય પૂરકકોણ થય્.   
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નિશા અિે અંતર 

 { મોહન ઉત્તર દિશામાં 5km ચાલે છે, ત્ારબાિ જમણી બાજુ 

વળી 3km ચાલે છે, ત્ારબાિ ડાબી બાજુ વળી 2 km ચાલે છે, 

ત્ારબાિ જમણી બાજુ વળી જા્ છે, તો મોહનનું મુખ કઈ દિશા 

તરફ હશે? 

(A) ઉત્તર   (B) દક્ષિણ 
(C) પૂર્વ   (D) પક્ચિમ

} આકૃક્િ પરથી, નક્ી કરી શકાય કે િેનું મુખ પૂર્વ ક્દશા 
િરફ હોય.  

 ˋ જવાબ : (C) પૂવ્વ  

 { પૂવ્વ અને નૈઋત્ દિશા વચ્ે કેટલા અંશનો ખૂણો બને?

(A) 135૦    (B) 45૦  
(C) 180૦   (D) 90૦ 

   
} આમ, પૂર્વ અને નૈઋતય ક્દશા રચ્ે 135૦ નો ખૂણો બને.
 ˋ જવાબ : (A) 135૦   

 { વવશ્ાસ પ્રસ્ાન બબંિુથી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. તે 4km પશ્ચિમ 

દિશામાં ચાલે છે. ત્ારબાિ તે જમણી તરફ વળી 4km ચાલે છે. તો 

હવે તે પ્રસ્ાનબબંિુથી સાપેક્ે કઈ દિશામાં હશે?

(A) ઉત્તર   (B) પૂર્વ 
(C) રાયવય   (D) અગ્ન 

} આકૃક્િ પરથી, જાણી શકાય કે િે પ્રસથાનક્બંદુથી ક્ોસ (↖)
ની ક્દશામાં છે. એટલે કે િે પ્રસથાનક્બંદુની સાપેષિે રાયવય 
ક્દશામાં હોય. 

 ˋ જવાબ : (C) વાયવય

 { એક માણસ પૂવ્વમાં 6મી. ગ્ો. ત્ારબાિ ત્ાંથી તે િક્ક્ણમાં 8મી. 

ગ્ો, તો હવે તે તેના પ્રસ્ાનબબંિુથી કેટલો િૂર હશે?   

(A) 5 મીટર    (B) 8 મીટર  
(C) 14 મીટર   (D) 10 મીટર

} ↖પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ, 
(AC)2 = (AB)2 + (BC)2 
      = (6)2 + (8)2 
      = 36 + 64  
 AC2  = 100 
 AC   = 10 m 

} આમ, િે પ્રસથાનક્બંદુથી 10 m દૂર હોય. 
 ˋ જવાબ : (D) 10 m 

 { ભૂવમ ઓફફસે જવા માટે પૂવ્વ દિશામાં ચાલે છે, થોડંુ ચાલ્ાબાિ તે 

જમણી બાજુ વળીને ચાલવા માંડે છે, ત્ારબાિ તે ડાબી, જમણી, 

ડાબી, ડાબી, ડાબી, જમણી અને અંતે ડાબી બાજુ વળીને ચાલવા 

લાગે છે. તો હવે તે કઈ દિશામાં જઈ રહી હશે? 

(A) ઉત્તર    (B) દક્ષિણ 
(C) પૂર્વ   (D) પક્ચિમ

} ↖આકૃક્િ પરથી, નક્ી કરી શકાય છે કે અંિે પક્ચિમ ક્દશામાં 
જઈ રહી હોય.
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→ મળેલ સરિ ળ ને 7 િડે ભ ગત ,    

   
→ અહીીં, લીપિષા છે. તથ  તેન  ફેબ્રુઆરી મ સની ગણતરી હોિ થી 

જે િ ર મળે તેની પહેલ નો િ ર આિે, તેથી માંગળિ રની પહેલ નો 
િ ર એટલે કે સોમિ ર હોય.  

→ આમ, 12 ફેબ્રુઆરી 1996ન  રોજ સોમિ ર હોય.  
 

 

 

▪ જો કોઈ સાંકેવતક ભાષામાં ‘BROTHER’ ને ‘CSPUIFS’ લખાય, તો 
‘SISTER’ ને કેમ લખાય? 

→ અહીીં આપેલ ર્બ્દોને બ જુ-બ જુમ ાં  લખિ ની બદલે ઉપર-નીચે 
લખિ થી આિ  પ્રશ્નોમ ાં સરળત  રહે. 
 

 
તેથી,  

 
→ આમ, SISTER ને TJTUFS િડે લખ ય. 
▪ જો કોઈ સાંકેવતક ભાષામાં ‘BROTHER’ ને ‘GOTQMBW’ લખિામાં 

આિે, તો ‘RIPSLE’ ને કેમ લખાય? 

 
તેથી,  

 
→ આમ, RIPSLE ને WFUPQB િડે લખ ય. 
▪ જો કોઈ સાંકેવતક ભાષામાં ‘ORGANISATION’ ને 

‘NOITASINAGRO’ લખાય, તો સાંકેવતક ભાષામાં 
‘INTERNATIONAL’ ને કેમ લખાય? 

ORGANISATION       INTERNATIONAL 

       ↓ ઊલટો ક્રમ       ↓ ઊલટો ક્રમ 

NOITASINAGRO       LANOITANRETNI 

 

▪ િષુ 2012ને સમાન કેલેન્દ્ડર િષુ હિે પછી ક્યા િષુમાં આિશે? 

→ અહીીં, િષા 2012 એ લીપ િષા છે.  
તેથી, 2012 +   28  ( ∵ લીપિષા) = 2040 
આમ, િષા 2012ને સમ ન કેલેન્ડર િષા 2040મ ાં આિે.  

▪ િષુ 1998ને સમાન કેલેન્દ્ડર િષુ હિે પછી ક્યા િષુમાં આિશે?  

→ અહીીં, િષા 1998ને કોષ્ટક મુજબ ગોઠિત   
1998 → (1996 + 2) એટલે કે (લીપિષા + 2) થ ય.  
તેથી, 1998 + 11 = 2009 

આમ, િષા 1998ને સમ ન કેલેન્ડર િષા 2009મ ાં આિે.  
▪ એવપ્રલ મહહનામાં 5 િખત ગુરુિાર આિિાની સંભાિના કેટલી?  

→ એવપ્રલ મવહન મ ાં 30 વદિસ હોિ થી િધ ર ન  વદિસ 2 મળે.  
∴ સાંભ િન  = ર્ેષ 

7
   = 2

7
 

▪ સામાન્ય િષુમાં 53 િખત સોમિાર આિિાની સંભાિના કેટલી? 

→ સ મ ન્ય િષામ ાં 365 વદિસ હોિ થી િધ ર ન  વદિસ 1 મળે. 
      ∴ સાંભ િન   = ર્ેષ 

7
  = 1

7
 

▪ લીપ િષુમાં 53 િખત મંગળિાર આિિાની સંભાિના કેટલી? 

→ લીપ િષામ ાં 366 વદિસ હોય, જેથી િધ ર ન  વદિસ 2 મળે.  
        ∴ સાંભ િન   = ર્ેષ 

7
  = 2

7
 

▪ ઓગસ્ટ 1947ના રદિસે કયો િાર હતો?  

→ ઉપરોક્ત કોષ્ટકન  આધ રે ગણતરી નીચે મુજબ કરિ થી જિ બ 
ઝડપી લ િી ર્ક ય :  

         15  ← ત રીખ  
    + 02  ← મવહન નો કોડ ( ∵ ઓગસ્ટ ) 
    + 00  ← સદીનો કોડ ( પૂણા સદી ) ( ∵ 1900 ) 
    + 47  ← િષા  
    + 11  ← લીપિષા (∵ આપેલ િષોને 4 િડે ભ ગત  મળતુાં 
ભ ગફળ)  
         75                                                         
→ આ રીતે મળત  સરિ ળ ને 7 િડે ભ ગિ થી જે ર્ેષ મળે તે મુજબ 

િ ર લખિો. 

 
→ આમ, 15 ઓગસ્ટ 1947ન  વદિસે ર્ુક્રિ ર હોય.  
▪ ફેબ્રુઆરી 1996ના રોજ કયો િાર હતો? 

→ 😊જો બક ! પ્રશ્ન સમજિો અહીીં લીપિષા છે. તથ  તેમ ાં ફેબ્રુઆરી 
મ સની ગણતરી થ ય છે.  

        12       ← ત રીખ 
     + 03   ← મવહન નો કોડ  
     + 00   ← સદીનો કોડ  
     + 96   ← િષા  
     + 24   ← લીપિષા  
        135  
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▪ 2, 5, 12, 27, 58, _____  

(A) 121      (B) 116      (C) 118      (D) 125  

  
→ જવાબ : (A) 121      
 

▪ 300, 100, 50, _____  

(A) 25       (B) 10        (C) 50       (D) 40  

   
→ જવાબ : (C) 50      
 

▪ 12, 36, 18, 54, 27, _____  

(A) 18       (B) 81        (C) 9       (D) 108  

    
→ જવાબ : (B) 81        
 

▪ 1, 5, 14, 30, _____    

(A) 54       (B) 55       (C) 56      (D) 57   

  
→ જવાબ : (B) 55       
 

▪ 25, 29, 38, 54, _____     

(A) 76       (B) 79       (C) 81      (D) 80   

 
→ જવાબ : (B) 79   
    

▪ 8, 64, 216, 512, _____      

(A) 1008    (B) 1152     (C) 1728    (D) 1000  

 
→ જવાબ : (D) 1000 

 
 
 
 
 

▪ KM5, IP8, GS11, EV14, ______      

(A) BY17      (B) BX17      (C) CY17      (D) CY19    
→ K, J I, H G, F E, D C     

M, NO P, QR S, TU V, WX Y  

   
→ જવાબ : (C) CY17      

 

 

▪ 10, 14, 18, 22, _____  

(A) 30        (B) 26        (C) 29        (D) 14  

   
→ જવાબ : (B) 26        

 

▪ 20, 33, 50, 69, 92, _____  

(A) 120        (B) 122       (C) 121      (D) 130   

 
→ અવિભ જ્ય અંકનો િધ રો 
→ જવાબ : (C) 121       
 

▪ 36, 28, 24, 22, _____  

(A) 18        (B) 22         (C) 21         (D) 19   

 
→ જવાબ : (C) 21         

 

▪ 285, 253, 220, 186, ______  

(A) 122      (B) 153        (C) 151        (D) 157  

 
→ જવાબ : (C) 151         
 

▪ 1, 3, 12, 36, _____  

(A) 140      (B) 142       (C) 148       (D) 144  

 
→ જવાબ : (D) 144 
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અગતયિા વિલાઇિર

} ગરીબ કલ્યાણ મેળયાની 13મી કડીનો પ્યારંભ મુખ્મંત્ી ભૂપેન્દ્ર 
પટેલે તયાજેતરમયાં ગોધરયા(પંચમહયાલ) ખયાતેથી કરયાવ્ો હતો.

} વિક્રમ સંિત 2078 ‘ગુજરયાત દીપોતસિી’ અંકનું વિમોચન 
તયાજેતરમયાં મુખ્મંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્યારયા કરિયામયાં આવ્ું 
હતું. 

} પ્ધયાનમંત્ી નરેન્દ્રભયાઇ મોદી દ્યારયા તયાજેતરમયાં ગુજરયાતનયા 
મોઢેરયા (મહેસયાણયા) ગયામને પ્થમ 24 x 7 સૌર ઊર્જાથી ચયાલતયા 
ગયામ તરીકે ર્હેરયાત કરિયામયાં આવ્ું.

} અમદયાિયાદ ખયાતે જરૂરર્યાતમંદ વિદ્યાથીથીઓ મયાટેનયા શૈક્ષવણક 
સંકુલ એિયા ‘મોદી શૈક્ષવણક સંકુલ’નયા પ્થમ તબક્યાનું 
ઉદ્યાટન તયાજેતરમયાં પ્ધયાનમંત્ી નરેન્દ્રભયાઇ મોદી દ્યારયા 
કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} મુખ્મંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેલે િયાઇબ્રન્ટ નિરયાત્ી મહોતસિ-2022 
GMDC ગ્યાઉન્ડ (અમદયાિયાદ ખયાતેથી) ખૂલલો મૂક્ો હતો.

} સૂક્મ, લઘુ અને મધ્મ ઉદ્ોગ મંત્યાલ્(MSME) દ્યારયા 
તયાજેતરમયાં SC-ST હબ ્ોજનયા તેમજ મંત્યાલ્નયા અન્્ 
કયા્જાક્રમો વિશે ર્ગૃવત લયાિિયા મયાટે રયાષ્ટ્ી્ SC-ST હબ 
કોન્કલેિનું આ્ોજન અમદયાિયાદ ખયાતે કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} સયાવહત્ અકયાદમી દ્યારયા તયાજેતરમયાં િરજા 2022 મયાટેનયા 
્ુિયા અને બયાળ પુરસકયારની ર્હેરયાત કરિયામયાં આિી 
છે, આ અંતગજાત ગુજરયાતી ભયારયા મયાટે સયાવહત્ અકયાદમી 
્ુિયા પુરસકયાર 2022 ભરત ખેની (પુસતકઃ રયાર્ રવિ 
િમયાજા(આતમકથયા)) એનયા્ત કરિયામયાં આવ્ો.

} સયાવહત્ અકયાદમી ્ુિયા પુરસકયાર 2022 વહન્દી ભયારયા ભગિંત 
અનમોલને તેનયા ઉપન્્યાસ ‘પ્મે્’ મયાટે એનયા્ત કરિયામયાં 
આવ્ો.

} સયાવહત્ અકયાદમી દ્યારયા તયાજેતરમયાં િરજા 2022 મયાટેનયા 
્ુિયા અને બયાળ પુરસકયારની ર્હેરયાત કરિયામયાં આિી 
છે, આ અંતગજાત ગુજરયાતી ભયારયા મયાટે સયાવહત્ અકયાદમી 
બયાળ પુરસકયાર 2022 રકરીટ ગોસિયામી(કવિતયા સંગ્હ : 
‘વખસકોલીને કમ્પ્ૂટર છે લેિું’ મયાટે એનયા્ત કરિયામયાં 
આવ્ો.

} સુરેન્દ્રનગર વજલલયાનયા થયાનગઢમયાં વિશ્વવિખ્યાત તરણેતરનયા 
મેળયામયાં તયાજેતરમયાં 17મયાં ગ્યામીણ ઓવલમમપકનું આ્ોજન 
કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} તયાજેતરમયાં િડયાપ્ધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ વસવિલ હોમસપટલ, 
અમદયાિયાદ ખયાતે દેશની સૌથી મોટી રકડની હોમસપટલનું 
લોકયાપજાણ ક્ુું હતું.

} િરજા 2022 મયાટે સસત્ (સન્મુધયા આરસજા, સયા્ન્સ, 
ટેકનોલોજી એન્ડ રરસચજા એકેડમી – SASTRA) રયામયાનુજન 
પુરસકયાર ્ુમન્કિંગ તયાંગ(્ુવનિવસજાટી ઓફ કેવલફોવનજા્યાનયા 
સહયા્ક પ્ોફેસર)ને એનયા્ત કરિયામયાં આવ્ો હતો.

} પી.આર.શ્ીજેશ અને સવિતયા પુવન્યાને ભયારતી્ પુરૂર અને 
મવહલયા હોકી ખેલયાડીઓને આંતરરયાષ્ટ્ી્ હોકી ફેડરેશન 
(FIH) દ્યારયા ‘FIH મેન્સ એન્ડ વિમેન્સ ગોલકીપર ઓફ ધ 
્ર’ તરીકે પસંદ કરિયામયાં આવ્યા.

} વબલ એન્ડ મેવલન્ડયા ગેરસ ફયાઉન્ડેશને તયાજેતરમયાં વિશ્વનયા 4 
મહયાનુભયાિોને 2022 ગોલકીપસજા ગલોબલ ગોલસ એિોડ્ડસથી 
સન્મયાવનત ક્યાજા છે, તેમયાં ભયારતી્ ડૉ. રયાવધકયા બત્યાનો 
સમયાિેશ થ્ો છે.

 } IIFL િેલથ હુરૂન ઇમન્ડ્યા રરચ વલસટ 2022 અનુસયાર ભયારતમયાં 
સૌથી િધુ ધવનક ગૌતમ અદયાણી અને તેનો પરરિયાર છે.

} વબ્રટનનયા ભયારતી્ મૂળનયા સુએલયા બ્રેિરમેન ગૃહ સવચિ 
અને પ્થમ મવહલયાને તયાજેતરમયાં ‘કિીન એવલઝયાબેથ એિોડ્ડ’ 
એનયા્ત કરિયામયાં આવ્ો.

} એરપોટ્ડ કયાઉમન્સલ ઇન્ટરનેશનલ(ACI) દ્યારયા તયાજેતરમયાં 
કોચીન ઇન્ટરનેશનલ એરપોટ્ડ વલવમટેડ(CIAL)ને, ‘એરપોટ્ડ 
સવિજાસ કિોવલટી એિોડ્ડ – 2022’ એનયા્ત કરિયામયાં આવ્ો.

} આરોગ્ સુવિધયા નોંધણીમયાં અનેક આરોગ્સંભયાળ 
સુવિધયાઓ ઉમેરિયા મયાટે ઉત્તર પ્દેશ  રયાજ્ને તયાજેતરમયાં 
‘આ્ુષ્્મયાન ઉતકકૃષ્ટ પુરસકયાર- 2022’ થી સન્મયાવનત 
કરિયામયાં આવ્ું.

} તયાજેતરમયાં જ એન્જેલયા મયાકકેલને UNHCRનો નેન્સેન એિોડ્ડ 
એનયા્ત થ્ો હતો.

} તયાજેતરમયાં આિયાસ અને શહેરી બયાબતોનયા મંત્યાલ્(MOHUA) 
દ્યારયા સિચછ અમૃત મહોતસિ અંતગજાત ‘સિચછ ટો્કેથોન’ 
(Swachh Toycathon)નો પ્યારંભ કરિયામયાં આવ્ો.

} ગયાંધી જ્ંવતનયા મયાનમયાં નિી વદલહીનયા મેજર ધ્યાનચંદ 
નેશનલ સટેરડ્મ ખયાતે કેન્દ્રી્ મંત્ી અનુરયાગ ઠયાકુર અને 
રકરેન રરવજજુ દ્યારયા રફટ ઇમન્ડ્યા ફ્ીડમ રન 3.0 શરૂઆત 
કરયાિિયામયાં આિી હતી.

} કેન્દ્રી્ ગૃહ મંત્ી અવમત શયાહ દ્યારયા જમમુ અને કયાશમીરમયાં 
પહયારી સમુદયા્ સમુદયા્ને અનુસૂવચત જનર્વત(ST) સમુદયા્ 
તરીકેનયા દરજર્ની ર્હેરયાત કરિયામયાં આિી.

} ભયારતનયા િતજામયાન મુખ્ ચુંટણી કવમશનર રયાજીિ કુમયાર 
દ્યારયા તયાજેતરમયાં િરજાભર ચયાલતયા મતદયાતયા જંકશન મતદયાતયા 
ર્ગૃવત કયા્જાક્રમની શરૂઆત કરિયામયાં આિી હતી.

} કેન્દ્રી્ િયાવણજ્ અને ઉદ્ોગ મંત્યાલ્ દ્યારયા ભયારતમયાં 
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} તયાજેતરમયાં એકિંદર આઠમું સથયાન મેળિીને જુવન્ર મસિવમંગ 
િલડ્ડ ચેમમપ્નશીપ-2022ની ફયાઇનલમયાં પહોંચનયારી પ્થમ 
ભયારતી્ મવહલયા અપેક્ષયા ફનયાજામન્ડસ બની.

} ઓલ ઇમન્ડ્યા ફૂટબોલ ફેડરેશન(AIFF)નયા પ્મુખ તરીકે 
તયાજેતરમયાં કલ્યાણ ચૌબેની િરણી થઇ છે.

} વિશ્વનયા 14 સૌથી ઊંચયા વશખરો બે િખત સર કરિયાનો રેકોડ્ડ 
તયાજેતરમયાં સયાનુ શેરપયા(નેપયાળ)એ  નોંધયાવ્ો છે.

} બેડમેમન્ટન િલડ્ડ ચેમમપ્નવશપ – 2022 મેન્સ વસંગલસ 
ટયાઇટલ તયાજેતરમયાં વિકટર એકસલસન(ડેનમયાક્ક) દ્યારયા 
જીતિયામયાં આવ્ું.

} તયાજેતરમયાં આ્ોવજત જુડો િલડ્ડ ચેમમપ્નવશપમયાં ભયારતની 
વલન્થોઇ ચનયામબમ મવહલયા ખેલયાડી(જુડોકયા) દ્યારયા સૌપ્થમ 
િખત ગોલડ મેડલ જીતિયામયાં આવ્ો.

} ્ુવન્ન ઓફ ્ુરોવપ્ન ફૂટબોલ એસોવશએશન(UEFA) 
મવહલયા ચેમમપ્નન્સ લીગમયાં રમનયારી પ્થમ ભયારતી્ મવહલયા 
ફૂટબોલર તયાજેતરમયાં મનીરયા કલ્યાણ બની હતી.

} રમત-ગમત મંત્યાલ્ દ્યારયા રયાષ્ટ્ી્ રમત-ગમત વદિસ (29th 
ઓગષ્ટ) પર મીટ ધ ચેમમપ્ન પ્ોજેકટ  કયા્જાક્રમનું આ્ોજન 
કરિયામયાં આિશે.

} બેડવમન્ટન િલડ્ડ ચેમમપ્નવશપની મેન્સ ડબલસ સપધયાજામયાં 
મેડલ જીતનયારી પ્થમ ભયારતી્ જોડી તયાજેતરમયાં  સયામતિક 
સયાંઇરયાજ રેન્કી રેડ્ડી અને વચરયાગ શેટ્ીની જોડી બની.

} દરેક ફોમદેટ(ટેસટ, િન-ડે, T20)મયાં 100 વક્રકેટ મેચ રમનયાર 
પ્થમ ભયારતી્ ખેલયાડી તયાજેતરમયાં વિરયાટ કોહલી બન્્ો. 

} તયાજેતરમયાં રોવહત શમયાજા ભયારતી્ વક્રકેટ ખેલયાડી મયારટ્ડન 
ગુમ્પટલ(ન્્ુવઝલેન્ડ)ને પયાછળ રયાખીને T20 વક્રકેટ મેચમયાં 
સૌથી િધુ રન બનયાિનયાર ખેલયાડી બન્્ો.

} હડ્પપન સંસકકૃવતનંુ વિશ્વનું સૌથી મોટું મ્ુવઝ્મ રયાખીગઢી 
(હરર્યાણયા)મયાં  બનયાિિયામયાં આિશે. 

} તયાજેતરમયાં ભયારત દ્યારયા ગરબયા કલયા સંસકકૃવતને ્ુનેસકોની 
અમૂતજા સયાંસકકૃવતક િયારસયાની ્યાદીમયાં અંરકત કરિયા મયાટે 
નયામયાંકન કરિયામયાં આવ્યા. 

} કકૃવર ઉતસિ તરીકે ર્ણીતો ‘નુઆ ખયાઇ’ (Nua Khai) ઉતસિ 
તયાજેતરમયાં ઓરડશયા(ખયાસ કરીને પવચિમ ઓરડશયા ક્ષેત્મયાં) 
રયાજ્મયાં ઉજિિયામયાં આવ્ો હતો.

} ભયારતનયા ઉદ્ોગ સયાહવસકોને અમેરરકયા મસથત રોકયાણકયારો 
સયાથે જોડિયા મયાટે, િયાવણજ્ અને ઉદ્ોગ મંત્ી પી્ૂર ગો્લ 
દ્યારયા સેત(ુSupporting Entrepreneurs in Transformation 
and Upskilling - SETU)  કયા્જાક્રમની શરૂઆત કરયાિિયામયાં 
આિી.

} સેન્ટ્લ કયાઉમન્સલ ફોર રરસચજા ઇન આ્ુજાિેવદક 
સયા્ન્સ(CCRAS) દ્યારયા સમગ્ ભયારતની મયાન્્તયા પ્યા્પત 
આ્ુિદેદ કોલેજોમયાં નોંધયા્ેલયા ્ુિયા ગ્ેજ્ુએટ વિદ્યાથીથીઓને 
‘આ્ુજાિેદ સંશોધન કેન મયાટે વિદ્યાથીથી કયા્જાક્રમ’(Studentship 

Program for Ayurveda Research Ken – SPARK) પહેલ 
અંતગજાત સંશોધન ફેલોવશપ આપિયામયાં આિશે.

} ભયારતી્ રેલિે દ્યારયા મુંબઈ રેલિે સટેશન પર “મેઘદૂત 
મશીન’ની તયાજેતરમયાં સથયાપનયા કરિયામયાં આિી.

} નયાગયાલેન્ડ રયાજ્ને તયાજેતરમયાં 100 િરજા કરતયા િધુ િરટો બયાદ 
બીજું રેલિે સટેશન મળ્ું? 

} વિશ્વનું સૌથી મોટુ ધયાવમજાક સમયારક િૈવદક ્પલેનેટોરર્મ મંવદર 
પવચિમ બંગયાળમયાં  ખોલિયામયાં આિશે.

} ઓપરેશન ‘્યાત્ી સુરક્ષયા’ તયાજેતરમયાં ભયારતી્ રેલિે 
પ્ોટેકશન ફોસજા(RPF)દ્યારયા શરૂ કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} જમમુ અને કયાશમીર રયાજ્મયાં તયાજેતરમયાં નીવત આ્ોગની 
ભયાગીદયારીમયાં અટલ રટંકરરંગ લેબસ(ATL)ની સૌપ્થમ િખત 
સથયાપનયા કરિયામયાં આિી.

} તયાજેતરમયાં ચંદીગઢ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટ્ડનું નયામ બદલીને 
શહીદ ભગતવસંહ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટ્ડ કરિયાનું ર્હેર 
કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} પ્ધયાનમંત્ી નરેન્દ્રભયાઇ મોદી દ્યારયા તયાજેતરમયાં હોમી 
ભયાભયા કેન્સર હોમસપટલ અને સંશોધન કેન્દ્રનું ઉદ્યાટન 
મુલલયાનપુર(મોહયાલી, ચંદીગઢ) ખયાતે કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} અરવિંદ કેજરીિયાલ (વદલહીનયા મુખ્મંત્ી)  દ્યારયા તયાજેતરમયાં 
‘India No. 1’ વમશનની શરૂઆત કરિયામયાં આિી. 

} અમદયાિયાદ ખયાતે ગુજરયાતની સૌપ્થમ ‘વસનેમેરટક ટૂરરઝમ 
પોવલસી 2022-27’નું લોમન્ચંગ મુખ્મંત્ી ભૂપેન્દ્ર પટેલે 
અવભનેતયા અજ્ દેિગણ, રયાજ્ સરકયારનયા મંત્ી પૂણદેશ 
મોદી અને અરવિંદ રૈ્યાણી સવહતનયા મહયાનુભયાિોની 
ઉપમસથવતમયાં ક્ુું હતું.

} ગ્ીન વશપ રરસયાઈમકલંગ અને િીવહકલ સક્રેવપંગ પર 
આંતરરયાષ્ટ્ી્ પરરરદનું આ્ોજન તયાજેતરમયાં ગયાંધીનગરનયા 
મહયાતમયા મંવદર ખયાતે કરિયામયાં આવ્ું હતું.

} રેમન મેગસેસે એિોડ્ડનયા િરજા-2022નયા વિજેતયાઓમયાં સોથેરયા 
વછમ(કિંબોરડ્યા), બનયાજાડેટ મેવડ્ડ(રફવલપયાઇન્સ), તયાદયાશી 
હયાટ્ોરી(ર્પયાન) અને ગેરી બેન્ચેગીબ(ઇન્ડોનેવશ્યા)નો 
સમયાિેશ થયા્ છે.  

} મયાનિ વિકયાસ સૂચકયાંકમયાં ભયારત દેશને 191 દેશોમયાંથી 132મું 
સથયાન આપિયામયાં આવ્ું છે, જે અગયાઉનયા અહેિયાલમયાં 131મું 
હતું.   

} કકૃવરમયાં રયાસયા્વણક ખયાતરોનો ઉપ્ોગ ઘટયાડિયા મયાટે 
આગયામી સમ્મયાં કેન્દ્ર સરકયાર દ્યારયા ‘પ્ધયાનમંત્ી કકૃવર 
વ્િસથયાપન ્ોજનયા મયાટે િૈકમલપક પોરક તત્િોનો પ્ચયાર’ 
(Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture 
Management Yojana – PRANAM) અથયાજાત્ ‘પ્ધયાનમંત્ી 
પ્ણયામ’ ્ોજનયાની શરૂઆત કરિયામયાં આિશે. 

} રયાષ્ટ્ી્ વશક્ષક વદિસ(5 સ્પટેમબર, 2022)નયા અિસર 
પર િડયાપ્ધયાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક નિી પહેલ ‘PM SHRI 
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