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બણલાભાાં ખફૂ જ શોંશળમાય એલ અશત શ્રીભાંત ઘયન એક નલયલુક કૉરેજના અંશતભ લયવની યીક્ષાની તૈમાયી 
કયી યહ્ય શત. એના શતા એ શલસ્તાયના વોથી ધનલાન અને પ્રશતષ્ઠિત ઉદ્યગશત શતા. છકય ણ બણલાભાાં ખફૂ 
તેજસ્લી શત. એક દદલવ જભલાના ટેફર ય થતી લાતચીત દયશભમાન એના શતાએ છૂયુાં કે યીક્ષાની તૈમાયીઓ 
કેલી ચારે છે ? એના જલાફભાાં દીકયાએ જલાફ આપ્મ કે ખફૂ જ વયવ અને કદાચ યશુનલશવિટીભાાં પ્રથભ નાંફય આલી 
જામ ત ણ નલાઈ નશીં. ફા આ વાાંબીને ખફૂ ખળુ થમ. થડી લાય છી એ યલુકે પયી છૂ્ુાં કે, ‘શતાજી, જ 
ભાય પ્રથભ નાંફય આલે ત પરાણા ળૉરૂભભાાં યાખલાભાાં આલેરી શન્ડાની નલી સ્ટટવ કાય ભને બેટભાાં આળ ખયા ?’ 

ફાે શા ાડી. એના ભાટે ત આલી કાયની ખયીદી એ યભતલાત શતી. ેર યલુક ખફૂ યાજી થઈ ગમ. એ કાય 
ખયેખય ત એના ભાટે ડ્રીભ કાય શતી. એન લાાંચલાન ઉત્વાશ અનેક ગણ લધી ગમ. ભશનેત ુઅને શશળમાય ત એ શત 
જ. એ ઉયાાંત એણે વાચા અથટભાાં તનતડ ભશનેત ળરૂ કયી દીધી. યજ કૉરેજથી આલતાાં જતાાં એ ેરા ળૉ-રૂભ ાવે 
ઊબ યશી શન્ડા-સ્ૉટટવ-કાયને ફે ક્ષણ જઈ રેત. થડા દદલવ છી જ આ કાયના ષ્સ્ટમદયિંગ ય તાની આંગીઓ 
પયતી શળે એ શલચાયભાત્ર એને યભાાંચચત કયી દેત. એણે આ અંગે તાના શભત્રને ણ લાત કયી યાખી શતી.  

ધાયણા પ્રભાણે જ એની યીક્ષા ખફૂ જ વયવ યશી. યશુનલશવિટીભાાં એ પ્રથભ આવ્મ છે એલી જાણ થતાાં જ એણે 
કૉરેજ યથી તાના શતાને પન કયી દીધ. તાની બેટની લાત ણ માદ કયાલી દીધી. છી એ ઘયે જલા નીકળ્મ. 
જેભ જેભ ઘય નજીક આલતુાં ગયુાં તેભ તેભ એના ધફકાયા લધલા રાગ્મા. તાના આંગણાભાાં ગિલામેરી સ્ૉટટવ કાય 
કેલી વયવ રાગતી શળે એની કલ્ના કયત એ ઘયે શોંચ્મ. કમ્ાઉન્ડન દયલાજ ખરીને આંગણાભાાં એણે નજય 
નાખી, ણ ેરી કાય ક્ાાંમ દેખાઈ નશીં. એ થડક શનયાળ અને ઉદાવ થઈ ગમ. કદાચ કાયની દડચરલયી છી રેલાની 
શળે તેભ શલચાયીને એ ઘયભાાં દાખર થમ. નકયે એને આલીને કહ્ુાં કે ળેિ વાશફે એભના રૂભભાાં એના આલલાની 
યાશ જુએ છે. દડત એ શતાજીના રૂભભાાં શોંચ્મ. એના શતાજી જાણે એના આલલાની યાશ જ જઈ યહ્યા શમ 
તેવુાં રાગ્યુાં. એના આલતાાં જ એભણે ઊબા થઈ એ યલુકને ગે લગાડય. અભીય ફાન દીકય શલા છતાાં ફાના 
ૈવે તાગડશધન્ના કયલાને ફદરે દદર દઈને બણલાલાા દીકયા ભાટે એભને કેટલુાં ફધુાં ગોયલ છે એવુાં ણ કહ્ુાં. છી 
સુાંદય કાગભાાં લીંટાેલુાં એક નાનકડુાં ફૉક્વ એને આીને કહ્ુાં ; ‘દીકયા, આભ જ આગ લધત યશ ે એલા ભાયા 
આળીલાટદ છે. આ રે તાયા ભાટે ભાયા તયપથી ઉત્તભ બેટ !’ એટલુાં કશી ફૉક્વ દીકયાના શાથભાાં આી તેઓ તાના 
કાભે જલા નીકી ગમા. 

શતાના ગમા છી દીકયાએ ફૉક્વ ખલ્યુાં. જયુાં ત એભાાં ાકા િૂાાંલાળાં વનેયી અક્ષયથી રખામેલુાં ફાઈફર શતુાં. 
ફાઈફર ફાંને શાથભાાં કડીને એ થડી લાય એની વાભે જઈ યહ્ય. એને અત્માંત ગસુ્વ આવ્મ. ફાઈફર એભ જ ટેફર 
ય મકૂીને એ શલચાયભાાં ડી ગમ. ઘયભાાં અઢક ૈવ શલા છતાાં તાની એક જ ભાગણી યૂી કયલાભાાં ફાન જીલ 
ન ચાલ્મ એ લાત એને શાડશાડ કયી ખાતી શતી. સ્ટટવ કાય અાલલાની શા ાડયા છી ણ શતાન જીલ 
ન ચાલ્મ એનુાં એને ખફૂ જ રાગી આવ્યુાં. એ તે ણ સ્લભાની શત. એટરે ફીજી લખત શતા ાવે ભાગલાન 
કે એભને માદ અાલલાન ત વલાર જ નશત ેદા થત. ઘણલખત શલચાય કમાટ છી એણે કાગ રીધ. એભાાં 
ટકૂભાાં એટલુાં જ રખયુાં કે, ‘જૂ્મ શતાજી, સ્ૉટટવ કાયને ફદરે ફાઈફર આલાભાાં આન કઈ શબુ ઈયાદ જ શળે 
એભ ભાનુાં છાં. ણ ભાયે સ્ૉટટવકાય જઈતી શતી. હુાં ઘયેથી જાઉં છાં. ક્ાાં જાઉં છાં તે નશીં કહુાં. જ્માયે તભાયી વભકક્ષ 
ૈવાદાય ફની જઈળ ત્માયે જ શલે તભને ભોં ફતાલીળ. એ જ… પ્રણાભ.’ ચચઠ્ઠી ફાઈફરના ફૉક્વ ય મકૂી એ ઘયેથી 
નીકી ગમ. નકયએ એને ાછ લાલાની અને ક્ાાં જઈ યહ્ય છે એ જાણલાની ખફૂ કશળળ કયી જઈ, યાંત ુવ્મથટ ! 
કઈને કાંઈ ણ કહ્યા શલના એ જત યહ્ય.  
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લયવ લીતી ગમાાં. યલુકનાાં નવીફ ખફૂ વાયાાં શતાાં. ભશનેત ુઅને શશળમાય ત એ શત જ એટરે એણે જે ચફઝનેવ 
ળરૂ કમો તેભાાં તેને અણધાયી વપતા ભી અને એ અશતશ્રીભાંત ફની ગમ. સુાંદય ભજાનુાં ઘય ફનાલી એણે રગ્ન ણ 
કયી રીધાાં. લચ્ચે લચ્ચે એને તાના પે્રભા શતા માદ આલી જતા. યાંત ુએ પે્રભા ચશયેા ાછ યશરે કાંજૂવ 
ભાણવન ચશયે એને તયત જ દેખાત. ભાતાના મતૃ્ય ુ છી તે આટરા લયવભાાં એક સ્ટટવ-કાય જ ભાગી અને 
અઢક ૈવ શલા છતાાં એના શતાએ કાયને ફદરે સદુપમાણી દપરૉવૉપી ઝાડલા પકત ફાઈફર જ આપ્યુાં,એ માદ 
આલતાાં જ એનુાં ભન કડલાળથી બયાઈ જતુાં. 

યાંત ુએક દદલવ લશરેી વલાયથી જ ન જાણે કેભ એને એના શતાની માદ ખફૂ જ આલતી શતી. શલે ત એ ઘણા 
વદૃ્ધ ણ થઈ ગમા શળે. કાંઈ નશીં ત એભની વાથે લાત ત કયલી જ જઈએ. વદૃ્ધ ભાણવને વાંતાનના અલાજથી ણ 
ળાતા લતી શમ છે. શતા વાથે પન ય લાત કયલાની એને અશતતીવ્ર ઈચ્છા થઈ આલી. આભેમ વભમની વાથે દયેક 
ગસુ્વાનુાં કાયણ નાનુાં થત ુાં જામ છે અને એકાદ દદલવ એલ ણ આલે કે ભાણવને એભ થામ કે, ‘અયે ! આલા નાના અને 
લાદશમાત કાયણ ભાટે આણે આટરા ફધા ગસુ્વે થમા શતા ?!’ આવુાં જ કાંઈક એ યલુાનની વાથે ફની યહ્ુાં શત ુાં. એણે 
પન રઈ તાના ઘયન નાંફય ઘભુાવ્મ. વાભા છેડ ે જ્માયે કઈએ પન ઊંચક્ ત્માયે ત એના ધફકાયા ખફૂ લધી 
ગમા શતા. શતાજી વાથે તે કઈ યીતે લાત કયી ળકળે એની અલઢલ વાથે એણે ‘શરે !’ કહ્ુાં. ણ એને શનયાળા 
વાાંડી. વાભા છેડ ેએના શતાજી નશતા ણ ઘયન નકય શત 

નકયે કહ્ુાં કે : ‘ળેિ વાશફે ત અિલાદડમા શરેાાં અલવાન ામ્મા. તભે તાનુાં વયનામુાં જણાલેર નશીં એટરે 
તભને જાણ ળી યીતે કયી ળકામ ? ણ ભયતાાં સધુી તભને માદ કયીને યડતા શતા. એભણે કશલેુાં કે તભાય પન ક્ાયેમ 
ણ આલે ત તભને ફધ કાયફાય વાંબાલા ફરાલી રેલા. એટરે તભે આલી જાલ !’ ેરા યલુક ય ત જાણે 
લજ્રઘાત થમ. તાના શતાને એભની છેલ્રી ક્ષણભાાં ણ ભી ન ળકાયુાં એ લાતની લેદનાએ એના શૈમાને લરલી 
નાખયુાં. ણ શલે શુાં થામ? તાના ઘયે ાછા જલાની ઈચ્છા વાથે એણે વશકુટુાંફ લતન તયપ પ્રમાણ કયુું. 

ઘયે આલીને વીધ જ એ તાના શતાના રૂભભાાં ગમ. એભની છફી વાભે ઊબા યશતેાાં જ એની આંખ લયવી ડી. 
થડી લાય આંખ ફાંધ કયીને એ એભ જ ઊબ યહ્ય. છી તાના રૂભભાાં આવ્મ. એની ફધી જ લસ્તઓુ ફયાફય અને 
વ્મલસ્સ્થત યીતે ગિલામેરી શતી. શતાજી ચખખાઈ અને સઘુડતાના ખફૂ જ આગ્રશી શતા, એ ફયાફય દેખાઈ આલતુાં 
શત ુાં. એલાભાાં એની નજય તાના ટેફર ય ડરે વનેયી અક્ષયલાા ફાઈફર ય ડી, આ એ જ ફાઈફર શતુાં જેના 
કાયણે એણે ઘય છડ્ુાં શત ુાં. એના ભનભાાંથી શતાજી ભાટેની ફધી જ કડલાળ ગામફ થઈ ગઈ શતી. એણે ફાઈફર 
શાથભાાં રઈ ખલ્યુાં. પ્રથભ ાના ય જ એના શતાએ રખયુાં શત ુાં:  ‘શ ેબગલાન ! ભાયા દીકયા જેલા ઉત્તભ વાંતાનને બેટ 
કઈ યીતે આલી તે ત ુાં ભને શળખલાડજે. એણે ભાગેર લસ્તઓુ વાથે એને ઉત્તભ વાંસ્કાયન લાયવ ણ આી ળકુાં 
એવુાં કયજે.’ 

એ યલુકને આજે તાના શતાએ રખેર આ ળબ્દ ફાઈફરના ળબ્દ જેટરા જ ભશાન રાગ્મા. એ ળબ્દને ચભૂલા 
એણે ફાઈફરને શિે રગાડ્ુાં. એ જ લખતે એનાાં ાનાાંઓ લચ્ચે ક્ાાંક છામેર એક નાનકડુાં કલય નીચે જભીન ય 
ડ્ુાં. ેરા યલુાને એ કલય ખલ્યુાં. એભાાં શન્ડા સ્ૉટટવ-કાયની ચાલી અને વાંણૂટ ચકૂતે રખેલુાં ેરા ળૉ-રૂભનુાં ચફર 
શતુાં. એના ય તાયીખ શતી : એ પ્રથભ નાંફયે ાવ થઈને આવ્મ શત એ જ દદલવની….! 

કાંઈકેટરીમ લાય સધુી એ નીચે ફેવી યહ્ય. છી હૃદમ પાટી જામ એટલુાં ફધુાં યડય.ધ્રવુકે ધ્રવુકે. એ છી કરાક 
સધુી સનૂમનૂ ફની એ તાના શતાજીની છફી વાભે જત યહ્ય. 

બેટ આણે ધાયીએ એ યીતે ભે ત જ આણે એન સ્લીકાય કયીએ એ ત કેવુાં ? લડીર ત િીક, બગલાન 
તયપથી જુદી જુદી યીતે ૅદકિંગ કયામેર આલી કેટરી ફધી બેટન આણે અસ્લીકાય કયતાાં શઈશુાં ? કાયણ એક જ 
કે આણી ધાયણા પ્રભાણે એનુાં ૅદકિંગ થયુાં નથી શત ુાં. ફવ ! એટલુાં જ ! 

 વાંકચરત ..... 
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નભસ્કાય શભત્ર ! આલનાયી તભાભ સ્ધાટત્ભક યીક્ષાઓ જેલી કે , યેલન્ય ુ તરાટી, જુશનમય-
વીનીમય ક્રાકટ  લગેયેભાાં આ વોને ગજુયાતી વાદશત્મ શલબાગભાાં છુામ તેલા ભશત્લના ૫૦ જેટરા પ્રશ્નનુાં 
વાંકરન કયીને અશી મકુલાન નમ્ર પ્રમત્ન કયેર છે. આળા છે કે આણે યીક્ષાભાાં તથા વાભાન્મ જ્ઞાન ભાટે 
ઉમગી થળે. 

 

:: ગજુયાતી વાદશત્મ પ્રશ્નત્તયી :: 
૧ ‘ શાંવાઉરી’ દ્યલાતાટ કની ાવેથી ભે છે ? અવાઈત 

૨ શવદ્ધયાજ જમશવિંશના વભમભાાં કમા જૈન કશલ થઇ ગમા? શભેચાંદ્રાચામટ 
૩ વાંસ્કતૃભાાંથી પેયપાય થઈને ઉતાયી આલેરા ળબ્દ કમા નાભે ઓખામ 

છે? 

તદ્દબલ 

૪ ૧૪ ભાાં વૈકાભાાં ભતી પ્રથભ પાગ ુયચના કઈ ? શવયીસ્થરૂીબદ્ર પાગ ુ

૫ ‘આખમાન’ ળબ્દ શભેચાંદ્રાચામટના કમા ગ્રાંથભાાં વો પ્રથભ પ્રમજામ? કાવ્મનળુાવન 

૬ ળાભે જેના આશ્રમે વાદશત્મ વજૉન કયુું તે આશ્રમદાતાનુાં નાભ શુાં શત ુાં? યખીદાવ 

૭ નયશવિંશ ભશતેાથી આયાંબ થમેરા યગુને કમા નાભે ઓખલાભાાં આલે છે? બસ્ક્તયગુ 

૮ નયશવિંશ ભશતેાની કશલતાનુાં ઊત ુાંગ શળખય કયુાં છે? પ્રબાશતમા 
૯ ભધ્મકાભાાં  ’ફાંવી ફરના કશલ’ તયીકે કણ ઓખામ છે? દમાયાભ 

૧૦ ‘યણભલ્ર છાંદ’ કશૃતના કયતા કણ છે? શ્રીધય વ્માવ 

૧૧ અવાઈત િાકય ક્ાાંના લતની શતા? શવદ્ધયુ 

૧૨ અવાઇત િાકયનુાં નાભ ગજુયાતી વાદશત્મકે્ષતે્ર ભશત્લનુાં પ્રદાન કયુાં? બલાઈ લેળ 
૧૩ આખમાનભાાં કડલાન પ્રમગ કયનાય પ્રથભ કશલ કણ ? બારણ 

૧૪ ધીયાની કાવ્મયચનાઓ કમા નાભે પ્રચચરત થઇ? કાપી 
૧૫ ઈડયના યાલ યણભલ્રે મવુરભાન સફુાને યાજમ આપ્મ એનુાં શનરૂણ 

કઈ કશૃતભાાં થયુાં છે? 

યણભલ્ર છાંદ 

૧૬ ‘લવાંતશલરાવ’ ન વાદશત્મ પ્રકાય કમ ? પાગ ુ

૧૭ ‘પ્રફધફત્રીવી’ કશૃતના કતાટન ુાં નાભ જણાલ. ભાાંડણ 

૧૮ નભટદ કઈ કશૃતને સધુાયાનુાં ફાઈફર ગણાલે છે? દશન્દુઓની ડતી 
૧૯ આમટવભાજની સ્થાના કને કયી ? દમાનાંદ વયસ્લતી 
૨૦ ાંદડતયગુને ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે? વાક્ષય યગુ 

૨૧ કશલ નાન્શારારે ગ.ભા.શત્રાિીને શુાં કશી ચફયદાવ્મા? જગતવાક્ષય 

૨૨ ‘જ્ઞાનફાર’કનુાં ઉનાભ છે? ભણીરાર દ્વિલેદી 
૨૩ કશળમ વભજી ળકે તેલી બાાન આગ્રશ કને યાખમ ? ગાાંધીજી 
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૨૪ કાકાવાશફે કારેરકયનુાં ગજુયાતી વાદશત્મભાાં ઉત્તભ પ્રદાન ળાભાાં છે? શનફાંધકે્ષતે્ર 

૨૫ ‘ભાનલ અથટળાસ્ત્ર’ નાભનુાં અથટળાસ્ત્રનુાં સુ્તક કને આપ્યુાં ? નયશવશ િાયકાદવ 
યીખ 

૨૬ અલાટચીન ગજુયાતી વાદશત્મભાાં યજનીળી રખલાન પ્રથભ પ્રમાવ કને 
કમો? 

દુગાટયાભ ભશતેા 

૨૭ કમા કશલ ય ભશશિ અયશલિંદન પ્રબાલ લતાટમ છે? સનુ્દયભ 

૨૮ ‘પ્રાચીના’ કાવ્મવાંગ્રશના કશલ કણ છે? ઉભાળાંકય જી 
૨૯ ઉળનવ કઈ કશૃતને  ‘ખેતી અને પ્રીશતનુાં ભશાકાવ્મ’ કશ ેછે? ભાનલીની બલાઈ 

૩૦ ન્નારાર ટેરને ઇડય અભ્માવ અથે રઇ જનાય કણ શત ુાં ? દશિંભતશવિંશજી 
ભશાયાજ 

૩૧ કાનજી અને જીલી કઈ નલરકથાના મખુમ ાત્ર છે? ભેરા જીલ 

૩૨ ‘આણા વાયસ્લત’ ગ્રાંથ કણે આપ્મ? કે.ક.ળાસ્ત્રી 
૩૩ કમા કશલની ગણના રક કશલભાાં થામ છે? દુરાબામા કાગ 

૩૪ ‘બીન્નભારનુાં યાજ્મ ગજુૉય યાજ્મના બાગરૂ શત ુાં’ એભ કણે નધ્યુાં ? હ્-ુએન-વાંગ 

૩૫ શભેચાંદ્રાચામે ‘શવદ્ધશભે’ વ્માકયણ ગ્રાંથભાાં દુશાઓ કઈ બાાભાાં યચ્મા છે? અપ્રબાંળ 

૩૬ પ્રાગ નયશવિંશ યગુના મખુમ વજૉક કણ છે ? શભેચાંદ્રાચામટ 
૩૭ ‘લચનામતૃ’ ગદ્યયચનાના યચશમતાનુાં નાભ શુાં છે? વશજાનાંદ સ્લાભી 
૩૮ નયશવિંશ ભશતેાન જન્ભ થમ તે ગાભનુાં નાભ શુાં ? તાજા 

૩૯ નયશવિંશ ભશતેાનુાં કયુાં દ ગાાંધીજીને ખફુ શપ્રમ શત ુાં? લૈઠણલજન ત... 
૪૦ ‘જુનુાં ત થયુાં યે દેલ...’ – દયચના કની છે? ભીયાાં 
૪૧ જ્ઞાનભાગી કશલતાનુાં ઊત્ુાંગ શળખય કમ કશલ છે? અખ 
૪૨ પે્રભાનાંદના ગરુુનુાં નાભ શુાં શત ુાં? યાભચયણ 

૪૩ કશલ ળાભનુાં લતન કયુાં શત ુાં? લેજરયુ 

૪૪ ‘બયતેશ્વય ફાહફુરી યાવ’ કશૃતના કતાટન ુાં નાભ આ? ળાચરબદ્રસયૂી 
૪૫ ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાદશત્મની પ્રથભ આખમાન કશૃતનુાં નાભ છે? સદુાભાચદયત્ર 

૪૬ કઈ કશૃતભાાં શલધલા શલલાશન પ્રશ્ન શનરૂામ છે? લેનચદયત્ર 

૪૭ વો પ્રથભ રકગીતનુાં વાંાદન કણે કયુું? નભટદ 

૪૮ ‘કુસભુભાા’ કાવ્મવાંગ્રશ કમા કશલન છે? નયશવિંશયાલ 
દદલેદટમા 

૪૯ ‘અશતજ્ઞાન’ ખાંડકાવ્મ કમા કશલનુાં છે? કાન્ત 

૫૦ ‘ગાાંધીજી એટરે ગાાંધીજી’ –કમા અરાંકાયનુાં ઉદાશયણ છે? અનન્લમ 
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૧ જે નાભે નદશ તેવુાં અણનભ 

૨ જે કલ્ના લાસ્તશલક ના શમ તે શલાઈદકલ્રા 
૩ જે તાના ય શનબટય છે તે આત્ભશનબટય 
૪ કઈન જીલ રઇ ળકે તેવુાં. ગઝારુાં 
૫ જાતે જ યાાંધીને ખાનાય સ્લમાંાકી 
૬ ખારભાાં ાણી બયીને રાલી રકને શચાડનાય ચબસ્તી 
૭ દેખીતી સ્તશુત ભાયપતે શનિંદા કયલી તે વ્માજસ્તશુત 

૮ દદયમાઈ લુાંટાયાઓ ચાાંચચમા 
૯ તાકીદની વખત ઉઘયાણી તકાજ 
૧૦ જાશતની બેવે લણટવાંકય 
૧૧ જેનુાં નાભ શલત્ર છે તે ણુ્મશ્રક 
૧૨ ત્રણ કરાકન વભમ પ્રશય 
૧૩ નદશ ભાાંગલાની વશૃત્તલા અજાચક્ર 
૧૪ દુુઃખ બમો કાય આતટનાદ 
૧૫ શનયાાંતે નદશ ફેિેલુાં ઉબડક 
૧૬ ફીજીલાય યણનાય ફીજલય 
૧૭ પ્રશ્ન છૂતા જ જલાફ આનાય શાજયજલાફી 
૧૮ ફાાંધકાભ ભાટે ામાના થ્થય મકુલાની શલશધ શળરાયણ 

૧૯ ફે ફદ લડે ખેચાત ુાં ગાડુાં ડભણીયુાં 
૨૦ ભાદા શનુા આંચ યન બયાલદાય બાગ આઉં 
૨૧ બ્રાહ્મણને અાત ુાં બજન બ્રહ્મબજન 

૨૨ કભવભી લયવાદ ભાલઠુાં 
૨૩ ખાઈ ળકામ નદશ તેવુાં અબક્ષ્મ 

૨૪ કઈની ભદદ શલના ચારત આડેધડ લશીલટ અયાજકતા 
૨૫ જેને શજાય શાથ છે તે વશસ્ત્રફાહ ુ
૨૬ દદલવબયન કામટક્રભ દદનચમાટ 
૨૭ ભાઘ ભદશનાભાાં ભાટીના ઘડાના ાણીથી સ્નાન કયવુાં તે ભાઘસ્નાન 

૨૮ ફેચેનીબયી ળાાંશત વન્નાટ 
૨૯ ાંદય દદલવે ફશાય ડત ુાં ત્ર ાચક્ષક 
૩૦ ફધા યાજાઓ ય વત્તા જભાલનાય ચક્રલતી 
૩૧ શળલનુાં બમાંકય નતૃ્મ તાાંડલ 

૩૨ રખાંડનુાં ફાણ નાયામ 
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૩૩ વાધ-ુવાંતના મતૃદેશ ય તે જગ્માએ કયેરી દેયી વભાશધ 

૩૪ ળબ્દની મૂ ઉત્શત્ત વ્યતુ્શત્ત 

૩૫ અસ્ખચરત લશતેી લાણી લગ્લાણી 
૩૬ ગથી ભાાંડીને ભાથા સધુીનુાં નખશળખ 

૩૭ એક જ લગટભાાં વાથે બણનાય વશાધ્મામી 
૩૮ થૃ્લી ય ના શમ તેવુાં અરોદકક 
૩૯ ઘભૂટ તાણેરી સ્ત્રી વયાંગટ 
૪૦ આલલા-જલા ય પ્રશતફાંધ વાંચાયફાંધી 
૪૧ અશધકાયી આગ યજુ કયાતી શકીકત કેદપમત, ફમાન 

૪૨ જ ાંગરભાાં ાડેરા વથૃા કાય જેવુાં અરુન્મરુદન 

૪૩ જીલ ય આલી ગમેલુાં ભયચણયુાં 
૪૪ વયકાય તયપથી ખેડતૂને ધીયલાભાાં આલતા નાણા તગાલી 
૪૫ જાદુ-ટણા કયનાય ઐન્દ્રજાચરક 
૪૬ વદૃ્ધને યલુાન ફનાલનાયી આયલેુદદક પ્રદક્રમા કામાકલ્ 

૪૭ ટચરી આંગી ાવેની આંગી અનાશભકા 
૪૮ ભીનના જેલા નેત્ર લાી ભીનાક્ષી 
૪૯ રાાંફ અને શલળા અનબુલ ધયાલનાય ીઢ 
૫૦ શલાઈદકલ્રા ફાાંધનાય ળેખચલ્રી 
૫૧ વાિ લટ યુા થમે ઉજલાત ઉત્વલ શીયક ભશત્વલ 

૫૨ જેનુાં એક ણ વાંતાન ન ભયી ગયુાં શમ તેલી સ્ત્રી અખલન 

૫૩ મલુ્મ આપ્મા શલના જલા રીધેર ભાર જાાંગડ 
૫૪ ગાભને ાદય બયલાડનુાં ઘેટાાં-ફકયાાં યાખલાનુાં િેકાણુાં ઝકડુાં 
૫૫ ખાવ ભાનીત શળઠમ ટ્ટશળઠમ 

૫૬ આંખના ખણૂાભાાં જલાની ભશક યીત કટાક્ષ 

૫૭ ભશાન વ્મસ્ક્તન જન્ભ-દદલવ જમાંતી 
૫૮ રૂઢીને ચસુ્તણે લગી યશનેાય રૂદઢચસુ્ત 

૫૯ જૂનાાં ફાાંધકાભનુાં વભાયકાભ જીણોદ્ધાય 
૬૦ ત્રણ કાન વમશૂ કારત્રમ 

૬૧ ઘી ીયવલા ભાટેનુાં લાવણ લાઢી 
૬૨ જેભાાં કન્મા જાતે શતને લયે તે સ્લમાંલય 
૬૩ ભયણ ાભેલુાં સ્લગટસ્થ 

૬૪ જેનુાં આયઠુમ રાાંબ ુછે તે દીઘાટય ુ

 

 

 www.shikshanjagat.in  જ્ઞાનયફ જાન્યઆુયી ૨૦૧૬   Page.08 



 

 

 

 

 

S|D ;FlCtISFZ TBÿ,]; S|D ;FlCtISFZ TBÿ,]; 

1 ચચન ુભદી ઈળાટદ 20 ફારાળાંકય કાંથાદયમા કરાન્ત ફાર 

2 બગીરાર ગાાંધી ઉલાવી 21 કનૈમારાર મનુળી ઘનશ્માભ 

3 ચાંદ્રલદન ભશતેા ચાાંદાભાભા 22 અમતૃરાર બટ્ટ ઘામર 

4 ભધસુદૂન ાયેખ શપ્રમદળી 23 ફાંવીરાર લભાટ ચકય 

5 રાબળાંકય િાકય નુલટસ ુ 24 ફારાબાઈ લીયચાંદ જમબીખખ ુ
દેવાઈ 

6 પયીદભશાંભદ 
ગરુાભનફી ભન્સયૂી 

’આદદર’ ભન્સયૂી 25 કે.કા.ળાસ્ત્રી કાિીમાલાડી, 
શલદુય 

7 નટલયરાર ાંડયા ઉળનવ 26 દકળનશવિંશ ચાલડા જજપ્વી 
8 સયુશવિંશજી ગશરે કરાી 27 ફકુર શત્રાિી િિ 

શનળાચમ 
9 ભચણળાંકય બટ્ટ કાન્ત 28 ભનબુાઈ ાંચરી દળટક 

10 યાભનાયામણ ાિક läZ[O,સ્લૈયશલશાયી,ળે  29 ગોયીળાંકય જી ધભૂકેત ુ

11 ફારકૃઠણ બાઈળાંકય 
બટ્ટ 

નુીત ભશાયાજ 30 ન્શાનારાર પ્રજાબસ્ક્ત 

12 કારોવ જળે લારેવ પાધય લારેવ 31 ફયકતઅરી શલયાણી ફેપાભ 

13 રલ્લબુાઈ 
ભશનરાર િક્કય 

ભધયુામ 32 અબ્ફાવ અબ્દુરઅરી 
લાવી 

ભયીઝ 

14 ચગજુબાઈ ફધેકા મછૂાી ભા 33 ચનુીરાર આળાયાભ 
બગત 

જૂ્મ ભટા 

15 યઘલુીય ચોધયી રકામતસયૂી, 
લૈળાખનાંદન 

34 કેળલ શટદ ધ્રલુ લનભાી 

16 ઉભાળાંકય જળી લાસકુી, શ્રલણ 35 શયજી રલજી દાભાણી ળમદા 
17 અરીખાન 

ઉસ્ભાનખાન ફલચૂ 

‘શનૂ્મ’ ારનયુી 36 ધીરુબાઈ િાકય વવ્મવાચી 

18 શત્રભલુનદાવ લશુાય સનુ્દયભ, કમા બગત 37 ઝીણાબાઈ દેવાઈ સ્નેશયસ્શ્ભ 

19 દશિંભતરાર યાભચાંદ્ર 
દલે 

સ્લાભી આનાંદ 38 યભણબાઈ નીરકાંિ ભકયાંદ 
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ગજુયાતી વાદશત્મ જગતભાાં વભમાાંતયે શલશલધ વજૉક િાયા શલશલધ શલમભાાં ખેડાણ થયુાં છે. 
જુદા-જુદા વજૉક િાયા જુદા-જુદા વાદશત્મ પ્રકાયભાાં શલળે પ્રભાણભાાં વજૉન થયુાં છે. ત આલ 
જાણીએ ગજુયાતી વાદશત્મકાયએ કમા શલમભાાં શલળે પ્રદાન કયુું છે. 

 

 

 નયશવિંશ ભશતેા   -  પ્રબાશતમાાં 
 ભીયાફાઈ   - દ 

 અખ    - છપ્ા 
 ળાભ    - દ્યલાતાટ 
 પે્રભાનાંદ   - આખમાન 

 ધીય    - કાપી 
 લલ્રબ બટ્ટ   - ગયફા 
 દમાયાભ   - ગયફી 
 બજા બગત   - ચાફખા 
 કાન્ત    - ખાંડકાવ્મ 

 ફ.ક.િાકય   - વનેટ 

 સ્નેશયસ્શ્ભ   - શાઈકુ 

 ચગજુબાઈ ફધેકા  - ફા વાદશત્મ 

 જ્મતીન્દ્ર દલે   - શાસ્મ વાદશત્મ 

 ઝલેયચાંદ ભેઘાણી  - રકવાદશત્મ વાંાદન 

 ગણુલાંતયામ આચામટ  - દદયમાઈ નલરકથા 
 નભટદ    - ગદ્ય 

 નાન્શારાર   - ડરનળૈરી 
 અમતૃ ઘામર   - ગઝર 

 ભશનરાર ટેર  - રઘકુથા 
 નયશવિંશયાલ દદલેદટમા  - ઊશભિકાવ્મ 

 ફટુબાઈ ઉભયલાડીમા  - એકાાંકી 
 બારણ    - આખમાન 

 કરાી    - ખાંડકાવ્મ 
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૧ દડવેમ્ફય → આજન દદલવ લલ્ડટ એઇડ્વ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. શલશ્વ એઇડ્વ 
દદલવની ઉજલણી ૧૯૮૮ થી કયલાભાાં આલે છે ૨૦૧૫ ના ‘શલશ્વ એઇડ્વ 
દદલવ’ની થીભ ‘ઓન ધી પાસ્ટ ટે્રક ટ ૂએન્ડ એઇડ્વ’ શતી. 

૨ દડવેમ્ફય → યાઠટ્રશત ફન્મા ફાદ યણલ મખુજીન પ્રથભ લાય ગજુયાતન પ્રલાવ. 
 → જલાય ુ દયલતટન શલળે ઐશતશાશવક વભજુતી ભાટે ેદયવભાાં ૧૯૫ દેળના 

પ્રશતનીધીઓની ફેિક મજાઈ.  
 → કેન્દ્રીમ ભાનલ વાંળાધન શલકાવ ભાંત્રી સ્મશૃત ઈયાની િાયા IIT ગાાંધીનગય 

ગજુયાતભાાં ‘જ્ઞાન ગ્રફર ઇનીળીમેટીલ ઓપ એકેડેશભક નેટલક્વટ’ મજનાન 
શબુાયાંબ કયામ. 

૩ દડવેમ્ફય → ચબ્રકવ દેળનુાં પ્રથભ ભીદડમા શળખય વાંભેરન ચીનની યાજધાની ફેઇજીંગભાાં 
આમજજત કયાયુાં. 

 → પ્રથભ આંતયયાઠટ્રીમ શલજ્ઞાન ભશત્વલ ‘IIT દદલ્રી’ ભાાં ળરુ થમ. 
 → બાયત અને ફ્ાાંવ લચ્ચે ેદયવભાાં વોયગિફાંધનન શબુાયાંબ થમ. 
૪ દડવેમ્ફય → બાયતન ૪૪ ભ નોવેના દદલવ. 
 → સપુ્રીભ કટટના મખુમ ન્મામાધીળ દય  ટી.એવ.િાકુયે ળથ ગ્રશણ કમાટ. 
૫ દડવેમ્ફય → આંતયયાઠટ્રીમ સ્લમાં વેલક દદલવ. 
 → શલશ્વ જભીન દદલવ 

 → દદલ્રી શલધાનવબાભાાં ભ્રઠટાચાય શલયધી જનરક્ાર ફીર વાય કયલાભાાં 
આવ્યુાં. 

૬ દડવેમ્ફય → ડૉ.ફાફા વાશફે આંફેડકયની ૬૦ ભી મતૃ્યશુતશથ ય કેન્દ્ર વયકાય િાયા ૧૦ અને 
૧૨૫ રૂશમાના સ્ભાયક શવક્કા ફશાય ાડલાભાાં આવ્મા. 

૭ દડવેમ્ફય → વળસ્ત્ર વેના ઝાંડા દદલવ 

 → શકી લલ્ડટ રીગભાાં બાયતે ેનલ્ટી શટૂ આઉટભાાં નેધયરેન્ડને ૩-૨  થી યાજમ 
આી બ્રન્ઝ ભેડર જીત્મ. આ સ્ધાટભાાં ઓસ્ટે્રરીમાએ ફેલ્જીમભને શયાલી ટાઈટર 
જીત્યુાં છે. 

૯ દડવેમ્ફય → આંતયયાઠટ્રીમ ભ્રઠટાચાય શલયધ દદન 

 → ગજુયાતના લરવાડભાાં કસ્ટગાડટન ુાં ાાંચમુાં સ્ટેળન ળરુ કયલાભાાં આલળે. 
ગજુયાતભાાં લરવાડ શવલામ ીાલાલ, જખો, યફાંદય અને ઓખા ખાતે કસ્ટ 
ગાડટ સ્ટેળન છે. 

 → ઉયાઠટ્રશત િાયા ત્રકાય ફયખા દત્ત િાયા રખામેર ‘ધીવ અનસ્ક્લડ રેંડ – 
સ્ટયીઝ ફ્ભ ઇષ્ન્ડમાઝ પલ્ટરાઈન’ નુાં શલભચન કયલાભાાં આવ્યુાં. 
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૧૦ દડવેમ્ફય → આંતયયાઠટ્રીમ ભાનલ અશધકાય દદન 

 → આઈ.ી.એર.ભાાં ગજુયાતની વલટ પ્રથભ ટીભ તયીકે યાજકટ ઉભેયાઈ. યાજકટની 
આ ટીભને ઇનટેક્ષ કાંની િાયા ખયીદલાભાાં આલેર છે. 

૧૧ દડવેમ્ફય → ાદકસ્તાનભાાં મજામેર શાટટ  ઓપ એશળમા વાંભેરનનુાં પ્રશતશનશધત્લ સઠુભા સ્લયાજે 
કયુું શત ુાં. 

 → આજન દદલવ આંતયયાઠટ્રીમ લટત દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 
૧૨ દડવેમ્ફય → જાાનના લડાપ્રધાન શળન્જ આંફે ત્રણ દદલવના બાયતના પ્રલાવે આવ્મા. 
 → દદલ્રી વયકાયે દદલ્રીભાાં પ્રદુણને ડાભલા ભાટે દદલ્રીની નેળનર ગ્રીન ટ્રીબ્યનુરે 

નલા ડીઝર લાશનની નધણી ય પ્રશતફાંધ રાદમ. 
૧૩ દડવેમ્ફય → બાયત અને જાાન લચ્ચે ભશત્લના નાગદયક યભાણ,ુ ઉજાટ વાંયક્ષણ અને 

દયલશન કે્ષતે્ર વભજુતી કયાય કયલાભાાં આવ્મા. 
 → આ કયાય મજુફ જાાન પ્રથભ જ લાય ભારુશત કાયની બાયથી આમાત કયળે. 
 → આ કયાયભાાં અભદાલાદ અને મુાંફઈ લચ્ચેના બરેુટ ટે્રનન ણ વભાલેળ થામ છે. 
 → વાઉદી અયેચફમાભાાં ૧૨ દડવેમ્ફયે મજામેર ચુાંટણીભાાં પ્રથભ લાય ભત આલાન 

અને ચુાંટણી રડલાન અશધકાય આલાભાાં આવ્મ. 
 → ગજુયાત ઉદમ(ઉજ્લર દડસ્કભ એશ્મયન્વ મજના)ભાાં ળાભેર થનારુાં  દવમુાં યાજ 

ફન્યુાં. 
૧૪ દડવેમ્ફય → યાઠટ્રીમ ઊજાટ વાંયક્ષણ દદલવ. 
 → દપલ્ભ અચબનેતા દદરીકુભાયને દ્મભૂણ વન્ભાનથી નલાજલાભાાં આવ્મા. 
 → દેળની પ્રથભ ૨૪ ₓ ૭ વામફયક્રાઈભ શલે્રાઇનની ગજુયાતના લડદયાભાાં 

ળરૂઆત થઇ. 
 → બાયતભાાં ૧ જાન્યઆુયી ૨૦૧૬ થી ‘ઓયેળન સ્ભાઈર’ દ્વિતીમન આયાંબ કયલાભાાં 

આલળે. ખલામેરા ફાકને ળધલા અને તેભને નુલટવન કયલા ભાટે ‘ઓયેળન 
સ્ભાઈર’એક અગત્મન બાગ ફજાલે છે. 

૧૫ દડવેમ્ફય → બાયતના ળીટ ગલ્પ ખેરાડી અનીફન રાશીડીને એશળમન ટયૂ ઓડટય ઓપ ભેયીટ 
ટાઈટર આલાભાાં આવ્યુાં. 

 → બાયત િાયા ભાનલ યદશત ડ્રન પ્રેન ફનાલલા ભાટેના શભળન ‘ઘાતક’ન આયાંબ 
કયલાભાાં આવ્મ. 

 → કેન્દ્ર વયકાયના લૂટ વૈશનક ભાટેની લન યેન્ક લન ેન્ળન મજના આમગના 
અધ્મક્ષ દે શનવતૃ્ત ન્મામાધીળ નયશવમ્શા યેડ્ડીની શનભણુાંક કયલાભાાં આલી. 

 → અભેદયકા વયકાયે વૈન્મભાાં શળખ વૈશનકને દાઢી અને ાઘડી યાખલા ભાટેની છૂટ 
આલાભાાં આલી. 

૧૬ દડવેમ્ફય → અભેદયકાના પ્રશતષ્ઠિત ભેગેચઝન ‘સ્ટૌટવ ઇલ્યસુ્ટે્રટેડ’ે ટચની ભદશરા ટેનીવ ખેરાડી 
વેયેના શલચરમમ્વને ‘સ્ટૌટવ વટન ઓપ ધી મય’ તયીકે જાશયે કયી. 
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 → ગજુયાતભાાં પ્રથભ લાય જ મજાઈ યશરેી ૨૦ ભી કભનલેલ્થ ટેફર ટેનીવ 
ચેમ્ીમનળીન આજથી સયુત ખાતે આયાંબ થમ. 

 → ાદકસ્તાન િાયા ૯૦૦ દકભીની યેંજ ધયાલતી યભાણ ુવક્ષભ ફેરેષ્સ્ટક શભવાઈર – 
ળાશીન -૧ નુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં. 

 → બાયતભાાં પ્રથભલાય વેનાના ત્રણેમ કભાન્ડયનુાં વાંભેરન લડાપ્રધાનની 
અધ્મક્ષતાભાાં કચી દકનાયાથી ૫૦ દકભી દુય INS શલક્રભાદદત્મ ય મજાયુાં. 

૧૭ દડવેમ્ફય → ગગૂરના CEO સુાંદય ીચાઈએ બાયતની મરુાકાત દયશભમાન ત્રણ લટભાાં ત્રણ 
રાખ ગાભડાઓભાાં ઈન્ટયનેટની સશુલધા યૂી ાડલાની વાથે અન્મ ભશત્લની 
જાશયેાત કયી. 

 → સપુ્રીભ કટે ઉત્તય પ્રદેળના રકાયકુ્ત દ ય શલયેન્દ્રશવિંશને શનયકુ્ત કમાટ. 
૧૯ દડવેમ્ફય → બાયતના મખુમ ભાદશતી કશભળનય તયીકે ભતૂલૂટ વાંયક્ષણ વચચલ આય.કે.ભાથયુની 

શનયસુ્ક્ત કયલાભાાં આલી. 
૨૦ દડવેમ્ફય → ભાનલ એકતા દદલવ 

 → ફવેરનાની શભવ સ્ેન ભીયેઆ રારાગનુા યમએ શભવ લલ્ડટ ૨૦૧૫ ન ચખતાફ 
જીત્મ. 

 → ટાઈમ્વ ભેગેઝીને લટ ૨૦૧૫ ભાટે જાશયે કયેરી વલટશે્રઠિ દવ દપલ્ભની માદીભાાં 
પ્રથભ સ્થાન દપલ્ભ ‘સ્ટરાઈટ’ ને ભળ્યુાં છે. 

 → ટાઈમ્વ ભેગેઝીને લટ ૨૦૧૫ ભાટે જાશયે કયેરી વલટશે્રઠિ દવ સુ્તકની માદીભાાં 
પ્રથભ સ્થાન ‘ધ સ્ટયી ઓપ રવ ચાઈલ્ડ’ ને ભળ્યુાં છે. 

૨૧ દડવેમ્ફય → ચીન િાયા યશસ્મભમ કાા થ્થય ય પ્રકાળ નાખનાય ડાકટ  ભેટય ાટીકર 
એક્વપ્રયય- DAMPE નુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં. 

૨૨ દડવેમ્ફય → લલ્ડટ શયેીટેઝ વીટી ચાાંાનેયભાાં તા.૨૩ થી ૨૭ દયશભમાન ‘ાંચ ભશત્વલ’ની 
ઉજલણીનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્યુાં. 

 → દપરીાઈન્વની શમા આરન્વ બતુટઝફાકે  ૨૦૧૫ ન શભવ યશુનલવટન તાઝ 
જીત્મ. 

 → શદયમાણા વયકાયે યાજ્મભાાં મટટન ઉદ્યગને પ્રત્વાશન આલા ભાટે દપલ્ભ 
અચબનેતા ધભેન્દ્ર અને વાંવદ શભેાભારીનીને મટટન શલબાગના બ્રાાંડ એમ્ફેવડય 
ફનાવ્મા. 

૨૪ દડવેમ્ફય → આજન દદલવ ચોધયી ચયણશવિંશની જન્ભજમાંતી શનશભતે્ત દકવન દદલવ તયીકે 
ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 → બાયત વયકાય િાયા દેળના દયેક ગાભ અને દયેક ળશયેભાાં ‘યાઠટ્રીમ દકળય સ્લાસ્થ્મ 
કામટક્રભ- RKSK’ ળરુ કયલાભાાં આવ્મ. 

 → દેળન પ્રથભ ડામભાંડ DNZ મુાંફઈભાાં ળરુ કયલાભાાં આવ્મ. 
 → માહ ૂવચટ એન્જીને તાના વચટ એન્જીનના ‘વટન ઓપ ધી મય ૨૦૧૫’ તયીકે 
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બાયતની ગામની વાંદગી કયી. 
 → ગજુયાત વયકાયે ઝાંડલાવીઓના નુલટવન ભાટેની બ્બ્રક પ્રાઈલેટ ાટટનયળી-

ીીી ની ળરૂઆત કયી. આભ કયનાય ગજુયાત દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ છે. 
૨૫ દડવેમ્ફય → ઓસ્ટે્રરીમાના દક્રકેટય સ્ટીલ સ્સ્ભથને લટ ૨૦૧૫ ન વલટશે્રઠિ દક્રકેટય તયીકે વાંદ 

કયલાભાાં આવ્મ. 
 → બાયતીમ દક્રકેટ ફડટ િાયા લૂટ દક્રકેટય વૈમદ દકયભાનીને રાઈપ ટાઈભ એચીલભેન્ટ 

એલડટ આલાભાાં આલળે. 
૨૬ દડવેમ્ફય → પચ્યુટન ભેગેઝીન િાયા પ્રસ્તતુ થમેર શલશ્વની પ્રથભ દવ કાંનીઓભાાં પ્રથભ સ્થાને 

અભેદયકાની લરભાટટ  છે. 
 → પચ્યુટનની બાયતીમ કાંનીઓની માદીભાાં પ્રથભ સ્થાને વતત છઠ્ઠા લે ઇષ્ન્ડમન 

ઓઈર પ્રથભ સ્થાને છે. 
 → બાયતના લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ અપઘાશનસ્તાનના નલા ફનેરા વાંવદ બલનના 

‘અટર બ્રક’ નુાં ઉદ્ઘાટન કયુું. 
 → બાયતીમ લડાપ્રધાને ઓચચિંતી ાદકસ્તાનની મરુાકાત રીધી. 
૨૭ દડવેમ્ફય → લટ ૨૦૧૫ ના જ્ઞાનીિ એલડટ ભાટે ગજુયાતી વાદશત્મકાય યઘલુીય ચોધયીની 

વાંદગી કયલાભાાં આલી.  
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