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          એક શળલ્કાય શતો. મશૂતિઓ ફનાલલાભાાં ખફુ શનષ્ણાત. એલી મશૂતિઓ ફનાલતો કે 

જોનાયા ફવ જોમા જ કયે. કોઇ વ્મક્તતને જ્માયે આ મશૂતિકાય ાવે ઉબો યાખી દો તો આફેહુફ 

એના જેલી જ મશૂતિ ફનાલે. કોઇ ઓખી ણ ના ળકે કે આ ફાંનેભાાંથી તુફૄાં કય ુછે  અને વાચો 

ભાણવ ક્યો છે ? એક શનષ્ણાાંત જ્મોશતીએ આ મશૂતિકાયને કુ  ુકે બાઇ આજથી ફયાફય વાતભા 

દદલવે તારુ મતૃયુાં છે. હુાં ભાયી જ્મોશત શલદ્યાભાાં ક્યાયેમ ખોટો ડયો નથી એટરે તાયી ાવે શલે 

જીલલા ભાટેના વાત દદલવ ફાકી યહ્યા છે. શળલ્કાય શલચાયલા રાગ્મો કે શલે ભાયે શુાં કયવુાં 

આ વાત દદલવભાાં ?  

        એને અચાનક કાંઇક વાલ જુદો જ શલચાય આવ્મો. ચારોને એક કાભ કરુાં  આફેહુફ ભાયા 

જેલી જ છ મશૂતિઓ ફનાવુાં અને આ ફધી જ મશૂતિઓની વાથે વાતભો હુાં સઇુ જઇળ. જ્માયે મભદુતો 

ભાયો પ્રાણ રેલા આલળે તો ભને ઓખી જ નશી ળકે અને ભાયો પ્રાણ રીધા લગય ાછા જતા 

યશળેે. છ દદલવભાાં આ મશૂતિકાયે લફરલુર ોતાની ઝેયોષ ક કોી જેલી જ મશૂતિઓ ફનાલી. એના 

મતૃયનુા દદલવે એ આ છ મશૂતિઓની વાથે સઇુ ગમો.  

         વભમ થમો એટરે મભદુતો એનો પ્રાણ રેલા ભાટે આવ્મા. જેલા મશૂતિકાયના ઘયભાાં 

શોંચ્મા કે ફધા દુતોની આંખો શોી થઇ ગઇ કાયણ કે વાત વ્મક્તતઓ એક જ વયખી શતી શલે 

આભાાંથી કોના પ્રાણ રેલા. મભદુતોએ અંદયો અંદય લાત ળરુ કયી. એક દુતે ફીજાને કુ ુાં , " આ 

શળલ્કાય મશૂતિઓ ફનાલલાભાાં કેલો શનષ્ણાાંત છે.  ફધી જ મશૂતિઓ એક વયખી ફનાલી છે જયા 

ણ ભરુ ભને દેખાતી નથી.. ભને રાગે છે કે આ મશૂતિકાય દુશનમાનો વૌથી વાયો શળલ્કાય છે. " 

ફીજા દુતે શરેા દુતને અટકાલતા કુ  ુ, " ના બાઇ ના , આ શળલ્કાય કયતા તો આ ધયતી ય 

ફીજા ઘણા વાયા મશૂતિકાયો છે આ મશૂતિકાય તો એની ાવે નાન ુફચોલરયુાં કશલેામ" લાત વાાંબી 

યશરેો મશૂતિકાય તયુાંત જ ઉબો થમો અને ફોલ્મો , " ભાયા કયતા લધ ુવાયો મશૂતિકાય કોણ છે આ 

જગતભાાં ભાયે એ જાણવુાં છે. 

        "ફાંને દુતો એકફીજા વાભે જોઇને શવી ડયા અને મશૂતિકાયનો પ્રાણ રઇને જતા યહ્યા.”  
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 રોચન :-ચ,ુ આંખ, નમન, નેણ, દગ, નેત્ર, આંખ્મ, ઈષ કણ , લરપ્વા, ચાવુ, આષ કષ,નેન 

 અલાજ :-યલ, ધ્લની, શનનાદ, ળોય, ઘોઘાટ, ઘો, સ્લય, બભૂ, 

શલયાલ,કરયલ,દકલ્રોર,ળબ્દ,સયૂ,કાંઠ,નાદ 

 આકાળ :- વ્મોભ, નબ, અંફય, આબ, ગગન, અંતદયષ ક, અલકાળ, આવભાન, ગમણ, સયુથ,શલતાન, 

નબશવર,પરક 

 યજની :-યાશત્ર, શનળા, લષ કા, ળલષયી, માશભની , શલબાલયી, શનળીથ, ઘોયા, દોા, શત્રમાભા,યાત 

 વાગય :વમદુ્ર, ઉદશધ, યતનાકય, અબ્બ્ધ, દદયમો, વભાંદય, અંબોધી, ભશયેાભણ, જરશધ , અણષલ, શવધ,ુ 

અલૂાય, ભકયાકટ, લુસ્તબુ,વામય,જ્રશનધી,દશધ, વામય,અણષલ,યતનાકય,ભશયેાભણ,ભશોદશધ 

 નવીફ :-બાગ્મ, કભષ, દકસ્ભત, ઇકફાર, શનમશત , શલધાતા, પ્રાયબ્ધ, દૈલ, તકદીય 

 સલુાવ :-ભયાટ, ભશેંક , દયભર, વૌયબ, ભઘભઘાટ, ખશૂ્બ,ુ લાવ,ીભ,સગુાંધ ,દયભણ,પોયભ, 

 ધયતી :-થૃ્લી, ધાદયણી, લસુાંધયા, લસધુા, અલશન, શલશ્વબાંયા,અચરા, લસભુતી,ધયા, બોમ,જભીન, 

બોભકા,ધદયત્રી , લષ કતી, ધયણી, ભૂષુ્ઠ , ભેદદની, ભતૂ, પ્રથભી, ભશૂભ, ઈરા, ઉલી, ભરૂોક, 

યતનગબાષ,અલશન, 

 સયૂજ :-યશલ, સમૂષ, શષુ્ણ, ચાંડાશ,ુ ભાતષડ, ષુ્કય, દીળ, અમષભા ,આદદતમ, લચત્રબાન,ુ શતગ્ભાાંશ ુ, 
ભધલા, અંશભુારી , ભયીચી , ખગેળ ,બાણ, શલબાકય, બ્તરિંદ, વશલતા, બાસ્કય, દદલાકય, બાન,ુ દદનકય 
,ખયુળદે, દકયણભારી, શભદશય,દદનકય,આપતાફ,આદદતમ,અકષ ,ઉષ્ણાાંશ.ુદીનેશુાં 
 ાંકજ :કભ, દ્મ, અયશલિંદ, નલરન, ઉતર , અંબજુ, જરજ, વયોજ, યાજીલ, વયશવજ ,નીયજ, ળતદ
ર , શતરસ્ભી, તોમજ, ુાંડદયક, કોકનદ,લુલરમ, લુસભુ,લાદયજ,ોમણુાં, 
 બભયો :-ભ્રભય, ભધકુય,દ્વિયેપ , આલર, ભૃાંગ, ઘાંડ, ભકયાંદ, શળરીમખુ,ભધુ , દ્વિપ 

 ાણી :-જર, વલરર, ઉદક, મ, લાદય, અંબ,ુ નીય, આફ, તોમ, તોમભ 

 શલશ્વઃ-   સષૃ્ષ્ટ, જગ,જગત,દુશનમા ,વાંવાય, રોક,આરભ,બ્રહ્ાાંડ, ભલુન,ખરક,દશય 

 દદલવ:-દશાડો,દદન,દી,અહ્ ય (આજ), 
 ચાાંદની:ચાંદની,ચાાંદયડુાં,ચાદયણુાં,ચાંદ્રકાાંતા,ચાંદ્રજ્મોત,ચાંદ્રપ્રબા,ચાંદદ્રકા,ચાાંદયભાંકોડુાં,કૌમદુી,જમોતવના,
ચાંદદ્રકા, ચન્દ્દ્રપ્રબા 
 લષતઃ–શાડ,લગદય,નગ,અદદ્ર,ભધૂય,ળૈર,અચર,કોશ,ત ુાંગ,અશ્ભા,ષ કભાધય,ડુાંગય, 

 જ ાંગર :-લન,લગડો,અયણ્મ,યાન,ઝાડી,અટશલ,લનયાઇ.કાંતાય,આજાડી,કાનન,અટલી 
 લયવાદ :વષૃ્ષ્ટ,ભેઘ,ભેશ,ભેહુરો,ભેલરો,ભેલલરમો,ર્જન્દ્મ,ફરાશક 

 ષ કી:ાંખી,શલશાંગ,અંડજ,ળલુાંત,દ્વિજ,ળલુશન,ખગ,બ્રાબણ,નબવાંગભ,શલશાગ,શલશાંગભ.ળલુન,ળલુશન, 

ખેચય 
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 લાદ:નીયદ,મોદ,ઘન,ભેઘર,જીમતૂ.જરદ,ભેઘ,ફરાશક,અબ્રફુર,અંબદુ,લાદયદ,ઉલી,અબ્દ,જરઘ
ય, મોધય, અંબધુય,અંબલુાશ, અંબોદ,અંબોધય,તોમદ,તોમધય 

 મવુાપય:-શથક, અધ્લક, ાંથી,યાશદાયી,માદક, લટેભાર્ુષ,ઉતાફૃ, પ્રલાવી 
 પ્રલીણ:-કાફેર, શોંશળમાય,ચારાક,ાંદડત,શલળાયદ,ધીભાન,શલદગ્ધ, પ્રગ્ન બધુ,દષ ક, કોશલિંદ, 

તજજ્ઞ,કભષન્દ્મ,ચકોય,શનણાાંત, આચામષ, ખૈય,શલદ્યાર્ફુૃ,બેજાફાજ,ાયાંગત , ચતયુ,લુળ ,ાલયધો 
,લુનેશ, ખફયદાય 

 ફગીચો :-લાદટકા,લાડી,ઉધાન,ાકષ ,લનીકા,આયાભ,ફૂરલાડી,ર્લુરસ્તાન,ર્રુળન, 

ખેતય,ફાગ,ઉલન 

 અયજ :-શલનાંતી, શલનલણી, પ્રાથષના, આજીજી, ફાંદગી,શલજ્ઞબ્પ્ત 
,કયગયી,કગયી,અભ્મથષના,ઈફાદત,અનનુમ, અયજી,ઇબ્લ્તજા, અચષના,આર્જલ,વયતા 
 બકો:ઠાઠ,દાંબ,દભાભ,ાખાંડ,ઠસ્વો,ઠઠાયો,ળોબા,ળણગાય,આડાંફય,દફદફો,યોપ,બબક,ચકાટ,યોપ,

તેજ, ડો 

 વેના :- રશ્કય, વૈન્દ્મ, ચેમ,ૂઅનીક,કટક,પોજ,રટન,અસ્કય,દર. 
 ઝઘડો :-ફફાર, શલગ્રશ,રડાઈ,જ ાંગ, ધભવાણ, અશનક, તકયાય, યદુ્ધ, ટાંટો, તકયાય, કરશ, 

યકઝક,તોપાન, કજીમો,કાંકાવ,હુલ્રડ, ાંચાત, ઝાંઝટ, ફલો, ધીંગાણુાં, ફખેડો, બાંડન,ચકભક 

 કાડ :- લસ્ત્ર, અશુાંક,અંફય , લવન,ટ,ચીય,કયટ,દયધાન,લ ૂાંગડુ,લાઘા 
 ઝાક :- ળફનફ,ઓવ,ઠાય,ફયપ,શભે,તુાય 

 વપેદ:- ધલર, શતુર,શે્વત,શભુ્ર,શલુચ,શલળદ,ઉજફૄાં ,ગૌય 

 વષૃ ક :- તફૃ,ઝાડ,ાદ,તરુલય ,દ્રભુ.દયખત, 

 અંધારુાં :- તભવ,લદ,શતશભય,તશભસ્ત્ર,ધ્લાાંત,અંધકાય,કાલરભા, 
 તુ્ર:- નાંદ,દીકયો,સતુ,આતભજ,લતવ,તનમ,તનજુ,ફેટો,છોકયો 
 તુ્રી :- દીકયી,સતુા,તનજુા,ગગી,છોકયી,ફેટી,આતભની,આતભજા,દુદશતા,કન્દ્મા,તનમા 
 ફૂર :– ષુ્,લુસભુ,ર્રુ,સભુન,પ઼સનૂ,લુલ,કી, 
 ગાંધ :- લાવ,ફાવ,વોડ,વોયભ,ફદબ,ૂ બ,ૂલુલાવ  

 છાત્ર:– શળષ્મ,શળષ કાથી,અભ્માવી,શલદ્યાથી 
 શ:ુ- ઢોય,જાનલય,જનાલય,તણૃચય,ચોર્ુાં 
 શવિંશ:- લનયાજ,કેળયી,ાંચમખુ,ાંચાનન,કેળી,કયબયી,શદય,ળેય,ત્રશવિંગ,વાલજ,મગેૃન્દ્દ્ર,ભમાંદ 

 શળષ કક:- ર્રુુ,અધ્માક,શળષ કણકાય,શળષ કણળાસ્ત્રી,પ઼ાધ્માક 

 લાઘ :- વ્માધ઼,ળેય,ળાદુષર,િીી 
 અશ્વ:- ઘોડો,તોખાય,તેજી,ઘોટક,તયુાંગ,શમ,લાજી,યેલાંત,વૈધલ 

 ગઘડેો:- ખય,ગદષબ,ખોરકો 
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 ઉજાણી:- જાપાત,જજમાપત,શભજફની,જભણ,શભજવર,ભેાલડો,ઉતવલ,ઉજલણી,વબા,વાંભેરન 

 દુઃખ:આતષ,ીદડત,શલાદ,લેદના,ીડા,દદષ ,ઉતાો,વ્માશધ,વ્મથા,રામ,ફતયા,કષ્ટ,તકરીપ,અજીમ
ત,આશિ,શલશિ  શૂ,આદા,ભોકાણ, 

 કનક :- વોનુાં, શભે,સલુણષ,દશયણ્મ,કાંચન,લુાંદન,કજાય,જાાંબનુદ, શાટક, 

 બાયતી:વયસ્લતી,ળાયદા,લગયા,શ્રી,યાગેશ્વયી,લાણી,ભયયુલાશીની,લીણાધાદયણી,શાંવલાશની,શાંવલાદશ
ણી, લાગીળા,લાગીશ્વયી,    લાગ્દેલી 
 કોભ:- મરુામભ,મદુૃ,કોભર,ભાંજુર,સલુુભાય,નાજુક,ઋજુ,મદુૃતા, 
 કોતય :-ખીણ,કયાડ,બેખડ,ફોડ,ર્પુા,ફખોર,લુશય,ખોબણી,ગશલય,ર્શુા,ઘેલય 

 વા:વષ,ભજૂ ાંગ,નાગ,અદશ,વ્માર,બોયીંગ,ન્નગ,કાકોદય,ફ્ણધય,ઉયગ,શલઘય,બોભયાંગ,આળીશલ
,અકષણ, ચ:ુશ્રલા, કાકોર 

 શાથી :- ગજ, િી,લુાંજય,લાયણ,ગજાનન, શદયત, દ્વિયદ, 

ભાતાંગ,શવિંધયુ,ભતયાંજ,કદયણી,ઐયાલત,લુયાંગ,શસ્તી, ભેગ, 

 ભશળે:ભશાદેલ,આશતુો,ઉભાશત,નીરકાંઠ,રુદ્ર,ળાંકય,શળલ,ધરૂ્જટી,ઉભેળ,ળાંભ,ુચાંદ્રભૌરી,મોગેળ,નીરકાં
ઠ,શત્રરોચન,ચાંદ્રાગદ,ળલષ, બોાનાથ 

 શાથણી:-કદયણી,કયબી,ભાતાંગી,શક્સ્તની,લાયણી 
 લાનય:લાાંદયો,કશ,શદય,ળાખામગૃ,ભકષટ,રાંર્યૂ,કશયાજ,કારાંદી,શનભુાન,ફાહુક,ફજયાંગફરી, 
લનતુ્ર,પ્રલાંગ,શદય,લરીમખુ 

 મગૃ:- શયણ,લુયાંગ,વાફય,રુરુ,લૃષ્ણવાય,કાલમાય,વાયાંગ,છીંકાયવુાં 
 મગૃરી:- મગૃી,શયણી,શદયણી,લુયાંગણી,લુયાંગી 
 ભોય:- ભયયૂ,કરાી,શળખાંડી,શળખી,ધનયલ,કરાકય,નીરકાંઠ,ળલુાંત,કેકાલર,કરાી,ઢેર 

 ળયીય:- દેશ,કામા,ઘટ,ખોલયુાં,તન,તન,ુફદન,દડર,ાંડ,શિંડ,કરેલય,ધાત્ર,ફદન ,જીસ્ભ 

 બાંડાય:- કોળ, ખજાનો, કોઠાય , લખાય, ગોડાઉન 

 નયાધભ :- નીચ, અધભ,કજાત,કાતય,શયાભી,નજજવ, નઠારુાં ,નપપટ,ક્રૂય, નળૃાંવનફિય 

 બદુ્વદ્ધ :- પ્રજ્ઞા,ચેતના, ભશત,અક્કર,ભેઘા,તેજ,ભની,વભજ,ભશત,ડશાણ,દષ કતા,ભનીા,જ્ઞાન 

 દુશનમા :-વાંવાય ,જગત,આરભ,જશાાં,શલશ્વ,ભલુન,ખરપત,ભેદદની 
 ફાક :-શળશ,ુ અબષક, ળાલક,ફચ્્ુાં, ફાર,વાંતશત,છોકરુાં ,વાંતાન,દાયક,લતવ 

 વયોલય:વય,કાવાય,તાલ,જાળમ,સ્ત્રોલય,ભશાકાાંવાય,ખાફોલચયુાં,તડાગ,દદઘીકા,નલાણ,લ્રલ, 

છીરય,જરાળમ,ોખય   ણઘટ,તડાગ 

 કા:- રરાટ,બાર,શનરલટ,લરરલટ 

 લા:- ફાર,કેળ,યોભ,શનભાો,તનરુુશ, 

 નાક:- નાશવકા,ઘાલણષ્ન્દ઼્િમ,નાવા,નાખોરુાં  
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 જનની સયુષ કા મોજના : એશપ્રર ૨૦૦૬ થી ળફૃઆત. જનની સયુષ કા મોજના અંતગષત વશામ ફે 
જીલીત જન્દ્ ભ સધુી દલા તથા ોણ આશાય ેટે ફૃ.૫૦૦/- વગબાષ ભાતાને ્કૂલાળે. ગયીફી યેખા શઠે 
જીલતી દયેક વગબાષ ભાતા નજીકના દલાખાનાભાાં સલુાલડ કયાલલા ભાટે જઇ ળકે તે ભાટે 
લાશનબાડાના ગ્રામ્ મ શલસ્ તાય ભાટે ફૃ. ૨૦૦/- તથા ળશયેી શલસ્ તાય ભાટે ફૃ.૧૦૦/- ્કુલલાભાાં આલળે.  

 મોજનાના રાબાથી ભાટેની રામકાત : ગયીફી યેખા શઠે જીલતા લુટુાંફની ભદશરા. અનસુલુચત જાશત 
અને અનસુલુચત જન-જાશત લુટુાંફની ભદશરા ૧૯ લષ કે તેથી લધાયે લમની ભદશરા. પ્રથભ અને ફીજી 
પ્રસશુત સધુી આ મોજનાનો રાબ ભી ળકળે.  
આ મોજનાનો રાબ ગ્રામ્ મ તથા ળશયેી વગબાષ ભાતાને જે તે શલસ્ તાયના સ્ ત્રી આયોગ્ મ કભષચાયી કે 
પ્રાથશભક આયોગ્ મ કેન્દ્ દ્રનો વાંકષ  કયલાથી ભી યશળેે. 

 ભાતા મળોદા યુસ્કાય મોજના : 
              યાજમની આંગણલાડીઓભાાં કાભ કયતા આંગણલાડી કામષકયો  અને તેડાગય ફશનેોની 
કભષશનષ્ ઠાને પ્રોત વાદશત કયલા યાજમ વયકાયે ૨૦૦૭-૦૮ થી ભાતા મળોદા યુસ્ કાય મોજના જાશયે કયી 
છે. આ મોજના શઠે યાજમ કષ કાએ પ્રથભ આલનાય આંગણલાડી કામષકયો ને ફૃા.૫૧૦૦૦ અને 
તેડાગયને ફૃ.૩૧૦૦૦ ન ુ યોકડ ઇનાભ અને પ્રળશસ્ તત્ર અામ છે. જીલ્ રા કષ કાએ પ્રથભ આલનાય 
આંગણલાડી કામષકયને ફૃ.૩૧૦૦૦ અને તેડાગયને ફૃ.૨૧૦૦૦ તથા ઘટક કષ કાએ પ્રથભ આલનાય 
આંગણલાડી કામષકયને ફૃ.૨૧૦૦૦ તથા તેડાગયને ફૃ.૧૧૦૦૦ યોકડા ઇનાભ અને પ્રળશસ્ તત્ર અામ છે. 

 ભાતા મળોદા ગૌયલશનશધ લીભા મોજના :  લષ ૨૦૦૯ થી ળફૃઆત. આંગણલાડીભાાં કાભ કયતા 
કામષકયો અને તેડાગયોને ફૃ. ૫૦,૦૦૦/- લીભા યષ કણ. મોજના ળફૃ કયનાય પ્રથભ યાજ્મ ર્જુયાત. 
આંગણલાડી અને તેડાગય કામષકયોને દય ભાવે ફૃશમા ૫૦/- જભા કયાલે છે. 

 અબમભ-૧૮૧ મોજના  :  લષ ૨૦૧૪ થી ળફૃઆત. ઘયેલુાં ત્રાવ,ઓદપવભાાં છેડછાડ અને ળૈષ કલણક 
વાંસ્થાભાાં છેડતી જેલા ફનાલો ભદશરાઓની સયુષ કા યૂી ાડલી. 

 મખુ્મભાંત્રી અમતૃભ મોજના  :  લષ ૨૦૧૨ ભાાં ળફૃઆત. ગયીફી યેખા નીચે જીલતા દયલાયોને 
તફીફી વાયલાય જેલી કે શદમ,ભગજ,કીડની ,ફન્દ્વષ ,કેન્દ્વય ફીભાયીની વાયલાયભાાં વશામ. દયલાયની 
લાશિક આલક ભશિભ ફે રાખ સધુી શોમ તો કેળરેવ વાયલાય ઉરબ્ધ. દયલાયભાાં યશતેા ાાંચ 
વ્મક્તતઓને જ રાબ ભે છે. દયલાયને રાબાથી કાડષ આલાભાાં આલે છે. BPL રાબાથીને વયકાય 
ભાન્દ્મ શોક્સ્ટરોને યાજ્મ વયકાય િાયા વીધો જ ખચષ આલાભાાં આલે છે.  

 જનની શળશ ુસયુષ કા કામષક્રભ : તભાભ વગબાષ ભાતાને પ્રસશૂત ફાદ ૪ય દદલવ સધુી અને નલજાત 
શળશનેુ ૧ લષ સધુી વયકાયી વાંસ્ થાઓભાાં શનઃશલૂ્ ક આયોગ્ મ વાયલાય. આ મોજના ભપત અને શનૂ્દ્મ ખચષ 
વાયલાય,ભપત શનદાન , દલા,બોજન,શોક્સ્ટર યોકાણ તથા ૧૦૮ ની વેલા યૂી ાડલાભાાં આલે છે.  
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 લચયાંજીલી મોજના : આ મોજનાભાાં ગયીફી યેખા શઠેની (ફી.ી.એર.કાડષ ધયાલતી) લુટુાંફની પ્રસતુા 
ફશનેો તથા ગયીફી યેખા શઠે ઉયની (એ.ી.એર. કાડષ ધયાલતી) યાંત ુઆલક લેયો ન બયતી શોમ 
તેલા અનસુલુચત જન જાશત લુટુાંફોની પ્રસતુા ફશનેોને રાબ આલાભાાં આલે છે, જે રાબાથી ાવે 
ફી.ી.એર. કાડષ ઉરબ્ધ ન શોમ તેભણે તેઓના શલસ્તાયનાાં તરાટી કભ ભાંત્રી, વયાંચ, ભાભરતદાય, 
મખુ્મ અશધકાયી ાવેથી આલકનુાં પ્રભાણત્ર ભેલલાનુાં યશળેે. ગયીફી યેખા (BPL) શઠે તથા અન.ુજન 
જાશતની તભાભ વગબાષ સ્ત્રીઓ નજીકના વયકાય ભાન્દ્મ ખાનગી સ્ત્રીયોગ લચદકતવક ાવે શલનામલૂ્મે 
પ્રસશૂત કયાલી ળકે. વયકાય ભાન્દ્મ ખાનગી સ્ત્રીયોગ લચદકતવકને ફૃ.૧૭૯૫/- ્કૂલે છે. ગ્રામ્મ શલસ્તાયની 
વગબાષને લાશનબાડા ેટે ફૃ. ૨૦૦/- અને ળશયેી શલસ્તાયની વગબાષને લાશનબાડા ેટે ફૃ.૧૦૦/- તથા 
ભદદનીળને ફૃ.૫૦/- ્કૂલામ છે. 

 આતભા પ્રોજેતટ : લષ ૨૦૦૫ થી ળફૃઆત. ખેડતૂોના દશતને ધ્માનભાાં યાખીને કયલાભાાં આલી છે. લૃશ 
શલસ્તયણની પ્રવશૃતઓ તથા નલા વાંળોધનો ખેડતૂો સધુી શોચાડી ભાદશતગાય કયલા. 

 ફાર વખા મોજના : ફા મતૃયદુય ઘટાડલા ભાટે આ મોજના અભરી છે. કેન્દ્દ્ર વયકાય ૯૦% અને 
યાજ્મ વયકાય ૧૦% ગ્રાન્દ્ટ ્કૂલે છે. 

 વયદાય આલાવ મોજના : ગયીફી યેખા (BPL) શઠે આલતાાં દયલાયને ોતાનુાં ઘય  ફનાલવુાં. 
આલાવની એક યશુનટની દકિંભત 54,500/- છે. જેભાાં વયદાય ટેર આલાવ મોજનાની વયકાયી વશામ 
45,000/ છે. ફૃશમા 7,000/- રાબાથી શ્રભપાો ગણી રેલાભાાં આલે છે. તેભજ ટોઇરેટ બ્રોક ફનાલલા 
ભાટે રાબાથી દીઠ ફૃશમા 2200/- તેભજ ફૃશમા 500/- રાબાથી શ્રભપાો ગણી લુર ૨૫૦૦/- ની વશામ 
આલાભાાં આલે છે. 

 ઈ-ધયા પ્રોજેતટ મોજના : ખેડતૂોને તભાભ યેકોડષ કમ્પ્યટુયયાઈઝ્ડ તથા ઓનરાઈન કયલી. તભાભ 
ખેડતૂો ોતાના જ ગાભભાાંથી ઓનરાઈન સશુલધાથી ડેટા પ્રાપ્ત કયી ળકે. ગાભના નમનૂા નાં,૬,૭/૧૨ના 
ઉતાયા,૮-અ ની ઓનરાઈન પ્રશતનકર ગાભભાાંથી ફૃ. ૫/- ભાાં ભી ળકે. 

 વાગયખેડ ૂમોજના : લષ ૨૦૦૮ થી અભરી. વમદુ્ર કાાંઠે કે વમદુ્ર ય આધાદયત ખેડતૂોને ભદદ 
કયલી. વાગયકાાંઠાના તભાભ ગાભોને શદુ્ધ ીલાનુાં ાણી રુૂાં  ાડવુાં. ભાછીભાયોને ઓખકાડષ આલા. 

 વભયવ ગાભ મોજના : ગાભભાાં વલષ વભાંશતથી  ગાભના લડાની વાંદગી કયી ગાભનો શલકાવ કયલો. 
૫૦૦૦ સધુીની લસ્તી ધયલતા ગાભની ગ્રાભ ાંચામત હરેી વખત બફનહયીપ ચ  ૂંટામેર જાહયે થઈ 
સભયસ ફને તો 2 રાખ રૂપમા અને ભદશરા વભયવ ગ્રાભ ાંચામત એટરે કે વયાંચ વદશતની ગ્રાભ 
ાંચામતની તભાભ વભ્મો ભદશરા શોમ તેલી ગ્રાભ ાંચામતને સધુાયેર ધોયણ મજુફ ભલાાત્ર 
પ્રોતવાશક અનદુાનની યકભ ફૃ. ૩ રાખ. ૫૦૦૧ થી ૧૫૦૦૦ સધુીની લસ્તીલાી ગ્રાભ ાંચામત હરેી 
વખત બફનહયીપ ચ  ૂંટામેર જાહયે થઈ સભયસ ફને તો ફૃ. ૩ રાખ અને ભદશરા વભયવ ગ્રાભ ાંચામત 
એટરે કે વયાંચ વદશતની ગ્રાભ ાંચામતની તભાભ વભ્મો ભદશરા શોમ તેલી ગ્રાભ ાંચામતને સધુાયેર 
ધોયણ મજુફ ભલાાત્ર પ્રોતવાશક અનદુાનની યકભ ફૃ. 5 રાખ.    (ફીજી મોજનાઓ આલતા અંકે....) 
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મખુ્મભાંત્રીઓ 

ક્રભ 

મખુ્મ
ભાંત્રી
ઓ 

વાંખ્મા 

નાભ કામષકા ટભષ 
નાં. 

દ 

૧ ૧ ડો. જીલયાજ નાયામણ 
ભશતેા 

૧ ભે, ૧૯૬૦ - ૩ 
ભાચષ, ૧૯૬૨ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૨  ડો. જીલયાજ નાયામણ 
ભશતેા 

૩ ભાચષ, ૧૯૬૨ - ૧૯ 
વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૬૩ 

૨ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૩ ૨ ફલાંતયામ ભશતેા ૧૯ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૬૩ -

 ૨૦ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૬૫ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૪ ૩ દશતેન્દ્દ્ર દેવાઇ ૨૦ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૬૫ - ૩ 
એશપ્રર, ૧૯૬૭ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૫  દશતેન્દ્દ્ર દેવાઇ ૩ એશપ્રર, ૧૯૬૭ - ૬ 
એશપ્રર, ૧૯૭૧ 

૨ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૬  દશતેન્દ્દ્ર દેવાઈ ૭ એશપ્રર, ૧૯૭૧ – ૧૨ 
ભે, ૧૯૭૧ 

૩ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૭ ૪ ઘનશ્માભબાઈ ઓઝા ૧૭ ભાચષ, ૧૯૭૨ - ૧૭ 
જુરાઇ, ૧૯૭૩ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૮ ૫ ચીભનબાઈ ટેર ૧૮ જુરાઇ, ૧૯૭૩ - ૯ 
પેબ્રઆુયી, ૧૯૭૪ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૯ ૬ ફાબબુાઈ જળબાઈ ટેર ૧૮ જુન, ૧૯૭૫ - ૧૨ 
ભાચષ, ૧૯૭૬ 

૧ જનતા ભોયચો 

૧૦ ૭ ભાધલશવિંશ વોરાંકી ૨૪ ડીવેમ્ફય, ૧૯૭૬ -

 ૧૦ એશપ્રર, ૧૯૭૭ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૧૧  ફાબબુાઈ જળબાઈ ટેર ૧૧ એશપ્રર, ૧૯૭૭ - ૧૭ 
પેબ્રઆુયી, ૧૯૮૦ 

૨ જનતા ાટી 

૧૨  ભાધલશવિંશ વોરાંકી ૭ જૂન, ૧૯૮૦ - ૧૦ 
ભાચષ, ૧૯૮૫ 

૨ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૧૩  ભાધલશવિંશ વોરાંકી ૧૧ ભાચષ, ૧૯૮૫ – ૬ ૩ બાયતીમ યાષ્રીમ 
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જુરાઈ, ૧૯૮૫ કોંગે્રવ 

૧૪ ૮ અભયશવિંશ ચૌધયી ૬ જુરાઈ, ૧૯૮૫ – ૯ 
ડીવેમ્ફય, ૧૯૮૯ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૧૫  ભાધલશવિંશ વોરાંકી ૧૦ ડીવેમ્ફય, ૧૯૮૯ – ૪ 
ભાચષ, ૧૯૯૦ 

૪ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૧૬  ચીભનબાઈ ટેર ૪ ભાચષ, ૧૯૯૦ – ૧૭ 
પેબ્રઆુયી, ૧૯૯૪ 

૨ જનતા 
દ, જનતા દ 
(ર્જુયાત), 

બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૧૭ ૯ છફીરદાવ ભશતેા ૧૭ પેબ્રઆુયી, ૧૯૯૪ -

 ૧૪ ભાચષ, ૧૯૯૫ 

૧ બાયતીમ યાષ્રીમ 
કોંગે્રવ 

૧૮ ૧૦ કેશબુાઈ ટેર ૧૪ ભાચષ, ૧૯૯૫ - ૨૧ 
ઓતટોફય, ૧૯૯૫ 

૧ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૧૯ ૧૧ સયેુળબાઈ ભશતેા ૨૧ ઓતટોફય, ૧૯૯૫ -

 ૧૯ વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૯૬ 

૧ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૨૦ ૧૨ ળાંકયશવિંશ લાઘેરા ૨૩ ઓતટોફય, ૧૯૯૬ -

 ૨૭ ઓતટોફય, ૧૯૯૭ 

૧ યાષ્રીમ જનતા 
ાટી 

૨૧ ૧૩ દદરી યીખ ૨૮ ઓતટોફય, ૧૯૯૭ -

 ૪ ભાચષ, ૧૯૯૮ 

૧ યાષ્રીમ જનતા 
ાટી 

૨૨  કેશબુાઈ ટેર ૪ ભાચષ, ૧૯૯૮ - ૬ 
ઓતટોફય, ૨૦૦૧ 

૨ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૨૩ ૧૪ નયેન્દ્દ્ર ભોદી ૭ ઓતટોફય, ૨૦૦૧ -

 ૨૨ દડવેમ્ફય, ૨૦૦૨ 

૧ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૨૪  નયેન્દ્દ્ર ભોદી ૨૨ દડવેમ્ફય, ૨૦૦૨ -

 ૨૪ દડવેમ્ફય, ૨૦૦૭ 

૨ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૨૫  નયેન્દ્દ્ર ભોદી ૨૫ દડવેમ્ફય, ૨૦૦૭ -

 ૨૬ દડવેમ્ફય, ૨૦૧૨ 

૩ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૨૬  નયેન્દ્દ્ર ભોદી ૨૬ દડવેમ્ફય, ૨૦૧૨ -

 ૨૨ ભે, ૨૦૧૪ 

૪ બાયતીમ જનતા 
ાટી 

૨૭ ૧૫ આનાંદીફેન ટેર ૨૨ ભે, ૨૦૧૪ - શારભાાં ૧ બાયતીમ જનતા 
ાટી 
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  ગાાંધીજીના વાદશતમ શલે ઘણુાં રખાણ આણને ભી આલે છે.નલજીલન રસ્ટ િાયા વતત 

ગ્રાંથસ્થ અને મદુ્રણ કયાતા ગાાંધી-વાદશતમભાાં વતત વતમનો ઝફકાય દેખામા જ કયે છે. ગાાંધીયગુના પ્રથભ 

વાદશતમકાય એલા ભોશનદાવ ગાાંધી ઓગણીવ લષની લમે શલરામત જામ અને છી 1915 ભાાં બાયતભાાં 

ાછા આલી અને ફે ષે કત્રોભાાં પ્રવિૃ યહ્યા તે – એક સ્લાતાંત્ર્મપ્રાબ્પ્તની ચલો અને ફીજુ ાં જ્ઞાન અને 

લચિંતનનુાં વાદશતમ અને અદશિંવા-વતમના યણકાયલાફૄાં ળબ્દવાંકરન ! આલા જ ળબ્દોના સ્લાભી અને 

વોભલાયે ભૌન ધાયણ કયનાયા ર્જુયાતી અગ્રણી વાદશતમકાયનુાં અષ કયદેશ તાવીએ તો તેભાાં ઘણુાં તથ્મ 

વભામેલુાં છે. ગાાંધીજી આખા ફોરા ભાણવ શતા તો તેભની કરભ થોડી “આખા ફોરી અને સ્ષ્ટ” ના શોમ 

!!! વાચે એભ જ ફન્દ્યુાં, ફા ુ જેલી જ ફકટ, વતમને લયેરી અને વાફયભતીના સુાંદય વાશનધ્મભાાં 

યચામેલુાં યમ્મ વાદશતમ વહુ અભ્માવીને અંદયથી બયી દે તેવુાં યશવક છે. 

ગાાંધીજીની મખુ્મ લૃશતઓ : 

 વતમના પ્રમોગો અથલા આતભકથા 

 દલષ કણ આદિકાના વતમાગ્રશનો ઈશતશાવ 

 અદશિંવા 

 અવશકાય 

 ધભષયદુ્ધનુાં યશસ્મ 

 આશ્રભ જીલન 

 ભાંગ પ્રબાત 

 ગીતાફોધ 

 નીશતનાળના ભાગે 

 દશિંદસ્લયાજ 

 વતમાગ્રશ આશ્રભનો ઈશતશાવ 

 ામાની કેલણી 

 ફાનુા ત્રો (1 થી 11 બાગ) 

 ભાયો જેરનો અનબુલ 

 મયલડાનો અનબુલ 

^P UF\WL_G]\ ;FlCtI lJ`J 

 આયોગ્મની ચાલી 

 અનાવક્તતમોગ 

 આશ્રભની ફશનેોને 

 ગીતા દાથષકોળ 

 દમા ધભષ- નીશત ધભષ 

 દદલ્શી ડામયી 

 વ્માક ધભષબાલના 

 વભાજભાાં સ્ત્રીઓનુાં સ્થાન 

 વ્રતશલચાય 

 તમાગમશૂતિ 

 ગાભડાની લશાય 

 યચનાતભક કામષક્રભ 

 શયીજન બાગલત 

 આખયી પેવરો 

 દેળી યાજ્મોનો પ્રશ્ન 

 ગૌ વેલા 

 વાંશિ ળાસ્ત્ર 

 વલોદમ 

 ગાાંધી- લાઈવયોમ 

ત્રવ્મલશાય 

 દશિંદુ આચાય 

 લણષ વ્મલસ્થા 

વાંકરન : ભયયુ એભ.સથુાય 
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૧ પેબ્રઆુયી ♣ બાયતે ઓસ્રેરીમાને ત્રીજી ૨૦-૨૦ ભેચભાાં શયાલી ઓસ્રેલરમાનો વ્શાઈટ લોળ કમો. 
૧૪૦ લષભાાં ઓસ્રેલરમાને તેની જ ધયતી ય વ્શાઈટ લોળ કયનાય બાયત પ્રથભ 
દેળ ફન્દ્મો. 

 ♣ ત્રીવભો સયુજલુાંડ આંતયયાષ્રીમ શસ્તશળલ્ ભેો આજથી શદયમાણાના પયીદાફાદભાાં 
ળરુ થમો. 

 ♣ નોલાક જોકોશલકે લબ્રટનના એન્દ્ડી ભયેને શયાલીને છઠ્ઠી લખત ઓસ્રેરીમન ઓનનુાં 
ટાઈટર જીતયુાં. 

૩ પેબ્રઆુયી ♣ શલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંસ્થા(WHO) િાયા લઝકા લાઈયવ વાંદબે ગ્રોફર ઈભયજન્દ્વી જાશયે 
કયી. 

૪ પેબ્રઆુયી ♣ શલશ્વ કેન્દ્વય દદલવ. આ લે લલ્ડષ કેન્દ્વય ડ ેની થીભ ‘લી કેન, આઈ કેન’ યાખલાભાાં 
આલી. આ થીભ ૨૦૧૬ થી ૨૦૧૮ સધુી એટરે કે ત્રણ લષ સધુી છે. 

૫ પેબ્રઆુયી ♣ ફાયભા દષ કીણ એશળમાઈ યભતોતવલનો આજથી ર્લુાશાટીભાાં પ્રાયાંબ થમો. 
 ♣ આદિકી દેળ ઈથોશમાભાાં શવિંશોની નલી લવાશત ભી આલી. 
૬ પેબ્રઆુયી ♣ ર્જુયાતી વાદશતમકાય યશ્ભીન ભશતેાનુાં ૮૩ લષની લમે શનધન થયુાં. 
 ♣ પીપા િાયા જાશયે કયામેર લલ્ડષ યેષ્ન્દ્કિંગભાાં બાયત 162 ભા ક્રભે શોચ્યુાં. 
૮ પેબ્રઆુયી ♣ લડાપ્રધાન નયેન્દ્દ્ર ભોદી િાયા શલળાખાટ્ટનભભાાં મોજામેરા જશાજી ફેડાનો પ્રદળષન  

અને આંતયયાષ્રીમ શવટી યેડભાાં મખુ્મ અશતથી તયીકે શાજયી આી જેભાાં તેભને 
‘ભેયીટાઈભ શયેીટેજ ઓપ ઇષ્ન્દ્ડમા’ સુ્તકનુાં શલભોચન કયુું. 

 ♣ પ્રખ્માત ઉદુષ  ળામય અને ગીતકાય નીદા પઝરીનુાં મુાંફઈભાાં ૭૮ લષની લમે શનધન 
થયુાં. 

 ♣ પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્દ્ર ભોદી િાયા ઓડીવાના ભલુનેશ્વયભાાં યાષ્રીમ શલજ્ઞાન શળષ કા અને 
અનવુાંધાન વાંસ્થાનનુાં  ઉદ્ઘાટન કયાયુાં. 

 ♣ નેાના લૂષ પ્રધાનભાંત્રી સશુળર કોઈયારાનુાં શનધન થયુાં. 
૯ પેબ્રઆુયી ♣ ઘયલયાળના વફવીડીલાા ભયૂા કેયોવીનની વફવીડી ગ્રાશકના ફેંક ખાતાભાાં 

જભા કયાલલાભાાં આલળે. જેભાાં કેન્દ્દ્ર વયકાયે ર્જુયાતના વાત જીલ્રા અભદાલાદ 
ગ્રામ્મ, ોયફાંદય, ફનાવકાાંઠા, બફૃચ, િાયકા, ડાાંગ અને છોટાઉદેયુનો વભાલેળ 
થામ છે. 

૧૧ પેબ્રઆુયી ♣ ાંદડત દીનદમા ઉાધ્મામ ણુ્મશતશથ. 
 ♣ ફાયભી દલષ કણ એશળમાઈ ગેમ્વભાાં બાયતીમ બાયતીમ શટૂયોએ ળાનદાય દેખાલ 

કયતાાં છ ગોલ્ડ વશીત લુર દવ ગોલ્ડ જીતમા. 
૧૨ પેબ્રઆુયી ♣ સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતી જન્દ્ભ જમાંતી.  
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 ♣ શલખ્માત બૌશતકળાસ્ત્રી આઇન્દ્સ્ટાઇન િાયા આળયે ૧૦૦ લષ અગાઉ જેના શલે 
અનભુાન કયાયુાં શત ુાં તે ર્તુલાષકળી તયાંગો ભી આવ્મા. 

 ♣ ન્દ્યઝુીરેન્દ્ડ દક્રકેટય બે્રન્દ્ડન ભેલુરભ િાયા લન ડે દક્રકેટભાાંથી શનવશૃિ જાશયે કયલાભાાં 
આલી. 

૧૩ પેબ્રઆુયી ♣ શલશ્વ યેદડમો દદલવ. 
૧૪ પેબ્રઆુયી ♣ ર્જુયાતના લરવાડ ખાતે આલેર ખ્માતનાભ ‘તીથર ફીચ’ દેળનો પ્રથભ ‘દડવેફર 

િેન્દ્ડરી ફીચ’ ફનળે. 
૧૫ પેબ્રઆુયી ♣ ર્જુયાત શાઈકોટષના ચીપ જસ્ટીવ તયીકે આય.સબુા યેડ્ડીની શનભણુાંક કયલાભાાં 

આલી.સબુા યેડ્ડી આ શરેા આંધ્રપ્રદેળભાાં જજ તયીકે શતા. 
૧૬ પેબ્રઆુયી ♣ ફાાંગ્રાદેળભાાં યભામેર અન્દ્ડય-૧૯ દક્રકેટ લલ્ડષ કભાાં લેસ્ટ ઇન્દ્ડીઝની ટીભે બાયતને 

યાજમ આી વૌપ્રથભ લખત ચેક્મ્મનળી જીતી. 
 ♣ કેન્દ્દ્રીમ ળશયેી શલકાવ ભાંત્રારમ િાયા શાથ ધયામેર દેળવ્માી વલેભાાં વતત ફીજા 

લે કણાષટકના ભૈસયુ ળશયેને વૌથી સ્લચ્છ ળશયેનો લખતાફ ભળ્મો. આ માદીભાાં 
વૌથી ગાંદા ળશયે તયીકે ઝાયખાંડના ધનફાદનો વભાલેળ કયામો છે. 

૧૮ પેબ્રઆુયી ♣ કેન્દ્દ્રીમ ભાનલ વાંવાધન ભત્રારમ િાયા તભાભ કેન્દ્દ્રીમ યશુનલવીટી ય ૨૦૭ ફૂટ 
ઊંચા થાાંબરા ય શતયાંગો પયકાલલાનો શનમભ રાર્ ુાડલાભાાં આવ્મો. 

 ♣ વૌ પ્રથભ જ લાય એશળમા ક ૨૦૧૬ ટ્લેંટી- ટ્લેંટી પોયભેટભાાં યભલાભાાં આલળે. 
 ♣ બાયતીમ કાંની યીંગીગ ફેલ્વ િાયા દેળનો વૌથી વસ્તો સ્ભાટષ  પોન ‘િીડભ 251’ 

રોન્દ્ચ કયલાભાાં આવ્મો. 
 ♣ પ્રધાનભાંત્રી નયેન્દ્દ્ર ભોદી િાયા ‘પ્રધાનભાંત્રી પવર ફીભાાં મોજના’ રાર્ ુ કયલાભાાં 

આલી. 
૨૧ પેબ્રઆુયી ♣ ન્દ્યઝુીરેન્દ્ડના ફેટ્વભેન બે્રન્દ્ડન ભેલુરભે કાયદકદીની આખયી ટેસ્ટને માદગાય 

ફનાલતા પાસ્ટેસ્ટ ટેસ્ટ વદીનો અને ટેસ્ટભાાં વૌથી લધ ુ શવકવયનો લલ્ડષ યેકોડષ 
વર્જતા 79 ફોરભાાં 145 યનની ઇશનિંગ યભી શતી. 

૨૨ પેબ્રઆુયી ♣ કેન્દ્દ્ર વયકાય િાયા છિીવગઢના યાજનાંદ જીલ્રાના લુબાષત ગાભથી ‘ફૃફષન શભળન’ 
નાભની મોજના ળરુ કયી. 

 ♣ તશભરનાડુના લુાંબકોણભાાં દય ફાય લે આમોજજત થતા ‘ભશાભશભ’ લષની ઉજલણી 
થઇ યશી છે. જેને દલષ કણના લુાંબ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે. 

૨૩ પેબ્રઆુયી ♣ લૂષ ચીપ જસ્ટીવ એચ.એર.દિની યાષ્રીમ ભાનલ અશધકાય ાંચના અધ્મષ ક તયીકે 
શનયકુ્તત કયલાભાાં આલી. 

૨૪ પેબ્રઆુયી ♣ દપજીભાાં દલષ કણ ગોાધષના વૌથી ળક્તતળાી લાલાઝોડુાં ‘શલનસ્ટન’ ત્રાટક્ુાં. 
 ♣ બાયતના લૂષ દક્રકેટય વલચન તેંદુરકયની આતભકથા ‘પ્રેશમિંગ ઇન ભામ લે’ એ 

લરમ્કા બકૂ ઓપ લલ્ડષ યેકોડષઝભાાં વૌથી લધ ુલેચાનાય સુ્તક તયીકે સ્થાન ભેવ્યુાં.  
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૨૫ પેબ્રઆુયી ♣ યેલ્લે ભાંત્રી સયેુળ પ્રભએુ દેળનુાં યેરલે ફજેટ યજુ કયુું. 
૨૬ પેબ્રઆુયી ♣ યાષ્રશત પ્રણલ મખુજી િાયા કેયના કોચીભાાં બાયતીમ દાંડ વાંદશતાની 155 ભી 

લષગાાંઠનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવ્યુાં. 
 ♣ યાષ્રશત િાયા આ પ્રવાંગે કેઅરષને દેળનુાં પ્રથભ ડીજીટર યાજ્મ જાશયે કયલાભાાં 

આવ્યુાં. 
 ♣ યાાંચી ક્સ્થત લફયવા મુાંડા સ્ટેડીમભભાાં યભામેર શોકી રીગ ઇષ્ન્દ્ડમા ની પાઈનર 

ભેચભાાં ાંજાફ લોયીમવષનો શલજમ થમો. 
૨૭ પેબ્રઆુયી ♣ યણજી રોપીભાાં વૌયાષ્રને ત્રણ દદલવભાાં યાજમ આીને મુાંફઈએ 41 ભી લાય 

યણજી ચેક્મ્મન ફન્દ્યુાં. 
 ♣ બાયતના લૂષ દક્રકેટય અને ભૈસયુ ટીભના લૂષ કેપ્ટન ફી.કે.ગરુડચયનુાં 99 લષની 

લમે શનધન થયુાં. 
૨૮ પેબ્રઆુયી ♣ ફાાંગ્રાદેળભાાં ચારી યશરે એશળમા કભાાં બાયતે ાદકસ્તાનને યોભાાંચક મકુાફરાભાાં 

યાજમ આપ્મો. 
 ♣ સ્લીતઝયરૅન્દ્ડના જાનનુી ઇન્દ્પેન્દ્ટી પીપાના નલા અધ્મષ ક તયીકે શનયકુ્તત ામ્મા. 
 ♣ આજે નાણાપ્રધાન શ્રી અરુણ જેટરી િાયા દેળનુાં લષ ૨૦૧૬-૧૭ નુાં આશથિક 

(વાભાન્દ્મ) ફજેટ યજુ કયલાભાાં આવ્યુાં. 
 ♣ ચાલ ુલષનુાં ફજેટ વભીષ કકોના ભતે લૃશરષ કી યશલેા ામ્યુાં છે. 
૨૯ પેબ્રઆુયી ♣ ભતૂલૂષ લડાપ્રધાન ભોયાયજી દેવાઈની ણુ્મશતશથ. 
 ♣ અભેદયકાએ એક જ વપ્તાશભાાં ફીજી લાય ઇન્દ્ટયકોન્દ્ટીનેન્દ્ટર ન્દ્યબુ્તરમય ફેરેષ્સ્ટક 

શભવાઈરનુાં યીષ કણ કયુું. 
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નભસ્કાય વાચક પભત્રો ! 

 આજે અહી આ સૌની જાણકાયી ભાટે અરગથી એક સૂંદેશન ૂં ેજ ઉભેયવાભાૂં આવ્ ૂં 

છે. આ સૌને જણાવતા આનૂંદ થામ છે કે અભાયી વેફસાઈટ www.shikshanjagat.in દ્વાયા 

સ્ધાાત્ભક યીક્ષાઓભાૂં ઉમોગી થવામ તે હતે  થી પવદ્યાથીઓ ઓનરાઈન ટેસ્ટ આી શકે 

અને ોતાન ૂં જ્ઞાન ચકાસી શકે તે ભાટે quiz.shikshanjagat.in ફીજી એક સ્ેપશમર સાઈટ 

શર  કયેર છે. જેભાૂં અત્માય સ ધી 15 ગ ણના ક ર 63 ટેસ્ટ મ કાઈ ચ ક્યા છે. આ ટેસ્ટ તભને 

તભાભ સ્ધાાત્ભક યીક્ષાઓ જેભ કે, HTAT, TET-1, TET-2, TAT, GPSC, TALATI, 

CLERK, BANK વગેયે ભાટે ખ ફ જ ઉમોગી નીવડશે. આ સાઈટનો ઉમોગ કયશો તો 

તભાયે અન્મ ફીજી GK ભાટેની ભોફાઈર એ ણ ડાઉનરોડ કયવાની જરૂય યહશેે નહહ. 

ખાસ નોધ. તભાયા ભોફાઈરભાૂં ગ જયાતી બાષા સોટેડ હોવી જરૂયી છે. તો જ આ ટેસ્ટના 

પ્રશ્નો જોઈ શકશો.  

અભાયી લેફવાઈટ www.shikshanjagat.in ય દયયોજ મકુાતી ભાદશતીની શલગત..... 

 દયયોજનુાં Current Affirs 

 ળાાના બરેુટીન ફોડષ ભાટે ઉમોગી ‘દદન શલળે’ ની પાઈર PDF ભાાં 

 નલી નોકયી શલમક જાશયેાત(પતત વયકાયી નોકયી) 

 ૨૦ પ્રશ્નોની ીડીએપ અને ઈભેજ પાઈર. 

 ૧૫ પ્રશ્નોનો ઓનરાઈન ટેસ્ટ(quiz.shikshanjagat.in ય) 

 દીલાદાાંડી, જ્ઞાનયફ, ઈ-દ્રષ્ષ્ટ જેલા સ્ધાષતભક યીષ કાના ભેગેઝીન(દય ભાવે) 

 વયકાયી દયત્રોની શલગત 

 અને ફીજુ ાં ઘણુાં ફધુાં..... 

 આ ફધી જ ભાદશતી ભેલલા શનમશભત મરુાકાત રેતા યશો 

www.shikshanjagat.in 


