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જીલનભાાં જમાયે ફધ ાં એક વાથે અને જલ્દી-જલ્દી કયલાની ઈચ્છા થામ, ફધ ાં ઝડથી ભેલલાની 
ઈચ્છા થામ અને આણને દદલવના 24 કરાક ણ ઓછા રાગલા રાગે ત્માયે આ ફધ કથા "કાચ ની 
ફયણી ને ફે ક ચા" ચક્કવ માદ આલલી જઈએ. 
       દળશનળાસ્ત્રના એક વાશફે (દપરવપીના પ્રપેવય) લગશભાાં આવ્મા અને વલદ્યાથીઓને કહ્ ાં કે એ 
આજે જીલનન એક ભશત્લણૂશ ાઠ બણાલલાના છે. એભણે તાની વાથે રાલેરી એક ભટી કાચની 
ફયણી (જાય) ટેફર ય યાખી એભાાં ટેફર ટેનીવ ના દડા બયલા રાગ્મા અને જમાાં સ ધી એભાાં એકણ 
દડ વભાલાની જગ્મા ન યશી ત્માાં સ  ધી બયતા યહ્યા, છી એભણે વલદ્યાથીઓ ને છૂ્ ાં "શ ાં આ ફયણી બયાઈ 
ગઈ છે?" "શા" ન આલાજ આવ્મ. છી વાશફેે નાના-નાના કાાંકયા એભાાં બયલા ભાાંડયા, ધીયે-ધીયે ફયણી 
શરાલી ત ઘણાખયા કાાંકયા એભાાં જમાાં-જમાાં જગ્મા ખારી શતી ત્માાં-ત્માાં વભામ ગ્મા, પયી એક લાય વાશફેે 
છૂ્ ાં "શ ાં શલે આ ફયણી બયાઈ ગઈ છે?"  વલદ્યાથીઓએ એકલાય પયીથી શા કહ્ ાં.  
        શલે વાશફેે યેતીની થેરી ભાાંથી ધીયે-ધીયે તે ફયણી ભાાં યેતી બયલાન ાં ળરૂ કય શ, યેતી ણ 
ફયણીભાાં જમાાં વભાઈ ળકતી શતી ત્માાં વભાઈ ગઈ. એ જઈ વલદ્યાથીઓ તાના ફાંને જલાફ ય શવલા 
ભાાંડયા, પયી વાશફેે છૂ્ ાં "કેભ? શલે ત આ ફયણી યૂી બયાઈ ગઈ છે ને?" "શા!! શલે ત યૂી બયાઈ 
ગઈ." ફધા વલદ્યાથીઓએ એક સ્લયભાાં કહ્ ાં. શલે વાશફેે ટેફર નીચે થી ચા ના બયેરા ફે ક ફયણીભાાં 
ઠારવ્મા, ને ચા ણ ફયણીભાાં યશરેી યેતીભાાં ળામ ગઈ. એ જઈ વલદ્યાથીઓ ત સ્તબ્ધ થઇ ગમા. 
શલે વાશફેે ગાંબીય અલાજભાાં વભજાલાન ાં ળર  કય ું. આ કાાંચ ની ફયણી ને તભે તભાર ાં  જીલન વભજ, 
ટેફર ટેનીવ ના દડા વોથી ભશત્લણૂશ બાગ એટરે કે બગલાન, દયલાય, ભાતા-વતા, દીકયા-દીકયી, વભત્ર, 
સ્લાસ્્મ અને ળખ છે, નાના-નાના કાાંકયા  એટરે કે તભાયી નકયી-વ્મલવામ, ગાડી, ભટ ાં ઘય લગેયે છે 
અને યેતી એટરે કે નાની નાની ફેકાય ની લાત, ભતબેદ, ઝગડા છે. જ તભે તભાયી જીલન રૂી ફયણી 
ભાાં વલશ પ્રથભ યેતી બયી શત ત તેભાાં ટેફર ટેનીવ ના દડા ને નાના-નાના કાાંકયા બયલાની જગ્માજ ન 
યેત, ને જ નાના-નાના કાાંકયા બમાશ શત ત દડા ન બયી ળક્યા શત, યેતી ત જરૂય બયી ળકતા. 
           ફવ આજ લાત આણા જીલન ય રાગ  ડે છે. જ તભે નાની નાની લાત ને વ્મથશના 
ભતબેદ કે ઝઘડા ભાાં ડયા યશ ને તભાયી ળક્તત એભાાં નષ્ટ કયળ ત તભાયી ાવે ભટી ભટી અને 
જીલન જરૂયીમાત અથલા તભાયી ઇચ્ચ્છત લસ્ત   કે લાત ભાટે વભમ પાલી જ ન ળક. તભાયા ભનના સ ખ 
ભાટે શ ાં જરૂયી છે તે તભાયે નક્કી કયલાન ાં છે, ટેફર ટેનીવ ના દડાની દપકય કય, એ જ ભશત્લણૂશ છે, 

શરેા નક્કી કયી ર કે શ ાં જરૂયી છે? ફાકી ફધી ત યેતી જ છે. 
           વલદ્યાથીઓ ધ્માન લૂશક વાાંબી યહ્યા શતા ને અચાનક એકે છૂ્ ાં, વાશફે ણ તભે એક લાત 
ત કશીજ નદશ કે "ચા ના બયેરા ફે ક" શ ાં છે? વાશફે શાસ્મ અને કહ્ ાં "હ ાં એજ વલચાર ાં  છાં કે શજી સ ધી 
કઈએ આ લાત કેભ ના છૂી" એન જલાફ એ છે કે, જીલન આણને કેટલ ાં ણ દયણૂશ અને વાંત  ષ્ટ 
રાગે, ણ આણા ખાવ વભત્ર વાથ ે "ફે ક ચા"  ીલાની જગ્મા શાંભેળા શલી જઈએ.  
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 નભસ્કાય વભત્ર ! આલનાયી તભાભ સ્ધાશત્ભક યીક્ષાઓ જેલી કે , યેલન્ય  તરાટી, જ વનમય-
વીનીમય તરાકશ  લગેયેભાાં આ વોને ગ જયાતી વાદશત્મ વલબાગભાાં  છામ તેલા ભશત્લના ૫૦ જેટરા પ્રશ્નન ાં 
વાંકરન કયીને અશી મ કલાન નમ્ર પ્રમત્ન કયેર છે. આળા છે કે આણે યીક્ષાભાાં તથા વાભાન્મ જ્ઞાન ભાટે 
ઉમગી થળે. 
 

:: ગ જયાતી વાદશત્મ પ્રશ્નત્તયી :: 
૧ 'ત્માગીને બગલી જાણ' ક્યાાં ઉવનદની ાંક્તત છે? ઇળવનદ 

૨ ‘હ ાં ભાનલી ભાનલ થાઉં ત ઘણ ાં'- આ ાંક્તતના કવલ કણ છે? સ ન્દયમૌ 
૩ 'ચચત્રગ પ્ત' કમા કવલન ાં ઉનાભ છે? ફાંવીધય શ તર 

૪ ‘ઘટભાાં ઘડા થનગને આતભ લીંઝે ાાંખ' ાંક્તતના કવલ કણ છે? ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
૫ 'પે્રભબક્તત' કન ાં ઉનાભ છે? કવલ નાન્શારાર 

૬ કે.કા.ળાસ્ત્રીન ાં  ઉનાભ શ ાં છે? કાઠીમાલાડી 
૭ ગાાંધીજીએ 'વલાઈ ગ જયાતી'ન ાં ચફર દ કણે આેલ ાં? કાકાવાશફે કારરેકય 

૮ 'કરભને ખે ભાથ ાં મકૂી જીલલાની પ્રવતજ્ઞા' કોંણે કયી શતી? કવલ નભશદ 

૯ ગ જયાતી બાાભાાં વોપ્રથભ રખામેરી આત્ભકથાન ાં શ ાં નાભ શત  ાં? ભાયી શકીકત 

૧૦ ગ જયાતી ગઝરના વતા તયીકે કણ ઓખામ છે? ફારાળાંકય કાંથાદયમા 
૧૧ ગ જયાતી બાાન ાં પ્રથભ વનેટ 'બણકાય' કણે યચેલ ાં? કવલ ફ.ક.ઠાકય 

૧૨ ‘વાત ગરા આકાળભાાં' કની કૃવત છે? ક ન્દવનકા કાદડમા 
૧૩ લલ્રબ બટ્ટન ાં નાભ કમા વાદશત્મ પ્રકાય વાથે જડામેલ ાં છે? ગયફા 
૧૪ 'વાક્ષાત વયસ્લતી' ન ાં ચફર દ કને આલાભાાં આવ્ય ાં છે? શ્રીભદ યાજચાંદ્ર 

૧૫ જૂમ ભટાન ાં નાભ શ ાં શત  ાં? 
ચ નીરાર આળાયાભ 
બગત 

૧૬ પે્રભાનાંદ વાદશત્મ વબા ક્યાાં આલેરી છે? લડદયા 
૧૭ "લૂાશરા" કાવ્મ વાંગ્રશના કવલન ાં નાભ શ ાં છે? કવલ 'કાન્ત' 

૧૮ ગ જયાતભાાં એબ્વડશ  પ્રકાયના નાટક કને યચેરા છે? રાબળાંકય ઠાકય 

૧૯ ગ જયાત લનાશક્ય રય વવામટીની સ્થાના કણે કયી શતી? પાફશવ વાશફે 

૨૦ કમા કવલએ મ ાંફઈને 'ચૃ્છ લગયની નગયી' વાથે વયખાલી છે? વનયાંજન બગત 

૨૧ ન્નારાર ટેરની કઈ કૃવત જ્ઞાનીઠ એલડશ ભાટે વલજેતા ફની છે? ભાનલીની બલાઈ 

૨૨ યાષ્રીમ ળામયન ાં ચફર દ કને ભેર છે? ઝલેયચાંદ ભેઘાણી 
૨૩  જમ ચબખ્ખ  એલડશ  કમા કે્ષત્ર ભાટે અામ છે? ભાનલકલ્માણ 

૨૪ "અઢાયવ વત્તાલન" નાટકના યચવમતા કણ છે? દળશક 

૨૫ ભાનલીની બલાઈભાાં ખરનામકની ભવૂભકા કને બજલી છે?  ભારી દળી 
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૨૬ વસ્ત   વાદશત્મલધશક વાંસ્થાના સ્થાક કણ શતા? ચબ  અખાંડાનાંદ 

૨૭ ફાકની ''મછૂાી ભા' તયીકે કમા ગ જયાતી વાદશત્મકાય જાણીતા છે? ચગજ બાઈ ફધેકા 
૨૮ ગ જયાતી વાદશત્મ દયદ કય ાં તૈ્રભાવવક પ્રકાવળત કયે છે? બાાવલભળશ 
૨૯ 'યવવક શૃાંગાયી કવલ'' તયીકે કણ જાણીત  ાં છે? દમાયાભ 

૩૦ ઈશ્વય ેટરીકયકૃત 'રશીની વગાઇ' એ કેલા પ્રકાયની વાદશત્મ કૃવત છે? નલચરકા 
૩૧ ગ જયાતી વાદશત્મ અકાદભી ક્યાાં આલેરી છે ? ગાાંધીનગય 

૩૨ ગ જયાતી આખ્માનના વતા તયીકે કણ ઓખામ છે? બારણ 

૩૩ યણજીતયાભ સ લણશચાંદ્ર એલડશ કઈ વાંસ્થા દ્વાયા અામ છે? 
ગ જયાત વાદશત્મ 
દયદ 

૩૪ સ્નેશયશ્ભીન ાં નાભ કમા વાદશત્મ પ્રકાય વાથે જડામેર છે? શાઇક  
૩૫ "ીળાં ગ રાફ અને હ ાં" એ કની કૃવત છે? રાબળાંકય ઠાકય 

૩૬ ગ રાફદાવ બ્રકયન ાં ઉનાભ શ ાં છે? કથક 

૩૭ "ધભૂકેત  " ન ાં મૂ નાભ શ ાં છે? ગોયીળાંકય ગ.જળી 
૩૮ "જે ત  ાં તે ભાયત  ાં એલ દીવે ક્રભ ક દયતી"- ના કવલ કણ છે? કરાી 
૩૯ 5,7,5 એ યચના કમા વાદશત્મ પ્રકાયની છે? શાઇક  

૪૦ ગ જયાતી બાાન ાં પ્રથભ વાભાજજક કર ણાાંતનાટય કય ાં છે? 

રરીતા દ ુઃખ દળશક , 
નાટયકાય - 
યણછદબાઈ 
ઉદમયાભ દલે 

૪૧ જીલયાભ બટ્ટ કઈ કૃવતન ાં અભય ાત્ર છે? 
દરતયાભ ના 
'વભ્માચબભાન' ન ાં 

૪૨ "બ રબ ર" તખલ્લ વ કમા કવલન ાં છે? 
ડાહ્યાબાઈ 
ી.દેયાવયી 

૪૩ 
"બાાને શ ાં લગે ભતૂ ? જે યણભાાં જીતે તે શયૂ" ાંક્તતના વજૉક કવલ કણ 
છે? 

અખ 

૪૪ "કઈ રાખ વનયાળાભાાં અભય આળા છામેરી છે" - કની ાંક્તત છે? ભણીરાર દ્વદ્વલેદી 

૪૫ ‘ળમદા' કન ાં ઉનાભ છે? 
શયજી રલજી 
દાભાની 

૪૬ કરાી ઉનાભ કમા કવલન ાં છે? 
સ યવવિંશજી 
તખ્તવવિંશજી ગદશર 

૪૭ જ્ઞાનીઠ એલડશ  ભેલનાય ગ જયાતના પ્રથભ કવલ કણ શતા? ઉભાળાંકય જળી 
૪૮ વાંત કફીયના ગ ર ન  ાં નાભ શ ાં શત  ાં ? યાભાનાંદ 

૪૯ પ્રથભ ગ જયાતી ળબ્દકળની યચના કને કયી શતી ? નભશદે 

૫૦ ાંદડત ય ગના  યીધા એટરે કણ ? ગલધશનયાભ વત્રાઠી 
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૧ નલેમ્ફય → બાયતના કેન્દ્રીમ ળશયેી વલકાવ આલાવ અને ળશયેી ગયીફી વનલાયણ ભાંત્રીશ્રી 
એભ.લૈકૈમા નામડ  દ્વાયા ‘ઇન્ન્ડમન પેભીરી ચફઝનેવ ભાંત્ર’ નાભના  સ્તકન ાં 
વલભચન કયલાભાાં આવ્ય ાં. 

૨ નલેમ્ફય → વાવનમા વભઝાશ અને ભાટીના દશિંગીવની જડીએ WTA પાઈનરન ાં ટાઈટર જીત્ય ાં. 
ભદશરા ડફલ્વભાાં આ તેભન વતત ૨૨ભ વલજમ છે. 

 → યાજધાની દદલ્રી ખાતે જનજાતીમ શસ્ત વળલ્ ભેાની ળરૂઆત થઇ. 
૩ નલેમ્ફય → ક્સ્લત્ઝયરેન્ડના ભાઈકર ક પયે ેયાગ્રાઈડીંગ વલશ્વ કના વલજેતા ફન્મા. 
 → નેળનર ઈન્લેસ્ટીગેળન ડીાટશ ભેન્ટ(NIA) ના ભશાવનદેળક તયીકે ળયદ ક ભાયની 

વનય ક્તત કયલાભાાં આલી. 
 → ઓસ્રેરીમાએ તાના વલોચ્ચ વન્ભાન ૈકી નાઈટ એન્ડ ડેભની ઉાવધને 

વન્ભાવનત એલડશવની માદીભાાંથી યદ કયી. 
૪ નલેમ્ફય → લશ ૨૦૧૫ ના વલશ્વ યગ્ફી પ્રેમય તયીકે દદન કાટશયને ઘવત કયલાભાાં આવ્મા. 
 → ગ્લાટેભારા ગણ યાજમના યાષ્રવત તયીકે જીભી ભયલ્વ ચ ાંટાઇ આવ્મા. 
૫ નલેમ્ફય → યાષ્રવત બલન ખાતે પ્રાવાંચગક દવ પ્રદ્યચગકી કે્ષત્રની પ્રમ ખ માાંવત્રકી અને 

પ્રદ્યચગકી વફાંધી વભસ્માઓના વનલાયણ ભાટે ‘ઈમ્પ્રીન્ટ ઇન્ન્ડમા’ ની ળરૂઆત 
કયલાભાાં આલી. 

 → કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ઘયભાાં ડેરા વનાને ફેંકભાાં મકૂી આલક ભેલી ળકામ તે 
શતે  થી ૧) ગલ્ડ ભનેટાઈઝેળન ૨)ગલ્ડ વલયીન ફન્ડ અને ૩) વનાના વવક્કા 
નાભની ત્રણ મજનાઓ ળર  કયલાભાાં આલી. 

૬ નલેમ્ફય → બાયતીમ શટૂય જીત  યામે ક લૈતભાાં ચારી યશરે ૧૩ભી એવળમન શદૂટિંગ 
ચેક્મ્મનળીભાાં ાાંચ ગલ્ડ ભેડર વશીત ક ર વાત ભેડર જીત્મા. 

 → અનીફાશણ રાદશયી બાયત તયપથી બ્રહ્માવભાાં મજાનાય શીય લલ્ડશ ગલ્પ સ્ધાશભાાં 
બાગ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ ફનળે. 

૭ નલેમ્ફય → બાયતે વાઉથ આદિકા વાભેની પ્રથભ ટેસ્ટ ભેચભાાં ૧૦૮ યને વલજમ ભેવ્મ. 
 → ચબ્રટનલાવીઓએ તેભન પ્રવવદ્ધ તશલેાય ‘ફન પામય’ ઉજવ્મ. 
૮ નલેમ્ફય → લૂશ વૈવનક ભાટેની અલન યેન્ક- લન ેન્ળન મજનાન આજથી અભર ળર  થમ. 
 → પબ્વશ ભેગેઝીને જાશયે કયેર ળક્તતળાી વ્મક્તતઓની માદીભાાં યવળમાના યાષ્રવત 

લાન્લ્દભીય  વતન પ્રથભ સ્થાને છે. 
 → માશલયણ કે્ષતે્ર કાભ કયનાય NGO વાંસ્થા ગ્રીનીવ ઇન્ન્ડમાન ાં રામવન્વ યદ 

કયલાભાાં આવ્ય ાં. 
૯ નલેમ્ફય → ભશાયાષ્ર વયકાય દ્વાયા યાજમભાાં એ.ી.જે અબ્દ ર કરભ અમતૃ મજના ળર  
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કયલાભાાં આલી. 
 → ૦૮-૧૧-૨૦૧૫ ના યજ જાશયે થમેર ચફશાય વલધાનવબાના ચ તની દયણાભભાાં 

વનતીળક ભાય ભશાગઠફાંધનન વલજમ થમ. 
 → લૂશ બાયતીમ દક્રકેટય લવીભ જાપય યણજી રપીભાાં ૧૦,૦૦૦ યન ફનાલાયનાય 

પ્રથભ બાયતીમ ફન્મ. 
૧૦ નલેમ્ફય → બાયતે તેની યભાણ  વક્ષભ ફેરાન્સ્ટક વભવાઈર અક્ગ્ન ૪ ન ાં ઓડીવા ાવેના 

અબ્દ ર કરાભ આઈરેન્ડ યથી વપ યીક્ષણ કય ું. 
 → BCCI ના અધ્મક્ષ દેથી શ્રીવનલાવનને શટાલી તેભન ચાજૉ ળળાાંક ભનશયને 

વલાભાાં આવ્મ. 
૧૧ નલેમ્ફય → બાયતીમ દક્રકેટય અને ઓપ ક્સ્નય યભેળ લાયે આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટભાાંથી વનવવૃત્ત 

જાશયે કયી. 
૧૨ નલેમ્ફય → યાષ્રીમ વળક્ષા દદલવ તથા રકપ્રવાયણ દદલવ. 
 → ઇન્ન્ડમન સ્ેવ યીવચશ ઓગેનાઈઝેળન દ્વાયા દ વનમાના વોથી ભટા યકેટ એદયમન-

૫ લડે જીવેટ-૧૫ ન ાં વપતાલૂશક રચ્ન્ચિંગ કયલાભાાં આવ્ય ાં. 
૧૩ નલેમ્ફય → યાષ્રવત દ્વાયા શદયમાણા ગોલાંળ અને ગો વલધશન વલધેમકને ભાંજ યી આલાભાાં 

આલી. 
૧૪ નલેમ્ફય → ફા દદન. 
 → આજે બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન જલાશયરાર નેશર ની જન્ભ જમાંતી. આ દદલવ 

બાયતભાાં ‘ફા દદન’ તયીકે કયલાભાાં આલે છે. 
 → ફા દદન વનવભતે્ત યાષ્રવત દ્વાયા ૨૪ ફાકને યાષ્રીમ ફા  યસ્કાય એનામત 

કયલાભાાં આવ્મા. 
 → દદલ્રી ખાતે આજથી બાયતના આંતયયાષ્રીમ ૩૫ભા વ્માાય ભેાની ળરૂઆત 

થઇ. 
૧૫ નલેમ્ફય → વવિંશના વનલાવસ્થાન એલા ફયડા અબમાયણ્મને કેન્દ્ર વયકાયના લન અને 

માશલયણ વલબાગ દ્વાયા ‘ઇક વેન્વીટીલ ઝન’ જાશયે કયલાભાાં આવ્ય ાં. 
 → વલશ્વની ૨૦ આવથિક ભશાવાત્તન ાં વાંભેરન જી-૨૦આજથી ત  કશ સ્તાનના દયવટશ  

ળશયેભાાં ળર  થળે. આ વાંભેરન ફે દદલવ ચારળે. જી-૨૦ દેળભાાં યવળમા, અભેદયકા, 
િાાંવ, બાયત, જાાન, જભશની, ય .કે., આજને્ટીના, ઓસ્રેરીમા, બ્રાઝીર , કેનેડા, 
ઇન્ડનેવળમા, ઇટારી, ભેક્તવક, દક્ષીણ કદયમા, વાઉદી અયેચફમા, દ.આદિકા, 
ત  કશ સ્તાન, ચીન, ય યીમ વાંઘન વભાલેળ થામ છે. 

 → યવળમા ખાતે વાતમ ાં ચબ્રકવ વાંભેરન મજાય ાં. 
 → ૧૯ ભાાં બાયતીમ ફા દપલ્ભ ભશત્વલન શૈદયાફાદખાતેથી પ્રાયાંબ થમ. 
૧૬ નલેમ્ફય → ઇન્કભટેક્ષ વલબાગ દ્વાયા ાન કાડશ ભાટે રેલાભાાં આલતી ૧૦૬ રૂવમા પીભાાં ૧ 

રૂવમાન લધાય કયી ૧૦૭ કયલાભાાં આલી. લધાયાના એક રૂવમાના બાંડન 
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ઉમગ સ્લચ્છતા વભળન ભાટે કયલાભાાં આલળે. 
 → ગ જયાત વયકાયે યાજમના પ્રવતબાળાી વલદ્યાથીઓને IAS, IPS, IRS જેલી વવવલર 

વવલિવની યીક્ષાઓ ભાટે દય ભશીને ૬૧,૦૦૦ રૂવમાન ાં સ્ટાઇેંડ ચકૂલલાન 
વનણશમ કમો. 

૧૭ નલેમ્ફય → નેળનર જનાશચરઝભ ડે. 
૧૮ નલેમ્ફય → વલશ્વ દશિંદ  દયદના આંતયયાષ્રીમ પ્રમ ખ અળક વીન્ઘરન ાં ૮૯ લશની લમે 

અલવાન થય ાં. 
 → ઓસ્રેરીમાના પાસ્ટ ફરય વભળેર જશન્વને આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટભાાંથી વનવવૃત્ત 

જાશયે કયી. 
 → ઓતવપડશ ડીક્ષનયીએ ‘ઇભટીકન્વ’ ળબ્દને લશ ૨૦૧૫ ના લયદ ઓપ ધ માય 

તયીકે ઘવત કમો. 
૧૯ નલેમ્ફય → ઇન્ટયનેળનર ભેન્વ ડે. 
 → લલ્ડશ ટઇરેટ ડે. 
 → વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા ૨૩ નલા રેખકને ય લા  યસ્કાયથી  યસ્કૃત કયામા જેભાાં 

ગ જયાતી લાતાશ ‘ભે’ ભાટે યાજેળ લણકયને વન્ભાવનત કયામા. 
 → શદયમાણા યાજમના ક ર કે્ષત્રભાાં ખ લ્રાભાાં ળોચદક્રમા કયનાય વ્મક્તતને વયકાયી નકયી 

ભાટે ગેયરામક ઠેયલલાન વનણશમ કયામ. 
૨૦ નલેમ્ફય → ચાઈલ્ડ યાઈટ્વ ડે. 
 → યાજસ્થાનભાાં વલખ્માત  ષ્કય ભેાન આજથી શ બાયાંબ થમ. 
 → ચફશાયભાાં નીતીળ ક ભાયે ાાંચભી લાય મ ખ્મભાંત્રી દના ળથ ગ્રશણ કમાશ. 
૨૧ નલેમ્ફય → સ પ્રીભ કટશ  દ્વાયા જજની વનય ક્તત ભાટેની કરેજીમભ વવસ્ટભને ભાંજ યી આલાભાાં 

આલી. 
 → ાટણની યાણકી લાલ ખાતે પ્રથભ લાય શયેીટેજ પેસ્ટીલર મજલાભાાં આવ્મ જેન ાં નાભ 

‘લટય પેસ્ટીલર’ યાખલાભાાં આવ્ય ાં. 
 → વલશ્વ ટેરીવલઝન ડ.ે 
૨૨ નલેમ્ફય → ૧૩ મ  આવળમાન-બાયત વાંભેરન ભરેવળમાના ક આરારમ્ ય ખાતે યાખલાભાાં આવ્ય ાં. 

૨૬ નલેમ્ફય → નેળનર ર એન્ડ કન્સ્ટેટ્ ળન ડ.ે 
 → દેળની પ્રથભ ભદશરા ચીપ ાઈરટ સ વભતા વલજમન ાં શરેીકપ્ટય કે્રળભાાં વનધન 

થય ાં. 
૨૭ નલેમ્ફય → ચફશાયભાાં મ ખ્મપ્રધાન દ્વાયા ૧ એવપ્રર ૨૦૧૬ થી વાંણૂશ દારૂફાંધી રાગ  કયલાની જાશયેાત 

કયલાભાાં આલી. 
 → ઓદયસ્વાના ચાાંદી ય ખાતેથી  ૃ્ લી-૨ વભવાઈરન ાં વપ યીક્ષણ કયાય . 
 → પ્રથભ જ લાય ઓસ્રેરીમા અને ન્ય ઝીરેન્ડ લચ્ચેની ટેસ્ટ ભેચ વિંક ફર લડ ેઅને ડ-ે

નાઈટ ટેસ્ટ આજથી ળર  થઇ. 
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૧ વશન ના કયી ળકનાય અવદશષ્ણ  
૨ વનમવભત ણે ઓછાં બજન કયનાય વભતાશાયી 
૩ જલાભાાં વપ્રમ રાગે તેવ ાં વપ્રમદળી 
૪ વત્મને ટકાલી યાખનાયી દેલી ઋતાંબયા 
૫ ળફને ઓઢાડલાન ાં કાડ કપન 
૬ પ્રણાભ કયલાની વલવધ ારાગણ 

૭ કઈ ણ ળાસ્ત્રની વાાંકેવતક બાા દયબાા 
૮ ૈવા રીધા વલના કાભ કયનાય અલેતવનક 
૯ શાથીની જેલી ચાર ચારનાયી ગજગાવભની 
૧૦ પ્રણમીજનની નજયન ાં વનળાન તાયાભૈત્રક 
૧૧ કભ જેલી આંખલાી કભરાક્ષી 
૧૨  ૃ્ લીના ેટાન ાં જ્ઞાન ધયાલનાય ભગૂબશ લેત્તા 
૧૩ લનભાાં ઋવમ વનઓન ાં વનલાવસ્થાન આશ્રભ 
૧૪ તાકીદની વખત ઉઘયાણી તકાજ 
૧૫ એક જ લાય પનાયી સ્ત્રી કાકવ્માંધા 
૧૬ શાંવના જેલી ચર ચારનાયી શાંવગાવભની 
૧૭ મ ય નાભના એક યાક્ષવને શણનાય ભયાયી 
૧૮ ઉબા યશલેાની યીત વત્રબાંગ 

૧૯ લાયાંલાય કશલેામેરી ઉક્તત  નયક્તત 
૨૦ વાંકેત પ્રભાણે પે્રભીને ભલા જતી સ્ત્રી અચબવાદયકા 
૨૧ કચ્લ્ત લશત ઉદમાચ 

૨૨ તાની જાત વાથેની છેતયીંડી આત્ભલાંચના 
૨૩ દેખીતા અથશભાાં અલ અથશ સચૂલતી લાણી અલલાણી 
૨૪ આધાય લગયની તયાંગી લાત ઉટાાંગ 

૨૫ ઈંડાભાાંથી ઉત્ન્ન થનાર ાં અંડજ 
૨૬ ાણી લગયની યેતા જગ્મા ભર ભવૂભ 
૨૭ તાની જાત ય જ વનબશય યશનેાય આત્ભવનબશય 
૨૮ ચારતા ચારતા લાયાંલાય ઉબા યશી જનાય અદડમર 

૨૯ જ ાંગરભાાં લવનાય ભાનવ આયણ્મક 
૩૦ કઈની વાથે વયખાલી ન ળકામ તેવ ાં અન ભ 
૩૧ રકભાાં કીવતિ ભેલલાની ઈચ્છા રકૈણા 
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૩૨ તકશ દ્વાયા કઈ લસ્ત  ન વનણશમ કયલ તે અન ભાન 
૩૩ જેની ઉેક્ષા ના કયલી ઘટે કે ન કયામ તેવ ાં અન પે્રક્ષ્મ 
૩૪ દયણીત જીલનથી દ ય યશનેાય બ્રહ્મચાયી 
૩૫ આકાળી દાથોન ાં વનયીક્ષણ કયનાયી વાંસ્થા લેધળાા 
૩૬ આળય કે ઉતે્તજન આનાય ળીંટ 
૩૭ છા લેળે પયનાય યાજમન કભશચાયી ગ પ્તચય 
૩૮ ધીયધાયન ધાંધ કયનાય ળયાપ 
૩૯ ભીઠ ાં કલલાની ક્યાયી કે જભીન અગય 
૪૦ જીલાત્ભા અને યભાત્ભા જ દા છે એલ લાદ દ્વતૈલાદ 
૪૧ લયાળની ચીજના વયકાયે ફાાંધેરા બાલ બાલવનમભન 
૪૨ હ ાં ઉતયત છાં એલ ભનબાલ રઘ તાગ્રાંથી 
૪૩ ગાઈ ન ળકામ તેલી કૃવત અગેમ 
૪૪ જઈએ તેનાથી લધ  ખચશ કયનાર ાં ઉડાઉ 
૪૫ જેણે ભક્કભ કૃત્મ કય ું છે તેવ ાં કૃતવનશ્ચમી 
૪૬ નલાઈથી મ ગ્ધ થમેલ ાં આશ્વમશમ ગ્ધ 
૪૭ દીઘશ આય ષ્મલા ચચયાય  
૪૮ જૈન ધભશન પ્રલતશક તીથુંકય 
૪૯ જેના શાથભાાં વાયાંગ નાભન ાં ધન ષ્મ છે તે વાયાંગાણી 
૫૦ બજન છી ડાફા ડખે સ વ ાં તે લાભક ક્ષી 
૫૧ પ્રજાની ભાચરકીન ાં કયવ ાં તે યાષ્રીમકયણ 

૫૨ ફે ભટા વમ દ્રને જડનાયી ખાડી વામ દ્રધ ની 
૫૩ વળમાળ અને ચભાવાની લચ્ચે થત ાક જામદ 
૫૪ ામા લગયની ખટી લાત અપલા 
૫૫ યાતે્ર બટકનાય વનળાચય 
૫૬ ભીઠ ાં કલનાય અગદયમ 
૫૭ ચાંદ્ર જેલા મ ખલાી ચાંદ્રમ ખી 
૫૮ પ્રાચીન ઇવતશાવન જાણકાય  યાતત્લવલદ 
૫૯ ચચત્ત અન્મ વલચાયભાાં યકામેલ ાં શમ અન્મ ભનસ્ક 
૬૦ અસ્ખચરત લશતેી લાણી લાગ્ધાયા 
૬૧ ભભશને જાણનાય ભભશજ્ઞ 

૬૨ દશીં લરલલાની દક્રમા દવધભાંથન 
૬૩ તાની ભેે વત વાંદ કયલ તે સ્લમાંલય 
૬૪ ખ ફ જ વાંક ચચત ભન લાળાં કૂભાંડકૂ 
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1 આંધ્રપ્રદેળ વલજમલાડા ચાંદ્રફાબ  નામડ  
2 અર ણાચર પ્રદેળ ઇટાનગય નફાભ ત  કી 
3 આવાભ દદવ ય તર ણ ગગઈ 
4 ચફશાય ટના નીતીળ ક ભાય 
5 છત્તીવગઢ યામ ય ડૉ.યભણ વવિંશ 
6 ગલા ણજી રક્ષ્ભીકાાંત યવેકય 
7 ગ જયાત ગાાંધીનગય શ્રીભતી આનાંદીફેન ટેર 

8 શદયમાણા ચાંડીગઢ ભનશયરાર ખટ્ટય  

9 દશભાચર પ્રદેળ  વળભરા લીયબદ્ર વવિંશ 
10 જમ્મ  અને કશ્ભીય શ્રીનગય(ઉનાાભાાં), 

જમ્મ (વળમાાભાાં) 
મ ફ્તી ભશમ્ભદ વૈમદ 

11 ઝાયખાંડ યાાંચી યઘ ફય દાવ 
12 કણાશટક ફેંગલ ર  કે.વવદ્દધયભૈમા 
13 કેયરા વતર લનાંત યમૌ ઓભાન ચાંડી 
14 ભધ્મપ્રદેળ બાર વળલયાજવવિંશ ચોશાણ 

15 ભશાયાષ્ર મ ાંફઈ દેલેન્દ્ર પણલીવ 
16 ભચણ ય ઇમ્પાર ઓક્રાભ ઈફફી વવિંશ 
17 ભેઘારમ વળરોંગ ડૉ.મ ક ર વાંઘભા 
18 વભઝયભ ઐઝલાર રાર થાન્શવ્રા 
19 નાગારેંડ કદશભા ટી.આય.ઝેરીંગ 

20 ઓદયસ્વા ભ લનેશ્વય નલીન ટનામક 
21 ાંજાફ ચાંડીગઢ પ્રકાળ વવિંશ ફાદર 

22 વશ્વભ ફાંગા કરકાતા ભભતા ફેનજી 
23 યાજસ્થાન જમ ય લસ ાંધયા યાજે 
24 વવજક્કભ ગાંગટક લન ક ભાય 
25 તવભરનાડ  ચેન્નાઈ જે.જમરચરતા 
26 તેરાંગાના શૈદયાફાદ ચાંદ્રળેખય યાઓ 

27 વત્ર યા અગયતરા ભાવનક વયકાય 
28 ઉત્તય પ્રદેળ રખનઉ અચખરેળ માદલ 
29 ઉત્તયાખાંડ દેશયાદ ન શયીળ યાલત 
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બાયતના કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ  
ક્રમ કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ મ ખ્મભાંત્રી ગલનશય 
1 દદલ્રી અયવલિંદ કેજયીલાર નજીફ જ ાંગ 

2 ોંડીચેયી એન.યાંગવભી અજમક ભાય વવિંશ 
3 અંદભાન વનકફાય - એ.કે.વવિંશ 
4 ચાંડીગઢ - કેપ્ટન વવિંશ વરાંકી 
5 દાદયા અને નગય શલેરી - શ્રી આવળ ક ન્દ્રા 
6 દભન અને દીલ - શ્રી આવળ ક ન્દ્રા 
7 રક્ષદ્વી - શ્રી એચ.યાજેળ પ્રવાદ 

 

   નભસ્કાય વભત્ર ! જ આ દયયજ જનયર નરેજ, લતશભાન પ્રલાશ, જનયર નરેજના 
૨૦ પ્રશ્નની ીડીએપ પાઈર, નકયી વલમક ભાદશતી, યીક્ષાની જાશયેાત, વલવલધ ળૈક્ષચણક વભાચાયની 
ભાદશતી યજે યજ તભાયા ભફાઈરભાાં જલા કે ડાઉનરડ કયલા ભાાંગતા શલ ત આ વોને અભાયી 
લેફવાઈટની વનમવભત મ રાકાત રેલા લવલનાંતી છે. અભાયી લેફવાઈટન ાં એડ્રેવ છે : 
www.shikshanjagat.in  
            આબાય વશ, 
                  વભથ ન ટેર 
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e-mail : mithunpatel09@gmail.com 

www.shikshanjagat.in 
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PIN.   
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