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 આથથય એળ ટેનનવ જખતનુું ફશુ ભટુું  નાભ છે. નલમ્ફલ્ડનભાું એ નલશ્વ નલજતેા ફનેર 

શત. 1983ભાું આથથયને એઇડવ ડીટેક્ટ થમ. એઇડવ ભાટે એનુું અવુંમનભત જીલન નશી ણ 

એના શદમના યેળન લકત ેચડાલલાભાું આલેરુું રશી જલાફદાય શતુું. આ એલ વભમ શત 

ઔે ત્માયે શજુ એઇડવથી દુનનમા ફશુ રયનચત નશતી. આથથય એળ ભયણ થાયીએ ડમ.  

 એના રાક ચાશઔ એના ભાટે બખલાનને પ્રાથથના ઔયતા અને ળુબચે્છાના ત્ર 

રકતા. એઔ ચાશઔે ત્ર રખ્મ જભેાું એણે રખ્મ ુશતુું ઔે, ‘તભાયે બખલાનને પ્રશ્ન ઔયલ જોઇએ 

ઔે આ દુનનમાભાું ઔયડ ભાણવ લવે છે આલા ભશાબમુંઔય યખ ભાટે તભે ભને જ ઔેભ વુંદ ઔમો 

?’  

 આથથય એળ ેતેના આ ચાશઔને ફશુ વયવ જલાફ રકીને ભઔલ્મ. ‘બાઇ, તભાયી 

ળુબચે્છા ફદર આબાય. તભાયા પ્રશ્નના જલાફભાું ભાયે એટરુું જ ઔશેલુું છે ઔે આ દુનનમાભાું 

રખબખ 5 ઔયડ ફાઔ ટેનનવ યભલાની ળરૂઆત ઔયે છે તેભાુંથી 50 રાક જટેરા ફાઔ 

ટેનનવ યભી ળઔે છે અને 5 રાક જટેરા વારું  યભી ળઔે છે. આ 5 રાકભાુંથી 50000 જટેરા 

પ્રપેળનરી યભલા વક્ષભ ફને છે તેભાથી 5000 જટેરા યાષ્ટ્ર ીમ અને આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્તયે યભી 

ળઔે છે. ગ્રાન્ડ સ્રેભ વુધી ત ભાુંડ 50 શોંચી ળઔે વેભી પાઈનરભાું 4 ને જ તઔ ભે અને 

પામનરભાું 2 જ શમ અને તેભાું ણ નલશ્વનલજતેાન નકતાફ ત ઔઇ એઔ ને જ ભ.ે ભને 

જ્માયે નલશ્વનલજતેાન કીતાફ ભળ્ય ત્માયે ભે બખલાનને એલુું નશતુું છુુ્ય ઔે આ ઔયડ 

રઔભાુંથી નલશ્વનલજતેા ફનલા ભાટે ત ેભાયી જ વુંદખી ઔેભ ઔયી ? ત અત્માયે શુ બખલાનને 

આલ વલાર ઔેભ ઔયી ળઔુું  ઔે આ યખ ભાટે ત ેભાયી જ વુંદખી ઔેભ ઔયી?’  

 નભત્ર, વલી વભજથી દુ:કની લચ્ચે ણ વુકની અનબુૂનત ળક્મ છે. ભયાયી 

ફાુના આ ળબ્દ માદ યાકીએ....' આણી ઇચ્છા ભુજફ થામ ત શયીઔૃા અને ઇચ્છા ભુજફ 

ન થામ ત્માયે શયીઇચ્છા.' 
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1. ઝીણાબાઈ યતનજી દેવાઈનુું ઉનાભ ળુું છે ? જલાફ : સ્નશેયનમભ 

2. ધૂની ભાુંડનરમા ઔમા વારશત્મઔાયનુું ઉનાભ છે ? જલાફ : અયનલુંદબાઈ ળાશ 

3. અબ્ફાવ અબ્દુરલાવીનુું ઉનાભ ળુું છે ? જલાફ : ભરયઝ 

4. 'વ્રજ વ્શારુું યે લૈઔુું ઠ નરશ આલુું યે' - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔમા વારશત્મઔાયની છે ? જલાફ : દમાયાભ 

5. 'જનનીની જોડ વકી નરશ જડે યે રર' - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔમા ઔનલની છે ? જલાફ : ફટાદઔય 

6. 'ઔઈ રાક નનયાળાભાું અભય આળા છુાઈ છે'  આ ુંનક્તના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : ભણીરાર 

નત્રલદેી 

7. ઔમા નલરઔથાઔાય ઐનતશાનવઔ નલરઔથા ભાટે જાણીતા છે ? જલાફ : ઔનમૈારાર ભુનળી 

8. 'જટામુ' - ના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : નવતાુંળમુળચુંદ્ર 

9. વભૂી ક્ાુંનતના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : રઔળયીરાર ભળરૂલાા 

10. બાયેર અનિના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : યભણરાર દવેાઈ 

11. અનુબલનફુંદુના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : અક 

12. ઔણ 'દગ્ગ ઔૃન ઔનલ' તયીઔે કામ છે ? જલાફ : યાલજી ટેર 

13. બીભ અને ચુંદા ઔઈ નલરઔથાના ાત્ર છે ? જલાફ : જનભટી 

14. 'રીરુડી ધયતી નલરઔથાના રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : ચુનીરાર ભડીમા 

15. વેતુ અને ખફય ઔઈ નલરઔથાના ાત્ર છે ? જલાફ : રીરડુી ધયતી 

16. ઠઠ નનળાનમ - ઔનુું ઉનાભ છે ? જલાફ : ફઔુર નત્રાઠી 

17. ફયઔતઅરી નલયાણીનુું ઉનાભ ળુું છે ? જલાફ : ફપેાભ 

18. વયસ્લતીચુંદ્ર નલરઔથાના રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : ખલધથનયાભ નત્રાઠી 

19. 'પ્રેભબનક્ત ઔનુું ઉનાભ છે ?જલાફ : દરતયાભ 

20. ખુણવુુંદયી અને ફુનિધન ઔઈ નલરઔથાના ત્ર છે ? જલાફ : વયસ્લતીચુંદ્ર 

21. ન્નારાર ટેરની ઔઈ નલરઔથા ભાટે જ્ઞાનીઠ એલડથ  ભળ્ય શત ? જલાફ : ભાનલીની બલાઈ 

22. ઉભાળુંઔય જોળીને ઔમા ઔાવ્મવુંગ્રશ ભાટે જ્ઞાનીઠ એલડથ  ભળ્ય શત ? જલાફ : નનળીથ 

23. યાજને્દ્ર ળાશને ઔમા ઔાવ્મવુંગ્રશ ભાટે જ્ઞાનીઠ એલડથ  ભળ્ય શત ? જલાફ : ધ્લની 

24. ધયતીન ધફઔાય - ના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : દરત બટ્ટ 

25. ઔેનરડસ્ઔ - ના રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : બૂત લડદરયમા 

26. રઔજીલનના ભતીના  - રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : જોયાલયનવુંશ જાદલ 

27. 'ખુજયાતી બાાની પ્રથભ એઔાુંઔી રભશીણીના રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : ફટુબાઈ ઉભયલાડીમા 

28. ખયફા વારશત્મપ્રઔાય વાથે ઔનુું નાભ જોડામેર છે ? જલાફ : લલ્લબ બટ્ટ 
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29. ઉભાળુંઔય જોળીએ ઔમુું વાભાનમઔ ળર ઔયેરુું ? જલાફ : વુંસ્ઔૃનત 

30. 'જીનુું ગય કારી ઔયતાું' વનેટના યચનમતા ઔણ છે ? જલાફ : ફારભુઔુું દ દલ ે

31. 'ૃથ્લીલલ્લબ' નલરઔથાના રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : ઔનમૈારાર ભનુળી 

32. ઔઈ શાસ્મઔૃનત યભણબાઈ નીરઔુંઠ દ્વાયા રકલાભાું આલી છે ? જલાફ : બદ્રભબદ્ર 

33. 'આઠ જાભ કુભાયી'  ઔન વભગ્ર યચનાન વભૂશ છે ? જલાફ : અભતૃ ગામર 

34. 'ઔૃષ્ણનુું જીલનવુંખીત' ના યચનમતા ઔણ છે ? જલાફ : ખુણલુંત ળાશ 

35. ફારાળુંઔય ઔુંથાયીમાના ઉનાભ ઔમા ઔમા છે ? જલાફ : ઔરાન્ત, ફાર, ભસ્ત 

36. 'જ્માું જ્માું લવે એઔ ખુજયાતી ત્માું ત્માું વદાઔા ખુજયાત - આું ુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : અયદેળય 

કફયદાય 

37. 'સ્લણથ અક્ષયે રકળે ઔનલ મળખાથા ખુજયાતી - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔમા ઔનલની છે ? જલાફ : યભેળ 

ખપુ્તા 

38. 'ધન્મ બૂનભ ખુજયાત ધન્મ શે ધન્મ નખયા ખુજયાતી - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔમા ઔનલની છે ? જલાફ : 

ઉભાળુંઔય જોળી 

39. ઔાન્શડદે પ્રફુંધ ઔની ઔૃનત છે ? જલાફ : દ્મનાબ 

40. 'ભાયી શઔીઔત - ઔૃનતન વારશત્મપ્રઔાય જણાલ.  જલાફ : આત્ભઔથા 

41. ઔયણગેર ઔૃનતન વારશત્મપ્રઔાય જણાલ. જલાફ : નલરઔથા 

42. ખુજયાતની પ્રથભ વાભાનજઔ નલરઔથા ઔઈ છે ? જલાફ : વાવ ુલશુની રડાઈ 

43. ખુજયાતની પ્રથભ જાનદી નલરઔથા ઔઈ છે ? જલાફ : વયઠ તાયાું લશેતાું ાણી 

44. 'ભુંડી ભલાથી થતા રાબ - નનફુંધના ઔતાથ ઔણ છે ? જલાફ : નભથદ 

45. ઔરુંફવન લૃતાુંત - ઔૃનતન વારશત્મ પ્રઔાય જણાલ. જલાફ : જીલનચરયત્ર 

46. ઔરુંફવન લૃતાુંત - ઔૃનતના વજથઔ ઔણ છે ? જલાફ : પ્રાણરાર ભથુયદાવ 

47. રગુઔથાના જનઔ તયીઔે ઔને કલાભાું આલે છે ? જલાફ : ભશનરાર ટેર 

48. અક ઔમા વારશત્મપ્રઔાય ભાટે જાણીત છે ? જલાફ : છપ્ા 

49. ધીય બખત ઔમા વારશત્મપ્રઔાય ભાટે જાણીત છે ? જલાફ : ઔાપી 

50. બજો બખત ઔમા વારશત્મપ્રઔાય ભાટે જાણીત છે ? જલાફ : ચાફકા 

51. અલાથચીનભાું આદ્ય, નલપ્રસ્થાનઔાય, મુખનલધામઔ વજથઔ તયીઔે ઔણ કામ છે ? જલાફ : 

નભથદ 

52. ધીભુ અને નલબા ઔઈ ઔૃનતના ાત્ર છે ? જલાફ : ધીભ ુઅન ેનલબા 

53. ધીભુ અને નલબા - ઔની ઔૃનત છે ? જલાફ : જમુંતી દરાર 

54. વત્મઔાભ,યરશણી અને ખાફાા - આ ઔઈ ઔૃનતના ાત્ર છે ? જલાફ : ઝેય ત ીધા જાણી 

જાણી 

55. વનર અને આ કાચય ઔના ઔાવ્માત્ર છે ? જલાફ : યભળે ાયેક 
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56. અરી ડવ,ભરયમભ ઔઈ ઔૃનતના ાત્ર છે ? જલાફ : સ્ટ પીવ 

57. સ્ટ પીવ ક્માું વજથઔની ઔૃનત છે ? જલાફ : ધભૂઔેત ુ

58. અભયતઔાઔી અને ભુંખુ ઔઈ ઔૃનતના ાત્ર છે ? જલાફ : રશીની વખાઇ 

59. બૂત બનક્ત દાયથ ભટુું  બ્રહ્મરઔભાું નાશી યે. - આ ુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : નયનવુંશ ભશેતા 

60. યાભ યાકે તેભ યશીએ ધલજી યાભ યાકે તેભ યશીએ - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : 

ભીયાુંફાઈ 

61. ફુંવીફરના ઔનલ તયીઔે ઔણ કામ છે ? જલાફ : દમાયાભ 

62. વોન્દમો ી, ઉયઝયણ ખાળે છી આભેે - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે? જલાફ : ઉભાળુંઔય જોળી 

63. તયણા થે ડુું ખય યે, ડુું ખય ઔઈ દેકે નરશ - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : ધીય 

64. ખખન ભુંડની ખાખયડી ખુણ ખયફી યે - આ ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : બાણદાવ 

65. બૂખ્માજનન જઠયાિી , જાખળે કુંડેયની બસ્ભઔણી ન રાધળે. - ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : 

ઉભાળુંઔય જોળી 

66. પ્રાનણમા બાજી રે ને રઔયતાય, આ ત સ્લપ્નુું છે વુંવાય - ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે ? જલાફ : બજો 

બખત 

67. આ નબ ઝૂક્મુું તે ઔાનજી ને ચાુંદની તે યાધા યે  - ઔાવ્મુંનક્ત ઔની છે ?  જલાફ : નપ્રમઔાુંત 

ભનણમાય 

68. ખુજયાતી ખદ્યના નતા તયીઔે ઔણ કામ છે ? જલાફ : નભથદ 

69. ખુજયાતી નાટઔના નતા તયીઔે ઔણ કામ છે ? જલાફ : યણછડબાઈ દલ ે

70. થડા આુંવુ થડા પૂર - આ ઔૃનતના વજથઔ ઔણ છે ?  જલાફ : જમળુંઔય વુુંદયી 

71. ખુજયાતી વારશત્મ ક્ષેતે્ર નધાત્ર પ્રદાન ઔયલા ફદર ભાટે ઔમ વુલણથચુંદ્રઔ એનામત ઔયલાભાું આલે 

છે ? જલાફ : યણજીતયાભ ભશેતા વુલણથચુંદ્રઔ  

72. વ્મનક્ત ગડતય ુસ્તઔના રેકઔ ઔણ છે ? જલાફ : પાધય લારવે 

73. ખાુંધીજી દ્વાયા સ્થામેરી મુનનલવીટીનુું નાભ ળુું છે ? જલાફ : ખજુયાત નલદ્યાીઠ 

74. ખુજયાત વારશત્મ રયદનુું ભુકત્ર ઔમુું છે ? જલાફ : યફ 

75. ઔઈ નલરઔથા ઔુન્દનનઔા ઔારડમા નરનકત છે ? જલાફ : વાત ખરાું આઔાળભાું 

76. ખુજયાતી બાાની જાણીતી નલરઔથા વકે્ટીવના રેકઔ ઔણ છે? જલાફ : ભનબુાઈ ુંચી 

77. ખુજયાતી બાાભાું પ્રથભ નલરઔથા રકનાયનુું નાભ – જલાફ : નુંદળુંઔય ભશેતા 

78. બલાઈના પ્રણેતાનુું નાભ જણાલ. જલાફ : અવાઈત ઠાઔય 

79. ખુજયાતી વારશત્મભાું આખ્માનઔાય તયીઔે ઔણ કામ છે ? જલાફ : પ્રભેાનુંદ 

80. વોપ્રથભ ખુજયાતી બાા એલ ળબ્દ પ્રમખ ઔમા ઔલીએ ઔમો શત ? જલાફ : પ્રેભાનુંદ 

81. ખુજયાતી ઔાવ્મક્ષેત્રે ભૂ ઇટારીના વનેટન વોપ્રથભ ઉમખ ઔાયનાય ઔણ શતા ? જલાફ : 

ફ.ઔ.ઠાઔય 
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82. ભશાન ઔનલ અક ઔમા ભુગર યાજાના વભમભાું થઇ ખમ ? જલાફ : જશાુંખીય 

83. ઔઈ ખુજયાતી લાતાથએ નલશ્વની વલથશ્રેષ્ઠ લાતાથભાું સ્થાન ભેવ્મુું છે ? જલાફ : સ્ટરપવ 

84. ખુજયાતી વારશત્મભાું 'ભાણબટ્ટ' અથલા 'ખખરયમા બટ્ટ' તયીઔે ઔણ જાણીતુું છે ? જલાફ : 

પ્રેભાનુંદ 

85. 'ભધ્મઔારીન ખુજયાતી વારશત્મભાું ઔમા ઔનલ નનયક્ષય શતા ? જલાફ : બજા બખત 

86. ઔમા વારશત્મઔાયે 'નયનવુંશ - ભીયાુંના દને ત્રીજા નેત્રની પ્રવાદી' છે એભ ઔહ્ુું છે ? જલાફ : 

અનુંતયામ યાલ 

87. ખુજયાતી ઔાવ્મ વારશત્મભાું ભશાઔનલ ઔે ઔનલ વમ્રાટ તયીઔે ઔણ જાણીતુું છે ? જલાફ : નાન્શારાર 

88. ખુજયાતભાું નલધલા નલલાશ ય નનફુંધ રકલા ફદર ઔમા વુધાયઔને ગય છડલુું ડ્ુું શતુું ? જલાફ : 

ઔયવનદાવ ભૂજી 

89. ઔમા જાણીતા નચત્રઔાયે વાુંસ્ઔૃનતઔ વાભનમઔ 'ઔુભાય' ની ળરૂઆત ઔયી શતી ? જલાફ : યનલળુંઔય 

યાલ 

90. 'શલે છી ઔઈને સ્લેચ્છાએ જોડણી ઔયલાન અનધઔાય નથી' - આ નલધાન ઔનુું છે ? જલાફ : 

ખાુંધીજી 

91. દત્તાતે્રમ ફારઔૃષ્ણ ઔારેરઔયને ખુજયાતી ઔમા નાભે કે છે ? જલાફ : ઔાઔાવાશેફ ઔારરેઔય 

92. શેભચુંદ્રાચામથ યનચત પ્રથભ ખુજયાતી વ્માઔયણ ગ્રુંથનુું નાભ ળુું છે ? જલાફ : નવિશેભળબ્દાનળુાવન 

93. જીપ્વી - ઔનુું ઉનાભ છે ? જલાફ : રઔળનનવુંશ ચાલડા 

94. ખુજયાતી બાાભાું ટૂું ઔીલાતાથ સ્લરૂ આનાય વોપ્રથભ વારશત્મઔાય ઔણ શતા ? જલાફ : ધભૂઔેત ુ

95. બીભ,ૂુંજો આ ફે ઔઈ નલરઔથાના ાત્ર છે ? જલાફ : જનભટી 

96. મુખનલધામઔ વજથઔ તયીઔે ઔણ જાણીતુું છે ? જલાફ : નભથદ 

97. ગ્રાભરક્ષ્ભી - ઔની ઔૃનત છે ? જલાફ : ય.લ.દવેાઈ 

98. ખુજયાત લનાથક્મુરય વવામટીની સ્થાના ઔને ઔયી શતી ? જલાફ : એરેઔઝાન્ડય રઔન્રઔ પાફથવ 

99. અખાઉ ઔદી ન થમુું શમ તેલુું - ળબ્દવભૂશ ભાટે એઔ ળબ્દ આ. જલાફ : અૂલથ 

100. નળમા ઈ નળમા - અરુંઔાય કાલ. જલાફ : અનન્લમ 
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 વૂમથભુંરદય, ભઢેયા ખુજયાત યાજ્મના ઉત્તય બાખભાું આલેરા ાટણ ળશેયથી આળયે 

૩૦ રઔરભીટય જટેરા અુંતયે દનક્ષણ રદળાભાું આલેરા ભઢેયા ખાભ કાતે આલેરુું જખનલખ્માત 

બવ્મ પ્રાચીન વૂમથ ભુંરદય વુંઔૂર છે. આ વૂમથભુંરદય સ્થાત્મ ઔા તેભજ નળલ્ઔાભન અજોડ 

નભૂન પ્રસ્તુત ઔયે છે. ઈ. વ. ૧૦૨૬ભાું વરુંઔી લુંળના યાજા બીભદેલ વરુંઔી દ્વાયા આ 

ભુંરદયના નનભાથણ ઔયાલલાભાું આવ્મુું શતુું. વૂમથભુંરદય – ભઢેયા બાયતીમ ુયાતત્લ કાતા દ્વાયા 

વુંયનક્ષત સ્થાત્મ જાશેય થમેર છે. આ ભુંરદય ષુ્ાલતી નદીના રઔનાયે આલેરુું છે.  

 આ ભુંરદય તેની રદલાર ય ઔયલાભા આલેર નલનલધ સ્થાત્મઔરા અન ેઔતયણીઔાભ 

ભાટે જાણીતુું છે. લેદભાું વૂમથને આકી દુનનમાની આત્ભા ઔશેલાભાું આવ્મા છે. વભસ્ત દુનનમાના 

પ્રાણ વૂમથભાું જ લવે છે. વૂમથથી જ આ ૃથ્લી ય જીલન છે. અને આ એઔ વલથભાન્મ વત્મ છે. 

લૈરદઔ ઔાભાું આમો વૂમથ દેલને જ વભસ્ત 

વૃનષ્ટ્ના ઔતાથ-શતાથ ભાનતા શતા. વૂમથન 

ળાનબ્દઔ અથથ થામ છે વલથ પે્રયઔ. વૂમથ એ 

વલથ પ્રઔાળઔ અને વલથ ઔલ્માણઔાયી છે. 

વૂમથને બખલાનના નેત્ર ણ ઔશેલાભાું આવ્મા 

છે.  

 સ્ઔુંદ ુયાણ અને બ્રહ્મ ુયાણ 

અનુવાય ભઢેયા નજીઔન નલસ્તાય પ્રાચીન 

વભમભાું ધભાથયણ્મ તયીઔે કાત શત. આ ુયાણ અનુવાય જ્માયે બખલાન યાભે યાલણન 

લધ ઔમો ત્માયે તેભણે લનળષ્ઠ ઋનને એલા સ્થ નલળે ૂછુ્યું ઔે જ્માું તે બ્રહ્મશત્માનુું ા 

ધઇ ળઔે (યાલણ બ્રાહ્મણ શત). લનવષ્ઠ ભુનનએ તેભને ધભાથયણ્મ જલા ઔહુ્ું, જ ે શારના 

ભઢેયા નજીઔ શતુું. ધભાથયણ્મભાું યાભે ભઢેયઔ ખાભ સ્થાપ્મુું અને ત્માું મજ્ઞ ઔમો. ત્માયફાદ ત્માું 

વીતાુય ખાભની સ્થાના થઇ જ ેફેચયાજી ભઢેયઔથી 15 km  દૂય શતુું. છીના વભમભાું આ 

ખાભ ભઢેયા તયીઔે કાલા રાગ્મુું.  

 વરુંઔી, 'વૂમથલુંળી' શતા, તે વૂમથને 

ઔુદેલતાના રૂભાું ૂજતા શતા તેથી તેભણે 

તાના આદ્ય દેલતાની આયાધના ભાટે એઔ બવ્મ 

વૂમથ ભુંરદય ફનાલલાન નનણથમ ઔમો અન ેઆ પ્રઔાય 

ભઢેયાના વૂમથ ભુંરદયે આઔાય રીધ. બાયતભાું ત્રણ 
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વૂમથ ભુંરદય છે, જભેા શેરા ઉડીવાનુ ઔણાઔથ  ભુંરદય, 

ફીજુ જમ્ભુભાું નસ્થત ભાતંડ ભુંરદય અને ત્રીજુ 

ખુજયાતનુ ભઢેયાનુ વૂમથ ભુંરદય.બીભદેલ વરુંઔી 

દ્વાયા આ ભુંરદય ફ ેબાખભાું ફનાલલાભાું આવ્મુું શતુું. 

એઔ ખબથખૃશ અને ફીજો વબાભુંડ. નળલ્ઔરાન 

અદ્દબૂત ઉદાશયણ યજૂ ઔયનાર આ નલશ્વપ્રનવધ્ધ 

ભુંરદયની વોથી ભટી કાનવમત એ છે ઔે વભગ્ર 

ભુંરદયના નનભાથણભાું ક્મામ ણ ચૂનાન ઉમખ 

નથી ઔયલાભાું આવ્મ. ઈયાની ળૈરીભાું નનનભથત આ 

ભુંરદયને બીભદેલને ફે બાખભાું ફનાલડાવ્મુ શતુ. શેર બાખ ખબથખૃશન અને ફીજુ 

વબાભુંડનુ છે. ભુંરદયના ખબથખૃશના અુંદયની રુંફાઈ 51 પૂટ અને 9 ઈંચ અને શાઈ 25 પૂટ 

8 ઈંચ છે. ભુંરદયના વબાભુંડભાું ઔુર 52 સ્તુંબ છે. આ સ્તુંબ ય શે્રષ્ઠ ઔાયીખયીના નલનલધ 

દેલી-દેલતાના નચત્ર અન ેયાભામણ અન ેભશાબાયતના પ્રવુંખને ઔતમાથ છે. આ સ્તુંબને 

નીચેની તયપ જોતા તે અષ્ટ્ઔણાઔાય અન ેઉયની તયપ જોતા એ ખ દેકામ છે.  

 આ ભુંરદયનુ નનભાથણ ઔુંઈઔ એ યીતે ઔયલાભાું આવ્મુ છે ઔે જભેા વૂમોદમ થતા વૂમથની 

શેરી રઔયણ ભુંરદયના ખબથખૃશ ય ડે. વબાભુંડની આખ એઔ નલળા ઔુું ડ આલેરુ છે. જનેે 

રઔ વૂમથઔુું ડ ઔે યાભઔુું ડના નાભે કે છે. અલ્લાઉદ્દીન નકરજીએ તાના આક્ભણ 

દયનભમાન ભુંરદયને કૂફ જ નુઔળાન શોંચાડ્ ુઅને ભુંરદયની ભૂનતથ તડપડ ઔયી. લતથભાનભાું 

બાયતીમ ુયાતત્લ નલબાખે આ ભુંરદયને તાના વુંયક્ષણભાું રઈ રીધુ છે. 

 ખુજયાતનુું પ્રલાવન કાતુું દય લે ૩ રદલવન ભઢેયા નૃત્મ ભશત્વલ જાન્મુઆયીના 

ત્રીજા વપ્તાશભાું ઉત્તયામણ છી મજ ેછે, જ ેઉત્તયાધથ ભશત્વલ તયીઔે કામ છે. ભઢેયા વૂમથ 

ભુંરદય ભશેવાણાથી ૨૫ રઔભી અન ેઅભદાલાદથી ૧૦૬ રઔભીના અુંતયે આલેરુું છે.  
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 આચામથ ખુણલુંતયામ ટબાઈ (જન્ભ : ૯ વપ્ટેમ્ફય ૧૯૦૦ – ભૃત્મ ુ : ૨૫ 

નલેમ્ફય ૧૯૬૫) જાણીતા ખુજયાતી નલરઔથાઔાય, નાટ્યઔાય, નલનરઔાઔાય, નનફુંધઔાય, 

ત્રઔાય શતા. તેભન જન્ભ જતેરવયભાું થમ શત અને લતન જાભનખય શતુું. 

 તેભણે ળાાનુું નળક્ષણ ભાુંડલી, ઔચ્છભાું ૂણથ ઔમું. ફુંદયની નજીઔ શલાથી 

કરાવી ાવેથી વાખયવાશવની ઔથાના અને નતા નરવ કાતાભાું શલાથી ભીય, 

લાગેય, ફાયટના ટેઔ, સ્લાથણ, જલાુંભદીની ઔથાના વુંસ્ઔાય ડમા. ઔૉરેજનુું નળક્ષણ 

તેભણે એઔ વત્રથી આખ લધામું નશીં. યાણુયભાું શવનઅરી કજાનાું વોયાષ્ટ્ર નભત્રભાું 

૧૯૨૭ભાું જોડામા. છી વોયાષ્ટ્રના તુંત્રીભુંડભાું જોડામા. ત્માુંથી પૂરછાફ વાપ્તારશઔના તુંત્રી 

તયીઔે ખમા. પ્રજાફુંધુ અને ખુજયાત વભાચાય વાથે ણ વુંરિ યહ્ા. ભજભજાશ રપલ્ભ-

વાપ્તારશઔના ણ તે તુંત્રી યશેરા. 

 એભની વાખયઔથાભાું દરયમારાર 

(૧૯૩૮) અત્મુંત રઔનપ્રમ ફની છે. ઉયાુંત 

બખલ નેજો (૧૯૩૭), વયપયળ (૧૯૫૩), 

શાજી ઔાવભ તાયી લીજી (૧૯૫૪), યત્નાઔય 

ભશાયાજ (૧૯૬૪) લખેયે ભુખ્મ છે અને 

ઐનતશાનવઔ નલરઔથાભાું નખયનાયને ક ે

(૧૯૪૬), વેનાનત (૧૯૪૭), ખુજથય રક્ષ્ભી 

(૧૯૫૨), શ્રીધય ભશેતા (૧૯૫૭), ઔયા ઔા 

જાખે બાખ-૧-૨ (૧૯૫૯) બૂત યડે બેંઔાય 

(૧૯૬૧) લખેયે ભુખ્મ છે. એભણે લાગેરા મુખ 

ગ્રુંથાલનર અને ખુજયાત ગ્રુંથાલનર અુંતખથત 

નલળદેલ (૧૯૬૦), અજુથનદેલ (૧૯૬૧) 

ઈડરયમખઢ (૧૯૬૨). લખેયે નલરઔથા આી 

છે. એભણે આેરી વાભાજીઔ નલરઔથાભાું ઔયી રઔતાફ (૧૯૩૫), નલયાટન ઝબ્ફ 

(૧૯૩૮), ુત્રજન્ભ (૧૯૪૦), યાભઔશાણી (૧૯૪૧) લખેયે નોંધાત્ર છે; ત 

જાવૂવઔથાભાું છેલ્લી વરાભ (૧૯૬૨), ઔેડી અને ઔાુંટા (૧૯૬૨) લખેયે છે. ટાનાું ાણી 

(૧૯૩૮), શ્રી અને વયસ્લતી (૧૯૫૬), નીરયેકા (૧૯૬૨), જોફનખી (૧૯૬૪) લખેયે 

એભના નલનરઔાવુંગ્રશ છે. એભણે અલ્લાફેરી (૧૯૪૬), જોખભામા અને નળરારકે  
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(૧૯૪૯), અકલન (૧૯૫૭), ભાય યાજ (૧૯૫૭) જલેા નાટ્યવુંગ્રશ ણ આપ્મા છે. 

એભના પ્રઔીણથ વારશત્મભાું શુું  ફાલ ને ભુંખદાવ (૧૯૩૬), વુબાચન્દ્રફઝ (૧૯૪૬), 

ભૂુંઝલતા પ્રશ્ન (૧૯૪૭), આણે પયી ન નલચાયીએ ? (૧૯૫૯) લખેયેન વભાલેળ થામ છે.  

 દરયમારાર - ખુણલુંતયામ આચામથની દરયમાઈ વાશવના નલનળષ્ટ્ લસ્તુને આરેકતી 

નલરઔથા છે. એભાું ઇનતશાવનાું ઔેટરાુંઔ તથ્મન અને ાત્રન આધાય રેલામ છે, ત 

રઔુંલદનન્તન ણ ઉમખ થમ છે. રધાબાની ેઢી ખુરાભન લેાય ઔયે છે, જુંખફાયભાું, 

યાભજીબા એભન ભદદઔતાથ નલશ્વાવ ુ ભાણવ છે, ણ એઔલાય ઔડી રલાતા લીવ ખુરાભ 

ખેંડાથી ભામાથ જામ છે, એ ગટનાથી યાભજીબાભાું યશેર ભનુષ્મ જાખી ઊઠે છે, તે ખુરાભન 

લેાય નાફૂદ ઔયલાની પ્રનતજ્ઞા રે છે ને રધાબાની ેઢી છડીને જુંખફાયનાું જુંખરભાું લવતા 

રઔને કેતી ભાટે જાખૃત ઔયે છે. રનલુંખારદની કેતી ઔયાલીને ખુરાભને ભુક્ત ઔયલાની વપ 

મજના ાય ાડે છે. શારાયપે્રભ, ભાનલતા, વોંેરાું ઔામથ ાય ાડલાની નનષ્ઠા-આ ફધાું 

વાર યાભજીબા જીલવટવટનાું વાશવ ઔયે છે.  

 શારાયની ફાઈ રકીને ચાુંનચમા અફુ શવને ફાન યાખ્માનુું જાણે છે ત્માયે તે તેને 

છડાલલા રાનરમા ગુંટ જલેા લર-લૃનત્તના ભાણવ વાથે ફાથ બીડે છે. ડું ઔઔથ  અને ભુંખ માઔથ ને 

ળધ ેછે. જુંખરનાું ને દરયમાનાું વાશવ કેડી લધુ ને લધ ુખુરાભને ભુક્ત અને ભાણવ ફનાલે 

છે. નલરઔથાભાું ઔથાનુું આમજન ચુસ્ત, નાટ્યાત્ભઔ અને આઔથઔ છે. લણથન અન ે લસ્તુ 

લાસ્તલનનષ્ઠ છે. ઉયાુંત, બાાનુું નોંધાત્ર ફ દાકલી આ નલરઔથા આણી અલ્ 

દરયમાઈ વાશવઔથાભાું નોંધાત્ર છે. અલ્લાફેરી (૧૯૪૨) યુંખબૂનભ ઉય એ જભાનાભાું 

વપ યીત ે બજલામેરા, ખુણલુંતયામ આચામથના આ નત્રઅુંઔી નાટઔનુું લસ્ત ુ ઐનતશાનવઔ છે. 

નાટઔ ભૂ ભાણઔેના ળોમથલાન, ટેઔીરા તથા લતનપે્રભી વ્મનક્તત્લને અને એની નનષ્ઠા તથા 

ફશાદુયીને આ નાટઔ ઉવાલે છે.  

 નાટઔની દ્રમમમજના વપ છે. રેકઔના નચત્રટની દુનનમાના અનુબલન રાબ 

ણ આ નાટઔને ભળ્ય જણામ છે. નચત્રાત્ભઔ આરેકન, ખનતળીર વુંલાદ તથા ક્ભળઃ વુંગથ 

પ્રનત ખનતભાન ઔથા-લસ્તુની ખૂુંથણી આ ઔૃનતની નલળેતા છે. શાજી ઔાવભ તાયી લીજી 

(૧૯૫૪) ૧૮૮૮ભાું જશાજ લૈતયણા (લીજી) ડૂફલાની ગટના ય આધારયત નલરઔથા છે. 

 ૧૯૪૫ભાું યણનજતયાભ વુલણથચુંદ્રઔથી ુયષ્ઔૃત. ૨૫ નલેમ્ફય ૧૯૬૫ના યજ તેભનુું 

અલવાન થમુું.તેભની તુ્રી લાથ અડારજા અને ઇરા આયફ ભશેતા જાણીતાું રેનકઔા છે.  
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1. બાયતીમ ફુંધાયણે ખેગ્રેરયમન ઔેરેન્ડયની વાથે વાથે બાયતીમ યુંયાની ઔઈ એઔભાત્ર વુંલતને 

યાષ્ટ્ર ીમ દયજ્જો આેર છે ? જલાફ : ળઔ વુંલત  

2. બાયતનુું યાષ્ટ્રખીત વલથપ્રથભ ક્મા નળથઔ વાથે પ્રઔાનળત થમુું શતુું ? જલાફ :' બાયત 

બાગ્મનલધાતા  

3. શ્રી યલીન્દ્રનાથ ઠાઔૂય યનચત આણું યાષ્ટ્રખીત ઔઇ નત્રઔાભાું વલથપ્રથભ લકત છાઇને પ્રનવિ 

થમુું શતુું ? જલાફ : ' તત્ત્લફનધની  

4. આણા યાષ્ટ્રખીતનાું ઔુર ાુંચ દભાુંથી ભાત્ર ઔમા દન સ્લીઔાય યાષ્ટ્રખીત તયીઔે ઔયલાનુું 

ફુંધાયણ સ્લીઔાયેર છે ? જલાફ : પ્રથભ દ  

5. આણા યાષ્ટ્રખીતભાું ઔઇ ફે નદીને દેળની અન્મ નદીના પ્રનતનનનધ તયીઔે સ્લીઔાયલાભાું 

આલેર છે ? જલાફ : ખુંખા-જભના  

6. આણા યાષ્ટ્રખીત 'જનખનભન'નુું ખાન ઔેટરા વભમભાું ૂરૂ થલુું અનનલામથ છે? જલાફ : 52 

વેઔન્ડભાું  

7. 'જનખનભન'નુું યાષ્ટ્રખીત તયીઔે વોપ્રથભ લકત ખાન ક્માયે ઔયામુું ? જલાફ : ઔોંગ્રેવ (I N C ) 

ના ઔરઔત્તા અનધલળેન (1911)ભાું  

8. આણું યાષ્ટ્રખાન ઔમા ુસ્તઔભાુંથી રેલાભાું આવ્મુું છે ? જલાફ : આનુંદભઠ  

9. બાયતીમ નત્રયુંખા યાષ્ટ્રધ્લજ લચ્ચેના બુયા યુંખના ચક્ભાું ઔેટરા આયા છે ? જલાફ : 24  

10. બાયતીમ યાષ્ટ્રધ્લજની રુંફાઇ-શયાઇન ખુણત્તય જણાલ. જલાફ : 3:2  

11. બાયતનુું ફુંધાયણ યાષ્ટ્ર ીમ વૂત્ર ઔમા ગ્રુંથની બેટ છે ? જલાફ : ભૂુંડઔનનદ  

12. બાયતનુું ફુંધાયણ યાષ્ટ્ર ીમ વૂત્ર ઔમુું છે ? જલાફ : વત્મભેલ જમતે  

13. બાયતનુું ફુંધાયણ દ્વાયા સ્લીઔૃત યાષ્ટ્ર ીમ નચન્શ ___ છે. જલાફ : અળઔ સ્તુંબ યની 

નવુંશાઔૃનત  

14. C A G  ના નફર ય __________ વનભનત ઔાભ ઔયે છે. જલાફ : રઔરેકા  

15. U P S C  જલુેું વલથપ્રથભ બાયતીમ રઔવેલા ુંચ ક્માયે નનભામુું ? જલાફ : 1926  

16. યાષ્ટ્ર ીમ નલઔાવ ભુજફના યાજબાાુંચ (૧૯૫૫)ના લડા ઔણ શતા ? જલાફ : લી. જ.ે કયે  

17. રઔવબાએ દેળબયનાું નફનવયઔાયી ઔમો ભાટે અઠલાડીમાન ઔમ એઔ રદલવ નક્કી ઔમો છે 

? જલાફ : ળુક્લાય  

18. નઔયીભાું ૭% અનાભતની બરાભણ ઔયતુું ફીર ઔઇ નલધાનવબાભાું વાય થમુું ? જલાફ : 

ઝાયકુંડ  
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19. બાયતીમ ફુંધાયણની ઔરભ 22 ભુજફ ઔઇ ણ વ્મનક્તની ધયઔડ ઔમાથ ફાદ ઔેટરા વભમભાું 

નજીઔના ન્મામાધીળ વભક્ષ અનનલામથણે યજૂ ઔયામ ત ેજરૂયી છે ? જલાફ : ચલીવ ઔરાઔભાું  

20. બાયતની રઔવબાભાું અનુવૂનચત જાનત ભાટે ઔુર 79 જ્માયે અનુવૂનચત જનજાનત ભાટે 

__________ જગ્મા અનાભત યકાઇ છે. જલાફ : 41  

21. 'રશુંદ આચાય વુંરશતા કયડા' વુંદબે બાયતના વલથપ્રથભ લડાપ્રધાન ું. જલાશયરાર નશેર 

અને યાષ્ટ્રપ્રભુક ______ લચ્ચ ેનલલાદ વજાથમ શત. જલાફ : ડૉ. યાજને્દ્રપ્રવાદ  

22. અનાભતફીર વુંદબે ઔઇ ણ યાજ્મના યાજ્માર __________ જલાફ : લટશૂઔભ 

ફશાય ાડી ળઔતા નથી  

23. યાજ્મઔક્ષાના ઔમા ક્ષને યાષ્ટ્ર ીમ ક્ષ તયીઔે ભાન્મતા આી ળઔામ ? જલાફ : છભાું છી 

ચાય યાજ્મભાું ભાન્મ એલા ક્ષને  

24. બાયતની ુંચલીમ મજનાને અુંનતભ ભુંજૂયી ઔણ છે ? જલાફ : યાષ્ટ્ર ીમ નલઔાવ રયદ  

25. સ્લતુંત્ર બાયતના વલથપ્રથભ ચીપ ઑપ એયસ્ટાપ (શલાઇ દના લડા) ઔણ શતા? જલાફ : 

થભવ એરભ રશન્સ્ટ  

26. શ્રી વુઔુભાયવેન સ્લતુંત્ર બાયતના પ્રથભ પ્રભુક ___ શતા ? જલાફ : ચૂુંટણી ઔનભશ્નય  

27. બાયતના બવ્મ વુંવદબલનના ભુખ્મ આઔીટેઔ ઔણ શતા ? જલાફ : નર. ઔબ્મુનવથમય  

28. નબ્રરટળ વયઔાયે ( 1915 ) ભાું ગ્રાભુંચામતન ઠયાલ ક્મા ઔનભળનની બરાભણને આધાયે 

ઔમો શત ? જલાફ : યમર ઔનભળન  

29. ખુજયાતભાું વોપ્રથભ લકત યાષ્ટ્રનતળાવન ઔઈ વારભાું રદામુું ? જલાફ : 1971  

30. ુંચામતી યાજ્મન ઉલ્લેક બાયતીમ ફુંધાયણના ક્મા અુંખભાું ઔયેર છે ? જલાફ : યાજનીનતના 

ભાખથદળથઔ નવિાુંત  

31. ુંચામતી યાજ્મન નલમ બાયતીમ ફુંધાયણ ભુજફ ઔઈ માદીભાું વભાનલષ્ટ્ છે ? જલાફ : 

યાજ્મ માદી  

32. ખુજયાતભાું ુંચામતી ધયાને ઔઈ વનભનતએ પ્રખનતળીર ફનાવ્મ ? જલાફ : ઝીણાબાઈ દયજી 

વનભનત  

33. ' ાલય ટુ નર ' વૂત્રન બાયતભાું વીધ વુંફુંધ ઔની વાથે છે ? જલાફ : ુંચામતીયાજ  

34. ઔઈ વનભનતની બરાભણ અનુવાય બાયતભાું ુંચામતી યાજ પ્રથા ળરૂ થઈ ? જલાફ : 

ફલુંતયામ ભશેતા વનભનત  

35. બાયતના પ્રથભ યેલ્લેભુંત્રી ઔણ શતા ? જલાફ : ડૉ. જશન ભથાઇ  

36. બાયતના વલથપ્રથભ શ્રભભુંત્રી ઔણ શતા ? જલાફ : ફાફુ જખજીલનયાભ  
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37. એ.ડી. ખયાલારા ુંચ ( 1951 ) તેભજ લશીલટી વુધાયા ુંચ ( 1970 ) લખેયે ુંચને ઔની 

વાથે વુંફુંધ છે ? જલાફ : બાયતીમ વુંગ વુંવદ  

38. ઔભથચાયીના લતેનભાું ગટાડ ઔયલાની વત્તા __________ ને છે . જલાફ : 

યાષ્ટ્રપ્રભુક  

39. 1962ભાું નનભામેર લશીલટી ભ્રષ્ટ્ાચાય નનલાયણ વનભનતના અધ્મક્ષદે ઔણ શતા ? જલાફ : 

ઔે. વન્થાનભ  

40. દેળની ઔઈણ નલલાદાસ્દ ફાફત ેવયઔાયશ્રી દ્વાયા પ્રઔાનળત થતા ભૂ સ્લરૂના ુયાલા 

ધયાલતી નુસ્તઔા એટરે __________. જલાફ : શ્વતેત્ર  

41. લશીલટી વુધાયાુંચ ( 1966 )ના અધ્મક્ષ દ ે ઔની નનમુનક્ત ઔયાઈ શતી ? જલાફ : 

ભયાયજીબાઇ દેવાઇ  

42. ઔઠાયી વનભનત , વનતળચુંન્દ્ર વનભનત લખેયે ઔઈ વેલા વુંદબથ નસ્ભનત છે ? જલાફ : વનદી 

વેલા  

43. રશન્દુરિ ધાયા અન્લેમ __________ ની રદળાભાું 1955ભાું ભશત્ત્લના ધાય ગડામ 

? જલાફ : ફા ઉત્ઔથ  

44. બાયતના શાઈ ઔનભશ્નયના શદ્દા ય યહ્ા છી યાષ્ટ્રનત - ઉયાષ્ટ્રનત ફનનાય ઔણ ઔણ 

શતા ? જલાફ : ડૉ. ઝાઔીય શુવેન અને ઔે. આય. નાયામણ  

45. ક્ષાુંતય નલયધી ધાય ( 1979 ) વોપ્રથભ ક્મા યાજ્મભાું રાખ ુઔયાલે છે ? જલાફ : નિભ 

ફુંખા  

46. ળાશફાનુ ઔેવ વુંદબે ભુનસ્રભ ભરશરા કયડ ક્માયે યજૂ થમ ? જલાફ : 1986  

47. બાયતીમ ફુંધાયણની ઔઈ ઔરભ ભુજફ તેના અનધઔાયીને વક્ષણ અામ છે ? જલાફ : 

311  

48. ુંચામતી યાજ્મની ળરૂઆત ખુજયાતભાું ક્માયથી થલા ાભી ? જલાફ : 1963 થી  

49. ' રશું દુ ઔડ ફીર ' નલરૂિ વશી ઔયનાય યાષ્ટ્રપ્રભુકશ્રીનુું નાભ જણાલ . જલાફ : ડૉ. 

યાજને્દ્રપ્રવાદ  

50. બાયતન યાષ્ટ્ર ીમ નાય __________ છે . જલાફ : જમરશુંદ  

51. યાષ્ટ્રનત-લડાપ્રધાન વરશતના તભાભ જાશેયશદ્દાને __________ રાખુ ડે છે. 

જલાફ : પ્રજાવત્તાઔલાદ  

52. ઔેન્દ્ર વયઔાયની તભાભ આલઔ ળેભાું જભા થતી શમ છે ? જલાફ : વુંનચત નનનધભાું  

53. અધ્મઔના ખાયલધાયા ભાટે નનચેનાભાુંથી ઔમુું એઔ ુંચ નીભામુું છે ? જલાફ :. યસ્તખી 

ુંચ  

        
www.shikshanjagat.in 

 
shikshanjagat 

 

July 2018   Gyanparab  | Page. 14 



 

 

54. બાયતીમ ફુંધાયણભાું રઔવબાના ઉાધ્મક્ષ અુંખે ળી જોખલાઇ છે ? જલાફ : ઔઇ જોખલાઇ 

નથી  

55. યાજવબાની ફેઠઔ ભાટેનુું જરૂયી ઔયભ ઔેટરા વભ્મ શમ ત જ ફને છે ? જલાફ : 25  

56. વાભાન્મતઃ ઔટઔટી ઔાભાું ઔરવબાની ભુદત ઔેટરી રુંફાલી ળઔામ ? જલાફ : એઔ લથ  

57. વુંવદની યાજવબાના અધ્મક્ષ __________ના વભ્મ શતા નથી. જલાફ : 

યાજવબા  

58. યાષ્ટ્રનતની કારી ડેર જગ્મા ઔેટરા વભમખાાભાું ૂયલી જ યશી ? જલાફ : નલ ભાવ  

59. વુંવદના ફુંને ખશૃની વુંમુક્ત ફઠેઔનુું લડણ ઔણ ઔયતુું શમ છે ? જલાફ : રઔવબાના 

અધ્મક્ષ  

60. બાયતીમ રઔવબાનુું અધ્મક્ષ દ આજમથત ઔમા અધ્મકે્ષ વોથી રાુંફા વભમ વુધી વુંબાળ્યુું 

છે ? જલાફ : ફરયાભ જાકડ  

61. ભુબુત અનધઔાયને ફુંધાયણની ઔઇ ઔરભથી ભઔૂપ યાકી ળઔામ ? જલાફ : 359  

62. ઔમા લડાપ્રધાનને રઔવબાભાુંથી ફયતયપીની વજા થઇ શતી ? જલાફ : ઇનન્દયા ખાુંધી  

63. એઔ રૂનમાની ચરણી નટ ય ઔમા બાયતીમ અનધઔયીના શસ્તાક્ષય શમ છે ? જલાફ : 

નાણા વનચલ  

64. 'ળાયદા એક્ટ' ઔમા એઔ ઔામથ વાથે વુંઔામેર ધાય છે ? જલાફ : સ્ત્રી, સ્લાતુંત્ર અન ે

વળનક્તઔયણ  

65. ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા નુંકાત - ઉખયાલાત અખાઉલેય ઔમા પ્રઔાયન ઔયે છે ? જલાફ : પ્રત્મક્ષ  

66. વલોચ્ચ અદારતના વેલાનનલૃત્ત ન્મામાધીળ ઔઇ ણ અદારતભાું તાની નનષ્ણાત 

લઔીરાત ઔયી ળઔે છે ઔે નશી ? જલાફ : ના  

67. રદનેળ ખસ્લાભી વનભનતની યચના __________ વુધાયા વુંદબે ઔયાઇ શતી ?જલાફ 

: ઔૃન નલમઔ  

68. 1952ની પ્રથભ વાભન્મ ચુુંટણી (G e n . E l e c t i o n ) ભાું ઔેટરા યાષ્ટ્ર ીમ ક્ષને 

ભાન્મતા આલાભાું આલી શતી ? જલાફ : ચોદ  

69. સ્લતુંત્ર બાયતના વો પ્રથભ રમઔયી લડા ઔણ શતા ? જલાફ : પીલ્ડભાળથર જનયર ઔે. એન. 

ઔયીઅપ્ા  

70. રશુંદી યાષ્ટ્ર ીમ વબાની ઔઇ ફેઠઔભાું બાયતીમ એઔ __________ પ્રજાતુંત્રી યાષ્ટ્ર  છે. 

જલાફ : વુંવદીમ  

71. ઔોંગ્રેવ (I N C ) ની ઔઇ (ઔમા લથની) ફેઠઔ ભાું બાયતીમ ફુંધાયણ વભ્મના નલચાયને 

માથપ્ત ફ ભી યહ્ુું ? જલાફ : 1937ની  
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72. બાયતીમ ફુંધાયણ વબાન નલચાય, વો પ્રથભ ઔમા ધાયભાું ભૂનતથભુંત્ર થમ ? જલાફ : રશુંદ 

ધાય - ૧૯૩૫  

73. બાયતીમ ફુંધાયણ વુંદબ ે ૧૯૨૨ભાું ઔમા યજુરૂે જણાવ્મુું શતુું ઔે ''બાયતીમ ફુંધાયણ 

બાયતના રઔની ઇચ્છાને અનુરૂ શમ છે'' ? જલાફ : ભશાત્ભા ખાુંધીજી  

74. બાયતીમ ફુંધાયણ ય નબ્રરટળ રશુંદના ઔમા ધાયાન પ્રાખઢ પ્રબાલ લતાથમ છે ? જલાફ : રશુંદ 

ધાય - 1935  

75. રયનળષ્ટ્ 11 અન્લમે ઔયલાભાું આલેરી ુંચામતી યાજ્મવ્મલસ્થાને દેળબયભાું વો પ્રથભ મગ્મ 

પ્રનતવાદ (1956) ઔમા યાજ્મે આપ્મ શત ? જલાફ : યાજસ્થાન  

76. રયનળષ્ટ્ 8-ઔરભ 344/1 અને 351ભાું ફુંધાયણે સ્લીઔાયેર ઔઇ ફાફતની લાત છે ? 

જલાફ : દેળની તભાભ બાાની  

77. રયનળષ્ટ્ ાુંચ (ઔરભ 244-1)ભાું ઔન ે રખતી વ્મલસ્થા ખઠલાઇ છે ? જલાફ : 

અનુવૂનચત નલસ્તાય તથા આરદજાનત  

78. 1992ની વારભાું થમેરા 73-74ભા વુધાયા અન્લમ ે ઔમાું ઔમ (ઔુર ફે) રયનળષ્ટ્ 

ઉભેયલાભાું આવ્માું ? જલાફ :11-12  

79. આખ જતા (1985)ભાું ઔમા ફુંધાયણીમ વુધાયા અન્લમે દવભુું રયનળષ્ટ્ પરય ઉભેયામુું ? 

જલાફ : 51  

80. બાયતીમ ફુંધાયણભા વુધાયા થઔી વલથપ્રથભ ____ રયનળષ્ટ્ ઉભેયામ છે. જલાફ : નલભુું  

81. લતથભાન વભમે બાયતીમ ફુંધાયણભાું ઔુર ઔેટરા રયનળષ્ટ્ શમાત છે ? જલાફ :12  

82. બાયતીમ ફુંધાયણભાું પ્રાયું નબઔ ઔાભાું ઔેટરા રયનળષ્ટ્ની જોખલાઇ છે? જલાફ :ફાય  

83. ટેભ (અસ્થામી) અધ્મક્ષ ઔને ઔશેલામ ? જલાફ : લરયષ્ઠ છતાું ઔાભચરાઉ નેતા થઔી 

પ્રથભ લકત ફરાલામરે રઔવબાના અસ્થામી અધ્મક્ષને.  

84. વુંવદવભ્મ ભાટે ઉમખી વેનભનાયનુું આમજન ઔણ ઔયે છે ? જલાફ : વેકે્ટયી જનયર  

85. ખૃશ ભાટે ુસ્તઔારમ અને વુંળધન નલબાખ ચરાલલાનુું ઔાભ ઔણ ઔયે છે? જલાફ : વેકે્ટયી 

જનયર  
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86. રઔવબા વભક્ષ યજૂ થમેરા તભાભ કયડાને યાષ્ટ્રપ્રભુક વભક્ષ યજૂ ઔયલાની જલાફદાયી 

ઔને ળીયે શમ છે ? જલાફ : વેકે્ટયી જનયર  

87. વેકે્ટયી જનયર __________ ણ યાકતા શમ છે. જલાફ : ઔાભઔાજ ન રશવાફ  

88. રઔવબાના અધ્મક્ષન અને ખૃશના વભ્મને વાુંઔલાનુું ઔાભ ઔણ ઔયે છે ? જલાફ : વેકે્ટયી 

જનયર  

89. વેકે્ટયી જનયર એટરે રઔવબાના __________ જલાફ : ઔામભી અનધઔાયી  

90. વેકે્ટયી જનયરની લમભમાથદા ઔેટરી ભૂઔયય ઔયલાભાું આલેર છે ? જલાફ : 60 લથ  

91. વેકે્ટયી જનયર વાભાન્મતઃ યાજઔાણથી તદ્દન અનરપ્ત શમ છે જનેી નનમુનક્ત 

__________ ઔશે છે. જલાફ :રઔવબાના અધ્મક્ષ  

92. 'ઔયભ' ળબ્દન અથથ વુંવદના વુંદબથભાું વભજાલ. જલાફ : ઔયભ એટર ેવુંવદનુું ઔાભઔાજ 

ચરાલલા જરૂયી ૧/૧૦ રગુત્તભ વભ્મ વુંખ્મા  

93. 'લટ પય કે્રડટ' (ઔરભ ૧૧૬) એટરે ળુું ? જલાફ : મુિ-આક્ભણ ટાણે આઔનસ્ભઔ કચથ 

ઔયલા વુંવદને અામેર નાણાઔીમ વત્તા  

94. લટ ન એઔાઉન્ટન ઉમખ __________ ભાટે થામ છે. જલાફ : વુંનચત 

નનનધભાુંથી નાણાું ઉાડલા  

95. અધાથઔરાઔની ચચાથ ભાટે વભ્મે ખૃશભાું ઔઇ પ્રરક્મા ઔયલી ડે છે ? જલાફ : 30 રદલવ ૂલથ 

રેનકત વૂચના આલી ડે છે  

96. ળૂન્મઔા એટર ેવુંવદનૉ ઔમ વભમખા? જલાફ : પ્રશ્નઔા છીન  

97. અલ્વૂચના પ્રશ્ન ભાટે ઔેટરી વભમાલનધ નક્કી ઔયામેર છે? જલાફ : દવ રદલવથી છી  

98. ફીન તાયાુંરઔત પ્રશ્નન ઉત્તય વભ્મને ઔમા સ્લરૂભાું ભે છે? જલાફ : રેનકત  

99. તાયાુંરઔત પ્રમન્ન ઉત્તય જ ેત ેવભ્મને __________ ભ ેછે. જલાફ : વુંવદભાું જ  

100. વુંવદની ઔઇ પ્રરક્માને 'નખરટીન' ઔશે છે? જલાફ : અધ્મક્ષ કયડા ઔે પ્રશ્નનુું ભતદાન થઔી 

ઝડી નનઔાર રાલ ેતનેે.  
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  ખુજયાત યાજમની ૂલથ વયશદે આલેર ભૂ ુંચભશાર જીલ્ રાભાુંથી નલબાજન થઇ તા. 
૨/૧૦/૧૯૯૭ ના યજથી નનલન દાશદ જીલ્ રા અનસ્તત્ લભાું આલરે દાશદ જીલ્ રાને અડીન ે
ભઘ્ મપ્રદેળ અન ેયાજસ્ થાન યાજમની વયશદ આલેરી છે ખુજયાતના ૂલથ દયલાજા તયીઔે કામેર 
દાશદ ખુજયાતઅને ભાલા ફન્નેની શદ ઉ૫ય શલાથી દાશદ તયીઔે કામ છે દાશદ ળશેયના 
ઐનતશાનવઔ ૂયાલા જોતા ઓયુંખઝેફનુું જન્ ભ સ્ થાન દાશદ ખડીના રઔલ્ રાભાું થમેર. દાશદની 
દુધભતી નદીએ દધીચી ઋીએ ત૫ ઔયેરુું તેથી ત ેનદીનુું નાભ દૂધભતી નદી છે.  
  નજલ્લાનુું બોખરીઔ સ્થાન ૭૩.૪ થી ૭૪.૩૦ અક્ષાુંળ અન ે યય.૩૦ થી ય૩.૩૦ 
યેકાુંળ લચ્ચે આલેરુું છે. નજલ્લાનુું ઔુર કે્ષત્રપ ૩,૮ય,૦૪,ય૦૪ શેઔટય છે. આફશલા ખયભ છે. 
જભીન ઢાલલાી, ડુું ખયા અને શરઔા પ્રઔાયની છે. આ નજલ્લાની નદીભાું દુધભતી નદી, 
ાનભ નદી, ભાછણ નદી, શડપ નદી, ઔાી નદી, કાન નદીન વભાલેળ થામ છે. 
  દાશદ ળશેયનુું છાફ તાલ, ભાતાનુું ભુંરદય, જૂના ૂયા ઔવફ, લણઝાય લાડ, નલખેયે 
નલસ્ તાય તે વભમના ઇનતશાવ વાથે લણામરેા છે અને તે ભુજફ જ ે યાજમ વયઔાયના ુયાતત્ લ 
કાતા દ્વાયા આયનક્ષ ત જાશેય થમેર છે, ઔાી ડેભનુું ભુંરદય, ાટાડુુંખયી ડેભ લખેયે પયલા રામઔ 
સ્ થ છે. શાર જીલ્ રાભાું ઔુર ૮ તારુઔા છે, જીલ્ રાની ઔુર લસ્ તી ૨૦૧૧ ભુજફ 
૨૧,૨૭,૦૮૬ થામ છે, તે ઔૈી અનુવૂનચત જનજાનતની લસ્ તી ૧૧,૮૨,૫૦૯ અનુવૂનચત 
જાનતની લસ્ તી ૩૨,૮૮૪ જમાયે અન્ મ ૪,૧૮,૯૮૦ છે, જીલ્ રાભાું ૭૨.૨૮ ટઔા આરદજાતી 
લસ્ તીના ઔાયણે આરદજાતી લસ્ તી ધયાલત ૫છાત જીલ્ ર છે, જીલ્ રાભાું કાવ ઔયીન ે બાર 
૫ટેરીમા અને યાઠલાની લસ્ તી છે.  
  આ જીલ્ રાન રીભકેડા તારુઔ વોથી ૫છાત તયીઔે યાજમભાું ફીજા ક્ભે જાશેય થમેર 
છે જનેા ઔાયણે આ તારુઔાના ૨૬ ખાભ ભુખ્ મભુંત્રીશ્રીએ દત્તઔ રીધેર છે.. જીલ્ રાની ભટાબાખની 
જભીન ડુું ખયા અને કડઔા છે. ૫યુંતુ શલે જુંખરનુું પ્રભાણ નરશલત યશેર છે છતાુંમ જુંખરની 
ભુખ્ મ ેદાળ વાખ, વાદડ, વીવભ અને ખોણ ેદાળભાું લાુંવ, ગાવ, ટીંફરૂના ાન, ભશુડાના 
પુર, ડી નલખેયે ભુખ્ મ છે અશીંની આફશલા વાભાન્ મણે નલભ છે. ચભાવ ુઆધારયત કેતી 
શમ કેડૂતને ચભાવા૫ય આધાય યાકલ ૫ડે છે.  
  આરદલાવીના ૫શેયલેળભાું ધતી, ફુંડી અને પાીમુું ભુખ્ મ છે સ્ ત્રી ઔફજો અન ે
ચણીમા તથા ઢણીઔે ખાભઠી વાડી ૫શેયે છે, ચાુંદીના બયીમા તથા ૫ખના છડા અશીંનુું ભુખ્ મ 
ગયેણું છે. શજુ ૫ણ કયીદી ભાટે લાય પ્રભાણે. દયેઔ જગ્ માએ શાટ બયલાની પ્રથા ચારુું છે. જનેા દ્વાયા 
તે કયીદી અને લેચાણ ઔયે છે. ૯ ખષ્ટ્ના યજ ઉજલાત આરદલાવી રદલવ અશી કુફ 
ઉલ્લાવથી ઉજલલાભાું આલે છે. 
  દાશદ જીલ્લાભાું આલેરા આઠ તારુઔા આ ભુજફ છે : ૧. દાશદ ૨. ઝારદ ૩. 
ખયફાડા ૪. રીભકેડા ૫. ધાનુય ૬. દેલખઢફારયમા ૭. વુંજરેી ૮. પતેુયા. જીલ્ રાની આફશલા 
વાભાન્ મ યીતે ખયભ છે. આ જીલ્ ર લયવાદ આધાયીત જીલ્ રા તયીઔે ખણલાભાું આલે છે. દાશદ 
જીલ્ રાન વયેયાળ લયવાદ ૭૩૯ ભી.ભી. છે.  
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૧ જુન ૨૦૧૮ : 

 પ્રનવિ શાસ્મ રેકઔ શ્રી નલનદ બટ્ટને ભયણયાુંત ‘શ્રી લજુ ઔટઔ વુલણથચુંદ્રઔ’ એનામત 

ઔયલાભાું આલળ.ે આ એલડથ  ‘નચત્રરેકા’ના સ્થાઔ શ્રી લજુ ઔટઔની સ્ભૃનતભાું આ એલડથ  

એનામત ઔયલાભાું આલે છે. ઈ.વ.૧૯૭૫ ભાું વલથપ્રથભ શ્રી શયરઔળન ભશેતાને આ એલડથ  

એનામત ઔયલાભાું આવ્મ શત. 

 આુંધ્રપ્રદેળભાુંથી તેરુંખાના યાજ્મની અરખ યચના થમા ફાદ આુંધ્રપ્રદેળ વયઔાય તેના નલા 

યાજ્મ નચહ્નની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી જ ેઆ ભુજફ છે : યાજ્મ પૂર – ચભેરી, યાજ્મ પ્રાણી 

– ઔાીમાય શયણ, યાજ્મ ક્ષી – ટ અથલા યાભા ચીરુઔા, યાજ્મ લૃક્ષ – રીભડ. 

 અભેરયઔા દ્વાયા તેની વોથી જૂની વૈન્મ ઔભાન્ડ ‘ેનવરપઔ’નુું નાભ ફદરીને નલુું નાભ ‘ઇન્ડ-

ેનવરપઔ ઔભાન્ડ’ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

 ખુજયાતભાું અભદાલાદ જીલ્લાના ધુંધઔુા કાત ે૩૧ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભુખ્મભુંત્રી દ્વાયા વુજરાભ 

વુપરાભ જ અનબમાનન વભાન વભાયશ મજલાભાું આવ્મ. 

 ખુજયાતના પ્રથભ ભરશરા સ્નાતઔ નલદ્યાખોયી નીરઔુંઠન આજ ેજન્ભ રદલવ છે. 

 ૧ જુન ‘નલશ્વ દૂધ રદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 ારઔસ્તાનના ૂલથ જજ શ્રી નાવીય ઉર ભુલ્ઔે ૧ જુન ૨૦૧૮ ના યજ વાતભા ઔામથઔાયી 

લડાપ્રધાન તયીઔે ળથ ગ્રશણ ઔમાથ. 

૨ જુન ૨૦૧૮ : 

 રયઝલથ ફેંઔ પ ઇનન્ડમાના પ્રથભ CFO(ચીપ પામનાન્વીમર રપવય) તયીઔે તયીઔે 

શ્રીભતી વુધા ફારાઔૃષ્ણનની નનભણઔ ઔયલાભાું આલી. તેભન ઔામથઔા ત્રણ લયવન 

યશેળે. 

 યનળમાના વભુદ્ર જશાજ ‘એઔેડેનભઔ રભનવલ’ ય નલશ્વન પ્રથભ તયત ન્મુનક્રમય 

પ્રાન્ટ રન્ચ ઔયલાભાું આવ્મ. 

 બાયતભાું લીજ ઉત્ાદઔ અને લીજ નલતયણ ઔુંની લચ્ચ ે લીજીની કયીદીભાું 

ાયદનળથતા રાલલા ભાટે બાયત વયઔાય દ્વાયા ‘પ્રાનપ્ત’ ભફાઈર એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

 આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ વુંસ્થા વેલ ધ નચલ્ડરન દ્વાયા પ્રનવિ અશેલાર ભુજફ નલશ્વબયભાું રખબખ ૧૨ 

શજાય ફાઔ વુંગથ, ખયીફી અને જાતીમ બદેબાલની નસ્થનતન વાભન ઔયી યહ્ા છે. આ 

યીટથભાું ફાઔની વુયક્ષા ફાફતે આામેર ક્ભભાું બાયતન ક્ભ ૧૧૩ ભ છે. ફાઔ 

ભાટેનાું વોથી શે્રષ્ઠ દેળની માદીભાું નવુંખાય અને સ્રલનેનમા વુંમુક્ત યીતે પ્રથભ ક્ભે છે. 

 અભેરયઔાના યની ફેઔયે યભ ડામભુંડ રીખભાું ૧૦૦ ભીટયની યેવ ૯.૯૩ વેઔન્ડભાું જીતી.  

(P H}G Z_!( ZFpg0 V5 

        
www.shikshanjagat.in 

 
shikshanjagat 

 

July 2018   Gyanparab  | Page. 19 



 

 

 ઔટથ  પ આનફથટયેળન પય સ્ર્ટવથ દ્વાયા ળકુ્લાયે જભૈઔાના દડલીય ઉવેન ફલ્ટન 

ફેઇજીુંખ નરનમ્ઔન યીરે દડન ખલ્ડ ભેડર ાછ કેંચી રેલામ. 

 આખાભી લથ ૨૦૧૯ ની લાઈબ્રન્ટ વભીટ ૧૮ જાન્મુઆયીથી ત્રણ રદલવ ભાટે ખાુંધીનખય 

કાતે મજાળ.ે 

૩ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔેન્દ્ર વયઔાયના ઇન્ઔભટેક્ષ નલબાખ દ્વાયા બાયતભાું ફેનાભી વુંનત્ત અને ફેનાભી રેલડ-

દેલ ય નનમુંત્રણ ભાટે ‘ફેનાભી ટર ાન્ઝેક્ળન ઇન્પભથન્ટવ યીલડથ  સ્ઔીભ ૨૦૧૮’ નાભની 

નલી ુયસ્ઔાય મજના ળર ઔયાઈ છે. જ ે અુંતખથત આલી ફેનાભી વુંનત્ત અથલા રેલડ-

દેલની ભારશતી આળે તેન ેરૂ. એઔ ઔયડ વુધીન ુયસ્ઔાય આલાભાું આલળે. 

 આજ યજ ડીવાના ફારાવય કાત ેઆલેર ડૉ.અબ્દુર ઔરાભ આઈરેન્ડ(જુનુું નાભ : 

નવ્શરય દ્વી) કાતેથી અનિ-૫ નભવાઈરનુું છઠુ્ું  વપ યીક્ષણ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

૪ જુન ૨૦૧૮ : 

 GSK શેલ્થ ઔેય દ્વાયા તાજતેયભાું રન્ચ ઔયામેર શનરથક્વ નેટલઔથ  ૧૮ ‘નભળન ણ’ 

અનબમાન વાથ ે પ્રનવિ અનબનેતા શ્રી અનભતાબ ફચ્ચન જોડામા છે. આ અનબમાન 

અુંતખથત ફાઔના જીલનના પ્રાયનમ્બઔ ૧૦૦૦ રદલવ તયપ ધ્માન ઔેનન્દ્રત ઔયલાભાું 

આલળે. આ બીમાનનુું સ્રખન ‘નભળન ણ – બનલષ્મ યળન’ છે. 

 યાષ્ટ્ર ીમ ણ નભળન(NNM- National Nutrition Mission)ન નલનધલત પ્રાયુંબ ૮ ભાચથ 

૨૦૧૮ ના યજ આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભરશરા રદન નનનભતે્ત લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીએ 

યાજસ્થાનના ઝુનઝુનુું કાતેથી ઔયાવ્મ શત. 

 ચીન દ્વાયા તાજતેયભાું અથથ બ્ઝલેળન વેટેરાઈટ ‘ખાપેન-૫’ રન્ચ ઔયલાભાું આવ્મ. 

 ખુજયાત વયઔાય દ્વાયા ૧ જુરાઈ ૨૦૧૮ થી ૨૫% TPC (ટટર રય ઔમ્ાઉન્ડ) થી લધ ુ

TPC લાા તેરા તરેના ઉમખ ય પ્રનતફુંધ પયભાલાભાું આવ્મ છે.ફ્રેળ તેરભાું TPC 

(ટટર રય ઔમ્ાઉન્ડ) નુું પ્રભાણ ૧૦% છુું  શમ છે. લાયુંલાય ઉઔાેરુું તેર 

આવેજનેનઔ મકુ્ત એટરે ઔે ઝેયી ફની જામ છે. 

 ખુજયાતના લડનખય કાતે ચારી યશેર ઉત્કનન દયનભમાન ૨ ભીટય વ્માવનુું ખાઔાય 

રદળાવૂચઔ મુંત્ર ભી આવ્મુું. 

 બાયત યનળમા ાવેથી ઔાભલ વૈન્મ શેનરઔપ્ટય કયીદળે. આ શેરીઔપ્ટયની નલળેતા છે ઔે 

તે એઔલાયભાું ૬૦૦ રઔભીની ઉડાન બયી ળઔળ.ે ત ે૨૫૦ રઔભી/ઔરાઔની ઝડ ેઉડી ળઔળ.ે 

 ટી-૨૦ ઇન્ટયનેળનર રક્ઔેટય પ ધ મયન ુયસ્ઔાય દનક્ષણ આરફ્રઔાના એ ફી ડી 

નલનરમવે જીત્મ.  
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 ડીવાના ફારાવય કાતેથી અણળસ્ત્રની લાશઔ બાયતની વોથી એડલાન્વ અનિ-૫ 

નભવાઈરનુું વપ યીક્ષણ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

૫ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૫ જુન વભગ્ર નલશ્વભાું માથલયણ વુંયક્ષણ અને વુયક્ષા ભાટે ‘નલશ્વ માથલયણ 

રદલવ’(World Environment Day) તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. લથ ૨૦૧૮ ના નલશ્વ 

માથલયણ રદલવની ઉજલણીની થીભ ‘Beat Plastic Pollution’ છે. વુંમુક્ત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા 

વોપ્રથભ ૧૯૭૨ ભાું સ્ટઔશભ ઔન્પયન્વભાું ‘નલશ્વ માથલયણ રદલવ’ ની ઉજલણીની 

જાશેયાત ઔયલાભાું આલી શતી. જ ે અુંતખથત ૫ જુન ૧૯૭૪ ના યજ વલથપ્રથભ ‘નલશ્વ 

માથલયણ રદન’ની ઉજલણી ઔયલાભાું આલી શતી. પ્રથભ ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ ની 

ઉજલણીની થીભ ‘Only One Earth’ શત. 

 ઈ.વ.૧૯૮૭ થી ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ ની ઉજલણી જુદા-જુદા દેળના મજભાન દ 

શેઠ ઉજલલાનુું નક્કી ઔયલાભાું આવ્મુું. જ ે અુંતખથત લથ ૨૦૧૮ ના ૪૫ ભા ‘નલશ્વ 

માથલયણ રદન’ન મજભાન દેળ બાયત છે. જનેી ઉજલણી ૫ જુન ૨૦૧૮ ના યજ નલી 

રદલ્લીભાું નલજ્ઞાન બલન કાતે ઔયલાભાું આલી શતી. આ અખાઉ ણ બાયત લથ ૨૦૧૧ ભાું 

૩૮ ભાું ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ ની ઉજલણીન મજભાન દેળ ફન્મ શત.  

 ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ની ખુજયાત કાતેની ઉજલણી ખાુંધીનખયના ભશાત્ભા ભુંરદય કાત ે

ઔયલાભાું આલી શતી. 

 પ્રાસ્ટીઔના પ્રદુણને ડાભલા ભાટે ૫ જુન ૨૦૧૮ થી ાણીના પ્રાસ્ટીઔના ાઉચ ય 

યાજઔટ ળશેયભાું પ્રનતફુંધ ભુઔલાભાું આવ્મ. આ વાથે જ યાજઔટ ાણીના પ્રાસ્ટીઔના 

ાઉચ ય પ્રનતફુંધ ભુઔનાય ખુજયાતનુું પ્રથભ ળશેય ફન્મુું. યાજઔટ ફાદ અભદાલાદ, 

લડદયા અને જાભનખયભાું ણ પ્રાસ્ટીઔના ાઉચ ય પ્રનતફુંધ ભુઔામ છે. 

 રયઝલથ ફેંઔ પ ઇનન્ડમાના ડેપ્મટુી ખલનથય દે IDBI ના વીઈ ભશેળઔુભાય જનૈની 

નનમુનક્ત ઔયલાભાું આલી. તે RBI ના ચથા ડેપ્મુટી ખલનથય ફનળે. 

 રયઝલથ ફેંઔપ ઇનન્ડમાભાું શેરેથીજ ખલનથય ઊનજથત ટેર વાથે ત્રણ ડેપ્મુટી ખલનથય છે. 

જભેાું ફી.ી.ઔાનુન્ખ, નલયર આચામથ અને એન.એવ.નલશ્વનાથનન વભાલેળ થામ છે.  

૬ જુન ૨૦૧૮ : 

 આવાભના ઉત્તય રકીભુયના ચાય લથના ફાઔે ;શનીઔમ્ફ’ નાભનુું ુસ્તઔ રકીન ે ધ 

ઇનન્ડમા ફૂઔ પ યેઔર્ડવથ દ્વાયા ‘મુંખેસ્ટ થય પ ઇનન્ડમા’ ન નકતાફ ભેવ્મ. 
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 ગ્લાટેભારા દેળભાું આલેર લલ્ક્ન ડે ફ્મુખ નાભના જ્લાાભુકીન નલસ્પટ થતા ૬૯ 

રઔના ભત થમા છે. 

૭ જુન ૨૦૧૮ : 

 સ્ટરે નરમાભાું આલેર ઇન્સ્ટીટમુટ પય ઇઔનનભઔવ એન્ડ ીવ દ્વાયા તાજતેયભાું જાશેય 

ઔયલાભાું આલેર ‘ગ્રફર ીવ ઇન્ડેક્ષ ૨૦૧૮’ ભાું ઔુર ૧૬૩ દેળની માદીભાું બાયતન 

ઔભથ ૧૩૬ ભ છે. આ માદીભાું આઈવરેન્ડ વતત ૨૦૦૮ થી પ્રથભ ક્ભે છે. 

 રયઝલથ ફેંઔ દ્વાયા યે યેટ ૬% થી લધાયીન ે ૬.૨૫% અને યીલવથ યે યેટ ૫.૭૫% થી 

લધાયીને ૬% ઔયલાભાું આવ્મ. 

 ઔેન્દ્રીમ માથલયણ યાજ્મભુંત્રી શ્રી શથલધથન દ્વાયા પ્રનવિ ‘માથલયણ અશેલારની નસ્થનત 

બાયત, ૨૦૧૫’ ભુજફા બાયતના ઔુર જુંખર નલસ્તાયભાું ૧.૨૯% ન લધાય થમ છે. 

 દનક્ષણ આરફ્રઔાના ીટયભેયીટવફખથ યેલ્લે સ્ટેળન યથી ભશાત્ભા ખાુંધીજીને ટરેનભાુંથી ૭ 

જુન ૧૮૯૩ ના યજ ઉતાયી ભુઔલાભાું આવ્મા શતા. આ ગટનાને આજ ે૧૨૫ લથ ૂણથ થમા 

છે. 

૮ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ ભરશરા રક્ઔેટય નભતારી યાજ આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ટી-૨૦ રક્ઔેટભાું ૨૦૦૦ યન 

ફનલાનાય બાયતની પ્રથભ ભરશરા કેરાડી ફની ખમા છે. 

 ભે ૨૦૧૮ ના અુંતભાું ભાન દરયમાભાું આલેર ‘ભેઔુનુ’ નાભના લાલાઝડાને ઔાયણે 

ખુજયાતના પવામેરા અનેઔ લશાણના કરાવીને ફચાલલા ભાટે બાયતીમ નોવેના દ્વાયા 

‘યેળન નનસ્તાય(નનસ્ટાય)’ શાથ ધયલાભાું આવ્મુું શતુું. 

 ૮ જુન નલશ્વબયભાું ‘નલશ્વ ભશાવાખય રદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાું આવ્મા છે. 

 નફેર ારયતનઔ નલજતેા બાયતીમ ભૂના અથથળાસ્ત્રી અભત્મથ વેનને નબ્રટનભાું 

‘ફેન્ખાલ્વ પ્રાઈડ’ એલડથથી વન્ભાનનત ઔયલાભાું આવ્મા. 

 તાજતેયભાું BCCI દ્વાયા રક્ઔેટય નલયાટ ઔશરીને રી ઉભયીખય એલડથથી વન્ભાનનત 

ઔયલાભાું આવ્મા. 

૯ જુન ૨૦૧૮ : 

 યાષ્ટ્રનત શ્રી યાભનાથ ઔનલુંદે ભૃત્મુ દુંડની વજા ભાપ ઔયલા ભાટે તેભને ઔયલાભાું આલેર 

પ્રથભ દમાની અયજી પખાલી દીધી છે. આ અયજી તેભને જખત યામ નાભના વ્મનક્તએ ઔયી 

શતી. 

 બાયતભાું નનનભથત પ્રથભ રાુંફા અુંતયની ત ‘ધનુ’ નુું કયણ કાતેથી અુંનતભ વપ 

યીક્ષણ ઔયલાભાું આવ્મુું.  
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 ઔેન્દ્રીમ ખૃશભુંત્રી શ્રી યાજનાથ નવુંશ દ્વાયા ારઔસ્તાન વયશદે યશેતા બાયતીમને ઇનન્ડમન 

યીઝલથ રીવભાું ૬૦% અનાભતની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી. 

૧૦ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઉત્તય ઔયીમાના વયભુકત્માય રઔભ જોુંખ ઉન અને અભેરયઔાના યાષ્ટ્રપ્રભુક ડનાલ્ડ ટર મ્ ૧૨ 

જુનના યજ નવુંખાયભાું ભળે. 

 વતત ફે દામઔાથી રઔનપ્રમ યશેર માશૂ ભેવેન્જય અને તેની ચેટ વેલા ૧૭ જુરાથી 

વુંૂણથણે ફુંધ ઔયલાની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી. 

 ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા યક્તદાન ઔયનાયા ભાટે નનમભ અને ળયત નક્કી ઔયલાભાું આવ્મા છે. 

જ ેભુજફ શલેથી ૧૮ થી ૬૫ લથ વુધીની વ્મનક્ત જ યક્તદાન ઔયી ળઔળે. 

 લલ્ડથ  ઇઔનનભઔ પયભના નલા ચીપ યેરટુંખ રપવય તયીઔે વરયતા નામયની નનભણઔ 

ઔયલાભાું આલી છે. 

 ટેનીવ જખતની લલ્ડથ  નુંફય લન કેરાડી નવભન શારે ે તાજતેયભાું ફ્રેંચ ન ટેનનવ 

ટુનાથભેન્ટનુું ભરશરા નવુંખલ્વનુું ટાઈટર જીત્મુું છે. 

 અભદાલાદની રપનઝઔર યીવચથ રેફયેટયી(PRL) ના નલજ્ઞાની દ્વાયા ૬૦૦ પ્રઔાળલથ દુય 

K2-236B નાભન નલ ગ્રશ ળધલાભાું આવ્મ. 

 ફ્રાન્વભાું સ્ઔૂરભાું ભફાઈર ઉમખ ય પ્રનતફુંધ ભાટેન ઔામદ અભરભાું ભુઔલાભાું 

આવ્મ છે. ઔામદાથી ભફાઈર ય પ્રનતફુંધ ભુઔનાય ફ્રાુંવ નલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ છે. 

 આજયજ ફયે ૧૨:૩૯ ઔરાઔે અભદાલાદભાું ‘ઝીય ળેડ ડે’ ની ગટના ફનળે. જભેાું 

થડીલાય ભાટે ડછામ ખામફ થળે. 

 ઔેન્દ્રીમ ઔેનફનેટભાું રેલામર ભશત્લૂણથ નનણથમ ભુજફ શલેથી કેડૂતને કાતેયભાું નવુંચાઈ 

ભાટે વરાય ું રખાલલા ૬૦% વફવીડી આલાભાું આલળે. 

 લૃક્ષ ખણતયી -૨૦૧૭ અુંદાજ ભુજફ ખુજયાતભાું લન નલસ્તાય ફશાયના નલસ્તાયભાું લૃક્ષની 

વુંખ્મા ૩૪.૩૫ ઔયડ છે. 

 ૯ થી ૧૦ જુન ૨૦૧૮ દયનભમાન ળાુંગાઈ ઔ-યેળન(SCO) અથલા ત ળાુંગાઈ 

વશમખ વુંખઠનની ૧૦ ભી વનભટનુું આમજન ચીનના રઔુંખડાભાું થમુું શતુું. ળાુંગાઈ ઔ-

યેળન(SCO) ના શારભાું આઠ વભ્મ દેળ છે. જનુેું લડુ ભથઔ ફેઇજીુંખભાું આલેરુું છે.  

૧૧ જુન ૨૦૧૮ : 

 ભરેનળમા કાત ે ૩ થી ૧૦ જુન ૨૦૧૮ વુધી મજામેર ભરશરા ટી-૨૦ એનળમા ઔ 

ટુનાથભેન્ટન નકતાફ પ્રથભલાય પ્રથભ લાય ફાુંગ્રાદેળ ે બાયતને શયાલીને જીત્મ છે. આ 
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ટુનાથભેન્ટભાું વોથી લધ ુ૨૧૫ યન ફનાલનાયની બાયતની શયભનપ્રીત ઔોયને ભેં પ ધ ભેચ 

જાશેય ઔયલાભાું આવ્મા શતા. 

 બાયતીમ વેનાની નલ ભરશરાની ટીભે ખઢલારના ભાઉન્ટ બખીયથી-૨ ઉય ૧૯,૦૨૨ 

પૂટની ઉંચાઈએ મખ ઔયી નલશ્વ યેઔડથ  વજ્મો છે. 

 યપેર નાડાર ફ્રેંચ ન ૨૦૧૮ ટાઈટર જીતીને ૧૧ લકત ફ્રેંચ ન જીત્લાનાય પ્રથભ 

કેરાડી ફન્મા છે. 

 ફ્રેંચ ન ટેનીવ ટુનાથભેન્ટ ક્રે ઔટથ  ય યભામ છે. ટેનનવની યભતના ભેદાનને ઔટથ  તયીઔે 

કલાભાું આલે છે. 

૧૨ જુન ૨૦૧૮ : 

 આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભજુય વુંખઠન દ્વાયા ૧૨ જુનને ‘નલશ્વ ફાભજૂયી નલયધ રદન’ તયીઔે 

ઉજલલાભાું આલે છે. ૧૨ જુન, ૨૦૦૨ થી આ રદલવની ઉલાની દય લે ઔયલાભાું આલે છે. 

લથ ૨૦૧૮ ના ‘નલશ્વ ફાભજૂયી નલયધ રદન’ ની થીભ ‘Genertion Safe & Healthy’ 
છે. બાયતભાું ૧૪ લથથી નીચેની લમના ફાઔને ઔઇણ પ્રઔાયના ઔાભે યાકલા તેભજ ૧૪ 

થી ૧૮ લથના તરણને જોકભી વ્મલવામ ઔે પ્રરક્માભાું યાકલા ય પ્રનતફુંધ છે. 

 બાયતીમ ફુંધાયણના અનુચ્છેદ ૨૪ અનુવાય બાયતભાું ફાભજૂયી ય પ્રનતફુંધ છે. 

 બાયતીમ યેરલે નલબાખ દ્વાયા પ્રલાવીની વભસ્માના ઝડી નનઔાર ભાટે ‘યેર ભદદ’ 

નાભની એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

 ખુજયાતના નાખરયઔને રિ પ્રવુંખે કાનખી ટર ાલેલ્વના નલઔલ્રૂે ભુખ્મભુંત્રીશ્રીએ 

વરાભત-વય અને વસ્તી ફવ વેલા ઉરબ્ધ ઔયાલલા ભાટે અભદાલાદના યાણી 

કાતેથી એઔ પ્રજારક્ષી મજનાની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી. જ ે અુંતખથત રિ પ્રવુંખે ૨૦ 

ઔી.ભી. વુધી આલન-જાલન ભાટે રૂ.૧૨૦૦/- તેભજ એઔ તયપી પય શમ ત રૂ.૭૦૦/- 

ના દયે એવ.ટી. ફવની વુનલધા ઉરબ્ધ થળે. ૪૦ ઔી.ભી. વુધી આલન-જાલન ભાટે 

રૂ.૨૦૦૦/- તેભજ એઔ તયપી પય શમ ત રૂ.૧૨૦૦/- ના દયે એવ.ટી. ફવની વુનલધા 

ઉરબ્ધ થળે. ૬૦ ઔી.ભી. વુધી આલન-જાલન ભાટે રૂ.૩૦૦૦/- તેભજ એઔ તયપી પય 

શમ ત રૂ.૧૫૦૦/- ના દયે એવ.ટી. ફવની વુનલધા ઉરબ્ધ થળે. 

૧૩ જુન ૨૦૧૮ : 

 ખુજયાતના ળશેયભાું નનઃળુલ્ઔ લાઈ-પાઈ વેલા ભાટે ‘અફથન Wi-Fi’ પ્રજકે્ટની ળરૂઆત 

ઔયલાભાું આલી. જ ેઅુંતખથત અત્માયે ૫૫ નખયાનરઔાભાું નનઃળલુ્ઔ લાઈ-પાઈ વેલાની 

ળરૂઆત ઔયલાભાું આલી છે.  
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 ખુજયાત આય.ટી. દ્વાયા લાશનની ચઔાવણીભાું ખેયયીનત અટઔાલલા ભાટે ‘વુલાવ’ 

એપ્રીઔેળન રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

૧૪ જુન ૨૦૧૮ : 

 આજથી ખુજયાત વયઔાય દ્વાયા ગ્રાભીણ ઔક્ષાએ ૧૪ થી ૧૫ જુન ૨૦૧૮ દયનભમાન 

ખુજયાતની તભાભ વયઔાયી પ્રાથનભઔ ળાાભાું ઔન્મા ઔેલણી ભશત્વલ અન ે ળાા 

પ્રલેળત્વલ ૨૦૧૮ ની ળરૂઆત ઔયલાભાું આલી. જભેાું વયઔાયના નલનલધ અનધઔાયી 

પ્રાથનભઔ ળાાભાું જઈ ધયણ ૧ અને ધયણ ૯ ભાું ફાઔન ેપ્રલેળ આલળે. ળશેયી 

ઔક્ષાન પ્રલળેત્વલ ૨૨ અને ૨૩ જુન ૨૦૧૮ ના યજ મજાળ.ે 

 ભુખ્મભુંત્રીશ્રી નલજમબાઈ રાણીએ વાફયઔાુંઠા જીલ્લાના ળીના તારુઔાની રાુંફડીમા 

ખાભની ળાા કાતેથી આ લથના ઔન્મા ઔેલણી ભશત્વલ અને ળાા પ્રલેળત્વલ ૨૦૧૮ 

ની ળરૂઆત ઔયાલી શતી. 

 વભગ્ર નલશ્વભાું પ્રનવિ લૈજ્ઞાનનઔ શ્રી ઔારથ રેન્ડસ્ટેઇનયની માદભાું ૧૪ જૂનન રદલવ ‘નલશ્વ 

યક્તદાતા રદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. આ રદલવની ઉજલણીન પ્રાયુંબ ૨૦૦૪ થી 

થમ શત. 

૧૫ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતના નીનત આમખ દ્વાયા વલથગ્રાશી ‘Water Management Index 2018’ યજુ 

ઔયલાભાું આવ્મ. જભેાું વભગ્ર દેળભાું ખુજયાત પ્રથભ ક્ભે છે. 

 અભેરયઔાની વોથી ભટી ટ ઔુંની જનયર ભટવથના પ્રથભ ભરશરા ચીપ પામનાન્વીમર 

રપવય તયીઔે બાયતીમ ભૂના શ્રીભતી રદવ્મા વૂમથદેલયાનીની નનભણઔ ઔયલાભાું આલી છે. 

૧૬ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતે અપગાનનસ્તાનને તેની ડેબ્મુ ટેસ્ટ ભેચભાું ૨૬૨ યનથી યાજમ આીને તાના ટેસ્ટ 

ઇનતશાવન વોથી ભટ નલજમ ભેવ્મ. આ વાથે જ બાયત આટરા છા – ફે રદલવભાું 

ટેસ્ટ જીતનાયી એનળમાની પ્રથભ ટીભ ફની. 

૧૭ જુન ૨૦૧૮ : 

 જુન ભરશનાન ત્રીજો યનલલાય બાયતબયભાું પાધવથ ડે તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 લલ્ડથ  ઇઔનનભઔ પયભના યીટથ  ભુજફ દુનનમાબયના વભુદ્રભાું ઔચયા ભાટે ૧૦ નદી 

જલાફદાય છે. જભેાું બાયતની ખુંખા અને નવુંધુન ણ વભાલેળ થામ છે. 

 ખુજયાત વયઔાયન ‘આયગ્મ અને રયલાય ઔલ્માણ નલબાખ’ શલે ‘આમુ’ તયીઔે 

કાળ.ે આ ભાટે ખુજયાત વયઔાય દ્વાયા ‘બાયતીમ તફીફી અને શનભમેથી િનતની 

ઔચેયી’ નુું ‘આમુ’ ની ઔચેયી તયીઔે નાભાનબધાન ઔયલાભાું આવ્મુું. આમુએ આમુલેદ, 
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મખ અને નેચયેથી, મુનાની, નવનિ અન ે શભમેથી નચરઔત્વા િનતના પ્રથભ 

અક્ષયને રઈને ફનેરુું ટૂું ઔુું  નાભ છે. AYUSH / A- Ayurveda, Y- Yoga And 

Naturopathy, U- Unani, S- Siddh And H-Homeopathy 

૧૮ જુન ૨૦૧૮ : 

 નલશ્વભાું એઔભાત્ર બાયતભાું ઔામથયત નેયખેજ યેરલે રાઈન ઔૈી લડદયા રડનલઝનની 

ખામઔલાડી સ્ટેટની ળાન વભાન ાુંચ નેયખેજ યેરલે રાઈનને મથાલત યાકીને શેરયટેજ 

રાઈન તયીઔે નલઔવાલલાન યેર ભુંત્રારમ દ્વાયા નનણથમ ઔયલાભાું આવ્મ છે. 

 લલ્ડથ  ફેંઔ દ્વાયા પ્રનવિ એઔ યીટથ  ભુજફ નલશ્વના ૧.૭ અફજ રઔ ાવે ઔઇણ પ્રઔાયનુું 

ફેંઔ એઔાઉન્ટ નથી. 

 ખુજયાતના નામફ ભુખ્મભુંત્રી નીનતનબાઈ ટેર દ્વાયા ખુજયાતભાું ખુજયાતભાું ખાુંધીનખય 

કાતેથી ‘ભફાઈર પૂડ ટેસ્ટીંખ લન’નુું રઔાથણ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

૧૯ જુન ૨૦૧૮ : 

 ખુજયાતભાું વયઔાયી ઔાભની દેકયેક, વભીક્ષા અને નનમભન વીધુું જ ભુખ્મભુંત્રી ઔક્ષાએથી 

થઇ ળઔે એ ભાટે ખુજયાતભાું ખાુંધીનખય કાતે આલેરા ભુખ્મભુંત્રી શ્રી નલજમબાઈ રૂાનીના 

ઔામાથરમભાું ‘વીએભ ડેળફડથ ’ નુું નનભાથણ ઔયલાભાું આવ્મુું છે. આ ડેળફડથભાું શારભાું 

૧૭૦૦ જટેરા ેયાભીટવથ અને ઈન્ડીઔેટવથ વભાનલષ્ટ્ ઔયલાભાું આવ્મા છે. 

 ટેઔનરજીના ભાધ્મભથી ખુજયાત રીવના ખુના વુંળધનભાું ઝડ આલે તે ભાટે ખુજયાત 

વયઔાય દ્વાયા ‘ભફાઈર ઔેટ ઔ એપ્રીઔેળન’ ળર ઔયલાભાું આલી. 

 ICC દ્વાયા તાજતેયભાું જાશેય ઔયલાભાું આલેર લન-ડે રક્ઔેટ યેન્ઔીંખભાું ૧૨૪ ઈન્ટ વાથ ે

ઇંગ્રેન્ડ પ્રથભ સ્થાને છે. આ યેનન્ઔુંખભાું ૩૪ લથના ઇનતશાવભાું સ્ટરે નરમા પ્રથભલાય 

વોથી કયાફ યેનન્ઔુંખ વાથે છઠ્ા સ્થાને શચ્મુું છે. 

૨૦ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔામભીયભાું બાજે ીડીીને આેરુું વભથથન ાછુ કેચી રીધુું છે. વભથથન ાછુ કેચતા 

ભશેફૂફા ભુફ્તીની વયઔાય રગુભતીભાું આલી જતા તાનુું યાજીનાભુું યાજ્માર 

એન.એન.લયાને વપ્મુું. 

 ખુજયાતભાું કનીજ ચયી ય અુંઔુળ ભેલલા ભાટે ખુજયાતના ખાુંધીનખય કાતેથી ‘નત્રનેત્ર’ 

ડર ન વલેરન્વ ટેઔનરજીન પ્રાયુંબ ઔયલાભાું આવ્મ. 

૨૧ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૨૧ જુન નલશ્વબયભાું મખ  રદલવ તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. નલશ્વબયભાું ૨૦૧૮ ભાું ચથા 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ મખ રદલવની ઉજલણી ઔયલાભાું આલી.  
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 આ લથના મખ રદલવની થીભ ‘Yoga For Peace’ છે. આ લથના મખ રદલવની 

યાજ્મઔક્ષાની ઉજલણી અભદાલાદના વયદાય ટેર સ્ટેરડમભ કાતે ઔયલાભાું આલી. 

 ૨૧ જુનન રદલવ ઉત્તય ખાધથભાું વોથી રાુંફ રદલવ શમ છે. 

 ભુુંફઈ કાત ેમજામેરી બ્મુટી ઔન્ટેસ્ટભાું તનભરનાડુની અનુઔૃનત લવે પેનભના નભવ ઇનન્ડમા 

૨૦૧૮ ન નકતાફ જીત્મ. 

 તાજતેયભાું અભદાલાદ ળશેયના નલા ભેમય તયીઔે શ્રીભતી નફજરફેન ટેરની નનભણઔ 

ઔયલાભાું આલી. 

 ઇંગ્રેન્ડની ટીભે સ્ટરે નરમા વાભેની લન ડે ભાું ૪૮૧ યનન સ્ઔય ઔમો . જ ેઅત્રામ વુધીન 

વોથી લધ ુસ્ઔય છે. 

૨૨ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયત વયઔાયના ‘ણ અનબમાન’ અુંતખથત ખુજયાતના નભથદા નજલ્લાને ઔુણ ભુક્ત 

ઔયલાભાું આલળ.ે આ ભાટે અદાણી પાઉન્ડેળન અને ભરશરા ફાનલઔાવ નલબાખ દ્વાયા 

ાુંચ લથના વભજુતી ઔયાય ઔયલાભાું આવ્મા છે. 

 ન્મુઝીરેન્ડના લડાપ્રધાન જનૈવુંડા આડથનથ શદ્દા ય યશીને ભાતા ફનનાય નલશ્વના ફીજા 

લડાપ્રધાન ફન્મા. આ અખાઉ ારઔસ્તાનના ફેનઝીય ફુટ્ટ શદ્દા ય યશીને ભાતા ફન્મા 

શતા. 

 આજ યજ ભુખ્મભુંત્રીએ ખાુંધીનખયની આય.જી.ઔન્મા નલદ્યારમભાુંથી ળશેયી નલસ્તાયન 

ળાા પ્રલેળત્વલન પ્રાયુંબ ઔયાવ્મ. 

૨૩ જુન ૨૦૧૮ : 

 પબ્વથ યેપ્મુટેળન ઇન્સ્ટીટમુટ દ્વાયા પ્રઔાનળત વોથી પ્રઔાનળત દેળની માદીભાું સ્લીડન પ્રથભ 

સ્થાને છે. 

૨૪ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔેન્દ્રીમ સ્લચ્છ વલેક્ષણ ૨૦૧૮ ભાું પ્રથભ ક્ભે ભધ્મપ્રદેળનુું ઇન્દય અને બાર પ્રથભ ક્ભે 

આવ્મા છે. 

 અભેરયઔાએ તાજતેયભાું નલશ્વનુું વોથી ઝડી વુય ઔમ્પ્મુટય રન્ચ ઔમું છે. આ વુય 

ઔમ્પ્મુટયને ‘વભીટ’ નાભ આલાભાું આવ્મુું છે. તેની સ્ીડ ૨,૦૦,૦૦૦ ટેયાફ્ર પ્રનત 

વેઔન્ડ છે. એઔ ટેયાફ્ર એટરે એઔ વેઔન્ડભાું ૧૦ ની ાછ ૧૨ ળૂન્મ રાખ ે એટરી 

ખણતયી. 

 તાજતેયભાું બાયતનુું પ્રથભ યફરટઔ ટેનરસ્ઔ ‘GROWTH INDIA’ રન્ચ ઔયામુું.  
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૨૫ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૨૪ જુન ૨૦૧૮ થી વાઉદી અયેનફમાભાું ભરશરાને લાશન ચરાલલાન અનધઔાય 

આલાભાું આવ્મ છે. 

૨૬ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૨૬ જુન નલશ્વ ભાદઔ દાથથ નલયધ રદન તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 લથ ૨૦૨૨ વુધીભાું કેડૂતની આલઔ ફભણી ઔયલા ભાટે ખુજયાતના ભુખ્મભુંત્રીશ્રીએ 

તાજતેયભાું SKY નાભની મજના રન્ચ ઔયી છે. આ મજનાનુું ૂરું  નાભ વૂમથળનક્ત રઔળાન 

મજના છે. વભગ્ર દેળભાું વોપ્રથભ ખુજયાતભાું આ મજના રન્ચ ઔયલાભાું આલી છે. 

૨૭ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ નોવેના દ્વાયા તાજતેયભાું તટયક્ષઔ જશાજ ‘યાની યમભની’ બાયતીમ નોવેનાભાું 

ળાભેર ઔયલાભાું આવ્મુું. 

 ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ાવટથ  વેલાને લધુ વય અને ઝડી ફનાલલા ભાટે ‘ાવટથ  વેલા’ 

નાભની ભફાઈર એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

૨૮ જુન ૨૦૧૮ : 

 છેલ્લા ૫૦ લથના ઇનતશાવભાું પ્રથભલાય આજ ેવલાયે ભુંખર ગ્રશ ફે ભાવ ભાટે લક્ખનતથી 

રયભ્રભણ ઔયળ.ે જનેે રીધે ફે વૂમથગ્રશણ એ એઔ ચુંદ્રગ્રશણ થળ.ે 

 તાજતેયભાું અભેરયઔા દ્વાયા નલશ્વનુું વોથી નાનુ ઔમ્પ્મુટય નલઔવાલલાભાું આવ્મુું છે. જનુેું નાભ 

‘નભનળખન ભાઈક્ ભેટ’ આલાભાું આવ્મુું છે. 

૨૯ જુન ૨૦૧૮ : 

 તાજતેયભાું ખુજયાતના ખાુંધીનખય કાતે નલશ્વનુું પ્રથભ ભાનલતાલાદી પયેનન્વઔ વેન્ટય ળર 

ઔયલાભાું આવ્મુું. 

 શરયમાણા વયઔાય દ્વાયા ૭-સ્ટાય ગ્રાભ ુંચામત ઇન્દ્રધનુ મજના ળર ઔયલાભાું આલી. આ 

મજના અુંતખથત શરયમાણાની ગ્રાભ ુંચામતને વાત વાભાનજઔ ભાદુંડને આધાયે સ્ટાય 

યેનન્ઔુંખ આલાભાું આલળે. 

૩૦ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔેન્દ્રીમ ભુંત્રી વુયેળ પ્રબુ દ્વાયા દેળભાું ખુભ થમેર ફાઔની તાવને વય ફનાલલા ભાટે 

‘રયમુનાઈટ’ નાભની એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

 ૩૦ જુન૨૦૧૮ ના યજ વભગ્ર નલશ્વભાું પ્રથભ ‘આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ વુંવદીમતા રદલવ’ ની 

ઉજલણી ઔયલાભાું આલી.  
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