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નવા અ�યાસ�મ �માણે �જુરાતનો ઈિતહાસ અને 
સ$ં%ૃિત, �જુરાતી )યાકરણ, *+ે, )યાકરણ, 

સામા-ય િવ.ાન, ગ�ણત અને તક�શ1	ત, કો23ટુર, 
5હ6ર વહ7વટ અને ભારત9ુ ંસિંવધાન અને 5હ6ર 

વહ7વટની સ3ંણૂ� િવ$તાર 3વૂ�ક ફોટા સાથે 
મા�હતીનો સ+ંહ. 

��	
�� ����ш ��. 
BCA, MCA(running) 

BA(running) 

ડાયાણી હા�દAક આર. 

BCA, MCA(running) 
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1 �જુરાત9ુ ંનDુ ંમEંીમડંળ 4 

2 �જુરાત : એક નજર 6 

3 �જુરાત : Mગૂોળ 40 

4 �જુરાતનો ઈિતહાસ 81 

5 સQયાગાહો 108 

6 �જુરાત : ઉSોગ 137 

7 �જુરાત : વાહન)યવહાર 143 

8 �જુરાત : સમાજ અને સ$ં%ૃિત 150 

9 �જુરાત : સા�હQય અને િશ�ણ 161 

10 �જુરાતી )યાકરણ 189 

11 *+ે, )યાકરણ 252 

12 સામા-ય િવ.ાન 308 

13 ગ�ણત અને તક�શાV 333 

14 કો2WXટુર 370 

15 ભારત9ુ ંસિંવધાન 379 

16 5હ6ર વહ7વટ 447 

17 સરકારYીની યોજનાઓ 456 
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]�̂ �(�\� : `�( � -"�	6��" �4!� 

            (સામા-ય વહ7વટ િવભાગ, વહ7વટ \ધુારણા અને તાલીમ ઉSોગ, �હૃ, 	લાઈમેટ ચ-ેજ, બદંરો, 
મા�હતી �સારણ, નમ�દા, ક]પસર, મહ6\લૂ, શહ6ર7 િવકાસ, શહ6ર7 �હૃ િનમા�ણ, સાય-સ એ-ડ ટ6કનોલો,, 
તમામ નીિતઓ અને અ-ય કોઈ મEંીને ન ફાળવાયેલા હોય તેવા િવભાગો અને બાબતો) 

к!/�"�4 (�\�� 
"( х � 

નીિતનભાઈ પટ6લ આરો_ય, તબીબી િશ�ણ, પ�રવાર ક]યાણ, માગ� અને મકાન, પાટનગર 
યોજના. 

રમણલાલ વોરા સામા`જક -યાય અને અિધકાર7તા (અ9\ુ�ૂચત 5િત9ુ ંક]યાણ, 
સામા`જક અને શૈ�ણીક પછાત વગc9ુ ંક]યાણ સ�હત). 

સૌરભભાઈ પટ6લ નાણા, ઉ5� અને પેeો�લયમ, ખાણ ખિનજ, %ુ�ટર ઉSોગ, મીઠા ઉSોગ, 
છાપકામ અને લેખન સામ+ી, આયોજન, �વાસ, નાગ�રક ઉhયન. 

Mપેૂ-iિસjહ kડૂાસમા િશ�ણ (�ાથિમક, માlયિમક અને પૌઢ), ઉnચ અને ટ61	નકલ િશ�ણ, 
અo નાગ�રક 3રુવઠો અને +ાહકોની બાબતો, વૈધાિનક અને સસંદ7ય 
બાબતો. 

મ�ંભુાઈ પટ6લ વન અને પયા�વરણ, આ�દ5િત િવકાસ. 

બા�ભુાઈ બોખી�રયા જળ સપંિp (ક]પસર િસવાય), %ૃિષ, સહકાર, પrપુાલન, મQ$યોSોગ, 
ગૌસવંધ�ન. 

િવજય sપાણી વાહન )યવહાર, પાણી 3રુવઠો, Yમ અને રોજગાર 

 
�O�к2" (�\�� 

શકંરભાઈ ચૌધર7 શહ6ર7 �હૃ િનમા�ણ ($વતEં હવાલો), આરો_ય અને પ�રવાર ક]યાણ, 
વાહન)યવહાર. 

વ\બુેન િEવેદ7 મ�હલા અને બાળ ક]યાણ ($વતEં હવાલો), ઉnચ અને ટ61	નકલ 
િશ�ણ. 

�દ7પિસjહ 5ડ65 કાયદો અને -યાયતEં, દ6વ$થાન, યાEાધામ િવકાસ, $વૈtnછક 
સ$ંથાઓ9ુ ંસકંલન, �બન િનવાસી �જુરાતી �ભાગ, �ોટોકોલ (તમામ 
$વતEં હવાલો) અને વૈધાિનક અને સસંદ7ય બાબતો. 

જયતંી કાવ�ડયા પચંાયત, +ામ �હૃ િનમા�ણ અને +ામ િવકાસ (તમામ $વતEં હવાલો), 
સહકાર. 

ના9 ુવાનાણી રમત-ગમત, Xવુા સ$ં%ૃિતક �Dિૃતઓ ($વતEં હવાલો), જળસપંિp 
(ક]પસર િસવાય), િશ�ણ (�ાથિમક, માlયિમક અને �ૌઢ). 

�દલીપ ઠાકોર સામા`જક અને શૈ�ણીક પછાત વગc9ુ ંક]યાણ, Yમ અને રોજગાર 

પરષોpમભાઈ સોલકં7 પrપુાલન 

છEિસjહ મોર7 અo અને નાગ�રક 3રુવઠા, +ાહકોની બાબતો 

જયiથીિસjહ, પરમાર માગ� અને મકાન, પાટનગર યોજના 
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રજનીકાતં પટ6લ �હૃ, પો�લસ આવાસો, સરહદ7\રુ�ા, નાગ�રક સરં�ણ, �હૃર�ક દળ, 
+ામર�ક દળ, uલ, નશાબધંી, આબકાર7 

ગોિવjદભાઈ પટ6લ ઊ5�, અને પેeો�લયમ , સાય-સ અને ટ6કનોલો, 

તારાચદં છેડા %ુ�ટર ઉSોગ, મીઠા અને ગૌસવંધ�ન 

જયેશ રાદ�ડયા �વાસન, પાણી 3રુવઠો 

બkભુાઈ ખાબડ મQ$યોSોગ, વન અને પયા�વરણ 

કાિંતભાઈ +ાિમત આ�દ5િત િવકાસ 
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• ૧ મે, ૧૯૬૦ના રોજ �જુરાત રા{યની $થાપના થઇ Qયાર6 ૧૭ ,]લા અ1$તQવમા ંઆ)યા. 
• હાલ પાટનગર : ગાધંીનગર     

• �થમ પાટનગર : અમદાવાદ 

• રા{ય ગીત : જય જય ગરવી �જુરાત 

• રા{ય ભાષા : �જુરાતી 
• રા{ય �ાણી : િસjહ 

• રા{ય પ�ી : ~લેિમ-ગો 
• રા{ય D�ૃ : �બો  

• રા{ય �લ : ગલગોટા (મેર7ગો]ડ) 

• રા{ય 9Qૃય : ગરબા 
• રા{ય રમત : ��ક6ટ, કબh7 
• �જુરાત9ુ ં�ેEફળ : ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.�કમી 
• �ેEફળની i�ટ7એ ભારતમા ં�જુરાત9ુ ં$થાન : છ� ં

• સૌથી વ� ુિવ$તાર ધરાવતો `જ]લો : ડાગં 

• ��ુય ભાષા : �જુરાતી 
• �જુરાતી ભાષી વ$તી : ૮૯.૩૬% 

• અ-ય ભાષી વ$તી : 
o કnછ7 : ૧.૫૭% 

o ઉ�ુ�  : ૨.૧૭% 

o �હ-દ7 : ૧.૨૬% 

o મરાઠ7 : ૦.૭૯% 

o િસjધી : ૦.૭૬% 

o અ-ય : ૪.૦૯% 

• �ળૂ વતનીઓ : આ�દવાસી 
• આ�દવાસીઓની સૌથી વ� ુસ�ંયા : ડાગં ,]લામા ં(૯૦% વધાર6) 

• �થમ રા{યપાલ : Yી મહ�દ7 નવાઝજગં 

• વત�માન રા{યપાલ : ઓમ�કાશ કોહલી 
• �થમ ��ુયમEંી : ડૉ.,વરાજ મહ6તા 
• વત�માન ��ુયમEંી : Yીમતી આનદં7બેન પટ6લ 

• િવધાનસભાની બેઠકો : ૧૮૨ 

• લોકસભાની બેઠકો : ૨૬ 

• રા{યસભાની બેઠકો : ૧૧ 

• પચંાયતી રાજનો અમલ : ૧ એિ�લ, ૧૯૬૩થી 
• મહાનગરપા�લકાઓ : ૮  

o અમદાવાદ 

o વડોદરા 
o \રુત 

o રાજકોટ 

o ભાવનગર 
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o 5મનગર 

o �ૂનાગઢ 

o ગાધંીનગર 

• ,]લાઓ : ૩૩ 

• ,]લા પચંાયત : ૩૩ 

• ટાઉન : ૨૬૪ 

• નગરપા�લકા : ૧૬૯ 

• તા�કુાઓ : ૨૫૦ 

• તા�કુા પચંાયતો : ૨૫૦ 

• ગામડાઓ : ૧૮,૨૨૫ 

• +ામપચંાયત : ૧૩,૯૯૬ 

• રા�e7ય ઉSાન : ૦૪ 

• અ�યારણ : ૨૩ 

• જગંલ િવ$તાર : ૧૮,૮૪,૬૦૦ 

• ખેડાતી જમીનનો િવ$તાર : ૧,૦૫,૫૭,૫૦૦ 

• વેરાન જમીન : ૨૬,૦૮,૫૦૦ 

• દ�રયાઈ સીમા : ૧,૬૦૦ �કમી 
• માથાદ7ઠ આવક : �ુ ૧૨,૯૭૫ (૨૦૦૦-૦૧) 

• %લૂ વ$તી : ૬,૦૩,૮૩,૬૨૮ (૨૦૧૧ �જુબ) 

o 3�ુુષો : ૩,૧૪,૮૨,૨૮૨ 

o મ�હલાઓ : ૨,૮૯,૦૧,૩૪૬ 

• વ$તીગીચતા : ૩૦૮ (�િત ચોરસ �કમી) 

• વ$તીની i�ટ7એ �જુરાત9ુ ંભારતમા ં$થાન : નવ�ુ ં
• શહ6ર7 વ$તી : ૪૨.૬% 

• +ામીણ વ$તી : ૫૭.૪% 

• સૌથી વ� ુવ$તી ધરાવતો `જ]લો : અમદાવાદ 

• સૌથી ઓછ7 વ$તી ધરાવતો `જ]લો : ડાગં 

• સૌથી વ� ુવ$તીગીચતા : \રુત `જ]લો 
• સૌથી ઓછ7 વ$તીગીચતા : કnછ `જ]લો 
• સૌથી વ� ુવ$તીવધારાનો દર : \રુત `જ]લો 
• વ$તીD�ૃ�દર :  

o ઈ.સ.૧૯૭૧થી ૧૯૮૧ : ૨૭.૬૭% 

o ઈ.સ.૧૯૮૧થી ૧૯૯૧ : ૨૧.૧૯% 

o ઈ.સ.૧૯૯૧થી ૨૦૦૧ : ૨૨.૪૮% 

o ઈ.સ.૨૦૦૧થી ૨૦૧૧ : ૧૯.૧૭%  

• 5િત�માણ (દર ૧૦૦૦ 3�ુુષે) : ૯૧૮ (મ�હલા) 

• સૌથી વ� ુ5તીય �માણ : ૧,૦૦૭ મ�હલાઓ (ડાગં ,]લા) 

• સૌથી ઓ� ં5તીય �માણ : ૭૮૮ મ�હલાઓ (\રુત ,]લા) 

• �જુરાતનો સા�રતા દર : ૭૯.૩૧% 
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o 3�ુુષો : ૮૭.૨૩% 

o મ�હલાઓ : ૭૦.૭૩% 

• સૌથી વ� ુસા�રતા : અમદાવાદ અને \રુત ,]લામા ં(૮૬.૬૫%)   

• સૌથી ઓછ7 સા�રતા : દાહોદ ,]લામા ં(૬૦.૬૦%) 

• ��ુય ધમc : �હ-�ુ, ઇ$લામ, �ન 

• ધમ� �માણ ેવ$તી : (૨૦૦૧ �જુબ) 

o �હ-�ુ : ૪,૫૧,૪૩,૦૭૪ 

o �1ુ$લમ : ૪૫,૯૨,૮૫૪ 

o �ન : ૫,૨૫,૩૦૫ 

o ��$તી : ૨,૮૪,૦૯૨ 

o શીખ : ૪૫,૫૮૭ 

o બૌ� : ૧૭,૮૨૯ 

o અ-ય : ૨૮,૬૯૮ 

• રા{યના મતદારો : ૧૬મી લોકસભાની k ૂટંણી (૩૦ એિ�લ, ૨૦૧૪) 

o 3�ુુષ : ૨,૧૨,૧૦,૨૯૧ 

o મ�હલા : ૧,૯૩,૬૮,૦૦૧ 

o અ-ય : ૨૮૫ 

o %લૂ : ૪,૦૫,૭૮,૫૭૭ 
 

• �જુરાતમા ંવષ� દરિમયાન ૧૫૨૧ મેળાઓ ભરાય છે uમા ં�હ-�ુઓના ૧૨૯૩ મેળાઓ ભરાઈ છે. 
• આઝાદ7 બાદ દ6શી રજવાડાના એક7કરણથી સૌરા�e રા{યની રચના થઇ uના રા{ય ��ખુ તર7ક6 

5મનગરના મહારા5 �દ_વીજયિસjહ, અને ઉપરા{ય ��ખુ મહારા5 %ૃ�ણ%ુમારિસjહ, થયા. ��ુય�ધાન 
ઉnછગંરાય ઢ6બર થયા. 

• ૨૧ ,]લાના નામ અને ��ુયમથક સરખા છે. 
• ૧૨ ,]લાના નામ અને ��ુયમથક અલગ છે. 

 

.����"� �0" 

• ૧૯૬૦ : �ુબંઈના �હૃદ રા{યના ઉતર7ય ૧૭ ,]લા સાથે �જુરાત રચાXુ ંuમા ંઅમદાવાદ, અમર6લી, 
બનાસકાઠંા, ભsચ, ભાવનગર, ડાગં, 5મનગર, �ૂનાગઢ, ખેડા, કnછ, મહ6સાણા, પચંમહાલ, રાજકોટ, 
સાબરકાઠંા, \રૂત, \રુ6-iનગર ને વડોદરા. 

• ૧૯૬૪ : અમદાવાદ અને મહ6સાણા ,]લામાથંી ગાધંીનગર ,]લાની રચના થઈ. 
• ૧૯૬૬ : \રુત ,]લામાથંી વલસાડ ,]લાની રચના થઈ. 
• ૧૯૯૭ : નવા પાચં ,]લા રચાયા uમા ં 

� ખેડામાથંી આણદં 

� પચંમહાલમાથંી દાહોદ 

� ભsચમાથંી નમ�દા 
� વલસાડમાથંી નવસાર7 
� �ૂનાગઢમાથંી પોરબદંર 

• ૨૦૦૦ : બનાસકાઠંા અને મહ6સાણામાથંી પાટણ ,]લો રચાયો. 
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• ૨૦૦૭ : \રુત ,]લામાથંી તાપી ,]લાની રચના સાથે ૨૬ ,]લા થયા. 
• ૨૦૧૩ : નવા સાત ,]લા રચાયા. 

� સાબરકાઠંામાથંી અરવ]લી 
� અમદાવાદ અને ભાવનગરમાથંી બોટાદ 

� વડોરામાથંી છોટા ઉદ63રુ 

� 5મનગરમાથંી દ6વMિૂમ �ારકા 
� રાજકોટ, \રુ6-iનગર અને 5મનગરમાથંી મોરબી 
� ખેડા અને પચંમહાલમાથંી મહ7સાગર 

� �ૂનાગઢમાથંી ગીરસોમનાથ 

 

Z( .���# ]�̂ � (�к  a�к� 

૧ અમદાવાદ અમદાવાદ (૧) અમદાવાદ િસટ7 (૨) દસ�ોઈ (૩) દ6Eોજ-રામ3રુા (૪) માડંલ  

(૫) િવરગામ (૬) સાણદં (૭) બાવળા (૮) ધોળકા (૯) ધ�ંકુા (૧૦) 
ધોલેરા 

૨ અમર6લી અમર6લી (૧) અમર6લી (૨) બાબરા (૩) લાઠ7 (૪) લી�લયા (૫) %ંુકાવાવ(વ�ડયા)  

(૬) ધાર7 (૭) ખાભંા (૮) રા�ુલા (૯) 5ફરાબાદ (૧૦) સાવર%ંુડલા  

(૧૧) બગસરા 

૩ અરાવલી મોડાસા (૧) મોડાસા (૨) �ભલોડા (૩) બાયડ (૪) ધન\રુા (૫) માલ3રુ (૬) 
મેઘરજ 

૪ આણદં આણદં (૧) આણદં (૨) બોરસદ (૩) ખભંાત (૪) પેટલાદ (૫) સો`જEા (૬) 
ઉમર6ઠ (૭) તારા3રુ (૮) �કલાવ 

૫ કnછ Mજુ  (૧) Mજુ (૨) લખપત (૩) અબડાસા(ન�લયા) (૪) નખEાણા (૫) 
માડંવી (૬) �ુiંા (૭) *5ર (૮) ભચાઉ (૯) રાપર (૧૦) ગાધંી+ામ 

૬ ખેડા ન�ડયાદ (૧) ન�ડયાદ (૨) ખેડા (૩) કપડવજં (૪) માતર (૫) કઠલાલ (૬) 
ઠાસરા (૭) મ�ધુા (૮) મહ6મદાબાદ (૯) ગલતે�ર (૧૦) વસો 

૭ ગાધંીનગર ગાધંીનગર (૧) ગાધંીનગર (૨) દહ6ગામ (૩) માણસા (૪) કલોલ 

૮ ગીર 
સોમનાથ 

વેરાવળ (૧) વેરાવળ (૨) કોડ7નાર (૩) \Eૂાપાડા (૪) તાલાળા (૫) ઉના  

(૬) ગીરગઢડા  

૯ છોટા 
ઉદ63રુ 

છોટા ઉદ63રુ (૧) છોટા ઉદ63રુ (૨) uત3રુ-પાવી (૩) કવાટં (૪) નસવાડ7 (૫) 
સખંેડા (૬) બોડ6લી 

૧૦ 5મનગર 5મનગર (૧) 5મનગર (૨) લાલ3રુ (૩) કાલાવાડ (૪) 5મજોધ3રુ (૫) �ોળ  

(૬) જો�ડયા 

૧૧ �ૂનાગઢ �ૂનાગઢ (૧) �ૂનાગઢ િસટ7 (૨) �ૂનાગઢ (૩) માણાવદર (૪) વથંળ7 (૫) 
ભ�સાણ (૬) િવસાવદર (૭) ક6શોદ (૮) મ�દરડા (૯) માગંરોળ (૧૦) 
મા�ળયા–હ�ઠના 

૧૨ ડાગં આહવા (૧) આહવા (૨) વધઈ (૩) \બુીર 

૧૩ તાપી )યારા (૧) )યારા (૨) સોનગઢ (૩) ઉnછલ (૪) િનઝર (૫) વાલોડ (૬) 
ડોલવણ (૭) %ુકર�ુડંા 
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૧૪ દાહોદ દાહોદ (૧) દાહોદ (૨) લીમખેડા (૩) દ6વગઢબા�રયા (૪) ગરબાડા (૫) 
ધાન3રુ (૬) ઝાલોદ (૭) ફતે3રુા (૮) સuંલી 

૧૫ દ6વMિૂમ 
�ારકા 

ખભંા�ળયા (૧) ખભંા�ળયા (૨) ઓખામડંળ(�ારકા) (૩) ભાણવડ (૪) ક]યાણ3રુ  

૧૬ નમ�દા રાજપીપળા (૧) રાજપીપળા(નાદંોદ) (૨) િતલકવાડા (૩) દ6ડ7યાપાડા (૪) 
સાગબારા (૫) ગ�ુડ6�ર 

૧૭ નવસાર7 નવસાર7 (૧) નવસાર7 (૨) જલાલપોર (૩) ચીખલી (૪) ગણદ6વી (૫) વાસંદા  

(૬) ખેરગામ 

૧૮ પચંમહાલ ગોધરા (૧) ગોધરા (૨) શહ6રા (૩) મોરવા હડફ (૪) ઘોઘબંા (૫) કલોલ  

(૬) હાલોલ (૭) 5�ંઘુોડા 

૧૯ પાટણ પાટણ (૧) પાટણ (૨) સાતંલ3રુ (૩) રાધંન3રુ (૪) સમી (૫) ચાણ$મા  

(૬) હાર7જ (૭) િસ�3રુ (૮) શખંે�ર (૯) સર$વતી 

૨૦ પોરબદંર પોરબદંર (૧) પોરબદંર (૨) રાણાવાવ (૩) %ુિતયાણા 

૨૧ બનાસકાઠંા પાલન3રુ (૧) પાલન3રુ (૨) વાવ (૩) થરાદ (૪) ધાનેરા (૫) ડ7સા (૬) �દયોદર  

(૭) કાકંર6જ (૮) દાતંા (૯) વડગામ (૧૦) અમીરગઢ (૧૧) દાતંીવાડા  

(૧૨) ભાભર (૧૩) લાખણી (૧૪) \ઈૂગામ 

૨૨ બોટાદ બોટાદ (૧) બોટાદ (૨) ગઢડા (૩) બરવાળા (૪) રાણ3રુ  

૨૩ ભsચ ભsચ (૧) ભsચ (૨) આમોદ (૩) *કલે�ર (૪) વાગરા (૫) હાસંોટ (૬) 
જ�ંસુર (૭) ઝઘ�ડયા (૮) વા�લયા 

૨૪ ભાવનગર ભાવનગર (૧) ભાવનગર (૨) વલભી3રુ (૩) ઉમરાળા (૪) િશહોર (૫) ઘોઘા  

(૬) ગા�રયાધાર (૭) પા�લતાણા (૮) તળા5 (૯) મ�વુા (૧૦) uસર 

૨૫ મહ7સાગર �ણુાવાડા (૧) �ણુાવાડા (૨) કડાણા (૩) ખાન3રુ (૪) સતંરામ3રુ (૫) 
બાલાિસનોર (૬) વીર3રુ 

૨૬ મહ6સાણા મહ6સાણા (૧) મહ6સાણા (૨) સતલાસણ (૩) ખેરા� ુ(૪) વડનગર (૫) િવસનગર  

(૬) િવ53રુ (૭) કડ7 (૮) બ�ચુરા, (૯) �ઝા (૧૦) ગોઝા�રયા  

(૧૧) જોટાણા 

૨૭ મોરબી મોરબી (૧) મોરબી (૨) મા�ળયા-િમયાણા (૩) વાકંાનેર (૪) ટંકારા (૫) હળવદ  

૨૮ રાજકોટ રાજકોટ (૧) રાજકોટ (૨) પડધર7 (૩) લોિધકા (૪) કોટડા-સાગંાણી (૫) જસદણ  

(૬) ગ ડલ (૭) 5મકંડોરણા (૮) ઉપલેટા (૯) uત3રુ (૧૦) ધોરા,  

(૧૧) વ¡િછયા 

૨૯ વડોદરા વડોદરા (૧) વડોદરા (૨) સાવલી (૩) વાઘો�ડયા (૪) પાદરા (૫) કરજણ  

(૬) સીનોર (૭) ડભોઈ (૮) ડ6સર 

૩૦ વલસાડ વલસાડ (૧) વલસાડ (૨) પારડ7 (૩) ધરમ3રુ (૪) ઉમરગામ (૫) કપરાડા  

(૬) વાપી 

૩૧ સાબરકાઠંા �હjમતનગર (૧) �હjમતનગર (૨) ખેડ¢£ા (૩) િવજયનગર (૪) ઈડર (૫) �ાિંતજ   

(૬) વડાલી (૭) તલોદ (૮) ડ6સર 

૩૨ \રુત \રુત (૧) \રુત િસટ7 (૨) ચોયા�સી (૩) ઓલપાડ (૪) કામર6જ (૫) માગંરોળ  

(૬) માડંવી (૭) ઉમરપાડા (૮) બારડોલી (૯) મ�વુા (૧૦) પલસાણા 
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૩૩ \રુ6-iનગર \રુ6-iનગર (૧) વઢવાણ (૨) લ¡બડ7 (૩) સાયલા (૪) ચોટ7લા (૫) �ળૂ7  

(૬) ¤ાગ¤ા (૭) દસાડા (૮) લખતર (૯) kડૂા (૧૦) થાનગઢ 
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૧ અમદાવાદ ૭,૧૭૦ ૭૦,૪૫,૩૧૪ ૩૬,૯૦,૯૭૦ ૩૩,૫૪,૩૪૪ ૯૦૩ ૯૮૩ 

૨ અમર6લી ૭,૩૯૭ ૧૫,૧૩,૬૧૪ ૭,૭૦,૬૫૧ ૭,૪૨,૯૬૩ ૯૬૪ ૨૦૫ 

૩ અરાવલી ૩,૨૧૭ ૧૦,૫૧,૭૪૬ ૫,૪૨,૧૩૮ ૫,૦૯,૬૦૮ ૯૪૦ ૩૨૭ 

૪ આણદં ૨,૯૪૧ ૨૦,૯૦,૨૭૬ ૧૦,૮૮,૨૫૩ ૧૦,૦૨,૦૨૩ ૯૨૧ ૭૧૧ 

૫ કnછ ૪૫,૬૫૨ ૨૦,૯૦,૩૧૩ ૧૦,૯૬,૩૪૩ ૯,૯૩,૯૭૦ ૯૦૭ ૪૬ 

૬ ખેડા ૩,૬૬૭ ૨૦,૪૮,૮૬૧ ૧૦,૫૭,૭૫૦ ૯,૯૧,૧૧૧ ૯૩૭ ૫૫૯ 

૭ ગાધંીનગર ૨,૧૬૩ ૧૩,૮૭,૪૭૮ ૭,૨૨,૪૫૯ ૬,૬૫,૦૧૯ ૯૨૦ ૬૪૧ 

૮ ગીરસોમનાથ ૩,૭૫૪ ૧૨,૩૬,૭૮૩ ૬,૩૬,૮૬૧ ૫,૯૯,૯૨૨ ૯૪૨ ૩૨૯ 

૯ છોટા ઉદ63રુ ૩,૨૩૭ ૧૦,૨૨,૧૮૫ ૫,૩૧,૨૮૨ ૪,૯૦,૯૦૩ ૯૨૪ ૩૧૬ 

૧૦ 5મનગર ૮,૪૪૧ ૧૪,૬૪,૪૧૧ ૭,૫૫,૬૩૧ ૭,૦૮,૭૮૦ ૯૩૮ ૧૭૩ 

૧૧ �ૂનાગઢ ૫,૦૯૨ ૧૫,૦૫,૫૦૮ ૭,૭૧,૨૬૫ ૭,૩૪,૨૪૩ ૯૫૨ ૨૯૬ 

૧૨ ડાગં ૧,૭૬૪ ૨,૨૬,૭૬૯ ૧,૧૨,૯૭૬ ૧,૧૩,૭૯૩ ૧૦૦૭ ૧૨૯ 

૧૩ તાપી ૩,૪૩૫ ૮,૦૬,૪૮૯ ૪,૦૨,૩૯૮ ૪,૦૪,૦૯૧ ૧૦૦૪ ૨૩૫ 

૧૪ દાહોદ ૩,૬૪૬ ૨૧,૨૬,૫૫૮ ૧૦,૭૦,૮૪૩ ૧૦,૫૫,૭૧૫ ૯૮૬ ૫૮૩ 

૧૫ દ6વMિૂમ 
�ારકા 

૫,૬૯૪ ૬,૯૪,૭૧૯ ૩,૬૦,૩૩૨ ૩,૩૪,૩૮૭ ૯૨૮ ૧૨૨ 

૧૬ નમ�દા ૨,૭૫૫ ૫,૯૦,૩૭૯ ૩,૦૧,૨૭૦ ૨.૮૯.૧૦૯ ૯૬૦ ૨૧૪ 

૧૭ નવસાર7 ૨,૨૦૯ ૧૩,૩૦,૭૧૧ ૬,૭૮,૪૨૩ ૬.૫૨.૨૮૮ ૯૬૧ ૬૦૨ 

૧૮ પચંમહાલ ૩,૨૭૨ ૧૬,૩૦,૭૫૮ ૮,૩૮,૪૩૬ ૭.૯૨.૩૨૨ ૯૪૫ ૪૯૮ 

૧૯ પાટણ ૫,૭૩૦ ૧૩,૪૨,૭૪૬ ૬,૯૪,૦૬૨ ૬.૪૮.૬૮૪ ૯૩૫ ૨૩૪ 

૨૦ પોરબદંર ૨,૨૯૮ ૫,૮૬,૦૬૨ ૩,૦૦,૯૬૭ ૨.૮૫.૦૯૫ ૯૪૭ ૨૫૫ 

૨૧ બનાસકાઠંા ૧૦,૭૫૭ ૩૧,૧૬,૦૪૫ ૧૬,૦૯,૧૪૮ ૧૫.૦૬.૮૯૭ ૯૩૬ ૨૯૦ 

૨૨ બોટાદ ૨,૫૬૪ ૬,૫૨,૫૫૬ ૩,૪૦,૪૦૫ ૩.૧૨.૧૫૧ ૯૧૭ ૨૫૫ 

૨૩ ભsચ ૬,૫૨૭ ૧૫,૫૦,૮૨૨ ૮,૦૫,૯૪૫ ૭.૪૪.૮૭૭ ૯૨૪ ૨૩૮ 

૨૪ ભાવનગર ૮,૩૩૪ ૨૩,૮૮,૨૯૧ ૧૨,૩૬,૮૧૬ ૧૧.૫૧.૪૭૫ ૯૩૧ ૨૮૭ 

૨૫ મહ7સાગર ૨,૫૦૦ ૧૦,૦૭,૫૮૨ ૫,૧૯,૧૦૫ ૪.૮૮.૪૭૭ ૯૪૧ ૪૦૩ 

૨૬ મહ6સાણા ૪,૩૮૪ ૨૦,૨૭,૭૨૭ ૧,૦૫,૩૩૭ ૯.૭૪.૩૯૦ ૯૨૫ ૪૬૨ 

૨૭ મોરબી ૪,૮૭૧ ૧૦,૦૭,૯૫૪ ૫,૨૨,૨૫૬ ૪.૮૫.૬૯૮ ૯૩૦ ૨૦૭ 

૨૮ રાજકોટ ૭,૫૫૦ ૨૯,૬૧,૩૩૮ ૧૫,૩૯,૧૫૭ ૧૪.૨૨.૧૮૧ ૯૨૪ ૩૯૨ 
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૨૯ વડોદરા ૪,૩૧૨ ૩૧,૩૫,૩૮૩ ૧૬,૨૧,૧૯૧ ૧૫.૧૪.૧૯૨ ૯૩૪ ૭૨૭ 

૩૦ વલસાડ ૩,૦૩૫ ૧૭,૦૩,૦૬૮ ૮,૮૪,૦૬૪ ૮.૧૯.૦૦૪ ૯૨૬ ૫૬૧ 

૩૧ સાબરકાઠંા ૪,૧૭૩ ૧૩,૭૫,૬૦૦ ૭,૦૫,૪૩૬ ૬.૭૦.૧૬૪ ૯૫૦ ૩૩૦ 

૩૨ \રુત ૪,૨૧૨ ૬૦,૭૯,૨૩૧ ૩૩,૯૯,૭૪૨ ૨૬.૭૯.૪૮૯ ૭૮૮ ૧,૩૭૬ 

૩૩ \રુ6-iનગર ૯,૨૭૧ ૧૫,૮૬,૩૫૧ ૮,૨૨,૩૭૦ ૭.૬૩.૯૮૧ ૯૨૯ ૧૭૧ 

 

*     �%�#/�к ;�"(#    * 

5(	'	 � �જુરાતની આિથ¥ક રાજધાની, 3વૂ�9 ુ ં બો$ટન, કાઈટ ક6િપટલ ઓફ ધ 
વ]ડ�(િવ�ની પતગંનગર7), એક સમય9ુ ંભારત9ુ ંમા-ચે$ટર 

h��  � �જુરાતની ડાયમડં નગર7, હ7રક નગર7, ભારત9ુ ંટો�કયો, સોનાની �રૂત, 
ખાણીપીણી9ુ ંશહ6ર, ભારત9ુ ંએ-ટવપ� 

��+�"�� � ઉSાનનગર7 
'�#	� � મહ6લો9ુ ંશહ6ર, સ$ંકાર નગર7 

K("�� � કાઠ7યાવાડ9ુ ંરQન, �જુરાતની િપpળનગર7, સૌરા�e9ુ ંપે�રસ, છોટ6 કાશી, 
ઓઈલ િસટ7 

�'"�� � સૌરા�eની સ$ંકાર7નગર7, Xકુ6લીWટસ ,]લો 
LM"�i � વાડ7ઓનો ,]લો 

��к#4 � સૌરા�eની શાન, રંગી�ુ ંશહ6ર 
(��' � સૌરા�e9ુ ંકા¦મીર 

�#���	� � \દુામા3રુ7, ગાધંીનગર 

,�к � %ૃ�ણMિૂમ, સોનાનીનગર7 
'i'� � કાઠ7યાવાડનો દરવાજો 


�j�#)�i"� 4!к�6� � સૌરા�e9ુ ંમાથેરાન 
/��"� � સા�ઓુ9ુ ંિપયર 

��� � � મ�ંદરોની નગર7, અ�હjસાનગર7 
�)'	 � પાળ7યાઓ9ુ ંશહ6ર 

&%�Yk � સતં-rરૂાની Mિૂમ 

]��l � કnછ9ુ ંપે�રસ 
+��#+� m���� � દાદા ગોરખનાથની તપોMિૂમ 

'n3�� ��4 � મ�ુMિૂમ9ુ ંમોતી 
"
��	 � સા�રMિૂમ 

'���?'R"�� � િવSાનગર 
0�# � � સોનેર7 પાનનો �લુક, �જુરાતનો હ�રયાળો બગીચો 

к��� � �જુરાત9ુ ંચેરા3ુ5ં 
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�D� � ગેટ વે ઓફ પોટ�  

	�!� � ક6િમકલ બદંર 

"'&�6 � 3$ુતકોની નગર7 
���#�� � સQયા+હની Mિૂમ 

�"�i,  ��� � � વા\કુ7 નાગની Mિૂમ 
'�"�� � નાગરો9ુ ંઆS$થાન, સગંીતનગર7 

(#i!� � 9Qૃયનગર7 
oT � ભારત9ુ ંમસાલા9ુ ંશહ6ર 

��� � કાળમ¡ઢ પવ�તનો �દ6શ 

;	'� � પારસીઓ9ુ ંકાશી 
0�	#	  � દ��ણ9ુ ંકાશી 

"��#) � �જુરાત9ુ ંપચંગીની 
�'кJ�� ?ш'(�
	� � દાહોદ9ુ ંખ�ૂરાહો 

'�� � ઔધો�ગક નગર7 
"(�	 � મૈકલક-યા, �જુરાતની ,વાદોર7 

 �� � \યૂ�3Eુી 

(np � માલધાર7ઓની માતા 
��( � � �કરાતક-યા 

��� ?&:�"� (g@�	 � અમદાવાદ9ુ ંરQન 
��?&"#� � ભારતનો �ુરાિસક પાક� 

��"N�� � અpરનગર7 
ш()D � કાળ7યા ઠાકરની Mિૂમ 

") &�#'� � પ�ીિવદો માટ6 અ�યાસની �ગણવાડ7 
$���  � ભારત9ુ ંડ6નમાક� , ભારત9ુ ંડ6ર7 રા{ય 

0#�'�"# �
��)# 

:	!ш 

� લીલી નાધેર 

&��( � 

-`(g@�  ��+�DJ�� 

?"'&@�" 

� ¨દય%ંુજ 

"�ш"� ��'� "�.48 � �જુરાતની ધોર7 નસ 

3#4 ;	!N�� � રાજપેલેસ 

�	� � સૌરા�eની ગગંા 
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*     :0�" "(#    * 

�к#� � ડકં3રુ (#�& � મ�ુડા\ ુ
��"N�� � �હલાદનગર LM"�i � સોરઠ, �$ુતફાબાદ 

�P0 � M�ૃકુnછ, M�ૃ3ુરુ h��!El"�� � ઝાલાવાડ 

к�6 � કિત3રુ '�"�� � આનદં3રુ, ચમQકાર3રુ, 
આનત�3રુ 

"'&�6 � નવસા�રકા /��"� � ર©વતક, ર©વત 
х��  � $તભંતીથ�, $તભં3રુ �l!q� � ભiાવતી 

�'"�� � ગો�હલવાડ '�#� � વડવ]લી 
K("�� � હાલાર  ��� � તીથ�$થલ 

(��' � મ�3ુરુ7 ,�к � �ારવતી 
+#)к � ધવ]]ક, ધવ]લક3રુ (#i!� � ભગવદગામ 

�"& � પણ�શા �#�� � લોથ$થળ 

'�&� � વ]લરખડં ?'&"�� � િવસલનગર 
х�� � ખેટક h M�  � \યૂ�3રુ 

��#� � દભ�વતી 5(�!�� � અમરાવલી, અમરાવતી 
'�#	� � વટપiક, વટ3રુ (���6 � મ�3ુરુ7 

"(�	 � ર6વા '��� � વડથલી 
к��'�� � કપ�ટ વા�ણ{ય 
�j( "�� � અહમદનગર 

 ��� � તારણ�ુગ�, તારણ�ગ�ર ?&rN�� � િસ��ેE, Yી$થળ 
�#���	� � \દુામા3રુ7 '\к � વE�lની 

��	!'� � �ણુપ�દકા 	�#	 � દધીપi, દધી3રુાનગર 

�)'	 � હલપi Cк��q� � *%ુલે�ર 
ш�х�q� � શખં3રુ ��� � � પાદલીWત3રુ 

'��') � વેરા%ુલ 0��"�� � �હુ2મદાબાદ 
&��( � � �ાªામતી  )K � તાલlવજ3રુ7 

 

*     'х� � '@s ��    * 

�4� � પટોળા, માટ7ના ંરમકડા 
х��  � હલવો, તાળા, અક7ક પ«થર, \તુરફ6ણી 

��� � રમકડા ં
?&�#� � િપpળ9ુ ંનકશીકામ 

?'&"�� � તાબંા િપpળના ંવાસણો 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       18 

CK� � \ડૂ7, ચWપા ં

h��  � જર7કામ, હ7રા ઉSોગ, ધાર7, પ ક, જમણ, ¬ધીX ુ

(#��� � ઘ�ડયાળ, િસરાિમક 
+#)к � 5મફળ 

�'"�� � દાડમ, 5મફળ, ગા�ંઠયા, પટારા 
'�&� � હા�સ ક6ર7, ચી%ુ 

LM"�i � ક6સર ક6ર7 
к�к�!� � ગાય 

кf6�'� � ઘોડ7 

K7��	 � ભ�સ 
oT � ,s, ઈસબ�લુ 

'&	 � વેુર દાળ 
K("�� � બાધંણી, કં%ુ, કાજળ, િપpળની હાથકાર7ગર7, તલવારની �ઠૂ 

� N�� � બાધંણી, સાડ7, છાપકામ 
t��t � પ«થર 

ш��� � મરkુ ં

�" � પ�ડા, િસરાિમક, માટ7ના ંરમકડા 
;���4 � ગા�ંઠયા 

'i'� � મરkુ ં
(i6 � વેુરદાળ 

�к#� � ગોટા 
	�#	 � મકાઈ 

'�#	� � ભાખરવડ7, લીલો ચેવડો 
��к#4 � પ�ડા, ફરસાણ, તલપાપડ7, ચીક7, ચાદં7કામ 

&�х�� � ફિન¥ચર અને લાકડાના ંરમકડા 

W M� � ચાદં7કામ, સોનાચાદં7ના આMષૂણો 
��	!'� � ગોળ 

"
��	 � લીલો ચેવડો 
(��' � હાથીદાતંની બનાવટો 

&'�A���� � Eાજવા,ં બાટ 
;(�!f � અVા, મમરા-પૌઆ 

х��/)� � ઘી 

u	!� � ચWપા 
	�!�( � ધા�રયા ં

9���6 � બળદગાડા 
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��#� � તાબંા િપpળના વાસણો 

�	� � ચામડાના ંપગરખા ં

0#46� � કપ રકાબી, �ોકર7 
 

*     &�#'� /  )'#    * 

5(	'	 ш�!� � કાકં�રયા તળાવ, ચડંોળા તળાવ, વVા3રુ તળાવ 

+#)к � મલાવ તળાવ, ખાન સરોવર 

?'�(�( � �નુસર, ગગંાસર 
h��!El"�� ш�!� � બોડા તળાવ, ધરમ તળાવ, ગાડંવા%ુ તળાવ 

T�ET'� � સામતસર 
w��w � જોગાસર તળાવ 

(�!&� ш�!� � રિવ તળાવ 
'�"�� � શિમ¥�ઠા તળાવ 

х��a� � ચીમનાબાઈ સરોવર 

�#) ((�!&�) � થોળ તળાવ 
�4� ш�!� � સહV�લjગ સરોવર, ખાન સરોવર, આનદં સરોવર 

?&rN�� � અ]પા સરોવર, �બj�ુ સરોવર 
��"N�� � માન સરોવર 

���( � ગગંા સરોવર 
��� � રાણી તળાવ, રમણલે�ર તળાવ 

ш()D � કમા�બાઈ9ુ ંતળાવ, ¦યામ સરોવર 

:�? � � ભાખા�ડયા તળાવ 
�#+� � કનેવાલ તળાવ, રામસાગર તળાવ 

�'�i � છાિસયા તળાવ, �ૂિધXુ ંતળાવ, તે�લXુ ંતળાવ 
	�#	 � દ6લસર તળાવ, �વુાલા તળાવ, છાબ તળાવ 

'�#	� ш�!� � આજવા, \રુસાગર, મહમંદ તળાવ, તરસાલી તળાવ, ધોબી તળાવ 
��#�  � તેન તળાવ, નાગે�ર તળાવ 

�к#� � ગોમતી તળાવ 
х��  � નાર6�ર તળાવ 

( � � પ�રયેજ તળાવ 

��(�6 � રામસાગર તળાવ 
'�&� � હાલાર તળાવ, ડભા�ડયા તળાવ, રાખો�ડયા તળાવ 

"'&�6 � �ૂિધયા તળાવ, સરબિતયા તળાવ, િવરાવલ તળાવ 
� �9�&� � અગQ$ય તળાવ, નાર6�ર તળાવ 
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��	!'� � વડા તળાવ 

W�� ш�!� � હમીરસર, દ6સલસર 

�'"�� ш�!� � ગૌર7શકંર તળાવ(બોર તળાવ) 
a��'� � ડારકોલી તળાવ, કનકા તળાવ 

��� � � ભવાની તળાવ 
?ш�#� � ગૌતમે�ર તળાવ 

� �N��(5(	'	) � સૈફખા ંતળાવ 
"
��	 � ખેતા તળાવ, માણેક તળાવ, શર6કંડ તળાવ, ઉડ6બલ તળાવ 

K("�� ш�!� � લખોટા તળાવ, રણમલ તળાવ, રણ,ત સાગર 

��к#4 ш�!� � લાલપર7 તળાવ, રાદં6રડા તળાવ 
-��	 ш�!� � મોગર7 તળાવ, વેરાઈ માતા તળાવ 

h��  � ગોપી તળાવ 
��4 ,�к � ગોપી તળાવ, રQન તળાવ 

/��"� LM"�i � \દુશ�ન તળાવ 
0��"�� � વડા તળાવ 

:�&�4� � સૌ2ય સરોવર 

'�&"�� � દ6�ળXુ ંતળાવ, પીડા�રયા તળાવ, મલાવ તળાવ 
�l!&� (кn3) � �લસર તળાવ 

5��& � અ�લયાસર 
���� (�'"��) � ખો�ડયાર તળાવ 

	'� (&��к�f) � હસંલે�ર તળાવ 
(�к�� (3#4;	�N��) � નળદમયતંી સરોવર 

'i'� ('�#	�) � વઢવાણા તળાવ 
"z+ :  

� નળ સરોવર અમદાવાદ ,]લામા ંઆવે�ુ ંછે uનો િવ$તાર 115 ચો.�કમી. છે. સરોવરની સરહદ 
\રુ6-iનગર `જ]લાને $પશ® છે. 

� નારાયણ સરોવર કnછમા ંઆવેલ છે. 
 

*     '' / AM'�    * 

5(	'	 ш�!� � દાદા હર7ની વાવ, અ�તૃવષ¯ણી વાવ, માતર ભવાનીની વાવ, 
આશા3રુાની વાવ 

к��'�� � %ંુકાવાવ, કાઠંાની વાવ, રાણીવાવ, સ¡ગરવાવ, શીવ%ંુડ 
�4� � રાણક7 વાવ, િEકમ બારોટની વાવ, બહા�ુરશાહનો %વૂો, દ6રાણી-uઠાણીનો 

%વૂો 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       21 

'i'� � માધા વાવ, ગગંા વાવ, દ6શળભગતની વાD,ુ લા° ુવાવ 

(#�& � હ7�ુ વાવ, વણઝાર7 વાવ 

(�!&� � બ તેર કોઠાની વાવ 
(�!(	'	 � ભ2મ�રયો %વૂો 

LM"�i � નવઘણ %વૂો, દામોદર %ંુડ, અડ7કડ7ની વાવ, કમલ%ંુડ, ર6વતી%ંુડ, 
ઉપરકોટની વાવ 

5��� (��+�"��) � અડાલજની રાણી sડાબાઈની વાવ 
�l!q� (кn3) � સેલોર વાવ, �ૂિધયા વાવ, પાડંવ%ંુડ 


�j( "�� � કા,વાવ 
'�#	� � નવલખી વાવ 

?&rN�� � .ાનવાપી વાવ 

х��  � વડવાળ7 વાવ 
(#i!� � ધમ®�ર7 વાવ, \યૂ�%ંુડ 

���'' � પીપાવાવ 
'��N�� (��к#4) � મીનળ વાવ 

(���#) � સોઢાળ7 વાવ 
(+'N�� � ગદાવાવ, કદમ%ંુડ 

] M)6 � અરડક વાવ 

'�"�� � નરિસjહ મહ6તાની વાવ, ગૌર7%ંુડ 
�'�i � ગેબનશાની વાવ 

i�к (;���4) � �uુ�ર7 વાવ 
{�(�� (��'�) � uતાવાવ 

T|}'� � નળદમયતંીનો %ંુડ 
�'" (a��'�) � સા\-ુવ�ુની વાવ 

ઊ" � ગગંાજમના %ંુડ, કોચર7 વાવ 
��� � વેણી વQસરાજનો %ંુડ 

'���� � ભાણાવાવ 

�)'	 � શરણે�રની વાવ 
0#��6 (0#46�) � ચો�ખુી વાવ 

?ш�) ��4 

(K7��	) 

� થાન વાવ 

:�&�4� � ¢£%ંુડ 
?ш�#� � ¢£%ંુડ 

-х� ((�!&�) � શ1	ત%ંુડ 
	!		� ('i'�) � ગગંવો %ંુડ 
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 ��� � � િEનેE %ંુડ, Eીદ6વ %ંુડ 

��� (5(�!��) � પચં%ંુડ (પાડંવ%ંુડ) 

�#4!q� (�4�) � પાડંવ%ંુડ 
���i (&��к�f) � બાલસ�iુ %ંુડ 

&H �q� (&��к�f) � સWતનાથ મહાદ6વનો %ંુડ 
	!&� (5�'���) � M�ૃ%ંુુડ 

�h�El (х��) � કમડંલ %ંુડ, ર6વતી %ંુડ 
��&#4 (�P0) � \યૂ�%ંુડ 

к � (h�� ) � કતાર%ંુડ 

;"� ('�&�) � (ઉનાઈ%ંુડ) 
"z+ : પાટણની રાણક7 વાવને િવ� િવરાસતમા ં$થાન મળેલ છે. 

 

*     (�!�#    * 

આયના મહ6લ W M� 

કલાપીનો મહ6લ �f6 

ઈડરના રાણાનો મહ6લ ��� 

લ±મી િવલાસ પેલેસ '�#	� 

િવજય િવલાસ પેલેસ (��'� 

�તાપ િવલાસ મહ6લ K("�� 

મોતી મહ6લ 5(	'	 

�ૂનાગઢના નવાબનો મહ6લ 0#�'� 

ખ�ગારનો મહ6લ LM"�i 

બાલારામ પેલેસ ���( 

રાજમહ6લ �z�� 

રાવ �ાગમલ,નો રાજમહ6લ W M� 

િવજય પેલેસ �����) 

પ²ા િવલાસ મહ6લ �����) ('�6� 

����&) 

શરદબાગ પેલેસ W M� 

રાણકદ6વીનો મહ6લ, ઉપરકોટ LM"�i 

અમર પેલેસ '�к"�� 

�તાપ િવલાસ પેલેસ '�#	� 

મકર3રુા પેલેસ '�#	� 

રાજ મહ6લ 
�j( "�� 
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રાજ મહ6લ 'i'� 

િનલમ બાગ પેલેસ �'"�� 

કલાપીનો મહ6લ �f6 

ખભંળાનો મહ6લ х��) (�#���	�) 

વાસંદાનો મહ6લ '�&	 

નજર બાગ '�#	� 

પતઈ રાવળનો મહ6લ 0��"�� 

ચાદંા \રૂજનો મહ6લ (�!(	'	 
 

*     =����# / =������#    * 

હસંા મહ6તા +થંાલય '�#	� 

જયિસjહરાવ +થંાલય '�#	� 

એ-³ઝ લાઈ¢ેર7 h��  

હડાણા +થંાલય ��� 

હ6મચiંાચાય� .ાનમ�ંદર �4� 

એમ.u.લાઈ¢ેર7 5(	'	 

સે-eલ લાઈ¢ેર7 '�#	� 

બાટ�ન લાઈ¢ેર7 �'"�� 

ડાહ7 લ±મી +થંાલય "
��	 

લેડ7 ક7કાબાઈ �ેમચદં લાઈ¢ેર7 h��  

ભો.u. િવSાભવન 5(	'	 

�¢ટ7શ લાઈ¢ેર7 5(	'	 

લા.દ.ભારતીય સ$ં%ૃિત િવSામ�ંદર 5(	'	 

�જુરાત િવSાપીઠ +થંાલય 5(	'	 

�ાnય િવSામ�ંદર '�#	� 

Yી �1ુ	તકમલ મોહન .ાનભડંાર '�#	� 

Yી મહાવીર �ન આરાધના ક6-i к#� (��+�"��) 

�જુરાતી ભાષાભવન &%�Yk I�?"'&S46 

(��к#4) 

kનુીલાલ ગાધંી િવSાભવન h��  

�ન આનદં 3$ુતકાલય +થંભડંાર h��  

ઈ-ડોલો,કલ ર7ચસ� ઇ-$ટ7ટXટુ ш�	��f (,�к) 

િવમલગnછ �ન +થંભડંાર �4� 

�	ુતાબાઈ �ન .ાનમ�ંદર ��#� 
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મેહર, 3$ુતકાલય "'&�6 

પીટ7ટ સાવ�જિનક 3$ુતકાલય ����(#� 

બ�ગ લાઈ¢ેર7 ��к#4 

લખધીર, લાઈ¢ેર7 ��к#4 

ભગવતિસjહ, લાઈ¢ેર7 �z�� 

ત�તિસjહ, લાઈ¢ેર7 �#4	 

Yી આQમારામ, �ન ´7 લાઈ¢ેર7 �'"�� 

કાવસ, ગઝદર 3$ુતકાલય ��	!'� 

વોકનેર લાઈ¢ેર7 5(�!�� 
 

*     $��� " D��    * 
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*     

@��" ભારતના ભાષાવાર રા{યોની 3નુ
રા{યમાથંી “�જુરાત” 
 

@�" ભારત દ6શના પિ·મ ભાગમાં
સાગરના �કનાર6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52�ш 20

o
  1’ થી 24

o 7’ ઉpર અ�ાશં

�!х�ш 68
o 4’ થી 74

o 4’ 3વૂ� ર6ખાશં
кк�[ B� રા{યના ઉpર ભાગમાથંી 
к
4��+ રા{યના દ��ણનો મોટા ભાગનો િવ$તાર ઉ�ણ ક�ટબધંમા ં તથા ઉpરનો ભાગ સમશીતો�ણ 

ક�ટબધંમા ં
2�\7) 1,96,024 ચોરસ �કમી

;�� – 

	/2� ���� 

590 �કમી 

N M'� – �?�( 

��#)� 

500 �કમી 

&�( ઉpર સરહદ6 કnછ9ુ ં મો¹ંુ રણ અને 
પા�ક$તાન સાથેની �તરરા�e7ય 
સરહદ, ઇશાન સરહદ6 રાજ$થાન
સરહદ6 મlય �દ6શ
દ��ણ સરહદ6 મહારા�e અને પિYમ 
સરહદ6 અરબ સાગર 

 

	
��� 

&�( 

1,600 �કમી 
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ભારતના ભાષાવાર રા{યોની 3નુ:રચનાના કાય��મ હ6ઠળ 1 મે, 1960

” રા{યની $થાપના થઈ. 

ભારત દ6શના પિ·મ ભાગમા,ં અરબ 

ઉpર અ�ાશં 

3વૂ� ર6ખાશં 

રા{યના ઉpર ભાગમાથંી (�ાિંતજ અને �હjમતનગર વnચેથી) પસાર થાય છે

રા{યના દ��ણનો મોટા ભાગનો િવ$તાર ઉ�ણ ક�ટબધંમા ં તથા ઉpરનો ભાગ સમશીતો�ણ 

ચોરસ �કમી 

ઉpર સરહદ6 કnછ9ુ ં મો¹ંુ રણ અને 
પા�ક$તાન સાથેની �તરરા�e7ય 

ઇશાન સરહદ6 રાજ$થાન, 3વૂ� 
સરહદ6 મlય �દ6શ, અ1_ન અને 
દ��ણ સરહદ6 મહારા�e અને પિYમ 
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1960ના રોજ “�હૃદ �ુબંઈ” 

પસાર થાય છે. 

રા{યના દ��ણનો મોટા ભાગનો િવ$તાર ઉ�ણ ક�ટબધંમા ં તથા ઉpરનો ભાગ સમશીતો�ણ 
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5х  પિ·મે કોર7નાળ અને કnછનો અખાત તથા દ��ણે ખભંાતનો અખાત 

(���	� કંડલા (�	ુત )યાપાર�Eે) 

 

 

 

"" ��	�# માડંવી, નવલખી, બેડ7, ઓખા, પોરબદંર, વેરાવળ, ભાવનગર, િસºા, સલાયા, મગદ]લા, 
વાડ7નાર, પીપાવાવ, દહ6જ અને �ુiંા 

� ��Yk6� 

�'� (�к 

અમદાવાદ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5E� �'� 

(�к# 

રાજકોટ, Mજુ, 5મનગર, ભાવનગર, વડોદરા, ક6શોદ, પોરબદંર, \રુત, કંડલા 

�!�'� (�� 5,696 �કમી 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&�к (�� 72,165 �કમી 
�V#/�к 

'&� # 

263 
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� સીર7યામાથંી આવીને વસેલી ‘�¼ુર
માનવામા ંઆવે છે.  

� �ાચીન સમયમા ં�જુરાતના િવિવધ ભાગો નીચેના ંનામે ઓળખાતા હતા
o -" � : તળ�જુરાતનો ઉpરનો ભાગ
o �4 : હાલના �જુરાતનો મlય અને દ��ણનો ભાગ
o h��Yk : હાલના સૌરા�eનો ��પક]પીય ભાગ

� M3ૂ�ૃઠની �ૃ½�ટએ �જુરાતના ચાર િવભાગો છે
o �જુરાતનો દ�રયા�કનારો  
o �જુરાતનો રણિવ$તાર 

o �જુરાતના મેદાનો 
o સૌરા�eનો ઉnચ�દ6શ 

o �જુરાતનો ¾ુગંરાળ �દ6શો
 

• $��� "# 	
��
к"�# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ભારત દ6શના બધા રા{ય કરતા ં �જુરાતને સૌથી વ� ુ લાબંો દ�રયા�કનારો મ¿યો છે
દ�રયા�કનારનો આશર6 Eી5 ભાગનો દ�રયા �કનારો �જુરાત ધરાવે છે

� દમણગગંા અને તાપી વnચનેો દ�રયા�કનારો �ાર7ય કાદવક7ચડનો બનેલો છે
� ‘h�'��"� 4!к�6�’ને નામ ઓળખાતો તાપીનો ઉpર

� તાપીથી ખભંાત \ધુીનો દ�રયા�કનારો ખાચંા° ૂચંીવાળો છે
� ખભંાતના અખાતમા ંઆ�લયાબેટ અને પીરમ બેટ છે
� ભાવનગર ન,ક \લુતાન3રુ અને uગર7 બેટ છે
� દ��ણ સૌરા�eના �કનાર6 દ7વ, િસયાલ અને સવાઈ બેટ છે
� માણાવદરથી નવીબદંર \ધુીનો ભાગ 

� સૌરા�eના પિ·મ �કનાર6 બટે �ા�રકા
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*    W MN BYf    * 

�¼ુર’ 5િતના નામ પરથી આ �દ6શને ‘�જુરાત’ નામ મ¿Xુ ંહશે એDુ ં

�ાચીન સમયમા ં�જુરાતના િવિવધ ભાગો નીચેના ંનામે ઓળખાતા હતા. 
તળ�જુરાતનો ઉpરનો ભાગ 

હાલના �જુરાતનો મlય અને દ��ણનો ભાગ 

ના સૌરા�eનો ��પક]પીય ભાગ 

M3ૂ�ૃઠની �ૃ½�ટએ �જુરાતના ચાર િવભાગો છે. 
�જુરાતનો દ�રયા�કનારો   

�જુરાતનો ¾ુગંરાળ �દ6શો 

ભારત દ6શના બધા રા{ય કરતા ં �જુરાતને સૌથી વ� ુ લાબંો દ�રયા�કનારો મ¿યો છે
દ�રયા�કનારનો આશર6 Eી5 ભાગનો દ�રયા �કનારો �જુરાત ધરાવે છે.  

દમણગગંા અને તાપી વnચનેો દ�રયા�કનારો �ાર7ય કાદવક7ચડનો બનેલો છે.  

ને નામ ઓળખાતો તાપીનો ઉpર �કનારો ર6તાળ, ટ6કર7ઓનો બનેલો છે

તાપીથી ખભંાત \ધુીનો દ�રયા�કનારો ખાચંા° ૂચંીવાળો છે.  

ખભંાતના અખાતમા ંઆ�લયાબેટ અને પીરમ બેટ છે.  

ભાવનગર ન,ક \લુતાન3રુ અને uગર7 બેટ છે. 
િસયાલ અને સવાઈ બેટ છે.  

માણાવદરથી નવીબદંર \ધુીનો ભાગ ‘V��’ તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે.  

સૌરા�eના પિ·મ �કનાર6 બટે �ા�રકા, નોરા બેટ અને ભડેા બેટ છે.  
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નામ મ¿Xુ ંહશે એDુ ં

ભારત દ6શના બધા રા{ય કરતા ં �જુરાતને સૌથી વ� ુ લાબંો દ�રયા�કનારો મ¿યો છે. ભારતના %ુલ 

ટ6કર7ઓનો બનેલો છે.  
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� બેટ �ારકાથી કnછના નાના રણ \ધુીનો �કનારો ખાચંા° ૂચંીવાળો અને �ાર7ય કાદવક7ચડવાળો છે
� 5મનગર ન,કનો પરવાળાના પીરોટન ટા3 ુ��યાત છે
� કnછનો ૧૦ થી ૧૩ �કમી પહોળો પિ·મ તથા દ��ણનો �કનારો કાદવક7ચડવાળો છે

‘�$ M"’ સરોવરની રચના થઇ છે.
 

• $��� "# ��?'@ � 

 

 

 

 

 

 

 

� કnછની ઉpર6 મો¹ંુ રણ અને મlયમા ંના9ુ ંરણ છે
� કnછના મોટો રણમા ંપરછમ, ખદ7ર

 

• $��� " (�	"# 

o ;�� $��� " (�	" 

� સાબરમતી અને બનાસ નદ7ઓએ કર6લા કાપંના િન�ેપણથી આ મેદાન બ-યા છે
મહ6સાણા, પાટણ, સાબરકાઠં

� બનાસકાઠંા `જ]લાની પિ·મે આવેલો અધ� રણિવ$તાર 
 

o (�� $��� " (�	" 

� ઓરસગં, ઢાઢર, િવ�ાિમEી
િન�ેપણથી આ મેદાનો બ-યા છે

� આ મેદાનો વડોદરા, આણદં
િવ$તારમા ંપથરાયેલા છે

� વાEક અને મહ7 નદ7 વnચનેો �દ6શ 

� ચરોતરની વાય)યમા ંઅમદાવાદના મેદાન થલતેજ અને જોધ3રુની ર6તીની બનેલી ગોળ માથાવાળ7 
ટ6કર7ઓ છે.  

� મlય �જુરાત9ુ ંમેદાન ફળÀપુ હોવાથી ખતેી માટ6 ઉpમ ગણાય છે
 

o 	/2� $��� " (�	"

� દમણગગંા, પાર, ઔરંગા
િન�ેપણથી આ મેદાન બ-Xુ ંછે

� આ મેદાન વલસાડ, નવસાર7
� આ મેદાન ‘N M�" (�	"
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બેટ �ારકાથી કnછના નાના રણ \ધુીનો �કનારો ખાચંા° ૂચંીવાળો અને �ાર7ય કાદવક7ચડવાળો છે
5મનગર ન,કનો પરવાળાના પીરોટન ટા3 ુ��યાત છે.  

ળો પિ·મ તથા દ��ણનો �કનારો કાદવક7ચડવાળો છે
. 

કnછની ઉpર6 મો¹ંુ રણ અને મlયમા ંના9ુ ંરણ છે, u9ુ ં�ેEફળ 27,200 ચોરસ �કમી છે
ખદ7ર, બેલા અને ખાવડાના �ચા Mિૂમભાગો આવેલા છે

 

સાબરમતી અને બનાસ નદ7ઓએ કર6લા કાપંના િન�ેપણથી આ મેદાન બ-યા છે
સાબરકાઠં, અરાવલી અને બનાસકાઠંા `જ]લામા ંપથરાયેલા છે

સકાઠંા `જ]લાની પિ·મે આવેલો અધ� રણિવ$તાર ‘�#i’ તર7ક6 ઓળખાય છે

 

િવ�ાિમEી, મહ7, શેઢ7, મહોર, વાEક અને સાબરમતી નદ7એ કર6લા કાપંના 
િન�ેપણથી આ મેદાનો બ-યા છે.  

આણદં, ખેડા, અરાવલી, મહ7સાગર, ગાધંીનગર, 
િવ$તારમા ંપથરાયેલા છે.  

વાEક અને મહ7 નદ7 વnચનેો �દ6શ ‘0�# �’ તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે

ચરોતરની વાય)યમા ંઅમદાવાદના મેદાન થલતેજ અને જોધ3રુની ર6તીની બનેલી ગોળ માથાવાળ7 

મlય �જુરાત9ુ ંમેદાન ફળÀપુ હોવાથી ખતેી માટ6 ઉpમ ગણાય છે.  

	/2� $��� " (�	" 

ઔરંગા, *�બકા, 3ણૂા�, મીઢોળા, તાપી, ક7મ અને નમ�દા નદ7એ કર6લા કાપંના 
િન�ેપણથી આ મેદાન બ-Xુ ંછે.  

નવસાર7, \રુત, તાપી, નમ�દા અને ભsચ `જ]લાના િવ$તારમા ંપથરાયે�ુ ંછે
N M�" (�	"’ તર7ક6 ઓળખાય છે.  

�કુ                         �
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બેટ �ારકાથી કnછના નાના રણ \ધુીનો �કનારો ખાચંા° ૂચંીવાળો અને �ાર7ય કાદવક7ચડવાળો છે.  

ળો પિ·મ તથા દ��ણનો �કનારો કાદવક7ચડવાળો છે. અહ¡ ક6ટલીક જ_યાએ 

ચોરસ �કમી છે. 
બેલા અને ખાવડાના �ચા Mિૂમભાગો આવેલા છે.  

સાબરમતી અને બનાસ નદ7ઓએ કર6લા કાપંના િન�ેપણથી આ મેદાન બ-યા છે. આ મેદાન 
અરાવલી અને બનાસકાઠંા `જ]લામા ંપથરાયેલા છે.  

તર7ક6 ઓળખાય છે. 

વાEક અને સાબરમતી નદ7એ કર6લા કાપંના 

 અને અમદાવાદ `જ]લાના 

તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે.  

ચરોતરની વાય)યમા ંઅમદાવાદના મેદાન થલતેજ અને જોધ3રુની ર6તીની બનેલી ગોળ માથાવાળ7 

ક7મ અને નમ�દા નદ7એ કર6લા કાપંના 

ના િવ$તારમા ંપથરાયે�ુ ંછે.  
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• &%�Yk"# ;n0:	!ш 

� આ ઉnચ�દ6શ બલેા$ટના અ1_ન%ૃત ખડકનો બનેલો છે. આ ઉnચ�દ6શમા ં �ગરનાર, ચોટ7લો, બરડો, શÁુજંય 
વગેર6 ¾ુગંરો છે. ઉpરની માડંવની ટ6કર7ઓ અને દ��ણની ગીરની ટ6કર7ઓ મlયમા ંઆવેલા સાકંડા, �ચા 
િવ$તાર �ારા જોડાયેલી છે. 
 

• $��� " m� ���) :	!ш# 

o  )$��� " m� ���) :	!ш# 

� દાતંા અને પાલન3રુ ન,કની ટ6કર7ઓ ‘�&#�"� 4!к�6�’ તર7ક6 ઓળખાય છે. 
� ખેડ¢Âા, ઇડર અને શામળા, ન,કની ટ6કર7ઓ ‘-�h��"� 4!к�6�’ તર7ક6 ઓળખાય છે.  

� મlય �જુરાતમા ંપાવાગઢ અને રતનમહાલની ટ6કર7ઓ છે.  

� પાવાગઢ 936.2 મીટર �ચો છે.  

� નમ�દાની દ��ણ ેરાજપીપળાની ટ6કર7ઓ છે.  

� તાપીની દ��ણ ેસાતમાળા (સÂા�i) પવ�તોનો ભાગsપ આવેલી ટ6કર7ઓ છે.  

� ડાગં `જ]લા9ુ ંસા3તુારા (960 મીટર) �જુરાત9ુ ંએકમાE �ગ�રમથક છે.  

� વલસાડ `જ]લામા ંપારનેરાની ટ6કર7ઓ આવેલી છે.  

 

o кn3"# m� ���) :	!ш 

� કnછમા ંઉpર ધાર, મlય ધાર અને દ��ણ ધાર એમ Eણ હારમાળાઓ આવેલી છે.  

� ઉpર ધારમા ંકાળો (437.08 મીટર), ગારો, ખ�ડયો વગરે6 ¾ુગંર છે.  

� મlય ધાર લખપતથી વાગડ વnચ ે આવેલી છે. આ હારમાળામા ં ધીણોધર (388 મીટર), M ૂ̀જયો, 
�લલીયો વગેર6 ¾ુગંરો છે.  

� દ��ણમા ંધાર પા�ંો તેમજ માતાના મઢથી શs થઈ 3વૂ�મા ં*5ર \ધુી ફ6લાયેલી છે. એમા ંઉિમયા 
(274 મીટર) અને Ãરા (316 મીટર) ¾ુગંરો આવેલા છે. Mજુની વાય)યે વરાર (349 મીટર) ¾ુગંર છે.  

� કnછમા ંસ�iુ�કનારાની ન,કના ંમેદાનો ‘к�f6" (�	"’ તર7ક6 ઓળખાય છે. 
 

o &%�Yk"# m� ���) :	!ш 

� ઉpરની માડંવની ટ6કર7ઓમા ં�ચામા ં�kુ ંિશખર ચોટ7લા (340 મીટર) છે.  

� દ��ણની ગીરની ટ6કર7ઓમા ંસરકલા (643 મીટર) સૌથી �ચી ટ6કર7 છે.  

� �ુનાગઢ પાસેનો �ગરનાર (1153.2 મીટર) �જુરાતનો સૌથી �ચો પવ�ત છે. તે9ુ ં િશખર ગોરખનાથ 
(1117 મીટર) �જુરાત9ુ ંસૌથી �kુ ંિશખર છે.  

� પાલીતાણા ન,ક શેÁુજંય (498 મીટર), ભાવનગરની ઉpરમા ં ખોખરા તથા તળા5ના ¾ુગંરો, 
પોરબદંર ન,ક બરોડ, મ�વુાની ઉpર6 લ ગડ7 વગેર6 સૌરા�eના અગQયના ¾ુગંરો છે.  

� સૌરા�eમા ં શેÁુ,ં અને ભાદર નદ7ના ં મેદાનો, ઘોઘ9ુ ં મેદાન અને મોરબીના ં મેદાનો અ1_ન%ૃત 
ખડકોમાથંી �ટા પડ6લા કાપંના િન�ેપણથી બનેલા છે.  
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$��� " �'�  5"� ?шх�# 

�ગરનાર (`જ. �ૂનાગઢ) ¬ચાઈ – 1147 મીટર, �જુરાતનો સૌથી ઉચો પવ�ત છે. તે9ુ ં �ાચીન 
નામ ઉÄ{યતં ક6 ર©વતક ક6 ર©વત�ગ�ર છે. તેને પાચં િશખર છે. 

• ગોરખનાથ 

• દpાEેય 

• કાળકા9ુ ંિશખર 

• દાતારની ¹ૂંક 

• *બામાતા 
 

ગીરની ટ6કર7ઓ (`જ. અમર6લી, 
ગીરસોમનાથ અને �ૂનાગઢ) 

તેમા સરકલા, ¬ચાઈ – 643 મીટર સૌથી ¬ચી છે. ગીરની ટ6કર7ઓ, 
�ૂનાગઢ ,]લામા ંપણ િવ$તર6લી છે. 

શÁુજંય (`જ. ભાવનગર) ¬ચાઈ – 498 મીટર 
છે. 
 

રાજપીપળાની ટ6કર7ઓ (`જ. નમ�દા) નમ�દા ,]લામા ંપથરાયેલી છે.  

આરા\રુ (`જ. બનાસકાઠંા) *બા માતા �બરાજમાન 
છે. 
 

રતનમહાલ (`જ. દાહોદ) લીમખેડા તા�કુામા ંઆવેલ છે. 

પાવાગઢ (`જ. પચંમહાલ) ¬ચાઈ – 1067 

મીટર છે. તેના પર 
મહાકાળ7 માતા9ુ ં
મ�ંદર આવે�ુ ંછે. 
 

સા3તુારા (`જ. ડાગં) ¬ચાઈ – 976 મીટર, 
�જુરાત9ુ ં એકમાE 
�ગ�રમથક આવે�ુ ંછે. 
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ઓસમ (`જ. રાજકોટ) તે રાજકોટ ,]લામા ંઆવેલો છે. 

સિતયાદ6વ (`જ. 5મનગર) તે 5મનગર ,]લામા ંઆવેલ છે. 

િશહોર (`જ. ભાવનગર) િશહોર7 માતા9ુ ં��યાત મ�ંદર આવે�ુ ંછે. 

બરડો (`જ. પોરબદંર) ¬ચાઈ – 637 મીટર છે. 

ચોટ7લો (`જ. \રુ6-iનગર) ¬ચાઈ – 365 મીટર છે. 
તેના પર ચા�ુડંા માતા9ુ ં
ભ)ય મ�ંદર આવેલ છે. 
 

ઈડર (`જ. સાબરકાઠંા) ¬ચાઈ – 243 મીટર છે. 

િવ]સન (`જ. વલસાડ) વલસાડ ,]લામા ંઆવેલ છે. 

તારંગા (`જ. મહ6સાણા) ¬ચાઈ 365 મીટર છે. 
તેના પર અ`જતનાથ9ુ ં
�ન દ6રાસર આવે�ુ ંછે. 
 

કnછના ,]લાના ¾ુગંરો કાળો (437) સૌથી મોટો ¾ુગંર છે.  

ખાવાળો, લીલીયો, ધીણોધર, M ૂ̀જયો, Ãરા, વરાર, ગારો, ખ�ડયો, 
ઉિમયા, ધબાવો, માડંવી, ખાEોડ વગેર6 ¾ુગંરો આવેલા છે. 

 

 

*    -�#�'    * 

� �જુરાત મોસમી અબોહવાવાળો �દ6શ છે.  

� રા{યના ઉpર ભાગમાથંી કક�Dpૃ પસાર થાય છે.  

� અહ¡ કnછ, પાટણ અને બનાસકાઠંા `જ]લામા ંરણ�દ6શો છે.  

� �જુરાતના િવિશ�ટ આકારને લીધે આબોહવામા ંવૈિવlય છે.  

� દ�રયા�કનારાના �દ6શોમા ંદ�રયાઈ આબોહવા અ9ભુવાય છે.  

� ઋઓુ: 
o ?ш�)# 
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� �ડસે2બરથી ફ6Æઆુર7 માસ દરિમયાન �જુતરમા ંતાપમાન નીkુ ંરહ6 છે.  

� 5-Xઆુર7 મ�હનો સૌથી ઠંડો હોય છે.  

� દ�રયાની લહ6રોના પ�રણામે દ��ણ �જુરાતમા ંતાપમાન °બૂ નીkુ ંજ ુ ંનથી.  

� �હમાલયમા ં�હમવષા� થવાથી સમ+ �જુરાતમા ં°બુજ ઠંડ7નો અ9ભુવ થાય છે. 
�  Çાર6ક �હમ પણ પડ6 છે. Çાર6ક િશયાળામા ંથોડો વરસાદ પણ પડ6 છે, uને ‘('���’ કહ6 છે.  

� �જુરાતનો િશયાળો આરો_ય�દ અને °શુ9મુા છે. 
 

o ;")# 

 

 

 

 

 

� માચ�થી મે માસ દરિમયાન �જુરાતમા ંતાપમાન �kુ ંરહ6 છે.  

� મે મ�હનો સૌથી ગરમ હોય છે.  

� દ�રયા�કનારાના �દ6શમા ંઉનાળો ઓછો ગરમ રહ6 છે.  

� ઉpર �જુરાતમા ંÇાર6ક ‘a M’ની પ�ર1$થિત પણ અ9ભુવાય છે.  

� �જુરાતનો ઉનાળો ગરમ અને \કુો છે.  

 

o 0#(h�� 

 

 

 

 

 

� �ૂનથી સWટ62બરનો મ�હનાનો સમયગાળો ‘ચોમાસાની ઋ’ુ તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� �જુરાતમા ંવધાર6 વરસાદ �ુલાઈ અને ઓગ$ટમા ંપડ6 છે.  

� ચોમાસાની ઋ ુદરિમયાન અરબ સાગર પરથી આવતા વ¡ટોળ7યા ભાર6 9કુસાન કર6 છે.  

� �જુરાતમા ંમોસમી પવનો �ારા મળતો વરસાદ ઘણી અિનયિમતતાઓ અને અિનિYતતાઓ ધરાવતો 
હોવાથી ક6ટલીક વાર અિતD½ૃ�ટ અથવા અનાD½ૃ�ટ પ�ર1$થિત સ5�ય છે. કોઈક વાર સતત સાતથી દસ 
�દવસ \ધુી વરસાદ પડ6 છે, uને ‘�!��’ કહ6 છે.  

 

o �3 7�  (#&(� �'"#"� �s� 

� ઓ	ટોબર-નવે2બર મ�હનાના સમયગાળાને ‘�s� �
�' �""# �)#’ છે.  

� ઓ	ટોબરની ગરમી લોકોના $વા$«ય પર િવપર7ત અસર કર6 છે.  

� નવે2બરના છે]લા સWતાહમા ંઠંડ7નો અ9ભુવ થાય છે.  
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• $��� (� '�&	J�� :(� 5"�  �J�� ?'@ �� 

 

o 100 &�(��� '�� : 

� વલસાડ, ડાગં, નવસાર7, \રુત, તાપી, છોટો ઉદ63રુ, ભsચ, નમ�દા અને વડોદરા `જ]લાનો 3વૂ�નો 
િવ$તાર  

 

o 80�� 100 &�(� h�+� : 

� ભsચ અને વડોદરા `જ]લાનો પિ·મનો િવ$તાર, દાહોદ, પચંમહાલ, આણદં, મહ7સાગર, અરાવલી, 
ગાધંીનગર, ખેડા અને સાબરકાઠંા `જ]લાનો િવ$તાર  

 

o 40�� 80 &�(� h�+� : 

� અમદાવાદ, ગાધંીનગર, મહ6સાણા, પાટણ, બનાસકાઠંા અને સૌરા�eના તમામ `જ]લાઓ.  

 

o 40 &�(��� �3# : 

� બનાસકાઠંા અને પાટણ `જ]લાનો પિ·મ િવ$તાર અને સમ+ કnછ `જ]લો. 

 

*    $��� "� "	6� 5"� &�#'�#    * 

• 	/2� $��� "� "	6� 

o "(�	 

� મlય �દ6શના મૈકલ પવ�તમાળાના અમરકંટક (1,066 મીટર)માથંી નીકળ7 ભsચથી 24 �કમી �ૂર 
ખભંાતના અખાતને મળે છે. તેની %ુલ લબંાઈ 1312 �કમી છે, �જુરાતમા ંતેની લબંાઈ 160 �કમી છે. 
તેનો %ુલ Vાવિવ$તાર 98,796 ચોરચ �કમી છે. "(�	 ��7!q� �&� $��� " (�	"(� :'�ш 3�. 

Qયા ં તેને ઓરસગં અને કરજણ નદ7 મળે છે. r	ુલતીથ� અને ભsચની વnચે તેને અમરાવતી અને 
Mખૂી નદ7 મળે છે. નમ�દાના વહનમાગ�મા ંr	ુલતીથ� ન,ક કબીરવડ અને �ખુ ન,ક આ�લયાબેટ 
મહQવના બેટ છે. નમ�દાના �કનાર6 ચાદંોદ, કરનાળ7, માલસર, નાર6�ર અને r	ુલતીથ� �િસ� 
તીથ�$થળો છે. દ�રયાની ભરતીની અસર નદ7મા ં40 �કમી \ધુી રહ6 છે અને 104 �કમી \ધુી વહાણવટા 
માટ6 ઉપયોગી છે. આ નદ7 પર નવાગામ પાસે ‘સરદાર સરોવર યોજના’ સાકાર થઈ છે. 
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o  �� 

� મlય �દ6શના મહાદ6વની ટ6કર7ઓમા ંબેબુ પાસેથી નીકળ7 \રુત પાસે અરબ સાગરને મળે છે. તેની 
%ુલ લબંાઈ 720 �કમી છે. �જુરાતમા ં તેની લબંાઈ 144 �કમી છે.  �� ‘���7)’ "(" @�)��� 

$��� (� :'�ш� 3�. તાપી નદ7 ઉપર ‘ઉકાઈ’ અને ‘કાકરાપાર’ યોજના છે. દ�રયાની ભરતીની અસર 

નદ7મા ં45 �કમી \ધુી રહ6 છે અને 110 �કમી \ધુી વહાણવટા માટ6 ઉપયોગી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o N M�� 

� પ¡પલનેરના ¾ુગંરમાથંી નીકળ7 અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 80 �કમી છે. નવસાર7 પાસે તે 
બે ફાટંમા ંવહ�ચાઈ 5ય છે. 
 

o *�બકા 
� વાસંદાની ટ6કર7ઓમાથંી નીકળ7 3ણૂા�થી 24 �કમી �ૂર અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 64 �કમી 

છે. 
 

o ���� 

� ધરમ3રુમા ં¾ુગંરમાથંી નીકળ7 *�બકાથી 13 �કમી �ૂર અરબ સાગરને મળે છે. વલસાડ શહ6ર ઔરંગા 
નદ7 પર આવે�ુ ંછે. 
 

o �� 

� ઔરંગાથી દ��ણે 10 �કમી �ૂર અરબ સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 80 �કમી છે. 
 

o к#�к 

� દમણને પારડ7થી અલગ પડ6 છે. દ�રયાની ભરતીની અસર 13 �કમી \ધુી રહ6 છે. નદ7ના પટમાથંી 
કા� ુમાછલી મળે છે. 
 

o 	(���� 

� �જુરાતની દ��ણ સરહદ6 આવેલી છે. ચોમાસામા ંએમા ંઘોડા3રૂ આવે છે. દ�રયાની અસર 13 �કમી 
\ધુી રહ6 છે. 
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• (�� $��� "� "	6� 

o &��( � 

� ઉદય3રુ ન,કના ઢ6બર સરોવર 
પાસેથી નીકળ7 વૌઠાથી આગળ 
ખભંાતના અખાતને મળે છે. તે 
બનાસકાઠંા, સાબરકાઠંા, મહ6સાણા, 
ગાધંીનગર, અરાવલી, અમદાવાદ, 
ખેડા અને આણદં `જ]લામા ં થઈને 
વહ6 છે. તેની લબંાઈ 321 �કમી છે. 
તેને ખાર7, વાEક, માઝમ, ભોગાવો, 
મે�ો, \કૂભાદર, શેઢ7, હાથમતી, અને 
*ઘલી નદ7ઓ મળે છે. અમદાવાદ 
`જ]લાના વૌઠા પાસે સાત નદ7ઓનો 
સગંમ થતો હવા9ુ ંમનાય છે. 

 

 

 

 

 

 

 

� (�6 

મlય �દ6શના *ઝેરા પાસેથી નીકળ7 
રાજ$થાનના વાસંવાડા `જ]લામા ં થઈ 
�જુરાતમા ં �વેશે છે અને ખભંાતના 
અખાતને મળે છે. તેની %ુલ લબંાઈ 500 
�કમી છે. �જુરાતમા ં તેની લબંાઈ 180 
�કમી છે. મહ7 નદ7ને અનાસ, પાનસ, 
મીસર7 અને ગળતી નદ7ઓ મળે છે. 
દ�રયાની ભરતીના કારણે 70 �કમીના 
�વાહમા ં નદ7નો પટ િવશાળ બ-યો છે. 
વહ6રા ખાડ7 પાસે નદ7પટ 1 �કમી પહોળો 
છે. આથી તે ‘મહ7સાગર’ તર7ક6 ઓળખાય 
છે. આ નદ7 પર ‘વણાકબોર7’ અને 
‘કડાણા’ યોજના છે. 
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• ;�� $��� "� "	6� 

o �"& 

� રાજ$થાનના િશરોહ7 `જ]લાના 
િસરણવાના પહાડમાથંી નીકળ7 
બનાસકાઠંા, પાટણ અને કnછ 
`જ]લામાથંી વહ7 કnછના રણમા ં
સમાઈ 5ય છે. 
 

o &�@' � 

� દાતંા તા�કુાના ચોર7ના 
¾ુગંરમાથંી નીકળ7 િસ�3રુ, 
પાટણ અને કnછ `જ]લામાથંી 
વહ7 કnછના રણમા ંસમાઈ 5ય 
છે. 

 

 

o P��� 

� બનાસકાઠંા, મહ6સાણા, પાટણ અને કnછ `જ]લામાથંી વહ7 કnછના રણમા ંસમાઈ 5ય છે. 
 

• &%�Yk"� "	6� 

સૌરા�eની નદ7ઓ મlયના ¾ુગંરાળ �દ6શમાથંી નીકળ7 ચાર6ય બા�ુ િE{યાકાર વહ6 છે. 

o �	� 

� આ નદ7 જસદણથી ઉpર6 આવેલા 
આણદંપરના ઉnચ�દ6શમાથંી 
નીકળ7 નવીબદંર પાસે અરબ 
સાગરને મળે છે. તેની લબંાઈ 194 
�કમી છે. કરનળ, વાસંાવડ7, ગ ડળ7, 
ઉતાવળ7, ફોફળ, મોજવેÈ,ુ મીણસર 
અને ઓઝત નદ7ઓ તેને મળે છે. 
આ નદ7 પર જસદણ, આટકોટ, 
નવાગઢ, ધોરા,, ઉપલેટા, ગણોદ અને નવીબદંર શહ6રો આવેલા ં છે. uત3રુ ન,ક લીલાખા અને 
નવાગામ પાસે ભાદર બધં બધંાયો છે. 
 

o ш����D 

� ગીરની �ુડં7 ટ6કર7માથંી નીકળ7 \લુતાન3રુ પાસે ખભંાતના અખાતને મળે છે. તેની લબંાઈ 173 �કમી 
છે. તેને ગાગ�ડયા નદ7 મળે છે. ધાર7 ન,ક ખોડ7યાર માતાના $થાનક પાસે અને પા�લતાણા ન,ક 
રાજ$થળ7 પાસે બધંો બધંાયા છે. 
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o 'i'� �#�'# 

� આ નદ7 ચોટ7લા તા�કુાના નવાગામ પાસેના ¾ુગંરમાથંી નીકળ7 ચોટ7લા, સાયલા, �ળૂ7 અને 
વઢવાણ પાસેથી પસાર થઈ નળ સરોવરને મળે છે. તેની લબંાઈ 101 �કમી છે. આ નદ7 પર 
ગૌતમગઢ પાસે ‘નાયકા’ અને \રુ6-iનગર પાસ ‘ધોળ7ધ5’ નામના બધં છે. 
 

o �|��6 �#�'# 

� ચોટ7લા તા�કુાના ભીમોરાના ¾ુગંરમાથંી આ નદ7 નીકળે છે. તેની લબંાઈ 113 �કમી છે. સાયલા 
તા�કુાના થો�રયાળ7 ગામ પાસે આ નદ7 પર બધં બધંાય છે. 
 

o (np 

� આ નદ7 ચોટ7લા તા�કુાના આણદં3રુ-ભાડલા ગામ પાસેથી નીકળ7 વાકંાનેર અને મોરબી શહ6ર 
પાસેથી પસાર થઈ મા�ળયા (િમયાણા) પાસે કnછના નાના રણમા ંસમાઈ 5ય છે. તેની લબંાઈ 113 
�કમી છે. 
 

o h Mк�	� 

� ચોટ7લા પાસેના ¾ુગંરમાથંી નીકળ7 ધ�ંકુા પાસે થઈ ધોલેરા ન,ક ખભંાતના અખાતને મળે છે. 
 

o V��# 

� આ નદ7 �લઝર ન,કના ઉnચ�દ6શમાથંી નીકળ7 ઘલેા સોમનાથ, ગઢડા, અડતાળા, નવાગામ અને 
વલભી3રુ થઈ ખભંાતના અખાતને મળે છે. તેની લબંાઈ 90 �કમી છે. 
 

o к��� 

� સમ�ઢયાળા ન,ક રાય3રુના ¾ુગંરમાથંી નીકળ7 ખભંાતના અખાતમા ંભાવનગરની ખાડ7ને મળે છે. 
તેની લબંાઈ 95 �કમી છે. 
 

o - ;���  ��+#)6, (��, V �'�6, �'), (p�l�, ?шj�'�#, 
���, &"�, &&#�, "�( �, 

o�, ���� 5"� 7�A� ""� "	6� 3�. 
 

• кn3"� "	6� 

 િમિત, નૈયરા, ખાર7, Mખૂી, કનકાવતી અને �ુકમાવતી ��ુય નદ7ઓ છે. આ નદ7ઓ દ��ણ તરફ વહ7 

કnછના અખાતને મળે છે. ચોમાસા િસવાય આ નદ7ઓ \કૂ7 રહ6 છે. 
 

• ") &�#'� 

� નળ સરોવર કnછના નાના રણ અને ખભંાતના અખાતને જોડતી નીચી Mિૂમના �દ6શમા ંઆવે�ુ ં છે. નળ 
સરોવરની લબંાઈ 32 �કમી અને પહોળાઈ 6.5 �કમી છે. તે9ુ ં�ેEફળ 120.82 ચોરસ �કમી છે. તેની �ડાઈ 5 

થી 8 મીટર છે. તે9ુ ંપાણી ચોમાસામા ંમીÉંુ હોય છે, પરં ુત�ળયાના �ારને લીધે તરત જ ખા�ંુ થઈ 5ય છે. 
નળ સરોવરમા ંનાના નાના ટા3ઓુ આવેલા છે. તેમા ંપાનવડ સૌથી મોટો ટા3 ુછે. અહ¡ િશયાળામા ં�ુિનયાના 
�ૂર �ૂરના �દ6શોમાથંી 5ત5તના ં અનેક પ�ીઓ આવે છે. આ પ�ીઓને જોવા તથા સહ6લગાહ માણવા 
�વાસીઓ અહ¡ આવે છે. નળ સરોવરના િવ$તારને અભયારÊય તર7ક6 5હ6ર કરવામા ંઆ)યો છે. 
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*    "	6 
к"�! '&�� ш�!�#    * 

"	6J�� "( ш�!�J�� "( 

કાËભાર સમઢ7યાળા (ગગંાસતી પાનબાઈ), ઉમરાળા 

ઘલેો ઘલેા સોમનાથ, ગઢડા, વ]લભી3રુ 

હાથમતી �હjમતનગર 

ઓઝત નવી બદંર 

નમ�દા ભsચ, ચાદંોદ, કરનાળ7, r	ુલતીથ� 

3ણૂા� નવસાર7, મ�વુા, જલાલપોર 

િવ�ાિમEી વડોદરા 

ગોમતી iારકા 

3�ુપાવતી મીરા ંદાતાર, મોઢ6રા 

ભોગાવો વઢવાણ, \રુ6-iનગર 

દમણગગંા સેલવાસ 

ભાદર જસદણ, ઉપલેટા, uત3રુ, ધોરા, 

ઔરંગા વલસાડ 

કોલક ઉદવાડા 

વાEક મહ6મદાવાદ, ખેડા 

મn� વાકંાનેર, મા�ળયા, મોરબી 

ફોફળ 5મકંડોરણા 

શ¡ગવાડો કોડ7નાર 

તાપી \રુત, િનઝર, માડંવી 

માલણ મ�વુા 

પાર પારડ7 
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ગ ડલી ગ ડલ 

ગોમતી ડાકોર 

આ, રાજકોટ 

કનકાવતી માડંવી 

�હરણ, કિપલા સોમનાથ 

ગોદર �ાગં�ા 

મે�ો શામળા, 

\ખુભાદર રાણ3રુ, ધ�ંકુા 

માજમ મોડાસા 

સાબરમતી ગાધંીનગર, અમદાવાદ, મ�ડુ7 

અમરાવતી વા�લયા 

સર$વતી િસ�3રુ, પાટણ, દાતંા, સોમનાથ 

હરણાવ ખેડ¢£ા 

મેણ કવાટં 

મહાર કપડવણજ 

બનાસ ડ7સા 
 

*    $��� "� ]�̂ � ?&j0� �#�"    * 

• кк��� 5"� ;к� �#�" 

� તાપી નદ7 ઉપર \રુત પાસે કાકરાપાર ગામ ન,ક 621 મીટર લાબંો અને 14 મીટર �ચો તથા \રુતથી 175 
�કમી ઉપરવાસમા ંઉકાઈ પાસે 7921 મીટર લાબંો અને 69 મીટર �ચો બધં બાધંવામા ંઆ)યો છે.  

� આ યોજનાથી 2.13 લાખ હ6	ટર જનીનને િસjચાઈનો લાભ મળે છે. અને 300 મેગાવોટ જળિવ�તુ ઉQપo થાય 
છે. 

 

 

 

 

 

 

 

• '�к�#�6 5"� к�� �#�" 

� મહ7 નદ7 ઉપર મહ7સાગર `જ]લાના વણાકબોર7 ગામ ન,ક 796 મીટર લાબંો અને 21 મીટર �ચો તથા 
કડાણા ગામ ન,ક 1430 મીટર લાબંો અને 58 મીટર �ચો બધં બાધંવામા ંઆ)યો છે. આ યોજનાથી 1.86 
લાખ હ6	ટર જનીનને િસjચાઈનો લાભ મળે છે અને 240 મેગાવોટ જળિવ�તુ ઉQપo થાય છે. 
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• +�#� �#�" 

� સાબરમતી નદ7 ઉપર મહ6સાણા `જ]લાના 
ખેરા� ુ તા�કુાના ધરોઈ ગામ ન,ક 1211 
મીટર લાબંો-પાકો તથા 5028 મીટર લાબંો-
કાચો બધં બાધંવામા ં આ)યો છે. આ બધંની 
�ચાઈ 44 મીટર છે. આ યોજનાથી 82,700 
હ6	ટર જમીનને િસjચાઈનો લાભ મળે છે. 

� સાબરમતી નદ7 ઉપર અમદાવાદના વાસણા 
ગામ પાસે 583 મીટરની લબંાઈનો એક 
આડબધં બાધંવામા ંઆ)યો છે. 
 

• 	� �'� �#�" 

� બનાસ નદ7 ઉપર બનાસકાઠંા `જ]લામા ં
દાતંીવાડા ગામ પાસે 325 મીટર લાબંો બધં 
બાધંવામા ં આ)યો છે. આ યોજનાથી 59,895 
હ6	ટર જનીનને િસjચાઈનો લાભ મળે છે. 
 

 

 

 

• ш����D �#�" 

� શેÁુ,ં નદ7 ઉપર ભાવનગર `જ]લાના 
રાજ$થળ7 ગામ પાસે 770 મીટર લાબંો-પાકો 
બધં અને 2918 મીટર લાબંો-કાચો બધં 
બાધંવામા ં આ)યો છે. આ બધંની �ચાઈ 31 
મીટર છે. આ યોજનાથી 57060 હ6	ટર જમીનને 
િસjચાઈનો લાભ મળે છે. 
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• "(�	 �#�" 

� નમ�દા નદ7 ઉપર નવાગામથી 5.6 
�કલોમીટર ઉપરવાસમા ં આ બધં 
બાધંવામા ંઆ)યો છે. 1210.02 મીટરની 
લબંાઈવાળા આ બધં9ુ ં 121.92 મીટર 
\ધુી9ુ ં બાધંકામ 3ણૂ� કરવામા ં આ)Xુ ં
છે. આ બધંથી રચાયેલા સરોવર9ુ ંનામ 
‘&�	� &�#'�’ રાખવામા ં આ)Xુ ં છે. 

આ સરોવરની લબંાઈ આશર6 205 �કમી 
અને પહોળાઈ 16 �કમી છે. આ 
યોજનાની ��ુય નહ6ર 485 �કમી લાબંી, 
78 મીટર પહોળ7 અને 16 મીટર �ડ7 
છે. આ ��ુય નહ6રમાથંી 2585 �કમી લાબંી શાખા નહ6ર, 5112 �કમી લાબંી િવશાખા નહ6ર, 18413 �કમી લાબંી 
�શાખા નહ6ર અને 48058 �કમી લાબંી �-�શાખા નહ6ર તૈયાર કરવામા ંઆવી છે. આ નહ6ર પર 1500 �કમી 
લાબંી �ડ$ટ7ÌXટુર7 છે. આ યોજનાથી 1450 મેગાવોટ જળઊ5�ની �ાtWત થાય છે. આ યોજનાથી �જુરાતમા ં
18 લાખ હ6	ટર અને રાજ$થાનમા ં2.5 લાખ હ6	ટર જમીનને િસjચાઈનો લાભ મળે છે. તથા �જુરાતની 2 કરોડ 
અને રાજ$થાનની 15 લાખની વ$તીને પીવાના પાણીની \િુવધા �ાWત થાય છે. આ યોજના9ુ ં66,000 �કમી9ુ ં
િસjચાઈ નેટવક� 3ણૂ� થXુ ં છે. નમ�દાબધં $થળ રમણીય પય�ટક $થળ તર7ક6 િવકાસ પા2Xુ ં છે. આ યોજના 
�જુરાત, મહારા�e, મlય �દ6શ અને રાજ$થાન રા{ય માટ6 લાભsપ છે. 
 

*    $��� (� ]�̂ � ?&j0� �#�"    * 
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નવાગામ નમ�દા નમ�દા 20,80,00

0 
141.05 11,102.57 724.50 

કડાણા મહ7 મહ7સાગર 89,000 129.09 1,472.64 67.62 

ઉકાઈ તાપી તાપી 1,58,000 106.95 7,080.00 194.81 
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પાનમ પાનમ મહ7સાગર 20,400 129.58 698.91 24.15  

દમણગગંા દમણગં
ગા 

વલસાડ 18,720 81.22 502.06 32.20  

ભાદર ભાદર રાજકોટ 57,530 119.04 199.09 126.06 

ધરોઈ સાબરમ
તી 

મહ6સાણા 82,700 192.82 778.40 5.67 

\ખુી \ખુી છોટા 
ઉદ63રુ 

10,300 150.35 167.17 16.10  

શેÁુ,ં શેÁુ,ં ભાવનગર 57,060 56.42 327.29 247.94 

હાથમતી હાથમતી સાબરકાઠંા 51,667 183.33 149.05 16.74 

કરઝણ કરઝણ ભsચ 20,000 117.18 581.07 64.40  

વાEક વાEક અરાવલી 9,550 138.57 154.91 24.15  

દાતંીવાડા બનાસ બનાસકાઠંા 59,895 187.24 398.58 77.28 

મે�ો મે�ો અરાવલી 28,369 165.85 74.37 48.62 

દ6વ દ6વ પચંમહાલ 3,275 91.14 76.49 -  

મn� – 1 મn� મોરબી 4,625 137.64 68.96 16.10 
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મn� – 2 મn� મોરબી 5,780 58.28 90.79 16.10 

�હુાઈ �હુાઈ સાબરકાઠંા 3,230 175.77 61.23 16.10  

�	ુતે�ર સર$વતી બનાસકાઠંા 5,840 205.84 56.64 19.32 

�ડ �ડ 5મનગર 5,800 99.51 65.48 32.20  

સી3 ુ સી3 ુ બનાસકાઠંા 10,180 189.41 156.01 19.32  

વણાકબોર7 મહ7 મહ7સાગર 1,86,000 70.37 61.74 119.14 

 

*    $��� "� �(�"    * 

� ઉદભવ��યા, રંગ, ફળÀપુતા વગેર6 બાબતોને lયાનમા ંરાખી �જુરાતની જમીનને નીચેના �કારોમા ંવગ¯%ૃત 

કરવામા ંઆવે છે. 

o કાપંની જમીન 

� નદ7ના કાપંની જમીન 

� �કનારાની અને �ખુિEકોણ�દ6શની કાપંની જમીન 

o કાળ7 જમીન 

o ર6તાળ જમીન 

o $થાિનક જમીન 

o ખાર જમીન 

 

• к��"� �(�" 

� �જુરાતના પચાસ ટકા કરતા ંવ� ુ િવ$તારમા ંકાપંની જમીન આવેલી છે. કાપં, ર6તી અને માટ7ના �માણને 
lયાનમા ંરાખી કાપંની જમીનને બે ભાગમા ંવહ�ચવામા ંઆવે છે.  

 

o "	6" к��"� �(�" 

� આ જમીનમા ંગોરાટ, ગોરા¾ુ, ભાઠાની અને બેસર જમીનનો સમાવેશ થાય છે. ભsચ `જ]લાના જ�ંસુર 
તા�કુામા,ં ખેડા `જ]લામા ંસાબરમતી અને મહ7 નદ7 વnચેના �દ6શમા,ં વડોદરા `જ]લામા ંડભોઈ અને 
તેની આસપાસના �દ6શમા ં તથા \રુત `જ]લાના ક6ટલાક િવ$તારમા ં ‘�#�4 �(�"’ આવેલી છે. 

સાબરમતીના 3રૂના મેદાની �દ6શમા ંઅને નદ7ઓના ટા3નુા �દ6શમા ં કાપંની િન�ેપણથી રચાયેલી 
‘�f"� �(�"’ આવેલી છે. u ઘ¬, શાકભા,, સºરટ6ટ7 અને તડ�ચૂના વાવેતર માટ6 અ9%ુળૂ છે. 
ઉpર �જુરાત અને મlય �જુરાતની ર6તાળ કાપંની જમીન ‘�#�m� �(�"’ તર7ક6 ઓળખાય છે. આ 
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જમીન વડોદરા, આણદં, ખેડા, અમદાવાદ, ગાધંીનગર, સાબરકાઠંા, મહ6સાણા, પાટણ, બનાસકાઠંા 
`જ]લામા ંઆવેલી છે. આ જમીન ઘ¬ અને ડાગંરના વાવેતર માટ6 અ9%ુળૂ છે. મlય �જુરાતનો સૌથી 
ફળÀપુ �દ6શ ‘$��� " ���0’ તર7ક6 ઓળખાય છે. ખેડા `જ]લાની કાપંની જમીન ‘��&� �(�"’ 

તર7ક6 ઓળખાય છે. આ તમા%ુના પાક માટ6 આ જમીન ઉpમ ગણાય છે. 
 

o 
к"�"� 5"� ]�х?\к#�:	!ш"� к��"� �(�" 

� કnછના �કનારાના િવ$તારમા ં રચાયેલી આ જમીન પર અધ�\કૂ7 આબોહવાની અસર છે. દ��ણ 
સૌરા�e, ભsચ, \રુત, નવસાર7 અને વલસાડના �કનારાના �દ6શમા ંઆવી જમીનની રચના થઈ છે. 
આ જમીન પર મીઠાના �ાર અને `જWસમ(�ચરોડ7)ની પોપડ7 આવેલી છે. આથી આ જમીન ખેતી માટ6 
�બનઉપયોગી છે. 
 

• к)6 �(�" 

� આ જમીન રંગ ેકાળ7 છે. પરં ુતેમા ંરહ6લા ંતQવોને આધાર6 તેના રંગમા ંતફાવત પડ6 છે. પચંમહાલ, દાહોદ, 
મહ7સાગર, અરાવલી, છોટા ઉદ63રુ, સાબરકાઠંા અને વડોદરા `જ]લામા ંતથા સૌરા�eમા ંમlયમ કાળા રંગની 
જમીન છે. આ જમીનમા ં kનૂાના ં તQવો અને નાઈeોજન9ુ ં �માણ ઓ� ં હોય છે. આવી જમીનમા ં ડાગંર 
મગફળ7 અને કપાસ9ુ ં વાવેતર થાય છે. વડોદરા, ભsચ, \રુત, નવસાર7 અને વલસાડ ઘરેા કાળા રંગની 
જમીન છે. કપાસની ખેતી માટ6 આ જમીન ઉpમ છે. �જુરાતનો ‘к"("# к�&"# :	!ш’ આ �કારની જમીન 

ધરાવે છે. 
 

• �! ) �(�" 

� 25
0 સે કરતા ંઓછા વરસાદવાળા િવ$તારમા ંઆ જમીન આવેલી છે. બનાસકાઠંા `જ]લાના વાય)ય ભાગમા,ં 

પાટણ અને મહ6સાણા `જ]લાના ઉpર અને પિ·મ ભાગમા,ં સાબરકાઠંા, અરાવલી અને મહ7સાગર `જ]લાના 
દ��ણ-પિ·મ ભાગમા ં તથા કnછ `જ]લામા ં આ �કારની જમીન આવેલી છે. આ જમીન ખેતી માટ6 
�બનઉપયોગી છે. પરં ુજો િસjચાઈની સગવડ થાય તો ખેતી થઈ શક6 છે. 
 

• @�?"к �(�" 

� ખવાન અને ધોવાણની ��યાઓને કારણે ‘��х; �(�"’ની રચના છે. આ �કારની જમીન સૌરા�eના 

બરડાના ¾ુગંરાળ િવ$તારમા ંજોવા મળે છે. M3ૂ�ૃઠ, બધંારણ અને રંગને આધાર6 $થાિનક �દ6શમા ંઆ જમીન 
‘3��"� �(�"’, ‘+�"� �(�"’, ‘��6"� �(�"’ વગેર6 નામે ઓળખાય છે. સૌરા�eના નીચા Mિૂમ 
િવ$તારોમા ં તથા �ૂનાગઢ `જ]લાના દ��ણ ભાગમા ં ‘3��"� �(�"’ આવેલી છે. આ જમીનમા ં ડાગંર અને 

ફળફળા�દની ખેતી થાય છે. ગીરસોમનાથ, અમર6લી, રાજકોટ અને �ૂનાગઢ `જ]લાના ક6ટલાક િવ$તારમા ં
‘+�"� �(�"’ આવેલી છે. આ જમીનમા ંમગફળ7 3�ુકળ થાય છે. ખેડા, આણદં, અમદાવાદ, ગાધંીનગર અને 
મહ6સાણા `જ]લામા ં‘��6"� �(�"’ આવેલી છે. આ જમીનમા ંડાગંરની ખેતી થાય છે. 
 

• х� �(�" 

� દ�રયા�કનારાની જમીન ભરતીના પાણીના ભરાવાને કારણે બગડ6 છે. ખાર જમીન બનવામા ં\કૂ7 આબોહવા 
પણ મહQવનો ભાગ ભજવે છે. અમદાવાદ, વલસાડ, મહ6સાણા, આણદં, ગાધંીનગર, ખેડા, ભsચ, \રુત, 
નવસાર7, બનાસકાઠંા વગેર6 `જ]લાઓમા ંતથા ભાલકાઠંા અને નળકાઠંાના �દ6શમા ંતથા સૌરા�eના ભાવનગર, 
બોટાદ, \રુ6-iનગર, મોરબી, દ6વMિૂમ �ારકા, રાજકોટ, 5મનગર અને કnછ `જ]લામા ં ‘х� �(�"’ આવેલી 

છે. �જુરાત સરકાર �ારા ખાર જમીન નવસાlય કર7 ખતેી હ6ઠળ લાવવાના �યાસો થાય છે. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       62 

*    $��� "� AB?c    * 

� �જુરાતમા ંઆશર6 188 લાખ હ6	ટર જમીનમા ં%ૃિષ-વાવેતર કરવામા ંઆવે છે. 
 

• +E� �к 

o ���6 

� ઉQપાદન અને વાવેતરના િવ$તારની i½�ટએ 
�જુરાતમા ંબાજર7 �થમ $થાન ધરાવે છે. �જુરાતમા ં
બનાસકાઠંા, પાટણ, મહ6સાણા, સાબરકાઠંા, ખેડા, 
ગાધંીનગર, અમદાવાદ, ભાવનગર, \રુ6-iનગર, 
અમર6લી, રાજકોટ, ગીરસોમનાથ, 5મનગર, 
અરાવલી, મહ7સાગર, બોટાદ, મોરબી, દ6વMિૂમ �ારકા 
અને કnછ `જ]લામા ંબાજર7નો પાક લેવાય છે. 
 

o L�'� 

� આ પાક ઉનાળા અને િશયાળાની એમ બ ે ઋમુા ં
લેવાય છે. �જુરાતમા ં 5મનગર, મોરબી, દ6વMિૂમ 
�ારકા, \રુ6-iનગર, રાજકોટ, બોટાદ, મહ6સાણા, 
આણદં, વડોદરા, ભsચ અને \રુત `જ]લામા ં�ુવારનો 
પાક લેવાય છે. 
 

 

 

o V� 

� ભાલ િવ$તારમા ં થતા ‘���� V�’ ��યાત છે. 

ઘ¬ના વ� ુઉQપાદન માટ6 ક]યાણ સોના, સોના�લકા, 
અરણેજ 624, એન. પી. 872 uવી 5તો9ુ ં વાવેતર 
કરવામા ંઆવે છે. �જુરાતમા ંમહ6સાણા, ગાધંીનગર, 
આણદં, અમદાવાદ, ખેડા, સાબરકાઠંા, બનાસકાઠંા, 
મહ7સાગર, અરાવલી, મોરબી, ગીરસોમનાથ, 
અમર6લી, રાજકોટ અને �ૂનાગઢ `જ]લામા ં ઘ¬નો 
પાક લેવાય છે. 
 

o ���� 

� ડાગંર9ુ ં વ� ુ ઉQપાદન મેળળવા માટ6 \તુરસાળ, 
\ખુવેલ, કમોદ, ,રાસાળ, �જુરાત 17, મ\રૂ7, 
જયા, િવજયા, પખંાળ7 વગેર6 5તો9ુ ં �જુરાતમા ં
વાવેતર થાય છે. વલસાડ, નવસાર7, પચંમહાલ, 
ભsચ, આણદં, ખેડા, અમદાવાદ, મહ7સાગર, બોટાદ, 
છોટા ઉદ63રુ, વડોદરા અને \રુત `જ]લામા ંડાગંનો 
પાક લેવાય છે. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       63 

o (к� 

� મકાઈ9ુ ં સૌથી વ� ુ ઉQપાદન મહ7સાગર, અરાવલી, 
સાબરકાઠંા, બનાસકાઠંા, દાહોદ, પચંમહાલ, છોટા ઉદ63રુ 
`જ]લામા ંથાય છે. 
 

 

• �#к
�� �к 

o (�7)6 

� મગફળ7ના ઉQપાદન અને વાવેતરના 
િવ$તારની i½�ટએ �જુરાત, ભારતના �થમ 
$થાન ધરાવે છે. �જુરાતમા ં�ૂનાગઢ, રાજકોટ, 
અમર6લી, પોરબદંર, ગીરસોમનાથ, મોરબી, 
દ6વMિૂમ �ારકા, બોટાદ, 5મનગર અને 
ભાવનગર `જ]લામા ંમગફળ7 થાય છે. 
 

o к�& 

� �જુરાતમા ં વડોદરા, ભsચ(કાનમનો �દ6શ), 
ખેડા, અમદાવાદ, મહ6સાણા, છોટા ઉદ63રુ, 
મહ7સાગર, બોટાદ, મોરબી, આણદં, 
\રુ6-iનગર અને રાજકોટ `જ]લામા ં કપાસ9ુ ં
ઉQપાદન વ� ુથાય છે. કપાસ9ુ ંવ� ુઉQપાદન 
મેળવવા દ6વીરાજ, દ6વીતેજ, �જુરાત 67, 
સકંર 4 અને 6 uવી 5તો9ુ ંવાવેતર થાય છે. 

 

o  (A� 

� તમા%ુના ઉQપાદન અને વાવેતરના િવ$તારની i½�ટએ �જુરાત, ભારતમા ં���દ6શ પછ7 બી�ુ ં$થાન 
ધરાવે છે. �જુરાતમા ંતમા%ુ9ુ ંસૌથી વ� ુવાવેતર ખેડા(ચરોતરનો �દ6શ), વડોદરા, પચંમહાલ, છોટા 
ઉદ63રુ, મહ7સાગર, બોટાદ, આણદં, દાહોદ, ગાધંીનગર, અમદાવાદ અને મહ6સાણા `જ]લામા ંથાય છે. 
�જુરાતમા ંબીડ7 ઉધોગ અને છ¡કણી ઉધોગના િવકાસને કારણે તમા%ુની માગં વ� ુરહ6 છે. 
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o ш���6 

� �જુરાતમા ં સહકાર7 ધોરણે ખાડં ઉધોગ િવક$યો 
છે. �જુરાતમા ં \રુત, નવસાર7, નમ�દા, છોટા 
ઉદ63રુ, તાપી, વલસાડ અને ભsચ `જ]લામા ં
શેરડ79ુ ંવાવેતર થાય છે. 

 

• 5E� �к 

o к!) 

� \રુત, વલસાડ, વડોદરા, છોટા ઉદ63રુ, મહ7સાગર, બોટાદ, 
ગીરસોમનાથ, નવસાર7, આણદં, ખેડા, અમદાવાદ અને �ૂનાગઢ 
`જ]લામા.ં 
 

o K(7) 

� અમદાવાદ, `જ]લાના ધોળકા તા�કુામા ં તથા ભાવનગર અને 
બોટાદ `જ]લામા.ં 
 

o к!�6 

� વલસાડ, \રુત, ભsચ, ખેડા, વડોદરા, આણદં, મહ7સાગર, છોટા 
ઉદ63રુ, ગીરસોમનાથ, અમર6લી, અમદાવાદ, અને �ૂનાગઢ 
`જ]લામા.ં ગીરસોમનાથ `જ]લાના તાલાળા તા�કુામા ં ક6સર 
ક6ર79ુ ંસૌથી વ� ુઉQપાદન થાય છે. 
 

o Db��  

� મહ6સાણા, પાટણ, બનાસકાઠંા, અરાવલી, મહ7સાગર, 
ગાધંીનગર, આણદં, સાબરકાઠંા અને ખેડા `જ]લામા.ં �ઝા 
તા�કુામા ં,રા9ુ ંસૌથી વ� ુઉQપાદન થાય છે. 

 

 

o '
��)6 

� મહ6સાણા, ખેડા, મહ7સાગર, અરાવલી, અમદાવાદ, ગાધંીનગર અને બનાસકાઠંા `જ]લામા.ં 
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o �&�$ M� 

� મહ6સાણા, પાટણ, સાબરકાઠંા અને બનાસકાઠંા `જ]લામા.ં 

 

 

 

 

 

 

 

*    $��� "� '"&��?�    * 
 

� �જુરાતનો વનિવ$તાર 18,84,600  હ6	ટરનો છે. અ-ય રા{યોની સરખામણીમા ં�જુરાતનો વનિવ$તાર ઘણો 
ઓછો છે. ડાગં, વલસાડ, \રુત, નમ�દા, તાપી, છોટા ઉદ63રુ, પચંમહાલ, ભsચ અને દાહોદ, `જ]લાઓમા ં
રા{યનો આશર6 40 ટકા વનિવ$તાર આવેલો છે. રાજકોટ, �ૂનાગઢ, અમર6લી અને ગીરસોમનાથ `જ]લાના 
¾ુગંરાળ �દ6શમા ંગીચ જગંલો આવેલા ંછે. 

o ભેજવાળા ંપાનખર જગંલો 
o \કૂા ંપાનખર જગંલો 
o \કૂા ંઝાખંરાવાળા ંજગંલો 
 

• ���')� �"х� � ���# 

� 125 સેમી કરતા ં વ� ુ વરસાદવાળા �દ6શમા ં આ જગંલો 
આવેલા ંછે. આ જગંલોમા ંસાગ, સાલ, વાસં, સીસમ, હળદરવો, 
શીરસ, ટ7મ�ુ, શીમળો, રાયણ, આમળા,ં બહ6ડા,ં મ�ડુો, ખાખરો, 
ભાગંરો, ધાવડો, ઘમન, ક6લઈ, કાકડા, ખેર વગેર6 D�ૃો થાય છે.  

 

 

 

• h Mк� �"х� � ���# 

� મlયમ વરસાદવાળા �દ6શમા ં આ જગંલો આવેલા છે. આ 
જગંલોમા ંસાગ, સાલ, વાસં, હળદરવો, શીરસ, ટ7મ�ુ, આમળા,ં 
બહ6ડા,ં મ�ડુો, બાવળ, ક6\ડુો, લીમડો વગેર6 D�ૃો થાય છે. આ 
જગંલોમા ંઘાસ પણ થાય છે. 

 

 

• h Mк� T�х�')� � ���# 

� ઓછો વરસાદવાળા �દ6શમા ં આ જગંલો આવેલા છે. આ જગંલોમા ં
બાવળ, મોદળ, થોર, બોરડ7, સાજડ, ધાવડો, ખાખરો, ટ7મ�ુ, ઉમરડો, 
ગરમાળો, રાયણ, લીમડો, વગેર6 D�ૃો થાય છે. કnછના રણને આગળ 
વધુ ંઅટકાવવા ગાડંા બાવળના ંD�ૃો વાવવામા ંઆવે છે. 
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• �જુરાતમા ંવન�દ6શોને ��ુય સાત �કારોમા ંવગ¯%ૃત કરવામા ંઆ)યા છે. 

'"" :к� ?' �� :	!ш  

ભેજવાળા ંપાનખર જગંલો ડાગં, નવસાર7, તાપી અને 
વલસાડ `જ]લો 

 
ઓછો ભેજવાળા ંસાગના ંજગંલો \રુત, નમ�દા, તાપી અને ભsચ 

`જ]લો 

 
\કૂા ંસાગના ંજગંલો વડોદરા, છોટા ઉદ63રુ, મહ7સાગર, 

દાહોદ અને પચંમહાલ `જ]લો 

 
°બૂ જ \કૂા ંસાગના ંજગંલો ગીર તથા �ગરનાર (�ૂનાગઢ, 

અમર6લી અને ગીરસોમનાથ 
`જ]લો) 

 
\કૂા ંઅને કાટંાવાળા પાનખર 
જગંલો 

અમર6લી, રાજકોટ, ભાવનગર, 
મોરબી, બોટાદ, અરાવલી, 
\રુ6-iનગર, બનાસકાઠંા, 
અરાવલી, મહ6સાણા, મહ7સાગર 
અને સાબરકાઠંા `જ]લો 

 
ઘાસવાળા ંજગંલો સૌરા�eમા ંઆવેલા ઘાસના �દ6શો  

 
દ�રયાઈ ભરતીવાળા ંજગંલો કnછ, દ6વMિૂમ �ારકા, મોરબી,  
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પોરબદંર, �ૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ, 
ભાવનગર અને 5મનગર `જ]લો 

 

 

• વન િવભાગ, �જુરાત રા{ય iારા મહQવના �દવસોની ઉજવણી 

2,  ફ6Æઅુર7 િવ� જલWલાિવત િવ$તાર �દન 

21,  માચ� િવ� વન �દન 

22, માચ� િવ� જળVોત �દન 

18,  એિ�લ િવ� હ6�રટ6ઝ �દન 

22,  એિ�લ િવ� 3«ૃવી �દન 

3, મે િવ� ઊ5� �દન 

5, �ૂન િવ� પયા�વરણ �દન 

17, �ૂન રણ અટકાવવા માટ6નો �દન 

�ુલાઈ (ચોમાસાની શsઆતમા)ં વન-મહોQસવ સWતાહ  

11, �ુલાઈ િવ� જનસ�ંયા �દન 

16, સWટ62બર િવ� ઓઝોન �દન 

2 થી 9 ઓકટોબર વ-ય �ાણી સWતાહ 

6, ઓકટોબર િવ� હ6�બટ6ટ �દન 

14, ડ7સે-બર ઊ5�-સરં�ણ 

29, �ડસે2બર િવ� �ન-વૈિવlય �દન 
 

*    5�����, "�ш"� �к�  5"� -�/2  ?'@ �    * 

-�/2  

?'@ �J�� "( 

2�\7) 0# 


к(�(� 

 a�к# .���# ]�̂ � :��� 

ગીર નેશનલ પાક� 
અને અભયારÊય 

પાક� : 258.71 

અભયારÊય : 
1153.42 

ઉના ગીરસોમનાથ િસjહ, દ7પડા, 
�ડુનાર, હરણ, 
સાબર, �બલાડ7, 
પ�ગોલીન, 
ચૌશ¡ગા, 
કા�ળયાર, જગંલી 
M ૂડં, મગર તથા 
િવિવધ �કારના ં
પ�ીઓ 

નારાયણ સરોવર 
�ચjકારા 
અભયારÊય  

765.79 લખપત કnછ �ચjકારા, જગંલી 
�બલાડ7, િશયાળ, 
$થળાતંર7ય 
પ�ીઓની અનેક 
5િતઓ 
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\રુપાણે�ર 
અભયારÊય 

607.70 દ6�ડયાપાડા નમ�દા ચૌશ¡ગા, ર¡છ, 
દ7પડા, જગંલી 
�બલાડ7, હરણ, 
જરખ  

uસોર ર¡છ 
અભયારÊય  

180.66 અમીરગઢ બનાસકાઠંા નીલગાય, ર¡છ, 
દ7પડા, શા�ડુ7, 
સાભંર, પ�ીઓ 

મર7ન નેશનલ 
પાક� અને 
અભયારÊય 

પાક� : 162.89 

અભયારÊય: 
295.03 

ઓખામડંળ દ6વMિૂમ �ારકા બોનેલીયા, 
એ2ફ7	સોસ, 
uલી�ફશ, 
સીએનીમો-સ, 
$ટાર�ફશ, ડૉ½]ફન 

બરડા અ�યારણ 192.31 રાણાવાવ પોરબદંર િસjહ, જગંલી, M ૂડં, 
�ચpલ, દ7પડા, 
નીલગાય, વાદંરા, 
સાભંર 

હ¡ગોલગઢ 
�ા%ૃિતક િશ�ણ 
અભયારÊય 

6.54 જસદણ રાજકોટ �ચjકાર, નીલગાય, 
$થળાતંર7ય 
પ�ીઓ uવા ંક6 
હસં, ~લેિમ-ગો 
વગેર6 

રામપરા 
અભયારÊય 

15.01 વાકંાનેર મોરબી �ચjકાર, નીલગાય 

બાલારામ 
અભયારÊય 

542.08 પાલન3રુ બનાસકાઠંા નીલગાય, ર¡છ 

5ં�ઘુોડા 
અભયારÊય 

130.38 5ં�ઘુોડા પચંમહાલ ર¡છ 

રતનમહાલ ર¡છ 
અભયારÊય 

55.65 લીમખેડા દાહોદ ર¡છ, �ચjકારા, 
દ7પડા, નીલગાય, 
¾ુºર 

પનીયા 
અભયારÊય  

39.63 ધાર7 અમર6લી િસjહ, �ચpલ 

મહાગગંા 
અભયારÊય 

3.33 ક]યાણ3રુ 5મનગર પ�ીઓ 

વેળાવદર Ìલેકબક 
નેશનલ પાક� 

34.08 વલભી3રુ ભાવનગર Ìલેકબક, 
નીલગાય, િશયાળ, 
વ�ુ, $થળાતંર7ય 
પ�ીઓ 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       69 

ખીજડ7યા પ�ી 
અભયારÊય 

6.05 જો�ડયા 5મનગર પ�ીઓ 

થોળ પ�ી 
અભયારÊય 

6.99 કડ7 મહ6સાણા પ�ીઓ 

પોરબદંર પ�ી 
અભયારÊય 

0.09 પોરબદંર પોરબદંર $થળાતંર7ય 
યાયાવર પ�ીઓ 

વાસંદા નેશનલ 
પાક� 

23.99 વાસંદા નવસાર7 વાઘ, દ7પડા, 
જરખ ચૌશ¡ગા, 
જગંલી M ૂડં, સાબર 

3ણૂા� અભયારÊય 160.84 આહવા ડાગં હરણ, વાદંરા 

Íડુખર 
અભયારÊય 

4953.68 �ાગં�ા \રુ6-iનગર Íડુખર, નીલગાય, 
દ7પડા, િશયાળ, 
�ચjકારા, કા�ળયાર, 
જગંલી ગધેડા,ં 
વ�ુ, ¾ુºર તથા 
પ�ીઓ (ના9ુ ં
રણ)  

\રુખાબનગર રણ 
અભયારÊય 

7506.22 રાપર કnછ નીલગાય, િશયાળ, 
�ચjકારા, ~લેિમ-ગો, 
$થળાતંર7ય 
પ�ીઓ 

કnછ અભયારÊય 2.03 અબડાસા કnછ ઘોરાડા અને 
�ચjકારા 

નળ સરોવર પ�ી 
અ�યારણ 

120.82 લખતર  

સાણદં 
\રુ6-iનગર 

અમદાવાદ 
$થળાતંર7ય 
પ�ીઓ, 
બગલાઓ, 
પો�લકન, 
~લેિમ-ગો, 
સારસ%ંુજ, રાજહસં 

સ��ુiક રા�e7ય 
ઉSાન અને 
અ�યારણ 

સા��ુiક 

ઉSાન: 162.89 

અભયારÊય: 
457.92 

કnછના અખાતમા ં
જો�ડયાથી ઓખા 
\ધુીનો 
દ�રયા�કનારો 

5મનગર  

અને 

દ6વMિૂમ 

�ારકા 
 

કોન��લયા, ડૉ½]ફન, 
બોલક6ટ, $ટાર�ફશ 
અને િવિવધ 
જળચર 
�ાણીઓ/,વો 
અને પ�ીઓ 
(પરવાળાના 
ટા3ઓુ અને 
ખરાબા) ડૉ½]ફન 
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હાથબ કાચબા 
ઉછેરક6-i 

110.50 

 

� �જુરાતમા ંપrધુનમા ંગાય, ભ�શ
ભરવાડો, આહ7રો, માલધાર7ઓ વગેર6 પrપુાલનની �Dિૃતમા ંરોકાયેલા છે

� �જુરાતમા ં�ચી ઓલાદની ગાય

ગાય, સૌરા�eમા ંગીર 5િતની ગાય તેમજ ડાગં

ઓલાદની ગાય ઉછેરવામા ંઆવે છે

\રુતી ઓલાદની અને સૌરા�eમા ં5ફરાબાદ7 ઓલાદની ભ�સો ઉછેરવામા ંઆવે છે

� �જુરાતમા ંપr\ુધુારણ માટ6 પrસુવંધ�ન ક6-iો $થપાયા ંછે

ઓલાદ માટ6 Mજુ, માડંવી, થરાદ અને છારોડ7

ઓલાદ માટ6 આણદં, બીડજ, માડંવી

કક6-iો છે. 

� �જુરાતમા ંઊનની પેદાશ માટ6 ઘટેા ંઉછેરાય છે

ઘટેાનંા સકંર-સવંધ�ન માટ6 પાટણ

�હjમતનગર, રાજકોટ, િશહોર અને 5મનગર

અને �ૂનાગઢ ખાતે ‘�ાદ6િશક મરઘા ંસવંધ�ન ક6-i

 

 

 

 

 

                   ગીર ગાય  

5ફરાબાદ7 ભેસ  
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ઘોઘા (હાથબનો 
દ�રયા�કનારો) 

ભાવનગર 

*    ���&��?�    * 
ભ�શ, બળદ, ઘટેા,ં બકરા,ં �ટ, ઘોડા, ટÏ વગેર6નો સમાવેશ થાય છે

માલધાર7ઓ વગેર6 પrપુાલનની �Dિૃતમા ંરોકાયેલા છે. 
�જુરાતમા ં�ચી ઓલાદની ગાય-ભ�સોનો ઉછેર થાય છે. ઉpર �જુરાત, મlય �જુરાત તથા કnછમા ંકાકંર6, 

સૌરા�eમા ંગીર 5િતની ગાય તેમજ ડાગં, તાપી, નમ�દા, નવસાર7, \રુત અને વલસાડ `જ]લામા ંડાગંી 

ઓલાદની ગાય ઉછેરવામા ંઆવે છે. ઉpર �જુરાતમા ં મહ6સાણી ઓલાદની, દ��ણ અને મlય �જુરાતમા ં

ઓલાદની અને સૌરા�eમા ં5ફરાબાદ7 ઓલાદની ભ�સો ઉછેરવામા ંઆવે છે. 

�જુરાતમા ંપr\ુધુારણ માટ6 પrસુવંધ�ન ક6-iો $થપાયા ંછે. ગીર ઓલાદ માટ6 �ૂનાગઢ અને મોરબી

થરાદ અને છારોડ7; \રુતી ઓલાદ માટ6 ઘમરોડ, જસ¯ તથા હોt]$તયન

માડંવી, \રુત, વડોદરા, અમદાવાદ, મહ6સાણા અને રાજકોટ ખાતે પrસુવંધ�ન 

�જુરાતમા ંઊનની પેદાશ માટ6 ઘટેા ંઉછેરાય છે. ઘટેાનંી વ� ુવ$તી કnછ, સૌરા�e અને ઉpર �જુરાતમા ંછે

સવંધ�ન માટ6 પાટણ, ન�લયા અને મોરબીમા ં ક6-iો છે. આહવા, 

િશહોર અને 5મનગર, ખાતે મરઘા ંઉછેરનો )યવસાય િવક$યો છે

�ાદ6િશક મરઘા ંસવંધ�ન ક6-i’ છે.  

  ડાગંી ગાય   

      મહ6સાણી ભેસ             
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માછલી9ુ ં%ુદરતી 
આ�ય$થાન 

કાચબા 

ટÏ વગેર6નો સમાવેશ થાય છે. રબાર7ઓ, 

મlય �જુરાત તથા કnછમા ંકાકંર6, 

\રુત અને વલસાડ `જ]લામા ંડાગંી 

દ��ણ અને મlય �જુરાતમા ં

 

ગીર ઓલાદ માટ6 �ૂનાગઢ અને મોરબી; કાકંર6, 

જસ¯ તથા હોt]$તયન-�´�ઝયન 

મહ6સાણા અને રાજકોટ ખાતે પrસુવંધ�ન 

સૌરા�e અને ઉpર �જુરાતમા ંછે. 

, વાસંદા, વડોદરા, દાહોદ, 

િવક$યો છે. \રુત, અમદાવાદ 

     કાકંર6જ ગાય  

           \રુતી ભેસ  
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*    :��� 5"� �2��    * 

� ભૌગો�લક પ�ર1$થિત અને આબોહવાને લીધે �જુરાત �િવક િવિવધતાની i½�ટએ સ��ૃ છે. ક6ટલાકં ભયમા ં

�કુાયેલા ંઅને જવ]લે જ જોવા ંમળતા ં�ાણીઓને આYય આપી, �જુરાત દ6શમા ંઆગDુ ં $થાન ધરાવે છે. 

�જુરાતમા ં �બલાડ7 %ુળના ંEણ મોટા ં�ાણીઓ એિશયાઈ િસjહ, વાઘ અને દ7પડા જોવા મળે છે. પ�રસરતEંો 

(ઈકો િસ$ટમ) ના વૈિવlયની સ��ૃ�ની i½�ટએ �જુરાત દ6શમા ંછÑા $થાને છે.  

� વ-ય �ાણી સરં�ણ ધારા 1972 અને \ધુારા અિધિનયમ 1991 �જુબના ંવ-ય �ાણીઓ-પ�ીઓની યાદ7 નીચે 

�જુબની છે. 
 

• $��� " &@ " :��� 

કાળ7યાર 

 
વ�ુ 

 
�હણોતરો  

¾ૂગં ગ  

ભારતીય હાથી 

 
Íડુખર 

 
રણ �બલાડ7 

 
Íટૂ¾ુ-ં�ચjકા�ંુ 
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ઘોરખો�દXુ ં

 
ર¡છ  

 
ભારતીય િસjહ 

 
દ7પડો 

 
ભારતીય વાઘ 

 
કાટવ�ણી �બલાડ7 

 
ભારતીય ગ�ડો 

 
એિશયાઈ �ચpો 

 
જળ�બલાડ7 

 
)હ6લ 
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Ì]X ૂ)હ6લ 

 
િશયાળ 

 
જગંલી %તૂરા ં

 
ડૉ½]ફન 

 
જગંલી �બલાડ7 

 
માકં¾ુ ં  

વીજ  

ઊડતી �ખસકોલી 

 
મોટ7 �ખસકોલી 

 
વાદંરો 

 
બગંાળ7 લ કડ7  

રણ લોકડ7  

રોઝ (નીલગાય) 
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સાબર 

 
જરખ 

 
ભ�કર (બાક¡ગડ7અર)  

જગંલી M ૂડં 

 
�ચpલ  

+ે નો�ળયો 

 
લાલ મોઢાવાળો નો�ળયો 

 
શા�ડુ7-શેઢાળ7 

 
જગંલી સસ�ુ ં

 
   

• $��� "� &�6h B�# 

ભારતીય નરમ કવચનો કાચબો 
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લોગર હ6ડ ભારતીય કાચબો 

 
લીલ સ�iુી કાચબો 

 
ચમ� કાચબો   

બાજની ચાચં uવો કાચબો  

 
મગર 

 
ઓ�લવ ર7ડલીઈ સી ટોટcઈઝ  

ઓ�લવ ક7લબેટ વોટર $નેક  

 
સરડો 

 
ખડ-ચીતળો 

 
નાગ 

 
રાજનાગ  

મોટ7 બગંાળ7 ચદંન ઘો 
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ઈ$ટન� ડ6ઝટ� મોનીટર 

 
 

• �2�� 

લાલ �નુીયા 

 
ઊલટ7ચાચં  

લલેડો  

¹ુક¹ુકડ7યો  

�લુ�લુ 

 
દસાડ7  

જળકાગડો  

બપૈયો 

 
સારસ 

 
િવલાયતી ખ�લલી 

 
હોલો 

 
કાળો કોશી  

બતક 

 
સફ6દ બગલો  
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શાહ7ન  

 
હજં (\રુખાબ) 

 
માખીમાર  

રાજહસં 

 
¾ુબક7  

ક�દૂ  

ટાકંણસાર  

જળમાજર  

જગંલી મરઘો 

 
કલક�લયો 

 
�નુીયા  

કાબર 

 
પીળક 

 
Íવુડ 

 
તેતર 

 
પેણ  

ઘોયરો  
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ક�તૂર 

 
બટ6ર  

તુવાર7  

�ટટોડ7 

 
લાવર7 

 
ખ�લલી  

ઢ ક  

ગજપાઉં  

�લ-ચકલી  

નાની બતક 

 
રામચકલી 

 
ગીધ 

 
\ગુર7 

 
બરનોલ  

ધોમડો  

તકતા  

સપ�+ીવા  

�લુાબી ચકલી  

Òલ \ુઘંણી  

શો�લjગા  

જય  
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ચડંોળ  

રામલાલ  

છWપો  

\ડૂો  

ઘાન�ચÑી  

વ¾ુવ¾ુ  

કાળો વૈયો  

ક$રૂો  

ખાખેડો  

રાજગીધ  

લºડખોદ 

 
 

*    (Q@�&��?     * 

� �જુરાતના 15 `જ]લાઓની સરહદ દ�રયા�કનારા સાથે સકંળાયેલી છે. �જુરાતમા ં 1,20,000 ચોરસ �કમી 

જળિવ$તારમા ં મQ$ય-ઉQપાદન થાય છે. �જુરાતમા ં 103 મQ$યક6-iો અને 193 માછ7ગામો છે. �જુરાતને 

37,500 ચોરસ �કમી ખડં7ય છાજલીનો િવ$તાર મ¿યો છે. �જુરાતના દ�રયામાથંી પો2 6́ટ, સા]મન, �હ]સા, 

ડ6	સ, uલી�ફશ, પચ�, �ોન, �મુલા, ¹ુના, ઝ¡ગા, લોÌ$ટર, ફ6બ, વી-ડોગેન, ઓઈ$ટર, ક6ટ�ફશ, શાક� વગેર6 

માછલીઓ મળે છે.  

� 5મનગર પાસેના પરવાળાના ટા3ઓુ પાસેથી મોતી આપતી પલ��ફશ મળે છે.  

� વેરાવળ, માગંરોળ, સલાયા, કંડલા, ઓખા, 5મનગર, �ારકા, પોરબદંર, 5ફરાબાદ, બેડ7, નવીબદંર, જખૌ 

વગેર6 મહQવના ંમQ$યક6-iો છે.  

� વેરાવળ સૌથી મો¹ંુ મQ$યક6-i છે.  

� �જુરાતમા ંમીઠા જળની માછલી9ુ ંઉQપાદન વધારવા ડભોઈ, વાસદ, મોટ7 કોરલ, ખારોડ, માલસર, દાતંીવાડા, 

�ાિંતજ, ગોધરા, �લjગડા, કાકરાપાર, ઉકાઈ અને ઓલપાડમા ંમQ$યક6-iો આવેલા ંછે.  

� �જુરાતમા ંવાિષ¥ક 25 હ5ર મે�eક ટન માછલા9ુ ંઉQપાદન થાય છે. �જુરાતમાથંી માછલાની િનકાસ �દ]લી, 

�ુબંઈ, આગરા, ઉદય3રુ અને જય3રુ શહ6રોમા ંતેમજ Yીલકંા, મલાયા, 5પાન, ઈ-ડોનેિશયા, 3વૂ� આ�´કાના 

દ6શો અને Xકુ6મા ંથાય છે.  

� 5ફરાબાદમા ં10 ટનની  દ© િનક શ1	ત ધરાવતો �ફશિમલ Wલા-ટ છે. પોરબદંર, માઢાવાવાડ અને વેરાવળ ખાતે 

‘શાક� ઓઈલ’નો Wલા-ટ છે. વેરાવળમા ં આ તેલ r�ુ કરવાની �રફાઈનર7 છે. માછ7મારોની તાલીમ માટ6 

વેરાવળ, વલસાડ, ઉકાઈ અને વાસંદામા ંતાલીમક6-iો છે. �જુરાતમા ંમQ$ય-ઉધોગના િવકાસ માટ6 ઓકટો2બર, 

1983થી ‘�જુરાત મQ$યSોગ િવકાસ િનગમ �લિમટ6ડ’ (GFCDL)ની $થાપના કરવામા ંઆવી છે. 
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પોરબદંર શાક� ઓઈલ Wલા-ટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ફશિમલ (5ફરાબાદ) 

 

*    $��� "� х"��&��?�    * 

� ખનીજના ઉQપાદનની i½�ટએ �જુરાત, ભારત દ6શમા ંચોÓુ ં$થાન ધરાવે છે. ફ�અુર$પાર, અક7ક, ચોક, ફાયર 
	લે અને kનૂાવાળ7 ર6તીના ઉQપાદનમા ં�જુરાત �થમ $થાને છે. 
 

/0"� (46 સાબરકાઠંા `જ]લામા ંએકલારા અને અરસો�દયા; અરસો�દયા ભારતમા ં �ચનાઈ 
માટ79ુ ંસૌથી મો¹ંુ �ેE છે. મહ6સાણા `જ]લામા ંકોટ અને વીર3રુ; ખેડા, \રુત, 
ભાવનગર, મોરબી, કnછ, 5મનગર, અને \રુ6-iનગર `જ]લો. 

7�� ��� (5g�".�  (46) \રુ6-iનગર `જ]લાના �ળૂ7, ચોટ7લા અને સાયલા તા�કુામા;ં પચંમહાલ, 
અરાવલી, મહ7સાગર, સાબરકાઠંા, અમર6લી, કnછ અને \રુત `જ]લામા.ં 

H��@4к ��� 5મનગર, દ6વMિૂમ �ારકા, ગીરસોમનાથ અને �ૂનાગઢ `જ]લામા.ં 

A��	6 к�'"� (46 કnછ, મોરબી, દ6વMિૂમ �ારકા, 5મનગર અને ભાવનગર `જ]લામા.ં 
.�H&( (/0�#�6) 5મનગર, દ6વMિૂમ �ારક, પચંમહાલ, મોરબી, �ૂનાગઢ, \રુત અને કnછ 

`જ]લામા.ં 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       81 

5к6к નમ�દા `જ]લાના રાજપીપળાના ¾ુગંરો, કnછ, ભsચ, આણદં, રાજકોટ, �ૂનાગઢ, 
મોરબી, દ6વાMિૂમ �ારકા અને 5મનગર `જ]લામા.ં 

7a�5�@�� છોટા ઉદ63રુ `જ]લામા,ં ભsચ `જ]લાના ઝગ�ડયા તા�કુામા;ં કડ7પાની (`જ. 
છોટા ઉદ63રુ) ખાતે ફ�અુર$પાર r�ુ7કરણ9ુ ંકારખા9ુ ંછે. 

� M""# ����  કnછ `જ]લાના Mજુ, નખEાણા અને અબડાસા તા�કુામા.ં \રુત `જ]લાના 
તડક6�ર અને દ6વMિૂમ �ારકા `જ]લાના મીઠા3રુ પાસેથી ‘મીલીઓ લાઈટ’ 
�કારનો kનુાનો પ«થર મળે છે; �ારકા, કોડ7નાર અને પોરબદંર પાસેથી 
‘પોરબદંર પ«થર’ �કારનો kનૂાનો પ«થર મળે છે; �ૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ, 
બોટાદ, અમર6લી, ભાવનગર, રાજકોટ, છોટા ઉદ63રુ, ભsચ, ખેડા, પચંમહાલ, 
સાબરકાઠંા, બનાસકાઠંા અબે વડોદરા `જ]લામાથંી kનૂાનો પ«થર મળે છે. 
ર6િતયા પ«થરની મોટો ભાગની ખાણો ગીરસોમનાથ `જ]લામા ંઆવેલી છે. 

к!�&�4 ભાવનગર, 5મનગર, મોરબી, દ6વMિૂમ �ારકા, ગીરસોમનાથ, રાજકોટ, 
અમર6લી, બનાસકાઠંા, પચંમહાલ, વડોદરા, છોટા ઉદ63રુ, દાહોદ, �ૂનાગઢ અને 
ભsચ `જ]લામા.ં ક6]સાઈટના ઉQપાદનમા ં�જુરાત ભારતમા ંબી5 $થાને છે. 

 �9��, &�h��, �&  બનાસકાઠંા `જ]લાના દાતંા તા�કુામા ં
��"4#"�4 કnછ અને ભાવનગર `જ]લામા.ં 
=�7�4 દાહોદ `જ]લાનો દ6વગઢબા�રયા તા�કુો, પચંમહાલ `જ]લાનો 5�ંઘુોડા તા�કુો 

અને છોટા ઉદ63રુ `જ]લો. 

/��"�4 к#�&# કnછ `જ]લાના નખEાણા, માડંવી, લખપત અને રાપર તા�કુાઓમા,ં 
\રુ6-iનગર, મહ6સાણા અને ભsચ `જ]લામા.ં 

�#�&�4 દ6વMિૂમ �ારકા `જ]લાના ક]યાણ3રુ, ખભંા�ળયા અને ભાણવડ તા�કુામા ં
-�&��� બનાસકાઠંા `જ]લાનો *બા, િવ$તાર 

х"��  �� 5"� A�	� � 'I� ઈ.સ. 1958મા ં�ણુેજ (`જ. આણદં)માથંી ખનીજ તેલ અને %ુદરતી વાX ુમ¿યા ં
હતા.ં ખનીજ તેલ અને %ુદરતી વાX ુમહ6સાણા, ગાધંીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, 
આણદં, ભsચ, નવસાર7, વલસાડ અને \રુત `જ]લામાથંી પણ મળે છે. ભsચ 
`જ]લાના *કલે�ર તા�કુા9ુ ંતેલ�Eે ભારત9ુ ંસૌથી મો¹ંુ ખનીજ તેલ�ેE છે. 
ગાધંીનગર `જ]લા9ુ ંકલોલ; મહ6સાણા `જ]લાના છEાલ અને પાનસર; આણદં 
`જ]લા9ુ ં ખભંાત; ખેડા `જ]લાના નવાગામ અને કાઠાણા; \રુત `જ]લાના 
ઓલપાડ અને માગંરોળ; ભsચ `જ]લાના બાલનેર, મિતબાણ અને 
સીસોદરમાથંી ખનીજ તેલ અને %ુદરતી વાX ુ�ાWત થયા છે. 

�(�� ?'�� (�к ગાધંીનગર, �વુારણ, ઉકાઈ, પાન��ો, સાબરમતી(અમદાવાદ), વણાકબોર7, 
િસºા, ઉતરાણ, કડાણા, હ,રા, માગંરોળ અને કંડલા 

�) ?'�� (�к ઉકાઈ, કડાણા 
�#�� ��& અમદાવાદ `જ]લાના દસ�ોઈ તા�કુાના ઉદતલ ગામ અને દાતંીવાડા %ૃિષ 

Xિુનવિસ¥ટ7 ખાતે ગોબર ગસે Wલા-ટ છે. 
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• �જુરાતના મહ7સાગર ,]લા(�ુનો ખેડા ,]લો

ડાયનાસોરના Ôડા મળ7 આ)યા છે

• તે Ôડા ૬ થી ૬.૫૦ કરોડ વષ� uટલા �ુના હોવા9ુ ંમનાય છે

• �જુરાત સરકાર �ારા અ�હjયા ડાયનાસોર
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ડાયનાસોર પાક� અને Qયાથી મળ7 આવેલ અવશેષો
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* ��"&#� I��             * 

�ુનો ખેડા ,]લો)ના બાલાિસનોર તા�કુાના ર©યાલી

Ôડા મળ7 આ)યા છે. 

કરોડ વષ� uટલા �ુના હોવા9ુ ંમનાય છે. 

ડાયનાસોર પાક�9ુ ંિનમા�ણ કરવામા ંઆ)Xુ ંછે. 

ડાયનાસોર પાક� અને Qયાથી મળ7 આવેલ અવશેષો) 
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* :��? �?&к I��          * 

• આ કાળના 3રુાવા *ગે કોઈ પણ લે�ખત મા�હતી મળ7 નથી. 
• �જુરાતમા ં �ાગૈિતહાિસક માનવ *ગે9ુ ં સૌ�થમ સશંોધન કરનાર “િવ�ાન રોબટ�  ÆશુÒટ” હતા. તેમણે 

સાબરમતી તટ �દ6શમા ંઆ સમયના ંમાનવીઓના હાડિપjજરો, હિથયારો અને ઓ5રો વગેર6 શોlયા હતા. 
• આ ઉપરાતં એફ. ઈજનેર, ડૉ. હસ�ખુ સાકંળ7યા, Yી એસ. આર. રાવ, ડૉ. બી. એ. \બુારાવ, પી.ટ7. પડંÕા 

અને આર. એન. મહ6તા વગરે6 ��ુય શોધકો રÂા છે. 
• મહ6સાણા ,]લામા ંઆવેલ લાઘંણજ �ાગૈિતહાિસક $થળ છે. આ $થળેથી સવ��થમ માનવ હાડિપjજરની શોધ 

“ડૉ. હસ�ખુ સાકંળ7યાએ” કર6લી હતી. આ િવ�ાને સાબરમતી, મહ7 અને �હરણ નદ7ના તટ �દ6શમા ં તેમજ 
રંગ3રૂ, રોજડ7, �ભાસ પાટણ વગેર6 $થળોએ અનેક સશંોધનો કયા� છે. 

• મlય �જુરાતમા ં મહ7�દ6શમા ં ૩૦ ઉપરાતં $થળોએ અને સાબરમતી �દ6શમા ં ૨૦ ઉપરાતં $થળોએથી 
�ાગૈિતહાિસક માનવ *ગનેા અવશેષો �ાWત થયા છે. 

 

* િસj�ખુીણની સ�યતા (સ$ં%ૃતી) – ઈ.સ.3.ૂ 2500-1750        * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ભારત-પા�ક$તાનમા ંમળ7 આવેલ િસj�ખુીણની સ�યતાના નગરો) 

 

• આ સ�યતા મા�ૃધાન હતી. 
• આ સમાજ ચાર વગ�મા ંવહ6ચાયેલો છે. 

o િવ�ાનો 
o યો�ાઓ 

o 3રુો�હતો 
o Yમ,વી 

• તેઓ ઘ¬ અને જવનો ભોજનમા ં��ુયQવે ઉપયોગ કરતા ંઆ ઉપરાતં માછલીઓ પણ ખાતા હતા.ં 
• તેઓનો ��ુય )યવસાય ખતેી હતી. 
• કપાસની ખેતીનો Yેય આ સ�યતાને ફાળે 5ય છે. 
• માદૃ6વી અને પrપુતીનાથની તેઓ 35ૂ કરતા ંહતા. 
• તેઓ9ુ ંપિવE પr ુએકr ૂગંી બળદ હ ુજયાર6 પિવE D�ૃ િપપળ હ.ુ 
• $વ1$તક (સાિથઓ) આ સ�યતાની ભેટ મનાય છે. 
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• આ સ�યતાની �લપી �ચEા�લપી હતી. 
• �િસ� ભાષા શાVી મહાદ6વને તેને વાચવાનો �યQન કયc હતો. 
• આ સ$ં%ૃિતના ��ુય �જુરાતના નગરો. 

���N�� 

• રંગ3રુ \રુ6-iનગર ,]લાના લ¡બડ7 તા�કુાના ંમાદર નદ7ના �કનાર6 આવે�ુ ંછે. 
• �જુરાતમાથંી મળ7 આવેલ �થમ નગર છે. 
• તે9ુ ંઉQખનન માધવ $વsપ વQસએ ઈ.સ. ૧૯૩૧મા ંકXુÖ. 
• આ નગરમા ંકાચંી Ôટોનો બનેલ �ક]લો મળ7 આવેલ છે. 
• મણકા બનાવવા9ુ ંકારખા9ુ ંમળ7 આ)Xુ ંછે. 
• માટ7ના વાસણો મળ7 આ)યા છે. 
• હાથીદાતંની વ$ઓુ �ાWત થઇ છે. 
• ચોખાના ફોતરા મળ7 આ)યા. 
• $નાન ખડં અને ર$તાઓ આયોજન બ� જણાય છે. 
• �Qયેક મકાનને Ôટોની બધંવાળો  $નાનખડં હતો. 
• રંગ3રુમા ંઓ5રો અને %ંુભાર7 �કારોનો િવકાસ થયો હતો. 
• %ંુભાર7 �કારોમા ંકાગંર7વાળા વાડકા, લાબંી ડોકવાળ7 અને લબંગોળ ઘાટની બરણીઓ, ¹ૂંક7 ક6 મણકા ઘાટની 

હાસંવાળ7 અને કાગંર7 િવનાની થાળ7ઓ તેમજ હાસંવાળ7 5ડ7 કોઠ7ઓનો િનદ×શ કર7 શકાય. 
 

�#�� 

• લોથલનો અથ� “મર6લાનો ટ6કરો ક6 ટ¡બા” થાય છે. 
• લોથલ અમદાવાદ ,]લાના ધોળકા તા�કુામા ં સાબરમતી અને ભોગાવો નદ7ની વnચે સગરવાલા ગામની 

પાસે મળ7 આવેલ છે. 
• આ $થળ9ુ ંઉQખનન “એસ. આર. રાવ” �ારા ૧૯૫૫મા ંકરવામા ંઆ)Xુ ંહ ુ.ં 
• લોથલ િસj� ુસ�યતા9ુ ંસૌથી મો¹ંુ બદંર હોવા9ુ ંમનાય છે. 
• હડWપા સ$ં%ૃિત9ુ ં�ાચીન બદંર – %ૃિEમ ધºો (તળાવ �કાર9ુ)ં મળ7 આ)Xુ ંછે. 
• લોથલની નગર રચના અદMતુ હતી. 
• આયોજન નગર )યવ$થા, સડકો સીધી અને પહોળ7, એક-બી5ને કાટ°ણૂે મળતી. 
• લોથલમાનંા ર$તા બે વાહનો સામસામે પસાર થઇ શક6 તેટલા પહોળા હતા. 
• મકાનો હારબધં બાધંવામા ંઆવતા.ં 
• મોટા મકાનોમા ં%ુવાની સગવડ હતી. 
• દર6ક મકાનમા ં$નાનખડં તેમજ ગદંા પાણીના િનકાલની )યવ$થા. 
• હિથયારો ક6 ઘર6ણા બનાવવાની ગોળ ભÑીઓ મળ7 આવી છે. 
• માટ7ના ંરમકડા ંઅને ધાનુા ંવાસણો પર �ચEકામ અને નકશીકામ જોવા મળે છે. 
• ૯૫ �કારના �ચ-હો મ¿યા છે, �લપી હ�ુ ઉક6લાય નથી. 
• એક $થળેથી બ ેજોડ7યા હાડિપjજર મ¿યા છે. 
• %ુલ ૨૧ હાડિપjજર મ¿યા છે. એક ખોપર7મા ંહોલ જોવા મ¿યો છે u શV��યા9ુ ં\ચૂક છે. 
• શબને દફન કરવામા ંઆવુ ંતેમજ ક6ટલીક ચીજ વ$ઓુ સાથે રાખવામા ંઆવતી. 
• શતરંજને મળતી આવે તેવી રમત મળ7 આવી છે. 
• વાસણ ભર6લા સોનાના મણકા મળ7 આ)યા છે. 
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• અનાજ દળવાની પ«થરની ઘટં7 મળ7 આવી છે. 
• હોમ હવન માટ6ની ચણેલી વેદ7ઓ મળ7 આવી છે. 
• ચોખાના અવશેષો મ¿યા છે. 
• વહાણની આ%ૃિતવાળ7 �iુા મળ7 આવી છે. 
• શખં-�ીપ, હાડકા, હાથીદાતં, પ«થરના બનાવેલા સોગટા મ¿યા ંછે. 
• ઘોડા9ુ ંટ6રાકોટા9ુ ંરમક¾ુ ંમળ7 આ)Xુ ંછે. 
 

 

 

 

(�ુ9લુોથલ શહ6ર)    (ઘોડા9ુ ંટ6રાકોટા9ુ ંરમક¾ુ)ં 

 

 

 

 

          

(જોડ7યા હાડિપjજર)     (ધા)ુ 

 

 

 

 

 

   (%ુવો)         (%ુિEમ ધºો(તળાવ �કાર9ુ)ં) 

+#)'�� 

• ભારતમા ંઆવેલ સૌથી મો¹ંુ િસj�ખુીણની સ$ં%ૃિત9ુ ંનગર. 
• ધોળાવીરા કnછ ,]લાના ભચાઉ તા�કુામા ંઆવે�ુ ંછે. 
• તે9ુ ંઉQખનન “આર. એસ. વી$ટ” �ારા ઈ.સ. ૧૯૯૦મા ંકરવામા ંઆ)Xુ.ં 
• ધોળાવીરા નગર ��ુય Eણ ભાગમા ંવહ6ચાયે�ુ ંહ ુ.ં 
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o શાસક અિધકાર7નો ગઢ 

o અ-ય અિધકાર7ઓના આવાસ ધરાવુ ંઉપર9ુ ંનગર 

o સામા-ય નગરજનોના આવાસ ધરાવુ ંનીચ�ુ ંનગર. 
• ધોળાવીરામાથંી ધા ુગાળવાની ભÑી મળ7 આવી છે. 
• ધોળાવીરામાથંી િવિવધ ઓ5રો બનાવવાના સાધનો મ¿યા છે. 
• શખં, પાણીની ટાકં7ઓ, ધાનુી બગંડ7ઓ, િવિવધ �કારના મણકા, વ¡ટ7, સોનાના ં ઘર6ણા વગેર6ના અવશેષો 

મળ7 આ)યા છે. 
• રમત ગમત9ુ ંમેદાન મળ7 આ)Xુ ંછે. 
• Mકંુપ પછ7 મકાનની બાધંણી ચોરસ ક6 લબંચોરસની બદલે ગોળ બનાવવામા ંઆવતા. 
• િવ�9ુ ં�થમ સાઇનબોડ� અહ7યાથી મળ7 આ)Xુ ંછે. 
• મહ6લમા ંપાણીનો હોજ અને પાણી લઇ આવનાર Mગૂભ�-નાËં પણ છે. 
• નાળામા ંપાણીનો કચરો અને ર6તી તળ7એ બેસી 5ય અને હોજમા ંચો�°ુ ંપાણી આવે તેવી ગાળણ પ�િતની 

)યવ$થા પણ છે. 
• મો¹ંુ $નાનાગાર પણ આવેલ છે. 
• વેપાર વા�ણ{ય9ુ ંક6-i હશે તેDુ ંઅવશેષો પરથી જણાય છે. 
• ધોળાવીરામા ંતળાવ, %ુવા અને પાણીની ટાકં7ઓ ઉપલÌધ હતી. 
 

 

 

 

 

  

 

 

(�ુ9ધુોળાવીરા શહ6ર) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(સાઇનબોડ�) 
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(નહ6રો �ારા નગરમા ંપાણી લઇ જવાની અને કચરો વગેર6નીગાળવાની )યવ$થા) 

 

(

મ

હ6

લ

( 

    

(પાણીનો સ+ંહ માટ6ની )યવ$થા)   (%ુવો) 

�#��6 (`�"��i) 

• રોજડ7 રાજકોટ ,]લાના ગ ડલ તા�કુામા ંભાદર નદ7ના �કનાર6 વસે�ુ ંનગર હ ુ.ં 
• રાખો�ડયા કલરના ંમાટ7ના ંવાસણો વાપરતા હોવા9ુ ંજણાય છે. 
• રોજડ7માથંી ચપટ7 થાળ7 અને �ચી દોક વાળ7 બરણીના ન�નુા મળ7 આ)યા છે. 
• સેલખેડ7ના ઝીણા મણકા, આ%ૃિત ઉપસાવેલા કન®�લયનના મણકા, ચટ�ના ઘનાકાર તોલા વગેર6 મળ7 આ)યા છે. 
• થોડાકં Ôટોના અને બાક7ના ંમાટ7ના ંમકાનો જોવા મળે છે. 

 

$��� (��� ()6 -'�� 5E� "��# 

• દ6શળપર (કnછ) 

• ક6તાસી (મોરબી) 

• \રુકોટડા (કnછ) 

• સોમનાથ (ગીરસોમનાથ) 

• લાખાબાવળ (5મનગર) 

• અમરા (5મનગર) 

• કોટ અને પેઠામની (મહ6સાણા) 

• �કમતળાવ (\રૂત) 
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* �%�/�к I��        * 

• 3રુાણોમા ંઉ]લે�ખત છે u ઈિતહાસને પૌરા�ણક Xગુ તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
• મ9નુા 3Eુ શયા�િતના સમયથી �જુરાતમા ંઆ Xગુની શsઆત થાય છે. 
• શયા�તીના 3Eુ આનત� સૌરા�e અને ઉતર �જુરાતમા ં રા{ય $થાWXુ ં હ ુ.ં તેથી આ �દ6શને આનત� નામે 

ઓળખવામા ંઆવે છે uના અ-ય નામો આનત�, ચમQકાર3રુ છે. 
• આનત�નો 3Eુ ર©વતના સમયમા ંતેની રાજધાની %ુ$થલી (�ારકા) હતી. 
• તેના સમયમા ંયાદવો મÓરુા છોડ7ને સૌરા�eમા ંઆ)યા હતા. 
• યાદવોએ  ર©વત સાથે ઉ� કર7ને ર©વતને પરાજય આWયો અને ર©વતની બહ6ન ર©વતીના લ_ન બલરામ સાથે 

કયા�. 
• યાદવોએ તેની રાજધાની %ુ$થલી ન,ક �ારકા અથવા �ારાવતી બનાવેલી. 

 

* (%��I ��(]�g� 	 )          * 

• આ Xગુનો �થમ રા5 ચiં�Wુત મૌય� હતો તેના ��ુુને કૌટ]ય ક6 ચાણÇના નામથી ઓળખવામા ંઆવે છે. 
• ચાણÇ Øારા અથ�શાVની રચના કરવામા ંઆવી હતી. 

 

1. 0�l$�H  (%�� 

� ચiં�Wુત મૌય�ની રાજધાની �ગ�રનગર એટલે હાલ9ુ ં�ુનાગઢ હ ુ.ં તે ર©વાત, ઉ{યત, વડનગર, એવા િવિવધ 
નામોથી 5ણી ુ ંહ ુ.ં 

� તેનો સૌરા�eનો \બુો 3�ુપ�Wુત હતો. તે \બુાએ રાજધાની �ગ�રનગરમા ં\વૂણ�િસકતા અને પલાસીની નદ7 પર 
\દુશ�ન તળાવ9ુ ંિનમા�ણ કરા)Xુ ંહ ુ.ં 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(\દુશ�ન તળાવ) 

2. /�j��&� 

� ૨૫ વષ� રાજ કXુÖ અને નવા ૧૬ નગરો  ,Qયા. 
 

3. 5ш#к 

� અશોકનો સૌરા�eનો \બુો શુાWય હતો તેણે \દુશ�ન તળાવ અને િસjચાઈ માટ6ની નહ6રો ખોદાવી હતી. 
� અશોક6 �ગ�રનગરમા ં૧૪ ધમ�શાળા વાળો બા£ ભાષામા ં૩.૬ િમટર ઉચો અને ૨૨.૮૬ િમટર પહોળો (૭૫ �ટ 

uટલો) િશલાલખે કોતરા)યો હતો. 
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� u2સિ�-સેય અને ભગવાનલાલ ઇ-i,ત તેણ ેવાચંવાનો �યQન કર7 રÂા છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(સÙાટ અશોકનો િશલાલખે - �ુનાગઢ) 
4. 9B�l� 

� આ વશંનો તે �જુરાતનો છે]લો રા5 હતો અને તેની હQયા 3�ુપિમErૃગંે કર7 હતી. 
 

*       5J�(%��I ��     * 

1. Pl	( ((�2\�) 

� તેનો સૌરા�eનો તે સમય નો \બુો િવશાખાદp હતો. તેણે \દુશ�ન તળાવ9ુ ંસમારકામ કરા)Xુ ંહ ુ.ં  

� તેણે અશોકના ંિશલાલખેની બા�ુમા ંસ$ં%ૃતમા ંિશલાલખે કોતરા)યો હતો અને siદામા રા5ની રાજધાની ઉÄuન 
હતી.  

� તે શૈવધમ¯ હતો. 
 

2. Pl?&j� - 3 

� આ વશંનો તે છે]લો રા5 હતો અને તેની હQયા ચiં�Wુત– ૨ એ કર7. 
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*  $�H '�ш          * 

1. @к�	$�H  

� તેનો \બુો પણ�દp હતો. 
� \દુશ�ન તળાવ ટૂ7 જતા ફર7વાર િનમા�ણ કરા)Xુ ંહ ુ.ં  

� અશોકના ંિશલાલખેની બા�ુમા ંસ$ં%ૃત ભાષામા ંપોતાનો િશલાલખે કોતરા)યો હતો. 
� પણ�દpનો 3Eુ ચ�પાલીન હતો u તે નગરનો નગરપાલક બ-યો હતો. 
� ચiંપાલીને \દુશ�ન તળાવના �કનાર6 ચ�ધાર7 િવ�È9ુુ ંમ�ંદર બના)Xુ ંહ ુ.ં 
� આ વશં દરિમયાન વૈ�ણવ ધમ�નો �ચાર થયો હતો. 
 

* (�\к'�ш           * 

1. ?'��" ��к� 

� િવજયાન ભÏાક× �Wુતવશંનો કહ7 શકાય કારણ ક6 તે પહ6લા તે વશંનો \બુો હતો. 
� �Wુતવશં નબળો પડતા પછ7  ભÏાક× ગાદ7એ આ)યો. 
� �જુરાતમા ંતેણ ે$વતEં રા5 તર7ક6 શાસન $થાWXુ ંહ ુ.ં 
� તેને રાજધાની �ગ�રનગરથી વ]લભી(વ]લભી3રુ) ખાતે બદલાવી હતી. 
� આ વશંનો %ુળધમ� શૈવ હતો.  

 

2. ��'&�"– 1 

� િશવ ભ	ત હોવા છતા ંતેના સમયમા ંપાટનગર વ]લભી ખાતે �ન ધમ�ની બી, સગંીની ભરાઈ હતી. 
 

3. $B�&�" 

� તેના સમયમા ંમૈEકોની સpા આનત� �દ6શ \ધુી િવ$તરાયેલી હતી આથી તેણે �તાપી રા5 તર7ક6 ઓળખવામા ં
આવે છે. 
 

4. ?ш�
	Q�– 1 

� તે પણ �તાપી રા5 હતો તેના સમયમા ંમાળવા \ધુી રા{ય િવ$તારાયે�ુ ંહ ુ.ં 
� તેણે �ુદ7 �ુદ7 પદવી ધારણ કર7 હતી . તે “ધમા��દQય” નામે ઓળખાય છે. 
� તેણે ઘણા બો� િવહારો અને દ6વાલયો બધંા)યા છે. 
� આ રા5 દર વષ® મો� પ�રષદ ભરતો અને i)ય દાન કરતો હતો. 
5. ��'&�"– 2 

� Úવુસેન– ૨ના સમયમા ં�ચની યાEાË Ûુ-ંએન-Qયાગં(Qસાગં) ઈ.સ. ૬૪૦મા ંવ]લભીની �લુાકાત લીધી હતી. 
� આ રા5 થાને�ર સÙાટ હષ�નો સમકાલીન માનવામા ંઆવે છે. 
6. +�&�"– 4 

� આ રા5 અતી સમથ� અને લોકિ�ય રા5 હતો. 
� તેણે ��( ��к�, (��K?+��, ��(�q� uવા �બ�ુદ ધારણ કયા� હતા. 

 

7. ?ш�
	Q�–7 

� આ રા5 મૈEકવશંનો છે]લો રા5 હતો. 
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� આ રા59ુ ં પતન અને રા{ય9ુ ં પતન એક દંતકથા �જુબ ઈ
આ�મણ હાસીમાનો સેનાપતી ‘ઉમર
કXુÖ અને વ]લભીનો નાશ થયો હતો

� વ]લભી નાલદંાની uમ એક મોટ7 િવlધાપીઠ હતી
 

 

 

 

 

 

• ચાવડાવશંથી છેક ઈિતહાસ 3રૂો થાય Qયા ં\ધુી 
• જયિશખર7ના સમયમા ંરાજધાની પાટણને

 

1. '"�� 0'� 

� ખર6ખર ર7તે ચાવડાવશંનો $થાપક
� ૫૦ વષ�ની ¬મર6 િપતાએ �મુાવે�ુ ંરા{ય રા�e%ુટના
� પોતાના િમE અણ�હલ ભરવાડની યાદમાં

રાજધાની બનાવી u અપªશં થઇ પાટણ બની ગXું
� બી5 િમEની ચાપંા(વા�ણયા, આિથ¥ક મદદ કરનાર વનરાજ ચાવડાને
� પાટણમા ં�ન દ6રાસર બધંા)Xુ ંuમા ંપચંાસર

પણ �િતમા છે. 
 

2. �#��� 0'� 

� યોગરાજ નામ �માણે યોગી અને -યાયિ�ય હતો
� તેના 3Eુ �ેમરાu ખભંાત9ુ ંજહાજ �ુટંÜ ુ ંહોવાથી યોગરાજને °બુ જ �ુઃખ લા_Xુ ં

 

3. &(� ?&j� 0'� 

� ચાવડાવશંનો છે]લો રા5 સામતંિસjહ હતો
� તેની હQયા તેના ભાણજે �ળુરાજ સોલકં7 �ારા કરવામા ંઆવી અને આ વશંનો *ત આ)યો હતો

1. ]�)�� &#��к6 – 1 

� આ રા5ના સમયમા ં“�Äુજર �દ6શ
� આ રા5 સોલકં7વશંનો �થમ રા5 હતો
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આ રા59ુ ં પતન અને રા{ય9ુ ં પતન એક દંતકથા �જુબ ઈ.સ. ૭૮૮મા ં કા%ુવાણીયા �ે�રત આરબોના 
ઉમર બીન જમાલે’ કXુÖ u નાકામ રÂો પછ7 આરબોનો રા5 

કXુÖ અને વ]લભીનો નાશ થયો હતો. 
વ]લભી નાલદંાની uમ એક મોટ7 િવlધાપીઠ હતી. તે ��ુ ધમ�9ુ ંમહQવ9ુ ંએક ક6-i ગણા ુ ંહ ું

(વ]લભી િવSાપીઠના અવશેષો) 

* ચાવડાવશં             * 

ચાવડાવશંથી છેક ઈિતહાસ 3રૂો થાય Qયા ં\ધુી રાજધાની પાટણ બની હતી. 
પાટણને પચંાસરથી ઓળખવામા ંઆવતી હતી. 

ચાવડાવશંનો $થાપક વનરાજ ચાવડા હતો. 
�મુાવે�ુ ંરા{ય રા�e%ુટના રા5 Mવુડને હરાવીને પા� ંમેળ)Xુ ંહ ું

અણ�હલ ભરવાડની યાદમા ં અણ�હલ3રુ પતન(પાટણ)ના નામે નગર વસાવી અને તેણ ે
રાજધાની બનાવી u અપªશં થઇ પાટણ બની ગXુ.ં 

આિથ¥ક મદદ કરનાર વનરાજ ચાવડાને)ની યાદમા ંચાપંાનેર
uમા ંપચંાસર પÞયનાથની �િૂત¥ �કુવી હતી. આu મ�ંદરમા ંવનરાજ ચાવડાની 

યોગરાજ નામ �માણે યોગી અને -યાયિ�ય હતો. 
તેના 3Eુ �ેમરાu ખભંાત9ુ ંજહાજ �ુટંÜ ુ ંહોવાથી યોગરાજને °બુ જ �ુઃખ લા_Xુ ંઅને તે9ુ ં�QૃX ુથXુ ંહ ું

ચાવડાવશંનો છે]લો રા5 સામતંિસjહ હતો. 
તેની હQયા તેના ભાણજે �ળુરાજ સોલકં7 �ારા કરવામા ંઆવી અને આ વશંનો *ત આ)યો હતો

 

*   સોલકં7વશં   * 

�Äુજર �દ6શ” પરથી �જુરાત એDુ ંનામ મ¿Xુ ંછે એDુ ંમાનવામા ંઆવે છે
રા5 હતો. 

�કુ                         �
	�к ����        
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કા%ુવાણીયા �ે�રત આરબોના 
કXુÖ u નાકામ રÂો પછ7 આરબોનો રા5 ‘હમીમે’ આ�મણ 

તે ��ુ ધમ�9ુ ંમહQવ9ુ ંએક ક6-i ગણા ુ ંહ ુ.ં 

હરાવીને પા� ંમેળ)Xુ ંહ ુ.ં 
ના નામે નગર વસાવી અને તેણ ે

ચાપંાનેર નગર વસા)Xુ ંહ ુ.ં 
આu મ�ંદરમા ંવનરાજ ચાવડાની 

અને તે9ુ ં�QૃX ુથXુ ંહ ુ.ં 

તેની હQયા તેના ભાણજે �ળુરાજ સોલકં7 �ારા કરવામા ંઆવી અને આ વશંનો *ત આ)યો હતો. 

¿Xુ ંછે એDુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 
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� આ રા5એ સૌરા�eના એક રાજવી +હર7Xુ ંઅને લાટમા ંસરદારને હરાવી પોતા9ુ ં રા{ય લાટ \ધુી િવ$તXુÖ 
હ ુ.ં 

� આ ઉપરાતં સર$વતી નદ7ના �કનાર6 siમહાલ બાધંવાની શsઆત કર7 હતી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     (siમહાલ) 

� �ળુરાજ સોલકં7ના સમયમા ં�જુરાત અને સૌરા�eએ બનેંમા ંસોલકં7Xગુનો ઝડંો ફરકા)યો હતો. 
� આ રા5ના સમયમા ંબો� ધમ� નહ7વત થઇ ગયો હતો કારણ ક6 તે ¢£ણોને બ� ુમાન આપતો હતો. 
� D�ૃાવા$થામા ંYી$થલી(િસlધ3રુ) જઈ તેણે સર$વતી નદ7ના કાઠં6 દ6હ Qયાગ કયc હતો.  

 

2. 0]����� 

� આ રા5 �ળુરાજનો 3Eુ હતો તેણ ેધારાનગર7ના પરમાર રા5 િસjધરાજને હરા)યો હતો. 
� તે િવલાસી હોવાથી તેને પદભ�ટ કયc હતો. 
� તેનો u�ઠ 3Eુ વ]લભરાજ ગાદ7એ આ)યો પણ તે9ુ ંઅકાળે �QૃX ુથતા �ુલ�ભરાu ગાદ7 સભંાળ7 હતી. 

 

3. ������� 

� આ રા5 ચા�ુડંારાજનો નાનો 3Eુ હતો. 
� તેણે લાટ �દ6શના રા5 �કત¯રાજને હરા)યો હતો. 
� તેમને અણહ7લ3રુ પતન (પાટણ)મા ં�જુશાળા, ધનશાળા, ધવ+હો અને �ુલ�ભ સરોવર બધંા)Xુ ંહ ુ.ં 

 

4. ��(	!' – 1 

� ઇિતહાસમા ંતે “ભીમદ6વ બાણાવલી” તર7ક6 �િસ� છે. 
� તેમના રાની ઉદયમતી �ારા પાટણમા ંરાણક7વાવ બધંાવવામા ંઆવી હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(રાણક7વાવ - પાટણ) 
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� આ ઉપરાતં મોઢ6રા9ુ ં\યૂ�મ�ંદર તેના સમયમા ંબધંાXુ ંહ ુ.ં  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(\યૂ�મ�ંદર – મોઢ6રા) 

� તેના સમયમા ં૧૦૨૬ના રોજ 5-X ુ૧ અથવા ૭મા ંમહોમદ – ગઝનવીએ સોમનાથ �ટુÜ ુહ ુ.ં 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(સોમનાથ) 

� તેમના સમયમા ંિવમળશાહ મEંી થઇ ગયા હતા. 
 

5. к��	!' &#��к6 

� આ રા5 ભીમદ6વ-૧નો 3Eુ હતો. 
� તેણે વત�માન અમદાવાદની ન,ક આશાપ]લી(આશાવલ)ના ભીલ સરદાર આશાવલને હરાવી Qયા ં કણા�વતી 

નામે નગર વસા)Xુ ંહ ુ.ં 
� સોલકં7 રા{યનો તેણ ેદ��ણમા ંછેક નાગાસા�રકા(નવસાર7) \ધુી િવ$તXુÖ હ ુ.ં 
� તેમના પQની િમનળદ6વી(મણપ]લાદ6વી, િપયર-કણા�ટક) �ારા ધોળકામા ંમલાવ તળાવ બધંાવવામા ંઆ)Xુ ંહ ુ.ં  

� uના માટ6 કહ6વાય છે ક6 “-યાય જોવો હોય તો મલાવ તળાવ જોDુ”ં. 
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(મલાવ તળાવ - ધોળકા) 

� િવરમગામમા ં�નુસર તળાવ િમનળદ6વીએ બધંા)Xુ ંહ ુ.ં 

 

 

 

 
 

 

 

 

(�નુસર તળાવ - િવરમગામ) 

6. ?&r�� ��?&j� 

� આ રા5ના સમયમા ં�જુરાતનો \વુણ�કાળ તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� િસ�રાજ િમનળદ6વી-કણ�દ6વનો 3Eુ હતો. 
� આ રા5એ માળવાના રા5 યશોવમા�ને હરાવી “અવતંીનાથ”9ુ ં�બ�ુદ ધારણ કXુÖ. 
� બબ�રકા નામના અનાથ�(રા�સ)ને હરાવી િસ�રાજને “બબ�રક `જ�È”ુ કહ6વાXુ ંહ ુ.ં 
� siમહાલ આ રા5ના સમયમા ં3ણૂ� થયો હતો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(siમહાલ) 
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� �ુનાગઢના રા5 રાખંગેારને હરાવીને “િસ�ચ�વતી” નામ ધારણ કXુÖ હ ુ.ં 
� િસ�રાu દર6ક X�ુમા ંિવજય �ાWત કયા� હોવાથી “િEMવુનગજં” કહ6વાય છે. 
� “પાટણમા ંસહVલ¡ગ તળાવ” આ રા5એ બધંા)Xુ.ં 
� િસ�રાu સોમનાથનો યાEાવેરો િમનળદ6વીના કહ6વાથી ના�દુ કયc હતો. 
� આ રા5ના સમયમા ંહ6મચiંાચાય� થઇ ગયો હતો. uને “િસ�હ6મ શÌદા9શુાસન” નામનો +થં લ�યો હતો. જયાર6 

તે +થં લખાઈ ગયો Qયાર બાદ તેણ ેહાથી પર �કૂ7 નગરમા ંશોભા યાEા કાઢવામા ંઆવી. આ શોભા યાEાની 
િવશેષતા એ હતી ક6, +થંની રચના કરનાર હ6મચiંાચાય� અને િસ�રાજ બનેં પગપાળા ચાલતા હતા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(િસ�હ6મ શÌદા9શુાસન +થંની શોભાયાEા) 
� આ રા5 અ3Eુ �QૃX ુપા2યો હતો. 

 

7. A�(��) 

� %ુમારપાળએ ભીમદ6વ-૧ના મોટા 3Eુ �ેમરાજનો વશંજ હતો. 
� �ેમરાજએ ભીમદ6વની રાની બ%ુલાદ6વીનો 3Eુ હતો. 
� %ુમારપાળ તેના બનેવી કા-હડદ6વ(%ૃ�ણદ6વ)ની સહાયતાથી રા5 બ-યો. 
� શાકંભર7(સાભંર)ના ચૌહાણ રા5 અણ�રાજને તેણે પરાજય આWયો. આ તેની મોટ7 િસ�7 મનાય છે. 
� તેના સાÙા{ય િવ$તાર ઉતરમા ં સાભંર-અજમેર \ધુી, દ��ણમા ં લાટભડંલ \ધુી, 3વૂ�મા ં ભીલસા \ધુી અને 

પિ·મમા ંસૌરા�e-કnછ \ધુી હતો. 
� તે �જુરાતના અશોક તર7ક6 ઓળખાય છે. 
� તેને �જુરાતમા ં�ન ધમ�નો �ચાર કયc અને તેનો અ9યુાયી બ-યો. 
� તેને અ,તનાથની એક �િૂત¥ કોતરાવી તારંગામા ં�કૂાવી. 

 

   

 

(અ,તનાથ ભગવાન - તારંગા) 
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� અ3Eુીકા9ુ ંધન લેવા9ુ ંબધં કXુÖ. 
� પાટણમા ંપટોલાની શsઆત કરાવી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(પટોલા - પાટણ) 

8. 5���) 

� %ુમારપાળ અ3Eુ �QૃX ુપા2યો હતો તેથી તેના પછ7 તેના ભાઈ મ�હપાલનો 3Eુ અજયપાલ ગાદ7એ આ)યો હતો. 
� તેણે વેદ ધમ�નો �ચાર કયc હતો તેનાથી �ન ધમ¯ઓ નારાજ હતા. 
� તે9ુ ંનાની ¬મર6 �QૃX ુથXુ ંહ ુ.ં 
� ન ધ: એDુ ંમાનવામા ંઆવે છે ક6 િવજયદ6વ નામના એક િસપાઈએ તેમની હQયા કર7 નાખી હતી. 

 

9. ]�)�� – 2 

� ઈ.સ.૧૧૭૮મા ંમોહ2મદ – િસહા�ßુ7ન – ઘોર79ુ ંઆ�મણ �જુરાતમા ંથXુ ંતે સમયે �ળુરાજ -૨ સગીર હોવાથી 
તેના વતી તેની માતા નાઈકાદ6વી શાસન કરતા હતા ંઅને આ X�ુમા ંમોહ2મદ ઘોર7નો પરાજય થાય છે.  

 

10. ��(	!' – 2 

� ઇિતહાસમા ંતેને “ભોળાભીમ” તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� તેના સમયમા ંસોલકં7ની સpા નબળ7 પડતી જણાય છે. 
� ઈ.સ.૧૧૯૮મા ંમહ2મદ ઘોર7ના �લુામ %ુ�ુßુ7ન ઐબક �જુરાત પર ચડાઈ કર7 અને પાટણ �ુટંÜ ુ.ં 
� ભીમદ6વ – ૨ પોતાને “અ�ભનવ િસ�રાજ” તર7ક6 ઓળખાવતો અને ચWતમ ચ�વતી તેDુ ંકહ6રાવતો. 
� આમ આ સમયમા ંસોલકં7Xગુના પતનની શsઆત થઇ. 
11. ?\W�'"�� 

� ધોળકાના મહામડં6�ર િવરધવનના 3Eુ િવશળદ6વે તેની હQયા કર7 અને આ વશંનો *ત આ)યો. 
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*   વાઘેલાવશં   * 

1. ?'&)	!' 'V�� 

� તે વાઘલેા વશંનો $થાપક અને �થમ રા5 હતો. 
� તેને “અ�ભનવ િસ�રાજ” અને “અમર અ�ુ �ન” એD ુનામ ધારણ કXુÖ. 
� િવસનગરની $થાપના તેમને કર7 હતી. 
� વાઘલેા વશંના આ પહ6લા રા5એ દભોઈના �ક]લામા ંઆવેલ વેદનાથ મ�ંદરનો ,ણc�ાર કરા)યો હતો. 
� તેના મEંી વ$પુાળ અને તેજપાલ �ારા આ� ુપર દ6લવાડાના દ6રા બાધંવામા ંઆ)યા હતા. 
� આ�નુા દ6લવાડાના ડ6રામા ંદ6રાણી-uઠાણી મદં7ર આવે�ુ ંછે. (અ9પુમા ંદ6વી – લલીતા દ6વી). 

 

(દ6લવાડાના દ6રા) 

2. 5L� �"	!' / &���	!' 'V�� 

� અ�ુ �નદ6વના સમયમા ંસોમનાથમા ંમ1$જદ બાધંવાની પરવાનગી અપાઈ. 
� કિવ નાનક6 પસ$તી કા)ય ર�ચ િશલાપર કોતરાવેલા. 
� સારંગદ6વે માલવ નર6શને હરા)યો અને સોમનાથ મ�ંદરનો ,ણc�ાર કરાવેલ છે. 

 

3. к��	!' 'V�� 

� તેને ઇિતહાસમા ં“કરણઘલેો” તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� તેમના માધવ નામના મEંીએ અલાઉß7ન ખીલા,ને �જુરાત ,તવા આમEંણ આWXુ ં તેના કારણ ેઉ�ઘુખાન, 

નસરતખાન નામે બે સૈિનકો �જુરાતમા ંઆ�મણ કXુÖ અને આ વશંનો *ત આ)યો. 
� ન ધ: 

� વાઘલેા અને રાજ3તૂ Xગુ(�હ-�ુ રા5)નો *ત આ)યો.  

� તે છે]લો �હ-�ુરા5 હતો. 
� $થાપQય કલાનો \વૂણ�Xગુ $થાWયો હતો. 
� ક.મા.�નુશી અને રામલાલ મોદ7 uવા ઈિતહાસ લેખકો કણ�દ6વના �ુ�ટ ચા�રE વાતો 

$વીકારતા નથી. 
 

* �દ]લી સ]તનત Xગુ   * 

1. х��D'�ш 

� @��к : 5�;�6" х��D 

� h��# : 5��х" (:�( ]�&�(" h��#) 
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1) 5�;�6" х��D 

� ઈ.સ. ૧૬૦૬મા ંઅલપખાનને �જુરાતનો \બુો નીમી વહ7વટ હાથ ધયc. 
� અલાઉß7ને તમામ ,વન જs�રયાતની ચીજ વ$ ુપર ભાવ િનયમન કXુÖ. 
� �ચતોડના રાણા રતનિસjહની અQયતં \ુદંર અને sપાળ7 રાણી હતી તેણે મેળવવા અલાઉß7ને �ચતોડ 

પર આ�મણ કXુÖ. 
 

2) (/�к к � 

� િપતા જલા�ßુ7નના �QૃX ુપછ7 આવનાર અલાઉß7ન ખીલ, પછ7 �દ]લીમા ંઈ.સ. ૧૩૧૬ થી ૧૩૨૦ 
\ધુી મ�લક કા�ર6 શાસન કXુÖ. uમના સમયમા ં�જુરાત �દ]લી \લુતાનોના તાબે રÛુ.ં 

 

3) ¡�ш�# х# 

� ખીલ,વશંના *િતમ સÙાટ °શુરો ખોને માર7ને ઈ.સ. ૧૩૨૦મા ં �દ]લીમા ંઘુલક વશંની શsઆત 
થઇ. 
 

2. s�V�к '�ш 

� @��к : ��h��6" s �V�к 

� h��# : ��h��6" s �V�к ш� �T� 
 

1) ��h��6" s �V�к  

� આ વશંની $થાપના _યા\ßુ7ન ઘુલક �ારા કરવામા ંઆવી હતી. 
 

2) ]��G(	 s �V�к  

� તે પોતાની તરંગી યોજનાઓને કારણે તરંગી રા5 તર7ક6 ઓળખાય છે. 
� યોજનાઓ: 

o દો આબમા ંકર વધારો 
o °રુાસન આ�મણ 

o રાજધાની �દ6શમા ંપ�રવત�ન 

o સાકં6િતક �iુા9ુ ંચલન 

� તેણે રાજધાની �દ]લીથી દોલતાબાદ બદલાવી અને સાકં6િતક �iુા9ુ ંચલન શ�ુ કXુÖ. 
 

3) 
7�#�ш� s �V�к  

� તેને નહ6રોની શsઆત કરાવી. 
� �ફરો5બાદ શહ6ર અને જોત3રુ શહ6ર બનેં િવકસા)યા. 
� તેણે આગાઉના ૨૦ uટલા વેરાઓ ના�દુ કર7 Eણ �કારના વેરા ચા� ુકયા�. 

o �ખરાજ (Mમુી પર લેવાતો વેરો) 

o ખ2સ (�ટૂનો પાચંમો ભાગ) 

o જકાત 

� તેમને જમીનની નવેસરથી માપણી કરાવી અને જમીન મહ6\લુ ઘટાડáુ.ં 
� �1ુ$લમોને આવકના અઢ7 ટકા અને �બન�1ુ$લમે જ,યાવેરો ભરવાનો આ બે કર અલગથી ના�યા. 
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4) "&b��6" (��(	 s �V�к  

� ઈ.સ. ૧૩૯૮મા ં તૈ�રુલગં નામ9ુ ં આ�મણ �દ]હ7 પર થતા આ વશંનો *ત આ)યો અને �દ]લી 
સ]તનનો પણ *ત આ)યો. 
 

* $��� (� @' �\ h�� "#J� ш&" * 

1.   �х" 

� �જુરાતમા ંતેણ ે°બુ જ બળવા ખોર લ¦કર ભ�ે ુકર7 �દ]લી ,તવાની મહQવકા�ંા રાખી હતી. 
� એક કાવતરા �જુબ તેમના િપતાએ તેમને ઝેર આપી માર7 ના�યો એDુ ંમાનવામા ંઆવે છે. 

 

2. T7�х" (]�T7�ш� - 1) 

� ઓ	ટોબર ૧૪૦૭મા ંઝફરખાને �બર3રુ �કુામે �જુરાતના $વતEં �1ુ$લમ શાસક તર7ક6 સpા હાસંલ કર7. 
� તેણે �ઝુફરશાહ – ૧ એDુ ંનામ ધારણ કર7 શાસનની શsઆત કર7. 

 

3. 5�(	ш� – 1 

� અહમદશાહ – ૧ ૧૩મી એિ�લ ૧૪૧૧ના રોજ કણા�વતી નગર પાસે હાલના માણેકચોક પાસે આવેલ �રુતની 
પોળમા ંઅમદાવાદ શહ6રનો પાયો ના�યો. 

� તેને �જુરાતનો વા$તિવક $થાપક માનવામા ંઆવે છે. 
� તેણે ભiનો �ક]લો, Eણ દરવા5 અને 5મા મ1$જદ9ુ ંિનમા�ણ કર6�ુ ંતે �હjદની સૌથી મોટ7 મ1$જદ હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ભiનો �ક]લો - અમદાવાદ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eણ દરવા5 - અમદાવાદ) 
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(5મા મ1$જદ - અમદાવાદ) 

� હાથમતી �કનાર6 અહમદનગર વસાવે�ુ ંu હાલ �હjમતનગર તર7ક6 ઓળખાય છે. 
� તેના ��ુુ9ુ ંનામ શેખ અહમદ ખ¹ુગજં બ� હુ.ં 
� તેણે વાટંાની �થા દાખલ કર7.(ખેતીનો જમીનનો ચોથો ભાગ રા5 માટ6 રહ6વા દ6વો) 

� સૌ�થમ દ�રયાઈ કાફલો રચીને તે9ુ ંવ¾ુ મથક ખભંાત બદંર6 $થાWXુ.ં 
 

4. A�s �9��6" 8�(	ш� 

� “ઓu %ુબુ” (કાકંર7યા) નામ9ુ ંતળાવ અને “નગીના વાડ7” બનાવડાવી હતી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(કાકંર7યા તળાવ( ઓu %ુબુ) - અમદાવાદ) 

 

 

 

 

 

 

 

(નગીના વાડ7 – અમદાવાદ) 

� દલપતરામ ન ધે છે ક6 આ કાકંર7યા તળાવ ગદંક7 વાડો હ ુ ંuને ચી9ભુાઈ શેઠ �ારા સર° ુકરવામા ંઆ)Xુ ંહ ુ.ં 
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5. 7 ��х" ((�(	 ����) ("&b��6" (��]�	 ш�) 

� તે9ુ ં�ળુનામ ફતેહખાન હ ુ.ં 
� �ુનાગઢના રા5 રા-માડંલીકને હરાવી �ુનાગઢ ,તી અને ચાપંાનેરના રા5 જયિસjહ પતાઈ રાવલને હરાવી 

પાવાગઢ ,QX.ુ 
� આમ આ બ ેગઢ ,Qયા હોવાથી ઇિતહાસમા ંતેને મહમદ બેગડા તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� તેના સમયમા ંsડાદ6વીએ તેના પિત િવરસગં વાઘલેાની યાદમા ંઅડાલજની વાવ બધંાવી હતી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(અડાલજની વાવ) 

� તેની દાસી બાઈહર7ની વાવ બધંાવવામા ંઆવી હતી u હાલ દાદા હર7ની વાવ તર7ક6 ઓળખાય છે. 

 

 

 

 

 

(દાદા હર7ની વાવ) 

� તે ચોમા\ ુચાપંાનેરમા,ં ઉનાળો અમદાવાદમા ંઅને િશયાળો �ૂનાગઢમા ંપસાર કરતો હતો. 
� ચાપંાનેરને �જુરાતની રાજધાની બનાવી અને તે9ુ ંનામ મહ6મદાબાદ રા�Xુ.ં 
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� તેણે �ૂનાગઢ9ુ ંનDુ ંનામ �$ુખુાબાદ આપે�ુ.ં 
� તેણે વાEક નદ7ના કાઠ6 ભમર7યો %ુવો બધંા)યો હતો. 

 

 

 

 

(ભમર7યો %ુવો) 
 

� તેણે અમદાવાદમા ંબાગેફ7રદોસ અને બાગેશાખનની રચના કર7 હતી u નવ લાખથી વધાર6 D�ૃો ધરાવે છે. 
� તેણે અમદાવાદની ફરતે કોટ બધંા)યો. 
� તેને �જુરાતના અકબર તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� બી.બી. �ગુલી તેના માતા9ુ ંનામ હ ુ.ં 

 

6. х���х" (]�T7�ш� - 2) (&�  h�� ") 

� તે મહમદ બગેડાનો નાનો 3Eુ હતો. 
� તે9ુ ં�ળુનામ ખલીલખાન હ ુ.ં 
� તેને “�ઝુફરશાહ -૨” એવી પદવી ધારણ કર7 હતી. 
� તેને વડોદરા પાસે દોલતાબાદ નામ9ુ ંનગર વસા)Xુ ંહ ુ.ં 
� �મુાX ુસામેના X�ુમા ંપો¹ુ�ગલના ગવન�ર િનનો-ડ7-%ુ-હાએ ન,વી મદદ કરતા પ�રણામે તેણે દ7વ અને દમણમા ં

વેપાર કરવાની પરવાનગી આપી. 
 

7. ]�T7�ш� – 3 

� તેમના વ,ર “ઈિતમાદ ખાને” અકબરને �જુરાત ,તવા આમEંણ આWX ુપ�રણામે ૧૫૭૨મા ંઅકબર9ુ ંઆ�મણ 
�જુરાતમા ંથXુ ંઅને આ વશંનો *ત આ)યો. 
 

* �જુરાતમા ં�ગુલ સ]તનત * 

1. 5к�� 

� �ગુલ સ]તનતનો $થાપક. 
� િમઝા� આઝીઝ કોકા (ખાન આઝમ) u �જુરાતનો �થમ �ગુલ \બૂો હતો. 
� ઈ.સ.૧૫૭૨મા ંઅકબર6 �જુરાત ,QX ુહ ુ.ં 
� �જુરાતના િવજયની યાદમા ંફતે3રુ િસકર7(ઉ.�.) ખાતે �લુદં દરવા59ુ ંિનમા�ણ કરા)Xુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

(�લુદં દરવા5) 
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� તેના સમયમા ં�હ-દ7 સા�હQય9ુ ંસ¼ન થXુ.ં 
� ટોડલમલ �ારા મહ6\લુ પ�િત નº7 કરવામા ંઆવી હતી. 
� તેને ટંકશાળાઓ બધંાવી હતી.  

 

2. ������ (&��() 

� જહાગંીર6 અમદાવાદની ટંકશાળામા(ંકા�3ુરુ) ન�Eવાળા િસºાઓ બહાર પડા)યા. 
 

 

 

 

(ન�Eવાળા િસºા) 
� તે9ુ ંવા$તિવક નામ “સલીમ” હ ુ.ં 
� જયાર6 ગાદ7એ આ)યો Qયાર6 “ની�ુß7ન �હુમદં બાદશાહ જહાગંીર” આવી ઉપાધી ધારણ કર7. 
� કnછના 5મ અને બહરા નામના બે સરદારોએ �ગુલ બાદશાહોને %ુરનીસ(કર) ભર7 ન હતી તેથી જહાગંીર6 તેને 

હરાવી �ગુલને શરણે કયા� હતા. 
� ઈ.સ.૧૬૦૮મા ંક6Wટન હો�કj_સ “હ6	ટન” નામના જહાજમા ંબેઠ7ને \રુત બદંર6 ઉતર7 આ)યો. 
� ઈ.સ.૧૬૧૩મા ંજહાગંીર6 “સર-ટોમસ-રો”ને વેપાર કરવાની પરવાનગી આપતા તેણ ે\રુતમા ં�થમ વેપાર7 મથક 

$થાWXુ.ં 
� �ચEકલાનો Xગુ કહ6વાય છે. 
� તેની પQની9ુ ંનામ મેહ�ુoીસા(9રૂજહા)ં હ ુ.ં 

 

3. ш��� 

� તેણે અમદાવાદમા ંશાહ7બાગ અને મોતી મહ6લ બધંા)યો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(શાહ7બાગ) 

(મોતી મહ6લ(સરદાર પટ6લ $મારક)) 
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� તેના સમયમા ંખાનજહા ંનામના અફઘાન સરદાર6 બળવો પોકાયc હતો. 
� તેણે ચાર 3Eુો હતા. 

o  દારા િશકોહ 

o  શાહrઝૂા 
o  �રુાદ 

o  ઔરંગઝબે 

 

4. ����T�� 

� તે \$ુત \oુી �સુલમાન હતો એટ� ુજ નહ7 પણ અહ$ ુ�સુલમાન હતો. 
� આથી તેને ધમા�દ રા5 તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� તેણે �હ-�ુઓના પિવE તહ6વારો હોળ7 અને �દવાળ7 ઉપર �િતબધં લગા)યો હતો. 
� તે પોતા9ુ ં�જુરાન ટોપી સીવી અને %ુરાન9ુ ંભાષાતંર કર7 અ9વુાદ કરતો. 
� તેમના \બુા મહોબદ ખાનના સમયમા ંિશવા,એ ઈ.સ.૧૬૬૪ અને ૧૬૭૦ એમ બે વખત \રુત �QુXુ ંહ ુ.ં 
� ઈ.સ. ૧૭૦૭મા ંતે9ુ ં�QૃX ુથXુ.ં 

 

*    �જુરાતમા ંમરાઠા Xગુ      * 

1. 	(D�' ��к'� 

� મરાઠા Xગુના $થાપક દામા,રાવ ગાયકવાડ હતા. 
 

2. (����' ��к'� 

� વેલે$ડ6ની સહાયકાર7 યોજના $વીકારનાર �થમ રા5. 
� મેજર વોકર સૌ�થમ *+,ે ર6સીડ-સી બનીને �જુરાત આ)યો. 

 

3. &�D�' ��к'� 

� લ±મીિવલાસ પેલસે બધંા)યો હતો. 
 

 

 

 

 

 

 

(લ±મીિવલાસ પેલેસ – વડોદરા) 

� M.S.UNIVERSITYની $થાપના કર7.(મહારા5 સયા,રાવ ગાયકવાડ Xિુનવિસ¥ટ7) 
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(મહારા5 સયા,રાવ ગાયકવાડ Xિુનવિસ¥ટ7 - વડોદરા) 

� �જુરાતમા ંર6ડ7ઓ શ�ુ કરાવનાર.(૧૯૩૯) 

� મફત અને ફર,યાત િશ�ણ શ�ુ કરા)Xુ.ં 
� સૌ�થમ e6ન ઉતરણ થી *કલે�ર વnચ ેતેના સમયમા ંશs થઈ. 

 

4. : �?&j� ��к'� 

� વડોદરા શહ6ર ભારતસઘં સાથે જોડáુ.ં 
 

*   ઇ$ટ ઇ½-ડયા કંપની Xગુ   * 

� ઈ.સ.૧૮૧૮મા ંમરાઠા િવ+હ થયો. 
� ઈ.સ.૧૮૨૬મા ં\રુતમા ં�ાથિમક શાળાની શsઆત થઈ. 
� ઈ.સ.૧૮૪૨મા ં\રુતમા ં�થમ *+ે, માlયમ શાળાની શsઆત થઈ. 
� ઈ.સ.૧૮૪૪મા ં\રુતમા ંમાનવધમ� સભાની $થાપના થઈ uના અlય� �ુગા�રામ મહ6તા હતા. 

 

o 1857"# ?'H�' 

� �જુરાતમા ં૧૮૫૭નો િવWલવ અમદાવાદની લ¦કરની ૭મી નબંરની ¹ુકડ7એ િવWલવની શsઆત કર7. 
� ઓખાના વાઢ6રોએ જોધા માણેકની આગવેાની હ6ઠળ િવWલવ કયc. 
� આણદંમા ં�ખુી ગરવડ દાસના નેQૃવમા ંિવWલવ કયc. 
� તાQયાટોપે �ારા છોટા ઉદય3રુથી નેQૃવ કરવામા ંઆ)Xુ ંહ ુ.ં   

 

*   �¢ટ7શ તાજનો Xગુ   * 

1. �.&.1875 (	�"�	 &�@' �) 

� તેમનો જ-મ ટંકારામા ંઈ.સ.૧૮૨૪મા ંથયો હતો. 
� તેમ9ુ ં�ળુનામ “�ળૂશકંર” હ ુ ંઅને તેમના ��ુુ9ુ ંનામ “િવર5નદં” હ ુ.ં 
� તેમની કમ� Mમુી પ5ંબ હતી. 
� ૧૮૭૫મા ંતેમણે �ુબંઈમા ં“આય� સમાજની” $થાપના કર7. 
� “સQયાથ� �કાશ” તેમ9ુ ં3$ુતક છે uમા ં“વેદો તરફ પાછા વળો” એD ુ\Eુ આWX ુછે. 
� r�ુ7 ચળવળો ચલાવી. 
� ૧૮૮૩મા ંજોધ3રુ �કુામે તેમ9ુ ં�QૃX ુથXુ.ં 
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2. �.&.1885 (кz=�&"� @��") 

� ઈ.સ.૧૮૮૫મા ંએલન ઓ	ટોિવન Ûમુ(AOU) �ારા ક +ેસની $થાપના કરાય. 
� u9ુ ં�થમ અિધવેશન ગો%ુળદાસ તેજપાલ સ$ં%ૃત પાઠશાળામા ંભરાX ુ હ ુ.ં uના અlય� )યોમચiં બનેજ¯ 

હતા. u ��$તી અlય� હતા. 
� �ુદા �ુદા $થળોએથી ૭૨ �િતિનધીઓએ હાજર7 આપી હતી. 

 

3. �.&.1886 

� ૧૮૮૬મા ંક +ેસ9ુ ંબી�ુ ંઅિધવેશન કોલકાતા ખાતે ભરાXુ ંuના અlય� દાદાભાઈ નવરો, હતા. 
� તેઓ �થમ �જુરાતી અને �થમ પારસી અlય� હતા. 
� તેઓને “�હjદના દાદા” તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� તેમના 3$ુતક “પોવટâ એ-ડ અન�¢ટન”, “ઇન ઇ½-ડયા ã7મ ઓફ વે]થ(ધન બ�હગ�મનનો)” િસ�ાતં આWયો. 
� પારસીઓની સ$ંથા “રહ9મુોઈ-મજદયબન” ના તેઓ અlય� હતા. 
� “રા$તે ગોફતા” તે9 ુ�ખુપE હુ.ં 

 

4. �.&.1902  

� ૧૯૦૨મા ં�જુરાતમા ંઅમદાવાદ ખાતે અિધવેશન ભરાXુ ંuના અlય� \રુ6-iનાથ બેનજ¯ હતા. 
 

5. �.&.1905  

� ૧૯૦૫મા ંમાડંવીના ¦યામ, %ૃ�ણ વમા�એ લડંનમા ં“ઇ½-ડયા હાઉસ”ની $થાપના કર7. 
                     

 

 

 

 

 

 

           (ઇ½-ડયા હાઉસ(લડંન)) 

� મેડમ ભીખાઈ, કામાએ ,િનવામાથંી “વદં6 માતર�”્ નામ9ુ ંમેગ,ેન ચા� ુકXુÖ. 
 

6. �.&.1907  

� ૧૯૦૭મા ં\રુતમા ંક +ેસ9ુ ંઅિધવેશન ભરાXુ ંuના અlય� રાસ �બહાર7 ઘોષ હતા. 

� આ અિધવેશનમા ંક +સના “જહાલ” અને “મહાલ” બ ેપ� પડÕા. 

� જહાલવાદ7 નેતાઓ ઉ+વાદ7 િવચાર Yેણી ધરાવતા હતા. uમા ંલોકમા-ય િતલક, �બપીનચiં પાલ, લાલા 

લજપતરાયનો સમાવેશ થાય છે (લાલ,બાલ,પાલ). 

� મહાલવાદ7 નેતાઓ નરમવાદ7 િવચાર Yેણી ધરાવતા હતા અને રાજ ભ	ત તર7ક6 ઓળખાતા હતા તેમા ં

ગોપાલ%ૃ�ણ ગોખલે, )યોમ ચiં બેનર,, દાદાભાઈ નવરો, વગેર6 હતા. 
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� મેડમ ભીખાય, કામાએ જમ�નીમા ં“$ટ6ટ ગાડ�મા”ં રા�e lવજ બનાવી ફરકા)યો હતો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(મેડમ ભીખાય, કામા- રા�e lવજ) 

7. �.&.1909 

� ૧૯૦૯મા ં“મહો]લે િમ-ટો” \ધુારામા ં�સુલમાન માટ6 અલગ મતદાન મડંળની જોગવાઈથી )યતીત મોહનલાલ 
પડંÕાએ અમદાવાદના રાય3રુ દરવા5 પાસે વાયસરોય િમ-ટોની બગી પર બો2બ ફ�Çો. 
 

8. �.&.1915  

� ગાધંી, િવદ6શમાથંી ભારત પાછા ફયા�. 
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*   х�� &Q�=�   * 

• ખેડા સQયા+હ ઈ.સ. ૧૯૧૭મા ંથયો હતો. 
• ખેડા `જલામા ંઅિતD½ૃ�ટના કારણે પાક િન�ફળ ગયો. 
• ખે¾તૂો દ6વાદાર બ-યા.  

• �¢ટ7શ સરકારના કાયદા અ9સુાર જો છ આની(૫૦%)કરતા જો પાક ઓછો હોય તો અડ�ુ ંમહ6\લુ �લુતવી 
રાખDુ,ં પરં ુસરકાર7 અમલદારો તે માટ6 તૈયાર ન હતા.  

• ગાધંી, અને વ]લભભાઈ પટ6લના માગ�દશ�ન હ6ઠળ ખ¾ેતૂો સQયા+હ કરવા તૈયાર થયા. 
• સરકાર6 ખે¾તૂોનો ઉભો પાક જWત કયા�. 
• આમ છતા મોહનલાલ પડંÕા uવી )ય1	તએ ગાધંી,ની સમંિત અને �ેરણાથી જWત કરાયેલા ખતેરોમાથંી 

¾ુગંળ7નો તૈયાર પાક કાપી લીધો.તેમના આ કાય�થી મોહનલાલ પડંÕાને ૧૫ �દવસની uલની સ5 થઇ. 
• આ ઘટનાથી લોકોના �ુ$સામા ંવધારો કયc. 
• આ કાય�થી ગાધંી,એ મોહનલાલ પડંÕાને ગાધંી,એ “¾ુગંળ7ચોર”9ુ ં�બ�ુદ આWXુ.ં 

 

 

 

 

 

મોહનલાલ પડંÕા 

• ગામેગામ લોકોએ મહ6\લુ ભરવાની ના પડ7 દ7ધી. 
• “ના કરની લડત ચાલી”. 
• સરકારના �ુલમો સહન કરવા લોકો 5તે જ આગળ આવવા લા_યા. ખેડા ,]લાની uલો િનદcષ ખે¾તૂોથી 

ભરવા લાગી. કોઈ પણ સજંોગોમા ંખે¾તૂો નમુ ંજોખવા માગતા ન હતા.ં 
• મહ6\લુ માફ કરવા માટ6 દર6ક ગામમાથંી ઠરાવો કર7ને સરકારને મોકલવામા ંઆવતા હતા.ં આ લોકો પર 

સરકારના �ુલામોની કઈ અસર થઇ નહ7. 
• આખર6 સ��ૃ ખે¾તૂો મહ6\લૂ ભર6 અને ગર7બ ખે¾તૂોને મહ6\લૂ માફ કરવા *+ેજ સરકાર તૈયાર થઈ. લોકોના 

�ૃઢ મનોબળ આગળ સરકાર6 åકાDુ ંપડáુ.ં સQયા+હ સફળ થયો. 
• આ સQયા+હ થી દ6શને “વ]લભભાઈ પટ6લ”ની ઓળખ થઇ. 
• ન ધ: 

o ગાધંી,એ �જુરાત સભાના સ�યો તથા ખેડા ,]લાના કાય�કરો �ારા ૪૦૦ ગામોની તપાસના �કડા 
મેળ)યા. 

o તેમને પોતે Eીસ ગામોના ં ખેતરોમા ં ફર7ને મા�હતી મેળવી અને િનણ�ય ઉપર આ)યા ક6 પાક ચાર 
આનાથી ઓછો થયો છે. 

o સરકારને મહ6\લુ માફ7 માટ6 િવનતંી કરવા છતા ંસરકાર6 પોતાની હઠ ન છોડ7 Qયાર6 આખર7 ઉપાય 
તર7ક6 તેમણે ખે¾તૂોને સQયા+હ કરવાની સલાહ આપી. 
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*   5&�к�J�� &Q�=�   * 

• રોલેટ એ	ટ, જ�લયાવંાલા બાગ અને મોલ®-િમ-ટો \ધુારાની Mિૂમકામા ં �જુરાતમા ં ગાધંી,એ ૧૯૨૦મા ં
“અસહકાર9ુ ં�દોલન” શ�ુ કXુÖ. 

• આ *દોલન દરિમયાન િવSાથ¯ઓએ કોલજેો છોડ7. 
• ૧૯૨૦મા ંગાધંી,એ �જુરાત િવSાપીઠની $થાપના કર7 uમા ં �થમ અlયાપક તર7ક6 કાકાસાહ6બ કાલેલકર 

જોડાયા. 

�જુરાત  િવSાપીઠ 

 

 

 

 

 

કાકાસાહ6બ કાલેલકર 

• હ5રો િવSાથ¯ઓએ સરકાર7 શાળા–કોલેજોનો બ�હ�કાર કયc અને રા�e7ય િશ�ણ આપતી શાળા-કોલેજોમા ં
જોડાયા. 

• વક7લોએ સરકાર7 કોટcની બ�હ�કાર કયc. 
• ૧૭મી નવે2બર ૧૯૨૧ના રોજ િ�-સ ઓફ વે]સના ભારતમા ંથયેલા આગમનના િવરોધમા ં�જુરાતના મોટા 

ભાગના શહ6રોમા ંજોરદાર હડતાલ પડ7. 
• સરકાર6 સહાય કરનાર ક6 સેવા આપનારાઓની સામે સ�કડો િવSાથ¯ઓએ િવરોધી દ6ખાવ કયા�. 
• ઠ6ર ઠ6ર ર�ટ7યા �ુજંતા થયા અને િવદ6શી કપડાની હોળ7ઓ �ગટ7. 

 

 

*   �#�&	 &Q�=�   * 

• ઈ.સ.૧૯૨૩મા ં બોરસદ તા�કુામા ં બહારવ�ટયાઓનો Eાસ વધી ગયો હતો. તેથી તેણે પકડવા માટ6 *+ેજ 
સરકાર6 એક વષ� માટ6 વધારાની પોલીસ રાખવા9ુ ંઠરા)Xુ ંહ ુ.ં 
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• આ પોલીસ રાખવાનો ખચ� અઢ7 લાખ sિપયાનો હતો. વધારાના આ ખચ�ને સરકાર6 બોરસદ તા�કુાના બધા ંજ 
તેમજ આણદં તા�કુાના ંક6ટલાકં ગામો પર વેરા sપે ના�યો. 

• ૧૮ વષ�થી મોટ7 ¬મરની દર6ક )ય1	ત દ7ઠ અઢ7 sિપયાનો કર લેવા9ુ ંઠરા)Xુ.ં �5ને આ કર °બૂ જ અ-યાયી 
લા_યો. 

• લોકોએ વ]લભભાઈ પટ6લને ફ�રયાદ કર7. 
• વ]લભભાઈએ ૨૦ $વયસેંવકોને તા�કુામા ંગોઠવી દ7ધા. 
• બોરસદ તા�કુા પ�રષદમા ંદંડ ન ભરવાનો લોકોએ ઠરાવ કયc. 
• વ]લભભાઈએ 5હ6ર ભાષણોમા ંસરકારની કડક શÌદોમા ંટ7કા કર7. 

 

 

 

 

 

 

 

વ]લભભાઈ પટ6લ – બોરસદ સQયા+હ 

• લોકોએ દંડ ન ભયc અને મºમ રÂા. $વયસેંવકો રાત-�દવસ ચોક7 કરતા. ગામેગામ સગંઠન થયા. 
• $વયસેંવકો નગારા લઈને ઝાડ પર બેસતા અને વેરો ઉઘરાવવા આવતા અમલદાર દ6ખાય તો તરત નગારા 

વગાડતા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ઝાડ પર નગારા લઈને બેઠ6લા $વય ંસેવકો 
 

• નગારાનો અવાજ સભંાળ7 ગામના ંલોકો ઘરોને તાળા ંલગાવી દ6તા. બધં ઘર જોઇને અમલદારો વીલ ેમોઢ6 
પાછા જતા.ં 

• �દવસે બ5ર બધં રાખી લોકોએ રાEે પેeોમે	સ સળગાવી બ5ર °]ુ�ુ ંરાખવા9ુ ંચા� ુરા�Xુ.ં 
• આમ, દંડ ન ભરવાનો સQયા+હ ચા]યો. 
• છેવટ6 *+ેજ ગવન�ર6 તા�કુાની 1$થિત 5ણી સQયા+હના ૩૮મા ં�દવસે �ુબંઈ �ાતંના �હૃમEંીએ તે વેરો રદ 

કયc અને સQયા+હ7નો િવજય થયો. 
• ન ધ: 

o *+ેજ ગવન�ર6 બોરસદની 1$થિત તપાસવા �હૃખાતાના સ�ય સર હાવડ�ને મોક]યા. સQયા+હ 
દરિમયાન પોણા Eણ લાખ sિપયાના વેરામાથંી માE ૯૦૦ sિપયા uટલી રકમ વ\લૂ થઇ અને તે 
પણ એક ઘર9ુ ંજWત કર6લ રાચરચી�ુ ંવેચીને. 
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• ઈ.સ.૧૯૨૮મા ં*+ેજ સરકાર6 \રુત ,]લામા ંઆવેલ બારડોલી તા�કુાના ખે¾તૂો પર કરવેરામા ં૨૨% વધારો 
કર7 દ7ધો. 

• સરકારને ખે¾તૂોએ ર�ૂઆત કર7. પણ *+ેજ સરકાર પર કઈ અસર ન થઇ. છેવટ6 ખે¾તૂોએ સQયા+હ કરવા9ુ ં
નº7 કXુÖ. 

• બધા જ ખે¾તૂો વ]લભભાઈ પાસે ગયા. િવગતવાર બધી વાત કર7. વ]લભભાઈને આ �દોલન9ુ ં નેQૃવ 
$વીકારવા િવનતંી કર7. 

• વ]લભભાઈએ સQયને ખાતર પોતા9ુ ં માÓુ ં ઉતાર7 આપનારા ખે¾તૂોની યાદ7 માગંી. ખે¾તૂોએ આ યાદ7મા ં
હોશભેર પોતાના ંનામ લખા)યા અને વ]લભભાઈએ આ �દોલનની આગેવાની $વીકાર7. 

• �દોલન શs થXુ.ં રિવશકંર મહારાજ અને �ુગતરામ દવે uવા કાય�કતા�ઓની મદદ મળ7. 
• કાય��મો અને સભાઓ થવા લાગી. 
• રોજની ૫૦૦૦થી વધાર6 પિEકાઓ વહ6ચતી. 
• ગાધંી,ના “નવ,વન” અને “યગં ઇ½-ડયા” નામના સામિયકોમા ંપણ લડતના સમાચારો છપાવા લા_યા. 
• ખે¾તૂો િનભ�ય બની કાયદાનો ભગં કરવા લા_યા. 
• વ]લભભાઈના �ુ$સાદાર અને �હjમતભયા� ભાષણોથી ખ¾ેતૂોમા ંrરુાતન �ગટXુ.ં 
• હવે સરકાર6 િનદcષ લોકોની ધરપકડ શs કર7. પોલીસે રિવશકંર મહારાજની ધરપકડ કર7. એમની પાછળ ઘણા 

લોકો uલમા ંજવા તૈયાર થયા. લોકોના મનમાથંી *+જે સરકાર અને uલનો ભય �ૂર થયો. 
 

 

 

 

રિવશકંર મહારાજ 

• સQયા+હ 3રુજોશમા ંચાલી રÂો હતો. તે સમયે ગાધંી, બારડોલી આ)યા. 
• ખે¾તૂોમા ંનવી ચેતના અને ઉQસાહ ઉમેરાયા. Vીઓ પણ સQયા+હમા ંજોડાવા લાગી. 
• લડતને તોડ7 પાડવા સરકાર6 નોટ7સો આપવી, જWતીઓ કરવી, ઢોરઢાખંર લઈ જવા વગેર6 દમનનો કોરડો 

વ¡ઝવા માડંÕો. તો બી, તરફ તા�કુાના ૬૩ પટ6લો અને ૧૯ તલાટ7ઓએ સામટા રા,નામા ં આપતા,ં 
સરકાર7 તEં ઠપ થઇ ગXુ.ં 

• છેવટ6 સરકાર6 નમુ ંજોખી સમાધાન કરવા િવચાXુÖ. 
• *+ેજ સરકાર6 વ]લભભાઈને 3નૂા બોલા)યા. મહ6\લૂ વધારા માટ6 તપાસ સિમિત નીમવા, જWત કર6લી 

િમલકતો પrઓુ પાછા ંઆપવા અને ક6દ7ઓને છોડ7 �કૂવા સરકાર સમંત થઇ. આથી આ સQયા+હ સમાWત 
થયો. 

• વ]લભભાઈએ આ લડતમા ંનીડર નેQૃવ 3�ંુૂ પાડતા,ં લોકોએ તેમને સરદાર મા-યા અને તેમને “સરદાર”9ુ ં
�બ�ુદ આWXુ.ં 

• ન ધ: 
o સરદાર પટ6લે બારડોલી આYમને સQયા+હ9ુ ં સચંાર ક6-i બના)Xુ ં અને આYમ9ુ ં નામ “$વરાજ 

આYમ” રાખવામા ંઆ)Xુ.ં બારડોલી શહ6રની મlયમા ંઆવેલ આ આYમ આu પણ “$વરાજ આYમ” 
નામે ઓળખાય છે. 
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o બારડોલી સQયા+હમા ંમોહનલાલ પડંÕા, અÌબાસ સાહ6બ, ગોપાળદાસ, ભ1	તબા, રિવશકંર મહારાજ, 
કિવ �લચદંભાઈ, સમતં મહ6તા, ડૉ.ચ�ુંલાલ દ6સાઈ, ડૉ.બળવતંરાય મહ6તા, ક]યાણ,, %ંુવર, વગેર6 
uવા નાના-મોટા થઈને લગભગ Eણસો $વય ંસૈિનકો સરદાર પટ6લની મદદમા ંબારડોલી પહોચી ગયા 
હતા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   5(	'	 &Q�=�   * 

• આ સQયા+હ ગાધંી,નો �થમ ઉપવાસવાળો સQયા+હ હતો. 
• અમદાવાદના િમલ મા�લકો સામે ગાધંી,ના નેQૃવમા ં મ�ુરોએ પગાર વધારાની માગંણીમા ં આ સQયા+હ 

કયc. 
• મ�ુરો ૨૧ �દવસ \ધુી હડતાલ પાડ7. 
• ગાધંી, ઉપવાસ પર ઉતર7યા Eણ �દવસના ઉપવાસ પછ7 ૩૫%નો પગાર વધારો થયો. 

 

 

*   &?'"� кJ M"���J�� �	#�"   * 

• ૩૧મી �ડસે2બર,૧૯૨૯ના રોજ લાહોરમા ંમળેલા ક +ેસના અિધવેશનમા ંમધરાતે “3ણૂ� $વરાજ”ની માગંણીનો 
ઠરાવ ગાધંી,એ ર�ૂ કયc અને તે સવા�9મુતે પસાર થયો. 

• ૨૬મી 5-Xઆુર7 ૧૯૩૦ના �દવસે રાવી નદ7ને �કનાર6 3ણૂ� $વરા{યની �ાtWતની �િત.ા કરાઈ. 
• ૧૯૩૦મા ં અમદાવાદમા ં મળેલી ક +ેસ પ�ની કારોબાર7એ 3ણૂ� $વરા{યની �ાtWત માટ6 “સિવનય 

કા9નૂભગં”(અયો_ય સરકાર7 કાયદાનો િવનય સ�હત ભગં કરવો)ની ચળવળ શs કરવા માટ6 ગાધંી,ને નેQૃવ 
સ પાXુ.ં 

• ગાધંી,એ સાબરમતીના હ�રજન આYમથી(ગાધંી આYમ) નવસાર7 ,]લાના દાડં7 ગામના ં દ�રયા �કનારા 
\ધુી પગપાળા %ુચ કર7, મીઠાના અ-યાયી કાયદાનો ભગં કરવાની 5હ6રાત કર7. 

 

*   	��6AM0   * 

• ૧૨ માચ�,૧૯૩૦ થી ૬ એિ�લ,૧૯૩૦ \ધુી. 
• ૧૧મી માચ�,૧૯૩૦ની રાEી હતી, સાબરમતી આYમમા ંકોઈની �ખમા ં�ઘ ન હતી. 
• ૧૨મી માચ�, વહ6લી સવાર6 સાબરમતી નદ7ના તટ પર હાલના ¨દય%ંુજમા ં�ાથ�ના થઇ. િનQય�મ 3ણૂ� કર7 

બધા ંસાબરમતી આYમના ��ુય �ાર પર એકિEત થયા. 
• “વૈ�ણવજન...” અને “વ-દ6 માતર�”્ ગીત ગવાXુ.ં 
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• આYમની મ�હલાઓએ સQયા+હોને %ુમ%ુમના ંિતલક કયા�. 
• અમદાવાદ અને આ�ુબા�ુના લગભગ દસ હ5ર લોકો એકિEત થયા હતા. 
• વત�માનપEોના ં સવંાદદાતાઓનો કાફલો પણ સાથે હતો. આમા ં æ_લે-ડ અને અમેર7કાના ં વત�માનપEોના 

�િતિનિધઓ પણ હતા. 
• ગાધંી,એ દાડં7 યાEાની શsઆત કર7 અને કÛુ ં “ �ુ ંકાગડા %ુતરાના મોતે મર7શ પરં ુ$વરાજ લીધા વગર 

આYમમા ંપગ નહ7 �%ંુુ”. 
• ૭૮ સાથી અને ગાધંી, સ�હત ૭૯ સQયા+હ7ઓ હતા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગાધંી, સQયા+હ7ઓ સાથે 

• ગાધંી,એ પહ6લો િવરામ અ$લા�લ ખાતે લીધો. 
• દાડં7 યાEામા ં ર$તામા ં u u ગામો આ)યા,ં Qયા ં સભાઓ ભર7ને �¢ટ7શ શાસનના અ-યાયી કાયદાઓની 

િવ�ુ�મા ંજÌબર લોકમત ઊભો કયc તેમજ લોક5�િૃત9ુ ંપણ અદMતૂ કાય� કXુÖ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગાધંી, �ચાર સમયે 

 

• પદયાEીઓ સાથે દ6શ-િવદ6શના પEકારો પણ પગપાળા ચાલતા હતા. એમની માટ6 આ એક િવરલ �ૃ¦ય હ ુ.ં 
• આખા દ6શમાથંી લોકો આવતા બ-ેચાર �દવસ માટ6 રોકાઈ આ જગ�િસ� %ચૂમા ંજોડાવા9ુ ંગૌરવ મેળવતા. 
• સQયા+હ7ઓએ લગભગ ૩૭૦ �કલોમીટર uટ�ુ ં*તર ૨૪ �દવસમા ંકાWXુ.ં દાડં7%ચૂના અહ6વાલો રોજ છાપામા ં

આવતા. આથી �દવસે �દવસે આખા દ6શમા ં5�િૃત ફ6લાઈ. 
• ૫ મી એિ�લે બપોર6 સQયા+હ7ઓ દાડં7ના દ�રયા�કનાર6 પહોnયા હતા. 
• ૬ મી એિ�લે સવાર6 દ�રયાકાઠં6 જઈ ગાધંી, મીઠાની �Ñુી ભર7ને બો]યા, ”મેને નમક કા કા9નૂ તોડ �દયા” 

અને ગાધંી, એ કÛુ,ં “�¢�ટશ સાÙા{યની ઈમારતના પાયામા ં�ુ ંઆથી �ણૂો લગા¾ુ ં�”ં અને ખર6ખર બ-X ુ
પણ તેDુ ંજ ક6 “uના સાÙા{યમા ં\યૂ� કદ7 આથમતો નહોતો, એ સાÙા{ય ભારતમાથંી ૧૭ વષ�મા ંજ ટૂ7 
પડáુ.ં 
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(ચપટ7 મીÉુ ઉપાડ7 કાયદાનો ભગં કરતા ગાધંી,) 

 

• ૬ એિ�લ પછ7 �જુરાતની �5મા ં5�િૃત આવી સમ+ દ6શમા ં ઠ6રઠ6ર મીઠાના અગરો � ૂટંાયા. લોકો 5તે 
દ�રયા �કનાર6 મીÉંુ પકવવા લા_યા અને એ ર7તે *+ેજ સરકારની મીઠાની ઉQપાદનની ઈ5રાશાહ7 તોડ7 
નાખી. 

• આ ઉપરાતં િવદ6શી કાપડને બાળDુ,ં પરદ6શી ચીજોનો બ�હ�કાર કરવો, જગંલના ં લાકડાનંા કાયદાનો ભગં 
કરવો વગેર6 અનેક $વsપે િવરોધ 5_યો. 

• દ6શ આખામા ં$વાતçંયની લડતને અદMતૂ વેગ મ¿યો. 
     

*   +�&� &Q�=�   * 

• ધરાસણા ગામ મીઠાના ઉQપાદન9ુ ંમો¹ંુ ક6-i હ ુ.ં 
• ધરાસણા સQયા+હની 5હ6રાત થતા ગાધંી,ની ધરપકડ થઇ અને સQયા+હની આગેવાની અÌબાસ તૈયાબે 

લીધી. 
• અÌબાસ તૈયબ અને તેના સાથીઓની પણ ધરપકડ થતા સQયા+હની જવાબદાર7 Yીમતી સરો,ની 

નાય¾ુ(*+ે, ભાષાના કવિયEી, ભારતની કો�કલા)એ $વીકાર7. 
 

 

 

 

 

    

    

    અÌબાસ તૈયબ    Yીમતી સરો,ની નાય¾ુ 

• ૨૨ મી મેના રોજ ૨૫૦૦ uટલા સQયા+હ7ઓ ઉમટ7 આ)યા. *+ેજ સરકાર6 આ સQયા+હ અટકાવવા èરતા 
ભયા� પગલા લીધા. 

• ઈમામ સાહ6બ, Wયાર6 લાલ, અને મ�ણલાલ ગાધંી તથા અ-ય સQયા+હ7ઓ ઉપર લોખડંની �ઠૂવાળ7 
લાકડ7ઓ લઈ ૪૦૦ uટલા પોલીસો ટૂ7 પડÕા. ૩૦૦ uટલા સQયા+હ7ઓ ઘાયલ થયા. ઘાયલ થયેલ 
સQયા+હ7માથંી બે સQયા+હ7ઓના અવસાન થયા. આમ, છતા ંસQયા+હ7ઓ પાછા ન પડÕા. 

• વેબ િમલટ નામના િવદ6શી પEકાર6 ન lX ુક6, “મારા ૧૮ વષ�ના પEકારQવના ઇિતહાસમા ં૨૨ દ6શોના બળવા 
મ� જોયા છે. X�ુો નજર6 નજર અવલોÇા છે. પરં ુએ સવ®મા ંધરાસણા સQયા+હ દરિમયાન જોયે�ુ ંસરકાર7 
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દમણ સૌથી અમાનવીય કહ7 શકાય”. જયાર6 સામે પ�ે સQયા+હ7ઓ9ુ ંkપૂચાપ અ�હjસક વત�ન, આQમQયાગ, 
િશ$ત તથા દ6શદાઝની ભાવનાનો જોટો પણ જડ6 તેમ નથી. 

• ગાધંી, અને ઈરવીન કરાર થતા આ �દોલન સમાWત થXુ.ં 
• ન ધ: 

o આ અ�હjસક લડતમા ંપેશાવર બા�ુના પઠાણોએ અ�હjસક શોય� બતા)Xુ.ં 
o તેમના આગેવાન ખાન અÌ�ુલ ગફારખાને ગાધંી,ની અ�હjસક લડતની આગેવાની પોતાના �દ6શમા ં

લીધી. આથી તેમની ધરપકડ થઇ. 
o આ પછ7 પઠાણોની બ� ુમોટ7 સ�ંયા સQયા+હ7ઓ તર7ક6 નીકળ7 પડ7. 
o હિથયાર વગર °]ુલી છાતીએ સરકાર7 સૈિનકોના ગોળ7બાર સામે તેમણ ેu અડગતા દાખવી તેણ ેતો 

સૌને $તÌધ કર7 દ7ધા. 
o અÌ�ુલ ગફારખાન Qયાર પછ7 “સરહદના ગાધંી” તર7ક6 ઓળખાયા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   
�j	 3#�# 0)')   * 

• નવમી ઓગ$ટ,૧૯૪૨ની સવાર6 આખો ભારત દ6શ ચ ક7 ઉઠÕો. ગાધંી, તથા બી5 ક6ટલાય રા�e7ય 
આગેવાનોની તે �દવસે *+જે સરકાર6 ધરપકડ કર7 હતી. કયો �નુો હતો ગાધંી, અને તેના સાથીઓનો? 

• ગાધંી,નો મત હતો ક6 કોઈ પણ ભોગ ે*+જેોએ ભારત છોડDુ ંજોઈએ. આથી તેમણ ે“�હjદ છોડો ચળવળ”નો 
ઠરાવ ર�ૂ કયc. તે ઠરાવ મોદ7 રાEે પસાર થયો. 

• ૮ ઓગ$ટ, ૧૯૪૨ ગાધંી,એ �ુબંઈના Mવુાલીયા ટ�ક(ઓગ$ટ �ાિંત મેદાન)મા ં “કર�ગે યા મર�ગે” એDુ ં \Eુ 
આWXુ.ં 

• �હjદ છોડોની ચળવળની 5હ6રાત થઇ “અsણા અસફલ” આ ચળવળની ટોચની નાિયકા ગણાય છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     અsણા અસફલ 

 

• નવમી ઓગ$ટના રોજ સવાર6 સરકાર6 ગાધંી, સ�હતના મોટા ભાગના આગેવાનોની ધરપકડ કર7. પછ7 આખો 
દ6શ ચોક7 જ ઉઠ6 ને. 

• આગેવાનોની ધરપકડ6 ચળવળને દ6શ)યાપી બનાવી દ7ધી. 
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• �જુરાતમા ંઆ ચળવળે ��ુયQવે હડતાળ9ુ ંsપ લી�ુ.ં િમલો, બ5રો, શાળાઓ, કોલેજો બ�ુ ંજ બધં. 
• êશી હ5ર uટલા િવSાથ¯ઓએ ૮ માસ \ધુી હડતાલ પાડ7. 
• દોઢ લાખ uટલા િમલ-કામદારોએ ૧૨૦ �દવસ હડતાલ પડ7 િવ�મ સ{યc. 
• ઓગ$ટ માસમા ં અમદાવાદમા ં ખા�ડયા િવ$તારમા ં સરઘસ નીકળે�ુ.ં આમા ં ઉમાકા-ત નામના Xવુાન9ુ ં

*+ેજોના હાથે �QૃX ુથXુ.ં 
• ઓગ$ટ માસમા ં ૨૦૦૦ uટલા િવSાથ¯ઓએ િવરોધ સરઘસ કાઢÜુ.ં આ લોકો �જુરાત કૉલજેના મેદાનમા ં

�વેશી રÂા હતા Qયા ંતેઓ રા�elવજ ફરકાવવા માગંતા હતા. �વેશ�ાર પાસે આવતા પોલીસે ગોળ7બાર કયc. 
આથી lવજ લઈને સૌની મોખર6 ચાલતો િવSાથ¯ િવનોદ �કનાર7વાલા શહ7દ થયો. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• �હjદ છોડો ચળવળ એક અ�હjસક �દોલન sપે શs થયેલ પરં ુ�5ના િવરોધે �હjસકsપ ધારણ કXુÖ. કારણ ક6 
તેના આગેવાનોની ધરપકડ થવા લાગી. વળ7 શાતં, અ�હjસક �દોલન કરનારા પર તો સરકાર èર દમન 
કરતી આથી આ લડતમા ં�5 ક6 �દોલનકારો િન:શV હતા. પરં ુ તેમા ંÇાકં ભાગંફોડ sપે �હjસક વળાકં 
આવતો. 

• િવરોધ ક6 દ6ખાવ કરનારાઓ ર6લવેના પાટા ઉખેડ7 નાખે, ટ6�લફોનના વાયર કાપે, પોલીસ થાણા ઉપર �મુલો 
કર6, સરકાર7 કચેર7ઓ પર �મુલો કર7 Qયા ં રા�elવજ ફરકાવે. આ ર7તે $વાતçંય માટ69ુ ં �દોલન Çાકં 
અ�હjસક ર7તે ભારતના °ણૂ ે°ણૂામા ં�સર7 ગXુ.ં 

• આ �હjદ છોડો �દોલન દરિમયાન ક6ટલાકં શહ7દ થયા. ક6ટલાકં ભાગંફોડ કર7 પોતાનો િવરોધ દશા�)યો. આમ, 
૧૯૪૨ની �હjદ છોડો ચળવળ ભારતને $વતEં બનાવવાની ઈnછા ધરાવતા દર6કની ચળવળ બની ગઈ. તેમા ં
મlય વગ�, િવSાથ¯ઓ, કામદારો તથા ખે¾તૂો °બૂ ઉમગં અને �હjમતથી જોડાયા હતા અને *+ેજ શાસન સામે 
પોતાનો િવરોધ )ય	ત કયc હતો. 

• આ ચળવળે ભારતની �5ની સાચી માગંણી, સહનશીલતા અને $વરાજ માટ6ની તેની �ૃઢતા દ6ખાડ7. આ કારણે 
પાચં વષ� પછ7 ભારતીય �59ુ ં $વાતçંય9ુ ંસપ9ુ ંસાકાર થXુ.ં �હjદ છોડો ચળવળે �ુિનયાને ગાધંી, તથા 
ભારતીય �5ની શ1	તનો પ�રચય આWયો. એથી �ુિનયાભરમા ં ભારત �Qયે સદભાવ 5_યો. આ ચળવળ 
ભારતમાનંા *+ેજ શાસનના ં��ૂળયા ંપર છે]લો ઘા હતો. 
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• વડોદરાથી ૩૪ િવSાથ¯ઓ આણદંની આસપાસના ંગામોમા ંચળવળનો �ચાર કર7ને ૧૮મી ઓગ$ટની સાuં 
પાછા ફરતા હતા Qયાર6 અડાસ $ટ6શન પાસે *+ેજ પોલીસે તેમના પર ગોળ7બાર કરતા ંપાચં જણ શહ7દ થયા 
અને તેમાનંા ક6ટલાકને ગભંીર ઈ5ઓ થઈ. 

• સરકાર6 પણ દમણ કરવામા ંપા� ંજોXુ ંજ નહ7. ઘણા થોડાક માસમા ંદ6શભરમાથંી ૭૦,૦૦૦ની ધરપકડ કર7 
uલમા ં3રૂ7 દ7ધા. પરં ુલડત શમી નહ7 ઊલટ7 વ�નેુ વ� ુઉ+ બની. 

• �જુરાતના લોકોએ અને Xવુાન િવSાથ¯ઓએ બતેાલીસના આ �ાિંતમા ંu જોમ, �ુ$સો અને ખમીર દશા�)યા, 
તેનાથી *+,ે સરકારને હવે ખાતર7 થઈ ગઈ ક6 “�હjદમા ંવ� ુસમય \ધુી હવે સpા રહ7 શકાય તેમ નથી, 
આથી વહ6લામા ંવહ6લી તક6 �હjદને પોતાના શાસનમાથંી �	ુત કરવામા ંજ પોતા9ુ ંYેય અને �ેય છે. 

• �હjદમાથંી પોતાની સતા વહ6લી તક6 સમેટ7 લેવામા,ં નેતા, \ભુાષચiં બોઝ અને “આઝાદ �હjદ ફોu”  *+ેજોને 
ફરજ પાડ7. 

• \ભુાષચiં બોઝે કÛુ ં “ચલો �દ]હ7” અને “મુ �uુ  °નૂ દો, મે મેુ આઝાદ7 �ંુગા”. એ તો ભારતના અ-ય 
ભાગની uમ જ �જુરાતના Xવુાનોમા ં9તૂન શ1	ત અને નDુ ંચૈતા-યબળ ભર7 દ7ધા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�હjદ છોડો ચળવળ 

*   -�T� �A�(  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• �ુબંઈમા ં કાઠ7યાવાડના આગેવાનો મ¿યા. તેમને ગભંીર િવચારણા કર7ને \ભુાષચiં બોઝની “આઝાદ �હjદ 
સરકાર”માથંી �ેરણા લઇ ૨૫મી સWટ62બર, ૧૯૪૭ના રોજ શામળદાસ ગાધંી, લ°ભુાઈ અદાણી, ઉછગંરાય 
ઢ6બરના નેQૃવમા ં�ૂનાગઢને �	ુત કરાવવા “આરઝી હ%ુમત”ની $થાપના કર7. 

• આરઝી એટલે “સમાતંર” અને હ%મૂત એટલે “સરકાર”. 
• આ �દવસે �ુબંઈના માધવબાગમા ં૩૦૦૦૦ની જગંી મેદની ધરાવતી સભામા ંઆરઝી હ%ુમતના �ધાન મડંળે 

સોગધં લીધા. 
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• ગાધંી,ના ભEી5 શામળદાસ ગાધંીને આરઝી હ%ુમતમા ંવડા�ધાન બનાવવા9ુ ંનº7 થXુ.ં 
 

 

 

 

 

 

શામળદાસ ગાધંી 
• આરઝી હ%ુમતના �ધાનમડંળમા ં મ�હલા 5�િૃત માટ6 કાય� કરનાર Yીમતી 3�ુપાબહ6ન મહ6તાનો સમાવેશ 

કરવામા ંઆ)યો અને તેમને આિથ¥ક બ�હ�કાર9ુ ંખા ુ ંસોપવામા ંઆ)Xુ.ં 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3�ુપાબહ6ન મહ6તા 
• આરઝી હ%ુમતને બધંારણીય $વsપ આપવાના હ6થુી �ધાનમડંળમા ં માE �ૂનાગઢ રા{યના લોકોને જ 

લેવા9ુ ંનº7 થXુ ંહ ુ.ં 
• આરઝી હ%મૂત9ુ ં5હ6રના�ુ ંકાયદાશાVી કનૈયાલાલ �નુશીએ તૈયાર કXુÖ હ ુ.ં 

 

1. LM"�i �;&"# к��# 

� આરઝી હ%ુમતની સરકાર ૨૯મી સWટ62બર6 રાજકોટ આવી પહોચી. બીu જ �દવસે રભુાઈ અદાણીની 
આગેવાની હ6ઠળ આરઝી હ%મૂતના Xવુાનોએ રાજકોટમા ંઆવેલ �ુનાગઢ હાઉસ કબu કરવા છાપો માયc. 

� �ુનાગઢ હાઉસ પર ફરકતા નવાબી lવજને ઉતાર7 તેની જ_યાએ િEરંગી રા�elવજ ફરકાવવામા ંઆ)યો. 
� �ૂનાગઢ હાઉસને “આઝાદ �ૂનાગઢ ભવન” નામ આપવામા ંઆ)Xુ.ં Qયા ંઆરઝી હ%મૂત9ુ ં સ�ચવાલય અને 

��ુય કાયા�લય શ�ુ કરવામા ંઆ)Xુ.ં 
 

2. LM"�i"# -?�¦к �
�Yк� 

� આરઝી હ%મૂતે આિથ¥ક બ�હ�કારના કાય��મને અમલમા ં�Çુો. 
� 3�ુપાબહ6ન મહ6તા અને Yી બાલ%ૃ�ણ r	ુલ �ારા મોટા ંશહ6રમા ં�ૂનાગઢ બ�હ�કાર સિમિતઓ રચવામા ંઆવી. 
� કોઈ પણ $થળેથી �ૂનાગઢમા ં ,વનજs�રયાતની કોઈ પણ વ$ ુ ન 5ય તે માટ6 સરહદ ઉપર આરઝી 

હ%મૂતના $વયસેંવકોનો કડક બદંોબ$ત ગોઠ)યો. �ૂનાગઢની િતજોર7 ખાલી થઈ ગઈ. �ૂનાગઢ આિથ¥ક ર7તે 
પડ7 ભાગંવાની 1$થિત પર આવી ગXુ.ં 

� �ચાર માટ6 છાપાઓં અને ર6ડ7ઓ uવા ંસાધનોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ)યો. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       121 

� આઝાદ �ૂનાગઢ ર6�ડયો નામના �Wુત $ટ6શનેથી “ચલો �ૂનાગઢ એકસાથ” અને “આરઝી હ%મૂત �ઝ-દાબાદ” 
ર6કોડ� પણ વગાડવામા ંઆવતી હતી. 

� આરઝી હ%મૂતની સફળતાના સમાચાર ર�ૂ કરવામા ંઆ)યા. 
� આિથ¥ક અને �ચારના અ�હjસક મોરચે આરઝી હ%મૂતે સફળતા મેળવી અડધી લડાઈ તો X�ુ કયા� િવના જ 

,તી લીધી. 
 

3. �#к&�" ,� &ш§ ��  

� લડતનો ખરાખર7નો ખેલ સશV મોરચે 52યો. 
� આરઝી હ%મૂતના નેતાઓ ગાધંી,ના અ9યુાયી હોવાથી �હjસાનો માગ� અપનાવવામા ંમાનતા ન હતા. પરુ ં

�ૂનાગઢ રા{ય તલવારની ભાષામા ંજ  વાત કર ુહ ુ.ં તેથી શV�યોગ માટ6 તૈયાર7 શs થઇ. 
� Xવુાનોની “આઝાદ �ૂનાગઢ ફોજ” નામની લોકસેના તૈયાર કરવામા ંઆવી. લોકસેનામા ંલગભગ ૪૦૦૦ uટલા 

સૈિનકો �ૂનાગઢને $વતEં કરવાની લડતમા ંજોડાયા.  

� લોકસેનાના સરસેનાપિત પદ6 રભુાઈ અદાણીને જવાબદાર7 આપવામા ંઆવી. 
� લોકસેનાએ સૌ�થમ ભસેાણ મહાલના અમરાપર ગામનો કબજો લીધો. 
� રભુાઈએ િEરંગો લહ6રાવી lવજવદંન કXુÖ. લોકો આ લોક�ાિંત જોવા ઊમટ7 પડÕા. 
� આ પછ7 લોકસેનાએ ગાધડકા, માગંરોળ, માણાવદર અને બાબર7યાવાડનો કબજો લીધો. આ બધા બનાવોની 

અસરથી �ૂનાગઢ રા{ય ના�હjમત બની ગXુ.ં આરઝી હ%મૂતની લોકસેનાએ એક પછ7 એક ગામો કબu કર7ને 
પોતાની લ¦કર7 તાકાતનો પ�રચય કરા)યો. 

� આરઝી હ%ુમતનો આિથ¥ક બ�હ�કાર અને લોકસેનાની સશV લડત જોઈ નવાબ ગભરાયા. તેઓ પોતાના %ુ¹ંુબ, 
કબીલા, ઝવેરાત તથા %તૂરાઓ સાથે હવાફ6ર કરવાના બહાને ક6શોદથી િવમાનમાગ® પા�ક$તાન નાસી ગયા. 
 

4. %ુિતયાણાનો કબજો 
� %ુિતયાણા શહ6ર �ૂનાગઢ પછ7 બી5 નબંર9ુ ંશહ6ર હ ુ.ં 
� �ૂનાગઢ મેળવવા માટ6 %ુિતયાણા ,તDુ ંજsર7 હ ુ.ં Qયાનંા ક6ટલાકં પા�ક$તાન તરફ7 લોકો પાસે અSતન શVો 

પણ હતા. 
� શામળદાસ ગાધંી9ુ ંપણ આ ગામ હ ુ.ં 
� %ુિતયાણા ,તવા માટ6 છEાવા ગામમા ં છાવણી નાખવામા ં આવી. અહ7ની મેરાણીઓ પણ બલોયા ં ચડાવી 

લડવા તૈયાર થઇ ગઈ હતી. 
� લોકસેનાએ %ુિતયાણાનો �ૂનાગઢ સાથેનો )યવહાર કાપી ના�યો. ગાડ7ના ં એt-જન તોડ7 ના�યા.ં પાટા 

ઉથલાવી ના�યા. તારના ંદોરડા ંકાપી ના�યા. Qયારબાદ લોકસેના %ુિતયાણામા ં�વેશી. 
� સવારના સાડા સાતથી બપોરના અઢ7 વા_યા \ધુી શેર7X�ુ ચા]Xુ.ં સામસામે ગોળ7ઓ ëટ7. આખર6 %ુિતયાણા 

શરણે થXુ.ં 
� લોકસેનાના Xવુાનોએ બહા�ુર7થી મર7 િમટવાની તમoાના ંદશ�ન કરા)યા.ં 

 

5. LM"�iJ�� ��  &�+ &�� �#�� 

� દ7વાન શાહનવાઝ MÏુોએ ૯મી નવે2બર, ૧૯૪૭ના રોજ �ૂનાગઢ6 ભારતસઘંની શરણાગિત $વીકાર7 હોવાની 
5હ6રાત કર7. MÏુો પોતે િવમાનમાગ® કરાચંી નાસી ગયા. 

� આમ, �ૂનાગઢ ભારતસઘં સાથે જોડાXુ.ં તે જ �દવસે ભારતીય સેના �ૂનાગઢમા ં�વેશી અને ઉપરકોટના �ક]લા 
ઉપર િEરંગો લહ6રા)યો. 

� ભારત સરકાર6 અહ¡ લોકમત લીધો. uમા ં૯૯% લોકોએ ભારતમા ંજોડવા માટ6 મત આWયો. 
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� આમ, કાઠ7યાવાડના લોકોએ અગાઉ કદ7 ન થઈ હોય તેવી લોક�ાિંત સજ¯. �ૂનાગઢના લોકોએ શ�ુ કર6લી 
આરઝી હ%ુમતની ચળવળ ભારતના $વાતçંય-�દોલનની uમ �5ની 5�િૃતની ચળવળ બની. 

� ન ધ: 
o ૯મી નવે2બર, ૧૯૪૭ના રોજ �ાદ6િશક કિમશનર Yી િનલમ �ચૂે કાઠ7યાવાડના �ડફ6-સ ફોસ�ના 

કમા-ડર ��ુુદયાલ િસjધ સાથે �ૂનાગઢ આવી મuવડ7 દરવાuથી િવજય-�વેશ કયc. 
o તે �દવસે સાજંના છ વા_યે �ૂનાગઢનો ચા¼ સભંાળ7 લીધો અને ઉપરકોટના �િસ� �ક]લા ઉપર 

ભારતીય રા�elવજ ફરકા)યો. 
o આમ, માE સોળ જ �દવસની ¹ૂંક7 પણ ઐિતહાિસક એવી આરઝી હ%મૂતની લડતનો યશ$વી *ત 

આ)યો. 
o ભારતની અખડંતતા ઉપરનો ભય �ૂર થયો. 
o ૧૩મી નવે2બર6 ભારતના �થમ નાયબ વડા�ધાન સરદાર પટ6લે �ૂનાગઢમા ં િવજય-�વેશ કયc. 

5હ6ર સભામા ં સરદારYીએ પોતાની આગવી શૈલીથી �5ને મત 3છૂìો ક6, “ તમે ભારતસઘં સાથે 
ભળવા ઈnછો છો ક6 પા�ક$તાન સાથે?” ભારત સાથે ભળવા માટ6 બધાના હાથ એકસાથે �ચા થયા.   

 

*   (�$���  �	#�"   * 
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• સૌ�થમ ઈ.સ.૧૯૨૦મા ંક +ેસ �ારા ભાષાવાર રા{યની રચનાની માગંણી કર6લી. 
• ઈ.સ.૧૯૨૮મા ં મોતીલાલ નહ6�ુના એક “મોતી નહ6�ુ” ર7પોટ�મા ં ભાષાવાર રા{ય રચવાની માગંણી કરવામા ં

આવી uની �ુન ૧૯૪૮મા ં “ધાર કમીશનની” િનમÈુકં કરવામા ં આવી uના અlય� એસ.ક6.ધાર હતા. આ 
ઉપરાતં Yી પoાલાલ અને જગતનારાયણ u તેના અ-ય સ�યો હતા. 
 

 

 

 

 

 

 

 

મોતીલાલ નહ6�ુ 

• uની કચેર7 મહારા�eમા ંહતી તેના ર7પોટ�ના વાચંન માટ6 �ડસે2બર ૧૯૪૮મા ંજવાહરલાલ નહ6�ુ, વ]લભભાઈ 
પટ6લ અને પÏાધી િસતાર િમયાની બનેલી JVP સિમતીની $થાપના થઈ તેને તે��ુ ુભાષી ���દ6શ રા{યની 
માગંણી $વીકાર7. 

• �5 સમાજવાદ7 નેતા અશોક મહ6તાએ કÛુ,ં “રા�e7ય એકતાનો �યાલ રાખીને ભાષાવાર રા�eની વાત કરવી 
જોઈએ”. 

• બાબા સાહ6બ �બેડકર6 કÛુ,ં “દર6ક �ાિંતય ભાષા સરકાર7 ભાષા નહ7 બનાવવી જોઈએ ક6-iની ભાષાએ દર6ક 
રા{યની સpાની ભાષા બને”. 
 

 

 

 

 

 

 

     બાબા સાહ6બ �બેડકર 
• ઈ.સ.૧૯૫૧મા ં સર 3�ુુષોતમ દાસની આગેવાની હ6ઠળ મહા�જુરાત સીમા સિમતી રચાય. ભાયલાલભાઈ 

પટ6લની �ેરણાથી મહા�જુરાત સિમતીની $થાપના ૧૯૫૧મા ં થઈ uના અlય� �હ2મતલાલ r	ુલ અને 
ઉપાlય� ઈ-�ુલાલ યા�.ક બ-યા. 

 

 

 

 

 

        3�ુુષોતમ દાસ       ભાયલાલભાઈ પટ6લ  ઈ-�ુલાલ યા�.ક 

• ઈ.સ.૧૯૫૩મા ં ફજલઅલી પચંની િનમÈકુ કરવામા ં આવી uના અlય� ફજલઅલી હતા અને ¨દયનાથ 
%ંૃદનક, Yી ક6.એન.પાનીક અ-ય સ�ય હતા. 
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• ઈ.સ.૧૯૫૩મા ં ફજલઅલી પચંે ર7પોટ� તૈયાર કયc અને iીભાષી �ુબંઈની ભલામણ કર7 uના િવરોધમા ં
મહ6મદાબાદ ખાતે �જુરાત �ાદ6શીક ક +ેસની સિમતી ભરાઈ uના અlય� મોરાર,ભાઈ દ6સાઈ હતા uને 
મરાઠ7 માટ6 મહારા�e, �જુરાતીઓ માટ6 �જુરાત અને ક6-i શાસીત તર7ક6 �ુબંઈની રચનાની ભલામણ કર7 
uને ક6-iની ૮૦% બ�મુત મળતા મહારા�eમા ં�દોલન શs થયા. 
 

 

 

 

 

 

 

    મોરાર,ભાઈ દ6સાઈ 

• ડૉ.નરવાણીએ કÛુ,ં “�ુબંઈના ¹ુકડા કર7ને �જુરાત Çાર6ય °શુ રહ7 શકાશે નહ7”. 
• ગારગીલ, “�5ના હકો છ7નવી લેવા કરતા તેણે સોમા3રુના સમસાનમા ંમોકલી દ6વા જોઈએ”. 
• િવનોબા ભાવે કÛુ,ં “�ુ ં મહારા�e7ય � ંએટલે �ુબંઈ શહ6ર ઉપર દાવો ક�ંુ પરં ુ તે �íનો િનણ�ય �ુબંઈના 

�જુરાતીઓ ઉપર છો¾ુ ં�”ં. 
 

 

 

 

 

 

િવનોબા ભાવે 

• મોરાર, દ6સાઈએ કÛુ,ં “અમદાવાદને �જુરાત9ુ ંપાટનગર થDુ ંહશે તો તેને �કjમત kકુવવી પડશે”. 
• ૬ ઓગ$ટ, ૧૯૫૬ iીભાષી(�હૃદ) �ુબંઈની સpાવાર 5હ6રાત થઈ �ુબંઈ એરપોટ� પર મોરાર,ભાઈ દ6સાઈએ 

મરાઠ7 નેતાઓને કÛુ,ં “તમે આu °શુ દ6ખાવશો Qયાર6 મા�ુ �જુરાત વધાર6 �ુઃખી દ6ખા ુહશે. 
• ૮મી ઓગ$ટ, ૧૯૫૬ મહા�જુરાત �દોલનની શsઆત થઇ તે સમયે અમદાવાદ ક +ેસ હાઉસમા ંઠાકોરભાઈ 

દ6સાઈ �દ6શ ક +ેસ સિમતીના મEંી હતા. કાયમી મEંી તર7ક6 દ6વી �સાદ રાવળ હતા અને શહ6ર ક +ેસ ��ખુ 
િવ�મભાઈ પટ6લ હતા. 

• આમ, ક +સે હાઉસમાથંી ગોળ7બાર થયો અને સૌ�થમ બનાસકાઠંાના 3નુમચiં શહ7દ થયા. આ ઉપરાતં 
કૌિશક )યાસ, \રુ6શ ભÏ અને અÌ�ુલતીરભાઈ શહ7દ થયા. 

• ૯ ઓગ$ટ, ૧૯૫૬ હ�રહર ખાબોળ5, �બોધભાઈ રાવળ અને હ�ર�સાદ )યાસ મળ7ને મહા�જુરાત િવSાથ¯ 
પ�રષદની $થાપના કર7. 

• અમદાવાદના વક7લ મડંળે ગોળ7બારની તપાસ કરવા વામનરાવ ધોળક7યા, બા�રુાવ મહ6તા અને 
સી.સી.પર7ખની બનેલી તપાસ સિમતીની િનમÈકૂ કર7.  

• �5 સમાજવાદ7 નેતા ¢£%ુમાર ભÏ6 કÛુ,ં “આવા �ધળા ગોળ7બાર કરવા9ુ ં��ુ�9ુ ં�દશ�ન કદ7 જોXુ ંનથી”. 
• ઈ-�ુલાલ યા�.ક6 કÛુ,ં “�દોલનો કચેડવા ધમક7ઓ અપાય છે પરં ુઆવા શÌદો જનરલ ડાઈનના મ મા 

શોભે એવા છે”. 
• જનસpાના તEંી રમણલાલ શેઠ6 અ+લખેમા ંલ�Xુ,ં “ઉન શહ7દોક7 યાદમે `જ-હોને અપને °નૂસે િસjચા હ©”. 
• ૧૩ ઓગ$ટ,૧૯૫૬ના રોજ મહા�જુરાત િવSાથ¯ સિમતીએ શહ7દ �દન ઉજ)યો. 
• બનાસકાઠંા `જ]લના ક +ેસ ��ખુ \નુીભાઈ પટ6લે �િત.ા કર7 હતી ક6, “મહા�જુરાતની રચના થયા વગર 

ધોળ7 ટોપી પહ6રશે નહ7”. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       127 

• ભsચની સભામા ંઈ-�ુલાલ યા�.ક6 કÛુ,ં “મહા�જુરાત9ુ ં �કનાર6 આવે� ુવહાણ ક6ટલાક ડોઢ ડાÂાઓએ ¾ુબાડ7 
દ7�ુ ંછે”. 

• ૧૯ ઓગ$ટ, ૧૯૫૬ મોરાર,ભાઈ દ6સાઈની સભાના િવરોધમા ં “મહા�જુરાત િવSાથ¯ સિમતી” એ “જનતા 
કરફîુ”ં દાખલ કયc પ�રણામે મોરાર,ભાઈ દ6સાઈ ઉપવાસ પર ઉતયા� અને કÛુ,ં “�ુ ં�જુરાતને �હj�ુ$તાનના 
ભલા માટ6 ઓડમા ં�કુવા તૈયાર � પરં ુ�હj�ુ$તાનને �જુરાતના ભલા માટ6 ઓડમા ં�કુવા તૈયાર નથી”. 

• પીઠ સમાજવાદ7 સેવક ડૉ.\મુત મહ6તાએ કÛુ,ં “મોરાર,ના ઉપવાસ એ જ °દુ �હjસક તQવ છે આ તો નબળા 
મનનો માનવી બૈર7 પર \ડુો”. 

• ડૉ. સેલટ6 કÛુ,ં “તેમની ગોળ7ઓ uટલી �હjસક હતી તેના કરતા તેના ઉપવાસો વધાર6 �હjસક છે”. 
• ૨૬મી ઓગ$ટ, ૧૯૫૬ના રોજ મોરાર, દ6સાઈએ પારણા કયા�. 
• ૯ સWટ62બર, ૧૯૫૬ મહા�જુરાત પ�રષદની $થાપના થઈ uના અlય� ઈ-�ુલાલ યા�.ક બ-યા. ૧ 

ઓ	ટોબરથી ૮મી ઓ	ટોબર મહા�જુરાત સWતાહ ઉજવવા9ુ ંનº7 કXુÖ અને ૮મી ઓ	ટોબરના રોજ શ�હદ�દન 
ઉજવવા9ુ ંનº7 કXુÖ. 

• ૨ ઓ	ટોબર6 યો5નાર7 જવાહરલાલ નહ6sની સભાના �ચાર દરિમયાન ઠાકોરભાઈ દ6સાએ કÛુ;ં “આ 
મહા�જુરાત વાળાને મહા�જુરાત નથી જોઈ ુતેમને તો ક +ેસને ખતમ કરવી છે તેઓ ગોળ7બારની વાતો જ 
કર6 છે અને શહ7દોની વાતો કર6 છે પણ ગોળ7ઓ ઉપર કોઈના નામ, સરનામા લ�યા હોતા નથી પણ આનાથી 
તેમના દ7લ ઘવાયા છે તેમ કહ6 છે પરં ુકારણ કંઇક �ુ�ુ જ છે ગોળ7બાર ન થાય તો *ધા�નુી )યાપી 5ય 
તોફાની તQવો જોડ6 કઈ ગરબા ગવાતા નથી અને તાળ7ઓ પડવાથી કઈ મહા�જુરાત ન મળે”.   

• ૨ ઓ	ટોબર6 જવાહરલાલ નહ6sની સભાને સમાતંર ઈ-�ુલાલ યા�.કની સભા ભરાઈ અને તેઓ �જુરાતના 
“ઇ-�ુચાચા” બ-યા. 

• ૧૨મી ઓ	ટોબર ૧૯૫૬ મહા�જુરાત જનતા પ�રષદની કારોબાર7ની kુટંણીઓ યો5ઈ uમા ઉપાlય� 
“�હ2મતલાલ r	ુલ”, કોષાઅlય� “દલપતરામ પટ6લ” અને �ધાનમEંી “જયતંીલાલ દલાલ” બ-યા. 

• આણદંમા ંરિવશકંર મહારાu કÛુ,ં “ગાધંી, કહ6તા હતા ં*+ેજોના ગયા પછ7 ગોળ7ઓ તમે લખોટ7ની uમ રમી 
શકશો પરં ુતેમના ગયા પછ7 તેમની કોઈ અસર નહ7 થાય ગોળ7બાર કયા� પછ7 એક માસ \ધુી ખાવા9 ુન 
ભા)Xુ”ં. 

• ૩૧મી ઓ	ટોબર,૧૯૫૬(ધનતેરસ) iીભાષી �ુબંઈના અમલની રાEે મહા�જુરાત જનતા પર7ષદ6 મસાલ 
ર6લી9ુ ંઆયોજન કXુÖ. 

• કાળ7 ચૌદશની સાજંની સભામા ં ઈ-�ુલાલ યા�.ક6 કÛુ,ં “હવે �ુબંઈની સરકારમા ં મોરાર, નથી તેથી 
�જુરાતની ક +ેસને વૈધ)ય �ાWત થXુ ં છે”. �દવાળ7ના �દવસે દર6ક ગામમા ં�જુરાતનો નકશો બનાવવામા ં
આ)યો અને ૨૪ શ�હદોની યાદમા ં૨૪ દ7વા �ગટાવવામા ંઆ)યા હતા. 

• ��ખુની kુટંણીમા ંિવuતા બ-યા બાદ ઈ-�ુલાલ યા�.ક6 કÛુ,ં “u સોનાની કટાર7 મે કમર ઉપર બાધેંલી એ જ 
મારા પેટમા ંવાગી છે અને �ુ ંકટાયેલી તલવાર uવો માળ7યામા ંપડ6લો અને તેની સ5વટ કર7 મને મેદાનમા ં
�Çુો છે”. 

• મહા�જુરાત જનતા પ�રષદ6 �ુબંઈ િવધાનસભાની kુટંણીમા ંભાગ લીધો અને %ુકડા9ુ ંિનશાન રા�Xુ.ં kુટંણીમા ં
�ચાર દરિમયાન ન�ડયાદ સભામા ં ઈ-�ુલાલ યા�.ક6 કÛુ,ં “િવધાનસભાના અlય�ની °રુશીમા ં
કૌવચ(ખીજવણી) �કુ7r ુઅને સભાખડંમા ંક�તુર ઉડાવીrુ”ં. 

• રભુાઈ અદાણીએ કÛુ,ં “રાત �દવસ એક થાય અને 3વૂ�નો \યૂ� પિ·મમા ંઉગે તો પણ મહા�જુરાત નહ7 
થાય”. 

• અમદાવાદની 5હ6રસભામા ં ઈ-�ુલાલ યા�.ક6 કÛુ,ં “અમદાવાદની �5 �લુેટનો જવાબ બેલેટ(મત)થી 
આપશે”. 
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• kુટંણીમા ં ૬૦% મતદાન થXુ.ં અમદાવાદ, ખેડા, મહ6સાણા, બનાસકાઠંા અને ડાગંમા ં મહા�જુરાત જનતા 
પ�રષદ6 બ�મુતીથી kુટંાઈને આ)યા. 

• ૮મી ઓગ$ટ ૧૯૫૮મા ં ૨૪ શ�હદોની યાદમા ં શ�હદ $મારક ક +ેસ હાઉસની સામે બનાવવામા ંઆ)Xુ ં uને 
સરકાર �ારા ૧૨મી તાર7ખે ઉખેડ7 લઈ ૧૪૪ની કલમ દાખલ કર7 પ�રણામે �જુરાતમા ં�હjચાQમક બનાવ બ-યા 
તેના માટ6 “કોટવાલ પચંની” િનમÈુકં થઈ. 

• મહા�જુરાત જનતા પ�રષદ6 શ�હદ $મારક *તગ�ત “uલ ભરો �દોલન” શs કXુÖ u9 ુનેQૃવ “જયિંત દલાલ” 
કXુÖ.  

• ૧૭મી ઓગ$ટ, ૧૯૫૮ના રોજ ઈ-�ુલાલ યા�.કના નેQૃવમા ં અ-ય ૬ સ�યની બનેલી ¹ુકડ7એ ૧૪૪ની 
કલમનો ભગં કયc. ૫ મી ¹ુકડ7 ૨૧ બહ6નોની બનેલી હતી u9 ુનેQૃવ “રંજન દલાલે” કXુÖ. 

• uલ ભરો �દોલન દરિમયાન બે -Xઝુ પેપર ચા� ુકયા�. 
o જનતEં 

o નવ �જુરાત 

• આ *દોલન ૨૨૬ �દવસ \ધુી ચા]X ુઅને ૧ એિ�લ, ૧૯૫૯ના રોજ આ �દોલન મો%ુફ રાખવામા ંઆ)Xુ.ં 
• ૨૭મી ઓગ$ટ,૧૯૫૯ �જુરાતની રચનાની સતાવાર 5હ6રાત થઈ. 
• ૨૦ માચ�, ૧૯૬૦ના રોજ મહા�જુરાત જનતા પ�રષદ9ુ ંિવસ¼ન થXુ.ં 
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• :�( �©к#4�  -> "'���N�� 

*    $��� " ]�̂ �(�\�   * 

• �જુરાતના ��ુયમEંીઓને યાદ રાખવાની ર7ત 

 

“જબહ6 ઘાચી બીમા બીમા ઓ માચી છબક6 \ુદંર શકંર �દલકો નમો નમો નમો આનદં7” 
 

 

]�̂ �(�\� шª	 &(��)# 

,વરાજ મહ6તા જ ૧-૫-૧૯૬૦ થી ૧૯-૯-૧૯૬૩ 

બળવતંરાય મહ6તા બ ૧૯-૯-૧૯૬૩ થી ૧૯-૯-૧૯૬૫ 

�હતે-iભાઈ દ6સાઈ હ6 ૧૯-૯-૧૯૬૫ થી ૧૩-૫-૧૯૭૧ 

રા�eપિત શાસન : રા{યપાલ – Yીમoારાયણ  ૧૩-૫-૭૧- થી ૧૭-૩-૧૯૭૨ 

ઘન¦યામભાઈ ઓઝા ઘા ૧૭-૩-૧૯૭૨ થી ૧૭-૭-૧૯૭૩ 

ચીમનભાઈ પટ6લ ચી ૧૭-૭-૧૯૭૩ થી ૯-૨-૧૯૭૪ 

રા�eપિત શાસન : રા{યપાલ – િવ�નાથન  ૯-૨-૧૯૭૪ થી ૧૮-૬-૧૯૭૫ 

બા�ભુાઈ જ\ભુાઇ પટ6લ બી ૧૮-૬-૧૯૭૫ થી ૧૨-૩-૧૯૭૬ 

રા�eપિત શાસન : રા{યપાલ – િવ�નાથન  ૧૨-૩-૧૯૭૬ થી ૨૪-૧૨-૧૯૭૬ 

માધવિસjહ સોલકં7 મા ૨૪-૧૨-૧૯૭૬ થી ૧૧-૪-૧૯૭૭ 

બા�ભુાઈ જ\ભુાઇ પટ6લ બી ૧૧-૪-૧૯૭૭ થી ૧૭-૨-૧૯૮૦ 

રા�eપિત શાસન : રા{યપાલ– શારદા �ખુર,  ૧૭-૨-૧૯૮૦ થી ૬-૬-૧૯૮૦ 

માધવિસjહ સોલકં7 મા ૬-૬-૧૯૮૦ થી ૬-૮-૧૯૮૫ 

અમરિસjહ ચૌધર7 ઓ ૬-૭-૧૯૮૫ થી ૯-૧૨-૧૯૮૯ 

માધવિસjહ સોલકં7 મા ૧૦-૧૨-૧૯૮૯ થી ૩-૩-૧૯૯૦ 

ચીમનભાઈ પટ6લ ચી ૪-૩-૧૯૯૦ થી ૧૭-૨-૧૯૯૪ 

છ�બલદાસ મહ6તા છબ ૧૭-૨-૧૯૯૪ થી ૧૪-૩-૧૯૯૫ 

ક6rભુાઈ પટ6લ ક6 ૧૪-૩-૧૯૯૫ થી ૨૧-૧૦-૧૯૯૫ 

\રુ6શભાઈ મહ6તા \ુદંર ૨૧-૧૦-૧૯૯૫ થી ૧૯-૯-૧૯૯૬ 

રા�eપિત શાસન : રા{યપાલ– %ૃ�ણપાલિસjઘ  ૧૯-૦૯-૧૯૯૬ થી ૨૩-૧૦-૧૯૯૬ 

શકંરિસjહ વાઘલેા શકંર ૨૩-૧૦-૧૯૯૬ થી ૨૭-૧૦-૧૯૯૭ 

�દલીપ પર7ખ �દલ ૨૮-૧૦-૧૯૯૭ થી ૪-૩-૧૯૯૮ 

ક6rભુાઈ પટ6લ કો ૪-૩-૧૯૯૮ થી ૭-૧૦-૨૦૦૧ 

નર6-i મોદ7 નમો ૭-૧૦-૨૦૦૧ થી ૨૫-૧૨-૨૦૦૭ 

નર6-i મોદ7 નમો ૨૫-૧૨-૨૦૦૭ થી ૨૬-૧૨-૨૦૧૨ 

નર6-i મોદ7 નમો ૨૬-૧૨-૨૦૧૨ થી ૨૨-૫-૨૦૧૪ 

આનદં7બેન પટ6લ આનદં7 ૨૨-૫-૨૦૧૪ થી હાલ ચા� ુ
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1. �«. D'�� (�!  

� ૧ મે, ૧૯૬૦ થી ૩ માચ�, ૧૯૬૨ 

૩ માચ�, ૧૯૬૨ થી ૧૯ સWટ62બર, ૧૯૬૩ 

� ડૉ. ,વરાજ નારાયણભાઈ મહ6તા �જુરાતના �થમ ��ુયમEંી હતા.  

� uમનો જ-મ ૨૯મી ઓગ$ટ, ૧૮૮૭ના રોજ થયો હતો. તેમના િપતા9ુ ં નામ 
નારાયણભાઈ અને માતા9ુ ંનામ જમાકંબેન હ ુ.ં 

� �થમ િવધાનસભાના કાય�કાર7 અlય� તર7ક6 ક]યાણ, મહ6તાની પસદંગી થઈ. 
� ૧૮ ઓગ$ટ, ૧૯૬૦ના રોજ �જુરાત િવધાનસભા9ુ ં�થમ સE અમદાવાદની િસિવલ હો1$પટલ ખાતે મ¿Xુ.ં 

uમા અlય� પદોની k ૂટંણી કરવામા ંઆવી અને માનિસjહ,રાણાને કાયમી kુટંવામા ંઆ)યા.ં 
� �જુરાત9ુ ં પાટનગર અમદાવાદ હ ુ.ં અમદાવાદના �બાવાડ7 િવ$તારમા ં આવેલ પોલીટ6કનીક ખાતે 

સ�ચવાલય ચા� ુકરવામા ંઆવી. 
� ૧૯૬૧મા ંપચંાયત ધારો પસાર કરવામા ંઆ)યો. 
� નમ�દ યોજનાનો પાયો નખાયો(૧૯૬૧). 
� ૧ એિ�લ, ૧૯૬૩ના રોજ �જુરાતમા ંપચંાયતી ધારો અમલમા ંઆ)યો. 
� *કલે�ર તેલ�ેE શોધાXુ.ં 
� ક +ેસ હાઉસની સામે સક�લ ઉપર મહા�જુરાત ચળવળ દરિમયાન શ�હદો9ુ ં $મારક રચવા *ગેની માગંણી 

કરતો ઠરાવ ¢£%ુમાર6ભÏ6 �જુરાત િવધાનસભામા ંર�ુ કયc. 
� ૧૯૬૩મા ંભારતમા ંક +ેસે “કામરાજWલાન” અમલમા ં�Çુો. 
� કામરાજWલાન �જુબ છે]લા દસ વષ�થી ધારાસભામા ંk ૂટંાતા આવતા પ�ના સ�યોએ રા,નામા ંઆWયા. 
� ૧૯ સWટ62બર, ૧૯૬૩ના રોજ ડૉ. ,વરાજ મહ6તાએ રા,ના�ુ ંઆWXુ.ં 

 

2. �«. �)'� �� (�!  

� ૧૯સWટ62બર, ૧૯૬૩ થી ૧૯સWટ6બર, ૧૯૬૫ 

� ડૉ. બળવતંરાય મહ6તા �જુરાતના બી5 ��ુયમEંી હતા.  

� uમનો જ-મ ૧૯ ફ6Æઆુર7, ૧૯૦૦ના રોજ ભાવનગરમા ંથયો હતો. 
� બી, િવધાનસભાની kુટંણીમા ંડૉ. બળવતંરાય મહ6તા ભાવનગર બેઠક પરથી હાર7 

ગયા પરં ુ��ુયમEંી પદ માટ6 તેમની પસદંગી થતા િનયમ �માણે છ મ�હનામા ં
k ૂટંાDુ ંપડ6 અને તેથી િસહોર બેઠક પરથી kુટંણી લડ7 ,Qયા. 

� દર6ક ,]લામા ંGIDCની $થાપના કર7. 
(Gujarat Industrial Development Corporation) 

(�જુરાત ઔધો�ગક િવકાસ િનગમ) 

� �વુારણ(આણદં) િવજમથકની $થાપના. 
� વડોદરામા ંકોયલી �રફાયનર7ની $થાપના uના લીધે પેeોક6િમક]સ ઉધોગનો િવકાસ થયો. 
� ભાદર યોજના, દાતંીવાડા યોજના અને શેÁુ,ં યોજનાનો પાયો ના�યો. 
� િસjચાઈ પાછળ ૧૩૫૨ લાખનો ખચ� કયc. 
� “કnછ �eÌXનુલ” ક6સની રચના થઈ. 
� ૧૯/૯/૧૯૬૫ના રોજ ભારત-પા�ક$તાન X�ુ દરિમયાન ઉપ1$થત થયેલા કnછના “છાડબેટ”ના િવ$તારના �í 

અને તેના ઉક6લ માટ6 હવાઈ િન�ર�ણ કરતા હતા તે દરિમયાન પા�ક$તાન �ારા તેમ9ુ ંિવમાન તોડ7 પાડવામા ં
આ)Xુ ંઅને તેમ9ુ ં�QૃX ુથXુ.ં 
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� તેમની યાદમા ં\થુર7 ગામે “\થુર7ડ6મની” રચના કરવામા ંઆવી છે. 
 

3. 
� �El�� 	!&� 

� ૧૯સWટ62બર, ૧૯૬૫ થી ૩ એિ�લ, ૧૯૬૭ 

૩ એિ�લ, ૧૯૬૭ થી ૬ એિ�લ, ૧૯૭૧ 

૭ એિ�લ, ૧૯૭૧ થી ૧૨ મે, ૧૯૭૧ 

� �હતે-iભાઈ દ6સાઈ �જુરાતના Eી5 ��ુયમEંી હતા.  

� પહ6લા તેઓ બળવતંરાયમહ6તાની સરકારમા ં�હૃમEંી પદ6 હતા. 
� શ�હદ$મારકની માગંણી $વીકારવામા ંઆવી(૧૯૬૮). 
� ૧૯૬૮મા ંભiનો �ક]લા પાસે શ�હદ $મારકનો િશલા-યાસ કયc. 
� મફત ક-યા િશ�ણ દાખલ કXુÖ. 
� “પારડ7ઘાિસયા” જમીનનો ઉક6લ આ)યો. 
� “કnછ �eÌXનુલનો” kકુાદો આ)યો. 
� છાડબેટનો પા�ક$તાનની *દર સમાવેશ થયો. 
� IPCL (Indian Petrol Corporation Limited)ની શsઆત વડોદરા ખાતે ૧૯૬૯મા ંશs થઈ. 
� ૨૧૫ uટલા નવા ઉધોગ શs કરવાના પરવાના અપાયા uમા ંસૌથી વ� ુ૧૦૬ ઇજનેર એકમોના પરવાના 

અપાયા. 
� દ6વ$થાન ઈનામ ના�દૂ7 અિધિનયમ ૧૫ નવે2બર, ૧૯૬૯ના રોજ પસાર કયc. 
� પછાત વગ�ના િવSાથ¯ઓને ફ7 માફ7, િશ�યDિૃpઓ, છાEાલયોમા ં મફત રહ6વા-જમવાની )યવ$થા વગેર6ની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી. 
� સWટ62બર, ૧૯૬૯મા ં�જુરાતમા ંમોટા પાયે કોમી રમખાણો ફાટ7 નીક¿યા અને સરકાર તેને *%ુશમા ંલેવામા ં

સદંતર િન�ફળ ગઈ. 
� ૧૧ ફ6Æઆુર7, ૧૯૭૧ના રોજ �જુરાત િવધાનસભાને અમદાવાદથી ખસેડ7ને ગાધંીનગર સે	ટર ૧૭મા ંઆવેલ 

મlય$થ +થંાલય ખાતે કાય�રત કરવામા ંઆ)Xુ ંઅને �જુરાત9ુ ંપાટનગર ગાધંીનગર બ-Xુ.ં 
� નમ�દા જળ િવવાદ �eÌXનુલની રચના થઈ. 
� �હતે-iભાઈ દ6સાઈ વખતે ક6-iમા ંક +ેસના બે ભાગ પડÕા  

o િસ½-ડક6ટ 

o ઈ-ડ7ક6ટ 

� �હતે-iભાઈ દ6સાઈએ ક +ેસના બે ભાગ પડવાથી રા,ના� ુઆપD ુપડáુ.ં 
 

4. V"¬�(�� �T 

� ૧૭સWટ62બર, ૧૯૭૨ થી ૧૭ �ુલાઈ, ૧૯૭૩ 

� ઘન¦યામભાઈ ઓઝા �જુરાતના ચોથા ��ુયમEંી હતા. 
� તેઓ લોકસભાના સ�ય હતા પરં ુદહ6ગામ બેઠક પરથી િવધાનસભાની kુટંણીલડÕા 

અને Qયા ંિવજય બ-યા. 
� નાના ખે¾તૂોને મહ6\લૂ �1ુ	ત તથા માlયિમક િશ�ણ મફત કરવાનો કાયદો ઘડÕો. 
� ગદંા િવ$તાર ના�દૂ7 અને 3નુ:િવકાસ *ગેની યોજનાની શsઆત. 
� sરલ હાઉસ¡ગ બોડ�ની રચના. 
� આ�દ5િત િવકાસ કોપcર6શનની રચના. 
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� +ામ�હૃ િનમા�ણ બોડ�ની રચના. 
� ઔધો�ગક સચંાલનમા ંમ�ુર ભાગીદાર7નો $વીકાર કયc. 

 

5. 0�("�� �4!� 

� ૧૭�ુલાઈ, ૧૯૭૩ થી ૯ ફ6Æઆુર7, ૧૯૭૪ 

૪ માચ�, ૧૯૯૦ થી ૧૭ ફ6Æઆુર7, ૧૯૯૪ 

� ચીમનભાઈ પટ6લ �જુરાતના પાચંમા ��ુયમEંી હતા.  

� તેમણે નમ�દા યોજનાનો ઝડપી અમલ કરાવવાનો આગવો �યાસ કયc. 
� ૧૯૭૩ થી ૧૯૭૪ના ¹ૂંકાગાળા દરિમયાન અoનીઅછતને પહ ચી વળવા અને 

ચીજવ$ઓુના ભાવ ઘટાડવા ક6ટલાક પગલા લીધા ખરા પરં ુ તેની કોઈ અસર ન હતી પ�રણામે અo 
રમખાણો થયા અને નવિનમા�ણ �દોલન શs થયા. પ�રણામે તેમણે ૯ ફ6Æઆુર7, ૧૯૭૪ના રોજ રા,ના� ુ
આપવાની ફરજ પડ7. 

� તેમણ ે3નુ: ૪ માચ�, ૧૯૯૦ થી જનતાદળ અને ભારતીય જનતા પ�ની િમY સરકાર રચી પરં ુભારતીય 
જનતા પ� િમY સરકારમાથંી નીકળ7 જતા ં તેમણ ેજનતાદળ(�જુરાત) અને ક +ેસના ટ6કાથી સરકાર રચી. 
પાછળથી તેઓ ક +સેમા ંભળ7 જઈને ક +ેસની સરકારના ��ુય �ધાન બ-યા. 

� તેમણે “નયા�જુરાત”9ુ ં$વWન સાકાર કરવા અનેક �યQનો કયા�. 
� અનેક િવïનો છતા ંનમ�દા યોજનાને સફળતા3વૂ�ક અમલમા ં�કુવાના �યQનો કયા�. 
� ઔધો�ગક �ેEે �જુરાતને ભારતમા ંઅગQય9ુ ં$થાન મ¿Xુ.ં 
� ૧૭ ફ6Æઆુર7, ૧૯૯૪ના રોજ હદયરોગના �મુલાને કારણે તેમ9ુ ં�QૃX ુથXુ.ં 

 

6. �9��� �4!� 

� ૧૮�ુન, ૧૯૭૫ થી ૧૨ માચ�, ૧૯૭૬ 

૧૧ એિ�લ, ૧૯૭૭ થી ૧૭ ફ6Æઆુર7, ૧૯૮૦ 

� બા�ભુાઈ પટ6લ �જુરાતના છÑા ��ુયમEંી હતા.  

� �જુરાતના �થમ �બનક +સેી જનતા પાટâની સરકારની રચના કર7. 
� તેમના સમય દરિમયાન ઇ½-દરા ગાધંી �ારા દ6શમા ં�ત�રક કટોકટ7 5હ6ર કર7. 
� ગર7બી �ૂર કરવા “*Qયોદય યોજના” ચા� ુકર7. 
� દ6વાદાર ખે¾તૂો માટ6 s.૬૬ કરોડની રાહત 5હ6ર કર7. 
� આ ઉપરાતં +ામિવકાસ �íો, આ�દવાસી િવ$તારનો િવકાસ, જમીન ધારણ કરવાની પlધિત *ગે િવચારણા, 

ખે¾તૂોનાદ6વાના�íોની િવચારણા, િસjચાઈ િવ$તરણ, લાબંાગાળા9ુવંીજળ7નાઉQપાદન9ુ ં આયોજન, ઉધોગ9ુ ં
આયોજન, રોજગાર D�ૃ�, ગર7બી �ૂર કરવા માટ6ના પગલા, બધં િમલો ચા� ુ કરવી, પેeોક6િમકલ સ%ુંલની 
$થાપના, બો2બે હાઈનાગેસનો �હ$સો મેળવવો, èડઓઈલની -યાયી રોય]ટ7, િવક6½-iત ઉધોગ, માભૃાષામા ં
વહ7વટ, $થાિનક $વરાજની સ$ંથાઓની kુટંણીઓ, લોકપાલ, લોકાX	ુતનીિનમÈુકં વગેર6 �íોના ઉક6લ 
લાવવાના તેમણે સિંન�ઠ �યQનો કયા�. 
 

7. (+'?&j� &#��к6 

� ૨૪�ડસે2બર, ૧૯૭૬ થી ૧૧ એિ�લ, ૧૯૭૭ 

૬ �ુન, ૧૯૮૦ થી ૬ �ુલાઈ, ૧૯૮૫ 

૧૦ �ડસે2બર, ૧૯૮૯ થી ૩ માચ�, ૧૯૯૦ 
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� માધવિસjહ સોલકં7 �જુરાતના સાતમા ં��ુયમEંી હતા.  

� માધવિસjહ સોલકં7 સૌથી વ� ુવખત ��ુય�ધાન બ-યા છે. 
� “મlયાહન ભોજન” યોજનાનો �ારંભ થયો. 
� પછાતવગcને મદદ કરવા “%ુ¹ંુબપોથી”ની પ�િત દાખલ કર7. 
� ઔધો�ગક �ેEે �જુરાતને આઠમા નબંર પરથી બી5 નબંર \ધુી પહોચાડáુ ંહ ુ.ં 
� Xનુીવસ¯ટ7 \ધુી9ુ ંક-યા િશ�ણ મફત કરવા9ુ ંપગ�ુ ંભXુÖ. 
� તેમના શાસન દરિમયાન ઉધોગ, િશ�ણ પછાત વગ�નો ઉQકષ�, વીજળ7, િસjચાઈ વગેર6 �ેEે ન ધપાE કામગીર7 

થઈ. 
� ખેત મ�ૂરોના દ© િનક વેતનમા ંવધારો કયc તેમજ લÍતુમ વેતનના અમલને અ+તા�મ આWયો. 
� sરલ લેબર કિમશનરની જ_યા ઉભી કરવામા ંઆવી. 
� તેમના સમયમા ંનમ�દા યોજનાને 3ણૂ� કરવા િવ�બ�ક પાસેથી �થમ તબºાની s.૫૦૦ કરોડની લોન �ાWત 

થઈ. 
� સરદાર સરોવર બાધંવા9ુ ંકાય� શs થXુ.ં 
� હાઇãો-ઇલે½	eક પાવર $ટ6શન અને ��ુય નહ6રના ંબાધંકામ પણ શs થયા.ં 
� �જુરાત નમ�દા ફટâલાઈઝર uવા ખાતરના િવશાળ કારખાનાનો �ારંભ થયો. 
� તેમણે અપનાવેલી “ખામ” થીઅર7ને લીધે �જુરાતમા ં �થમ વખત ઉnચ અને િન2ન .ાિતઓ વnચે ભદે 

પડÕા. 
� તેમના સમયમા ંવહ7વટ તEંમા ંઅનામત અને રો$ટર �થાને કારણે કમ�ચાર7ઓમા ંભાગલા પડÕા. 
� અનામત �દોલન થતા ૬ �ુલાઈ, ૧૯૮૫ના રોજ તેમણે રા,ના� ુઆપD ુપડáુ.ં 
� Qયારબાદ તેઓ ભારત સરકારના િવદ6શમEંી બ-યા. 

 

8. 5(�?&j� 0%+�6 

� ૬�ુલાઈ, ૧૯૮૫ થી ૯ �ડસે2બર, ૧૯૮૯ 

� અમરિસjહ ચૌધર7 �જુરાતના આઠમા ં��ુયમEંી હતા.  

� �જુરાતના �થમ આ�દવાસી ��ુયમEંી હતા. 
� તેમણે તેમના શાસનકાળ દરિમયાન સમાધાનકાર7 વલણ અપના)Xુ.ં 
� અનામત �દોલન શાતં પાડવા માટ6 વ]લભભાઈ પટ6લ અને અરિવjદ સઘંવી 

સિમતીની રચના કર7. 
� તેમના શાસન દરિમયાન સતત ૩ વષ� એટલે ક6 ૧૯૮૫-૮૬-૮૭ દરિમયાન �ુકાળ પડÕો. પાણીની e6નો 

ગાધંીનગરથી સૌરા�e દોડાવવામા ંઆવી. દ��ણ �જુરાતના ખે¾તૂોને પrઓુનાઘાસચારા માટ6 શેરડ7 કાપીને 
રાહત દર6 મોકલી. 

� પછાત 5િતના ઉQકષ� માટ6 �યQનો કયા�. 
� %ૃિષ અને ઉધોગની િવકાસ%ચૂ 5ળવી રાખવા �યQનો કયા�. 
� તેમણે ૧૦૦ uટલી િસjચાઈ યોજનાઓને મ�ુંર7 આપી. 
� કમ�ચાર7ઓએ અનામત �દોલનના ટ6કામા ં૭૩ �દવસ હડતાલ પાડ7, પ�ર1$થિત વણસતા તોફાનો થયા અને 

તેને શાતં પાડવા �જુરાતના પોલીસવાડા તર7ક6 “�ુ�લયો �રબેરો”ની િનમÈુકં થઈ. 
� ૧૯૮૯મા ં�જુરાત ક +ેસનો દ6ખાવ નબળો રહ6તા પોતાની નૈિતક જવાબદાર7 $વીકાર7 રા,ના�ુ ંઆWXુ.ં 
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9. 3���	& (�!  

� ૧૭ફ6Æઆુર7, ૧૯૯૪ થી ૧૪ માચ�, ૧૯૯૫ 

� છબીલદાસ મહ6તા �જુરાતના નવમા ં��ુયમEંી હતા.  

� તેમના સમયમા ં\રુતમા ંWલેગની મહામાર7 િનકળ7 આવી હતી. 
� તેઓ આઠમી િવધાનસભાના િવસ¼ન \ધુી ��ુયમEંી પડ6 રÂા. 

 

10. к!���� �4!� 

� ૧૪માચ�, ૧૯૯૫ થી ૨૧ઓ	ટોબર, ૧૯૯૫ 

૪ માચ�, ૧૯૯૮ થી ૬ ઓ	ટોબર, ૨૦૦૧ 

� ક6rભુાઈ પટ6લ �જુરાતના દસમા ં��ુયમEંી હતા.  

� સાવ�જિનક 5હ6ર ,વનમા ંરા�e7ય $વય ંસેવક સઘંના સેવક તર7ક6 તેમણ ે�વેશ 
કર6લો. 

� ૨૬ ઓ	ટોબર, ૧૯૯૦ થી ૩૧ માચ�, ૧૯૯૫ \ધુી તેઓ િવરોધ પ�ના નેતા રÂા 
હતા. 

� તેમના સમયમા ંગર7બીર6ખા નીચેની )ય1	તઓના ઉQકષ� માટ6 તેમણ ે“ગો%ુળ+ામ યોજના” શs કર7 હતી. 
� �જુરાતમા ંઇ-ફમ®શન ટ6કનોલો,ની નીિતની તેમણે જ 5હ6રાત કર7 હતી. 
� ૧ મે,૧૯૯૮ �જુરાત $થાપના �દનના રોજ �જુરાતની વેબસાઈટનો �ારંભ કરા)યો અને ૨ ફ6Æઆુર7,૧૯૯૯ના 

રોજ ગાધંીનગર ખાતે હાઈટ6ક ઇ-ફોિસટ7નો િશલા-યાસ કરવામા ંઆ)યો. 
� ૨૬ 5-Xઆુર7, ૨૦૦૧ના રોજ �જુરાતમા ં Mકંુપ આ)યો. તેના પ�રણામે ૭ ઓ	ટોબર, ૨૦૦૧ના રોજ 

ક6rભુાઈએ રા,ના�ુ ંઆWXુ.ં 
 

11. h��!ш�� (�!  

� ૨૧ઓ	ટોબર, ૧૯૯૫ થી ૧૯ સWટ62બર, ૧૯૯૬ 

� \રુ6શભાઈ મહ6તા �જુરાતના અ�ગયારમા ં��ુયમEંી હતા.  

� uમનો જ-મ................ 
� તેઓ ખ�ુર7યા�ુથના હતા. 
� �જુરાતમા ં અ9\ુ�ુચત જન5િતની િવSાથ¯નીને સાઇકલ આપવાની યોજના 

“સર$વતી સાધના”ની શsઆત તેમના સમયમા ંથઇ હતી. 
� તેમના સમયમા ં પ�નો �ત�રક બળવો તેની ચરણસીમાએ પહ nયો પ�રણામે તેમણે રા,ના� ુઆપી દ6Dુ ં

પડáુ.ં 
 

12. ш�к�?&j� 'V�� 

� ૨૨ઓ	ટોબર, ૧૯૯૬ થી ૨૮ ઓ	ટોબર, ૧૯૯૭ 

� શકંરિસjહ વાઘલેા �જુરાતના બારમા ં��ુયમEંી હતા.  

� ભાજપના અસં�ુટ ધારાસ�યોએ શકંરિસjહ વાઘલેાના નેQૃવમા ંઅલગ પ� “રા�e7ય 
જનતા પાટâ”ની રચના કર7 અને ક +ેસના ૪૭ ધારાસ�યોના ટ6કાવાળ7 સરકાર રચી. 

� તેમના સમયમા ં �જુરાતના `જ]લાઓ9ુ ં િવ$તરણ કરવામા ંઆ)Xુ ં અને �જુરાતના 
૧૯ ,]લામાથંી ૨૫ ,]લાઓ રચવામા ંઆ)યા. 
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� રહ6મદાહ6 નોકર7, િવધવા સહાય, બાલ��ંુુ(િવધાસહાયક) uવી િવિવધ રોજગારલ�ી યોજનાઓ અપાવનાર એક 
માE ��ુયમEંી. 

� ક +ેસ પ�ની ક6-iીય નેતાગીર7 સાથે મતભેદ સ5�તા શકંરિસjહ વાઘલેાએ ૨૮ ઓ	ટોબર, ૧૯૯૭ના રોજ 
��ુયમEંી પદ6થી રા,ના�ુ ંઆWXુ.ં 
 

13. 
	����� ��6х 

� ૨૮ઓ	ટોબર, ૧૯૯૭ થી ૪માચ�, ૧૯૯૮ 

� �દલીપભાઈ પર7ખ �જુરાતના તેરમા ં��ુયમEંી હતા.  

� તેમના શાસનકાળમા ં�જુરાતમા ંપાચં�ુ ંપગારપચં લા� ુકરવામા ંઆ)Xુ.ં 
� તેમણ ે રા{યપાલ સમ� નવમી િવધાનસભાના િવસ¼નની માગંણી �કૂ7 અને 

નવેસરથી k ૂટંણી યોજવાની માગં કર7. 
 

 

14. "�!El�� (#	6 

� ૭ઓ	ટોબર, ૨૦૦૧ થી ૨૨ �ડસે2બર, ૨૦૦૨ 

૨૨ �ડસે2બર, ૨૦૦૨ થી ૨૫ �ડસે2બર, ૨૦૦૭ 

૨૫ �ડસે2બર, ૨૦૦૭ થી ૨૬ �ડસે2બર, ૨૦૧૨ 

૨૬ �ડસે2બર, ૨૦૧૨ થી ૨૧ માચ�, ૨૦૧૪ 

� નર6-iભાઈ મોદ7 �જુરાતના ચૌદમા ં��ુયમEંી હતા.  

� �જુરાતમા ંસૌથી વ� ુસમય ��ુયમEંી પદ ઉપર રહનાર �જુરાતના ��ુયમEંી. 
� ૨૬ ફ6Æઆુર7, ૨૦૦૨ના રોજ ગોધરાકાડં સ5�યો uના પગલે સમ+ �જુરાતમા ંકોમી રમખાણો ફાટ7 નીક¿યા.ં 
� અ�રધામ ઉપર Eાસવાદ7 �મુલો થયો. 
� ૨૦૦૩થી દર બે વષ® રોકાણકારોને આકષ�વા માટ6 વાય¢-ટ _લોબલ સિમટ9ુ ંઆયોજન શs થXુ.ં 
� ૨૦૦૪મા ં�ૂનાગઢને મહાનગરપા�લકા 5હ6ર કરવામા ંઆવી. 
� ૨૦૦૪મા ંચાપંાનેરને વ]ડ� હ6ર7ટ6જમા ં$થાન મ¿Xુ.ં 
� ૨૦૦૬મા ં\રુતની તાપી નદ7મા ં3રૂ આ)Xુ.ં 
� ૨૦૦૬મા ંનમ�દા �ßેુ \�ુીમકોટ�મા ં�જુરાતની ,ત થઇ અને નમ�દા બધંની �ચાઈ ૧૨૧.૯૨ મીટર \ધુી લઇ 

જવાની મ�ૂંર7 મળ7. 
� ૨૦૦૬મા ં\રુત ,]લામાથંી અલગ તાપી ,]લો રચવામા ંઆ)યો. 
� ટાટાનેનો �ોu	ટ �જુરાતના ફાળે આ)યો. 
� ૨૦૧૦-૧૧મા ંગાધંીનગરને મહાનગરપા�લકા 5હ6ર કરવામા ંઆવી. 
� આ ઉપરાતં તેમના સમયગાળામા ં જનની \રુ�ા, માવૃદંના �ચરં,વી બાલભોગ, િવSાદ7પ, િવSાસાધના, 

સર$વતી સાધના, િવSાલ±મીબો-ડ, ગર7બીસ��ૃ�, ઘરદ7વડા, વનક]યાણ, સાગરખે¾,ૂ {યોિત+ામ, 
\જુલામ\ફુલામ, %ંુવરબાઈ9ુ ંમામે�ંુ uવી યોજનાઓની શsઆત થઈ. 

� %ૃિષમહોQસવ, તાનાર7ર7 મહોQસવ, ઉતરાધ�મહોQસવ, રણોQસવ, વાઈ¢-ટ નવરાિE મહોQસવ, પતગંોQસવ uવા 
મહQવના �દવસોની ઉજવણી શs થઈ. 

� �5સતાક �દન તથા $વતEંા�દનની ઉજવણી પણ દર વષ� �જુરાતના અલગ અલગ જ_યાએ ઉજવવાની 
શsઆત થઈ. 

� ભારતમા ંસૌ�થમ સાlંય અદાલતની શsઆત �જુરાતના િમરઝા3રુ ખાતે થઈ. 
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� �જુરાતમા ંસાય-સસીટ7, BRTS �ોu	ટ, �રવર´-ટ �ોu	ટ, GIFT સીટ7 �ોu	ટ uવા મહQવ3ણૂ� �ોu	ટ કાય�રત 
થયા અથવા તો તેમની કામગીર7 �ારંભાઈ. 

� પ�ંડત દ7ન દયાળ પેeો�લયમ Xિુનવસ¯ટ7, �જુરાત ફોર61-સક સાય-સ Xિુનવસ¯ટ7, ર�ાશ1	ત Xિુનવસ¯ટ7, 
કામધે9ુ ંXિુનવસ¯ટ7 uવી નવી શૈ��ણક સથંાઓનો �ારંભ થયો. 

� તેમના સમયગાળામા ં �જુરાતે તેની $થાપનાના ૫૦ વષ� 3ણૂ� કયા� અને તેના પગલ ે ૨૦૧૦-૧૧9ુ ં વષ� 
$વ�ણðમ વષ� તર7ક6 ઉજવવામા ં આ)Xુ ં uના *તગ�ત “વાચંે �જુરાત” તથા “ખેલમહા%ંુભ” uવા કાય��મો 
યો5યા. 

� ગાધંીનગર ખાતે “મહાQમા મ�ંદર” તથા સે-eલ િવ$ટાગાડ�ન”9ુ ંિનમા�ણ કાય� �ારંભ થXુ.ં 
� ૨૦૧૨ની તેરમી િવધાનસભાની kુટંણીમા ં ભાજપને ૧૧૫ બેઠકો મળતા તેઓ સતત ચોથી વાર ��ુયમEંી 

બ-યા. તેમણે વહ7વટ7 તEંના લોકા�ભ�ખુ િવક6-iીકરણની પહ6લ sપે ૭ નવા ,]લાઓ અને ૨૪ નવા 
તા�કુાઓની રચના કર7. સોળમી લોકસભાની સામા-ય kટૂણીમા ંભાજપે તેમને વડા�ધાન પદના ઉમેદવાર 
5હ6ર કયા�. kુટંણી સમયે ભારતમા ં5હ6રસભાઓ, અનેક ñીડ7 સભાઓ, ચાય પે ચચા� અને લાખો �કલોમીટરનો 
�વાસ કર7 ભાજપને $પ�ટ બ�મુતી અપાવી તેઓ ભારતના વડા�ધાન બ-યા અને �જુરાતના ��ુયમEંી 
તર7ક6 રા,ના� ુઆWXુ.ં 
 

15. -"�	6��!" �4!� 

� ૨૨મે, ૨૦૧૪ના રોજ �જુરાતના �થમ મ�હલા ��ુયમEંી બ-યા. 
� આનદં7બહ6ન પટ6લ �જુરાતના પદંરમા ં��ુયમEંી હતા. 
� �જુરાત9ુ ંતેમ9ુ ં�થમ બuટ u-ડર બuટ રÛુ,ં 132 યોજનાઓ સ3ંણૂ� મ�હલાલ�ી 

બનાવવામા ંઆવી. 
� ગિતશીલ �જુરાત9ુ ં\Eુ આWXુ.ં 

 

*    $��� " �O���`��   * 

Z( "( &(��)# 

1 Yી મહ�દ7 નવાઝ ઝગં 1960 થી 1965 

2 Yી િનQયાનદં ક9-ૂગો 1965 થી 1967 

3 ડૉ. Yીમoારાયણ 1967 થી 1973 

4 Yી ક6. ક6. િવ�નાથન 1973 થી 1978 

5 Yીમતી શારદા �ખુર, 1978 થી 1983 

6 Yી ક6. એમ. ચાડં7 1983 થી 1984 

7 Yી બી. ક6. નહ6�ુ 1984 થી 1986 

8 Yી આર. ક6. િEવેદ7 1986 થી 1990 

9 Yી મ�હપાલ શાVી મે 1990 થી 1990 

10 Yી $વsપિસjહ �ડસે2બર, 1990 થી �ૂન, 1995 

11 Yી નર6શચiં 1995 થી 1996 

12 Yી %ૃ�ણપાલ િસjહ 1996 થી 1998 

13 Yી *rપુાલ િસjહ 1998 થી 1999 
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14 Yી ક6.,. બાલા%ૃ�ણન 5-X.ુ 1999 થી માચ� 1999 

15 Yી \ુદંરિસjહ ભડંાર7 1999 થી 2003 

16 Yી ક©લાશપિત િમYા 2003 થી 2004 

17 Yી બલરામ 5ખડ (કાય�કાર7) 3 �ુલાઈ 2004 થી 23 �ુલાઈ 2004 

18 Yી નવલ�કશોર શમા� 2004 થી 2009 

19 Yી એસ. સી. જમીર (કાય�કાર7) �ુલાઈ 2009 થી નવે2બર 2011 

20 Yીમતી કમલા બેિનવાલ નવે2બર 2011 થી �ુલાઈ 2014 

21 Yી ઓમ�કાશ કોહલી �ુલાઈ 2014 થી કાય�રત 
 

 

$��� (� �Yk�?  ш&" 

• ડૉ. Yી મoારાયણ    13-5-1971 થી 17-3-1972 

• ક6. ક6. િવ�નાથન    9-2-1974 થી 18-6-1975 

• ક6. ક6. િવ�નાથન    12-3-1974 થી 24-12-1976 

• શારદા �ખુર,     17-2-1980 થી 6-6-1980 

• %ૃ�ણપાલિસjહ     19-9-1996 થી 23-10-1996 

 

 

• ક6. ક6. િવ�નાથને સૌથી લાબંા સમય \ધુી રા�eપિતશાસન દરિમયાન વહ7વટ સભંા¿યો. 
• %ૃ�ણપાલિસjહ6 સૌથી ઓછા સમય \ધુી રા�eપિતશાસન દરિમયાન વહ7વટ સભંા¿યો. 
• ડૉ. Yીમoારાયણ ગાધંીવાદ7 િવચારસરણી ધરાવતા હતા. 
• ડૉ. $વsપિસjહ શેકસિપયરના �ડા અ�યા\ ુહતા. 
• ક6. ક6. િવ�નાથનની ટમ� �ત�રક અશાિંતમા ં3રૂ7 થઈ. 
• �થમ કાય�કાર7 રા{યપાલ તર7ક6 પી.એન. ભગવતી એ હોßો સાભં¿યો હતો. 
• ક6. ,. બાલા%ૃ�ણને પણ કાય�કાર7 રા{યપાલ તર7ક6 હોßો સભંા¿યો હતો. 
• શારદા �ખુર, �જુરાતના ં�જુરાતના ં�થમ મ�હલા રા{યપાલ. 
• કમલા બેનીવાલ અને ��ુયમEંી નર6-i મોદ7 વnચનેો સમયગાળો િવવાદોમા ંરÂો. 
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*    $��� " 5�Q�" ;R#�#    * 

� �જુરાતના અગQયના ઉઘોગ અને તેના ં$થળો નીચ ે�માણે છે:  

 

\તુરાઉ કાપડ ઉઘોગ અમદાવાદ, વડોદરા, \રુત, રાજકોટ, નવસાર7, બીલીમોરા, ભsચ, 
પેટલાદ, ખભંાત, ન�ડયાદ, કલોલ, ભાવનગર 

જર7 ઉઘોગ \રુત 

ગરમ કાપડ ઉઘોગ વડોદરા, 5મનગર 

િસ]ક ઉઘોગ \રુત, વલસાડ, ચીખલી, ગણદ6વી, માડંવી, જલાલપોર, બારડોલી, 
નાના વરાછા 

ર6યોન ઉઘોગ ઉધના, વેરાવળ 

ઈજનેર7 ઉઘોગ અમદાવાદ, ન�ડયાદ, ઉધના, વલસાડ, 5મનગર, ભાવનગર, \રુત, 
વડોદરા, રાજકોટ 

િસમે-ટ ઉઘોગ �ારકા, પોરબદંર, સેવા�લયા, રાણાવાવ. િસºા, સેવર7, અમીરગઢ, 
અમદાવાદ, *કલે�ર 

રંગ-રસાયણ ઉઘોગ મીઠા3રુ, પોરબદંર, અમદાવાદ, વડોદરા, પારનેરા, અલુ, 
*કલે�ર, �ાગં�ા 

પેeોિમક]સ ઉઘોગ કોયલી , મોટ7 ખાવડ7. 

રાસાય�ણક ખાતરનો ઉઘોગ કંડલા, કલોલ, બાજવા, ચાવજ 

\પુર ફો$ફ6ટ ખાતર વડોદરા, અમદાવાદ, ભાવનગર, ઉધના 

મીઠા ઉઘોગ મા�ળયા, પાટડ7, ખારાઘોડા 

િસર6િમક ઉઘોગ થાન, વાકંાનેર, મોરબી, �ાગં�ા, િશહોર, ડ6રોલા, સતંરોડ, 
અમદાવાદ, વ]લભિવધાનગર 

ખાડં ઉઘોગ બારડોલી, કોડ7યાર, ગણદ6વી, ઉના, મઢ7, પેટલાદ, પલાસણ, 
અમર6લી, તળા5, ધોરા, 

બીડ7 ઉઘોગ આણદં, ન�ડયાદ, બોરસદ, પેટલાદ, વડોદરા 

હો�ઝયર7 ઉઘોગ  અમદાવાદ 

કાગળ ઉઘોગ સોનગઢ, રાજકોટ, બાર6જડ7, 5મનગર, અમદાવાદ 

ડ6ર7 ઉઘોગ આણદં, મહ6સાણા, \રુત, ભsચ, �હjમતનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, 
પાલન3રુ, �ૂનાગઢ, રાજકોટ, 5મનગર, ભાવનગર અને 
માધવ3રુ(કnછ) 

મોટર ઉઘોગ સાણદં 

¢ાસ (િપpળ) ઉઘોગ 5મનગર, લાલ3રુ, કાલાવાડ 
 

*    $ B�;R#�    * 
� �ાચીનકાળથી પટોળા,ં મશs, �કનખાબ, અક7કની વ$ઓુ, િવિવધ �કાર9ુ ંભરતકામ, રંગાટ7કામ, લાકડા9ુ ં

કોતરકામ વગેર6 માટ6 �જુરાત 5ણી ુ ંછે. 
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પટોળા ં પટોળા ંમાટ6 પાટણ ��યાત છે. %ુમારપાળના સમયમા ંપાટણમા ંપટોળા ંવણનારા ં700 કાર7ગરો 
હતા.ં હાલમા ં ક$રુચદં અને બી�ુ ં એક %ુ¹ંુબ પટોળા ં બનાવે છે. ઝીણા તાણા-વાણાને �થમ 
બાધંી પછ7 તેને િવિવધ રંગોમા ં રંગીન ભાત �માણ ેગોઠવવામા ંઆવે છે. r�ુ ર6શમની ચટાઈ 
�ડઝાઈનમા ં ભૌિમિતક આ%ૃિતઓ, નાર7%ંુજન, પાનભાત, �લવાડ7, ચોકડ7ભાત અને પr-ુ
પ�ીઓની આ%ૃિતઓ વણાટ સાથે ઊપસતી આવે છે. 

મશs આ કાપડ બનાવવા %ૃિEમ ર6શમનો તણો અને \રૂતનો વાણો હોય છે. પાટણમા ંખEી અને શેખ 
�1ુ$લમ કાર7ગરો તેમજ �ઝામા ં પટ6લ કાર7ગરો મશs તૈયાર કર6 છે. �4�(� (шP" 

к�6��#"� &�к�6 (��)6 3�. આ કાપડમા ંસોનેર7, લાલ, લીલો અને પીળો રંગ વપરાય છે. 

કટા�રયો, kુદંડ7, લાલ અને લીલો કંકણી, કમખી, સોદાગર7, અરબી વગેર6 લોકિ�ય �ડઝાઈનો છે. 

તણછાઈં તણછાઈં9ુ ંકાપડ \તુરની િવિશ�ટતા છે. ર6શમી કાપડ ઉપર એક બા�ુ િસjહ, હાથી વગેર6ની ભાત 
છાપવામા ંઆવે છે. 

\જુની આ એક �કારની ર5ઈ છે અને એમા ં એક પણ ટાકંો લીધા િવના વણાટની સાથે વnચે s 
ભરવામા ંઆવે છે.  �"# ;V#� �P0(� 3�. 

�કનખાબ સોનેર7 અને sપેર7 જર7માથંી બનુ ં ર6શમી કાપડ �કનખાબ તર7ક6 ઓળખાય છે. અમદાવાદ, 
\રુત, વડોદરા, ખભંાત, પાટણ, િવસરનગર, મગરોડા, �ઝા, ઉપેર અને ગોઝા�રયા �કનખાબના ં
ઉQપાદનક6-iો છે. હાલ ઉપેરા, �રiોલ અને નારદ73રુ9ુ ં �કનખાબ વણાય છે. આ કાપડ રાજવી 
%ુ¹ંુબો અને મેમણ કોમ વ� ુવાપર6 છે. 

અક7કની 
વ$ઓુ 

અક7કના પ«થર રતન3રુ (`જ. ભsચ) પાસેની બાવા ઘોરની ખાણમાથંી મળે છે. મોરબી, રાણ3રુ 
અને માÃમ નદ7ના પટમાથંી હલક7 5તના પ«થરો મળે છે. અક7કનો ઉઘોગ-�ાચીનકાળથી 
વલભી અને ખભંાતમા ં �ચ�લત છે. છર7 અને ખજંરનો હાથો, તલવારની �ઠૂ, વ¡ટ7, રકાબી-
Wયાલા, કલમ, ખ�ડયો, પેપર-વેઈટ વગેર6 વ$ઓુ અક7કના પ«થરમાથંી બને છે. આ�´કા, Xરુોપ 
અને મlય એિશયાના દ6શોમા ંતેની િનકાસ થાય છે. 

જર7કસબ જર7કસબના ઉઘોગ માટ6 \રુત, અમદાવાદ, 5મનગર અને ધોરા, 5ણીતા ં છે. આ ઉઘોગના 
કાચા માલમા ંર6શમી દોરો, ચાદં7 અને સો9ુ ં��ુય છે. �કનખાબ અને મખમલ પર સોનેર7 અને 
sપેર7 તારથી ભરતકામ થાય છે. દ��ણના ં રા{યોમા ં હાથસાળ કાપડમા ં �ુથંવા માટ6 
�જુરાતમાથંી સોનાsપાનો કસબ ખર7દાય છે. 

ભરતકામ કnછ અને સૌરા�eની મોચી, જત, મતવા, લોહાણા, આહ7ર, મેર, કાઠ7, રબાર7, કણબી, સથવાર, 
ઓસવાળ વ�ણક અને િસjધી બહ6નો ભરતકામ કર6 છે. �જુરાતમા ંનીચે �માણે ભરતકામ થાય છે. 
 

1. (#0� ��  

� કnછમા ંમાડંવીના મોચી અને ખાવડા તથા બoીના મતવા અને જત મોચી ભરત9ુ ંકામ કર6 
છે. આને ‘-�6 �� ’ કહ6 છે. સાટ7ન ક6 ર6શમી ગ,, %ુમળા ંચામડા,ં અતલસ અને ગરમ 

કાપડ પર હ7રના રંગીન દોરા અને સોનાના ઝીણા તારથી આ ભરત ભરવામા ંઆવે છે. 
ચાકળા, તોરણ, ચ�ણયા, કાપ¾ુ,ં પોલ%ંુ, ટોપી, પડદા તથા પહ6રવેશના ંઅ-ય કપડા ંપર આ 
ભરત ભરાય છે. કોઈ પણ 5તની �ડઝાઈન કયા� િસવાય અ�રો, �લવેલ, પ�ીઓ, પrઓુ 
અને માનવીની આ%ૃિતઓ ભરતના ટાકંા �ારા ઉપસાવાય છે. તોરણ, િપછવાઈ વગેર6 પર 
�લુ�લુ, મોર, 3તૂળ7 વગરે6ની આ%ૃિતઓ ઉપસાવાય છે. કોટાઈ અને લોડાઈની  આહ7ર 
તથા રતનાલની રબાર7 મ�હલાઓ આભલાના ભરતમા ં %ુશળ છે. ��" �  ‘к��6’ �� 

(#0� ��  к�! 3�. 
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2. кf6 ��  

� સૌરા�eમા ંકાઠ7 કોમની બહ6નો હાથવણાટના લાલ રંગના કાપડ પર ઢોલામા�ુ, વાછડા દાદા, 
%ૃ�ણલીલા, રામાયણના �સગંો, િવિવધ �ાણીઓ અને પ�ીઓ, �લગોટો, કાગંરા વગેર6ની 
ભાત ઉપસાવે છે. કાઠ7 કોમમા ંલ_ન�સગંે દ7કર7ને આણામા ંભરત ભર6લા ઘાઘરા, ચાકળા, 
તોરણ, ટોડ�લયા,ં દ7વાલ પરના પડદા વગેર6 આપવાનો �રવાજ છે. અમર6લી `જ]લાના 
બગસરા, ચા�ડયા, Ôગરોળ, બાબરા, વા�ડયા, ચલાળા, %ંુકાવાવ વગેર6 ગામોમા ંકાઠ7 ભરત 
થાય છે. 
 

3. -�6� ��  

� પીળા પોત પર પોપટ , �લુ�લુ, 3તૂળ7ઓ વગેર6ની આ%ૃિતઓ ઉપસાવાય છે. આભલાનો 
પણ ઉપયોગ થાય છે. ચાકળા, તોરણ, પડદા, ટોડ�લયા,ં કાપ¾ુ ંઅને ચોળ7 પર આ ભરત 
ભરાય છે. �ૂનાગઢ `જ]લો અને ગીરસોમનાથ આ ભરત માટ6 5ણીતો છે. 

 

4. к��� ��  

� ભાવનગર `જ]લાના ગા�રયાધાર પથંકમા ં કણબી મ�હલાઓ ઘાઘરા, ચોળ7, ચદંરવા, 
બારસા�ખયા,ં થેલી, બળદની åલ, ઓશીકાના ગફ6લ વગેર6 પર આ ભરત ભર6 છે. લાલ 
અથવા Mરૂા રંગના 5ડા કાપડ પર આ ભરતકામ થાય છે. ચ�ણયાના ભરતકામમા ં
આભલાનો ઉપયોગ થાય છે. 
 

5. (��" ��  

� વાગડ અને Mજુ-માડંવીના ઓસવાળા વ�ણકો, સોની વગેર6 ભૌિમિતક �ડઝાઈનો, હ7રાચોકડ7 
ભાતનો આ ભરતમા ં ઉપયોગ કર6 છે. ગફ6લ, ટોડ�લયા,ં ચાકળા અને ભ¡તીયા ં પર તેઓ 
ભરત ભર6 છે. 

 

6. (# � ��  

� મોતીના ંતોરણ, Ôઢોણી, ના�રયેળ, પખંા, ચોપાટ, ઢ¡ગલી, ચાકળા, ચદંરવા વગેર6 ભરવા9ુ ં
કામ અમર6લી `જ]લાના કાઠ7 વ$તીવાળા ંગામોમા ંથાય છે સૌરા�eમા ંનવરાશના સમયમા ં
મ�હલાઓ M ૂગંળ7 અને મોતીવાËં તોરણ બનાવે છે. 

રંગાટ7કામ 5મનગર, uત3રુ, ગ ડલ, રાજકોટ, ભાવનગર, અમર6લી , િશહોર, વડોદરા, બગસરા, Mજુ, 
માડંવી, *5ર, \રુત, નવસાર7, ગણદ6વી, વલસાડ, બારડોલી, ચીખલી વગેર6 શહ6રો રંગાટ7કામ 
માટ6 5ણીતા ંછે. કnછમા ંkુદંડ7, સાફા, શીરક, sમાલ, ઉતરણા, ચાદરો વગેર69 ુ ંરંગાટ7કામ થાય 
છે. 5મનગરની બાધંણી વખણાય છે. uત3રુમા ંસાડ7 પર રંગાટ7કામ થાય છે. રંગાટ7કામ માટ6 
િમલ9ુ ંવાયલ, મલમલ, લોન, ક612¢ક તથા પાવર�મૂ અને હ6-ડ�મૂ9ુ ંકાપડ વપરાય છે. 

લાકડા9ુ ં
કોતરકામ 

સખંેડા, ધોરા, અને �ૂનાગઢમા ં કલાઈ તથા લાખ િમિYત રંગવાળા લાકડાના ંબાજોઠ, åલા, 
ઢો�લયા, ઘો�ડયા,ં સોફાસેટ, વેલણ વગેર6 બનાવવામા ંઆવે છે. ભાવનગર `જ]લાના મ�વુામા ં
હાથીદાતં અને લાકડાના ં િવિવધ ફળો, રમકડા,ં નાની પેટ7ઓ વગેર6 બનાવવામા ં આવે છે. 
ભાવનગરમા ં મોટા પટારા બને છે. ગોધરા, ઈડર, અમદાવાદ, \રુત, �ણુાવાડા, પાલન3રુ, 
બાલાિસનોર, મોડાસા, સતંરામ3રુ, સખંેડા, પાટણ, મ�વુા, �ૂનાગઢ અને ભાવનગર આ 
�હૃઉSોગના ંક6-iો છે. 

ધાકુામ ધાકુામ માટ6 િશહોર, વઢવાણ, �ાગં�ા, 5મનગર, િવસનગર, ન�ડયાદ, વડોદરા, ડભોઈ, 
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નવસાર7 વગેર6 શહ6રો 5ણીતા ં છે. 5મનગર, *5ર, માડંવી, Mજુ, રોહા, કોઠારા વગેર6 શહ6રો 
\ડૂ7, ચW3,ુ તાળા ંવગેર6 બનાવવા માટ6 5ણીતા ંછે. વડનગર, ઉમર6ઠ અને પીજમા ંઅV અને 
ચW3 ુબને છે. રાજકોટ અને Mજુ સોનાચાદં7ના ંકલાQમક આMષૂણો માટ6 5ણીતા ંછે. રાખદાની, 
પાનદાની, �લદાની, અpરદાની, કnછમા ંબને છે. રાજકોટમા ંમીનાકામવાળા,ં હ7રામોતી જડ6લા ં
આMષૂણો બને છે. 

માટ7કામ %ંુભારો સદ7ઓથી ન�ળયા,ં Ôટો, માટલા,ં %ુલડ7, ક7�ડયા ંવગેર6 બનાવતા આ)યા છે. આ�દવાસીઓ 
સપાટ ન�ળયા,ં ઘોડા,ં ખતર7દ6વની �િૂત¥ વગેર6 બનાવે છે. થાનમા ં માટ7ના ં રમકડા ં બને છે. 
પાટણમા ંઓિતયા %ંુભારો િવિવધ �કારના ં રમકડા ંબનાવે છે. થાન, િશહોર, વાકંાનેર, મોરબી, 
બીલીમોરા વગેર6મા ં �ચનાઈ માટ7ના Wયાલા, રકાબી, બરણી, _લઝેવાળા વાટકા, સેનેટર7વેર 
વગેર6 બને છે. 

 

*    $��� " 5�Q�" ?"�(#    * 
� �જુરાતની �5ની �ાથિમક સતંોષાય અને તેને િવકાસની 3રુતી તકો મળે તે માટ6 �જુરાત સરકાર િવિવધ 

�ેEે $વાયp સ$ંથાઓની $થાપના કર7 છે.  

� આવા ક6ટલાક અગQયના િનગમો નીચે �માણ ેછે. 

�જુરાત ઔધો�ગક િવકાસ િનગમ (GIDC) 

�જુરાત ઔધો�ગક �ડૂ7 રોકાણ િનગમ (GIIC) 

�જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ (GMDC) 

�જુરાત જળસપંિp િવકાસ િનગમ (GWRDC) 

�જુરાત લÍઉુઘોગ િવકાસ િનગમ (GSIC) 

સરદાર સરોવર નમ�દા િનગમ (SSNC) 

�જુરાત ડ6ર7 િવકાસ િનગમ (GDDC) 

�જુરાત રા{ય વનિવકાસ િનગમ (GSFDC) 

�જુરાત મQ$યોધોગ િવકાસ િનગમ (GFDC) 

�જુરાત રા{ય હાથસાળ િવકાસ િનગમ (GSHDC) 

�જુરાત રા{ય નાગ�રક 3રુવઠા િનગમ (GFCSC) 

�જુરાત રા{ય હ$તઉSોગ િવકાસ િનગમ (GSHCDC) 

�જુરાત ઘટેા ંઅને ઊન િવકાસ િનગમ 

�જુરાત ખેતી ઉSોગ િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય િનકાસ િનગમ 

�જુરાત અ9\ુ�ૂચત 5િત આિથ¥ક િવકાસ િનગમ 

�જુરાત +ામોSોગ બ5ર િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય બાધંકામ િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય પેeો-રસાયણ િનગમ 

�જુરાત રા{ય વનિવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય જમીન િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય બીજ િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય �ફ]મ િવકાસ િનગમ 
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�જુરાત રા{ય +ામ િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય +ામ �હૃિનમા�ણ બોડ� 

�જુરાત રા{ય મ�હલા આિથ¥ક િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય �વાસન િનગમ 

�જુરાત આ�દ5તી િવકાસ િનગમ 

�જુરાત રા{ય માગ� વાહન)યવહાર િનગમ 

�જુરાત રા{ય નાણાક7ય િનગમ 
 

*    -� -?"к&    * 
� �જુરાતમા ં૨૬ દ6શોમાથંી ચીજવ$ઓુની આયાત અને ૨૧ દ6શોમા ંચીજવ$ઓુની િનકાસ કર6 છે. 
� કોલસા, કોક, ખાતર, અનાજ, ખાતરની કાચી સામ+ી, પેeો�લયમ પેદાશો, કાગળનો માવો, લોખડંનો ભગંાર 

વગેર6ની આયાત થાય છે. 
� 5પાન, મલેિશયા, ઈરાની અખાતના દ6શો, િસjગાપોર, થાઈલે-ડ, ઈરાન, બહ6ર7ન, બેò]જયમ, ´ા-સ, હોલે-ડ, 

ઈટાલી, પો¹ુ�ગલ, જમ�ની, પોલે-ડ, �ુમાિનયા, ડ6-માક� , સોિવયેત, રિશયા, અમે�રકા, પનામા, ક6નેડા, 3વૂ� આ�´કા 
અને મોરºોમાથંી �જુરાત ચીજવ$ઓુની આયાત કર6 છે. 

� ઘી, s, તેલી�બયા,ં અનાજ, રસાયણો, િસમે-ટ, ખોળ, બે-ટોનાઈટ, ચોક, બોકસાઈટ, kનૂાના પ«થરો વગેર6ની 
િનકાસ થાય છે. 

� બા_ંલાદ6શ, ઈ-ડોનેિશયા, કો�રયા, હ ગક ગ, હગંેર7, મલેિશયા, Yીલકંા, તાઈવાન, ચેકો$લોવા�કયા, ઈ`જWત, 
5પાન, ઈરાની અખાતના દ6શો, િસjગાપોર, થાઈલે-ડ, ઈરાન, ઈરાક, બેò]જયમ, જમ�ની, �ુમાિનયા, સોિવયેત 
રિશયા, ક6નેડા, ઓ$e6લીયા વગેર6 દ6શોમા ં�જુરાત ચીજવ$ઓુની િનકાસ કર6 છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       144 

 

 

  



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       145 

*    �Yk6� +#�6 (��    * 
� ભારતમા ંનેશનલ હાઈવેની ઓળખને વ� ુસરળ બનાવવા ક6-iો સરકાર6 અમે�રકન પ�િત અપનાવી છે.  

� ઉpર ભારતથી દ��ણ ભારત જતા ં હાઈવેને ‘બેક7’ નબંરો અને 3વૂ� ભારતથી પિYમ ભારત જતા ં હાઈવેને 
‘એક7’ નબંરો ફાળવવામા ંઆ)યા છે.  

� રા{યમાથંી પસાર થતા અગQયના રા�e7ય ધોર7 માગ� નીચે �માણ ેછે. 

 

  

+#�6 (�� LM"# "��� "'# "��� 

પોરબદંર-uત3રુ-રાજકોટ-બામણબોર 

બામણબોર-મોરબી-સામ�ખયાર7 
સામ�ખયાર7-રાધન3રુ 

રાધન3રુ-પાલન3રુ-આ� ુરોડ 

8 B 

8  A 

15 

14 

 

 

 

27 

સામ�ખયાર7-ગાધંીધામ-માડંવી-ન�લયા-નારાયણ 
સરોવર 

8 A 

 

41 

ગાધંીધામ-કંડલા 8 A 141 

બામણબોર-લ¡બડ7-સરખેજ-અમદાવાદ-નારોલ 
ગોધરા- દાહોદ-ઈ-દોર 

8 A 

59 

47 

સરખેજ-ગાધંીનગર-�ચલોડ 8 C 147 

શામળા,-અમદાવાદ-વડોદરા-\રુત-વલસાડ-મનોર 8 48 

 

ભાવનગર-સોમનાથ-�ારકા 8 E 51 

સોમનાથ-�ૂનાગઢ-uત3રુ 8  D 52 

હ,રા-\રુત-બારડોલી-)યારા-ઉnછલ-મહારા�e 
બોડ�ર 

6 13 

 

રાધન3રુ-વાવ-થરાદ 15 68 

દાડં7 હ6�રટ6જ sટ 228 64 

દાહોદ-ઝાલોદ-બાસંવાડા 113 56 
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*    �!�'�-<�'��    * 

 

 

 

 

 

 

� �જુરાતમા ંર6લવેની શsઆત ઈ.સ. 1855મા ંઉતરાણ અને *કલે�ર વnચ ે(46.4 �કમી) થઈ હતી. ઈ.સ. 1860 
થી 1900 \ધુીમા ંવડોદરા-ભsચ, વડોદરા-મહ6મદાવાદ, મહ6મદાવાદ-અમદાવાદ, અમદાવાદ-િવરમગામ વnચ ે
ર6લવે-)યવહાર શs થયો.  

� સૌરા�eમા ંઈ.સ. 1880મા ંભાવનગરથી વઢવાણ અને ઈ.સ. 1881મા ંધોળા-uતલસર વnચ ેર6લવે લાઈન શs 
થઈ. 

� દ6શના ંઅગQયના ંશહ6રો �જુરાત સાથે ર6લમાગ� જોડાયેલા ંછે. �જુરાતમા ં%ુલ 5696 �કમીનો ર6લવે માગ� છે.  

� �જુરાત સાથે જોડાયેલી ક6ટલીક અગQયની e6નો નીચે �માણે છે: 
Z( k!" "��� k!"J�� "( 

1. 11049-11050 અમદાવાદ – Yી છEપિત શા� ુમહારાજ એ	$�ેસ 

2. 11087-11088 3ણુ-ેવેરાવળ એ	$�ેસ 

3. 11091-11092 Mજુ-3ણુ ેએ	$�ેસ 

4. 11095-11096 અમદાવાદ-3ણુે અ�હjસા એ	$�ેસ 

5. 11453-11454 અમદાવાદ-નાગ3રુ �ેરણા એ	$�ેસ 

6. 11463-11464 સોમનાથ-જબલ3રુ એ	$�ેસ 

7. 12009-12010 �ુબંઈ-અમદાવાદ શતાÌદ7 એ	$�ેસ 

8. 12473-12474 અમદાવાદ-જ2�તુાવી સવcદય એ	$�ેસ 

9. 12477-12478 5મનગર-જ2�તુાવી િસj� ુએ	$�ેસ 

10. 12655-12656 અમદાવાદ-ચેoાઈ નવ,વન એ	$�ેસ 

11. 12843-12844 3રુ7-અમદાવાદ એ	$�ેસ 

12. 12901-12902 �ુબંઈ-અમદાવાદ �જુરાત મેલ 

13. 12905-12906 પોરબદંર-હાવડા એ	$�ેસ 

14. 12915-12916 અમદાવાદ-�દ]લી અYમ એ	$�ેસ 

15. 12917-12918 અમદાવાદ-િનઝા�દુ7ન �જુરાત સપંક� �ાિંત એ	$�ેસ 

16. 12921-12922 �ુબંઈ-\રુત ફલાÔગ રાણી 
17. 12933-12934 �ુબંઈ-અમદાવાદ કણા�વતી એ	$�ેસ 

18. 12941-12942 અમદાવાદ-આસનસોલ પારસનાથ એ	$�ેસ 

19. 12947-12948 અમદાવાદ-પટના અ�ઝમાબાદ એ	$�ેસ 

20. 12957-12958 અમદાવાદ-�દ]લી \વુણ� જયિંત રાજધાની એ	$�ેસ 

21. 15045-15046 ગોરખ3રુ-ઓખા એ	$�ેસ 
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22. 15635-15636 ઓખા-�વુાહાટ7 �ારકા એ	$�ેસ 

23. 16337-16338 ઓખા-એણા�%ુલમ એ	$�ેસ  

24. 16501-16502 અમદાવાદ-બ�ગ��ુૂ એ	$�ેસ 

25. 16613-16614 રાજકોટ-કોઈ2બરૂ એ	$�ેસ 

26. 16733-16734 રામે�ર-ઓખા એ	$�ેસ 

27. 17017-17018 રાજકોટ-િસક-દરાબાદ એ	$�ેસ 

28. 18401-18402 3રુ7-ઓખા એ	$�ેસ 

29. 18405-18406 3રુ7-અમદાવાદ એ	$�ેસ 

30. 19005-19006 �ુબંઈ-ઓખા સૌરા�e મેલ 

31. 19051-19052 વલસાડ-સોન3રુ Yિમક એ	$�ેસ 

32. 19031-19032 અમદાવાદ-હર�ાર મેલ 

33. 19107-19108 અમદાવાદ-ઉધમ3રુ જ-મMિૂમ એ	$�ેસ 

34. 19115-19116 બા-iા-Mજુ સયા,નગર7 એ	$�ેસ 

35. 19131-19132 બા-iા-Mજુ કnછ એ	$�ેસ 

36. 19223-19224 અમદાવાદ-જ2�તુાવી એ	$�ેસ 

37. 19565-19566 ઓખા-દ6હરા�ૂન ઉpરાખડં એ	$�ેસ 

 

*     ?'(" <�'��    * 
� �જુરાતમા ંઅમદાવાદ, વડોદરા, ભાવનગર, ક6શોદ, પોરબદંર, રાજકોટ, Mજુ, કંડલા, \રુત અને 5મનગરમા ં

િવમાની મથક છે. અમર6લી �ાગં�ા, ¾ુમસ, ખાવડા, લ¡બડ7, મહ6સાણા, મોરબી, પરસોલી, રાધન3રુ, 
રાજપીપળા, વઢવાણ અને વાકંાનેરમા ંહ6�લકૉWટર અને નાના ંિવમાન ઊતર7 શક6 તેવી ઉતરાણ પÏી (હ6લીપેડ) 
છે. મીઠા3રુ ખાતે તાતા ક6િમક]સ કંપની9ુ ં પોતા9ુ ં ખાનગી હવાઈ મથક છે. 5મનગર9ુ ં હવાઈ મથક 
સરં�ણખા ુ ં સભંાળે છે. અમદાવાદ હવાઈ મથકને 26 5-Xઆુર7, 1991 થી �તરરા�e7ય હવાઈ મથકનો 
દરÄજો મ¿યો છે. અમદાવાદ હવાઈ મથકને એર ઇ½-ડયા �ારા લડંન, -Xયૂોક� , -Xજૂસ¯ અને િશકાગો સાથે 
તથા ઈ½-ડયન એર લાઈ-સ �ારા મ$કત, %ુવૈત અને શાર5હ સાથે સી�ુ ંજોડવામા ંઆ)Xુ ં છે. દ6શના ંમોટા ં
ભાગના ��ુય શહ6રો અમદાવાદ હવાઈ મથક સાથે સકંળાયેલા ંછે. 

� મે 2007 થી \રુતમા ં રા�e7ય $તર9ુ ં હવાઈ મથક શs થXુ ં છે. આ મથકથી �દ]લી, જય3રુ, અમદાવાદ 
વગેર6ની િનયિમત સેવા ઉપલÌધ છે. 

 

 

 

 

 

 

   ભાવનગર        Mજુ 
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 5મનગર      કંડલા 

ક6શોદ      પોરબદંર   

 રાજકોટ      \રુત 

 

 

 

 

વડોદરા       અમદાવાદ 

*    ��	�#    * 
� �જુરાતનો 1600 �કમી લાબંો દ�રયા�કનારો ભારતના દ�રયા�કનારાનો ૩૦ ટકા �હ$સો ધરાવે છે. %ુદરતી બદંર 

કંડલાનો વહ7વટ પોટ� e$ટ સભંાળે છે. જયાર6 બાક7ના �જુરાતના ંબદંરોનો વહ7વટ રા{ય સરકાર સભંાળે છે. 
11 મlયમ ક�ાના ં અને 29 લÍ ુ બદંરો છે. કંડલા (�	ુત )યાપાર �ેE), માડંવી, નવલખી, બેડ7, ઓખા, 
પોરબદંર, વેરાવળ, ભાવનગર, િસºા, સલાયા, મગદ]લા (\રુત), વાડ7નાર, પીપાવાવ, દહ6જ, 5ફરાબાદ, 
ભsચ, જખો, �ુiંા, મ�વુા, તળા5, બીલીમોર અને વલસાડ ખાતેથી માલની આયાત-િનકાસ થાય છે. 
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           કંડલા                         બેડ7 

  

 

 

 

 

 

 

   ભાવનગર       દહ6જ 

 

 

 

 

        

 

 

5ફરાબાદ        માડંવી 

 

 

 

 

 

 

   વેરાવળ 
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     �iુા           નવલખી 

   ઓખા           પીપાવાવ 

         પોરબદંર              \રુત 
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*    સતંો અને સમાજસેવકો    * 

 �જુરાતની લોકસ$ં%ૃિતમા ંસતંો અને સમાજ સેવકોનો મોટો ફાળો છે. તેમના Qયાગમય ,વનમા ંભગવદભ1	ત 
સાથે સેવાનો િEવેણી સગંમ થયો હતો. આવા ક6ટલાક સતંો અને સમાજ સેવકોનો પ�રચય નીચે �માણે છે. 
 

• કnછના રણમા ંMલૂા પડ6લા અનેક �સુાફરોનો ,વ બચાવનાર દાદા મેકરણ કnછના ખાભંડા ગામમા ં થઈ 
ગયા. 

• ભાણસાહ6બના 3Eુ ખીમસાહ6બ રાપરના થઈ ગયા. તેમની અને િEકમભાઈની સમાિધ રાપરમા ંછે. 
• સતી તોરલે � ૂટંારા uસલને ,વન9ુ ં રહ$ય સમ5)Xુ ં અને તેના મનમાથંી �QૃXનુો ભય �ૂર કર7 તેના 

¨દયપલટો કયc. uસલ-તોરલની સમાિધ *5રમા ંછે. 
• બારમી સદ7ના ગોરખનાથ-કનફટા પથંના $થાપકની સમાિધ અને મઢ ધીણોધર ¾ુગંર પર છે. 
• કnછમા ંહ�રદાસ $વામી, �ાણલાલ શાહ, કાિંતલાલ *તાણી, �લુાબશકંર ધોળ�કયા વગેર6 સમાજસેવકો થયા. 
• �ૂનાગઢમા ંભ	ત કિવ નરિસjહ મહ6તા અને પોરબદંર પાસે િવસાવાડામા ંિવઝાત ભ	ત થઈ ગયા. 
• મો,દડના ન«Óરુામ શમા�એ બીલખામા ં આનદં આYમ $થાપી r�ુ સનાતન ધમ�-કમ� અ9સુાર ,વન 

,વવાની �ેરણા આપી. 
• િવસાવદર તા�કુાના સતાધારમા ંચલાળાના સતં આપા દાનાના િશ�ય આપા ગીગા થયા. આu પણ સતાધાર 

પિવE $થાનક ગણાય છે. 
• ઉના તા�કુાના આમોદરાના મહાQમા �ળૂદાસની સમાિધ અમર6લીમા ંછે. 
• �ૂનાગઢ ,]લામા ંમાગંરોળ પાસે લોજમા ંઅયોlયાથી આવેલા ઘન¦યામ મહારાજ. સહ5નદં તર7ક6 િવ�યાત 

થયા. તેમણ ે$વાિમનારાયણ સ�ંદાય $થાWયો. 
• સરસઈ ગામે સતં રોહ7દાસ અને બીલખામા ંશેઠ સગાળશા થઈ ગયા. 
• િવધવા અને Qય	તાના તારણહાર 3�ુપાબેન મહ6તા �ૂનાગઢના ંઅ+ગÊય સમાજસેિવકા હતા.ં 
• અમર6લી ,]લાના પીપાવાવના સતં પીપા, ફતે3રુના ભો5 ભગત, ચલાળાના આપા દાના અને ધાર7ના 

યોગી, મહારાજ ��યાત છે. 
• રાજકોટ ,]લાના િવર3રુના સતં જલારામ, ટંકારાના આય�સમાજના $થાપક દયાનદં સર$વતી, રાજકોટના 

રણછોડદાસ, મહારાજ, ઘોઘાવદરના દાસી ,વણ, વવાણીયાના Yીમ�્ રાજચiં અને અનેક નેEય.ોના 
આયોજક વીરનગરના ડૉ. િશવાનદં અlવXુÖની સેવાઓ 5ણીતી છે. 

• \રુ6-iનગર ,]લાના થાનમા ંમેવા ભગત અને આપા 5દરા, kડૂાના હ�ર%ૃ�ણ મહારાજ અને ક-યા-ક6ળવણીના 
�હમાયતી અ�ુણાબેન દ6સાઈ 5ણીતા છે. 

• આણદં, સોનીએ 5મનગરમા ં ‘અણદાબાવાનો આYમ’ $થાWયો. આ આYમમાથંી અo�ેE, દવાખા9ુ,ં 
ગૌશાળા, શાળા, પાઠશાળા વગેર69 ુ ંસચંાલન થાય છે. 

• ભાવનગર ,]લાના તલગાજરડાના મોરાર7બા3 ુ�જુરાતના �િસ� સતં અને રામાયણના કથાકાર છે. 
• બગદાણાના બજરંગદાસ, મહારાજ, પા�ળયાદ ઉનડ બા3,ુ ગા�રયાધારના શMંભુાઈ િEવેદ7 ��યાત છે. 
• મહ6સાણા ,]લાના િવ53રુના ��ુસાગર, મહારાu મ�ડુ7મા ંઘટંાકણ� મહાવીરની $થાપના કર7 હતી. 
• �જુરાતી િવ�કોશ Yેણીની $થાપનામા ં રસ લેનાર િવસનગરના સિંન�ઠ લોકસેવકસાકંળચદં પટ6લ ઉpર 

�જુરાતની અનેક સામા`જક અને શૈ�ણીક �Dિૃpઓના �ેરક તર7ક6 5ણીતા છે. 
• ઉનાવામા ંમીરા ંદાતાર9ુ ં�1ુ$લમ તીથ�ધામ $થાપનાર મીરા ંદાતાર પાટણ પાસેના પાળ7 ગામના હતા. 
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• અમદાવાદમા ં �ભô ુઅખાડાનદં,એ ધાિમ¥ક સા�હQયની પરબ માડં7 સ$ ુ સા�હQયવધ�ક કાયા�લય �ારા લોકો 
\ધુી ધાિમ¥ક સા�હQય પહ ચાડáુ ંહ ુ.ં તેમની $�િૃતમા ંઅમદાવાદમા ંઅખડંઆનદં આXવુ®દ મહાિવSાલય અને 
હો1$પટલ ચાલ ેછે. 

• �જુરાતના અલગ રા{યની $થાપના માટ6 અથાગ પ�રYમ કરનાર ઈ-�ુલાલ યા�.કની ફક7ર7 5ણીતી છે. 
તેમનો આYમ નેન3રુમા ંછે. 

• સરસવણીના રિવશકંર મહારાu ઠાકોરોને સ-માગ® વાળવા તથા લોક�હતના �íો, Mદૂાન વગેર6મા ંરસ લઈને 
સમ+ �જુરાતની સેવા કર7 છે. �જુરાત રા{ય9ુ ંઉદઘાટન આ �કૂસેવકના rભુહ$તે થXુ ંહ ુ.ં 

• kનુીલાલ મહારાજ 3.ૂમોટા તર7ક6 5ણીતા થયા. આ સતંના આYમો અને મૌન મ�ંદરો \રુત અને ન�ડયાદમા ં
છે. 

• બબલભાઈએ થામણામા ં�જુરાતની �થમ �િુનયાદ7 શાળા શs કર7. મોતીભાઈ અમીન ચરોતર એ{Xકુ6શન 
સોસાયટ7ના $થાપક અને 3$ુતકાલય �Dિૃpના �ણતેા હતા. 

• �જુરાતમા ં‘સદિવચાર પ�રવાર’ તરફથી સમાજસેવાની અનેકિવધ �Dિૃpઓ ચાલ ેછે. 
• વડોદરા ,]લાના કારવણમા ં%ૃપા]વાનદં, તથા નાર6�રમા ંરંગઅવ�તૂ મહારાજ થઈ ગયા. 
• નારાયણ ��ુુ, �ુ2માદાદા, માણેકરાવ,, છો¹ુભાઈ 3રુાણી અને *�ભુાઈ 3રુાણીએ �જુરાતમા ં )યાયામ-

�Dિૃpઓને વેગ આWયો. 
• વલસાડ ,]લાના નદં7+ામમા ંમકરંદ દવે અને %ંુદિનકા કાપ�ડયાની આગેવાની હ6ઠળ અનેક ક]યાણકાર7 કાયc 

થઈ રÂા છે. 
• પચંમહાલમા ં ડાÂાભાઈ નાયક, \ખુલાલભાઈ, અ�તૃલાલ ઠºર, કમળશકંર પડંÕા વગેર6એ ભીલો તથા 

હ�રજનોની સેવા કર7 છે. 
 

*    લોકસા�હQય અન ેચારણી સા�હQય    * 

• ભાષા અને બોલીનો ઉપયોગ કરતી �ુિનયાની બધી �5ઓને પોતપોતા9ુ ં લોકસા�હQય હોય છે. �જુરાતી 
લોકસા�હQયની પરંપરા વૈિવlય3ણૂ� અને સ��ૃ છે. �જુરાતી લોકકથાઓના ં �ળૂ ભારતીય તેમજ િવદ6શી 
કથાસા�હQયમા ંહોવા9ુ ં િવ�ાનોએ દશા�)Xુ ંછે. આ લોકસા�હQય ધમ� અને સમાજની છEછાયામા ંસતત પાગંર ુ ં
અને પ�રવત�ન પામુ,ં િવ$તરુ ં અને િવકાસ પામુ ં રÛુ ં છે. કોિશયાના,ં ટ7પણી કરનારાનંા,ં ઘાચંીના,ં 
ખે¾તૂોના ંદ�રયાખે¾તૂોના ંઅને ગોવાળના-ંએમ અનેક Yમ કરતા ંકરતા ંગાયેલા ંગીતા આ સા�હQયમા ંમળે છે. 
વળ7 õત, ઉપવાસ, 5ગરણ 5ગ-35ૂ વગેર6 સાથે સકંળાયે�ુ ંલોકસા�હQય પણ મળે છે. રામ, %ૃ�ણ વગેર6ની 
ભ1	ત સાથે9ુ ં સા�હQય છે. ભજનોમા ં�ભાિતયા,ં સlંયા, આરતી, આરાધના, આગમ, $તવન, Wયાલા, �બો, 
બારમાસી, રામગર7, ધોળ, ચાબખા, કાફ7, કટાર7 uવા અનેક �કારો મળ7 આવે છે. %ૃ�ણભ1	ત અને 
શ1	તભ1	ત સાથે ગરબી, ગરબા, રાસ, રાસડા, તાલીરાસ, લ%ુટારાસ, હ¡ચ, હમચી વગેર6 �કારો સીધા 
લોક9Qૃયો સાથે સકંળાયેલા છે. �જુરાતમા ંનવરાિEના નવ �દવસોએ ચોર6-ચોર6 ગરબા-રાસની રમઝટ ચાલે 
છે. દયારામની ગરબીઓ અને વ]લભ મેવાડાના ગરબાઓ ગવાય છે. 

• લોકસા�હQયમા ંહોળ7, �દવાળ7 uવા ઉQસવોના ંગીતો તેમજ મેળાના ં ગીતો માનવીના ,વનિવકાસ સાથે સબંધં 
ધરાવતા ં ગીતો પણ છે. આવા ં ગીતોમા ં સીમતંના ગીતો, જ-મસમયના ં વધાઈના ગીતો, સલોકા, હાલરડા,ં 
બાળરમતોના ંગીતો લ_નના ંગીતો, ફટાણા,ં Vી-3�ુુષ સબંધંના ંિમલન અને િવરહના ંગીતો, ખાયંણા, �QૃXનુા 
મરસીયા, રા`જયા, છા`જયા uવા ંગીતો, બાળકો માટ6ના ંજોડકણા, ઉખાણા,ં નાચણીયા ંઅને %ુદણીયાનંા ંગીતો 
પણ છે. 
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• �શ1$ત ગીતો, �બરદાવલીઓ, શૌય�ગીતો, ઋગુીતો, કથાગીતો અને ભવાઈના ંગીતો9ુ ંએક અનો°ુ ં�ેE છે. 
આ ગીતો ઉપરાતં સોરઠ અને �ુહાઓ, ચોપાઈ અને સવૈયા તેમજ ચારણી છદં પધાQમક લોકસા�હQયની 
આ·ય�જનક  સ��ૃ� અને િસ�� દાખવે છે. 

• �જુરાતી લોકસા�હQય લોકકથા, õતકથા, �ેમકથા વગેર6મા ંપોતાના વૈિશ�ટય અને વૈભવ દાખ)યા ંછે. 
• �જુરાતના �5,વનમા ંu ,વન�]ૂયો ક6-iમા ં છે તેમને �ગટ કરવા9ુ,ં પોષવા અને �ચારવા9ુ ંસ$ં%ૃિતક 

કમ� અને સ$ંકાર ધમ� આ લોકસા�હQયે સતત અદા કXુÖ છે. 
• લોકસા�હQય નેસડો, ગામ¾ુ,ં લોકાવરણ અને તેર તાસંળ7 વnચે ફર ુ ં રÛુ.ં જયાર6 ચારણી સા�હQય રાજ-

રજવાડાનંી છાયામા ંભાટ, ચારણ, ઢાઢ7, મીર વગેર6 �ારા ફર ુ ંરÛુ.ં ચારણી સા�હQયમા ં�ુહા, છદં, ઋગુીતો, 
બારમાસી, ગીતકથાઓ વગરે6 અનેક �કારોમા ં%ૃિતઓ અને +થંોના ંસ¼નો થયા છે, u સૌરા�e Xિુનવસ¯ટ7મા ં
સચવાયા ંછે. 

• �જુરાતમા ં ચારણોની uમ ભાટ, મીર, મોતીસર, રાવળ, વગેર6 કોમોએ �ુહા, વાતા�, �બરદાવલીઓ આપીને 
સ$ંકારસેવા કર7 છે. ખે¾તૂોએ ગાયેલા ચiંાવળા, રાવણહ«થા સાથે નાથબાવાઓએ ગાયેલા ં ગીતો, 
ભડલીવાÇોની ઉ1	તઓ, ભવાઈના ચોબોલા, કબીરપથંી અને નાથસ�ંદાયના રંગોવાળ7 ભજનવાણી- આ બ�ુ ં
લોકસા�હQયની સપંિpsપ છે. 

• �જુરાતી લોકસા�હQયની %ૃિતઓના સ+ંહ-સપંાદન9ુ ંકાય� ઓગણીસમી સદ7મા ંદલપતરામ, નમ�દ, મગનલાલ 
વખતચદં, Yીમતી 3તૂળ7બાઈ, u2સ ફોÌસ�, મ�હપતરામ નીલકંઠ, હર,વન r	ુલ વગેર6એ કXુÖ હ ુ.ં ઝવેરચદં 
મેઘાણીએ લોકસા�હQયના ંસપંાદન-સશંોધનના અનેક +થંો આપી લોકસા�હQયિવSાનો શાVીય Mિૂમકાએ મ�હમા 
કયc. �ગ�ુભાઈએ બાલભો_ય લોકકથાઓ, લોકગીતો �Qયે lયાન દોXુÖ. ગો%ુળદાસ રાયkરુાએ ‘શારદા’ માિસક 
�ારા લોકકથાઓ આપી. ચારણી સા�હQયમા ંરદુાન રોહ�ડયા, ક6rભુાઈ બારોટ, િશવદાન ગઢવી વગેર69 ુ ં�દાન 
ન ધપાE છે. 

 

*    લોક9Qૃય    * 

• ���# 

� ગરબો શÌદ ‘ગભ�દ7પ’(ઘડામા ં�કુાયેલ દ7વો) પરથી બ-યો છે. �જુરાતમા ંશ1	ત35ૂ �ચ�લત થઈ Qયારથી 
ગરબો લોકિ�ય છે. ગરબામા ંમાટલીમા ંિછiો રાખીને દ7વો ગોઠવવામા ંઆવે છે. આ ગરબાને માથા પર લઈને 
નવરાિEમા ંમ�હલાઓ આSશ1	ત *�બકા, બ�ચુરા, ચા�ુડંા વગેર6ના ગરબા ગાય છે. ગરબામા ંગીત, $વર, 
લય અને તાલ મહQવના ંછે. ગરબામા ં2હાડ, કાફ7, પી�,ુ ધનાYી, કા�લjગડો અને સારંગ રાગના િમYણ હોય 
છે. ક6 તાળ7, Eણ તાળ7-ચપટ7એ ગરબાના �ચ�લત �કારો છે. 

 

• �& 

� હ]લીસક અને લા$ય 9Qૃયમાથંી રાસનો જ-મ થયો છે. વૈ�ણવ સ�ંદાયની અસર વધતા ંરાસ લોકિ�ય બ-યો 
છે. 

 

• ���J BQ� 

� હાલી9Qૃય \રુત અને તાપી ,]લાના �ુબળા આ�દવાસીઓ9ુ ં9Qૃય છે. એક 3�ુુષ અને એક Vી ગોળાકારમા ં
ગોઠવાઈને, ક2મર પર હાથ રાખીને નાચ ેછે. સાથે ઢોલ અને થાળ7 વગાડતા ંહોય છે. 

 

• ���J BQ� 

� પચંમહાલ અને મહ7સાગર ,]લાના ંભીલ9Qૃયો પૈક7 X�ુ9Qૃય િવશેષ 5ણી ુ ંછે. X�ુ9ુ ંકરણ �ેમ�સગં હોય 
છે. આ 9Qૃય 3�ુુષો કર6 છે. ઉ-માદમા ંઆવી જઈને તેઓ �ચ�ચયાર7ઓ પાડ6 છે અને જોરદાર %દૂકા માર6 છે. આ 
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9Qૃય કરતી વખતે તેઓ તીરકમઠા, ભાલા ં વગેર6 સાથે રાખે છે અને પગમા ં Íઘૂરા બાધેં છે. સાથે મ,ંરા 
3 ૂગંીવાઘ અને ઢોલ પણ વાગતા ંહોય છે. ભsચ ,]લામા ંિશયાળામા ંથ ુ ંઆ 9Qૃય ‘આગવા’ તર7ક6 ઓળખાય 
છે. ઓખામડંળના વધેરો અને પોરબદંરના મેર તલવાર સાથે %ુદકા મારતા આ 9Qૃય કર6 છે. 

 

• 	�
�� �& 

� દા�ંડયા રાસમા ંભાગ લેનારના હાથમા ંબે દા�ંડયા હોય છે. આ દા�ંડયા સાથે તે તાલબ� ર7તે ગોળાકારમા ંફર6 
છે અને સામસામા બસેીને અથવા ફરતા ં ફરતા ં પર$પર દા�ંડયા અથડાવે છે. આ રાસ સાથે ઢોલ, તબલા, 
મ,ંરા વગેર6 પણ વાગતા ંહોય છે. 

 

• �#7$ M��� 

� રંગીન કાપડની પÏી, રાશ ક6 દોર7ને એક કડ7મા ંબાધંીને �nુછો બનાવાય છે. એક હાથમા ંદોર7નો છેડો અને 
બી5 હાથમા ંદા�ંડયો પકડ7ને 9Qૃય કરવામા ંઆવે છે. આ 9Qૃયમા ંદોર7ની � ૂથંણી અને હલનચલન ��ુય છે. 
આ 9Qૃયમા ં3�ુુષ ભાગ લ ેછે. 

 

• 
4H��� J BQ� 

� આ 9Qૃય ધા�ુ ંભરવા માટ6 kનુાને પીસતી વખતે કરવામા ંઆવે છે. ચોરવાડ અને વેરાવળની ખારવણ બહ6નો 
�ટWપણી વડ6 ટ7પવાની ��યા સાથે તાલબ� 9Qૃય કર6 છે. 

 

• �f�#J�� J BQ� 

� નળકાઠંાના પઠારો, મ,ંરા લઈને ગોળાકારમા ં9Qૃય કરતા હોય છે. પગ પહોળા રાખીને હલસેા મારતા હોય છે 
ક6 અડધા બેસીને, અડધા \ઈુને 9Qૃયની િવિવધ �iુાઓ કરતા હોય છે. આ 9Qૃય સાથે એકતારો, તબલા, 
બગલીXુ ંઅને મોટા ંમ,ંરા વગાડવામા ંઆવે છે. 

 

• (��'� 5"� K�J BQ� 

� ઉpર �જુરાતમા ંનવરાિEમા ંસો5, મહ6રવાડા, sપાલ વગેર6 $થળોએ તથા અમદાવાદમા ંઠાકરડા, પાટ7દાર, 
રજ3તૂ વગેર6 કોમોની બહ6નો માથે માડંવી ક6 5ગ �કૂ7ને આ 9Qૃય કર6 છે. એક બહ6ન ગવરાવે છે અને બી, 
બહ6નો માથે માડંવી �કૂ7 હાથમા ંતાળ7 આપી 9Qૃય કર6 છે. 

 

• P(�J BQ� 

� મહ6સાણા ,]લાના ઠાકોરો હોળ7 તથા મેળાના �સગંોએ હાથમા ંsમાલ રાખી 9Qૃય કરતા હોય છે. ઘોડા ક6 અ-ય 
પr9ુુ ંમહો�ંુ પહ6ર7ને પણ આ 9Qૃય કરવામા ંઆવે છે. 

 

• �(0� к! �|0J BQ� 

� સીમતં, લ_ન ક6 જનોઈના �સગંે રાદંલ માતાને તેડવામા ંઆવે છે. રાદંલ માતા ફરતી બહ6નો રાદંલમાની 
$િુત કરતા ંહમચી ° ૂદં6 છે ક6 હ¡ચ લે છે. 

 

• �&� 

� રાસડામા ંલોકસગંીત ��ુય હોય છે. આ Eણ તાળ7 રાસનો એક �કાર છે. કોળ7 અને ભરવાડ કોમમા ંમ�હલાઓ 
3sુષો સાથે રાસડા લે છે. રાસડામા ંઉપયોગમા ંલવેાતા ંવાSોમા ંમોરલી, પાવા વગરે6 ��ુય છે. 

 

• к#)6 J BQ� 
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� કોળ7 સૌરા�eની રંગીલી કોમ છે. તેઓ મlય કદના હોય છે. તેમના શર7ર પાતળા અને ચેતનવતંા હોય છે. 
તરણેતરનો મેળો કોળ7ઓનો જ મેળો છે. કોળ7 મ�હલા Eણ તાળ7ના રાસમા ંચગ ેછે. મીઠ7 હલક6, મીઠા કંઠ 
અને મોકળા મને ગાતી તેમજ વાXનુા �હલોળાની uમ åમતી કોળ7 મ�હલાને જોવી એ એક ]હાવો છે. 

 

• (�� J BQ� 

� મેર 5િત9ુ ંલડાયક ખમીર અને આકષ�ક બા�બુળ આ 9Qૃયમા ંઆગDુ ં$વsપ ધારણ કર6 છે. ઢોલ અને શરણાઈ 
એમના ંrરૂાતનને �બરદાવતા ંહોય છે. મેર લોકોમા ંપગની ગિત તાલબ� હોવા છતા ંતરલતા ઓછ7 હોય છે. 
Çાર6ક તેઓ એકથી દોઢ મીટર uટલા �ચા ઉછળે છે અને વીરરસ તથા રૌiરસની �સo ગભંીર છટા ઊભી 
કર6 છે. 

 

• &�	6�J�� +(�J BQ� 

� 5ફરાબાદ પાસે જ�ંસુર ગામમા ં સીદ7 લોકોની Eણસો વષ� �ૂની વસાહત છે. તેઓ �ળૂ આ�´કાના અહ¡ 
આવીને વસેલા �સુલમાનો છે. હાથમા ં મશીરાને(ના�ળયેરની આખી કાચલીમા ં કોડ7ઓ ભર7ને) તાલબ� 
ખખડાવે છે. મોરિપjnછ9ુ ંÃડં, નાના ઢોલકા એમના સાધન છે. સીદ7ઓનો �ખુી ગીતો ગાતો અને ગવરાવતો 
5ય, ઠ6ક મારતો 5ય અને બધાને માથે મોરિપjnછનો åડો ફ6રવતો જય છે. 

 

• (#��# 

� આ બનાસકાઠંા ,]લાના વાવ તા�કુાના ઠાકોરો9ુ ંલોક9Qૃય છે. સરખડ અથવા Ãઝંાળ7 નામના ઘાસમાથંી 
તોરણ uવા ંåમખા ં� ૂથંીને ‘મેરયો’ બનાવવામા ંઆવે છે. મેરયો Íમુાવતી આ તોળ7 મેળાના $થળે પહ ચે છે. 
પછ7 °]ુલી તલવારોથી પટાબા, ખેલતા બ ેમોટ7યારો ��ંX�ુ માટ6 એકબી5ને પડકાર6 છે. આ i¦ય જોનારને 
¨દય થભંી જુ ંહોય એમ લાગે છે. Qયા ંએકાએક બનેં લડવૈયા સામસામે એકબી5ને ભેટ7 પડ6 છે. આ વખતે 
‘�ડુ7લા’(શૌય�ગાન) ગવાય છે. 

 

• ����J BQ� 

� ડાગં ,]લાના આ�દવાસીઓ9ુ ંડાગંી9Qૃય ‘ચાળો’ તર7ક6 ઓળખાય છે. ‘માળ7નો ચાળો’, ‘ ઠાકયા� ચાળો’ વગરે6. 
ડાગંી9Qૃયના 27 5તના તાલ છે. તેઓ ચકલી, મોર, કાચબા વગેર6 uવા ં�ાણીઓ અને પખંીઓની નકલ 9Qૃય 
$વsપે કર6 છે. થાપી, ઢોલક, મ,ંરા ંક6 પાવર7 નામના ંવા`જjEોમાથંી \રૂ વહ6તા થતા ંજ મ�હલાઓ અને 3�ુુષો 
નાચવા માડં6 છે. 

 

*    લોકનાટક : ભવાઈ    * 

 

• ભવાઈ �જુરાતના પારંપ�રક નાટì�કારોમાનંો એક �કાર છે. ભવાઈની શsઆત િસ�3રુના ઔ�દnય સહV 
¢ા£ણ%ુળમા ં જ-મેલા કિવ અને કથાકાર અસાઈત ઠાકર6 કર7 હતી. ચૌદમી સદ7મા ં �જુરાતના �દ6શોમા ં
�ચ�લત નાટìકારોમાથંી �ેરણા મેળવી અસાઈતે એક નવા નાટì�કાર-ભવાઈ9ુ ં સ¼ન કXુÖ હ ુ.ં ભવાઈ9ુ ં
વા�ચક ગેય પSમા ંતેમજ ગSમા ંપણ હોય છે. 

• અસાઈત ઠાકર6 આશર6 360  ભવાઈ વેશ લ�યાની લોકવાયકા છે. તેમા ં ‘રામદ6વનો વેશ’ �ૂનામા ં �ૂનો હોય 
એમ લાગે છે. તેમણ ેસામા`જક %ુ�રવાજો પર �હાર કરતા વેશો પણ આWયા છે. ‘કજોડા\નો વેશ’ નાનકડા વાર 
અને Xવુાન પQનીના ,વનનો �ચતાર આપે છે. તેમા ં રંગીલો એ બનેી વnચેના સવંાદોને જોડતો, હસાવતો 
અને કટા� કરતો હોય છે. 
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• મોટા ભાગના વેશોમા ંબેથી Eણ પાEો એકસાથે ચાચર(શેર7 ક6 °]ુલી જ_યા)મા ંઆવે છે. નાયક, નાિયકા અને 
મ¦કરો. મ¦કરો �ુદા �ુદા વેશમા ં�ુદા ં�ુદા ંનામે ઓળખાય છે. ‘કાન-ગોપી’ના વેશમા ં\ખુા,, ‘ઝડંા åલણ’મા ં
અડવો અને ‘જસમા-ઓડણ’મા ંરંગીલો વગેર6. 

• ભવાઈના ક6ટલાક વેશોમા ં�1ુ$લમ શાસનની અસર દ6ખાય છે.’ઝડંા åલણ’મા ંતરવરાટવાળ7 તે, વાણીયણના ં
લ_ન એક D�ૃ સાથે થાય છે, તે �ઝાના Xવુાન �1ુ$લમ \બૂાના �ેમમા ંપડ6 છે. આ ઉપરાતં ‘િમયાબીબી’, ‘ 
મ�ણયાર’, ‘�ૂઠણ’ અને ‘છેલબટાઉ’ uવા વેશોમા ંપણ �1ુ$લમોની અસર છે. 

• નાના ં�હj�ુ રજવાડાના ઠાકોરો િવશેના વેશોમા ં‘રા5 દ6ઘણ’, ‘વીકો િસસો�દયો’, ‘રામદ6વ’, ‘મણીબા સતી’ વગરે6 
��ુય છે. ધાિમ¥ક વેશોમા ં ‘કાન-ગોપી’, ‘ગણપિત’ વગેર6 ��ુય છે. કંસારો, સરાણીયો, અડવો, વાળંદ વગરે6 
કોમોની ખાિસયતો, ધધંો, બોલી, ર7ત�રવાજો અને સામા`જક �ૂષણો ઉઘાડા પાડતા વેશો ‘કજોડાનો વેશ’, 
‘બાવાનો વેશ’ વગેર6 છે. મોટા રાજવીને લગતા વેશોમા ં‘સઘરા uસગં’ અને ‘જસમા-ઓડણ’ 5ણીતા છે. 

• િસનેમા, ટ7વી, ર6�ડયો uવા ંસાધનો ન હતા ંતે Xગુમા ંિવ�ભo વેશો �ારા લોકોને .ાન, િશ�ણ અને મનોરંજન 
3રૂા ંપાડવામા ંઆવતા.ં આ ભવૈયાઓનો સામા`જક દરÄજો �ચો હતો. તેઓ જયાર6 ગામમા ં�વેશતા ં Qયાર6 
ગામલોકો ઢોલ-નગારા ંસાથે તેમ9ુ ંસામૈXુ ંકરતા. ગામની બધી કોમો તેમા ંસકંળાયેલી રહ6તી. આમ, ભવાઈ 
લોક,વનના તાણા-વાણા સાથે વણાઈ ગઈ હતી અને પોતાની અનોખી છાપ સાથે �	ુતપણે િવહરતી હતી. 
શાVકારોએ ભવાઈને ‘ભાવ�ધાન નાટકો’ કÂા ંછે. 

 

*    વ$તી િવિવધા    * 

 

• �જુરાતના �ળૂ વતનીઓ ‘આ�દવાસી’ તર7ક6 ઓળખાય છે. �જુરાતમા ં%ુલ વ$તીના 14.92 ટકા આ�દવાસીઓ 
છે. અગાઉ તેઓ ‘કાળ7પરજ’ ક6 ‘રાનીપરજ’ તર7ક6 ઓળખતા. તેઓ ઉpરમા ંઅરવ]લીની પવ�તમાળા, 3વૂ�મા ં
સાત3ડુા અને િવ-lયની પવ�તમાળા તેમજ દ��ણમા ંસÂાiીની પવ�તમાળા વnચ ેઆવેલા �દ6શોમા ંવસવાટ 
કર6 છે. ભીલ, ઢોડ7યા, ચૌધર7, %ૂંકણા, વાલી, નાયક, ધાણકા, ગામીત, બાવચા, કોલધા, કોટવા�લયા, માવચી, 
તડવી, તલાવીયા, વલવી, કથોડ7યા, વસાવા વગેર6 તેમની પેટા5િતઓ છે. ડાગં ,]લામા ં90 ટકાથી પણ વ� ુ
આ�દવાસી વ$તી છે. 

• �જુરાતમા ં*Qયજો(અ9\ુ�ૂચત 5િત) %ુલ વ$તીના 7.41 ટકા છે. તેમા ંવણકર, ભગંી, ચમાર, સેનમા, ટૂ7 
વગેર6 િવભાગો છે. 

• �જુરાતમા ંઆ�દકાળથી અનેક 5િતઓ આવીને વસી છે. iિવડો અને આયc ઉપરાતં યાદવો, +ીકો, શકો, �ણુો, 
�¼ુરો, મેર, જત વગેર6 ઈ.સ. 3વૂ® 1400થી 600 દરિમયાન આ)યા હતા. સોલકં7 Xગુ દરિમયાન ઔ�દnયો, 
મોઢ ¢ા£ણો અને Yીમાળ7ઓ આ)યા હતા. િસjધ, મારવાડ અને બ��ૂચ$તાનમાથંી ઝાલા, 5ડ65, કાઠ7 વગેર6 
રજ3તૂો આ)યા હતા. પારસીઓ અને નવાયત �સુલમાનો ધમ�ની ર�ા ખાતર દ6શ છોડ7ને અહ¡ આ)યા હતા. 
આરબો ઈ$લામના જ-મ 3વૂ® ભારતના પિ·મ કાઠં6 વસતા હતા.ઈ.સ.1297 પછ7 અફઘાન, કુ� , બ�ચૂીઓ અને 
આરબો આ)યા. મરાઠ7 ભાષી લોકો વડોદરા અને નવસાર7 વnચેના �દ6શમા ંઆવીને વ$યા હતા અને પછ7 
તેઓ અ-ય શહ6રોમા ંફ6લાયા. ઓગ$ટ 1947 પછ7 િસjઘમાથંી િસjધીઓ આ)યા. આમ, �જુરાતમા ંઅનેક 5િતઓ 
આવીને વસી છે. 

• �જુરાતમા ં�થમ વ$તી ગણતર7 ઈ.સ.1872મા ંથઈ હતી. તે સમયે �જુરાતની %ુલ વ$તી 91,29,722 હતી. 
ઈ.સ.2011ની વ$તીગણતર7 અ9સુાર �જુરાતની વ$તી 6,03,83,628 છે. �જુરાતમા ં અમદાવાદ, \રુત, 
વડોદરા અને રાજકોટ સૌથી વ� ુશહ6ર7વ$તી ધરાવતા ,]લાઓ છે. 

• �જુરાતમા ં �જુરાતી ભાષી લોકોની સ�ંયા %ુલ વ$તીના 89.36 ટકા છે. �જુરાતી આય�%ુળની ભાષા છે. 
ચરોતર7, સૌરા�e7 અને \રુતી વગેર6 �જુરાતની બોલીઓ છે. કnછ ,]લામા ંિસjધીની ઉપભાષા કnછ7 બોલાય 
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છે. સૌરા�eમા ંવાધેર, મેમણ, િમયાણા વગેર6 કnછ7 બોલે છે. �સુલમાનો ઉ�ુ�ભાષી છે. વહોરા અr�ુ �જુરાતી 
બોલ ે છે, જયાર6 �મુના �જુરાતી િમિYત અr�ુ ઉ�ૂ�  બોલ ે છે. ઉpર �દ6શ, �બહાર, મlય �દ6શ અને 
રાજ$થાનમાથંી આવેલા �હjદ7ભાષીઓ પણ �જુરાતમા ં છે. મlય ભારત, ખાનદ6શ અને પિ·મ મહારા�eમાથંી 
�જુરાતમા ંઆવેલા લોકો મરાઠ7 બોલો છે. િસjધીઓ િસjધી ભાષા બોલ ેછે. પ5ંબી, તે��ુ,ુ તિમલ, મલયાલમ, 
કoડ, બગંાળ7 વગેર6 અ-ય ભાષા બોલનારા ��ુયQવે નોકર7 અને મ�ૂર7 અથ® �જુરાતમા ંઆવીને વ$યા છે. 

 

*    �જુરાત : મેળા    * 

 �જુરાતમા ં દર વષ® નાના-મોટા 1600 ઉપરાતં મેળાઓ યો5ય છે. આમાથંી 500થી વ� ુ મેળાઓ Yાવણ 
માસમા ંયો5ય છે. સૌથી વ�,ુ આશર6 159 મેળાઓ \રુત ,]લામા ંઅને સૌથી ઓછા, આશર6 7 મેળાઓ ડાગં ,]લામા ં
યો5ય છે. ક6ટલાક �ચ�લત મેળાઓ િનચ ે�માણ ેછે. 
 

• ш()D"# (�)# 

� અરવ]લી ,]લામા ં મે�ો નદ7ના �કનાર6 આવેલા �ાચીન તીથ� શામળા,મા ં દ6વઊઠ7 અ�ગયારસથી કાિત¥ક7 
3�ૂણðમા \ધુી મેળો ભરાય છે. આ મેળામા ંઆ�દવાસીઓ અને ભીલો મોટ7 સ�ંયામા ંઆવે છે. 

 

•  ��� �"# (�)# 

� \રુ6-iનગર ,]લાના તરણતેર ગામમા ંિEનેEે�ર મહાદ6વના મ�ંદરમા ંભાદરવા \દુ ચોથથી ભાદરવા \દુ છઠ 
\ધુી ભરતો આ મેળો �જુરાત સ�હત ભારતભરમા ં\�ુિસ� છે. ભારતના �વાસે આવેલા િવદ6શીઓ પણ આ 
મેળાનો ]હાવો લે છે. \ુદંર ભરતભયા� *ગરખા અને લાલ ફ�ટા બાધેંલા આહ7ર, રબાર7, કાઠ7 અને ભરવાડ 
Xવુાનો તથા તેમની સાથે આભલા ંભર6લી રંગબેરંગી ઘરેદાર ઘાઘરા અને ઓઢણા સાથે ભરત ભર6લી છEીઓ 
ઓઢ7 Íમૂતી Xવુતીઓ આ મેળા9ુ ંિવિશ�ટ આકષ�ણ છે 

 

• �'"�"# (�)# 

� �ૂનાગઢ પાસે �ગરનારની તળેટ7મા ં \વુણ�ર6ખા નદ7 ન,ક આવેલા ભવનાથ મહાદ6વના મ�ંદરમા ં
મહાિશવરાEીની મlય રાEીએ ભગવાન ભવનાથની મહા35ૂ થાય છે. આ મહા35ૂના દશ�ન કરવા માટ6 
નાગાબાવાઓના Ãડં આ $થળે ઊમટ7 પડ6 છે. આ ઉપરાતં �ૂનાગઢ ,]લાના આહ7ર અને મેર લોકો, સા�-ુ
સતંો, ભ	તો અને YધાËઓ લાખોની સ�ંયામા ંદશ�નાથ® આવે છે. 

 

• '%f"# (�)# 

� અમદાવાદ ,]લાના ધોળકા તા�કુાના વૌઠા ગામ પાસે સાબરમતી, વાEક, હાથમતી, ખાર7, મે�ો, માઝમ 
અને શેઢ7 એમ સાત નદ7ઓને સગંમ થાય છે. ‘સWતસગંમ’ તર7ક6 ઓળખા ુ ંઆ $થળ પિવE તીથ� મનાય છે. 
કાિત¥ક7 અ�ગયારસથી કાિત¥ક7 3�ૂણðમા \ધુી �જુરાતભરમાથંી લાખો લોકો અહ¡ $નાન કરવા આવે છે. 

 

• �к#�"# (��кf�6 N M"("# (�)# 

� ખેડા ,]લાના ડાકોરમા ં દર 3નૂમે મેળો ભરાય છે. પરં ુ આસો માસની 3નૂમ(શરદ 3નૂમ-માણેક-ઠાર7 
3નૂમ)નો મેળો મોટો ગણાય છે. એવી લોકવાયકા છે ક6 આ �દવસે ભગવાન રણછોડરાય, સ�ાત હાજર હોય 
છે. આ �દવસે રણછોડરાય,ને ખાસ વVો અને ક7મતી અલકંારોથી શણગારવામા ંઆવે છે. આ �દવસે જ 
ભગવાનને િવશાળ ક7મતી �ગુટ પહ6રાવાય છે. 

 

• �E(Y4(�"# (�)# 
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� Yાવણ વડ આઠમના રોજ %ૃ�ણ જ-મોQસવ િનિમpે �જુરાતના ંઅનેક શહ6રો અને ગામડાઓમા ંમેળાઓ ભરાય 
છે. 

 

• ���� 

� આસો \દુ નોમના �દવસે sપાલ(,.ગાધંીનગર)મા ં માતાની પ]લી ભરાય છે. uમા ં માડંવી પર r�ુ ઘી 
ચડાવવામા ંઆવે છે. 

 

*    �ફ]મો    * 

®) "z+�\ $��� � 
7�(# 

ш�f &�)ш(1917) - સવ��થમ �કૂ �જુરાતી �ફ]મ-િ�-ટ કાઢવાની ���યા સફળ ન થતા ં
આ �ફ]મ ર�ૂઆત પામી શક7 ન�હ. 

`�ABY�-h�	( (1920) - �જુરાતની �ાદ6િશક-સ$ં%ૃિતક લા�ણીકતા ધરાવતી સવ��થમ 
�જુરાતી �કૂ �ફ]મ. 

"�?&j� (�!  (1920) -  �iતીય �જુરાતી �ફ]મ-આમા ં કાન,ભાઈ રાઠોડ6 નરિસjહ મહ6તાની 
Mિૂમકા ભજવી હતી. 

��  ?'�M� (1921) - ભારતની સવ��થમ �જુરાતી રાજક7ય �ફ]મ-રાજક7ય કારણોસર 
�િતબિંધત થનાર ભારતની �થમ �ફ]મ. 

к)# "� (1923) - અપરાધ, રહ$ય અને રોમાચંથી ભર3રૂ ભારતની સવ��થમ �જુરાતી 
�ફ]મ. 

("#�( (1923) - ‘કલાપી’ની 5ણીતી કા)ય%ૃિત ‘¨દયિE3ટુ7’9ુ ં�ફ]મી sપાતંર. 

&]�l(��" (1924) - �દ_દશ�ક ચપંકરાય પÏણીને આ �ચEના ક6ટલાકં $પેિશયલ ઇફ6	÷ના ં
i¦યોની િસ�� માટ6 ઈ.સ.1925મા ં æ_લે-ડની ‘રોયલ ફોટો+ાફ7 
સોસાયટ7’એ માન�્ એસોિશયેટ નીX	ુત કયા� હતા. 

‘0'0'"# ]��ª�#’ 5"� 

‘]����"� ш�f��’ (1924) 

- ¹ૂંક7 સવા%્(બોલતી) �જુરાતી �ફ]મ. 

"�?&j� (�!  (7 8?:�, 
1932) 

- િનમા�તા : ચીમનભાઈ દ6સાઈ, �દ_દશ�ક : ના9ભુાઈ વક7લની 
સવ��થમ સવા%્ �જુરાતી �ફ]મ. 

& � &?'\� (16 8?:�, 
1932) 

- િનમા�તા ચ�ુંલાલ શાહની ��તીય સવા%્ �જુરાતી �ફ]મ. આમા ં
ગૌહરબા9 ુઅને ભગવાનદાસે અ�ભનય આWયો હતો. 

7к�# 
7s M�6 (1940) - �થમ �જુરાતી ર�,ૂ �ફ]મ. 

��к	!'� (1946) - �દ_દશ�ક વી.એમ.)યાસની અQયતં લોકિ�ય �ફ]મ. 
��  h M�	& (1947) - �દ_દશ�ક શાિંત%ુમાર દવેની ન ધપાE �ફ]મ-અરિવjદ પડંÕા અ�ભિનત 

�થમ �ફ]મ. 
(����� (1947) - �દ_દશ�ક નાનાભાઈ ભÏની િન�ુપા રોયની ��ુય Mિૂમકાવાળ7 �ફ]મ. 

к
��'� (1948) - �દ_દશ�ક ચMુુ�જ દોશીની +ામસમાજની 3�ૃઠMિૂમવાળ7 $નેહકથા-
દ7ના પાઠક અ�ભિનત �થમ �ફ]મ. 

(�	̄6 ��� ���# (1960) - સૌ�થમ વાર �જુરાત સરકાર તરફથી �ોQસાહક પા�રતોિષક 
મેળવનાર �ફ]મ. 
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�6�# &�4 (1961) - �દ_દશ�ક રામચiં ઠા%ુરની આ �ફ]મને ઈ.સ.1961ની Yે�ઠ �ફ]મનો 
એવોડ� મ¿યો. 

‘"�	"'"’ (1963) 5"� 

‘кh����"# ���’ (1969) 

- રા�eપિત તરફથી �ણુવpા9ુ ં�માણપE મેળવનાર7 �ફ]મો. 

5х�� &%���' � (1963-

64) 

- �જુરાત સરકાર6 સૌ�થમવાર આ �ફ]મને કર�1ુ	ત આપી. 

��a��6 +� � (1968) - �થમ રંગીન �જુરાતી �ફ]મ. 
к�A� (1969) - પoાલાલ પટ6લની 5ણીતી વાતા� ‘કં%ુ’ પર આધા�રત �દ_દશ�ક 

કાિંતલાલ રાઠોડની �ફ]મ. આ �ફ]મની અ�ભનેEી પ]લવી મહ6તાને 
ઈ.સ.1969ના િશકાગો �તરરા�e7ય �ફ]મ મહોQસવમા ં Yે�ઠ 
અ�ભનેEીનો 3રુ$કાર મ¿યો. આ �ફ]મને ઈ.સ.1970મા ં Yે�ઠ �ાદ6િશક 
�ફ]મ તર7ક6નો રા�e7ય 3રુ$કાર પણ મ¿યો. 

�&�- #�� (1971) - રંગMિૂમના કલાકાર ઉપે-i િEવેદ7ની �થમ �ફ]મ. 
��к	!'� (1972) - વડોદરા પાસે આવેલી ‘લ±મી �ફ]મ $¹ુડ7યોઝ એ-ડ લેબોર6ટર7ઝ’ની 

�થમ �ફ]મ. 
$��h��	�6"# V�&�&� 

(1972) 
- ગોવધ�નરામ િEપાઠ7ની મહાનવલ ‘સર$વતીચiં’ના આધાર6 ગોિવjદ 
સર©યાએ બનાવેલી એક $વnછ અને કલાQમક �ફ]મ. 

5° "# '�ш (1978) - �દ]લી ખાતે આઠમા �તરા�e7ય �ફ]મ મહોQસવમા ં આ �ફ]મને 
રા�e7ય 3રુ$કાર મ¿યો. ‘-Xયુોક� 2X�ુઝયમ ઓફ મોડન� આટ�’ �ારા 
આયો`જત �તરરા�e7ય �ફ]મ મહોQસવમા ં આ �ફ]મ �દિશ¥ત થઈ. 
´ા-સમા ંયો5યેલ Eી5 Xનેુ$કો �તરરા�e7ય �ફ]મ મહોQસવમા ંઆ 
�ફ]મને ‘Xનેુ$કો øમુન રાઈ÷સ’ એવોડ� �ાWત થયો. લડંનમા ં
યો5યેલા ‘-X ૂ ઇ-ડ7યન િસનેમા’ ઉQસવમા ં આ �ફ]મ દશા�વવામા ં
આવી હતી. 

(
���"� � M�	�6 (1983) - �દ_દશ�ક િવભાકર મહ6તાની આ �ફ]મને �જુરાત સરકાર તરફથી 
Yે�ઠ �ફ]મ9ુ ં �iતીય પા�રતોિષક મ¿Xુ.ં �હjદ7(સાજન કા ઘર) સ�હત 
ભારતની નવ ભાષાઓમા ં આ �ફ]મની વાતા� પર આધા�રત �ફ]મો 
બની. ‘માહ6રચી સાડ7’ મરાઠ7 �ફ]મોના ઇિતહાસમા ં સૌથી વ� ુ સફળ 
�ફ]મ હતી. 

��� ���ш� ���ш��� (1993) - �દ_દશ�ક સ,ંવ શાહની વત�માન રાજકારણ પર )યગં કરતી 
�યોગાQમક �ફ]મ. ઈ.સ.1993મા ં �દ]લી ખાતે યો5યેલા ભારતના 
�તરરા�e7ય �ફ]મોQસવમા ંઆ �ફ]મ દશા�વાઈ હતી. 

("'�"� �'� (1994) - પoાલાલ પટ6લની .ાનપીઠ પા�રતોિષક મેળવનાર નવલકથા પર 
આધા�રત �ફ]મ. 

	!ш �! �#� 		 ��	!ш  

�#� (1998) 

- િનમા�તા ગોિવjદભાઈ પટ6લની �ટ�કટ બાર7 પર અMતૂ3વૂ� સફળતા 
મેળવનાર �ફ]મ. 

	
��3#b��  (1998) - �દ_દશ�ક િવ3લુ શાહની 35MM િસનેમા $કોપમા ં બનેલી �થમ 
�જુરાતી �ફ]મ. 
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&	 (1998) - પયા�વરણ અને �%ૃિત �Qયે �ેમ )ય	ત કરતી �કૂ �ફ]મ. આ �ફ]મને 
�જુરાત સરકાર તરફથી Yે�ઠ �ફ]મ9ુ ં પા�રતોિષક એનાયત થXુ,ં 
પરં ુઆ �ફ]મ છબીઘરો \ધુી પહ ચી શક7 નહ7. 

	6к�6"# (��'# (2000) - િનમા�તા સવ,ભાઈ સતાણીની આ �ફ]મને Yે�ઠ �જુરાતી �ફ]મ 
તર7ક6 અને અ�ભનેEી મોના થીબાને Yે�ઠ અ�ભનેEી તર7ક6 એવોડ� 
મ¿યો. 

 કર�1ુ	ત Xગુમા ં ઉપે-i િEવેદ7 45 uટલા �ફ]મોમા ં અ�ભનેતા રÂા. 
અ�ભનેEી $નેહલpા સાથે તેમણે 28 �ફ]મોમા ં કામ કર7 નવી િવ�મ 
$થાWયો. 

 

±) �� �� 
7�(;R#�(� $��� �� 


	�	ш�к સરદાર ચ�ુંલાલ, દલ\ખુ પચંોલી, િવજય ભÏ, સોહરાબ મોદ7, મહ6�બૂ 
ખાન, ગોિવjદ સર©યા, કાિંતલાલ રાઠોડ, ક6તન મહ6તા, મનમોહન દ6સાઈ, 
મહ6શ ભÏ, �િવણ ભÏ, િવ�મ ભÏ, મે�લુ%ુમાર, અÌબાસ �$ુતાન, 
ઈ-i%ુમાર, સજંય લીલા ભણશાલી, િવ3લુ શાહ, સજંય ગઢવી, નીરજ 
વોરા, સજંય છેલ વગેર6. 

&���  ?"	�шк અિવનાશ )યાસ, ક]યાણ, આણદં,, વી�ુ શાહ, ગૌરાગં )યાસ. 
к� ?"	�шк ક9 ુદ6સાઈ. 

к�к�# �ારકાદાસ સપંટ, માણેકલાલ પટ6લ, હોમી મા$ટર, �દનેશા 
�બલીમો�રયા, ક6ક7 અડાજણીયા, ફાતમા બેગમ, Ãબેદા, %ૃ�ણકાતં, 
સોહરાબ મોદ7, આશા પાર6ખ, �તાપ ઓઝા, િન�ુપા રોય, સ,ંવ%ુમાર, 
વી.એસ.દ6સાઈ, દ7ના પાઠક, ઉપે-i િEવેદ7, અ�ુણા ઈરાની, ઊિમ¥લા 
ભÏ, �બ-�ુ, પર6શ રાવળ, \િુ�યા પાઠક, િસ�ાથ� રાદં6�રયા, દ6વેન 
ભો5ણી, શમ�ન જોષી, �ડ2પલ કપા�ડયા, અરિવjદ રાઠોડ, દ6વેન વમા�, 
ફા�ુખ શેખ, િનમેષ દ6સાઈ, ગોપી દ6સાઈ, મt]લકા સારાભાઈ, પરવીન 
બાબી, uક7 Yોફ, અરિવjદ જોષી, �ુગલ હસંરાજ, જયતંી પટ6લ, 
મહાવીર શાહ, રQના પાઠક, સમીર ખ�ખર, સજંય ગોરડ7યા, અ�તૃ 
પટ6લ, હોમી વા�ડયા, �ુબી પટ6લ, શરદ $માત�, �િવણ જોષી, રાuશ 
જોષી, �દનેશ �હj�,ુ \5ુતા મહ6તા, આ�દQય લા�ખયા, °�ુુશ દ6�,ુ ટ7%ુ 
તલસાણીયા, $વsપ સપંટ, રા�ુ બારોટ વગેર6. 
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*    �જુરાતી ભાષાની �થમ %ૃિતઓ    * 

�થમ િનબધં મડંળ7 મળવાથી થતા લાભ (નમ�દ) 

�થમ સામિયક ડા�ંડયો (નમ�દ) 

�થમ આQમકથા માર7 હક7કત (નમ�દ) 

�થમ ઈિતહાસ �જુરાતનો ઈિતહાસ (�ાણલાલ, ડોસા) 

�થમ કા)યસ+ંહ �જુરાતી કા)યદોહન (દલપતરામ) 

�થમ નાટક લ±મી (દલપતરામ) 

�થમ �વાસ+થં æ_લે-ડની �સુાફર79ુ ંવણ�ન (મહ7પતરામ નીલકંઠ) 

�થમ ખડંકા)ય વસતંિવજય (કિવ કા-ત) 

�થમ એકાકં7 લોમહિષ¥ણી (બ¹ુકભાઈ ઉમરવા�ડયા) 

�થમ નવ�લકા ગોવાલણ (કંચનલાલ મહ6તા) 

�થમ સોનેટ ભણકાર (બ.ક. ઠાકોર) 

�થમ 5નપદ7 નવલકથા સોરઠ તારા વહ6તા પાણી (ઝવેરચદં મેઘાણી) 

�થમ સામા,ક નવલકથા સા\ ુવ�નુી લડાઈ (મહ7પતરામ નીલકંઠ) 

�થમ �જુરાતી વત�માનપE �ુબંઈ સમાચાર 

�થમ વાચનમાળા હોપવાચંનમાળા 

�થમ આ�યાન \દુામાચ�રત (નરિસjહ મહ6તા) 

�થમ �બધં કા-હડદ6 (પ²નાભ) 

�થમ નવલકથા કરણઘલેો (નદંશકંર મહ6તા) 

�થમ શÌદકોષ નમ�કોષ (નમ�દ) 

�થમ મહાનવલ સર$વતીચiં (ગોવધ�નરામ િEપાઠ7) 

�થમ પચંાગં સવતં ૧૮૭૧9ુ ં�જુરાતી પચંાગં 

�થમ બારમાસી કા)ય નેિમનાથ ચ�ુપ�દકા (િવનયચiં) 

�થમ મનોિવ.ાન �ચpશV (મ�ણલાલ નMભુાઈ ��વેદ7) 

�થમ ��ુiત 3$ુતક િવSાસ+ંહ પોથી 

�થમ રાસ ભરતે�ર બા�બુ�લરાસ (શા�લભi\�ૂર) 

�થમ ફા� ુકા)ય િસ�રÓ�ૂલભદ ફા�(ુ`જનપ²\�ૂર) 

�થમ ઋ ુકા)ય અને rૃગંાર કા)ય વસતંિવલાસ 

�થમ sપક કા)ય િEMવુનદ7પક �બધં (જયશેખર\�ૂર) 

�થમ લોકવાતા� હસંરાજ – વnછરાજ ચઉપઈ (િવજયભi) 
 

*    �જુરાતી ભાષાની �યાતનામ %ૃિતઓ    * 

AB?  AB? к� 

અમાસના તારા �કશનિસjહ ચાવડા 

અ�તૃા રÍવુીર ચૌધર7 
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અહ]યાથી ઈ�લઝાબેથ સરોજ પાઠક 

આકાર ચiંકાતં બ�ી 

આગગાડ7, નાટì ગઠ�રયા,ં બાધં ગઠ�રયા,ં 
મદંા�કની 

ચiંવદન મહ6તા 

આપણો ધમ� આનદંશકંર Úવુ 

અખડં દ7વો લીલાબહ6ન 

અ�ભનય પથેં અ�તૃ 5ની 

અ�ભનવનો રસિવચાર નગીનદાસ પાર6ખ 

અલગાર7 રખડપÏી રિસક ઝવેર7 

અ�Qથ ઉશન\ ્

અ1_ન%ંુડમા ંઊગે�ુ ં�લુાબ નારાયણ દ6સાઈ 

*ધાર7 ગલીમા ંસફ6દ ટપકા ં �હમાશંી શેલત 

આQમકથા(ભાગ ૧ થી ૫) ઈ-�ુલાલ યા�.ક 

આપણો ઘડ7ક સગં �દગીશ મહ6તા 

એક ¬દર અને જ�ુનાથ, લઘરો લાભશકંર ઠાકર 

ઉùવ�લૂ ભગવત¯%ુમાર શમા� 

કલાપીનો ક6કારવ કલાપી 

%ુ\મુમાળા નરિસjહરાવ �દવે�ટયા 

ક6-i અને પ�રઘ યશવતં r	ુલ 

%ૃ�ણ9ુ ં,વનસગંીત �ણુવતં શાહ 

ખોવાયેલી �ુિનયાની સફર6 યશવતં મહ6તા 

+ામલ±મી(ભાગ ૧ થી ૪) ર.વ.દ6સાઈ 

�હૃ�વેશ \રુ6શ જોશી 

�જુરાતનો નાથ, પાટણની �Mતુા ક.મા. �નુશી 

ગોિવjદ6 માડં7 ગોઠડ7, સચરાચરમા ં બ%ુલ િEપાઠ7 

�જુરાતી દ�લતવાતા�ઓ હ�રશ મગંલ� ્

ચહ6રા મ� ુરાય 

ચલો અ�ભગમ બદલીએ, મારા અ9ભુવ $વામી સúnચદાનદં 

�ચû ધીર6-i મહ6તા 

જનમટ7પ ઈ�ર પેટલીકર 

જયાજયતં -હાનાલાલ 

5તર મફત ઓઝા 

,વન9ુ ંપરોઢ �Mદુાસ ગાધંી 

`જગર અને અમી kનૂીલાલ શાહ 

ઝેર તો પીધા છે 5ણી 5ણી  મ9ભુાઈ પચંોલી 

તણખા �મૂક6 ુ

તપોવનની વાટ6, ભજનરસ મકરંદ દવે 

થોડા ં�\ ુથોડા ં�લ જયશકંર \ુદંર7 
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દ��ણાયન \-ુદર� ્

�દ½_દગતં �ીિત સેન�Wુતા 

�iર6ફની વાતો રા.િવ. પાઠક 

િનશીથ, સમયરંગ ઉમાશકંર જોશી 

નીરખ િનરંજન િનરંજન િEવેદ7 

�સo ગઠ�રયા,ં િવનોદની નજર6 િવનોદ ભÏ 

બી, સવારનો \રૂજ હ\ ુયા�.ક 

ભi2ભi, રાઈનો પવ�ત રમણભાઈ નીલકંઠ 

મળેલો ,વ, માનવીની ભવાઈ પoાલાલ પટ6લ 

માધવÇાય નથી મ�વુનમા ં હર7-i દવે 

માણસાઈના દ7વા, Xગુવદંના ઝવેરચદં મેઘાણી 

િમ«યા�ભમાન દલપતરામ 

મોરના ંÔડા %ૃષણલાલ Yીધરાણી 

મોત પર મનન �ફરોજ દાવર 

�ળૂ સોતા ંઉખડ6લા ક�બુેન પટ6લ 

રંગતરંગ {યોિત-i દવે 

રચના અને સરંચના હ�રવ]લભ ભાયાણી 

રાનેર7 મ�ણલાલ દ6સાઈ 

ર6ખા�ચE લીલાવતી �નુશી 

લી�ડુ7 ધરતી kનુીલાલ મ�ડયા 

વ\ધુા \-ુદર� ્

વડવાનલ ધી�ુબહ6ન પટ6લ 

વનવગડાના ંવાસી વનેચર 

વનાચંલ જયતં પાઠક 

િવ°ટૂા ંપડ7ને અિ�ન દ6સાઈ 

િવ�દશા ભોળાભાઈ પટ6લ 

િવદ6શ વસવાટના ંસભંારણા ં ,તે-i દ6સાઈ 

િવવેક અને સાધના ક6દારનાથ 

શિવ¥લક રિસકલાલ પર7ખ 

િશયાળાની સવારનો તડકો વાડ7લાલ ડગલી 

Yેયાથ¯ સાધના નરહ�ર પર7ખ 

)ય1	ત ઘડતર ફાધર વાલેસ 

સQયના �યોગો, �હjદ $વરા{ય ગાધંી, 

સર$વતીચiં ગોવધ�નરામ િEપાઠ7 

સ�ળૂ7 �ાિંત �કશોરલાલ મશsવાળા 

સાવજકથાઓ કનૈયાલાલ રામા9જુ 

સાત એકાકં7 તારક મહ6તા 

\દુામા ચ�રE નરિસjહ મહ6તા 
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સોનાનો �ક]લો  \કુ-યા ઝવેર7 

સાત પગલા ંઆકાશમા ં %ંુદિનકા કાપ�ડયા 

િસ�હ6મશÌદા9શુાસન હ6મચiંાચાય� 

�હમાલયનો �વાસ કાક કાલેલકર 
 

*    �જુરાતી સા�હQયના �ચરં,વી પાE    * 

&
�Q� 5"� &
�Q�к� /0��D'� �\ 

સર$વતીચiં (ગોવધ�નરામ િEપાઠ7) સર$વતીચiં, �ણુ\ુદંર7, ��ુ�ધન, %ુ�દુ\ુદંર7, 
લ±મીનદંન, �મુાન 

ભÏ9ુ ંભોપાËં (નવલરામ) ભોળા ભÏ 

રાઈનો પવ�ત (રમણભાઈ નીલકંઠ) રાઈ, 5લકા, પવ�તરાય, લીલાવતી 

ભર6લો અ1_ન (રમણલાલ દ6સાઈ) �ુiદp, ક]યાણી, ગૌતમ 

�જુરાતનો નાથ (કનૈયાલાલ �નુાશી) િસ�રાજ જયિસjહ, �ુ5ંલ, કાક, મજંર7, મીનળ, 
કાિત¥દ6વ 

જનમટ7પ (ઈ�ર પેટલીકર) ભીમા, ચદંા, 3 ૂજંો 

મળેલા ,વ (પoાલાલ પટ6લ) કાન,, ,વી 

લોહ7ની સગાઈ (ઈ�ર પેટલીકર) અમરતકાક7, મ�ં ુ

માનવીની ભવાઈ (પoાલાલ પટ6લ) કાË, રા�ુ, માલી ડોશી 

ભાi2ભi (રમણભાઈ નીલકંઠ) ભi2ભi 

જય સોમનાથ (કનૈલાલ �નુાશી) ભીમદ6વ સોલકં7, ચૌલા, ગગંસવ�., સÄજન 

ઝેર તો પીધા છે 5ણી 5ણી (દશ�ક) રો�હણી, સQયકામ 

પો$ટ ઓ�ફસ (�મૂક6)ુ અલી ડોસા 

અ�તૃ (રÍવુીર ચૌધર7) અ�તૃા, અિનક6ત, ઉદયન 

એક ¬દર અને જ�ુનાથ (લાભશકંર ઠાકર) જ�ુનાથ 

�ધળ7 ગલી (ધી�ુભાઈ પટ6લ) %ંુદન, પર6શ, rભુાગંી 

અüધુર (રાવ, પટ6લ) સQય, �શુીલાલ 

િમ«યા�ભમાન (દલપતરામ) ,વરામ ભÏ 

રાઈનો પવ�ત (રમણભાઈ નીલકંઠ) રાઈ, 5લકા, પવ�તરાય 

જયા-જયતં (-હાનાલાલ) જયા, જયતં 

ઇ-�ુ%ુમાર (-હાનાલાલ) ઇ-�ુ%ુમાર 

3«ૃવીવ]લભ (કનૈયાલાલ �નુશી) �ુજં, �ણૃાલવતી 

+ામલ±મી (રમણલાલ દ6સાઈ) અિ�ન, મહ6�ુ 

માનવીની ભવાઈ (પoાલાલ પટ6લ) કાË, રા�ુ 

લી�ડુ7 ધરતી (kનૂીલાલ મ�ડયા) સં,ુ ગોબર 

*તરપટ ($નેહર1¦મ) પની, ક6r ુ

ધી�ુ ંઅને િવભા (જયતંી દલાલ) ધી�ુ,ં િવભા 
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સો�6ટ7સ (દશ�ક) સો�6ટ7સ, ઝે-થીપી, પે�ર	લીસ, એ$પેિશયા 

આભ sએ એની નવલખ ધાર6 (િશવ%ુમાર 
જોષી) 

કાજલ, અશેષ 

આકાર (ચiંકા-ત બ�ી) યશ શાહ 

વેિવશાળ (ઝવેરચદં મેઘાણી) \ખુલાલ, \શુીલા 

લોહ7ની સગાઈ (ઈ�ર પેટલીકર) અમરતકાક7 

બારણે ટકોરા (ઉમાશકંર જોષી) ગગંા ગોરાણી, �M ુગોર 

લાભશકંર9ુ ંરચે�ુ ંકા)યપાE લઘરો 

ચી9 ુમોદ79ુ ંરચે�ુ ંકા)યપાE ઈશા�દ 

રમેશ પાર6ખ9ુ ંરચ�ેુ ંકા)યપાE સોનલ, અલી ખાચર 
 

*    �જુરાતી ભાષાના સા�હQયકાર અને તખ]�સુ    * 

&
�Q�к�  х�a�& 

રણછોડભાઈ મોહનભાઈ પટ6લ અનામી 

મ�ણશકંર રQન, ભÏ કા-ત 

\રૂિસjહ, ત�તિસjહ, ગો�હલ કલાપી 

-હાનાલાલ દલપતરામ કિવ �ેમભ1	ત 

બળવતંરાય ક]યાણરાય ઠાકોર સેહ6ની 

અરદ6શર ખબરદાર અદલ 

જમનાશકંર મહાશકંર �ચૂ લ�લત 

િEMવુન �ેમશકંર ભÏ મ$તકિવ 

જગoાથ દામોદરદાસ િEપાઠ7 સાગર 

દpાEેય બાલ%ૃ�ણ કાલલેકર કાકાસાહ6બ 

કનૈયાલાલ માણેકલાલ �નુશી ઘન¦યામ 

ગૌર7શકંર ગોવધ�નરામ જોષી �મૂક6 ુ

ચiંવદન ચીમનલાલ મહ6તા ચાદંામામા 

રામનારાયણ િવ�નાથ પાઠક ��ર6ફ, $વૈરિવહાર7, શેષ 

િવજયરાય ક]યાણરાય વૈધ િવનોદકા-ત 

િEMવુનદાસ 3�ુુષોતમદાસ �હુાર \-ુદરમ, િErળૂ 

ઉમાશકંર uઠાલાલ જોષી વા\કુ7 

,ણાભાઇ રતન, દ6સાઈ $નેહર1¦મ 

કરસનદાસ માણેક વૈશપંાયન 

બાલાભાઈ વીરચદં દ6સાઈ જય�ભ�° ુ

નટવરલાલ %ુબેરભાઈ પડંÕા ઉશન\ ્

�લુાબદાસ હર,વનદાસ ¢ો	સ કથક 

મ9ભુાઈ રા5ભાઈ પચંોળ7 દશ�ક 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       168 

�કશનિસjહ ગો. ચાવડા `જWસી 

બ%ુલભાઈ પ²મ�ણશકંર િEપાઠ7 ઠોઠ િનશા�ળયો 

મ�\ુદૂન હ7રાલાલ પાર6ખ િ�યદશ¯ 

ચiંશકંર 3�ુુષોતમભાઈ ભÏ શિશિશવમ 

ભા9શુકંર )યાસ બાદરાયણ 

રિસકલાલ છોટાલાલ પર7ખ �િુસકાર 

દ6વે-i ઓઝા વનમાળ7 વાકંો 

બાલાશકંર કંથા�રયા મ$ત, બાલ, કલા-ત 

બરકતઅલી િવરાણી બેફામ 

હર, લવ, દામાણી શયદા 

અલીખાન ઉસમાનખાન બ�ચૂ r-ૂય પાલન3રુ7 

જયતંીલાલ દવે િવ�રથ 

મોહનલાલ લુસીદાસ મહ6તા સોપાન 

�ચ9ભુાઈ પટવા �ફલ\ફૂ 

રમણભાઈ ભÏ નારદ 

�Ò]લ નદંશકંર દવે ઈવા ડ6વ 

મ9ભુાઈ િEવેદ7 ગા�ફલ 

જલા�ßુ7ન સઆ�ુß7ન અલવી જલન માતર7 

નસી�ુß7ન પીરમહમંદ ઈ$માઈલી નસીર ઈ$માઈલી 

ચ�ુંલાલ શકંરલાલ ઓઝા ચ�ું મહ6સાનવી 

રમણભારથી દ6વભારથી ગો$વામી દફન િવસનગર7 

ચી9�ુસાદ વૈ%ંુઠરામ 5ની �ચ-મય 

નદંલાલ મોહનલાલ ઠºર અ9ભુવાનદં, 

મ�\ુદૂન વ]લભદાસ ઠાકર મ�રુાય 

અÌ�ુલગની અÌ�ુલકર7મ દહ¡વાલા ગની દહ¡વાલા 

�દનકર છોટાલાલ દ6સાઈ િવ�બ�ં ુ

ભા9%ુુમાર kનૂીલાલ નાયક ભ)ય 

મહા\ખુરામ ક6શવલાલ નાયક કિવ પિથક 

ઇમા�ßુ7નખાન �તુ�ઝાખાન બાબી �ુ$વા મઝ�મૂી 

ફર7દમહમંદ �લુામનબી મ-\રૂ7 આ�દલ મ-\રૂ7 

ધમ®-i મદનલાલ મા$તર મ�રુમ 

ચી9ભુાઈ ચ�ુંલાલ મોદ7 ઈશા�દ, �બર6ન રાય 

રિતલાલ �ળુચદંદાસ sપાવાળા રિતલાલ અિનલ 

મ�કુા-ત શકંરલાલ વાઘલેા મ�કુા-ત કt]પત 

રાuશ જયશકંર )યાસ િમ½$કન 

શાિંતલાલ નાગરદાસ શાહ સQય� ્

શાિંતલાલ મગનલાલ શાહ �શાતં 

હષ�વદન છગનલાલ શાહ ઉQ\કુ 
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શેખ આદમ આ�વુાલા �]ુલા શેખાદમ આ�વુાલા 

ચiંકાતં િEકમલાલ શેઠ નદં સામવેદ7 

હષ�દ મ�ણલાલ િEવેદ7 �ાસoેય 

અ�ની%ુમાર હર�સાદ ભÏ અિ�ની ભÏ 

ખલીલ ઈ$માઈલ મકરાણી ખલીલ ધનતેજવી 

ચીમનભાઈ ખોડ7દાસ પટ6લ �ચ-મય પટ6લ 

મગનલાલ પટ6લ પતીલ 

ગણપતભાઈ રાઘવ,ભાઈ ઉપાlયાય �િૂન 

યશવતં નાથાલાલ કડ7કર વાQસ]ય�િૂન 

બાલાકદાસ ,વનદાસ કાપડ7 આનદં�ભ�° ુ

¬મરભાઈ ચાદંભાઈ %ુર6શી �ક$મત %ુર6શી 

ચપંકલાલ હ7રાલાલ ગાધંી \હુાસી 

ભોગીલાલ kનૂીલાલ ગાધંી ઉપવાસી 

જયતંીલાલ રિતલાલ ગોહ6લ માય �ડયર જX ુ

રÍવુીર દલિસjહ ચૌધર7 લોકાયત\�ૂર 

ન¹ુભાઈ રણછોડભાઈ ઠºર ક]યાણયાEી 

ધી�ુભાઈ �ેમશકંર ઠાકર સ)યસા�ચ 

લાભશકંર 5દવ, ઠાકર 3નુવ�\ ુ

રવી-i સાકરલાલ ઠાકોર \કુ6 ુ

િપના�કન ઉદયલાલ ઠાકોર નીલકંઠ 5ગીરદાર 

લ�લત%ુમાર 3�ુુષોતમભાઈ થાનક7 િશ]પીન થાનક7 

રમણલાલ જયચદંભાઈ દલાલ પ�રમલ 

\રુ6શ 3�ુુષોતમદાસ દલાલ �કરાત વક7લ 

ઈ�રલાલ રિતલાલ દવે સQયõત 

મ9ભુાઈ હરગોિવjદ દવે ત�ુણ�ભ\�ૂર 

\રુ6શ ચરુલાલ દ7��ત સૈિનક 

અ�તૃલાલ ભÏ ઘાયલ 

�દનકરરાય ક6શવલાલ વૈધ મીનિપયાસી 

હર7શ ગણપતરામ નાયક 3�ુુરવા પ�ંડત 

મ�ણલાલ મગનલાલ પટ6લ પરા`જત પટ6લ 

મોહનભાઈ શકંરભાઈ પટ6લ %ૃ�ણ �પેાયન 

રામચiં બબલદાસ પટ6લ \�ુ�ત 

લ±મીબહ6ન *બાલાલ પટ6લ શબનમ 

હસ�ખુભાઈ દ6સાઈભાઈ પટ6લ r-ૂયમ 

�હjમતલાલ િવÑલદાસ પચંાલ િનિમpમાE 

ચ�ુંલાલ �5પિત 3િુનતપદર6Èુ ં

જિમયતરામ %ૃપારામ પડંÕા `જગર 

શાિંત%ુમાર મ�ણલાલ પડંÕા �ુગા પડંÕા 
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સરોજ રમણલાલ પાઠક વાચા 

રમણલાલ �હjમતલાલ પાઠક વાચ$પિત 

\ુદંર, ગોકળદાસ બેટાઈ �પેાયન, િમEાવ�ુણા 

ઉપે-i રિવશકંર ભÏ િવનાયક 

દામોદર ક6શવ, ભÏ \ધુાrં ુ

િનરંજન નાગે-iભાઈ મઝ�દુાર િન9 ુમઝ�દુાર 

ચiંકા-ત હ�રશકંર મહ6તા ઇ-�ુ 

નૌતમકા-ત 5દવ, મહ6તા સા�હQય િવલાસી 

kનૂીલાલ વધ�માન શાહ સા�હQયિ�ય 

હર7શ%ુમાર 3�ુુષોpમભાઈ મહ6તા સો�લડ મહ6તા 

ભરત%ુમાર મન\ખુલાલ યા�.ક ઉપમ-X ુ

અનતંરાય મ�ણશકંર રાવળ શૌનક 

નગીનદાસ નારણદાસ પાર6ખ +થંક7ટ 

બા�ભુાઈ જટાશકંર )યાસ �ો. ડાÂલાલ 

ભગવતી%ુમાર હરગોિવjદદાસ શમા� ભગીરથ 

રાધે¦યામ સીતારામ શમા� તથાતા 

અરિવjદભાઈ લીલાચદંભાઈ શાહ �નૂી માડં�લયા 

�%ુુ-i �ાણ,વન શાહ સWતિષ¥ 

શાિંતલાલ �લચદં શાહ �દગતં 

Yીકાતં વ]લભદાસ શાહ િનરંજન સરકાર 

યશવતં �ાણશકંર r	ુલ તરલ 

સગીરઅહમદ અલી5ન સૈયદ રાજ નવસારવી 

બળવતં ગો. સઘંવી અ1_ન%ુમાર 

હ�ર�સાદ ગૌર7શકંર ભÏ મ$તફક7ર 

જગ,વનદાસ િEકમ, કોઠાર7 ઓ�લયા જોશી 

રમણભાઈ મહ7પતરામ નીલકંઠ મકરંદ 

ધનશકંર િEપાઠ7 અ�ઝઝ 

સúnચદાનદં વાQ$યાયન અ.ેય 

બસંીલાલ વમા� ચકોર 

\યૂ�કાતં િEપાઠ7 િનરાલા 

�%ુુ-દરાય પટણી પારાશય� 

ડાÂાલાલ દ6રાસર7 �લુ�લુ 

ઈ¢ાહ7મ પટ6લ બેકાર 

મ9ભુાઈ િEવેદ7 સરોદ 

ક6.કા.શાVી િવ�ૂર 

યયાિત જયે-i દવે 
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*    �જુરાતી ભાષાના સા�હQયકાર અને તેની િવશેષતાઓ    * 

હ6મચiંાચાય� ક�લકાલસવ�. 

નરિસjહ મહ6તા ભ	ત હર7નો, આ�દકિવ 

મીરા ં �ેમદ7વાની, હ�રની લાડણી, જનમ જનમની દાસી 

નરિસjહમીરા ં ખરા ંઈ]મી ખરા ંrરૂા ં

અખો .ાનનો વડલો, હસતો �ફલ\ફૂ, ઉpમ છWપાકાર 

�ેમાનદં આ�યાન િશરોમણી, મહાકિવ 

શામળ સમથ� લોકવાતા�કિવ, વા�ણયાનો કિવ, શામળ છWપય ખાસ 

દયારામ બસંીબોલનો કિવ, રસીલો રંગીલો ફºડ કિવ, રિસક rૃગંાર7 કિવ, 
ગરબી સÙાટ, મlયકાલીન \વુણ�Xગુના કા)ય મહાલય9ુ ંછે]�ુ ં
ઝાળહળુ ંિશખર, ભ	તકિવ 

નમ�દ \ધુારાનો અ�ુણ, \ધુારાનો કડખેદ, Xગુધંર, Xગુ�વત�ક 
ગSપSમા ંનવ�$થાપક 

દલપતરામ સભારંજની કિવ, ધીર6ધીર6 \ધુારાનો સાર �બોlયો. 

નવલરામ પડંÕા આsઢ િવવેચક 

રણછોડભાઈ ઉદયરામ �જુરાતી નાટકસા�હQયકારના િપતા 

ગોવધ�નરામ િEપાઠ7 પ�ંડત Xગુના 3રુોધા, મહાનવલકાર, સગંમXગુના �ૃ�ટા, 
સા�રિશરોમણી 

મ�ણલાલ નMભુાઈ �iવેદ7 અભેદમાગ� �વાસી 

નરિસjહરાવ �દવે�ટયા *+ે, ઉિમ¥કિવના �જુરાતી આરંભક, આકાશ તારા �લુ�લુ અને 
કો�કલાના કિવ, અવા�ચીન �જુરાતી કિવતાના કÊવ 

રમણભાઈ નીલકંઠ સમથ� હા$યકાર 

બાલાશકંર કંથા�રયા �જુરાતી ગઝલના િપતા 

આનદંશકંર Úવુ સમથ� ધમ��ચjતક, મ�દુશ¯ સમ-વયકાર 

મ�ણશકંર રQન, ભÏ “કા-ત” છે]લા સૈકાના પહ6લી હરોળના કિવ, કા-તની શાતં વાણી, 
ખડંકા)યોના સ¼ક 

\રુિસjહ, ત�તિસjહ, ગો�હલ 
“કલાપી” 

અüકુિવ, �ેમ અને �\નુા કિવ, Xવુાનોના કિવ, રાગને Qયાગની 
વnચે હ©Xુ ંએ åલુ ંહ ુ,ં દદâલી મ�રુપના ગાયક 

-હાનાલાલ દલપતરામ કિવ ઉpમ ઊિમ¥કિવ, ઊ_યો �Ò]લ અમીવષ�ણ ચiંરાજ, Yે�ઠ રસકિવ, 
ડોલનશૈલીના અથા� ્અપધાગSના કિવ, તેu ઘડ6લા શÌદના 
સ¼ક 

બળવતંરાય ક. ઠાકોર આ�િુનક કિવતાના {યોિતધર, �તેક6શી િપતર, બ�લ�ઠ બકઠા 
વ�ર�ઠ તવ $થાન 3«ૃવી િવષે, અગેય �વાહ7 પSના સમથ�ક 

અરદ6શ ખબરદાર અતૃીય કિવ 

દામોદર °શુાલદાસ બોટાદકર �હૃગાયક કિવ, %ુ¹ંુબકિવ, સýદય�દશ¯ કિવ 

ગાધંી, ઉpમ આQમકથાકાર 

દpાEેય, કાલલેકર કાકા કાલેલકર, આ,વન �વાસી, ,વનધમ¯ સા�હQયકાર 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       172 

કનૈયાલાલ મા. �નુશી �જુરાતની અ1$મતાના 3રુ$કતા�,  �ાચીન આય�ભાવનાના 3જૂક 
એટલા જ �ણા�લકા ભજંક, ગS�ધાન લ�લત વાþમયના સૌથી 
વ� ુક7િત¥મતં સ¼ક 

ર.વ.દ6સાઈ Xગુ�િૂત¥ વાતા�કાર 

ગૌર7શકંર જોષી “�મૂક6”ુ �જુરાતી નવ�લકાના સમથ� આરંભક 

ઝવેરચદં મેઘાણી રા�e7ય શાયર, લોકસા�હQયનો મp મોરલો 

�ણુવતંરાય આચાય� સાગર,વનના સમથ� આલખેક 

{યોતી-i દવે �થમ પ1ં	તના હા$યલખેક 

ચ.ંચી.મહ6તા ભ�ગનીભાવના સમથ�ક કિવ 

રા.િવ.પાઠક પ�ંડતXગુની પય®ષણા અને ગાધંીXગુની ��યાQમકતાના 
સમ-વયકાર7 સ¼ક 

િEMવુન �હુાર “\-ુદર�”્ સQયમ િશવમ \-ુદર� ્ના ઉપાસક, વૈિ�ક $તરથીય �ચે 
આિધભૌિતક $તર \ધુી િવ$તારતી સýદય�શોધની કિવતાના 
રચિયતા 

ઉમાશકંર જોશી ગાધંીવાદના સમથ� ઉદગાતા, સýદય�દશ�નની ચરમ સીમાની 
કિવતાના કિવ 

,ણાભાઇ દ6સાઈ “$નેહર1¦મ” ,વનમાગં]યના ઉદગાતા 

%ૃ�ણલાલ Yીધરાણી કા)યકો�ડયાના પેટાવનાર 

પoાલાલ પટ6લ 5નપદ7 નવલકથાના અ+ણી સ¼ક, �જુરાતી સા�હQય9ુ ંપરમ 
િવ$મય 

ઈ�ર પેટલીકર +ામ,વનના આલેખક પણ \ધુારક સ¼ક 

પહલાદ પાર6ખ સýદયા��ભ�ખુ કિવ, રંગ અને ગધંના કિવ 

રાu-i શાહ કા)યQવની નૈસ�ગðક �િતભા, ઉpમ ગીતકિવ 

િનરંજન ભગત ઈબારતથી અ�ભ)ય1	ત \ધુીની સિંસ��ના કિવ 

નટવરલાલ પડંÕા “ઉશનસ” બ�લ�ઠ ભાવ અને ઉદગારના નીવડ6લા કિવ 

kનૂીલાલ મ�ડયા +ામ,વનના સમથ�ક સ¼ક 

�લુાબદાસ ¢ોકર મનોિવ.ાનનો સ¼નમા ંસફળ ઉપયોગ કર7 શક6લ નવ�લકાકાર 

મ9ભુાઈ પચંોળ7 “દશ�ક” �ડ7 ઈિતહાસ – �ૃ½�ટવાળા સ¼ક 

િશવ%ુમાર જોશી નાટક અને નવલકથામા ં�યોગશીલતાની ધાર7 સફળતાવાળા 
સ¼ક 

ચiંકા-ત બ�ી બડંખોર સ¼ક 

\રુ6શ જોષી નયા સૌ-દય�ને સમથ�તાથી પોતાની %ૃિતઓમા ંઅવતારનાર સ¼ક 

મ�રુાય નાટકને નવ�લકામા ં9તૂન 

રાવ, પટ6લ દદ�  અને અüનુા �યોગશીલ સ¼ક 

લાભશકંર ઠાકર �યોગશીલતા9ુ ંસાવ નDુ ંપ�રમાણ �ગટાવનાર સ¼ક 

રÍવુીર ચૌધર7 ,વનલ�ી સ¼ક 

ભોળાભાઈ પટ6લ લ�લત ગધનો િવિશ�ટ લય લઈ આવેલ િનબધંકાર 

મફત ઓઝા સ¼નમા ંનવો-મેષના બડંખોર સ¼ક 
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*    �જુરાતી ભાષાના સા�હQયકાર9ુ ંrુ ંવખણાય    * 

નરિસjહ મહ6તા (આ�દકિવ) �ભાિતયા ં

મીરાબંાઈ  પદો 

ધીરો કાફ7 

ભો5 ભગત ચાબખા 

અખો છWપા 

શામળ પSવાતા�(તેમજ છWપા) 

વ]લભ ભÏ ગરબા 

દયારામ ગરબી 

�ેમાનદં (મહાકિવ) આ�યાન 

ઝવેરચદં મેઘાણી લોકસા�હQય 

િપjગળશી ગઢવી લોકવાતા� 

દા.°.ુ બોટાદકર રાસ 

-હાનાલાલ ડોલનશૈલી(અપધાગS) 

બ.કા. ઠાકોર સોનેટ 

કિવકા-ત ખડંકા)ય 

�મૂક6 ુ નવ�લકા 

કાલેલકર િનબધંો 

$નેહર1¦મ  હાઈ%ુ 

�ગ�ુભાઈ બધેકા બાળ સા�હQય 

{યોતી-i દવે હા$ય સા�હQય 

�ણુવતંરાય આચાય� દ�રયાઈ નવલકથા 

નમ�દ ગS 

અ�તૃ ઘાયલ ગઝલ 

નરિસjહ રાવ �દવે�ટયા ઉિમ¥કા)ય 

બ�ુભાઈ ઉમરવા�ડયા એકાકં7 

ભાલણ આ�યાન 

કલાપી ખડંકા)ય 
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*    �જુરાતી ભાષાના સા�હQયકારો    * 

(��I��" &
�Q�к�# 

�& I�� 

õજસેન\રૂ7 ભરતે�ર બા�બુ�લઘોર (1170) 

શા�લભi\રૂ7 ભાતે�ર બા�બુ�લરાસ (1185) 

ધમ�\�ૂર જ�ંસૂાિમચ�રય (1210) 

િવજયસેન\રૂ ર6વતં�ગ�રરાસ (1231) 

િવનય�ભર�ચત ગૌતમ રાસ (1356) 

િવનયચiં નેિમનાથ ચ�ુપ�દકા (1356) 

`જનપ²\�ૂર િસ�રતÓ�ૂલભ�્ ફા� ુ(1334) 

રાજશેખરr�ૂર નેિમનાથ ફા� ુ(1349) 

િવજયભi હસંરાજ - વnછરાજ ચઉપઈ (1355) 

અસાઈત હસંાઉલી (1370) 

ભીમદ6વ સદયવQસચ�રત (1410) 

સ+ંામિસjહ આરાધના (1274) 

 

�g�  I�� 

નરિસjહ મહ6તા \દુામાચ�રE, શામળશાનો િવવાહ 

પ²નાભ કાહંડદ6 �બધં (1456) 

ભાલણ દશમ$કંધ, નળા�યાન, �ુવા�સા આ�યાન, કાદંબર7 

ભીમ �બોધ�કાશ (1490) 

મીરાબંાઈ આQમચ�રEાQમક પદો, %ૃ�ણલીલા અને �ાથ�નાના પદો, 
િવરહ અને િમલનના પદો 

નકાર હ�રચiંા�યાન, rકુદ6વા�યાન 

કાય$થ ભગવાનદાસ યોગવાિસ�ઠ, એકાદશ$કંધ 

અખો અ9ભુવ�બj�ુ, અખગેીતા 

ભાણદાસ હ$તામલક, બારમાસી, �હલાદ આ�યાન 

િશવદાસ પરrરુામ આ�યાન 

�રુા�ર ઈ�રિવવાહ 

ગોિવjદ \ધુ-વા�યાન 

માધવ આ�દપવ� 

િવ�નાથ 5ની મોસાળચ�રE 

�ેમાનદં અ�ભમ-X ુઆ�યાન, ચiંહાસ આ�યાન, ઓખાહરણ, 
નળા�યાન 

ઋષભદાસ %ુમારપાળ રાસ, �હતિશ�ારાસ 

સમય\ુદંર વ$પુાલ – તેજપાલ રાસ 

વ]લભ મેવાડો આનદંના ગરબા, આરા\રુના ગરબા 
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શામળ ભÏ િસjહાસન બEીસી, \ડુા બહોતેર7 

,વરામ ભÏ ,વરાજ શેઠની �સુાફર7 

�ીતમ .ાનગીતા, �ેમ�કાશ 

મીÉુ રાસરસ 

ધીરો રણય., અ�મેઘ 

ભોજો ચેલૈયા આ�યાન, નાની ભ	તમાળ 

સહા5નદં $વામી વચના�તૃ 

�કુતાનદં �%ંુુદબાવની 

દયારામ રિસકવ]લભ, �ેમરસગીતા, �ેમપર7�ા 
 

5'�0�" I��" &
�Q�к�# 

દલપતરામ દલપતકા)ય : ભાગ 1 અને 2, ફાબ�સિવરહ, િમ«યા�ભમાન, લ±મી, 
દલપતિપjગળ, કા)યદોહન, Mિૂતિનબધં, .ાિતિનબધં, દ©વ.દપ�ણ, 
બાલિવવાહ િનબધં, શામળ સતસઈ, કથન સWતશતી,તા�કAક બોધ 

નમ�દાશકંર દવે 

(�જુરાતી ગSના િપતા) 
માર7 હક7કત, રા{યરંગ, નમ�કિવતા, નમ�ગS, અલકંાર�વેશ, નમ�કોશ, 
નમ�)યાકરણ, રસ�વેશ, નમ�કથાકોશ, ઉpર નમ�દચ�રE, ધમ�િવચાર, 
%ૃ�ણ%ુમાર7, Yી iોપદ7 દશ�ન, સીતાહરણ, Yી સારશા%ુ-તલ, કિવ અને 
કિવતા, કિવચ�રE, સ,વારોપણ, મેવાડની હક7કત, િપjગળ�વેશ 

નવલરામ પડંÕા ભÏ9ુ ંભોપાËં, કિવ,વન, િનબધંર7િત, જનાવરની 5ન 

નદંશકંર મહ6તા કરણઘલેો 

ભોળાનાથ સારાભાઈ અભગંમાળા 

મહ7પતરામ નીલકંઠ æ_લે-ડની �સુાફર79ુ ંવણ�ન, વનરાજ ચાવડો 

રણછોડભાઈ દવે લ�લતા�ુ:ખ દશ�ક 

*બાલાલ દ6સાઈ શાિંતદાસ 

ગણપતરામ ભÏ �તાપ નાટક 

અનતં�સાદ વૈ�ણવ રાણકદ6વી 

નÓરુામ r	ુલ કા)યશાV, નાટકશાV 

મગનલાલ વખતચદં અમદાવાદનો ઈિતહાસ 

બહ6રામ, મલબાર7 નીિતિવનોદ, અ9ભુિવકા 

જહાગંીર મઝ�બાન અºલના સ�ુદંર 

ગોવધ�નરામ િEપાઠ7 સર$વતીચiં – ભાગ 1 થી 4, $નેહ�iુા, લીલાવતી ,વનકલા, 
સા�ર,વન, �6પ �કુ, કિવ દયારામનો અ�રદ6હ 

મ�ણલાલ �iવેદ7 કા-તા, 9િૃસjહાવતાર, અમર આશા, �લુાબિસjહ, \દુશ�ન, ગSાવલી, 
�ાણિવિનમય, નાર7 �િત�ઠા, �જુરાતના ¢ા£ણો, િસ�ાતંસાર, 
માલતીમાધવ, ઉpરરામચ�રત, આQમિનમજજન, �ેમ,વન, 
િશ�ાશતક 

બાળાશકંર કંથા�રયા કલા-ત કિવ, હ�ર�ેમ પચંદશી 

ક6શવલાલ Úવુ મેળની ��ુiકા, સા�હQય અને િવવેચન 
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આનદંશકંર Úવુ આપણો ધમ�, િવચારમા�રુ7, કા)યતQવ િવચાર, સા�હQયિવચાર, �હj�ુ 
ધમ�ની બાળપોથી, ધમ�વણ�ન, �હj�ુ ધમ�, �દ_દશ�ન 

નરિસjહરાવ �દવે�ટયા %ુ\મુમાળા, 93ૂરુઝકંાર, $મરણસ�ંહતા, મનો�%ુુર – ભાગ 1 થી 4, 
$મરણ�%ુુર, નરિસjહરાવની રોજનીશી, �જુરાતી લે-ગવેજ એ-ડ 
�લટર6ચર – ભાગ 1 થી 2, િવવત�લીલા, તરંગલીલા, ¨દયવીણા, 
�ેમળ{યોિત 

રમણભાઈ નીલકંઠ રાઈનો પવ�ત, ભiભiા, શોધમા,ં હા$યમ�ંદર, કિવતા અને સા�હQય – 
ભાગ 1 થી 4, ધમ� અને સમાજ – ભાગ 1 અને 2 

મ�ણશકંર ભÏ સાગર અને શશી, 3વૂા�લાપ, રોમન $વરા{ય, ��ુુ ગોિવjદિસjહ, �ુઃખી 
સસંાર, િશ�ણનો ઈિતહાસ, �ેિસડ6-ટ �લjકન9ુ ં ચ�રE, સવંાદમાલા, 
િસ�ાતંસાર9ુ ં અવલોકન, હ7રામાણેકની મોટ7 એક ખાણ, %ુમાર અને 
ગૌર7, ઉદગાર, અિત.ાન, વસતંિવજય, ચ�વાક િમÓનુ 

\રુિસjહ, ગો�હલ કલાપીનો ક6કારવ, �બ]વમગંળ, કલાપીની પEધારા, ક¦મીરનો �વાસ, 
$વીડનબોગ�ના િવચારો, માયા અને ��ુiકા, હમીર, ગો�હલ, 
¨દયિE3ટુ7, ભરત 

-હાનાલાલ દલપતરામ િવરાટનો �હjડોળો, હ�રદશ�ન, હ�રસ�ંહતા ભાગ 1 થી 3, કિવ�ર 
દલપતરામ, આપણા સા�રરQનો, ક6ટલાક કા)યો ભાગ 1 થી 3, -હાના 
રાસ ભાગ 1 થી 3, સા�હQયમથંન, �ચEદશ�નો, ગીતમજંર7, બાળકા)યો, 
મહ6રામણના ંમોતી, વસતંોQસવ,�ાણે�ર7, િવલાસની શોભા, િપતૃપ�ણ, 
%ુ�ુ�ેE, ઉષા, સારથી 

બલવતંરાય ઠાકોર ભણકાર ધારા 1, 2હારા ંસોનેટ, એક તોડ6લી ડાળ 

અરદ6શર ખબરદાર ભજિનકા, ક]યા�ણકા, ગાધંીબા3નુો પવાડો 

દામોદર બોટાદકર ક]લો�લની, $તોત1$વની, િનઝ��રણી 

હ�ર હષ�દ �વૃ %ંુજિવવાહ, �વાસ 3�ુપાજં�લ 

િEMવુન �ેમશકંર િવભાવર7 $વWન 

ભોગી-iરાવ �દવે�ટયા ઉષાકાતં, કોલ,ેયન 

ગાધંી, સQયના �યોગો, દ��ણ આ�´કાના સQયા+હનો ઈિતહાસ, બા3નુા પEો 

કાક કાલેલકર 

(સવાઈ �જુરાતી) 
ઊતરતી દ7વાલો, ,વનલીલા, �હમાલયનો �વાસ, રખડવાનો આનદં, 
,વનનો આનદં, ,વન ભારતી, 3ણૂ�રંગ, ,વનસ$ં%ૃિત, ગીતાધમ�, 
$મરણયાEા, ,વન �ચjતન, ,વતા તહ6વારો, ,વન �દ7પ 

�કશોરલાલ મશsવાળા ,વનશોધન, ક6ળવણીના પાયા, અ�હjસા િવવેચન 

મહાદ6વ દ6સાઈ વીર વ]લભભાઈ, બારડોલી સQયા+હનો ઈિતહાસ, મહાદ6વભાઈની 
ડાયર7 ભાગ 1 થી 23 

નરહ�ર પર7ખ મનાવ અથ�શાV 

રિવશકંર r	ુલ સ�રતાથી સાગર 

કનૈયાલાલ �નુશી વેરની વ\લૂાત, પાટણની �Mતુા, �જુરાતનો નાથ, રા5િધરાજ, 
$વWનi�ટા, 3«ૃવીવ]લભ, કાકાની શશી, %ૃ�ણાવતાર ભાગ 1 થી 8 

રમણલાલ દ6સાઈ જયતંી, િશર7ષ, કો�કલા, ¨દયનાથ, ભર6લો અ1_ન, કાચંન અને ગે�ુ 
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ગૌર7શકંર જોષી  શામળશાનો િવવાહ, ગોમતીદાદા9ુ ંગૌરવ, તણખામડંળ – ભાગ 1 થી 
4, ભૈયાદાદા, 3«ૃવી અને $વગ�, પો$ટ – ઓ�ફસ, ચૌલાદ6વી, 
આÙપાલી, વૈશાલી 

રામનારાયણ પાઠક ખેમી, ��ર6ફની વાતો – ભાગ 1 થી 3, સા�હQયલોક, �હૃત િપjગળ, 
કા)યની શ1	ત, સા�હQય, ગોિવjદગમન, િવમશ�, એક �í, �%ંુુદરાય, 
જ�ણી, શેષના કા)યો, ઉદિધને, મનોિવહાર 

ઝવેરચદં મેઘાણી િસj�ડુો, િશવા,9ુ ંહાલર¾ુ,ં કોઈનો લાડકવાયો, Xગુવદંના, સોરઠ તારા 
વહ6તા ંપાણી, વેિવશાળ, માણસાઈના દ7વા, સૌરા�eની રસધારા ભાગ 1 
થી 4 

�ણુવતંરાય આચાય� અખોવન, આપઘાત, અ]લાબેલી 

kનુીલાલ શાહ કમ�યોગી રાu�ર, િવષચ�, તપોવન, `જગર અને અમી 

ધન\ખુલાલ અને અમી છે]લો ફાલ, સ¼નને આર6, $નેહના ઝેર, દસ િમિનટ, આથમતે 
અજવાળે 

બાલાભાઈ દ6સાઈ ભગવાન ઋષભદ6વ, ભા_યિનમા�ણ, માદર6 વતન, કંચન અને કાિમની, 
ગીતગોિવjદનો ગાયક 

મ9ભુાઈ જોધાણી જનપદ Yેણી, ખાટ7મીઠ7 બાળવાતો, %ુમારોની �વાસકથા, પાદરની 
વન$પિત, �ગણાના પખંી 

શરદાબેન મહ6તા ,વનસભંારણા 

હસંાબેન મહ6તા અ�ુણ9ુ ંઅદMતુ $વWન 

લીલાવતી �નુશી %ુમારદ6વી અને બી5 નાટકો 

િEMવુનદાસ �હુાર કા)યમગંલા, કડવી વાણી, યાEા, વરદા, ��ુદતા, ઉQકંઠા, લોકલીલા 

ઉમાશકંર જોષી િવ�શાિંત, એક kસુાયેલા ગોટલા, ધાણી9ુ ં ગીત, િનશીથ, અ�ભ.ા, 
�ાચીના, સાપના ભારા, હવેલી, ગૌ�ઠ7, ઉઘાડ7 બાર7 

%ૃ�ણલાલ Yીધરાણી કોડ7યા,ં 3નુરિપ, વડલો, િપયો ગોર7 

ઈ-�ુલાલ ગાધંી �ધળ7 માનો કાગળ 

�ેમશકંર ભÏ ધ�રEી, તીથcદક, Yીમગંલ, �ેમા�તૃ 

રામ�સાદ r	ુલ િવનાશ અને િવકાસ 

ચiંવદન મહ6તા યમલ,આગગાડ7, ધરા �¼ુર7, સતંા%કૂડ7, ખ2મા બા3 ુ

જયતંી દલાલ સોય9ુ ં ના%ંુ, *ધારાપટ, ગાલ9ુ ં કાજળ, $વગ�કંપ, મની દ7કર7, 
iોપદ7નો સહકાર 

યશવતં પડંÕા મદનમ�ંદર, રસ,વન, શરતના ઘોડા 

મ9ભુાઈ પચંોળ7 દ7પિનવા�ણ, ઝેરતો પીધા છે 5ણી5ણી, સો�6�ટસ 

પoાલાલ પટ6લ મળેલા ,વ, માનવીની ભવાઈ, સાચા ં શમણા, જ¡દગીના ખેલ, 
\ખુ�ુઃખના ંસાથી, વાEકને કાઠં6, વૈતરણીને કાઠં6 

ઈ�વર પેટલીકર જનમટ7પ, ભવસાગર, માર7 હ©યાસગડ7 – ભાગ 1 અને 2, ઋણા9બુધં, 
કાશી9ુ ંકરવત, લોહ7ની સગાઈ 

kનુીલાલ મ�ડયા સÙાટ Yે�ણક, �ુ ં અને માર7 વ�,ુ )યાજનો વારસ, લી�ડુ7 ધરતી, 
વેળાવેળાની છાયંડ7, વાની માર7 કોયલ 
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િશવ%ુમાર જોષી �સo દા2પQય, �1ુ	ત �\નૂ, °નૂી, બાર7 ઉઘાડ7 રહ7 ગઈ, કંkકુ7 
બધં, અનગંરાગ 

{યોિત-i દવે રંગતરંગ – ભાગ 1 થી 5, લ_નનો ઉમેદવાર, વડ અને ટ6ટા, ખોટ7 બ ે
આની 

�લુાબદાસ ¢ોકર લpા અને બી, વાતો, ઊભી વાટ6, માણસના ંમન 

�કશનિસjહ ચાવડા અમાસના તારા, અમાસથી 3નૂમ ભણી 

યશોધર મહ6તા રણછોડલાલ, મબંોજબંો, સર7 જતી ર6તી, મહારાEી 

પીતાબંર પટ6લ રિસયો ,વ, ઘરનો મોભ, પ�રવત�ન, ખેતરને ખોળે, તેજર6ખા 

3�ુકર ચદંરવાકર માનવીનો માળો, લી�ડુા ંલજેો, બાવડાના બળે, ભવની કમાણી 

�ાગ, ડોસા ચરણરજ, મગંળ મ�ંદર 

રંભાબહ6ન ગાધંી કોઈને કહ6શો ન�હ 

બા�ભુાઈ વૈધ એ આવજો 

Ô�ુલાલ યા�.ક વારઘોડો, ભોળા શેઠ9ુ ંMદૂાન 

રિસકલાલ પર7ખ કા)યા9શુાસન, શિવ¥લક, મેના�¼ુર7, ,વનના વહ6ણો, $�િૃત 

નવલરામ િEવેદ7 નવા ંિવવેચનો, સમાજ\ધુારા9ુ ંર6ખાદશ�ન 

િવજયરાય િEવેદ7 સા�હQય દશ�ન, �ૂઈ અને ક6તક7 

િવ�નાથ ભÏ સા�હQયસિમ�ા, િનકષર6ખા, 35ૂ અને પ�ર�ા 

િવ�È�ુસાદ િEવેદ7 િવવેચના, પ�રશીલન 

ડોલરરાય માકંડ કા)યિવવેચન, પ�રશીલન 

અનતંરાય રાવળ સા�હQય િવહાર, ગધંા�ત 

જયતં ખEી લોહ79ુ ંટ73ુ,ં તેજ, ગિત અને lવિન 

પહલાદ પાર6ખ બાર7 બહાર 

રાu-i શાહ lવિન, �દોલન, üિુત, શાતં કોલાહલ 

િનરંજન ભગત યEંિવ.ાન અને મEંકિવતા, ઘડ7ક સગં 

િ�યકા-ત મ�ણયાર �તીક, અશÌદ રાિE, $પશ�, સમીપ 

ન�લન રાવળ ઉદગાર, અવકાશ, $હવાર – ભાગ 1 અને 2 

બાલ�%ુુ-દ દવે પ�ર�મા, %ંુતલ, ચાદંની, તીથcpમ, હ�રનો હસંલો 

વેણીભાઈ 3રુો�હત િસj5રવ, દ7tWત, આચમન 

નટવરલાલ પડંÕા �\નૂ, sપ અને રસ, 3«ૃવી ગિતનો છદંોલય 

જયતંી પાઠક મમ�ર, સકં6ત, સગ�, *ત�ર� 

હર7-i દવે આસવ, અપ�ણ, \ખુ નામનો �દ6શ, માધવ Çાકં નથી, નીરવ સવંાદ 

\રુ6શ દલાલ એકાતં, તાર7ખ9ુ ંઘર, કાગળના સ�iુમા ં�લોની હોક7, માર7 બાર7એથી 
- ભાગ 1 થી 18 

િપના�કન ઠાકોર આલાપ, ઝાખંી અને પડછાયા 

હિસત �ચૂ સાિolય, િનરંતર, \રૂમગંલ 

હ6મતં દ6સાઈ Ô�ગત. સોનલ�ગૃ, શરદ 

દામોદર ભÏ જલભેખ,  ુબંીજલ 

મ9ભુાઈ િEવેદ7 રાસરસ, \રુતા, સોનાવાટકડ7 
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મકરંદ દવે વાલીડાના વાવડ, બેહદની બારાખડ7, હ©યાના ંવેણ 

નાથાલાલ દવે રાત થઈ 3રૂ7 
 

-��?"к I��" &
�Q�к�# 

\રુ6શ જોષી ઊહાપોહ, એત�્, ઉપ5િત, િછoપE, �હૃ�વેશ 

હસ�ખુ પાઠક તણખ�ુ,ં નમેલી સાજં, સાX{ુય 

�લુામ મોહ2મદ શેખ �QૃX ુ

લાભશકંર ઠાકર માણસની વાત, કોણ?, �ણ તQ�ણ, આXવુ®દની અ�તૃધારા, પીËં 
�લુાબ અને �ુ ં

રાવ, પટ6લ $વ. �ુશંીલાલની યાદમા,ં વડ વગરનો છાયો, અüધુર, ઝઝંા 

િસતાrં ુયશ·iં ઓડ7$Xસુ9ુ ંહલ\ે ુ,ં યમ�ૂત 

ચiંકાતં શેઠ પવન sપેર7, ઉઘડતી દ7વાલો, પડઘાની પેલ ે પાર, $વWનિપjજર, 
�ળૂમાનંી પગલીઓ 

રમેશ પાર6ખ Çા,ં ખ�ડjગ, Qવ, સનનન, મીરા સામે પાર, િવતાન \દુ બીજ 

અિનલ જોષી કાયમી �ુદાઈ, \કુ7 �ુદાઈની ડાળ 

આ�દલ મન\રૂ7 વળાકં, પગરવ, સતત 

�ચ9 ુમોદ7 વાતાયન, �ણોના મહ6લમા,ં ભાવ-અભાવ 

રાu-i r	ુલ કોમલ �રષભ, $વવાચકની શોધ, *તર ગધંાર 

ચiંકાતં ટોપીવાળા કા-ત તાર7 રાણી, પ�ીતીથ� 

મહ6શ દવે બીજો \યૂ�, વહ6 ુ ંઆકાશ, �કુાબલો, મને i¦યો દ6ખાય છે 

મનહર મોદ7 ઓમ ત ્સ,્ અ�ગયાર દ�રયા, એક વધારાની �ણ, હ\મુતી અને 
બી5ં, અધીત 

ભગવતી%ુમાર શમા� સભંવ, છદંો છે પાદંડા ંuના,ં સમય�ીપ, અ)ય	તમlય, ઊlવ�લોક 

માધવ રામા9જુ પછ7, તમે, િપjજરની આરપાર 

વી�ુ 3રુો�હત �ધળા માણસ9ુ ંગીત, વાસં થક7 વહાવેલી 

મનોજ ખડં6�રયા અચાનક, અટકળ, હ$ત�ત 

યશવતં િEવેદ7 ��િતજને વાસંવન, પ�ર�í 

\ધુીર દ6સાઈ લોહ7ને �કનાર6 ઊગેલ વડ 

જગદ7શ જોષી આકાશ, વમળના ંવન 

{યોિતષ 5ની ફ7ણની દ7વાલો, ચાખડ7એ ચડ7ને ચા]યા હસ�ખુલાલ 

ભરત ઠºર સોનેર7 મૌન 

હ�ર%ૃ�ણ પાઠક \જૂર કદાચ ઊગે, �લુાબી આરસની લ_ગી, કોઈ9ુ ં કંઈ ખોવાય છે, 
ગલીને નાક6થી 

રામચiં પટ6લ માર7 અનાગસી ઋ,ુ એક સોનેર7 નદ7, 3«ૃવીની એક બાર7, વરાળ, 
$વગ�નો અ1_ન 

પoા નાયક �વેશ, �ફલાડ6½]ફયા, િન$બત, આવન5વન, અરસપરસ 

રÍવુીર ચૌધર7 તમસા, વહ6તા ંD�ૃ પવનમા,ં 3વૂ�રાગ, પર$પર 

િવિપન પર7ખ આશકંા, તલાશ 
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Yીકા-ત શાહ એક, અ$તી, Eીજો માણસ, િતરાડ અને બી5 ંએકાકં7ઓ 

ચiંકાતં બ�ી આકાર, તમે આવશો?, બાર વષ® 

મ� ુરાય ચહ6રા, કાિમની, ક]પD�ૃ, �ગુલીના મેલા નીર, એક સોમવાર 

�%ંુુદ પર7ખ મહા�ભિન��મણ, મો� 

રાધે¦યામ શમા� ફ6રો, $વWનતીથ�, સાડા Eણ �ટની ઘટના, �\ ુઅને ચાદંરÈુ ં

�કશોર 5દવ િનશાચ�, \યુા�રોહણ, છ£વેશ, �ર	તરાગ, Xગુસભા 

હર7-i દવે પળના �િત�બjબ 

ધી�ુબહ6ન પટ6લ વડવાનલ, વાસંનો *%ુર, કાિત¥ક રંગરિસયો, એક ડાળ મીઠ7, 
િશમળાના ં�લ 

સરોજ પાઠક નાઈટમેર 

િપના�કન દવે િવવત�, મોહિનશા, િવ�`જત, અ9બુ-ધ, અિનક6ત, િવવત�, આધાર 

�બ-�ુ ભÏ મીરા ંયા�.કની ડાયર7, દા�ુ દયાલ 

જયતં ગાડ7ત આDતૃ, ચાસપ�ી અને કણ�, Çા ંછે ઘર?, બદલાતી ��િતજ 

ધીર6-i મહ6તા �ચû, �દશાતંર, Mસૂકાની ઉ5ણી, આપણે લોકો, પવનના વેશમા,ં 
વલય 

મફત ઓઝા Íઘૂવતા સાગરના મૌન, પ«થરની કાયા �\નુા ંદપ�ણ, અમે તર$યા 
સાજન, સાતમો 3�ુુષ 

િ�યકાતં પર7ખ ઉપર ગનન િવશાળ, કોશા, �વાહ, કમ�, ખોજ, $વWન �યાણ 

%ંુદિનકા કાપ�ડયા અગનિપયાસા, સાત પગલા ંઆકાશમા,ં જવા દઈrુ ંતમને, ચiં તારા 
D�ૃ વાદળ, પરોઢ થતા ંપહ6લા 

�દગીશ મહ6તા આપણો ઘડ7ક સગં, �ૂરના એ �ૂર 

જોસેફ મેકવાન �ગળ7યાત, $વાગત, )યથાના ં વીતક, લ±મણની અ1_નપ�ર�ા, 
માણસ હોવાની યEંણા 

અશોક3રુ7 ગો$વામી %વૂો, ન¡ભાડો, અથા�ત, �ળૂ 

�બોધ પર7ખ કારણ િવનાના લોકો 

વીનેશ *તાણી એકાતં �ીપ, િ�યજન કાફલો, પોતપોતાનો વરસાદ 

અિ�નની ભÏ ઓથાર, નીર5 ભાગ�વ, શૈલ5 સાગર 

મોહ2મદ માકંડ �2ુમસ, બધંનગર, વ�ંચતા, ક6�લડો$કોપ 

હર�કશન મહ6તા પીળા sમાલની ગાઠં, જ_ગા ડા%ુના ંવળામણા 

�દનકર જોષી  આકાશનો એક ¹કૂડો, �કાશનો પડછાયો, વVાહરણ 

વષા� અડલ5 માર6 પણ એક ઘર હોય, ગાઠં ëટìાની વેળા 

ઈલા આરબ મહ6તા આવતી કાલનો \રૂજ, બEીસ 3તૂળ7ની વેદના 

�હમાશંી શેતલ *તરાલ, *ધાર7 ગલીમા ંસફ6દ ટપકા ં

િવજય શાVી અહ¡ તો હોDુ ંએટલે હોDુ,ં ઇતર6તર 

�દલીપ રાણ3રુા માર7 Yે�ઠ વાતા�ઓ, �\ ુભીનો ઉ5સ, મીરાનંી રહ7 2હ6ક, સરના�ુ,ં 
કરમકથા, \કૂ7 ધરતી \કૂા હોઠ, સકં6ત વચંના 

મ�ણલાલ પટ6લ રાતવાસો, \ખુ આપણા હાથમા ં

ઉજમશી પરમાર �ચી 5ર ન¡ચા માનવી 
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રમેશ મોદ7 વહ6લા સવારનો \યૂા�$ત 

રજની%ુમાર પડંÕા ખલેલ, ચiંદાહ, વલોÈુ,ં kનૂ�ર, ઝબકાર, �બલોર7 Yેણી 

જયવદન પટ6લ `જjદગી તો શમણા9ુ ંઘર, ટ�Çુા ંઝાકળ પખંી 

\મુતં રાવલ િશલાલેખ, ઘટનાલય, સાયકંાળ, કાગનગર7, ગોક7રો 

ફાધર વાલેસ ,વનઘડતર, સમાજઘડતર, )ય1	તઘડતર 

Mપૂત વડોદ�રયા ઘર6 બા�હર6, �ેમ એક 35ૂ, `જjદગી �ઝjદા�દલી9ુ ંનામ, પરખ, *તરના 
sપ 

 

��&
�Q�к�# 

દ6શળ, પરમાર ગલગોટા,ટહૌકો 

ચiંવદન મહ6તા ચાદંાપોળ7, રમકડાનંી �ુકાન, સતંા%કૂડ7 

મેઘાણી �ક]લોલ, હાલરડા,ં કંકાવટ7 

\-ુદર� ્ રંગ રંગ વાદ�ળયા ં

$નેહર1¦મ ઉ5ણી, તરાપો 

%ૃ�ણલાલ Yીધરાણી ફોરા,ં બાળારા5, સોનપર7, વડલો, પીળા ંપળાશ 

મકરંદ દવે ઝ�કૂ િવજળ7 ! ઝ�કૂ, બે ભાઈ 

રમણલાલ સોની ગલગ�લયા ંચાણÇ, બાલમ�ંદરના ંનાટકો 

રમ�ણક અરાલવાળા નગીનાવાડ7 

�ુગતરામ દવે કૌિશકા�યાન, �ધળા9ુ ંગા¾ુ,ં ખે¾તૂનો િશકાર 

\રુ6શ દલાલ ઇÏા�કÏા, િધjગામ$તી 

�ગ�ુભાઈ બધેકા બાલસા�હQય વા�ટકા, બાલસા�હQયમાળા, બાલવાતા�ઓ, �કશોર કથાઓ, 
ઈસપના પાEો 

ઉમાશકંર જોષી ગાધંીકથા 

%ુમારપાળ દ6સાઈ અપગંના ઓજસ, ઝબક દ7વડ7, વતન તારા ંજતન 

કાલેલકર બે ક6ર7 

યશવતં પડંÕા બાળનાટકો 

�ુગ®શ r	ુલ ઉQસિવકા, ઉ]લાિસકા 

નટવરલાલ મળવી િવનોદ7 બાળનાટકો 

�ાગ, ડોસા બાળનાટકો 
 

(
�� &
�Q�к�# 

નવ�લકાકાર િવનો�દની નીલકંઠ, લીલાવતી �નુશી, પ²ા ફડ7યા, વ\બુેન ભÏ, 
\કુ-યા ઝવેર7, સરલા જગમોહન, લાMબુહ6ન મહ6તા, જયાબહ6ન શાહ, 
િવજયાબહ6ન r	ુલ, તા�રણીબહ6ન દ6સાઈ, {યોQસનાબહ6ન શાહ, ગીતા 
કાપ�ડયા, �.ાબહ6ન પટ6લ, સરોજ પાઠક 

નવલકથાકાર ધી�ુબહ6ન પટ6લ, વષા� અડાલ5, %ંુદિનકા કાપ�ડયા, ઈલા આરબ 
મહ6તા, રંભાબહ6ન ગાધંી, નીલા શાહ 

બાલસા�હQય  હસંાબહ6ન મહ6તા, તારાબહ6ન મોડક, વQસલા મહ6તા 
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િવવેચના હ7રાબહ6ન પાઠક 

કવિયEી ગીતાબહ6ન પર7ખ, \sુપ Úવુ 

િનબધંકાર લીના મગંળદાસ, ઉષા ચવુ®દâ 

�વાસ-ડાયર7 �ણૃા�લની દ6સાઈ 

સમાજ-િવષયક üિુતબહ6ન શાહ 

�ચjતનાQમક ચૈત-યબહ6ન �દવે�ટયા, લીલાબહ6ન પટ6લ 

 

*    સા�હQય સ$ંથાઓ    * 

 

• $���  '"�²��� &#&�46 ($���  ?'R&�) 

� આ સ$ંથાની $થાપના 26 �ડસે2બર, 1848ના રોજ ફાબ�સ સાહ6બે અમદાવાદમા ંકર7 હતી. 4 એિ�લ, 1849ના 
રોજ આ સ$ંથાએ ‘વત�માન’(અઠવા�ડક) �ગટ કXુÖ. 15 મે, 1850ના રોજ ‘��ુ��કાશ’(પખવા�ડક) શs કXુÖ. 
આu પણ ‘��ુ��કાશ’(માિસક) �ગટ થાય છે. ઈ.સ.1849મા ં ‘ને�ટવ લાઈ¢ેર7’ની $થાપના કરવામા ંઆવી. 
અમદાવાદના ભi િવ$તારમા ં આવે�ુ ં આ 3$ુતકાલય �હમાભાઈ ઇ-$ટ7ટXટુ તર7ક6 ��યાત છે. ‘�જુરાત 
વના��લુર સોસાયટ7’9ુ ંપછ7 ‘�જુરાત િવSાસભા’મા ંsપાતંર થXુ.ં આ સ$ંથાએ લગભગ એક હ5ર 3$ુતકો9ુ ં
�કાશન કર7ને સા�હQયિવકાસમા ંમહQવનો ફાળો આWયો છે. 

 

• $���  &
�Q� &�  

� �જુરાતી ભાષા, સા�હQય અને સશંોધનને ઉpેજન આપવા માટ6 ઈ.સ.1904મા ંરણ,તરામ વાવાભાઈ મહ6તાએ 
અમદાવાદમા ં‘�જુરાત સા�હQય સભા’ની $થાપના કર7. �જુરાતી સા�હQયનો િવ$તાર કરવા અને તેને લોકિ�ય 
બનાવવા િવિવધ �Dિૃpઓ શs કર7. ઈ.સ.1928ના રજત જયતંી વષ�થી �જુરાતની અ1$મતાને પોતાના કાય� 
અને %ૃિત �ારા �ગટ કરતા સા�હQયસ¼ક ક6 કલાકારને ‘રણ`જતરામ \વુણ�ચiંક’થી 3રુ$%ૃત કરવામા ંઆવે છે. 

 

• $��� � &
�Q� �
�c	 

� સમ$ત �જુરાતી ભાષી �5ને સા�હQય અને િવSાના રસથી �દો�લત કર7 તેને સા�હQય પીQયથ® એકિEત 
કરવા ઈ.સ.1905મા ં �જુરાતી સા�હQય પ�રષદની $થાપના કરવામા ં આવી હતી. િવશાળ સમેંલનો, કલા 
સા�હQય, 3રુાતQવના ં �દશ�નો, )યા�યાનો, કિવ સમેંલનો, નાટì�યોગો અને લોકસગંીતના કાય��મો �ારા 
પ�રષદ6 નવ5�િૃત અને નવચેતનાનો સચંાર કર7, સા�હ`Qયક �Dિૃpના ંપાસાનેં પ]લિવત કયા� છે. આ ઉપરાતં 
પ�રષદ સા�હQય �Dિૃpને આપુ ંસામાિયક ‘પરબ’ પણ ચલાવે છે. 

 

• :�("�	 &
�Q� &�  

� �જુરાતી ભાષા સા�હQયના િવકાસ અને ઉoિતના ઉßે¦યથી વડોદરામા ંઈ.સ.1916મા ં‘વડોદરા સા�હQય સભા’ની 
$થાપના થઈ, uણ ે ઈ.સ.1944મા ં ‘�ેમાનદં સા�હQય સભા’ નામ ધારણ કXુÖ. સા�હQય�યોગી .ાનવધ�ક 
)યા�યાનો, સા�હ`Qયક +થંો9ુ ં�કાશન તેમજ સા�હQયકારોની જયતંીઓની ઉજવણી આ સ$ંથા કર6 છે. 

 

• "(�	 &
�Q� &� 

� ઈ.સ. 1923મા ં\રુતમા ં ‘�જુરાતી સા�હQય મડંળ’ની $થાપના થઈ. ઈ.સ. 1939મા ં તેની સાથે નમ�દ9ુ ંનામ 
સકંળાતા ં તે ‘નમ�દા સા�હQય સભા’ બની. આ સ$ંથાએ મહોQસવ, સમારોહ, uવા કાય��મો અને ઉQસવો યો, 
�જુરાતી સા�હQય અને કલાની આરાધના કર7 છે. આ સ$ંથા ઈ.સ. 1940 થી ‘નમ�દ \વુણ�ચiંક’ એનાયત કર6 
છે. 
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• 7��& $��� � &� 

� �જુરાતી ભાષાના ં�ાચીન હ$ત�લ�ખત 3$ુતકોના સ+ંહના આશયથી ઈ.સ. 1865મા ંઆ સ$ંથા $થપાઈ હતી. 
આ સ$ંથાએ ધમ�, સા�હQય, િવ.ાન અને સશંોધન �Eેે 75 uટલા ં �કાશનો �િસ� કયા� છે. સ$ંથાએ ઈ.સ. 
1932થી પોતાના �ખુપE ‘ફાબ�સ �જુરાતી સભા’ િEમાિસક પE9ુ ં�કાશન શs કXુÖ હ ુ,ં u આu પણ �ગટ 
થાય છે. 

 

• $���  &
�Q� 5к	(� 

� �જુરાત રા{ય સચંા�લત ‘�જુરાત સા�હQય અકાદમી’ની $થાપના ઈ.સ.1982મા ંથઈ. વષ� દરિમયાન �ગટ 
થયલી %ૃિતઓમાથંી સાર7 %ૃિતને અકાદમી 3રુ$કાર આપે છે અને સ¼કો9ુ ંબ�મુાન કર6 છે. આ ઉપરાતં સા�હQય 
સ¼ન તથા સશંોધન માટ6 ફ6લોશીપ, પ�રસવંાદ, કાય�િશ�બર, +થં�કાશન વગરે6 �Dિૃતઓ કર6 છે. સ$ંથા9ુ ં
�ખુપE ‘શÌદ\½ૃ�ટ’ િનયિમત �ગટ થાય છે. 

 

*    �જુરાતી સા�હQયના +થંભડંારો    * 

 

• લા.દ. (લાલભાઈ દલપતભાઈ) ભારતીય સ$ં%ૃિત િવSામ�ંદર, અમદાવાદ 

• ભો.u. (ભોગીલાલ uસગંદાસ)  િવSાભવન  

• �જુરાત િવSાપીઠ, અમદાવાદ  

• પ�ંડત sપિવજયગ�ણ .ાનભડંાર, દોશીવાડાની પોળ, અમદાવાદ  

• Yી સવેંગી �ન ઉપાYય .ાનભડંાર, પગિથયાની પોળ, અમદાવાદ 

• Yી િવજયનેિમ\�ૂર .ાનભડંાર પાજંરાપોળ ઉપાYય, અમદાવાદ 

• �ાnય િવSામ�ંદર, વડોદરા 
• Yી �1ુ	તકમલ મોહન .ાનભડંાર, કોઠ7ની પોળ, વડોદરા  

• Yી મહાવીર �ન આરાધના ક6-i, કોબા 
• �જુરાતી ભાષાભવન, સૌરા�e Xિુનવસ¯ટ7, રાજકોટ 

• kનુીલાલ ગાધંી િવSાભવન, \રુત 

• �ન આનદં 3$ુતકાલય +થંભડંાર, \રુત 

• ઈ-ડોલો,કલ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, શારદાપીઠ(�ારકા) 

• Yી હ6મચiંાચાય� �ન .ાનમ�ંદર +થંભડંાર, પચંાસરાની પાસે, પાટણ 

• િવમલગnછ �ન +થંભડંાર, ભાભાનો પાડો, પાટણ 

• �કુતાબાઈ �ન .ાનમ�ંદર, Yીમાળ7 વડંો, ડભોઈ 

 

*    �જુરાતના 2X�ુઝયમો    * 

 

• વડોદરા 2X�ુઝયમ અને િપ	ચર ગેલેર7, વડોદરા 
• મહારા5 ફતેહિસjહરાવ 2X�ુઝયમ, વડોદરા  

• એમ.એસ. Xિુનવસ¯ટ7-3રુાતQવિવSા િવષયક 2X�ુઝયમ, વડોદરા 
• હ6]થ 2X�ુઝયમ, વડોદરા  
• મે�ડકલ કોલેજ 2X�ુઝયમ, વડોદરા 
• 2Xિુનિસપલ 2X�ુઝયમ : સ$ંકાર ક6-i, અમદાવાદ 
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• ભોu િવSાભવન : અlયયન અને સશંોધન 2X�ુઝયમ, અમદાવાદ 

• ક6�લકા 2X�ુઝયમ ઓફ ટ6	સટાઈલ, અમદાવાદ 

• બીu મે�ડકલ કોલેજ 2X�ુઝયમ, અમદાવાદ 

• ગાધંી $મારક સ+ંહાલય, સાબરમતી આYમ, અમદાવાદ 

• સા3તુારા 2X�ુઝયમ, સા3તુારા 
• સરદાર વ]લભભાઈ પટ6લ 2X�ુઝયમ, વ]લભિવSાનગર 

• કnછ 2X�ુઝયમ, Mજુ 

• વો÷સન 2X�ુઝયમ, રાજકોટ 

• દરબાર હોલ 2X�ુઝયમ, �દવાન ચોક, �ૂનાગઢ 

• �ૂનાગઢ 2X�ુઝયમ, સºરબાગ, �ૂનાગઢ 

• બાટ�ન 2X�ુઝયમ, ભાવનગર 

• ગાધંી $�િૃત 2X�ુઝયમ, ભાવનગર 

• લેડ7 િવ]સન 2X�ુઝયમ, ધરમ3રુ 

• 5મનગર 2X�ુઝયમ ઓફ એ½-ટ1	વટ7ઝ, 5મનગર  

• �ભાસપાટણ 2X�ુઝયમ, �ભાસપાટણ 

• �ગરધરભાઈ બાળ સ+ંહાલય, અમર6લી 
• ગાધંી મેમો�રયલ ર6િસડ6-શીયલ 2X�ુઝયમ, પોરબદંર 

• ધીરજબહ6ન પર7ખ બાળ સ+ંહાલય, કપડવજં 

• રજની પર7ખ આ¹્�સ કોલેજ, આ�કAયોલો`જકલ 2X�ુઝયમ, ખભંાત 

• ઈ½-ડયન �લગલ �હ$e7 2X�ુઝયમ (ભારતીય કા9નૂી ઈિતહાસ સ+ંહાલય), ગાધંીનગર 

 

*    ઉnચિશ�ણના ંમહાિવSાલયો    * 

 

• �જુરાત િવSાપીઠ, અમદાવાદ (1920) 

• �જુરાત Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (1949) 

• ઇ½-ડયન ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ મેનેજમે-ટ, અમદાવાદ (1961) 

• ઇ½-દરા ગાધંી ઓપન Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (1974) 

• ડૉ. બાબાસાહ6બ �બેડકર ઓપન Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (1995) 

• િનરમા Xિુનવસ¯ટ7 ઓફ સાય-સ એ-ડ ટ6કનોલો,, અમદાવાદ (2003) 

• મહારા5 સયા,રાવ Xિુનવસ¯ટ7 ઓફ બરોડા, વડોદરા (1949) 

• સરદાર પટ6લ Xિુનવસ¯ટ7, વ]લભિવSાનગર (1955) 

• સૌરા�e Xિુનવસ¯ટ7, રાજકોટ (1955) 

• વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત Xિુનવસ¯ટ7, \રુત (1965) 

• �જુરાત આXવુ®દ Xિુનવસ¯ટ7, 5મનગર 

• સરદાર %ૃિષનગરદાતંીવાડા એ+ીક]ચર Xિુનવસ¯ટ7, દાતંીવાડા (`જ. બનાસકાઠંા) (1973) 

• %ૃ�ણ%ુમારિસjહ, ભાવનગર Xિુનવસ¯ટ7, ભાવનગર (1978) 

• હ6મચiંાચાય� ઉpર �જુરાત Xિુનવસ¯ટ7, પાટણ (1986) 

• �ાિંત��ુુ ¦યામ, %ૃ�ણ વમા� કnછ Xિુનવસ¯ટ7, Mજુ (2004) 

• ધી�ુભાઈ *બાણી ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ ઇ-ફમ®શન એ-ડ કો2Xિુનક6શન ટ6કનોલો,, ગાધંીનગર (2003) 
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• પ�ંડત દ7નદયાળ પેeો�લયમ Xિુનવસ¯ટ7, રાયસણ (,.ગાધંીનગર) (2007) 

• Yી સોમનાથ સ$ં%ૃત Xિુનવસ¯ટ7, વેરાવળ (,.ગીરસોમનાથ) (2005) 

• �જુરાત નેશનલ લો Xિુનવસ¯ટ7, ગાધંીનગર, રાયસણ, કોબા (,.ગાધંીનગર) (2003) 

• �જુરાત �ચ]ãન Xિુનવસ¯ટ7, ગાધંીનગર (2009) 

• �જુરાત ફોર61-સક સાય-સ Xિુનવસ¯ટ7, ગાધંીનગર (2008) 

• ર�ા શ1	ત Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (2009) 

• કામધે9 ુXિુનવસ¯ટ7, ગાધંીનગર (2009) 

• �જુરાત ટ6કનોલો,કલ Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (2007) 

• આણદં એ+ીક]ચર Xિુનવસ¯ટ7, આણદં (2004) 

• નવસાર7 એ+ીક]ચર Xિુનવસ¯ટ7, નવસાર7 (2004) 

• ધ ઇ-ડ7યન ઓફ ટ7ચસ� એ{Xકુ6શન (2010) 

• �ૂનાગઢ એ+ીક]ચર Xિુનવસ¯ટ7, �ૂનાગઢ (2004) 

• સે-eલ Xિુનવસ¯ટ7 ઓફ �જુરાત, (CUG) ગાધંીનગર 

• \મુનદ7પ Xિુનવસ¯ટ7, વાઘો�ડયા (,.વડોદરા) (1999) 

• ધરમિસjહ દ6સાઈ Xિુનવસ¯ટ7, ન�ડયાદ(,.ખેડા) (2000) 

• સે-ટર ફોર એ-વાયર-મે-ટલ એ-ડ Wલાિનjગ ટ6કનોલો, Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (2005) 

• ગણપત Xિુનવસ¯ટ7, ખેરવા (,. મહ6સાણા) (2005) 

• કડ7 સવ� િવ�િવSાલય, ગાધંીનગર (2007) 

• ટ7ચસ� Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (2009) 

• ચરોતર Xિુનવસ¯ટ7 ઓફ સાય-સ એ-ડ ટ6કનોલો,, ચાગંા (,.આણદં) (2009) 

• નવરચના Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (2009) 

• અમદાવાદ Xિુનવસ¯ટ7, અમદાવાદ (2009) 

• ઈ-ડ7યન ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ ટ6કનોલો,, ગાધંીનગર (2008) 

• સરદાર વ]લભભાઈ નેશનલ ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ ટ6કનોલો,, \રુત (1961) 

• Auro Xનુીવસ¯ટ7 ઓફ હો1$પટા�લટ7 એ-ડ મેનેજમે-ટ, \રુત (2011) 

• $વ�ણðમ �જુરાત $પો÷સ Xિુનવસ¯ટ7, ગાધંીનગર (2013) 

 

*    +ામિવSાપીઠ    * 

 

• લોકભારતી, સણોસરા (,,ભાવનગર) 

• 9તૂન +ામ િવSાપીઠ, ગઢડા (,.બોટાદ) 

• u.પી. %ુમારખા +ામ િવSાપીઠ, ગઢડા (,.બોટાદ) 

• સાબર+ામ િવSાપીઠ, સણોસરા (,.ભાવનગર) 

• લોકિનક6તન +ામ િવSાપીઠ, રતન3રુ (,.બનાસકાઠંા) 

• બનાસ+ામ િવSાપીઠ, અમીરગઢ (,.બનાસકાઠંા) 

• 9તૂન ભારતી +ામ િવSાપીઠ, મડાણા ગઢ (,.બનાસકાઠંા) 

• સઘન મ�હલા +ામ િવSાપીઠ, �ચEાસણી (,.બનાસકાઠંા) 

• સર$વતી િવSાપીઠ, સમોડા (�નુવાડા-૩૮૪૧૩૦) 

• મગંળ ભારતી, ગોલગામડ7 (,.વડોદરા) 
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• સમાજસેવા મહાિવSાલય, વેડછ7 (,.\રુત) 

• ઈ.ખો. ચાવડા+ામ િવSાપીઠ, %ુહાનવાડ7 (,.ખેડા) 

• Yી પીઠ6�ર7 %ૃિષ+ામ િવSાપીઠ, પીઠાઈ (,.ખેડા) 

• રંગભારતી િવSાપીઠ, વાસણા માર�ગયા (,.ગાધંીનગર) 

• +ામસેવા મ�ંદર મ�હલા િવSાપીઠ, નારદ73રુ (,.ગાધંીનગર) 

• પીપ]સ વે]ફ6ર સોસાયટ7, %ુિમયાણી આYમ (%ુિમયાણી-૩૬૦૪૪૦) 

• વનસેવા મહાિવSાલય, બીલ3ડુ7 (,.વલસાડ) 

• બા.મો. શાહ +ામ િવSાપીઠ, ઝીલીઆ (,.મહ6સાણા) 

• ભારત સર$વતી મ�ંદર સસંદ, +ામ િવSાપીઠ મહાિવSાલય, શારદા+ામ (,.�ૂનાગઢ) 

• આનદં +ામ ભારતી િવSાપીઠ, �હલોલ  

• અમરભારતી મ�હલા +ામ િવSાપીઠ, મોટ7 પાવઠ7 (,. અમદાવાદ) 

• +ામસેવા મહાિવSાલય, અમરા3રુ – ૩૮૨૭૨૧ 

 

*    િવ.ાન અને ટ6કનોલો, િવષયની સ$થાઓ    * 

 

$���  &�к� &�0/�  &�ш#+"-&�@�� 
 

• એ+ીક]ચર �રચચ� $ટ6શન, અરજણ, ભચાઉ, છારોડ7, ડ7સા, ધ�ંકુા, ગોધરા, લાડોલ, ઠાસરા 
• એ+ીક]ચર એ	$પ�રમે-ટલ $ટ6શન, પા�રયા 
• બીડ7 ટોબેકો �રચચ� $ટ6શન, આણદં 

• સી.પી. કોલેજ ઓફ એ+ીક]ચર, સરદાર %ૃિષનગર 

• સે-ટર ફોર એ-વાયરમે-ટ એ-ડ Wલાિનjગ ટ6કનોલો,, અમદાવાદ 

• કોટન �રસચ� $ટ6શન, ભsચ, આછ�લયા, હાસંોલ 

• ડ6ટ પામ �રસચ� $ટ6શન, �ુiંા(કnછ) 

• ãાય ફાિમ�ગ �રસચ� $ટ6શન, 5મખભંા�ળયા, વ]લભી3રુ 

• ફોર61-સક સાય-સ લેબોર6ટર7, અમદાવાદ 

• �ટ �રસચ� $ટ6શન, દહ6ગામ, માગંરોળ, નવસાર7 
• +ાસલે-ડ �રસચ� $ટ6શન, ધાર7 
• �જુરાત એ+ીક]ચરલ Xિુનવસ¯ટ7, બનાસકાઠંા 
• �જુરાત આ]ક�લઝ એ-ડ ક6િમક]સ �લિમટ6ડ, પેeોક6િમક]સ, વડોદરા 
• �જુરાત ક6-સર એ-ડ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, અમદાવાદ 

• �જુરાત કો2Xિુનક6શન એ-ડ ઇલ	ેeોિનક �લ., વડોદરા 
• �જુરાત એન,િનય�રગ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, વડોદરા 
• �જુરાત �ફશ�રઝ એ	વે�ટક સાય1-સઝ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, ઓખા બદંર 

• �જુરાત ઇ-ડ$e7યલ આર. એ-ડ ડ7. એજ-સી, ઇ-ડ$e7યલ �રસચ� લેબોર6ટર7, વડોદરા 
• �જુરાત ઇ-સેકટ7સાઈડઝ �લ. *કલે�ર 

• �જુરાત નમ�દા વેલી ફટâલાઈઝર કંપની �લિમટ6ડ, પેeોફ7]સ, ભsચ 

• �જુરાત $ટ6ટ ફટâલાઈઝસ� કંપની �લિમટ6ડ, ફ�ટAલાઇઝરનગર, વડોદરા 
• �હલ િમલેટ �રસચ� $ટ6શન, દાહોદ, વધઈ 
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• હો�ઝયર7 e6ન¡ગ એ-ડ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, ઓઢવ, અમદાવાદ 

• ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ �કડની ડ7ઝી�ઝઝ એ-ડ �રસચ� સે-ટર, અમદાવાદ%ૃિષ િવ.ાન ક6-i, ડ7સા 
• લાઈવ $ટોક �રસચ� $ટ6શન, આણદં, નવસાર7 
• મેઈન કોટન �રસચ� $ટ6શન, \રુત 

• મેઈન ãાય ફાિમ�ગ �રસચ� $ટ6શન, તરઘા�ડયા 
• મેઈન મેઝ �રસચ� $ટ6શન, ગોધરા 
• મેઈન રાઈસ �રસચ� $ટ6શન, નવાગામ 

• િમલેટ �રસચ� $ટ6શન, 5મનગર 

• એન. એમ. કોલેજ ઓફ એ+ીક]ચર, નવસાર7 
• ઓ�ફસ ઓફ �રસચ� સાય-ટ7$ટ, નવસાર7 
• ઓઈલસીડ �રસચ� $ટ6શન, ડ7સા 
• પો]e7 કો2Wલ	ેસ, આણદં 

• પ]સ �રસચ� $ટ6શન, નવસાર7, સરદાર %ૃિષનગર 

• �રજલ �રસચ� $ટ6શન, સરદાર %ૃિષનગર 

• ર7જનલ $Xગુરક6ન �રસચ� $ટ6શન, કોડ7નાર, નવસાર7 
• �ર�ોડ	ટ7વ બાયોલો, �રસચ� Xિુનટ, આણદં 

• સરદાર પટ6લ �ર-Xએૂબલ એનજ¯ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, વ]લભિવSાનગર 

• સોરઘમ �રસચ� $ટ6શન, \રુત 

• $પાઈસ �રસચ� $ટ6શન, જ�દુણ 

• ટોબેકો �રસચ� $ટ6શન, ધમ�જ 

• )હ7ટ �રસચ� $ટ6શન, બારડોલી, િવ53રુ 

 

$���  �O�(� к!El &�к� &�0/�  &�ш#+"-&�@�� 
 

• સે-eલ સો]ટ એ-ડ મર7ન ક6િમક]સ �રસચ� ઇ-$ટ7ટXટુ, ભાવનગર 

• ઈલે	e7કલ �રસચ� એ-ડ ડ6વલપમે-ટ એસોિસએશન, વડોદરા 
• સે-eલ ફોર એ-વાયરમે-ટ એ{Xકુ6શન, અમદાવાદ 

• નેશનલ �રસચ� સે-ટર ફોર +ાઉ-ડનટ, �ૂનાગઢ 

• નેશનલ �રસચ� સે-ટર ફોર મે�ડિસન એ-ડ એરોમે�ટક Wલા-ટ, બો�રયાવી 
• નેશનલ �રસચ� સે-ટર ફોર ઓિનયન એ-ડ ગા�લðક, ગોધરા 
• નેશનલ ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ ઓ�પેુશનલ હ6]થ, અમદાવાદ 

• ઇ-$ટ7ટXટુ ફોર Wલા�મા �રસચ�, અમદાવાદ 

• �ફ�ઝકલ �રસચ� લેબોર6ટર7, અમદાવાદ 

• $પેસ એWલીક6શન સે-ટર, અમદાવાદ 

• ઇ½-ડયન ફામ�સ� ફટâલાઈઝર કો. ઓ. �લ., કલોલ 

• ઈ-ડ7યન ફામ�સ� ફટâલાઈઝર કો. ઓ. �લ., કંડલા 
• સે-eલ ક6ટલ �¢�ડjગ ફામ�, \રુત 

• ર7જનલ $ટ6શન ફોર ફોર6જ �ોડ	શન એ-ડ ડ6મો-$e6શન, ગાધંીનગર 

• ઈ-ડ7યન પેeોક6મીક]સ કોપcર6શન �લ. વડોદરા 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       188 

• પેeો�ફ]સ કો-ઓપર6ટ7વ �લ. વડોદરા 
• નેશનલ ઇ-$ટ7ટXટુ ઓફ ડ7ઝાઈન, અમદાવાદ 

• �ોટોટાઈપ ડ6વલોપમે-ટ એ-ડ e6ન¡ગ સે-ટર, રાજકોટ 

• અમદાવાદ ટ6	સટાઈલ ઇ-ડ$e7ઝ �રસચ� એસોસીએશન, અમદાવાદ 

• મેન મેઈન ટ6	સટાઈલ ર7ચસ� એસોસીએશન, \રુત 

 

*    �જુરાતના અવોડ�    * 

  

• �( �( "  5'#��T 

� �જુરાત સરકાર રા{યના રમતવીરો અને ખલેાડ7ઓને �ોQસા�હત કરવા માટ6 િનચે �માણેના અવોડ�ઝથી 
સ-માિનત કર6 છે.  

1. 8к�<� 5'#��  

� �જુરાતનો ખલેાડ7 �તરરા�e7ય �ેEે િસ�� �ાWત કર6 Qયાર6. 
 

2. &�	� '����� �4!� 5'#��  

� �જુરાતનો ખલેાડ7 રા�e7ય �ેEે િસ�� �ાWત કર6 Qયાર6. 
 

3. ��	6�?&j�D 5'#�� 

� �જુરાતનો ખલેાડ7 રા{યક�ાએ િસ�� �ાWત કર6 Qયાર6 આ અવોડ� પેટ6 નº7 કર6લી રોકડ રકમ પણ 
આપવામા ંઆવ છે. 

 

• $���  &�к� 8к �х P?��" 5'#��  

� નીચે દશા�વેલ �ેEોમા ંિવિશ�ટ િસ��ઓ �ાWત કરનાર )ય1	તને દર વષ® આ અવોડ� આપવામા ંઆવે છે.  

1. ?'F" : ડૉ. િવ�મ સારાભાઈ અવોડ� 
2. ?ш2� : Yી મગનભાઈ દ6સાઈ અવોડ� 
3. �#кк� : Yી ઝવેરચદં મેઘાણી અવોડ� 
4. �( �(  : Yી *�ભુાઈ 3રુાણી અવોડ� 
5. ���(�0�2� к� : પ�ંડત ઓમકારનાથ ઠા%ુર અવોડ� 
6. �/� к� : Yી રિવશકંર રાવળ અવોડ� 
7. &
�Q� : આSકિવ નરિસjહ મહ6તા અવોડ� 

 

• ?'q$�³�6 5'#�� 

� ઈ.સ. 1972મા ંઅમદાવાદમા ં$થપાયેલ ‘િવ��¼ુર7’ સ$ંથા �ારા દર વષ® �જુરાતી મહા9ભુાવો9ુ ંનીચ ે�માણ ે
Eણ િવભાગમા ંઅવોડ� �ારા સ-માન કરવામા ંઆવે છે.   

1. $���  5'#�� : �જુરાતમા ંવસતા �જુરાતીઓ માટ6. 
2. �Yk6� 5'#�� : �જુરાત બહાર પરં ુભારતના કોઈ પણ રા{યમા ંવસતા �જુરાતીઓ માટ6 
3. � ��Yk6� 5'#�� : ભારત બહાર િવદ6શમા ંવસતા �જુરાતીઓ માટ6. 

 

• ��/�^¡� 5'#�� 

� માનવ ક]યાણના �ેEે ઉમદા �Dિૃp કરવા બદલ \�ુિસ� લેખક Yી બાલાભાઈ વી. દ6સાઈ(જય�ભ�°)ુની 
$�િૃતમા ંઆ અવોડ� આપવામા ંઆવે છે.   
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• $���  &��� , J BQ�, "4´ 5к	(� 5'#��  

� �જુરાતમા ંસગંીત, 9Qૃય અને નાટકના �ેEે િવિશ�ટ િસ�� �ાWત કરનારને ‘�જુરાત સગંીત, 9Qૃય, નાટì 
અકાદમી’ �ારા આ અવોડ� આપવામા ંઆવે છે. આ અવોડ� તર7ક6 િનિ·ત રકમ, શાલ અને તાÙપE એનાયત 
થાય છે. 

 

• ‘$���  &
�Q� 5к	(�’ 5'#��  

� નવલકથા, કા)યસ+ંહ, એકાકં7, િનબધં, બાળ કા)ય-સ+ંહ, ,વનચ�રE વગેર6ના ંસ¼ન બદલ ઉpમ 
�ણુવpાવાળા, �જુરાતી ભાષાના ં3$ુતકોના Yે�ઠ સ¼કોને દર વષ® �જુરાત સરકાર �ારા સચંા�લત ‘�જુરાત 
સા�હQય અકાદમી’ આ અવોડ� આપે છે. 

 

• ��.� �( h�'��0�lк 

� ‘�જુરાત સા�હQય સભા’ના આS$થાપક Yી રણ`જતરામ વાવાભાઈ મહ6તાની $�િૃતમા ંભાષા-સા�હQય, ઈિતહાસ, 
કલા અને સ$ં%ૃિતના �ેEે Yે�ઠ �દાન કરનારને ઈ.સ. 1928થી આપવામા ંઆવે છે. 

� સૌ�થમ રણ`જતરામ \વુણ�ચiંક Yી ઝવેરચદં મેઘાણી મ¿યો હતો. 
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• /�?� 84�� ���? 

• ઉnચારણના ઘટકોને i¦ય સકં6તો �ારા ર�ુ કરવાની )યવ$થા એટલે �લિપ. 
•                        વગેર6 �લિપ �ચ-હો છે. 
• 5, �, к, � વગેર6 �લિપ સકં6તો છે.  

• �જુરાતના કnછ �દ6શની “કnછ7” ભાષાને હ, �લિપ �ાWત થઈ નથી. 
• આપણી �લિપ �જુરાતી છે u દ6વનાગર7 �લિપ પરથી ઉતર7 આવી છે. 

�cA�)# 

-��A�)              l?'�A�) 

સ$ં%ૃત           તિમલના¾ુ – તાિમલ, 

�ા%ૃત           ક6રલ – મલયાલમ, 

અપªશ           કણા�ટક – કoડ, 

�જુરાતી, બગંાળ7, મારવાડ7, વગેર6...       ���દ6શ – તે��ુ ુ

• $��� � �c"# ;	�' 

• ૧૬મી સદ7મા ંભાલણ ે“�¼ૂર ભાષા” એવો શÌદ �યોગ કયc હતો. 
• ઉમાશકંર જોષીએ �જુરાતી ભાષાને “મા�ુ �¼ૂર” તર7ક6 ઓળખાવે છે. 
• ૧૭મી સદ7મા ં�ેમાનદં6 “દશમ$કંધ” નામની %ૃિતમા ં�જુરાતી ભાષા એવો $પ�ટ શÌદ �યોગ કર6 છે. 
• ૧૮મી સદ7ના �ારંભથી $પ�ટ �જુરાતી ભાષાનો િવકાસ થવા લા_યો છે. 

o �¼ૂર -  �Äુજ  -  �જુરાતી 
 

•  (E��c 84�� ���? 

• સમાજના �ભo �ભo વગc અથવા રા{યના �ભo �દ6શો વnચે )યવહારની એકsપતાની આવ¦યકતાને lયાનમા ં
લઈને એક ભાષા $વsપ ઉM ુથ ુહોય છે આ ભાષા $વsપને કોટ� , કચેર7ઓમા ંઅને શાળા-મહાશાળાઓમા ં
વાપરવામા ંઆવે છે તેનેમા-યભાષા તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

o �જુરાત  - �જુરાતી 
o રાજ$થાન - રાજ$થાની   

 

• �#�� 84�� ���? 

• કોઈ પણ ભાષા દર6ક �દ6શો અને વગcમા ંએક સરખી ર7તે બોલાતી નથી . 
• એક જ ભાષા �ુદા �ુદા $વsપે બોલાતી જોવા મળે છે આ ભાષા $વsપને બોલી તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
• સામા,ક )યવહારોમા ંબોલીનો ઉપયોગ થાય છે. 
• સમાજનો અ]પ અને િન2ન િશ��ત વગ�બોલીનો ઉપયોગ વધાર6 �માણમા ંકર6 છે. 
• Xવુાનો અને કૉલેજના િવSાથ¯ઓ ક6ટલાક િવિશ�ટ ભાષા �યોગોનો ઉપયોગ કર6 છે uને “$લે-ગ” તર7ક6 

ઓળખવામા ંઆવે છે. 
• $લે-ગએ માE Xવુાનો જ નહ¡ �નેુગારો, �ુગાર7ઓ અને રમતગમતના શોખીન પણ વાપર6 છે. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       192 

• $લે-ગમા ંટÜબુલાઈટથી, ઉપલો માલ ખાલી હોવો, બામ uવા હોDુ,ં પેપર વેઈટ �કુD ુવગેર6 uવા શÌદ 
�યોગો વપરાય છે. 

o �ૂનાગઢ પથંક  - સોરઠ7 
o 5મનગર પથંક  - હાલાર7  

o ઓખા પથંક  - ઓખામડંળ 

o \રુ6-iનગર પથંક - ઝાલાવાડ7 બોલી 
o ભાવનગર પથંક  - ગો�હલવાડ7 બોલી 

 

• ઉપરની પાચં બોલીઓના સ�હૂને સૌરા�e7/કાઠ7યાવાડ7 બોલી તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
• અશોકના િશલાલખેોની ભાષા 3વૂ� કા�લન �ા%ૃત છે, u ¢ા£ી �લિપમા ંલખાયેલ છે. 
• વત�માન સમયમા ં�જુરાતી – *+ે,ના િમYણવાળ7 “�જુલીશ” ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે. 

 

o ઉતર �જુરાત - પÏણી 
o મlય �જુરાત - ચરોતર7 
o દ��ણ �જુરાત - \રુતી 

 

&%�Yk6 ; � $���  - ���� (�� $���  - 0�# �6 	/2� $���  - h�� � 

ઘોડ6 – uમ તાણે – Qયાર6 અગાડ7 – આગળ હવાકો – પૈસા 

મોર – આગળ હ�ડ – ચાલ � ૂહં�ુ ં– ધોકો પોયરો – છોકરો 

ઓ�ુ ં– પે�ુ ં આલ – આપ ધાગડ7 – ગોદડ7 બી- પણ 

હાલDુ ં– ચાલDુ ં સઈ રાખ – પકડ7 રાખ વઢDુ ં– લડDુ ં ઉઘરેD ુ– ઉછેરDુ ં

અટાણે – અQયાર6 છોડ7 – છોકર7 uમણા – છાણા તીવાર6 – Qયાર6 

ગગો – દ7કરો વાયરો – પવન  તીફા – તે બા�ુ 

ઝાલDુ ં– પકડDુ ં   આફા – આ બા�ુ 

બરકાDુ ં– બોલાવDુ ં    

વયા જDુ ં– ચા]યા જDુ ં    
 

���6 �#
��'�6 T�'�6 &#�f6 

પૈસા ફ�દXુ ં જઈ કાવ�ડXુ ં
 

• <�к�� 84�� ���? 

• ભાષા િવશે 5ણવાનો �યQન કર ુઅને તે 5ણકાર7ને )યવ1$થત sપે �કુ7 આપુ ંશV એટલ ેભાષાશV 
અથવા ભાષાિવ.ાન uને આપણે )યાકરણ તર7ક6 ઓળખીએ છ7એ. 

• )યાકરણ શÌદ િવ+આકરણનો બનેલો છે. 
o િવ = િવશેષ ર7તે 

o આકરણ = ઘાટંો, �મૂો પાડ7ને બોલDુ ંતે 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       193 

• આપણા )યાકરણના રચિયતા “પા�ણની” છે, તેમણે ભગવાન શકંરની �ેરણાથી સ$ં%ૃત ભાષામા ં)યાકરણના 
૩૯૯૬ \Eૂો લ�યા હતા uને ૮ અlયાયમા ંવહ�ચવામા ંઆ)યા છે uથી “અ�ટાlયાયી” અથવા “પા�ણની\Eૂ” 
તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
 

• �'"� 84�� ���? 

• lવિન શÌદનો અથ� અવાજ થાય છે. 
• ભાષાના નાનામા ંનાના ઘટકને lવિન કહ6વામા ંઆવે છે. 
• આ lવનીઓમા ં$વર અને )યજંનનો સમાવેશ થાય છે. 
• lવનીના ઉnચાર માટ6 હવાની હાજર7 જsર7 છે. 
• ફ6ફસામાથંી આવતી હવા �ાસ નળ7ના �ખુ પર આવેલા “લે�ર-કસ” નામના અવયવમા ંગોઠવાયેલી નાદ 

તEંીઓને કંપાવે છે આ કંપને કારણે lવિન9ુ ંઉQપાદન શÇ બને છે. 
• lવિનના ઉnચારણની ���યાને “ઉnચારણ શાV” અથવા “ઉnચારણ )યવહાર” કહ6વાય છે. 

 

*    @'� - <���"   * 

• @'� 84�� ���? 

• u lવનીનો ઉnચાર કરવામા ંઅ-ય કોઈ lવિનની સહાયતા ણ લેવી પડ6 તેવા lવનીને $વર તર7ક6 ઓળખવામા ં
આવે છે. 

• $વરના ઉnચારણમા ંહવા અવરોધાયા િવના બહાર નીકળે છે. 
• �જુરાતી ભાષાના મા-ય $વરોની સ�ંયા ૮ છે. 

o 5, -, ©, ;, 8, 5R, �, - R 

 

                        સDંતૃ િવDતૃ 
    એણ ે અ R�ુ  &�[ B   : સાકં¾ુ ંઉnચારણ 

          એકાવન અ Rિસડ  ?'[ B  : મો¹ંુ ઉnચારણ     

• �જુરાતી ભાષાના %ુલ $વરોની સ�ંયા ૧૩ છે. 
o 5, -, ©, �, ;, ઊ, �,� , a B, 8, ¶, �, � 

• વત�માન સમયમા ં�જુરાતી ભાષાના ૧૧ $વરો છે. 
o 5, -, ©, �, ;, ઊ, �, 8, ¶, �, � 

• સાથ� જોડણીકોશમા ંસDંતૃ અને િવDતૃનો સમાન ર7તે લખવા9ુ ંવલણ જોવા મળે છે. *+,ે શÌદો લખતી 
વખતે તેના પર િવDતૃની િનશાની દશા�વવી જોઈએ. 

• 5, ©, ;, � આ ચાર હ$વ $વરો છે. 

• અ+અ=આ 
ઇ+ઇ=ઈ 

ઉ+ઉ=ઊ     

અ+ઇ=એ   આ સાત $વરો દ7ઘ� $વર છે તેમને સXં	ુત $વર, સિંધ$વર અને 

અ+એ=ઐ   સિધત $વર તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
અ+ઉ=ઓ 

અ+ઓ=ઔ 
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• “*” એ “અ”9ુ ંઅ9નુાિસક $વsપ છે. 

• “અ:”મા ંરહ6લો િવસગ� એ સ$ં%ૃત ભાષાનો છે. 
• િવસગ� એટલે u9ુ ંઉnચારણ કરતા �ાસને િવશેષ ર7તે છોડ7 દ6વામા ંઆવે તે. 

                     

• િવસગ� એ સામા-ય ર7તે હલ- ્‘\’્ (ખોડો અ�ર)9ુ ં$વsપ છે. 
o અધ: + ગિત = અધોગિત 

અધ\ ્+ ગિત = અધોગિત 

o િન: + વાણ = િનવા�ણ 

િન\ ્+ વાણ = િનવા�ણ 

 

@'�#" ;n0� @�" 

• u lવનીનો ઉnચાર કરવામા ંઅ-ય કોઈ lવિનની સહાયતા ણ લેવી પડ6 તેવા lવનીને $વર તર7ક6 ઓળખવામા ં
આવે છે. 

@'� ���� �#�� / ;n0� @�" к!'# к�!'� 

અ – આ કંઠમાથંી કંઠÕ 

ઇ – ઈ તાળવામાથંી તાલ)ય 

ઉ – ઊ હોઠમાથંી ઓ�ઠÕ 

ઋ �ધૂા�માથંી �ધૂ�-ય 

એ – ઐ કંઠ અને તાળવામાથંી કંઠÕતાલ 

ઓ – ઔ કંઠ અને હોઠમાથંી કંઠયૌ�ઠય 
 

&K �� @'� 

 એક જ $થાનમાથંી $વરોને એકબી5ના સ5તીય $વરો કહ6વાય છે. 
?'K �� @'� 

 �ુદા �ુદા $થાનોમાથંી બોલતા $વરો એકબી5ના િવ5તીય $વરો કહ6વાય છે. 
 

• <���" 84�� ���? 

• u lવિન9ુ ંઉnચારણ કરવામા ં$વરની સહાય લેવી પડ6 તેવા lવનીને )યજંન કહ6વામા ંઆવે છે. 
• �જુરાતી ભાષામા ં)યજંનોની સ�ંયા ૩૪ છે.  

'�S� <���" / @�ш� <���"# 

'�� <���" :к� 

ક ક   ખ   ગ   ઘ કંઠÕ 

ચ ચ   છ   જ   ઝ      તાલ)ય 

ટ ટ    ઠ    ડ   ઢ         ણ �ધૂ�-ય 

ત ત   થ   દ    ધ         ન દંQય 

પ પ   ફ   બ    ભ         મ ઓ�ઠÕ 

 

 

     અ9નુાિસક 
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'�S� <���" / @�ш� <���"# 

<���" :к� 

ય, શ તાલ)ય 

ર, ષ, ળ �ધૂ�-ય 

લ, સ દંQય 

વ દંQયૌ�ઠય 

હ કંઠÕ 

 

5J�"?&к <���" 

u )યજંનનો ઉnચાર વખતે હવા �ખુપથ અને નાિસકપથ બનેંમાથંી પસાર થાય તેવા )યજંનને 
અ9નુાિસક )યજંન તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

�જુરાતી ભાષામા ંપાચં અ9નુાિસક )યજંન છે. 
      ,     ,, ણ, ન, મ 

"��J��"?&к <���" 

 u )યજંનોના ઉnચાર વખતે હવા �ખુપથમાથંી પસાર થાય તેવા )યજંનોને નીર9નુાિસક )યજંન 
કહ6વાય છે. 
 ઉપરના અ9નુાિસક )યજંનોને બાદ કરતા બધા નીર9નુાિસક )યજંનો છે. તે ૨૯ છે. 
5+�<���" 

 Çાર6ક ભાષામા ં $વર સાથે ભ¿યા િવનાનો )યજંન વપરાય છે u ને અધ�)યજંન તર7ક6 ઓળખવામા ં
આવે છે. 
  અથા� ્

  સજંોગોવશા ્

  િવિધવ ્

5+�@'� 

 ક6ટલાક )યજંનો એવા છે ક6 ઘણીવાર ઉnચારણમા ં તેમની જ_યાએ �રનો ઉપયોગ થાય છે તેવા 
)યજંનોને અધ�$વર તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
  ય = પયસો – પઈસો 
  વ = ગાવ – ગાઉ 

  હ = ટ�કુો – ટઉકો 
:к��� <���" 

 uનો ઉnચાર કરતી વખતે ,ભ વડ6 તેજ અ�ર એક સાથે બોલી શકાય તેણ ે�કંપી )યજંન કહ6 છે. 
 �કંપી )યજંન “ર” છે. 
  દા.ત. : રરરરરરરરરરરરરરરરરર 

:��� <���"  

 �·ાય� )યજંન બે છે “લ” અને “ળ”. 
 “ળ”ના ઉnચારણ વખતે ,ભ થડકારો અ9ભુવે છે તેથી “ળ”ને થડકારવાળા lવિન તર7ક6 ઓળખવામા ં
આવે છે. 
 “લ”ના ઉnચારણ વખતે ,ભનો આકાર ¬ધા નળ7યા uવો થાય છે. 
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;Y(2�# 

 u )યજંન બોલવામા ંવધાર6 ઉ�માની જsર પડ6 તેને ઉ�મા�ર તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
 ઉ�મા�રો ચાર છે. સ, શ, ષ, હ 

 

((�� �'"� 

u )યજંનના ઉnચાર વખતે મમ� અવાજ િનકળે એટલ ેક6 કંઠમાથંી અવાજ િનકળે તેને મમ�ર lવિન કહ6 
છે. 

“હ” મમ�ર lવિન છે. 
 

અ]પ�ાણ / મહા�ાણ 

@�" 5��:� (�:� 5��:� (�:� 5��:� 5��:� (�:� 

કંઠ ક ખ ગ ઘ  - હ 

તા� ુ ચ છ જ ઝ  ય શ 

�ધૂા� ટ ઠ ડ ઢ ણ ર,ળ ષ 

દંત ત થ દ ધ ન લ સ 

ઓ�ઠ પ ફ બ ભ મ - - 

દંતો�ઠ - - - - - વ - 

 

ઘોષ / અઘોષ 

@�" 5V#c V#c 5V#c V#c 

કંઠ ક    ખ                            ગ   ઘ    - હ 

તા� ુ ચ    છ                            જ   ઝ    શ - 

�ધૂા� ટ    ઠ ડ   ઢ   ણ ષ ર   ળ 

દંQય ત    થ દ   વ   ન સ લ   વ 

ઓ�ઠ પ    ફ બ    ભ    મ - - 

 

*    �#�2�   * 

• �#�2� 84�� ���? 

• $વરની મદદ વગર )યજંન સાથે )યજંન જોડાય Qયાર6 તેને જોડા�ર કહ6વાય છે. 
• જોડા�રને “&�I�� 2�”ના નામે પણ ઓળખવામા ંઆવે છે.  

• જોડા�રો મોટ6 ભાગે દ6વનાગર7 �લિપમા ંલખાતા હોવાથી Mલૂો થવાની સભંાવના વધાર6 રહ6 છે. 
• જોડા�રને કારણે Yમ, સમય અને કાગળની બચત થાય છે. 

 

�#�2� �х'"� �r? � 

1) વણ� દંડ કાઢ7 નાખીને 

�   સ = ભ$મ   ચ = $વnછ 

ખ = �યાલ   બ = શÌદ 

થ = નેપ«ય   ન = r-ૂય 

ત = તQસમ   લ = �રવો]વર 
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ષ = ઇ�ટ   જ = ઉÄજળ 

વ = )યવહાર   ગ = િસ_નલ 

2) વણ�ને એકબી5ને અડકાડ7ને લખવા 
�   %્ + X ્= કય  વાÇ 

�્ + D ્= �વ  �વાળા 
�્ + �્ = Äજ  ઉÄજડ 

3) વણ�ને ઉપર-નીચે લખવા 
�   ટ = ભÏ  ઠ = છÑો 

ડ = ઉhયન  દ = ઉદ¦ય 

4) વણ�ને હલ- ્દશા�વવા 
�   �્ = અ�]યાક 

%્ = વા	છટા 
�્ = ઉ	ાટન 

¹્ = ષ÷કોણ 

5) �ળૂ આ%ૃિત બદલાવીને 

�   �્ + 
 ્+ અ = �    �મા, �િત, �ાર 

�્ +  + અ = .      .ાન, �.ાન, િવ.ાન 

�્ + � ્+ અ = �    પ�િત, સ��ૃ, Yા�, િસ�� 

�્ + D ્+ અ = �    �ારકા, �ારપાળ, �ષે 

�્ + X ્+ અ = S    ગS, પS, િવSાથ¯ 
 ્+ �્ + અ = E    %ૃિEમ, �ેE, Eાસ, Eીસ 

r ્+ �્ + અ = Y    Yી, િવYામ, Yીફળ 

� ્+ X ્+ અ = lય    ઉપાlયાય, $વાlયાય, અlયાય 

�્ + 9 ્+ અ = û    �ચû, મlયાû 

�્ + D ્+ અ = �    કÛુ,ં નાÂો, અસÂ 

�્ + � ્+ અ = £    ¢£દ6શ, ¢£ાન, ¢£ચય� 
r ્+ D ્+ અ = �ા    �ાસ, િવ�ાસ, �તે, �ાન, િવ� 

r ્+ k ્+ અ =·    પિ·મ, િનિ·ત, આ·ય� 
�્ + � ્+ અ = ß    �ßુલ, વß7, ,ß7 
 ્+  ્+ અ = p    મહQવ, સpા, િનDિૃp, સપંિત 

9 ્+ 9 ્+ અ = o    �oુર, રoાદ6, પoાલાલ 

\ ્+  ્+ �્ + અ = V    Vી, વ$,ુ શV, અV 

�્ + �્ + �્ + અ = i�    આi�, સi�   

6) “ર”નો ઉપયોગ 

�     = ફયા�, સઘંષ�, આટસ�, વકસ�, મQય�, વÊય� 

�   = નÙ, િવE, Vોત, �ાવ, સહV, �_ધરા 
�  = સૌરા�e, મહારા�e 
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�#�2� �х'"� �r? � 

� જયાર6 $વર કોઈ પણ )યજંન સાથે ભળે અને એક નવા શÌદની રચના કર6 Qયાર6 તેને $વરX	ુત �ળૂા�ર 
કહ6વામા ંઆવે છે. 

%્ + ઋ = %ૃ   %ૃપા, %ૃિષ, %ૃિમ 

ગ + ઋ = � ૃ   �હૃ, �હૃ$થાન 

 ્+ ઋ =  ૃ   ણૃ, ષૃા, તૃીય 

9 ્+ ઋ = 9 ૃ   9પૃ, 9Qૃય 

3 ્+ ઋ = 3 ૃ   3«ૃવી, 3�ૃઠ 

� ્+ ઋ = � ૃ   �હૃ�્, �હૃ$પિત 

M ્+ ઋ = M ૃ   M�ૃ,ુ MQૃય, M ૃગં 

� ્+ ઋ = � ૃ   �ગૃ, ��ુૃ 

D ્+ ઋ = D ૃ   Dષૃભ, Dકૃોદર, D�ૃ 

r ્+ ઋ = r ૃ   rૃગંાર 

�્ + ઋ = ¨   ¨દય 

�્ + ઋ = �ૃ   �ૃ½�ટ, સા�ૃ¦ય  

• ઉદાહરણ : 
o &�& : \ ્+ અ + �્ + અ + \ ્+ અ  

o �'"�� : M ્+ આ + D ્+ અ + 9 ્+ અ + � ્+ અ + �્ + અ 

o '�#	� :  ........................................................................................ 
o (�!��"� : ...................................................................................... 
o 'Q& : ............................................................................................... 
o 
Z� : .............................................................................................. 
o 
Z�Q(к : ......................................................................................... 
o &l� : ................................................................................................ 
o 5qQ�( : ....................................................................................... 
o AB?\( : .............................................................................................. 
o к(�2� : ......................................................................................... 
o §�+� : ........................................................................................... 
o ;n3'& : ........................................................................................ 
o к#E@4!�� : ........................................................................................ 
o O�#Q&" : ......................................................................................... 
o (��¹(� : ........................................................................................ 
o �	�� : ............................................................................................. 
o 2�\ : ................................................................................................. 
o @"��l� : ............................................................................................. 
o 5§ : ................................................................................................. 
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*    шª	к#ш   * 

• шª	к#ш 84�� ���? 

• શÌદકોશ એટલે uમા ંશÌદનો સ+ંહ હોય તેવો +થં. 
• �જુરાતી ભાષાનો સૌ�થમ શÌદકોશ “નમ�કોશ” છે. u \ધુારક Xગુના �ણેતા નમ�દ6 ઈ.સ. ૧૮૭૩મા ંબહાર 

પડÕો હતો. 
• ગ ડલના મહારા5 ભગવતિસjહ,ની દ7ઘ� i½�ટ અને ભાષા �ેમને લીધે ઈ.સ. ૧૯૨૮ થી ૧૯૫૪ \ધુીના 

૨૬વષ�ની મહ6નત પછ7 “ભગવદગોમડંલ” નામે નવ ભાગમા ંશÌદકોશ �કટ કરવામા ંઆ)યો uમા ં૨,૮૧,૩૭૭ 
શÌદો, ૫,૪૦,૨૦૨ અથc, ૨૮,૦૦૦ sઢ7�યોગો છે. 

• ઈ.સ. ૧૯૨૯મા ંમહાQમા ગાધંીના �ેરણાથી �જુરાતી શÌદકોશ તૈયાર કરવામા ંઆ)યો uને ઈ.સ. ૧૯૩૧મા ં
અથ� સાથે �િસ� કરવામા ંઆ)યો u “સાથ�જોડણીકોશ” તર7ક6 ઓળખાય છે. 

• ઈ.સ. ૧૯૪૦મા ં �ુબંઈ સરકાર6 એવો �કુમ બહાર પડÕો ક6 સાથ�જોડણીકોશની જોડણીને અ9સુર6 એવા જ 
3$ુતકોને મા-ય 3$ુતકોની યાદ7મા ં$થાન આપDુ.ં 

• સાથ� જોડણીકોશ �જુરાત િવSાપીઠ �ારા �િસ� કરવામા ંઆવે છે. 
?"�(# 

1. શÌદકોશમા ંસૌ�થમ $વરથી શs થતા શÌદો આવે અને Qયાર પછ7 )યજંનથી શs થતા શÌદો આવે. 

2. શÌદનો �થમ અ�ર જયાર6 સમાન હોય Qયાર6 બી5 અ�રને આધાર6 અને બીજો અ�ર સમાન હોય Qયાર6 
Eી5 અ�રને આધાર6 એ જ ર7તે આગળ �માણે શÌદ �મ નº7 થાય છે. 

3. શÌદકોશમા ંખોડા(અધ�) અ�ર વાળા શÌદો હમેશા છે]લે આવે છે. 
દા.ત. : (૧) કýસ, Çારો   (૨) સૌરભ, $પ�ટતા 

4. )યજંનનો �મ ગોઠવતી વખતે �, ., E, Y આ ચાર જોડા�રના �મ બરાબર 5ળવવા. 

5. કોઈ પણ અ�રના આડ7 ર6ખામા ંEણ �મ હોય છે. 
દા.ત. : અ – * – અ: 

 

@'�Z( <���"Z( 

અ – * - અ:  

  ક   2   ખ   ગ   ઘ   ચ   છ   જ   F   ઝ   ટ   ઠ    

  ડ   ઢ   ણ   ત   \   થ    દ   ધ   ન   પ   ફ   બ 

  ભ  મ   ય   ર    લ   વ   શ   `   ષ   સ   હ   ળ     

આ - � - આ: 

ઇ – æ - ઇ: 

ઈ - Ô - ઈ: 

ઉ – ¬ - ઉ: 

ઊ - � - ઊ: 

ઋ – ઋ - ઋ:  

  ક, કં, ક:, કા, કા,ં કા:, �ક, �કj, �ક:, %ુ, %ંુ, %ુ:, %,ૂ %ૂં, %:ૂ, 
  %ૃ, %ંૃ, %ૃ:, ક6, ક�, ક6:, કો, ક , કો:, કૌ, કý, કૌ:, �, 	લ,  

  	વ, �, ...........  

એ - ê - એ: 

ઐ –  - ઐ: 

ઓ - � - ઓ: 

ઔ – � - ઔ: 

� ઉદાહરણ :  

o    rભુ, અશોક, મલમ, ઋિષ, *બર, મદંાર, 2યાન 

Z( :   7    1   4 3     2      5      6 
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� અશોક, *બર, ઋિષ, મલમ, મદંાર, 2યાન, rભુ 

 

o �¦ુક6લી, ખતં, ઉSમ, )યાજ, સરસ, Yવણ 

Z( :  3  2 1     4      5     6 

� ઉSમ, ખતં, �¦ુક6લી, )યાજ, સરસ, Yવણ 

 

o મરામત, અનામત, મો�, મીરા,ં મહ6માન, મદદ 

Z( : .....     .....     ....   ....    .....  ..... 

� ....................................................................................  
 

o દ6ખાવ, i 6ષ, �ુ�ુપયોગ, �ુગ�િત, �ુ:ખ 

Z( : .....   ....     .....      ..... ..... 

� .......................................................................................... 
 

o ધ-ય, ઘડો, �ાસકો, lવજ, ધનવતંર7, ધ5 

Z( : .....  .....   .....     ....     .....       .... 

� ..................................................................................... 
 

o   ¢ેક, �હૃદ, બહાર, બોકડો, બદંર, Ìલોક 

Z( : .....  ......   .....    ......    ......   ......  

� ....................................................................................... 
 

o    પખંો, પસાર, પીઠ7, �તાપ, પૌ�ુષ, પપં 

Z( :   .....    .....   ....    .....     ....     ....  

� ....................................................................................... 
 

*    &�?+   * 

 
� સિંધ એટલે સાદા અથ�મા ંજોડાણ. 
� સ$ં%ૃતમા ં“સ�ંહતા” તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� સિંધએ સ$ં%ૃત ભાષામાથંી ઉતર7 આવેલો �યાલ છે. 
� બે વણc એક બી5 સાથે જોડાય Qયાર6 તેમા ંથતા ફ6રફારને સિંધ કહ6વાય છે. 

 

1. @'� &�?+ 

o ���! @'� &�� @'� �#�� 5"�  �(� � �
�' �" -'�  �"� @'� &�?+  �6к! �)х'(� -'� 3�. 

?"�(# 

અ + અ      \યૂ� + અ$ત = \યૂા�$ત 

અ + આ     િવ� + આધાર = િવ�ાધાર 

આ + અ  આ   મહા + અનલ = અહાનલ 

આ + આ     મહા + આશય = મહાશય 
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o ઇ + ઇ      �િત + ઇક = �િતક 

ઇ + ઈ      કિવ + ઈ�ર = કવી�ર 

ઈ + ઇ   ઈ   યોગી + ઇ-i = યોગી-i 

ઈ + ઈ      રજનીશ + ઈશ = રજનીશ 

 

o ઉ + ઉ      ભા9 ુ+ ઉદય = ભા9દૂય 

ઉ + ઊ      િસj� ુ+ ઊિમ¥ = િસj�િૂમ¥ 
ઊ + ઉ   ઊ   વ� ૂ+ ઉ]લાસ = વ�]ૂલાસ 

ઊ + ઊ      વ� ૂ+ ઉિમ¥ = વ�િૂમ¥ 
 

o અ + ઇ      નર + ઇ-i = નર6-i 

અ + ઈ      પરમ + ઈ�ર =પરમે�ર 

આ + ઇ   એ   રામ + ઇ-i = રામે-i 

આ + ઈ     �ારકા  + ઈશ = �ારક6શ 

 

o અ + ઉ      પર + ઉપકાર = પરોપકાર 

અ + ઊ      નવ + ઊઢા = નવોઢા 
આ + ઉ   ઓ   મહા + ઉQસવ = મહોQસવ 

આ + ઊ      ગગંા + ઊિમ¥ = ગગંોિમ¥ 
 

o અ + ઋ      સWત + ઋિષ = સWતિષ¥ 
આ + ઋ  અ�્   રા5 + ઋિષ = રાજિષ¥ 
 

o અ + ઓ     દ7પ + ઓnછવ = દ7પૌnછવ 

અ + ઔ     �ણુ + ઔદાય� = �ણુોદાય�  

આ + ઓ  ઔ   ગગંા + ઓધ = ગગંૌધ� 
આ + ઔ     મહા + ઔદાય� = મહૌદાય� 
 

o અ + એ      એક + એક = એક©ક 

અ + ઐ      ધન + ઐ�ય� = ધને�ય�  

આ + એ  ઐ   સદા + એવ = સદ6વ 

આ + ઐ     જનતા + ઐÇ = જનતૈÇ 

 

o ઇ/ઈ પછ7 કોઈ પણ િવ5તીય $વર આવે તો “ય”મા ંsપાતંર થાય છે. 
ઇ + અ = ય     �િત + અ� =�Qય� 

ઇ + આ = યા     િવ + આયમ = )યાયામ  

ઇ + ઉ = X ુ     �િત + ઉpર =�QXpુર 

ઇ + ઊ = X ૂ     િન + ઊ = -Xનૂ 

ઇ + એ = યે     �િત + એક = �Qયેક 

 

o ઉ/ઊ પછ7 કોઈ િવ5તીય $વર આવે તો “વ”મા ંsપાતંર થાય છે. 
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ઉ + અ = વ     \ ુ+ અnછ = $વnછ 

ઉ + આ = વા     \ ુ+ આગત = $વાગત  

ઉ + ઇ = િવ     અ9 ુ+ ઇત = અ1-વય 

ઉ + ઈ = વી     3Óૃ ુ+ ઈ = 3«ૃવી 
ઉ + એ = વે     અ9 ુ+ એષણ = અ-વેષણ 

 

o ઋ પછ7 કોઈ િવ5તીય $વર આવે તો “ર”મા ંsપાતંર થાય છે. 
ઋ + અ = ર     િપ ૃ+ અથ� = િપEથ� 
ઋ + આ = રા     મા ૃ+ આદ6શ = માEાદ6શ  

ઋ + ઓ = રો     મા ૃ+ ઓછગં = માEોછગં 

ઋ + એ = ર6     મા ૃ+ એષણ = માEેષણ 

ઋ + ઊ = s     મા ૃ+ ઊિમ¥ = માÁિૂમ¥ 
 

o એ + અ = અય     સચંે + અ = સચંેય 

એ + આ = અયા    �ે + આસ = �યાસ 

એ + ઇ = અિય     સામે + ઇક = સામિયક 

એ + ઊ = અX ૂ    મે + ઊર = મXરૂ 

 

o ઐ + અ = આય     ગૈ + અક = ગાયક 

ઐ + ઇ = આિય     ગૈ + ઇકા = ગાિયકા 
ઐ + ઉ = આX ુ    ઐ + ઉ1	ત = આX1ુ	ત 

 

o ઓ + અ = અવ     પો + અન = પવન 

ઓ + ઇ = અિવ     ભો + ઇ�ટ = ભિવ�ટ 

ઓ + ઈ = અવી    ગો + ઈશ = ગવીશ 

 

o ઔ + અ = આવ    પૌ + એક = પાવક 

ઔ + ઇ = આિવ    નૌ + ઇક = નાિવક  

ઔ + ઉ = આD ુ    ભૌ + ઇક = ભાDકુ 

 

 

2. <���" &�?+ 

o ���! <���" &�� <���" к! @'�" �#���� � � &�?+"� <���" &�?+  �6к! �)х'(� -'� 3�. 

?"�(# 

1) “&” <���""� ��  ?"�(# 

o “સ”ની પહ6લા “અ” ક6 “આ” િસવાયના $વર આવે તો તેનો “ષ” થાય છે. 
   િવ + સમ = િવષમ 

   અભી + સેક = અભીષેક 

   \ ુ+ \Wુત = \
ુWુત 

   પ�ર + સદ = પ�રષદ 

િન + સેધ = િનષેધ 
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�િત + $થા = �િત�ઠા 
Xિુધ + 1$થર = Xિુધ½�ઠર 

 

o “સ” પહ6લા “ઇ” ક6 “ઉ” આવે અને “સ” પછ7 “ક”, “ખ”, “પ”, “ફ” આવે તો “ષ” થાય. 
   િન\ ્+ કામ = િન�કામ 

   �ુ\ ્+ �ાય = �ુ��ાય 

   �ુ\ ્+ કાળ = �ુ�કાળ 

   િન\ ્+ ફળ = િન�ફળ 

 

o “સ” પછ7 “ત” ક6 “થ” આવે તો “\”્ થાય. 
   િન\ ્+ તેજ = િન$તેજ 

   મન\ ્+ તરંગ = મન$તરંગ 

 

o “સ” પછ7 “ચ” ક6 “છ” આવે તો “શ” થાય છે. 
   �ુ\ ્+ �ચ-તા = �ુ·ીનતા 
   િન\ ્+ ચલ = િનિ·લ 

   િન\ ્+ �ચjતા = િનિ·�ત 

 

o “સ”ની આગળ “અ” અને પાછળ ઘોષ )યજંન હોય તો “ઓ” થાય છે. 
   મન\ ્+ હર = મનોહર 

   અધ\ ્+ ગિત = અધોગિત 

 

o “સ”ની પાછળ “સ”, “શ”, “ષ” આવે તો “સ”ને $થાને િવસ¼ન આવે છે. 
   િન\ ્+ શÌદ = િન:શÌદ 

   િન\ ્+ સતંાન = િન:સતંાન 

   િન\ ્+ �ાસ = િન:�ાસ 

   િન\ ્+ $વાથ� = િન:$વાથ� 
 

o “સ”ની પહ6લા “અ” હોય અને પછ7 અઘોષ )યજંન આવે તો “સ”ને $થાને િવસગ� આવે છે. 
   �ાત\ ્+ કમ� = �ાત:કમ� 
   અધ\ ્+ પતન = અધ:પતન 

   �ાત\ ્+ કાળ = �ાત:કાળ 

5�'	: 

   3રુ\ ્+ કાર = 3રુ$કાર 

   નમ\ ્+ કાર = નમ$કાર 

   િતર\ ્+ કાર = િતર$કાર 

   Yેય\ ્+ કાર = Yેય$કર 

 

2) “ર” )યજંનને લગતા િનયમો 
o “ર” પછ7 “ત” ક6 “થ” આવે તો “સ” થાય છે. 

   *ત�્ + તQવ = *ત$તQવ 
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   *ત�્ + તાપ = *ત$તાપ 

 

o “ર”ની આગળ હ$વ “ઇ”, “ઉ” હોય અને પાછળ “ક”, “ખ”, “પ”, “ફ” હોય તો “ષ” થાય છે. 
   ચ�્ુ + યદ7 = ચ�ુપદ7 
   ચ�્ુ + ફલક = ચ�ુફલક 

   ચ�્ુ + કોણ = ચ�ુકોણ 

   ચ�્ુ + કલ = ચ�ુકલ 

 

o “ર” પાછળ “ચ” ક6 “છ” આવે તો “શ” થાય છે. 
   *ત�્ + ચô ુ= *ત·ô ુ

   3નુ�્ + ચ = 3નુ· 

 

o “ર” પછ7 “શ”, “ષ” ક6 “સ” આવે તો િવસગ� થાય છે. 
*ત�્ + શાિંત = *ત:શાિંત 

*ત�્ + શોક = *ત:શોક 

3નુ�્ + $થાપક = 3નુ:$થાપક 

*ત�્ + �ાવ = *ત:Vાવ 

 

o “ર” પછ7 આવેલા “ન” નો “ણ” થાય છે. 
પ�ર + નામ = પ�રણામ 

િન�્ + નય = િનણ�ય 

પ�્ + ન = પણ� 
ક�્ + ન = કણ� 
� + નામ = �ણામ 

� + નય = �ણય 

� + નેતા + �ણેતા 
3રુા + ન = 3રુાણ 

 

3) અ-ય િનયમો 
o �થમ પદને *તે આવેલા “મ” પછ7 કોઈ )યજંન આવે તો “મ” આગળના વણ� પર અ9$ુવર sપે આવે 

છે. 
   મ� ્+ ગલ = મગંલ 

   સ� ્+ ગમ = સગંમ 

   સ� ્+ દ6શ = સદં6શ 

   સ� ્+ 3ણૂ� = સ3ંણૂ� 
   સ� ્+ X	ુત = સXં	ુત 

   સ� ્+ યોગ = સયંોગ 

   અલ� ્+ કાર = અલકંાર 

   સ� ્+ બોધન = સબંોધન 

   સ� ્+ સાર = સસંાર 
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o �થમ પદને *તે આવેલા “મ” અને “ન ”પછ7 $વર આવે તો તે $વર તેમા ંભળ7 5ય  છે. 
   સ� ્+ આહાર = સમાહાર 

   સ� ્+ ઋ� = સ��ૃ 

   અ9 ્+ અ�યાસ = અનઅ�યાસ 

   અ9 ્+ ઉપયોગ = અ9પુયોગ 

 

o “ત” પછ7 “ચ” ક6 “છ” આવે તો “ત” નો “ચ” થાય છે. 
   ઉ ્+ ચાર = ઉnચાર 

   ઉ ્+ ચાલન = ઉnચાલન 

   ઉ ્+ છેદન = ઉnછેદન 

ઉ ્+ ચ = ઉnચ 

 

o “ત” ક6 “દ” પછ7 “લ”, “જ”, “ડ” આવે તો “ત” ક6 “દ” નો “લ”, “જ”, “ડ” થાય છે. 
   ઉ ્+ લખે = ઉ]લખે 

   ઉ ્+ લાસ = ઉ]લાસ 

   ત ્+ લીન = ત]લીન 

પ ્+ લવ = પ]લવ 

ઉ ્+ જડ = ઉÄજડ 

જગ ્+ જનની = જગÄજનની 
ઉ�્ + �વલ = ઉÄજવલ 

ઉ ્+ ડÕન = ઉદયન 

ભગવ ્+ ડમ�ંુ = ભગવા�ુમ�ંુ 

 

o હ$વ $વર પછ7 “છ” આવે તો “nછ” થાય છે. 
$વ + છદં = $વnછદં 

િશર + છેદ = િશરnછેદ 

પ�ર + છેદ = પ�રnછેદ 

પદ + છેદ = પદnછેદ 

 

o અઘોષ )યજંન પછ7 $વર અથવા અ9નુાિસક િસવાયનો ઘોષ )યજંન આવે તો તે અઘોષ )યજંનના 
$થાને તેના વગ�નો Eીજો )યજંન �કુાય છે. 

i. “ક”નો “ગ” થાય 

�દ%્ + *ત = �દગતં 

�દ%્ + ગજ = �દ_ગજ 

�દ%્ + દશ�ક = �દ_દશ�ક 

 

ii. “ટ”નો “ડ” થાય 

ષ¹્ + *ગ = ષડગં 

ષ¹્ + યEં = ષડયEં 

ષ¹્ + �ર3 ુ=ષડ�ર3 ુ
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iii. “ત”નો “દ” થાય 

સ ્+ આચાર = સદાચાર 

ઉ ્+ વેગ = ઉ�ગે 

ઉ ્+ યોગ = ઉSોગ 

�ચ ્+ આનદં = �ચદાનદં 

 

iv. “પ”, “ભ”નો “બ” થાય 

અ3 ્+ િધ = અtÌધ 

અ3 ્+ જ = અÌજ 

લM ્+ ધ = લÌધ 

અôMુ ્+ ધ અôÌુધ 

 

v.  “ષ” પછ7 અઘોષ )યજંન આવે તો “ટ” થાય છે. 
ષ
 ્+ કોણ = ષ÷કોણ 

ષ
 ્+ પદ7 = ષટપદ7 
ષ
 ્+ ક = ષટક 

ષ
 ્+ કમ� = ષટકમ� 
 

vi. “ચ” ક6 “જ” પછ7 “ન” આવે તો “ન”ની જ_યાએ “.” આવે છે. 
અ�્ + ન = અ. 

ય�્ + ન = ય. 

\�્ુ + ન = \.ુ 

 

vii. “ઋ” ક6 “ષ” પછ7 “ન” આવે તો “ણ” થાય છે. 
ઋ + ન = ઋણ 

 ૃ+ ન = ણૃ 

� ૃ+નાલ = �ણૃાલ 

� ૃ+ ના = �ણૃા 
%ૃ
 ્+ ન = %ૃ�ણ 

ઉ
 ્+ ન = ઉ�ણ 


ૃ ્+ ન = �ૃણ 

  

viii. નીચેની સિંધમા ં“ન”નો “ણ” થાય છે. 
રામ + અયન = રામાયણ 

ªમ + અન = ªમણ 

શોષ + અન = શોષણ 

નાર + અયન = નારાયણ 

રમ +અન = રમણ 

� + માન = �માણ 

� + યાન = �યાણ 
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ix. પદને *તે આવેલા “ચ”, “જ”, “શ” નો “ક” થાય છે. 
વાk ્+ પિત = વા	પિત 

વ�ણ�્ + 3Eુ = વ�ણક3Eુ 

િવr ્+ પાલ = િવ	પાલ 

ભ�્ + િત = ભ1	ત 

�કુ + િત = �1ુ	ત 

   

x.  “ષ”પછ7 “ત” આવે તો “ટ” થાય છે. 
િશ
 ્+ ત =િશ�ટ 

ક
 ્+ ત = ક�ટ 

ષ
 ્+ િત = ષ½�ટ 

D
ૃ ્+ િત = D½ૃ�ટ 

�ુ
 ્+ િત = ¨½�ટ 

ª
 ્+ ત = ª�ટ 

 

xi. “ષ” પછ7 “થ” આવે તો “ઠ” થાય છે. 
3
ૃ ્+ થ = 3�ૃઠ 

કા
 ્+ થ = કા�ઠ 

અિધ + $થાતા = આિધ$ઠાતા 
અ9 ુ+ $થાન = અ9�ુઠાન  

 

3. ?'&�� &�?+ 

o ?'&�� &�� @'� к! <���" �#���� � &�?+ ��  �"� “?'&��&�?+” к�!'(� -'� 3�. 

?"�(# 

o િવસગ� પહ6લા “અ” અને િવસગ� પછ7 ઘોષ )યજંન આવે તો િવસગ� “ઓ” થાય છે. 
   સર: + વર = સરોવર 

   મન: + રોગી = મનોરોગી 
યશ: + દા = યશોદા 
સર: + જ = સરોજ 

િશર + વેદના = િશરોવેદના 
મન: + િવ.ાન = મનોિવ.ાન 

 

o િવસગ� પહ6લા “અ” ક6 “આ” િસવાયનો $વર હોય અને િવસગ� પછ7 $વર ક6 ઘોષ )યજંન હોય તો 
િવસગ�નો “�્” થાય છે. 

િન: + દય = િનદ�ય 

આX:ુ + વેદ = આXવુ®દ 

િન: + મળ = િનમ�ળ 

ધ9:ુ + ધર = ધ9ધુ�ર 

િન: + અથ�ક = િનરથ�ક 

િન: + અપરાધ = િનરઅપરાધ 
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ય�ુ: +વેદ = ય�ુવ®દ 

 

o િવસગ�ની પહ6લા “અ” ક6 “આ” િસવાયનો $વર હોય અને િવસગ� પછ7 “ર” આવે તો િવસગ�નો લોપ થાય 
છે અને આગળનો $વર દ7ઘ� બને છે. 

િન: + રસ = નીરસ 

િન: + રોગી = નીરોગી 
િન: + રદ = નીરદ(વાદળ) 

િન: + રંગ = નીરંગ 

િન: + રવ = નીરવ  

 

o િવસગ�ની પહ6લા “અ”, “આ”, “ઇ” હોય અને િવસગ� પછ7 “ચ” ક6 “છ” આવે તો િવસગ�નો “શ” થાય છે. 
િન: + �ચય = િનિ·�ત 

હ�ર: + ચ-i = હ�ર·ય 

�ાય: + �ચત = �ાયિ·ત 

તપ: + ચયા� = તપ·યા� 
3નુ: + ચરણ = 3નુ·રણ 

 

o િવસગ� પહ6લા “અ”, “આ”, “ઇ”, “ઉ” હોય અને િવસગ� પછ7 “ક”, “ખ”, “ટ”, “ઠ”, “પ”, “ફ” હોય તો 
િવસગ�નો “ષ” થાય છે. 

ક =  િન: + કામ = િન�કામ 

  િન: + કારણ = િન�કારણ 

  3નુ: + કર = 3નુ�કર 

 

ખ =  ધ9:ુ + ખડં = ધ9�ુખડં 

 

ટ =   ધ9:ુ + ટંકાર = ધ9�ુટંકાર 

  ક: + ટ = ક�ટ 

  �ુ: + ટ = �ુ�ટ 

  ન: + ટ = ન�ટ 

 

ઠ =   િન: + Éુર = િન�Éુર 

  િન: + ઠા = િન�ઠા 
 

પ =   િન: + પાપ = િન�પાપ 

  િન: + પ� = િન�પ� 

 

ફ =   િન: + ફળ = િન�ફળ 

  ચ:ુ + ફલક = ચ�ુફલક 

 

o િવસગ� પહ6લા “અ” ક6 “આ” િસવાયનો $વર હોય અને િવસગ� પછ7 “ત" ક6 “થ” હોય તો “સ” થાય. 
િવ: + તૃ = િવ$તૃ 

�ુ: + તા{ય = �ુ$તા{ય 
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િવ: + થાિપત = િવ$થાિપત 

�: + થાન = �$થાન 

 

o િવસગ� પહ6લા “અ” ક6 “આ” હોય અને િવસગ� પછ7 “ક”, “ખ”, “પ”, “ફ” હોય તો િવસગ�નો “સ” થાય. 
પર: + પર = પર$પર 

આશા: + પદ = આશા$પદ 

�હૃ: + પિત = �હૃ$પિત 

ભા: + કર = ભા$કર 

�ણૃા: + પદ = �ણૃા$પદ 

િતર: કાર = િતર$કાર 

3રુ: + %ૃત = 3રુ$%ૃત 

 

o િવસગ� પછ7 “શ”, “ષ” ક6 “સ” આવે તો િવસગ� કાયમ રહ6. 
િન: + શÌદ = િન:શÌદ 

િન: + સતંાન = િન:સતંાન 

િન: + $વાથ� = િન:$વાથ� 
િન: + શેષ = િન:શેષ 

િન: + $3હૃ = િન:$3હૃ 

 

*    5��к�   * 

 

• સામા-ય ર7તે અલકંારનો અથ� આMષુણ એવો થાય છે. 
• uવી ર7તે આMષુણ )ય1	તના સ દય�મા ંવધારો કર6 તેવી ર7તે અલકંાર ભાષાના સ દય�મા ંવધારો કર6 છે. 
• અલકંાર શÌદ “5�]º + к�”નો બનેલો છે. 

o અલ� ્= પયા�Wત 

o કાર = કરનાર 

• એટલે ક6 કr ુઉમેરવા9ુ ંબાક7 ન રહ6 એવી 3ણૂ�તા લાવે તે અલકંાર. 
• ભાષામા ંરસX	ુત વાÇને અલકંાર કહ6 છે. 
• અલકંારથી ભાષામા ંરમણીયતા જ-મે છે. 
• અલકંારના બે �કાર છે. 

o શÌદાલકંાર 

o અથા�લકંાર 

шª	��к� 

� શÌદોને આધાર6 રચતા અલકંારને શÌદાલકંાર કહ6વાય છે. 
� આ અલકંારમા ંશÌદોની ગોઠવણીને આધાર6 ભાષાના સ દય�મા ંવધારો થાય છે. 

 

1. '��J�:& / '��&�� 

� વણ� એટલે અ�ર. 
� �ાસ એટલે તાલમેલ 

� વણ�સગાઈ એટલે એકના એક શÌદ સાથેનો સબધં. 
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� એક જ પ1ં	તમા ંક6 વાÇમા ંએકનો એક વણ� શÌદના આરંભે બે ક6 તેથી વધાર6 વખત આવે તેવા અલકંારને 
વણા�9�ુાસ અલકંાર કહ6વાય છે. 

� દા.ત. : 
o સાગર6 �સતી �)ય ભરતી. 
o кશીમાએ кમ кઢÜુ.ં 
o +નતેરસે +ન +#ઈને સ{યા સોળા શણગાર. 
o માગંDુ ં�QૃX ુ:માણા છે :ણીને. 

o સ�હયરનો સાથ Qય{યો સામયે ર6 લોલ. 
o �ણી માટ6 :ભાશકંર ��ણયારા �સે ગયા. 
o :�ત ક�ંુ :�મથી :ગટ થાશે. 
o �ગન �ગાડ6 આગ. 
o кળો к9ડુો кળ7 кમળ7 વાળો. 
o кકાએ кચના кટોરામા ંк!ર7ઓ кપીને �કૂ7.  

 

2. шª	J�:& / �(к 

� એક જ પ1ં	ત ક6 વાÇમા ંએક જ શÌદ(શÌદસ�હૂ) અથવા સરખા ઉnચારવાળા (�ાસવાળા) શÌદો એક કરતા 
વધાર6 વખત આવે અને દર6ક વખતે તેનો અથ� �ુદો થતો હોય તેવા અલકંારને શÌદા9�ુાસ અથવા યમક 
અલકંાર કહ6વાય છે. 

� દા.ત. : 
o �'"� તો �'"� છે. 
o  ���� તો  ���� છે. 
o મ� 5х�મા ંજવાના ઘણીવાર 5х� કયા�. 
o u વાચંે 0#��6 તે 0#��6 0#��6 ખાય. 
o થયા 3રુા બેહાલ, h��  જુ રડતી h M� . 
o 	6' "�� દરબારમા,ં 	6'"�� દરબારમા ંછે *ધા�ુ ઘોર. 
o મોર ;� '&� એ �દ)ય ;'�ш�. 
o "#к�6 તો "# к�6 uવી છે. 
o ગા�к ન લા�к  ુ ંફોગટ �લાણો છે. 
o \લુ "ના મોક]યા ંબ ેિમયા ં�લુ "મા ં�લુ " જતા હતા. 
o 5ંબા) – ખોપા) તગડ7ને ભડ7 ને ભાવનગર 

 

3. � �:& / :&&�к)6 

� જયાર6 �થમ ચરણના છે]લા શÌદો અને બી5 ચરણના પહ6લા શÌદ વnચે �ાસ રચાય Qયાર6 �તર�ાસ 
અથવા �ાસસાકંળ7 અલકંાર બને છે. 

� દા.ત. : 
o િવSા ભા�ણયો uહ,  �� ઘર વૈભવ sડો. 
o મહ6તા, િનશાએ -<�, �<� �સાદને કયc ઓnછવ(ઉnછવ, ઉQસવ). 
o 5ણી લે જગ	6ш, ш�ш સદ��ુુને નામી. 
o ઘરે પધાયા� હ�ર�ણુ � , '  તાલ, શખંને �દંૃગ. 
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o �ેમ પદારથ અમો �(�8, '(�8 ,વન મરણ જ5ંળ. 
o હ�રના જન તો �1ુ	ત ન (��, (�� જનમોજનમ અવતાર ર6. 

 

4. CQ�J�:& 

� દર6ક ચરણને *તે સરખા ઉnચાર વાળો શÌદ આ)યો હોય Qયાર6 *Qયા9�ુાસ બને છે. 
� દા.ત. : 

o uની જશોદા ('��6, ચરાવે �'��6. 
o ના �હ-�ુ નીક¿યા, ના �સુલમાન "�к¼�  

કબરો ઉઘાડ7ને જોXુ ંતો ઇ-સાન "�к¼�. 
o લે કવચ%ંુડળ હવે આપી 	6+�, 

મ� જ મારા બ ેહાથ કાપી 	6+. 
o °દુા તાર7 કસોટ7ની �થા સાર7 નથી �# �, 

u સારા હોય છે તેની દશા સાર7 નથી �# �. 
o મ� મકાનો બાધંવાને u V�½, 

ર6 તે ખીલા તો અહ¡ ��½. 
o જળમા ંજડુ ંનથી તટને  �&�8, 

એ �બjબ શોધી કાઢવા મનને  �&�8. 
o જિમ ગઈ તરત ઘોર કરાલ � , 

લાગી બધે �સરવા 3રુ માહ¡ ' . 
 

5����к� 

� શÌદના અથ�ના આધાર6 ભાષાના સ દય�મા ંવધારો કરતા અલકંારને અથા�લકંાર કહ6વાય છે. 
 

1. ;�( 

� જયાર6 કોઈ એક વ$નેુ કોઈ એક ખાસ �ણુ ક6 બાબત *ગે બી, વ$ ુસાથે સરખાવવામા ંઆવે Qયાર6 ઉપમા 
અલકંાર બને છે. 

 દમયતંી9ુ ં �ખુ       ચiં          uDુ ં         \ુદંર        છે. 
      ;�(��   ;�("   ;�('0к   &+�� +(� 

         шª	 
 

;�(�� : uની સરખામણી કરવામા ંઆવે તે. 
;�(" : uની સાથે સરખામણી કરવામા ંઆવે તે. 
&+�� +(� : બoે વnચે રહ6લ સમાન �ણુ. 
;�( '0к шª	 : સરખામણી દશા�વનાર શÌદ. 

 

� uવો, uવા, uવી, શા, શી, rુ,ં શો, માફક, પેઠ6, uમ, સ�ુ,ં સર°ુ,ં સમોવ¾ુ, સમાન, સમાÈુ,ં ]ુય, સા�ૃ¦ય, 
સર7°ુ,ં uવ¾ુ,ં �માણ, વ,્ તેમ, તણા, ક6રા, ક6ર7, ક6�ંુ. 

� દા.ત. : 
o મ�ડુા માયા ઉતારતા યોગી �' લાગે છે. 
o ભયા� કદમ Mિૂમમા ંનવજવાન ш ડોસલ!ે 
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o અિનલ ш� ઝટ ઉપડ7 સાઢંણી. 
o સાવ બાળકના &]� છે આ નગર. 
o õજ &(� ગઢને તપાસીએ. 
o ધીમે ધીમે ડગલા ધરતો – કોઈ મત ગu-iની (7к. 
o માગDુ ં�QૃX ુ:(� છે �ાણીને. 
o િશr ુ&(" ગની સહદ6વને. 
o $વામી સાગર &�6х ર6 નજરમા ંન માય કદ7. 
o ખોબા ં�'� �લુાબ લલચાવતા હતા. 
o કમલ'sº ગણીને બાલના ગલ રાતા. 
o કાચ, ઘ�ડયાર અને સQયની ��f! ટાઇમટ6બલ પણ ના�ુક વ$ ુછે. 
o હો \ખુડ &]� ઉર મા�ંુ. 

 

2. 5"E'� 

� ઉપમેયની સરખામણી કરવા યો_ય ઉપમાન ન મળે Qયાર6 ઉપમેયની સરખામણી ઉપમેય સાથે જ કરવામા ં
આવે છે આવા અલકંારને અન-વય અલકંાર કહ6વાય છે. 

� દા.ત. : 
o ��+�D એટલ ે��+�D. 
o ( તે ( ને બી5 વગડાના વા. 
o 5�)ની શ1	ત તો 5�) uવી. 
o 
��# તે 
��# અને કાચ તે કાચ. 
o ("�х uવા ("�хનેય કપરો કાળ આ)યો છે. 
o 4��!�� ઈ 4��!��. 
o 		D એટલે 		D.  

o �#�"# +#+ એટલે �#�"# +#+. 
 

3. P�к 

� ઉપમેય અને ઉપમાન એક જ હોય એમ બતાવવામા ંઆવે Qયાર6 sપક અલકંાર બને છે. 
� આ અલકંારમા ંએક વ$નેુ બી, વ$9ુ ુ ંsપ આપવામા ંઆવે છે. 
� એક વ$ ુજ બી, વ$ ુછે એમ માની લેવામા ંઆવે છે. 
� દા.ત. : 

o ચચા� એ લોકશાહ7નો �ાણ છે. 
o બપોર એક મો¹ંુ િશકાર7 %તૂ�ંુ છે. 
o ડોલતો ¾ુગંર ઈ તો અમારો સસરો જો. 
o 3લુ નીચે વહ6તી નદ7 તો સાkકુલી મા ંછે. 
o માર6 મન લાઈ¢ેર7 લોકશાહ79ુ ંમ�ંદર છે. 
o પડંÕાની પેટ7મા ંપારસ છે પડÕો. 
o આ સસંાર સાગર તરવો સહ6લો નથી. 
o સા�જુનોની ¨દય-ગગંા સૌને પિવE કરતી હોય છે. 
o �ેમપથં પાવકની �વાલા. 
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o હ©યાના હોજમાથંી આ rુ ંપાણી છલકાય છે. 
o રામ રમક¾ુ ંજ�ડXુ.ં 
o તાર7 �ગળ7ઓ લાવ, તને પહ6રDુ ંતડકાની વ¡ટ7. 
o એમની �ખોમા ંલાગણીની ભીનાશ હતી. 

 

4. <�? �!к 

� ઉપમેયને ઉપમાન કરતા Yે�ઠ બતાવવામા ંઆવે Qયાર6 )યિતર6ક અલકંાર બને છે. 
� દા.ત. : 

o ?ш2к એટલે �� કરતા પણ િવિશ�ટ. 
o એ9 ુC� к()થીયે કોમળ છે. 
o �L�"� �)# તો તેને (+થીયે મીઠ7 લાગતી હતી. 
o "�" �� કરતા D¾�� વધાર6 કાિતલ િનવડ6 છે. 
o 3.ૂ બા39ુ ુ ં¿	�  � કરતાય કોમળ હુ.ં 
o દમયતંીના ]�х પાસે 0�l પણ િન$તેજ લાગે. 
o h�	(ના વૈભવ આગળ A���� તે કોણ માE? 

o +� � માતાએ હશે Úજૂતી ર6 લોલ 

અચળા અkકૂ એક (  ર6 ... ... 
 

5. ;Q:�2 

� જયાર6 ઉપમેય અને ઉપમાન બoે એકsપ છે એવી સભંાવના )ય	ત કરવામા ંઆવે Qયાર6 ઉQ�ે�ા અલકંાર બને 
છે. 

� આ અલકંારમા ંએક વ$ ુબી, વ$ ુહોવાની શકંા ક6 ક]પના કવામા ંઆવે છે. 
� આ અલકંારમા ં5ણે, રખે, શક6, ભણે, લાગે, �દસે વગેર6 uવા ઉQ�ે�ા વાચક શÌદો આવે છે. 
� દા.ત. : 

o સાવજ ગરu ! K�� કો જોગદંર ગરu. 
o દ6વોના ધામ �[�� હ©Xુ ં5ણ ે�હમાલય. 
o ઉપાન(જો¾ુ) ર6Èએુ(રજ) આભ છાયો ��� સૈ-ય મો¹ંુ 5ય. 
o હોડ7 K�� આરબની ઘોડ7. 
o કાયાના સરોવર K�� હ6લે ચડÕા. 
o દમયતંી9ુ ં�ખુ તો K�� ચiં. 
o થાય છે માર7 નજર K�� હરણ. 

 

6. <��@s �?  

� જયાર6 દ6�ખતી ર7તે િનjદાના બહાના હ6ઠળ કોઈની �શસંા થઈ હોય અથવા �શસંાના બહાના હ6ઠળ કોઈની િનjદા 
થતી હોય તેવા અલકંારને )યાજ$િુત અલકંાર કહ6વાય છે. 

� દા.ત. : 
o વાહ પહ6લવાન! પાપડ તોડ7 ના�યો. 
o દોડવામા ં�ુ ંહમેંશા પહ6લો જ ર6હ6તો – પાછળથી ગણાતા. 
o તમે ખરા રમતવીર! ઉગતો બાવળ %ુદ7 ગયા. 
o તેના સગંીતનો એવો 5�ુ, %ંુભકણ�ની %ૃપા યાચવી જ ન પડ6. 
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o ગાધંી, �હjસા અને અસQયના કÏર વેર7 હતા. 
o સમીરને છે]લી પાટલી પર બેસવાનો શોખ છે. 
o \યુcદ6વ! તમારા �કરણોએ rુ ંધોËં કXુÖ? *ધકાર9ુ ં�ખુ તો કાËં થઈ ગXુ ંછે. 
 

7. ¬��c 

� એક જ િવધાન ક6 કા)ય પ1ં	તમા ં અનેકાથ¯(�iઅથ�) શÌદ �યો5યો હોય અને તેને લોધે િવધાન ક6 કા)ય 
પ1ં	તના એજ કરતા વધાર6 અથc થાય તેવા અલકંારને ¦લેષ અલકંાર કહ6વાય છે. 

� દા.ત. : 
o તમે  પસદં કર6� ુપાE પાણી વગર9ુ ંછે. 
o રિવ િનજ કર તેની ઉપર ફ6રવે છે. 
o આ રમાણીનો રાગ કોને �_ુધ ન કર6. 
o અઢળક ઢ�ળયો ર6 શામ�ળયો. 
o ચોમા\ુ ંઆવતા \½ૃ�ટ નDુ ં,વન મેળવે છે. 
o એમ9ુ ં¨દય કામ િવશે ¾બૂ�ે ુ ંહ ુ.ં 
o *ધકારના આ સાગરમા ંકોઈ તારો નથી. 
o એ ક6વી ર7તે Mલૂે પોતાની Wયાર7 માને. 

 

8. &D'�#�� 

� િનજ¯વ *દર સ,વ9ુ ંઆરોપણ કરવામા ંઆવે Qયાર6 સ,વારોપણ અલકંાર કહ6વામા ંઆવે છે. 
� દા.ત. : 

o પ«થર થરથર Úuૂ. 
o ગગને \રૂજ ઝ કા ખાતો, આભ તણી �ખો ઘરેાઈ. 
o નામવરા તાકાત વધાર6 પડતી ઉદારતાથી શરિમદ7(મહારાજ) પડ6 છે. 
o હાફં7 ગયેલા �ાસના પગને તપાસીએ. 
o ઘ�ડયારના કાટંા પર હાફ�ા કર6 સમય. 
o બપોર એક મો¹ંુ િશકાર7 %ુત�ંુ છે. 
o છકડો પાણીપથંો ઘોડો થઈ ગયો. 
o સડક પણ પડ°ુ ંફર7ને \ઈૂ ગઈ. 
o વડલો °શુ થયો અને અમારા પર પાનવષા� કર7. 
o માટ79ુ ંઆ ખોર¾ુ ંઘસઘસાટ �ઘુ ંહ ુ.ં 
o રાતો-રાત વનપટ પડ°ુ ંબદલી લે છે. 

 

9. 5? ш�#g�  

� જયાર6 કોઈ હક7કતને વધાર7ને કહ6વામા ંઆવે Qયાર6 અિતશયો1	ત અલકંાર બને છે. 
� આ અલકંારમા ંઉપમેય ઉપમાનમા ંસમય 5ય છે. 
� દા.ત. : 

o પડતા પહ6લા જ તેના �ાણ નીકળ7 ગયા. 
o તેના ધ9�ુટંકાની સાથે જ શÁઓુ મરવા લા_યા. 
o ર6 \યૂ�મા ંમાછલી તર7 રહ7. 
o %ંુતી! તારા કણ�ને પણ  ુલતેી 5. 
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o ઉપાનર6Èએુ(પગની રજ) અª છાયો જોજન કોટાનકોર(કરોડ). 
o એ હ ુકટક, ના ના એ તો તલવાર9ુ ંઅરÊય. 
o એ નાટક એટ�ુ ંકsણ હ ુ ંક6 િથયેટર અü ુસાગર બની ગXુ.ં 
o �ૂ9ુ ંતો થXુ ંર6 દ6વળ(શર7ર) �ૂ9ુ ંતો થXુ.ં 

મારો હસંલો(આQમા) નાનો ને દ6વળ �ૂ9ુ ંતો થXુ.ં 
 

*    3�	   * 

• 3�	 84�� ���? 

• પ1ં	તમા ંમ�રુતા ઉQપo કરવા માટ6 અ�રોની અ�કુ �કારની ગોઠવણી કરવામા ંઆવે છે આ 
ગોઠવણી એટલે છદં. 

• છદં માટ6 સ$ં%ૃતમા ં‘[ B ’ શÌદ �યો5ય છે. 

• Dતૃ એટલે ફર7 ફર7ને આવે�ુ.ં 
• છદંના ઉપયોગથી રચાયેલી %ૃિતને “3�	#�r” %ૃિત કહ6વાય છે. 
• uમા ંછદં ન હોય તેવી %ૃિતને “53�	&” %ૃિત કહ6વાય છે. 

 

• 3�	" :к�# 

o અ�રમેળ 

o સ�ંયામેળ 

o માEામેળ 

o લયમેળ 

 

• �{� 52�   

• છદં શાVમા ં�$વ અ�રને લÍ ુઅ�ર ગણવામા ંઆવે છે. 
• અ, ઇ, ઉ, ઋ આ ચાર અ�ર અને તેનાથી બનતા તમામ અ�ર એ �$વ અ�ર છે, uને લÍ ુઅ�ર 

તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 
•  ઉદા... 

o  ક, �ર, M,ુ � ૃ

•  જોડા�રમા ં�$વ $વર રહ6લો હોય તો તે પણ લÍ ુઅ�ર ગણાય છે. 
•  ઉદા… 

o �, ., �, $મ, થ� 
•  લÍ ુઅ�ર માટ6 ‘U’  અને ‘લ’ િનશાની વપરાય છે. 

 

• $�b� 52�  

• છદંશાVમા ંદ7ઘ�ને ��ુુ અ�ર ગણવામા ંઆવે છે. 
• આ, ઈ, ઊ, એ, ઐ, ઊ, ઓ, ઔ. આ સાત $વરોને અને તેનાથી બનતા તમામ અ�રોને ��ુુ અ�રો 

કહ6 છે. 
• ઉદા... 

o બ, ,, M,ૂ તે, જો 
• ��ુુ અ�ર માટ6 ‘-’ અને ‘ગા’ િનશાની વપરાય છે. 
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• �?  84�� ���? 

• યિત એટલે એક �કારનો િવરામ. 
• કા)ય પ1ં	તના ઉnચારણ વખતે $વાભાિવક ર7તે અટકDુ ંપડ6 તેને યિત કહ6વાય છે. 
• યિતના ઉપયોગથી કા)ય  પ1ં	તના  િવભાગો પડ7 5ય છે અને ઉnચારણ કરનારને િવરામ મળે છે 

ઉપરાતં છદંના લયની મ�રુતા વધે છે. 
• ઉદા... 

o ર6 પખંીડા ! \ખુથી ચણજો, ગીત વા કોઈ ગાજો. 
• મદંાકાતંા છદંમા ંચોથા અને દસમા ંઅ�ર6 યિત આવે છે  

• યિત9ુ ં$થાન ન જળવાય તો યિતભગં થયો કહ6વાય. 
 

• 0�� 

• છદંના 3રૂ63રૂા માપવાળ7 પ1ં	તને ચરણ કહ6 છે. 
 

• к�6 к! ¬�#к  

• ચાર ચરણની એક ક6 ¦લોક બને છે. 
 

•  �   

• માEામેળ છદંમા ંઅ�કુ માEા પછ7 ભાર આવે તેને તાલ કહ6વાય છે. 
 

• (\ 

• લÍ ુઅને ��ુુનો ઉપયોગ કરવામા ંuટલો સમય 5ય તેને માEા કહ6વાય છે. 
• લÍ ુઅ�રની ૧ માEા અને ��ુુ અ�રની ૨ માEા હોય છે. ૧ માEા માટ6 ‘લ’ સ.ંા અને ૨ માEા માટ6 

‘દા’ સ.ંા વપરાય છે. 
 

• �� 

• લÍ ુ– ��ુુ અ�રના બનેલા �ુથને ગણ કહ6વાય છે. 
 

?"�(# 

1) શÌદમા ંજોડા�ર આવવાના કારણે જોડા�રની આગળનો અ�ર થડકારો અ9ભુવે તો એ અ�રને લÍ ુહોવા 
છતા ��ુુ ગણાય છે. 

a. ઉદા... 
સQય, %ૃQય, ઉnચ,  પ«થર, શ1	ત, સાિવEી, િન�પાપ, મમ�,  

 –  U    – U    –  U       –U U     –  U      –  –  –      –  –   U    –U 

લડÕો, પડÕો, મ¿યા,ં ગ¿Xુ,ં ઠXુ ં
 U  –    U  –     U  –      U  U   UU 

   

2) બે અ�ર પર તીõ અ9$ુવાર આવે તો અ�ર લÍ ુહોવા છતા ં��ુુ ગણાય છે. 
a. ઉદા 

પકંજ, ગગંા, પ¡ડ, દંડ, સપંિત,  

 –UU     –  –    –  U  – U   – U U 

 

%ંુવર, %ંુભાર, ક�ુ,ં જ¬  \વુાËં  
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UUU    U–U    UU   UU     U–U 

 

3) િવસગ� વાળો અ�ર િવસગ�ના ઉnચારણના કારણે લÍ ુહોવા છતા ��ુુ કહ6વાય છે. 
a. ઉદા... 

*ત:કરણ , �ુઃખ, 
 – –  UUU    –  U 

 

4) ખોડા અ�રને લÍ ુગણવામા ંઆવે છે. 
a. ઉદા… 

અથા�,્ િવિધવ ્

 U – U     U U U U  

 

5) અ�રમેળ છદંમા ંપ1ં	તને *તે આવેલો અ�ર ��ુુ ગણાય છે. માEામેળ છદંમા ંઆ િનયમ લા� ુપડતો નથી. 
a. ઉદા… 

— 
 

6) જsર7 લગતા ઇ અને ઉ ને �$વને બદલે દ7ધ� અને દ7ધ� ને બદલે �$વ લખી શકાય છે. સ¼કો છદંના 
બધંારણને વળગી રહ6વા આવા ફ6રફારો કરતા હોય છે uને ‘к?'p4’ કહ6વાય છે. 
 

• ���0"  -  �( ���"&�� 

Z( �� ?"ш"� ��+�� ;	��� 

૧ ય U – – યમાતા જશોદા 

૨ મ – – – માતારા આકા�ંા 

૩ ત – – U તારાજ આકાશ 

૪ ર – U – રાજભા માનવી 

૫ જ U – U જભાન સદ©વ 

૬ ભ – U U ભાનસ વૈભવ 

૭ ન U U U  નસલ િમિનટ 

૮ સ U U – સગલા સરલા 

૯ લગા U – લગા કય® 
 

 

• અ�રમેળ છદં 

Z( 3�	 52� �?  ��+�� 

૧ ઉપે-iõ5 ૧૧ ૫ જ ત જ ગા ગા 

૨ ઇ-iõ5 ૧૧ ૫ ત ત જ ગા ગા 

૩ તોટક/Eોટક ૧૨ ૬ સ સ સ સ 

૪ વસતંિતલકા ૧૪ ૮ ત ભ જ જ ગા ગા 

૫ મા�લની ૧૫ ૮ ન ન મ ય ય 

૬ હ�રણી ૧૭ ૬,૧૦ ન સ મ ર સ લ ગા 

૭ 3«ૃવી ૧૭ ૮ જ સ જ સ ય લ ગા 

૮ માદંા�ાતંા ૧૭ ૪,૧૦ મ ભ ન ત ત ગા ગા 
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૯ િશખ�રણી ૧૭ ૬,૧૨ ય મ ન સ ભ લ ગા 

૧૦ શા�ૂ�લિવ�7�ડત ૧૯ ૧૨,૧૯ મ સ જ સ ત ત ગા 

૧૧ V_ધરા ૨૧ ૭,૧૪ મ ર ભ ન ય ય ય 

૧૨ અ9�ુ¹ુપ ૩૨ ચરણને *તે ૧-૩ ચરણમા ં૫-૬-૭ મો 
અ�ર U – –  

૨-૪ ચરણમા ં૫-૬-૭ મો 
અ�ર U – U 

૧૩ મનહર ૩૧ ૮ �થમ પ1ં	તમા ં૧૬ 

બી, પ1ં	તમા ં૧૫ 

છે]લો અ�ર ��ુુ 

 

;	���: 

૧) ઉપે-iõ5 

� Qવમેવ માતા ચ િપતા Qવમેવ. 
� \લુોચનાને િશર *ધ $વામી. 
� દયા હતી ના નહ7 કોઈ શાV 

હતી નહ7 ક6વળ માણસાઈ. 
 

૨) ઈ-iõ5 

� સસંારના સાગરને �કનાર6. 
� ઊભા રહ7 *જ�લ એક લીધી. 
� શે હોમવા *તર �લડાને 

�વાળામહ7 )યથ� િવસામણોની. 
 

૩) તોટક/Eોટક 

� અધરં મ�રંુ વદન ંમ�રંુ. 
� િતિમર શયનો +હને પડતા 

સપના િવ�રુા નજર6 ચડતા.ં 
� મન મોહન \ુદંર સાવ�રયા 

�જુને કર7 તે �M ુબાવ�રયા. 
 

૪) વસતંિતલકા 
� મે �ેમમા ંતડફતા મમ શાિંત ખોઈ 

આનદંની મ�રુ પાખં ન Çાયં જોઈ. 
� ઉદ+ીવ �ૃ½�ટ કરતા ંનભ r-ૂય ભાસે 

ક6વા તરંગિત \ચુચંલ $વnછ નીર. 
 

૫) મા�લની 
� કમલવ ્ગણીને બાલના ગાલ રાતા 

રિવિનજ કર તેની ઉપર6 ફ6રવે છે. 
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� મ�રુ સમય તેવે ખેતર6 શેલડ7ના 
રમત %ૃિષવાલોના બાલ -હાના કર6 છે. 
 

૬) હ�રણી 
� ઉપવન િવશે સાuં જયાર6 હવા હસતી હતી 

અલક લટમા ંતાર7 વેણી કશી લસતી હતી. 
� નયન નમણા +ીવા ધોળ7 લલાટ \હુામÈુ ં

અિવરત ફર7 kુબંી kુબંી %ૃતાથ� નહ¡ ગÈુ.ં 
 

૭) 3«ૃવી 
� ભમો ભરત ખડંમા ંસકળ ભોમ ° ૂદં7 વળ7. 
� સહVશત ઘોડલ અગમ �ા-તથી નીક¿યા.ં 
 

૮) મદંા�ાતંા 
� \કૂા ંપણc વન ગજવતા,ં શાતં લીલા સદાયે. 
� ધીમે ઉઠ7 િશિથલ કરને નેEની પાસ રાખી. 
� ના િશ�ાના કથન કથવા X	ુત તારા સમીપે. 
 

૯) િશખરણી 
� વળાવી બા આવી િનજ સકલ સતંાન �મશ:. 
� અસQયો માહ6થી �M ુપરમ સQયે  ુ ંલઈ 5. 
� હ, તાર7 કાયા �જુ નયન સામે ઝળહળે. 

 
૧૦) શા�ૂ�લિવ�7ડ7ત 

� ઉગે છે \રુતી ભર7 રિવ ��ુૃ હ6મતંનો 3વૂ�મા.ં 
� ગેબીનોબત આભની ગડગડ6ને વીજને ઝાપટા.ં 
� ખેડ6 \રૂજ ભોમ સોમ કરતો આનદંની વાવણી. 
 

૧૧) V_ધરા 
� ધીમે ધીમે છટાથી %ુ\મુ રાજ લઈ ડોલતો વાX ુવાય. 
� ચોપાસે વ]લીઓથી પ�રમલ �સર6 નગંને Wૃત થાય. 
 

૧૨) અ9�ુ¹ુપ 

� ઇ-i�$થજનો આu, િવચાર કરતા હતા 
એક બાબતને માટ6, શકંા સૌ ધરતા હતા.ં 

� સૌ-દયc વેડફ7 દ6તા, નાના \ુદંરતા મળે  

સૌ-દયc પામતા પહ6લા,ં સૌ-દય� બનDુ ંપડ6. 
 

૧૩) મનહર 

� બગલાની ડોક વાકં7, પોપટની ચાચં વાક7 
%તૂરાની 3 ૂછંડ7નો, વાકંો િવ$તાર છે. 
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� એક �દ મહ6તા,એ છોકરો જવાબ દ6  

ઈિતહાસ િવશે �í સૌથી મોટો કયો છે. 
� છે]લે બાકં બેઠ6લો રાકં છોકરો જવાબ દ6  

સા’બ સા’બ �í એક રોટલો મોટો છે. 
 

• માEામેળ છદં 

Z( 3�	 (\ �?  ��+�� 

૧ ચોપાઈ ૧૫ ૧૫ માEા પછ7 - ચાર ચરણ 

- દર6ક ચરણમા ં૧૫ માEા 

૨ દોહરો ૨૪ ૧૩ માEા પછ7 - ચાર ચરણ 

- ૧-૩ ચરણમા ં૧૩ માEા  

- ૨-૪ ચરણમા ં૧૧ માEા 

૩ સોરઠો ૨૪ ૧૧ માEા પછ7 - ચાર ચરણ 

- ૧-૩ ચરણમા ં૧૧ માEા  

- ૨-૪ ચરણમા ં૧૩ માEા 

૪ હ�રગીત ૨૮ ૧૪/૧૬ માEા પછ7 - ચાર ચરણ 

- દર6ક ચરણમા ં૨૮ માEા 

૫ સવૈયા ૩૧/૩૨ ૧૬ અને ૨૧ માEા 
પછ7 

- ચાર ચરણ 

- દર6ક ચરણમા ં૩૧  અથવા ૩૨ માEા 
- ૩૧ માEાવાળો – એ	Eીશા 
- ૩૨ માEાવાળો – બEીશા 

૬ åલણા ૩૭ ૧૦,૨૦,૩૦ માEા પછ7 - ચાર ચરણ 

- દર6ક ચરણમા ં૩૭ માEા 
 

;	���: 

૧) ચોપાઈ 

� કાળ7 ધોળ7 રાતી ગાય, 
પાણી પીએ ચરવા 5ય, 
ચાર પગોને �ચળ ચાર, 
વાછરડા પર હ6ત અપાર. 

� જો જો ર6 મોટાના બોલ, 
ઉÄજડ ખેડ6 બા{યો ઢોલ. 

 

૨) દોહરો 
� ઝાઝા નબળા લોકથી, કદ7 ન ક�રયે વેર 

ક7ડ7 કાળા નાગનો, �ાણ હર6 આ પેર. 
� કÄ�લ uુ ન ¦યામતા, હ7રો તu ન �તે 

�ુ�રજન તu ન વ�તા, સÄજન તu ન હ6ત. 
 

૩) સોરઠો 
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� ઓ રસતર$યા ંબાળ!, રસની ર7ત મ Mલૂશો 
�Mએુ બાધંીપાળ, રસ સાગરના 3Êુયથી. 
 

૪) હ�રગીત 

� {યા ં{યા ંનજર માર7 ઠર6 યાદ7 ભર7 Qયા ંઆપની. 
� શશીકાતં મારા લ_નની કંકોEી આ વાચંજો. 
� Yી રામચiં %ૃપા� ુભજનમ હરણ ભવભય દાsણ�.્ 
 

૫) સવૈયા 
� *તરની એરણ પર કોની પડ6 હથોડ7 ચેતન sપ. 
� દ6ખ �બચાર7 બકર7નો પણ કોઈ 5તા ન પકડ6 કાન. 
 

૬) åલણા 
� 5ગને 5દવા %ૃ�ણ ગોવા�ળયા 

જુ િવના ધેનમા ંકોણ 5શે? 

 

� માનવી માE જગદ7શનો *શ છે 

રંગને sપના ભેદ ખોટા. 

 

*    &(&   * 

 

• &(& 84�� ���? 

� સમાસ શÌદ &]º + -& નો બનેલો છે. 

� {યા ં,   

સ� ્= સાથે 

આસ = બસેDુ ં
� �ુદા �ુદા અથ�વાળા બે ક6 તેથી વ� ુશÌદો જોડાઈને એક નવો શÌદ બને છે uને સમાસ કહ6વામા ંઆવે છે. 
� બoે પદો મળ7ને બનેલા પદને &(@  �	 અથવા &(?&к �	 કહ6વાય છે. 

� સામાિસક પદના �થમ પદને 3વૂ�પદ બી5 પદને મlયમ પદ અને Eી5 પદને ઉpરપદ તર7ક6 
ઓળખવાનામા ંઆવે છે. 

� આ પદોનો વાÇ સાથેનો સબધં $પ�ટ થાય એ ર7તે �ટા પાડવાની ���યાને િવ+હ કહ6વાય છે. 
� સમાસના ��ુય Eણ �કાર છે. 

1. સવ�પદ �ધાન સમાસ 

2. એકપદ �ધાન સમાસ 

3. અ-યપદ �ધાન સમાસ 

 

• &'��	 :+" &(& 

� u સમસામા ંબધા જ પદો સમાન મોભાના હોય તેવા સમાસને સવ�પદ �ધાન સમાસ કહ6વાય છે. 
1. ,E, / ,�, 
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� u સમાસમા ંસમાન મોભો ધરાવતા શÌદો જોડાય અને તેનો િવ+હ કરતી વખતે 5"�, к!, 5�' uવા 

પદો વપરાય તે સમાસને �-�  સમાસ કહ6વામા ંઆવે છે. 
 

1) � �! � ,E, 

� u �-� સમાસનો િવ+હ 5"� શÌદથી થતો હોય તે સમાસને ઈતર6તર અથવા સ�nુચય �-� કહ6વામા ં

આવે છે. 
� ઉદા. 

માતાિપતા ,વનમરણ 

અoપાની માનપાન 

લોચનમન ટ6બલ°રુશી 

સવારસાજં �ટૂમો5 

રામલ±મણ વેરઝેર 

દંપિત રાધા%ૃ�ણ 

દાળભાત કપરકાબી 

હાથપગ લવ%ુશ 

ચાપાણી તડકોછાયો 

હલનચલન મનહદય 

નળદમયતંી આજકાલ 

નરનાર7 નાકકાન 

ર7ત�રવાજ વાદિવવાદ 

લાડકોડ સીતારામ 

સોયદોરો Vી3�ુુષબાળકો 

દાદાદાદ7  

2) '�кÀ��к ,E, 

� u �-� સમાસનો િવ+હ કરતી વખતે к!, 5�' શÌદનો ઉપયોગ કરવામા ં આવે તેવા સમાસને 

વૈકt]પક �-� સમાસ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

હાર,ત Eણચાર 

�ચન¡ચ ટાઢતડકો 

સો9sુ3ુ ં પાચંપદંર 

5Êયેઅ5Êયે કાkંપુા%ુ 

લાભાલાભ જયપરાજય 

દશબાર નફોતોટો 

પાનબાન નD�ુુ9 ુ

ગોળધાણા પrપુખંી 

હવાપાણી *દરબહાર 

શાકભા, કાળાMરૂા ં

શાળાકોલેજ સા�સુ-યાસી 
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સો9ુsં3 ુ ઉpરદ��ણ 

ગામશહ6ર ચડDુઉંતરDુ ં
 

• 8к�	 :+" &(& 

� u સમાસ9ુ ંએકપદ �ધાન હોય અને બી�ુ પદ તેને આધીન રહ6 ુહોય તેવા સમાસને એકપદ �ધાન સમાસ 
કહ6વાય. 
 

1.  QN�b�c 

� u સમાસમા ંએકપદ ��ુય હોય અને બી�ુ પદ તેની સાથે િવભ�કત સબધંથી જોડાયે�ુ ંહોય તેવા સમાસને 
તQ3�ુુષ સમાસ કહ6વાય છે. 

� આ સમાસનો િવ+હ કરતી વખતે "�, ��, �к6, ,�, (4!, "� (4!, :Q��, к�, &b�� , (���, "#, "�, J��, 

", (�, C	�, ;�� વગેર6 uવા િવભ�કત �Qયેયો વપરાય છે. 

� ઉદા. 

�ેમવશ માનવસ`¼ત વાતાવરણ 

$વાધીન વરમાળા દ6શબ�ં ુ

આવકારપE X�ુસÄજ બ5રભાવ 

%ૃપાપાE ય.વેદ7 વાહનવ�ાર 

દયાપાE શયન�હૃ જળધારા 

િવSાથ¯િ�ય આYય$થાન દ6શભ1	ત 

�ખુપાઠ દ6શ�ીિત રા{યસpા 

હ6તભયા� ઋણ�	ુત નગરજનો 

આશાસભર �ચjતા�	ુત નમ�દાકાઠં6 

હરખઘલેા ગભ�Yીમતં વનવાસ 

યોગX	ુત વનમાળ7 લોકિ�ય 

મEં�_ુધ ગદા�હાર લયલી 

જ-મ5ત રાજમહ6લ વાણી\રૂો 

$નેહાધીન ,]લા��ખુ $વગ�વાસ 

Xિુધ½�ઠર lયાનમ_ન  
 

2. (��(�	�#�� 

� u સમાસમા ં  3વૂ�પદ અને ઉતરપદ આપેલા હોય અને મlયમપદનો લોપ થતો હોય તેવા સમાસને 
મlયમપદલોપી સમાસ કહ6વાય. 

� આ સમાસનો િવ+હ કરતી વખતે મlયમપદ ઉમેરDુ ંપડ6 છે. 
� ઉદા. 

વત�માનપE વત�માન આપ ુપE 

\યૂ��ખુી \યૂ� તરફ �ખુરાખી �ખલ ુ�લ 

િવજયસેના  િવજયની ઈnછા વાળ7 સેના 

િશરપાઘ િશરમાથે ધારણ કરવાની પાઘ 

પાયદળ Mિૂમ પર ચાલીને જ ુદળ 
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ભજનમડંળ7 ભજન કરવા માટ6 એકE પયેળ મડંળ7 

ઘરધધંો ઘરમા ંરહ7ને કરાવાતો ધધંો 

$�િૃતપટ $�િૃત પર *�કત થયેલો પટ 

દાળચોખા દાળ િમિYત ચોખા 

દહ¡વડા દહ¡ િમિYત વડા 

રાહતકાય� રાહત માટ6 આપવામા ંઆવુ ંકાય� 

લોકગીત લોકો વડ6 રચાયે�ુ ંગીત 

�માણપE �માણ આપુ ંપE 

દ7વાદાડં7 દ7વો �ગટાવવાની દાડં7 

સભા�હૃ સભા ભરવા માટ69ુ ં�હૃ 

રા,ના�ુ ં રા,°શુીથી અપા ુના�ુ ં

િશ�યDિૃp િશ�યને આપવામા ંઆવતી Dિૃત 

મnછરદાની મnછર અટકાવવાની દાની 

�લયક6 ુ �લય લાવનાર ક6 ુ

િમલમ�ૂર િમલમા ંકામ કરતો મ�ૂર 

ઘરજમાઇ ઘરમા ંરહ6તો જમાઈ 

-યાયસભા -યાય આપનાર7 સભા 

D ૃદંાવન D ૃદંા (લુસી) ભર6� ુવન 

�લુાબદાની �લુાબ રાખવાની દાની 

સહનશ1	ત સહન કરવાની શ1	ત 

nયવન�ાશ nયવન ઋિષએ બનાવે�ુ ં�ાશ 

િવSાલય િવSા મેળવવા9ુ ંઆલય 

છાEાલય છાEને રહ6વા માટ69 ુ ંઆલય 

%ુળદ6વી %ુળમા ં3ુ5ંતી દ6વી 

ર6ખા�ચE ર6ખા વડ6 બનાવેલ �ચE 

હ$તઘડ7 હાથમા ંપહ6રવાની ઘડ7 

સ+ંામગીત સ+ંામ (X�ુ) સમયે ગવા ુ ંગીત 

,વનિવSા ,વન બનાવતી િવSા 
 

3. к(�+�� 

� u સમાસમા ં એકપદ ��ુય હોય અને બી�ુ પદ એના િવશેષણ તર7ક6 કાય� કર ુ હોય તેવા સમાસને 
કમ�ધારય સમાસ તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

� આ સમાસના બે પદો વnચે ઉપમાન-ઉપમેય, ઉપમાન સાધારણ ધમ� અથવા )ય1	ત વાચક સ.ંા અને 
5િતવાચક સ.ંાનો સબધં રહ6લો હોય છે. 

� ઉદા. 

o િવશે�ય - િવશેષણ સબંધં વાળા કમ�ધારય 

મહારા5 ભરસભા મહાશાળા 

પરમાQમા ¦યામશર7 સતસગં 
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��ુયમEંી િમ�ટાo મહા�તૃ 

°શુખબર મધરાત લબંગોળ 

\ુદંરવર વરદાન મહાિસ�7 

સ¼નખેલ પરગામ Mતૂકાળ 
 

o ઉપમાન – ઉપમેય સબંધં વાળા કમ�ધારય 

સસંારસાગર ,વનખેડ 

શોકસાગર .ાનસાગર 

આશાવેલ િવચારવાણી 

દ6હલતા હ©યાસગડ7 

ભ1	તપદારથ કા)ય�તૃ 

અહમબોજ મનોરથ 
 

o ઉપમાન - સાધારણ ધમ�વાળા કમ�ધારય 

મેઘગભંીર õજદ6હ 

કાજળકાËં ઘન¦યામ 

ચiં�ખુ કાગળકાયા 

પાણીપોચા િસjહ3sુષ 
 

o એકપદ 5િતવાચક સ.ંા અને બી�ુ ંપદ )ય1	ત વાચક સ.ંા 

\યૂ�દ6વ ચાદંામામા 

મે�લુકાકા દ�રયાદ6વ 

ભીખાશેઠ ઘોઘાબાપા 

યજમાન અમથીકાક7 

o ક6ટલીક વાર આ સમાસમા ંિવશેષણ તર7ક6 કાય� કર ુ ંપદ પાછળ આવે છે 

દ6શભરમા ં

�ણેક 

લાલચોળ 

દ6શાવર 

sપાતંર 

�ખુારિવjદ 

તીñોતમ 
 

4. Á,$� 

� u સમાસમા ં 3વૂ�પદ સ�ંયા વાચક િવશેષણ હોય અને િવ+હ કરતી વખતે સ�હુનો ભાવ દશા�વે તેવા 
સમાસને ��� ુસમાસ કહ6વામા ંઆવે છે. 

� ઉદા. 

ચોઘ�ડXુ ં િEMવુન સWતાહ 

પચંવટ7 સWતપદ7 પચંા1_ન 
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પખવા�ડXુ ં સહV�લjગ ષટપદ 

પચંપાE િE�ણુી િErલૂ 

નવરંગ પચંમહાલ િEફળા 

ચોમા\ુ ં ��દલ પચંરાEી 

પચંતEં િEßલ પચંાગ 

નવરાEી પ5ંબ (પાચં નદ7નો 
સ�હૂ) 

િEપદ 

પાચંશેર પચંા�તૃ િEકોણ 

પચંનાદ   
 

• 5E��	 :+" &(& 

� u સમાસ9ુ ંએક6ય પદ વાÇ સાથે િસ�ો સબંધં ધરાવ ુન હોય પણ સમાસ એ વાÇના �બ5 કોઈ પદના 
આધાર6 રહ6�ુ ંગૌણ પદ હોય તેવા સમાસને અ-યપદ �ધાન સમાસ કહ6વાય છે. 
 

1. ���Â�
� 

� u સમાસના બoે પદ વnચે િવભ1	તનો, ઉપમાન – ઉપમેયનો અથવા િવશેષણ – િવશે�યનો સબંધં હોય 
અને આ° ુપદ અ-ય કોઈ પદના િવશેષણ તર7ક6 વપરા ુ ંહોય તેવા સમાસને બ�õુી�હ સમાસ કહ6વાય છે. 

� ઉદા. 

અભેદ માટ7પગો શતરંગી 

°શુિમ5જ કાળ�°ુુ ં દામોદર 

પાણીપથંો ગૌ�ખુી એકધા�ંુ 

Dકૃોદર �શુળધાર મહાબા� ુ

દશાનન મીઠાબોળો અગમ��ુ� 

હતાશ િનધ�ન ગ5નન 

િસjહવાદની િનરં%ુશ ગૌરવÈુ ં

�ણભ�ંરુ નીરોગી 1$થત�. 

અ5ણ   
 

2. ;��	 

� u સમાસ9ુ ંએકપદ ��યા ઘા ુ હોય અને બી�ુ ં પદ તેની સાથે િવભ1	ત સબંધંથી જોડાયે�ુ ં હોય તેવા 
સમાસને ઉપપદ સમાસ કહ6વાય છે. 

� આ સમાસનો િવ+હ કરતી વખતે મોટ6 ભાગ ે*તમા ંનાર �Qયેય આવે છે. 
� ઉદા. 

સQયવાદ7 પકંજ ગગંાઘર 

નમ�દા \ધુાકર સહાlયાયી 

�રંુધર આXઘુધાર7 %ુશળ 

,વસર°ુ ં પાપાચાર7 પાનખર 

શાિંતકર $વગ�$થ મમ�. 

ભયકંર ડકંાધાર7 મનોહર 
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ભયદશ�ન હરામખોર મણીધર 

�ગ�રધર પગર°ુ ં મનોહર 

.ાનદા વા�રિધ ગોપાલ 

�હૃ$થ માથ�ડૂ તટ$થ 

ખબરદાર િવ�ભંર  
 

 

• �
�2(� N�3  5]�к ;	���# 

;	��� ?'=� &(& 

મનોહર મનને હરનાર ઉપપદ 

D ૃદંાવન D ૃદંા (લુસી)થી ભર6�ુ ંવન મlયમપદલોપી 

¦યામવણ� ¦યામ એવો વણ� કમ�ધારય 

�ેમઘાટડ7 �ેમસબંધંના �તીક uવી ઘાટડ7 મlયપદલોપી 

�ગ�રધર �ગ�રને ધરનાર ઉપપદ 

પરદ6શ પર (બીજો) દ6શ કમ�ધારય 

આનદંધન આનદંsપી ધન(વાદËં) કમ�ધારય 

�િૃતકાsપ �િૃતકા(માટ7)ના ંsપો તQ3�ુુષ 

ગોપાળ ગાયોને પાળનાર ઉપપદ 

શશીવદની શશી uDુ ંવદન u9ુ ંછે તે બ�õુી�હ 

રૌWયા ઘટંા રૌWયા (sપાની) ઘટંા કમ�ધારય 

$વાથ� $વરનો અથ� કમ�ધારય 

)યથ� િવગત થયો છે અથ� uમાથંી તે બ�õુી�હ 

આત�નાદ આત� (પી�ડત )ય1	ત)નો નાદ  તQ3�ુુષ 

�લડા-ંકટોર7 �લડાનંી બનેલી કટોર7 મlયમપદલોપી 

નવXગુ નવો Xગુ કમ�ધારય 

િવ�હQયા િવ�મા ંથતી હQયા મlયમપદલોપી 

,વનિવ+હ ,વનનો િવ+હ તQ3�ુુષ 

કાળઝાળ કાળ(મોત)ની ઝાળ તQ3�ુુષ 

 કાળsપી ધાર કમ�ધારય 

િછo�ભo િછo અને �ભo ��ં 

જ-મિસ� જ-મથી િસ� તQ3�ુુષ 

નખિશખ નખથી િશખા \ધુી u )યાપે�ુ ંછે એDુ ં બ�õુી�હ 

ઝાકળ�લ ઝાકળ�બj�ુઓથી ભ¡5યે�ુ ં�લ મlયમપદલોપી 

મોરપ¡છ મોર9ુ ંપ¡છ તQ3�ુુષ 

મXરૂાસન મXરૂની આ%ૃિતવાËં આસન મlયમપદ લોપી 

િનશ�દન િનશા અને �દન ��ં 

દંપતી પિત અને પQની ��ં 

અધ°]ુલી અરધી °]ુલી કમ�ધારય 
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�ાણતર$યા �ાણ છે તર$યા uના તે બ�õુી�હ 

એક�ુઅં¹�ૂુ ં એક�ુ ંઅને અ¹�ૂુ ં ��ં 

અનેકરંગ અનેક છે રસ uને તે બ�õુી�હ 

તડકાછાયંા તડકા અને છાયા ��ં 

સા�હQયરિસક સા�હQયમા ંછે રંગ uને તે બ�õુી�હ 

લ�ાિધપિત લ�નો અિધપિત તQ3�ુુષ 

થો¾ુઘંÈુ ં થો¾ુ ંઘÈુ ં ��ં 

�હૃ$થ �હૃ6 રહ6નાર ઉપપદ 

િનરાશ િનગ�ત(ના�દૂ) થઈ છે આશા uમાથંી તે બ�õુી�હ 

નામિનશાન નામ ક6 િનશાન ��ં 

નવરસ નવ રસનો સ�હૂ ��� ુ

રાહતકાય� વાત(હવા)9ુ ંઆવરણ તQ3�ુુષ 

એકા+ અ+ છે એક u9ુ ંતે બ�õુી�હ 

નવરંગ નવ રંગનો સ�હૂ ��� ુ

એકમાE માE એક કમ�ધારય 

�ણેક એક �ણ કમ�ધારય 

આનદંઘલેા આનદંથી ઘલેા ં તQ3�ુુષ 

દવાખા9ુ ં દવા માટ6 ખા9ુ ં($થળ) તQ3�ુુષ 

 દવા મેળવવા9ુ ંખા9ુ ં($થળ) મlયમપદલોપી 

¨�ટ3�ુટ ¨�ટ અને 3�ુટ ��ં 

�હjડોળાખાટ �હjડોળાના $વsપની ખાટ મlયમપદલોપી 

એકમત એક છે મત uનો તે બ�õુી�હ 

D�ૃાવ$થા D�ૃ એવી અવ$થા કમ�ધારય 

િવચારવહ6ણ િવચારsપી વહ6ણ કમ�ધારય 

 િવચારો9ુ ંવહ6ણ તQ3�ુુષ 

¢£ાડં ¢£ા9ુ ં*ડ તQ3�ુુષ 

$વજન પોતા9ુ ંજન કમ�ધારય 

ચોધાર ચાર છે ધારાઓ uની તે  બ�õુી�હ 

િવધવા િવગત (�તૃ) થયો છે ધવ (પિત) uનો તે  બ�õુી�હ 

ઘોડાગાડ7 ઘોડાથી ખ�ચાતી ગાડ7 મlયમપદલોપી 

પચંનાદ પાચં નદ7ઓનો સ�હૂ ��� ુ

ખ�ચતાણ ખ�ચ અને તાણ ��ં 

અહિન¥શ અû અને િનશા ��ં 

અ-યમન$ક અ-યE (લાગે�ુ)ં છે મન u9ુ ંતે બ�õુી�હ 

િનQયિનયમ િનQયનો િનયમ તQ3�ુુષ 

ના°શુ નથી °શુ u તે  બ�õુી�હ 

દ7વાસળ7 દ7વો �ગટાવવા માટ6ની સળ7 મlયમપદલોપી 

મહારાજ મહાન રા5 કમ�ધારય 
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િસ�3�ુુષ િસ� એવા 3�ુુષ કમ�ધારય 

મોજશોખ મોજ અને શોખ ��ં 

ક]પD�ૃ ક]પના �જુબ9ુ ંફળ આપનાર D�ૃ મlયમપદલોપી 

ચ¡થર6હાલ ચ¡થરા uવા છે હાલ uના તે બ�õુી�હ 

િનર�ર નથી અ�ર(9ુ ં.ાન) uને તે બ�õુી�હ 

°બૂ\રૂત °બૂ(\ુદંર) છે \રૂત uની તે  બ�õુી�હ 

લ_ન,વન લ_ન પછ79ુ ં,વન મlયમપદલોપી 

�ગૃજળ �ગૃને આભાસ કરાવુ ંજળ મlયમપદલોપી 

�િત%ૃિત સામી %ૃિત કમ�ધારય 

ભાવાવેશ ભાવનો આવેશ તQ3�ુુષ 

િનદcષ નથી કોઈ દોષ uમા ંતે તQ3�ુુષ 

આરામ°રુશી આરામ માટ6 °રુશી તQ3�ુુષ 

 આરામ આપનાર7 °રુશી મlયમપદલોપી 

રાણીછાપ રાણીની છાપ uના પર છે તે  બ�õુી�હ 

$વગ�$થ $વગ® રહ6નાર ઉપપદ 

મનોમન મનમા ંઅને મનમા ં ��ં 

ગણવેશ ગણને (સ�હૂને) પહ6રવાનો વેશ મlયમપદલોપી 

વત�માનપE વત�માન (સમાચાર) આપુ ંપE મlયમપદલોપી 

3િૃથવીવ]લભ 3િૃથવીનો વ]લભ તQ3�ુુષ 

 3િૃથવી પર સૌને વ]લભ (િ�ય) મlયપદલોપ 

પાપાચાર પાપથી ભર6લો આચાર મlયમપદલોપી 

રાતીચોળ ચોળ(મ,ઠ) uવી રાતી કમ�ધારય 

પળવાર પળ uટલી વાર મlયમપદલોપી 

¨દયભેદક ¨દયને ભેદનાર ઉપપદ 

મદો-મp મદથી ઉ-મp તQ3�ુુષ 

નીડર િનગ�ત થયો છે ડર uનો તે બ�õુી�હ 

એકાતંવાસ એકાતંમા ંવાસ તQ3�ુુષ 

રોમેરોમ રોમમા ંવાસ તQ3�ુુષ 

ભયકંર ભય કરનાર ઉપપદ 

કત�)યપરાયણ કત�)યમા ંપરાયણ તQ3�ુુષ 

સúnચદાનદં સ ્અને �ચ ્અને આનદં ��ં 

તપ·યા� તપથી ભર6લી ચયા� મlયમપદલોપી 

િન:$વાથ� નથી કોઈ $વાથ� uને તે બ�õુી�હ 

 $વાથ� િવના9ુ ં કમ�ધારય 

લોકગીત લોકો વડ6 રચાયે�ુ ંગીત મlયમપદલોપી 

ષડરસ છ રસનો સ�હૂ ��� ુ

િનદcષ નથી કોઈ દોષ uમા ંતે બ�õુી�હ 

આQમહQયા આQમાની હQયા તQ3�ુુષ 
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સQયsપ સQય છે sપ u9ુ ંતે બ�õુી�હ 

પચંપાE પાચં પાEોનો સ�હૂ ��� ુ

ધારાસભા ધારો ઘડનાર7 સભા મlયમપદલોપી 

સQયનારાયણ સQય એ જ નારાયણ કમ�ધારય 

િEMવુન Eણ Mવુનનો સ�હૂ ��� ુ

ઋસુહંાર ઋિુવષયક વણ�નનો સહંાર (સચંય) મlયમપદલોપી 

પાદEાણ પાદ9ુ ંEાણ (ર�ાણ) તQ3�ુુષ 

સમભાવ સમ એવો ભાવ કમ�ધારય 

તટ$થ તટ6 રહ6નાર ઉપપદ 

�માણપE �માણ આપતો પE મlયમપદલોપી 

ચરાચર ચર(જગંમ) અને અચર ($થાવર) ��ં 

પગર°ુ ં પગ9ુ ંર�ણ કરનાર ઉપપદ 

શાિંતિનક6તન શાિંત આપના�ંુ િનક6તન મlયમપદલોપી 

3વૂ�પિ·મ 3વૂ� અને પિ·મ ��ં 

િનમ�ળ નથી કોઈ મળ uમા ંતે બ�õુી�હ 

એકધારો એક છે ધારા uની તે બ�õુી�હ 

અભયદા અભય અપ�નાર ઉપપદ 

નૌકારોહણ નૌકામા ંઆરોહણ તQ3�ુુષ 

િવજયયાEા િવજયની ઉજવણીની યાEા મlયમપદલોપી 

નર3ુગંવ Yે�ઠ નર કમ�ધારય 

સૌ-દય�ધામ સૌ-દય� ધરાવુ ંધામ મlયમપદલોપી 

મહાસ¼ક મહા છે સ¼ક u9ુ ંતે બ�õુી�હ 

દ7વાદાડં7 દ7વો બતાવતી દાડં7 મlયમપદલોપી 

પચંવટ7 પાચં વડનો સ�હૂ ��� ુ

Xિુધ½�ઠર X�ુમા ં1$થર તQ3�ુુષ 

વા�રિધ વા�રને ધરનાર ઉપપદ 

�દલદાર �દલને દ6નાર ઉપપદ 

સÄજન સારો જન કમ�ધારય 

ચોમા\ુ ં ચાર માસનો સ�હૂ ��� ુ

)ય1	તિવશેષ િવિશ�ટ )ય1	ત કમ�ધારય 

�ખુારિવjદ અરિવjદ uDુ ં�ખુ કમ�ધારય 

સહV�લjગ સહV �લjગનો સ�હૂ ��� ુ

પખવા�ડXુ ં પદંર વારનો સ�હૂ ��� ુ

�ણભ�ંરુ uનો �ણમા ંનાશ થાય છે તે બ�õુી�હ 

અમીમીટ અમી ભર6લી મીટ મlયમપદલોપી 
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*    ?'�g�    * 

?'�g�  :Q�� 5�� ;	��� 

પહ6લી - કતા�થ® 
નામાથ® 

સબંોધનાથ® 
સમા�થ® 

પ�રણામ વાચક 

- સીતા વનમા ંગયા. 
- �ુબંઈ મો¹ંુ નગર છે. 
- હ6 ઈ�ર, સૌ9ુ ંક]યાણ કર6. 
- વેદને િશ�ક6 ઇનામ આWXુ ં
- આu �લટર �ૂધ વપરાXુ.ં 

બી, નથી, ને કમા�થ® 
ગQયથ® 

સમયમયા�દા 

- �ુ ંપE લા°ુ ં�.ં 
- ગાધંી, અમદાવાદ ગયા. 
- તે Eણ કલાક \તૂો 

Eી, એ, થી, થક7, 
વડ6 

કરણાથ® (સાધનના 
અથ�મા)ં 

કતા�થ® 
કારણાથ® 

પ�રણામ વાચક 

અિધકારણાથ® 

- લોભે લ�ાણ 5ય. 
 

- િપતાએ 3Eુને ખવરા)Xુ.ં 
- તે તાવથી પીડાય છે. 
- તે બે કલાક ઉઠÕો. 
- તેણ ેિનશાળે જવા9ુ ંશs કXુÖ. 

ચોથી ને 

ને, માટ6 
માટ6 

ની, �Qયે સા�ુ 

સ�ંદાનાથ® 
કતા�થ® 

સબંધંાથ® 
અપાદાનાથ® (ëટા 
પાડવાનો અથ®) 

હ6Qવથ® (હ6 ુક6 
કારણ) 

- લખેક6 રામને ઈનામ આWXુ.ં 
- અમાર6 બહાર ગામ જવા9ુ ંછે. 
- આ મકાનને બે બારણા ંછે. 
- તેના અવસાનને Eણ વષ� થઈ ગયા. 
 

- rુ ંતમે એમને મળવાને માગંો છો? 

પાચંમી થી 
થક7 
માથંી 

ઉપરથી 
ને લીધે 

અપાદાનાથ® 
કતા�થ® 
કરણાથ® 
આરંભાથ® 
કારણાથ® 

- તે પાલન3રુથી વાવ ગયો. 
- મરાથી Qયા ંનહ7 જવાય. 
- તલવારથી શાિંત $થપાશે 

- અમે નાનપણથી િમEો છ7એ. 
- 3Eુીની માદંગીથી તે °બૂ �ુઃખી છે. 

છÑી નો, ની, 9ુ,ં ના ભયદશ�ક 

સબંધંાથ® 
- બાળકને Mતૂનો ભય છે. 
- અખાના ંછWપા આu પણ ��યાત છે. 

સાતમી મા,ં *દર, 
ઉપર 

આરંભાથ® 
અિધકરણાથ® 

કરણાથ® 
િનધા�રણાથ® 

- સવારની ગરમી પડ6 છે. 
- રા5 મહ6લોમા ંરહ6 છે. 
- આટલી સાર7 આવકમા ંતેઓ કઈ બચાવે છે ખરા? 

- ઋઓુમા ંવસતં સવ�ને િ�ય છે. 

"z+ :   - ‘કરણ’ એટલે સાધન ��યા કરવામા ંuનો ઉપયોગ થાય તે, ��યા9ુ ંસાધન 

 - ‘સ�ંદાન’ એટલ ે��યા9ુ ંફળ uને �ાWત થાય તે સ�ંદાન કહ6વાય છે. 
 - ‘અપાદાન’ એટલે ëટા પડવાનો ભાવ. 
 - ‘અિધકરણ’ એટલે ��યા9ુ ં$થાન ક6 ��યાનો સમય બતાવનાર પદો.  



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       232 

*    &�F   * 

• સ.ંા એટલે નામ. 
• સ.ંાના ક6ટલાક �કારો છે. 

o )ય1	તવાચક સ.ંા 
o 5િતવાચક સ.ંા 
o i)યવાચક સ.ંા 
o સ�હૂવાચક સ.ંા 
o ભાવવાચક સ.ંા 

 

1. <�g� '0к &�F 

� )ય1	ત ક6 �દાથ�ને ઓળખવા માટ6 આપવામા ંઆવેલા િવશેષ નામને )ય1	તવાચક સ.ંા કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

 

સોમવાર ગાઘંી, 

કારતક �હમાલય 

સીતા રામ 

�દવાળ7 લખન 

ભાવનગર ભો5વદર 

ધોળા �જુરાત 

ભારત િસjહ3�ુુષ 
  

2. K? '0к &�F 

� )ય1	ત ક6 �દાથ�ના આખા વગ�ને ક6 5િતને દશા�વનાર7 સ.ંાને 5િતવાચક સ.ંા કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

 

3�ુુષ ગાય 

નેતા સૈિનક 

પવ�ત િશ�ક 

Vી િવSાથ¯ 

મ�હલા રા{ય 

દ6વી દ6શ 

દ6વ ગામ 

મકાન મ�ૂર 

શહ6ર D�ૃ 

નદ7 સ�iુ 
 

3. l<�'0к &�F 

� u પદાથ� i)ય $વsપે જોવા મળે છે તેમને દશા�વતી સ.ંાને i)યવાચક સ.ંા કહ6 છે. 
� ઉદા. 
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માટ7 �ેeોલ 

હવા પારો 

ઘ¬ ખાડં 

તેલ ર6તી 

s �ૂધ 

ચોખા લોટ 
 

4. &] M�'0к &�F 

� કોઈ પણ વગ�ની )ય1	તઓ ક6 પદાથ�ને સ�હુની સ.ંાને દશા�વનાર સ.ંાને સ�હુવાચક સ.ંા કહ6વાય. 
� ઉદા. 

 

ટોË સભા 

ર6લી સરકસ 

સ�દુાય ¹ુકડ7 

ધણ વગ� 

સમાજ ગણ 

�ુમ° ુ �5 

ઢગલો લ¦કર(સૈ-ય) 
 

5. �''0к &�F 

� અ�તૃ બાબતો દશા�વનાર7 સ.ંાને ભાવવાચક સ.ંા કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

 

�ેમ લ_ન 

વહ6મ સમાનતા 

નફરત વષ� 

�$ુસો સેવા 

�ોધ મ�હનો 

9Qૃય વાર 

માનવતા માઈલ 

નવરાશ �કલોમીટર 

બાળપણ મણ 

સઘંષ� �કલો+ામ 

 

*    &'�"(   * 

• &'�"( 84�� ���? 

• નામને બદલ ેવપરાતા પદોને સવ�નામ કહ6વાય છે. 
• �ુદ7 �ુદ7 )ય1	તઓ ક6 3�ુુષોને દશા�વવા માટ6 વાપરતા સવ�નામોને 3sુષ વાચક સવ�નામ કહ6વાય છે. 
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 8к'0" ���'0" 

:�( N�b�c �,ુ મા�ુ, મારાથી, મારાથી, મે, તને અમે, અમને, અમા�ુ, અમારાથી, અમારામા ં
���# N�b�c ુ,ં તમે, તને, તારાથી, તારામા, તા�ુ, તે તમે, તમને, તારાથી, તારામા, તમારાથી, 

આપ, આપને 
\��# N�b�c તે, તેનાથી, તે9ુ,ં તેનામા, તેને તેઓ, તેનાથી, તેઓને, તેઓ9ુ,ં તેમનામા,ં 

તેમ9ુ ં
 

1. @''0к &'�"( 

� u સવ�નામ 3sુષ વાચક સવ�નામની સાથે વપરાયને તેને પોતાને ઓળખાવે તે સવ�નામને $વવાચક સવ�નામ 
કહ6વાય છે. 

� ઉદા. 
� અમે પોતે આમEંણ આWXુ.ં 
� તેઓ 5તે જ આ કાય� કરવાના છે. 
� તમે °દુ આવજો. 
� �ુ ંપડ6 Qયા ંજવાનો �. 
� �ુ ં$વય ંબોલવાનો �. 

 

2. 	ш�к &'�"( 

� પાસેની ક6 �ુરની પરં ુ�Qય� વ$ ુક6 )ય1	ત દશા�વવા વાપરતા સવ�નામને દશ�ક સવ�નામ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� આ રÂ ઈ_લે-ડના એક યસ$વી વડા�ધાન. 
� એ Qયા કામ કરતા હશે. 
� તે લોકો બ� ુસરળ હતા. 
� પેલા ભાઈને મે તમાર7 �કુ આપી. 

 

3. &��2 &'�"( (&��+� &'�"() 

� એક બી5ની અપે�ાએ વપરાતા સવ�નામોને સાપે� સવ�નામ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� u અફવા ફ6લાવે તે દ6શiોહ7 ગણાય. 
� uણે આપી 5ÊXુ ંતેણે ,વી 5ÊXુ.ં 
� uને રામ રાખે તેને કોઈ ન ચાખે. 
� uDુ ંવાવશો તેDુ ંલણશો. 
 

4. :Ã'0к &'�"( 

� નામને બદલ ેવપરાતા અને �í 3છુવા માટ6 ઉપયોગમા ંલેવાતા સવ�નામોને �íવાચક સવ�નામ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� આ ઓરડામા ંકોણ ફર6 છે? 

� તમાર6 rુ ંજોઈએ છે? 

� તમાર6 શેમા ંબેસDુ ંછે? 

� કોને કહો છો? 
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� કXુ ં3$ુતક લા)યા છો? 

 

5. 5?"?�  &'�"( 

� u સવ�નામ વડ6 િનિ·ત વ$ ુ )ય1	ત ક6 પદાથ�નો અથ� \ચૂવાતો નથી તેવા સવ�નામોને અિનિ·ત સવ�નામ 
કહ6વાય છે. 

� ઉદા. 
� તમે કઈ કહ6શો? 

� કોઈ પડ7 ગXુ ંલાગ ેછે. 
� કોઈ ક6 �મુ પાડ7 
� ક6ટલા લોકો Qયા ંઉભા હતા 
� અ-યવાત માર6 સાભંળવી નથી. 
� સૌ પોતપોતાની ર7તે જશે.  

 

*    ?'ш�c�  * 

 

• u શÌદ નામના અથ�મા ંવધારો કર6 તેને ?'ш�c� કહ6વાય આવે છે. 
• િવશેષણ નામના અથ�મા ંવધારો કર6 તેને ?'ш�Y� કહ6વાય છે. 

• ઉદા. 
� sપાË બાળક    sપાË=િવશેષણ , બાળક=િવશે�ય 

� મહાન રા5    રા5=િવશેષણ , મહાન=િવશે�ય 

 

• િવશેષણના �કાર 

 

1. $��'0к ?'ш�c� 

� નામનો �ણુ બતાવનાર િવશેષણને �ણુવાચક િવશેષણ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� મને રંગીન �લ ગમે છે. 
� 5ડો માણસ દોડ7 ન શક6. 
� મને ખાટ7 ક6ર7 ખાવી ગમે છે. 
� મોળ7 ચા પીવી ફાયદા કારક છે. 
� \યૂ� પીળો તડકો લાવે છે. 
� ભાવનગરમા ંએક ગોળ બગીચો છે. 

 

2. &�̂ �'0к ?'ш�c� 

� નામની સ�ંયા દશા�વનાર શÌદને સ�ંયાવાચક િવશેષણ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� તેને ડઝન ફળ લીધા . 
� અમાર7 ઓ�ફસમા ંEીસ માણસો કામ કર6 છે. 
� શાળામા ંદસ િવઘાથ¯ઓ હતા. 
� તેમણે બમણા લોકોને જોયા.  
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� ક6ટલાક લોકો એકઠા થયા હતા. 
� Qયા ંઘણી છોકર7ઓ રમે છે. 

 

3. Z('0к ?'ш�c� 

� નામનો �મ દશા�વનાર િવશેષણને �મવાચક િવશેષણ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� �શાતં પહ6લો આ)યો. 

� ગીતાએ પર7�ામા ંદસ�ુ ં$થાન મેળ)Xુ.ં 

� વnચે9ુ ં3$ુતક તમને આપવા9ુ ંછે. 

� મયકં છે]લ ેબેઠો હતો. 

� પાચં� ુધોરણ જયYી બહ6ન ભણાવે છે. 
 

4. ��6(�'0к ?'ш�c� 

� મોટો જ«થો ક6 માપ દશા�વતા િવશેષણોને પર7માણવાચક િવશેષણ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� તપેલીમાથંી ઘÈુ ં�ૂધ ઢોળાઈ ગXુ.ં 

� અપાર �ેમ )ય1	તને અકળાવે છે. 

� ગઈ રાEીએ °બૂ વરસાદ પડÕો. 

� રા5ના ભડંારોમા ંઅઢળક સો9ુ ંહ ુ.ં 

� નદ7મા ંભર3રુ પાણી આ)Xુ ંહ ુ.ં 
 

• ?'ш�c�"# ?'ш�c� 

� જયાર6 િવશેષણ માટ6 િવશેષણ વપરાX ુહોય Qયાર6 તેને િવશેષણ9ુ ંિવશેષણ કહ6વાય છે. 
� ઉદા. 

� માટલામા ં°બુ ઠં¾ુ પાણી હ ુ.ં 

� થાળ7મા ંથોડા રંગીન �લો હતા. 

� એ ઘણો પરોપકાર7 માણસ છે. 
 

• @�"" -+�! :к� 

 

1. 5J�?'+�� ?'ш�c� 

� િવશેષણ નામની પહ6લા આવે. 
� ઉદા. 

� તે શહ6રની Yીમતં )ય1	ત છે. 

� ભાવનગર મો¹ંુ શહ6ર છે. 
 

2. ?'+�� ?'ш�c� 

� િવશેષણ નામની પછ7 આવે. 
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� ઉદા. 
� આ 3$ુતક દળદાર છે. 

� સરોવરમા ંપાણી r�ુ છે 

 

• P� :(�� :к� 

 

1. ?'к�6 

� નામના �લjગ – વચન �માણે ફ6રફાર થાય. 
� ઉદા.  

� રા5 – sપાળો 

� રાણી – sપાળ7 

� બાળક – sપાË 

� લોકો – sપાળા  

 

2. 5?'к�6 

� નામના �લjગ – વચન �માણે ફ6રફાર ન થાય. 
� ઉદા.  

� રા5 – �માણીક, તેજ$વી, દયાË, માયાË, હોિશયાર 

� રાણી – �માણીક, તેજ$વી, દયાË, માયાË, હોિશયાર 

� બાળક – �માણીક, તેજ$વી, દયાË, માયાË, હોિશયાર 

*    વાÇ : સયંોજન અને િવ¦લેષણ   * 

 

• '� : &��#�" 

• વાÇમા ંશÌદ – સ�હૂ છે. પરં ુતેમા ં��યાપદ, કતા� અને અ-ય પદો9ુ ંએDુ ંચોºસ આયોજન છે uથી તેમા ં
ચોºસ અથ� ફ�લત થાય છે. અહ¡ નીચે શÌદોના સ�હૂ આWયા છે. 

� ઉદા. 
i. ઢાકંતી �બલી �ૂની મકાનોને ખોખડઘજ Eણયે. 

ii. આવી પાટાની ર6લના પદ બે પડોની વnચ ેગયો. 
� ઉપરના શÌદસ�હૂમાથંી કોઈ અથ� �ગટતો નથી, કારણ ક6 તમા �ુદા ં �ુદા ં પદોનો યો_ય �મ નથી. આ 

શÌદોને યો_ય �મમા ંઆ �માણે ર�ુ કર7 શકાય છે. 
� ઉદા. 

i. �ૂની ખોખડઘજ �બલી Eણેય મકાનોને ઢાકંતી. 
ii. પાડાનો પગ ર6લના બ ેપાટાની વnચ ેઆવી ગયો. 

� ઉપXુ�	ત ઉદાહરણને આધાર6 વાÇરચના િવશે �યાલ આવે છે પરં ુવાÇરચના િવશે બે �કાર છે : ‘સાદ7 
વાÇરચના’ અથવા ‘સXં	ુત વાÇરચના’ 

� એક ��યાપદ ક6 એક ઉßેશ – િવધેયવાળ7 રચનાને ‘સાદ7 વાÇરચના’ અથવા ‘સા�ંુ વાÇ’ કહ6વામા ંઆવે છે. 
� ઉદા. 

i. તેઓ ��યાત �ચEકાર છે. 
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ii. ક6તન તો ગીત સાભંળતા જ એકદમ $તÌધ થઈ ગયો. 
iii. શ%ંુતલા 3�ુપમાળા � ૂથંી રહ7 હતી. 

� એકથી વ� ુવાÇો જોડાય Qયાર6 એ વાÇોનો એકબી5ની સાથેનો સબંધં �ુદ7 �ુદ7 ર7તનો હોઈ શક6 છે. એક 
વાÇ બી5 વાÇ પર આધાર રાખુ ં હોય આDુ ંનથી, એટલે ક6 બે ક6 વધાર6 સમાન મોભાના ંવાÇો માE 
સયંોજકની મદદથી જોડાયેલા ંહોય તેને સXં	ુત વાÇ કહ6 છે. 

� ઉદા. 
i. તમે લ_ન-સમારંભમા ંજશો ક6 ઘર6 રોકશો? 

ii. કઠોર મહ6નત કરો નકર નાપાસ થાવ. 
iii. %તૂરાની 3છૂડ7 ભોયમા ંઘાલો પણ તે વાકં7 ને વાકં7 જ રહ6વાની. 
iv. ઓ�ફસમા ંતેને આવે હ�ુ એક માસ થયો નથી છતા ંતે સાર7 ર7તે વહ7વટ કર6 છે. 
v. તેઓ પોતાના િવચારો સાર7 ર7તે લખી શક6 છે પણ તેઓ મૌ�ખક ર7તે )ય	ત કર7 શકતા નથી. 

� ને, અને, તથા, પણ, છતા,ં તેમ છતા,ં અથવા, ક6, અગર, એટલે, અથા�ત, તેથી, એથી, માટ6, ક6મ ક6, કારણ ક6  -
-- આ �માણે �ુદા ં�ુદા ંસયંોજક વાÇરચનામા ં�યોજવામા ંઆવે છે. 

� સXં	ુત વાÇરચનામા ંઅને સ%ુંલ વાÇરચનામા ંવnચે \±ૂમ તફાવત છે. ક6 (અવતરણવાચક), u-તે , uDુ-ં
તેDુ,ં જયાર6-Qયાર6, uમ-તેમ, {યા ં\ધુી-Qયા ં\ધુી, જો-તો, {યા-ંQયા,ં એ, એટ�ુ,ં વગેર6 સયંોજકોના ઉપયોગથી 
��ુય-ગૌણ સબંધં જોડાયેલા વાÇો હોય તેને ‘સ%ુંલ વાÇરચના’ ક6 ‘સXં	ુત વાÇ’ કહ6 છે. 

� ઉદા. 
i. ગાધંી,એ કÛુ ંછે ક6 ખરાબ અ�ર અ�રુ7 ક6ળવણી છે. 

ii. સમયસર $ટ6શને જશો તો e6ન મળશે. 
iii. િશ�ક6 3છૂÜુ ંક6 ‘�હૃકાય�  િવના કોણ આ)Xુ ંછે ?’ 
iv. u )યવહાર પ�રવારના સ�યો સાથે રાખો તે )યવહાર નોકરો �Qયે રાખો. 

� સાદા વાÇોને સXં	ુત ક6 સ%ુંલ વાÇsપે જોડવા આટ�ુ ંlયાનમા ંરાખDુ ંજsર7 છે. 
i. આપેલા વાÇો પેક7 ��ુય વાÇ અને તેના પર આધાર રાખતા ંગૌણવાÇ નº7 કયા� કરવા. 

ii. વાÇના અથ�ને બરાબર સમજવા જોઈએ અને વાÇ-સયંોજક કરતી વખતે અથ�ને lયાનમા ં
લેવા જોઈએ. 

iii. સાદા વાÇોના અથ� એકબી5મા ંસકં�લત થવા જોઈએ, એટલે ક6 અથ� એકબી5મા ંઉમેરાઈ 
શક6 એવા હોવા જોઇએ. 

iv. વાÇમા ંફ�લત થતા અથ� પર$પર િવ�ુ� ક6 િવક]પsપ હોય. 
v. એક વાÇમા ંu કહ6વામા ંઆ)Xુ ંહોય તે9ુ ંકારણ ક6 પ�રણામ બી5 વાÇમા ંકહ6વામા ંઆ)Xુ ં

હોય. 
vi. એક વાÇના અથ�નો આધારો ક6 3િૂત¥ બી5 વાÇમા ંહોય. 

vii. વાÇરચના �કલ�ટ ન બનવી જોઇએ. 
� નીચેના આપેલા ંવાÇોને જોડ7ને સ%ુંલ ક6 સXં	ુત વાÇો બનાવો. 
� ઉદા. 

i. તડકામા ં%ુમળા ં�લો પણ ખીલે છે. તડકાનો વાકં તમે શી ર7તે કાઢ7 શકો? માર7 દલીલ એ છે. 
ii. પોતે દસ વષ�નો હતો. હાથી પર બેસીને પરણવા નીક¿યો. હ, પણ એને સાભંર ુ ંહશે. 

iii. બહ6�ંુ બાળક બોબ¾ુ ંપણ હોય છે. હાવભાવ કર7ને વાત સમu છે. લોકો મ5ક કર6 છે. 
 

� નીચે આપેલા ંવાÇોને સXં	ુત વાÇો બનાવો. 
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� ઉદા. 
i. મ�ંનેુ ખોટા ંલાડ લડાવીને ત� જ ગાડં7 કર7 �કૂ7 છે. 

ii. મોટર-સાઈકલવાળો કંeોલ કર6. üિુત અડફ6ટમા ંઆવી ગઈ. 
iii. એ બ�ખયા બાર6 પણ વV સધંાય નહ¡. રાજરાણી પાપ�	ુત તો થોડા ંજ હતા? 

 

� નીચેના ંવાÇો યો_ય શÌદ�મ સાથે ફર7થી લાખો. 
� ઉદા. 

i. સખીએ એની પારવતીએ આWયો જવાબ શીખવેલો હતો. 
ii. હાથ ઉપર પીઠ ગણપતે %ંુવરની �Çૂો. 

iii. � ૂગંો તેલપ rુ ં\ઝૂતા ં�$ુસામા ંકહ6D ુ ંતે ન રÂો. 
 

• '� : ?'¬��c� 

 

• આ એક વાÇ છે. ‘પિ·મમા ં ��િતજ પર વાદળા છવાયેલા ં હતા ં તેથી આથમવા આવેલા \રૂજની રમૂડ7 
આભા દ6ખાતી નહોતી.’ આ સXં	ુત વાÇ છે. તેમા ં‘પિ·મમા ં��િતજ પર વાદળા છવાયેલા ંહતા’ં – એ ��ુય 
વાÇ છે. ‘આથમવા આવેલા \રૂજની રમૂડ7 આભા દ6ખાતી નહોતી.’ – આ ગૌણ વાÇ છે. આ બનેં વાÇોને 
જોડનાર સયંોજક તર7ક6 ‘તેથી’ નો �યોગ થયો છે. આમ, સXં	ુત અને સ%ુંલ વાÇોમા ંજોડાયેલા ંવાÇોને �ુદા ં
પાડ7 બતાવવા, સયંોજક ઓળખી બતાવવા અને વાÇોની સમાનતા ક6 ��ુય-ગૌણ �કારને $પ�ટ કરવાની 
��યાને ‘વાÇ િવ¦લેષણ’ કહ6 છે. 

� વાÇ િવ¦લેષણ કરતા ંનીચનેા ંપગથાર મહQવના ંછે. 
i. સવ��થમ નº7 કરો, વાÇરચના Çા �કારની છે? તે સXં	ુત વાÇરચના છે ક6 સ%ુંલ 

વાÇરચના? 

ii. ��ુય વાÇ શોધો. 
iii. ��ુય વાÇને આધા�રત ગૌણ વાÇો નº7 કરો. 
iv. એ પણ નº7 કરDુ ંજsર7 છે ક6 તેમા ંએક કરતા ંવ� ુ��ુય વાÇો છે? 

v. ��ુય વાÇ અને ગૌણ વાÇો વnચે કડ7sપ બનતા ંસયંોજક Çા ંÇા ંછે. 
� ઉદા. 

i. જવાબમા ંમ� સાભં¿Xુ ંક6 અQયાર6 \ધુીમા ં,ુભંાઈ એ Eણ ડઝન ભાષણો કયા� હતા. 
1. જવાબમા ંમ� સાભં¿Xુ ં– ��ુય વાÇ 

2. અQયાર \ધુીમા ં ,ભુાઈએ Eણ ડઝન ભાષણો કયા� હતા ં – ‘ક’ 9ુ ં ગૌણ વાÇ. 
સયંોજક : ‘ક6’ 

ii. પાન મોઢામા ં��ૂ ુ ંસાથે તમા%ુની ચપટ7 ભર7ને મોઢામા ં�કૂ7. 
iii. \હુાસને એ રંજ ઘણી વાર રÂો કરતો ક6 શીલા *+, તßન જણાતી નથી, એટલે ��ુ�ની બ� ુ

વાતો થઇ શકતી નથી. 
iv. એક જોશીએ ભા�Xુ ંહ ુ ંક6 આવતા માગશર મ�હનામા ંએની દશા દબલાય છે એટલે સા�ંુ થઈ 

જશે. 
v. {યા ંમનેખ uવા મનેખને જ કપરો કાળ આ)યો છે, Qયા ં%તૂરા ં– �બલાડાની શી વાત કરવી ! 
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*    '� : :к�# 5"� �
�' �"   * 

 

• માનવ-)યવહાર માટ6 ભાષા એક પ�રવાહન છે. િવચારોની આપ-લે માટ6 તથા કાયc અથ® વાણી-)યવહાર 
આવ¦યક બને છે. Çાર6ક કંઈક કથન, Çાર6ક કંઈક 3nૃછા, Çાર6ક અચરજ – આ માનવ-)યવહાર અને વાણી-
)યવહાર માટ6 $વાભાિવક છે. 

• વાÇના �કારો નીચ ે�જુબ છે. 
o િવધાનવાÇ, પíવાÇ અને ઉદગારવાÇ 

o િવિધવાÇ અને િનષેધવાÇ 

o સાદ7 રચના અને �ેરક રચના 
o કત��ર, કમ��ણ અને ભાવે રચના 

 

1. ?'+"'�, �Ã'� 5"� ;	��'� 

� uમા ંહક7કત9ુ ંસી�ુ ંકથન હોય, એટલે ક6 િનવેદન હોય તે “?'+"'�” છે.  

� u વાÇમા ંહક7કત િવશે �í કરવામા ંઆ)યો હોય તેને “:Ã'�” કહ6 છે. 

� u વાÇમા ં હક7કત િવશે અચરજ ક6 આ·ય� અથવા નવાઈ uવી લાગણીઓ – Çાર6ક શોક ક6 િવષાદ તો 
Çાર6ક હષ� ક6 ઉ]લાસની લાગણીઓ �ગટ થતી હોય તેને “ઉદગારવાÇ” કહ6 છે. 

� વાÇ એવો શÌદસ�હૂ છે, uમાથંી અથ� �ગટ થતો હોય. કતા�, કમ�, ��યાપદ ઈQયા�દ પદો9ુ ંતેમા ં િનયોજન 
થુ ંહોય છે. આ ર7તે િવચાર7એ તો રચનાની �ૃ½�ટએ Eણે વાÇો �ુદા ંપડતા ંનથી. બોલવાના આરોહ-અવરોહ 
અથવા બોલાતી વખતે અવાજમા ં�ગટતા ભાવને લીધે તે �ુદા ંપડ6 છે. માE તે ભાવોને દશા�વવા વાÇને 
*તે u િવરામ�ચûો �કૂવામા ંઆવે છે તેથી લખાણમા ંવાÇ-�કાર પામી શકાય છે. 

� ઉદા. 
i. તે િનબધં લખ ેછે. 

ii. તે િનબધં લખ ેછે? 

iii. અહો ! તે િનબધં છે ! 
 

� ઉપરના દશા�વેલા �íવાÇના જવાબમા ં“હા” ક6 “ના” આવે, પરં ુÇાર6ક જવાબમા ંચોºસ િવગત જણાવવી 
પડ6. Qયાર6 “rુ”ં, “કોણ”, “કXુ”ં, “Çા”ં, “ક6મ” વગેર6 �í\ચૂક પદો યો,ને �íવાÇ બને છે. 

� ઉદા. 
i. તે Çો િનબધં લખે છે? 

ii. તે Çા ંિનબધં લખ ેછે? 

iii. તે Çાર6 િનબધં લખે છે? 

iv. તે ક6મ િનબધં લખે છે? 

 

� આ �માણ ે “ક6D ુ”ં, “ક6ટ�ુ”ં, “rુ”ં વગેર6 �ણુવાચક અને �માણવાચક પદો વાÇમા ં યોજવાથી ઉદગારવાચક 
વાÇ બને છે. 

� ઉદા. 
i. તે ક6વો િનબધં લખે છે ! 
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� આ �માણે િવધાનવાÇને આરોહ-અવરોહ ક6 ભાવ અ9સુાર “�íવાÇ” તર7ક6 પ�રવત�ન કરવા માટ6 તો ક6વળ 
�íાથ��ચû જ �કૂવા ંપડ6, પરં ુ િવધાનવાÇને ઉpરsપ ગણી એને અ9sુપ �íવાÇ બનાવવા તેમા ંયો_ય 
�íપદ �કૂ7ને રચના કરવી પડ6. 

� ઉદા. 
i. રા�લુે િનબધં લ�યો.   (િવધાનવાÇ) 

ii. રા�લુે િનબધં લ�યો?   (�íાથ�વાÇ) 

અથવા 
   રા�લુે ક6મ િનબધં લ�યો? 

 

� આ 5તના ં�íવાÇોને વળ7 િવધાનવાÇમા ંપ�રવત�ન કરતા ંપણ અ9sુપ જવાબ ગોઠવવા પડ6. 
� ઉદા. 

i. રા�લુ ભાવનગર જશે.    (િવધાનવાÇ) 

ii. રા�લુે આવતીકાલે ભાવનગર જશે?  (�íાથ�વાÇ) 

 

� િવધાનવાÇને રચનાની �ૃ½�ટએ ઉદગારવાÇમા ંફ6રવતા ંવાÇમા ં�ણુ ક6 �માણવાચક પદો હોય તો તેને �ુર 
કર7ને, તેને બદલ ે“ક6D ુ”ં વગેર6 પદોનો ઉપયોગ કરવો પડ6. 

� ઉદા. 
i. આu આપણ ેમ�રુ ગીત સાભં¿Xુ.ં  (િવધાનવાÇ) 

ii. આu આપણ ેક6D ુ ંગીત સાભં¿Xુ ં!   (ઉદગારવાÇ) 

 

� ઉદગાર વાÇરચનામા ંવાÇની શsઆતમા ંÇાર6ક “અર6!” “અહા!” ક6 “ઓહ!” uવા આ·ય�વાચક પદ �કૂવામા ં
આવે છે. 

� ઉદગારવાÇને આની ઊલટ7 ���યાથી િવધાનવાÇમા ંપ�રવત�ન કર7 શકાય. 
� ઉદા. 

i. મેચ ક6વી અદMતુ રમાઈ !    (ઉદગારવાÇ) 

ii. મેચ ઘણી અદMતુ રમાઈ.    (િવધાનવાÇ) 

 

2. ?'?+'� 5"� ?"c�+'� 

� હકારવાËં વાÇ તે “?'?+'�”. 
� નકારવાËં વાÇ તે “?"c�+'�”. 

� િવિધવાÇમાથંી િનષેધવાÇમા ં“ન”, “નહ¡” અથવા “મા” ઉમેર7ને થાય છે. “ન+અથી”9ુ ં“નથી અને “ન+હતો”9ુ ં
“નહોતો” થાય છે. િનષેધવાÇમા ં “મા”નો �યોગ આ.ાથ�મા ં જ આવે છે. વત�માનકાળમા ં િનષેધમા ં
વત�માન%ૃદ-તવાËં ��યાપદ વપરાય છે, પરં ુભિવ�ય આ.ાથ�મા ંઆ �કાર9ુ ંsપ િવક]પે વપરાય છે. 

� ઉદા. 

?'?+'� ?"c�+'� 

- આ 3$ુતકોને �ુ ંમોકલવા ઈn� ં�.ં - આ 3$ુતકોને �ુ ંમોકલવા ઈnછતો નથી. 

- તેને ઉSાનમા ંલઈ જજો. - તેને ઉSાનમા ંલઈ જજો મા. 
- તેને ઉSાનમા ંન લઈ જજો. 
- તેને ઉSાનમા ંના લઈ જતા. 
- તેને ઉSાનમા ંનહ¡ લઈ જતા. 
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- તેને ઉSાનમા ંલઈ જતા નહ¡. 
 

� અEે એ ન ધDુ ંજsર7 છે ક6 ભિવ�યકાળમા ંપણ િનષેધમા ંિવક]પે સભંાવનાના sપ વપરાય છે  

� ઉદા. 
i. �ુ ંહવે િનબધં લખીશ.    (િવિધવાÇ) 

ii. �ુ ંહવે િનબધં લખીશ નહ7.   (િવધાનવાÇ) 

 

3. &	6 �0" 5"� :��к �0" 

� કથનમા ંકોઈ ��યા થતી દશા�વવામા ંઆવે છે. uમ ક6, “મે તેને ઇનામ આWXુ.ં” અહ¡ કતા� પોતે ��યા કર6 છે. 
પરં ુઆ વાÇ આ �માણ ેહોય : “મે તેને ઇનામ અપા)Xુ.ં” અહ¡ કતા� પોતે ��યા કરતો નથી, પરં ુતે અ-ય 
�ારા ��યા કરાવે છે. 

� સાદ7 રચનામાથંી �ેરક રચના ��યાપદના �ળૂ sપ9ુ(ંધા9ુ ુ)ં �ેરક sપ �કૂ7ને તથા �ેરક ક6 �ે�રત કતા� 
ઉમેર7ને થાય છે. “આપDુ”ં ધા9ુ ુ ં�ેરક sપ “અપા)Xુ”ં, “કÛુ”ં9 ુ ં�ેરક sપ “કહ6ડા)Xુ”ં. આ �ેરક sપના ંઉદાહરણો 
છે. �ે�રત કતા� એટલે uની પાસે કામ કરા)Xુ ંજોય તે.  

� ઉદા. 
 

&	6 �0" :��к �0" 

- રમાબહ6ન રા�નેુ આમEંણ આWXુ.ં - રમાબહ6ને રા�નેુ આમEંણ આWXુ.ં 

- રા�લુે રિવને કÛુ.ં - રા�લુે રિવને કહ6વડા)Xુ.ં 

- તમાર6 ભજન ગાવા છે? - તમાર6 ભજન ગવડાવવા છે? 
 

� અકમ�ક ��યાપદો �ેરકમા ંસકમ�ક બને છે અને �ે�રત કતા� કમ�9ુ ં$થાન લે છે.  

� ઉદા. 
 

&	6 �0" :��к �0" 

- પતગં ચ_યો. - પતગં ચગા)યો. 

- પાસ�લ સહ7સલામત પહ nXુ.ં - પાસ�લને સહ7સલામત પહ ચડáુ ં
 

� �ેરકમાથંી સાદ7 વાÇરચના કરતી વખતે ઊલટ7 ���યા થઈ શક6 છે. 
� �ેરક પરથી 3નુ:�ેરક રચના પણ ક6ટલીક વાર બની શક6 છે. 
� ઉદા. 

&	6 �0" :��к �0" N�"::��к �0" 

- �ુ ંલ°ુ ં�,ં - રા�લુ મને લખાવે છે. - મારો ભાઈ રા�લુ પાસે મને 
લખાવડાવે છે. 

- દફતર સાફ કXુÖ. - નયને દફતર સાફ કરા)Xુ ં - મ� નયન પાસે દફતર સાફ કરા)Xુ.ં  

- ક6ર7 પડ7. - ઉવ¯શે ક6ર7 પાડ7. - વૈભવે ઉવ¯શ પાસે ક6ર7 પડાવી. 
 

� આમ, �ેરકમા ં��કમ�ક ક6 સકમ�ક બનતા ધામુા ં�ળૂનો કતા� સામા-ય કમ�sપે જ આવે છે. Qયા ંઉમેરાયેલા કતા� 
3નુ:�ેરક વાÇરચનામા ં“પાસે”વાËં �ેરક કમ� બને છે. 
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4. к �
�, к(�/� 5"� �'� �0" 

� ઉદા. અ : 

- રમેશ 3$ુતક વાચંે છે. 

- લતાએ ગીત ગાXુ.ં 

- લ�લત ��ક6ટ ર2યો. 

- બાળકો ��ક6ટ ર2યા.ં 
 

� ઉદા. બ : 

- રાuશે રોટલી ખાધી. 

- વષા�એ રોટલો ખાધો. 

- શોભાએ શાક ખા�ુ ં
 

� ‘ઉદાહરણ અ’મા ં�થમ વાÇમા ં“વાચંે છે” ��યાપદ છે. અહ¡ વાચંવાની ��યા છે. વાચંવાની ��યા રમેશ કર6 છે. 
રમેશ કતા� છે. ��યાપદ9ુ ં�લjગ અને વચન કતા� �જુબ છે. 

� ‘ઉદાહરણ બ’મા ં દશા�વેલા ંવાÇોમા ં ��યાપદ કતા�ને અવલ�ંબત નથી. તે કમ�ને અ9સુર6 છે. “રોટલી ખાધી, 
રોટલો ખાધો અને શાક ખા�ુ”ં આ �માણે ��યાપદ uને અ9સુર6 તેને “��યાનાથ” કહ6. u વાÇમા ં ��યાપદ 
કતા�ને અ9સુર6 તેને કત��ર �યોગ કહ6 છે. u વાÇમા ં��યાનાથ કમ�ને અ9સુર6 તેને કમ��ણ �યોગ કહ6 છે. 

� *+ે,મા ંActive voice અને Passive voice છે. 
i. રા�લુ હોક7 રમે છે. (Rahul plays the Hockey)      

      - Active voice 

ii. હોક7 રા�લુ વડ6 રમાય છે. (The Hockey is played by Rahul)     

      - Passive voice 

 

� ઉપરના �થમ ઉદાહરણમા ં��યાનાથ રા�લુ છે, એટલ ેક6 કતા�ની ��ુયતા છે. બી5 ઉદાહરણમા ં��યાનાથ હોક7 
છે, એટલે ક6 કમ�ની ��ુયતા છે. 

� {યા ંકતા�ની ��ુયતા હોય તે કત��ર-રચના. 
� {યા ંકમ�ની ��ુયતા હોય  તે કમ��ણ-રચના. 
� એDુ ંÇાર6ક બને છે ક6 કમ��ણ-રચનાના વાÇમા ંકમ� હો ુ ંનથી, Qયા ંક6વળ વાÇના ભાવને $વીકારવો પડ6 છે. 

i. રા�લુથી રમાશે.  

� આમ, {યા ંકમ� ન હોય, ��યાભાવની ��ુયતા હોય અને કતા� ��યાને સહ6નાર હોય તે ભાવે-રચના. 
� ઉપર દશા�)યા �જુબ કત��ર રચનાને ��યાપદના �ળૂ sપ9ુ ં કમ��ણ sપ વાપર7ને તેમજ કતા�ને “થી” અ9ગુ 

લગાડ7ને સાધનMતૂ દશા�વીને કમ��ણ ક6 ભાવે-રચનામા ંફ6રવી શકાય છે. આ ઉપરાતં કતા�ને “તરફથી” uવા ં
નામયોગી લગાડ7ને અબે ��યાપદના �ળૂ sપની “મા+આવ”વાળ7 રચના કર7ને પણ કમ��ણ-ભાવે-રચના થઈ 
શક6 છે. 

i. રા�લુે ચાની )યવ$થા કર7.  (કત��ર) 

ii. રા�લુ તરફથી ચાની )યવ$થા કરવામા ંઆવી છે. (કમ��ણ) 

 

� કમ��ણ અને ભાવેરચના9ુ ંકત��ર-રચનામા ંsપાતંર કરવા ઊલટ7 ���યા કરવી. 
 

• �
�2�(� N�3� шк!  �' к!4�к ;	���# 

o બાર વષ�ની છોડ7ને rુ ંએટ�ુ ંભાન ન આવે? (િવધાનવાÇબનાવો) 
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o %ુ\મુ ડાહ7 થઈને આવી હતી. (ઉદગારવાÇ બનાવો) 

o મ9 ુસતંોષ પામી ઊભો થઈ ચા]યો ગયો. 
o ુ ંસામા-ય �હ-�ુ$તાનીઓથી ઓછો �ુનવાણી નથી.(િવિધવાÇ બનાવો) 

o કાશીમા માટલામા ંગોળ ભરવા બેઠા. (�ેરકવાÇ બનાવો) 

o અમરતકાક7એ એમની Y�ા �માણેના ઉપચાર ચા� ુરા�યા હતા. (કમ�ણી વાÇ બનાવો) 

o િસ�3રુથી વV અપાXુ.ં (કત��ર-રચના બનાવો) 

o üિુતએ સાભં¿Xુ ંનહ¡. (ભાવે �યોગ) 

o ગજરાજ નશાથી ચકkરૂ બ-યો. (�ેરકરચના બનાવો) 

o કાશીમાથી કાબર7 ગોળ9ુ ંરો¾ુ ંફટકાર7 દ6વાXુ.ં (કત��ર વાÇરચના બનાવો) 

 

*    Pi6:�#�   * 

 

• s�ઢ�યોગ એટલે sઢ થયેલો �યોગ – અ9ભુવવાણી. ભાષામા ં લોક,ભે થતા �યોગ sઢ બને Qયાર6 એ 
“s�ઢ�યોગ” બને છે. આમ, s�ઢ�યોગ9ુ ં ઉદભવ$થાન છે લોક�ખુ. લોક�ખુની %ખૂેથી એ જ-મે છે અને 
લોક,ભના માlયમથી એ9ુ ંબળકટ sપ ધારણ કર6 છે અને થોડામા ંઘÈુ ંકહ7 5ય છે. 
 

• s�ઢ�યોગને “લોકો1	ત” પણ કહ6 છે. વ	ત)યને ચોટદાર અને અસરકારક બનાવવા ક6ટલીકવાર શÌદ�યોગની 
ખાસ લઠણનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે, તેને s�ઢ�યોગ કહ6 છે. s�ઢ�યોગની પાછળ ઈિતહાસ પડ6લો છે. 
વા$તવમા ંs�ઢ�યોગએ ભાષા9ુ ંઘર6Èુ ંછે. તેના ઉપયોગથી લખાણ વ� ુધારદાર અને �ભાવક બનવા ઉપરાતં 
લાઘવ3ણૂ� બને છે. 

• ક6ટલાક પ�ર�ચત s�ઢ�યોગો ઉદાહરણ તર7ક6 અહ¡ �$તુ છે: 
o 8к �&� к�'� 

� એક સરખા ગણવા. 
 

o �p� -'[�� 

� �ુઃખ લાગDુ.ં 
 

o к�(  4!a�� �#[�� 

� નસીબ ખરાબ હોDુ.ં 
 

o к) ')'� 

� ભાન આવDુ.ં 
 

o к#f! ��[�� 

� ટ6વાઈ જDુ.ં 
 

o х��"� +�! 0�[�� 

� અQયતં �¦ુક6લી અને સાહસભXુÖ કામ કરDુ.ં 
 

o х# W M�� �'� 

� `જjદગીભર યાદ રહ6 એવો પાઠ મળવો. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       245 

o �)�  '  ; �'� 

� સમજDુ.ં 
 

o ��f ઊк�� �'� 

� મનમા ં3વૂ�+હ બધંાવો 
 

o 3 ��� 5)$�� к�[�� 

� �ૂર રાખDુ.ં 
 

o D' 5�+� �'# 

� �ચjતાથી િવ�ળ થDુ.ં 
 

o D' х'# 

� કચકચ કરવી. 
 

o D' 0к�#)�  0�'# 

� મનમા ંઅનેક િવચારોની ગડમથલ થવી. 
 

o D' � � M) �#[�� 

� ,વન )યથ� હોDુ.ં 
 

o ��� ] Mк6 ��  �J�� "J�� &�¡�� �� 

� શરમ છોડનારને કોઈની �ચjતા નહ¡. 
 

o  �к6-3���6 �#'� 

� \ખુ-�ુઃખ સહન કરવા.ં 
 

o �� ���� �' 

� હતાશ થઈ જDુ.ં 
 

o N B�'� �& ) �'� 

� ભાર6 મો¹ંુ અિન�ટ થDુ.ં 
 

o (�(� (�[�� 

� �ોધ, ગવ�, nુછકારથી આપDુ,ં પરત કરDુ.ં 
 

o P�'m� � � " 7�к[�� 

� કંઈ જ અસર ન થવી. 
 

o �#�6"� ш�к� к�''� 

� °બૂ સતંાપ આપવો. 
 

o 'хJ�� (I�Ä 
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� ભાર6 �ુઃખમા ંઆવી પડDુ.ં 
 

o '�&� �[�� 

� °શુ થઈને ઘÈ ુઆપDુ.ં 
 

o '�) кi'� 

� મનનો રોષ ઠાલવવો. 
 

o `'�-�	�'# '�!'# 

� °બૂ રડDુ.ં 
 

o &#�# ��6 �'# 

� \મૂસામ થઈ જDુ.ં 
 

o �ÅI�� кf� к�[�� 

� �હjમત રાખવી. 
 

o �ÅI�� х#�[�� 

� મન9ુ ં�ુઃખ કોઈને કહ6D ુ.ં 
 

o �#f к��' 

� િન�ફળતા �પાવવી. 
 

*    шª	&] M� (4! 8к шª	   * 

 

ન સમ5ય તેDુ ં 5к) 

uમાથંી વ$ ુ°ટૂ6 નહ7 તેDુ ંપાE 52��\ 

પગ �કૂ7 શકાય નહ7 તેDુ ં 5�#0� 

uને કોઈ શÁ ુનથી તે 5K ш�� 

પાપ વગર9ુ ં 5"V 

મટ%ંુ પણ માયા� બગર 5?"(�c 

u9ુ ંશÌદોમા ંવણ�ન ણ થાય તેDુ ં 5"�'n0� 

પહ6લા ંકડ7 ણ બ-Xુ ંહોય એDુ ં 5N M'� 

હાથીને કા�મૂા ંરાખવા માટ69ુ ંસાધન CA�ш 

િપયરથી વ�નેુ િવિધસર સાસર6 વળાવી આણવી તે -Æ�� 

�ુઃખભયા� પોકાર - �"	 

ફરજ બ5વવામા ંત]લીન к �<����� 

મનોકામના 3રૂ7 કરનાર ��ુ к��Ç�2 

કર6લા ઉપકારને 5ણનાર AB F 

ઉપકાર ઓઅર અપકાર કરનાર AB �" 
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3«ૃવી આકાશ સાથે મળતી હોય એDુ ં�ખને જણાય 
તે કt]પત ર6ખા 

/2? � 

D�ૃ છતા ંમજ�તૂ બાધંા9ુ ં хх�+� 

મડદા ઉપર ઓઢાડવા9ુ ંકપ¾ુ ં х��� 

મ�ંદરની *દરનો �િૂત¥વાળો ભાગ ���$ B� 

કોઈનો ,વ લ ેએDુ ં �#Tb�� 

ગાયોને ચાલવાથી ઊડતી રજ �#�� 

5ણવાની ઈnછાવાËં DFh� 

વહાણનો ��ુય ખલાસી 4��!� 

છાતીમા ંભરાતી લાગણીનો આવેશ mM(# 

એકબી5મા ંપરોવાયે�ુ ં  ���" 

�ખ આગળ ખ¾ુ ંથઈ 5ય તેDુ ં  Èш 

ધમ�9ુ ં ક6 કત�)ય9ુ ં પાલન કરવામા ં ઊભી થતી 
�¦ુક6લી પ�ર1$થિત 

+(�&�к4 

પગથી માથા \ધુી "х?шх 

રોગના �ળૂ કારણની તપાસ ?"	" 

uનો $પશ� કરવાથી લોખડં સો9ુ ં બની જય એવો 
મણી 

��&(�� 

નોકર7માથંી �ુખસદ મળવી �� �76 

ભોગ આપવા માટ6 કાઢ6લો ભાગ ��� 

માગ� બતાવનાર �#?(�# 

મનને હરનાર ("#�� 

$વજનન મરણ વખતે �કુાતી પોક (���#к 

X�ેુ ચડ6લી વીરાગંના ��0��6 

સાજં9ુ ંભોજન '� 

ત�ુંર$ત અને ભરાવદાર �Y4N�Y4 

વત�માન આપ ુપE ' �("�\ 

\યૂ� તરફ �ખુરાખી �ખલ ુ�લ h M��]�х� 

િવજયની ઈnછા વાળ7 સેના ?'��&�" 

િશરમાથે ધારણ કરવાની પાઘ ?ш��V 

Mિૂમ પર ચાલીને જ ુદળ ��	) 

ભજન કરવા માટ6 એકE પયેળ મડંળ7 ��"(��)6 

ઘરમા ંરહ7ને કરાવાતો ધધંો V�+�+# 

$�િૃત પર *�કત થયેલો પટ @] B? �4 

દાળ િમિYત ચોખા 	)0#х 

દહ¡ િમિYત વડા 	�|'� 

રાહત માટ6 આપવામા ંઆવુ ંકાય� �� к�� 

લોકો વડ6 રચાયે�ુ ંગીત �#к��  
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�માણ આપુ ંપE :(��\ 

દ7વો �ગટાવવાની દાડં7 	6'	��6 

સભા ભરવા માટ69ુ ં�હૃ &�$B� 

રા,°શુીથી અપા ુના�ુ ં �D"]�� 

િશ�યને આપવામા ંઆવતી Dિૃત ?шY�[ B?� 

મnછર અટકાવવાની દાની (n3�	"� 

�લય લાવનાર ક6 ુ :��к!s � 

િમલમા ંકામ કરતો મ�ૂર ?(�(LM� 

ઘરમા ંરહ6તો જમાઈ V��(© 

-યાય આપનાર7 સભા E��&� 

D ૃદંા (લુસી) ભર6� ુવન [ B�	'" 

�લુાબ રાખવાની દાની $���	"� 

સહન કરવાની શ1	ત &�"шg�  

nયવન ઋિષએ બનાવે�ુ ં�ાશ n�'":ш 

િવSા મેળવવા9ુ ંઆલય ?'R�� 

છાEને રહ6વા માટ69 ુ ંઆલય 3\�� 

%ુળમા ં3ુ5ંતી દ6વી A�)	!'� 

ર6ખા વડ6 બનાવેલ �ચE �!х/0\ 

હાથમા ંપહ6રવાની ઘડ7 �@ V�6 

સ+ંામ (X�ુ) સમયે ગવા ુ ંગીત &�=(��  

,વન બનાવતી િવSા D'"?'R 

 

*    ?'�(/0É#   * 

 

 િવરામ�ચûો �લિપ સકં6તો છે. બોલાતી વખતે )ય1	ત અવાજના આરોહ - અવરોહ, મો, પરના ભાવ �ગટ કર6 છે 
તેવા ભાવો �ગટ કરવા િવરામ�ચûો વપરાય છે. િવરામ�ચûો વાÇનો જ *શ છે. 
 

'�"� C � -' � ?'�(/0É# 
 

1) N M��?'�( (.) 

� આ સૌથી વધાર6 વપરા ુ ં�ચû છે. વાÇને *તે વપરાય છે. તેથી તેને *Qયિવરામ પણ કહ6 છે. 3ણૂ�િવરામ એક 
વાÇથી બી5 વાÇને ë¹ંુ પાડ6 છે. તે િવચાર9ુ ં એક એકમ \ચૂવનાર �ચû છે. 3ણૂ�િવરામ ટપકાsપે (.) 
લખાય છે. {યા ં{યા ંઅટક7એ Qયા ં3ણૂ�િવરામ લખા ુ ંનથી.  

� �મ \ચૂવતા *ક પછ7 3ણૂ�િવરામ �કુાય છે. 
o 1, 2, 3, ...... 

� શÌદોનો સ�ંેપ કરતી વખતે 3ણૂ�િવરામ9ુ ંટપ%ંુ �કુાય છે. 
o તા5 કલમ – તા.ક. 
o દાખલા તર7ક6 – દા.ત. 
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� �ાથ�ના, આ,,, િવનતંી ક6 \ચૂના હોય એવા ંવાÇોમા ંપણ સામા-ય ર7તે 3ણૂ�િવરામ �કુાય છે. 
o રમેશ, ચા લાવ. 
o આ થેલી આય�ને આપu. 

 

2) :Ã��/0É (?) 

� આ �ચûનને �í�ચû, �íાથ��ચû, �íિવરામ ક6 �íાથ�િવરામ કહ6 છે. 
� િવગત, 1$થિત, �કડા, અપે�ા િવશે અિનિ·તતા, શકંા$પદતા ક6 િવગત 5ણવાના હ6થુી વાÇ લખાય Qયાર6 

*તે �íાથ��ચû લખાય છે. 
o તમે રસોઈ બનાવો છો? 

� �íાથ� વાÇ અનેક ર7તે લખી શકાય છે. 
o કોણ? રમેશ  ુ?ં 

o આ તો માણસ છે ક6 મતી�ંુ? 

o એનાથી આવી Mલૂ થઈ જ ક6મ? 

� શકંા દશા�વવા પણ �í�ચû �કુાય છે/ 

o ગાધંી,ના નામે દ6શને વેચનાર ક6ટલા હશે? 

 

3) ;	�� /0É (!) 

� આ �ચû િવ$મય, આ·ય�, હષ�, શોક, કટા�, વ�ો1	ત ક6 લાગણીની �બળતા દશા�વે છે. આ �ચûને 
આ·ય�િવરામ પણ કહ6 છે. 

o અર6 ! આવો તાપ ! 
o ધ-ય છે તેની જનેતાને ! 
o વાહ ! ક6D ુ ં\ ુદંર તળાવ છે ! 

 

 

'�"� 'n0� -' � ?'�(/0É# 
 

1) 5��?'�( (,) 

� વધાર6 વપરા ુ ંઆ િવરામ�ચû છે. લખેનમા ંશÌદો, શÌદ�nુછો, વાÇખડંો ક6 પેટા વાÇો9ુ ંિવભાજન \ચૂવવા 
અ]પિવરામ વપરાય છે. 

� વાÇમા ંકrુકં અlયાહાર હોય તેનો િનદ×શ કરવા અ]પિવરામ વપરાય છે. 
o આયા�ને 3$ુતક ગમે; વેદને, ��ક6ટ 

� અ]પિવરામ ઉદઘાટન9ુ,ં કશીક બાબતને િવશેષ ર7તે �ગટ કર6 છે. 
o એને �નૂ હતી, દ6શ સેવાની  

� સબંોધન પછ7 અ]પિવરામ �કુાય છે. 
o િ�ય િમE, મ5મા ંછે ને? 

� અ]પિવરામ બે વાÇો9ુ ંિવભાજન કર6 છે. 
o �કુમનો અમલ કરો, નહ7 તો સ5 માટ6 તૈયાર રહો. 

� સદંભ�\�ૂચમા ંદર6ક ઘટક પછ7 અ]પિવરામ �કુાય છે. 
o મહારા5રાજિધરાજ, ક.મા. �નુશી, બી, આDિૃp, �કમત s.180 

� અવતરણ�ચû પહ6લા ંઅ]પિવરામ �કુાય છે. 
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o રામે કÛુ,ં “ તા�ંુ ક]યાણ થજો” 
� સ�ંયાલેખનમા ંઅ]પિવરામનો ઉપયોગ કર7ને �કjમત દશા�વાય છે. 

o 1,011 +ામ ; 13,454 લોકો ; 7,50,430 sિપયા 
2) 5+�?'�( (;) 

� અ]પિવરામ અને 3ણૂ�િવરામ વnચે તે9ુ ં$થાન હોય છે. તેને મlયિવરામ પણ કહ6 છે. આ �ચû વાÇની વચમા ં
આવે છે. 

� એકબી5 સાથે સકંળાયેલા ંવાÇો અધ�િવરામથી દશા�વાય છે Qયાર6 તે 3ણૂ�િવરામના િવક]પે આવે છે. 
o આપ રાજ સેવક નથી ; રા{યના ભા_યિવધાતા છો. 

� શÌદકોશમા ંશÌદોના પયા�યોને અ]પિવરામથી ન�હ; પણ અધ�િવરામથી દશા�વાય છે. 
o તેજ – �કાશ ; �ભાવ ; પરા�મ 

� કથનને ભાર3વૂ�ક અને સચોટતાથી ર�ૂ કરવા અધ�િવરામથી વાÇોને ëટા પડાય છે. 
o ¹ુ અહ¡થી પાછો વળ; આગળ મોત બેÉંુ છે. 

� વાÇોની Yેણી હોય Qયાર6 Yેણીના ઘટક વાÇોને અધ�િવરામથી અલગ કરાય છે. 
o રામ ભગવાન છે; તે મયા�દા 3�ુુષોpમ છે; તે આદશ� રાજવી છે; તે આદશ� 3Eુ છે; તે આદશ� પિત છે. 

 

3) $�b�?'�( (:) 

� ��ુુિવરામને મહાિવરામ પણ કહ6 છે. 
� �ારંભના િવધાન9ુ ં$પ�ટ7કરણ ��ુુિવરામ પછ7ના વાÇાશંથી થાય.  

o એક જ કામ બાક7 છે : શરદભાઈને મળવા9ુ ં
� ��ુુિવરામ પહ6લા ંકરવામા ંઆવેલા િનદ×શ અ9સુાર ��ુુિવરામ પછ7 િનદ×શ િવષયવ$નુી યાદ7 અપાય છે. 

o મેળામા ંઘણી વ$ ુહતી : રમકડા; ફટાકડા; અpર; ખાવાની વ$ઓુ. 
� \ચૂનાઓના *ત ભાગે ��ુુિવરામ �કુાય છે. 

o નીચેના િવષય પર િનબધં લખો : પ�રYમ એ જ પરમે�ર 

� સવંાદ બોલનાર પાEના નામ સાથે ��ુુિવરામ �કુાય છે. 
o શિન : આ મરો *િતમ િનણ�ય છે. 
o રિવ : હવે મરો વારો છે. 

� પયા�ય \ચૂવવા વnચે ��ુુિવરામ �કુાય છે. 
o ધા-ય : અનાજ   

� શીષ�કોમા ં  

o નરિસjહ મહ6તા : ,વન અને કવન  

o અખો : એક અlયયન 

� ��ુુિવરામ પહ6લાનો શÌદ ક6 શÌદો u \ચૂવે તે9ુ ં��ુુિવરામ પછ7નો શÌદ ક6 શÌદો સમથ�ન કર6 યા િવગત 3ણૂ� 
કર6. 

o નામ : દ7tWત શરદ િEવેદ7 
o ઘર ન.ં : 118 

o છદં : િશખ�રણી 
 

 

:(�(� �3� 5"� ?'?шY4 5�� – &�	�Ì '�� � /0É# 
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1) 5' ��/0É (‘ ’  -  “ ”) 

� ચા� ુવાત ક6 વણ�નમા ંબી5ના ઉદગારોને એમને એમ દશા�વવા બવેડા ંઅવતરણ�ચû યો5ય છે. 
o ��ુુ, બો]યા : “રામ,, તમે બ� ુમહQવની વાત કર7” 
o તમે મને ‘જય સોમનાથ’ વાચંવા આપશો? 

� સવંાદમા ંએકથી વ� ુપાEો બોલતા ંહોય Qયાર6 તેના દર6ક પાEની ઉ1	ત અલગ પાડ7ને તેને અવતરણ �ચûોમા ં
�કૂવી જોઈએ. 

� અ�કુ શÌદ�યોગ ક6 વાÇ�યોગ તરફ lયાન દોરવા તેને અવતરણ �ચûોમા ં�કુાય છે. 
o  (� к�( (� ‘7�	’"� '  к�# 3#. 

� шª	#" 5�� <�^� '���! 5' ��/0É(� ] Mк': 

o ‘к�![ ��’ 84�� ‘(��6"� к�![ ��’  

� N�@ к#, &(?�к#, ' �("�\#"� ш�c�к к! ?'?шY4 "( 5' ��/0É(� �х� 3�. 

o  �("� ‘�� �Q"’"# ��к� (¼�#. 
 

2) �{��!х (-)   $�b��!х (–) 

� લÍરુ6ખા ¹ૂંક7 અને તેની સરખામણીએ ��ુુર6ખા લાબંી હોય છે. 
� લÍરુ6ખા ‘િવ+હર6ખા’ અને ��ુુર6ખાને ‘મહાર6ખા’ કહ6 છે. 
� ��"�" ;��#�# 

o шª	J�� ��+�� h M0'' 

� :�?  – :-�?   

o шª	" '�� �� �� ] Mк' 

� к�-4-)# 

o &�"((� ?'�� к�' : 

� ®Í-�, &к� &#&�46 

o 4!��7#" "��� : 

� 079-2572-1142 

o к!4�к "(#(� 

� '@к#-�6-�( 
 

3) ? ��к�!х (\�&� �!х) ( / ) 

� આ �ચû9ુ ં��ુય કાય� િવભાજન9ુ ંછે. 
o બે અથ� સામટા \ચુવા ક6 િવક]પ દશા�વવા: 

� છોકરાઓ / છોકર7ઓ આ $પધા�મા ંભાગ લઇ શકશે. 
o તાર7ખ, માસ, વષ� ëટ પાડવા: 

� 15/8/2012 

o કિવતામા ંકા)યપ1ં	તઓ સળંગ લખવી હોય Qયાર6 તેને �ુદ7 પાડવા :  

� જલિધજલદલ ઉપર દાિમની દમકતી/યાિમની )યોમસર માહ¡ સરતી 
 

4) �#�/0É ( ’ ) 

� આ �ચûનો ઉપયોગ માયા��દત છે, છતા ંતેને ગણતર7મા ંલેDુ ંપડ6 તેDુ ંછે. 
o ક6ટલાક શÌદોમા ંવણ�લોપ \ચૂવવા / �યો5ય છે. 
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� કોઈક – કો’ક 

� ણ આવતો – ના’વતો 
o સ�ંયામા ંઅ�ુકં �કડાઓનો લોપ \ચૂવવા. 

� ભારત 15-8-’47ના રોજ આઝાદ થયો. 
 

5) \� 4�к� ( ... ) 

� વાÇમા ંઅ�ુકં *શ બાકાત રા�યો હોય તે \ચૂવવા : 
o સ¼ન, િવસ¼ન, બ�ુ ંરહ$યમય છે... 

� લાબંી યાદ7નો િનદ×શ કરવો હોય Qયાર6: 
o મારા અનેક િમEો છે : પારસ, આમીન, રમેશ, દશરથ 

� િવતેલા સમયનો �યાલ આપવા: 
o વસતં આવી અને ગઈ..., બી, સાવર પડ7... 

� નાટìાQમક લેખનમા ંઉ1	ત અ�રૂ7 છોડાવી હોય Qયાર6: 
o હ6તલ : �બચારા ંÇા ંમાર6 પેટ... 

� સળંગ ઉદગારમા ંલાગણીને લીધે આવેલો અવરોધ દશા�વવા: 
o તમે... તમે... ઉઠ7ને આDુ ંકXુÖ? 

� સબંોધનમા ંશÌદો લબંાવવા માટ6: 
o ક6... rુ,ં હવે તો ચાલ... 

� અપશÌદો લખી ણ શકાય Qયાર6: 
o રા.ં.., તારા જ બધા ંવાના ંછે. 

 

 

6) кк�	 /0É / кк�	3#�6 ( ^ ) 

� કોઈ વાÇ લખાઈ ગયા પછ7 કrુ ંલખવા9ુ ંબાક7 રહ7 ગXુ ંહોય તો {યા ંઉમેરવા9ુ ંહોય Qયા ંઆ �ચû �કુાય 
છે. 

o           અને સીતા 
રામ, લ±મણ ^ વનમા ંગયા.ં 
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*    Alphabet (]�)2�)    * 

��!� ]�)2� 

A B C D E F G H I J K L M 

8 �� &� �6 � 87 D 80 -� � к! 8� 8( 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

8" � �� ²� -� 8& 46 I� '� �ª�I� 8�& '� T�� 

��K ]�)2� 

a b c d e f g h i j k l m 

8 �� &� �6 � 87 D 80 -� � к! 8� 8( 
n o p q r s t u v w x y z 

8" � �� ²� -� 8& 46 I� '� �ª�I� 8�& '� T�� 

\�K ]�)2� 

A B C D E F G H I J K L M 

8 �� &� �6 � 87 D 80 -� � к! 8� 8( 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

8" � �� ²� -� 8& 46 I� '� �ª�I� 8�& '� T�� 

0#� ]�)2� 

a b c d e f g h i j k l m 

8 �� &� �6 � 87 D 80 -� � к! 8� 8( 
n o p q r s t u v w x y z 

8" � �� ²� -� 8& 46 I� '� �ª�I� 8�& '� T�� 

 

A B C  CAPITAL (મોટા) 

A B C  LETTER (અ�રો) 

 

a b c  small (નાના) 

a b c  letter(અ�રો) 
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(#4 52� (Capital Letter) �х � 'х � �	 �х'" ?"�(#. 

• *+ે,મા ંદર6ક નવા વાÇની શsઆતનો �થમ અ�ર ક6િપટલ હોય છે. 
o This is Karan. 
o Karan is my best friend. 
o Are you doctor? 

 

• દર6ક ખાસ નામનો �થમ અ�ર ક6િપટલ લખાય છે. 
o Rahul (નામ) 
o Chirag 

o English (ભાષા) 
o India (દ6શ) 
o Bhavnagar (શહ6ર) 

 

• વાર, તહ6વાર અને મ�હનાઓના નામનો �થમ અ�ર ક6િપટલ લખાય છે. 
o Monday 
o April 
o Diwali 

 

• *+ે,મા ંI જયાર6 એકલો હોય Qયાર6 ક6િપટલમા ંલખાય છે. 
o May I help you? 
o I am late. 

C=�D �c(� ��0 @'� 3�. 

• a, e, i, o, u 

C=�D �c(� 8к'�& <���" ��!� 3�. 

• b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z 

 

*    �к� (Number)    * 

• સ�ંયા દશ�ક �કડા 

૧ એક One (વન) 1 

૨ બે Two (¹ુ) 2 

૩ Eણ Three (ñી) 3 

૪ ચાર Four (ફોર) 4 

૫ પાચં Five (ફાઈવ) 5 

૬ છ Six (િસ	સ) 6 

૭ સાત Seven (સેવન) 7 

૮ આઠ Eight (એઈટ) 8 

૯ નવ Nine (નાઈન) 9 

૧૦ દસ Ten (ટ6ન) 10 

૧૧ અ�ગયાર Eleven (ઈલેવન) 11 
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૧૨ બાર Twelve (ટવે]વ) 12 

૧૩ તેર Thirteen (થટâન) 13 

૧૪ ચૌદ Fourteen (ફોટâન) 14 

૧૫ પદંર Fifteen (ફ7ફટ7ન) 15 

૧૬ સોળ Sixteen (િસ	સટ7ન) 16 

૧૭ સતર Seventeen (સેવ-ટ7ન) 17 

૧૮ અઢાર Eighteen (એઈટ7ન) 18 

૧૯ ઓગણીસ Nineteen (નાઈ-ટ7ણ) 19 

૨૦ વીસ Twenty (ટવે-ટ7) 20 

   ૨૧        એકવીસ         Twenty one  

૧૦ દસ Ten 10 

૨૦ વીસ Twenty 20 

૩૦ Eીસ Thirty 30 

૪૦ ચાલીસ Forty 40 

૫૦ પચાસ Fifty 50 

૬૦ સાઠં Sixty 60 

૭૦ સીતેર Seventy 70 

૮૦ êસી Eighty 80 

૯૦ નેDુ ં Ninety 90 

૧૦૦ સો Hundred 100 

૧,૦૦૦ હ5ર Thousand 1,000 

૧૦,૦૦૦ દસ હ5ર Ten Thousand 10,000 

૧,૦૦,૦૦૦ લાખ Lac 1,00,000 

૧૦,૦૦,૦૦૦ દસ લાખ Ten Lac 10,00,000 

૧,૦૦,૦૦,૦૦૦ કરોડ Carore 1,00,00,000 

૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ દસ કરોડ Ten Carore 10,00,00,000 

૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ અબજ Billion 1,00,00,00,000 

 

• �મ વાચક �કડા 

પહ6લો First (ફ$ટ�) 1
st

 

બીજો Second (સેક-ડ) 2
nd

 

Eીજો Third (થડ�) 3
rd

 

ચોથો Fourth (ફોથ�) 4
th

 

પાચંમો Fifth (�ફ~થ) 5
th

 

છઠો Sixth (સીક$થ) 6
th

 

સાતમો Seventh (સેવ-થ) 7
th
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આઠમો Eighth (એઈથ) 8
th

 

નવમો Ninth (નાઈ-થ) 9
th

 

દસમો Tenth (ટ6-થ) 10
th

 

અ�ગયારમો Eleventh (ઇલેવ-થ) 11
th

 

બારમો Twelfth (ટવે]ફથ) 12
th

 

તેરમો Thirteenth (થટâ-થ) 13
th

 

ચૌદમો Fourteenth (ફોટâ-થ) 14
th

 

પદંરમો Fifteenth (�ફફટ7-થ) 15
th

 

સોળમો Sixteenth (સીક$ટ7-થ) 16
th

 

સતરમો Seventeenth (સેવ-ટ7-થ) 17
th

 

અઢારમો Eighteenth (એઈટ7-થ) 18
th

 

ઓગણીસમો Nineteenth (નાઈ-ટ7-થ) 19
th

 

વીસમો Twentieth (ટવે-ટ7-થ) 20
th

 

એકવીસમો Twentieth First (ટવે-ટ7-થ ફ$ટ�) 21
st
 

સો Hundredth (હãં6થ) 100
th

 

• રોમન સ�ંયાઓ 

૧ 1 I 

૨ 2 II 

૩ 3 III 

૪ 4 IV 

૫ 5 V 

૬ 6 VI 

૭ 7 VII 

૮ 8 VIII 

૯ 9 IX 

૧૦ 10 X 

૧૧ 11 XI 

૧૨ 12 XII 

૧૩ 13 XIII 

૧૪ 14 XIV 

૧૫ 15 XV 

૧૬ 16 XVI 

૧૭ 17 XVII 

૧૮ 18 XVIII 

૧૯ 19 XIX 

૨૦ 20 XX 

૩૦ 30 XXX 
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૪૦ 40 XL 

૫૦ 50 L 

૬૦ 60 LX 

૭૦ 70 LXX 

૮૦ 80 LXXX 

૯૦ 90 XC 

૧૦૦ 100 C 

૫૦૦ 500 D 

૧૦૦૦ 1000 M 

 

 

*    Singular & Plural (8к'0" 5"� ���'0")    * 

• જો નામ એકની સ�ંયા બતાવુ ંહોય તો તેને એકવચન કહ6વાય છે. 
• જો નામ એક કરતા ંવધાર6 સ�ંયા બતાવુ ંહોય તો તેને બ�વુચન કહ6વાય છે. 

 

"(J�� ���'0" к�'" ?"�(# 
 

1. u નામને *તે )યજંન હોય તેને સામા-ય ર7તે ‘s’ �Qયેય લગાડવાથી બ�વુચન થાય છે. 
8к'0" (Singular) ���'0" (Plural) 

Letter (અ�ર) Letters (અ�રો) 

Minute (મીનીટ) Minutes (મીનીટો) 

Day (�દવસ) Days (�દવસો) 

Brother (ભાઈ) Brothers (ભાઈઓ) 

 

2. જો નામને છેડ6 o, x, sh, ch, s, ss આવે તો ‘s’ને બદલ ે‘es’�Qયય લાગ ેછે. 
8к'0" (Singular) ���'0" (Plural) 

Box (પેટ7) Boxes (પેટ7ઓ) 

Mattress (ગાદ�ુ)ં Mattresses (ગાદલાઓ) 

Dish (રકાબી) Dishes (રકાબીઓ) 

Bench (બ�ચ) Benches (બ�ચો) 
 

3. જો નામને છેડ6 y હોય અને y ની પહ6લા )યજંન હોય તો y નો i કર7 પછ7 ‘es’ લાગે છે.   

8к'0" (Singular) ���'0" (Plural) 

Lady (Vી) Ladies (Vીઓ) 

Story (વાતા�) Stories (વાતા�ઓ) 

Baby (ના9 ુબાળક) Babies (નાના બાળકો) 

Fly (માખી) Flies (માખીઓ) 
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4. જો નામને છેડ6 y હોય અને y ની પહ6લા $વર હોય તો yને ’s’ લાગે છે.   

8к'0" (Singular) ���'0" (Plural) 

Key (ચાવી) Keys (ચાવીઓ) 

Day (�દવસ) Days (�દવસો) 

Ray (�કરણ) Rays (�કરણો) 

Boy (છોકરો) Boys (છોકરાઓ) 

 

5. જો નામને છેડ6 f અથવા fe હોય તો તેનો v કર7 પછ7 ‘es’ �Qયય લાગે છે. 
8к'0" (Singular) ���'0" (Plural) 

Thief (ચોર) Thieves (ચોરો) 

Leaf (પાદં¾ુ)ં Lives (પાદંડાઓ) 

Wife (પQની) Wives (પQનીઓ) 

Life (જ¡દગી) Lives (જ¡દગીઓ) 

 

6. ક6ટલાક શÌદોના બ�વુચન તે શÌદનો $પેલ¡ગ ક6 ઉnચાર બદલી જવાથી થાય છે.   

8к'0" (Singular) ���'0" (Plural) 

Louse (�ૂ) Lice (�ૂ) 

Ox (બળદ) Oxen (બળદો) 

Goose (હસં) Geese (હસંો) 

Tooth (દાતં) Teeth (દાતંો) 
 

"z+: 

• અ�કુ નામ એકવચનમા જ આવે છે તે9ુ ંબ�વુચન થુ ંનથી. 
• ભાવવાચક અને i)યવાચક નામ9ુ ંબ�વુચન થ ુનથી. 
• જયાર6 કોઈ સ�ંયાની સાથે લખવામા ંઆવે Qયાર6 dozen, hundred વગેર69 ુ ંબ�વુચન થ ુનથી. 

 

*    -4Ïк� (Article)    * 
 

• *+ે,મા ંસામા-ય નામની આગળ આટâકલ લખવો પડ6 છે. 
• આટâકલના બે �કાર છે. 

1. અિનિ·ત આટâકલ (Indefinite Articles)  : A અને An 

2. િનિ·ત આટâકલ (Definite Article)  : The 

 

1. 5?"?�  -4Ïк� (Indefinite Articles) : A અને An 

� A અને An નો અથ� “એક” અથવા “કોઈ પણ એક” એવો થાય છે. 
� A અને An ફ	ત એકવચન નામની આગળ જ લાગ ેછે. 

1. એક %ુતરો  - a dog 

2. એક હાથી  - an elephant 

3. એક છોકર7  - a girl 
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• A "# ;��#� ��! �� 

� જો શÌદની શsઆત )યજંનથી થતી હોય તો A આટâકલ આવે છે.(ક, ખ, ગ, ઘ) 

1. A mango 

2. A classroom 

3. A lion 

4. A monkey 

  

� શÌદની શsઆત $વરથી થઈ હોય, પરં ુજો તેનો ઉnચાર )યજંનથી શs થતો હોય તો પણ A આવે. 
1. A European 

2. A University 

3. A unit  

4. A one-way road 

5. A one rupees note  

 

• An "# ;��#� ��! �� 

� જો શÌદની શsઆત $વરથી થતી હોય તો An આટâકલ આવે છે.(અ,આ,..., અ:) 

1. An ox 

2. An actor 

3. An engineer 

 

� જો શÌદની શsઆત )યજંનથી થઈ હોય, પરં ુતેનો ઉnચાર $વરથી શs થતો હોય તો પણ an આવે. 
1. An hour 

2. An heir 

3. An honest man 

4. An honorable man 

5. An S.P. 

 

2. ?"?�  -4Ïк� (Definite Articles) : The 

� The કોઈ િનિ·ત વ$,ુ )ય1	ત ક6 �ાણીનો િનદ×શ કર6 છે. 
 

� The 9ુ ં�જુરાતી “એ” એDુ ંથાય છે. 
 

� કોઈ વ$ ુક6 �ાણીની વાત પહ6લા થઈ kકુ7 હોય અને તે જ વ$ ુક6 �ાણીની વાત ફર7થી કર7એ Qયાર6 તે 
િનિ·ત બને છે અને તેને The આટâકલ લાગે છે. 

1. This is camel. The camel is tall. 

2. This is an apple. The apple is red. 

 

� કોઈ નામ જયાર6 આખા વગ�નો, સ�હુનો ક6 5િતનો ઉ]લેખ કરુ ંહોય Qયાર6 તેની આગળ The આટâકલ 
વપરાય છે. 

1. The cow is give a milk. 

2. The rose color is red. 

 

 

� જયાર6 આપણ ેકોઈ ચોºસ વ$,ુ )ય1	ત, $થળ ક6 �ાણીની વાત કરાવી હોત Qયાર6 The આટâકલ �કુવો પડ6 
છે. 

1. Open the window. 

2. I like the flower of red color.  

 

� u વ$ ુ�ુિનયામા ંએક અને માE એક જ હોય તેની આગળ The આટâકલ વપરાય છે. 
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1. The sun 

2. The sea 

3. The sky 

4. The Tajmahal 

 

� નદ7ઓના નામ, પવ�તોની હાર માળાના નામ, ટા3ઓુના નામ, ખડંોના નામ, મહાસાગરોના નામ, �દશાઓના 
નામ, ધાિમ¥ક +થંોના નામ, વત�માન પEોના નામ આગળ The આટâકલ વપરાય છે. 

1. The Yamuna 

2. The Himalaya 

3. The West 

4. The Bhagwat Geeta 

 

� કોઈ પણ દ6શના ક6 .ાિતના ક6 અ�કુ વગ�ના લોકોનો સ�હુ બતાવવા માટ6 The આટâકલ વપરાય છે. 
1. The Hindus 

2. The Indian 

3. The poor men 

 

� �મ વાચક સ�ંયાઓની આગળ The આટâકલ વપરાય છે. 
1. The first 

2. The last 

 

-4Ïк� " ��� 

• ખાસ નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Jalpesh 

o Hardik 

o Bhavnagar 

 

• ભાષા અને રમત-ગમતના નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Gujarati 

o Cricket 

o Hokey 

 

• વારના નામ, મ�હનાના નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Tuesday 

o Friday 

o April 

o June 

 

• સ�હુવાચક ક6 બ�વુચન નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Men 

o teeth 

 

• i)ય વાચક નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Water 

o Gold 

o Silver 

o Steel 

 

• સબધં બતાવતા અને ભાવવાચક નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Father 

o Love 
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• રોગોના નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Fever 

o cholera 

 

• તહ6વારો અને ઋઓુના નામને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Holi 

o Summer 

 

• િવશેષણને આટâકલ લાગતો નથી. 
o Good 

o Clever 

o Big 

 

*    To_Be    * 

 

• am, is, are, was, were, shall be, will be વગેર6 TO BE sપો છે 

• To beએ *+ે, ભાષા9ુ ંસૌથી અગQય9ુ ં��યાપદ છે. 
• તે9ુ ં�જુરાતી હોDુ,ં થDુ,ં બનDુ ંથાય છે. 
• વાÇોમા ંbe નો ઉપયોગ ઓછો થાય છે. કારણ ક6 beની જ_યાએ તેના sપો વપરાય છે. 

 

1. To be " ' �("к)" P� : 3�, p�, 3#, 368 – am, is, are  

�  

 Positive Interrogative Negative 

�ુ ં�.ં I am (I’m) Am I? I am not (I ain’t) 

અમે છ7એ. We are (We’re) Are we? We are not (We aren’t) 

ુ/ંતમે છો. You are (You’re) Are you? You are not (You aren’t) 

તેઓ છે. They are (They’re) Are they? They are not (They aren’t) 

તે છે. He is (He’s) Is he? He is not (He isn’t) 

તેણી છે. She is (She’s) Is she? She is not (She isn’t) 

તે છે. It is (It’s) Is it? It is not (It isn’t) 

• "]�"" '�# : 
�  

1. �ુ ં°શુ �.ં (I am happy)  

2. અમે હાજર છ7એ. (We are present) 

3. ુ ં�ખુ� છો. (You are stupid) 

4. તમે હ િશયાર છો. (You are clever) 

5. તે પોલીસમેન છે. (He is police man) 

6. તેણી ગેરહાજર છે. (She is absent) 

7. તે �બલાડ7 છે. (It is cat) 

8. તેઓ �માણીક છે. (They are honest) 

9. મિનષ ડરપોક છે. (Manish is coward) 

10. તારા િમEો તોફાની છે. (Your friends are crazy) 

2. To be " W� к)" P� : � #, � �, �s ��, �  – was were 
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�  

 Positive Interrogative Negative 

�ુ ંહતો. I was  Was I? I was not (I wasn’t) 

અમે હતા. We were Were we? We were not (We weren’t) 

ુ/ંતમે હતા. You were Were you? You were not (You weren’t) 

તેઓ હતા. They were Were they? They were not (They weren’t) 

તે હતો. He was Was he? He was not (He wasn’t) 

તેણી હતી. She was Was she? She was not (She wasn’t) 

તે હતો. It was  Was it? It was not (It wasn’t) 

• "]�"" '�# : 
�  

1. �ુ ં�બમાર હતો. (I was sick) 

2. અમે નવરા હતા. (We were free) 

3. ુ ંિનદcષ હતો. (You were innocent) 

4. તમે ગેરહાજર હતા. (You were absent) 

5. તે 5ડો હતો. (He was fat) 

6. તે મ�ુંલાબેન હતા. (She was Manjulaben) 

7. તે એક છ�દંર હતી. (It was a mole) 

8. તેઓ ગર7બ હતા. (They were poor) 

9. એ બસ મોડ7 હતી. (The bus was late) 

10. તે સાkુ ંહ ુ.ં (It was right) 

11. રા�ુ અને રિવ િમEો હતા (Raju and Ravi were friends). 
12. જયાર6 �ુ ંનાનો હતો Qયાર6 �ુ ંતોફાની હતો. (When I was small, I was crazy) 

 

3. To be " �?'Y�" P� : �#�ш, ��ш, �"�ш – shall be, will be 

�  

 Positive Interrogative Negative 

�ુ ંથઈશ. I shall be  Shall I be? I shall not be  

અમે થઈr.ુ We shall be Shall we be? We shall not be  

ુ/ંતમે થશો. You will be Will you be? You will not be  

તેઓ થશે. They will be Will they be? They will not be  

તે થશે. He will be Will he be? He will not be  

તેણી થશે. She will be Will she be? She will not be  

તે થશે. It will be  Will it be? It will not be  

� ન ધ : 
� shall not 9ુ ં¹ંુ%ુ sપ shan’t 

� will not 9ુ ં¹ંુ%ુ sપ won’t 

� અહ¡ ��шની જ_યાએ �#�ш અને �"�ш પણ લઈ શકાય. 
 

• "]�"" '�# : 
�  
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1. �ુ ંસૈિનક બનીશ. (I shall be a soldier) 

2. અમે હ િશયાર બનીrુ.ં (We shall be clever) 

3. ુ ંપાયલોટ બનીશ. (You will be a pilot) 

4. તમે કાલે ´7 હશો. (You will be free tomorrow) 

5. તે �$ુસે થશે. (He will be angry) 

6. તેણી ઉદાસ થશે. (She will be sad) 

7. તે મ Í ુથશે. (It will be costly) 

8. તેઓ M�ુયા થાશે. (They will be hungry) 

 

*    To_Have    * 
 

• Have, has, had, shall have, will have વગેર6 TO HAVEના sપો છે 

• તે9ુ ં�જુરાતી ‘"� �&� હોDુ’ં અથવા ‘"� હોDુ’ં થાય છે. 

• માલીક7, હº બતાવવા માટ6 To have ��યાપદ વપરાય છે. 
 

1. To have " ' �("к)" P� : have, has 

�  

 Positive Interrogative Negative 

માર7 પાસે છે. I have Have I? I have not 

અમાર7 પાસે છે. We have Have we? We have not 

તાર7 પાસે છે. You have Have you? You have not  

તમાર7 પાસે છે. You have Have you? You have not 

તેની પાસે છે. He has Has he? He has not 

તેણી પાસે છે. She has Has she? She has not 

તેની પાસે છે. It has Has it? It has not 

રા�ુ પાસે છે. They have Have they? They have not 

તેઓ પાસે છે. Raju has Has Raju? Raju has not 

• "]�"" '�# : 
�  

1. માર7 પાસે ઘડ7યાળ છે. (I have a wrist watch) 

2. અમાર7 પાસે કલર ટ7.વી. છે. (We have a color T.V.) 

3. તેની પાસે નવી સાયકલ છે. (He has a new bicycle) 

4. સ�ું પાસે ક6મેરો છે. (Sanju has a camera) 

5. તેઓ પાસે e6	ટર છે. (They have a tractor) 

 

2. To have " W� к)" P� : had 

�  

 Positive Interrogative Negative 

માર7 પાસે હ ુ.ં I had Had I? I had not 
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અમાર7 પાસે હ ુ.ં We had Had we? We had not 

તાર7 પાસે હ ુ.ં You had Had you? You had not  

તમાર7 પાસે હ ુ.ં You had Had you? You had not 

તેની પાસે હ ુ.ં He had Had he? He had not 

તેણી પાસે હ ુ.ં She had Had she? She had not 

તેની પાસે હ ુ.ં It had Had it? It had not 

રા�ુ પાસે હ ુ.ં They had Had they? They had not 

તેઓ પાસે હ ુ.ં Raju had Had Raju? Raju had not 

• "]�"" '�# : 
�  

1. માર7 પાસે તા�ંુ સરના�ુ ંહ ુ.ં (I had your address) 

2. તાર7 પાસે માર7 ડ7�નર7 હતી.(You had my dictionary) 

3. પી-¹ુ પાસે પાચં પતગંો હતી. (Pintu had five kites) 

4. તેઓ પાસે ચાર ગાય હતી. (They had four buffaloes) 

5. તેઓ પાસે ગાડ7 હતી. (They had car ) 

 

3. To have " �?'Y�" P� : shall have, will have 

�  

 Positive Interrogative Negative 

માર7 પાસે હશે. I shall have Shall I have? I shall not have 

અમાર7 પાસે હશે. We shall have Shall we have? We shall not have 

તાર7 પાસે હશે. You will have Will you have? You will not have 

તમાર7 પાસે હશે. You will have Will you have? You will not have 

તેની પાસે હશે. He will have Will he have? He will not have 

તેણી પાસે હશે. She will have Will she have? She will not have 

તેની પાસે હશે. It will have Will it have? It will not have 

રા�ુ પાસે હશે. They will have Will they have? They will not have 

તેઓ પાસે હશે. Raju will have Will Raju have? Raju will not have 

• "]�"" '�# : 
�  

1. માર7 પાસે એક મોટર હશે. (I shall have a car) 

2. અમાર7 પાસે એક બગંલો હશે. (We shall have a bungalow) 

3. તાર7 પાસે એક સાર7 નોકર7 હશે. (You will have a good job) 

4. મXરુ પાસે કો2WXટુર હશે. (Mayur will have a computer) 

5. તેઓ પાસે ઘણા બધા sિપયા હશે. (They will have a lot of money) 
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*    :Ã�� h�0к шª	# (Question-Words)    * 
� u શÌદો �í 3છૂવા માટ6 વપરાય છે. તેને �í\ચૂક શÌદો કહ6 છે. 

o આવા શÌદો *+,ે વાતચીત માટ6 °બુ જ અગQયના છે. 
o આ શÌદો વાÇની શsઆતમા ંઆવે છે. 
o તેઓ હમેંશા �íાથ� વાÇમા ંજ વપરાય છે. 

 

• Who (���) – к#�? 

� અ�કુ )ય1	ત કોણ છે, અથવા તે9ુ ંનામ rુ ંછે, એ 5ણવા માટ6 Who થી �í 3છુાય છે.  

� uમ ક6... 

તમે કોણ છો? 

Who are you? 

તે કોણ છે? 

Who is he? 
Qયા ંકોણ છે. 
Who is there? 

 

• What ('#4) – ���? 

� કોઈ વ$,ુ �ાણી, પ�ી ક6 ��યા િવશે 5ણવા માટ6 Whatથી �í 3છુવામા ંઆવે છે.  
� uમ ક6... 

તા�ુ નામ rુ ંછે? 

What is your name? 

તારા પWપા9ુ ંનામ rુ ંછે? 

What is your father’s name? 
આ rુ ંછે. 
What is this? 
પે�ુ ંrુ ંછે? 

What is that? 

 

• Where ('��) – ��? 

� કોઈ જ_યા ક6 $થળ9ુ ંનામ 5ણવા માટ6 આ સવ�નામ વપરાય છે. 
� uમ ક6... 

તાજમહ6લ Çા ંછે? 

Where is the Tajmahal? 

તમે સોમવાર6 Çા ંહતા? 

Where were you on Sunday? 
તમાર7 શાળા Çા ંછે? 

Where is your school? 
મારા ચWપલ Çા ંછે. 
Where are my socks? 

 

• Whose ([�T) – к#"#? к#"�? к#J��? к#" 

� આ સબંધં િવભ1	ત9ુ ંસવ�નામ છે. તેની સાથે 5િતવાચક નામ જોડ6�ુ ંહોય છે. 
� uમ ક6... 
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આ કોની નોટ�કુ છે? 

Whose note book is this? 

પેલા કોના બાળકો છે? 

Whose children are those? 
કોના પWપા �ોફ6સર છે? 

Whose father is a professor? 
 

• Howmany (�'(�"�) – к!4�? к!4��? 

� કોઈ વ$ ુક6 )ય1	તની સ�ંયા 5ણવા માટ6 આ શÌદથી �í 3છૂાય છે. 
� અહ¡ પણ Howmany સાથે કોઈ ગણી શકાય તેDુ ં5િતવાચક નામ જોડાયે�ુ ંહોય છે અને તે બ�વુચનમા ંઆવે 

છે. 
� uમ ક6... 

આ ક6ટલા sિપયા છે? 

Howmany rupees are these? 

એક વરસમા ંક6ટલી ઋઓુ આવે છે? 

Howmany seasons are there in a year? 
તમાર7 પાસે ક6ટલી ગાયો હતી? 

Howmany cows had you? 
 

• Howmuch (�'(0) – к!4a��? к!4�#? 

� uને આપણે ગણી શકતા નથી તેવી કોઈ વ$ ુક6 �વાહ7નો જ«થો 5ણવા માટ6 આ શÌદ વપરાય છે. 
� તેની સાથે પણ u તે વ$ ુક6 �વાહ79ુ ં5િતવાચક નામ આવે છે. 
� uમ ક6... 

આ ક6ટ�ુ ંક6રોસીન છે? 

Howmuch kerosene in this? 

તાર7 પાસે ક6ટલા પૈસા છે? 

Howmuch money have you? 
આ બોટલમા ંક6ટ�ુ ંશે23 ૂછે? 

Howmuch shampoo is in this bottle? 
 

• Howfar (�'7�) – к!4a�� �M�? 

� કોઈ $થળ ક6 જ_યા ક6ટલી �ૂર છે, એ *તર 5ણવા માટ6 આ શÌદ વપરાય છે. 
� uમ ક6... 

ધોળા અહ¡યાથી ક6ટ�ુ ં�ૂર છે? 

Howfar is the Dhola from here? 

તારા ઘરથી પચંાયત ક6ટલી �ૂર છે? 

Howfar is panchayat from your house? 
અહ¡યાથી શાળા ક6ટલી �ૂર છે? 

Howfar is School from here? 
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*    &'�-�'� (Question-Answer)    * 
 

� જો �í વાÇમા ંકતા� તર7ક6 this ક6 that હોય તો જવાબમા ંતેના માટ6 સવ�નામ it વપરાય છે. 
� �í વાÇમા ંthese ક6 those હોય તો તેના માટ6 સવ�નામ they વપરાય છે. 

 

        -���                                          7!�'' 
I   ->   You 

We   ->   We / You 

You   ->   I / We 

He   ->   He 

She   ->   She 

It   ->   It 

They   ->   They 

 

� કોઈ ખાસ નામ ક6 5િત વાચક નામ હમેંશા Eીજો 3sુષ ગણાય છે. તેથી નામ એકવચનમા ંહોય તો he, she 

અથવા it અને બ�વુચનમા ંહોય તો they વપરાય છે. 
 

� ઉદાહરણ.... 
1. Is this a telephone?     Yes, it is. 

2. Is that a mango tree?     No, It is not 

It is banana tree. 

3. Are these tomatoes?     Yes, they are. 

4. Am I a lawyer?      No, you are not. 

You are a doctor 

5. Is your friend’s crazy?     Yes, they are. 

 

 

*    Preposition ("(�#�� 5'�'#)    * 
 

� u શÌદ વાÇમા ંનામ ક6 સવ�નામ સાથે જોડાઈ વાÇને અથ�સભર બનાવે છે, તેને “નામયોગી અવયવ” કહ6 
છે.  

� આ શÌદો *+ે,મા ંu તે નામ ક6 સવ�નામની આગળ લખાય છે. તેથી તેને Preposition (pre + position) (3વૂ® 
+ $થાન) કહ6વાય છે. 

� Preposition એ *+ે, ભાષાના એક �કારના નાના-નાના શÌદો છે. પરં ુજો તેના ઉપયોગમા ંકાળ, લેવામા ં
ન આવે તો વાÇ અથ� વગરના બની 5ય છે. અથવા વાÇનો અથ� બદલાય 5ય છે. 
 

• On (;��, ��) 

� બે વ$નુી 1$થતી દશા�વવા on વપરાય છે અને બ ેવ$ ુએકબી5ને $પશ� કરતી હોવી જોઈએ. 
� દા.ત. 

� My books are on the table. 

� Don’t on the bench. 

 

� ખાલી જ_યા પછ7 તાર7ખ, અઠવાડ7યાનો કોઈ પણ �દવસ અથવા તહ6વારનો ઉ]લેખ હોય તો on �કુાય છે. 
� દા.ત. 

� Hardik will come on Tuesday. 

� Arya is coming here on 4
th

 July. 

� Asha will come here on Holi. 
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� ખાલી જ_યા પછ7 વાહનનો ઉ]લખે હોય તેવા નામની આગળ on �કુાય છે. 
� દા.ત. 

� Hitesh will come on bicycle. 

 

� કોઈ પણ �ાણી ઉપર સવાર7 કર6લ છે તેD ુદશા�વવા u તે �ાણીના નામની આગળ on �કુાય છે. 
� દા.ત. 

� Will you go on horse? 

� Some people are coming on horse? 

 

� ચોºસ આયોજન �માણ ેકોઈ ��યા બનતી હોય તો તેના માટ6 પણ on વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� The 10:30 bus started on time. 

 

• At ("� &(�, "�  �7) 

� ઘ�ડયાળનો ચોºસ સમય દશા�વવા માટ6 at નો ઉપયોગ થાય છે. 
� દા.ત. 

� Kaushik will start his shop at 8 o’clock. 

 

� ઘ�ડયાળ િસવાય પણ અ�કુ ચોºસ સમયનો ઉ]લખે કરવા માટ6 at વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� I will go to chinema house at night. 

 

� કોઈ ¬મર િવશેની ર�ુઆત કરવી હોય તો at �કુાય છે. 
� દા.ત. 

� Mihir passed his 10
th

 standard examination at twenty one. 

 

� કોઈ નાના શહ6ર ક6 ગામની વાત થાય ($થળ દશ�ક) Qયાર6 at નો ઉપયોગ થાય છે. 
� દા.ત. 

� Gandhiji was born at porbandar. 

� Chetan will meet me at college. 

 

• Since (Q����,  � 'х ��,  � &(���) 

� Since �ારા ચોºસ સમયનો ઉ]લેખ થાય છે. ��યા શs થયેલ સમયથી બોલાતી વખતના સમય \ધુીનો 
ઉ]લખે કરવામા ંઆવે છે. મોટા ભાગે 3ણૂ�વત�માન કાળ, ચા� ુ3ણૂ�વત�માન કાળ અથવા 3ણૂ�Mતૂકાળ સાથે 
since વપરાય છે. 

� દા.ત. 
� Atul has been working since 1980. 

� Rajesh has been studding since 7 o’clock. 

 

• For ((4!, ��, h�+�) 

� કોઈ )ય1	તએ કોઈ ઉમદા હ6 ુમાટ6 પોતા9ુ ંબ�લદાન આWXુ ંહોય તો આવા વાÇમા ંforનો ઉપયોગ થાય છે. 
� દા.ત. 

� Gandhiji died for nation. 
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� For એ સમયનો જ«થો દશા�વે છે અ�હયા બે �દવસ બે મ�હના, બે અઠવાડ7યા, બે વષ�, બે કલાક uવો સમયનો 
જ«થો દશા�વવા for નો ઉપયોગ થાય છે. સામા-ય ર7તે ��યાપદના 3ણૂ�વત�માનકાળ સાથે વપરાય છે. અ�હયા 
for ની આગળ have / has હોય છે. 

� દા.ત. 
� Manish has been serving for two years. 

 

• From (��, (���, �&���,  �7��) 

� એક $થળથી બી5 $થળની �સુાફર7 માટ6 u વાÇ બોલાય Qયાર6 from વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� Ali is coming from palanpur. 

� The students are coming from school to home. 

 

� કોઈ )ય1	ત કોઈ દ6શ, �દ6શ ક6 રા{યનો છે તેDુ ંદશા�વવા પણ from વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� Suresh is from Mahesana. 

 

� From નો ઉપયોગ to અથવા till વાળા વાÇમા ંથાય છે.  

� દા.ત. 
� Falgun plays from 5 to 7 o’clock. 

� Pro. Trivedi reads from 6 o’clock till 10 o’clock. 

 

� કોઈ )ય1	ત કોઈ રોગથી પીડાતી હોય તેDુ ંદશા�વવા fromનો ઉપયોગ થાય છે. 
� દા.ત. 

� Mahesh is suffering from cancer. 

 

• By (,�, (�) 

� By એ �સુાફર7 અથવા ગિતના અથ�મા ંપણ વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� The lion is killed by hunter. 

� You have come by bus. 

� Naresh will go to Bombay by train. 

 

• Over (��, ;��) 

� બે વ$નુો િસ�ો શાર7�રક સપંક� હોતો નથી કપી પણ વ$ ુલટકતી ઉડતી ક6 Íમુતી હોય ક6 નીચેની વ$નેુ 
આવર7 લેતી હોય તેવો અથ� દશા�વે છે. 

� દા.ત. 
� A fan is over my head. 

� He jumped over the wall. 

 

• above  (��, ;��) 

� જયાર6 કોઈ વ$ ુઉપર બી, વ$ ુટ¡ગાડ6લી હોય પણ $પશ� ના કરતી હોય Qયાર6 ઉપરના સદંભ�મા ંવપરાય 
છે. Çાર6ક �ગિતના સદંભ�મા ંપણ above વપરાય છે. 

� દા.ત. 
� The calendar is above the table. 

� He is above me in the class room. 
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• Up  (;��) 

� ગિત \ચુવતા ��યાપદ સાથે ઉપરના અથ�મા ંવપરાય છે. 
� દા.ત. 

� He climbed up tree. 

 

• In  ((�,C	�) 

� મોટા શહ6રો, દ6શો ક6 $થળોની આગળ વપરાય છે. બોલાતી વખતે તે )ય1	ત શહ6ર, દ6શ ક6 $થળે હોય છે.  

� દા.ત. 
� Keval lives in London. 

� Ravi spent all the days in his room. 

 

� u તે સમયની આગળ in વપરાય છે.  

� દા.ત. 
� India becomes free in 1947. 

� The poor man died early in the morning. 

 

� Believe અને Interest uવા ��યાપદ પછ7 પણ in વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� Do you believe in God? 

� Arya is interesting in drawing. 

 

• Into  ((�, C	�) 

� ��યાની ગિત દશા�વવા મા ંક6 *દર અથ� માટ6 into વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� Ved is coming into the garden. 

 

� જયાર6 કોઈ વ$નુી *દર કોઈ ��યા ચા� ુછે તેવો ઉ]લખે કરવા into વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� The river flows into the sea. 

� The saint dived into the deep well. 

 

• Of ("#, "�, J�, ") 

� કોઈ )ય1	ત9ુ ં�QૃX ુકોઈ રોગથી થXુ ંહોય તો તેDુ ંદશા�વવા રોગના નામની આગળ of વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� Manu is died of cancer. 

 

� મા�લક7ના સદંભ�મા ંof વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� All the nations of the world want peace, not war. 

 

� નીચેના શÌદો પછ7 of વપરાય છે. 
o Instead of 

o Inspite of 

o Because of 

o Afraid 

o Fond 

o Scared 

o Aware 
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o Capable 

o Think 

o consist 

� દા.ત. 
� Because of my illness, I had didn’t come to school. 

� Inspite of his good health, he did not see the picture. 

� I am found of music. 

� Be aware of dog. 

� I am capable of climbing the hill. 

 

• With (@�"�, " '�!, " ,�) 

� કોઈ સાધન ક6 વ$ ુવડ6 કામ કXુÖ હોય તો with વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� I write with a pan. 

� Don’t worry, I am with you. 

 

• Between ("� 'n0�) 

� માE બે જ વ$ ુઅથવા બે )ય1	તનો ઉ]લેખ હોય તો between �કુાય છે. 
� દા.ત. 

� Give the book between Ram and Shyam. 

 

• Among ("� 'n0�) 

� જયાર6 બે થી વ� ુવ$ ુક6 )ય1	તનો ઉ]લેખ હોય તો among �કુાય છે. 
� દા.ત. 

� Divide the Chocolates among the class. 

 

• Under ("�0�) 

� જયાર6 કોઈ વ$ ુબી, વ$નુી નીચે છે તેDુ ંદશા�વવા under વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� A cow is under the tree. 

� My address is as under. 

 

• After (�36, �3)) 

� સામા-ય ર7તે after ગિતના સદંભ�મા ંવપરાય છે પણ Çાર6ક સમયના સદંભ�મા ંપણ વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� I write with a pan. 

� Don’t worry, I am with you. 

 

• Beside (�L�(�, ;��� ) 

� કોઈ વ$ ુક6 )ય1	ત બા�ુમા,ં તરત જ બી, કોઈ વ$ ુક6 )ય1	ત રહ6લી હોય Qયાર6 beside વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� Hardik sit beside me. 

� I know Hindi beside English. 

 

• Behind (�3)) 

� કોઈ વ$ ુક6 )ય1	તની પાછળ બી, કોઈ વ$ ુક6 )ય1	ત છે તેD ુબતાવવા માટ6 behind વપરાય છે. 
� દા.ત. 
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� He stood behind him. 

� Your house is behind the temple. 

 

• Across (���� ��, "� ��, ���� �L�) 

� એક બા�ુથી બી, બા�ુ \ધુીના ઓળંગવાના સદંભ�મા ંacrossનો ઉપયોગ થાય છે. 
� દા.ત. 

� I run across the road. 

 

• Beyond (���� ��, ��D �L�8, '+�J��) 
�  

� દા.ત. 
� There is a Garden beyond river. 

� I worked beyond one hour. 

 

• Among ("� 'n0�) 

� બે થી વધાર6 વ$ઓુ, )ય1	તઓ, �ાણીઓ ક6 $થળોની વાત કરવા માટ6 among વપરાય છે. 
� દા.ત. 

� The trees are planted along the road. 

� Your Raju is playing there along the boy. 

 

• Through (" (��� �&� �[��.) 
�  

� દા.ત. 
� I walked through the crowd. 

 

• Up to (5]�к �	 h�+�  ��� '+�! "�6) 
�  

� દા.ત. 
� Pupils walked up to the hills. 

 

• To ("�  �7, "� 
	ш  �7) 

� કોઈ $થળ, વ$ ુક6 )ય1	ત તરફની ગિત બતાવે છે. 
� દા.ત. 

� Ravi went to library. 

 

� To=ને, કોઈ )ય1	તને એD ુબતાવે છે. 
� દા.ત. 

� I wrote a letter to elder sister, yesterday. 
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*    Conjuction (&��#�к)    * 
� સામા-ય ર7તે બે કરતા ંવધાર6 )ય1	ત, વ$,ુ ��યા ક6 1$થતીને જોડવી હોય Qયાર6 સયંોજકનો ઉપયોગ થાય છે. 
� ક6ટલા ઉપયોગી સયંોજકો નીચે �જુબ છે. 

 

• And (5"�) 

� કોઈ પણ સમાન �ણુધમ� 1$થતી ક6 નામ જોડવા માટ6 AND આવે. 
� કોઈ પણ બે �િમક ��યાને જોડવા માટ6 AND આવે. 
� એક )ય1	ત �ારા એક થી વધાર6 ��યા થઈ હોય તો તે ��યા જોડવા AND આવે. 
� દા.ત. 

� The Ganga and the Yamuna are holy rivers. 

� Raghu and Ram are clever boys. 

� Ritu is smart and clever. 

� Please you stand up and say something. 

� I go there now and he comes here. 

� Lata is singing and dancing. 

 

• But (��, ���s �) 

� કોઈ બે િવરોધાભાસ ધરાવતી બાબતોને જોડવા માટ6 BUT સયંોજક આવે છે. 
� દા.ત. 

� I am very poor man but happy and jolly. 

� The Geeta and The Quran are holly books but they are not usefull for for us because we do 

not follow them. 

� Radha is regular student but she is not clever. 

 

• Or (5�') 

� આપેલા બે િવક]પમાથંી એક િવક]પની પસદંગી કરવાની હોય તેવા બે િવક]પોને જોડવા OR વપરાય છે. 
(િવનતંી3વૂ�ક આપેલા વાÇો) 

� દા.ત. 
� Please take tea or coffee. 

� Gandhiji said that do or die. 

� Do or never. 

 

• Otherwise ("
� � / "
�  #) 

� આપેલા બે િવક]પમાથંી એકની પસદંગી ના ëટક6 કરવાની હોય તેવા બે વાÇોને જોડવા OTHERWISE વપરાય 
છે. (�ખ5યને, ધમક73વૂ�ક આપેલા વાÇો) 

� દા.ત. 
� Stop your talking otherwise go out of the class. 

� Return my money in two days time otherwise I will kill you. 

 

• If (�# ...  #) 

� વત�માન અને ભિવ�યની કોઈ પણ બે શરતોને જોડવા માટ6 IF સયંોજક આવે છે. 
� વાÇમા ંશsઆતમા ંIF આવે. 
� દા.ત. 

� If you come my home at night, I meet you. 

� If we shall do hard work, we shall get good marks. 
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• Because / Since / For (к��к! / к!( к!) 

� કારણદશ�ક સયંોજક છે. 
� આપેલા બે વાÇમાથંી �થમ વાÇમા ંપ�રણામ હોય અને �બ5 વાÇમા ંતે9ુ ંકારણ દશા�વે�ુ ંહોય તો તેવા બે 

વાÇને જોડવા માટ6 ઉપરના સયંોજકો આવે. 
� Because સયંોજક વાÇની વnચે આવે છે જયાર6 Since ક6 For સયંોજક વાÇની શsઆતમા ંઆવે છે. 
� દા.ત. 

� I did not go to school yesterday because I was very ill. 

� Mahesh Bhupati won the game last month because he worked hard for it. 

� Since I had no money, I did not go on tour. 

� Alan will do his best. For he had been practiced since last week. 

 

• So / Therefore / Hence  ( ��� / (4!) 

� આપેલા બે વાÇમાથંી �થમ વાÇમા ંકારણ અને બી5 વાÇમા ંતે9ુ ંપર7ણામ દશા�વે�ુ ંહોય તેવા બ ે
વાÇોને જોડવા માટ6 ઉપરના સયંોજકો આવે છે. 

� વાÇમા ંશsઆતમા ંIF આવે. 
� દા.ત. 

� I was very ill so I did not go to school. 

� Narendra Modi was very late hence he could not deliver speech. 

� Parents scold us often therefore we should obey them. 

 

• That / If Whether  (к!) 

� એક વાÇમા ંરહ6લી મા�હતીની 5ણ બી5 વાÇ �ારા થતી હોય તો તેવા બે વાÇોને જોડવા માટ6 ઉપરના 
સયંોજકો આવે છે. 

� Indirect Speechમા ંસયંોજક તર7ક6 ઉપરના સયોજકોનો ઉપયોગ કર7 શકાય છે. 
� દા.ત. 

� Most of Indians know that Narendra modi is our P.M. 

� Ram told Seeta that she was going her house. 

� Everybody knows whether Hindi is our national language. 

 

• When  (���! ... Q��!) 

� કોઈ એક ��યાને અ9સુધંાને બી, ��યા થતી હોય તો તે બે ��યાને જોડવા માટ6 When સયંોજક આવે છે. 
� When સયંોજક મોટ6 ભાગે વાÇની શsઆતમા ંઆવે પણ Çાર6ક વાÇની વnચે પણ લખી શકાય. 
� દા.ત. 

� When you came, I was not present at home. 

� Most of birds go out of their nest when the sun rises. 

 

• While  (���! ... Q��!) 

� While સયંોજક હમેંશા ચા� ુવત�માનકાળ અને ચા� ુMતૂકાળમા ંઆવે છે. 
� કોઈ એક ��યાને અ9સુધંાને �બ, ��યા લાબંા ગાળા માટ6 ચા� ુહોય તેવી બે ��યાને જોડવા માટ6 while 

સયંોજક આવે છે. 
� દા.ત. 

� While I was crossing the road, I saw a snak. 

� While I was eating, Rekha came may house. 

• Though / Although / Even though / Even if  (છતા ંપણ / જો ક6) 
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� કોઈ એક બાબત ક6 પ�ર1$થતીને આધાર6 �બ, બાબત ક6 પ�ર1$થતી બનવાની સભંાવના હોય પણ તે �જુબ ન 
થતા તેનાથી િવરોધી બાબત બનતી હોય તો તેવા બે વાÇો જોડવા માટ6 ઉપરના સયંોજકો આવે. 

� ઉપરના સયંોજકો મોટ6 ભાગ ેવાÇની શsઆતમા ંઆવે છે. 
� દા.ત. 

� Though I got up early morning, I missed the train. 

� Even though Rahul Gandhi worked hard for election, he lost the election. 

� Even if Bolt run very fast, he could not win the game. 

 

• Till / Until  (O�� h�+� ... Q�� h�+� / O�� h�+� "
� ... Q�� h�+�) 

� Till હમેંશા હકાર વાÇમા ંઆવે. 
� Until હમેંશા નકાર વાÇમા ંઆવે. 
� દા.ત. 

� Stand there till the train passes. 

� Don’t go until I tell you. 

� Don’t follow bad though until you fail in your life. 

 

• Either … or / Neither … not (��(��� 8к / ��(��� 8к!� "
�) 

� Either … or એ બે િવક]પોમાથંી કોઈ એકનો ઉ]લખે કરવા માટ6 વપરાય છે. 
� Neither … nor નો ઉપયોગ બે િવક]પોમાથંી એક6ય ન�હ એDુ ં\ચૂવવા માટ6 થાય છે. 
� દા.ત. 

� I shall get either my mother or my father to buy these shoes. 

� You will be informed either my mother or my father to buy these shoes. 

� He is able neither to write nor to speak English. 

� You should take neither tobacco nor Pan Masala. 

 

 

'+�" &��#�к# 
 

• As soon as (WhileJ�� &("�S) ( �  �) 
 

• Not only … But also (��(��� 8к / ��(��� 8к!� "
�) 

 

• As if …  (к! K��) 
 

• Both … and (��"�) 
 

• As … as ("� �4a��) (�к�) 
 

• So … as ("� �4a��) ("к�) 
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�к� :Ã�� '� �0" 

Do / Does + કતા� + ��ુય��યાપદ + વધારાના શÌદો +?  

• I, We, You અને They ની આગળ Do �કુાય છે. 
• He, She, It ક6 કોઈ નામની આગળ Does �કુાય છે. 
• Does એ Do ને ‘es’ લગાડ7ને બને�ુ ંછે. તેથી તેની સાથેના ��ુય ��યાપદમા ં‘s’ ક6 ‘es’ વાપરતા નથી. 

*    Simple Tenses  (&	 к))    * 
 

&	# ' �("к) (The Simple Present Tense) 
 

• િનયિમત બનતી ��યા, વારંવાર બનતી ��યા, ટ6વ, ર7તભાત, કહ6વતો, સનાતન ક6 સામા-ય સQયો, હક7કતો, 
આયો,ત ��યાઓ, ચોºસ ગોઠવણી, આ.ાથ� વાÇો, \ચુનાઓ, શરતી ��યાઓ, નાટìાQમક વણ�ન તથા 
am/is/are ક6 have/hasના ંવાÇો દશા�વવા માટ6 સાદા વત�માનકાળનો ઉપયોગ થાય છે. 
 

• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 
1. Always (હમેંશા) 
2. Usually (સાધારણ ર7તે) 

3. Regularly (િનયિમત ર7તે) 

4. Often (અવાર-નવાર / વારંવાર) 

5. Generally (સામા-ય ર7તે) 

6. Rarely (ભા_યે જ) 

7. Daily (દરરોજ) 

8. Normally (સામા-ય ર7તે) 

9. Sometimes (Çાર6ક / કોઈક વખત) 

10. Seldom (ભા_યે જ) 

11. Never (કદ7 નહ7) 
12. Every day (દરરોજ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�к� '� �0" 

કતા� + ��ુય��યાપદ + વધારાના શÌદો 
• વાÇમા ંકતા� $થાને he, she, it અથવા કોઈ9ુ ંનામ હોય તે વાÇોમા ં��યાપદને ‘s’ ક6 ‘es’ લાગે છે. 
• સામા-ય ર7તે ��યાપદને ‘S’ લાગે છે. 
• ��યાપદનો છે]લો અ�ર o, x, sh, ch, s, ss હોય તો ‘es’ લાગે છે. 
• ��યાપદનો છે]લો અ�ર y હોય તો y નો i કર7 પછ7 ‘es’ લાગે છે.   

"к� '� �0" 

કતા� + don’t / doesn’t  +  ��ુય��યાપદ + વધારાના શÌદો 
• Don’t  =  do not 

• Doesn’t  = does not 
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;	��� : 
o I eat an apple regularly.     (eat) 

o We read story books often.     (read) 

 

o She does not take tea or coffee every day.   (not + take) 

o They do not sit quietly even for a minute regularly.  (not  + sit) 

 

o Do we know each other generally?    (know) 

o Does she understand anything rarely?   (understand) 

 

o Does not it rain in Rajasthan often?    (not + rain) 

o Do not you know English?     (not + know)    

 

 

&	# W M к) (The Simple Past Tense) 

 

• Mતૂકાળમા ં3રૂ7 થયેલી ��યા, Mતૂકાળની મા�લક7 અથવા Mતૂકાળની ઘટના દશા�વવા માટ6 સાદા Mતૂકાળનો 
ઉપયોગ થાય છે. 

• થયેલી ��યાનો સમય દશા�વવો જsર7 છે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. Yesterday (ગઈકાલ)ે 

2. In 2002 (૨૦૦૨મા)ં 
3. Last night (ગઈ રાEે) 

4. Last week (ગયા અઠવાડ7યે) 

5. Last month (ગયા મહ7ને) 

6. Last year (ગયા વષ®) 
7. A month ago (એક મ�હના પહ6લા) 
8. Many year ago (ઘણા મ�હના) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"к� :Ã�� '� �0" 

Do not / Does not + કતા� + ��ુય��યાપદ + વધારાના શÌદો +?  

• I, We, You અને They ની આગળ Do not �કુાય છે. 
• He, She, It ક6 કોઈ નામની આગળ Does not �કુાય છે. 
• Do not = don’t 

• Does not = doesn’t 

�к� '� �0" 

કતા� + ��યાપદ9ુ ંMતૂકાળ9ુsંપ + વધારાના શÌદો 

"к� '� �0" 
 

કતા� + did not (didn’t) + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો 
• Did not = didn’t 
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;	��� : 
o I eated an apple yesterday.     (eat) 

o I visited Berlin last week.     (visit) 

 

o We did not fear the ghost last night.   (not + fear) 

o He did not do work last month.    (not  + do) 

 

o Did you believe in capitalism many years ago?  (believe) 

o Did you visit your summer vacation in Abu last year? (visit) 

 

o Did not she like mixing with people?   (not + like) 

o Did not they go to school last yesterday?   (not + go)    

 

 

&	# �?'Y�к) (The Simple Future Tense) 

 

• ભિવ�યની ��યા, વચન, ધારણા, આશા દશા�વવા સાદા ભિવ�યકાળનો ઉપયોગ થાય છે. 
• *+ે,મા ં��યાપદ સાથે shall અથવા will સહાયક ��યાપદ તર7ક6 આવે છે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. Next year (આવતા વષ®) 
2. Next month (આવતા મ�હને) 

3. Next week (આવતા અઠવા�ડયે) 

4. Next day (બી5 �દવસે) 

5. Tomorrow (આવતીકાલ)ે 

6. The following day (બી5 �દવસે) 

7. The day after (પરમ �દવસે) 

8. Probably (કદાચ) 

9. Perhaps (છતા)ં 
10. Tonight (આu રાEે)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�к� :Ã�� '� �0" 

Did + કતા� + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો + ? 

"к� :Ã�� '� �0" 

Did not (didn’t) + કતા� + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો + ? 

�к� '� �0" 

કતા� + shall / will + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો 
• I અને We સાથે shall 

• You, He, She, It, They સાથે will 
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;	��� : 
o Tomorrow it will rain.     (rain) 

o My friend will be 12 next Wednesday.   (be) 

 

o We shall not betray country the following day.  (not + betray) 

o Bunty will not miss the class the day after.   (not  + miss) 

 

o Will he come tonight at the party?    (come) 

o Shall we go to meet the principle tomorrow?  (visit) 

 

o Will not they eat anything to eat tomorrow?  (not + eat) 

o Shall not we observe him in next class?   (not + observe)    

 

 

 

*    Continuous Tenses  (0a� к))    * 
 

0a� ' �("к) (The Present Continuous Tense) 

 

• અQયાર6 ચાલતી અથવા બનતી ��યા દશા�વવા માટ6 ચા� ુવત�માનકાળનો ઉપયોગ થાય છે. 
• સહાયક ��યાપદ તર7ક6 to be ના વત�માનકાળના sપ am, is અથવા are આવે છે. 
• �ળૂ��યાપાદ –ing સાથે વપરાય છે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. At the moment (આ �ણ)ે  

2. At this time (આ સમયે) 

3. At present (હાલમા)ં 
4. At presently (તાuતરમા)ં 
5. At currently (અQયાર6) 
6. Look (જોDુ)ં 
7. See (જોDુ)ં 

"к� '� �0" 

કતા� + shall / will + not + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો 
• Shall not = shan’t 

• Will not = won’t 

�к� :Ã�� '� �0" 

Shall / Will + કતા� + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો + ? 

"к� :Ã�� '� �0" 

Shall / Will + not + કતા� + ��યાપદ9ુ ં�ળૂsપ + વધારાના શÌદો + ? 

• Shall not = shan’t 

• Will not = won’t 
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8. Watch (જોDુ)ં 
9. Listen (સાભંળDુ)ં 
10. Now (અQયાર6, હવે) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;	��� : 
o Krish is studying for his exams at this time.    (study) 

o I am having a shower not.      (have) 

o Presently, he is giving us tution.     (give) 

 

o We are not enjoying every episode in the serial now.  (not + enjoy) 

o Labourers are not striking today.     (not  + strike) 

o The watchman is not walking up and down tonight.   (not  + walk) 

 

o Is anyone hearing me now?      (hear) 

o Are you typing speedily currently?     (type) 

o Is everyone sleeping in the dormitory now?    (sleep) 

 

�к� '� �0" 

કતા� + am / is / are + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• am / is / are એ સહાયક ��યાપદ છે. 
• I સાથે am આવે. 
• We / you / they સાથે are આવે. 
• He / she / it સાથે is આવે. 

 

"к� '� �0" 

કતા� + am / is / are + not + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• I સાથે am not આવે. 
• We / you / they સાથે are not આવે. 
• He / she / it સાથે is not આવે. 

�к� :Ã�� '� �0" 

Am / Is / Are + કતા� + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• I આગળ am આવે. 
• We / you / they આગળ are આવે. 
• He / she / it આગળ is આવે. 

"к� :Ã�� '� �0" 

Am / Is / Are + not + કતા� + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• I આગળ am not આવે. 
• We / you / they આગળ are not આવે. 
• He / she / it આગળ is not આવે. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       283 

o Are not you having enough time to study at present?  (not + have) 

o Are not you realizing the fact at this time?    (not + realize)   

o Are not computer being a house hold item now a days?  (not + be)   

 

 

0a� W M к) (The Past Continuous Tense) 

 

• Mતુકાળમા ંકોઈક સમયે ચાલતી ��યા અથવા Mતુકાળમા ંકોઈક ઘટના બની Qયાર6 કોઈ ��યા ચા� ુહતી તેDુ ં
દશા�વવા માટ6 ચા� ુMતુકાળ વપરાય છે. 

• સહાયક ��યાપદ તર7ક6 to be ના Mતુકાળના sપ was અથવા were આવે છે. 
• �ળૂ��યાપાદ –ing સાથે વપરાય છે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. At that time (તે સમયે) 

2. Then (પછ7) 
3. At 5 o’clock (5 વા_યે) 

4. Yesterday (ગઈકાલ) 

5. The previous day (ગઈકાલ) 

6. The day before (ગઈકાલ પહ6લાનો �દવસ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;	��� : 
o We were having breakfast at 8 o’clock yesterday.   (have) 

o The girls were laughing at the foolish man then.   (laugh) 

 

o I was not taking loudly in the class at that time.   (not + take) 

�к� '� �0" 

કતા� + was / were + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• Was / were એ સહાયક ��યાપદ છે. 
• I / He / She / It સાથે was આવે. 
• We / you / they સાથે were આવે. 

�к� :Ã�� '� �0" 

Was / Were + કતા� + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો + ? 

"к� :Ã�� '� �0" 

Was / Were + not + કતા� + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો + ? 

 

"к� '� �0" 

કતા� + was / were + not + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• was not = wasn’t 

• were not = weren’t 

• I / He / She / It સાથે was not આવે. 
• We / you / they સાથે were not આવે. 
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o We were not destroying anything yesterday.   (not  + destroy) 

 

o Were they simply wasting their time in discussing then?  (waste) 

o was anybody visiting you last evening?    (visit) 

 

o were not some children rehearsing the play then?   (not + rehear) 

o was not the players attempt to catch the ball in last match?  (not + attempt)    

 

 

0a� �?'Y�к) (The Future Continuous Tense) 

 

• ભિવ�યમા ંચા� ુહશે તેવી ��યા દશા�વવા માટ6 ચા� ુભિવ�યકાળનો ઉપયોગ થાય છે. 
• સહાયક ��યાપદ તર7ક6 to be ના ભિવ�યકાળના sપ shall be અથવા will be આવે છે. 
• �ળૂ��યાપાદ –ing સાથે વપરાય છે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. Tomorrow at this time 

2. Next week 

3. At this time  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;	��� : 
o We shall be having fun at the park tomorrow.   (have) 

o The manager will be appreciating the officer next month.  (appreciate) 

 

o You shall not be editing this document in next meeting.  (not + edit) 

o He will not be peeling sugar care in next summer.   (not  + peel) 

 

o Will you be representing us in the next meeting?   (represent) 

o will this machine be generating electricity in next century? (visit) 

 

o Will not your father be allowing you to watch a movie tonight? (not + allow) 

o Shall not we be ordering to this company next your?  (not + order)    

�к� '� �0" 

કતા� + shall / will + be + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• Shall be / will be એ સહાયક ��યાપદ છે. 
• I / We સાથે shall be આવે. 
• he / she / it / you / they સાથે will be આવે. 

"к� '� �0" 

કતા� + shall / will + not + be + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો 
• I / We સાથે shall be આવે. 
• he / she / it / you / they સાથે will be આવે. 

�к� :Ã�� '� �0" 

Shall / Will + કતા� + be + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો + ? 

"к� :Ã�� '� �0" 

Shall / Will + not + કતા� + be + ��યાપદ9ુ ંing વાËં sપ + વધારાના શÌદો + ? 
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*    Perfect Tenses  (N M�� к))    * 
 

N M�� ' �("к) (The Present Perfect Tense) 

 

• હમણા જ 3રૂ7 થયેલી ��યા તથા ��યા ક6 u Mતૂકાળમા ં3રૂ7 થયેલી હોય પરં ુતેની અસર હ�ુ ચા� ુહોય તેD ુ
દશા�વવા 3ણૂ� વત�માનકાળ વપરાય છે. 

• સહાયક ��યાપદ તર7ક6 to have ના વત�માનકાળના sપ have અથવા has આવે છે. 
• �ળૂ��યાપાદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ(ંP.P.) sપ આવે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. Already (Çાર9ુયં)  

2. Just (હમણાજ) 

3. Ever (Çાર6ય) 

4. Never (Çાર6ય નહ7) 
5. Sofar (°બુ જ �ૂર) 

6. since (હ�ુ\ધુી) 
7. for (હ�ુ\ધુી) 
8. yet (સpા) 
9. Just Now (હમણાજ) 

10. Recently (તાQકાલીક) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

�к� '� �0" 

કતા� + have / has + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 
• I / We / You / They સાથે have આવે. 
• He / she / it સાથે has આવે. 

�к� :Ã�� '� �0" 

Have / Has + કતા� + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 
• I / We / You / They આગળ have આવે. 
• He / she / it આગળ has આવે. 

"к� '� �0" 

કતા� + have / has + not + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 
• I / We / You / They સાથે have not આવે. 
• He / she / it સાથે has not આવે. 
• જયાર6 વાÇમા ંnever શÌદનો �યોગ થયેલ હોય Qયાર6 not નો ઉપયોગ થતો નથી. 

"к� :Ã�� '� �0" 

Have / Has + not + કતા� + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 
• I / We / You / They આગળ have not આવે. 
• He / she / it આગળ has not આવે. 
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;	��� : 
o They have purchased this cell phone recently.   (purchase) 

o They have just assigned me this work.    (assign) 

o My brother has just known about the illness of my father.  (know) 

 

o I has not begun the work yet.     (not + begin) 

o I have not met my friend since 2011.    (not  + meet) 

o He has not field pity on the innocent every.    (not  + feel) 

 

o Have you ever tasted Aurvedic?     (taste) 

o Has Vibhisan ever helped Ram?     (help) 

o Has Shila cleaned the room yet?     (clean) 

 

o Has not there ever been a war in the U.S ever?   (not + be) 

o Has not he done his homework yet?    (not + do)   

o Have not you seen the tower of London yet?   (not + see)   

 

 

N M�� W M к) (The Past Perfect Tense) 

 

• ચોºસ સમય પહ6લા Mતૂકાળમા ં 3રૂ7 થઇ ગયેલી ��યા તથા Mતૂકાળની બ ે ��યાઓમાથંી પહ6લી ��યા 
દશા�વવા માટ6 3ણૂ� Mતૂકાળ વપરાય છે. 

• સહાયક ��યાપદ તર7ક6 to have9ુ ંMતુકાળ9ુ ંsપ had આવે છે. 
• �ળૂ��યાપાદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ(ંP.P.) sપ આવે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. Before (પહ6લા) 
2. After (પછ7) 
3. When (જયાર6 Qયાર6) 

 

 

 

 

 

 

 

"z+: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�к� '� �0" 

કતા� + had + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 

'�(� Before -'� Q��! 

3.ૂM.ૂ   before     સા.M.ૂ 

'�(� After -'� Q��! 

સા.M.ૂ   after   3.ૂM.ૂ 

'�(� When -'� Q��! 

Before   સા.M.ૂ , 3.ૂM.ૂ 
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;	��� : 
o When the sun rose, I had already work shipped God.   (work ship) 

o George had repaired many cars before he received his mechanic’s license.    (repair) 

 

o They had not trained us harder before.     (not + train) 

o I had not knitted the sweater before the winter started.   (not  + knit) 

 

o Had you ever met the CM?       (meet) 

o Had she succeed in TOEFL exam before?     (success) 

 

o Had not you proven the theorem before?     (not +prove) 

o Had not she had time to call us ever?     (not + have)    

 

 

N M�� �?'Y�к) (The Future Perfect Tense) 

• ભિવ�યમા ંચોºસ સમય \ધુીમા ંકાય� 3sૂ થઈ ગX ુહશે તથા ભિવ�યમા ંકાય� 3sૂ થવાની સભંાવના હોય Qયાર6 
3ણૂ� ભિવ�યકાળ વપરાય છે. 

• સહાયક ��યાપદ તર7ક6 to be ના ભિવ�યકાળના sપ shall have અથવા will have આવે છે. 
• �ળૂ��યાપાદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ(ંP.P.) sપ આવે. 
• આ કાળમા ં��ુયQવે નીચેના શÌદોનો ઉપયોગ થાય છે. 

1. By the time 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"к� :Ã�� '� �0" 

Had + not + કતા� + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો + ? 

�к� '� �0" 

કતા� + shall / will + have + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 
• Shall have / will have એ સહાયક ��યાપદ છે. 
• I / We સાથે shall have આવે. 
• he / she / it / you / they સાથે will have આવે. 

"к� '� �0" 

કતા� + shall / will + not + have + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 
• I / We સાથે shall not have આવે. 
• he / she / it / you / they સાથે will not have આવે. 

"к� '� �0" 

કતા� + had + not + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો 

�к� :Ã�� '� �0" 

Had + કતા� + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો + ? 
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;	��� : 
o We shall have worked at the school 25 years next week.  (work) 

o Kiran will have boarded the ship this evening.   (board) 

 

o Next year, I shall not have seen my brother for 2 years.  (not + see) 

o In a few weeks, the plants will not have grown enough to pick the fruits.   

       (not  + peel) 

 

o Will the mechanic have repaired the car when I come home from work?       (repair) 

o will the train have arrived by the time I finish work?  (arrived) 

 

o Will not the girls have arrived ?          (not + arrive) 

o Shall not we have received our grade by this time tomorrow?      (not + receive)    

 

 

*    Modal Auxiliary Verbs  (�'&+к &��к 
Z��	#)    * 
 

 

  

�к� :Ã�� '� �0" 

Shall / Will + કતા� + have + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો + ? 

"к� :Ã�� '� �0" 

Shall / Will + not + કતા� + have + ��યાપદ9ુ ંMતૂ%ૃદંત9ુ ંsપ + વધારાના શÌદો + ? 
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*    Active & Passive Voice  (к ��6 5"� к(��� '� :�#�)    * 
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*    Degrees of Comparison  (&�х(��"� к2�)    * 
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*    Direct and Indirect Speech  (:Q�2 5"� ��#2 '� �0")    * 
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*    +s � 5"� &�F   * 

 

+s � C=�D(� 

"( 

��
4"(� 

"( 

&�F х"��# 

આગcન Argon - Ar સો�ડયમ 	લોરાઈડ, સો�ડયમ 
સ]ફ6ટ, સો�ડયમ કાબcનેટ, સો�ડયમ 
નાઈe6ટ, બોર6	સ  

એ]Xિુમિનયમ Aluminium - Al બોકસાઇટ, ડાય$પોર, કોર-ડમ, 
�ાયોલાઈટ 

બોરોન Boron - B - 

¢ોિમન Bromine - Br - 

કાબ�ન Carbon - C - 

ક6t]શયમ Calcium - Ca ક6t]શયમ કાબcનેટ, ફો$ફોરાઈટ, 
`જWસન, ફલોર$પાર  

	લો�રન Chlorine - Cl - 

કોબા]ટ Cobalt - Co - 

કોપર (તા�ં ુ)ં Copper Cuprum 

(��ુમ) 
Cu ક6]કોસાઈટ, ક6]કો પાઈરાઈટ, 

કX�ુાઈટ, મૈલેકાઈટ, એ�ુરાઈટ 

હાઇãોજન Hydrogen - H - 

�હ�લયમ Helium - He - 

આયો�ડન Iodine - I - 

આયન�(લોખડં) Iron Ferrum 

(ફ6રમ) 
Fe મે_નેટાઈટ, �હમેટાઈટ, િસડ6રાઈટ, 

લાઈમો-નાઈટ, આયન� પાઈરાઈટ 

મે_નેિશયમ Magnesium - Mg મે_નેસાઈડ એWસો-માઈટ, 
ડોલોમાઈટ, કાન®લાઈટ 

મ�ગેનીઝ Megniz - Mn મે_નાઈટ, પાયરો�સુાઈટ 

મરકXરુ7(પારો) Mercury Hydragyrum 

(હાઇãો) 
Hg િસનેબાર 

નાઈeોજન Nitrogen - N - 

િનયોન Neon - Ne - 

િનકલ Nickel - Ni - 

ઓ1	સજન Oxygen - O - 

ફો$ફરસ Phosphorus - P - 

પોટ6િશયમ Potassium Kalium K પોટ6િશયમ 	લોરાઈડ, પોટ6િશયમ 
કાબcનેટ, પોટ6િશયમ નાઈe6ટ   

સ]ફર(ગધંક) Sulphur - S - 

િસ�લકોન Silicon - Si - 

ટ7ન Tin - Sn ક©િસટ6રાઈટ 
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િસ]વર(ચાદં7) Silver Argentinum Ag ને�ટવ િસ]વર, ક6રા, રાઈટ, 
અજ ®-ટાઈટ 

સો�ડયમ Sodium Natrium Na - 

Xરુ6િનયમ Uranium - U - 

�ઝjક(જસત) Zinc - Zn �ઝjકાઈટ, �ઝjક Ìલે-ડ, ક©લાિમન, 
ફ�કલીનાઈટ 

ગો]ડ(સો9ુ)ં Gold Aurum Au - 

લેડ(સી\ુ)ં Lead Plumbum Pb ગેલેના, િસ�ુસાઈટ, મેWલોકાઈટ 
 

*    +s � 5"� &��#�"   * 

 

&��#�" 

(&(E� "() 

�&�/�к "(  �(� ��!� V4к 

 Q'# 

5Æ�h M\ 

ખાડં \�ુોઝ C, H, O C12H22O11 

મીÉંુ સો�ડયમ 	લોરાઈટ Na, Cl NaCl 

ખાવાનો સોડા સો�ડયમ બાયકાબcનેટ Na, H, C, O NaHCO3 

ધોવાનો સોડા સો�ડયમ કાબcનેટ Na, C, O Na2CO3 

મોરÓÓૂ ુ કોપર સ]ફ6ટ Cu, S, O CuSO4 

\રૂોખાર પોટ6િશયમ નાઈe6ટ K, N, O KNO3 

કો½$ટક સોડા સો�ડયમ હાઇãોકસાઈડ Na, O, H NaOH 

કો½$ટક પોટાશ પોટ6િશયમ હાઇãોકસાઈડ K, O, H KOH 

kનૂા9ુ ંપાણી ક6t]શયમ હાઇãોકસાઈડ Ca, O, H Ca(OH)2 

મીઠાનો તે5બ હાઇãો	લો�રક એિસડ H, Cl HCl 

\રૂોખારનો તે5બ નાઈ�eક એિસડ H, N, O HNO3 

ગધંનો તે5બ સ]ફî�ુરક એિસડ H, S, O H2SO4 

 

 

*    ?'?'+ �#� 5"� к��   * 

�#� к�� �#� к�� 

શીતળા વાઈરસ સામા-ય શરદ7 વાઈરસ 

ઈ-~�એુ-ઝા વાઈરસ બાળલકવો વાઈરસ 

�ડ~થે�રયા બે	ટ6�રયા -Xમુોિનયા બે	ટ6�રયા 

�ય બે	ટ6�રયા ધ9રુ બે	ટ6�રયા 

ટાઈફોઈડ બે	ટ6�રયા કોલેરા બે	ટ6�રયા 

ર	તિપp બે	ટ6�રયા મ��ુમેહ આ9વુિંશક 

મલે�રયા �,વકો મરડો �,વકો 
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*    ?'?'+ �#� 5"� к��   * 

�#� 5&�=@  C� 

એઈþસ સ3ંણૂ� શર7ર 

આથ�રાઈટ7સ સાધંા 

અ$થમા �ાસનળ7ની પેશીઓ 

મોિતયો �ખ 

_લાઉકોમા �ખ 

મ��ુમેહ લોહ7, $વા�ુિપjડ 

ડમ®ટાઈટ7સ ચામડ7 

ડ7~થે�રયા ગËં 

એt	ઝમા ચામડ7 

ગોઈટર થાઈરોઈડ +થંી 

કમળો ય%ુત 

મેલે�રયા બરોળ 

મેની-5ઈટ7સ કરોડરÄ�ુ, મગજ 

ઓટ7સ કાન 

પેરા�લિસસ .ાનતં ુ

પો�લયો પગ 

પાયો�રયા દાતં 

W�રુસી ફ6ફસા ં

sમેટ7ઝમ સાધંા 

-Xમુોિનયા ફ6ફસા ં

સાઈ9િુસટ7સ હાડકા ં

તાઇફોઇડ �તરડા ં

ટ7.બી.(�ય) ફ6ફસા ં

ટો-સી�લટ7સ કાકડા 
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*    &�̂ � �r?    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• @�"
кj(  :  

� કોઈ પણ સ�ંયામા ંઆવેલા *કોની �કjમતોને $થાન�કjમતો કહ6વામા ંઆવે છે. 
o 44,698 માનંા *કોની $થાન �કjમત નીચે �જુબ છે. 

8 = 8 * 10
0
 = 8 * 1 = 8 

9 = 9 * 10
1
 = 9 * 10 = 90  

6 = 6 * 10
2
 = 6 * 100 = 600 

4 = 4 * 10
3
 = 4 * 1000 = 4000 

4 = 4 * 10
4
 = 4 * 10000 = 40000 

� આમ કોઈ પણ સ�ંયામા ંઆવેલા *કોની �કjમતો તેમના $થાન પર આધાર રાખે છે. 
 

• :AB? к &�̂ �� :  

� ગણતર7મા ંઉપયોગમા ંલેવાતી બધી જ સ�ંયાઓના સ�દુાયને �ા%ૃત સ�ંયાનો સ�દુાય કહ6વાય છે. 
� નાનામા ંનાની �ા%ૃિતક સ�ંયા 1 છે. 
� N = {1, 2, 3, 4, 5, … ∞} 

 

• N M�� &�̂ �� :  

� જયાર6 �ા%ૃિતક સ�ંયાઓના સ�દુાયમા ં(0) ઉમેરવામા ંઆવે છે તો તેને 3ણૂ� સ�ંયાઓનો સ�દુાય કહ6 છે. 
� નાનામા ંનાની 3ણૂ� સ�ંયા 0 છે. 
� r-ૂય + �ા%ૃિતક સ�ંયા = 3ણૂ� સ�ંયા. 
� W = {0, 1, 2, 3, 4, 5, … ∞} 

 

• N M�Äк &�̂ �� :  

� ધનાQમક અને ઋણાQમક �ચ-હો પર આધા�રત 3ણૂ� સ�ંયાઓના સ�દુાયને 3ણૂાÖક સ�ંયાઓનો સ�દુાય કહ6 છે. 
� 3ણૂાÖક સ�ંયાઓ અસ�ંય છે. 
� I = {∞ …, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, … ∞} 

� સ�ંયા દશા�વતી ર6ખાને સ�ંયા ર6ખા કહ6 છે. 

&�̂ � &�̂ � AM� 

એક *કની સ�ંયા 1 થી 9 09 

બે *કની સ�ંયા 10 થી 99 90 

Eણ *કની સ�ંયા 100 થી 999 900 

ચાર *કની સ�ંયા 1000 થી 9999 9000 

પાચં *કની સ�ંયા 10000 થી 99999 90000 

&�̂ � &%�� ""� &�̂ � &%�� (#46 &�̂ � 

એક *કની સ�ંયા 1 9 

બે *કની સ�ંયા 10 99 

Eણ *કની સ�ંયા 100 999 

ચાર *કની સ�ંયા 1000 9999 

પાચં *કની સ�ંયા 10000 99999 
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      -4       -3  -2        -1        0       1   2        3         4 

� સ�ંયા ર6ખા પર r-ૂય (૦) ગમે તે $થાને લઇ શકાય છે. 
� r-ૂય (૦)ની જમણી બા�ુએ ધન 3ણૂાÖકો દશા�વાય છે. 
� r-ૂય (૦)ની ડાબી બા�ુએ ઋણ 3ણૂાÖકો દશા�વાય છે. 
� સ�ંયા ર6ખા પર કોઈ સ�ંયાની જમણી બા�ુએ આવેલી સ�ંયા તે સ�ંયા તે સ�ંયા કરતા ંમોટ7 હોય છે. 
� સ�ંયા ર6ખા પર કોઈ સ�ંયાની ડાબી બા�ુએ આવેલી સ�ંયા કરતા ંનાની હોય છે. 
� કોઈ પણ ધન 3ણૂાÖક, ઋણ 3ણૂાÖક કરતા મોટો હોય છે. 

 

• &( &�̂ �� :  

� 2 થી િવભા,ત થનાર7 �ા%ૃિતક સ�ંયાઓના સ�દુાયને સમ સ�ંયાઓનો સ�દુાય કહ6 છે. 
� E = {2, 4, 6, 8, … } 

 

• ?'c( &�̂ �� :  

� u સ�ંયાઓને 2 વડ6 ભાગતા શેષ વધે તે સ�ંયાને િવષમ સ�ંયા કહ6 છે. 
� O = {1, 3, 5, 7, … } 

 

• 5?'�O� &�̂ �� :  

� u સ�ંયા પોતાના વડ6 અથવા 1 િસવાયની અ-ય સ�ંયા વડ6 િવભા,ત થઈ શ1	ત ન હોય તે સ�ંયાને 
અિવભા{ય સ�ંયા કહ6 છે. 

� અિવભા{ય સ�ંયાના અવયવ પાડ7 શકાતા નથી. 
� P = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, …} 

 

• ?'�O� &�̂ �� :  

� u સ�ંયા પોતાના વડ6 1 િસવાયની અ-ય સ�ંયા વડ6 િવભા,ત કર7 શકાયતી હોય તે સ�ંયાને િવભા{ય સ�ંયા 
કહ6 છે. 

� િવભા{ય સ�ંયાના અવયવ પાડ7 શકાતા છે. 
� C = {4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, …} 

 

• &�(�� &�̂ �� (�
�(�� &�̂ �) :  

� u સ�ંયાઓને �
� , q ≠ 0 $વsપમા ંદશા�વી શકાય તે સ�ંયાને સમેય સ�ંયાઓ કહ6 છે. 

� સમેય સ�ંયાઓમા ં3ણૂાÖક તેમજ અ3ણૂાÖક સ�ંયાનો સમાવેશ થઈ શક6.  

� C = {- 
�
� , -9, 0, 6, 

�
� , …} 

 

• 5&�(�� &�̂ �� (�
�(�� &�̂ �) :  

� u સ�ંયાઓને �
� , q ≠ 0 $વsપમા ંદશા�વી શકાયટ7 નથી તે સ�ંયાને અસમેંય સ�ંયાઓ કહ6 છે. 

� L = {     , ...} 

 

• '@ ?'к &�̂ �� :  

� સમેંય અને અસમેંય સ�ંયાઓ સાથે મળ7ને  વા$તિવક સ�ંયાઓ બને છે. 
, - 

�
� , -9, 0, 6, 

�
�, ...} � A = {      

 

• ("�к :  
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� જો કોઈ સ�ંયા9ુ ં�ચû અવગણીને તેને માE ધન $વsપે લખીએ તો તેને આપેલી સ�ંયાનો માનાકં કહ6 છે. 
� સ�ંયા N નો માનાકં |N| થી દશા�વાય છે. 
� |5| = 5 અને |-5| = 5 અને |0| = 0 લેવો.    

 

• ?"���2 ] M�� :  

� કોઈ પણ �કારના �ચûને lયાનમા ંલીધા િવના સ�ંયાના �કડાક7ય �]ૂયને િનરપે� �]ૂય કહ6 છે. 
� સ�ંયા9ુ ંિનરપે� �]ૂય દશા�વવા માર6 | | (માનાકં)નો ઉપયોગ થાય છે. 
� uમ ક6, 109ુ ંિનરપે� �]ૂય |10| અને (-8)9ુ ંિનરપે� �]ૂય |-8| લખાય. 

 

� &�')# 

� સરવાળોએ ગ�ણતની બ,ૈક ��યા છે તેને “+” �ચû વડ6 દશા�વાય છે. 
� &�')# �(�  � Z((� к�'(� -'�  # �
��( &�¡�� � ()�  3�. �"� Z("# $��+(� к�! 3�. 

� (-6) + 8 = 1  અથવા   8 + (-6) = 1 

 

� к#� �� &�̂ �"# &�')# � ME� &�� к�'(� -'�  # �
��(  � � &�̂ � ()�  3� 84�� к! 

� ME�8 &�') (4!  4@� &�̂ � 3�.   

� (-6) + 0 = (-6)  અથવા  8 + 0 = 8             અથવા  0 + 0 = 0 

 

� �# к#� �� &�̂ �"# &�')# � ME� ��  #  � �� &�̂ �� 8к��K"� ?'�#+� &�̂ � к�!'� 

3�.  

� 10ની િવરોધી સ�ંયા -10  અથવા  -10ની િવરોધી સ�ંયા 10  

 

� к#� �� \� &�̂ � ��к6 �(�  � ��J�� LM� �"'� &�')# к�'(� -'� 5"�  �"� \�D 

&�̂ �(� ;(��'(� -'�  # �
��( &�¡�� � ()�  3�.  

� [(-6) + 8] + 7 = 2 + 7 = 9 અથવા  (-6) + (8+7) = (-6) + 15 = 9   

 

� +" 5"� �� &�̂ �" &�') (4! "�0�"� �� #J�� ��" �х[��.  

� બનેં સ�ંયાઓના �ચû સરખા હોય તો �ચûોને અવગણીને સરવાળો કરવો અને પ�રણામમા ં તે 
સ�ંયો9ુ ંkûુ �કૂDુ.ં 

(-7) + (-5) = (-12)  

 

� બનેં સ�ંયાઓના �ચû �ુદા-�ુદા હોય તો તેમના ં �ચûોને અવગણી બાદબાક7 કરવી અને 
પ�રણામમા ંમોટ7 લાગતી સ�ંયા9ુ ંkûુ �કૂDુ.ં 

7 + (-5) = 12  

 

� �	�к6 

� બાદબાક7એ ગ�ણતની બ,ૈક ��યા છે તેને “-” �ચû વડ6 દશા�વાય છે. 
� કોઈ પણ સ�ંયા બાદ કરવી એટલે તેની િવરોધી સ�ંયા ઉમેરવી.  

� 3 - 4 = 3 + (-4) = -1   

8 - 4 = 8 + (-4) = 4  

 

� $��к� 

� �ણુાકારએ ગ�ણતની બૈ,ક ��યા છે તેને “ᵡ” �ચû વડ6 દશા�વાય છે. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       338 

� �� +" &�̂ �"# $��к� +" ��. 
� 6 ᵡ 4 = 24  

 

� +" &�̂ � к! �� &�̂ �"# � ME� &��"# $��к� � ME� ��. 

� 0 ᵡ 4 = 0   અથવા  0 ᵡ (-9) = 0 

 

� +" 5"� �� &�̂ �"# $��к� �� ��. 
� 6 ᵡ (-4) = -24  

 

� к#� �� �� N M�Äк &�̂ �"# $��к� �(�  � Z((� к�'(� -'�  #�� �
��( &�¡�� � 

()� , �"� Z("# $��+(� к�! 3�. 

� (-6) ᵡ (-4) = 24   અથવા  (-4) ᵡ (-6) = 24 

 

� \� N M�Äк &�̂ ��" $��к� (4! �(�  � �� &�̂ ��J�� LM� �"'�  �" $��к� &�� 

\�D &�̂ �"# $��к� к�  �
��( &�¡�� � ()� , �"� Z("# $��+(� к�! 3�. 
� [(-5) ᵡ 4] ᵡ 7 = (-20) ᵡ 7 = (-140) 

(-5) ᵡ (4 ᵡ 7) = (-5) ᵡ 28 = (-140) 

[(-5) ᵡ 7] ᵡ 4 = (-35) ᵡ 4 = (-140) 

 

� к#� �� &�̂ �"� 1 '�! $��'�� �
��(  � � &�̂ � ()�  3�, 84�� к! 1 8 $��к� (4! 

 4@� &�̂ � 3�. 

� (-6) ᵡ 1 = (-6)   અથવા  4 ᵡ 1 = 4 

 

� к#� �� &�̂ �"# $��к� 8к ��  #  � �� &�̂ ��"� 8к��K"� <�@  &�̂ � к�!'(� -'� 

3�. 

� 4 ની )ય$ત સ�ંયા �
� છે.      અથવા       �

� ની  )ય$ત સ�ંયા 4 છે. 
 

� ��к� 

� ભાગાકારએ ગ�ણતની બૈ,ક ��યા છે તેને “÷” �ચû વડ6 દશા�વાય છે. 
24 ÷ 3 = 8 

� ભાગાકાર એટલે એક સ�ંયાનો બી, સ�ંયાના )ય$ત સાથેનો �ણુાકાર. 

6 ÷ 3 = 6 ᵡ 
�
	 = 

�
	 = 2 

� 6 ÷ 3 = 2 મા ં6ને ભા{ય કહ6વાય છે. 2 ને ભાજક કહ6વાય છે. 2 ને ભાગફળ કહ6વાય છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"z+ :  સરવાળા, બાદબાક7, �ણુાકાર અને ભાગાકારની ��યા એકસાથે કરવાની થાય Qયાર6 સા�ંુ sપ આપતી વખતે 

ભા.�.ુસ.બા.(ભાગાકાર, �ણુાકાર, સરવાળા, બાદબાક7) એ �મમા ંકરાવી. 
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к!4��к ?'ш�c :к�"� &�̂ �" �#�7) F  к�' (4!" h M\ 

• �થમ n �ા%ૃત સ�ંયાઓનો સરવાળો = 
(
��)
�  

• �થમ n �ા%ૃત સ�ંયાઓના વગcનો સરવાળો = 

(
��) (�
��)

�  

• �થમ n �ા%ૃત સ�ંયાઓના ઘનોનો સરવાળો = { 

(
��)

�  } 
2
 

• �થમ n સમ સ�ંયાઓનો સરવાળો =�(� + 1) 

• સળંગ n \ધુીની િવષમ સ�ંયાઓનો સરવાળો =( 

��

�  )
2
 

• કોઈ એક Yેણી uના ંબે �માગત પદો9ુ ં*તર સમાન હોય તો તેનો સરવાળો = 

                                                                  પદની સ�ંયા(�થમ પદ�*િતમ પદ)
�  

 

 

*    ?'�O� "� 0'��   * 

 

• 2 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલ સ�ંયાનો એકમનો *ક 0 અથવા બેક7 સ�ંયા હોય તો તે સ�ંયાને 2 વડ6 ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 8, 16, 28 

 

• 3 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલી સ�ંયાના બધા *કોના સરવાળાને 3 વડ6 ભાગી શકાય તો આપેલી સ�ંયાને ૩ વડ6 િન:શેષ ભાગી 
શકાય. 

� દા.ત. : 333, 222, 543 

 

• 4 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલી સ�ંયાના છે]લા બે *કને 4 વડ6 ભાગી શકાય તો તે સ�ંયાને 4 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 916, 16, 4963524 

 

• 5 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલી સ�ંયાનો એકમનો *ક 0 અથવા 5 હોય તો સ�ંયાને 5 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 10, 15555, 965235 

 

• 6 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલી સ�ંયાને 2 અને 3 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય તો તે સ�ંયાને 6 વડ6 ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 18, 24, 30 

 

• 7 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� આપેલી સ�ંયાનો એકમનો *ક �ૂર કરો.  

� બાક7 રહ6લી સ�ંયામા ં�ૂર કર6લ એકમના *કના પાચં ગણા ઉમેરો.  

� મળેલા પ�રણામ 7નો અવયવી હોય એટલે ક6 7 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય.  
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3164  એકમનો *ક �ૂર કરો.     

  316  એકમના *કના પાચં ગણા  

         +      20  ઉમેરો 4 ᵡ 5 = 20 

                                                        336  એકમનો *ક �ૂર કરો. 
     33  એકમના *કના પાચં ગણા 

          +      30  ઉમેરો 6 ᵡ 5 = 30 

     63 

• 8 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલી સ�ંયાના છે]લા Eણ *કોને 8 વડ6 ભાગી શકાય તો તે સ�ંયાને 8 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 8224, 1600, 2800 

 

• 9 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� જો આપેલી સ�ંયાના બધા *કોના સરવાળાને 9 વડ6 ભાગી શકાય તો તે સ�ંયાને 9 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 414, 324, 99 

 

• 10 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� આપેલી સ�ંયાનો એકમનો *ક 0 હોય તો તે સ�ંયાને 10 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
� દા.ત. : 10, 250, 770 

 

• 11 '�! ��� шк'"� 0'�. 

� કોઈ પણ સ�ંયાને 11 વડ6 ભાગી શકાય જો આ સ�ંયાનોપહ6લો, Eીજો, પાચંમો, ... *કોનો સરવાળો તથા 
બીજો, ચોથો, છÑો, ... *કના સરવાળાનો તફાવત 0 અથવા 1ના �ણુાકંમા ંહોય તો તે સ�ંયાને 11 વડ6 િન:શેષ 
ભાગી શકાય. 

� દા.ત. : 165, 9856 
 

*    ����( &(E� 5'�'� – $�b��( &(E� 5'�'    *  

 

� 5'�' 

� આપેલી સ�ંયાને u સ�ંયાઓ વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય તે સ�ંયાઓને આપેલી સ�ંયાના અવયવ કહ6 છે. 
� દા.ત. : 6ને 1, 2, 3 અને 6 વડ6 ભાગી શકાય છે. 4 અને 5 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાતા નથી. તેથી 1, 2, 3 અને 6 

એ 6ના અવયવ કહ6વાય છે. 
� 1 િસવાયની દર6ક સ�ંયાને ઓછામા ંઓછા બ ેઅવયવ હોય છે. 1 અને તે સ�ંયા પોતે. 
� 1 એ દર6ક સ�ંયાનો અવયવ છે અને તે સ�ંયાનો નાનામા ંનાનો અવયવ છે. 
� સ�ંયા પોતે એક અવયવ છે અને મોટામા ંમોટો અવયવ પોતે છે. 
� 1 નો એક અવયવ છે 1  

� 0ના બે અવયવ છે 0 અને 1.   

 

� 5'�'� 

� આપેલી સ�ંયાને 1, 2, 3, … વડ6 �ણુતા આપેલી સ�ંયાના અવયવીઓ મળે છે. 
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� દા.ત. : 4ના અવયવીઓ 4, 8, 12, 16, 20, … છે. 
4 * 1 = 4  4* 2 = 8  4 * 3 = 12 

4 * 4 = 16  4 * 5 = 20 

� આમ 4ને કોઈ પણ સ�ંયા વડ6 �ણુતા અવયવી મળ7 શક6 
� 0 િસવાયની કોઈ પણ સ�ંયાના અસ�ંય અવયવી હોય છે. 
� દર6ક સ�ંયા 1નો અવયવી છે. 
� કોઈ પણ સ�ંયાનો નાનામા ંનાનો અવયવી સ�ંયા પોતે જ છે, જયાર6 મોટામા ંમોટો અવયવી મેળવી શકતો 

નથી. 
 

� $�b��( &(E� 5'�' 

� ��ુુpમ એટલ ેસૌથી મોટો. 
� સામા-ય અવયવ એટલ ેઆપેલી બધી સ�ંયાઓના સમાન અવયવ. 
� ��ુુpમ સામા-ય અવયવ એટલે આપેલી બધી સ�ંયાઓના સમાન અવયવ પૈક7 સૌથી મોટો સામા-ય 

અવયવ. 
� uને �.ુસા.અ., (H.C.F.), (G.C.M.), h(x) તર7ક6 પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. 
� ઉદાહરણ : 

• 16, 24 " h(x) ш#+#. 
� 16  =  2 * 8     24  = 2 * 12 

2 * 4 * 2     2 * 6 * 2 

2 * 2 * 2 * 2      2 * 3 * 2 * 2 

  

h(x) = 2 * 2 * 2 

  8 

 

• 42, 68, 72 " h(x) ш#+#. 
� 42  =  21 * 2   68  = 2 * 34   72  = 2 * 36 

7 * 3 * 2   2* 17 * 2   2 * 2 * 18 

        2 * 2 * 2 * 9 

        2 * 2 * 2 * 3 * 3 

h(x) = 2 

 

� $વાlયાય : 
• 51, 63, 87 " h(x) ш#+#. 

 

• 49, 67, 77 " h(x) ш#+#. 
 

� �{��( &(E� 5'�'� 

� લÍpુમ સામા-ય અવયવી એટલે બે ક6 તેથી વ� ુસ�ંયાઓના સૌથી નાનો સામા-ય અવયવી. 
� uને લ.સા.અ.,(LCM), m(x) તર7ક6 પણ ઓળખવામા ંઆવે છે.  

� ઉદાહરણ : 
• 16, 24 " m(x) ш#+#. 
�     2 16 24 

2 8 12  

2 4 6  

2 2 3  m(x) = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 

3 1 3   48 

 1 1 
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• 36, 44, 72 " m(x) ш#+#. 
�     2 36 44 72 

2 18 22 36  

2 9 11 18 

3 9 11 9  

3 3 11 3 m(x) = 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 11 

11 1 11 1  792 

 1 1 1 

 

 

� 5N M�Äк"# �.&.5 

�      લ.સા.અ. =  આપેલા અ3ણૂાÖકોના *શોનો લ.સા.અ. 
આપેલા અ3ણૂાÖકોના *શોનો �.ુસા.અ. 
 

� ઉદાહરણ : 
• 1, 3, 5"� 5 "# �.&.5. ш#+#. 

2  4           7 

 

� લ.સા.અ.  = 1, 3, 5નો લ.સા.અ. 
1, 3, 5નો �.ુસા.અ 

 

15 

  1 

 

  15 

 

 

� 5N M�Äк"# $�.&.5 

�      લ.સા.અ. =  આપેલા અ3ણૂાÖકોના *શોનો �.ુસા.અ. 
આપેલા અ3ણૂાÖકોના *શોનો લ.સા.અ. 
 

� ઉદાહરણ : 
• 1, 3, 5"� 5 "# $�.&.5. ш#+#. 

2  4           7 

 

� �.ુસા.અ.  = 1, 3, 5નો �.ુસા.અ. 
1, 3, 5નો લ.સા.અ 

 

1 

              15 

 

 

� h M\ : બનેં સ�ંયાનો �ણુાકાર = લ.સા.અ. * �.ુસા.અ 

 

� @�+�Q(к ��62(� N�3  к!4�к :Ã#. 

• બે સ�ંયાનો �.ુસા.અ. અને લ.સા.અ. અ9�ુમે 8 અને 48 છે જો તેમાની એક સ�ંયા 24 હોય તો 
બી, સ�ંયા શોધો 
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• બે સ�ંયાનો �.ુસા.અ. 11 છે અને લ.સા.અ. 7700 છે જો તેમની એક સ�ંયા 275 હોય તો બી, 
સ�ંયા શોધો. 

• બે સ�ંયાનો તફાવત 12 છે અને તેનો સરવાળો 180 છે તો આ સ�ંયાઓનો �.ુસા.અ. શોધો.  

• 1 થી 1000ની વnચે એવી ક6ટલી સ�ંયાઓ છે uને 21, 35 અને 63 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
• 1 થી 300ની વnચ ેએવી ક6ટલી સ�ંયાઓ છે uને 13 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
• 300 થી 500ની વnચ ેએવી ક6ટલી સ�ંયાઓ છે uને 17 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય. 
• 1 થી 100 વnચ ેએવી ક6ટલી સ�ંયાઓ છે uને 2 વડ6 િન:શેષ ભાગી શકાય પરં ુ4 વડ6 ન 

ભાગી શકાય. 

 

*    &�̂ � �̀��    * 

 

� અ�કુ િનયમ �જુબ બદલાતી સ�ંયાઓની Yેણીને સ�ંયા Yેણી કહ6 છે. સ�ંયા Yેણીઓ બનાવવા િવિવધ 
િનયમોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

� સ�ંયાઓનો �મ સ�ંયાઓના વગ� લઈને નº7 થાય છે. 
• દા.ત. : 1

2
, 2

2
, 3

2
, 4

2
, … 

� સ�ંયાઓનો �મ સ�ંયાઓના ઘન લઈને નº7 થાય છે. 
• દા.ત. : 1

3
, 2

3
, 3

3
, 4

3
, … 

� સ�ંયાઓનો �મ અિવભા{ય સ�ંયાઓના આધાર6 વધારો ક6 ઘટાડો કર7 નº7 થાય છે. 
• દા.ત. : 3, 5, 7, 11, 13, 17, … 

� સ�ંયાઓનો �મ અ�કુ િનિ·ત સ�ંયા વડ6 �ણુીને નº7 થાય છે. 
• દા.ત. : * 2, * 5,  … 

� સ�ંયાઓનો �મ અ�કુ િનિ·ત સ�ંયા વડ6 ભાગીને નº7 થાય છે. 
• દા.ત. :  /  2, / 5,  … 

 

• &(� � �̀�� 

� u સ�ંયા Yેણીના કોઈ પદ અને તેના 3રુોગામી પદ વnચેનો તફાવત અચળ રહ6તો હોય, તે સ�ંયા Yેણીને 
સમાતંર Yેણી કહ6 છે. 

• દા.ત. : 3, 7, 11, 15, … 

 

• $��#�� �̀�� 

� u સ�ંયા Yેણીના કોઈ પદ અને તેના 3રુોગામી પદનો ભાગાકાર (�ણુોpર) અચળ રહ6તો હોય, તે સ�ંયા 
Yેણીને �ણુોpર Yેણી કહ6 છે.  

• દા.ત. : 2, 4, 8, 16, … 

 
• ?(?`  �̀�� 

� આ �કારની Yેણીઓમા ંએક કરતા ંવ� ુિનયમોનો ઉપયોગ કર7ને Yેણીના ંપદો મેળવવામા ંઆવતા ંહોય છે. 
o Á,(��� &(� � �̀�� 

� આ �કારની Yેણીમા ંબે �િમક સ�ંયાઓના તફાવતથી મળતી Yેણી સમાતંર Yેણી હોય છે. 
• દા.ત. : 2, 5, 10, 17, 26, 37, … 
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અહ7,    2 5       10       17     26     37    … 

 

  

      3      5      7    9   11 

આમ �િમક પદોના તફાવતોની બનતી Yેણી 3, 5, 7, 9, … સમાતંર Yેણી છે. 
 

o &(� � - $��#�� �̀�� 

� આ �કારની Yેણીમા ંઆગળ9ુ ંપદ મેળવવા માટ6, પાછળના પદમા ંકોઈ િનિ·ત સ�ંયા ઉમેયા� બાદ 
તેને ફર7થી કોઈ િનિ·ત સ�ંયા વડ6 �ણુવામા ંઆવે છે. 

• દા.ત. : 2, 6, 14, 30, 62, … 

અહ7,     2     6         14          30         62       … 

 

     

      (+1*2)   (+1*2)   (+1*2)    (+1*2) 

 

o $��#�� - &(� � �̀�� 

� આ �કારની Yેણીમા ંઆગળ9ુ ંપદ મેળવવા માટ6, પાછળના પદને કોઈ િનિ·ત સ�ંયા વડ6 ભાગી 
તેમાથંી કોઈ િનિ·ત સ�ંયા બાદ કરવામા ંઆવે છે. 

• દા.ત. : 282, 93, 30, 9, 2, … 

અહ7,  282    93         30          9          2      … 

 

     

     (/3-1)     (/3-1)     (/3-1)     (/3-1) 

 

o �#�к �̀�� 

� આ �કારની Yેણી બે અલગ �કારના Yેણીઓની િમિYત Yેણી હોય છે. 
• દા.ત. : 2, 3, 6, 9, 10, 27, 14, 81, … 

� અહ¡ એક7 �મે આવેલા ંપદોની Yેણી 2, 6, 10, 14, … સમાતંર Yેણી છે અને બેક7 �મે આવેલા ંપદોની 
Yેણી 3, 9, 27, 81, … �ણુોpર Yેણી છે. 

 

• @�+�Q(к ��62(� N�3  к!4�к :Ã#. 

• �̀�� 2, 3, 5, 7, 11, … (� -�)J�� �	 кI�� �ш�?    Ans=13 

• �̀�� 9, 15, 23, 33, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?    Ans=45 

• �̀�� 6, 11, 18, 27, 38, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?   Ans=51 

• �̀�� 4, 10, 22, 46, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?    Ans=94 

• �̀�� 3, 5, 8, 13, 21, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?    Ans=34 

• �̀�� 1, 2, 5, 26, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?    Ans=677 

• �̀�� 63, 56, 49, 42, … J�� кI�� �	 0 �ш�?    Ans=10�ુ ં
• �̀�� 1, 2, 5, 10, 17, 28, … (� 8к &�̂ � х#46 3�  #  � к� 3�?  Ans=28 

• �̀�� 2, 9, 28, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?    Ans=65 

• �̀�� 137, 124, 111, 98, … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?   Ans=85 

• �̀�� 5, 8, 12, 17, 23, …, 38 (� х�� ���8 ��� -'�?   Ans=30 

• �̀�� 3, 2, 7,6, 11, 10 … J�� -�)J�� �	 кI�� �ш�?   Ans=15 
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*    &�� �P�    * 
 

� સા�ંુsપ આપવાના �íોમા ં દશાશં પ�િત, અ3ણૂાÖકો, વગ��ળૂ, ઘન�ળૂ, ઘાતાકં વગેર6ને લગતા �íો આવી 
શક6. 

� સ�ંયાઓ વnચેના સબંધંોમા ં રહ6લી બીજગ�ણતીય ધારણાઓને lયાનમા ંલઈને સા�ંુsપ આપDુ ં જોઈએ. આ 
માટ6 *+ે, અ�રો VBODMAS �ારા દશા�વતા ગ�ણતીય ���યાઓના કમને lયાનમા ંરાખવો જsર7 છે. 
 

Z( 52� 5�� /0É 

1 V ર6ખા - Vinculum  
_________ 

2 B કો�ટક - Brackets [], {}, () 

3 O નો - Of  

4 D ભાગાકાર - Division ÷ 

5 M �ણુાકાર - Multiplication ᵡ 

6 A સરવાળો - Addition + 

7 S બાદબાક7 - Subtraction - 

 

� ઉપરના કો�ટકમા ં આપેલા �મ �જુબની ���યાઓ કર7ને સા�ંુsપ આપDુ ં જોઈએ. કýસ છોડવામા ં �થમ 
ર6ખા(Vinculum), પછ7 નાનો કýસ (), Qયાર પછ7 છગડ7યો {} અને છેલો મોટા કýસ [] છોડવા. 

� ઉપયોગી \Eૂ : 
� (a + b)

2 = 
a

2
 + 2ab + b

2
  

� (a - b)
2 = 

a
2
 - 2ab + b

2
 

� (a
2
 - b

2
) = (a - b) (a + b) 

� (a + b)
 3 

= a
3
 + b

3
 + 3ab (a + b)  

� (a - b)
 3

 = a
3
 - b – 3ab (a - b) 

� a
3
 - b

3
 = (a - b) (a

2
 + ab + b

2
) 

� a
3
 + b

3
 = (a + b) (a

2
 - ab +b

2
)  

� ઉદાહરણ :   

� 998 * 67 + 998 * 33 

• 998 (67 + 33) 

998 (100) 

99800 

 

� 525 * 525 – 475 * 475 

•  a = 525, b = 475 

a * a - b * b 

a
2
 – b

2
 

(a - b) (a + b) 

(525 - 475) (525 + 475) 

50 * 1000 

50000 

 

� 8.7 * 8.7 + 2 * 8.7 * 1.7 + 1.3 * 1.3 

• a * a + 2 * a * b + b * b 

a
2
 + 2ab + b

2
  

(a + b)
 2

  

(8.7 + 1.3)
2
  

(10)
2
  

100  
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�  $વાlયાય : 
� (289 + 331)2 – (289 – 331)2 

                           ans = 4  

289 * 331 

 

� 421 * 421 * 421 – 221 * 221 * 221    ans = 200 

421 * 421 + 421 * 221 + 221 * 221 

 

� (999 + 559)2 + (999 - 559)2 
     ans = 2 

                                      999 * 999 + 559 * 559 

 

� 178 * 178 + 177 * 177 – 2 * 178 * 177    ans = 1 

 

� 680 * 680 + 320 + 320 – 680 * 320    ans = 1  ` 

                                 680 * 680 * 680 + 320 * 320 * 320            1000 

 

�  (� − �
�) (� − �

�) (� − �
�) … (� − �

���) = 
�

��  # x =?   ans = 1 

� �� + �
�� =  ��  # ��� + �

��� =?     ans = 142 

 

� x – y = 4, xy = 2  # x2 + y2 =?     ans = 20 

 

� x + y = 5, xy = 6  # x3 + y3 =?     ans = 35 

 

 

*    4к'�6    * 
 

• રોજબરોજના )યવહારમા ંવધ, ઘટ, નફો, ખોટ, વટાવ વગેર6 બાબતો9ુ ંયો_ય $વsપ સમ,ને તેની સરખામણી 
કરાવી પડ6 છે. આ માટ6 કોઈ ચોºસ પ�રણામની જsર પડ6 છે. આવા પ�રણામને �માણMતૂ ગણવામા ંઆવે 
છે. કોઈપણ સ�ંયા9ુ ં100 સાથે9ુ ં�માણ એટલ ેટકાવાર7 અથવા શતમાન. 
 

� શતામાન એ એક �કારનો અ3ણૂાÖક છે. આ અ3ણૂાÖકના છેડામા ંહમેંશા 100 હોય છે. 
• દા.ત. : 12%નો અથ� ��

��� અથવા 0.12 થાય છે. 
 

� આપેલા અ3ણૂાÖકને 100 વડ6 ભાગવાથી તે9ુ ંસાદા ક6 દશાકં અ3ણૂાÖકમા ંsપાતંર કર7 શકાય છે.  
• દા.ત. : 	

� 9ુ ંટકાવાર7મા ંsપાતંર = 
	
� * 100 = 75%  

  

• 40%9ુ ંઅ3ણૂાÖકમા ંsપાતંર = 
�

��� = 
�
� અથવા 0.4 

 

� ટકાવાર7 *ગેના ઉદાહરણોમા ં ઉપયોગી થાય તે માટ6 અ3ણૂાÖક અને ટકાવાર79ુ ં એકબી5મા ં sપાતંર કરDુ ં
જsર7 બને છે. આ માટ6 યાદ રાખવા uવી ટકાવાર79ુ ંઅ3ણૂાÖકમા ંનીચ ેદશા�વેલ છે. 
 

4к'�6 5N M�Äк 4к'�6 5N M�Äк 4к'�6 5N M�Äк 

25% 1
4 6 

�
� % 1

16 5% 1
20 

50% 1
2 12 

�
� % 1

8 10% 1
10 

75% 3
4 16 

�
	 % 1

6 20% 1
5 

100% 1 8 
�
	 % 1

12 40% 2
5 
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• 4к'�6 (4!" 5�Q�" h M\# 

o x ના y ટકા &'
��� . 

o x ને y ના ટકાવાર7 $વsપમા ંદશા�વવા &
' * 100 લેDુ.ં   

o x ની ક6ટલી ટકાવાર7 z છે? આનો જવાબ મેળવવા (����
&  શોધો. 

o ક6ટલાના y% એ z બરાબર છે? આનો જવાબ મેળવવા ( � ���
'  શોધો. 

o જો a, b થી x% વધાર6 હોય, તો b, a થી ક6ટલા ટકા ઓછા છે? આનો જવાબ મેળવવા &
����& ∗ 100 

શોધો. 
o જો કોઈ ચીજની �કમતમા ંx% નો વધારો થાય તો ખચ�મા ંક6ટલા ટકાનો ઘટાડો કરવાથી ન નફો ક6 ન 

9કુસાન થાય? આનો જવાબ મેળવવા &
����& ∗ 100 ગણો. 

o જો કોઈ વ$નુી �કjમતમા ં x% નો ઘટાડો થાય તો ખચ�મા ં ક6ટલા ટકા D�ૃ� કરવાથી ન નફો ક6 ન 
9કુસાન થાય? આનો જવાબ મેળવવા માટ6 &

���*& ∗ 100 ગણો. 
o જો કોઈ �ુકાનદાર વ$ઓુને તેની ખર7દ �કjમતે વેચે, પરં ુતોલમાપમા ંx માપના $થાને ઓ� ંમાપ y 

વાપર6 તો મળતો લાભ (ટકાવાર7મા)ં &
&* ' ∗ 100. 

o જો કોઈ વ$નુી �કjમતમા ંx% નો ઘટાડો કર7 નાખવામા ંઆવે તો પહ6લાનંી �કjમત મેળવવા માટ6 નવી 
�કjમતમા ંક6ટલા ટકા D�ૃ� કરાવી પડ6? આનો જવાબ મેળવવા &

���*+ ∗ 100 ગણો. 
o જો કોઈ સ�ંયાને x% વધાયા� બાદ તેને x% ઘટાડવામા ંઆવે અથવા x% ઘટાડÕા x% વધાર7 દ6વામા ં

આવે તો તે સ�ંયા ઘટતી જશે અને બનેં �ક$સામા ંસ�ંયામા ંથતો (ટકાવાર7) ઘટાડો = &,

���  થશે. 
 

 

• @�+�Q(к ��62(� N�3  к!4�к :Ã#. 
 

• 75 " к!4� 4к 60 ��? 

• к� �к(" 52% 8 182 ��? 

• 8к &�̂ �" 71%  �" 46% к�  120 '+�! 3�  #  � &�̂ �" 30% ш#+#? 

• 8к &�̂ �" 31% 5"� 13% 'n0�"#  7'  576 3�  � &�̂ �" 17% ш#+#? 

• к#� <�g�  �# "� -'к" 10% �0  к�! 3� ���!  � �# "� -'к" P.4500 х0� к�! 

3�  #  � <�g� "� AM� -'к к!4��. 

• к#� 8к �
�2(� �& �' (4! �P� 33% 3� 8к ?'R�S"�  � �
�2(� 210 $�� :H  

�� 3� ��  � 21 $�� (4! ��"� "�& �� 3�  # ��62 AM� к!4� $��"� �ш�. 

• 8к ���4��(� 8к ;(�	'�"� 62% (  :H  �� 3� 5"�  � 144 ( #�� D � K� 3�  # 

A�� ( 	" ш#+#. 

• A "# ��� B к�  25% '+�! 3�  # B "# ��� A " ��� к�  к!4� 4к �3# �ш�. 

• �# 0" ]���(� 20% '+�# ��  # $ B
���8 0"� '��ш(� к!4�# V4�# к�'# 

�#�8 к! ��� х0�(� к#� 7!�7� " ��. 

• �� &�̂ �"#  7'  8 (#46 &�̂ �" 20% �4�# 3� �# ""� &�̂ � 20 �#�  # (#46 

&�̂ � ш#+#. 
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*    "7# - х#4    * 
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*    '��] M) - V"] M)    * 
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*    &�� �  <��    * 
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*    $��#�� 5"� :(�    * 
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*    к�� 5"� &(�    * 
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*    �#� 5"� ")    * 
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*    к�� 5"� '� "    * 
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*    &(� 5"� C �    * 
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*    "' 5"� :'�    * 
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*    �!���6    * 
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*    �#�6" &���+    * 
 

� લોહ7ના સબંધં આધા�રત �íો રોજબરોજના ,વન પર આધા�રત છે. પેઢ7ઓથી આપણા સગાવહાલા સાથે 
જોડાયેલા છ7એ. પ�ર�ક અપે��ત પ�રભાષાનો ઉપયોગ કર7 સરળ સબંધંોને પ�રભાિષત કર6 છે અને િવSાથ¯ 
પાસે આ પ�રભાષાને જ]દ7થી સમજવાની આશા રાખે છે. આ સમ$યાને �ૂર કરવા માટ6 આપેલ કથન9ુ ં
સાવધાની 3વૂ�ક અને \)ુયવ1$થત ર7તે િવ¦લેષણ કરDુ ંજોઈએ. 

� પોતાના )ય1	તગત 3વૂ�+હ તથા 3વૂ� કt]પત ધારણા તથા સકં]પનાને lયાનમા ંલીધા િવના �íમા ંઆપેલ 
\ચૂનાઓ પર િવશેષ lયાન આપDુ.ં  

� લોહ7ની સગાઈના ંસબંધં પર નીચેના કોઈ પણ ર7તથી હાલ કર7 શકાય. 
� અલગતાપી 
� ર6ખા�ચE(આલખે) �ારા 

� લોહ7ના સબંધં પર આધા�રત �í ઉક6લતી વખતે સવ��થમ બધી \ચૂનાઓને જ]દ7થી વાચંી લેવી અને પછ7 
સબંધં ઓળખવાનો છે, એટલે ક6 આપેલા સબંધંને પાર$પ�રક બનાવવાનો �યQન કરો. બે )ય1	તઓ વnચે 
સબંધં તારવતા સમયે સમાિવ�ઠ બનેં )ય1	તઓની 5િત પર િવશેષ સ5ગતા રાખો. મોટા ભાગના )ય1	તઓ 
સીધે સીધો સબંધં તારવવાનો �યQન કર6 છે અને Mલૂ કર7 બેસે છે. 

� rુ ંબે )ય1	તઓની 5િત 5Êયા િવના તેમની વnચેનો સબંધં પ�રભાિષત કરવો શÇ છે.  

"z+ 

• સવ� �થમ એ બે )ય1	તઓ પસદં કરો u uના વnચે સબંધં $થાિપત કરવાનો હોય. 
• પછ7 મlયવત¯ સબંધં િનિ·ત કરો, અથા�ત એવો સબંધં ક6 uના માlયમથી બ ે)ય1	તઓ વnચ ેસબંધંને લાબંા 

ખ�ચાયેલાસબંધંમાથંી ¹ૂં%ુsપ આપી શકાય. 
• આથી �íથી જs�રયાત �જુબ બ ે )ય1	તની વnચ ે �Qય� સબંધં $થાિપત કર7 શકાય. નીચ ેઆપેલ \�ૂચ 

અ�Qય� સબંધંોને ઓળખવામા ંઘણી મદદsપ થશે. 

િપતા / માતાનો 3Eુ ભાઈ 

િપતા / માતાની 3Eુી બહ6ન 

િપતાનો ભાઈ કાકા, બા3,ુ 

માતાનો ભાઈ મામા 

િપતાની બહ6ન ફોઈ / ફઈ 

માતાની બહ6ન માસી 

િપતાની માતા દાદ7 

માતાની માતા નાની 

િપતાના િપતા દાદા 

માતાના િપતા નાના 

3Eુની પQની 3Eુવ� ુ

પિતની બહ6ન નણદં 

પQનીની બહ6ન સાળ7 

ભાઈનો 3Eુ ભEીજો 

ભાઈની 3Eુી ભEી, 

માસી, કાકા, મામા, બા3,ુના 3Eુ/3Eુી િપતરાઈ ભાઈ / બહ6ન 
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બહ6નના ંપિત ,5,, બનેવી 

ભાઈની પQની ભાભી 

દાદા અથવા દાદ7ના 3Eુ િપતા, કાકા, બા3,ુ 

નાની-નાનાના 3Eુ મામા 

દાદા અથવા દાદ7ની એકમાE વ� ુ મા 

દાદા અથવા દાદ7ની વ� ુ મા અથવા કાક7 

નાના અથવા નાનીની વ� ુ મામી 

3Eુીનો પિત જમાઈ 

માતાની બહ6નનો પિત માસ 

3Eુ / 3Eુીની 3Eુી પૌEી 

3Eુ / 3Eુીની 3Eુ પૌE 
 

� 	. .  

1. િનમેષ રમેશનો 3Eુ છે, રમેશની બહ6ન સરોજને 3Eુ \ુદંર અને 3Eુી �હના છે. શાિંતલાલ \ુદંરના મામા છે તો 
િનમેષ અને \ુદંર વnચ ેક6વા �કારનો સબંધં ગણાય? 

� મામાઈ ભાઈ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. C અને Bની માતા A છે. જો Cના પQની D હોય તો A, Dની rુ ંથાય? 

(a) સા\ ુ   (c) 3Eુી 
(b) 3Eુવ� ુ   (d) એકપણ નહ7 

 

3. એક )ય1	તએ એક મ�હલાને કÛુ,ં તાર7 માના પિતની બહ6ન માર7 મા છે તો એ )ય1	તનો મ�હલા સાથે rુ ં
સબંધં છે? 

(a) ભાઈ    (c) ભEીજો 
(b) િપતરાઈ   (d) કાકા 

 

4. એક મ�હલાએ બી, મ�હલાને એક )ય1	તની તરફ ઈશારો કરતા કÛુ,ં એના િપતા મારા દાદાના એક માE 3Eુ 
છે. તો મ�હલાનો એ )ય1	ત સાથે શો સબંધં છે? 

(a) 3Eુી    (c) બહ6ન 

(b) મા    (d) કાક7 
 

5. અ�ુણ �ીિતનો 3Eુ છે. રામ �ીિતનો ભાઈ છે. નીતાની 3Eુી ર7મા છે. નીતા રામની બહ6ન છે. અ�ુણનો ર7મા 
સાથે શો સબંધં છે? 

(a) ભાઈ    (c) ભEીજો 
(b) માસીયાઈ ભાઈ  (d) મામા 
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*    '�Sк��    * 
� વગ¯કરણ એટલે સ�હૂ, Yેણી ક6 વગ�મા ંઆપેલ તQવોને સમાન �ણુના આધાર6 અલગ કરવા અને િવ5તીય 

તQવોને અલગ કરવા. 
� આ �કારના �íોમા ંચાર તQવોના સ�હૂ આપવામા ંઆવે છે. uમા ંEણ કોઈને કોઈ ર7તે એકબી5થી 

જોડાયેલા હોય છે અને એક �ભo હોય છે. 
� પ�ર�ાથ¯એ આ �ભo તQવોને ઓળખી તેને અલગ કરવાના હોય છે. 
� દા.ત. 

 

1. નીચે આપેલા શÌદોમાથંી Eણ કોઈ ર7તે સમાન છે જયાર6 એક અલગ છે. આ અલગ શÌદને ઓળખો. 
(a) ટ6લીિવઝ9 ્  (c) ર6�ડયો 
(b) $ટ7�રયો   (d) eાt-ઝ$ટર 

 

2. કઈ શÌદ જોડ7 અલગ છે. 
(a) વાઘ-વાઘણ  (c) ગાય-વાછર¾ુ ં

(b) માતા-3Eુી  (d) 3Eુી-બહ6ન 

 

3. અલગ શÌદ જોડ7ને અલગ તરવો. 
(a) મો-,ભ   (c) D�ૃ-�ળૂ 

(b) શÌદ-વાÇ  (d) િશ�ક-$નાતક 

 

4. નીચે આપેલા શÌદોમાથંી Eણ કોઈ ર7તે સમાન છે જયાર6 એક અલગ છે. આ અલગ શÌદને ઓળખો. 
(a) (153, 45)   (c) (165, 80) 

(b) (132, 36)   (d) (124, 48) 

 

5. નીચે આપેલા શÌદોમાથંી Eણ કોઈ ર7તે સમાન છે જયાર6 એક અલગ છે. આ અલગ શÌદને ઓળખો. 
(a) PQR   (c) VWU 

(b) AZY   (d) TUS 

 

*    к!��E�� -+
�  �Ã#    * 
 

� સામા-ય ર7તે આ �કારના �íો કોઈ િનિ·ત તાર7ખ, �દવસ, વષ� અથવા સમયથી સબંિંધત હોય છે. �íમા ં
આપેલ મા�હતી9ુ ં િવ¦લેષણ કર7 આપણે ઉક6લ શોધવાનો હોય છે. મા�હતી $પ�ટ હોતી નથી આથી ક6ટલીક 
ધારણાઓના આધાર6 આ જવાબ મળે છે. 

"z+ : 

• એક સામા-ય વષ�મા ં365 �દવસ હોય છે, 52 અઠવા�ડયા + 1 �દવસ, લીપ વષ�મા ં 366 �દવસ હોય છે, 52 

અઠવા�ડયા + 2 �દવસ. 
• �Qયેક ચોÓુ ંવષ� u 4 વડ6 િવભા{ય હોય તેને લીપ વષ� કહ6વાય છે. uમ ક6 1980, 1984, 1992, 2000 વગેર6. 
• શતાÌદ7 વષcમા ંu 400 વડ6 િવભા{ય હોય તે જ લીપ વષ� હોય. એટલે ક6 ઈ.સ. 400, 800, 1200, 1600, 2000, 

4000 લીપ વષc છે. 
• સામા-ય વષ�નો છે]લો �દવસ તેના �થમ �દવસ uવો જ હોય છે. એટલે ક6  1 5-Xઆુર7ના ં �દવસે જો 

રિવવાર હોય તો 31 �ડસે2બર6 પણ રિવવાર હોય છે. 
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• જો બે તાર7ખ વnચે9ુ ં*તર 7, 14, 21, 28, … વગેર6 હોય તો તે તાર7ખ ેવાર એક સમાન હશે. દાખલા તર7ક6 
વષ� 2001મા ં19 5-Xઆુર7ના �દવસે r�ુવાર હતો. અને 19 + 7 =26 એટલે 26 5-Xઆુર7એ પણ r�ુવાર હશે. 

• 100 વષ�મા ં76 સામા-યવષ� અને 24 લીપ વષ� હોય છે. આનો અથ� એ થાય છે ક6 76 + 24 * 2 વધારા �દવસો 
થયા. અથવા 124 વધારાના �દવસો થયા. અથવા 17 સWતાહ + 5 �દવસ આમ 100 વષ�મા ં5 વધારાના �દવસ 
હોય છે. 

• 200 વષ�મા ં3 વધારાના �દવસ હોય છે. (જો શતાÌદ7 વષ� લીપ વષ� ન હોય તો) 

• 300 વષ�મા ં1 વધારાનો �દવસ હોય છે. (જો શતાÌદ7 વષ� લીપ વષ� ન હોય તો) 

• 400 વષ�મા ં0 વધારાના �દવસ હોય છે. (400 વષ�મા ંમાE એક શતાÌદ7 વષ� હોય) 

• 01 5-Xઆુર7 AD એ સોમવાર હતો તેથી આપણે �દવસોની ગણતર7 કરતા હોઈએ Qયાર6 રિવવાર 0 વધારાના 
�દવસ માટ6 ગણવો, સોમવાર 1 વધારાના �દવસ માટ6, મગંળવાર 2 વધારાના �દવસ માટ6 વગેર6. 

• કોઈ પણ શતાÌદ7નો છે]લો �દવસ કદ7 મગંળવાર, શિનવાર ક6 ��ુુવાર નહ¡ હોય. 
� 	. . 

1. જો શિનવાર 9 �ુલાઈના બ ે�દવસ પછ7 છે, તો �ુલાઈ મ�હનાનો *િતમ �દવસ કયો હશે? 

(a) �ધુવાર   (c) r�ુવાર 

(b) ��ુુવાર   (d) શિનવાર 

 

2. વષ� 1988મા ં$વતEં �દવસ �ધુવાર6 મનાવવામા ંઆવે છે. તો 1989મા ંÇા �દવસે મનાવવામા ંઆવે છે 

(a) સોમવાર   (c) ��ુુવાર 

(b) રિવવાર   (d) મગંળવાર 

 

3. જો આવતીકાલ પછ7ના એક �દવસે ��ુુવાર હોય તો ગઈકાલ પહ6લાનો �દવસ કયો? 

(a) r�ુવાર   (c) મગંળવાર 

(b) સોમવા ર  (d) રિવવાર 

 

4. P, Q, R અને S ચાર �િમક મ�હના છે. જો P અને S મા ં30 �દવસ છે તો S કયો મ�હનો છે? 

(a) નવે2બર   (c) એિ�લ 

(b) �ુન   (d) સWટ62બર 

 

5. જો આવતીકાલના ંEણ �દવસ બાદ 15 �ૂન અને આવતીકાલે r�ુવાર છે. તો મ�હનાની *િતમ તાર7ખે કયો 
વાર હશે? 

(a) r�ુવાર   (c) મગંળવાર 

(b) સોમવાર   (d) રિવવાર  

 

 

 

 

 

 

 

  



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       371 
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JPEG Joint Phographics Experts Group 

TIFF Tagged Image File Formate 

PNG Portable Network Graphics 

WWW World Wide Web 

IE  Internet Explorer 

IIS Internet Information Service 

HREF Hyper Test Teference 

ISP Internet Servicce Provider 

HTML Hyper Text Markup Language 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

CSS Cascade Style Sheet 

FAQ Frequenlty Asked Questions 

GIF Graphic Interchange Format 

FTP File Transfer Protocol   

DTP Desk Top Publishing 

XMantsL Extensible Markup Languge 

E-Commerce Electronic Commerce 

PC Personal Computer 

G2C Government To Citizen 

GSWAN Gujarat State Wide  Area Network 

PIN Personal Identification Number 

SSL Secure Socket Layer  

M – Commerce Mobile Commerce 

PDA Personal Digital Assistants 

SMS Short Message Service 

CD Compact Disk 

DVD Digital Versatile Disk 

ATM Automated Teller Machine 

IT Information Technology 

EDI Electronic Data Transfer 

B2B Business To Business 

B2C Business To Computer 

C2C Customer To Customer 

G2B Government To Business 

VPP Value Payable Parcel 

ASP Active Server Pages 

JSP Java Server Pages 

DOS Disk Operating System 

GUI Graphical User Interface 

GRUB Grand Unified Bootloader 

LILO LInux LOader 

PDF Portable Document Formate 

BOSS Bharat Operating Systems Solution 

PHP Hypertext Preprocessor 

GPL General Public Licence 

LGPL Lesser General Public General Lisence 

IDE Intergrated Development Environment 

CDAC Centre For Development Of Advanced Computing in India 

CLI Command Line Interface 

ASCII Americal Standard Code for Information Interchange 

USE Universal Serial Bus    

POSIX Portable Operating System Interface 

BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited 

VSNL Videsh Sanchar Nigam Limited 

NRCFOOS National Resource Center of Free/Open Source 

ODF Openoffice Document Formate 
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EMI Equated Monthly Installment 

DBMS Data Base Management System 

RDBMS Relational  Data Base Management System 

 

Çા સાધનની મદદથી ટ6�લફોન લાઈનથી બે કો2WXટુરો જોડ7 મા�હતી આપ-લ ે
કર7 શકાય છે? 

(#�!( 

કઈ પેઢ7ના ક2WXટુર ફ	ત મશીન ભાષામા ંજ કામ કર7 શકુ ંહ ુ?ં :�( ��i6 

એવી પ�િત ક6 uમા ંક2WXટુર મ9�ુયની માફક િવચાર7 શક6 તેમજ મ9�ુયની uમ 
જ િનણ�ય લઇ શક6 તેવી પ�િતને rુ ંકહ6 છે. 

Artificial Intelligence 

ક2WXટુરની $પીડ દશા�વવા માટ6 Çા એકમનો ઉપયોગ થાય છે? MHz 

ક2WXટુર $�7ન પર આવેલા ં નાના તપકાને ક2WXટુરની ભાષામા.ં........ તર7ક6 
ઓળખવામા ંઆવે છે. 

Pixel 

Wordpad મા ંઅ�રો9ુ ંકદ ........... મા ંમપાય છે. Points 

......... ને માનવીના મગજ સાથે સરખાવી શકાય છે. Cpu 

Ram મા ંતથા ક23ટુરમા ંમા�હતીનો સ+ંહ ........ અને *ક6 વાપર7 કરવામા ંઆવે 
છે. 

0 5"� ® 

એક અ�રનો સ+ંહ કરવા માટ6 ........ બી÷સની જsર પડ6 છે. Ð 

8 bits=........ byte 1 

1024 bytes=.......... KB 1 

1024 KB=........... MB 1 

1024 MB=..........GB 1 

માઉસ બટન દબાવીને છોડ7 દ6વાની ��યાને ............ કહ6 છે. Clicking 

માઉસ બટન દબાવDુ,ં ખસેડDુ ં અને પછ7થી છોડ7 દ6વાની ��યાને .......... 
કહ6વામા ંઆવે છે. 

Dragging 

માઉસ બટનને બ ેવખત ઝડપથી કલીક કરવાની ���યાને ......... કહ6 છે. Double click 

ક2WXટુર ચા� ુકર7એ છ7એ Qયાર6 તે તેના ઉપસાધનો યો_ય ર7તે કાય� કર6 છે ક6 
નહ7, તે 5તની ચકાસણી કર6 છે. આ ��કયાને .......... તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે 
છે. 

Post 

......... એ એક િવનાશકાર7 �ો+ામ છે ક6 u ક2WXટુરની મા�હતી ન�ટ કર6 છે. Virus 

Window-95 મા ંfile9ુ ંનામ વ�મુા ંવ� ુ.......... અ�ર \ધુી9ુ ંઆપી શકાય. ±ÑÑ 

હથેળ7મા ંસમાઈ શક6 તેવા ક2WXટુર ........... તર7ક6 ઓળખાય છે. �( 4#� 

uમા ંકાગળોને એક કાચની Wલેટ પર �કૂ7 દ6વામા ંઆવે છે અને $ક6નર તે કાગળ 
5તે વાચંી લે ુ ંહોય છે. આ �કારની $ક6નરને .......... કહ6વામા ંઆવે છે. 

Flate bed 

$ક6નરને કાગળ ઉપર હાથથી ખસેડતા ંજવા9ુ ંહોય છે તેને .......... �કાર9ુ ં$ક6નર 
કહ6વામા ંઆવે છે. 

Hand Head 

.......... �ારા સાર7 �ણુવpાવાળો અવાજ અથવા સગંીતની મ5 માણી શકાય છે. Sound Card 

ક2WXટુરની મેમર7મા ંસ+ંહ થતી મા�હતી માપવાનો નાનામા ંનાનો એકમ .......... 
તર7ક6 ઓળખાય છે. 

Bit 

..........ની મદદથી ટ6�લફોન લાઈન �ારા બે ક2WXટુરને જોડ7 મા�હતીની આપ-લ ે
કર7 શકાય છે. 

Modem 
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એકબી5 સાથે જોડાયેલા ક23ટુરની પ�િતને .......... કહ6 છે. "�4'к�  

FDD અને HDDમા ંક6સેટ ટ6પની uમ જ મા�હતીનો સ+ંહ કરવા માટ6 .......... નો 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે. 

Magnetic Field 

CPU પોતે જ .......... ના નામે ઓળખતા સ�કAટ બોડ� સાથે જોડાયેલા હોય છે. MotherBoard 

કોઈપણ િવ-ડોની �થમ લાઈન ક6 uના પર િવ-ડો9ુ ંનામ તથા તે9ુ ંના9ુ ં �ચE 
દશા�વેલ હોય તે ભાગને .......... કહ6 છે. 

4�4��� 

િવ-ડોની *દરનો ભાગ {યા ંઆઈકોન ક6 લખાણ દશા�વાય છે, તે ભાગને .......... 
એ�રયા કહ6 છે. 

���E4 

ક6ટલી વાર ગમે તેટલી વાર �ો+ામ બધં કરવાના �યQનો કર7એ તો પણ 
�ો+ામ બધં થતો નથી. આવી પ�ર1$થિતને �ો+ામ .......... થયો તેમ કહ6વાય. 

Hang 

IBM કંપની િસવાય .......... કંપનીએ પણ PC બના)યા.ં 8�� к#�Ò�!ш" 

ઘણા ંબધા ંeા-ઝી$ટર તથા અ-ય નાના મોટા ભાગોને .......... ઉપર સકં�લત કર7 
શકાય છે. 

IC 

હ5રો વષ� પહ6લા ંચીનમા ંગણતર7 કરવા માટ6 વપરાતા ંસાદા મશીનને ......... 
ના નામથી ઓળખવામા ંઆવુ ંહ ુ.ં 

8��к& 

સરવાળા ક6 બાદબાક7 થઈ શક6 તેDુ ં�થમ મશીન શોધનાર ......... હતા, ª���& �@к� 

મા�હતી eા-સફર કરવાની ઝડપ .........(� (�� 3�. BPS 

ઈ-ટરનેટની મદદથી મોકલાતા પEો ......... કહ6વાય. E-Mail 

ક2WXટુર બધં કરતા ં.........માનંી મા�હતી નાશ પામે છે. RAM 

ન,કના ક2WXટુરો જોડવા માટ6 નેટવક ગનો ......... �કાર ઉપયોગી છે. LAN 

Windows – 95 એ ......... છે. Operating System 

એકબી5 સાથે સકંળાયેલા �ુિનયાના તમામ ક2WXટુર ......... તર7ક6 ઓળખાય છે. �E4�"�4 

ઈ-મેઈલ �ારા ડ6ટાને એક જ_યાએથી બી, જ_યાએ મોકલવા માટ6 ક2WXટુર અને 
ટ6�લફોન વnચે ......... નામ9ુ ંસાધન જોડાયેલ હોય છે. 

Modem 

કો2WXટુરને અ�કુ કાય� કરવા માટ6 \ચૂનાઓ આપવી પડ6 છે. u આવી 
\ચૂનાઓના સ�હૂને ......... કહ6 છે. 

&#Ó4'�� 

સો~ટવેર વાપરવા માટ6 કો2WXટુરને u �ળૂMતૂ \ચુનાઓની જsર પડ6 છે, તેને 
......... તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

���!4|� ?&@4( 

Wલોટર ......... �ડવાઈસ9ુ ંઉદાહરણ છે. -;4N�4 

કો2WXટુરના શોધક કોણ હતા? 0�&� ����� 

Çા સાધનની મદદથી ટ6�લફોન લાઈનથી બ ેકો2WXટુરો જોડ7 મા�હતીની આપ-લ ે
કર7 શકાય છે? 

Modem 

 

કXુ ંસાધન પોઈ½-ટ�ગ �ડવાઈસ તર7ક6 ઓળખાય છે. (;& 

Windows – 95મા ંÇા ંબારની મદદથી કઈ એWલીક6શન ઓપન થાય છે તે 5ણી 
શકાય છે. 

4�4� �� 

)ય1	તની આપેલી મા�હતીને આધાર6 તેના સભંિવત રોગ િવશે સલાહ આપતો 
�ો+ામ ......... 

Expert System 

કો2WXટુર અસ�ંય નેQવકc9ુ ંિવશાલ નેટવક� એટલે ......... �E4�"�4 
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જયાર6 �ો+ામ હ�ગ થઈ ગયો હોય Qયાર6 �ો+ામ બધં કરવા કઈ Eણ ક7 એક 
સાથે દબાવવામા ંઆવે છે. 

Ctrl + Alt + Del 

અચાનક િવજળ7 3રુવઠો ખોરવાઈ જય તો પણ કો2WXટુરને િવજ 3રુવઠો 3sુ 
પડવા9ુ ંકાય� કરતા ઉપકરણને rુ ંકહ6વામા ંઆવે છે? 

UPS 

કો2WXટુર આપણા કમા-ડ $વીકારવા તૈયાર થાય તે પહ6લા u ���યા થાય છે તે 
......... 

�#@4 

Çા બટન �ારા આપેલા સ�હૂમાથંી ફ	ત એક જ િવક]પ પસદં કર7 શકાય છે? �!
��# �4" 

ટપકાનંા ંસ�હૂની મદદથી મા�હતી તથા આ%ૃિત િ�-ટ કર7 આપતા િ�-ટર ......... 
કહ6વામા ંઆવે છે. 

Dot Matix Printer 

ફાઈલ ક6 �ો+ામ દશા�વતા નાના �ચEને િવ-ડો-૯૫મા ંrુ ંકહ6વામા ંઆવે છે? ICON 

કો2WXટુરની $પીડ દશા�વવા માટ6 Çા એકમોનો ઉપયોગ થાય છે? MHz 

ઇલે½	eક િસ_નલને �કાશ $વsપે ફ6રવીને મોકલવા માટ6 Çા �કારના ક6બ]સનો 
ઉપયોગ થાય છે? 

Fider Optic Cable 

ટ7.વી. સાથે ક6બલ ટ7.વી. જોવા માટ6 જોડવામા ંઆવતા ં ક6બલને Çા �કારના 
ક6બ]સ કહ6વામા ંઆવે છે? 

Co-axial Cable 

કાગળો ઉપર ટાઈપ કર6લી િવગતો, �ચEો, આ%ૃિતઓ વગેર6 ટાઈપ કરવાની 
કડા%ટૂ કયા� વગર કો2WXટુરમા ં સીધે સીધી ઈન3ટૂ કરવા માટ6 શાનો ઉપોગ 
કરવામા ંઆવે છે? 

@к!"� 

કો2WXટુરની મેમર7મા ંકોઈ મા�હતી લખવા ક6 વાચંવા મેમર7ના પહ6લા, વnચેના 
ક6 છે]લા કોઈ પણ ભાગ ઉપર એક સરખા સમયમા ં સીધેસીધા પહ ચાડવાની 
પ�િતને rુ ંકહ6 છે? 

Random Access 

મેમર7ના કોઈ પણ ભાગ ઉપર પડ6લી મા�હતી વાચંવા માટ6ની ભાગની �ગળના 
એક પછ7 એક એમ તમામ ભાગ ઉપરથી પસાર થDુ ંપડ6 તેવી પ�િતને rુ ંકહ6 
છે? 

Sequential Access 

હવામાનની આગાહ7 કરવા માટ6 Çા �કાર9ુ ંકો2WXટુર વપરાય છે? Super Computer 

કો2WXટુર ઉપર કોઈ િવષય શીખતી વખતે તે િવષયને લગતી પ�ર1$થિત9ુ ં
આબે�બૂ વણ�ન ર�ૂ કરવાની પ�િતને rુ ંકહ6 છે? 

Virtual Reality 

એવી પ�િત ક6 uમા ંકો2WXટુર મ9�ુયની માફક િવચાર શક6 તેમજ મ9�ુયની uમ 
જ િનણ�ય લઇ શક6 તેવી પ�િતને rુ ંકહ6 છે? 

Artificial Intelligence 

સે-eલ �ોસેિસjગ Xિુનટને ......... સાથે સરખાવી શકાય. ("'�" (�� 

સરવાળા અને બાદબાક7 થઈ શક6 તેDુ ં�થમ મશીન શોધનાર ......... હતો. ª���& �@к� 

WWW એટલે ......... World Wide Web 

કો2WXટુર ��ુય ઘટક ......... છે. :#&�?&j� I�?"4 

એક સ�ંયા તથા બ ેતીર ધરાવુ ંબો� g@�" 8
�4 �#�& 

કો2WXટુર બધં કરતા ંનાશ પામતી મેમર7 ......... �!( 

Dark Avenger એ ......... છે. DTP :#=( 

સવ�સામા-ય મોિનટર ......... રંગો એક7 સાથે દશા�વી શકતા હોય છે. 256 

DMP એટલે rુ?ં Dot Matrix Printer 
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1024 બાઇ÷સ એટલે rુ?ં 1 
к�# ��4 

એક જ �ોસેસરમા ંએક જ �બ½]ડ�ગ ક6 એક જ sમમા ંઆવેલા કો2WXટુરને જોડ7 
શકાય તેવા નેટવક�ને ......... કહ6 છે? 

��" 

FDD અને HDDમા ંમા�હતીનો સ+ંહ કરવા માટ6 ......... નો ઉપયોગ થાય છે. ����к6� 2�\� 

......... એ સમ+ રા�eમા ં છવાયેલ નેટવક�ના તમામ કો2WXટુરને જોડાવાથી 
બનતી રા�e)યાપી નેટવક� છે. 

ERNet 

 

Çા �ો+ામનો વેબ ¢ાઉઝર તર7ક6 ઉપયોગ કર7 શકાય છે? Internet Explorar 

િ�-ટરની છાપવાની �ણુવpાનો આધાર શેના પર છે? DPI 

એક CD-ROM મા ં......... uટલી મા�હતી સ+ંહ7 શકાય છે. 680 KB 

સમ+ રા�eમા ંનેટવક� ઉMુ ંકરવા માટ6 ......... પ�િતનો ઉપયોગ થાય છે. &�4!��4& 

લેન9ુ ં3sુ નામ ......... છે. Local Area Network 

1883મા ંઈ-ટ6લ કોપcર6શન કંપનીએ ......... માઈ�ો�ોસેસર બના)Xુ.ં 8088 

િસલીકોનના નાના ભાગ પર કો2WXટુરને લગતી સ�કAટસ બનાવવામા ંઆવે છે. 
uને ......... તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

/0� 

MS Word એ ......... �કાર9ુ ંસો~ટવેર છે. '�� :#&�?&j� 

MS Wordમા ંશÌદોને અવનવી ઢબ ેતૈયાર કર7 આવતી \િુવધા9ુ ંનામ ......... છે. ÔM� 

MS Wordના ટ6બલમા ં કોઈ બે ખાનાને ભગેા ં કરવા માટ6 ટ6બલ મે9મુા ં ......... 
કમા-ડ આWXુ ંછે. 

Merge Cell 

MS Word �ારા નDુ ં ડો�મેુ-ટ બનાવવા ફાઈલ મે9મુાથંી ......... કમા-ડ પસદં 
કરવો પડ6. 

NEW 

મેઈલમ¼ સવલતમા ંમેઈન ડો�મેુ-ટને ......... કહ6 છે. Form Letter 

મેઈલ મ¼ ડો�મેુ-ટમા ંવે�રએબલને ......... �ચûની વnચે દશા�વવામા ંઆવે છે. << >> 

MS Word કોઈપણ ફાઈલને ......... એ	$ટ6-શન સાથે સેવ કરવામા ંઆવે છે. .doc 

ટ6	$ટના કોઈપણ ભાગને તેના �ળૂ $થાને રાખી અ-ય જ_યાએ નકલ કરવા 
......... કમા-ડ ઉપયોગમા ંલેવા પડ6. 

Copy & Paste 

ટ6	$ટના કોઈપણ ભાગને તેના �ળૂ $થાને ઉપાડ7ને અ-ય જ_યાએ ખસેડવા 
......... કમા-ડ ઉપયોગમા ંલેવા પડ6 

Cut & Paste 

MS Wordમા ં દશા�વેલા �ચEોનો અ�કૂ ભાગ કાઢ7 નાખવા માટ6ની )યવ$થાને 
......... તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

Z#?�j� 

MS Wordમા ં લખાણની પાછળના ભાગ ે +ે રંગમા ં દશા�વતી આ%ૃિતને ......... 
તર7ક6 ઓળખવામા ંઆવે છે. 

'#4�(к�  

MS Wordમા ંએક uDુ ં લખાણ ધરાવતો પE થોડા ફ6રફાર સાથે અનેક લોકોને 
મોકલવા માટ6 u \િુવધા ઉપલÌધ છે, તેને ......... કહ6 છે. 

(���(³ 

MS Wordમા ંડો�મેુ-ટમા ંકોઈ શÌદને તેનો સમાનથ¯ શÌદ મેળવવા ......... મે9 ુ
કમા-ડ આપેલો છે. 

Tool - Lamguage - 

Thesaurus 

વડ�મા ંએક કરતા ંવ� ુડો�મેુ-ટ િવ-ડો એકબી5 ઉપર ઢંકાઈ ન 5ય તે માટ6 
......... પસદં કરDુ ંજોઈએ. 

Windows – Arrage all 

ડો�મેુ-ટમા ંવડ�ની i�ટ7એ )યાકરણમા ંખોટા શÌદો નીચે ......... રંગની વાકં7k ૂકં7 ���� 
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લીટ7 આવે છે. 

માઈ�ોસો~ટ વડ�એ ......... �ો+ામ છે. '�� :#&�?&j� 

વડ�મા ંટ6બલની *દર ઉભી હરોળ ઉમેરવા માટ6 ......... િવક]પ પસદં કરાય છે. 4!��, ©E&4�  к#�( 

વડ�મા ંટ6બલ ઓટો ફોમ®ટના ......... િવક]પથી કોલમને તેની 5તે જ )યવ1$થત 
ગોઠવી આપે છે. 

�4# 764 

વડ�મા ંઆપણ ેટ6બલને ......... �મમા ંગોઠવી શક7એ છ7એ. 9�� 

વડ�મા ં -Xઝૂ પેપર �માણ ે �ચી હરોળો બનાવવા માટ6 ......... િવક]પ પસદં 
કરવામા ંઆવે છે. 

7#(Ì4, к#�( 

માઈ�ોસો~ટ એ	સેલ એ ......... સાથે કાય� કરવા માટ69ુ ંઉpમ �ો+ામ છે. �к� 

વક�શીટના ંસ�હૂને એ	સેલમા ં......... કહ6 છે. 'к�9�к 

માઈ�ોસો~ટ એ	સેલમા ં......... રો અને ......... કોલમ આવેલા છે. 65536, 256 

એ	સેલમા ંદર6ક સેલને એક ચોºસ ......... હોય છે. 8Õ!& 

સેલ એã6સ AB200 મા ં......... એ કોલમ છે. AB 

સેલ એã6સ JJ22 એ ......... �કાર9ુ ંસેલ અã6સ કહ6વાય. 8ª&#�I�4 

એ	સેલમા ંફો�ુ�લા કોપી કરતી વખતે િસલે	ટ કર6લ સેલ એã6સની �કjમતમા ંકોઈ 
ફ6રફાર ણ થાય તે માટ6 સેલ એã6સમા ં......... નો ઉપયોગ થાય છે. 

$ 

એ	સેલમા ંછે]�ુ ંસેલ એã6સ ......... હોય છે. IV 65536 

ફો�ુ�લા .........થી શs થાય છે. = 

=abs(-15)નો જવાબ ......... આવશે. 15 

......... �ો+ામમા ં+ાફ બનાવવા9ુ ં°બૂ જ સરળ છે. 8�&� 

......... ફ	ંશનના ઉપયોગથી એ	સેલમા ંઆવેલ �કjમતોનો �ણુાકાર મેળવી શકાય 
છે. 

Product() 

......... ફ	ંશનનો ઉપયોગ સરવાળો કરવા થાય છે. Sum() 

વક�શીટને િ�-ટ કરવા ......... િવક]પનો ઉપયોગ થાય છે. ?:E4 

......... ચાટ� , એક વુ�ળને ઘણી બધી $લાઈડમા ંિવભા,ત કર6 છે. Pie 

......... ફ	ંશન આજની તાર7ખ અને સમય આપે છે. New() 

PO() ફ	ંશન .........ની �કjમત પરત કર6 છે. - 

એ	સેલમા ંબનાવેલ ફાઈલ9ુ ંએ	$ટ6-શન ......... છે. xls 

અ3ણૂાÖક સ�ંયાનો ફ	ત 3ણૂાÖક ભાગ જોવા ......... ફ	ંશન ઉપયોગમા ંથાય છે. Int() 

......... ફ	ંશન એ 3ણૂાÖક સ�ંયાનો ન,કનો 3ણૂાÖક ભાગ જોવા મળે છે. Round() 

સર6રાશ શોધવા માટ6 એ	સેલમા ં......... ફ	ંશન ઉપયોગી છે. Average() 

......... ફ	ંશનની મદદથી સેલના ંસ�હૂમા ંપડ6લી નાનામા ંનાની �કમત શોધી 
શકાય છે. 

Min() 

એ	સેલમા ંચેલી કોલમ9ુ ંનામ ......... છે. IV 

ચાટ� િવઝાડ�ની \િુવધા આપણને ......... બનાવવામા ંઉપયોગી છે. Chart 

......... ફ	ંશન કોઈ શરતને આધીન બે કાયc પૈક7 કોઈ એક કાય� કરવા માટ6 
ઉપયોગી થાય છે. 

If() 

વક�શીટમા ંઊભી હર7લ અને આડ7 હરોળ {યા ંભેગી થાય તેને ......... કહ6 છે. If() 
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સેલમા ંલખાતી મા�હતી u તે Cell ઉપરાતં, {યા ંદશા�વાય છે તે ¹ુલબારની 
નીચે9ુ ંલબંચોરસ સફ6દખા9ુ ં......... તર7ક6 ઓળખાય છે. 

7#]��� �� 

સામા-ય ર7તે �ુદ7 �ુદ7 ૧૬ વક�શીટના ંસ�હૂને ......... કહ6 છે. 'к�9�к 

એ	સેલ �ો+ામને બધં કરવા માટ6 ......... િવક]પ પસદં કરવો પડ6. 7�� – 8�T�4 

એ	સેલની િવ-ડોમા ં......... બાર હોતો નથી. &���� 

એ	સેલના ંકોઈ સેલને t	લક કરવામા ંઆવે Qયાર6 તે સેલમા ંપડ6લી મા�હતી 
\ધુારવા માટ6 ......... ઉપર દશા�વાય છે. 

7#]��� �� 

......... એ એ]સો]Xટુ એલ એã6સ છે. $A$5 

એ	સેલમા ંકોઈપણ સેલમા ંલખવામા ંઆવતી �કડાક7ય મા�હતી સેલની ......... 
બા�ુમા ંગોઠવાય છે. 

�(�� 

=round(72.6534,2) 9ુ ંઆઉટ3ટુ ......... આવશે. 72.65 

એ	સેલમા ંનીચે દશા�વેલ પૈક7 ......... ચાટ� એ ચાટ�નો �કાર નથી. Color 

એ	સેલના ચાટ�મા ંિનsપણ થયેલી �Qયેક િસ2બો�લક લાઈન માટ6 દશા�વા ુ ં
સે2પલ દશા�વતી સવલતને ......... કહ6 છે. 

Legend 

ચાટ� તૈયાર કરવા માટ6 એ	સેલમા ં......... \િુવધા °બૂ જ ઉપયોગી છે. 04�  ?'T�� 

......... ફ	ંશન બે સ�ંયાનો ભાગાકાર કર7મ ભાગાકારને *તે જો કોઈ શેષ વધતી 
હોય તો તે શેષ મેળવવા ઉપયોગમા ંઆવે છે. 

Mod() 

કોઈપણ સેલમા ંપડ6લી �કjમત9ુ ંવગ��ળૂ શોધવા ......... ફકંશન ઉપયોગી છે. Sqrt() 

માઈ�ોસો~ટ એ	સેલમા ંવક��કુ એટલે .........  16 'к�ш�4"# &] M� 

Cell Address AB 125 મા ંRow કઈ છે? AB 

માઈ�ોસો~ટ એ	સેલ શs કરવા માટ6 ......... START – PROGRAM – 

MS Excel 

વક�શીટની ઊભી અને આડ7 હરોળ Çા ભેગી થાય તે $થાનને rુ ંકહ6વામા ંઆવે 
છે. 

Cell Address 

એ]સેલ એ Çા �કારનો �ો+ામ છે. @���� ш�4 

MS power point Çા �કાર9ુ ંસો~ટવેર છે? :�TE4!ш" (4!J�� 

&#Ó4'�� 

પાવર પોઈ-ટ �ેઝ-ટ6શન ફાઈલ9ુ ંએ	સટ6-શન rુ ંહોય છે. .ppt 

પાવર પોઈ-ટમા ંચોºસ દ6ખાવ ધરાવતી $લાઈડને rુ ંકહ6વાય છે? 4!GH��4 

......... )X ૂપાવર પોઈ-ટ શોને ર�ૂ કર6 છે. @��� ш# 

શÌદો, આલેખો, �ચEો અને આવાજ એ બધાને એક સાથે ......... કહ6વાય છે. (�46(�
�� 

$લાઈડ શોને અધ વnચે બધં કર7 દ6વા ......... �ક વપરાય છે. ESC 

ACCESSમા ં�રપોટ� છપાય Qયાર6 દર6ક પાનાનો પાના નબંર છપાય તે માટ6 �રપોટ� 
બનાવતી વખતે ......... વે�રયેબલ ઉપયોગમા ંલઈ શકાય. 

=page 

255 �ારો કરતા ંવ� ુમા�હતીનો સ+ંહ કરવા માટ6 મા�હતીનો �કાર ......... 
રાખવો પડશે. 

(�(# 

િ�-ટમા ંબનાવેલ �ચE ક6 વ]ડ�પેડમા ંબનાવેલ ડો�મેુ-ટનો સ+ંહ કરવા માટ6 
મા�હતીનો �કાર ......... રાખવો પડશે. 

OLE 

ACCESSમા ંડ6ટાબેઝમાનંી મા�હતીને આપની જs�રયાત �જુબ જોવાની ���યાને �'��6 
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......... કહ6 છે. 

�રપોટ�મા ંમlય ભાગને ......... કહ6 છે. �64!� �4�  

�રપોટ� બનાવવા માટ6 .........નો ઉપયોગ કર7 શકાય છે. 4!�� 5"� �'��6 

ટ6બલની �ુદ7 �ુદ7 ઉભી હરોળને ડ6ટાબેઝની પર7શામા ં......... કહ6 છે. 
7�� 

MS ACCESSમા ંફાઈલ9ુ ંએ	$ટ6-શન ......... હોય છે. .WDB 

ACCESS FIELDના ......... �કાર છે. 8 

વડ�મા ં�ચEને આછા રાખોડ7 રંગમા ંદશા�વી શકાય તે \િુવધા ......... છે. '#4�(к�  

ડ7,ટલ ર6કોડ ગને Wલ ેકરવા માટ6 કઈ �ડવાઈસની જsર7 હોય છે? &;E� к��  

જોય½$ટકનો �ાથિમક ર7તે �યોગ ......... માટ6 હોય છે. к#GHI�4� ��?(j� 

વેબ પેજની ભાષા કઈ હોય છે? HTML 

�િતવષ� િવ� કો2WXટુર સા�રતા �દવસ Çાર6 મનાવવામા ંઆવે છે? ± 
�&�G�� 

Oracle ......... �કાર9ુ ંસો~ટવેર છે. �!4��T 

JAVA ......... 9ુ ંઉદાહરણ છે. ��E�'�� 

લાઈન િ�-ટર .........9ુ ંઉદાહરણ છે? Õ( ?:E4� 
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� સૌ�થમ વખત ૧૯૨૨મા ં $વરાજ શÌદનો અથ� સમ5વતી વખતે 
ભારતીયો જ ઘડશે” 

� ઈ.સ.૧૯૨૯મા ંલાહોર અિધવેશનમા ં3ણૂ� $વરા{યની ઘોષણા કરવામા ંઆવી
� ઈ.સ.૧૯૩૪મા ં�થમ વખત બધંારણની 
� ઈ.સ.૧૯૪૨મા ંબધંારણ સભાના િનમા�ણની માગંણીનો $વીકાર
� ૧૯૪૬મા ંક6�બનેટ િમશન Wલાનમા ંબધંારણ સભાના િનમા�ણની ���યા આપવામા ંઆવી
� %લૂ દસ લાખે ૧ �િતિનધી એવી ર7તે 

�¢ટ7શ �ાતંોમાથંી, k ૂટંાયેલા ૯૩ 
નº7 કરવામા ંઆ)યા. 

� "z+:  

o શાિંતિનક6તનના નદંલાલ બોઝ અને િવિવધ કલાકારોએ
બધંારણને સ5)યો હતો.

o �ેમ�બહાર7 નારાયણ રાય5એ કલમથી િનખાયc
o ઈ.સ.૧૮૫૭ની �ાિંતના સમયે બા�હ િસપાઈએ �હ-�ુ$તાન9ુ ં સિંવધાન બનાવવાની કોિશશ કર7 હતી 

પરં ુતેનો િવiોહ દબાવી દ6વામા ંઆ)યો
o ઈ.સ.૧૯૨૮મા ં મોતીલાલ નહ6�ુએ એક �રપોટ� તૈયાર કયc uને $વરાજ સિંવધાન અથવા નહ6�ુ 

ર7પોટ�ના નામે ઓળખવામા ંઆવે છે
o ક6�બનેટ િમશન(૧૯૪૨) : 

• ��+��"� �0" 

� બધંારણ સભાની પહ6લી બઠેક ૯ 
સ�ચદાનદં િસ-હાની િનમÈકૂ થઈ
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�� J�� ��+�� 

ઓર7જનલ �કુ – ભારતીય સિંવધાન  

મા ં $વરાજ શÌદનો અથ� સમ5વતી વખતે ગાધંી,એ કહ6�ુ ં

મા ંલાહોર અિધવેશનમા ં3ણૂ� $વરા{યની ઘોષણા કરવામા ંઆવી. 
મા ં�થમ વખત બધંારણની માગંણી કરવામા ંઆવી. 
મા ંબધંારણ સભાના િનમા�ણની માગંણીનો $વીકાર થયો. 

મા ંક6�બનેટ િમશન Wલાનમા ંબધંારણ સભાના િનમા�ણની ���યા આપવામા ંઆવી
�િતિનધી એવી ર7તે %લૂ ૩૮૯ સ�યોની સ�ંયા નº7 કરવામા ંઆવી uમા ં

૯૩ સ�યો દ6શી રજવાડામાથંી અને ૪ સ�યો કિમશનર એર7યામાથંી એવી ર7તે 

શાિંતિનક6તનના નદંલાલ બોઝ અને િવિવધ કલાકારોએ(�ચEકારો)એ ઈિતહાસ
. 

�ેમ�બહાર7 નારાયણ રાય5એ કલમથી િનખાયc હતો. 
ની �ાિંતના સમયે બા�હ િસપાઈએ �હ-�ુ$તાન9ુ ં સિંવધાન બનાવવાની કોિશશ કર7 હતી 

પરં ુતેનો િવiોહ દબાવી દ6વામા ંઆ)યો. 
મા ં મોતીલાલ નહ6�ુએ એક �રપોટ� તૈયાર કયc uને $વરાજ સિંવધાન અથવા નહ6�ુ 

ર7પોટ�ના નામે ઓળખવામા ંઆવે છે. 
) : Eણ �¢ટ7શ અિધકાર7 ભારત આ)યા. 

• રાય સેફડ� ��Wસ 

• લોડ� પેથીક લાવરસ 

 

૯ �ડસે2બર, ૧૯૪૬ના �દવસે મળ7 હતી uના કાય�કાર7 અlય� તર7ક6 ડૉ
થઈ. 
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ગાધંી,એ કહ6�ુ ં “ભારત9ુ ં બધંારણ તો  

મા ંક6�બનેટ િમશન Wલાનમા ંબધંારણ સભાના િનમા�ણની ���યા આપવામા ંઆવી. 
સ�ંયા નº7 કરવામા ંઆવી uમા ં ૨૯૨ સ�યો  

સ�યો કિમશનર એર7યામાથંી એવી ર7તે 

એ ઈિતહાસ, 3રુાણ, લોક કથાઓથી 

ની �ાિંતના સમયે બા�હ િસપાઈએ �હ-�ુ$તાન9ુ ં સિંવધાન બનાવવાની કોિશશ કર7 હતી 

મા ં મોતીલાલ નહ6�ુએ એક �રપોટ� તૈયાર કયc uને $વરાજ સિંવધાન અથવા નહ6�ુ 

ના �દવસે મળ7 હતી uના કાય�કાર7 અlય� તર7ક6 ડૉ. 
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� બધંારણ સભાના કાયમી અlય� તર7ક6 
આવી. 

� જવાહરલાલ નહ6sએ બધંારણમા ંઉßે¦ય �$તાવ ર�ુ કર7 બધંારણના િનમા�ણ કાય�નો �ારંભ કયc
ફ6રફારો કર7 આપડા બધંારણ9ુ ંઆ�ખુ

� બધંારણની રચના માટ6 િવિવધ સિમ
કિમટ7(�સુßા)(�ાsપ) અને તેના અlય� તર7ક6 ડૉ

 

 

 

 

 

 

 

      ડૉ. સ�ચદાનદં િસ-હા   ડૉ.રાu-i �સાદ
 

� ૨૬ નવે2બર, ૧૯૪૯ના �દવસે બધંારણસભાની *િતમ બેઠક 3રુ7 થઈ તે �દવસે હાજર 
પર હ$તા�ર કર7 બધંારણનો $વીકાર કરવામા ંઆ)યો
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કાયમી અlય� તર7ક6 ૧૧ �ડસે2બર, ૧૯૪૬ના �દવસે ડૉ.રાu-i �સાદની િનમÈકૂ

જવાહરલાલ નહ6sએ બધંારણમા ંઉßે¦ય �$તાવ ર�ુ કર7 બધંારણના િનમા�ણ કાય�નો �ારંભ કયc
આ�ખુ(�$તાવના) બનાવવામા ંઆ)Xુ.ં 

બધંારણની રચના માટ6 િવિવધ સિમતીઓની રચના કરવામા ં આવી uમા ં ��ુય હતી 
અને તેના અlય� તર7ક6 ડૉ. બાબા સાહ6બ �બેડકરની િનમÈકૂ

રાu-i �સાદ           જવાહરલાલ નહ6s       ડૉ

ના �દવસે બધંારણસભાની *િતમ બેઠક 3રુ7 થઈ તે �દવસે હાજર 
પર હ$તા�ર કર7 બધંારણનો $વીકાર કરવામા ંઆ)યો. 

હ$તા�ર 
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રાu-i �સાદની િનમÈકૂ કરવામા ં

જવાહરલાલ નહ6sએ બધંારણમા ંઉßે¦ય �$તાવ ર�ુ કર7 બધંારણના િનમા�ણ કાય�નો �ારંભ કયc. uમા ંથોડાક 

તીઓની રચના કરવામા ં આવી uમા ં ��ુય હતી ãા�ફjગ 
બાબા સાહ6બ �બેડકરની િનમÈકૂ કરવામા ંઆવી. 

ડૉ. બાબા સાહ6બ �બડેકર 

ના �દવસે બધંારણસભાની *િતમ બેઠક 3રુ7 થઈ તે �દવસે હાજર ૨૮૪ સ�યોએ બધંારણ 
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� નાગર7	pા, k ૂટંણી અને વચગાળાની સસંદ તરત જ અમલમા ંઆવી. 
� ૨૬મી 5-Xઆુર7, ૧૯૫૦ના �દવસે સ3ંણૂ� બધંારણ અમલમા ંઆ)Xુ.ં 
� ભારત9ુ ંબધંારણ િવ�9ુ ંસૌથી લા�ં ુઅને લે�ખત $વsપ9ુ ંબધંારણ છે. 
� �ળુ બધંારણમા ં૩૯૫ કલમ અને ૮ અ9ુ\ં�ુચ હતી. વત�માન બધંારણમા ં૪૪૪ કલમ અને ૧૨ અ9\ુ�ુચ છે. 
� બધંારણ સભાએ  ૨ વષ� ૧૧ મ�હના ૧૮ �દવસના સમય ગાળામા ંબધંારણ તૈયાર કXુÖ. 
� બધંારણ ઘડવા માટ6 %લૂ ૬૪ લાખનો ખચ� થયેલ અને િવિવધ દ6શોના ૬૦ uટલા રા�e બધંારણનો અ�યાસ 

કરવામા ંઆ)યો હતો. 
� રા�e7ય વાનગી જલેબી છે. 
� રા�e7ય નારો Yમેવ જયતે છે. 
� રા�e7ય ફળ ક6ર7 છે. 
� રા�e7ય પ�ી મોર છે. 
� રા�e7ય �ાણી વાઘ છે. (૧૯૭૨થી $વીકારવામા ંઆ)Xુ ંપહ6લા િસjહ હ ુ)ં 

� રા�e7ય D�ૃ વડ(વટD�ૃ) છે. 
� રા�e7ય સવતં શકસવતં છે uનો �થમ મ�હનો ચૈE છે. 
� રા�e7ય પચંાગ ૨૨ માચ�થી ચા� ુથાય.(લીપ વષ�મા ં૨૩ માચ�) 

� રા�e7યગાન જન-ગન-મન છે. 
� રા�e7યગીત વદં6માતર� ્છે. 
� રા�e7ય lવજ િતરંગો છે. uની સાઈઝ ૩:૨ છે. 

(નવ �કારની સાઈઝના િતરંગા હોય છે.) 

(સૌથી મોટો રા�elવજ �ુબંઈમા ંર6વે-X ુડ7પાટ�મે-ટની ઓ�ફસમા ંફરકાવવામા ંઆવે છે.) 

 

• ��+��&�"� &?(? � 

&?(?  5��2 

�ા�ુપ સિમિત (�સુßા) (ãા�ફjગ)  ડૉ. ભીમરાવ �બેડકર 

ક6-iીય બધંારણ સિમિત જવાહર લાલ નહ6s 

ક6-iીય શ1	ત સિમિત જવાહર લાલ નહ6s 

સચંાલન સિમિત, નાણા, કમ�ચાર7 સિમિત ડૉ. રાu-i �સાદ 

કામચલાઉ સિમિત ડૉ. રાu-i �સાદ 

�ળૂMતૂ અિધકાર સિમિત સરદાર વ]લભભાઈ પટ6લ 

લÍમુિત અિધકાર સિમિત(અ]પસ�ંયક) સરદાર વ]લભભાઈ પટ6લ 

�ાતીય બધંારણ સિમિત સરદાર વ]લભભાઈ પટ6લ 

કાયcની સચંાલન સિમિત કનૈયાલાલ �નુશી 

ઝડંા સિમિત u.બી. %ૃપલાની (,વતરામ ભગવાનદાસ) 

 

 

• :b�� / ]�&� / Õ
7j� &?(?  

� અlય� : ડૉ. ભીમરાવ �બેડકર 

� સ�ય :  

� એન. ગોપાલ$વામી આયગંર 
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� કનૈયાલાલ �નુશી 
� સૈયદ મોહ2મદ સા�ુ]લા 
� એન. માધવરાય 

� અ]લાદ7 %ૃ�ણ $વામીઐયર 

� ડ7.પી.ખેતાન 

� "z+ : 

o એન. માધવરાવને બી.એલ.િમEના $થાને �ા�ુપ સિમતીના સ�ય બનાવાયા. 
o ઈ.સ. ૧૯૪૮મા ં ટ7.ટ7. %ૃ�ણામાચાર7ના અવસાનથી તેના $થાને ડ7.પી.ખેતાનને સ�યપદ આપવામા ં

આ)Xુ.ં 
o બધંારણ માટ6 બી.એન.રાવ �ારા તૈયાર થયેલ �ા�ુપ પર િવચાર કરવા માટ6 �ા�ુપ સિમિતની રચના 

કરવામા ંથઈ અને અlય� પદ6 ડૉ. �બેડકરની પસદંગી કરવામા ંઆવી. 
o બધંારણના �ા�ુપ પર ચચા� પછ7 �ા�ુપ સિમિતએ ૨૧ ફ6Æઆુર7, ૧૯૪૮ના રોજ બધંારણ સભામા ં

અહ6વાલ ર�ૂ કયc. બધંારણના �ા�ુપ પર %લૂ ૧૧૪ �દવસ ચચા� થઈ હતી. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ãા�ફjગ સિમિત 

• ��+�� &�(� ��+��J�� '�0" 

� �થમ વાચંન : ૪ નવે2બર, ૧૯૪૮ થી ૯ નવે2બર, ૧૯૪૮ 

� બી�ુ વાચંન : ૧૫ નવે2બર, ૧૯૪૮ થી ૧૭ ઓ	ટો2બર, ૧૯૪૯ 

� Eી�ુ ંવાચંન : ૧૪ નવે2બર, ૧૯૪૯ થી ૨૬ નવે2બર, ૧૯૪૯ 

• ��+��" §#  

	!шJ�� "( ��� ��'(� -<I�� 

અમે�રકા �ળૂMતુ અિધકારો, $વતEં અને િનસ	સ, -યાયતEં અને 
સગંીય શાસન )યવ$થા 

�¢ટન સસંદ7ય શાસન )યવ$થા અને એકલ નાગ�રકQવ, રા�eપિત 
બધંારણીય વડા 

´ાસં સમાનતા, $વતEંતા, બ�ંતુા 

રિશયા �ળૂMતુ ફરજો, પચંવિષ¥ય યોજના 

જમ�ની કટોકટ7ની જોગવાઈ 

ઓ$e6�લયા સXં	ુત\�ુચની જોગવાઈ 

આયલ®-ડ આ�ખુનો �યાલ, રા{યસભામા ંપસદં થતા સ�યો રા�eપિત 
�ારા 

સાઉથ આ�´કા બધંારણમા ં\ધુારાની જોગવાઈ 
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આ�ખુ - - ૧૮૧ 

ક6-i અને ક6-i શાિસત �દ6શો ૧ ૧ થી ૪ ૧૮૩ – ૧૮૪ 

નાગ�રકતા ૨ ૫ થી ૧૧ ૧૮૪ – ૧૮૬ 

�ળૂMતૂ અિધકાર(હºો) ૩ ૧૨ થી ૩૫ ૧૮૬ – ૧૯૬ 

રા{યનીતીના માગ�દશ�ન િસ�ાતંો ૪ ૩૬ થી ૫૧ ૧૯૭ – ૧૯૯ 

�ળૂMતૂ ફરજો ૪ – એ ૫૧ – એ ૨૦૦ 

સઘં(ક6-i) ૫ ૫૨ થી ૧૫૧ ૨૦૦ – ૨૩૫ 

રા{યો ૬ ૧૫૨ થી ૨૩૭ ૨૩૬ – ૩૬૮ 

સઘં રા{ય �ેEો (ક6-iશાિસત �દ6શો) ૮ ૨૩૯ થી ૨૪૨ ૨૬૮ – ૨૭૩ 

પચંાયતો ૯ ૨૪૩ થી ૨૪૩ – ઓ ૨૭૪ – ૨૭૯ 

નગરપા�લકાઓ ૯ – એ ૨૪૩-પી  થી ૨૪૪-ઝેડ -
,  

૨૮૦ – ૨૮૬ 

અ9\ુ�ૂચત અને આ�દ5િત િવ$તારો ૧૦ ૨૪૪ થી ૨૪૪ - એ ૨૮૭ – ૨૮૮ 

સઘં(ક6-i) અને રા{યો વnચેના સબધંો ૧૧ ૨૪૫ થી ૨૬૩ ૨૮૮ – ૨૯૩ 

કરારો અને દાવાઓ ૧૨ ૨૬૪ થી ૩૦૦(એ) ૨૯૪ – ૩૦૬ 

ભારતના રા{ય �ેEની *દર વેપાર, વા�ણ{ય ૧૩ ૩૦૧ થી ૩૦૭ ૩૦૭ – ૩૦૮ 

સઘં(ક6-i) અને રા{યો હ6ઠળની સેવાઓ ૧૪ ૩૦૮ – ૩૨૩ ૩૦૮ – ૩૧૨ 

�eÌXનુલો/-યાયપચંો ૧૪–એ ૩૨૩ – એ/બી ૩૧૩ – ૩૧૮ 

kુટંણીઓ(kુટંણીપચં) ૧૫ ૩૨૪ થી ૩૨૯-એ ૩૧૯ – ૩૨૧ 

અ�કુ વગc સબંધંી ખાસ જોગવાઈઓ ૧૬ ૩૩૦ થી ૩૪૨ ૩૨૧ – ૩૩૦ 

રા{યભાષા(અિધ%ૃત ભાષાઓ) ૧૭ ૩૪૩ થી ૩૫૧ ૩૩૦ – ૩૩૪ 

કટોકટ7 *ગેની જોગવાઈઓ ૧૮ ૩૫૨ થી ૩૬૦ ૩૩૪ – ૩૪૨ 

�ક7ણ� ૧૯ ૩૬૦ થી ૩૬૭ ૩૪૩ થી ૩૪૯ 

બધંારણમા ં\ધુારો કરવા જોગવાઈ ૨૦ ૩૬૮ ૩૫૦ 

કામચલાઉ, વચગાળાની અને ખાસ જોગવાઈ  ૨૧ ૩૬૯ થી ૩૯૨ ૩૬૭ 

¹ૂંક7 સ.ંા, આરંભ અને રદ કરવા બાબત ૨૨ ૩૯૩ થી ૩૯૫ ૩૬૭ 

અ9\ુ�ૂચઓ ૧ થી ૧૨ - - ૩૬૮ – ૪૩૯ 

િવષય \ચૂી કºાવાર7 �જુબ - - ૪૪૦ – ૪૮૮ 
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� “અમે ભારતના લોકો, ભારતને એક 
સ$ંથાિપત કરવાનો તથા તેના સવ� નાગ�રકો માટ6 
અ�ભ)ય	ત, મા-યતા, ધમ� અને ઉપાસનાની $વતEંતા
આપવાનો અને એ સવ�મા ં )ય1	ત9ુ ં ગૌરવ અને 
િવકસાવવાનો ગભંીરતા3વૂ�ક સકં]પ કર7ને અમાર7 બધંારણ સભામા ંઆu સ9 ્
૨૬મી તાર7ખે આથી આ બધંારણ અપનાવી
 

� "z+ : 

o ૪૨મા ં\ધુારા �જુબ, ધારો 
ઉમેયા� છે.(તા.૩-૧-૧૯૭૭

o ૪૨મા ં\ધુારા �જુબ, ધારો  
(તા.૩-૧-૧૯૭૭) 

o ભારતીય બધંારણમા ંઉ]લે�ખત આ�ખુનો �યાલ આયલ®-ડના બધંા
ભાષા પર ઓ$e6�લયાના બધંારણનો �ભાવ છે

o બધંારણના ઘડનારાઓએ આ�ખુમા ંબધંારણનો િવચાર
છે. 

o બધંારણસભામા ંપ�ંડત જવાહરલાલ નહ6�ુએ 
થક7 બધંારણના ઘડવૈયાઓએ ભારતીય રા{ય)યવ$થાના �ળૂMતૂ આદ6શોને શા½Ìદક $વsપ આપીને 
તેને આ�ખુમા ંવ� ુ$પ�ટ કર6લ છે

o બધંારણનો �ળૂઆધાર અને સાવ�ભૌમ સpા ભારતના નાગ�રકોમા ંજ રહ6લી છે
ધમ� િનરપે�, 3ણૂ� �Mતુાસપંo
આ)Xુ ંહોવાની વાત આ�ખુમાથંી ફ�લત થાય છે

o તમામ ભારતીય નાગ�રકોમા ં મોભા
અખ�ંડતતા તેમજ બ�ંQુવની ભાવનાને �ૃઢ બનાવવાનો �યાસ કરાયો છે
છે. 
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ભારતને એક સાવ�ભૌમ સમાજવાદ7(�બનસા�ંદાિયક લોકશાહ7 �5સpાક તર7ક6

સ$ંથાિપત કરવાનો તથા તેના સવ� નાગ�રકો માટ6 : સામા`જક, આિથ¥ક અને રાજ�કય -યાય
ધમ� અને ઉપાસનાની $વતEંતા, દરÄ5ની અને તકની સમાનતા િનિ·ત કર7 

1	ત9ુ ં ગૌરવ અને (રા�eની એકતા અને અખ�ંડતતા
િવકસાવવાનો ગભંીરતા3વૂ�ક સકં]પ કર7ને અમાર7 બધંારણ સભામા ંઆu સ9 ્

મી તાર7ખે આથી આ બધંારણ અપનાવી, તેને કાયદા9ુ ંsપ આપી અમને પોતાને અિપ¥ત કર7એ છ7એ

ધારો ૧૯૭૬ની કલમ -૨ થી “સમાજવાદ7, �બનસા�ંદાિયક �5સતાક
૧૯૭૭) 

ધારો  ૧૯૭૬ની કલમ૧ થી “રા�eની એકતા અને અખ�ંડતા

ભારતીય બધંારણમા ંઉ]લે�ખત આ�ખુનો �યાલ આયલ®-ડના બધંારણમાથંી લેવાયો છે જયાર6 તેની 
ભાષા પર ઓ$e6�લયાના બધંારણનો �ભાવ છે. 
બધંારણના ઘડનારાઓએ આ�ખુમા ંબધંારણનો િવચાર, ઉßે¦યો અને તેની �ાtWતનો �દશાિનદ×ષ કર6લ 

બધંારણસભામા ંપ�ંડત જવાહરલાલ નહ6�ુએ “ઉßે¦ય” �$તાવ ર�ુ કયc(૧૩ 
બધંારણના ઘડવૈયાઓએ ભારતીય રા{ય)યવ$થાના �ળૂMતૂ આદ6શોને શા½Ìદક $વsપ આપીને 

તેને આ�ખુમા ંવ� ુ$પ�ટ કર6લ છે. 
બધંારણનો �ળૂઆધાર અને સાવ�ભૌમ સpા ભારતના નાગ�રકોમા ંજ રહ6લી છે

3ણૂ� �Mતુાસપંo, સમાજવાદ7 અને લોકતાિંEક રા�e બનાવવા9ુ ં $વWન સેવવામા ં
આ)Xુ ંહોવાની વાત આ�ખુમાથંી ફ�લત થાય છે. 
તમામ ભારતીય નાગ�રકોમા ં મોભા(દરÄ5), તકોની સમાનતા, )ય1	તગત ગ�રમા
અખ�ંડતતા તેમજ બ�ંQુવની ભાવનાને �ૃઢ બનાવવાનો �યાસ કરાયો છે, 
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�બનસા�ંદાિયક લોકશાહ7 �5સpાક તર7ક6) 
આિથ¥ક અને રાજ�કય -યાય, િવચાર, 

દરÄ5ની અને તકની સમાનતા િનિ·ત કર7 
રા�eની એકતા અને અખ�ંડતતા) સાધી આપ ુ બ�ંQુવ 

િવકસાવવાનો ગભંીરતા3વૂ�ક સકં]પ કર7ને અમાર7 બધંારણ સભામા ંઆu સ9 ્૧૯૪૯ના નવે2બર માસની 
તેને કાયદા9ુ ંsપ આપી અમને પોતાને અિપ¥ત કર7એ છ7એ.” 

�બનસા�ંદાિયક �5સતાક” શÌદો 

રા�eની એકતા અને અખ�ંડતા” શÌદો ઉમેયા� છે. 

રણમાથંી લેવાયો છે જયાર6 તેની 

ઉßે¦યો અને તેની �ાtWતનો �દશાિનદ×ષ કર6લ 

૧૩ �ડસે2બર, ૧૯૪૬), uના 
બધંારણના ઘડવૈયાઓએ ભારતીય રા{ય)યવ$થાના �ળૂMતૂ આદ6શોને શા½Ìદક $વsપ આપીને 

બધંારણનો �ળૂઆધાર અને સાવ�ભૌમ સpા ભારતના નાગ�રકોમા ંજ રહ6લી છે. આ ર7તે ભારતને એક 
રા�e બનાવવા9ુ ં $વWન સેવવામા ં

)ય1	તગત ગ�રમા, રા�e7ય 
, તે આ�ખુ થક7 $પ�ટ થાય 
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o બધંારણsપી ઈમારત આ�ખુsપી પાયા ઉપર ચણાયેલી છે. આ�ખુ આદશc અથવા lયેયો, તો બધંારણ 
તેમની િસ��નો િનદ×ષ કર6 છે. ¹ૂંકમા ં બધંારણ શર7ર છે તો આ�ખુ આQમા છે અથવા “બધંારણને 
સમજવાની તે ચાવી છે”. 

o ૧૯૬૦મા ંબૈર7બા¾ુ ક6સમા ં\�ુીમ કોટ× અ�ભ�ાય આWયો ક6 આ�ખુએ બધંારણનો ભાગ નથી. 
o ૧૯૭૩મા ં ક6શવાનદં ભારતીના ક6સમા ં સવcnચ અદાલતે ઐિતહાિસક kકુાદો આWયો તેમા કÛુ ં ક6 

આ�ખુએ બધંારણ9ુ ં *ગ છે બધંારણના અ-ય ભાગની uમ તેમા પણ અ9nુછેદ ૩૬૮ અ9સુાર 
\ધુારો કર7 શકાય છે પરં ુબધંારણના �ળૂMતૂ િસ�ાતંોમા ંફ6રફાર કર7 શકાય નહ¡. 

o બધંારણ િનમા�તાઓના આશયને સમજવા આ�ખુનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
 

� સાવ�ભૌમ : કોઈ પણ દ6શની નીચે કામ નથી કર ુ

� લોકતEં : લોકો9ુ ંશાસન 

� �5સpાક : લોકો �ારા kટુાયેલ �િતિનધી �ારા કાય� થાય છે. 
� ધમ� િનરપે� : ગમે તે ધમ� પાળ7 શકાય કોઈ પણ રા�e7ય ધમ� નથી.   

 

 

*    �� – 1 �O�#"# �"��# &�V ©�E��    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૧ થી ૪. 
� ૧૯૪૮મા ંભાષા આધાર7ત રા{યની રચના માટ6 “ધર આયોગની” રચના કરવામા ંઆવી. 
� ૧૯૪૮મા ં JVP (જવાહરલાલ નહ6s, વ]લભભાઈ પટ6લ અને પÏાધી િસતારામ મૈયા) તેમને પણ ભાષા 

આધાર7ત રા{ય રચવાનો અ$વીકાર કયc. 
� ૧૯૫૩મા ંફઝલઅલી તેમણ ે૧૬ રા{ય અને ૩ ક6-iશાિસત �દ6શો બનાવવાની ભલામણ કર7. 

 

• 5J�n3�	 1 : સઘં9ુ ંનામ અને તેના રા{યો અથા� ્ભારત રા{યનો સઘં રહ6શે. 
• 5J�n3�	 2 : નવા રા{યની રચના અને સમાવેશ 

• 5J�n3�	 3 : નવા રા{યો9ુ ંિનમા�ણ ક6 વત�માન રા{યની સીમામા ંવધારો, ઘટાડો અથવા તેના નામમા ં 

      પ�રવત�ન 
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• 5J�n3�	 4 : કલમ ૨ અને ૩ હ6ઠળ કર6લા કાયદામા ંપહ6લી અને ચોથી અ9\ુ�ૂચઓના \ધુારા અને 3રૂક,  

      આ9ષુ�ંગક અને પા�રમા�ણક બાબતોની જોગવાઈ કરવા બાબત. 
 

*    �� – 2 "�
�к     * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૫ થી ૧૧. 
 

• "�
�к к#"� к�!'�. 

� સામા-ય ર7તે u તે દ6શ તરફથી મળતા તમામ રાજક7ય અને સામા,ક અિધકારો ભોગવતો હોય અને દ6શ 
�Qયેની ફરજ બ5વતો હોય તે )ય1	ત નાગ�રક કહ6વાય. 
 

• �� �� "�
�� "� :ÀH  

1. �E(�� 

o ૨૬મી 5-Xઆુર7, ૧૯૫૦ના રોજ અને તે પછ7 જ-મેલ )ય1	ત ભારતનો નાગ�રક કહ6વાય. 
o ૨૦૦૪ પછ7 ભારતમા ંજ-મેલ તે )ય1	ત ભારતનો નાગ�રક તો જ ગણાય જો જ-મ સમયે તેના માતા 

અથવા િપતા બoેમાથંી કોઈ એક અથવા બoે ભારતીય હોય. 
 

 

 

 

2. '�ш" -+�! 

o ૨૬મી 5-Xઆુર7, ૧૯૫૦ના રોજ અને તે પછ7 ભારતની બહાર જ-મેલા બાળકનો િપતા જો ભારતીય હોય 
તો તેને ભારતની નાગ�ર	તા મળ7 શક6. 

 

 

 

 

  

 

 

 

એ (3�ુુષ-ભારતીય), બી 

સી (3Eુ,3Eુી) – 
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3. "z+�� ,� 

o ભારતીય નાગ�રક સાથે લ_ન કરનાર )ય1	ત u ન ધણી માટ6 અર, આપવાના સમયના ૭ વષ� પહ6લાથી 
ભારતમા ંરહ6તો હોય તો તે )ય1	ત નાગ�ર	તા �ાWત કર7 શક6 છે. 

o "z+: 

� કોમનવે]થના સ�ય દ6શ ૫ વષ�મા ંનાગ�રકતા મેળવી શક6. 
 

4. :AB? кP��� 

o કોઈ પણ િવદ6શી )ય1	ત નીચેની યો_યતાઓના આધાર6 ભારત સરકાર ભારતીય નાગ�રકતા આપી શક6. 
• ભારત માટ6 વફાદાર7ના સોગદં લીધા હોય. 
• બધંારણે મા-ય કર6લ ૮મી અ9\ુચુીમા ંદશા�વેલ ભાષાઓ પૈક7 કોઈ એક ભાષાની 5ણકાર હોય. 
• ચાલ-ચલગત સાર7 હોય. 
• પોતાના દ6શ9ુ ંનાગ�રકQવ છોડ7 દ7� ુહોય. 
• ભારત સરકારમા ંનોકર7 અથવા આ,વન ભારતમા ંજ રહ6વાનો ઈરાદો હોય. 
• કોઈ િવદ6શી મહા9ભુાવને ભારત સરકાર કલા, િવ.ાન, સા�હQય, િવ�શાિંત ક6 માનવ �ગિતમા ંતેણે 

કર6લા યોગદાનને lયાનમા ં રાખી ઉપરો	ત તમામ શરતોને અવગણી આવી )ય1	તને નાગ�રQવ 
આપી શક6 છે.  

 

5. 5.³ 2�\ ,� 

o ભારત દ6શ સાથે અ-ય દ6શોનો �ાદ6િશક િવ$તાર જોડાય તો એ જોડાણના સમયથી તેમના િનવાસીઓ 
ભારતીય નાગ�રકો બને છે. 

 

• �� �� "�
�� "� &(H � 

1. @'�n38 Q�� ,�  

o કોઈ પણ )ય1	ત $વેnછાએ 5હ6રાત ક6 ન ધણી �ારા ભારતીય નાગ�ર	તા સમાWત કર7 શક6 છે. 
 

2. к�	"� :
Z� ,� 

o ભારતનો કોઈ નાગ�રક $વેtnછક ર7તે અ-ય દ6શ9ુ ં નાગર7કQવ $વીકાર6 Qયાર6 ભારતના નાગર7કQવ9ુ ં
કાયદાની ���યા �ારા *ત લાવવામા ંઆવે છે. 

 

3. &�к�6 -	!ш ,� 

o ક6-i સરકાર નીચેની બાબતોમા ંઆદ6શ �ારા )ય1	તની નાગ�ર	તાનો *ત લાવી શક6 છે. 
• દ6શ અને બધંારણ િવ�ુ� અનાદર દશા�)યો હોય. 
• u )ય1	તએ રા�eiોહ કયc હોય. 
• ખોટ7 હક7કત જણાવી ડગાથી નાગ�રકQવ મેળ)Xુ ંહોય. 
• ન ધણી �ારા નાગ�ર	તા �ાWત કયા�ના પાચં વષ�ની *દર ગભંીર �નુાહ7ત %ૃQય માટ6 નાગ�ર	તા 

સમાWત કર7 શક6 છે. 
 

• ��'�6 "�
��  

1. OCI (�'�&�& &�46�" �7 ©�E��) 

o એવા િવદ6શી નાગર7કો ક6 u ૨૬ 5-Xઆુર7, ૧૯૫૦ના રોજ ભારતના નાગ�રક બનવાની યો_યતા 
ધરાવતા હતા. 
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o પા�ક$તાન અને બા_ંલાદ6શના નાગ�રકો OCI નાગ�ર	તા ધરાવી શક6 નહ7. 
 

2. PIO (���� �7 ©�E��" ��6D") 

o ભારત શાસન અિધનીયમ ૧૯૩૫ અમલમા ં આવવાથી તે સમયે જો કોઈ )ય1	ત ભારતનો પાસપોટ� 
ધરાવતી હોય અથવા તેના માતા – િપતા ભારતમા ંજ-મેલા હોય તો તેવા )ય1	તઓ ક6 તેમના બાળકોને 
PIO કહ6વાય. 

 

3. NRI ("#"-�!&��E&��� �7 ©�E��) 

o NRI એ ભારતના નાગ�રકો છે પણ રો, રોટ7 ક6 અ-ય કારણોસર િવદ6શમા ંરહ6 છે તેઓ સતત ૧૮૦ �દવસ 
\ધુી ભારત બહાર રહ6શે આથી તેમને NRI કહ6 છે. 

o તાuતરમા ંNRIને મત આપવાનો અિધકાર આપવામા ંઆ)યો છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 5 : સિંવધાનના �ારંભમા ંનાગ�ર	તા. 
• 5J�n3�	 6 : પા�ક$તાનથી ભારતમા ં$થળાતંર કર7 આવેલી ક6ટલીક )ય1	તઓના નાગ�ર	તા હકો. 
• 5J�n3�	 7 : પા�ક$તાનમા ં$થળાતંર કર7 ગયેલી અ�કુ )ય1	તઓના નાગ�ર	તા હકો ના�દૂ થશે. 
• 5J�n3�	 8 : ભારતની બહાર વ$તી અ�કૂ �ળૂ ભારતીય )ય1	તઓના નાગ�રકતા હકો સલામત રહ6શે. 
• 5J�n3�	 9 : િવદ6શી રા{યની નાગ�ર	તા $વેnછાથી અ`¼ત કરનારા )ય1	તઓ9ુ ંનાગ�ર	તા ન હોDુ.ં 
• 5J�n3�	 10 : નાગ�રકતાના અિધકારો9ુ ંબ-X ુરહ6D ુ.ં 
• 5J�n3�	 11 : સસંદ કાયદાથી નાગ�ર	તા હકો9ુ ંિનયમન કર7 શકશે. 

 

*     �� – 3 ] M)W M  5?+к�#     * 
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� અ9nુછેદ ૧૨ થી ૩૫. 
 

• ] M)W M  5?+к� 84�� ���? 

� આ એવા અિધકાર છે u )ય1	તના ,વન અને તેના સ3ંણૂ� િવકાસ માટ6 અિનવાય� છે uમા ંરા{ય �ારા પણ 
હ$ત�ેપ કરવામા ંઆવતો નથી. 

 

• ] M)W M  5?+к�"# �? �& 

� �ળૂMતૂ અિધકારોના ઈિતહાસની શsઆત ઈ.સ.૧૨૧૫મા ંÔ_લે-ડના મે_નાકાટા�થી થઈ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� સૌ�થમ ઈ.સ.૧૭૮૯મા ં´ાસં �ારા તેના બધંારણમા ં�ળૂMતૂ અિધકારોને $થાન આપવામા ંઆ)Xુ.ં 
 

• �� (� ] M)W M  5?+к� 

� ૧૮૭૫મા ંક +ેસ �ારા �ળૂMતૂ અિધકારની માગંણી કરવામા ંઆવી. 
� ૧૯૧૫મા ં“એનીવેસ-ટ” �ારા �ળૂMતૂ અિધકારોની માગંણી કરવામા ંઆવી. 
� ૧૯૨૮મા ં“નહ6s ર7પોટ�મા”ં �ળૂMતૂ અિધકારોની માગંણી કરવામા ંઆવી. 
� ગાધંી,એ ૧૯૩૧ની બી, ગોળમે, પર7ષદમા ં�ળૂMતૂ અિધકારોની માગંણી કરવામા ંઆવી. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 12 : )યા�યા – ભારત સરકારની અને સસંદ તથા રા{ય પૈક7 રા{યની સરકાર અને તે9ુ ં 

િવધાનમડંળ તથા ભારતના રા{ય �ેEોની *દર અથવા ભારત સરકારના િનયEંણ હ6ઠળના 
તમામ $થાિનક ક6 બી5 સpા મડંળોનો સમાવેશ રા{યમા ંથાય છે. 

• 5J�n3�	 13 : �ળૂMતૂ હકો સાથે અસગંત હોય તેવા અથવા તેમા ંધટાડો કરતા કાયદા રદ બાતલ ગણાશે. 
 

• 6 ] M)W M  5?+к� 

o સમાનતાનો અિધકાર (અ9.ુ૧૪ થી અ9.ુ૧૮) 

o $વતEંતાનો અિધકાર (અ9.ુ૧૯ થી અ9.ુ૨૨) 

o શોષણ િવ�ુ�નો અિધકાર (અ9.ુ૨૩ થી અ9.ુ૨૪) 

o ધાિમ¥ક $વતEંતાનો અિધકાર (અ9.ુ૨૫ થી અ9.ુ૨૮) 

o સા$ં%ૃિતક અને શૈ��ણક અિધકાર (અ9.ુ૨૯ થી ૩૦) 

o બધંારણીય ઉપચારોનો અિધકાર (અ9.ુ ૩૨) 
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1. &(" "# 5?+к� 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 14 : ભારતના રા{ય �ેEની *દર દર6ક )ય1	તને કાયદા સમ� સમાન માનવામા ંઆવે છે. 
• 5J�n3�	 15 : ફ	ત 5િત, ધમ�, .ાિત, �લjગ, જ-મ, $થાનના આધાર6 રા{ય કોઈ ભદેભાવ રાખશે નહ¡.  

• 5J�n3�	 16 : 5હ6ર નોકર7ની બાબતમા ંપણ તમામ નાગ�રકો માટ6 તકની સમાનતા રહશે. 
• 5J�n3�	 17 : અ$3¦ૃયતા ના�દૂ કરવામા ંઆવી છે. 
• 5J�n3�	 18 : ઈ]કાબોની ના�દૂ7. 

 

2. @' �\ "# 5?+к� 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 19 : ૬ �કારની $વતEંતા આપવામા ંઆવી છે. 
(A) '�� @' �\ "# 5?+к�. 
(B) ш�?  N M'�к 5"� ш§# ?'" ��� �'"� @' �\ . 

(C) &��f" 5"� &�к�6 (��)6 �0'"� @' �\ . 

(D) �� " &(= ?'@ �(� ��' 7�'"� @' �\ . 

(E) �� " к#� �� ?'@ �(� ��!'"� 5"� @�� �'"� @' �\ . 

(F) к#� �� <�'&�, +�+# 5"� �#��� к�'"� @' �\ .  

• 5J�n3�	 20 : કોઈ )ય1	તને કોઈ �નુા માટ6 Qયા ં\ધુી �નેુગાર ફ6રવી શકાશે નહ¡ {યા ં\ધુી તેના �ારા તે  

                         વખતે અમલમા ંહોય તેવા કાયદાનો ભગં કયc હોય. 
• 5J�n3�	 21 : ,વન ,વવાનો અિધકાર(આ કાયદા �ારા નº7 કરવામા ંઆવેલી કાય�વાહ7 કયા� િવના કોઈ  

       )ય1	તની $વતEંતા ક6 તે9ુ ં,વન છ7નવી શકાય નહ¡.) 

• 5J�n3�	 21 (к) : ૬ થી ૧૪ વષ�ના બાળકોને મફત અને ફર,આત િશ�ણનો અિધકાર. 
• 5J�n3�	 22 : ધરપકડ અને અટકાયત સામે ર�ણ. 

 

3. ш#c� ?'b�r"# 5?+к� 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 23 : મ9�ુય વેપાર અને બળજબર7થી કરાવાતી મ�ુર7 ઉપર �િતબધં (વેઠ�થા). 
• 5J�n3�	 24 : ૧૪ વષ�થી નીચેના વયના બાળકોને કારખાનામા ંક6 ખાણમા ંકામે રાખી શકાય નહ¡. 
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4. +?(¦к @' �\ "# 5?+к� 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 25 : *ત:કરણથી અને �	ુત ર7તે ધમ�ને માનવાની, પાળવાની અને તેનો �ચાર કરવાની  

        $વતEંતા. 
• 5J�n3�	 26 : ધાિમ¥ક બાબતોનો વહ7વટ કરવાની $વતEંતા. 
• 5J�n3�	 27 : ધમ�ની અ�ભD�ૃ7 માટ6 ભરવાના કર *ગ ે$વતEંતા. 
• 5J�n3�	 28 : અ�કુ િશ�ણ સ$ંથાઓમા ંધાિમ¥ક િશ�ણ અથવા ધાિમ¥ક ઉપાસનામા ંહાજર7 *ગે $વતEંતા. 

 

5. &�@AB? к 5"� ш�2/�к 5?+к� 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 29 : લÍમુતીઓના �હતો9ુ ંર�ણ 

• 5J�n3�	 30 : લÍમુતીઓને િશ�ણ સ$ંથાઓ $થાપવાનો અને તેનો વહ7વટ કરવાનો અિધકાર આપવામા ં 

        આ)યો છે. 
 

6. ��+���� ;�0�#"# 5?+к� 

 

• 5J�n3�	 32 :  ડૉ. બાબાસાહ6બ �બેડકર6 બધંારણના અ9nુછેદ-૩૨ ને બધંારણનો આQમા અને ¨દય કÛુ ંછે. 

ભાગ-૩ થી અપાયેલા અિધકારોનો અમલ કરાવવા માટ6 સવcnચ -યાયાલયમા ં  જવાનો 
અિધકાર આપવામા ં આવે છે. સવcnચ -યાયાલયને કોઈ પણ �ળૂMતૂ અિધકારમા ં
“�રટ”(આ.ાપાE) આપવાની સpા રહ6 છે. 

 

��+���� “�64” (-F�\#) 

1. �!���& к#��& (��	6 :Q�2�к��) 

� આ લે�ટન ભાષાનો શÌદ છે uનો અથ� થાય છે શર7રને હાજર કરો. 
� જયાર6 કોઈ )ય1	તને અ-ય કોઈ )ય1	ત ક6 અિધકાર7 �ારા ગેરકાયદ6સર ર7તે ક6દમા ંરા�યો હોય Qયાર6 તે 

)ય1	ત અથવા અિધકાર7 િવ�ુ� -યાયાલય �ારા આ “ર7ટ” 5હ6ર કરવામા ંઆવે છે. 
 

2. (E�!(& (��(	!ш) 

� આનો અથ� થાય છે અમે આદ6શ આપીએ છ7એ. 
� જયાર6 સાવ�જનીક િનગમ, પદાિધકાર7 ક6 અ-ય -યાયાલય પોતાની જવાબદાર7ઓ9ુ ંપાલન કરતા નથી 

Qયાર6 સવcnચ ક6 ઉnચ -યાયાલય તેમની િવ�ુ� આ “ર7ટ” આપે છે. 
 

3. :#�6��ш" (:? c�+) 

� તેનો અથ� થાય છે અટકાવDુ.ં 
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� આ “ર7ટ” -યાયીક અને અધ�-યાયીક સ$ંથાઓની િવ�ુ� આપવામા ંઆવે છે. 
� જયાર6 તાબા હ6ઠળની નીચલી અદાલતો પોતાના -યાય�ેEની બહાર જઈને કોઈ ક6સની \નુાવણી કર6 છે 

Qયાર6 તેમને અટકાવવા સવcnચ ક6 ઉnચ -યાયાલય આ “ર7ટ” બહાર પાડ6 છે. 
� આ “ર7ટ” Qયાર6 જ બહાર પાડવામા ંઆવે છે જયાર6 -યાય ���યા ચા� ુહોય. 

 

4. &4Ï���6 (;Q:�2�) 

� આ ર7ટમા ં-યાયીક, અધ�-યાયીક સ$ંથાઓની િવ�ુ� આપવામા ંઆવે છે. 
� જયાર6 તાબા હ6ઠળની અદાલતો પોતાના કાય��ેEની બહાર થઈ kકુાદો આપે છે Qયા ંતેમના િવ�ુ� આ ર7ટ 

મળ7 શક6 છે. 
� આ ર7ટ Qયાર6 જ બહાર પાડવામા ંઆવે છે જયાર6 કોઈ બાબતમા ંિનણ�ય અપાઈ kÇુો હોય. 

 

5. к#-'#�E4# 

� જયાર6 કોઈ )ય1	ત �ારા ગરેકાયદ6સર ર7તે કોઈ સાવ�જિનક પદ +હણ કરવામા ંઆવે છે Qયાર6 સવcnચ ક6 
ઉnચ -યાયાલય �ારા આ ર7ટ આપવામા ંઆવે છે. 

 

• 5J�n3�	 33 : આ ભાગથી અપાયેલા હકો, દળો, વગેર6ને લા� ુપડતા હોય Qયા ંતે હકોમા ં\ધુારા વધારા  

        કરવાની સસંદની સpા. 
• 5J�n3�	 34 : કોઈ િવ$તારમા ંલ¦કર7 કાયદો અમલમા ંહોય તે દરિમયાન આ ભાગથી અપાયેલા હકો ઉપર  

િનયEંણ રહ6શે. 
• 5J�n3�	 35 : આ ભાગની જોગવાઈઓને અસરકારક બનાવવા માટ6 કાયદા ઘડ7 શકાશે. 

 

*    �� – 4 ��"�? " (��	ш�к ?&r� #    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૬ થી ૫૧ 

 

 

• 5J�n3�	 36 : આ ભાગના સદંભ�થી અપે��ત ન હોય તો રા{યનો અથ� ભાગ-૩મા ંછે તે જ થશે. 
• 5J�n3�	 37 : રા{યનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંો કોટ� �ારા લા� ુનહ¡ કર7 શકવામા ંઆવે પરં ુકાયદા  

બનાવવામા ં િસ�ાતંને લા� ુ કરવા કોઈ પણ રા{યની ફરજ છે કારણ ક6 માગ�દશ�ન િસ�ાતં 
દ6શના શાસનનો આધાર છે.   

• 5J�n3�	 38 : રા{ય લોકક]યાણની D�ૃ� માટ6 સામા,ક )યવ$થા9ુ ંસ¼ન કરશે.  
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• 5J�n3�	 39 :રા{યોએ અ9સુરવાના અ�કુ િસ�ાતંો. 
• 5J�n3�	 39(A) : સમાન -યાય અને મફત કા9નૂી સહાય.  

• 5J�n3�	 40 : +ામ પચંાયતોની રચના. 
• 5J�n3�	 41 : કામ, િશ�ણ અને અ�કુ �સગંે 5હ6ર સહાય મેળવવાનો અિધકાર. 
• 5J�n3�	 42 : રા{યકામ *ગેની -યાયી અને માનવોચીત પર71$થતી નº7 કરવા માટ6 તથા �\િૂત સહાયતા  

માટ6ની જોગવાઈ. 
• 5J�n3�	 43 : કામદારો માટ6 િનવા�હ, વેતન વગેર6ની જોગવાઈ. 
• 5J�n3�	 44 : નાગર7કો માટ6 એક સરખો દ7વાની કાયદો. 
• 5J�n3�	 45 : ૬ વષ�થી ઓછ7 વયના બાળકો માટ6 શsઆતની બા]યવ$થા દરિમયાન સભંાળ અને િશ�ણની  

જોગવાઈ. 
• 5J�n3�	 46 : સમાજના નબળા વગcના શૈ��ણક અને આિથ¥ક �હતોની િવશેષ અ�ભD�ૃ� કરશે. 
• 5J�n3�	 47 : 5હ6ર આરો_ય \ધુારવાનો �યQન કરશે. 
• 5J�n3�	 48 : ગૌહQયા �િતબધં અને પયા�વરણ9ુ ંર�ણ કરશે. 
• 5J�n3�	 49 : ઐિતહાિસક તથા રા½�eય $મારકો9ુ ંર�ણ કરશે. 
• 5J�n3�	 50 : રા{ય -યાયતEંને કારોબાર7થી અલગ કરવા �યQન કરશે. 
• 5J�n3�	 51 : �તરા�e7ય શાિંત અને સલામિતની અ�ભD�ૃ�. 

 

 

*    �� – 4(к) ] M)W M  7��#    * 

� 5J�n3�	 51(к) : ભારતના �ળૂ બધંારણમા ં�ળૂMતૂ ફરજોનો કોઈ ઉ]લેખ ન હતો પરં ુ૧૯૭૬મા ંઇ½-દરા  

ગાધંીની સરકાર �ારા “સરદાર $વણ¯િસjહ સિમતીની” ભલામણથી ૪૨મા ંબધંારણીય \ધુારા 
�ારા ૧૦ uટલી �ળૂMતૂ ફરજો ઉમેરવામા ંઆવી. 

(ક) ��+��J�� ��" к�'"� 5"�  �" -	шÒ  �(� �Yk�'�"# 5"� 

�Yk�� "# -	� к�'"� 7��. 

 

(ખ) ;(	 -	шÒ ¿	� :? �Yf  к�'"� 7��.  

(ગ) 	!шJ�� �2� к�'"� 5"� �Yk6� &�' к�'"� 7��.  

(ઘ) �� " 8к  5"� 5х��6  J�� &(��" к�'"� 7��.  
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(ચ) +?(¦к, �cк6�, :	!?шк 5�' &�:	?�к ��	#�� �� ��6 

�� "  (( �#к#(� h�(�) 5"� ����Q'"� �'""� [ BÁr к�'"� 

7��. 

 

(છ) -��6 &�@AB? " &] Br '�&J�� ]��� &(D  �"� K)'�� 

�х'"� 7��. 

 

(જ) � ���#,  )'#, "	6�, 5E� ���-�2�� &
�  A�	� � 

���'��J�� � " к�'"� 5"� :�� (\ :Q�� 	� �' �х'"� 

7��. 

 

(ઝ) '�F?"к �B �Y4к#�, ("' '	  � h�+��"� �'""# ?'к& 

к�'"� 7��. 

 

(ટ) K�!� ?(�к #J�� �2� к�'"� 5"� 
�j&"# Q�� к�'"� 7��.  

(ઠ) �Yk ?&Ár" ?шх�# '��(� '�� &� к�!  �' :�Q"# к�'.  

(ડ) 6 �� 14 'c�" �)к"� ( -?�   � '��8 ?ш2�"�  к# 

N��6 ��'"� 7��. 
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*    �� – 5 &�V    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૫૨ થી ૧૫૧. 
� સઘંની કારોબાર7મા ંરા�eપિત, ઉપરા�eપિત, વડા�ધાન, મEંી પ�રષદ અને એટન¯ જનરલનો સમાવેશ થાય 

છે. 
 

�Yk:]�х 

 

• 5J�n3�	 52 : ભારતના રા�eપિત પદ માટ6ની જોગવાઈ. 

• રા�eપિત ભારતનો �થમ નાગ�રક છે. 
• રા�eપિત દ6શના બધંારણીય વડા છે. 

• 5J�n3�	 53 : દ6શના વહ7વટ સભા રા�eપિતમા ંસમાિવ�ટ હશે અને રા�eપિત તેનો ઉપયોગ  

  બધંારણ અ9સુાર પોતે અથવા તેની હ$તકના અિધકાર7ઓ મારફતે કરશે. 
• 5J�n3�	 54 : રા�eપિતની k ૂટંણી  

• 5J�n3�	 55 : રા�eપિતની k ૂટંણીની ���યા. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સબંિધત રા{યના          સબિંધત રા{યની %ુલ જન સ�ંયા (1971 �જુબ)  1  

 િવધાન સ�ય9ુ ં  = ------------------------------------------------------------------------- ×      -------------- 

  મત9ુ ં�]ૂય          સબિંધત રા{યની િવધાનસભામા ંkુટંાયેલા સ�યો             1000 

 

એક સસંદ   બધા જ રા{યના િવધાનસભાના મતોનો સરવાળો 
 સ�ય9ુ ં =    ------------------------------------------------------ 

મત �]ૂય          સસંદના k ૂટંાયેલા સ�યોની સ�ંયા 

- સસંદના બનેં �હૃોના k ૂટંાયેલા સ�યો (રા{યસભા = 233 + લોકસભા = 543) = 776 

- �જુરાત િવધાનસભાના સ�યના મત9ુ ં�]ૂય = 147 

- �જુરાતની વ$તી = 2,67,54,000 (1971 �જુબ) 

- િવધાનસભા9ુ ં%ુલ મત9ુ ં�]ૂય = 26754 

- દર6ક રા{યની િવધાનસભાના k ૂટંાયેલા સ�યો = 4120 

- %ુલ મતદાન મડંળ = 4896 (4120 + 776) 

- સસંદ સ�યના મત9ુ ં�]ૂય = 26754 
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"z+ : 

� રા�eપિતની k ૂટંણી k ૂટંણીમડંળ �ારા થાય છે uના સ�યો ભારતીય બધંારણના અ9nુછેદ ૫૪ અ9સુાર 
સસંદના બoે �હૃો એટલે રા{યસભા અને લોકસભાના k ૂટંાયેલા સ�યો અને રા{યની િવધાનસભાના 
k ૂટંાયેલા સ�યો �ારા થાય છે. 

� રા�eપિતની k ૂટંણી ભારતીય બધંારણના અ9nુછેદ ૫૫ અ9સુાર એક સ�ંમણીય મતથી સ�માણ 
�િતિનિધQવ �ારા થાય છે. u9ુ ંમતદાન �Wુત રહ6 છે. ભારતીય બધંારણના 70મા ંબધંારણીય \ધુારા 
�ારા ઈ.સ.1992મા ંરા�eપિતના k ૂટંણી મડંળમા ં�દ]હ7 અને પ �ડચેર7ની િવધાનસભાઓનો પણ સમાવેશ 
કર7 લેવામા ંઆ)યો છે. 

� રા�eપિતની k ૂટંણીમા ંધારાસ�યના મતો9ુ ં�]ૂય દર6ક રા{યમા ંઅલગ-અલગ છે તે u-તે રા{ય અને 
ધારાસ�યોની સ�ંયા પર િનભ�ર કર6 છે એટલ ે ક6 કોઈ રા{યની %ુલ વસતીને રા{યના ધારાસ�યોની 
સ�ંયાથી ભાગી નાખી તેનાથી �ાWત થતા �]ૂયને 1000 વડ6 ભાગી નાખવાથી u-તે રા{યના 
ધારાસ�યના મત9ુ ં�]ૂય 5ણવા મળશે અને જો શેષ 500 થી વધાર6 આવે તો મતોની સ�ંયામા ંએક 
ઉમેરવામા ંઆવે છે. 

� વ$તીની i�ટ7એ ઉpર�દ6શ સૌથી મો¹ંુ રા{ય હોવાથી રા�eપિતની k ૂટંણીમા ંપણ ઉpર�દ6શ સૌથી વ� ુ
મત ધરાવુ ં રા{ય છે. રા�eપિતની k ૂટંણીમા ં સસંદના સ�યોના મતોની ગણતર7મા ં રા{યની 
િવધાનસભાઓના સ�યો માટ6 નº7 થયેલ %ુલ મતોની સ�ંયાને લોકસભા અને રા{યસભામા ંkટૂાયેલ 
સ�યોની સ�ંયા વડ6 ભાગી નાખવામા ંઆવે છે તે સસંદ સ�ય9ુ ં મત9ુ ં �]ૂય હશે. રા�eપિત k ૂટંણી 
સબિંધત કોઈપણ િવવાદનો ઉક6લ \�ુીમ કોટ� �ારા થાય છે. 

• 5J�n3�	 5૬ : કાય�કાળ 

• સામા-ય ર7તે 5 વષ�નો હોય છે.  
• {યા ં \ધુી નવા રા�eપિત કાય�ભાર સભંાળતા નથી Qયા \ધુી રા�eપિત તેના 

$થાને બ-યા રહ6 છે. 
• 5J�n3�	 5૭ : એકવાર રા�eપિતનો હોßો શોભાવી kકૂ6લા ઉમેદવાર રા�eપિત તર7ક6 ફર7થી k ૂટંાઈ શક6 છે. 
• 5J�n3�	 5૮ : રા�eપિતની k ૂટંણી લડવા માટ6ની યો_યતા 

• તે ભારતના નાગ�રક હોવા જોઈએ. 
• તેમની ¬મર 35 વષ�ની હોવી જોઈએ. 
• તે લોકસભાના સ�ય માટ6ની યો_યતા ધરાવતો હોવો જોઈએ. 
• તેઓ કોઈ સરકાર7 ખાતામા ંહોßો ધરાવતા ંન હોવા જોઈએ. 
• આ પદ માટ6ના ઉમેદવાર માટ6 ઓછામા ં ઓછા 50 મતદારોની ભલામણ અને 

બી5 50 9ુ ંસમથ�ન મળે� ુહોDુ ંજોઈએ. 
• રા�e��ખુના ઉમેદવાર6 s. 25000 �ડપોઝીટ ભરવી પડ6 છે. આ k ૂટંણીમા ં કોઈ 

ઉમેદવારને %ુલ મતદાનના ઓછામા ંઓછા 1/6  uટલા મત ન મળે તો તેની 
�ડપોઝીટ જWત થાય છે.    

• 5J�n3�	 5૯ : રા�eપિતના હોßા માટ6 લાયક ઠરતા જો તેણે કોઈ �હૃની પોતે ધરાવતો હોય તેવી બેઠક ખાલી  

કરવી પડશે. 
• 5J�n3�	 60 : રા�eપિતના શપથ 

• સવcnચ અદાલતના ��ુય -યાયધીશ રા�e��ખુને શપથ લેવડાવતા હોય છે. 
• જો ��ુય -યાયધીશની ઉપ1$થતી ન હોય તો, વ�ર�ઠ -યાયધીશ શપથ 

લેવડાવતા હોય છે. 
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• દ6શના �થમ નાગ�રક તર7ક6 મળેલા િવશેષાિધકારોનો અમલ કરવા, બધંારણને 
વફાદાર રહ6વા, તેમજ દ6શના કાયદાને સામા-ય નાગ�રકતાની uમ અ9સુરવાના 
તેમણે સોગધં લેવા પડ6 છે. 

• 5J�n3�	 61 : રા�eપિત પર મહા�ભયોગ ચલાવવાની ���યા 

• રા�eપિતને તેમના હોßા પરથી �ુર કરવાની ���યા એટલે મહા�ભયોગ.  

• તે ���યા સસંદમા ંચલાવવામા ંઆવે છે. 
• મહા�ભયોગ ���યા કોઈ પણ �હૃમા ંશs કર7 શકાય. 
• u �હૃમા ં મહા�ભયોગ ���યા શs હોય તે �હૃની %ુલ સ�ંયાના ¼ સ�યોની 

સ�હવાË આવેદન �હૃના અlય� અથવા સભાપિતને આપવામા ં આવે છે 
Qયારબાદ રા�eપિતને આપવામા ં આવે છે Qયારબાદ રા�eપિતને 14 �દવસની 
નોટ7સ આપવામા ંઆવે છે આ દરિમયાન રા�eપિત બનેં �હૃમા ંઆવીને પોતાની 
ર�ુઆત કર7 શક6 છે. 

• જો મહા�ભયોગનો �$તાવ પસાર થાય તો તે તાર7ખે રા�eપિતએ તેમ9ુ ં પદ 
છોડDુ ંપડ6 છે. 

• 5J�n3�	 62 :રા�eપિતના પદ માટ6 ખાલી જ_યા ભરવા માટ6 k ૂટંણીનો સમય અને આક1$મક ખાલી જ_યા  

ભરવા માટ6 )ય1	તની પદાિવધી 
• વ�મુા ંવ� ુ6 મ�હનામા ંરા�eપિતની k ૂટંણી થવી જોઈએ. 
• {યા ં \ધુી રા�eપિતની k ૂટંણી ન થાય Qયા ં \ધુી ઉપરા�eપિત તેમનો પદભાર 

સભંાળે છે જો ઉપરા�eપિત ન હોય તો \�ુીમકોટ�ના ��ુય -યાયધીશ પદભાર 
સભંાળે છે.  

�Yk�? "� &�� 

1. '�6'46 &�� (Executive Power) 

� ભારત સરકારના તમામ કારોબાર7 કાય� રા�eપિતના નામે ચાલે છે. 
� રા�eપિત વડા�ધાન, મEંી પ�રષદ, એટન¯ જનરલ, ��ુય k ૂટંણી કિમíર, UPSCના ચેરમેન અને સ�યો, CAG, 

રા{યના રા{યપાલ, નાણાપચંના અlય� અને તેના સ�યોની િનમÈકૂ કર6 છે. 
2. +�к6� &�� (Legislative Power) 

� સસંદની બેઠક બોલાવવાની, $થ�ગત કરવાની તથા લોકસભા9ુ ંિવસ¼ન કરવાની સpા, સસંદના બનેં �હૃોની 
સXં	ુત બેઠક બોલાવવાની સpા, લોકસભામા ંબે ê_લો ઇ½-ડયન, રા{યસભામા ં12 સ�યોની િનમÈકૂ કરવાની 
સpા. 

� કોઈ પણ ખરડો રા�eપિતની સહ7 વગર કાયદો બનતો નથી. 
3. E�?�к &�� (Judical Power) 

� રા�eપિત સવcnચ -યાયાલયના -યાયધીશ અને અ-ય -યાયધીશની િનમÈકૂ કર6 છે. 
� ભારતના રા�eપિત ભારતના કોઈ પણ �દ6શના કોઈ પણ કાયદા *તગ�ત સ5 મેળવેલ �નેુગારને (લ¦કર7 

-યાયાલય પણ) સ3ંણૂ� માફ7, સ5 મો%ફૂ7 ક6 સ5 ઘટાડવાની સpા ધરાવે છે. 
4. "�к6� &�� (Financial Power) 

� રા�eપિત ભારતની આક1$મતિનધીના સર�ક છે. 
� રા�eપિતની મ�ુંર7 િસવાય આક1$મકિનધીમાથંી નાણા ઉપાડ7 શકાતા નથી. 
� નાણાક7ય ખરડો ર�ુ કરતી વખતે રા�eપિતની મ�ુંર7 લેવી પડ6 છે. 
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5. ��,�6 &�� (Diplomatic Power) 

� ભારત દ6શના બધા જ �તરા�e7ય કરારો અને સમ�ુતીઓ રા�eપિતના નામે થાય છે. 
� તે િવદ6શમા ંભારતીય રાજ�ૂતોની િનમÈકૂ કર6 છે તથા િવદ6શી રાજ�ૂતોને આવકાર6 છે. 
6. '�4# �'� (Assent of the bill) 

a. 5Q��? к '�4# (Absolute Veto) 

� આ વીટો શ1	ત �જુબ રા�eપિત િવધેયકને મ�ૂંર7 આપે છે અથવા મ�ૂંર7 આપતો નથી અથવા મ�ૂંર7 
રોક7 રાખે છે. 

b. ?"���"к�6 '�4# (Suspension Veto) 

� આ વીટો શ1	ત *તગ�ત રા�eપિત િવધેયકોને સસંદમા ં 3નુ:િવચારણા માટ6 મોકલી આપે છે પરં ુ
સસંદ �ારા જો તે િવધેયક કોઈ પણ �કારના \ધુારા વગર 3નુ: પસાર થાય તો રા�eપિત તેને મ�ૂંર7 
આપવા બધંાયેલો છે. 

c. �#к!4 '�4# (Pocket Veto) 

� આ વીટો શ1	ત *તગ�ત રા�eપિત કોઈ પણ િવધેયકને અિનિ·ત કાળ \ધુી રોક7 રાખે છે અથા� ્ન 
મ�ૂંર7 આપે છે ન તેને નકાર7 કાઢ6 છે ન તે િવધાયકને 3નુ:િવચારણા માટ6 મોકલે છે. 

7. &�E� &�� (Military Power) 

� રા�eપિત Eણેય સેનાની પાખંના બધંારણીય તેમજ સવcnચ વડા છે. 
� રા�eપિત Eણેય સેનાઓના વડાઓની િનમÈકૂ કર6 છે. 
� કોઈ દ6શ સામે X�ુ 5હ6ર કરD ુક6 X�ુ $થ�ગત કરD ુએ સpા રા�eપિત પાસે છે.(મEંીમડંળની ભલામણથી) 
8. к4#к46 ?'c�к &�� (Diplomatic Power) 

� અ9nુછેદ ૩૫૨ �જુબ X�ુ, બાÂ આ�મણ અથવા �ત�રક સશV બળવાની 1$થિતમા ં રા�eપિત રા½�eય 
કટોકટ7 5હ6ર કર7 શક6 છે રા�eપિત આ 5હ6રનામને 1 મ�હનામા ં સસંદની 2/3 ભાગની મ�ૂંર7 મેળવવી 
અિનવાય� છે. મ�ૂંર7 મળે તો 6 મ�હના કટોકટ7 રાખી શક6 છે. 

� અ9nુછેદ ૩૫૬ �જુબ જયાર6 રા�eપિત કોઈ રા{યમા ં સરકાર બધંારણ અ9સુાર કાય� કર7 રહ7 નથી તેવો 
અહ6વાલ સબંધંીત રા{યના રા{યપાલ �ારા મળે તો તે રા{યમા ંરા�eપિત શાસન લાદ7 શકાય. 

� અ9nુછેદ ૩૬૦ �જુબ રા�eપિતને એવો િવ�ાસ થઈ 5ય ક6 ભારત ગભંીર નાણાક7ય કટોકટ7મા ં છે Qયાર6 
રા�eપિત નાણાક7ય કટોકટ7 5હ6ર કર6 છે.  

9. �Yk�? " ?'ш�c?+к�# 

� અ9nુછેદ ૩૬૧ અ9સુાર રા�eપિતને િવશેષાિધકાર આપવામા ંઆ)યો છે. 
 

;��Yk:]�х 

 

• 5J�n3�	 63 : ભારતના ઉપરા�eપિત પદ માટ6ની જોગવાઈ. 

• રા�eપિત પછ79ુ ંબી�ુ ં$થાન ઉપરા�eપિત ધરાવે છે. 
• 5J�n3�	 64 : ઉપરા�eપિત રા{યસભાના હોßાની sએ સભાપિત પણ છે. 
• 5J�n3�	 65 : રા�e��ખુ9ુ ંપદ ખાલી પડÕથેી, નવા રા�e��ખુની k ૂટંણી થાય Qયા ં\ધુી ઉપરા�eપિત  

રા�eપિત9ુ ંપદ સભંાળે છે. આ સમયે તેઓને પણ રા�eપિતનો  દરÄજો તથા વેતન મળે છે. 
• 5J�n3�	 66 :  ઉપરા�eપિતની k ૂટંણી ઉમેદવારની પસદંગીનો �મ બતાવતી પ�િતથી સસંદના બનેં  

�હૃોની સXં	ુત બેઠકમા ં�Wુત મતદાન �ારા થાય છે. 
• 5J�n3�	 67 : ઉપરા�eપિતને હટાવવાની ���યા/સામા-ય ર7તે હોßો 5 વષ� હોય 
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• બધંારણમા ંઉપરા�eપિતને હટાવવાની કોઈ ���યા નથી. 
• રા{યસભામા ં 3ણૂ� બ�મુતી �ારા હટાવી શકાય છે તથા લોકસભામા ં બ�મુતી 

જsર7 છે તેમજ 14 �દવસ 3વૂ® નોટ7સ આપવી જsર7 છે.  
• 5J�n3�	 68 :  ઉપરા�eપિત પદની �ßુત 3રૂ7 થતા ં3વૂ® જ તેની k ૂટંણી કર7 દ6વાય છે. �QૃX,ુ રા,ના�ુ,ં  

પદª�ટ ક6 બી5 હોßાની ખાલી જ_યા માટ6 ખાલી પડ6લી તાર7ખથી વહ6લા તક6 એ જ_યા 
ભરવા k ૂટંણી કરાય છે. 

• 5J�n3�	 69 : રા�e��ખુ ઉપરા�e��ખુને શપથ લેવડાવતા હોય છે. 
"z+ : 

• ઉપરા�eપિતને મળવા પાE પગાર અને ભ«થા મળશે પરં ુતેઓ રા�eપિતના $થાને કાય� કરતા હોય 
Qયાર6 સભાપિત તર7ક6 તેઓને પગાર ક6 ભ«થા નહ7 મળે. 

• ;��Yk�? "� �#��  

� તે ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઈએ. 
� 35 વષ�ની ¬મર 3ણૂ� થઈ ગઈ હોવી જોઈએ. 
� રા{યસભાના સ�ય પદ6 k ૂટંાઈ શક6 તેટલા યો_ય હોવા જોઈએ. 
� સરકારમા ંકોઈ લાભ9ુ ંપદ ન ધરાવતા હોવા જોઈએ.  

• ;��Yk�? "# к��к) 

� ઉપરા�eપિતનો કાય�કાળ 5 વષ�નો છે પરં ુતેઓ પાચં વષ� પહ6લા રા�eપિતને તે9ુ ંરા,ના�ુ ંઆપી 
શક6 છે. {યા ં\ધુી નવા ઉપરા�eપિત પદ +હણ નથી કરતા Qયા ં\ધુી ઉપરા�eપિત તેના પદ6 બ-યા 
રહ6 છે. 

• ;��Yk�? "# ��� 

� સામા-ય 1,50,000 

• ;��Yk�? " к�Ò 

� રા{યસભાના સભાપિત તર7ક6. 
� ક6-iીય Xિુનવસ¯ટ7ના %ુલપિત તર7ક6. 
� રા�eપિતની અનઉપ1$થિતમા ંકાય�વાહક રા�eપિત તર7ક6. 

 

• 5J�n3�	 70 : અ-ય આક1$મ	તા સમયે રા�eપિતના કાયc બ5વવા સસંદ પોતાને યો_ય લાગે તેવી  

જોગવાઈ કર7 શકશે. 
• 5J�n3�	 71 :રા�e��ખુ અને  ઉપરા�e��ખુની k ૂટંણી *ગેની અથવા તે સબંધંી બાબતોમા ંઉnચતમ  

-યાયાલયનો િનણ�ય છેવટનો ગણાશે. 
• 5J�n3�	 72 : રા�eપિતની �મા દ6વાની, દંડમા ંિવલબં કરવાની અને દંડ ઘટાડવાની શ1	ત. 
• 5J�n3�	 73 :   સઘંની કારોબાર7 સpાનો િવ$તાર સસંદને કાયદા ઘડવાની સpા હોય તે બાબત \ધુી તથા  

કોઈ સિંધ ક6 કરારની sએ ભારત સરકાર ભોગવી શક6 એવા હºો, અિધકારો તથા હ%મૂત 
વાપરવા \ધુી રહ6શે. 

 

(�\� �
�c	 

• 5J�n3�	 74 : રા�eપિતને સહાય, સલાહ દ6વા માટ6 મEંીપ�રષદની જોગવાઈ.  

• 5J�n3�	 75 : મEંીપ�રષદની િનમÈકૂ 
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'�:+" 

• રા�eપિત માE નામના જ વડા છે જયાર6 વડા�ધાન વા$તિવક વડા છે. 
• અ9nુછેદ ૭૫ અ9સુાર રા�eપિત વડા�ધાનની િનમÈકૂ કર6 છે અને વડા�ધાનની સલાહથી અ-ય 

મEંીઓની િનમÈકૂ કર6 છે. 
• �#��  

� ભારતનો નાગ�રક. 
� સસંદ સ�ય (લોકસભા/રા{યસભા)ના સ�ય. જો ન હોય તો 6 મ�હનામા ંk ૂટંાઈ જDુ ં

જોઈએ. 
• ��� 

� 50,000 

� 2000 સસંદ સ�ય શ�ંુ હોય Qયાર6. 
• к��к) 

� સામા-ય 5 વષ� \ધુી. 
� લોકસભામા ંબ�મુત હોય Qયા ં\ધુી. 

• к�Ò 5"� шg� � 

� તમામ વહ7વટ7 કાયc કર6 છે તેમજ મEંીપર7ષદની બેઠકની અlય�તા કર6 છે. 
� વડા�ધાન હોßાની sએ અlય� 

o આયોજન પચં 

o રા�e7ય િવકાસ પ�રષદ 

o રા�e7ય એકતા પ�રષદ  

o �તરરા{ય પ�રષદ 

o રા�e7ય જલસસંાધન પ�રષદ 

(�\��
�c	 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(�\��
�c	 

 

 

1. к!/�"�4(�\�         3. ;�(�\�  

(ક6-i સરકારના મહQવના મEંાલય)    -   ક6�બનેટ અથવા રા{ય મEંીઓના 
- �હૃ            સહાયક તર7ક6. 
- ર�ા 
- નાણા 
- િવદ6શ 

- કાયદા 
- િનતી િનધા�રણા મહQવની Mિૂમકા       2. �O�(�\� 

 

 

 

       - ક6�બનેટ મEંીની uમ પોતાના       - મોટાભાગે ક6�બનેટ મEંીઓના સહાયક 

            િવભાગ9ુ ંકાય� $વતEં ર7તે.  તર7ક6 કાય� કર6 છે. 
       -પણ ક6�બનેટના સદ$ય નહ7. 
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• ક6�બનેટ મEંીઓ u તે મEંાલયના વડા છે. ક6�બનેટ મEંીઓ જ નીિતઓની રચના કર6 છે. ક6�બનેટ 
મEંીઓની બેઠકના અlય� વડા�ધાન હોય છે. રા{યમEંીઓ ક6�બનેટ મEંીઓની નીચેની હરોળના 
મEંીઓ છે. 

• રા{યમEંીઓનો મEંીમડંળની બેઠકમા ંસમાવેશ થતો નથી પરં ુજયાર6 તેઓને મEંીમડંળની બેઠકમા ં
આમિંEત કરવામા ંઆવે છે Qયાર6 તેઓ મEંીમડંળની બેઠકમા ંભાગ લે છે. u તે મEંીઓને કોઈ પણ 
િવભાગનો $વતEં હવાલો પણ આપી શકાય છે. ઉપમEંીઓ રા{યમEંીઓની નીચનેી હરોળમા ંમEંીઓ 
છે. ઉપમEંીનો કોઈ નીિતિવષયક બાબતોમા ંસમાવેશ થતો નથી તેઓ માE વહ7વટ7 કામકાજ સભંાળે 
છે.  

"z+ : 

� ભારતીય બધંારણમા ંઅ9nુછેદ ૭૪ હ6ઠળ મEંી પ�રષદની િવગતો આપવામા ંઆવેલ છે અને અ9nુછેદ 
૭૪ *તગ�ત રા�eપિતને સલાહ આપવા અથવા મદદ માટ6 એક મEંી પ�રષદની જોગવાઈ કરવામા ં
આવેલ છે. તે મEંી પ�રષદના વડા વડા�ધાન હશે. ભારતમા ંસસંદ7ય પ�િત હોવાથી બધંારણીય sપે 
દ6શની તમામ સpાઓ રા�eપિતના હાથમા ં છે પરં ુતે તમામ સpાઓનો ઉપયોગ મEંી પ�રષદ અને 
વડા�ધાન કર6 છે. ભારતીય બધંારણ અ9સુાર મEંીપ�રષદની સ�ય સ�ંયા નº7 કરવામા ંઆવી નહોતી 
પરં ુઈ.સ. 2003મા ં91મા ંબધંારણીય \ધુારા �ારા ક6-i સરકાર અને રા{ય સરકારની મEંી પ�રષદની 
સ�ંયા નº7 કર7 દ6વામા ંઆવી છે. uમા ંક6-i અને રા{યસરકારો9ુ ંનીચ�ુ ં�હૃ એટલે લોકસભા અથવા 
િવધાનસભાની %ુલ સ�ય સ�ંયાના 15 ટકાથી વધાર6 મEંી પ�રષદના સ�યો ન થઈ શક6 પરં ુનાણા 
રા{યોમા ંઓછામા ંઓછા 12 મEંીઓની સ�ંયા નº7 કરવામા ંઆવી છે.  

 

84"S �"�� 

 

• 5J�n3�	 76 : એટન¯ જનરલની િનમÈકૂ 

• ભારત સરકારના કાયદા િવષયક સૌ�થમ અિધકાર7 છે. 
• તેમણી િનમÈકૂ રા�eપિત �ારા કરવામા ંઆવે છે. 
• તેઓ �ધાનમડંળનો ભાગ નથી, છતા ંતેમને સસંદમા ંતથા સસંદ7ય સિમિતમા ંબોલવાનો અિધકાર છે, 

પરં ુતેઓ મતદાનમા ંભાગ લઈ શકતા નથી. 
• �#��  

� ભારતનો નાગ�રક. 
� સવcnચ અદાલતના -યાયધીશની લાયકાત. 

• ��� 

� 90,000. 

� રા�eપિત નº7 કર6 ને મહ6નતાÈુ ં
• к��к) 

� કોઈ કાય�કાળ નº7 કરવામા ંઆવેલ નથી. 
� દર6ક સરકાર પોત પોતાના એટન¯ જનરલ નીમે છે. 

• к�Ò 5"� шg� � 

� ભારત સરકારનો ક6સ લડ6 છે. 
� ભારતના તમામ -યાયાલયોમા ં\નુાવણીનો હક રહશે. 

• (��	 

� તે સરકાર િવ�ુ� બોલી શક6 નહ7. 
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• 5J�n3�	 77 : ભારત સરકારના કામકાજ9ુ ંસચંાલન રા�eપિતના નામે થXુ ંકહ6વાશે. 
• 5J�n3�	 76 : રા�eપિતને મા�હતી દ6વાના સબંધંમા ં�ધાનમEંી9ુ ંકત�)ય. 

 

&�&	 

         સસંદ 

 

   

 

                   રા�eપિત  લોકસભા રા{યસભા 
 

• ભારતમા ં સસંદ7ય શાસન પ�િત ભારતના બધંારણમા ં �¢ટનમાથંી લવેામા ં આવેલ છે. ભારતીય 
સસંદની રચના રા{યસભા, લોકસભા અને રા�eપિત એમ મળ7ને થાય છે. સસંદમા ંબે �હૃો છે. uમા ં
ઉપ�ુ ં�હૃ રા{યસભા અને નીચ�ુ ં�હૃ લોકસભા છે. 

 

• 5J�n3�	 79 : સસંદની રચના 
 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 80 : �O�&�"� રચના 
 

 

 

 

 

• સસંદના ઉપલા�હૃને રા{યસભા કહ6વાય છે. 
• રા{યસભામા ંસઘંના બધા એકમો9ુ(ંરા{યો9ુ)ં �િતિનિધQવ હોવાથી તે અ�ખલ ભારતીય સ$ંથા કહ6વાય 

છે. 
• રા{યસભામા ં આડકતર7 ર7તે k ૂટંાયેલા ધારા�હૃો છે, કારણ ક6 રા{યોની િવધાનસભાના k ૂટંાયેલા 

સ�યો રા{યસભાના સ�યોની k ૂટંણી કર6 છે. 
• રા{યસભામા ં%ુલ સ�યોની જોગવાઈ 250ની છે. હાલમા ંરા{યસભાની સ�ય સ�ંયા 245 છે uમાથંી 12 

સ�યોની િનમÈકૂ રા�eપિત �ારા થાય છે. %ુલ 233 સ�યો k ૂટંાઈને આવે છે uમાથંી 4 સ�યો 
ક6-iશાિસત �દ6શોમાથંી અને બાક7ના 229 સ�યો રા{યમાથંી k ૂટંાઈને આવે છે. 

• રા�e��ખુ �ારા રા{યસભામા ંનીમવામા ંઆવતા 12 સ�યો કલા, િવ.ાન, સમાજસેવા ક6 સગંીત uવી 
શાખાઓના મહારથીઓ હોય છે. 

• ઉપરા�eપિત હોßાની sએ રા{યસભાના અlય� હોય છે. 
• કાયદો ઘડવાની બાબતમા ં રા{યસભાને લોકસભા uટલી સpા છે. પરં ુનાણાક7ય બાબતોમા ંતથા 

વહ7વટ7તEં પર *%ુશ *ગ ેરા{યસભાને લોકસભા કરતા ઓછા અિધકારો છે. 
• રા{યસભાની રચના સવ��થમ 3 ઓ	ટોબર, 1952મા ંકર7 હતી. 
• રા{યસભાની બેઠક વષ�મા ંઓછામા ંઓછ7 બ ેવખત બોલાવાય છે. 
• રા{યસભાની �ßુત ૬ વષ�ની હોય છે. પરં ુરા{યસભા એ કાયમી �હૃ છે, તે બરખા$ત થુ ંનથી, 

પરં ુતેના સ�યો દર બે વષ® એના સ�યોની %ુલ સ�ંયામાથંી 1/3 સ�યો િનDતૃ થાય છે અને એટલા 
જ સ�યો9ુ ં$થાન 3રૂવા માટ6 k ૂટંણી થાય છે. 
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• રા{યસભામા ંરા{યો9ુ ં�િતિનિધQવ તેની વ$તીના �માણના આધાર6 અપાય છે. 
• રા{યસભાના ઉપાlય�ની k ૂટંણી રા{યસભાના સ�યો �ારા કરાય છે. 
• રા{યસભામા ંકોરમ માટ6 ઓછામા ંઓછા 25 સ�યોની હાજર7 જsર7 છે. 
• રા{યસભાને જ બધંારણના અ9nુછેદ ૩૧૨ *તરગત અ�ખલ ભારતીય સેવાઓ9ુ ં સ¼ન કરવાનો 

અિધકાર છે. 
• ભારતીય બધંારણના અ9nુછેદ ૨૪૯ હ6ઠળ માE રા{યસભાને જ અિધકાર છે ક6 તે રા{યની યાદ7ના 

કોઈ પણ િવષયને રા�e7ય મહQવ તર7ક6 5હ6ર કર7 શક6. 
• &Ö�"� �#��  

� ભારતનો નાગ�રક. 
� 30 વષ� 3રૂા હોવા જોઈએ. 
� 10 િવધાનસ�ય �ારા �ા$તાિવક હોDુ ંજોઈએ. 

 

• &Ö�"� � M�4�� 

� �Wુત મતદાનને $થાને °]ુલી મતદાન )યવ$થાથી કરવામા ંઆવે છે. 
 

• 5J�n3�	 81 : �#к&�"� રચના 
 

 

 

 

 

• સસંદના નીચલા�હૃને લોકસભા કહ6વાય છે. 
• લોકસભા દ6શના મતદારો �ારા સીધી ર7તે k ૂટંાયેલી સ$ંથા છે. 
• લોકસભાના સ�યોની %ુલ જોગવાઈ 552ની છે હાલમા ં 545 સ�યો છે uમાથંી 530 રા{યમાથંી, 13 

ક6-iશાિસત �દ6શમાથંી, 2 સ�યો ê_લોઈ½-ડયન. 
• લોકસભાનો કાય�કાળ સામા-ય ર7તે 5 વષ�નો હોય છે. 
• રા�e7ય કટોકટ7ના સમયે તેનો મહpમ કાય�કાળ 1 વષ� uટલો લબંાવી શકાય છે. 
• લોકસભાના મા-ય િવરોધપ� માટ6 કોઈ પણ પ�ના ઓછામા ંઓછા 1/10 સ�યો(%ુલ સ�ંયાના) હોવા 

જsર7 છે. 
• લોકસભામા ંરા�eપિત ê_લોઈ½-ડયન સ�યની િનX1ુ	ત કર6 છે. 
• નાણાક7ય ખરડો સૌ�થમ લોકસભામા ંર�ૂ થાય છે. 
• લોકસભાની બેઠકમા ંિનણા�યક મત આપવાની સpા $પીકરની છે. 
• લોકસભામા ંઅિવ�ાસની દરખા$ત ર�ૂ કરવા 1/10 સ�યોનો ટ6કો જsર7 છે.(ઓછામા ંઓછા 50 સ�યોનો 

ટ6કો) 

• લોકસભામા ંશાિંત 5ળવવા $પીકર “સા¼-ટ-એટ-આ2સ�”ની મદદ લે છે. 
• લોકસભાની બેઠક માટ6 %ુલ સ�યના 1/10 સ�યો કોરમ માટ6 હાજર હોવા જોઈએ. 
• &Ö�"� �#��  

� ભારતનો નાગ�રક. 
� 25 વષ�ની ¬મર 

• &Ö�"� � M�4�� 
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� 61મો બધંારણીય \ધુારો ઈ.સ.1989 �જુબ મતદાન માટ6ની વય મયા�દા 21 વષ�થી ઘટાડ7 18 

વષ�ની કરવામા ંઆવી છે. 
 

• 5J�n3�	 82 : �Qયેક જનગણના બાદ ફ6ર ગોઠવણી કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 83 : સસંદ સદનોની અવિધ. 
• 5J�n3�	 84 : સસંદની સદ$યતા માટ6 યો_યતા.  

• 5J�n3�	 85 :  સસંદના સEો રા�eપિત પોતાને યો_ય લાગે તે સમયે અને $થળે વખતો વખત બોલાવશે  

                તથા બે સE વnચ ે6 મ�હના કરતા વધાર6 સમય લગાવો જોઈએ ન�હ તથા સEસમાtWત અને  

                િવસ¼ન રા�eપિતને યો_ય લાગ ેQયાર6 કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 86 : �હૃોને સબંોધવાનો અને સદં6શા મોકલવાનો રા�eપિતને અિધકાર.  

• 5J�n3�	 87 : રા�eપિત9ુ ંખાસ સબંોધન. સામા-ય k ૂટંણી પછ7 લોકસભાના પહ6લા સEને અને દર6ક વષ�ના  

        પહ6લા સEને આરંભ ેબoે �હૃને સબંોધશે અને સસંદ બોલાવવાના કારણો જણાવશે.  

• 5J�n3�	 88 : �હૃો િવશે મEંીઓ અને એટન¯જનરલના અિધકાર. તેઓને બેમાથંી કોઈ પણ �હૃમા ંક6 સXં	ુત  

        �હૃમા ંબોલવાનો, કાય�વાહ7મા ંભાગ લવેાનો હક રહ6શે પણ મત આપવાનો હક રહ6શે નહ7.    

• 5J�n3�	 89 : રા{યસભાના &��?  અને ;�&��?   

• ઉપરા�eપિત હોßાની sએ રા{યસભાના સભાપિત છે. 
• રા{યસભાના ઉપસભાપિતની k ૂટંણી રા{યસભાના સ�યો �ારા કરાય છે. 

• 5J�n3�	 90 : ઉપરા�eપિતનો હોßો ખાલી, હોßોનો Qયાગ અને હોßા પરથી �ૂર કરવા બાબતે ઉપરા�eપિતને  

        સબંોધીને રા,ના�ુ ંઆપશે. 
• 5J�n3�	 91 : સભાપતીના હોßા9ુ ંકત�)ય9ુ ંપાલન કરDુ ંઅથવા સભાપિત sપમા ંકાય� કરવાની  

        ઉપસભાપિતની અથવા અ-ય )ય1	તઓની શ1	તઓ. 
• 5J�n3�	 92 : જયાર6 સભાપિત અથવા ઉપસભાપતીને હટાવવાની િવચારણા ચાલતી હોય તે વખતે તેઓ  

       અlય�$થાન લેશે નહ7. 
• 5J�n3�	 93 : લોકસભાસભાના 5��2 અને ;���2  

• લોકસભાના સ�ચવાલય પર લોકસભાના અlય�9ુ ંિનયEંણ હોય છે. 
• લોકસભાના અlય�ને મEંીમડંળના િવ$તરણ સમયે �ધાનોને શપથ 

લેવડાવવાનો અિધકાર નથી. 
• લોકસભાના અlય� ગેરહાજર હોય Qયાર6 ઉપાlય�ની નીચે સદન9ુ ં કાય� ચા� ુ

રહ6 છે. 
• િનમÈકુ 

o લોકસભા પોતાના સ�યમાથંી બે સ�યોને અlય� અને ઉપાlય� તર7ક6 
ëટ7 કાઢ6 છે. 

• શ1	ત / કાયc 
o લોકસભાના અlય� એ લોકસભાના ��ુય �વ	તા છે. 
o �હૃોને $થ�ગત કરવાનો અિધકાર છે. 
o તેમને કા½$ટ�ગ વોટ આપવાનો અિધકાર છે. 
o સસંદના બનેં �હૃોની સXં	ુત બેઠકની અlય�તા કર6 છે. 
o કોઈ પણ ખરડો નાણા ખરડો છે ક6 નહ7 તે નº7 કર6 છે. 

• પગાર 
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o સસંદ નº7 કર6 તે 

o હાલમા ં1,25,000 પગાર છે. 
• 5J�n3�	 94 : અlય� તથા ઉપાlય�નો હોßો ખાલી કરવા બાબત અને તેમના રા,નામા,ં હોßા પરથી �ૂર  

  કરવા બાબતે અlય�ને સબંોધીને રા,ના�ુ ંઆપશે અથવા �હૃની બ�મુતીથી તેને �ૂર કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 95 : અlય�ના પદના કત�)યો9ુ ંપાલન કરD ુઅથવા અlય� sપમા ંકાય� કરવાની ઉપાlય�ની  

        અથવા અ-ય )ય1	તની શ1	તઓ. 
• 5J�n3�	 96 : જયાર6 અlય� અથવા ઉપાlય�ને હટાવવાની િવચારણા ચાલતી હોય તે વખતે તેઓ  

       અlય�$થાન લેશે નહ7.  

• 5J�n3�	 97 : સભાપિત - ઉપસભાપિત તથા અlય� - ઉપાlય�ના વેતન અને ભ«થા. 
• 5J�n3�	 98 : સસંદ9ુ ંસ�ચવાલય  

• 5J�n3�	 99 : સ�યોએ લવેાના શપથ અને �િત.ા અ9\ુચૂી – ૩ �જુબ રહ6શે.  

• 5J�n3�	 100 : સદનોમા ંમતદાન, ખાલી જ_યા હોવા છતા ંપણ સદનમા ંકાય� કરવાની શ1	ત અને ગણ3િૂત¥  

 સદ$યોની યો_યતાઓ.  

• 5J�n3�	 101 : કોઈ )ય1	ત એક સાથે બનેં �હૃનો સ�ય થઈ શક6 ન�હ, એક બેઠક ખાલી કરવાની રહ6શે.  

• 5J�n3�	 102 : સદ$યતા માટ6ની યો_યતા. 
• 5J�n3�	 103 : સ�યની ગેરલાયકાત *ગે રા�eપિત k ૂટંણી કિમશનરનો અ�ભ�ાય મેળવી િનણ�ય કરશે. 
• 5J�n3�	 104 : સદ$યોની યો_યાઓથી સબંિંધત �íો પર િવિનિ·ય અ9nુછેદ ૯૯ને અધીન શપથ અથવા  

 �િત.ાન કરતા ંપહ6લા યો_ય અથવા અયો_ય કાય� બાદ બેસવાની અને મત દ6વાની શ1	ત.  

• 5J�n3�	 105 : સસંદના સદનો તથા તેના સદ$યો અને સિમિતઓની શ1	તઓ, િવશેષાિધકારો વગેર6...  

• 5J�n3�	 106 : સદ$યના વેતન અને ભ«થા સસંદ વખતોવખત ઠરાવે તેવા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 107 : સસંદમા ંબેમાથંી કોઈ એક �હૃમા ંકોઈ પણ િવધેયક લાવી શકાશે, સE સમાtWતને કારણે  

 િવધેયક રદ થશે નહ7. 
• 5J�n3�	 108 : અ�કુ સજંોગોમા ંરા�eપિત બનેં �હૃોની સXં	ુત બેઠક બોલાવશે.  

• 5J�n3�	 109 : નાણાક7ય િવધેયક રા{યસભામા ંર�ૂ કર7 શકાશે નહ7. 
• 5J�n3�	 110 : કોઈ કર ના�દૂ કરવા, નાખવાની, માફ કરવાની, તેમા ંફ6રફાર કરવાની, એકિEત ફડંમાથંી  

નાણાનો ઉપયોગ કરવાની ક6 ભરવાની જોગવાઈ કર ુહોય તે નાણાક7ય િવધેયક ગણાશે.  

• 5J�n3�	 111 : સસંદના �હૃ6 પસાર કXુÖ તેને રા�eપિત સહ7 કર7 અ9મુિત આપશે અને ફ6ર િવચારણા માટ6  

�હૃને પરત મોકલશે. �હૃને ફ6રિવચારણા માટ6 મોકલે�ુ ંિવધેયક \ધુારા સાથે ક6 \ધુારા વગર 
ફર7 વખત ર�ૂ થયે તેને પસાર થુ ંરોક7 શકાશે નહ7.  

• 5J�n3�	 112 :  નાણાક7ય વષ� સબંધંમા ંરા�eપિત ભારત સરકારની *દા, આવક-5વક9ુ ંપEક uનો આ  

 ભાગમા ંનાણાક7ય પEક તર7ક6 ઉ]લેખ કરવામા ંઆ)યો છે. (બuટ) 

• 5J�n3�	 113 : સસંદમા ં*દાજો *ગેની લોકસભામા ં+ા-ટની માગંણીના sપે ર�ૂ કરવો જોઈએ.  

• 5J�n3�	 114 : વધારાના ખચ� માટ6 બનતી Qવરાએ િવધેયક ર�ૂ કરD ુજોઈશે.  

• 5J�n3�	 115 : 3રુક, વધારાની અિધક +ા-ટો માટ6 લોકસભા સામે ર�ૂઆત કરવી પડશે.  

• 5J�n3�	 116 : �હસાબ પેટ6 મ�ૂંર કરવાની, િવ�ાસ પર મ�ૂંર કરવાની અને અપવાદsપ +ા-ટ લોકસભાને  

મ�ૂંર કયા� વગર આપવાની સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 117 : નાણાક7ય િવધેયકો રા�eપિતની ભલામણ િસવાય ર�ૂ ક6 �ા$તાિવક કર7 શકાશે નહ7.  

• 5J�n3�	 118 : સસંદ9ુ ંદર6ક �હૃ સિંવધાનની જોગવાઈઓને આધીન રહ7ને પોતાની કાય�ર7િત અને  

 કામકાજના સચંાલન9ુ ંિનયમન કરવા માટ6 િનયમન કર7 શકાશે.   
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• 5J�n3�	 119 : સસંદમા ંનાણાક7ય કામકાજ *ગેની કાય�ર7િત9ુ ંકાયદાથી િનયમન કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 120 : સસંદ9ુ ંકામકાજ �હ-દ7 અથવા *+ે, ભાષામા ંચલાવવામા ંઆવશે.   

• 5J�n3�	 121 : ઉnચpમ -યાયાલય ક6 તેના -યાયાધીશની પોતાની ફરજો બ5વતી વખતે ક6 તેમણ ેહોßા  

પરથી �ૂર કરવા માટ6 રા�eપિતને િનવેદન કરવામા ંઆવે તે િસવાય સસંદમા ંકઈ ચચા� થઈ 
શકશે ન�હ.  

• 5J�n3�	 122 : સસંદની કાય�વાહ7 *ગે -યાયાલય તપાસ કર7 શકશે ન�હ.  

• 5J�n3�	 123 : સસંદની બેઠકો ચા� ુન હોય Qયાર6 વટ�કુમો કરવાની રા�eપિત ની સpા રહ6શે. u �હૃો શs  

થયે તેની સ�મ �કૂવો જોઈશે તથા છ અઠવા�ડયાની *દર �હૃો �ારા અ9મુિત મેળવવાની 
રહ6શે ન�હ તો આપોઆપ તે �કુમ રતબાતલ ગણાશે.     

 

&'Òn0 E���� (h�:�( к#4� ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 124 : \�ુીમ કોટ�ની $થાપના અને ગઠન. 
 

• હાલમા ંસવcnચ -યાયાલયમા ં1 ��ુય -યાયાધીશ + 30 અ-ય -યાયાધીશની જોગવાઈ છે. 
• સવcnચ -યાયાલયના ��ુય -યાયાધીશની િનમÈકૂ રા�eપિત કર6 છે અને અ-ય -યાયધીશોની િનમÈકૂ 

��ુય -યાયધીશની સલાહથી કર6 છે. 
 

  

 

 

 

 

 

• �#��  

� ભારતનો નાગ�રક. 
� સતત પાચં વષ� \ધુી ઉnચ -યાયાલયના -યાયાિધશ તર7ક6 કામ કર6લ હોDુ ંજોઈએ. 
� સતત દસ વષ� \ધુી કોઈ પણ ઉnચ -યાયાલયમા ંવક7લાત કર6લી હોવી જોઈએ. 
� રા�eપિત માટ6 કાયદાના િન�ણાતં હોવા જોઈએ.  

• к��к) 

� ��ુય -યાયાધીશ 65 વષ� \ધુી પોતાનો હોßો +હણ કર7 શક6 છે. 
� જો ��ુય -યાયાધીશ 65 વષ�ની ¬મર પહ6લા પણ રા,ના�ુ ંઆપી શક6 છે. 
� ��ુય -યાયાધીશને મહા�ભયોગ ���યા �ારા જ પદ પરથી �ૂર કર7 શકાય છે. 

• ��� 

� ��ુય -યાયાધીશને  1,00,000 

� અ-ય -યાયધીશને     90,000 

 

'c�    ]�̂ � E��+�ш   5E� E��+�ш# 
 1956   =  1  +  10 

 1960   =  1  +  13 

 1977   =  1  +  17 

 1986   =  1  +  25 

 2008 – 09  =  1  +  30 
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• શપથ 

� રા�eપિત શપથ લેવરાવે છે. 
• &'Òn0 5	�  – "T��6 5	�  

� અ9nુછેદ ૧૨૯ અ9સુાર સવcnચ -યાયાલય નાઝીર7 અદાલત છે એટલ ેક6 તેના િનણ�યોનો 
�કાિશત કરવામા ંઆવે છે uનો ઉપયોગ i�ટાતં તર7ક6 થાય છે અને તેના િનણ�યને કોઈ પણ 
-યાયાલયમા ંપડકાર7 શકતો નથી. 
 

• &'Òn0 5	� "� &�� 

1. ]�)2�\ 5?+к� (131) 

� �ળુ�ેE અિધકાર એટલે ક6ટલાક ક6સોની \નુાવણી િસ�7 જ સવcnચ અદાલતમા ંથઈ શક6 છે. 
� દા.ત. : ભારત સરકાર અને રા{યો વnચ ેઅને રા{ય રા{ય વnચેનો િવવાદ. 
2. 5?���� 5?+к� (132, 133, 134, 136) 

� સવcnચ -યાયાલયને ઉnચ -યાયાલયોના િવ�ુ� અિપલ સાભંળવાનો અિધકાર છે. કોઈ પણ 
)ય1	ત ઉnચ -યાયાલયની િવ�ુ� સવcnચ -યાયાલયમા ં ફર7યાદ કર7 શક6 છે પરં ુ ઉnચ 
-યાયાલયે એD ુ�માણપE આપD ુપડ6 છે ક6 તે ક6સ સવcnચ -યાયાલયમા ંઅિપલ કરવા લાયક 
છે. 

3. &��к� 2�\?+к� (143) 

� અ9nુછેદ ૧૪૩ અ9સુાર રા�eપિત સલાહ માગંે તો સવcnચ -યાયાલય સલાહ આપે છે પણ 
સવcnચ -યાયાલય ના પણ પાડ7 શક6 છે અને જો સલાહ આપે તો માનવા બધંાયેલા નથી. 

4. 5/���х E���� (129) 

5. E�?�к &?(2"� шg�  (137) 

� અ9nુછેદ ૧૩૭ અ9સુાર સવcnચ -યાયાલયે પોતાના િનણ�યોનો 3નુ:અવલોકન કર7 તેને યો_ય 
લાગે તો તેમા ંઆવ¦યક પ�રવત�ન કર7 શક6 છે. 

6. ] M)W M  5?+к�#"# &��2к 

� અ9nુછેદ ૩૨ અ9સુાર �ળૂMતૂ અિધકારના ભગં બદલ સવcnચ -યાયાલય 5 �કારની ર7ટસ� 
કાઢવાની સpા ધરાવે છે. 

• બદં7 �Qય�ીકરણ 

• પરમાદ6શ 

• �િતષેધ 

• ઉQ�ેષણ 

• અિધકાર 3nૃછા 
"z+ : 

• બધંારણની )યા�યા કરવાની સpા માE સવcnચ -યાયાલયને જ છે. 
 

• 5J�n3�	 125 : -યાયધીશોના વેતન  

• 5J�n3�	 126 : ��ુય -યાય�િૂત¥નો હોßો ખાલી હોય ક6 ગેરહાજર હોય Qયાર6 -યાયાલયના બી5  

-યાયધીશોમાથંી રા�eપિત આ હ6 ુમાટ6 નીમે તે -યાયધીશ તે હોßાની ફરજો બ5વશે.  

• 5J�n3�	 127 : ઉnચ -યાયાલય9ુ ંસE યોજવા ક6 ચા� ુરાખવા -યાયાધીશો9ુ ંકોરમ ન થાય તો રા�eપિતની  
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3વૂ�મ�ૂંર7 લઈને ઉnચ -યાયાલયના ��ુય -યાય�િૂત¥ સાથે િવચાર-િવિનમય કર7ને ભારતના 
��ુય -યાય�િૂત¥ જsર7 �ßુત \ધુી તદથ� -યાયાધીશ તર7ક6 ઉnચતમ -યાયાલયની બેઠકમા ં
હાજર7 આપવાની લે�ખત િવનતંી કરશે.  

• 5J�n3�	 128 : \�ુીમકોટ�ની બેઠકમા ંસેવાિનDતૃ -યાયધીશોની ઉપ1$થિત  

• 5J�n3�	 129 : ઉnચ -યાયાલય ર6કડ� -યાયાલય રહ6શે અને તેને પોતાનો િતર$કાર થવા માટ6 િશ�ા કરવાની  

સpા સ�હતની એવા -યાયાલયની તમામ સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 130 : ઉnચતમ -યાયાલય �દ]હ7મા ંઅથવા રા�eપિતની મ�ૂંર7 લઈ ��ુય -યાય�િૂત¥ નº7 કર6  

એવા બી5 $થળે બેસશે.  

• 5J�n3�	 131 : \�ુીમકોટ�ની �ળૂ હ%મૂત સમ+ ભારત અને તેના રા{યો ઉપર રહ6શે.  

• 5J�n3�	 132 : અ�કુ 1$થિતઓમા ંહાઇકોટ�ની અિપલોમા ં\�ુીમકોટ�ની અિપલ હ%ુમત રહ6શે.   

• 5J�n3�	 133 : દ7વાની બાબતો સબંધંી -યાયાલયમાથંી આવેલી અપીલોમા ં\�ુીમકોટ�ની અિપલ હ%ુમત  

રહ6શે.   

• 5J�n3�	 134 : ફોજદાર7 બાબતોમા ં\િુ�મકોટ�ને અિપલી અિધકાર7તા. 
• 5J�n3�	 134 (к) : \િુ�મકોટ�મા ંઅિપલ માટ6 �માણપE. 
• 5J�n3�	 135 : િવધમાન કાયદા હ6ઠળના ફ6ડરલ -યાયાલયની હ%મૂત અને સpાઓ \િુ�મકોટ� વાપર7 શકશે.  

• 5J�n3�	 136 : અિપલ માટ6 \િુ�મકોટ�ની િવશેષ ર5.  

• 5J�n3�	 137 : સસંદ6 કર6લા કોઈ કાયદાની ક6 જોગવાઈઓને આધીન રહ7ને ઉnચતમ -યાયાલયે પોતે કર6લા  

ફ�સલાની ક6 �કુમની 3નુ:િવચારણા કરવાની સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 138 : \�ુીમકોટ�ને સઘંની યાદ7માનંી કોઈ પણ બાબત *ગ ેકાયદાથી સસંદ આપે તેવી વધારાની  

હ%મૂત અને સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 139 : અ�કુ ર7ટ બહાર પડવાની શ1	તઓ \િુ�મકોટ�ને આપવી.   

• 5J�n3�	 140 : \િુ�મકોટ�ની અપાયેલી હ%મૂતને વ� ુઅસરકારક ર7તે ભોગવી શક6 તે માટ6 સિંવધાનની કોઈ  

જોગવાઈને અસગંત ન હોય તેવી 3રૂક અને સહાયક સpા આપવા માટ6 સસંદ કાયદાથી 
જોગવાઈ કરશે.  

• 5J�n3�	 141 : \િુ�મકોટ� �ારા ઘોિષત કાયદાઓ9ુ ંબધા -યાયાલયોને બધંન કતા� રહ6શે. 
• 5J�n3�	 142 : ઉnચતમ -યાયાલયમા ં�કુમનામા, �કુમો અને દ$તાવેજો �ગટ કરવાના �કુમો વગેર6  

 ભારતના સમ+ રા{ય�ેEમા ંઅમલ થશે.  

• 5J�n3�	 143 : રા�eપિતની સવcnચ અદાલત સાથે િવચાર-િવિનમય કરવાની અને સલાહ આપવાની ક6  

 લેવાની સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 144 : ભારતના રા{ય�ેEના તમામ �]ુક7 અને -યાિયક સpાિધકાર7 \િુ�મકોટ�ની મદદમા ંકાય� કર7  

 શકાશે.  

• 5J�n3�	 145 : -યાયાલયના િનયમો બનાવવા માટ6 સસંદ6 કર6લા કાયદાની જોગવાઈને આધીન રહ7ને  

  રા�eપિતની મ�ૂંર7 લઈ િનયમો કર7 શકાશે.  

• 5J�n3�	 146 : \િુ�મકોટ�ના અિધકાર7ઓ અને કમ�ચાર7ઓની િનમÈકૂ રા�eપિતની સલાહ અ9સુાર ��ુય  

-યાય�િૂત¥ કરશે અને તેમ9ુ ંખચ� ભારતના એકિEત ફડં ખાતે ઉધારવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 147 : બધંારણના અથ�ઘટન માટ6 �હ-દ રા{ય વહ7વટ7 અિધિનયમ – 1935 અને એના 3રૂક  

િનયમોથી કરવાનો રહ6શે.  
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CAG (к#GHk#� 8E� �
�4� �"��) 
 

• 5J�n3�	 148 : ભારતના એક મહાલેખા પર7�ક (CAG) રહ6શે. 

• કલમ ૧૪૮ �જુબ ક6½-iય મEંીમડંળની સલાહથી રા�e��ખુ તેમની િનમÈકૂ કર6 છે. 
• આ પદ સવcnચ અદાલતના -યાયાધીશની ક�ા9ુ ંછે. 
• કાય�કાળ 3વૂ® હોßા પરથી તેમને �ૂર કરવા સસંદમા ંમહા�ભયોગ �$તાવ લાવવો પડ6 છે. 
• તેઓ ક6-i / રા{ય સરકારોના નાણાક7ય )યવહાર પર િનયEંણ રાખ ેછે. 
• CAG પદનો કાય�કાળ 6 વષ�નો હોય છે.  

• 5J�n3�	 149 : િનયEંક મહાલેખા પર7�ક કોઈ સpા મડંળના ક6 મડંળના �હસાબ સબધંમા ંસસંદ6 કર6લા કોઈ  

 કાયદા હ6ઠળ ઠરાવવામા ંઆવેલ તેવી ફરજ અને સpા વાપરશે. 
• 5J�n3�	 150 : િનયEંક મહાલેખા પર7�ક રા�eપિત ઠરાવે તેવા ન�નૂામા ંસઘં અને રા{યના �હસાબો  

 રાખશે. 
• 5J�n3�	 151 : િનયEંક મહાલેખા પર7�ક �રપોટc રા�eપિત સમ� ર�ૂ કરવા જોઈએ અને સસંદના દર6ક �હૃ  

 સમ� �કૂાવશે.  

 

 

 

*    �� – 6 �O�    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૧૫૨ થી ૨૩૭. 
   રા{યની કારોબાર7 

 

 

          રા{યપાલ                   ��ુયમEંી      મEંી પ�રષદ     રા{યનો મહાિધવ	તા 
              (એડવોક6ટ જનરલ) 

 

• 5J�n3�	 152 : િવિશ�ટ ન ધ - રા{ય શÌદમા ંજ2� ુઅને કા¦મીરનો સમાવેશ થતો નથી. 
 

�O��� 

 

• 5J�n3�	 153 : દર6ક રા{ય માટ6 એક રા{યપાલ હશે તેવી જોગવાઈ. 
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• 5J�n3�	 154 : રા{યની કાય�પા�લકા શ1	ત. 
• 5J�n3�	 155 : રા�eપિત �ારા રા{યપાલની િનમÈકૂ કરવામા ંઆવે છે.  

• 5J�n3�	 156 : રા{યપાલની પદાવિધ 

• પાચં વષ� તેમ સpા રા�eપિતની મર, હોય Qયા ં\ધુી હોßો ધારણ કર6 છે. 
• 5J�n3�	 15૭ : રાજપાલની િનX	ુત થવા માટ6 યો_યતાઓ 

• ભારતનો નાગર7ક હોવા જોઈએ. 
• ૩૫ વષ�ની ¬મર 3ણૂ� કર7 kÇૂા હોવા જોઈએ.  
• કોઈ પણ લાભના પદ ન હોવા જોઈએ. 
• રા{યની િવધાનસભામા ંk ૂટંાઈ શક6 તેટલી યો_યતા ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

• 5J�n3�	 158 : રા{યપાલના પદ માટ6 શરતો. 

• રાજપાલના હોßા માટ6 તે કોઈ પણ �હૃનો સ�ય ન હોવો જોઈએ. 
• લાભનો હોßો ધારણ ન કરતો હોવો જોઈએ. 
• તે ભા¾ુ ંઆWયા િસવાય હોßાક7ય િનવાસનો ઉપયોગ કરશે. 
• જો એકથી વ� ુરા{યોના રા{યપાલ તર7ક6 પદભાર સભંાળે તો રા�eપિત નº7 કર6 તે 

�માણે રા{યોએ તેમને ભ«થા kકૂવવાના રહ6શે. 
• 5J�n3�	 159 : રા{યપાલ �ારા શપથ અથવા �િત.ા. 

• શપથ અથવા �િત.ા અ9\ુ�ૂચ – ૩ �જુબ લવેાના રહ6શે. 
• સબંિંધત રા{યના ઉnચ -યાયાલયના ��ુય -યાયાધીશ અથવા તેમની ગેરહાજર7મા ં

વ�ર�ટ -યાયાધીશ શપથ લવેરાવે છે. 
• 5J�n3�	 160 : અ�કુ આક1$મક �સગંમા ંરા{યપાલના કાયc બ5વવા માટ6 રા�eપિત પોતાને યો_ય લાગે  

 તેવી જોગવાઈ કર7 શક6. 
• 5J�n3�	 161 : રા{યપાલની �મા દ6વાની, દંડમા ંિવલબં કરવાની અને દંડ ઘટાડવાની શ1	ત. 
• 5J�n3�	 162 : રા{યની કાય�પા�લકા શ1	તનો િવ$તાર 

1. '�6'46 &�� (Executive Power) 

� રા{ય સરકારના બધા જ વહ7વટો રા{યપાલના નામે ચાલે છે. 
� રા{યપચંની િનમÈકૂ રા{યપાલ કર6 છે. 
� રા{ય લોકસેવા આયોગની િનમÈકૂ રા{યપાલ કર6 છે. 
� રા{યમા ંબધંારણીય કટોકટ7 લા� ુકરવાની ભલામણ રા{યપાલ કર6 છે. 
� રા{યના િવ�િવSાલયો(Xિુનવસ¯ટ7)ના %ુલપિત અને ઉપ%ુલપિતની િનમÈકૂ કર6 છે. 
2. +�к6� &�� (Legislative Power) 

� રા{યના િવધાન મડંળના �હૃો9ુ ંસEાવંસાન અને િવસ¼ન કરવાની સpા છે. 
� નવી kુટંાયેલી િવધાનસભાની નવી બેઠક તથા બનેં �હૃોને સXં	ુત સબંોધન કરવાની શ1	ત તથા તે 

માટ6 સ�યોને હાજર રહ6વા જણાવી શક6 છે. 
� િવધાનસભામા ંએક એ_લો ઈ½-ડયન અને િવધાન પ�રષદમા ં1/6 સ�યોની િનમÈકૂ કર7 શેક6 છે. 
3. E�?�к &�� (Judical Power) 

� ,]લા -યાયાલયના -યાયાધીશોની િનમÈકૂ કરવી. 
� રા{યપાલ રા{યના કાયદાઓ �ેE *તરગત અને રા{યના કાયદા િવ�ુ�ના કોઈ પણ �નુામા ંસ5 

માફ7 ક6 સ5મા ંઘટાડો કર7 શક6 છે. 
� રા{યપાલને સે-ય અદાલત ક6 ફાસીની સ5 માફ કરવાની સતા નથી. 
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4. "�к6� &�� (Financial Power) 

� નાણા ખરડો રા{યપાલની 3વૂ� મ�ૂંર7થી જ ર�ૂ કર7 શકાય છે. 
� રા{યના “વાિષ¥ક નાણાક7ય િનવેદન”(��4) રા{યપાલ િવધાનસભામા ંર�ૂ કરાવે છે. 

� રા{યની આક1$મકિનિધના સર�ક તર7ક6 કામ કર6 છે. 
� રા{ય નાણાપચંની િનમÈકૂ રા{યપાલ કર6 છે. 

"z+: 

• રા{યપાલ �ારા થતા રા{યના પદાિધકાર7ની િનમÈકૂ 

� ��ુયમEંી 
� મEંીપ�રષદ 

� રા{યનાણા ંપચંના અlય�  

� રા{ય5હ6ર સેવા પચંના અlય� 

� રા{ય5હ6ર સેવા પચંના સ�યો 
� એડવોક6ટ જનરલ 

� રા{ય મ�હલા પચંના અlય� 

� રા{ય માનવાિધકારના અlય� 

� રા{યની Xિુનવસ¯ટ7ના વાઈસ ચા-સલર 

 

(�\� �
�c	 

 

• 5J�n3�	 163 : રા{યમા ંરા{યપાલના કાયc માટ6 એક મEંીપ�રષદ અને તેના વડા તર7ક6 ��ુયમEંીની  

 જોગવાઈ. 
• 5J�n3�	 164 : ��ુયમEંીની િનમÈકૂ રાજપાલ કરશે અને ��ુયમEંીની સલાહથી અ-ય મEંીઓની િનમÈકૂ  

 કરશે 

 

]�̂ �(�\� 

• રા{યના શાસનનો સાચો આગેવાન ��ુયમEંી છે. શાસનને લગતા મહQવ3ણૂ� િનણ�યો અને કાયc તે જ 
કર6 છે. 

• બધંારણમા ં ��ુયમEંી પદ માટ6 કોઈ િવશેષ લાયકાત નથી, છતા ં તે રા{યના િવધાનસભા અથવા 
િવધાન પ�રષદનો સ�ય જsર7 છે. 

• રા{ય િવધાનસભાનો સ�ય ન હોય તેવો ઉમેદવાર પણ ��ુયમEંી બની શક6 છે, પરં ુ Qયારબાદ 6 

માસમા ંતેને િવધાનસભા અથવા િવધાનપ�રષદમા ંk ૂટંાઈ આવDુ ંજsર7 બને છે. 
• મEંીમડંળે રા{યપાલને આપેલ સલાહની તપાસ કરવાનો અિધકાર કોઈ -યાયાલયને નથી. 
• ш�� 

� રા{યપાલ ��ુયમEંીને હોßા અને �Wુતતાના શપથ લેવરાવે છે. 
• к�� 5"� шg� � 

� મEંી પ�રષદની બેઠકની અlય�તા કર6 છે. 
� મEંીઓની િનમÈકૂ માટ6 રા{યપાલને સલાહ આપે છે. 
� િવધાનસભાને િવસ¼ન કરવાની સલાહ આપે છે. 
� ��ુય મEંીએ સરકારનો ��ુય �વ	તા છે તથા િવધાનસભાનો નેતા છે. 
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8�'#к!4 �"�� ((�?+'� )  

 

• 5J�n3�	 165 : રા{યપાલ �ારા એડવોક6ટ જનરલની િનમÈકૂ. 
• �#��  

� ભારતનો નાગર7ક. 
� હાઈકોટ�ના -યાયધીશની લાયકાત બની શક6 તેટલી લાયકાત હોવી જોઈએ. 
� 10 વષ� \ધુી -યાયીક અિધકાર7 અથવા ઉnચ -યાયાલયમા ં વક7લાત કર6લી હોવી 

જોઈએ. 
• к��к) 

� રા{યપાલની ઈnછા હોય Qયા ં\ધુી. 
� સરકારની મર, હોય Qયા ં\ધુી. 

• к�� 5"� шg� � 

� રા�eપિત અને રાજપાલ �ારા સોપવામા ંઆવેલા િવષયો પર રા{ય સરકારને સલાહ 
આપે છે. 

� રા{ય લેવલે �થમ કાયદાક7ય અિધકાર7 છે. 
• 5J�n3�	 166 : રા{ય સરકારના તમામ કાયc રા{યપાલના નામે થશે. 
• 5J�n3�	 167 : રા{યપાલને 5ણકાર7 દ6વા સબંધંમા ં��ુયમEંી9ુ ંકત�)ય. 

 

?'+"(��) 

 

• 5J�n3�	 168 : રા{યોમા ંિવધાનમડંળો9ુ ંગઠન 

• 5J�n3�	 169 : રા{યમા ંિવધાનપ�રષદની રચના અથવા િવસ¼ન માટ6 િવધાનસભાની %ુલ સ�ંયામાથંી 2/3  

 સ�યોની બ�મુતીથી કાય�વાહ7 કરવાની રહ6શે. 
• 5J�n3�	 170 : ?'+"&�ની રચના 

• િવધાનસભાના સ�યની k ૂટંણી રા{યના 18 વષ� ક6 તેથી ઉપરની વય ધરાવતા ંમતદારો થક7 �Wુત 
મતદાનની પ�િત �ારા થાય છે. 

• િવધાનસભાની k ૂટંણી 5 વષ� માટ6 થાય છે. 
• કોઈ પણ રા{યની િવધાનસભાની સ�યસ�ંયા વ�મુા ંવ� ુ500 અને ઓછામા ઓછ7 60 હશે. 
• 5�'	 : િસº7મ, ગોવા, અsણાચલ �દ6શમા ં30 સ�યો, િમઝોરમ અને નાગાલે-ડમા ં40 અને 46  

   સ�યો. 
• �#��  

� તેઓ ભારતના નાગર7ક હોવા જોઈએ. 
� તેઓ 25 વષ�ની ¬મર 3ણૂ� કર7 kÇૂા હોવા જોઈએ. 
� તેઓ પાગલ અથવા દ6વાળ7યા 5હ6ર ન થયેલા ંહોવા જોઈએ. 
� તેઓ લાભ9ુ ંપદ ન ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
� તેઓ9ુ ંતે રા{યની મતદાર યાદ7મા ંનામ સમાવેશ થયેલ હોDુ ંજોઈએ. 

• ?'+"&�" к�Ò 

� સસંદમા ં લોકસભાની uમ િવધાનસભા વહ7વટ7 સpા9ુ ં ક6-i �બj�ુ હોવાથી રા{યને 
અ9લુ�ીને િવધાનસભાને અનેક શ1	તઓ આપવામા ંઆવી છે.  

� રા{યયાદ7ના કોઈ પણ િવષય પર િવધાનસભા કાયદો બનાવી શક6 છે. 
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� જો રા{યમા ં ધારાસભા એટલે િવધાન પ�રષદ અને િવધાનસભા બનેં �હૃ હોય તો 
ધારાસભા અને રા{યપાલ મળ7ને કાયદો બનાવી શક6 છે. 

� જો ધન િવધેયક િવધાનસભામા ં પસાર થાય પછ7 રા{યમા ં િવધાન પ�રષદની 
)યવ$થા હોય તો િવધાન પ�રષદમા ં મોકલી દ6વામા ં આવે છે પરં ુ 14 �દવસમા ં
િવધાન પ�રષદ6 િવધાનસભાને ધન િવધેયક પરત મોકલDુ ંપડ6 છે અને રા{યપાલની 
સહ7થી તે કાયદાક7ય બાબત બની 5ય છે. 

� રા{યસરકારના નાણામEંી દર6ક નાણાક7ય િનવેદન(*દાજપE) િવધાનસભામા ં ર�ૂ 
કર6 છે. જો તેમા િવધાનસભાને જsર જણાય તો *દાજપEમા ં ફ6રફાર \ચૂવવામા ં
આવે છે.   

• 5J�n3�	 171 : ?'+" �
�c	ની રચના 

• િવધાન પ�રષદ એક કાયમી �હૃ છે અને ભારતીય બધંારણમા ંઅ9nુછેદ-૧૬૯મા ંતેનો ઉ]લેખ છે. 
• િવધાન પ�રષદ કાયમી રા{ય�હૃ છે. 
• રા{યની િવધાનસભામા ં હાજર 2/3 સ�યોની બ�મુતી �ારા પસાર થયેલ �$તાવ ઉપર રા�eપિતની 

મ�ૂંર7થી િવધાન પ�રષદની રચના થઈ શક6 છે. 
• િવધાન પ�રષદને પણ કાયદાક7ય અિધકાર આપવામા ંઆ)યા છે, uથી િવધાનસભા અને  િવધાન 

પ�રષદ સલં_ન થઈ કાયદો બનાવી શક6 છે. 
• જયાર6 કોઈ \ધુારામા ંબનેં �હૃો એકમત ન બને Qયાર6 સXં	ુત બેઠક બોલાવવામા ંઆવે છે. 
• િવધાન પ�રષદમા ં%ુલ સ�યોની સ�ંયા u તે રા{યની િવધાનસભાના 1/3 સ�યો uટલી (વ�મુા ંવ�)ુ 

અને ઓછામા ંઓછ7 40 સ�યો િનમાય છે. 
• િવધાન પ�રષદની રચનામા ં 1/3  સ�યો નગરપા�લકાના સ�યો, ,]લા પચંાયતના સ�યો તેમજ 

$થાિનક સpા મડંળ �ારા થાય છે. 
• 1/3 સ�યો િવધાનસભાના સ�યો �ારા kુટંવામા ંઆવે છે. 
• 1/6 સ�યો રા{યપાલ �ારા િવિવધ �ેEોમા ંનામા�ંકત )ય1	તઓની િનમÈકૂ કર6 છે. 
• 1/12 સ�યો u તે રા{યના Eણ વષ� પહ6લાના $નાતકો �ારા kુટંવામા ંઆવે છે. 
• 1/12 સ�યો રા{યની માlયિમક શાળાથી િન2ન ક�ાના ન હોય તેવી શાળામા ંEણ વષ�થી નોકર7 કરતા 

િશ�કો �ારા કરવામા ંઆવે છે.  

• 5J�n3�	 172 : રા{યના િવધાન મડંળોની અવધી 

• િવધાનસભા9ુ ંિવસ¼ન ન થાય તો તેની પહ6લી બેઠકથી પાચં વષ� \ધુીની બેઠક 
રહ6શે અને કટોકટ7 અમલમા ં હોય Qયાર6 તેની �ßુત વ�મુા ંવ� ુએક વષ� \ધુી 
લબંાવી શકાશે. 

• િવધાન પ�રષદ9ુ ં િવસ¼ન થઈ શકશે નહ7 અને તેની સ�ય સ�ંયા 1/3  સ�યો 
દર બી5 વષ® િનDતૃ થશે.   

• 5J�n3�	 173 : રા{યોના િવધાન મડંળની સદ$યતા માટ6 યો_યતા. 
• 5J�n3�	 174 : રા{યોના િવધાન મડંળના સEો, સE સમાtWત અને િવસ¼ન રા{યપાલ નº7 કર6 તે રહ6શે. 
• 5J�n3�	 175 : સદન અથવા સદનોને સબંોધવાનો અને તેમને સદં6શ મોકલવાનો રા{યપાલને અિધકાર. 
• 5J�n3�	 176 : રા{યપાલ9ુ ંિવશેષણ સબંોધન િવધાનસભાનો દર6ક સામા-ય kટૂણીના પહ6લા સEને આરંભે  

 તથા સXં	ુત બેઠકોના આરંભે કરશે. 
• 5J�n3�	 177 : સદનો િવશે મEંીઓ તથા મહાિધવ	તાના અિધકાર 
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• રા{યના દર6ક મEંીને અને એડવોક6ટ જનરલને રા{યની િવધાનમડંળમા ંબનેં �હૃોમા ં
બોલવાનો, કાય�વાહ7મા ં ભાગ લેવાનો હº રહ6શે, પરં ુ મત આપવાનો હº રહ6શે 
નહ7.  

• 5J�n3�	 178 : િવધાનસભાના 5��2 અને ;���2. 

• િવધાનસભાના અlય� અને ઉપાlય� િવધાનસભાના સ�યોમાથંી k ૂટંવામા ંઆવે છે 
u અlય� િવધાનસભાની બેઠક9ુ ંસચંાલન કર6 છે પરં ુજયાર6 િવધાનસભા અlય�ને 
તેના પદ પરથી �ૂર કરવાનો િવચાર િવમશ� શs હોય Qયાર6 અlય� િવધાનસભાની 
અlય�તા કર7 શકતા નથી. 

• િવધાનસભાના અlય�નો કાય�કાળ િવધાનસભાના સમયગાળા uટલો જ છે. 
• સામા-ય સજંોગોમા ં િવધાનસભાના અlય� મતદાન નથી કરતા પરં ુ િવધાનસભા 

અlય� િનણા�યક મત આપી શક6 છે. 
• કોઈ પણ િવધેયક ધનિવધેયક છે ક6 નહ7 તેમા ં િવધાનસભાના અlય�નો િનણ�ય 

મા-ય રહ6 છે. 
• 5J�n3�	 179 : અlય� અને ઉપાlય� સભાના સ�ય ન રહ6 તો તેમણે પોતાનો હોßો ખાલી કરવાનો રહ6શે,  

તથા રા,નામા ં સમયે બનેં એક બી5ને સબંોધીને રા,ના�ુ ંઆપી શકશે તથા સ�યો 14  
�દવસની નોટ7સ આપીને બ�મુતીથી પસાર કર6લા ઠરાવથી તેમને તેમના હોßા પરથી �ૂર કર7 
શકાશે. 

• 5J�n3�	 180 : અlય�ના પદ9ુ ંકત�)યો9ુ ંપાલન કરD ુઅથવા અlય�ના sપમા ંકાય� કરવાની ઉપાlય�ની  

અથવા અ-ય )ય1	તની શ1	તઓ. 
• 5J�n3�	 181 : જયાર6 અlય� અથવા ઉપાlય�ને તેમના પદથી હટાવવાનો કોઈ સકં]પ િવચારાધીન હોય  

 Qયાર6 તે9ુ ંઅlય� $થાન ન લેDુ.ં  

• 5J�n3�	 182 : િવધાન પ�રષદના &��?  તથા ;�&��?   

• િવધાન પ�રષદમાથંી સભાપિત અને ઉપસભાપિતની િનમÈકૂ કરવામા ંઆવે છે. 
• 5J�n3�	 183 : સભાપિત અને ઉપસભાપિત પ�રષદના સ�ય ન રહ6 તો તેમણે પોતાનો હોßો ખાલી કરવાનો  

 રહ6શે, તથા રા,નામા ંસમયે બનેં એક બી5ને સબંોધીને રા,ના�ુ ંઆપી શકશે તથા સ�યો  
14  �દવસની નોટ7સ આપીને બ�મુતીથી પસાર કર6લા ઠરાવથી તેમને તેમના હોßા પરથી �ૂર 
કર7 શકાશે. 

• 5J�n3�	 184 : સભાપિતના પદના કત�)યો9ુ ંપાલન કરD ુઅથવા સભાપિતના sપમા ંકાય� કરવાની  

 ઉપસભાપિતની અથવા અ-ય )ય1	તની શ1	તઓ. 
• 5J�n3�	 185 : જયાર6 સભાપિત અથવા ઉપસભાપિતને પદથી હરાવવાનો કોઈ સકં]પ િવચારાધીન હોય  

 Qયાર6 તે9ુ ંસભાપિત તર7ક6 $થાન ન લેDુ.ં  

• 5J�n3�	 186 : અlય� અને ઉપાlય� તથા સભાપિત અને ઉપસભાપિતના વેતન ભ«થા. 

• વેતન ભ«થા િવશે નવી જોગવાઈ ન કરવમા ંઆવે તો બી, અ9\ુચૂી મા ં િનદ×શ 
કર6લ પગાર ભ«થા આપવામા ંઆવશે. 

• 5J�n3�	 187 : રા{યના િવધાનમડંળના દર6ક �હૃને �ુદો દફતર7 $ટાફ એટલે ક6 સ�ચવાલય હશે. 
• 5J�n3�	 188 : સ�યના શપથ અથવા �િત.ા. 

• અ9\ુચૂી Eણમા ંદશા�વેલ ન�નૂા �માણે શપથ લેવાના રહ6શે. 
• 5J�n3�	 189 : સદનોમા ંખાલી જ_યા હોવા છતા ંમતદાન કરવાની સpા �હૃોની રહ6શે તેમજ કોઈ સમયે  

 બેઠક દરિમયાન કોરમ ન થાય તો �હૃ મો%ફૂ રાખવાની   ફરજ અlય� અથવા સભાપિતની  
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રહ6શે.  

• 5J�n3�	 190 : બેઠક ખાલી થવી. 

• કોઈ )ય1	ત િવધાનમડંળના બનેં �હૃનો સ�ય થઈ શકશે નહ7. તે માટ6 તેને એક બેઠક 
ખાલી કરવી પડશે. 

• બે ક6 તેથી વ� ુ રા{યના િવધાન મડંળના સ�ય થાય તો એક બેઠક ખાલી કરવી 
પડશે. 

• તે લાભનો હોßો ધારણ કર7 શકશે નહ7. 
• સાઈઠ �દવસની �ßુત \ધુી સતત ગેરહાજર રહ7 શકશે નહ7. 
• આ �સગંોએ બેઠક ખાલી કરવામા ંઆવશે. 

• 5J�n3�	 191 : સદ$યો માટ6ની ગેરલાયકાતો. 

• અ1$થર મગજની હોય. 
• નાદાર હોય. 
• ભારતની નાગ�રક ન હોય. 
• સસંદ6 કર6લા કાયદાથી ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય. 

• 5J�n3�	 192 : સદ$યોની ગેરલાયકાત �íો ઉપર રાજયપાલનો િનણ�ય આખર7 ગણાશે u માટ6  

 kુટંણીપચંનો અ�ભ�ાય મેળવશે. 
• 5J�n3�	 193 : કલમ ૧૮૮ને અધીન શપથ અથવા �િત.ા લીધા પહ6લા અથવા લાયક ન હોવા છતા ં�હૃમા ં 

બેસવા અને મત આપવા માટ6 દર6ક �દવસના s. ૫૦૦ દંડને પE થશે અને તે રકમ 
રા{યપાલના લેણા ંતર7ક6 વ\લૂ કરવામા ંઆવશે. 

• 5J�n3�	 194 : િવધાનમડંળોના સદનોની તથા તેના સદ$યોની અને સિમિતઓની શ1	તઓ, િવશેષાિધકાર,  

 વગેર6 બાબતો. 
• 5J�n3�	 195 : સદ$યોના વેતન અને ભ«થા િવધાનમડંળ નº7 કર6 તે �માણે.  

• 5J�n3�	 196 : નાણા ંિવધેયક િસવાય અ-ય િવધેયક કોઈ પણ �હૃમા ંલાવી શકાશે, સE સમાtWતને કારણે ક6  

સભા િવસ¼નને કારણ ે તે િવલય પામશે નહ7, િવધાનસભામા ં િવચારણા હ6ઠળ હોય અને 
પસાર થXુ ંહોય, પરં ુિવધાનપ�રષદમા ંિવચાર હ6ઠળ હોય તે િવધેયક િવધાનસભા9ુ ંિવસ¼ન 
થતા િવલય પામશે.   

• 5J�n3�	 197 : નાણા ંિવધેયક િસવાય અ-ય િવધેયકોને લગતી બાબતોમા ંિવધાન પ�રષદ6 નામ�ૂંર કXુÖ હોય,  

Eણ મ�હના કરતા ંવ� ુસમય \ધુી પસાર થયા િવના પડáુ ંરહ6 ક6 િવધાનસભા સમંત થાય 
નહ7 તો તે પછ7ના કોઈ સEમા ંક6 તે સEમા ંિવધાન પ�રષદને તે િવધેયક િવધાનસભા �ારા 
પરત મોકલી શકાશે. 

• 5J�n3�	 198 : નાણા ંિવધેયક સબંિંધત િવશેષ ���યા 

• નાણા ં િવધેયક િવધાન પ�રષદમા ં ર�ુ કર7 શકાશે નહ7 તેમજ િવધાન સભા �ારા 
�સા�રત નાણા ંખરડામા ં િવધાન પ�રષદ6 આપેલા \ચૂનો મા-ય કરવામા ંન આવે ક6 
\ધુારો કરવામા ંન આવે તો પણ તે મ�ુંર ગણાશે.  

• 5J�n3�	 199 : નાણા ંિવધેયકની )યા�યા. 

• કોઈ કર નાખવાની, ના�દૂ કરવાની, માફ કરવાની ક6 તેમા ં ફ6રફાર કરવાની, રા{ય 
નાણા ંકરu લેવાની, એકિEત ફડં અથવા આક1$મક ફડંના હવાલાની, નાણા ંભરવાની 
ક6 નાણા ંઉપાડવાની ક6 િવિનયોગ કરવાની બાબતોની ક6 ખચ� કરવાની બાબતો િવશેના 
િવધેયકો નાણા ંિવધેયકો કહ6શે.   
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• 5J�n3�	 200 : િવધેયકો ને અ9મુિત. 

• રા{યના િવધાનમડંળે કોઈ િવધેયક પસાર કXુÖ હોય તેને રા{યપાલ સમ� ર�ૂ કરDુ ં
જોઈએ અને રા{યપાલ તેને અ9મુિત આપી 5હ6ર કરશે અથવા રા�eપિતને 
િવચારણા માટ6 િવધેયકને અનામત રાખે છે એD ુ5હ6ર કરશે. 

• �હૃને ફ6રિવચારણા માટ6 મોકલે�ુ ં\ધુારા સાથે ક6 \ધુારા વગર ફર7 વખત ર�ુ થશે 
તેને પસાર થુ ંરોક7 શકાશે નહ7. 

• 5J�n3�	 201 : િવચારણા માટ6 અનામત િવધેયકો 

• િવચારણા માટ6 અનામત રાખેલા િવધેયકોને રા�eપિતએ એD ુ5હ6ર કરD ુજોઈએ ક6 
પોતે અ9મુિત આપે છે અથવા રોક7 રાખે છે તથા પાછા મોકલેલા િવધેયકને છ 
મ�હનાની �ßુતની *દર �હૃ6 તે િવધાયકની 3નુ:િવચારણા કરવી જોઈએ. 

• 5J�n3�	 202 : વાિષ¥ક નાણાક7ય પEક િવધાનમડંળના �હૃો સમ� ર�ુ કરાશે. 
• 5J�n3�	 203 : િવધાનમડંળોના *દાજો *ગે ખચ�ને લગતા ંહોય તેટલા 3રૂતા ં*દાજો  

િવધાનસભા સમ� +ા-ટની માગંણીઓ sપે ર�ૂ કરવા જોઈએ અને કોઈ માગંણીને અ9મુિત 
આપવી ન અપાવી ક6 તેમા ં ઘટાડો કરવાની સpા રહ6શે અને આવા િવધેયકો રા{યપાલની 
ભલામણ વગર માગંણી કર7 શકાશે નહ7.  

• 5J�n3�	 204 : સભાએ મ�ૂંર કર6લ +ા-ટોની રા{યના એકિEત ફડં ખાતે ઉધાર6લા, પરં ુઅગાઉ �કૂ6લ  

 પEકમા ંબતાવેલી રકમ કરતા ંકોઈ પણ સજંોગોમા ંવ� ુનહ7 તેટલા ખચ�ને મ�ૂંર7 આપશે.  

• 5J�n3�	 205 : વધારાના ખચ� માટ6 બનતી Qવરાએ િવધેયક ર�ૂ કરDુ ંજોઈએ. 
• 5J�n3�	 206 : �હસાબી પેટ6 મ�ૂંર કરવાની, િવ�ાસ પર મ�ૂંર કરવાની અને અપવાદsપ +ા-ટો લોકસભાને  

 મ�ૂંર કયા� વગર આપવાની સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 207 : નાણાક7ય િવધેયકોને લગતી ખાસ જોગવાઈઓ. 

• કોઈ િવધેયક રા{યપાલ ેભલામણ કયા� િસવાય દાખલ ક6 �$તાિવત કર7 શકાશે નહ7 
અને આDુ ંિવધેયક િવધાન પ�રષદમા ંદાખલ કર7 શકાશે નહ7.  

• અિધિનયમ કર7ને uનો ખચ� રા{યના એકિEત ફડંમાથંી કરવા9ુ ં થ ુ ં હોય તેDુ ં
િવધેયક રા{યપાલ ે તે ઉપર િવચાર કરવા માટ6 ભલામણ કર7 ન હોય તો તે �હૃ 
પસાર કર7 શકશે નહ7. 

• 5J�n3�	 208 : રા{યના િવધાનમડંળ9ુ ંકોઈ �હૃ આ સિંવધાનની જોગવાઈઓ ને આધીન રહ7ને પોતાની  

 કાય�ર7િત અને કામકાજના સચંાલન9ુ ંિનયમન કરવા માટ6 િનયમો કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 209 : નાણાક7ય કામકાજ સમયસર 3�ંુૂ કરવાના હ6 ુમાટ6 ક6 એકિEત ફડંમાથંી નાણાના િવિનયોગ  

 માટ6ના િવધેયક9ુ ંિનયમન િવધાનમડંળ કાયદાથી િનયમો કર7ને કર7 શકશે. 
• 5J�n3�	 210 : રા{યના િવધાનમડંળ9ુ ંકામકાજ રા{યની રાજભાષા ક6 �હj-દ7 અથવા *+ે,મા ંચલાવવામા ં 

 આવશે. 
• 5J�n3�	 211 : ઉnચતમ -યાયાલય ક6 ઉnચ -યાયાલય અને તેના -યાયધીશ ની પોતાની ફરજો બ5વતી  

વખતે ક6 તેમના હોßા પરથી �ૂર કરવા માટ6 રા�eપિતને િનવેદન કરવામા ંઆવે તે િસવાય 
સસંદમા ંકઈ ચચા� થઈ શકશે નહ7. 

• 5J�n3�	 212 : -યાયાલયો િવધાનમડંળોની કાય�વાહ7 પર તપાસ કર7 શકશે નહ7. 
• 5J�n3�	 213 : િવધાનમડંળની બેઠકો ચા� ુન હોય Qયાર6 વાત�કુમો �િસ� કરવાની રા{યપાલની સpા  

રહ6શે. u �હૃો શs થયે તેની સમ� �કૂવો જોઈએ તથા છ અઠવા�ડયાની *દર �હૃો �ારા 
અ9મુિત મેળવવાની રહ6શે, નહ7 તો આપોઆપ તે �કુમ રદબાતલ ગણાશે. 
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• હાલ દ6શમા ં%ુલ ૨૪ -યાયાલયો આવેલી છે. 
• ૨૦૧૩મા ંરચાયેલી -યાયાલયો = મ�ણ3રુ, િE3રુા, મેઘાલય 

 

• 5J�n3�	 214 : દર6ક રા{યો માટ6 એક ઉnચ -યાયાલયો રહ6શે. 
• 5J�n3�	 215 : ઉnચ -યાયાલય ર6કડ� -યાયાલય રહ6શે અને તેને પોતાના િતર$કાર માટ6 િશ�ા કરવાની સpા  

 સ�હત તમામ સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 216 : દર6ક ઉnચ -યાયાલયમા ં��ુય -યાયધીશ અને અ-ય -યાયધીશની િનX	ુતી રા�eપિત �ારા  

થાય છે u સવcnચ -યાયાલયના ��ુય -યાયધીશ અથવા સબંિંધત રા{યના -યાયધીશની 
સલાહથી કરવામા ંઆવે છે. 

• 5J�n3�	 217 : ઉnચ-યાયાલયના પદ માટ6ની શરતો 
• �#��  

� તેઓ ભારતના નાગર7ક હોવા જોઈએ. 
� ઓછામા ંઓછા 10 વષ� \ધુી -યાયીક પદ પર કામ કરવાનો અ9ભુવ અથવા ઓછામા ં

ઓછા 10 વષ� \ધુી ઉnચ -યાયાલયમા ંવક7લાતના sપમા ંકાય� કરવાનો અ9ભુવ.  

• 5J�n3�	 217 : ઉnચ-યાયાલયના પદનો કાય� કાળ 

• િનDતૃ વય મયા�દા 62 વષ�ની છે. 
• સવcnચ -યાયાલયના -યાયધીશની uમ રા{ય-યાયાલયના -યાયધીશને પદ પરથી 

હટાવી શકાય.  
• 5J�n3�	 218: ઉnચ-યાયાલયથી સબિંધત અ�કુ ઉપબધં9 ુઉnચ -યાયાલયોમા ંલા� ુહોDુ.ં  

• 5J�n3�	 219 : ઉnચ -યાયાલયના -યાયધીશ તર7ક6 િનમાયેલ )ય1	ત Eી, અ9\ુ�ૂચ અ9સુાર શપથ ક6  

 �િત.ા. 
• રા{યોની વડ7 અદાલતના -યાયધીશને રા{યપાલ શપથ લેવરાવે છે. 

• 5J�n3�	 220 : કાયમી -યાયાધીશ થયા પછ7 કોઈ પણ )ય1	ત ઉnચતમ -યાયાલય  ક6 બી5 ઉnચ  

 -યાયાલયો િસવાય ભારતના કોઈ -યાયાલય સમ� વક7લાત ક6 કામકાજ કર7 શકશે નહ7. 
• 5J�n3�	 221 : -યાયધીશોના વેતન 

• જો નº7 કર6લ ન હોય તો બી, અ9\ુ�ૂચમા ં િનદ×શ કર6લા હોય તેવા પગાર 
આપવામા ંઆવશે. 

• હાલ  ��ુય -યાયધીશને = 90,000 

અ-ય -યાયધીશને = 80,000 

• 5J�n3�	 222 : -યાયધીશોની બદલી 

• રા�eપિત �ારા ભારતના ��ુય -યાયધીશ અને રા{યપાલની સલાહથી -યાયધીશોની 
બદલી કરવામા ંઆવે છે. 

• 5J�n3�	 223 : ��ુય -યાયધીશનો હોßો ખાલી હોય Qયાર6 કાય�કાર7 -યાયધીશની િનX	ુતી 
• 5J�n3�	 224 : વધારાના અને કાય�કાર7 -યાયધીશોની િનમÈકૂ રા�eપિત પોતે િન�દA�ટ કર6 તેવી વ�મુા ંવ� ુ 

 બે વષ�ની �ßુત માટ6 વધારાના -યાયાધીશ નીમી શકશે. 
• 5J�n3�	 224 (к) : ��ુય -યાય�િૂત¥ રા�eપિતની 3વૂ� સમંિત લઈને ઉnચ -યાયાલયના િનDતૃ -યાયધીશોની  

     િનમÈકૂ કર7 શકશે. 
 

 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       421 

;n0 E����"� &�� / шg� � 

 

1. ] M)2�\?+к� 

2. 5?���� 5?+к� 

� ઉnચ -યાયાલયો �દવાની અને ફોજદાર7 ક6સમા ંતાબા હ6ઠળના -યાયાલયોના િનણ�ય િવ�ુ� અિપલ સાભંળવાનો 
અિધકાર છે. 

3. '�6'46 шg� � 

� રા{યના ઉnચ -યાયાલય પોતાના અિધકાર �ેE *તરગત $થાપીત બધા -યાયાલયો પર િનયEંણ રાખે છે. 
4. 5/���х E���� 

5. 
�4 ��� ��'"� &� 

� ઉnચ -યાયાલયને ર7ટ બહાર પડવાની શ1	ત સવcnચ -યાયાલય કરતા ંવધાર6 છે. 
6. E�?�к &?(2"� шg� � 

� સવcnચ અદાલતની uમ ઉnચ -યાયાલયને પણ -યાિયક 3નુ:અવલોકનનો અિધકાર આપવામા ંઆ)યો છે. 
7.  � �!f)" E����(� к!&#"� @�)� �6  к! �@ � �6  к�'"# 5?+к� 

 

• 5J�n3�	 225 : િવSમાન ઉnચ -યાયાલયની હ%મૂત િવધાનમડંળે કર6લા કોઈ કાયદાને આધીન રહ7ને  

 વાપરવાની રહ6શે. 
• 5J�n3�	 226 : અ�કુ ર7ટો કાઢ7 નાખવાની ઉnચ -યાયાલયોને સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 227 : રા{યના તમામ -યાયાલયો પર દ6ખર6ખ રાખવાની ઉnચ -યાયાલયને સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 228 : ઉnચ -યાયાલયને ખાતર7 થાય ક6 તાબાની કોઈ પણ -યાયાલય હ6ઠળનો ક6સ તા`Qવક �í  

 સમાયો છે તેવો ક6સ િનકાલ માટ6 પોતાની પાસે મગંાવી શકશે. 
• 5J�n3�	 229 : ઉnચ -યાયાલયોના અિધકાર7 અને કમ�ચાર7ઓની િનમÈકૂ રા{યપાલની અ9મુિતથી કરશે  

 અને તેનો ખચ� રા{યના એકિEત ફડં ખાતે ઉઘરાવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 230 : કોઈ પણ ઉnચ -યાયાલયની હ%મૂત કોઈ પણ સઘં રા{ય�ેE \ધુી સસંદના કાયદાથી  

 િવ$તર7 શકાશે ક6 તેમાથંી બાદ રાખી શકાશે. 
• 5J�n3�	 231 : બ ેક6 બેથી વ� ુરા{યો માટ6 એક જ ઉnચ -યાયાલયની $થાપના કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 232 : આ કલમ રદ કરવામા ંઆવી છે. 

 

D�� E���� 

• ,]લા -યાયધીશ ,]લાનો સૌથી મોટો -યાયી અિધકાર7 છે તેને દ7વાની અને ફોજદાર7 ક6સોમા �ળૂ અને 
અિપલીય �ેEાિધકાર �ાWત છે. 

• ,]લા -યાયાધીશ જયાર6 દ7વાની કાયદાની \નુાવણી કર6 છે અથવા ફોજદાર7 ક6સોની \નુાવણી કર6 છે Qયાર6 
તેને સેસ-સ -યાયધીશ કહ6વામા ંઆવે છે. 

 

• 5J�n3�	 233 : ,]લા -યાયધીશની િનમÈકૂ. 
• 5J�n3�	 233 (к) : અ�કુ ,]લા -યાયાધીશોની િનX1ુ	તઓ9ુ ંઅને તેના �ારા અપાયેલા િનણ�યો વગેર6  

     કાયદ6સર ઠરાવવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 234 : ,]લા -યાયાધીશો િસવાયની બી, -યાિયક સેવાઓમા ંભરતી રા{યપાલ રા{ય લોક સેવા  

આયોગ અને ઉnચ -યાયાલય સાથે િવચાર – િવિનમય કયા� પછ7 પોતે કર6લા િનયમો 
અ9સુાર કરશે. 
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• 5J�n3�	 235 : -યાિયક સેવાઓમા ંજ_યા ઉપર િનX1ુ	ત અને બઢતી અને ર5ની મ�ૂંર7 સ�હત ,]લા  

-યાયાલયો અને તેના તાબાની -યાયાલયો ઉપર િનયEંણ ઉnચ -યાયાલયમા ંિન�હત રહ6શે. 
• 5J�n3�	 236 : ,]લા -યાયાધીશ – એ શÌદમા ંિસટ7 િસિવલ -યાયાલયના -યાયાધીશ, વધારાના  

-યાયાધીશ, સXં	ુત અને મદદનીશ -યાયાધીશ, ચીફ �ેિસડ6-સી મે,$e6ટ વગેર6નો સમાવેશ 
થાય છે. 

• 5J�n3�	 237 : મે,$e6ટોના અ�કુ વગ� અથવા વગcને આ �કરણની જોગવાઈઓ 5હ6ર નામામા ંિન�દA�ટ  

 કરવામા ંઆવે તે અપવાદ અને ફ6રફાર સાથે લા� ુપાડવામા ંઆવશે. 
 

 � �!f)" E����# 
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• ઈ.સ.2002મા ંલીગલ સિવ¥સીસ ઓથો�રટ7સ એ	ટ, 1987મા ં\ધુારા �જુબ કોલ અદાલત *તગ�ત u ફોજદાર7 
અને મહ6\લૂના કા9નૂી િવવાદોને શાિંત3વૂ�ક સમાધાન અને પતાવટની i½�ટએ લોક અદાલતમા ંમોકલી શકાય 
છે. લોક અદાલતનો િનણ�ય *િતમ માનવામા ંઆવે છે. તેના િનણ�યની િવ�ુ� અિપલ થઈ શ1	ત નથી. 

• કા9નૂી િવવાદોમા ંલોક અદાલતો ક6સ કરતા પહ6લા લોક અદાલત u તે )ય1	તના �ßુાને $વીકાર7 શક6 છે. 
• મહાQમા ગાધંીના િસ�ાતંોને આધાર6 શs થયેલી �#к 5	� "� шP-  14 (0�, 1982" �#� $���  

�O�" LM"�i ખાતે થઈ હતી.  

 

7!?(�� к#4�   

• પ�રવારના િવવાદોમા ંશાિંત3વૂ�ક મૈEી3ણૂ� ર7તે સમાધાન કરવા ફ6િમલી કોટ�ની રચના કરવામા ંઆવી છે.  

• ફ6િમલી કોટ�ના ક6સમા ંવક7લોની હાજર7 હોતી નથી પરં ુજો ફ6િમલી કોટ�ને ચોºસ િવવાદમા ંવક7લની હાજર7 
જsર7 જણાય તો વક7લોને હાજર રહ6વાની મ�ૂંર7 આપવામા ંઆવે છે 

• ફ6િમલી કોટ� ક6સની તપાસ કરવા માટ6 પોતે િસ�ાતંો નº7 કર7 શક6 છે અને ફ6િમલી કોટ�ના િનણ�યને હાઈકોટ�મા ં
અિપલ કર7 શકાય છે. 

 

;n0 E���� 

 

,]લા અને સગં (સેશ-સ) -યાયધીશ9ુ ં-યાયાલય (,]લા -યાયધીશ) 

(આ,વન ક6દ/ફાસંી આપી શક6 પણ ઉnચ -યાયાલય9ુ ંઅ9મુોદન જsર7) 

,]લા -યાયધીશની તાબા હ6ઠળની -યાયાલયો 
 

 

 

  �દવાની                   ફોજદાર7 
 

 

અધીન$થ -યાયધીશ9ુ ં-યાયાલય    ��ુય -યાિયક દંડિધકાર9ુ ં-યાયાલય 

(7 વષ� \ધુીની uલની સ5) 

 

 

�1ુ-સફ -યાયાલય      -યાિયક દંડિધકાર7 -યાયાલય 

         (3 વષ� \ધુીની uલની સ5) 
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• ½$ટન ��.8".��' � 5"� '�.к!.5H�� ,� �×ª�к �E4�!@4 /�
4��ш""� шP-  થઈ અને u.એસ.વમા�, 

વ!કટ અલૈયા uવા -યાયધીશોએ આગળ ધપાવી હતી. 
• પúÌલક ઈ-ટર6$ટ �લ�ટગેશન ભારતીય કા9નૂમા ં5હ6ર �હતની ર�ા માટ6 ક6સની જોગવાય છે. અ-ય સામા-ય 

અદાલતની અર,ઓથી અલગ પúÌલક ઈ-ટર6$ટ �લ�ટગેશનમા ંએ જsર7 નથી. પી�ડત પ� પોતે અદાલતમા ં
હાજર7 આપે, પúÌલક ઈ-ટર6$ટ �લ�ટગેશન કોઈ પણ નાગ�રક �ારા અથવા $વય ંકોટ� �ારા પી�ડતોના પ�મા ં
દાખલ કર7 શકાય છે. 

• પúÌલક ઈ-ટર6$ટ �લ�ટગેશન �ારા ગર7બ, પછાત, દ�લત અને અભણ લોકો ઝડપી -યાય મળે છે uથી મlયમ 
વગ�ના લોકો પúÌલક ઈ-ટર6$ટ �લ�ટગેશન9ુ ંસમથ�ન અને $વાગત કર6 છે. 

• પúÌલક ઈ-ટર6$ટ �લ�ટગેશન માE હાઇકોટ� અથવા \િુ�મ કોટ�મા ંદાખલ કર7 શકાય છે.    
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� અ9nુછેદ ૨૩૮ થી ૨૪૨. 
• ક6-iશાિસત �દ6શનો વહ7વટ યો_ય ર7તે ચાલે તેની જવાબદાર7 રા�eપિતની છે. 
• ભારતમા ં હાલમા ં %ુલ 7 ક6-iશાિસત �દ6શો છે uમા ં �દ]લી, પ �ડચેર7, �દમાન અને િનકોબારમા ં

ઉપરા{યપાલના હોßા છે(લે~ટ6નન ગવન�ર) જયાર6 ચડં7ગઢ, �દવ-દમણ, દાદરાનગર હવેલી અને 
લ�દ7પના વડા વહ7વટદાર હોય છે.(એડમીની$e6ટર). 

• ક6-iશાિસત �દ6શોના શાસકો રા{યપાલને સમક� રા{યના ��ુયવડા હોતા નથી પરં ુ તેનો 
રા�eપિતના એજ-ટ તર7ક6 કાય� કર6 છે. 

• �દ]લીમા ં��ુયમEંીની િનમÈકૂ રા�eપિત �ારા કરવામા ંઆવે છે. 
• �દ]લીમા ંમEંીમડંળની સ�ંયા િવધાનસભાની %ુલ સ�યસ�ંયાના (70) 10મા ંભાગની એટલ ેક6 માE 7 

રાખવામા ંઆવે છે. 
• 5J�n3�	 238 : કાયદાથી સસંદ અ-યથા જોગવાઈ કર6 તે િસવાય રા�eપિત દર6ક સઘં રા{ય�ેEનો વહ7વટ  

 કરશે અને તે માટ6 વહ7વટકતા� નીમી શકશે. 
• 5J�n3�	 239 : ક6-i શાિસત �દ6શોનો વહ7વટ રા�eપિત �ારા થશે. 
• 5J�n3�	 239 (к) : અ�કુ સઘં રા{ય�ેE માટ6 $થાનીય િવધાનમડંળો અથવા મEંી પ�રષદો અથવા બનેં9ુ ં 

     સ¼ન. 
• 5J�n3�	 239 (к)(1) : �દ]લીથી સબંધંમા ંિવશેષ ઉપબધં. 
• 5J�n3�	 239 (к)(2) : સિંવધાિનક તEં િવફળ થવાની દશામા ંઉપબધં. 
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• 5J�n3�	 239 (ખ) : િવધાનમડંળની બેઠકો ચા� ુન હોય Qયાર6 વટ�કુમો �િસ� કરવાની વહ7વટકતા�ની  

      સpા. 
• 5J�n3�	 240 : અ�કુ સઘં રા{ય�ેEો માટ6 િવિનમય બનાવવાની રા�eપિતની શ1	તઓ 

• 5J�n3�	 241 : સધં રા{ય�ેEો માટ6 કોઈ -યાયાલયને ઉnચ -યાયાલય તર7ક6 5હ6ર કર7 શકાશે. 
• 5J�n3�	 242 : સાતમા ંસિંવધાન સશંોધન અિધિનયમ, 1956ની ધારા 29 અને અ9\ુ�ૂચ �ારા રદ કરવામા ં 

 આવેલ. 
 

*    �� – 9 ��0�     * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૨૪૩ થી ૨૪૩O(ઓ). 
• 2 Oct, 1959ના રોજ રાજ$થાનના નાગોર ,]લામા ંપ�ંડત જવાહરલાલ નહ6�ુએ િE$તર7ય પચંાયતી 

રા{ય9ુ ંઉદઘાટન કXુÖ હ ુ.ં 
• �જુરાતમા ં1 Apr, 1963મા ંપચંાયતી રા{યની શsઆત થઈ. 
• 73મા ં બધંારણીય \ધુારા �ારા ભાગ-9મા ં પચંાયતના નામથી 29 િવષય વ$નુો ઉ]લેખ કરવામા ં

આ)યો છે. 
• 5J�n3�	 243 : )યા�યા 

• .���# : રા{યનો `જ]લો. 
• =(&� : +ામ $થળે પચંાયત િવ$તારમા ંસમાિવ�ટ ગામને લગતી મતદાર યાદ7મા ં

ન ધાયેલી )ય1	તઓ9ુ ંબને�ુ ંમડંળ. 
• ��0�  ?'@ � : પચંાયતનો �ાદ6િશક િવ$તાર. 
• �( : આ ભાગના હ6 ુ માટ6 રા{યપાલે 5હ6રનામાથી િન�દA�ટ કર6લ ગામ ક6 તેનો 

સ�હૂ. 
• 5J�n3�	 243 (к) : +ામસભા 
• 5J�n3�	 243 (х) : પચંાયતોની ગઠન 

• 5J�n3�	 243 (�) : પચંાયતોની સરંચના 
• 5J�n3�	 243 (V) : પચંાયતોની બેઠકોમા ંઅનામતોની જોગવાઈ 

• 5J�n3�	 243 (0) : પચંાયતોની �ßુત 5 વષ�ની રહ6શે 
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• 5J�n3�	 243 (3) : સ�યો માટ6 ગેરલાયકાતો િવધાનસભાના સ�ય uવી રહ6શે. 
• 5J�n3�	 243 (�) : પચંાયતો �ારા કર અિધરોપણ કરવાની શ1	તઓ 

• 5J�n3�	 243 (T) : િવpીય 1$થિતના 3નુિવ¥લોકન માટ6 િવત આયોગ9ુ ંગઠન 

• 5J�n3�	 243 (F) : પચંાયતના લખેાઓની સપં�ર�ા 
• 5J�n3�	 243 (4) : પચંાયતો માટ6 િનવા�ચન 

• 5J�n3�	 243 (f) : સઘં રા{ય�ેEોમા ંલા� ૂથDુ ં
• 5J�n3�	 243 (�) : આ ભાગ કિતપય �ેEોમા લા� ૂન થDુ ં
• 5J�n3�	 243 (i) : િવSમાન િવિધઓ અને પચંાયતો9 ુબ-Xુ ંરહ6D ુ ં
• 5J�n3�	 243 (�) : િનવા�ચન સબંિંધત મામલાઓમા ં-યાયાલયો હ$ત�ેપ9 ુવ¼ન 

 

*    �� – 9(к) "���/�к    * 
� અ9nુછેદ ૨૪૩O(ઓ)થી ૨૪૩ZG(ઝેડ,). 

• 74મા ંબધંારણીય \ધુારા �ારા બધંારણનો નવો ભાગ – ૯(ક) નગરપા�લકાના નામથી સામેલ કરવામા ં
આ)યો છે. 

• બધંારણમા ં12મી અ9\ુ�ુચ છોડ7ને uમા નગરપા�લકાઓને 18 િવષયો આપવામા ંઆ)યા છે. 
• 5J�n3�	 243 (ત): )યા�યા 

• "���/�к ?'@ �: રા{યપાલે 5હ6ર કયા� �માણેનો �ાદ6િશક િવ$તાર 

• (�k#�#/�4" ?'@ �: એક ક6 વ� ુ `જ]લાનો બનેલો અને બે ક6 વ� ુનગરપા�લકાઓ 

અથવા પચંાયતોવાળો દસ લાખ ક6 તેથી વ� ુવ$તીવાળો િવ$તાર અથવા રા{યપાલ 
5હ6ર કર6 તે.  

• 5J�n3�	 243 (�) : નગરપા�લકા9ુ ંગઠન 

• 5J�n3�	 243 (	) : નગરપા�લકાઓની સરંચના 
• 5J�n3�	 243 (+) : વોડ� સિમિતઓ વગેર6 ગઠન અને તેની સરંચના 
• 5J�n3�	 243 (") : $થાનો9ુ ંઆર�ણ 

• 5J�n3�	 243 (�) : નગરપા�લકાઓની અવિધ વગેર6 
• 5J�n3�	 243 (7) : સદ$યતા માટ6 િનરહ�તાઓ 

• 5J�n3�	 243 (�) : નગરપા�લકાઓ વગેર6ની શ1	તઓ, �ાિધકાર અને ઉpરદાિયQવ 

• 5J�n3�	 243 (�) : નગરપા�લકા �ારા કર અિધરોિપત કરવાની શ1	તઓ અને તેની િનિધઓ. 
• 5J�n3�	 243 (() : િવp આયોગ 

• 5J�n3�	 243 (�) : નગરપા�લકાઓના લખેાઓની સપંર7�ા 
• 5J�n3�	 243 (�)(к) : નગરપા�લકાઓ માટ6 િનવા�ચન 

• 5J�n3�	 243 (�)(х) : સઘં રા{ય�ેEોમા ંલા� ૂથDુ ં
• 5J�n3�	 243 (�)(�) : આ ભાગના કિતપય �ેEોમા ંલા� ૂન થDુ.ં 
• 5J�n3�	 243 (�)(V) : ,]લા યોજના માટ6 સિમિત 

• 5J�n3�	 243 (�)(�) : મહાનગર યોજના માટ6 સિમિત 

• 5J�n3�	 243 (�)(0) : િવSમાન િવિધઓ અને નગરપા�લકાઓ9ુ ંબ-X ુરહ6D ુ ં
• 5J�n3�	 243 (�)(3) : િનવા�ચન સબંધંી મામલાઓમા ં-યાયાલયના હ$ત�ેપ9ુ ંવ¼ન 
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*    �� – 9(х) &�к�6 (��)6�    * 
� અ9nુછેદ ૨૪૩ZG(ઝેડ,)થી ૨૪૩ZT(ઝેડટ7). 

• 97મા ંબધંારણીય \ધુારા �ારા 2011મા ંસહકાર7 સિમિતઓને બધંારણીય દરÄજો આપવામા ંઆ)યો છે. 
• બધંારણમા ંએક નવો ભાગ ૯(ખ) કો.ઓપર6ટ7વ સોચાયાટ7ના નામે ઉમેરવામા ંઆ)યો છે. 

 

 

 

*    �� – 10 5J�h M/0  5"� �"K?  2�\    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૨૪૪ અને ૨૪૪(ક). 
• કોઈ પણ �ેEેને અ9\ુ�ૂચત �ેE 5હ6ર કરવાની સpા રા�eપિત પાસે છે પરં ુતે સસંદ �ારા પસાર 

કરવામા ંઆવેલા કાયદા �ારા આ 5હ6રાત કર7 શક6 છે.  

• જન 5િતય સલાહકાર પ�રષદ(આદ75તી) એવા રા{યો {યા ં અ9\ુ�ૂચત �ેEે છે Qયા ં જન5િત 
સલાહકાર પ�રષદની રચના કરવામા ંઆવે છે. 

• 5J�n3�	 244 : અ9\ુ�ૂચત �ેEો અને જન5િત �ેEો9 ુ�શાસન. 
• 5J�n3�	 244 (к) : અસમના અ�કુ જન5િત �ેEોને સમાિવ�ટ કરના�ુ એક $વશાસી રા{ય બનાવDુ ંઅને  

     તેના $થાનીય િવધાન મડંળ અથવા મEંીપ�રષદ અથવા બoે9ુ ંસ¼ન. 
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*    �� – 11 &�V 5"� �O� &���+    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૨૪૫ અને ૨૬૩. 
 

+�к6� &��+#(245 �� 255) 
 

• 7મી અ9\ુચૂીમા ધારાક7ય િવષયોની Eણ યાદ7 આપવામા ંઆવી છે.  

к!El"� �	6: (હાલ 100, �ુના 97 િવષયો) 

o કાયદો બનાવવાની સpા માE ક6-iની સસંદને છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�O�"� �	6: (હાલ 61, �ુના 66 િવષયો) 

o કાયદો બનાવવાની સpા માE રા{ય િવધાન મડંળને છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પરમાÈ ુઉ5� ર�ા 

બે½-ક�ગ િવદ6શી બાબતો 

સસંાર ર6લવે 

હવાઈ સેવા તાર-ટપાલ 

X�ુ અને શાિંત િવદ6શીઓ9ુ ંઅવાગમન 

નાગ�રકતા િવમા 

�રઝવ� બ�ક  

%ૃિષ જમીન 

પોલીસ રા{ય અને સેવા આયોગ 

uલ 5હ6ર આરો_ય 

સાવ�જિનક )યવ$થા બ5ર 

પrપુાલન મનોરંજન કર 

મQયપાલન  
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&�I��  �	6: (હાલ 52, �ુના 47 િવષયો) 

o કાયદો બનાવવાની સpા ક6-i અને રા{ય બનેંની છે. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 5J�n3�	 245 : સિંવધાનની જોગવાઈઓને આધીન રહ7ને સસંદ, ભારતના સમ+ રા{ય�ેE ક6 કોઈ ભાગ  

 માટ6 તથા રા{ય9ુ ંિવધાનમડંળ સમ+ રા{ય ક6 તેના કોઈ ભાગ માટ6 કાયદા ઘડ7 શકશે. 
• 5J�n3�	 246 : સસંદ અને રા{યોના િવધાનમડંળોએ કર6લા કાયદાઓની િવષય વ$ ુ7મી અ9\ુ�ૂચમાનંી  

 યાદ7 અ9સુાર રહ6શે. 
• 5J�n3�	 247 : અ�કુ વધારાના -યાયાલયોની $થાપના માટ6 જોગવાઈ કરવાની સસંદને સpા.  

• 5J�n3�	 248 : સમવત¯ ક6 રા{ય યાદ7મા ંનહ7 ગણાવેલ કોઈ પણ બાબત *ગે કાયદો કરવાની સસંદની  

 સpા. 
• 5J�n3�	 249 : રા{યની યાદ7માનંી કોઈ બાબત *ગ ેરા�e7ય �હતમા ંકાયદા ઘડવાની સpા સસંદની છે.  

• 5J�n3�	 250 : કટોકટ7ની ઉદઘોષણા અમલમા ંહોય તો રા{ય યાદ7માનંી કોઈ બાબત *ગ ેકાયદા ઘડવાની  

 સસંદની સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 251 : અ9nુછેદ – ૨૪૯ અને ૨૫૦ હ6ઠળ સસંદ6 કર6લા કાયદા અને રા{યના િવધાનમડંળોએ કર6લા  

કાયદા વnચે અસગંતતા 3રૂ ુ ંસસંદ6 કર6લો કાયદો અમલના રહ6 Qયા ં\ધુી તે �બન અમલી 
રહ6શે. 

• 5J�n3�	 252 : બ ેઅથવા વધાર6 રા{યો માટ6 તેમની સમંિતથી કાયદો કરવાની સpા અને એવો કાયદા વnચ ે 

 અસગંતતા 3રૂ ુ ંસસંદ6 કર6લો કાયદો અમલમા ંરહ6 Qયા ં\ધુી તે �બનઅમલી રહ6શે. 
• 5J�n3�	 253 : �તરા�e7ય ક�લૂાત નામાને અમલમા ંલાવવા માટ6 ભારતના સમ+ રા{ય�ેE ક6 તેના કોઈ  

 ભાગ માટ6 સસંદને કોઈ પણ કાયદો કરવાની સpા છે. 
• 5J�n3�	 254 : સસંદ6 કર6લા કાયદા અને રા{યના િવધાનમડંળોએ કર6લા કાયદા વnચે અસગંતતા 3રૂ ુ ં 

 સસંદ6 કર6લો કાયદો અમલમા ંરહ6 Qયા ં\ધુી તે �બનઅમલી રહ6શે. 
• 5J�n3�	 255 : રા{યપાલ અને રા�e��ખુની ભલામણો અને મ�ૂંર7ને લગતી જsર7યાતને કાય�ર7િતની  

 બાબત ગણાશે એ કારણે �બનકાયદ6સરતા ગણાવે છે. 
 

'�6'46 &��+#(256 �� 263) 
 

• �તરરા{ય પ�રષદ રચના અ9nુછેદ ૨૬૩ �જુબ રા�eપિત �ારા કરવામા ંઆવે છે uના અlય� 
વડા�ધાન હોય છે અને સ�ય તર7ક6 દર6ક રા{યના ��ુયમEંી અને ક6-iીય ક6�બનેટના ૬ મEંીઓ હોય 
છે.  

િવજળ7 િશ�ણ 

%ૃિષ Mિૂમ િસવાય9ુ ંઅ-ય Mિૂમ9ુ ં$થળાતંર જગંલ 

જગંલી પr9ુુ ંર�ણ �દવાની બાબતો 

દવા સમાચાર પEો 

તોલમાપ મ�ુરસઘંો 

િનવારક અટકાયતો ફોજદાર7 િવષયો 

સામા`જક \રુ�ા કારખાના 

વારસાઈ *ગેની બાબતો દpક લેવાની બાબતો 

જનસ�ંયા િનયEંણ િવજળ7 
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• 5J�n3�	 256 : દર6ક રા{યની કારોબાર7 સpા એવી ર7તે વાપરવી જોઇશે ક6 uથી સસંદ6 કર6લા કાયદાઓ9ુ ં 

અને તે રાજયમા ંલા� ુપડતા િવSમાન કાયદાઓ9ુ ં પાલન થાય અને તે હ6 ુ માટ6 ભારત 
સરકારને જsર જણાય તેવા આદ6શો કોઈ રા{યને આપવા \ધુી સઘંની કારોબાર7 સpા 
િવ$તરશે. 

• 5J�n3�	 257 : અ�કુ સજંોગોમા ંરા{યો ઉપર સઘં9ુ ંિનયEંણ રહ6શે. 
• 5J�n3�	 258 : અ�કુ દાખલાઓમા ંરા{યને સpા વગેર6 સ પવાની સઘંની સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 259 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 260 : ભારત બહારના રા{ય�ેEો સબંધંી સઘંની હ%મૂત તે સમયે અમલમા ંહોય તેવા કાયદાને  

 આધીન રહ6શે. 
• 5J�n3�	 261 : 5હ6ર કર6લ ર6કડ� અને -યાિયક કાય�વાહ7 �ારા મેળવેલ ફ�સલા ક6 �કુમો તે રા{ય�ેEની *દર  

 કાયદા અ9સુાર ગમે Qયા ંબ5વી શકાશે. 
 

• 5J�n3�	 262 : �તરરા{ય નદ7ઓ અથવા નદ7 – ખીણોના પાણીસબંધી તકરારોનો -યાય િનણ�ય માટ6  

 સસંદ કાયદાથી જોગવાઈ કર7 શકશે. 
 

• 5J�n3�	 263 : રા�eપિતને બે રા{યો વnચનેી તકરારોની તપાસ કરવાની, સલાહ આપવાની, ચચા� કરવાની,  

 ભલામણ કરવાની, ક6 કાય�ર7િત �કુર કરવાની રા�eપિત માટ6 કાયદ6સર સpા ગણાશે. 
 

 

*    �� – 12 к��# 5"� 	'�    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૨૬૪ અને ૩૦૦(ક). 
 

"�к6� &��+#(268 �� 293) 
 

• ભારતીય બધંારણમા ંભાગ-૧૨મા ંઅ9nુછેદ ૨૬૮ થી ૨૯૩ ક6-i અને રા{યના નાણાક7ય સબધંોની 
ચચા� કરવામા ંઆવી છે. 

• અ9nુછેદ ૨૮૮ *તરગત રા{યના િવષયો પર રા{યને ક6-iના િવષયો પર ક6-iને અને સXં	ુત 
િવષયો પર બનેંને કર નાખવાની સpા છે. 

• દસમા ંનાણાપચંની ભલામણથી ક6-iીય કરોમાથંી થતી %ુલ આવકના ૨૯%એ રા{યોને આપવા પડ6. 
• રા{ય સરકાર રા{યયાદ7માના ૨૦ uટલા િવિવધ કરો નાખવામા ંઆ)યા છે. 
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�O�,� "х'(� -' �, 'h M�'(� -'  5"� ;��#�(� ��'  к�:  

o વેચાણવેરો (સમાચાર પEો િસવાય) 

o ટોલટ6	સ 

o �િત)ય1	ત કર 

o Mિૂમ કર 

o મનોરંજન કર 

o િવજળ7ના વપરાશ પરકર 

 

к!El 5"� �O� &��+#"� h�+�� (4! �0��� -�#�:  

o એમ.સી.શીતલવાડ સિમતી, ૧૯૬૯ 

o રાજ મoાર સિમતી, ૧૯૬૯ 

o સરકાર7યા આયોગ, ૧૯૮૩ 

o 3 ૂછં7 આયોગ, ૨૦૦૭ 

 

• 5J�n3�	 264 : નાણા કિમશન એટલે અ9nુછેદ - ૨૮૦ હ6ઠળ રચાયેલ નાણા કિમશન 

• 5J�n3�	 265 : કાયદાથી મળેલા અિધકાર િસવાય, કર નાખંી શકાશે ન�હ ક6 વ\લૂ કર7 શકાશે નહ7. 
• 5J�n3�	 266 : અ9nુછેદ – ૨૬૭ની જોગવાઈઓને આધીન બધી આવક, િતજોર7 બીલો કાઢ7ને ઊભી કર6લી  

તમામ લોનો, પેશગીઓ, વગેર6 ભારત9ુ ંએકિEત ફડં બનશે એજ ર7તે રા{ય9ુ ંએકિEત ફડં 
બનશે. 

• 5J�n3�	 267 : સસંદ કાયદાથી ભારત9ુ ંઆક1$મક ફડંએ નામ9ુ ંપેશગીના $વsપ9ુ ંએક આક1$મક ફડં  

$થાપી શકાશે તેજ ર7તે રા{ય પણ રા{ય આક1$મક ફડં $થાપશે. 
• 5J�n3�	 270 : સઘં ેનાખલેા અને વ\લૂ કર6લા કરમાથંી ઠરાવવામા ંઆવે એટલા ટકા uટલી રકમ ભારતના  

એકિEત ફડંનો ભાગ બનશે અને ઠરાવવામા ંઆવે તે ર7તે રા{યો વnચે તે વહ�ચવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 271 : સઘંના હ6ઓુ માટ6 અ�કુ ડáટુ7 અને કરો ઉપર સરચા¼થી કર7 શકાશે અને તે ભારતના  

એકિEત ફડંનો ભાગ બનશે. 
• 5J�n3�	 272 : સઘં ેના�યા હોય અને વ\લૂ કયા� હોય તેવા અને સઘં અને રા{યો વnચે તે કરો િસ�ાતંો  

અ9સુાર વહ�ચી આપવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 273 : શણ અને શણની બનાવટો ઉપરની િનકાસ જકાતને બદલ ે+ા-ટ આપવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 274 : રા{યો9ુ ં�હત હોય તેવા કરોને અસર કરતા િવધાયકો માટ6 અગાઉથી રા�eપિતની ભલામણ  

 આવ¦યક છે. 
• 5J�n3�	 275 : સઘંમાથંી અ�કુ રા{યોને +ા-ટ આપવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 276 : )યવસાય, વેપાર, ધધંા અને રોજગારમા રા{યો પર ક6-i9ુ ંઅ9દુાન. 
• 5J�n3�	 277 : સિંવધાનના ંઆરંભ પહ6લા નાખલેા કોઈ કર કાયદાથી સસંદ એથી િવ�ુ� જોગવાઈ ના ંકર6  

 Qયા ં\ધુી તે ચા� ુરાખી શકાશે. 
• 5J�n3�	 278 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 279 : ચો�ખી આવક – એટલે કોઈ કર ક6 ડáટુ7ના ંસબંધંમા તે વ\લૂ કરવામા ંખચ� બાદ કયા� પછ7  

 બાક7 રહ6લી તેની આવક. 
• 5J�n3�	 280 :      નાણાપચં – સિંવધાનના ંઆરંભથી દર6ક પાચં�ુ ંવષ� 3�ંુૂ થયે રા�eપિત �કુમ કર7ને એક  
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અlય� અને બી5 ચાર સ�યો9ુ ંનાણાપચં રચશે, uની લાયકાતો સસંદ ઠરાવી શકાશે અને 
એકિEત ફડંમાથંી રા{યોની સહાય +ા-ટ આપવામા ંતેની ભલામણ કરશે. 

• 5J�n3�	 281 : નાણાપચંને કર6લા ભલામણ અને તેના ઉપર લીધેલા પગલાની સમ�ૂતીની યાદ7 સસંદના  

 દર6ક �હૃ સમ� �કૂશે. 
• 5J�n3�	 282 : સઘં અથવા રા{ય પોતાની આવકમાથંી ખચ� કર7 અને +ા-ટ આપી શકશે. 
• 5J�n3�	 283 : એકિEત ફડં, આક1$મક ફડં અને 5હ6ર �હસાબમા ંજમા થયેલા નાણા ંઅથ® કાયદાથી  

 જોગવાઈ ન થાય Qયા ં\ધુી રા�eપિતએ કર6લા િનયમોથી તે9ુ ંિનયમન કરવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 284 : સરકાર7 નોકરો અને -યાયાલયોને મળેલી દાવાદારોની અનામતો અને બી5 નાણાનંો હવાલો  

 ભારતના 5હ6ર �હસાબમા ંઅથવા રા{યના 5હ6ર �હસાબમા ંજમા કરાવવા જોઈએ.   

• 5J�n3�	 285 : સઘંની િમલકતને રા{યના કરમાથંી �1ુ	ત મળશે. 
• 5J�n3�	 286 : ભારતના રા{ય�ેEની *દર માલ9ુ ંવેચાણ અથવા ખર7દ7 ઉપર કોઈ રા{યના કોઈ પણ  

 કાયદાથી કર નાખંી શકશે નહ7. 
• 5J�n3�	 287 : સસંદ કાયદાની જોગવાઈ ન કર6 Qયા ં\ધુી િવજળ7ની વપરાશ ક6 વેચાણ ઉપર કોઈ રા{યના  

 કાયદાથી કોઈ કર નાખંી શકાશે નહ7. 
• 5J�n3�	 288 : અ�કુ દાખલાઓમા ંપાણી ક6 િવજળ7 *ગે રા{યોએ નાખંેલા કરમાથંી �1ુ	ત આપવા  

 રા�eપિત �કુમ કર7 શકશે. નહ7. 
• 5J�n3�	 289 : રા{યની િમલકત અને આવક સઘંના કરવેરામાથંી �	ુત રહ6શે. 
• 5J�n3�	 290 : અ�કુ ખચ� અને પે-શનો *ગેનો �હસાબ ભારત ક6 રા{યના એકિEત ફડં ખાતે ઉધારાશે. 
• 5J�n3�	 290(к) : અ�કુ ફડં દ6વ$વ� ્ફડં તર7ક6 વાિષ¥ક kકૂવવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 291 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 292 : સઘંની કારોબાર7 સpા વખતોવખત કાયદાથી નº7 કર6 તે મયા�દાઓમા ંરહ7ને ભારતના  

 એકિEત ફડંની 5મીનગીર7 ઉપર કરu લવેા \ધુી તે  િવ$તરશે. 
• 5J�n3�	 293 : રા{યની કારોબાર7 સpા કાયદાથી નº7 કર6 તે મયા�દાઓમા ંરહ7ને ભારતના એકિEત ફડંની  

 5મીનગીર7 ઉપર કરu લવેા \ધુી તે િવ$તરશે. 
• 5J�n3�	 294 : અ�કુ સજંોગોમા ંિમલકત. અ$કયામતો, હકો, જવાબદાર7ઓ અને ફરજો અ9�ુમે ક6-i સરકાર  

 અને રા{ય સરકારની ગણાશે. 
• 5J�n3�	 295 : બી5 સજંોગોમા ંિમલકત, અ$કયામતો, હકો, જવાબદાર7ઓ અને ફરજો અ9�ુમે ભારત  

 સરકાર અને પહ6લી અ9\ુચૂીના ભાગ-ખ મા ંદશા�વેલ દર6ક રા{યોની રહ6શે. 
 

• 5J�n3�	 296 : ભારત રા{ય�ેEના ંકોઈ િમલકત ખાલસા થવાથી ક6 હકનો િવલય થવાથી ક6 નધણીયાિત  

 તર7ક6 �ાWત થતી િમલકત તે રા{યમા ંતથા બી5 કોઈ દાખલામા સઘંમા ંિન�હત થશે. 
 

• 5J�n3�	 297 : �ાદ6િશક જળ િવ$તારની અથવા ખડં7ય છાજલીની *દર રહ6લી �કjમતી વ$ઓુ અને \વુાગં  

 આિથ¥ક ઝોનમાનંી સપંિp સઘંમા ંિન�હત થશે. 
 

• 5J�n3�	 298 : સઘં અને રા{ય વેપાર ધધંા કરવા િમલકત સપંા�દત કરવા તે ધરાવવા ક6 િનકાલ કરવા  

 માટ6 સpા રહ6શે. 
 

• 5J�n3�	 299 : સઘં ક6 રા{યના કારોબાર7 સpા વાપરતા કર6લા તમામ કરારો યથા�સગં રા�eપિતએ ક6  

 રા{યપાલે કર6લા છે તેમ કહ6વાશે. 
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• 5J�n3�	 300 : ભારત સરકાર ભારત સઘંના નામથી દાવો માડં7 શકશે અને તે નામે તેની સામે દાવો માડં7  

શકાશે અને કોઈ રા{યની સરકાર તે રા{યના નામે દાવો માડં7 શકશે અને તે નામે તેની સામે 
દાવો માડં7 શકશે.  

• 5J�n3�	 300(к) : કાયદાથી આપેલા અિધકાર િસવાય કોઈ )ય1	તની િમલકત છ7નવી શકાશે નહ7. 
 

 

*    �� – 13 �� " �O�2�\"� C	� '���, '/�O�, � � <�'��    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૦૧ અને ૩૦૭. 
• 5J�n3�	 301 : ભારતના રા{ય�ેEની *દર વેપાર, વા�ણ{ય અને �તર )યવહારની $વતEંતા. 
• 5J�n3�	 302 : વેપાર, વા�ણ{ય અને �તર)યવહાર ઉપર િનયEંણ �કૂવાની સસંદની સpા રહ6શે.  

• 5J�n3�	 303 : વેપાર, વા�ણ{યસબંધંી સઘં અને રા{યની ધારાક7ય સpાઓ ઉપર િનયEંણ રહ6શે. 
• 5J�n3�	 304 : રા{યોના વેપાર, વા�ણ{ય અને �તર)યવહાર ઉપર રા{ય આવ¦યક અને વાજબી િનયEંણ  

 �કૂ7 શકશે. 
• 5J�n3�	 305 : િવSમાન કાયદાઓ અને રા{ય ઇ5રાઓ માટ6 કરતા કાયદાઓને રા�eપિત �કુમ કર7ને બાદ  

 કર7 શકશે.  

• 5J�n3�	 306 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 307 : અ9nુછેદ ૩૦૧ થી ૩૦૪ના ંહ6ઓુ પર પાડવા માટ6 સpાિધકાર7ઓની િનમÈકૂ કરવામા ં 

 આવશે. 
 

*    �� – 14 &�V 5"� �O� �!f)"� &�'�    * 
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� અ9nુછેદ ૩૦૮ અને ૩૨૩. 
 

�� (� �#к&�'�"# ?'к& 

o 1854મા ંલોડ� મેકોલોએ ICSની રચના કર7. 
o ઈ.સ.1926મા ં5હ6ર સેવા આયોગની $થાપના કરવામા ંઆવી uના �થમ અlય� “રોજ બક�ર” હતા. 
o 5હ6ર સેવા આયોગના �થમ અlય� એચ. ક6.%ૃપલાણી હતા. 

 

UPSC : (315) 

o રા�eપિત �ારા સઘં 5હ6ર સેવા આયોગના અlય� અને સ�યોની િનમÈકૂ કરવામા ંઆવે છે. 
o સામા-ય ર7તે અlય� સહ7ત %ુલ 9 થી 11 સ�યો હોય છે. 
o કોઈ પણ રા{યની રા{ય સરકારમા ં10 વષ�નો કાયદાનો અ9ભુવ હોય તે અlય� બની શક6. 
o તેના હોßાની �ßુત 6 વષ�ની હોય છે અથવા તો 65 વષ� ¬મર \ધુી હોય છે. 

 

GPSC : (315) 

o રા{યપાલ �ારા રા{ય 5હ6ર સેવા આયોગના અlય� અને તેમના સ�યોની િનમÈકૂ કરવામા ંઆવે 
છે. 

o સામા-ય ર7તે 10 વષ�નો કાયદાનો અ9ભુવ હોવો જોઈએ. 
o તેના હોßાની �ßુત 6 વષ�ની અથવા 62 વષ�ની ¬મર \ધુી. 
o રા{ય 5હ6ર સેવા આયોગના સ�યોને તેમના હોßા પરથી �ુર કરવાની સpા માE રા�eપિતને જ છે. 

 

• 5J�n3�	 308 : રા{યોએ શÌદ �યોગમા ંજ2�-ુક¦મીર રા{યનો સમાવેશ થતો નથી. 
• 5J�n3�	 309 : સઘંના અથવા કોઈ રા{યના કામકાજ સાથે સબંધં ધરાવતી 5હ6ર સેવાઓ અને જ_યાઓમા ં 

ભરતી9ુ ંઅને તેના ઉપર િનમાયેલ )ય1	તઓની સેવાની   શરતો9ુ ંિનયમન સ��ુચત િવધાન 
મડંળના ંઅિધિનયમોથી કર7 શકાશે. 

• 5J�n3�	 310 : સઘંની અથવા રા{યની નોકર7 કરતી )ય1	ત સઘં માટ6 રા�eપિતની મર, હોય Qયા ં\ધુી  

અને રા{ય માટ6 રા{યપાલની ઈnછા હોય Qયા ં\ધુી હોßા પર રહ6શે. 
• 5J�n3�	 311 : સઘંની અથવા રા{ય હ6ઠળ �]ુક7 હ6િસયતથી નોકર7 કરતી )ય1	તઓને બરતરફ કરવા, હોßા  

ઉપરથી �ૂર કરવા અથવા તેમની પાયર7 ઉતારવા સpાિધકાર7એ િનમેલા હોય તેના તાબાના 
સpાિધકારથી બરતરફ ક6 હોßા ઉપરથી �ૂર કર7 શકાશે નહ7. 

• 5J�n3�	 312 : અ�ખલ ભારતીય સેવાઓમા ંભરતી9ુ ંઅને િનમાયેલી )ય1	તઓની સેવાની શરતો9ુ ંિનયમન  

 સસંદ કાયદાથી જોગવાઈ કર7ને કર7 શકશે. 
 

• 5J�n3�	 313 : આ સિંવધાન હ6ઠળ બી, જોગવાઈ ન કરવામા ંઆવે Qયા ં\ધુી અ�ખલ ભારતીય સેવા  

અથવા રા{ય હ6ઠળની સેવા જગા તર7ક6 ચા� ુહોય તે જગાઓ વચગાળાની જોગવાઈ તર7ક6 
ચા� ુરહ6શે. 

• 5J�n3�	 314 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 315 : સઘં અને રા{યમા ંએક લોક સેવા આયોગ રહ6શે. 
• 5J�n3�	 316 : લોકસેવા આયોગના અlય� અને બી5 સ�યોને સઘં આયોગ અથવા સXં	ુત આયોગની  

 બાબતમા ંરા�eપિત અને રા{ય આયોગની બાબતમા ંરા{યપાલ િનમÈકૂ કરશે. 
• 5J�n3�	 317 : કોઈ લોકસેવા આયોગના સ�યને હોßા ઉપરથી �ૂર કરવા ક6 સેવામાથંી મો%ફૂ કરવા  
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રા�eપિતએ ઉnચતમ -યાયાલયને અને રા{યપાલ ે ઉnચ -યાયાલયને 3છુાણ કય® સદર�ુ 
-યાયાલય ઠરાવેલ કાય�ર7િત અ9સુાર તપાસ કર7 યો_ય કારણે હોßા પરથી �ૂર કરવા જોઈએ.  

• 5J�n3�	 318 : સઘં આયોગની ક6 કોઈ સXં	ુત આયોગની બાબતમા ંરા�eપિત અને રા{ય આયોગની  

 બાબતમા ંરા{યપાલો ર6_Xલુેશન કર7 શકશે. 
• 5J�n3�	 319 : આયોગના સ�યો હોßા ધરાવતા બધં થતા ંતેમણ ેરા{ય સરકાર હ6ઠળ બી, કોઈ નોકર7 માટ6  

 પાE ગણાશે નહ7. 
• 5J�n3�	 320 : સઘંની સેવાઓમા ંઅને રા{યની સેવાઓમા ંિનમÈકૂ માટ6 પ�ર�ાઓ9ુ ંસચંાલન, બી5 રા{ય  

માટ6 પ�ર�ા9ુ ંસચંાલન, �]ુક7 સેવાઓમા ંભરતી માટ6 સચંાલન, િનમÈકૂ અને બઢતી માટ6ના 
િસ�ાતો વગેર6 uવા લોકસેવા આયોગના કાયc રહ6શે. 

• 5J�n3�	 321 : યથા �સગં સસંદ અથવા રા{ય િવધાન મડંળ અિધિનયમથી સઘં લોકસેવા આયોગ ક6 રા{ય  

લોકસેવા આયોગને વધારાના કાયc કરવા માટ6 જોગવાઈ કર7 શકશે. 
• 5J�n3�	 322 : લોકસેવા આયોગનો ખચ� યથા �સગં ભારતના ક6 રા{યના એકિEક ફડં ખાતે ઉધારવામા ં 

 આવશે. 
• 5J�n3�	 323 : પોતે કર6લા કામ િવશેનો �રપોટ� સઘં આયોગ ેરા�eપિત સમ� અને રા{ય આયોગે રા{યપાલ  

 સમ� �રપોટ� કરવાનો રહ6શે. 
 

 

*    �� – 14(к) '�6'46 k6ªI�"� / E����0#    * 
 

• 5J�n3�	 308 (к) : ક6-iીય વહ7વટ e7ÌXનુલની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
CAT = Central Administrative Tribunal 

 

• 5J�n3�	 308 (х) : રા{યવહ7વટ e7ÌXનુલની રચના કરવામા ંઆવી છે. 
SAT = State Administrative Tribunal 

 

 

 

*    �� – 15 � M�4�� (� M�4����0)    * 
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� અ9nુછેદ ૩૨૪ અને ૩૨૯. 
� M�4����0"� �0" 

o k ૂટંણીપચં �જુબ k ૂટંણી કિમíર અને અ-ય બે કિમíર9ુ ંબને� ુછે. 
o ��ુય અને અ-ય k ૂટંણી કિમíરની િનમÈકૂ રા�eપિત �ારા થાય છે. 

&Ö�"� �#��  5"� к��к) 

o યો_યતાનો કોઈ બધંારણમા ંઉ]લેખ નથી. 
o 6 વષ� અથવા 65 વષ� ¬મર \ધુી u પહ6લા હોય Qયા ં\ધુી હોßો સભંાળે છે. 

� M�4����0" &Ö�"� �4''"� :
Z� 

o ��ુયk ૂટંણી કિમíર મહા�ભયોગ uવી ���યા �ારા હટાવી શકાય છે જયાર6 અ-ય કિમíરને ��ુય 
k ૂટંણી કિમíરની સલાહથી રા�eપિત હટાવી શક6 છે. 

� M�4����0" ]�̂ �к�Ò 

o k ૂટંણીના મત િવ$તાર9ુ ંપ�રચીમન અને િસમાકંન કરDુ.ં 
o મતદાર યાદ7ઓ નº7 કરવી. 
o રાજક7ય પ�ોને મા-યતા આપવી. 
o k ૂટંણીઓ માટ6 સામા-ય િનયમો બનાવવા. 
o આદશ� આચારસ�હતા નº7 કરવી. 
o ,]લા $તર પર ,]લા k ૂટંણી અિધકાર કલેકટર હોય છે. 

��� 

o 90,000 (નેDુ ંહાજર) 

• 5J�n3�	 324 : k ૂટંણીઓની દ6ખર6ખ, દોરવણી અને િનયEંણ k ૂટંણી કિમશનમા િન�હત થશે. 
• 5J�n3�	 325 : ધમ�, 5િત, .ાિત ક6 �લjગ ભેદના કારણે કોઈ )ય1	ત મતદાર યાદ7મા ંનામ દાખલ કરાવવા  

માટ6 અપાE નહ7 થાય અથવા તે કારણે તેણે ખાસ મતદાર યાદ7મા ંનામ દાખલ કરાવવા 
માટ6 દાવો કર7 શકશે નહ7. 

• 5J�n3�	 326 : લોકસભાની અને રા{યની િવધાનસભાઓની k ૂટંણીઓ 3�ુત મતાિધકાર 18 વષ�ની ¬મરની  

 હોય તેને મળે છે 

• 5J�n3�	 327 : િવધાનમડંળોની k ૂટંણીઓ *ગે જોગવાઈ કરવાની સસંદની સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 328 : રા{યના િવધાનમડંળની k ૂટંણીઓ *ગે સિંવધાનની જોગવાઈઓને આધીન રહ7ને સસંદ આ  

 અથ® જોગવાઈ ન કર6 Qયા ંિવધાનમડંળની જોગવાઈ કરવાની સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 329 : k ૂટંણી િવષયક બાબતોમા ં-યાયાલયોની દરિમયાનગીર7 ઉપર �િતબધં રહ6શે. 

 

*    �� – 16 5]�к '�Ò &���+� х& �#�'�    * 
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� અ9nુછેદ ૩૩૦ અને ૩૪૨. 
 

• 5J�n3�	 330 : અ9\ુ�ૂચત 5િતઓ અને આ�દ5િતઓ માટ6 બેઠકમા ંઅનામતની જોગવાઈ 

• 5J�n3�	 331 : લોકસભામા ંએ_લો ઇ½-ડયન કોમ9 ુ�િતિનિધQવ. 
• 5J�n3�	 332 : રા{યની િવધાનસભાઓમા ંઅ9\ુ�ૂચત 5િતઓ અને આ�દ 5િતઓ માટ6 બેઠકો અનામત  

 રહ6શે. 
• 5J�n3�	 333 : રા{યોની િવધાનસભાઓમા ંએ_લો ઇ½-ડયન કોમ9 ુ�િતિનિધQવ.   

• 5J�n3�	 334 : બેઠકો અનામત રાખવા9ુ ંઅને ખાસ �િતિનિધQવ આપવા9ુ ંબધં કરવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 335 : સઘંના ંઅથવા રા{યના સેવાઓ એ જ_યાઓ માટ6 અ9\ુ�ૂચત 5િતઓ અને આ�દ 5િતઓના ં 

 દાવા િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 336 : એ_લો ઇ½-ડયન કોમના અ�કુ સેવાઓ uમક6 ર6લવે, ક$ટમ, તાર ટપાલ વગેર6મા ં1947 ના 15  

ઓગ$ટની તરત જ પહ6લા u ધોરણે િનમÈકૂ કરવામા ંઆવતી હતી તે જ ધોરણે કરવામા ં
આવશે. 

• 5J�n3�	 337 : એ_લો ઇ½-ડયન કોમના લાભ માટ6 શૈ��ણક +ા-ટ *ગે ખાસ જોગવાઈ કરવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 338 : અ9\ુ�ૂચત 5િતઓ અને આ�દ5િતઓ માટ6 રા�e7ય કિમશનર બનાવવામા ંઆવશે. 
• 5J�n3�	 339 : રા�eપિત �કુમ કર7ને અ9\ુ�ૂચત િવ$તારોના વહ7વટ અને અ9\ુ�ૂચત 5િતઓના ક]યાણ  

 બાબતમા ંસઘંના િનયEંણ માટ6 એક કિમશન નીમDુ ંજોઈએ. 
• 5J�n3�	 340 : પછાત વગcની 1$થિતની તપાસ કરવા માટ6 કિમશનની િનમÈકૂ રા�eપિત  �કુમ કર7ને કરશે  

 અને તેને અ9સુરવાની કાય�ર7િત �કુર કર7 શકશે. 
• 5J�n3�	 341 : અ9\ુ�ૂચત 5િતઓમા ંકઈ કઈ 5િતઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે તેનો ઉ]લખે. 
• 5J�n3�	 342 : અ9\ુ�ૂચત જન5િતઓમા ંકઈ કઈ 5િતઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે તેનો ઉ]લેખ 

 

*    �� – 17 ���c    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૪૩ અને ૩૫૧. 
 

�O��c 

o �ળૂ બધંારણમા ં14 અને હાલ 22 (2002) મા-ય ભાષાઓ છે. 
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:	!ш�к �c(345 �� 347) 

o અ9nુછેદ ૩૪૫ અ9સુાર �Qયેકરા{ય માટ6 રા{યભાષાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
&'Òn0 E���� 5"� ;n0 E����#"� �c(348 �� 349) 

o સવcnચ અને ઉnચ -યાયાલયની ભાષા સસંદ કાયદાની જોગવાઈ ન કર6 Qયા ં\ધુી *+ે, રહ6શે. 
х& -	!ш#(350 �� 351) 

o અ9nુછેદ ૩૫૦ અ9સુાર કોઈ પણ )ય1	ત કોઈ પણ સ$ંથા, સઘં અથવા રા{યના ંઉપયોગમા ંલેવાનાર 
કોઈ પણ ભાષામા ંફર7યાદ કર7 શક6 છે. 

o કોઈ પણ સરકાર7 િવભાગ ભાષાના આધાર6 ફ�રયાદ લવેાથી ઇ-કાર કર7 શક6 નહ7. 
o અ9nુછેદ ૩૫૧ અ9સુાર સઘંની ફરજ રહ6શે ક6 �હ-દ7 ભાષાનો �ચાર વધાર6 અને િવકાસ કર6. 

 

• 5J�n3�	 343 : સઘંની રાજભાષા દ6વનાગર7 �લિપવાળ7 �હ-દ7 રહ6શે. 
• 5J�n3�	 344 : સિંવધાનના આરંભથી પાચં વષ� 3રૂા થયે અને Qયારબાદ ૧૦ વષ� 3રૂા થયે રા�eપિત �કુમ  

કર7ને અlય� અને �ુદ7 �ુદ7 ભાષાઓ9ુ ં �િતિનિધQવ ધરાવતા સ�ય9ુ ં એક કિમશન 
બનાવશે, u રા�eભાષા માટ6 કામ કરશે. 

• 5J�n3�	 345 : રા{ય9ુ ંિવધાનમડંળ તે રા{યમા ંવપરાતી એક ક6 વ� ુભાષાઓને અથવા �હ-દ7ને રા{યના  

તમામ અથવા કોઈ સરકાર7 હ6 ુ માટ6 વાપરવાની ભાષા અથવા ભાષાઓ તર7ક6 અપનાવી 
શકશે. 

• 5J�n3�	 346 : એક રા{ય અને બી5 રા{યો વnચ ેઅથવા કોઈ રા{ય અને સઘં વnચેના )યવહાર માટ6  

 રાજભાષા �હ-દ7 રાખવા સમંત થાય તો તે ભાષા વાપર7  શકાશે. 
• 5J�n3�	 347 : રા{યની વ$તીના કોઈ સારા એવા ભાગમા ંબોલાતી કોઈ ભાષા રા{ય મા-ય રાખે તેDુ ંઈnછે  

તો રા�eપિતને એમ લગતા તે સમ+ રા{ય ક6 તેના કોઈ ભાગમા ંસpાવાર ર7તે એ �ાદ6િશક 
ભાષાને મા-ય રાખવામા ંઆવે એવો આદ6શ કર7 શકશે. 

• 5J�n3�	 348 : ઉnચતમ -યાયાલય અને ઉnચ -યાયાલયોમા ંઅને અિધિનયમો  િવધેયકો વગેર6 માટ6  

 વાપરવાની ભાષા *+ે, રહ6શે. 
• 5J�n3�	 349 : સિંવધાનના આરંભથી 15 વષ�ની �ßુત દરિમયાન અ9nુછેદ ૩૪૮ના ંખડં ૧મા ંવાપરવાની  

ભાષા માટ6 જોગવાઈ કરુ ં િવધેયક રા�eપિતની 3વૂ� મ�ૂંર7 િસવાય સસંદના કોઈ �હૃમા ં
�$તાિવત કર7 શકાશે નહ7. 

• 5J�n3�	 350 : અસતંોષના િનવારણ માટ6ની ર�ૂઆતમા ંયથા�સગં સઘં ક6 રા{યમા ંવપરાતી કોઈ ભાષામા ં 

 ર�ૂઆત કરવાનો દર6ક )ય1	તને હક રહ6શે. 
• 5J�n3�	 350 (к) : �ાથિમક ક�ાએ માભૃાષામા ંિશ�ણ આપવાની સગવડ કર7 આપવી જોઈએ. 
• 5J�n3�	 350 (х) : ભાષા�કય લÍમુિતઓ માટ6 ખાસ અિધકાર7ની િનમÈકૂ રા�eપિત કરશે. 
• 5J�n3�	 351 : �હ-દ7 ભાષાનો �ચાર વધારવાની અને તેની �%ૃિતમા ંિવ�ેપ કયા� િવના �હ-�ુ$તાનીમા ંઅને  

આઠમી અ9\ુ�ૂચમા ં િન�દA�ટ કર6લી ભારતની બી, ભાષાઓમા ં વાપરતા sપો, શૈલી અને 
શÌદ�યોગો ખાસ કર7ને ��ુયQવે સ$ં%ૃતનો અને ગૌણપણે બી, ભાષાઓનો ઉપયોગ કર7ને 
તેને સ��ૃ કરવાની સઘંની ફરજ રહ6શે.  
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*    �� – 18 к4#к46"� �#�'�    * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૫૨ અને ૩૬૦. 
• 5J�n3�	 352 : રા�eપિત �ારા રા�e7ય કટોકટ7ની 5હ6રાત. 
• 5J�n3�	 353 : કટોકટ7ની ઉદધોષણાની અસરથી સઘંની કારોબાર7 સpા અને સસંદની કાયદા ઘડવાની સpા  

 ઉપર કોઈ જ અસર થશે નહ7. 
• 5J�n3�	 354 : કટોકટ7ની ઉદઘોષણા અમલમા ંહોય Qયાર6 આવકની બાબતોમા ંવહ�ચણી કરવાની જોગવાઈ- 

ઓ માટ6 અ9nુછેદ ૨૬૮ થી ૨૭૯ની તમામ ક6 તે પૈક7 કોઈ જોગવાઈઓ u નાણાક7ય વષ�મા ં
તેવી ઉદઘોષણાનો અમલ બધં થવાનો હોય તે બધં થયા પછ7 કોઈ પણ સજંોગોમા ંલબંાઈ 
નહ7 તેવી �કુમમા ંિન�દA�ટ કર6લી �ßુત \ધુી અમલમા ંરહ6શે. 

• 5J�n3�	 355 : બા£ આ�મણ અને �ત�રક અશાિંત સામે ર�ણ કરવાની સઘંની ફરજ રહ6શે. 
• 5J�n3�	 356 : રા{યપાલની ભલામણથી રા{યમા ંરા�eપિત શાસન લાદ7 શક6. 
• 5J�n3�	 357 : અ9nુછેદ ૨૫૬ હ6ઠળ બહાર પડ6લી ઘોષણા હ6ઠળ રા{યના િવધાનમડંળ7ની ધારાક7ય સpા  

 સસંદ6 અથવા તેના અિધકાર હ6ઠળ વાપરવાની રહ6શે. 
• 5J�n3�	 358 : કટોકટ7 દરિમયાન અ9nુછેદ ૧૯ હ6ઠળ મળેલી $વતEંતાઓ મો%ફૂ રહ6શે. 
• 5J�n3�	 359 : કટોકટ7ના અમલ સમયે અ9nુછેદ ૨૦ અને અ9nુછેદ ૨૧ રા�eપિત �કુમ કર7ને મો%ફૂ રાખી  

 શકશે. 
• 5J�n3�	 360 : રા�eપિત �ારા નાણાક7ય કટોકટ7 5હ6રાત. 

 

*    �� – 19 :к6�� (Miscellaneous)    * 
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� અ9nુછેદ ૩૬૧ અને ૩૬૭. 
• 5J�n3�	 361 : રા�eપિત અને રા{યપાલો િવષે િવિશ�ટ જોગવાઈ. 
• 5J�n3�	 362 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 363 : અ�કુ સધંી- કરારો વગેર6માથંી ઊભી થતી તકરારોમા ં-યાયાલયની દરિમયાનગીર7 ઉપર  

 �િતબધં. 
• 5J�n3�	 363 (к) : રજવાડાના ચલયાણા બધં કરવા. 
• 5J�n3�	 364 : સસંદ6 અથવા કોઈ રા{યના િવધાનમડંળે કર6લો કાયદો કોઈ મોટા બદંર ક6 િવમાની મથકને  

લા� ુ પડશે નહ7 અથવા તે 5હ6રનામામા ં િન�દA�ટ કરવામા ં આવે તેવા \ધુારાવધારાને 
આધીન રહ7ને લા� ુપડશે. 

• 5J�n3�	 365 : આ સિંવધાનની કોઈ પણ જોગવાઈ હ6ઠળ સઘંની કારોબાર7 સpા વાપરતા અપાયેલ કોઈ  

આદ6શો9ુ ં કોઈ રા{યે પાલન કXુÖ ન હોય અથવા તેનો અમલ કયc ન હોય Qયાર6 રા{યનો 
વહ7વટ સિંવધાન �જુબ ચલાવી શકાય એમ નથી એવી પ�ર1$થિત ઊભી થઈ છે એDુ ં
રા�eપિત ઠરાવી શકશે. 

• 5J�n3�	 366 : )યા�યાઓ 

• 5J�n3�	 367 : અ9nુછેદ ૩૭૨ હ6ઠળ કરવામા ંઆવે તેવા અ9%ુળૂ ફ6રફારો અને \ધુારા વધારાને આધીન  

 રહ7ને આ સિંવધાનના અથ�ઘટન માટ6 લા� ુપડશે.  

 

*    �� – 20 &�?'+"( h�+�# к�' ��     * 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૬૮. 
 

• 5J�n3�	 368 : સિંવધાનમા \ધુારો કરવાની સસંદની શ1	ત અને તેની ���યા. 
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*    �� – 21 к( 0�;, '0�)"� 5"� х& �#�'�    * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૬૯ થી ૩૯૨. 
 

• 5J�n3�	 369 : રા{ય યાદ7માનંા અ�કુ બાબતો સમવત¯ યાદ7માનંી બાબતો હોય તેમ કાયદા કરવાની  

 સસંદને કામચલાઉ સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 370 : જ2� ુકા¦મીરને િવિશ�ટ દરÄજો. 
• 5J�n3�	 371 : મહારા�e અને �જુરાતના રા{યો *ગે ખાસ જોગવાઈઓ. 
• 5J�n3�	 372 : િવSમાન કાયદા અમલમા ંચા� ુરહ6વા બાબત અને તેમા ંઅ9%ુલૂનો કરવાની રા�eપિતની  

 સpા રહ6શે. 
• 5J�n3�	 373 : અ�કુ સજંોગોમા ંિનવારક અટકાયત હ6ઠળની )ય1	તઓ *ગ ે�કુમ કરવાની રા�eપિતને સpા  

 રહ6શે. 
• 5J�n3�	 374 : ફ6ડરલ -યાયાલયના -યાયાધીશો અને ફ6ડરલ -યાયાલયમા અથવા �હસ મે,$e7 ઇન  

કાઉ1-સલ સમ� બાક7 રહ6લી કાય�વાહ7 માટ6 તેઓ ઉnચતમ -યાયાલયના -યાયાધીશ તર7ક6 
કાય� કરશે અને પગાર અને ભ«થા મેળવશે. 

• 5J�n3�	 375 : આ સિંવધાનની જોગવાઈને આધીન રહ7ને -યાયાલયોએ, સpાિધકાર7ઓએ અને અિધકાર7ઓ  

 કાય�કરવા9ુ ંચા� ુરાખશે. 
 

• 5J�n3�	 376 : કોઈ �ાતંના સિંવધાનના આરંભ પહ6લા ઉnચ -યાયાલયનો હોßો ધરાવતા -યાયાધીશો, ઉnચ  

 -યાયાલયોના -યાયાધીશ તર7ક6 કાય� કરશે અને પગાર અને ભ«થા મેળવશે. 
• 5J�n3�	 377 : સિંવધાનના આરંભ પહ6લા ભારતના મહાલેખા પ�ર�ક આરંભ ેિનયEંક મહાલેખા પ�ર�ક  

 બનશે. 
• 5J�n3�	 378 : �હ-દ ¾ુિમિનયમના લોકસેવા આયોગના હોßા ધરાવતા સ�યો અ-ય જોગવાઈ કરવામા ંન  

 આવેલ હોય તો સઘં લોકસેવા આયોગના ંસ�યો બનશે. 
• 5J�n3�	 379 �� 391 : રદ કરવામા ંઆવેલ છે. 
• 5J�n3�	 392 : �¦ુક6લી િનવારવાના ંહ6 ુમાટ6 રા�eપિતને સpા રહ6શે. 
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�� – 22 ÔM�к6 &�F, -��� 5"� �	 к�' ��  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� અ9nુછેદ ૩૯૩ થી ૩૯૫. 
 

• 5J�n3�	 393 : સ�ં�Wત નામ – આ સિંવધાન ભારત9ુ ંસિંવધાન કહ6વાશે. 
• 5J�n3�	 394 : આ સિંવધાનની 1950 ના 5-Xઆુર7 મ�હનાની 26 મી તાર7ખે અમલમા ંઆવશે.  

• 5J�n3�	 395 : રદ કરવા બાબત. 
 

 

*    5J�h�0��    * 

5J�h�0� – 1 

o રા{યો અને ક6-iશાિસત �દ6શોની જોગવાઈ. 
 

5J�h�0� – 2 

o રા�eપિત અને રા{યપાલો *ગેની જોગવાઈ. 
o લોકસભાના અlય� અને ઉપાlય�ની જોગવાઈ. 
o રા{યસભાના સભાપિત અને ઉપસભાપિતની જોગવાઈ. 
o સવcnચ -યાયાલય અને ઉnચ -યાયાલયો જોગવાઈ. 
o ભારતના િનયEંક અને મહાલેખા પ�ર�ક *ગેની જોગવાઈ 

 

5J�h�0� – 3 

o શપથો અને �િત.ાઓના ન�નૂા 
 

5J�h�0� – 4 

o રા{યસભાની બેઠકની ફાળવણી. 
 

5J�h�0� – 5 

o અ9\ુ�ુચત 5િત અને આ�દ5િતઓ *ગેની જોગવાઈઓ. 
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5J�h�0� – 6 

o આસામ, મેઘાલય, િE3રુા અને િમઝોરમ રા{યના આ�દ5િતના ંિવ$તારોના વહ7વટ િવશેની જોગવાઈ. 
 

5J�h�0� – 7 

o ક6-i અને રા{ય વnચે શ1	તઓની વહ�ચણી. 
� સઘંયાદ7 
� રા{યયાદ7 
� સમવત¯યાદ7 

 

5J�h�0� – 8 

o ભારતની 22 મા-ય ભાષાનો ઉ]લેખ કરવામા ંઆ)યો છે. (૨૦૦૪ �જુબ) 

 

 

�ળુ બધંારણની 14 ભાષા અસિમયા બગંાળ7 

 �જુરાતી �હ-દ7 

 કoડ ક¦મીર7 

 મલયાલય મરાઠ7 

 ઓ�ડયા પ5ંબી 

 સ$ં%ૃત તિમલ 

 તે��ુ ુ ઉ�ુ�   

 

21મો બધંારણીય \ધુારો 1967 િસjધી  

 

71મો બધંારણીય \ધુારો 1992 ક કણી મ�ણ3રૂ7 
 નેપાલી  

 

92મો બધંારણીય \ધુારો 2004 મૈિથલી બોડો 
 સથંાલી ડ ગર7 

 

5J�h�0� – 9 

o અ�કુ અિધિનયમો અને િવિનમયોની કાયદ6સરતા. 
o નવમી અ9\ુચુીને ઈ.સ.1951મા ં�થમ \ધુારા �ારા જોડવામા ંઆ)યો. 

 

5J�h�0� – 10 

o પ�પલટાને કારણે ગેરલાયકાત *ગેની જોગવાઈઓ. 
o દસમી અ9\ુચુી ઈ.સ.1985ના 52મા ં\ધુારા �ારા જોડવામા ંઆવી. 

 

5J�h�0� – 11 

o પચંાયતની શ1	તઓ, અિધકારો અને જવાબદાર7ઓ. 
o અ�ગયારમી અ9\ુચુી ઈ.સ.1993ના 73મા ં\ધુારા �ારા જોડવામા ંઆવી. 
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5J�h�0� – 12 

o નગરપા�લકાની શ1	તઓ અિધકારો અને જવાબદાર7ઓ. 
o બારમીમી અ9\ુચુી 74મા ં\ધુારા �ારા જોડવામા ંઆવી. 

 

 

*    ��+��" (�Q'" h�+��    * 

 

h�+�# 'c� ?'�  

1 1951 � નવ�ુ ંપ�રિશ�ટ(અ9\ુચૂી) બધંારણમા ંઉમેરવામા ંઆ)Xુ.ં 
� મૌ�લક અિધકારોમા ંસમાનતા, $વતEંતા તથા સપંિpનો અિધકાર 

સમાજના �હતમા ંજોડ7 દ7ધો. 
� -યાયધીશોની િનમÈકૂ અને બેઠકની અનામતમા ં\ધુારો.  

2  � સસંદમા ં રા{યો9ુ ં �િતિનિધQવની )યવ$થા *ગે \ધુારો થયો u 
\ધુારો ઈ.સ. ૧૯૫૧ની વ$તી ગણતર7 સાથે જોડવામા ંઆ)યો.  

3  � સમવત¯ યાદ7મા ં કાચા કપાસ, પrઓુનો ચારો વગરે6 ઉમેરવામા ં
આ)યા. 

4  � રા{ય સરકાર �ારા લોકક]યાણ માટ6 હ$તગત કરવામા ં આવેલ 
સપંિp તેમજ તે સપંિp *ગે કોટ�મા ં કોઈ િવવાદ ઉભો નહ7 કર7 
શકાય. 

5  � રા�eપિતને રા{યોની સીમા સાથે સકંળાયેલ બાબતોમા ં રા{યોને 
તેની સલાહ આપવાનો સમય નº7 કરવામા ંઆ)યો. 

6  � �તરરા{ય વેપારમા ં અ�કુ કરનો અિધકાર ક6-i સરકારને 
આપવામા ંઆ)યો. 

7  � ભાષાના આધાર6 રા{યોની 3નુ:રચના થઈ, uમા ં14 રા{યો અને 6 

ક6-iશાિસત �દ6શનો સમાવેશ થયો. 
8  � લોકસભા અને રા{યોની િવધાનસભાઓમા ં અ9\ુ�ુચત 5િતઓ, 

આ�દ5િતઓ અને ê_લો-ઇ½-ડયન સ�હુની ઈ.સ. ૧૯૭૦ \ધુી 
અનામતની )યવ$થા કરવામા ંઆવી. 

9  � ઈ.સ. ૧૯૫૮ની ભારત-પા�ક$તાનની સિંધ અ9સુાર બેsબાડ� 
િવ$તાર પા�ક$તાનને સ પવા અથ®. 

10 1961 � દાદર અને નગર હવેલી ભારતમા ં ભેળવી દ6વાયો અને ક6-i 
શાિસત �દ6શનો દરÄજો આપવામા ંઆ)યો. 

11  � રા�eપિત અને ઉપરા�eપિતની k ૂટંણી મડંળ *ગે. 
12 1962 � બધંારણના �થમ પ�રિશ�ટમા ં ફ6રફાર સાથે ગોવા, �દવ અને 

દમણને ભારતમા ંજોડવામા ંઆ)યા. 
13 1962 � નાગાલ�ડને રા{યનો દરÄજો અપાયો. 
14  � પ ડ7ચેર7ને ભારતમા ં જોડવામા ં આ)X ુ અને સસંદને ક6-iશાિસત 

�દ6શમા ં ધારાસભા અને મEંી પ�રષદની રચનાનો અિધકાર 
આપવામા ંઆ)યો. 
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15  � હાઇકોટ�ના કાય��ેEમા ંવધારા સાથે -યાય�િૂત¥ઓની િનDતૃ થયેલ 
-યાય�િૂત¥ઓની િનમÈકૂની મ�ૂંર7 આપવામા ંઆવી. 

16  � �ળૂMતૂ અિધકારોમા ં $વતEંતા અિધકારને મયા��દત કરવાનો 
રા{યને અિધકાર આપવામા ંઆ)યો તેમજ શપથ +હણ સમયે “�ુ ં
ભારતની $વતEંતા અને અખડંતા બનાવી રાખીશ” ઉમેરવામા ં
આ)Xુ.ં 

17  � સપંિpના અિધકારમા ંતપાસ *ગે \�ુીમ કોટ�ને સpા ન હતી પરં ુ
-યાિયક 3નુ�િવચાર માટ6 ëટછાટ આપવામા ંઆવી. 

18  � ભાષાને આધાર6 પ5ંબ અને હ�રયાણા તેમજ �હમાચલ �દ6શને 
અને ચદં7ગઢને ક6-iશાિસત �દ6શ 5હ6ર કરવામા ંઆ)યો. 

19  � જsર7 િવવાદોને િસધા હાઈકોટ�મા ંલઈ જવા મ�ુંર7 અપાઈ તેમજ 
k ૂટંણી પચંની સpાઓમા ંફ6રફાર થયા. 

20  � `જ]લા -યાય�િૂત¥ઓની િનમÈકૂ અને તેમના િનણ�ય *ગે. 
21  � બધંારણના આઠમા પ�રિશ�ટમા ંપદંરમી ભાષા તર7ક6 િસjધી ભાષાને 

ઉમેરવામા ંઆવી. 
22  � આસામ રા{ય માટ6 િવશેષ જોગવાઈઓ ઉમેરવામા ં આવી અને 

આસામમાથંી મેઘાલય રા{યની રચના કરવામા ંઆવી. 
23  � અ9\ુ�ુચત 5િત, આ�દ5િત અને એ_લો-ઇ½-ડયન સ�હૂના લોકોની 

અનામતની )યવ$થાને ઈ.સ. ૧૯૮૦ના ં સમયગાળા \ધુી વધાર7 
દ6વામા ંઆ)યો. 

24  � સસંદની શ1	તઓ9ુ ં$પ½�ટકરણ થX ુઅને સસંદને બધંારણના કોઈ 
પણ ભાગમા ં\ધુારો કરવાની શ1	ત આપવામા ંઆવી. 

25  � ભડંોળ (ફડં) શÌદને મા-યતા આપવામા ંઆવી. 
26 1971 � દ6શી રજવાડાઓના રા5ને આપવામા ંઆવતા સ�લયાણા (સરકાર7 

ખ5નામાથંી રા{યકતા�ના *ગત ખચ� માટ6 અપાતી નાણા રકમ)ને 
બધં કર7 દ6વામા ંઆ)યા. 

27  � િમઝોરમ, અsણાચલ �દ6શ રા{યોની 3નુ�રચના કરવામા ંઆવી. 
31  � સસંદના નીચલા�હૃ (લોકસભા)મા ંસ�ય સ�ંયા 525માથંી 545 કર7 

દ6વામા ંઆવી. 
34  � રા{યોની જમીન-સપંાદન બાબતોમા ં કોટ�ની બધંારણીય તપાસને 

બાકાત કર7 દ6વામા ંઆવી. 
35  � િસ`ºમ રા{યના િવશેષ દરÄજોને 3ણૂ� કર7 ભારતમા ં જોડવામા ં

આ)Xુ.ં 
36  � બધંારણના �થમ પ�રિશ�ટમા ફ6રફાર કર7 િસ`ºમને 3ણૂ� રા{યનો 

દરÄજો મળતા િસ`ºમ ભારત9ુ ં22�ુ ંરા{ય બ-Xુ.ં 
38  � રા�eપિત અને રા{યપાલની કટોકટ7 અને વટ�કુમતી શ1	તને 

કોટ�મા ંપડકાર7 શકાશે. 
39  � રા�eપિત, ઉપરા�eપિત અને લોકસભા અlય�ની k ૂટંણી સબંિંધત 
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બાબતોમા ંસસંદમા ંઅિધકાર આપવામા ંઆ)યો. 
40  � દ�રયાઈ સીમા વગેર6 બાબતોમા ં સસંદમા ં અિધકાર આપવામા ં

આ)યો. 
41  � રા{ય 5હ6ર સેવા પચંના સ�યોની િનDિૃp વાય 60માથંી 62 કર7. 
42 1976 � આ�ખુમા ં \ધુારો સમાજવાદ7 અને �બન સા�ંદાયીકતા શÌદો 

ઉમેરવામા ંઆ)યા. 
� �ળૂMતૂ ફરજો ઉમેરવામા ંઆવી. 
� રા{યનીિતના માગ�દશ�ક િસ�ાતંોને મહQવ આપવામા ંઆ)Xુ.ં 
� રા�eપિત મEંીમડંળની સલાહ માનવા બધંાયેલા છે. 

43  � કોટ�ને 3નુ:સમી�ાને �ૂર કરવામા ંઆ)યો. 
44 1978 � િમલકતના અિધકારને રદ કરવામા ંઆ)યો. 

� લોકસભા તથા િવધાનસભાનો સમયગાળો 6 વષ�માથંી 5 વષ� 
કરવામા ંઆ)યો. 

46  � રા{ય �ારા લદાયેલ વેપાર7 કરની �¦ુક6લીઓને �ૂર કરવામા ં
આવી. 

48  � ઈ.સ. ૧૯૮૩મા પ5ંબમા ં5હ6ર થયેલ કટોકટ7ના ંસમયગાળાને 2 

વષ� કર7 દ6વામા ંઆ)યો.  

50  � સૈ-ય સેવાઓ સાથે સલં_ન સેવાઓમા ં કાય�રત )ય1	તઓ માટ6 
દ6શની સપંિp9ુ ં ર�ણ, મા�હતીઓ9ુ ં એકEીકરણ અને અ-ય 
જવાબદાર7ઓ સ પવા અથ® સસંદને કાયદો બનાવવાનો અિધકાર 
આપવામા ંઆ)યો. 

51  � 3વૂcpરના રા{યોની અ9\ુ�ુચત આ�દ5િત માટ6 સસંદમા ંબેઠકોના ં
અનામત િવશે. 

52 1985 � પ� પલટા *ગ ેજોગવાઈઓ અને તે જોગવાઈઓને બધંારણના 
10મા ંપ�રિશ�ટમા ં�કુવામા ંઆવી. 

53  � િમઝોરમ ભારત9ુ ં23�ુ ંરા{ય બ-Xુ.ં 
54  � સસંદને \િુ�મકોટ� અને હાઈકોટ�ના ં -યાય�િૂત¥ઓના પગારમા ં

વધારો કરવાનો અિધકાર આપવામા ંઆ)યો.  

55  � અsણાચલ �દ6શને ભારત9ુ ં24�ુ ંરા{ય બનાવવામા ંઆ)Xુ.ં 
57 1987 � ગોવાને ભારત9ુ ં25�ુ ંરા{ય બનાવવામા ંઆ)Xુ.ં 
58  � બધંારણની �હ-દ7 આDિૃp �કાિશત કરવા માટ6 રા�eપિતને 

મા-યતા આપવામા ંઆવી. 
60  � )યવસાય વેરાની મયા�દા s.250 થી વધાર7 s.2500 કર7 દ6વામા ં

આવી. 
61  � kટૂણીમા ંમત આપવાની ¬મર 21 વષ�માથંી 18 વષ�ની કરવામા ં

આવી. 
65  � અ9\ુ�ુચત 5િત અને આ�દ5િતના ર�ણ માટ6 પચંની રચનાની 

)યવ$થા કરવામા ંઆવી. 
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69  � �દ]હ7ને રા�e7ય રાજધાની �ેEનો દરÄજો આપવામા ંઆ)યો તેમજ 
�દ]હ7મા ંિવધાનસભા બનાવવાની )યવ$થા થઈ. 

70  � �દ]હ7 અને પ ડ7ચેર7 ક6-iશાિસત �દ6શની િવધાનસભાના સ�યોને 
રા�eપિતના k ૂટંણી મડંળમા ંઉમેરવામા ંઆ)યા. 

71 1992 � ક કણી, મ�ણ3રૂ7 અને નેપાળ7 ભાષાને 8મા ંપ�રિશ�ટમા ંઉમેરવામા ં
આવી. 

73  � પચંાયતી રાજ સબંિંધત જોગવાઈઓને 11મા ં પ�રિશ�ટમા ં
ઉમેરવામા ંઆ)Xુ.ં 

74  � નગર પચંાયત, નગરપા�લકા અને મહાનગરપા�લકા સબંિંધત 
જોગવાઈઓ 12�ુ ંપ�રિશ�ટ જોડવામા ંઆ)Xુ.ં 

75  � ભા¾ુઆંત અને મકાન મા�લકના િવવાદ અથ® કોટ�ની $થાપનાની 
)યવ$થા કરવામા ંઆવી. 

79  � લોકસભા અને રા{યોની િવધાનસભામા ં અ9\ુ�ુચત5િત અને 
આ�દ5િત તેમજ ê_લો ઇ½-ડયન સ�હૂના લોકોને બેઠકનો 
અનામતનો કાળ ઈ.સ. 2010 \ધુી કર7 દ6વામા ંઆ)યો. 

82  � અ9\ુ�ુચત5િતઓ અને આ�દ5િતઓ માટ6 રા{ય સરકારની 
નોકર7ઓ અને બઢતી uવી બાબતોમા ંëટછાટની મ�ૂંર7 આપવામા ં
આવી. 

84  � લોકસભા અને રા{યોની િવધાનસભાઓની બેઠકોને ઈ.સ.1991ની 
વ$તી ગણતર7ના આધાર6 1$થર કર7 દ6વામા ંઆવી. 

85  � અ9\ુચુી 5િતઓ અને આ�દ5િતઓ માટ6 રા{ય સરકારની 
નોકર7ઓમા ંબઢતીની )યવ$થામા ંઅનામત. 

86 2002 � �ાથિમક િશ�ણને 6 થી 14 વષ�ના બાળક માટ6 ફર,આત 
બનાવવામા ંઆ)Xુ.ં 

87  � ઈ.સ. 1991ની વ$તી ગણતર7ના $થાને ઈ.સ. 2001ની વ$તી 
ગણતર7 lયાને લેવાશે. 

88  � સેવાઓ ઉપર કરની )યવ$થા કરવામા ંઆવી. 
89  � અ9\ુચુી 5િત અને આ�દ5િત પચંમાથંી અ9\ુ�ુચત આ�દ5િત 

માટ6 અલગ પચંની )યવ$થા કરવામા ંઆવી. 
91  � પ� પલટાની )યવ$થામા ફ6રફાર કરવામા ં આ)યો તેમજ ક6-i 

સરકાર અને રા{ય સરકારની માતર7 પ�રષદની સ�ય સ�ંયા નº7 
કર7 દ6વામા ંઆવી. uમા ંક6-iમા ંઅને રા{યોની િવધાનસભાઓની 
સ�ય સ�ંયા 15% થી વ� ુમEંી પ�રષદના સ�યો નહ7 હોય અને 
u રા{યોની સ�ય સ�ંયામા40 ક6 40 થી ઓછ7 સ�ય સ�ંયા હોય 
તેવા રા{યોમા ંમEંી પ�રષદની સ�ંયા 12 નº7 કરવામા ંઆવી. 

92 2003 � બોડો, ડ ગર7, મૈિથલી અને સથંાલી ભાષાને 8મા ં પ�રિશ�ટમા ં
ઉમેરવામા ંઆવી. 

93 2005 � ખાનગી િશ�ણ સ$ંથાઓમા ંઅ-ય પછાત વગc માટ6 અનામત 27% 
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94  � અ9\ુ�ુચત5િત અને આ�દ5િતઓના િવકાસ તેમજ ક]યાણની 
બાબતોમા ં એક મEંીની જોગવાઈમાથંી �બહાર રા{યોને �ૂર 
કરવામા ં આ)Xુ ં અને મlય�દ6શ, ઓ�ડશા, છતીસગઢ અને 
ઝારખડંનો સમાવેશ કરવામા ંઆ)યો. 

95 2009 � SC – ST માટ6 અનામત 2020 \ધુી રાખવા9ુ ં
96 2011 � ઓર7યામાથંી ઓ�ડયા તેવા ઉnચારણનો \ધુારો કરવામા ંઆ)યો. 
98 2012 � કણા�ટક રા{ય સબંધંમા ંખાસ જોગવાઈ. 

 

108  � રાજક7ય �ેEે મ�હલાઓની 33% અનામત 

110  � પચંાયતોમા ંમ�હલાઓની 50% અનામત 

113  � નગરપા�લકાઓમા મ�હલાઓની 50% અનામત 

114  � વડ7 અદાલતોના -યાયિધશોની િનDિૃતની ¬મર 62 ને બદલે 65 
કરવી. 

117  � SC – ST માટ6 �મોશનની જોગવાઈ 

121  � રા�e7ય -યાયીક િનમÈકૂ પચંને લગતી જોગવાઈ. 
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• h�кE� &] BÁr х  �#�" 

� �ારંભ 22 5-Xઆુર7, 2015ના રોજ હ�રયાણાના પાણીપતમાથંી વડા�ધાન Yી નર6-i મોદ7એ કરા)યો. 
� ઉßે¦ય : નાની બચતોને �ોQસાહન આપવા. 
� 10 વષ� \ધુીની બા�લકા9ુ ંબ�ક ક6 પો$ટ ઓ�ફસમા ંs. 1000 થી ખા ુખોલાવી શકાશે 

� આ યોજના ખા ુખોલવાની તાર7ખથી 21 વષ® પ�રપ	વ થશે. 
� ખાતામા ંજમા થયેલ રકમમાથંી અડધી રકમ બા�લકાના ઉnચ િશ�ણ ક6 લ_ન માટ6 ઉપાડ7 શકાશે. 
� આ યોજના *તગ�p એક વષ�મા ંઓછામા ંઓછા 1000 અને વ�મુા ંવ� ુs.1.5 લાખ જમા કરાવી શકાશે. 
� 18 વષ�ની ¬મર થયે ખાતામાથંી 50 ટકા રકમ ઉપાડવાની ëટ. 
� બા�લકા પોતા9ુ ંખા ુદ6શમા ંગમે Qયા ં$થાનાતંર કર7 શકશે. 
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� �ારંભ 20 નવે2બર, 2014 

� ઉßે¦ય : +ામીણ �Eેોમા ંિવજળ7 3રુવઠામા ં\ધુારો કરવો. 
� આ યોજનામા ં+ામ િવ$તારોમા ં%ૃિષ અને �બન%ૃિષ િવજળ7ની માગંોને અલગથી પહ ચી વળ7ને યો_ય િવતરણ 

)યવ$થા પર ભાર �કૂવાની િવશેષ યોજનાનો સમાવેશ થાય છે. 
� આ યોજના માટ6 s. 39275 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
� રા,વ ગાધંી +ામીણ િવ"તુીકરણ યોજના9ુ ંઆ યોજનામા ંિવલીનીકરણ કરવામા ંઆ)Xુ ંછે. 

 

• ��46 �0'#-��46 ��'# �#�" 

� �ારંભ : 22 5-Xઆુર7, 2015 ના રોજ વડા�ધાન Yી નર6-i મોદ7એ હ�રયાણાના પાણીપતથી કરા)યો. 
� ��ુય ઉßે¦ય : મ�હલા �લjગ �માણમા ંવધારો કરવો. 
� દર6ક +ામ પચંાયત દર મ�હને ગામમા ં છોકરા-છોકર7ઓના �લjગ �માણના �કડા �hુા-�hુ7 બોડ� પર 

લગાવશે. 
� દર6ક +ામ પચંાયત વષ�મા ંઓછામા ંઓછ7 એક ડઝન છોકર7ઓનો જ-મ �દવસ ઉજવશે. 
� +ામ પચંાયત દર6ક છોકર7ના જ-મ વખતે પ�રવારને ભેટ આપશે. 
� u ગામમા ંમ�હલા �લjગ �માણમા ંવધારો થશે તે +ામ પચંાયતને સમંાનવામા ંઆવશે. 
� બાળિવવાહ માટ6 ગામના વડાને જવાબદાર ઠ6રવી તેની િવ�ુ� કાય�વાહ7 કરવામા ંઆવશે. 
� બાળકના જ-મથી ન ધણી, #ણૂ હQયા uવા કાય��મો પર ભાર �કૂવામા ંઆવશે. 
� આ યોજના માટ6 ક6-i સરકાર6 s.100 કરોડની ફાળવણી કર7 છે. 
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� �ારંભ : 28 ઓગ$ટ, 2014 

� ઉßે¦ય : દ6શના બધા પ�રવારોને બ�ક \િુવધા સાથે જોડવા. 
� યોજના બ ેચરણમા ંઅમલી બનશે. �થમ ચરણ 15 ઓગ$ટ, 2014 થી 14 ઓગ$ટ, 2015 અને બી�ુ ંચરણ 15 

ઓગ$ટ, 2015 થી 14 ઓગ$ટ, 2018 \ધુી રહ6શે. 
� ઝીરો બેલે-સથી ખા ુ ંખોલાવી શકાશે, ડ6બીટ કાડ�ની \િુવધા. 
� ખા ુ ંખોલાવવા પછ7 એક લાખના �ુધ�ટના વીમા કવચનો લાભ. 
� 26 5-Xઆુર7 2015 \ધુી ખા ુ ંખોલાવનારને s.30000 ના વધારાના વીમા કવચનો લાભ. 
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� ખા ુ ંખોલા)યા બાદ 6 મ�હને s.5000 ની ઓવરãા~ટની \િુવધા. 
� બી5 ચરણમા ંપે-શન માઈ�ો ઈ-¦યોર-સની \િુવધા. 
� રહ6ઠાણથી ન,ક ખા ુ ંખોલાવવાની \િુવધા. 
� િવ�ભo સબિસડ7 લાભાથ¯ના સીધા ખાતામા ંજમા કરવાની યોજના. 
� ખા ુ ંખોલાવવા માટ6 આધાર કાડ�, મનર6ગા કાડ�, મતદાર ઓળખ કાડ�, ર6શન કાડ�, ãાઈિવjગ લાઈસ-સ, િવજળ7 

ક6 ટ6�લફોન9ુ ંબીલ, જ-મ-િવવાહ �માણપE અથવા કોઈ સ$ંથા9ુ ં�માણપEમાથંી કોઈપણ એક 3રુાવો. 
� કોઈપણ ઓળખપE ણ હોય તો ખા ુ ંખો]યા પછ7 એક વષ�મા ંઓળખપE બ�કમા ંજમા કરવાની શરતે પણ 

ખા ુખોલી શકાશે. 
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� �ારંભ 18 નવે2બર, 2014થી ફર7થી શs થઈ. 
� કોઈપણ )ય1	ત s.1000, s.5000, s.10000 અને s.50000 ના �કસાન િવકાસ પEોમા ંનાણા રોક7 શક6 છે. 
� 100 મ�હનામા ંનાણા બમણા થાય છે. 
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� �ારંભ : 25 સWટ62બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : શહ6ર7 અને +ામીણ �ેEોમા ંગર7બી ના�દૂ7. 
� યોજનામા ં$વરોજગાર7 અને કૌશ]ય િવકાસ પર ભાર. 
� +ામીણ �Eેોમા ંદ7નદયાળ ઉપાlયાય કૌશ]ય યોજનાને આમા ંજોડવામા ંઆવી છે. 
� વષ� 2017 \ધુી 10 લાખ Xવુાનોને રોજગારલ�ી �િશ�ણ આપવાનો લ±યાકં. 
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� �ારંભ : 15 સWટ62બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : $વા$«ય સેવાઓનો િવ$તાર કરવાનો. 
� આXષુનો અથ� છે – આXવુ®દ, યોગ, નેચરોપથી, Xનુાની, િસ� અને હોિમયોપોથી. 
� આXષુ િવભાગની $થાપના નવે2બર 2013 મા ંકરાઈ હતી. 
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� �ારંભ : 11 સWટ62બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : મ�હલા વૈ.ાિનકોને �ોQસાહન 

� �કરણનો અથ�-નોલેજ, ઈનોવેશન, �રસચ� એડવા-સમે-ટ $ ૂનચ��રjગ. 
� મ�હલા વૈ.ાિનકો માટ6 $કોલરિશપ અને સશંોધન માટ6 સહાય. 

 

• �i! ��  �i! ��  �#�" 

� �ારંભ : 26 સWટ62બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : િશ�ણ9ુ ં$તર �kુ ંલાવDુ.ં 
� શાળાઓ માટ6 200 �દવસ9ુ ંિશ�ણ કાય� ફર,યાત. 
� ગ�ણત માટ6 300 કલાક અને ભાષાઓ માટ6 500 કલાક વાિષ¥ક િશ�ણ પર ભાર. 
� િશ�કોની 95%ની હાજર7 અિનવાય�. 
� વષ�-2014-15 માટ6 યોજના માટ6 2352.37 કરોડની જોગવાઈ. 
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• �Yk6� �#A�� ?(ш" 

� �ારંભ : 28 �ુલાઈ, 2014. 
� ઉßે¦ય : દ6શી ગાયોની 5િત9ુ ંસરં�ણ અને િવકાસ. 
� વષ�-2014-15 ના બuટમા ંs.150 કરોડની જોગવાઈ. 

 

• (#�" -T	 @'@�� �#�" 

� �ારંભ : 4 માચ�, 2014. 
� ઉßે¦ય : અ]પસ�ંયક સ�દુાયના લોકોને $વા$«ય \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� યોજના *તગ�ત મૌલાના આઝાદ િશ�ણ ફાઉ-ડ6શન �ારા આિથ¥ક સહાય �ાWત સ$થાઓના િવSાથ¯ઓને 

$વા$«ય કાડ� અપાશે. 
� વષ�મા ંબે વખત $વા$«ય ચકાસણી ક62પ9ુ ંઆયોજન. 
� અ]પસ�ંયક ગર7બ વગ�ના િવSાથ¯ઓની ગભંીર બીમાર7 માટ6 આિથ¥ક સહાયની જોગવાઈ. 
� મૌલાના આઝાદ િશ�ણ ફાઉ-ડ6શન �ારા સહાય મેળવતી શૈ�ણી સ$થાઓના �ચ�કQસાલય ક6 ઔષધાલયની 

$થાપના. 
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� �ારંભ : 30 5-Xઆુર7, 2014, બ�_લોરમાથંી �ારંભ. 
� ઉßે¦ય : શહ6ર7 િવ$તારના પછાત વગ�ના લોકોના $વા$«યની દ6ખભાળ રાખવી. 
� યોજનામા ં 50000થી વ� ુ વસતી ધરાવતા ં બધા ં શહ6રો, રા{યોની રાજધાની અને બધા ,]લા મથકોનો 

સમાવેશ. 
� શહ6ર7 િવ$તારોમા ંગદં7 ÃપંડપÏી િવ$તારની *દર ક6 ન,ક શહ6ર7 �ાથિમક $વા$«ય ક6-iની $થાપના. 
� �Qયેક 200 થી 500 ગદંા ÃપંડપÏી િવ$તારના િવ$તારમા ં શહ6ર7 ગર7બ પ�રવારો માટ6 એક “આશા”ની 

િનમÈકૂ. 
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� �ારંભ ક6-iીય બuટ 2015-16મા ંજોગવાઈ. 
� કોઈ )ય1	તના �QૃX ુપર s.2 લાખ9ુ ંવીમા કવચ. 
� 18 થી 50 વષ� વય�ૂથના )ય1	તઓ માટ6 વાિષ¥ક િ�મીયમ માE s.330 રાખવામા ંઆ)Xુ ંછે. 
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� �ારંભ ક6-iીય બuટ 2015-16ની જોગવાઈ. 
� વાિષ¥ક s.12ના િ�મીયમ s. બે લાખ9ુ ંવીમા કવચ �ુઘ�ટના વખતે. 

 

• �Yk ;  �#�" 

� �ારંભ : 11 નવે2બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : ગામડાને િશ�ણથી જોડવા અને સમ1-વત િવકાસ. 
� આ યોજના *તગ�ત આઈઆઈટ7, આઈઆઈએમ, એનઆઈટ7 અને ભારત િવ.ાન સ$ંથાન તેમજ પસદંગીની 

ક6ટલીક કોલેજો અને ક6-iીય િવSાલયોના િવSાથ¯ઓને +ામીણ િવકાસ કાય��મથી જોડવામા ંઆવશે. 
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� �ારંભ : 11 નવે2બર, 2014. 
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� ઉßે¦ય : િવSાથ¯ઓને શૈ�ણીક 5ણકાર7 આપવાનો. 
� આ યોજના *તગ�ત દ6શની 665 Xનુીવસ¯ટ7ઓ, 35829થી વધાર6 કોલેજો અને 11433 શૈ�ણીક સ$ંથાઓની 

5ણકાર7 િવSાથ¯ઓ મેળવી શકશે. 
 

• D'" :(� �#�" 

� �ારંભ : 10 નવે2બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : પે-શન ધારકોને ઉપયોગી થવા. 
� પે-શન ધારકોને હવે સરકાર7 ઓ�ફસમા ં,િવત હોવા *ગે sબs આવવાને બદલ ેઘરેબેઠા આધાર આધા�રત 

�ડઝીટલ લાઈફ સ�ટA�ફક6ટ ,વન �માણ યોજનાથી ,િવત હોવા9ુ ં�માણપE આપી શકશે. 
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� �ારંભ : 28 ઓકટોબર, 2014. 
� ઉßે¦ય : અ9\ુ�ૂચત જન5િતના લોકો9ુ ં,વન$તર �kુ ંલાવDુ.ં 
� આ�દવાસીઓની િવશેષ વસિત ધરાવતા રા{યોમા ંપાઈલોટ �ોu	ટ તર7ક6 શsઆત. 
� ક]યાણકાર7 યોજનાઓ માટ6 �Qયેક િવ$તાર માટ6 10 કરોડ sિપયાની જોગવાઈ. 
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� �ારંભ : 15 નવે2બર, 2014. 
� શsઆતમા ં11 રા{યો અને ક6-iશાિસત �દ6શોના નº7 કર6લ 57 ,]લામા ં�ારંભ કરાયો. 
� 1 5-Xઆુર7, 2015 થી સમ+ દ6શમા ંઅમલ કરાયો. 
� આ યોજના *તગ�ત એલપી, ગેસમા ંમળતી સબિસડ7 લાભાથ¯ઓના ખાતામા ંસીધી જમા થશે. 
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� �ારંભ : ઓગ$ટ, 2014. 
� ઉßે¦ય : +ામીણ �Eેોને ¢ોડબે-ડ \િુવધાઓથી જોડવી. 
� યોજના માટ6 s.30000 કરોડની જોગવાઈ. 
� �થમ ચરણ માચ� 2015 \ધુી 50000 +ામ પચંાયતોને અને બી5 ચરણમા ંબાક7 બે લાખ +ામપચંાયતોને 

2016 \ધુી જોડાવાનો લ±યાકં. 
� આ યોજના ક6-i સરકારની s.1.13 લાખ કરોડની �ડઝીટલ ઇ½-ડયા પ�રયોજનાનો ભાગsપ છે. 
� આ યોજના ક6-i માટ6 બીએસએનએલ, ર6લટ6લ, કોપcર6શન ઓફ ઇ½-ડયા અને પાવર �+ડ કોપcર6શન ઓફ 

ઇ½-ડયાને ક6બલ ગોઠવવાની જવાબદાર7 સ પવામા ંઆવી છે. 
� ક6-iીય $તર પર આ યોજના પર દ6ખભાળ રાખવાની જવાબદાર7 ભારત ¢ોડબે-ડ નેટવક� �લિમટ6ડ પાસે છે. 
� ક6રલનો ઈ¾ુº7 ,]લો નેશનલ ઓ½Wટક ફાઈબર નેટવક�થી જોડાનાર દ6શનો �થમ ,]લો બ-યો છે. 

 

• 
�T�4� ©�E�� к��Z( 

� �ારંભ : ઓગ$ટ, 2014. 
� ઉßે¦ય : ભારતને નોલજે ઈકોનોમીમા ંફ6રવDુ ંઅને ભારતના નાગ�રકોને �ડઝીટલ �ેEે સ�મ બનાવવા. 
� આ યોજના માટ6 1.13 લાખ કરોડ sિપયાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
� આ યોજના *તગ�ત વષ� – 2015ના *ત \ધુી ક6-i સરકારના બધા કમ�ચાર7ઓને ઈ-ગવન�-સ હ6ઠળ 

લાવવાનો લ±યાકં છે. 
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• 8���6 (��4 8?(
4j� ��#�) ��� ?' �� �#�" 

� �ારંભ : 5 5-Xઆુર7, 2015 ના રોજ વડા�ધાન Yી નર6-i મોદ7એ �દ]હ7થી કરા)યો. 
� ઉßે¦ય : િવજળ7 બચાવવાનો. 
� માચ� – 2016 \ધુી દ6શના 100 શહ6રો અને ર$તાઓ પર એલઈડ7 બ]બ નાખવાનો લ±યાકં. 
� ઉપભો	તાઓને એલઈડ7 બ]બ રાહતદર6 આપવાની જોગવાઈ છે. 
� એલઈડ7 બ]બ સફ6દ ર7શાની આપે છે uમા ંઆર,બી-ર6ડ, +ીન અને Ì]X ુરંગ9ુ ંકોt2બનેશન હોય છે. 
� એલઈડ7 બ]બના શોધકો 5પાની �ળૂના અમે�રકન વૈ.ાિનક r,ુ નાકા�રુા અને 5પાની વૈ.ાિનક ઇસા� ુ

અકાસાક7 છે uમને આ શોધ માટ6 વષ� – 20149ુ ંભૌિતકશાV9ુ ંનોબલ �ાઈઝ અપાXુ ંહ ુ.ં 
 

• �Yk6� AB?( ?"'�� 5/��" 

� �ારંભ : 10 ફ6Æઆુર7, 2015. 
� ઉßે¦ય : બાળકો માટ6 $વા$«ય \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� 1 થી 9 વષ�ના બાળકોને શાળા અને �ગણવાડ7ઓ �ારા %ૃિમનાશક દવાઓ આપવામા ંઆવશે. 
� 10 ફ6Æઆુર7ને રા�e7ય %ૃિમ ઉ-�લૂન �દવસ તર7ક6 ઉજવવા9ુ ંનº7 કરાXુ ંછે. 

 

• ?(ш" �El+J�c 

� �ારંભ : 25 �ડસે2બર, 2014. 
� ઉßે¦ય : બાળકો9ુ ં$વા$«ય \ધુારDુ.ં 
� વષ� 2020 \ધુી u બાળકોને રસીકરણની \િુવધા મળ7 નથી અથવા �િશક sપે રસીકરણનો લાભ લીધો છે 

તેવા તમામ બાળકોને રસીકરણનો લાભ આપવો. 
� �થમ ચરણમા ં 50 ટકાથી ઓછા બાળકોને રસીકરણની \િુવધાનો લાભ મ¿યો છે તેવા દ6શના 221 

`જ]લાઓમા ંિનયિમત ર7તે રસીકરણ લ±યાકં રાખવામા ંઆ)યો છે. 
� યોજના *તગ�ત 5-Xઆુર7 – 2015 અને �ૂન – 2015ની વnચે ચાર િવશેષ રસીકરણ કાય��મો રાખવાનો 

લ±યાકં છે. 
 

• 	6"	�� ;����� ‘`(�' �� �’ �#�" 

� �ારંભ : 16 ઓકટોબર, 2014. 
� ઉßે¦ય : કાય�%ુશળ Xવુાનોની નવી પેઢ7 તૈયાર કરવી. 
� આ યોજના *તગ�ત ઔધૌ�ગક �િશ�ણ સ$થાનોમા ંતાલીમ લઇ રહ6લા િવSાથ¯ઓને �ોQસા�હત કરવાનો, Yમ 

સબંધંી \ધુારણા અને �િશ�ણ લઈ રહ6લા િવSાથ¯ઓના $ટાઇપ�ડમા ં વધારો કરવાનો અને તેમના ં
પાઠÕ3$ુતકોમા ં\ધુારા કરવાનો ��ુય હ6 ુછે. 

 

• &�&	 -	ш� =( �#�" 

� �ારંભ : 11 ઓકટોબર, 2014. 
� ઉßે¦ય : સાસંદ પોતાના િવ$તાર9ુ ંદpક લઈને તેને સ3ંણૂ� \િુવધાઓથી સÄજ કરવાનો છે. 
� સસંદના બનેં �હૃોના સાસંદ માચ� – 2019 \ધુી એક એક ગામને દpક લેશે. 
� લોકસભા સાસંદ પોતાના સસંદ7ય મતિવ$તાર9ુ ંગામ અને રા{યસભાનો સાસંદ પોતાના રા{ય9ુ ંગામ દpક 

લઈ શકશે. 
� Eણથી પાચં હ5રની વ$તી ધરાવુ ંતેમજ પહાડ7 િવ$તારોમા ંએકથી Eણ હ5રની વ$તી ધરાવુ ંગામ દpક 

લઈ શકાશે. 
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• �Yk6� (46 @'@�� к�� �#�" 

� �ારંભ : 19 ફ6Æઆુર7, 2015 – રાજ$થાનના ગગંાનગર ,]લાના \રૂતગઢ �કુામેથી વડા�ધાન Yી નર6-i 
મોદ7એ કરા)યો. 

� ઉßે¦ય : ખે¾તૂોની ખેતરની માટ7ની ચકાસણી. 
� આગામી 3 વષcમા ંદ6શના 14 કરોડ ખે¾તૂોને રા�e7ય માટ7 $વા$«ય કાડ� આપવાનો લ±યાકં. 
� કાડ� ધારક ખે¾તૂો પોતાના ખેતરની માટ79ુ ંપ�ર�ણ અને 3થૃકકરણ કરાવી શકશે. 

 

• �Yk6� ш�!�6 @'@�� ?(ш" 

� �ારંભ : 1 મે, 2013. 
� ઉßે¦ય : શહ6રોમા ંåપડપÏી િવ$તારોમા ંરહ6તા ગર7બ પ�રવારોને અિનવાય� $વા$«ય \િુવધાઓ 3રૂ7 પાડવી. 
� 50000 થી વ� ુવ$તીવાળા ં779 શહ6રોમા ંયોજના લા�ુ ંકરાશે. 
� યોજના માટ6 ખચ�ની જવાબદાર7 ઉpર-3વૂ¯ રા{યો અને િવશેષ Yેણીના ંરા{ય uવા ક6 જ2�-ુકા¦મીર, �હમાચલ 

�દ6શ, ઉpરાખડં માટ6 ક6-i-રા{ય વnચે 90 : 10 અને અ-ય રા{યો માટ6 ક6-i-રા{ય ખચ�9ુ ં�માણ 75 : 25 
રહ6શે. 

 

• �""� ?шØ� h��2 �#�" – JSSY 

� �ારંભ : 1 �ૂન, 2011, સોિનયા ગાધંીએ હ�રયાણાના મેવાતથી �ારંભ કરા)યો. 
� ઉßે¦ય : ગભ�વતી મ�હલાઓને સાવ�જિનક દવાખાનામા ં સ3ંણૂ� મફત સારવાર અને ખચા�ળ �\િૂતથી 

બચાવવાનો. 
� ગભ�વતી મ�હલાઓને િસઝે�રયન ઓપર6શન સ�હતની �\િૂતની \િુવધાઓ ઉપરાતં આયન�, ફો�લક એિસડ uવી 

દવાઓ અને અ-ય ઔષધો 3રૂા ંપાડવામા ંઆવે છે. 
� સામા-ય �સવમા ં3 �દવસ અને ઓપર6શનથી �\િૂતમા ં7 �દવસ મફત ભોજનની )યવ$થા. 
� જ-મ પછ7 30 �દવસ \ધુી બીમાર નવ5ત િશrનુી મફત સારવાર. 
� માતા અને બાળકની મફત તબીબી તપાસ. 
� રહ6ઠાણથી દવાખાના અને દવાખાનાથી ઘરે \ધુી વાહન )યવ$થાની \િુવધા. 

 

• �D' ��+� 
кш#�6 5?+к�6  �#�" 

� �ારંભ : 19 નવે2બર, 201૦. 
� ઉßે¦ય : �કશોર7ઓ9ુ ં$વા$«ય 5ળવણી. 
� 11 થી 18 વય�ૂથની �કશોર7ઓને યો_ય માનિસક અને શાર7�રક િવકાસ માટ6 જsર7 પૌ½�ટક આહાર 3રૂો 

પાડવામા ંઆવે છે. 
 

• ©�E	� ��+� (s BQ' &��#� �#�" 

� �ારંભ : 2૦ ઓ	ટોબર, 2010. 
� ઉßે¦ય : �ત�રયાળ િવ$તામા ંજ-2યા બnચાની \રુ�ા કરવાનો. 

 

• �Yk6� @'@�� '�( �#�" (NHIS) 

� �ારંભ : 1 ઓ	ટોબર, 2007 પણ વા$તિવક �ારંભ 1 એિ�લ 2008થી થયો. 
� ઉßે¦ય : અસગં�ઠત �ેEોના ગર7બી ર6ખાથી નીચ ે,વન ,વતા પ�રવારોને $વા$«ય વીમા કવચ 3sુ પાડDુ.ં 
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� લાભાથ¯ પ�રવારોને બાયોમે�eક $માટ� કાડ� એનાયત કરવામા ંઆવે છે. 3વૂcpર રા{યોમા ં$માટ� કાડ� આપનાર 
નાગાલ�ડ �થમ રા{ય. 

� લાભાથ¯ પ�રવારોને s. 300009ુ ંર�ણ કરતા ં$માટ� કાડ� િવના �]ૂયે અપાય છે. 
� ખચ�ની જવાબદાર7 ક6-i અને રા{યો વnચે 75:25ની છે. 

 

• �""� h��2 �#�" 

� �ારંભ : 12 એિ�લ, 20૦5. 
� ઉßે¦ય : ગભ�વત¯ મ�હલાઓને \રુ��ત �\િૂત \િુવધાઓ 3રૂ7 પાડવી. 
� ગર7બ ગભ�વત¯ મ�હલાઓને સ$ંથાગત �\િૂતની \િુવધા. 
� 100% ક6-i 3રુ$%ૃત યોજના બધા રા{યો અને સઘં �દ6શોમા ંઅમલી છે. 

 

• �Yk6� =(�� @'@�� ?(ш" 

� �ારંભ : 12 એિ�લ, 2015. 
� ઉßે¦ય : �ૂર અને *ત�રયાળ િવ$તારોમા ંગર7બ પ�રવારોને �ણુવpા X	ુત $વા$«ય \િુવધાઓ 3રૂ7 પાડવી. 
� ખચ�ની જવાબદાર7 ક6-i અને રા{યો વnચે 85:15ની છે. 

 

• 8Z!
�4!� &#¬�� �!�� 8��4?'@4 (ASHA) 

� રા�e7ય +ામીણ $વા$«ય િમશન *તગ�ત આશાની િનમÈકૂ કરવામા ંઆવે છે. 
� દર6ક ગામમા ંએક “આશા” કાય�કરની જોગવાઈઓછામા ંઓ� ધો.8 પાસ ગામની જ મ�હલાની પસદંગી. 
� +ામ $વા$«ય અને સેિનટ6શન કિમટ7 �ારા પસદંગી કરવામા ંઆવે છે. 

 

• 5��" &#¬�� �!�� 8�46?'Y4 (USHA) 

� +ા2ય િવ$તારની uમ શહ6ર7 િવ$તારમા ંઉષાની સામા`જક $વા$«ય કાય�કર તર7ક6 િનમÈકૂ કરવામા ંઆવે છે. 
 

• "�ш"� :#=( 7# + �!��к!� �7 8����� (NPHCE) 

� �ારંભ : 4 એિ�લ, 2013. 
� ઉßે¦ય : D�ૃોની $વા$«ય સબંધંી �¦ુક6લીઓ �ૂર કરવી. 
� 30 પથાર7ઓની સગવડ ધરાવતા ંD�ૃાવ$થા રોગ-ક6-iોની $થપના. 

 

• +"�¹(� к��Z( 

� �ારંભ : 2008. 
� ઉßે¦ય : છોકર7ઓમા ંિશ�ણ અને બાળિવવાહ9ુ ંિનયEંણ. 
� છોકર7ને િશ�ણ આપનાર તેમજ બાળ િવવાહથી �ૂર રહ6નાર પ�રવારોને આિથ¥ક સહાય કરવામા ંઆવે છે. 

 

• AB?c `?(к &(.�к h��2 �#�" 

� �ારંભ : 1 �ુલાઈ, 2001. 
� ઉßે¦ય : %ૃિષ મ�ૂરોને પે-શન અને વીમા કવચ 3sુ પાડDુ.ં 
� 18 થી 50 વષ�ની ¬મરના લોકો સામેલ થઈ શક6. 
� 60 વષ� પહ6લા ં%ુદરતી �QૃX ુથાય તો s. 20000 અને જમા રાિશ )યાજ સાથે પરત મળે છે. 
� �ુઘ�ટનામા ં�QૃX ુક6 કાયમી િવકલાગંતાની 1$થિતમા ંs.50000 અને �િશક િવકલાગંતાના �ક$સામા ંs. 25000 

આપવામા ંઆવે છે. 
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� યોજનામા ંસામેલ )ય1	તઓને 60 વષ� બાદ પે-શન અપાય છે. 
� વાિષ¥ક િ�મીયમ s. 365 છે u િEમાિસક, અધ� વાિષ¥ક ક6 વાિષ¥ક ભર7 શકાય છે. 
� િ�મીયમની બમણી રકમ સરકાર જમા કરાવે છે. 

 

• �D' ��+� ?ш��� @'@�� '�( �#�" 

� �ારંભ : 31 માચ�, 2007. 
� ઉßે¦ય : 80 વષ� \ધુીની ¬મર ધરાવતા Vી-3�ુુષોને $વા$«ય \િુવધા માટ6 સહાય. 
� આ યોજના ખાનગી �ેEની વીમાકંપની આઈસીઆઈસીઆઈ લો2બાડ�ના સહયોગથી શs કરવામા ંઆવી છે.  

� વીમા ધારકોને દ6શના 3500 હો1$પટલમા ંરોકડ રકમ સ�હત $વા$«ય \િુવધા ઉપલÌધ કરાવવા $વા$«ય કાડ� 
આપવામા ંઆવે છે. 

 

• -( -	(� '�( �#�" 

� �ારંભ : 2 ઓ	ટોબર, 2007. 
� ઉßે¦ય : +ામીણ Mિૂમહ7ન પ�રવારોને સામા`જક \રુ�ા 3રૂ7 પાડવી. 
� ,વન વીમા કોપcર6શન �ારા ચલાવાતી કોઈપણ વીમાપો�લસી ણ ધરાવનાર )ય1	તને આ પો�લસીનો લાભ 

મળે છે. 
� વાિષ¥ક િ�મીયમ s. 200 છે u ક6-i અને રા{ય સરકાર 50 : 50ના �માણમા ંભર6 છે. 
� 18 થી 59ની વય�ૂથ ધરાવતી )ય1	તઓને લાભ મળે. 
� %ુદરતી �QૃXનુા ક6સમા ં s.30000, �ુધ�ટનાને લીધે થતા �QૃXનુા ક6સમા ં s. 75૦૦૦ અને �િશક $થાયી 

િવકલાગંના ક6સમા ં37500 અપાય છે. 
� આ ઉપરાતં લાભાથ¯ઓના ધો. 9 થી 12મા ંભણતા ંબ ેબાળકોને �િતમાસ 100 છાEDિૃત – છ માસ \ધુી 1 

�ુલાઈ થી  1 5-Xઆુર7એ આપવામા ંઆવે છે. 
� આ યોજના માટ6 રા{ય સરકાર નોડલ એજ-સી sપમા ંકામ કર6 છે. 

 

• <�g�  ��V�4" '�( �#�" 

� �ારંભ : 10 ઓ	ટોબર, 2001. 
� ઉßે¦ય : �કસાન ઋણ કાડ�ધારકોને વીમા કવચ 3�ંુૂ પાડવા. 
� આ પો�લસી 70 વષ�ની ¬મર \ધુી ખે¾તૂો માટ6 ઉપલÌધ છે. 
� �QૃX ુક6 કાયમી િવકલાગંના �ક$સામા ંs. 50000 અને �િશક િવકલાગંતાના �ક$સામા ંs. 25000 સહાય અપાય 

છે. 
 

• �#ш"� 

� �ારંભ : 7 �ૂન, 2013. 
� ઉßે¦ય : ન	શલ �ભાવી િવ$તારોમા ંXવુાનોને રોજગાર7 આપીને $વાવલબંી બનાવવા. 
� �થમ ચરણમા ં9 રા{યોના 24 `જ]લાઓમા ંપાઈલોટ �ોu	ટ તર7ક6 અમલ. 
� ધો. 8 થી 12 \ધુીનો અ�યાસ ધરાવતા 18 થી 25 વષ�ના Xવુક-Xવુતીઓને રોજગારલ�ી �િશ�ણ આપીને 

િવ�ભo રા{યોની ક6 �બનસરકાર7 કંપનીઓમા ંનોકર7ના િનમÈકૂ પEો આપવાની જોગવાઈ. 
� ખચ�ની જવાબદાર7 ક6-i અને રા{યો વnચે 75 : 25 છે. 

 

• (��É ���" �#�" (MDMS) 
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� �ારંભ : 15 ઓગ$ટ, 1995 (તિમલના¾ુમાથંી). 
� ઉßે¦ય : શાળામા ં�વેશ વધારવો અને હાજર7 વધારવી. 
� 1997-1998 થી સમ+ દ6શમા ં�ારંભ. 
� 1 એિ�લ 2008 થી બધી �ાથિમક શાળાઓ, સરકાર7 +ા-ટ શાળાઓ અને $થાિનક સpામડંળો સચંા�લત 

શાળાઓમા ંઅમલ. 
� 1 થી 5 ધોરણ \ધુીના ંબધા બાળકોને 300 +ામ ક6લર7 અને 8 થી 10 �ોટ7નX	ુત ખોરાક તેમજ ૬ થી 8 

ધોરણના ંબાળકોને 700 +ામ ક6લર7 અને 20 +ામ �ોટ7નX	ુત આહાર 3રૂો પાડવાની જોગવાઈ.  

 

• :�?(к к28 �/�к�" ?ш2� (4!"# �Yk6� к��Z( 

� �ારંભ : �ુલાઈ 2003. 
� ઉßે¦ય : શાળામા ંણ જતી બા�લકાઓને શાળા પહ ચાડવા9ુ ંલ±ય. 

 

• к@s M�� ��+� ?'R�� @к6( (KGBVS) 

� �ારંભ : �ુલાઈ 2004. 
� ઉßે¦ય : એસટ7 / એસસી / ઓબીસી / અ]પસ�ંયક વગ�ની બા�લકાઓ માટ6 િનવાસી ઉnચ �ાથિમક શાળાઓ 

$થાપવી. 
� ëટ છવાયી વસિતવાળા િવ$તારોમા ંઅને ન,કમા ંશાળા ના હોય તેવી જ_યાએ શાળા $થાપવી. 
� આવી શાળાઓમા ં SC / ST / અ]પસ�ંયક વગ�ની બા�લકાઓ માટ6 75% અને ગર7બી ર6ખાથી નીચ ે,વતા 

પ�રવારોની બા�લકાઓ માટ6 25% અનામત. 
� 1 એિ�લ 2007 થી આ યોજનાને સવ�િશ�ા અ�ભયાનમા ંભેળવી દ6વાઈ છે. 

 

• �Yk6� (��?(к ?ш2� 5/��" (RMSA) 

� �ારંભ : માચ� 2009. 
� ઉßે¦ય : બાળકો માટ6 માlયિમક િશ�ણ \ધુીનો )યાવ વધારવો અને �ણુવpામા ં \ધુારો કરવો, તેમજ 

સામા`જક, આિથ¥ક, લ !�ગક અને િવકલાગંના ભેદભાવ �ૂર કરવા. 
� ગ�ણત-િવ.ાન િવષયમા ંિવશેષ ભાર. 

 

• к!El�� ?'R�� &��f" (KVS) 

� �ારંભ : 1962. 
� ઉßે¦ય : બદલીપાE ક6-i સરકારના કમ�ચાર7ઓના બાળકો9ુ ંઅિવરત િશ�ણ ચા�ુ ંરાખવા *ગે. 
� આવી શાળાઓમા ંસહિશ�ણની જોગવાઈ છે. 
� છોકર7ઓને મફત િશ�ણ તેમજ છોકરાઓને 8 ધોરણ \ધુી મફત િશ�ણ \િુવધા. 
� ક6-iીય કમ�ચાર7ઓના બાળકો તેમજ એસટ7 / એસસી માબાપના ંબાળકો માટ6 કોઈ �ફ નથી. 
� સ3ંણૂ� ક6-i સરકાર 3રુ$%ૃત યોજના. 
� દ6શ બહાર મો$કો, કાઠમ¾ું અને તેહરાનમા ંEણ િવSાલય આવેલા ંછે. 

 

• "�ш"� @к6( �7 �E&�E46' Ô� ��&� 7#� &�кE��6 8OI�к!ш" (NSIGSE) 

� �ારંભ : મે 2008. 
� ઉßે¦ય : 14 થી 18 વષ�ની છોકર7ઓની સ�ંયા શાળામા ંવધારવી. 
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� એસ સી / એસ ટ7 અને ક$રૂબા ગાધંી બા�લકા િવSાલયોમાથંી ધો. 8 પાસ કરનાર છોકર7ઓને �વેશ અપાય 
છે. 

� 16 વષ�થી નીચેના વયની છોકર7ઓને �વેશ. 
� ધો. 9 વખતે s. 3000 �ફ	સ �ડપોઝીટની રકમ છોકર7ઓના નામે કરવામા ંઆવે છે. 18 વષ�ની ¬મર6 અને ધો. 

10 પાસ કયા� બાદ )યાજ સાથે પરત મળે છે. 
� પ�રણીત છોકર7ઓ ક6 ખાનગી શાળાઓ અને અ-ય શાળાની છોકર7ઓને લાભ મળતો નથી. 

 

• "�ш"� (�E&-к( (�
�4 @к#��ш�� �#�" (NMMSS) 

� �ારંભ : મે 2008. 
� ઉßે¦ય : ધો. 8 પછ7 ãોપ આઉટ ર6િશયો ઘટાડવા અને આગળનો અ�યાસ ચા� ુરાખવા. 
� લાભાથ¯ની પસદંગી NTSE – નેશનલ ટ6લે-ટ સચ� એ	ઝાિમનેશન �ારા થાય છે. 
� ધો. 9 થી 12 \ધુી s. 6000ની વાિષ¥ક સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 

• (�Q( ��+� �Yk6� =(�� �#��� ����46 �#�" (("�!� - MNREGA) 

� �ારંભ : 2 ફ6Æઆુર7 2006, ���દ6શના આનતં3રુ ,]લામાથંી તQકાલીન વડા�ધાન ડૉ. મનમોહનિસjહ6 
કરા)યો. 

� ઉßે¦ય : +ામીણ િવ$તારોમા ંબેરોજગાર7 3રૂ7 પાડવી. 
� યોજના *તગ�ત દર6ક +ામીણ પ�રવારમાથંી કામ કરવા ઈnછતા સ�મ એક )ય1	તને 100 �દવસના કામની 

બાહં6ધર7 આપવામા ંઆવે છે. 
� કામ કરવા ઈn�ક )ય1	તએ +ામ પચંાયતમા ં ન ધણી કરાવવાની જોય છે. ન ધણી કરા)યા તાર7ખથી 15 

�દવસની *દર કામ કરવા ઈn�ક )ય1	તને રહ6ઠાણથી 5 �કમી \ધુીના િવ$તારમા ં 100 �દવસ9ુ ં કામ 
સ પવામા ંઆવે છે. 5 �કમી થી વધાર6 *તર હોય તો દ© િનક 10% લખેે વધારાની રકમ kકૂવવામા ંઆવે છે. 

� હાલમા ંઆ યોજના સમ+ દ6શમા ંલા� ુછે. 
� કામના બદલે અનાજ યોજનાને આ યોજનામા ંભેળવી દ6વામા ંઆવી છે. 

 

• @'����� � =( @'�#��� �#�" (SGSY) 

� �ારંભ : 1 એિ�લ, 1999. 
� ઉßે¦ય : ગામડામા ંરહ6તા ગર7બ પ�રવારોને $વરોજગાર 3રૂો પાડવો. 
� આ યોજનામા ંઅગાઉ ચાલી આવતી નીચેની 6 યોજનાઓ9ુ ંિવલીનીકરણ કરવામા ંઆ)Xુ ંછે. 

� સમ1-વત +ામ િવકાસ કાય��મ (IRDP) 

� $વરોજગાર માટ6 +ામીણ Xવુાનો માટ6 �િશ�ણ કાય��મ (TRYSEM) 

� +ામીણ �Eેોમા ંમ�હલા અને બાલ િવકાસ કાય��મ (DWACRA) 

� +ામીણ કાર7ગરોને અSતન ઓ5રોની �કટ (SITRA) 

� ગગંા ક]યાણ યોજના (GKY) 

� દશ લાખ %ુવા યોજના (MWW) 

� સહાયતા �ાWત %ુ¹ંુબને Eણ વષ�ની *દર ગર7બી ર6ખાથી ઉપર લાવવાનો લ±યાકં. 
� યોજનામા ંખચ�9ુ ં�માણ ક6-i અને રા{યો વnચે 75 : 25 છે. 

 

• �D' ��+� -'& �#�" 

� �ારંભ : 2 �ૂન, 2011. 
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� ��ુય ઉßે¦ય : ભારતને $લમ �	ુત ÃપંડપÏી �	ુત બનાવવાનો. 
� આ યોજનાનો લાભ u રા{યો ÃપંડપÏીમા ંરહ6લા લોકોને સપંિpનો લાભ આપવા તૈયાર છે તેવા રા{યોમા ંબ ે

ચરણમા ંઆ યોજના અમલી બની રહ7 છે. 
� આિથ¥ક ર7તે પછાત અને ઓછ7 આવક �ૂથ ધરાવતા વગ�ના લોકો માટ6 સરકાર લોન માટ6 ઋણ જોખમ ગેર-ટ7 

િનિધ તૈયાર થઈ છે. 
 

• �Yk6� =(�� -D?'к ?(ш" – NRLM 

� �ારંભ : 3 �ૂન, 2011 રાજ$થાનના બાસંવાડામાથંી સોિનયા ગાધંીએ �ારંભ કરા)યો. 
� ઉßે¦ય : +ામીણ િવ$તારોમા ંરોજગાર7ની તકો ઊભી કરવી. 
� અ9\ુ�ૂચત 5િત, અ9\ુ�ૂચત જન5િત, અ]પસ�ંયાકો અને િવકલાગંો પર િવશેષ lયાન ક6½-iત. 
� ગર7બ પ�રવારમાથંી ઓછામા ંઓછ7 એક મ�હલાનો $વય ંસહાયક �ૂથમા ંસમાવેશ. 

 

• "�ш"�  � :#&�?&j� ?(ш" �#�" (NMFP) 

� �ારંભ : 1 એિ�લ, 2012. 
� ઉßે¦ય : �બનસગં�ઠત િવભાગમા ંકાય�રત �ડ �ોસેસરની કાય��મતા �ડૂ7રોકાણમા ંવધારો કરવો. 
� ખચ�ની જવાબદાર7 ક6-i અને રા{યો વnચે 75 : 25 ની છે. 

 

• �Yk6� @'@�� '�( �#�" (RSBY) 

� �ારંભ : 1 ઓ	ટોબર, 2007, વા$તિવક �ારંભ 1 એિ�લ, 2008. 
� ઉßે¦ય : અસગં�ઠત �ેEોના ગર7બી ર6ખા હ6ઠળ ,વતા %ુ¹ંુબોને વીમા કવચ 3�ંુૂ પાડDુ.ં 
� આ યોજના *તગ�ત અસગં�ઠત �ેEોના ગર7બી ર6ખા નીચ ે ,વતા %ુ¹ંુબોના %ુલ 5 )ય1	તઓનેને લાભ 

મળવાપાE છે. 
� %ુ¹ંુબની વાિષ¥ક s. 300009ુ ંવીમા કવચ 3sુ પાડવામા ંઆવે છે. 

 

• �'�� �� "�!b� �Yk6� ш�!�6 "'�"�к�� ?(ш" (JNNURM) 

� �ારંભ : 3 �ડસે2બર,2005. 
� યોજનાની અવિધ 2005-2006 થી શs કર7ને 2011-12 \ધુી સાત વષ� 
� યોજના માટ6 ખચા�નાર રકમ 66૦૦૦ કરોડ sિપયા. 
� ઉßે¦ય : શહ6ર7 િવ$તારોમા ંનાગ�રક \િુવધાઓ 3રૂ7 પાડવી, શહ6રો તરફની લોકોની દોટ અટકાવવા નાના અને 

મlયમ ક�ાના કસબોમા ં સમ1-વત િવકાસ કાય��મો શs કરવા શહ6ર7 ગર7બો માટ6 �િુનયાદ7 સેવાઓ 3રૂ7 
પાડવી અને u શહ6રોમા ં �િુનયાદ7 સેવાઓ 3રૂ7 પાડવામા ં આવી નથી Qયા ં એક7%ૃત આવાસ અને ગદં7 
ÃપંડપÏીમા ંરહ6લા લોકોના િવકાસ કરવાની છે. 

 

• JNNURM – ±.0 

� �ારંભ : 26 માચ�, 2012. 
� JNNURM – 2.૦ િમશન9ુ ંબી�ુ ંચરણ છે. 
� બી5 ચરણમા ંમlયમ અને નાનાશંહ6રોના િવકાસ પર ભાર �કૂવામા ંઆ)યો છે. 
� આ યોજના પાછળ GDP ના 25% ખચ�ની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

 

• @'����� � ш�!�6 �#��� �#�" – SJSRY 

� �ારંભ : 1 �ડસે2બર, 1997. 
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� ઉßે¦ય : શહ6ર7 ગર7બાઈ9ુ ંિનવારણ. 
� યોજનાની બ ેિવશેષ $ક7મ છે : શહ6ર7 $વરોજગાર7 કાય��મ અને શહ6ર7 મ�ૂર રોજગાર કાય��મ. 
� ખચ�ની જવાબદાર7 ક6-i-રા{યો વnચે 75 : 25 છે. 

 

 

�O� &�к�"� к���к�6 �#�"� 

 

• &(�& =(��0�  �#�" 

� ગામમા ંસપં, \મેુળ અને સહકાર9ુ ંવાતાવરણ જળવાઈ રહ6 તે હ6થુી +ામ પચંાયતની k ૂટંણી �બનહર7ફ થાય 
તે માટ6 +ામપચંાયતોને નીચે �માણ ેલાભ મળે છે. 

� 5000 થી વ� ુવસિતવાળ7 સમરસ +ામપચંાયતને s. 200000 9ુ ંઅ9દુાન. 
� 5000 થી વ� ુવસિતવાળ7 સમરસ +ામપચંાયતને s. 300000 9ુ ંઅ9દુાન. 
� �થમ મ�હલા સમરસ +ામપચંાયતને s. 300000 9ુ ંઅ9દુાન. 
� બી,વાર મ�હલા સમરસ +ામપચંાયતને s. 500000 9ુ ંઅ9દુાન. 
� બી, વાર સમરસ +ામ પચંાયત 5હ6ર થાય તો 25% વધારા9ુ ં અ9દુાન અને સી.સી.રોડ uવી 

માળખાગત \િુવધા. 
� Eી, વાર સમરસ 5હ6ર થતા ંબી, વારની અ9દુાનના 25% વધાર6 તેમજ ગામમા ં સોલાર $e7ટ 

લાઈનની વધારાની માળખાક7ય \િુવધા. 
 

• &�	� �4!� -'& �#�" 

� યોજનાનો �ારંભ 1-4-1997થી શs થયો છે. 
� �જુરાત સરકારના 11-8-2010ના પ�રપEથી લાભાથ¯ને s.45000ની સહાય + s.7000 લાભાથ¯નો Yમફાળો 

તેમજ s.2200 શૌચાલય બનાવવા અને s.300 લાભાથ¯નો Yમ ફાળો મળ7 %ુલ s.54500 નº7 કરવામા ં
આ)યા છે. 

 

•  ���=( �#�" 

� �ારંભ : 21-7-2004 

� ઉßે¦ય : ગામમા ંસદભાવ, ભાઈચારો અને સા�દુાિયક એખલાસ જળવાઈ રહ6વો. 
� યોજના માટ6ના ંધોરણો. 

� છે]લા પાચં વષ�મા ંગામમા ંએક પણ �નુો ન ધાયેલ ન હોય. 
� ગામમા ં.ાિત ક6 કોમના ંધમ�$થાનો *ગ ેકોઈ િવવાદ ન હોવો જોઈએ. 
� ગામમા ં$વnછતા જળવાય તે માટ6ના �યાસો થયેલા હોવા જોઈએ. 
� દ�લતો અને પછાત વગ�ના લોકો �Qયે ભેદભાવ વગરનો )યવહાર થવો જોઈએ. 
� સમરસ +ામ પચંાયતોને અ+ આપવામા ંઆવશે. 

� સહાય : તીથ�+ામ તર7ક6 પસદં થયેલ ગામને s.2.0 લાખની �ોQસાહક +ાટં અપાય છે. 
 

• �'"�( �#�" 

� �ારંભ : 2007-2008. 
� u ગામમા ંછે]લા Eણ વષ�મા ંએક પણ �નુો ન ધાયેલ ણ હોય તેને પાવનગામ તર7ક6 5હ6ર કરવામા ંઆવે 

છે. 
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� પાવન ગામની પસદંગીના ધોરણોમા ંતીથ� ગામની પસદંગી માટ6ના-ંસમયગાળા િસવાયના – ધોરણો યથાવત 
રહ6શે. 

� સહાય : પાવનગામ તર7ક6 પસદં થયેલ ગામને s.1.00 લાખની �ોQસાહક +ા-ટ આપવામા ંઆવે છે. 
� યોજનાના �ારંભ થી અQયાર \ધુી 1213 તીથ�+ામ / પાવનગામ 5હ6ર કરાયેલ છે. 
� નાણાક7ય વષ� – 2015-16મા ંઆ માટ6 s.50.00 લાખની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે.  

 

• ��0'46 �#�" 

� �ારંભ : 11-9-2004 

� ઉßે¦ય : ગામડાનો નૈસ�ગðક માહોલ જળવાઈ રહ6 અને ગામડામાથંી �Wુત થતી વનસ��ૃ�9ુ ંજતન કરDુ.ં 
� આ વાિષ¥ક યોજના છે. 
� આ યોજના *તગ�ત ગામની િનશાળ પાસે ક6 અ-ય ન,કમા ં રાખેલ 2000 ચો.મી. જમીનમા ં પીપળ, વડ, 

હરડ6, આસોપાલવ ક6 અ-ય D�ૃો વાવવાની \ચૂના છે. ગામને અ9%ુળૂ તેવા ંફળાઉ D�ૃો પણ વાવી શકાય. 
� આ યોજના *તગ�ત ,]લા ક�ાએ ,]લા િવકાસ અિધકાર7ના અlય� $થાને અમલીકરણ સિમિતની રચના 

કરવામા ંઆવેલ છે અને +ા2ય ક�ાએ સરપચંYીના અlય� સાથે પેટા સિમિતની રચના કર6લ છે. 
� આ યોજનામા ંs.1.00 લાખ રા{ય સરકાર તરફથી સહાય અને s.50000 નો લોકફાળો એકઠો કરવો પડ6 છે. 
� અQયાર \ધુીમા ં5709 +ામપચંાયતોમા ંપચંવટ7 યોજના કાય�રત છે.  

 

• h M¹( ?&j0� �#�" 

� �ારંભ : 2005-06. 
� \±ૂમ િસjચાઈ પ�િતની �કjમતના 50% અથવા s.60000 �િત હ6	ટર સહાયsપે મળવા પE છે. 
� આ�દ5િત િવ$તારોમા ંવધારાની 25 % સહાય મળવાપાE છે. 
� રા{યના ડાક� ઝોન િવ$તારના ખે¾તૂોને વધારાના 10% સહાય સાથે 60% અથવા s. 60000 બેમાથંી u ઓછ7 

રકમ હોય તે મળવા પાE છે. 
 

• &�	� -'& �#�" – ± 

� �ારંભ : 2013-14. 
� ઉßે¦ય : બીપીએલ કાડ� ધારકો ગર7બ પ�રવારોને પાકા મકાનની \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� લાભાથ¯ કાચા મકાન ધરાવતા બીપીએલ િસવાયના %ુ¹ંુબોને. 
� �થમ તબºામા ં21 થી 28 �ણુાકં ધરાવતા ંએ.પી.એલ. %ુ¹ંુબોને આવર7 લેવા9ુ ંઆયોજન. 
� નવા મકાન માટ6 બાધંકામ Xિુનટ કો$ટ s. 1.00 લાખ રા{ય સરકાર �ારા સહાય s.40000. 
� વષ�-2015-16 માટ6 આ યોજના પાછળ s. 60000 લાખની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

 

• �)�?  -'& �#�" 

� �ારંભ : 1984. 
� ઉßે¦ય : દ��ણ �જુરાતના હળપિત આ�દવાસીઓ માટ6 રહ6ઠાણની \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� લાભાથ¯ દ��ણ �જુરાતના આ સમાજના 17 થી 20 �ણુાકં ધરાવતા ંઆવાસ િવહોણા તેમજ 1984 થી 1990 

દરિમયાન બનાવેલ પણ અQયતં જ¼�રત થઈ ગયેલા મકાનો નવેસરથી બનાવવા. 
� પચંાયત િવભાગના તા.25-9-2013ના ઠરાવથી હળપિત આવાસ માટ6ની સહાય s.70000 કરવામા ંઆવી છે. 

uમા ંXિુનટ કો$ટ s.74260 છે. 
� વષ� 2015-16મા ંs.10.00 લાખની ટોકન રકમની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
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• 5��]º – ®Ð® 4#� í6 

� �ારંભ : 4 ફ6Æઆુર7, 2014. 
� ઉßે¦ય : મ�હલાઓને કોઈપણ �કારની �હjસા ક6 અQયાચારથી બચાવવા ક6 માગ�દશ�ન ક6 સલાહ આપવા. 
� શsઆતમા ંઆ યોજના અમદાવાદ શહ6ર, \રુત શહ6ર અને ગાધંીનગર ,]લા 3રૂતી કરવામા ંઆવી હતી. 
� 8 માચ� 2015થી રા{યના તમામ 33 ,]લઓમા ંલા�ુ ંપાડવામા ંઆવી છે. 
� આ યોજના *તગ�ત 181 ટોલ ફ7 નબંર પરથી મ�હલાઓને જsર7 મદદ અને માગ�દશ�ન મળ7 રહ6 છે. 

 

• ("' к��� �#�" 

� લાભાથ¯-શાકભા, વેચનાર, \થુાર7 કામ કરનાર uવા 79 e6ડના નાના કદના વેપાર ધધંા માટ6ની સહાય. 
� +ા2ય િવ$તારમા ંવાિષ¥ક s.27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ં s.36000ની આવકની મયા�દા ધરાવનારને લાભ 

મળે. 
� s.50000 ની મયા�દામા ંજsર7 સાધન / ¹ુલ �ક÷સની ખર7દ7 કરવા સહાય મળે છે. 

 

• 	�#��  ����6 к�6��6 <��&�� �#�" 

� �ારંભ : 1-8-2014. 
� લાભાથ¯ �જુરાત રા{યના કાર7ગર તર7ક6 ન ધાયેલા હાથસાળ અને હ$તકલાના %ુટ7ર ઉSોગના કાર7ગરોને. 
� s.1.0 લાખની મહpમ મયા�દામા ંમશીનર7 તથા વ�કAગ ક6િપટલ માટ6 મળવા પાE. 
� રા{ય સરકાર તરફથી 7% )યાજ સહાય kકુવવામા ંઆવશે. 

 

• �)&х �#�" 

� �ારંભ : 5-Xઆુર7, 2009. 
� ઉßે¦ય : બાળ�QૃXદુર નીચો લાવવો. 
� તાલીમ પામેલ આરો_ય કાય�કર �ારા એક મ�હના \ધુીની વયના ં બાળકો પૈક7 ગભંીર / જોખમી તર7ક6 

ઓળખી કઢાયેલ નવ5ત બાળકોને સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 
� �ચરં,વી યોજના હ6ઠળ અથવા સરકાર7 આરો_ય સ$ંથામા ંજ-મેલા તમામ બી.પી.એલ. કાડ�ધારકોના ંબાળકો 

અને આ�દવાસીઓના ંબાળકો. 
� વષ�-2015-16મા ંબાળસખા યોજના માટ6 s.15 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

 

• ®îÐ 8G9��E& &�'� 

� �ારંભ : 29 ઓગ$ટ, 2007. 
� ઉßે¦ય : દદâઓને િ�-હો1$પટલ ઈમરજ-સી eા-સપોટ�શન \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� શહ6ર7 િવ$તારમા ંએવર6જ 14 િમિનટ અને +ા2ય િવ$તારમા ં24 િમિનટમા ંકોલ એટ6-ડ કરવામા ંઆવે છે. 

 

• �#ï& H�& 

� �ારંભ : 28 ઓગ$ટ, 2007 અમદાવાદ 2Xિુનિસપલ કોપcર6શન િવ$તારમા ંથયો. હાલ સમ+ રા{યમા ંઅમલી. 
� ઉßે¦ય : �ય રોગના દદâઓની સારવાર. 
� આ યોજના *તગ�ત �ય રોગના દદâઓ માટ6 ઝડપી રોગ િનદાન અને સારવાર કરવામા ંઆવે છે. 
� આ યોજના *તગ�ત \રુત ખાતે દ��ણ �જુરાતના 6 ,]લાઓ માટ6 `જન એ	સપટ� નામની નવી યોજના 

પ�િત અમલમા ં�કૂવામા ંઆવી છે, uના �ારા બ ેકલાકમા ંિનદાન શÇ બને છે. 
 

• ð��� '��)6к�� �#�" 
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� ઉßે¦ય : ગર7બ ક¹ંુબોને વીજળ7 જોડાણ આપDુ.ં 
� આ યોજના *તગ�ત +ામીણ િવ$તારમા ંવાિષ¥ક s.27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ંs. 36000થી ઓછ7 આવક 

ધરાવનાર åપડામા ંરહ6તા %ુ¹ંુબોને એક પોઈ-ટ મફત વીજળ79ુ ંજોડાણ આપવામા ંઆવે છે. 
 

• '?+¦  ��Eш" �#�" 

� �ારંભ : 1 એિ�લ, 2005. 
� ઉßે¦ય : તા. 1-4-2005 પછ7 સરકારમા ંિનમÈકૂ પામતા કમ�ચાર7ઓ માટ6 પે-શન \િુવધા. 
� આ યોજના *તરગત કમ�ચાર7એ પોતાનો બે�ઝક પગાર + +ેડ પે + મ ઘવાર7 ભ«Óનુા %ુલ ટોટલના 10 % 

ફળની માિસક કપટ ફર,યાત કરવાની હોય છે. તેટલો જ ફાળો રા{ય સરકાર જમા કરાવે છે. 
 

• ?(ш" (���]º 

� �ારંભ : 15 ફ6Æઆુર7, 2012. 
� ઉßે¦ય : રા{યની ગર7બ મ�હલાઓ અને તેમના પ�રવાર9ુ ં,વનધોરણ �kુ ંલાવDુ.ં 
� આ યોજના *તગ�ત રા{ય સરકારની સખી મડંળ યોજના અને ક6-i સરકારની નેશનલ sરલ લાઈવલી �ડૂ 

િમશન યોજનાઓને એક છE હ6ઠળ �કૂવામા ંઆવે છે. 
� આ િમશનનો ��ુય હ6 ુગર7બી ર6ખા નીચે ,વતા ઓછામા ંઓછા 50% %ુ¹ંુબોને 4 વષ�મા ંગર7બી ર6ખાથી 

ઉપર લાવવાનો છે. 
� આ યોજના *તગ�ત લખી મડંળો અને $વસહાય �ૂથોની રચના કર7 તેમને બ�કો સાથે જોડ7ને િધરાણની 

)યવ$થા કર7 આિથ¥ક ,વન ધોરણ �kુ ંલાવવાનો લ±યાકં છે. 
� $વસહાય  �ૂથોમા ં70% બીપીએલ %ુ¹ંુબના સ�યોને સમાવાશે. 

 

• &�к4 (#0" �#�" 

� �ારંભ : 2001. 
� ઉßે¦ય : ગર7બી ર6ખા નીચ ે,વતા પ�રવારમા ંકમાતા )ય1	તના અવસાન �સગં ેઆિથ¥ક સહાય 3રૂ7 પાડવી. 
� આ યોજના *તગ�ત �QૃX ુપામનાર 3�ુુષ ક6 Vીની ¬મર 18 વષ�થી વ� ુઅને 65 વષ�થી ઓછ7 હોવી જોઈએ. 
� લાભાથ¯ %ુ¹ંુબને s.10000 સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 

• $���  &] M
�к LM� 5к@(  '�( �#�" 

� �ારંભ : 28 માચ�, 2007. 
� ઉßે¦ય : અક$માત ક6 �ુઘ�ટના સમયે વીમાકવચ 3sુ પાડDુ.ં 
� આ યોજના *તગ�ત �QૃX,ુ કાયમી િવકલાગંતા ક6 અક$માતના �હ$સામા ં બ ે �ખ, બ ે હાથ ક6 બ ે પગ 

�મુાવનારને s.1000009ુ ંવીમા કવચ મળે છે. 
 

• ?'к��� ?'+' ��!"#"� (к" ��+к( (4! &�� �#�" 

� �ારંભ : 31 માચ�, 2008. 
� ઉßે¦ય : િવકલાગંતા િવધવા બહ6નોન પકા આવાસો 3રૂા ંપાડવા. 
� આ યોજના *તગ�ત 18 થી 60 વષ� \ધુીની કોઈપણ િવકલાગં િવધવા મ�હલા u 40% ક6 તેથી વા5 ં

િવકલાગંતા ધરાવે છે તેમને s.40000ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
 

• шg� �M  �#�" 

� �ારંભ : 31 ઓગ$ટ, 2006. 



  ����ш ��	
��             સ�ચવાલય 	લાક� અને �બન-સ�ચવાલય 	લાક� પ�ર�ા સહાયક ઈ-�કુ                         �
	�к ����        

   www.gujmaterial.com                                                                                                       473 

� ઉßે¦ય : રમતગમતમા ંઉnચ િસ�� હાસંલ કર7 શક6 તે હ6થુી રા{યના આશા$પદ ખલેાડ7ઓને રમતગમતની 
જs�રયાતોને lયાનમા ંલઈ સહાય અને \િુવધાઓ 3રૂ7 પાડવી. 

� aa યોજના *તગ�ત ખેલાડ7ઓને પૌ½�ટક આહાર, રમતગમત �કટ, આ�િુનક સાધનો અને રમતગમતના 
િન�ણાતં �િશ�કોની સેવાઓ ઉપલÌધ કરાવવામા ંઆવે છે. 

 

• `� '��� �ñк!�� �#�" 

� �ારંભ : 2 ઓગ$ટ, 2014. 
� ઉßે¦ય : રા{યના શહ6ર7 અને +ામીણ િવ$તારના બેરોજગારોને $વરોજગાર 3રૂો પાડવો. 
� ઉSોગ�ેEે લોન મયા�દા s.800000 સહાય s. 60000. 
� સેવા�ેEે લોન મયા�દા s.600000 સહાય s. 30000. 
� વેપાર �ેEે લોન મયા�દા s.300000 સહાય s. 20000. 

 

• к�@4� ?'к& �#�" 

� �ારંભ : 15 સWટ62બર, 2012. 
� %ુટ7ર ઉSોગના ઉQપાદનની �Dિૃp કરતા હોય તેવા કાર7ગરોને નાણાક7ય �ોQસાહન. 
� 25 ક6 તેથી વ� ુહ$તકલા, હાથસાળ %ુટ7ર ઉSોગના કાર7ગરોના સ�હૂ ક6 u એક જ ગામ ક6 ભૌગૌ�લક ર7તે 

ન,કના ગામોમા ં એક જ �કારની ક6 �ુદા �ુદા �કારની ઔધો�ગક કામગીર7 કરતા કાર7ગરોને નાણાક7ય 
સહાય અને જsર7 માગ�દશ�ન 3�ંુૂ પાડવામા ંઆવે છે. 

� NTFT, NID અને CEPT uવી સ$ંથાઓ અને તેના ´7લા-સ ડ7ઝાઈનરો �ારા તાલીમ 3રૂ7 પાડવામા ંઆવે છે. 
 

• /0��D'� �#�" 

� ઉßે¦ય : આિથ¥ક ર7તે પછાત વગ�ની સગભા� મ�હલાઓને સલામત �\િૂત સેવાઓ 3રૂ7 પાડવી. 
� આ યોજના હ6ઠળ સેવા આપવા જોડાયેલા Vી રોગના િન�ણાતં ડોકટરોનો 100 �\િૂતના પેક6જ માટ6 s.380000 

સરકાર �ારા kકૂવવામા ંઆવે છે. 
� લાભાથ¯ને કોઈ ખચ� કરવાનો રહ6તો નથી. 

 

• к@s M�� �#c� &��к �#�" (KPSY) 

� �ારંભ : 29 ફ6Æઆુર7, 2012. 
� ઉßે¦ય : ગર7બી ર6ખા હ6ઠળ ,વતી સગભા�ઓ માતાઓમા ં %ુપોષણ અને એનીિમયા રોગ સાથે સકંળાયેલ 

�બમાર79ુ ં�માણ અને �QૃXદુર ઘટાડવો. 
� આ યોજના *તગ�ત માતાને સગભા�વ$થાના સમયગાળા દરિમયાન પયા�Wત પોષણ અને આરામ માટ6 s. 

6000ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 
� �થમ હWતા પેટ6 s.2000ની સહાય મમતા �દવસે સગભા�વ$થાના 12 અઠવા�ડયામા ંન ધણી કરા)યા બાદ મળે 

છે. 
� બી5 હWતા પેટ6 s.2000 સરકાર7 સ$ંથા ક6 �ચરં,વી ડો	ટર પાસે �\િૂતના એક અઠવા�ડયામા ંમળે છે. 
� Eી5 હWતા પેટ6 બાળકને રસીકરણના િશડXલુ �માણ ેસ3ંણૂ� રસી �કુા)યા બાદ જ-મના 9 માસ પછ7 અને 12 

મ�હના પહ6લા ંkકૂવવામા ંઆવે છે. 
 

• ]�̂ �(�\� 5] B ]º ‘(’ �#�" 

� �ારંભ : 2012-13 
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� ઉßે¦ય : ગર7બી ર6ખા હ6ઠળ ,વતા પ�રવારોને ગભંીર રોગો માટ6 $વા$«ય \િુવધાઓ અને ક6સલેસ સારવારની 
\િુવધા. 

� લાભાથ¯ %ુ¹ંુબોને Eી, પ1ં	તના તજ. તબીબી સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 
� આ યોજનામા ં ¨દયરોગ, મગજના રોગો, દાઝDુ,ં ક6-સર, �કડની અને નવ5ત િશrઓુના ગભંીર રોગોનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆ)યો છે. 
� વાિષ¥ક s.200000 \ધુીની 480 �કારની સારવાર િવના �]ૂયે. 
� લાભાથ¯ને હો1$પટલમા ંઆવવા-જવા માટ6 દર6ક િવઝીટ6 s.300 આપવામા ંઆવશે. 
� +ા2ય િવ$તારમા ં તા�કુા હ6]થ કચેર7માથંી અને કોપcર6શન િવ$તારમા ં અબ�ન હ6]થ સે-ટરમાથંી ‘મા’ં કાડ� 

મેળવી શકાય છે. 
� %ુ¹ંુબના મહpમ પાચં લોકોને લાભ મળે. %ુ¹ંુબમા ંબાળક જ-મે તો બાળકની Eણ વષ�ની ¬મર \ધુી છÑા સ�ય 

તર7ક6 લાભ મળે. 
 

• �)�#� �#�" 

� �ારંભ : 13 �ૂન, 2007. 
� ઉßે¦ય : બાળકોમા ં%ુપોષણ ઘટાડDુ.ં 
� ૬ માસથી 3 વષ� \ધુીના ંબાળકોને દ© િનક 185 +ામ ફોટâફાઈડ Ìલે-ડ6ડ �ડ આપવામા ંઆવે છે. 
� લાભાથ¯ બાળકની માતાને દ© િનક 500 +ામ9ુ ંપેક6ટ આપવામા ંઆવે છે. 
� 500 +ામના ં7 પેક6ટ સામા-ય વજનવાળા બાળકોને, 10 પેક6ટ અિતશય ઓછા વજનવાળા 6 માસથી 3 વષ�ના 

બાળકોને અને 4 પેક6ટ ઓછા વજનવાલા બાળકોને દર મ�હને ‘ટ6ક હોમ રાશન’ તેર7ક6 આપવામા ંઆવે છે. 
 

• A��'��� ((�b��  �#�" 

� �ારંભ : 20 ઓ	ટોબર, 1995. 
� ઉßે¦ય : અ9\ુ�ૂચત જતી અને સામા`જક અને શૈ�ણીક ર7તે પછાત વગ�ની ક-યાઓના લ_ન �સગંે આિથ¥ક 

સહાય 3રૂ7 પાડવા. 
� %ુ¹ંુબની એક જ ક-યાના લ_ન �સગં ેમળે. 
� લ_ન માટ6ની િનયત વયમયા�દા ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
� લ_ન સમયે વાલીની આવક +ા2ય િવ$તારમા ં વાિષ¥ક s 27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ં 36000ની હોવી 

જોઈએ. 
 

• (� �(�� ����к� & 7!� &] M� ��" �#�" 

� �ારંભ : 25 5-Xઆુર7, 1999. 
� ઉßે¦ય : લ_ન �સગંે ખોટા ખચા� અટકાવી સ�હૂ લ_નોને �ોQસાહન આપDુ.ં 
� લ_ન માટ6ની િનયત વયમયા�દા ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
� અ9\ુ�ૂચત 5િતને મળવા પાE. 
� ઓછામા ંઓછા દશ Xગુલો હોવા જોઈએ, સ�હૂલ_ન કરાવનાર સ$ંથાને 2000 થી 50000 \ધુીની �ોQસાહક 

સહાય. 
� Xગુલને s. 10000ની સહાય ક-યાના નામે ચેકથી આપવામા ંઆવે છે. 

 

• ?'R&+" �#�" 

� �ારંભ : 13 મે, 1998. 
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� ઉßે¦ય : ક-યાઓને ભણવા જવા માટ6 સાઇકલ આપવી. 
� આ યોજના *તગ�ત શહ6ર7 િવ$તારમા ં3 �કમી અથવા તેથી વ� ુઅને +ા2ય િવ$તારમા ં2.5 �કમી અથવા વ� ુ

*તર6 શાળાએ જવાના હ6થુી ગર7બી ર6ખાથી નીચે ,વતા પ�રવારની દ7કર7ને સાઇકલ ખર7દવા s. 2000ની 
સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 

• &  7!� &] M� ��" �#�" 

� ઉßે¦ય : સામા`જક અને શૈ�ણીક ર7તે પછાત વગ�ની ક-યાના લ_ન �સગંે આિથ¥ક સહાય આપવી. 
� ઓછામા ંઓછા 10 Xગુલો હોવા જોઈએ. 
� લ_ન સમયે યો_ય વયમયા�દા ધરાવતા ંહોવા જોઈએ. 
� વાિષ¥ક આવક મયા�દા +ામીણ િવ$તારમા ંs.27000 અને શહ6ર7 િવ$તાર s.36000ની છે. 
� Xગુલ દ7ઠ s. 10000 ચેકથી ક-યાના નામે અપાય છે. 
� સ�હૂ લ_નના ંઆયોજન કરનાર સ$ંથાને s. 2000 થી s.50000 \ધુીની �ોQસાહક સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 

• -��#  a�к# '��E4  a�к# �#�" (ATVT) 

� �ારંભ : 6 ફ6Æઆુર7, 2012. 
� ઉßે¦ય રા{યના છેવાડાના લોકોના �íોનો તા�કુા ક�ાએ જ ર�ૂઆત અને અમલીકરણ બનાવવા. 
� આ યોજના *તગ�ત તેના અમલીકરણ માટ6 તા�કુા ક�ાએ �ાતં અિધકાર7ના અlય�પાણા હ6ઠળ કાય�વાહક 

સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી છે. 
 

• (7   ���� &�� �#�" 

� �ારંભ : ૬ એિ�લ, 1987. 
� ઉßે¦ય : આ�દ5િતના લોકો અને સામા`જક અને શૈ�ણીક ર7તે પછાત વગ�ના લોકોને તબીબી સહાય 3રૂ7 

પાડવી. 
� +ા2ય િવ$તારમા ંવાિષ¥ક s.27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ં36000 સહાય9ુ ંધોરણ. 
� Vીઓને પા¾ુંરોગ માટ6 s. 150. 
� �\િૂત સ�હત ગભંીર રોગ માટ6 s. 500. 
� ર	તિપp માટ6 દદ�  મટ6 Qયા ં\ધુી s. 800 માિસક. 
� ટ7બીના દદâ મટ6 દદ�  માટ6 Qયા ં\ધુી s. 500 માિસક. 
� ક6-સર માટ6 દદ�  મટ6 Qયા ં\ધુી s. 1000 માિસક. 
� ક6-સર માટ6 દદ�  મટ6 Qયા ં\ધુી s. 1000 માિસક. 
� એઈþઝ માટ6 s. 500. 

 

• ��
�  	6"	�) ;���� -'& �#�" 

� ઉßે¦ય : િવચરતી 5િતના લોકોને મકાન માટ6 સહાય. 
� આવક મયા�દા +ા2ય િવ$તારમા ંવાિષ¥ક s. 27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ંs.36000. 
� સહાય9ુ ંધોરણ s. 45000. 

 

• '"���� к��� �#�" 

� �ારંભ : 23 �ુલાઈ, 2008. 
� ઉßે¦ય : આ�દ5િતના લોકોનો સવાÖગી િવકાસ. 
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� આ યોજના *તગ�ત આ�દ5િતના લોકોના િવકાસ માટ6 નીચેના 10 �ßુાઓ આવર7 લેવામા ંઆ)યા છે. 
� પાચં લાખ %ુ¹ંુબ માટ6 �ણુવpાX	ુત $થાયી રોજગાર7. 
� �ણુવpાX	ુત િશ�ણ અને ઉnચિશ�ણ પર ભાર. 
� આ�દ5િત િવ$તારોનો વેગવતંો આિથ¥ક િવકાસ. 
� સૌને માટ6 આરો_ય. 
� સૌને માટ6 ઘર. 
� સૌને માટ6 પીવા9ુ ંપાણી. 
� િસjચાઈ 

� બારમાસી ર$તાઓ 

� સાવ�િEક વીજળ7કરણ 

� શહ6ર7 િવકાસ 

 

• ?'R�¹(� �#E� 

� ઉßે¦ય : ક-યાક6ળવણીને �ોQસાહન 

� આ યોજના *તગ�ત રા{યમા ં35% થી ઓછો સા�રતા દર ધરાવતા ગામો અને શહ6ર7 િવ$તારમા ંબીપીએલ 
%ુ¹ંુબોની ક-યાને �ાથિમક શાળામા ંઅને માlયિમક શાળામા ં�વેશ વખતે ક-યાઓના નામે s. 2000ના નમ�દા 
Yીિનિધના બો-ડ આપવામા ંઆવે છે. 

 

• ?'R	6� 

� ઉßે¦ય : �ાથિમક શાળામા ંભણતા બાળકોને વીમા કવચ 3sુ પાડDુ.ં 
� આ યોજના *તગ�ત �ાથિમક શાળાઓના િવSાથ¯ઓને આપઘાત ક6 %ુદરતી �QૃX ુ િસવાયના ક6સોમા ંuમ ક6 

%ુદરતી આફતો, આગ, રમખાણ, આક1$મક �ડ પોઇિન-ગ, %તૂ�ંુ ક6 જગંલી પરની કરડDુ ં – ગમે Qયાર6 24 
કલાક દરિમયાન – �ાથિમક શાળા / આYમશાળાના બાળકોને s. 50000ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

� આ વીમા9ુ ંિ�મીયમ સરકાર ભર6 છે. 
� આ યોજના માટ6 વષ� 2015-16મા ંs. 3 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 

 

• CQ�#	� 5 �#�" 

� �ારંભ : 25 �ડસે2બર,2000. 
� ઉßે¦ય : શહ6ર7 અને +ામીણ ગર7બોને અo 3રુવઠો 3રૂો પાડવો. 
� આ યોજના *તગ�ત ગર7બી ર6ખા હ6ઠળ ,વતા પ�રવારોને દર મ�હને બે sિપયે �કલોના ભાવે ઘ¬ અને Eણ 

sિપયે �કલોના ભાવે ચોખા આપવાની જોગવાઈ છે. 
 

• ш) -�#��  �& к��Z( 

� �ારંભ : 23 �ુલાઈ, 2008. 
� ઉßે¦ય : બાળકો9ુ ં$વા$«ય \ધુારDુ.ં 
� આ યોજના *તગ�ત 0 થી 18 વષ�ના બાળકો (શાળાએ જતા હોય ક6 ણ જતા હોય) તેમના આરો_યની તપાસ 

કરવામા ંઆવે છે. 
� તપાસ દરિમયાન ¨દયની બીમાર7, ક6-સરની બીમાર7, �કડનીની બીમાર7ના �ક$સામા ં બાળકોને \પુર 

$પે¦યા�લટ7 સારવાર આપવામા ંઆવે છે. 
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• �M+ &�D'"� �#�" 

� ઉßે¦ય : આ�દવાસી તા�કુાઓમા ં�ગણવાડ7ના બાળકોને %ુપોષણ સામે ર�ણ. 
� આ યોજના *તગ�ત શsઆતમા ં7 આ�દવાસી તા�કુાઓ, હવે 22 આ�દવાસી તા�કુાઓમા ં�ગણવાડ7ના 3 

થી 6 વષ�ના બાળકોને અઠવા�ડયામા ંબે વખત �ૂધ આપવામા ંઆવે છે. 
 

• ?"�+� ?'+'�"� N�":@��" (4! -?�¦к &�� 

� ઉßે¦ય : િનરાધાર િવધવાઓને આિથ¥ક મદદ. 
� 18 વષ�થી ઉપરની િવધવા uના %ુ¹ંુબની આવક +ા2ય િવ$તારમા ં s.27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ં બ ે

બાળકોની મયા�દામા ંબાળક દ7ઠ s.100 માિસક kકૂવવામા ંઆવે છે. 
� 21 વષ� ક6 તેથી વ� ુવયનો દ7કરો ણ ધરાવનારને લાભ મળે છે. 
� યોજનાની રકમ િવધવાઓના પો$ટ ઓ�ફસના બચત ખાતામા ંજમા થાય છે. 

 

• �3  '��" ?'R�S�"� ?":���к ��'�ш &�� 

� ઉßે¦ય : પછાત વગ�ના બાળકોને શૈ�ણીક િવકાસ. 
� આવક મયા�દા : +ામીણ િવ$તારમા ંs.47000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ંs. 68000. 
� ધો. 1 થી 8મા ંઅ�યાસ કરતા બાળકોને 2 જોડ7 ગણવેશ માટ6 s.300 આપવામા ંઆવે છે. 

 

• &�@' � &+" 

� ઉßે¦ય : સામા`જક અને શૈ�ણીક ર7તે પછાત વગ�ની ક-યાઓને શાળાએ જવા સાઈકલની \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� આવક મયા�દા : +ા2ય િવ$તારમા ંs.27000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ંs.36000. 
� ઘર6થી શાળાના *તરને lયાનમા ં રા�યા િસવાય ધો.9મા ંઅ�યાસ કરતી પછાત વગ�ની ક-યાઓને િન:r]ુક 

સાઈકલ આપવામા ંઆવે છે. 
 

• �«. ����к� -'& �#�" 

� ઉßે¦ય : અ9\ુ�ૂચત 5િતના બીપીએલ પ�રવારને આવાસની \િુવધા 3રૂ7 પાડવી. 
� આ યોજના *તગ�ત બીપીએલ યાદ7મા ં સમાિવ�ટ 17 થી 20 $કોરવાળા અ9\ુ�ૂચત 5િતના પ�રવારોને 

s.70000ની સહાય મકાન બાધંવા અપાય છે. 
 

• �«. &?'  ����к� � �F? � ��"#"� :#Q&�" 

� ઉßે¦ય : અ$3¦ૃયતા િનવારણ. 
� આ યોજના *તગ�ત અ9\ુ�ૂચત 5િતઓ અને \વુણ� 5િતઓ વnચેના લ_નોને �ોQસાહન આપવા Xગુલ દ7ઠ 

s.25000ના બચતપEો અને s.25000 રોકડા ઘરવખર7 માટ6 એમ %ુલ s. 50000ની સહાય કરવામા ંઆવે છે. 
 

• &Q�'	6 �K �
���l (��#�� &�� 

� ઉßે¦ય : અ9\ુ�ૂચત 5િતના લોકોને %ુ¹ંુબના સ�યના અવસાન �સગં ે*Qયે½�ટ સહાય. 
� આવક મયા�દા +ા2ય િવ$તારમા ંs. 47000 અને શહ6ર7 િવ$તારમા ંs. 68000. 
� *Qયે½�ટ િવિધ માટ6 s. 5000ની સહાય આપવામા ંઆવે છે. 

 

• ]�̂ �(�\� $ B� �#�" (MMGY) 

� �ારંભ : ઓગ$ટ, 2013. 
� ઉßે¦ય : શહ6રોમા ંઅફોડ×બલ મકાનો 3રૂા ંપાડવા. 
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� શહ6રોમા ંåપડપÏીના િનયEંણ માટ6 ઓછ7 આવક ધરાવતા ંલોકો માટ6 એફોડ×બલ હાઉિસjગની યોજના સરકાર6 
તૈયાર7 કર7 છે. 

� આગામી વષ® બ ેલાખ મકાનો લોકોને આપવા9ુ ંઆયોજન છે. 
� વષ�-2015-16 માટ6 s.1164.94 કરોડની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
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� �ારંભ : �જુરાતના બuટ-2015-16મા ંજોગવાઈ. 
� ઉßે¦ય : રા{યની 8 મહાનગર પા�લકાઓ અને 159 નગરપા�લકાઓમા ં$વnછતા Ãબંેશ. 
� આ યોજના મહાQમા ગાધંી $વnછતા અ�ભયાનના ભાગsપે છે. 
� વષ�-2015-16મા ંશહ6રોમા ંએક લાખ )ય1	તગત શૌચાલયો બનાવવાનો ટાગ®ટ. 
� શહ6ર7 િવ$તારોમા ંડોર-¹ુ-ડોર કચરાના િનકાલ માટ6 100% સરકાર7 સહાય. 
� બuટ 2015-16મા ંs.375 કરોડની જોગવાઈ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


