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શિક્ષણના સાાંપ્રત પ્રવાહો 
 

પેડાગોજી 
 સાંકલ્પના :

- અધ્યયન અને અધ્યાપન પરસ્પર જોડાયેલી પ્રક્રિયા 
છે. શિક્ષક િીખવે છે અને શવદ્યાર્થી િીખે છે. શિક્ષકની 
િીખવવાની પ્રક્રિયાન ે અધ્યાપન કહે છે જ્યારે 
શવદ્યાર્થીઓની િીખવાની પ્રક્રિયાને અધ્યયન કહે છે. 
અધ્યયન અને અધ્યાપન પ્રક્રિયાના િાસ્ત્રીય 
અભ્યાસને પેડાગોજી કે અધ્યાપનિાસ્ત્ર કહે છે. શિક્ષણ 
અને તેન ે અસર કરતાાં પાસાાંઓનો અભ્યાસ 
શિક્ષણિાસ્ત્ર કરે છે. 
 

 પેડાગોજીનો િાશદિક અર્થ :
- શિક્ષણની કળા, વ્યવહાર કે વ્યવસાય.  
- અધ્યયન તર્થા અધ્યાપનના શનયમો અન ે
શવશિઓનો પદ્ધશતસરનો અભ્યાસ. તેમાાં શવદ્યાર્થીઓના 
શનયાંત્રણ અને માગગદિગનનો સમાવેિ કરવામાાં આવે છે.  
- બન્ને અર્થોન ાં શવશ્લેષણ કરીએ તો પેડાગોજીમાાં સમગ્ર 
શિક્ષણ પ્રક્રિયા કે વ્યવહારનો અભ્યાસ કરવામાાં આવ ે
છે. શિક્ષણ પ્રક્રિયામાાં મ ખ્ય બ ે પાસાાં અધ્યયન અને 
અધ્યાપન છે. અધ્યયન અને અધ્યાપનનો વૈજ્ઞાશનક 
દૃષ્ટીકોણર્થી અભ્યાસ કરત ાં િાસ્ત્ર એટલે પેડાગોજી.  
- પેડાગોજીના મ ખ્ય આિારસ્તાંભો મનોશવજ્ઞાન, 
તત્ત્વજ્ઞાન, સમાજિાસ્ત્ર અન ેજીવિાસ્ત્ર છે.  
 

 િૈક્ષશણક તત્ત્વજ્ઞાનની સાંકલ્પના
- જ્હોન ડ્ય ઈના મતે તત્ત્વજ્ઞાનની શવચારિારાઓના 
શિક્ષણ અકગ ને શિક્ષણના શસદ્ધાાંતો અને શિક્ષણ 
વ્યવહારમાાં અમલી કરત ાં િાસ્ત્ર એટલે િૈક્ષશણક 
તત્ત્વજ્ઞાન. 
- બનાગટ રસેલના મતે શિક્ષણના પ્રશ્નો તત્ત્વજ્ઞાનના 
શસદ્ધાાંતોનો આિરો લઈને ઉકેલવા માટેન ાં િાસ્ત્ર 
કેળવણીન ાં તત્ત્વજ્ઞાન છે. આમ િકૈ્ષશણક તત્ત્વજ્ઞાનમાાં 
શિક્ષણના હેત ઓ, અભ્યાસિમ, શિક્ષણ પદ્ધશત, 
શિક્ષકન ાં અધ્યાપન પ્રક્રિયામાાં સ્ર્થાન, શિક્ષક શવદ્યાર્થી 
સાંબાંિો, શિસ્ત, િૈક્ષશણક સાંચાલન વગેરે બાબતોનો 
સમાવેિ ર્થાય છે. િકૈ્ષશણક તત્ત્વજ્ઞાનન ાં કાયગ 
તત્ત્વજ્ઞાનના શસદ્ધાાંતોને વ્યવહારમાાં મૂકી તેના 
અમલીકરણને સ ચારૂ બનાવવાન ાં છે. િૈક્ષશણક 

તત્ત્વજ્ઞાન વ્યશતતને સવાાંગી શવકાસની પ્રક્રિયા તરફ લઈ 
જાય છે.  
- જઈેમ્સ રોસના મતે તત્ત્વજ્ઞાન અને શિક્ષણ જાણ ે
એક શસક્કાની બે બાજ ઓ છે. એક શચાંતનાત્મક બાજ  છે 
અને બીજી ક્રિયાત્મક બાજ  છે.  
 

તત્ત્વજ્ઞાનની િાખાઓ 
તત્ત્વ મીમાાંસા 
જ્ઞાન મીમાાંસા 
મૂલ્ય મીમાાંસા 
 

શિક્ષણ િિથન 

 

 શ્રી અરશવાંિન ાં શિક્ષણ િિથન
- શિક્ષક એ િીખવનાર મહેતાજી કે મ કાદમ નર્થી; પણ 
તે મદદગાર અને માગગદિગક છે. માણસે પોત ે પોતાના 
ભૂતકાળના સાંતાન રહેવાન ાં છે. ભાશવના સૃષ્ટા બનવાન ાં 
છે. ભૂતકાળ એ આપણો પાયો છે; વતગમાન એ આપણી 
સામગ્રી છે અને ભશવષ્યએ આપણાં લક્ષ્ય છે.  
- સત્ય, સાંવાદ અને સ્વાતાંત્ર્ય એ શિક્ષણના નૂતન 
આદિગ માટેના શસદ્ધાાંતો છે. 
- આપણે બાળકને તેના શવષયમાાં દરેક પગલે રસ લેત ાં 
કરી; તેમાાં લીન કરી દઈ અને તે રીતે તેન ે આખોન ે
આખો શવષય િીખવી દઈએ એ જ શિક્ષણની સાચી 
કલા છે.  
- સાચી શવકાસની િરત છે, મ તત અને સ્વાભાશવક 
બ શદ્ધ.  
 

શ્રી રશવન્દ્રનાર્ ટાગોરન ાં શિક્ષણ િિથન  
- આપણે જો ફળ મેળવવ ાં હોય; તો ઈંટ, ચૂનાની 
ઈમારતોને છોડીન ે ભૂશમમાતાન ે ખોળે બેસવ ાં પડિે. 
વેદના જમાનામાાં અર્થવા નાલાંદા અને તક્ષશિલામાાં જ ે
શવદ્યાર્થીઓ ભેગા ર્થતાાં હતાાં; તેમની જમે આપણે પણ 

આપણી જીવનિશતતન ેકસીને પોષવી પડિે.  
- ભલે ને જગત પ્રશતકૂળ હોય; તોય આખા જગત 
કરતાાંય તમારો આત્મા ઘણો મોટો છે.  
- તમારા જીવનનો ઈશતહાસ એ કાાંઈ તમારા એકલાનો 
નર્થી. એમાાં આખાય જગતના કલ્યાણનો ઈશતહાસ છે.  
- શિક્ષણન ાં મહત્ત્વન ાં અાંગ શચત્તનાાં દ્વાર ખટખટાવવાાં તે 
છે.  
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- માતૃભાષામાાં શિક્ષણ. 
- વૈભવના ઠઠારા કરતાાં સાદાઈન ાં મૂલ્ય વિારે છે.  
 

ગાાંધીજીન ાં શિક્ષણિિથન 
  

- જન્દ્મ – 2 ઓતટોબર, 1869 

- જન્દ્મસ્ર્ળ – પોરબાંદર  

- 1917 : સાબરમતી આશ્રમની સ્ર્થાપના  

- 1920 : ગૂજરાત શવદ્યાપીઠની સ્ર્થાપના 

- 1937 : ‘નઈ તાલીમના’ શવચારો. 

 ડાગ. ઝાકીર હ સેનના પ્રમ ખપદે ‘વિાગ યોજના’ સશમશત  

- 1938 : બ શનયાદી શિક્ષણનો પ્રારાંભ  

- નઈ તાલીમનાાં નામો :  
(1) બ શનયાદી શિક્ષણ  

(2) વિાગ શિક્ષણ યોજના  

(3) જીવન શિક્ષણ  

(4) પાયાની કેળવણી  

(5) બેશઝક એજ્ય કેિન  

(6) રાષ્ટર ીય શિક્ષણ. 

શિક્ષણિિથનના આધારભતૂ શસદ્ાાંતો : 
- હસ્ત ઉદ્યોગને મહત્ત્વ – બેરોજગારીની સમસ્યાન ાં 

સમાિાન.  
- બાળકન ેક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ આપવ ાં જોઈએ.  
- શિક્ષણન ાં માધ્યમ માતૃભાષા હોવ ાં જોઈએ.  
કેળવણીનો અર્થ :  
- સાક્ષરતા કે અક્ષરજ્ઞાન એ સ્વયાં શિક્ષણ નર્થી.  
- કેળવણી એટલે બાળક અને મન ષ્યના િરીર, મન 
અને આત્મા ઉત્તમાાંિોન ાં આશવષ્કરણ.  
- કેળવણી યર્થાર્થગતામાાં બાળકની આધ્યાશત્મક, 
માનશસક કે બૌશદ્ધક અને િારીક્રરક િશતતઓન ે બહાર 
લાવી તેન ેઉતે્તજ ેછે અને શવકાસ કરે છે.  
કેળવણીના હેત ઓ : 
- સ્વાવલાંબન માટે કેળવણી  
- આશર્થગક, સામાશજક અને માનશસક સ્વાવલાંબન 
અભ્યાસક્રમ :  
- 1 ર્થી 5 સ િી સમાન અભ્યાસિમ 

- શિક્ષણન ાં માધ્યમ માતૃભાષા  
- છઠ્ઠા િોરણર્થી છોકરીઓ માટે ગૃહશવજ્ઞાનન ાં શિક્ષણ 

બ શનયાિી શિક્ષણ : 

- 6 ર્થી 14 વષગની વયજૂર્થનાાં બાળકો માટે મફત, 

ફરશજયાત અને સાવગશત્રક પ્રાર્થશમક શિક્ષણ  
- માતૃભાષા – શિક્ષણન ાં માધ્યમ  

 

- જ ે માણસ પોતાની ફરજ બજાવે છે; તે સદાય 

અભ્યાસ કરે છે. સારી રીતે રહેતા િીખવ ાં એ અભ્યાસ 
છે, બાકી બિ  શમથ્યાભાસ છે.  

- િરીર, મન અને આત્મા એ ત્રણેનો જનેા વડે 
વિારેમાાં વિારે શવકાસ ર્થાય એ કેળવણી ગણાય.  
- સમગ્ર જીવનને આવરી લે તેન ાં નામ શિક્ષણ. 
- ખરી કેળવણી તો એ છે કે જ ે માણસના અાંતરના 
ગ ણોનો શવકાસ કરે.  
- કેળવણી એટલે બાળક કે મન ષ્યના િરીર, મન અન ે
આત્મામાાં જ ે ઉત્તમ અાંિો હોય; તેનો સવાાંગી શવકાસ 
સાિીન ેતેન ેબહાર આણવા. 
- જ ે કેળવણીર્થી સાચ  સ્ત્રીત્વ ખીલવી િકાય; તે જ 
ખરી કેળવણી છે. એ જ પ્રમાણ ેજ ેખરૂ પ રૂષત્વ જાગૃત 
કરે એ જ પ રૂષોની ખરી કેળવણી છે.  
- શિક્ષણ એટલે અક્ષરજ્ઞાન નહીં; પણ ચાક્રરત્ર્યની 
ખીલવણી, િમગભાવનાન ાં ભાન. 
- કેળવણીનો ઉદે્દિ ચાક્રરત્ર્ય ઘડવાનો છે. 
- શવદ્યાન ાં ફળ જ એ છે કે શવદ્યાર્થી ઉત્તમ નાગક્રરક બને; 
ઉત્તમ દેિ સવેક બને; સમાજને, ગૃહસ્ર્થાશ્રમન,ે દેિન ે
સ િોશભત કરે. 
- શવદ્યા તો આપણને છોડાવ,ે બાંિનમ તત કરે, 
િોભાવે. એનાર્થી મ લકન ાં િન વિે, ચાક્રરત્ર્યન ાં િન 
વિે. આપણા દીકરા-દીકરી પાવરિાાં ર્થાય.  
- શવદ્યાન ાં લક્ષ્ય આત્મશવકાસ છે. જ્યાાં આત્મ શવકાસ 
છે; ત્યાાં આજીશવકા છે. 
 

સ્વામી િયાનાંિ સરસ્વતી 
- જનેાર્થી માણસ શવદ્યા વગેરે સદગ ણોની પ્રાશિ કરે 
અને અશવદ્યારૂપી દોષોને છોડીન ેહાંમેિાાં પ્રસન્ન રહે એને 
શિક્ષણ કહેવાય.  
- શિક્ષણ કે જનેાર્થી શવદ્યા, સભ્યતા, િાશમગકતા 
વગેરેમાાં પ્રગશત ર્થાય અને અશવદ્યારૂપી દોષો છૂટે એને 
શિક્ષણ કહેવાય.  
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કેળવણી 
વ્યાખ્યા :  
- ‘બાળકમાાં રહેલી સ ષ િ િશતતઓ બહાર લાવી તેનો 
સવાાંગી શવકાસ કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કેળવણી.’  
 

 પશિમની સાંસ્કૃશતમાાં કેળવણીની વ્યાખ્યાઓ
 

રૂસો – ‘ક ટ ાંબ દ્વારા મળતી કેળવણી એ જ સાચી 

કેળવણી.’ 

એરરસ્ટોટલ – ‘કેળવણીર્થી તાંદ રસ્ત િરીરમાાં તાંદ રસ્ત 

મનન ાં ઘડતર ર્થાય છે.’  
 

કેળવણીની િરૂઆત 
 

1. પ્રર્મ સોપાન : 

ગભાગવસ્ર્થા 

2. રિતીય સોપાન : 

- િાળા-શિક્ષક  - અધ્યયન – અધ્યાપન પદ્ધશત 

- અભ્યાસિમ   - શવષયવસ્ત   
- કઠીનતા મૂલ્ય  - શિક્ષણ-શવદ્યાર્થી 
- આાંતરક્રિયા   - િાલેય પયાગવરણ.  

3. તૃતીય સોપાન : 

- શિક્ષણ-શવદ્યાર્થી વચ્ચ ેજ્ઞાનન ાં આદાન પ્રદાન 

4. ચત ર્થ સોપાન : 

- ફલશ્ર શત (નીપજ) - અપેશક્ષત સમાજન ાં શનમાગણ  
- શવદ્યાર્થીઓનો શવકાસ  - ભાશવ નાગક્રરકો અને 
રાષ્ટરન ાં ઘડતર 
 

કેળવણીના ધ્યેયના પ્રકારો 
 
1. વ્યશતતગત ધ્યેય 

2. સામાશજક ધ્યેયો 
 

બ શનયાિી શિક્ષણ  
- બ શનયાદી શિક્ષણ એટલે સરળ અર્થગમાાં ‘પાયાન ાં 
શિક્ષણ (Basic education) .’ 

- ભારત દેિમાાં તેના પ્રણેતા ગાાંિીજી હતા. તેમણ ે
ભારત દેિમાાં બ શનયાદી શિક્ષણનો પાયો નાખ્યો છે.  
- જ્હોન ડ્ય ઈ જવેા શિક્ષણિાસ્ત્રી પણ કેળવણીનો 
આત્મા બ શનયાદી શિક્ષણને ગણતા.  

- ઈ.સ. 1937માાં વિાગ મ કામે મારવાડી શવદ્યાલય (હાલ 

નવભારત શવદ્યાલય)ની રજત જયાંતીના પ્રસાંગે તા. 22, 

23 ઓતટોબરે શ્રીમન્નારાયણજીએ ગાાંિીજીના 

અધ્યક્ષપણા હેઠળ રાષ્ટર ીય કેળવણીકારોન ાં એક 
સાંમેલન યોજ્ય ાં. આ સાંમેલનમાાં ગાાંિીજીએ બ શનયાદી 
શિક્ષણનાાં બીજ રોપયાાં.  
 

બ શનયાિી શિક્ષણનો મનોવૈજ્ઞાશનક દૃશિકોણ 
- અહીં શવદ્યાર્થી સમગ્ર પ્રક્રિયામાાં કેન્દ્રમાાં રહે છે.  
- તેન ેશિક્ષણ શવશવિ પ્રવૃશત્તઓ દ્વારા અપાય છે.  
- શવદ્યાર્થીન ાં ધ્યેય વ્યવસાશયક બને છે અને તે મૂતગર્થી 
અમૂતગ તરફ જાય છે.  

- બિ ાં જ જ્ઞાન સ્વયાં રીતે તે પ્રાિ કરે છે.  
 

બ શનયાિી શિક્ષણનો સામાશજક દૃશિકોણ  
- શવદ્યાર્થીમાાં સમાજ ભાવના શવકસે છે.  
- તે શ્રમન ાં મહત્ત્વ સમજ ેછે.  
- બેકારીમાાંર્થી બહાર આવે છે.  
 

બ શનયાિી શિક્ષણનો તાત્ત્શવક દૃશિકોણ 
- તે નૈશતક બને છે.  
- ચાક્રરત્ર્ય ઘડતર ર્થાય છે.  
- આત્મશનભગર બન ેછે.  
 

બ શનયાિી શિક્ષણના શસદ્ાાંતો  
- સાત વષગ સ િી મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ 
- માતૃભાષામાાં જ શિક્ષણ  
- ઉદ્યોગો દ્વારા શિક્ષણ  
- સમવાયી શિક્ષણ  
- સ્વાવલાંબન શિક્ષણ  
 

અભ્યાસક્રમ – પાઠ્યપ સ્તક 

 

વ્યાખ્યા  
- ‘શવદ્યાર્થી દ્વારા ચોક્કસ પાઠ્યપ સ્તકીય 
શવષયવસ્ત ન ાં અધ્યયન એટલે અભ્યાસિમ.’ 
- વાસ્તવમાાં વતગમાન ય ગ મ જબ શવદ્યાર્થીઓનો 
માનશસક, િારીક્રરક, વ્યવસાશયક, સાાંસ્કૃશતક અને 
સામાશજક શવકાસ કરતો મ સદ્દો એટલે અભ્યાસિમ. 
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ક્ષમતાલક્ષી (MLL) અભ્યાસક્રમની 

લાક્ષશણકતા 
- વગગના 80% શવદ્યાર્થીઓ તમામ શવષયોમાાં 75% 

જટેલ ાં િીખે એ ક્ષમતાલક્ષી અભ્યાસિમન ાં મ ખ્ય ધ્યેય 
છે.  
- વય મ જબ તેમને િીખતા કરવા પે્રરે છે.  
- શવદ્યાર્થી જાતે િીખતો ર્થાય છે.  
- સતત અને સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકન અને ત્યારબાદ 
શનદાન અને ઉપચાર કરવામાાં આવે.  
 

 અભ્યાસક્રમમાાં શિક્ષણન ાં સ્ર્ાન
- વગગખાંડમાાં િીખેલી પ્રવૃશત્તઓ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન કહેવાય 
છે અને વગગખાંડ બહારર્થી શવદ્યાર્થી જ ેિીખે; તેન ેપરોક્ષ 
જ્ઞાન કહેવાય.  
 

 પાઠ્યક્રમ
- ‘ચોક્કસ અવશિમાાં અધ્યયન- અધ્યાપન પદ્ધશત 
દ્વારા મેળવેલ શવષયવસ્ત ન ાં જ્ઞાન એટલે પાઠ્યિમ.’ 
 

પાઠ્યક્રમની શવિેષતાઓ  
- શવદ્યાર્થીઓની અધ્યયન, શવષયવસ્ત , અન ભવો, 
િૈક્ષશણક પ્રવૃશત્તઓ જવેી શવશવિ ક્ષમતાઓને કેન્દ્રમાાં 
રાખી અભ્યાસિમ નક્કી ર્થાય છે.  
- દરેક ક્ષમતાઓને ચોક્કસ કોડ અપાય છે. દા.ત., 
શવજ્ઞાનની ક્ષમતાઓમાાં 3.5.6 અપાય છે. એટલે કે 3 

એટલે અધ્યયન ક્ષેત્ર, 5 એટલે િોરણ 5 તર્થા 6 એટલે 

ક્ષમતાિમાાંક  
- શવદ્યાર્થી ક્ષમતાઓમાાં પારાંગતતા મેળવતો જાય; તેમ 
તેની ક્ષમતા શસદ્ધ ર્થતી જાય છે. 
- દરેક એકમ સાર્થ ે ચોક્કસ ક્ષમતાઓ આપવામાાં 
આવેલી હોય છે.  
- ક્ષમતાકેન્દ્રી અભ્યાસિમમાાં શવશવિ િૈક્ષશણક 
સામગ્રી પણ વાપરવામાાં આવે છે. 
 

1. અધ્યયનપોર્થી  

2. સ્વાધ્યાયપોર્થી  

3. પ્રશ્નપત્રો  

4. કસોટીઓ  

5. પ્રોજતેટો TLM 

6. પાઠ્યપ સ્તકો  

7. પ્રયોગો  

8. પ્રયોગપોર્થી  

9. પ્રવૃશત્ત દ્વારા શિક્ષણ  

10. શનદાન  

 

 શવદ્યાર્ીની મૂળભૂત જરૂરરયાતો
 

 જરૂરરયાત એટલે િ ાં ?
- વ્યશતતન ે કોઈ ધ્યેય (ખોરાક, પાણી, પે્રમ, િોિ, 
હૂાંફ)ને મેળવવા તરફ દોરી જતો આાંતરીક આવેગ.  
 

શવદ્યાર્ીની જરૂરરયાતોના પ્રકારો 
1. િારીરરક જરૂરીયાતો 

- ખોરાક, પાણી, જાતીયતા વગેરે. 

2. માનશસક અન ેસાાંવેશગક જરૂરરયાતો 

- પે્રમ, હૂાંફ, િોિ, લાગણી, સાંવેદનાઓ, હષગ, ઈષાગ, 
શજજ્ઞાસાવૃશત્ત વગેરે. 

3. સામાશજક જરૂરીયાતો 

- સમાજ દ્વારા સ્વીકૃશત 
- માન, મોભો, પ્રશતષ્ઠા, શસશદ્ધઓ 
- નેતૃત્વ  
 

અભ્યાસક્રમ અન ેપાઠ્યક્રમ વચ્ચ ે
તફાવત 

 

અભ્યાસક્રમ  પાઠયક્રમ 

- તે શવિાળ છે.  
- શવદ્યાર્થીનો સવાાંગી શવકાસ 
કરે છે. 
 

- તમામ િૈક્ષશણક અન ભવોન ાં 
ભાર્થ ાં છે. 

- અભ્યાસિમ એ શિક્ષણની 
કક્ષા દિાગવે છે.  
- અભ્યાસિમ એ સવાાંગી 
શવકાસનો પાયો છે.  
- તે અમૂતગ છે.  
- તે લેખકોની મયાગદા નક્કી 
કરત ાં અધ્યયનક્ષેત્ર છે.  

- તે સાંક શચત છે.  
- વગગખાંડને લગતી 
શવષયવસ્ત ની ક્ષમતા શસદ્ધ કરે 
છે. 
- તે માત્ર અભ્યાસિમનો જ 
એક ભાગ છે; વ્યાપક નર્થી.  
- પાઠયિમ માત્ર િોરણ અને 
તેને લગત ાં શવષયવસ્ત  દિાગવે 
છે.  
- પાઠયિમ માત્ર 
શવષયવસ્ત નો પાયો છે.  
- તે મૂતગ છે.  
- તે લેખકો માટે 
શવષયવસ્ત ની મયાગદા નક્કી 
કરત ાં અધ્યયન ક્ષેત્ર છે.  
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શિક્ષણ પાંચો અને શિક્ષણ નીશત 
   

 

વૂડનો ખરીતો (૧૮૫૪)  
- માધ્યશમક સ્તર પર વ્યાવસાશયક શિક્ષણ િરૂ કરવા 

પર બળ આપવામાાં આવ્ય ાં.  
- માધ્યશમક સ્તર પર શવદ્યાર્થીઓન ે એવ ાં શિક્ષણ 

આપવામાાં આવે કે જરે્થી શવદ્યાર્થીઓન ાં ભાશવ 
વ્યાવસાશયક જીવન માટે તૈયાર કરી િકાય.  

- 1857માાં કલકત્તા, મરાસ અને મ ાંબઈમાાં શવશ્વ 

શવદ્યાલયોની સ્ર્થાપના કરવામાાં આવી.  

- આ બિા પ્રયાસો છતાાં માધ્યશમક સ્તર કે ઉચ્ચ 
શિક્ષણમાાં વ્યવસાશયક શિક્ષણ આપવાની કવાયત 
ન ર્થઈ િકી.  
 

હાંટર કશમિન (૧૮૮૨)  
ભારતીય શિક્ષા આયોગ અાંતગતગ બનાવાયેલા હાંટર 
કશમિને સૂચવ્ય ાં કે માધ્યશમક સ્તરના શિક્ષણન ે બ ે
શવભાગમાાં વહેંચી નાખવામાાં આવે. (૧) એક શવભાગમાાં 
શવદ્યાર્થીઓન ેઉચ્ચ શિક્ષણ માટે તૈયાર કરવામાાં આવ,ે 
(ર) બીજા શવભાગમાાં શવદ્યાર્થીઓન ે વ્યાવસાશયક 
શિક્ષણ આપવામાાં આવે.  
હાંટર કશમિનના આ ક્રરપોટગ ને 1884માાં સ્વીકારી દર વષ ે

બ ે વૈકશલ્પક પરીક્ષાઓન ાં આયોજન કરવામાાં આવ્ય ાં. 
પ્રાર્થશમક શિક્ષણને સ્ર્થાશનક સાંસ્ર્થાઓન ેસોંપી દેવામાાં 
આવ્ય ાં. સ્ર્થાનીય ‘સ્વિાિન અશિશનયમ’ અાંતગતગ આ 
માટે સરકારે અન દાન (grant) આપવાના શનયમો 

બનાવ્યા. જનેા કારણે માધ્યશમક સ્કૂલોનો રાફડો ફાટી 
નીકળ્યો. સ્ર્થાનીય સશમશતઓ દ્વારા ફી લઈને ચલાવાતી 
આવી સ્કૂલોના કારણે હાંટર કશમિનની ભલામણો 
ફળદાયી સાશબત ન ર્થઈ. ઈ.સ. ૧૮૯૬માાં “અશખલ 
ભારતીય શિક્ષણ સેવા” િરૂ કરવામાાં આવી. ઇંગ્લેન્દ્ડમાાં 
યોજાનારી પરીક્ષા દ્વારા આ સેવામાાં શનમણૂક કરવામાાં 
આવી. ભારતીયો આ પરીક્ષા આપી િકતા, પરાંત  
ઇંગ્લેન્દ્ડમાાં આ પરીક્ષાઓ યોજાતી હોવાર્થી મોટા ભાગે 
‘અશખલ ભારતીય શિક્ષણ સેવા’માાં અાંગ્રેજો જ શનય કત 
ર્થતા. આ પ્રકારની વ્યવસ્ર્થા, છેક 1919 સ િી ચાલી.  

 

હાટોંગ કશમટી (૧૯૨૮)  
- ૧૯૧૯માાં શિક્રટિ સરકારે નવ ાં સાંશવિાન લાગ  કય ાં. 

આ સાંશવિાન મ જબ કેટલાક શવભાગોન ાં સાંચાલન 

ગવનગર દ્વારા; જ્યારે કેટલાક શવભાગોન ાં સાંચાલન 

પ્રાાંતીય િારાસભાના માંત્રીઓ દ્વારા કરવામાાં આવત ાં 
હત ાં.  

- આ સમય દરશમયાન શિક્ષણ સાંસ્ર્થાઓ અન ે
શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યામાાં ઘણો વિારો ર્થયો. 
‘ઈશન્દ્ડયન સ્ટેચ્ય ટરી કશમિન’ની સહાયક સશમશત; 

જ ેહાટોગ કશમટીના નામે પ્રશસદ્ધ છે, તેણે પોતાના 

ક્રરપોટગમાાં કેટલીક ભલામણો કરી. તેની ભલામણો 
નીચે મ જબ હતી.  

- પ્રાર્થશમક શિક્ષણનો શવસ્તાર જટેલા પ્રમાણમાાં ર્થયો 
તેટલા પ્રમાણમાાં સાક્ષરતા દરમાાં વિારો ર્થયો નહીં. 
કારણ કે પહેલા િોરણમાાં પ્રવેિ લેનાર બાળકો 
ચોર્થા–પાાંચમા િોરણ પછી ભણવાન ાં છોડી દેતાાં 

હતાાં. તેર્થી આ અપવ્યયને રોકવા કશમટીએ 
ભલામણો કરી.  

- માધ્યશમક કક્ષાએ અભ્યાસિમમાાં શવશવિતા 
લાવવાન ાં સૂચન કય ાં.  

- આ આયોગ દ્વારા સામાન્દ્ય શિક્ષણની સાર્થ ે સાર્થ ે
ભૌશતક અને િારીક્રરક શવજ્ઞાનના શસદ્ધાાંતો, આદાન 
પ્રદાનના સાિનરૂપે ભાષાના સ્પષ્ટ અને 
પ્રભાવિાળી પ્રયોગ, ઉચ્ચ જીવનમૂલ્યો અન ે
સહકારના શિક્ષણ પર ભાર મૂકવામાાં આવ્યો.  

- ઈ.સ. ૧૯૩૨માાં આાંધ્ર ય શનવશસગટીમાાં બી.એડ. 
કોલેજની સ્ર્થાપના કરવામાાં આવી અને ૧૯૩૬માાં 
મ ાંબઈ ય શનવશસગટીમાાં એમ.એડનો અભ્યાસિમ 
દાખલ કરવામાાં આવ્યો.  

- આ શસવાય આયોગે પગારમાાં રહેલી શવસાંગતતાઓ 
દૂર કરવા, ખેતી અને વ્યવાસાશયક શિક્ષણનો 
પ્રસાર કરવા, ગ્રામ શવશ્વ શવદ્યાલયોની સ્ર્થાપના 
કરવા, સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસિમની અવશિ, 
ત્રણ વષગ કરવા, શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે પ્રાદેશિક 
ભાષાન ે માધ્યમ તરીકે સ્વીકારવા તેમજ શવશ્વ 
શવદ્યાલય અન દાન આયોગ (UGC)ની સ્ર્થાપના 

કરવાની ભલામણ કરવામાાં આવી. આ આયોગની 
ભલામણના આિારે ૧૯૫૩માાં શવશ્વ શવદ્યાલય 
અન દાન આયોગ (UGC)ની સ્ર્થાપના કરવાની 

કરવામાાં આવી.  
 

સાજથન્દ્ટ પ્લાન (૧૯૪૪)  
- ૧૯૩૫માાં ભારત સરકાર અશિશનયમ – ૧૯૩૫ 

મ જબ પ્રાાંતીય સરકારોમાાં માધ્યશમક શિક્ષણના 
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શવસ્તરણની ગશત માંદ રહી. આના કારણે સાજગન્દ્ટ 
પલાન મ જબ માધ્યશમક શિક્ષણન ાં પ નઃગઠન 
કરવામાાં આવ્ય ાં.  

- (૧) કલા (Art) અને મૂળ શવજ્ઞાન (Basic 

Science)નો અભ્યાસ કરાવતી િાળાઓ અને 

-  (ર) ટેકશનકલ હાઈસ્કૂલ  
- આમ, બ ે પ્રકારની િાળાઓ િરૂ કરવામાાં આવી. 

સાજથન્દ્ટ પ્લાનની અગત્યની ભલામણો 
- ગ્રામીણ અભ્યાસિમમાાં ખતેી (કૃશષ) પર બળ 

આપવ ાં.  
- કન્દ્યા કેળવણીના ક્ષેત્રમાાં વૈકશલ્પક શવષય તરીકે 

ગૃહ શવજ્ઞાન સામેલ કરવ ાં.  

 ૧૯૪૦ના દિકન ેશિલ્પ શિક્ષણ, વ્યાવસાશયક 
શિક્ષણ, વાશણશજશયક શિક્ષણના સ્વસ્ર્થ શવકાસની 
ક્રદિામાાં સાર્થગક કદમ માની િકાય. સાજગન્દ્ટ કશમિન ે
ભારતમાાં શિક્ષણના શવકાસ માટે એક દીિગકાલીન ક્રરપોટગ  
તૈયાર કયો.  
 

રાધાકૃષ્ણન આયોગ (૧૯૪૮-૪૯) 

(ય શનવશસથટી શિક્ષણ પાંચ) 
- આઝાદી પછી સૌપ્રર્થમ શિક્ષણ પાંચ એટલે 
રાિાકૃષ્ણન પાંચ.  
- 4 નવેમ્બર, 1948 ના રોજ ડૉ. એસ. રાિાકૃષ્ણનના 

અધ્યક્ષપદ ેઆ પાંચની સ્ર્થાપના કરવામાાં આવી હતી.  
- રાિાકૃષ્ણન પાંચ ેભાષા શિક્ષણ માટે ‘શત્રભાષી સૂત્ર’ 
આપય ાં હત ાં.  
- રાિાકૃષ્ણન પાંચ ે ઉચ્ચ શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે 
પ્રાદેશિક ભાષાની ભલામણ કરી હતી.  
- ભારતમાાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ‘ગ્રામ 
શવદ્યાપીઠો’સ્ર્થાપવાની ભલામણ કરી હતી.  
 ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે બનાવવામાાં આવેલા આ 
આયોગ ેપોતાના પ્રશતવેદનમાાં સ્પષ્ટ કય ાં કે,  
 શવદ્યાલય દ્વારા અપાતા શિક્ષણન ાં કાયગ માત્ર 
શવદ્યાર્થીન ેય શનવશસગટીના કાયગ માટે તૈયાર કરવાન ાં નર્થી. 
પરાંત  કોઈ શવદ્યાર્થી ય શનવશસગટી નર્થી જતો; તો તેને 

વ્યાવહાક્રરક કાયગ માટે તૈયાર કરવાન ાં પણ છે. જરે્થી તે 
પોતાન ાં  જીવનઅધ્યયન કરી િકે. શવદ્યાલયોમાાં અપાત ાં 
શિક્ષણ શવદ્યાર્થીન ેબૌશદ્ધક જ્ઞાન તો આપ ેજ છે, પરાંત  
સાર્થ-ેસાર્થ ે િારીક્રરક શિક્ષણ અને સમૂહ શિક્ષણ પર  
પણ સરખો ભાર આપવો જોઈએ.  

 આયોગના આ પ્રશતવેદનર્થી સ્પષ્ટ ર્થાય છે કે 
ઉચ્ચ શિક્ષણ બિા માટે નર્થી. પરાંત  શવદ્યાર્થીના રસ 
અને રુશચ પર આિાક્રરત છે. આયોગે શવદ્યાલય સ્તરે 
સામાન્દ્ય શિક્ષણ આપવા પર ભાર મૂતયો. કૃશષ, 
કૃશષશવજ્ઞાન, લશલતકલા જવેા શવષયોન ેઐશચ્છક વગગના 
શવષયોમાાં મૂકવા જોઈએ. 
 

મ િશલયાર પાંચ  
(માધ્યશમક શિક્ષણ પાંચ  ૧૯૫૨-૫૩) 

 

- માધ્યશમક સ્તરે ત્રણ ભાષાઓન ાં શિક્ષણ ફરશજયાત 
કરાય ાં.  
- તેના અન સાંિાનમાાં ‘અશખલ ભારતીય ખેલકૂદ 
પક્રરષદ’ની સ્ર્થાપના કરવામાાં આવી.  
- માધ્યશમક શિક્ષણના સાંદભગમાાં કેન્દ્ર તર્થા રાજ્ય 
સરકારોન ે સલાહ આપવા માટે ‘અશખલ ભારતીય 
માધ્યશમક શિક્ષણ પક્રરષદ’ની સ્ર્થાપના ર્થઈ.   
 ડૉ. લક્ષ્મણ સ્વામી મ દશલયારની અધ્યક્ષતામાાં 
ઈ.સ. 1952માાં આ પાંચની રચના કરવામાાં આવી.  

- અભ્યાસિમમાાં વૈશવધ્ય લાવવ ાં, શત્રસ્તરીય સ્નાતક 
અભ્યાસિમ િરૂ કરવાની ભલામણ કરી.  
- પાંચ ેનોંધ્ય ાં કે તત્કાલીન અભ્યાસિમ અને અધ્યાપન 
પરીક્ષાકેન્દ્રી બની ગય ાં છે. જનેા કારણે શવદ્યાર્થીની 
રસરુશચ, મૌશલકતા અને ક્ષમતાઓ પર શવઘાતક અસર 
પડે છે.  
મ ખ્ય ભલામણો :  
- હેત લક્ષી પરીક્ષા પદ્ધશત અપનાવવી. 
- સ્કૂલોએ શવદ્યાર્થીની પ્રગશતનો રેકોડગ  રાખવો અન ે
સવાાંગી પ્રગશત પર ભાર મૂકવો.  
- સાંખ્યાત્મક ગ ણ (માકગસ) આપવાના બદલે સાાંકેશતક 
અાંકન (ગ્રેડ) પદ્ધશતન ેઅન સરવ ાં.  
- એક જાહેર પરીક્ષા લેવી જનેાાં અાંશતમ પક્રરણામ 
આપતી વખતે િાળા દ્વારા લેવામાાં આવેલી કસોટીઓ, 
સ્કૂલ રેકોડગ  અને જાહેર પરીક્ષાના પક્રરણામના આિારે 
પ્રમાણપત્ર આપવ ાં.  
- માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક કક્ષાએ એક 
કેન્દ્રીય અભ્યાસિમ હોવો જોઈએ. ભાષા, સામાશજક 
શવજ્ઞાન, ગશણત, કલા, સાંગીત, િારીક્રરક શિક્ષણ જવેા 
મૂળભૂત શવષયોનો કેન્દ્રીય શવષયોમાાં સમાવેિ કરવો 
જોઈએ. આ સૂચન મ જબ પ્રાદેશિક સરકારોએ 
ટેકશનકલ, વાશણજ્ય (કોમસગ) અને કૃશષ હાઈસ્કૂલને 
વિારે અન દાન આપવાન ાં િરૂ કય ાં.  
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- માધ્યશમક સ્તર પર વ્યવસાશયક અભ્યાસિમની 
િરૂઆત કરવામાાં આવી.  
- માધ્યશમક સ્તરે ભારતીય ભાષાઓને શિક્ષણના 
માધ્યમરૂપે સ્વીકારવામાાં આવી. જો કે શવશ્વશવદ્યાલય 
સ્તર પર અાંગ્રેજી ભાષાન ાં પ્રભ ત્વ અશનવાયગપણે રહ્ ાં.  
૧૯૫૨-૫૩ માાં શનમાયેલા માધ્યશમક શિક્ષણ પાંચ ે
શિક્ષણના નીચેના ઉદે્દશ્યો નક્કી કયાગ હતા.  
૧.  લોકિાહી નાગક્રરકતાનો શવકાસ  
ર. જીવન જીવવાની કળા માટે શિક્ષણ  
૩.  સાચી દેિભશતતની ભાવનાનો શવકાસ  
૪.  વ્યવસાશયક ક્ષમતાનો શવકાસ  
પ.  વ્યશકતત્ત્વનો શવકાસ  
૬.  નેતૃત્વ માટેની કેળવણી 
  

કોઠારી પાંચ 

(રાિર ીય શિક્ષણ પાંચ ૧૯૬૪-૬૬) 
- ભારત સરકારે 4 જ લાઈ, 1964ના રોજ ય શનવશસગટી 

ગ્રાન્દ્ટ કશમિન (UGC)ના અધ્યક્ષ પ્રો. ડી. એચ. 

કોઠારીના અધ્યક્ષપદે એક પાંચની શનમણૂક કરી.  
- આ પાંચમાાં 14 જટેલા સભ્યો હતા. તેમાાં 9 ભારતીય 

અને 5 ભારત શસવાયના સભ્યો હતા.  

- કોઠારી કશમિન ભારતના શિક્ષણના ઈશતહાસમાાં 
‘મેગ્નાકાટાગ’ તરીકે જાણીત ાં બન્દ્ય ાં હત ાં. 
 ભારતના િૈક્ષશણક ઈશતહાસમાાં આ આયોગન ાં 
મહત્ત્વપૂણગ સ્ર્થાન છે. એનાાં બ ેકારણો છે.  
(૧) શિક્ષણના પ નરુદ્ધાર માટે વ્યાપક શવચાર,  
(ર) રાષ્ટર ીય શિક્ષણનીશતન ાં માળખ ાં તૈયાર કય ાં.  
 સરકાર દ્વારા શિક્ષણ માટે રચવામાાં આવેલ ાં આ 
છઠ્ઠ ાં  પાંચ હત ાં. પરાંત  વાસ્વશતક રીતે ભારતીય શિક્ષણ 
પદ્ધશતનો સાંવાાંગી અભ્યાસ કરનાર આ પ્રર્થમ પાંચ હત ાં. 
જનેા પક્રરણામસ્વરૂપ ૧૯૬૮માાં રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત 
અમલમાાં આવી. તેની મ ખ્ય ભલામણો નીચે મ જબ 
હતી.  

- રાષ્ટર ીય જીવનની જરૂક્રરયાતો અને ઈચ્છાઓને 
પક્રરપૂણગ કરે તે પ્રકારની શિક્ષણ પદ્ધશત 
અપનાવવી.  

- યોગ્ય સ્તર પ્રાિ કરવા માટે શિક્ષણમાાં 
ગ ણાત્મક સ િારણા કરવી. 

- સમાન િૈક્ષશણક અવસરો ઉપલબ્િ કરાવવા.  
પાંચ ે શિક્ષણને ભારતીય સમાજમાાં અપેશક્ષત પક્રરવતગન 
લાવવા માટે િશતતિાળી માધ્યમ તરીકે માન્દ્ય ાં. સાંગક્રઠત 

શિક્ષણ કાયગિમની જરૂક્રરયાત પણ જણાતાાં આયોગ 
દ્વારા બાર કાયગદલ અને સાત કાયગકારી સમૂહની રચના 
કરવામાાં આવી. જનેા દ્વારા દેિની જરૂક્રરયાતો અન ે
સામાશજક – આશર્થગક પક્રરવતગન શવિે પાંચ ેઅનેક ઉપાયો 

સૂચવ્યા અને ભલામણો કરી.  
 

રાિર ીય શિક્ષણ નીશત (૧૯૬૮) 
કોઠારી શિક્ષણ પાંચની ભલામણોને આિારે સરકાર 
દ્વારા ૧૯૬૮માાં રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતની ઘોષણા 
કરવામાાં આવી. જનેી પ્રમ ખ શવિેષતાઓ નીચે મ જબ 
છે.  
(૧) સામાન્દ્ય રીતે દિેના બિા ભાગોમાાં એક સમાન 

શિક્ષણ માળખ ાં અપનાવવાન ાં લાભપ્રદ રહેિે. જ ે10 + 2 

+ 3 પ્રકારન ાં રહેિે. (રા.શિ.ની. અન ચ્છેદ – 4 પક્રરચ્છેદ 
– 17)  

(ર) શિક્ષણ પર કરવામાાં આવતા ખચગમાાં િીરે – િીરે 

ક લ રાષ્ટર ીય આવકના 6 % જટેલો વિારવો. (ભાગ – 

પ)  
(૩) શિક્ષકોના પગાર અને સેવાની િરતો એમની 
યોગ્યતા અને જવાબદારી અન રૂપ હોવી જોઈએ અન ે
વળી શિક્ષકોને સેવાકાલીન પ્રશિક્ષણ આપવ ાં જોઈએ. 
(ભાગ – ૪ અન . ર એ તર્થા ર સી)  

(૪) ગ્રામીણ અને પછાત શવસ્તારોમાાં શિક્ષણની 
સવોત્તમ સ શવિાઓ ઉપલબ્િ કરાવવી.  
(પ) મક્રહલાઓ, અન સૂશચત જાશત – જનજાશત, 

આક્રદવાસી તર્થા શવકલાાંગ બાળકોન ેપણ યોગ્ય શિક્ષણ 
મળી રહે તેની વ્યવસ્ર્થા કરવી.  
(૬) અભ્યાસિમને વિારે ઉંડાણવાળો બનાવવામાાં 
આવે અને પાઠયપ સ્તકો તર્થા અધ્યાપન શવશિઓમાાં 
સ િારો કરવો જોઈએ.  
(૭) સ્કૂલ લેવલના શિક્ષણમાાં શવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અન ે
વ્યાવસાશયક શિક્ષણને શવિષે મહત્ત્વ આપવ ાં જોઈએ.  
(૮) નબળા વગગના બાળકોના શિક્ષણને ઉત્તેજન 
આપવા માટે શિષ્યવૃશત્ત વિારવી જોઈએ તર્થા 
અલ્પકાલીન તેમજ પત્રવ્યવહાર દ્વારા ચાલતા 
અભ્યાસિમો પર ભાર આપવામાાં આવે.  
 ૧૯૬૮ની રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત પછી ૨૧ 
સદીના ભારતને ઝડપર્થી શવકસતા શવજ્ઞાનય ગ સાર્થે 
કદમ શમલાવવા માટે જાન્દ્ય આરી, ૧૯૮૫માાં તત્કાલીન 
પ્રિાનમાંત્રી રાજીવ ગાાંિીએ નવી શિક્ષણ નીશત 
લાવવાન ાં વચન આપય ાં હત ાં. ઈ.સ. ૧૯૮૬ના 
અદાાંજપત્ર સત્ર દરશમયાન લોકસભાએ પ ખ્ત શવચાર 
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શવમગિ કયાગ બાદ ‘રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત – ૧૯૮૬’નો 

શનિાગર જાહેર કયો. આ કાયગિમો નક્કી કરવા માટે 
સૌપ્રર્થમ તો ૨૩ જટેલી કાયગસશમશતઓની રચના 
કરવામાાં આવી. સશમશતના સક્રિય સભ્ય તરીકે શવશવિ 
ક્ષેત્રોની શવશિષ્ટ વ્યશકતઓ જવેી કે પ્રખર કેળવણીકાર, 
તજજ્ઞો, ભારત તેમજ રાજય સરકારના પ્રશતશનશિઓની 

શનય શતત કરવામાાં આવી હતી.  
કાયગ સશમશતઓન ેસોંપવામાાં આવેલા શવશવિ શવષયોની 
સૂશચ નીચે પ્રમાણે હતી.  
(૧) શિક્ષણનીશતને કાયાગશન્દ્વત કરવી. 
(ર) િાળા શિક્ષણની પ્રક્રિયા તર્થા પાઠયિમ 
(અભ્યાસિમ)  
(૩) સ્ત્રીઓને સમાનતા માટે શિક્ષણ  
(૪) અન સૂચ જાશત, અન સૂશચત જનજાશત તર્થા પછાત 
વગગ માટેન ાં શિક્ષણ 

(પ) લઘ મતીઓ માટેન ાં શિક્ષણ  
(૬) િારીક્રરક ક્ષશતવાળા માટેન ાં શિક્ષણ  
(૭) પ્રૌઢ  તર્થા શનરાંતર શિક્ષણ  
(૮) બાળસાંભાળ અને શિક્ષણ  
(૯) પ્રાર્થશમક શિક્ષણ (અવૈશિક શિક્ષણ તર્થા િાળા 
સ શવિાઓ –ઓપરેિન બ્લેકબોડગ  સક્રહત)  

(૧૦) માધ્યશમક શિક્ષણ અને નવોદય શવદ્યાલય  
(૧૧) વ્યવસાયીકરણ  
(૧ર) ઉચ્ચ શિક્ષણ  
(૧૩) ખ લ્લી શવદ્યાપીઠો  તર્થા દૂરવતી શિક્ષણ 
(૧૪) તાાંશત્રક અને સાંચાલન શિક્ષણ  
(૧પ) સાંિોિન અને શવકાસ  
(૧૬) માધ્યમ અને િૈક્ષશણક ટેકનોલોજી (શિક્ષણક્ષેત્ર ે
કમ્પય ટરના ઉપયોગ સક્રહત)  
(૧૭) શવશવિ સેવાઓ સાર્થે ઉપાશિઓન ાં શવચ્છેદન 
અને માનવિશતત અાંગે આયોજન.  
(૧૮) સાાંસ્કૃશતક તર્થા દિગન અને ભાષાકીય નીશતન ાં 
અમલીકરણ.  
(૧૯) રમત – ગમત, િારીક્રરક શિક્ષણ તર્થા ય વાવગગ  

(ર૦) મૂલ્યાાંકન પ્રક્રિયા અને પરીક્ષા સ િારણા  
(ર૧) શિક્ષકો અને શિક્ષણની તાલીમ  
(રર) શિક્ષણન ાં સાંચાલન  
(ર૩) ગ્રામ શવદ્યાપીઠો – સાંસ્ર્થાઓ.  

 કાયગસશમશતઓ દ્વારા જ લાઈ, ૧૯૮૬માાં 
પોતાના શવશવિ શવષયો પરના અભ્યાસિમપણૂગ 
અહેવાલો સ પરત કરવામાાં આવ્યા. માનવસાંપશત્ત 
શવકાસ માંત્રાલયના માંત્રીશ્રીની અધ્યક્ષતામાાં અહેવાલ 

અાંગે અનેક મીટીંગો દ્વારા શવિદ ચચાગ – શવચારણા 

કરવામાાં આવી હતી. ર૦ જ લાઈ, ૧૯૮૬ના રોજ ભારત 
સરકાર તર્થા રાજય સરકારના પ્રશતશનશિઓની પક્રરષદ 
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતના સાંદભગમાાં ‘અમલીકરણ 
કાયગિમ’ તૈયાર કરવામાાં આવ્યો. ૧૯૮૬ની પહેલી અને 
બીજી ઓગસ્ટના રોજ નવી ક્રદલ્હી ખાત ેશિક્ષણશવષયક 
મધ્યસ્ર્થ સલાહકાર બોડગની બેઠકમાાં બહ મૂલ્ય સૂચનો 
કરવામાાં આવ્યાાં. ત્યારબાદ ચચાગ – શવચારણાને અાંત ે

અમલીકરણ કાયગિમ લોકસભાના ટેબલ ઉપર મૂકાયો. 
આ કાયગિમનો અમલ એ ભારત તેમજ રાજય સરકારોનો 
સક્રહયારો પ્રયાસ રહેિે. આમ રાષ્ટર  નવશનમાગણની કેડી 
કાંડારવામાાં “કરના શનમાથણ હૈ”ના નારા સાર્થ ે રાષ્ટર ીય 
શિક્ષણ નીશત કાયાગશન્દ્વત કરાઈ.  
 શિક્ષણ માંત્રાલય દ્વારા ઓગસ્ટ, ૧૯૮૫માાં 
પ્રકાશિત કરેલ ‘શિક્ષણના પડકાર - નીશત 
પરરપ્રેક્ષ્ય’ની શવષયસૂશચ ચાર પ્રકરણમાાં શવભાશજત 
કરેલી હતી.  
(૧) શિક્ષણ, સમાજ અને શવકાસ  
(ર) િૈક્ષશણક શવકાસન ાં સમગ્ર દિગન  
(૩) આલોચનાત્મક મૂલ્યાાંકન  
(૪) િૈક્ષશણક નવસાંકરણનો અશભગમ  
રાિર ીય શિક્ષણ વ્યવસ્ર્ાનાાં મ ખ્ય લક્ષણો નીચ ે
પ્રમાણે છે.  
- જ્ઞાશત, જાશત, પ્રાદેશિકતા કે શલાંગના ભેદભાવ 

શવના નક્કી કરેલા સ્તરે તમામ શવદ્યાર્થીઓન ે
સમાન ગ ણવત્તાવાળ ાં શિક્ષણ.  

- પ્રત્યેકન ે શિક્ષણની સમાન તક જ નહીં, પરાંત  
શિક્ષણમાાં સફળતા પ્રાશિની પક્રરશસ્ર્થશત ઉભી 
કરવા.  

- 10 + 2 + 3 ન ાં શિક્ષણ સમાન માળખ ાં.  

- અન્દ્ય શસ્ર્થશતસ્ર્થાપક શવભાગો સાર્થ ે સવગસામાન્દ્ય 
હાદગરૂપ તત્ત્વો િરાવત ાં રાષ્ટર ીય અભ્યાસિમન ાં 
માળખ ાં. હાદગરૂપ તત્ત્વો જવેાાં કે,  

 ભારતની સ્વતાંત્રતા ચળવળને આવરી લેતો 
ઈશતહાસ.  

 બાંિારણીય જવાબદારીઓ.  

 રાષ્ટર ીયતાની ગૌરવને વિારનારી બાબતો.  

 રાષ્ટરના સાાંસ્કૃશતક વારસો  

 લોકિાહી અને શબનસાાંપ્રદાશયકતા  

 દૂરાં દેિીતા, જાતીય સમાનતા  

 પયાગવરણન ાં રક્ષણ  

 સામાશજક ભેદભાવો દૂર કરવા.  
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 નાના ક ટ ાંબના લક્ષ્યાાંકન ાં પાલન કરવ ાં.  

 વૈજ્ઞાશનક વલણ કેળવવ ાં. 
- શિક્ષણના દરેક તબકે્ક અધ્યયનન ાં ન્દ્યૂનતમ સ્તર 

નક્કી કરવ ાં.  
- દેિના શવશભન્ન ભાગોમાાં વસતા લોકોની શવશવિ 

સાંસ્કૃશત અને જીવન પદ્ધશત શવિે શવદ્યાર્થીઓના 
મનમાાં સમજ કેળવવી.  

- વ્યવસાશયક જગત અને સાહશસકતાના શવકાસ માટે 
કડીરૂપ બનવ ાં.  

- અધ્યેતામાાં શવશવિ સાિનો દ્વારા આજીવન 
અભ્યાસ અને તાલીમ માટે શજજ્ઞાસા ઉભી કરવી. 

- રાષ્ટર ીય પદ્ધશતના શિક્ષણ માટે રાષ્ટર ીય સાંસ્ર્થાઓન ે
મ ખ્ય અગત્યનો ભાગ ભજવવા માટે પગભર કરવી.  

 

રાિર ીય અભ્યાસક્રમન ાં માળખ ાં  
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત આષગદૃષ્ટીપૂવગક એવા 

અભ્યાસિમની ભલામણ કરે છે કે જને ાં હાદગ તર્થા 
શવષયવસ્ત  એકસરખ  (Common) હોવા છતાાં 

લવશચકતા (Flexible) વાળા ફેરફારને પાત્ર હોય.  

પ્રાર્શમક અને માધ્યશમક શિક્ષણ માટે અભ્યાસક્રમનાાં 
મૂળભૂત લક્ષણો :   
- રાષ્ટર ીય શવકાસના ધ્યેયન ે અશભભૂત કરવા માટે 

માનવસાંપશત્તનો શવકાસ.  
- પ્રાર્થશમક, ઉચ્ચ પ્રાર્થશમક અને માધ્યશમક કક્ષાએ 

દરેક અધ્યેતાને શવિાળ પાયાન ાં સામાન્દ્ય જ્ઞાન.  
- પ્રાર્થશમક, ઉચ્ચ પ્રાર્થશમક અને માધ્યશમક કક્ષાએ 

શિક્ષણ માટેની સામાન્દ્ય નીશત.  
- અભ્યાસિમના માળખામાાં હાદગ રૂપ બાબતોનો 

સમાવેિ.  
- શિક્ષણના દરેક ક્ષેત્ર અને દરેક કક્ષાએ લઘ ત્તમ 

અધ્યયન નીપજની વ્યાખ્યા કરવી. 
- અપેશક્ષત લઘ ત્તમ અધ્યયન નીપજ પ્રાશિ માટે 

શિક્ષણ અન ભવમાાં શવષયવસ્ત , શવષયક્ષેત્રોની 
પસાંદગીમાાં લવશચકતા.  

- બાળકેન્દ્રી શિક્ષણ.  
- િૈક્ષશણક અને શબનિૈક્ષશણક શવષયોનાાં મૂલ્યાાંકન 

માટે પરીક્ષા પદ્ધશતન ાં નવીનીકરણ.  
- સમગ્ર રાષ્ટર  માટે શવષયક્ષેત્રો તર્થા પસાંદગી માટે, 

નેિનલ ટેસ્ટ સશવગસ જવેા એક સ વ્યવશસ્ર્થત તાંત્રની 
સ્ર્થાપના.  

- અધ્યેતા ગમે તે પ્રકારન ાં શિક્ષણ પ્રાિ કરતો હોય 
પણ અભ્યાસિમ તેન ેએ રીતે લાગ  ર્થવો જોઈએ કે 

તે અધ્યેતાને સમાાંતર તર્થા ઊધ્વગગામી શવકાસની 
તકો પૂરી પાડે.  

- દરેક િાળા તર્થા અવૈશિક શિક્ષણનાાં કેન્દ્રોમાાં 
અભ્યાસિમના અસરકારક શવશનમયની સ શવિાઓ. 
  

શિક્ષણ કાયથિળ (૧૯૮૫) 
૧૯૮૦ના દિકામાાં ભારતમાાં રાજનીશતક અન ે

આશર્થગક ક્ષેત્રોમાાં પક્રરવતગન જોવા મળ્ય ાં. ભારતમાાં 
ટેકશનકલ અને વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણની જરૂક્રરયાત 
ઉભી ર્થઈ. આ જરૂક્રરયાતોને પૂણગ કરવા તત્કાલીન 
વડાપ્રિાન રાજીવ ગાાંિી દ્વારા ઈ.સ. ૧૯૮૫માાં પ્રો. 
ક લદૈસ્વામીની અધ્યક્ષતામાાં એક કાયગદળની રચના 
કરવામાાં આવી; જણે ે વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહોમાાં નીચે 

મ જબના વગીકરણની ભલામણ કરી.  
(૧) કૃશષ અભ્યાસિમ  
(ર) વ્યવસાય અને વાશણશજયક અભ્યાસિમ  
(૩) એશન્દ્જશનયક્રરાંગ અને ટેકનોલોજી અભ્યાસિમ  
(૪) સ્વાસ્થ્ય તર્થા ઉપ – શચશકત્સીય અભ્યાસિમ 

(પ) ગૃહશવજ્ઞાન અભ્યાસિમ  
(૬) અન્દ્ય અભ્યાસિમ.  
 

રાિર ીય શિક્ષણનીશત (૧૯૮૬) 
ભારતમાાં આકાર લઈ રહેલી નવી સામાશજક – 

આશર્થગક વ્યવસ્ર્થાના અન સાંિાને ભારત સરકાર દ્વારા 
“શિક્ષણના પડકારો-નીશતગત પરરપ્રેક્ષ્ય” નામે એક 
ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવામાાં આવ્ય ાં, જ ે દસ્તાવેજ 
૧૯૮૬ની રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતના રૂપમાાં પક્રરણમ્યો. 
આ નીશતની પ્રમ ખ શવિેષતાઓ નીચે મ જબ છે.  
(૧) ર૧મી સદીની જરૂક્રરયાતો મ જબ બાળકોમાાં જરૂરી 

કૌિલ્યો અને યોગ્યતાનો શવકાસ કરવો.  
(ર) એક ગશતિીલ, શવકાસિીલ, પ્રશતબદ્ધ અન ે

પક્રરવતગનિીલ સમાજન ાં શનમાગણ કરવ ાં.  
(૩) પ્રાર્થશમક શિક્ષણનો શવસ્તાર અને શવકાસ કરવો.  
(૪) ૧૪ વષગ સ િીનાાં તમામ બાળકોન ે મફત અન ે

ફરશજયાત શિક્ષણ આપવા માટે શવિેષ કાયગિમની 
રચના કરવી.  

(પ) સમાજના સવાાંગીણ શવકાસ માટે શિક્ષણ 
આવશ્યક છે.  

(૬) સાંિોિન અને શવકાસ દ્વારા આશર્થગક પ્રગશત 
વિારવી અને જાળવી રાખવી. ટેકશનકલ 
જ્ઞાનક્ષેત્ર ેઆત્મશનભગર બનવ ાં અને એના સાંચાલન 
માટે આવશ્યક મનોબળ ઊભ ાં કરવ ાં.  
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(૭) 10 + 2 + 3 પદ્ધશત આખા દેિમાાં લાગ  કરવી.  

(૮) આખા દેિ માટે એક સમાન રાષ્ટર ીય અભ્યાસિમ 
નક્કી કરવો, જ ે ભારતની સાાંસ્કૃશતક પરાંપરા, 

સમાનતા, શબન – સાાંપ્રદાશયકતા , લૈંશગક 

સમાનતા, પયાગવરણ સ રક્ષા, સામાશજક 
ભેદભાવની સમાશિ, વૈજ્ઞાશનક માનસના શવકાસ 
અને નાના ક ટ ાંબની શવભાવના જવેા મૂલ્યોન ે
સ્પષ્ટ કરતો હોય.  

(૯) શિક્ષણના દરેક સ્તર પર લઘ ત્તમ અધ્યયન સ્તર 
(MLL)ન ાં શનિાગરણ કરવ ાં. ઉચ્ચ અને ટેકશનકલ 

શિક્ષણમાાં યોગ્યતાના આિારે પ્રવેિ આપવો. 
(૧૦) રાષ્ટર ીય સાક્ષરતા કાયગિમ, અનૌપચાક્રરક તેમજ 

મ તત અને દૂરવતી શિક્ષણ પર શવિેષ ભાર 
મૂકવો. 

 રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતએ જ ેપક્રરવતગનો સૂચવ્યાાં 
તે આ પ્રમાણે છે :  
(1) રાષ્ટર ીય અભ્યાસિમન ાં માળખ ાં  

(2) અધ્યેતાકેન્દ્રી શિક્ષણ  

(3) મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ  

(4) શિક્ષકોની સેવાકાલીન તાલીમ  

(5) નવોદય શવદ્યાલયો  

(6) સતત સવાાંગી મૂલ્યાાંકન 

(7) શવિેષ જરૂક્રરયાતવાળાાં બાળકોન ાં શિક્ષણ  
 

રાિર ીય શિક્ષણ નીશત - ૧૯૮૬નો 
માધ્યશમક કક્ષાએ અમલ  

 

(૧) એક સમાન શિક્ષણ માળખ ાં  
 રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતના સાંદભગમાાં કોઠારી 
કશમિને 10 + 2 + 3 ન ાં માળખ ાં સચૂવ્ય ાં હત ાં, જનેો 

મહદઅાંિે સ્વીકાર ર્થયો છે. સરકાર આગામી વષોમાાં 
િો.૧૦ સ િીના શિક્ષણને 5 + 3 + 2 ના માળખામાાં 

એટલે 5 વષગ શનમ્ન પ્રાર્થશમક શિક્ષણ (િો. ૧ ર્થી પ), 

ત્રણ વષગ ઉચ્ચ પ્રાર્થશમક શિક્ષણ (િો. ૬ ર્થી ૮) અને 
પછીનાાં બ ેવષગ (િો. ૯ – ૧૦) માધ્યશમક શિક્ષણમાાં 

શવભાશજત કરિે. કેટલાાંક રાજયોમાાં આનો અમલ ર્થઈ 
ગયો છે. કેટલાાંક રાજયો આ પેટનગનો હવે અમલ કરિે.  
(ર) એક સરખો અભ્યાસક્રમ  
- માધ્યશમક કક્ષાએ એકસરખો અભ્યાસિમ.  

- પાઠયસામગ્રીમાાં રાજયો પોતાની સ્ર્થાશનક 
પક્રરશસ્ર્થશત, જરૂક્રરયાત અને આકાાંક્ષાઓ મ જબ કેટલાક 
ફેરફારો કરી િકે છે.  
(૩) હાિથરૂપ તત્ત્વો  
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત સાંદભે રાષ્ટર ીય અભ્યાસિમનાાં 
હાદગરૂપ તત્ત્વો :  

- ભારતની સ્વતાંત્રતા ચળવળનો ઈશતહાસ 

- બાંિારણીય જવાબદારીઓ  
- રાષ્ટર ીય ઐતય માટેની આવશ્યક શવષયવસ્ત   
- ભારતનો સામાન્દ્ય સાાંસ્કૃશતક વારસો  
- જાતીય સમાનતા  
- સવગસમાનતા, લોકિાહી અને 

શબનસાાંપ્રદાશયકતા  
- પયાગવરણ સ રક્ષા 
- સામાશજક અવરોિો દૂર કરવા  
- નાના ક ટ ાંબના િોરણોન ાં પાલન  
- વૈજ્ઞાશનક વલણની કેળવણી.  

(૪) કાયાથન ભાવ (Work – Experience)  

માધ્યશમક કક્ષાએ કાયાગન ભવને કોઠારી કશમિન અને 
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતના સાંદભે જોઈએ તો સ ર્થારીકામ, 
િાત કામ, ચમગકામ, શચનાઈ માટીકામ, ખાદ્યપદાર્થોની 
જાળવણી, વીજળી સમારકામ, બ ક – બાઈશન્દ્ડાંગ, 

જમીન, સાંરક્ષણ, સાદાાં વૈજ્ઞાશનક સાિનોની બનાવટ, 
પાકસાંભાળ જવેી પ્રવૃશત્તઓ સૂચવાઈ છે. ઈશ્વરભાઈ 
પટેલ સશમશતની ભલામણો અન સાર ગ જરાત સરકારે 
કાયાગન ભવમાાં ર્થોડો ફેરફાર કરી સમાજોપયોગી ઉત્પાદક 
શ્રમકાયગ (SUPW)ના અમલની ક્રદિામાાં પગલાાં લીિાાં 

છે.  
(પ) પયાથવરણ શિક્ષણ  
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત – ૧૯૮૬માાં માધ્યશમક કક્ષાએ 

પયાગવરણના શિક્ષણને સ્ર્થાન અપાય ાં છે. પરાંત  
માધ્યશમક કક્ષાએ તેનો અલગ શવષયના રૂપમાાં સ્વીકાર 
ર્થયો નર્થી. ગ જરાત જવેાાં કેટલાાંક રાજયોએ સામાશજક 
શવજ્ઞાન જવેા શવષયોમાાં ભૂગોળના શવષયન ે
પયાગવરણલક્ષી બનાવવાનો સારો પ્રયાસ કયો છે. એ 
શસવાય શવજ્ઞાન અને ભાષાની પાઠયસામ્રગીમાાં પણ 
પયાગવરણના શવષયવસ્ત ન ે સાાંકળી લેવાઈ છે. 
બી.એડ.ના નવા અભ્યાસિમમાાં Elective Subjectમાાં 

પયાગવરણ શિક્ષણનો શવષય સ્ર્થાન પામ્યો છે.  
(૬) અધ્યેતાકેન્દ્રી શિક્ષણ  
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અધ્યેતાકેન્દ્રી શિક્ષણમાાં અધ્યેતાને કેન્દ્રસ્ર્થાને રાખી 
અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રવૃશત્તઓ – પ્રય શતતઓની રચના 

કરવા બાબત ેશિક્ષણ નીશત-૧૯૮૬ ભાર મૂકે છે.  
(૭) વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણ  
-  વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણને એક જ દો પ્રવાહ ગણી 
એના અભ્યાસિમો માધ્યશમક શિક્ષણને અાંત ે અપાય 
તેવ ાં સૂચન કરવામાાં આવ્ય ાં.  
-વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસિમનો ગાળો ૧ ર્થી ૩ વષગનો 
રાખવો.  
વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણના સાંિભથમાાં કોઠારી કશમિનની 
ભલામણો :  
 પછીના સમયમાાં દેિના શવશવિ ભાગોમાાં 
ટેકશનકલ હાઈસ્કૂલો, આઈ.ટી.આઈ. સાંસ્ર્થાઓ તર્થા 
પોશલટેકનીક સાંસ્ર્થાઓન ાં શવસ્તરણ ર્થય ાં છે.  
-હાલમાાં િોરણ ૭ ર્થી શવિાર્થીઓને ટેકશનકલ 
શવષયોમાાં શિક્ષણ આપવાની જોગવાઈ છે.  
-આઈ.ટી.આઈ સાંસ્ર્થાઓમાાં પણ િો. ૮ કે ૯ પાસ 
કયાગ પછી પ્રવેિ મળી િકે છે.  
- પોશલટેકશનક અભ્યાસિમોની +2 સ્તરે જોગવાઈ 

ર્થયેલી છે.  
(૮) સતત સવાાંગી મૂલ્યાકાંન  
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતમાાં િૈક્ષશણક અને સહઅભ્યાશસક 
એ બાંનેનાાં મૂલ્યાાંકનનો સવાાંગી મૂલ્યાાંકન તરીકે સ્વીકાર 
કરવામાાં આવ્યો છે. સમગ્ર િૈક્ષશણક વષગ દરશમયાન 
શવદ્યાર્થીન ાં સતત મૂલ્યાાંકન ર્થત ાં રહેવ ાં જોઈએ.  
(૯) નવોિય શવદ્યાલયો  
કોઠારી કશમિન દ્વારા ખાસ બ શદ્ધ – પ્રશતભા િરાવતાાં 

તેજસ્વી બાળકો માટે ગશતિીલ િાળાઓ સ્ર્થાપવાની 
ભલામણ કરવામાાં આવી હતી. તેન ે ધ્યાનમાાં રાખીન ે
રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત અાંતગગત નવોદય િાળાઓ િરૂ 
કરવામાાં આવી. તેમાાં ગ્રામ્ય શવસ્તારોના િશતતિાળી 
શવદ્યાર્થીઓન ેતેમની િશતત પ્રશતભા શવકસાવવાની તક 
મળે તેવો હેત  રખાયો છે. આ હેત ન ેધ્યાનમાાં રાખી દરેક 
શજલ્લામાાં ઓછામાાં ઓછા એક નવોદય શવદ્યાલયની 
સ્ર્થાપના ર્થઈ છે. જ ે શજલ્લા કક્ષાએ મોડલ સ્કૂલની 
ભૂશમકા ભજવી રહી છે.  

(૧૦) શિક્ષક – પ્રશિક્ષણ  

રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશતમાાં સેવાકાલીન શિક્ષણને મહત્ત્વન ાં 
સ્ર્થાન અપાય ાં છે. દેિભરની શિક્ષણ કોલેજો પૈકી 
કેટલીક કોલેજોન ે ઈશન્દ્સ્ટટયૂટ ઓફ એડવાન્દ્સ સ્ટડીઝ 
ઈન એજય કેિન (IASE) કે કોલેજ ઓફ ટીચર 

એજય કેિનમાાં રૂપાાંતર કરવાની જોગવાઈ કરેલી છે. 

 

આચાયથ રામમૂશતથ સશમશત (૧૯૯૦)  
 વષગ ૧૯૮૯માાં સાંય તત મોરચાની સરકાર 
કેન્દ્રમાાં સત્તા પર આવી. તેના દ્વારા રાષ્ટર ીય શિક્ષણ 
નીશત – ૧૯૮૬માાં સાંિોિન કરવાની કવાયત િરૂ કરી 

તેના માટે આચાયગ રામમૂશતગની અધ્યક્ષતામાાં એક 
સશમશતની રચના કરવામાાં આવી. આ સશમશત સામ ેત્રણ 
મ ખ્ય શવષય શવચારણા માટે રજૂ કરવામાાં આવ્યા.  
(૧) ઈ.સ. ૧૯૮૬ ની રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત અને તેના 

ક્રિયાન્દ્વયનની સમીક્ષા કરવી.  
(ર) નીશતમાાં સ િારા – વિારા માટે જરૂરી ભલામણો 

કરવી.  
(૩) સાંિોશિત નીશતના ક્રિયાન્દ્વયન માટે સમયબદ્ધ 

યોજના બનાવવી.  
આ સશમશત િારા કરવામાાં આવેલી ભલામણો નીચ ે
મ જબ છે. 
(૧) પછાત વગગના લોકોના શિક્ષણ માટે કાયગિમ 

બનાવવો અને તેના પર જરૂરી ખચગ કરવો. 
(ર) શિક્ષણમાાં મોડ્ય લ તર્થા સેમેસ્ટર પદ્ધશત 

અપનાવવી. 
(૩) તમામ પ્રકારની સામાશજક – આશર્થગક 

અસમાનતાઓ દૂર કરવા ખાનગી િાળાઓને પણ 
સામાન્દ્ય શવદ્યાલયના માળખામાાં સમાવી લેવા.  

 

યિપાલ સશમશત (૧૯૯૨)  
 શિક્ષણ પ્રણાલીમાાં સ િાર લાવવા માટે, 
પ્રાર્થશમક શિક્ષણને વિ  સ રૂશચપૂણગ અને ગ ણવત્તાય કત 
બનાવવા માટે તેમજ અભ્યાસિમને વ્યવશસ્ર્થત અન ે
ગ ણવત્તાસભર બનાવવાના હેત ર્થી ઈ.સ. ૧૯૯૨માાં 
પ્રખ્યાત શિક્ષણિાસ્ત્રી પ્રો. યિપાલની અધ્યક્ષતામાાં 
એક સશમશતની રચના કરવામાાં આવી. ભાર વગરના 
ભણતરને આ સશમશત દ્વારા મહત્ત્વ આપવામાાં આવ્ય ાં 
છે.  
 

સાંિોશધત રાિર ીય શિક્ષણ નીશત (૧૯૯૨)  
 ૧૯૯૧માાં કોંગ્રેસ ફરીર્થી સત્તા પર આવી. 
પાછળની સરકારો દ્વારા કરવામાાં આવેલ પક્રરવતગનોન ાં 
પ નઃ શનરીક્ષણ કરવાના હેત ર્થી આાંધ્રપ્રદેિના તત્કાલીન 
મ ખ્યમાંત્રી જનાગદન રેડ્ડીની અધ્યક્ષતામાાં એક સશમશત 
બનાવવામાાં આવી, જણેે નીચે મ જબની ભલામણો 
કરી. 
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(૧) દરેક શવદ્યાલયોમાાં ઓછામાાં ઓછા ત્રણ વગો અન ે
ત્રણ શિક્ષકોની વ્યવસ્ર્થા લાગ  કરવી.  

(ર) ઓપરેિન બ્લેકબોડગ  તર્થા સ્કૂલ કોમ્પલેતસ જવેી 
યોજનાઓ ચાલ  રાખવામાાં આવે.  

(૩) સામાશજક – આશર્થગક – રાષ્ટર ીય ક્રહતોન ે અન રૂપ 

અભ્યાસિમ બનાવવામાાં આવે.  
(૪) પ્રૌઢ – શિક્ષણ માટે શજલ્લા સાક્ષરતા અશભયાન 

(DLM) િરૂ કરવાની ભલામણ કરી.  

(પ) શવદ્યાર્થીઓના િારીક્રરક અને માનશસક શવકાસ 
માટે શવદ્યાર્થીઓન ે  અધ્યયન – અધ્યાપન 

પ્રક્રિયાના કેન્દ્રીય ઘટક તરીકે માનવામાાં આવે.  
(૬) વ્યવસાશયક શિક્ષણ માધ્યશમક સ્તરે પણ િરૂ 

કરવામાાં આવે.  
(૭) સરકાર દ્વારા શિક્ષણ સાંસ્ર્થાઓન ેનાણાકીય મદદ 

પૂરી પાડવામાાં આવે, સાર્થ ે સાર્થ ે શિક્ષણ 
સાંસ્ર્થાઓ પોત ે નાણાકીય મદદ મેળવવા માટે 
પ્રયત્ન કરે, જરે્થી કરીને માળખાગત સ વશિાઓનો 

શવકાસ કરી િકાય.  
 

નોલેજ કશમિન (૨૦૦૫)  
 દેિમાાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધ્યો હોવા છતાાં તેની 
ગ ણવત્તાનો પ્રશ્ન આપણન ે સતત પજવે છે. શવશ્વમાાં 
સૌર્થી વિ  શનરક્ષરો આપતા દેિમાાં છે. સમાજમાાં વિતી 
જતી અસમાનતાની ખાઈ શચાંતાપે્રરક છે. આ બિા 
પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે અને સમયની માાંગન ેસાંતોષવા માટે 
‘ નેિનલ એજય કેિન કશમિન’ શનમાય ાં હત ાં.  
 ૧૩ જૂન, ૨૦૦૫માાં જ્ઞાન સાંવશિગત સાંસ્ર્થાઓ 
અને તેની ભૌશતક સ શવિાઓમાાં જરૂરી સ િારા સૂચવવા 
શ્રી સામ શપત્રોડાના અધ્યક્ષપદે ઉચ્ચ કક્ષાની 
સલાહકાર સશમશતની રચના કરવામાાં આવી હતી, જનેે 
નેિનલ નોલેજ કશમિન તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે, 
જમેાાં અધ્યક્ષ શસવાયના અન્દ્ય સાત સભ્યો હતા.  
અધ્યક્ષ - શ્રી સામ શપત્રોડા  
  (અધ્યક્ષ, નેિનલ ટેકનોલોજી શમિન, ભારત)  

સભ્યો   ૧. ડૉ. અિોક ગાાંગ લી  
  ર. પ્રો.પીફ બલરામ  
  ૩. ડૉ. જ્યાંતી ઘોષ  
  ૪. ડૉ. દીપક નાયર  
  પ. શ્રી નાંદન શનલેકણી  
  ૬. ડૉ. સ જાતા રાજ દોરાઈ  
  ૭. પ્રો. અશભતાભ મારુ  
સલાહકાર  (૧) શ્રી. એસ. રેગ નાર્થન  

  (ર) ડૉ.શકરના દાતાર  
  (૩) ડૉ. ક મ દ બાંસલ  
  (૪) ડૉ.અિોક કોલાસ્કર  
 આ પાંચ ર ઓકટોબર, ૨૦૦૬ર્થી અશસ્તત્વમાાં 
આવ્ય ાં. પાંચ ે વડાપ્રિાનને ૨૪ જટેલા કાયગક્ષેત્રોમાાં પત્ર 
સ્વરૂપ ે ભલામણ સ પરત કરી હતી અને ૨૦૦૬ અન ે
૨૦૦૭માાં બ ેસાંકશલત અહેવાલો પાંચ દ્વારા રજૂ કરવામાાં 
આવ્યા હતા.  
પાંચના ઉદે્દિો :  
 પાંચના ઉદે્દિો ભારતને જીવાંત અને ઉત્સાહપૂણગ 
જ્ઞાન આિાક્રરત સમાજ (Vibrant Knowledge – Based 

Society) બનાવવાન ાં પ્રશતશબાંબ પાડે છે. જ ેનીચે મ જબ 

છે.  
- ર૧મી સદીના જ્ઞાનના પડકારોન ેપહોંચી વળે અને 

જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાાં ભારતને સ્પિાગત્મક ફાયદો કરાવ ે
તેવી શનપ ણ વ્યશકતઓ તૈયાર કરવા શિક્ષણ પદ્ધશત 
શવકસાવવી.  

- શવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની પ્રયોગિાળાઓમાાં 
જ્ઞાનની વૃશદ્ધ કરવી.  

- બૌશદ્ધક માશલકીના કાયદાઓન ાં સાંવિગન કરતી 
વ્યવસ્ર્થાપનની સાંસ્ર્થાઓ સ િારવી.  

- ખેતી અન ે ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાાં જ્ઞાનના ઉપાયોજનને 
પ્રાિાન્દ્ય આપવ ાં.  

- સરકારે અસરકારક, પારદિગક અને જવાબદારીપૂવગક 
સેવા લોકોન ે આપવા અને પ્રજાન ે તેના મહત્તમ 
લાભો મળે તે માટે ક િાગ્ર સેવકો પૂરા પાડવા.  

 

પાંચની મ ખ્ય ભલામણો  
૨૦૦૬ની ભલામણો – પ સ્તકાલયો, અન વાદ, અાંગ્રેજી 

ભાષાન ાં શિક્ષણ, રાષ્ટર ીય જ્ઞાન જાળ, ખ લ્લી અને 
દૂરવતી શિક્ષણ વ્યવસ્ર્થા, બ શદ્ધગમ્ય શમલકતના હકો, 
પ્રણાલીગત તાંદ રસ્ત પ્રણાલીઓ, લોકફાળાના સાંિોિન 
માટે કાયદાકીય માળખ ાં. 

૨૦૦૭ની ભલામણો – હેલ્ર્થ ઈન્દ્ફોમિેન નેટવકગ, 

પોટેલ્સ, ખ લ્લા િૈક્ષશણક કાયગિમો, કાયદાકીય શિક્ષણ, 
દાકતરી શિક્ષણ, વ્યવસ્ર્થાપનન ાં શિક્ષણ, ખ લ્લી અન ે
દૂરવતી શિક્ષણ વ્યવસ્ર્થા, બ શદ્ધગમ્ય શમલકતના હકો, 
પ્રણાલીગત તાંદ રસ્ત પ્રણાલીઓ, લોકફાળાના સાંિોિન 
માટે કાયદાકીય માળખ ાં.  
૨૦૦૮ની ભલામણો : - િાળાકીય શિક્ષણ, ઈજનરેી 
શિક્ષણ, ગશણત-શવજ્ઞાનના વિ  શવદ્યાર્થીઓ, િાંિાકીય 
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સાહશસકતા. 
 

શવચારાધીન બાબતો :  
- પોટેલ્સ (જવૈ શવશવિતા, તાંદ રસ્તી) 
- વિ  પી.એચ.ડી.  
- ખેતીવાડીમાાં જ્ઞાનન ાં ઉપાયોજન  
- એતવા ફૂડ્ઝ  
- જીવનમાાં ગ ણવત્તા  

 

પ્રાર્શમક શિક્ષણન ાં સાવથત્રીકરણ 
 6 ર્થી 14 વષગ સ િીનાાં તમામ બાળકોન ે મફત 

અને ફરશજયાત શિક્ષણ પૂરુ પાડવામાાં આવિે એવ ાં 
બાંિારણની કલમ 45ર્થી નક્કી કરવામાાં આવ્ય ાં હત ાં. 

1976 પછી બાંિારણમાાં સ િારો કરી તેની જવાબદારી 

કેન્દ્ર અને  રાજ્યની સાંય તત કરવામાાં આવી. પ્રાર્થશમક 
શિક્ષણના સાવગત્રીકરણના હેત  માટે શવકેન્દ્રીકરણ જરૂરી 
હત ાં. 1992માાં પ્રાર્થશમક શિક્ષણમાાં સ િારા માટે 

શવકેન્દ્રીકરણ કરવામાાં આવ્ય ાં. રાજ્ય સરકારે પ્રાર્થશમક 
શિક્ષણમાાં શવકાસાત્મક પ્રયત્નો માટે ઘડેલા ર્થોડા 
કાયગિમો શવિે જાણકારી મેળવીએ.  
 

1. પ્રવેિોત્સવ :- 

  ગ જરાત સરકારે 1998-99ના વષગર્થી િાળા 

પ્રવેિોત્સવ નામનો કાયગિમ અમલમાાં મૂતયો. 
િરૂઆતમાાં બનાસકાાંઠા, પાંચમહાલ અને ડાાંગ શજલ્લામાાં 
આ કાયગિમ અમલમાાં મૂકવામાાં આવ્યો હતો. આજ ે
રાજ્યની દરેક િાળામાાં નવા િૈક્ષશણક વષગની 
િરૂઆતમાાં પહેલા િોરણમાાં પ્રવેિોત્સવ કાયગિમ 
ઉજવવામાાં આવે છે; જમેાાં ગામના સો ટકા પ્રવેિપાત્ર 
બાળકોન ાં નામાાંકન ર્થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવે 
છે. આ ક્રદવસે પ્રવેિ મેળવેલ દરેક બાળકને શિક્ષણ 
કીટ આપીન ેપ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે છે. 
 

2. વૈકશલ્પક શિક્ષણ યોજના :-  

 1998ર્થી વૈકશલ્પક શિક્ષણ યોજના અમલમાાં 

મૂકવામાાં આવી છે. સામાશજક અને આશર્થગક કારણોસર 
બાળક િાળામાાં પ્રવેિ ન મળેવી િકે; ત્યારે તેના માટે 
શજલ્લા પ્રાર્થશમક શિક્ષણ કાયગિમ હેઠળ આ યોજના િરૂ 
કરવામાાં આવી છે.  
 

3. અવૈશધક શિક્ષણ કાયથક્રમ :- 

 6 ર્થી 14 વષગની વયજૂર્થનાાં િાળાએ ન જઈ 

િકતાાં બાળકો માટે અવૈશિક શિક્ષણ અર્થવા અિાલેય 
શિક્ષણનો કાયગિમ માનવ સાંસાિન શવકાસ માંત્રાલય 
દ્વારા 1979-80ર્થી િરૂ કરવામાાં આવ્યો છે.  

 

4. ઓપરેિન દલેકબોડથ  :- 

 આ કાયગિમ 1997-98માાં પ્રાર્થશમક શિક્ષણના 

સાવગશત્રકરણ માટે િાળાઓમાાં જરૂરી સ શવિાઓ પૂરી 
પાડવાના આિયર્થી િરૂ ર્થયો હતો. 1999 સ િીમાાં 5 

લાખ કરતાાં વિ  પ્રાર્થશમક િાળાઓમાાં  આ કાયગિમ 
હેઠળ િૈક્ષશણક ઉપકરણો પૂરાાં પાડવામાાં આવ્યાાં. 
 

5. મધ્યાહન ભોજન યોજના :- 

 19 નવેમ્બર, 1984ર્થી મ ખ્યમાંત્રીશ્રી માિવશસાંહ 

સોલાંકીના સમયમાાં અમલમાાં આવેલી આ યોજના 
પ્રાર્થશમક શિક્ષણના સાવગશત્રકરણ માટેની છે. ગરીબ 
બાળકોન ે પોષણય તત ખોરાક મળી રહે અને િાળા 
પ્રવેિમાાં વિારો ર્થાય તે હેત ર્થી આ યોજના અમલમાાં 
મૂકવામાાં આવી છે.  
 

6. ક્ષમતાલક્ષી પાઠ્યક્રમ (M.L.L) :- (શમશનમમ લેવલ 

ઓફ લશનાંગ) :-  
 બાળકોની ક્ષમતાને ધ્યાનમાાં રાખી શવષયવસ્ત  
આિાક્રરત પાઠ્યિમની ગોઠવણી 1995ર્થી કરવામાાં 

આવી; જમેાાં બાળકોમાાં શવશવિ ક્ષમતાઓનો શવકાસ 

ર્થાય એવા પાઠ્યિમો તૈયાર કરવા પર ભાર મૂકવામાાં 
આવે છે. પ્રાર્થશમક શિક્ષણ મેળવતાાં 80 %બાળકોમાાં 
ક્ષમતાશસશદ્ધનો આાંક 75% ટકા સ િી પહોંચે એ આ 
અભ્યાસિમનો મ ખ્ય હેત  છે.  
 

7. ભાર શવનાન ાં ભણતર :-  

 બાળકો ઉપર પાઠ્ય પ સ્તકોન ાં માનશસક ભારણ 

ન આવે તે માટે આ કાયગિમ અમલમાાં મૂકવામાાં આવ્યો 
છે. પ્રો. યિપાલજીના અહેવાલના આિારે નાનાાં 
બાળકો ઉપર શિક્ષણનો જ ે ભાર જોવા મળે છે; તેને 

ઘટાડવા ગ જરાત રાજ્યમાાં ભાર શવનાના ભણતરનો 
પ્રયોગ અમલમાાં મૂકાયો છે. આ કાયગિમ અાંતગગત 
બાળકને દફતરનો ભાર ન લાગ ે તે માટે તેન ાં દફતર 
િાળામાાં જ મૂકી રાખવામાાં આવે છે.  
 

8. શવદ્યાલક્ષ્મી યોજના :-  
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 કન્દ્યા કેળવણીને પ્રોત્સાહન મળે તેવા હેત ર્થી 
ગ જરાત સરકારે 2002-03ના વષગને કન્દ્યા-કેળવણી વષગ 

તરીકે ઉજવવાન ાં નક્કી કય ાં હત ાં. આ યોજના અન સાર 
િાળા પ્રવેિ સમયે દરેક કન્દ્યાને 1000 રૂ.ના બોન્દ્ડ 
આપવામાાં આવે છે. આ બોન્દ્ડ મેળવનાર શવદ્યાર્થીનીને 
િોરણ 8 પાસ કરે; ત્યારે તે બોન્દ્ડ વટાવી િકે છે. આ 

યોજનાના હેત ઓ નીચે મ જબ છે : 
- સાક્ષરતાન ાં પ્રમાણ જ ે શવસ્તારોમાાં ઓછ ાં  છે ત્યાાં 
કેળવણીન ાં પ્રમાણ વિે  
- શિક્ષણ મળેવવા તરફ કન્દ્યાઓ આકષાગય  
- 25 ટકાર્થી ઓછી સાક્ષરતાવાળા શવસ્તારોમાાં કન્દ્યા-

કેળવણીન ાં પ્રમાણ સ િરે. 
- કન્દ્યાઓન ાં નામાાંકન 100 ટકા ર્થાય તેમજ તે આઠમા 

િોરણ સ િી જળવાઈ રહે.  
  

ADEPTS 
(Advancement of Educational 

Performance through Teacher Support) 

(શિક્ષક સમર્થન િારા ઉત્કૃિ િૈક્ષશણક 
અશભવ્યશતત) 

- શિક્ષકોના વલણ ઘડતર માટેનો કાયગિમ એટલે 
એડપટસ કાયગિમ.  
- 5 સપટેમ્બર, 2007ર્થી ગ જરાતમાાં 500 િાળાઓમાાં 

આ કાયગિમ િરૂ કરવામાાં આવ્યો છે.  
 

એડપ્ટસનાાં ક્ષેત્રો અને તેનાાં શવધાનો : 
(૧) જ્ઞાનાત્મક પરરમાણ : 1 ર્થી 39 શવિાનો.  

(૨) સામાશજક તર્ા ભાવાત્મક પરરમાણ : 40 ર્થી 55 

શવિાનો. 
(૩) ભૌશતક પરરમાણ : 56 ર્થી 61 શવિાનો.  

(૪) સાંસ્ર્ાકીય પરરમાણ : 62 ર્થી 80 શવિાનો. 

- કેન્દ્રીય માનવ સાંસાિન શવકાસ માંત્રાલય અને 
ય શનસેફના સાંય તત ઉપિમે આ કાયગિમ ચાલે છે.  
- એડપ્ટસના અન સાંધાનમાાં િાળાઓમાાં નીચનેી 
પ્રવૃશિઓ કરાવવામાાં આવે છે.  
- રામહાટ  - મ ખ વાચન 
- અક્ષયપાત્ર  - િાળા પયાગવરણ 
- આજન ાં ગ લાબ  - વગગ પ સ્તકાલય 
- આજનો દીપક  - પ્રશતભા િોિ પ્રવૃશત્તઓ  
- ખોયાપાયા   - િૈક્ષશણક આયોજન  
- પ્રાર્થગના સભા   - ક્ષેશત્રય મ લાકાત  

- ય શનટ ટેસ્ટ   - મૂલ્યવિગક પ્રવૃશત્તઓ  
- સ્ટ ડન્દ્ટ પોટગફોશલયો  - મ ખપત્ર  
- સ્ટ ડન્દ્ટ પ્રોફાઈલ  - હેલ્ર્થ કોનગર 
- ક્રડસ્પલે બોડગ    - શવષયમાંડળ 
- શિક્ષક બેઠક   - સહઅભ્યાશસક પ્રવૃશત્તઓ 
 

School Management Committee (SMC) 

(િાળા વ્યવસ્ર્ાપન સશમશત) 
 RTE – 2009 ના ‘શિક્ષણના અશિકાર’ 

કાયદામાાં SMCની રચના કરવાની જોગવાઈ આપવામાાં 

આવી છે. જમેાાં સ્ર્થાશનક કક્ષાએ િાળામાાં શિક્ષણ કાયગ 
સ ચારુ રીતે ર્થાય તેવા પ્રયત્નો કરવા તે મ ખ્ય હેત  રહેલો 
છે.  
 

 SMC  શવિે ર્ોડી મારહતી :
- િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશત (SMC)માાં ક લ બાર 

સભ્યો હોય છે.  
- તેમાાં 75% પ્રશતશનશિત્વ વાલીઓન ાં હોય છે. એટલે કે 

7 સભ્યો બાળકોના વાલીઓ હોય છે.  

- જ્યારે 25% સભ્ય સાંખ્યામાાં નીચેની વ્યશતતઓનો 

સમાવેિ ર્થાય છે.  
(૧) સ્ર્થાશનક સત્તાતાંત્ર નક્કી કરે તેવા ચૂાંટાયેલા સભ્ય.  
(૨) એક સભ્ય િાળાના શિક્ષકોમાાંર્થી શિક્ષકો નક્કી 
કરે તે શિક્ષક. 
(૩) એક સભ્ય સ્ર્થાશનક શિક્ષણશવદ.  
(૪) એક સભ્ય સ્ર્થાશનક કક્રડયો.  
- એસ.એમ.સી.ની બેઠક દર મક્રહન ેબોલાવવામાાં આવે 
છે.  
- દર બ ે વષે એસ.એમ.સી.ની પ નઃરચના કરવામાાં 
આવે છે. 
 

 કસ્ત રબા ગાાંધી બાશલકા શવદ્યાલય (KGBV) 

- સમાજમાાં ગરીબી રેખા નીચે આવતી કન્દ્યાઓ માટે 
સવગ શિક્ષા અશભયાન અાંતગગત કસ્તૂરબા ગાાંિી બાશલકા 
શવદ્યાલયની સ્ર્થાપના કરવામાાં આવી છે.  
- રાજ્યમાાં તાલ કા કક્ષાએ એક-એક KGBVની 

સ્ર્થાપના કરવામાાં આવી છે.  
- તાલ કા કક્ષાએ તેન ાં સાંચાલન BRC દ્વારા ર્થાય છે.  

- શજલ્લામાાં આવેલી KGBV િાળાઓન ાં સાંચાલન 

DPEO હસ્તક ર્થત ાં હોય છે.  
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-  ખાસ કરીને KGBV કન્દ્યાઓમાાં નીચો સાક્ષરતા દર 

િરાવતા તાલ કાઓમાાં ખોલવામાાં આવે છે.  
- KGBV િાળાઓમાાં મફત શિક્ષણ, િકૈ્ષશણક સાિન 

સામગ્રી, ગણવેિ, શવશવિ જીવન કૌિલ્યની તાલીમ, 
િૈક્ષશણક પ્રવાસ અને રહેવાન ાં, જમવાન ાં વગેરે 
સ શવિાઓ પૂરી પાડવામાાં આવે છે.   
 

કન્દ્યાઓના પ્રાર્શમક શિક્ષણ અાંગેનો 
રાિર ીય કાયથક્રમ 

(NPEGEL) 
(National Programme for Education of 

Girls at Elementary Level) 

- ગ જરાતમાાં િૈક્ષશણક રીતે પછાત તાલ કાઓમાાં કન્દ્યા 
શિક્ષણને વેગ આપવાના હેત ર્થી સવગ શિક્ષા અશભયાન 
હેઠળ આ યોજના િરૂ કરવામાાં આવી છે.  
- કન્દ્યાઓ િાળામાાં પ્રવેિ મેળવ,ે પ્રાર્થશમક શિક્ષણ 
મેળવે તેવા હેત ર્થી આવી િાળાઓ િરૂ કરવામાાં આવી 
છે.  
- શિક્ષણની સાર્થ ેકન્દ્યાઓ જીવન કૌિલ્યની તાલીમ 
મેળવી િકે તેવો આ યોજનાનો આિય છે.  
  

શવકલાાંગ બાળકો માટેન ાં સાંકશલત 

 શિક્ષણ  (IED)
(ઈશન્દ્ટગ્રટેેડ એજ્ય કેિન ફોર ક્રડસેબલ્સ) 

- ભારતમાાં શવકલાાંગ િારો 1995માાં અમલમાાં આવ્યો. 

- શવકલાાંગ બાળકો માટે પ્રાર્થશમક શિક્ષણમાાં 6 ર્થી 18 

વષગની વય સ િી શવકલાાંગ િારા અન્દ્વયે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છે.  
- શવકલાાંગતા નીચે મ જબની હોઈ િકે.  
(૧) અાંિત્વ અને અલ્પદૃશષ્ટ – TB 

(૨) માનશસક ક્ષશત અને માનશસક રોગ – MR 

(૩) માનશસક શબમારી  
(૪) સેરેિઇ પાલ્સી (મગજનો લકવો) – CP 

(૫) બહ શવકલાાંગતા – MD 

(૬) શ્રવણની ખામી – HI 

(૭) અશસ્ર્થ શવષયક શવકલાાંગતા – OH 

(૮) મટી ગયેલ રતતશપત્ત – LAP 

(૯) ઓક્રટઝમ  
 

શિક્ષણ સાર્ે જોડાયેલ ટૂાં કાક્ષરી નામો 
SSA સવગ શિક્ષા અશભયાન  
IED ઈશન્દ્ટગે્રટેડ એજ્ય કેિન ઓફ ક્રડસ-

એબલ્ડ ચાઈલ્ડ્સ  
CCE કશન્દ્ટન્દ્યઅૂસ એન્દ્ડ કશમ્પ્રહેશન્દ્સવ 

એવેલ્યએૂિન  
ADEPTS એડવાન્દ્સમને્દ્ટ ઓફ એજ્ય કેિનલ 

પફોમન્દ્સ થ્ર  ટીચસગ સપોટગ   
BISAG ભાસ્કરાચાયગ ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ર ફોર સ્પેસ 

એપલીકેિન એન્દ્ડ શજઓ-ઈન્દ્ફોમેક્રટતસ 
BALA શબલ્ડીંગ એઝ લશનાંગ એડ  
BRC બ્લોક ક્રરસોસગ સેન્દ્ટર  
BRP બ્લોક ક્રરસોસગ પસગન  
BRG બ્લોક ક્રરસોસગ ગૃપ  
CRC તલસ્ટર ક્રરસોસગ સેન્દ્ટર  
CRG તલસ્ટર ક્રરસોસગ ગૃપ  
CWSN શચલ્ડરન શવર્થ સ્પેશિયલ નીડ્સ  
DDO ક્રડસ્ટર ીતટ ડેવલપમેન્દ્ટ ઓક્રફસર 
DIET ક્રડસ્ટર ીતટ ઈન્દ્સ્ટીટ્ય ટ ઓફ એજ્ય કેિન 

એન્દ્ડ ટરે શનાંગ 
DPC ક્રડસ્ટર ીતટ પ્રોજતેટ કો-ઓક્રડગનેટર 
DPE ક્રડસ્ટર ીતટ પ્રોજતેટ એશન્દ્જશનયર  
DPEO ક્રડસ્ટર ીતટ પ્રાયમરી એજ્ય કેિન ઓક્રફસર 
DPEP ક્રડસ્ટર ીતટ પ્રાયમરી એજ્ય કેિન પ્રોગ્રામ  
EC એજ્ય કેક્રટવ કશમટી  
ECCE અલી ચાઈલ્ડ હ ડ કેર એન્દ્ડ એજ્ય કેિન  
GCERT ગ જરાત કાઉન્દ્સીલ ઓફ એજ્ય કેિનલ 

ક્રરસચગ એન્દ્ડ ટરે શનાંગ  
GIAC ગ્રાન્દ્ટ ઈન એઈટ કશમટી  
GOG ગવમેન્દ્ટ ઓફ ગ જરાત  
GOI ગવમેન્દ્ટ ઓફ ઈશન્દ્ડયા  
IED ઈશન્દ્ટગે્રટેડ એજ્ય કેિન ફોર ક્રડસેબલ  
KGBV કસ્તૂરબા ગાાંિી બાશલકા શવદ્યાલય  
MIS મેનેજમને્દ્ટ ઈન્દ્ફોમેિન શસસ્ટમ  
MTA મિર ટીચર એસોશસએિન  
NPEGEL નેિનલ પ્રોગ્રામ ઓફ એજ્ય કેિન ફોર 

ગલ્સગ એટ એશલમેન્દ્ટર ી લેવલ  
PTA પેરેન્દ્ટસ ક્રટચર એસોશસએિન  
RTE રાઈટ ટ  એજ્ય કેિન  
RTI રાઈટ ટ  ઈન્દ્ફોમેિન  
SIP સ્કૂલ ઈમ્પ્ર વમેન્દ્ટ પલાન  
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SPD સ્ટેટ પ્રોજતેટ ડાયરેતટર  
SPO સ્ટેટ પ્રોજતેટ ઓક્રફસર  
SSA સવગ શિક્ષા અશભયાન  
STP સ્પેશિયલ ટરે શનાંગ પ્રોગ્રામ  
TLE ટીચીંગ લશનાંગ ઈશતવપમેન્દ્ટ  
TLM ટીચીંગ લશનાંગ મક્રટક્રરયલ  
TRP ટેકશનકલ ક્રરસોસગ પસગન  
TT ટીચસગ ટરે શનાંગ  
UP અપર પ્રાયમરી  
VCWC શવલેજ શસશવલ વકગ  કશમટી  
VEC શવલેજ એજ્ય કેિન કશમટી  
VER શવલેજ એજ્ય કેિન રશજસ્ટર  
WCWC વોડગ  શસશવલ વકગ  કશમટી  
WEC વોડગ  એજ્ય કેિન કશમટી  
WER વોડગ  એજ્ય કેિન રશજસ્ટર  
NCF નેિનલ કક્રરતય લમ ફે્રમવકગ   
NUEPA નેિનલ ય શનવશસગટી એજ્ય કેિન પલાશનાંગ 

એન્દ્ડ એડશમશનસ્ટરેિન  
PSTE શપ્ર સશવગસ ટીચર એજ્ય કેિન  
CMDE કક્રરતય લમ મક્રટક્રરયલ ડેવલપમેન્દ્ટ એન્દ્ડ 

ઈવાલ્ય એિન  
ET એજ્ય કેિનલ ટેકનોલોજી  
P & M પલાનીંગ એન્દ્ડ મેનજેમને્દ્ટ  
RESECO ક્રરમોટ સેન્દ્સીંગ એન્દ્ડ કોમ્ય શનકેિન 

સેન્દ્ટર  
DPO ક્રડસ્ટર ીતટ પ્રોજતેટ ઓક્રફસ  
DRU ક્રડસ્ટર ીતટ ક્રરસોસગ ય શનટ  
TDO તાલ કા ડેવલપમેન્દ્ટ ઓક્રફસર  
TPO તાલ કા પ્રાયમરી ઓક્રફસર  
EBB એજ્ય કેિનલી બેકવડગ  બ્લોક  
EGS એજ્ય કેિન ગેરેન્દ્ટી શસ્કમ  
WE વકગ  એતસશપક્રરયન્દ્સ  
MHRD શમશનસ્ટર ી ઓફ હ્ મન ક્રરસોસગ ડેવલપમેન્દ્ટ  
NCERT નેિનલ કાઉન્દ્સીલ ઓફ એજ્ય કેિનલ 

ક્રરસચગ એન્દ્ડ ટરે શનાંગ  
SIM સેલ્ફ ઈન્દ્સ્ટરતટીવ મક્રટક્રરયલ  
LEP લશનાંગ એનહાઉસમેન્દ્ટ પ્રોગ્રામ  
GEIC ગ જરાત એજ્ય કેિનલ ઈનોવિેન કશમિન  
SMC સ્કૂલ મેનેજમેન્દ્ટ કશમક્રટ  
DISE ક્રડસ્ટર ીતટ ઈન્દ્ફોમિેન શસસ્ટમ્સ ફોર 

એજ્ય કેિન  

ICDS ઈશન્દ્ટગે્રટેડ ચાઈલ્ડ ડેવલપમને્દ્ટ સશવગસ  
IITE ઈશન્દ્ડયન ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ટ ઓફ ટીચર 

એજ્ય કેિન  
UNEP ય નાઈટેડ નેિન્દ્સ ઈવોલ્ય િન પ્રોગ્રામ  
MPFL માસ પ્રોગ્રામ ફોર ફન્દ્કિનલ શલટરસી  
CASE સેન્દ્ટર ફોર એડવાન્દ્સ સ્ટડી ઈન 

એજ્ય કેિન  
NKU નેિનલ નોલેજ કશમિન  
NTS નેિનલ ટેલેન્દ્ટ સશવગસ  
SCERT સ્ટેટ કાઉન્દ્સીલ ઓફ એજ્ય કેિન, ક્રરસચગ 

એન્દ્ડ ટરે શનાંગ  
ALM એશતટશવટી લશનાંગ મેર્થોડોલોજી  
ABL એશતટશવટી બેઝડ લશનાંગ  
MIS મેનેજમને્દ્ટ ઈન્દ્ફોમેિન શસસ્ટમ  
SDC સ્કૂલ ડેવલપમેન્દ્ટ કશમટી  
TSG ટેકશનકલ સપોટગ  ગૃપ  
TSM ક્રટચસગ સપોટગ  ગૃપ  
TET ટીચર એશલશજશબલીટી ટેસ્ટ  
ICT ઈન્દ્ફોમિેન એન્દ્ડ કોમ્ય શનકેિન 

ટેકનોલોજી 
GER ગ્રોસ એનરોલમેન્દ્ટ રેશિયો  
GAP ગ જરાત એશચવમેન્દ્ટ એટ પ્રાયમરી  
GR જનરલ રજીસ્ટર  
CAL કમ્પય ટર આશસસ્ટેડ લશનાંગ  
CAI કમ્પય ટર આશસસ્ટેડ ઈન્દ્સ્ટરતિન  
IGNOU ઈશન્દ્દરા ગાાંિી નેિનલ ઓપન ય શનવશસગટી  
UGC ય શનવશસગટી ગ્રાન્દ્ટ કશમિન  
CBSE સેન્દ્ટરલ બોડગ  ઑફ સેકન્દ્ડરી એજ્ય કેિન  
CTE કોલેજ ઓફ ટીચર એજ્ય કેિન  
IASE ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ટ ઓફ એડવાન્દ્સ સ્ટડીઝ ઈન 

એજ્ય કેિન  
NIEPA નેિનલ ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ટ ઓફ એજ્ય કેિન 

પલાનીંગ એન્દ્ડ એડશમશનસ્ટરેિન  
CCERT સેન્દ્ટર ફોર કલ્ચરલ એજ્ય કેિન એન્દ્ડ 

ક્રરસચગ ટરેનીંગ   
RIE રીજીયોનલ ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ટ ઓફ એજ્ય કેિન  
ICAI ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ટ ઓફ ચાટગડગ  એકાઉન્દ્ટન્દ્ટ ઓફ 

ઈશન્દ્ડયા  
PTR પય પીલ ક્રટચસગ રેશિયો  
SIS સ્ટેટ ઈમ્પલીમને્દ્ટેિન સોસાયટી  
UEE ય શનવસગલ એશલમેન્દ્ટર ી એજ્ય કેિન  
UPS અપર પ્રાયમરી સ્કૂલ  
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શિક્ષણ ક્ષેત્ર ેશવશવધ સાંસ્ર્ાઓનો ફાળો  
 

1. માનવ સાંસાધન શવકાસ માંત્રાલય (MHRD) 

- દેિમાાં કેન્દ્રીય કક્ષાએ શિક્ષણની જવાબદારી આ 
સાંસ્ર્થાની છે. તેન ાં મ ખ્ય કાયાગલય ક્રદલ્હીમાાં આવેલ ાં છે. 
તે શિક્ષણ સાંબાંિી સ િારા-વિારાઓ, ગ ણવત્તાલક્ષી 
માટેના સલાહ-સૂચનો, નવી શિક્ષણનીશતનો 
અભ્યાસ, શવશવિ શિક્ષણને લગતા કાયગિમો વગેરે 
કામગીરી કરે છે. માનવ સાંસાિન શવકાસ માંત્રાલયની 
કામગીરી કેન્દ્રના કેશબનેટ કક્ષાના માંત્રી સાંભાળ ેછે.   
 

2. રાિર ીય િૈક્ષશણક સાંિોધન અને તાલીમ પરરષિ 
(NCERT) 

- NCERT ના મ ખ્ય અધ્યક્ષ તરીકેની કામગીરી 

કેન્દ્રના માનવ સાંસાિન શવકાસ માંત્રાલયના પ્રિાન 
સાંભાળ ે છે. NCERTની સ્ર્થાપના 1-7-1961ના રોજ 

ક્રદલ્હી ખાત ે કરવામાાં આવી હતી. તેન ાં મ ખ્ય કાયાગલય 
ક્રદલ્હી ખાત ેઆવેલ ાં છે. દરેક રાજ્યના શિક્ષણ પ્રિાનો, 
UGCના ચેરમેન, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શનય તત સભ્યો 

અને શનશિત ય શનવશસગટીના ક લપશતઓ આ સાંસ્ર્થાના 
સભ્યો બને છે. આ સાંસ્ર્થા સ્વતાંત્ર અને મ તત છે. 
પોતાના શિક્ષણની ગ ણવત્તા સ િારણા કે નવી 
શિક્ષણની તરાહોના કાયગિમો તે સમગ્ર દેિમાાં પહોંચાડે 
છે. દરેક રાજ્યમાાં તેની િાખાઓ SCERTના નામ ે

ઓળખાય છે. NCERT દેિમાાં શિક્ષણનાાં ત્રણેય સ્તરો 

જવેાાં કે પ્રાર્થશમક, માધ્યશમક, ઉચ્ચ માધ્યશમક સ્તરે 
શિક્ષણ સ િારણા અને ગ ણાત્મક શિક્ષણ માટે કાયગ કરે 
છે. આ સાંસ્ર્થા દર વષે ઈશન્દ્ડયન ઈયરબ ક ઓફ 
એજ્ય કેિનન ાં પ્રકાિન કરે છે. ઉપરાાંત શવજ્ઞાન એકમ 
દ્વારા શવજ્ઞાન પ્રદિગન, શવજ્ઞાન પક્રરષદ જવેા કાયગિમો 
યોજ ે છે. શવષય પ્રમાણે પાઠ્યપ સ્તકો તૈયાર કરાવવાાં 
અને તેન ાં પ્રકાિન કરવાન ાં કાયગ પણ કરે છે.  

NCERT ના શવભાગો 

(૧) શિક્ષણની ક્ષેત્રીય પક્રરષદો  
(૨) શવજ્ઞાન કેળવણી શવભાગ  
(૩) સામાશજક શિક્ષણ અને માનવતાવાદી શવષયોનો 
શવભાગ  
(૪) સાંિોિન શવકાસ શવભાગ   
(૫) શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણ શવભાગ  
(૬) િૈક્ષશણક સાિન શવભાગ  
(૭) પાઠ્યપ સ્તક અને સાક્રહત્ય પ્રકાિન શવભાગ  

(૮) કેળવણી મનોશવજ્ઞાન શવભાગ   
 

3. રાિર ીય િૈક્ષશણક આયોજન અન ે પ્રબાંધન સાંસ્ર્ા 
(NUEPA)  

- આ સાંસ્ર્થા શિક્ષણના ત્રણેય સ્તરે િૈક્ષશણક તાલીમ 
આયોજનન ાં કાયગ કરે છે. શિક્ષણ ક્ષેત્ર ે જોડાયેલા 
શિક્ષકો, અધ્યાપકો, વ્યાખ્યાતાઓન ાં શિક્ષણ કાયગ 
સ િરે તેવા હેત ર્થી તાલીમન ાં આયોજન કરે છે.  
 

4. રાિર ીય શિક્ષક – પ્રશિક્ષણ સાંસ્ર્ા (NCTE) 

- NCTEની સ્ર્થાપના 1993માાં કરવામાાં આવી હતી. 

આ સાંસ્ર્થાનો મ ખ્ય હેત  સમગ્ર દેિમાાં શિક્ષણ-પ્રશિક્ષણ 
પદ્ધશતમાાં એકસૂત્રતા જળવાય તે છે. તેમન ાં મ ખ્ય કાયગ 
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ કાયગન ે વિ  અસરકારક બનાવવાન ાં 
છે.  
 શિક્ષણના ત્રણેય સ્તરોમાાં શિક્ષકો, અધ્યાપકો, 
વ્યાખ્યાતાઓ જરૂરી શિક્ષણ કૌિલ્યો મેળવ,ે નવી 
તરાહો શવિે સ માક્રહતગાર બને તે માટે જરૂરી તાલીમ 
કાયગિમો આ સાંસ્ર્થા કરે છે. શિક્ષક-પ્રશિક્ષણની 
સાંસ્ર્થાઓ માટે અભ્યાસિમ, અભ્યાસિમ માટેનો 
સમયગાળો, શવષયવસ્ત  અને પદ્ધશતઓ નક્કી કરવાન ાં 
કાયગ NCTEન ાં છે.  

 

5. ગ જરાત િકૈ્ષશણક સાંિોધન અને તાલીમ પરરષિ 
(GCERT) 

-1962માાં સ્ટેટ ઈશન્દ્સ્ટટ્ય ટ ઓફ એજ્ય કેિન (SIE) 

નામે આ સાંસ્ર્થા િરૂ ર્થઈ હતી. િરૂઆતમાાં આ સાંસ્ર્થા 
અમદાવાદમાાં િરૂ ર્થઈ હતી. 1988માાં SIEન ાં GCERT 

નામે રૂપાાંતર કરવામાાં આવ્ય ાં. 1998માાં સોસાયટી 

રશજસ્ટરેિન િારા 1860 હેઠળ GCERTની નોંિણી 

કરવામાાં આવી અને 1997માાં આ સાંસ્ર્થા અમદાવાદર્થી 

ગાાંિીનગર સ્ર્થાયી ર્થઈ. GCERT પ્રાર્થશમક, માધ્યશમક 

અને શિક્ષક-પ્રશિક્ષણના ગ ણવત્તા સ િાર અન ે
અશભવૃશદ્ધ માટે રાજ્યકક્ષાએ કાયગરત છે. આ સાંસ્ર્થા પૂવગ 
સેવાકાલીન તાલીન અને સેવાકાલીન તાલીમના 
કાયગિમોન ાં વાશષગક આયોજન તૈયાર કરે છે. શવજ્ઞાન 
એકમ દ્વારા શવજ્ઞાન પ્રદિગનો યોજ ે છે. આ ઉપરાાંત 
બાળમેળા, બાળ રમતોત્સવ, િાળા પ્રવેિોત્સવ, 
શવજ્ઞાનમેળા વગેરે કાયગિમોન ાં આયોજન કરે છે. 
પ્રશિક્ષણ સ્તરે Pre PTC, PTC, CPED, GBTCના 

અભ્યાસિમો તૈયાર કરે છે. CMDE િાખા દ્વારા પૂવગ 
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પ્રાર્થશમકર્થી પ્રશિક્ષણ સાંસ્ર્થાઓના અભ્યાસિમો નક્કી 
કરે છે અને પાઠ્યપ સ્તકો તૈયાર કરવામાાં ‘ગ જરાત 
રાજ્ય િાળા પાઠ્યપ સ્તક માંડળ’ ને સહાય કરે છે. દરેક 
શજલ્લામાાં શિક્ષણનો વ્યાપ વિારવા અને ગ ણાત્મક 
શિક્ષણ પૂરુ પાડવા DIET સાંસ્ર્થાઓ ઉભી કરવામાાં 

આવી છે. DIETન ાં સાંચાલન અને દેખરેખ રાજ્ય કક્ષાએ 

GCERT રાખે છે. દૂરવતી શિક્ષણ કાયગિમ GCERT 

ચલાવે છે. GCERT તેન ાં મ ખપત્ર ‘જીવન શિક્ષણ’ 

ચલાવે છે; જને ાં પ્રકાિન દર મક્રહન ે ગાાંિીનગરર્થી 

કરવામાાં આવે છે. આ સામશયક મૂળ ‘િાળાપત્ર’ના 
નામે 1962માાં િરુ ર્થયેલ ાં, જ ે આજ ે ‘જીવનશિક્ષણ’ 

નામર્થી પ્રગટ ર્થાય છે. GCERTન ાં મ ખ્ય સૂત્ર 

‘તેજશસ્વનાવધીતમસ્ત ’ છે.  
 

6. શજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન (DIET) 

- શિક્ષણના શવકેન્દ્રીકરણના ભાગરૂપ ે શિક્ષણ 
યોજનાઓનો અમલ કેન્દ્ર કક્ષાએ, રાજ્યકક્ષાએ અન ે
શજલ્લા કક્ષાએ શવસ્તરે તે માટે 1995ર્થી રાજ્યના તમામ 

શજલ્લાઓમાાં DIET કાયગરત છે. પ્રાર્થશમક િાળાના 

શિક્ષકોને તાલીમ પૂરી પાડવી, શજલ્લા કક્ષાએ િાળામાાં 
ચાલતા શવશવિ કાયગિમો અને તેના શવિેન ાં માગગદિગન 
આપવાન ાં કાયગ DIET કરે છે. શજલ્લાની પ્રાર્થશમક 

િાળાઓનાાં સત્રાાંત પ્રશ્નપત્રો તૈયાર કરાવવાાં, વાશષગક 
આયોજન, તાલીમના મોડ્ય લ વગેરે તૈયાર કરવાની 
કામગીરી કરે છે.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ગ જરાત રાજ્યન ાં પ્રાર્શમક શિક્ષણન ાં િૈક્ષશણક 
પ્રિાસનન ાં માળખ ાં 

 

  શિક્ષણન ાં રાજ્યમાાં માળખ 
↓ 

↓ ↓ 
શિક્ષણમાંત્રી (કેશબનટે 

કક્ષાના) 
શિક્ષણમાંત્રી(રાજયકક્ષાના) 

↓ ↓ 
નાયબ શિક્ષણ માંત્રી રાજયન ાં કેળવણીતાંત્ર 

  
સશચવ/અગ્રસશચવ 

(શિક્ષણ) 
પ્રાર્શમક શિક્ષણ શનયામક 

↓ ↓ 
સાંય કત સશચવ સાંય કત શિક્ષણ શનયામક 

↓ ↓ 
નાયબ સશચવ નાયબ શિક્ષણ શનયામક 

↓ ↓ 
ઉપસશચવ 

↓ 
શજલ્લા પ્રાર્શમક 
શિક્ષણાશધકારી 

શવભાગીય અશધકારીઓ ↓ 
↓  

કમથચારીઓ 
નાયબ શજલ્લા પ્રા. 
શિ.અશધકારી 

 ↓ 
 કેળવણી શનરીક્ષક 
 ↓ 
 B.R.C. કો – ઓરડથનટેર 

 ↓ 

 C.R.C. કો – ઓરડથનટેર 

 ↓ 

 પ્રાર્શમક િાળાના આચાયથ 
 ↓ 
 પ્રાર્શમક િાળાના શિક્ષકો 
 ↓ 
 પ્રાર્શમક િાળાના 

શવદ્યાર્ીઓ 
 

- DIET મ ખ્યત્વે સાત િાખાઓમાાં શવભાશજત ર્યલે 

છે. 
(૧) પૂવગ સેવાકાલીન શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ િાખા(PSTE) 

(૨) કાયાગન ભવ િાખા (WE) 

(૩) શજલ્લા સાંસાિન એકમ (DRU) 
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(૪) સેવા અાંતગગત કાયગિમો, ક્ષેત્રીય આાંતરક્રિયા અને 
નાવીન્દ્ય સાંકલન િાખા (IFIC) 

(૫) પાઠ્યિમ સામગ્રી શવકાસ અને મૂલ્યાાંકન 
(CMDE) 

(૬) િૈક્ષશણક પ્રૌદ્યોશગકી િાખા (ET) 

(૭) આયોજન અને વ્યવસ્ર્થાપન (P & M)  
 

 (SCE)  િાળાકીય સવથગ્રાહી મૂલ્યાાંકન
(School based Comprehensive Evaluation)  

- િાળાકીય સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકન એ બાળકના 
વ્યશતતત્વના સવાાંગી શવકાસની માક્રહતી મેળવવાની 
તર્થા તેન ાં શવશ્લેષણ તેમજ અર્થગઘટન કરવાની પ્રક્રિયા 
છે.  

િાળાકીય સવથગ્રાહી મૂલ્યાાંકનના પ્રકારો 
(૧) િૈક્ષશણક મૂલ્યાાંકન   
(૨) સહ-િૈક્ષશણક મૂલ્યાાંકન 

િૈક્ષશણક મૂલ્યાાંકન  
રચનાત્મક મૂલ્યાાંકન   

સત્રાાંત મૂલ્યાાંકન  
સ્વઅધ્યયન કાયગન ાં મૂલ્યાાંકન 

સહ-િૈક્ષશણક મૂલ્યાાંકન  
તેના મૂલ્યાાંકનમાાં ચાર ક્ષેત્રોનો સમાવેિ ર્થાય છે. 
ક્ષેત્ર 1 : વ્યશતતગત અને સામાશજક ગ ણો 

ક્ષેત્ર 2 : શવદ્યાર્થીનાાં વલણો 

ક્ષેત્ર 3 : શવદ્યાર્થીના રસનાાં ક્ષેત્રો 

ક્ષેત્ર 4 : કાયાગન ભવ 
 

ગ્રેડીંગ પદ્શત  
- ગ્રેડની શવશવિ પદ્ધશત છે. જમે કે, શત્રશબાંદ , પાંચશબાંદ , 
સિશબાંદ  કે નવ શબાંદ . પાંચશબાંદ માાં A+, A, B+, B, C 

એમ ગ્રેડ આપી િકાય. 

 ગ જરાતમાાં હાલમાાં (૧) પ્રત્યક્ષ ગ્રેડીંગ પદ્શત :
િોરણ 1 અને 2 માાં પ્રત્યક્ષ ગ્રેડીંગ પદ્ધશત છે. આ 

પદ્ધશતમાાં શિક્ષક બાળકની શસશદ્ધન ાં મૂલ્યાાંકન કરી સીિો 
ગ્રેડ આપ ેછે.  

 આ પ્રકારની પદ્ધશતમાાં (૨) પરોક્ષ ગ્રેડીંગ પદ્શત :
શવદ્યાર્થીના ગ ણને ગ્રેડમાાં રૂપાાંતરીત કરવામાાં આવે છે. 
િોરણ 3 ર્થી 6માાં આ પ્રકારની પદ્ધશત છે.  

 

િાળાકીય સવથગ્રાહી મૂલ્યાાંકનન શવશવધ પત્રકો : 
 

(૧) પત્રક – A (રચનાત્મક મૂલ્યાાંકન) 

- િોરણ 3 ર્થી 8માાં આ પત્રકો ભરવાનાાં હોય છે. 

- જ ે તે શવષયનાાં પ્રશતશનશિરૂપ 20 શવિાનો પસાંદ 

કરવાનાાં હોય છે.  
- હેત ની ક્ષમતા શસદ્ધ ર્થાય તો ખરાની શનિાની, હેત ની 
ક્ષમતા આાંશિક રીતે શસદ્ધ ન ર્થઈ હોય તો ‘?’ ની 
શનિાની અને હેત ની ક્ષમતા શસદ્ધ ન ર્થઈ હોય તો ‘×’ 
ની શનિાની કરવામાાં આવે છે.  
- પત્રક Aમાાં 40 ગ ણમાાંર્થી શસદ્ધ કરેલી ક્ષમતાઓન ે

આિારે ગ ણ આપવામાાં આવ ેછે. તેના માટે નીચેન ાં સૂત્ર 
યાદ રાખવ ાં.  

મેળવેલ ગ ણ   
ખરાની શનિાનીની ક લ સાંખ્યા 

સત્રની ક લ ક્ષમતાઓની સાંખ્યા 
      

 (૨) પત્રક – B (વ્યશતતત્વ શવકાસ પત્રક) 

- શવદ્યાર્થીના સવાાંગી શવકાસન ાં માપન આ પત્રક કરે છે.  
- આ પત્રકમાાં ક લ 4 ક્ષેત્રોમાાં 40 શવિાનો હોય છે.  

- 40 શવિાનોમાાંર્થી 9 શવિાનો શિક્ષકે જાતે નક્કી 

કરવાનાાં હોય છે.  

(૩) પત્રક – C (પરરણામ પત્રક)  

- સત્રના અાંત ેઆ પત્રક ભરવાન ાં હોય છે.  
- િો. ૩ ર્થી ૮માાં જ દા-જ દા શવષયો તેમજ વ્યશતતત્વ 
શવકાસના મૂલ્યાાંકન દ્વારા શવદ્યાર્થીન ે મેળવેલ ગ ણના 
આિારે ગ્રેડ આપવામાાં આવે છે. 
- િોરણ – ૮માાં પક્રરણામ પત્રકમાાં ગ ણ અને ગ્રેડ બન્ન ે

આપવામાાં આવે છે.  

(૪) પત્રક – D  

- આ પત્રક િો. ૧ ર્થી ૨ના શવદ્યાર્થીઓના મૂલ્યાાંકન 
માટે છે. 

(૫) પત્રક – E (સવથગ્રાહી શવકાસાત્મક સાંગૃરહત 

પ્રગશત પત્રક) 
- િો. ૧ર્થી લઈને િો.૮ સ િીમાાં શવદ્યાર્થીએ અલગ-
અલગ ક્ષેત્રોમાાં કરેલા શવકાસને ધ્યાનમાાં લઈન ે
મૂલ્યાાંકન કરીને પત્રક ભરવાન ાં હોય છે.  

(૬) પત્રક – F  

- આ પત્રકમાાં િો.૩ ર્થી ૮ના શવદ્યાર્થીને મૂલ્યાાંકનના 
આિારે ગ્રેડ આપવાનો હોય છે.   

(૭) પત્રક – G (િાળાાંત પ્રમાણપત્ર)  

- િો. ૮ સ િીનો અભ્યાસ શવદ્યાર્થી પૂરો કરે પછી આ 
પત્રક આપવામાાં આવે છે.  

- આ પત્રકમાાં શવદ્યાર્થીએ અભ્યાસ દરશમયાન જ ે
શસશદ્ધઓ હાાંસલ કરી હોય તેન ાં શચત્ર આ પત્રકમાાં મળે 
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છે. 
  

સમાવેિી શિક્ષણની સાંકલ્પના  
  
- વ્યાિ શવશવિતા િરાવતા બાળકો અને તેના પક્રરવાર 
માટે શિક્ષણનીશતનો સમાવેિ કરવા માટે િાળા-
પ્રણાલી, વ્ય હાત્મક યોજનાઓને તેમની જરૂરીયાત 
અન રૂપ બનાવી બદલવાની પ્રક્રિયા એટલે સમાવેિી 
શિક્ષણ.  – ડોના લેન.ે  

- પ્રત્યેક બાળકની શવશવિતાસભર જરૂક્રરયાતોને 
ધ્યાનમાાં રાખી તેમની અધ્યયન-અધ્યાપનમાાં 
સહભાગીદારીતા વિારવા, સાંસ્કૃશત, સમાજ તેમજ 
શિક્ષણમાાંર્થી તેમના એતસતલ ઝન  ઘટાડવાની પ્રક્રિયા 
એટલે સમાવેિી શિક્ષણ. – UNESCO  

- િારીક્રરક, બૌશદ્ધક, સાાંવેશગક, સામાશજક, ભાષાકીય 
કે અન્દ્ય કોઈ રીતના ભેદભાવોને અવગણીને તમામ 
બાળકોન ે તેમની િાળાઓમાાં સમાવિે કરવાની 
જવાબદારી એટલે સમાવેિી શિક્ષણ.  
– Salamance FOA  
 

પ્રજ્ઞા અશભગમ 

“પ્રવૃશિ િારા જ્ઞાન” 
- ગ જરાત રાજ્યમાાં પ્રવૃશત્ત દ્વારા શિક્ષણ આપવાના 
હેત ર્થી આ અશભગમ અમલમાાં મૂતયો હતો. ‘પ્રજ્ઞા’ 
એટલે ‘પ્રવૃશત્ત દ્વારા જ્ઞાન.’ પ્રજ્ઞા એટલે ‘બ શદ્ધ, 
સમજણ અને િાણપણનો સમન્દ્વય.’ ગ જરાતમાાં 
૨૦૧૦ર્થી પ્રાયોશગક િોરણે પ્રજ્ઞા અશભગમ અમલમાાં 
મૂકવામાાં આવ્યો. આજ ેિો. ૧ ર્થી ૪માાં પ્રજ્ઞા અશભગમ 
કાયગરત છે. જમેાાં શવદ્યાર્થીઓ પ્રવૃશત્ત સાર્થ ે શિક્ષણ 
મેળવી રહ્ા છે.  

પ્રજ્ઞા અશભગમની શવિેષતાઓ :  
- આ અશભગમમાાં બાળકો પાર્થરણા પર બસેીને 
શિક્ષણ મેળવે છે.  
- તેમાાં માઈલસ્ટોન પાર કરવાના હોય છે.  
- તેમાાં છાબડીઓ રાખવામાાં આવી હોય છે.  
- પ્રજ્ઞામાાં સિરાંગી (જાનીવાલાપીનારા) શિક્ષણ 
પ્રણાલી છે.  
- િો.૧માાં ૧ ર્થી ૮ માઈલસ્ટોન; જ્યારે િો. ૨માાં ૯ર્થી 

૧૮ માઈલસ્ટોન હોય છે.  
- જ્યારે િો.૩માાં ૧૮ ર્થી ૨૭ અને િો. ૪માાં ૨૭ ર્થી 
૩૪ માઈલસ્ટોન છે.  

 પ્રજ્ઞા અશભગમમાાં ગૃપની રચના:
તેમાાં ૬ ગૃપની રચના કરવામાાં આવે છે. 
(૧) શિક્ષક સપોટેડ ગૃપ 
(૨) આાંશિક શિક્ષક સપોટેડ ગૃપ 
(૩) પીઅર સપોટગ  ગૃપ 
(૪) આાંશિક પીઅર સપોટગ  ગૃપ 
(૫) સ્વયાંશિસ્તમાાં િીખી િકે તેવ ાં ગપૃ 
(૬) િીખવાની રીતન ાં મૂલ્યાાંકન કરી િકે તેવ ાં ગૃપ 
 

અધ્યાપન કૌિલ્યો 
 

- સમગ્ર અધ્યયન-અધ્યાપનની પ્રક્રિયાન ેઅસરકારક 
બનાવવા તર્થા તેની હેત શસશદ્ધ માટે જ ેકૌિલ્યો શિક્ષક 
દ્વારા વાપરવામાાં આવ;ે તેને અધ્યાપન કૌિલ્યો કહેવાય 

છે.  
 શિક્ષક તેના અધ્યાપનકાયગ દરશમયાન જ ે
વગગવ્યવહાર કરે છે; તેમાાં તે અનેક વતગન સ્વાભાશવક જ 

કરે છે. અધ્યાપનકાયગને અસરકારક બનાવવા માટે 
શિક્ષક દ્વારા ર્થતાાં વતગનોના શવશિષ્ટ સમૂહન ેઅધ્યાપન 
કૌિલ્ય કહેવામાાં આવે છે. આ કૌિલ્યોમાાં નીચેનાાં 
કૌિલ્યોનો સમાવેિ ર્થાય છે.  
1. શવષયાશભમ ખ કૌિલ્ય  

2. પ્રશ્નપ્રવાક્રહતા કૌિલ્ય  

3. પ્રશ્નઊંડાણ કૌિલ્ય  

4. કા.પા. કૌિલ્ય  

5. સ દૃઢીકરણ કૌિલ્ય  

6. ઉદાહરણ કૌિલ્ય  

7. ઉત્તેજના પક્રરવતગન કૌિલ્ય  

8. સાંલગ્નતા કૌિલ્ય  

9. િાશબ્દક અને અિાશબ્દક કૌિલ્ય  

10. ધ્યાનપૂવગક વતગન અને ઓળખ કૌિલ્ય  

11. સ્પષ્ટીકરણ કૌિલ્ય  

12. શવદ્યાર્થી સહયોગ વૃશદ્ધ કૌિલ્ય 

13. અધ્યાપન હેત  લેખન કૌિલ્ય  

14. વગગવ્યવસ્ર્થા કૌિલ્ય  

15. સ્વાધ્યાય કૌિલ્ય  

16. પાઠગશત કૌિલ્ય  

17. ઉચ્ચ કક્ષા પ્રશ્ન કૌિલ્ય  

18. બહ શવિ પ્રશ્ન કૌિલ્ય  
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19. વ્યાખ્યાન કૌિલ્ય  

20. આયોશજત પ નરાવતગન કૌિલ્ય  

21. પૂણગ અશભવ્યશતત કૌિલ્ય  
 

શવષયાશભમ ખ કૌિલ્ય  
‘જ ે શવષય અર્થવા મ દ્દો શિક્ષક દ્વારા વગગખાંડમાાં 

અધ્યાપન દરશમયાન િીખવવાનો હોય તે મ દ્દો શવશવિ 
પ્રશ્નો પૂછી, શચત્રો બતાવી, પ્રોજતેટ દિગન કરવી, ચાટગ  
બતાવી, શવદ્યાર્થી પાસેર્થી શવષયનો મ દ્દો કઢાવવાની 
પ્રક્રિયાન ેશવષયાશભમ ખ પદ્ધશત કહેવાય’ 
દા.ત.  

- શિક્ષક : પૃથ્વી પર કેટલા ગ્રહો છે ? 

શવદ્યાર્થી : પૃથ્વી પર આઠ ગ્રહો છે. 
શિક્ષક : આઠ ગ્રહો પૈકી કયા ગ્રહ પર જીવન 
જોવા મળે છે ? 
શવદ્યાર્થી : પૃથ્વી પર જીવન જોવા મળે છે.  
શિક્ષક : પૃથ્વીન ેકેટલા ઉપગ્રહ છે ? 
શવદ્યાર્થી : એક 
શિક્ષક : તેન ાં નામ િ ાં છે ? 
શવદ્યાર્થી : ચાંર 
શિક્ષક : ચાલો આજ ે આપણે ચાંર શવષ ે
અભ્યાસ કરીિ ાં.  

- અહીં શવદ્યાર્થીના પૂવગજ્ઞાનની ચકાસણી ર્થાય છે 
તર્થા શવશવિ પ્રય શતતઓનો ઉપયોગ ર્થાય છે 
અને તેના દ્વારા તેની પાસેર્થી શવષય કઢાવી 
િકાય છે.  

- શવશવિ પ્રય શતતઓ તરીકે શિક્ષક પ્રશ્નોત્તરી, 
ઉદાહરણો, કર્થન, વાતાગ, નાટકો, રમત તર્થા 
ગીત, સાાંકેશતક ચેષ્ટા દ્વારા શવષય શવદ્યાર્થીઓ 
પાસેર્થી બહાર કઢાવી િકે. 

- શવદ્યાર્થી પાસેર્થી શવષય કઢાવવા શિક્ષકે પ્રશ્નનો 
િમ જાળવવો જોઈએ એટલે કે સાતત્યભાંગ ન 
ર્થવો જોઈએ તર્થા કૃશત્રમ રીતે શવષય કઢાવવો 
ન જોઈએ. 
 

પ્રશ્નપ્રવારહતા કૌિલ્ય 
- ‘શવદ્યાર્થીઓ િ ાં જાણે છે અને િ ાં નર્થી જાણતા 

તે જાણવા માટે શિક્ષક દ્વારા પૂછાતા શવશવિ 
િશમક અર્થગપણૂગ પ્રશ્નોન ેપ્રશ્ન પ્રવાક્રહતા કૌિલ્ય 
કહેવાય.’ 

- આ કૌિલ્ય ત્રણ બાબતો પર આિાક્રરત છે.  

(૧) પ્રશ્નો પૂછવાનો સમયગાળો 
(૨) અર્થગપણૂગ પ્રશ્નો  
(૩) પ્રશ્નોન ાં તાકીક તર્થા િશમક હોવ ાં.  

  

અર્થપૂણથ પ્રશ્નો  
જ ે પ્રશ્નો બાંિારણ, પ્રશ્ન પૂછવાની પ્રક્રિયા તર્થા 
શનયશતની દૃશષ્ટએ અપશેક્ષત અને સ્પષ્ટ તર્થા યોગ્ય હોય 
તેન ેઅર્થગપણૂગ પ્રશ્નો કહે છે.  
અર્થગપણૂગ પ્રશ્નો ટૂાં કા હોવા જોઈએ અને તેમાાં વિારાના 
શબનજરૂરી િબ્દો ન હોવા જોઈએ.  
પ્રશ્નો સાંગત હોવા જોઈએ. કેમ કે અસાંગત પ્રશ્નો પ્રશ્ન 
પ્રવાક્રહતા કૌિલ્યન ેઅવરોિે છે.  

પ્રશ્નો પૂછવાની પ્રય શતત 
- શિક્ષણ કાયગ કરતી વખત ે શવદ્યાર્થીઓ સામ ે રજૂ 
કરવામાાં આવતો પ્રશ્ન એટલે પ્રશ્ન પૂછવાની પ્રક્રિયા. 
 

શિક્ષકે પ્રશ્નો પછૂવાની પ્રરક્રયા િરશમયાન ધ્યાનમાાં લેવા 
જવેી બાબતો નીચે મ જબ છે.  
- પ્રશ્નોની સમગ્ર વગગ સમક્ષ રજૂઆત ર્થવી જોઈએ 
- પ્રશ્નો વ્યશતતગત ન પૂછવા જોઈએ. 
- પ્રશ્નોન ાં પ નરાવતગન ટાળવ ાં.  
- શવદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન સમજવા સમય આપવો.  
- પ્રશ્નો પૂછવાની ઝડપ શવદ્યાર્થીની વયકક્ષા અન રૂપ 
ગોઠવવી.  
- પ્રશ્નો પૂછવામાાં શિક્ષકનો અવાજ તર્થા આરોહ-
અવરોહ યોગ્ય હોવા જોઈએ. 
- અિોરેશખત પ્રશ્નો ઉપર શિક્ષકે ભાર મકૂવો જોઈએ.  
- પ્રશ્નો પૂછતી વખતે હાવભાવ જાળવવા જોઈએ.  

પ્રશ્ન શનષ્પશિ 
- પ્રશ્નોના ઉત્તરો ‘હા’ કે ‘ના’ માાં આવે તેવા પ્રશ્નોને 
સ્ર્થાન ન હોવ ાં જોઈએ. 
- સૂચનિીલ પ્રશ્નો પણ ન પૂછવા જોઈએ. 
- અટકળ આિારીત જવાબ મળે તેવા પ્રશ્નો ન પૂછવા 
જોઈએ.  
- સમર્થગન આિારીત પ્રશ્નો ન પૂછવા જોઈએ.  
દા.ત. પૃથ્વી ગોળ છે. બરોબર ને ? આવા પ્રશ્નોન ે
સમર્થગન આિારીત પ્રશ્નો કહે છે.  
- પડઘા આિારીત પ્રશ્નોની શનષ્પશત્ત પણ યોગ્ય નર્થી.  
દા.ત. ભારતન ાં રાષ્ટર ીય પ્રાણી વાઘ છે. આપણાં રાષ્ટર ીય 
પ્રાણી કય ાં છે ?  
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- ઘણીવાર અઘરા કે ઊંચી ક્ષમતાવાળા કે પૂવગજ્ઞાનના 
અભાવના કારણે કે રસ ન હોવાના કારણે શવદ્યાર્થીઓ 
જવાબ આપવાન ાં ટાળે છે.  
  

સ દૃરિકરણ કૌિલ્ય 
- ‘શવદ્યાર્થીઓએ આપેલા પ્રશ્નોના જવાબના બદલામાાં 
શિક્ષક શવદ્યાર્થીઓન ે ‘ખૂબ સરસ’, ‘અશત ઉત્તમ’, 
‘સરસ’ જવેા પ્રોત્સાહન પૂરુાં  પાડતા િબ્દો કહે તેને 
સ દૃક્રઢકરણ કૌિલ્ય કહે છે.  

સ દૃરિકરણ કૌિલ્યના પ્રકારો 
- હકારાત્મક (િાશબ્દક - અિાશબ્દક)  

- નકારાત્મક (િાશબ્દક - અિાશબ્દક)  

હકારાત્મક સ દૃિકો  
- શવદ્યાર્થીઓના જવાબના બદલામાાં શિક્ષક ‘સરસ’, 
‘ખબૂ સરસ’, ‘ઉત્તમ’, ‘અશત ઉત્તમ’ વગરેે િબ્દો 
દ્વારા શવદ્યાર્થીઓન ે પ્રોત્સાક્રહત કરે; તેન ે િાશબ્દક 

હકારાત્મક સ દૃઢકો કહે છે.’ 
- ઘણીવાર શિક્ષક શસ્મત દ્વારા, માર્થ  હલાવી, 
શવદ્યાર્થીની પીઠ ર્થાબડી વગેરે ચેષ્ટા દ્વારા પ્રોત્સાક્રહત 
કરે છે; તેન ેઅિાશબ્દક હકારાત્મક સ દૃઢકો કહેવાય.  

નકારાત્મક સ દૃિકો 
- શવદ્યાર્થીઓન ે શનરાિ કરવા શિક્ષક દ્વારા વપરાતી 
ય શતતઓને નકારાત્મક સ દૃઢકો કહે છે. 
- મખૂગ, ગિેડો, ઠોઠ વગેરે જવેા િબ્દો દ્વારા શિક્ષક 
શવદ્યાર્થીન ે ઉતારી પાડે તેવા સ દૃઢકોન ે નકારાત્મક 
િાશબ્દક સ દૃઢકો કહેવાય છે.  
- ડસ્ટર પછાડવ ાં, આાંખો કાઢવી, ગ સ્સાર્થી શવદ્યાર્થી 
સામ ે જોવ ાં વગેરેને નકારાત્મક અિાશબ્દક સ દૃઢકો 
કહેવાય.   

કા.પા. કાયથ કૌિલ્ય 
‘કાળા પાટીયા કે શ્યામ ફલક કે કૃષ્ણફલક પર શિક્ષક 
જ ે લખે તેન ે કા.પા. કાયગ એટલે કાળા પાટીયા પર 

કરવામાાં આવત ાં કાયગ (લખાણ) કહે છે.’ 

કા.પા. કાયથનાાં લક્ષણો  
- હસ્તાક્ષર સ વાચ્ય હોવા જોઈએ. 
- પ્રત્યકે અક્ષર સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ.  
- બ ે અક્ષરો અને િબ્દો વચ્ચ ે યોગ્ય અાંતર હોવ ાં 
જોઈએ. 
- અક્ષરો યોગ્ય કદના હોવા જોઈએ. 
- લખાણ સીિી લીટીમાાં હોવ ાં જોઈએ. 
- બ ેલીટી વચ્ચ ેપૂરતી જગ્યા જાળવવી જોઈએ.  

- અક્ષર-ઉપર કે વાતય ઉપર બીજ ાં વાતય કે અક્ષર ન 
લખાય જાય તે જોવ ાં જોઈએ.  
- શવષયવસ્ત ના એકમ કે મ દ્દા શસવાયન ાં કાંઈ શબનજરૂરી 
લખાણ ન લખવ ાં. 
- મ દ્દા ટૂાં કા અન ેસાદા તર્થા રાંગીન ચોકના ઉપયોગર્થી 
અલગ પાડેલા હોવા જોઈએ.  
લેખન કાયથ કરતાાં પહેલા શિક્ષકે ધ્યાનમાાં લેવા જવેી 
બાબતો :  
- કા.પા. કાયગ કયાગ પછી કાળ ાં પાટીય ાં સ્વચ્છ કરવ ાં 
જોઈએ.  
- કા.પા. અને શવદ્યાર્થી વચ્ચે આવવાન ાં ટાળવ ાં  
- ચોક અને ડસ્ટર સાર્થે વગગપ્રવેિ કરવો. 
- શવષયવસ્ત  કે વ્યાકરણની ભૂલ વગરન ાં લખાણ હોવ ાં 
જોઈએ. 

કા.પા.ન ાં મહત્ત્વ 
- તે દૃશ્ય સાિન છે. તનેાર્થી શવદ્યાર્થીઓ સમજણ 
મેળવે છે.  
- કા.પા. કાયગ એ દૃશ્ય અને શ્રાવ્યન ાં સાંયોજન છે. 
- અપક્રરશચત િબ્દો લખીને સમજાવી િકાય છે.  
- કા.પા. ર્થી એકમ વિ  સ્પષ્ટ બને છે.  
- નકિા, આકૃશત, આલેખો દોરી શિક્ષક શિક્ષણને વિ  
અસરકારક બનાવી િકે છે.  
- સતત ર્થતી વ્યાખ્યાન પદ્ધશતમાાં કા.પા. કાયગ 
ઉમેરવાર્થી શિક્ષણમાાં વૈશવધ્ય આવે છે.   
 

ઉિાહરણ કૌિલ્ય 
- ઉદાહરણ એટલે જમેાાં િીખવવાનો શવચાર કે હેત  કે 
શસદ્ધાાંત સમાયેલો હોય તેવી શવષયવસ્ત . 

ઉિાહરણનાાં લક્ષણો 
- તે સરળ અને સ્પષ્ટ હોવ ાં જોઈએ. 
- િીખવવાના શસદ્ધાાંત, શનયમ કે ખ્યાલ સાર્થે સ સાંગત 
હોય તેવ ાં હોવ ાં જોઈએ. 
- ઉદાહરણ રસપ્રદ શજજ્ઞાસા જગાડે તેવ ાં અન ે

ક ત હલવૃશત્તને ઉતે્તજ ેતેવ ાં હોવ ાં જોઈએ. 
- નકિા, શચત્રો, ચાટગ  વગેરે અિાશબ્દક, દૃશ્ય અન ે
સ્પષ્ટ ઉદાહરણન ાં સ્વરૂપ કહેવાય. 
- જ્યારે મ દ્દો સમજાવવા વાતાગ કે ઐશતહાશસક પ્રસાંગ 
રજૂ કરાય તેન ેિાશબ્દક ઉદાહરણ સ્વરૂપ કહેવાય. 

આગમન પદ્શત  
- ઉદાહરણને પ્રર્થમ રજૂ કરી ત્યારબાદ તેના પરર્થી 
શસદ્ધાાંત તારવતા િીખવાડાય તેન ેઆગમન પદ્ધશત કહે 
છે. 
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શનગમન પદ્શત 
- પ્રર્થમ શસદ્ધાાંત રજૂ કરી ત્યારબાદ અાંતમાાં ઉદાહરણ 
આપવામાાં આવ;ે તેન ેશનગમન પદ્ધશત કહેવાય છે.  

ઉિાહરણ કૌિલ્યન ાં મહત્ત્વ 
- કક્રઠન મ દ્દો સરળ બને છે. 
- અધ્યયનમાાં રસ જળવાયેલો રહે છે.  
- શવદ્યાર્થીઓ જ્ઞાત પરર્થી અજ્ઞાત તરફ અને મૂતગ 
સ્વરૂપ પરર્થી અમતૂગ સ્વરૂપ તરફ જાય છે. 
- શવદ્યાર્થી સમજણપૂવગક શસશદ્ધ પ્રાિ કરી િકે છે. 
   

ઉિેજના પરરવતથન કૌિલ્ય 
- શવદ્યાર્થીઓન ાં અધ્યયન-અધ્યાપન પદ્ધશતમાાં ધ્યાન 

ટકાવી રાખવા શિક્ષક દ્વારા ઉપયોગ ર્થતી વતગન-
પક્રરવતગનમાાં ફેરફારની પ્રક્રિયા એટલે ઉત્તેજના પક્રરવતગન 
કૌિલ્ય કહેવાય.  

ઉિેજના પરરવતથન કૌિલ્યના ઘટકો  
હલનચલન 
- શિક્ષણ કાયગ દરશમયાન શિક્ષક દ્વારા ર્થત ાં સતત 
હલનચલન.  

  હાવભાવ
- શવષયવસ્ત ના મ દ્દા અન રૂપ હાવભાવ લાવવા.  
દા.ત. શસ્મત, આિયગ, આાંખો કાઢવી વગેરે 

આરોહ – અવરોહ 

- વ્યાખ્યાન દરશમયાન વાતયોના આરોહ-અવરોહ 
જાળવવા, ફેરફાર કરવા વગેરે.  

કેન્દ્રીયકરણ  
- શવદ્યાર્થીઓન ાં ધ્યાન કેશન્દ્રત કરવા માટે િાશબ્દક 
તર્થા અિાશબ્દક પ્રશવશિઓના ઉપયોગન ે કેન્દ્રીયકરણ 
કહેવાય. 

શવરામ 
- શિક્ષણકાયગ દરશમયાન કર્થનમાાં ચોક્કસ સમયે મૌન 
પાળવ ાં કે ર્થાંભી જવ ાં કે અટકવ ાં તેન ેશવરામ કહેવાય. 

વગથવ્યવહાર પરરવતથન 
- શિક્ષણકાયગ દરશમયાન વ્યાખ્યાન આપતાાં આપતા 
અચાનક પ્રશ્નો પૂછવા, ચાટગ  દોરવો, નકિા દોરવા, 
શચત્રો બતાવવા વગેરેને વગગ વ્યવહાર પક્રરવતગન 
કહેવાય. 
 

પ્રશ્ન ઉંડાણ કૌિલ્ય 
- શવદ્યાર્થીઓન ે શવષયવસ્ત ના મ દ્દા કે એકમના હાદગ 
સ િી લઈ જવાની પ્રક્રિયાને પ્રશ્ન ઉંડાણ કૌિલ્ય કહે છે. 

પ્રશ્ન ઉંડાણ કૌિલ્યન ાં મહત્ત્વ  
- શવષય પ્રત્ય ેશવદ્યાર્થી સ્પષ્ટ બને છે.  
- શવદ્યાર્થી ચચાગમાાં ભાગ લેતો ર્થાય છે.  
- શવદ્યાર્થીઓન ેતાકીક અને શવચારિીલ બનાવ ેછે. 
 

કન્દ્યા કેળવણી 
- કન્દ્યા કેળવણીના શવકાસ માટે સરકારે ઇ.સ. 
૧૯૫૭માાં શ્રીમતી દ ગાગબાઇ દેિમ ખના અધ્યક્ષપણા 
નીચે ‘નેિનલ કાઉશન્દ્સલ ફોર શવમેન્દ્સ એજય કેિન’ 
નામની સશમશતની રચના કરી.  
- પાંચવષીય યોજના દરશમયાન કન્દ્યા કેળવણી માટે 
સક્રિય પ્રયત્નો ર્થતા રહ્ા.  
- ભારતના બાંિારણ અન સાર 6 ર્થી 14 વષગની વય 

સ િીનાાં તમામ બાળકોને મફત અને ફરશજયાત અન ે
સાવગશત્રક શિક્ષણનો આદિગ સ્વીકારવાના હેત ર્થી ઇ.સ. 
1998-99ર્થી સમગ્ર ગ જરાતમાાં પ્રાર્થશમક િાળાઓમાાં 

પ્રવેિોત્સવ કાયગિમ અમલમાાં મૂકયો. તેમાાં કન્દ્યા 
પ્રવેિને વિારે પ્રાિાન્દ્ય આપવામાાં આવે છે.  
 

બહ શ્રણેીય િાળા 
- અહીં એક શિક્ષક અને બ ેર્થી વિ  શ્રેણી હોય છે.  
- પરાંત  શિક્ષણની ગ ણવત્તા સ િારવાના હેત ર્થી રાષ્ટર ીય 
શિક્ષણ નીશત ૧૯૮૬ અન સાર અને ઓપરેિન બ્લેક 
બોડગ  અન સાર રાજયો અને કેન્દ્રિાશસત પ્રદેિોમાાં આવી 
િાળાઓમાાં બીજા શિક્ષકની શનમણૂક આપવાન ાં નક્કી 
કરાય ાં.  
- બીજા શિક્ષકના પગારની જવાબદારી ભારત 
સરકારની રહેિે તેવ ાં ઉમેરવામાાં આવ્ય ાં.  
- મક્રહલા શિક્ષકન ે પ્રાિાન્દ્ય આપવાન ાં પણ નક્કી 
કરાય ાં.  
- આવી િાળાઓના કારણ ેશિક્ષણની ગ ણવત્તા કર્થળ ે
છે. કારણ કે, એક જ શિક્ષક પર સાંપૂણગ જવાબદારી 
હોવાના કારણે તે શવદ્યાર્થીઓને ન્દ્યાય આપી િકતો 
નર્થી.  
બહ શે્રણીય િાળાની જરૂરરયાત  
- 6 ર્થી 14 વષગનાાં દેિનાાં તમામ બાળકોન ેમફત અન ે

ફરજીયાત શિક્ષણ આપવાન ાં નક્કી કરવામાાં આવેલ છે.  
- ત્યારબાદ તમામ રાજયો માટે ‘સવગ શિક્ષા અશભયાન 
શમિન’ તર્થા આ શમિન દ્વારા સમગ્ર દેિમાાં શિક્ષણન ાં 
સાવગત્રીકરણ કરવામાાં આવ્ય ાં.  
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િા માટે બહ શે્રણીય િાળાઓ ઉભી ર્ાય છે ?  

- ડાાંગ, જૂનાગઢ, બનાસકાાંઠા, કચ્છ જવેા શજલ્લાઓમાાં 
આવેલા અાંતક્રરયાળ ગ્રામ્ય શવસ્તારોમાાં ક લ ૧ ર્થી ૮ કે, 
૧ ર્થી પ િોરણના શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા માાંડ ૩૦ની 
આજ બાજ  રહે છે; ત્યારે ત્યાાં શનયમાન સાર 

શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા પ્રમાણે એક જ શિક્ષક અપાય છે. 
આર્થી આવી િાળા બહ શ્રણેીય િાળામાાં રૂપાાંતર પામ ે
છે.  
- ઘરર્થી િાળાન ાં અાંતર 3 ર્થી 5 શક.મી. કરતાાં વિી જતાાં 

બાળકોની સાંખ્યા ઘટે છે. પક્રરણામે આવી િાળાઓ 
બહ શ્રેણીય િાળાઓમાાં રૂપાાંતર પામે છે.  
- પહાડી શવસ્તાર, જાંગલ શવસ્તાર, અાંતક્રરયાળ 
શવસ્તારનાાં બાળકોન ે શિક્ષણ આપવા બહ શ્રણેીય 
િાળાઓની જરૂક્રરયાત ઉદભવે છે.  
- આક્રદવાસી વસ્તી િરાવતા ભારત દેિના શવશવિ 
શવસ્તારોમાાં તેઓની સાંસ્કૃશત મ જબ શિક્ષણ આપવા 
બહ શ્રેણીય િાળા સ્ર્થાપવી પડે છે.  
 

આશ્રમિાળા    
બાંિારણની કલમ – ૨૧ (A) અન સાર ૬ ર્થી ૧૪ વષગની 

વયનાાં તમામ બાળકોન ેમફત અને ફક્રરજયાત પ્રાર્થશમક 
શિક્ષણ આપવાની જોગવાઇ છે.  
- ભારતના અાંતક્રરયાળ ગામડાઓમાાં ૬ ર્થી ૧૪ વષગની 
વયનાાં તમામ બાળકોન ેશિક્ષણનો લાભ મળે તે હેત ર્થી 
આ પ્રકારની િાળા સ્ર્થાપવાન ાં શવચારવામાાં આવ્ય ાં છે.  
- પ્રાચીન કાળર્થી આ પ્રકારની િાળાઓ ભારતમાાં 
ઉપલબ્િ છે.  
- ગાાંિીજી, ઠક્કરબાપા, ભીમરાવ આાંબેડકર, મહાદેવ 
ગોશવાંદ રાનડે, રમાબાઇ રાનડે વગેરે આશ્રમિાળાનાાં 
ક્રહમાયતી હતાાં.  
આશ્રમિાળાની શવિેષતા  
- શિક્ષકો – બાળકો સાર્થ ેશનવાસ કરે છે.  

- અભ્યાસના ક્રદવસો દરશમયાન શવદ્યાર્થીઓએ આશ્રમ 
િાળામાાં જ શનવાસ કરવાનો હોય છે.  
- શવદ્યાર્થીઓ દરેક કાયો સમૂહમાાં રહી કરે છે. 
- અહીં વ્યવસાશયક કાયો જવેાાં કે ખેતીકામ, સીવણ, 
સ ર્થારીકામ, લ હારીકામ વગેરે િીખવવામાાં આવે છે.  
- શવદ્યાર્થીઓન ેજીવનની વાસ્તશવકતાનો ખ્યાલ આવે 
છે.  
શવિેષતા  
 - ગ જરાતની સૌપ્રર્થમ આશ્રમિાળા પાંચમહાલના 
મીરાખેડીમાાં સ્ર્થાપવામાાં આવી.  

- તેની સ્ર્થાપના ઈ.સ. 1922 માાં ર્થઈ હતી.  

- તેન ાં સાંચાલન અમૃતલાલ ઠક્કર (ઠક્કરબાપા) 
સાંભાળતા હતા.  
- 1923માાં સ રતના સરભોણ ગામે આશ્રમિાળા 

સ્ર્થાપવામાાં આવી.  
- પદ્મશ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલે 1979માાં સાબરમતી ગાાંિી 

આશ્રમ ખાત ે ‘પરીક્ષીતલાલ મજમ દાર આશ્રમિાળા’ 
સ્ર્થાપી.  
- ઘેલ ભાઈ નાયક (ઘેલ કાકા) અને તેમના ભાઈ 
છોટ ભાઈ નાયકે ચૂનીલાલ વૈદ્યની મદદર્થી પ્રર્થમવાર 
ગ જરાતમાાં કાલેબેલમાાં ઈ.સ. 1949માાં ‘ટર ાઈબલ’ 

શવસ્તારના બાળકો માટે આશ્રમ િાળા (શનવાસી 
િાળા) સ્ર્થાપી.  
- 1960માાં મ ાંબઈમાાંર્થી ગ જરાત છૂટ  પડતાાં ગ જરાતમાાં 

41 આશ્રમિાળાઓ સ્ર્થપાઈ હતી.  

- 1961માાં શ્રી ઢેબરસાહેબની અધ્યક્ષતામાાં આક્રદવાસી 

શિક્ષણ માટે એક પાંચ રચાય ાં હત ાં. 
  

આશ્રમ િાળાના સાંચાલનન ાં વહીવટી માળખ ાં 
↓ 

↓ ↓ 
સરકારી વહીવટ સાંસ્ર્ાગત વહીવટ 

↓ ↓ 
રાજ્ય સરકાર 

(આશ્રમિાળાની માંજૂરી 
માટે) 

સાંસ્ર્ા હસ્તગત આશ્રમ 
િાળા 

↓ ↓ 
શિક્ષણ શનયામક 

(અન િાનની માંજૂરી) 
આચાયથ 

વહીવટ સાંભાળે, િેખરેખ 

રાખ ે
↓ ↓ 

નાયબ શનયામક 

(અન િાનની શવગતો 
તપાસ)ે 

 (માંજૂરી માટે મૂકે) 

(અશધકારીઓની 
િેખરેખ) 

શિક્ષક 

માગથિિથન 
 

 

આશ્રમિાળાની 

મ લાકાત,વાશષથક 

શનરીક્ષણકાયથ,પ્રશ્નોનો 

ઉકેલ માગથિિથન  
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 પ્રાર્શમક શિક્ષણ અાંગનેા કાયિાઓ
  

- મ ાંબઈ પ્રાર્થશમક શિક્ષણનો મૂળ કાયદો ઈ.સ. 
1947માાં અમલમાાં આવ્યો. ત્યારબાદ તેમાાં 27 સ િારા 

ર્થયા.  
- ઈ.સ. 1949માાં અમલમાાં આવ્યા અને તેમાાં 44 

સ િારા ર્થયા.  
- ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારનો ફરશજયાત અને મફત 
શિક્ષણ અશિશનયમ 2009 અને ગ જરાત િૈક્ષશણક 

કાયદા (અન સાર) શવિેયક 2010 અમલમાાં આવ્યા.  
 

મ ાંબઈ પ્રાર્શમક શિક્ષણ અશધશનયમ, 1947 

મ ાંબઈ પ્રાર્શમક શિક્ષણ શનયમો 1949   

ગ જરાત િકૈ્ષશણક સાંસ્ર્ા અશધશનયમ 1984 
 

નેિનલ કાઉશન્દ્સલ ફોર ટીચર એજ્ય કેિન એતટ 
 1993 –

- આ અશિશનયમ રાષ્ટર ીય શિક્ષક – પ્રશિક્ષણ પક્રરષદ 

અશિશનયમ, 1993 કહેવાિે.  

- આ અશિશનયમ સમગ્ર ભારતમાાં ‘જમ્મ  અને કાશ્મીર’ 
ને બાદ કરતા એક સાર્થ ેલાગ  પડિે.  
- આ કાઉન્દ્સીલન ાં મ ખ્યાલય ક્રદલ્હી આવેલ ાં છે.  
- અધ્યક્ષ, ઉપાધ્યક્ષ અન ે સભ્ય સશચવની શનમણૂક 

કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ર્થાય છે.  
- કાઉન્દ્સીલના સશચવ ભારત સરકારના એજય કેિન 
ક્રડપાટગમેન્દ્ટ સાર્થ ેસીિા જોડાયેલ હોય છે. 
 

ગશણત – શવજ્ઞાન માંડળ અાંતગતથ પ્રવૃશિઓ  
- ગશણત શવજ્ઞાનના ચાટગસ, મોડેલો  
- વતગમાનપત્રોમાાંર્થી શવષય સાંબાંશિત લેખોનો સાંગ્રહ  
- એકવેક્રરયમ  
- આકાિદિગન  
- ગશણતિાસ્ત્રીઓનો પક્રરચય  
- વકતૃત્વ સ્પિાગ  
- ગશણત – શવજ્ઞાન શવષયન ેલગતા પ્રોજકેટ  

- સાયન્દ્સ કોનગર અને મેથ્સ કોનગરની સાંરચના  
- શજલ્લા કક્ષાએ ગશણત-શવજ્ઞાન પ્રદિગન  
- પક્રરસાંવાદ  
- વૈજ્ઞાશનકો અને ગશણતિાસ્ત્રીઓની જન્દ્મ જયાંતીની 
ઉજવણી  
- પ સ્તક પ્રદિગન  

- બ લેક્રટન બોડગ   

ગશણત – શવજ્ઞાન પ્રિિથનન ાં મહત્ત્વ  
- શ્રી જવાહરલાલ નહેરુની જન્દ્મ જયાંતીની ઉજવણીના 
ભાગરૂપ ેસન ૧૯૮૮ર્થી આ પ્રદિગન પાંક્રડત જવાહરલાલ 
નહેરુ રાષ્ટર ીય શવજ્ઞાન પ્રદિગન તરીકે ઓળખાય છે.  
- એન.સી.ઇ.આર.ટી. નવી ક્રદલ્હી દ્વારા સને – 

૧૯૭૦ર્થી દર વષે રાષ્ટર ીય કક્ષાએ શવજ્ઞાન પ્રદિગનન ાં 
આયોજન કરવામાાં આવે છે.  
 

ધો – ૧ ર્ી પ માાં અપાતી પ્રવૃશિઓ 

માટીકામ બાળવાતાગ/બાળનાટકો 
 

ભરતગૂાંર્થણ છાપકામ 

કાગળકામ જાદ ઇનગર 
ચીટકકામ કોતરકામ 
વેસ્ટમાાંર્થી બેસ્ટ શચત્રકામ 
પપેટ િો શવજ્ઞાનના સાદા 

પ્રયોગો 
કાટૂગન ક્રફલ્મ ગશણત ગમ્મત 
બાળગીતો હાસ્ય દરબાર 
િબ્દ રમતો રાંગોળી 

   

ધોરણ – ૬ ર્ી ૮માાં સજથનાત્મક પ્રવૃશિઓ  
- વાાંસની બનાવટ  
- માટીનાાં રમકડાાં   
- ફય ઝ બાાંિવા  
- ગાજ બટન કરવાાં  
- િાક સમારવ ાં વગેરે  
- સ્વજાગૃશત, સ્વચ્છતા, સ િોભન, હળવાિની પળો, 
પયાગવરણને જાણો, વાાંચન, લેખન, અવલોકન, 

સામાન્દ્ય જ્ઞાન, સમૂહ જીવન, બાળપ્રદિગન વગેરે  
- બાળમેળાન ાં અમલીકરણ રાજયકક્ષાએ G.C.E.R.T. 

ગાાંિીનગર, શજલ્લા કક્ષાએ શજલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ 

ભવન, તાલ કા કક્ષાએ B.R.C., ત્યારબાદ C.R.C અન ે

િાળા કક્ષાએ શિક્ષક શવિાર્થીઓ દ્વારા ર્થાય છે.  

 ઇકો તલબ 
- વતગમાન સમયમાાં શવશવિ પયાગવરણને લગતી 
સમસ્યાઓ પ્રત્ય ે શવદ્યાર્થીઓમાાં જાગૃશત કેળવવા 
G.C.E.R.T ગાાંિીનગર દ્વારા રાજયની પ્રાર્થશમક 

િાળાઓમાાં ઇકો તલબ બનાવવા િાળા દીઠ રૂ. 300 

આપવામાાં આવે છે.  
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ઇકો તલબ અાંતગતથ ર્તી પ્રવૃશિઓ  
- પ્રકૃશત ગીતોન ાં ગાન 

- વન મહોત્સવ ઉજવણી  
- પૃથ્વી ક્રદનની ઉજવણી  
- પયાગવરણ ક્રદનની ઉજવણી  
-  પ્રાણી સાંગ્રહાલયની મ લાકાત  
- પક્ષીઓ માટે પરબ 
- ઔષિબાગ અને વૃક્ષારોપણ  
- આય વેદીક દવાઓની માક્રહતી વગેરે  
 

રમતોત્સવ  
- આ રમતોત્સવની િરૂઆત વષગ – ૨૦૦૨-૨૦૦૩ 

ર્થી જી.સી.ઇ.આર.ટી. ગાાંિીનગર દ્વારા શજલ્લા 
પાંચાયતની પ્રાર્થશમક િાળાઓ, મ્ય શનશસપલ 
કોપોરેિનની િાળાઓ અને આશ્રમિાળાઓના િો – ૧ 

ર્થી ૮ ના શવદ્યાર્થીઓને સમાશવષ્ટ કરીને કરવામાાં 
આવેલ છે.  

રમતોત્સવમાાં શિક્ષકો/ક મારો/કન્દ્યાઓ માટેની 
રમતો  
-  કબડ્ડી  
-  ખો – ખો  

-  ૧૦૦ મીટર દોડ  
-  લાાંબી કૂદ  
-  ગોળા ફેંક  
-  યોગાસનો  
-  ચિફેંક  

રમતોત્સવના તબક્કાઓ   
૧.  િાળા કક્ષા  
ર. સી.આર.સી. કક્ષા  
૩. તાલ કા કક્ષા  
૪. શજલ્લા કક્ષા  
પ. ઝોન કક્ષા  
૬. રાજય કક્ષા  
 

સ્માટથ  કલાસ 
સ્માટગ  કલાસ એ શિક્ષણ ક્ષેત્રન ાં નવ ાં શવઝન છે.  
 સ્માટગ  કલાસ રૂમ એટલે એવો કોઇ પણ રૂમ કે 
જનેે પાયાની જરૂક્રરયાતર્થી લઈને ઉચ્ચ કક્ષાની 
ટેકનોલોજીર્થી સમદૃ્ધ કરવામાાં આવેલો હોય.  

સ્માટથ  કલાસમાાં ઉપલદધ સાધન સામગ્રી  

-સ્માટગ  બોડગ , ડોકય મેન્દ્ટ કેમેરા, ઓક્રડયો – શવઝય અલ 

પે્રઝન્દ્ટર, ડીવીડી, વીસીઆર, ડીટીએચ શસસ્ટમ, 
ડય અલ પ્રોજકેટર સ્િીન્દ્સ, ડોલબી ક્રડશજટલ સાઉન્દ્ડ, 
લેસર પોઇન્દ્ટ, વાયરલેસ માઇિોફોન,લેપટોપ વગેરે.  

સ્માટથ  બોડથના ઉપયોગો 
બ્લેક બોડગની જગ્યાએ તેનો ઉપયોગ ર્થઇ િકે.  
શવષયવસ્ત ની સશચત્ર રજૂઆત કરી િકાય.  
રેડીમેડ ગાશણશતક સાિનોનો ગશણતની સાંકલ્પના 
સમજવામાાં ઉપયોગ કરી િકાય.  
તૈયાર નકિા, ડાયાગ્રામ, પ્રયોગનાાં સાિનો વગેરે 
શવષયવસ્ત  સાર્થ ેસાાંકળી િકાય.  
 

  DISE

(ડીસ્ટર ીકટ ઇન્દ્ફોમેિન શસસ્ટમ ફોર 
 એજય કેિન)

- ભારત સરકારના માનવ સાંિાિન અને શવકાસ 
શવભાગ (MHRD), નવી ક્રદલ્હી દ્વારા DISE સોફટવરે 

તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે; જ ે સવગ શિક્ષા અશભયાન 

મારફત વષગ – 2001 ર્થી કાયગરત છે.  

- આ સોફટવેર દ્વારા સમગ્ર દેિની 13 લાખર્થી પણ 

વિ  તમામ પ્રકારની પ્રાર્થશમક, માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર 
માધ્યશમક િાળાઓની માક્રહતીન ાં એકત્રીકરણ કરવામાાં 
આવે છે.  
 

NUEPA 
(NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION 

PLANNING AND ADMINISTRATION) 

- નેિનલ કક્ષાએ NUEPA( NATIONAL 
UNIVERSITY OF EDUCATION PLANNING 

AND ADMINISTRATION) દ્વારા ડાયસ ડેટા 

એકશત્રત કરી તમામ પ્રકારની માક્રહતી MHRD (માનવ 

સાંસાિન અને શવકાસ શવભાગ)ને રજૂ કરવામાાં આવે છે. 

કસ્ત રબા ગાાંધી બાશલકા શવદ્યાલય (KGBV) 

- કન્દ્યા શિક્ષણને વિ  વ્યાપક બનાવવા સામાશજક 
અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત તાલ કાઓમાાં કન્દ્યા શિક્ષણ 
દર વિે અને જને્દ્ડર ગેપ ઘટે એ હેત ર્થી કેજીબીવી 
યોજના અમલી કરવામાાં આવી છે. જ ે કન્દ્યાઓ 
અિવચ્ચરે્થી િાળા છોડી ગઈ છે તેમજ કદી િાળાએ 
નર્થી ગઈ તર્થા જઓેના વાલી આશર્થગક કામગીરી અર્થવા 
િાંિાના હેત સર સતત સ્ર્થળાાંતર કરે છે તેવી કન્દ્યાઓ, 
જનેા માતા અર્થવા શપતા બાંનેમાાંર્થી કોઈ હયાત નર્થી 
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તેવી કન્દ્યાઓ અને જ ેકન્દ્યા ગરીબી રેખા નીચે છે તેવી 
કન્દ્યાઓને શિક્ષણ આપવા માટે સવગ શિક્ષા અશભયાન 
દ્વારા ચાલતી શનવાસી િાળા એટલે કે કસ્ત રબા ગાાંિી 
બાશલકા શવદ્યાલય. જમેાાં મફત શિક્ષણ, િકૈ્ષશણક 
પ્રવાસ અને રહેવા-જમવાન ાં પૂરુાં  પાડવામાાં આવે છે.  
 

િફતરોના પ્રકાર  
જ ેતે દફતર/પત્રકમાાં નોંિાયેલી શવગતોના આિારે તેને 
શનશશ્વત કરેલ શવભાગ/પ્રકારમાાં મૂકવામાાં આવે છે. તેની 
ઉપયોશગતાના આિારે તેન ાં વગીકરણ જ ે તે શવભાગમાાં 
કરવામાાં આવે છે. આમ છતાાં એ પણ ધ્યાને લેવાવ ાં 
જોઇએ કે પ્રત્યેક શવભાગ/પ્રકારના પત્રકન ાં મૂલ્ય વિત ાં 
ઓછ ાં  આાંકવાની ભૂલ ન કરીએ.  
ક્રમ િફતર વગથ  
૧. કાયમી િફતર (અ)  
૨. ૩૫ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર (બ)  
૩. ૧૦ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર   (ક)  
૪. પ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર (ડ)  
૫. ૧ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર (ઇ)  
 

૧.કાયમી િફતર (અ – વગથમાાં સમાશવિ 

પત્રકો)  
૧. વયપત્રક/ઉંમરવારી/સામાન્દ્ય રશજસ્ટર/જનરલ 
રશજસ્ટર  
૨. આવક/જાવક રશજસ્ટર  
૩. ડેડસ્ટોક રશજસ્ટર 
૪.હ કમોની ફાઇલ  
૫. પગાર પત્રકો/ભથ્ર્થાાં બીલ  
૬. મ લાકાત રશજસ્ટર  
૭. સશવગસ બ ક 

૮. ખાનગી અહેવાલ (CR) રશજસ્ટર 

૨. ૩૫ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર (બ -

   વગથમાાં સમાશવિ પત્રકો)
૧. અન્દ્ય િાળામાાંર્થી આવેલ િાળા છોડયાનાાં 
પ્રમાણપત્રો (એલ.સી.ની ફાઇલ)  
૨. વાલી સ્લીપની ફાઇલ (પ્રવેિ વખત)ે  
૩. િાળા ફાંડ ક્રહસાબ/રોજમેળ/િાળા શનશિ/સાક્રદલ 
ખચગ  
૪. કન્દ્ટીજન્દ્સી ક્રહસાબ 
૫. શવશઝટબ ક/િેરોપોર્થી  
૬. શસક્કા રશજસ્ટર  
૭. પક્રરપત્રોની ફાઇલો/પક્રરપત્ર સાંગ્રહ  

૩. ૧૦ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર  (ક-
   વગથમાાં સમાશવિ પત્રકો)

 ૧.શનરીક્ષક અશિકારી/તપાસણી અમલદારની 
સૂચનપોર્થી  
૨. િાળા છોડયા બાબતના દાખલા/આપેલ 
સટીક્રફકેટની ફાઇલ 

૩. વયનાાં પ્રમાણપત્રો/જન્દ્મ તારીખનો દાખલો 
આપયાની ફાઇલ 
૪. વાશષગક પક્રરણામ પત્રકો  

 ૪. પ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર (ડ-વગથમાાં
   સમાશવિ પત્રકો)

૧. મ ખ્ય શિક્ષકની લોગબ ક  
૨. સૂચનાબ ક/શિક્ષકોની સચૂનાપોર્થી  
૩. શિક્ષકોન ાં દૈશનક હાજરી પત્રક  
૪. માશસક પત્રક ફાઇલ  
૫. ચાજગ લીિા/દીિાના ક્રરપોટગની ફાઇલ  
૬. મ વમને્દ્ટ રશજસ્ટર  
૭. િાળા પ સ્તકાલયન ાં ‘ઈસ્ય  રશજસ્ટર’ 
૮. ટપાલ રવાનગી બ ક  
૯. ફીની પાવતી  
૧૦. ચૂકવાયેલ શિષ્યવૃશત્તની પહોંચ  
૧૧. વાશષગક અહેવાલ  
૧૨. રજા રીપોટગ   
૧૩. વાલી સાંપકગ  રશજસ્ટર 
૧૪. સાંસ્ર્થાકીય આયોજન  
૧૫. શવદ્યાર્થીઓનાાં હાજરીપત્રકો 
૧૬. પત્રવ્યવહાર ફાઈલ  
૧૭. િાળા સશમશતની કાયગવાહી નોંિ (પ્રોસીડીંગ બ ક)  

૫. ૧ વષથ સ ધી સાચવવાન ાં િફતર (ઇ-વગથમાાં 
સમાશવિ પત્રકો)   
૧. અભ્યાસિમ આયોજન  
૨. પાઠયપ સ્તક શવતરણ  
૩. શવદ્યાર્થીની ઉત્તરવહી 
૪. માાંગણીપત્રક  
૫. શવદ્યાર્થીઓની યોગ્યતા દિગક પત્રક 
૬. દૈશનક નોંિપોર્થી  
૭. શવદ્યાર્થી પ્રવાસ ક્રહસાબ ફાઈલ  
૮. સામૂક્રહક પ્રવૃશત્તઓની રોજનીિી  
૯. શવદ્યાર્થીઓન ેશવતરણ કરેલ સામગ્રીની ફાઈલ  
૧૦. પ્રવેિપાત્ર બાળકોન ાં પત્રક  
૧૧. અન્દ્ય શવભાગમાાં સમાવિે ન ર્થયો હોય તે તમામ  
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બાળ શવકાસ અન ેશિક્ષણના શસદ્ાાંતો 
પ્રકૃશત, હેત , શવિેષતા અન ેજરૂરરયાત  
- શિક્ષણ િબ્દની વ્ય ત્પશત્ત ‘çà¢ÿ¢’ િાત  પરર્થી ર્થઈ છે. 

જનેો અર્થગ ર્થાય છે અન િાસનમાાં રહેવ ાં. To discipline 

અર્થાગત્ શિસ્તબદ્ધ કરવ ાં.  
- શિક્ષણ માટે વ્યાપક અર્થગમાાં વપરાતો િબ્દ કેળવણી 

છે. જ ેસાંસ્કૃતની ‘ç±Î’ િાત માાંર્થી ઉત્પન્ન ર્થયો છે. ç±Î 

એટલે (શવદ્યા) એટલે To know. 

- આમ, શિક્ષણ એ જાણવાની અને શિસ્તબદ્ધ 
બનવાની પ્રક્રિયા છે. – શિક્ષણનો સામાન્દ્ય અર્થગ છે – 

‘શિક્ષણ પ્રદાન કરવાની પ્રક્રિયા.’ 
- કેળવણી માટે અાંગ્રેજીમાાં ‘Education’ િબ્દ વપરાય 

છે.  
 

Education 
e +  duco 

e =  out of (ની બહાર) 
duco = I lead  

આમ, Education એટલે 

બાળકમાાં રહેલી સ ષ િ 
િશતતઓન ેબહાર લાવવી.  

લેક્રટન ભાષાના િબ્દ  
- Educare િબ્દ પરર્થી 

ઉતરી આવ્યો છે.  
Educare = To educate, 
to bring up, to raise.  

To educate : કેળવવ ાં, 

તાલીમ આપવી.  
To bring up : ઉછેરવ ાં. 

To raise : ઉગાડવ ાં. 

- Educare = To bring 
forth  

 પેદા કરવ ાં, નવો જન્દ્મ 
આપવો.  
To lead out = માગગદિગન 

કરવ ાં.  
- Education એટલે 

પ્રશિક્ષણ, સાંવિગન અન ે
પર્થદિગન. 
 

શિક્ષણની જ િી – જ િી વ્યાખ્યા : 

1. કેળવણી પામેલી વ્યશતત અશિશક્ષત વ્યશતત કરતાાં 

ચક્રડયાતી છે. – એરરસ્ટોટલ 

2. ç±l¢²¢}¢ë¼}¢ÔAé¼ï (શવદ્યા અમૃત તત્ત્વ/અમરતા બક્ષ ે

છે.) – ઉપશનષિ  

3. ‘Ý çã ¿¢¢ÝÝï¼ „Îëà¢æ Ðç±~¢ç}¢ã ç±l¼ï’ (જ્ઞાન જવે ાં બીજ ાં 

કાંઈ પશવત્ર નર્થી.) – ભગવદ્ ગીતા  

4. શિક્ષણ માનવને આત્મશવશ્વાસ  અને શનઃસ્વાર્થી 

બનાવ ેછે. – ઋગ્વેિ  

5. આપણને જ ેશિક્ષણ ક દરત તરફર્થી મળે છે, તેન ાં જ 

નામ માનવીય શિક્ષણ. – પાશણશન  

6. માનવીને ચાક્રરત્ર્યવાન અને જગતન ેઉપયોગી બનાવે 

તે જ શિક્ષણ. – કૌરટલ્ય  

7. માનવીની સાંપૂણગ વ્યશતતમત્તાન ાં પ્રગટીકરણ એટલે 

કેળવણી. – શવવેકાનાંિ  

8. કેળવણી એટલે જ માનવ અને સમાજન ાં શનમાગણ. – 

રાધાકૃષ્ણન 
9. શવકાસોન્દ્મ ખ આત્માની અાંતગગત િશતતઓ દ્વારા 

પૂણગતાની પ્રાશિ એટલે કેળવણી. – અરશવાંિ ઘોષ 

10. કેળવણી એટલે બાળક અને માણસનાાં િરીર, મન 

અને આત્માના ઉત્તમાાંિોન ાં આશવષ્કારીકરણ. – 

ગાાંધીજી  
11. કેળવણી એટલે સત્યની સનાતન ખોજ, સત્યની 

અશભવ્યશતત અને સત્યની સ્વીકૃશત. – રવીન્દ્રનાર્ 

ટાગોર 
12. યોગ્ય આદતોના શનમાગણ દ્વારા બાળકોમાાં 

સદગ ણોના શવકાસની તાલીમ એટલે કેળવણી. – પ્લેટો  

13. કેળવણી એટલે એવી પ્રક્રિયા કે જમેાાં અને જનેા વડે 

વ્યશતતનાાં જ્ઞાન, ચાક્રરત્ર્ય અને વતગનન ાં ઘડતર ર્થાય. – 

વ્હાઈટ હેડ  
14. કેળવણી એ ય વાિશતતન ાં શનયમન કરે છે, વૃદ્ધો 

માટેન ાં આશ્વાસન છે, ગરીબોની સાંપશત્ત છે અને 
શ્રીમાંતોન ાં આભૂષણ છે. – ડાયોજીશનસ  

15. શિક્ષણ એ સત્યન ાં ઓજાર છે. કેળવણી એટલે 

મ શતત, આષગદિગન, સ્વયાંપે્રરણા, શનત્ય નવ ાં સજગન, 
સાહસ. – શવનોબાજી 

16. કેળવણી એટલે બ શદ્ધિશતતન ાં શિસ્તીકરણ.  – 

જ્હોન લોક  
17. જીવનના અાંિકારમાાં પ્રકાિનાાં શકરણો ફેલાવે તે 

કેળવણી. – એચ. જી. વેલ્સ 

18. કેળવણી એ અન ભવોના નવશનમાગણ અન ે

પ નઃશનમાગણની પ્રક્રિયા છે.  – જ્હોન ડ્યૂઈ 

19. કેળવણી એટલે સભાનપૂવગકની શનયાંશત્રત કરેલી 

પ્રક્રિયા કે જનેા દ્વારા પહેલાાં વ્યશતતના વતગનમાાં અન ે
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વ્યશતત દ્વારા સમશષ્ટમાાં પક્રરવતગન લાવી િકાય. – 

બ્રાઉન  
20. પ્રત્યેક માનવના માનસમાાં અદૃશ્ય રહેલા શવદ્યમાન 

શવશ્વના સવગમાન્દ્ય શવચારોન ાં પ્રગટીકરણ એટલે શિક્ષણ. 
– સોકે્રરટસ  

21. કેળવણી મન ષ્યની જન્દ્મજાત િશતતઓનો 

નૈસશગગક, સ સાંવાદી અને પ્રગશતિીલ શવકાસ છે.  – 

પેસ્ટોલોજી  
22. સ્વસ્ર્થ િરીરમાાં સ્વસ્ર્થ મનન ાં શનમાગણ એટલે 

કેળવણી. સાચી કેળવણી સત્યમ, શિવમ અને સ ાંદરમ 
પ્રશત ગશત કરવા પે્રરે છે. – એરરસ્ટોટલ  

23. બાળકના અન્દ્તશનગક્રહતને બક્રહગગત કરે તે પ્રક્રિયા 

એટલે કેળવણી. – ફ્રોબેલ  

24. કેળવણી એટલે વ્યશતતની પૂણગતાનો તેની યોગ્યતા 

અન સાર સાંપણૂગ શવકાસ. – કેન્દ્ટ  

 
શિક્ષણના પ્રકાર : 
1. શિક્ષણના ઉદે્દશ્યોના આિારે શિક્ષણના પ્રકાર 
 

શિક્ષણ 
↓ 

જ્ઞાનાત્મક
   

ભાવાત્મક  મનોગત્યાત્મક 

 

2. શિક્ષણનાાં સ્તરોના આિારે 
 

શિક્ષણ 
↓ 

સ્મૃશત સ્તર
    

સમજણ સ્તર  શચાંતન સ્તર 

 

3. િાસન પ્રણાલીના આિારે 

શિક્ષણ 
↓ 

શનરાં ક િ શિક્ષણ
    

લોકિાહી 
શિક્ષણ  

હસ્તક્ષેપ રક્રહત 
શિક્ષણ 

 

4. શિક્ષણના સ્વરૂપના આિારે 

શિક્ષણ 
↓ 

વણગનાત્મક શનદાનાત્મક  ઉપચારાત્મક 

5. શિક્ષણના પ્રબાંિનના આિારે 
 

શિક્ષણ 
↓ 

ઔપચાક્રરક
    

અનૌપચાક્રરક  અવૈશિક 

 

શિક્ષણના અન્દ્ય પ્રકારો : 
- શનરાં તર શિક્ષણ : 
- ભણતા, ન ભણતાાં, અિ ાં ભણેલાાં સૌ માટેન ાં 
શિક્ષણ. 
- એક પ્રકારન ાં પૂરક શિક્ષણ છે.  
- િૂરવતી શિક્ષણ : 
- િાળાકીય માળખ ાં હોત ાં નર્થી, અભ્યાસકેન્દ્રો 
ચલાવવામાાં આવે છે.  
- ઘરે બેઠાાં પત્રાચારર્થી અભ્યાસ એટલે દૂરવતી 
શિક્ષણ.  
- 1969માાં UK માાં િરૂઆત ર્થઈ.  

- ભારતમાાં ઈ.સ. 1985માાં દૂરવતી શિક્ષણ માટે 

ઈશન્દ્દરા ગાાંિી રાષ્ટર ીય મ તત શવશ્વ શવદ્યાલય િરૂ કરવામાાં 
આવ્ય ાં.  
- કેળવણીની પ્રરક્રયાન ાં સ્વરૂપ : 
- જ્હોન એડમ્સ અને રોસના મતાન સાર કેળવણી 
ક્રદ્વધ્ર વી પ્રક્રિયા છે. 
 

કેળવણી 
↓ 

શિક્ષક શવદ્યાર્થી 
  

- જ્હોન ડ્યૂઈના મતાન સાર કેળવણી શત્રધ્ર વી 
પ્રક્રિયા છે.  

કેળવણી 
↓ 

શવદ્યાર્થી શિક્ષક 

↓ 
સમાજ 

 
કેળવણીકારનાાં માંતવ્યો : 
- તત્ત્વજ્ઞાન શવનાની કેળવણી અાંિ છે અને કેળવણી 
શવનાન ાં તત્ત્વજ્ઞાન શનરર્થગક છે. – જ્હોન ડેવી  

- તત્ત્વજ્ઞાન એ મહદ્અાંિે કેળવણીની શવચારિારા છે. 
– જ્હોન ડેવી  
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- તત્ત્વજ્ઞાન શવનાની કેળવણી એટલે કેળવણીના 
સ્વરૂપન ે સમજવાની – પામવાની શનષ્ફળતા. – 

જને્દ્ટાઈલ  
- કેળવણી એ તત્ત્વજ્ઞાનન ાં ક્રિયાત્મક પાસ ાં છે અર્થવા 
કેળવણી એ ગશતિીલ તત્ત્વજ્ઞાન છે. – એડમ્સ  

- તત્ત્વજ્ઞાન જ કેળવણીને ક્રદિા આપ ે છે, તેના 
કાયગિમન ાં સ્વરૂપ બાાંિ ે છે, તેનાાં સાિનોની પસાંદગીનાાં 
મૂલ્યો આપ ેછે અને તે જ શિક્ષકના કાયગન ેચેતના બક્ષે 
છે. – બ્ર બેકર  

કેળવણી અને તત્ત્વજ્ઞાન 
- કેળવણી અને તત્ત્વજ્ઞાન અન્દ્યોન્દ્યાશશ્રત છે.  
- મહાન તત્ત્વવેત્તાઓ મહાન કેળવણીકારો હતા.  
- તત્ત્વજ્ઞાન એ સવગ પ્રકારના શિક્ષણનો પાયો છે.  
- તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા જીવનમાાં શિક્ષણની મહત્ત્વની ખોજ 
કરી િકાય છે.  
- તત્ત્વજ્ઞાન શિક્ષણના શવશવિ પાસાાંઓન ે પ્રગટ કરે 
છે.  
 

કેળવણીની તાત્ત્શવક શવચારધારા :
 
વાિ  આિિથવાિ (Idealism)  પ્રકૃશતવાિ (Naturalism)  વ્યવહારવાિ (Iragmalism)  

વાિન ાં 
અન્દ્ય નામ  

શવચારવાિ  શનસગથવાિ, ભૌશતકવાિ, પિાર્થવાિ  પ્રયોજનવાિ, પ્રયોગવાિ, 
ઉપકરણવાિ 

પ્રણેતા/ 
સમર્થગક  

સોિેક્રટસ, પલેટો, બકગ લે, પેસ્ટોલોજી, 
િોપન હોવર, એક્રરસ્ટોટલ, હાબગટગ , 
ફ્રોબેલ, સ્વામી શવવેકાનાંદ, અરશવાંદ ઘોષ  

રૂસો, પેસ્ટોલોજી, સ્પેન્દ્સર, ફ્રોબેલ, 
બનાગડગ  િો, મેકડૂગલ, કોમેશનયસ, 
ગાાંિીજી, રવીન્દ્રનાર્થ ટાગોર, 
શગજ ભાઈ બિેકા  

શવશલયમ જમે્સ, શતલપેક્રટરક જ્હોન 
ડ્યૂઈ, િીલર ચાલ્સગ પીયસગ, 
ગાાંિીજી  

શસદ્ધાાંતો  - વસ્ત  કરતાાં શવચારને પ્રાિાન્દ્ય  
- શનજીવ વસ્ત  કરતાાં મન ષ્યને વિ  
મહત્ત્વ  
- આધ્યાશત્મક સત્ય અને તેની ક્રહમાયત  
- વ્યશતતત્વ શવકાસ પર ભાર  

- શવશવિતામાાં એકતા  
- ગ રુન ાં સ્ર્થાન શ્રેષ્ઠ  
- માનવ ઈશ્વરન ાં ઉત્કૃષ્ટ સજગન  
- અન િાસન  

- પ્રકૃશત દ્વારા કેળવણીનો શસદ્ધાાંત  
- પ્રકૃશત તરફ પાછા વળો  
- પ્રકૃશત એ જ સાચો ગ રુ  
- સ્વતાંત્ર શિસ્ત, દમનનો શવરોિ  
- વૈજ્ઞાશનક અને જશૈવક દૃશષ્ટકોણ  

- સ્વયાંસ્ફ રણાર્થી ર્થતા બાળકના 
શવકાસને પ્રાિાન્દ્ય  
- પ સ્તશકયા જ્ઞાનનો શવરોિ  

- વાસ્તશવકતાનો સ્વીકાર  
- િાશ્વત મૂલ્યોનો સ્વીકાર  
- પ્રયોગિીલતાને સમર્થગન  
- વતગમાનમાાં શવશ્વાસ  
- અન ભવ કેન્દ્રસ્ર્થાને  

- માનવતાવાદમાાં શ્રદ્ધા  
- લોકિાહી દૃશષ્ટકોણ  
- પક્રરવતગનના પૂજક  
- પ્રવૃશત્તમય જીવનન ાં મહત્ત્વ  
- વ્યશતતત્વ શવકાસ  

શિક્ષણની 
પદ્ધશત  

- શવશિષ્ટ પ્રદાન નર્થી  
- શિક્ષણ પદ્ધશતના અમલીકરણમાાં 
ઉદારતા  
- કોઈ ચોક્કસ પદ્ધશતનો આગ્રહ નર્થી.  

- અલગ – અલગ આદિગવાદીઓએ 

અલગ-અલગ શિક્ષણ પદ્ધશતની ક્રહમાયત 
કરી છે.  

પલેટો : પ્રશ્નોત્તર પદ્ધશત  
સોિેક્રટસ : સાંવાદ પદ્ધશત  
એક્રરસ્ટોટલ : આગમન-શનગમન પદ્ધશત  
પેસ્ટોલોજી : ઈશન્દ્રયો અને ક્રિયા દ્વારા 
શિક્ષણ  
ફ્રોબેલ : ખેલકૂદ પદ્ધશતર્થી શિક્ષણ  

- બાળકેન્દ્રી શિક્ષણ પદ્ધશતમાાં માને 
છે.  
- બાળકની શભન્નતાઓન ે ધ્યાનમાાં 
રાખી શિક્ષણ-કાયગ કરવ ાં જોઈએ.  
- પ્રકૃશતવાદ મનોવૈજ્ઞાશનક શિક્ષણ 
પદ્ધશત પર ભાર મૂકે છે.  

1. ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ આપવ ાં.  

2. અન ભવ દ્વારા શિક્ષણ આપવ ાં.  

3. ખેલકૂદ દ્વારા શિક્ષણ આપવ ાં.  

શિક્ષણ પદ્ધશતઓ :  
- ખેલ પદ્ધશત  
- શનરીક્ષણ પદ્ધશત  
- હય ક્રરશસ્ટક પદ્ધશત  
- ડાલ્ટન પદ્ધશત  
- મોન્દ્ટેસરી પદ્ધશત  
- કર્થન પદ્ધશતનો શવરોિ  

- ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ  
- સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધશત  
- પ્રવાસ મ લાકાત પદ્ધશત  
- પ્રોજતેટ પદ્ધશત  
- જૂર્થ અભ્યાસ પદ્ધશત  
- રોજબરોજના અન ભવોનો 
શવશનયોગ  
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શિક્ષણિિથન 
શજન જકે રૂસો :  
- િાળામાાં ખોટા આક્ષેપનો ભોગ બનતાાં સજા ર્થતાાં 
તેમન ાં મન શિક્ષણ પરર્થી ઊઠી ગય ાં.  
િેિ : ફ્રાન્દ્સ  
રૂસોન ાં સારહત્યસજથન : 
- ઈ.સ. 1740માાં શિક્ષણ પર પ્રર્થમ શનબાંિ લખ્યો.  
‘Project for the Education of M-De Sainte Marie’ 

- ઈ.સ. 1750માાં ‘શવજ્ઞાન અને કલાની પ્રગશત’ શનબાંિ 

લખ્યો.  
- ઈ.સ. 1759 ર્થી 1762 દરશમયાન પ્રગટ ર્થયેલાાં 

પ સ્તકો :  
1. The New Heloise – A Romance (ન્દ્ય ૂ હેલોઈઝ – 

અ રોમાન્દ્સ)  
2. Discourse on Political Economy  

3. The Social Contract (સામાશજક કરાર)  

4. Emile (એશમલ) 

- ‘એશમલ’ નામના ગ્રાંર્થમાાં શિક્ષણદિગન પ્રશતશબાંશબત 
ર્થાય છે. 
રૂસોન ાં તત્ત્વિિથન : 
- પૃથ્વીન ેપાટલે જન્દ્મેલ ાં બાળક શનદોષ હોય છે, પરાંત  
સમાજના સાંસગગર્થી તેનામાાં શવકૃશત પ્રવેિે છે.  
- સમાજ ેરચેલાાં નગરો કિસ્તાન જવેાાં છે.  
રૂસોન ાં શિક્ષણિિથન :  
- પ્રકૃશતવાિ :  
- શિક્ષણ દિગનના ત્રણ પે્રરણાસ્રોત છે.  
(1) પ્રકૃશત (2) મન ષ્ય (3) વસ્ત ઓ  

- શનષેિાત્મક શિક્ષણની ક્રહમાયત કરી.  
- કેળવણી એ ક દરતી પ્રક્રિયા છે. કૃશત્રમ નહીં.  
- કેળવણી એ આાંતક્રરક-અાંતઃસ્ફ ક્રરત પ્રક્રિયા છે.  
- મન ષ્યના વ્યશતતત્વનો પૂણગતમ શવકાસ એટલે 
કેળવણી.  
- આિ શનક શિક્ષણ પદ્ધશતઓ જવેી કે પ્રોજતેટ પદ્ધશત, 
ડાલ્ટન, હ્ રેશસ્ટક પદ્ધશતઓમાાં રૂસોના શવચારો પડ્યા 
છે.  
- રૂસોના મતે જ ેબાળકોન ેઓછામાાં ઓછ ાં  િીખવે છે 
અને શવદ્યાર્થીન ે જાતે િીખવા તરફ દોરે છે તે સાચો 
શિક્ષક.  

આધ શનક શિક્ષણમાાં રૂસોન ાં પ્રિાન : 
- ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણ, હ્ ક્રરશસ્ટક પદ્ધશત, મૂતગ વસ્ત ઓ 
દ્વારા શિક્ષણની પદ્ધશતઓ.  
- શિસ્તનો આિ શનક ખ્યાલ  
 

જ્હોન ડ્યૂઈ :  
વાિ : - વ્યવહારવાદ  
પ સ્તકો :-  
(1) સ્કૂલ અને સોસાયટી  

(2) બાળક અને અભ્યાસિમ  

(3) લોકિાહી અને શિક્ષણ  

(4) િાળા અને બાળક  

(5) એજ્ય કેિન ટૂ ડે  

શિક્ષણિિથન : 
- કેળવણી એ વ્યશતતના સામાશજકીકરણની પ્રક્રિયા છે.  
- ડ્યૂઈના શિક્ષણદિગન પર બે પક્રરબળોએ મહત્ત્વની 
અસર કરી છે.  
(1) મનોશવજ્ઞાન અને (2) સમાજિાસ્ત્ર.  

- શિક્ષણનો હેત  હાંમેિાાં તાત્કાશલક હોય છે અને 
શિક્ષણ રસપ્રદ હોય ત્યાાં સ િી જ એ સાધ્યન ેપ્રાિ કરે 
છે.  
- અન ભવ દ્વારા શિક્ષણ 
અભ્યાસક્રમનો શસદ્ાાંત :  
- જ્હોન ડ્યૂઈનાાં પ સ્તકો How we think અને Interest 

and Effort in Educationમાાં જોવા મળે છે.  

- ડ્યૂઈના માંતવ્ય મ જબ : 
 શિક્ષણ હાંમેિાાં પરમાત્માનો સાચો પયગાંબર 
છે. તે શવદ્યાર્થીઓન,ે બાળકોને પરમાત્માના રાજ્યમાાં 
પ્રવેિ કરાવે છે.  
- સામાશજક શિસ્ત પર ડ્યૂઈ ભાર મૂકે છે.   
- બાળકોમાાં મ તત શિસ્તના આગ્રહી છે.  
શગજ ભાઈ બધેકા :  
- જન્દ્મસ્ર્ળ : - શચત્તલ, અમરેલી  
- ઈ.સ. 1920માાં બાલમાંક્રદરની સ્ર્થાપના કરી.  

- ઈ.સ. 1923માાં બાલ અધ્યાપન માંક્રદરની સ્ર્થાપના 

કરી.  
- ઈ.સ. 1925માાં ‘શિક્ષણપશત્રકા’ નામન ાં માશસક િરૂ 

કય ાં.  
- નાનાભાઈ ભટ્ટની દશક્ષણામૂશતગમાાં િરૂઆતમાાં 
ગૃહપશત અને ત્યારબાદ તે સાંસ્ર્થાના આચાયગપદે કાયગ 
કય ાં.  
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પ્રખ્યાત પ સ્તકો :  
- ‘વાતાગન ાં િાસ્ત્ર’ અને ‘ક્રદવાસ્વપન’  
- ક લ 175 પ સ્તકો લખ્યાાં. 

- બાળસાક્રહત્યકારની ઓળખ.   
- ઈ.સ. 1929માાં રણશજતરામ સ વણગચાંરક પ્રાિ ર્થયો.  

બાળ શિક્ષણની શવભાવના :  
- જઓે ચોપડી વાાંચીન ેજ્ઞાન લેવાની મ રાદ રાખે છે તે 
મહેતાજી ર્થિ,ે જઓે બાળકને વાાંચીન ેજ્ઞાન મેળવિે તે 
કેળવણીિાસ્ત્રી ર્થિે. બાળક માત્ર કેળવણીકાર માટે 
સમર્થગ, અક્રદ્વતીય અને મહાન ગ્રાંર્થ છે. – શગજ ભાઈ 

બધેકા  
- શગજ ભાઈ બિેકા ‘મૂછાળી મા’ તરીકે ઓળખાય છે.  
સ્વામી શવવેકાનાંિ :  
- જન્દ્મ :- 12-1-1863, કોલકાતા  

- િરૂઆતન ાં નામ :- નરેન્દ્ર  
- ભારત ભ્રમણ :- 1887 ર્થી 1893 

શિક્ષણિિથન :- 
- શિક્ષણ એ ખીલવણીન ાં કાયગ છે.  
- શિક્ષણ એ પૂણગતાન ેબહાર લાવવાન ાં કાયગ છે.  
- શવવેકાનાંદના શિક્ષણની સાંકલ્પનાનાાં મૂળ વેદાાંતના 
અદૈ્વતવાદમાાં રહેલાાં છે.  
- શિક્ષક શમત્ર, પરામિગક અને પર્થદિગક છે.  
મહશષથ અરશવાંિ :-  
- મ ખ્ય ધ્યેય :- શવકાસ પામતા આત્માની અાંદર જ ે
કાંઈ ઉત્તમ છે તે પ્રગટ કરી તેનો ઉદાત્ત ઉપયોગ ર્થાય તે 
માટે તેન ેસાંપૂણગ બનાવવામાાં રહેલ ાં છે.  
- કેળવણીન ાં ધ્યેય તમસન ાં શવસજગન, રજસન ાં શનયાંત્રણ 
અને સત્વન ાં ઉદ્બોિન છે.  
- શિક્ષણ માગગદિગક છે.  
 

બાળ શવકાસ 
વારસો અને વાતાવરણ 

1. વારસો :-  

– ગ જરાતીમાાં એક કહેવત છે : ‘વડ એવા ટેટા અન ે

બાપ એવા બેટા’ – એટલે કે જવેાાં માતા-શપતા હોય છે, 

સાંતાન તેવ ાં જ બને છે. બીજા િબ્દોમાાં કહીએ તો પ્રત્યેક 
બાળકન ેમાતા-શપતા પાસેર્થી કેટલીક પાયાની બાબતો 
પ્રાિ ર્થાય છે. માત્ર, માતા શપતા જ નહીં, પૂવગજો 
તરફર્થી પણ વારસાગત લક્ષણો પ્રાિ ર્થાય છે; જનેે 

આન વાંશિકતા, વાંિાન િમ કે વારસો કહે છે. વારસો એ 
વ્યશતતની જન્દ્મગત શવશિષ્ટતાઓનો સરવાળો છે. – 

બી.એન.ઝા 
- માતા-શપતા પાસેર્થી સાંતાનન ેજ ેગ ણ પ્રાિ ર્થાય છે; 

તેન ેવારસો કહે છે. – રુર્ બેંરડકટ 

- પ્રકૃશતમાાં દરેક પેઢીન ાં કાયગ માતા-શપતા દ્વારા 
સાંતાનોમાાં કોઈ ને કોઈ જશૈવક અર્થવા મનોવૈજ્ઞાશનક 
શવિેષતાઓન ાં હસ્તાાંતરણ કરવાન ાં છે, જનેે વાંિાન િમ 
કહે છે.  
- વ્યશતતના વારસામાાં તેનો િારીક્રરક બાાંિો, િારીક્રરક 
શવશિષ્ટતાઓ, િારીક્રરક ક્રિયાઓ અર્થવા િારીક્રરક 
ક્ષમતાઓ જ ે તેનાાં માતા-શપતા, પૂવગજો અને પ્રજાશત 
તરફર્થી પ્રાિ ર્થાય છે; તેનો સમાવેિ ર્થાય છે. 

- ડગ્લાસ અને હોલેન્દ્ડ   
 

મેન્દ્ડલનો શનયમ 

 - િારીક્રરક વૃશદ્ધ  
 - બ શદ્ધ  
 - વ્યવસાશયક યોગ્યતા  
વાંિાન ક્રમ - સામાશજક શસ્ર્થશત  
 - ચાક્રરત્ર્ય  
 - મહાનતા  
 - િારીક્રરક શવકાસ  
 - ગ ણવત્તા પર પ્રભાવ  

 

2. વાતાવરણનો શનયમ  

- વ્યશતતન ે તેના પૈતૃક વારસા શસવાય પ્રભાશવત 
કરનાર બિાાં તત્ત્વો વાતાવરણ છે. – બોરરાં ગ  

- વાતાવરણ એ એવાાં બાહ્ તત્ત્વોન ાં સાંશમશ્રણ છે કે જ ે
વ્યશતતન ે તેના જીવનના આરાંભર્થી અસર કરે છે. – 

વૂડવર્થ  
 

બાળક પર વાતાવરણનો પ્રભાવ  

 - િારીક્રરક વૃશદ્ધ  
 - માનશસક શવકાસ  
 - જાશતની ગ ણવત્તા  
 - બ શદ્ધ િશતત  
 - વ્યશતતત્વ  
વાતાવરણ - અનાર્થ અને જોક્રડયા 

બાળકો  
 - બાળકની પ્રશતભા  
 - ચાક્રરત્ર્ય  
 - સામાશજક શસ્ર્થશત  
 - મહાનતા  
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શિક્ષક માટે આન વાંશિકતા અને વાતાવરણન ાં મહત્ત્વ  
મૂળ વૃશિઓ (સહજવૃશિઓ) : 
- શવશલયમ મેકડૂગલે પોતાના પ સ્તક ‘ઈન્દ્ટર ોડતિન ટૂ 
સોશ્યલ સાયકોલોજી (108)’માાં સૌપ્રર્થમ મૂળ 

વૃશત્તઓન ાં વણગન કય ાં છે.  
- મેકડૂગલના મત મ જબ સહજવૃશત્ત સમસ્ત માનવ 
પ્રક્રિયાઓન ાં પ્રમ ખ ચાલકબળ છે. જો આવી 
સહજવૃશત્તન ે હટાવી લેવામાાં આવે તો કોઈ પણ 
જીવાદોરી કોઈ પણ પ્રકારન ાં કાયગ કરવા અસમર્થગ બન ે
છે, ગશતહીન ર્થઈ જાય છે.  
- મેકડૂગલના િબ્દોમાાં સહજવૃશત્ત પરાંપરાગત અર્થવા 
જન્દ્મજાત મનોિારીક્રરક પ્રવૃશત્ત છે, જ ે પ્રાણીન ે કોઈ 
શવિેષ વસ્ત ન ેજોવા, એના પ્રત્ય ેધ્યાન આપવા, એન ે
જોઈ એક શવિેષ પ્રકારની સાાંવેશગક ઉત્તેજનાનો અન ભવ 
કરવા અને તેના સાંબાંશિત શવિેષ રીતે કાયગ કરવા 
અર્થવા એવ ાં કરવાની પ્રબળ ઈચ્છાનો અન ભવ કરવા 
શવવિ કરી દે છે.   
સહજવૃશિઓની શવિેષતાઓ : 

સહજવૃશત્ત  - જન્દ્મજાત હોય છે.  
 - પ્રયોજનાત્મક હોય છે.  
 - તમામ જીવોમાાં 

ઉપશસ્ર્થત હોય છે.  
 - સાંવેગર્થી સાંબાંશિત છે.  
 - આદતમાાં શભન્નતા પ્રગટ 

કરે છે.  
 - સાંિોિનને અવકાિ 

હોય છે.  
 - મોટા ભાગે લાભપ્રદ 

હોય છે.  

 
સહજવૃશિન ાં વગીકરણ 

 

િમ  મૂળ વૃશત્ત  મૂળ વૃશત્ત સાર્થ ે
જોડાયેલ સાંવેગ 

1. પલાયન વૃશત્ત  ભય  
2. ય ય ત્સા  િોિ  
3. શનવૃશત્ત  ઘૃણા  
4. બાળરક્ષા  વાત્સલ્ય  
5. િરણાગશત  મ શ્કેલી  
6. કામ  કામ કતા  
7. શજજ્ઞાસા  આિયગ  

8. આત્મહીનતા  આિીનતા  
9. આત્મદિગન  શ્રેષ્ઠતાની ભાવના  
10. સામૂક્રહકતા  એકાકીપણાં  
11. ભોજનની િોિ  ભૂખ  
12. સાંગ્રહ  અશિકાર ભાવના  
13. રચના  આનાંદ  
14. હાસ્ય  મનોરાંજન  

સહજવૃશિન ાં િૈક્ષશણક મહત્ત્વ : 
1. પે્રરણા પ્રદાન કરવી  

2. રસ-રુશચ જાણવાાં  

3. જ્ઞાનપ્રાશિમાાં સહાયક  

4. રચનાત્મક કાયોમાાં સહાયક  

5. વ્યવહાર પક્રરવતગનમાાં સહાયક  

6. ચક્રરત્ર – શનમાગણમાાં સહાયક  

7. અન િાસનમાાં સહાયક  

8. પાઠ્યિમ શનમાગણમાાં સહાયક  

સાંવેગ અને સ્ર્ાયી ભાવ : 
પ્રમ ખ માનવીય સાંવેગ : સ ખ-દ ઃખ, પે્રમ, ભય, 
આિા, શનરાિા, િરમ, ગવગ, ઈષ્યાગ, આિયગ, 
સહાન ભૂશત  
- માતાનો પોતાના બાળક માટે સ્ર્થાયી ભાવ : પે્રમ  
- સ્ર્થાયીભાવ સાંવેગોન ાં એ સ્વરુપ છે જ ેસ્ર્થાયી શસ્ર્થશત 
ગ્રહણ કરી લે છે.  

 સાિારણ  
 જક્રટલ  

સ્ર્ાયી ભાવ મૂતગ  
 અમૂતગ  
 નૈશતક 

 

બાળકની વૃશદ્ અને શવકાસ 
વૃશદ્ અન ેશવકાસનો અર્થ : 
- બાળકના િરીર અને વ્યવહારમાાં જ ેપક્રરવતગન ર્થાય 
છે તેને વૃશદ્ધ (Growth) કહે છે. – ફ્રેંક  

- બાળકમાાં નવીન શવિેષતાઓ અને નવી યોગ્યતા 
જન્દ્મ લે છે તેન ે શવકાસ (Development) કહે છે. – 

હરલોક  
“શવકાસ એ ગ ણાત્મક ફેરફાર છે, પક્રરપતવતાના લક્ષ 
તરફ લઈ જતા િમબદ્ધ સ સાંવાદી અને પ્રગશતકારક 
ફેરફારો એટલે શવકાસ.” – ઈશલઝાબરે્ હરલોક 
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 શવકાસના પ્રકાર : 
(1) િારીક્રરક શવકાસ  

(2) માનશસક શવકાસ  

(3) સામાશજક શવકાસ  

(4) સાંવેગાત્મક શવકાસ  

(5) ચાક્રરશત્ર્યક શવકાસ  
 
 
 

 શવકાસનાાં ક્ષેત્રો
િારીરરક શવકાસ  સાાંવેશગક શવકાસ  સામાશજક શવકાસ  માનશસક શવકાસ  ચારરશયયક શવકાસ  

ઊંચાઈ, વજન, 
સ્નાય ઓ, અન ે
િારીક્રરક 

અવયવોનો શવકાસ  

ભય, િોિ, 
ગ સ્સો, પે્રમ, 
ઈષ્યાગ વગેરે.  

માતા-શપતા, શમત્રો, 
િાળા ક ટ ાંબ સાર્થ ે
સાંબાંિ, સામાશજક 

વાતાવરણ સાર્થ ે
અન કૂલન  

તકગ  શવકાસ, સમસ્યા 
ઉકેલ, સજગનાત્મકતા, 
ભાષા શવકાસ  

ચક્રરત્ર શનમાગણ 
આદિગ  

 

કોલ (Cole) અન સાર 
ક્રમ અવસ્ર્ા  બાળક  બાશલકા  અન્દ્ય વગીકરણ  

૧.  િૈિવાવસ્ર્થા  જન્દ્મના બે વષગ   િૈિવાવસ્ર્થા  

ર.  પ્રારાં શભક બાલ્યાવસ્ર્થા  ર વષગર્થી પ વષગ   િૈિવાવસ્ર્થા  

૩.  મધ્ય બાલ્યાવસ્ર્થા  ૬ ર્થી ૧ર વષગ  ૬ ર્થી ૧૦ વષગ  બાલ્યાવસ્ર્થા  

૪.  પૂવગ શકિોરાવસ્ર્થા  ૧૩ – ૧૪ વષગ  ૧૧ – ૧ર વષગ  શકિોરાવસ્ર્થા  

પ.  પ્રારાં શભક શકિોરાવસ્ર્થા  ૧પ – ૧૬ વષગ  ૧ર – ૧૪ વષગ  શકિોરાવસ્ર્થા  

૬.  મધ્ય શકિોરાવસ્ર્થા  ૧૭ – ૧૮ વષગ  ૧પ – ૧૭ વષગ  શકિોરાવસ્ર્થા  

૭.  ઉત્તર શકિોરાવસ્ર્થા  ૧૯ – ર૦ વષગ ૧૮ – ર૦ વષગ  ય વાવસ્ર્થા  

૮.  પ્રારાં શભક પૌઢાવસ્ર્થા  ર૧ – ૩૪ વષગ   ય વાવસ્ર્થા  

૯.  મધ્ય પૌઢાવસ્ર્થા  ૩પ – ૪૯ વષગ   પ્રૌઢાવસ્ર્થા  

૧૦.  ઉત્તર પ્રૌઢાવસ્ર્થા  પ૦ – ૬૪ વષગ  પ્રૌઢાવસ્ર્થા  

૧૧.  વૃદ્ધાવસ્ર્થા  ૬૫-૭૫ વષગ   વૃદ્ધાવસ્ર્થા  
 

અન્દ્ય વગીકરણ 
વયજૂર્  શવકાસનો તબક્કો  િાળાનો તબક્કો  

ગભગિાનર્થી જન્દ્મ  ગભાગવસ્ર્થા  - 

જન્દ્મર્થી ર વષગ શિિ  અવસ્ર્થા - 

ર ર્થી ૬ વષગ  પૂવગ બાલ્યાવસ્ર્થા  પૂવગ પ્રાર્થશમક  

૬ ર્થી ૧ર વષગ  ઉત્તર બાલ્યાવસ્ર્થા (શકિોરાવસ્ર્થા)   પ્રાર્થશમક  

૧ર ર્થી ૧૮ વષગ  તરુણાવસ્ર્થા  માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક  

૧૮ ર્થી ૪૦ વષગ  ય વાવસ્ર્થા   

૪૦ ર્થી ૬પ વષગ  પ્રૌઢાવસ્ર્થા   

૬પ ર્થી વિ   વૃદ્ધાવસ્ર્થા   
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રકિોરાવસ્ર્ા 
અશધગમ માટે કરઠન સમય 

 સ્વચ્છાંદતા  
 સમાયોજનમાાં અસમર્થગતા  
 સાાંવેશગક અપક્રરપતવતા  
 યૌન આકષગણ  
 શનષેિાત્મક વ્યવહાર  
અશધગમની દૃશિએ મ શ્કેલ 
સમય – રકિોવસ્ર્ા 

અધ્યયન અશભરુશચ  

 બક્રહગાગમી પ્રવૃશત્ત  
 મૂલ્યોનો સાંઘષગ  
 પેન્દ્ડલૂમ જવેી અવસ્ર્થાની 

અન ભૂશત  
 ઉદાસીનતા  
 ક્રદવાસ્વપન 
 

પ્રેરણા  
- પે્રરકો એ પ્રાણીઓની એવી િારીક્રરક અને 

માનશસક શસ્ર્થશત છે, જ ેતેન ેકોઈ એક ચોક્કસ 
રીતે કાયગ કરવા પે્રરે છે. – મેકડૂગલ  

- અશભપે્રરણા એ કાયગ િરૂ કરવાની, કાયગ જાળવી 
રાખવાની કે ચાલ  રાખવાની અને કાયગ શનયશમત 
કરવાની પ્રક્રિયા છે. – િેડ  

પ્રેરણાના શસદ્ાાંતો  
મેસ્લોનો પ્રેરણા શસદ્ાાંત  
માનવતાવાદી મનૌવૈજ્ઞાશનક અિાહમ મેસ્લોએ 1954માાં 

માનવપે્રરણાન ાં જૂદ ાં જ વગીકરણ દિાગવ્ય ાં છે. તેના મતે 
જરૂક્રરયાતોના સાંતોષમાાં પસાંદગીની પ્રાર્થશમકતા હોય છે. 
પ્રર્થમ તબક્કાની (િારીક્રરક) જરૂક્રરયાત સાંતોષાયા પછી 
જ બીજા તબક્કાની (સલામતીની) જરૂક્રરયાત શવિે 
વ્યશકત જાગૃત બને છે. મેસ્લોએ દિાગવેલ જરૂક્રરયાતન ાં 
શ્રેણી શવભાજન આ મ જબ છે.  
૧.  િારીક્રરક જરૂક્રરયાત  
ર.  સલામતીની જરૂક્રરયાત  
૩.  પે્રમની જરૂક્રરયાત 

૪.  આદરની જરૂક્રરયાત  
પ.  સ્વ – આશવષ્કારની જરૂક્રરયાત  

ફ્રોઈડનો મનોજાતીય શવકાસનો શસદ્ાાંત :  
 ફ્રોઈડ શવકાસની પ્રક્રિયાને જ્ઞાનાત્મક શવકાસની 
દૃશષ્ટએ નહીં, પરાંત  કામિશતતના સાંતોષન ે વ્યશતતત્વ 

શવકાસનો આિાર ગણે છે. ફ્રોઈડ પ્રર્થમ પાાંચ વષગન ે
શવકાસ માટે અગત્યનાાં ગણે છે. ફ્રોઈડે મનોજાતીય 
શવકાસની નીચે મ જબની અવસ્ર્થાઓ ગણાવી છે.  
(1) મ ખ અવસ્ર્થા : જન્દ્મર્થી બ ેવષગ  

(2) ગ દા અવસ્ર્થા : બેર્થી ત્રણ વષગ  

(3) શલાંગ અવસ્ર્થા : ત્રણર્થી પાાંચ વષગ  

(4) સ ષ િ અવસ્ર્થા : છર્થી બાર વષગ  

(5) સજાતીય અવસ્ર્થા : બારર્થી ચૌદ વષગ  

(6) શવજાતીય અવસ્ર્થા : ચૌદર્થી અઢાર વષગ  

ફ્રોઈડ કામનો અર્થગ આનાંદ આપતી દરેક પ્રવૃશત્ત કે ક્રિયા 
એવો આપ ેછે.  
જીન શપયાજનેો જ્ઞાનાત્મક શવકાસનો શસદ્ાાંત : 
શસ્વસ મનોશવજ્ઞાની જીન શપયાજ ે િૈિવર્થી 
તરુણાવસ્ર્થા સ િીમાાં ર્થતા બૌશદ્ધક શવકાસ પર ભાર મૂકે 
છે. જન્દ્મર્થી પાંદર વષગ સ િીમાાં ર્થતા બૌશદ્ધક શવકાસની 
તે ચાર અવસ્ર્થાઓ ગણાવે છે.  
(1) જન્દ્મર્થી બ ે વષગની ઉંમર સ િીમાાં બાળક ઈન્દ્રીય 

અન ભવોર્થી જ્ઞાન મેળવે છે. તેના બૌશદ્ધક શવકાસમાાં 
માનશસક પ્રક્રિયાઓ મહત્ત્વની ભૂશમકા ભજવે છે.  
(2) બેર્થી સાત વષગની ઉંમરના ગાળામાાં બાળક ભૌશતક 

– જગતન ેઆત્મકેન્દ્રી રીતે જ એ છે, શવચારે છે.  

(3) સાતર્થી બાર વષગની ઉંમર દરશમયાન તેનામાાં 

વાસ્તશવકતાન ાં ભાન ર્થાય છે.  
(4) બારર્થી પાંદર વષગના ગાળામાાં અમૂતગ ખ્યાલો, 

શસદ્ધાાંતો, તકગ , સાંબાંિો વગેરે સમજી િકે તટેલો બૌશદ્ધક 
શવકાસ ર્થઈ જાય છે.  
શવધાર્ીની મૂળભતૂ જરૂરરયાત : 
જરૂક્રરયાત એટલે માનવીને કોઈ ધ્યેયની પક્રરપૂણગતા 
તરફ દોરી જત ાં આાંતક્રરક પક્રરબળ.  
 

 શવદ્યાર્ીની જરૂરરયાતો
 

િારીરરક જરૂરરયાતો  માનશસક 
(સાાંવેશગક) 
જરૂરરયાતો  

સામાશજક 
જરૂરરયાતો  

ભૂખ  િોિ  સામાશજક 
સ્વીકૃશત  

તરસ  ભય  સલામતી  

ઊંઘ  ઈષાગ  પ્રશતષ્ઠા  

આરામ  શચાંતા  સામાશજક 
શસશદ્ધ  
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જાતીય વૃશત્ત  પે્રમ  સહકાર  

ભૂખ્યા પેટે ભજન ન 
ર્થાય આ કહેવત 
િારીક્રરક જરૂક્રરયાતની 
પૂશતગન ાં મહત્ત્વ દિાગવ ે
છે.  

હૂાંફ  નેતૃત્વ 

તાંદ રસ્ત િરીરમાાં 
તાંદ રસ્ત મન રહે છે.  

આનાંદ   

 કદર   

  

વ્યરકતગત શભન્નતા  
- િાળાનાાં કે વગગનાાં બાળકો બ શદ્ધ, 

અશભયોગ્યતા, અશભરુશચ, વલણો અન ે
વ્યશકતત્ત્વમાાં એકબીજાર્થી જ દાાં પડે છે. વ્યશકત 
વ્યશકત વચ્ચેની આવી શભન્નતાને વ્યશકતગત 
શભન્નતા કે તફાવત કહે છે.  

- બ ે સગા ભાઈઓમાાં શભન્નતા એ વ્યશકતગત 
શભન્નતાન ાં ઉદાહરણ છે.  

- જોક્રડયા બાળકોમાાં લગભગ 99% સમાનતા 

જોવા મળે છે.  

 

વ્યરકતગત શભન્નતાના પ્રકારો 
િારીરરક શભન્નતા  માનશસક શભન્નતા  જાશતગત શભન્નતા  

ઊંચાઈ  
વજન  
િરીરનો બાાંિો  
ચામડીનો રાંગ  
આાંખનો રાંગ  
દેખાવ  

બ શદ્ધ અશભયોગ્યતા  
િીખવાની ઝડપ 

સ્મૃશત  
અશભરુશચ  
વ્યશકતત્ત્વના શવશવિ લક્ષણો  
કાયગ કરવાની ઝડપ  
સ્વભાવ  
ટેવ 

સાંવેગ  
લાગણી  

પ રુષ અને સ્ત્રીની જાશતગત શભન્નતા  

 

વ્યરકતગત શભન્નતા પર અસર કરતાાં 
પરરબળો 

 

- વારસો  - વાંિગતભેદ  - વાતાવરણ  

- સાંસ્કૃશત  - જ્ઞાશત  - આશર્થગક સ્તર  

- વગગભેદ  - સામાશજક 
સ્તર  

- વય  

- જાશતભેદ    

 

વૈયશતતક શભન્નતાના પ્રકારો  
- અશભિશમત અધ્યયન એ વ્યશકતગત તફાવતો 

સાંતોષવાની શ્રેષ્ઠ પદ્ધશત છે.  
- િાળામાાં ભણતાાં બાળકો િશતત અને રસની 

બાબતમાાં ઘણી રીતે જ દાાં પડતાાં હોય છે. છતાાં 
આપણે તેમની સાર્થે એકસરખો વતાગવ રાખીએ 
છીએ. – સ્કીનર 

વ્યરકતગત તફાવતોના િકૈ્ષશણક તફાવતો  
૧.  અધ્યેતાન ાં વગીકરણ  
ર.  વ્યશકતગત શિક્ષણ  
૩.  વગગમાાં મયાગક્રદત સાંખ્યા  
૪.  શિક્ષણ પદ્ધશતઓન ાં આયોજન  
પ.  ગૃહકાયગન ાં આયોજન  
૬.  વલણો – અશભરુશચનો શવકાસ  
 

બ શદ્ 
બ શદ્ની વ્યાખ્યા  
- વાતાવરણ સાર્થ ેઅન કૂલન સાિવાની િશતત એટલે 
બ શદ્ધ. – ર્ોમસન  

- સત્યની દૃશષ્ટએ સારા પ્રશતચારો આપવાની િશતત 
એટલે બ શદ્ધ. – ર્ોનથડાઈક  

- બ શદ્ધ એ અમૂતગ ખ્યાલો શવિે શવચારવાની િશતત છે. 
– ટમથન  
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- બ શદ્ધમાાં બ ેતત્ત્વોનો સમાવેિ ર્થાય છે. જ્ઞાનપ્રાશિની 
ક્ષમતા અને પ્રાિ જ્ઞાન. – હેનમન  

- બ શદ્ધ એટલે કોઈપણ નવીન પક્રરશસ્ર્થશતનો 
સભાનતાપૂવગક સ્વીકાર. – રોઝ  

- બ શદ્ધ એટલે યોગ્ય શનણગય, યોગ્ય સમજ અને યોગ્ય 
તકગ  કરવાની િશતત. – બટથ   

- બ શદ્ધ એટલે પૂવાગન ભવોના પ્રકાિમાાં સહજવૃશત્તજન્દ્ય 
વલણોમાાં સ િારો કરવાની િશતત – મેકડૂગલ  

- બ શદ્ધ એટલે યોગ્ય શવચાર, યોગ્ય શનણગય અન ે
સ્વશવવેચન કરવાની િશતત. – બીને  
 

બ શદ્ની સાંરચના અાંગેના જાણીતા શસદ્ાાંતો  
1. શસ્પયરમેનનો ક્રદ્વતત્ત્વીય અર્થવા ક્રદ્વઅવયવી શસદ્ધાાંત 
(1904) 

2. ર્થસ્ટગનનો બહ અવયવી શસદ્ધાાંત (1938)  

3. શગલફડગન ાં બૌશદ્ધક િશતતઓની સાંરચનાન ાં મોડલ  
 

- બ શદ્ધ િબ્દ સાંસ્કૃત િાત  બ ધ ઉપરર્થી ઊતરી 
આવ્યો છે. બ ધનો અર્થગ ર્થાય છે ‘જાણવ ાં.’ 
બ શદ્ધ એટલે જાણવાની િશતત.  

- બ શદ્ધ કાયગ કરવાની એક શવશિ છે. – વ ડવર્થગ  

- િીખવાની િશતત એ જ બ શદ્ધ. – બશકાંગ હામ  

- બ શદ્ધ એટલે પક્રરશસ્ર્થશતનો સ્વીકાર કરવાની 
િશતત. – પીજ ે 

બ શદ્ની લાક્ષશણકતાઓ  
- બ શદ્ધ જન્દ્મજાત િશતત છે.  
- મૂતગ – અમૂતગ શચાંતન – મનન સાર્થ ે સાંબાંશિત 

છે.  
- વારસા, વાતાવરણ અને જાતીય તફાવતના 

આિારે બ શદ્ધમાાં શભન્નતા જોવા મળે છે.  
- િીખવવામાાં, સમજવામાાં, પક્રરશસ્ર્થશત સાર્થ ે

અન કૂલન સાિવામાાં ઉપયોગી છે.  
- સમસ્યાઓન ાં સમાિાન કરાવે અને ઉકેલ મેળવ ે

છે.  
- ક્રિયા, કાયગ, કૌિલ્યોમાાં ઉપયોગી છે.  
- બ શદ્ધ એ ક્ષમતા, િશતત અને યોગ્યતા પ્રદાન 

કરે છે.  
 

 બ શદ્ના પ્રકાર
મૂતથ બ શદ્  અમૂતથ બ શદ્  સામાશજક બ શદ્  

અન્દ્ય નામ – ગામક બ શદ્ધ, યાાંશત્રક 

બ શદ્ધ  
સાંબાંિ – મિીનો અને યાંત્રો સાર્થ ે 

ઉદા. – ઈજનેર, કક્રડયા, પલમ્બર 

વગેરે  

સાંબાંિ – જ્ઞાન અને સમજ  સાર્થ ે તેમજ પ સ્તશકયા 

જ્ઞાન સાર્થ ે 
ઉદા. ડોકટર, વકીલ, તત્ત્વજ્ઞાની, શચત્રકાર વગેરે  

સાંબાંિ – સમાજ 

સાર્થ ે 
ઉદા. નેતા  

 

બ શદ્માપન : 
- બ શદ્ધની કોઈ એક વ્યાખ્યા આપવી િતય નર્થી.  
- બ શદ્ધન ાં પરોક્ષ માપન િતય છે.  
- બ શદ્ધમાપન એટલે બાળકની યોગ્યતાઓન ાં માપ 
કરવ ાં.  
- વ્યશતતના બ શદ્ધમાપન માટે શવશવિ પ્રકારની 
કસોટીઓનો આશ્રય લેવો પડે છે.  
- બ શદ્ધમાપનનો સૌપ્રર્થમ સફળ પ્રયત્ન ફ્રેન્દ્ચ 
મનોશવજ્ઞાની શબને અને સાયમને કયો.  
- બાળક 16 વષગની ઉંમરે પહોંચે ત્યાાં સ િી બ શદ્ધનો 

મહત્તમ શવકાસ સિાઈ જતો હોવાર્થી માનશસક વય 16 

વષગ સ િી ગણી િકાય.  

- સ્ટનગ નામના મનોવૈજ્ઞાશનકે સૌપ્રર્થમ વખત બ શદ્ધ 
આાંકનો ખ્યાલ આપયો. 
- જો માનશસક અને િારીક્રરક વય સરખી હોય તો 
બ શદ્ધઆાંક 100 આવે, જ ેસામાન્દ્ય બ શદ્ધ આાંક સૂચવે છે.  

બ શદ્ધઆાંક (  )   
માનશસક વય 

િારીક્રરક વય 
       

 

અર્વા  

બ શદ્ધઆાંક (  )   
   

  
       

 

િારોક કે, 14 વષગના વેદની માનશસક વય 16 વષગ છે તો 

તેનો  
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બ શદ્ધઆાંક (  )   
   

   
       

 IQ = 1.14 × 100 
 = 114 

આમ, વેદનો બ શદ્ધ આાંક 114 છે.  

ટમથન નામના મનોવૈજ્ઞાશનકે આપેલ વગીકરણ 
 

બ શદ્આાંક બ શદ્ની કક્ષા 

ર૦ ર્થી ઓછો  મહા મૂખગ  

ર૦ ર્થી ૫૦  મૂખગ  

૫૦ ર્થી ૭૦  શનમ્ન બ શદ્ધ  

૭૦ ર્થી ઓછો  શનશિત ક્ષીણ બ શદ્ધ  

૭૦-૮૦  ક્ષીણ બ શદ્ધ  

૮૦-૯૦  માંદબ શદ્ધ  

૯૦-૧૧૦  સામાન્દ્ય બ શદ્ધ  

૧૧૦ – ૧૨૦  શ્રેષ્ઠ બ શદ્ધ  

૧૨૦ – ૧૪૦  અશત શ્રેષ્ઠ બ શદ્ધ  

૧૪૦ ર્થી વિ   પ્રશતભાિાળી  

બ શદ્ કસોટીના પ્રકાર અને સ્વરૂપ 

બ શદ્માપન કસોટી 

વ્યશતતગત કસોટી સામરૂહક કસોટી 

- એક જ વ્યશતતન ેઆપી 
તેની બ શદ્ધન ાં માપન 
કરવામાાં આવે છે.  

- આ કસોટી એકી સાર્થ ે
અનેક વ્યશતતઓને આપી 
િકાય છે.  

- આ કસોટીનો પ્રારાંભ 
શબને નામના 
મનોશવજ્ઞાનીએ કયો હતો.  

- આ કસોટીનો પ્રારાંભ 
પ્રર્થમ શવશ્વ ય દ્ધ દરશમયાન 
અમેક્રરકામાાં ર્થયો હતો.  

ઉપરની બાંન ેકસોટી નીચેના સ્વરૂપે હોઈ િકે 
િાશદિક કસોટી  અિાશદિક કસોટી  રક્રયાત્મક કસોટી

  

આ કસોટીમાાં 
ભાષાનો ઉપયોગ 
કરવામાાં આવે છે.  

અભણ, શનરક્ષર કે 
ઓછ ાં  ભણેલ 
વ્યશતતના બ શદ્ધ 

માપન માટે આ 
કસોટીનો ઉપયોગ 
ર્થાય છે.  

ક્રિયા દ્વારા બ શદ્ધન ાં 
માપન કરતી 
કસોટીને ક્રિયાત્મક 

કસોટી કહે છે.  

અમૂતગ બ શદ્ધની 
કસોટી ર્થઈ િકે છે.  

સૂચનાઓ મૌશખક 
આપવામાાં આવે છે.  

માત્ર વ્યશતતગત 
આપી િકાય છે.  

બાળક વાાંચીને 
શવચારપૂવગક જવાબ 
આપે છે.  

આ કસોટીમાાં 
ક્રિયાન ાં પ્રાિાન્દ્ય 
નર્થી. તેર્થી 
સાંસ્કૃશતગત 
પ્રતીકોનો ઉપયોગ 
ર્થાય છે.  

શચત્રના જ દા – જ દા 

બ્લોક ગોઠવી શચત્ર 
બનાવવ ાં, આ 
પ્રકારની કસોટી છે. 

 

વ્યરકતગત અન ેસામૂરહક બ શદ્ કસોટી  
- પ્રર્થમ બ શદ્ધમાપન કસોટી રચનાર આલ્ફ્રેડ 

શબને અને શર્થયોડોર સાયમન.  
- બ શદ્ધમાપન કસોટી ખબૂ જ સમય લે છે.  
- ભારતમાાં ‘માણસ દોરો’ કસોટીની રચના 

કરનાર ડૉ. પે્રશમલા ફાટક (વડોદરા) છે.  
- સર આલ્ફ્રેડ શબનેને ‘બ શદ્ધમાપનના શપતા’ 

ગણવામાાં આવે છે.  
- સમૂહ બ શદ્ધ માપન કસોટીની સૌપ્રર્થમ રચના 

અમેક્રરકન લશ્કર દ્વારા કરવામાાં આવી.  
- ગ જરાતમાાં અને ભારતભરમાાં સૌપ્રર્થમ સમૂહ 

બ શદ્ધમાપન કસોટીની રચના ડૉ. કે.જી. દેસાઈ 
દ્વારા કરવામાાં આવી હતી.  

- ૧૦૦ બ શદ્ધઆાંક િરાવતી વ્યશકત સામાન્દ્ય 
બ શદ્ધ િરાવતી વ્યશકત ગણાય છે.  

- ડૉ. ગ ણવાંત િાહે રચેલ સમૂહ બ શદ્ધમાપન 
કસોટી ૧૬ ર્થી રપ વષગના શવદ્યાર્થીઓ માટે છે.  

- વ્યશતતગત બ શદ્ધમાપન કસોટી વિારે 
ચોકસાઈર્થી બ શદ્ધન ાં માપન કરે છે.  

બ શદ્ અાંગનેા જ િા જ િા શસદ્ાાંતો :  
(1) એક કેન્દ્રીય અર્થવા એક સત્તાત્મક શસદ્ધાાંત  

(2) ક્રદ્વ-તત્ત્વીય અર્થવા ક્રદ્વઅવયવી શસદ્ધાાંત  

પ્રણતેા : - શસ્પયરમેન.  
- શસ્પયરમેન ેિશતતના બદલે ‘ઘટક’ કે અવયવ 

િબ્દ વાપયો છે.  
- તેણે આાંકડાિાસ્ત્રીય પદ્ધશતર્થી બ શદ્ધય તત 

કાયોન ાં પૃર્થક્કરણ કય ાં.  
- શસ્પયરમેન અન સાર બ શદ્ધના બ ે

અવયવો/ઘટકો છે.  
(1) સામાન્દ્ય ઘટક (G)   

(2) શવશિષ્ટ ઘટક (S) 

(3) બ શદ્ધનો બહ અવયવી શસદ્ધાાંત  

પ્રણેતા : - ર્થસ્ટગન 
- ર્થસ્ટગ ને દિાગવ્ય ાં કે બ શદ્ધ સાત પ્રાર્થશમક માનશસક 
િશતતઓ (PMA)ની બનેલી છે.  

(1) પ્રત્યક્ષીકરણની ઝડપ (P) 

(2) િબ્દોની પ્રવાક્રહતા (W) 

(3) આગમન/સામાન્દ્ય તકગ  (I OR R) 

(4) અવકાિીય સાંબાંિો (S)  

(5) અાંકિશતત (N) 
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(6) સાહચયગય તત સ્મૃશત (M)  

(7) િાશબ્દક અર્થગગ્રહણ (V) 

(4) શગલ્ફડે બૌશદ્ધક િશતતઓના અવયવોન ાં 

શત્રપક્રરમાણદિગક મોડલ આપય ાં.  
 

 સવોત્તમ અધ્યેતાની પસાંદગી 
માટે  

 રાષ્ટરનાાં બાળકોન ાં બ શદ્ધ જ્ઞાન 
જાણવા માટે  

 માંદ બ શદ્ધવાળા અધ્યેતાની 
તારવણી માટે  

 અધ્યેતાના વગીકરણ માટે  

બ શદ્ કસોટીનો 
ઉપયોગ 

અધ્યેતાની સ િારણા માટે  

 અધ્યેતાની બ શદ્ધિશતત અન સાર 
કાયગ વહેંચણી માટે  

 અધ્યેતાની શવશિષ્ટ િશતતના 
જ્ઞાન માટે  

 અપવ્યય શનવારણ માટે  
 અધ્યેતાના ભશવષ્યની આગાહી 

માટે 
   

વ્યરકતગત બ શદ્ અન ેસામરૂહક બ શદ્ કસોટી વચ્ચેનો 
તફાવત  

વ્યરકતગત બ શદ્ કસોટી  સામરૂહક બ શદ્ કસોટી  

આ પ્રકારની કસોટી માત્ર 
અન ભવી અને તાલીમ 
પામેલી વ્યશકત લઈ િકે 
છે.  

આ પ્રકારની કસોટીઓ 
શિક્ષક કે અન્દ્ય શિશક્ષત 
વ્યશકત પણ લઈ િકે છે. 

આ કસોટી બાળક માટે 
ખાસ ઉપયોગી છે. ખાસ 
કરીને નાનાાં બાળકો માટે 
ઉપયોગી છે.  

આ કસોટી મોટા બાળકો 
તેમ જ મોટી ઉંમરની 
વ્યશકતઓ માટે ઉપયોગી 
છે.  

આ કસોટી લેતી વખતે 
પક્રરક્ષક – પરીક્ષાર્થી વચ્ચે 

આત્મીયતા સિાય છે.  

આ પ્રકારની કસોટીમાાં 
આત્મીયતા જોવા મળતી 
નર્થી.  

આ પ્રકારની કસોટી 
આપનાર પરીક્ષાર્થીના 
ગ ણ- દોષર્થી પક્રરશચત 
ર્થવાય છે.  

આ પ્રકારની કસોટીમાાં 
કસોટી આપનાર 
શવદ્યાર્થીઓના ગ ણદોષર્થી 
પક્રરશચત ર્થતા નર્થી.  

આ પ્રકારની કસોટીર્થી 
શવદ્યાર્થીની શનષ્ફળતાનાાં 

આ પ્રકારની કસોટીર્થી 
શવદ્યાર્થીની શનષ્ફળતાનાાં 

કારણો જાણી િકાય છે.  કારણો જાણી િકાતાાં 
નર્થી.  

આ પ્રકારની કસોટી 
ખચાગળ અને વિ  સમય 
માગી લે છે.  

આ પ્રકારની કસોટી ઓછી 
ખચાગળ અને ઓછો સમય 
લે છે.  

 

ગ જરાતમાાં તૈયાર ર્યલે બ શદ્ કસોટી  
૧.  દેસાઈ – ભટ્ટ સમૂહ બ શદ્ધ કસોટી  

ર.  ડૉ. જી.બી. િાહ અિાશબ્દક બ શદ્ધ માપન 
કસોટી 

૩.  ડૉ. એમ.બી.બૂચ રશચત સામાશજક બ શદ્ધ 
કસોટી  

૪.  ડૉ. એચ.એન. િ તલ રશચત સ્ટેનફડગ  શબન ે
બ શદ્ધમાપન કસોટી (રૂપાાંતક્રરત)  

પ.  ચાંપાબહેન ભટ્ટ સમૂહ બ શદ્ધ કસોટી  
૬.  જયાબહેન પટેલ સમૂહ બ શદ્ધ કસોટી  
૭.  મિ કર પટેલ બ શદ્ધમાપન કસોટી  
૮.  ડૉ. ડી. એમ. ભાવસાર શબનભાષી સમૂહ બ શદ્ધ 

કસોટીઓ  
બહ શવધ બ શદ્ઓ 

- બહ શવિ બ શદ્ધનો ખ્યાલ હોવાડગ  ગાડગનર દ્વારા ઈ.સ. 
1983માાં પ્રકાશિત ર્થયેલા પ સ્તક ‘ફ્રેમ્સ ઓફ 

માઈન્દ્ડ’માાં રજૂ ર્થયો. 
- તે જણાવે છે કે બ શદ્ધ એક નહીં પણ સાત સ્વતાંત્ર 
બ શદ્ધઓ છે. જનેે બહ શવિ બ શદ્ધના શસદ્ધાાંત તરીકે 
ઓળખવામાાં આવે છે.  
- પાછળર્થી બ શદ્ધની સાંખ્યા આઠ કરી છે.  
બહ શવધ બ શદ્ 

(1) તાશકગક – ગાશણશતક બ શદ્ધ  

(2) િાશબ્દક – ભાષાકીય બ શદ્ધ  

(3) િારીક્રરક બ શદ્ધ  

(4) સાાંગીશતક બ શદ્ધ  
(5) અવકાિીય બ શદ્ધ  

(6) વૈયશતતક બ શદ્ધ  

(7) આાંતરવૈયશતતક બ શદ્ધ  

(8) પયાગવરણ બ શદ્ધ   
 

  અશભયોગ્યતા
- અશભયોગ્યતા એ કોઈ શવશિષ્ટ કલા, શવષય કે 

વ્યવસાય કેળવવાનો ચોક્કસ ક્રદિાનો પ્રયાસ 
છે. – રડક્ષનેરી ઓફ એજય કેિન  
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- ચોકતસ વ્યવસાય કે કલા માટે શનશિત 
પ્રકારની તાલીમ આપીને યોગ્ય પ્રકારની 
ક્ષમતા પ્રાિ કરવાની િશતતન ે અશભયોગ્યતા 
કહેવામાાં આવે છે.  

અશભયોગ્યતા 

વ્યશકતગત ગશભગત િશતત છે.  

અશભયોગ્યતાને તાલીમ દ્વારા 
શવકસાવી િકાય છે.  

અશભયોગ્યતા વ્યશકતના જ્ઞાન, 
કૌિલ્ય અને િશતતઓના શનદિગનમાાં 
પ્રગટ ર્થાય છે.  

અશભયોગ્યતા જન્દ્મદત્ત છે – વારસાર્થી 

પ્રાિ ર્થાય છે. પણ તેના શવકાસ માટે 
તાલીમ અને વાતાવરણ જરૂરી છે.  

અશભયોગ્યતાન ાં પ્રમાણ ઓછ ાં  કે વિારે 
હોઈ િકે. અનેક પ્રકારની શવશિષ્ટ 
અશભયોગ્યતા અશસ્તત્વ િરાવ ેછે.  

અશભયોગ્યતામાાં વૈયશતતક શભન્નતા 
અશસ્તત્વ િરાવ ેછે.  

 

અશભયોગ્યતા 
માપન ાં મહત્ત્વ 

અધ્યેતાના િોખની પસાંદગી માટે  

મનોવૈજ્ઞાશનક સાંિોિનો માટે  

કલા – સાંગીત – ઈજનેરી – લો- 

મેડીકલ કોલેજમાાં પ્રવેિ આપવા 
માટે  

મનોવૈજ્ઞાશનક સાંિોિનો માટે  

જ દા – જ દા વ્યવસાયોમાાં યોગ્ય 

વ્યશકતની ભરતી અને શનમણૂક 
માટે  

વ્યવસાશયક તાલીમોમાાં 
તાલીમાર્થીની પસાંદગી માટે  

 

- કેટલના મતે અશભયોગ્યતાના 13 પ્રકાર છે.  

- ર્થસ્ટગનના મતે અશભયોગ્યતાના 6 પ્રકાર છે.  

- ગ જરાતના શવદ્યાર્થીઓ માટે સાંગીત અશભયોગ્યતા 
કસોટી ડૉ. દ ષ્યાંત િ તલે રચી છે.  
- GATB એટલે જનરલ એશપટટયૂડ ટેસ્ટ બટેરી. તેમાાં 

ક લ 15 કસોટી છે.  

- શગલ્ફટે 180 જાતની અશભયોગ્યતાની કલ્પના કરી 

છે.  
-DAT એટલે ક્રડફરશન્દ્િયલ એશપટટયૂડ ટેસ્ટ –DAT માાં 

ક લ 8 કસોટીઓ છે.  

- FACT ફ્લગેન એશપટટયૂડ તલાશસક્રફકેિન ટેસ્ટ  

- FACT માાં ક લ 20 કસોટીઓ છે.  

- FACT િો – ૯ ર્થી ૧૨ માટે તૈયાર કરવામાાં આવેલી 

છે.  
 

ગ જરાતી અશભયોગ્યતા કસોટી 
(1) સાંગીત અશભયોગ્યતા – ડાગ. દ ષ્યાંત િ તલ  

(2) ઝડપ અને ચોકસાઈ – ડાગ. કે.જી.દેસાઈ 

(શમનેસોટા કલાશસકલ ટેસ્ટ પર આિાક્રરત) 
(3) કલાપરખ કસોટી – ડાગ. અશનલ અાંબાસણા  

(4) િાશબ્દક અશભયોગ્યતા – ઉવગિી દેસાઈ 

- શમનેસોટા કલેક્રરકલ ટેસ્ટ કારક નની અશભયોગ્યતા 
કસોટી છે.  
 

સજથનાત્મકતા  
કોઈ પણ પ્રક્રિયા જયારે કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા માટે 
દીિગજીવી, ઉપયોગી અને કોઈ ચોક્કસ જૂર્થને સાંતોષ 
આપ ે તેવા નવીન કાયગમાાં પક્રરણમ;ે ત્યારે તેન ે

સજગનાત્મક પ્રક્રિયા ગણવામાાં આવે છે.  

 કલ્પનાિશતત  
 પહેલવૃશત્ત  
 સાહશસકતા  
 સતત શચાંતનિીલતા  

સજથનિીલ બાળકનાાં 
લક્ષણો 

આગળ વિવાની અદમ્ય 
ઝાંખના  

 સરળતા  
 શજજ્ઞાસાવૃશત્ત  
 આત્મશવશ્વાસ  
 અતૂટ સ્નેહ  
 શનણાગયત્મકતા  
 મૌશલકતા  
 મેિાવીપણાં  

- સજગનિીલતાના માપનક્ષેત્ર ે ટોરેન્દ્સન ાં શવશિષ્ટ 
પ્રદાન છે.  

- શગલ્ફટગ , ટોરેન્દ્સ, મેશક્કનન, ગેઝેલ્સ, જતેસન 
સજગનાત્મકતાનો અભ્યાસ કરનાર 
મનોવૈજ્ઞાશનકોનાાં નામ છે.  

- ટોરેન્દ્સના મતે સજગનિીલ વ્યશકતનાાં મ ખ્ય 
ત્રણ વલણો.  
(1) મૌશલક સજગન કરવાની િશતતવાળો  
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(2) શવનોદી, રમશતયાળ અને જડતાના 

અભાવવાળો  
(3) મૌશલક સજગનની િશતતવાળો  
 

બચાવ પ્રય શતતઓ 
 વ્યશતત પોતાના જીવનકાળ દરશમયાન અનેક 
ધ્યેય રાખે છે અને તેની પૂતગતા માટે સતત પ્રયત્નિીલ 
રહે છે. લક્ષ્યપ્રાશિના માગગમાાં જ ે અવરોિો આવે તેના 
કારણે તે વ્યશતતમાાં વફૈલ્ય જન્દ્મ ે છે. આ પ્રકારની 
માનશસક તાંગક્રદલીન ેહળવી કરવા માટે વ્યશતત કેટલાક 
પરોક્ષ ઉપાયોનો આિાર લે છે, જનેે બચાવપ્રય શતતઓ 
(Deference Mechanisms) કહેવામાાં આવે છે.  

- વ્યશતત હતાિા કે વૈફલ્યર્થી બચવા માટે 
મનોવૈજ્ઞાશનક પ્રય શતતઓનો આશ્રય લે છે તે 
પ્રય શતતઓને બચાવ પ્રય શતતઓ, માનશસક પ્રય શતતઓ 
કે અન કૂલન પ્રય શતતઓ કહેવામાાં આવે છે. – ચૌહાણ  

- જનેા દ્વારા લોકો તેમના હેત ઓ શસદ્ધ કરે, તાંગક્રદલી 
હળવી કરે અને સાંઘષગ દૂર કરે તેન ેઅન કૂલન પ્રય શતત 
કહેવામાાં આવે છે. – િેફર અને િોબને  

- વ્યશતત પોતાના અહમને જાળવી રાખવા માટે જ ે
પ્રયત્નો અચેતન રીતે કરે છે તે બચાવપ્રય શતત છે. – 

કોલમને  
- બચાવ પ્રય શતતઓની સાંકલ્પના ફ્રોઈડે ઈ.સ. 
1959માાં શવકસાવી. 

બચાવ પ્રય શતતઓ :  
1. તાદાત્મય 

2. આિમકતા  

3. સ્ર્થળાાંતર  

4. પ્રક્ષેપણ  

5. ઊધ્વીકરણ  

6. ક્ષશતપૂશતગ  

7. ક્રદવાસ્વપન 

8. દમન  

9. પરાગશત  

10. આત્મકેશન્દ્રતા  

11. નકારાત્મકતા  

12. અશલિતા  

13. િારીક્રરક દદગ  

14. શસ્ર્થરીકરણ 

15. પ્રશતક્રિયા  

 

અપવાિરૂપ બાળકોના પ્રકારો : 
(1) િારીરરક ખામી ધરાવતાાં બાળકો  

 હાર્થ, પગ, હોઠ, આાંખ, કાન કે િરીરના કોઈ 
અાંગમાાં રહેલી ખામી િરાવતાાં િારીક્રરક ખોડખાાંપણવાળાાં 
બાળકો, અાંિ અને મૂક-બશિર બાળકો.  

(2) માનશસક િશતતમાાં શવચશલતવાળાાં બાળકો  

(1) બૌશદ્ધક રીતે તેજસ્વી (પ્રશતભાિાળી) બાળકો  

(2) માનશસક ક્ષશતવાળાાં (ઓછી બ શદ્ધકક્ષા િરાવતાાં) 

બાળકો  

(3) વતથન શવચલનવાળાાં બાળકો  

 (1) સાાંવેશગક ખલેલ િરાવતાાં બાળકો  

 (2) સામાશજક અપાન કૂલન િરાવતાાં બાળકો  

(4) પ્રત્યાયન ક્ષમતામાાં શવચશલતતા ધરાવતાાં બાળકો  

 (1) અધ્યયન અક્ષમતા િરાવતાાં બાળકો  

 (2) વાણી દોષવાળાાં બાળકો  

(5) સાંવેિનાત્મક શવચલન ધરાવતાાં બાળકો  

 (1) શ્રાવ્ય સાંવેદનાની ખામી િરાવતાાં બાળકો  

 (2) દૃશ્ય સાંવેદનાની ખામી િરાવતાાં બાળકો   
 

પ્રશતભાિાળી બાળકો : 
- તેઓ મૌશલક અને સજગનિીલ હોય છે.  
- તેમનો IQ 170 ર્થી 190 સ િીનો હોય છે.  

- પક્રરપતવ, સ્વશવવેચક અને ગ્રહણિીલ હોય છે.  
- તે ઝડપર્થી િીખે છે અને લાાંબા સમય સ િી યાદ રાખે 
છે.  
 

પ્રશતભાિાળી બાળકો માટે શિક્ષણ 
પદ્શતઓ :  
(1) િોિ શવશિ  

(2) પ્રોજતેટ શવશિ  

(3) અશભનય પદ્ધશત  

(4) પયગટન પદ્ધશત  

(5) સીમ્પોશઝયમ  

(6) સમસ્યા-ઉકેલ પદ્ધશત  

(7) પેનલ ચચાગ  

(8) નવીન િૈક્ષશણક ઉપકરણોનો વગગખાંડમાાં શવશનયોગ.  
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માનશસક પછાત બાળકો :  
મહામૂખથ :  
લક્ષણ : (1) બ શદ્ધ આાંક 25 ર્થી ઓછો હોય છે.  

(2) માનશસક અને િારીક્રરક શવકાસ ત્રણ વષગના 

સામાન્દ્ય બાળકર્થી ઓછો હોય છે.  
 (3) જલદી ભૂખ્યાાં ર્થાય છે અને અકરાાંશતયાની 

જમે ખાય છે.  
 (4) ઘણીવાર તોફાન અને ભાાંગફોડ કરે છે.  
 

જડ :  
લક્ષણ : (1) બ શદ્ધ આાંક 25 ર્થી 50 ની વચ્ચ ેહોય છે.  

 (2) માનશસક વય 3 ર્થી 7
 

 
  વષગ સ િીની હોય 

છે.  
 (3) તેમન ાં વતગન કે વ્યવહાર ગૂાંચવાડો સજ ેછે.  
 

માંિ બ શદ્ :  
લક્ષણ : (1) આવાાં બાળકો 50 ર્થી 70 જટેલો બ શદ્ધ આાંક 

િરાવે છે.  
 (2) તેમની માનશસક આય  7 ર્થી 12 વષગ જટેલી 

હોય છે.  
 (3) તેઓ પ્રાર્થશમક શિક્ષણ સ િી પરાણે પહોંચે 

છે.  
 (4) ટેવોના આિારે જીવન જીવે છે.  
 

અધ્યયન અક્ષમતા ધરાવતાાં બાળકોન ાં 
શિક્ષણ : 

(1) રડસ્લેશસક બાળકો : 
વ્યાખ્યા : જ ે બાળકો વાાંચવા-લખવા-િીખવામાાં 
મ શ્કેલી અન ભવે છે તેવાાં બાળકોને ક્રડસ્લેશસક બાળકો 
કહેવામાાં આવે છે.  
લક્ષણો :  
- જોડણીમાાં ભૂલો કરે છે.  
- અક્ષરો અસ્તવ્યસ્ત રીતે લખે છે.  
- િમવાર યાદ કરવામાાં મ શ્કેલી અન ભવે છે.  
શિક્ષણ :  
- આવાાં બાળકોન ાં વહેલ ાં શનદાન કરી ઉપચારાત્મક કાયગ 
કરતા રહેવ ાં જોઈએ.  
- આવાાં બાળકોનો શવશ્વાસ વિારવો જોઈએ. 

 (2)  રડસ્લેતય શલક બાળકો :
- બાળકોન ે ગશણતસાંબાંિી અક્ષમતાને ક્રડસ્લેલ્ય શલયા 
કહેવામાાં આવે છે.  
- આ પ્રકારની અક્ષમતાવાળા બાળકો ગશણતમાાં ખૂબ 
જ તકલીફ અન ભવે છે.  
- સાંખ્યા લખવામાાં એક આાંકડાના બદલે બીજો આાંકડો 
લખી દે છે.  
વ્યશતતત્વ :  
- વ્યશતતત્વમાાં રહેલાાં તત્ત્વો જવેાાં કે ગ ણો, સ્વભાવ, 
રસ, રુશચ, વલણ, જ્ઞાન, સમજ, ઉપયોગ, ક્રિયા, 
કાયગ અને કૌિલ્ય એટલે વ્યશતતત્વ.  

વ્યશતતત્વ (Personality) :  

- Persona (મહોરુ) લેક્રટન િબ્દ પરર્થી આવ્યો છે.  

- વ્યશતતત્વ એટલે આાંતક્રરક અને બાહ્ સ્વરૂપ સાર્થેનો 
સાંબાંિ છે. 
- વ્યશતત એટલે સમાજ દ્વારા માન્દ્ય અને સામાન્દ્ય 
ગ ણોની સમત લા.   
 

વ્યશતતન ાં સ્વરૂપ :  
 
 રસ, રુશચ, વલણ  

અન કૂલન બાહ્ વતગણૂક  

↓ મનોિારીક્રરક િશતતઓ  

વ્યશતતત્વ બ શદ્ધ, અશભયોગ્યતા, સજગનાત્મકતા  

↓ સદાચાર નીશત  

વાતાવરણ શવકાસાત્મક પ્રક્રિયાઓ  
 વૃશત્તઓ, ટેવો, ક ટેવો  
 દેખાવ, પ્રભાવ, હાવભાવ  
  

વ્યશતત માપન (કસોટીના પ્રકારો) :  
 

વ્યશતતમાપન 
↓ 

આત્મલક્ષી 
(આત્મશનવેિન પદ્શત) 

શનરીક્ષણ 
(વસ્ત લક્ષી) પદ્શત 

પ્રકે્ષપણ પ્રય શતતઓ 

↓ ↓ ↓ 
૧. આત્મલક્ષી  
૨. વ્યશતત ઈશતહાસ  

૩. મ લાકાત પ્રય શતત 

૪. વ્યશતતત્વ 

સાંિોધશનકા 

૧. શનયાંશત્રત શનરીક્ષણ  
૨. ક્રમમાપિાંડ 

૩. િારીરરક ફેરફાર િારા  
૪. િાદિીક ફેરફાર  

૫. સામાશજકશમશત 

૧. રોરિાકની િાહીના 
ડાઘા કસોટી  

૨. વાતયપૂશતથ કસોટી  
૩. વસ્ત બોધ કસોટી  

૪. િદિ સાહચયથ કસોટી  

૫. CAT  

૬. મ તત સાહચયથ કસોટી   
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વ્યશતતત્વ શવકાસ પર અસર કરતાાં 
પરરબળો 

- CAT – શચલ્ડરન એપરસપેિન ટેસ્ટ – ડાથ. અનેસ્ટ 

રક્રપ્સ  
- TAT – શર્થએક્રટક એપરસેપિન ટેસ્ટ – હેનરી, મરે 

અને મોગથન  
 

રસ અન ેધ્યાન :   
- રસ માટે અાંગ્રજેીમાાં Interest િબ્દ છે. જ ેલેક્રટન િબ્દ 

Interesse િબ્દ પરર્થી ઊતરી આવ્યો છે. જનેો અર્થગ In 

between (ની વચ્ચ)ે જવેો ર્થાય છે.  

- રસ એ કરેલ ાં ધ્યાન છે.  – મેકડૂગલ 

- રસ એ કોઈ પ્રવૃશત્તન ાં ક્રિયાત્મક રૂપ છે. – ડરેવર  

  રસનાાં ક્ષેત્રો :
(1) સાક્રહત્ય ક્ષેત્ર  

(2) કલા ક્ષેત્ર  

(3) સાંગીત ક્ષેત્ર  

(4) શવજ્ઞાન ક્ષેત્ર  

(5) સમાજસેવાક્ષે ત્ર 

રસના બે પ્રકાર છે :  
1. જન્દ્મજાત રસ : 

- જન્દ્મજાત રસનો અર્થગ છે મૂળ પ્રવૃશત્તઓ. બાળકોમાાં 
રમવ ાં, ખાવ ાં, હસવ ાં વગેરે મળૂ પ્રવૃશત્તઓ હોય છે.  
- માતાન ે રસ બાળકોમાાં, ભૂખ્યાને રસ ભોજનમાાં, 
બાળકન ેરસ રમવામાાં હોય છે.  
- આ પ્રકારના રસને ક દરતી કે જન્દ્મજાત રસ કહે છે. 

2.  અશજથત રસ :  

- ભાવ સાંવેદનાર્થી ઉત્પન્ન ર્થયેલો રસ અશજગત રસ 
કહેવાય છે. આ રસના કારણે વ્યશતતએ કોઈ શવશિષ્ટ 
કાયગમાાં કૌિલ્ય મેળવ્ય ાં કહેવાય.  
- ઘક્રડયાળ ક્રરપેર કરનારને ઘક્રડયાળ જોતાાં જ ખ્યાલ 
આવે છે કે, તયાાં ગરબડ છે.  
- સ્કૂટરની મરામત કરનારને સ્કૂટર ચાલ  કરતાાં જ 
ખ્યાલ આવે છે કે, તેમાાં કઈ ખામી છે.  
- સારો શિક્ષક વગગમાાં કયા બાળકમાાં કઈ ખામી અને 
કઈ શવિેષતા છે તે જાણી લે છે.  
 

  ધ્યાનના પ્રકાર :
(1) અનૈશચ્છક ધ્યાન  

(2) ઐશચ્છક ધ્યાન 
  

ધ્યાનને અસર કરતાાં પરરબળો :  
(1) ગશત :  શિક્ષક વગગમાાં શસ્ર્થર બેસીન ે કે એક જ 

જગ્યાએ ઊભા – ઊભા અધ્યાપન કરે તેના કરતાાં જરૂરી 

હલનચલન કરી અધ્યાપન કરે તો શવદ્યાર્થીઓન ાં ધ્યાન 
વિ  રહે છે.  

(2) સમયગાળો : જ ેવસ્ત  જોવા માટે વિ  સમય મળ ે

તેના પર ધ્યાન વિ  જાય છે. આર્થી, શિક્ષકે પાઠની 
મ ખ્ય બાબતો કા.પા. પર લખવી જોઈએ.  

(3) શસ્ર્શત : વગગની ચારેય દીવાલ કોરી રહેતી હોય અને 

તેના પર કોઈ ક્રદવસ શચત્ર ટીંગાડવામાાં આવે તો 
શવદ્યાર્થીઓન ાં ધ્યાન તરત જ તેના પર જાય છે.   

(4) તીવ્રતા : િીમા અવાજ કરતાાં મોટા અવાજ તરફ 

આપણાં ધ્યાન વિ  ખેંચાય છે.   

(5) શવષમતા : જ્યાાં શવષમતા હોય ત્યાાં આપણાં ધ્યાન 

વિ  ખેંચાય છે. દા.ત. સફેદ ચોકર્થી લખેલ લખાણ 
નીચે રાંગીન ચોક વડે લીટી દોરવાર્થી તે િબ્દ પર વિ  
ધ્યાન જાય છે.   

(6) નવીનતા : આપણાં ધ્યાન નવીન શચત્ર, નકિા કે 

સામગ્રી સાર્થ ે શિક્ષક અધ્યાપન કરે તો શવદ્યાર્થીઓન ાં 
ધ્યાન વિ  આકષાગય છે.   

(7) આકાર : નાની વસ્ત ઓ કરતાાં મોટી વસ્ત ઓ પર 

ધ્યાન વિ  આકશષગત ર્થાય છે.   

(8) સ્વરૂપ : શિક્ષકે પોતાના પહેરવેિ કે અધ્યાપનમાાં 

ઉપયોગમાાં લેવાતી વસ્ત ઓ સારી વાપરવી જોઈએ.   

(9) પરરવતથન : કોઈ વસ્ત માાં પક્રરવતગન ર્થાય તો તે તરફ 

ધ્યાન દોરાય છે.   

(10) પ્રકૃશત : ધ્યાનમાાં કેન્દ્રીકરણનો આિાર વસ્ત ની 

પ્રકૃશત પર પણ રહેલ છે. જમે કે નાનાાં બાળકોને 
રાંગબેરાંગી શચત્રોવાળ ાં પ સ્તક વિ  ગમે છે.   

(11) પ નરાવતથન : ચોક્કસ મ દ્દાઓ પર ધ્યાન કેશન્દ્રત 

કરવા માટે શિક્ષક પ નરાવતગન કરાવે છે.   

(12) રહસ્ય : ધ્યાનના કેન્દ્રીકરણનો આિાર કોઈ 

બાબતના રહસ્ય પર હોય છે.  
ધ્યાનનાાં પ્રેરક બાહ્ય 
પરરબળો 

 ધ્યાનનાાં પ્રેરક આાંતરરક 
પરરબળો 

- ઉદ્દીપકોની તીવ્રતા  
- નવીનતા  
- ગશતિીલતા  
- શવરોિ  
- વસ્ત ન ાં પ્રમાણ  

 - રસ  
- પૂવાગન ભવ  
- ઈચ્છા અને મનોવલણો  
- માનશસક શસ્ર્થશત  
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અધ્યયનની સાંકલ્પના : 
 અધ્યેતા (શવદ્યાર્થી) જન્દ્મે છે ત્યારર્થી જ તેની 
િીખવાની ક્રિયા િરૂ ર્થાય છે. અધ્યેતાને ર્થતા અન ભવો 
પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અધ્યેતાના વતગનન ેઘડે છે, તેના 
વતગનમાાં પક્રરવતગન આણ ે છે. અધ્યેતાના વતગનમાાં 
આવેલા આ પક્રરવતગનને આપણે અધ્યયન કહીએ છે.  
 આમ, અધ્યયન એટલે અન ભવના પક્રરણામ ે
વતગનમાાં ર્થતો ફેરફાર.  
  

વ્યાખ્યાઓ : 
- અન ભવ અને તાલીમ દ્વારા વતગનમાાં ર્થતો ફેરફાર 
એટલે અધ્યયન. - ગેટ્સ, જરશસલ્ડ, ચારમલે 
- વતગનમાાં પ્રગશતિીલ અન કૂલન પ્રાિ કરવાની પ્રક્રિયા 
અધ્યયન છે. - શસ્કનર  
- અધ્યયન એ પૂવાગન ભવના પક્રરણામ સ્વરૂપ ેવતગનમાાં 
ર્થતો સાપેક્ષ કાયમી ફેરફાર છે.   - 
સી.ટી.મોગથન  
- અધ્યયન એટલે એવો અન ભવ જ ેવ્યશતતની ક્રિયાઓ 
ઉપર અસર કરી તેના વતગનમાાં ફેરફાર આણે. - 
ર્ોમસ ઈ. કેલટેોન 
 

  અધ્યયનના શસદ્ાાંતો :
 

વાિ/શસદ્ાાંત મનોવૈજ્ઞાશનક 

સાંરચનાવાદ  વ ાંટ અને ટીિનર  

કાયગવાદ  શવશલયમ જમે્સ  

પે્રરણાવાદ  મેકડૂગલ  

મનોશવશ્લેષણવાદ  ફ્રોઈડ  

સમશષ્ટવાદ  કોહલર, કોફકા, વિીમર  

વતગનવાદ/પયાગવરણવાદ  જ.ેબી.વોટસન, તલાકગ  
હલ ગ્રર્થી, બી. એફ. 
શસ્કનર  

જોડાણવાદ  ર્થોનગડાઈક  

સાાંશનધ્યાત્મક અશભસાંિાન  ગ્રર્થી  

કારક અશભસાંિાન  શસ્કનર  

હેત લક્ષી વતગનવાદ  ટોલમેન  

ક્ષેત્ર શસદ્ધાાંત  લેશવન  

િાસ્ત્રીય અશભસાંિાન  શસ્કનર  

પ્રયત્ન-ભૂલ દ્વારા 
અધ્યયન  

ર્થોનગડાઈક  

સામાશજક અધ્યયન આલ્બટગ  બાન્દ્ડ રા  

શસદ્ધાાંત  

જ્ઞાનાત્મક શવકાસનો 
શસદ્ધાાંત  

જીન શપયાજ ે 

અર્થગપણૂગ અધ્યયન  ડેશવડ આસ બેલ  

અધ્યયન શ્રણેી  રોબટગ  ગેન ે 

સમાજલક્ષી 
મનોશવશ્લેષણાત્મક 
વ્યશતતત્વ શસદ્ધાાંત  

એડલર  

શવશ્લેષણાત્મક વ્યશતત 
શસદ્ધાાંત  

ય ાંગ  

 

અશભક્રશમત અધ્યયન : 
- અશભિશમત અધ્યયનની સાંકલ્પનાનાાં મૂળ 
સોિેક્રટસની પ્રશ્નોત્તર પદ્ધશતમાાં જ ઊંડે ઊંડે છૂપાયેલાાં 
છે. જોકે એણ ે કયાાંય પણ અશભિશમત અધ્યયન 
િબ્દનો પ્રયોગ કયો નર્થી.  
- બી. એફ. શસ્કનરને અશભિશમત અધ્યયનનો 
જન્દ્મદાતા માનવામાાં આવે છે.  

અશભક્રમના પ્રકાર : 
(1) રૈશખક અશભિમ  
(2) પ્રિાખા અશભિમ   
(3) મરે્થેમેક્રટતસ 

- એડગર ડેઈલ ેઅન ભવ િાંક  આપયો.  
  

 િાસ્ત્રીય અશભસાંધાન : 
પ્રણતેા : રશિયન મનોવૈજ્ઞાશનક ઈવાન પાવલોવ  
પ્રાણી : કૂતરો (કૂતરો, ઘાંટડી અને લાળરસ) 
- હાર્થની ચામડીમાાં કોઈ ટાાંકણી ભોંકે ત્યારે આપણે 
હાર્થ એકદમ ખેંચી લઈએ છે.  
- હાર્થની ચામડીન ેટાાંકણીનો સ્પિગ : ઉિેજક  
- હાર્થ પાછો ખેંચવાની ક્રિયા : પ્રશતચાર 

- ઉત્તેજક – પ્રશતચારની ક્રિયા ચાલ્યા કરતી હોય છે, 

તેમને પ્રશતશક્ષિ ક્રિયા કહે છે.  
પ્રશતશક્ષપ્ત રક્રયાનાાં ઉિાહરણ :  
- લાડ  જોઈ મોંમાાં પાણી આવે.  
- વિ  પડતા પ્રકાિના ઝબકારા વખતે આાંખ શમાંચાઈ 
જાય.  
- પગન ે તશળયે કોઈ ગલીપચી કરે ત્યારે પગ ખસેડી 
લેવાય.  
- અાંગારા પર હાર્થ પડતાાં ખેંચી લેવાય.  
- ટર ાક્રફક સકગલ ઉપર ઊભેલો પોલીસ ડી.એસ.પી.ને 
સલામ ભરે.  
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પાવલોવના પ્રયોગનાાં ત્રણ પગલાાં :  
પગલ ાં – 1 ઉત્તેજક – 1 પ્રશતચાર – 1 

  ખોરાક   લાળરસ 

  ઉત્તેજક – ½  પ્રશતચાર – 1 

પગલ ાં – 2 ખોરાક અને  લાળરસ 

  ઘાંટડી    

  ઉત્તેજક – 2 પ્રશતચાર – 1 

પગલ ાં – 3 ઘાંટડી   લાળરસ ઝરે 

- શનિાળનો ઘાંટ વાગતાાં જ બાળકો પ્રાર્થગનામાાં 
ગોઠવાય છે, લાલ લાઈટ જોઈને આપણે વાહન 

અટકાવી દઈએ છીએ, વગગમાાં શિક્ષક પ્રવિેતાાં જ 

બાળકો તેમને આવકારે છે વગેરે િાસ્ત્રીય 
અશભસાંિાનનાાં ઉદાહરણ છે.  
- ખોરાક જોતાાં લાળરસ ઝરે એ અનશભસાંશિત પ્રશતચાર 
છે.  
- ઘાંટડી વગાડતાાં લાળરસ ઝરે એ અશભસાંશિત 
પ્રશતચાર છે.    

 2. કારક અશભસાંધાન : 
અન્દ્ય નામ : ક્રિયાપ્રસૂત અશભસાંિાન, સાિનભૂત 
અશભસાંિાન 
પ્રણતેા : બ રહાસ ફેડક્રરક શસ્કનર  
પ્રાણી : કબૂતર, ઉંદર 
કારક અશભસાંિાન એ એવા પ્રકારન ાં અધ્યયન છે જમેાાં 
પ્રશતપોષણન ે કારણે પ્રશતચાર મળવાની િતયતા વિે 
છે.  

કારક અશભસાંધાનના િૈક્ષશણક ફશલતાર્ો : 
- િાળામાાં ઘણાં સરસ, િાબાિ, very good જવેા 

િબ્દો દ્વારા અધ્યેતાઓને અધ્યયન માટે પે્રરણા પૂરી 
પાડી િકાય છે.  
- કારક અશભસાંિાન દ્વારા અધ્યેતાના વતગનમાાં 
અપેશક્ષત ફેરફારો લાવી િકાય છે.  
- સફળ પ્રશતચાર અધ્યેતાન ેવારાંવાર ક્રિયા તરફ પે્રરે છે. 
આ બાબતન ે ધ્યાનમાાં રાખીને અધ્યાપક મૂલ્યાાંકન 
કસોટીઓના સાચા જવાબની તરત જ અધ્યેતાને જાણ 
કરે છે.  
- અધ્યેતાઓને સ યોગ્ય અન ભવો પૂરા પાડીન ે સારી 
અધ્યયન ટેવો શવકસાવી િકાય છે.  
 

આાંતરસૂઝ િારા અધ્યયન :  
પ્રણતેા : કોહલર 
પ્રાણી : સ લતાન – શચપાન્દ્ઝી  

અન્દ્ય : પાાંજરુાં , કેળ ાં, લાકડી  
- આાંતરસઝૂ દ્વારા અધ્યયનમાાં યાાંશત્રકતાન ે સ્ર્થાન 
અપાત ાં નર્થી.  
- ‘સમગ્રતા તરફર્થી શવભાગ તરફ’ અને ‘સાંશ્લેષણ 
તરફર્થી શવશ્લેષણ તરફ’ જવેા શિક્ષણનાાં સૂત્રો ધ્યાનમાાં 
રાખી અધ્યાપકે અધ્યાપન પદ્ધશત પસાંદ કરવી જોઈએ.  
- સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધશત અધ્યેતાઓમાાં આાંતરસૂઝ 
શવકસાવવામાાં વિ  ઉપકારક છે.  
- જ્ઞાન અખાંડ છે તે બાબતનો અન ભવ અધ્યેતાને ર્થાય 
એ માટે અધ્યાપકે હાંમેિાાં નવા જ્ઞાનન ેજૂના જ્ઞાન સાર્થ ે
તેમજ નવા અન ભવોન ે પૂવાગન ભવો સાર્થ ે જોડવા માટે 
પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.  
રોબટથ  ગનેેએ આપલેા અધ્યયનના આઠ પ્રકારો :  
(1) સાંકેત અધ્યયન  

(2) ઉદ્દીપક – પ્રશતચાર અધ્યયન  

(3) સ્નાયશવક સાંકેતીકરણ  

(4) િાશબ્દક સાંકેતીકરણ 

(5) શવભેદીકરણ અધ્યયન  

(6) સાંકલ્પના અધ્યયન  

(7) શનયમન ાં અધ્યયન  

(8) સમસ્યા ઉકેલ અધ્યયન 

- તત્પરતાનો શનયમ ર્થોનગડાઈકે આપયો.  
 

 અશભસાંશધત પ્રશતચાર :  
(1) મચ્છર કરડતાાં હાર્થ તરત ત્યાાં જતો રહેવો.  

(2) પગમાાં કાાંટો વાગતાાં પગ ઊંચો ર્થઈ જાય.  

અશભસાંશધત પ્રશતચાર :  
 આ પ્રકારમાાં કૃશત્રમ કે બનાવટી પ્રશતચાર હોય 
છે. જમે કે, મીઠાઈ બતાવી ઘાંટડી વગાડતાાં મોઢામાાં 
પાણી આવી જાય. પરાંત  કયારેક મીઠાઈ ન બતાવી ફતત 
ઘાંટડી વગાડતાાં પણ મોઢામાાં પાણી આવી જાય છે.  
- સ દૃિકોનો ખ્યાલ એફ. બી. શસ્કનરે આપ્યો.  
- ઉદ્દીપક દ્વારા જ ેપ્રશતક્રિયા ર્થાય છે; તે પ્રશતચાર છે.  

- વાઘ સામ ે મળવો અને દોડવ ાં. અહીં ‘દોડવ ાં’ એ 
પ્રશતચાર અને વાઘ એ ઉદ્દીપક છે.  
- અશભસાંશિત પ્રશતચાર એ કૃશત્રમ કે બનાવટી પ્રશતચાર 
છે.  
 શવદ્યાર્થીન ે જ ે પ્રકારે અધ્યયન અન ભવો પૂરા 
પાડી િીખવવામાાં આવે તેન ેઅધ્યાપન પદ્ધશત કહે છે. 
પદ્ધશતઓન ાં શવજ્ઞાન પદ્ધશતિાસ્ત્ર તરીકે ઓળખાય છે. 
િોરણ 1 ર્થી 5માાં અભ્યાસ કરતાાં બાળકોન ેપ્રવૃશત્ત ગમે 
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છે અને તમેની શજજ્ઞાસા પ્રબળ હોય છે, એટલે આ 
વયજૂર્થનાાં બાળકો માટે વપરાતી પદ્ધશતઓ 
અન ભવકેન્દ્રી હોય છે.  
 

અધ્યાપન સૂત્રો 
 સમગ્ર અધ્યાપન દરશમયાન શિક્ષક દ્વારા 
અન ભવાયેલી પક્રરશસ્ર્થશત, શિક્ષણ વ્યવહાર તર્થા વગગ 
વ્યવહાર દ્વારા િીખવવામાાં આવેલી પ્રક્રિયા એટલે 
અધ્યાપન સૂત્રો. 
 

(1) સરળ પરર્ી કરઠન તરફ : શવદ્યાર્થીઓ પ્રર્થમ સરળ 

બાબત િીખે છે, ત્યાર પછી િમિ: કક્રઠન બાબત 
િીખવા પ્રયત્ન કરે છે. અધ્યાપન વખતે સરળ મ દ્દાર્થી 
કક્રઠન મ દ્દા તરફ જવાર્થી શવદ્યાર્થીઓમાાં આનાંદ, ઉત્સાહ 
અને તત્પરતા જળવાઈ રહે છે. આ સૂત્રની મદદર્થી 
શિક્ષક ઓછી મહેનત ેસારુાં  કામ કરી િકે છે. અધ્યયન 
સરળ, રોચક અને અર્થગપણૂગ બને છે.  

(2) સાિા પરર્ી સાંક લ તરફ : શિક્ષકે શવદ્યાર્થીઓન ે

િીખવવાની િરૂઆત પ્રર્થમ સાદી બાબતર્થી કરવી 
જોઈએ, ત્યારબાદ શવદ્યાર્થીન ે જક્રટલ અર્થવા સાંક લ 
મ દ્દાઓ તરફ લઈ જવો જોઈએ. આ સૂત્રના ઉપયોગર્થી 
શવદ્યાર્થીનો આત્મશવશ્વાસ વિારી િકાય છે.  

(3) જ્ઞાત પરર્ી અજ્ઞાત તરફ : શવદ્યાર્થી જાણતો હોય, 

જને ાં એને પૂવગજ્ઞાન હોય ત્યાાંર્થી િરૂ કરી નવ ાં જ્ઞાન 
આપવામાાં આવે છે. પૂવગજ્ઞાનના પાયા પર નવીન 
જ્ઞાનની ઈમારત ચણવામાાં આવે છે. પવૂગજ્ઞાન પ્રર્થમ રજૂ 
કરવાર્થી વગગચચાગમાાં શવદ્યાર્થીનો ઉત્સાહ વિે છે. 
જ્ઞાનનો આરાંભ હાંમેિાાં પક્રરશચત પ્રસાંગો, ઘટના, 
બાબત, િબ્દો દ્વારા ર્થાય અને એના આિારે અજ્ઞાત 
બાબતોન ાં જ્ઞાન આપી િકાય છે. તત્પરતાના શનયમ 
સાર્થ ેઆ સૂત્રન ેનજીકનો સાંબાંિ છે.  

(4) મૂતથ પરર્ી અમૂતથ તરફ : જ ેબાબત કે વસ્ત  જોઈ 

િકાય, જાણી િકાય, સ્પિગ કરી િકાય તેવી બાબત કે 
વસ્ત ન ે મૂતગ કહેવામાાં આવે છે. મૂતગ એટલે પ્રત્યક્ષ. જ ે
શવચાર, સાંવેદના કે ભાવન ેજોઈ ન િકાય પણ માત્ર 
માનશસક સ્તરે અન ભવી િકાય તે અમૂતગ કહેવાય. 
અમૂતગ એટલે અપ્રત્યક્ષ. હબગટગ  સ્પેન્દ્સર કહે છે કે પાઠનો 
આરાંભ મૂતગર્થી કરવો જોઈએ અને સમાશિ અમૂતગમાાં ર્થવી 
જોઈએ. આ સૂત્રની મદદર્થી શવદ્યાર્થી પ્રર્થમ સાંવેદન 

અન ભવે છે, પછી પ્રત્યક્ષીકરણ અને ખ્યાલોના ઘડતર 
દ્વારા તેનામાાં ક્ષમતાની સમજ શવકસે છે.  

(5) પૃર્ક્કરણ પરર્ી સાંયોગીકરણ તરફ : સ્વઅધ્યયન 

માટે આ સૂત્ર ખબૂ જ ઉપયોગી છે. શવદ્યાર્થી પોતાની 
રીતે કોઈ પણ શવષયમાાં પ્રયોગ કરીને કે ઉદાહરણો 
તપાસીને ગ ણિમગ, સામાન્દ્ય સત્ય, શનયમ કે 
શસદ્ધાાંતની તારવણી કરે છે ત્યારે પૃર્થક્કરણ પરર્થી 
સાંયોગીકરણના સૂત્રનો ઉપયોગ કરે છે. આ સૂત્રના 
ઉપયોગના પક્રરણામે શવદ્યાર્થીન ાં જ્ઞાન શનશિત, સ્પષ્ટ 
અને ચોક્કસ બને છે. શવદ્યાર્થી જ્ઞાનપ્રાશિ માટે 
ગોખણપટ્ટીનો ઉપયોગ કરતો અટકે છે. માક્રહતીન ાં 
શવભાજન કરી ઉકેલ મેળવતાાં િીખે છે.  

(6) આગમન પરર્ી શનગમન તરફ : શિક્ષક અધ્યાપન 

કાયગની િરૂઆતમાાં જ દા-જ દા માધ્યમ દ્વારા શવશવિ 
ઉદાહરણો કે દૃષ્ટાાંતો રજૂ કરી તેના આિારે શનયમ 
તારવે, વ્યાખ્યા બાાંિ ે અન ે સામાન્દ્યીકરણ કરે ત્યારે 
આગમન તરફર્થી શનગમન તરફના સૂત્રનો ઉપયોગ કરે 
છે એમ કહેવાય છે. એટલે કે શવશવિ ઉદાહરણો દ્વારા 
શસદ્ધાાંતન ાં શનરૂપણ કરવામાાં આવે છે. શનગમન પદ્ધશતમાાં 
આનાર્થી ઊલટ ાં  ર્થાય છે. આ પદ્ધશતમાાં શનયમ, 
વ્યાખ્યા, રજૂઆત પહેલાાં કરવામાાં આવે છે અને પછી 
ઉદાહરણોની રજૂઆત કરવામાાં આવે છે. આ સૂત્રની 
મદદર્થી શવદ્યાર્થી સ્વાન ભવે જ્ઞાન પ્રાિ કરે છે. 
શવદ્યાર્થીમાાં શસદ્ધાાંત, શનયમ અને વ્યાખ્યા શવિેની સાચી 
સમજ સરળતાર્થી શવકસે છે તેમજ જ્ઞાનન ાં દૃઢીકરણ 
ર્થાય છે. આ રીતે મેળવેલ ાં જ્ઞાન લાાંબા સમય સ િી યાદ 
રહે છે. શવદ્યાર્થીઓમાાં તકગિશતત, શચાંતન, ચોકસાઈ અન ે
એકાગ્રતા જવેા ગ ણોનો શવકાસ ર્થાય છે.  

(7) પૂણથર્ી ખાંડ તરફ : આ સૂત્ર ગેસ્ટાલ્ટ શસદ્ધાાંત પર 

આિાક્રરત છે. આ સૂત્ર અન સાર વ્યશતત કોઈ પણ 
વસ્ત ન ેસમગ્ર સ્વરૂપ ેજ એ છે. પછી જ વ્યશતતની દૃશષ્ટ 
તેના જ દા જ દા ભાગો પર પડે છે. આમ, સમગ્ર વિ  
અર્થગપણૂગ છે.   
 

અધ્યયન -  અધ્યાપન 
પ્રય શતતઓ   

 

અધ્યાપન પદ્શતઓ 
- શિક્ષક વગગખાંડમાાં પ્રવચન પદ્ધશત, જૂર્થ ચચાગ પદ્ધશત, 
શનદિગન પદ્ધશત, શનરીક્ષણ અભ્યાસ પદ્ધશત અન ે
પ્રોજતેટ પદ્ધશતઓનો ઉપયોગ કરે છે. 
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અધ્યાપન પ્રશવશધઓ 
- વગગખાંડમાાં શિક્ષણકાયગ અસરકારક અને કલાત્મક 
રીતે રજૂ કરી શવદ્યાર્થીઓને પારાંગત બનાવવામાાં આવ ે
તેન ેઅધ્યાપન પ્રશવશિઓ કહે છે. દા.ત. કર્થન, વણગન, 
પ્રશ્નોત્તર, પ્રદિગન, મ લાકાત વગેરે. 

અધ્યાપન પ્રય શતતઓ 
- કઠપૂતળી, વાતાગ, ગાન, નાટક, એકપાત્રીય 
અશભનય વગેરે અધ્યાપન પ્રય શતતઓ કહે છે. 

અધ્યાપન પ્રવૃશિઓ 
- રમતગમત, માટીકામ, શચત્રકામ, છાપકામ, 
હસ્તકલાઓ, ભરતગૂાંર્થણ વગેરે અધ્યાપન પ્રવૃશત્તઓ 
છે.  
 

શવશવધ પ્રય શતતઓ 
અધ્યયન પ્રવૃશિઓ 
- અધ્યયન-અધ્યાપન દરશમયાન અધ્યેતા અધ્યાપન 
કરવા નીચે મ જબની પ્રવૃશત્તઓનો ઉપયોગ કરે છે. 

ગૃહકાયથ 
- શવદ્યાર્થીની ઉંમર મ જબ ગહૃકાયગ આપવ ાં. 
- િૈક્ષશણક હેત ઓની શસશદ્ધ માટે ગૃહકાયગ આપવ ાં. 
- શવશવિતાવાળ  ગૃહકાયગ આપવ ાં.  
- શનયશમત રીતે ગૃહકાયગ તપાસવ ાં. 

 પૂરક વાચન
- પૂરક વાચન માટે શવદ્યાર્થીઓ પાસે પ સ્તકાલયોનો 
યોગ્ય ઉપયોગ કરાવવો જોઈએ.  
- શવદ્યાર્થીઓને શવશવિ  પ સ્તકોનો પરીચય કરાવવો 
જોઈએ. 
- વગગમાાં વાાંચન પ્રવૃશત્તઓ કરાવવી. 
- પ સ્તક પ્રદિગન યોજવ ાં. 
 

 અધ્યાપન પ્રવૃશિઓ
 

(1) નાટ્યીકરણ – પાત્ર અશભનય પ્રય શતત :  
ભાષા અને પયાગવરણ જવેા શવષયના અમકૂ એકમ 
નાટ્યસ્વરૂપે રજૂ ર્થઈ િકે તવેા હોય છે. આવાાં એકમોન ાં 
નાટ્ય રૂપાાંતર કરી શવદ્યાર્થીઓ દ્વારા નાટ્યસ્વરૂપ ે
ભજવવામાાં આવે તો શિક્ષણકાયગ રસપ્રદ ર્થઈ િકે. આ 
પદ્ધશતમાાં કયારેક પાત્ર અશભનય કરાવીન ે પણ 
શિક્ષણકાયગન ેરસપ્રદ બનાવી િકાય છે.  

- શિક્ષણ – શવદ્યાર્થી વચ્ચે આત્મીયતા વિે છે. 

પરસ્પર સહયોગ વિે છે.  
- અમૂતગ ખ્યાલો સ્પષ્ટ બને છે.  
- શવષયવસ્ત  સરળતાર્થી સમજાય છે, જ્ઞાન શચરાંજીવી 
બને છે.  
- આ પ્રય શતત શવષયાશભમ ખ માટે પણ ઉપયોગી છે.  
- આ પ્રય શતત શવદ્યાર્થીકેન્દ્રી પ્રય શતત છે.  
ઐશતહાશસક પાત્રો, પયાગવરણ, ભાષાઓ વગેરે 
સમજાવવા નાટક ઉપયોગી છે.  
 

(2) વાતાથકર્ન : 
ગ જરાતી, પયાગવરણ, ઈશતહાસ વગેરે જવેા શવષયોમાાં 
કેટલાક એકમ વાતાગકર્થનની રજૂ કરતાાં રજૂઆત રસપ્રદ 
ર્થઈ જાય છે. આ પ્રય શતત વાપરતી વખતે શવષયવસ્ત  
ગૌણ બની જાય અને વાતાગ મહત્ત્વની બની જાય તેવ ાં ન 
ર્થવ ાં જોઈએ. વાતાગ રસદાયક અને સ્વાભાશવક હોવી 
જોઈએ.  
- બાળકોની કલ્પનાિશતત શવકસે છે.  
- ગમ્મત સાર્થ ેજ્ઞાન મળે છે.  
- ચાક્રરત્ર્ય ઘડતરલક્ષી મૂલ્યો શવકસે છે.  
- જ ેતે એકમન ાં જ્ઞાન શચરસ્ર્થાયી બને છે.  
- શવદ્યાર્થીઓન ેશવષયાશભમ ખ કરવા માટે ઉપયોગી છે.  
- ગમ્મત સાર્થ ેસમજણ આપ ેછે.  
- ચાક્રરત્ર્યના મલૂ્યોન ાં શસાંચન કરી િકાય છે. 
 

(3) કર્ન-ચચાથ : 
શિક્ષણના રોજબરોજના વગગવ્યવહારમાાં કર્થન-ચચાગનો 
ઉપયોગ સ્વાભાશવક રીતે ર્થતો જોવા મળે છે. આ 
પ્રય શતત શવચારોના આદાનપ્રદાનની પ્રક્રિયા છે. નાનાાં 
બાળકો માટે આ પદ્ધશત ખાસ ઉપયોગી નર્થી.  
- શવદ્યાર્થીઓમાાં કલ્પનાિશતત, તકગિશતત, 
શનણગયિશતત કેળવાય છે.  
- શવદ્યાર્થીઓમાાં પ્રશ્ન પૂછવાની, જવાબ આપવાની, 

શવચારો કે અશભપ્રાયો આપવાની ક્ષમતા કેળવાય છે.  
- શિક્ષક – શવદ્યાર્થી અને શવદ્યાર્થી – શવદ્યાર્થી વચ્ચે 

ચચાગ ર્થાય છે.  
- લાાંબો અભ્યાસિમ પણ સમયમયાગદામાાં પૂણગ કરી 
િકાય છે.  

(4) ગાન પ્રય શતત :  
સ્વર અને લય સાર્થ ેતાલબદ્ધ ગાન દ્વારા કાવ્ય, ગીત, 
ભજન, પદ, જોડકણાાં વગેરેન ાં ગાન કરી સાંભળાવવામાાં 
આવે તેન ેગાન પ્રય શતત કહે છે.  
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- સમૂહ શિક્ષણ માટે અશત ઉપયોગી પ્રય શતત છે.  
- સ્મૃશત શવકસે છે, જ્ઞાન શચરાંજીવ બને છે.  
 

(5) શનિિથન પ્રય શતત :  
શનદિગન એટલે દિાગવવ ાં – બતાવવ ાં. શિક્ષક 

શવદ્યાર્થીઓન ે પ્રયોગો, નકિા, ચાટગ  વગેરે બતાવ ે છે. 
આ પ્રય શતતન ે શનદિગન પ્રય શતત કહે છે. શવદ્યાર્થીઓ 
અવલોકન કરે છે અને તારણો નોંિ ેછે. પૂરતી સાિન – 

સામગ્રી હોય તો જ શનદિગન િતય બને છે.  
- શવષયવસ્ત ની સાંકલ્પના સ્પષ્ટ બને છે.  
- પ્રત્યક્ષ જોયેલી બાબત લાાંબા સમય સ િી યાદ રહે 
છે.  
- પ્રયોગલક્ષી અને પ્રવૃશત્તલક્ષી પ્રય શતત છે.  
- શિક્ષણ પ્રક્રિયા અસરકારક, ઝડપી અન ે
ગ ણવત્તાય તત બને છે.  
- બાળકોની કલ્પનાિશતત, શજજ્ઞાસા, સજગનિશતત 
વગેરે ખીલવી િકાય છે. 
  

(6) કઠપૂતળી શવદ્યા :  
કઠપૂતળીમાાં અદૃશ્ય રીતે દોરીસાંચાર કરીને નાચતી 
પૂતળી દ્વારા ખેલ બતાવવામાાં આવે છે. શવષયવસ્ત ના 
કેટલાક એકમોન ે કઠપૂતળીના માધ્યમર્થી અશભનય 
અને સાંગીત સાર્થ ે રજૂ કરવાર્થી શિક્ષણ જીવાંત અન ે
રસપ્રદ બને છે.  
- શવદ્યાર્થીના મન પર શવષયવસ્ત ની અસરકારકતા 
સક્રહત કાયમી છાપ ઊભી ર્થાય છે.  
- વાસ્તશવક પક્રરશસ્ર્થશતન ેપ્રશતબાંશિત કરી િકાય છે.  
- સમૂહ શિક્ષણ ર્થાય છે.  
 

(7) રમત િારા શિક્ષણ : 
રમત દ્વારા શવષયશિક્ષણની આ પદ્ધશતમાાં બ શદ્ધ, 
કલ્પના, શવચારની ચત રાઈ જવેાાં કૌિલ્યો શવકસે છે.  
- શવદ્યાર્થી રમત કે ક્રિયા દ્વારા આનાંદ મેળવે છે.  
- સ્વ-અન ભવે શવશવિ જાણકારી મેળવે છે.  
- રમત દ્વારા સ્વસ્ર્થતા, આનાંદ, શ્રદ્ધા અન ે
આત્મસાંતોષ મેળવે છે.  
- શિક્ષણન ાં શવષયવસ્ત  સરળતાર્થી યાદ રહે છે.  
- કેટલાાંક જીવનલક્ષી મૂલ્યોન ાં ઘડતર ર્થાય છે. 
  

(8) પ્રોજતેટ પદ્શત : 
આ પદ્ધશત જ્હોન ડ્યઈૂએ રજૂ કરેલા ‘ક્રિયા દ્વારા 

શિક્ષણ’ અને ‘અન ભવ દ્વારા શિક્ષણ’ના શસદ્ધાાંત પર 
રચાયેલ છે. આ પદ્ધશતન ે મૂતગ સ્વરૂપ આપવાન ાં કામ 
શવશલયમ શતલપેક્રટર કે કય ાં. ડાગ. જ.ે એ. સ્ટીવન્દ્સને પણ 
આ પદ્ધશતના શવકાસમાાં ફાળો આપયો છે.  

પ્રોજતેટ પદ્શતનાાં સોપાનો :  
(1) પ્રોજતેટ માટે યોગ્ય પક્રરશસ્ર્થશતન ાં શનમાગણ  

(2) પ્રોજતેટ પસાંદગી  

(3) પ્રોજતેટ કાયગન ાં આયોજન  

(4) અમલ  

(5) અહેવાલની રજૂઆત  

(6) મૂલ્યાાંકન  

 પ્રોજતેટ પદ્શતના ફાયિા : 
- અધ્યયન સમૃદ્ધ બન ેછે.  
- જ્ઞાન શચરાંજીવી બને છે.  
- શ્રમન ાં ગૌરવ સચવાય છે.  
- લોકિાહી જીવનની તાલીમ મળે છે.  
- સ્વઅધ્યયનની ટેવ શવકસ ેછે.  
- શિક્ષક શવદ્યાર્થી વચ્ચ ેઆત્મીય સાંબાંિો શવકસે છે.  
- શિક્ષકની પ્રશતભાન ાં સાંિમણ સ ાંદર રીતે ર્થાય છે.  
- અધ્યયન પ્રક્રિયા રસપ્રદ બને છે.  
- અધ્યયન અન બાંિવાળ ાં બને છે.  
- સ્વાવલાંબન અને જવાબદારીન ાં ભાન જવેા ગ ણો 
શવકસે છે.  
- વ્યશતતગત તફાવતો સાંતોષાય છે.  
- શવશવિ માનશસક િશતત-કૌિલ્યોનો શવકાસ ર્થાય 
છે.  
- રૂક્રઢગ્રસ્ત શિક્ષણ પ્રણાલીમાાંર્થી મ શતત મળે છે.   
 

સમસ્યા ઉકેલ પદ્શત : 
- સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધશત એ વૈચાક્રરક પ્રક્રિયા છે. 
વૈચાક્રરક પ્રક્રિયાનો ઉદભવ કોઈ શવષય કે મ દ્દા પરની 
ગૂાંચવણ, િાંકા કે સમસ્યાર્થી ર્થાય છે.  
સમસ્યા ઉકેલ પદ્શતનાાં સોપાનો :  
(1) સમસ્યા ઉદભવ  

(2) સમસ્યા પૃર્થક્કરણ  

(3)  આયોજન  

(4) સમસ્યાના સાંભશવત ઉકેલ તરફ ગશત   

(5) સમસ્યાનો ઉકેલ અને તેના ખરાપણાની ચકાસણી.   

ગદ્ય શિક્ષણની પદ્શતઓ :  
(1) કર્થન પદ્ધશત   
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(2) પ્રશ્ન પદ્ધશત   

(3) નાટ્યીકરણ પદ્ધશત   

(4) સ્વાધ્યાય પદ્ધશત   

(5) ચચાગ પદ્ધશત   

(6) વાતાગ પદ્ધશત   

પદ્ય શિક્ષણની પદ્શતઓ :  
(1) ગીત-અશભનય પદ્ધશત   

(2) અર્થગબોિ પદ્ધશત   

(3) ત લના પદ્ધશત   

(4) વ્યાખ્યાન પદ્ધશત   

(5) રસાસ્વાદ પદ્ધશત   

(6) સમીક્ષા પદ્ધશત   

વ્યાકરણ શિક્ષણની પદ્શતઓ :  
(1) આગમન પદ્ધશત   

(2) શનગમન પદ્ધશત   

(3) અન બાંિ પદ્ધશત   

(4) ભાષાસાંસગગ પદ્ધશત    
 

માઈક્રોટીશચાંગ : 
- માઈિોટીશચાંગ અાંગેના ખ્યાલનો ઉદભવ સને 1961માાં 

કેશલફોશનગયામાાં સ્ટેનફડગ  ય શનવશસગટીમાાં ર્થયો હતો. તેના 
પ્રણેતા ડ્વાઈટ એલન હતા. તેમણે 1963માાં 

માઈિોટીશચાંગ િબ્દ પ્રયોજ્યો હતો.  
- માઈિોટીશચાંગ એ િીખવવાની કોઈ પદ્ધશત નર્થી; પણ 

કૌિલ્યો પ્રાિ કરવાની એક પ્રશવશિ છે.  
- માઈિોટીશચાંગ પ્રશવશિ દ્વારા શિક્ષક સાંવેદનાની 
સાંકલ્પના  
(અધ્યાપન કૌિલ્યો, શવષયવસ્ત નો મ દ્દો) લઈ માત્ર 
પાાંચ – દસ તાલીમાર્થીઓ સાર્થ ે માત્ર પાાંચ – સાત 

શમશનટ માટે શિક્ષણ કાયગ કરે છે.  
- પાઠન ાં શવષયવસ્ત  નાન ાં, શવદ્યાર્થીઓની સાંખ્યા ઓછી 
તર્થા પાઠ આપવાનો સમય પણ ઓછો, તે 

માઈિોટીશચાંગના મહત્ત્વનાાં લક્ષણો છે.  
 

માઈક્રોટીશચાંગના તબક્કા :  
(1) શિક્ષણનો તબક્કો  

(2) પ્રશતપોષણનો તબક્કો  

(3) પ નઃ આયોજનનો તબક્કો  

(4) પ નઃ શિક્ષણનો તબક્કો  

(5) પ નઃ પ્રશતપોષણનો તબક્કો  

- માઈિોટીશચાંગના પ્રર્થમ તબક્કામાાં મ ખ્ય પાાંચ 
બાબતોનો સમાવેિ કરવામાાં આવે છે.  
(1) સૈદ્ધાાંશતક સમજ 

(2) માઈિોપાઠન ાં શનદિગન – શનરીક્ષણ  

(3) પાઠના શનરીક્ષણ પર ચચાગ  

(4) માઈિોપાઠન ાં આયોજન  

(5) માઈિોપાઠની રજૂઆત  

- વગગમાાં જ દી – જ દી કક્ષા િરાવતા શવદ્યાર્થીઓ માટે 

સૌર્થી અસરકારક પદ્ધશત સ્વાધ્યાય પદ્ધશત છે.  
- પાવલોવના અશભસાંિાનને ‘S’ ટાઈપ અશભસાંિાન 

પણ કહે છે.  
- પાવલોવ અશભસાંિાન માટે અવજેીરૂપ ઉદ્દીપકની 
હાજરી અશનવાયગ ગણે છે, જ્યારે શસ્કનર સ દૃઢકની 
હાજરી અશનવાયગ ગણે છે.   
 

શિક્ષણન ાં મનોશવજ્ઞાન 
 

મનોશવજ્ઞાનની સાંકલ્પના : 
  માનવી પોતાના તેમજ અન્દ્યોના વતગન-
વ્યવહારો શવિેની વૈજ્ઞાશનક સમજ મેળવી િકે છે. 
વતગમાનને ધ્યાનમાાં રાખીન ે ભૂતકાળ પર દૃશષ્ટ નાાંખી 
િકે. ભશવષ્ય શવિે શવચારી િકે છે. માનવીની માનશસક 
પ્રક્રિયાઓ, વતગન-વ્યવહારો, શવચારો – લાગણીઓ, 

પે્રરણા, સાંઘષો શવિેની સમજ પ્રાિ કરવાનો િાસ્ત્રીય 
અભ્યાસ એટલે મનોશવજ્ઞાન. આમ, મનોશવજ્ઞાન એ 
માનવવતગનને સમજવા માટેનો વૈજ્ઞાશનક અભ્યાસ છે. 
મનોશવજ્ઞાનના અભ્યાસન ાં ધ્યેય જીવનની ગ ણવત્તા 
સ િારવાન ાં પણ છે. આજ ે મનોશવજ્ઞાનના અભ્યાસમાાં 
શવશવિ શવચારિારાઓ અને દૃશષ્ટશબાંદ ઓનો સમાવેિ 
ર્થયો છે.  
 

મનોશવજ્ઞાનની વ્યાખ્યા  
“મનોશવજ્ઞાન માનવી અને માવેતર પ્રાણીઓના 
વતગનનો અભ્યાસ કરત ાં શવજ્ઞાન છે.”                                        

– સી.ટી.મોગથન 

 “પયાગવરણના સાંદભગમાાં માનવી અને માનવેત્તર 
પ્રાણીઓના વતગનનો અભ્યાસ કરત ાં શવજ્ઞાન એટલે 
મનોશવજ્ઞાન.      –  જ.ેબી.વોટસન 
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મનોશવજ્ઞાન માનવીની માનશસક અને િારીક્રરક 
પ્રવૃશત્તઓનો વૈજ્ઞાશનક અભ્યાસ છે. – એચ.ઈ.ગેરેટ.  

મનોશવજ્ઞાન વતગન અન ે માનશસક પ્રક્રિયાઓનો 
અભ્યાસ કરત ાં શવજ્ઞાન છે. – રહલગાડથ , એટરકન્દ્સન અન ે

એટરકન્દ્સન 
 

ઉપરની વ્યાખ્યાઓ પરર્થી નીચેના ત્રણ શનષ્કષગ નીકળે 
છે.  
(1) મનોશવજ્ઞાન એક શવજ્ઞાન છે. 

(2) મનોશવજ્ઞાન એ વતગનન ાં શવજ્ઞાન છે.  

(3) મનોશવજ્ઞાન માત્ર માનવીના જ નહીં, પરાંત  

માનવેત્તર પ્રાણીઓના વતગનનો પણ અભ્યાસ કરે છે. 
 મનોશવજ્ઞાનનો સરળ અર્થગ એટલે મનન ાં 
શવજ્ઞાન. અાંગ્રેજીમાાં તેન ે ‘Psychology’ કહે છે, જ ેગ્રીક 

િબ્દો ‘psyche’ અને ‘logos’ પરર્થી બનેલો છે.  

 Psyche એટલે Soul (આત્મા), Mind (મન) 

અને Self (સ્વ) અને ‘logos’ એટલે િાસ્ત્ર કે અભ્યાસ.  

 કોઈ નક્કર પદાર્થગ નર્થી કે મન, આત્મા અન ે
ચેતનાન ે ઓળખી - જોઈ િકાય. છેવટે, 
મનોવૈજ્ઞાશનકોએ વતગનના પાસાને વળગી રહેવાન ાં ઈષ્ટ 
માન્દ્ય ાં. કારણકે શવશવિ વતગનમાાં જ ે પ્રગટ ર્થાય છે તે 
જોઈ િકાય છે, તનેે સ્વીકારી પ્રગટ વતગનનો અભ્યાસ 
િરૂ ર્થયો :  
મનોશવજ્ઞાન એ સજીવ પ્રાણીઓના હેત લક્ષી વતગનન ાં 

િાસ્ત્ર છે.                          – મેકડૂગલ 

મનોશવજ્ઞાન એ મન ષ્ય અને પ્રાણીઓના વતગનન ાં 

શવજ્ઞાન છે.                     – જ્યોજથ જ.ે મૌલી 
 

 મનોશવજ્ઞાનમાાં માનવીના વતગનન ેખાસ મહત્ત્વ 
છે, તેર્થી તેન ેscience of behaviour કહે છે. 

“મનોશવજ્ઞાન એટલે વાતાવરણના સાંપકગમાાં ર્થતી 
વ્યશતતની પ્રવૃશત્તઓનો વૈજ્ઞાશનક અભ્યાસ.” – વૂડવર્થ 
“મનોશવજ્ઞાન એ જીવનની કોઈ પણ પક્રરશસ્ર્થશતના 

સાંદભગમાાં ર્થતા વતગનનો અભ્યાસ છે.” – શસ્કનર 

“મનોશવજ્ઞાન એ વતગનન ાં વૈજ્ઞાશનક સાંિોિન છે.” – 

એલ. એન. મન 

“મનોશવજ્ઞાન માનવ-વતગન અને માનવ-સાંબાંિોન ાં 

અધ્યયન કરે છે.” – ક્રો અન ેક્રો 
 

મનોશવજ્ઞાનનો ઉિભવ અને શવકાસ 

- ઈ.સ. પૂવરે્થી ઈ.સ. પછીની તરતની સદીઓમાાં 
ગ્રીસ-રોમમાાં એક્રરસ્ટોટલ જવેા તત્ત્વવેતાઓએ અને 
ભારતમાાં ચાણતય, ભરતમ શન અને પતાંજશલ જવેાાં 

શવદ્વાનોએ માનવવતગનનો અભ્યાસ કયો હતો.  
- રૂડાલ્ફે મનોશવજ્ઞાન માટે સૌપ્રર્થમ Psychology 

િબ્દનો પ્રયોગ કયો. મૂળ િબ્દ Phyche અને Logos 

એવા બે િબ્દોના જોડાણર્થી Psychology િબ્દ બન્દ્યો. 

Psyche એટલે આત્મા અને Logos એટલે શવજ્ઞાન. 

- Psychology એટલે આત્માનો અભ્યાસ કરત ાં 

શવજ્ઞાન. 
- Psycheનો અર્થગ ‘મન’ પણ ર્થાય છે. તેર્થી 

મનોશવજ્ઞાનને ‘મનન ાં શવજ્ઞાન’ પણ કહે છે.  

- વેબર, ફેકનર, મ્ય લર, હેલ્મહોલ્્ઝ વગેરેએ 

િરૂઆતના મનોશવજ્ઞાનના શવકાસમાાં મહત્ત્વનો ફાળો 
આપયો હતો. 
- ઓગણીસમી સદીમાાં રચનાવાદી મનોવૈજ્ઞાશનક 
શવલ્હેમ વ ન્દ્ટે મનોશવજ્ઞાનને ‘ચેતન અન ભવો’ એટલે કે 

મનની અાંદર સભાનપણે અન ભવાતા મનોવ્યાપરોનો 
અભ્યાસ કરત ાં શવજ્ઞાન ગણાવ્ય ાં.  
- વતગનવાદી વોટસને મનોશવજ્ઞાનને ‘ફતત વતગનનો જ’ 

અભ્યાસ કરત ાં શવજ્ઞાન ગણાવ્ય ાં. 
 

િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન 
 િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાનમાાં બાળકના વતગનનો 
અભ્યાસ િકૈ્ષશણક પક્રરશસ્ર્થશતને ધ્યાનમાાં રાખીન ે
કરવામાાં આવે છે. િીખવવાની પ્રક્રિયા પર અસર કરતાાં 
પક્રરબળો, એના પર ર્થતી આન ાંવાંશિકતા અન ે
વાતાવરણની અસરો, પક્રરપકવતા અને શિક્ષણ 
વચ્ચેના સાંબાંિો, સ્મૃશત અને શવસ્મૃશત, અસરકારક 
અધ્યયન પદ્ધશતઓ વગરેેનો અભ્યાસ આ િાખામાાં 
કરવામાાં આવે છે. શિક્ષણ સાર્થ ેમનોશવજ્ઞાનનો સાંબાંિ 
સ્ર્થાશપત કરવાનો યિ પેસ્ટોલોજીને જાય છે. તેમન ે

િૈક્ષશણક “મનોશવજ્ઞાનના શપતા” ગણવામાાં આવે છે. 
શિક્ષણમાાં મનોશવજ્ઞાનનો ઉપયોગ જયારર્થી િરૂ ર્થયો 
ત્યારર્થી બાળકેન્દ્રી શિક્ષણનો પ્રારાંભ ર્થયો ગણાય. 
પેસ્ટોલોજી માનતા કે જટેલે અાંિે શિક્ષણન ાં 
મનોશવજ્ઞાનીકરણ ર્થાય તેટલ ેઅાંિે શિક્ષણમાાં સફળતા 
મળે. તેર્થી જ તેમણે કહ્ ાં કે, ‘હ ાં  શિક્ષણમાાં મનોશવજ્ઞાન 
પ્રયોજીિ.’  
 શિક્ષણ એ આજન્દ્મ ચાલનારી પ્રક્રિયા છે, 

અન ભવ કે તાલીમના આિારે વતગનમાાં ર્થત ાં પક્રરવતગન 
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છે. વતગન પ્રગશતિીલ અન કૂલન પ્રાિ કરવાની પ્રક્રિયા 
છે અને વ્યશકતના કાયોમાાં- વતગન – વ્યવહાર 

પક્રરવતગન જોવા મળે છે, જનેા દ્વારા વ્યશકત ધ્યેય પ્રાિ 

કરી િકે છે. આમ શિક્ષણ એ જીવન પયગન્દ્ત ચાલનારી 
પ્રક્રિયા છે.  
Education is a life Long Process. – John Daisy 

Education નો િાશબ્દક અર્થગ –  
Education   =  to Train  

   (તાલીમબદ્ધ કરવ ાં)  
Educere  =  to lead out  

   (અાંદર પડેલાન ેબહાર કાઢવ ાં)  
Educare  =  to bring out  

   (બહાર લાવવ ાં)  
E + duco  =  bring up  

   (અાંદરર્થી શવકશસત કરવ ાં)  
“માણસનાાં િરીર, મન, આત્મામાાં જ ેકાંઈ શ્રષે્ઠ છે ત ે

બધ ાં બહાર લાવવ ાં એટલે શિક્ષણ.” – ગાાંધીજી  
 

િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાનન ાં સ્વરૂપ : 
(1) માનવવતગન એ િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાનન ાં કેન્દ્ર છે.  

(2) િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન િીખવાની પ્રક્રિયાન ે વિ  

મહત્ત્વ આપ ેછે.  
(3) િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન સાંિોિન અને શનરીક્ષણ વડે 

મળેવેલાાં તથ્યોન ાં સાંકલન કરે છે.  
(4) અધ્યાપન મનોશવજ્ઞાનમાાં પ્રાિ ર્થતાાં તથ્યોને 

તપાસીને સૈદ્ધાાંશતક રૂપ આપવામાાં આવે છે.  
(5) વગગખાંડની સમસ્યાઓ સમજવાન ાં અને તેનો ઉકેલ 

મેળવવાન ાં િાસ્ત્ર છે.  
િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન નીચનેા મ દ્દાઓનો અભ્યાસ કરે 
છે :  
(1) શિક્ષક – શવદ્યાર્થી વચ્ચેનો વગગ-વ્યવહાર અન ે

આાંતરવ્યવહાર.  

(2) વગગખાંડન ાં પયાગવરણ.  

(3) સમાજ, ઘર, િાળા અને શમત્રવત ગળની શવદ્યાર્થીના 

શવકાસ પર ર્થતી અસરો.  
(4) માનશસક િશતતઓની ઓળખ અને માપન.   

(5) તેજસ્વી અને માંદબ શદ્ધ િરાવતાાં બાળકોન ાં શિક્ષણ.   

(6) શનદાનાત્મક અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ. 

(7) અધ્યયન પ્રક્રિયાન ેગશતિીલ બનાવવાના ઉપાયો.   

(8) શવદ્યાર્થીવતગનની સમસ્યાઓ સમજવી અને તેનો 

ઉકેલ લાવવો.  

(9) બાળકોની સજગનાત્મકિશતત ખીલવવી.  
  

શિક્ષકે િા માટે મનોશવજ્ઞાનન ાં જ્ઞાન મેળવવ ાં જોઈએ. ? 

 િીખનાર (learner)ને ઓળખવા, િીખવાની 

પ્રક્રિયાને સમજવા (How to learn ?) અને વગગખાંડની 

સમગ્ર ભૂશમકાન ે સમજવા માટે મનોશવજ્ઞાનન ાં જ્ઞાન 
શિક્ષક માટે અશનવાયગ અને ઉપયોગી છે. નીચેનાાં 
ક્ષેત્રોમાાં મનોશવજ્ઞાનન ાં જ્ઞાન શિક્ષક માટે આિીવાગદરૂપ 
બને છે. 

(1) શવદ્યાર્ી કેન્દ્રી શિક્ષણ :  

 મનોશવજ્ઞાનન ાં જ્ઞાન શિક્ષકન ે એ હકીકતનો 
શનદેિ કરે છે કે અધ્યયન પ્રક્રિયામાાં અધ્યેતા 
(શવદ્યાર્થી) કેન્દ્રસ્ર્થાને છે. માત્ર માક્રહતી આપવાર્થી 
ભણતરન ાં કાયગ પૂરુાં  ર્થત ાં નર્થી. શવદ્યાર્થીન ે– િીખનારન ે

સમજવાનો છે. તેની મૂળભૂત જરૂક્રરયાતો, સમાજની 
જરૂક્રરયાતો, અધ્યેતાની બૌશદ્ધક, સામાશજક સાાંવેશગક 
પક્રરશસ્ર્થશત પ્રમાણે શિક્ષક શિક્ષણપદ્ધશતમાાં ફેરફાર કરી 
િકે છે. 

(2) શવદ્યાર્ીઓના તફાવતો ધ્યાનમાાં લેવા : 

  અભ્યાસાર્થ ે આવતાાં તમામ બાળકો સમાન 
હોતાાં નર્થી. બિાાં જ વય, બ શદ્ધ, િીખવાની યોગ્યતા, 
ઝડપ, રસ, મનોવલણ વગેરેમાાં શભન્ન હોય ત્યારે 
વ્યશતતગત શભન્નતાને ઓળખી િૈક્ષશણક કાયગ કરવ ાં 
જોઈએ.  
(3 ) શિક્ષણ પદ્શતઓની પસાંિગી :  
 શવષય, અભ્યાસિમમાાં આપેલી ક્ષમતાઓ, 
શવદ્યાર્થીની ક્ષમતા, વય, વગગખાંડન ાં વાતાવરણ ધ્યાનમાાં 
રાખી શવદ્યાર્થી પ્રવૃશત્ત દ્વારા જ્ઞાન મેળવે એવી િકૈ્ષશણક 
પદ્ધશતઓની પસાંદગીન ાં જ્ઞાન શિક્ષકન ે િૈક્ષશણક 
મનોશવજ્ઞાન દ્વારા ર્થાય છે.  
(4) અભ્યાસક્રમન ાં આયોજન :  
 શવદ્યાર્થીઓના વ્યશતતગત તફાવતો, 
જરૂક્રરયાતો, રાષ્ટરની અને વ્યશતતગત િશતતઓ અન ે
મયાગદાઓ વચ્ચ ે સાંત લન જાળવી શિક્ષણકાયગ, 
અભ્યાસિમન ાં આયોજન, વગગખાંડ અને વગગખાંડ 
બહારની પ્રવૃશત્ત, તાસ આયોજન, એકમ આયોજન, 
વાશષગક આયોજન વગેરે માટે શિક્ષકન ે િૈક્ષશણક 
મનોશવજ્ઞાન માગગદિગન પૂરુાં  પાડે છે.  
(5) િીખવાની પ્રરક્રયાની સમજ :  
 બાળક કેવી રીતે, કયારે, કેટલ ાં અને કેવ ાં િીખ ે
છે, તેની સમજ પણ મનોશવજ્ઞાન દ્વારા પ્રાિ ર્થાય છે.  
(6) માનવસાંબાંધોના શવકાસન ાં શવજ્ઞાન :  
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 શિક્ષણ એ જીવાંત અને વ્યશતતઓ સાર્થેના 
આદાનપ્રદાનની નીપજ છે. માતા-શપતા, શિક્ષક, 
શમત્રો, વચ્ચેના માનવીય સાંબાંિો સમજવામાાં અન ે
શવકસાવવામાાં િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન શિક્ષકન ે યોગ્ય 
ભૂશમકા પૂરી પાડે છે.  
(7) શવશિિ પ્રકારના શવદ્યાર્ીઓની ઓળખ : 
  વગગખાંડમાાં સામાન્દ્ય, માંદબ શદ્ધ, તેજસ્વી, 
તોફાની, અશલિ, સમસ્યારૂપ એવા અનેક પ્રકારના 

શવદ્યાર્થીઓ હોય છે. આ શવશવક પ્રકારના શવદ્યાર્થીઓની 
સાચી ઓળખ મેળવવી અન ેયોગ્ય રીતે અભ્યાસ માટે 
પે્રરવા અને એમની સમસ્યાઓ સમજીને યોગ્ય ઉકેલ 
િોિવામાાં િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન ઉપયોગી છે.  
(8) માનવીય શવકાસ તબક્કાની સમજ :  
 શવદ્યાર્થીઓ સતત િીખ ે છે, શવકસે છે. 
શવકાસના શવશવિ તબકે્ક ર્થતા માનશસક, િારીક્રરક, 
સામાશજક, સાાંવેશગક શવકાસમાાં ર્થતા ફેરફારોની જાણ 
માટે િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન શિક્ષકન ેઉપયોગી છે.  
(9) અન કૂલન અને શિસ્ત :  
 શવદ્યાર્થી પક્ષ ે જ્યારે અશિસ્તના પ્રશ્નો ઊભા 
ર્થાય ત્યારે એને સાચી સલાહ અને માગગદિગન તમેજ 
મનોવૈજ્ઞાશનક સારવાર આપી અન કૂલન સાિવામાાં તેને 
મદદરૂપ ર્થવાન ાં કાયગ શવચારણા માાંગી લે છે. શિક્ષકન ે
અવાર–નવાર આ પક્રરશસ્ર્થશતનો સામનો કરવાનો ર્થાય 

છે; જમેાાં મનોશવજ્ઞાનનો અભ્યાસ  શિક્ષક સફળતા 

મેળવે છે.  
(10) માપન અને મલૂ્યાાંકન :  
 હાલના સમયમાાં શવદ્યાર્થીના સતત અન ે
સવગગ્રાહી મલૂ્યાાંકન પર ભાર મકૂાયો છે. શવદ્યાર્થી જ ેકાંઈ 
િીખે એ બિ ાં પારાંગતતાની કક્ષાએ જ િીખે એ અશભગમ 
પર ભાર મૂકવામાાં આવે છે; ત્યારે શિક્ષકે શવશવિ – 

પ્રકારની કસોટીઓન ાં અર્થગઘટન કઈ રીતે કરવ ાં ? 
મૂલ્યાાંકનનો હેત  િો છે ? કયા પ્રકારની કસોટીઓ લેવી 
? શનદાન અને ઉપચારની શવશવિ પ્રય શતતઓનો કેવી 
રીતે શવશનયોગ કરવો ? જવેા અનેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ 
મનોશવજ્ઞાન આપ ેછે.  
(11) સ્વઓળખ :  
 શિક્ષકના વ્યશતતત્વનાાં પણ આગવાાં પાસાાં છે. 
પોતાની અાંગત સમસ્યાઓ, ખૂબીઓ- ખામીઓ હોય 
છે. આ બિાની અસર શિક્ષણકાયગ પર ન પડે તે અાંગે 
સભાન રહેવ ાં જરૂરી છે. પોતાની િશતત-મયાગદાને 
ઓળખી હકારાત્મક પાસાાંઓનો શવકાસ અને નબળાાં 
પાસાાંઓન ાં શનમૂગલન, પોતાની ક્ષમતા અને આવડતનો 

મહત્તમ ઉપયોગ કરી શિક્ષણકાયગન ેસમૃદ્ધ કરવામાાં એક 
શિક્ષકને ડગલ ેને પગલે માગગદિગક બને છે.  
1. િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન એ શવજ્ઞાન છે.  

2. િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન મનોશવજ્ઞાનના સામાન્દ્ય 

શસદ્ધાાંતોનો શિક્ષણમાાં શવશનયોગ કરનારુાં  િાસ્ત્ર છે.  
3. િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાનન ાં સ્વરૂપ વ્યાવહાક્રરક છે.  

4. િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન પ્રયોગાત્મક છે.  

5. િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન અન્દ્વેષણાત્મક છે. 
 

મનોશવજ્ઞાનની શવચારધારાઓ 

 (૧) રચનાવાિ
- તેના શવકાસમાાં શવલ્હેમ વ ન્દ્ટ અને એડવડગ  
ક્રટત્િેનરનો ફાળો નોંિપાત્ર છે.  
- તેઓએ આાંતરશનરીક્ષણ પદ્ધશત અપનાવી હતી. 

 (૨) કાયથવાિ
- રચનાવાદની સમાાંતરે તેના શવરોિમાાં કાયગવાદ 
શવકસ્યો. 
- તેમાાં શવશલયમજમે્સ, જ્હોન ડ્યૂઈ, એન્દ્જલ અન ે

કારનો મહત્ત્વનો ફાળો છે. 
- તેમાાં ચેતનાના ઘટકોન ાં પૃર્થક્કરણ કરવાને બદલે 
ચેતનાનાાં કાયોનો અભ્યાસ કરવા ઉપર ભાર મૂકાયો. 

 (૩) વતથનવાિ
- અમેક્રરકાના જ.ેબી.વોટસને વતગનવાદનો શવકાસ કયો 
હતો. 
- વતગનના અભ્યાસ માટે વોટસને ‘બાહ્ શનરીક્ષણ’ 

અને પ્રયોગની પદ્ધશત સૂચવી. 
- વતગનવાદના શવકાસમાાં એડવીન ગ્રર્થી, 

ઇ.સી.ટોલમેન, બી.એફ.સ્કીનર વગેરે નવા 

વતગનવાદીનોફાળો મહત્ત્વનો છે.  

 (૪) સમશિવાિ
- 1912માાં જમગનીમાાં આ વાદ શવકસ્યો હતો. 

- મેતસ વિાગઈમર, કોફકા, કોહલરની શત્રપ ટીએ ફી-

ક્રફનાશમનન તરીકે જાણીતો પ્રયોગ કયો હતો. 
-સમશષ્ટવાદ વતગનને અને મનોવ્યાપારોને અશવભાજ્ય 
એકમ ગણે છે.  
- રચનાવાદ અને વતગનવાદનો સમશષ્ટવાદ શવરોિ કરે 
છે.  

 (૫) મનોશવશ્લેષણવાિ
- મનોશવશ્લેષણવાદનો જન્દ્મ શવયેનામાાં ર્થયો. 
- મનોશવશ્લેષણવાદના પ્રણતેા ડૉ. શસગ્માંડ ફ્રોઈડ છે.  
- તેમણે અચેતન મનનો ખ્યાલ આપયો હતો. 
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- તેમણે માનશસક સમસ્યા િરાવતા દદીઓની સારવાર 
માટે સ્વપન શવશ્લેષણ અને મ તત સાહચયગ પદ્ધશતનો 
ઉપયોગ કયો હતો. 
- તેઓએ ‘વ્યશતતત્વનો શસદ્ધાાંત’ આપયો હતો. 

- સામાન્દ્ય માનવીના વ્યશતતત્વના ઘટકોની ઊંડાણર્થી 
સમજૂતી આપીને મનોશવજ્ઞાનમાાં મહત્ત્વન ાં પ્રદાન કય ાં 
હત ાં. 
 

મનોશવજ્ઞાનનો ઈશતહાસ 
પ્રિાન 
આપનારન ાં 
નામ 

સમયગાળો પ્રિાનન ાં ક્ષેત્ર 

પલેટો  ઈ.સ. પૂ. 427 

ર્થી 347 

તત્ત્વજ્ઞાન  

એક્રરસ્ટોટલ  ઈ.સ. પૂ. 384 

ર્થી 322 

તત્ત્વજ્ઞાન-સાહચયગના 

શસદ્ધાાંતો  

મ્ય લર  1801 ર્થી 1858  મનોભૌશતકિાસ્ત્ર  

અનગસ્ટ વેબર  1795 ર્થી 1878 મન-િરીરના સાંબાંિ અાંગેના 
પ્રયોગો અને શસદ્ધાાંતો  

ગ સ્તાવ 
ફેકનર  

1801 ર્થી 1887 મન-િરીરના સાંબાંિ અાંગેના 
પ્રયોગો અને શસદ્ધાાંતો 

હેલ્મ હોત્ત્ઝ  1821 ર્થી 1894 મન-િરીરના સાંબાંિ અાંગેના 
પ્રયોગો અને શસદ્ધાાંતો 

વોલ્ટર કેનન  1871 ર્થી 1945 મન-િરીરના સાંબાંિ અાંગેના 
પ્રયોગો અને શસદ્ધાાંતો 

શવલ્હેમ વ ન્દ્ટ  1832 ર્થી 1920 મનોશવજ્ઞાનની સૌપ્રર્થમ 
પ્રયોગિાળા સ્ર્થાપી  

એડવડગ  
ક્રટત્િેનર  

1859 ર્થી 1952  રચનાવાદ – અશસ્તત્વવાદ  

શવશલયમ 
જમે્સ  

1832 ર્થી 1920  કાયગવાદ  

જ્હોન ડ્યૂઈ  1859 ર્થી 1952 કાયગવાદ  

જ.ેબી.વોટસ
ન  

1878 ર્થી 1958  વતગનવાદ  

શસગ્માંડ 
ફ્રોઈડ  

1856 ર્થી 1939  મનોશવશ્લેષણવાદ  

આલ્ફ્રેડ 
એડલર  

1870 ર્થી 1937   મનોશવશ્લેષણવાદ  

કાલગ ય ાંગ  1875 ર્થી 1962  મનોશવશ્લેષણવાદ  

આઈ.પી. 
પાવલોવ  

1849 ર્થી 1936  શિક્ષણક્ષેત્રે િાસ્ત્રીય 
અશભસાંિાન  

બી.એફ.સ્કી
નર  
અશબાંગહોસ  

1850 ર્થી 1909  સ્મૃશત અાંગેના પ્રયોગો  

 

ભારતમાાં આધ શનક મનોશવજ્ઞાનનો શવકાસ 
- ભારતમાાં મનોશવજ્ઞાનને શવષય તરીકે અભ્યાસિમમાાં 
સૌપ્રર્થમ સામેલ કરવાન ાં શ્રયે કોલકાતા ય શનવશસગટીના 
તત્ત્વજ્ઞાન શવભાગને જાય છે. 
- ૧૯૦૫માાં િોજને્દ્રનાર્થ સીલ દ્વારા મનોશવજ્ઞાનની 
પ્રર્થમ પ્રયોગિાળાની સ્ર્થાપના કોલકાતા ય શનવશસગટી 
ખાતે ર્થઈ. 
- ડૉ. શસગ્માંડ ફ્રોઈડના મનોશવશ્લેષણવાદર્થી 
પ્રભાશવત િેખર બોઝને ભારતની મનોશવજ્ઞાન શવષયમાાં 
સૌપ્રર્થમ પીએચ.ડી.ની પદવી આપવામાાં આવી. 
- આગવી પ્રશતભા િરાવનાર ગ જરાતી ડૉ. િીરેન્દ્ર 
મહેતાએ જમગનીમાાં ડૉ. ફ્રોઈડના માગગદિગન નીચે તાલીમ 
લીિી હતી. 
 
 
 

મનોશવજ્ઞાનની શવચારધારાઓ 
 

સાંપ્રિાય સાંપ્રિાયની માન્દ્યતા અને પદ્શત પ્રિાન 
આપનાર 
શવજ્ઞાની 

રચનાવાદ  ચેતનાનો ઘટકલક્ષી અભ્યાસ 
આાંતરશનરીક્ષણ પદ્ધશત  

શવલ્હેમ વ ન્દ્ટ 
(1832-1920) 

કાયગવાદ  ચેતના દ્વારા ર્થતાાં શવશવિ કાયો 
અને વાતાવરણ સાર્થેની 
આાંતરક્રિયા  

શવશલયમ 
જમે્સ (1842-
1910) 

વતગનવાદ  પ્રગટ વતગનનો જ અભ્યાસ, બાહ્ 

શનરીક્ષણ અને પ્રયોગ પદ્ધશત  

જ.ેબી.વોટસ
ન (1878-
1958)  

સમશષ્ટવા
દ  

ઘટકોનો નહીં પરાંત  સમગ્રનો 
અભ્યાસ  

મેતસ વિીમર 
(1880-1943) 

મનો 
શવશે્લષણ 
વાદ  

અિગચેતન અને અચેતન મનન ાં 
મહત્ત્વ બાળપણના અન ભવોની 
સમગ્ર પ ખ્ત વ્યશતત પર અસરન ાં 
શનરીક્ષણ, સ્વપન શવશ્લેષણ, મ તત 

સાહચયગ  

શસગ્માંડ ફ્રોઈડ 
(1856-1939) 

 

આધ શનક મનોશવજ્ઞાનની ઐશતહાશસક 
 તવારીખો

 
1857 શવશલયમ જમે્સે મનોશવજ્ઞાનનો સૌપ્રર્થમ 

અભ્યાસ કયો.  
1878 અમેક્રરકાની મનોશવજ્ઞાનની પ્રર્થમ 
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પી.એચ.ડી. ની પદવી એનાયત ર્થઈ.  
1879 મનોશવજ્ઞાનની સૌપ્રર્થમ પ્રયોગિાળા 

લાઈપશઝાંગ ય શનવશસગટીમાાં શવલ્હેમ વ ન્દ્ટ 
દ્વારા સ્ર્થાપવામાાં આવી.  

1883 અમેક્રરકાની સૌપ્રર્થમ મનોશવજ્ઞાનની 
પ્રયોગિાળા જ્હોન હોપશકન્દ્સ ય શનવશસગટીમાાં 
સ્ર્થપાઈ.  

1885 એશલાંગહોસે ‘સ્મૃશત’ પર પ સ્તક પ્રકાશિત 

કય ાં.  
1886 જ્હોન ડ્ય ઈએ સવગપ્રર્થમ મનોશવજ્ઞાનમાાં 

અમેક્રરકન પાઠ્યપ સ્તક બહાર પાડ્ય ાં.  
1890 શવશલયમ જમે્સે ‘મનોશવજ્ઞાનના શસદ્ધાાંતો’ 

નામન ાં પ સ્તક પ્રગટ કય ાં.  
1900 શસગ્માંડ ફ્રોઈડન ાં ‘સ્વપન અર્થગઘટન’ પર 

પ સ્તક પ્રકાશિત ર્થય ાં.  
1903 વડોદરા રાજ્યના મહારાજા સયાજીરાવે 

વડોદરામાાં માનશસક રોગોની હોશસ્પટલ િરૂ 
કરાવી.  

1906 કોલકાતા ય શનવશસગટીના તત્ત્વજ્ઞાન 
શવભાગમાાં મનોશવજ્ઞાનની ભારતની 
સૌપ્રર્થમ પ્રયોગિાળા િરૂ ર્થઈ.  

1912 1863 ર્થી અમદાવાદમાાં મેન્દ્ટલ એસાયલમ 

તરીકે િરૂ ર્થયેલ સાંસ્ર્થાને શિક્રટિ કાઉશન્દ્સલે 
મેન્દ્ટલ હોશસ્પટલનો દરજ્જો આપયો.  

1912 મેતસ વિીકરે સમષ્ટીવાદી અશભગમ 
આપયો.  

1913 જ્હોન વોટસને ‘વતગનવાદ’ રજૂ કયો.  
1916 કોલકાતા ય શનવશસગટી ખાતે ભારતનો 

સૌપ્રર્થમ મનોશવજ્ઞાન શવભાગ િરૂ ર્થયો.  
1922 મનોશવજ્ઞાનને ભારતીય શવજ્ઞાન પક્રરષદમાાં 

સ્ર્થાન મળ્ય ાં.  
1924 ભારતીય મનોશવજ્ઞાન માંડળની સ્ર્થાપના 

ર્થઈ.  
1935 વડોદરાની મ.સ. ય શનવશસગટીમાાં શિક્ષણ 

અને મનોશવજ્ઞાનનો સ્વતાંત્ર શવભાગ િરૂ 
ર્થયો.  

1940 કોલકાતામાાં ‘લ્ય શબની પાકગ  મેન્દ્ટલ 

હોશસ્પટલ’ની સ્ર્થાપના ર્થઈ.  
1945 ભારતીય સાંરક્ષણ ક્ષેત્રે મનોશવજ્ઞાન િાખાની 

સ્ર્થાપના દ્વારા સાંરક્ષણમાાં મનોશવજ્ઞાનનો 
ઉપયોગ િરૂ ર્થયો.  

1951 અમદાવાદમાાં મનોદ બગળ બાળકોની 
વૈજ્ઞાશનક રીતે સારસાંભાળ લેતી 
બી.એમ.ઈશન્દ્સ્ટટ્યટૂની સ્ર્થાપના ર્થઈ.  

1955 બેંગ્લોર ખાતે માનશસક સ્વાસ્થ્ય અને 
ચેતાશવજ્ઞાનની રાષ્ટર ીય સાંસ્ર્થાની સ્ર્થાપના 
ર્થઈ.  

1957 મનોશવજ્ઞાનન ાં પ્રર્થમ નોબલે પાક્રરતોશષક 
હેબેટ શસમોનને એનાયત કરાય ાં.  

1962 રાાંચી ખાતે માનશસક રોગોની હોશસ્પટલ િરૂ 
ર્થઈ.  

1972 પ્રર્થમ ભારતીય સવેક્ષણ દ્વારા હાર્થ િરાયેલ 
સાંિોિન પ્રકાશિત ર્થય ાં.  

 

ગ જરાતમાાં માનશસક સ્વાસ્્ય અને 
મનોશવજ્ઞાન 

- મનોશવજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાાં શવિેષ ખેડાણ ર્થયા પહેલાાં 
૬-૧-૧૮૬૩ના રોજ મજેર જનરલ ડૉ. પી.પીરેલે 
અમદાવાદમાાં સૌપ્રર્થમ મેન્દ્ટલ એસાઈલમની િરૂઆત 
કરી. 
- ૧૯૧૨માાં આ મેન્દ્ટલ એસાઈલમને શિક્રટિ 
કાઉશન્દ્સલે મેન્દ્ટલ હોશસ્પટલ તરીકેનો દરજ્જો આપયો. 
- ગ જરાત સરકાર દ્વારા જ લાઈ ૧૯૮૨માાં આ 
હોશસ્પટલને ‘માનશસક આરોગ્યની હોશસ્પટલ’ નામ 

આપવામાાં આવ્ય ાં. 
- ગ જરાતના વડોદરા િહેરમાાં ૧૯૦૩માાં મહારાજા 
સયાજીરાવ ગાયકવાડે મેન્દ્ટલ હોશસ્પટલ િરૂ કરાવી. 
- ગ જરાતના વડોદરા િહેરમાાં ૧૯૩૫માાં શિક્ષણ અન ે
મનોશવજ્ઞાનની શવદ્યાિાખા િરૂ ર્થઈ. 
- નવસારીમાાં આવેલ ગાડી કોલેજને ગ જરાત 
ય શનવશસગટીમાાં સૌપ્રર્થમ ૧૯૫૨માાં મનોશવજ્ઞાનન ાં 
અન સ્નાતક કેન્દ્ર િરૂ કરવાન ાં શ્રેય જાય છે. 
- અમદાવાદ ખાતે ૧૯૫૪માાં ગ જરાત ય શનવશસગટીમાાં 
મનોશવજ્ઞાન શવભાગ િરૂ ર્થયો. 
 

મનોશવજ્ઞાનમાાં માનવવતથનને સમજવાના 
 અશભગમો

1. જવૈ અશભગમ – 

2. વાતથશનક અશભગમ – 

3. મનોગત્યાત્મક અશભગમ – 

4. જ્ઞાનાત્મક અશભગમ 

5. માનવીય અશભગમ – 
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6. સામાશજક – સાાંસ્કૃશતક અશભગમ – 
 

  મનોશવજ્ઞાનના વતથનની અભ્યાસ પદ્શતઓ
- શનરીક્ષણ પદ્ધશત  
- પ્રયોગ પદ્ધશત  
- દીઘગકાલીન અને સમકાલીન અભ્યાસો  
- વ્યશતત અભ્યાસ પદ્ધશત  
 

મનોવૈજ્ઞાશનક કસોટીઓ 
- ફ્રાન્દ્સમાાં આલ્ફે્રડ શબને નામના મનોવૈજ્ઞાશનકે ડૉ. 
સાઈમનના સહયોગર્થી સૌપ્રર્થમ ૧૯૦૫માાં 
બ શદ્ધકસોટીની રચના કરી.  
 

મનોશવજ્ઞાનમાાં કસોટીના પ્રકારો 
- બ શદ્ધ કસોટી  
- અશભરુશચ કસોટી  
- વ્યશતતત્વ કસોટી  
- અશભયોગ્યતા કસોટી  
- શસશદ્ધ કસોટી  
 

શવકાસની વ્યાખ્યા  
- સમગ્ર દેહતાંત્રમાાં ર્થતો ફેરફાર એ શવકાસ છે. – ક્રો 

અને ક્રો  
- શવકાસ એ ગ ણાત્મક ફેરફાર છે. પક્રરપતવતાના લક્ષ્ય 
તરફ લઈ જતો િમબદ્ધ, સ સાંવાદી અને પ્રગત્યાત્મક 

ફેરફાર એટલે શવકાસ.  – ઈશલઝાબરે્ હરલોક 

 

શવકાસની અવસ્ર્ા શવિેનો ભારતીય ખ્યાલ  
1. બ્રહ્મચયાથશ્રમ – 

- જન્દ્મર્થી ૨૫ વષગનો સમયગાળો િહ્મચયાગશ્રમ 
ગણાય છે. 
- આ સમયગાળા દરમ્યાન વ્યશતતએ જ્ઞાન પ્રાિ 

કરવાન ાં અને આશર્થગક ઉપાજગન અાંગેન ાં કૌિલ્ય પ્રાિ 
કરવાન ાં હોય છે. 

2. ગૃહસ્ર્ાશ્રમ – 

- ૨૬ ર્થી ૫૦ વષગનો સમયગાળો ગૃહસ્ર્થાશ્રમ ગણાય 
છે. 
- ગૃહસ્ર્થાશ્રમ દરમ્યાન શિક્ષણ મેળવ્યા બાદ સાંસારની 
જવાબદારી લેવાની હોય છે.  

3. વાનપ્રસ્ર્ાશ્રમ – 

- ૫૧ ર્થી ૭૫ વષગનો સમયગાળો વાનપ્રસ્ર્થાશ્રમ 
ગણાય છે. 
- વાનપ્રસ્ર્થાશ્રમ દરમ્યાન વ્યશતત માનશસક રીતે 
સાંસારનો ત્યાગ કરે છે. 

4. સાંન્દ્યસ્તાશ્રમ – 

- ૭૬ વષગર્થી મતૃ્ય  સ િીનો સમયગાળો સાંન્દ્યસ્તાશ્રમ 
ગણાય છે. 
- સાંન્દ્યસ્તાશ્રમ દરમ્યાન વ્યશતત પ્રભ ની ભશતતમાાં લીન 
ર્થાય છે.  
 

  બોધાત્મક શવકાસ
- સ્વીસ મનોવૈજ્ઞાશનક જ્યાાં શપયાજએે બોિાત્મક 
શવકાસનો શસદ્ધાાંત આપયો છે.  
- બોધાત્મક શવકાસના ચાર તબક્કા : 
(૧) સાાંવેદશનક કારક તબક્કો : જન્દ્મર્થી બે વષગ 
(૨) પૂવગ ક્રિયાત્મક તબક્કો : બેર્થી સાત વષગ 
(૩) મૂતગ-ક્રિયાત્મક તબક્કો : સાતર્થી બાર વષગ 
(૪) અમૂતગ-ક્રિયાત્મક તબક્કો : બાર વષગર્થી આગળ  
 

ધ્યાનની વ્યાખ્યા  
- ધ્યાન એટલે ચોક્કસ ઉદ્દીપકની પસાંદગી કરી તેના 
પર એકાગ્ર બનવાની ક્રિયા. –  એચ. ઈ. ગેરેટ  

- ધ્યાન એટલે પસાંદગીય તત ઉદ્દીપકો ઉપર માનશસક 
કેન્દ્રીકરણ કરવ ાં. – જમે્સ ડરેવર 

 

પ્રત્યક્ષીકરણની વ્યાખ્યા  
- પ્રત્યક્ષીકરણ એવી સાંગઠનની પ્રક્રિયા છે જનેા દ્વારા 
આપણે પદાર્થોને તેમના યર્થોશચત સ્વરૂપમાાં વૃક્ષો, 

મકાનો, યાંત્રો, મન ષ્યો તરીકે ઓળખીએ છીએ. – એચ. 

ઈ. ગેરેટ  
- પ્રત્યક્ષીકરણ એવી પ્રક્રિયા છે જ ે દ્વારા આપણ ે
આપણા પયાગવરણમાાંના ઉદ્દીપકોની તરેહોન ાં સાંગઠન 
અને અર્થગઘટન કરીએ છીએ. – રહલગાડથ , એટરકન્દ્સન 

અને એટરકન્દ્સન  
 

પ્રત્યક્ષીકરણમાાં સાંગઠનના શસદ્ાાંતો 
- ગેસ્ટાલ્ટવાદી વૈજ્ઞાશનકો કોહલર, કોફકા, વિીમરે 

જણાવ્ય ાં કે મગજમાાં સાંપૂણગ સાંગક્રઠત પ્રત્યક્ષીકરણ 
કરવાની િશતત રહેલી છે. ગેસ્ટાલ્ટવાદી વૈજ્ઞાશનકોએ 
પ્રત્યક્ષીકરણના શસદ્ધાાંતો આપેલા છે. 
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1. સમીપતાનો શસદ્ાાંત –  

- આકાિમાાં દેખાતા કેટલાક તારા એકબીજાની નજીક 
હોવાર્થી ચોક્કસ સમૂહમાાં નક્ષત્ર સ્વરૂપે જોવા મળે છે. 
એ સમીપતાનો શસદ્ધાાંત દિાગવે છે. 

2. સમાનતાનો શસદ્ાાંત – 

સમાન ઉદ્દીપકો પોતાન ાં જૂર્થ બનાવે છે. અસમાન 
ઉદ્દીપકો કરતાાં સમાન ઉદ્દીપકો જૂર્થમાાં અન ભવાય છે. 

3. સાતત્યનો શસદ્ાાંત –  

- ઉદ્દીપકો સાતત્યમાાં હોય તો પોતાન ાં જૂર્થ બનાવે છે. 
એક હરોળમાાં રહેલા ઉદ્દીપકો સાંગક્રઠત ર્થઈ પોતાનો 
એકમ બનાવે છે. સાતત્યના ગ ણના કારણે ઉદ્દીપકન ાં 
પ્રત્યક્ષીકરણ સતત અને સમગ્ર વસ્ત ના રૂપમાાં ર્થાય છે. 

4. પૂરકતાનો શસદ્ાાંત – 

પદાર્થો કે ઉદ્દીપકો વચ્ચે ર્થોડી ખાલી કે અિૂરી જગ્યા 
હોય તો પણ આકૃશતને સાંપૂણગના રૂપમાાં જોવાન ાં વલણ 
હોય છે, તેને પૂરકતા કહે છે. 

5. સ ાંિર આકારનો શસદ્ાાંત – 

- છૂટાછવાયા રહેલા ઉદ્દીપકો જો એક ચોક્કસ સારા 
આકારમાાં સાાંકળી િકતાાં હોય; તો તે એક આકૃશત રચે 

છે. 

6. સમાવેિકતાનો શસદ્ાાંત – 

- નજીક રહેલા ઉદ્દીપકો જ દા-જ દા હોય છતાાં પણ 
એકબીજાનો પોતાનામાાં સમાવેિ કરે છે. 
 

  પ્રેરણાની વ્યાખ્યા
- પે્રરણા એ પ્રવૃશત્તને ઉદીિ કરનાર અને તેને પોષનાર 
કોઈ શવશિષ્ટ આાંતક્રરક તત્ત્વ કે પક્રરશસ્ર્થશત છે. – જ.ે પી. 

ગીલ્ફડથ   
- િારીક્રરક જરૂક્રરયાતો, વલણો અને અશભરુશચઓ : 

આ તમામ પે્રરણાઓ વ્યશતતને પ્રવૃત્ત કરવા માટે છે અને 
અન્દ્ય પ્રવૃશત્તની અપેક્ષાએ અમૂક ચોક્કસ પ્રવૃશત્તની 
પસાંદગી કરવાની દોરવણી આપે છે. – એચ. ઈ. ગેરેટ  

- પે્રરણા એટલે આાંતક્રરક જરૂક્રરયાતમાાંર્થી ઉદભવેલ ાં 
અને તે જરૂક્રરયાત સાંત ષ્ટ ર્થાય તેવાાં લક્ષ્યો તરફ 
અશભમ ખ બનેલ ાં વતગન. – સી. ટી. મોગથન  

 

 શસશદ્ પ્રેરણા
- મેકલેલેન્દ્ડે શસશદ્ધ પે્રરણાનો અભ્યાસ કયો છે.  
- તેન ાં માપન કરવા માટે ખાસ કરીને પ્રત્યક્ષ અશિજ્ઞાન 
કસોટી ટી.એ.ટી. (ર્થીમેક્રટક એપસેિન ટેસ્ટ) નો 
ઉપયોગ ર્થાય છે.  

હતાિા  
- ડોલાડગ  અને શમલરે આપેલો હતાિા આિમકતાનો 
ખ્યાલ જાણીતો છે.  
સાંઘષથ 
- કોઈપણ બાબતને પસાંદ કરવાનો કે છોડવાનો 
શનણગય કરવામાાં તીવ્રપણે અન ભવાતી અશનણાગયકતાની 
શસ્ર્થશત એટલે સાંઘષગ.  

સાંઘષથના ચાર પ્રકારો  
1. અશભગમન – અશભગમન સાંઘષગ  

2.  પક્રરહરણ – પક્રરહરણ સાંઘષગ  

3. અશભગમન – પક્રરહરણ સાંઘષગ  

4. બેવડો અશભગમન – પક્રરહરણ સાંઘષગ  

 

વ્યગ્રતા  
- ફ્રોઈડે વસ્ત લક્ષી વ્યગ્રતા અને માનશસક વ્યગ્રતા 
વચ્ચેનો તફાવત સમજાવ્યો છે.  
 

આવેગ 
વ્યાખ્યા  
- આવેગ એટલે ચેતાતાંત્રની આત્યાંશતક ક્રિયાિીલતા. – 

શલન્દ્ડસે  
- આવેગ કે એક ઉત્કટ સ ખદ કે દ ઃખદ લાગણી છે કે જ ે
કેટલેક અાંિે િરીરની ક્ષ બ્િાવસ્ર્થામાાંર્થી જન્દ્મે છે. 
આવેગ એ એક એવો વ્યાપાર છે કે જ ે વ્યશતતના 
ચહેરાના હાવભાવો કે ચેષ્ટાઓ દ્વારા પ્રગટ ર્થાય છે. – 

સી.ટી.મોગથન  
- શવશ્વમાાં આજ ે બ શદ્ધ આાંક (IQ – Intelligence 

Quotient) નો ખ્યાલ પ્રચશલત છે. ફેશનલ ગોલમેન અને 

તેના સાર્થીદારોએ આવેગાત્મક આાંક (EQ – Emotional 

Quotient) નો ખ્યાલ શવકસાવ્યો છે.  

આવગે શવિેના મનોવૈજ્ઞાશનકોના શસદ્ાાંત  
- જમે્સ - લેંગનો શસદ્ધાાંત  
- કેનન – બોડગનો શસદ્ધાાંત  

- સામાન્દ્ય સમજનો શસદ્ધાાંત  
- જમે્સ લેંગના શસદ્ધાાંત મ જબ પ્રર્થમ િારીક્રરક 
પ્રશતક્રિયા ઊપજ ે છે અને તેના પક્રરણામે આવેગ 
અન ભવ ઊપજ ેછે.  
‘િારીક્રરક ફેરફારો એ આવગેન ાં પક્રરણામ નક્રહ, પરાંત  

કારણ છે’. – જમે્સ-લેંગ  
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- કેનન બોડથના શસદ્ધાાંત મ જબ ઉદ્દીપકને જોતાાં તેનો 
સાંદેિો મગજમાાં પહોંચે છે.   

- શસાંગર અને િાખ્તરના મતે આપણે ચોક્કસ પ્રકારની 
ઉત્તેજનાઓને જ દા – જ દા નામે ઓળખીએ છીએ.  

- ઈઝાડે (1977) આનાંદ, આિયગ, િોિ, ઘૃણા, શતરસ્કાર, 

ભય,  િરમ, અપરાિની લાગણી, રસ અને ઉત્તેજના 

એવા દસ આવેગો ગણાવ્યા છે.  
- પ્લ ટશચક (1984)ના મતે વતગનની જ દી – જ દી 

શવગતો આવેગો સાર્થે સાંકળાયેલી છે.  
- લેઝારસે આવેગને વાતાવરણ સાર્થેના ગત્યાત્મક 
સાંબાંિમાાં સારા કે ખરાબ સમાચાર સામેની મનોિારીક્રરક 
પ્રશતક્રિયા તરીકે ઓળખાવ્યા છે.  

- ટોમરકન્દ્સે (1981) તાત્કાશલક અને ક દરતી 

અસરકારક પ્રશતક્રિયાઓની સાર્થગકતા પર ભાર મૂતયો. 
  

આવેગ શનયાંત્રણના માગો  
1. સ્વજાગૃશત  

2. સ્વવ્યવસ્ર્થાપન  

3. સામાશજક જાગૃશત  

4. સામાશજક ક િળતા 
 

વગથવ્યવહાર અને પ્રત્યાયન : 
 

શિક્ષણ વ્યવહાર :  
 ક્ષમતાકેન્દ્રી િૈક્ષશણક પ્રક્રિયામાાં ક્ષમતાઓ 
પારાંગતતાના સ્તરે શસદ્ધ કરવા માટે શવષયવસ્ત  એ તો 
માત્ર સાિન કે માધ્યમ હોય છે. શિક્ષણ – વ્યવહાર 

દરશમયાન િૈક્ષશણક મનોશવજ્ઞાન, િૈક્ષશણક 
વ્યવસ્ર્થાપન અને સામાશજક પાસાાંઓ પણ શિક્ષકે 
જાણવા જરૂરી છે. શવદ્યાર્થીના વૃશદ્ધ-શવકાસની પ્રક્રિયા 
સમજીને શિક્ષણ-વ્યવહારન ાં આયોજન અને અમલ 
ર્થાય તેમાાં ઘણી સરળતા રહે છે અને સફળતા મળે છે.  
 શવદ્યાર્થીના શિક્ષણ માટે અધ્યયન-અધ્યાપન 
પ્રક્રિયાન ે વિ  રશસક અને સરળ બનાવવા તર્થા 
કૌિલ્યોનો શવકાસ કરી જીવનમૂલ્યો શવકસાવવા શિક્ષક 
િાળામાાં કે િાળા બહાર શવશવિ િૈક્ષશણક પ્રવૃશત્તઓ 
યોજ ેછે, તે તમામનો શિક્ષણ વ્યવહારમાાં સમાવેિ ર્થાય 
છે. 

વ્યાખ્યા  

- ‘શવદ્યાર્થીઓ શનયત સમયમાાં શવષયવસ્ત માાં ચોક્કસ 
ક્ષમતાશસશદ્ધ પ્રાિ કરે તેન ે શિક્ષક-શવદ્યાર્થી વચ્ચેની 
અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયા કહેવાય.’ 
 

- શિક્ષણ વ્યવહાર માત્ર વગગખાંડની પ્રક્રિયા ન રહેતાાં; તે 

િાળા, િાળાની બહાર તર્થા સમાજ અને વાલી પાસેર્થી 
જ ેકાંઇ પણ શવદ્યાર્થીઓ િીખે તે સમગ્ર પ્રક્રિયાને આવરી 
લે છે. 
-  વગગખાંડમાાં ર્થતી પ્રક્રિયા શિક્ષણ વ્યવહારનો 
એક ભાગ છે.  

વગથ વ્યવહાર : 
- શિક્ષણ-વ્યવહારનો નાનો અાંિ કે ભાગ તે 
વગગવ્યવહાર. અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રક્રિયા દરશમયાન 
શવદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચે ર્થતો આાંતરવ્યવહાર, તમામ 
પ્રકારની આદાન-પ્રદાન પ્રક્રિયાને વગગ વ્યવહાર કહે છે.  
- વગગખાંડમાાં ત્રણ પ્રકારે આદાન-પ્રદાનની ક્રિયા ર્થાય 
છે.  
1. શવદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચે ર્થતી આાંતરક્રિયા  

2. શવદ્યાર્થી – શવદ્યાર્થી વચ્ચે ર્થતી આાંતરક્રિયા  

3. શવદ્યાર્થી અને ઉદ્દીપકો વચ્ચે ર્થતી આાંતરક્રિયા 
 

શિક્ષક-શવદ્યાર્ી વચ્ચે વગથવ્યવહારના ઘટકો 
- પ્રો. નેડ ફલેન્દ્ડસે નીચે પ્રમાણે શવશવિ શિક્ષક-
શવદ્યાર્થી વચ્ચ ેવગગવ્યવહારના ઘટકો દિાગવ્યા છે.  

લાગણીનો સ્વીકાર 
- અહીં શિક્ષકે બાળકોની વયકક્ષા મ જબ લાગણીઓ 
સ્વીકારી તેની સાર્થ ેનમ્ર વ્યવહાર કરવો જોઈએ. 

પ્રયત્ન 
- વગગખાંડમાાં શિક્ષકે શવદ્યાર્થીઓના શવશવિ જવાબો કે 
શવદ્યાર્થીની અધ્યયનમાાં સક્રિયતા જોઈને તેને 
પ્રોત્સાક્રહત કરવા જોઈએ.  

 શવદ્યાર્ીના શવચારો
- વગગ શિક્ષણ દરશમયાન શવદ્યાર્થી પોતાનો શવચાર રજૂ 
કરે; ત્યારે તેન ે શિક્ષક દ્વારા યોગ્ય અન મોદન આપવ ાં 

જોઈએ. 

 પ્રશ્નો
- વગગ શિક્ષણ દરશમયાન શિક્ષકે શવષયવસ્ત ન ે
અન લક્ષીન ેશવશવિ પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ. 

 પ્રવચનો
- અહીં શિક્ષક સક્રિય રીતે ભાગ લઈ શવષયવસ્ત  
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વ્યાખ્યાન દ્વારા સમજાવે છે અને શવદ્યાર્થી શનશષ્િય રહી 
સાાંભળ ેછે. 

ટીકા કરવી  
- ‘અહીં શિક્ષક નકારાત્મક સ દૃઢકો દ્વારા શવદ્યાર્થીઓન ે
યોગ્ય ક્રદિા તરફ દોરી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે.’ 

શવદ્યાર્ીના જવાબો 
- ‘શવદ્યાર્થીએ આપેલા જવાબોને સ્વીકાર કરી શિક્ષક 
તેન ેપ્રોત્સાહન પ રૂ પાડે છે.’ 

 શવદ્યાર્ીની પહેલ
- વગગખાંડમાાં અધ્યાપન-અધ્યયન દરશમયાન શવદ્યાર્થી 
શવષયવસ્ત ના મ દ્દા અાંગે પોતાની સમજણ રજૂ કરે છે.  

મૂાંઝવણ  
- અહીં શિક્ષક શવષયવસ્ત ના અધ્યાપન દરશમયાન 
નવી બાબતો જવેી કે પ્રશ્નો પૂછવા, કક્રઠન સમીકરણ 
કરાવતાાં પહેલાાં અને કોઈ નવો મ દ્દો લેતાાં પહેલાાં ર્થોડો 
શવરામ લે તેન ે મૂાંઝવણ કહેવાય. કેમ કે, આ સમય 
દરશમયાન શવદ્યાર્થીન ેખબર હોતી નર્થી કે હવે શિક્ષક િ ાં 
કરાવિે ?  
 

અસરકારક વગથવ્યવહાર માટે શિક્ષકની ભૂશમકા 
- શવષયવસ્ત  પર શિક્ષકની પકડ 
- વગગ શિસ્ત બાબત ેશિક્ષકની પકડ 
- હકારાત્મક સ દૃઢકો આપવા 
- પ્રોત્સાહન આપવ ાં 
- શવદ્યાર્થીન ાં અપમાન ન કરવ ાં 
- અધ્યયન-અધ્યાપન દરશમયાન T.L.M., પ્રોજતેટ 

વગેરે સાિનો વાપરવાાં.  
 

 શિક્ષણ વ્યવહારની લાક્ષશણકતાઓ :
- ક્ષમતાકેન્દ્રી અને શવદ્યાર્થીકેન્દ્રી હોય. 
- અધ્યયન પર વિારે ઝોક-અધ્યાપન તેન ેપૂરક હોય.  
- શવદ્યાર્થીની વયકક્ષા, અશભરુશચ અને વલણન ે
અન રૂપ હોય.  
- શિક્ષક માગગદિગક, પે્રરક અને પ્રયોજક હોય.  
- શનદાન, ઉપચારાત્મક શિક્ષણ તેમજ સમૃશદ્ધકરણ 
સાર્થ ેસાર્થ ેર્થત ાં હોય. 
- ક્ષમતાઓ પારાંગતતાના સ્તરે શસદ્ધ ર્થાય તે માટે 
પ્રયાસો ર્થતા હોય.  
- શવદ્યાર્થી કેન્દ્રમાાં હોય છે.  
- ક્ષમતાશસશદ્ધન ાં સ્ર્થાન મહત્ત્વન ાં હોય છે.  
- શવદ્યાર્થીની વય, રસ અને તેનાાં મનોવલણ આિારીત 
હોય છે.  

- સમસ્યાન ાં શનદાન અને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ 
કરવામાાં આવે છે.  
- શવષયવસ્ત ની ક્ષમતાઓમાાં શવદ્યાર્થીની પારાંગતતા 
માટે પ્રયત્ન કરવામાાં આવે છે.   
 

વગથ વ્યવહાર સાંબાંધમાાં શિક્ષકે લક્ષમાાં 
 રાખવાની બાબતો :

- શવષય કે એકમની સાંપૂણગ પૂવગતૈયારી કરીને જ વગગમાાં 
જવ ાં.  

- પ્રસન્નશચતે્ત અને સશસ્મત મ ખ ે વગગવ્યવહાર િરૂ 
કરવો. 
- બાળકોન ાં અશભવાદન અને લાગણીઓ સપે્રમ 
સ્વીકારવી.  
- શિક્ષણ કાયગ માટે જરૂરી સ્વસ્ર્થ વાતાવરણ સ્ર્થાપી 
શિક્ષણ કાયગ માટે શવદ્યાર્થીઓને માનશસક રીતે તૈયાર 
કરવા.  
- શિક્ષક – શવદ્યાર્થી વચ્ચેના સાંબાંિો આત્મીય 

બનાવવા.  
- શવદ્યાર્થીઓન ેશિક્ષણકાયગને અાંત ેસ્વાધ્યાય આપવો, 
કસોટી લેવી અને તપાસણી કરી શિક્ષણ કાયગ પ નઃ 
કરવ ાં.  
- શવદ્યાર્થીઓ સમક્ષ આયોજન મ જબ જ શિક્ષણકાયગ 
કરવ ાં. શનરર્થગક વાતો કે સ્વપ્રિાંસામાાં સમય ન બગાડવો.  
- શિક્ષકે વગગવ્યવહાર દરશમયાન ઓછામાાં ઓછ ાં  બોલવ ાં 
અને શવદ્યાર્થીઓન ે વિારેમાાં વિારે બોલવા દેવાાં, 
બોલતાાં કરવાાં, શવદ્યાર્થીઓને વિારે પ્રવૃશત્તઓ 
આપવી-ચચાગ કરવી.  
- વગગમાાં િારીક્રરક શિક્ષાન ે સ્ર્થાન ન આપવ ાં. પરાંત  
શવદ્યાર્થીઓ સાર્થ ેપે્રમય તત વગગવ્યવહાર કરી મ તત અન ે
સ્વયાંશિસ્ત ઊભી કરવી.  
- વગગમાાં શવદ્યાર્થીઓની ટીકા કે અપમાન ન કરવ ાં. 
 

જીવન-કૌિલ્યોનો અર્થ :  
જીવન-કૌિલ્યો એટલે એવાાં 
કૌિલ્યો/િશતતઓ/આવડતો કે જ ે વ્યશતતન ે રોશજાંદા 
જીવનના પડકારોન ે હકારાત્મકતાર્થી ઝીલવા અને 
દૈશનક જીવનની જરૂક્રરયાતોને ક િળતાપૂવગક પણૂગ કરવા 
માટે સક્ષમ બનાવ ેછે. 
- જીવન-કૌિલ્ય એ વ્યશતતની શનક્રહત િશતત છે, 
હસ્તગત કરેલ આવડત છે અને ખીલવેલ ાં કૌિલ્ય છે. 
તેના દ્વારા વ્યશતત પોતાની જરૂક્રરયાતો શવના શવઘ્ન ે
સાંતોષી િકે છે.  
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જીવન કૌિલ્યન ાં મહત્ત્વ : 
- શવદ્યાર્થીઓ પોતાની િારીક્રરક-માનશસક 
ક્ષમતાઓનો વિ માાં વિ  ઉપયોગ કરીને વ્યશતતનો 
સવાાંગી શવકાસ સાિી િકે છે. 
- જીવન-કૌિલ્યો હસ્તગત ર્થતાાં જ વ્યશતતત્વ અને 
સામથ્યગનો શવકાસ ર્થાય છે અને પક્રરણામે માનવજીવન 
ઉન્નત બને છે.  
- શવદ્યાર્થીઓમાાં જીવન-કૌિલ્યો શવકસાવવાર્થી તે 
જવાબદાર, રક્ષક, કાયગદક્ષ અને સમાજના શવકાસમાાં 

ફાળો આપતા નાગક્રરક તરીકે શવકસે છે.  
 

- WHO (શવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્ર્ા) એ 

તારવેલાાં મહત્ત્વપૂણથ કૌિલ્યો નીચે મ જબ 
છે : 
1. સ્વજાગૃશત  

2. સમાન ભૂશત – પરાન ભૂશત  

3. સમસ્યા ઉકેલ  

4. શનણગયિશતત  

5. અસરકારક પ્રત્યાયન 

6. આાંતરમાનવીય વ્યવહાર 

7. સજગનાત્મક શચાંતન  

8. શવવેચનાત્મક શચાંતન  

9. સાંવેગાન કૂલન  

10. તનાવ અન કૂલન 

શિક્ષણવ્યવહાર = આયોજન  અધ્યયન-અધ્યાપન 

પ્રરક્રયા       મૂલ્યાાંકન 

- વગથખાંડની પ્રરક્રયા શત્રધ્ર વી છે.  
૧. શિક્ષણ  
૨. શવદ્યાર્થી  
૩. િૈક્ષશણક સાિનસામગ્રી  
- અધ્યયન એટલે ઊંચે જવ ાં. 
- પારાંગતતા સ્તરે ક્ષમતાશસશદ્ધ પ્રાિ કરવા માટે 
શિક્ષક-શવદ્યાર્થી વચ્ચેનો પારસ્પક્રરક વ્યવહાર એટલે 
અધ્યયન – અધ્યાપન પ્રક્રિયા. 

 
મૂતથ : - જ ેવસ્ત , વાત કે ઘટનાને સ્પિી િકાય, જોઈ 
િકાય કે અન ભવી િકાય તે મૂતગ કહેવાય છે. દા.ત. 
પાણી. 
અમૂતથ : - શવચાર, સાંવેદના કે ભાવ પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ 

કે સ્પિી િકાતાાં નર્થી, પરાંત  માત્ર માનશસક સ્તરે 
અન ભવી િકાય છે; તે અમૂતગ કહેવાય છે. દા.ત. પે્રમ 

- જ.ે વેલ્ટને અધ્યાપન સતૂ્રોની વ્યાખ્યા આપી છે.  
- ‘પૂણથર્ી ખાંડ તરફ’ સૂત્ર ગેસ્ટાલ્ટના સમશિવાિના 
શસદ્ાાંત પર આધારરત છે.  
- અધ્યાપન સૂત્રોની વાત સૌપ્રર્મ હબથટથ  સ્પેન્દ્સરે 
કરી.  
 

અધ્યાપન શવષયવસ્ત  - અધ્યાપન સૂત્ર 

કાવ્ય શિક્ષણ - પૂણગ પરર્થી ખાંડ તરફ 

િમસૂચક સાંખ્યા - મૂતગ પરર્થી અમૂતગ 
સાદા િબ્દો પરર્થી 
જોડાક્ષર 

- સાદા પરર્થી સાંક લ 

સરવાળા પરર્થી 
ગ ણાકાર 

- સરળ પરર્થી કક્રઠન 

ગ્રામપાંચાયત પરર્થી 
શવિાનસભા 

- જ્ઞાત પરર્થી અજ્ઞાત 

વાતય પરર્થી કતાગ, કમગ, 
ક્રિયાપદ 

- પૂણગ પરર્થી ખાંડ તરફ 

શ્વસનક્રિયા - પૃર્થક્કરણ પરર્થી 
સાંયોગીકરણ 

વ્યાવહાક્રરક સરવાળા- 
બાદબાકી 

- પૃર્થક્કરણ પરર્થી 
સાંયોગીકરણ 

શત્રકોણના ખૂણાના 
માપનો સરવાળો 

- આગમન-શનગમન 

  

અધ્યયન પદ્શત = શવષયવસ્ત  + ભાષાિૈલી + 

હાવભાવ + િૈક્ષશણક સાધનોનો ઉપયોગ + 

શવદ્યાર્ીઓનો િાશદિક – અિાશદિક સહયોગ.  
 

મૂલ્ય શિક્ષણ  
 

મૂલ્યનો અર્થ અને શવભાવના :  
 મૂલ્ય એ મૂળભૂત રીતે તત્ત્વજ્ઞાન 
(Philosophy)નો િબ્દ છે. મલૂ્યનો સાંબાંિ માનવજીવન 

સાર્થ ે છે. જીવનને વિ  સારુાં  અને સ ાંદર બનાવવ ાં તેન ાં 
અાંશતમ લક્ષ્ય છે. મૂલ્ય એક શવચાર છે, સાંકલ્પના છે. 
મૂલ્ય શવિેની સાંકલ્પના નીચેની વ્યાખ્યા દ્વારા સ્પષ્ટ 
ર્થાય છે.  
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 મૂલ્યો એ સામાશજક આાંકાક્ષાઓ છે, લક્ષ્યાાંકો 
છે કે જ ે સામાશજકીકરણની પ્રક્રિયા દ્વારા આત્મસાત 
ર્થયા પછી તે પસાંદગીય તત કદર કરવા યોગ્ય િોરણોન ાં 
સ્વરૂપ િારણ કરે છે.  
 આપણી ઈચ્છાઓ, આવેગો, આકાાંક્ષાઓ, 
જરૂક્રરયાતોન ે તૃિ કરે તે મૂલ્યો છે. તે આપણી  

કામનાઓન ેતૃિ કરે છે. – બ્ર બેકર 

- મૂલ્યોનો સાંબાંિ કોઈ બાબતની ઉપયોશગતા, 
ગ ણવત્તા, શકાંમત કે મહત્ત્વ સાર્થ ે પણ છે, તેર્થી જ 
િ બેકર મૂલ્યોન ે માનવજીવનની ઈચ્છાઓ, આવેગો, 
જરૂક્રરયાતો સાંતોષત ાં એક પક્રરબળ ગણે છે.  
- મૂલ્યોન ાં લક્ષ્ય જીવનને સત્યમ્, શિવમ, સ ાંદરમ્ તરફ 

દોરી જવાન ાં છે.  
- જીવનમાાં ‘િ ાં સારુાં , િ ાં ખોટ ાં ’ તેના શનણગય તરફ 
મૂલ્યો માણસને દોરી જાય છે. 
- મૂલ્ય એ સમય અને સાંજોગોના સાંદભગમાાં સાપેક્ષ છે. 
 

મૂલ્યો : 
1. સ્વચ્છતા 

2. ખેલક્રદલી 

3. રાષ્ટર પે્રમ 

4. સહનિીલતા 

5. સહભાગીપણ  

6. સમાજસેવા  

7. જવાબદાર નાગક્રરકતા 
 

અભ્યાસક્રમમાાં સમાશવિ મૂલ્યો : 
1. વ્યશતતગત મૂલ્યો  

2. સામાશજક મૂલ્યો  

3. રાષ્ટર ીય મૂલ્યો 

4. સાાંસ્કૃશતક મૂલ્યો 

5. આાંતરરાષ્ટર ીય મૂલ્યો 

6. નૈશતક મૂલ્યો  

7. આધ્યાશત્મક મૂલ્યો 

8. આશર્થગક મૂલ્યો 
 

 મૂલ્ય શિક્ષણ માટે કરવા જવેી પ્રવૃશિઓ :
- શવશવિ પ્રકારની સ્પિાગઓન ાં આયોજન કરવ ાં જોઈએ.  
- િાળામાાં શવશવિ ઉત્સવોની ઉજવણી કરવી જોઈએ.  

- િાળામાાં શવદ્યાર્થીઓને સમૂહજીવનની પ્રવૃશત્તઓ 
આપવી જોઈએ.  
- શવશવિ પ્રકારનાાં પ્રદિગનો યોજવાાં જોઈએ.  
- શિક્ષકે શવદ્યાર્થીઓ માટે રોલ મોડેલની ભૂશમકા 
ભજવવી જોઈએ.  
 

મૂલ્ય શિક્ષણના અશભગમો : 
1. પ્રત્યક્ષ અશભગમ  

2. પરોક્ષ અશભગમ  

3. પ્રસાંગોપાત અશભગમ 
 

ઘ રાઈટ ટૂ ફ્રી એન્દ્ડ કમ્પ્લસરી 

 એજય કેિન એકટ -  2009 (RTE)
આ અશિશનયમ બાળકોને મફત અને ફરશજયાત 
શિક્ષણનો અશિકાર અશિશનયમ – 2009 તરીકે 

ઓળખાય છે.  

26 ઓગસ્ટ, 2009ના રોજ પ્રશસદ્ ર્યેલ આ 

અશધશનયમનો અમલ 1-4-2010ર્ી ર્યો છે.  

- 6 ર્થી 14 વષગની વયનાાં તમામ બાળકોન ે શનઃિ લ્ક 

અને ફરશજયાત શિક્ષણ પૂરુાં  પાડવા માટે આ શનયમ 
લાવવામાાં આવ્યો છે.  
પ્રકરણ ૧ - પ્રારાં શભક  

પ્રકરણ ર – શનિઃિ લ્ક અન ે ફરશજયાત શિક્ષણનો 

અશધકાર 

- શનઃિ લ્ક અને ફરશજયાત શિક્ષણ અાંગે બાળકોના 
અશિકાર  
- પ્રવેિ ન અપાયેલ અર્થવા જમેણે પ્રાર્થશમક શિક્ષણ 
પૂરુાં  ન કય ાં હોય તેવાાં બાળકો માટે ખાસ જોગવાઈઓ  
- િાળા બદલવાનો અશિકાર  

પ્રકરણ ૩ – સાંબાંશધત સરકાર, સ્ર્ાશનક સિામાંડળ 

અને માતા – શપતાની ફરજો  

પ્રકરણ – ૪ િાળા અને શિક્ષકોની જવાબિારીઓ  

- શનિ લ્ક અને ફરશજયાત શિક્ષણ માટે િાળાની 
જવાબદારીનો વ્યાપ  

- પ્રવેિ માટે ઉપરની વિારાની ફી અને કસોટી, 

તપાસ કે ઈન્દ્ટરવ્ય  પર પ્રશતબાંિ  
- પ્રવેિ માટે ઉંમરની સાશબતી 
- પ્રવેિની ના પાડવી નહીં  
- વગગમાાં અન ત્તીણગ (નાપાસ) કરી રાખી મૂકવા 

અને િાળામાાંર્થી કાઢી મૂકવા પર પ્રશતબાંિ  
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- બાળકને િારીક્રરક શિક્ષા અને માનશસક ત્રાસ 
ઉપર પ્રશતબાંિ  

- િાળા સાંચાલન સશમશત 

- શવદ્યાર્થી – શિક્ષક ગ ણોત્તર  

- શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ ભરવી  
- શિક્ષકોને શબનિૈક્ષશણક હેત  માટે મોકલવા 

ઉપર પ્રશતબાંિ 

- શિક્ષકોના ખાનગી ટ્ય િન કરવા ઉપર પ્રશતબાંિ  

પ્રકરણ – પ અભ્યાસક્રમ અન ે પાયાન ાં બ શનયાિી 

શિક્ષણ પૂરુાં  કરવ ાં.  

પ્રકરણ – ૬ બાળકોના અશધકારન ાં રક્ષણ 

- બાળકના શિક્ષણના અશિકાર અાંગે નજર રાખવી 
- ફક્રરયાદ – શનવારણ 

- રાષ્ટર ીય સલાહકાર સશમશતની રચના 
- રાજ્ય સલાહકાર સશમશતની રચના  

પ્રકરણ – ૭ પ્રકીણથ  

પ્રકરણ – ૧ પ્રારાં શભક  

કલમ – ૧ (ર) – આ િારો જમ્મ  કાશ્મીર રાજય 

શસવાયના ભારતન ેલાગ  પડે છે.  

કલમ – ર (ખ) – ઉપરની વિારાની ફી એટલે કોઈ પણ 

પ્રકારન ાં દાન અર્થવા ફાળો અર્થવા િાળાએ અશિસૂશચત 
કરેલી ફી શસવાયની ફીની રકમ.  

કલમ – ર (ગ) – ‘બાળક એટલે ૬ ર્થી ૧૪ વષગનો 

છોકરો અર્થવા છોકરી.  

કલમ – ર (ઘ) – ‘વાંશચત જૂર્થન ાં બાળક’ એટલે 

અન સૂશચત જાશત, અન સૂશચત જનજાશત, સામાશજક 
અને િૈક્ષશણક રીતે પછાત વગગ અર્થવા સાંબાંશિત સરકાર 
જાહેરનામ ાં બહાર પાડીને શનક્રદગષ્ટ કરે એવા સામાશજક, 
સાાંસ્કૃશતક, આશર્થગક, ભૌગોશલક, ભાષાકીય, જાશત 

અર્થવા આવા બીજાાં પક્રરબળોને કારણે વાંશચત રહેલ 
આવા જૂર્થનાાં બીજાાં બાળકો.  

કલમ – ર (ચ)  - ‘નબળા વગગન ાં બાળક’ એટલે 

સાંબાંશિત સરકારે જાહેરનામ ાં બહાર પાડીન ે શનક્રદગષ્ટ 
કરેલી લઘ ત્તમ મયાગદા કરતાાં જમેનાાં માતા – શપતા 

અર્થવા વાલીની વાશષગક આવક ઓછી હોય તેમન ાં 
બાળક.  

કલમ – ર(છ) – ‘પાયાન ાં બ શનયાદી શિક્ષણ’ એટલે 

પહેલા િોરણર્થી આઠમા િોરણ સ િીન ાં શિક્ષણ.  

કલમ – ર(જ) – બાળકના સાંબાંિમાાં ‘વાલી’ એટલે કે 

બાળકની સાંભાળ અને કબજો િરાવતી વ્યશકત. તેમાાં 

ક દરતી વાલી અર્થવા કોટગ  કે કાયદાર્થી નીમેલી અર્થવા 
જાહેર કરેલી વ્યશકતનો સમાવેિ ર્થાય છે.  

કલમ – ર (ઝ) સ્ર્થાશનક સત્તામાંડળ એટલે મ્ય શનશસપલ 

કોપોરેિન અર્થવા મ્ય શનશસપલ કાઉશન્દ્સલ અર્થવા 
શજલ્લા પાંચાયત અર્થવા નગર પાંચાયત અર્થવા પાંચાયત 
કે ગમે તે નામે ઓળખાત ાં સત્તામાંડળ કે જ ે િાળા પર 
વહીવટી શનયાંત્રણ િરાવત ાં હોય.  

કલમ – ૨ (ડ) માતા-શપતા એટલે બાળકના ક દરતી 

અર્થવા ઓરમાન અર્થવા દત્તક લેનાર શપતા અર્થવા 
માતા.  

કલમ – ૨ (ર્) િાળા એટલે પાયાન ાં બ શનયાદી શિક્ષણ 

આપતી કોઈ પણ માન્દ્ય િાળા. તેમાાં નીચેનાનો 
સમાવેિ ર્થાય છે.  
1. સાંબાંશિત સરકાર અર્થવા સ્ર્થાશનક સત્તામાંડળે 

સ્ર્થાપેલ, તેની માશલકીની અર્થવા તેમનાર્થી શનયાંશત્રત 
ર્થતી િાળા.  
2. સહાય મેળવતી િાળા એટલે પોતાના અાંિત: ખચગ 

અર્થવા સાંપૂણગ ખચગને પહોંચી વળવા સાંબાંશિત સરકાર 
અર્થવા સ્ર્થાશનક સત્તામાંડળ પાસેર્થી સહાય અર્થવા 
અન દાન મેળવતી િાળા.  
3. શનક્રદગષ્ટ વગગની િાળા (કેન્દ્રીય શવદ્યાલય, નવોદય 
શવદ્યાલય જવેી શવશિષ્ટ લક્ષણ િરાવતી િાળા)  
4. કોઈ પણ પ્રકારની ગ્રાન્દ્ટ કે સહાય ન મેળવતી િાળા. 

પ્રકરણ – ૨ 

શન:િ લ્ક અને ફરશજયાત શિક્ષણનો અશધકાર  

કલમ – ૩ :  

(1) 6 ર્થી 14 વષગની ઉંમરના દરેક બાળકને તેની 

નજીકની િાળામાાં પાયાન ાં બ શનયાદી શિક્ષણ પૂરુાં  ર્થતાાં 
સ િી શનઃિ લ્ક અને ફરશજયાત શિક્ષણ મેળવવાનો 
અશિકાર.  
(2) પેટા કલમ (1) ના હેત  સારુ બાળકને પાયાન ાં 

બ શનયાદી શિક્ષણ મેળવતાાં અને પૂરુાં  કરતાાં અટકાવ ે
તેવી કોઈ પણ ફી – ચાજગ – ખચગ ચૂકવવાની બાળકની 

જવાબદારી રહેિે નહીં.  
(4) છ વષગર્થી વિ  ઉંમરના કોઈ બાળકને કોઈ િાળામાાં 

પ્રવેિ ન અપાયો હોય અર્થવા પ્રવેિ અપાયા છતાાં, તે 
તેન ાં પ્રાર્થશમક શિક્ષણ પૂરુાં  ન કરી િતયો / િકી હોય; 

તેની ઉંમરને અન રૂપ વગગમાાં પ્રવેિ આપવામાાં આવિે.  
 પરાંત  બાળકને તેની ઉંમર મ જબના વગગમાાં 
પ્રત્યક્ષ પ્રવેિ અપાયો હોય; ત્યાાં તે બાળક બીજા સાર્થ ે

સમાન રહી િકે તે માટે, શનયત કરવામાાં આવે તેવી રીતે 
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અને તેવી સમયમયાગદાની અાંદર ખાસ તાલીમ 
મેળવવાનો હક રહેિે.  
 વિ માાં જોગવાઈ એવી છે કે પાયાના બ શનયાદી 
શિક્ષણમાાં પ્રવેિ અપાયેલ બાળક 14 વષગ પછી પણ 

પ્રાર્થશમક શિક્ષણ પૂરુાં  કરતાાં સ િી શનઃિ લ્ક પાયાન ાં 
બ શનયાદી શિક્ષણ મેળવવાન ેપાત્ર રહેિે. 
 બીજી િાળામાાં પ્રવેિ મેળવવા ઈચ્છત ાં બાળક 
જ્યાાં છેલે્લ દાખલ ર્થયેલ હોય તે િાળાના મ ખ્ય શિક્ષક 
અર્થવા િાળાના ઈન્દ્ચાજગ શિક્ષક તરત િાળા બદલવા 
માટે પ્રમાણપત્ર કાઢી આપિ.ે  
 પરાંત  પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાાં શવલાંબન ેકારણે 
બીજી િાળામાાં પ્રવેિ આપવામાાં શવલાંબ કરવા કે તે 

નકારવાન ાં ચાલી િકિે નહીં. િાળા બદલવા અાંગેન ાં 
પ્રમાણપત્ર કાઢી આપવામાાં શવલાંબ કરનાર મ ખ્ય શિક્ષક 
અર્થવા િાળાના પ્રભારી સામે તેમને લાગ  પડતા સેવા-
શનયમો અન સાર શિસ્તના પગલાાં લઈ િકાિે.    

પ્રકરણ – ૩  

સાંબાંશધત સરકાર, સ્ર્ાશનક સિામાંડળ અને માતા-
શપતાની ફરજો 

કલમ ૭ (૧) : આ િારાની જોગવાઈઓના અમલ માટે 
નાણાાં પૂરાાં પાડવાની કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની 
સહવતી જવાબદારી રહેિે.  

પ્રકરણ – ૪  

િાળા અને શિક્ષકોની જવાબિારીઓ 

કલમ ૧૨ (૧) : આ િારાના હેત સર, િાળા –  

(ક) 6 ર્થી 14 વષગનાાં બાળકોન ે શનઃિ લ્ક અને 

ફરશજયાત શિક્ષણ પૂરુાં  પાડિે.  
(ગ) નબળા વગગનાાં અને વાંશચત બાળકોન ે નજીકની 
િાળામાાં તે વગગનાાં બાળકોની ક લ સાંખ્યાના ઓછામાાં 
ઓછા પચીસ ટકા બાળકોને િોરણ -  1 માાં દાખલ 

કરિે અન ેમફત અને ફરશજયાત પ્રાર્થશમક શિક્ષણ પૂરુાં  
પાડિે.  
કલમ ૧૩ (૧) : કોઈ િાળા અર્થવા વ્યશતત બાળકને 
દાખલ કરતી વખતે વિારાની ફી વસૂલ કરિે નહીં 
અર્થવા તેનાાં માતા-શપતા/ વાલીની કસોટી – તપાસ 

મ લાકાત (ઈન્દ્ટરવ્યૂ) લઈ િકિે નહીં.  
કલમ ૧૩ (૨) : કોઈ િાળા અર્થવા વ્યશતત પેટા કલમ 
(૧)ની જોગવાઈઓન ાં ઉલ્લાંઘન કરીને,  
(ક) વિારાની ફી મેળવિે તો તેન ેદાંડની સજા ર્થઈ િકે. 
વસૂલ કરેલી વિારાની રકમની દસ ગણી રકમ સ િીનો 
દાંડ ર્થિ.ે  

કલમ – ૧૪ :  

- ઉંમરની સાશબતીના અભાવે કોઈ બાળકને િાળામાાં 
પ્રવેિનો ઈનકાર કરાિે નહીં.  

કલમ – ૧૫ :  

- બાળકન ે િૈક્ષશણક વષગની િરૂઆત વખતે અર્થવા 
શનયત કરવામાાં આવે તેટલા લાંબાવેલા સમયની અાંદર 
દાખલ કરવામાાં આવિે. પરાંત  લાંબાયેલા સમય પછી 
આવો પ્રવેિ માાંગવામાાં આવે તો કોઈ બાળકન ે પ્રવેિ 
માટે ઈનકાર કરાિે નહીં.  

કલમ – ૧૬ : 

- િાળામાાં દાખલ કરેલ કોઈ પણ બાળકને પાયાન ાં 
બ શનયાદી શિક્ષણ પૂરુાં  ર્થતાાં સ િીમાાં કોઈ પણ 
િોરણમાાં નાપાસ કરી રાખી િકાિે નહીં અને 
િાળામાાંર્થી કાઢી મૂકી િકાિે નહીં.  

કલમ – ૧૭ :  

- કોઈ પણ બાળકને િારીક્રરક શિક્ષા અર્થવા માનશસક 
ત્રાસ આપી િકાિે નહીં.  

કલમ – ૨૦ :  

- કેન્દ્ર સરકાર જાહેરનામ ાં બહાર પાડીને અન સૂશચમાાં 
કોઈ શનયમ અને િોરણ ઉમેરીન ેઅર્થવા તેમાાંર્થી કમી 
કરીને અન સૂશચ સ િારી િકિે.  

કલમ – ૨૧ (૧) :  

- સ્ર્થાશનક સત્તામાંડળના ચૂાંટાયેલા પ્રશતશનશિઓ અને 
આવી િાળામાાં દાખલ કરેલાાં બાળકોનાાં માતા-શપતા 
અર્થવા વાલી અને શિક્ષકોની બનેલી િાળા સાંચાલન 
સશમશતની રચના કરિે. આવી સશમશતના ઓછામાાં 

ઓછા 
 

 
 (૭૫%) સભ્યો બાળકોનાાં માતા-શપતા 

અર્થવા વાલી રહેિે.  
 વાંશચત જૂર્થ અને નબળા શવભાગનાાં બાળકોનાાં 
માતા-શપતા અર્થવા વાલીઓને પ્રમાણસર 
પ્રશતશનશિત્વ આપવામાાં આવિે. આ સશમશતના પચાસ 
ટકા સભ્યો સ્ત્રીઓ રહેિે.  

કલમ – ૨૧ (૨) :  

- િાળા સાંચાલન સશમશત નીચેનાાં કાયો કરિે :  
(ક) િાળાની કામગીરી પર દેખરેખ – શનયાંત્રણ રાખિે.  

(ખ) િાળા શવકાસ યોજના તૈયાર કરી તેની ભલામણ 
કરિે.  
(ગ) ગ્રાન્દ્ટના ઉપયોગ પર દેખરેખ –શનયાંત્રણ રાખિે.  

(ઘ) શનયત કરવામાાં આવે તેવાાં બીજા કાયો.  

કલમ – ૨૭ :  

- દસ વષીય વસ્તી ગણતરી, આપશત્તરાહત ફરજ 
અર્થવા સ્ર્થાશનક સત્તામાંડળ અર્થવા રાજ્ય શવિાનસભા 
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અર્થવા સાંસદની ચૂાંટણીને લગતી ફરજો શસવાય કોઈ 
પણ શિક્ષકન ે કોઈ શબનિકૈ્ષશણક હેત  માટે મોકલી 
િકાિે નહીં.  

કલમ – ૨૮ :  

- કોઈ પણ શિક્ષક ખાનગી ટ્યૂિન અર્થવા ખાનગી 
શિક્ષણની પ્રવૃશત્તન ાં કામ કરિે નહીં.  

પ્રકરણ – ૫  

અભ્યાસક્રમ અન ેપાયાન ાં બ શનયાિી શિક્ષણ પૂરુાં  કરવ ાં 

કલમ – ૨૯ 

- પાયાના બ શનયાદી શિક્ષણ માટેનો અભ્યાસિમ અન ે
મૂલ્યાાંકન કાયગપદ્ધશત, સાંબાંશિત સરકાર, જાહેરનામ ાં 
બહાર પાડીન ે શનક્રદગષ્ટ કરે તેવ ાં િૈક્ષશણક સત્તામાંડળ 
શનયત કરિે.  
- પેટા કલમ (૧) હેઠળ અભ્યાસિમ અને મૂલ્યાાંકન 
કાયગ પદ્ધશત શનયત કરતી વખતે િૈક્ષશણક સત્તામાંડળ 
નીચેની બાબતો ધ્યાનમાાં લેિે :  
(ક) સાંશવિાનમાાં દિાગવેલ મૂલ્યો સાર્થ ેસ સાંગતતા  
(ખ) બાળકનો સવાાંગી શવકાસ  
(ગ) બાળકનાાં જ્ઞાન, ક્ષમતા અને બ શદ્ધિશતતન ાં 
શનમાગણ.  
(ઘ) શિક્ષણન ાં માધ્યમ િતય હોય ત્યાાં સ િી બાળકની 
માતૃભાષા રહેિે.  

કલમ – ૩૦  

(૧) પાયાન ાં બ શનયાદી શિક્ષણ પૂરુાં  ર્થતાાં સ િીમાાં 
બાળકન ેબોડગની કોઈ પરીક્ષા પાસ કરવાની રહેિે નહી.  
(ર) પાયાન ાં બ શનયાદી શિક્ષણ પૂરુાં  કરનાર દરેક 
બાળકન ેશનયત કરવામાાં આવે તેવા સ્વરૂપમાાં અન ેતેવી 
રીતે પ્રમાણપત્ર આપવામાાં આવિે.  

પ્રકરણ – ૬  

બાળકોના અશધકારન ાં રક્ષણ 

કલમ – ૩૧ (૧) : 

બાળકોના અશિકાર-રક્ષણ માટેની િારા, 2005ની 

કલમ – 3 હેઠળ બાળકોના અશિકાર-રક્ષણ માટેના 

રાજ્ય આયોગ તેન ેસોંપાયેલાાં કાયો કરિે.  

કલમ – ૩ર : 

(૧) બાળકના અશિકારને લગતી કોઈ ફક્રરયાદ હોય 
તેવી વ્યશતત તેના ક્ષેત્રાશિકાર િરાવતા સ્ર્થાશનક 
સત્તામાંડળને લેશખત ફક્રરયાદ કરી િકિે. 
(૨) પેટા કલમ – (૧) હેઠળ ફક્રરયાદ મળ્યા પછી 

સ્ર્થાશનક સત્તામાંડળ સાંબાંશિત પક્ષકારોન ે સાાંભળવાની 

યોગ્ય તક આપયા પછી ત્રણ મક્રહનાની અાંદર તે 
બાબતનો શનણગય કરિે. 

કલમ – ૩૩ : 

(૧) કેન્દ્ર સરકાર જાહેરનામ ાં બહાર પાડીન,ે પ્રાર્થશમક 
શિક્ષણ અને બાળ શવકાસના ક્ષેત્રમાાં જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ 
અન ભવ િરાવતી વ્યશતતઓમાાંર્થી, કેન્દ્ર સરકારન ે
જરૂરી લાગ ે તેવી વિ માાં વિ  પાંદર સભ્યોની બનેલી 
રાષ્ટર ીય સલાહકાર સશમશતની રચના કરિે. 
(૨) રાષ્ટર ીય સલાહકાર સશમશત આ િારાની 
જોગવાઈઓના અસરકારક અમલ અાંગે કેન્દ્ર સરકારન ે
સલાહ આપિે.  

કલમ – ૩૪ : 

(૧) રાજ્ય સરકાર જાહેરનામ ાં બહાર પાડીન,ે પ્રાર્થશમક 
શિક્ષણ અને બાળશવકાસના ક્ષેત્રમાાં જ્ઞાન અને પ્રત્યક્ષ 
અન ભવ િરાવતી વ્યશતતઓમાાંર્થી, રાજ્ય સરાકરન ે
જરૂરી લાગ ે તેવી વિ માાં વિ  પાંદર સભ્યોની બનેલી 
રાજ્ય સલાહકાર સશમશતની રચના કરિે. 
(૨) રાજ્ય સલાહકાર સશમશત આ િારાની 
જોગવાઈઓના અસરકારક અમલ અાંગે રાજ્ય સરકારન ે
સલાહ આપિે. 

પ્રકરણ – ૭  

પ્રકીણથ 

કલમ – ૩૬ : 

- કલમ – ૧૩ની પેટા કલમ-૩, કલમ -૧૮ ની પેટા 

કલમ – ૫ અને કલમ – ૧૯ ની પેટા કલમ -૫ હેઠળ 

શિક્ષાપાત્ર ગ નાઓ માટે સરકારે યોગ્ય જાહેરનામ ાં બહાર 
પાડી આ અાંગે અશિકૃત કરેલ અશિકારીની પૂવગમાંજૂરી 
શસવાય કોઈ ફોજદારી કાયગવાહી કરવામાાં આવિે નહીં.  

કલમ – ૩૮ :  

(૧) સાંબાંશિત સરકાર, આ િારાની જોગવાઈઓના 
અમલ માટે જાહેરનામ ાં બહાર પાડીન ેશનયમો ઘડિે.  
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િાળા માટેનાાં ધોરણ અને માપિાંડ 
િમ  બાબત  િોરણો અને માપદાંડ  

૧  શિક્ષકોની સાંખ્યા  
(ક)  પ્રર્થમ િોરણર્થી 
પાાંચમા િોરણ માટે  

બાળકોની સાંખ્યા   શિક્ષક  
૧ ર્થી ૬૦ સ િી (ર)  
૬૧ ર્થી ૯૦ સ િી (૩)  
૯૧ ર્થી ૧૨૦ સ િી (૪)  
૧૨૧ ર્થી ૨૦૦ સ િી (પ)૧૫૦ ર્થી વિારે  પ + ૧ મ ખ્ય શિક્ષક૨૦૦ 

બાળકોર્થી વિારે શવદ્યાર્થી – શિક્ષક ગ ણોત્તર (મ ખ્ય શિક્ષક શસવાય) ૪૦ 

ર્થી વિારે નહીં.   

 (ખ) છઠ્ઠા ર્થી આઠમા 
િોરણ સ િી  

(૧) વગગદીઠ ઓછામાાં ઓછા એક શિક્ષક, જરે્થી નીચેના દરેક શવષય માટે 
ઓછામાાં ઓછા એક શિક્ષક  
(અ) શવજ્ઞાન અને ગશણત  
(બ) સમાજશવદ્યા  
(ક) ભાષાઓ  
(ર) પ્રત્યેક ૩પ બાળકો માટે ઓછામાાં ઓછો એક શિક્ષક  
(૩) બાળકોનો પ્રવેિ ૧૦૦ ર્થી વિારે હોય ત્યાાં  
(૧) એક પૂણગકાલીન મ ખ્ય શિક્ષક  
(ર) નીચેના માટે અાંિકાલીન પ્રશિક્ષક  
(ક) કલાશિક્ષક  
(ખ) આરોગ્ય અને િારીક્રરક શિક્ષણ  
(ગ) કાયગશિક્ષણ  

૨  મકાન  નીચે પ્રમાણેન ાં બારેમાસ માટે અન કૂળ મકાન  
(૧) દરેક શિક્ષક માટે ઓછામાાં ઓછો એક વગગખાંડ અને કાયાગલય સહ – 

સ્ટોર, સહ – મ ખ્ય શિક્ષકનો ખાંડ  

(ર) અવરોિમ તત પ્રવેિ  
(૩) છોકરા અને છોકરીઓ માટે અલગ ટોઈલેટ  
(૪) બિાાં બાળકો માટે સલામત અને પીવાના પૂરતાાં પાણીની સગવડ  
(પ) િાળામાાં મધ્યાહન ભોજન યોજના માટે જયાાં િાળામાાં રસોઈ ર્થતી 
હોય ત્યાાં રસોડ ાં  
(૬) િીડાાંગણ  
(૭) િાળાના મકાનના રક્ષણ માટે દીવાલ અર્થવા વાડાની વ્યવસ્ર્થા.  

૩.  િૈક્ષશણક વષગમાાં 
કામકાજના ઓછોમાાં ઓછા 
ક્રદવસ  

(૧) િો – ૧ ર્થી પ માટે કામકાજના ર૦૦ ક્રદવસ  

(ર) િો – ૬ ર્થી ૮ માટે કામકાજના રર૦ ક્રદવસ  

(૩) િો – ૧ ર્થી પ માટેના િૈક્ષશણક વષગ દીઠ શિક્ષણના ૮૦૦ કલાક  

(૪) િો – ૬ ર્થી ૮ માટે િૈક્ષશણક વષગદીઠ શિક્ષણના ૧૦૦૦ કલાક  

૪.  શિક્ષક માટે અઠવાક્રડયાના 
કામ – કાજના ઓછામાાં 

ઓછા કલાક  

શિક્ષકે તૈયારી માટે આપવા પડે તે સક્રહતના શિક્ષકદીઠ અઠવાક્રડયાના 
કામના ૪પ કલાક.  
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 િાળા વ્યવસ્ર્ાપન સશમશત (SMC)   :
 ભારત સરકારના બાળકોન ે મફત અન ે
ફરશજયાત શિક્ષણના અશિકાર અશિશનયમ – ૨૦૦૯ 

(RTE-2009) તા. ૧-૪-૨૦૧૦ર્થી અમલમાાં આવતા 

આ અશિશનયમની કલમ -૨૧ મ જબ, આ 
અશિશનયમની કલમ – ૨ની પેટા કલમ (ર્થ)ના ફકરા 

(૪)માાં શનક્રદગષ્ટ શબનઅન દાશનત (Non Granted) િાળા 

શસવાયની દરેક િાળાના અશિકારક્ષેત્રમાાં િાળા 
વ્યવસ્ર્થાપન સશમશતની રચના કરવાની રહેિે અને દર 
બ ેવષે તેની પ નઃરચના કરવાની રહેિે.  
- િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશત ક લ બાર(૧૨) સભ્યોની 
બનિે. જનેા ૭૫% એટલે કે ¾ સભ્યો (૧૨ માાંર્થી ૯ 

સભ્યો) િાળામાાં અભ્યાસ કરતાાં બાળકોનાાં માતા-
શપતા કે વાલીઓમાાંર્થી હિે, જમેાાં વાંશચત જૂર્થ અન ે
નબળા શવભાગનાાં બાળકોનાાં માતા-શપતા કે વાલીઓને 
પણ પ્રમાણસર પ્રશતશનશિત્વ આપવાન ાં રહેિે.  
- બાકી રહેલ 25% સભ્યસાંખ્યામાાં નીચેની 

વ્યશતતઓનો સમાવેિ કરવાનો રહેિે.  
(ક) એક સભ્ય ગ્રામ પાંચાયત, નગરપાશલકા કે 
સ્ર્થાશનક સત્તાતાંત્રના ચૂાંટાયેલા સભ્ય. 
(ખ) એક સભ્ય િાળાના શિક્ષકોમાાંર્થી શિક્ષકો નક્કી 
કરે તે શિક્ષક. 
(ગ) એક સભ્ય સ્ર્થાશનક શિક્ષણશવદ્, િાળાનાાં SMC 

સશમશતમાાં સમાશવષ્ટ માતા-શપતા નક્કી કરે તે.  
(ઘ) સ્ર્થાશનક કક્રડયો (ગામમાાં કક્રડયો ન હોય તો 
બાજ ના ગામનો કક્રડયો), આ સભ્યની શનમણૂક 
એસ.એમ.સી.ના અધ્યક્ષ કરિે.  
- િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશત પોતાના રોશજાંદા વહીવટ 
ચલાવવા માટે સશમશતમાાં માતા-શપતા તરીકે સમાશવષ્ટ 
સભ્યોમાાંર્થી અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષની પસાંદગી કરિે.  

- િાળાના આચાયગ અર્થવા જ્યાાં િાળાના આચાયગ ન 
હોય ત્યાાં િાળાના શ્રેયાન શિક્ષક હોદ્દાની રૂએ િાળા 
વ્યવસ્ર્થાપન સશમશતના સભ્ય સશચવ બનિે.  
- માતા-શપતા તરીકે સમાશવષ્ટ સભ્યોમાાંર્થી એક 
મક્રહલા સભ્ય અને સશમશતના સભ્યસશચવની સાંય તત 
સહીર્થી SMCન ાં બેન્દ્ક એકાઉન્દ્ટ ખોલાવવાન ાં રહેિે.  

- િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશતની મીટીંગ ત્રણ મક્રહન ે
ઓછામાાં ઓછી એક વખત બોલાવવાની રહેિે. 
મીટીંગોની નોંિ (Minutes) અને કરવામાાં આવેલ 

શનણગયો અાંગેની નોંિો વ્યવશસ્ર્થત રીતે 

કરવાની/જાળવવાની રહેિ ે અને લોકોની જાણ અર્થ ે
મૂકવાની રહેિે.  
- SMCના ક લ ૯ વાલી સભ્યો પૈકી ઓછામાાં ઓછા 

50% સભ્યો (૫ સભ્યો) મક્રહલાઓ રહેિે.  
 

િાળાના વ્યવસ્ર્ાપન સશમશતનાાં 
 કતથવ્યો અન ેફરજો 

(૧) િાળાની કામગીરી ઉપર દેખરેખ અને શનયાંત્રણ 
રાખિે.  

(૨) િાળા શવકાસ યોજના તૈયાર કરી તેની ભલામણ 
કરિે.  
(૩) રાજ્ય સરકાર અર્થવા સ્ર્થાશનક સત્તાતાંત્ર અર્થવા 
બીજા કોઈ સ્રોતમાાંર્થી મળેલ ગ્રાન્દ્ટના ઉપયોગ/વપરાિ 
ઉપર દેખરેખ-શનયાંત્રણ રાખિે.  
(૪) િાળાની પડોિ-નજીકના શવસ્તારની જનતાન ે
સરળ અને રચનાત્મક િૈલીર્થી RTE એતટ, ૨૦૦૯ 

અન્દ્વય ેબાળકોન ેપ્રાિ ર્થયેલ અશિકારો અાંગે સમજણ 
આપિે તર્થા રાજ્ય સરકાર, સ્ર્થાશનક સત્તાતાંત્ર, િાળા, 
માતા-શપતા અને વાલીઓની ફરજો અાંગનેી સમજણ 
આપિે.  
(૫) RTE એતટ ૨૦૦૯ની કલમ – ૨૭માાં શનક્રદગષ્ટ 

ફરજો શસવાયની અન્દ્ય શબનિૈક્ષશણક ફરજો શિક્ષકોન ે
સોંપવામાાં આવે નક્રહ તે માટે દેખરેખ અને શનયાંત્રણ 
રાખિે.  
(૬) િાળાની નજીકનાાં તમામ બાળકોના નામાાંકન 
અને શનયશમત હાજરી સ શનશિત કરિે.  
(૭) મધ્યાહન ભોજનના પ્રભાવી શનયાંત્રણ માટે 
મધ્યાહન ભોજનના સાંચાલક, રસોઈયા અન ે
મદદનીિની શનમણૂક કરવાની અને તેઓન ેહટાવવાની 
સત્તા રહેિે. 
(૮) િાળા શવકાસ/સ િારણા કાયગિમ માટે મળતા 
નાણાકીય ભાંડોળનો યોગ્ય ઉપયોગ ર્થાય, માલસામાન 
ખરીદી સ્પિાગત્મક ભાવો માંગાવી સૌર્થી ઓછા ભાવ 
િરાવતા વેપારી પાસેર્થી ગ ણવત્તાય તત અને 
કરકસરભરી રીતે િાળાની જરૂક્રરયાત મ જબ અન ે
યોજનાની માગગદશિગકા મ જબ, િાળાના હેત  માટે જ 
ર્થાય તે જોવાન ાં રહેિે.  
(૯) લોક ભાગીદારીર્થી િાળાનાાં મકાનોના શનમાગણ, 
શનભાવ અને દ રસ્તીનાાં કામો હાર્થ િરવાાં અને તેન ાં 
શનરીક્ષણ/દેખરેખ રાખવી.  
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(૧૦) RTEની જોગવાઈઓનો અમલ ર્થાય તે માટે 

દેખરેખ રાખવી.  
(૧૧) િાળાપ્રવેિર્થી વાંશચત રહેલ અર્થવા પ્રાર્થશમક 
શિક્ષણ પૂણગ કરેલ ન હોય તેવાાં બાળકો માટેની 
જરૂક્રરયાતો નક્કી કરવા યોજના તૈયાર કરવી.  
(૧૨) શવકલાાંગ બાળકોની ઓળખ-નામાાંકન અન ે
ભણવા માટેની સવલતો બાબત ે દેખરેખ – શનયાંત્રણ 

રાખવ ાં.  
(૧૩) િાળાના આવક અને ખચગના વાશષગક ક્રહસાબો 
તૈયાર કરવા. 
(૧૪) અશિશનયમ અાંતગગત પોતાનાાં કતગવ્યો અને ફરજો 
બજાવવા માટે િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશતન ે મળનાર 
નાણાાં માટે અલાયદા ક્રહસાબો જાળવવાના રહેિે. દરેક 
વષે તે ઓક્રડટ માટે બતાવવાના રહેિે.  
- િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશતએ મધ્યાહન ભોજનના 
સાંચાલક, રસોઈયા અને મદદનીિને શનમણૂક કરવાની 
ર્થાય છે. જો િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશત સમયસર 
શનમણૂક ના કરે તેવા શકસ્સામાાં શનમણૂક અને ગેરરીશત 
ર્થતાાં સશમશત તેઓને દૂર ના કરતી હોય ત્યારે તેઓન ે
હટાવવાની સત્તા તાલ કા મામલતદાર અર્થવા રાજ્ય 
સરકાર નક્કી કરે તવેા સત્તાશિકારીન ે સોંપવામાાં આવે 
છે.  
- િાળા વ્યવસ્ર્થાપન સશમશતના 75% સભ્યો વાલીઓ 

અને 50% સભ્યો મક્રહલાઓ હોવાર્થી અને આ સશમશતને 

દરેક ગ્રાન્દ્ટના વપરાિ ઉપર દેખરેખ રાખવાની હોવાર્થી 
ગ્રામ શિક્ષણ સશમશત (VEC), ગ્રામ બાાંિકામ સશમશત 

(VCWC), વાલી શિક્ષક માંડળ (PTA) અને માત ૃ

શિક્ષક માંડળ (MTA) વગેરે સશમશતઓની જરૂર ન 

હોવાર્થી તે રદ કરવામાાં આવે છે.   
 

 રક્રયાત્મક સાંિોધન  (Action Research)
 ક્રિયાત્મક સાંિોિન (Action Research) એટલે 

િાળા કે વગગખાંડમાાં કોઈ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે હાર્થ િરાત ાં 
વૈજ્ઞાશનક સાંિોિન. એક શિક્ષક, સાંચાલક કે 
સાંિોિનકતાગ પોતાન ે નડતા પ્રશ્નોનો વૈજ્ઞાશનક ઢબે 
ઉકેલ લાવવા પ્રયત્ન કરે એટલે ક્રિયાત્મક સાંિોિન ર્થય ાં 
એમ કહેવાય. આમ, ક્રિયાત્મક સાંિોિન એટલે 
શિક્ષણસ િાર માટેનો પ્રયોગ. ક્રિયાત્મક સાંિોિન 
િાળાના સ્ર્થાશનક પ્રશ્નોના તાત્કાશલક ઉકેલ માટે એક 
યા વિ  શિક્ષકો કે સાંચાલકોએ ઉપાડેલ ાં સાંિોિન છે.  

 ક્રિયાત્મક સાંિોિનની િરૂઆત 1946માાં 

જમગન-મનોવૈજ્ઞાશનક કટગ  લેશવને કરી. પણ કેળવણીમાાં 
આવા સાંિોિનનો શવચાર ડૉ. સ્ટીફન કોરે આપયો. 
આમ, શિક્ષણમાાં સ્ટીફન કોરે ક્રિયાત્મક સાંિોિન 
કાયાગશન્દ્વત કય ાં.  
- પોતાની સમસ્યાઓને વૈજ્ઞાશનક ઢબે ચકાસી, 
અભ્યાસ કરી પોતાને માગગદિગન મળ,ે પોતાની 
કાયગપદ્ધશતમાાં સ િારણા કરી િકાય, પોતાના શનણગયો 
અને કાયો ચકાસી િકાય, એવા શનણગયન ે કે કાયગન ે
ક્રિયાત્મક સાંિોિન કહે છે. – જને ફેસનેર્  

રક્રયાત્મક સાંિોધન એ કેળવણી ક્ષેત્રની નાની શસાંચાઈ 
યોજના છે.  – ડૉ. ગ ણવાંત િાહ  

- સામાન્દ્ય શિક્ષક કે સાંચાલક પોતાન ે નડતી 
સમસ્યાઓને વૈજ્ઞાશનક ઢબે ઉકેલવા પ્રયાસ કરે, પૂવગગ્રહ 
કે પક્ષપાત શવના વૈજ્ઞાશનક પરલક્ષી દૃશષ્ટર્થી સાંિોિન 
હાર્થ િરે અને પોતાના સાંચાલન કે વગગવ્યવહાર 
સ િારણામાાં તેના શનષ્કષો કામ ે લગાડે તેને ક્રિયાત્મક 
સાંિોિન કહેવાય. – ડૉ. મોતીભાઈ પટેલ  

 આમ, ક્રિયાત્મક સાંિોિન શિક્ષકો માટેન ાં, 
વગગકાયગની િાળા કાયગની મ શ્કેલી દરશમયાન ઉદભવત ાં 
નાનકડ ાં  છતાાં વૈજ્ઞાશનક સાંિોિન છે.  

- ક્રિયાત્મક સાંિોિન શિક્ષક કે આચાયગને 
િાળાના કાયગિમોમાાં પક્રરવતગન અને સ િારણા 
કરવાન ાં િીખવે છે.  

- ક્રિયાત્મક સાંિોિન શિક્ષકન ેવગગ અધ્યાપનમાાં 
કે િાળાના પક્રરસરને લઈને મૂાંઝવતા પ્રશ્નો અાંગ ે
મનોવૈજ્ઞાશનક રીતે શવચારવાની અને ઉકેલ 
લાવવાની રીત બતાવે છે.  

- વગગખાંડ કે િાળાની સમસ્યાઓનો વૈજ્ઞાશનક 
ઢબે અભ્યાસ કરી, સાંિોિન કરી, યોગ્ય ઉકેલ 

લાવવામાાં મદદરુપ ર્થાય છે.  
- સાંિોિનનો સમયગાળો ટૂાં કો હોવાર્થી 

સમસ્યાઓનો તાત્કાશલક અને યોગ્ય ઉકેલ 

લાવવામાાં ઉપકારક શનવડે છે.  
- િાળા સાંસ્ર્થાના જડ, પ્રણાલીગત અને યાાંશત્રક 

પયાગવરણમાાં નવજીવન અન ેપક્રરવતગનિીલતા 
લાવે છે.  

- પ્રયોગકાયગ વ્યવહાક્રરક હોવાર્થી તેન ાં મૂલ્યાાંકન 
િકય બને છે. અન કાયગ પણ ર્થઈ િકે છે.  

- વૈજ્ઞાશનક રીતે સાંિોિન કરવાની દૃષ્ટી કેળવાય 
છે.  

- િાળા, વગગ – સ િારણાન ાં સ્તર ઊંચ  આવે છે.  
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સાંિોિનકાર કોઈપણ પ્રશ્નને સાંિોિનની સમસ્યા તરીકે 
સ્વીકારતો નર્થી. સમસ્યા જરૂક્રરયાતમાાંર્થી જન્દ્મે છે. કોઈ 
પ્રશ્નનો ઉકેલ ન મળે, કોઈ પણ વણઉકેલ્યો પ્રશ્ન શચાંતા 
જન્દ્માવે ત્યારે સાંિોિન માટેની ભૂશમકા તૈયાર ર્થાય છે.  
સાંિોિનની િરૂઆતમાાં સમસ્યાન ાં સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવ ાં 
જોઈએ. શવષયની સ્પષ્ટતા, એની મયાગદા, એનો વ્યાપ 

અર્થાગત સાંિોિનની ચોકતસ ક્રદિા નક્કી ર્થયેલી હોવી 
જોઈએ.  
સમસ્યાન ાં શવઘાન કયાગ પછી સમસ્યાન ાં ક્ષેત્ર સ્પષ્ટ કરવ ાં 
પડે છે. કેટલીક વાર સમસ્યા અશતશવિાળ હોય, એક 
કરતાાં અનેક ક્ષમતાઓને સમાવતી હોય; તો તેન ે પેટા 

સમસ્યાઓમાાં અશભવ્યકત કરવી પડે છે. સમસ્યાન ાં ક્ષેત્ર 
સીશમત કરવ ાં પડે છે.  
સાંિોિક પોતાની સમસ્યા જ ેક્ષેત્રમાાંર્થી આવેલી હોય તે 
ક્ષેત્રનો ઉંડો અભ્યાસ કરે છે. પોતાના અવલોકનોની 
બીજાના અવલોકનો સાર્થ ેત લના કરે છે. અવલોકનોની 
યર્થાગર્થતા તપાસવા પ નઃ શનરીક્ષણ કરે છે.  
ક્રિયાત્મક સાંિોિનની સમસ્યાઓ વાસ્તશવક રૂપમાાં હોય 
છે. સમસ્યાઓનો ઉદભવ આપોઆપ ર્થતો નર્થી. તેના 
ઉદભવ માટે કોઈ કારણ જવાબદાર હોય છે. 
અવલોકનકાર પોતાના અન ભવો અને રોજ – બરોજના 

અવલોકનો તેમજ પાયાની માક્રહતીના આિારે જ ે તે 
સમસ્યાઓને લગતાાં સાંભશવત કારણો નક્કી કરે છે.  
 સમસ્યાનાાં સાંભશવત કારણો નક્કી કયાગ બાદ તે 
પરર્થી ક્રિયાત્મક ઉત્કલ્પનાની રચના કરવામાાં આવે છે. 
ક્રિયાત્મક શવિાન સ્વરૂપે લખેલા ઉપાયો અને 
સાંિોિનના પક્રરણામો અાંગેના આગાહીય તત શવિાનોને 
ઉત્કલ્પના કહેવામાાં આવે છે. 
 ઉત્કલ્પના સાંિોિકના અભ્યાસની િરૂઆતની 
અપેક્ષાઓનો અાંદાજ પરૂો પાડે છે. સમસ્યા ઉકેલની 
ક્રદિામાાં જવા માટે ઉત્કલ્પનાની રચના મહત્ત્વની છે. 
ઉત્કલ્પનાઓ રચ્યા પછી તે સત્ય છે કે તે ચકાસવા 
માટેન ાં પ્રાયોશગક કાયગ કરવામાાં આવે છે. આ પ્રાયોશગક 
કાયગના અાંત ે સાંિોિનનાાં અાંશતમ પક્રરણામો નક્કી 
કરવામાાં આવે છે. તેન ેતારણો કહેવામાાં આવે છે. આવાાં 
તારણો ઉપરર્થી ક્રિયાત્મક સાંિોિનમાાં તારણોની પ્રાશિ 
એ મ ખ્ય છે. તારણો ઉપરર્થી ક્રિયાત્મક સાંિોિનમાાં તયાાં 
ક્ષશત છે, તયાાં સ િાર ર્થઈ િકે એમ છે તે અાંગેન ાં પ્રત્યક્ષ 
માગગદિગન મળે છે. તારણોના આિારે ક્ષશત શનવારણ 
માટેન ાં અન કાયગ કરી િકાય છે.  

ક્રિયાત્મક સાંિોિનના છેલ્લા ભાગમાાં સમગ્ર અભ્યાસના 
મહત્ત્વનાાં પાસાાંઓનો શનચોડ રજૂ કરવામાાં આવે છે, 
જરે્થી તારણો સ્પષ્ટ ઉપસી આવે.  
 

સતત અને સવથગ્રાહી મૂલ્યાાંકન 
 રાષ્ટર ીય શિક્ષણ નીશત – ૧૯૮૬માાં શવદ્યાર્થીના 

સવાાંગી શવકાસ પર ભાર મૂકી, િાળા કક્ષાએ સતત અને 
સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકન પદ્ધશતનો શવકાસ ર્થાય તે માટે 
ભલામણ કરવામાાં આવેલ. ગ જરાતમાાં આ પદ્ધશતના 
શવકાસ માટે વષગ 1992-93 માાં પ્રયત્ન કરવામાાં આવેલ.  

 સતત અને સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકનનો અસરકારક 
અમલ ર્થાય તે માટે CBSE એ છેલ્લા બ ેવષગર્થી પ્રયત્ન 

કરેલ છે. ડૉ. રવીન્દ્રભાઈ દવેના માગગદિગન હેઠળ 
ગ જરાતમાાં પણ CCE નો અમલ ર્થયેલ છે.  

 મૂલ્યાાંકન એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. વ્યાપક 
અને સ િારાત્મક એવી મૂલ્યાાંકન પ્રક્રિયા શિક્ષણનો જ 
એક ભાગ છે. શિક્ષણ દ્વારા વ્યશતતનાાં વતગનમાાં 
અપેશક્ષત પક્રરવતગન આવ્ય ાં કે નક્રહ તે ચકાસવાન ાં કાયગ 
મૂલ્યાાંકન કરે છે. શિક્ષક શવશવિ પ્રવૃશત્તઓમાાં 
શવદ્યાર્થીઓની ભાગીદારી, વગગવ્યવહાર, કૌિલ્યો, 
ટેવો, રસ, રુશચ, વલણ, ગ ણો, તેની સામાશજકતા 

વગેરે ગ ણોન ાં અનૌપચાક્રરક મૂલ્યાાંકન કરે છે. વગગમાાં 
અધ્યાપન કાયગ િરૂ કયાગ પહેલાાં શિક્ષક દ્વારા પૂવગજ્ઞાનની 
ચકાસણી ર્થાય છે. આમ, અધ્યાપન કાયગની િરૂઆત 
જ મૂલ્યાાંકનર્થી ર્થાય છે.  
 શિક્ષકે યોગ્ય રીતે મૂલ્યાાંકન કરવા માટે લેશખત, 
મૌશખક અને ક્રિયાત્મક કસોટીઓ રચવાન ાં, પ્રયોજવાન ાં, 
પરીક્ષણ કાયગ કરવાન ાં કૌિલ્ય કેળવવ ાં જરૂરી છે. 
પ્રસાંગનોંિ, િમમાપદાંડ, ચકેશલસ્ટ, વલણમાપદાંડ, રસ 

સાંિોિશનકા, અશભયોગ્યતા કસોટી, સામાશજકતાશમશત 

જવેા મૂલ્યાાંકનનાાં સાિનોના ઉપયોગમાાં શનષ્ણાત 
બનવ ાં જરૂરી છે.  
 

સતત (Continuos) :- 

સાંબાંશિત અભ્યાસિમના એકમોના સાંદભગમાાં 
શવદ્યાર્થીન ાં એકર્થી વિ  વખત શવશવિ પ્રકારે મૂલ્યાાંકન 
કરવામાાં આવે અને અધ્યનના દરેક તબકે્ક 
અધ્યાપનના હેત ઓ શસદ્ધ ર્થાય તે માટે કરવામાાં આવત ાં 
મૂલ્યાાંકન એટલે સતત મૂલ્યાાંકન. 
 

સવથગ્રાહી (Comprehensive) : -  
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 શવદ્યાર્થીઓન ાં ઔપચાક્રરક અને અનૌપચાક્રરક 
મૂલ્યાાંકન, અધ્યાપન અન ે અધ્યયનની સાર્થ-ેસાર્થ ે
શવદ્યાર્થીના િારીક્રરક, માનશસક, સામાશજક અન ે
ભાવાત્મક પાસાાંઓન ાં મૂલ્યાાંકન, અધ્યયન-અધ્યાપન 
પ્રક્રિયા દ્વારા તેનામાાં શવકસેલાાં કૌિલ્યો અને 
જીવનમૂલ્યોન ાં મૂલ્યાાંકન એટલે સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકન. 
શવદ્યાર્થીના સવાાંગી શવકાસને લગતાાં તમામ પાસાાંઓન ાં 
મૂલ્યાાંકન એટલે સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકન.  
સવગગ્રાહી મૂલ્યાાંકનના હેત ઓ  

- ગોખણપટ્ટીને બદલે કૌિલ્યોનો શવકાસ ર્થાય.   
- શવદ્યાર્થીઓમાાં ઉદભવતો શબનજરૂરી માનશસક 

તણાવ દૂર ર્થાય. 
- ક્રિયાત્મક, પ્રયોગિીલ અને પ્રવૃશત્તલક્ષી 

શિક્ષણ મેળવે.  
- જ્ઞાનનો શવસ્ફોટ ર્થઈ રહ્ો છે; ત્યારે તે કેવી 

રીતે િીખવ ાં તે િીખે.  
- સાંિોિનાત્મક અશભગમ કેળવાય.  
- શવદ્યાર્થીઓન ે શવચારવાની અને શવચારો 

શવસ્તારવાની પૂરતી તક મળે.  
- સાક્ષરી શવષયોના શિક્ષણની સાર્થ ે માનવીય 

શવકાસ માટે જરૂરી એવા ગ ણોનો શવકાસ ર્થાય.  
- શવદ્યાર્થી પોત ે સ્વઅધ્યયન અને સ્વમૂલ્યાાંકન 

કરતો ર્થાય.  
- શવદ્યાર્થીઓમાાં રહેલી સ ષ િ િશતતઓન ે

ઓળખી તેન ેશવકસાવવી. 
- શિક્ષણકાયગ માટે નૂતન આયોજન, પદ્ધશતઓ 

શવકસાવવાની તક મળે.  
- સવગગ્રાહી શિક્ષણ, પરીક્ષણ અને મલૂ્યાાંકન 

દ્વારા સવાાંગી શવકાસનો ધ્યેય શસદ્ધ ર્થાય.  
 

સવથગ્રાહી મલૂ્યાાંકનની જરૂરરયાત  
 યિપાલ કશમટી (૧૯૯ર)એ પોતાના 
એહવાલમાાં ભાર વગરના ભણતર પર ભાર મૂકયો. 
ગ જરાતમાાં પણ શવદ્યાર્થીઓના ભણતરનો બોજ 
ઘટાડવા અત્યાર સ િીમાાં પાઠ્યપ સ્તકો, અભ્યાસિમો, 
શિક્ષણન ાં માળખ ાં, પરીક્ષા પદ્ધશત વગેરે શિક્ષણના 
ક્ષેત્રોમાાં શવશવિ સ િારા દાખલ કયાગ. સતત અને સવાાંગી 
મૂલ્યાાંકન પદ્ધશત પણ આવા સ િારાનો એક ભાગ છે.  
 

મૂલ્યાાંકન પ્રકારો  
 

(અ)  સ્વરૂપની દૃિીએ મલૂ્યાાંકનના પ્રકાર બે છે.  

 (૧) ઔપચાક્રરક મૂલ્યાાંકન  
 (ર) અનૌપચાક્રરક મૂલ્યાાંકન  
(૧) ઔપચારરક મૂલ્યાાંકન  
-  નક્કી કરેલ સમયે, સ્ર્થળે, ચોક્કસ આયોજન 

પ્રમાણે શવશિસર ર્થતા મ લ્યાાંકનન ેઔપચાક્રરક 
મૂલ્યાાંકન કહે છે.  

-  આ મૂલ્યાાંકનમાાં ચોકસાઈ વિ  આવે છે.   
-  સામાન્દ્ય રીતે સાિાક્રહક, માશસક, સત્રાાંત, 

પૂવગવાશષગક અને વાશષગક પરીક્ષા ઔપચાક્રરક 
મૂલ્યાાંકન છે.  

-  ચોક્કસ સમયગાળા પછી આ પ્રકારન ાં 
મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે.  

-  આ પ્રકારના મૂલ્યાાંકનમાાં બાળક સજાગ રહે છે.  
-  આ પ્રકારના મૂલ્યાાંકન બાદ શવદ્યાર્થીઓમાાં 

રહેલી કચાિને ઉપચારાત્મક શિક્ષણ દ્વારા દૂર 
કરી િકાય છે.  

 (ર) અનૌપચારરક મલૂ્યાાંકન  
-  આ મૂલ્યાાંકન અશવશિસર પ્રકારન ાં છે.  
-  આ મૂલ્યાાંકન માટે ચોક્કસ સમય, સ્ર્થળ નક્કી 

હોતાાં નર્થી.  
-  વગગ શિક્ષણ દરશમયાન સ્વાધ્યાય તપાસણી, 

મૌશખક – પ્રશ્નોત્તરી, સહ – અભ્યાશસક 

પ્રવૃશત્તઓ દ્વારા શવશવિ પ્રશવશિનો ઉપયોગ કરી 
આ પ્રકારન ાં મૂલ્યાાંકન ર્થઈ િકે છે.  

 

(બ)  પ્રરક્રયાની દૃિીએ મૂલ્યાાંકન  
(૧)  લેશખત મૂલ્યાાંકન  
(૨)  મૌશખક મૂલ્યાાંકન  
(૩)  ક્રિયાત્મક મૂલ્યાાંકન  
 

(ક)  સમયની દૃિીએ મૂલ્યાાંકનના પ્રકાર :  
(૧)  સતત મૂલ્યાાંકન  
(૨)  સાવગશત્રક મૂલ્યાાંકન  
 

(ડ) વ્યવસ્ર્ાની દૃિીએ મૂાંલ્યાાંકનના પ્રકાર : 
(૧)  િૈક્ષશણક મૂલ્યાાંકન 

(૨) શિક્ષણ સાંલગ્ન પ્રવૃશત્તઓન ાં મલૂ્યાાંકન  
(૩)  ભૌશતક સ શવિાઓની જાળવણી અને તેના 

ઉપયોગન ાં મૂલ્યાાંકન 
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પ્રાર્શમક શિક્ષણમાાં ગે્રડીંગ પદ્શત :  
ટકા ગે્રડ 

80% તેર્ી વધ   

65% ર્ી 80% 

50% ર્ી 65% 

35% ર્ી 50% 

35% ર્ી ઓછા  

A+ 
A 
B+ 
B 
C 

       

 ગ ણ આિાક્રરત મૂલ્યાાંકનમાાં  શસશદ્ધની ટકાવારી 
િૂન્દ્યર્થી લઈને સો ટકા વ્યાપકતા િરાવ ે છે, જ ે ઘણી 
સારી બાબત છે.  
(૧) સ્પિાગન ાં તત્ત્વ નહીંવત ર્થઈ જાય છે.  
(૨) શવદ્યાર્થીઓનો માનશસક તણાવ અને સાંઘષગ ઘટે 

છે.  
(૩) પીઅર લશનાંગ (સમોવક્રડયા જૂર્થ દ્વારા શિક્ષણ)ન ાં 

આયોજન સરળ બને છે.  
(૪) શિક્ષણ માટે શનદાન-ઉપચાર પ્રક્રિયા સરળ બન ે

છે.  
(૫) શવદ્યાર્થી લઘ તાગ્રાંશર્થ કે ગ રુતાગ્રાંશર્થનો ભોગ બનતો 

અટકે છે.  

ગ્રેડીંગ પદ્શતના પ્રકાર :  
(૧) પ્રત્યક્ષ ગે્રડીંગ - 
શવદ્યાર્થીની શસશદ્ધન ાં માપન કરી ગ ણ આપવામાાં ન આવ ે
પણ સીિે-સીિો જ ગ્રેડ આપવામાાં આવ;ે ત્યારે તેને 

પ્રત્યક્ષ ગ્રેડીંગ કહે છે. ગ જરાતમાાં હાલમાાં િોરણ – ૧ 

અને િોરણ – ૨ના મૂલ્યાાંકનમાાં પ્રત્યક્ષ ગ્રેડીંગ પદ્ધશત 

અમલમાાં છે.  
(૨) પરોક્ષ ગે્રડીંગ - 
જ્યારે શવદ્યાર્થીની શસશદ્ધ પહેલાાં ગ ણ દ્વારા નક્કી ર્થાય 
અને પછી તેન ેગ્રેડમાાં રૂપાાંતરીત કરવામાાં આવ;ે ત્યારે તે 

પરોક્ષ ગ્રેડીંગ કહેવામાાં આવે છે. ગ જરાતમાાં હાલમાાં િો- 
૩ ર્થી ૬ના મૂલ્યાાંકન પરોક્ષ ગ્રેડીંગ પદ્ધશત અમલમાાં છે. 
અહીં શવદ્યાર્થીની લેશખત, મૌશખક અને ક્રિયાત્મક 
કસોટીના પહેલાાં ગ ણ આપવામાાં આવે છે. િાળાનાાં 
પક્રરણામપત્રકમાાં ગ ણ જ મૂકાય છે. તે પછી આ ગ ણના 
આિારે શનશિત કરેલ જ ે તે ગ્રેડ આપવામાાં આવે છે. 
શવદ્યાર્થીના પ્રગશતપત્રકમાાં માત્ર ગ્રેડ જ જણાવવામાાં 
આવે છે.  
- િોરણ – ૧ અને ૨ માાં મૂલ્યાાંકન અને વગગબઢતી  

િોરણ – ૧ અને ૨માાં શવશિવત પરીક્ષા લેવામાાં આવતી 

નર્થી. તેમન ાં સતત અને અનૌપચાક્રરક મૂલ્યાાંકન 

કરવાન ાં છે. તેમની કચાિ િોિી તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન 
કરવામાાં આવે છે.  
 

વગથબિતી - 

ધોરણ – ૧ અન ે ૨માાં વગથબિતી માટેના પ્રવતથમાન 

શનયમો  
 શવદ્યાર્થીની ઓછામાાં ઓછી ૧૦૦ ક્રદવસની 
હાજરી અશનવાયગ છે.  

ધોરણ – ૩ ર્ી ૮ માાં મૂલ્યાાંકન વ્યૂહરચના  

 િોરણ – ૩ ર્થી ૮માાં વષગમાાં બ ે વાર કસોટી 

લેવાય છે. પ્રર્થમ સત્ર અન ે બીજા સત્રના અાંત ેઆવી 
લેશખત કસોટી લેવામાાં આવે છે. શજલ્લા પાંચાયત – 

શિક્ષણ સશમશત દ્વારા છાપીને પ્રશ્નપત્રો િાળાને 
મોકલવામાાં આવે છે.  
સતત મૂલ્યાાંકનના ફાયિા  
- વષગ દરશમયાન સતત મૂલ્યાાંકન ર્થાય છે.  

- પાસ – નાપાસ કે વગગબઢતી હોતી નર્થી.  

- વગગ શિક્ષણકાયગ તરત ર્થઈ જાય છે. પૂરતો સમય મળતાાં 
કચાિ દૂર ર્થાય છે.  
- બાળકોને પક્રરણામ માટે ભય, હતાિા કે શચાંતા જવે ાં કોઈ 
કારણ હોત ાં નર્થી.  
- ટ્યૂિન, ગાઈડ, અપેશક્ષત, લાગવગ કે અન્દ્ય કોઈ ગેરરીશત 
ર્થતી નર્થી.  
- અપવ્યય કે સ્ર્થશગતતાનો સવાલ પેદા ર્થતો નર્થી.  
- ઔપચાક્રરક, અનૌપચાક્રરક બન્ન ેરીતે મૂલ્યાાંકન ર્થાય છે.  
- પ્રશ્નપત્ર શવશિસર હોતાાં નર્થી.  
- આ પ્રકારન ાં મૂલ્યાાંકન સવાાંગી બન ેછે.  
- વ્યશતતગત શસશદ્ધ જાણી િકાય છે.  
-સમગ્ર મૂલ્યાાંકન એ સતત મૂલ્યાાંકનનો એક ભાગ છે. 
  

પ્રાર્શમક િાળા કક્ષાએ ચલાવાતી શવશવધ પ્રવૃશિઓ 
 

અક્ષયપાત્ર યોજના ઈકો-તલબ 

ગ ણોત્સવ ઔષશિબાગ 

િાળા પ્રવેિોત્સવ સેશનટેિન સફાઈ 

મધ્યાહન ભોજન િાળા સાફ-સફાઈ 

આરોગ્ય તપાસણી બાગ-બગીચાની જાળવણી 

બાળમેળો સમૂહ કવાયત (દર િશનવારે) 

આજનો દીપક પ્રાર્થગના સભા-યોગ-ધ્યાન  

આજન ાં ગ લાબ મીના માંચ દ્વારા કન્દ્યાઓના ઉત્કષગની પ્રવૃશત્ત 

રાષ્ટર ીય અને સામાશજક 
તહેવારોની ઉજવણી  

ગશણત – શવજ્ઞાન માંડળની 
પ્રવૃશત્તઓ 

રમતોત્સવ તર્થા ખેલ મહાક ાંભ 
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બચાવ 
પ્રય શતત  

વ્યાખ્યા  અન્દ્ય શવગતો  ઉિાહરણ  

તાિા
ત્મ્ય  

જયારે કોઇ વ્યશકત અન્દ્ય કોઇ વ્યશકત, સાંસ્ર્થા, શવચાર 
અર્થવા આદિગ સાર્થ ે એકાત્મ અન ભવે છે ત્યારે તાદાત્મય 
અન ભવે છે એમ કહેવાય.  
- વ્યશકતગત િોરણે મળેલી શનષ્ફળતા કે પોતાની ઊણપોન ે
ભૂલી જવાની પ્રક્રિયા.  

મ ગ્િાવસ્ર્થા કે તરુણાવસ્ર્થામાાં આ 
બચાવપ્રય શતત જોવા મળે છે.  
- જ ે વ્યશકત સાર્થ ે તાદાત્મ્ય અન ભવાત ાં 
હોય, તેના સદગ ણોન ાં અન કરણ ર્થાય તો 
ચાક્રરત્ર્ય ઘડતર ર્થઇ િકે.  
- અસામાશજક પાત્રો સાર્થ ે તાદાત્મ્ય 
અન ભવે તો તે વ્યશકત મનોશવકૃશતનો ભોગ 
બને છે.  

- નવલકર્થા વાાંચતી વખત ે કે ક્રફલ્મ જોતી વખત ે નાયક – 

નાશયકા વચ્ચ ેતાદાત્મ્ય સિાય છે.  
- ક્રિકેટમાાં શનષ્ફળ જનાર ખેલાડી પ્રખ્યાત ખેલાડીની જમે 
રમવાનો પ્રયત્ન કરે.  
- શવદ્યાર્થી પોતાના શપ્રય શિક્ષક સાર્થ ેતાદાત્મ્ય કેળવ ેછે.  

આક્રમક
તા  

જ્યારે વ્યશતત કોઈ પણ બાબતમાાં હતાિા કે વૈફલ્ય અન ભવ ે
તેમજ કોઈ કાયગમાાં તેની જરૂક્રરયાતની પૂશતગ ર્થતી નર્થી; ત્યારે 

તે આિમક બને છે, જનેે આિમકતા કહે છે.  

- શવરોિી લાગણીઓ દબાવવાર્થી 
કેટલીકવાર માઠાાં પક્રરણામો આવે છે.  
- પણ સાંયશમત રીતે હૈયાવરાળ ઠાલવી 
દેવાર્થી વ્યશતત સાંત શલત બને છે.  

- પોતાન ાં િાય ાં ન ર્થતાાં સાસ  વહ  પર ગ સ્સો ઠાલવે છે.  
- આચાયગ કે અધ્યાપકોના વતગનર્થી દ ભાયેલા શવદ્યાર્થી 
આાંદોલન કરે છે, તોડફોડ કરે છે.  

સ્ર્ાનાાં
તર  

- કેટલીક વાર વ્યશતત કોઈ પ્રાણી કે પદાર્થગ પ્રત્યેનો આિમક 
ભાવ પ્રગટ કરી િકતી નર્થી. આ સાંજોગોમાાં તે પોતાની 
માનશસક તાંગક્રદલી હળવી કરવા પોતાનો આિમક ભાવ કોઈ 
અન્દ્ય તરફ વાળી દે છે.   

- કયારેક કોઈની તરફ આિમક ભાવ વ્યતત 
ન ર્થઈ િકતો હોય, તેવા સાંજોગોમાાં કયારેક 
વ્યશતત આપઘાત કરી બેસે છે.  

- આચાયગર્થી દ ભાયેલો અધ્યાપક અધ્યેતાઓ પર ગ સ્સો કરે 
છે.  
- સાસ ર્થી દ ભાયેલી વહ  પોતાના બાળકને મારે છે.  

પ્રક્ષેપણ  - જ્યારે વ્યશતત પોતાની પ્રશતષ્ઠા કે મોભો જાળવી રાખવા 
માટે પોતાના દોષો-ખામીઓને બીજા પર ઢોળી દે છે; ત્યારે 

તેને પ્રક્ષેપણ કહેવામાાં આવે છે.  
- પોતાના મનોભાવન ાં પ્રશતશબાંબ બીજામાાં શનહાળવ ાં તેન ે
પ્રક્ષેપણ કહે છે.  

- આ તાદાત્મ્યર્થી શવરોિી પ્રય શતત છે.  
- વ્યશતત જાણ્ય ે – અજાણ્ય ે પોતાના 

ગ ણ-દોષ, આિા કે વૃશત્તઓન ાં સામેની 
વ્યશતતમાાં અજાણતાાં આરોપણ કરે છે.  

- ઝઘડામાાં માર ખાઈને આવનાર વ્યશતત જણાવે છે કે હ ાં  
અક્રહાંસામાાં માન ાં છ ાં .  
- પરીક્ષામાાં નાપાસ ર્થનાર શવદ્યાર્થી કહે છે કે પેપર અઘરુાં  
હત ાં.  
- િાળામાાં મોડા આવનાર શિક્ષક કહે છે કે રસ્તામાાં ટર ાક્રફક 
વિ  હતો.  

ઊધ્વીક
રણ  

સમાજને અસ્વીકાયગ એવી વ્યશતતના વતગનને સમાજ-
સ્વીકાયગ એવા સ્વરૂપમાાં ફેરવવાની ક્રિયા એટલે ઊધ્વીકરણ.  
- સામાશજક રીતે અસ્વીકાયગ વતગનન ે સ્ર્થાને સ્વીકાયગ વતગન 
મૂકી માનશસક તાંગક્રદલી હળવી કરવાના પ્રયાસને ઊધ્વીકરણ 
કહે છે.  

વ્યશકત આવી માનશસકતાને સમાજ 
ઉપયોગી બને અને સમાજ સ્વીકારી િકે 
તેવી ક્રદિામાાં પ્રયોજ.ે  

- ગેરમાગે જતી શજજ્ઞાસાવૃશત્તને સાંિોિન તરફ વાળ.ે  
- સાંગ્રહવૃશત્તને કારણે જ્ઞાનસાંગ્રહ તરફ વળે.  
- શચત્રકલા, સાંગીતકલા કે સાક્રહત્ય સજગન દ્વારા પોતાની 
જાતીય વૃશત્તના ઊધ્વીકરણર્થી વ્યશકત અને સમાજન ાં શ્રેય 
સાિે છે.  
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ક્ષશતપૂ
શતથ  

કોઇ એક ક્ષેત્રમાાં શનષ્ફળતાન ે વરેલી વ્યશકત અન્દ્ય ક્ષતે્રમાાં 
પ્રાવીણ્ય પ્રાિ કરીને એક ક્ષેત્રની શનષ્ફળતાને બીજા ક્ષેત્રની 
શસશદ્ધમાાં ફેરવી દે છે. તેન ેક્ષશતપૂશતગ કહે છે.  

- કોઇ એક ક્ષેત્રની શનષ્ફળતા કે ઊણપ 
ઢાાંકવા માટે વ્યશકત આ પ્રય શતતનો આશ્રય 
લે છે.  
- આ એક વૈકશલ્પક લક્ષ્ય હાાંસલ કરવાની 
પ્રય શતત છે.  

- પોતાની ડૉતટર બનવાની ઇચ્છા પૂણગ ન ર્થતાાં શપતા 
પોતાના પ ત્રન ે ડોકટર બનાવી શસશદ્ધ પ્રાિ કયાગનો સાંતોષ 
મેળવે.  
- ચૂાંટણીમાાં એક – બે વખત હારેલો ઉમેદવાર, રાજકારણન ાં 

ક્ષેત્ર છોડી દેવાના બદલે ચૂાંટણી જીતવાનો યોજનાબદ્ધ પ્રયત્ન 
કરી સફળતા મેળવે છે.  

રિવાસ્વ
પ્ન  

સ્વપન જયારે ખ લ્લી આાંખે ક્રદવસમાાં અન ભવવામાાં આવ;ે ત્યારે 

તેને ક્રદવાસ્વપન કહેવાય.  

ક્રદવાસ્વપન દ્વારા વ્યશકત વાસ્તશવક 
જીવનમાાં જ ેનર્થી મળત ાં, તે મેળવવાનો અન ે

માણવાનો પ્રયાસ કરે છે.  

- કોઇ વ્યશકત પોતાના િત્ર ને મનોમન પરાશજત કરે.  
- અભ્યાસમાાં નબળો શવદ્યાર્થી ક્રદવાસ્વપનમાાં પોતાનો પ્રર્થમ 
નાંબર આવ્યો એવી કલ્પના કરે.  
- પોતાની કલ્પનાના શવજાતીય પાત્રન ે મળ્યાનો કે 
મેળવ્યાનો આનાંદ માણે છે.  

યૌશતત
કીકરણ 
(મનમ
નામણાં
)  

જયારે કોઇ વ્યશકત સામાશજક દૃષ્ટીએ અસ્વીકાયગ એવા 
વતગનના સમર્થગનમાાં સમાજને સ્વીકાયગ દલીલ િોિી કાઢે; 

ત્યારે તેન ે યૌશતતકીકરણ કહેવાય છે. યૌશકતકીકરણના બ ે
પ્રકાર છે.  
૧. ખાટી રાક્ષ યૌશતતકીકરણ : કેટલીક વખત સારી અન ે
પોતાને ઉપયોગી પક્રરશસ્ર્થશત/વસ્ત  હોવા છતાાં મેળવી ન 
િકવાના કારણે તે વસ્ત  ખોટી કે ખરાબ છે તેમ કહી વ્યશકત 
પોતાની શનષ્ફળતાનો ઢાાંક – શપછાડો કરે તો રાક્ષ ખાટી છે તે 

પ્રકારની બચાવ પ્રય શતત ર્થિે.  
ર. મીઠા લીબ ાં યૌશતતકીકરણ : કેટલીક વખત પોતાન ે કોઇ 
ખોટી કે ખરાબ વસ્ત /ઘટના/મળે/બને ત્યારે તેન ે ખોટ ાં  
કહેવાન ેબદલે જ ેર્થાય તે સારા માટે ર્થાય તે નીશત અપનાવે 
તો તેન ેમીઠા લીંબ  પ્રકારન ાં યૌશતતકીકરણ કહે છે.   

- શિયાળની વાતાગ ‘આ રાક્ષ તો ખાટી’ છે.   ૧. ખાટી રાક્ષ યૌશતતકીકરણ : ઉદા. એમ.એ.એમ.એડ. 
ર્થયેલી વ્યશકતન ે બી.એડ કોલેજમાાં નોકરી ન મળે તો તે 
પોતાની શનષ્ફળતા પર ઢાાંક શપછાડો કરવા દલીલ કરે છે.‘મારે 
તો બી.એડ કોલેજમાાં લેતચરર ર્થવ ાં ન હત ાં. કારણ કે ત્યાાં 
પગારની સરખામણીમાાં કામ વિ  કરવ ાં પડે છે. 
 

- પોતાના વારો આવે તે પહેલાાં મીઠાઇ પતી જાય તો મન ે
ગળ્ય ાં ભાવત ાં ન જ નર્થી.  
- શવ્હકલમાાં પાંચર ર્થતાાં ચાલીને ઓક્રફસ ેજવ ાં પડે તો કહે કે 
આજ ેસારુાં  વોશકાંગ ર્થઇ ગય ાં.  
- સ ાંદર પત્ની ન મળતાાં કહે કે રૂપ કરતાાં ગ ણ સારા.  

પરાગ
શત  

વતગમાન વાસ્તશવક પક્રરશસ્ર્થશતનો સામનો કરવાને બદલે 
પોતાની આવશ્યકતાની પૂશતગ માટે વ્યશકત જયારે પાછી પાની 
કરે તેન ેપરાગશત અર્થવા પરાગમન કહે છે.  

- વ્યશકત પોતાની પૂરતી શવકાસની કક્ષા 
કરતાાં ઓછી પક્રરપતવતાની શવકાસ કક્ષાએ 
પહોંચી જઇ શનમ્ન – કક્ષાએ પાછા જવાની 

પ્રય શતત છે.  

- પ ખ્તવયની વ્યશકત નાના બાળક જવે ાં વતગન કરે. 
 

- મોટી વયના માણસો કાલ  કાલ  બોલે, ઘૂાંટશણય ેચાલે.  
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નકારા
ત્મકતા  

કેટલીક વાર વ્યશતત જ્યારે ઈશચ્છત લક્ષ્ય  મેળવી િશતત 
નર્થી; ત્યારે આ પ્રય શતત વાપરે છે.   

- નકારાત્મક વલણ શવઘાતક નીવડે છે. 
- નકારાત્મક વલણો મોટી ઉંમરે 
સ્વભાવગત બની જાય છે.  
- શિિ  અવસ્ર્થામાાં આ વલણ જોવા મળ ે
છે.  

- કોઈ બાળકને શિક્ષણ પ્રત્ય ેરોષ હોય તો તેમની સૂચનાનો 
અનાદર કરી નકારાત્મક વલણ અપનાવે છે.  

અશલપ્ત
તા  

કેટલીક વખત વ્યશતત  જ ેતે  વાસ્તશવકતાનો સામનો કરવાન ે
બદલે પક્રરશસ્ર્થશતમાાંર્થી બચવા માટે તઓે તેમાાંર્થી અશલિ ર્થઈ 
જાય છે. 

- પક્રરશસ્ર્થશત પોતાને અન કૂળ ન હોય ત્યારે 
વ્યશતત પલાયનવાદના આશ્રય ેજાય છે.  

- બાળક ક્રરસાઈન ેઅાંગૂઠો ચસૂે છે.  
- કેટલાક લોકો આબરૂ જવાના ડરર્થી કે ભયર્થી સ્પિાગઓર્થી 
દૂર રહે છે.  

આત્મકે
ન્દ્રીપણાં  

ઘણીવાર વ્યશતત માનશસક રીતે અસ રશક્ષત કે અસલામતી 
અન ભવે છે. પક્રરણામે વ્યશતત બીજાન ાં ધ્યાન પોતાના તરફ 
ખેંચી પોતાનો અહમ સાંતોષવા પ્રયત્ન કરે છે.  

- વ્યશતત ‘સ્વ’ને કેન્દ્રમાાં રાખી પ્રવૃશત્ત કરે 
છે.  
- તે હાંમેિાાં શસશદ્ધને ઝાંખે છે.  
- તેઓ અન્દ્ય વ્યશતતઓ કે તેમની 
િશતતઓન ે કે શસશદ્ધઓને જલદી સ્વીકારી 
િકતા નર્થી.  

- સભામાાં મોટેર્થી બોલવ ાં.  
- મોટેર્થી ટીકા-ટીપપણી કરવી.  
- વાતવાતમાાં બડાઈ મારવી.  
- પોતાની જાત અને પૂવગજોનાાં વખાણ કરવાાં.  
- લોકોન ાં ધ્યાન ખેંચવા તોફાન કરવ ાં, તોડફોડ કરવી.  

િમન  વ્યશતત સમાજમાન્દ્ય કે નૈશતકતાનાાં િોરણો શવરુદ્ધ હોય એવા 
શવચારો કે અનૈશતક શવચારોન ે પોતાના ‘અજ્ઞાત મન’ કે 
અજાગૃત મનમાાં પોતાના જાગૃત અહમન ાં રક્ષણ કરવા માટે 
િકેલી  દે છે, જનેે દમન કહે છે.  

- વ્યશતત વાસ્તશવક જીવનર્થી દૂર ભાગે છે.  - કોઈ વડીલ પ્રત્ય ેઅણગમો હોવા છતાાં વડીલ પ્રત્યે રોષ 
વ્યતત કરતો નર્થી, પરાંત  તેમનો આદર કરે છે. એમના 
પ્રત્યેના રોષના ભાવને અજાગૃત મનમાાં િકેલી દે છે.  

િારીરર
ક િિથ  

કેટલીક વાર વ્યશતત પક્રરશસ્ર્થશત કે વાસ્તશવકતાનો સામનો 
કરી િકતી નર્થી, ત્યારે તે િારીક્રરક દ :ખ કે દદગનો ભોગ બન ે
છે.  

- માનશસક પક્રરશસ્ર્થશતની િારીક્રરક 
પક્રરશસ્ર્થશત પર અસર ર્થાય છે.  

- પરીક્ષા વખતે શવદ્યાર્થીન ેમાર્થ ાં દ ઃખ,ે ઝાડા ર્થઈ જાય અર્થવા 
પેટમાાં ચૂાંક આવે છે.  
- ઘણી વખત ક્રહશસ્ટક્રરયા જવેા દદગનો ભોગ બને છે.  
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1. એક શળક્ષકન ું વોથી લધ  ઈચ્છનીમ રક્ષણ કમ ું શલ ું 

જોઈએ. – ઉત્તભ લગગવ્મલશાય, વલમલસ્તુ ય 

પ્રબુત્લ, વલચાય-અવબવ્મવતતની સ્ષ્ટતા. 
2. ફ શનમાદી શળક્ષણન નૂતન અશબગભ કણે આપ્મ 

શત. – ગાાંધીજી 
3. લગગખુંડભાું કઈ ફાફત વોથી લધ  અગત્મની છે. – 

અવયકાયક પ્રત્મામન. 
4. NCFન અભર ક્માયે કયલાભાું આવ્મ. – 2005 
5. પ્રજકે્ટ દ્ધશતભાું શળક્ષકની બૂશભકા કેલી શમ છે. – 

એક વભત્ર જલેી, એક ભાગગદળગક જલેી, એક વશામક 

જલેી. 
6. શલજ્ઞાન પ્રશતબા ખજ યીક્ષા કઈ વુંસ્થા દ્વાયા 

રેલાભાું આલે છે. – NCERT 
7. શલકરાુંગ ધાય બાયતભાું ક્માયે અભરભાું આવ્મ. – 

1995 
8. GCERTન ું લડ  ભથક ક્માું આલેર ું છે. – ગાાંધીનગય 
9. ગ જયાતભાું કેટરી DIET આલેરી છે. – 26 
10. Education ળબ્દ કઈ બાાભાુંથી ઉતયી આવ્મ છે. – 

રેટિન 
11. પ્રજ્ઞાાઃ-પ્રલૃશિરક્ષી જ્ઞાન   
12. ભાહશતી ભેલલાન અશધકાયાઃ- (RTI- 2005)  
13. શળક્ષણ ભેલલાન અશધકાયાઃ- (RTE- 2009)  
14. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ ૫હયદાઃ- 

GCERT  
15. ગ જયાત યાજ્ મ ળાા ા્ય   સ્તક ભુંડાઃ-  
16. ગ જયાત યાજ્ મ યીક્ષા ફડગ ાઃ-  SEB  
17. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૪૭:-  
18. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમભાઃ- ૧૯૪૯  
19. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્થાઓ (શનમભન) અશધશનમભ 

-  ૧૯૮૪:-  
20.  નેળનર કાઉશ વર પય ટી ય એજ્ મ કેળન એક્ ટ -  

૧૯૯૩:-  (NCTE) ........................  
21. કમા ું ે આણને ભૂલમાુંકન દ્ધશત આી છે. – 

કઠાયી ાંચ 
22. ‘ળાા અને ઘય લચ્ ે કઈ તપાલત ના શલ 

જોઈએ’ એલ શલ ાય કણે આપ્મ. – રૂવ 
23. મ ન દ્વાયા ફાક ભાટેન ું જાશેયનાભ ું ક્માયે ફશાય 

ાડલાભાું આવ્મ ું શત ું. – 1959 
24. ‘ ાઈલડ શફશેલીમય એડ ડેલરભેટ’  સ્તક 

કણે રખમ ું શત ું. – કુપ્ુસ્લાભી 

25. ત્રક-B એટરે કમ  ત્રક. – વ્મવતતત્લ વલકાવ 

ત્રક 
26. એવ.ટી.ી.ની તારીભ આનાયને ળ ું કશે છે. – 

ફાવભત્ર 
27. SMCભાું કેટરા વભ્મ શલદ્યાથીના લારીઓ શમ છે. 

– 9 
28. હયવવગરૂભ ય કમ દસ્તાલેજ શનબાલલાન શમ છે. 

– વભવનિફકુ. 
29. પ્રાથગનાવબાભાું ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત વભાશલષ્ટ 

છે. – આજનુાં ગરુાફ. 
30. ADEPSTSભાું શળક્ષણ કામગક્રભ એ કમા કામગક્રભ 

છીન કામગક્રભ છે. – યપભગન્વ. 
31. યાષ્ ટર ીમ અભ્ માવક્રભ ૫હય માગાઃ- (NCF -  ય૦૦૫)  
32.  નેળનર કાઉશવર ઓપ એજ્ મ કેળન યીવ ગ એ ડ 

ટરે શનુંગાઃ-  (NCERT)  
33.  કેરીમ ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ફડગ ાઃ-  (CBSE)  
34. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકનાઃ-  (CCE)  
35.  સ્ કૂર ભેનેજભે ટ કશભટી અને આન ુંશગક તભાભ 

ફાફતાઃ-  (SMC)  
36.  ઈશ ડમન ઈશસ્ ટટમ ટ ઓપ હટ ય એજ્ મ કેળન :-  

(IITE)  
37. કેરીમ વરાશકાય ફડગ ાઃ- (CABE)  
38.  શ લ ડરન મ શનલશવગટીાઃ- 
39.  શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનાઃ- DIET 

40.  પ્રજ્ઞા એટરે ળ ું ?  
 પ્રલૃશિ દ્વાયા શળક્ષણ.  
 તભાભ આલશ્ મકતાને ઉ૫કાયક ફને તેલ અશબગભ.  
41. એડપ્ટવભાું ક ર કેટરા હયભાણ શમ છે. – ચાય 
42. શનયુંતય શળક્ષણ કામગક્રભ એ કમા કામગક્રભ છીન 

કામગક્રભ છે. – વાક્ષયતા. 
43. શળક્ષણનીશત તેભજ નલા પ્રલાશના કામગન ું ઘડતય 

કયલાન ું કામગ કણ કયે છે. – વળક્ષણ વલબાગ. 
44. લતગભાન વભમભાું ‘જીલન કોળલમ’ આધાહયત 

શળક્ષણ દ્ધશતના હશભામતી કણ છે. – ડ.સ્લરૂ 
વાંિ. 

45. ળાા વભમ દયશભમાન ળાાભાું ન આલી ળકતા 
ફાક ભાટેની શળક્ષણ વ્મલસ્થા એટરે... – 
લૈકવપક ળાા. 

46. શળક્ષણના હક્રમાત્ભક ઉદે્દળને ૂણગ કયલા ભાટે 
ા્ય  સ્તકભાું કની ય લધાયે ભશત્ત્લ આલ ું 
જોઈએ. – ટિમા અને પ્રમગ. 
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47. શલદ્યાથીના વલાાંગી શલકાવ ભાટે ળ ું જરૂયી છે. – 

વાાંસ્કૃવતક પ્રલૃવત્તઓ, યભત-ગભતની પ્રલૃવત્તઓ, 
ઉચ્ચકક્ષાન અભ્માવિભ. 

48. પ્રાથશભક કક્ષાના શળક્ષકે કઈ દ્ધશતન ઉમગ 
ટાલ જોઈએ. – પ્રલચન. 

49. ‚વભૂશ યભત બાયતીમ ફાકભાું શલળે રકશપ્રમ 
છે.‛ આ શલધાન કન ું છે. – શ્રીભતી ધન વભષ્ડી. 

50. GCERT કામાગરમ – ગાાંધીનગય. 
51. NCERT કામાગરમ – ટદપશી. 
52. KGBV - કન્માઓ ભાિેની ળાા. 
53. BISAG – અભદાલાદ ખાતેન સ્િુટડમ. 
54. GCERT દ્વાયા પ્રકાશળત થત ું ભેગેઝીન 

‘જીલનશળક્ષણ’ ન ું ભૂ નાભ કમ ું શત ું. – ળાાત્ર. 
55. MHRDન ું લડ  ભથક ક્મા આલેર ું છે. – ટદપશી. 
56. નેળનર વવામટી પય ધી સ્ટડી ઓપ એજ્મ કેળન 

ક્માયે અભરભાું આવ્મ ું. – 1946. 
57.  ‘ધી ભ ુંફઈ પ્રાથશભક શળક્ષણ ધાય’ ક્માયે અભરભાું 

આવ્મ શત. – 1947. 
58. યાજ્મ કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણશલબાગના લડાને ળ ું 

કશે છે. – પ્રાથવભક વળક્ષણ-વનમાભક. 
59. શળક્ષણ ફુંધાયણની કઈ માદીભાું ભૂકલાભાું આવ્મ ું 

છે. – વાંમુતત માદી. 
60. યાજ્મની શળક્ષણનીશતન ું કેર કણ છે.- વળક્ષણ 

ભાંત્રી. 
61. પ્રજ્ઞા અશબગભ ગ જયાતભાું કમા ધયણ વ ધી  ારે 

છે?  
 ધાઃ-  ૧ થી ૫ વ ધી.  
62.  પ્રજ્ઞા અશબગભની ળરૂઆત કમાયથી થઈ?  
 જૂન -  ય૦૧૦.  
63.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું કમાું ધયણભાું શભલકગ  

આ૫લાભાું આલે છે?  
 ધ -  ૩ અને ૪ ભાું, ગ જયાતી, ૫માગલયણ, ગશણતભાું.  
64.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ફાક કેટર  ળીખ મ તેની નધધ 

કમાું યાખલાની શમ છે?  
 પ્રગશત ભા૫ન.  
65.  ધ- ૧ થી ૪ ભાું વપ્ તયુંગી શલમ અુંતગગત 

ફાકના વલાાંગી શલકાવ ભાટે કેટરી પ્રલૃશતઓ 
મજલાભાું આલે છે?  

 ૩૫૦ પ્રલૃશત.  
66.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ફાકની ક્ષભતા અન વાય કેટરા 

ગૃ૫ (જ થ) ફનાલલાના શમ છે?  

 છ જ થ-  
( ૧) શળક્ષક વભથગન જ થ.  
( ય)આુંશળક શળક્ષક વભથગન જ થ.  
( ૩)વાથી વશામક જૂથ (શમય ગૃ૫ રશનાંગ).  
( ૪)આુંશળક વાથી વશામક જ થ.  
( ૫)સ્ લ અઘ્ મમન જ થ.  
( ૬)ભૂલ માુંકન જ થ.  

67.  પ્રજ્ઞા લગગખુંડભાું વાહશત્ મ લધ ભાું લધ  કેટરી ંચ ાઈ 
૫ય રગાલલાભાું આલે છે?  

 ૩.૫ પ ટ વ ધી.  
68.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું શલશલધ ભાઈર સ્ ટન બેગા થઈ 

ળ ું ફને છે?  
 રેડય.  
69.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ઘડાને ફીજ  ળ ું કશેલામ છે?  
 રેડય.  
70.  પ્રજ્ઞા અશબગભ ભાટે કમ ું ગીત છે?  
 ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન, આ૫ણે ફનીએ પ્રજ્ઞાલાન.  
71.  પ્રજ્ઞા અશબમાન ભાટેન ું ગીત કણે રખ મ  છે?  
 પ્રકાળ ૫યભાય.  
72.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ગ જયાતી શલમ ભાટે કમ યુંગ 

શમ છે?  
 ી.  
73.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ૫માગલયણ શલમ ભાટે કમ યુંગ 

શમ છે?  
 રીર.  
74.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું ગશણત શલમ ભાટે કમ યુંગ શમ 

છે?  
 લાદી (બૂય).  
75.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું હશ દી શલમ ભાટે કમ યુંગ શમ 

છે?  
-ગ રાફી  

76.  પ્રજ્ઞા અશબગભભાું અુંગે્રજી શલમ ભાટે કમ યુંગ શમ 
છે?  

 કેવયી.  
77.  પ્રજ્ઞા અશબગભ અુંતગગત એક મ શનટ દીઠ ધ -  ૧ 

થી ૪ ની વપ્ તયુંગી પ્રલૃશત ભાટે કેટરા રૂશમાની 
ગ્રા ટ પાલલાભાું આલે છે?  

 રૂ. ૮૦૦૦.  
78. ‘જ્ઞાનળશક્ત’ નાભન ું વાભશમક કઈ વુંસ્થા દ્વાયા પ્રગટ 

કયામ છે. – SSA. (વલગ વળક્ષા અવબમાન) 
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79. શળક્ષણભુંત્રીને ભાગગદળગન આલા અને ભદદરૂ 
થલા કઈ વુંસ્થા કામગયત છે. – યાજ્મ વળક્ષણ 
વરાશકાય ટયદ. 

80. ખ લ્લી ળાાન શલ ાય કમા ભ ખમભુંત્રીના વભમભાું 
ભૂકલાભાું આવ્મ શત. – સ્લ. ચીભનબાઈ િેર. 

81. DIET વુંસ્થા કમા ક્ષેતે્ર કામગ કયે છે. –વજલ્લા કક્ષાએ 
82. ડ.ફાફાવાશેફ આુંફેડકય મ શનલશવગટીન ું કામાગરમ 

ક્માું આલેર ું છે. – અભદાલાદ. 
83. નલી યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશતના પે્રયણાષ્ડત કને 

ગણલાભાું આલે છે. – સ્લ. યાજીલ ગાાંધી. 
84. ‘નેળનર નરેજ કશભળન’ની સ્થાના કમા લે 

કયલાભાું આલી શતી. – 2005. 
85. ‘ળૈક્ષશણક ફા હપલભ ભશત્વલ’ન ું આમજન કણ 

કયે છે. – NCERT. 
86. ગ જયાત વયકાયે કમા લગને કમા કેલણી લગ 

તયીકે ઉજલલાન ું નક્કી કમ ાં શત ું. – 2001-2003. 
87. MLLન અથગ ળ ું થામ છે. – (Minimum Level Of 

Learning) ક્ષભતારક્ષી ાયક્િભ. 
88. ‘હક્રમા દ્વાયા શળક્ષણ’ ન ખમાર કણે આપ્મ શત. 

– જ્ શન ડ્યુઈ. 
89. NCERTના પ્રભ ખ તયીકેની જલાફદાયી કણ વુંબાે 

છે. – MHRDના પ્રધાન. 
90. NCERTની સ્થાના કમા લે કયલાભાું આલી શતી. 

– 1947. 
91. કઈ વુંસ્થા યાષ્ટર ીમ કક્ષાએ ળૈક્ષશણક પ્રવાય ભાટે 

વલગગ્રાશી વલેક્ષણ કયે છે. – NUEPA. 
92. NCTE (National Council for Teacher Education)ની 

સ્થાના કમા શેત થી કયલાભાું આલી શતી. – 

વળક્ષક-પ્રવળક્ષણ ભાિે. 
93. શળક્ષણન વાભામ ઉદે્દળ કમ છે. – વ્મવતતત્લન 

વલકાવ કયલ. 
94. શલદ્યાથી ખટ ું  ફરલાની આદત ધયાલત શમ ત 

તભે કમ ું ગર ું બયળ. – વલદ્યાથી વાચુાં ફરે તેલા 
પ્રમત્ન કયીળ. 

95. શલદ્યાથી દયયજ ળાાએ આલે તે ભાટે ળ ું કયળ. – 

પ્રલૃવત્ત-રક્ષી વળક્ષણ આીળ, નલીન 

વળક્ષણપ્રવલવધ પ્રમજીળ, વલમલસ્તુ ય કડ 

ભેલીળ. 
96. ‘લીવભી વદીને ફાકની વદી’ કણે કશી શતી. – 

એડરય. 

97. શલદ્યાથીને ળીખલાભાું તકરીપ ડે છે તેના ભાટે કમ ું 

કાયણ શઈ ળકે. – ઘોંઘાિ, પ્રવતકૂ ટયવસ્થવત, 
આમજનની ખાભી. 

98. શળક્ષણ વશ લ વીધ કને જલાફદાય શમ છે. – 
વળક્ષણ પ્રધાનને. 

99. શળક્ષણ ખાતાના લડા તયીકે કણ શમ છે. – 
વળક્ષણ વનમાભક. 

100. શજલ્લા કક્ષાએ પ્રાથશભક શળક્ષણન ું ભાખ  કેલ ું 
શમ છે. – વત્રસ્તયીમ. 

101. RTIન ું ૂરૂ નાભ?  
 Right To Information Act (ભાહશતી ભેલલાન 

અશધકાય).  
102.  આ અશબગભ કમા યાજ્ મને રાગ  ૫ડત નથી?  
 જમ્ ભ - કશ્ ભીય.  
103.  ભાહશતી ભેલલાન અશધકાય -  કામદા ૫છી 

કમ કામદ યદ્દ કયલાભાું આવ્ મ?  
 ભાહશતી સ્ લાતુંર્ય મ અશધશનમભ- ય૦૦ય.  
104.  RTI ન ભૂબૂત શેત  ળ ું છે?  
 જાશેય વિા ભુંડના કાભકાજભાું ાયદશળગતા રાલલી.  
105.  RTI અશધશનમભ શેઠ ભાહશતી કુંઈ બાાભાું 

ભાુંગી ળકામ છે?  
 અુંગ્રજી, હશ દી અને પ્રાદેશળક બાાઓભાું.  
106.  વાભા મ યીતે ભાહશતી અશધકાયીએ અયજી 

ભળ્ માના કેટરા હદલવભાું ભાહશતી ૂયી ાડલી 
જોઈએ?  

 ૩૦ હદલવભાું.  
107.  ભાગલાભાું આલેરી ભાહશતી કઈ વ્ મશકતની 

શજુંદગી અથલા સ્ લતુંત્રતા વાથે વુંફુંશધત શમ ત્ માયે 
શલનુંતી ભળ્ માના કેટરા વભમભાું ભાહશતી ૂયી 
ાડલી જોઈએ?  

 ૪૮ કરાકભાું .  
108.  ગ જયાતભાું ભાહશતી અશધકાય ફાફતના શનમભ 

કમાયથી અભરભાું આવ્ મા?  
 ૧ય/૧૦/ય૦૦૫.  
109.  ભાહશતી ભેલલા ભાગતી વ્ મશકતએ કમા 

નભૂનાભાું અયજી કયલાની થામ છે?  
 નભૂન -  ક.  
110.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભળનયની ભ દ્દત કેટરી શમ 

છે?  
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 શદ્દ વુંબાે તે તાયીખથી ાું  (૫) લગ અથલા 
૬૫ (ાુંવઠ) લગની ંચભય જ ેફે ભાુંથી લશેર  શમ 
તે.  

111.  કેરીમ ભાહશતી ું ન ું ભ ખ મ ભથક કમાું 
આલેર ું છે?  

 હદલ શી.  
112.  કેરીમ ભાહશતી ું ે અ મ યાજ્ મભાું ક ેયીઓ 

સ્ થા૫લા ભાટે કની ભુંજ યી રેલી ૫ડે છે?  
 કેર વયકાયની.  
113.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભળનયની શનભણૂક કણ કયે 

છે?  
 યાષ્ ટર૫શત.  
114.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભળનયની શનભણૂક યાષ્ ટર૫શત 

કની વરાશથી કયે છે?  
 પ્રધાનભુંત્રીની અઘ્ મક્ષતા લાી રકવબાના શલયધ 

૫ક્ષના નેતા અને પ્રધાનભુંત્રી દ્વાયા શનમ કત કેરીમ 
કેશફનેટ ભુંત્રીની ફનેરી વશભશતની બરાભણ 
૫યથી.  

115.  RTI કયલા છતા કેલી ભાહશતી ભી ળકે નશી?  
 બાયતન ું વાલગબોભત્ લ અને અખુંહડતતા શણામ તેલી.  
 યાષ્ ટરની વરાભતી જોખભામ તેલી ભાહશતી.  
 લૈજ્ઞાશનક અથલા આશથગક હશત જોખભામ તેલી 

ભાહશતી.  
 શલદેળી યાષ્ ટર  વાથેના વુંફુંધને પ્રશતકૂ અવય થામ 

તેલી ભાહશતી.  
 કઈ ગ નાને પ્રત્ વાશન ભે તેલી ભાહશતી.  
 કઈ  મામારમે કે હટરબ્ મ નરે કઈ ભાહશતી પ્રગટ 

કયલાની ભનાઈ પયભાલેર શમ તેલી ભાહશતી.  
 વુંવદ કે યાજ્ મ શલધાનભુંડન શલળેાશધકાય બુંગ 

થામ તેલી ભાહશતી.  
 શલળા જાશેય હશતને ન કળાન થામ તેલી ભાહશતી.  
 શલદેળી વયકાય ાવેથી શલશ્વાવભાું રઈને ભેલેરી  

ભાહશતી.  
 કઈ વ્ મશકતની શજુંદગી અથલા ળાયીહયક વરાભતી  

જોખભામ તેલી ભાહશતી.  
 કામદાના અભરભાું અથલા ફજલણીભાું અલયધ 

ઉબ કયે તેલી ભાહશતી.  
116.  ભાહશતી ું ને કઈ૫ણ ફાફતભાું તાવ 

કયતી લખતે કઈ  મામારમ દ્વાયા શનહશત થમેરી 
વિા જલેી જ વિા ભે છે?  - હદલાની અદારત.  

117.  અયજી દીઠ કેટરા રૂશમા હપ નક્કી કયલાભાું 

આલી છે? - ય૦ રૂશમા.  

118.  યાજ્ મભાું ભાહશતી કશભશ્નયની શનભણૂક કણ કયે 
છે?  

 યાજ્ માર.  
119.  ભ ખ મ ભાહશતી કશભશ્નયના ૫ગાય કના જલેા 

શમ છે?  
 ભ ખ મ  ૂુંટણી કશભશ્ નય જલે જ.  
120.  તાજતેયભાું ભાહશતી કશભશ્ નય ગ જયાત યાજ્ મ?  
 શ્રી લી.એવ.ગઢલી.  
121.  RTI ભાું હપ કેલી યીતે  ૂકલી ળકામ?  
 યકડ.  
 હડભા ડ ડર ા્ ટ.  
 સ્ટર ઓડગ ય.  
 નન જ્ મ હડશળમર સ્ટેમ્ 
122. શજલ્લા સ્તયે પ્રાથશભક શળક્ષણના શલકાવ ભાટે 

જલાફદાય વ્મશક્ત કણ ગણામ છે. – D.D.O. 
123. તાર કા સ્તયે પ્રાથશભક શળક્ષણ લશીલટ ભાટે 

કણ જલાફદાય ગણામ છે. – વજલ્લા પ્રાથવભક 

વળક્ષણાવધકાયી. 
124. મ્મ શનશવર કોયેળનભાું શળક્ષણ ભાટે 

જલાફદાય વ્મશક્ત તયીકે કણ ગણામ છે. – 
મ્મુવનવવર કવભશ્નય. 

125. નગયાશરકા/ભશાનગયાશરકાભાું નીશત 
શલમક શનણગમ ભાટે કેટરા વભ્મ શનભામા છે. – 
11. 

126. શજલ્લા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીન ું ટૂું ક  નાભ ળ ું 

છે. – D.P.E.O. 
127. ગ્રામ્મ શળક્ષણ વશભશતભાું કેટરા વભ્મ શમ છે. 

– 9. 
128. શનદાન કવટીથી ળ ું જાણી ળકામ. – 

વલદ્યાથીની નફાઈ. 
129. RTE -  ય૦૦૯ ગ જયાતભાું કમાયથી અભરભાું 

આવ્ મ છે?  
 ૧ એશપ્રર ય૦૧૦.  
130.  RTE -  ય૦૦૯ ભૂજફ કેટરા લગની લમ વ ધી 

ફાકને ભપત અને પયશજમાત શળક્ષણ ભેલલાન 
શક પ્રાપ્ ત થામ છે?  

 ૬ થી ૧૪ લગ.  
131.  RTE -  ય૦૦૯ કેટરા શલસ્ તાયભાું રાગ  ૫ડે છે?  
 જમ્ ભ - કશ્ ભીય શવલામ વભગ્ર બાયતભાું.  
132.  RTE -  ય૦૦૯ ભાું ક ર કેટરી કરભ છે?  
 ૩૮ કરભ.  
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133.  RTE- ય૦૦૯ એ...  
 યાજ્ મનીશતન ભાગગદળગક શવદ્ધાુંત છે.  
134.  RTE- ય૦૦૯ વુંવદભાું કમાયે ૫વાય થઈ કામદ 

ફ મ?  
 ય૬ભી ઓગષ્ ટ, ય૦૦૯.  
135.  RTE- ય૦૦૯ બાયતભાું કમાયથી રાગ  થમ?  
 ય૭ભી ઓગષ્ ટ, ય૦૦૯.  
136.  RTE- ય૦૦૯ભાું કેટરા પ્રકયણ આ૫લાભાું 

આવ્ મા છે?  
 ૭ (વાત) પ્રકયણ.  

 
137.  વુંફુંશધત વયકાય, સ્ થાશનક વયકાય અને 

સ્ થાશનક વિા ભુંડ તેભજ ભાતા- શતાની પયજો 
RTE- ય૦૦૯ના કમા પ્રકયણભાું આ૫લાભાું આલી છે?  

 પ્રકયણ- ૩ભાું.  
138.  ળાા અને શળક્ષકની જલાફદાયી કમા 

પ્રકયણભાું દળાગલી છે?  
 પ્રકયણ- ૪ભાું.  
139.  પ્રલેળ ભાટે લધાયાની પી, કવટી, તાવ કે 

ઈ ટયવ્ મ  ૫ય પ્રશતફુંધ કઈ કરભભાું છે?  
 કરભ -  ૧૩.  
140.  RTE- ય૦૦૯ભાું ળાા પ્રલેળ ભાટે ંચભયની 

વાશફતી ભાટેની કઈ કરભ છે?  
 કરભ -  ૧૪.  
141.  RTE- ય૦૦૯ભાું ળાા પ્રલેળની ના ાડી 

ળકાળે નહશ તે ભાટે કઈ કરભ છે?  
 કરભ -  ૧૫.  
142.  RTE- ય૦૦૯ભાું ફાકને નાાવ કયલા કે 

ળાાભાુંથી કાઢી ભૂકલા ૫ય પ્રશતફુંધ ભાટે કઈ 
કરભ છે ?  

 કરભ -  ૧૬.  
143.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ ફાકને ળાયીહયક કે 

ભાનશવક વજા કયલાની ભનાઈ પયભાલે છે?  
 કરભ -  ૧૭.  
144.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ ભા મતા પ્રભાણ૫ત્ર 

ભેવ્ મા શવલામ કઈ ળાા સ્ થા૫લી નશી તેના 
ભાટે છે?  

 કરભ -  ૧૮.  
145.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ અન વાય ળાાએ 

ાલાના શનમભ અને ધયણ આપ્ મા છે?  

 કરભ -  ૧૯.  
146.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું ળાા વું ારન 

વશભશત (SMC)ની ય ના અને કામો આપ્ મા છે?  
 કરભ -  ય૧.  
147.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ અન વાય ળાા 

શલકાવ મજના આ૫લાભાું આલી છે?  
 કરભ -  યય.  
148.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભ શળક્ષકની રામકાત 

અને શનભણૂક ભાટેની નકયીની ળયતની છે?  
 કરભ -  ય૩.  
149.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકની પયજો 

અને પહયમાદન ું શનલાયણ આ૫લાભાું આવ્ મ  છે?  
 કરભ -  ય૪.  
150.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શલદ્યાથી -  

શળક્ષકન ગ ણિય આ૫લાભાું આવ્ મ છે?  
 કરભ -  ય૫.  
151.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકની ખારી 

જગ્ માઓ આ૫લાભાું આલી છે?  
 કરભ -  ય૬.  
152.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકને શફન 

ળૈક્ષશણક શેત  ભાટે ભ કલા ૫ય પ્રશતફુંધ છે?  
 કરભ -  ય૭.  
153.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું શળક્ષકને ટ્ મ ળન 

કયલા ૫ય પ્રશતફુંધ છે?  
 કરભ -  ય૮.  
154.  RTE- ય૦૦૯ન ું પ્રકયણ- ૫ ળ ું દળાગલે છે?  
 અભ્ માવક્રભ અને ામાન ું ફ શનમાદી શળક્ષણ ૂરૂ 

કયલ ું.  
155.  ફાકના શકન ું યક્ષણ કમા પ્રકયણભાું 

આ૫લાભાું આવ્ મ  છે?  
 પ્રકયણ -  ૬. 
156.  RTE- ય૦૦૯ જમ્ ભ - કશ્ ભીય શવલામ બાયતના 

તભાભ યાજ્ મને રાગ  ૫ડળે એલ ું કઈ કરભભાું 
કશેલાભાું આવ્ મ  છે?  

 કરભ -  ૧(ય).  
157.  RTE- ય૦૦૯ની કઈ કરભભાું ફાક એટરે ૬ 

થી ૧૪ લગન છકય અથલા છકયી એલ  કહ્ ું છે?  
 કરભ -  ય(ગ).  
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158.  ભાતા- શતા એટરે ફાકના ક દયતી અથલા 
ઓયભાન અથલા દિક રેનાય ભાતા- શતા, ફાફત 
કઈ કરભભાું છે?  

 કરભ -  ય(ડ).  
159.  ફાક ાવેથી લધાયાની પી ટે લવ ર કયેર 

નાણાના કેટરા ઘણા યકભની દુંડની જોગલાઈ છે?  
 લવ ર કયેર લધાયાની યકભની દવ ઘણી યકભ.  
160.  ફાકને પ્રથભ કવટીભાુંથી અથલા 

નાવભાુંથી ૫વાય થલા દફાણ કયલા લાી 
ળાાને પ્રથભ લખતે અન ે ૫છી દયેક ઉલ રુંઘને 
કેટરા દુંડની જોગલાઈ છે?  

 પ્રથભ ઉલ રુંઘને ય૫૦૦૦/-  રૂ. અને ૫છી દયેક 
ઉલ રુંઘને ૫૦૦૦૦/-  રૂ. દુંડની જોગલાઈ છે.  

161.  જ ભ- ભયણ અને રગ્ન નધધણી અશધશનમભ 
કમાયથી અભરભાું આલેર છે?  

 ઈ.વ. ૧૮૮૬.  
162.  ભા મતા પ્રાપ્ ત કમાગ શલના ળાા સ્ થાે 

અથલા  રાલે અથલા ભા મતા ાછી ખચ ામા ૫છી 
૫ણ ળાા  ાર  યાખે ત RTE ભ જફ કેટરા દુંડની 
જોગલાઈ છે?  

 ૧૦૦૦૦૦ (એક રાખ) વ ધીન દુંડ થઈ ળકે છે.  
 ઉલ રુંઘન  ાર  યાખલાની ફાફતભાું જટેરા હદલવ 

ઉલ રુંઘન  ાર  યશે તે દયશભમાન દયેક હદલવ ભાટે 
રૂશમા ૧૦૦૦૦ (દળ શજાય)ન દુંડ.  

163.  RTE- ય૦૦૯ ભજૂફ ધ- ૧ થી ૫ ભાું લગ 
કેટરા હદલવ ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  

 ય૦૦ હદલવ.  
164.  RTE- ય૦૦૯ ભૂજફ ધ-  ૬ થી ૮ ભાું લગ 

કેટરા હદલવ ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  
 યય૦ હદલવ.  
165.  RTE- ય૦૦૯ ભૂજફ ધ- ૧ થી ૫ ભાું યજ 

કેટરા કરાક ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  
 ૪ કરાક.  
166.  RTE- ય૦૦૯ ભૂજફ ધ- ૬ થી ૮ ભાું યજ 

કેટરા કરાક ળૈક્ષશણક કામગ કયલ ું પયશજમાત છે?  
 ૫ કરાક.  
167.  નફા લગગન ું ફાક એટરે ળ ું?  
 વયકાય દ્વાયા નક્કી કયામેર રઘ િભ ભમાગદાથી ઓછી 

આલક ધયાલતાું લારીન ું ફાક.  
168. લુંશ ત જૂથન ું ફાક એટરે?  

 મગ્ મ વયકાયે શનશચિતત કયેરા વાભાશજક- ળૈક્ષશણક 
યીતે ૫છાત, અન.જાશત, અન . જનજાશતન ું ફાક.  

169.  ધ-  ૧ થી ૫ ભાટે ળૈક્ષશણક લગ દીઠ 
શળક્ષણના કેટરા કરાક નક્કી કયલાભાું આવ્મા છે?  

 ૮૦૦ કરાક.  
170. ધ-  ૬ થી ૮ ભાટે ળૈક્ષશણક લગ દીઠ 

શળક્ષણના કેટરા કરાક નક્કી કયલાભાું આલમા છે?  
 ૧૦૦૦ કરાક.  
171. ધ-  ૧ થી ૫ ભાટે ફાક દીઠ શળક્ષકની 

વુંખ મા જણાલ.  
 

ફાકની વુંખ મા શળક્ષકની 
વુંખ મા 

૧ થી ૬૦ વ ધી  ૧ 
૬૧ થી ૯૦ વ ધી ય 
૯૧ થી ૧ય૦ વ ધી ૩ 
૧ય૧ થી ય૦૦ 
વ ધી 

૪ 

ય૦૦ ફાકથી 
લધાયે 

૫ 

૫ + ૧ ભ ખ મ શળક્ષક  
172. ધ- ૧ થી ૫ ભાું શળક્ષક અને શલદ્યાથીન 

યેશળમ ળ ું છે?  
 ૪૦( ારીવ) ફાક દીઠ (૧)એક શળક્ષક 

(૪૦:૧) (ભ ખ મ શળક્ષક શવલામ).  
173. ધ-  ૬ થી ૮ ભાટે ફાક દીઠ શળક્ષકની 

વુંખ મા જણાલ.  
 લગગ દીઠ ઓછાભાું ઓછ એક શળક્ષક.  
 શલજ્ઞાન અને ગશણત -  ૧ શળક્ષક  
 વાભાશજક શલજ્ઞાન -  ૧ શળક્ષક  
 બાાઓ -  ૧ શળક્ષક  
174. ધ- ૬ થી ૮ ભાું શળક્ષક અને શલદ્યાથીન 

યેશળમ ળ ું છે?  
 ૩૫ (ાુંત્રીવ) ફાક દીઠ ૧(એક) શળક્ષક 

(૩૫:૧)  
175. ધ- ૬ થી ૮ ભાું જ્ માું ૧૦૦ થી લધાયે 

ફાકન પ્રલેળ શમ ત્ માું શળક્ષકની શસ્ થતી?  
 ૂણગકારીન ભ ખ મ શળક્ષક ભ કલ.  
 અુંળકારીન પ્રશળક્ષક.  
 કરા શળક્ષક.  
 આયગ્ મ અને ળાયીહયક શળક્ષણ.  
 કામગ શળક્ષક.  
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176. શળક્ષકે તૈમાયી ભાટે આ૫લા ૫ડે તે વહશતના 
શળક્ષક દીઠ અઠલાહડમાના કાભના કરાક કેટરા 
છે?  

 ૪૫ કરાક.  
177. ફાક ભાટે પયશજમાત અને ભપત શળક્ષણન 

કામદ -  ય૦૦૯ને યાષ્ ટર૫શતએ કમાયે સ્ લીકૃશત 
આી?  

 ય૬ ઓગષ્ ટ ય૦૦૯.  
178. RTE - ય૦૦૯ ૫શેરા ગ જયાત યાજ્ મભાું કમ 

કામદ અભરભાું શત?  
 પયશજમાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ - ૧૯૬૧.  
179. શળક્ષકે કમા પ્રકાયન ું આમજન કયલ ું જોઈએ. – 

ાઠ આમજન, ભાવવક આમજન, દૈવનક 

આમજન. 
180. શ્રેષ્ઠ શળક્ષક એ છે કે જ.ે.. – વલદ્યાથીને નૈવતક 

ભૂપમ ળીખલે છે. 
181. લગગના કેટરાુંક ફાક બણલાભાું નફાું છે; 

ત તભે શળક્ષક તયીકે કમાું ગરાું રેળ. – અરગ 
િુકડી ાડીને લધુ વભમ બણાલીળ. 

182. શળક્ષક–શલદ્યાથીના વુંફુંધ કેલા શલા જોઈએ. 

– આત્ભીમ-વબય, નૈવતકતાના ગણુલાા, યસ્ય 

ભૈત્રીૂણગ. 
183. શારના ા્ય  સ્તક કને અન રક્ષીને તૈમાય 

કયલાભાું આલે છે. – વલદ્યાથીને. 
184. 1976 શેરાું શળક્ષણની વુંૂણગ જલાફદાયી 

કની શતી. – યાજ્મ વયકાયની. 
185. V.E.C કની વાથે  વુંકામેરી છે. – ગ્રામ્મ. 
186. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા ળાા પ્રલેળત્વલ કમા 

લગથી અભરભાું આવ્મ. – 1998-99. 
187. કમા લગને ગ જયાત વયકાયે કમા કેલણી લગ 

તયીકે જાશેય કમ ાં શત ું. – 2001. 
188. શલદ્યારક્ષ્ભી ફડ મજના કમા લગથી ગ જયાત 

યાજ્મભાું અભરભાું આલી. – 2002-03. 
189. યભેળ એ ભશેળ કયતાું ઊં  છે, ભશેળ એ વ યેળ 

કયતાું ઊં  છે; યભેળ એ વોથી ઊં  છે. આ 

શલધાન કમા પ્રકાયન તકગ  વૂ લે છે. – વુયેખ તકગ . 
190. શળક્ષક આમજનન ું ળ ું ભશત્ત્લ છે. – 

વલદ્યાથીઓનુાં અધ્મમન લધે છે, આમજન એ 

વજગનાત્ભક વભસ્મા ઉકેર પ્રટિમા છે, 
અચક્કવતાને ઘિાડે છે. 

191. ની ેના ૈકી કમ  શલધાન ક્ષભતાલાા 
શલદ્યાથીઓના લગગ ભાટે વા   છે. – અધ્માનની 
ઝડ ઓછી શમ છે. 

192. વાય શળક્ષક વાભામ યીતે.... – વલદ્યાથીન ે
બૂર કયલા દે છે અને બરૂ ઓછી કયલા વભજાલે 

છે. 
193. અનાત્ભરક્ષી પ્રશ્નન ભ ખમ દ કમ છે. – 

બાલ યજૂઆતની અવભથગતા. 
194. શળક્ષકે આેર ઉશાશયણ યથી ફાક 

શનયીક્ષણ, ત રના અને વાભામીકયણ કયે છે. આ 

દ્ધશતને કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે. – 
વનગભન. 

195. લગગભાું શળક્ષકે ૂછેરા પ્રશ્નન શેત  ળ શઈ ળકે. 
– વલદ્યાથીનુાં ધ્માન કેન્રીકયણ કયલુાં. 

196. વપ શળક્ષકની ઓખ કઈ છે. – વારાં  
ચાટયત્ર્મ. 

197. શળક્ષણની વોથી ઉિભ દ્ધશત કઈ છે. – 
પ્રજતેિ દ્ધવત 

198. ભૂલમાુંકન દ્વાયા કઈ ભાહશતી પ્રાપ્ત થામ છે. – 
વળક્ષક અને વલદ્યાથીના વ્મવતતત્લના વલવલધ 
ાવાાંઓન ખ્માર આલે છે. 

199. અશબમગ્મતા એ ળ ું નથી. – કોળર નૈૂણ્મ. 
200. ળાાભાુંથી ફાકને પ્રલાવે રઈ જલા જોઈએ 

કાયણ કે..... – પ્રત્મક્ષ દળગન કયલાથી ફાક 
લધાયે ળીખે છે. 

201. શલદ્યાથીઓને શલજ્ઞાનન ું શળક્ષણ કેલી યીતે 
આલ ું જોઈએ. – વલદ્યાથીઓ ાવે પ્રમગ 
કયાલીને. 

202. વપ શળક્ષણ પ્રહક્રમાભાું કામગદક્ષ શળક્ષક એ 
કશેલામ કે જ ે .... – વલદ્યાથીઓભાાં વલમ પ્રત્મ ે
અવબરૂવચ ઉત્ન્ન કયે. 

203. શલદ્યાથીની કઈ શલમભાું યશી ગમેરી ક ાળ 
કઈ કવટીથી જોઈ ળકામ છે. – વનદાન. 

204. વાયા શળક્ષણ કામગની શ્રેષ્ઠ પ્રશતતી ક્માયે થામ. 
– વલદ્યાથીઓ દ્વાયા અથગવબય પ્રશ્ન છૂામ ત્માયે. 

205. વ ક્ષ્ભ શળક્ષણ પ્રમ શક્ત ળ ું છે. – એક વળક્ષણ 
દ્ધવત છે. 

206. તભે લગગભાું બણાલતા શલ ત્માયે કઈ શલદ્યાથી 
છેલે્લ ફેવીને શ ત્ર દયે છે ત તભે ળ ું કયળ. – તને ે
વભજાલીને ભાપ કયળ. 

207. લગગ કામગ કોળલમના ભ ખમ અુંગ કમાું છે. – લગગ 

વ્મલસ્થાન, લગગ વળક્ષણકામગ, ભૂપમાાંકન. 
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208. શળક્ષક શલદ્યાથીને ‘ભૂખગ’ કશે તેને ળ ું કશેલામ. – 
નકાયાત્ભક ળાવદદક વુદૃઢક. 

209. શલદ્યાથીન ું ભૂલમાુંકન કયલાન ું શ્રેષ્ઠ ધયણ કમ ું 

છે. – લાવગક યીક્ષાભાાં ભેલેર ગુણ, વલદ્યાથીનુાં 

લતગન અને વનમવભતતા, અભ્માવેત્તય પ્રલૃવત્તભાાં 

વાભરેગીયી. 
210. શલદ્યાથીની અધલચ્ ેથી અભ્માવ છડી દેલાની 

ઘટનાને ળ ું કશે છે. – અવ્મમ (Drop out). 
211. શલદ્યાથીની ળૈક્ષશણક શવશદ્ધ ય ળ ું અવય કયે છે. 

– ફુવદ્ધ, લરણ, યવ. 
212. તભાયા લગગભાું લાયુંલાય લગગ વ્મલસ્થાના પ્રશ્ન 

ઉદ  બલે છે, ત તભે ળ ું કયળ. – વળક્ષણ દ્ધવતભાાં 

ટયલતગન. 
213. ભાહશતી અશધકાય 2005 અુંતગગત ભાહશતી 

આનાય અશધકાયીની શનષ્પતા ફદર કેટર દુંડ 

થામ છે. – 250 થી 25,000. 
214. ભાહશતીના કાયણે કઈ વ્મશક્તના જીલન કે 

સ્લાતુંર્ય મને અવય થતી શમ તેલા વુંજોગભાું પી 
બમાગ ફાદ કેટરા વભમભાું ભાહશતી ૂયી ડામ છે. 
– 48 કરાક. 

215. SMCભાું ક ર 12 વભ્મ ૈકી કેટરા વભ્મ 
લારીભાુંથી રેલામ છે. – 9. 

216. ધ.1થી 5ભાું દયયજ ઓછાભાું ઓછ ું  કેટરા 
કરાક શળક્ષણ કામગ શમ છે. – 4 કરાક. 

217. જો શલદ્યાથીની ળીખલાની ગશત ધીભી શમ ત 
શળક્ષકે....... – તેને વલવળષ્ટ વળક્ષણ દ્ધવતથી 
ળીખલલુાં જોઈએ. 

218. લગગભાું શલદ્યાથીઓ લગગપ્રશતશનશધન શલયધ કયે 
ત...... – લગગ પ્રવતવનવધન ેવલદ્યાથીઓ વાથે કેભ 
લતગલુાં તે ળીખલલુાં જોઈએ. 

219. શલદ્યાથીઓને ભૂકલા ન ભાટે કશેલ ું એટરે... – 
ભનભાાં લાાંચલુાં તે. 

220. લા ન શળક્ષણની દ્ધશતઓ કઈ કઈ  છે. – 

અક્ષયફધ દ્ધવત, ધ્લવન ઉચ્ચાયણ દ્ધવત, 
અનુકયણ દ્ધવત. 

221. વાશ મગ શળક્ષણ દ્ધશત એટરે... – વાથગક 
વચત્રના આધાયે નલાાં વચત્ર તૈમાય કયલાાં તે. 

222. ની ેનાભાુંથી કમ ું આદળગ લા નન ું રક્ષણ છે. 

– ળુદ્ધ ઉચ્ચાય, બાલાનકૂુ આયશ-અલયશ, 
સ્લયબાય અાંગેન વલલેક. 

223. ધયણ 6થી 8ભાું દયયજ ઓછાભાું ઓછ ું  કેટરા 
કરાક શળક્ષણ કામગ  ારલ ું જોઈએ. – 5 કરાક. 

224. SMCની ફેઠકભાું શળક્ષકની શાજયી, અભ્માવક્રભ 

લગેયે RTE 2009ની કઈ કરભ અુંતગગત આલે છે. – 

કરભ 24. 
225. RTE-2009 ભ જફ ધયણ 1 થી 5ભાું 91 થી 120 

ફાકએ કેટરા શળક્ષકની જોગલાઈ છે. – ચાય 
વળક્ષક. 

226. RTE-2009 અુંતગગત ધયણ 6 થી 8ભાું પ્રત્મેક 

35 ફાકદીઠ કેટરા શળક્ષક ભે. – 1. 
227. RTE-2009 અુંતગગત એક અઠલાહડમાના ઓછાભાું 

ઓછા શળક્ષક દીઠ કેટરા કાભકાજના કરાક શલા 
જોઈએ. – 35 કરાક. 

228. ફાકને ળાહયયીક શળક્ષા અને ભાનશવક 
કનડગત વજાને ાત્ર છે; તે RTE-2009ની કઈ કરભ 
અુંતગગત આલે છે. – કરભ 3(2). 

229. અધલચ્ ેથી બણલાન ું છડી દીધેર ફાકને 
કમા ધયણભાું  ન: પ્રલેળ આલ ડે. – ઉંભય 
ભુજફ ધયણભાાં પ્રલેળ. 

230. અધલચ્ ેથી ળાા છડી જનાય ફાકન ે
ળધી પયીથી ળાા પ્રલેળની જોગલાઈ RTE-2009ની 
કઈ કરભ અુંતગગત આલે છે. – કરભ 2(3). 

231. SMCન ું કામગ નથી. – વળક્ષકનુાં શાજયીત્રક 

તાવલુાં. 
232. SMCન અશેલાર આ ામગ દ્વાયા ક્માયે યજૂ થામ 

છે. – 30 વપ્િે અને 31 ભાચગ છી. 
233. KGBVન ું  રૂ નાભ આ. – કસ્તુયફા ગાાંધી 

ફારીકા વલદ્યારમ. 
234. ળૈક્ષશણક ટેક્નરજીન વુંફુંધ શળક્ષણ તથા 

પ્રશળક્ષણ વાથે છે તેલ ું કણે કહ્ ું. – આઈ. કે. 
ડેવલવે. 

235. શળક્ષક ભધ ઉય ઉેક્ષાના બાલ રાલે તે કમા 
પ્રકાયન ું વ દૃઢક ગણામ. – અળાવદદક નકાયાત્ભક. 

236. તયુંગ ઉલ્લાવભમ અભ્માવક્રભભાું આશથગક 

વશમગ કણ આે છે. – UNICEF. 
237. શયેળ યજ ળાાએ ભડ આલે છે; ત શળક્ષક 

તયીકે તભે ળ ું કયળ. – ભડા આલલાનુાં કાયણ 
જાણીળ. 

238. ળીખલા ભાટે ની ેના ૈકી ળ ું ભશત્ત્લન ું છે. – 
ઉચ્ચ ફુવદ્ધભત્તા. 
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239. શળક્ષકે શલદ્યાથીન ું ભૂલમાુંકન કેલી યીતે કયલ ું 
જોઈએ. – વતત અને તાની જાતે કયલુાં જોઈએ. 

240. ની ેના ૈકી ............ અવયકાયક અધ્મમન 
ભાટે અત્મુંત આલશ્મક છે. – વલદ્યાથી અને વળક્ષક 
લચ્ચેનુાં પ્રત્મામન. 

241. તે આદળગ શલદ્યાથી છે કે જ,ે…….. – અભ્માવભાાં 

વળક્ષકને પ્રશ્ન ૂછે છે. 
242. ગ જયાત ભાઘ્ મશભક ફડગની ય ના કમા 

અશધનમભ શેઠ કયલાભાું આલી છે?  
 ગ જયાત ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૭ય 

ની કરભ- ૩ શેઠ.  
243. ગ જયાત ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ફડગની સ્ થા૫ના 

કમાયે થઈ?  
 ઈ.વ. ૧૯૭ય.  
244. ગ જયાત ભાઘ્ મશભક ફડગન ું નલ ું નાભ ળ ું 

યાખલાભાું આવ્ મ ું?  
 ગ જયાત ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  િય ભાઘ્ મશભક ફડગ .  
245. ‚ગ જયાત ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  િય ભાઘ્ મશભક 

ફડગ ‛ એલ ું નાભ કમા વ ધાયા દ્વાયા યાખલાભાું 
આવ્ મ ?  

 ગ જયાત ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ વ ધાયા અશધશનમભ -  
ય૦૦ય.  

246. પ્રાથશભક ળાાન ું ઓછાભાું ઓછ  અઠલાહડમાન ું 
ળૈક્ષશણક કામગ કેટરા કરાકન ું શલ ું જોઈએ?  

 ય૭ કરાક.  
247. ગ્રા ટ- ઈન- એઈડ કડની વો પ્રથભ ળરૂઆત 

કમાયે અને કઈ કામદા વશભશત દ્વાયા થઈ?  
 ઈ.વ. ૧૮૫૪, લ ડન ખયીત.  
248. Supervision as Human Relation નાભન ું  સ્તક 

કણે રખ મ  છે?  
 ફકી જ્ શન.  
249. ભા. અને ઉ.ભા.શળ. ફડગ  કમ ું વાભશમક ફશાય 

ાડે છે?  
 ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ અને ૫હયક્ષણ.  
250. ‚પ્રશતબા ળધ યીક્ષા‛ કમા ધયણના શલદ્યાથી 

ભાટે છે?  
 ધયણ-  ૮ અને ૯  
251. ગ .ભા. અને ઉ.ભા.શળ.ફડગની ક ેયી કમા 

આલેરી છે?  
 ગાુંધીનગય, વેક્ ટય ૧૦,  

252. NCERTની સ્થાના ક્માયે કયલાભાું આલી. – 

1-9-1961. 
253. NCERTના શારના પ્રભ ખ કણ છે. – સ્ભૃવત 

ઈયાની. 
254. NCERTન એક શલબાગ છે. – વાંળધન 

વલકાવ, વળક્ષક પ્રવળક્ષણ વલબાગ, ાયક્ુસ્તકની 

યચના. 
255. દયેક યાજ્મભાું આલેર ળકૈ્ષશણક વુંળધન અને 

તારીભ હયદ કમા નાભે ઓખામ છે. – SCERT. 
256. NCTEની સ્થાના કેર વયકાયના કમા ધાયા 

શેઠ કયલાભાું આલી. – ધાયા નાં-73. 
257. NCTEન ું કામગક્ષેત્ર કમ ું છે. – ઔદ્યવગક વળક્ષણ, 

પ્રોઢ વળક્ષણ, ત્ર વ્મલશાય દ્વાયા થતુાં વળક્ષણ. 
258. GCERTન ું ૂરુ નાભ ળ ું છે. – ગુજયાત 

કાઉવન્વર ઓપ એજ્મુકેળન ટયવચગ એન્ડ િરે ઈનીંગ. 
259. MHRD ની ે કઈ વુંસ્થા આલે છે. – GCERT, 

NCERT, BRC. 
260. GBTC, CPED, PTC, Pre PTCન અભ્માવક્રભ 

તૈમાય કયલાભાું કઈ વુંસ્થા ભદદરૂ થામ છે. – 

GCERT. 
261. M.Ed કરેજના અધ્માકને કઈ ળાખા દ્વાયા 

તારીભ આલી જોઈએ. – IASE. 
262. MHRDન ું લડ ું  ભથક ક્માું છે. – ટદપશી. 
263. શલદ્યાથીઓ બાા કનગય 

પ્રલૃશિથી................. – બાા ય પ્રબુત્લ 
ભેલી ળકે છે. 

264. ળીખલતી લખતે તભને એલ ું જણામ કે તભે જ ે
ળીખવ્મ ું છે; તે વા  ું નથી ત તભે.......... – 
વલદ્યાથીઓને જણાલળ કે તે બરૂ શતી, શલે તે 

વુધાયીએ. 
265. કઈ શલદ્યાથી અભ્માવક્રભ ણૂગ કયી વાભાશજક 

કામગકય ફનલા ઈચ્છે; ત આ શળક્ષક તયીકે ળ ું કયી 

ળક. – તેના યવના ક્ષતે્રભાાં આગ લધે તે ભાિે 
પ્રત્વાટશત કશીળ. 

266. શલદ્યાથીઓ લગગની ફશાય યશેલાન ું વુંદ કયે છે; 
ત શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું પ્રમાવ કયળ. – લગગની 
બોવતક પ્રવતકૂતા તાવીળ અને વુધાય 
કયાલીળ. 

267. રુવએ કઈ શળક્ષણ દ્ધશત અનાલી શતી. – 
પ્રકૃવતલાદી. 
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268. ‘શ ું  કદી ળીખલત નથી, શ ું  એલા વુંજોગ ેદા 

કરુું  છ ું ; જભેાું શલદ્યાથીઓ ળીખે.’ આ શલધાન કણ ે

કમ ાં શત ું. – આઈન્સ્િાઈન. 
269. શારભાું કઈ શળક્ષણ દ્ધશત લધ  અવયકાયક છે. 

– પ્રજતેિ. 
270. પ્રશ્ન ૂછલાની વોથી ઉિભ યીત કઈ ગણામ. – 

વય અને મગ્મ સ્લયબાયથી પ્રશ્ન ૂછલા. 
271. ‘પ્રશ્નએ વોથી ઉિભ ઉિજેક છે અને ત ે

શળક્ષકને તયત જ ઉરબ્ધ થામ છે’ – શલધાનના 
વજગકન ું નાભ આ. – કેવપલન. 

272. શળક્ષકે કા.ા. કામગ ક્માયે કયલ ું જોઈએ. – 
એકભના વલકાવની વાથે વાથે. 

273. SDPન ું  રૂ નાભ જણાલ. – સ્કુર ડેલરભેન્િ 

પ્રાન. 
274. ૧ ભે ૧૯૬૦ભાું જ્ માયે ગ જયાત યાજ્ મ અરગ 

૫ડમ ું ત્ માયે શળક્ષણ શલબાગ વાથે કમા કમા શલબાગ 
જોડામેરા શતાું?  

 વભાજ કલ માણ શલબાગ.  
 ભજૂય શલબાગ.  
 નળાફુંધી અને આફકાયી શલબાગ.  
 યજગાયી શલબાગ.  
275. શળક્ષણ શલબાગ તયીકે વશ લારમન એક 

અરગ શલબાગ કમાયથી અશસ્ તત્ લભાું આવ્ મ?  
 ઓગષ્ ટ -  ૧૯૭૬.  
276. શળક્ષણ શલબાગ- ગ જયાત યાજ્ મના શસ્ તકભાું 

કમા- કમા શલબાગ કાભ કયે છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ.  
 ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ.  
 શનયુંતય અને વાક્ષયતા શળક્ષણ.  
 ઉચ્   શળક્ષણ.  
 ટેશક્ નકર શળક્ષણ.  
 પાભગવી શળક્ષણ.  
277. શળક્ષણ શલબાગના વશ લશ્રી(પ્રાથશભક)ની 

ની ે કણ પ્રાથશભક શળક્ષણન ું વું ારન, શનયક્ષણ 

અને લશીલટ કયે છે?  
 શળક્ષણ શનમાભક (પ્રાથશભક).  
278. પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની ક ેયી કમા 

આલેરી છે?  
 ગાુંધીનગય.  
279. શારભાું આ૫ણા પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક 

કણ છે?  

 શ્રી એભ. આઈ. જોી (ઈન  ાજગ)  
280. ૂલગ પ્રાથશભક શળક્ષણ કઈ લમજ થના ફાકને 

આ૫લાભાું આલે છે?  
 ૩ થી ૬ લગ.  
281. ૂલગ પ્રાથશભક શળક્ષણની વ્ મલસ્ થા જાલલાન ું 

કાભ કણ કયે છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકની ક ેયી.  
282. યાજ્ મની પ્રાથશભક ળાાભાું ધ- ૮ન વભાલેળ 

કમા લગથી કયલાભાું આવ્ મ?  
 જૂન -  ય૦૧૦ થી.  
283. શળક્ષણ શબાગના કમા લગના ઠયાલથી ળૈક્ષશણક 

અને શફન ળૈક્ષશણક કભગ ાયીઓની બયતી પ્રથભ 
ાું  લગ વ ધી વશામક તયીકે કયલાભાું આલે છે?  

 ય/૭/૧૯૯૯ (શળક્ષણ વશામક)ભાઘ્ મશભક.  
284. ભઘ્ માશન બજન મજનાન પ્રાયુંબ કમાયથી 

થમ?  
 ઈ.વ. -  ૧૯૮૪.  
285. ળાાના તભાભ કામગ હદલવભાુંથી કેટરા હદલવ 

ભઘ્ માશન બજન  ાર  યાખલ ું ઉિભ ગણામ?  
 યય૦ હદલવ.  
286. ગ જયાતભાું કમા ભ ખ મભુંત્રીના વભમભાું 

ભધ્માશન બજન મજનાન પ્રાયુંબ થમ?  
 ભાધલશવુંશ વરુંકી.  
287. બયતીના શનમભ ભ જફ 18 લગ કયતાું ઓછી 

28 લગથી લધ  ંચભયનાની શનભણૂક નશીં થામ તે 
જોગલાઈ ગ જયાત ભ લકી વેલા દ્વાયા કઈ વારભાું 
કયલાભાું આલી. – 1967. 

288. તફીફી વટીહપકેટ શનભણૂકની તાયીખથી કેટરા 
ભાવભાું યજૂ કયલાન ું શમ છે. – 6 ભાવ. 

289. તફીફી પ્રભાણત્રની નધધ કમા યજીસ્ટયભાું 
થામ છે. – વેલાથી 

290. શનભણૂક વભમે જભ તાયીખની નધધ કમા 
યજીસ્ટયભાું થામ છે. – વનમભ 40(2). 

291. નટીવ દ્વાયા શુંગાભી નકયીની વભાશપ્ત કમા 
શનમભને આધીન શમ છે. – વનમભ 35. 

292. કભગ ાયી અમત્ર ફાયફાય અમ નકયી 
ભાટેની અયજી કયે ત કેટરા હદલવભાું તાના 
વુંફુંશધત ખાતાને જાણ કયલાની શમ છે. – 7 
ટદલવભાાં. 

293. કભગ ાયીન ું યાજીનાભ ું કઈ તાયીખથી અભરી 
ફની ળકે. – તેન વનણગમ વત્તા ધયાલતા અવધકાયી 
કયળે. 
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294. લગગ-1ના અશધકાયીની ફીજા સ્થે ફદરી 
કેટરા લગ ફાદ થઈ ળકે. – 3 લગ ફાદ. 

295. લગગ-2ના અશધકાયીના નકયીના 5 લગ  યા 
કમાગ ફાદ ળ ું રાગ  ડે છે. – તે જ સ્થે ચાર ુ
યાખલા નશીં. 

296. અધગગાયી યજા કમા શનમભ અુંતગગત ભુંજૂય 
કયામ છે. – વનમભ 27. 

297. શતૃત્લની યજા કઈ શનમભ અુંતગગત ભુંજૂય કયામ 
છે. – વનમભ 70. 

298. શલમાશબભ ખ કોળલમ એટરે ળ ું. – એકભની 
શેરા વલમ પ્રલેળ કયાલલ તે. 

299. શળક્ષક શલદ્યાથીઓને ભૂુંઝલણભાું ભૂકે તેલા પ્રશ્ન 
ૂછે તેને ળ ું કશેળ ું. – વાતત્મ બાંગ. 

300. શવમ્મ રેળન ાઠન વભમગા કેટર શમ છે. 
– 15 થી 20 ભીનીિ. 

301. ભાઈક્રટીશ ુંગ ાઠના પ્રણેતા કને ગણલાભાું 
આલે છે. – એરન ડ્લાઈિ. 

302. ‘શળક્ષકે શલદ્યાથીને અાય પે્રભ આલ જોઈએ’ 
– લાક્મભાું શળક્ષકની કઈ પ્રશતફદ્ધતાના દળગન થામ 
છે. – વલદ્યાથીબાલ પ્રત્મનેા. 

303. ળાાના વાુંસ્કૃશતક કામગક્રભભાું કણ કેર 
સ્થાને શલ ું જોઈએ. – વલદ્યાથી. 

304. એક શળક્ષક તયીકે શલદ્યાથીના લતગનભાું 
હયલતગન આણલાભાું અગત્મન ું કમ ું ાવ ું ગણામ. 
– વલદ્યાથી-લારી વાથેનુાં વાશચમગ. 

305. શલદ્યાથીના વ લાચ્મ અક્ષય ફનાલલા શળક્ષકે ળ ું 
કયલ ું જોઈએ. – રેખન દ્ધવતભાાં વુધાય કયાલલ.  

306. શલદ્યાથીના ફાલમકાથી લતગભાન વભમ 
વ ધીન અભ્માવ કયલાની દ્ધશત એટરે...... – 

વ્મવતત વનદાન અભ્માવ દ્ધવત, વ્મવતત અભ્માવ 

દ્ધવત, વ્મવતત – ઈવતશાવ દ્ધવત. 
307. પ્રવ શતની યજા કમા શનમભ અુંતગગત ભુંજ ય કયામ 

છે. – વનમભ 70. 
308. કભગ ાયીની રેશખત શલનુંતી શવલામ યજાન 

પ્રકાય પેયલલાની વિા કના શાથભાું છે. – 
ઉયભાાંથી એકેમ નશીં 

309. કેટરા હદલવ કયતા લધ  ન શમ તેટરા વભમ 
ભાટે યજા ય ગમેરા કભગ ાયીની જગ્માએ અમ 
કભગ ાયી ઉરબ્ધ કયલ. – 120 ટદલવથી લધ.ુ 

310. લેકેળન અને પ્રાપ્ત યજા બગલલાન વયલા 
કેટરા હદલવ કયતાું લધલ ના જોઈએ. – 120 
ટદલવ કયતાાં. 

311. વુંૂણગ નકયી દયશભમાન કેટરા હદલવની 
ભમાગદાભાું શફન જભા યજા ભલા ાત્ર યશેળે. – 
350 ટદલવ. 

312. કભગ ાયીને વભગ્ર નકયી દયશભમાન કેટરા 
ભાવની ભમાગદાભાું અવાધાયણ યજા ભજૂય કયામ છે. 
– 36 ભાવથી લધુ નશીં. 

313. રૂાુંતયીત યજા ઓછાભાું ઓછી કેટરા હદલવની 
ભમાગદાભાું ભી ળક છે. – 7 ટદલવ. 

314. પ્રવૂશતની યજા ભાટે ની ે ૈકી ળ ું અરગ ડે છે. 

– ફેથી લધુ જીવલત ફાક ન શમ, 1 લગથી ઓછી 

નકયી ભાિે વફનગાયી, કભગચાયીના ખાતાભાાં 

ઉધાયલાભાાં આલતી નથી. 
315. 2 લગ કયતાું લધ  નકયી શમ ત પ્રવ શતની યજા 

શલળે ળ ું વા  ું છે. – તે ૂયા ગાયી ભે છે. 
316.  યા ગાયની 1 નકયી કમાગ ફાદ શળક્ષકને 

શતૃત્લની કેટરી યજા ભલાાત્ર છે. – 15 ટદલવ. 
317. ફેથી લધ  જીલીત ફાક ન શમ તેલા 

વુંજોગભાું પ્રવ શતની કેટરા હદલવની યજા 
ભલાાત્ર છે. – 180 ટદલવ. 

318. પ્રાવુંશગક યજા શલે ળ ું વા   છે. – યજાન 
ભાન્મ પ્રકાય નથી. 

319. ની ેનાભાુંથી પ્રમગ દ્ધશતન ું પ્રથભ વાન 
કમ ું છે. – વભસ્મા વાંદગી. 

320. શલદ્યાથીઓ લગગભાું ધ્માન આે તે ભાટે ળ ું 
કયળ. – વલદ્યાથીઓભાાં વજજ્ઞાવાલૃવત્ત જગાડલી. 

321. શળક્ષક ભાટે તારીભ ળા ભાટે જરૂયી છે. – 

વળક્ષકભાાં લૈજ્ઞાવનક દૃષ્ટીકણ વલકવ,ે વળક્ષક નલીન 

પ્રવલધીથી લાકેપ ફન,ે વળક્ષક લગગવ્મલશાયભાાં કુળ 

ફને. 
322. પ્રાથશભક કક્ષાએ શળક્ષણ ભાટેની શ્રેષ્ઠ દ્ધશત 

કઈ ગણી ળકામ. – ટિમા દ્વાયા વળક્ષણ. 
323. તભાયા ભતે અભ્માવક્રભ વુંય ના કન ભત 

વોથી લધ  જરૂયી છે. – વલમવળક્ષક. 
324. એકવાથે કેટરી લતય યજા ભ કી ળકામ છે. – 

એક જ. 
325. ક ટ ુંફ કલમાણ ઓયેળન ભાટે ખાવ યજા ષ્ડી 

કભગ ાયીને કેટરી ભલાાત્ર છે. – 14 ટદલવ. 
326. ક ટ ુંફ કલમાણ ઓયેળન ભાટે  રુ 

કભગ ાયીને કેટરા હદલવની યજા ભી ળકે છે. – 7 
ટદલવ. 

327. કેજ્મ અર યજા શલે વા  ું ળ ું છે. – વાભાન્મ 

વાંજોગભાાં અગાઉથી ભાંજુયી કયલી, આકવસ્ભક 
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વાંજોગભાાં ળાા વભમ શેરા આચામગને ટયિગ  

કયલ, દવ યજા તારુકા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી 

ભાંજુય કયળે. 
328. વતત વાત હદલવ કયતાું લધ  નહશ તેટરી ભ ખમ 

શળક્ષકની યજા કણ ભુંજ ય કયી ળકે. – આચામગ, 
તારકુા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી, તારુકા કેલણી 

વનયીક્ષક. 
329. વયકાયી કભગ ાયીને તશેલાયની ેળગી કમા 

શનમભ ભ જફ ભલાાત્ર છે. – વનમભ 124થી 130. 
330. RTE-2009 કમા યાજ્મભાું રાગ  ડત નથી. 

– જમ્ભુ અન ેકાશ્ભીય. 
331. RTE-2009 કઈ તાયીખે અભરી ફમ ું. – 1-4-

2010.  
332. RTE-2009 ભ જફ ‘લુંશ ત જૂથન ું ફાક એટરે’ – 

અનવુૂવચત જાવત, અનુવવૂચત જનજાવત, વાભાવજક 

ળૈક્ષવણત છાત.  
333. RTE-2009 ભ જફ ‘ફાક’ એટરે. – 14 થી 18 

લગનુાં. 
334. RTE-2009ના ટેાખુંડ (1)ભાું શનમત (છ) ળ  

વૂ લે છે. – ામાનુાં ફવુનમાદી વળક્ષણ. 
335. 2005 ફાકના અશધકાયના યક્ષણ ભાટેન 

આમગન ું ગઠન કઈ કરભ શેઠ આલે છે. – કરભ 
3. 

336. GCERTન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ ૫હયદ  

(Gujarat Council Education Research And Training).  
337. GCERT ન ું વ લાકમ જણાલ?  
 આ ન બરા ક્રતલ મત  શલશ્વત:  
338. GCERT એ...  
 યાજ્ મકક્ષાની ભ ખ મ વુંસ્ થા છે.  
339. ગ જયાતભાું સ્ ટેટ ઈશ સ્ ટટ્ મ ટ ઓપ 

એજમ કેળન(SIE)ની સ્ થા૫ના કમાયે કયલાભાું 

આલી?  
 ઈ.વ. -  ૧૯૬ય ભાું.  
340. ઈ.વ. -  ૧૯૬યભાું સ્ થામેર સ્ ટેટ ઈશ સ્ ટટ્ મ ટ 

ઓપ એજમ કેળન(SIE)ને ઈ.વ. અ ૧૯૮૮ભાું 

શળક્ષણ શલબાગના ઠયાલથી કમ ું નલ  નાભ 
આ૫લાભાું આવ્ મ  છે?  

 SCERT.  
341. SCERTન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  

 State Council of Education Research And Training.  
342. SCERTને શલે કમા નાભથી ઓખલાભાું આલ ે

છે?  
 ઈ.વ. - ૧૯૯૮ થી GCERT તયીકે.  
343. GCERT ન ું વોપ્રથભ લડ  ભથક કમા શત ું?  
 અભદાલાદ.  
344. કમા લે GCERT ને અભદાલાદથી ગાુંધીનગય 

રાલલાભાું આવ્ મ ું?  
 ઈ.વ.- ૧૯૯૭ .  
345. કઈ તાયીખથી GCERT, વેક્ ટય- ૧ય, ગાુંધીનગય 

ખાતે નલા ફુંધામેરા શફલ ડીંગભાું કામાગશ લત થમેર 
છે?  

 ય૧/૦૮/ય૦૦૫.  
346. વેક્ ટય-  ૧ય, ગાુંધીનગય ખાતે આલેર GCERT 

ના શફલ ડીંગન ું નાભ ળ ું છે?  
 શલદ્યાબલન.  
347. GCERT એ..........કક્ષાની વુંૂણગ ભાખાગત 

ળૈક્ષશણક વુંસ્ થા છે?  
 યાજ્ મ.  
348. GCERTના તાફા શેઠ શજલ રા કક્ષાએ કઈ 

વુંસ્ થા કામગયત શમ છે?  
 DIET.  
349. DIETન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 District Institute of Education And Training.  
350. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંવધન અને તારીભ 

૫હયદ (GCERT) દ્વાયા કમ  વાભાશમક પ્રશવદ્ધ 
કયલાભાું આલે છે?  

 જીલન શળક્ષણ.  
351. GCERTને કઈ- કઈ વુંસ્ થાઓ નાણાશકમ વશામ 

કયે છે?  
 -  MHRD.  
 NCTE. -  NCERT. -  UNICEF. -  Government Of 

GUJARAT. -  UNESCO.  
352. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંવધન અને તારીભ 

૫હયદ દ્વાયા પ્રકાશળત થત  ‚જીલન શળક્ષણ‛ન ું 
ભૂ નાભ ળ ું શત ું?  

 ળાખા૫ત્ર.  
353. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ 

૫હયદ દ્વાયા પ્રકાશળત થત ું ‚જીલન શળક્ષણ‛ન ું 
લાશગક રલાજભ કેટરા રૂશમા છે?  
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 ૧૦૦ રૂ. અને પ્રાથશભક ળાા ભાટે ભપત.  
354. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંવધન અને તારીભ 

૫હયદની કઈ ળાખા ધયણ -  ૧ થી ૮ વ ધીના 
અભ્ માવક્રભ અને ભૂલ માુંકન વુંફુંધી કાભગીયી 
વુંબાે છે?  

 CQEP  
355. શારભાું GCERT ના શનમાભક ૫દે કણ છે?  
 -  ડૉ. ટી. એવ. જોી (ઈન  ાજગ)  
356. GCERTની ગલશનાંગ ફડીભાું અઘ્ મક્ષ ૫દે કણ 

શમ છે?  
 ભ ખ મભુંત્રીશ્રી.  
357. GCERTની ગલશનાંગ ફડીભાું નામફ અઘ્ મક્ષ 

૫દે કણ શમ છે?  
 શળક્ષણભુંત્રીશ્રી.  
358. GCERTની ગલશનાંગ ફડી ભ ખ મભુંત્રી, 

શળક્ષણભુંત્રી વહશત ક ર કેટરા વભ્ મની ફનેર શમ 
છે?  

 ય૦ (લીવ) વભ્ મ.  
359. યાજ્ મભાું શળક્ષણને રગતી નીશતઓ, કામગક્રભ 

અને વુંળધન રાગ  કયલા ભાટેની ભ ખ મ વુંસ્ થા કઈ 
છે?  

 GCERT.  
360. ફધી જ ટી ય એજ્ મ કેળન વુંસ્ થાઓને (P.T.C, 

B.ed) ભાગગદળગન, વશામ ૂયી ાડનાયી વુંસ્ થા કઈ 
છે?  

 GCERT.  
361. GCERT કેટરી ળાખાભાું લશચ ામેરી છે?  
 ૮ (આઠ) ળાખાભાું.  
362. DIET, CTE અને IASE જલેી વુંસ્થાઓ ઉ૫ય 

ળૈક્ષશણક અને વું ારકીમ શનમુંત્રણ યાખલાન ું કાભ 
કણ કયે છે?  

 GCERT.  
363. SRG દ્વાયા થતી પ્રલૃશિઓ જણાલ?  
 -  અભ્ માવક્રભની નલય ના.  
 ા્ય  સ્ તકન ું નલશનભાગણ.  
 પ્રાથશભક ળાાના શળક્ષક ભાટે તારીભ કામગક્રભ.  
 SRG વભ્ મના આદાન- પ્રદાન વત્ર.  
364. SRG ભાું ક ર કેટરા વભ્ મ શમ છે?  
 ૩૫૦.  

365. GCERTને વશામરૂ૫ થતી યાષ્ ટર ીમ કક્ષાની 

વુંસ્ થાઓ..?  
 MHRD -  નલી હદલ રી  
 NCERT -  નલી હદલ રી  
 CCRT -  નલી હદલ રી 
 RTE -  બાર -  CIEFL -  શૈદયાફાદ  
366. GCERT ને વશામરૂ૫ થતી યાજ્ મ કક્ષાની 

વુંસ્ થાઓ... 
વનમાભકશ્રી પ્રાથવભક વળક્ષણ -  ગાાંધીનગય  
એવ.એવ.એ -  ગાાંધીનગય    
મુવનવેપ -  ગાાંધીનગય    
આઈ.આઈ.એભ -  અભદાલાદ    
એચ.એભ.૫િેર ઈવન્ સ્ િટ્ મિુ -  વલદ્યાનગય    
ઈ.વી.ડી., એર.આય.વી. મુવનિ -  લડદયા    
વી.િી.ઈ. ફી.એડ. કરેજ    
આઈ.એ.એવ.ઈ.એવ.    
મુવનલવવગિીઓ -  ગુજયાત યાજ્ મ    
એભ.એવ. મવુનલવવગિી -  લડદયા   
એન.જી.ઓ. -  ગુજયાત યાજ્ મ  

367. કેટરા ટકાથી ઓછી વાક્ષયતાલાા શલસ્તાયભાું 
કમા કેલણી સ્તય વ ધયે તે ભાટે પ્રમત્ન થઈ 
યહ્ા છે. – 25 િકાથી ઓછી. 

368. લૈકશલક શળક્ષણ મજના કમા લગથી અભરભાું 
ભ કલાભાું આલી. – ટડવે. 1998. 

369. ખેતયભાું તુંફ  ળાા એ કમા મજનાન બાગ 
છે. – લૈકવપક વળક્ષણ. 

370. 1998-1999ભાું કમા ધયણભાું ળાાઓન ે
અગે્રડ કયલાની શલ ાયણા થઈ શતી. – 1 થી 4. 

371. અળારેમ શળક્ષણ કમા લગથી  રાલલાભાું 

આલે છે. – 1979. 
372. ની ે ૈકી કણ શળક્ષણ ખાતા ની ે આલત ું 

નથી. – નામફ વળક્ષણ. 
373. 1997-98થી કઈ મજનાન ું શળક્ષણક્ષેત્ર ે

અભરીકયણ થમ ું. – ઓયેળન દરેકફડગ. 
374. લગગભાું છેલે્લ ફેઠેર શલદ્યાથી ફડગન ું રખાણ 

=લાું ી ળકત નથી- શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું કયળ. 
– વલદ્યાથીને આગ ફેવાડીળ. 

375. ‘ભનશલજ્ઞાનન શવદ્ધાુંત’  સ્તકના વજગક કણ 

છે. – િભગન. 
376. શળક્ષકની ફાફતભાું – વળક્ષક શાં ભેળા ળીખત 

શમ છે, વળક્ષક જન્ભજાત શતા નથી, વળક્ષક 

આત્ભીમતા કેલે છે. 
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377. પ્રજકે્ટ દ્ધશતભાું શળક્ષકની બૂશભકા કઈ શમ 
છે. – ભાગગદળગકની. 

378. RTE અુંતગગત શળક્ષક ળ ું ન કયી ળકે. – ટ્યુળન 

તરાવ. 
379. અધ્મમનભાું કહઠન ભ દ્દાઓને વય ફનાલલા 

કઈ દ્ધશત અનાલલી જોઈએ. – નાટ્યીકયણની, 
પ્રલૃવત્ત વળક્ષણની, જૂથચચાગની. 

380. હક્રમાત્ભક વુંળધન એ... – વભસ્મા ઉકેર 
ભેલે છે. 

381. ભનલૈજ્ઞાશનક દૃષ્ટીએ અધ્મમન – અધ્માન 

પ્રહક્રમાભાું કેર સ્થાને છે. – અધ્મેતા. 
382. શળક્ષકે શલદ્યાથીને કઈ યીતે ફરાલલ જોઈએ. 

– ભાન આીને. 
383. શળક્ષકની વોથી ઊં ી વપતા કઈ છે. – 

બૂતૂલગ વલદ્યાથીઓ માદ કયે. 
384. ગ જયાતભાું ભધ્માશન બજન મજના કઈ 

તાયીખથી અભરી ફની. – 19 નલે. 1984. 
385. ક્ષભતારક્ષી ાઠમ સ્તક કઈ વારથી અભરી 

ફમ. – 1995. 
386. લગગભાું અભ્માવ કયતાું ફાક શળક્ષણ પ્રહક્રમા 

દયશભમાન 80 ટકા શલદ્યાથીઓ ઓછાભાું ઓછી 
કેટરી કામગક્ષભતા ભેલે તેલ અશબપે્રત છે. – 75 
િકા. 

387. તયુંગ ઉલ્લાવભમ શળક્ષણ કમા ધયણભાું રાગ  
ાડલાભાું આવ્મ ું શત ું. – 1 અને 2. 

388. ‘અભે સ્લીકાયીએ છીએ કે શળક્ષણન ું ધયણ 

કથળ્ ું છે... આ ઉવતત કમા કવભળને આી. – 
કઠાયી કવભળન. 

389. યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશત ક્માયે અભરભાું આલી. – 
1986. 

390. ગ ણાત્ભક પ્રાથશભક શળક્ષણના વાલગત્રીકયણભાું 
ની ે ૈકી કઈ વભસ્મા નડતયરૂ છે. – બોગવરક 

ટયવસ્થવત, આટદલાવી ફરી, અવ્મમ. 
391. આદળગ શળક્ષક શલદ્યાથી પ્રભાણ કેટર ું શલ ું 

જોઈએ. – 1:40. 
392. શળક્ષણ વાલગત્રીકયણ વભસ્માઓના અલયધ 

હયફના ઉામ કમા છે. – વળક્ષકની બયતી, 
ળાાન અનકુુ વભમ, વાલગવત્રક ળાા પ્રફાંધ. 

393. TLM ન ું  રૂ નાભ. – િીચીંગ રનીંગ ભિીયીમર. 
394. DPEPન ું  રૂ નાભ. – ડીસ્િર ીતિ પ્રામભયી 

એજ્મુકેળન ગ્રાભ. 

395. શળક્ષક શલદ્યાથીને એકભ વયખી યીતે ળીખલી 
ળકત નથી કાયણ કે... – વલમલસ્તુની 

અજ્ઞાનતા, આમજન લગયન તાવ, અવબવ્મવતત 

ળૈરીની વફનાઅવયકાયકતા. 
396. ફ શનમાદી શળક્ષણ કઈ ફાફત ય બાય ભૂકે છે. 

– વાત લગનુાં ભપત અને પયવજમાત વળક્ષણ, 
ભાતૃબાા દ્વાયા વળક્ષણ, ઉદ્યગ દ્વાયા વળક્ષણ. 

397. ગ જયાત યાજ્મભાું રશ્મશ્રાવ્મ શળક્ષણ લાા 

શનભાગણ ભાટેન કામગક્રભ કણ ે રાવ્મ. – GIET. 
398. GIETન ું  રૂ નાભ આ. – ગુજયાત ળૈક્ષવણક 

િેતનરજી બલન. 
399. SSAMન ઉદે્દશ્મ 2007 વ ધીભાું પ્રાથશભક 

શળક્ષણન ળ શત. – ફાક પ્રાથવભક વળક્ષણભાાં 
5 લગ ૂયા કયે. 

400. DIETન ું  રૂ નાભ આ. – વજલ્લા વળક્ષણ અન ે

તારીભ બલન.  
401. ની ે ૈકી કઈ ળાખા DIETની નથી. – P&G. 
402. W.E ન અથગ. – કામાગનુબલ. 
403. C.R.Cન ું  રૂ નાભ આ. – જૂથ વાંળધન 

કેન્ર. 
404. અવ્મમન ું કાયણ કમ ું નથી. – બમ. 
405. MTAન ું  રૂ નાભ આ. – ભાતૃ વળક્ષણ ભાંડ. 
406. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ ?  
 ય૧/૧૦/૧૯૬૯.  
407. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કમા એક્ ટ શેઠ 

સ્ થા૫લાભાું આવ્ મ ું છે?  
 વવામટી યશજસ્ ટરેળન એક્ ટ- ૧૮૬૦.  
408. ધ. -  ૧ થી ૧ય ના ા્ય   સ્ તક ફશાય 

ાડલાન ું કાભ કણ કયે છે?  
 ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ.  
409. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કેટરી બાાભાું ા્ય  

 સ્ તક ફશાય ાડે છે?  
 ૮ (આઠ) બાાભાું.  
410. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કઈ- કઈ બાાભાું 

 સ્ તક પ્રકાશળત કયે છે?  
 ગ જયાતી, હશ દી, અુંગ્રેજી, વુંસ્ કૃત, ભયાઠી, ઉદૂગ, શવ ધી, 

તભીર.  
411. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડન ું વાભશમક કમ ું છે?  
 ફારવૃશષ્ ટ.  
412. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડન ું ભ ખ મ ભથક કમા 

આલેર ું છે?  
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 વેક્ ટય -  ૧૦/A, શલદ્યામન, ગાુંધીનગય.  
413. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડન ું આદળગ લાકમ કમ ું છે?  
 તભવ ભા જ્મશતગગભમ  
414. ગ .યા.ળા.ા. .ભુંડ કમા- કમા  સ્ તકન ું 

પ્રકાળન કયે છે?  
 ળારેમ ા્ય   સ્તક ધ.- ૧ થી ૧ય.  
 ધ.-  ૮ થી ૧ય પ્રમગથી.  
 ી.ટી.વી., વી.ી.એડ., ડી.ી.એડ. અને વુંસ્ કૃત . 

ાઠળાાના ા્ય   સ્તક  
 શળક્ષક અઘ્ મા૫ન થી (શળક્ષક આલૃશત).  
 સ્ લ- અઘ્ મમન થી.  
 પ્રમગ થી.  
 નકળા થી.  
 અુંગ્રેજી, ગ જયાતી ળબ્ દકળ (ધયણ ૫ થી ૮ ભાટે). 

-  ફારવૃશષ્ ટ વાભશમક (ભાશવક). -  ધયણ -  
૮ ના શલદ્યાથીઓ ભાટે અુંગે્રજી બાાની 
વપ્ રીભે ટયી યીહડુંગ ભાટેની ફટય્ રામ  શસ્ તકા.  

415. ગ .યા.૫. ફડગની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 નલેમ્ ફય -  ૧૯૬૬.  
416. ળાાભાું આતુંકલાદી શ ભરા વુંફુંશધત 

ફાફતને ૫શધ ી લલા ભાટે કણ ગાઈડ રાઈન 
ફશાય ાડે છે? 

 સ્ ટાડડગ  ઓ૫યેટીંગ પ્રવીજય (એવ.ઓ.ી.).  
417. ગ .યા.૫.ફડગને શળક્ષણ શલબાગે કમા લે 

સ્ લામિતાન દયજ્ જો આપ્ મ?  
 ઈ.વ. -  ૧૯૯૯  
418. ગ .યા.૫.ફડગન ું ભ ખ મ ભથક કમા સ્ થે આલેર ું 

છે?  
 ગાુંધીનગય  
419. ગ .યા.૫.ફડગ  કઈ- કઈ યીક્ષાઓન ું વું ારન 

કયે છે?  
 -  ૂલગ પ્રાથશભક અઘ્ મા૫ન પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા.  
 હડપ્ રભા ઈન એશરભે ટયી એજ્ મ કેળન (ી.ટી.વી.) 

યીક્ષા.  
 ભાઘ્ મશભક શળષ્ મલૃશત યીક્ષા.  
 યાષ્ ટર ીમ ઈશ ડમન શભશરટયી કરેજ (RIMC) પ્રલેળ 

યીક્ષા.  
 યાષ્ ટર ીમ પ્રશતબા ખજ યીક્ષા (N.T.S). -  National 

Means Cum Merit Scholarship (NMMS) યીક્ષા.  
 પ્રાથશભક / ભાઘ્ મશભક શ ત્રકાભ યીક્ષા.  
 આટગ  હટ ય હડપ્ રભા (A.T.D.)યીક્ષા.  

 ઉચ્  કરા યીક્ષા.  
 ળાયીહયક શળક્ષણ પ્રાભણ૫ત્ર યીક્ષા (C.P.E.D).  
 ળાયીહયક શળક્ષણ હડપ્ રભા યીક્ષા (D.P.E.D).  
 વ્ મલવામરક્ષી હડપ્ રભા યીક્ષા (ગૃશશલજ્ઞાન, 

એકાઉ ટ વી,ફચકીંગ લગેયે...).  
 હપશઝમથેયાી પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા.  
 વયકાયી લાશણજ્ મ પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા(G.C.C.). 
 શળક્ષણ વેલા લગગ - ૧ અને ય ની ખાતાકીમ યીક્ષા.  
 ટી ય એશરજીશફરીટી ટેસ્ ટ (TET) ધયણ-  ૧ થી ૫ 

અને ધયણ- ૬ થી ૮ ની યીક્ષા.  
420. G.C.C. ન ું ૂરૂ નાભ રખ?  
 Government Commerce Certificate.  
421. A.T.D. ન ું ૂરૂ નાભ રખ?  
 Art. Teacher Diploma.  
422. D.P.ed ન ું ૂરૂ નાભ રખ?  
 Diploma In Physical Education.  
423. ફ શનમાદી અઘ્ મા૫ન પ્રભાણ૫ત્ર યીક્ષા એટરે 

ળ ું?  
 ી.ટી.વી.ની યીક્ષા.  
424. યાજ્ મ યીક્ષા ફડગ  દ્વાયા રેલાતી પ્રાથશભક 

શળષ્ મલૃતી યીક્ષા કમા ધયણભાું અભ્ માવ કયતાું 
શલદ્યાથીઓ આી ળકે છે?  

 ાું ભાું ધયણના શલદ્યાથી.  
425. NMMS નાભની મજના કણે અભરભાું ભ કી 

શતી?  
 NCERT.  
426. NMMS નાભની યીક્ષાની ળરૂઆત કમા લગથી 

થઈ?  
 ય૦૦૮- ૦૯ થી.  
427. ળૈક્ષશણક રામકાત PTC ન ું તાજતેયભાું કમ ું નલ  

નાભ યાખલાભાું આવ્ મ ું?  
 હડપ્ રભા ઈન એશરભે ટર ી એજ્ મ કેળન.  
428. PTC ન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 Primary Teacher Certificate.  
429. શલદ્યાથીઓની ફોશદ્ધક ક્ષભતાને વુંવધન અને 

તારીભ ભાટે પ્રત્ વાશન આ૫લાના શેત વય NCERT 
દ્વાયા કઈ યીક્ષા રેલામ છે?  

 યાષ્ ટર ીમ પ્રશતબા ળધ યીક્ષા.  
430. લતગભાન વભમભાું યાજ્ મ યીક્ષા ફડગના 

અઘ્ મક્ષ કણ છે?  
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 -  શ્રી ી. એ. જર   

431. લતગભાન વભમભાું યાજ્ મ યીક્ષા ફડગના વશ લ 
કણ છે?  

 -  શ્રી ડી. આય. વયડલા  
432. પ્રશ્ ન૫ત્રની બ્ લ મ  શપ્ર ટ ભાટેના શેત ઓ 

જણાલ?  
 જ્ઞાન.  
 વભજ.  
 ઉ૫મજન  
 કોળલ મ.  
433. શલદ્યાવશામક મજના કઈ વારથી અભરી 

ફની. – 1998. 
434. અવ્મમના પ્રભાણને ઘટાડલાભાું શળક્ષકની 

બૂશભકા ળ . – ફાકને રાગણી આલી, ળૈક્ષવણક 

બાલાલયણ વજગલુાં, પ્રલાવ આમજન. 
435. સ્થશગતતાન ું કાયણ ળ ું છે. – વલદ્યાથીનુાં લગગભાાં 

લધુ પ્રભાણ. 
436. શળક્ષકે શલદ્યાથીશપ્રમ ફનલા.... – આત્ભીમતા 

કેલલી જોઈએ. 
437. શલજ્ઞાન શળક્ષક તયીકે પ્રમગળાાભાું શલદ્યાથી 

ભાટે કઈ ફાફત ય બાય ભ કળ. – વાધનન 
મગ્મ ઉમગ. 

438. ળીખલતાું ળીખલતાું શળક્ષક લચ્ ે વશેત ક ભોન 
ધાયણ કયે તેભાું ળેન વભાલેળ થામ છે. – 

વલદ્યાથીન ઘોંઘાિ, વલદ્યાથીની ઉત્તજેના. 
439. હક્રમાત્ભક વુંળધનભાું કઈ ફાફત કમ્પ્મ ટય 

ટેક્નરજીન ઉમગ કયી ળકે. – આાંકડાકીમ 
ભાટશતી બગેી કયલી. 

440. નેળનર કાઉશવર પય શલભેન એજ્મ કેળન 
કની અધ્મક્ષતાભાું ય ાઈ શતી. – શ્રીભતી 
દૂગાગફાઈ દેળભખુ. 

441. આશ્રભળાાની ળ ું શલળેતા છે. –  
વનલાવી ળાા,  
શ્રભકામગ,  
ધયણ-10 વુધીનુાં વળક્ષણ. 

442. ગ જયાતભાું વોપ્રથભ આશ્રભળાા કમા શજલ્લાભાું 
સ્થાલાભાું આલી શતી. – ાંચભશાર. 

443. 1961ભાું કની અધ્મક્ષતાભાું આહદલાવી 
શળક્ષણ ું ની ય ના થઈ શતી. – ઢેફય વાશેફ. 

444. ‘જનવભ શની શનયક્ષયતા એ હશદ સ્તાનન ું ા 

છે, ળયભ છે અને તે દૂય કયલી જ જોઈએ’ એ ઉશક્ત 

કની છે. – ગાાંધીજી. 
445. WHOના ભત પ્રભાણે કઈ ંચભયન ફાક તરૂણ 

ગણામ. – 10 થી 19. 
446. I.E.D.Eન ું  રૂ નાભ આ. – ઈન્િીગે્રિેડ 

એજ્મુકેળન પય ડીવએફર વચપડરન. 
447. શલકરાુંગ ફાકની શલકરાુંગતા નક્કી કયતી 

ટકાલાયી કેટરી શમ છે. – 40%થી લધુ. 
448. GCERTન ું ગ જયાતી  રુ નાભ ળ ું છે. – ગુજયાત 

ળૈક્ષવણક વાંળધન અને તારીભ ટયદ. 
449. તે આદળગ શલદ્યાથી છે કે જ,ે - વાંકપના 

સ્ષ્ટીકયણ ભાિે વળક્ષકને પ્રશ્ન ૂછે છે. 
450. ની ેના ૈકી ...... અવયકાયક અધ્મમન ભાટે 

અત્મુંત આલશ્મક છે. – વલદ્યાથી અને વળક્ષક 
લચ્ચેનુાં પ્રત્મામન. 

451. વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકન એટરે.... – વલદ્યાથીઓના 
અભ્માવવક અને વશઅભ્માવવક ાવાઓના. 

452. શળક્ષક ભાટે વોથી શેરી અશનલામગ ફાફત કઈ 
છે. – વલમલસ્તુ યની કડ. 

453. શલદ્યાથીન વાભાશજક શલકાવ જાણલા શળક્ષકે 
ળ ું કયલ ું જોઈએ. – વાભાવજકતાન આરેખ. 

454. અધ્મમનની ૂલગ ળયત ળ ું છે. – પ્રેયણા. 
455. ળાા કક્ષાએ વાભામ યીતે ગણતયી કયલા કમ ું 

ભા લધાયે ઉમગી છે. – ભધ્મક. 
456. શળક્ષક અને શલદ્યાથી લચ્ ે થત ળાશબ્દક 

વ્મલશાય એટરે ળ ું. – વળક્ષણ વ્મલશાય. 
457. લતગભાન વભમભાું ભૂલમાુંકનની કઈ દ્ધશત 

અભરભાું ભ કાઈ છે. – CCE. 
458. પ્રશ્નત્ર ય તી લખતે કઈ ફાફતન ું ધ્માન 

યાખલ ું જોઈએ. – વલમલસ્ત,ુ પ્રશ્નપ્રકાય, શેતુઓ. 
459. કેલી પ્રહક્રમાઓ અધ્મમન નથી. – પ્રાણીની 

ટિમાઓ. 
460. શળક્ષકન ું કમ ું વુંકેત ળાશબ્દક અને અળાશબ્દક 

એભ વુંમ ક્ત છે. – આયશ-અલયશ. 
461. જ્ઞાનાત્ભક શલકાવ ભાટે કઈ ફાફત વોથી 

લધાયે ભશત્ત્લની છે. – રેખન કોળર. 
462. અધ્મમન વપતા કે શનષ્પતાની સ્ષ્ટતા 

ભાટે ની ેના ૈકી કમા સ્ષ્ટર ીકયણન ઉમગ 

કયલાભાું આલે છે. – ક્ષભતા, કામગની કટઠનતા, 
પ્રમત્ન. 



Tet - Psychology 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

17 

463. અશબમગ્મતા એ ળ ું નથી. – વ્મવતતની 
ભૂબૂત ળવતત. 

464. ‘શળક્ષા’ એ..... – પ્રાથવભક વુદૃઢક છે. 
465. તારીભ ક્માયે વપ થતી નથી. –  

૧. આનુલાંળીકતાની ભમાગદાઓને કાયણે,  
૨. ળીખલા ભાિે ટયતલતા પ્રાપ્ત ન થમેરી શમ 

ત્માયે,  
૩. ળીખલા ભાિેની તત્યતાન વભમ નીકી જામ 
ત્માયે. 

466. અધ્મમન એ ળ ું છે. – પ્રટિમા. 
467.  ક્કવ હયશસ્થશત અન ે  ક્કવ લતગન 

લચ્ ેન વુંફુંધ લાયુંલાય ફાુંધલાની પ્રહક્રમાને કમા 
નાભે ઓખલાભાું આલે છે. – લરણ. 

468. બાલાત્ભક શલકાવના ભૂલમાુંકન ભાટેન ું પ્રથભ 
વાન કમ ું છે. – બાલાત્ભક કોળપમ ધયાલતા 
ફાકના રક્ષણ નક્કી કયલા. 

469. કમા પ્રકાયના હયલતગનને અધ્મમન કશીંળ  
નશીં. – સ્નાવમક અને ળાટયયીક વલકાવના કાયણ ે
આલતા ટયલતગન. 

470. વાભામ યીતે ફાકને જ ઠ  ફરતાું અટકાલલા 
ળ ું કયી ળકામ. – યક્ષ વભજ આલી. 

471. ની ેના ૈકી કઈ ફાફત શળક્ષક-શલદ્યાથી 
લચ્ ે વોથી લધાયે પ્રત્મક્ષ આુંતયહક્રમા કે પ્રત્મામન 
દળાગલે છે. – જૂથ ચચાગ. 

472. શળક્ષકે ફાક ભાટે ળ ું ફનલ ું જોઈએ. – 
ભાગગદળગક. 

473. શળક્ષક વજ્જતા ભાટે વોથી લધ  અશનલામગ ઘટક 
કમ છે. – વલમલસ્તનુુાં પ્રબુત્લ. 

474. આેર પ્રાપ્તાુંક ૈકી નાનાભાું નાના અને 

ભટાભાું ભટા પ્રાપ્તાુંક લચ્ ેના તપાલતને ળ ું કશે છે. 
– પ્રભાણ વલચરન. 

475. પ્રા ીન શળક્ષણન ું અુંશતભ રક્ષ્મ ળ ું શત ું. – 
ભક્ષપ્રાવપ્ત. 

476. તભાયા ભતે પ્રાથશભક શળક્ષણ કઈ બાાભાું 
આલ ું જોઈએ. – ભાતબૃાા. 

477. ફાકન ું વા   શળક્ષણ કમ ું છે. – જ ેફાકભાાં 
લૈવિક અવબગભ વલકવાલે. 

478. વપ શળક્ષક કને કશીળ ું. – જનેી યજૂઆત 
કયલાની યીત પ્રબાલક શમ. 

479. લગગભાું નલ ાઠ બણાલલાન ું ળરૂ કયતા શેરા 
શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ. – નલા ાઠ વાંફાંવધત 
વલદ્યાથીઓને ૂલગજ્ઞાન વલળે પ્રશ્ન ૂછલા જોઈએ. 

480. શલદ્યાથીઓ લગગભાું ધ્માન આે તે ભાટે ળ ું 
કયળ. - તેભનાભાાં વજજ્ઞાવાલૃવત્ત જગાડલી. 

481. વ્માલવાશમક ભાગગદળગન ળા ભાટે જરૂયી છે. – 
વલદ્યાથીઓ તાના યવન વ્મલવામ વાંદ કયી 
ળકે તે ભાિે. 

482. શલદ્યાથી વા ા જલાફ આે તે ભાટે કઈ 
ફાફત શળક્ષકને વશામરૂ ફનળે. – ઓટડમ-
વલઝ્મુઅર વશામ. 

483. જો શલદ્યાથી ગૃશકામગ ન કયત શમ ત તભે ળ ું 
કયળ. – વલદ્યાથીની ક્ષભતા પ્રભાણે ગૃશકામગ 
આળ. 

484. ફાક અને શળક્ષકની આત્ભીમતા ભાટે ળ ું 
જરૂયી છે. – વશબાગીદાયી. 

485. શળક્ષક ભાટે વુંળાધન કેભ જરૂયી છે. – 

વળક્ષણના જ્ઞાનની વક્ષવતજ વલકવે છે, વળક્ષક વતત 

અભ્માવુ યશી ળકે છે, વળક્ષક તાના કાભભાાં વ્મસ્ત 

યશી ળકે છે. 
486. તભે શલદ્યાથીઓને  સ્તકારમન ઉમગ કયલા 

કઈ યીતે તૈમાય કયળ. – તભે વલદ્યાથીઓ વાથ ે
ુસ્તકારમભાાં ુસ્તક લાાંચળ. 

487. વપ શળક્ષકન ું વોથી અગત્મન ું રક્ષણ છે.... 
– આદળગ અને વલદ્ધતાણૂગ વ્મવતતત્લ. 

488. વોશાદૂણગ વાભાશજક વુંફુંધ જાલલા શળક્ષક 
ળ ું કયલ ું જોઈએ. – રકતાાંવત્રક ભૂપમ ય બાય 
આલ જોઈએ. 

489. પ્રા ીન બાયતીમ શળક્ષણભાું કમા લાદન ું 
પ્રબ ત્લ શત ું. – આદળગલાદ. 

490. પ્રાથશભક કક્ષાએ શળક્ષણ ભાટેની શ્રેષ્ઠ દ્ધશત 
કઈ ગણી ળકામ. – ટિમા દ્વાયા વળક્ષણ. 

491. તભાયા ભતે અભ્માવક્રભ વુંય નાભાું કન ભત 
વોથી લધ  જરૂયી છે. – વલમ વળક્ષક. 

492. શલદ્યાથીઓના ૂલગજ્ઞાનની  કાવણી 
ભાઈક્રટી ીંગના કમા કોળલમ દ્વાયા વોથી લધ  
મગ્મ યીતે થઈ ળકે છે. – પ્રશ્નતયી. 

493. શળક્ષકને શ્રષે્ઠ કામગ કયલાની પે્રયણા ની ેના 
ૈકી કઈ ફાફત આે છે. – કામગવાંત. 

494. ભાતૃબાા શળક્ષણભાુંથી કમ શવદ્ધ થામ છે. – 
વલલેચનાત્ભક વચાંતન. 

495. ઈ.વ.- ૧૯૪૭ન ગ જયાત અશધશનમભ નું.- 
૬૧ શળક્ષણના વુંદબગભાું કમા નાભે ઓખામ છે?  

 ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૪૭.  
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496. જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  ૧૯૪૭ 
ૈકી કઈ ફાફત વા ી છે?  

 તે આખા ગ જયાત યાજ્ મને રાગ  ૫ડે છે.  
497. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  

૧૯૪૭ભાું ગ જયાત વયકાયે વોપ્રથભ કમાયે વ ધાય 
કમો?  

 ઈ.વ. -  ૧૯૬૦.  
498. ગ જયાત વયકાયે ઈ.વ.૧૯૬૦ભાું કમા પ્રકાયના 

શ કભથી ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  
૧૯૪૭ભાું વલગ પ્રથભ પેયપાય(વ ધાય) કયલાભાું 
આવ્ મ?  

 ગ જયાત યાજ્ મ અને વભલતી શલમને રગતા 
વ વુંગશતકયણના શ કભથી.  

499. શજલ રા સ્ કૂર ફડગ  લતગભાન કમા નાભ ે
ઓખામ છે?  

 શજલ રા પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત.  
500. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  

૧૯૪૭ અન વાય પ્રાથશભક ળાા એટરે...?  
 ળાા અથલા ળાાન બાગ.  
501. કમા લગના કમાદા વ વુંગશતકયણ શ કભથી 

ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  
૧૯૪૭ભાું ‚પ્રાુંશતક‛ ળબ્ દન ેસ્ થાને ‚યાજ્ મ‛ ળબ્ દ 
ભૂકામ?  

 ઈ.વ.- ૧૯૫૦  
502. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ -  

૧૯૪૭ પ્રભાણે ‚ફાક‛ એટરે...?  
 ૬ થી ૧૪ લગન ું ફાક (છકય કે છકયી)  
503. શજલ રાભાું ખાનગી ળાાઓને ભુંજૂયી 

આ૫લાલાા અશધકાયી કણ શમ છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભક  
504. D.P.E.(ન ું ૂરૂ નાભ ?  
 શજલ રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી  

(District Primary Education Officer)  
505. શજલ રાભાું D.P.E.(ની શનભણૂક કણ કયે છે?  
 યાજ્ મ વયકાય  
506. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગ (M.L.L) ળ ું છે?  
  મ નતભ અઘ્ મમનન નલ અશબગભ  
507. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગ (M.L.L) ભાું 

૭૫×૮૦ ન અથગ ળ ું થામ છે?  
 ૭૫ % ફાક ૮૦ % શવશદ્ધ ગ ણ ભેલે  

508. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગ (M.L.L) ભાું  ાલી 
રૂ૫ ળબ્ દ કમ છે?  

 Competency  
509. શજલ રા કક્ષાએ પ્રાથશભક ળાાઓ ભાટેન 

શલજ્ઞાન ભે મજામ છે તેભાું વયકાયી ૫હય૫ત્ર 
ભ જફ કેટરા શલબાગ શમ છે?  

 વાત  
510. પ્રાથશભક ળાાઓભાું ભપત ા્ય   સ્તક ૂયા 

ાડલાની જોગલાઈ કઈ મજના શેઠ શાથ ધયલાભાું 
આલે છે?  

 ઈ.ડી.એન.- ૮  
511. શનમભાન વાય કમા ધયણના શલદ્યાથીને શભલકગ  

આી ળકામ નશી?  
 ધયણ- ૧ અને ય  
512. પ્રાથશભક ળાાભાું શળક્ષક ફનલા ભાટે રઘ િભ 

લમ ભમાગદા કેટરી છે?  
 ૧૮ લગ  
513. ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ અશધશનમભ- 

૧૯૪૭ની કરભ -  ૫૮ શેઠ ય ામેર ું ફડગ  
એટરે?  

 પ્રાથશભક શળક્ષણ ફડગ   
514. પ્રાથશભક ળાાભાું રઘ િભ અઘ્ મમન કક્ષાભાું 

કમા ળબ્ દ ૫ય શલળે બાય ભકૂલાભાું આવ્ મ છે?  
 ક્ષભતા  
515. બાયતના વુંશલધાનની કઈ કરભ અન વાય 

પ્રાથશભક શળક્ષણ ભપત, પયશજમાત અને વાલગશત્રક 

કયેર છે?  
 કરભ -  ૪૫  
516. પ્રાથશભક ળાાભાું ‚શલદ્યાવશામક મજના‛ 

કમા લગના ઠયાલથી અભરી ફની છે ?  
 ૧૧/૦૬/૧૯૯૮ના ઠયાલથી  
517. શભશનભભ રેલર ઓપ રશનાંગન અશબગભ 

ગ જયાત યાજ્ મની પ્રાથશભક ળાાઓભાું કમા લગથી 
અભરભાું આવ્ મ?  

 ઈ.વ.- ૧૯૯૫  
518. અન દાશનત ખાનગી પ્રાથશભક ળાાઓને કેટરા 

શપ્ તાભાું ગ્રા ટ આ૫લાભાું આલે છે?  
 (૩) ત્રણ શપ્ તાભાું  
519. (ભ ુંફઈ)ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમભ- 

૧૯૪૯ કઈ તાયીખથી અભરી ફ મા છે?  
 ૦૧/૦૪/૧૯૪૯  
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520. (ભ ુંફઈ)ગ જયાત પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમભ- 
૧૯૪૯ ૈકીના શનમભ- ય ભ જફ ‚વયકાય‛ 
એટરે...?  

 ભ ુંફઈ વયકાય  
521. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓ (શનમભન) 

અશધશનમભ -  ૧૯૮૪ કમાયથી અભરભાું આવ્ મ 
છે? 

 ૧૮/૦૧/૧૯૮૪  
522. ગ જયાતભાું ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓના શનમભન ભાટે 

કમ કામદ રાલલાભાું આવ્ મ છે?  
 ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓ (શનમભન) અશધશનમભ 

-  ૧૯૮૪  
523. ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંસ્ થાઓ (શનમભન) 

અશધશનમભ -  ૧૯૮૪ ન કામદ કેટરાભ કામદ 
છે?  

 વાતભ  
524. NCTE ન ું ૂરૂ નાભ?  
 National Council For Teacher Education Act.  
525. NCTE Act. કમાયથી અભરભાું આવ્ મ છે?  
 ૧૭/૦૧/૧૯૯૩  
526. NCTE ન ું લડ  ભથક કમા આલરે  છે?  
 હદલ રી  
527. NCTE Act. ભ જફ NCTE ના અઘ્ મક્ષની શનભણૂક 

કણ કયે છે?  
 કેર વયકાય  
528. NCTE ના પ્રાદેશળક કેર કમાું આલેરા છે?  
 જમ ય  
 ફચગ્ રય 
 બાર  
 બ લનેશ્વય  
529. NCTE ના ઉદે્દશ્ મ જણાલ?  
 શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ પ્રણારીને શનમુંત્રીત અને 

વુંભશ લત કયી ઉ નશત પ્રાપ્ ત કયલી  
 શળક્ષક- પ્રશળક્ષણ પ્રણારીના ધાયાધયણને 

ગ ણલિા  
વબય ફનાલલા અને તેભને જાલી યાખલા  

 ૂલગ પ્રાથશભક, પ્રાથશભક, ઉચ્   પ્રાથશભક, ભાઘ્ મશભક,  
ઉચ્   ભઘ્ મશભક સ્ તય ૫ય અનો૫ ાહયક શળક્ષણ,  
અુંળકાશરન શળક્ષણ, પ્રોઢ શળક્ષણ અને દૂયલશતગ 

શળક્ષણ ભાટે વ્ મશક્ તઓને પ્રશળક્ષણ આ૫લ ું અન ે
આ ક્ષેત્રભાું વુંવધન કયલ ું  

530. NCTE Act. - ૧૯૯૩ ના કામગ ક્ષેત્રભાું આલતી 

ફાફત?  
 -  નલી ળરૂ થતી ફી.એડ   કરેજને ભા મતા આ૫લી.  
 નલી ળરૂ થતી પ્રી ી.ટી.વી. કરેજને ભા મતા 

આ૫લી.  
 નલી ળરૂ થતી ળાયીહયક શળક્ષણની કરેજને ભા મતા 

આ૫લી.  
531. NCF ન ું ૂરૂ નાભ ળ ું છે?  
 National Curriculum Framework  

(યાષ્ ટર ીમ અભ્ માવક્રભ ૫હય માગ)  
532. ‛શળક્ષણ‛ એ શાર બાયતીમ ફુંધાયણની કઈ 

માદીન શલમ છે?  
 વભલતી માદી  
533. NCF -  ય૦૦૫ એ આ૫ણને ળ ું આપ્ મ  છે?  
 -  ળીખલાની પ્રહક્રમા તથા જ્ઞાન  
 અભ્ માવક્રભ ય નાના શનદેળક શવદ્ધાુંત  
 અભ્ માવક્રભના ક્ષેત્ર તથા ભૂલ માુંકન  
534. NCF -  ય૦૦૫ કના દ્વાયા તૈમાય થમેર 

દસ્ તાલેજ છે?  
 NCERT દ્વાયા  
535. NCF -  ય૦૦૫ ભાટે કમા ભશાન બાલન ું પ્રદાન 

શલળે છે?  
 ડ. મળાર  
536. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફના તકગવુંગત શલધાન?  
 -  શત્રબાા પમ્ મ ગરાન અભર કયલ  
 આહદલાવી બાાઓને પ્રાધા મ(ભશત્ત્લ) આ૫લ ું  
 ભાતૃબાાને વોથી વાયા ભાઘ્ મભ તયીકે ભશત્ત્લ 

આ૫લ ું  
537. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાકેરી શળક્ષણ એટરે?  
 ફાકના વ્ મશક્ તત્ લન શસ્ લકાય  
 ફાકની વહક્રમ બાગીદાયીન શસ્ લકાય  
 ફાકને ભશત્ત્લૂણગ ભાનલા 
538. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાક એટરે? 
 ફાક જ્ઞાનન વજગક છે  
539. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ...?  
 -  ફાકની ઘયની ફરી / બાાન વતત આદય  
 બૂર કયલી એ ળીખલાની પ્રહક્રમાન બાગ છે  
 ફાક તૈમાય થમા ૫છી જ બૂર વ ધાયી ળકળે  
540. ઈ.વ.- ૧૯૭૬ વ ધી ‚શળક્ષણ‛ એ 

ફુંધાયણની કઈ માદીભાું આલત ું શત ું?  
 યાજ્ મ માદી  
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541. યાષ્ ટર ીમ કક્ષાએ પ્રથભ લખત ‚ા્ય  માગ 
રૂ૫યેખા‛ની ય ના કમાયે કયલાભાું આલી? ઈ.વ.-  
૧૯૭૫  

542. NCF -  ય૦૦૫ ભાું ફાકને કઈ બાાભાું 
શળક્ષણ આ૫લા ૫ય બાય ભૂકમ છે?  

 ફાકની ભાતૃબાાભાું  
543. NCF -  ય૦૦૫ ભાું આ૫લાભાું આલેરા ભશત્ત્લના 

ભ દ્દા જણાલ?  
 ૫માગલયણ યક્ષણ  
 રકળાશીન ું જતન  
 ભાનલીમ ભૂલ મન ું વુંલધગન  
544. NCF -  ય૦૦૫ એટરે...?  
 -  NCF -  ય૦૦૦ ની વભીક્ષાના આધાયે તૈમાય થમેર 

દસ્ તાલેજ  
 ડ. મળારની અઘ્ મક્ષતાભાું યાષ્ ટર  કક્ષાની એક તથા 

શલશલધ શલમ આધાહયત ય૧ પકવ ગૃ૫ દ્વાયા 
તૈમાય થમેર દસ્ તાલેજ -  ૧૯૯૩ ના ‚બાય 
શલનાના બણતય‛ અશેલારના આધાયે તૈમાય થમેર 
દસ્ તાલેજ  

545. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાકની ધયણ- ૩ ભાું 

ખ માર યાખલા જલેી ફાફત?  
 ત્રીજા ધયણથી... ભોશખકતા તથા વાક્ષયતા શળક્ષણ 

અને ઉચ્   કટીની શલ ાય ક્ષભતાન શલકાવ કયલ  
546. NCF -  ય૦૦૫ ભ જફ ફાકની ધયણ- ૪ભાું 

ખ માર યાખલા જલેી ફાફત?  
  થા ધયણથી... વલગ વાભા મ બાા અને ળ દ્ધ 

રેખનન ૫હય મ  
547. NCF -  ય૦૦૫ ભાું ફાકના પ્રથભ ફે લગના 

શળક્ષણ કામગ દયશભમાન કઈ બાાને ભાઘ્ મભ તયીકે 
યાખલા ૫ય બાય ભ કમ છે?  

 પ્રાદેશળક બાા  
548. NCERT ન ું ૂરૂ નાભ ?  
 National Council of Education Research and Training  
549. ‘ગ જયાત ળૈક્ષશણક ટેક્નરજી બલન’ વુંસ્થા 

ક્માયે સ્લામિ ફની. – 1990. 
550. DIETની ભ ખમ કેટરી પ્રળાખાઓ છે. – વાત. 
551. કઈ ળાખા શજલ્લા ભાનલ ષ્ડતની વશામથી 

વાક્ષયતા કામગક્રભન ું આમજન કયે છે. – DRU. 
552. યાજ્મભાું DIETની સ્થાના ક્માયે કયલાભાું 

આલી. – 1995. 

553. જૂથ વુંવાધન કેર (CRC) ભાું કેટરા શકભીની 
ભમાગદાભાું આલતી ળાાઓન વભાલેળ થામ છે. – 
8 ટકભીની ભમાગદાભાાં. 

554. DIET અને CRC ને જોડનાયી કડી કણ ગણામ 

છે. – BRC. 
555. DPEO કામગક્રભ ળા ભાટે અભરભાું આવ્મ. – 

વાલગવત્રક પ્રાથવભક વળક્ષણ ભાિે. 
556. ‘ળાા પ્રલેળત્વલ’ કામગક્રભ ગ જયાત યાજ્મભાું 

ક્માયથી અભરભાું આવ્મ. – 2002-02. 
557. જૂથ વુંવાધન કેર (CRC) ભાું કેટરી 

ળાાઓન વભાલેળ થામ છે. – 10થી 12 
ળાાઓ. 

558. શલદ્યાવશામક મજના ક્માયથી અભરભાું 
ભૂકલાભાું આલી છે. – 1998. 

559. ની ેનાભાુંથી કઈ વશભશત ગ્રામ્મ કક્ષાએ કામગયત 

શમ છે. – PTA, MTA, VCE. 
560. શલદ્યાથીની અવુંતકાયક પ્રગશતને રીધે કઈ 

એક ધયણભાું તેન ું લધ  યકાલ ું એટરે.... – 
સ્થવગતતા. 

561. બાયતભાું કમ ું યાજ્મ કમા કેલણીભાું 
અગ્રસ્થાને છે. – કેય. 

562. DISEની ભાહશતી કઈ તાયીખથી શસ્થશતએ 

બયલાભાું આલે છે. – 30 વપ્િે. 
563. ની ેનાભાુંથી કમ ું કામભીત્રક ગણામ છે. – 

જનયર યજીસ્ટય. 
564. ગ જયાતભાું વો પ્રથભ આશ્રભ ળાા ક્મા ળરૂ 

થઈ. – ભીયાખડી. 
565. 1961ભાું કની અધ્મક્ષતાભાું આહદલાવી 

શળક્ષણ ભાટે એક ું નીએ ય ના થઈ શતી. – 
વલઠ્ઠરબાઈ િેર. 

566. યાષ્ટર ીમ વાક્ષયતા શભળનની સ્થાના ક્માયે થઈ 
શતી. – 1988. 

567. 2001ભાું ગ જયાતભાું વાક્ષયતાન ું પ્રભાણ કેટર ું 
શત ું. – 69.96%. 

568. યાષ્ટર ીમ પ્રોઢ શળક્ષણ કામગક્રભ બાયતભાું ક્માયે 
અભરભાું આવ્મ. – 2જી ઓતિફય 1978. 

569. શલકરાુંગ ધાય 1995 બાયતના કમા યાજ્મને 
રાગ  ડત નથી. – જમ્ભુ અને કાશ્ભીય. 

570. બાયતીમ શળક્ષણભાું કમ ું ું  ‘ભેગ્નાકાટાગ’ તયીકે 
ઓખામ છે. – કઠાયી ાંચ. 

571. ભાઈક્રટીશ ુંગ ળબ્દન વોપ્રથભ પ્રમગ કયનાય 
કણ શતા. – ડ્લાઈન એરન. 
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572. RTE અુંતગગત ધ. 1થી 5ભાું 122 શલદ્યાથીઓ 

છે. ત કેટરા શળક્ષક ભલાાત્ર થામ. – 5. 
573. અધ્મમનભાું કહઠન ભ દ્દાઓને વય ફનાલલા 

ભાટે... – યભત દ્વાયા વળક્ષણ આલુાં જોઈએ, 
પ્રલૃવત્ત દ્વાયા વળક્ષણ આલુાં જોઈએ. 

574. શળક્ષણ ભાનલને આત્ભશલશ્વાવ  અને શન:સ્લાથી 
ફનાલે છે આ શલધાન કન ું છે. – ઋગ્લેદ. 

575. શળક્ષણભાું પ્રજકે્ટ દ્ધશત અભરભાું ભૂકનાય 
કણ શતા. – જ્ શન ડ્યઈુ. 

576. ા્ય  સ્તક કને કેરભાું યાખીને તૈમાય કયલ ું 
જોઈએ. – વલદ્યાથી. 

577. ‘યભતાું-યભતાું જ્ઞાન’ ભેલલાની દ્ધશત 

એટરે.... – ભન્િેવયી દ્ધવત. 
578. ‚ભનશલજ્ઞાન ભાનલી અને પ્રાણીલતગનન ું 

શલજ્ઞાન છે‛ એલી વ્માખમા આનાય કણ છે. – 
વી.િી. ભગગન 

579. ભનશલજ્ઞાનની વ્માખમા ભ જફ કઈ શલગત ખટી 
છે. – ભનવલજ્ઞાન વ્મવતતના અલમલન અભ્માવ 
કયે છે.  

580. Psychology ળબ્દન પ્રમગ વોપ્રથભ કણે કમો 

શત. – રૂડાપપે  
581. કણે ભનશલજ્ઞાનને ‘ ેતન અન બલ’ ન ું 

શલજ્ઞાન ગણાવ્મ ું છે. – વલપશેભ લુન્િ  
582. ફાકના ફધાત્ભક શલકાવને કમ ું હયફ 

અવય કયે છે. – વાાંસ્કૃવતક  
583. કમ ગા ૂલગ હક્રમાત્ભક તફક્ક ગણામ છે. 

– ફે થી વાત લગન  
584. ‘વાભાશજકયણ એટરે આણે વભાજભાું વપ 

યીતે બાગ બજલી ળકીએ એ ભાટે જરૂયી જ્ઞાન 
કોળલમ અને ભનલરણ પ્રાપ્ત કયલાની જટીર 
શળક્ષણ પ્રહક્રમા’ એલ ું કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે કહ્ ું. – 
પીળય  

585. NCERT ન ું લડ  ભથક કમા આલેર  છે?  
 હદલ રી  
586. NCERT કમાયથી કામગયત થઈ છે?  
 ૧ વપ્ ટેમ્ ફય ૧૯૬૧  
587. NCERT ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ શતી?  
 ય૭ જૂરાઈ ૧૯૬૧  
588. ભાનલ વુંવાધન અને શલકાવ ભુંત્રારમના 

શલદ્યાકીમ વરાશકાય તયીકે કઈ વુંસ્ થા કાભ કયે છે?  
 NCERT  
589. NCERT ના પ્રભ ખ તયીકે કણ શમ છે?  

 ભાનલ વુંળાધાન શલકાવ ભુંત્રારમ ખાતાના એટરે કે 
શળક્ષણ ખાતાના શળક્ષણ પ્રધાન શલાર વુંબાે છે.  

590. NCERT ના પ્રભ ખ ઉ૫યાુંતના વભ્ મ...?  
 -  યાજ્ મના શળક્ષણ પ્રધાન  
 મ .જી.વી.ના  ેયભેન  
 શલશલધ મ શનલશવગટીઓભાુંથી  ાય ક ર૫શતઓ(લાઈવ 

 ા વેરવગ)  
 કેર વયકાય દ્વાયા શનમ ક્ ત ૧ય વભ્ મ, જભેાું  ાય 

શળક્ષકન ૫ણ વભાલેળ થામ છે  
591. CBSE ન ું ૂરૂ નાભ?  
 Central Board of Secondary Education  

(કેરીમ ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ફડગ )  
592. CBSE ન ું  નાઃગઠન કમાયે કયલાભાું આવ્ મ ું?  
 ઈ.વ.- ૧૯૬યભાું  
593. CCE ન ું ૂરૂ નાભ જણાલ?  
 Continuous And Comprehensive Evuluation  
594. ગ જયાતભાું કમા લગથી CCE ના પ્રમત્ ન  ાર  

છે?  
 ૧૯૯ય- ૯૩  
595. ગ જયાતભાું કમા કેલણીકાયના ભાગગદળગન 

શેઠ CCE ન અભર થમેર છે?  
 ડૉ. યશલરબાઈ દલે  
596. વોપ્રથભ ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કમા લે થઈ 

શતી. –1905  
597. સ્ભૃશતભ્રુંળના કેટરા પ્રકાય છે. – ચાય  
598. સ્ભૃશત પ્રહક્રમાના ત્રણ ાવાઓની શલકલની 

દૃશષ્ટએ કમ ું શલકલ અમગ્મ છે. – ફુવદ્ધ  
599. ગ જયાતભાું અન સ્નાતક કેર વોપ્રથભ કમાું 

ખરલાભાું આવ્મ ું શત ું. – નલવાયી  
600. ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડે કમાું ભેટર 

શશસ્ટર ળરૂ કયાલી શતી. – લડદયા  
601. ય નાલાદ – વલપશેભ લુન્િ  
602. કામગલાદ – વલવરમભ જમે્વ  
603. લતગનલાદ – જ.ેફી. લિવન  
604. વભશલષ્ટલાદ – ભેકવ લધીભય  
605. ભનશલશ્લેણલાદ – વવગ્ભાંડ ફ્રઈડ  
606. ગ જયાતના કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે ડૉ. ફ્રઈડના 

શાથ ની ે તારીભ રીધી શતી. – ડૉ. ધીયેન્ર ભશેતા  
607. શળક્ષણક્ષેત્રે ળાષ્ડીમ અશબવુંધાનના પ્રમગ 

કણે કમાગ શતા. – આઈ.ી. ાલરલ  
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608. લધીભય, કપડા અને કશરયની શત્ર ટીએ 
કયેર પ્રમગ કમા નાભે જાણીત છે. – પી-
ટપનાવભનન  

609. જ્ઞાનાત્ભક અશબગભભાું ભ ખમ શનધાગયક કણ 
શમ છે. – ભાનવવક પ્રટિમાઓ  

610. બાયતીમ ભનશલજ્ઞાન ભુંડની સ્થાના ક્માયે 
કયલાભાું આલી શતી. –1924  

611. ..........આણા ભગજન એક નાનકડ બાગ 
છે. – શાઈથરેેભવ  

612. શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા 
કમા દેળભાું સ્થાઈ શતી. – જભગની  

613. ભનશલજ્ઞાનના અભ્માવના ભ ખમ ધ્મેમભાુંથી 
કમ ું એક ધ્મેમ નથી. – લતગનનુાં ટયલતગન  

614. ભનગત્માત્ભક અશબગભન ભ ખમ શનધાગયક 
કમ છે. – લાયવ અને ફાણના અનુબલ  

615. ની ેભાુંથી કણ ગેસ્ટાલટલાદી ભનલૈજ્ઞાશનક 
નથી. – સ્કીનય  

616. શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા 
ક્માયે સ્થાઈ શતી. – 1879  

617. શલશ્વની વોપ્રથભ ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કણે 
કયી શતી. – આપપેડવફને  

618. ભનશલજ્ઞાનન ું પ્રથભ નફેર ાહયતશક કને 
એનામત થમ ું શત ું. – શેફિગ  વવભન  

619. હ્ હયશસ્ટક દ્ધશત ળેભાું ઉમગી છે. – ઉકેર 
ભેલલા ભાિે  

620. ‘શલ ાયણા એ આુંતહયક લાક્મ છે’ એભ કણ ે
કહ્ ું. – લિવન  

621. વપ ગ નાળધક અને વ ા ખફયત્રીઓ 
તાના કામગભાું કઈ પ્રહક્રમાન ઉમગ કયે છે. – 
ફધાત્ભક  

622. સ્ટેનફ્રડગ  શફને કવટીની ય ના ક્માયે કયલાભાું 
આલી શતી. – 1916  

623. PQRST દ્ધશત કણે શલકવાલી શતી. – થભવ 

અને યવફન્વન  
624. ભેસ્રના શવદ્ધાુંતભાું ાું ભ ું વાન કમ ું ગણામ 

છે. – સ્નેશની જરૂયત  
625. શવશદ્ધ પે્રયણાન ું ભાન કયલા ભાટે કઈ કવટી 

ઉમગી છે. – પ્રત્મક્ષ અવધજ્ઞાન કવિી  
626. ાલરલના પ્રમગભાું અશબવુંશધત ઉદ્દીક કમ ું 

છે. – ઘાંિડીન અલાજ  
627. ઈલાન ેટર શલ  કમા દેળન ભનલૈજ્ઞાશનક 

શત. – યવળમા  

628. બગલદગીતાભાું કઈ ફાફતને શસ્થતપ્રજ્ઞતા 
તયીકે ઓખલાભાું આલે છે. – તીવ્ર આલેગન ે
અિકાલલ  

629. કણે આલેગના દવ પ્રકાય ગણાવ્મા છે. – 
ઈઝાડે  

630. શવશદ્ધ પ્રણેતાની ફાફતભાું કઈ શલગત અમગ્મ 
છે. – વ્મવતત પ્રત્મક્ષીકૃત વાંગઠન લડે વવવદ્ધ પ્રેયણા 
ભેલી રે છે.  

631. ‘વ્મશક્તત્લન શવદ્ધાુંત’ કણે યચ્મ છે. – 
વવગ્ભાંડ ફ્રઈડ  

632. કારગ મ ુંગ –ભનવલશ્લેણલાદ  
633. એશરુંગ શવ – સ્ભૃવતના પ્રમગ  
634. ફી.એપ. સ્કીનય – ટિમાત્ભક અવબવાંધાન  
635. જશન ડ્ય ઈ – કામગલાદ  
636. ભેક્વ લધીભયે કમ અશબગભ આપ્મ શત. – 

વભવષ્ટલાદ  
637. ગ જયાતની કઈ મ શનલશવગટીભાું ભનશલજ્ઞાનન 

સ્લતુંત્ર શલબાગ વોપ્રથભલાય ળરૂ કયલાભાું આવ્મ. 
– ભ.વ. મુવનલવવગિી  

638. શલશ્વભાું વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનભાું અભેહયકન 
ા્ય  સ્તક ફશાય ાડનાય કણ શતા. – જશન 
ડ્યુઈ  

639. ગાડગનયે ફશ શલધ ફ શદ્ધન શવદ્ધાુંત કમાયે 
આપ્મ. – 1983  

640. ‘ભાનશવક લમ’ ન ખમાર કણે વભજાવ્મ 
શત. – વફને  

641. બાયતભાું ફ શદ્ધ કવટી ક્ષેત્રે પ્રથભ ીએ .ડી. 
કને પ્રાપ્ત કયી શતી. – ડૉ. કૃષ્ણકાાંત દેવાઈ  

642. શલી ભનદ ફગ વ્મશક્તન ફ શદ્ધઆુંક કેટર 
શમ છે. – 50 થી 69  

643. ભાનલ અુંગેના કન ભત શલધામક અન ે
આળાલાદી છે. – ભેસ્ર  

644. શયભાન વેયળાક નાભના શસ્લવ ભનલૈજ્ઞાશનકે 
કઈ પ્રશલશધ શલકવાલી શતી. – ળાશીના ધાફાની  

645. ભનલરણ ત રાની દ્ધશત કણે શલકવાલી 
શતી. – શરકટગ   

646. ‘સ્લ’ ન ખમાર કણે આપ્મ છે. – ટશવગન્વ  
647. પ્રશતબા વુંન્નતા ત્રણ ઘટકની આુંતયહક્રમા 

ઉય અલરુંફે છે તેલ ું કણે કહ્ ું. – જોવેપ યેનઝુર  
648. ભેસ્રએ આેર જરૂયીમાત શ્રેણીભાું ની ભેાુંથી 

કઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી. – ઉછેય  
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649. શલદ્યાથીના વા ા ઉિય ફદર શળક્ષક  શેયા ય 
શસ્ભત રાલે છે તે કમા પ્રકાયન ું વ દૃઢક ગણામ. – 
શકાયાત્ભક અળાવદદક  

650. કમ ું લતગન ળાશબ્દક કેરીકયણન ું નથી. – ભોન 
યશી ઉબુાં યશેલુાં.  

651. અશબક્રશભત અધ્મમનન શલ ાય કણે આપ્મ 
શત. – સ્કીનય  

652. અધ્મેતા જ ેશલમભાું યવ ધયાલે છે તે શલમન ું 
અધ્મમન વાયી યીતે કયી ળકે છે તેને ળ ું કશીળ ું. – 
અવબરવચ  

653. અશબવુંધાનની ભદદથી કઈ ફાફત વોથી વાયી 
યીતે ળીખલી ળકામ છે. – બાા અને વ્માકયણ  

654. ઉદ્દીક દ્વાયા જ ેપ્રશતહક્રમા થામ છે તેને ...... 
કશે છે. – પ્રવતચાય  

655. ‘લતગનભાું પ્રગશતળીર અન ક રન પ્રાપ્ત કયલાની 
પ્રહક્રમા એટરે અધ્મમાન’ શલધાન કણે કમ ાં શત ું. – 
સ્કીનય  

656. ‘શલળે દૃષ્ટાુંત, ઉદાશયણની ભદદથી 
વાભામ શનમભ દ્ધશતવય પ્રાપ્ત કયલાની હક્રમા’ 
આગભન દ્ધશતની આ વ્માખમા કણે આી શતી. 
– જોમવ  

657. ‘પ્રમગળાા દ્ધશત’ ના જનક કણ ગણામ 
છે. – ડુ. શેરન ાકગશસ્િગ   

658. હશકે્રટવે ળેના પ્રકાય દળાગવ્મા છે. – 
વ્મવતતત્લના  

659. CAT (શ લડરન એયવેપ્ળન ટેસ્ટ) પ્રક્ષેણ 

કવટીના ળધક કણ શતા. – અનેસ્િ ટિપ્વ  
660. ભૂલ માુંકન એ કેલી પ્રહક્રમા છે?  
 વતત  ારતી પ્રહક્રમા  
661. શળક્ષણ દ્વાયા વ્ મશક્ તના લતગનભાું અેશક્ષત 

૫હયલતગન આવ્ મ ું કે નશીં તે  કાવલાન ું કામગ કણ 
કયે છે?  

 ભૂલ માુંકન  
662. ભૂલ માુંકનના પ્રકાય જણાલ?  
 અ) સ્ લરૂ૫ની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ય પ્રકાય...  
 ૧)ઔ૫ ાહયક ભૂલ માુંક  
 ય)અનો૫ ાહયક ભૂલ માુંકન  

ફ)પ્રહક્રમાની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ૩ પ્રકાય...  
 ૧)રેશખત ભૂલ માુંકન  
 ય)ભોશખક ભૂલ માુંકન  
 ૩)હક્રમાત્ ભક ભૂલ માુંકન  

ક)વભમની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ય પ્રકાય...  

 ૧)વતત ભૂલ માુંકન  
 ય)વાલશધક ભૂલ માુંકન  

ડ)વ્ મલસ્ થાની દશષ્ ટએ ભૂલ માુંકનના ય પ્રકાય...  
 ૧)આુંતહયક ભૂલ માુંકન  
 ય)ફાહ્ ભૂલ માુંકન  
663. ળાા ભૂલ માુંકનના ત્રણ શલબાગ જણાલ?  
 ળૈક્ષશણક ભૂલ માુંકન  
 શળક્ષણ વુંરગ્ન પ્રલૃશતન ું ભૂલ માુંકન  
 બોશતક વ શલધાઓની જાલણી અને તેના 

ઉ૫મગન ું ભૂલ માુંકન  
664. ગે્રહડુંગ ૫દ્ધશતના પ્રકાય જણાલ?  
 -  પ્રત્ મક્ષ ૫દ્ધશત  
 ૫યક્ષ ૫દ્ધશત  
665. પ્રાથશભક ળાાભાું ગે્રહડુંગ ૫દ્ધશત જણાલ?  
 ટકા ગે્રડ  
 ૮૦ % થી લધ  -  A+  
 ૬૫ % થી ૮૦ % વ ધી -  A  
 ૫૦ % થી ૬૫ % વ ધી -  B+  
 ૩૫ % થી ૫૦ % વ ધી -  B  
 ૩૫ % થી ઓછા -  C  
666. ગ જયાતભાું શાર કમા ધયણભાું પ્રત્ મક્ષ ગે્રહડુંગ 

૫દ્ધશત શમ છે?  
 ધયણ-  ૧ અને ય  
667. ગ જયાતભાું શાર કમા ધયણભાું ૫યક્ષ ગે્રહડુંગ 

૫દ્ધશત શમ છે?  
 ધયણ-  ૩ અને ૮  
668. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન એ ....?  
 શલદ્યાથી કેરી છે  
669. શળક્ષણભાું કયલાભાું આલરેા નૂતન પેયપાય 

પ્રભાણે શળક્ષકની બૂશભકા કઈ યશેળે?  
 Facilitator, Instructor  
670. શળક્ષણના નલા અને ૫યું૫યાગત શેત ઓન ે

રક્ષભાું યાખીને તેના ભ ખ મ કમા ફે પ્રલાશ કયલાભાું 
આવ્ મા છે?  

 ળૈક્ષશણક ભૂલ માુંકન અને વશ- ળૈક્ષશણક ભલૂ માુંકન.  
671. Holistic Education એટરે ળ ું?  
 વલાાંગી શલકાવ  
672. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન શેઠ આલયી 

રેલામેરા ભ ખ મ શલમ કમા છે?  
 પ્રથભ બાા, હદ્વતીમ બાા, હશ દી, વુંસ્ કૃત, ગશણત, 

શલજ્ઞાન અને ટેક્ નરજી, વાભાશજક શલજ્ઞાન.  
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673. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન શેઠ આલયી 
રેલામેરા લૈકશલક શલમ કમા છે?  

 મગ, શ ત્ર, વુંગીત, કમ્ પ્ મ ટય ૫હય મ, કૃશ  
674. વતત અને વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકન ......... ૫ય બાય 

આ છે?  
 શળખલાની પ્રહક્રમાન ું કેલી યીતે અલરકન કયી ળકામ, 

તેન યેકડગ  યાખી ળકામ તેભજ વ ધાય કયી ળકામ.  
675. વતત અને વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકનની પ્રહક્રમાભાું 

‚વ્ મા૫ક‛ ળબ્ દ કમા શવદ્ધાુંતન ું વભથગન કયે છે?  
 જ.ેી.શગલ પડગ  ન ફ શદ્ધ- વુંય નાન શવદ્ધાુંત.  
676. વતત અન ે વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકનના ઉદે્દળ 

જણાલ?  
 માદ યાખલાને ફદરે ળીખલાની પ્રહક્રમા ૫ય બાય 

આ૫લ.  
 શલદ્યાથીઓને ળીખલાની પ્રહક્રમા તેભજ જાણકાયી 

શલળે શનણગમ રેલ.  
677. વતત અને વ્ મા૫ક ભૂલ માુંકનન ું ઉ૫કયણ છે...?  
 -  શનયીક્ષણ  
 પ્રશ્નાલરી  
 તાવવૂશ   
678. વ્મશક્તગત તપાલત વજગતા ઘટકભાું કન 

વભાલેળ થળે નશી. – લાંળાનિુભ  
679. કમ ું ભુંદફ શદ્ધ ફાકન ું રક્ષણ નથી. – 

ફુવદ્ધઆાંક 170 થી 190  
680. ‘જનેાભાું શલશળષ્ટ ળશક્તઓ, શલશળષ્ટ ફ શદ્ધ 

પ્રશતબાઓ અને શલશળષ્ટ ગ ણન વભ ચ્ મ શમ 
તેને તેજસ્લી ફાક કશેલામ’ તેજસ્લી ફાકની 
આ વ્માખમા કણે આી શતી. – િભગન  

681. કમા ફાક ભાટે ‘ગીપટેડ’ ળબ્દ લાયી 

ળકામ. – તેજસ્લી ફાક  
682. 50 થી 70 ફ શદ્ધઆુંકને કેલી ફ શદ્ધ કશેળ ું. – 

અપ ફુવદ્ધ  
683. ળાશબ્દક કવટીની ફાફતભાું કઈ શલગત 

અમગ્મ છે. – ડૉ. ભધુકય િેર અને જ.ેઝેડ. િેર ે
આલી કવિી યચી છે.  

684. ‘ભાણવ દય’ કવટી કણ ેતૈમાય કયી છે. – 
ગુડ ઈનપ  

685. ળાાભાું ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનની ળી 
જરૂયીમાત છે. –  
(૧) અધ્મેતાને ઓખલાભાાં વશામબૂત થામ છે. 
(૨) વળક્ષણ ધ્ધવતઓના વનધાગયણ ભાિે 
આલશ્મક છે.  

(૩) અધ્મેતાન આનુલાંવળક લાયવ વભજલાભાાં 
ભદદ કયે છે.  

686. વલગપ્રથભ અધ્મેતા કેરી શળક્ષણ દ્ધશતની 
હશભામત કણે કયી શતી. – ેસ્િરજીએ  

687. ‘ભનશલજ્ઞાન એ જ શળક્ષણ ભાટેન ું આધાયબૂત 

શલજ્ઞાન છે’ કશેનાય કણ શતા. – ફી.એપ.સ્કીનય  
688. વાભાશજકતા શભશતથી ળ ું જાણી ળકામ છે. – 

અધ્મેતાની વાભાવજક વસ્થવત  
689. ઓગણીવભી વદીભાું વોપ્રથભ શળક્ષણન ે

ભનલૈજ્ઞાશનક સ્લરૂ આનાય કણ શતા. – 
ેસ્િરજી  

690. શલશ્વની વોપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની પ્રમગળાા 
કણે સ્થાી શતી. – વલપશેભ લુન્િ  

691. કારગ મ ુંગે કઈ દ્ધશત શલકવાલી શતી. – 
વ્મવતતત્લન પ્રકાયરક્ષી દ્ધવત  

692. ળાશીના ડાઘાની પ્રશલશધ કણે શલકવાલી શતી. 
– શયભાન યળાળે  

693. ફ શદ્ધ ભાન ક્ષેત્રે કમા ભનશલજ્ઞાની મગદાન 
ભશત્ત્લન ું છે. – (૧) લુન્ડિ (૨) થનગડાઈક (૩) 
વફને  

694. વૂમગપ્રકાળના વાત યુંગ ‘જાનીલારીીનાયા’ ને 
ટ ું કભાું વભજલ ું એ કન ું રષ્ટાુંત ગણામ. – સ્ભૃવત 
લધાયલાનુાં  

695. અુંતભ ગખી વ્મશક્તત્લ ધયાલતી વ્મશક્તન ું એક 
રક્ષણ દળાગલ. – લાચનન ળખ લધાયે શમ  

696. આધ્માશત્ભક ફ શદ્ધઆુંક દળાગલલા કઈ વુંજ્ઞા 

લયામ છે. – SQ  
697. યીક્ષાભાું નાાવ થનાય વ્મશક્ત કશે છે ભાયે 

ક્મા ાવ થલ  શત ું ? આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત 

ગણામ. – મોવતતકીકયણ  
698. વ્મશક્તગત તપાલત વુંતલા કઈ શળક્ષણ 

દ્ધશત લધાયે ઉમગી છે. – અવબિવભક અધ્મમન  
દ્ધવત. 

699. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનભાું કઈ ફાફત 
અગત્મની છે. – શેરાના અનુબલ 

700. પ્રમત્ન અને બૂર દ્વાયા અધ્મમનન શવદ્ધાુંત 
કણે આપ્મ શત. – થનગડાઈક 

701. કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે યભતન ભનયુંજન શવદ્ધાુંત 
આપ્મ શત. – ેિર ીક 

702. ફાકના ભાનશવક શલકાવભાું ભશિભ કન 
પા શમ છે. – વળક્ષણન. 
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703. ‘યભત જ જીલન છે’ એલ ું કણે કહ્ ું શત ું. – 

જ્ શન ડ્યુઈએ 
704. ‘ભનલૈજ્ઞાનન વુંફુંધ પ્રત્મક્ષ ભાનલ લતગન 

વાથે છે’ એલ ું કશેનાય કણ શતા. – ગેયીવન અન ે

અન્મ 
705. તરૂણની ની ેનાભાુંથી કઈ એક ગુંબીય વભસ્મા 

ગણામ છે. – અિુરાણાં 
706. એક શલદ્યાથી અમ શલદ્યાથીને લાલાગય ધભકી 

આે છે. આ કમા પ્રકાયની વભસ્મા ગણામ. – 
આિભકતાની 

707. કઈ અલસ્થાને ‘તુંગદીરીની અલસ્થા’ કશેલાભાું 
આલે છે. – તારણ્મલસ્થા 

708. અશબક્રશભત અધ્મમનન શવદ્ધાુંત કમા 
ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મ છે. – સ્કીનય 

709. કશરયે આુંતયવ ઝના પ્રમગ કમા પ્રાણી ઉય 
કમાગ શતા. – વચમ્ાન્ઝી 

710. શલકાવના તફક્કાઓન મગ્મ ક્રભ કમ છે. – 

ગબાગલસ્થા, ળૈળલ, ટકળયાલસ્થા, તરણાલસ્થા, 
મુલાલસ્થા, પ્રોઢલસ્થા, લૃદ્ધલસ્થા 

711. ાલરલ – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 
712. સ્કીનય – કાયક અવબવાંધાન 
713. કશરય – કાયક અવબવાંધાન 
714. કમા ભનલૈજ્ઞાશનકની 16 PF કવટીઓ 

જાણીતી છે. – કેિરની 
715. ળૈક્ષશણક ભનલૈજ્ઞાનભાું EQન અથગ ળ ું થામ છે. 

– વાલેવગક ફવુદ્ધઆાંક 
716. ની ેનાભાુંથી કમ  શલકાવના તફક્કાન ું જોડક ું  

અમગ્મ છે. – ટકળયાલસ્થા-2થી 14 લગ 
717. શેલીંગ શસ્રટ  - તારણ્મ વલકાવ 
718. અબ્રાશભ ભેસ્ર – પ્રેયણા 
719. ભેકડ ગર – વશજલૃવત્ત 
720. મ ુંગ – વ્મવતતત્લ વવદ્ધાાંત 
721. ની ેનાભાુંથી કઈ વ્મશક્તત્લ ભાનની કવટી 

છે. – ળદદ વાશચમગ, લાતમૂવતગ, યળાની ળાશીના 

ડાઘાની 
722. લગગ પ્રશતશનશધની વુંદગી કયતાું કઈ 

ભનલૈજ્ઞાશનક દ્ધશત ઉમગી નીલડળે. - 
વાભાવજકતાવભવતની   

723. ‘અન બલ જ જ્ઞાનની એકભાત્રા ભાતા છે’ આ 

શલધાન કમા લાદને વાથગક ફનાલે છે. – 
ઈવન્રમાનબુલલાદ 

724. ‘શ ું  કદી ળીખલત નથી, શ ું  એલા વુંજોગ ેદા 

કરૂ છ  જભેાું શલદ્યાથીઓ ળીખ’ે આ શલધાન કન ું છે. 

– રૂવ 
725. ળીખલાની પ્રહક્રમા ય કમા ળાયીહયક 

હયફની અવય વોથી ઓછી જોલા ભે છે. – 
જાતીમતા 

726. ભનશલજ્ઞાનની વોપ્રથભ વ્માખમા ની ેનાભાુંથી 
કઈ ફાફત વા ી છે. – ભાનવવક અને લાસ્તવલક 
ઉંભયન ગણુત્તય 

727. અધ્મમન ય અવય કયતાું હયફભાુંન ું કમ ું 
એક નથી. – વલસ્ભૃવત 

728. વ્મશક્ત વાઈકર  રાલતાું ળીખે તભેાું કમ 
શવદ્ધાુંત ઉમગી ફને છે. – પ્રમત્ન અને બૂરન 

729. ‘ભશાલયાને હયણાભે લતગનભાું થત પેયપાય એ 

અધ્મમન છે’ એભ કશેનાય કણ શતા. – 

આય.એ.ચેવમ્મન 
730. ળાષ્ડીમ અશબવુંધાનભાું કમ  ક શત્રભ ઉદ્દીક 

ભૂકલાભાું આવ્મ ું શત . – લિડી 
731. આુંતયવ ઝન ખમાર આનાય ભનલૈજ્ઞાશનક 

કશરય ક્માન લતની શત. – જભગની 
732. ડેશલડ વી.રેડ ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત વાથ ે

વુંકામેરા છે. – વવવદ્ધ પ્રેયણા 
733. વશજલૃશિન શવદ્ધાુંત કણે આપ્મ શત. – 

ભેકડૂગર 
734. ભનલૈજ્ઞાશનકે મ ુંગે વ્મશક્તત્લના કેટરા પ્રકાય 

દળાગવ્મા છે. – ફે 
735. પે્રયણા એટરે કઈક શેત  ભાટે કાભ કયલાની 

હક્રમા’ ભનલૈજ્ઞાશનકે શલધાન કમ ાં શત ું. – ફનાગડ 
736. ની ેનાભાુંથી કઈ વાુંલેશગક આલશ્મકતા નથી. 

– તયવ 
737. ‘ડ્યા ત્માયે નભસ્કાય’ એ કઈ પ્રમ શક્તની શ્રેષ્ઠ 

કશેલત છે. – મોવતતકીકયણ 
738. આહદત્મ તાની જાતને વશ ન તચડ રકય 

વભજ ેછે તેભાું કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – તાદામ્મ 
739. ‘યીક્ષાભાું પ્રથભ નુંફય આલતા ળાાન ું શ્રેષ્ઠ 

ઈનાભ ભળ્ ’ એલ ું કલલાભાું કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત 

યશેરી છે. – ટદલાસ્લપ્ન 
740. ‘યીક્ષાભાું ાવ ન થતાું શળક્ષકની બૂર 

કાઢલી.’ તેભાું કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત યશેરી છે. – 
પ્રક્ષેણ 
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741. આન લુંશળકતાન આધાય કઈ ફાફત ય યશેર 
છે. – ભાતા-વતાના વાંસ્કાય 

742. લૃશદ્ધ એ .................. ઘટના છે. – 
ળાયીટયક 

743. ‘વ્મશક્તત્લએ વ્મશક્તની ભન-ળાયીહયક 

હક્રમાઓન ું વુંગઠન છે. જ ે લાતાલયણ વાથે તેન ું 
અન ક રન નક્કી કયે છે’ આ વ્માખમા કણે આી. – 

ઓરાિગ  
744. ળાશીના ડાઘાની પ્રમ શક્ત કણે આી. – 

વેળાકે 
745. CAT એ ળેની દ્ધશત ગણામ છે. – વ્મવતતત્લ 

ભાનની 
746. ‘અન ક રન એટરે જરૂહયમાત અને હયશસ્થશત 

લચ્ ે અવયકાયક યીતે ભે વાધલાન પ્રમત્ન’ એ 

વ્માખમા કણે આી. – કરભેન ે
747. ઝઘડાખય લૃશિને વભાજ પ્રલૃશિભાું રૂાુંતહયત 

કયલી એ કમા પ્રકાયની ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 
ઉધ્લીકયણ 

748. ભાણવ શ ુંતાજનક કે દ :ખદામક ઘટનાઓ 
બૂરલા પ્રમાવ કયે છે તેને કમા નાભથી ઓખલાભાું 
આલે છે. – દભનની પ્રટિમા 

749. અુંકળશક્ત કવટી – ડ.યીખલચાંદ ળાશ 
750. ળાશબ્દક અળાશબ્દક કવટી – ડ.કે.જી.દવેાઈ 
751. બાાળશક્ત ભાન કવટી – ડ.ઉલગળી દેવાઈ 
752. માુંશત્રક અશબમગ્મતા કવટી – 

ડ.ી.એ.વત્રલેદી 
753. શસ્લટ્ઝયરેડના ભનલૈજ્ઞાશનક શભગન યળાળ ે

ળાશીના ડાઘાની પ્રમ શક્ત ક્માયે ળધી શતી. – 
1921  

754. CAT (શ લડરન એયવપે્ળન ટેસ્ટ) કવટીના 

વુંળધક કણ શતા. – િભગન 
755. લસ્ત ફધ કવટી (TAT) 1938ભાું કણે ય ી 

શતી. – શેનયી ભયે અને ભગગન 
756. ભુંદફ શદ્ધના ફાકન ફ શદ્ધઆુંક કેટર શમ 

છે. – 50 થી 70 
757. ની ેનાભાુંથી કમ ભનલૈજ્ઞાશનક અભેહયકન 

નથી. – લુન્િ 
758. વાભામ ફ શદ્ધ ધયાલતી વ્મશક્તઓન 

ફ શદ્ધઆુંક કેટર શમ છે. – 90 થી 100 
759. ભનશલજ્ઞાની શસ્મયભેનની ફાફતભાું કઈ 

શલગત વા ી છે. – તે અભેટયકાન લતની શત, 

તેણે ફવુદ્ધ વલળને અભ્માવ કમો શત, 1904ભાાં 

ટરતત્લીમ વવદ્ધાાંત આપ્મ શત 
760. ‘ભાનલીની વુંૂણગ વ્મશક્તભિાન ું પ્રગટીકયણ 

એટરે કેલણી’ એલ ું કશેનાય કણ શતા. – સ્લાભી 

વલલેકાનાંદ 
761. ફાશલકાવ અને શળક્ષણના શવદ્ધાુંત વો પ્રથભ 

કણે આપ્મા શતા. – ભેડભ ભાટયમા ભન્િેવયીએ 
762. ‘ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના શતા’ તયીકે કણ 

જાણીત ું છે. – શફગિ 
763. ‘ભૂલમાુંકન એ વતત  ારતી પ્રહક્રમા છે જ ે

વુંૂણગ શળક્ષણ પ્રણારીન ું ભશત્ત્લન ું અુંગ છે’ આ 

વ્માખમા કણે આી. – ટયવવગન’ 
764. અશબવુંધાનભાું ઉદ્દીકને ફદરે પ્રશત ાયને 

અશનલામગ ગણનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા. – 
વસ્કનય 

765. ‘ક દયત દ્વાયા ભતી કેલણી જ વા ી 

કેલણી’ કણે શલધાન કમ ાં શત ું. – રૂવ 
766. ‘તભે ભને એક ફાક આ અને તેને કશ તે 

ફનાલી દંચ આ લાક્મ કન ું છે. – લિવન 
767. ‘વાભામથી શલશળષ્ટ હક્રમાઓ તયપન ું લરણ’ 

કઈ ફાફત દળાગલે છે. – કાયક વલકાવ 
768. ળાયીહયક શલકાવભાું શસ્થયતા અને ફાકન ું 

સ્લાલરુંફી ફનલ . આ રક્ષણ ક્માયે જોલા ભે છે. 
– ટકળયાલસ્થા 

769. ‘એશ લભેટ ભહટલેળન’ વાથે કમા 

ભનશલજ્ઞાની વુંકામેરા છે. – બ્રુનય 
770. ફાકને શળખલલા ભાટે કઈ ફાફત વોથી 

અગત્મની છે. – પ્રેયણા 
771. ફહશભ ગખી વ્મશક્તત્લન ું રક્ષણ કમ ું છે. – ઘણા 

વભત્ર ધયાલે છે, નતેૃત્લ વાંદ કયે છે, સ્લબાલ 

વભરનવાય શમ છે. 
772. કઈ કશેલત ળકૈ્ષશણક ફા ભનશલજ્ઞાનના 

શવદ્ધાુંતની શલરૂધ્ધની નથી. – કુભ છડ 
લાીએ તભે લે 

773. ‘ભાનલને  ાહયર્ય મલાન અને જગત ભાટે 

ઉમગી ફનાલે તે જ શળક્ષણ કશેલામ’ આ શલધાન 

કણે કહ્ ું શત ું. – માજ્ઞલાપકમ 
774. ભૂલમાુંકનન ું શલસ્તૃત લગીકયણ ની ેનાભાુંથી 

કણે કમ ાં શત ું. – ફેન્જાભીન દરુભ 
775. સ્કીનય દ્વાયા દળાગલલાભાું આલેરા અશબક્રશભત 

અધ્મમન વાથે ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત વા ી છે. 
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– એક વાંકપના ળીખલલા ભાિેના િભળ: આગ 
લધાયલુાં 

776. બાાના ઉમગ લગય થતાું પ્રત્મામનને કમ ું 
પ્રત્મામન કશેલામ. – અળાવદદક પ્રત્મામન 

777. વ્મશક્તત્લ ભાન ભાટે ળાશીના ડાઘાની 
કવટીની ય ના કણે કયી શતી. – યળાક 

778. અલાદરૂ ફાકને કમા નાભથી ણ 

ઓખલાભાું આલે છે. – ટડવેફર ચાઈપડ, 
વલવળષ્ટ ફાક 

779. શલકાવ એ શનયુંતય અને ક્રશભક યીતે  ારતી 
પ્રહક્રમા છે. શલધાન કન ું છે. – સ્કીનય 

780. ની ેભાુંથી કમ ભ રાકાત દ્ધશતન એક પ્રકાય 
નથી. – આાંવળક ભુરાકાત 

781. થનગડાઈક – પ્રમત્ન અને બરૂ 
782. સ્કીનય – કાયક અવબવાંધાન 
783. કશરય – આાંતયવુઝ 
784. ાલરલ – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 
785. વામભન શફને – ફુવદ્ધકવિી 
786. ની ેભાુંથી લૃશદ્ધના અથગભાું કમ ું શલધાન અમગ્મ 

છે. – ટિમાનુાં ભા તે ફવુદ્ધ 
787. ‘તારુણ્મ એ જીલનની લવુંત છે.’ આ શલધાન 

કન ું છે. – ડ.ાાંડે 
788. વુંલેગ એ પે્રયણાન ું કેરીમ, અશનલામગ અન ે

હયલતગનળીર ાવ ું છે. આ લાક્મ કણે કહ્ ું શત ું. -  
ભેંકડુગર 

789. વ્મશક્તત્લન ું ઘડતય કયનાયા હયફભાુંથી 
ની ેનાભાુંથી કમ ું હયફ નથી. – અધ્મમન 

790. ભનશલજ્ઞાનને ‘ ેતનાન ું શલજ્ઞાન’ કશેનાય કણ 

શતા. – મ્મનાજી 
791. ‘ફ શદ્ધ એટરે અભૂતગ શલ ાય કયલાની ળશક્ત’ 

આ શલધાન કન ું છે. – િભગન 
792. ‘શળક્ષા ભનશલજ્ઞાન શળક્ષકની તૈમાયીની 

આધાયળીરા છે’ આ શલધાન કન ું છે. – સ્કીનય 
793. શળસ્ત ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફત ય બાય ભૂકે 

છે. – સ્લવનમાંત્રણ 
794. સ્કીનયન ું પ્રદાન કમા ક્ષેત્રે ભશત્ત્લન ું છે. – કાયક 

અવબવાંધાન 
795. અાન ક શરત વ્મશક્તન ું રક્ષણ કમ ું છે. – 

લાતાલયણભાાં અેક્ષા ભુજફનુાં અટયલતગન 
796. વજગનાત્ભક શલ ાય કોળર ભાટે કઈ ફાફત 

વોથી ભશત્ત્લની છે. – આાંતયવુઝ ક્ષભતા 

797. ફાક સ્લ-લાત ીતન ઉમગ ક્માયે કયે છે. 

– લતગનને વનમાંવત્રત કયલા, વભસ્મા ઉકેરલા, 
આમજન કયલા 

798. વભસ્માના ‘ધ્મેમ’ તયપથી ઉકેરની શલ ાયણા 

કયલાની મજનાને કમા નાભથી ઓખલાભાું આલ ે
છે. – ઉરિ િભ મજના 

799. લૃશદ્ધ ળેના ય આધાહયત શમ છે. – લાયવ 
800. ફાયથી લીવ લગના વભમગાાને કમા નાભથી 

ઓખલાભાું આલે છે. – તરણાલસ્થા 
801. ફાકની શચ્મ ટયી ગ્રુંશથ કમા શલકાવને 

વશામરૂ ફને છે. – ળાયીટયક વલકાવ 
802. તારુણ્મના શલકાવના  ાય કામો કમા 

ભનલૈજ્ઞાશનકે દળાગવ્મા છે. – શસ્િગ  
803. અભ્માવભાું યાકેળ ાછ યશે છે યુંત  હક્રકેટભાું 

તે વાય ખેરાડી ફને છે. આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત 
છે. – ક્ષવતવૂતગ 

804. વામભન શફનેની કવટીન ું વોપ્રથભ ગ જયાતી 
રૂાુંતય કણે કમ ાં શત ું. – નાંદળાંકય એન. ળુતર 

805. કઈ અલસ્થાને જીલનન વુંક્રાુંશતકા ગણલાભાું 
આલે છે. – તરણાલસ્થા 

806. શલદ્યાથીના લતગનને ંચડાણથી વભજલાભાું કઈ 
દ્ધશત મગ્મ છે. – વ્મવતત અભ્માવ દ્ધવત 

807. સ્કીનયે કાયક અશબવુંધાનન પ્રમગ કના ઉય 
કમો શત. – કફૂતય 

808. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થત ું અધ્મમન એ કમા 
ભનલૈજ્ઞાશનકે વભજાવ્મ ું. – કશરય 

809. ‘ૂલાગન બલને કાયણે લતગનભાું થત કામભી અને 

વાેક્ષ પેયપાયને ભાી ળકામ છે’ એભ કણે કહ્ ું 

શત ું. – ભગગન 
810. પ્રમત્ન અને બ ર દ્વાયા અધ્મમન પ્રહક્રમાના 

વાનભાું કઈ ફાફતન વભાલેળ થત નથી. – 
વજગન 

811. કણે શળક્ષક – વલદ્યાથી લચ્ચનેા 
લગગવ્મલશાયના ઘિક દળાગવ્મા છે. – નડે પરેન્ડવ ે

812. ની ેનાભાુંથી કમ ું અધ્માન વૂત્ર મગ્મ છે. – 

ૃથક્કયણ તયપથી વાંમજીકયણ તયપ, ૂણગથી ખાંડ 

તયપ, વાદા યથી વાંકુર તયપ 
813. શલદ્યાથીને ‘ખૂફ વયવ’ શળક્ષક કશે એ કમા 

પ્રકાયન ું વ દૃઢક છે. – શકાયાત્ભક 
814. શેરા શવદ્ધાુંત યજૂ કયી છી ઉદાશયણ 

આલાભાું આલે તેને કઈ અધ્માન પ્રશલશધ કશેળ ું. 
– વનગભન દ્ધવત 
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815. ફાક લધાયેભાું લધાયે ક્માયે ળીખે છે. – જ્માયે 
તેને કઈ લાત વાયી યીતે વભજાલામ છે. 

816. ળાાભાું ફેર લાગતાું જ શલદ્યાથીઓ 
પ્રાથનાખુંડભાું ફેવી પ્રાથગના ળરૂ કયે છે. આ પ્રકાયન ું 
અધ્મમન કશી ળકામ. – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 

817. ‘સ્લપ્ન એ અજાગત ભનના યાજભાગો છે’ એલ ું 

કણે કહ્ ું શત ું. – વવગ્ભાંડ ફ્રઈડે 
818. થનગડાઈકે કમ ફ શદ્ધન પ્રકાય આપ્મ શત. – 

અભૂતગ ફુવદ્ધ, વાભાવજક ફવુદ્ધ, માાંવત્રક ફુવદ્ધ 
819. બણલાભાું શનષ્પ ગમેરી વ્મશક્ત ઉિભ લેાયી 

ફને છે – આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 
ઊધ્લીકયણ 

820. શળક્ષક-શલદ્યાથી લચ્ ે અગત્મન ું ભાધ્મભ કમ ું 
છે. – પ્રત્મામન 

821. નીયવ શળક્ષક ફાકને ધભકાલે છે – આ કઈ 
ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – આિભિતા 

822. નલી ભાહશતી કે શલ ાયને વભજલાની ળશક્ત 
એટરે... – ગ્રશણળવતત 

823. ‘ફ શદ્ધભાનના શતા’ તયીકે કણ ઓખામ 

છે. – વામભન વફન ે
824. ‘વાભામથી શલશળષ્ટ હક્રમાઓ તયપની ગશત’ 

એટરે....... – કાયક વલકાવ 
825. ળાષ્ડીમ અશબવુંધાનના પ્રમગ વાથે કન ું નાભ 

વુંકામેર ું છે. – ાલરલ 
826. શતા તેના દીકયાને ડક્ટય ફનાલલા ભાગે છે. 

તે કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત ગણાલી ળકામ. – યક્ષ 
ક્ષવતવૂતગ 

827. કેલણી એ કેલી પ્રહક્રમા ગણામ છે. – વત્રધુલી 
828. વ્મશક્તત્લ ભાન ભાટે કઈ દ્ધશત ઉમગી છે. 

– પ્રક્ષેણ 
829. ાલરલના ળાષ્ડીમ અશબવુંધાન પ્રમગભાું 

કઈ ફાફત વભાશલષ્ટ છે. – પ્રફરન, બેદફધન, 
વાભાન્મીકયણ, 

830. ની ેનાભાુંથી કની અશબરુશ  વુંળધશનકા 
જાણીતી છે. – સ્િર ોંગની 

831. ‘તારીભ દ્વાયા વ્મશક્તના લતગનભાું આલતા 

પેયપાય’ એટરે... – અધ્મમન 
832. ધીભી ગશતએ ળીખનાયન ફ શદ્ધઆુંક કેટર શમ 

છે. – 90 થી ઓછ 
833. કઈ અલસ્થાને ‘જીલનની લવુંત’ કશેલાભાું આલે 

છે. – તરણાલસ્થા 

834. લગગખુંડભાું પ્રત્મામન ભાટે અત્મુંત ળશક્તળાી 
અલયધક ળ ું છે. – વળક્ષકના ક્ષે અસ્ષ્ટતા 

835. શકળયાલસ્થાભાું શલદ્યાથીઓ વાભામ યીતે 
લધાયે કઈ વભસ્માન વાભન કયે છે. – વાથી 
વલદ્યાથીઓની વસ્લકૃતીની જરૂટયમાત વાંફાંધી 

836. સ્કીનયે તાના પ્રમગ જીલ ય કમાગ શતા. – 
કફૂતય 

837. કેટરા લગની લમે લૃશદ્ધ અટકી જામ છે. – 
16થી 18 

838. ભનશલજ્ઞાનભાું EQ એટરે... – વાાંલેવગક 

ફુવદ્ધઆાંક 
839. ફાક ફે લગ વ ધીભાું કેટરા ળબ્દ ફરાત ું 

થઈ જામ છે. – 300 ળદદ 
840. કમા વભમગાાભાું વુંઘગ, શતાળા અને 

ભૂુંઝલણ લધાયે શમ છે. – તરણાલસ્થા 
841. શમાજએે ફધાત્ભક શલકાવને કેટરા 

તફક્કાભાું લશચચ્મા છે. – ચાય 
842. આકાળભાું દેખાતા કેટરા તાયા એકફીજાની 

નજીક શલાથી  ક્કવ વભૂશભાું નક્ષત્ર સ્લરૂ ે
જોલા ભે છે.- આ કમ શવદ્ધાુંત દળાગલે છે. – 
વભીતાન 

843. કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે એલ ું વાશફત કમ ાં કે વુંહદગ્ધ 
શ ત્રના દળગનભાું બૂખમા ભાણવને ખાદ્યદાથોન ું 
દળગન થામ છે. – પમુવભન 

844. શવશદ્ધ પે્રયણાન ું ભાન કયલા ભાટે કઈ કવટી 

રેલાભાું આલે છે. – TAT 
845. ભનલૈજ્ઞાશનક કવટીની ની ેનાભાુંથી કઈ 

રાક્ષશણકતા નથી. – વાતત્મ 
846. અમ વુંસ્કૃશતના પ્રબાલ દ્વાયા એક વાુંસ્કૃશતક 

વભૂશની વુંૂણગ જીલનદ્ધશત હયલતગનભાુંથી વાય 
થામ ત્માયે તેને યવુંસ્કૃશતકયણ કશેલામ – વ્માખમા 
કણે આી. – ભજભુદાય અને ભદન 

847. નૈશતક શનણગમ ળશક્ત ઉય  સ્તક કણે 
પ્રકાશળત કમ ાં શત ું. – વમજએે 

848. બાયતભાું વલગપ્રથભ ભનશલજ્ઞાનની 
પ્રમગળાા કણે સ્થાી શતી. – બ્રજને્રનાથ 
વીર 

849. ‘લમ ફીની ાકગ  ભેટર શશસ્ટર‘ ની સ્થાના 
કમાું થઈ શતી. – કરકાતા 

850. ભનશલજ્ઞાનને બાયતીમ શલજ્ઞાન હયદભાું 
ક્માયે સ્થાન ભળ્ ું. – 1922 
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851. ભનશલજ્ઞાનન વોપ્રથભ અભ્માવ કયનાય 
ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતાું. – વલવરમભ જમે્વ 

852. ભનશલજ્ઞાનભાું જ્માયે કઈ વુંળધન કયલાન ું 
શમ ત્માયે તેની વોપ્રથભ વભસ્મા નક્કી કયે તેને 
 ક્કવ ળબ્દભાું યજૂ કયામ છે તેને ળ ું કશે છે. – 
વભસ્માકથન 

853. દીધગકારીન અને વભકારીન અભ્માવન 
ઉમગ ખાવ કયીને કમા પ્રકાયના ભનશલજ્ઞાનભાું 
થામ છે. – વલકાવાત્ભક 

854. પ્રત્મક્ષીકૃત વુંગઠનના શનમભ કમાું 

ભનલૈજ્ઞાશનકે આપ્મા છે. – કશરય, િપકા, લધીભય 
855. યેરલેના ફે ાટાઓ લચ્ ે ઊબી યશી દૂય વ ધી 

નજય નાુંખતા દૂયનાું ાટા એકફીજાની નજીક આલી 
બી જતા રાગે છે – આ કઈ ભનશલજ્ઞાનની 
ફાફત દળાગલે છે. – યૈવખક ટયપ્રેક્ષ્મ 

856. ‘ધ્માન એટરે વુંદગીમ ક્ત ઉદ્દીક ઉય 

ભાનશવક કેરીકયણ કયલ ું’ વ્માખમા આનાય 

ભનલૈજ્ઞાશનકન ું નાભ જણાલ. – જમે્વ ડર રય 
857. ાલરલ કમા પ્રકાયના અશબવુંધાન વાથે 

જોડામેરા છે. – ળાષ્ડીમ અવબવાંધાન 
858. ફ શદ્ધભાનના શતા તયીકે કણ જાણીત ું છે. – 

વફન ે
859. કણે વ્મશક્તગત અ ેતન ઉય બાય ભૂક્મ છે. 

– ફ્રઈડ 
860. શલશ્વની વોપ્રથભ ફ શદ્ધકવટી કઈ બાાભાું 

ય ાઈ શતી.    – ફ્રેન્ચ 
861. કમા જાણીતા ભનલૈજ્ઞાશનકે ફ શદ્ધના આઠ 

પ્રકાય આપ્મા.   – ગાડગનય 
862. વ્મશક્તત્લના કમા અશબગભભાું ફ્રઈડન પા 

વોથી લધ  છે. – ભનગત્માત્ભક 
863. છકયાભાું શતા પ્રત્મે રે અને ભાતા ભાટે 

આકગણ તેની કઈ ગ્રુંથીને કાયણે ઉદ્દબલે છે. – 
ઈટડવ 

864. વભગ્ર દેશતુંત્રભાું થત પેયપાય એ શલકાવ છે. –
વ્માખમા કણે આી. – િ અને િ 

865. જશન લટ્વને ‘લતગનલાદ’ ક્માયે યજૂ કમો. - 
1913   

866. SMC ન ું ૂરૂ નાભ?  
 School  Management Committee  
867. SMCની ય ના કમા કામદા શેઠ કયલાભાું 

આલી છે?  

 RTE-  ય૦૦૯ ની કરભ- ય ની ટા કરભ-  ૫ ના 

પકયા  ાયભાું શનહદગષ્ ટ શફન અન દાશનત ળાા 
શવલામની દયેક ળાાભાું ય ના કયલી.  

868. SMC ના વભ્ મ કેટરા શમ છે?  
 ૧ય વભ્ મ  
869. SMCભાું ક ર કેટરા લારી વભ્ મની શનભણૂક 

કયલાભાું આલે છે?  
 નલ વભ્ મ  
870. SMC ભાું ક ર લારી વભ્ મભાુંથી કેટરા ટકા 

વભ્ મ ભહશરા શલી જોઈએ?  
 ૫૦ % (૫ ભહશરા)  
871. SMC ના વભ્ મ વશ લ તયીકે કણ પયજ ફજાલ ે

છે?  
 ળાાના આ ામગ  
872. SMC ભાું કેટરા ટકા વભ્ મ લારીઓભાુંથી ૫વુંદ 

કયલાભાું આલે છે?  
 ૭૫ % (નલ વભ્ મ)  
873. SMCન ું ફચક એકાઉ ટ કની વરાશથી વું ાશરત 

થામ છે?  
 SMC ના વભ્ મ વશ લ અને SMC દ્વાયા નક્કી 

કયલાભાું આલેર ભહશરા વભ્ મની વશીથી.  
874. SMC ની ય ના ફાદ કઈ વશભશતઓને યદ 

કયલાભાું આલી છે?  
 ગ્રાભ શળક્ષણ વશભશત (VEC)  
 ગ્રાભ ફાુંધકાભ વશભશત (VCWC)  
 લારી- શળક્ષક ભુંડ(PTA)  
875. ભઘ્ માશન બજન વું ારક, યવઈમા કે 

ભદદનીળની શનભણૂક કયલાની અને શટાલલાની 
વિા કની ાવે છે?  

 SMC  
876. કઈ SMC, ભઘ્ માશન બજનના વું ારકની 

ગેયયીશત ફાદ ૫ણ તેને દ ય ન કયે ત આલા 
વું ારકને શટાલલાની વિા કને આેર છે?  

 તાર કા ભાભરતદાય  
877. SMC ની ફેઠક કમાયે ભે છે?  
 ઓછાભાું ઓછી દય ત્રણ ભહશને એક લખત ભલી 

જોઈએ  
878. SMC ભાું ધયણલાય લારી વભ્ મની 

પાલણી...?  
 ધયણ-  ૧ થી ૪ ના વભ્ મ -  ય  
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 ધયણ-  ૫ થી ૬ ના વભ્ મ -  ૩  
 ધયણ-  ૭ થી ૮ ના વભ્ મ -  ૪  
879. SMC ની ૂનાઃય ના કેટરા લે કયલાભાું આલ ે

છે?  
 દય ફે લે  
880. IITE ન ઠયાલ અને સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 -  ઠયાલ-  ભા ગ ય૦૧૦  
 -  સ્ થા૫ના-  ૩૦ જૂન ય૦૧૧  
881. IITE ન ઉદે્દળ જણાલ?  
 શળક્ષકને વજ્જ કયી તારીભ આ૫લી. (ટેક્ નીકર, 

શ  નય અને કરા ળીખલલી.)  
882. IITE ની ળાખાઓ?  
 ૧)વે ટય પય એજ્ મ કેળનાઃ- (જભેાું વુંગ  ાય 

લગભાું Bsc B.ed અને B.A B.ed ન વુંકશરત કાગ 
 ારે છે.)  

 ય)વે ટય પય યીવ ગાઃ- (જભેાું ૧૯ જટેરા શલમ 
૫ય P.hd થામ છે.)  

 ૩)વેન  ટય પય એક્ષટે વનાઃ- (જભેાું અન સ્ નાતક 
અને હડપ્ રભા અભ્ માવક્રભ  ારે છે M.ed ની હડગ્રી 
ભેલી ળકામ છે M.A.(Education) ૫ણ થામ છે જ ે

M.ed ની વભકક્ષ ગણામ છે.)  
 ૭ ભહશનાન હડપ્ રભાું અભ્ માવક્રભ ૫ણ  ારે છે.  
883. CABE ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૯ય૦  
 ૧૯ય૩ભાું આ ફડગ  ને નાફ દ કયલાભાું આવ્ મ  તથા 

૧૯૩૫ ભાું શાહટાંગ વશભશતની બરાભણ આધાયે 
 નાઃય ના કયલાભાું આલી.  

884. CABE ની કાભગીયી?  
 જ દા જ દા ું ની શનભણૂક CABE દ્વાયા કયલાભાું 

આલે છે. જભે કે... કઠાયી ું , ભ દશરમય ું , 
યાધાકૃષ્ ણ ું   

885. CABE ના  ેયભેન ૫દે કણ શમ છે?  
 ભાનલ વુંવાધન શલકાવ ભુંત્રી  
886. CABE ના ભુંત્રી તયીકે કણ શમ છે?  
 શળક્ષણ વેકે્રટયી  
887. શ લ ડરન મ શનલશવગટી કમા આલેરી છે?  
 ગાુંધીનગય  
888. શ લ ડરન મ શનલશવગટીની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 નયેર ભદી (બૂતૂલગ ભ ખ મભુંત્રી)ના વરાશકાય 

શકયીટબાઈ જોીની અઘ્ મક્ષતભાું તા.-  
૧ય/૧૧/ય૦૦૮ ના હદલવે એક વશભશતની ય ના 

થઈ, તા. -  ય૮/૦૭/ય૦૦૯ ના હદલવે 

શલધાનવબાએ ઠયાલ ૫વાય કમો અને ત્ માય ૫છી 
યાજ્ મારની ભુંજ યી ભતા શ લ ડરન મ શનલશવગટી 
એક્ ટ -  ય૦૦૯ ૫વાય કયલાભાું આવ્ મ અને 
શ લ ડરન મ શનલશવગટીની સ્ થા૫ના કયલાભાું આલી.  

889. શ લ ડરન મ શનલશવગટીન ઉદે્દળ ળ ું છે?  
 -  પ્રત્ મકે ફાક ભશત્ત્લન ું છે.  
 પ્રત્ મકે ફાકન વ ગ્રશથત શલકાવ થામ.  
 કઈ૫ણ ફાક જ્ઞાનથી લુંશ ત ન યશે.  
890. શ લ ડરન મ શનલશવગટીની કાભગીયી ળ ું છે?  
 -  વુંળધન  
 શળક્ષણ  
 પ્રશળક્ષણ  
 શલસ્ તયણ 
891. DIET ન ું ૂરૂનાભ જણાલ?  
 Disrtict Institute of Education and Training  

(શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલન)  
892. શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનની કાભગીયી 

જણાલ?  
 -  તારીભ  
 વાધન વશામ શલસ્ તયણ  
 વુંળધન  
893. શજલ રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનની કેટરી 

ળાખાઓ છે?  
 વાત  
 ૧)ૂલગ વેલા શળક્ષણ ળાખા (pre sevice teacher 

Education)  
 ય)કામાગન બલ (work experience)  
 ૩)વેલા અુંતગગત કાગક્રભ, ક્ષેશત્રમ આુંતયહક્રમા અન ે

નાશલ મ વુંકરન ળાખાઓ (In Service Programme, 
Field, Interacation And Inovation CO.- Ordination Branch 
)  

 ૪)ા્ય   સ્તક વાભગ્રી શલકાવ અને ભૂલ માુંકન 
(Curriculam Material Devlopment And Evoluation)  

 ૫)ળૈક્ષશણક પ્રમગ ળાા (Education technology 
Branch)  

 ૬)આમજન અને વ્ મમસ્ થા૫ન (Planning & 
Management)  

 ૭)District Resource Unit  
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894. ‚કરકાતા ભદયેવા‛ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ 
શતી?  

 ઈ.વ.- ૧૭૮૧  
895. ‚ફનાયવ વુંસ્ કૃત કરેજ‛ની સ્ થા૫ના કમાયે 

થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૭૯૧  
896. ‚ ાટગ ય એક્ ટ‛ કઈ વારભાું રાગ  કયલાભાું 

આવ્ મ શત?  
 ઈ.વ.- ૧૮૧૩  
897. અુંગ્રેજ વયકાયના કાન ની વરાશકાય ભેકરએ 

કેલા શળક્ષણ ૫ય બાય ભૂકમ શત?  
 અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫ય  
 એક એલ શળશક્ષત લગગ તૈમાય કયલ જ ે કું૫નીના 

ની રા ૫દ ૫ય નકયી કયી ળકે.  
898. બાયતભાું અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫દ્ધશત કમા લગભાું 

દાખર થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૮૩૫  
899. બાયતભાું અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫દ્ધશત કમા ગલગનયે 

દાખર કયી શતી?  
 રડગ  શલશરમભ ફચહટક  
900. બાયતભાું અુંગ્રેજી શળક્ષણ ૫દ્ધશત શલશરમભ 

ફચહટકે કની વરાશ વૂ નથી દાખર કયી શતી?  
 ભેકર  
901. અુંગ્રેજી બાાને બાયતભાું વયકાયી બાાન 

દયજ  જો કમાયે આ૫લાભાું આવ્ મ શત?  
 ઈ.વ.- ૧૮૩૭  
902. લ ડન ખયીત...?  
 -  ઈ.વ.-  ૧૯૫૪  
 ભાધ્મશભક સ્ તય ૫ય વ્ મલવાશમક શળક્ષણ ળરૂ કયલા 

૫ય ફ આ૫લાભાું આવ્ મ ું. -  ભાઘ્ મશભક સ્ તય ૫ય 
શલદ્યાથીઓને એલ ું શળક્ષણ આ૫લા ભાું આલે જથેી 
શલદ્યાથીઓ બાલી વ્ મલવાશમક જીલન ભાટે તૈમાય 
કયી ળકામ. -  ૧૮૫૭ ભાું કરકાતા, ભ ુંફઈ અન ે

 ે નઈભાું શલદ્યાીઠ ની સ્ થા૫ના કયલાભાું આલી. 
-  આ ફધા પ્રમાવ છતા ભાઘ્ મશભક સ્ તય કે ઉચ્   
શળક્ષણ ભાું વ્ મલવાશમક શળક્ષણ આ૫લાની કલામત 
ન થઈ ળકી.  

903. શુંટય કશભળન...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૮૮ય  

 બાયતીમ શળક્ષા આમગ અુંતગગત ફનાલામેરા શુંટય 
કશભળને વૂ વ્ મ  કે ભાઘ્ મશભક શળક્ષણના સ્ તયને ફે 
શલબાગભાું લશચ લાભાું આલે.  

 શલબાગ- ૧ ભાું શલદ્યાથીઓને ઉચ્   શળક્ષણ ભાટે 
તૈમાય કયલાભાું આલે.  

 શલબાગ- ય ભાું શલદ્યાથીઓને ઉચ્   શળક્ષણ 
આ૫લાભાું આલે.  

 શુંટય કશભળનના હયટગ ને ઈ.વ.- ૧૮૮૪ ભાું 
સ્ લીકાયી દય લે ફે લૈકશલક યીક્ષાઓન ું 
આમજન કયલાભાું આવ્ મ . -  પ્રાથશભક શળક્ષણે 
સ્ થાશનક વુંસ્ થાઓને વી દેલાભાું આવ્ મ ું. -  
સ્ થાનીમ સ્ લળાવન અશધશનમભ અુંતગગત આ ભાટે 
વયકાયે અન દાન(ગ્રા ટ) આ૫લાના શનમભ 
ફનાવ્ મા, જનેા કાયણે ભાઘ્ મશભક સ્ કૂરન યાપડ 

પાટી શનકળ્ મ. -  સ્ થાનીમ વશભશતઓ દ્વાયા પી 
રઈને  રાલાતી આલી સ્ કૂરના કાયણે શુંટય 
કશભળનની બરાભણ પદામી વાશફત ન થઈ. -  
ઈ.વ.- ૧૮૯૬ ભાું અશખર બાયતીમ શળક્ષણ વેલા 
ળરૂ કયલાભાું આલી. -  અશખર બાયતીમ શળક્ષણ 
વેલાની યીક્ષા ઈંગ્ રે ડભાું રેલાભાું આલતી શતી. -  
ઈ.વ.- ૧૯૧૯ વ ધી અશખર બાયતીમ શળક્ષણ 
વેલાની યીક્ષા ઈંગ્ રે ડભાું રેલાતી શતી.  

904. શાટોંગ કશભટી...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૯ય૮  
 પ્રાથશભક શળક્ષણભાું થતા અવ્ મમને યકલાની 

બરાભણ આ વશભશતએ કયી શતી. -  વાભા મ 
શળક્ષણની વાથે બોશતક અને ળાયીહયક શલજ્ઞાનના 
શવદ્ધાુંત, બાાના પ્રબાલળાી પ્રમગ, ઉચ્   
જીલન ભૂલ મ અને વયકાયના શળક્ષણ ઉ૫ય બાય 
ભૂકલાભાું આવ્ મ છે. -  ઈશ ડમન સ્ ટેટ્ મ ટયી 
કશભળનની વશામક વશભશત જ ે શાટોંગ કશભટીના 
નાભે પ્રશવદ્ધ થઈ. -  ઈવ.-  ૧૯૩ય ભાું આુંધ્ર 
મ શનલશવગટીભાું ફી.એડ   કરેજની સ્ થા૫ના થઈ. -  
ઈ.વ.- ૧૯૩૬ ભાું ભ ુંફઈ મ શનલશવગટીભાું એભ.એડ   
ન અભ્ માવક્રભ દાખર કયલાભાું આવ્ મ.  

 ૫ગાય ભાું યશેરી શલવુંગિાઓ દૂય કયલી, ગ્રાભ શલશ્વ 
શલદ્યારમની સ્ થા૫ના, સ્ નાતક કક્ષાના 

અભ્ માવક્રભની અલશધ ૩ લગ કયલી, પ્રાદેશળક 
બાાને શળક્ષણના ભાઘ્ મભ તયીકે સ્ લીકાયલ ું.  

 આ આમગની બરાભણના આધાયે ઈ.વ.- ૧૯૫૩ 
ભાું મ .જી.વી. (શલશ્વ શલદ્યારમ અન દાન 
આમગ)ની સ્ થા૫ના કયલાભાું આલી.  
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905. વાજે ટ પ્ રા ટ...?  
 -  ઈ.વ.-  ૧૯૪૪  
 ઈ.વ.-  ૧૯૩૫ ભાું બાયત વયકાય અશધશનમભ -  

૧૯૩૫ ભજૂફ પ્રાુંશતમ વયકાયને સ્ લામિા 
આ૫લાભાું આલી. -  વાજે ટ પ્ રાન ભૂજફ 
ભાઘ્ મશભક શળક્ષણન ું  નાઃગઠન કયલાભાું આવ્ મ . -   

906. કરા અને ભૂ શલજ્ઞાનન અભ્ માવ કયાલતી 
ળાા, 

907. ટેશક્ નકર શાઈસ્ કૂર એભ ફે પ્રકાયની ળાાઓ 
ળરૂ થઈ. અગત્ મની બરાભણ...  

 ગ્રાભીણ અભ્ માવક્રભભાું ખેતી ૫ય ફ આ૫લ ું  
 ક મા કેલણીના ક્ષેત્રભાું લકૈશલક શલમ તયીકે ગૃશ 

શલજ્ઞાન દાખર કયલ ું  
 ઈ.વ.- ૧૯૪૦ ના દળકને શળક્ષણ, વ્ મલવાશમક 

શળક્ષણ, લાશણશજ્મક શળક્ષણના સ્ લસ્ થ શલકાવની 

હદળાભાું વાથગક કદભ ભાની ળકામ.  
908. યાધાકૃષ્ ણ આમગ...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૪૮ થી ૧૯૪૯  
 આ આમગ ઉચ્   શળક્ષણ ભાટે ફનાલલાભાું આવ્ મ ું 

શત ું. -  આ આમગે ળાયીહયક શળક્ષણ અને વભૂશ 
શળક્ષણ ૫ય વયખ બાય આ૫લાની બરાભણ કયી. 
-  આ આમગે શલદ્યારમ સ્ તયે વાભા મ શળક્ષણ 
૫ય બાય ભ કલા કહ્ (કૃશ શલજ્ઞાન, રશરતકરા).  

909. ભ દાશરમય ું (ભાઘ્ મશભક શળક્ષણ ું )..  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૫ય થી ૧૯૫૩  
 ડ. રક્ષ્ભણસ્ લાભી ભ દાશરમયની અઘ્ મક્ષતાભાું ઈ.વ. 

-  ૧૯૫ય ભાું કયલાભાું આલી -  અભ્ માવક્રભભાું 
લૈશલઘ્ મ રાલલ ું, શત્રસ્ તયીમ સ્ નાતક અભ્ માક્રભ ળરૂ 

કયલાની બરાભણ કયી. -  શેત રક્ષી યીક્ષા ૫દ્ધશત 
અ૫નાલલી. - ળાાઓએ શલદ્યાથીની પ્રગશતન 
યેકગડગ  યાખલ ું અને વલાાંગી પ્રગશત ૫ય બાય ભ કલ. -  
વુંખ માત્ ભક ગ ણ(ભાકવગ) આ૫લાને ફદરે વાુંકેશતક 
અુંકન(ગે્રડ) ૫દ્ધશતને અન વયલાની બરાભણ કયી. 

 એક જાશેય યીક્ષા રેલી જનેા અુંશતભ ૫હયણાભ 
આ૫તી લખતે ળાા દ્વાયા રેલાભાું આલેરી કવટી, 
સ્ કૂર યેકગડગ  અને જાશેય યીક્ષાના આધાયે ૫હયણાભ 
ફનાલલ ું -  ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  તય ભાઘ્ મશભક 
કક્ષાએ એક કેરીમ અભ્ માવક્રભ શલ જોઈએ તલેી 
બરાભણ કયી. -  બાા, વાભાશજક શલજ્ઞાન, 
ગશણત, કરા, વુંગીત, ળાયીહયક શળક્ષણ જલેા 

ભૂબૂત શલમન કેરીમ શલમભાું વભાલેળ 

કયલ જોઈએ, આ વૂ ન ભૂજફ પ્રાદેશળક વયકાયએ 

ટેશક્ નકર, લાશણજ્ મ(કભવગ) અને કૃશ શાઈસ્ કૂરને 

લધાયે અન દાન આ૫લાન ું ળરૂ કમ ાં. -  ભાઘ્ મશભક 
સ્ તય ૫ય વ્ મલવાશમક અભ્ માવક્રભની ળરૂઆત 
કયલાભાું આલી. -  ભાઘ્ મશભક સ્ તયે બાયતીમ 
બાાઓને શળક્ષણના ભાઘ્ મભ રૂ સ્ લીકાયલાભાું 
આલી, જો કે શલશ્વ શલદ્યારમ સ્ તય ૫ય અુંગ્રેજી 

બાાન ું પ્રબ ત્ લ અશનલામગ ૫ણે યહ્ ું.  
 ભ દાશરમય ું ના ઉદે્દળ...  
 રકળાશી નાગહયકતાન શલકાવ  
 જીલન જીલલાની કરા ભાટે શળક્ષણ  
 વા ી દેળ બશક્ તની બાલનાન શલકાવ  
 વ્ મલવાશમક ક્ષભતાન શલકાવ  
 વ્ મશક્ તત્ લન શલકાવ  
 નેતૃત્ લ ભાટેની કેલણી  
910. કઠાયી ું (યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ ું )...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૬૪ થી ૧૯૬૬  
 પ્ર. દરતશવુંશની અઘ્ મક્ષતાભાું ું ની ય ના. -  

વયકાય દ્વાયા શળક્ષણ ભાટે ય લાભાું આલેર  આ છઠ્ ું  
ું  શત ું. -  લાસ્ તશલક યીતે બાયતીમ શળક્ષણ 
૫દ્ધશતન વલાાંગી અભ્ માવ કયલા લા  આ પ્રથભ 
ું  શત ું. -  શળક્ષણના  નાઃઉત્ થાન ભાટે શલ ાય 
યજ  કમો. -  યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતન ું ભાખ ું તૈમાય 
કમ ાં. -  યાષ્ ટર ીમ જીલનની જરૂયીમાત અને 
ઈચ્ છાઓને ૫હયૂણગ કયે તે પ્રકાયની શળક્ષણ ૫દ્ધશત 
અ૫નાલલાની બરાભણ કયી. -  મગ્ મ સ્ તય ૫ય 
પ્રાપ્ ત કયલા ભાટે શળક્ષણભાું ગ ણાત્ ભક વ ધાયણા 
કયલી. -  વભાન ળૈક્ષશણક અલવય ઉ૫રદ્ધ 
કયાલલાની બરાભણ -  વુંગહઠત શળક્ષણ કામગની 
જરૂહયમાતને ફ આ૫તા આ આમગ દ્વાયા ૧ય 
કામગ દર અને ૭ કામગકાયી વભૂશની ય ના કયલાભાું 
આલી.  

911. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત - ૧૯૬૮...  
 કઠાયી ું ની બરાભણના આધાયે યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ 

નીશત- ૧૯૬૮ ઘડલાભાું આલી.  
 શલળેતાઓ...  
 વાભા મ યીતે દેળના ફધાું બાગભાું શળક્ષણન ું એક 

વયખ ું ભાખ ું અ૫નાલલાની બરાભણ કયી , જ ે૧૦ 
+ ય + ૩ પ્રકાયન ું યશેળે. ( યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતના 
અન ચ્ છેદ -  ૪, ૫હયશળષ્ ટ- ૧૭ પ્રભાણે)  
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 શળક્ષણ ૫ય કયલાભાું આલત ખ ગ ધીયે- ધીયે ક ર 
યાષ્ ટર ીમ આલકના ૬ % જટેર લધાયલ.( યાષ્ ટર ીમ 
શળક્ષણ નીશતન બાગ- ૫)  

 શળક્ષકના ૫ગાય અને વેલાની ળયત એભની 
મગ્ મતા અને જલાફદાયી અન રૂ૫ શલી જોઈએ. 
લી, શળક્ષકને વેલાકાશરન પ્રશળક્ષણ આ૫લ ું 

જોઈએ.  
 ગ્રાભીણ અને ૫છાત શલસ્ તાયભાું શળક્ષણની વલોિભ 

વ શલધાઓ ઉ૫રબ્ ધ કયલાલી જોઈએ.  
 ભહશરા, અન વૂશ ત જન જાશત, આહદલાવી તથા 

શલકરાુંગ ફાકને ૫ણ મગ્ મ શળક્ષણ ભી યશે 
તેની વ્ મલસ્ થા કયલી  

 સ્ કૂર રેલરના શળક્ષણભાું શલજ્ઞાન ટેક્ નરજી અન ે
વ્ મલવાશમક શળક્ષણને ભશત્ત્લ આ૫લ ું.  

912. શળક્ષણ કામગદર...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૮૫  
 પ્ર. કરદૈલસ્ લાભીની અઘ્ મક્ષતાભાું આ શળક્ષણ 

કામગદરની ય ના થઈ.  
 લડા પ્રધાન યાજીલ ગાુંધીની બરાભણથી શળક્ષણ 

કામગ દરે કયેર લગીકયણ... ની ે ભૂજફ છે.  
 કૃશ અભ્ માવક્રભ  
 વ્ મલવાશમક અને લાશણજ્ મ અભ્ માવક્રભ  
 એશ જશનમયીંગ અને ટેક્ નરજી અભ્ માવક્રભ  
 સ્ લાસ્ ્  મ તથા ઉ૫- શ શકત્ વીમ અભ્ માક્રભ  
 ગૃશશલજ્ઞાન અભ્ માક્રભ  
 અ મ અભ્ માવક્રભ  
913. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત - ૧૯૮૬...  
 ઈ.વ.- ૧૯૬૮ની યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત ૫છી ય૧ભી 

વદીના બાયતને ઝડ૫થી શલકવતા શલજ્ઞાનમ ગ 
વાથે કદભ શભરાલલા ભાટે જા મ આયી, ૧૯૮૫ ભાું 
તાત્ કાશરક લડા પ્રધાન યાજીલ ગાુંધીએ નલી 
યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત રાલલાન ું લ ન આપ્ મ ું. 
ઈ.વ.- ૧૯૮૬ ભાું અુંદાજ૫ત્ર અન વાય યાષ્ ટર ીમ 
શળક્ષણ નીશત- ૧૯૮૬ અભરભાું આલી. 

 આ કામગક્રભ ઘડલા ભાટે ય૩ વશભશતઓ ફનાલલાભાું 
આલી શતી. -  શળક્ષણના ૫ડકાય- નીશતગત 
૫હયપે્રક્ષ્મ નાભે એક ઘણા ૫ત્ર જાશેય કયલાભાું 
આવ્ મ શત, જ ે દસ્ તાલેજ ૧૯૮૬ની યાષ્ ટર ીમ 

શળક્ષણ નીશતના રૂ૫ભાું ૫હયણમ્ મ.  
 શલળેતાઓ...  
 ય૧ ની જરૂહયમાત ભ જફ ફાકભાું જરૂયી કોળલ મ 

અને મગ્ મતાન શલકાવ કયલ.  

 એક ગશતળીર, શલકાવળીર, પ્રશતફદ્ધ અન ે

૫હયલતગનળીર વભાજન ું શનભાણગ કયલ ું.  
 પ્રાથશભક શળક્ષણન શલકાવ અને શલસ્ તાય કયલ.  
 ૧૪ લગ વ ધીના તભાભ ફાકને ભપત અન ે

પયશજમાત શળક્ષણ આ૫લા ભાટે શલળે કામગક્રભ 
ફનાલલ.  

 વભાજના વલાાંગીણ શલકાવ ભાટે શળક્ષણ આલશ્ મક 
છે.  

 વુંળધન અને શલકાવ દ્વાયા આશથગક પ્રગશત લધાયલી 
અને જાલી યાખલી.  

 ટેશક્ નકર જ્ઞાન ક્ષેત્રે આત્ ભશનબગય ફનલ ું અને એના 
વું ારન ભાટે આલશ્ મક ભાનલ ફ ઉબ ું કયલ ું.  

 ૧૦ + ય + ૩ ૫દ્ધશત આખા દેળભાું રાગ ું કયલી.  
 આખા દેળ ભાટે એક વભાન યાષ્ ટર ીમ અભ્ માક્રભ નક્કી 

કયલ.  
 શળક્ષણના દયેક સ્ તય ૫ય રઘ િભ અઘ્ મમનન ું 

શનધાગયણ કયલ ું.  
 ઉચ્   અને ટેશક્ નકર શળક્ષણભાું મગ્ મતાના આધાયે 

પ્રલેળ આ૫લ.  
 યાષ્ ટર ીમ વાક્ષયતા કામગક્રભ, અનો૫ ાહયક તેભજ ભ ક્ ત 

અને દ યલતી શળક્ષણ ૫ય શલળે બાય ભ કલ.  
 ભાઘ્ મશક કક્ષાએ અભર...  

૧)એક વભાન વળક્ષણ ભાખુાં...  
 - ધ. ૧૦ વ ધીન ું ભાખ ું ૫ + ૩ + ય  

ય)ભાઘ્ મવભક કક્ષાએ એક વયખ અભ્ માવિભ... 
૩)શાદગરૂ૫ તત્ લ...  

 બાયતની સ્ લાતુંત્રતા  લન ઈશતશાવ  
 ફુંધાયણની જલાફદાયીઓ  
 યાષ્ ટર ીમ મકમ ભાટેની આલશ્ મકતા  
 બાયતન વાભા મ વાુંસ્ કૃશત લાયવ  
 જાશતમ વભાનતા  
 વલગ વભાનતા, શફન વાુંપ્રદાશમકતા, અને રકળાશી  
 ૫માગલયણ વ યક્ષા  
 વાભાશજક અલયધને દૂય કયલા  
 નાના ક ું ટ ુંફના ધયણન ું ારન  
 લૈજ્ઞાશનક લરણની કેલણી  

૪)કામાગનુબલ...  
 વ થાયીકાભ, ધાત કાભ,  ભગકાભ, શ નાઈભાટીકાભ, 

ખાદ્ય ૫દાથોની જાલણી, લીજી વભાયકાભ, ફ ક 
ફાઈહડુંગ, જભીન, વુંયક્ષણ, વાદા લૈજ્ઞાશનક 

વાધનની ફનાલટ, ાક વુંબા જલેી પ્રલૃશતઓ  
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 ઈશ્વયબાઈ ૫ટેર વશભશતની બરાભણ અન વાય 
ગ જયાત વયકાયે કામાગન બલભાું થડ પેયપાય કયી 
વભાજો૫મગી ઉત્ાદક શ્રભકામગ(SUPW)ના 
અભરની હદળાભાું ૫ગરા રીધા છે.  
૫)૫માગલયણ વળક્ષણ...  

 ફી.એડ્ ના નલા અભ્ માક્રભભાું Elective Subject ભાું 
૫માગલયણ શળક્ષણન શલમ સ્ થાન ામ્ મ છે.  
૬)અઘ્ મતેા કેન્રી વળક્ષણ...  
૭)વ્ મલવામરક્ષી વળક્ષણ...  
૮)વતત વલાાંગી ભૂપ માાંકન  
૯)નલદમ વલદ્યારમ  
૧૦)વળક્ષક- પ્રવળક્ષણ  

914. આ ામગ યાભભૂશતગ વશભશત...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૯૦  
 લગ ૧૯૮૯ની વુંમ ક્ ત ભય ાની વયકાયે આ 

વશભશતની ય ના કયી શતી. -  આ વશભશત વાભે 
ત્રણ શલમની શલ ાયણા કયલાની લાત ભૂકલાભાું 
આલી.  

 ઈ.વ.- ૧૯૮૬ની યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત અને તેના 
હક્રમા લમનની વશભક્ષા કયલી.  

 નીશતભાું વ ધાયા લધાયા ભાટે જરૂયી બરાભણ કયલી.  
 વુંળશધત નીશતના કામગ લમન ભાટે વભમ ફદ્ધ 

મજના ફનાલલી.  
 બરાભણ...  
 ૫છાત લગોના રકના શળક્ષણ ભાટે કામગક્રભ 

ફનાલલ અને તેના ૫ય જરૂયી ખ ગ કયલ.  
 શળક્ષણભાું ભડ્ મ ર તથા વેશભસ્ ટય ૫દ્ધશત 

અ૫નાલલી.  
 તભાભ પ્રકાયની વાભાશજક આશથગક અવભાનતાઓ 

દૂય કયલા ખાનગી ળાાઓને ૫ણ વાભા મ 
શલદ્યારમના ભાખાભાું વાભલી રેલા.  

915. મળાર વશભશત...  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૯ય  
 ડ. મળારની અઘ્ મક્ષતાભાું આ વશભશતની ય ના 

થઈ. -  આ વશભશતએ બબાય શલનાના 
બણતયબની લાત કશી શતી. -  અભ્ માક્રભ, 
અઘ્ મા૫ન, પ્રશળક્ષણ, અઘ્ મમન- અઘ્ મા૫ન 

પ્રશલશધઓ અને પ્રણારીભાું ય નાત્ ભક અન ે
ગ ણાત્ ભક ૫હયલતગન ૫ય બાય ભ કલાભાું આવ્ મ છે.  

916. વુંળશધત યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત...?  
 -  ઈ.વ.- ૧૯૯ય  

 આુંધ્રપ્રદેળના ભ ખ મભુંત્રીશ્રી જનાદગન યે્ીની 
અઘ્ મક્ષતાભાું આ વશભશતની ય ના થઈ.  

 બરાભણ...  
 દયેક શલદ્યારમભાું ઓછાભાું ઓછા ત્રણ લગો અને 

ત્રણ શળક્ષકની વ  મલસ્ થા રાગ  કયલી.  
 ઓ૫યેળન બ્ રેક ફડગ  અને સ્ કૂર કમ્પ્રેક્ષ જલેી 

મજના  ાર  યાખલાભાું આલે.  
 વાભાશજક, આશથગક તેભજ યાષ્ ટર ીમ હશતને અન રૂ૫ 

અભ્ માક્રભ ફનાલલાભાું આલ.ે  
 પ્રોઢ શળક્ષણ ભાટે શજલ રા વાક્ષયતા અશબમાન ળરૂ 

કયલાની બરાભણ કયી.  
 શલદ્યાથીઓના ળાયીહયક અને ભાનશવક શલકાવ ભાટે 

શલદ્યાથીઓને અઘ્ મમન- અઘ્ મા૫નની પ્રહક્રમાના 
કેરીમ ઘટક તયીકે ભાનલાભાું આલે.  

 વ્ મલવાશમક શળક્ષણ ભાઘ્ મશભક સ્ તયે ળરૂ કયલાભાું 
આલે.  

 વયકાય દ્વાયા શળક્ષણ વુંસ્ થાઓને નાણાકીમ ભદદ 
 યી ાડલાભાું આલે, વાથે વાથે શળક્ષણ વુંસ્ થાઓન ે

તે નાણાકીમ ભદદ ભેલલા ભાટે પ્રમત્ ન કયે 
જથેી ભાખાગત વ શલધાઓન શલકાવ કયી ળકામ.  

917. નેળનર નરેજ કશભળન...  
 -  ઈ.વ.- ય૦૦૫  
 ૧૩ જૂન ય૦૦૫ ભાું નેળનર નરેજ કશભળનની 

ય ના વાભ શત્રડાના અઘ્ મક્ષ સ્ થાને કયલાભાું 
આલી. -  નેળનર નરેજ કશભળનભાું અઘ્ મક્ષ 
શવલામ ફીજા ૭ વભ્ મ શમ છે. -  નરેજ 
કશભળનભાું  ાય વરાશકાય વભ્ મ છે.(૭ વભ્ મ 
શવલામ અ મ વભ્ મ)  

 ય૦૦૬, ય૦૦૭, ય૦૦૮, ભાું આ ું  દ્વાયા બરાભણ 

કયલાભાું આલેર છે.  
918. લમ ૫ત્રક ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે?  
 જનયર યશજસ્ ટય  
919. શલદ્યાથી પ્રલેળથી ળરૂ કયીને જ ેતે લગ વ ધીની 

પ્રગશતન અશેલાર કમા ૫ત્રકભાું નધધામ છે?  
 વુંગ્રહશત ભાહશતી ૫ત્રક  
920. વભગ્ર લગ દયશભમાન શાથ ધયાનાયી ળાા 

કામગક્રભની રૂ૫યેખા કમા ૫ત્રકભાું જોલા ભે છે?  
 ળાા કેરે ડય  
921. તભાયા ભતે લગગખુંડની પ્રબાલી પ્રત્ મામન શલશધ 

ળ ું છે?  
 શલશલધ ળૈક્ષશણક વાધનન ઉ૫મગ કયીને  
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922. દૃશ્ મ- શ્રાવ્ મ વાધનન ઉ૫મગ શળક્ષકના 
અઘ્ મા૫ન કામગને કેલ ું ફનાલે છે?  

 યવપ્રદ અને અવયકાયક  
923. ઘ્ માન ૫ય અવય કયતા ૫હયફ કમા છે?  
 યવ, ઘધઘાટ, ફ શદ્ધ  
924. કેલણી જો શત્ર- ધૃલી છે ત તેના ત્રણ ધૃલ 

જણાલ?  
 -  શળક્ષણ  
 વભાજ  
 અઘ્ મતેા  
925. ફાક ૧ય લગન ું થામ ત્ માયે કેટર ું ળબ્ દ 

બુંડ ધયાલે છે?  
 ૧૦૦૦૦ ળબ્ દ  
926. ઘય, વભાજ, શભત્ર લત ગ તથા વભૂશ ભાઘ્ મભ 

દ્વાયા ભતી કેલણી કેલી ગણામ છે?  
 અનો૫ ાહયક  
927. દયેક ફાક પે્રભ ઝુંખે છે, તે પે્રભન ું બ ખ મ  છે.-  

આ શલધાન કઈ જરૂહયમાત ૫ય બાય ભ કે છે?  
 વાુંલેશગક  
928. વ્ મશક્ તગત તપાલત વુંતલા કઈ શળક્ષણ 

૫દ્ધશત લધ  ઉ૫મગી છે?  
 અશબક્રશભત અઘ્ મમન  
929. ભાનલ જીલનની વભસ્ માઓ ઉકેરલા કણ 

વશામ રૂ૫ ફને છે?  
 ટેક્ નરજી  
930. શળક્ષક વાભે વોથી ભશત્ત્લણૂગ ૫ડકાય કમ છે?  
 અઘ્ મા૫ન પ્રશકમા યવૂણગ ફનાલલી  
931. લતગભાનભાું અઘ્ મા૫નભાું વોથી પ્રબાલી ૫દ્ધશત 

કઈ છે?  
 ઈ- રશનાંગ  
932. પ્રબાલી અને સ્ થામી શળક્ષણ ભાટે શલદ્યાથી ાવે 

ળ ું શલ  જોઈએ?  
 પે્રયણા અને મગ્ મતાન ું ઈચ્ છશનમ સ્ તય  
933. એજ્ મ વટે એક ......... છે?  
 શળક્ષણ ઉ૫ગ્રશ  
934. ભૂલ મ શળક્ષણન અથગ ળ ું છે?  
 વ્ મશક્ તત્ લન ફશ આમાભી શલકાવ કયલ  
935. બાયતભાું વોપ્રથભ એજ્ મ કેળન ટી.લી. કમાયે 

ળરૂ થમ ?  
 ૧૯૫૯  

936. દૂયદળગન દ્વાયા પ્રવાહયત ળૈક્ષશણક કામગક્રભ 
રાબદામી છે?  

 -  તે વુંવાયની -  વભાજની ઘટનાઓને લાસ્ તશલક 

સ્ લરૂ યજૂ કયે છે  
 તે જીલનના ભૂલ મ- વ ક્ષ્ભ ૫શેર ઓને ટી.લી. ૫ય 

પ્રસ્ ત ત કયે છે  
 તે દળગકના એક ભટા વભૂદામને એક જગ્ માએ 

ફેવીને કામગક્રભ જોલાન અલવય આ છે  
937. દશ્ મ- શ્રાવ્ મ વાભગ્રી જણાલ?  
 -  ઘ્ લની,  રશ ત્ર અને દૂયદળગન  
 શ ત્ર, ડામાગ્રાભ, નકળ  
 યેહડમ, ટે૫યેકડગ ય, સ્ રાઈડ  
938. ‛જ્ઞાન દળગન‛  ેનરભાું દૂયદળગનન ું વશમગી 

કણ છે?  
 -  ભાનલ વુંવાધન શલકાવ ભુંત્રારમ  
 ઈગ્ન   
939. બાયતભાું વલગ પ્રથભ સ્ લતુંત્ર રૂ ભ ક્ ત શલશ્વ 

શલદ્યારમની સ્ થા૫નાન શ્રેમ કને ભે છે?  
 આુંધ્રપ્રદેળ વયકાય  
940. ઈશ દયા ગાુંધી ઓ૫ન મ શનલશવગટીની સ્ થા૫ના 

કમાયે કયલાભાું આલી?  
 ઈ.વ.- ૧૯૮૫  
941. વભાન ળૈક્ષશણક અલવય પ્રદાન કયલા 

એટરે...?  
 ફધાને વભાન અલવય પ્રદા કયલ, જનેા કાયણે દયેક 

વ્ મશક્ ત તાની મગ્ મતા ભ જફ શળક્ષણ પ્રાપ્ ત કયી 
ળકે.  

942. હક્રમાત્ ભક વુંળધન એ...?  
 શળક્ષકની લગગખુંડની દયયજની વભસ્ માઓન ઉકેર 

રાલે.  
943. હક્રમાત્ ભક ઉત્ કલના ય નાથી...  
 વભસ્ માના ઉકેર તયપ જલાન ું હદળાવૂ ન ભે છે.  
944. કેલણી ક્ષેત્રભાું વોપ્રથભ હક્રમાત્ ભક 

વુંળધનન પ્રમગ કણે કમો શત?  
 સ્ ટીપન કય.  
945. નૂતન અશબગભ પ્રભાણે લગગખુંડભાું શળક્ષકની 

બૂશભકા કઈ છે?  
 -  ભાગગદળગક  
 વ શલધા આ૫નાય  
946. ‚ભેનેજભે ટ‛ન ળબ્ દકળ ભૂજફન અથગ ળ ું 

થામ?  
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 વ્ મલસ્ થા કયલી/થલી.  
947. વા ી શળસ્ ત એટરે...?  
 ભ ક્ ત અને વાભાશજક શળસ્ ત.  
948. શલદ્યાથીભાું લા ન યવ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે કઈ 

પ્રલૃશત કયી ળકામ?  
 લા ન વપ્ તાશની ઉજલણી કયલી.  
949. જો શલદ્યાથીના લારી ાવે શલદ્યાથીના જ ભન ું 

પ્રભાણ૫ત્ર નથી ત જ ભ તાયીખ ભાટેન ું કમ ું પ્ર પ 
ભા મ યાખળ?  

 -  શશસ્ટર કે ભીડલાઈપ(દામણ)ના યશજસ્ ટયન 

યેકગડગ .  
 આુંગણલાડીન યેકડગ .  
 ફાકની ઉભય શલળેન ું લારીન ું વગુંદનાભ .  
950. ળાાના શલદ્યાથીઓભાું બમ, ક્રધ અને જાતીમ 

લૃશત જલેા આલેગન ું ઉઘ્ લીકયણ કયલા ભાટે તભે ળ ું 
કયળ?  

 શલદ્યાથીઓને કરા, વાહશતમ કે યભત- ગભત તયપ 

અશબભ ખ કયીળ.  
951. એક શળક્ષક તયીકે તભાયા લગગના ફાકભાું 

કઈ શલમની ક ાળ જાણલા કમા પ્રકાયની કવટી 
મજળ?  

 શનદાનાત્ ભક કવટી.  
952. લગગ  સ્ તકારમ જરૂયી છે, કાયણ કે...?  
 -  તેનાથી શલદ્યાથીઓની લા ન બ ખ વુંતામ છે.  
 અભ્ માવક્રભના વુંદબગભાું  સ્ તકભાુંથી વુંદબો ળધી 

ળકે છે.  
 શલદ્યાથીઓના અઘ્ મમનભાું ભદદ રૂ૫ થામ છે.  
953. લગગભાું ફધા શલદ્યાથીઓ ઘ્ માન આ તે ભાટે 

શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ?  
 શલમલસ્ ત ું ૫ય વુંૂણગ પ્રબ ત્ લ ભેલલ  જોઈએ.  
954. દૂયના શલસ્ તાયભાું શળક્ષકની તુંગી ની વભસ્ માને 

ઉકેરલાભાું કઈ ફાફત ભદદ કયી ળકે છે?  
 -  ઈ- કરાવ રૂભ.  
 ગાભડાભાું એક લગ શળક્ષકને કાભ કયલાન કામદ.  
955. શળક્ષકે વ્ મલવાશમક વજ્જતા કેલલા કમ ગ ણ 

શલકવાલલા જોઈએ?  
 -  શલમલસ્ ત ન ું ંચડ  જ્ઞાન.  
 લગગભાું પ્રબાલક યજૂઆત.  
 ફાર ભનશલજ્ઞાનન ું ૂયત ું જ્ઞાન.  
956. લગગભાું ગેયશાજયીન ું પ્રભાણ ની ેના દ્વાયા ઘટાડી 

ળકામ?  

 શનમશભત અને અવયકાય શળક્ષણ દ્વાયા.  
957. શલદ્યાથી એલા શળક્ષક ાવેથી લધાયે ળીખી ળકે 

છે જ.ે..?  
 જ ેતાના શલ ાય સ્ષ્ટ અને ફાયીકાઈથી વ્ મક્ ત 

કયી ળકત શમ.  
958. ફે શલદ્યાથીઓ હયળેભાું ઝઘડી યહ્ા છે, તભે 

ત્ માુંથી ૫વાય થઈ યહ્ાું છે, ત તભે ળ ું કયળ?  
 તેભને ળાુંત કયી ઝઘડાન ું કાયણ જાણળ.  
959. શલદ્યાથીન ું આક્રભક લતગન વ ધાયલા તભે કમ 

કમ ઉામ અજભાલળ?  
 તેના આક્રભક લતગન ાછના કાયણ ળધી કાઢળ.  
960. ળાાભાું શલદ્યાથીઓભાું પ્રભાશણકતાન ગ ણ 

ખીરલી ળકામ જો...?  
 જો પ્રાથગના વબાભાું પ્રભાશણક અને વપ 

વ્ મશક્ તઓનાું પે્રયક ઉદાશયણ અને પ્રવુંગ કશેલાભાું 
આલે.  

961. બાયતીમ દળગન પ્રભાણે શળક્ષણની ગ ણલિા 
વાથે કઈ ફાફત વુંકામેરી છે?  

 -  શળક્ષકને વાુંબલા.  
 સ્ લ-અઘ્ મમન કયલ ું.  
 જ્ઞાનન ું ઉ૫મજન કયલ ું  
962. ળાાન ું અુંદાજ૫ત્ર કેટરા લગ ભાટે શમ છે?  
 એક લગ.  
963. અુંદાજ૫ત્રભાું કઈ કઈ ફાફતન ું આમજન શમ 

છે?  
 -  ળૈક્ષશણક ફાફત  
 ખ ગ -  આલક  
964. લગગખુંડભાું ફાયીઓ કઈ ફાજ એ શલી જોઈએ?  
 ફ ને ફાજ   
965. શલજ્ઞાનખુંડ / પ્રમગળાાભાું કે પ્રમગ કયલા 

ભાટે... વ્ મલસ્ થાઓ જરૂયી છે?  
 -  ગેવની વ્ મલસ્ થા  
 ાણીની વ્ મલસ્ થા  
 લીજીની વ્ મલસ્ થા  
966. આુંતયયાષ્ ટર ીમ શાથ ધલા હદલવ (Global Hand 

Washing Day) કમાયે ભનાલલાભાું આલે છે?  
 ૧૫ ઓક્ ટફય  
967. ાણી વશભશત, ળો ારમ અને સ્ લચ્ છતા 

વશભશત જલેી વશભશતભાું કેટરા વભ્ મ શમ છે?  
 દયેક વશભશતભાું (૯)નલ વભ્ મ  
 એવ.એભ.વી વભ્ મ- ૧  
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 ભઘ્ માશન બજન વું ારક- ૧  
 ભ ખ મ શળક્ષક- ૧  
 ક ભાય- ૩  
 ક મા- ૩  
968. You Can Learn Many Things From Children, How 

Much Patience You Have, For Instance. -  આ શલધાન 

કન ું છે?  
 Franklin P. Jones  
969. ળાાભાું કેલા ઉજાગ સ્ ત્રતની ૫વુંદગી કયી 

ળકામ?  
 હય મ એફર અને ઉચ્   પેરહયહપક ભૂલ મ ધયાલતા.  
970. ળાાનાું શલદ્ય ત ઉ૫કયણ કમ યેટ ધયાલતાું 

શલા જોઈએ?  
 BEEE ૫ સ્ ટાય યેટ  
971. ીલાના ાણીન ું ઓછાભાું ઓછ  કેટરા ભહશને 

૫હયક્ષણ કયાલલ ું જોઈએ?  
 ૩ ભહશને  
972. ાુંડ યગ (એનેશભમા) ળાનાથી થામ છે?  
 કૃશભ દ્વાયા  
973. બાયતભાું વાફ થી શાથ ધલાથી ઝાડા ઉરટી 

જલેી શફભાયીઓભાું કેટરા ટકા ઘટાડ થમ છે?  
 ૪૦ %  
974. પ્રવૂશત ભાટે આલેરી સ્ ત્રીઓભાું થતી શફભાયી 

એક ઈ પેક્ ળનના કાયણે થઈ યશી છે આલ ું વોપ્રથભ 
કણે જાણ્ મ ું?  

 ઈ.વ.-  ૧૮૪૭ ભાું ઓશસ્ ટરમાના શલમેના ળશેયભાું 
ડ. ઈગનાઝ વભેરલેવે  

975. ફાકની વુંખ માના આધાયે ળાાભાું 
ળો ારમની વુંખ મા કેટરી છે?  

 પ્રત્ મકે ૪૦ ક ભાય દીઠ ૧(એક) ળો ારમ  
976. પ્રત્ મકે ય૦ ક ભાય દીઠ ભ તયડીની વુંખ મા?  
 ૧ ભ તયડી  
977. કેટરા શલદ્યાથી દીઠ ળાાભાું એક ન શલ 

જોઈએ?  
 ય૦ શલદ્યાથી  
978. ાણીભાું યશેર જીલાણુઓથી થતા યગ...  
 -  ાણી જ મ યગ(વ ક્ષ્ભ જીલાણુઓથી)-  ઝાડા, 

ઉરટી, ટાઈપઈડ, યાટાઈપઈડ, કભ, ભયડ, 
કરેયા  
 

 ભચ્ છય જ મ યગ -  ભેરેહયમા, ઝેયી ભેરેહયમા, 
 ીકનગ શનમા, ડે ગ્ મ , શાથી૫ગ -  અૂયતી જ 

વપાઈ-   ાુંદા,ખવ, જૂ, ગૂભડાું, આુંખ આ૫લી. -  

ાણી શસ્ થત યગ-  લા.  
979. કમા કેલણીકાયે હક્રમાત્ ભક વુંવધનન ે

કેલણી ક્ષેત્રની નાની શવું ાઈ મજના કશી છે?  
 ડ. ગ ણલુંત ળાશ.  
980. ાણીભાું યશેરી બોશતક- યાવામશણક 

અળ શદ્ધઓથી થતી શલ૫યીત અવય?  
 -  ્ રયાઈડ-  ્ રયશવવ.  
 વેશરશનટ(ખાયાળ)-  શજયી અને આુંતયડાુંભાું 

ફતયા. -  નાઈટરે ટ-  રશીભાું ઓશકવજન ઓછ  
થામ  

 બ્ ર  ફેફી યગ. -  શાડગનેળ-  ઘયગ્ થ  ઉ૫મગ ૫ય 
અવય.  

981. વાયા શળક્ષક શલા ભાટેન વોથી ભશત્ત્લૂણગ 
ગ ણ કમ છે?  

 વભમારન, શલમભાું શનૂણતા, અઘ્ મમનળીરતા  
982. ભૂલ મ શળક્ષણ એટરે ળ ું?  
 શલદ્યાથીઓના વ્ મશક્ તત્ લન ફશ આમાભી શલકાવ 

કયલ.  
983. એક વપ શળક્ષક...?  
 વુંલેદનળીર અન ે શળસ્ ત ારનભાું ભાનનાય શલ 

જોઈએ.  
984. શળક્ષકન ું પ્રથભ કામગ...?  
 શલદ્યાથીના વલાાંગીણ શલકાવભાું વશામ કયલી.  
985. શળક્ષક દૃશ્ મ વાધન ઉ૫મગ ળેના ભાટે કયે છે?  
 શળક્ષણને લધ  યવપ્રદ ફનાલલા ભાટે.  
986. સ્ લાભી શલલેકાનુંદના ભત અન વાય શળક્ષકી 

વયતાન આધાય...?  
 તાના કતગવ્ મ પ્રત્ મ ે શનષ્ઠા અન ે ઈશ્વય પ્રત્ મ ે

આજ્ઞાારનની બાલના.  
987. એક શળક્ષક ભાટે વોથી લધ  ૫ડકાય રૂ૫ ળ ું શમ 

છે?  
 શળક્ષણ અથલા શળખલાની પ્રહક્રમાને આનુંદદામક 

ફનાલલી.  
988. એક શળક્ષક ભાટે વોથી શફનજરૂયી ળ ું છે?  
 શલદ્યાથીઓને શળક્ષા કયલી.  
989. લગગભાું એક શળક્ષક...?  
 નેતા તથા વભૂશન ભાગગદળગક.  
990. કઈ૫ણ શળક્ષકન પ્રબાલ ળેના ૫ય શનબગય છે?  
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 શળક્ષકના શલમ લસ્ ત ના જ્ઞાન ૫ય.  
991. કઈ૫ણ પ્રકાયના ઉદે્દળ શલના, વભમ અન ે

સ્ થાનના ફુંધનથી ભ ક્ ત શળક્ષણ એટરે...?  
 અનો૫ ાહયક શળક્ષણ  
992. Education ળબ્ દ કઈ બાાન છે?  
 રેહટન બાા  
993. યાષ્ ટર ીમ વાક્ષયતા શભળન કામગક્રભ ળેની વાથ ે

વુંફુંશધત છે?  
 પ્રોઢ શળક્ષણ અને શનયક્ષયતા નાફ દી  
994. ફા ભનશલજ્ઞાનીઓના ભતે ફાકે 

ળરૂઆતના લોભાું વુંલેગાત્ ભક વ યક્ષા પ્રદાન કયલા 
ભાટે...?  

 તેને વભામજના વુંતપ્રદ અલવય આ૫લા જોઈએ.  
995. વેલાકારીન શળક્ષણ પ્રશળક્ષણન અથગ ળ છે?  
 શળક્ષણના વ્ મલવામના વુંલધગન ભાટે કામગયત 

શળક્ષકને આ૫લાભાું આલત ું પ્રશળક્ષણ.  
996. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત -  ૧૯૮૬ ન ું 

 નયાલરકન કઈ વશભશતએ કમ ાં?  
 યાભભૂશતગ વશભશત  
997. શળક્ષણભાું ખેરશલશધના જ ભદાતા કને 

ભાનલાભાું આલે છે?  
 જ્ શન ડમ ઈ  
998. પ્રક્ વી તાવ દયશભમાન શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ?  
 શલદ્યાથીઓન ું ગૃશકામગ તાવલ ું.  
999. વા   શળક્ષણ અજ્ઞાનતા દૂય કયે છે તેભજ જ્ઞાન 

અને ધાશભગકતા તેભજ સ્ લશનમુંત્રણ જલેા 
આઘ્ માશત્ ભક ભૂલ મને લધાયે છે?  

 દમાનુંદ વયસ્ લતી  
1000.  યસ્ કાય આથલા દુંડ કમા શલદ્યાથીઓના 

ભાગગદળગન ભાટે પ્રબાલી નથી?  
 આુંતહયકરૂ૫થી પે્રહયત શમ તેને.  
1001. શળક્ષણ ભનશલજ્ઞાનન ું કેર શફ દ  ળ ું છે?  
 અભ્ માવભાું આલતી કહઠનાઈને જાણલી અને તેન 

ઉ૫ ાય કયલ.  
1002. બાયતભાું શળક્ષણન પ્રાથશભક ઉદે્દળ ળ છે?  
 યાષ્ ટર હશતન ું યક્ષણ કયલ ું.  
1003. વુંમ ક્ ત યાષ્ ટર  વુંઘે કમાું લગને આુંતયયાષ્ ટર ીમ 

ફા લગ તયીકે જાશેય કમ ાં?  
 ઈ.વ.- ૧૯૭૯.  
1004. વુંમ ક્ ત યાષ્ ટર  વુંઘે કમા લગ વ ધીભાું પ્રાથશભક 

શળક્ષણન ું રક્ષ્મ નક્કી કમ ગ છે?  

 ઈ.વ.- ય૦૧૫ વ ધીભાું.  
1005. ૮૬ ભ વ ધાયાની કયી કરભ- ય૧ (A) કમા 

લે કામદાભાું ઉભેયલાભાું આલી?  
 ઈ.વ.- ય૦૦ય.  
1006. ઘયથી પ્રાથશભક ળાા કેટરે અુંતયે શલી 

જોઈએ?  
 ૧ કી.ભી.  
1007. કમા અશધશનમભ શેઠ શજલ રા ું ામતને 

પ્રાથશભક શળક્ષણ ૂરૂ ાડલાની પયજ વ૫લાભાું 
આલી છે?  

 ગ જયાત ું ામત અશધશનમભ- ૧૯૯૩ (વન- 
૧૯૯૩ ના ગ જયાતના ૧૮ ભાું )  

1008. ગ ણત્ વલભાું ફાકની ળૈક્ષશણક શવશદ્ધન 
ગ ણબાય કેટર શમ છે?  

 ૬૦ %  
1009. ગ ણત્ વલભાું વશ- અભ્ માશવક પ્રલૃશતઓન 

ગ ણબાય કેટર શમ છે?  
 ય૦ %  
1010. ગ ણત્ વલભાું વુંવાધનન ઉ૫મગ અને રક 

બાગીદાયીના ભૂલ માુંકનન ગ ણબાય કેટર શમ છે?  
 ય૦ %  
1011. ળાાભાું કેટરા ટકા ફાકની શાજયી ઉિભ 

ગણામ? 
 ક ભાય-  ૮૫ % અને ક મા -  ૮૫ %  
1012. કમા લગથી ગ ણત્ વલની ળરૂઆત થઈ છે?  
 ઈ.વ.-  ય૦૦૯.  
1013. ગ ણત્ વલની લેફ વાઈટ જણાલ?  
 www.gunotsav.org  
1014. કેલણી એટરે?  
 -  ભાનલીને ફુંધનભાુંથી ભ ક્ ત કયે.  
 નય ભાુંથી નાયામણ ફનાલે.  
 દાનલ ભાુંથી ભાનલ ફનાલે.  
1015. યશલરનાથ ટાગયના ભત ભ જફ કેલણીભાું 

ળેન વભાલેળ થામ છે?  
 -  વત્ મની વનાતન ખજ.  
 વત્ મની અશબવ્ મશક્ ત.  
 વત્ મની સ્ લીકૃશત.  
1016. કેલણીના વ્ મા૫ક અથગના વુંદબગભાું જોઈએ 

ત કમ અથગ વા  છે?  
 કેલણી એટરે જીલન૫માંત  ારતી પ્રહક્રમા.  
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1017. શળક્ષણના એક બાગ તયીકે દળ લશગમ 
શળક્ષણભાું કમ શલમ ઉભેયામ છે?  

 કામાગન બલ.  
1018. સ્ લાભી શલલેકાનુંદજીએ તાના ભતે કેલણી 

શલમક શલ ાયભાું ળાને ભશત્ત્લ આપ્ મ  છે?  
 વ્ મશક્ તભિાન ું પ્રકટીકયણ.  
1019. કેલણી અને બણતય અરગ ફાફત છે, એ 

વુંદબગભાું ની ેનાભાુંથી કમ ું શલધાન બણતય શલમક 
છે?  

 વબાનતા ૂલગક થામ છે.  
1020. કેલણી અને તારીભ વુંદબે શલ ાયીએ ત કમ ું 

શલધાન વા   ગણામ?  
 તારીભ એ કેલણીન એક બાગ કશી ળકામ.  
1021. કમ શવદ્ધાુંત કેલણી વાથે મથામગ્ મ ફુંધ 

ફેવત છે?  
 જીલ અને જીલલા દ.  
1022. કેલણીને ભ ખ મ ફે બાગભાું લશચ લાભાું આલે 

છે, તે કમા કમા છે?  
 -  ઔ૫ ાહયક કેલણી.  
 અનો૫ ાહયક કેલણી.  
1023. શલદ્યા રક્ષ્ભી ફ ડની યકભ ધયણ- ૧ ભાું 

પ્રલેળતાું .......  
 ય૦૦૦ રૂશમા.  
1024. શલદ્યા રક્ષ્ભી ફ ડની યકભ ધયણ- ૯ ભાું 

પ્રલેળતાું .....  
 ય૦૦૦ રૂશમા.  
1025. શલદ્યાદી૫ મજનાની ળરૂઆત કમાયે થઈ ? તેની 

જોગલાઈ જણાલ.  
 ય૦૦૧ભાું (કચ્ છભાું થમેર બૂકું૫ભાું અલવાન ાભેર 

ફાકની માદભાું)  
 ધયણ ૧ થી ૮ વ ધીના ફાકને ૫૦,૦૦૦ રૂ.  
 ધયણ ૯ થી ૧ય વ ધીના ફાકને ૫૦,૦૦૦ રૂ.  
1026.  શલદ્યાથી ૫શેર મજના શલળે જણાલ?  
 -  ભાઘ્ મશભકના શલદ્યાથી ભાટેની મજના.  
 લગ ય૦૧૩- ૧૪ થી ળરૂઆત . 
1027. ફારા પ્રજકેટની ળરૂઆત....  
 શલ માવ વુંસ્ થા વાથે વુંકામેર શ્રી કફીય 

લાજેમીને S.S.A. શેઠ ક વલ ટ ટ તયીકે શનભણૂક 

કયી તેભના ભાગગદળગન શેઠ ઇ.વ.- ય૦૦૫ભાું 
ફારા પ્રજકે્ટની ળરૂઆત કયલાભાું આલી.  

1028. ગશણત શલજ્ઞાન પ્રદળગનની ળરૂઆત કણે અન ે
કમાયે કયી શતી?  

 N.C.E.R.T. દ્વાયા ઈ.વ.- ૧૯૭૧ થી દય લે.  
1029. યાષ્ ટર ીમ શલજ્ઞાન પ્રદળગન ૧૯૮૮ થી કમા નાભે 

ઓખામ છે?  
 જલાશયરાર નશેરૂ શલજ્ઞાન પ્રદળગન.  
1030. ઈક કરફની ળરૂઆત કમા લગથી થઈ?  
 ઈ.વ.- ય૦૦૬ થી અજભામળી ધયણે થઈ શતી, 

૪૦૦૦ ળાાઓભાું, ય૬ D.I.E.T.  
1031. શલશ્વ શલયાવત સ્ થ ભાટેની મજના કઈ છે?  
 હૃદમ મજના  
1032. શળક્ષણ ક્ષેતે્ર કમ એલડગ  અામ છે?  
 ભગનબાઈ દેવાઈ એલડગ .  
1033. શળક્ષણ ક્ષેતે્ર ૫ટેન વોપ્રથભ ઉ૫મગ કયનાય?  
 શ્રીભતી ભશેયફશેન ક ટર ાક્ ટય.  
1034. ધયણ- ૧ ભાું કમ શલમ આલે છે?  
 કરયલ.  
1035. ધયણ- ય ભાું આલતાું શલમભાું ક જન અને 

કલ રર એ કમા શલમનાું નાભ છે?  
 -  ક જન- ગશણત  
 કલ રર- ગ જયાતી/૫માગલયણ  
1036. M.M.L. કની વાથે વુંફુંધ ધયાલે છે?  
 પ્રાથશભક શળક્ષણ.  
1037. દૂયવું ાય શલબાગન ું શલધાન કમ  છે?  
 અશશનગળ વેલાભશે.  
1038. ગ જયાતભાું ામાની કેલણી ભાટે ભ છાી ભા 

તયીકે જાણીતા શળક્ષણ ળાસ્ ત્રી કમા છે?  
 શગજ બાઈ ફધેકા.  
1039. વ યાજ કદી સ્ લયાજન ું સ્ થાન રઈ ળકે નશી-  

આ શલધાન કન ું છે?  
 દમાનુંદ વયસ્ લતી.  
1040. શ  ભન ષ્ મ જાશત, ૫ળ  જાશત, ુંખી જાશત જલેા 

બેદ ભાું ભાન  છ ું  ખય, ૫ણ ભન ષ્ મ- ભન ષ્ મ લચ્   ે

જ ભના આધાયે ઉબા કયેરા જાશત બેદભાું ભાનત 
નથી-  આ શલધાન કન ું છે?  

 દમાનુંદ વયસ્ લતી.  
1041. ગાુંધીજીએ કને યાષ્ ટર ીમ કશલ કહ્ા છે?  
 ભૈથેરીળયણ ગ પ્ ત.  
1042. ગાુંધીજીએ કને યાષ્ ટર ીમ ળામય કહ્ા છે?  
 ઝલેય ુંદ ભેઘાણી.  
1043. ગાુંધીજીએ કને વલાઈ ગ જયાતી કહ્ા છે?  
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 કાકા વાશેફ કારેરકય.  
1044. એક શળક્ષક ૫ + ૬ = ૧૧ થામ એ વયલાાન 

ખ માર રખટીઓ ગણાલીને આે છે, આ શળક્ષક 

શળક્ષણના કમા વૂત્રને અન વયે છે?  
 ભૂતગ થી અભૂતગ તયપન ખ માર.  
1045. શલજ્ઞાન શળક્ષકે ક્ રયીન લામ ની ફનાલટ અને 

ગ ણધભોન અભ્ માવ ળીખલલા કઈ ૫દ્ધશતથી કામગ 
કયલ ું જોઈએ?  

 શળક્ષકે તે ક્ રયીન લામ  ફનાલી નાના પ્રમગ 
દ્વાયા તેના ગ ણધભો તાયલલા જોઈએ કાયણ કે 
પ્રમગ જોખભી છે.  

1046. શલદ્યાથીઓને જીલનના લાસ્ તશલક અન બલ 
આ૫લા કઈ ૫દ્ધશત ઉ૫મગી છે?  

 પ્રજકે્ ટ (પ્રકલ) ૫દ્ધશત.  
1047. કઈ ૫દ્ધશતભાું હક્રમા દ્વાયા શળક્ષણન શવદ્ધાુંત 

જલામ છે?  
 પ્રામશગક.  
1048. ળાાશકમ વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકનભાું વલગગ્રાશી 

ળબ્ દન અથગ ળ ું થામ છે?  
 શલકાવનાું ફધાું ાવાન ું ભા૫ન.  
1049. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત- ૧૯૮૬ ભાું કમા 

પ્રકાયન ું ભૂલ માુંકન વ  વ્ મ ું છે?  
 વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન.  
1050. સ્ લતુંત્રતા ૫છી ઉચ્   શળક્ષણ વ ધાયણા ભાટે 

ય ામેર  પ્રથભ શળક્ષણ ું  કમ  શત ું?  
 ઉચ્   શળક્ષણ ું (૧૯૪૮).  
1051. કઠાયી શળક્ષણ ું  કમા પ્રકાયના શળક્ષણ ભાટે 

ય ામ  શત ું?  
 વભગ્ર શળક્ષણ.  
1052. બાયતના કમા લડાપ્રધાને યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ 

નીશત -  ૧૯૮૬ રાલલાભાું ભશત્ત્લન બાગ 
બજવ્ મ શત?  

 યાજીલ ગાુંધી.  
1053. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતની વભીક્ષા કયલા 

આ ામગ યાભભૂશતગ વશભશત કમાયે શનભલાભાું આલી?  
 ૭ ભ,ે ૧૯૯૦.  
1054. એક પ્રમગળીર શળક્ષક શલદ્યાથીઓને કઈ એક 

ભ દ્દા ભાટે અુંદય- અુંદય   ાગ કયલા ભાટેન ફે- 
ત્રણ શભશનટન વભમ આ છે, તેને ળ ું કશેલામ?  

 ફઝ- ળેવન.  

1055. અશબક્રભના ફે પ્રકાય, વ યેખ અશબક્રભ અને 

પ્રળાખી અશબક્રભ છે, ત ત્રીજો પ્રકાય જણાલ?  
 ભેથેભટેીક્ વ અશબક્રભ.  
1056. શલદ્યાથીભાું વશકાયની બાલનાન શલકાવ કયલા 

આ૫ ળ ું કયળ?  
 વભૂશભાું કામગ કયાલળ.  
1057. લગગખુંડભાું તાના શલ ાય પ્રસ્ ત ત કયતી 

લખતે શળક્ષક ભાટે એ ઉશ ત યશેળે કે...?  
 -  તે સ્ લીકાયે કે ફીજો દશષ્ ટકણ ૫ણ શઈ ળકે છે.  
 તે સ્ લીકાયે કે શલદ્યાથીઓન વભૂશ એક ટ  નથી. -  

શલયધી દશષ્ ટકણને ૫ણ તાના શલ ાયભાું સ્ થાન 
આ.  

1058. ગાુંધીનગય શસ્ થત શ લ ડરન મ શનલશવગટીના 
શારના ક ર૫શત કણ છે?  

 શ્રી કે. એવ. શરશખમા (ઉક રશત)  
1059. મથાથગલાદી શળક્ષણભાું કેરભાું કણ છે?  
 શલદ્યાથી.  
1060. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત- ૧૯૮૬ અુંતગગત 

ઓ૫યેળન બ્ રેક ફડગની મજનાન શેત ...?  
 દયેક પ્રાથશભક ળાાભાું ઓછી જરૂયી શમ એલી 

પ્રાથશભક વ શલધાઓ  યી ાડલાન છે.  
1061. ગ જયાત યાજ્ મભાું ઉચ્   શળક્ષણ ક્ષેત્રે ભપત 

ક મા કેલણી-  કમા લગથી દાખર કયલાભાું 
આલી છે?  

 ઈ.વ.- ૧૯૮૫.  
1062. લગગખુંડભાું શળસ્ ત જાલલાન પ્રબાલી ઉામ 

છે કે...?  
 શળક્ષણ કામગ યવપ્રદ શળે ત અશળસ્ ત આઆ૫ યદ 

થઈ જળે.  
1063. કામગ, કરા અને ાયું૫હયક શસ્ ત કાયીગયીના 

શળક્ષણ ભાટે જ ે ભૂલ મ N.C.F ભાું વૂ વ્ મા છે 
તેભાુંથી...? 

 -  શલદ્યાથી આત્ ભ શનબગય ફને.  
 શલદ્યાથી ય નાત્ ભક કામગ કયે. -  શલદ્યાથીભાું 

વશકાયની બાલના શલકવે.  
1064. શલદ્યાથીભાું વશકાયની બાલનાન શલકાવ કયલા 

આ૫ ળ ું કયળ?  
 વભૂશ કામગ કયાલલ ું.  
1065. શળક્ષક શલદ્યાથીભાું વાયા ભૂલ મની સ્ થા૫ના કયી 

ળકે છે,કાયણ કે...?  
 તેભની લાતથી શલદ્યાથીને પે્રયણા ભે છે.  
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1066. શળક્ષક વભાજભાું ભશત્ત્લણૂગ સ્ થાન પ્રાપ્ ત કયી 
ળકે છે જો તે...?  

 તાની જલાફદાયીન ું ઈભાનદાયી ૂલગક લશન કયે.  
1067. પ્રોઢ શળક્ષણ / શનયુંતય શળક્ષણ એ કેલા 

પ્રકાયન ું શળક્ષણ છે?  
 અનો૫ ાયીક.  
1068. લવુંત આલતી નથી, લવુંતને રાલલાભાું આલ ે

છે-  આ લાત શળક્ષણની વુંસ્ થાઓને ૫ણ એટરી 
જ રાગ  ૫ડે છે, આ લાત કણે યજ  કયી શતી?  

 ડ. શજાયીપ્રવાદ હદ્વલેદી.  
1069. શળક્ષણન ભ ખ મ ઉદે્દળ...?  
 શલદ્યાથીભાું શ ુંતન ળશક્ તન શલકાવ કયલ.  
1070. તત્ત્લજ્ઞાનન કમ લાદ  સ્ તકીમા જ્ઞાન વાભે 

ફલા રૂે પ્રગટ થમ છે?  
 પ્રકૃશતલાદ.  
1071. R.I.M.College યાષ્ ટર ીમ ઈશ ડમન શભરેટયી 

કરેજ)...?  
 -  વુંસ્ થાન ું શેડકલાટગ ય દશેયાદૂન આલેર છે.  
 ધયણ ૭ ભાું અભ્ માવ કયતાું કે ધયણ ૭ ાવ 

શલદ્યાથી શનમત ંચભયે પ્રલેળ ભેલી ળકે છે. -  આ 
વુંસ્ થાભાું પ્રલેળ ભાટે જૂન તથા જા મ આયી એભ 
લગભાું ફે લખત યીક્ષા મજામ છે. ૧૯૩)પ્રખયતા 
ળધભાું ધ. ૯ ની યીક્ષાભાું કમા શલમન 
વભાલેળ થામ છે?  

 અુંગ્રેજી, શલજ્ઞાન અને ટેક્ નરજી, ગ જયાતી.  
1072. ગ જયાતી ભાઘ્ મભની પ્રાથશભક ળાાઓભાું 

વુંસ્ કૃત શળક્ષણની ળરૂઆત કમા ધયણથી થામ છે?  
 ધયણ- ૬.  
1073. પ્રાથશભક ળાાભાું શલદ્યાવશામકની બયતી 

કયલા કેરીમકૃત ૫વુંદગી વશભશતભાું કન વભાલેળ 
થામ છે?  

 શનમાભકશ્રી પ્રાથશભક શળક્ષણ.  
 નામફ વશ લ પ્રાથશભક .  
 શનમાભકશ્રી જી.વી.ઈ.આય.ટી.  
1074. ગ જયાતના ળૈક્ષશણક યીતે ૫છાત શલસ્ તાયભાું 

ક મા શળક્ષણને ઉિેજન આ૫લા ભાટે કમ કામગક્રભ 
અભરભાું છે?  

 નેળનર પ્રગ્રાભ ઓપ એજ્ મ કેળન પય ગલ વગ એટ 
એરીભે ટયી રેલર(N.P.E.G.E.L.).  

1075. વવરીફેને વેલ ફનાલી વવર જભલા ફેઠ-  
આ ગીતન ઉ૫મગ ળ ું ળીખલલા ભાટે કયળ?  

 વાત લાયના નાભ.  
1076. NTSE અને NMMS ની યાષ્ ટર ીમ સ્ કરયળી૫ 

યીક્ષાભાું ફેવલા ભાટે શલદ્યાથી કમા ધયણભાું 
અભ્ માવ કયત શલ જોઈએ?  

 -  NTSE ભાટે ધયણ- ૧૦.  
 NMMS ભાટે ધયણ- ૮.  
1077. પ્રાથશભક ળાાઓના વુંદબે BRC CRC 

વ્ મલસ્ થા છે ત ભાઘ્ મશભક ળાાઓ ના વુંદબે SVS 
........ છે?  

 QDC.  
1078. અધ્મન વુંક્રભણ એટરે ......... – એક 

ટયવસ્થવતભાાં ળીખેરી ફાફત ફીજી ટયવસ્થવતભાાં 
ણ રાગુ ડે 

1079. ‘‘જુંગરી પ્રાણી, લુંદા લગેયે જીલથી ફીક 

રાગલી ’’ તે ળાન ું ઉદાશયણ છે. – વરાભતીની 

જરૂટયમાત 
1080. ફ શદ્ધન હદ્વઅલમલી શવદ્ધાુંત આનાય 

ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શત.  – વસ્ેમયભેન 
1081. DATન ું ૂણગ નાભ ળ ું છે.  – Differential Aptitude 

Test 
1082. પ્રક્ષેણ પ્રમ શક્તભાું કન વભાલેળ થત નથી.  

– ભુતત વાશચમગ કવિી 
1083. વ્મશક્તગત તપાલત વુંતલા શળક્ષણભાું ળ ું 

જોગલાઈ કયી ળકામ.  – અધ્મેતાકેન્રી અધ્મમન 
1084. બ્રેઈર શરશન ઉમગ કેલા પ્રકાયનાું ફાક 

ભાટે થામ છે.  – ભાત્ર દૃષ્ટીવલશીન કે આાંવળક દૃષ્ટી 
ધયાલતા ફાક 

1085. જડ કે ભખૂગ ફાકની ભાનશવક લમ કેટરા લગ 
વ ધીની શમ છે.  – ૩ થી ૭.૫ લગ 

1086. ફાકના લાયુંલાય જૂઠ  ફરલા ાછ ક્મ ું 
કાયણ જલાફદાય શમ છે.  – આત્ભવલિાવન 
અબાલ 

1087. કટગ  રેશલનના ભત અન વાય વુંઘગના કેટરા 
પ્રકાય છે.  – ચાય 

1088. ‘‘ફાક હયવાઈને અુંગૂઠ  ૂવ’ે’ તે ફ ાલ 
પ્રમ શક્તન ું ઉદાશયણ છે.  – અવરપ્તતા 

1089. ભાનશવક યીતે સ્લસ્થ વ્મશક્તભાું કમ ું રક્ષણ 
શલ ું જોઈએ.  – નકાયાત્ભક દૃષ્ટીકણ 

1090. ળૈક્ષશણક ટેક્નરજી એટરે ........... – 

દ્ધવતઓ, પ્રવલવધઓ અને ભાધ્મભનુાં વલજ્ઞાન છે, 
જનેા દ્વાયા ળૈક્ષવણક ધ્મેમની ૂવતગ થઈ ળકે છે. 
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1091. OHP ન ું આખ ું નાભ .......... છે – Over Head 
Projector 

1092. ભ હરત ભાધ્મભભાું વોથી લધ  ળશક્તળાી 
ભાધ્મભ કમ ું છે.  – લતગભાનત્ર 

1093. ટેયેકડગ યન ઉમગ કયીને ાઠ આલાની 
તૈમાયી લખતે શળક્ષકે વોપ્રથભ ળ ું કયલ ું જોઈએ.  – 
શસ્ક્રપ્િ તૈમાય કયલી 

1094. જીન શમાજ ે ક્મા શળક્ષણ પ્રશતભાનની બેટ 
આી છે. – વલકાવાત્ભક પ્રવતભાન 

1095. અશબક્રશભત અધ્મમનની ભ ખમ ભમાગદા કઈ છે.  
– અવબિભ તૈમાય કયલાનુાં કામગ વાભાન્મ વળક્ષક 
ભાિે કટઠન છે. 

1096. ની ેનાભાુંથી ક્મા શળક્ષણળાષ્ડીન ું નાભ 
અન બલ ળુંક  વાથે જોડામેર ું છે.  – પ્ર.એડરય 
ડેઈર 

1097. વાયા અધ્મમનના રક્ષણભાું ની ેનાભાુંથી કન 
વભાલેળ થઈ ળકે.  – અધ્માનની નતૂન 
મુવતતઓ દ્વાયા વળક્ષણ  

1098. બાા શળક્ષણભાું હયશ ત લાતાગ કે 
કાવ્મુંશક્તઓન આધાય રઈને નલી લાતાગ કે 
કાઝમ શળક્ષક ળીખલે છે. આ શળક્ષક શળક્ષણના કમા 
વૂત્રને અન વયે છે.  – જ્ઞાત યથી અજ્ઞાત તયપ 
જલુાં 

1099. ‘‘શળક્ષક ફાકન શભત્ર, ભાગગદળગક અન ે

ળ બેચ્છક ફમ છે’’ – આ રક્ષણ ..... – 

અધ્માનની નતૂન વાંકપનાનુાં છે.   
1100. શજલ્લા શળક્ષણ અને તારીભ બલન અુંગ્રેજીભાું 

ક્મા શભતાક્ષયથી ઓખામ છે. – DIET 
1101. ગ જયાત યાજ્મ ળાા ા્ય  સ્તક ભુંડ ક્મા 

સ્થે કામગયત છે. – ગાાંધીનગય 
1102. ગ જયાત યાજ્મ ળાા ા્ય  સ્તક ભુંડન 

ભટ (આદળગ લાક્મ) ળ ું છે. – તભવ ભા 
જ્મવતગગભમ 

1103. લા ન શળક્ષણ પ્રલેળની કઈ ૫દ્ધશત શલળે 
રાબદામી છે?  

 ળબ્ દ ૫દ્ધશત.  
1104. ગશણતના શનમભ તાયલલા કઈ ૫દ્ધશત 

પ્રમજામ છે?  
 આગભન- શનગભન.  
1105. શતજોયી ક ેયી (ટરેઝયી ઓહપવ) અને ઉાડ 

અશધકાયી લચ્  ેની નાણાકીમ કાભગીયી ભાટે 
ઓનરાઈન શવસ્ ટભ કઈ છે?  

 IFMS.  
1106. શનયુંતય શળક્ષણની વુંકલનાન ઉદ્ બલ ક્માુંથી 

થમ શત?  
 અભેહયકા.  
1107. ગ જયાતભાું ળાાઓભાું કામગયત 

શળક્ષક/શળશક્ષકાઓ તથા વું ારક દ્વાયા અત્ માય 
વ ધી થમેરા ઈનલેળનન ું દસ્ તાલેજીકયણ કયીન ે
વુંગ્રશ તૈમાય યાખલ, પ્રભાશણત કયલ. -  આ કાભ 

થમેર કયાય ભ જફ કણ / કઈ વુંસ્ થા કયે છે?  
 RJMCEI -  IIMA.  
1108. રીંફ  ભીઠા અને રાક્ષ ખાટી આ ફ ાલ 

પ્રમ શક્ તને ખારી જગ્ મા કશેલામ?  
 મશક્ તકીકયણ.  
1109. વુંકલનાન શલકાવ ભ ખ મત્ લે કન બાગ છે?  
 ફોશદ્ધક શલકાવ.  
1110. ધયણ -  ૮ ભાું બણતી શલદ્યાથીની તાવ 

દયશભમાન લગગ વ્ મલશાયભાું વુંક  અન બલે છે અન ે
પ્રશ્નના જલાફ આ૫લાન ું ટાે છે ત શળક્ષક તયીકે 
તભે ળ ું કયળ?  

 લગગભાું ગ્ર ૫   ાગભાું તથા વશઅભ્ માશવક પ્રલૃશતભાું 
બાગ રેલા પે્રયીળ.  

1111. શલદ્યાથીઓના ભૂલ માુંકન અુંગે અઘ્ મતન 
વુંકલના કઈ છે?  

 વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન.  
1112. શ ું  શળક્ષણભાું ભનશલજ્ઞાન પ્રમજીળ -  આ 

શલધાન કન ું છે?  
 ેસ્ ટરજી.  
1113. ગ જયાતભાું ામાની કેલણી ભાટે ભ છાી ભા 

તયીકે જાણીતા શળક્ષણ ળાસ્ ત્રીન ું કમ   સ્તક 
ી.ટી.વી.ના અભ્ માવક્રભ ભાું વાભેર કયલાભાું 
આવ્ મ ું છે?  

 હદલાસ્ લપ્ ન.  
1114. લગગ ખુંડભાુંથી કઈ ફાફત વોથી લધ  અગત્ મની 

છે?  
 અવયકાયક પ્રત્ મામન.  
1115. ફા શલકાવ અને શળક્ષણના શવદ્ધાુંત વોપ્રથભ 

કણે આપ્ માું?  
 ભેડભ ભાયીમા ભ ટેવયી.  
1116. NCF- ય૦૦૫ ભાું કઈ ફાફત ૫ય વોથી લધ  બાય 

ભ કલાભાું આવ્ મ છે?  
 જ્ઞાનન ઉ૫મગ.  
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1117. D.P.Ed ન ું  રુું  નાભ જણાલ. – Diploma in 
Physical Education 

1118. યાજ્મ યીક્ષા ફડગ  દ્વાયા રેલાતી પ્રાથશભક 
શળષ્મલૃશિ યીક્ષા ક્મા ધયણભાું અભ્માવ કયતા 
શલદ્યાથીઓ આીળ કળે છે. – ાાંચભા 

1119. પ્રથભ યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશત કઈ વારભાું 
ઘડલાભાું આલી.  – ૧૯૮૬ 

1120. યાષ્ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું ઓયેળન બ્રેકફડગ  
ળ ું છે. – પ્રાથવભક ળાાઓને વાધન-વાંન્ન 
ફનાલલાની મજના  

1121. કામાગન બલન શલ ાય ક્મા શળક્ષણ ું ે આેર 
છે. – કઠાયી વળક્ષણ ાંચ 

1122. નેળનર નરેજ કશભળનની સ્થાના ક્માયે 
કયલાભાું આલી.  – ઈ.વ.૨૦૦૫ 

1123. ક્મા વુંશલધાની શળક્ષણન અશધકાય ભૂબૂત 
અશધકાય ફની ગમ.  – ૮૬ ભાાં  

1124. ‘બાય લગયન ું બણતય’ આ કન શલ ાય છે. – 

પ્ર. મળાર વવભવત 
1125. નલદમ શલદ્યારમન ું શળક્ષણન ું ભાધ્મભ ક્મ ું છે. 

– ટશન્દી અથલા અાંગે્રજી 
1126. NCF ન ું  રુ નાભ ળ ું છે. – National Curriculam 

Framework  
1127. NCF – 2005 ભાટે ક્મા ભશાન બાલન ું શલળે 

પ્રદાન છે. – ડાગ. મળાર 
1128. NCF – 2005  ભ જફ –  

૧. ફાક તૈમાય થમા છી જ બરૂ વુધાયી 
ળકળે. 
ય. ફાકની ઘયની ફરી/બાાન વતત 

આદય.  
૩. બૂર કયલી એ ળીખલાની પ્રટકમાન બાગ 
છે.  

1129. NCERTન ું  રુું  નાભ ળ ું છે. – નેળનર 

કાઉવન્વર ઓપ એજ્મુકેળનર ટયવચગ એન્ડ િરે વનગ 
1130. શળક્ષક ભાટે વલેાકારીન તારીભની વ્મલસ્થા 

કણ કયે છે. – NCTE 
1131. દૂયદળગન દ્વાયા પ્રવાહયત ળૈક્ષશણક કામગક્રભ 

રાબદામી છે, કાયણ કે ..... ૧. ત ેજીલનના વૂક્ષ્ભ 

શેરુઓને િી.લી. ય પ્રસ્તૃત કયે છે., ૨. તે 

દળગકના એક ભિા વભદુામને એક જગ્માએ 

ફેવીને કામગિભ જોલાન અલવય આે છે., ૩. ત ે

વાંવાયની વભાજની ઘિનાઓને લાસ્તવલક સ્લરૂે 
યજૂ કયે છે.  

1132. કઈ શલદ્યાથીન ું પ્રગશતત્રક તૈમાય કયલા તભે 

ળાન ઉમગ કયળ. – Ms- Excel 
1133. વભાન ળૈક્ષશણક અલવય પ્રદાન કયલ એટરે 

..... - ફધાને વભાન અલવય પ્રદાન કયલ, જનેા 

કાયણે દયેક વ્મવતત તાની મગ્મતા ભુજફ 
વળક્ષણ પ્રાપ્ત કયી ળકે. 

1134. હક્રમાત્ભક વુંળધન એ ........ - વળક્ષકની 
લગગખાંડની યજ-ફ-યજની વભસ્માઓ ઉકેરી 
આે છે.  

1135. ઉત્કલનાઓ ........... – અભ્માવની 
ળરૂઆતની અેક્ષાન અાંદાજ ૂય ાડે છે.  

1136. વતત અન ે વ્માક ભૂલમાુંકન એ ........ -  
વલદ્યાથી કેન્રી છે.  

1137. શળક્ષણભાું કયલાભાું આલરેા નૂતન પેયપાય 

પ્રભાણે શળક્ષકની બૂશભકા કઈ યશેળે. – Facilitator 
1138. વલગ શળક્ષા અશબમાન શભળનન શેત . – ૬ થી 

૧૪ લગની લમજૂથનાાં ફાકને પ્રાયાં વબક વળક્ષણ 
ભી યશે તે શેતુ છે. 

1139. ગશણત શળક્ષણભાું કઈ ફાફત વોથી લધ  રાગ  
૫ડે છે?  

 તકગ  ળશક્ ત.  
1140. લગગખુંડભાું થત ઘધઘાટ એ ળ ું વૂ લે છે?  
 અવયકાયક લગગવ્ મલશાયન અબાલ.  
1141. બાાન ઉ૫મગ કમાગ લગય થતા પ્રત્ મામનને 

કમ  પ્રત્ મામન કશેલામ છે?  
 અળાશબ્ દક પ્રત્ મામન.  
1142. ક્ષભતાકેરી શળક્ષણ વાથે કઈ ફાફત વોથી 

લધ  રાગ  ૫ડે?  
 અઘ્ મમનના ક્ષેત્ર ભ જફ ક્ષભતાઓ.  
1143. શળક્ષકે અવયકાયક વ્ મલશાય ભાટે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ?  
 એકભની ૂલગ તૈમાયી કયીને જ લગગભાું જલ ું જોઈએ.  
1144. ગાુંધીજી પે્રયીત ફ શનમાદી શળક્ષણના શવદ્ધાુંત 

જણાલ?  
 વભલામી શળક્ષણ આ૫લ ું.  
 વ્ મલવાશમક શળક્ષણ આ૫લ ું. -  ભાતૃબાા દ્વાયા 

શળક્ષણ આ૫લ ું.  
1145. એક શલદ્યાથી લગગખુંડભાું અ મ શલદ્યાથીઓ 

વાથે ભાયાભાયી કયે છે ત એક શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું 
કયળ?  



Tet - Psychology 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

44 

 શલદ્યાથીને શલશલધ ય નાત્ ભક પ્રલૃશતભાું નેતાગીયી 
વધ૫લી.  

1146. પ્રાથશભક ળાાઓન અભ્ માવક્રભ કણ નક્કી 
કયે છે?  

 ગ જયાત ળૈક્ષશણક વુંળધન અને તારીભ ૫હયદ.  
1147. ધયણ- ૧ ભાું ગ જયાતીભાું કેટરા એકભ છે? 

શળક્ષક આલૃશતભાું જણાવ્ મા અન વાય ફધાું એકભની 
વભજ આ૫લા કેટરા વભમ ગાાની જરૂય ૫ડળ?ે  

 ૧ય એકભ, ૧ય અઠલાહડમા  
1148. ધ.- ૧ ના લગગખુંડભાું લાતાગ કશીને શળક્ષકે ળ ું 

કયલ ું જોઈએ?  
 લાતાગન ફધ કશેલ જોઈએ.  
1149. શળક્ષક આલૃશતભાું ગુંદી ંચદયડીની લાતાગ કમા 

એકભ ભાટે આ૫લાભાું આલી છે?  
  ખ ખાઈ કયે બરાઈ.  
1150. પ્રાથશભક શળક્ષકની વ્ મલવાશમક વજ્જતા 

કેલલા ભાટે કમ ું ભાખ  ય ામેર છે?  
 GCERT, DIET, BRC, CRC, આ ામગ, શળક્ષક, શલદ્યાથી  
1151. પ્રાથશભક, ભાઘ્ મશભક અને ઉચ્  તય ભાઘ્ મશભક 

ળાાઓના ફાક ભાટે યાજ્ મ કક્ષાએ શલજ્ઞાન 
પ્રદળગનન ું આમજન કઈ વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે 
છે?  

 GCERT  
1152. અભ્ માવક્રભ ય નાના ભ ખ મ ઘ્ મમે?  
 -  ભાનશવક ઘડતયન ું ઘ્ મમે.  
 ઉ૫મશગતાન ું ઘ્ મમે. -  વાુંસ્ કૃશતક ઘ્ મમે.  
1153. ળાાના કામભી અને ભશત્ત્લના દપતયી ૫ત્રક 

તયીકે કમા ૫ત્રકન વભાલેળ કયલાભાું આલે છ?  
 લમ ૫ત્રક(જનયર યશજસ્ ટય).  
1154. ધ- ૭ ભાું બણત શલદ્યાથી જાશતમ લૃશતન 

અન બલ કયે છે અને એના રીધે શલશ ત્ર લતગન કયે 
છે. -  શળક્ષક તયીકે તભ ેળ ું કયળ?  

 શલદ્યાથીને કઈ કરા પ્રલૃશતભાું અથલા યભત- ગભત 
તયપ લાલા પ્રમત્ ન કયીળ.  

1155. ફ શદ્ધ આુંક ળધલા ભાટે કઈ ફાફત વા ી છે?  
 ભાનશવક લમ અને લાસ્ તશલક ંચભયન ગ ણિય.  
1156. ભાઘ્ મશભક શળક્ષણની અશબલૃશદ્ધ ભાટે કઈ 

કેરીમ  યસ્ કૃત મજના અભરભાું છે?  
 યાષ્ ટર ીમ ભાઘ્ મશભક શળક્ષા અશબમાન.  
1157. વલાાંગી શલકાવને અવય કયતાું ૫હયફ કમા 

છે?  

 લાયવ, લાતાલયણ, ૫હય૫કલતા, ઉત્ પે્રયણા.  
1158. શલકાવના તફક્કાઓન મગ્ મ ક્રભ કમ છે?  

ગબાગલસ્ થા,  
ળૈળલ,  
શકળયાલસ્ થા,  
તરૂણાલસ્ થા,  
મ લાલસ્ થા,  
પ્રોઢાલસ્ થા,  
લૃદ્ધાલસ્ થા.  

1159. ળાયીહયક શલકાવની દૃષ્ટીએ ક્મા તફક્કાભાું 
ફાક ફધાું અુંગ ય શનમુંત્રણ ધયાલત થઈ જામ 
છે. – ટકળયાલસ્થા 

1160. કઈ અધ્મમન દ્ધશત વ્મશક્તગત તપાલત 
વુંતલાની શ્રેષ્ઠ દ્ધશત છે. – અવબિવભત 
અધ્મમન દ્ધવત 

1161. જ્ઞાનાત્ભક શલકાવન શવદ્ધાુંત કે જ ે સ્તયીમ 
શલકાવના શવદ્ધાુંત તયીકે ઓખામ છે, તે કણે 

આપ્મ શત. – વમાજ ે
1162. પ્રાથશભક ળાાઓભાું શ ત્રકા ળીખલલાન 

ભ ખમ ઉદે્દળ ળ ું છે. - વલદ્યાથીઓભાાં કપનાળવતત 
વલકવાલલી 

1163. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના વુંદબગભાું TAT એટરે. 

-  વથભેટિક એયવેપ્ળન િેસ્િ 
1164. હક્રમાત્ભક વુંળધનન શલ ાય કણે આપ્મ. - 

સ્િીપન કયે 
1165. લેદ દયેક ાઠને વયતાથી ળીખી રે છે, જ્માયે 

દેલ દયેક ાઠને ળીખલા ભાટે લધાયે વભમ રે છે. 
આ શલધાન શલકાવન કમ શવશદ્ધાુંત દળાગલે છે. - 
વ્મવતતગત વબન્નતા  

1166. ગ જયાત વયકાયની કઈ મજના શળક્ષણન ે
રગતી છે. –  
૧. વલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ મજના,  
૨. વયસ્લતી મજના,  
૩. વલદ્યાદી મજના  

1167. ઉત્પે્રયણા –  
૧. કામગન પ્રાયાંબ કયાલે છે.,  
૨. ટિમાઓન ેગવતળીરતા અાલે છે.,  
૩. જ્માાં વુધી ધ્મેમ પ્રાપ્ત ન થામ, ત્માાં વુધી 

ટિમાઓને વનવિત ટદળા તયપ દયે છે.  
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1168. ‘બૂખમા ેટે બજન ન થામ’ એ કશેલત કઈ 

જરૂયીમાતન ું ભશત્ત્લ દળાગલે છે. – ળાયીટયક 
જરૂટયમાત  

1169. પ્રજકે્ટ દ્ધશત ક્મા શવદ્ધાુંત ય ય ામેર છે.  

૧. અનબુલ દ્વાયા વળક્ષણ,  
૨. ટિમા દ્વાયા વળક્ષણ 

1170. શળક્ષણ વુંસ્થાઓભાું અાત ું શળક્ષણ કેલ ું 
ગણામ. – ઔચાટયક  

1171. કેલણીના ક્મા ધ્મેમને ભશત્ત્લન ું ગણલાભાું 
આલે છે. – વ્મવતતગત અને વાભાવજક ધ્મેમન 
વભન્લમ 

1172. વભલામ શળક્ષણ દ્ધશત કમા પ્રકાયના 
શળક્ષણભાું વૂ લાઈ છે. – ફુવનમાદી વળક્ષણ 
દ્ધવત 

1173. શલદ્યાથીને ળ ું ળીખલલ ુંતે હપરવૂપી જણાલે છે, 
યુંત  શલદ્યાથીને કઈ યીતે ળીખલલ ું તે ..... દળાગલે 
છે. – ભનવલજ્ઞાન 

1174. ભનશલજ્ઞાન ળાન ું શલજ્ઞાન છે. – લતગન 
1175. શળક્ષક લગગભાું ળાુંશત યાખ એલ ું કશે એ કમા 

પ્રકાયન ું પ્રત્ મામન છે?  
 હદ્વભાગી પ્રત્ મામન.  
1176. ધયણ- ૩ ના અુંતે ફાક કેટરા 

ળબ્ દ(ગ જયાતી બાાના)ન ું અથગ ગ્રશણ કયી ળકે 
છે?  

 ય૫૦૦ ળબ્ દ.  
1177. એક શળક્ષક ખ ફ જ સ્ષ્ટ લાત કયે છે, તેભની 

દયેક લાત ....... શમ છે?  
 વુંહદગ્ ધ.  
1178. ધયણ- ૧ ભાું ભ ાક્ષય કમા ક્રભભાું 

ળીખલલાભાું આલે છે?  
 ન ભ, ગ જ -  લ,ય,વ,દ -  ૫,ડ,ત,ણ -  ક,ફ,અ,છ  
1179. લગગભાું શલદ્યાથીઓ ઘ્ માન આે તે ભાટે શળક્ષકે 

ળ ું કયલ ું જોઈએ?  
 શલમ લસ્ ત  ૫ય વુંૂણગ પ્રબ ત્ લ યાખલ ું.  
1180. ભનલૈજ્ઞાશનક દૃશષ્ ટએ અઘ્ મમન -  અઘ્ મા૫ન 

પ્રહક્રમાભાું કણ કેર સ્ થાને શમ છે?  
 અઘ્ મતેા.  
1181. ળાા વભમ દયશભમાન ળાાભાું ન આલી 

ળકતા ફાક ભાટેની શળક્ષણ વ્ મલસ્ થા કઈ છે?  
 લૈકશલક ળાા.  
1182. અશબક્રશભક ૫દ્ધશત એટરે?  

 શળક્ષક શનદેશળતા ૫દ્ધશત.  
1183. ળાાન ું ૫હયણાભ વ ધાયલા.....?  
 નફા શલદ્યાથીઓ ૫ય લધ  ઘ્ માન આ૫લ ું જોઈએ.  
1184. હક્રમાત્ ભક વુંળધન એ ..... ?  
 શળક્ષકની લગગખુંડની યજ- ફયજની વભસ્ માન 

ઉકેર આ છે.  
1185. અઘ્ મમનભાું કહઠન ભ દ્દાઓને વય ફનાલલા 

ભાટે ળ ું કયલ ું જોઈએ ?  
 યભત દ્વાયા શળક્ષણ આ૫લ ું જોઈએ.  
 પ્રલૃશિ દ્વાયા શળક્ષણ આ૫લ ું જોઈએ.  
1186. શલદ્યાથીઓને ઉદાશયણ ઉ૫યથી વુંકલના 

શવશદ્ધ તયપ રઈ જલ ું એ કઈ ૫દ્ધશત કશેલામ?  
 આગભન ૫દ્ધશત.  
1187. શજલ રા શળક્ષણ વશભશતઓની પ્રાથશભક 

ળાાઓના શળક્ષક/શલદ્યાવશામકની ફદરીઓ 
અુંગેન શળક્ષણ શલબાગન ઠયાલ કઈ 
તાયીખ/લગન છે?  

 ૦૪/૦૬/ય૦૦૬.  
1188. ગ જયાતભાું ભૂલ મશનષ્ઠ અને  ાહયર્ય મલાન 

શળક્ષક તૈમાય કયલા ભાટે ઈશ ડમન ઈશ સ્ ટટમ ટ 
ઓપ ટી ય એજ્ મ કેળન (IITE)ભાું કેટરા વેભેસ્ ટયન 
અભ્ માવક્રભ છે?  

 આઠ વેભેસ્ ટય  
1189. એ શલદ્યાથી ખય શલદ્યાથી છે જ ે....?  
 વુંકલના શવશદ્ધ ભાટે શળક્ષકને પ્રશત પ્રશ્ન ૂછે છે.  
1190. શળક્ષક લગગભાું દાખર થામ છે ત્ માયે શલદ્યાથીઓ 

તયત જ ઉબા થઈ નભસ્ કાય કયે છે, અશીં કમા 

પ્રકાયન ું અઘ્ મમન થામ છે?  
 અશબવુંધાન દ્વાયા અઘ્ મમન.  
1191. શળક્ષણ નીશત તેભજ નલા પ્રલાશના કામગન ું 

ઘડતય કયલાન ું કાભ કણ કયે છે?  
 શળક્ષણ શલબાગ  
1192. કમા લગગખુંડને પ્રબાલળાી ગણી ળકામ?  
 જ ેલગગના શલદ્યાથીઓ શળક્ષકને પ્રશ્ન ૂછતા શમ.  
1193. ફાકની વા ી શવશદ્ધ કમાયે જાણી ળકામ છે?  
 વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકનથી.  
1194. બાયતના યાજ્ મ ફુંધાયણની કરભ- ૪૫ 

પ્રભાણે ૬ થી ૧૪ લગની ંચભયના દેળના તભાભ 
ફાકને ભપત અને પયશજમાત પ્રાથશભક શળક્ષણ 
આ૫લાન ું રક્ષ્માુંક કઈ યીતે શનમત કયામ શત?  
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 ફુંધાયણ અભરભાું આલે તે ૫છીના દવ લગના 
વભમગાાભાું.  

1195. ભૂલ માુંકનની પ્રહક્રમાભાું કઈ- કઈ ફાફત 
વભાશલષ્ ટ શમ છે?  

 શળક્ષણના શેત ઓ, અઘ્ મમન, અન બલ અન ે

ભૂલ માુંકન.  
1196. પ્રાથશભક ળાાઓના અભ્ માવક્રભ અન ે

ભૂલ માુંકન ભાખાની ય ના અને ભાગગદળગન કઈ 
વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે?  

 GCERT.  
1197. શળક્ષક તારીભી વુંસ્ થાઓન ું શનમભન કેરની 

કઈ વુંસ્ થા દ્વાયા કયલાભાું આલે છે?  
 NCTE.  
1198. ળાાના કામગક્રભભાું લારીઓ આલતા નથી, ત 

તભે ળ ું કયળ?  
 ગાભભાું જઈ લારીઓ ાવેથી કાયણ જાણળ.  
1199. શનયુંતય શળક્ષણ કામગક્રભ એ કમા કામગક્રભ 

૫છીન કામગક્રભ છે?  
 વાક્ષયતા.  
1200. ભ ાક્ષયની ઓખ ભાટે કઈ યીત લધ  મગ્ મ 

છે?  
 પરેળ કાડગ  દ્વાયા.  
1201. લતગભાન અુંગ્રેજી ા્ય   સ્તકભાું કઈ ૫દ્ધશતને 

અન વયલાભાું આલે છે?  
 કમ્ મ શનકેટીલ એપ્ર .  
1202. જો લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓ ઘધઘાટ કયતા શમ ત 

શળક્ષકે...?  
 થડ વભમ ળાુંત યશીને ૫છી આગ લધલ ું.  
1203. જો તભાયા લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓ વભજી ળકતા 

ના શમ ત, તભે...?  
 શલમ લસ  ત ને વશેરી ફનાલી દ.  
 તેભને પ્રત્ વાહશત કય.  
 ઉદાશયણ લડે વભજાલ. 
1204. તભાયા લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓએ ૂછેરા 

પ્રશ્નન ઉિય તભે આી ના ળક ત્ માયે તભાયે...? 
 ફીજા હદલવે ઉિય આ૫લાન ું લ ન આ૫લ ું જોઈએ.  
1205. તભાયા લગગખુંડભાું શલદ્યાથીઓન ું ઘ્ માન ખચ લા 

ભાટે અને તે જાલી યાખલા ભાટે કમ ઉામ ઉિભ 
યશેળે?  

 તેભને પ્રલૃશિભાું યકામેરા યાખલા.  

1206. લગગખુંડભાું કઈ૫ણ શળક્ષકે તેન/તેણીન 
અલાજ યાખલ જોઈએ?  

 ભઘ્ મભવયન વયેયાવ.  
1207. જો લગગખુંડભાું છેલ રી ાટરી ઉ૫ય ફેઠેર 

શલદ્યાથી ફે ેની અન બલત શમ અને લાયુંલાય ઉબ 
થઈને આગ જોત શમ અને રખત શમ ત 
આના ભાટે કમ  વોથી લધ  ળકમ કાયણ શઈ ળકે 
છે?  

 ફાકભાું દૃષ્ટીદ શઈ ળકે છે.  
1208. જૂથ શળક્ષણ...... શલકવાલલાભાું ભદદ કયે છે?  
 વશકાયની બાલના.  
1209. દૃશ્મ- શ્રાવ્ મ વાધનન ઉ૫મગ શળક્ષકના 

અધ્માન કામગને........ ફનાલે છે?  
 યવપ્રદ અને અવયકાયક.  
1210. કઈ મ શનલશવગટી દ્વાયા જ્ઞાન જ્ઞાનલાણી 

 ેનરન ઉ૫મગ કયલાભાું આલે છે?  
 ઈગ્ન (IGNOU).  
1211. આ૫ણી યીક્ષા ૫દ્ધશતની વ ધાયણા ભાટેના 

ઉિભ યસ્ તા યશેળે.....?  
 આુંતહયક ભૂલ માુંકન યાખલ ું.  
 ફાહ્ ભૂલ માુંકન યાખલ ું.  
1212. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન...?  
 શલદ્યાકીમ અને વશશલદ્યાકીમ અઘ્ મમનને શલકવાલ ે

છે.  
1213. શલદ્યાથીઓના એક વભૂશભાું ભશિભ 

શલદ્યાથીઓએ પ્રાપ્ ત કયેર ગ ણાુંક જાણલા ભાુંગતા 
શલ ત તભે ળેની ગણતયી કયળ?  

 ફશ રક.  
1214. યીક્ષાના ગ ણને ઓખના સ્ લરૂે યજૂ 

કયલાન ું ભશત્ત્લન ું કાયણ છે કે...?  
 તે યીક્ષાની ભાહશતીની દૃશ્મ- છફી  યી ાડે છે.  
1215. આદળગલાદની શલ ાય ધાયા ......... વાથે 

જોડામેરી છે?  
 શલ ાય (IDEAS).  
1216. હડસ્ ટ વ એજ્ મ કેળન ........ દ્વાયા આ૫લાભાું 

આલે છે?  
 યેહડમ દ્વાયા.  
 ટી.લી. દ્વાયા.  
 ૫ત્રવ્ મલશાય ભાયપતે.  
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1217. અભૂતગ ૫યથી ભૂતગન,ે વાભા મથી શલશળષ્ ટન ે
વભજલાની પ્રહક્રમા થામ ત્ માયે શળક્ષણની કઈ 
૫દ્ધશતન ઉ૫મગ થમ કશેલામ?  

 શનગભન ૫દ્ધશત.  
1218. શળક્ષણની વપયને વપ ફનાલલા કેલણીકાયે 

કને શકામુંત્રન ું શફરૂદ આપ્ મ ું છે?  
 આમજનને.  
1219. પ્રશ્ન૫ત્રભાું વભાશલષ્ ટ થતા શત્ર૫હયભાણીમ 

શેત ઓ કમા છે?  
 જ્ઞાન.   વભજ.   કોળલ મ. 
1220. ા્ય   સ્તકના શલમ લસ્ ત ને શલદ્યાથીઓના 

ભન વ ધી ૫શધ ાડલાના ભાઘ્ મભને ળ ું કશેલામ?  
 શળક્ષણ ૫દ્ધશતઓ.  
1221. શળક્ષણની ૫દ્ધશતની ૫વુંદગીન ભ ખ મ આધાય 

કના ૫ય યશેર છે?  
 શલદ્યાથી.  
1222. શળક્ષક લગગખુંડભાું શલમ લસ્ ત ના સ્ષ્ ટીકયણ 

ઉદાશયણ વાથે બાલૂણગ, વ ટ અને તાશકગક યીતે 

યજૂ કયે તેને કઈ ૫દ્ધશતન ું શળક્ષણ કામગ કશેલામ?  
 વ્ માખ માન ૫દ્ધશત.  
1223. આદળગ પ્રશ્ ન૫ત્રભાું કઈ રાક્ષશણકતા જોલા ભે 

છે? 
 દયેક પ્રશ્ન મગ્ મ વભમ પ્રભાણે રખી ળકામ તે 

પ્રભાણે વભમની પાલણી.  
 પ્રશ્નની બાા સ્ષ્ટ અને વભજામ તેલી શલી 

જોઈએ. 
 પ્રશ્ન૫ત્ર વભગ્ર અભ્ માવક્રભને આલયી રે તેલ ું શલ ું 

જોઈએ. 
1224. લગગભાું જ દી- જ દી કક્ષા ધયાલતાું શલદ્યાથીઓ 

ભાટે વોથી અવયકાયક ૫દ્ધશત કઈ શઈ ળકે છે?  
 સ્ લાઘ્ મામ ૫દ્ધશત. 
1225. અવયકાયક પ્રત્ મામનભાું જરૂયી છે...?  
 બાાન આયશ- અલયશ.  
 અવયકાયક શાલબાલ.  
 શલમલસ્ ત  ૫યન ું પ્રબ ત્ લ.  
1226. યાજ્ મ વયકાયે અભરી ફનાલેર શલદ્યાદી૫ 

મજના અુંતગગત પ્રાથશભક ળાાના ફાકને ળાન 
રાબ ભે છે?  

 લીભા કલ . 

1227. વુંશલધાનભાું શળક્ષણ ભૂરૂે યાજ્ મ માદીન 
શલમ શત. ૫યુંત ું તેન વભલતી માદીભાું વભાલેળ 
કયલાભાું આવ્ મ. તેથી શળક્ષણના કામદાઓ...?  

 યાજ્ મ વયકાય અને કેર વયકાય ફ ને ઘડી ળકે છે.  
1228. અક્ષમાત્ર પાઉ ડેળન કમા પ્રગ્રાભ વાથે 

વુંકામેર છે?  
 ભઘ્ માશન બજન.  
1229. પ્રાયુંબભાું બાા કોળલ મ ળીખલલાન ક્રભ કમ 

શઈ ળકે?  
 શ્રલણ -  કથન – લાું ન - રેખન  
1230. અવયકાયક વશાઠી અઘ્ મમન કયાલલા ળાની 

જરૂય ૫ડળ?ે  
 શળસ્ ત.  
 સ્ લ-અઘ્ મમન.  
 તેજસ્ લી શલદ્યાથી.  
1231. કમા  સ્તકભાું શલદ્યાથીઓને વશજરૂ ે

વ્ માકયણ ળીખલલાન ું ઉિભ ઉદાશયણ યજૂ કયલાભાું 
આલેર છે?  

 શળક્ષણ બીતયન ખજાન.  
1232. વ્ મલશાહયક વ્ માકયણ શળક્ષણની ૫દ્ધશત કઈ છે?  
 બાા વુંવગગ ૫દ્ધશત.  
1233. ભૂલ મ શળક્ષણએ...  
 એકભ વાથે લણામેરી ફાફત છે.  
1234. લા ન શળક્ષણ પ્રલેળની કઈ ૫દ્ધશત શલળે 

પદામી ગણામ છે?  
 ભૂાક્ષય ૫દ્ધશત.  
1235. બાાના અથગગ્રશણનાું ફે કોળલ મ કમાું કમાું 

છે?  
 લાું ન અને રેખન.  
1236. ઉદાશયણ ૫યથી શનમભની તાયલણી -  આ કઈ 

૫દ્ધશતન ું વાન છે?  
 આગભન ૫દ્ધશત.  
1237. બાાના અશબવ્ મશક્ તના ફે કોળલ મ કમાું કમાું 

છે?  
 રેખન અને કથન.  
1238. વલગગ્રાશી ભૂલ માુંકન એટરે...?  
 શલદ્યાથીઓના અભ્ માશવક અને વશઅભ્ માશવક 

ાવાુંઓના શલકાવન ું ભૂલ માુંકન કયલ ું.  
1239. અવયકાયક અઘ્ મમન ભાટે જરૂયી છે...?  
 શલદ્યાથી અને શળક્ષક લચ્  ેન ું પ્રત્ મામન.  
1240. એક વક્ષભ શળક્ષક તે છે જ.ે..  
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 શલદ્યાથીઓભાું શલમ પ્રત્ મ ેયવ જગાલે છે.  
1241. GAP ળ ું છે?  
 ધયણ-  ૩ થી ૫ ભાું શવશદ્ધ ભા૫નન પ્રગ્રાભ છે.  
1242. શકળયાલસ્થાભાું કઈ લૃશિ પ્રફશમ છે ? – 

વાંગ્રશલૃવત્ત 
1243. જો અન કૂરન ન શમ ત ળ ું ઉદ્દબલે છે. – 

દુયાનકુરન 
1244. વ યેળ અુંધાયાભાું ખ યળી વાથે અથડામ છે. આ 

છી ખ યળીને રાત ભાયે છે, આ કઈ ફ ાલપ્રમ શક્ત 

છે. – આિભકતા 
1245. પે્રભબુંગ થમેરી વ્મશક્ત ઘણી લાય ઉિભ કશલ 

ફને છે. આ કઈ ફ ાલપ્રમ શક્ત છે. – ઊધ્લીકયણ 
1246.  હપલભભાું શીય શલરનને ભાયે છે તે જોઈ નયેળ 

તે ભાયે છે એલી ખ ળી અન બલે છે. આ કઈ 
ફ ાલપ્રમ શક્ત છે. – તાદાત્મ્મ 

1247. ફ શદ્ધભાનના શતા કણ ગણામ છે. – વફન ે
1248. EQ એટરે – વાાંલેવગક ફવુદ્ધ આાંક 
1249. શળક્ષણભાું વશામકવાભગ્રીન ઉમગ ળા ભાટે 

કયલાભાું આલે છે. – વળક્ષણને સ્લબાવલક અન ે
અત્માંત ઉમગી ફનાલલા ભાિે 

1250. શળક્ષણવશામક વાભગ્રી કેલી શલી જોઈએ. – 
વળક્ષણના ઉદે્દળને અનુકૂ 

1251. શળક્ષણભાું દૃશ્મ-શ્રાવ્મ વાભગ્રી કેલા પ્રકાયની 
વાભગ્રી છે. – વશામક વાભગ્રી 

1252. શલદ્યાથીઓભાું શ્રેષ્ઠ વુંસ્કાયન શલકાવ કયલાન ું 
આ કેભ આલશ્મક વભજો છ. – વાંસ્કાય ચાટયત્ર્મ 
વનભાગણ કયે છે. 

1253. એક શળક્ષક તયીકે તભે વપતા ભાટે કમા 
કાયણને લધ  શ્રષે્ઠ ગણ છ. – ભધુય લાણી અન ે
બાા ય અવધકાય 

1254. તભાયા લગગના કઈ ફાકે  યી કયી છે. 
બશલષ્મભાું તે એલ ું ન કયે તે ભાટે તભે ળ ું કયળ. – 
એન ેપ્રેભૂલગક વભજાલી બવલષ્મભાાં ચયી ન કયલા 
વભજાલળ. 

1255. એક શલદ્યાથીના વ્મલશાય-લતગનથી આ 
વખત નાયાજ છ અને તે શલદ્યાથી પ્રત્મે શનષ્ક્ષ 
નથી, યીક્ષાભાું ગ ણ ભૂકલતી લખતે તભે – કઈ 

ણ ૂલગગ્રશ લગય તેની મગ્મતા અનવુાય 
ભૂપમાાંકન કયળ. 

1256. ખેરશલશધન ઉમગ ળેના ભાટે કયલાભાું આલ ે
છે. – ફાકને ળીખલલા ભાિે  

1257. શલદ્યાથીને પે્રહયત કયલા ક્મા વ દૃઢકન ઉમગ 
લધ  ઈચ્છનીમ છે. – પ્રળાંવા 

1258. પ્રજકે્ટ દ્ધશતન આધાય ક્મ લાદ છે. – 
વ્મલશાયલાદ 

1259. આગભન શલશધ એટરે – વલવળષ્ટથી વાભાન્મ 
તયપ 

1260. કઠાયી કશભળન અન વાય ભૂલમાુંકન કેલી 
પ્રશકમા છે. – વતત 

1261. શળક્ષણ શત્ર-ધ્ર લી પ્રશકમા છે. આ કથન કન ું 
છે. – જ્શન ડ્યૂઈ 

1262. વપ શળક્ષક શુંભેળાું – ળાાંત શમ  
1263. કઈ દ્ધશત વ્મધશક્તગત શબન્નતાની ઉેક્ષા કયે 

છે. – વ્માખ્માન દ્ધવત 
1264. જો શળક્ષકે રાુંફ  બાણ આલ  ડે ત તેણ ે

લચ્ -ે લચ્ ે – પ્રશ્ન ૂછલા જોઈએ 
1265. લતગભાનભાું અધ્મમનની વોથી પ્રબાલી દ્ધશત 

કઈ છે. – ઈ-રવનાંગ 
1266. ‘દુંડ ન આીને ફાકને ફગાડલા’ આ 

ફાફત વાથે કઈ ફાફત વ વુંગત  છે. – 
વલદ્યાથીના અલાાંચ્છનીમ લતગન ભાિે તનેે દાંડ 
આલ જોઈએ. 

1267. ભૂલમશળક્ષણન ઉદે્દળ શલદ્યાથીઓના ભનભાું 
કેલાું ભૂલમ દાખર કયલાન છે. – નૈવતક 

1268. જ્ઞાનાત્ભક ઉદે્દળન વુંફુંધ કની વાથે છે. – 
ભાનવવક મગ્મતા 

1269. વુંકેત અશધગભન વુંફુંધ કની વાથે છે. – 
ાલરલના અનવુાંધાન વાથ ે 

1270. ફાક પ્રત્મેન ભાતાન સ્થામી બાલ ક્મ છે. 
– પ્રેભ 

1271. કમા પ્રકાયની કેલણીને સ્થકાનાું ફુંધન 
શતાું નથી. – અનોચાટયક 

1272. કઈ જરૂહયમાત વોથી છેલ્લી વુંતાલી જોઈએ. 
– આત્ભસ્થાન-આત્ભવન્ભાન 

1273. શગની ભાનશવક લમ ૨૦ લગ આને ળાયીહયક 
લમ ૧૫ લગ શમ ત તેન ફ શદ્ધ આુંક કેટર થામ. 
– ૧૧૩ 

1274. ફ શદ્ધન આધાય ળાના ઉય યશેર છે. – 
આનુલેળ 

1275.  કઈ હયશસ્થતભાું શલમ શળક્ષણ વારુું  ગણાળ ે
– વલદ્યાથીઓ પ્રશ્ન છૂલા અને જલાફ આલા 
તત્ય શમ. 
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1276. ક્મ કાયક ફાકના વ્મશક્તત્લ શલકાવ ભાટે 
વોથી લધ  પ્રબાલી ગણામ. – ઘયનુાં બાલાત્ભક 
લાતાલયણ 

1277. લૃશદ્ધ કેલા પ્રકાયની ઘટના છે. – ળાયીટયક 
1278. શલદ્યાથીઓ પ્રલૃશિ દ્વાયા વયતાથી ળીખે છે, 

કાયણ કે ...... – વલદ્યાથી સ્લમાં પ્રલૃવત્ત કયે છે અન ે
ળીખે છે. 

1279. ેસ્ટરજીની શળક્ષણ દ્ધશતની શલળેતા ળ ું 
શતી. – સ્લાનુબલ દ્વાયા ળીખલુાં 

1280. ફાકની સ્નેશ અને પે્રભવુંફુંધી 
આલશ્મકતાઓને ભટા બાગે ક્મા દ દ્વાયા દળાગલી 
ળકામ છે. – વલેગાત્ભક વુયક્ષા 

1281. ‘ળીખલ ું’ન અથગ ળ ું થામ. – વ્મલશાયભાાં વુધાય 
1282. ફાકભાું યભત-ગભત પ્રત્મેની રુશ ની વોથી 

લધ  શલકાવ ક્માયે થામ છે. – અાંવતભ 
ટકળયાલસ્થાભાાં 

1283. કાા ાહટમાન ું કામગ ત્માયે જ ઉમગી થળ ે
જ્માયે એક શળક્ષક તેના ય –  
૧. વતત અને વુાંદય કામગ કયળે. 
૨. વાંવક્ષપ્ત તેભજ સ્ષ્ટ કામગ કયળે.  
૩ વચત્રભાાં યાં ગીન ચકના ઉમગ કયળે. 

1284. વ્મશક્ત અન કૂરન ન વાધે ત ળેન અન બલ 
કયે છે. – તણાલ 

1285. ભનજ તાની જાતને હપલભન એક્ટય વભજ ે
છે, ત આ ક્મા પ્રકાયની ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 

તાદાત્મ્મ 
1286. શવશદ્ધપે્રયણાન શવશદ્ધુંતા કણે આપ્મ. – 

ભેકરેરને્ડ 
1287. ગેસ્ટાલટલાદીએ અધ્મમનન ું કમ ું વૂત્ર આપ્મ ું ? 

– વભગ્રતા 
1288. કઈ હક્રમા અધ્મમનન ું ઉદાશયણ છે. – ફાક 

વાઈકર ચરાલે 
1289. કમ ું રક્ષણ શળક્ષક ભાટે મગ્મ નથી. – તાની 

જાતન ે નલીન ટયવસ્થવતભાાં ગઠલતા વાંકચ 
અનુબલે છે.  

1290. પ્રાથશભક શળક્ષકે કઈ દ્ધશતન ઉમગ ટાલ 
જોઈએ. - પ્રલચન  

1291. શળક્ષકે છડના બાગ શલળે ળીખલતા દદી 
દ્ધશતન ઉમગ કયલ જોઈએ. – ફે વલદ્યાથી 
લચ્ચે એક છડ આી બાગનુાં અલરકન કયાલી 
ળીખલલુાં 

1292. વ્મશક્ત અભ્માવ દ્ધશત એટરે .... – 
અલરકન દ્ધવત  

1293. ક્મા લગના વભમગાા દયશભમાન હ્રદમન ું કદ 
ફેલડામ છે. – ૧૨ થી ૧૭ લગના ગાા દયવભમાન 

1294. શેશલુંગ શસ્ટે કઈ અલસ્થાનાું શલકાવકામો અુંગે 
વભમ આી છે. – વળળુ અલસ્થા 

1295. ંચદય અને કફૂતય ય અશબવુંધાનન પ્રમગ 
કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા. – વસ્કનય  

1296. આુંતયવૂઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનની વપતા 
ળાના ય આધાહયત છે. – વ્મવતતને વભગ્ર 
ટયવસ્થવતનુાં પ્રત્મક્ષીકયણ થામ ત જ 

1297. જરૂહયમાતન શવદ્ધાુંત ક્મા ભનલૈજ્ઞાશનકે 
આપ્મ. – ભેસ્ર 

1298. શલદ્યાથીને ઈનાભ આલ ું તે ક્મા પ્રકાયની 
પે્રયણા છે. – કૃવત્રભ કે ફાહ્ય 

1299. પ્રશતષ્ઠા, પે્રભ અને રાગણી કેલા પ્રકાયની 

જરૂયીમાત છે. – વાભાવજક-ભનલૈજ્ઞાવનક 
1300. કશર ભ શનએ આેરા વ્મશક્તત્લના પ્રકાયભાું 

કન વભાલેળ થત નથી. – તભગણુી  
1301. ળાશીના ડાઘાની કવટીના ય શમતા કણ શતા. 

– શભગન યયળાક 
1302. અલાદરૂ ફાક એટરે. – જનેાભાાં 

ળાયીટયક ભાનવવક કે વાભાવજક વલકાવ વાભાન્મ 
ફાક કયતાાં વબન્ન શમ તેલા ફાક 

1303. વજીલ ભાટે અન ક રન વાધલ ું  ળા ભાટે જરૂયી 
છે. –  
૧. તાનુાં અવસ્તત્લ િકાલી યાખલા ભાિે,  
૨. જરૂટયમાત અને ટયવસ્થવત લચ્ચે ભે વાધલા 

ભાિે,  
૩. તાન વલકાવ વાધી ળકામ તે ભાિે 

1304. કેલણી એટરે વત્મની વનાતન ખજ, 
વત્મની અશબવ્મશક્તઅને વત્મની સ્લીકૃશત, પ્રસ્ત ત 
વ્માખમા કણે આી શતી. – યલીન્રનાથ િાગય 

1305. કેલણી એટરે ભાનલ અને વભાજન ું શનભાગણ 
– તેલુાં કણે કહ્યુાં શતુાં. – ડ. યાધાકૃષ્ણન 

1306. ળાા શળક્ષણ એ કેલણીન અથગ છે..... – 
વાંકુવચત  

1307. કેલણીના શેત ઓ હયલતગન ાભે છે..... - 
વભાજની જરૂટયમાત પ્રભાણ ે

1308. ગ ણન શલકાવ કયલ એ – વાભાવજક શેતુ  
1309. તત્લજ્ઞાન ભાટે રેલામેર ‘દળગન’ ળબ્દક્માથી 

રેલામ છે. – આયણ્મક 
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1310. વ્માક અથગભાું કેલણી કેલી છે. –  ૈતમન 
આશલબાગલ 

1311. કેલણીન લૈમશક્તક શેત  કેલ શલ જોઈએ. – 
ભન ષ્મભાું ધાશભગકતાન શલકાવ કયલ. 

1312. ‚Learning by doing’’ન ું વૂત્ર કણે અખત્માય કયેર ું 

– જશન ડ્યૂઈ  
1313. ‘વા શલદ્યા મા શલભ ક્તમે’ વૂત્ર ક્માુંથી રેલાભાું 

આવ્મ  છે. – ઉવનદ   
1314. તભાયા લગગના શલદ્યાથીઓ તપાની છે. તભે ળ ું 

કયળ. – નેતાગીયી રનેાય તપાની વલદ્યાથીઓન ે
જલાફદાયીબમાગ કામો વોંીળ. તનેી ળવતતઓન ે
અનુરૂ પ્રલવૃત્તઓ કયાલીળ. 

1315. તભાયા લગગના કેટરાક શલદ્યાથીઓ ખેરકૂદની 
પ્રલૃશિઓની અલગણના કયે છે. તભે ળ ું કયળ. –  
૧. ળયીય સ્લાસ્્મ ભાિે ખરેકૂદનુાં ભશત્ત્લ 
વભજાલીળ. 
૨. ખેરકૂદભાાં બાગ રેલા પ્રેયીળ. 

1316. ‘શળક્ષણ ફધા દયલાજા વ ધી શધ ે’ – આ 

લાક્મન ળ અશબપ્રામ છે. – વળક્ષણ વભાજના 
ફધા રક ભાિે વગુભ ફને. 

1317. લગગભાું શલદ્યાથીના લતગનને કાફૂભાું યાખલાન ું 
પ્રાથશભક ગર ું ક્મ ું. – વલદ્યાથી – પ્રેયણા 

1318. કઈ શલદ્યાથીના આના ભાટે ક્માયેક ક્માયે 
નાસ્ત રાલે. આલી હયશસ્થશતભાું આ ળ ું કયળ. 
– આલુાં ન કયલા ભાિે વભજાલીળ. 

1319. હયવેવભાું  ા-ાણીના વભમે શળક્ષક લચ્ ે 
કઈ   ાગ થલી જોઈએ. - વાભાવજક વલમ ય 

1320. ભૂલમાુંકન ભદદરૂ થામ છે. – વળક્ષણભાાં 

વલવબન્ન ઘિકની જાણકાયી ભાિે, ૨. અબમાવિભ 

વાંફાંધી જાણકાયી ભાિે વલદ્યારમની 
ગવતવલવધઓભાાં વુધાયા ભાિે  

1321. ફાકભાું વદ્દબાલના અને ભશત્ત્લકાુંક્ષા કેલી 
યીતે જાગૃત કયી ળકામ. – િુકડીઓ ફનાલીને  

1322. અભ્માવ ભાટેના લાતાલયણ અુંગનેી કઈ 
ફાફત મગ્મ નથી. – યભતના ભેદાનની ફાજુનુાં 
સ્થ 

1323. ટેશરશલઝન નેટલકગન શળક્ષણભાું ઉમગ કયલા 
ભાટે કમા ઉામ પ્રમજલા જોઈએ.- ૧. પ્રત્મેક 
વલદ્યારમભાાં દૂયદળગન વળક્ષણ ભાિે પાલેર 

વભમન વદુમગ, ૨. પ્રત્મેક વલદ્યારમભાાં 

વળક્ષકના વનયીક્ષણ ભાિે દૂયદળગન દ્વાયા અભ્માવ-

વાભગ્રીનુાં પ્રવાયણ, ૩. પ્રત્મેક વલદ્યારમભાાં 

દૂયદળગન ચનેરની ૂયતી જોગલાઈ. 
1324. શલદ્યાથીઓના સ્ભૃશત વ ધાયણા ભાટે 

અભ્માવની શલગત કેલી શલી જોઈએ. – અથગૂણગ 
શલી જોઈએ.  

1325. ભેસ્રની જરૂહયમાતના શવદ્ધાુંત પ્રભાણે પ્રથભ 
કક્ષાની જરૂયીમાત કઈ. – ળાયીટયક 

1326. ફ શદ્ધના ફશ  અલમલી તત્લ ળ ું દળાગલે છે. – 
ામારૂ તત્લ 

1327. આમ લેદની દૃષ્ટીએ વ્મશક્તત્લના કેટરા પ્રકાય 
ડે. – ૩ 

1328. ૧૪૦ કે તેથી લધ  ફ શદ્ધઆુંક ધયાલતા ફકન 
વભાલેળ ળભેાું થામ. – તેજસ્લી 

1329. CATન ું ૂરુું  નાભ જણાલ. – Children’s 
Apperception Test 

1330. અધૂયા લાક્મની ૂશતગ એ કમા પ્રકાયના 
વ્મશક્તત્લ ભાનની દ્ધશત કશેલામ. – અવબપ્રણે 

1331.  ાલવગ જડે ક્મ શવદ્ધાુંત શલકવાવ્મ. – 
ભાનવવક વળસ્તન વવદ્ધાાંત  

1332. જ્માયે વ્મશક્તને એકવયખા ફે ધ્મેમન ું 
આકગણ થામ ત્માયે તે કેલા વુંઘગન બગ ફને છે. 
– અવબગભન – અવબગભન વાંઘગ 

1333. કઈ વ્મશક્ત અવયકાયક શળક્ષક ન ફની ળકે. – 
જનેે ળીખલાભાાં કઈ યવ ન શમ. 

1334. જો તભાયા લગગન કઈ શલદ્યાગથી લાયુંલાય પ્રશ્ન 
ૂછે, ત તભે ળ ું કયળ. – તેના પ્રશ્નના વાચા ઉત્તય 

આી તેન ેપ્રત્વાટશત કયીળ. 
1335. અવયકાય શળક્ષક કણ ફની ળકે. – વલમનુાં 

વાંગીન જ્ઞાન ધયાલનાય 
1336. તભાયા લગગભાું શલદ્યાથીઓની ગેયશાજયી લધાયે 

યશે છે. એક શળક્ષક તયીકે તભે ળ ું કયળ. – 
લારીઓને ફરાલી રૂફરૂ ભી વલદ્યાથીન ે
વનમવભત ળાાભાાં ભકરલા વભજાલીળ. 

1337. શળક્ષક ભાટે વોથી ભશત્ત્લન ું રક્ષણ ક્મ ું છે. – 
વલમલસ્તનુી ણૂગ તૈમાયી કયી તનેે અવયકાયક 
યીતે ળીખલલુાં. 

1338. શલદ્યાથીઓને તભે મશતશાશવક સ્થના પ્રલાવે 
રઈ જાઓ છ. આ પ્રલાવન શેત  ળ ું શલ જોઈએ. 
– વલદ્યાથીઓ તે સ્થનુાં વનયીક્ષણ કયી તનેુાં 
ઐવતશાવવક ભશત્ત્લ વભજ.ે 
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1339. લગગભાું શલદ્યાથીને ળીખાલેરી ફાફત 
શલદ્યાથીઓને ન વભજામ ત તભે ળ ું કયળ. – ત ે

ભુદ્દ પયીથી ળીખલીળ, ુનયાલતગન કયીળ. 
1340. વારુું  શળક્ષણ કઈ ફાફતન ું હયણાભ છે. – 

વળક્ષકની વ્મલવામ પ્રત્મનેી વનષ્ઠા 
1341. શલદ્યાથીન ું આક્રભક લતગન વ ધાયલા તભે ક્મ 

ઉામ અજભાલળ. – ળીખવ્મા છી તયત 
ભૂપમાાંકન 

1342. જ્માયે ળીખલલાન એકભ ૂય થામ છી 
શળક્ષકે ળ ું કયલ ું જોઈએ. – ભશત્ત્લના ભુદ્દાઓનુાં 
ુનયાલતગન કયલુ. 

1343. પ્રાથશભક શળક્ષકે શલદ્યાથીઓ વાથે કેલ 
વ્મલશાય કયલ જોઈએ.- પ્રેભ અને રાગણીબમો 
વ્મલશાય 

1344. તભને NCERTના એક વેશભનાયભાું બાગ રેલા 

નલી હદલશી જલા આભુંત્રણ ભળ્ ું છે. તભને અુંગ્રેજી 
ફરતા આલડત ું નથી, તભે ળ ું કયળ. – 

વેવભનાયભાાં જઈળ, ણ ટશન્દી બાાભાાં ફરીળ.  
1345. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના કામગક્ષેત્રભાું ભ ખમ 

કેટરાું ાવાુંઓન વભાલેળ થામ છે. – ૩ 
1346. કઈ દ્ધશતભાું વ્મશક્ત તાના ભનબાલન ું 

સ્લરૂ જાણે છે. – સ્લવનયીક્ષણ 
1347. વાભાશજકતાશભશત દ્વાયા કની ઓખ 

વયતાથી થામ છે. – લગગન અટૂર શલધાથી 
1348. ખ લ્લા જલાફલાી પ્રશ્નાલરીની ભ ખમભમાગદા 

કઈ છે. – એક જ પ્રશ્નના ઘણા ઉત્તય શઈ ળકે. 
1349. ફાકન વાભાશજક શલકાવ જાણલાની કઈ 

પ્રમ શક્ત ઉમગી છે. – વાભાવજકતાવભવત 
1350. વ્મશક્તના શલકાવભાું ળેની અવય થામ છે. – 

લાતાલયણ અને લાયવ 
1351. શલકાવ અને લૃશદ્ધની અન ગાભી ઘટના છે. આ 

લાક્મ – વત્મ છે. 
1352. ળાયીહયક લૃશદ્ધન ું વોથી લધ  વાભ્મગ કઈ 

અલસ્થાભાું જોલા ભે છે. – ગબાગલસ્થા 
1353. શળક્ષણભાું 3H ન અથગ છે. – શેડ, શાિગ , શેન્ડ 
1354. વાભાજીકયણની પ્રશકમા થલાની ળરૂઆત કઈ 

અલસ્થાભાું શમ છે. – ળૈળલાલસ્થા 
1355. જ્ઞાનાત્ભક શેત ના લગીકયણના પ્રણેતા કણ 

છે. – ફેન્જાવભન દરૂભ 
1356. સ્લ-વાથગકતાના શવદ્ધાુંત વાથે કમા 

ભનલૈજ્ઞાશનક જોડામેરા છે. – ભેસ્ર 

1357. ઈશચ્છત રક્ષ્મ પ્રાપ્ત ન થામ ત્માયે ઉદ્દબલત 
આલેગ એટરે – લૈપપમ 

1358. ભનશલજ્ઞાનન  ક્કવ અથગ ળ ું થામ. – 
ભાનલ-લતગનન અભ્માવ 

1359. શલકાવ એ કેલી ઘટના છે. – જટિર 
1360. તેજવ લગગખુંડભાું અમ શલધાથીઓ વાભે 

દાદગીયીબમ ાં લતગન કયે છે તેન ું કાયણ ળ ું શઈ ળકે. 
– લધાયે અશભ-કેન્રી 

1361. કડીના કાયણે શલદ્યાથી ળાાએ જઈ ન ળકે તે 
કેલ લૈપલમ કશેલામ. – ફાહ્ય  

1362.   ખતલમની વ્મશક્ત નાના ફાક જલે ું લતગન 
કયે ત તે ળ ું કશેલામ. - યાગવત  

1363. કઈ શળક્ષણ વભગ્ર કાવ્મ વભજાલી ત્માયફાદ 
તેની જ દી-જ દી ુંશક્ત તયપ જામ ત તે ળ ું કશેલામ. 
– વભગ્ર યથી અાંળ તયપ જલુાં.  

1364. શલદ્યાથી યીક્ષાભાું પ્રશ્નના ઉિય રખે છે. ક્મ ું 
પ્રત્મામન કશેલામ. – ળાવદદક  

1365. અભ્માવક્રભને ભૂતગ કયલાન ું અગત્મન ું વાધન 
જણાલ. – ાયક્ુસ્તક 

1366. ઉદાશયણ કોળલમના ઉમગ લખતે કઈ 
ફાફત ધ્માનભાું યાખલી. –  
૧. ઉદાશયણ વલમલસ્તુને વાંગત શલુાં જોઈએ.  
૨. ઉદાશયણ સ્ષ્ટ અને વય શલા જોઈએ. 

1367. ભાઈક્રટીશ ુંગ પ્રણેતા કણ શતા. – ડ્લાઈિ 
એરન 

1368. બ ર-બ રાભણી એ અધ્મમનનાું કમા શવદ્ધાુંત 
વાથે જોડામેર ું છે. – પ્રમત્ન અને બૂર દ્વાયા થતુાં 
અધ્મમન 

1369. શલકાવના ક્મા તફકે્ક જાતીમલૃશિ પ્રફ ફને 

છે. – તરણાલસ્થા, કુભાયાલસ્થા 
1370. કઈ અલસ્થા કટકટી અને વુંઘગની અલસ્થા 

ગણામ છે. – તરણાલસ્થા 
1371. કઈ અલસ્થાભાું વ્મશક્તભાું ‘લીયૂજા’ન ું રક્ષણ 

જોલા ભે છે. – કુભાયાલસ્થા 
1372. ......... એ ફાલમાલસ્થા અને મ લાલસ્થાન 

વુંશધકા કશેલામ. – ોંગડાલસ્થા 
1373. TAT (Thematic Apperception Test) ન ું શનભાગણ 

કણે કમ ાં. – મ્રયે – ભગગન 
1374. ફ શદ્ધના એકભ શવદ્ધાુંતન જનક કણ છે. – 

સ્િન 
1375. અશનચ્છીનમ વુંલેગ કમ છે. – આવ 
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1376. ફધા શલદ્યાથીઓ ગૃશકામગભાું યવ રે તે ભાટે ળ ું 
જરૂયી છે. – વલદ્યાથીઓની ક્ષભતા પ્રભાણેનુાં 
ગૃશકામ આલુાં. 

1377. ફાક અને શળક્ષકની આત્ભીમતા ભાટે ળ ું 
જરૂયી છે. – વશબાગીદાયી 

1378. ફાકના લૃશદ્ધ અને શલકાવના અભ્માવ ભાટે 
વોથી અવયકાયક દ્ધશત કઈ છે. – વલકાવળીર 
દ્ધવત 

1379. ફ શદ્ધના એકભ શવદ્ધાુંતના જનક છે. – વનગ 
અને જોનવન 

1380. અશબક્રશભત અધ્મનના પ્રણેતા કણ. – 
ફી.એક.વસ્કનય 

1381. ફ શદ્ધ કવટીના પ્રકાય જણાલ. – ૧. 

અળાવદદક, ૨.વ્મવતતગત, ૩. વાભટૂશક 
1382.  કઈ અધ્મમન પ્રણારીભાું ભાનલ ભશસ્તષ્કન 

લધ  ઉમગ કયલ ડે. – આાંતયવૂઝ દ્વાયા 
અધ્મમન 

1383. ળીખલાની વય દ્ધશત જણાલ. – પ્રમત્ન 
અને બરૂ 

1384. ક્મા ળાયીહયક હયફની ળીખલાની પ્રશકમા 
ઉય વોથી ઓછી અવય જોલા ભે છે. – 
જાતીમતા 

1385. વુંલુંગ કામગ ને ......... આે છે. – ગવત 
1386. ભશસ્તષ્ક દ્વાયા તાની પ્રલૃશિઓન ું અલરકન 

કઈ દ્ધશત દ્વાયા કયી ળકામ છે. – આત્ભવનયીક્ષણ 
1387. ‘વભગ્રથી અુંળ તયપ જલ ું’ કમા લાદની દેન છે. 

– ગેસ્િાપિલાદ 
1388. ૧૭ભી વદીભાું ભનશલજ્ઞાન એટરે ળ ું.- ભન 
1389. ભનશલજ્ઞાનીઓના ભત અન વાય  ેતનાના 

કેટરા પ્રકાય છે. – ૫ 
1390. આધ શનક ભનશલજ્ઞાનીઓના ભતે ભનશલજ્ઞાન 

એટરે. – લતગન 
1391. ‘ભનશલજ્ઞાને પ્રથભ આત્ભા ગ ભાવ્મ, ત્માયફાદ 

ભન અને  ેતના ર પ્ત થમા અને છેલે્લ શલે લતગન 
ફાકી યહ્ ું છે.’ આ વ્માખમા કણે આી. – લૂડલથગ 

1392. ભનશલજ્ઞાન ળબ્દ ભૂ કઈ બાાન ળબ્દ છે. 
– ગ્રીક 

1393. વલાાંગીણ શલકાવભાું કેટરા હયફન 
વભાલેળ થામ છે. – ૬  

1394. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનના ક્ષેત્રેભાું ક્મા 
કેલણીકાયન શલશળષ્ટ પા છે. – ેસ્િરજી 

1395. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાન એ શળક્ષણની પ્રશકમાભાું 
વાભેર થનાય વ્મશક્તની પ્રલૃશિ ભાનશવક જીલન 
અને લતગન વાથે વુંકામરે ું છે. આ શલધાનની 
મમાથગતા  કાવ. – વાંૂણગ વત્મ  

1396. લગગભાું શલદ્યાથીઓભાું પ્રાભાશણકતાન ગ ણ 
ખીરલલા ભાટે ..... – લગગભાાં પ્રાભાવણક અન ે
વપ વ્મવતતઓના ઉદાશયણ આલાાં. 

1397. નલ એકભ ળીખલતા શળક્ષકે અગાઉ ળીખેરી 
ફાફતન ું  નયાલતગન કયલ ું જોઈએ, કાયણ કે 

....... – નલ એકભ આગ ળીખેરી ફાફત 
વાથે વાંફાંવધત શમ ત એ જ્ઞાનનુાં વાંગીન જોડાણ 
થઈ ળકે. 

1398. તભાય ૈાત્ર કમ્પ્મૂટય  રાલી ળકે છે. તભને 
કમ્પ્મૂટય  રાલતા આલડત ું નથી. ઈટયનટે યથી 
તભાયે ભાહશતી ભેલલી છે. ળ ું કયળ. – ોત્રની 
ભદદ રઈ લેફવાઈિ ખરી ભાટશતી ભેલીળ. 

1399. આશથગક ભ શ્કેરીને કાયણે તભાયી ળાાભાું 
કેટરાક નક્ળા નથી. તભે ળ ું કયળ. – 
વલદ્યાથીઓના વશમગથી ભિા નતળા ફનાલી 
લગગભાાં ઉમગ કયીળ. 

1400. અનાત્ભરક્ષી યીક્ષાભાું શલદ્યાથીઓ ઈળાયાથી 
 યી કયે છે. તભે ળ ું કયળ. – પ્રશ્નના િભ અન ે
વલકપના િભ જુદા જુદા શમ એલા આઠ જાતના 
ેય વેિ તૈમાય કયીળ. 

1401. ળાાભાું કયલાભાું આલતાું આમજન. – તાવ 

આમજન, દૈવનક આમજન, લાવગક આમજન 
1402. શલદ્યાથી તેની અુંગત વભસ્મા અુંગે તભારુું  

ભાગગદળગન ભાુંગ. છે. તભે ળ ું કયળ. – વલદ્યાથીની 
વભસ્મા જાણીળ. જરૂય જણામ ત ભાગગદળગન 
આીળ. 

1403. તભાયા લગગન શલદ્યાથી ફધા જ શલમભાું 
નાાવ થામ છે. તભે તેને કઈ યીતે ભદદરૂ ફનળે. 
– તેના લારીને ફરાલી વલદ્યાથી અને લારી વાથ ે
ચચાગ કયીળ. 

1404. ક્ષેત્રકામગ (Field Work) એટરે ળ ું. – લાસ્તવલક 

જીલનના પ્રત્મક્ષ અનબુલ. 
1405. શલદ્યાથીઓને કઈ એક એકભ ળીખલલાની 

ઉિભ દ્ધશત કઈ – પ્રત્મક્ષ અનુબલ ૂયાાંાડી 
ળીખલલુાં. 

1406. લગગભાું ળીખલતા શેરાું કઈ ૂલગ તૈમાયી જરૂયી 

છે. – ળીખલલાનુાં, વલમલસ્ત,ુ એકલાય લાાંચલુાં ન ે

એભાાં કાં કઈક નલુાં ઉભેયલા વલચાયલુાં. 
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1407. લાયુંલાય ગેયશાજય યશેતા શલદ્યાથીને શનમશભત 
ફનાલલા તભે ળ ું કયળ. – વલદ્યાથીના લારીન ે
ળાાભાાં ફરાલી  તનેા લારી વાથે ગેયશાજયીના 
કાયણની ચચાગ કયીને તે વનલાયલા પ્રમાવ કયીળ. 

1408. - તભાયા લગગના એક શલદ્યાથીની પહયમાદ છે કે 
તેને કાા ાહટમા ઉયન ું રખાણ લું ાત ું નથી. 
તભે ળ ું કયળ. – વલદ્યાથીના લારીને ળાાભાાં 
ફરલી તેભન ેવલદ્યાથીની આાંખની તાવ કયાલલા 
વૂચલીળ. 

1409. આશિ વ્મલસ્થાન (Disaster Management) 
શળક્ષણ એટરે ળ ું. – ળાાભાાં અચાનક આગ રાગે, 
ભકાનન કઈ બાગ ડી જામ, ધયતીકાં આલે, ૂય 

આલે ત્માયે ળુાં કયલુાં તેનુાં વળક્ષણ.   
1410. પ્રશતષ્ઠા, પે્રભ, રાગણી કેલી જરૂહયમાત છે. – 

વાભાવજક, ભનલૈજ્ઞાવનક. 
1411. જુંગરી પ્રાણીઓથી ફીક રાગે તે ળાન ું 

ઉદાશયણ છે. – વરાભતીની જરૂટયમાત. 
1412. શનમ્નસ્તયીમ જરૂહયમાતભાું વોથી ામાની 

જરૂહયમાત કઈ છે. – ળાયીટયક જરૂટયમાત. 
1413. વ્મશક્તભાું શલકાવની હદળા કઈ શમ છે. – 

ભાથાથી ગ તયપ. 
1414. કફૂતય ઉયના અશબવુંધાનના પ્રમગભાું 

ખયાક એ ળ ું છે.  – ઉદ્દીક. 
1415. શલકાવ કદી વભાપ્ત ન થતી હક્રમા છે – આ 

શલ ાય કમા શવદ્ધાુંત વાથે જોડામેર છે. – 
વનયાં તયતાન વવદ્ધાાંત. 

1416. ફાકેરી શળક્ષણની હશભામત કણે કયી. – 

ગાાંધીજી. 
1417. કણે ભ ક્ત શળસ્તની હશભામત કયી. – ગાાંધીજી, 

યલીન્રનાથ િાગય, વગજુબાઈ ફધેકા. 
1418. પ્રાથશભક કક્ષાએ શળક્ષણન ું ભાધ્મભ ભાતૃબાા 

શલ ું જોઈએ; કાયણ – તેનાથી અધ્મમન કામગ વય 

ફને. 
1419. કેલણી એ હદ્વધ્ર લી પ્રહક્રમા છે – આ શલધાન 

કણે કહ્ ું. – જશન એડમ્વ. 
1420. કેલણી ળ ું છે. – જ્ઞાન અન ેઅનુબલ છે. 
1421. અનો ાહયક કેલણીન પ્રાયુંબ ક્માુંથી થામ 

છે. – લાતાલયણભાાંથી. 
1422. વ્મશક્તત્લ ભાનની પ્રક્ષેણ પ્રકાયની 

કવટીના ભ ખમ પ્રકાય જણાલ. – 5. 

1423. ભનશલજ્ઞાનની પ્રથભ પ્રમગળાા કણે 
સ્થાી. – વલવરમભ લુન્િ. 

1424. લૈપલમ એટરે ળ ું – વનયાળા અને શતાળા. 
1425. ની ેનાભાુંથી કમ ફ શદ્ધ – શનભાગણન શવદ્ધાુંત 

છે. – અનેક અલમલી, એક અલમલી, ફશુ અલમલી. 
1426. લૃશદ્ધની રાક્ષશણકતા વાથે કમ ું અવુંગત છે. – 

રાાંફાગાાની પ્રટિમા. 
1427. વુંકલનાન શલકાવ ભ ખમત્લે .............. ન 

બાગ છે. – વાભાવજક વલકાવ. 
1428. વુંઘગના પ્રકાય કણે આપ્મા. – લટ્વન. 
1429. શલકાવની રાક્ષશણકતા જણાલ. – 

રાાંફાગાાની પ્રટિમા, કુદયતી પ્રટિમા, ભાન ભાિે 

જુદી-જુદી પ્રવલવધન ઉમગ. 
1430. NAAC ની સ્ થા૫ના કમાયે થઈ?  
 UGC દ્વાયા ઈ.વ.- ૧૯૯૪.  
1431. NAAC ન ું લડ  ભથક કમા આલેર  છે?  
 ફચગ્ રય  
1432. ઉજલાતા ઉત્ વલ...  
 ય૫ લે -  યજત ભશત્ વલ  
 ૫૦ લે -  વ લણગ ભશત્ વલ   

૬૦ લે -  હશયક ભશત્ વલ / ભશણક ભશત્ વલ    
૭૫ લે -  અભૃત ભશત્ વલ    
૧૦૦ લે -  ળતાબ્ દી ભશત્ વલ  

1433. (GER) Gross Enrollment Ratio ન ું વૂત્ર આ? 
૧ થી ૮ ભાું બણતાું શલદ્યાથીની વુંખ મા 

૬ થી ૧૪ લગના ફાકની વુંખ મા   ૧૦૦
     

1434. (NER) Net Enrollment Ratio ન ું વૂત્ર આ?  
૧ થી ૮ ભાું બણતાું ૬ થી ૧૪ લગનાું શલદ્યાથીઓની વુંખ મા 

૬ થી ૧૪ લગના ફાકની વુંખ મા  લવશત આધાહયત   ૧૦૦
     

1435. (PTR)Pupil Teacher Ratioનુાં વૂત્ર આ?  

1436. 
ળાાભાું બણતાું શલદ્યાથીની વુંખ મા 

ળાાભાું કાભ કયતા શળક્ષકની વુંખ મા   ૧૦૦
      

1437. (SCR)Student classroom Ratio નુાં વૂત્ર આ?  

1438. 
ળાાભાું બણતા શલદ્યાથીની વુંખ મા 

ળાાભાું બણતા શલદ્યાથીની વુંખ મા   ૧૦૦
     

1439. (DOR)Droup Out Rate નુાં વતૂ્ર આ?  
ધ ૧ થી ધ ૭ ના ફાક    ધ ય થી ધ ૮ ના ફાક   ધ ૧ ના ફાક    ધ ૮ ના ફાક 

ગત લગના ધ ૧ થી ૮ ના ફાક   ૧૦૦
     

1440. (RR)Retention Rate ન ું વૂત્ર આ?  
 ૧૦૦ -  Droup Out Rate.  
1441. શળક્ષણ શલદ્યાથીને જીલનન ું ઉિયદાશમત્ લ અન ે

શલળેાશધકાયને શનબાલલા મગ્ મ ફનાલે છે. -  
આ શલધાન કન ું છે?  
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 સ્ લાભી શલલેકાનુંદ.  
1442. શળક્ષણ એ ભન ષ્ મને આત્ ભશલશ્વાવ  અન ે

શનાઃસ્લાથી ફનાલે છે-  આ શલધાન કન ું છે?  
 ઋગ્ લેદ.  
1443. શ ું  કઈ દાહયરન ું સ્ ત્રત ગાલા ભાુંગત નથી, ૫ણ 

લૈબલના ઠઠાયા કયતાું વાદાઈન ું ભૂલ મ લધાયે છે.-  
આ શલધાન કન ું છે?  

 યશલરનાથ ટાગય.  
1444. ક દયત દ્વાયા ભતી કેલણી એ જ વા ી 

કેલણી-  આ શલધાન કન ું છે?  
 રૂવ.  
1445. ૧૯૮૫ભાું બાયતના શળક્ષણ ભુંત્રારમ દ્વાયા 

પ્રગટ થમેર  સ્તકના ગ જયાતી અન લાદને કમ ું 
ળીકગ  આ૫લાભાું આવ્ મ ું છે?  

 શળક્ષણન ૫ડકાય : નીશત ૫હયપે્રક્ષ્મ  
1446. નલદમ શલદ્યારમ એટરે ળ ું?  
 નલી યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતના બાગરૂે ગ્રામ્ મ 

શલસ્ તાયના શલદ્યાથીઓના અગ્રીભ શલકાવ ભાટે 
શનલાવી ળાાઓભાું ભપત શળક્ષણની જોગલાઈ.  

1447. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશત કમા શળક્ષણ ૫ય બાય 
ભૂકે છે?  

 ભૂલ મ શળક્ષણ.  
1448. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું ઓ૫યેળન બ્ રેક ફડગ  

ળ ું છે?  
 પ્રાથશભક ળાાઓને વાધન વું૫ ન ફનાલલાની 

મજના.  
1449. શળક્ષણ પ્રહક્રમાભાું ફા યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ 

નીશતભાું કમ અશબગભ વૂ લેર છે?  
 અઘ્ મેતા કેરી.  
1450. નલી યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું દેળ- દ શનમાની 

કઈ ભૂ વભસ્ મા શલળે શલ ાયણા થઈ છે?  
 ૫માગલયણ શળક્ષણ.  
1451. કામાગન બલન શલ ાય કમા શળક્ષણ ું ે આપ્મ 

છે?  
 કઠાયી ું .  
1452. ફા શલકાવ ભાટે યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું 

ળાા છડી જતાું ફાક ભાટે કઈ જોગલાઈ કયેરી 
છે?  

 અશલશધવયના શળક્ષણ કેરની સ્ થા૫ના.  

1453. યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ નીશતભાું કમા પ્રકાયની 
મ શનલશવગટી સ્ થા૫લાની બરાભણ કયલાભાું આલી 
છે?  

 ગ્રામ્ મ મ શનલશવગટી.  
1454. ગ જયાતભાું ઓ૫ન સ્ કૂરન શલ ાય ગ જયાતના 

કમા ભ ખ મભુંત્રીના કામગકાભાું કામાગશ લત થમ છે?  
  ીભનબાઈ ૫ટેર.  
1455. શલશ્વભાું વોપ્રથભ કઈ વારભાું, કમા દેળભાું અન ે

કમા નાભે ખૂલ્લી શલદ્યાીઠ સ્ થાઈ શતી?  
 ઈ.વ.- ૧૯૬૭, ઈગ્ રચડ, ઈગ્ રચડ મ શનલશવગટી ઓપ 

એય.  
1456. આ૫ણા દેળભાું કઈ વારથી ખૂલ્લી ળાાઓની 

ળરૂઆત થઈ?  
 ઈ.વ.- ૧૯૭૯.  
1457. કમા કેલણીકાયે બાયતભાું રઘ િભ શવશદ્ધ 

કક્ષાન શલ ાય આપ્ મ?  
 ડ. યશલર દલે.  
1458. મ નેસ્ કના આુંતય યાષ્ ટર ીમ શળક્ષણ આમગે વન ે

-  ૧૯૯૬ભાું કેલણી ભાટે કેટરા ભ દ્દા જાશેય કમાગ 
શતા?  

 નલ.  
1459. કમા કમા ભશાન બાલના નાભ ૫યથી એક મા 

ફીજી જગ્ માએ ઓ૫ન મ શનલશવગટી સ્ થામેર છે?  
 ઈશ દયા ગાુંધી.  
 ડ. બીભયાલ આુંફેડકય.  
 મળલુંતયાલ  લાણ.  
1460. નલદમ શલદ્યારમ શળક્ષણન ું ભાઘ્ મભ કમ ું છે?  
 હશ દી અને અુંગ્રેજી.  
1461. ભૂલ મ એટરે ળ ું?  
 વાભાશજક વાુંસ્ કૃશતક ભૂલ મન ું ધડતય કયલ ું.  
1462. ળાા કક્ષાએ થતાું વુંળધન...?  
 યાજ્ મ કક્ષાના વુંળધન...  

વુંળધન વુંસ્ થાન વ્ મા૫  
 ગ ણત્ વલ = વયકાયશ્રી/શળક્ષણ શલબાગ = તભાભ 

પ્રા.ળા.  
 ગે૫(GAP) = વયકાયશ્રી/GCERT = વેમ્ર વલે.  
 સ્ કૂર ગ્રેડેળન વલે = વયકાયશ્રી/GCERT = તભાભ 

પ્રા.ળા.  
 

 કશાટગ  સ્ ટડી = વયકાયશ્રી/GCERT = વેમ્ર વલે.  
 NCERT દ્વાયા શાથ ધયામેર વલેક્ષણ :-   
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 BAS(Baseline Assessment Survey)2002 થી 2004  
 MAS(Midterm Assessment Survey) 2006 થી 2008  
 TAS(Terminal Assessment Survey) 2009 થી 2011  
 GCERT દ્વાયા શાથ ધયામરે વલેક્ષણ :-   
 SAP (Student Achievement Profile) 2008 થી ળરૂ.  
 SGP (Student Gradation Project) 2009 થી ળરૂ.  
 NGO દ્વાયા શાથ ધયામેર વલેક્ષણ :-   
 ASER(Annual Status of Education Report)  
 બાયતભાાં વલે.  
 ળાા ફશાયની ળૈક્ષશણક પ્રહક્રમા (લા ન, રેખન, 

ગણન)ન ું ભૂલ માુંકન   
1463. આદળગલાદના વભથગક...?  
 વ કયાત, પ્ રેટ, બાયતીમ ઋશભૂશનઓ.  
1464. કમા વભમગાા દયશભમાન એક શકળય પ્રોઢ 

જલેી રુંફાઈ ધાયણ કયે છે?  
 છકય- ૧૬ લે અને છકયી- ૧૪ લે.  
1465. લગ- ૧૯૦૫ ભાું..........અને............એ 

ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કયી?  
 આલ ફ્રડે ફીન, શથમડય વામભન.  
1466. જ્ શન ડમ ઈની શળક્ષણ જગતને ઉિભ બેટ કઈ 

છે?  
 પ્રજકે્ ટ ૫દ્ધશત.  
1467. ફ્રઈડ પ્રક્ષે૫ણને એક .............. તયીકે ગણે 

છે?  
 ફ ાલ પ્રમ શક્ ત.  
1468. એક શળશક્ષકા છે, જ ેતાના ૫શત ૫ય ઘયે ગ સ્ વ ે

થમેર શમ; ત્ માયે યસ્ તાભાું ભતા તેના શલદ્યાથીઓ 

વાથેન ું લતગન ઉદ્ધતાઈ બમ ગ શમ છે?  
 સ્ થાનાુંતય.  
1469. ભનલરણ.............શમ છે?  
 કામભી.  
1470. યીક્ષાભાું ઓછા ગ ણ ભેલનાય શલદ્યાથી 

૫યીક્ષકન લાુંક કાઢે છે -  આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ ત 
થઈ?  

 પ્રક્ષે૫ણ.  
1471. ળાાભાું ભડા આલી અનુંત જ દા- જ દા 

ફશાના યજૂ કયે છે; ત તેના લતગનને ળ  કશી ળકામ?  
 મશક્ તકીકયણ.  
1472. અશબવુંધાનભાું ઉદ્દીકની જગ્ માએ પ્રશત ાયને 

અશનલામગ ગણનાય ભનલૈજ્ઞાશનક?  

 સ્ કીનય.  
1473. ળાયીહયક શલકાવભાું શસ્ થયતા અને ફાકન ું 

સ્ લાલરુંફી ફનલ ું -  આ રક્ષણ કઈ અલસ્ થાભાું 
જોલા ભે છે?  

 શકળય અલસ્ થાભાું.  
1474. શળક્ષણ એટરે.... – લગગખાંડભાાં અભ્માવ 

વલમભાાં નોંધ રખાલલી. 
1475. વય યથી વુંક ર ય જલ ું – ઉદાશયણ 

ઓખાલ. – ગુણાકાય ળીખલતા શેરા વયલાા 
ળીખલલા. 

1476. શવશદ્ધ પે્રયણાન શવદ્ધાુંત કણે આપ્મ. – 
ભેતરેરેન્ડ. 

1477. શ મ્ાઝી ઉય પ્રમગ કયનાય ભનલૈજ્ઞાશનક 
કમા છે. – લધીનય. 

1478. વુંક્રભણ વભાન તત્લ શવદ્ધાુંતના પ્રણેતા કણ 
શતા. – થનગડાઈક. 

1479. ‘પે્રયણા એટરે ભૂલૃશિ’ શવદ્ધાુંતના પ્રણેતા 

કણ શતા. – ભેતરેરેન્ડ. 
1480. પ્રાણીભાત્ર ભાટે ભૂબૂત પ્રાથશભક જરૂહયમાત. 

– તયવ, બૂખ, ઊંઘ. 
1481. શકળયાલસ્થાન ું ભશત્ત્લન ું રક્ષણ કમ ું છે. – 

વાંઘલૃવત્ત. 
1482. કેલણી ત્માયે જ વપ ફને જ્માયે........ – 

કેલણી આનાય અને રનેાય ફાંને એકફીજાથી 
વાંૂણગ અબેદ શમ. 

1483. કેલણીના ધ્મેમ કમા પ્રકાયના શઈ ળકે. – 
રલવચક. 

1484. કેલણીને કેલી પ્રહક્રમા ગણલાભાું આલી છે. – 
આજીલન. 

1485. ઘય, વભાજ, શભત્રભુંડ તથા વભૂશ ભાધ્મભ 
દ્વાયા ભતી કેલણી કેલી છે. – અનોચાટયક. 

1486. કેલણી જો હદ્વધ્ર લી પ્રહક્રમા શમ અને તેના 
એક છેડે શળક્ષક શમ, ત ફીજા છેડે કણ શમ. – 
વલદ્યાથી. 

1487. શલદ્યાથીઓ તાની વુંસ્કૃશતને ઓખ,ે તેન ું 
જતન કયે, ૂલગજોએ આેરા જ્ઞાનલાયવાને લધાયે એ 

શળક્ષણન ું કમ ું ધ્મેમ છે. – વાાંસ્કૃવતક. 
1488. ફ શનમાદી શળક્ષણન નૂતન શલ ાય કણ ે

આપ્મ છે. – ગાાંધીજી. 
1489. અભ્માવક્રભ અને ાઠમક્રભ આ .......... – ફે 

વબન્ન ફાફત છે. 
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1490. બાયતભાું રઘ િભ શવશદ્ધ કક્ષા (MLL) ન 
શલ ાય પ્રવયાલનાય કેલણીકાય કમા છે. – ડ. 
યલીન્રબાઈ દલે. 

1491. ળયીયના કદ, રુંફાઈ અને આકાયભાું થત 

લધાય કમા નાભે ઓખામ છે. – લૃવદ્ધ. 
1492. શળળ  અલસ્થાન વભમગા ની ેનાભાુંથી કમ 

છે. – 13 લગથી 18 લગ. 
1493. કઈ અલસ્થાભાું ળાયીહયક અને ભાનશવક શલકાવ 

અશત ઝડી શમ છે. – વળળ ુઅલસ્થા. 
1494. શલકાવને અવય કયત ું ભશત્ત્લન ું હયફ 

ની ેનાભાુંથી કમ ું છે. – આનુલવળકતા. 
1495. .............. શલના શળક્ષણ શનષ્પ જામ છે. 

– ટયતલતા. 
1496. બણલાભાું ઓછા ગ ણ રાલત ભશેળ યભતના 

ભેદાનભાું ખીરી ઉઠે છે. આને કઈ ફ ાલપ્રમ શક્ત 
ગણામ. – ક્ષવતવૂતગ. 

1497. યીક્ષાભાું નાાવ થનાય નમન તેના રૂભભાું 
બયાઈ ફેવી જામ છે. આ કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ત છે. – 
અવરપ્તતા. 

1498. આધ્માશત્ભક ફ શદ્ધ આુંક ભાટે ની ેનાભાુંથી કમ 

વુંકેત લયામ છે. – SQ. 
1499. 60થી 69 ફ શદ્ધ આુંકને કેલ ફ શદ્ધ આુંક 

ગણલાભાું આલે છે. – ન્મૂન ફુવદ્ધ. 
1500. ધયણ-1ભાું વુંખમાઓ ળીખલતા એક શળક્ષક 

દડા, રખટીઓ, ેશવર, રાકડીઓ લગેયેન 

ઉમગ કયે છે, છી વુંખમાઓ કાા ાહટમા ઉય 

રખે છે. શળક્ષક શળક્ષણના કમા વૂત્રને અન વયે છે. 
– ભૂતીથી અભૂતગ તયપ જલુાં. 

1501. ગ જયાતી બાાભાું અશબરુ ી વુંળધશનકાના 
ય શમતા ની ેનાભાુંથી કણ છે. – જ.ે વી. યીખ. 

1502. અધ્મમન એ કેલી પ્રહક્રમા છે. – યવપ્રદ. 
1503. ાલરલે તેભના પ્રમગ કમા પ્રાણી ઉય કમાગ 

શતા. – કૂતય. 
1504. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થતા અધ્મમન વાથે કમા 

ભનલૈજ્ઞાશનક જોડામેરા નથી. – થનગડાઈક. 
1505. ટેશરપન દ્વાયા થતી લાત ીત કમા પ્રકાયન ું 

પ્રત્મામન છે.    – યક્ષ. 
1506. એક શળક્ષક તયીકે તભે ૂછેરા પ્રશ્નન કઈ 

શલદ્યાથી ખટ ઉિય આે ત્માયે તભે ળ ું કયળ. – 
અન્મ વલદ્યાથી ાવથેી વાચ ઉત્તય ભેલીને તનેુાં 
ેરા વલદ્યાથી ાવે ુનયાલતગન કયાલીળ. 

1507. શલદ્યાથીની ખયાફ લતગણુક વ ધાયલાન વોથી 
ઉિભ ઉામ ની ેનાભાુંથી કમ છે. – તેને વતત 
વભજાલી ધીયજૂલગક ખયાફ લતગણૂક વુધાયલા 
પ્રમાવ કયલ. 

1508. શલદ્યાથીના વલાાંગી શલકાવ ભાટે ળ ું જરૂયી છે. – 

ઉચ્ચ કક્ષાન અભ્માવ, વાાંસ્કૃવતક પ્રલૃવત્તઓ, 
યભત-ગભતની પ્રલૃવત્તઓ. 

1509. એક લારી વુંતાનના અભ્માવ ભાટે ઉગ્ર ફની 
ળાાભાું આલે છે. તભે ળ ું કયળ. – લારીને ળાાંત 
ાડીળ. તેભની વાથે ચચાગ કયી તેભને વાંત થામ 
એલા પ્રમાવ કયીળ.    

1510. એક લખત કયેર ું આમજન ફદરી ન ળકામ. 
‘આ શલધાન અુંગે તભે ળ ું ભાન છ. – ખિુાં . 

1511. કાા ાહટમાના કામગભાું યુંગીન  કન 
ઉમગ................ – જરૂયી છે. વલવળષ્ટ 
ફાફત તયપ ધ્માન દયલા તે ખૂફ ઉમગી છે. 

1512. ‘જ ેળીખલે તે જ ભૂરલ’ે ળ ું આ શલ ાય વાથે તભ ે

વશભત છ. – શા. 
1513. સ્કૂર દ્વાયા ગણલેળ નક્કી ન થમ શમ ત ળ ું 

થામ. – અરગ ળાક ગેયવળસ્ત ેદા કયે, ગયીફ-

તલાંગયન બદે ઊબ થામ, ગયીફ વલદ્યાથી 

રઘતુાગ્રાંવથથી ીડામ. 
1514. ફાકભાું શળસ્ત લધે તે ભાટે શળક્ષકે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ. – વનમવભતતા જાલલી. 
1515. ફાક સ્કૂરભાુંથી બાગે નશીં તે ભાટે ળ ું કયલ ું 

જોઈએ. – નલી યભત મજલી. 
1516. પ્રેટના ગ રૂન ું નાભ ળ ું શત ું. – એટયસ્િિર. 
1517. ફાક જભથી જ હક્રમાળીર શમ છે. આથી 

તેભને ળેના ભાટે પે્રહયત કયલા જોઈએ. – જ્ઞાનાજગન 
ભાિે. 

1518. વ્મશક્તગત તપાલત વુંતલા શળક્ષણભાું ળ ું 
જોગલાઈ કયી ળકામ. – અધ્મેતાકેન્રી અધ્મમન. 

1519. શકળયાલસ્થા છી ળાયીહયક લૃશદ્ધન ું કામગ – 
અલયધાઈ જામ છે. 

1520. ‘એક લાય જોલ ું, વ લખત વાુંબલા ફયાફય 
છે’ – આ શલધાન..... – વત્મ છે. 

1521. ની ેનાભાુંથી કમ ફાકેરી શળક્ષણન ઉદે્દળ 
નથી. – બાલનાઓને પ્રાધાન્મ ન આલુાં. 

1522. ફા શલકાવ દયશભમાન થનાયાું ળાયીહયક 
હયલતગનન વા  ક્રભ કમ છે. – ભાથાથી ગ 

તયપ, અાંદયથી ફશાય તયપ તથા વાભાન્મથી 

વલવળષ્ટ તયપ. 
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1523. ‘તભે ભને ફાક આ. શ ું  ભાયી ઈચ્છાન વાય 

ગભે તેલ ફનાલી ળક ું  છ ું , આ શલધાન કઈ ફાફત 

ય બાય આે છે. – માગલયણની ભશત્તા ઉય. 
1524. અશબપે્રયણા (ભહટલેળન) ળબ્દ કમા ળબ્દ 

યથી આવ્મ છે. – ભટ્ભ (Motum). 
1525. ળાાકીમ વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકનના ગ જયાત 

યાજ્મભાું અભરીકયણથી શળક્ષક અને આ ામગ ક્ષે 
જલાફદાયી       – લધળે. 

1526. ળાાકીમ વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકનની વપતાન 
આધાય – આચામો-વળક્ષકના વશકાય અન ે
શકાયાત્ભક અવબગભ ય અલરાંફે છે. 

1527. વતત અને વલગગ્રાશી ભૂલમાુંકન શેઠ આલયી 
રેલામેર લૈકશલક શલમ કમા. – મગ-વચત્ર-
વાંગીત-કમ્પ્મુિય ટયચમ-કૃવ. 

1528. વતત અને વ્માક ભૂલમાુંકનની પ્રહક્રમાભાું 
વ્માક ળબ્દ શવલામ ની ે આેરાું શલધાનભાુંથી 
એકન ું વભથગન કયે છે.  – જ.ેી. વગપપડગન ફુવદ્ધ-
વાંયચનાન વવદ્ધાાંત. 

1529. વતત અને વ્માક ભૂલમાુંકન ................ 
શમ છે. – વલદ્યાથીકેન્રી. 

1530. પ્રમત્ ન અને બૂર દ્વાયા અઘ્ મમનના પ્રણેતા 
ભનલૈજ્ઞાશનક કણ શતા?  

 ફી. વી. થનગડાઈક.  
1531. ામજટેના ભતે -  ફાક તાના શલકાવના 

પ્રથભ તફક્કા દયશભમાન, એટરે કે, જ ભથી આળયે 

ફે લગ વ ધી વોથી લધ  વાયી યીતે ળીખે છે?  
 ઈશ ્  મન ઉ૫મગ કયીને.  
1532. કભરેળબાઈ તાના દીકયાને ડક્ ટય જ 

ફનાલલા ભાુંગે છે; તે કઈ ફ ાલ પ્રમ શક્ ત છે?  
 ૫યક્ષ ક્ષશતૂશતગ.  
1533. ભશેળન ફ શદ્ધ આુંક ળધલાની પ્રહક્રમાભાું તેની 

ભાનશવક લમ અને ળાયીહયક લમ વયખી આલે છે; ત 
ભશેળન ફ શદ્ધ આુંક કેટર થામ?  

 ૧૦૦.  
1534. શકળયા અલસ્ થાન વભમ ગા જણાલ?  
 ૧૦ થી ૧૪ લગ.  
1535. ળાસ્ ત્રીમ અશબવુંધાનના પ્રમગ વાથે કન ું 

નાભ વુંકામેર  છે?  
 ાલરલ.  
1536. શળક્ષણભાું લાસ્ તશલક 

દૃષ્ટીકણ(Pragmatism)......... ની વાથે જોડામેર છે?  

 જ્ શન ડ્ય ઈ.  
1537. એહયકવનના ભનવાભાશજક શલકાવનાું આઠ 

તફક્કાઓ પ્રભાણે કઈ ંચભય દયશભમાન શલશ્વાવ- 
અશલશ્વાવન ભનલૈજ્ઞાશનક તફક્ક શલકવે છે?  

 તરૂણાલસ્ થા(Adolescence).  
1538. ફશ શલધ ફ શદ્ધ (Multiple Intelligence)ન શવદ્ધાુંત 

આ૫નાય ભનલૈજ્ઞાશનક કણ...?  
 શવગ્ ભુંડ ફ્રઈડ.  
1539. કમ  ફશ શલધ ફ શદ્ધ જ થ વાથે વુંફુંધ ધયાલે છે?  
 બાાકીમ ફ શદ્ધ.  
 અલકાળીમ ફ શદ્ધ.  
 વાુંગીશતક ફ શદ્ધ.  
1540. આલ ફ્રેડ ફીન દ્વાયા પ્રથભ ફ શદ્ધ આુંક કવટીન 

ઉ૫મગ .............ભાટે કયલાભાું આવ્ મ શત?  
 ફ શદ્ધ આુંકના સ્ કેર ૫ય વોથી ઉ૫યના ૧ % 

શલદ્યાથીઓ અરગ તાયલલા ભાટે.  
1541. આુંતહયક લતગનન ું વોથી ઉિભ ઉદાશયણ કમ ું 

છે?  
 વ ખભમ અન બલને માદ યાખલ.  
1542. વભાલેળી શળક્ષણ (Inclusive Education) ળબ્ દ 

પ્રમગન અથગ જણાલ?  
 ફશ શલધ શળક્ષણ.  
1543. શવગ્ ભુંડ ફ્રઈડે વ્ મશક્ તત્ લન કમ શવદ્ધાુંત 

ઘડમ છે?  
 ભનશલશ્લેણાત્ ભક શવદ્ધાુંત.  
1544. શળક્ષણભાું લાસ્ તલલાદ...............ભાું ભાને 

છે?  
 જગતભાું કમાુંમ શનબે લાસ્ તશલકતા નથી.  
1545. ીજટની ભાનલ શલકાવની મજનાભાું કઈ 

લસ્ ત ન વભાલેળ થામ છે?  
 ભૂતગ હક્રમાત્ ભક તફક્કા.  
 ૂલગ હક્રમાત્ભક તફક્કા.  
 વાુંલેદશન- સ્ નામશલક તફક્કા. 
1546. અશ લભે ટ ભટીલેળન વાથે કમા લૈજ્ઞાશનક 

વુંકામેરા છે? 
 બ્ર નય. 
1547. શકળયાલસ્ થાભાું શલદ્યાથીઓ વાભા મ યીતે 

વોથી લધાયે કઈ વભસ્ માન વાભન કયે છે?  
 વાથી શલદ્યાથીઓની સ્ લીકૃશતની જરૂહયમાત 

વુંફુંશધત.  
1548. ભનશલજ્ઞાનના શવદ્ધાુંત અને ભનલૈજ્ઞાશનક...?  
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 વું ાયલાદ -  લ ુંટ ટીળનય  
 કામગલાદ -  શલરીમભ જમે્ વ    

પે્રયણાલાદ -  ભેકડૂગર    
ભનશલશ્લેણલાદ -  ફ્રઈડ    
વભશષ્ ટલાદ -  કશરય, કપતા, લધીભય    
લતગનલાદ / ૫માગલયણલાદ -  જ.ેફી.લટ્ વન, 
સ્ કીનય  
જોડાણલાદ -  થનગડાઈક    
કાયક અશબવુંધાન - સ્ કીનય    
શેત રક્ષી લતગનલાદ -  ટરભેન    
ક્ષેત્ર શવદ્ધાુંત -  રેશલન    
ળાસ્ ત્રીમ અશબવુંધાન -  ાલરલ    
પ્રમત્ ન અને બૂર દ્વાયા શળક્ષણ -  થનગડાઈક    
વાભાશજક અઘ્ મમન શવદ્ધાુંત -  આલ ફટગ  ફા દ યા  
અથગણૂગ અઘ્ મમન -  ડેશલક આળ ફેર    
અઘ્ મમન શ્રેણી -  યફટગ  ગેને    
વભાજરક્ષી શલશ્લેણાત્ ભક શવદ્ધાુંત -  એડરય  
શલશ્લેણાત્ ભક વ્ મશક્ તત્ લ શવદ્ધાુંત -  થ ુંગ  

1549. ફ ાલ પ્રમ શક્ તઓ (Defence Mechinism)... 
 વ્ મશક્ ત શતાળા કે લૈપલ મભાુંથી ફ લા જ ે

ભનલૈજ્ઞાશનક પ્રમ શક્ તઓન આશ્રમ રે છે તેને 
ફ ાલ પ્રમ શક્ તઓ કશે છે.  

 તાદાત્મ્મ :- કેટરાક તાની જાતને વશ ન, 
ફચ્  ન કે વયદાય ૫ટેર ભાને છે.  

 આિભકતા :- આ ામગના લતગનથી દ બામેરા 
શલદ્યાથીઓ આુંદરન કયી તડપડ કયે છે.  

 સ્ થાનાાંતય - આ ામગથી દ બામેર શળક્ષક 
શલદ્યાથીઓને ભાયે છે.  
પ્રક્ષે૫ણ(મવત તટકકયણ):- શળક્ષક ળાાભાું ભડા 
જલા ફદર ટર ાપીકન દ કાઢે છે.  

 ઉઘ્ લીકયણ - તપાની ફાકને યભત- ગભત 
સ્ધાગન ું આમજન વધ૫લ ું  

 ક્ષવતવૂતગ :- ગશણતભાું શનષ્ પ ફાક શ ત્ર- 
વુંગીતભાું કે યભતભાું ાયુંગતતા ભેલે છે.  

 ૫યક્ષ ક્ષવતૂવતગ :- શતા ડક્ ટય ન ફની ળકમા 
તેથી  ત્રને ડક્ ટય ફનાલે છે.  

 દભન - અનૈશતક- ખયાફ શલ ાયને અજાગતૃ 
ભનભાું ધકેરી દે છે.  

 ટદલાસ્ લપ્ ન - ગભતા ાત્રને ભળ્ માન આનુંદ 
ભાણલ.  

 ૫યાગવત - ભટી વ્ મશક્ ત નાના ફાક જલે ું લતગન 
કયે છે.  

 આત્ ભકેન્રી૫ણ / અશભ કેન્રતા :- લાત લાતભાું 
ફડાઈ શાુંકલી, લટ ભાયલ, તના લખાણ કયલાું, 
વબાભાું ભટેથી ફરલ ું.  

 નકાયાત્ ભકતા - તરૂણ શલદ્યાથીઓને શળક્ષક તયપ 
ય શમ છે.  

 અવરપ્ તતા - આફરૂ જલાના ડયથી સ્ધાગભાુંથી દૂય 
થલ ું.  

 ળાયીટયક દદગ - યીક્ષા લખતે શલદ્યાથીને ભાથ ું દ ાઃખે, 
ઝાડા થામ, ેટભાું દ ાઃખે.  

 વસ્ થયીકયણ - કઈ એક અલસ્ થાભાું શસ્ થય થઈ જામ, 
ઝડ૫થી આગ લધી ળકે નશી.  

 પ્રવતટિમા - જ ે વ્ મશક્ ત પ્રત્ મ ે ય કે ઘૃણા શમ તે 
છ ાલીને પે્રભ બમો, શભત્રતા બમો વ્ મલશાય કયે.  

1550. ળાશીના ડાઘાની કવટી(પ્રક્ષે૫ણ પ્રમ શક્ ત) 
ળધનાય...?  

 શયભન યળાકગ  (સ્ લીત્ઝરે ડ).  
 ૧૯ય૧ ભાું કવટી ય ના કયી (કાડગ  ફતાલલા).  
1551. થનગ ડાઈકન જોડાણલાદ(પ્રમત્ ન અને બૂર 

દ્વાયા શળક્ષણ)...?  
 એડલડગ  થનગડાઈક (અભેહયકા).  
 ૧૮૭૪- ૧૯૪૯ કરુંશફમા મ શનલશવગટીભાું 

અઘ્ મા૫ક. -  ભાછરી, લાુંદયા, શફરાડી ૫ય પ્રમગ.  
1552. આુંતયવૂઝ દ્વાયા અઘ્ મમન...?  
 -  લલ પ ગે ગ કશરય.  
 અ મ જભગન ભનલૈજ્ઞાશનકાઃ- કપતા, લધીભય.  
 The Mentality of Apps અને Gestait psychology  સ્ તક 

અને શ મ્ા જી ૫યના પ્રમગના કાયણે પ્રખ માત.  
 વભગ્રતમાલાદ / વુંમજન લાદ.  
1553. ળાસ્ ત્રીમ(પ્રશળષ્ ટ) અશબવુંધાન...?  
 ઈલાન ાલરલ ( યશળમન ળયીય ળાસ્ ત્રી).  
 ઈ.વ.- ૧૯૦૪ ભાું લૈદળાસ્ ત્રભાું નફેર ાહયતશક.  
 કૂતયા ૫ય પ્રમગ.  
1554. ભનશલજ્ઞાનભાું વોપ્રથભ કમા ભનશલજ્ઞાનીએ 

IQ ભા૫ન ફ શદ્ધ કવટીની ય ના કયી?  
 જ.ેી.શગરપડગ .  
1555. ફ શદ્ધ ભા૫ન ભાટે કમા શલજ્ઞાનીઓએ અન ે

કમાયે કવટીઓ તૈમાય કયી?  
 ડ.શફન અને વામભન દ્વાયા ઈ.વ.- ૧૯૦૫.  
1556. ફ શદ્ધ આુંક ળધલાન ું વૂત્ર કણે આપ્ મ ું?  
 ટભગન.  
1557. ફ શદ્ધ આુંક ળધલાન ું વૂત્ર કમ ું છે?  
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ફ શદ્ધઆુંક  
ભાનશવક ફ શદ્ધ 

ળાયીહયક ંચભય
 ૧૦૦  

1558. ટભગને કયેર ફ શદ્ધ આુંકન ું લશગગકયણ...?  
 પ્રશતબાળાી ૧૪૦ થી ઉ૫ય  
 ઉત્ કૃષ્ ટ ફ શદ્ધ ૧ય૦ થી ૧૩૯  
 વાભા મથી વાય ૧૧૦ થી ૧ય૯  
 વાભા મ ૯૦ થી ૧૦૯  
 વાભા મ થી ની ે ૮૦ થી ૮૯  
 મૂનતભ ફ શદ્ધ ૭૦ થી ૭૯  
 ભુંદફ શદ્ધ ૬૦ થી ૬૯  
 અલ ફ શદ્ધ ૫૦ થી ૫૯    
 ભૂઢ ફ શદ્ધ ય૫ થી ૪૯    
 જડ ય૫ થી ની ે  
1559. દેવાઈ, વભૂશ ફ શદ્ધ કવટી અન વાય રકન ું 

લગીકયણ...?  
ફ શદ્ધઆુંક ફ શદ્ધ કક્ષા રક 

વભૂશના ટકા  
૧૪૦ થી લધ  અશત ઉિભ 

ફ શદ્ધ 
૦.૪ %  

૧૩૦થી 
૧૩૯ 

અશત શલળે 
ફ શદ્ધ 

૧.૯ %  

૧ય૦ થી 
૧ય૯ 

શલળે ફ શદ્ધ ૬.૭ %  

 
1560. ભશાલયાના ૫હયણાભે લતગનભાું થત પેયપાય -  

આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી છે?  
 આય. ેશમ્મન.  
1561. જ્ઞાન અને લરણ પ્રાપ્ ત કયલા તેન ું નાભ 

અઘ્ મમન -  આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી 
છે?  

 ક્ર.  
1562. અન બલને કાયણે લતગનભાું થત પેયપાય -  આ 

વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી છે?  
 ક્રનબ્રેક.  
1563. ભનશલજ્ઞાન ભાનલી અને ભાનલેિય 

પ્રાણીઓના લતગનન ું અભ્ માવ કયત ું ળાસ્ ત્ર છે -  
આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે આી છે?  

 વી.ટી.ભગગન.  
1564. ૫માગલયણના વુંદબગભાું ભાનલી અને ભાનલેિય 

પ્રાણીઓના લતગનન ું અભ્ માવ કયત ું શલજ્ઞાન એટરે 
ભનશલજ્ઞાન -  આ વ્ માખ મા કમા ભનલૈજ્ઞાશનકે 
આી છે?  

 જ.ેફી.લટ્ વન.  
1565. SMCન ું  રુું  નાભ જણાલ. – સ્કૂર ભેનજેભેન્િ 

કવભિી. 
1566. SMCભાું ક ર કેટરા વભ્મ શમ છે. – 12. 
1567. SMCભાું ક ર કેટરી લારી વભ્મની શનભણૂુંક 

કયલાભાું આલે છે. – 9. 
1568. SMCના વભ્મવશ લ તયીકે કણ પયજ 

ફજાલળે. – ળાાના આચામગ. 
1569. SMCભાું કેટરા ટકા વભ્મ લારીઓભાુંથી વુંદ 

કયલાભાું આલે છે. – 75%. 
1570. આદળગલાદીઓ કઈ દ્ધશતન ેવભથગન આે છે. 

– વ્માખ્માન. 
1571. પ્રકૃશતલાદને ફીજા અથગભાું ળ ું કશી ળકામ. – 

બોવતકલાદ. 
1572. ‘પ્રકૃશતને અન વય’ ન ું વ ત્ર કણે ઉચ્ ાયેર ું શત ું. 

– કભેવનમવ. 
1573. પ્રકૃશતલાદભાું શળક્ષકન ું સ્થાન કેલ ું શમ છે. – 

ગોણ. 
1574. શળક્ષણભાું ફાકની વહક્રમ બાગીદાયી 

અશનલામગ છે. – પ્રકૃવતલાદ. 
1575. ભાનલતાલાદ ઈચ્છે છે કે.......... – 

વળક્ષણભાાં વભાન તક શલી જોઈએ. 
1576. ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાન એ....... – અધ્મમન-

અધ્માનને રગતી ભનવલજ્ઞાનની ળાખા છે. 
1577. ફાકેરી શળક્ષણની વુંકલનાભાું કન 

વશલળે પા છે.   – ભનવલજ્ઞાન. 
1578. વાભાશજકતાશભશત ભાટે કમ વભમ પ્રશતકૂ છે. 

– પ્રથભ વત્રની ળરૂઆત. 
1579. કઈ અલસ્થા દયશભમાન વ્મશક્ત ઘયભાું યશેલાન ું 

ઓછ ું  વુંદ કયે છે. – ટકળયાલસ્થા. 
1580. ફાક ફરતા ળીખે તે કમા પ્રકાયન ું અધ્મમન 

ગણામ.    – અનુકયણ દ્વાયા અધ્મમન. 
1581. ગેસ્ટાલટલાદીએ અધ્મમનન ું કમ ું વ ત્ર આપ્મ ું. – 

વભગ્રતા. 
1582. ટાઈ કયનાય કમ્મ ટય ય જરદી ટાઈ કયી 

ળકે એ કમા પ્રકાયન ું વુંક્રભણ છે. – શકાયાત્ભક. 
1583.  ાલવગ જડ નાભના ભનલૈજ્ઞાશનકે કમ શવદ્ધાુંત 

શલકવાવ્મ.   – ભાનવવક વળસ્તન વવદ્ધાાંત.  
1584. શલશલધ સ્લરૂના દાથો ગયભ કયલાથી કદ 

લધે છે. ગ ણધભગની વભજ આલા શલજ્ઞાન શળક્ષક 
તેને રગતા પ્રમગના ઉદાશયણ આી વભજાલે છે. 
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આ શળક્ષક અધ્મમનના કમા વૂત્રને અન વયે છે. – 
વલળે યથી વાભાન્મ તયપ જલુાં. 

1585. ભાઈક્રટીશ ુંગ એટરે..... – વુક્ષ્ભ અધ્માન. 
1586. નાના ામા યન શળક્ષણન નભૂન એટરે.... 

– ભાઈિિીવચાંગ. 
1587. ભાઈક્રટીશ ુંગ એ શળક્ષણની કઈ ફાફત 

શસ્તગત કયે છે. – વળક્ષણ કોળપમ. 
1588. શળક્ષક ભાટે શલમાશબભ ખ કોળલમ ળા ભાટે 

ભશત્ત્લન ું છે. – વલદ્યાથીઓ નલુાં જ્ઞાન ભેલલા 
તત્ય ફને. 

1589. ભૂલમાુંકન એ..........  ારતી પ્રહક્રમા છે. – 
વતત. 

1590. ભાન અને ભલૂમાુંકનભાું શસ્થય કણ છે. – 
ભાન. 

1591. ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફતન ભૂલમાુંકનના 
રક્ષણભાું વભાલળે થત નથી. – ભૂપમાાંકન 
પ્રભાણભાાં લધુ ખચાગ પ્રટિમા છે. 

1592. ભૂલમાુંકનનાું ત્રણ ક્ષેત્રભાું જ્ઞાનાત્ભક, 
બાલાત્ભક ને ............. ન વભાલેળ થામ છે. – 
આધ્માવત્ભક. 

1593. શલદ્યાથી તે જ તાન ું ભૂલમાુંકન કયે તેને 
............... કશે છે. – સ્લભૂપમાાંકન. 

1594. કેલણી ભાનલની ............. નાળ કયે છે. – 
ફુવદ્ધની જડતાન. 

1595. કેલણીની વ્માખમાની શબન્નતાન ું કાયણ 

ની ેનાભાુંથી કમ ું છે. – ભાનલળવતતઓનુાં લૈવલધ્મ, 
ભાનલનુાં લૈવલધ્મૂણગ વ્મવતતત્લ, ભાનલજીલનની 

જટિરતા. 
1596. કેલણી પ્રહક્રમા કેલી છે. – વશેતુક. 
1597. તભવ ભા જ્મશતગગભમ ુંશક્તભાું તભવ ન 

અથગ ળ થામ. – અાંધકાય. 
1598. કેલણી એટરે ફાક અને ભાણવના ળયીય, 

ભન અને આત્ભાના ઉિભાુંળન ું......... – 
આવલષ્કયણ. 

1599. કેલણી દ્વાયા ફાકન કેલ શલકાવ થામ છે. 

– ચાટયવત્ર્મક, ભાનવવક, વાાંલેવગક. 
1600. ળાના અબાલભાું ભન ષ્મના વ્મશક્તત્લન 

શલકાવ થત નથી. – જ્ઞાનના અબાલભાાં. 
1601. કેલણી દ્વાયા વાુંસ્કૃશતક લાયવાન ું એક ેઢીથી 

ફીજી ેઢીભાું ળ ું થલ ું જોઈએ. – અવાંિભણ. 

1602. જીલનના અુંધકાયભાું પ્રકાળના શકયણ પેરાલે તે 
કેલણી – આ શલધાન કન ું છે. – એચ. જી. 
લેપવ. 

1603. વલગ પ્રકાયના શળક્ષણન ામ ળ ું છે. – 
તત્લજ્ઞાન. 

1604. ભાનલતાલાદીઓ શળક્ષણભાું ળાના હશભામતી 
શતા. – રકળાશીકયણ. 

1605. પ્રકૃશતલાદ કમા શળસ્તને ભશત્ત્લ આે છે. – 
પ્રાકૃવતક વળસ્ત. 

1606. શલદ્યાથીકેરી શળક્ષણ દ્ધશતઓ ળાની 
શલ ાયધાયાન ું અન કયણ છે. – રકળાશી. 

1607. પ્રકૃશતલાદે કેલા જ્ઞાનન શલયધ કયેર શત. – 
ુસ્તકીમા જ્ઞાનન. 

1608. ભનશલજ્ઞાનન  ક્કવ અથગ ળ થામ છે. – તે 
ભાનલ-લતગનન અભ્માવ કયે છે. 

1609. શસ્કનયના ભતે ળૈક્ષશણક ભનશલજ્ઞાનની 
ળરૂઆત કના દ્વાયા થઈ. – શફિગ . 

1610. ફાકભાું ‘વચ્ ાઈ’ ના ગ ણન શલકાવ કયલા 

ભાટે કમ ું વોથી લધ  ઉમ ક્ત છે. – વળક્ષક તયીકે 
કામભ વખતાઈથી વત્મનુાં ારન કયલુાં. 

1611. શળક્ષકે નલા એકભન આયુંબ કેલી યીતે કયલ 
જોઈએ. – લાતાગ દ્વાયા 

1612. યાષ્ટર ીમ એકતાની બાલનાન શલકાવ’ આ કેલા 

પ્રકાયન ઉદે્દળ છે. – ળૈક્ષવણક ઉદે્દળ. 
1613. આગભન-શનગભન શલશધ વાભામ યીતે ળેભાું 

લયામ છે, - ગવણત વળક્ષણભાાં, વલજ્ઞાન વળક્ષણભાાં, 
વ્માકયણ વળક્ષણભાાં. 

1614. પ્રજકે્ટ દ્ધશતની વોથી ઉિભ ફાફત કઈ છે. 
– લૈજ્ઞાવનક યીતે આ દ્ધવત દ્વાયા વળક્ષણ 
આલાભાાં આલે છે.  

1615. હ્ હયશસ્ટક શળક્ષણ દ્ધશત રાગ  કયલા ભાટે 
ઉિભ લાતાલયણ કમ ું. – એલા વલદ્યારમભાાં જ્માાં 
વળક્ષક-વલદ્યાથી ફન્ને પ્રબાલળાી શમ. 

1616. હ્ હયશસ્ટક ભેથડન ભ ખમ શવદ્ધાુંત કમ છે. – 
તે જાત ેકયીને ળીખલુાં. 

1617. ફાકેરી શળક્ષણ દ્ધશતન ભશત્ત્લન ગ ણ 
કમ છે. – ફાકને તેભની આલશ્મકતા અને યવ 
ભુજફ બણાલલાાં. 

1618. લગગવ્મલશાય ફાફતે શળક્ષકે કઈ કાજી રેલી 
જોઈએ. – વલમ કે એકભની વાંૂણગ તૈમાયી કયીન ે

જ લગગભાાં જલુાં જોઈએ, લગગભાાં શકાયાત્ભક વુરઢકન 



Tet - Psychology 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

61 

ઉમગ કયલ જોઈએ, લગગભાાં ળાયીટયક વળક્ષાન ે

સ્થાન ન આલુાં જોઈએ. 
1619. અલાદરૂ ફાકભાું કન વભાલેળ થામ છે. 

– ભાનવવક કે ફોવદ્ધક યીતે છાત ફાકન, 
વલકરાાંગ ફાકન, અવત પ્રબાલળાી ફાકન. 

1620. કાયક અશબવુંધાનના પ્રણેતા કણ છે. – ફી. 
એપ. વસ્કનય. 

1621. અવ્મમ એટરે.... – ફાક અધલચ્ચથેી 
ળાા છડી દે અને અભ્માવ ૂણગ ન કયે. 

1622. ૂયકલાું ન એટરે ળ ું. – ાઠમુસ્તક ઉયાાંત 
અન્મ ુસ્તકનુાં લાાંચન કયલુાં. 

1623. શળક્ષક લગગખુંડભાું ‘શ ું  ભાનલ થાંચ તમ ઘણુ’ એ 

ુંશક્ત વભજાલે છે. ભૂલમશળક્ષણન આ અશબગભ – 
પ્રત્મક્ષ અવબગભ છે. 

1624. યીલા તેની ળાાભાું દયયજ ફયે 1:30 લાગે 
હયળેવના વભમભાું તાન ું બજન રે છે. યજાના 
હદલવે ણ યીલાને તે જ વભમે બૂખ રાગે છે. આ 
કમા પ્રકાયન ું અન વુંધાન છે. – ળાષ્ડીમ 
અવબવાંધાન. 

1625. શલદ્યાથીઓની અધ્મમન ભ શ્કેરી દૂય કયલા તભે 
ળ ું કયળ.   – કટઠન ભુદ્દાઓ ભાિે ઉચાયાત્ભક 
વળક્ષણ કયીળ. 

1626. ભેઘાલી ફ શદ્ધઆુંક ધયાલતાું ફાકન ફ શદ્ધ 
આુંક કેટર શમ. – 140થી લધુ. 

1627. હયક્લતાથી ફાકન ........... થામ છે, 
જ્માયે શળક્ષક કે તારીભથી ........... આલે છે. – 

વાશવજક વલકાવ, કુળતા. 
1628. ‘શળક્ષક કબી વાધાયણ નશીં શતા, પ્રરમ ઔય 

શનભાગણ ઊનકી ગદ ભચ રતે શો’ આ પ્રખમાત 

શલધાન કન ું છે. – ચાણતમ. 
1629. શળક્ષણના આમજનન વુંફુંધ ળેની વાથ ે

નથી. – લગગભાાં વલદ્યાથીઓને મગ્મ જગ્માએ 
ફેવાડલા. 

1630. આમાગન ફ શદ્ધ આુંક 100 છે, ત તેની ભાનશવક 
લમ ......... અને ળાયીહયક લમ ........ શમ. – 

14 લગ, 14 લગ. 
1631. શલમલસ્ત ને વૂક્ષ્ભ બાગભાું લશચ ીને શલ ાયલ ું 

એટરે..... – ૃથક્કયણ. 
1632. જ ે ફુવદ્ધકવિીભાાં વચત્ર, વાંજ્ઞાઓન ઉમગ 

થમ શમ, પ્રશ્ન આ ભાધ્મભથી ૂછ્મા શમ ત ે

ફુવદ્ધકવિી કમા પ્રકાયની ગણામ. – અળાવદદક. 

1633. ધ્માન ય અવય કયત ું હયફ ની ેનાભાુંથી 
કમ ું નથી. – ફુવદ્ધ. 

1634. બૂત્કાના અન બલને લતગભાન વભમભાું 
અથગણૂગ યીતે  ન: જાગૃત કયલાની હક્રમાને 
ભનશલજ્ઞાનભાું કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે. – 
સ્ભૃવત. 

1635. એક શળક્ષક શેરા ઘયન નકળ દયતાું ળીખલે 
છે, છી ભશલ્લાન નકળ, તે  છી ગાભન નક્ળ 
દયતાું ળીખલે છે. આ શળક્ષક શળક્ષણના કમા વૂત્રન ે

અન વયે છે. – વયથી વાંકુર. 
1636. શસ્કનયે તેભના પ્રમગ કના ય કમાગ શતા. – 

કફૂતય. 
1637. થનગડાઈકના ભત ભ જફ – બૂરની વખ્મા 

ઘિે. 
1638. આુંતયવ ઝ દ્વાયા થતા અધ્મમનભાું ળ ું જરૂયી છે. 

– ૂલાગનુબલ. 
1639. ની ેનાભાુંથી કમ ું હયફ અધ્મમન ય અવય 

કયત ું નથી. – લૃદ્ધાલસ્થા. 
1640. ........ ન ઉમગ લગગ પ્રત્મામનને 

અવયકાયક ફનાલે છે. – ળૈક્ષવણક ઉકયણ. 
1641. યયળાકના ળાશીના ડાઘાની કવટી કમા 

પ્રકાયની પ્રમ શક્ત છે. – પ્રક્ષેણ. 
1642. ભાનલીની વુંૂણગ વ્મશક્તભિાન ું પ્રગટીકયણ 

એટરે કેલણી.’ કેલણીની આ વ્માખમા કણે 

આી છે. – સ્લાભી વલલેકાનાંદ. 
1643. ની ેનાભાુંથી કઈ ફાફતન વભાલેળ 

અધ્માન ભનશલજ્ઞાનભાું થત નથી. – વ્મવતતગત 
તપાલત. 

1644. શલદ્યાથીભાું શજજ્ઞાવા ઉત્ન્ન થામ, શલ ાયળશક્ત 
કેલામ, તકગળશક્ત શલકવે, તે શળક્ષણના કમા 

ધ્મેમભાું વભાલામ છે. – ભાનવ ઘડતયનુાં ધ્મેમ. 
1645. ધીભી ગશતથી ળીખનાય શલદ્યાથીઓન ફ શદ્ધ 

આુંક વાભામ યીતે કેટર શમ છે. – 90 થી 
ઓછ. 

1646. આન લુંશળકતાન આધાય ળાના ઉય શમ છે. 
– ભાતા-વતા દ્વાયા પ્રાપ્ત યાં ગવુત્ર. 

1647. ફ રેહટન ફડગન ઉમગ ળા ભાટે કયલાભાું 

આલે છે. – ળાાના કામગિભની જાશેયાત ભાિે, 
વલવબન્ન વભાચાયત્રભાાંથી વાંકવરત ભાટશતીના 

પ્રદળગન ભાિે, ળૈક્ષવણક, વાભાવજક, વાાંસ્કૃવતક 

વૂચનાઓ આલા ભાિે. 
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1648. ફાકને દુંડ કયતી લખતે શળક્ષકે ળ ું ધ્માનભાું 
રેલ ું જોઈએ. – બૂર થલાનુાં કાયણ. 

1649. શળક્ષણભાું વશામકવાભગ્રીન ઉમગ કયલાભાું 

આલે છે – વળક્ષણને અવયકાયક ફનાલલા ભાિે, 
વળક્ષણને ભનયાં જનમુતત ફનાલલા ભાિે, વળક્ષણન ે

સ્લાબાવલક અને લધાયે ઉમગી ફનાલલા ભાિે. 
1650. RTE-2009 ગ જયાતભાું ક્માયથી અભરી ફમ 

છે. – 1 એવપ્રર, 2010.   
1651. RTE-2009 ભ જફ ધ. 1થી 5ભા કેટરા 

કરાકન ું લગગકામગ પયશજમાત કયામ ું છે. – 4 કરાકનુાં.  
1652. RTE-2009 ભ જફ ધ. 6થી 8ભાું યજ કેટરા 

કરાકન ું લગગકામગ પયશજમાત કયામ ું છે. – 4 કરાકનુાં. 
1653. SMC (ળાા વ્મલસ્થાન વશભશત) ની 

જોગલાઈ RTE-2009ની કઈ કરભભાું છે. – 

કરભ-21.  
1654. RTE-2009 ભ જફ અભ્માવક્રભ વુંદગી અન ે

ભૂલમાુંકન પ્રહક્રમાભાું કઈ ફાફત ધ્માનભાું યાખલી 
જરૂયી છે. – ફાકન વલાાંગી વલકાવ. 

1655. RTE-2009 ભ જફ ફાક એટરે.... – 6 થી 

14 લગનુાં ફાક. 
1656. ધ. 6થી 8 ભાટે ળૈક્ષશણક લગદીઠ શળક્ષણના 

કેટરા કરાક નક્કી કયલાભાું આવ્મા છે. – 1000. 
1657. RTE – 2009 ભ જફ ભાતા-શતા એટરે...... 

– ફાકને દત્તક રનેાય ભાતા અથલા વતા, 
ફાકના ઓયભાન ભાતા-વતા, ફાકના કુદયતી 

ભાતા-વતા. 
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 ગુજયાતભાાં ભેાઓનુાં ધાર્ભિક અને વાાંસ્કૃર્તક 
ભશત્ત્લ ખૂફ જ છે. અશીં લૌઠાનો ભેો, તયણેતયનો ભેો 

ળૂરાણેશ્વયનો ભેો, ળાભાજીનો કાર્તિકી નૂભનો ભેો, 

બલનાથનો ર્ળલયાત્રીનો ભેો, ભાણેકઠાયી ૂનભનો ભેો, 

અાંફાજીભાાં બાદયલી નૂભનો ભેો, કોર્માકભાાં ર્નષ્કરાંક 

ભશાદેલનો ભેો, ભોઢેયાનો ભેો, શાજીીયનો ભેો લગેયે 

ભેાઓ બયામ છે. ગુજયાતના આદદલાવી ર્લસ્તાયભાાં 
ચોક્કવ દદલવોએ ભેા બયામ છે, જ ેદય અઠલાદડમે બયામ 

છે, જનેે ‘શાટ’ કશેલાભાાં આલે છે. જભેાાં કલાાંટ શાટ, છોટાઉદેુય 

શાટ, ાનલડ શાટ જલેા શાટ પ્રખ્માત છે. 

 રોકનૃત્મો એ આણા ગુજયાતની આગલી ઓખ 
છે. એ આણો આગલો વાાંસ્કૃર્તક લાયવો છે. ગુજયાતની 
બલાઈ, ગયફા, અને યાવ દુર્નમાબયભાાં જાણીતાાં છે. આ 

ઉયાાંત બયલાડનાાં યાવનૃત્મો, શૂડો આગલી ઓખ ધયાલ ે

છે. રોકનૃત્મો આદદલાવી વાંસ્કૃર્તભાાં ખફૂ ભોટા પ્રભાણભાાં 
જોલા ભે છે. જભેાાં ઘેયનૃત્મ, શોીનૃત્મ, ટીણીનૃત્મ અને 

રગ્નપ્રવાંગનાાં ર્લર્લધ આદદલાવી નૃત્મો જોલા ભે છે. 

 

 જૂનાગઢ ર્જલ્લાના લેયાલ ાવ ે આલેરા 
પ્રબાવાટણભાાં વોભનાથ ભાંદદય આલેરુાં છે. વોભનાથ 
ળૈલાંથનુાં એક અત્માંત ુયાતન, વભૃદ્ધ અન ે ભશત્ત્લનુાં કેન્દ્ર 

શતુાં. આજ ે ુયાણા ભાંદદયનુાં ભાત્ર સ્થાન જોલા ભે છે. છેલે્લ 
1951ભાાં આ નલા ભાંદદયનુાં ર્નભાિણ થમેર છે. આ વોભનાથ 
એ બાયતભાાં અત્માંત ર્લત્ર એલાાં ફાય જ્મોર્તર્રિંગોભાાંનુાં એક 
છે. 

 

 જાભનગય ર્જલ્લાભાાં ગુજયાતના ર્િભ દદયમાકાાંઠે 
ર્લખ્માત માત્રાધાભ દ્વાયકા આલેરુાં છે. બાયતનાાં પ્રર્વદ્ધ 
ચાય શદયધાભોભાાંનુાં આ શદયધાભ ગોભતી નદીના ઉત્તયે દકનાયે 

આલેરુાં છે. તનેુાં સ્થાત્મ તયેભી વદીનુાં છે. તેભાાં બગલાનની 
ચતુબુિજ ભૂર્તિ, ગબિગૃશ, ર્લળા વબાગૃશ તથા ભશાભાંડનો 

વભાલેળ થામ છે. તનેો ઘમુ્ભટ 60 સ્તાંબો ય ઊબો છે. 
ફશાયની ફાજુએ આખા ભાંદદય ય વુાંદય ર્ળલ્કાભ કયેર છે, 

ણ અાંદયની યચના કોતયણી ર્લનાની વાદી છે.  

ગુજયાતના ર્િભ કાાંઠે શ્રીકૃષ્ણએ દ્વાદયકાનગયી 
લવાલી એટર ે દ્વાયકાધીળ ણ કશેલામ છે. આ ભાંદદય 
જગતમંદિર તયીકે ઓખામ છે. દ્વાયકાભાાં આ ભાંદદયની 
ફાજુભાાં જ શ્રીભદ ળાંકયાચામિનો ભઠ છે. આદ્ય ળાંકયાચામિએ 
બાયતની ચાયેમ દદળાઓભાાં જ ે ચાય ભઠ સ્થાપ્મા, તેભાાંનો 

એક ‘ળાયદાીઠ’ અશીં છે. 
 

 ભશેવાણા ર્જલ્લાભાાં આલેરુાં ભોઢેયા એના વૂમિભાંદદય 
ભાટે બાયતબયભાાં ર્લખ્માત છે. રગબગ કકિલૃત્ત ય 
આલેરુાં આ વૂમિભાંદદય ૂલીમ બાયતના કોણાકિના વૂમિભાંદદય 
વાથ ે ર્લર્ળષ્ટ વાંફાંધ ધયાલે છે. ઈ.વ.1026-27ના 
અયવાભાાં બીભદેલ શેરાના વભમભાાં ફાંધામેરુાં ભોઢેયાનુાં આ 
વૂમિભાંદદય ર્ળલ્ તેભજ સ્થાત્મકરાની દૃષ્ટીએ અદ્ બૂત છે. 
આ ભાંદદયની યચના એલી યીતે કયલાભાાં આલી કે ળયદ અન ે
લવાંતઋતુભાાં વૂમિનાાં દકયણો આખા વબાભાંડન ે લીંધીન ે
ફયાફય ગબિગશૃભાાં ડે.  
 

 ાટણ ર્જલ્લાના ર્વદ્ધુયભાાં આલેરા રુરભશારમનુાં 
લણિન પ્રાચીન ગ્રાંથોભાાં લાાંચતા જણામ છે કે ત ેભશાકામ નાભનુાં 
મોગ્મ-બવ્મ-ર્લળા અન ે અનુભ ર્ળલ્ વભૃર્દ્ધલાુાં 
સ્થાત્મ શતુાં. વોરાંકીમુગના ભૂયાજ ેતે ફાાંધલાની ળરૂઆત 
કયેરી અને ર્વદ્ધયાજ જમર્વાંશે ૂણિ કયાલેર. 
 

 ળેત્રુાંજમ ડુાંગયભાા યનુાં આ જનૈતીથિ બાલનગયથી 
આળયે 60 દકભી દૂય આલેરુાં છે. ારીતાણા જનૈોનુાં ભશાતીથિ 
છે. 603 ભીટય ઊંચી ળેત્રુાંજમ લિતભાા ય અવાંખ્મ ભાંદદયો 
આલેરાાં છે. ળેત્રુાંજમ જનૈોના શેરા તીથિકય આદદનાથ 
બગલાન ઋબદેલજીનુાં સ્થાન ગણામ છે.  
 

 અભદાલાદના રાર દયલાજ ે આલેરી ર્વદીવૈમદની 
જાી ળભવુદ્દીન ભુઝફ્પયળાશ ત્રીજાના વરૈ્નક ર્વદીવૈમદ 
દ્વાયા ઈ.વ. ૧૫૭૨-૭૩ભાાં ફનાલલાભાાં આલી શતી. 
ભર્સ્જદની દીલારભાાં થ્થયની કોતયામેરી જાીઓ છે. 
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એકભાાં લૃક્ષની ડાીઓભાાંથી યચામેરી આકૃર્તઓ છે, તો 

ફીજીભાાં બૌર્ભર્તક બાતો છે. વલ્તનતકા દયર્ભમાન 
અભદાલાદભાાં કુતફુુદ્દીન ેએક તાલનુાં ફાાંધકાભ કયાવ્મુાં શતુાં, 

જ ે ‘શોજ ે કુતફુ’ના નાભે ઓખાતુાં શતુાં. આજ ે ત ે કાાંકદયમા 

તાલ તયીકે ઓખામ છે. 
 

 નલી દદલ્લીભાાં ર્સ્થત આ ર્ભનાયાના ર્નભાિણની 
ળરૂઆત કુતુફદુ્દીન ઐફકે કયી શતી. તેનો ર્લસ્તાય 
ળભવુદ્દીન ઈલ્તુર્ત્ભળ ેકમો શતો. આ ાાંચ ભાનો ર્ભનાયો 
છે. ત ે બાયતનો  આ પ્રકાયનો વૌથી લધુ ઊંચાઈ ધયાલતો 
ર્ભનાયો છે. 
 

 આ એક ભર્સ્જદ છે. આનુાં ર્નભાિણ કુતફુુદ્દીન ઐફકે 
કયાવ્મુાં શતુાં. આ બાયતભાાં ફનેરી શેરી ભર્સ્જદ શતી, જ ે

શાર દદલ્લીભાાં આલેરી છે. 
 

 ચૌરની રર્લડ ળૈરીની કેટરીક ર્લળેતાઓ છે. 
લગાિકાય ર્લભાન, ભાંડ, ગોુયભ અન ે વાંમુકત સ્તાંબોનો 

પ્રમોગ ભાંદદયનો વભગ્ર ઢાાંચો એક દયવયભાાં ઊંચી દીલારથી 
ફાંધામેરો યશેતો, જભેાાં ઊંચાાં પ્રલેળદ્વાય શતા, જને ેફૃશદશે્વય 

કશેલાભાાં આલ ેછે. 
 

 યાજયાજ દ્વાયા ર્નર્ભિત તાંજાલુયનુાં યાજશે્વય કે 
ફૃશદેશ્વય ભાંદદય રર્લડ-ચૌર સ્થાત્મકરા ળૈરીનો ઉત્કૃષ્ટ 
નભૂનો છે. આભાાં ફે ગોુયભ છે. ચૌરકારીન ભૂર્તિકરાભાાં 
નટયાજ કે નૃત્મ કયતા ર્ળલની ભૂર્તિ કાાંસ્મભૂર્તિઓભાાં 
વલોત્તભ છે. 
 

 અકફયે આગ્રાની નજીક ર્વક્રીના શાડ ય એક 
નલી યાજધાનીની યચના કયી શતી. આનુાં નાભ પતેશુય 
(ર્લજમ-નગયી) યાખલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. પતેશુય ર્વક્રીનુાં 
વૌથી ભશત્ત્લૂણિ બલન જાભા ભર્સ્જદ છે. જાભા ભર્સ્જદનુાં 
દર્ક્ષણ પ્રલેળદ્વાય ફુરાંદ દયલાજો છે. આ બાયતનો વૌથી 
ઊંચો (53 ભીટય) ઘુમ્ભટલાો દયલાજો છે. આ ભશેરભાાં 
ાંચભશર નાભની ાાંચ ભાની ઈભાયત ણ છે. 
 

  

 દદલ્લીભાાં ળાશજશાાંએ યાજલી કુટુાં ફના ર્નલાવસ્થાન 
ભાટે રાર દકલ્લાનુાં ર્નભાિણ કયાલેર. આ દકલ્લાની અાંદય 
ભશત્ત્લનાાં ફાાંધકાભો જલેાાં કે દીલાન ે આભ, ભોતી ભર્સ્જદ, 

દીલાન ેખાવ અન ેશમાતફખ્ળ ફાગ આલેરા છે. 
 

 ભુઘર વમ્રાટ ળાશજશાાંએ ોતાની ત્ની ભુભતાજ 
ભશરની માદભાાં આગ્રાભાાં વાંૂણિ વપેદ આયવશાણભાાંથી 
આ ભકફયો ફાંધાવ્મો છે. આ આયવશાણભાાં અદ્ બૂત 
નકળીકાભ, બવ્મ ફાાંધકાભ, ઉત્કૃષ્ટ ર્ચત્રકાયની જડાઉ 

ીચકાયી જલેી ર્લર્ળષ્ટ કરા-કાયીગયીના કાયણ ેતે ર્લશ્વની 
વાત અજામફીભાાં સ્થાન ાભેર છે. 
 

  બાયતનાાં યાજ્મોભાાં ધભિ, જાર્ત, બાા અને 

ફોરીભાાં ર્લર્લધતા ધયાલતા રોકો યશે છે. 
 

  

ગુજયાત બાયતની ર્િભે આલેરુાં છે. અશીંના 

ુરુો ધોતી કે ચોમણો, ટૂાં કુાં  અાંગયખુાં કે શેયણ શેયે છે. 

ખબ ેખેવ નાખ ેછે. ગુજયાતભાાં ુરુો ધોર્તમુાં, ઝભ્બો શેયે 

છે. સ્ત્રીઓ વાડી, ચર્ણમો, કફજો શેયે છે. યાજસ્થાનભાાં 

ુરુો ધોતી, અાંગયખુાં શેયે છે. સ્ત્રીઓ યાં ગલાો ઘેયલાો 

ઘાઘયો અન ે કેડ વુધી શોંચ ે એલો કફજો શેયે છે. 
ભશાયાષ્ટરભાાં ુરુો ધોતી અને ભાથ ેટોી શેયે છે, સ્ત્રીઓ 

વાડીનો કછોટો લાી શેયે છે.  
 બાયતીમ પ્રજા ઉત્વલર્પ્રમ છે. અશીં ણ ર્લર્લધ 
ઉત્વલો, તશેલાયો ઊજલલાભાાં આલ ે છે. ગુજયાતના યાવ-

ગયફા દુર્નમાબયભાાં જાણીતા છે. ગુજયાતભાાં રોકભેાઓ 
જભેાાં તયણેતય, બલનાથ, ળાભાજી, ડાાંગ દયફાય લગેયે ખૂફ 

જાણીતા છે. યાજસ્થાનનાાં રોકગીતો, રોકનૃત્મો ખાવ 

પ્રકાયનાાં શોમ છે. એભનુાં ઘુમ્ભય નૃત્મ ખફૂ જાણીતુાં છે. 

ભશાયાષ્ટરનુાં રાલણી ણ ખૂફ પ્રખ્માત છે. 
 

ાંજાફ એ ાાંચ નદીઓના પ્રદેળ તયીકે ઓખામ 
છે, જ્માયે જમ્ભુ – કાશ્ભીય પ્રાકૃર્તક વૌંદમિ ભાટે ર્લશ્વબયભાાં 

જાણીતુાં છે. તનેે ૃથ્લી યનુાં સ્લગિ કશે છે. ાંજાફનુાં 
બાાંગડાનૃત્મ ખફૂ જાણીતુાં છે. ાંજાફનો લૈળાખી અને 
ઉત્તયપ્રદેળનો કુનીનો ભેો જાણીતો છે. કાશ્ભીયભાાં પૂરોના 
ફગીચા છે. કેવયનાાં ખેતયો છે. 
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 અશીંના ુરુો રુાંગી, શેયણ, ખબે ખેવ અને ભાથ ે

ાઘડી શેયે છે, જ્માયે સ્ત્રીઓ દર્ક્ષણી વાડી, ચર્ણમો અન ે

કફજો શેયે છે. કેયરના રુુો રુાંગી શેયે છે. ટુાં કી ધોતી 
ણ શેયે છે. સ્ત્રીઓ પૂરોની ળોખીન છે. ભાથાભાાં લણેી 
નાખ ેછે. 
 દર્ક્ષણ બાયતભાાં બાાની ર્લર્લધતા જોલા ભે છે. 
અશીં અાંગ્રેજી અન ે પ્રાદરે્ળક બાાઓ લધુ ફોરામ છે, જભેાાં 

તર્ભર, તેરુગ,ુ કન્નડ, ભરમારભનો વભાલેળ થામ છે. 

 દર્ક્ષણ બાયતભાાં ઉત્વલો અને તશેલાયોની ખૂફ 
ર્લર્લધતા જોલા ભે છે. અશીં ઓણભ અન ે દદલાી જલેા 
તશેલાયો ર્લળે ઊજલલાભાાં આલ ે છે. જગન્નાથુયીની 
યથમાત્રા જગર્લખ્માત છે. કેયનુાં ભોદશનીઅટ્ટભ, કથકરી 

વુપ્રર્વદ્ધ છે. તર્ભરનાડુનુાં બયતનાટ્યભ અને આાંધ્રપ્રદળેનુાં 
કૂર્ચૂડી નૃત્મ ણ જગર્લખ્માત છે. 
 

 અશીંના ભોટા બાગના રોકો ગાભડાભાાં યશે છે. લૂિના 
તભાભ પ્રદેળો શાડી પ્રદળેભાાં આલેરા છે. અશીં રોકો 
લિતોના ઢોાલો ય ચાની ખેતી કયે છે. તેભનો ભુખ્મ 
ખોયાક બાત અન ેભાછરી છે. ફાંગાના યવગુલ્લા પ્રખ્માત છે. 
 ઘયના ાછરા બાગભાાં ુકુય (નાનકડુાં  તાલ) શોમ 
છે, જભેાાં ભાછરી ઉછેયલાભાાં આલે છે. અશીં અવર્ભમા, 

ફાંગાી, ઊદડમા જલેી બાાઓ ફોરામ છે. અવભનુાં ર્ફશુ 

અને ઓજારી નૃત્મ ખૂફ જાણીતુાં છે. 
 બાયતના યીત-દયલાજ, ખ્મારો, ભાન્દ્મતાઓ, બાા, 

વભાજયચના, ધભિ અને તેના નીર્તર્નમભો, તેનુાં યાજકીમ 

તથા આર્થિક ભાખુાં જગતભાાં ફીજ ેકમાાંમ જોલા ભતાાં નથી. 
એટર ેજ તો બાયત અનેક ર્લર્લધતાઓનો દેળ “The Land 

of diversities‛ કશેલામ છે. 

 લલ્લબાચામિનો જન્દ્ભ ર્ફશાયના ચાંાયણ્મભાાં ઈ.વ. 
1479ભાાં તૈરગી બ્રાહ્મણ કુટુાંફભાાં થમો શતો. લૈષ્ણલ એભનો 
કુધભિ શતો. એભણ ે ફનાયવભાાં યશીને લેદ, લેદાાંત, દળિન, 

વૂત્રો, ધભિળાસ્ત્રો, ુયાણો અને ઈર્તશાવનો ઊંડો અભ્માવ 

કમો. તેભણે વભગ્ર બાયતભાાં મિટન કયીન ે ોતાના ધાર્ભિક 
ર્લચાયોનો પ્રચાય કમો. યાભશે્વયથી શયદ્વાય અન ેદ્વાયકાથી 

જગન્નાથુયી વુધીનાાં તીથોભાાં ત્રણ લાય મિટન કયીને 
એભણ ે રુ્ષ્ટભાગિનો પ્રચાય કમો. માત્રા દયર્ભમાન એભણ ે
શ્રીભદ બાગલતની કથા અન ેાયામણ કમાિં. આજ ેએ સ્થો 
‘ફેઠક’ તયીકે ઓખામ છે. એભના ભતે બ્રહ્મ ળુદ્ધ અને 

અદૈ્વત છે. કૃષ્ણ એ જ ૂણિુરુોત્તભ યબ્રહ્મ છે. જન્દ્ભ-
ભયણના ફાંધનભાાંથી છૂટલાનો અન ે યભાત્ભાને ભેલલાનો 
ઉત્તભ ભાગિ બર્કત છે અન ે આ બર્કત કોઈ ણ નાતજાત કે 
લણિના બેદબાલ લગય ફધા ભનુષ્મો કયી ળકે છે. બર્કત-
આાંદોરનભાાં લલ્લબાચામિનુાં ભશત્ત્લ વર્લળે છે. 
 

 લૈષ્ણલધભિની આચામિ યાં યાભાાં ચતૈન્દ્મ ભશાપ્રબ ુ
છેલ્લા છે. તેભનો જન્દ્ભ ફાંગાભાાં ઈ.વ. 1485ભાાં પ્રર્વદ્ધ 

ર્લદ્યાધાભ નલદી (નદીમા)ભાાં થમો શતો. એભના બકતોની 
ભસ્તીની કોઈ વીભા ન શતી. શયેકૃષ્ણની ધૂન રગાલતા 
નગયભાાં પયતાાં પયતાાં તેભણ ે કૃષ્ણની પ્રેભભમી બર્કતનુાં ભોજુ ાં 
લશેલડાવ્મુાં. 
 

 ગુરુનાનકનો જન્દ્ભ ઈ.વ. 1469ભાાં ાંજાફના રાશોય 
નજીક તરલાંડી ગાભભાાં એક ક્ષર્ત્રમ કુટુાં ફભાાં થમો શતો. મલુાન 
લમ ેઆત્ભજ્ઞાન પ્રાપ્ત કમુિં. વતનાભનો ઉદેળ આલા ભાટે 
નીકી ડ્યા. તેભણ ે કહ્ુાં; “ભાનલ પ્રથભ છે, છી તે કોઈ 

ફીજી જાર્તનો ફને છે. ઈશ્વય એક છે, તેના દયફાયભાાં કોઈ 

બેદ નથી. ઈશ્વય સ્લમાંબૂ છે, તે જ ગુરૂ છે અને તે જ વાચો 

વાશેફ છે.” તેભના અનુમામીઓ વભમ જતાાં ળીખ કશેલામા. 
 

 14ભી વદીના ઉત્તયાધિભાાં બર્કતના વફ અન ે
વપ ભાધ્મભ તયીકે યાભાનાંદ ુયલાય થમા. તેભણ ે
રોકબાાના ભાધ્મભ દ્વાયા લૈષ્ણલબર્કતનાાં દ્વાય ખોરી 
નાખ્માાં. યાભાનાંદે ઉત્તય-બાયતભાાં બર્કત-આાંદોરન જગાવ્મુાં. 
કફીય અન ે યૈદાવ જલેી વભથિ વ્મર્કતઓ તેભના ર્ળષ્મો 
શતા. 
 

 ગુજયાતી બાાના આદદકર્લ નયર્વાંશ ભશેતાનો જન્દ્ભ 
નાગય કુટુાંફભાાં થમો શતો. ફાણથી જ વાધુવાંતોની 
વાંગતભાાં યશેતા. કૃષ્ણબર્કતભાાં તન્દ્ભમ યશેતા. તેભણ ેકહ્ુાં છે, 

‚ક્ષાક્ષી ત્માાં નશી યભેશ્વય, વભદૃષ્ટીને વલિ વભાન” 
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 તેભનાાં જ્ઞાન, બર્કતનાાં ૂણિ દો અને પ્રબાર્તમાાંએ 

ગુજયાતના જનવભાજ ઉય ઊંડી અવય કયી છે. 
પ્રબાર્તમુાં..... 
 “વૈષ્ણવજન તો તેન ે રે કહીએ, જ ે ીડ રાઈ 

જાણે રે, 

 ર િુ:ખ ે ઉકાર કરે, તોય મન અભિમાન ન 

આણે રે,”  
 

 કફીયના જન્દ્ભ અન ેતેભના કુટુાં ફ ર્લળ ેકોઈ ચોક્કવ 
ભાદશતી ભતી નથી. જીલનબય ગૃશસ્થ યશીન ેતેઓ ોતાનો 
લણકયનો ધાંધો ચરાલતા યહ્ા. ોતે બણ્મા ન શોલા છતાાં 

વાધ-ુવાંતો અને પકીયો વાથેના વત્વાંગથી ધભો અન ે
વાંપ્રદામોન ેવભજી ગમા શતા. આ વત્મન ેતેભણ ેદોભાાં અને 
વાખીઓભાાં ઉતાયલા ભાાંડ્યુ.  
  

 યૈદાવનો જન્દ્ભ કાળીભાાં થમો શતો. તેભનાાં ર્તાનુાં 
નાભ યઘુ અન ેભાતાનુાં નાભ ધુયર્લર્નમા શતુાં. બકત કલર્મત્રી 
ભીયાાંફાઈ યૈદાવની બર્કતથી પ્રબાર્લત થઈ તેભનાાં ર્ળષ્મ 
ફન્દ્માાં શતાાં. વાંતકફીય તેભના ગુરુબાઈ શતા. 
“મન ચંગા તો કઠૌતીમાં ગગંા” 

“જાભત-જાભતમાં જાભત હૈ, જ ેકેતન કે ાત 

રૈિાસ મનુષ ના જૂઠ સકે, જબ તક જાભત ન જાત.” 

વાંત યૈદાવના આલા બર્કતમુકત દોશાની યચનાઓ આજ ે
ણ રોકર્પ્રમ છે. 
“બધામાં હદર છે અન ેબધા હદરમાં છે.”  
 તેભના નાભ યથી ‘યૈદાવી’ (યર્લદાવી) ાંથ થમો. 

ગુજયાતભાાં આ યર્લદાવી ાંથના ઘણા અનમુામીઓ જોલા 
ભે છે. 
 

 ભશાયાષ્ટરભાાં 11ભી વદીભાાં થમેરા બકત ુાંડદયકે 
ર્લઠ્ઠરનાથ (ર્લઠ્ઠોફા)ની બર્કતનો ભદશભા સ્થાપ્મો. 
 તેયથી વત્તયભી વદી વુધી ભશાયાષ્ટરભાાં અનકે વાંતો 
અન ે કર્લઓ થમા, જભેણે રખેરાાં ગીતો આજ ે ણ રોકોન ે

પ્રેયણા આે છે. તેભાાંથી ભુખ્મ શતા તુકાયાભ, જભેની બર્કત 

દયેક રોકોના હૃદમભાાં ર્લયાજભાન શતી. 
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 યાફેતા ભુજફ ચારતા ભાનલજીલનભાાં કોઈ દુઘઘટના 
ફને ત્માયે ભાનલજીલન ખોયલાઈ કે ભુશ્કેરીભાાં ભુકાઈ જામ છે. 
આલી દઘુઘટના છીની રયસ્થથસ્ત એટર ે આસ્િ. કેટરીક 
આસ્િઓ અણધાયી આલીને અચાનક સ્લનાળ સજ ે છે; તો 

કેટરીક રાાંફા ગાે.  

કુદયતી ભાનલસસ્જ ઘત 
  

   
આગાહી કયી 
ળકામ તેલી 

આગાહી ન કયી 
ળકામ તેલી 

 

   

 ુય  બૂકાં  આગ 

 લાલાઝોડુાં   જ્લાાભુખી  ઔદ્યોસ્ગક અકથભાત 

 દુકા  જાંગરની આગ   મુદ્ધ 

 ત્સુનાભી (દાલાન)  હુલ્લડ (યભખાણો) 
   ફોમ્ફ સ્લથપોટ 
   લાહન-અકથભાત 
  

 નદીભાાં આલતો ાણીનો ધસભસતો પ્રલાહ 

એટર ેૂય. 

હલાનુાં હરકુાં  દફાણ સજાઘલાથી બાયે 

દફાણલાા સ્લથતાયભાાંથી લેગથી લન પૂાં કામ છે. આ તોપાની 
લનો બાયે લયસાદ સાથ ે લામ, ત્માયે સજાઘતી રયસ્થથસ્ત 

એટર ેલાલાઝોડુાં . 

લયસાદ ન ડે કે ખૂફ ઓછો ડે તેલી 

સ્થથસ્ત એટરે સૂકો દુકા. ખૂફ લધ ુ લયસાદ ડે ત્માયે જ ે
સ્થથસ્ત સજાઘમ ત ેરીરો દુકા. 

સભુદ્ર કે ભહાસાગયના તસ્મ ેબૂકાં 

આલલાથી કે જ્લાાભુખી પાટલાથી ભોટાાં અને ઊંચા સભુદ્રભોજાાં 
ઉત્ન્ન થામ તે ત્સનુાભી. 

ૃથ્લી ેટાની અાંદયના ખડકથતયોનુાં 

હરનચરન થલાથી ખૂફ ળસ્તતળાી કાંન અનુબલે ત્માયે 
ૃથ્લીની ઉયની સાટી ય થતા કાંનન ેબૂકાં કહેલામ. 

ૃથ્લીની સાટી ય આલેરા કોઈ 

સ્છદ્ર કે પાટ દ્વાયા ેટાભાાં યહેરા રાલા, નાનાભોટા થ્થયો, 

ગયભ લામુઓ, યાખ ભાટી લગયેે ધડાકા સાથ ેઅથલા ધીભે-ધીભ ે

ૃથ્લીના ેટાભાાંથી સાટી ય ફહાય આલ ેત ેજ્લાાભુખી. 

જાંગરોભાાં કોઈ કાયણસય આગ રાગ ે

તે દાલાન. 
ફેદયકાયી, ળોટઘસરકઘટ કે અકથભાતના કાયણ ે

યહેણાાંક કે ધાંધાના થથ ેઆગ રાગી ળકે. 

ઝેયી 

યસામણો, ભળીનયીના અમોગ્મ ઉમોગ કે જાલણી, ભાનલીમ 

બૂરો, અૂયતી સુયક્ષાવ્મલથથા, યાસામસ્ણક પ્રલાહી ઢોાઈ 

જલાથી કે અભૂક લામ ુરીક થલાથી ઔદ્યોસ્ગક અકથભાતો સજાઘમ 
છે. 

અાંગત થલાથઘ, અહભ, રારચ કે યાજકીમ 

સ્લલાદોથી પ્રદેળો કે સયહદી સ્લથતાયો ભાટે મુદ્ધ રડામ છે.  

લેયબાલ કે અન્મ કાયણોસય ભાનલલસલાટનાાં 

થથોએ રોકો લચ્ચ ેભાયાભાયીની અને સ્ભરકતોન ેનકુસાનની 
ઘટના એટરે હુલ્લડ. 

તાયાજી કયલા, સ્લનાળ ભાટે, 

બમ અને આતાંક પેરાલલા કે મુદ્ધ દયસ્ભમાન તમાયેક ફોમ્ફ 
સ્લથપોટ કયલાભાાં આલ ેછે. 

 આસ્િ ભાનલજીલન ય પ્રત્મક્ષ અસયો કયે છે, જ ે

ભોટાબાગે સ્લનાળકાયી હોમ છે. કેટરીક અસયો સજઘનાત્ભક ણ 
હોમ છે. આસ્િની ભુખ્મત્લ ેચાય પ્રકાયની અસયો જોલા ભ ેછે. 

નાનીભોટી ળાયીરયક ઈજાઓથી ભાાંડીન ે
ભૃત્મુ સુધીની ળાયીરયક અસયો થામ છે. 

ડય રાગલો, સૂનભૂન થઈ જલુાં, ડઘાઈ જલુાં, 

ઊંડો ભાનસ્સક આઘાત રાગલો જલેી ભાનસ્સક અસયો થામ છે. 

વ્મસ્તતગત કે જાહેય સ્ભરકતો તથા ધાંધા-
યોજગાયન ેનુકસાન થલુાં લગેયે આસ્થઘક અસયો થામ છે. 

થથાાંતય, થલજનોથી અરગ ડલુાં કે 

થલજનો ગુભાલલાાં જલેી સાભાસ્જક અસયો થામ છે. 

 જ્માયે રોકો આસ્િનો બોગ ફને ત્માયે તેભન ેસરાભત 
યીતે કે ઓછાભાાં ઓછુાં નુકસાન થામ તે યીતે ફહાય રાલલાની 
પ્રમસુ્તત કે અગભચેતીઓ એટરે આસ્િ વ્મલથથાન. 
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 ૈવા આી લસ્તુ ખયીદનાયને ગ્રાશક કશેલામ છે. 
ગ્રાશક તયીકે આણન ે નુકવાન ન થામ અન ે વાયી 
ગુણલત્તાલાી લસ્તુઓ ભી યશે, ત ે ભાટે વયકાય દ્વાયા 

ચોક્કવ પ્રકાયની ચકાવણી કયી વલવલધ વનળાની રગાલલાભાાં 
આલ ેછે. 
 
 

એગમાર્ક  I.S.I. વુલમાર્ક  હોલમાર્ક  

ખેતેદાળો
થી તૈમાય 
થતી લસ્ત ુ
ઉય 
એગભાકકનુાં 
વનળાન 
શોમ છે. 

ઘયલયાળભાાં 
ઉમોગી 
લસ્ત ુ ઉય 
(ISI) નુાં 

વનળાન શોમ 
છે. 

ઊનની 
ફનાલટો અન ે
ોળાકની 
લસ્તુ ઉય 
લુરભાકકનુાં 
વનળાન શોમ 
છે. 

વોનાચાાંદી
ની 
ફનાલટો 
ઉય 
શોરભાકકની 
વનળાની 
શોમ છે. 

 ળાકાશાયી ખાદ્યવાભગ્રી ઉય રીરા યાં ગનુાં વચહ્ન શોમ છે. 

 ભાાંવાશાયી ખાદ્યવાભગ્રી ઉય રાર યાંગનુાં વચહ્ન શોમ છે.  

 

 ગ્રાશકના ૈવાનુાં ૂયેરુાં  લતય ભે તે ભાટે અવધકાય 
આલાભાાં આવ્મો છે. 

 ગ્રાશકને લસ્તુની જાણકાયી ભેલલાનો, લસ્તુની વાંદગી 

કયલાનો અને ખયીદેરા ભારના અવાંતો વાભ ે પરયમાદ 
કયલાનો અવધકાય છે. 

 ગ્રાશકન ેલસ્તનુી ખયીદીનુાં વફર ભાાંગલાનો અવધકાય છે. 

 
વફર રેલાથી અભૂક યકભ વયકાયભાાં જામ છે, જનેે ટેક્વ 

(લેયો) કશેલાભાાં આલ ે છે. વયકાય આ બાંડોનો ઉમોગ 
આણી વવુલધા ભાટે કયે છે. 
      ગ્રાશકન ે ખયીદેરા ભારના અવાંતો વાભે પરયમાદ 
કયલાનો અવધકાય છે. 

2005ના ઓક્ટોફયભાાં બાયત વયકાયે એક કામદો 
અભરભાાં ભૂક્મો, જ ે (RTI) (યાઈટ ટુ ઈન્પોભેળન) અથલા 

ભારશતી ભેલલાનો અવધકાય તયીકે ઓખલાભાાં આલ ે છે, 

જનેા દ્વાયા વયકાયી વલબાગોનાાં કાભકાજની ફધી ભારશતી 
ભેલલાનો અવધકાય નક્કી થામ છે. 
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 કોઈ ણ ગાભ, ળશેય કે નગયભાાં યશેતા ભાનલીને 

‘નાગરયક’ કશે છે; યાં તુ આ ઘણો ભમાારદત અથા છે.  

“વાભાન્મ યીત ે નાગરયક એને કશેલામ કે, જ ે દેળભાાં લવતો 

શોમ, જ ેદેળ તયપથી ભતા તભાભ યાજકીમ અને વાભાજજક 

શકો બોગલતો શોમ અને દેળ પ્રત્મેની ોતાની પયજો ફજાલતો 
શોમ.”  
 યાજ્મભાાં લવલુાં, યાજ્મને લપાદાય યશેલુાં, યાજ્મ 

તયપથી ભતા શક બોગલલા અન ે યાજ્મની પયજો અદા 
કયલી તનેે ‘નાગરયકતા’ કશે છે. નાગરયક ભાટે યાજ્મના 

ફાંધાયણે ચોક્કવ ધાયાધોયણો નક્કી કયેરાાં છે, તેને આધાયે 

વ્મજતત નાગરયકતા ભેલ ેકે ગુભાલે છે. 
 ફાંધાયણ પ્રભાણ ે બાયતના દયેક નાગરયકન ે કેલ 
એક જ એટર ે કે બાયતીમ વાંઘની નાગરયકતા જ અામેરી 
છે. નાગરયક ગુજયાતનો શોમ, ભશાયાષ્ટ્રનો શોમ કે 

યાજસ્થાનનો શોમ, તેને યાજ્મ અને બાયતીમ વાંઘની એભ 

ફેલડી નરશ; યાં ત ુ બાયતીમ વાંઘની એટર ે કે બાયત 

વયકાયની જ નાગરયકતા ભે છે. 
 

 બાયતનુાં નાગરયકત્ત્લ ભેલલાની ફે યીતો છે : ઘણા 
જન્ભથી નાગરયકતા ાભે છે તો કેટરાક કામદાની ભદદથી 
નાગરયકતા ભેલ ેછે. જ ેવ્મજતતનો જન્ભ બાયતભાાં થમો શોમ 
તે વ્મજતત બાયતની નાગરયકતા આોઆ જ ાભે છે. ભાતા 
કે જતાનો જન્ભ બાયતભાાં થમો શોમ અન ે ફાકનો જન્ભ 
યદેળભાાં થમો શોમ તો ણ ત ે ફાકને બાયતના 
નાગરયકત્ત્લનો અજધકાય યશે છે.  
 ોતાના કે ભાતાજતાના જન્ભના આધાયે 
નાગરયકત્ત્લ ાભલાની યીત સ્લાબાજલક છે. ફીજી યીત 
કામદાની ભદદથી નાગરયકત્ત્લ ભેલલાની છે. બાયતભાાં 
લવતા યદેળીઓ ોતાના રાાંફાગાાના લવલાટના 
આધાયે અયજી કયીન,ે બાયતનુાં નાગરયકત્ત્લ ભેલી ળકે છે 

ણ તનેી અભૂક ળયતો છે. 
1. નાગરયકત્ત્લ ભાટે અયજી કયતી લખતે તેણ ેયદેળનુાં એટર ે

કે જ ેદેળ કે યાષ્ટ્રનુાં નાગરયકત્ત્લ શોમ તે છોડી દલેુાં ડે. 

2. તેણે બાયતભાાં ાાંચ લા કે તથેી લધુ લવલાટ કમો શોલો 
જોઈએ. 

3. બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાનો તેનો ઈયાદો શોલો 
જોઈએ.  
આ ઉયાાંત કોઈ યદેળની સ્ત્રી કે ુરુ બાયતના 

નાગરયક વાથે રગ્ન કયે તો તે બાયતના નાગરયક ફની ળકે 
છે. 
 કેટરાક વાંજોગોભાાં બાયતનો નાગરયક ોતાનુાં 
નાગરયકત્ત્લ ગુભાલે છે. જો કોઈ બાયતીમ દેળદ્રોશનો ગાંબીય 
ગુનો કયે, તેલા વાંજોગોભાાં ત ે વ્મજતત બાયતીમ નાગરયકત્ત્લ 

ગુભાલે છે. 
 

 સ્થાજનક કક્ષાએ રોકો ભત આી ોતાના 
પ્રજતજનજધઓ ચૂાંટી ભોકર ે છે અન ે તેભના દ્વાયા જ ે લશીલટ 
થામ, તેને ‘સ્થાજનક સ્લયાજ્મ’ કશે છે. તેનો લશીલટ કયતી 

વાંસ્થાઓને સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ કશેલાભાાં 
આલ ેછે. આ વાંસ્થાઓભાાં સ્થાજનક રોકોની બાગીદાયી શોમ 
છે.  
 ગ્રાભાંચામત, તારુકા ાંચામત અન ે જજલ્લા ાંચામત 

એ સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ છે. જ્માયે નગયાજરકા 
અને ભશાનગયાજરકા એ ળશેયી સ્થાજનક સ્લયાજ્મની 
વાંસ્થાઓ છે. 

 

આણ ે ાંચામતીયાજનુાં ત્રણ સ્તયનુાં ભાખુાં 
સ્લીકાયેરુાં છે : 
1. ગ્રાભ કક્ષાએ ગ્રાભાંચામત 

2. તારુકા કક્ષાએ તારુકા ાંચામત 

3. જજલ્લા કક્ષાએ જજલ્લા ાંચામત 

ાંચામતીયાજ એ સ્થાજનક (Local) કક્ષાએ 

સ્લળાવન ચરાલલા ભાટે ખૂફ જ ભશત્ત્લની દ્ધજત છે, જ ે

સ્થાજનક રોકોની જરૂરયમાત ૂયી કયે છે તેભજ તેભના 
પ્રશ્નોનો ઝડથી ઉકેર રાલે છે. ગુજયાત યાજ્મભાાં ઉય 
ભુજફ જત્રસ્તયીમ ાંચામતી યાજનુાં ભાખુાં છે. 
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 ગાભની લવજત પ્રભાણ ે ગ્રાભાંચામતના વભ્મોની 
વાંખ્મા શોમ છે. વાભાન્મ યીતે ાંદય શજાયથી ઓછી લવજત 
શોમ ત્માાં ગ્રાભાંચામત શોમ છે. ગ્રાભાંચામતભાાં ઓછાભાાં 
ઓછા આઠ વભ્મો શોમ છે. ગ્રાભાંચામતના લડાન ે
‘વયાંચ’ કશે છે. ગાભના ભતદાયો પ્રત્મક્ષ યીત ે ભત આી 

વયાંચને ચૂાંટે છે. લોડાના વભ્મોન ેજ-ેતે લોડાના ભતદાયો ચૂાંટે 
છે. 

1. ગ્રાભાંચામત ભકાનલેયો, દુકાનલેયો, દીલાફત્તી-લેયો 

ઉઘયાલી આલક ભેલે છે. 
2. તારુકા ાંચામત, જજલ્લા ાંચામત તેભજ યાજ્મ વયકાય 

તયપથી ગ્રાન્ટ ભે છે. 
3. સ્લજૈછછક ગાભપાાથી ણ નાણાાં ભેલે છે. 

 :   

 વયકાય તયપથી તરાટી-કભ-ભાંત્રીની જનભણૂક થામ 
છે. ત ે લશીલટી કાભ વાંબાે છે. ત ે દફ્તય વાંબાે છે. 
ગ્રાભાંચામતના અશેલાર, ત્રકો અને અાંદાજત્ર તૈમાય કયી 

રશવાફો યાખલાનુાં કાભ કયે છે. ગ્રાભાંચામતના કામાારમને 
‘ગ્રામ સચિવાય’ ણ કશેલાભાાં આલે છે. 

 

 લવજત પ્રભાણ ેતારુકા ાંચામતની ફેઠકો નક્કી થામ 
છે. આ ફેઠકના ભતદાયો તારુકા ાંચામતના વભ્મોન ેચૂાંટે છે. 
વાભાન્મ યીત ેતારકુા ાંચામતના વભ્મોની વાંખ્મા ઓછાભાાં 
ઓછી વો શોમ છે. ચૂાંટામેરા તારુકા ાંચામતના 
વભ્મોભાાંથી પ્રભુખ અને ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી થામ છે તભેજ 
ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી જ કાયોફાયી વજભજત અન ેવાભાજજક 
ન્મામ વજભજતની યચના કયલાભાાં આલ ેછે. 

1. જભીન-ભશેવૂર, જળક્ષણ ઉકય, જવાંચાઈલેયો લગેયે દ્વાયા 

આલક ભેલે છે. 
2. જજલ્લા ાંચામત તેભજ યાજ્મ વયકાય તયપથી અનુદાન 
(ગ્રાન્ટ) ભેલ ેછે.  
3. દાન, ફજક્ષવ, રોકપાો લગેયેભાાંથી આલક ભેલે છે. 

 તારુકા જલકાવ અજધકાયી એ તારકુા ાંચામતના 
લશીલટી લડા છે. ત ેતારુકા ાંચામતના ઠયાલોનો અભર કયે 
છે. તારકુા ાંચામતના તભાભ કભાચાયી ય દેખયેખ યાખ ેછે. 
તારુકા ાંચામતનુાં લાજાક ફજટે ણ તેઓ તૈમાય કયે છે. 
T.D.O. – Taluka Development  Officer (તારકુા જલકાવ 

અજધકાયી) 

અચિકારી – વયકાય દ્વાયા જનમુતત થમેરા કભાચાયી 
પદાચિકારી – રોકો દ્વાયા ચૂાંટામેરા પ્રજતજનજધ 
 

 જજલ્લા ાંચામતની વભ્મવાંખ્મા ઓછાભાાં ઓછી 
એકત્રીવ શોમ છે. ગુજયાતના નલા વીભાાંકન ભુજફ લવજત 
પ્રભાણે જજલ્લા ાંચામતની ફઠેક નક્કી થામ છે. આ ફેઠકના 
ભતદાયો ોતાના વભ્મને ચૂાંટે છે. જજલ્લા ાંચામતના તભાભ 
વભ્મો ફશુભતીથી પ્રભુખ અન ે ઉપ્રભુખન ે ચૂાંટે છે. આ 
ઉયાાંત ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી કાયોફાયી વજભજત, વાભાજજક 

ન્મામ વજભજત, જળક્ષણ વજભજત, ફાાંધકાભ-વજભજત, 

આયોગ્મ-વજભજત જલેી ભશત્ત્લની વજભજતઓની યચના 
કયલાભાાં આલ ેછે. 

 આણા ગુજયાત યાજ્મભાાં ાંચામતીયાજનુાં ભાખુાં 
ખૂફ જ વ્મલજસ્થત યીતે કામાયત છે. જજલ્લા ાંચામત જજલ્લાની 
પ્રાથજભક ળાાઓભાાં જળક્ષકોની જનભણૂક કયલાનુાં તેભજ 
ળાાઓની જાલણી કયલાનુાં ભશત્ત્લનુાં કાભ કયે છે. એક 
ગાભથી ફીજા ગાભ જલાના યસ્તા રયેય કયલાનુાં તભેજ 
ીલાનુાં ળુદ્ધ ાણી ૂરુાં  ાડલાનુાં કાભ કયે છે. ખેતીના 
જલકાવ, ળુારન ભાટે પ્રમત્નો કયે છે. ાણીનાાં ત ઊંચા 

આલે તે ભાટે ચેકડેભ ફાાંધલા, ૂય, બૂકાં, લાલાઝોડુાં , આગ, 

દુષ્કા લગેયે જલેી કુદયતી આજત્તઓ લખત ેજજલ્લા ાંચામત 
વશામ કયે છે. યાજ્મ વયકાય તયપથી જાશેય થતી 
કલ્માણકાયી મોજનાઓ અભરભાાં ભૂકે છે. જજલ્લાની તભાભ 
ાંચામતો અને કભાચાયીઓની દેખયેખ યાખે છે. 
 જજલ્લા ાંચામતના લશીલટી લડા ‘જજલ્લા જલકાવ 

અજધકાયી’ છે. જજલ્લા પ્રાથજભક જળક્ષણાજધકાયી, જજલ્લા 

આયોગ્મ અજધકાયી, જજલ્લા ખેતીલાડી અજધકાયી જલેા 

ભશત્ત્લના અજધકાયીઓ છે. જજલ્લા જલકાવ અજધકાયી જજલ્લા 
ાંચામતની તભાભ ફેઠકોની નોંધ યાખે છે. 

1. જભીન-ભશેવૂર, જળક્ષણ ઉકય, જવાંચાઈલેયો, ભનોયાંજન 

લેયો લગેયેભાાંથી આલક ભેલ ેછે. 
2. યાજ્મ વયકાય તયપથી જલજલધ મોજનાઓ ભાટે ગ્રાન્ટ-
અનુદાન ભે છે. 
3. દાતાઓ ાવેથી દાન ભેલી જલકાવનાાં કામો કયે છે. 
 

D.D.O. – District Development Officer (જજલ્લા જલકાવ 

અજધકાયી) 
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 અઢાય લા કે તથેી લધાયે ઉંભયનો નાગરયક ભત 
આી ળકે છે. એકલીવ લા કે લધાયે ઉંભયનો ભતદાય 
ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકે છે. ત્રણમે ાંચામતોની ભુદત 
વાભાન્મ યીતે ાાંચ લાની શોમ છે. 

 

 તારુકા અને જજલ્લા કક્ષાએ વાભાજજક ન્મામ વજભજત 
કામા કયે છે. તારુકા ાંચામતની જભે જજલ્લા ાંચામતભાાં 
ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી આ વજભજતના વભ્મોની વાંદગી 
થામ છે. વાભાજજક ન્મામ વજભજતના વભ્મો તેભનાભાાંથી 
એકને અધ્મક્ષ તયીકે ચૂાંટે છે. જુદી-જુદી ાંચામતના 
વભાજના નફા લગોની જરૂરયમાતની યજૂઆત વાભાજજક 
ન્મામ વજભજતભાાં કયલાભાાં આલે છે. અશીં જલલાદોનો ઉકેર 
રાલલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં આલ ેછે. 

 

 ન્મામાધીળ, જનલતૃ્ત ન્મામાધીળ કે અદારતના 

પ્રજતજનજધ રોક-અદારતભાાં આલે છે. સ્થાજનક અગ્રણીઓ, 

લકીરો, જનષ્ણાત જળક્ષકો, વયકાયી અન ે સ્લજૈછછક 

વાંસ્થાઓ રોક-અદારતની કાભગીયીભાાં જોડામ છે. રોક-
અદારતભાાં ઝડી અને જફનખચાા યીતે ન્મામ ભે છે. 
 ગયીફ અન ેવાભાજજક યીત ેછાત લગાના ભાણવો, 

કુદયતી આજત્તનો બોગ ફનનાય વ્મજતત અને લાજાક ચાવ 
શજાય કયતાાં ઓછી આલક ધયાલનાય વ્મજતત કોઈ ણ 
કાયણોથી ન્મામ ભેલલાભાાં લાંજચત ન યશે તે ભાટે રોક-
અદારતો સ્થાઈ છે. ફાંને ક્ષો વાંભાંત શોમ તેભન ે રોક-
અદારતભાાં ફોરાલલાભાાં આલ ે છે. રોક-અદારતો 
અદારતના કાભનુાં બાયણ ઓછુાં કયે છે. 

 

 
જજલ્લા જલકાવ અજધકાયી જજલ્લા કરેતટય 

(ગ્રાભીણ) (ળશેય) 
તારુકા જલકાવ અજધકાયી મ્મુજનજવર કજભળનય 

(તારુકો) (ભશાનગાજરકા) 
તરાટી-કભ-ભાંત્રી ચીપ ઓરપવય 

(ગાભ) (નગયાજરકા) 
 

 

 15 શજાયથી ઓછી લસ્તીલાો જલસ્તાય એટર ે
ગાભ. 15 શજાયથી 5 રાખની લસ્તીલાો જલસ્તાય એટર ે
ળશેય કે નગય. ાાંચ રાખથી લધુ લસ્તીલાો જલસ્તાય 
એટરે ભશાનગય. નગયના લશીલટ ભાટે ‘નગયાજરકા’ અને 

ભશાનગયના લશીલટ ભાટે ‘ભશાનગયાજરકા’ યચામ છે. કોઈ 

ણ જલસ્તાયભાાં સ્થાજનક સ્લયાજ્મની કઈ વાંસ્થા કાભ 
કયળે, તેનો ભોટો આધાય લસ્તીની વાંખ્મા ય  છે. 

 આ વાંસ્થાઓની યચના ગપુ્ત ભતદાન અને વીધી 
ચૂાંટણી લડે થામ છે. ળશેયના ભતાજધકાય ધયાલતા તભાભ 
ભતદાતાઓ ચૂાંટણીભાાં બાગ રઈ ળકે છે. એકલીવ લા કે 
તેથી લધુ ઉંભય ધયાલનાય કોઈ ણ નાગરયક વાભાન્મ યીત ે
ચૂાંટણીભાાં ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકે છે. ચૂાંટણીની વયતા ભાટે 
નગય કે ભશાનગયનુાં જુદા-જુદા જલબાગો (લોડા)ભાાં જલબાજન 
કયલાભાાં આલે છે. વાભાન્મ યીતે આ ચૂાંટણીઓ દય ાાંચ લ ે
જનમજભત ધોયણ ેથામ, એલી જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. કુર 

ફેઠકો ૈકી કેટરીક ફેઠકો જનમભ ભુજફ અનાભત યાખલાભાાં 
આલ ેછે. 
 

       વાભાન્મ યીત ે ાંદય શજાયથી છચીવ શજાયની 
લસ્તીલાા ળશેયોભાાં ‘નગય ાંચામત’ શોમ છે. તનેા 

વભ્મોની વાંખ્મા નલથી ાંદય જટેરી શોમ છે. જ-ેત ેળશેયની 
લસ્તી તેની ભમાાદાથી લધતાાં યાજ્મ વયકાય તેને 
નગયાજરકાભાાં પેયલી ળકે છે કે ાવાવેની ફે 
નગયાંચામતો એક ગણી તનેે નગયાજરકા જાશેય કયી ળકે 
છે. નગયાંચામતના જલવજાન ફાદ છ ભાવભાાં ચૂાંટણી કયલી 
ડે, તેલી ફાંધાયણીમ જોગલાઈ છે. ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી 

પ્રભુખ અને ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી થામ છે. ગુજયાતભાાં 
નગયાંચામતો જજલ્લા ાંચામતને વીધી યીતે જલાફદાય છે. 

 

 છચીવ શજાયથી ાાંચ રાખ વુધીની લસ્તીલાાાં 
ળશેયોભાાં ‘નગયાજરકા’ શોમ છે. ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી 

પ્રભુખ અને ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી કયલાભાાં આલ ે છે. 
નગયાજરકાભાાં ચૂાંટામેરા વભ્મો જજલ્લાધીળ (કરેતટય) 
અથલા વયકાય દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલેરા પ્રજતજનજધ 
વભક્ષ વોગાંદ રે છે. ‘પ્રભુખ’ એ ચૂાંટામેરા લડા છે. તઓે 

નગયાજરકાની વબાનુાં અધ્મક્ષદ વાંબાે છે. ફધો લશીલટ 
ણ તેભના નાભે ચાર ે છે. કાભગીયીની વયતા ભાટે 
ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી જલજલધ વજભજતઓ ફનાલલાભાાં આલે 
છે, જભેાાં કાયોફાયી વજભજત (સ્ટેજન્ડાંગ કજભટી), 
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નાણાવજભજત, આયોગ્મ અને વપાઈ વજભજત, જળક્ષણ 

વજભજત, ફાાંધકાભ-વજભજત, વાલાજજનક લાશન-વજભજત 

ઉયાાંત જરૂય ભુજફની અન્મ વજભજતઓ યચામ છે. 
 નગયાજરકાનો લશીલટ કયનાય ભુખ્મ લશીલટી 
અજધકાયી એટર ે ‘ચીપ ઓરપવય’. તેભની જનભણૂક યાજ્મ 

વયકાય કયે છે. ચૂાંટામેરા વભ્મોએ કે વજભજતઓએ 
ફશુભતીથી કયેરા જનણામોનો અભર કયાલલાનુાં કાભ ચીપ 
ઓરપવય કયે છે. એ ઉયાાંત આયોગ્મ અજધકાયી, દુકાનોના 

ઈન્સ્ેતટય, ઈજનેય લગેયે અજધકાયીઓ નગયાજરકાના 

લશીલટનુાં કાભ કયે છે. 

 

 ાાંચ રાખ કે તથેી લધુ લસ્તી ધયાલતાાં ભોટાાં 
નગયોભાાંની સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થા એટર ે
‘ભશાનગયાજરકા.’ તેભાાં વભ્મવાંખ્મા વાભાન્મ યીત ે

લસ્તીના ધોયણ ે નક્કી કયલાભાાં આલ ે છે. 
ભશાનગયાજરકાના લડાન ે ‘ભેમય’ (નગયજત) કશેલાભાાં 

આલ ેછે. ચૂાંટામેરા વભ્મો ોતાનાભાાંથી ભેમય ચૂાંટી કાઢે છે. 
ભેમયની ચૂાંટણી દય અઢી લ ેકયલાની શોમ છે. 
 ભશાનગયાજરકાના ભુખ્મ લશીલટી અજધકાયીની 
જનભણૂક યાજ્મ વયકાય કયે છે. એ અજધકાયી ‘મ્મુજનજવર 

કજભશ્નય’ કશેલામ છે. ભશાનગયાજરકાના ચૂાંટામેરા ફશુભતી 

વભ્મોએ અને જલજલધ વજભજતઓએ રીધેરા જનણામોનો 
અભર કયાલલાની કાભગીયી તેઓ કયે છે. 
ભશાનગયાજરકાના ફીજા અજધકાયીઓ જલેા કે ભુખ્મ 
ઈજનેય, આયોગ્મ અજધકાયી, કયલેયા અજધકાયી તેભજ અન્મ 

અજધકાયીઓ એભના ભાગાદળાન અને વરાશ અનુવાય 
ોતોતાની પયજો ફજાલે છે. 
 ચૂાંટામેરા વભ્મોભાાંથી જલજલધ વજભજતઓ 
ફનાલલાભાાં આલ ે છે, જભેાાં કાયોફાયી વજભજત (સ્ટેજન્ડાંગ 

કજભરટ) વૌથી લધાયે ભશત્ત્લની છે. 

 

અભદાલાદ, બાલનગય, વુયત, જૂનાગઢ, જાભનગય, લડોદયા, 

યાજકોટ, ગાાંધીનગય 

 

 ઉયોતત વાંસ્થાઓનાાં કામોને ફ ે જલબાગભાાં લશેંચી 
ળકામ :  
(1) પયજજમાત કામો અને (2) ભયજજમાત કામો. 

 
જાશેય સ્લછછતા અને આયોગ્મની જાલણી, 

ીલાના ચોખ્ખા ાણીની વ્મલસ્થા, ગટય-વ્મલસ્થા, 

યસ્તાઓ ફાાંધલા અન ે જનબાલલા, યસ્તા ય દીલાફત્તીની 

વ્મલસ્થા, પ્રાથજભક જળક્ષણની વ્મલસ્થા, નાગરયક 

વરાભતી અન ે વાંયક્ષણનાાં કામો, ખાદ્યવાભગ્રીભાાં થતી 

બેવે અટકાલલી, દલાખાનાાં અન ે આયોગ્મકેન્દ્રો 

ચરાલલાાં, જન્ભ-ભયણની, રગ્નની નોંધણી યાખલી લગેયે 

પયજજમાત કામો છે. 

 

યભતગભતનાાં ભેદાનો, ફાગ-ફગીચા, જાશેય 

સ્નાનાગય, વાલાજજનક ભુતયડીઓ, ળૌચારમ/જાજરૂ, 

સ્ભળાનગૃશની વ્મલસ્થા ઊબી કયલી અન ે જનબાલલી, 

ુસ્તકારમો, લાાંચનારમો, ભાધ્મજભક ળાાઓ લગેયેની 

સ્થાના અન ે જનબાલ, લકૃ્ષાયોણ, ટાઉનશોર ફનાલલા, 

લયવાદી ાણીના ઝડી જનકારની વ્મલસ્થા, જાશેય લાશન-

વ્મલશાયની વગલડ કયલી, ળાકભાકેટો કે ફજાયોની 

વ્મલસ્થા ઊબી કયલી, પ્રવૂજતગૃશો, અજતજથગશૃો, 

ભનોયાં જનની વ્મલસ્થા કયલી. ઉયાાંત નાગરયકોનાાં કલ્માણ 
અને વગલડ ભાટે જરૂયી રાગ ેતેલાાં કાભો શાથ ધયલાાં. 
સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓને જલજલધ કામો કયલા ભાટે 
નાણાાંની જરૂય ડે છે. તનેી આલકનાાં વાધનો નીચે ભુજફ છે.  

 

 ાણીલેયો, જળક્ષણલેયો, લાશનલેયો જલેા લેયાઓભાાંથી. 

 ભકાનો અને જભીન યના લેયાઓ, ભનોયાં જન કય, 

દુકાનલેયો, શોટરલેયો, વપાઈલેયો લગેયે. 

 ધાંધાવ્મલવામ ભાટે અાતા યલાનાની પી. 

 વાંસ્થાની જભરકતો જલેી કે દુકાનો, ળાકભાકેટ, ભકાનો 

લગેયેના બાડાભાાંથી થતી આલક. 

 વયકાયશ્રી તયપથી ભતુાં અનુદાન (ગ્રાન્ટ). 

 સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓની ોતાની 
થાણોભાાંથી થતી વ્માજની આલક. 

 જલશ્વફેંક (લલ્ડા  ફેંક) જલેી આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓ 
ભોટાાં કામો ભાટે ભશાનગયાજરકાન ેવશામ કયતી શોમ 
છે. 
નગયજલસ્તાયની સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ 

લછચ ે વાચો તપાલત તેભનાાં કામાક્ષેત્ર, વત્તા અન ે નાણાકીમ 
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વાધનોભાાં યશેરો છે. નગયાજરકા જ્માયે ભશાનગયાજરકા 
ફને ત્માયે તેનુાં કામાક્ષેત્ર અને કામાબાય જલસ્તતૃ ફને છે. 

 

     આણા દેળભાાં દયેકને ોતાને મોગ્મ રાગે ત ે ધભાભાાં 
ભાનલાનો અજધકાય છે. આણા દેળભાાં દયેકને 

લાજણસ્લાતાંત્ર્મનો અજધકાય છે. આણા દેળભાાં જાજત, બાા, 

ધભા કે જરાંગન ેવભાન ગણલાનો અજધકાય છે. આણાાં દળેભાાં 
કોઈ ણ સ્થ ે ોતાની વાંસ્કૃજત અને જળક્ષણ ભાટેનો 
અજધકાય છે. ભારશતી ભેલલાનો આણા દેળભાાં વૌન ે
અજધકાય અામો છે. 

 

 વયકાય ણ એક ‘વાંચારક ભાંડ’ છે. જ ેવાભાન્મ 

યીતે રોકળાશીભાાં રોકોની ઈછછા ભુજફ લશીલટ ચરાલ ે છે. 
વયકાય ઘણાાં રોકકલ્માણનાાં કામો કયે છે. વયકાય આજથાક 
તથા વાભાજજક વભસ્માઓના ઉકેરનુાં કામા કયે છે. વયકાય 
દેળની આજથાક જસ્થજત, રોકોની ગયીફી, ફેકાયી જલળ ેતભેજ 

રોકોનાાં જળક્ષણ અન ે સ્લાસ્્મ ભાટે જચાંતા કયે છે. વસ્તા 
અનાજની દુકાનો દ્વાયા ખાદ્યવાભગ્રીનુાં જલતયણ, જળક્ષણ 

વાંસ્થાઓ, શોજસ્ટરો, આજત્તઓ લખત ે વશામ, 

ન્મામારમની વ્મલસ્થા, લાશનવ્મલશાયની વ્મલસ્થા, ોસ્ટ, 

યેરલેની વલેા જલેાાં અનેકજલધ કામો વયકાય કયે છે. વયકાય 
ફીજા દેળો વાથ ેળાાંજતૂણા વાંફાંધ યાખ ેછે. 

 

 વયકાય એટરા ભાટે જરૂયી છે કે તેણ ે ફનાલેરા 
કામદા, જનમભો ફધા ય એકવયખા રાગ ુ ાડી ળકામ. 

વયકાય કામદા ફનાલે છે અને તેનો અભર ણ 
અજધકાયીઓ, કભાચાયીઓ અને ોરીવો ભાયપત કયાલ ેછે. 

જ્માયે રોકો વભૂશભાાં શોમ ત્માયે વ્મલસ્થા ભાટે જનમભો 
ફનાલલા, જનણામો રલેાનુાં કાભ ખફૂ જ ભશત્ત્લનુાં શોમ છે. 

દેળભાાં ળાાંજત યશે, કામદો અન ે વ્મલસ્થા જલામ તથા 

દેળનો જલકાવ થામ ત ેભાટે વયકાયની અગત્મની બૂજભકા છે. 

 

 વયકાય અરગ અરગ સ્તયે કાભ કયે છે. સ્થાજનક 
કક્ષાએ, યાજ્મ કક્ષાએ તેભજ યાષ્ટ્રરીમ કક્ષાએ. સ્થાજનક સ્તય 

કે કક્ષાનો વાંફાંધ ગાભ, ળશેય વાથેનો છે. યાજ્મ સ્તયનો 

અથા ૂયા યાજ્મ વાથનેો છે. યાષ્ટ્રીમ સ્તયની વયકાયનો 
વાંફાંધ આખા દેળ વાથેનો છે. યાષ્ટ્રીમ વયકાય એટર ેકે કેન્દ્ર 
વયકાય (વાંઘ વયકાય). 

 

 વયકાય કામદાઓ ફનાલ ે છે. આ કામદાઓન ે
દેળના ફધા રોકોએ ભાન્મ યાખલા ડે છે. વયકાય કાભ કયી 
ળકે તે ભાટે કામદો જ અગત્મનુાં વાધન છે. વયકાય ાવ ેજભે 
કામદો ફનાલલાની વત્તા છે ત ે જ યીત ે કામદાનો અભર 
કયલાની વત્તા ણ શોમ છે. 
 

  

યાજ્મ ોતાનાાં કામો જ ેતાંત્ર દ્વાયા કયે છે, એ તાંત્રને 

વયકાય કશેલાભાાં આલે છે. વયકાય દયેક યાજ્મનુાં એક 
આલશ્મક અાંગ છે. વયકાયે જલજલધ પ્રલજૃત્તઓ કયલાની શોમ 
છે. વયકાય ધાયા અથલા કામદા ઘડે છે. કામદાનો અભર 

કયાલ ેછે. તે કામદાના મોગ્મ અથા કયીન ેકે કામદાની ૂજતા કયે 
છે અન ે ન્મામ આ ે છે. શેરા પ્રકાયનુાં કામા ધાયાકીમ છે, 

ફીજા પ્રકાયનુાં કામા કાયોફાયીને રગતુાં છે અને ત્રીજા પ્રકાયનુાં 
કામા ન્મામજલમક છે. કામદા ઘડલાનુાં કામા કયતુાં અાંગ એ 
જલધાનવબા (ધાયાવબા) કશેલામ છે. ઘડેરા કામદાનો 
અભર કયલાનુાં કાભ જ ેઅાંગ કયે છે તેને કાયોફાયી કશેલાભાાં 
આલ ે છે. ન્મામજલમક કાભ કયનારુાં  અાંગ ‘ન્મામતાંત્ર’ 

કશેલામ છે, જ ે કામદાનો બાંગ કયનાયની વાભ ે કાભ ચરાલી 

વજા કયલાનુાં ણ કાભ કયે છે. 
 બાયત જલળા દેળ છે. બાયત એ જુદાાં જુદાાં 
યાજ્મોનો ફનેરો વાંઘ છે. આ દેળનો લશીલટ વયતાથી 
થામ ત ેભાટે ફાંધાયણ ેબાયતને વાંઘયાજ્મ ફનાવ્મુાં છે. આથી 
બાયતભાાં વભલામી એટર ે કે યાષ્ટ્ર અને યાજ્મ એભ ફે 
કક્ષાની વયકાય છે. યાષ્ટ્રકક્ષાની વયકાયન ે ‘કેન્દ્ર વયકાય’  

કે ‘વાંઘ વયકાય’ કશે છે. તે વભગ્ર બાયતનો લશીલટ કયે છે. 

યાજ્મકક્ષાએ લશીલટ કયતી વયકાયને ‘યાજ્મ વયકાય’ કશે 

છે. આણ ે અશીં યાજ્મ વયકાયનાાં અાંગોનો રયચમ 
ભેલીળુાં. બાયતના દયેક યાજ્મભાાં ધાયાવબા શોમ છે. તે એક 
કે ફે ગૃશોની ફનેરી છે. નીચરુાં ગૃશ ત ે જલધાનવબા અને 
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ઉરુાં ગશૃ તે જલધાન રયદ કશેલામ છે. યાજ્મારનો ણ 
તેભાાં વભાલેળ થામ છે. ગુજયાતની ધાયાવબા ભાત્ર નીચરુાં 
ગૃશ ધયાલે છે. ભોટા બાગનાાં યાજ્મોભાાં જલધાન રયદ નથી. 
 

 ખયડો કામદો ફન ેત ેશેરાાં તેનુાં ત્રણ લખત લાાંચન થામ 
છે:  

 પ્રથભ લાાંચન : ખયડાના જવદ્ધાાંતોની ચચાા. 

 ફીજુ ાં લાાંચન : ઝીણલટલૂાક અને ગાંબીયતાથી ચચાા. 

 ત્રીજુ ાં લાાંચન : કરભલાય ચચાા. 

 જલધાનવભ્મ (ધાયાવભ્મ) થલા ભાટે વ્મજતત બાયતની 
નાગારયક શોલી જોઈએ. તનેી  ઉંભય ઓછાભાાં ઓછી 25 
લા શોલી જોઈએ. 

 ફાંધાયણની જોગલાઈ અનવુાય બાયતના કોઈણ 
યાજ્મની જલધાનવબાના વભ્મની વાંખ્મા 500થી લધાયે 
અને 60થી ઓછી ન શોલી જોઈએ. 

 યાજ્માર યાજ્મના પ્રથભ નાગરયક છે. યાજ્મની 
કાયોફાયીના ફાંધાયણીમ લડા છે. વભગ્ર યાજ્મનો 
લશીલટ તેભના નાભે ચાર ે છે. યાષ્ટ્રજતના પ્રજતજનજધ 
તયીકે તેઓ યાજ્મભાાં કામા કયે છે. 

 

 આણા દેળનો લશીલટ ત્રણ સ્તય ય થામ છે – 
સ્થાજનક કક્ષાએ, યાજ્મ કક્ષાએ અને કેન્દ્ર કક્ષાએ.  

 જલધાનવબાના વભ્મને જલધાનવભ્મ કે ધાયાવભ્મ 
કશે છે. એભ.એર.એ (ભેમ્ફય ઓપ રેજજસ્રેરટલ 
એવેમ્ફરી) તયીકે ણ ધાયાવભ્મન ેઓખલાભાાં આલ ેછે. 
એભ.એર.એ.ની વાંદગી રોકો દ્વાયા વીધી ચૂાંટણીથી થામ 
છે. જલધાનવબાના વભ્મ (એભ.એર.એ.) રોકોનુાં 
પ્રજતજનજધત્ત્લ કયે છે. 
 બાયતના દયેક યાજ્મભાાં ‘જલધાનવબા’ શોમ છે. 

ગુજયાતભાાં જલધાનવબાની કુર ફેઠકો 182 છે. તેની 
વભ્મવાંખ્મા લસ્તીન ે ધોયણ ે નક્કી થામ છે. ગુજયાતનુાં 
જલધાનવબા બલન ાટનગય ગાાંધીનગયભાાં આલેરુાં છે. તેનુાં 
નાભ છે જલઠ્ઠરબાઈ ટેર જલધાનવબા ગશૃ. 
 જ ે યાજકીમ ક્ષની જલધાનવબાભાાં ફશુભતી શોમ 
અથલા ફશુભતી વભ્મોનો ટેકો શોમ તે ક્ષની વયકાય ફન ે
છે. યાજ્માર ત ે ક્ષના નતેાની યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે 
જનભણૂક કયે છે. એભને ભાંત્રીભાંડ (પ્રધાનભાંડ)ની યચના 
કયલા આભાંત્રણ આે છે. ળાવન કયતા યાજકીમ ક્ષને 
ળાવકક્ષ અથલા વત્તાધાયી અન ેફીજા ક્ષોન ેજલયોધ ક્ષ 
કશેલામ છે. 

 યાજ્મના યાજ્માર ભુખ્મભાંત્રી (ભુખ્મપ્રધાન) અન ે
અન્મ ભાંત્રીઓની જનભણૂક કયે છે.  
 યાજ્મ વયકાયનુાં ફીજુ ાં અાંગ કાયોફાયી છે. યાજ્મની 
કાયોફાયીભાાં તનેા લડા તયીકે યાજ્માર (ગલનાય), 

ભુખ્મભાંત્રી અન ે ભાંત્રીભાંડનો વભાલેળ થામ છે. ભાંત્રીઓના 
જનમાંત્રણ અન ે ભાગાદળાન શેઠ કાભ કયતા લશીલટી 
અજધકાયીઓનો વભાલેળ ણ કાયોફાયીભાાં થામ છે. 
ભાંત્રીભાંડને ‘યાજકીમ કાયોફાયી’ અન ે લશીલટી 

અજધકાયીઓન ે‘લશીલટી કાયોફાયી’ કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 

 બાયતના દયેક યાજ્મભાાં યાજ્માર શોમ છે. તેભની 
જનભણૂક દેળના યાષ્ટ્રજત લડાપ્રધાનની વરાશ ભુજફ ાાંચ 
લા ભાટે કયે છે. તેભની જનભણૂક એટરા ભાટે કયલાભાાં આલે 
છે કે યાજ્મ વયકાય ફાંધાયણના જનમભ અનુવાય ળાવન 
કયે. યાજ્માર યાજ્મના ફાંધાયણીમ લડા છે. યાજ્મનો ફધો 
લશીલટ તેભના નાભથી થામ છે. 
 યાજ્માર યાજ્મની જલધાનવબાભાાં ચૂાંટામેરા 
ફશુભતી ધયાલતા ક્ષના નતેાને વયકાય યચલા આભાંત્રણ 
આ ે છે. યાજ્માર યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી અન ે ભાંત્રીભાંડના 
વભ્મોને ફાંધાયણની લપાદાયી અને ગુપ્તતાના વોગાંદ રલેડાલ ે
છે, જલધાનવબાની ફેઠક ફોરાલે છે તેભજ ભુરતલી ણ 

યાખી ળકે છે. જલધાનવબાભાાં યજૂ થતા ખયડાઓન ે વશી 
કયી ભાંજૂયી આે છે. નાણાકીમ ખયડા ભાટે તેભની ૂલાભાંજૂયી 
જરૂયી છે. ત્રણ લાચનભાાં થઈને ખયડો જલધાનવબા વાય 
કયે અને ત્માયફાદ અધ્મક્ષ (સ્ીકય)ની વશી થઈ જતાાં, તે 

યાજ્મારની ભાંજૂયી (વશી) ભાટે ભોકરામ છે. જો યાજ્માર 
વશી કયે તો ત ેકામદો ફને છે. તેઓશ્રી તાકીદની રયજસ્થભાાં 
‘લટશુકભ’ ફશાય ાડે છે. લડી અદારતના તાફા શેઠની 

અદારતોના ન્મામાધીળોની જનભણૂક કયે છે. યાજ્મની 
કાભગીયી જલળ ેયાષ્ટ્રજતન ેજાણકાયી આે છે.  

 

 ભુખ્મભાંત્રી ભાંત્રીભાંડના લડા છે. યાજ્મવયકાયભાાં 
ભુખ્મભાંત્રીનુાં સ્થાન ઘણાં અગત્મનુાં છે. તેભને ભુખ્મ પ્રધાન 
અથલા વી.એભ. (ચીપ જભજનસ્ટય) તયીકે ણ ઓખલાભાાં 
આલ ેછે. 
ભુખ્મભાંત્રી ભાંત્રીઓને યાજ્મના લશીલટનાાં જુદાાં જુદાાં ખાતાાં 
વોંે છે. અલાયનલાય ભાંત્રીભાંડની ફેઠક ફોરાલે છે. દયેક 
ભાંત્રીઓનાાં કામો ય દેખયેખ યાખ ે છે અને ભાગાદળાન આે 
છે. ભાંત્રીભાંડે રીધેરા જનણામોથી યાજ્મારન ે ભારશતગાય 
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કયે છે. જરૂરયમાત ઊબી થતાાં ભાંત્રીભાંડની ુન:યચના કયે 
છે. 
 ભાંત્રીભાંડ યાજ્મ વયકાયને વોંામેરા જલમો 
વાંફાંધી નીજત નક્કી કયે છે. તેનો અભર કયે છે. ભાંત્રીભાંડ 
જલધાનવબાભાાં ખયડા યજૂ કયે છે. યાજ્મના નાણાભાંત્રી 

જલધાનવબાભાાં ફજટે (યાજ્મનુાં આખા લાનુાં આલક-ખચાનુાં 
અાંદાજત્ર) યજૂ કયે છે. 
 યાજ્મ વયકાય અન ે કેન્દ્ર વયકાય લછચ ે કામાનુાં 
જલબાજન કયલાભાાં આવ્મુાં શોમ છે. દયેક યાજ્મ સ્તયે યાજ્મ 
વયકાય કાભ કયે છે, તેભ વભગ્ર દેળ ભાટે વાંઘ વયકાય કાભ 

કયે છે. 

વાંઘમાદી યાજ્મમાદી વાંમુતતમાદી 

જ ે જલમો વાંઘ વયકાયને વોંલાભાાં 
આવ્મા છે તેનો વભાલેળ વાંઘમાદીભાાં 
થામ છે. તેભાાં 97 જટેરા જલમોનો 
વભાલેળ થામ છે. 

 લસ્તી ગણતયી 

 જલદેળ વાથેના વાંફાંધો 

 દેળનુાં વાંયક્ષણ 

 નાણાાં અને ફેંકીંગ વ્મલશાય 

 ચૂાંટણીઓ 

 નાગરયકત્લ વાંફાંધી કામદા ઘડલાનુાં 

 યેરલ ે

 તાય 

 ટાર 

 લીભા વેલાઓ 

 દરયમાઈ ભાગા  

 શલાઈ અને યાષ્ટ્રીમ ભાગા 

 અણળજતત  

યાજ્મન ે સ્ળાતા જલમોનો વભાલેળ 
યાજ્મમાદીભાાં કયલાભાાં આલ ે છે. જભેાાં 
66 જલમો છે. આ જલમો ય કામદો 
ઘડલાની વત્તા યાજ્મની જલધાનવબા 
અન ે યાજ્મની કાયોફાયી 
(ભાંત્રીભાંડ)ને છે. 

 આયોગ્મ 

 ખેતીલાડી 

 જાંગરો 

 સ્થાજનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓ 

 વશકાય  

વાંઘ અન ે યાજ્મ વયકાય ફાંન ે આ 
જલમો ય કામદા ઘડી ળકે છે. આ 
માદીભાાં 47 જટેરા જલમો છે. 

 પોજદાયી અને દીલાની કેવોન ે
રગતી કામાલાશી વાંફાંધી 
કામદાઓ 

 છૂટાછેડા 

 જળક્ષણ 

 લાયવાઈ ફાફતો 

 ઉદ્યોગો  

 યોજગાયી 

 જલજી 
 

 

 જલધાનવબાની ફેઠક ચાર ુશોમ ત્માયે તેભાાં કોઈણ 
ધાયાવભ્મ દ્વાયા પ્રશ્નોતયી થઈ ળકે. જલધાનવબાનુાં વાંચારન 
અધ્મક્ષ (સ્ીકય) કયે છે અને તેભની ૂલાભાંજુયીથી આલા 
પ્રશ્નોની યજૂઆત કયી ળકે છે. 

 

 આણો દેળ રોકળાશી દેળ છે. 

 આણા દેળનુાં ન્મામતાંત્ર સ્લતાંત્ર અને જનષ્ક્ષ છે. 

 દેળના કામદાનુાં ારન ન કયનાય ગુનેગાય છે. 

 ગુનો કયનાય વ્મજતત ફીજાનો શક છીનલે છે. 

 આણા દેળભાાં વાંગ ન્મામતાંત્રની વ્મલસ્થા છે. 

 તારુકા, જજલ્લા અને યાજ્મ કક્ષાની અદારતો છે. 

 આ અદારતો તારુકા, જજલ્લા અન ે લડી અદારત કશેલામ 

છે. 

 આણા દેળભાાં દીલાની અને પોજદાયી દાલાઓ અાંગ ે
ન્મામ આલાભાાં આલ ેછે. 

 ન્મામતાંત્રને ઝડી-જફનખચાા ફનાલલા રોક-અદારતો 
કામાયત છે. 

 અદારતોભાાં વૌથી નીચરી અદારત તારકુા અદારત છે. 

 આલી અદારતને ટર ામરકોટા  કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 તારુકા અદારતની ઉય જજલ્લા અદારત કામા કયે છે. 

 જજલ્લા અદારતના લડા જજલ્લાની ફધી અદારતોના લડા છે. 

 યાજ્મની લડી અદારતન ેશાઈકોટા  ણ કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 શાઈકોટા  યાજ્મની ફધી જ અદારતોભાાં ભોટી અદારત છે. 

 આણા યાજ્મની લડી અદારત ઈ.વ. 1960 ભાાં સ્થાઈ 
શતી. ત ેઅભદાલાદભાાં આલેરી છે. 

 તારુકા અદારતભાાં દીલાની દાલા જ વાાંબલાભાાં આલે છે. 
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 ભકાન, જભીન કે વાંજત્તનો જલલાદ દીલાની જલલાદ કશેલાભાાં 

આલ ેછે. 

 તારુકા અદારતભાાં ન્મામ ન ભે, તો જજલ્લાની દીલાની 

અદારતભાાં અયજી કયી ળકામ. 

 

 આણા દેળભાાં વૌથી ટોચની અદારત વલોછચ 
અદારત છે. તેને અાંગ્રેજીભાાં (Supreme court) (વુપ્રીભ કોટા ) 

કશેલામ છે. પ્રત્મેક યાજ્મને લડી અદારત (શાઈકોટા ) શોમ છે. 
આણી લડી અદારત અભદાલાદભાાં છે. લડી અદારતને 
નજીયી અદારત અથલા (Court of Records) (કોટા  ઓપ 

યેકોડાવ) કશેલામ છે. લડી અદારતભાાં જાશેય રશતની અયજી 
કોઈ ણ વ્મજતત કયે છે. 

યાજ્મની લડી અદારતના ન્મામાધીળને યાજ્મારની 
વભક્ષ પ્રજતજ્ઞા રેલાની શોમ છે. લડી અદારતભાાં વાભાન્મ યીતે 
લકીરો જ દરીર કયે છે. જરૂય જણામ, તો આયોી-પરયમાદીન ે

ફોરાલલાભાાં આલે છે. 

 
 દયેક જજલ્લાભાાં પોજદાયી અદારત શોમ છે. 

 પોજદાયી દાલાભાાં પરયમાદના  આધાયે ોજરવ આયોીન ે
કડે છે. 

 પોજદાયી અદારત ગનુાની ગાંબીયતાન ેઆધાયે દાંડ, વજા કે 

ભૃત્મુદાંડની વજા કયે છે. 

 ચોયી, રૂાંટપાટ, ભાયાભાયી, ખૂન, ળાયીરયક ઈજા કે ઝઘડાનો 

જલલાદ પોજદાયી જલલાદ છે. 

 ોરીવન ે ગુનાની પ્રથભ જાણ થામ ત્માયે ોરીવ-
સ્ટેળનભાાં FIR (પસ્ટા  ઈન્પોભેળન રયોટા ) નોંધે છે. 

 અદારતો ન્મામ આલાનુાં કાભ કયે છે. અદારતોનાાં 
બાયણ ઘટાડલા ભાટે રોક-અદારતો ણ કામાયત છે. 
રોકઅદારતો રોકોન ેવભાધાન કયાલી વશભતી વાથે ચકુાદો 
આ ેછે. 

 

 વાભગ્રીનો કે સ્થનો ઉમોગ ફધાાં કયી ળકતા શોમ 
તો ત ે વૌની જાશેય જભરકત કશેલામ છે. ગાભની ળાા, 

સ્થાત્મ, વયકાયી દલાખાનુાં કે કોઈ વયકાયી ઓરપવ લગેયે 

વૌની ભાજરકીનુાં કશેલામ છે. 
 વૌની વાંજત્ત-જભરકત એલાાં સ્થો આણને અનેક 
વુજલધાઓ ૂયી ાડે છે. ગાભની ળાા, ફવ-સ્ટેન્ડ કે 

દલાખાનુાં વૌનુાં છે. તેનો ઉમોગ મોગ્મ કયલો અને સ્લછછ 
યાખલાાં એ આણા વૌની પયજ છે. 
 વયકાયી ફવ, અન્મ કચેયીઓ, શલા ાણી, જાશેય 

ળૌચારમો, ગાભનો ફગીચો કોઈની અાંગત અથલા ખાનગી 

જભરકત નથી. આ ફધી જભરકત કોઈ એક ભાણવની નથી, 

ણ ત ે ફધાાંની જભરકત છે. તેની જાલણી ણ આણ ે જ 
કયલી જોઈએ. 

 દયેક ઉમોગ કયી ળકે, તેલી વાંજત્તન ે ‘જાશેય વાંજત્ત’ 

કશેલામ છે. 

 જાશેય યસ્તા યનાાં લૃક્ષો વૌની વાંજત્ત છે. 

 જાશેયવાંજત્તને નુકવાન કયલાથી ગનુો ફન ેછે. 

 
 

 આણાાં સ્ભાયકો આણાં ગૌયલ છે. 

 જાશેય-સ્ભાયકોભાાં આણાાં નાણાાં લયામ છે. 

 જાંગરો, તાલો, નદી, લન્મ ળ-ુાંખી આણી જાશેય 

જભરકત છે. 

 આ જાશેય જભરકતનુાં યક્ષણ પયજ તયીકે ભાનલાભાાં આલ ે 
છે. 

 માાલયણનુાં જતન આણી પયજ છે. 

 જાશેય વાંજત્તની જાલણી વૌની જલાફદાયી છે. 

 વયકાયની જભરકત આણા વૌની જભરકત છે. 
ોતાની ભાાંગણી ભનાલલા ફવ કે યેરલનેે નુકવાન કયલુાં 

ગુનો છે. આણ ે વરશમાયી જભરકત લાયલાની વાથ ે આ 
જભરકતનુાં જતન ણ કયલુાં જોઈએ. 
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 સવક્કા, ટિટકિ, ભશોય, ભૂસતિ, ઓજાયો, કલેરી 

ભાિી (િેયાકોિા)નાાં લાવણો જલેા સ્ત્રોતોના આધાયે 
ઈસતશાવ જાણી ળકામ છે. 
 આણી આવાવ આલેરી જૂની-ુયાણી 

ઈભાયતો, ટકલ્લા, તાલ, ભાંટદય, લાલ લગેયે જોલા કે તનેા 

સલળ ેજાણલાથી શજાયો લોનો ઈસતશાવ જાણી ળકામ છે. 

 જ્માયે લીવભી વદી ૂણિ થઈ શતી, ત્માયે ટિવેમ્ફય 

2000ભાાં રગબગ તભાભ લતિભાનત્રોભાાં લીવભી વદીભાાં 
ફનેરા ફનાલોની સલગતો સિત્રાત્ભક યીત ે આલી શતી. જનેે 

‘સભરેસનમભ ગેરેયી’ એલુાં નાભ આલાભાાં આવમુાં શતુાં. 

 

 બૂતકા સલળ ે જાણકાયી અનેક પ્રકાયે ભેલલાભાાં 
આલ ે છે. એભાાંનો એક પ્રકાય છે તાિત્રો અન ે બોજત્રો 

ઉય રખામેર સરસ. ભોિા બાગે આલુાં રખાણ ાન્િુ 

સરસભાાં લધાયે જોલા ભે છે. બોજત્રો એિર ે ટશભારમભાાં 
થતા બૂજ િ નાભનાાં લૃક્ષોની છારનો ઉમોગ કયીને ફનાલાતા 
ત્રો. 
 

 શેરાાંના વભમભાાં કોઈ યાજા કે ળાવક ોતાના 
ળાવન સલમક કે સવસિઓની સલગતો ધાતુ કે થ્થય 
ઉય કોતયાલતા શતા. કોઈ આદેળ કે ફીજા યાજ્મ વાથ ે

વભજૂતી કયલાની શોમ, ત્માયે ણ ધાતુના તયા ઉય 

રેખનકામિ કયાલતા શતા. આલાાં રખાણો ધાતુ કે થ્થય 
ઉય કોતયેરાાં આજ ે ણ ભોજુદ છે. આલા રેખોન ે

અસબરેખો કશેલાભાાં આલ ે છે. જ્માાં આલા ‘અસબરેખો’ 

વાિલલાભાાં આલે છે તનેે ‘અસબરખેાગાય (આકાિઈવઝ)’ 

કશેલાભાાં આલે છે. લતિભાન વભમભાાં આલા વયકાયી 

અસબરેખાગાયો ભોજુદ છે. દા.ત., ટદલ્લીભાાં આલેર યાષ્ટ્રીમ 

અસબરેખાગાય. 
 

 ખોદકાભ કયતી લખત ે ઘણી લખત જૂના જભાનાનાાં 

ભાિીનાાં લાવણો, થ્થયનાાં ઓજાયો અને આબૂણો ભી 

આવમા છે. ઈસતશાવ જાણલા ભાિે આ લસ્તુઓ ખૂફ જ 

ઉમોગી નીલિી છે. આ સવલામ ભૂસતિઓ, સિત્રો, ભુદ્રાઓ, 

શસથમાયો, ઓજાયો, સવક્કાઓ લગેયેનો ઉમોગ ણ 

ઈસતશાવકાયો અને ુયાતત્લસલદો કયતા શોમ છે. એિર ે કે 

જૂના વભમની ભૂસતિઓ, સવક્કાઓ, સળરારેખો, તામ્રત્રો, 

સિત્રોના આધાયે ઈસતશાવ જાણી ળકામ છે. 
 

 : સિત્રો, દસ્તાલજેો, ઘયેણાાં, 

યભકિાાં, સવક્કા, સળરારખેો, બોજત્રો, તામ્રત્રો, 

શસથમાય, જૂનાાં ખાંિેયો, જૂનાાં ભાંટદયો, પ્રલાવિામયી 

લગેયે. 

  : થ્થય કોતયીન ેરખામેરા રેખ. 

  : એક સલળે પ્રકાયના બૂજ િ લૃક્ષની ાતી 

આાંતયછાર, જનેા ય પ્રાિીન વભમભાાં ગ્રાંથો રખાતા. 

 : તાાંફાના તયા ઉય કોતયીન ે રખલાભાાં 
આલતુાં રખાણ. 

  િસતથી ુયાતાત્ત્સલક અલળેોનો 
િોક્કવ વભમકા જાણી ળકામ છે. 

 

 ાિણ (ઉત્તય ગુજયાત)ની શ્રી શેભિાંદ્રાિામિ 

રાઈબ્રેયી, અભદાલાદની એર.િી. ઈસન્સ્િટ્યિૂ ઓપ 

ઈન્િોરોજી નલયાં ગુયા, ગજૂયાત સલદ્યાીઠનુાં આટદલાવી 

વાંગ્રશારમ-અભદાલાદ, બો. જ.ે અધ્મમન અન ે વાંળોધન 

ગૃશ, આશ્રભ યોિ, અભદાલાદ; કોફા (ગાાંધીનગય) ભાાં શ્રી 

ભશાલીય જનૈ આયાધના કેન્દ્રભાાં તાિત્રો કે બોજત્રો ઉય 
રખામેર શસ્તપ્રતો જોલા ભે છે. 
 

 પ્રાયાં સબક ભાનલજીલનની ભોિાબાગની ભાટશતી તનેાાં 
ઓજાયો યથી ભે છે. આટદભાનલ ોતાનાાં ઉમોગ ભાિે 

થ્થયો, રાકિાાં, શાિકાાં લગેયેભાાંથી ઓજાયો ફનાલતો થમો 

શળ.ે આલાાં ભી આલતાાં ઓજાયોની સલસલધતા યથી તેની 
પ્રલૃસત્તઓની ભાટશતી ભે છે. 
 

 ભાનલજીલનની વૌથી ક્ાાંસતકાયી ળોધ િક્ની છે. 
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 નભિદા ખીણપ્રદેળભાાં આલેરી બીભફેિકાની 
ગુપાઓભાાં આટદભાનલોનો લવલાિ શોલાના ુયાલાઓ ભળ્યા 
છે. આલી કુદયતી ગુપાઓ સલાંધ્માિર લિત અને દસક્ષણના 
લિતીમ પ્રદેળોભાાં ભી આલી છે. 
 જ ેગુપાઓભાાં આટદભાનલો યશેતા શતા તેની દીલારો 
ય કેિરાાંક સિત્રો ભળ્યાાં છે. ભધ્મપ્રદેળ અને ઉત્તયપ્રદેળના 
દસક્ષણ બાગની ગુપાઓભાાં જ ાંગરી જાનલયોના વુાંદય સિત્રો 
જોલા ભળ્યાાં છે. 
 

 આટદભાનલનુાં જીલન અાંગેનુાં જ્ઞાન લધતુાં ગમુાં શળ.ે 

તેનુાં ‘વાભાસજકયણ’ થતુાં ગમુાં શળ.ે ત ે વભ્મતાના ાઠો 

ળીખતો ગમો શળ.ે તેની ક્સભક અને લધુ વાયી ભાટશતી ભધ્મ 
અન ે ઉત્તય ગુજયાતભાાં ઉરબ્ધ અલળેો યથી ભે છે. 
વાફયભતી પ્રદેળનુાં ર ાંઘણજ અને આખજ તેભજ ભશી 
નદીના પ્રદેળના અભય ુયભ ાંથી રઘ ુ ાાણમગુનાાં 
પ્રાણીઓનાાં શાિકાાંના ઢગરા અન ે દિામેરા ભૃતદેશો ભી 

આવમા છે. આભ, નદીટકનાયાના પ્રદેળો રઘ ુ ાાણમગુના 

રોકોનાાં આશ્રમસ્થાનો શતાાં. 
 

 ઈ.વ. લૂ ે િોથી વદીના ભધ્મની આવાવના 

રોકો કાિી ઈંિોના ભકાનભાાં યશેતા શતા. ઘિેાાં, ફકયાાં ાતાાં 

અને આ વભમભાાં જ િાકિા ય ઘિેરાાં સિસત્રત ભાિીાત્રો 
અને ધાતુાત્રોની એિર ેકે કાાંવાની કા સલકવી જણામ છે. 

આ ભાનલવાંસ્કૃસત આદ્ય ુયાતન ‘શિપ્ીમ વાંસ્કૃસત’ તયીકે 

ઓખામ છે. 
 

 

 ધયતીકાં જલેી કુદયતી શોનાયતોન ે કાયણે ૃથ્લી 
ઉય અલનલા પેયપાયો થામ છે. જભીન શોમ ત્માાં જ અને 
જ શોમ ત્માાં જભીન થઈ જામ છે. કમાાંક નાનાાં-ભોિાાં નગયો 
ધયતીના િેાભાાં દિાઈ જામ છે. કોઈક કાયણવય ખોદકાભ 
(ઉત્ખનન) કયતી લખત ે આ નગયો ભી આલ ે છે. જભેાાંથી 

સવક્કાઓ, શસથમાયો, ઓજાયો, લાવણો, ઘયેણાાં, યભકિાાં 

લગેયે ભે છે. ઉત્ખનન કયતાાં ભી આલેરી આલી 

લસ્તુઓને ‘અલળેો’ કશે છે. 

 

 સવાંધ અને ાંજાફભાાં ઈ.વ. 1920-21ના વભમ ે
ખોદકાભ કયતાાં અિાનક જ િેકયીઓની નીિ ેદિાઈ ગમેરાાં ફે 
નગયોના કેિરાક અલળેો દેખામા. લધુ ખોદકાભ કયતાાં 
આખાાં ને આખાાં નગયો ભી આવમાાં. આ નગયો પ્રથભ 
નગયીમ વાંસ્કૃસતના અલળેો તયીકે ઓખામ છે. છી તો 

બાયતભાાં રગબગ 1000 જિેરાાં નગયો ળોધલાભાાં આવમાાં. 

જભેાાંનાાં ભુખ્મ નગયો નીિ ેભુજફ છે.  
(1) સવાંધભાાં રાયખાનાનુાં શિપ્ા નગય  
(2) ાંજાફ પ્રાાંતનુાં ભોશેં-જો-દિો નગય  
(3) યાજસ્થાનનુાં કાસરફાંગન નગય  
(4) કચ્છ સજલ્લાનુાં ધોાલીયા નગય.  

આ નગયો ભોિે બાગ ે સવાંધુ નદીની ખીણભાાં 

સલસ્તયેરા શોલાથી તનેે ‘સવાંધુ ખીણની વાંસ્કૃસત’ અથલા 

‘શિપ્ન વાંસ્કૃસત’ તયીકે ઓખલાભાાં છે. 

 

 આણા ગુજયાતભાાં ‘સવાંધુખીણની વાંસ્કૃસત’ના 

અલળેો યાં ગુય, યોઝિી, રોથર, ધોાલીયા જલેાાં 

સ્થોએથી ભી આવમા છે. આ નગયોભાાંથી રોથર એક 
ભોિુાં  નગય શતુાં. તેની ગણના સવાંધુ ખીણની વાંસ્કૃસતના 
ભશત્ત્લના ફાંદય તયીકે થામ છે. રોથર અભદાલાદથી 80 
ટકરોભીિય દૂય છે. અશીંથી ખાંબાતનો અખાત નજીક છે. 

 આ ઉયાાંત વૌયાષ્ટ્રભાાં રીભિી ાવેનુાં યાં ગુય, 

ગોંિર ાવ ેઆલેરુાં યોઝિી, કચ્છભાાં આલેર દેળરય તથા 

ધોાલીયા જલેાાં નગયો ણ ભી આવમાાં છે. 

 સવાંધુખીણની વાંસ્કૃસતના ફ ે ભોિાાં નગયો ભોશેં-જો-

દિો અને શિપ્ા શતાાં. આથી એ ‘નગયપ્રધાન વાંસ્કૃસત’ શતી 

તેભ કશેલામ. 

 સવાંધુ ખીણની વાંસ્કૃસતનુાં ગૌયલ રઈ ળકામ તેલુાં 
સલસળષ્ટ્ રક્ષણ તેની બૂગબિ ગિય મોજના છે. આ બૂગબિ ગિય 
એ ભોયીના નાભે ઓખાતી શતી.  
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 લેદ િાય છે. : ઋગ્લેદ, મજુલેદ, વાભલેદ અન ે

અથલિલેદ. વૌથી જૂનો ઋગ્લદે છે. તનેી યિના રગબગ ઈ.વ. 
ૂલે 3000-3500 લિ શેરાાં થમેર શોલાનુાં ભનામ છે. 

ઋગ્લેદભાાં એક શજાયથી લધુ ‘ઋિાઓ’ છે. ઋિાઓના 

વભૂશને ‘વૂકત’ કશેલામ છે. એ જુદાાં-જુદાાં દેલી-દેલતાઓની 

સ્તુસત ભાિેના ભાંત્રો છે. એભાાંથી ત્રણ દેલતાઓ ફશુ 

ભશત્ત્લૂણિ છે : અસિ, ઈન્દ્ર અને વોભ. અસિ અને ઈન્દ્ર 

મુિના દેલતા છે. વોભ એક લલ્લી છે, તેભાાંથી એક ખાવ 

‘ીણાં’ ફનાલાતુાં શતુાં. ઋગ્લેદની બાા ‘પ્રાક વાંસ્કૃત’ 

અથલા ‘લૈટદક વાંસ્કૃત’ કશેલાતી. 

 લેદોને લાાંિલાભાાં નશીં ણ ફોરલાભાાં આલતા. 

શજાયો લો વુધી તે ભાત્ર કણોકણિ વાાંબીન,ે કાંઠસ્થ 

કયીને માદ યખામા શોલાથી ‘શ્રુસતગ્રાંથો’ કશેલામ છે. તેને 

છાલાનુાં કાભ તો ભાત્ર ફવો લિ શેરાાં જ થમુાં છે.  
 

 

 ભાનલી ળરૂઆતભાાં ખોયાકની ળોધભાાં બિકતુાં જીલન 
જીલતા હ્તા. એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ સ્થાાંતય 
કયતા ત્માયે તેઓ વભૂશભાાં વાથ ે યશેતા. આલા દયેક 
વભુદામો ાવ ે એક નેતા (લિીર) યશેતો. ળરૂઆતભાાં તે 
નાના – નાના વભુદામોભાાં યશેતો શતો. ધીભે-ધીભે ત ે ભોિા 
વભુદામોભાાં યશેલા રાગ્મો. આલા જનવભુદામોનાાં િોક્કવ 
નાભ અામાાં. જ્માાં-જ્માાં ભોિા વભુદામભાાં રોકો યશેલા 

રાગ્મા, તે જનવભુદામો ‘જનદ’ના નાભે ઓખાલા રાગ્મા. 

‘જનદ’ નો અથિ થામ છે, ભાણવના લવલાિનુાં એક કે્ષત્ર 

મા સ્થાન. આ જનદોનાાં નાભ એની સ્થાના 
કયલાલાાનાાં નાભ કે કુ ઉયથી ડ્ાાં. ભશાબાયત 
કાભાાં અનકે જનદોનો ઉલ્લેખ જોલા ભે છે. ઉત્તય લટૈદક 
કાના ધભિગ્રાંથો તથા પ્રાિીન ફૌિ અને જનૈ વાટશત્મના 

ઉલ્લેખ યથી જાણલા ભે છે કે ઈ.વ.ૂલિની વાતભી કે છઠ્ઠી 

વદીભાાં ઉત્તય બાયતભાાં આલાાં નાનાાં-ભોિાાં અનેક યાજ્મો 

શતાાં. નાનાાં યાજ્મો ‘જનદ’ તયીકે અન ે ભોિાાં યાજ્મો 

‘ભશાજનદ’ તયીકે ઓખાતાાં. આ વભમે આલાાં વો 

ભશાજનદો શતાાં. 

ક્રભ  ય જ્મ ય જધ ની લર્તભ ન સ્થ ન 

૧ અાંગ િાંા ૂલિ સફશાય 

૨ ભગધ સગટયવ્રજ, યાજગૃશ દસક્ષણ સફશાય 

૩ કાળી લાયાણવી લાયાણવી 

૪ અસ્ભક ૈઠણ ગોદાલયી નદીના ટકનાયે  

૫ કોવર શ્રાલસ્તી, અમોધ્મા અલધ (ઉત્તયપ્રદેળ) 

૬ લસિ સભસથરા ઉત્તય સફશાય 

૭ લત્વ કૌળાાંફી અરાશાફાદ આવાવનો પ્રદેળ 

૮ અલાંસત ઉિસમની ભાલાનો પ્રદેળ (ભધ્મપ્રદેળભાાં આલેર છે.) 

૯ િેટદ વુસકતભતી મભુના અન ેનભિદા લચ્િેનો પ્રદેળ 

૧૦ ગાાંધાય તક્ષળીરા ેળાલય અને યાલરસાંિી આવાવના પ્રદેળ 

૧૧ કમ્ફોજ રાજુય નૈઋત્મ કાશ્ભીય આવાવનો  પ્રદેળ 

૧૨ ભલ્લ કુળીનાયા ગોયખુયની આવાવનો પ્રદેળ 

૧૩ કુરુ ઈન્દ્રપ્રસ્થ ટદલ્શી અન ેભેયઠ આવાવનો પ્રદેળ 

૧૪ ાાંિાર અટશછત્ર, કાસમ્લ્મ ફદામ,ુ ફયોરી આવાવનો પ્રદેળ 

૧૫ ભત્સ્મ સલયાિનગય જમુય (યાજસ્થાન) ાવનેો પ્રદેળ 

૧૬ ળૂયવેન ભથુયા ભથુયા ાવનેો પ્રદેળ 
  

કેિરાાંક એલાાં ણ યાજ્મો શતાાં, કે જભેાાં યાજા 

લાંળયાંયાગત વાંદ કયલાભાાં આલતો ન શતો; યાંતુ જનતા 

વાંદગી કયતી. જલેી યીત ેઆજ ેઆણ ેવયકાયની વાંદગી 

કયીએ છીએ. આલા યાજ્મને ‘ગણયાજ્મ’ કશેલાભાાં આલતુાં; 

જભેાાં લૈળારીના સરચ્છલીઓ, કસરલસ્તનુા ળાકમો, 

સભસથરાના સલદેશ, કુળીનાયાના ભલ્લો લગેયે પ્રજાઓનાાં 

ગણયાજ્મો શતાાં. 



History Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  4 
 

 

ગણ : ગણ ળબ્દનો પ્રમોગ ઘણા વભ્મોલાા વભૂશ ભાિે 
કયલાભાાં આલતો. ગણ એિર ેજૂથ અથલા વભૂશ. 
સાંઘ :  વાંઘ એિર ેવાંગઠન અથલા વબા.  
 

 ઈવલીવન ૂલ ે છઠ્ઠી વદીભાાં ઉત્તય બાયતભાાં ફ ે
પ્રકાયની યાજ્મ વમલસ્થા િારતી શતી. જ્માાં યાજતાંત્ર 

(યાજાળાશી) શતુાં, તેભાાં ભગધ યાજ્મ ળસકતળાી ભશાજનદ 

ફન્મુાં શતુાં. તેભાાં ભગધની યાજધાની શેરાાં યાજગૃશ 
(યાજગીય) શતી. ફાદભાાં ાિરીુત્ર (િના) ફની. ગાંગા 
અન ેવોન જલેી નદીઓ ભગધ યાજ્મભાાંથી વાય થતી શતી. 
ભગધ એ વભમે પદ્રુ પ્રદેળ ધયાલતુાં યાજ્મ શતુાં. આ 
યાજ્મભાાં સફાંસફવાય અન ે અજાતળત્ર ુ જલેા ળાવકો થમા 
શતા. આ વભમના ભશાજનદો લચ્િ ે વત્તા ભાિે શયીપાઈ 

યશેતી. જભેાાં ભુખ્મત્લે લત્વ, અલાંસત, કોવર અને ભગધ લચ્િ ે

સ્ધાિ સલળે યશેતી, જભેાાં આખયે ભગધ ળસકતળાી યાજ્મ 

તયીકે પ્રખ્માત થમુાં. 
 

 યાજાવત્તાક ભશાયાજ્મો આવાવના પ્રદેળો તાફ ે
કયીને ોતાની વત્તા લધાયલા અને વામ્રાજમ સ્થાલાની 

ભશત્લાકાાંક્ષા યાખતાાં. આ જોઈન ે સરચ્છલી, લસિ, જ્ઞાતુક, 

સલદેશ, ળાકમ, ભલ્લ લગેયે આઠ કે નલ જાસતના રોકોએ 

ોતાનુાં યક્ષણ કયલા જ ેવાંઘયાજ્મ સ્થાપ્મુાં એ લસિવાંઘ નાભે 
ઓખામુાં. એ વાંઘયાજ્મનુાં ભુખ્મ સ્થાન લૈળ રી શતુાં. 
આથી તેન ેલૈળારીના લસિવાંઘનુાં ગણયાજ્મ કશેલાભાાં આલતુાં. 

ગણયાજ્મના યાજલશીલિનુાં વાંિારન વબા દ્વાયા થતુાં, જનેા 

કાયણ ે તનેે ગણતાંત્ર કશેલાભાાં આલતુાં. ગણ એિર ે વાંઘ. 
ગણયાજ્મભાાં યાજ્મની ફધી જ વત્તા વભ્મો ાવ ે યશેતી. 
વબાભાાં વભ્મો ફેવતા અન ેફધાાં કાભકાજ ગણવબાભાાં યજૂ 
થઈને ફશુભતે કે વલાિનુભતે વાય થતાાં. જ્માાં વબા બયાતી 

તે જગ્મા ‘વાંથાગાય’તયીકે ઓખાતી. 

 

ગણયાજ્મોએ યિેરા ગણયાજ્મ વાંઘની ફેઠક 

વાંથાગાયભાાં બયાતી, ત્માયે આ વાંથાગાયના કેિરાક સનમભો 

શતા. વબાભાાં કોઈ ણ દયખાસ્ત ત્રણ લખત યજૂ થતી. જો 
તેનો સલયોધ ના થામ તો ત ે વાય થમેરી જાશેય કયલાભાાં 
આલતી.  

 લસિવાંઘના ગણયાજ્મોની સલસળષ્ટ્ 

ન્મામિસત અૂલિ શતી. િૂાં કભાાં, ગણયાજ્મોની પ્રજાવત્તાક 

રોકળાશી યાજ્મવમલસ્થા વાંૂણિણ ેરોકો ઉય આધાટયત 
શતી. 

 ુયાતત્ત્લ સલબાગ દ્વાયા ખોદકાભ કયતાાં જાણલા ભે 
છે કે આ વભમે રોકો વાદાાં ઘયોભાાં યશેતા શતા. ભેલાવી અને 
અન્મ રોકો ળુઓને ાતા શતા. રોકો ભાિીના 
લાવણોનો ઉમોગ સલળે પ્રભાણભાાં કયતા શળ.ે ભાિીનાાં 
કેિરાાંક લાવણો ઉય સિત્રકાભ થમેર જોલા ભે છે. આલા 

સિત્રાાંકન કયેર ાત્રને સિસત્રત “ધૂવયાત્ર’ કશેલાભાાં 

આલતુાં. 
 

  

“ફૌિ વાધુઓ ‘રાભા’ તયીકે ઓખામ છે.” 

રગબગ 2500 લિ શેરાાં ફૌિ ધભિની સ્થાના થઈ. ગૌતભ 

ફુિે જ ે ઉદેળ આપ્મો, તેના આધાયે જ ે ધભિ સ્થામો, તે 

ફૌિ ધભિ કશેલામો. ગૌતભ ફુિનુાં ફાણનુાં નાભ સવિાથિ 
શતુાં. તેભનો જન્ભ ટશભારમની તેિીભાાં કસરલસ્તુ નગયી 
ાવે રસુમ્ફની લનભાાં થમો શતો. તેભના સતા ળુિોધન અને 
ભાતા ભામાલતી શતાાં. સવિાથિનાાં રિ મળોધયા નાભની 
કન્મા વાથે કયલાભાાં આવમા શતા. તેભને યાશુર નાભનો ુત્ર 
શતો. 
 સવિાથિ ક્ષસત્રમ શતા તથા ળાકમ નાભના એક નાના 

ગણયાજ્મથી જોિામેરા શતા. મુલાલસ્થાભાાં જ તેભણ ે ઘયનાાં 

વુખો છોિી દીધાાં. ત્ની મળોધયા અને ુત્ર યાશુરનો ત્માગ 
કયી ઘય ફશાય નીકી ગમા. સવિાથિના આ ગશૃત્માગન ે

‘ભશાસબસનષ્ક્ક્ભણ’ તયીકે ઓખાલામ છે. 

 લૈળાખી ૂસણિભાની યાસત્રએ તેઓ એક ીાના 

લૃક્ષ નીિ ેત કયલા ફેઠા શતા, ત્માયે તેભને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થમુાં. 

ત્માયથી તેઓ ‘ફુિ’ કશેલામા. ત ે વભમ ે તેભની ઉંભય 36 

લિની શતી. આ સ્થ શારભાાં ફુદ્ધગમ  કે ફોધધગમ  

(સફશાય) તયીકે ઓખામ છે. ત્માાંથી તેઓ વાયનાથ ગમા. 

ત્માાં તેભણ ેપ્રથભ લાય ઉદેળ આપ્મો. રગબગ 45 લિ વધુી 
તેભણે અરગ-અરગ સ્થોએ ગાા િારીને ધભિનો 
ઉદેળ આપ્મો. છેલિે લળૈારી નજીક 80 લિની ઉંભયે 
કુળીનાયા (શારનુાં સફશાય) ભાાં સનલાિણ ામ્મા શતા. 
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ગૌતભ ફુિ રોકોન ેજ્માયે ણ ઉદળે 

આતા, ત્માયે વય રોકબાાભાાં આતા. રોકો વભજી 

ળકે તેલી ાસર બાાનો પ્રમોગ કયતા. 
 

આત્ભા અન ેબ્રહ્મ એક જ છે. આલા સલિાયોનુાં 

વાંકરન ઉસનદોભાાં છે. આ ગ્રાંથોભાાં ગરુુ અન ે સળષ્ક્મ 
લચ્િેની લાતિીતનુાં વાંકરન કયલાભાાં આવમુાં છે. તનેા દ્વાયા 
ધાસભિક ઉદેળ આલાનુાં કાભ સલિાયકો કયતા. તેભાાં ગાગી 
જલેી સ્ત્રી-સલિાયકનો ણ ઉલ્લેખ ભે છે. ઉસનદના 
સલિાયોનો સલકાવ આટદગુરુ ળાંકયાિામિજીએ કમો. 
 

30 લિની ઉંભયે જભેણે ઘય છોિી દીધુાં અને ફાય લિ 

વુધી કઠોય ત કયીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કમુું, જ્ઞાનનો ઉદેળ તયીકે 

ઉમોગ કયી રોકોને અટશાંવાના ભાગે લાળ્યા, એ શતા 

લધિભાન. તેઓ છીથી ભશાલીય સ્લાભી તયીકે પ્રસવિ થમા. 
લધિભાનનો જન્ભ ક્ષસત્રમ કુભાાં િણા નગયની ઉત્તયે કુાં િગ્રાભ 
(શારનુાં સફશાય યાજ્મ) નાભના એક ઉનગયભાાં થમો શતો. 
તેભના સતાનુાં નાભ સવિયાજ અન ે ભાતાનુાં નાભ 
સત્રળરાદલેી. તેભની ત્નીનુાં નાભ મળોદા અન ે તુ્રી 
સપ્રમદળિના. તેઓ જનૈ ધભિના 24ભા તીથિકય ગણામ છે. 
ભશાલીય સ્લાભી જનૈધભિના અસત ભશત્ત્લના વુધાયક તયીકે 
ઓખામ છે. 
 

ભશાલીય સ્લાભીએ 

રોકોને વય બાાભાાં ઉદેળ આપ્મો. પ્રાકૃત અન ે
અધિભાગધી બાાભાાં તેભણ ેકહ્ુાં કે-જભેણે વત્મ જાણલુાં છે ત ે
દયેક સ્ત્રી કે રુુ ેોતાનુાં ઘય છોિી દલેુાં જોઈએ. અટશાંવાનુાં 
કિક ારન કયલુાં જોઈએ. 
 

જનૈ તથા ફૌિધભિના ઉદેળકોએ 

ોતાનાાં ઘયોનો ત્માગ કમો શોમ છે. તેઓ લિબય એક 
સ્થેથી ફીજ ે સ્થે ઉદળે આલા ભાિે સલશાય કયતા 
શોમ છે. આથી કેિરીક જગ્માઓએ તેભન ે સ્થામી સનલાવ 
ણ કયલો િતો. તેના ભાિે વાંઘ સલશાયો ફાાંધલાભાાં આવમા 
શતા. ઘણા યાજાઓએ ફૌિ તથા જનૈધભિને યાજ્માશ્રમ 

આપ્મો શતો. આભ, યાજાઓએ તથા લેાયીઓએ વાંઘ-

સલશાયો, ઉાશ્રમો ફાંધાલી આપ્મા શતા. ત ે સવલામ કેિરીક 

ગુપાઓભાાં ણ તેભણ ેસનલાવ કયેરો. 
 આજથી 2500 લિ શેરાાં ગૌતભ ફુિ તથા 
ભશાલીય સ્લાભીના ઉદેળથી રોકોને નલા સલિાયો ભળ્યા. 

ફાંન ે ઉદેળકોએ ળાાંસત અને અટશાંવાનો ભાગિ અનાલલા 
રોકોને અનુયોધ કમો અને આ યીત ેતેઓ વભાજભાાં સલિાય-
ટયલતિક ફની યહ્ા.      
 

 ગુજયાતના જૂનાગઢભાાં સગયનાય લિત તયપ જતાાં 

યસ્તાભાાં તેિી સલસ્તાયભાાં ‘અળોકનો સળરારેખ’ આલેર 

છે. બાયતનાાં અન્મ સ્થોએ ણ આલા ઘણા સળરારેખો 
ભી આવમા છે. 
 ઈસતશાવના ભશાન યાજાઓભાાંનો એક યાજા એિર ે
અળોક. તેનુાં વામ્રાજ્મ એક ભશાવામ્રાજ્મ તયીકે પ્રખ્માત 

થમેરુાં. તેણ ે પ્રજાજોગ વાંદેળ ભાિે સળરારખેો કોતયાવમા, 

ઉયાાંત સ્તાંબરેખો અને ગુપારેખો ણ ફનાવમા શતા. 
તેભાાંના વાયનાથના સવશસ્તાંબથી આણ ે વૌ ટયસિત 

છીએ. જ ે આજ ે આણી યાજભુદ્રા છે. દયેક િરણી નોિ, 

સવક્કા, વયકાયી કાગો ય ત ેછામેરી શોમ છે. 

 વમ્રાિ અળોક જ ે ભગધના વામ્રાજ્મ ય ળાવન 

કયતો શતો; તેની સ્થાના તેના દાદા િાંદ્રગુપ્ત ભૌમિએ 

આજથી રગબગ 2300 લિ શેરાાં કયી શતી. િાણકમ 
(કૌટિલ્મ) નાભના એક ફુસિભાન વમસકતએ તેભને ભૌમિ 
વામ્રાજ્મની સ્થાના ભાિે ભદદ કયી. વામ્રાજ્મના વાંિારન 

ભાિે તેભની ાવ ે અનોખી વૂઝ શતી. ‘અથિળાસ્ત્ર’ ભાાં 

િાણકમ સનુણ શતા. 
 િાંદ્રગુપ્તનો ુત્ર સફન્દુવાય અન ે સફન્દુવાયનો ુત્ર 
અળોક. તનેુાં સલળા વામ્રાજ્મ લામવમ વયશદ ે આલરેા 

કાં દશાય અને ેળાલયથી ઉત્તય બાયતભાાં નેા વુધી, દસક્ષણ ે

ભૈવુય (શારનુાં કણાિિક) વધુી, સિભે ગુજયાત – વૌયાષ્ટ્ર 

વુધી, લૂિભાાં ભગધ (શારનુાં સફશાય) કસરાંગ (ઓટિવા) 

વુધી સલસ્તયેરુાં શતુાં. 
 

 તક્ષસળરા અને ઉિનૈ જલેી પ્રાદેસળક યાજધાનીઓ 
ણ શતી. 
 

 કસરાંગનુાં મુિ તેના જીલનનુાં અાંસતભ મુિ ફની યહ્ુાં. 
ફૌિે વાધુ ઉગુપ્તના ઉદળેથી તેણ ેળસ્ત્રવાંન્માવ રીધો. 
તેણ ે કદી ણ મુિ ન કયલાનો સનણિમ કમો. ફૌિ ધભિનો 
સ્લીકાય કમો અન ેધભિ – ઉદેળક ફની ગમો.  
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 ફૌિ ધભિના પ્રિાય ભાિે અળોક ોત ે દેળબયભાાં 
પમાિ. ોતાના અસધકાયીઓને ણ ધભોદેળની આજ્ઞા કયી. 
ોતાના ુત્ર ભશેન્દ્ર અને ુત્રી વાંઘસભત્રાન ેધભિના પ્રિાય ભાિે 

સવરોન (શ્રીરાંકા) ભોકલ્મા શતા. દેળસલદેળભાાં સ્તૂો, 

સલશાયો અન ે ભઠો ફાંધાવમા શતા. ફૌિ ધભિને યાજ્માશ્રમ 
આપ્મો. 

 આ તભાભ ફાફતો એ જ ધભિનુાં અનુવયણ છે, જનેે  

‘ધમ્ભ’ કશેલાભાાં આલ ેછે. 

 

 ભૌમિવામ્રાજ્મના તન છી તેના સ્થાને કેિરાાંક 
નલાાં યાજ્મોનો ઉદમ થમો. તેભાાં ઉત્તય-સિભ બાયતભાાં 
મલન (ગ્રીક) યાજાઓનુાં અને સિભ બાયતભાાં ળક નાભના 
ભધ્મ એસળમાઈ રોકોનુાં ળાવન સ્થામુાં. ળકો છી 
કુાણોનુાં ળાવન સ્થામુાં. 
 ઉત્તય તથા ભધ્મ બાયતના કેિરાક પ્રદેળોભાાં 
ુષ્ક્સભત્ર ળુાંગ તથા તેના છી કણ્લ તેભજ અન્મ લાંળોનુાં 
ળાવન ણ િારત ુયહ્ુાં. 
 દસક્ષણ બાયતભાાં 2200થી 1800 લિ શેરાાં 

આાંધ્રપ્રદેળભાાં વાતલાશન તેભજ િૌર, િેય અને ાાંડ્ 

યાજાઓએ ળાવન કમુું. 1500 લિ શેરાાં લ્લલો અને 
િારુકમોનાાં ફ ેભોિાાં યાજ્મોની સ્થાના થઈ. 
 આ ઉયાાંત અન્મ યાજ્મો અને યાજાઓ ણ શતાાં. 

તેના સલળ ે આણને ત ે વભમના સવક્કા, ાન્િુસરસ તથા 

ુસ્તકો યથી ખ્માર આલે  છે. ળશેયોનો, ખેતીનો, 

ઉદ્યોગોનો તથા લેાયનો સલકાવ ણ આ વભમભાાં ળરૂ 

થમો. કેિરાક બસૂભભાગો, વભુદ્રભાગો ણ ળોધામા. ભાંટદયો, 

સ્તૂો તથા અન્મ ઈભાયતો ફાંધાઈ.    
 

 ટદલ્શીભાાં રોખાંિનો એક સ્તાંબ છે. એના ય એક 
રેખ છે. એ રેખ વાંસ્કૃત બાાભાાં છે. એ રેખ આણન ે
બાયતલિના વૌથી વોનેયી વભમની લાત કશે છે અન ે એ 
વભમ તે ગુપ્ત વભમ. 
 

 ભગધના વામ્રાજમભાાં ગુપ્તલાંળના સ્થાક તયીકે 
શ્રીગુપ્ત નાભે યાજા શતા. તેભના ઉત્તયાસધકાયી તયીકે ઘિોત્કિ 
ગુપ્ત આલેરા. ઘિોત્કિ ગપુ્તના અનગુાભી યાજા તયીકે ઈ.વ. 
330ભાાં િાંદ્રગુપ્ત શેરો ાિરીુત્રની ગાદીએ આવમો. િાંદ્રગપુ્ત 
શેરાનાાં રિ સરચ્છલી જાસતની યાજકન્મા કુભાયદલેી વાથ ે

થમાાં શતાાં. કુભાયદલેીના સતાની વશામથી િાંદ્રગુપ્ત શેરાએ 

ોતાનો યાજ્મસલસ્તાય લધામો. તેની પ્રસતષ્ઠા, વત્તા અને 

રશ્કયી ળસકતભાાં અનેક ગણો લધાયો થમો. તેણ ે ભગધની 

ાવેના પ્રમાગ (શારનુાં અરાશાફાદ), વાકેત (શારનુાં 

અમોધ્મા) જીતી રઈ ભગધનો સલસ્તાય લધામો. ટયણાભે 
ભગધ યાજ્મ ભિીન ેભશાયાજ્મ ફન્મુાં. તેણ ેોતાની યાજકીમ 

અને લશીલિી કુળતાઓના ટયણાભે ‘ભશાયાજાસધયાજ’ નુાં 

સફરુદ ધાયણ કમુું. 
 િાંદ્રગુપ્ત પ્રથભ ભાત્ર સલજતેા અને વાયો લશીલિકતાિ 

જ ન શતો, યાં ત ુતે વાંસ્કૃસત, કરા અન ેધભિનો ોક ણ 

શતો. િાંદ્રગુપ્ત શેરો ગુપ્ત વાંલતનો પ્રલતિક શતો. િાંદ્રગુપ્તના 
યાજ્માયોશણની અને વત્તાપ્રાસપ્તના ળુબ પ્રવાંગની માદભાાં 

‘ગુપ્ત વાંલત’ની ળરૂઆત થઈ શતી. વૌયાષ્ટ્રના લરબી 

યાજ્મના ળાવકોએ ણ આ ગુપ્ત વાંલતનો સ્લીકાય કમો 
શતો. ગુપ્ત વાંલતના આયાં બને કાયણે ટશાં દના ઈસતશાવભાાં 
કાગણના અન ે કાક્ભ અનુવાય ઐસતશાસવક ફનાલોની 
ગોઠલણી ળકમ ફની. 
 િાંદ્રગુપ્ત શેરાનાાં યાજકુભાયી વાથે કયેરાાં રિની 
માદભાાં વોનાના સવક્કા િાવમા શતા. આ સવક્કાની એક 
ફાજુએ િાંદ્રગુપ્ત શેરો અન ે કુભાયદલેીનાાં નાભો અન ે ફીજી 

ફાજુએ સવાંશાવન ય ફેઠેરાાં રક્ષ્ભીદલેી તેભજ ‘સરચ્છલીમ’ 

એલો ળબ્દ અાંટકત કયેરો છે. આભ, સલસલધ પ્રકાયના વુાંદય 

અન ે કરાત્ભક સવક્કાઓ પ્રિસરત કયલાનુાં વૌપ્રથભ શ્રેમ 
િાંદ્રગુપ્ત શેરાને પાે જામ છે. 
 

 િાંદ્રગુપ્ત શેરા છી તનેો ુત્ર વભુદ્રગુપ્ત ગાદીએ 
આવમો. વભુદ્રગુપ્તના વભમની ભાટશતી અરાશાફાદના 
પ્રસવિ સ્તાંબ યથી ભે છે. ગાદી ય આવમા છી 
વભુદ્રગુપે્ત સલજમોની યાંયાથી ોતાની કાયટકદીની 
ળરૂઆત કયી. 
 વભુદ્રગુપ્ત એક ભશાન સલજતેા અને વાંસ્કાયી વમ્રાિ 
શતો. તેની વાટશસત્મક પ્રલૃસત્તઓ તથા િાટયત્ર્મ ણ 
નોંધાત્ર શતા. અનેક કાવમોની યિના કયીને તેણ ેકસલયાજનુાં 
સફરુદ ભેવમુાં શતુાં. તેના સવક્કાઓભાાં તેન ે લીણા લગાિતો 

દળાિલલાભાાં આવમો છે, જ ેતનેો વાંગીતપ્રેભ દળાિલે છે. 

 

 ઈ.વ. લૂે 375ના અયવાભાાં વભુદ્રગુપ્ત ભૃત્મ ુામ્મો 
અને તનેા સ્થાન ે િાંદ્રગુપ્ત ફીજો ગાદી ઉય આવમો. એનુાં 
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નાભ દલેગુપ્ત શતુાં, યાં તુ એ વાભાન્મત: એના સતાભશની જભે 

િાંદ્રગુપ્ત તયીકે ઓખાતો. 

 િાંદ્રગુપ્ત ફીજો જ ે વામ્રાજ્મનો વમ્રાિ ફન્મો શતો, 

તેની વયશદો ળક યાજ્મન ેઅિકીન ેઆલી શતી. તેણ ેસલળા 
વૈન્મ વાથ ે આ પ્રદેળ ય શૂભરો કયી ળક ક્ષત્ર લાંળના 

યાજ્મનો અાંત આણ્મો. આ સલજમની માદભાાં ‘ળકાયી’ 

સફરુદ ધાયણ કમુું. તે ‘સલક્ભાટદત્મ’ ણ કશેલામો અને તેણ ે

‘સલક્ભ વાંલત’નો આયાં બ કમો. 

 િીની પ્રલાવી પાહ્ાનની નોંધોભાાં ણ િાંદ્રગુપ્ત 
ફીજાનો ઉલ્લેખ જોલા ભે છે. િાંદ્રગુપ્ત ફીજો લૈષ્ક્ણલધભી શોલા 
છતાાં તે અન્મ ધભો પ્રત્મે ખૂફ આદયબાલ ધયાલતો શતો. 

તેના ળાવનતાંત્રભાાં વેનાસત આમ્રકાય દેલ ફૌિધભી શતો. 

યયાજ્મભાંત્રી લયવેન ળૈલધભી શતો. યાજધાની 
ાિરીુત્રભાાં ણ અનેક ફૌિ ભઠો આલેરા શતા. 
 િાંદ્રગુપ્ત ફીજો-સલક્ભાટદત્મનો ળાવનકા અનેક 
યીત ે ટશાં દના ઈસતશાવભાાં વુપ્રસવિ ફન્મો શતો. તનેા 
ળાવનકા દયસભમાન ભેલેર વાાંસ્કૃસતક સવસિઓને 
કાયણ ે જ ગુપ્તમુગ વલુણિમુગ ફની ળકમો શતો. તે સલદ્વાનો 
અન ે કસલઓનો આશ્રમદાતા શતો. તનેો દયફાય ભશાકસલ 

કાસરદાવ, લૈજ્ઞાસનક લયાશસભટશય, લૈતાર બટ્ટ, અભયકોના 

યિસમતા અભયસવાંશ જલેાાં નલ યત્નોથી ળોબતો શતો. તણે ે
ાિરીુત્ર ઉયાાંત ઉિનૈન ેફીજી યાજધાની ફનાલી. રગબગ 
ઈ.વ. 414ના અયવાભાાં આ ભશાન વમ્રાિ િાંદ્રગપુ્ત-
સલક્ભાટદત્મનુાં અલવાન થમુાં. 

 ગુપ્તમુગ એ બાયતના ઈસતશાવનો એક જ્લરાંત મુગ 

છે. કોઈ ણ વભમન ે‘વુલણિમુગ’ ત્માયે જ કશેલાભાાં આલ ેછે 

કે જ્માયે તે વભમભાાં યાજકીમ કે્ષત્ર ે જ્લરાંત વપતાઓ 
શાાંવર કયલાભાાં આલી શોમ. ળાાંસત અન ેવમલસ્થા જલાઈ 
યશે. વાભાસજક જીલન ળાાંસત  અને વશકાયૂણિ શોમ. 
વભાજભાાં વભાનતા અને પ્રગસતળીર દૃષ્ટ્ી અનાલલાભાાં 
આલી શોમ. આસથિક યીતે દળે ઉન્નત કયલાભાાં આવમો શોમ. 
ધાસભિક કે્ષત્ર ે એકાં દયે વટશષ્ક્ણતાનુાં લાતાલયણ શોમ. વલિ 
દૃષ્ટ્ીએ સલિાયતાાં ગુપ્તમુગ દયસભમાન આભાાંની ભોિાબાગની 

સવસિઓ જણામ છે, તેથી તેને ‘વુલણિમુગ’ કશેલાભાાં આલ ે

છે.  

 ગુપ્તમુગ દયસભમાન પયી એક લાય બાયતનો સલળા 
બાગ જ વત્તાના તાફાભાાં આલે છે. વભગ્ર આમાિલતિ ય ગુપ્ત 

ળાવન પેરાઈ ગમુાં શતુાં. ગપુ્ત લશીલિીતાંત્ર આદળિ, કામિદક્ષ 

અને કલ્માણકાયી શતુાં. 

 ધાંધા-ઉદ્યોગોનો વાયો સલકાવ થમો. દેળભાાં સલુર 

વભૃસિ થઈ. બાયતના સિભ ટકનાયે ખાંબાત, બરૂિ  અને 

ૂલિટકનાયાનાાં ફાંદયો ભશત્ત્લનાાં શતાાં. આ ફાંદયો દ્વાયા િીન, 

શ્રીરાંકા, જાલા, વુભાત્રા અને સિભના યોભન વામ્રાજ્મના 

તથા આટિકાના દેળો વાથે ફશોો વમાાય િારતો શતો. 

આસથિક સલકાવન ે કાયણ ે ઉિનૈ, ભથુયા, પ્રમાગ, લૈળારી, 

ાિરીુત્ર લગેયે ળશેયો ખૂફ જ વભૃિ ફન્માાં શતાાં. 
વમાાયીઓ વાશવો દ્વાયા વાંસત્ત ખફૂ જ કભાતા અને 
ધનનો દાન ભાિે ઉમોગ ણ કયતા. 

 વભાજજીલન પ્રગસતળીર શતુાં. રોકો વુખી અન ે
વાંતોી શતા. ઉત્વલો અન ે તશેલાયો ધાભધૂભથી ઊજલતા 
શતા. ખાનાન અને શેયલળેભાાં ખૂફ લૈસલધ્મ આવમુાં શતુાં. 
ગુપ્તમુગ ટશાં દુધભિના નુરુત્થાનનો વભમ શતો. ગુપ્ત વમ્રાિો 
ધભિવટશષ્ક્ણ શતા. અશ્વભેઘ જલેા ભશાન મજ્ઞો કયાવમા શતા. 

 વાંસ્કૃત વાટશત્મનો આ વલુણિમુગ શતો. વાંસ્કૃત 

બાાને યાજ્માશ્રમ ભળ્યો શતો. પ્રળસસ્તઓ, સળરારખેો 

અન ે તામ્રત્રો આ ફધુાં જ વાંસ્કૃત બાાભાાં રખાતુાં. ગપુ્ત 
વમ્રાિો સલદ્વાન અન ે વાટશત્મપ્રેભી શતા. ભશાકસલ 
કાસરદાવનાાં નાિકો અન ેકાવમો સલશ્વવાટશત્મભાાં અગ્રસ્થાન 
ધયાલે છે. 
 ગુપ્તમુગભાાં બાયતીમ કરા વલાુંગ રૂ ે ખીરેરી જોલા 
ભે છે. તેભાાં સલસળષ્ટ્ પ્રકાયનુાં આધ્માસત્ભક વૌંદમિ જણામ 
છે. સ્થાત્મભાાં સળખયોલાાાં ભાંટદયો ફાાંધલાની ળરૂઆત 
થઈ. અજાંતાનુાં ફેનભૂન અને બવમ સળલ્કાભ આજ ે ણ 
ગુપ્તમુગની સળલ્કરાભાાં વલોત્તભ સવસિનાાં દળિન કયાલે છે. 

વાંગીત અન ેનૃત્મકરાનો સલકાવ થમો. સવક્કાઓ, ભુદ્રાઓ, 

સિત્ર તથા સળલ્ યથી તનેો ખ્માર આલી ળકે છે. 

 આ મુગ ે ભશાન લૈજ્ઞાસનકો અને ગસણતળાસ્ત્રીઓ 
આપ્મા. આમિબટ્ટ પ્રખય ગસણતળાસ્ત્રી શતા. ગસણતભાાં 
દળાાંળ િસત તથા ળૂન્મની ળોધ તેભણ ેકયી. ફીજા ભશાન 

લૈજ્ઞાસનક લયાશસભટશય શતા. તેભનુાં ુસ્તક ‘ફૃશદ્વાંટશતા’ 

ખૂફ જ ખ્માસત ામ્મુાં છે. લાગબટે્ટ આમલુેદભાાં ઘણાાં 
વાંળોધનો કમાું શતાાં. ટદલ્શી ાવેનો ભેશયારીનો રોશસ્તાંબ 

ધાતુસલદ્યાભાાં આ મગુની અજફ સવસિ ુયલાય કયે છે; કાયણ 

કે આ રોશસ્તાંબન ે 1600 લિ થલા છતાાં શજુ વુધી કાિ 
રાગ્મો નથી. 
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 લશીલિીતાંત્રભાાં વમ્રાિ કેન્દ્રસ્થાને શતો. લશીલિી, 

રશ્કયી અને ન્મામની વત્તા તેન ે શસ્તક યશેતી. યાજ્મના 
અગત્મના ફધા જ અસધકાયીઓની સનભણૂક ત ે કયતો. 

યાજગાદી લાયવાગત શતી; ણ જ્મેષ્ઠ ુત્ર જ ગાદી ય આલ ે

તેલો કોઈ જ સનમભ ન શતો.   
 

 સતા પ્રબાકયલધિનનુાં અલવાન થતાાં ભોિા બાઈ 
યાજ્મલધિન થાણશે્વયની યાજગાદી વાંબાતા શતા. તભેનુાં 
ગૌિ યાજલી ળળાાંકના દગાના કાયણ ે ભૃત્મ ુ થમુાં. ફશેન 
યાજ્મશ્રીન ે ભાલાના યાજા દેલગુપ્તે કેદ કયી શતી. આલા 
કયા વાંજોગોભાાં યાજ્મના આગલેાનોની વરાશથી 
શિલધિનને થાણેશ્વય (લતિભાન ાંજાફ – શટયમાણા) ભુકાભે 
યાજગાદી વાંબાી. યાજવત્તા ભતાાંની વાથે જ તેણ ે કેદ 
થમેરી ફશેન યાજ્મશ્રીન ે ભુકત કયાલલાનુાં નક્કી કમુું. 
લનલાવી સ્ત્રીઓ અને ફૌિ વાધ ુટદલાકય સભત્રની ભદદથી 

શિલધિનને યાજ્મશ્રીન ે સલાંધ્મનાાં જ ાંગરોભાાં ‘વતી થતી’ 

અિકાલલાભાાં વપતા ભી. આ વભમે કનોજ (ઉત્તયપ્રદળે) 
નુાં યાજ્મ યાજા લગયનુાં શોલાથી શ ે ોતાની ફશેનનુાં યાજ્મ 
સ્લશસ્તક રીધુાં. ત્માય ફાદ તેણ ે ભાલાના યાજા દેલગપુ્તન ે
શયાવમો. 

 યાજ્મના વભગ્ર વમલસ્થાતાંત્ર ય શિલધિન જાત ે
દેખયેખ યાખતો શતો. સનયીક્ષણ કયલા ભાિે તે યાજ્મના 
સલસલધ બાગોભાાં વતત પ્રલાવ કયતો શતો. લશીલિભાાં ત ે
ન્મામી અને પયજારનભાાં ખફૂ જ સનમસભત શતો. 
 

 યાજ્મનો લશીલિ કયલા વમ્રાિ શિના ભાંત્રીઓભાાં 

વેનાસત, પ્રસતશાય (દ્વાયાર), વાંસધસલગ્રાશક 

(સલદેળીભાંત્રી), યાજદૂત, યયાજ્મભાંત્રી, ભશાદાંિનામક (લિા 

ન્મામાધીળ), અક્ષિસરક (નોંધણી કયનાય) લગેયે શતા. 

 વુવાંસ્કૃત વાટશત્મકાય અને ભશાકસલ ફાણબટ્ટથી 
શિના દયફાયની ળોબાભાાં લૃસિ થતી શતી. તેભની પ્રખ્માત 

કૃસતઓ ‘શિિટયત્ર’ અને ‘કાદાંફયી’ વાંસ્કૃત વાટશત્મભાાં 

અજોિ સ્થાન ધયાલે છે. વમ્રાિ શિલધિન ોતે ણ 

વાટશત્મકાય શતો. તેણ ે ‘નાગાનાંદ’ ‘યત્નાલસર’ અને 

‘સપ્રમદસળિકા’ એભ ત્રણ નાિકો યચ્માાં શતાાં. વમ્રાિ શિના 

વભમની ઘણી ભશત્ત્લની ફાફતો ‘શિિટયત્ર’ભાાંથી આજ ે

આણન ેજાણલા ભે છે. 

 શ ે ોતાના યાજ્મની નારાંદા સલદ્યાીઠ અને તેના 
આિામિ ળીરબદ્રન ે જરૂયી તભાભ વશામ ૂયી ાિીને દળે-
સલદેળભાાં પ્રસવસિ અાલી શતી. આ નારાંદા સલદ્યાીઠના 

સનબાલ ભાિે તેણ ે 100 જિેરાાં ગાભો આપ્માાં શતાાં. રોશ, 

વોભર અને ાયાની બસ્ભનો ઔસધ તયીકે ઉમોગ 
વૂિલનાય યવામણળાસ્ત્રી નાગાજુ િન નારાંદા સલદ્યાીઠભાાં જ 
થઈ ગમા. 

 જભીન ભશેવૂર 1:6 (ઉજનો છઠ્ઠો બાગ) જિેરુાં 
નટશલત   રેલાભાાં આલતુાં. આાંતય – ફાહ્ વમાાય લશૈ્મોન ે
શસ્તક શતો. વમાાય અન ે િીજલસ્તુઓની શેયપેય ભાિે 
ાિરીુત્રથી બૃગુકચ્છ ફાંદય (શારનુાં બરૂિ) વુધી એક 
વાંગ યાજભાગિ જલેી વસુલધા યાજ્મ તયપથી કયલાભાાં આલી 
શતી. 
 આ ફધુાં એક િીની ભુવાપય હ્-ુએન-ત્વાાંગની 
નોંધોથી યથી જાણલા ભળ્યુાં છે.  

 શિના વભમભાાં આ િીની ભુવાપય બાયત આલેરો. 
ફૌિ ધભિના અભ્માવ ભાિે આલેરા હ્-ુએન-ત્વાાંગ ે5 લિ 
વુધી તો નારાંદા સલદ્યાીઠભાાં યશી અભ્માવ કમો શતો. 
 15 લિ વુધી હ્-ુએન-ત્વાાંગે બાયતના જુદા જુદા 

બાગભાાં પયી આણી વાભાસજક, યાજકીમ અન ે ધાસભિક 

ટયસસ્થસતનુાં લણિન રખ્મુાં છે. ઈ.વ. 645ભાાં ત ે ભધ્મ 

એસળમાના યસ્તે િીન યત પમો. ત ે કેિરાાંક ુસ્તકો, 

અલળેો અને ભૂસતિઓ વાથે રેતો ગમો; ત ે શેરાાં વમ્રાિે 

ઊજલેર પ્રમાગની છઠ્ઠી ફૌિ ધભિટયદભાાં તેણ ે શાજયી 
આી શતી. 
હુ્ય-એન-તસ ાંગ ેનોધમુાં છે કે –  

 શિલધિનના યાજ્મોભાાં 100 ફૌિ ભઠો શતા. 

 પ્રજાજીલન વાદુાં, વાસત્લક, ખૂજ જ વુખી, વદાિાયી 

તથા ન્મામ અન ે વત્મ ય આધાટયત શતુાં. 
છકિ કે લિનપેયને ાકભિ વભજલાભાાં આલતુાં. 

 

 આ વભમે દસક્ષણ બાયતભાાં ણ યાજા શિ જલેો એક 
યાક્ભી યાજા થઈ ગમો કે જનેી વાભે મુિભાાં શિની શાય થઈ 

શતી; તે યાજા એિર ેુરકેળી ફીજો. 
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 દસક્ષણ બાયતભાાં િારુકમ (વોરાંકી) લાંળ લાતાી 

નગયભાાં (ફાદાભી-કણાિિક) યાજધાની યાખી, યાજ્મ 

િરાલતો શતો. તેભનુાં યાજ્મ વાયી યીતે સલસ્તયેરુાં શતુાં. 

ુરકેળી શેરો તેનો ફલાન યાજા શતો, જણેે ‘અશ્વભઘે’ 

મજ્ઞ કમો શતો. તેના ધ્લજભાાં લયાશાલતાયનુાં સિહ્ન યશેતુાં. 
ુરકેળી શેરા છી એભનો ુત્ર કીસતિલભાિ ગાદીએ આવમો. 

એ છી એનો બાઈ ભાંગરળે યાજા ફન્મો, જણેે લાતાીભાાં 

નભનૂેદાય સલષ્ક્ણભાંટદય ફાાંધ્મુાં શતુાં. તનેા છી વત્માશ્રમ 
ુરકેળી ફીજો ગાદી ય આવમો. 
 

 િારુકમ લાંળભાાં ુરકેળી ફીજાએ આળયે 30 લિ 
યાજ્મ કમુું. આ યાજા ઘણો પ્રતાી અન ેફશાદુય મોિો શતો. 
તેણ ે અનકે રિાઈઓ જીતી. તેણ ે પ્રથભ રાિ (દ. ગુજયાત) 
અન ેછી ગુજ િય (ઉ. ગુજયાત) જીતેરાાં. કૃષ્ક્ણા અન ેગોદાલયી 
લચ્િેના લેંગી પ્રદેળો ય સલજમ પ્રાપ્ત કમો. 

 ુરકેળી ફીજો લીય શતો, તેભ કાનો ણ ળોખીન 

શતો. તેના વભમભાાં લાતાી અને ધાયાુયીની ગુપાઓ 
સનભાિણ ાભી શતી. અજાંતાની ગુપાનાાં કેિરાાંક જગભળશૂય 
બીંતસિત્રો એ લખત ેફન્માાં. હ્ુ-એન-ત્વાાંગ ટશન્દભાાં પયતો 
પયતો દસક્ષણ બાયતભાાં ુરકેળીના દયફાયભાાં ગમેરો. તેના 
લૈબલના હ્-ુએન-ત્વાાંગ ખફૂ જ લખાણ કયે છે. આ યાજાઓ 
ટશન્દ ુ ધભિના ઉાવકો શતા. આ વભમ ે ફૌિ ધભિ ધીભો 

ડ્ો શતો. જનૈ ધભિની એક ળાખા ‘ટદગાંફય’નો પ્રબાલ 

લધ્મો શતો. 

 શિ અને ુરકેળી વભકારીન યાજા શતા, ણ શિ 

અભુક મુિો છી ભન લાીને ફેવી ગમો. ુરકેળી એ ન 
કયી ળકમો. ટયણાભે કાાંિીલયભના લ્લલ લાંળના યાજા વાથે 
મુિભાાં રિતાાં રિતાાં ુરકેળી ફીજાનુાં ભૃત્મ થમુાં શતુાં 
(ઈ.વ.642). શિલધિન એના ભૃત્મ ુછી ાાંિ લ ેઅલવાન 
ામ્મો. પ્રાિીન ટશાં દના ઈસતશાવભાાં ત ેછેલ્લો વમ્રાિ શતા. 
 

 વમ્રાિ શિલધિનના અલવાન (ઈવુની વાતભી 
વદીનો ભધ્મ બાગ) ફાદ ળાવનવમલસ્થાના એક બાગ 

તયીકે કાભ કયતા વાભાંતો, વયદાયો સ્લતાંત્ર થલા શરિર 

કયલા રાગ્મા. આ વાભાંતો અને વયદાયો સ્લતાંત્ર ળાવકો 

ફની ગમા, જ ેઅરગ અરગ યાજ્મલાંળોના નાભે ઓખામા. 

 

 સલળા વામ્રાજ્મન ે અરગ અરગ પ્રદેળભાાં (ત્રણ 
બાગભાાં) લશેંિલાભાાં આલતો. જ-ેતે પ્રદેળની કયલવૂરી જનેે 
વોંલાભાાં આલતી તનેે વાભાંત કશેલાભાાં આલતો. વાભાંત જ ે
કય ઉઘયાલતો તેભાાંથી અભુક ટશસ્વો વમ્રાિને આતો. 

ફાકીનો  ોત ે યાખતો, જભેાાંથી ત ે રશ્કય સલકવાલતો. 

ોતાના વમ્રાિને જ્માયે જરૂય િતી ત્માયે ત ેરશ્કયની ભદદ 

કયતો. વભમ જતાાં વાભાંતો ળસકતળાી થતા ગમા, તેભાાંથી 

‘વાભાંતળાશી’ અસસ્તત્લભાાં આલી. 

 દેળભાાં અનેક યાજ્મલાંળોનો ઉદમ થમો. જભેાાં ઉત્તય 

બાયતભાાં ગુજ િય, પ્રસતશાય, ાર, િારુકમ, યભાય, િૌશાણ 

અને દસક્ષણ બાયતભાાં લ્લલ, યાષ્ટ્રકૂિ, કલ્માણીના િારુકમો, 

િેય, ાાંડ્ અન ેિોર ભુખ્મ ળાવકો શતા. 

 આઠભીથી ફાયભી વદીના વભમકાને લૂિ 
ભધ્મકા કશે છે. લૂિ ભધ્મકાના ભધ્મમુગીન ળાવકોને ફે 
બાગભાાં લશેંિલાભાાં આલે છે :  
(1) ઉત્તય બાયતનાાં યાજ્મો  
(2) દસક્ષણ બાયતનાાં યાજ્મો. 
 

 શિ છી કનોજના જ ેયાજા થમા, તેભાાં મળોલભાિની  

એક ળસકતળાી ળાવક તયીકે ગણના થામ છે. તનેા 
છીના વભમભાાં કનોજભાાં પ્રસતશાય લાંળનુાં ળાવન સ્થામુાં. 
આ પ્રસતશાયોએ બાયતન ે આયફોના આક્ભણથી ફિાવમુાં 
શતુાં. આ લાંળભાાં સભટશયબોજ નાભનો ળસકતળાી ળાવક 
થમો. આ પ્રસતશાય યાજા ઈસતશાવભાાં બોજ કે સભટશયબોજ 
તયીકે ઓખામ છે. તેભના ળાવન દયસભમાન તભેને 
યાષ્ટ્રકૂિો વાથે શાં ભેળા રિાઈ થતી શતી.  
 ભાલાભાાં યભાય લાંળનુાં ળાવન િારતુાં શતુાં. ઉિનૈ 
અને ધાયાનગયી ભાલાનાાં ભુખ્મ ળશેયો શતાાં. આ 
ધાયાનગયી એિર ેલતિભાન ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મનો ધાય સજલ્લો. 
  

  

ાસમાને ફસરદાનનુાં પ્રતીક ગણલાભાાં આલે છે. 
પ્રજાના યક્ષણ અને કલ્માણનાાં કામો કયલા ભાિે આ દળેભાાં 



History Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  10 
 

ઘણા લીયો ળશીદ થમા છે. આ લીયોના ફસરદાનની માદભાાં 
ાસમા ફનાલલાભાાં આલ ે છે. તશેલાય પ્રવાંગ ે ાસમાની 
ૂજા થામ છે. ળશીદોની લીયતાનાાં ગીતો ગલામ છે. આ 
આણા દેળની વાંસ્કૃસત છે. 

 

 વાંસ્કૃત બાાના ભશાન કસલ ભાઘ ે ‘સળળુારલધ’ 

નાભે ભશાકાવમ યચ્મુાં શતુાં. તેભાાં શ્રીકૃષ્ક્ણે સળળુારનો લધ 
કેલી યીત ેકમો તેનુાં લણિન કમુું છે. આલા જ ફીજા એક કસલ 

શ્રીશ ે ન અને દભમાંતીની કથા ‘નૈધિટયત્ર’ નાભના 

ભશાકાવમભાાં કયી છે. ગુજયાતના વોરાંકી યાજા કુભાયા 

સલળ ે શેભિાંદ્રાિામિએ ‘કુભાયાિટયત્ર’ રખ્મુાં છે. તભેણે 

સવિશેભ ળબ્દાનુળાવન’ નાભનો વમાકયણ ગ્રાંથ ણ રખ્મો 

શતો. આ ગ્રાંથની વાથે યાજા સવિયાજ જમસવાંશ અને 
શેભિાંદ્રાિામિનુાં નાભ જોિામેર છે. તે વભમ ે ાિણ ળશેયભાાં 
આ ગ્રાંથની શાથી ઉય વલાયી કાઢલાભાાં આલી શતી.  
 કાવમોની વાથ ે આ મુગભાાં નાિકો ણ રખામાાં છે. 

બલબૂસતએ ‘ઉત્તયયાભિટયત’ નાભનુાં નાિક રખેર છે. 

નાયામણ નાભના ાંટિત ે ાંિતાંત્રના આધાયે ‘ટશતોદળે’ 

નાભે લાતાિવાંગ્રશની યિના કયી શતી. 

સલળાખાદત્ત ભુદ્રાયાક્ષવ  વોભદેલ કથાવટયતવાગય 

કલ્શણ યાજતયાં સગણી િાંદફયદાઈ ૃથ્લીયાજ યાવો 

સફલ્શણ સલક્ભાાંકદેલ િટયત્ર ભેરુતુાંગ પ્રફોધસિાંતાભસણ 

 

 યાજૂત મુગભાાં જ ે ફાાંધકાભો થમાાં; તેભાાં ભાંટદયોનાાં 

ફાાંધકાભ નોંધાત્ર છે. યાજતૂ યાજાઓ બવમ અન ેકરાત્ભક 
ઈભાયતો ફાંધાલલાના ખફૂ ળોખીન શતા. તેભણ ે ફાંધાલરેાાં 

ભાંટદયો, ટકલ્લાઓ, યાજભશેરો, જાળમો લગેયે યથી ત ે

વભમના સ્થાત્મ અન ેસળલ્નો ખ્માર આલ ેછે. 
 ઉત્તય બાયતભાાં આ વભમ દયસભમાન ફાાંધલાભાાં 
આલેરાાં ભાંટદયોભાાં ભધ્મપ્રદળેભાાં આલેર ખજૂયાશોનુાં ભાંટદય 
અને બલુનશે્વયનુાં જગન્નાથુયી ભાંટદય સ્થાત્મ અન ે
સળલ્કરાની ફાફતભાાં પ્રખ્માત છે. આ વભમે કોણાકિભાાં 
વૂમિભાંટદયનુાં ફાાંધકાભ થમુાં શતુાં. બાયતભાાં જ ેઅન્મ વમૂિભાંટદયો 

આલેરાાં છે, તેભાાં કશ્ભીયનુાં ‘ભાતુંિ ભાંટદય’ અને ગુજયાતભાાં 

ભોઢેયાભાાં આલેરુાં વૂમિભાંટદય પ્રખ્માત છે. ભોઢેયાના 
વૂમિભાંટદયની સલળેતા એ શતી કે વૂમિનુાં શેરુાં ટકયણ 
ભાંટદયભાાં યશેરી પ્રસતભા ઉય િતુાં. તો કોણાકિના 

વૂમિભાંટદયન ે એક યથનો ઘાિ આી તેન ે વાત ઘોિા ખેંિતા 
શોમ તેલુાં સ્લરૂ આલાભાાં આવમુાં છે. 

 દસક્ષણ બાયતભાાં ઈરોયાભાાં ટશાં દુ, ફૌિ અને જનૈ 

એભ ત્રણ ધભિની ગપુાઓ છે, તેભાાં કૈરાવ ભાંટદય બવમ છે. 

ભુાંફઈ નજીક એસરપન્િાની ગુપાઓ આલેરી છે; તેભાાં ત્રણ 

ભુખલાા સળલનુાં સળલ્ પ્રસવિ છે.  
 ભદુયાઈન ુ ભીનાક્ષી ભાંટદય દળેબયભાાં પ્રખ્માત છે. 
દસક્ષણ બાયતનાાં ભાંટદયો ગોુયભ તયીકે ઓખાતા ઊંિા 
બવમ પ્રલેળદ્વાય ભાિે ખાવ જાણીતાાં છે.  
 

 ઈ.વ. 1000થી 1075 દયસભમાન ભશાંભદ ગઝનીએ 
અનેકલાય િિાઈઓ કયી શતી. ભશાંભદ ગઝની ગઝના પ્રાાંતનો 
વુરતાન શતો. દયેક લખત ે તેને ભુશ્કેરીઓ િતી. છતાાં તે 
ુન: તૈમાયીઓ કયી આાંધીની જભે િિી આલતો. આલી એક 
આાંધી સ્લરૂ ે વોભનાથ ઉય િિી આવમો. તે વભમે 
ગુજયાતભાાં બીભદેલ વોરાંકીનુાં ળાવન શતુાં. વૌયાષ્ટ્ર અને 
ગુજયાતના ઘણા રોકો વોભનાથ ફિાલલા બીભદેલ વોરાંકી 
વાથે જોિામા ણ વપતા ન ભી. 
ટદલ્લીનો તખ્તો ફદરામો : 
 ગઝનીના અલવાન છી ગઝની પ્રાાંત ઉય વત્તા 

સ્થાલા ત્માાંના વુરતાનોભાાં જોયદાય દાલેિ ખેરામા. 

યાજૂત ળાવકોએ આ નફાઈનો રાબ રીધો નટશ. આ 
દયસભમાન ગઝનીભાાં ળાશફદુ્દીન ઘોયીનુાં ભજફૂત ળાવન 
સ્થામુાં. તેણ ેબાયત ઉય િિાઈ કયલા સલિામુું. ત ેબાયત 

ઉય ધનપ્રાસપ્ત ભાિે નટશ, ણ વત્તા સ્થાલા આવમો શતો. 

 ળરૂઆતભાાં ળાશફદુ્દીન વપ ન થમો. એભાાંમ 
અણટશરલાિ ાિણની ભશાયાણી નાસમકાદલેી વાભનેો 
યાજમ બૂરી ળકમો ન શતો. ળાશફુદ્દીન ે આ યાજમના 
કાયણ ે ફાય લયવ વુધી બાયત વાભે િિાઈ કયાલાનુાં નાભ 
ના રીધુાં. આખયે ફીજી લખત ટદલ્લી ઉય િિી આવમો. 
 ૃથ્લીયાજ ૂલિતમૈાયી લગય ટશાંભતથી એકરા રડ્ા. 
વાથી યાજૂત ળાવકોનો વાથ ના ભળ્યો. ૃથ્લીયાજ 
િૌશાણ શામો. ટદલ્લી ઉયથી યાજૂત ળાવનનો અાંત 
આવમો. ળાશફુદ્દીન ઘોયીએ ટદલ્લી ય વલ્તનત સ્થાી. 
ોતાના યાજ્મનો સલસ્તાય લધામો. ળાશફદુ્દીન ઘોયી છી 
ટદલ્લીના તખ્તા ઉય તેનો ભાનીતો ગુરાભ વયદાય કુત્ફદુ્દીન 

ઐફક આવમો. જ ે ‘ગુરાભ લાંળ’ના સ્થાક તયીકે 

ઓખામો. 
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 તેયભી વદીની ળરૂઆતભાાં ટદલ્લી વલ્તનતની 
સ્થાના (ઈ.વ. 1206ભાાં) થઈ શતી. ઘોયીના અલવાન 
છી તેનો સલશ્વાવ ુ ગુરાભભાાંથી વયદાય ફનેરા કુત્ફદુ્દીન 
ઐફકે ટદલ્લીની વત્તા વાંબાી. આ વાથ ેટદલ્લીની ગાદી ઉય 
ગુરાભ લાંળની સ્થાના થઈ. બાયતભાાં વત્તા જભાલલાભાાં તેન ે

ભુશ્કેરીઓ િી, તેભ છતાાં ળાવનને સસ્થયતા આી. એણ ે

એક સભનાયાનુાં ફાાંધકાભ ળરૂ કયાવમુાં શતુાં. એના છી વત્તા 
ય આલનાય તેના જભાઈ ઈલ્તુસત્ભળે આ ફાાંધકાભ રૂુાં  
કયાવમુાં. એ સભનાયો એિર ે ભળશૂય કુતફુસભનાય. 
કુતુફસભનાય ફાાંધકાભભાાં ટશન્દ-ુભુસસ્રભ ફાાંધકાભ ળૈરીનો 
વભન્લમ જોલા ભે છે. વલ્તનતકાભાાં આ જગ્મા 
યાજધાનીનુાં સ્થ શતુાં. 
 કુતુફુદ્દીન ઐફક છી ગાદીએ આલનાય ઈલ્તુસભત્ળ 
ણ ળરૂઆતભાાં ગુરાભ શતો. તેણ ે બાયતના ઘણા પ્રદળેો 

જીતીને ટદલ્લી વલ્તનત વાથે જોડ્ા શોલાથી, તેને ગરુાભ 

લાંળનો ખયો સ્થાક ભાનલાભાાં આલે છે. તેના અલવાન 

છી ટદલ્લીની ગાદી ઉય તેની ુત્રી યસઝમા (ઈ.વ. 1236ભાાં) 

આલી. યસઝમા ટદલ્લીની ગાદી ઉય આલનાય પ્રથભ ભટશરા 
ળાવક (વુરતાના) શતી. યસઝમા ળાવક તયીકે કાફેર શતી. 
ુરુનો ોળાક શેયીન ે ત ે યાજ-દયફાયભાાં ફેવતી. એ 

વભમના ઈસતશાવકાય સભન્શાવ-એ-સવયાજ આ નોંધે છે કે, 

‚યસઝમા તેના બાઈઓ કયતાાં ળાવન ભાિે લધાયે વક્ષભ અને 

કાફેર શતી. તેભ છતાાં ત ેએક સ્ત્રી શોલાથી, ળાવકના રૂભાાં 

તેને સ્લીકાયલાભાાં આલતી ન શતી.”  
 અભીય ઉભયાલોને યસઝમા ફેગભની વત્તા ખૂાંિતી 
શતી. અભીયોની ખિિના કાયણ ેયસઝમાના ળાવનનો અાંત 
આવમો. તેના અલવાન છી છ લિ વુધી યાજ્મભાાં 
અાંધાધૂાંધી િારી. આખયે અભીયોએ ઈલ્તુસત્ભળના તુ્ર 
નાસવરુદ્દીનને ટદલ્લીની ગાદીએ ફેવાડ્ો. તેણ ે21 લિ વધુી 
ળાવન કમુું. તેના અલવાન છી ટદલ્લીની ગાદી ઉય 
સગમાવુદ્દીન ફલ્ફન આવમો. 
 યસઝમાએ ોતાના અસબરેખો અને સવક્કાઓ ય 
રખાવમુાં શતુાં કે તે ઈલ્તુસત્ભળની ફેિી છે. આધસુનક 
આાંધ્રપ્રદેળના લાયાંગર કે્ષત્રભાાં એક કાકતીમલાંળનુાં ળાવન 
શતુાં. આ લાંળની યાણી રુદ્રમ્ભાદેલી (1262-1289) નો 
વમલશાય યસઝમાથી સફરકુર સલયીત શતો. રુદ્રમ્ભાદલેીએ 
અસબરેખોભાાં ોતાનુાં નાભ રુુો જલેુાં રખાવમુાં શતુાં. આલુાં જ 
કશ્ભીયની એક વભમની યાણી ટદદ્દા ભાિે ણ છે. તનેે 

કાશ્ભીયની પ્રજા ‘દીદી’ ના સ્નેશબમાિ વાંફોધનથી ફોરાલતી 

શતી. 
 

 ફલ્ફનના અલવાન છી ભાત્ર િાય લિભાાં ટદલ્લીની 
ગાદી ઉય ખરજી લાંળના ળાવનનો દોય ળરૂ થમો. 
અપઘાસનસ્તાનના ખલ્જ નાભના સ્થે યશેતી તકુિ  જાસતન ે
ખીરજી કે ખરજી કશેલાભાાં આલતી. જરારદુ્દીન ખરજીએ 
ગુરાભ લાંળન ે ઉખેિીને ખરજી લાંળની સ્થાના કયી શતી. 
ઈ.વ. 1296ભાાં તેના બત્રીજા અને જભાઈ અરાઉદ્દીન 
ખરજીએ ટદલ્લીની વત્તા જરારુદ્દીન  ાવેથી આાંિકી રીધી. 
પ્રખ્માત કસલ અભીય ખુળયો તેના દયફાયભાાં શતા. ખુળયોની 
અનેક યિનાઓ પ્રખ્માત છે. અરાઉદ્દીન ખરજીએ 

બાલસનમાંત્રણ ભાિે કિક કામદા ફનાવમા શતા. તેના 

અલવાન છી યાજ્મભાાં અાંધાધૂાંધી પેરાઈ અન ે ખરજી લાંળ 
છી તુઘરકુ લાંળનુાં ળાવન સ્થામુાં. 
 

 અરાઉદ્દીન ખરજીના અલવાન છી િાય જ લિભાાં 
તુઘરુક લાંળનુાં ળાવન આવમુાં. ગ્માવદુ્દીન તુઘરુકે તનેી 

સ્થાના કયી. તનેા વભમભાાં ‘િાકિોકી’ િારિસત 

દાખર થઈ શતી. ઘોિેવલાયો કાગ રઈ જતા. િારીન ેએ 

વભમભાાં ‘શરકાયો’ કશેતા. (શરકાયા સલળેની ભાટશતી 

‘વૌયાષ્ટ્રની યવધાય’ભાાંથી ભે છે.) સગમાવુદ્દીન છી 

ભશાંભદ તુઘરુક નાભનો વુરતાન ગાદીએ આવમો. ત્માયે તણેે 

કેિરીક મોજનાઓ અભરભાાં ભૂકી; જનેી જોયદાય િીકાઓ 

થઈ. આ મોજનાઓભાાં ટદલ્લી અન ે દોરતાફાદ લચ્િ ે

યાજધાનીનુાં સ્થાાંતય, તાાંફાના સવક્કાઓનુાં િરણભાાં 

સ્થાન લગેયે ભુખ્મ છે. ભશાંભદ તુઘરુકના વભમભાાં તાાંસજયના 
શફવી ભુવાપય ઈબ્નફતૂતા બાયતની ભુરાકાતે આવમા શતા. 

તેભણે વુરતાનના લશીલિની વભારોિના કયતાાં રખ્મુાં છે, 

‘ભશાંભદ ળાશના યાજ્મભાાં પ્રકાળ અન ે અાંધકાય ફાંન ે એક 

વાથે જોલા ભે છે. 

 દસક્ષણભાાં સલજમનગયનુાં ટશાં દુ ભશાયાજમ અન ે
ફશભની વુરતાનનુાં યાજ્મ સ્થામાાં. લાયાં ગરના યાજાની 
શાય થતાાં જાદલકુના ફ ે બાઈઓ શટયશય અને ફુક્કાને 
સલદ્યાયણ્મ સ્લાભીએ સલજમનગયનુાં યાજ્મ સ્થાલા પ્રેયણા 
આી. 
 ઈ.વ. 1336ભાાં તુાંગબદ્રા નદીના દસક્ષણ ટકનાયે 
સલજમનગય યાજ્મ સ્થામુાં. આઠ લિના િૂાં કા ગાાભાાં આ 
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યાજ્મ તુાંગબદ્રાથી ઠેઠ કન્માકુભાયી વુધી સલસ્તાય ામ્મુાં. 

શટયશયના અલવાન છી ફુક્કા અને ત ે છીના લાંળજો 
નફા િતાાં થોિા વભમ છી ળાવન ફદરામુાં. એ નલા 
લાંળભાાં કૃષ્ક્ણદેલયામ નાભનો પ્રબાલળાી ળાવક થમો. 
 મોમ્કે નાભના ઈજનેયની ભદદથી તેણ ે દસક્ષણ 
બાયતભાાં નશેયોનાાં ફાાંધકાભ કયાવમાાં શતાાં. આ યાજ્મભાાં 
અસત બવમ ભાંટદયો અને ટકલ્લાઓ શતાાં. તારીકોિાના મુિભાાં 
આ લૈબલળાી નગયનો નાળ થમો. 
 

 દખ્ખણભાાં કેિરાક અભીયોએ ફલો કમો. શવન 
નાભે કાફેર અભીય દખ્ખણનો વુરતાન થતાાં ફશભની 
વલ્તનતની સ્થાના થઈ. શવન વુરતાન થતાાં તણે ે
ોતાના ળાશી લાંળનુાં નાભ ફશભની લાંળ યાખ્મુાં.  
 

 ભશાંભદ તુઘરુક છી ટપયોજળાશ તઘરુકનુાં ળાવન 

આવમુાં; ણ આ વભમથી જ ટદલ્લી વલ્તનતની વત્તા નફી 

િલા રાગી શતી. તુઘરુક લાંળના ળાવન દયસભમાન તભૂૈયે 

ટદલ્લી ઉય આક્ભણ કમુું. ટદલ્લીન ે રૂાંટ્યુાં. આલી અયાજકતા 

લચ્િ ેસખજયખાન નાભના રાશોયના શાકેભે ટદલ્લી ઉય વમૈદ 
લાંળની સ્થાના કયી. આ લાંળના વુરતાનોની  વત્તા ટદલ્લી 
આવાવના સલસ્તાય ૂયતી વીસભત શતી. ફશરોર નાભના 
એક અપઘાન વયદાયે ઈ.વ. 1451ભાાં ટદલ્લીના તખ્ત ઉય 
રોદી લાંળની સ્થાના કયી. તેના છી તેનો ુત્ર સવકાંદય 
રોદી ટદલ્લીની ગાદીએ આવમો. સવકાં દયભાાં વાયા ળાવકના 

ગુણો શતા; ણ ધભિની ફાફતભાાં અવટશષ્ક્ણ શતો. તનેા 

અલવાન છી ગાદી ભાિે તકયાય જાગી. જભેાાં ઈબ્રાશીભ 
રોદીએ ભોિા બાઈન ે શયાલીને ટદલ્લીની ગાદી વાંબાી. તનેા 
અસબભાની લતિનથી અભીયો નાયાજ થમા. વભગ્ર યાજ્મભાાં 
તેનો સલયોધ થમો. 
 આ વભમ ે કાફુરના ફાદળાશ ફાફયે ટદલ્લી ઉય 
આક્ભણ કમુું. ઈ.વ. 1526ભાાં ાણીતની રિાઈભાાં ઈબ્રાશીભ 
રોદીન ેશયાલીને સલદેળથી આલેરા ફાફયે ભુઘર વામ્રાજ્મનો 
ામો નાખ્મો. આ ળાવન રગબગ ફવો લિ વુધી વાંગ 
િાલ્મુાં.  
 

 

 ભધ્મકાભાાં ઈ.વ. 746 થી 1304 એિર ેકે આળયે 

560 લિ વુધી ગુજયાતભાાં િાલિાલાંળ, વોરાંકીલાંળ  અને 

લાઘેરાલાંળના ળાવકોએ ળાવન કમુું. તેભના ળાવન 

દયસભમાન યાજ્મની યાજધાની અણટશરુય ાિણ યશી, જ ે

અણટશરલાિ ાિણ તયીકે ણ ઓખાતુાં શતુાં. શારના 

ાિણની સિભે આલરેુાં અનાલાિા ગાભ, જ ે

‘અણટશરલાિ’નુાં અભ્રાંળ થમેરુાં નાભ છે. 

 ‘ધભાિયણ’ નાભના ગ્રાંથભાાં જણાવમા અનુવાય ાિણની 

સ્થાના સલ.વાં. 802 (ઈ.વ. 746)ભાાં થઈ શતી. 

 એક શસ્તસરસખત યાજલાંળાલસરભાાં ાિણની યિના 
સલ.વાં. 802 (ઈ.વ. 746)ભાાં થમેર જાણલા ભે છે. 

 લતિભાન ાિણભાાં ગણસત ોભાાં આલેર ગણસતની 
ભૂસતિની નીિેના સળરારેખભાાં ાિણનો સ્થાનાકા 
સલ.વાં. 802 (ઈ.વ. 746) રખેર છે.   

 

ગ્રાંથોભાાંથી ભતી ભાટશતી ભુજફ ાંિાવયભાાં 

િાલિાઓનુાં યાજ્મ શતુાં, તેના ળાવક જમસળખયી મિુભાાં 

લીયગસત ામ્મા. તેભના છી તેભના ુત્ર લનયાજ િાલિાએ 
સતાનુાં યાજ્મ ાછુાં  ભેવમુાં. લેયસલખેય થમેરા યાજ્મની 
જગ્માએ લનયાજ િાલિાએ વયસ્લતી નદીના ટકનાયે એક 

નલુાં નગય લવાવમુાં, જ ે અણટશરલાિ ાિણ તયીકે 

ઓખામુાં. એભ કશેલામ છે કે સતાનુાં યાજ્મ ાછુ 
ભેલલાભાાં ભદદ કયનાય ોતાના સભત્ર અણટશરના નાભ 
યથી નગયનુાં નાભ અણટશરલાિ ાિણ યાખ્મુાં શતુાં. 
િાલિાલાંળના ળાવકોએ રગબગ 196 લિ વુધી ગુજયાત 
ય યાજવત્તા વાંબાી. ત્માય ફાદ વોરાંકીલાંળના ળાવકો 
ગુજયાતની યાજ્મવત્તા ય આવમા. 
 વોરાંકીલાંળના ળાવનભાાં ગુજયાતભાાં જાશોજરારી 
શતી. યાજૂત મુગભાાં ફલાન યાજ્મ તયીકે વોરાંકીઓના 
અણટશરલાિ ાિણની ગણના થતી શતી. આ લાંળના 

ળાવકોભાાં ભૂયાજ વોરાંકી, બીભદેલ, સવિયાજ જમસવાંશ, 

કુભાયા જલેા ભશાન યાજલીઓ થઈ ગમા. સવિયાજ 
જમસવાંશના વભમભાાં કધરક રસલતજ્ઞ શેભિાંદ્રાિામિ થઈ 

ગમા. તેભના વભમભાાં અણટશરલાિ ાિણ ‘સલદ્યાનુાં ધાભ’ 

ફન્મુાં શતુાં. સવિયાજ જમસવાંશના આભાંત્રણથી 

શેભિાંદ્રાિામિજીએ ‘સવિશેભ ળબ્દાનુળાવન’ નાભનો 

વમાકયણગ્રાંથ યચ્મો શતો. આ ગ્રાંથની ળોબામાત્રા શાથીની 

અાંફાિી ઉય કાઢલાભાાં આલી શતી, જભેાાં યાજા અને ગ્રાંથના 

કતાિ પ્રજાની વાથ ે વભગ્ર નગયભાાં ગાા િારતા શતા. 
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વાટશત્મગ્રાંથનુાં આલુાં ફશુભાન થમુાં શોમ તેલો આ શેરો 
પ્રવાંગ શતો. કુભાયાના ળાવન લખત ેગુજયાતની વભૃસિ 
િોિ ય શતી. 
 યાણી ઉદમભસતએ પ્રજાના કલ્માણ શેત ુલાલ ફાંધાલી 
શતી. આ લાલ યાણીની લાલ તયીકે ઓખામ છે. વાત 
ભાભાાં ફાંધાલેરી યાણીની લાલ કરા અન ે સ્થાત્મનો 
અજોિ નભૂનો છે. યાજભાતા ભીનદેલી ણ પ્રજાકલ્માણનાાં 
કામિ ભાિે વદૈલ તત્ય યશેતાાં શતાાં. સવિયાજ જમસવાંશનાાં 
ભાતા યાજભાતા ભીનદેલીએ યાજ્મભાાંથી માત્રાલેયો ફાંધ 
કયાવમો શતો. તેભના કશેલાથી ધોકાભાાં ભરાલ તાલ અન ે
સલયભગાભભાાં ભુનવય તાલ ફાાંધલાભાાં આવમાાં શતાાં. 
સવિયાજ જમસવાંશના ળાવનકા દયસભમાન ાિણભાાં 
વશસ્ત્રસરાંગ તાલ ફાાંધલાભાાં આવમુાં શતુાં. 
 અણટશરલાિ ાિણની વાથે એક સલયાાંગના 
યાણીનો ઈસતશાવ જોિામેર છે. યાજા અજમાના અલવાન 
છી તનેો તુ્ર નાનો શોલાથી યાજ્મનો કાયબાય તેભનાાં યાણી 
નાઈકીદેલી વાંબાતાાં શતાાં. તભેના વભમભાાં ળાશફદુ્દીન ઘોયી 
યણ ઓાંગી ગુજયાત ઉય િિી આવમો. આ વભમે 
સલયાાંગના નાઈકીદેલીએ ગુજયાતની વેનાનુાં નેતૃત્લ વાંબાળ્યુાં 
શતુાં. ળાશફદુ્દીન ઘોયીની વેનાને મુિભાાં શાય આી શતી. 
 વોરાંકીલાંળ છી લાઘરેાલાંળના ળાવકોએ 

ગુજયાતનુાં ળાવન િરાવમુાં શતુાં. લાઘેરાલાંળના છેલ્લા ળાવક 

કયણદેલ લાઘેરાનો અરાઉદ્દીન ખીરજીની વેના વાભ ે

યાજમ થતાાં, અણટશરલાિ ાિણ યથી યાજૂત ળાવન 

ુરુાં  થમુાં. છી કેિરાાંક વભમ વુધી અણટશરલાિ ાિણ 
ગુજયાતની ભાત્ર નાભની યાજધાની યશી. વલ્તનતકાભાાં 

અશભદળાશે ઈ.વ. 1411ભાાં અભદાલાદ ળશેય લવાવમુાં., 

ત્માયથી ાિણ ગુજયાતની યાજધાની ભિી વુફાગીયી 
(પ્રાાંતનુાં) ભથક ફન્મુાં. ાંદયભી અને વોભી વદીના અાંત 
વુધી ગુજયાત ઉય વુરતાનોનુાં ળાવન યહ્ુાં. આ ળાવન 

દયસભમાન અશભદળાશ, ભશભૂદ ફેગિો, ભુઝપપય ફીજા જલેા 

નોંધાત્ર વુરતાનો થઈ ગમા. વત્તયભી વદીની ળરૂઆતભાાં 
ગુજયાતભાાં ભુઘર ળાવનની ળરૂઆત થઈ. ત્માય ફાદ ધીભે-
ધીભે ગુજયાતભાાં અનેક નલાાં યજલાિાાં અભરભાાં આલલા 
રાગ્માાં. 
 

 વોરાંકીઓના યાજ્મતાંત્રભાાં યાજાનુાં સ્થાન વલોયી 
શતુાં. યાજ્મતાંત્રનાાં સલસલધ ખાતાાં જુદા-જુદા અભાત્મો 

વાંબાતા. ભુખ્મ અભાત્મ ‘ભશાભાત્મ’ કશેલાતા, જ ેશ્રી કયણ 

(નાણાખાતુાં)ન ે રગતી ફાફતો વાંબાતા. આ વભમે 

લશીલિી સલબાગોભાાં વૌથી ભોિો બાગ ‘ભાંિર’ કશેલાતો. 

યાજ્મની યાજધાનીનો પ્રદેળ વયસ્લતી નદી ઉય આલરેો 

શોલાથી ‘વયસ્લતીભાંિર’ તયીકે ઓખાતો. ભાંિરનો િેા 

સલબાગ ‘થક’ શતો. આ વભમે કચ્છ ભાંિર, વૌયાષ્ટ્ર ભાંિર, 

ખેિક ભાંિર (ખેિા), રાિ ભાંિર ભેદાિ ભાંિર જલેા ભાંિર 

શતાાં. 
 

 વોરાંકી ળાવન લખતે ગુજયાતભાાં ળલૈધભિના 
અનુમામી લધાયે શતા. વોરાંકીકાભાાં ગુજયાતભાાં જભે 
વોભનાથ ાિણ ળલૈધભિનુાં પ્રખ્માત કેન્દ્ર શતુાં. તેભ દ્વાયકા 
લૈષ્ક્ણલધભિનુાં વુપ્રસવિ ધાભ ગણાતુાં શતુાં. અસગમાયભી 

વદીભાાં ફાંધામેર ભોઢેયાનુાં વૂમિભાંટદય, આફુનુાં સલભરલવટશ 

ભાંટદય, ફાયભી વદીભાાં ફાંધામેર રુદ્રભશારમ, વોભનાથ 

ભાંટદયનો સજણોિાય, તેયભી વદીભાાં ફનેરાાં દેરલાિાનાાં 

દેયાવયો લગેયે જલેી કરાકૃસત્તઓ બાયતના સ્થાત્મભાાં 
નોંધાત્ર સ્થાન ધયાલે છે. 
 ગુજયાતનાાં ભાંટદય સ્થાત્મોની વાથે અન્મ 

સ્થાત્મોભાાં કુાં િો, ટકલ્લાઓ, દયલાજાઓ અન ે તોયણોનો 

વભાલેળ થામ છે. કીસતિતોયણોભાાં લિનગયનુાં કીસતિતોયણ 
પ્રસવિ છે. વાટશત્મવજિનભાાં આ વભમ ે શસ્તસરસખત પ્રતો 
ભશદાંળે તાિત્ર ય રખાતી. ફ-ેત્રણ પૂિ રાાંફા અન ે ફે-
ત્રણ ઈંિ જિેરી શોાઈલાાાં તાિત્રો ઉય િાયેફાજુએ 
શાાંસવમો દોયીન ેભમાિટદત જગ્માભાાં રખાણ કે સિત્રો દોયલાભાાં 
આલતાાં. આ સવલામ વોરાંકીકાભાાં જનૈધભિભાાં ઘણાં 
વાટશત્મવજિન થમેરુાં જોલા ભે છે. જભે કે શેભિાંદ્રાિામિ 

સરસખત ‘દ્વમાશ્રમ’ ગ્રાંથ. 

 વલ્તનતકા અને ભુઘરકાભાાં ગુજયાતભાાં કેિરીક 
ખ્માતનાભ ભસસ્જદો ફાાંધલાભાાં આલી. આ વભમે ફનરે 

વયખેજનો યોજો, અભદાલાદની સવદીવમૈદની જાી લગેયે 

પ્રખ્માત છે. 
 ભધ્મકાભાાં ગુજયાતભાાં આળયે 560 લિ વુધી 
યાજૂતલાંળના ળાવકોએ અન ે તેના છી વલ્તનત અને 
ભુઘરકાભાાં કેિરાક વુરતાનો અન ે વૂફાઓએ ળાવન 
કમુું. તેભના ળાવનકાની ઝાાંખી કરાસ્થાત્મ અને 
વાટશત્મ દ્વાયા જોલા ભે છે. 
 

 ટદલ્શીભાાં વુરતાન ઈબ્રાશીભ રોદીનુાં ળાવન શતુાં. 
ત્માયે અપઘાસનસ્તાનના કાફુરભાાં ફાફયનુાં ળાવન િારતુાં 
શતુાં. ફાફય ભુઘરલાંળનો ળાવક શતો. તેણ ે ઈ.વ. 1526ભાાં 
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ટદલ્શી ઉય આક્ભણ કમુું. ાણીતના ભેદાનભાાં ફાફયની 
તોથી વિ વેના વાભે ઈબ્રાશીભ રોદીની શાય થઈ. ટદલ્શી 
ઉય વલ્તનતમુગ વભાપ્ત થમો અને ભુઘર ળાવન ળરૂ 
થમુાં.  

 ઈ.વ. 1527ભાાં સિત્તોિના લીય મોિા યાણા વાાંગા વાથ ે
કાનલાના ભેદાનભાાં રિાઈ થઈ. ફાફયે મુિભાાં તોનો 

ઉમોગ કમો શતો, જભેાાં યાણા વાાંગાની શાય થઈ. 

 ઈ.વ. 1530ભાાં ફાફય ફીભાય થતાાં ભૃત્મ ુામ્મો શતો. ત ે
શેરાાં તેણ ેટદલ્શી અન ેઆગ્રા આવાવના પ્રદેળો ઉય 
ભુઘર વત્તાનો ામો ભજફતૂ કયલા કેિરીક રિાઈઓ 

રિી, જભેાાં તેન ેભોિા બાગે વપતા ભી. 

 

 ફાફય છી શુભામુ ટદલ્શીની ગાદી ઉય આવમો. 
સતાની લસવમત અનુવાય યાજ્મના બાગરા ાિીન ે
દયેક બાઈને એક-એક પ્રાાંત આપ્મો. ટદલ્શીનુાં ળાવન 
તેણે તેની ાવ ેયાખ્મુાં. 

 શુભામુન ે બાઈ કાભયાન અને અપઘાનો વાભ ે વતત 
વાંઘિ કયલો ડ્ો. 

 ળેયળાશ વાભે શુભામુનો ફ ે લખત યાજમ થતાાં તેન ે
ાંદય લયવ વુધી યઝાિ કયલી િી. આ યઝાિ 
દયસભમાન અભયકોિના યાણાને ત્માાં અકફયનો જન્ભ 
થમો શતો. 

 ળેયળાશ છીના વયદાયો ાવથેી શુભામુએ ટદલ્શીનુાં 
યાજ્મ ુન: ભેવમુાં 
 

 ળેયળાશ વૂટય અપઘાન વયદાય શતો. તેથી ટદલ્શીની 
ગાદી ઉય વૂયલાંળનુાં ળાવન ળરૂ થમુાં. તે જાતભશેનતથી 
આગ લધ્મો શતો. તેણ ે શુભામુને ફ ે લખત શાય આી 
શતી. તેથી ટદલ્શીની ગાદી ય વૂયલાંળનુાં ળાવન ળરૂ 
થમુાં. 

 ળેયળાશે ટદલ્શીનુાં ળાવન ભેવમા ફાદ કેિરાક ભશત્ત્લના 
સલજમો ભેવમા શતા. કાફરુથી ફાંગાા અને ભાલા 
વુધી તેણ ેોતાના યાજ્મની વીભા લધાયી શતી. 

 ળેયળાશને ઈસતશાવભાાં વુધાયક ળાવકના રૂભાાં માદ 
કયલાભાાં આલ ેછે. 

 ળેયળાશ છી ુન: ટદલ્શી ઉય ભુઘર ળાવન સ્થામુાં. 

 અકફયની ઉંભય 13 લિની શતી, ત્માયે સતા શુભામુનુાં 

અલવાન થમુાં. 

 અકફય ટકળોય શોલાથી શુભામુના લપાદાય વયદાય 
ફશેયાભખાને યક્ષક તયીકે તનેો ઉછેય કમો અને તનેા લતી 
યાજ્મવમલસ્થા વાંબાી. 

 અકફય ાંજાફભાાં શતો, ત્માયે ટદલ્શી ઉય સવકાં દય 

વૂયના વયદાય શેભુએ ટદલ્શી ઉય વત્તા સ્થાી. આથી 
ફશેયાભખાનની દોયલણી શેઠ અકફયે શેભુન ે
ાણીતના ભેદાનભાાં શાય આી. 

 ફશેયાભખાન લધાયે પ્રભાણભાાં સ્લતાંત્ર થતાાં, અકફયે 

તેની વત્તા ાછી ખેંિી, તેને શજ ભાિે ભોકલ્મો, જ્માાં 

યસ્તાભાાં તેનુાં ખૂન થમુાં. 

 અકફયે યાણા પ્રતા વાથનેી રિાઈભાાં સિત્તોિ અન ે
યણથાંબોય ભેવમાાં. ફાંન ેલચ્િ ેલાયાં લાય રિાઈઓ થતી. 

 ઈ.વ. 1585થી 1605 દયસભમાન અકફયના વામ્રાજ્મનો 

સલસ્તાય થમો; જભેાાં તેણ ેકાં દશાય, કાશ્ભીય, કાફૂર જલેાાં 

યાજ્મો ોતાના વામ્રાજ્મભાાં જોિી દીધાાં. દસક્ષણભાાં 

ખાનદેળ, અશભદનગય, જલેા પ્રદેળ ઉય ણ વત્તા 

સ્થાી શતી. 

 અકફયના ળાવનનાાં અાંસતભ લોભાાં ળાશજાદા 
વરીભના ફલાને કાયણ ેતનેી યાજવત્તા િાભાિો થઈ 

શતી. છેલે્લ વરીભ જ ‘જશાાંગીય’ નાભ ધાયણ કયીને 

ટદલ્શીની ગાદી ઉય આવમો. 
 

 ભુઘર વભમભાાં વૂફાગીયી અભરભાાં શતી. અકફયે 
ોતાના યાજ્મના ાંદય જિેરા સલબાગો ાડ્ા શતા. પ્રત્મકે 

સલબાગ ‘વૂફા’ અથલા ‘પ્રાાંત’ના નાભથી ઓખાતો. 

વૂફાના િેા સલબાગ ‘વયકાય’ અન ેવયકાયનો િેા સલબાગ 

‘યગણાં’ કશેલાભાાં આલતુાં. યગણાનો ઉયી ‘આભીર’ 

શતો. તે ભશેવૂરનુાં કાભ કયતો શતો. એિર ે કે યગણાનુાં 
ભશેવૂર એકઠુાં  કયનાય ઉયી અભરદાય. ગાભિાાંઓભાાં 

ગ્રાભાંિામતો શતી. તનેા પ્રભુખને િેર, િૌધયી, ભુકાદભ 

એલા નાભથી ઓખલાભાાં આલતા. આ વભમ ે વભાજભાાં 
આ પ્રકાયનાાં દ શતાાં. 

અકફયના વભમભાાં યાજ્મભાાં માત્રાલેયો ફાંધ 
કયલાભાાં આવમો શતો. માત્રાલેયો ફાંધ થલાના કાયણ ે
બાયતનાાં કેિરાાંક માત્રાધાભભાાં રોકોની બીિ યશેતી શતી. ત ે

વભમના વભથિ સલદ્વાનોથી અકફયની યાજવબા ળોબતી, 

જલેા કે ભશેવૂરનો સનષ્ક્ણાત દીલાન િોિયભર, દક્ષવેના 
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અધ્મક્ષ યાજા ભાનસવાંશ, ‘આઈન ે અકફયી’ અને 

‘અકફયનાભા’નો કતાિ અન ે ઈસતશાવ રેખક અફુર પઝર, 

વુપ્રસવિ ગામક તાનવેન, કુળાગ્ર ફસુિલાો અને સલનોદી 

ભુલ્લાાં દોપ્મા, સલનોદી તુક્કાનો જનક તેભજ શાજયજલાફી 

ભશેળદાવ સફયફર, વુપ્રસવિ લદૈ્ય શકીભ શભાભ, 

સવિશસ્ત કસલ પૈજી, ટશાં દી દ યિનાય અબ્દુર યશીભ લગેયે 

સલદ્વાનો અકફયના દયફાયનાાં નલ યત્નો શતાાં. 
 

 ળેયળાશન ેએક મોિા તયીકે નશીં ણ એક વુધાયક 
તયીકે માદ કયલાભાાં આલ ે છે. તેણ ે જભીનની જાતો અને 

ઉજની વયાવયી ઉયથી, જભીન-ભશેવૂરના દયનો કોઠો 

િોિયભરની ભદદથી તમૈાય કમો શતો. ળેયળાશની આ 
ભશેવૂર િસત અકફયે અનાલી શતી. ળેયળાશના 
વભમભાાં ધોયીભાગિ ફનાલલાભાાં આવમા શતા. 
 

 

 સિત્તોિના સવવોદીમા લાંળના ળાવકોભાાં ભશાયાણા 
પ્રતા અકફય વાભે છેલે્લ વધુી અણનભ લીયની જભે રિતા 
યહ્ા. તેભાાં શલ્દીઘાિીના ભેદાનભાાં થમેરુાં મુિ વીભાસિહ્નરૂ 
ભાનલાભાાં આલ ેછે. 
 

 

 અકફયના અલવાન ફાદ ઈ.વ. 1605ભાાં વરીભ નાભનો 

તેનો ુત્ર ‘જશાાંગીય’ (દુસનમાન ે જીતનાય) નાભ ધાયણ 

કયીન ેટદલ્શીની ગાદીએ આવમો. 

 ળાશજાદા ખુળરૂએ ફાંિ ોકયતાાં તનેી વાભ ે જશાાંગીયે 
વખ્તાઈથી કામિલાશી કયી તનેે ફાંદીલાન ફનાવમો. 

 ળીખ ગુરુ અજુ િનસવાંશે ખળુરૂને ભદદ કયી છે, એલા 

આયોવય તેભનો લધ કયલાભાાં આવમો. 

 જશાાંગીયના વભમભાાં ઈંગ્રેન્િના યાજાના પ્રસતસનસધ તયીકે 
સલસરમભ શોટકન્વ અને વય િોભવ યો બાયત આવમા 
શતા અન ેદેળભાાં લેાય કયલાનો યલાનો ભેવમો શતો.  

 જશાાંગીયની ત્ની નૂયજશાાં ખૂફ સ્લરૂલાન અન ે
ભશત્ત્લાકાાંક્ષી શતી. યાજ્મનો ભોિા બાગનો લશીલિ 
નૂયજશાાં વાંબાતી. 

 

 યાજ્મની આફાદીનો ામો ખેતી છે, એલુાં ળાશજશાાં 

ભાનતો શતો. આથી ખેતીને પ્રાધાન્મ આી અકફયની 

ભશેવૂર િસત િાર ુ યાખી. તેણે યાજ્મભાાં પ્રાભાસણક 
અને ભશેનતુ અસધકાયીઓન ેનીમ્મા શતા.  

 ળાશજશાાંએ જૂની ટદલ્શી ાવ ે ળાશજશાાંફાદ નાભે એક 
નલુાં ળશેય લવાલી તેભાાં બવમ ઈભાયતો ફાંધાલી શતી. 

 ળાશજશાાંએ સલશ્વસલખ્માત તાજભશાર, રાર ટકલ્લાભાાં 

દીલાન ે આભ અને દીલાન ે ખાવ, યાં ગભશર, ભોતી 

ભસસ્જદ, ટદલ્શીની જુમ્ભા ભસસ્જદ લગેયે જલેાાં પ્રસવિ 

સ્થાત્મો ફાંધાવમાાં શતાાં.  
 

 રાશોયની ળાર, પતેશુય સવક્ીની ળેતયાં જીઓ, 

ગુજયાતનુાં વુતયાઉ કાિ તથા ઢાકાની ભરભર દુસનમાબયભાાં 
જાણીતી લસ્તુઓ શતી. 
 

 ળાશજશાાંએ કેિરાક સલશ્વપ્રસવિ સ્થાત્મો 

ફાંધાવમાાં. તેને ‘ભહેરોનો ફ ાંધન ય’ કશે છે. કફીય અને 

યશીભના દુશા તથા વાખી પ્રિસરત થમાાં. લૈષ્ક્ણલ આિામિ 
સલઠ્ઠરનાથજીના સળષ્ક્મ યવખાને ટશાં દી કાવમો રખ્માાં. તે 
વભમે િેલસનિમય તથા ફસનિમય નાભના િને્િ ભુવાપયો 
બાયતભાાં આવમા શતા. તેભાાં ફસનિમય તો બાયતભાાં ફાય લિ 

વુધી યહ્ો શતો. ભુઘર ળાવનનો ‘વુલણિમુગ’ એિર ે

ળાશજશાાંનો ળાવનકા. 
 

 જોધુયના ભશાયાજાનુાં અલવાન થતાાં તેભના ુત્ર 
અને યાણીની ઉય ભુઘર ળાવનનો બમ ઊબો થમો. લીય 
દુગાિદાવ ે તેભન ે વરાભત જગ્માએ યક્ષણ આપ્મુાં. ફાદભાાં 
લપાદાય વસૈનકોની ભદદથી ભાયલાિના સ્લાતાંત્ર્મનો ઝાંિો 
િીવ લિ વુધી પયકતો યાખ્મો. ઓસિાંતા છાા ભાયલાની 
વમૂશયિના આગ ઔયાં ગઝેફ પાવમો નશીં. અાંત ે તેન ે
યાજૂતો વાથ ેવુરેશ કયલી િી. 
 

 ભશાયાષ્ટ્ર એિર ેભયાઠાઓનુાં લતન. બોંવરે કુિુાં ફના 
ળાશજીના ુત્ર સળલાજીનો જન્ભ ઈ.વ. 1630ભાાં સળલનેયી 
ટકલ્લાભાાં થમો શતો. ભાતા જીજાફાઈ અને ગુરુ દાદાજી 
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કોંિદેલની નજય તે સળલાજીનો ઉછેય થમો. યાજનીસતના 
ાઠ દાદા ાવેથી ળીખ્મા. તાનાજી જલેા સભત્રો ભળ્યા. 

તોયણા, િાકણ, સવાંશગઢ, ુયાં દય લગેયે ટકલ્લાઓ તેભણ ેજીતી 

રીધા. ફીજાુય તેભજ ભુઘરો વાભ ેઅનેક રિાઈ ફાદ ઈ.વ. 

1674ભાાં યામગઢભાાં સળલાજીનો યાજ્માસબકે થમો. 
 

 ઈ.વ. 1526ભાાં ળરૂ થમેર ભુઘર વામ્રાજ્મ 
ઈ.વ.1707ભાાં તન તયપ ઢલા રાગ્મુાં. ફાફય દ્વાયા ળરૂ 
થમેર ભુઘર વામ્રાજ્મ ઔયાં ગઝેફના વભમભાાં બાયતભાાં 
પેરામેર શતુાં અન ે તેના જ વભમકાભાાં તનની ળરૂઆત 
થઈ. 
  

 

  જભીનભાગ ેઅશીં સલદેળી લેાયીઓ લામવમ 
વયશદેથી આલતા અને લેાય કયતા શતા. જભીનભાગે 

આયફ લેાયીઓ લોથી લેાય ખેિતા; યાં ત ુટયસસ્થસત 

ફદરાઈ ત્માયે જભીનભાગ ે લેાય અિકી ડ્ો. જથેી 

મુયોીમન દેળોભાાં બાયતની િીજલસ્તુઓ જલેી કે, યેળભ, 

વુતયાઉ, ભરભર, ભયી-ભવારા, તેજાના લગેયેની ભાાંગ લધી 

ગઈ. આ ટયસસ્થસતઓનો રાબ રેલા મુયોના ભોિાબાગના 
દેળોએ બાયત શોંિલાના જભાગો ળોધી કાઢલાની 
મોજનાઓ અભરભાાં ભૂકી. 
 વભમ જતાાં મુયોના અન્મ દેળોના વાશસવક 
વાગયખેિુઓએ બાયત આલલાનો જભાગિ ળોધી કાઢલા 
ભાિેની ળરૂઆત કયી. 
 

 બાયત આલલાનો જભાગિ ળોધલાનુાં ફીિુાં  ઝિનાય 
અનેક વાશસવકોભાાંનો એક ઈિારીનો યશેલાવી પ્રસવિ 
કોરાંફવ શતો. તે ભાનતો શતો કે ૂલિભાાં જલા ભાિે સિભ 
ફાજુથી ણ જઈ ળકામ. કોરાંફવ ઈ.વ. 1492ભાાં બાયત 

આલલા નીકળ્યો; યાં તુ તે આકસસ્ભક યીત ે અભેટયકા જઈ 

િડ્ો અને ત ેજીવમો ત્માાં વધુી ોતાને ટશન્દસુ્તાનનો ળોધક 
ભાનતો યહ્ો. આજ ે ણ અભેટયકાના ભૂ લતનીઓને યેિ 

ઈસન્િમન અન ે તેના ટકનાયાના િાુઓન ે ‘લેસ્િ ઈસન્િઝ’ 

કશેલામ છે. 
 

 બાયત આલલાનો જભાગિ ળોધલાભાાં વપતા 
ભેલનાય ોિુિ ગર દેળનો યશેલાવી લાસ્કો-દ-ગાભા શતો. 
તેનુાં જશાજ આટિકાની દસક્ષણે કે-ઓપ-ગુિ શો પયતુાં 
િક્કય રગાલી આટિકાના ૂલિ ટકનાયે ભસરન્દી શોંિીને 
ટશન્દ ભશાવાગયભાાં આગ લધતાાં ભશભદ-ઈબ્ન-ભજીદ 
નાભના ટશન્દી ખરાવીની ભદદથી ટશાં દ ભશાવાગયભાાં થઈ 

22ભી ભે, 1498ને ટદલવ ે કાસરકિ ફાંદયે આવમુાં. એ લખતે 

કાસરકિનો યાજા ઝાભોટયન શતો. તેણ ે આ ોિુિ ગીઝ રોકોને 
લેાય કયલાની છૂિ આી. 
 ઈ.વ. 1502ભાાં ોિુિગીઝોએ લેાય કયલા ભાિે 

કાસરકિભાાં કોઠી સ્થાી; તેના પયતે ટકલ્લો ફાાંધી અલ્ફકુકિ  

નાભના એક વનેાસતને તનેો યક્ષક નીમ્મો. અલ્ફકુકે ઉત્તય 
તયપ આગ લધીન ે ઈ.વ. 1506ભાાં ગોલા જીતી રીધુાં. વો 

લિભાાં ોિુિ ગીઝો ભેંગ્રોય, કોિી, રાંકા, દીલ, ગોલા અન ે

ભુાંફઈનો ફેિ તેભના સનમાંત્રણભાાં રાલી ળકમા. 
 

 વત્તયભી વદીની ળરૂઆતભાાં ોિુિ ગીઝોનો લેાય 
ફાંગા તયપ લધલા રાગ્મો. આ વભમ ે ભુઘર ફાદળાશ 
ળાશજશાાં ટદલ્લીની ગાદી ય શતો. ફાંગાભાાં તનેા વૂફાએ 
ોિુિ ગીઝોના લતિન વાભે ળાશજશાાંન ેપટયમાદ કયી. ટયણાભે 
ળાશજશાાંના પયભાનથી તનેી શુગરીની કોઠી તોિી ાિલાભાાં 

આલી અને લશાણો વગાલી નાાંખ્માાં. આભ, ોિુિ ગીઝ 

વત્તાનો અાંત આવમો અન ે ોિુિ ગીઝોની વત્તા પકત દીલ, 

દભણ અન ેગોલા ૂયતી ભમાિટદત યશી. 
 

 ોિુિ ગીઝોના આગભન છીનાાં વો લિ ફાદ રગબગ 
16ભી વદીના અાંતબાગભાાં શોરેન્િ (શારનુાં નેધયરેન્િ)ના 
યશેલાવી િિ રોકો લેાય અથે આવમા. વૌપ્રથભ ુસરકિ 
અન ેભદ્રાવ (શારનુાં િને્નઈ)ભાાં તેભણે કોઠીઓ સ્થાી. ઈ.વ. 
1663ભાાં આગ્રાભાાં ણ તભેણ ે કોઠી સ્થાી. દયસભમાન 
અાંગ્રેજો ણ બાયતભાાં આલી શોંચ્મા. િિ રોકો અાંગ્રજેો વાભ ે
સ્ધાિભાાં િકી ળકમા નટશ. 
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 ઈ.વ. 1600ભાાં ઈંગ્રેન્િની યાણી ઈસરઝાફેથના 

વભમભાાં સબ્રટિળ ‘ઈસ્િ ઈસન્િમા કાંની’ની સ્થાના થઈ. 

ટશન્દસુ્તાન વાથે લેાય કયી ધનલાન થલાની ઈચ્છા 
યાખનાય લેાયીઓની આ કાંની શતી. 
 ઈ.વ. 1608ભાાં શેરુાં અાંગ્રેજ લશાણ ટશન્દુસ્તાનના 

વુયત ફાંદયે શોંચ્મુાં. ટશન્દસુ્તાનની ધયતી ય ગ ભૂકનાય 

પ્રથભ અાંગ્રેજ શોટકન્વ આ લશાણનો કપ્તાન શતો. ત ે

જશાાંગીયને ભળ્યો; યાં તુ યલાનગી ભી નટશ. ત્માયફાદ 

આલનાય વય-િોભવ યોએ જશાાંગીય ાવેથી વુયતભાાં 
લેાયી કોઠી સ્થાલાની યલાનગી રીધી. ત્માય છી 
ટદલ્લીની વત્તા ળાશજશાાં ાવ ે આલી. ળાશજશાાંએ અાંગ્રજેોન ે
ફાંગાભાાં લેાય કયલાની છૂિ આી. 
 

 િેંિોએ ‘િેંિ ઈસ્િ ઈસન્િમા’ નાભની કાંની ઈ.વ. 

1664ભાાં સ્થાી શતી. તેભણ ે વુયત અન ે ુિુિયેી 
(ોંટિિેયી)ભાાં કોઠીઓ સ્થાી. િેંિોની કાંનીનો લિો દુપ્ર ે

શતો, જનેે બાયતભાાં મુયોસમન વત્તા સલસ્તાય કયલાની 

ઈચ્છા થઈ. આભ, મુયોસમન પ્રજાભાાં અાંગ્રજેો અને િેંિો ફે 

ફલાન કાંનીઓ એકફીજાની શયીપાઈ કયતી શતી. આભાાં 

ઘણી તકયાયો અન ેરિાઈઓ થઈ, જભેાાં છેલિે અાંગ્રજેો વપ 

થમા. યાં તુ િેન્િો ાવ ેછેલિે ુિુિેયી, ભાશે, િાંદ્રનગય લગેયે 

થાણાાં (લેાયી ભથકો) યહ્ાાં. 
 

 ઈ.વ. 1651ભાાં શુગરી નદીન ે કાાંઠે અાંગ્રેજોએ 
શેરલશેરો લેાય કયલાની ળરૂઆત કયી. ોતાની કોઠીઓ 
સ્થાી. આજુફાજુ ટકલ્લાઓ ફાાંધ્મા. ોતાના યક્ષણ ભાિે 
વૈસનકો યાખ્મા અને ભુઘર ફાદળાશ ઔયાં ગઝેફ ાવથેી 
લાસિક ખાંિણી (યકભ)ના ફદરાભાાં કયલેયા આપ્મા લગય 
લેાય કયલાની યલાનગી ભેલી રીધી. 
 શલે કાંની લધુ ને લધુ ધન કભાલાની શોિભાાં રાગી 
િૂકી શતી. ફાંગાભાાં કયભુકત લેાય કયલાના પયભાનભાાં 

પકત કાંનીન ેજ કયભુકત લેાયની છૂિ શતી; યાં ત ુકાંનીના 

અસધકાયીઓ વમસકતગત લેાય કયતા; તેભાાં ણ કય 

આતા નટશ. જથેી ફાંગાની કયલેયાની આલક ઘિી ગઈ, 

જનેો ફાંગાના નલાફ ભુસળિદઅરી ખાન ે સલયોધ કમો. આ 
સલલાદ ટદનપ્રસતટદન લધતો યહ્ો. અાંતે તેના ટયણાભ ેઈ.વ. 
1757ભાાં પ્રાવીનુાં મુિ થમુાં.  
  

 1756ભાાં સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરા ફાંગાનો નલાફ 

ફન્મો; જનેી અાંગ્રેજો ય ધાક શતી. તેથી અાંગ્રજેો તેન ે વાંદ 

કયતા ન શતા. સવયાજ ફાંગાનો નલાફ ન યશે ત ે ભાિે 
અાંગ્રેજોએ કૂિનીસત કયી અન ે સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાના શયીપોન ે
ભદદ કયી. સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાએ કાંનીન ેશુકભ કમો કે કાંની 

યાજ્મની ફાફતભાાં દખર કયલાનુાં ફાંધ કયે; અાંગ્રેજો તનેી 

કોઠીઓની ટકલ્લેફાંધી કયલાનુાં ફાંધ કયે અન ેકામદેવયનો કય 

બયી, ળયતોનુાં ારન કયી, લેાય કયે. આ ફાફત ેફાંન ેક્ષ 

વભાધાન ભાિે તમૈાય ન થમા. તેથી નલાફ ે 30,000 

વૈસનકોન ેવાથે યાખી અાંગ્રજે કોઠી ય શૂભરો કમો. નલાફની 

પોજ ેઅાંગ્રેજોને ફાંદીલાન ફનાલી, તેનાાં લશાણો ઘેયી રીધાાં. 

 અાંગ્રેજ વેનાએ યોફિિ  કરાઈલની આગલેાનીભાાં 
લતો શૂભરો કમો. યોફિિ  કરાઈલ ે સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાના 
એક વેનાસત ભીય જાપયને નલાફ ફનાલલાની રારિ 

આી, તનેી ભદદ ભાગી તનેે યાજી કયી રીધો. પ્રાવીના 

મુિભાાં કરાઈલે સવયાજ-ઉદ્દ-દૌરાને શયાલી દગાથી તેનુાં ખૂન 
કમુું. 
 બાયતભાાં કાંનીની આ શેરી રિાઈ શતી. જભેાાં 
બાયતભાાં અાંગ્રજેોની વત્તાની ળરૂઆત થલાની શતી. ભાિે આ 
રિાઈ બાયતના ઈસતશાવભાાં ભશત્ત્લની ઘિના ગણામ છે.  
 પ્રાવીના ભેદાનનુાં ભૂ નાભ રાળી છે. ત્માાંના 
રાળ (ખાખયા)નાાં લૃક્ષો યથી ભેદાનનુાં નાભ િેર છે. 
રાળનાાં પૂર રાર યાં ગનાાં થામ છે. તેનો ગુરાર અન ે
શોીના યાં ગોભાાં ઉમોગ થામ છે. 
 

 પ્રાવીના મુિ છી, કાંનીએ ભીયજાપયન ે

ફાંગાનો નલાફ ફનાલીને ોતાની ઈચ્છા વાંતોી. યાં તુ 

કાંનીને એલો ભાણવ જોઈતો શતો;  જ ેતેના ઈળાયે કાભ કયે. 

યાં તુ કેિરીક ફાફતોભાાં ભીયજાપયે કાંનીનો સલયોધ કમો. 

તેથી કાંનીએ તેન ે દૂય કયી, તેની જગ્માએ ભીય કાવીભને 

નલાફ ફનાલી દીધો. નલાફ ફન્મા છી ભીયકાવીભ 

કાંનીને યેળાન કયલા રાગ્મો. આથી ઈ.વ. 1764ભાાં 

ફકવયની રિાઈ દ્વાયા તનેે શયાલીને ભીયજાપયને ફીજીલાય 
ફાંગાનો નલાફ ફનાલી દીધો.  

ઈ.વ. 1765ભાાં ભીયજાપયનુાં ભૃત્મ ુ થમુાં. તે છી 

કરાઈલ ખુદ ફાંગાનો નલાફ ફની ફેઠો.  
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 લેરેસ્રી ગલનિય જનયર ફનીન ે બાયત આવમો;  

ત્માયે ઈંગ્રેન્િ અને િાન્વ લચ્િ ેતીવ્ર શયીપાઈ િારતી શતી. 
બાયતભાાં િને્િો તાકાતલય ન ફને તે ભાિે બાયતનાાં દળેી 
યાજ્મોભાાં અાંગ્રેજ વત્તાનો ગેવાયો કયલા લેરેસ્રીએ એક 

મોજના ફનાલી. જનેે ‘વશામકાયી મોજના’ કશેલાભાાં આલ ે

છે. આ મોજના સ્લીકાયનાય દેળી યાજ્મોને ોતાના યાજ્મભાાં 
અાંગ્રેજ રશ્કય યાખલુાં િતુાં. વૈન્મનો ખિિ જ-ેત ેદેળી યાજ્મે 
ઉાિલો િતો. આ વાથ ે દયેક દેળી યાજ્મભાાં એક અાંગ્રેજ 
પ્રસતસનસધ યશેતો. આભાાં અાંગ્રેજોનુાં વનૈ્મ અને તેભના 
પ્રસતસનસધ વિલાતા. વાભે કે્ષ દેળી યાજ્મોન ેઅાંગ્રેજ વનૈ્મ 

ભતુાં; ણ તેનો ઉમોગ તઓે કયી ળકતા નટશ. બાયતનાાં 

અનેક યાજ્મો લેરેસ્રીની વશામકાયી મોજનાનો બોગ ફન્માાં. 

જભેાાં સનઝાભ, ભૈવૂય, અમોધ્મા, ગામકલાિ, ભયાઠા લગેયે 

યાજ્મોનો વભાલેળ થામ છે. દેળી યાજ્મો ભાિે વશામકાયી 
મોજના ભીઠા ઝેય જલેી શતી. ળરૂઆતભાાં યાજલીઓને 

વરાભતી અન ેભદદ દેખાતી શતી; યાં ત ુધીયે ધીયે લાસ્તલભાાં 

તો ત ેગુરાભીનો અનુબલ કયાલતી શતી. 
 લેરેસ્રીની આ સલસ્તાય મોજના (વશામકાયી 
મોજના)નો પ્રથભ સળકાય શૈદયાફાદ યાજ્મનો સનઝાભ ફન્મો. 
છી ભૈવૂય અને અમોધ્મા ફન્માાં. તાાંજોય અન ે કણાિિકના 
ણ આલા જ શાર થમા. ભયાઠા વયદાયોભાાં અાંદયો-અાંદય 

ઝઘિા કયાલી, તેભને ણ ‘વશામકાયી મોજના’નો બોગ 

ફનાવમા. 

 ભયાઠાઓ વાથ ે રિાઈ કયીન,ે સનઝાભન ે બાયે 

ખુલાયી લેઠલી િી શતી, આથી તેણ ે વૌથી શેરાાં આ 

મોજના સ્લીકાયી. િી ુ વુરતાનનુાં યાજ્મ તો શેરાાં જ 
અાંગ્રેજોની શકૂભતભાાં આલી ગમુાં શતુાં. નાના પિનલીવના 
અલવાનથી ભયાઠા વાંઘો લચ્િ ેઝઘિા થમા. એક છી એક 

ભયાઠા યાજ્મો અાંગ્રજેોની ‘બાગરા ાિો અન ે યાજ કયો’ 

(ટિલાઈિ એન્િ રૂર)ની નીસતનાાં બોગ ફન્માાં. અમોધ્મા, 

ગોયખુય, તાાંજોય, કણાિિક, પરૂખાફાદ લગેયે એક મા ફીજા 

ફશાન ે ખારવા કમાું. આભ, વાત લિના ગાાભાાં 

લેરેસ્રીએ કાંનીનો સલસ્તાય કયી અાંગ્રેજ વત્તાને આ 
મોજના દ્વાયા વલોયી ફનાલી. 
 

 લેરેસ્રીની સલસ્તાય મોજનાનો બોગ ભૈવૂય, સનઝાભ 

અન ે ભયાઠા વયદાયો ફન્મા છી અાંગ્રજેો ઉત્તય બાયતભાાં 
આગ લધ્મા. નેાભાાં બમ જણાતાાં તેભની વાથે સભત્રતા 
ફાાંધી. ત્માય છી અાંગ્રજેોએ વયશદ ઉય વાંગ્રાભ ખલે્મા. 
ળીખ ભશાયાજા યણજીતસવાંશ વાથ ે સભત્રતા ફાાંધી અપઘાન 
સલગ્રશભાાં જીત ભેલી. સવાંધભાાં ણ વત્તા સ્થાી. ળીખોની 
લધતી જતી તાકાત જોઈને અાંગ્રજેોએ ળીખ વામ્રાજ્મ 

શિલાની કોસળળ કયી; ણ જ્માાં વુધી ાંજાફભાાં 

યણજીતસવાંશજીનુાં યાજ્મ શતુાં; ત્માાં વુધી તેભાાં વપતા ભે 

તેભ ન શતી. આથી ભશાયાજા યણજીતસવાંશ વાથ ે દોસ્તી 
યાખી. યણજીતસવાંશ એ વભમભાાં ળસકતળાી ળાવક શતા. 
તેભણે યાજ્મના યક્ષણ ભાિે મુયોીમ અપવયોની ભદદથી 
ભજફૂત વેના ઊબી કયી શતી. આવાવના ભોિા બાગના 
પ્રદેળો ઉય તેભણ ે સલજમ ભેવમો શતો. તેભના અલવાન 
છી ાંજાફભાાં અયાજકતા વમાી. યણસજતસવાંશ જીવમા ત્માાં 
વુધી ાંજાફના લશીલિભાાં અાંગ્રેજો ભાથુાં ભાયલાની ટશાંભત કયી 
ળકમા ન શતા. શલે તેભને તક ભી. શાટિું જ ગલનિય જનયર 
તયીકે બાયતભાાં આલતાાં જ તણે ેળીખ વામ્રાજ્મને બેદબાલની 
નીસતથી અાંગ્રેજ ળાવન નીિ ેરાલી દીધુાં. 
 

 લેરેસ્રીની સલસ્તાય મોજના ટશાં દી યાજ્મોન ે એભના 
જોખભે યાધીન ફનાલલાની મોજના શતી. એ સ્લીકાયનાયાાં 
યાજ્મો અાંગ્રજેોનાાં સભત્ર ગણાતાાં. આ યાજ્મોન ે ફશાય કે 
અાંદયનો બમ ન જણાતાાં સફનજલાફદાય ફન્માાં. તેભનો 
લશીલિ કથળ્યો. યાજાઓના આલા લરણન ે કાયણે 
યાજ્મવમલસ્થાભાાં ગેયવમલસ્થા પેરાઈ. અાંગ્રેજ નીસતનુાં આ 
ટયણાભ શતુાં. આ એક િમાંત્ર શતુાં. બાયતીમ ળાવકો તેભાાં 
પવામા. અાંગ્રજેોને ફશાનુાં ભી ગમુાં. યાજ્મભાાં ગેયલશીલિનો 
અાંત રાલલાના ફશાને યાજ્મના કાયબાયભાાં ભાથુાં ભાયલા 
રાગ્મા. ળરૂઆતભાાં કાંની વયકાયે કેિરાક પ્રદેળોન ે
ગેયલશીલિના ફશાન ે ખારવા કમાિ શતા. છી બ્રહ્મદેળ 
(શારનુાં મ્માનભાય) અન ેાંજાફ પ્રાાંતને ણ ખારવાના બોગ 

ફનાવમાાં. જો આસશ્રત યાજા અુત્ર ભયણ ાભે; તો એનુાં યાજ્મ 

ખારવા કયાલલાભાાં આલતુાં. આલી યીત ે વતાયા, ઝાાંવી, 

નાગુય લગેયે યાજ્મો ખારવાનીસતનાાં બોગ ફન્માાં શતાાં. 
 બાયતભાાં લધુ ઉજ આતા પ્રદેળો જલેા કે િા-

કોપીનો પ્રદેળ, કાવનો પ્રદેળ શસ્તગત કયીન ે ગોયા 

લેાયીઓન ે કયોિો રૂસમાની કભાણી કયી આલાનો 
િેરશાઉવીનો આળમ શતો. સબ્રટિળ વામ્રાજ્મન ેદૃઢ ફનાલલા 
અન ેળાવનની વલરત ભાિે િેરશાઉવીએ બાયતભાાં કેિરાક 
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વુધાયા કમાિ શતા. તેના વભમભાાં બાયતભાાં ભુાંફઈથી થાણા 
વુધીની વલિપ્રથભ યેરલેરાઈન ળરૂ થઈ શતી. (ઈ.વ. 
1853). આધુસનક િારિસત ણ તનેા વભમભાાં દાખર 
થઈ. આ વભમ ેજ ઈંગ્રેન્િ અન ેબાયત લચ્િ ેતાય વમલશાય 
ળરૂ થમો. િેરશાઉવીએ ફારિ પ્રસતફાંધક ધાયો તથા 
સલધલા ુન:સલલાશ ધાયો વાય કમાિ શતા. તનેા વભમભાાં 
બાયતભાાં અાંગ્રેજી સળક્ષણનો પેરાલો થમો શતો. ઈ.વ 1857ભાાં 

બાયતભાાં પ્રથભ ત્રણ મુસનલસવિિીઓ ભુાંફઈ, િેન્નાઈ અને 

કોરકાતા ખાતે ળરૂ થઈ શતી. આભ, આ વુધાયાઓ ભૂ તો 

અાંગ્રેજ ળાવનના સલસ્તાય અને લશીલિની વયતા ભાિે 

શતા; જનેો બાયતીમ પ્રજાન ેાછથી પામદો થમો. યાં ત ુઆ 

ભાિે પ્રજાએ ઘણાં બોગલલુાં ડ્ુાં. 
 

 વશામકાયી મોજના છી િેરશાઉવીના ખારવાલાદ ે
આખા દેળભાાં ખબાિ ભિાલી દીધો. પ્રજાનો અાંગ્રેજ 
ળાવન વાભેનો અવાંતો ફશાય આલલા રાગ્મો. આ વભમે 
રોકો ઉય અાંગ્રેજોની દભનનીસતનો કોયિો લીંઝાતો શતો. તભેાાં 
િેરશાઉવીએ કયેરા વુધાયાઓને રીધે ફતાભાાં ઘી શોભામુાં. 

યેરલે અન ે તાય-િારની વુસલધા, ઉચ્િ સળક્ષણની 

વમલસ્થા ઘણા રોકોને ખૂાંિલા રાગી. જૂની સલિાયધાયાને 

ભાનતા રોકોન ે રાગ્મુાં કે, અાંગ્રેજો આણી વાંસ્કૃસતનો નાળ 

કયલા ભાગ ે છે. અાંગ્રેજોએ કયેરા વુધાયા આભ તો તેભના 
લશીલિની વુગભતા શતા. તભે છતાાં બાયતીમ પ્રજાને તનેાથી 
રાબ થમો શતો. ણ ત ેભાિે ઘણી ટકાંભત િૂકલલી િી શતી. 
રોકોભાાં અવાંતોની આગ શલે અગનજ્લાાઓ – બિકાનુાં 
સ્લરૂ ધાયણ કયલા રાગી શતી. આ અવાંતો એિર ે
1857નો સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ.  
 

 ફાંગા, સફશાય અન ે ઓટયસ્વાની દીલાની વત્તા 

ભેવમા છી અાંગ્રજેોન ે ોતાની આલક લધાયલાનુાં એક 
સલળા કે્ષત્ર ભી ગમુાં. ખિૂેતલગિ અને ખેતીલાિીના બોગ ે
તેઓ લધાયેભાાં લધાયે ભશેવૂર ઉઘયાલલા રાગ્મા. ટયણાભે 
ખેિૂતલગિ ામભાર થમો. ઘણી લખત ઘયના દાગીના લિેીને 
ણ ખેિૂતો ભશેવૂર બયી ળકતા નટશ. ટયણાભે તેભની 
જભીન લેિી નાખલાભાાં આલતી. ખેિૂતોની ઘણીખયી જભીન 
દેલાભાાં િૂફી જતી. કેિરાક ખેિૂતો ળાશુકાયોની બાયે 

વમાજપ્રથાનો બોગ ફની ામભાર થમા. ખેતીલાિી બાાંગી 
િી. તેભાાં ઈ.વ. 1770ભાાં ફાંગાભાાં દારુણ દુષ્ક્કા ડ્ો. 
બૂખભયાના કાયણ ે રાખો રોકો ભયી ગમા. કોનિલોસરવ 
નાભના ગલનિય જનયરે કામભી જભાફાંધી નાભની ભશેવૂર 
િસત અભરભાાં ભૂકી. 
 આ િસત અનુવાય કાંનીએ દય લિ ભાિે જભીનનુાં 
ભશેવૂર નક્કી કયતી. જભીનના કામભી શક જભીનદાયોન ે
આલાભાાં આલતા એિર ે કે કાંનીએ ોતાની આલક 
સનસિત ફનાલીન ેોતાની િખ ેઊબો યશે એલો જભીનદાય 

લગિ ઊબો કમો. વાભ ેખેિૂત તનતોિ ભશેનત કયી, િાઢ-તિકો 

લેઠીન,ે જભીન ખેિીને ાક ેદા કયતો. યાં તુ તેનુાં ળોણ 

થતુાં. 
 

 લોયન શેસસ્િાં ગ્ઝના વભમભાાં ભશેવૂર ઉઘયાલલાનુાં 

કાભ જને ે વોંલાભાાં આવમુાં શતુાં, તેને કરેકિય કશેલાભાાં 

આલતા. તેઓ ન્મામાધીળનુાં કાભ ણ કયતા. અાંગ્રજેી 
યાજ્મતાંત્રના આલા લશીલિથી આણા દેળની ુયાણી ગ્રાભ-
સ્લયાજ્મોની પ્રથા નાળ ાભી. જૂના લખતભાાં દયેક ગાભ એક 
નાના પ્રજાવત્તાક જલેુાં શતુાં. ગ્રાભાંિામતો જ ગાભિાનો ફધો 
લશીલિ વાંબાતી. દેળની કયોિયિુ જલેી એ ગ્રાભ 
સ્લયાજ્મની વાંસ્થા શતી. ફશાયનાાં આક્ભણો લખત ે અને 
વલ્તનત ળાવનવમલસ્થા લખત ે ણ આણી 
ગ્રાભસ્લયાજ્મ વાંસ્થાઓ અિગ ઊબી શતી. અાંગ્રેજોએ ળરૂ 
કયેરી આ નલી ળાવનિસતથી એ વાંસ્થા નાળ ાભી. 
 કાંની વયકાયે વાભાસજક વુધાયણાની જ ે યીત 

અનાલી શતી; તેણ ેરોકોભાાં બમ ઊબો કમો. રોકોને રાગ્મુાં 

કે કાંની વયકાય ઈયાદાલૂિક સિસ્તી ધભિ અાંગીકાય કયાલી 
બાયતના ધભિ અને વાંસ્કૃસતનો નાળ કયલા ભાાંગે છે. યેરલ ે
અને રશ્કયભાાં બાયતની વાભાસજક વમલસ્થાની લાયાં લાય 
અલગણના કયલાભાાં આલ ે છે તલેી ભાન્મતા રોકોભાાં ઊબી 
થઈ. આગ્રાભાાં એલુાં પયભાન ફશાય ાિલાભાાં આવમુાં શતુાં કે 
દયેક ટશાંદીએ અાંગ્રેજને વરાભ બયલી. જો તેભ કયલાભાાં ન 
આલ ેતો ત ેદાંિ કે વજાન ેાત્ર ગણાતુાં. ટયણાભે અાંગ્રજેો પ્રત્મે 
બાયતીમોના ટદરભાાં યો અન ે નપયતની રાગણી ઉત્ન્ન 
થઈ.         
 

 ટશાં દની શાથવાો મુયોન ેતેભજ એસળમાન ેજોઈતા 
કાિનો ફધો ભાર ૂયો ાિતી. સિભના લેાયીઓ અશીં 

ભાર ખયીદલા આલતા. ટશાં દભાાં ફનતુાં ળણ, ઊન, યેળભ અને 
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વૂતયના કાિની સલદેળભાાં ભાાંગ યશેતી શતી. ઢાકાની 

ભુરામભ, ફાયીક ભરભરની દુસનમાભાાં ભોિી ભાાંગ શતી. કાિ 

ઉયાાંત વૂયોખાય, ભીઠુાં , વાકય લગેયે ભારની સનકાવ થતી. 

તેના ફદરાભાાં બાયતભાાં અઢક વોના-િાાંદીની આમાત 
થતી શતી. 
 અાંગ્રેજ ળાવનનો અભર થતાાં જ આ સસ્થસત 
ફદરાઈ ગઈ. વોના-િાાંદીનો પ્રલાશ ઊરિી ટદળાભાાં લશેલા 
રાગ્મો. ઔદ્યોસગક ક્ાાંસતની ળરૂઆતભાાં અાંગ્રેજો એકરા 
ફાંગાભાાંથી જ આજના ટશવાફે ગણીએ તો ાાંિવો કયોિ 
રૂસમા ભાત્ર ફ ેદામકાના ળાવનભાાં ઉાિી ગમા શતા.  
 બાયતભાાં ઉત્ન્ન થતો કાિો ભાર અન ેબાયતભાાંથી 
એકત્ર કયેર રૂસમાની ભદદથી અાંગ્રજેો ઈંગ્રેન્િભાાં ઉદ્યોગ-
ધાંધાઓ સલકવાલલા રાગ્મા. તેભનાાં કાયખાનાાંઓ ધભધભલા 
રાગ્માાં. ઈંગ્રેન્િભાાં ફનતો ભાર બાયતભાાં જકાત લગય 

આલતો; જ્માયે ટશાં દના કાિ ય એાંવી િકા વુધીની જકાત 

નાખી; ટયણાભ ે બાયતભાાં ઉત્ન્ન થતો ભાર બાયતભાાં જ 

ભોંઘો િલા રાગ્મો. આ શયીપાઈભાાં બાયતીમ શસ્તઉદ્યોગ 
અને ઉદ્યોગ-ધાંધા િારી ળકમા નટશ. આ અાંગ્રજે નીસતના 

કાયણ ે કાિ ફનાલલાના, ધાતુઓના, કાિના, કાગના, 

લશાણો ફાાંધલાના લગેયે આણા અનેક શુન્નયઉદ્યોગ નાળ 
ામ્મા. રાખો કાયીગયો ફેકાય ફન્મા. ધીભેધીભે બાયતના 
ગ્રામ્મ કાયીગયોની ગયીફાઈ લધલા રાગી. 
 

 સલસરમભ ફસેન્િક જ્માયે બાયતભાાં ગલનિય જનયર 

ફનીને આવમો; ત્માયે ઈંગ્રેન્િભાાં ઉદાય સલિાયવયણીનો 

ધીભેધીભે પેરાલો થમો શતો. આ પેયપાયની થોિી અવય ટશાં દ 
વુધી શોંિી. અાંગ્રેજ ળાવકો પ્રજાના જીલનભાાં યવ રલેા 
રાગ્મા. થોિાઘણા રાબકાયક વુધાયા કયીને સલસરમભ 
ફેસન્િક પ્રભાણભાાં લધાયે ભાન ામ્મો. 
 ફેસન્િકે કાંનીના લશીલિભાાં બાયતીમોન ે સ્થાન 
આપ્મુાં. અદારતભાાં ન્મામ ભાાંગલા આલનાયન ે ભાતૃબાાનો 
ઉમોગ કયલાની યજા આલાભાાં આલી. યાજા 
યાભભોશનયામ અને ફીજા વુધાયકો વતી થલાનો યાક્ષવી 

ટયલાજ ફાંધ કયાલલા ઘણા લખતથી પ્રમાવ કયી યહ્ા શતા, 

ફેસન્િકે આ વુધાયકોની સલનાંતી વાાંબીને વતી થલાનો 
ટયલાજ અિકાલતો એક કામદો 1829ભાાં અભરભાાં ભૂકમો. 
ફેસન્િકના વભમભાાં અાંગ્રેજ અભરદાયો બાયતનો વુધાયકલગિ 
ઈચ્છતો શતો તેલા કુટયલાજો અિકાલલા પ્રમત્ન કયતા શતા. 
આ વુધાયાઓને બાયતના રૂટઢિુસ્ત રોકો ળાંકાની નજયે 
જોલા રાગ્મા. 

 કાંની વયકાયે કેલણી ભાિે દય વાર એક રાખ 

રૂસમા ખિિલાનો ઠયાલ કમો શતો; યાં તુ એનો અભર થતો 

ન શતો. છેલિે ફસેન્િકના વભમભાાં સળક્ષણવસભસતની યિના 
થઈ. ઈ.વ. 1834ભાાં ભેકોર ે નાભના એક અાંગ્રેજ 
ધાયાળાસ્ત્રીને અાંગ્રેજી કેલણીનો સલિાય આવમો. ભેકોરેએ 
ળરૂ કયેરી સળક્ષણિસતથી ટશાં દી મલુાનોને જોઈએ તલેો રાબ 
ન ભળ્યો. ોતાના ૂલિજોએ સલકવાલેરી પ્રાિીન સલદ્યાઓ 
ળીખલાનો રાબ બાયતીમો ગુભાલલા રાગ્મા. દેળભાાં અાંગ્રેજી 

કેલણી ળરૂ થઈ. આ સળક્ષણિસતનો સલયોધ થમો. 

ભશાત્ભા ગાાંધીજી તો એન ેગુરાભીની કેલણી કશેતા. છી તો 
1857ભાાં મસુનલસવિિીઓની સ્થાના થઈ. અાંગ્રેજી સળક્ષણથી 
અાંગ્રેજોને જોઈતા બણેરા કભિિાયીઓ ભલા રાગ્મા. 
બાયતીમો એ સળક્ષણ ભેલલા રાગ્મા અને તેભાાંથી સ્લાતાંત્ર્મ 
ભાિે યાષ્ટ્રલાદી ભાનવ ઘિાલા રાગ્મુાં. 
 ઔદ્યોસગક ક્ાાંસતના કાયણ ેકાયખાનાાંઓને ધભધભતાાં 
યાખલા અન ે ભારની શેયપેય ભાિે લાશનવમલશાયની અને 
વાંદેળાની ભાાંગને શોંિી લલા નલાાં નલાાં માંત્રોની ળોધ થલા 
રાગી. ટશાંદભાાં ણ તનેો ઉમોગ કયલાભાાં આલ ેતો આણા 
લેાયન ે રાબ ભળ ે તેભજ રશ્કયી અાંકુળ ણ યાખી 

ળકાળ,ે આ પ્રકાયના શેતથુી બાયતભાાં યેરલ ે ળરૂ કયલાભાાં 

આલી. 
 બાયતભાાં વૌપ્રથભ ઈ.વ. 1853ભાાં ભુાંફઈ અને થાણા 
લચ્િે યેરલ ેળરૂ થઈ. 
 બાયત જલેા સલળા દેળના બાગ ય િાાંતી નજય 
યાખલા અન ે યદેળી યાજ્મન ે વાંદેળા આલા ભાિે જરૂય 
જણાતાાં ઈ.વ. 1854થી િાર અને તાય-વાંદેળાની 
આધુસનક િસત અનાલલાભાાં આલી. વાથ ે વાથ ે દેળભાાં 
છાખાનાાં અન ેલતિભાનત્રોનો વમા લધલો ળરૂ થમો. 

 આભ, સબ્રટિળ ળાવનના વધુાયાઓ અાંગ્રજેોના ટશત 

ભાિે શતા; તેભ છતાાં યાષ્ટ્રલાદના ઉદે્દળ ભાિે આ બાયતીમો 

ભાિે આળીલાિદ રૂ ફન્મા. અાંગ્રેજી કેલણી ાભેરો લગિ 

સલશ્વના પ્રલાશોથી ભાટશતગાય ફન્મો, જણેે દેળભાાં વભાજ 

વુધાયણા અન ે યાષ્ટ્રીમ જાગૃસતના કામિભાાં ખૂફ અગત્મની 

બૂસભકા બજલી. લતિભાનત્રો, તાય, િાર અને યેરલથેી 

બાયતના રોકો એકફીજાની નજીક આવમા. 
 

 બાયતભાાં મુયોીમ પ્રજાના આગભન અન ે ખાવ 
કયીન ેબાયતભાાં સબ્રટિળ ળાવનની નીસત-યીસતના ટયણાભે 
યાષ્ટ્રલાદનો ઉદબલ થમો શતો. ઈ.વ. 1857ભાાં બાયતભાાં એક 
ભશત્ત્લની ઘિના ફની. આ ઘિનાને બાયતભાાં યાષ્ટ્રલાદના 
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ઉદમનાાં ભશત્ત્લનાાં ટયફોભાાં પ્રથભ ઘિના તયીકે ગણલાભાાં 
આલ ેછે. 
 

 બાયતભાાં અાંગ્રેજોએ વત્તા ભેલલા ભાિે અનાલેરી 
દભનકાયી કૂિનીસતના (ભુત્વદ્દીગીયીને) કાયણ ે બાયતભાાં 
ફશોા પ્રભાણભાાં ઊબો થમેરો અવાંતો ઈ.વ. 1857ના 
વાંગ્રાભનુાં ભુખ્મ કાયણ શતુાં. આ અવાંતો કેભ ઊબો થમો 
તેનાાં સલગતલાય કાયણો શલ ેઆણ ેજોઈએ.... 
 

 કાંની વયકાયે વાભાસજક વુધાયણાની જ ે યીત 

અનાલી શતી; તેણ ે રોકોભાાં બમ ઊબો કમો શતો. તભેને 

રાગ્મુાં કે કાંની વયકાય ઈયાદાૂલિક સિસ્તી ધભિ અાંગીકાય 

કયાલી, બાયતના ધભિ અન ેવાંસ્કૃસતનો નાળ કયલા ભાગ ેછે. 

રશ્કયભાાં, જરેોભાાં તથા યેરલેભાાં બાયતની વાભાસજક 

વમલસ્થાની લાયાંલાય અલગણના કયલાભાાં આલતી. 

વભાજનો ભોિો બાગ એ વભમ ે રૂટઢિુસ્ત શતો, તેથી 

ટયલતિનોએ તેનાભાાં અવાંતો ઊબો કમો. ટયણાભ ેકેિરાક 
રોકો ોતાના વાભાસજક-ધાસભિક ભાખાને િકાલી યાખલા 
આ વાંગ્રાભભાાં જોિામા. 
 

 એ વભમ ે અાંગ્રજેોની આસથિક નીસત બાયતના બોગ ે
ઈંગ્રેન્િને વભૃિ ફનાલલા ભાિેની શતી. ટયણાભ ેબાયતીમ 
વભાજના ભોિા બાગના લગો આસથિક યીત ે ામભાર થઈ 
ગમા. જભીનદાયો અન ે ખેિૂતો જભીનસલશોણા ફનતાાં તભેણે 
વાંગ્રાભભાાં બાગ રીધો. 
 

 ઈ.વ. 1764ના ફકવયના મુિભાાં સલજમ ફાદ 

દીલાની વત્તા ભતાાં, ઈસ્િ ઈસન્િમા કાંનીએ 

સલસ્તાયલાદની નીસત અનાલી. કાંનીના અસધકાયીઓએ 

અન્મામી સલગ્રશો, કૂિનીસતઓ તથા અમોગ્મ જોિાણલાદથી 

બાયતના ઘણાખયા પ્રદેળો ઉય વત્તા સ્થાી શતી. આ 
નીસતનો બોગ ફનનાય ઝાાંવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ તથા 
સફશાયના જાગીયદાય યાજા કુાંલયસવાંશ જલેા અનેક 
આગેલાનોએ આગ જતાાં આ વાંગ્રાભનુાં વુકાન વાંબાળ્યુાં. 
 

 સલળા બાયતભાાં સબ્રટિળ વૈસનકો અને 
અસધકાયીઓની વાંખ્મા ઘણી ઓછી શતી. રશ્કયભાાં 
બાયતીમ અને અાંગ્રેજ વૈસનકોનુાં પ્રભાણ રગબગ 6:1 નુાં શતુાં. 
રશ્કયભાાં ઉચ્િ શોદ્દાઓ અાંગ્રજે અસધકાયીઓ ભાિે અનાભત 
યાખલાભાાં આલતા શતા. ટશાંદી સવાશીઓને ફઢતીની તકો 
ઘણી ભમાિટદત શતી. ટશાં દી અન ે અાંગ્રેજી સવાશીઓના 
ગાયભાાં ણ ઘણો ભોિો તપાલત શતો. ામદના ટશાં દી 

સવાશીને ભાસવક રૂસમા 7 જ ભતા; જ્માયે અાંગ્રેજ 

સવાશીને ભાસવક રૂસમા 150 જિેરો ઊંિો ગાય ભતો. 
અાંગ્રેજ અપવયો ટશાં દી સવાશીઓન ે ઘણા શરકા અન ે તચુ્છ 
વભજતા શતા. તે વભમે બાયતીમો ભાિે વભુદ્ર ઓાંગલાની 
ભનાઈ શતી. તનેુાં ારન નટશ કયનાયને ોતાના વભાજભાાં 
જ્ઞાસત ફશાય ભૂકલાની બાયે વજા કયલાભાાં આલતી. આભ 
શોલા છતાાં ટશાં દી સવાશીઓને પયસજમાત ણ ે સલદળેભાાં 
સબ્રટિળ મુિો કયલા ભાિે ભોકરલાભાાં આલતા. તથેી અન્મ 

ટશાં દીઓની જભે સવાશીઓને ણ રાગ્મુાં કે, તેભનો ધભિ 

બમભાાં ભૂકામો છે. સવાશીઓ ણ બાયતીમ વભાજનુાં એક 

અાંગ શોલાથી, વાભાન્મ પ્રજાએ બોગલલા િતાાં દુ:ખોની 

વીધી અવય તેભના ઉય િતી. 
 

 યદેળી ળાવન સલરુિ રોકોનો યો ક્ભળ: જુદાાં 
જુદાાં કે્ષત્ર ે લધતો જતો શતો. દયસભમાનભાાં ઈ.વ. 1857ના 

જાન્મુઆયી ભટશનાભાાં બાયતના રશ્કયભાાં ‘એનટપલ્િ 

યાઈપર’ દાખર કયલાભાાં આલી. તેભાાં લયાતી કાયતૂવો 

ફનાલલા ભાિે ગામ અન ે િુક્કયની િયફીનો ઉમોગ થતો 
શતો. આ કાયતૂવોનો ઉમોગ કયતી લખત ેદાાંત લિે તોિલી 
િતી. ધાસભિક દૃષ્ટ્ીએ ગામ અને િુક્કયનુાં ભાાંવ ખાલાની 
ભનાઈ શોલાથી અનુક્ભે ટશાં દુ અને ભુસસ્રભ વૈસનકોની રાગણી 

દુબાઈ. અાંગ્રજેો તેભને ધભિબ્રષ્ટ્ કયલા ભાગે છે, તેલુાં તઓેને 

રાગ્મુાં. તેભણ ે તેભના ઉયી અપવયોન ે આ અાંગ ે પટયમાદ 

કયી; યાં ત ુ તેનો વાંતોકાયક ખુરાવો ન ભતાાં વૌપ્રથભ 

ફયાકુયની 19ભી રિન ે આ િયફીલાા કાયતૂવનો 
ઉમોગ કયલાનો ઈન્કાય કમો. તથેી આખઆેખી રિનન ેજ 
સલખેયી નાખલાભાાં આલી. 
 

 ઈ.વ. 1857ના ભે ભટશનાની 31ભી તાયીખે દેળબયભાાં 
એક વાથ ે ઈસ્િ ઈસન્િમા કાંનીની શકૂભત વાભે વાંગ્રાભનુાં 

આમોજન શતુાં. નાનાવાશેફ શે્વા, ફશાદુયળાશ ઝપય, 

કુાં લયસવાંશ, અલધના નલાફ લગેયે તેભાાં વાભેર શતા. કુળ 
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અને ફશાદુય વેનાસત તાત્મા િો ે અને તીક્ષ્ણ ફસુિથી 

આમોજન કયનાય યાં ગો ફાુજી તથા પ્રખય ધાયાળાસ્રી, 

ત્રકાય એલા અજીભુલ્લાખાન ણ ભશેનત કયી યહ્ા શતા. 
વાંગ્રાભ ભાિે પ્રજાન ેતૈમાય કયલા વૈસનકો ભાિે પ્રતીક રૂ ેયોિી 
અને પ્રજા ભાિે કભનાાં પ્રતીકો ગાભિાાંઓ વુધી શોંચ્માાં. 

ભૌરલી, જૂાયી, બકતો, ખેસમાઓ, રોકનામકો અને 

ઓસરમા તેભજ બજસનકોએ રોકો વુધી આ વાંદેળ 
શોંિાિલાભાાં ભોિો બાગ બજવમો. 
 ઉત્તય પ્રદેળના સફસરમા સલસ્તાયના નગલા ગાભભાાં 
બ્રાહ્મણ કુિુાંફભાાં જન્ભરેો અને 7 રૂસમાના ગાયથી સબ્રટિળ 
રશ્કયભાાં જોિામેરો ભાંગર ાાંિે 29ભી ભાિિના યોજ તમૈાય 
થઈ ગમો. 26 લિનો ભાંગર ાાંિે મુિના ોળાકથી વિ થઈ 
ભાથે સતરક રગાલીને ભેદાનભાાં આવમો. ફાકીના વૈસનકોને 

ણ રરકામાિ. વૈસનકો તેની વાથે શતા; ણ 31ભી ભે વુધી 

યાશ જોલાભાાં વાંભત શતા. ભાંગર એિરી ધીયજ યાખી ળકમો 

નટશ. તેન ે કિી રલેાનો શુકભ ભેજય હ્ુવન ે આપ્મો, ણ 

કોણ ભાને ? ભાંગરની યાઈપરે તેન ે સલાંધી નાખ્મો. ફીજા 

અપવયને ણ ભાંગર ે ધૂ િાિતો કમો. ટશાં દી વૈસનકોએ 
ધયકિ કયલાની ના ાિી. છેલિે સબ્રટિળ વસૈનકોનો ઘેયાલો 
લધતાાં ભાંગર ાાંિેએ આત્ભફસરદાનનો ભાગિ વાંદ કમો. 
ોતાની યાઈપરની ગોી છોિીને ત ે જભીન ય િકામો. 
રોશીથી રથથ સવાશીને તાફિતોિ શોસસ્િર રઈ 

જલામો, કેભ કે તેની ાવથેી 1857ના વાંગ્રાભના આમોજનની 

ભાટશતી ભેલલાની શતી. 6 એસપ્રર, 1857ના યોજથી ભાંગર 

ય વૈસનક અદારતનુાં નાિક ળરૂ થમુાં. આખીમ કામિલાશી 
અાંગ્રેજીભાાં િરાલલાભાાં આલી અન ે પાાંવીની વજા 

િયભાલલાભાાં આલી; યાં ત ુ અાંગ્રેજોન ે આ દેળબકત ાવથેી 

કળી જ ભાટશતી ન ભી. 8ભી એસપ્રરે વલાયના વાિા ાાંિ 

લાગ ે તો ભાંગર ાાંિેન ે પાાંવી આી દલેાભાાં આલી. આભ, 

ભાંગર ાાંિે ઈ.વ. 1857ના વાંગ્રાભના પ્રથભ ળશીદ ફન્મા.  
 

 ભેયઠના સવાઈઓ 11ભી ભેની વલાયે ટદલ્લી શોંિી 
ગમા. તેઓએ ત્માાં યશેરા સવાઈઓની વશામથી ટદલ્લીનો 
કફજો રઈ રીધો. 80 લિના લૃિ ફશાદુયળાશ ઝપયને 
વભજાલિને અાંત ે ટશાં દના વમ્રાિ તયીકે જાશેય કમો. 
ફશાદુયળાશે વાંગ્રાભનુાં નતેૃત્લ સ્લીકાયતાાં વાંગ્રાભને 
પ્રોત્વાશન ભળ્યુાં અન ેવાંગ્રાભ દેળના ઘણા બાગોભાાં પેરામો. 
 

 કાનુયભાાં 4 જૂન, 1857થી વાંગ્રાભ ળરૂ થમો. 

વાંગ્રાભકાયીઓએ ળશેયનો કફજો વાંબાી રઈ શે્વા 
નાનાવાશેફન ે આગેલાની રલેાની પયજ ાિી. 22 ટદલવના 
ઘેયા ફાદ અનાજ-ાણીનો ુયલઠો ખૂિી જતાાં અાંગ્રજેોન ે
ળયણાગતી સ્લીકાયલાની પયજ િી. 
 

 સફશાયભાાં િણા, જગદીળયુ વાંગ્રાભનાાં ભુખ્મ કેન્દ્રો 

શતાાં. જગદીળુયના 70 લિના જાગીયદાય કુાંલયસવાંશે 
વાંગ્રાભની આગેલાની રીધી. તેભણે એક નલમલુાનની જભે 
અાંગ્રેજ વાભ ેરિી તેભનો લીયતાલૂિક વાભનો કમો. એકલાય 
તેભને શાથના કાાંિાભાાં ગોી લાગી. ઘાનુાં ઝેય ળયીયભાાં વમાી 
ન જામ એ ભાિે ોત ે જ ોતાની તરલાયથી શાથને 
કોણીભાાંથી કાી ગાંગા નદીભાાં ધયાલી દીધો શતો. તે ભૃત્મ ુ
ામ્મા ત ે શેરાાં તેભણ ે ોતાનુાં જગદીળુય અાંગ્રજેોના 
કફજાભાાંથી છોિાલી રીધુાં શતુાં. 
 

 ઝાાંવીની ભશાયાણી રક્ષ્ભીફાઈ એક લીયાાંગના શતાાં. 
તેભના દત્તક તુ્રનો ગાદી ઉયનો શક અાંગ્રજેોએ સ્લીકામો ન 
શતો. આથી રક્ષ્ભીફાઈ ણ વાંગ્રાભભાાં જોિામાાં શતાાં. તઓે 
વાંગ્રાભભાાં ફાશોળ નતેાઓભાાંનાાં એક શતાાં. તેભણ ે અાંગ્રેજો 
વાભ ે રિલા સ્ત્રીઓની એક વેના તૈમાય કયી શતી. તઓે 
અાંગ્રેજો વાભ ેલીયતાૂલિક રિતા. અાંગ્રેજ અસધકાયીઓના ભત 
ભુજફ યાણી રક્ષ્ભીફાઈ 1857ના વાંગ્રાભના આગલેાનોભાાં 
શ્રેષ્ઠ સ્ત્રી-નેતા શતી. 
 

 કાનુયના આગેલાન નાનાવાશેફ શે્વાએ વૈન્મની 

આગેલાની ફશાદુય અન ે ળસકતળાી તાત્મા િોેન ે વોંી. 

તાત્મા િો ેનાનાવાશેફના ખૂફ જ સલશ્વાવ ુવમસકત ફન્મા. 
કાનુય ભુસકત ભાિેની વનેાનુાં વેનાસત-દ તાત્માએ 
કુનેશલૂિક વાંબાળ્યુાં. એ તેભની સજ ાંદગીનુાં શેરુાં વનેાસધનામક 
દ શતુાં. ણ છી તો ફે લિ વુધી તાત્મા િોે વભગ્ર દેળની 
વળસ્ત્ર ક્ાાંસત ય છલાઈ ગમા. તેભણે કાલ્ીન ે ભુકત કમુું. 
તાત્મા િોે જિેરાાં મુિો કોઈ જ વેનાનીએ રડ્ાાં ન શતાાં. 

 આ ઉયાાંત ણ ઉત્તય બાયતભાાં ફયેરી, ફનાયવ, 

અરાશાફાદ, આગ્રા, આજભગઢ તથા ગોયખુયભાાં ટશાં દી 

વૈસનકો વાંગ્રાભભાાં જોિામા શતા. યાજૂતાનાભાાં અજભેય, 

નવીયાફાદ, આફુ લગેયે તથા ભધ્મ બાયતભાાં ગ્લાસરમય, 

ભાંદવોય, ઈન્દોય અન ે ધાયભાાં ણ વાંગ્રાભનાાં દૃશ્મો જોલા 
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ભળ્યાાં શતાાં. દસક્ષણ બાયતભાાં વતાયા, કોલ્શાયુ, 

વાલાંતલાિી, નાયગુિ અન ે ધાયલાિભાાં વાંગ્રાભકાયીઓના 

પ્રમાવો લીયતાબમાિ ણ છૂિાછલામા શતા. 
 

 ગુજયાતભાાં વાંગ્રાભનો આયાંબ અભદાલાદની 7ભી 

રશ્કયી િુકિીએ જૂન, 1857ભાાં કમો શતો; યાં ત ુતનેે તયત જ 

દફાલી દલેાભાાં આવમો શતો. ાંિભશારનાાં દાશોદ, ઝારોદ 

અન ે ગોધયાભાાં જુરાઈ ભટશનાભાાં વાંગ્રાભના ફનાલો ફન્મા 
શતા. વૈસનકોએ રોકોની ભદદ લિે વયકાયી કિેયીઓ કફજ ે

કયી; યાં તુ છેલિે વયકાયી દોએ તેભને શયાવમા. 

ાંિભશારના નામકિા રોકોનો વાંગ્રાભ રગબગ એક લયવ 
વુધી િાર ુયહ્ો શતો. 

 ખેિા સજલ્લાભાાં ભુખી ગયફિદાવ િેરે કોી, 

નામકિા લગેયે જાસતના આળયે 2000 રોકોન ે બેગા કયી 
ખાનુયના ઠાકોય જીલાબાઈના વશકાયથી વાંગ્રાભ છેડ્ો 
શતો. તેભન ે અાંગ્રજેોનો વાભનો કયલા ભારાજી જોી અને 
કૃષ્ક્ણદાવ દલેએ ણ વાથ આપ્મો શતો. અાંત ેગયફિદાવના 
વાથીઓ કિાઈ જતાાં તેભન ેવયકાયે તોને ગોે િઢાવમા. 
જ્માયે ગયફિદાવન ેદેળસનકારની વજા રૂે અાંદભાન ભોકરી 

આપ્મા; જ્માાં તેભનુાં અલવાન થમુાં. 

 ઈિયથી 16 ભાઈર દૂય િાાંિુ (િાાંિ) ગાભના રોકો 
નાથાજી અન ે માભાજીની આગેલાની સ્લીકાયી વાંગ્રાભભાાં 
જોિામા. ઓખાભાંિ અન ે ફાયાિી લચ્િ ે નાંદાણા ગાભભાાં 
સબ્રટિળ રશ્કયની છાલણી શતી. નૌવનેાનો વનેાસત 
િોનાલન અધીયો ફની 4 ઓકિોફયની લશેરી વલાયે તો 
વૈન્મ રઈ ફેિની ખાિીભાાં શોંિી ગમો. વાભ ે શતો ફેિ 
દ્વાયકાનો ટકલ્લો. િોનાલન ે તોભાયાનો આદેળ આપ્મો. 
લાઘેયો ાવ ેતો આલી કોઈ આધુસનક મુિવાભગ્રી શતી નટશ. 
ટકલ્લા ય ધિાધિ ગોા છૂિલા ભાાંડ્ા. લાઘેય સ્ત્રીઓએ 
યસ્તો ળોધી કાઢમો. તેભણ ેોતોતાનાાં ઘેય ગાદરાાં શતાાં ત ે
રાીને બીનાાં કમાું અને ટકલ્લા ય આલી. ુરુોન ેકહ્ુાં કે 
તભે શસથમાયોથી મુિ કયો અભે તોગોા આ બીંજામરેા 
ગોદિાભાાં ઝીરી રઈન ે ઠાંિાગાય કયી દઈળુાં. આ કાભ લાઘેય 
સ્ત્રીઓએ કમુું. દુસનમાના ઈસતશાવભાાં આલુાં કમાાંમ ફન્મુાં 

નથી. આ એક એલી ઘિના છે; જભેાાં ોતાના જાનની યલા 

કમાિ લગય ભટશરાઓએ અાંગ્રેજ દુશ્ભનોના તોગોાન ે
ઝીરીને નકાભા ફનાલી દીધા શોમ. ઝાાંવીની યાણી રક્ષ્ભીફાઈ 
જલેુાં જ આ વાશસવક કાભ શતુાં. આ ફધી રક્ષ્ભીફાઈઓ જ 

શતી, ગુજયાતની રક્ષ્ભીફાઈઓ. 

 ઉત્તય ગુજયાતભાાં ાિણ, ખેયારુ, સબરોિા, ભુિેિી 

લગેયે જગ્માએ સ્થાસનક રોકોની વશામથી વાંગ્રાભ થમો. આ 

ઉયાાંત ટિવેમ્ફય, 1858ભાાં વૈન્મ વાથ ે તાત્મા િોે 

ગુજયાતભાાં આલી ાંદય ટદલવ ાંિભશારભાાં યોકામા શતા. 
અાંગ્રેજ રશ્કય ાછ િતાાં છેલિે તેભન ેલાાંવલાિાનાાં જ ાંગરો 
તયપ જલાની પયજ િી શતી.  
 

 વાંગ્રાભ દયસભમાન અાંગ્રેજ વયકાયન ે ળસ્ત્રો અન ે

વૈસનકોનો નલો ુયલઠો ઈંગ્રેન્િ, ઈયાન લગેયે સ્થથેી 

ભળ્યો શતો. ઈ.વ 1857ની 10ભી ભેએ વાંગ્રાભની ળરૂઆત 

થઈ શતી; યાં ત ુ ઈ.વ. 1857ના જૂનના અાંતભાાં તો અાંગ્રજેો 

ાવે ફનાયવ અને અરાશાફાદ નુ: આલી ગમાાં શતાાં. 

જુરાઈના અાંતભાાં કાનુય જીતી રીધુાં શતુાં. વપ્િેમ્ફય 1857ભાાં 

ટદલ્લી ાછુાં ભેવમુાં. ફશાદુયળાશ અન ે તેની ફેગભ 
જીનતભશાર કેદ કિામાાં અન ે તેભના ત્રણ ળાશજાદાઓનો 
અાંગ્રેજોએ લધ કમો. ફશાદુયળાશ અન ેતેની ફેગભન ેફભાિની 

યાજધાની યાં ગૂનની જરેભાાં યાખલાભાાં આવમાાં; જ્માાં તભેનાાં 

ભૃત્મુ થમાાં. 

 ભાિિ, 1858ભાાં અાંગ્રજેોએ રખનૌ ાછુાં  ભેવમુાં. 

ઝાાંવીની યાણીના જ એક સલશ્વાવઘાતીના કાયણ ે ઝાાંવીનુાં 

તન થતાાં; તેઓ કાલ્ી તયપ ગમા. તેઓ છી ણ ખૂાંખાય 

રિાઈ રિી લીયગસત ામ્માાં. જગદીળુયના કુાંલયસવાંશને 

રિાઈભાાં ભયણતોર ઘા લાગલાથી એસપ્રર, 1858ભાાં ભૃત્મ ુ

ામ્મા. 
 નાનાવાશેફ શે્વા અાંસતભ યાજમ ફાદ નેા 
તયપ ગમા. ાછથી તેભણ ેબાલનગય સજલ્લાના સળશોય ગાભે 
લવલાિ કમો શોલાનુાં ભનામ છે. ઈ.વ. 1902ભાાં તભેનુાં 
અલવાન થમુાં શોલાનુાં કશેલામ છે. એક ટયસિતે 
સલશ્વાવઘાત કયી તાત્માન ે વયકાયી અપવયોના શલાર ે

કમાિ. વયકાયે 18 એસપ્રર, 1859ના યોજ તાત્મા િોનેે પાાંવી 

આી શોલાનો વયકાયી અશેલાર પ્રસવિ થમો છે. જોકે જુદાાં 
જુદાાં ભાધ્મભોના આધાયે એલુાં જાણલા ભેર કે તાત્મા તો 
છિકી ગમેર ણ અન્મ બતી વમસકતન ે પાાંવી અામેર. 
તાત્માએ જીલનનાાં અાંસતભ લો નલવાયીભાાં ગાળ્યાાં શોલાનુાં 
ભનામ છે. 
 ગાાંધીનગય સજલ્લાના ભાણવા તારુકાભાાં વભૌ નાભનુાં 

એક ગાભ છે. ત્માાંની પ્રાથસભક ળાાઓભાાં એક ખાાંબી છે, 

ત્માાં રખામેરુાં છે કે : 29 નલેમ્ફય, 1857. અશીં પાાંવી અાઈ 
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શતી તે ભગનરાર (ાિણ) અન ે ભાધલજી (સલજાુય) ને 
અાંજસર. 
 

 વાંગ્રાભ કયનાયાઓ અાંગ્રેજો ાવેથી વત્તા યત 

ભેલલાભાાં સનષ્ક્પ ગમા, તેના ભાિે તેભનાભાાં યશેરી કેિરીક 

ભમાિદાઓ જલાફદાય શતી : 
1. વાંગ્રાભભાાં વાંકરનનો અબાલ શતો. વાંગ્રાભ કેન્દ્રીમ 

નેતાગીયીને ફદર ે ભાત્ર સ્થાસનક નેતાગીયી નીિ ે

રિામો. જ્માાં તાકાત ઓછી િતી; ત્માાં લધાયાની 

નલી તાકાત, ળસ્ત્રો અન ે વૈસનકોના સ્લરૂભાાં 

વશામ શોંિાિલાની વમલસ્થા ન શતી. 
2. વાંગ્રાભની ળરૂઆત સનસિત તાયીખ કયતાાં લશેરી 

થઈ. તથેી વાંગ્રાભ ભાિેનુાં આમોજન લેયસલખેય થઈ 
ગમુાં અને અાંગ્રેજો િેતી ગમા. 

3. વાંગ્રાભનુાં ઉગ્ર સ્લરૂ ભોિે બાગે ઉત્તય બાયતના 
કેિરાક સલસ્તાયો ૂયતુાં  ભમાિટદત શતુાં. ભોિા બાગના 
વભાજ વુધાયકો વીધી કે આિકતયી યીત ેવાંગ્રાભભાાં 
જોિામા ન શતા. આ ફતાલે છે કે વાંગ્રાભને િેતનાથી 
ઊબયતા સળસક્ષત લગિનો િેકો ભળ્યો ન શતો.  

4. સલળા બાયત તનેી પ્રાદસેળક સલસલધતા ભાિે 

જાણીતો છે. જુદાાં જુદાાં યાજ્મોના રોકોની બાા, 

ખોયાક, શેયલેળ લગેયે જુદા જુદા છે. તેઓ સબ્રટિળ 

ળાવન શેરાાં જુદી જુદી પ્રાદેસળક વત્તાઓ નીિ ે
જીલતા આવમા શતા. તથેી શજી તેભનાભાાં બાયત 

ભારુાં  યાષ્ટ્ર છે કે અભે બાયતના નાગટયકો છીએ, 

એલી બાલના પ્રજાભાાં કે યાજાઓભાાં (આગલેાનોભાાં) 
સલકાવ ાભી ન શતી. ઘણા ફધા યાજાઓ તો એ 
વભમે અાંગ્રેજોના ક્ષભાાં શતા અથલા તો ઉદાવીન 
શતા. 

5. ળીખો અન ેગુયખાઓ અાંગ્રજેોના ક્ષભાાં યશીને રિતા 
શતા. તેભણ ેવાંગ્રાભન ેસનષ્ક્પ ફનાલલાભાાં ભશત્ત્લની 
બૂસભકા બજલી. 

6. વાંગ્રાભનાાં રશ્કય, ળસ્ત્રો અને વનેાસતની 

વયખાભણીભાાં અાંગ્રેજો લધાયે િટઢમાતા શતા. 
7. જુદા જુદા આગલેાનો બાયતભાાંથી અાંગ્રજેોન ે

શયાલલાને ફદર ે ોતે ગુભાલેર વત્તા ાછી 
ભેલલાના આળમથી રિતા શતા. તેથી તેઓ 
અન્મ ભાિે કે વભૂશ ભાિે રડ્ા નટશ. 

 સલપ્રલ અાંગ્રેજો ાવથેી વત્તા ાછી ભેલલાના ભૂ 

ધ્મેમભાાં સનષ્ક્પ ગમો; છતાાં તેનાાં કેિરાાંક મુગટયલતિક 

ટયણાભો પ્રાપ્ત થમાાં શતાાં. 

 બાયતભાાં કાંની ળાવનનો અાંત આવમો અને બાયત 

સબ્રટિળ ‘તાજ’ના વીધા ળાવન શેઠ આવમુાં. 

 દેળી યાજ્મોની આાંતટયક ફાફતભાાં દખરગીયી 
કયલાનુાં ફાંધ કયલાભાાં આવમુાં. 

 અાંગ્રેજ વયકાયન ે બાયત પ્રત્મેની નીસતભાાં પેયપાય 
કયલાની પયજ િી. 

 ટશાં દી વૈસનકોના ગાય, બથ્થાાં અને વગલિો 

લધાયલાભાાં આવમા. 

 બાયતના રોકોભાાં યાષ્ટ્રલાદી બાલના ઉત્ન્ન કયલાભાાં 
આ વાંગ્રાભે પ્રેયણા ૂયી ાિી. 

 

 ઓગણીવભી વદીભાાં બાયતીમ વભાજ અાંધશ્રિા, 

લશેભો, અજ્ઞાનતા, કુટયલાજો, જ્ઞાસતપ્રથા જલેાાં અસનષ્ટ્ોની 

િુાંગરભાાં પવામેરો શતો. વાંકુસિત અને કૂભાંિુક વભાજભાાં 

સ્ત્રીઓની સસ્થસત ફદતય શતી. ફાકીને ‘દૂધ ીતી’ 

કયલાનો ટયલાજ, વતીપ્રથા, સલધલાસલલાશ-સનેધ લગેયે 

જલેા કુટયલાજો વમાેરા શતા. ાિાત્મ સળક્ષણને કાયણે 
આલાાં અસનષ્ટ્ોન ે દૂય કયલા ભાિે ઓગણીવભી વદીભાાં 

‘નલજાગૃસત’ આલી તથા વાભાસજક અન ેધાસભિક વુધાયણાનાાં 

આાંદોરનો ળરૂ થમાાં. આભાાં યાજા યાભભોશનયામ વૌપ્રથભ 
શતા. 

 યાજા યાભભોશનયામનો જન્ભ ઈ.વ. 1772ભાાં 
ફાંગાના શુગરી સજલ્લાના યાધાનગય ગાભભાાં બ્રાહ્મણ કુિુાંફભાાં 
થમો શતો. યાજા યાભભોશનયામનુાં રિ ફાણભાાં થમુાં શતુાં. 

લી, તેભના બાઈનુાં અલવાન થતાાં તેભનાાં બાબી વતી થમાાં. 

આ ઘિનાએ યાજા યાભભોશનયામન ેખૂફ અવય કયી. તેભણ ે

વતીપ્રથા, ફારિ, જ્ઞાસતપ્રથા, ફાકીન ે દૂધીતી 

કયલાનો ટયલાજ લગેયેનો ઉગ્ર સલયોધ કમો અને એ ભાિે 
આાંદોરનો િરાવમાાં. તેભણ ે ઈ.વ. 1821ભાાં ફાંગાીભાાં 

‘વાંલાદ-કૌભુદી’ અન ે ઈ.વ. 1822ભાાં પાયવી બાાભાાં 

‘સભયાત-ઉર-અખફાય’ નાભનાાં વભાિાયત્રો ળરૂ કમાું 
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શતાાં. ઈ.વ. 1828ભાાં ‘બ્રહ્મોવભાજ’ની સ્થાના કયી. યાજા 

યાભભોશનયામ ે કોરકાતાભાાં ટશાં દુ કોરેજની સ્થાના કયી. 

તેભણ ે અખફાયી – સ્લાતાંત્ર્મ, લાણીસ્લાતાંત્ર્મ, સ્ત્રી-

અસધકાય, વમસકતસ્લાતાંત્ર્મ, કાયોફાયીથી ન્મામતાંત્રને 

અરગ યાખલા જલેી ફાફતોની સબ્રટિળ વયકાયને બરાભણ 
કયી.  
 યાજા યાભભોશનયામ ે વતીપ્રથાના સલયોધભાાં ઝુાંફેળ 
િરાલી શતી. તેના ટયણાભ ે ઈ.વ. 1829ભાાં અાંગ્રેજ ગલનિય 
સલસરમભ ફસેન્િકે વતીપ્રથા ઉય પ્રસતફાંધ ભૂકતો કામદો 
ઘડ્ો. યાજા યાભભોશનયામે ઓગણીવભી વદીભાાં બાયતની 

નલજાગૃસત ભાિેની વાભાસજક, ધાસભિક અન ે યાજકીમ 

િલનો ામો નાાંખ્મો. ટદલ્લીના ફાદળાશે ોતાના જાગીયી 
શક અાંગેના કેવ ફાફત ે યાજા યાભભોશનયામન ે ઈ.વ. 
1830ભાાં ઈંગ્રેન્િ ભોકલ્મા. ઈ.વ. 1833ભાાં સબ્રસ્િોર ભુકાભે 
તેભનુાં અલવાન થમુાં. બ્રહ્મોવભાજ ે ટશાં દુ વભાજની દૃષ્ટ્ી 
ફદરલાભાાં અગત્મનો પાો આપ્મો. ટશાં દભાાં ધભિના જિ અને 
અાંધશ્રિાલાા સલિાયોન ેદૂય કમાિ. 
 

 દમાનાંદ વયસ્લતીનો જન્ભ વૌયાષ્ટ્રના ભોયફી 
નજીક િાં કાયા ગાભભાાં વનાતન બ્રાહ્મણ કુિુાં ફભાાં થમો શતો. 
તેભને નાની લમે ભૂસતિજૂા અને કભિકાાંિની સફનઉમોગીતા 
વભજાઈ. તેભણ ેવત્મની ળોધભાાં ગૃશત્માગ કમો અને 15 લિ 
વુધી દેળબયભાાં ટયભ્રભણ કયી મોગનો અભ્માવ કમો. 
વાંન્માવ રઈ ભથુયાભાાં સ્લાભી સલયજાનાંદ ાવ ે ટશાં દુ 
ળાસ્ત્રોનો અભ્માવ કમો. 
 સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીએ લગિ અન ેજ્ઞાસતસલશીન 

વભાજયિના દ્વાયા ધાસભિક, વાભાસજક અને યાષ્ટ્રીમ દૃષ્ટ્ીએ 

દેળની એકતા વાધલાનો પ્રમત્ન કમો. તેભણ ે લદેોભાાં 
બાયતીમ ધભિ અને વાંસ્કૃસતનાાં દળિન કમાું. તેભણ ે રોકોને 

‘લેદો તયપ ાછા લો’નો ફોધ આપ્મો. તેભણ ે ‘વત્માથિ-

પ્રકાળ’ નાભના ગ્રાંથની યિના કયી. તેભણે જણાવમુાં કે લેદોભાાં 

ભૂસતિજૂા, ટક્માકાાંિ, ફારિ, વતીપ્રથા, અસ્ૃશ્મતાનો 

ઉલ્લેખ થમો નથી. તેભણ ેએકેશ્વયલાદનો ફોધ આપ્મો. તઓે 
ટશાં દી બાાભાાં ફોધ આતા શતા. તેથી તેભના સલિાયો દેળના 
રોકો વુધી શોંિી ળકમા. દમાનાંદ વયસ્લતીએ 

‘આમિવભાજ’ની સ્થાના કયી (ઈ.વ. 1875). રાશોય, 

ાંજાફ, ઉત્તયપ્રદેળ, યાજસ્થાન અન ે ગુજયાતભાાં 

આમિવભાજનો ઝિથી પ્રિાય થમો. તેના ટયણાભ ે ઝિી 
વાભાસજક ટયલતિન આવમુાં. આમિવભાજ ે ધભાુંતય ાભેરા 

ટશાં દુઓન ેટશાં દુધભિભાાં ાછા રાલલા ભાિે ‘ળુસિ-િલ’ ળરૂ 

કયી, જનેે કાયણ ે યધભિ સ્લીકામો શોમ કે સ્લીકાયલાની 

પયજ િી શોમ તલેા ટશાં દુઓને ાછા આલલા ભાિેનાાં દ્વાય 
પ્રથભ લાય ખૂલ્લાાં ભૂકામાાં. 
 સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીના અલવાન છી રારા 

શાંવયાજ, ાંટિત ગરુુદત્ત અને રારા રજતયામ જલેા 

નેતાઓએ આ વાંસ્થાની પ્રલૃસત્તઓ િાર ુ યાખી. સ્લાભી 

શ્રિાનાંદ ે ઈ.વ. 1902ભાાં શયદ્વાય ાવે ‘ક ાંગડી’ ગુરુકુર 

સ્થ પમુાં. આ ઉયાાંત ગુજયાતભાાં લિોદયાભાાં આમિકન્મા 

સલદ્યારમ ળરૂ કયલાભાાં આવમુાં, જભેાાં સળસ્ત, શ્રભ, વાંમભ 

અને િાટયત્ર્મના ાઠોનુાં સળક્ષણ આલાભાાં આલતુાં શતુાં. 
 

 યાભકૃષ્ક્ણ યભશાંવ બાયતીમ વાંસ્કૃસતના જ્મોસતધિય 
અન ે ફધા જ ધભોના વત્મને ાભનાય વાંત અન ે વુધાયક 
શતા. તેભનો જન્ભ ફાંગાના શુગરી સજલ્લાના કાભાયકૂુય 
ગાભભાાં થમો શતો. તેભન ેફાણથી જ ધાસભિક પ્રલૃસત્તઓભાાં 
યવ શતો. તેઓ કોરકાતા ાવ ે આલેરા દસક્ષણેશ્વયભાાં 
કાસરભાતાના ભાંટદયના જૂાયી શતા. તેભણ ે ઈશ્વયન ે સલસલધ 
રૂ ેાભલાનો પ્રમત્ન કમો શતો. તેભના ળુિ િાટયત્ર્મ અને 
જ્ઞાનબસકતના ઉદેળથી અનેક રોકો તેભની ાવ ે આલતા. 
કેળલિાંદ્ર વેન તથા દમાનાંદ વયસ્લતી વટશત ઘણા ધાસભિક 
વુધાયકોએ તેભની ાવેથી ભાગિદળિન ભેવમુાં શતુાં. ાિાત્મ 
અવયભાાં આલેરા રોકોન ે યાભકૃષ્ક્ણ યભશાંવના ફોધથી 
ોતાના ધભિ અને વાંસ્કૃસતભાાં નુ: શ્રિા ેદા થઈ. 
 

 નયેન્દ્રનાથ દત્ત (ઈ.વ. 1863-1902) નાભના 
ફાંગાી સ્નાતક યાભકૃષ્ક્ણ યભશાંવના વાંકિભાાં આવમા. 

યાભકૃષ્ક્ણે નયેન્દ્રની જ્ઞાનસાવાની તૃસપ્ત કયી. નયેન્દ્ર, 

યાભકૃષ્ક્ણના સળષ્ક્મ ફન્મા અન ે વાંન્માવ ધાયણ કયીન ે

સ્લાભી સલલેકાનાંદ નાભ ધાયણ કયી, બાયતીમ અને ાિાત્મ 

તત્લજ્ઞાનના ઊંિા અભ્માવી ફન્મા. 
 સ્લાભી સલલેકાનાંદે રોકોને દ:ુખી ભ નલોની સેલ  
કયલા અન ે તેભાાં જ ઈશ્વયનાાં દળિન કયલાનો ફોધ આપ્મો. 
તેભણે બાયતના મુલાનોભાાં બતૂકા પ્રત્મ ે ગૌયલ અને 
બસલષ્ક્મ ભાિે શ્રિા જાગતૃ કયી. તેભણ ે ઈ.વ. 1893ભાાં 
મુનાઈિેિ સ્િેટ્વના સળકાગોભાાં બયામેરી અસખર સલશ્વધભિ 
ટયદભાાં શાજયી આી શતી. તેભાાં તેભણ ે છિાદાય બાણ 
દ્વાયા બાયતીમ વાંસ્કૃસત અને તત્લજ્ઞાનની વભજ આી 

શતી. ત્માયફાદ મનુાઈિેિ સ્િેટ્વ, મુયો, ઈસજપ્ત, િીન, 

જાાન લગેયે દેળોભાાં પ્રલાવ કયીને બાયતીમ વાંસ્કૃસતનો 



History Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  26 
 

પેરાલો કમો. તેઓ બાયતીમ વાંસ્કૃસતના પ્રળાંવક અને પ્રખય 

યાષ્ટ્રપ્રેભી શતા. તેભણ ે બાયતીમોન ે ‘ઉઠો, જાગો અન ે

ધમેમપ્ર ધિ સુધી ભાંડ્ય  યહો’ નુાં વુત્ર આપ્મુાં. 

 સ્લાભી સલલેકાનાંદ ે ઈ.વ. 1897ભાાં ોતાના ગુરુના 

નાભ યથી ફેરૂયભાાં ‘ય ભકૃષ્ણ ધભળન ભઠ’ ની સ્થ ન  

કયી. આ સભળન ે સલસલધ કામો દ્વાયા ભાનલવેલા કયલાનો 
આદેળ અનાવમો. યાભકૃષ્ક્ણ યભશાંવના જીલનભાાંથી 

પ્રેયણા ભેલી ‘જનવેલા એ જ પ્રબુવલેા’ના વૂત્રનો સભળને 

અભર કમો. દેળભાાં ળાાઓ ખોરી સળક્ષણ આલાનુાં અન ે
દલાખાનાાં દ્વાયા વલેાનુાં કામિ કયલાભાાં આલ ે છે. આ 
સભળનની ળાખાઓ બાયતભાાં અને દેળસલદેળભાાં આજ ે ણ 
કામિયત છે. 
 

 ઓગણીવભી વદીની ળરૂઆતભાાં ઉત્તયપ્રદેળભાાં 
યામફયેરીના વમૈદ અશભદખાન અને ફાંગાના ળયીઅતુલ્લા 
જલેા રોકોની આગલેાની શેઠ ભુવરભાનોભાાં વાભાસજક અને 
ધાસભિક જાગસૃતનો આયાંબ થમો. તેભણ ેધાસભિક નેતા ટદલ્શીના 
ળાશ લરીઉલ્લાશના ઉદેળભાાંથી પ્રેયણા ભેલી શતી. તઓે 
ભાનતા શતા કે બાયતભાાં ઈસ્રાભ ધભિ દૂસત થલાથી દેળ 
ઉય અાંગ્રેજોએ ળાવન સ્થાપ્મુાં શતુાં. તેભણ ે ઈસ્રાભ ધભિ 

અને વાંસ્કૃસતને ભજફતૂ અને ળુિ કયલા ‘લહ ફી 

આાંદોરન’ િરાવમુાં. 

 લશાફી આાંદોરન ફાદ થોિા ભુવરભાનોભાાં 
ાિાત્મ સલિાયોનો પ્રબાલ લધતાાં અાંગ્રેજી સળક્ષણનુાં પ્રભાણ 
લધ્મુાં. ઉરેભાઓની રૂટઢિુસ્તતાને રીધે ભુવરભાનો અાંગ્રેજી 
સળક્ષણ અન ેઆસથિક તથા વાભાસજક રાબોથી લાંસિત યહ્ા. 
તેથી ભુવરભાનોભાાં સળસક્ષત અન ે ભધ્મભ લગિનો ઉદમ ઠીક 
ઠીક વભમ વુધી થમો નશીં. 
 વય વૈમદ અશભદખાનનો જન્ભ ઉભયાલ કુિુાંફભાાં 
થમો શતો. તેઓ ઈ.વ. 1857ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ લખત ે
કાંની વયકાયની નોકયીભાાં શતા અન ે ત ે લખતે કાંનીને 
લપાદાય યહ્ા શતા. ઈ.વ. 1869ભાાં સનલૃસત્ત છી તઓે 
ઈંગ્રેન્િ ગમા અને ાિાત્મ ઉદાયભતલાદથી પ્રબાસલત થમા. 
તેભણ ેભુવરભાનોને અાંગ્રેજી કેલણી રઈન ેતેભનુાં છાતણાં 
અને રૂટઢિુસ્તતા દૂય કયલાનો આગ્રશ કમો. તેભણ ે ઈ.વ. 

1870ભાાં ‘તશસઝફ-ઉર-અખરાક’ નાભનુાં વાભસમક ળરૂ 

કમુું. ઈ.વ. 1875ભાાં અરીગઢભાાં ભુસસ્રભ કોરેજની સ્થાના 

કયી, જ ે ‘અરીગઢ ભુસસ્રભ મુસનલસવિિી’ તયીકે ઓખામ 

છે. તેભણે અાંગ્રેજી વાટશત્મ અને સલજ્ઞાનના ગ્રાંથોનો ઉદુિભાાં 

અનુલાદ કયી, ભુવરભાનોન ે ાિાત્મ જ્ઞાનથી ટયસિત 

કયાવમા. તેભણ ે ફુયખાપ્રથા અને ફારિપ્રથાનો સલયોધ 
કમો અન ેસલધલાસલલાશ તથા સ્ત્રી કેલણીની તયપેણ કયી. 
 

 ઓગણીવભી વદીના વુધાયાની અવયે 
ળીખવભાજન ે પ્રબાસલત કમો. ગરુુદ્વાયાઓભાાં પ્રલેળરેાાં 

દુણો દૂય કયલા ભાિે અને વાયી વમલસ્થા ભાિે ‘ધળયોભણી 

ગુરુદ્વ ય  પ્રફાંધક સધભધર્’ની યિના કયલાભાાં આલી. 

ળીખોભાાં ધાસભિક સળક્ષણની વાથે ાિાત્મ કેલણી આલા 

ભાિે અભૃર્સયભ ાં ‘ખ રસ  કોરેજ’ તથા ળાાઓ 

સ્થાલાભાાં આલી. 
 

 અાંગ્રેજી કેલણી ાભેરા મુલાનોએ ધભિ અન ે

વભાજવુધાયણા ભાિે ઈ.વ. 1851ભાાં ‘યશનુભા-ઈ-

ભઝદમયફન વબા’ની સ્થાના કયી. દાદાબાઈ નલયોજી આ 

વાંસ્થાના અગ્રણી નેતા શતા. આ વાંસ્થાએ ‘ય શ્ર્ 

ગોપર્ ય’ નાભનુાં ભુખત્ર ળરૂ કયી ાયવી વુધાયણા 

આાંદોરનને લેગલાંતુ ફનાવમુાં. કે. આય. કાભા તથા ફશેયાભજી 
ભરફાયીએ ણ ધભિ અન ે વભાજવુધાયણાનુાં કામિ કમુું. 
કાભાએ સળક્ષણના પ્રિાય ઉય અન ે ભરફાયીએ સ્ત્રી-
ઊન્નતી ય બાય ભૂકમો. તેભણ ેફારિનો સલયોધ કમો તથા 
સલધલા-સલલાશન ે ઉત્તેજન આપ્મુાં. ભરફાયીના પ્રમત્નોન ે
રીધ ેવયકાયે ઈ.વ. 1891ભાાં રિ ભાિે વાંભસત લમ ઠયાલતો 
કામદો ઘડ્ો શતો. 
 

 જ્મોસતફા પૂરે ભશાયાષ્ટ્રના જાણીતા વભાજવુધાયક 
શતા. તેભણ ેસ્ત્રીઓ તથા દસરતોના પ્રશ્નો શાથ ઉય રીધા. 
ઈ.વ. 1857ભાાં તેભણ ે ૂનાભાાં કન્માળાા ળરૂ કયી. તેભણ ે
સલધલાઓન ે નુરિિ કયલાભાાં ભદદ કયી. વભાજભાાં 
બ્રાહ્મણોના આસધત્મ વાભ ે િકાય પેંકમો. રોકોભાાં 

આત્ભસલશ્વાવ, ટશાંભત અન ે ઉત્વાશ જગાિલા ભાિે તેભણ ે

‘સતમ-ળોધક સભ જ’ ની સ્થાના કયી. 

 

 ગાાંધીજીએ સ્થાેર ‘અસખર ટશાં દ શટયજન વાંઘ’ ના 

ભાંત્રી તયીકે ઠક્કયફાાએ લો વુધી વેલાઓ આીન ે
શટયજનોના ઉત્કિભાાં કીભતી પાો આપ્મો. તેભણ ે કુદયતી 
આપતો લખત ેરોકોન ેયાશત આલાભાાં નોંધાત્ર પ્રદાન કમુું. 
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અભૃતરાર ઠક્કય ઉપે ઠક્કયફાાનો જન્ભ બાલનગયભાાં 
ઈ.વ. 1869ભાાં થમો શતો. તેઓ આજીલન કભિસનષ્ઠ વેલક 
શતા. તેભણે ઈજનેયીની ટિગ્રી ભેલી શતી. વાયા ગાયની 
નોકયી છોિીન ે ગાાંધીજીના પ્રબાલ શેઠ તેભણ ે છેલાિાના 
રોકોની વેલા કયી. 

 ઠક્કયફાાએ ‘ાંચભહ ર બીર સેલ ભાંડ’ની 

સ્થાના કયી અન ે તેના દ્વાયા ાંિભશારના ઊંિાણલાાાં 
જ ાંગરો તેભજ શાિી સલસ્તાયોભાાં લવતા બીરોના જીલનભાાં 
ભોિુાં  ટયલતિન આણ્મુાં. ઠક્કયફાા અને તભેના 
વાથીદાયોએ બીરોન ે દારૂ તથા અન્મ ફદીઓભાાંથી તભેજ 
કુિેલો અને લશેભોભાાંથી ભુકત કમાિ. બીરોના ફાકો ભાિે 
ળાાઓ ખોરી. તેભન ે યેં ટિઓ કાાંતતા કમાિ તથા 
કુટિયઉદ્યોગોભાાં ણ વાભેર કમાિ. 
 વભમ જતાાં રોકોભાાં યાષ્ટ્રીમ િેતના સલકસવત ફની 
અન ે તેઓ સ્લાતાંત્ર્મ-િલ તયપ લળ્યા. ગાાંધીજીએ 

અસ્ૃશ્મતા-સનલાયણન ે ભશત્ત્લ આતાાં, છાતલગોની 

સસ્થસત વુધાયલાના પ્રમાવોભાાં નોંધાત્ર પ્રગસત થઈ. 
 

 યાષ્ટ્રલાદ એિર ેોતાના યાષ્ટ્ર પ્રત્મ ેએકાત્ભતા અન ે

ગૌયલની બાલના. જરૂય ડ્ે ોતાના યાષ્ટ્ર પ્રત્મે તન, ભન 

અન ેધન ન્મોછાલય કયલા તમૈાય યશેલાની બાલના. બાયતભાાં 
યાષ્ટ્રીમ જાગૃસતનાાં ટયફો ખાવ કયીને ઈ.વ. 1857ના 
પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ ફાદ સલકાવ ામ્માાં. આધુસનક 
યાષ્ટ્રલાદનો વૌપ્રથભ ઉદબલ મુયોભાાં જોલા ભે છે. 

નલજાગૃસત, ધભિવુધાયણા, અભેટયકા અને િાાંવની ક્ાાંસતઓ, 

ઈિારી અને જભિનીનુાં એકીકયણ લગેયે ટયફોએ મુયોભાાં 
યાષ્ટ્રલાદનો પેરાલો કયલાભાાં ભશત્ત્લની બૂસભકા બજલેરી છે. 
બાયતભાાં સબ્રટિળ ળાવન શતુાં. સબ્રટિળયોના વાંકિને 

ટયણાભે બાયતીમોના યાજકીમ, વાભાસજક, ધાસભિક અન ે

આસથિક દૃષ્ટ્ીકોણભાાં પેયપાયો થમા. બાયતભાાં આધુસનક 

યાષ્ટ્રલાદને ઘિનાયાાં ટયફો ઊબા થમાાં. આણા દળેભાાં 

આણાં યાજ્મ, એિર ે કે ‘સ્લયાજ’ જોઈએ. આ સલિાય 

દેળના સળસક્ષત તથા ફસુિળાી રોકોભાાં સબ્રટિળ ળાવન 
દયસભમાન પેરાતો ગમો. દળેલાવીઓભાાં યાષ્ટ્રીમ એકતાની 
બાલના જાગૃત થઈ. આલી યાષ્ટ્રલાદની બાલના ેદા કયનાયાાં 
ટયફોનો આણ ેઅભ્માવ કયીળુાં. 
 

 
 અાંગ્રેજોના ળાવન શેરાાં આણા દેળભાાં યાજકીમ 
એકતાનો અબાલ શતો. બાયત નાનાાં-ભોિાાં યજલાિાઓભાાં 

લશેંિામેરુાં શતુાં. અાંગ્રજેોએ બાયતના ઘણા યાજલીઓને 
શયાલીને ભોિા બાગના બાયત ઉય પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીતે 
અાંકુળ સ્થાી દીધો. અાંગ્રજેોના તાફા શેઠ એકવયખુાં 
લશીલિીતાંત્ર અભરભાાં આવમુાં. અાંગ્રેજ ળાવનનો અનબુલ 
એકાં દયે વાયો ન શતો. આ અને આલાાં અનેક કાયણોવય 
અાંગ્રેજ ળાવન વાભેનો સલયોધ ઊબો થમો. ધીયે-ધીયે આ 
સલયોધ પ્રફ ફનતો ગમો. 
 

 
 અાંગ્રેજોની આસથિક નીસતએ બાયતને ામભાર કમુું. 
અાંગ્રેજો બાયતભાાંથી કાિો ભાર ઈંગ્રેન્િ રઈ જતા અન ે ત્માાં 
ઉત્ાટદત કયેરો તમૈાય ભાર બાયતનાાં ફજાયોભાાં લેિતા શતા. 
ઈંગ્રેન્િથી બાયત આલતા તૈમાય ભાર ય નજીલી જકાત 
રેલાતી શતી. જ્માયે ટશાં દભાાં ઉત્ન્ન થતા તૈમાય ભાર ઉય 
લધુ જકાત રલેાના ટયણાભે બાયતભાાં ઉત્ન્ન થતો ભાર 
ભોંઘો િતો. જ્માયે ઈંગ્રને્િભાાં ઉત્ન્ન થતો ભાર બાયતભાાં 
વસ્તો લેિી ળકાતો. આ શયીપાઈભાાં બાયતના શસ્તઉદ્યોગ 
અને ઉદ્યોગધાંધા િકી ળકમા નશીં. ટયણાભ ે કાયીગયલગિ 
ફેકાય ફન્મો. બાયતના બોગ ે ઈંગ્રેન્િને વભૃિ ફનાલલાની 
અાંગ્રેજનીસતની વાભે પ્રજાભાાં યાષ્ટ્રીમ જાગસૃત લધી. 

 

 

 બાયતભાાં યેરલ,ે તાય, િાર, જભીન તથા 

જવમલશાયના ભાગો રશ્કયી, આસથિક તથા યાજકીમ 

કાયણોવય સલકવાલલાભાાં આવમા શતા; છતાાંમ ે તેનાથી 

દેળના રોકોન ેરાબ થમો. આ વાધનોના ઝિી સલકાવથી 
સલળા દેળના ભાનલી એકફીજાની નજીક આવમા. કાયીગય 
તથા લેાયીલગિ ધાંધાથે એકફીજાના પ્રદેળભાાં જલા રાગ્મો. 
તેભની લચ્િ ે સલિાયોની આ-રે લધી. તેભના વાંકો 

લધલાથી જ્ઞાસત, કોભ અન ે પ્રદેળના બેદબાલો ઓછા થમા. 

યાષ્ટ્રીમ નેતાઓ તેભના સલિાયો તથા મોજનાઓ પ્રજાના 
તભાભ લગોભાાં પેરાલી ળકમા. પ્ર દેધળક કક્ષ ને ફદર ે

ય ષ્ટ્રીમ કક્ષ ની નરે્ ગીયી ઊબી થઈ, જણેે સ્લયાજની 

સવસિભાાં નોંધાત્ર પાો આપ્મો. 
 

 
 બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદના ઉદમભાાં અાંગ્રેજી કેલણીનો 
ણ ભોિો પાો યહ્ો. આ કેલણીના કાયણ ે સિભની 
સલિાયવયણીનાાં દ્વાય ઊઘડ્ાાં. સલશ્વનુાં ઘણાંફધુ વાટશત્મ 
અાંગ્રેજીભાાં શતુાં. આણા દેળના રોકો અાંગ્રેજી બાા ળીખ્મા. 
સલશ્વના પ્રલાશોથી ભાટશતગાય થમા. આ કાયણ ે અભેટયકન 
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સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભભાાંથી રોકળાશીની તથા િાાંવની ક્ાાંસતભાાંથી 

સ્લતાંત્રતા, વભાનતા અને ફાંધુત્લની બાલનાની પ્રેયણા ભી. 

આત્ભશ્રિા લધી અને વૌ બાયતના ઉિલ બાસલની કલ્ના 

કયલા રાગ્મા. દેળની પ્રાદેસળક બાાઓભાાં નલરકથાઓ, 

નાિકો, લાતાિઓ, કાવમો અન ે ગીતો લગેયે રખામાાં. આ 

વાટશત્મે યાષ્ટ્રબસકતનો વાંદેળ આપ્મો. 
 

 
 યાષ્ટ્રીમ િેતના પેરાલલાભાાં લતિભાનત્રોએ 

નોંધાત્ર ટશસ્વો આપ્મો. ફાંગાા, ભદ્રાવ તથા ફીજા 

પ્રાાંતોભાાં પ્રસવિ થતાાં અખફાયોએ વયકાયની નીસતઓની 
િીકા કયી રોકોભાાં યાષ્ટ્રીમ બાલના જાગૃત કયી. 
 

 
 ાિાત્મ ુયાતત્ત્લસલદ એરકેઝાાંિય કસનાંગશાભ તથા 
તેના ભદદનીળોએ બાયતનાાં અનકે પ્રાિીન સ્થોએ 
ખોદકાભ કમાું. બાયતીમ વાંસ્કૃસતની ગૌયલગાથાના અનેક 
અલળેો ળોધી કાઢ્યા. બગલાનરાર ઈન્દ્રજી જલેા બાયતીમ 
ુયાતત્ત્લસલદોએ ણ અનકે ુયાણા અલળેો ળોધી 
બાયતીમોને દેળની વાંસ્કૃસતની બવમતાનો ખ્માર આપ્મો. 
સિભના સલદ્વાનોએ બાયતીમ વાાંસ્કૃસતક લાયવાન ેરગતી 
ળોધખો કયી. બાયતના સલદ્વાનો ણ જોિામા. ુસ્તકો 
ણ રખામાાં. ગૌયલૂણિ વાટશત્મ અને વાંધોધનથી 
દેળલાવીઓની યાષ્ટ્રીમ અસસ્ભતા જાગૃત થઈ.  

 ાિાત્મ સલદ્વાનો ભેકવભૂરય, સલલ્વન, પગ્મુિવન, 

ફુશરય, ફ્રીિ તથા બાયતીમ સલદ્વાનો યાજને્દ્રરાર સભત્ર, 

યાભકૃષ્ક્ણ ગો.બાાંિાયકય, શટયપ્રવાદ ળાસ્ત્રી લગેયેનાાં 

રખાણોએ બાયતના લેદો, ઉસનદો, યાભામણ, ભશાબાયત, 

ગીતા, સ્ભૃસત ુયાણો લગેયેનુાં ભશત્ત્લ રોકોન ેવભજાવમુાં. 

 

 ફાંગા સબ્રટિળ ઈસન્િમન વોવામિી – કોરકાતા 
(કરકત્તા) 

 ભદ્રાવ નટેિલ વબા – િેન્નાઈ (ભદ્રાવ)  

 ઈસન્િમન એવોસવમેળન – કોરકાતા 

 ફોમ્ફ ેએવોસવમેળન – ભુાંફઈ 

 વાલિજસનક વબા – ૂણ ે

 વય એરન ઓકિેસલમન હ્ુભ (એ.ઓ.હ્ુભ) નાભના 
સનલૃત્ત અાંગ્રેજ અસધકાયીને ખાતયી થઈ િૂકી શતી કે સબ્રટિળ 

વામ્રાજ્મ ઉયથી દેખામ એિરુાં વરાભત નથી. તેઓ ભાનતા 

કે જનતાભાાં પેરામેર અવાંતોન ેઘિાિલાભાાં નશીં આલ,ે તો 

1857ના સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ જલેી ઘિના પયીથી ણ ફન.ે આ 
જનઆક્ોવ યોકલા તેભણ ે ફાંધાયણીમ વાંસ્થા સ્થાલાનુાં 
સલિામુું. તત્કારીન લાઈવયોમ િપયીનન ે વભજાવમા. સનલૃત્ત 
અસધકાયીના સલિાયન ેલાઈવયોમનો ણ િેકો ભળ્યો. 

 એ.ઓ. હ્ુભના પ્રમત્નોથી ટિવેમ્ફય, 1885ભાાં ટશાં દી 

યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાની સ્થાના કયલાભાાં આલી. ભુાંફઈની 

ગોકુદાવ તેજાર વાંસ્કૃત ાઠળાાભાાં 28ભી ટિવેમ્ફય, 

1885ના યોજ વમોભેળિાંદ્ર ફેનયજીના પ્રભુખદે તેનુાં પ્રથભ 

અસધલેળન ભળ્યુાં. તેભાાં બાયતના જુદા-જુદા પ્રદેળોભાાંથી 72 

પ્રસતસનસધઓએ શાજયી આી શતી. તેભાાં દાદાબાઈ નલયોજી, 

ગોારકૃષ્ક્ણ ગોખર,ે ટપયોજળાશ ભશેતા, ફદરૂદ્દીન તૈમફજી, 

કે. િી. તેરાંગ, ટદનળા લાચ્છા લગેયે ભુખ્મ આગેલાનો શતા. 

દેળની અનેક વભસ્માઓ ય િિાિસલિાયણા થઈ. 
 

અસધલેળન સ્થ પ્રભુખ લિ વભ્મ 

પ્રથભ ભુાંફઈ  વમોભેળિાંદ્ર ફનેયજી 1885 72 

ફીજુ ાં કોરકાતા દાદાબાઈ નલયોજી 1886 432 

ત્રીજુ ાં ભદ્રાવ ફદરૂદ્દીન તૈમફજી 1887 607 
  

 ભશાવબાની પ્રથભ તફક્કાની કાભગીયી ફાંધાયણીમ 

શતી. ભશાવબાએ વયકાય વભક્ષ યાજકીમ શકો, આસથિક 

અને વાભાસજક સલકાવ અને ળૈક્ષસણક પ્રગસત ભાિે કયેરી 
ભાાંગણીઓને અાંગ્રેજ વયકાયે અલગણી શતી. આ 
ભાાંગણીઓએ બસલષ્ક્મની રિત ભાિે ભજફૂત ામો નાાંખ્મો 
શતો. વયકાયી નોકયીઓભાાં ટશાં દીઓને લધાયે પ્રભાણભાાં 

રેલા, રશ્કયી અન ે ભુરકી ખાતાાંઓભાાં થતો ખિિ ઘિાિલો, 

ખેિુતોને દલેાભાાં યાશત આલી. ગૃશઉદ્યોગોને વજીલન કયલા 
લગેયે ભાાંગણીઓ કયલાભાાં આલતી. 
 ભશાવબા દ્વાયા કેન્દ્રીમ તેભજ પ્રાાંસતક ધાયાગૃશોનો 
સલસ્તાય કયીન ેતેભાાં 50 િકા વભ્મો િૂાંિામેરા યાખલા તથા 
કાયોફાયીન ે ળકમ તિેરી શદ ે ધાયાવભ્મોન ે જલાફદાય 
ફનાલલી – જલેા ઠયાલ ણ વાય કયલાભાાં આવમા શતા. 
ભશાવબાની યજૂઆતન ે રીધે વયકાયે અખફાયો યનાાં 
સનમાંત્રણો દૂય કયી વમસકતસ્લાતાંત્ર્મ તથા લાણીસ્લાતાંત્ર્મ 
આતા કામદાઓ વાય કમાિ શતા. ભશાવબાએ 
સળસક્ષતલગિભાાં યાષ્ટ્રીમ િેતના જગાલીને તનેે યાજકીમ તારીભ 
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આી. તેનાથી બસલષ્ક્મના સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભો ભાિે મોગ્મ 
નેતાઓ ભળ્યા. 
 

 ટશાં દી યાષ્ટ્રીમ ભશાવબા (કોંગ્રેવ)ની સ્થાનાની 
ળરૂઆતભાાં અાંગ્રેજ ળાવકો તેના પ્રત્મ ેવશાનુબસૂત ધયાલતા 

શતા, યાં ત ુથોિા વભમભાાં જ તેઓ સલયોધી ફન્મા. કોંગ્રેવના 

અસધલેળનભાાં ળરૂભાાં વયકાયી અસધકાયીઓ શાજય યશેતા. 

ાછથી વયકાયે તેભને કોંગ્રેવના અસધલેળનભાાં શાજયી 
આલા ય પ્રસતફાંધ ભૂકમો. ગલનિય જનયર કઝિન ે
યાષ્ટ્રીમતા સલયોધી કેિરાાંક ગરાાં બમાું અન ે બાયતના 

રોકભતની અલગણના કયી. તેણ ે ‘બાગરા ાિો અન ે યાજ 

કયો’ની નીસત અનાલીન ે ફાંગાાનુાં ઈ.વ. 1905ભાાં 

સલબાજન કમુું. 
 

 ફાંગાા સબ્રટિળ ટશાં દનો વૌથી ભોિો પ્રાાંત શતો. તેભાાં 
સફશાય અને ઓટયસ્વાના કેિરાક પ્રદેળોનો વભાલેળ થતો. 
તેની લસ્તી 7 કયોિ 80 રાખથી લધુ શતી. આિરા ભોિા 
પ્રાાંતનો લશીલિ કયલાનુાં ભુશ્કેર શોલાથી તેનુાં સલબાજન કયલુાં 
જરૂયી શતુાં. આભ છતાાં ત ે પ્રાાંતભાાંથી સફશાય અન ે
ઓટયસ્વાના પ્રદેળ અરગ કયલાન ે ફદર ે ભુસસ્રભ 
ફશુભતીલાા લૂિ ફાંગાન ેતેભાાંથી અરગ કયલાભાાં આવમુાં. 
ફાંગાા ત ે વભમ ે વૌથી લધુ જાગતૃ પ્રાાંત શતો. લાઈવયોમ 
કઝિન ભુસસ્રભ ફશુભતીને અરગ કયી ટશન્દ-ુભુસસ્રભ લચ્િ ે
કોભલાદ ઊબો કયીને લધતી જતી યાજકીમ જાગસૃતન ેનફી 
ાિલા ભાગતો શતો. યાષ્ટ્રીમ નેતાઓ અન ેરોકો વયકાયનો 
ઈયાદો વભજી ગમા અન ેતઓેએ આ મોજનાનો ઉગ્ર સલયોધ 
કમો. 
 

 ફાંગાાની એકતાને તોિનાયા આ બાગરાનો સલયોધ 
કયલા ફાંગાાભાાં જાશેય વબાઓ અને વયઘવોના કામિક્ભો 
થમા. અવાંખ્મ સત્રકાઓ લશેંિાઈ. આ આાંદોરનભાાં 

ફાંટકભિાંદ્ર િટ્ટોાધ્મામની ‘આનાંદભઠ’ નલરકથાનુાં ‘લાંદ ે

ભાતયભ’ ગીત રિાઈનો નાયો ફની ગમુાં. આખા દેળભાાં 

યાષ્ટ્રીમ બાલનાનુાં અબૂતૂલિ ભોજુ ાં પયી લળ્યુાં. 

 જ ે ટદલવ ે બાગરાનો અભર ળરૂ થમો, તે ટદલવ 

ફાંગાાભાાં ‘ળોકટદન’ તયીકે ઊજલલાભાાં આવમો. આખા 

પ્રદેળભાાં શિતા ાિલાભાાં આલી. યલીન્દ્રનાથ 

ઠાકુય(િાગોય)ના વૂિનથી તે ટદલવન ે ‘એકતાટદન’ તયીકે 

ણ ઊજલલાભાાં આવમો. 
 

 ફાંગબાંગની રિતન ે ઉગ્ર અને વમાક ફનાલલાનુાં 
નક્કી થમુાં. આ િલનાાં ભુખ્મ ત્રણ રક્ષણો શતાાં :  
(1) સ્લદેળી ભારનો લેાય કયલો  
(2) સલદેળી ભારનો ફટશષ્ક્કાય કયલો  
(3) યાષ્ટ્રીમ સળક્ષણ રેલુાં. 
 આ ઉદે્દળોન ે શાાંવર કયલા ફાંગાના રોકોએ 
વમાક રિત િરાલી. એક રિતવસભસતની યિના કયલાભાાં 

આલી. તેભાાં વુયેન્દ્રનાથ ફનેયજી, સફસનિાંદ્ર ાર અને 

અયસલાંદ ઘો જલેા કોંગ્રેવના આગ િતા નતેા શતા. 
સલદેળી કાિ અન ે અન્મ િીજલસ્તુઓનો ફટશષ્ક્કાય કયી 
સ્લદેળી ભાર લાયલા રોકોને આગ્રશ કયલાભાાં આવમો. 
સ્લદેળી ભારના પામદા વભજાલલાભાાં આવમા. 

લતિભાનત્રોનાાં રખાણો, વયઘવો, જાશેય વબાઓ અન ે

રોકગીતો દ્વાયા સ્લદેળીનો પ્રિાય કયલાભાાં આવમો. 
સ્લદેળી ભાર ફનાલનાયાાં કાયખાનાાં ળરૂ થમાાં. ઈંગ્રેન્િથી 

આમાત થતા કાિ. ભીઠુાં , ખાાંિ, ફૂિ, સવગાયેિ, તભાકુ 

લગેયેની આમાતો ઘિી અન ે બાયતભાાં ફનેરા કાિ અન ે
અન્મ િીજલસ્તનુુાં લેિાણ લધ્મુાં. સ્લદેળી િલ ફાંગાા 
ઉયાાંત ટશાં દના અન્મ પ્રાાંતોભાાં ણ પેરાઈ. 
 

 સ્લદેળી અન ે ફટશષ્ક્કાય વાથે વાંકામેરુાં 1905ના 
આાંદોરનનુાં ત્રીજુ ાં ભશત્ત્લનુાં રક્ષણ યાષ્ટ્રીમ સળક્ષણનુાં શતુાં. 
ફાંગબાંગની િલભાાં સલદ્યાથીઓએ આગ િતો બાગ 
રીધો. તથેી સલદ્યાથીઓન ે વાભૂટશક દાંિ કયલાથી ભાાંિીન ે
તેભને ળાા-કોરેજભાાંથી કભી (ફયતયપ) કયલા વુધીનાાં 

ગરાાં બયલાભાાં આવમાાં, ટયણાભ ેલૈકસલ્ક સળક્ષણ તયીકે 

યાષ્ટ્રીમ ળાાઓ ળરૂ કયલાભાાં આલી. ફાંગાાભાાં ઈ.વ. 
1907ભાાં 25 યાષ્ટ્રીમ ભાધ્મસભક ળાાઓ અને 300 યાષ્ટ્રીમ 
પ્રાથસભક ળાાઓ શતી. યલીન્દ્રનાથ િાગોયે ઈ.વ. 1901ભાાં 
ળાાંસતસનકેતનભાાં સલશ્વબાયતી સલદ્યારમ ળરૂ કમુું. અાંગ્રજે 
વયકાય ફાંગબાંગની રિતન ે તોિી ાિલાભાાં સનષ્ક્પ યશી. 
છેલિે ઈ.વ. 1911ભાાં અાંગ્રેજ વયકાયને ફાંગાાના બાગરા 
યદ કયલાની પયજ િી. ફાંગાાની પ્રજાનો ળાાંત અને 
અટશાંવક ભાગ ેભેલેરો આ એક માદગાય અને ઐસતશાસવક 
સલજમ શતો.  
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 યલીન્દ્રનાથ િાગોયે ળાાંસતસનકેતનભાાં ળરૂ કયેરી 
સલશ્વબાયતી સલદ્યારમન ેઈ.વ. 1951ભાાં કેન્દ્રીમ સલશ્વબાયતી 
સલશ્વસલદ્યારનો દયિો ભળ્યો. જ્માાં સલદ્યાથીઓન ેસ્લાલરાંફી 
અને જીલનવમલશાયના ાઠ ળીખલલાભાાં આલે છે. 
 

 દાદાબાઈ નલયોજી, વુયેન્દ્રનાથ ફેનયજી, 

ગોારકૃષ્ક્ણ ગોખર,ે ટપયોજળાશ ભશેતા લગેયે નેતાઓ 

ફાંધાયણીમ ભાગ ેયાજકીમ શકો ભેલલા પ્રમત્ન કયતા શતા. 
તેઓએ તેભના વભમ પ્રભાણ ે ભલ  (નયભ) લરણ 

અનાવમુાં શોલાથી ‘ભલાલાદી’ તયીકે ઓખામા. 

ભલાલાદી નેતાઓએ ટશાંદના વુસળસક્ષત ભધ્મભલગિન ે
વાંગટઠત કયી ભજફૂત યાષ્ટ્રીમ િેતના ભાિેની લૂિબસૂભકા 

તૈમાય કયી. તેભણ ે સ્લળાવન, વભાનતા, રોકળાશી અને 

સ્લતાંત્રતાના સલિાયોનુાં બાયતીમ પ્રજાભાાં ફીજાયોણ કયલાનુાં 
કામિ કમુું. તેભની કાભગીયીના ટયણાભ સ્લરૂ જાગતૃ થમરે 

ટશાં દનો મલુાલગિ ઉત્વાશી, આક્ભક અન ે આત્ભસલશ્વાવથી 

વબય શતો. તેભન ેશલે ભલા નીસતને ફદર ેઆક્ભક નીસત 
અખત્માય કયલાની જરૂટયમાત રાગી. 

 ભલાલાદી નેતાઓના ભતની સલરુિ ‘રાર, ફાર 

અન ે ાર’ની સત્રિુીથી ઓખાતા રારા રજતયામ 

(ાંજાફ), ફા ગાંગાધય ટિક (ભશાયાષ્ટ્ર) અને સફસનિાંદ્ર 

ાર (ફાંગા) જલેા નેતાઓ સ્લયાજને ઈનાભ તયીકે નશીં, 

ણ શકથી ભેલલા ભાગતા શતા. તેઓ વટક્મ આાંદોરનભાાં 

ભાનનાય ઉગ્ર લરણના શોલાથી ‘જશારલાદી’ કશેલામા. 

 

 રોકભાન્મ ટિક તયીકે પ્રસવિ થમેરા 
ફાગાંગાધય ટિક જશારલાદના ભુખ્મ નતેા શતા. તભેણે 

એક ભાંત્ર આપ્મો. ‘સ્લયાજ્મ ભાયો જન્ભસવિ શક છે અન ેત ે

શુાં  ભેલીન ે જ જ ાંીળ’. તેભણ ે ‘ગણેળિતુથી’ અન ે

‘સળલાજીજ્માંસત’ ઉત્વલો ઊજલલાનુાં ળરૂ કમુું. તેભણ ે ભયાઠી 

બાાભાાં ‘કેવયી’ અને અાંગ્રજેી બાાભાાં ‘ભયાઠા’ નાભના ફ ે

લતિભાનત્રો ળરૂ કમાું. તેની ખૂફ વાયી અવય થઈ. ઈ.વ. 

1916ભાાં ‘શોભરૂર િલ’ભાાં તેભણ ે વટક્મ બસૂભકા બજલી 

શતી.  
 

 રારા રજતયામ ળેય-એ-ાંજાફ તયીકે જાણીતા 

ફન્મા શતા. તેભણ ે ‘ધી ાંજાફી’ અન ે ‘ધી પ્મસુર’ જલેાાં 

લતિભાનત્રો ળરૂ કમાું શતાાં. ઈ.વ. 1928ભાાં તેભણ ેવામભન 
કસભળનનો સલયોધ કમો શતો. ોરીવની રાઠીઓના પ્રશાય 

થમા, ત્માયે તેભણ ે કહ્ુાં શતુાં, ‘ભાયા ઉય કયેરા રાઠીના 

એકએક પ્રશાય સબ્રટિળ વામ્રાજ્મના કપનની ખાઈ ફની 

યશેળે’. તેભને દલાખાનાભાાં દાખર કયલા ડ્ા. ત્માાં તેભનુાં 

અલવાન થમુાં. 
 

 રાર, ફાર અન ે ારની સત્રુિીના ત્રીજા ફાંગાી 

નેતા સફસનિાંદ્ર ાર શતા. ળરૂઆતભાાં તેઓ બ્રહ્મોવભાજના 

વાંકિભાાં આવમા શતા. તેભણ ે ‘ન્મૂ ઈસન્િમા’ વાપ્તાટશક અને 

‘લાંદ ે ભાતયભ’ લતિભાનત્ર ળરૂ કમુું શતુાં. અાંગ્રેજ વયકાયે 

મુલાનોને ટશાંવક ભાગે ઉશ્કેયલાનો તેભના ય આયો ભૂકમો 
શતો. તેઓ પ્રિાંિ રોક આાંદોરન દ્વાયા સ્લયાજ પ્રાપ્ત 
કયલાના ટશભામતી શતા. 
 

 અાંગ્રેજોએ બાયતભાાં ‘બાગરા ાિો અન ેયાજ કયો’ની 

નીસત અનાલી શતી. બાયતભાાં ઉગ્ર યાષ્ટ્રલાદ ઝિથી 

પેરાતો શતો, ત્માયે અાંગ્રેજોએ યાષ્ટ્રીમ િેતનાને તોિલાનો 

પ્રમત્ન કમો. બાયતભાાં ભુસસ્રભોના એક જૂથન ેવભજાલલાભાાં 
અાંગ્રેજો વપ યહ્ા. ટયણાભે ઈ.વ. 1906ભાાં ઢાકાભાાં 

‘ભુસસ્રભ રીગ’ની સ્થાના થઈ. આ વાંસ્થાની સ્થાનાભાાં 

ભુસસ્રભોના ધાસભિક લિા આગાખાન, ઢાકાના નલાફ 

વરીભુલ્લાખાાં, લાઈવયોમ સભન્િો અને તેના ખાનગી ભાંત્રી 

િનરો સસ્ભથ ેભશત્ત્લની બૂસભકા બજલી શતી. 
 

 એસપ્રર, 1916ભાાં ફાગાંગાધય ટિકે ૂનાભાાં 

‘ઈસન્િમન શોભરૂર રીગ’ની સ્થાના કયી. ટિકે જાશેય કમુું 

કે ‘સ્લયાજ ભાયો જન્ભસવિ શક છે અને તે શુાં  ભેલીને જ 

જ ાંીળ.’ ટિકે ‘કેવયી’ અને ‘ભયાઠા’ અખફાયભાાં રેખ 

રખ્મા. બાણો આપ્માાં અને રોકભત ભેવમો. આ વભમ 

દયસભમાન ટિકન ે ‘રોકભાન્મ’ તયીકે સફયદાલલાભાાં 

આવમા. આ ફાંને વાંસ્થાઓનો શેત ુફાંધાયણીમ ભાગે શોભરૂર 
(જલાફદાય યાજ્મતાંત્ર) ભેલલાનો શતો. એની ફવેન્િે 
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તેભના વાપ્તાટશક ‘ધી કોભનલીર’ અન ે દસૈનક ‘ન્મ ુ

ઈસન્િમા’ભાાં રેખો રખ્મા. એની ફેવન્િે સબ્રટિળ વયકાયન ે

ટશન્દન ે ‘જલાફદાય યાજ્મતાંત્ર’ અન ે ‘ગૃશસ્લયાજ્મ’ લશેરી 

તકે આલા અનુયોધ કમો. કોંગ્રેવ અન ે ભુસસ્રભ રીગ ે
શોભરૂર આાંદોરનને િેકો આપ્મો. અાંગ્રેજ વયકાય એની 
ફેવન્િની િલથી િોંકી ઊઠી. ભદ્રાવ વયકાયે એની 
ફેવન્િની ધયકિ કયી. તેભને ઉિાકાભાંિભાાં નજયકેદ 
યાખલાભાાં આવમાાં. એની ફેવન્િન ે ભુકત કયાલલા દળેભાાં 
વબાઓ અન ેવયઘવો દ્વાયા ઠેયઠેય સલયોધ વમકત કયલાભાાં 
આવમો. છેલિે અાંગ્રેજ વયકાયને તેભને છોિી દેલાની પયજ 
િી. 

 એની ફેવન્િને ટિવેમ્ફય, 1917ભાાં કોરકાતા 

ભુકાભે બયામેરા કોંગ્રેવના અસધલેળનભાાં વૌપ્રથભ ભટશરા 

પ્રભુખ તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવમાાં શતાાં. 

 

 ઈ.વ. 1915ભાાં કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગે એક વાથ ે
ભુાંફઈભાાં અસધલેળન બમુું. એક લિ છી કોંગ્રેવ અને 
ભુસસ્રભ રીગ ેતેભનાાં લાસિક અસધલેળન બમુું. એક લિ છી 
કોંગ્રેવ અને ભુસસ્રભ રીગ ે તેભનાાં લાસિક અસધલળેન 
એકવાથે રખનૌભાાં યાખ્માાં. રખનૌભાાં ભેરા કોંગ્રેવના 
અસધલેળનભાાં રોભકાન્મ ટિકે શાજયી આી. ઈ.વ. 
1907ભાાં વુયત કોંગ્રેવ અસધલેળનભાાં ભલાલાદી તથા 
જશારલાદી જૂથ અરગ ડ્ાાં શતાાં. તે શલે એક થઈ ગમાાં. 
કોંગ્રેવ અન ે ભુસસ્રભ રીગના નેતાઓએ ઈ.વ. 1916ભાાં 

રખનૌ ભુકાભે વભજૂતી કયીને કયાય કમો. ત ે‘રખનૌ કયાય’ 

તયીકે જાણીતો થમો. આ કયાયથી કોંગ્રેવ અન ેભુસસ્રભ રીગ ે

યાજકીમ ક્ષો તયીકે યાષ્ટ્રના ટશતન ે ભશત્ત્લ આપ્મુાં, તેથી 

સ્લયાજ ભાિેની રિતને ફ ભળ્યુાં. 
 

 વુબાિાંદ્ર ફોઝનો જન્ભ 23ભી જાન્મઆુયી, 

1897ના યોજ ઓટિળાના કિક ભુકાભે થમો શતો. તેભની 

ભાતાનુાં નાભ પ્રબાલતી અન ે સતાનુાં નાભ જાનકીનાથ ફોઝ 
શતુાં. ફાણથી જ તેઓ તીવ્ર ફુસિપ્રસતબા ધયાલતા શતા. 
ઈ.વ. 1920ભાાં રાંિનભાાં આઈ.વી.એવ.ની યીક્ષાભાાં િોથા 
નાંફયે ાવ થમા. બાયતભાાં આવમા છી ટશાં દી યાષ્ટ્રીમ 
ભશાવબા (કોંગ્રેવ)ભાાં જોિામા. દેળની સ્લાતાંત્ર્મ-
િલોભાાં બાગ રીધો. અસગમાય લખત યાજકીમ કેદી તયીકે 
કિામા. ઈ.વ. 1938ભાાં શટયુયા કોંગ્રેવ અસધલેળનભાાં 
વુબાિાંદ્ર ફોઝ કોંગ્રેવના પ્રભુખ ફન્મા. ત્માય ફાદ ઈ.વ. 

1939ભાાં સત્રુયાભાાં ભેર કોંગ્રેવ અસધલેળનભાાં ફીજી લાય 
પ્રભુખ ફન્મા. કેિરાક ભતબદેોન ે કાયણે તેભણ ે પ્રભુખદથેી 
યાજીનાભુાં આપ્મુાં. 

 ભે, 1939ભાાં વુબાિાંદ્ર ફોઝે પોયલડત  બ્રોક નાભના 

નલા યાજકીમ ક્ષની યિના કયી. મુયોભાાં ટદ્વતીમ 
સલશ્વમુિ ળરૂ થમુાં. પોયલિિ  બ્રોકે મુિસલયોધી પ્રિાય ળરૂ 
કમો. વુબાિાંદ્ર અન ે તેભના વાથીઓન ે વયકાયે જરેભાાં 
ૂમાિ. વુબાિાંદ્ર ફોઝ ઉલાવ ય ઊતમાિ. તેભની તસફમત 
રથિતાાં વયકાયે જરેભાાંથી ભુકત કમાિ. તેભના જ ભકાનભાાં 
નજયકેદ યાખ્મા. 

 17ભી જાન્મુઆયી, 1941ના યોજ ભધ્મયાસત્રએ 

વુબાિાંદ્ર ફોઝ અાંગ્રેજ વયકાયની નજયકેદભાાંથી છિકમા. 

તેઓ લેળટયલતિન કયી ળેાલય, કાફુર અન ેભોસ્કો થઈ 

ફસરિન ગમા. ફસરિન શોંિી યેટિમો યથી પ્રલિન આતાાં 
અાંગ્રેજ વયકાય િોકી ઊઠી. ત્માાંથી તેઓ વુભાત્રા થઈને 
જાાન ગમા. 
 જભિની તથા જાાન અાંગ્રજેોના દુશ્ભન દેળો શતા. આ 
વાંજોગોનો રાબ રઈ વબુાિાંદ્ર ફોઝે જભિનીના લિા ટશિરય 
તથા જાાનના લિાપ્રધાન િોજો વાથે લાતિીત િરાલરેી. 

જાાન લધુ ભદદરૂ થઈ ળકે તેભ છે, તેભ સલિાયી તેભણે 

એસળમાઈ દેળભાાંથી રિત આલાનો સનણિમ કમો. 
 

 સબ્રટિળ રશ્કયના બાયતીમ અભરદાય કેપટન 
ભોહનધસાંગ ેજાાનન ે ળયણ ે ગમેરા બાયતીમ વૈસનકોભાાંથી 

‘આઝાદ ટશાં દ પોજ’ની યિના કયી. જાાન વયકાય તથા 

ય સધફહ યી ફોઝ લચ્િ ે ભતબેદ થતાાં ભોશનસવાંગન ે

યાજીનાભુાં આલાની પયજ િી. ‘આઝાદ ટશાં દ પોજ’નુાં બાસલ 

થોિા વભમ ભાિે અસનસિત ફની ગમુાં. યાવસફશાયી ફોઝ ે

વલિવાંભસતથી 4 જુરાઈ, 1943ના યોજ ‘આઝાદ ટશાં દ પોજ’ના 

વલોચ્િ નેતા તયીકે વુબાિાંદ્ર ફોઝની લયણી કયી. વલિ 

વત્તા તેભન ેવુયત કયી. જુરાઈ, 1943ભાાં વબુાિાંદ્ર ફોઝ ે

આઝાદ ટશાં દ પોજનુાં વુકાનીદ વાંબાળ્યુાં. તેભન ે‘નેર્ જી’ નુાં 

શુરાભણાં નાભ આલાભાાં આવમુાં. નેતાજીએ પોજને ‘ચરો 

દદલ્લી’નુાં સૂત્ર આપ્મુાં. તેભણ ે બાયતને ‘જમદહાંદ’નો ભાંત્ર 

આપ્મો. 
 તભેણ ેદસક્ષણ-ૂલિ એસળમાના દેળોનો પ્રલાવ કયીન ે
ત્માાંના બાયતીમો ાવ ે ભાતબૃૂસભની સ્લતાંત્રતા ભાિે તેભના 

વલિસ્લનુાં ફસરદાન આલાની ભાગણી કયી. ‘ર્ુભ ભુઝે ખૂન 
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દો, ભૈં ર્મુ્હે આઝ દી દૂાંગ ’ વુત્ર દ્વાયા આઝાદી ભાિે 

આશલાન કમુું. 
 

 ઓકિોફય, 1943ભાાં વુબાિાંદ્ર ફોઝ ે સવાંગાુયભાાં 

કાભિરાઉ વયકાય (આયઝી શકૂભતે આઝાદ ટશાં દ) ની 
સ્થાના કયી. વબુાિાંદ્ર ફોઝ ે રશ્કયના વલોચ્િ લિા 
તયીકેનો શોદ્દો વાંબાળ્યો. કાભિરાઉ વયકાયે ઈંગ્રેન્િ અને 
અભેટયકા વાભ ેમુિ જાશેય કમુું. 
 

 વુબાિાંદ્ર ફોઝ આઝાદ ટશાં દની કાભિરાઉ 
વયકાયના લિા ફન્મા છી આઝાદ ટશાં દ પોજનુાં નુ: 
આમોજન કમુું. તેભણ ે વસૈનકોન ે વઘન તારીભ આી. 
વુબાિાંદ્ર ફોઝ ેઆઝાદ ટશાં દ પોજભાાં અરગ અરગ રશ્કયી 
િુકિી ઊબી કયી. 
 વુબાિાંદ્ર ફોઝે આઝાદ ટશાંદ પોજભાાં િાય રશ્કયી 

િુકિીઓ ઊબી કયેરી, જનેાાં નાભ તેભણ ે ગાાંધી, વુબા, 

નશેરુ અને આઝાદ આેરાાં. તેભણ ે સ્ત્રીઓની એક અરગ 

રશ્કયી િુકિી ઊબી કયી શતી, જનેુાં નાભ તેભણ ે ‘ઝાાંવીની 

યાણી’ આપ્મુાં શતુાં અને તનેુાં નેતૃત્લ કેપ્િન રક્ષ્ભી વેશગરે કમુિ 

શતુાં. 
 આઝાદ ટશાં દ પોજ ે બાયતની ૂલિ વયશદ ે આયાકાન 
અને ઈમ્પાર સલબાગભાાં કેિરાક સલજમો ભેવમા. ત્માય ફાદ 
ૂયલઠાની બમાંકય તાંગી અને બાયે લયવાદન ે કાયણ ે પોજન ે
ીછેશઠ કયલી િી. જાાન ઉય અભેટયકા દ્વાયા 
અણફોમ્ફ પેંકામા. જાાન શામુું. મુિની ટયસસ્થસત ફદરાઈ 
અને આઝાદ ટશાંદ પોજનુાં બસલષ્ક્મ યહ્ુાં નટશ. િાયેક શજાય 

વૈસનકોની ખલુાયી થઈ અન ે25,000 વૈસનકો કેદ કિામા. 

 નેતાજીની પ્રસતજ્ઞા શતી કે, ‘શુાં  ગુરાભ ટશાં દુસ્તાનભાાં 

ગ ભૂકીળ નશી.’ નેતાજી યાં ગૂન અન ે ફેંગકોક છોિીન ે

સલભાનભાગ ેઆગ લધ્મા. જાાન ેકયેરી જાશેયાત ભુજફ 18 

ઓગસ્િ, 1945ના યોજ પોભાિવાના તાઈેઈ સલભાની 

ભથકથી સલભાન ઊડ્ુાં; તયત જ તેને આગ રાગી. નેતાજી 

વખત દાઝ્મા અને અલવાન ામ્મા એલુાં કશેલામ છે. 
 

  

‘સયપયોળી કી ર્ભન્ન  અફ હભ યે દદરભે હેં , 

દેખન  હૈ જોય દકર્ન  ફ જુ-એ-ક ધર્ર ભેં હૈ’.  

  

 આણા દેળની સ્લયાજમાત્રાના રાાંફા ગાાભાાં 
નાભી-અનાભી અનકે ળશીદો થમા છે. 1857ના સ્લાતાંત્ર્મ 
વાંગ્રાભ છી દેળભાાં અાંગ્રેજ વયકાય વાભે વમસકતગત યીતે કે 
વાંગઠન કયીને શસથમાય ઉાિનાય લીયોની ભદાિનગીની 
કથાઓ આજ ે ગલિથી માદ કયલાભાાં આલે છે. જ ે મલુકોએ 

લીયતાલૂિક શસથમાય ઉાડ્ાાં, તેઓ આણા દેળના 

ઈસતશાવભાાં ક્ાાંસતકાયીઓ તયીકે જાણીતા છે. તભેની 
પ્રલૃસત્તઓ ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તઓ ગણામ છે. આ પ્રલૃસત્તભાાં 

સળસક્ષત, અસળસક્ષત, યાજલાંળી અન ે વાભાન્મ જનોએ બાગ 

રીધો શતો. બાયતના ફધા બાગોભાાં ઓછાલત્તા પ્રભાણભાાં 
ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્ત લશેરીભોિી અલશ્મ થઈ શતી. ભશાયાષ્ટ્રભાાં 
આ ક્ાાંસતના પ્રણેતા અને ક્ાાંસતકાયી પ્રલસૃત્તઓના પ્રથભ ળશીદ 
લાવુદેલ ફલાંત પિકે શતા. 
 

ધચનગ યી 

ભાસરક તેયી યજા યશે ઔય તુાં શી તુાં યશે, 

ફાકી ન ભૈં યશુાં  ન ભેયી આયઝ ુયશે 

જફ તક શૈ તન ભેં જાન, યગો ભેં રશુ યશે 

તેયા શો સજક્ મા તેયી શી જૂસ્તજૂ યશે. 

- ય ભપ્રસ દ ધફધસ્ભર 

 

 બાયતભાાં ક્ાાંસતકાયી પ્રલસૃત્તની વૌપ્રથભ ળરૂઆત 
કયનાય લાવુદેલ પિકે શતા. તઓે ૂણેભાાં નોકયી કયતા શતા. 
અાંગ્રેજ વયકાયના અન્મામી ત્રાવથી કાં િાીને લાવુદેલ 

પિકેએ નોકયી છોિી દીધી. દળેન ેગુરાભીભાાંથી ભુકત ન કરુાં , 

ત્માાં વુધી કા ય િાંદન ન રગાિલાની તથા કેળકતિન ન 
કયલાની પ્રસતજ્ઞા રીધી. લાવુદેલ પિકેએ અાંગ્રેજ વયકાય 
વાભ ે દેળવમાી વળસ્ત્ર વાંગઠનની ગુપ્ત મોજના ફનાલી 
શતી. 
 અાંગ્રેજ વયકાયે પિકેના ભાથા ભાિે િાય શજાયનુાં 
ઈનાભ જાશેય કમુું શતુાં. લાવુદેલ પિકે અાંગ્રેજ થાણાાં ય શુભરા 

કયલા, વયકાયી સતજોયી રૂાંિલી, ફાંદુકો િરાલલાની તારીભ 

આતા. અાંગ્રેજ વયકાય પિકેની ક્ાાંસતકાયી પ્રલૃસત્તઓથી 
િોંકી ઊઠી. તેણ ે કોઈ ણ બોગે પિકેની ધયકિ કયલાનો 
આદેળ આપ્મો. 
 શૌદયફાદ સજલ્લાના એક ગાભભાાંથી યાસત્રના ત્રણ લાગે 
સનાંદ્રાલસ્થાભાાં લાવુદેલ પિકેની ધયકિ કયલાભાાં આલી. 

તેભને જરેભાાં મૂાિ; તો જરેની દીલાર કૂદીન ે બાગ્મા. 25 

ટકરોભીિયની દોિ છી કિામા. જરેભાાં તેભના ય 
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અત્માિાયો થમા. પેબુ્રઆયી, 1883ભાાં એિન જરેભાાં 

અલવાન ામ્મા. 
 

 સલનામક દાભોદય વાલયકયનો જન્ભ 28 ભે, 1883ના 

યોજ ભશાયાષ્ટ્રના નાસવક સજલ્લાના બગૂય નાભના ગાભભાાં થમો 
શતો. નાનણથી જ તેઓ ક્ાાંસતકાયી સલિાયો ધયાલતા શતા. 

તેભણ ે‘સભત્રભેરા’ નાભની વાંસ્થા સ્થાી શતી, જ ેાછથી 

‘અસબનલ બાયત’ નાભથી જાણીતી ફની. આ વાંસ્થાનો શેતુ 

વળસ્ત્ર સલપ્રલ દ્વાયા બાયતભાાંથી અાંગ્રેજ ળાવનનો અાંત 
રાલલાનો શતો. 
 લીય વાલયકયે બાયતભાાં સલદેળી કાિની વૌપ્રથભ 
શોી કયી શતી. શ્માભજી કૃષ્ક્ણ લભાિની વાંસ્થાભાાંથી 
સળષ્ક્મલસૃત્ત ભેલી લધુ અભ્માવ ભાિે રાંિન ગમા. લીય 
વાલયકયે “1857 : બાયતનો પ્રથભ સ્લાતાંત્ર્મવાંગ્રાભ” નાભનુાં 

ુસ્તક રખ્મુાં શતુાં, જ ે પ્રકાળન શેરાાં જ પ્રસતફાંસધત થમરેુાં 

સલશ્વનુાં પ્રથભ ુસ્તક શતુાં. અાંગ્રેજ અપવયની શત્માભાાં 
લયામેરી સસ્તોરના ગુનાભાાં તેભના ય અદારતભાાં કેવ 
િાલ્મો. તેભન ેઆજીલન કાાાણીની વજા થતાાં આાંદાભાન 
જરેભાાં ભોકરામા. તસફમત રથિતાાં બાયતભાાં નજયકેદ 

યાખલાભાાં આવમા. 26 પેબુ્રઆયી, 1966ભાાં લીય વાલયકય 

અલવાન ામ્મા. 
 

 ખુદીયાભ ફોઝનો જન્ભ ફાંગાાના ભેટદનીુય 
સજલ્લાના ભોશફની ગાભભાાં 3-12-1889ના યોજ થમો શતો. 
ફાણભાાં જ તેભણ ે ભાતા-સતાની છત્રછામા ગુભાલી. 
વત્મેનફાફુ નાભના સળક્ષકે તેભને ક્ાાંસતથની દીક્ષા આી. 
ખુદીયાભે અવશકાય આાંદોરનભાાં બાગ રઈ સલદેળી કાિની 
શોી કયી શતી. ખુદીયાભ ગાંગાના ાણીભાાં િૂફકી ભાયતા 
અન ે ભીઠુાં  રઈન ેવાય થતી શોિીઓન ેઉથરાલી દેતા. આ 
યીતે ભીઠાના અન્મામી કામદાનો બાંગ કયતા. 

 30 એસપ્રર, 1908ના ટદલવ ે ન્મામાધીળ 

ટકાં ગ્વપોિિન ે ખતભ કયલા ખુદીયાભ અન ે પ્રપુલ્લ િાકીએ 
ન્મામાધીળની ઘોિાગાિી ઉય ફોમ્ફ પેંકમો. ગાિીભાાં ફેઠેરા 
લકીર કેનેિીનાાં ત્ની અન ે ુત્રી ભયી ગમાાં. ન્મામાધીળ 
ટકાં ગ્વપોિિ  ફિી ગમા. 
 પ્રપુલ્લ િાકીન ેજ્માયે ોરીવ ેઘેયી રીધો ત્માયે તેભણ ે
ટયલોલ્લયથી આત્ભશત્મા કયી રીધી. ખુદીયાભને પાાંવી 
આલાભાાં આલી. 
 

 યાભપ્રવાદ સફસસ્ભરનો જન્ભ ઈ.વ. 1897ભાાં 
ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મના ળાશજશાાંુયભાાં થમો શતો. દળેભાાં 

અવશકાયની રિત ળરૂ થઈ; ત્માયે સલદેળી કાિની શોી 

કયલાની કાભગીયી તેભણ ે વાંબાી શતી. કાકોયી િરેન ધાિ 
વપતાલૂિક ાય ાિલાભાાં તેભણ ે અસગ્રભ બાગ બજવમો 
શતો. આ ભાિે તેભન ેપાાંવીની વજા થઈ શતી. 

 સફસસ્ભર ે રખેર વાટશત્મ જ્માયે પ્રકાળભાાં આવમ,ુ 

ત્માયે તેભની કસલતાઓએ યાષ્ટ્રીમ િેતનાનુાં પ્રેયકફ રૂુાં  
ાડ્ુાં. 
દય-ઓ દીલ ય ે હસયર્ (અેક્ષ ) સે નજય કયર્ે હૈં  

ખુળ યહો અહર ેલર્ન, હભ ર્ો સપય કયર્ે હૈં . 

 

 અળપાક ઉલ્લાખાાંએ ટશન્દ-ુભુસસ્રભ એકતાનુાં અનેરુાં  
ઉદાશયણ ૂરુાં  ાડ્ુાં શતુાં. યાભપ્રવાદ સફસસ્ભર વાથે તભેને 
નાનણથી દોસ્તી શતી. તઓે ખેરકૂદના ખૂફ ળોખીન શતા. 
ઘોિેવલાયી અને ફાંદૂક િરાલલાભાાં પ્રસલણ શતા. 
ળાશજશાાંુયભાાં આમિવભાજના ભાંટદય ય થમેર શૂભરો તેભણ ે
યોકમો શતો. કાકોયી િરેન રૂાંિલાની મોજનાભાાં તેભણ ે બાગ 
રીધો શતો. તેભન ેજરેભાાં પાાંવી આલાભાાં આલી શતી. 

કુછ આયઝ ૂનદહ, હૈ આયઝ ૂર્ો મહ, 

યખ દે કોઈ જય સી ખ કે લર્ન કપનભેં, 

- અળપ ક ઉલ્લ ખ ાં 

 િાંદ્રળેખય આઝાદનુાં ભૂ નાભ િાંદ્રળેખય વીતાયાભ 

સતલાયી શતુાં. તેભનો જન્ભ 23 જુરાઈ,  1906ના યોજ 

ભધ્મપ્રદેળના ઝાફઆુ સજલ્લાના બાલયા નાભના ગાભભાાં થમો 
શતો. તેભણ ે પ્રાયાં સબક અભ્માવ કાળીભાાં કમો શતો. તઓે 
નાનણથી જ દેળબસકતના યાં ગે યાં ગામેરા શતા. 
 અવશકાયની િલભાાં િાંદ્રળેખયે બાગ રીધો શતો. 

તેભની ધયકિ થઈ. અાંગ્રજે ોરીવના શાથ ેકિામા, ત્માયે 

તેભની ઉંભય એિરી નાની શતી કે શાથકિી ભોિી શતી. 

અદારતભાાં તેભન ેછૂલાભાાં આવમુાં, “તભારુાં  નાભ ળુાં ?‛ તો 

તેભણે કહ્ુાં, ‘આઝાદ’, સતાનુાં નાભ ‘સ્લાધીનતા’ અને 

ોતાના ઘયન ે ‘જરખાનુાં’ ફતાવમુાં શતુાં. ત્માય ફાદ તઓે 

‘આઝ દ’ તયીકે ઓખામા. 

 કાકોયી િરેન રૂાંિભાાં તેભણ ેબાગ રીધો શતો. દેળભાાંથી 
િાીવેક ક્ાાંસતકાયીઓ કિાઈ ગમા. આઝાદ બાગી છૂટ્યા. 
તેભને કિલા ઈનાભ જાશેય કયલાભાાં આવમુાં. આઝાદ ેપ્રસતજ્ઞા 
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કયી કે ‘શુાં  જીલતે જીલ અાંગ્રજે વયકાયના શાથભાાં કિાઈળ 

નશીં’. ઈ.વ. 1931ની 27ભી પેબુ્રઆયીના યોજ આઝાદ 

અરાશાફાદના આલ્િેિ ફાગભાાં ફેઠા શતા; ત્માયે અિાનક 

અાંગ્રેજ ોરીવથી ઘેયાઈ ગમા. આઝાદ એકરા અિધા કરાક 

વુધી ોરીવ િુકિી વાથે વાંઘિ કયતા યહ્ા. અાંત ેોતાની 

જ સસ્તોરથી ળશીદી લશોયી રીધી. િાંદ્રળેખય આઝાદથી 
અાંગ્રેજ ોરીવ એિરી ફધી િયતી શતી કે ફ-ેત્રણ ગોી 
િરાલી ખાતયી કયીન ેજ તેભની ાવ ેગઈ શતી. 

 9 ઓગસ્િ, 1925ના યોજ વયકાયી ખજાનો યેરલ ે

દ્વાયા વશયાનુયથી રખનૌ જતો શતો, ત્માયે ક્ાાંસતકાયીઓ 

દ્વાયા કાકોયી નાભના યેરલ-ેસ્િેળને તનેે રૂાંિલાભાાં આવમો 
શતો. તેનો ભુખ્મ ઉદે્દળ ક્ાાંસતકાયી પ્રલસૃત્ત અને શસથમાય ભાિે 
નાણાાં ભેલલાનો શતો. 
 

 બગતસવાંશનો જન્ભ ાંજાફના રામરુય સજલ્લાના 

ગાભભાાં 28 વપ્િેમ્ફય, 1907ના યોજ થમો શતો. 

અવશકાયની િલ લખતે તેઓ સલદેળી કાિની શોી 
કયલાના કામિક્ભભાાં જોિામા શતા. રાશોય નેળનર કોરેજભાાં 

બણલા ગમા, ત્માયે તેભન ે વુખદેલ, બગલતીિયણ અને 

મળારનો ટયિમ થમો. તેભના ક્ાાંસતકાયી સલિાયોન ે
ીઠફ ભળ્યુાં. 1928ભાાં 8ભી એસપ્રરે બગતસવાંશ અને 
ફિુકેશ્વય દત્ત ેધાયાવબાભાાં ફોમ્ફ પેંકમો. 
 ફોમ્ફ પેંકલાનો તેભનો ઈયાદો ફશેયી થઈ ગમેરી 
અાંગ્રેજ વયકાયને જગાિલાનો શતો. તેઓ ઈચ્છતા તો ફોમ્ફ 

પેંકી બાગી ળકતા શતા, ણ તેભણ ેત ેજ જગ્મા ય ઊબા યશી 

વૂત્રોચ્િાય કમાિ : 
ઈન્કર ફ ધઝાંદ ફ દ । 

સ મ્ર જ્મલ દ ક  ન ળ હો ॥ 

દુધનમ  કે ભજદૂયો એક હો ॥। 

 ક્ાાંસતનો વાંદેળ આતી સત્રકાઓ પેંકી, શલાભાાં 

ગોીફાય કમો અન ે ળાાંસતૂલિક આત્ભવભિણ કયી રીધુાં. 
રારા રજતયામના અલવાનનો ફદરો રેલા થમેરા અાંગ્રેજ 

અપવય વોન્િવિના ખૂન કેવભાાં બગતસવાંશ, વુખદેલ અને 

યાજગુરુ ઉય કેવ િાલ્મો. કેવના િુકાદાભાાં ત્રણેમ સભત્રોન ે

પાાંવીની વજા થઈ. 23 ભાિિ, 1931ના યોજ તેભને પાાંવી 

આલાભાાં આલી. 
દદર સે ધનકરેગી ન ભય ભય કય બી લર્ન કી ઉરપર્ 

(પ્રીર્) 

ભેયી ધભટ્ટીસે બી ખશૂ્ફુ – એ – લર્ન આમેગી. 

- બગર્ધસાંહ 

 

 સલદેળોભાાં ક્ાાંસતકાયી પ્રલસૃત્તની ળરૂઆત કયનાય 
શ્માભજી કૃષ્ક્ણલભાિનો જન્ભ ઈ.વ. 1857ની િોથી ઓકિોફયે 
કચ્છના ભાાંિલી ગાભે થમો શતો. કેસમ્બ્રજ મુસનલસવિિીભાાં 
સ્નાતક થમા શતા. તેભણ ે બાયતભાાં સ્લયાજ ભેલલાના 

ઉદે્દળથી રાંિનભાાં 1905ની 18ભી પેબુ્રઆયીએ ‘ઈસન્િમન 

શોભરૂર વોવામિી’ની સ્થાના કયી. વાંસ્થાનુાં કામાિરમ 

‘ઈસન્િમા-શાઉવ’ નાભે ભકાનભાાં યાખલાભાાં આવમુાં શતુાં. આ 

વાંસ્થાના પ્રિાય ભાિે તેભણ ે ‘ઈસન્િમન વોસવમોરોસજસ્િ’ 

નાભનુાં વાભસમક ળરૂ કમુું. 
 શ્માભજી કૃષ્ક્ણલભાિને ક્ાાંસતકાયી પ્રલસૃત્તઓ 

િરાલલાભાાં સલનામક વાલયકય, શયદમાર, ભદનરાર 

ઢીંગયા, વયદાયસવાંશ યાણા તથા ભેિભ કાભા જલેા 

ક્ાાંસતકાયીઓનો વાથ ભળ્યો શતો. તેભણ ે બાયતીમો ભાિે 
સળષ્ક્મલસૃત્તની વમલસ્થા કયી શતી. ઈ.વ. 1909ભાાં રાંિનભાાં 
િર ાપાલ્ગય સ્કલેય ખાત ે બયફજાયે ભદનરાર ઢીંગયાએ 
સલસરમભ લામરીને ગોીથી લીંધીન ે શત્મા કયી. તેથી 
ઢીંગયાને પાાંવી આલાભાાં આલી. રાંિનભાાં યશેલુાં વરાભત ન 
રાગતા શ્માભજી કૃષ્ક્ણલભાિ ેટયવ ગમા. થોિા વભમ છી 
ેટયવથી સસ્લટ્ઝયરેન્િ ગમા. ઈ.વ. 1930ભાાં તભેનુાં 
અલવાન થમુાં. તેભનાાં ત્ની બાનુભતી ઈ.વ. 1933ભાાં ભૃત્મ ુ
ામ્માાં. 
 ભશાન દેળબકત શ્માભજી કૃષ્ક્ણલભાિ અને તેભનાાં 

ત્ની બાનુભતીનાાં અસસ્થ 4 વપ્િેમ્ફય, 2003ના યોજ 

બાયતભાાં રાલી તેભના લતન ભાાંિલી (કચ્છ)ભાાં વન્ભાનલૂિક 
સ્થાસત કયામાાં. તેભનાાં અસસ્થની ગુજયાતભાાં સલયાાંજરી 
માત્રા કાઢલાભાાં આલી શતી. 
 

 ભેિભ કાભાનો જન્ભ 24 વપ્િેમ્ફય, 1861ના યોજ 

ભુાંફઈભાાં થમો શતો. ઈ.વ. 1902થી 1907 વુધી ભેિભ કાભા 
ઈંગ્રેન્િભાાં યહ્ા. ઈ.વ. 1905ભાાં શ્માભજી કૃષ્ક્ણલભાિએ 

રાંિનભાાં ‘ઈસન્િમન શોભરૂર વોવામિી’ સ્થાી. ભેિભ કાભા 

તેભાાં વટક્મ કામિકય ફન્માાં. તેભણ ે1907ભાાં જભિનીના સ્િુઅિિ  
ગાિિ  (સ્િિગિિ ) ળશેયભાાં મોજામેરી ફીજી આાંતયયાષ્ટ્રીમ 
વભાજલાદી ટયદભાાં શાજયી આી શતી. આ ટયદભાાં 
તેભણે લાંદ ેભાતયભ ભાંત્ર અાંટકત કયેર બાયતનો સત્રયાં ગી ધ્લજ 
વૌપ્રથભ લાય ટશાંભતલૂિક પયકાવમો શતો. 
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 ભેિભ કાભાએ પયકાલેરા ધ્લજભાાં દળાિલેર આઠ 
કભ તે તત્કારીન પ્રાાંત છે. વૂમિ અને િાંદ્રનાાં પ્રતીક ટશન્દુ-
ભુસસ્રભ પ્રતીક તયીકે ફતાલામાાં છે. 
 

 ફા,ુ યાષ્ટ્રસતા અને ભશાત્ભા તયીકે આણ ે જને ે

ઓખીએ છીએ, તે ભશારુુ શતા ભોશનદાવ કયભિાંદ 

ગાાંધી. ફેટયસ્િયની દલી પ્રાપ્ત કયી તેઓ લકીરાત કયલા 
દસક્ષણ આટિકા ગમા. દ. આટિકાના ભૂ લતનીઓને 
યાધીન ફનાલીન ે ગોયા રોકો એ વભૃિ દેળના ભાસરક 
ફની ફેઠા શતા. ગોયાઓની વયખાભણીભાાં અશી બાયતીમોન ે
ફશુ જ ઓછા શક બોગલલા ભતા. આ અન્મામ અન ે
અભાનો વાભ ે ગાાંધીજીએ િકાય કમો. ોતાન ે થતા 
અન્મામ વાભ ે વત્મ અન ે અટશાંવાથી રિલાની અનોખી 
િસત તેભણ ેળોધી. નાભ આપ્મુાં વત્માગ્રશ. 
 ગાાંધીજી િયફન કોિિ  જોલા ગમા. ત્માાં ન્મામાધીળ ે
ાઘિી ઉતાયલા શુકભ કમો. ગાાંધીજીએ કોિિ  છોિી ણ 
ાઘિી ન ઉતાયી સ્લભાન જાવમુાં. તેભનુાં આ લતિન ત્માાં 
લવતા બાયતીમોન ેગમ્મુાં. 
 દ. આટિકાભાાં ગાાંધીજીની આગેલાની શેઠ રિત 

િારી. બાયતીમોએ અાય કષ્ટ્ો લેઠ્ાાં, ણ કમાાંમ ટશાંવા ન 

આિયી. અાંત ેવપતા ભતાાં આ રિતની નોંધ રેલાઈ. 
 

1. ુરુાં  નાભ : ભોશનદાવ કયભિાંદ ગાાંધી 
2. જન્ભટદન : 2-10-1869 

3. જન્ભસ્થ : ોયફાંદય (કીસતિભાંટદય) 

4. ભાતા : ૂતીફાઈ 

5. ત્ની : કસ્તુયફા 
6. આધ્માસત્ભક ગુરુ : શ્રીભદ યાજિાંદ્ર 

7. યાજકીમ ગરુુ : ગોારકૃષ્ક્ણ ગોખર ે

8. આત્ભકથા : વત્મના પ્રમોગો 
9. સનલાણિટદન : 30-01-1948 

10. વભાસધ : યાજઘાિ (ટદલ્શી) 

 1895ભાાં અન્મ બાયતીમોની વાથે ગાાંધીજીએ 
યાં ગબેદનો સલયોધ કયલા નાતાર કોંગ્રેવ સ્ેળ સ્થાી શતી.  
 દ. આટિકાભાં વત્માગ્રશની વપ રિત કયીન ેઈ.વ. 
1915ભાાં 46 લિની ઉંભયે ગાાંધીજી બાયત આવમા. દ. 
આટિકાની યાં ગબેદની રિતભાાં વપતા ભતાાં 
આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે રોકો તેભનો આદય કયતા શતા. 

ભુાંફઈના એોરો ફાંદય ય તભેનુાં સ્લાગત થમુાં. ગોારકૃષ્ક્ણ 

ગોખરેના કશેલાથી ગાાંધીજીએ શેરા લ ે આખા બાયતનો 
પ્રલાવ કયીન ે રોકોની જરૂટયમાત અને ટયસસ્થસત 

વભજલાનો પ્રમાવ કમો. એક લિના બ્રભણ ફાદ ગાાંધીજીએ 

25ભી ભે, 1915ના ટદલવ ે અભદાલાદના કોિયફભાાં 

‘વત્માગ્રશ’ આશ્રભની સ્થાના કયી. એક લિ ફાદ તઓે 

વાફયભતી નદીના ટકનાયે આશ્રભ રઈ ગમા. 
 

 ટશભારમની તેિીભાાં નેાની નજીક સફશાયનો આ 
િાંાયણ પ્રદેળ આાંફાલાટિમા ભાિે પ્રખ્માત શતો. િાંાયણભાાં 
મુયોસમન જભીનદાયો જભીનના 3/20 બાગભાાં ગીનુાં 

પયસજમાત લાલેતય કયી, ઉત્ાદન વસ્તી ટકાંભતે લિેલાની 

ખેિૂતોન ે પયજ ાિતા શતા. યાજકુભાય ળુકરના આગ્રશથી 
આ પ્રશ્નની તાવ કયલાનુાં ગાાંધીજીએ નક્કી કમુું. ણ 
તાવ ળરૂ કયે તે શેરાાં ત્માાંના ભેસજસ્િરે િે તેભન ે નોટિવ 
દ્વાયા િાંાયણ સજલ્લો તાત્કાસરક છોિી દલેાનુાં પયભાન કમુું. 
ગાાંધીજીએ આ નોટિવનો અનાદય કમો. 
 ગાાંધીજીએ ખેિૂતોની ભુશ્કેરીઓ તૈમાય કયીને 
વયકાયભાાં યજૂઆત કયી. િાંાયણના ભોતીશાયી ગાભભાાં 
યશીન ે ગાાંધીજીએ આ પ્રથા વાભે રિત િરાલી. છેલિે 
વત્માગ્રશ વપ થમો. િાંાયણના આ વત્માગ્રશે આખા 
દેળના રોકોનુાં ધ્માન ખેંચ્મુાં.  
 

 1917ભાાં ખેિા સજલ્લાભાાં અસતલૃસષ્ટ્ થઈ. ાક નાળ 
ામ્મો. આભ છતાાં વયકાયે ખેિૂતોનુાં ભશેવૂર ભાપ કયલાન ે
ફદરે જભીન ભશેવૂર ઉઘયાલલાનુાં નક્કી કમુું. ગાાંધીજીના 
નેતૃત્લ શેઠ ખેિૂતોએ સબ્રટિળ વયકાય વાભ ેવત્માગ્રશ ળરૂ 

કમો. ગાાંધીજીએ ખેિૂતોને કહ્ુાં કે, ‚વયકાય આણી ભાાંગણી 

ન સ્લીકાયે, તો આણ ેભશેવૂર બયલાનુાં નથી.’’ ગાાંધીજીની 

શાકરન ે ભાન આીન ે લલ્લબબાઈ િેરે ોતાની લકીરાત 
છોિીને આાંદોરનભાાં ઝાંરાવમુાં. ગાાંધીજીએ કસભશ્નયને ત્ર 

રખીન ેજણાવમુાં કે, જો નફી સસ્થસતલાા ખેિૂતોનુાં ભશેવૂર 

ભાપ થળે, તો વાયી સસ્થસતલાા બયી દેળે. અાંત ે કરેકિયે 

આલો જ શુકભ 1918ભાાં આતાાં આાંદોરન વપ થમુાં. 

 ખેિાની રિત ટયણાભની દૃષ્ટ્ીએ નટશ; યાં તુ 

સવિાાંતની દૃષ્ટ્ીએ ભશત્ત્લની યશી. ખેિૂતોભાાં જાગૃસત આલી. 
વયકાય તયપનો િય દૂય થમો. ગાાંધીજીને અન ે દળેન ે
લલ્લબબાઈ િેર જલેા સનષ્ઠાલાન અને વભસિત વાથી 
ભળ્યા. 
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 પ્રથભ સલશ્વમુિભાાં ઈંગ્રેન્િનો સલજમ થમો શતો. આ 
વભમે સબ્રટિળ વયકાયે યોરિે એકિની જાશેયાત કયી. યોરેિ 
એકિ ભુજફ કોઈ ણ વમસકતની ધયકિ કાયણ આપ્મા 
સલના કયી ળકામ તથા ખાવ અદારતભાાં કાભ િરાલી તેન ે
વજા કયી ળકામ એલી જોગલાઈ શતી. આ કામદો 
અસબવમસકતની સ્લતાંત્રતા જલેા ભૂબૂત અસધકાયો ય 
અાંકુળ રગાલતો શતો. જ્માયે ોરીવને લધુ િતા અસધકાયો 
ભે એ ભાિે શતો. રોકોએ આ કામદાનો સલયોધ કમો. 

ગાાંધીજીએ યોરિે એકિને ‘કાો કામદો’ કહ્ો. 

 યોરેિ એકિ વત્માગ્રશ સબ્રટિળ ળાવન વાભ ેવભગ્ર 
બાયતનો વાંઘિ શતો. જો કે ત ે ભોિા બાગે ળશેયો યૂતો 
વીસભત શતો. દેળભાાં કામદાના સલયોધભાાં વયઘવો નીકળ્યાાં. 
શિતાોનુાં આમોજન થમુાં. વયકાયે આ આાંદોરન દફાલલા 
દભનકાયી ભાગિ અનાવમો. 
 

 યોરેિ એકિના સલયોધભાાં 30 ભાિિ અને 6 એસપ્રર, 

1919ના યોજ ાંજાફભાાં રોકોએ શિતા ાિી. અભૃતવયની 

ટયસસ્થસત અાંકુળ ફશાય છે તેભ રાગતાાં ળશીદોને અાંજસર 
આલા અન ે ોતાના પ્માયા નતેાઓ િો. વત્માર અને 
િો. ટકિરનુી ધયકિનો સલયોધ કયલા એક વબાનુાં 

આમોજન કયલાભાાં આવમુાં, જભેાાં અાંદાજ ે દવ શજાય રોકો 

એકઠા થમા શતા. વબાભાાં ળાાંત અન ેસન:ળસ્ત્ર ફેઠેરા રોકો 
ઉય જનયર િામયે કોઈ ણ િતેલણી આપ્મા સલના 
ગોીફાયનો શુકભ આપ્મો. આ જગ્માભાાં જલા-આલલા ભાિે 
ભાત્ર એક જ વાાંકિુાં  દ્વાય શતુાં. પયતે ઊંિી દીલારો શતી. 
પ્રલેળદ્વાયથી વસૈનકોએ ગોીફાય ળરૂ કમો. એ ગોીફાય 

દારૂગોો ખરાવ થમો, ત્માયે જ અિકમો. વયકાયી આાંકિા 

ભુજફ 379 રોકો ભૃત્મ ુામ્મા અન ે1200 ઘામર થમા, યાંત ુ

ખયેખય આ વાંખ્મા લધાયે શતી, તેભ ભનામ છે. આ ઘિનાથી 

ગાાંધીજીને શલે સબ્રટિળ ન્મામ અને સનષ્ઠાભાાં રેળભાત્ર 
સલશ્વાવ યહ્ો નટશ. 
 

 સબ્રટિળ યાજા કે યાણી દ્વાયા કોઈ વમસકતન ે

અવાધાયણ વમસકતગત વપતા કે રોકવલેા ભાિે 
આલાભાાં આલતો એલોિિ . 
 જસરમાાંલારા ફાગના શત્માકાાંિના સલયોધભાાં કસલલય 
યલીન્દ્રનાથ િાગોયે નાઈિશૂિનો સખતાફ યત કમો. 
 યોરેિ એકિ વત્માગ્રશ દયસભમાન રોકોએ ટશન્દ-ુ
ભુસસ્રભ એકતા કયલા પ્રમાવ કમો. ગાાંધીજી ઈચ્છતા શતા કે 

ટશન્દ ુ અને ભુવરભાન કોઈ ણ ન્મામૂણિ ઉદે્દશ્મ ભાિે 
એકફીજાન ેવભથિન આ.ે                                                                                                             
 

 પ્રથભ સલશ્વમુિભાાં સભત્રયાષ્ટ્રોના સલજમ છી, 

સલજતેા યાષ્ટ્રો દ્વાયા યાસજત વાથ ે વાંસધ કયલાભાાં આલી. 
આ વાંસધની ળયતો તકુી ભાિે કિક અને અન્મામી શતી. 
તુકીનો વુરતાન એ લખતે ઈસ્રાભ ધભિનો ખસરપા (ધાસભિક 

લિો) શતો. વાંસધ ભુજફ તેનુાં ‘ખસરપાદ’ યદ કયલાભાાં 

આવમુાં. આ વાંસધનો સલયોધ કયલા બાયતભાાં જ ે આાંદોરન 

થમુાં, તે ‘સખરાપત આાંદોરન’ કશેલામ છે. અરીબાઈઓ 

ભૌરાના ળૌકતઅરી અન ે ભૌરાના ભોશમ્ભદઅરી આ 
સખરાપત આાંદોરનના ભુખ્મ નેતાઓ શતા. ગાાંધીજીએ તભેને 
વભથિન આતાાં કોંગ્રેવને આગ્રશ કમો કે ાંજાફભાાં થમેરા 
અત્માિાયો અને સખરાપત ફાફતે સલયોધ કયલા ભીને 
અસબમાન િરાલલુાં તથા સ્લયાજની ભાાંગ કયલી. 
 

 ોતાના પ્રસવિ ુસ્તક ટશાંદ સ્લયાજ (1909)ભાાં 

ગાાંધીજીએ કહ્ુાં છે કે, બાયતભાાં સબ્રટિળ ળાવન સબ્રટિળયોએ 

બાયતીમોના વશમોગથી જ સ્થાપ્મુાં શતુાં અને આ ળાવન 

આ વશમોગના કાયણ ે જ િારી યહ્ુાં છે. જો બાયતના રોકો 

ોતાનો વશમોગ યત રઈ રે, તો એક લિની અાંદય જ 

સબ્રટિળ ળાવન વભાપ્ત થઈ જામ અને સ્લયાજની સ્થાના 
થઈ જળે. 
 અવશકાયના સલિાય ય ગાાંધીજીએ આાંદોરન ળરૂ 

કમુું, જનેાાં ભુખ્મ ફ ે ાવાાં શતાાં : શેરા ાવાભાાં વયકાયી 

નોકયીઓ, ધાયાવભ્મો, વયકાયી સળક્ષણ વાંસ્થાઓ, 

સખતાફ, સલદેળી કાિ અને ભારનો ફટશષ્ક્કાય કયલો. જ્માયે 

યિનાત્ભક ાવાાંઓભાાં ખાદી, અસ્ૃશ્મતા-સનલાયણ, ટશાં દુ-

ભુસસ્રભ એકતા, દારૂફાંધી, સ્લદેળી તથા યાષ્ટ્રીમ સળક્ષણનો 

પ્રિાય કયલાનો શતો. 
 અવશકાય આાંદોરનની ળરૂઆત ભશાત્ભા ગાાંધીએ 

‘કૈવયે ટશાં દ’ની ઉાસધ ત્માગીન ે કયી. 1921-22ભાાં 

આાંદોરનને લધુ ગસત ભી. સલદ્યાથીઓએ ળાા-કોરજેો 

છોિી દીધી. ભોતીરાર નશેરુ, વી. યાજગોારાિાયી અન ે

અવપઅરી જલેા ઘણા લકીરોએ લકીરાતનો ત્માગ કમો. 
ભોિા બાગના િૂાંિામેરા વભ્મોએ ધાયાવબાઓ અન ે
સ્થાસનક સ્લયાજ્મની વાંસ્થાઓભાાંથી યાજીનાભાાં આપ્માાં. 
કેિરાક વયકાયી કભિિાયીઓએ નોકયીનો ત્માગ કમો. 
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રોકોએ ઠેયઠેય સલદેળી કાિની શોીઓ પ્રગિાલી. ઘેયઘેય 
યેં ટિમો ગૂાંજતો થમો. સ્લદેળીનો પ્રિાય થમો. કાળી 

સલદ્યાીઠ, સફશાય સલદ્યાીઠ, જાસભમા સભસરમા ઈસ્રાસભમા, 

ગૂજયાત સલદ્યાીઠ જલેી યાષ્ટ્રીમ વાંસ્થાઓની સ્થાના થઈ.  
 ભશાત્ભા ગાાંધી ટશાંવક આાંદોરનની સલરુિભાાં શતા. 
1922ભાાં જ્માયે ખેિૂતોના એક િોાએ ગોયખુય સજલ્લાના 
િૌયીિોયા (ઉત્તય પ્રદેળ)ના ોરીવ સ્િેળન ઉય શૂભરો 

કયી આગ રગાિી, જભેાાં 22 ોરીવ જીલતા વગી ગમા. 

આ કાયણ ેગાાંધીજીએ અવશકાયનુાં આાંદોરન એકાએક ાછુાં 

ખેંિી રીધુાં. ખેિૂતો ફેકાફૂ થમા ન શતા, છતાાં તેના ળાાંસતૂણિ 

વયઘવ ય ોરીવ ેગોીઓ િરાલી શતી. 
 અવશકાયનુાં આાંદોરન વભાપ્ત કયીન ે ગાાંધીજીએ 
ગ્રાભીણ સલસ્તાયભાાં યિનાત્ભક કામિ કયલા ય ધ્માન 
આપ્મુાં. લીવના દવકાની ભધ્મભાાં ગ્રામ્મ સલસ્તાયભાાં 
કયલાભાાં આલેરાાં વાભાસજક કામોના લતયરૂે 
ગાાંધીલાદીઓન ે ોતાનો રોકભત પેરાલલાભાાં ભદદ ભી. 
બાયતીમ કમ્મસુનસ્િ ાિી અને યાષ્ટ્રીમ સ્લમાંવેલક વાંઘ 

(R.S.S.)ની સ્થાના ણ આ વભમગાાની ભશત્ત્લૂણિ 

ઘિનાઓ શતી. બાયતના બસલષ્ક્મને જો ધ્માનભાાં રઈને આ 
ક્ષોના સલિાયભાાં ભોિો તપાલત યહ્ો છે.  

 આવાભભાાં ‘ગાાંધી ભશાયાજ કી જમ’ના નાયા 

રગાલીને િાના ફગીિાના ભજૂયોએ ોતાનુાં લેતન 
લધાયલા ભાાંગ ળરૂ કયી. 

 ઘણાાં ફધાાં અવસભમાાં લૈષ્ક્ણલ ગીતોભાાં કૃષ્ક્ણની 

જગ્માએ ‘ગાાંધીયાજ’નુાં મળગાન થલા રાગ્મુાં શતુાં. 

 બાયતનાાં દેળી યજલાિાાંઓ ણ ગાાંધીજીથી 
પ્રબાસલત હ્તાાં. જ ે ૈકી ગોંિરના યાજા વય 
બગતસવાંશજીએ ોતાના યાજ્મભાાં યિનાત્ભક 
કામોન ે લેગ આપ્મો. તભેણે કન્મા-કેલણીન ે
ઉત્તેજન આપ્મુાં અને કન્મા સળક્ષણ પયસજમાત કમુું. 

ગુજયાતી બાાનો ળબ્દકોળ ‘બગલદગોભાંિર’ની 

યિના કયાલી. 

 ઈંગ્રેન્િભાાં ફેઠેરી વયકાયે વામભનની અધ્મક્ષતાભાાં 
એક કસભળન બાયત ભોકલ્મુાં. આ આમોગને બાયતના 
યાજકીમ જીલનના બસલષ્ક્મનો સનણિમ કયલાનો શતો. આ 
કસભળનભાાં એક ણ બાયતીમ પ્રસતસનસધ  ન શતો. આ 
સનણિમથી બાયતભાાં ખૂફ જ અવાંતો ેદા થમો. ફધાાં જ 
યાજકીમ વાંગઠનોએ વામભન કસભળનનો ફટશષ્ક્કાય 
કયલાનો સનણિમ રીધો. જ્માયે કસભળનના વભ્મો બાયત 

શોંચ્મા, ત્માયે સલયોધ પ્રદળિનોથી તેભનુાં સ્લાગત કયલાભાાં 

આવમુાં. પ્રદળિનકાયીઓનો નાયો શતો : ‘SIMON GO BACK.’  

 

 અાંગ્રેજ વયકાયે ફાયિોરીના ખેિૂતો ય કયલેયાભાાં 

22% લધાયો કયી દીધો. ખેિૂતોએ વયકાયન ેયજૂઆત કયી, 

ણ વયકાય ય કાંઈ જ અવય ન થઈ. છેલિે ખેિૂતોએ 
વત્માગ્રશ કયલાનુાં નક્કી કમુું. લલ્લબબાઈએ આ આાંદોરનની 
આગેલાની સ્લીકાયી આાંદોરન ળરૂ કમુું. યસલળાંકય ભશાયાજ 
અને જુગતયાભ દલે જલેા કામિકતાિઓની ભદદ ભી. ખેિૂતો 
સનબિમ ફની કામદાઓનો બાંગ કયલા રાગ્મા. લલ્લબબાઈનાાં 
જુસ્વાદાય બાણોથી ખેિૂતોભાાં ટશાંભત આલી. અાંત ે અાંગ્રેજ 
વયકાયે લલ્લબબાઈને ૂના ફોરાવમા. ખેિૂત પ્રસતસનસધઓની 
શાજયીભાાં જ ન્મામૂણિ ભશેવૂર નક્કી કયલાભાાં આવમુાં. આ 

વપ વત્માગ્રશથી લલ્લબબાઈ ‘વયદાય’ કશેલામા. 

 વત્મ ભાિેનો આગ્રશ એિરે વત્માગ્રશ. સબ્રટિળ 
વત્તાન ે એનો એલો અનબુલ થમો કે લીવભી વદીથી 

‘SATYAGRAHA’ ળબ્દને અાંગ્રેજી બાાભાાં 
વભાલી રેલામો. અાંગ્રેજી બાીન ે આ ળબ્દનો અથિ 
વભજાલલો નથી િતો. વત્તાના દરુુમોગની વાભ ેઆ એક 
નૈસતક આાંદોરન છે. સલદેળભાાં ભાટિિન લ્મૂથય ટકાંગ અન ે
નેલ્વન ભાંિેરા ય આ િસતની ખાવ અવય િી. આજ ે
સલશ્વના કોઈ ણ બાગભાાં આ પ્રકાયના આાંદોરન ભાિે 

‘વત્માગ્રશ’ ળબ્દ લાયી ળકામ છે. આણો આ ળબ્દ આજ ે

આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફની િૂકમો છે. 
 

 બાયતના ફધા યાજકીમ ક્ષોના પ્રસતસનસધઓની 

ફનેરી એક વલિક્ષીમ ટયદ પેબુ્રઆયી, 1928ભાાં ટદલ્શી 

ખાતે ભી. તેણ ેબાયતનુાં ફાંધાયણ ઘિલા ભોતીરાર નશેરુના 
અધ્મક્ષદે એક વસભસત નીભી. તેણે ફધા જ ક્ષોને અનકૂૂ 

આલ ે તેલો ફાંધાયણીમ ભુવદ્દો તૈમાય કમો,  જ ે ‘નશેરુ-

અશેલાર’ તયીકે જાણીતો છે; યાં ત ુ ભુસસ્રભ રીગની 

અવાંભસતન ેકાયણ ેવયકાયે તનેો અસ્લીકાય કમો. 
 

 નશેરુ ટયોિિ  અનુવાય વાાંસ્થાસનક સ્લયાજ્મને 
ભુદે્દ ઊબા થમેરા સલલાદને ઉકેરલા ભાિે વયકાયને અામેર 
ભુદત ૂયી થતી શોલાથી કોંગ્રેવે રાશોય ભુકાભે જલાશયરાર 
નશેરુની અધ્મક્ષતાભાાં અસધલેળન ફોરાવમુાં. વયકાયનો કોઈ 
પ્રસતવાદ ન ભતાાં યાલી નદીના તિે ભેર આ અસધલેળને 
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‘ૂણિ સ્લયાજ’ અાંગેનો ઠયાલ વાય કમો. તમાય ફાદ 26 

જાન્મ,ુ 1930ના યોજ આ વાંદબે કોંગ્રેવે સ્લતાંત્રતાના વોગાંદ 

રીધા. આ ફનાલની માદભાાં સ્લતાંત્ર બાયતના ફાંધાયણને 
ણ એ જ તાયીખે અભરભાાં ભૂકલાભાાં આવમુાં. 
 ભશાત્ભા ગાાંધીજી 1924ભાાં ફેરગાાંલ કોંગ્રેવ 
અસધલેળનભાાં એક લખત પ્રભુખ ફન્મા શતા. 
‘ 

 

 ૂણિ સ્લયાજ્મ એભ ભલાનુાં ન શતુાં. આ ભાિે 
રોકોએ રિાઈભાાં ઊતયલુાં િળ.ે અભદાલાદભાાં ભેરી 
કોંગ્રેવની કાયોફાયી વસભસતએ ૂણિ સ્લયાજ્મની પ્રાસપ્ત ભાિે 
વસલનમ કાનનૂબાંગની િલ ળરૂ કયલાનો અસધકાય 
ગાાંધીજીને આપ્મો. આ રિતભાાં વયકાયના અમોગ્મ 
કામદાનો સલનમૂલિક બાંગ કયલાનો શતો. 
 

 ઈ.વ. 1930ભાાં ગાાંધીજીએ જાશેય કમુું કે ભીઠાનો 
કામદો તોિલા ભાિે તે માત્રા કાઢળ.ે આ વભમે ભીઠાના 
ઉત્ાદન અન ે લેિાણ ય વયકાયનો એકાસધકાય શતો. 
ભશાત્ભા ગાાંધીજી અને અન્મ યાષ્ટ્રલાદીઓનુાં ભાનલુાં શતુાં કે 

ભીઠા ય લેયો રલેો એ ા છે, કાયણ કે ત ે આણા 

બોજનનો જરૂયી બાગ છે. 
 ગાાંધીજીએ ભીઠાનો અન્મામી કામદો તોિલા 
અભદાલાદના વાફયભતી આશ્રભથી ોતાના 78 વાથીઓ 

વાથ ે 12ભી ભાિિ, 1930ના ટદલવે વલાયે દાાંિીકૂિની 

ળરૂઆત કયી. કૂિના ભાગિ યનાાં ગાભોભાાં વબાઓ થતી. 
ગાાંધીજી રોકોને ભીઠાના કામદાનો વસલનમબાંગ વભજાલી 
નલી યીતે સ્લયાજ્મ રિત અને વત્માગ્રશનુાં ભશત્ત્લ 

વભજાલતા. 5 એસપ્રર, 1930ના ટદલવે તેઓ દાાંિી શોંચ્મા. 

ફીજા ટદલવ ે વલાયે 6 એસપ્રરના યોજ ભુઠ્ઠી ભીઠુાં  રઈ 

કામદાનો બાંગ કમો. આ આાંદોરનભાાં ખેિૂતો, આટદલાવીઓ 

અને સ્ત્રીઓએ ભોિી વાંખ્માભાાં બાગ રીધો. વયકાયે 
ળાાંસતૂણિ વત્માગ્રશીઓ ય દભનનો કોયિો લીંઝલા ભાાંડ્ો. 
શજાયો વત્માગ્રશીઓની ધયકિ કયલાભાાં આલી. 
 ધયાવણા ગાભ ભીઠાના ઉત્ાદનનુાં ભોિુાં  કેન્દ્ર શતુાં. 
છી વત્માગ્રશ કયલાની ગાાંધીજીએ જાશેયાત કયી. ગાાંધીજી 
અને અબ્ફાવ તૈમફજીની ધયકિ થલાથી ધયાવણા 
વત્માગ્રશની આગેલાની વયોસજની નામિુએ રીધી. અાંગ્રજે 
વયકાયે આ વત્માગ્રશ અિકાલલા કૂ્યતાબમાું ગરાાં રીધાાં. 

300 જિેરા વત્માગ્રશીઓ ઘામર થમા અન ેફ ેભૃત્મ ુામ્મા. 
આભ છતાાં વત્માગ્રશીઓ જયામે ાછા ન ડ્ા. 
 

 બાયતને કેલા પ્રકાયનુાં ફાંધાયણ આલુાં તથા 
વુધાયાઓ કયલા તેની િિાિ કયલા ભાિે સબ્રટિળ વયકાયે 
ગોભેજી ટયદો ફોરાલી. શેરી ટયદ રાંિનભાાં ભી. 
તેભાાં કોંગ્રેવની ગેયશાજયીને રીધ ે તે સનષ્ક્પ ગઈ. 1931ભાાં 

રાંિનભાાં ફીજી ગોભેજી ટયદ ફોરાલલાભાાં આલી, જભેાાં 

કોંગ્રેવના એકભાત્ર પ્રસતસનસધ તયીકે ગાાંધીજીએ શાજયી 
આી. જુદી-જુદી કોભના પ્રસતસનસધઓએ ફાંધાયણના 
ઘિતયની િિાિ લખત ે ોતાની કોભ ભાિે અરગ ભતદાય 

ભાંિની ભાાંગણી કયી. આથી ગાાંધીજી સનયાળ થમા. કાયણ કે 

તેનાથી તો બાયત અનેક િુકિાઓભાાં લશેંિાઈ જતુાં શતુાં. જુદી-
જુદી કોભના પ્રસતસનસધઓ લચ્િ ેવભાધાન ન થલાથી ટયદ 
સનષ્ક્પ ગઈ. 
 

 1935ના ટશાં દ વયકાયના કામદા દ્વાયા ટશાં દભાાં 
ફાંધાયણીમ વુધાયાઓનો ફીજો તફક્કો ળરૂ થમો. ટશાં દની 
યાષ્ટ્રીમ અેક્ષાઓ કયતાાં ત ેઘણો જ ઓછો શતો. 
 િો. યાજને્દ્રપ્રવાદના ભત ે 1935ના કશેલાતા 
વભલામતાંત્રના ધાયાભાાં વાિુાં પ્રાાંસતક સ્લયાજ્મ પ્રજાન ે કે 

પ્રધાનોને નટશ, યાં તુ ગલનિયોને આપ્મુાં શતુાં. 

 આ કામદા અન્લમે િૂાંિણીઓ થઈ. ગાાંધીજીએ 
વૂિવમુાં કે 1935ના ફાંધાયણ પ્રભાણ ેઆેરી ખાવ વત્તાઓ 
અને શક ગલનિયો લાયે નટશ અને પ્રધાનભાંિની વરાશ 

ભુજફ લતિલાની તેઓ ફાાંશેધયી આ,ે તો કોંગ્રેવ 

પ્રધાનભાંિની યિના કયળે. આ અાંગે લાઈવયોમ અન ેટશાં દી 
લજીયે સ્ષ્ટ્તા કયી. તથેી કોંગ્રેવ અન ે ભુસસ્રભ રીગ ે
પ્રધાનભાંિની યિના કયી. પ્રાાંતીમ સ્લયાજ્મનો આ પ્રમોગ 
રગબગ વલા ફ ે લિ િાલ્મો. 1939ભાાં ફીજુ ાં સલશ્વમુિ ળરૂ 

થમુાં, ત્માયે ટશાંદન ે છૂ્મા લગય જ સબ્રટિળ વયકાયે આ 

મુિભાાં ટશાં દને જોિી દીધુાં. ટયણાભે તેના સલયોધભાાં 
પ્રધાનભાંિોએ યાજીનાભાાં આપ્માાં. 
 

 ભોશમ્ભદ ઈકફાર અને િૌધયી યશેભતરી જલેા 
ભુસસ્રભ નેતાઓ પ્રિાય કયતા શતા કે ટશન્દુઓ અન ે
ભુસસ્રભો ફ ે અરગ પ્રકાયની યાષ્ટ્રીમતા ધયાલે છે. ભાિે 

તેઓને ફ ેઅરગ યાજ્મોભાાં લશેંિલાભાાં આલે. ભાિિ, 1940ભાાં 
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રાશોયભાાં ભેર ભુસસ્રભ રીગના અસધલેળનભાાં ભુસસ્રભોની 
ફશુભતી ધયાલતા પ્રદેળોના ફનેરા સ્લતાંત્ર યાષ્ટ્ર 
ાટકસ્તાનની ભાગણીનો ઠયાલ વાય કયલાભાાં આવમો. 
ત્માય ફાદ રીગ ેાટકસ્તાનની યિનાન ેોતાનુાં ભુખ્મ ધ્મેમ 
ફનાવમુાં.                                                                                                      
 

 ફીજુ ાં સલશ્વમુિ િારુાં શતુાં. તેથી વયકાયને લધાયે 

ભૂાંઝલણભાાં ન ભૂકલા ગાાંધીજીએ વાભૂટશક વત્માગ્રશના ફદર ે
વમસકતગત વત્માગ્રશનો આયાં બ કમો. વમસકતગત વત્માગ્રશી 
તયીકે ગાાંધીજીએ સલનોફા બાલેની વાંદગી કયી. 
 1940ના યોજ લધાિ નજીક લનાય ગાભે સલનાફાએ 
મુિસલયોધી બાણ આીને વત્માગ્રશની ળરૂઆત કયી. 
ાાંિભા ટદલવ ે વયકાય દ્વાયા તેભની ધયકિ કયીને તભેને 
ત્રણ ભાવની વજા કયલાભાાં આલી. 
 ટશાં દન ેભનાલી રલેા સબ્રિનના લિાપ્રધાન િસિિરે વય 
સ્િેપિિ  ટક્પ્વન ે નલી દયખાસ્તો વાથે ટશાં દ ભોકલ્મો. ટક્પ્વ 
સભળનની બરાભણોભાાં ટશાં દન ે લશેરુાં સ્લળાવન આલાની 
અને નલા ટશાં દી વાંઘની યિના કયલાની શતી. યાં ત ુ ટશાં દને 
સ્લામત્તતા કમાયે આલાભાાં આલળ ેતેની કોઈ લાતનો ઉલ્લેખ 

ન શતો. લી, અરગ ાટકસ્તાનની લાતન ે ણ આ 

બરાભણો ોતી શતી. આથી કોંગ્રેવ તેનો સ્ષ્ટ્ સલયોધ 
કમો. ટયણાભે િસિિરે આ દયખાસ્તોન ેાછી ખેંિી રીધી. 
 

 ફીજા સલશ્વમુિ છી ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ અાંગ્રજેો 

સલરુિ આાંદોરનનો એક નલો અધ્મામ ળરૂ કમો. તેભણ ે

અાંગ્રેજોન ે િેતલણી આી કે તે તાત્કાસરક બાયત છોિી દે. 

ગાાંધીજીએ બાયતીમ જનતાન ેઆદેળ કમો કે તેઓ ‚કયેં ગે મા 

ભયેં ગે’’ના સવિાાંત ય અાંગ્રેજો સલરુિ અટશાંવાથી વાંઘિ 

કયે. ભુાંફઈભાાં ભેરી કોંગ્રેવની ભશાવસભસતસન ફેઠકભાાં 8ભી 

ઓગસ્િ, 1942ની યાત્રે ‘ટશાં દ છોિો’ નાભથી ઓખાતો 

ઐસતશાસવક ઠયાલ વાય કયલાભાાં આવમો. 
 ગાાંધીજી અન ે અન્મ નેતાઓની તયત જ 9ભી 
ઓગસ્િના યોજ ધયકિ કયલાભાાં આલી. જનેાથી રિત 

લધાયે ઉગ્ર અને વમાક ફની. વભગ્ર બાયતભાાં વબાઓ, 

વયઘવો અન ેદેખાલો વાભાન્મ ફન્મા. ખેિૂતો અન ેમુલાનો 
આ આાંદોરનભાાં ભોિી વાંખ્માભાાં જોિામા. દેળબયભાાં વયકાયી 
ભકાનો અને તાય-િેસરપોન ભાધ્મભો ય શૂભરા થમા. 

વયકાયે વાભૂટશક ધયકિ, જપ્તી અને જરે જલેી દભનની 

ફધી યીતો અજભાલી. આળયે એક રાખથી લધાયે રોકોન ે

જરેભાાં મૂાિ. 1000 રોકો ોરીવની ગોીઓથી ભામાિ ગમા. 
યાં તુ અાંતે આ આાંદોરનથી વયકાયને ખાતયી થઈ ગઈ કે શલે 
લધાયે વભમ તેઓ બાયતની પ્રજા ય ળાવન કયી ળકલાના 
નથી. 
 

 સબ્રિનના નલા લયામેરા લિાપ્રધાન સભ. એિરીએ 
ટશાં દન ે વાંૂણિ સ્લળાવન આલાની જાશેયાત કયી. તેના 
અનુવાંધાને સબ્રટિળ પ્રધાનભાંિના ત્રણ આગલેાનોનુાં 
પ્રસતસનસધભાંિ બાયત આવમુાં. તેભણ ે યજૂ કયેર મોજના 
કેસફનિે સભળન મોજના કશેલામ છે. તેભણ ે ટશાં દના અસગ્રભ 
શયોના નેતાઓ વાથ ે ફેઠકો મોજીને નીિ ે ભુજફની 
દયખાસ્તો યજૂ કયી.  

1. અસખર ટશાં દ વભલામતાંત્રની સ્થાના કયલી. 
2. વભગ્ર ટશાં દના પ્રાાંતોન ેકુર ત્રણ જૂથોભાાં લશેંિલા. 
3. ટશાં દન ે ોતાનુાં નલુાં અન ે ભૌસરક ફાંધાયણ ઘિલાની 

છૂિ આલી. 
4. ફાંધાયણ ઘિામ ત્માાં વુધી લિગાાની વયકાય 

યિલી. 
 આ છી મોજામેર િૂાંિણીઓભાાં કોંગ્રેવે વાયો દેખાલ 
કયીન ે જલાશયરાર નશેરુની આગલેાનીભાાં લિગાાની 
વયકાય યિી. ોતાના ક્ષને ભેરા નફા પ્રસતવાદથી 

અકાઈન ેભુસસ્રભ રીગે ‘વીધાાં ગરાાં ટદન’ (16 ઓગસ્િ, 

1946) ઊજવમો. તેના કાયણ ે દેળબયભાાં કોભી તાંગટદરી 

પેરાઈ અન ે ઠેયઠેય કોભી શુલ્લિો પાિી નીકળ્યાાં. જોકે અરગ 
ાટકસ્તાનની યિના વુધી ભુસસ્રભ રીગ ેનાનાભોિા સલદ્રોશ 
વાથે આ વયકાયભાાં સ્થાન જાલી યાખ્મુાં. 
 

 નલી લિગાાની વયકાયભાાં રીગ ે જ ે લરણ 

અનાવમુાં, તેનાથી કોભી એખરાવ જોખભામુાં. આલા 

કિોકિીના વભમે સબ્રટિળ લિાપ્રધાન એિરીએ 20 

પેબુ્રઆયી, 1947ના યોજ સબ્રટિળ ારાિભને્િભાાં જાશેયાત કયી 

કે, સબ્રટિળ વયકાયનો ભોિાભાાં ભોિુાં  જૂન, 1948 વુધીભાાં 

જલાફદાય ટશાં દીઓના શાથભાાં વભગ્ર યાજ્મ લશીલિ વોંી 
બાયત છોિી િાલ્મા જલાનો ઈયાદો છે. આ જાશેયાતને રીધે 
ભશાત્ભા ગાાંધી વટશતના રગબગ તભાભ ટશન્દી નેતાઓ અન ે
રોકોનો ઉત્વાશ લધી જલા ામ્મો. ગાાંધીજીએ તો આ 
જાશેયાતને સબ્રટિળયોનુાં વૌથી ઉભદા કૃત્મ કશીન ેઆલકાયી. 
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 15ભી ઓગસ્િ, 1947ના યોજ આણો બાયતદેળ 

આઝાદ થમો. તેની વાથ ે 1 ટદલવ શેરાાં એિર ે કે 14ભી 

ઓગસ્િ, 1947ના યોજ બાયતભાાંથી ાટકસ્તાન અરગ 

ડ્ુાં. આભ, આઝાદીની ખળુી તો વૌ દેળલાવીઓને ભી, 

ણ વાથે કેિરીક વભસ્માઓ ણ બાયત વાભે ઊબી થઈ 
શતી. અખાંિ ટશાં દુસ્તાનના ફે બાગ થતાાં રગબગ 80 રાખ 
ળયણાથીઓ ાટકસ્તાનથી બાયત આલી યહ્ા શતા. આ 
ળયણાથીઓનો નુ:લવલાિ એક સલકિ વભસ્મા શતી. ત ે
વભમે બાયતભાાં 562 જિેરાાં દેળી યજલાિાાંઓ શતાાં. તેન ે
બાયતવાંઘ વાથે જોિલા અન ેયાષ્ટ્રનુાં સનભાિણ કયલુાં તે ફીજી 
ભોિી સલકિ વભસ્મા શતી. સ્લતાંત્ર બાયતન ે એક જલેી 
યાજનૈસતક વમલસ્થાની આલશ્મકતા શતી કે જનેાથી રોકોની 

આળાઓ અને અેક્ષાઓન ેવાંતો આી ળકામ, તે ત્રીજી 

સલકિ વભસ્મા શતી. 

 બાયતના બાગરા ળા ભાિે થમા ? બાગરા ફાદ કેલી 

સલકિ વભસ્માઓ ઊબી થઈ ? આ વભગ્ર ઘિનાક્ભ કેલો 

શતો ? આ તભાભ ભુદ્દાઓની લાત શલે આણ ેઆ પ્રકયણભાાં 

કયી યહ્ા છીએ. 
 

 અાંગ્રેજોની નીસત શાં ભેળા ‘બાગરા ાિો અને યાજ 

કયો’ ની શતી. આથી તેઓ શાં ભેળા એલુાં ઠવાલતા યહ્ા કે 

ટશાં દુઓ અન ે ભુવરભાન અરગ ટશત ધયાલ ે છે. ફાંનેની 
સલિાયધાયાઓ અરગ છે. આલા સલિાયોથી પ્રબાસલત 
કેિરાક ભુસસ્રભ નેતાઓ એલુાં ભાનતા શતા કે સ્લતાંત્ર 

બાયતભાાં ભુસસ્રભોનાાં ટશતો નટશ વિલામ, તેભને વુયક્ષા 

નટશ ભે. ભાિે અરગ ાટકસ્તાનની યિના થામ એ જરૂયી 

છે, જથેી ફાંને કોભ સ્લતાંત્ર સલકાવ વાધી ળકે. આ શેતઓુને 

ધ્માનભાાં યાખીન ે ભાિિ 1940ભાાં રાશોય ભુકાભે ભુસસ્રભ 
રીગનુાં અસધલેળન ભળ્યુાં. તભેાાં ઠયાલ થમો કે ભુસસ્રભોની 
ફશુભતી ધયાલતા પ્રદેળોનો વભાલેળ કયી અરગ યાષ્ટ્ર 
ાટકસ્તાનની ભાગણી કયલી. ત્માય ફાદ ાટકસ્તાનની 
યિનાન ેભુસસ્રભ રીગ ેતેભનુાં ભુખ્મ ધ્મમે ફનાવમુાં.] 
 

 લાઈવયોમ ભાઉન્િફેિન ભાિિ, 1947ભાાં બાયત 

આવમા. તેભનો ભત એલો શતો કે બાયતને સ્લતાંત્ર થલુાં શોમ 

તો બાગરા કયલા અસનલામિ છે. જો એભ નટશ કયલાભાાં આલ,ે 

તો વભગ્ર દેળભાાં કોભી શુલ્લિો પાિી નીકળે. રોકો યેળાન 
થળે. સ્લતાંત્રતા ભાિે થતા આાંદોરનો એિરી શદ ેશોંિી ગમાાં 
શતાાં કે શલે અાંગ્રેજ વયકાયને બાયત લશેરી તકે છોિલુાં િે 
એભ જ શતુાં. આ વાંજોગોભાાં બાયતના કેિરાક લાસ્તલદળી 
નેતાઓએ બાયતના બાગરા કયલાની લાત કભને સ્લીકાયી 
રીધી. તેભણ ેફીજા નેતાઓન ેઆ લાત સ્લીકાયી રેલા આગ્રશ 
કમો. ત્રણેક ભટશના રાાંફી િિાિઓ િારી. ભુખ્મ નેતાઓ 
લચ્િે ફેઠકો થઈ અને અાંતે ભાઉન્િફિેન ે બાયતના ફે બાગ 

કયલાની આખયી મોજના યજૂ કયી, જ ે‘ભાઉન્િફિેન મોજના’ 

કશેલામ છે. આ મોજનાના અભર ભાિે ‘ટશાં દ સ્લાતાંત્ર્મધાયો’ 

વાય કયલાભાાં આવમો. 
 

 ભાઉન્િફિેનની મોજના અનવુાય સબ્રટિળ ારાિભેન્િે 

‘ટશાં દ સ્લાતાંત્ર્મધાયો’ વાય કમો. આ ધાયાની જોગલાઈઓ 

અનુવાય –  

 ટશન્દસુ્તાનનુાં બાયતીમ વાંઘ અન ે ાટકસ્તાન વાંઘ 
એભ ફે બાગભાાં સલબાજન કયી સ્લતાંત્ર કયલાભાાં 
આલ ેછે. 

 દયેક એકભો ોતાનુાં ફાંધાયણ ઘિીન ે અભરભાાં 
ભૂકળ.ે 

 ટશાં દના યજલાિાાં ોતાની ઈચ્છા અનુવાય બાયતીમ 
વાંઘ કે ાટકસ્તાન વાંઘ વાથે જોિાઈ ળકે છે અન ે

જોિાલા ન ઈચ્છે, તો વાંૂણિ સ્લતાંત્ર યશેલાની છુિ 

આલાભાાં આલે છે. 
 ટશાં દ સ્લાતાંત્ર્મધાયાની જોગલાઈ અનુવાય 
ટશાં દુસ્તાનના બાયત અને ાટકસ્તાન એભ ફ ે બાગ ડ્ા. 
બાયતના પ્રથભ ગલનિય જનયર તયીકે ભાઉન્િફેિન અને 
ાટકસ્તાનના યાષ્ટ્રપ્રભુખ તયીકે ભશાંભદઅરી ઝીણાની 
વાંદગી થઈ. આ ધાયાથી ટશાં દની યાધીનતાનો અાંત 
આવમો. ઈ.વ. 1857થી સ્લતાંત્રતા ભાિે રિનાય બાયતીમોન ે

આઝાદી ભી. ાટકસ્તાનભાાં સવાંધ, ફરૂસિસ્તાન, સિભ 

ાંજાફ, વયશદ પ્રાાંત અન ે ૂલિ ફાંગાાનો વભાલેળ થમો, 

જ્માયે ફાકીના પ્રદેળો બાયતભાાં યહ્ા. 
 

 બાયત સ્લતાંત્ર થમુાં અને વભગ્ર દેળભાાં આનાંદનો 
ભાશોર છલાઈ ગમો. કેિરાાંમ લોની ગુરાભીભાાંથી આણ ે
વૌ આઝાદ થમા શતા. કેિરામ ક્ાાંસતલીયો તભેજ 
રોકનેતાઓએ ફસરદાન આપ્માાં. આ ઉયાાંત કેિરામ 
નાભીઅનાભી રોકોએ ોતાની ળસકત કયતાાં ણ લધુ 
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મોગદાન સ્લતાંત્રતા-િલોભાાં આપ્મુાં. ત્માયે છેક આણન ે
સ્લતાંત્ર દેળના સ્લતાંત્ર યશેલાવી તયીકેની ઓખ ભી. 
બાયતના પ્રથભ લિાપ્રધાન તયીકે શ્રી જલાશયરાર નશેરુએ 
ટદલ્લીના રારટકલ્લા યથી સબ્રિનનો મસુનમન જકે ઉતાયી તને ે
સ્થાને સત્રયાં ગો ધ્લજ પયકાવમો. આખો દેળ સ્લાતાંત્ર્મપ્રાસપ્તની 
ઉજલણીભાાં યાં ગાઈ ગમો. 
 

 ટશાં દ સ્લાતાંત્ર્મધાયો વાય થતાાં કેિરાાંક દેળી 
યાજ્મોએ વાંૂણિ સ્લતાંત્ર થલાના પ્રમાવો કમાિ. જોકે ધાયાની 
જોગલાઈ ભુજફ દયેક યાજ્મ સ્લતાંત્ર યશેલા ઈચ્છે તે 
સ્લાબાસલક છે. વય વી.ી. યાભસ્લાભી ઐમયે ત્રાલણકોય 
યાજ્મન ે સ્લતાંત્ર વાલિબૌભ યાજ્મ જાશેય કમુું. શૈદયાફાદના 

સનઝાભે, બોાના નલાફ ેતથા ઈન્દોયના શોલ્કયે ણ એલી 

જ જાશેયાત કયી. જૂનાગઢના નલાફ ે જૂનાગઢને ાટકસ્તાન 
વાથે જોિામેરુાં જાશેય કમુું. 

 આલી યીત ેદયેક યજલાિાાં જો સ્લતાંત્ર તશી જામ, તો 

બાયત નાનાાં-નાનાાં યાજ્મોભાાં સલબાસજત થઈ જામ. એકફીજા 
યાજ્મોન ેતેભની વયશદોના પ્રશ્નો ઊબા થામ. સલકાવ ભાિેનાાં 
વાંવાધનો ભમાિટદત ફની જામ. યાજ્મોની લચ્િ ેવાંઘિ ઉત્ન્ન 
થામ. તેનાથી આણને ભેરી સ્લતાંત્રતાનો કોઈ અથિ યશે 
નટશ. 
 

 એ વભમે બાયતભાાં 562 દેળી યાજ્મો શતાાં. આ દયેક 

યાજ્મ બાયતવાંઘ વાથ ેજોિામ, તો જ બાયત એક વાંઘયાજ્મ 

ફને. આ અસત ભશત્ત્લનુાં કાભ નામફ લિાપ્રધાન અન ે
ગૃશપ્રધાન શ્રી વયદાય લલ્લબબાઈ િેર અન ેતેભના વસિલ 
શ્રી લી. ી. ભેનન ે ાય ાડ્ુાં. તેભણ ે યાજાઓભાાં દેળબસકત 
જાગૃત કયી અન ે વમલશારુ ફસુિથી 559 દેળી યાજ્મોનુાં 
બાયતવાંઘ વાથ ે સલસરનીકયણ કમુું. બાયતવાંઘભાાં વૌપ્રથભ 
જોિાલલાની શેર બાલનગયના યાજા ભશાયાજ 

કૃષ્ક્ણકુભાયસવાંશજીએ કયી શતી. જૂનાગઢ, શૈદયાફાદ અન ે

કાશ્ભીય આ ત્રણ યાજ્મોના પ્રશ્ન ફાકી યહ્ા. 
 જુનાગઢના નલાફ સલરુિ પ્રજાએ ક્ાાંસત કયી. 

યતુબાઈ અદાણી તેભજ અન્મ રોકોએ વાથ ેભીન ે‘આયઝી 

શકૂભત’ ની સ્થાના કયી. વયદાય િેરે જૂનાગઢભાાં રોકભત 

રેલિાવમો અન ે જૂનાગઢ બાયતવાંઘ વાથ ે બી ગમુાં. 
શૈદયાફાદના સનઝાભ વાભે રશ્કયી ગરાાં બયલાભાાં આવમાાં 
અને તનેે ણ બાયતવાંઘભાાં વાભેર કયલાભાાં આવમુાં. 
ાટકસ્તાને ઈ.વ. 1948ભાાં કાશ્ભીય ઉય શૂભરો કમો ત ે

દયસભમાન ત્માાંના યાજા શટયસવાંશે સલસધવય બાયતવાંઘ વાથ ે
જોિી દીધુાં. બૌગોસરક દૃષ્ટ્ીએ આ ત્રણમે યાજ્મો બાયતવાંઘ 
વાથે જોિામ એ અસત ભશત્ત્લનુાં શતુાં. 
 દેળી યાજ્મોના યાજાઓ તેભના રોકોન ે જલાફદાય 
વયકાય આલા ઈચ્છતા શતા. બાયત વયકાય એ જલાફદાય 

વયકાય વાસફત થળ,ે તેલી િોક્કવ ખાતયી શતી. ફીજી 

લાત એ ણ શતી કે એ વભમભાાં સળક્ષણનુાં પ્રભાણ એકાંદયે 
લધ્મુાં શતુાં. રોકો સ્લતાંત્રતાનો અથિ વભજલા પ્રમત્નળીર 
શતા. દયેક વમસકત સ્લતાંત્ર થલા ઈચ્છતી શતી. આથી 
યાજાઓ અને તેભના રોકોના અનુબલોના આધાયે તઓે 
નક્કી કયી ળકમા કે બાયતવાંઘ વાથે જોિાલાથી પ્રજાનો 
સલકાવ િોક્કવ થળ.ે આ ફાફતભાાં યાજાઓની દેળબસકત 

િોક્કવ પ્રળાંવા કયલી જોઈએ, કાયણ કે ોતાને આલશ્મક 

એલી થોિી સભરકત યાખીને ફાકીનુાં તભાભ યાજ્મ 

બાયતવાંઘને વોંી દેલુાં એ ફશુ ભોિી લાત છે. આભ, દેળનાાં 

ફધાાં દેળી યાજ્મો સલરીનીકયણ ભાિે તમૈાય થમાાં. ત ે

બાયતના જ નટશ, યાં તુ જગતના ઈસતશાવભાાં એક અૂલિ 

ઘિના શતી. 
 સલરીનીકયણની પ્રટક્માભાાં વયદાય લલ્લબબાઈ િેર 

તથા તેભના ભાગિદળિન ભુજફ કાભ કયનાય લી. ી. ભેનનનો 

પાો વદા યશેળે. વભગ્ર બાયતની આ યીતે થમેરી એકતા 
અગાઉ કમાયેમ જોલા ભી ન શતી. વયદાય િેરની આ 
અપ્રસતભ ભશાન વલેા શતી એભ કશીએ તો અસતળમોસકત 
થતી નથી. 
 

 શજુ બાયત સ્લતાંત્ર થમુાં તનેે છ ભટશના ણ ૂયા 
નશોતા થમા અને આખો દેળ ઊંિા ળોકભાાં ગયકાલ થઈ ગમો. 
બાયતના બાગરાના વાંદબિભાાં કેિરાક સલસ્તાયોભાાં બીણ 
કોભી યભખાણો પાિી નીકળ્યાાં. આ કોભી યભખાણોને યોકલા 
ગાાંધીજી ઉલાવ ય ઊતમાિ. રોકોન ે ળાાંસત યાખલા ભાિે 

અીર કયી. આ દયસભમાન 30ભી જાન્મઆુયી, 1948ના યોજ 

ગાાંધીજી સફયરાશાઉવભાાં વાાંજની પ્રાથિના ભાિે જતા શતા, 

ત્માયે નથુયાભ ગોડ્વ ે નાભની વમસકતએ તેભની શત્મા કયી 
નાખી. 
 એ જ વાાંજ ે ળોકગ્રસ્ત બાયતદેળે આકાળલાણી 
યથી જલાશયરાર નશેરુનો ળોકવાંદેળો વાાંબળ્યો : 

‘દોસ્તો, વાથીઓ, આણા જીલનની યોળની ફુઝાઈ ગઈ 

અને શલ ે િાયે તયપ અાંધકાય છે. આણા સપ્રમ નતેા 

યાષ્ટ્રસતા શલે આણી લચ્િ ે નથી.’’ વભગ્ર યાષ્ટ્ર સ્તબ્ધ 

ફની ગમુાં. 
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 ગાાંધીજી બાયતના તભાભ લગિના રોકો લચ્િ ે
એકતાભાાં ભાનતા શતા અન ે તેના ભાિે જ તેભણ ે ોતાના 
અભૂલ્મ જીલનનુાં ફસરદાન આી દીધુાં. ટદલ્શીભાાં ફાનુી 
બવમ સ્ભળાનમાત્રા નીકી. રાખો રોકો અશ્રબુયી આાંખ ે
તેભાાં જોિામાાં. 
 

 રાખો રોકો ાટકસ્તાનથી બાયત આવમા શતા. 
તેભના લવલાિ અને તેભની યોજગાયી એ સલકિ જલાફદાયી 
ણ બાયત વયકાયે ખફૂ જ કુનેશથી સનબાલી. તભાભ રોકોન ે
ળકમ એિરી લધુ વગલિો આલાભાાં આલી. સલળા 
ળયણાથી સળસફયો ખોરલાભાાં આલી. તેભને ભાત્ર ખોયાક 
અને યશેઠાણ જ નટશ યાં તુ પ્રેભ અને રાગણીની  ણ જરૂય 
શતી. રોકોએ અને વાંસ્થાઓએ વૌન ે વશકાય આપ્મો. 

આભ, તભાભ સનયાસશ્રતો ફધા વાથે બી ગમા. તભેણે 

ોતાની નલી સજ ાંદગીની ળરૂઆત કયી. 
 

 ઈ.વ. 1946ભાાં ફાંધાયણવબાની યિના કયલાભાાં 
આલી શતી. તેનુાં કાભ સ્લતાંત્ર બાયત ભાિે ફાંધાયણ ઘિલાનુાં 

શતુાં. ફાંધાયણ ઘિલાની પ્રટક્મા ટિવેમ્ફય, 1949 વુધી 

િારી. આ વભમ દયસભમાન તેના દયેક ભુવદ્દાના એક-એક 
બાગ ઉય રાાંફી િિાિઓ થઈ. ત ે ભાિે 11 જિેરા વત્ર 

મોજામાાં; જભેાાં 166 ટદલવ ફઠેકો થઈ. જુદી-જુદી વસભસતઓ 

તેભજ ઉવસભસતઓએ ભુવદ્દાન ે વુધાયલાનુાં તભેજ 
ભઠાયલાનુાં કાભ કમુું. રગબગ 300 બાયતીમોએ આ 
પ્રટક્માભાાં બાગ રીધો. ફાંધાયણવબાની ફેઠકો ટદલ્શીભાાં 
આમોસજત થતી શતી. તેભ છતાાં તેના વદસ્મો વભગ્ર 
બાયતભાાં પેરામેરા શતા. 
 ફાંધાયણની ભુવદ્દાવસભસતના અધ્મક્ષ તયીકે િો. 
ફાફાવાશેફ આાંફેિકયને નીભલાભાાં આવમા. 
ફાંધાયણવબાના પ્રભુખ તયીકે િો. યાજને્દ્રપ્રવાદને િૂાંિલાભાાં 
આવમા શતા. 
 ફાંધાયણ તમૈાય થતા ફાંધાયણવબાએ તનેે વાય 

કમુું. 26ભી જાન્મુઆયી, 1950ના યોજથી તેનો અભર 

કયલાભાાં આવમો. આ ટદલવથી દેળની વત્તા પ્રજાના શાથભાાં 

આલી. તેથી 26ભી જાન્મુઆયીનો ટદલવ ‘પ્રજાવત્તાક ટદન’ 

તયીકે ઊજલામ છે. જ્માયે 15ભી ઓગસ્િને આણ ે વૌ 

‘સ્લાતાંત્ર્મટદન’ તયીકે ઊજલીએ છીએ. ફાંન ે ટદલવ આણાાં 

યાષ્ટ્રીમ તશેલાયો છે. 

 અાંગ્રેજ ગલનિય જનયર ભાઉન્િફેિન સનલૃત્ત થઈન ે
સ્લદેળ ાછા જતા યહ્ા. ત્માય ફાદ િક્લતી ગોારાિાયી 
ગલનિય જનયર ફન્મા. તઓે બાયતના છેલ્લા બાયતીમ 

ગલનિય જનયર શતા. ફાંધાયણ અભરભાાં આવમુાં, ત્માય છી 

િો. યાજને્દ્રપ્રવાદ બાયતના પ્રથભ યાષ્ટ્રપ્રભુખ ફન્મા. 
 

 બાયત આઝાદ થમુાં અન ે દળેી યાજ્મોનુાં એકીકયણ 
થમુાં. આણ ેએકતાંત્રી નટશ ણ વાંઘીમ વમલસ્થા સ્લીકાયી 
એિરે વાંઘના ઘિકો એલાાં યાજ્મોની યિના કયલાનો પ્રશ્ન 
ઊબો થમો. અગાઉનાાં સબ્રટિળ પ્રાાંતો અને દેળી યાજ્મોના 

એકીકયણ થકી ઊબા થમેરા એકભોનુાં ળરૂઆતભાાં અ, ફ, ક 

અને િ એભ િાય લગોભાાં સલબાજન કયલાભાાં આવમુાં.  
 આ િાયેમ પ્રકાયનાાં યાજ્મોનો દયિો એકવયખો ન 
શતો. જો કે એ વૌ બાયતીમ વાંઘના અસબન્ન બાગ શતાાં. ઈ.વ. 

1950ભાાં જ્માયે ફાંધાયણનો અભર ળરૂ થમો, ત્માયે બાયત 

આ િાય પ્રકાયનાાં યાજ્મોનો ફનેરો વાંઘ શતો. આ એક 

કાભિરાઉ વમલસ્થા શતી. ‘અ’ પ્રકાયના ભદ્રાવ યાજ્મભાાંથી 

તેરુગુબાી પ્રદેળનુાં અરગ યાજ્મ આાંધ્રપ્રદેળ યિલા 
તેરુગુબાી રોકોએ ઉગ્ર આાંદોરન કમુું. આ ઉગ્ર આાંદોરનના 
કાયણ ે કેન્દ્ર વયકાયન ે તેભની ભાાંગણી સ્લીકાયલી િી. 

શેરી ઓકિોફય, 1935ના યોજ અરગ યાજ્મ આાંધ્રપ્રદેળની 

યિના કયલાભાાં આલી. ત્માય છી બાાના ધોયણ ેયાજ્મોની 
યિના કયલાની ભાાંગણી વભગ્ર દેળભાાં ઊઠી. 
 1920ના દવકાભાાં બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ ભશાવબાએ 

કહ્ુાં શતુાં કે બાયતદેળ આઝાદ થળ,ે એિર ે દયેક ભોિા 

બાાકીમ સલસ્તાયને ોતાનુાં અરગ યાજ્મ શળ.ે આઝાદી 
છી ભશાવબાએ આ કામિ ૂરુાં  કયલા ભાિે કોઈ ગરાાં ન 

રીધાાં, કાયણ કે બાયત ધભિના આધાયે સલબાસજત થઈ િૂકમો 

શતો. આઝાદી એક યાષ્ટ્રન ેનશીં, યાં તુ ફે યાષ્ટ્રોન ેભી શતી. 

દેળના બાગરાના પ સ્લરૂ ે ટશાં દુ-ભુસસ્રભ લચ્િ ે થમરેી 
ટશાંવાભાાં 10 રાખથી લધુ રોકો ભૃત્મ ુામ્મા શતા. એિર ેએ 
સિાંતા સ્લાબાસલક શતી કે ળુાં આણો દેળ બાાના આધાયે 

આ યીતના ફીજા બાગરા વશન કયી  ળકળે ? 

 કેન્દ્ર વયકાયે યાજ્મોની ુનયિિનાનો અભ્માવ કયી, 

જરૂયી બરાભણો કયલા ‘યાજ્મ ુનયિિનાાંિ’ ની સનભણૂક 

કયી બાયતની વલોચ્િ અદારતના લૂિ ન્મામભુસતિ 
પઝરઅરીન ે અધ્મક્ષદે નીભલાભાાં આવમાાં. આ ાંિનો 
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અશેલાર ભળ્યા છી વાંવદભાાં યાજ્મોની ુનયિિના કયતો 

ખયિો વાય થમો. શેરી નલેમ્ફય, 1956થી તેનો અભર 

કયલાભાાં આવમો. 
 િાય પ્રકાયનાાં યાજ્મો યદ કયીને િૌદ યાજ્મો અને છ 
જિેરા કેન્દ્રળાસવત સલસ્તાયોભાાં યાજ્મોની ુનયિિના 
કયલાભાાં આલી. આ િૌદ યાજ્મો ૈકી ભોિા બાગનાાં યાજ્મોની 
યિના બાાના ધોયણ ે થઈ શતી. ણ એભાાં ાંજાફ અને 
ફોમ્ફ અલાદ શતો. ફોમ્ફ ે પ્રાાંતભાાં ભયાઠી અને ગુજયાતી 
એભ ફેબાી સલસ્તાયોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવમો શતો. 
એની વાભ ે ગુજયાત અન ે ભશાયાષ્ટ્રભાાં બાાન ે ધોયણ ે
યાજ્મોની યિના કયલા ભાિેનુાં ઉગ્ર આાંદોરન ળરૂ થમુાં. 
 

 વાંવદભાાં ટદ્રબાી યાજ્મનો ઠયાલ સ્લીકામો, તે જ 

ટદલવ ે અભદાલાદના રો કોરેજના સલદ્યાથીઓની વબાભાાં 
ગરાાં વસભસતની યિના ક્લાભાાં આલી. સલદ્યાથીઓએ 

સ્લમાંબૂ દેખાલો ળરૂ કમાિ, જ ેઘિનાએ આાંદોરનને ધીભે-ધીભે 

ઉગ્ર ફનાવમુાં. 
 

 ભશાગુજયાતની આ િલ ધીભે-ધીભે ટશાંવક 
ફની. તોપાનો તથા ગોીફાયોથી રોકભત લધુ ઉશ્કેયામો. 

આ આાંદોરનને ઈન્દુરાર માસજ્ઞક, જ્માંસત દરાર, બ્રહ્મકુભાય 

બટ્ટ લગેયે નતેાઓનુાં ભાગિદળિન ભળ્યુાં. આ આાંદોરન 
રોકઆાંદોરન ફન્મુાં અન ેવભગ્ર ગુજયાતભાાં પ્રવમુું. 
 ઈન્દુરાર માસજ્ઞકની આગલેાની શેઠ ભશાગુજયાત 

ભાિે િલ કયનાય ફધા યાજકીમ ક્ષોએ વપ્િેમ્ફય, 

1956ભાાં ‘ભશાગુજયાત જનતા ટયદ’ ની સ્થાના કયી. 

ગુજયાતના અરગ યાજ્મ ભાિેની િલ આ ટયદ ે િાર ુ
યાખી. રોકો યાષ્ટ્રીમ નેતાઓની વબા લખત ે જાત ે ફાંધ 
ાીને તેનો ફટશષ્ક્કાય કયતા. ઈન્દુરાર માસજ્ઞકને વાાંબલા 
રોકો ઉભિી િતા શતા. આ યીત ે રિત ઉગ્ર ફનતી ગઈ. 

ઈન્દુરાર માસજ્ઞક ‘જનતાના િાિા’ ફન્મા. 

 

 ઉગ્ર િલના ટયણાભે વાંવદે 1960ના ભુાંફઈના 
ટદ્રબાી યાજ્મનુાં સલબાજન કયીન ે ભશાયાષ્ટ્ર અન ે ગુજયાત 
યાજ્મની અરગ યિના કયી. નલા ગુજયાત યાજ્મનુાં ઉદ્દઘાિન 

ૂજ્મ યસલળાંકય ભશાયાજના શસ્તે થમુાં. 1 ભે, 1960ના યોજ 

ભશાયાજ ેવાફયભતી આશ્રભ, અભદાલાદ ખાત ેનલા ગુજયાત 

યાજ્મનો ભાંગ પ્રાયાં બ કયાલી આળીલિન ાઠવમાાં. 
ગુજયાતના પ્રથભ યાજ્માર તયીકે ભશેંદી નલાઝ જ ાંગ તથા 
ભુખ્મભાંત્રી તયીકે િો. જીલયાજ ભશેતાએ કામિબાય વાંબાળ્યો. 
 ગુજયાત અન ે ભશાયાષ્ટ્ર બર ે અરગ-અરગ યાજ્મ 

ફન્માાં, ણ છેલિે તો આણ ે વૌ એક જ બાયતદેળના 

લાવીઓ છીએ. વલિ પ્રાાંતોના રોકો આણા દેળફાંધુઓ છે. 
વૌની બાાઓ એ આણી જ બાાઓ છે. 
 આણ ે ગાાંધીજીના અન ે વયદાયશ્રીના લાયવદાયો 

છીએ, એિર ેએભણ ેઆેરા લાયવાન ેળોબાલીએ.  

 પ્રબુ આણને ગાાંધીભાગે યાજ્મ િરાલલાની, ધનથી 

ગયીફ છતાાં વાંસ્કાયોથી બવમ એલા બાયતના વલેકો 
થલાની ળસકત અને વદફુસિ આે તલેી ળુબ પ્રાથિના કયીને 
આણ ેનલુાં પ્રમાણ કયીએ.  

 

 ઈ.વ 2010ભાાં ગુજયાત યાજ્મની સ્થાનાન ે50 લિ 

ૂણ ે થતાાં આ લિને ‘સ્લસણિભ ગુજયાત’ તયીકે ઊજલલાભાાં 

આવમુાં.  
 

 26 જાન્મઆુયી, 1950ના યોજ એક સ્લતાંત્ર, 

વાલિબૌભ યાષ્ટ્ર તયીકે બાયતનો ઉદમ થમો, ત્માયે શજુ 

કેિરાક પ્રદેળો િેન્િો અને ોિુિ ગીઝોના કફજા શેઠ શતા. 
 

 ોંટિિેયી, કયૈકર (તસભનાિુ), ભાશે (કેય), 

મનાભ (આાંધ્રપ્રદેળ) અન ે િાંદ્રનગય (.ફાંગા) ય 
િેન્િોનો અાંકુળ શતો. આ સલસ્તાયના રોકોની ઈચ્છા 
બાયતીમ વાંઘભાાં બલાની શતી. એ ભાિે તેભણ ેઉગ્ર િલો 
િરાલી. આ સ્લાતાંત્ર્મ-િલોન ેકિિી નાખલાનો પ્રમાવ 
િેન્િોએ કમો. 1948ભાાં ોંટિિેયીભાાં એક સલયાિ વબાભાાં 

રોકોએ િેન્િોન ે ‘ટશાં દછોિો’ નુાં એરાન આપ્મુાં. આ પ્રશ્નનુાં 

ળાાંસતભમ વભાધાન કયલા બાયત વયકાયે િને્િ વયકાય 
વાથ ેલાિાઘાિો ળરૂ કયી. છેલિે િને્િ વયકાય વશભત થઈ. 

31ભી ઓકિોફય, 1954ના યોજ આ િને્િ લવાશતો બાયતને 

વુયત કયલાભાાં આલી. 
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 િેન્િો કયતાાં ોિુિ ગીઝો લધુ નીકળ્યા. તેઓ ગોલાન ે
ોિુિ ગીઝ વામ્રાજ્મની પ્રતીષ્ઠાના પ્રતીક રૂ ે ગણતા શતા. 
વભજાલિ અન ે લાિાઘાિો દ્વાયા આ પ્રદેળો બાયતન ે વોંી 
દેલા બાયત વયકાયે ખૂફ પ્રમાવો કમાિ. ણ વપતા ન 
ભી. આ ફાજુ ગોલાન ે બાયતભાાં બેલલા ભાિેનુાં 

રોકઆાંદોરન  જોય કિલા રાગ્મુાં. 15 ઓગસ્િ, 1955ના 

યોજ મોજામેર ગોલાભુસકત આાંદોરન દયસભમાન શજાયો 

રોકોએ ગોલા, દભણ, દીલભાાં પ્રલેળલાનો પ્રમાવ કમો. તભેાાં 

અથિાભણભાાં ફવો જિેરા વત્માગ્રશીઓ ળશીદ થમા. 
 વત્માગ્રશ અન ેવભજાલિ જલેા ઉામો કાયગત નટશ 

નીલિે, એભ ભાનીન ે બાયત વયકાયે ગોલાને ભુકત કયલા 

‘ઓયેળન સલજમ’ ળરૂ કયલાનો સનણિમ કમો. 17,18 

ટિવેમ્ફય, 1961ની ભધ્મયાસત્રએ જનયર િૌધયીના નેતૃત્લ 

શેઠ રશ્કયી અસબમાન ળરૂ થમુાં. ફીજા ટદલવ ે ફોયે તો 

અસબમાન ૂણિ થમુાં. બાયતીમ દોએ ગોલા, દીલ અને દભણ 

કફજ ે કયીન,ે ત્માાં બાયતનો યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાવમો. આભ, 

સિભી વામ્રાજ્મના યહ્ાવહ્ા અલળેો ણ બાયતની 
ધયતી યથી દૂય થમા. 

 ઈ.વ. 1961થી 1987 વુધી દીલ, દભણ અન ે ગોલા 

કેન્દ્રળાસવત પ્રદેળ યહ્ા. 

 12-8-1987થી ગોલાને યાજ્મનો દયિો ભળ્યો. 
 

 બાયત સ્લતાંત્ર ફનતાાં જ બાયત-ાટકસ્તાન 
લચ્િેના વાંફાંધો તાંગ ફન્મા છે. ફાંને દેળોની વયશદોના 
વીભાાંકન અાંગે વભાધાન થમુાં ન શોલાથી બાયતની વયશદે 
ાટકસ્તાનની ઘૂવણખોયી િાલ્મા જ કયે છે. બાયત અન ે
ાટકસ્તાન લચ્િ ેકાશ્ભીયના પ્રશ્ન ેબાયે તાંગટદરી પ્રલતે છે. 

 બાયત અન ે ાટકસ્તાન લચ્િે ઈ.વ. 1948, 1965 

અને 1971 એભ ત્રણ લાય મુિો થમાાં છે, જભેાાં દયેક લખત ે

ાટકસ્તાન શાયી ગમુાં. ફાંન ે દેળો લચ્િ ે તાશ્કાં દ-કયાય અન ે
સવભરા –કયાય થમા. છતાાં ાટકસ્તાન એ કયાયોનુાં ારન 
કયતુાં નથી. ઈ.વ. 1999ભાાં જ્માયે ાટકસ્તાની દો કાયસગર 
સલસ્તાયભાાં ઘૂવી આવમા ત્માયે નછૂિકે બાયતને રશ્કયી 
ફનો ઉમોગ કયલો ડ્ો. 
 ઈ.વ. 1998ભાાં બાયત ે યભાણ-યીક્ષણો કમાું. 

ત્માય ફાદ ાટકસ્તાન ેણ યભાણ-યીક્ષણો કમાું. આભ, 

શલે ફાંને દેળો યભાણળસ્ત્રો ધયાલતા દેળો ફન્મા છે. વાયા 
વાંફાંધો ફાાંધલાની બાયત ેજિેરા પ્રભાણભાાં ઉત્વુકતા ફતાલી 

છે, એનો મોગ્મ પ્રસતબાલ ાટકસ્તાને આપ્મો નથી, એ 

ખેદજનક ફાફત છે. 
 

  ાંિલીમ મોજનાઓના અભર છી બાયતભાાં 

ઔદ્યોસગક સલકાવનો વાિા અથિભાાં પ્રાયાં બ થમો. વુતયાઉ કાિ, 

ખાાંિ. રોખાંિ-ોરાદનો ઉદ્યોગ, ઈજનેયી, યવામણ, કોરવા ઉદ્યોગ 

લગેયેનો વાયો એલો સલકાવ થમો છે. ઔદ્યોસગક િીજલસ્તુઓની 
ફાફતભાાં આણ ેસ્લાલરાંફી ફન્મા છીએ. આ ઉયાાંત ઈરેકિર ોસનકવ 

તથા ઊજાિ, ખસનજતેર, કમ્પ્મુિય, ભાઈક્ોસિપ્વ, િેસરકમ્મુસનકેળન, 

સ્િીર, ખાતય, સવભેન્િ અને ેિર ોકેસભકલ્વ જલેા ઉદ્યોગોને ણ લેગ 

ભળ્યો છે. 
 ઘણાફધા સલદેળી સલલેિકો ભાનતા શતા કે બાયત એક યાષ્ટ્ર 
તયીકે લધુ વભમ નટશ િકે. કેિરાક રોકો ભાનતા શતા કે બાયત રશ્કયી 
ળાવન શેઠ આલી જળે. યાં તુ આ આળાંકાઓ સનભૂિ વાસફત થઈ 

છે. બાયત આજટદન વુધી પ્રજાવત્તાક યાશ ય છે, જ ે ગૌયલ કયલા 

રામક વપતા છે. અશીંના રોકોની બાા અને ધભિની સલસલધતા 

યાષ્ટ્રની એકતાભાાં ફાધક ફની નથી. ઔદ્યોસગક, લૈજ્ઞાસનક, 

આાંતયભાખાકીમ વુસલધાઓ, કૃસ અને ળૈક્ષસણક સલકાવભાાં યાષ્ટ્રે  

પ્રગસત વાધી છે. 
 યાં તુ ફીજી ફાજુએ તે ણ વાિુાં છે કે આજ ે ણ જ્ઞાસતના 
બેદબાલ જોલા ભ ેછે. ફાંધાયણભાાં ધભિસનયેક્ષતાનો આદળિ સ્લીકામો 
શોલા છતાાં જુદા-જુદાાં ધાસભિક વભૂશો લચ્િ ેઅથિાભણ થામ છે. વૌથી 
લધુ યેળાન કયતી ફાફત એ છે કે ધસનક અને ગયીફ લગિ લચ્િે અાંતય 
વતત લધતુાં યહુ્ાં છે. બાયતના અભુક વભૂશને આસથિક સલકાવનો ઘણો 
પામદો થમો છે. તેઓ આસરળાન ભકાનભાાં યશે છે. ફીજી ફાજુ 
ઘણાફધા રોકો આજ ે ણ ગયીફીયેખા નીિે જીલે છે. ળશેયની 
ઝૂાંિટ્ટી સલસ્તાયભાાં યશેતા ઘણા રોકો ોતાનાાં ફાકોને ળાાભાાં 
ણ ભોકરી ળકતાાં નથી. ભોંઘલાયી અને ભ્રષ્ટ્ાિાય અવહ્ યીતે લધી 
યહ્ા છે. 

 આણાં ફાંધાયણ કામદાની દૃષ્ટ્ીએ ફધાને વયખા ગણ ે છે, 

યાં તુ લાસ્તસલક જીલનભાાં અભુક બાયતીમ ફીજાની વયખાભણીએ લધ ુ
ળસકતળાી છે. સ્લતાંત્રતાના વભમે નક્કી કયેરા આદળોની દૃષ્ટ્ીએ  

જોઈએ, તો બાયતીમ રોકળાશી ફશુ ભોિી વપતાનો દાલો ન કયી 

ળકે. યાં તુ એ ણ શકીકત છે કે તે સનષ્ક્પ નથી. 

 

 આસથિક નીસતઓન ે કાયણ ે માિલયણ ય િેરી 
ખયાફ અવયો ય મોગ્મ ધ્માન નથી આલાભાાં આવમુાં. 
ભીયાાંફશેને 1949ભાાં રખ્મુાં છે કે સલજ્ઞાન અને માંત્રો દ્વાયા તનેે 

(ભાનલતાને) અભુક વભમ વુધી ઘણો પામદો થઈ ળકે છે, 

યાં તુ અાંત ે તફાશી જ ભળ.ે આણ ે કુદયતના વાંતુરનનો 

અભ્માવ કયીન,ે તેના સનમભો પ્રભાણે જીલન િરાલલુાં 
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જોઈએ. ત્માયે જ આણ ેસ્લસ્થ અન ેવભ્મ પ્રજાસતના રૂભાાં 
યશી ળકીળુાં. 
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ધોરણ :- 8 – પ્રથમ સત્ર 

ાઠ – 3 ભારતન ું બુંધારણ 

 

‘’બુંધારણન ું આમ ખ’’  

 ‘’અભે બાયતના રોકો બાયતને એક 

 વાલવબૌભ, બફનવાાંપ્રદાબમક, વભાજલાદી, 
 રોકળાશી, પ્રજાવત્તાક ફનાલલા ભાટે 

 તથા તેના ફધા નાગરયકોન ેવાભાબજક, 

 આબથવક અને યાજકીમ ન્મામ, બલચાય, 

 લાણી, ભાન્મતા, ધભવ અન ેજૂાની  
 સ્લતાંત્રતા; પ્રબતષ્ઠા અને તકની 
 વભાનતા તથા વ્મબતતના ગૌયલ તેભજ  
 યાષ્ટ્રની એકતા અને અખાંરડતતા ભાટે 

 બાઈચાયો કેલલાનો દૃઢ વાંકલ્ કયીન ે

 અભાયી ફાંધાયણવબાભાાં આજ,ે 26 

 નલેમ્ફય 1949ના રદલવ ેઆ ફાંધાયણ 

 અનાલીએ છીએ અન ેઅભાયી જાતન ે

 વભબવત કયીએ છીએ.’’  
  

 કોઈ ણ દેળન ાં ળાવન ચરાલલા ભાટે ફનાલલાભાાં 
આલેરા બનમભોના વ્મલબસ્થત વાંગ્રશને દેળન ાં ફાંધાયણ 
(Constitution) કશેલાભાાં આલે છે. ફાંધાયણ બરબખત કે 
અબરબખત શોઈ ળકે છે. આણા દેળના ફાંધાયણની ળરૂઆત 
આભ ખ (preamble) થી થામ છે. 
 

ભારતન ું બુંધારણ કઈ રીત ેબનય ું ? 

 બાયતન ાં ફાંધાયણ જ ે રોકતાંત્ર, વભાજલાદ, 
ધભવબનયેક્ષતા તથા યાષ્ટ્રીમ અખાંરડતતા જલેાાં યાષ્ટ્રીમ 
રક્ષ્મોનો આધાયસ્તાંબ છે. બાયત સ્લતાંત્ર થલાની વાથ ે
ફાંધાયણવબાની યચના કયલાભાાં આલી. ફાંધાયણવબાએ 9 
રડવેમ્ફય, 1946થી ોતાન ાં કામવ ળરૂ કમ ું. ફાંધાયણવબાભાાં 
બલદ્ધાન નેતાઓનો એક બલબળષ્ટ્ વભૂશ શતો. આ નેતાઓની 
દીધવદૃષ્ટ્ી તથા યાજનબૈતક દૃષ્ટ્ી ફાંધાયણભાાં વભાબલષ્ટ્ થામ 
છે. જલાશયરાર નશેરુ, ડો. યાજને્ર પ્રવાદ, વયદાય ટેર, 

ભૌરાના અફ ર કરાભ આઝાદ, શ્માભાપ્રવાદ ભ ખજી, 
વયદાય ફરદલે બવાંશ જલેા નતેાઓએ ભાગવદળવન આપમ ાં. ફ્રેંક 
અન્થોની તેભજ એચ.ી.ભોદીએ ણ પ્રબતબનબધત્લ કમ ું. 
અલ્લાદી કૃષ્ણસ્લાભી ઐમય, ડો.ફી.આય. આાંફેડકય, કે. 
એભ. ભ નળી જલેા ફાંધાયણના બલળેજ્ઞો ણ આ વબાના 
વભ્મો શતા. વયોબજની નામડ  તથા બલજ્મારક્ષ્ભી ાંરડત જલેાાં 
ભરશરા વભ્મો શતાાં. 
 ડો. યાજને્ર પ્રવાદન ે ફાંધાયણવબાના અધ્મક્ષ 
તયીકે ચૂાંટલાભાાં આવ્મા શતા. ફાંધાયણનો ખયડો તમૈાય કયલા 

ભાટે ખયડા વબભબત ફનાલલાભાાં આલી શતી, જનેા અધ્મક્ષ 
ડો.ફી.આય આાંફેડકય શતા. ફાંધાયણવબાની 2 લવ 11 
ભાવ 18 રદલવભાાં 166 ફેઠક થઈ. જભેાાં 26 નલેમ્ફય, 

1949ના રદલવ ેફાંધાયણન ેફાંધાયણવબાએ વાંભબત આી, 
જ ે26 જાન્મ આયી, 1950થી અભરભાાં આવ્મ ાં. 

 બાયતના ફાંધાયણભાાં બિટન, આમરેન્ડ, ફ્રાાંવ તથા 
અભેરયકાનાાં ફાંધાયણની બલબળષ્ટ્તાઓનો વભાલેળ 
કયલાભાાં આવ્મો છે. 

 બાયતન ાં ફાંધાયણ એ બલશ્વન ાં વૌથી ભોટ ાં  રબેખત 
ફાંધાયણ છે. 

 

ોકાહી ાસનદ્ધતત   

 બાયત ે રોકળાશી ળાવનદ્ધબત અનાલી છે. 
આણા દેળભાાં દય ાાંચ લે વાભાન્મ ચૂાંટણીઓ થામ છે. 
એભાાં 18 લવથી ઉયના ભતદાયો ભત આ ેછે. ચૂાંટણી લગય 
રોકળાશીની કલ્ના થઈ ળકતી નથી. ોતાના 
પ્રબતબનબધઓની ચૂાંટણીભાાં દળેના તભાભ રોકોની બૂબભકા છે. 
દેળનો કોઈ ણ નાગરયક ચૂાંટણી રડી ળકે છે. છી ત ેગભે તે 
ધભવ, જાબત, લગવ, સ્ત્રી શોમ કે  રુ શોમ. તેભાાં ચૂાંટામરેા 
વભ્મો (પ્રબતબનબધઓ) ાાંચ લવ રોકોન ાં પ્રબતબનબધત્લ યજૂ 
કયે છે. નાગરયકને બલચાય, લાણી, અબબવ્મબતત અને ઈચ્છા 
પ્રભાણે ધભવ ાલાની સ્લતાંત્રતા છે. 
 બાયત એક બફનવાાંપ્રદાબમક અથલા ધભવબનયેક્ષ 
(વેતમ રય) અને પ્રજાવત્તાક દેળ છે. બફનવાાંપ્રદાબમક એટરે 
દેળન ાં ળાવન કોઈ વાંપ્રદામની કે ધભવની ભાન્મતાન ેઆધાયે  
ન ચાર.ે વાંપ્રદામન ે આધાયે એક કે ફીજા નાગરયક લચ્ચ ે
બેદબાલ કે ક્ષાત યખાતો ન શોમ. દયેક નાગરયકને 
ોતોતાનો ધભવ ાલાની, ભાન્મતા ધયાલલાની અને તનેો 
પ્રચાય કયલાની સ્લતાંત્રતા છે. 
પ્રજાસત્તાક  
 પ્રજાવત્તાક એટર ે યાજ્મના લડા, યાષ્ટ્ર પ્રભ ખ 
લાંળયાંયાગત અભ ક ક ટ ાં ફની વ્મબતત શોમ. તેઓ રોકો 
દ્વાયા પ્રત્મક્ષ કે યોક્ષ યીત ે ચૂાંટામેર શોમ. રોકો ાવથેી 
પ્રત્મક્ષ જ ે યોક્ષ યીતે વત્તા કયનાય વયકાય. આણી 
યાજ્મવ્મલસ્થાભાાં આણ ેપ્રજાવત્તાક રોકળાશી સ્લીકાયેર 
છે એટર ે કે આણ ે ત્માાં યાજ્મવ્મલસ્થા બલબળષ્ટ્ શકો 
ધયાલતા કોઈ લગવના શાથભાાં નથી; યાંત  યાજ્મતાંત્રના તભાભ 
શોદ્દાઓ ધભવ, જાબત કે સ્ત્રી- રુના કોઈ ણ બેદબાલ 
લગય કોઈ નાગરયક ભાટે ખ લ્લા યશે છે. 
 

કેનર સરકાર 

 ધાયાવબા, કાયોફાયી અને ન્મામતાંત્ર એ કેન્ર 
વયકાયનાાં અાંગો છે. વાંવદ કામદાઓ ઘડલાન ાં, ભાંત્રીભાંડ 
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આ કામદાઓનો અભર કયલાન ાં અને ન્મામતાંત્ર એ 
કામદાઓન ાં અથવઘટન કયલાન ાં અન ે ન્મામ આલાન ાં કાભ 
કયે છે. 
સુંઘરાજ્ય  
 બાયત એક ‘વાંઘયાજ્મ’ છે એટર ેકે ઘટક યાજ્મોનો 
ફનેર વાંઘ જભેાાં કામદા ઘડલા ભાટે કેન્રના બલમો, યાજ્મના 
બલમો તેભજ વાંમ તત બલમો નક્કી થમેરા છે. દેળની વાંવદ 
વાંઘમાદીના બલમો ય જ ે કામદા ઘડે છે, તે વભગ્ર દળેન ે
રાગ  ડે છે. 
મૂલભૂત અતધકારો (Fundamental Rights) 

 ફાંધાયણભાાં ભૂબૂત અબધકાયો અને સ્લાતાંત્ર્મોનો 
વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે. તેભાાં ખાવ તો ફાંધાયણીમ 
ઈરાજોનો અબધકાય આલાભાાં આવ્મો છે. જનેે 
ડો.ફાફાવાશેફ આાંફેડકયે ‘ફાંધાયણના આત્ભા’ વભાન 
ગણાવ્મો છે. 
 

ાઠ – 8 ોકાહી દેમાું સુંસદની ભૂતમકા 
 

વયકાયનો બનણવમ રલેાની અને કામદાઓન ાં ારન 
કયલાની વત્તા કોણ આે છે ? આ પ્રશ્નનો જલાફ એ ફાફત 
ય બનબવય કયળે કે, ત ેદેળભાાં કમા પ્રકાયની વયકાયન ેઆ 
વત્તા આ ે છે. રોકો ચૂાંટણીના ભાધ્મભથી વયકાયની 
વાંદગી કયે છે. તેઓ ોતાની વાંદગીના નેતાન ે ભત 
આીન ેચૂાંટે છે. એકલાય ચૂાંટાઈ ગમેરી વ્મબતતઓ (નતેાઓ 
અને પ્રબતબનબધઓ) વયકાય ફનાલે છે. રોકળાશીભાાં 
વયકાયે ોતાના બનણવમો અને બયેરા ગરાાંનો આધાય 
ફતાલલો ડે છે અન ેસ્ષ્ટ્તા કયલી ડે છે. ફીજી વયકાય 
એલી શોમ છે કે જનેે ‘યાજાળાશી વયકાય’ કશે છે. તેભાાં યાજા 
અથલા યાણી ાવ ે બનણવમો રલેાની અને વયકાય 
ચરાલલાની વત્તા શોમ છે. યાજા  ાવે વરાશકાયોનો એક 
નાનો વભૂશ શોમ છે, જનેી ભદદથી તે જ દા જ દા બલમો ય 
ચચાવ કયી ળકે છે. અાંબતભ બનણવમ રલેાની વત્તા તેની ાવ ે
યશેરી શોમ છે. 
 રોકળાશીભાાં એક અગત્મન ાં રક્ષણ એ છે કે, વત્તા 
કોઈ એકાદ વ્મબતતના શાથભાાં શોતી નથી. તેભાાં યાજ્મનાાં વલવ 
રોકોન ાં વાલવબૌમ્મ શોમ છે. રોકો ોત ે જ ોતાના 
બાગ્મબલધાતા ફન ેછે. વાલવબૌભત્લ એ ‘યાજ્મ’ ન ાં અબનલામવ 
રક્ષણ છે. 
 રોકળાશી ભાટે અાંગ્રેજી બાાભાાં ‘ડેભોકે્રવી’ 
(Democracy) ળબ્દ લયામ છે. રોકળાશી યાજ્મતાંત્ર રોકો 
ભાટે શોમ અથાવત લધાયેભાાં લધાયે રોકોન ાં રશત વાધલ ાં એ 
રોકળાશીન ાં ભ ખ્મ રક્ષ્મ છે. રોકળાશીન ાં વાંચારન રોકો ોત ે

જ કયે છે, કાયણ કે યાજ્મતાંત્રના વાંચારકો રોકોએ ચૂાંટી 
કાઢેરા પ્રબતબનબધઓ જ શોમ છે. 
 

સરકારન ું સ્ળરૂ 

 ળાા ાંચામતની જભે રોકળાશી વયકાયભાાં ણ 
પ્રબતબનબધઓ ચૂાંટામ છે; ચૂાંટણીભાાં ચૂાંટામેરા ફશ ભતી 
ધયાલતા ક્ષના નેતાન ે પ્રધાનભાંત્રી (લડાપ્રધાન) 
ફનાલલાભાાં આલે છે. લડાપ્રધાન જ દા જ દા ચૂાંટામેરા 
પ્રબતબનબધઓ (વાંવદવભ્મો) ભાાંથી વાંદગી કયી, તેઓન ાં 
પ્રધાનભાંડ યચી તેભન ે જ દાાં જ દાાં ખાતાાંઓની વોંણી કયે 
છે. 
 

સુંસદ (PARLIAMENT) 

 બાયત ે‘વાંવદીમ રોકળાશી’ ન ાં સ્લરૂ સ્લીકામ ું છે. 
બાયતભાાં વાંવદ વલોચ્ચ વાંસ્થા છે. બાયતની વાંવદ 
યાષ્ટ્રબત અન ે ફ ે ગૃશો એટર ે કે રોકવબા અન ે
યાજ્મવબાની ફનેરી છે. યાજ્મવબા એ વાંવદન ાં ‘ઉર ાં ગૃશ’ 

છે, જ્માયે રોકવબા એ વાંવદન ાં ‘નીચર ાં ગૃશ’ કશેલામ છે. 
 

સુંસદ 

રોકવબા (ક ર વભ્મો 545)  (ગ જયાતની 26 ફેઠકો)  
યાજ્મવબા (ક ર વભ્મો 250) (ગ જયાતની 11 ફેઠકો) 
યાષ્ટ્રબત (President)  

     
 આઝાદી છી યચામેર ‘બાયતીમ વાંવદ’ 
રોકળાશીના બવદ્ધાાંતોભાાં બાયતના રોકોના બલશ્વાવન ાં પ્રતીક 
છે. રોકળાશીભાાં બનણવમ રલેાની પ્રરક્રમાભાાં પ્રજાની વશભતી 
અન ે બાગીદાયી શોમ છે. આણી ળાવનવ્મલસ્થાભાાં 
વાંવદની ાવ ેવાંૂણવ અન ેભશત્લની વત્તા શોમ છે; કાયણ કે 
તે રોકોન ાં પ્રબતબનબધત્લ કયે છે. 
 

સુંસદ નીચ ેમ જબ કાયો કરે છે : 
1. વયકાય ય બલબલધ યીતે બનમાંત્રણ યાખલ ાં અને તેન ે

ઉત્તયદામી યાખલી. 
2. કામદા ફનાલલા તેભજ તેભાાં પેયપાયો કયલા, જૂના-

 યાણા કામદા યદ કયલા. 
 

કેળી રીતે બન ેછે ોકસભા ? (House of people) 

 રોકવબા ભાટે યાજ્મની બલધાનવબાની જભે જ 
ચૂાંટણીઓ મોજામ છે. દય ાાંચ લ ેરોકવબાની ચૂાંટણી થામ 
છે. દયેક વાંવદીમ ભતબલસ્તાયભાાંથી એક ઉભેદલાયન ે
વાંવદભાાં ચૂાંટલાભાાં આલે છે. ચૂાંટણી રડતા ઉભેદલાયો ભાટે 
રગબગ ભોટે બાગે જ દા જ દા યાજકીમ ક્ષોના વભ્મો શોમ છે. 
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ચૂાંટામેરા ઉભેદલાયને વાંવદવભ્મ (એભ.ી.) કશેલાભાાં આલ ે
છે. આ ફધા વાાંવદો ભીન ે‘રોકવબા’ ફને છે. 
 

કેળી રીતે બન ેછે ાસક ક્ષ ? (Ruling Party)  

 રોકવબાની ચૂાંટણી ફાદ વાંવદવભ્મોની એક માદી 
ફનાલલાભાાં આલ ે છે. જનેા યથી ખફય ડે છે કે, કમા 
યાજકીમ ક્ષના કેટરા વાાંવદો છે. જો કોઈ યાજકીમ ક્ષ 
વયકાય ફનાલલા ભાાંગ ેતો તનેે ચૂાંટામેરા વાાંવદોની ફશ ભતી 
ભલી જોઈએ. વાભાન્મ યીત ેચૂાંટણીઓ ફાદ જ ેક્ષ અથલા 
ક્ષીમ જોડાણને રોકવબાભાાં સ્ષ્ટ્ ફશ ભતી ભી શોમ, ત ે
ક્ષના નેતાન ે યાષ્ટ્રપ્રભ ખ લડાપ્રધાન તયીકે નીભે છે. 
બાયતના લડાપ્રધાન (Prime Minister) રોકવબાભાાં 
ળાવકક્ષના લડા શોમ છે. 
 લડાપ્રધાન ોતાના ક્ષના વાાંવદોભાાંથી ભાંત્રીઓની 
વાંદગી કયે છે. આભ, પ્રધાનભાંડ યચામ છે. ભાંત્રીઓ 
પ્રધાનભાંત્રી (લડાપ્રધાન) વાથે ભીને બનણવમ રે છે. આ 
ભાંત્રીઓ વાંઘ માદીભાાં આલતાાં કે્ષત્રો બલળેનાાં બલબલધ વયકાયી 
કાભોની જાલાફદાયી વાંબાે છે. 
 

કેળી રીતે બન ેછે રાજ્યસભા ? (State Assembly) 

 યાજ્મવબા વભ્મોની ચૂાંટણી જ દાાં જ દાાં યાજ્મોની 
બલધાનવબાઓના ચૂાંટામેરા વભ્મો દ્વાયા થામ છે. 
યાજ્મવબાના વભ્મોની ક ર વાંખ્મા 250ની નક્કી કયલાભાાં 
આલી છે, જભેાાં 238 વભ્મોની ચૂાંટણી કયલાભાાં આલે છે. 
યાજ્મવબાભાાં 12 વભ્મોની બનભણૂક યાષ્ટ્રબત કયે છે. 
યાજ્મવબા કામભી ગૃશ છે. તેન ાં વાંૂણવ બલવજવન થત ાં નથી. 
દય ફ ેલ ેએના ત્રીજા બાગના વભ્મો બનલૃત્ત થામ છે અન ે
તેટરા જ વભ્મોની ચૂાંટણી કયલાભાાં આલે છે. 
 યાજ્મવબા દેળનાાં યાજ્મોન ાં પ્રબતબનબધત્લ વ્મતત કયે 
છે. યાજ્મવબા ખયડો યજૂ થઈ ળકે છે ણ કોઈ ખયડાન ે
કામદાના રૂભાાં રાગ  કયતા શેરાાં યાજ્મવબાની ભાંજૂયી 
જરૂયી છે, વાંવદન ાં આ ગૃશ રોકવબાએ ફનાલેરા 
કામદાઓની વભીક્ષા કયે છે. આભ, યાજ્મવબાની બૂબભકા 
ભશત્લની છે. યાજ્મવબાન ાં વાંચારન કયનાયન ે ‘વબાબત’ 

(Chairman) કશે છે. શોદ્દાની રૂએ ઉયાષ્ટ્રબત યાજ્મવબાના 
વબાબત ફને છે. 
 જ્માયે વાંવદન ાં વત્ર ચારત ાં શોમ ત્માયે વૌથી શેરાાં 
પ્રશ્નોત્તયી ભાટે વભમ નક્કી કયલાભાાં આલ ે છે. જનેા 
ભાધ્મભથી વાંવદવભ્મ વયકાયનાાં કાભકાજ બલળ ેજાણકાયી 
પ્રાપ્ત કયે છે. તનેા થકી વાંવદ કાયોફાયીને બનમાંત્રણભાાં યાખ ે
છે. પ્રશ્નોના ભાધ્મભથી વયકાયન ાં તનેી ખાભીઓ પ્રત્મ ેધ્માન 
દોયે છે. આ યીતે વયકાયન ે રોકોના પ્રબતબનબધઓ તયપથી 
પ્રજાના બલચાયો જાણલાની તક ભે છે. વયકાયને વલાર 

ૂછલા એ વાંવદવભ્મની ભશત્લની જલાફદાયી છે. 
વયકાયની નીબતઓ તેભજ કામવક્રભોની ખાભીઓ વાભે રાલ ે
છે. રોકવબાન ાં વાંચારન કયનાયન ે અધ્મક્ષ (સ્ીકય) 
(Speaker) કશે છે. 
 યાષ્ટ્રબત (President) વાંવદના અાંગબૂત બાગ 
ગણામ છે. વાંવદનાાં ફાંન ેગૃશોએ વાય કયેરો ખયડો તેભની 
વશી થામ ત્માય છી કામદો ફને છે. વાંવદની ફઠેકો 
ફોરાલલાની અને વત્ર વભાબપ્તની જાશેયાત કયલાની વત્તા 
તેઓ ધયાલ ેછે. 
 

ધોરણ :- 8 – દ્વીતીય સત્ર 

 

ાઠ – 4 સળોચ્ચ અદાત 

 

સળોચ્ચ અદાતની કામગીરી  ું હોય છે ? 

 આણા દેળની વલોચ્ચ અદારત રદલ્શીભાાં છે. 
દેળની ફધી જ અદારતોભાાં વલોચ્ચ અદારતન ાં સ્થાન 
વૌથી ઊંચ ાં છે. બાયતભાાં 28 જાન્મ આયી, 1950ના યોજ 
વલોચ્ચ અદારતનો આયાંબ થમો. ભૂબૂત શકોના ારન 
કયાલલા ભાટેનો અબધકાય વલોચ્ચ અદારત ાવ ે છે. કોઈ 
ણ વ્મબતત કે વાંસ્થા વલોચ્ચ અદારતભાાં ન્મામ ભેલલા 
અયજી કયી ળકે છે. 
 

તળળાદોનો ઉકે આળો 
 વલોચ્ચ અદારત નાગરયકો, નાગરયક અન ેવયકાય, 

યાજ્મો લચ્ચેના તથા કેન્ર અન ે યાજ્મ લચ્ચેના બલલાદોન ે
ઉકેરલાન ાં કામવ કયે છે. આન ેવભજલા ભાટે આણ ેગ જયાત 
યાજ્મના ‘નભવદા ફચાલો આાંદોરન’ નો કેવ વભજીએ. 
 નભવદા નદી ય નલાગાભ ખાતેના જાળમના ફાંધની 
ઊંચાઈ 110 ભીટયથી લધે  નશીં તે ભાટે ભધ્મપ્રદેળ તથા 
માવલયણન ાં જતન કયતી સ્લૈબચ્છક વાંસ્થાઓ તનેી વાભે 
બલયોધ દળાવવ્મો. તેઓના ભતે આ ફાંધના ફાાંધકાભથી ત્માાં 
યશેતા આરદલાવીઓને શટલ ાં ડળ,ે તેથી તેભના ભૂબૂત 
અબધકાયોનો બાંગ થળ.ે યાજ્મો લચ્ચનેી આ તકયાયોનો 
બનલેડો રાલલા 8ભી ભાચવ, 2006ના યોજ વલોચ્ચ અદારત ે
ચ કાદો આતાાં જણાવ્મ ાં કે લધતી જતી લસ્તીન ે ધ્માનભાાં 
રેતાાં આ મોજના ઘણી અગત્મની છે. વયદાય વયોલય 
મોજનાન ેકાયણ ેવજીલવબૃષ્ટ્ અન ેમાવલયણભાાં વ ધાયાત્ભક 
પેયપાય થલાની ળતમતા છે. આ મોજનાથી ગ જયાત, 

ભધ્મપ્રદેળ અને યાજસ્થાનના ઘણા બાગોભાાં ાણી શોંચાડી 
ળકાળે અને ત ે બલસ્તાયભાાં યણને આગ લધત ાં અટકાલી 
ળકાળે. આ મોજનાથી બલયીત અવય ાભતા રોકોન ે
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ક્રભળ:  ન:લવન કયાલલાભાાં આલળે. આ યીતે તેભના 
ભૂબૂત અબધકાયોનો બાંગ થળ ેનશીં.  
 

નયાયતુંત્ર સ્ળતુંત્ર કેમ ? 

 ધાયો કે એક તાકતલય વ્મબતતએ તભાયા રયલાયની 
જભીન ય કફજો કયી રીધો શોમ. તભે એક નલી 
વ્મલસ્થાભાાં યશો છો, જ્માાં વ્મબતતઓ કોઈ ન્મામાધીળન ે
તેના દ યથી શટાલી ળકે છે અથલા તનેી ફદરી કયાલી 
ળકે છે. જ્માયે તભે આ ભાભરાને અદારતભાાં રઈ જાઓ, 

ત્માયે ન્મામાધીળ ણ તેની રશભામત કયતા જોલા ભે. 
તાકતલય વ્મબતતન ાં ન્મામાધીળ ય જો બનમાંત્રણ યશે, તો 
ન્મામાધીળ સ્લતાંત્ર રૂથી કોઈ બનણવમ રઈ ળકે નશીં. 
સ્લતાંત્રતાનો આ અબાલ ન્મામાધીળને એ લાત ભાટે ભજફૂય 
કયી દે છે કે તને ે શાં ભેળા તાકતલાય વ્મબતતની તયપેણભાાં જ 
પેંવરો આલો ડે. યાંત  બાયતીમ ફાંધાયણ આ પ્રકાયની 
દખરગીયી વાંદ કયત ાં નથી. આથી આણા ફાંધાયણભાાં 
ન્મામતાંત્રને કાયોફાયી, ધાયાવબાથી સ્લતાંત્ર યાખલાભાાં 
આવ્મ ાં છે. આથી એક લાય લડી અદારત અને વલોચ્ચ 
અદારતના ન્મામાધીળોની બનમ બતત થઈ ગમા છી કોઈ 
ન્મામાધીળન ે તેભના દ યથી શટાલલા ઘણા જ ભ શ્કેર 
શોમ છે. જો કોઈ વ્મબતતન ે એભ રાગે કે તનેા ભૂબૂત 
અબધકાયોન ાં ઉલ્લાંઘન થઈ યહ્ ાં છે, તો ત ેઅદારતભાાં જઈ ળકે 
છે. 
 

તળતભન્ન સ્તરની અદાતો  ું એકબીજા સાથ ે
જોડાયેી છે? 

 જી શા, આ વ્મલસ્થાને વભજલા ભાટે અીરની 
વ્મલસ્થાન ેવભજીએ. જો કોઈ વ્મબતતન ેએલ ાં રાગ ેકે નીચરી 
અદારત દ્વાયા આલાભાાં આલેરો ચ કાદો મોગ્મ નથી, તો ત ે
તેના ઉયની અદારતભાાં અીર કયી ળકે છે. 
 

 ું દરેક વ્યતતત અદાતની રણમાું જઈ કે છે ? 

 આણ ેઆગ જોમ ાં દયેક વ્મબતત ોતાના ભૂબતૂ 
અબધકાયોના યક્ષણ ભાટે અદારતભાાં જઈ ળકે છે, યાંત  
લાસ્તલભાાં ગયીફોન ેઅદારતભાાં જલ ાં ઘણાં ભ શ્કેર શોમ છે. 
કાનનૂી પ્રરક્રમાભાાં ન કેલ ઘણા ૈવા અને કાગોની 
કામવલાશીની જરૂય ડે છે, ણ તેભાાં વભમ ણ ફશ  રાગ ેછે. 
જો કોઈ ગયીફ આદભી લાાંચલા રખલાન ાં જાણતો નથી અન ે
તેઓ આખો રયલાય ભજૂયીથી ગ જયાન ચરાલતો શોમ, તો 
અદારતભાાં જલાન ાં અન ેન્મામ ભેલલાન ાં કાભ તેના ભાટે ઘણાં 
ભ શ્કેર શોમ છે. 
 આ ફાફત ધ્માનભાાં યાખીને 1980ના દળકભાાં 
વલોચ્ચ અદારત ે ‘જાશેય રશતની અયજી’ ની વ્મલસ્થાનો 

સ્લીકાય કમો છે. આ યીતે વલોચ્ચ અદારત ે ન્મામ લધ ભાાં 
લધ  રોકો વ ધી શોંચી ળકે તેલો પ્રમાવ કમો છે. ન્મામતાંત્ર 
તયપથી કોઈ ણ વ્મબતત અથલા વાંસ્થાન ે એલા રોકો 
તયપથી જનરશતની અયજી કયલાનો અબધકાય આલાભાાં 
આવ્મો છે; જનેા અબધકાયોન ાં ઉલ્લાંઘન થઈ યહ્ ાં છે, ત ેઆ 
અયજી લડી અદારત અથલા વલોચ્ચ અદારતભાાં જ કયી 
ળકે છે. 1980ના દામકા છી જાશેયરશતની અયજીના 
ભાધ્મભથી ઘણા ફધા ભ દ્દા ય રોકોન ે ન્મામ આલાભાાં 
આવ્મો છે. ભજૂયોન ેઅભાનલીમ શ્રભથી ભ બતત અાલલા ભાટે 
જાશેયરશતની અયજીનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
બફશાય જરેભાાં વજા બોગવ્મા છી ણ છોડી દલેાભાાં નથી 
આવ્મા તલેા કેદીઓને છોડાલલા ભાટે ણ જાશેયરશતની 
અયજીનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
 આ ઉયાાંત ન્મામતાંત્રન ે જ્માયે એભ રાગ ે કે 
જનવભ શના કોઈ લગવભાાં ભાનલશકોનો બાંગ થઈ યહ્ો છે, તે 
ભ દ્દો ત ેોત ેોતાના ધ્માનભાાં રઈ જરૂયી ન્મામ જાશેયરશતભાાં 
આી ળકે છે. 
 વયકાયી વશામતા પ્રાપ્ત ળાાઓભાાં ફાકોન ે
ફોયે જ ે બોજન (ભધ્માશનબોજન) આલાભાાં આલ ે છે, 

તેની વ્મલસ્થા ણ એક જાશેયરશતની અયજીના પસ્લરૂ 
જ થઈ છે. 
 ભૂબૂત શકો વાથ ેતેના અભરના ઈયાદાથી દાખર 
કયલાભાાં આલતી જાશેયરશતની અયજી જો અમોગ્મ શોમ, તો 
આ અયજી કયનાય વ્મબતત, વ્મબતતઓ કે વાંસ્થાન ેવલોચ્ચ 
અદારત દાંડ ણ કયી ળકે છે.  
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વિષય : - Disaster Management 

ધોરણ :- 8 – પ્રથમ સત્ર 

ાઠ – 5 પ્રાકૃવિક પ્રકોો 
 

ભૂકં (Earthquke)  

 ૃથ્લીના ેટાભાાં થતાાં ઝડી વાંચારન અન ે
દફાણન ે કાયણ ે બૂવાટીનો અભુક નફો બાગ એકાએક 
લેગથી ધ્રુજી ઉઠે છે. આ આકસ્મભક ધ્રજુાયીને ‘બૂકાં’ કશે છે. 
બૂકાં ક્રિમાના ઉદબલમથેથી બૂકાંનાાં ભોજાાં ેદા થામ છે, 

જનેે બૂકાં કેન્દ્ર (Epicentre) કશે છે. બકૂાં ૃથ્લીના નીચનેા 
બાગભાાં શોમ છે. આ આાંતક્રયક બૂવાંચરનન ે કાયણ ે બૂકાં 
થામ છે. 
 બૂકાં કેન્દ્રભાાંથી બૂકાંભોજાાં ફધ ે પેરામ છે, તેભાાંથી 
કેટરાાંક ભોજાાં બૂવાટીએ શોંચી તેની અવય પેરાલ ે છે. 
બૂકાં કેન્દ્રથી ૃથ્લીની વાટી નજીકના મથ કે કેન્દ્રન ે
‘બૂકાંસ્નગગભન કેન્દ્ર’ કશે છે. બૂકાંની વૌથી લધુ અવય બ-ૂ
વાટી યના સ્નગગભન કેન્દ્રના સ્લમતાયભાાં અનબુલામ છે. 
તેનાથી જભે દૂયના મથે જઈએ તેભ તનેી અવય ઓછી થતી 
જામ છે. કોઈ ણ પ્રદેળભાાં થતાાં બકૂાંની અવય બૂકાંના લેગ 
ઉય અલરાંફે છે. બૂકાં આરેખક (Seismograph) દ્વાયા 
બૂકાંનુાં ઉદગભમથાન અને લેગ (તીવ્રતા) જાણી ળકામ છે. 
બૂકાં થલાનાાં ભુખ્મ ત્રણ કાયણો છે : (1) જ્લાાભુખીજન્દ્મ 
બૂકાં (2) સ્લબાંગજન્દ્મ બૂકાં (3) બૂવાંતુરનજન્દ્મ બૂકાં. 
 ૃથ્લીનુાં કેન્દ્રસ્ફાંદુ બ-ૂવાટીથી રગબગ 6378 ક્રકભી 
જટેરુાં દૂય છે. 

 

જ્િાળામુખી (Volcano) 

 જ્લાાભુખી એટર ે બ-ૂવાટીના નફા ખડક 
મતયોભાાં ડેરી પાટ કે સ્છરનુાં નાભ છે, જભેાાં થઈને ટેાનો 
ધગધગતો રારચો ભેગ્ભા, સ્લસ્લધ કદ અને આકાયના 
ખડક, યાખ, લયા અન ે અન્દ્મ લામુઓ બૂવાટી ઉય 
ધવી આલે છે. 
 જ્લાાભુખી સ્લમપોટ થલાનાાં ભુખ્મ ચાય કાયણો છે : 
ૃથ્લીની ટેાનુાં તાભાન (2) પ્રલાશી ભેગ્ભાની ઉત્સ્િ (3) 
લામુ અને લયાનો ઉદબલ અને (4) ભેગ્ભા (રાલયવ) નુાં 
બૂવાટી તયપનુાં લશન. 
 ભેગ્ભાની નીચ ે યશેરા બાયે લામુઓ ભેગ્ભાન ે ઉય 
ધકેરે છે. ફીજુ ાં, ઉયના નફા ખડકમતયોની સ્તયાડો કે 
પાટો દ્વાયા પ્રલેળેરા ાણીની લયા થામ છે. આ દફામરેી 
લયાનો જથ્થો ૂયતી જગ્મા ન ભતાાં ત ે લેગથી ફશાય 
નીકલા પ્રમત્ન કયે છે. આ પ્રમત્નભાાં જ ત ે ોતાની વાથે 
પ્રલાશી ભેગ્ભાને ણ જોયથી ઉયની તયપ ખેંચી રાલે છે. 
બૂવાટી ઉય આલતાાં ભેગ્ભાભાાં યશેરા લામુઓ  દફાણભુક્ત 

ફનતાાં બાયે સ્લમપોટ વાથે રાલા, સ્લસ્લધ કદ અને આકાયના 
ખડકના ટુકડા, યાખ લગેયે આકાળભાાં ઊંચ ે ઉછે છે જને ે
જ્લાાભુખી કશેલાભાાં આલ ે છે. છી ફધા જ્લાાભુખીમ 
દાથો નીચે ડે છે અને તનેો ળાંકુ આકાયનો ઢગ યચામ છે. 
જો લયા અન ે લામુઓનુાં પ્રભાણ લધુ શોમ અન ે બૂવાટી 
ઉય વાાંકડુ સ્છર શોમ તો બમાંકય સ્લમપોટ થામ છે; યાં ત ુ
લયા અન ે લામુઓનુાં પ્રભાણ ઓછુાં શોમ અન ે બૂવાટીની 
રાાંફી પાટભાાંથી પ્રમપૂટન થતુાં શોમ તો રાલા ધીયે ધીયે 
ળાાંસ્તથી ફશાય નીકી થયામ છે. 
 જ્લાાભુખીના ભુખ્મ ત્રણ પ્રકાય શોમ છે : (1) 
વક્રિમ જ્લાાભુખી (ઓટાં ના જ્લાાભુખી) (ઈટારી) (2) 
વુુપ્ત જ્લાાભુખી (ફ્મુસ્જમાભા જ્લાાભુખી) (જાાન) 
અને (3) ભૃત જ્લાાભુખી (ભાઉન્દ્ટ ોા જ્લાાભુખી) 
(મ્માનભાય) સ્લશ્વભાાં ઘણી જગ્માએ સ્લસ્લધ જ્લાાભુખીઓ 
આલેરા છે. બાયતભાાં અાંદભાન અન ે સ્નકોફાયના 
દ્વીવભૂશભાાં ભાત્ર એક જ જગ્માએ જ્લાાભુખી આલેરો છે. 
જ્લાાભુખીનો સ્લમપોટ જ ે પ્રદેળભાાં થામ છે ત્માાં મથાસ્નક 
સ્લમતાયભાાં બમાંકય સ્લનાળ વજાગમ છે. 
 જ્લાાભુખીથી પામદો ણ થામ છે. રાલા થયાતાાં 
જભીનની પરુતા લધે છે. જાલા અને વુભાત્રાની રાલાભાાંથી 
ફનેરી જભીનો ખફૂ જ પરુ શોલાથી વાયી ખેતી થામ છે. 
જ્લાાભુખીના ઢોાલો ઉયની ોટાળમુક્ત ભાટીભાાં ખેતી 
કયી ખેડૂતો ભફરખ ાક ભેલે છે. 
 જ્લાાભુખી સ્લમતાયના ગયભાણીના ઝયાભાાં 
જ ાંતુનાળક રવ્મો શોલાથી ચાભડીના દદીઓ ભાટે ત ે
આળીલાગદરૂ ફન ે છે. જ્લાાભુખીના કાયણ ે ાયો, 
એસ્ન્દ્ટભની, વીવુાં, જવત, ક્રાઈ લગેયે ધાતુભમ ખનીજો 
બૂવાટીથી થોડી ઊંડાઈએ જ પ્રાપ્ત થામ છે. જ્લાાભુખી 
નીભાાં રાલાયવ ઠયતાાં અને કાફગન ઉય દફાણ આલતાાં 
વભમ જતાાં તેભાાંથી શીયા ફને છે. જ્લાાભુખીભાાંથી પેંકાતાાં 
સ્લખાંક્રડત ખડક દાથોભાાંના નાના થ્થયો ‘રાસ્રી; તયીકે 
ઓખામ છે આ રાસ્રીન ે ભનગભતો ઘાટ આી ળકાતો 
શોલાથી ત ેખૂફ ઉમોગી ુયલાય થામ છે. 
  

ત્સુનામી (Tsunami)  

 વભુરના તસ્મે આલેરા જ્લાાભુખી પાટલાથી કે 
તસ્મ ેબૂકાં થલાથી વભુરની વાટી ય ખફૂ ળસ્ક્તળાી 
સ્લનાળક ભોજાાં ઉત્ન્ન થામ છે. આ ભોજાાંન ે‘ત્વુનાભી’ કશે છે. 
તે ઊંચા અને અવાધાયણ રાંફાઈનાાં શોમ છે. 
 એની રાંફાઈ આળયે 700 થી 1600 ક્રકભી જટેરી 
શોમ છે. આ ભોંજાાંઓ ખફૂ જ ઝડી અને રાાંફુાં અાંતય 
કાનાય છે. આ પ્રકાયનાાં ભોજાાંથી ાણી ઝડથી કાાંઠા ય 
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ઊંચ ે વુધી ચડી જામ છે અન ે ભોટી શોનાયત વજ ે છે; જ ે 11 
ભાચગ, 2011ભાાં જાાનભાાં જોલા ભળ્ુાં શતુાં. 
 લાંટો કે ઝાંઝાલાતથી ભોટાાં અને ળસ્ક્તળાી ભોજાાં 
ઉત્ન્ન થામ છે. તોપાન ળભી ગમા છી એનો આકાય 
ફદરામ છે તથા ઊંચા અને રાાંફી તયાં ગરાંફાઈનાાં ભોજાાં ફન ે
છે. વભુરભાાં તેઓ ઉછાા રૂે યશે છે અને ઉદબલમથાનથી 
દૂય શજાયો ક્રકભી વુધી પેરામ છે. આ પ્રકાયનાાં ભોજાાં જ્માયે 
વભુરક્રકનાયે શોંચ ેછે ત્માયે બાયે નકુવાન કયે છે તથેી તઓે 
પ્રરમકાયી ભોજાાં ણ કશેલામ છે. કોઈક લખત વભુરક્રકનાયે 
ઊંચી જગ્મા યથી ભોટો ખડક કે ક્રશભળીરા એકાએક 
વભુરભાાં તૂટી ડે છે; તેનાથી ણ પ્રરમકાયી ભોટાાં ભોજાાં 
ઉત્ન્ન થામ છે. 
 નદીભાાં એકાએક આલતાાં ધવભવતાાં ાણીના 
પ્રલાશને ‘ૂય’ (Flood) કશે છે, ૂય આલલાનાાં ભુખ્મ ફ ે
કાયણો છે: (1) ચોભાવાભાાં જો નદીના ઉયલાવભાાં ધોધભાય 
લયવાદ ડે તો ૂય આલ ે અને (2) કોઈ નદી યનો ફાંધ 
તૂટી જામ તો નદી ક્રકનાયા તેભજ નીચાણલાા સ્લમતાયભાાં 
ૂય આલ ેછે. 
જાણિા જિંુે 

નદીનું નામ ૂર પ્રભાવિિ વિસ્િાર િષષ 

ગાંગા, મભુના ઉિય બાયત 1978 

ભચ્છુ ભોયફી 1979 

તાી વુયત 2006 

કોળી સ્ફશાય 2008 
 

 લયવાદ ન આલલાથી ખોયાક-ાણીની અછત 
વજાગમ અન ે જભીનભાાં ાણી વુકાઈ જલાની પ્રક્રિમાન ે
‘દુષ્કા’ (Femine) કશે છે. વતત ફ-ેત્રણ લગ વુધી 
લયવાદ ના આલ ે અથલા ઓછો આલે ત્માયે દુષ્કાની 
ક્રયસ્મથસ્ત વજાગમ છે. લધુ લૃક્ષો લાલલાભાાં આલે અન ે
લાતાલયણને પ્રદસુ્ત થતુાં અટકાલલાભાાં આલે તો દુષ્કાની 
વાંબાલના ઓછી યશે છે. 

િાિાઝોડંુ (Cyclone) 

 લાલાઝોડુાં  એ શલાનુાં એક ‘તોપાન’ છે. આણ ેએન ે
ચિલાત કે લાંટો કશીએ છીએ. બાયતના દક્રયમાક્રકનાયાના 
સ્લમતાયભાાં કેટરીક લાય આલા ચિલાત વજાગમ છે. જનેા 
કાયણ ે ત્માાંના નજીકના સ્લમતાયભાાં શલાનુાં શરનચરન થતુાં 
યશે. આ શરનચરન લેગ કડે ત્માયે શલા તોપાની ફન ે છે. 

જોકે શલાનાાં તોપાનો ભમાગક્રદત વભમગાા ભાટે અને ભમાગક્રદત 
સ્લમતાયભાાં અવય કયે છે. આલાાં લાલાઝોડાાં શક્રયકેન, ટોનેડો, 
લાંટો લગેયે નાભથી ઓખામ છે. 

દાિાનળ (Forest Fire)  

 જાંગરોભાાં લૃક્ષોના યમય ઘગણ અથલા 
આકાળભાાંથી ડતી લીજી થકી કે ફીજા કોઈ કાયણવય 
આગ રાગે છે જને ે‘દાલાન’ કશે છે. તેનાથી લન્દ્મ વાંસ્િન ે
ાયાલાય નુકવાન થામ છે. 

 બૂમખરન ફ ે પ્રકાયે થામ છે – બાયે લયવાદના 
કાયણ ે અથલા બૂકાંના કાયણે. કેટરીકલાય જભીન કે 
બૂસ્ભપ્રદેળનો ઉયનો બાગ નીચ ે તયપ ખવી જામ છે તને ે
બૂમખરન કશે છે. દા.ત., ચોભાવાભાાં ઘણીલાય બૂમખરનના 
કાયણ ેકોંકણ યેરલ ેવ્મલશાય ખોયલાઈ જામ છે. 
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વિષય : - પારરભાવષક શબ્દો 
ધોરણ :- 8 – પ્રથમ સત્ર 

 

શબ્દ ઈંવલશ શબ્દ ઉચ્ચારણ 

અક્ષાંળલતૃ્ત Latitude રેટિટ્યુડ 

વલુલલૃત્ત Equator ઈક્લેિય 

ઉત્તય ગોષધધ North 
hemisphere 

નોથધ 
શેવભવફપમય 

દવક્ણ ગોષધધ South 
hemisphere 

વષઉથ 
શેવભવફપમય 

યેખષાંળલૃત્ત Longitude રોવજિટ્યુડ 

ટયભ્રભણ/ધયીભ્રભણ Rotation યોિેળન 

ટયક્રભણ/કક્ષભ્રભણ Revolution યેલલ્મુળન 

ઉચ્ચપ્રદેળ Plateau પ્રેિો 

ફષષ્ીબલન Evaportion ઈલેયેળન 

વષગય, વભુદ્ર, દટયમો Sea વી 

ભશષવષગય Ocean ઓળન 

ઉવષગય/ખષડી/અખષત Bay ફે 

પ્રભષણવભમ Standard 
Time 

ફિષજડડધ  
િષઈભ 

ૃથ્લીનો ગોો Globe ગ્રોફ 

નકળો Map ભે 

તષભષન Temperature િેમ્યેચય 

લનલેગભષક Anemometer એવનભોભીિય 

વલ્તનત Sultanate વલ્તષનેિ 

ભતદષન Voting લોિીંગ 

ળષવકક્ Ruling party રુવરાંગ ષિી 

વલયોધીક્ Opposite 
party 

ઓોવિિ 
ષિી 

કકધલૃત્ત Tropic of 

cancer 
િર ોવક ઓપ 
કેજવય 

ભકયલૃત્ત Tropic of 
capricone 

િર ોવક ઓપ 
કેવપ્રકોન 

યષજ્મષર Governer ગલનધય 

કષયોફષયી Cabinet કેવફનિે 

જમષમતાંત્ર Judiciary જ્મુટડવવમયી 

ફથષત્મ Architect આટકધ િેકિ 

કટિફાંધ Zone ઝોન 
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“ૃથ્લીના કોઈ ણ બાગના વાટ કાગ યના આરેખને 
આણ ે‘નકળો’ કશીએ છીએ.”  

          Map ળબ્દ ભૂ રેટટન ળબ્દ Mappa-mundi 

એટર ેકે ‘શાથરૂભારના કદનો કાડનો ટુકડો’ યથી ઊતયી 

આવ્મો છે. તેના યથી Map ળબ્દ આવ્મો છે. નકળાની 

ભદદથી જ-ેતે પ્રદેળનુું વાચુું ચચત્ર જાણી ળકામ છે.       
NATMO (નેળનર એટરાવ ચથભટૈટક ભે 

ઓગેનાઈઝેળન) વુંસ્થા કોરકાતાભાું આલેરી છે. તે ચલતયણ 
દળાાલતા નકળાઓનુું ચનભાાણ કયે છે. 
 

 નકળાની પ્રતીકાત્ભક ચલશ્વવ્માી વય અન ે
વલાભાન્મ બાા છે. આલી વુંજ્ઞાઓ કે પ્રતીકોના ઉમોગની 
ફાફતભાું આુંતયયાષ્ટ્રીમ વભજ ણ છે, જને ે નકળાની ‘રૂઢ 

વુંજ્ઞાઓ’ કશે છે. 

 નકળાભાું જુદાજુદા યું ગોથી ચલચબન્ન બૌગોચરક 
ફાફતો જાણી ળકામ છે. જભે કે કથ્થાઈ યું ગ ઊંચાઈ દળાાલલા, 

રીરો યું ગ જ ુંગર અન ેલનસ્ચત ભાટે, ીો યું ગ ભેદાન ભાટે 

લયામ છે. 
 

 

 ૃથ્લીનો ગોો રઈન ે તેનુું ચનટયક્ષણ કયો. કેટરીક 
આડી અને ઊબી યેખાઓ શળ.ે તે કાલ્ચનક જ છે. આલી 
યેખાઓ ૃથ્લી ય કમાુંમ દોયેરી નથી; યું ત ુ આલી આડી 

લતુાાકાય યેખાઓન ે અક્ષાુંળલૃત્તો અન ે ઊબી યેખાઓને 
(અધાલતુા) યેખાુંળલૃત્તો કશે છે. 
  

ૃથ્લી તાભાન અન ેપ્રકાળ, ગયભી-ઠુંડીના આધાયે 

સ્ષ્ટ્ યીત ે જુદા જુદા ચલબાગો (ઝોન્વ)ભાું લશેંચાઈ જામ છે; 

જનેે ‘કટટફુંધો’ કશે છે. આલા કુર ત્રણ કટટફુંધ છે.  
 

: વમૂાનાું વીધાું ટકયણો, અચતળમ 

ગયભી 
: વૂમાનાું થોડાું ત્રાુંવા ટકયણો 

ગયભી-ઠુંડી વયખી 
: વૂમાનાું ત્રાુંવાું ટકયણો, અચતળમ ઠુંડી  

 

 ૃથ્લીના ગોાન ે જોઈએ એટરે ાણી અને જભીન 
શેરી નજયે જ સ્ષ્ટ્ થઈ જામ  છે. જભીન ધયાલતા બાગોન ે

‘ખુંડો’ અન ે ાણી ધયાલતા બાગોન ે ‘ભશાવાગયો’ કશે છે. 

ૃથ્લી ય વાત ખુંડો અને ચાય ભશાવાગયો આલેરા છે. 

(૧) એચળમા 
(૨) મુયો 
(૩) આટિકા 
(૪) ઉ.અભેટયકા 
(૫) દ.અભેટયકા 
(૬) ઓસ્ટરે ચરમા 
(૭) એન્ટાકાટીકા  
                 

 વાતભો બૂચભખુંડ એન્ટાકા ટટકા ચલશ્વભાું એક એલો 
બૂચભખુંડ છે જ ે ટશભાચ્છાટદત યશે છે. આ બચૂભખુંડ ભાનલ 
લવલાટ ધયાલતો નથી. કોઈ ણ દેળની ભાચરકી ન ધયાલતો 
આ બચૂભખુંડ છે. 

(૧) ેચવટપક ભશાવાગય 
(૨) ટશું દ ભશાવાગય 
(૩) એટરને્ટીક ભશાવાગય  
(૪) આકા ટટક ભશાવાગય 

 

 

ઘઉં, જલ, ફકયી, ઘેટાું, ગામ ભેશયગઢ (શારનુું ાટકસ્તાન) 

ચોખા, ગામ ભશાગઢ (ઉત્તયપ્રદેળ) 

ઘઉં,  કૂતયાું, ગામ, બેંવ, ઘેટાું, 

ફકયી 

ફુજ ાશોભ (કશ્ભીય) 

ઘઉં,  ચણા, જલ, બેંવ, ફદ ચચયાદ (ચફશાય) 

જાય-ફાજયો,  ગામ, ઘેટાું, ફકયી શુલ્લય (આુંધ્રપ્રદેળ) 
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 ગુજયાત યાજ્મ બાયતના ચિભ બાગભાું અયફ 
વાગયને ટકનાયે 200 .06’ ઉત્તય અક્ષાુંળલૃત્તથી 240 .42’ 

ઉત્તય અક્ષાુંળલૃત્ત વુધી અને 680.10’ ૂલા યેખાુંળલતૃ્તથી 

740.28’ લૂા યેખાુંળલતૃ્ત લચ્ચ ેચલસ્તયેરુું છે. 
 

 ગુજયાતની ચિભે દટયમાઈ વીભાએ અયફ વાગય 
આલેરો છે. ગુજયાતભાું આ વાગયની વીભા આળયે 1600 
ટકભીની રુંફાઈ ધયાલ ેછે; જ ેબાયતભાું વૌથી રાુંફી દટયમાઈ 

વીભા છે. અન્મ કોઈ યાજ્મન ેઆટરી કુદયતી રાુંફી દટયમાઈ 
વીભા ભી નથી. અયફ વાગયભાું કચ્છનો અખાત અને 
ખુંબાતનો અખાત આલેરો છે. 

ગુજયાતનુું સ્થાન બાયતભાું ચલસ્તાયની દૃષ્ટ્ીએ 
વાતભુું છે અને લસ્તીની દૃષ્ટ્ીએ ઈ.વ. 2011ની 
લસ્તીગણતયી અનુવાય દવભુું છે. 

 

 ગુજયાતની ઉત્તય-દચક્ષણ રુંફાઈ આળયે 590 ટકભી 
અને લૂા-ચિભ રુંફાઈ આળયે 500 ટકભી જટેરી છે. 
ગુજયાત યાજ્મનો બૌગોચરક ચલસ્તાય (કે્ષત્રપ) આળયે 
1,96,024 ચોટકભી જટેરો છે. જ ે બાયતના કુર ચલસ્તાયના 

આળયે 6 ટકા જટેરો છે. ગુજયાતનો બૂચભપ્રદેળ ાુંચ બાગભાું 
લશેંચામેરો છે. ઉત્તય ગુજયાત, ભધ્મ ગુજયાત, દચક્ષણ ગુજયાત, 

વૌયાષ્ટ્ર અને કચ્છ. 

 જભીન ય આલેરાું જુદાું જુદાું બચૂભ સ્લરૂોન ેબૂષૃ્ઠ 
કશેલાભાું આલ ે છે. ગુજયાતનુું બૂષૃ્ઠ ચલચલધતાલાુું છે. 
બૂષૃ્ઠની દૃષ્ટ્ીએ ગુજયાતના ાુંચ બાગ ડે છે :  
(1) ભેદાન પ્રદેળ  
(2) ડુુંગયા પ્રદેળ  
(3) ઉચ્ચપ્રદેળ  
(4) યણ પ્રદેળ  
(5) દટયમાટકનાયો 

 ગુજયાતનો ભોટા બાગનો પ્રદળે ભેદાન ચલસ્તાય છે. 
ભેદાન પ્રદેળભાું લશેતી નદીઓએ કાુંથી ફનાલેર ભેદાનો 
પદ્રુ છે;  જભેાું દચક્ષણ ગુજયાત અને ભધ્મ ગુજયાતનુું ભેદાન 

ખૂફ જ પદ્રુ છે. આ ભેદાનભાું ખેતી અને લવલાટની ઉત્તભ 
વુચલધાથી લસ્તીનુું પ્રભાણ લધાયે છે. ઉત્તય ગુજયાતનો ભોટા 
બાગનો ચલસ્તાય ભેદાન પ્રદેળ છે.  

 ગુજયાતનો ડુુંગયા પ્રદેળ ત ગુજયાતનો ડુુંગયા 
પ્રદેળ, વૌયાષ્ટ્રનો ડુુંગયા પ્રદેળ અને કચ્છનો ડુુંગયા 

પ્રદેળ એભ ત્રણ બાગભાું લશેંચામેરો છે.  

 વભુદ્રની વાટીથી ઊંચ ેઆલેરા ભેદાન જલેા વાટ 
પ્રદેળને ઉચ્ચપ્રદેળ ગણલાભાું આલ ે છે. ગુજયાતભાું કચ્છના 

ભધ્મ બાગભાું તેભજ વૌયાષ્ટ્રના ભધ્મબાગભાું આલા 
ઉચ્ચપ્રદેળો આલેરા છે. વૌયાષ્ટ્રની ભધ્મભાુંથી ઊંચો અને 
વભુદ્રટકનાયા તયપ જતાું ઉચ્ચપ્રદેળ નીચો જામ છે. 

 કચ્છના યણ પ્રદેળની જભીન ખાયી છે. આ પ્રદેળ 
યેતા ન શોલા છતાું ત ેયણ પ્રદેળ છે. આ યણ એ ખાયો ાટ 
છે. જ ે આ યણની ચલળેતા છે. ૂનભની યાતે ખાયા ાટનુું 
યણ વપેદ ચાદય જલેુું રાગ ેછે. તેન ેજોલાનો આનુંદ અનેયો છે.  

  બાયતનાું અન્મ યાજ્મોની વયખાભણીભાું 
ગુજયાતનો દટયમાટકનાયો 1600 ટકભી રાુંફો છે. આથી આ 

દટયમાટકનાયો લશાણલટા ભાટે ખૂફ ઉમોગી છે. પ્રાચીન 
વભમભાું ભોટા બાગનો લેાય ખુંબાત, ઘોઘા, બરૂચ, વુયત 

લગેયે ફુંદયોથી થતો શતો.  

 

 કોઈ ણ જગ્મા કે સ્થની શલાભાું યશેરા તાભાન 
અને બેજની રાુંફા ગાાની ચસ્થચતન ે‘આફોશલા’ કશે છે. 

 ગુજયાતની આફોશલાભાું લચૈલધ્મ છે. ગુજયાતનો 
ભોટા બાગનો ચલસ્તાય ઉષ્ણ કટટફુંધભાું છે.  
 

 

 ડડસેમ્ફય થી પેબ્રુઆયી સુધી ગુજયાતભાું ફધ ેજ 
તાભાન એકુંદયે નીચુું યશે છે. બૂભધ્મ વભુદ્ર તયપથી આલતા 
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ઠુંડા અન ે તોપાની લનો ગજુયાત યથી વાય થામ છે, 

ત્માયે ગુજયાતના કેટરાક બાગોભાું કેટરીક લાય થોડો 
લયવાદ થામ છે, જનેે ‘ભાલઠુું ’ (કભોવભી લયવાદ) કશે છે. 

 ભાર્ચથી ભ ે ભાસ સુધી ગજુયાતના ફધા બાગોભાું 
તાભાન ઊંચુ યશે છે. ઉનાાભાું લાતા ગયભ લનોને ‘રૂ’ 

કશેલામ છે.  

 ભે ભટશના છી નૈઋત્મના ભોવભી લનોની 
અવયથી શલાભાું બેજનુું પ્રભાણ લધતાું જૂનથી સપ્ટેમ્ફય 
સુધી વષાચઋતુ યશે છે. જને ેઆણ ે‘ચોભાવ’ુ કશીએ છીએ. 
 

 વવવવધ પ્રકાયની સંવિ એટરે સંસાધન. 
કેટરાુંક વુંવાધન આણન ે કુદયત ે જ આપમાું છે. કુદયતે 
આેરાું એ વુંવાધનન ે ‘કુદયતી વુંવાધન’ કશે છે. દયેક 

યાજ્મના આચથાક ચલકાવનો ભુખ્મ આધાય યાજ્મભાું યશેરી 
કુદયતી વુંચત્ત છે. 
 

 ગુજયાતનાું જવુંવાધનોભાું નદીઓ, વયોલયો, 

કૂલા, લાલ, ઝયણાું, તાલો અને વાગયોનો વભાલેળ થામ 

છે. ગુજયાતભાું ફનાવ, વયસ્લતી, રૂેણ, ભેશ્વો, વાફયભતી, 

લાત્રક, ભશી, ચલશ્વાચભત્રી, ઢાઢય, નભાદા, કીભ, તાી, ણૂાા, 

કાલેયી, કુંકાલતી, બૂખી, આજી, બાદય, ળેત્રુુંજી, ભચ્છુ જલેી 

નદીઓ લશે છે. ઉત્તય ગુજયાતની ફનાવ, વયસ્લતી અને 

રૂેણ આ ત્રણેમ નદીઓ કચ્છના નાના યણભાું જ વભાઈ જામ 
છે, એટરે તેન ેઅુંતસ્થ નદીઓ કશે છે. ગુજયાતની નદીઓભાું 

નભાદા, તાી, ભશી, વાફયભતી ભુખ્મ છે. નભાદા નદી 

ગુજયાતની વૌથી ભોટી નદી છે. 

 
 

તાી નદી ઉકાઈ મોજના; કાકયાાય મોજના 

ભશી નદી કડાણા મોજના; લણાકફોયી મોજના 

વાફયભતી નદી ધયોઈ મોજના 
ફનાવ નદી દાુંતીલાડા મોજના 
ળેત્રુુંજી નદી ળેત્રુુંજી મોજના 
નભાદા નદી વયદાય વયોલય મોજના 
બાદય નદી બાદય મોજના 

 ગુજયાતનો દટયમાટકનાયો આળયે 1600 ટકભી રાુંફો 
છે. આ દટયમાટકનાયે નાનાું ભોટાું 40 ફુંદયો આલેરાું છે; જભેાું 

કું ડરા, બાલનગય, ોયફુંદય, લેયાલ, ઓખા, ફેડી, 

નલરખી, ભુુંદ્રા, ીાલાલ, ોચળત્રા, દશેજ, ભગદલ્લા, શજીયા 

ભુખ્મ ફુંદયો છે. તેભાું વૌથી ભોટુું  કું ડરા ફુંદય છે. 
 

 

કચ્છ  નાયામણ વયોલય 
લડોદયા  આજલા વયોલય 
અભદાલાદ અન ેવુયેન્દ્રનગય  ન વયોલય 
નભાદા  વયદાય વયોલય 

 

કચ્છના અખાતભાું જાભનગય ચજલ્લાના ચયોટન ટા ુ
ાવથેી ભોતી આતી ઓઈસ્ટય છીભાુંથી ભતી કાર ુ
ભાછરી, ઓકટોવ અન ેડોચલ્પન ભાછરી જોલા ભે છે. 

દટયમાટકનાયા નજીકના ચલસ્તાયો જલેા જાભનગયના ઓખા 
અને રાુંફા ખાત ે એચળમાનુું વૌથી ભોટુું  ચલન્ડપાભા (Wind 

farm) આલેરુું છે તેભજ કચ્છના ભાુંડલીભાું લનચક્કીઓ 

દ્વાયા ચલદુ્યત ઉત્ન્ન કયલાભાું આલ ેછે. 
ઓખા અન ે લેયાલ ફુંદયના દટયમાકાુંઠે કીભતી 

એલી વ્શેર અન ે ળાકાભાછરી ચળમાાભાું આ દટયમાકાુંઠે 
આલતી શોમ છે. 

 

ગુજયાતના જુદા-જુદા બાગોની આફોશલા અન ે
બૂષૃ્ઠ ચલચલધતાન ે રીધ ે ગજુયાતનાું જ ુંગરોના ચાય પ્રકાય 
ડે છે : 

  

આ પ્રકાયના જ ુંગરો 120 કે તેથી લધુ લયવાદલાા 
પ્રદેળોભાું આલેરાું છે. 

  

આ પ્રકાયના જ ુંગરો 60 વભેીથી 120 વેભી જટેરા 
ભધ્મભ લયવાદલાા પ્રદેળોભાું આલેરાું છે. 

  

આ પ્રકાયનાું જ ુંગરો 60 વેભી કયતાું ઓછા 
લયવાદલાા પ્રદેળોભાું એટર ેકે ઉત્તયના વૂકા બાગોભાું વૂકાું 
ઝાુંખયાલાાું જ ુંગરો આલેરાું છે.  

  

કચ્છના ચિભ ટકનાયે તથા દટયમાટકનાયાના અન્મ 
કાદલ – કીચડલાા પ્રદેળભાું ભેન્રુલ જ ુંગર જોલા ભે છે. 
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બેજલાાું ાનખય જુંગરો નલવાયી, લરવાડ, ડાુંગ, ુંચભશાર, 

દાશોદ, નભાદા, જૂનાગઢ 

વાગ, વાર, લાુંવ, વીવભ, ળીભો, 

વાદડ, ચફમો, ચળયવ, શદયલો, 

ધાલડો, ભોદડ, ટીભરું , ખાખયો, ખેય 

વૂકાું ાનખય જુંગરો જાભનગય, લડોદયા, દાશોદ, નભાદા, 

જૂનાગઢ, અભયેરી, 

વાગ, લાુંવ, ખેય, ફાલ, ળીભો, 

ટીભરું , કેવુડો, રીભડો 

વૂકાું ઝાુંખયલાાું જ ુંગરો કચ્છ, યાજકોટ, બાલનગય, જૂનાગઢ, 

ફનાવકાુંઠા  

ફાલ, ભોદડ, થોય, ફોયડી, વાદડ, 

ખાખયો, યામણ, રીભડો, ઉભયડો, 

ગયભાો 

ભેન્રુલ જ ુંગરો (બયતીનાું જ ુંગરો) જાભનગય, જૂનાગઢ, કચ્છ ચેયનાું લૃક્ષો અને ઊંચા પ્રકાયનુું ઘાવ 
 

2જી ભાર્ચ વવશ્વ વન ડદવસ 

5ભી જૂન વવશ્વ માચવયણ ડદવસ 

17ભી જૂન યણ અટકાવવા ભાટેનો ડદવસ 

જુરાઈ  

(ચોભાવાની ળરૂઆતભાું) 

વનભહોત્સવ 

 

ળીભાનાું લૃક્ષોનાું રાકડાભાુંથી દીલાવીની ટેી, 

ેટકુંગઉદ્યોગ ભાટે વાભાન અને પરામલુડ ઉદ્યોગ ચલકસ્મો છે. 
વારના રાકડાને રાુંફા વભમ વુધી ઊધઈ રાગતી નથી. 
તેથી તેનુું રાકડુું  યેરલેના સ્રીય, યેરલેના ડબ્ફા 

ફનાલલાભાું અન ે ઈભાયતો તથા પચનાચય ફનાલલાભાું કાભ 
રાગે છે. જ ુંગરોભાુંથી ભતા રાકડાનો ઉમોગ ફાયી-
ફાયણાું, શોડીઓ, શાડાફોડા , કાડાફોડા , ચલચલધ ઓજાયોના 

શાથા, ચભરોનાું ફોચફનો, ગાડાનાું ૈડાું, ભાર બયલાનાું ખોખાું 

લગેયે ફનાલલાભાું થામ છે.  
ખાખયાનાું ાનભાુંથી ટડમાું-તયાાું અને 

ભશુડાના પભાુંથી તેર કાઢી તેભાુંથી વાફુ ફનાલલાભાું કાભ 
રાગે છે. લાુંવ, શદયલો, ફશેડાું, કાકડ, ભોઘ લગેયે જાતનાું 

રાકડાનો ઉમોગ કયીન ે તભેાુંથી કાગ ફનાલલા ભાટેનો 
ભાલો (રૂગદી) તમૈાય કયલાભાું આલ ે છે. જ ુંગરભાુંથી રાખ, 

ગુુંદય, ભધ, કાથો, ગૂગ, કણજી, ઈન્દ્રજલ, વાગુંધા, 

અશ્વગુંધા, ળુંખાલરી જલેી ચલચલધ પ્રકાયની ઔચધઓ ભે 

છે. 

લૃક્ષો લયવાદનાું લાદોને ખેંચી રાલ ે છે. 
લાતાલયણભાું ઓચકવજનની ભાત્રા લધાયે છે. 
ફાષ્ોત્વજાનની ટિમા કયે છે. યણપ્રદેળન ે આગ લધતુું 
અટકાલ ેછે અન ેજભીનોના ધોલાણન ેણ અટકાલ ેછે. 

 

 ગુજયાતભાું જ ુંગરો શેઠનો ચલસ્તાય ઘણો ઓછો છે, 

ણ એ જુંગરો ચલચલધ પ્રકાયનાું લન્મ પ્રાણીઓ અને 
ક્ષીઓથી વભૃદ્ધ છે. ગુજયાતનાું જ ુંગરોભાું ચવુંશ, દીડા, 

શયણ, ઝયખ, ચચત્તર, વાફય, નીરગામ, ચોચળુંગા, જુંગરી 

બૂુંડ, યીંછ, કાીમાય, ચચુંકાયા જલેાું લન્મ પ્રાણીઓ અને 

વુયખાફ, ગીધ, વાયવ, વભડી, ઘુલડ, કુું જ, ફટય, તેતય, 

ભોય, ોટ જલેાું ક્ષીઓ જોલા ભે છે. ચવુંશ અન ે ઘુડખય 

જલેાું પ્રાણીઓ તો વભર બાયતભાું ભાત્ર ગુજયાતભાું જ જોલા 
ભે છે. ચવુંશ એચળમાબયભાું ભાત્ર વાવણગીયનાું જ ુંગરોભાું 
જ જોલા ભે  છે. 
 

 જ્માું ળુુંખી ચનબામતાથી યશી ળકે, તેભનુું વુંલધાન 

થઈ ળકે અને જ્માું ચળકાય ય પ્રચતફુંધ શોમ તેલા ચલસ્તાયને 
‘અબમાયણ્મ’ કશે છે. અબમાયણ્મોભાું ભાનલીના 

શયલાપયલા અને ારત ુ પ્રાણીઓના ચયાણ ભાટે પ્રચતફુંધ 
નથી; ણ પ્રાણીઓના ચળકાય ઉય પ્રચતફુંધ છે. 

અભદાલાદ અને વુયેન્દ્રનગય ચજલ્લાની વયશદ ે
આલેરા નવયોલયભાું સ્થાુંતટયત (મામાલય) ક્ષીઓ 
ભાટેનુું “ક્ષી અબમાયણ્મ’ આલેરુું છે. કચ્છના નાના યણભાું 

ઘુડખય અન ે નાયામણ વયોલય ચલસ્તાયભાું ચચુંકાયાનુું 
અબમાયણ્મ તથા કચ્છનુું ઘોયાડ ક્ષીનુું અબમાયણ્મ 
આલેર છે. ફનાવકાુંઠાભાું જવેોય યીંછ અબમાયણ્મ આલેરુું 
છે. ડાુંગ ચજલ્લાભાું વાફય ભાટે ફયડીાડાનુું અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે. નભાદા ચજલ્લાભાું ડેટડમાાડાભાું યીંછ અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે. જાભનગય ચજલ્લાભાું ખીજટડમા અન ેગાગા ક્ષીઓ 
ભાટેનાું અબમાયણ્મો આલેરાું છે. દાશોદ ચજલ્લાભાું યતનભશાર 
યીંછ અબમાયણ્મ જાણીતુું છે. અભયેરી ચજલ્લાભાું ચવુંશ, દીડા 

તથા ચચુંકાયા ભાટે ાચણમા અબમાયણ્મ આલેરુું છે. યાજકોટ 
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ચજલ્લાભાું નીરગામ અન ેચચુંકાયા ભાટેનુું યાભુયા અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે અન ે ટશુંગોગઢ ખાતે નીર ગામનુું અબમાયણ્મ 
આલેરુું છે. ુંચભશારના જાુંફુઘોડા ખાત ે યીંછ, ઝયખ, 

દીડાનુું અબમાયણ્મ આલરેુું છે. ભશેવાણા ચજલ્લાના થો 
ખાતે ચલચલધયું ગી ક્ષી અબમાયણ્મ આલેરુું છે. ચવુંશ 
બાયતભાું ભાત્ર વાવણગીયભાું જ જોલા ભે છે. 

 

 યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન એ લન્મજીલન અન ેકુદયતી વૌંદમાની 
જાલણી વુયચક્ષત ચલસ્તાય છે. અશીં ચળકાય, ારતુું 

પ્રાણીઓનાું ચયાણ અને વશેરાણીઓના શયલાપયલા ય 
વુંૂણા પ્રચતફુંધ છે. 

૧ જૂનાગઢ ગીય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 258.71 ચવુંશ, દીડા, ચચત્તર, ઝયખ, વાફય, ચચુંકાયા, 

નીરગામ (યોઝ) 

૨ જાભનગય દટયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 162.89 દટયમાઈ જીલવૃચષ્ટ્, ઓકટોવ, દટયમાઈ જઘોડો, 

ડોચલ્પન, ડુગોંગ (દટયમાઈ ગામ) 

૩ લરવાડ લાુંવદા યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 23.99 દીડા, ચચત્તર, ચોચળુંગા 

૪ બાલનગય લેાલદય કાચમાય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન 34.53 કાચમાય, લર, ખડભોય, નીરગામ 

 
 વૂમાાસ્ત છીના એક કરાકભાું ચવુંશ ગજ ાના કયે છે. 

 ડામનાવોયનો અથા બમાનક ગયોી થામ છે. 

 બાયતનુું વૌથી જૂનુું પ્રાણીવુંરશારમ જૂનાગઢનુું 
વક્કયફાગ પ્રાણીવુંરશારમ છે. જનેી સ્થાના ઈ.વ. 
1863ભાું થઈ શતી. 

 કૂતયા ઉયાુંત ચફરાડી, લર, યીંછ, ચળમા, 

ચાભાચીટડમાના કયડલાથી ણ શડકલા થઈ ળકે છે. 

 યીંછન ેલાગલાથી કે ભાયલાથી ત ેભનુષ્મની ભાપક યડે છે. 
 

 ગુજયાત ખનીજોની ફાફતભાું વભૃદ્ધ છે. 
ગુજયાતભાુંથી ભી આલેરાું ખનીજોએ યાજ્મના ઝડી 
ઔદ્યોચગક ચલકાવભાું પાો આપમો છે. ગુજયાતભાુંથી ભી 
આલતાું ખનીજોભાું ચૂનાનો થ્થય, ચચનાઈ ભાટી, ડોરોભાઈટ, 

ફોકવાઈટ, ફ્રોયસ્ાય, ચચયોડી, અકીક, કેલ્વાઈટ, 

ચરગ્નાઈટ, ચવચરકા, તાુંફ,ુ જવત, વીવુું, ભેંગેનીઝ, 

ફેન્ટોનાઈટ, રેપાઈટ, ખનીજતેર, કુદયતી લામુ જલેાું ચલચલધ 

ખનીજોનો વભાલેળ થામ છે. 

1 ચચનાઈ 
ભાટી 

વાફયકાુંઠા, ભશેવાણા, વુયત, 

ુંચભશાર 

કાગ, કાડ, જ ુંતુનાળક દલાઓ, પરાચસ્ટક, વૌંદમાનાું 

પ્રવાધનો અન ેચવભેન્ટ જલેા ઉદ્યોગોભાું લયામ છે. 

2 ફ્રોયસ્ાય લડોદયા, બરૂચ ધાતુઓને ચગાલા ભાટે ફ્રોયસ્ાય ખફૂ જ ઉમોગી છે. 
(વભર એચળમાભાું ભાત્ર ગુજયાતભાુંથી જ ભે છે.) 

3 ચૂનાનો 
થ્થય 

જૂનાગઢ, જાભનગય, કચ્છ, ખેડા, 

અભયેરી, ફનાવકાુંઠા, બરૂચ, વુયત, 

ુંચભશાર, વાફયકાુંઠા, બાલનગય 

ચવભેન્ટ, રોખુંડ, ોરાદ, વોડાએળ, વાફ,ુ કાગ, યું ગ, 

ખાુંડ-ળુદ્ધીકયણ લગેયે જલેા ઉદ્યોગોભાું લયામ છે. 

4 ફોકવાઈટ કચ્છ, જાભનગય, જૂનાગઢ, અભયેરી, 

લરવાડ, ખેડા, વાફયકાુંઠા, ુંચભશાર, 

બાલનગય, અભયેરી, ોયફુંદય 

એલ્મુચભચનમભ આધાટયત કાયખાનાભાું ફોકવાઈટનો 
ઉમોગ થામ છે. 

5 ડોરોભાઈટ લડોદયા, અભયેરી, ફનાવકાુંઠા, બરૂચ, 

વાફયકાુંઠા, નભાદા 

કાચ, સ્ટીર, ખાતય, ભોજકે ટાઈલ્વ, દટયમાનાું ાણીના 

ળુદ્ધીકયણભાું લયામ છે. 

6 ચચયોડી જાભનગય, જૂનાગઢ, કચ્છ, અભયેરી યાવામચણક ખાતયો, કાચ, યું ગ, જુંતુનાળક દલાઓ 
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ફનાલલાનાું કાયખાનાુંઓભાું લયામ છે. 

7 અકીક કચ્છ, બરૂચ, બાલનગય, ખુંબાત ળૃુંગાયની ચીજલસ્તુઓની ફનાલટભાું લયામ છે. 

8 ચરગ્નાઈટ કચ્છ, બરૂચ, ભશેવાણા, બાલનગય, 

વુયત 

તાચલદુ્યતના ઉત્ાદનભાું અને ડાભય, યવામણ ઉદ્યોગોભાું 

લયામ છે. 

9 રેપાઈટ લડોદયા, ુંચભશાર, દાશોદ થયભોકોર, ેચન્વર, સ્પોટક દાથો, ડામનેભો, વૂકી 

ફેટયી જલેી લસ્તુઓની ફનાલટભાું લયામ છે. 

10 વીવુું, 

જવત, તાુંફુું 

ફનાવકાુંઠા તાુંફાનો ઉમોગ લીજીના તાયની ફનાલટભાું તથા 
લાવણો અને વોનાના દાગીના ફનાલલાભાું થામ છે. 
વીવાનો ઉમોગ સ્ટોયેજ ફટેયી અને ચઝુંક ઓકવાઈડની 
ફનાલટભાું થામ છે. જવતનો ઉમોગ ગેલ્લનેાઈઝ 
તયાભાું ઢો ચડાલલા ભાટે અને લાવણો ફનાલલાભાું 
થામ છે. 

11 ખનીજતેર 
અને કુદયતી 
લામ ુ

અભદાલાદ, ખેડા, બરૂચ, ગાુંધીનગય, 

ભશેવાણા, વુયત, લડોદયા 

ડીઝર, ટેર ોર, નેપથા, કેયોવીન, યું ગ, ડાભય, કૃચત્રભ યેવા, 

ેટર ોચરમભ ગેવ લગેયે જલેા ઉદ્યોગોભાું લયામ છે.   

 

 

 “ખેતી એક પ્રાથચભક પ્રલૃચત્ત છે, જભેાું અનાજ, 

તેરીચફમાું, કઠો, પ, ળાકબાજી, અને પૂરોનુું ઉત્ાદન 

થામ છે અને ળુારનનો ણ તેભાું વભાલેળ થઈ જામ છે. 

 

  ફાજયી ભાટે યેતા અન ે

ગોયાડુ જભીન અનકૂુ છે. ફાજયીના લાલેતય, ચલસ્તાય અને 

ઉત્ાદનભાું ગુજયાત બાયતભાું ફીજા નુંફયે છે. ગુજયાતભાું 
ફાજયીનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન ફનાસકાંઠા વજલ્લાભાં થામ 
છે. ફાજયી ભાટે ઓછો લયવાદ, ભધ્મભ તાભાન અન ેૂયતો 

વૂમાપ્રકાળ જરૂયી છે. 

 ઘઉં બેજ વુંરશી ળકે તેલી કાી 

ચીકણી જભીનભાું લધુ થામ છે. ઘઉંના ાકના ચલકાવ ભાટે 
ભધ્મભ તાભાન, લયવાદ અને રણણી (કાણી) વભમે 

તડકાની જરૂય શોમ છે. ગજુયાતભાું અભદાલાદ, બાલનગય 

અને વુયેન્દ્રનગયભાું ઘઉંની વાયી ખેતી થામ છે. 
અભદાલાદનો બારપ્રદેળ (ધુંધૂકા તારુકાનો ચલસ્તાય) 
બાચરમા ઘઉં ભાટે પ્રખ્માત છે. 

 ડાુંગયના ાકને પદ્રુ 

અને લધુ લયવાદી ચલસ્તાયની જરૂય ડે છે. ડાુંગયનો ાક 
ભુખ્મત્લે ાણીથી બયામેરાું ખેતયોભાું થામ છે. ગુજયાતભાું 
ડાુંગયનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન ખેડા વજલ્લાભાં થામ છે. 

  લાલેતયની દૃષ્ટ્ીએ જુલાય 

ગુજયાતનો ફીજો અગત્મનો ાક છે. જુલાય ગુજયાતભાું ભોટા 
બાગના ચલસ્તાયોભાું થામ છે. ઉનાો અન ેચળમાો આ ફુંને 
ઋતુભાું જુલાયનો ાક રલેાભાું આલે છે. જુલાયના છોડનો 
ભુખ્મ ઉમોગ ળુઓના ખોયાક તયીકે કયલાભાું આલે છે. 

 ભગપી ભાટે ઓછી 

પદ્રુ અન ેભધ્મભ કાી યેતી – ચભચિત જભીન ભાપક આલ ે
છે. ગુજયાતભાું ભગપીના ાકનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન 
જૂનાગઢ વજલ્લાભાં થામ છે. 

  કાવ ભાટે કાી જભીન 

વૌથી લધુ ઉમોગી છે. ગજુયાતનો બરૂર્ ાસે આવેર 
કાનભ પ્રદશે રાુંફા તાયના ઉત્તભ પ્રકાયના કાવના 
ઉત્ાદન ભાટે જાણીતો છે. કાવના ઉત્ાદનભાું બાયતભાું 
ગુજયાત પ્રથભ સ્થાન ધયાલ ેછે. 

  ળેયડી ભાટે પદ્રુ 

જભીન, વાયો લયવાદ અને ચવુંચાઈનીએ વગલડ ભી યશે 

તેલો ચલસ્તાય મોગ્મ છે. ગુજયાતભાું સુયત, નવસાયી અને 

સૌયાષ્ટ્રના વજલ્લાઓભાં લધુ પ્રભાણભાું ળેયડીનો ાક 
રેલાભાું આલે છે.  
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 તભાકુના છોડન ે ગોયાડુ અને 

પદ્રુ જભીન તથા ભધ્મભવયનો લયવાદ જોઈએ છે. 
ગુજયાતભાું વૌથી લધુ તભાકુ ર્યોતય (ખેડા-લડોદયા) 
ચલસ્તાયભાું થામ છે. તભાકુનાું ાન વુકાઈ જામ ત્માયે વોના 
જલેાું ીાું રાગે છે. તથેી ચયોતયને વોનેયી ાનનો ભૂરક 
કશે છે. 

 દચક્ષણ ગુજયાતની પદ્રુ જભીનભાું 

પપાટદની ખેતીનો લધુ ચલકાવ થમો છે. કેયી, ચીકુું , 

મૈા, દ્રાક્ષ, સ્ટર ોફેયી લગેયે પોનુું ઉત્ાદન થામ છે. 

દટયમાકાુંઠાના ચલસ્તાયોભાું નાચમેય ણ થામ છે. 

  

જભીનન ે ોચી અન ે પદ્રુ ફનાલલા ભાટે કઠોના ાક 
ઉગાડલાભાું આલે છે. ગુજયાતભાું ચણા, ભગ, અડદ, તુલેય જલેા 

કઠોનુું ઉત્ાદન કયલાભાું આલે છે. ભવારાભાું ભયચાું, 

જીરું , લટયમાી, ઈવફગુર, યાઈનુું લાલેતય કયલાભાું આલ ે

છે.  
ગુજયાતભાું તર અન ે એયુંડા (Castor)નુું વારું  

ઉત્ાદન થામ છે. બાયતભાું એયું ડા વૌથી લધુ ગુજયાતભાું 
થામ છે. 
 બાયતભાું જીરું  અને ઈવફગુર ભશેવાણા ચજલ્લાના 
ઊંઝાથી વભર દેળભાું અને યદેળભાું ણ ભોકરલાભાું આલ ે
છે. 

 
   

ગુજયાતભાું કૃચચલકાવ ાછ વૌથી અગત્મનુું 
કાયણ ચવુંચાઈની વગલડોભાું થમેરો લધાયો છે. આણ ેત્માું 
કૂલાઓ, ફોય, નાના-ભોટા ફુંધો દ્વાયા કૃચત્રભ વ્મલસ્થાથી 

ાણીનુું ચવુંચન કયલાભાું આલે છે, જને ેચવુંચાઈ કશે છે. 

 ગુજયાતભાું નભાદા જલેી અન્મ ભશત્ત્લની ચવુંચાઈ 
મોજનાઓ છે, જભેાું ફુંધો દ્વાયા જવુંરશ કયલાભાું આલ ેછે. 

નશેયોની ભદદથી ખેતયો વુધી ાણી શોંચાડલાભાું આલે છે. 
નશેયોનાું ાણીનો ચવુંચાઈ ભાટે વતત ઉમોગ કયલાભાું 
આલ,ે તો જભીનની પદ્રુતાભાું ઘટાડો થામ છે. 

  ખેત તરાલડી ખતેયભાું 

ઢોાલલાી જભીન ય ફાુંધલાભાું આલ ે છે. લયવાદના 
ાણીનો વુંરશ કયલાભાું આલે છે. લયવાદ ફુંધ થમા છી 
ાકને ાણીની જરૂટયમાત શોમ ત્માયે ચવુંચાઈ ભાટે ઉમોગી 
ફને છે 

  નદી, ઝયણાું કે લશેણનુું ાણી લશી જતુું 

અટકાલલા તનેી આગ ાકો આડફુંધ ફાુંધલાભાું આલ ેછે; 

તેને ચેકડેભ કશે છે. ચેકડેભ ફાુંધલાથી કૂલા અન ેફોયના ત 
ઊંચા આલ ેછે. 

 વયદાય વયોલય મોજના 

ગુજયાતની ભુખ્મ ચવુંચાઈ મોજના છે. તેભાુંથી 66,000 ટકભી 

રાુંફી નશેયો ાથયલાભાું આલેર છે. દયયોજ 35,000 રાખ 

ચરટય ાણી ીલા ભાટે આલાભાું આલે છે. 

“એલુું કામા જભેાું કાચા ભારનો ઉમોગ કયીન ે જુદી-જુદી 
લસ્તુઓ ફનાલલાભાું આલ ે તેને ‘ઉદ્યોગ’ (ભેન્મુપેકચટયુંગ) 

કશેલાભાું આલ ેછે." 

 

૧. ખેતી (ખેત ેદાળો) આધાટયત ઉદ્યોગો  
૨. ખનીજ આધાટયત ઉદ્યોગો 
૩. વભુદ્ર આધાટયત ઉદ્યોગો 
૪. લનેદાળો ય આધાટયત ઉદ્યોગો 
 

  

આલા ઉદ્યોગોનો આધાય ખેતી છે. 
: ગુજયાતભાું અભદાલાદ કાડ ઉદ્યોગનુું 

ભુખ્મ કેન્દ્ર છે. આ ચવલામ લડોદયા, વુયત અને યાજકોટભાું 

ણ કાડની ચભરો આલેરી છે. 
: ગુજયાતના દચક્ષણ બાગભાું ખાુંડના 

કાયખાનાુંઓ આલેરા છે, જભેાું ફાયડોરી અને ગણદેલી ભુખ્મ 

છે, જ્માયે અન્મ એક કાયખાનુું જૂનાગઢ ચજલ્લાના કોડીનાય 

ખાતે આલેરુું છે. 
:  ગુજયાતભાું દૂધવાગય ડેયી (ભશેવાણા), 

અભૂર ડેયી (આણુંદ), ફનાવ ડેયી (ારનુય), વાફય ડેયી 

(ટશુંભતનગય) લગેયે ડેયીઓ આલેરી છે. 

 

:  ચવભેન્ટ ઉદ્યોગના ચલકાવ ભાટે ચૂનાનો 
થ્થય અને ચચયોડી અગત્મનો કાચો ભાર છે. ગુજયાતભાું 
ોયફુંદય, કોડીનાય અને ચવક્કા ખાતે ચવભેન્ટનાું કાયખાનાું 

આલેરાું છે.  
: ગુજયાતભાું આ ઉદ્યોગ ઝડથી ચલકવી 

યહ્યો છે. લડોદયા તેનુું ભુખ્મ કેન્દ્ર છે. આ ઉદ્યોગ ભાટે 

ટયપાઈનયીભાુંથી નીકતો નકાભો કચયો કાચા ભાર રૂ ેખૂફ 
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જ જરૂયી છે. તેભાુંથી કૃચત્રભ યેવાઓ, ડાભય, યફય લગેયે 

તૈમાય કયલાભાું આલ ે છે. લડોદયા નજીક કોમરી ખાત ે
‘ગુજયાત ટયપાઈનયી’ આલરે છે. લરવાડ (અતુર) ખાત ે

યું ગયવામણનાું કાયખાનાુંઓ આલેર છે. 
 જાભનગય ખાત ે બાયતની વૌથી ભોટી ખચનજતેર 
ળુદ્ધીકયણની ટયપાઈનયી આલેર છે. 

:  ભોટા ઉદ્યોગોભાું લયાતા નાનાુંભોટા 
વાધનો તથા તેના સ્ેયાટાસ   ફનાલલાનો ઉદ્યોગ ઈજનયેી 
ઉદ્યોગ કશેલામ છે. 
 યાજકોટ, લડોદયા, બાલનગય અને નલવાયી તેનાું 

કેન્દ્રો છે. 
: ગુજયાતભાું 

ચચનાઈભાટીનાું લાવણો થાન, લાુંકાનેય અને ધ્રાુંરધ્રાભાું 

ફનાલલાભાું આલે છે, જ્માયે ટાઈલ્વનો ઉદ્યોગ ભોયફી ખાતે 

ચલકસ્મો છે. 
:  ખેતીભાું લયાતા 

યાવામચણક ખાતયનાું કાયખાનાું ગુજયાતભાું લડોદયા, કુંડરા, 

કરોર, વુયત ખાત ેઆલેરાું છે. 

: ગુજયાતભાું ઘણા રોકો શીયા ઉદ્યોગ વાથે 

વુંકાઈન ે ોતાની યોજગાયી ભેલ ે છે. વુયત, બાલનગય 

અન ેઅભયેરી ચજલ્લાભાું તથા અન્મ ચલસ્તાયોભાું તેનો વાયો 
એલો ચલકાવ થમો છે. 

 ગુજયાતના દટયમાકાુંઠે આલેરા લેયાલ, 

ફેડી ફુંદય, જાપયાફાદ તથા ઉભયગાુંલભાું ભત્સ્મ ઉદ્યોગનો 

ચલકાવ થમો છે. લેયાલ ખાતે ળાકા  ભાછરીના તેરને ળદુ્ધ 
કયલા ટયપાઈનયી ફનાલલાભાું આલી છે. 
આટરું જાણો 
દટયમાઈ ભાછરીઓ, ચઝુંગા લગેયેની િીરુંકા, ભરેચળમા, 

જાાન, ઈન્ડોનેચળમા અન ેલૂા આટિકાભાું ચનકાવ કયલાભાું 

આલ ેછે. 

  કાગ ફનાલલા ભાટે 

ોચાું રાકડાુંના લૃક્ષોન ેકાલાભાું આલ ેછે, ત્માય ફાદ તનેી 

રૂગદી ફનાલી તેભાું યવામણો ઉભેયીન ે કાયખાનાભાું કાગ 
ફને છે. ગુજયાતભાું તાી અને યાજકોટ ચજલ્લા ખાત ે કાગ 
ફનાલલાનો ઉદ્યોગ સ્થામો છે. 

 ટયલશન એક 

તુંત્ર છે, જભેાું ભુવાપયો અન ે ભારવાભાનને એક સ્થાનથેી 

ફીજા સ્થાને રાલલા-રઈ જલાભાું આલે છે. 
  

ટયલશનના ભુખ્મ ત્રણ પ્રકાય છે :  
(1) જભીનભાગા  
(2) શલાઈભાગા  
(3) જભાગા 

 જભીન આધાટયત ટયલશનભાું ફ ે
પ્રકાયનો વભાલેળ થામ છે. 

    
 ગુજયાત યાજ્મ ભાગા અને લાશનવ્મલશાય ચનગભ 
(G.S.R.T.C) ગુજયાતભાું જાશેય ટયલશન ભાટેની વૌથી 

અગત્મની વુંસ્થા છે, જ ે ગુજયાતનાું ભોટા બાગનાું ળશેયો 

અને ગાભડાુંઓન ેોતાની વલેા આે છે. 
 વય અન ેવસ્તા દયે ભારની શેયપેય તથા 

ભુવાપયી ભાટે યેલ્લ ે ઉમોગી છે. યેરભાગા ગુજયાતનાું 
ભશત્ત્લનાું ળશેયોને બાયતનાું ભશત્ત્લનાું ળશેયો વાથે જોડે છે. 
ગુજયાતભાું ત્રણ પ્રકાયના યેરભાગો છે :  
(1) બ્રોડગેજ  
(2) ભીટયગેજ  
(3) નેયોગેજ 

 નેયોગેજનો ઉમોગ શાડી ચલસ્તાયોભાું લધુ થામ છે. 

 ગુજયાતભાું યેરલનેી ળરૂઆત 1855ભાું ઉતયાણ અને 
અુંકરેશ્વય લચ્ચ ેથઈ શતી. 

 ચલભાન જ ે ભાગે ઊડે છે, તેને શલાઈભાગા 

કશેલાભાું આલ ે છે. ચલભાન દ્વાયા ભુવાપયી ઝડી થામ છે, 

યું ત ુત ેખૂફ જ ખચાા છે. ગુજયાતભાું અભદાલાદ, લડોદયા, 

બાલનગય, કેળોદ, ોયફુંદય, યાજકોટ, બૂજ, કુંડરા અને 

જાભનગય ખાત ે ચલભાની ભથકો આલેરાું છે. ગુજયાતભાું 
આુંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથક અભદાલાદભાું આલેરુું છે. 

  ગુજયાતના દટયમાટકનાયે ઘણાું ફુંદયો 
આલેરાું છે, જભેાું કું ડરા ફુંદય ભુખ્મ છે. કું ડરા ફુંદયેથી દળે-

ચલદેળભાું ભાર-વાભાનની આમાત-ચનકાવ થામ છે. 
ગુજયાતભાું આુંતટયક જભાગાનો ચલકાવ થમો નથી. 
જભાગા પ્રાકૃચતક ભાગા છે; જનેે ફનાલલો ડતો નથી. 

 ગુજયાતભાું ાલાગઢ, અુંફાજી અને વાુતાયા 

ખાતે યો-લેની વુચલધા છે. 
 

 ઉત્તય ધ્રુલનો ચલસ્તાય આકા ટટક અન ેતેની ચલરદ્ધનો 
ચલસ્તાય એટર ેકે દચક્ષણ ધ્રલુનો ચલસ્તાય એચન્ટ-આકા ટટક જ ે
એન્ટાકા ટટકા નાભે ઓખામ છે. એ એકું દયે મુયો અન ે
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અભેટયકા ફુંન ે ભીન ે જટેરો ચલસ્તાય થામ છે તટેરો 
ચલસ્તાય ધયાલે છે. 
 એન્ટાકા ટટકા ખુંડ ય ૃથ્લી વાટીનો 90% ફયપ 
જોલા ભે છે.  
 દ.ધ્રલુના અુંચતભ ચફુંદએુ આલેરા આ પ્રદેળભાું લા 
દયચભમાન છ ભાવ ટદલવ અન ે છ ભાવ અુંધકાયરૂી યાચત્ર 
જોલા ભે છે. વૂમા ઘણા ભટશનાઓ વુધી ચક્ષચતજની 
વાટીથી ઉય આલતો નથી, તેથી વમૂાટકયણોના 

યાલતાનથી આકાળભાું યું ગફેયું ગી ટ્ટાઓ જોલા ભે છે, જનેે 

સુભેરુ જ્મોવત (અયોયા) કશે છે. 
 એન્ટાકા ટટકા ખુંડ ટાુભમ સ્થાન ધયાલતો શોલાન ે
રીધ ેશજાયો ટકરોભીટય રાુંફો દટયમાટકનાયો ભળ્યો છે. ચરે, 

વીર, લોરયવ જલેાું જીલોના અશીં લવલાટને કાયણે તેને 

‘ભશાકામ દટયમાઈ જીલોની સ્લગાબચૂભ’ તેભજ ‘ેંચગ્લન બચૂભ’ 

તયીકે ણ ઓખલાભાું આલે છે. 

 

 અશીંની આફોશલાની એક રાક્ષચણકતા છે. જભે કે 
ટશભલાા, ઝાક, ઘુમ્ભવ અને તેજ ફપીરા તોપાની લનો 

છે, તેથી લનસ્ચતનો ચલકાવ થતો નથી. કમાુંક-કમાુંક ટૂું કુ 

ઘાવ, રીર, ળેલા અન ે યુંગીન પૂરોલાા છોડ જોલા ભે 

છે. 
 એન્ટાકા ટટકા ખુંડ ભાનલલવલાટ ભાટે પ્રચતકુ 
આફોશલા અન ે વતત શાડભાયીઓનો પ્રદેળ શોલાથી ભાત્ર 
ટકનાયાલાા પ્રદેળોભાું છૂટાછલામાું કુટુું ફો લવ ેછે. 
 કેપટન જમે્વ કૂક એ વૌપ્રથભ વાશચવક છે કે જ ે
ઈ.વ. 1772ભાું એન્ટાકા ટટકા ખુંડભાું પ્રલેશ્મા શતા. તો ઈ.વ. 
1903 થી 1926 દયચભમાન યોનાલ્ડ એભૂન્ડવન (નોલે) 
વૌપ્રથભ દચક્ષણ ધ્રુલ વુધી શોંચનાય વ્મચકત શતા. 

 

 ઓસ્ટરે ચરમા ટા,ુ ખુંડ અન ે દેળ છે. બાયત અને 

ાટકસ્તાન કયતાું કદભાું ફભણો, યું તુ લવચતની દૃષ્ટ્ીએ 

બાયતના ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ જટેરો છે. દેળની ભોટા બાગની 
લવચત એટર ેકે 90 ટકા રોકો ભશાનગયોભાું લવ ેછે. ઉત્તયના 
ચલસ્તાયો ભોટા બાગ ે ચનજ ાન છે, તેથી લવચતની દૃષ્ટ્ીએ 

ચલશ્વનો નાનાભાું નાનો ખુંડ છે. ખુંડના ભધ્મ બાગભાુંથી 
ભકયલૃત્ત વાય થામ છે. ખુંડની રુંફાઈ-શોાઈ રગબગ 
વયખી છે. ચલશ્વનો 7 ટકા બૂચભબાગ યોકે છે અન ે ટાભુમ 
સ્થાનને કાયણ ે ખફૂ જ રાુંફો દટયમાટકનાયો ધયાલે છે. 

કાુંગાર, ભેટયનો ઘેટુું , કોઆરા અને યલાાના ટાઓુનો 

વભૂશ રેટફટેયમય યીપ ભાત્ર આ ખુંડની જ નટશ, યું તુ 

ચલશ્વની પ્રાકૃચતક અજામફી છે. 
 એન્ટાકા ટટક ખુંડ ય વૌપ્રથભ ગ ભુકનાય કેપટન 
જમે્વ કૂક ઓસ્ટરે ચરમાનો ણ ળોધક છે. ટપરન્ડવ ે આ 
ખુંડને ઓસ્ટરે ચરમા તેલુું નાભ આપમુું. 
 

આટરું જાણો 
 ઓસ્ટરે ચરમાની યાજધાની કેનફયા તથા ચબ્રસ્ફને, 

વીડની, એટડરેડ, ભેરફના, થા જલેાું ળશેયોભાું ભોટા-બાગની 

લવચત લવ ેછે. ન્મઝુીરને્ડ ણ ટાુકીમ દેળ છે. તેની 1/3 
લવચત ઉત્તયના ટાુભાું લવ ેછે. 

 

 બ્રહ્ાુંડના દયેક ગચતભાન દાથોની જભે ૃથ્લીની 
ણ ફ ે પ્રકાયની ગચત છે : દૈચનક ગચત અને લાચાક ગચત. 
ૃથ્લી ોતાની ધયી ય પયે છે અન ેવૂમાની આવાવ ણ 
પયે છે. વૂમા, ચુંદ્ર અને ૃથ્લી ફધા જ અલકાળીમ દાથો 

બ્રહ્ાુંડભાું ગચતભાન છે. 
  ૃથ્લીની ગચત 

ટયભ્રભણ 

(ધયીભ્રભણ) 

ટયિભણ  
(કક્ષા ભ્રભણ) 

 

 એક બભયડો જભે ોતાની ધયી ય પયે છે, તેભ 

ૃથ્લી ોતાની કાલ્ચનક ધયી ય ચલુલલૃત્ત ય કરાકના 
1670 ટકભીની ઝડ ેપયી એક ચિ ૂણા કયે છે. આ ચિ ૂણા 
કયતાું ચોલીવ કરાક થામ છે. 
 

   

ૃથ્લી ોતાની ધયી ય પયતાું પયતાું વમૂાની ણ 
ટયિભા કયે છે. વૂમાની પયત ે એક પ્રદચક્ષણા ૂયી કયતાું 
રગબગ 365 ટદલવ રાગ ેછે. આ વભમગાાન ેઆણ ેએક 
લા કશીએ છીએ.  

અલકાળભાું ૃથ્લીન ે આ યીતે ચનયું તય પયલા ભાટે 
એક કચલ્ત ભાગા નક્કી થમરે છે, આ ભાગાન ે‘કક્ષા’ (Orbit) 

કશે છે. ૃથ્લીની કક્ષા લતુાાકાય નટશ; યું તુ રુંફગોાકાય કે 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  10 
 

ઈંડાકાય છે. ભાટે જ લાબય ૃથ્લી અન ે વૂમાનુું અુંતય 
એકવયખુું યશેતુું નથી. એક ચભચનટભાું 1760 ટકભીની ઝડ ે
ૃથ્લી વૂમાની ટયિભા કયી યશી છે. 
 ચુંદ્ર ૃથ્લીની પ્રદચક્ષણા કયે છે અન ે ૃથ્લી વમૂાની 
પ્રદચક્ષણા કે ટયિભા કયે છે. ૃથ્લીની આલી એક ટયિભાના 
વભમગાાન ે એક લા ગણલાભાું આલે છે. તેનાથી ઋતઓુ 
થામ છે. ઋતુઓ થલાભાું ટયિભણ ઉયાુંત ૃથ્લીની ધયીનુું 
નભન ણ બાગ બજલે છે. ૃથ્લી ોતાની ધયી ય 23.50  

નભેરી યશીન ે અન ે કક્ષાની વાથે 66.50 નો ખૂણો ફનાલીને 
પયે છે. ૃથ્લીના ધયી નભનના કાયણ ેઋતુઓ થામ છે. તેભ 
ટદલવ-યાત ણ રાુંફા-ટૂું કા થામ છે. 
 

 21ભી જૂને કકાલતૃ્ત અન ે 22ભી ટડવેમ્ફયે ભકયલૃત્ત 
ય વૂમાનાું ટકયણો ફયાફય વીધાું ડે છે. જ્માું વૂમાનાું 

ટકયણો વીધાું ડે છે, ત ેઅન ેતેની આજુફાજુના ચલસ્તાયોભાું 

ટદલવ રાુંફા યશે  છે. જ્માું વૂમાનાું ટકયણો ત્રાુંવા ડે છે, ત ે

અને તનેી આજુફાજુના ચલસ્તાયોભાું ટદલવ ટૂું કા યશે છે. 
  

  

ૃથ્લી ોતાની ધયી એક જ ટદળાભાું નભતી યાખીન ે
વૂમાની આવાવ પયે છે. તથેી લાયાપયતી ઉત્તય-દચક્ષણ ધ્રુલ 
વૂમાની વાભે આલે છે. વૂમાનાું વીધાું ટકયણો ચલુલલૃત્તની 
ઉત્તયે કે દચક્ષણ ે ડે છે. આભ થલાથી જ ટદલવ-યાતની 
રુંફાઈભાું તપાલત ડે છે. જભે લા થામ તેભ લધાયે વભમ 
વૂમાપ્રકાળ ભેલતા ચલસ્તાયોભાું ઉનાો અન ેઓછો વભમ 
વૂમાપ્રકાળ ભેલતા ચલસ્તાયોભાું ચળમાો અનબુલામ છે. 
21ભી વપટેમ્ફય ઉત્તય ગોાધાભાું ઉનાો શોમ છે. તે જ 
વભમે દચક્ષણ ગોાધાભાું ચળમાાની ઋત ુ અનબુલામ છે. 
ઋત ુટયલતાન ભાનલજીલનને વીધી અવય કયનાયી ઘટના 
છે. 
 મુયોના નોલે દેળભાું ભે ભટશનાના ભધ્મથી જુરાઈના 
અુંત વુધી વમૂા આથભતો નથી; એટર ેકે વમૂાાસ્ત થતાું થતાું 

વૂમોદમ થઈ જામ છે. નોલભેાું યાચત્રના 12 લાગ ે વૂમા જોલા 
ભે છે. 
 

22 ભી ટડવેમ્ફયથી વમૂાનુું 

વીધુું ટકયણ ઉત્તય તયપ એટર ે કે ચલલુલૃત્ત તયપ ડલાનુું 
ળરૂ થામ છે. આભ, ઉત્તયામણ 14 જાન્મઆુયી નટશ ણ 22 

ટડવેમ્ફયે થામ છે. વાભાન્મ યીત ે14ભી જાન્મઆુયીએ વૂમા 
ભકય યાચળભાું પ્રલેળ કયે છે ભાટે ‘ભકયવુંિાુંચત’ છે. 

  22ભી જૂનથી વૂમાનાું વીધાું ટકયણ 

કકાલૃત્તથી ખવીને દચક્ષણ ે ચલલુલતૃ્ત તયપ જામ છે, જનેે 

‘દચક્ષણામન’ કશે છે. 

 અુંધકાય અને પ્રકાળન ે

છેદતી ફુંન ેધ્રુલોન ેજોડતી કાલ્ચનક એક વીધી યેખા સ્ષ્ટ્ 
થામ છે, તેને ‘પ્રકાળ લતુા’ કશે છે. 

 કોઈ ણ લસ્તુ કે વ્મચકતન ે જભણી ફાજુ 

યાખીન ેતનેી આવાવ પયલુું તે. 

 વેચલ્વમવ તાભાનનો એકભ છે. 

સ્લીડનના ખગોળાસ્ત્રી એન્ડવા વેચલ્વમવના નાભ 
યથી આ નાભ યાખલાભાું આવ્મુું છે. (1701-1744)  
 

 ૃથ્લીના ગોા ય આડી અને ઊબી કાલ્ચનક 
યેખાઓ ૃથ્લી ય દોયેરી નથી. આલી આડી યેખાઓને 
અક્ષાુંળલતૃ્તો કશેલામ છે અને ઊબી યેખાઓન ે યેખાુંળલૃત્તો 
કશેલામ છે. 
 ૃથ્લીના કેન્દ્રભાુંથી ચલલુલતૃ્ત વાથ ે ફનતો ખૂણો 
એટરે લતુાનો અક્ષાુંળ (Latitude). 

ૃથ્લી વાટી યના કોઈણ સ્થને જો 

વીધી યેખાથી ૃથ્લીના કેન્દ્ર વાથ ે જોડલાભાું આલ,ે તો ત ે

યેખાથી ચલલુલતૃ્તીમ કાલ્ચનક વાટી વાથ ે કેન્દ્ર આગ 
જટેરા અુંળનો ખૂણો થામ તેટરો ત ેસ્થનો અક્ષાુંળ. 

  ૃથ્લી ઉય ઉત્તય અથલા દચક્ષણ ગોાધાભાું 

ચલુલલૃત્તથી વયખા કોણીમ અુંતયે સ્થોને જોડનારું  લૂા-
ચિભ વુંગ લતુાન ેઅક્ષલતૃ્ત કશેલામ. 

  ૃથ્લી વાટી યના કોઈણ સ્થન ેજો વીધી 

યેખાથી ૃથ્લીની ધયી વાથે કાટખૂણે જોડી દઈએ, તો ત ે

યેખાથી ભૂ યેખાલૃત્તની કાલ્ચનક વાટી (જ ેૃથ્લી-ધયીને 
અડકે છે) વાથ ે ધયી આગ જટેરા અુંળનો ખૂણો ફનાલ;ે 

તેટરો તે સ્થનો યેખાુંળ. 

 :  ૃથ્લીની ધયીથી ભૂ યેખાલૃત્તની કાલ્ચનક 

વાટી વાથ ે ૃથ્લી વાટીએ વયખા કોણાત્ભક અુંતયે 
આલેરાું સ્થોન ે જોડનાયી ઉત્તય-દચક્ષણ વુંગ યેખાન ે
યેખાલૃત્ત (અધાલતુા) કશે છે. 
 

 ગ્રોફર ોચઝળચનુંગ ચવસ્ટભ દ્વાયા આ વાધન 
ભાયપતે અુંતટયક્ષભાું તયતા ઉરશના ભાધ્મભથી કોઈ ણ 
સ્થનો વાચો અક્ષાુંળ અને યેખાુંળ જાણલા ભે છે. શલે 
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એલી વુચલધાલાા ઘણા ભોફાઈર પોનભાું ણ GPRS અન ે

ઈન્ટયનેટના ભાધ્મભથી તભાયા સ્થ અુંગ ે જાણલા “My 

Location” કરીક કયતાું તભાયા ગાભ કે ળશેયના અક્ષાુંળ 

અને યેખાુંળ ભી જામ છે. 

 

 ૃથ્લીના ગોા ઉય ઉત્તય-દચક્ષણ ઊબી દોયેરી 
કાલ્ચનક યેખાઓન ેયેખાુંળલૃત્ત કશે છે.  

 ઈંગ્રેન્ડભાું ચરચનચ યથી વાય થતા 00 

યેખાુંળલૃત્તન ે ‘ચરચનચ યેખા’ કશે છે. તેનાથી ૃથ્લીના ૂલા 

અન ે ચિભ એભ ફ ે બાગ ડે છે. જ ે અનુિભે લૂા ગોાધા 
અને ચિભ ગોાધા તયીકે ઓખામ છે. ચરચનચ યેખાથી 
1800 વુધીના યેખાુંળો ફુંને તયપ ગણામ છે. 

  

 1800 યેખાુંળલૃત્તન ે ‘આુંતયયાષ્ટ્રીમ ટદનાુંતય યેખા’ 

કશે છે. આ યેખાુંળલૃત્ત ભાત્ર એક જ છે. આ યેખા ઓુંગતા 
તાયીખ અન ેલાય ફદરામ છે. આુંતયયાષ્ટ્રીમ ટદનાુંતય યેખા 
ેચવટપક ભશાવાગયભાુંથી વાય થામ છે. ત ે કેટરાુંક 
સ્થોએ ફયાફય 1800 યેખાુંળ ય નથી, યુંત ુલાુંકીચકૂી 

છે. 
 00 યેખાુંળથી લૂા બાગ એ થૃ્લીનો ૂલા ગોાધા છે. 
00 યેખાુંળથી ચિભ બાગ એ ૃથ્લીનો ચિભ ગોધા છે. 

 

 જ ેયેખાુંળલૃત્ત ફયાફય વૂમા વાભ ેઆલે છે, તે યેખાુંળ 

ય આલેરાું ફધાું સ્થોએ ફોયના 12:00નો વભમ 
ગણામ છે. આ યીત ે ભધ્માહ  ન પ્રભાણે નક્કી કયેરા જ-ેત ે
સ્થના વભમને ‘સ્થાચનક વભમ’ કશે છે. એક જ યેખાુંળ 

ય જુદાું જુદાું સ્થોનો સ્થાચનક વભમ એક જ શોમ છે, 

જ્માયે એક જ દેળભાું જુદાું જુદાું સ્થોનો સ્થાચનક વભમ 
અરગ અરગ શોમ છે. 
 

 દેળના ભધ્મ બાગભાું આલેરા કોઈ સ્થના 
સ્થાચનક વભમન ે તે આખા દેળ ભાટેનો વભમ ગણલાભાું 

આલે છે. એટર ે કે દેળના કોઈ એક યેખાુંળ ઉયથી આખા 
દેળનો એક જ વભમ નક્કી કયલાભાું આલ ે છે, તેને ‘પ્રભાણ 

વભમ’ (સ્ટાન્ડડા  ટાઈભ) કશે છે. આણા દેળનો 

પ્રભાણવભમ અલ્શાફાદ ાવેથી વાય થતા 82.50 ૂલા 
યેખાુંળ યથી નક્કી કયલાભાું આલેર છે. એટર ે કે ત્માું 
ફોયના 12:00 લાગ્મા શોમ તો આખા દેળભાું ફધાું 
સ્થોએ ફોયના 12:00નો વભમ ગણામ છે. આથી 
દેળબયના વ્મલશાયભાું વભમ વ્મલસ્થા જલામ છે. 

ચરચનચ યેખાથી કોઈ સ્થ લૂાભાું શોમ તો, તેના 

યેખાુંળના આુંકડા વાથે લૂા (.ૂ) રખામ છે. જો ચિભભાું 
શોમ તો ચિભ (.) રખામ છે. 

 આુંતયયાષ્ટ્રીમ ટદનાુંતય યેખાને International Date Line 

ટૂું કભાું IDL કશે છે. 

 ૂલા-ચિભ ચલસ્તાયભાું ભોટા શોમ તેલા દેળોભાું એક 
કયતાું લધુ પ્રભાણ વભમ શોમ છે. 

 ચલુલલૃત્તથી કોઈ ણ સ્થ ઉત્તયભાું છે કે દચક્ષણભાું ત ે
દળાાલલા ભાટે ત ે સ્થના અક્ષાુંળના આુંકડાઓ વાથ ે
ઉત્તય (ઉ.) કે દચક્ષણ (દ.) રખલાભાું આલે છે. 

 ફે અક્ષાુંળલૃત્તો લચ્ચેનુું અુંતય પકત ચલલુલતૃ્ત ઉય 
આળયે 111 ટકભીનુું અુંતય શોમ છે. 

 ફે યેખાુંળલૃત્તો લચ્ચેનુું અુંતય પકત ચલલુલૃત્ત ઉય 
આળયે 111 ટકભીનુું શોમ છે. 

 

 બાયત 8.40 ઉત્તય અક્ષાુંળથી 37.60  ઉત્તય અક્ષાુંળ 
વુધી અને 68.70 ૂલા યેખાુંળથી 97.250 લૂા યેખાુંળ વુધી 
ચલસ્તયેરો છે. 

 ઉત્તયે કશ્ભીયથી દચક્ષણ ેકન્માકુભાયી વુધીની ઉત્તય-
દચક્ષણ રુંફાઈ આળયે 3214 ટકભી છે. જ્માયે ૂલે 
અરણાચરથી ચિભે દ્વાયકા વુધીની લૂા-ચિભ 
શોાઈ 2933 ટકભી છે. બાયતનુું કે્ષત્રપ રગબગ 
32,87,263 ચોયવ ટકભી જટેરુું છે; જથેી ચલસ્તાયની દૃષ્ટ્ીએ 

દુચનમાના દેળોભાું બાયતનુું સ્થાન વાતભુું છે. 
 બાયતનો આકાય ઉત્તયભાું વાુંકડો, ભધ્મભાું શોો 

અન ેદચક્ષણ ેવાુંકડો થતો જામ છે. બાયતભાું કુર 29 યાજ્મો, 1  

કેચટર સ્ટેટ ટદલ્લી અન ે6 કેન્દ્રળાચવત પ્રદેળો આલેરા છે. 
 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  12 
 

 જભીનની વાટીન ે બૂષૃ્ઠ કશેલાભાું આલ ે છે. 
બૂષૃ્ઠની દૃષ્ટ્ીએ બાયતને ાુંચ બાગભાું લશેંચી ળકામ :  
(1) ઉત્તયનો લાતીમ પ્રદેળ  
(2) ઉત્તયનો ભેદાન પ્રદેળ  
(3) ભધ્મ અને દચક્ષણ બાયતનો ઉચ્ચ પ્રદેળ  
(4) દટયમાટકનાયાનાું વાુંકડાું ભેદાનોનો પ્રદેળ  
(5) દ્વીવભુશ 
 

 ટશભારમ એ કોઈ એક લાત નથી, ણ ત્રણ 

લાતોની શાયભાા છે. તનેે ટશભારમની લાતભાા કશે છે; 

જ ે ચલશ્વની વૌથી ઊંચી લાતભાા છે. ઉત્તયના લાતીમ 
પ્રદેળના ફે ચલબાગ છે.  
(1) ટશભારમની લાતભાા  
(2) ટશભારમની ૂલાનો ડુુંગયા પ્રદેળ. 
 ચીન તયપની લાતભાા ભશા ટશભારમ, લચ્ચેની 

ભધ્મ ટશભારમ અને બાયત તયપની લાતભાા ચળલાચરકની 
ટેકયીઓ તયીકે ઓખામ છે. 

 બાયતનુું ભાઉન્ટ ગોડલીન ઓચસ્ટન (K2) ચળખય 

8611 ભીટય ઊંચુું છે. જ ે કાયાકોયભની લાતભાાભાું છે. 
ટશભારમનુું નેાભાું આલરેુું દુચનમાનુું વૌથી ઊંચુું ચળખય 
ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ (8848 ભીટય) છે. આ ઉયાુંત બાયતના 
બાગની લાતભાાભાું કાુંચનજુંઘા (8598 ભીટય), નુંદાદેલી 

(7817 ભીટય) અન ે ફદ્રીનાથ (7138 ભીટય) લગેયે ખૂફ 
ઊંચાું ચળખયો આલેરાું છે. 

 ટશભારમની ૂલાભાું આલેરા આ પ્રદેળનો ભોટો બાગ 
ડુુંગયા છે. અશીં તકોઈ અને રુળાઈની ડુુંગયભાાઓ તથા 
દચક્ષણ બાગભાું લૂા-ચિભ ચલસ્તયેરી ગાયો, ખાવી, જ ેંચતમા 

અને નાગાની ડુુંગયભાા આલેરી છે. આ ડુુંગયભાાઓ ફશુ 
ઊંચી નથી. 
 

 ઉત્તયના લાતીમ પ્રદેળની દચક્ષણ ે આલેરા પ્રદેળની 
યચના ટશભારમભાુંથી નીકતી ભોટી નદીઓ અન ે તભેને 
ભતી નદીઓના કાુંથી થઈ છે. આ ભેદાનોનો પ્રદેળ ઉત્તય 
બાયતનો ઘણો ભોટો ચલસ્તાય યોકે છે. આથી તે ઉત્તયનો 
ભેદાની પ્રદેળ કશેલામ છે. નદીઓનાું વભતર ભેદાનોનો આ 
પ્રદેળ બાયતનો વૌથી વભૃદ્ધ અન ેગીચ લસ્તીનો પ્રદેળ છે. 
 

 નદીઓનાું વભતર ભેદાનોના પ્રદેળની દચક્ષણ ે ભધ્મ 
અને દચક્ષણ બાયતનો ઉચ્ચપ્રદેળ આલેરો છે. આ પ્રદેળ ઊંધા 
ચત્રકોણ આકાયભાું ચલસ્તયેરો છે. દચક્ષણ બાયતનો આ 
બૂચભબાગ વાુંકડો અને ફુંને ફાજુ ચલળા જયાચળ ધયાલ ે
છે ભાટે તે દ્વીકલ્ કશેલામ છે. આ પ્રદેળ ખૂફ જ જૂનો અને 
વખત ખડકોનો ફનેરો છે. આ ઉચ્ચપ્રદેળની લચ્ચ ે નભાદા 
અને ળોણ નદીની ખીણ આલેરી છે. આથી તેના ફે બાગ ડે 
છે. ઉત્તયનો બાગ ભાલાનો ઉચ્ચપ્રદેળ અને દચક્ષણનો બાગ 
દખ્ખણના ઉચ્ચપ્રદેળના નાભે ઓખામ છે. આ 

ઉચ્ચપ્રદેળની જભીન ભેદાનોના પ્રદેળ જટેરી પદ્રુ નથી, 

તેભ છતાું કાી છે. આથી ઘણા ચલસ્તાયોભાું ખેતી વાયી થામ 
છે. આ ઉચ્ચપ્રદેળ બાયતનો ખનીજ બુંડાય કશેલામ છે. 
 

 બાયતની ત્રણ ે ફાજુ દટયમાટકનાયો આલેરો છે. આ 
દટયમાટકનાયો આળયે 7517 ટકરોભીટય રાુંફો છે. આ 
દટયમાટકનાયે વાુંકડાું ભેદાનો આલેરાું છે. બાયતના લૂા 
ટકનાયે આલેરુું ભેદાન લૂા ટકનાયાના ભેદાન તયીકે ઓખામ 
છે. દટયમાટકનાયો ભત્સ્મ ઉદ્યોગ ભાટે જાણીતો છે. આ 
ભેદાનોના દટયમાટકનાયે ચને્નાઈ, ોંટડચેયી, ભછરીટ્ટનમ   

અને ચલળાખાટ્ટનમ   જલેાું ભોટાું ળશેયો આલેરાું છે, જ ે

બાયતનાું જાણીતા ફુંદયો છે. 
 બાયતના ચિભ ટકનાયે આલેરુું ભેદાન ચિભ 
ટકનાયાનુું ભેદાન કશેલામ છે. ચિભ ટકનાયાનુું ભેદાન 
લાશનવ્મલશાય અન ે ભત્સ્મઉદ્યોગ ભાટે જાણીતુું છે. આ 
ભેદાનોભાું કું ડરા, ભુુંફઈ, ભેંગરોય, કાચરકટ અને 

ચથરૂલનુંથુયમ   દટયમાટકનાયે આલેરાું ભોટાું ફુંદયો અન ે
જાણીતા ળશેયો છે. 
 

 ચાયે ફાજુ ાણીથી ઘેયામેરા જભીન બાગન ે ‘ટાુ 

(દ્વી)’ કશે છે. 

 બાયતના ચિભ તયપના અયફ વાગયભાું રક્ષદ્વી 
અન ેચભચનકોમના ટાુઓ છે; જનેુું લશીલટી ભથક કૈલયત્તી છે. 

બાયતના લૂા તયપના ફુંગાાના ઉવાગયભાું અુંદભાન અને 
ચનકોફાયના ટાુઓ આલરેા છે; જનેુું લશીલટી ભથક 

ોટા બ્રેય છે. 
 

 અયલલ્લીની ચગટયભાાની ચિભે આલેરો 
યાજસ્થાનનો બાગ યણપ્રદળે છે. તેની જભીન યેતા છે. 
યણની આફોશલા વકૂી અને ચલભ છે. ભોટે બાગે અશીં 
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લયવાદ ફશુ જ ઓછો (20 વેભીથી ઓછો) ડે છે. આથી 
આ પ્રદેળનો ઘણો બાગ વકૂો, લેયાન અન ેઉજ્જડ છે. 

 યાજસ્થાનના ઉત્તય બાગભાું યણપ્રદેળભાું વતરુજ 
નદીભાુંથી ઈચન્દયા ગાુંધી નશેય દ્વાયા ચવુંચાઈ ૂયી ાડલાભાું 
આલતાું યણપ્રદેળનો ઉત્તય બાગ શટયમાો ફન્મો છે અને 
ત્માું ખતેીનો ચલકાવ વાયા પ્રભાણભાું થમો છે. 
 કચ્છનો યણપ્રદેળ યાજસ્થાનના યણપ્રદેળથી જુદો 
છે. ગુજયાતભાું આલેરુું કચ્છનુું યણ એ ચલળા  છે. 
આ યણ ભોટુું  યણ અન ેનાનુું યણ એલા ફ ેબાગભાું છે. અશીં 
ધયતીએ જાણ ેવપેદ ચાદય ઓઢી શોમ તલેો આખો ચલસ્તાય 
દેખામ છે. ચલશ્વભાું આ પ્રકાયનુું યણ ભાત્ર કચ્છભાું જ છે. 
 

 શલાભાનની રાુંફા વભમની ચસ્થચતન ેઆફોશલા કશે 
છે. બૂચભની ઊંચાઈ, લાતોનાું સ્થાન અને ઢોાલો, વભુદ્રથી 

અુંતય, વભુદ્રોના પ્રલાશો અન ે જ ુંગરો આ આફોશલાના 

ચનભાાણભાું અગત્મનો બાગ બજલે છે. 
બાયતનુું બૌગોચરક સ્થાન ઉત્તય ગોાધાભાું 80 ઉત્તયથી 370 

ઉત્તય અક્ષાુંળો લચ્ચ ે આલેરુું છે. દેળની ભધ્મભાુંથી કકાલતૃ્ત 
વાય થામ છે, આથી ઉત્તય બાયતભાું ઠું ડી અન ે ભધ્મ 

બાયતભાું ગયભી યશે છે. દેળનાું કેટરાુંક સ્થો 
દટયમાટકનાયેથી આળયે 1500 ટકભી કયતાુંમ દૂય આલેરાું છે. 
ભોવભ પ્રભાણે ટદળા ફદરતા લનો એ બાયતની 
આફોશલાની ખાવ ચલળેતા છે. બાયતભાું ત્રણમે ઋતુઓનો 
અનુબલ થામ છે. ચળમાો, ઉનાો અન ે લાાઋતુ 

(ચોભાવ)ુ. 

 
 બાયતભાું ટડવેમ્ફય, જાન્મુઆયી, પેબુ્રઆયી આ 

ત્રણેમ ભટશનાના વભમગાાભાું બાયતભાું ચળમાાની ઋતનુો 
અનુબલ થામ છે. વમૂાનાું ટકયણો ત્રાુંવા ડતાું શોલાથી 
તાભાન નીચુું જામ છે. 

 બાયતભાું ભાચાથી ભે ભાવ વુધીના વભમગાાભાું 

ઉનાાની ઋતનુો અનબુલ થામ છે. 

 બાયત ભાટે ઘણી જ ભશત્ત્લની 

ઋત ુ છે. જૂનથી વપટેમ્ફય ભાવના વભમગાાભાું 
ચોભાવાની ઋત ુઅનુબલામ છે. 

 

 “ભાનલ દ્વાયા વુંગૃટશત અને ચલશ્વાવ ફેવ ે તેલી 
લસ્ત ુ કે દાથાનાું ગુણ, ક્ષભતા અન ે કામા – જ ે ભાનલની 

ચભરકત ફની જામ છે; વુંવાધન કશેલામ છે.” અશીં ચોક્કવ 

ઉદે્દળોની ૂચતા ભાટે જ ેણ ઉામ કાભભાું રેલાભાું આલે છે, તે 

‘વુંવાધન’ શોમ છે. આભ કોઈ ણ લસ્તુનો ભાનલની 

જરૂટયમાત ૂયી કયલાના શેતથુી ઉમોગ કયલાથી વુંવાધન 
ફની જામ છે. ત ેદાથો ભાનલકલ્માણના રાબ તથા તભેની 
જરૂટયમાતોના વુંતો ખાતય કાભ કયે છે, તેથી તેભના ભાટે ત ે

‘વુંવાધન’ છે. 
 

  

ૃથ્લી ય કુદયતી યીતે (આભેે) વજાામેરા, 

વયતાથી ભી આલતા અને ભાનલીન ેઉમોગભાું આલતાું 
કુદયતી દાથોન ેકુદયતી વુંવાધનો કશે છે. આ વુંવાધનોના  
ત્રણ પ્રકાય છે :  
(1) જ-વુંવાધન  
(2) ખનીજ વુંવાધન  
(3) બૂચભ વુંવાધન. 

 બાયતનાું જ-વુંવાધનોભાું નદીઓ, 

વયોલયો, વાગયોનો વભાલળે થામ છે. બાયતની નદીઓનાું 

તેના ઉદ્દબલ, સ્લરૂ અને ચલળેતાના આધાયે ફે બાગભાું 

લશેંચલાભાું આલે છે :  
(1) ઉત્તય બાયતની નદીઓ  
(2) દચક્ષણ બાયતની નદીઓ. 

 ઉત્તય બાયતની નદીઓભાું 

ચવુંધુ, ગુંગા, મભુના, બ્રહ્તુ્રનો વભાલેળ થામ છે. આ 

નદીઓભાું ફાયેભાવ ાણી યશે છે. ગુંગા નદીન ેબગીયથી ણ 
કશે છે. આ ઉયાુંત ઝેરભ , ચચનાફ, યાલી, ચફમાવ, વતરુજ 

જલેી નદીઓ ણ લશે છે. ચફશાયભાું કોવી નદીભાું દય લ ે
બમુંકય ૂય આલે છે. તે ચફશાયના ઘણા ચલળા ચલસ્તાયોન ે
નુકવાન શોંચાડે છે. 

 નભાદા, તાી, ભશા નદી 

જલેી નદીઓ ભધ્મ બાયતભાું આલેરા લાતોની 
શાયભાાભાુંથી લશે છે. નભાદા અને તાી ચિભ તયપ લશી 
અયફવાગયને ભે છે. જ્માયે ગોદાલયી, કૃષ્ણા, કાલયેી, 

તુુંગબદ્રા લૂા તયપ લશી ફુંગાની ખાડીને ભે છે. ચવુંચાઈ 
અને જચલદુ્યત ભાટે આ નદીઓનાું ાણીનો ઉમોગ 
કયલાભાું આલ ેછે. 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  14 
 

નભાદા  નભાદા મોજના ગુજયાત, ભધ્મપ્રદેળ, 

યાજસ્થાન, ભશાયાષ્ટ્ર 

કૃષ્ણા  નાગાજુ ાન મોજના આુંધ્રપ્રદેળ 

તુુંગબદ્રા  તુુંગબદ્રા મોજના આુંધ્રપ્રદેળ 

કોવી  કોવી મોજના ચફશાય 

ભશા  શીયાકુું ડ મોજના ઓટયસ્વા 

વતરુજ  બાખયાનાુંગર મોજના ુંજાફ, શટયમાણા, યાજસ્થાન 
  

નભાદા મોજના ગુજયાતની વૌથી ભોટી ફશુશેતુક 
મોજના છે. નભાદા મોજનાભાું ભુખ્મ નશેય ક્ષભતાની દૃષ્ટ્ીએ 
ચલશ્વની વૌથી ભોટી નશેય ફનળ.ે જનેુું વભર નશેયતુંત્ર 
66,000 ટકભી રાુંફુું શળ.ે નભાદા મોજનાથી ગુજયાતના 8215 

ગાભડાું અન ે 135 ળશેયો – નગયોન ે ીલાનુું ાણી ભળ.ે 
નભાદા મોજનાથી ગુજયાતના 14 ચજલ્લાના 75 તારુકાનાું 3360 
ગાભડાુંઓને ચવુંચાઈનો રાબ ભળ.ે 
 

કશ્ભીય દાર અને લુરય ભીઠુું  ાણી 

આુંધ્રપ્રદેળ કોરાય ભીઠુું  ાણી 

તચભરનાડુ ુરીકટ ખારું  ાણી 

ઓટયસ્વા ચચલ્કા ખારું  ાણી 

યાજસ્થાન વાુંબય ખારું  ાણી 

ગુજયાત ન વયોલય અુંળત : ખારું  ાણી 
 

ટશભાચરપ્રદેળ વતરુજ નદી ગોચલુંદવાગય 

આુંધ્રપ્રદેળ કૃષ્ણા નદી નાગાજુ ાનવાગય 

આુંધ્રપ્રદેળ ભાુંજયા નદી ચનઝાભવાગય 

ગુજયાત નભાદા નદી વયદાય વયોલય 

ભધ્મપ્રદેળ ચુંફર નદી ગાુંધીવાગય 
 

  

જચૈલક અન ે અજચૈલક દાથો ગયભી અને દફાણન ે
રીધ ેટયલતાન ાભીને ચોક્કવ યાવામચણક ફુંધાયણ ધયાલે 

છે. આલા દાથોન ે ખચનજ કશે છે. ૃથ્લીના આુંતટયક 
કે્ષત્રોભાુંથી ખચનજો ળુદ્ધ સ્લરૂે ભતી નથી, તેભાું 

અળચુદ્ધઓ શોમ છે. તથેી તેન ે‘અમસ્ક’ કશે છે.  

દા.ત. રોશઅમસ્ક, અમસ્કનુું ળુદ્ધીકયણ કમાા છી 

જ ચલચલધ ખચનજો ળુદ્ધ સ્લરૂે ભે છે. ખચનજો કુદયતની 
ફચક્ષવ છે. 
ખચનજોન ેત્રણ પ્રકાયભાું લશેંચી ળકામ છે. 

             :   રોશ-અમસ્ક, તાુંફુું, 

વોનુું, જવત, કરાઈ, 

ચનકર, ાયો, પરેટટનભ 

લગેયે. 

     :  શીયા, ભાણેક, ચૂનાનો 

થ્થય, ચચનાઈ ભાટી, 

ડોરોભાઈટ, ફોકવાઈટ, 

ફ્રોયસ્ાય, ચચયોડી, 

અકીક, કેલ્વાઈટ, 

ચવચરકા, રેપાઈટ, ોટાળ, 

પોસ્પેટ લગેયે. 

    :    કોરવો, કુદયતી 

લામ,ુ ખનીજ તેર, 

મુયેચનમભ, થોટયમભ, 

યેટડમભ લગેયે. 
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1. કોરવો ઝાયખુંડ, છત્તીવગઢ, આુંધ્રપ્રદેળ, ગોલા, ઓટયસ્વા, તચભરનાડુ, કણાાટક, ચફશાય, ભધ્મપ્રદેળ, 

ભશાયાષ્ટ્ર, ગુજયાત 

2. ભેંગેનીઝ આુંધ્રપ્રદેળ, ગોલા, ગુજયાત, યાજસ્થાન, ઝાયખુંડ, ઓટયસ્વા, તચભરનાડુ, કણાાટક, ચિભ 

ફુંગા, ભશાયાષ્ટ્ર 

3. તાુંફ ુ(કોય) આુંધ્રપ્રદેળ, ગુજયાત, કણાાટક, ચિભ ફુંગા, ભશાયાષ્ટ્ર, ચવચક્કભ, ભેઘારમ 

4. ફોકવાઈટ ઓટયસ્વા, આુંધ્રપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, ગુજયાત, ઝાયખુંડ, ભશાયાષ્ટ્ર 

5. અફયખ આુંધ્રપ્રદેળ, ઝાયખુંડ, ચફશાય, યાજસ્થાન 

6. વીવુું (રીડ) યાજસ્થાન, આુંધ્રપ્રદેળ, તચભરનાડુ, ગુજયાત 

7. ચૂનાનો થ્થય ભધ્મપ્રદેળ, છત્તીવગઢ, યાજસ્થાન, ગુજયાત, કણાાટક, ટશભાચર પ્રદેળ 

8. વોનુું (ગોલ્ડ)  કણાાટક, આુંધ્રપ્રદેળ 

9. ખચનજતેર અન ે
કુદયતી લામ ુ

આુંધ્રપ્રદેળ, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, અવભ, અુંદભાન-ચનકોફાય 

10. થોટયમભ, 

મુયેચનમભ 

યાજસ્થાન, ઝાયખુંડ 

  

ભેંગેચનઝ યાવામચણક ઉદ્યોગો, જુંતુનાળક દલાઓ, 

કાચ, લાચનાળ તથા છાકાભ ઉદ્યોગોભાું લયામ છે. તાુંફાનો 

ઉમોગ લીજીના તાય, સ્પોટક દાથા, યું ગીન કાચ, ચવક્કા 

અન ે છાકાભભાું થામ છે. ફોકવાઈટનો ઉમોગ ચલદુ્યતનાું 
વાધનો, યું ગો, શલાઈજશાજોનાું ફાુંધકાભો, કેયોવીન 

ળુચદ્ધકયણ અન ે ચવભેન્ટની ફનાલટભાું લયામ છે. 
અફયખનો ઉમોગ યેટડમો, ટેચરપોન, ચલભાન, રાભોપોન, 

ધ્લચનળોક ડદા લગેયેની ફનાલટભાું લયામ છે. 
ફ્રોયસ્ાયનો ઉમોગ  ધાતુગાણ ઉદ્યોગભાું, પરાચસ્ટક 

ઉદ્યોગોભાું, શાઈડર ોકરોટયક એચવડભાું, ચચનાઈ ભાટીની 

લસ્તનુી ફનાલટભાું લયામ છે. 
 

  

લૃક્ષોના વભૂશને જ ુંગરો કશેલાભાું આલે છે. બાયતભાું 
5000 જાતનાું લૃક્ષો થામ છે. લનસ્ચતની ચલચલધતાની 
દૃષ્ટ્ીએ ચલશ્વભાું બાયતનુું સ્થાન દવભુું છે. આમુલદેભાું 2000 
લૃક્ષો અન ેછોડલાઓનુું લણાન છે.  

ઈળાન બાયતભાું શાડી યાજ્મો અુંદભાન અને 
ચનકોફાય દ્વીવભૂશોભાું ચનત્મ રીરાું જ ુંગરો આલેરાું છે. 
અશીં લૃક્ષોનાું ાુંદડાું એક વાથ ેખયી ડતાું નથી. તથેી આ 
જુંગરો ફાયેભાવ રીરાું યશે છે. અશીં લૃક્ષોની ઊંચાઈ 30 થી 
35 ભીટય શોમ છે. અશીં લાુંવ, વાગ, વાર, ભેશોગની, વીવભ 

લગેયે ભુખ્મ લૃક્ષો છે. 

ચલુંધ્મ અને વાતુડા લાતો, ટશભારમના કેટરાુંક 

ઢોાલો, લૂાઘાટ અને ચિભઘાટની શાયભાાઓના 

ઢોાલો ય ખયાઉ જ ુંગરો ચલકસ્માું છે. અશીં ભુખ્મ લૃક્ષોભાું 
વાગ, વાર, ભશૂડો, લડ, ીો છે. અશીં લૃક્ષોનાું ાુંદડાું 

ાનખય ઋતુભાું ખયી ડે છે. 
વભુદ્રટકનાયે જ્માું નદીઓનાું ભુખચત્રકોણપ્રદેળોભાું 

બયતીનાું ાણી બયાઈ જામ છે, ત્માું બયતીનાું જ ુંગરો આલેરાું 

છે. ગુંગાના ભુખચત્રકોણભાું ફનેરુું જ ુંગર ‘વુુંદયલન’ તયીકે લધુ 

જાણીતુું ફન્મુું છે. અશીં તાડ, કેલડો, વુુંદયી, ચેય લગેયે લકૃ્ષો 

આલેરાું છે. 
ટશભારમના ઊંચા લાતીમ ચલસ્તાયોભાું ળુંકુદ્રુભનાું 

જ ુંગરો ફન્માું છે. અશીં દેલદાય, ાઈન, સ્પ્રુવ-ફીચ લગેયે 

લૃક્ષો ગીચ પ્રભાણભાું ઊગે છે. 
નૈઋત્મ ુંજાફ, ચિભ શટયમાણા, યાજસ્થાન, 

ઉત્તયપ્રદેળના દચક્ષણ અન ે ચિભ પ્રદેળોભાું કાુંટાી 
લનસ્ચતનાું જ ુંગરો આલરેાું છે. આભાું ફોયડી, થોય, 

ખીજડો, ફાલ લગેયે લૃક્ષો જોલા ભે છે. 

 

વુુંદયલનભાું થતાું વુુંદયીનાું લૃક્ષોભાુંથી શોડી કે 
સ્ટીભયો ફન ે છે. લાુંવભાુંથી ટોરા, ટોરી, વાદડી, 

યભકડાું, પચનાચય લગેયે કરાત્ભક નભૂના ફનાલલાભાું આલ ે

છે. તાડ અન ે ખજૂયીનાું ાનભાુંથી વાલયણી અન ે ખેયનાું 
લૃક્ષોભાુંથી કાથો ફનાલલાભાું આલ ે છે. દલેદાય અન ે ચીડનાું 
રાકડાભાુંથી કાગનો ભાલો, દલા તથા ચાની ટેીઓ, 
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દીલાવી, યભતગભતનાું વાધનો અને કૃચત્રભ યેવા 

ફનાલલાના ઉદ્યોગો ચલકસ્મા છે. ચીડના યવભાુંથી 
ટને્ટાઈન ફને છે. રાખનો ઉમોગ લાચનાવ, છાકાભની 

ળાશી, ચલદુ્યતનાું કેટરાુંક વાધનો અને રાભોપોન ફનાલલાભાું 

થામ છે. 

 

કણાાટક, કેય, અવભભાું ભશાકામ શાથી જોલા ભે 

છે. બાયતભાું ત ે વૌથી ભોટુું  વસ્તન પ્રાણી છે. જ ુંગરોભાું 
રાકડાું ખવેડલા, ભારવાભાન શેયપેય કયલાભાું તેનો ઉમોગ 

થામ છે. એકચળુંગી ગેંડો બાયતનુું ચલચળષ્ટ્ પ્રાણી છે. ત ે
અવભ અને ચિભ ફુંગાનાું દરદરનાું કે્ષત્રોભાું લવ ે છે. 
કચ્છના નાના યણભાું ઘડુખય (જુંગરી ગધેડા) અને 
ભશાભરસ્થના યણપ્રદેળભાું ઊંટ જોલા ભે છે. બાયતભાું 
ચવુંશ તથા લાઘ ફન્ન ે જોલા ભે છે. ટશુંવક પ્રાણીઓભાું 
એચળમાઈ ચવુંશ ગુજયાત યાજ્મનાું ગીયનાું જ ુંગરોભાું લવ ેછે. 

ચિભ ફુંગાનો લાઘ (યોમર ફેંગાર ટાઈગય) એ 
ચલશ્વબયની લાઘની આઠ જાચતઓભાુંથી એક છે. લાઘ 
ભધ્મપ્રદેળ, ચિભ ફુંગા, ઉત્તયાખુંડ અન ે ટશભારમ 

ચલસ્તાયભાું જોલા ભે છે. ટશભારમ ચલસ્તાયભાું ચતફેટટમન 
યીંછ અન ે ગુજયાતના ડેટડમાાડાનાું જ ુંગરોભાું યીંછ જોલા 
ભે છે. 

દીડા, ઝયખ, નીરગામ, લર, કાચમાય, ભૃગ લગેયે 

જલેાું પ્રાણીઓ બાયતભાું જોલા ભે છે. રુંગૂય, ચગફન અન ે

શુરોક અન ેભાુંકડાું લગેયે લાુંદયાની જાચતઓ દેળનાું જ ુંગરોભાું 
લવ ે છે. બાયતભાું ક્ષીઓની ચલચલધતા અજોડ છે. ફતક, 

ફાજ, ોટ, કાફય, કફૂતય, ભેના લગેયે જાચતનાું ક્ષીઓ 

ખૂફ જ ભોટી વુંખ્માભાું જોલા ભે છે. બાયતનાું ખ્માતનાભ 
ક્ષીઓભાું યાષ્ટ્રીમ ક્ષી ભોય અચત વુુંદય છે. દોઢ ભીટયથી 
લધુ ઊંચાઈલાુું વાયવ અને વૌથી લજનદાય ક્ષી ઘોયાડ 
આકાક ક્ષીઓ છે. કચ્છના ભોટા યણભાું કાદલકીચડના ઢગ 
ફનાલીને વુયખાફ ક્ષીઓ ઈંડાું ભૂકે છે. યાજસ્થાનભાું 
ચલશ્વપ્રચવદ્ધ કેલરાદેલ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનભાું અઢી રાખ કયતાુંમ 
લધુ ક્ષીઓનુું ચનલાવસ્થાન ફન્મુું છે, તો ગુજયાતભાું 

નવયોલય દેળચલદેળનાું ક્ષીઓ ભાટે જાણીતુું અબમાયણ્મ 
છે. બાયતના ૂલા-ચિભ વાગયટકનાયાભાું ભેકયર, ઝીંગા, 

ફુભરા, ોમ્િટે, શેટયું ગ, વાભન, ળાકા , ડોચલ્પન લગેયે જાતનાું 

ુષ્ક ભાછરાું ભી આલે છે. 
 

બાયતભાું 490 અબમાયણ્મો અને 89 યાષ્ટ્રરીમ 
ઉદ્યાનો આલેરા છે. 

 

1 કાઝીયું ગા અવભ ગેંડા, જુંગરી બેંવ, શયણ 

2 થયનુું યણ યાજસ્થાન યણનુું લર, યણની 

ચફરાડી, ઘોયાડ 

3 કાન્શા ભધ્મપ્રદેળ લાઘ, વાફય 

4 ગીય યાષ્ટ્રીમ 
અબમાયણ્મ 

ગુજયાત ચવુંશ, દીડા, ચચત્તર 

5 લેાલદય 
યાષ્ટ્રીમ 
ઉદ્યાન 

ગુજયાત કાચમાય, ખડભોય, 

નીરગામ 

6 કેલરાદેલ યાજસ્થાન ચલચલધ ક્ષીઓ 

7 ફાુંદીુય કણાાટક  શાથી, યીંછ, વુલય, 

જુંગરી ચફરાડા 

8 દચચગાભ જમ્ભુ અન ે
કશ્ભીય 

કસ્તૂયી ભૃગ 

9 કોફટે  ઉત્તયાખુંડ લાઘ, શાથી, દીડા, 

શયણ 

 

ાણી એ ભશત્ત્લનુું યાષ્ટ્રીમ કુદયતી વુંવાધન છે. 
ૃથ્લીની વાટી ય ભાનલીને ીલારામક ભીઠુું  ાણી 2% 
કયતાું ણ ઓછુું છે. 

 

 આણો દેળ કૃચપ્રધાન દળે છે. દેળના આળયે 
70% રોકો ખેતીના વ્મલવામ વાથ ેવુંકામેરા છે. દેળની 
આફાદી અન ે વભૃચદ્ધનો આધાય આ વ્મલવામના ચલકાવ 
ઉય છે. 
 

 ભાત્ર 

લયવાદ ઉય આધાય યાખીને થતી ખતેી વાભાન્મ અથલા 
આકાળીમ ખેતી કશેલાભાું આલ ે છે. તેભાું થતા ાકો નીચ ે
ભુજફ છે : 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography Textbook 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  17 
 

: - જુલાય અને ફાજયીના ાક ભાટે 

ઓછા કવલાી જભીન ભાપક આલે છે.  
: ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, યાજસ્થાન, ગુજયાત, 

કણાાટક, આુંધ્રપ્રદેળ તથા તચભરનાડુભાું ાકે છે. 

 : - યાજસ્થાન, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, શટયમાણા, 

ઉત્તયપ્રદેળભાું થામ છે. ફાજયીનુું વૌથી લધુ ઉત્ાદન 
યાજસ્થાનભાું થામ છે. 

: ભકાઈનો ઉમોગ અનાજ અને ળઓુના 

ખોયાક તયીકે ણ થામ છે. ભકાઈ ઉત્ાદનનાું ભુખ્મ યાજ્મો 
કણાાટક, ઉત્તયપ્રદેળ, ચફશાય, આુંધ્રપ્રદેળ અન ેભધ્મપ્રદેળ છે. 

: ભગપીન ે ાકલા ભાટે લધાયે લયવાદની 

જરૂય યશેતી નથી. ભગપીના ઉત્ાદનભાું ગુજયાતનુું સ્થાન 
ભોખયે છે. આ ચવલામ આુંધ્રપ્રદેળ, તચભરનાડુ, ભશાયાષ્ટ્ર 

અને ભધ્મપ્રદેળભાું તેનુું ઉત્ાદન થામ છે. ભાત્ર ભગપીભાુંથી 
જ દેળનુું 50% ખાદ્યતેર પ્રાપ્ત કયલાભાું આલ ેછે. 
 

 ચોભાવાભાું જ્માું ાણીનો વુંરશ થતો શોમ, તેલી 

નીચાણલાી જભીનભાું ાણી વુકાઈ ગમા ફાદ જ ેખેતી થામ 
છે, તેને ‘વૂકી ખેતી’ કશેલાભાું આલે છે. આલી જભીનભાું 

ઘઉંનો ાક વાયો થામ છે. 
 

 જ ે જભીનભાું કૂલા, તાલ, નશેયો લગેયેના આધાયે 

ચવુંચાઈ કયીને ખેતી થતી શોમ, તેને ચવુંચાઈની ખેતી કશેલાભાું 

આલ ે છે. બાયતભાું 30% જભીનભાું આ પ્રકાયની ખેતી થામ 
છે. 

 દુચનમાભાું વૌથી લધુ ળેયડીનુું ઉત્ાદન આણા 

દેળભાું થામ છે. ળેયડીને ગયભ અને બેજલાી આફોશલા 
લધુ ભાપક આલે છે. ળેયડીનુું લાલતેય ુંજાફ, ગુજયાત, 

ઉત્તયપ્રદેળ, આુંધ્રપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, શટયમાણા અન ે

તચભરનાડુભાું થામ છે. 
 કાવના ાકને તમૈાય થતાું 6થી 8 ભટશના રાગ ે

છે. કાવનો ાક તૈમાય થામ, ત્માયે આકાળ ચોખ્ખુું શોલુું 

જોઈએ. કાવ ભુખ્મત્લ ે ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, શટયમાણા અન ે

ુંજાફભાું વૌથી લધુ થામ છે. 
 

ઘઉંના ઉત્ાદનભાું ુંજાફ ભોખયાનુું સ્થાન ધયાલે 
છે. તેન ે ‘ઘઉંનો બુંડાય’ કશે છે. આ ઉયાુંત શટયમાણા, 

ઉત્તયપ્રદેળ, ચફશાય, યાજસ્થાન, ગુજયાત, ભશાયાષ્ટ્ર, અને 

કણાાટકભાું તનેો ાક રલેાભાું આલ ે છે. ગુજયાતભાું બાર 
પ્રદેળભાું થતા ‘બાચરમા ઘઉં’ પ્રખ્માત છે. 

કાવના ફીભાુંથી તેર કાઢલાભાું આલ ે છે, જનેે 

આણ ેકાચવમા તેર કશીએ છીએ. 
 ળણના ાકન ેતમૈાય થતાું 8થી 10 ભટશનાનો વભમ 

રાગે છે. ળણનુું ઉત્ાદન ચિભ ફુંગા, અવભ, ચફશાય, 

ઓટડળાભાું થામ છે. 
 ડાુંગય બાયતનો ભશત્ત્લનો ાક છે. ડાુંગય આણા 

દેળના ભોટા બાગના રોકોનો ભુખ્મ ખોયાક છે. ચિભ 
ફુંગા, ચફશાય, ુંજાફ, અવભ, ભધ્મપ્રદેળ, ઓટયસ્વા, 

કેય, તચભરનાડુ અને ગુજયાતભાું તનેુું ઉત્ાદન વારું  થામ 

છે. 
 

ફગીચાની દ્ધચતએ વાયવુંબા રઈને થતી ખતેી 
ફાગામતી ખેતી કશેલાભાું આલે છે. ફાગામતી ખેતીભાું ચા, 

કોપી, પ-પાદી, નાટયમે લગેયેનો વભાલેળ થામ છે. 

 લાતના ઢોાલો ય જ ુંગરો વાપ કમાાં શોમ તલેી 
જગ્માએ ચાના ફગીચાઓ શોમ છે. ચાના ભૂભાું થતો 
ાણીનો બયાલો ચાના છોડને નુકવાન કયે છે, તેથી જ એ 

ઢોાલલાી જભીન ઉય થામ છે. અવભભાું વૌથી લધુ 
ચાનુું ઉત્ાદન થામ છે. આ ઉયાુંત ચિભ ફુંગા, કેય, 

કણાાટક અન ેતચભરનાડુભાું ણ તેનુું ઉત્ાદન થામ છે. ચાના 
ઉત્ાદનભાું બાયત ચલશ્વભાું પ્રથભ િભે છે. 

કારદી દયયોજ ફકયીઓ ચયાલલા ભાટે જતો શતો. 
ોતાની ફકયીઓની ઊછ-કૂદથી ત ે યેળાન શતો. એક 
ટદલવ તેણ ેોતાની ફકયીઓ જ ેછોડભાુંથી પો ખાતી શતી, 

તે તેણ ે ખાધુું અન ે તનેે ણ એક તાજગીનો અનુબલ થમો. 
ત્માય ફાદ કોપીની ખોજની લાત તે દુચનમા વાભ ે રાવ્મો. 
બાયતભાું કોપી કણાાટક, તચભરનાડુ અને કેયભાું થામ છે. 
 

ભૂડીયોકાણ, િચભકોની વુંખ્મા અન ે ઉત્ાદનના 

પ્રભાણના આધાયે ઉદ્યોગના ત્રણ પ્રકાય ાડલાભાું આલે છે. 
 

  

જ ે ઉદ્યોગભાું રોકો ોતાના ઘયભાું શાથેથી લસ્તુઓ 
ફનાલ,ે જભેાું ભૂડીયોકાણ ઓછુું શોમ ત ેઉદ્યોગને કુટટયઉદ્યોગ 

કશેલાભાું આલ ેછે. જભે કે અગયફત્તી, ાડ, પચનાચય, થાણાું 

ફનાલલાું લગેયે  
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જભેાું એક કાયખાનુું શોમ, થોડાું મુંત્રો શોમ, લધાયે 

ભજૂયો શોમ, જનેુું ભૂડીયોકાણ કુટટયઉદ્યોગ કયતાું લધુ શોમ તેન ે

રઘુઉદ્યોગ કશેલાભાું આલે છે. રઘુઉદ્યોગભાું યભકડાું, ટીલી, 

િીઝ, પરાચસ્ટકની લસ્તુઓ લગેયે ફનાલલાભાું આલે છે. 
 

  

અનેક ઉદ્યોગો એલા છે, જભેાું લસ્તુઓ ભાટે ભોટાું-

ભોટાું કાયખાનાું શોમ, ભોટાું મુંત્રો શોમ, શજાયોની વુંખ્માભાું 

ભજૂયો કાભ કયતા શોમ અને વૌથી લધુ ભૂડીયોકાણ શોમ, તેન ે

બાયે ઉદ્યોગો કશેલાભાું આલે છે. બાયે ઉદ્યોગભાું રોખુંડ-
ોરાદ, ભોટય, ચવભેન્ટ લગેયેનો વભાલેળ કયલાભાું આલે છે. 
 

 બાયતભાું અભદાલાદ વુયત, ભુુંફઈ, કોઈમ્બ્તુય 

ળશેયોભાું વુતયાઉ કાડ ઉદ્યોગ ચલકસ્મો છે. ઈ.વ 1818ભાું 
પોટા  ગ્રોસ્ટ (કોરકાતા)ભાું શેરી વતુયાઉ કાડની ભીર 
ળરૂ થઈ શતી. 

  ઊની કાડ ઉદ્યોગ ુંજાફ 

(પ્રભુખ કેન્દ્ર રચુધમાણા), ભશાયાષ્ટ્ર, ગુજયાત (જાભનગય, 

અભદાલાદ), શટયમાણાભાું ચલકાવ ામ્મો છે. 

 બાયતભાું ખાુંડનાું કાયખાનાું ભુખ્મત્લે 

ઉત્તયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, કણાાટક, ગુજયાત, આુંધ્રપ્રદેળ, અને 

તચભરનાડુભાું આલેરાું છે. 

 ગુજયાત, ભધ્મપ્રદેળ, ચફશાય, 

આુંધ્રપ્રદેળ, કણાાટક, તચભરનાડુ લગેયે યાજ્મો આ ઉદ્યોગો 

ભાટે જાણીતાું છે. 

 બાયતભાું ચિભ ફુંગા, 

ઉત્તયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, તચભરનાડુ અન ે ગુજયાતભાું કાગ 

ફનાલલાની ચભરો આલેરી છે. ભધ્મપ્રદેળના નેાનગયભાું 
લતાભાનત્રભાું લયાતો કાગ ફન ે છે. શોળુંગાફાદ અને 
દેલાવભાું ચરણી નોટો ફનાલલાનો કાગ ફન ેછે. 

 ટાુંકણીથી ભાુંડી ચલળાકામ 

મુંત્રો અને તનેા બાગો રોખુંડ અને ોરાદભાુંથી ફન ે છે.       
આણાું દેળભાું ચબરાઈ (ભધ્મપ્રદેળ), ફોકાયો (ચફશાય), 

બદ્રાલતી (કણાાટક), જભળેદુય (ઝાયખુંડ) લગેયે સ્થોએ 

રોખુંડ-ોરાદનાું કાયખાનાું આલેરાું છે. બાયતભાું ‘ોરાદ-

ઉદ્યોગના ચતા’ તયીકે જભળેદજી ટાટાનુું નાભ પ્રખ્માત છે. 

 ળણના યેવાભાુંથી ળચણમુું કાડ, 

ળણના કોથા, કુંતાન લગેયે ફન ે છે. ટદલવ-ેટદલવ ેકુંતાન 

અને કોથાની ભાુંગ ઓછી થતી જામ છે. તનેા સ્થાને કૃચત્રભ 
યેવાભાુંથી ફનેર કોથા ઉમોગભાું રેલાઈ યહ્યા છે. 

 ૃથ્લીના ટેાભાુંથી 

ખચનજતેર ભે છે. તેભાું ઘણા દાથો બેરા શોમ છે. 
બેરા દાથોન ે ળુદ્ધ કયીન ે તેભાુંથી કેયોવીન, ડીઝર, 

ેટર ોર, ડાભય લગેયે જુદાું ાડલાભાું આલે છે. આ ઉદ્યોગ 

ખચનજતેર આધાટયત ઉદ્યોગ છે. લડોદયા, જાભનગય, ભુુંફઈ, 

ચલળાખાટ્ટનભ, ચેન્નાઈ લગેયે ળશેયોભાું ખચનજતેર ળુદ્ધ 

કયલાની યીપાઈનયીઓ આલરેી છે. 
 યાવામચણક ખાતયનાું કાયખાનાું કરોર, લડોદયા, 

ચવુંદયી, ભુુંફઈ, ગોયખુય અને દુગાાુય ખાત ેઆલેરાું છે. 

 
  

બાયતભાું વડકભાગા, શલાઈભાગા, યેરભાગા અન ે

જભાગા આલેરા છે. આ ઉયાુંત યો-લેનો ણ ઉમોગ 
થામ છે. ાઈરાઈન દ્વાયા પ્રલાશી-લસ્તુ રલામ-ભોકરામ 
છે. 

 રાભભાગા તભાયા ગાભને તારુકાના કે ચજલ્લાના  

ભુખ્મ ભથક વાથ ેજોડે છે. 

 આ ભાગા ચજલ્લાનાું ભુખ્મ ભથક અને સ્થાનો, 

તારુકા અને નગયોને જોડતો ભાગા છે. 

 આ ભાગા યાજ્મના ાટનગય, ચજલ્લાનાું 

ભથકો તથા ભશત્ત્લનાું નગયોને એકફીજા વાથ ેજોડે છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગા ભશત્ત્લનો 

વડકભાગા છે. ત ે એક યાજ્મને ફીજા યાજ્મ વાથ ે જોડલાનુું 
કાભ કયે છે. દેળનાું ભુખ્મ ળશેયો, ફુંદયો, લશીલટી ભથકો 

લગેયેન ે જોડલાનુું કાભ કયે છે. દેળભાું રગબગ 50 થી લધુ 
યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગો આલેરા છે. 

 વૌથી રાુંફો ધોયીભાગા છે. તે 

લાયાણવીથી કન્માકુભાયી વધુી શોંચ ેછે. 

 વૌથી ટૂું કો ધોયીભાગા છે ત ે

કોરકાતાથી ફાુંગ્રાદેળની વયશદ ે આલેર ફોનગાઉ વુધી 
શોંચ ેછે. 
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       વુલણા ચતુબુાજ (ગોલ્ડન કોયીડોય) બાયતભાું ફની યહ્યો 
છે. તે ભુુંફઈ-ટદલ્શી-કોરકાતા-ચેન્નાઈ એભ ચાય ભોટાું 
ળશેયોન ેજોડળ,ે જનેી રુંફાઈ 5846 ટકભી શળ.ે તેભાું એક ણ 

યેરલ-ેિોચવુંગ નશીં શોમ; યું ત ુ 75 જટેરા ઓલયબ્રીજ 

ફનાલલાભાું આલળ.ે 
 

બાયતીમ યેર વૌથી ભશત્ત્લનુું ટયલશનનુું વાધન 
છે. તેભાું એકવાથ ે ઘણા રોકો ભુવાપયી કયી ળકે છે. લધુ 
પ્રભાણભાું ભાર એક વભમ ે જ-ેત ે જગ્માએ શોંચાડી ળકામ 
છે. કોરવાને ફદર ે ડીઝર અને લીજીથી ચારતા 
એચન્જનનો ઉમોગ થામ છે. બાયતભાું ટદલ્શી અન ે
કોરકાતાભાું ભેટર ો ટરેન આલેરી છે. 
 

બાયતભાું ગુંગા, બ્રહ્ુત્ર લગેયે ભોટી નદીઓભાું 

ફાયેભાવ ાણી યશેતુું શોલાથી નાની સ્ટીભયો અને શોડીઓ 
દ્વાયા ભુવાપયો તથા ભારની શેયપેય થામ છે. 
 

આણા દેળભાું આુંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથકો 
અભદાલાદ, ભુુંફઈ, ટદલ્લી, કોરકાતા, ચેન્નાઈ અન ે

ચથરલનુંથુયમ  ભાું આલેર છે. આુંતટયક શલાઈ ભુવાપયી 
ભાટે ‘ઈચન્ડમન એય રાઈન્વ’ અને યદેળની શલાઈ 

ભુવાપયી ભાટે ‘એય ઈચન્ડમા’ નાું ચલભાનો વલેા આે છે. આ 

ઉયાુંત ખાનગી ચલભાની કુંનીઓન ે ણ ભાન્મતા 
આલાભાું આલી છે. 
 

લાતીમ પ્રદેળોભાું જ્માું યેરભાગા કે વડકભાગા ળકમ 
નથી, ત્માું યો-લ ેળરૂ કયલાભાું આવ્મા છે. 

 

 ઉત્તય અભેટયકા બચૂભખુંડ એ મ.ુએવ.એ. 
(અભેટયકાનાું વુંમુકત યાજ્મો) કેનેડા, ભેચકવકો અને 

કેયેચફમન ચલસ્તાયના દેળો અન ે દ્વીોનો ફનેરો ખુંડ છે. 
2.44 રાખ ચોટકભી ચલસ્તાય ધયાલતો ૃથ્લીનો 16 ટકા 
બૂચભબાગ યોકે છે. અશીંના ભૂચનલાવી તયીકે ‘યેડ-

ઈચન્ડમન’ જાચત ગણામ છે.  

 “અભેટયકાનુું નાભ ખુંડના ળોધક ટિસ્ટોપય 
કોરુંફવના નાભે નટશ, યું ત ુ વુંળોધનકતાા ઈટારીના 

અભેટયગો લસે્ુચીના નાભે ડ્ુું છે.” 

 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડની ઉત્તય-દચક્ષણ રુંફાઈ 9654 
ટકભી છે, જ્માયે તનેી શોાઈ ઉત્તયે કેનેડાભાું 6033 ટકભી છે. 

જ્માયે દચક્ષણે 482 ટકભીથી લધુ નથી. આભ, દચક્ષણ ે તે 

વાુંકડો થતો જામ છે. 
 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડભાું કેનેડા અને અરાસ્કા તથા 
રીનરેન્ડ જલેા ઉત્તય બાગના ચલસ્તાયો ટશભાચ્છાટદત 
ખડકા ચલસ્તાય ધયાલે છે. તેથી ખેતી ભાટે ચફનઉમોગી 
છે, યું તુ ઘવાયાની પ્રટિમાન ેરીધ ેઆ પ્રદેળભાું નાનાું-ભોટાું 

વયોલયોનુું ચનભાાણ થમુું છે. જભેકે ાુંચ ભશાન વયોલયો 
(Five Great Lakes) વુીટયમય, હ્યુયોન, એયી ઓન્ટાટયમો 

અને ચભચચગન જ ેવુંમુકત યાજ્મ અભેટયકા અને કેનેડા લચ્ચ ે
કુદયતી વયશદની યચના કયે છે. 
 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડભાું ચલળા ભેદાનો આલેરાું છે, 

જભેાું ચભચવચવી, ચભવુયી, ભેકેન્ઝી નદીઓન ે રીધ ે કાુંનાું 

પદ્રુ ભેદાનોની યચના થઈ છે, જ ે‘પ્રેડયઝના ભેદાન’ તયીકે 

ઓખલાભાું આલે છે. તે ઘઉંની ખેતી અન ે તેના ચલુર 
ઉત્ાદન ભાટે ચલશ્વચલખ્માત છે. 
 ઉત્તય અભેટયકા ખુંડભાું લૂે અને ચિભ ટકનાયે ફ ે
ચલચળષ્ટ્ લાતભાાઓ આલેરી છે. ચિભ ટકનાયાન ે
વભાુંતય એલી યોટકઝ લાતભાા જભેાું ભાઉન્ટ ભોટકન્ર ે
(અરાસ્કા) વૌથી ઊંચુું ચળખય છે. અશીં ‘એચસ્કભો’ જાચત, 

અરાસ્કા ચલસ્તાયભાું ‘ઈગ્ર’ુ જલેાું ચલચળષ્ટ્ યશેઠાણો 

ફનાલીને લવ ેછે, તથા યેચન્ડમય, વીર, લોરયવ અને વપેદ 

યીંછ જલેા ચલચળષ્ટ્ પ્રાણીઓ જોલા ભે છે.  

 

 ઉત્તય અભેટયકાભાું ઉત્તયના કેનેડા, અરાસ્કા અને 

લાતીમ ચલસ્તાયોભાું ઠું ડી અને ળુષ્ક એલી ટુું ડર  પ્રકાયની 
આફોશલા અનુબલામ છે. ટેકવાવ યાજ્મભાું અચતળમ 
ગચતલાા ચિલાતો પૂું કામ છે, જનેે ‘ટોનેડો’ તયીકે ણ 

ઓખલાભાું આલે છે.  
 

  

કેનેડા ચિભ ગોાધાના ઉત્તય અભેટયકાખુંડનો 
વૌથી ભોટો દેળ છે. કેનેડાનો અધો બાગ વખત અને નક્કય 
ખડતા બચૂભના દ્વીવભુશોનો ફનેરો છે. 
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 કેનેડા ખચનજોભાું એસ્ફસે્ટોવાના ઉત્ાદનભાું 
ચલશ્વભાું પ્રથભ સ્થાન ે  છે. ચનકર અને પરેટટનભના વૌથી 
લધુ ઉત્ાદનભાું ણ ત ે પ્રથભ સ્થાન ે છે. ઓટાલા તનેી 
યાજધાનીનુું કેન્દ્ર છે. અશીં ભોન્ટર ીમર, ટોયેન્ટો, ચલચનગે, 

શેચભલ્ટન જલેાું ળશેયો આલેરાું છે. 
 “કેનેડાની યાષ્ટ્રીમ યભત આઈવ શોકી છે.”  
 કૃચ, વ્માાય અને ઉદ્યોગોની દૃષ્ટ્ીએ વભૃદ્ધ અન ે

ચલકચવત વભલામી પ્રજાવત્તાક દેળ એટર ે મુ.એવ.એ. આ 
પ્રદેળનાું ભૂચનલાવી યેડ ઈચન્ડમનો શતા. 

 

 દચક્ષણ અભેટયકા ખુંડ ચિભ ગોાધાભાું આલેરો 
દુચનમાનો ચોથો ભોટો ચત્રકોણાકાય ખુંડ છે. ૃથ્લીના કુર 
જભીન ચલસ્તાયના 13 ટકા ચલસ્તાયભાું થયામેરા નકળાભાું 
આજચેન્ટના, બ્રાચઝર, ચચરી જલેાું યાષ્ટ્રો આલેરાું છે. 

 

ચલશ્વભાું પ્રથભ સ્થાન ધયાલતી 4,827 ટકભી રાુંફી 

એભેઝોન નદીનુું જકે્ષત્ર વૌથી ભોટુું  છે. 
 

 દચક્ષણ અભેટયકા ખુંડનો ભધ્મ બાગ ઉષ્ણકટટફુંધભાું 
આલેરો છે. તેથી અશીં ફાયેભાવ ઊંચુું તાભાન અન ે
લયવાદ અનબુલામ છે. ચલશ્વનાું 21% જુંગરો અન ે 14% 
ઘાવબચૂભ આ ખુંડભાું આલેરી છે. બ્રાચઝર અને 
આજચેન્ટનાભાું ઉષ્ણ કટટફુંધીમ ફાયેભાવ રીરાું યશેતાું 
જ ુંગરો તેભજ ુંાઝ અને વલાના ઘાવના પ્રદેળો આલેરા છે. 
ુંાઝ ભેદાનોનુું ‘આલ્પાલ્પા’ ઘાવ જાણીતુું છે. 

 

ચલશ્વની 90% કોપી આ ખુંડના બ્રાચઝર, કોરુંચફમા, 

લેનેઝએુરા, ઈકલેડોય જલેા દળેભાુંથી પ્રાપ્ત થામ છે. ઘઉં અને 

ળેયડીના ઉત્ાદનભાું આજચેન્ટના અને બ્રાચઝર અરસ્થાને 
છે. 
 ખનીજની દૃષ્ટ્ીએ અશીંથી ભેંગેનીઝ, તાુંફ,ુ 

ખચનજતેર, કોરવો પ્રાપ્ત થામ છે. અશીં વૌથી લધાયે કરાઈ 

અને ખચનજતેર ભે છે. ચલશ્વનુું 4.6% ખચનજતરે 
લેનેઝએુરા દેળભાુંથી ભે છે. 

 

દચક્ષણ ગોાધાભાું ચલસ્તાયની દૃષ્ટ્ીએ પ્રથભ સ્થાન 
અને ચલશ્વભાું ાુંચભુું સ્થાન ધયાલ ેછે. રુંફાઈ અન ેશોાઈ 
રગબગ વયખી છે. બ્રાચઝરભાું શેરાું ોટુાગીઝ રોકોનુું યાજ 
શતુું, તેથી તેની બાા ણ ોટુા ગીઝ છે. ચચરી અને ઈકલેડોય 

ચવલામ દચક્ષણ અભેટયકાના અન્મ દેળોની વયશદોને સ્ળે 
છે. અશીં ‘એનાકોન્ડા’ નાભનો અજામફ અજગય જોલા ભે 

છે.  

 

અશીં 68% ળશેયી લવચત જોલા ભે છે અને 
ભુખ્મત્લે સ્ેનીળ બાા ફોરામ છે. બ્મએુનોવ એયચવ તેનુું 
ાટનગય છે. 
 મુયેચળમા તયીકે ઓખાતો દુચનમાનો ભોટાુંભા ભોટો 
દ્વીકલ્ એચળમાથી મુયર (URAL) લાત છૂટો ડે છે. 

એક કયોડ છ રાખ ચોટકભી ચલસ્તાય ધયાલતો આળયે 64 
કયોડની જનવુંખ્મા ધયાલતો આ ખુંડ છે.  
    
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  
 

1 

Astha 
Academy 

Sector 22 
Gandhinagar 

Mo. 8980961441 
 

અર્થશાસ્ત્ર અને 

ભૂગોળ 

Tet 1 & 2 

  



 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com  
 

2 

 



Economics 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 

 
1 

વળવય : - અથથાસ્ત્ર 

ધોરણ :- 8 – દ્વિતીય શત્ર 
 

ાઠ – 6 માનળ-શંશાધન  
 

ળશતીગણતરી  ં છે ? ા માટે ? 

 ‘કોઈ ણ દેળના અથલા કોઈ ણ વલસ્તાયભાાં 

લવતા રોકો વલળનેી વલવધલત રૂે ભાહશતી ભેલલી અન ે
તેની નોંધણી કયલાની ફાફતને લવવત ગણતયી કશે છે,’ જ ે

દય દવ લ ે કેન્દ્ર વયકાયના આદેળથી કયલાભાાં આલ ે છે. 
જનેે ‘વેન્દ્વવ’ અથલા ‘જનગણના’ ણ કશેલામ છે. 

 આણા દેળભાાં ણ 2011ભાાં છેલે્લ Census 

લવવતગણતયી કયલાભાાં આલી, જ ે આઝાદી ભળ્યા છીની 

વાતભી લખતની શતી. આ લખતે દેળના દયેક નાગહયકન ે
મુવનક નાંફય અને ઓખત્ર આલાનુાં આમોજન ણ 
થમેર છે, જ ે 2011ની લવવતગણતયીની વલળેતા છે. દયેક 

બાયતીમ નાગહયક તયીકે ોતાના કુટુાં ફની વાચી ભાહશતી 
આી વશકાય આલો આણી પયજ ફને છે. 
 ‘’ભાનલલવવત એ દેળનુાં ભાનલધન છે.’’ કોઈ ણ 

દેળના વલકાવનો ભોટો આધાય ભાનલ-વાંવાધન ય છે. 
ભાનલલવવત એ દેળની ભૂડી છે. દેળના વલસ્તાય અન ે
કુદયતી વાંવિ થકી જ દેળનો વલકાવ થતો નથી. દેળના 
આવથિક વલકાવનો ામો દેળની ભાનલલવવતનુાં કદ ન ે
ગુણલિા ય યશેરો છે. રોકોનાાં આયોગ્મ, વળક્ષણ, 

કામિકુળતા તેભજ ભશેચ્છાઓ જલેી ફાફતો ઉત્ાદકતા 
લધાયે છે, તેથી જ દેળનો વલકાવ થામ છે.  

 આણા દેળની લવવતની ગુણલિા જાણલા અન ે
દેળના આવથિક વલકાવનુાં આમોજન કયલાના શેતથુી લવવત-
ગણતયી કયાલલાભાાં આલ ેછે. દેળની વલકાવરક્ષી ાંચલીમ 
મોજનાઓ, ખોયાક, ાણી, યશેઠાણનુાં વ્મલસ્થાન, ઉદ્યોગો, 

લીજી, યોજગાયી, વળક્ષણ અને વાંયક્ષણ વલમક આમોજન 

કયલાના બાગ રૂ ેણ લવવતગણતયી કયલી જરૂયી ફની યશે 
છે. 
 શલે તો બાયતભાાં રુપ્ત થતાાં પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ તથા 

લનખાતા તયપથી ગણતયી કયાલલાભાાં આલે છે તથા ારતુ 
પ્રાણીઓની ણ ગણતયી શાથ ધયલાભાાં આલ ે છે, તેથી ત ે

અાંગે જરૂયી ગરાાં રઈ ળકામ. 
 

ભારતની ળશવત અંગેનો ખ્યા 

 આણા દેળનો કુર બૂવભવલસ્તાય 32,87,263 

ચોહકભી છે, જ ેદુવનમાના કુર વલસ્તાય ૈકી પક્ત 2.42% છે. 

વલસ્તાયની યીત ે બાયત દુવનમાભાાં વાતભા ક્રભે છે. ણ 
દુવનમાની કુર લવવતના 16% થી લધુ રોકોની લવવત 
બાયતભાાં યશે છે. લવવતભાાં ચીન છી બાયત ફીજા ક્રભે છે. 
 ગુણલિાલાી ભાનલલવવતને ભાનલ-વાંવાધન ણ 
કશેલામ. ભાનલળવક્તનુાં ભૂલ્મ ફૌવિકતા અન ેવાક્ષયતા ય 
યશેરુાં છે. દેળના વલકાવભાાં પ્રવતબાલાંત નાગહયકો જલેા કે, 

ડોક્ટયો, કેલણીકાયો, એવન્દ્જવનમયો, યભતલીયો, 

ઉદ્યોગવતઓ, લેાયીઓ, ખેડુતો, કરાકાયો, કાભદાય લગોના 

રોકો તેભજ વભજદાય નાગહયક એ ભાનલળવક્તના સ્ત્રોતરૂ ે
છે. આણાં મુલાધન અન ેફાકો ણ આણી ભાનલવાંવિ 
છે. 
 

ળશવતળૃવિ 
 2001થી 2011ના દામકા દયવભમાન બાયતીમ 
લવવતભાાં 18.1 કયોડ જટેરી જનવાંખ્માનો લધાયો થમેર છે, 

છતાાં ણ લવવતલધાયાનો દય ઘટ્યો છે, જ ેઅગત્મની લાત 

છે. ઉયાાંત વળવક્ષત નાગહયકોની વાંખ્માભાાં લધાયો થમો છે. 
2001ભાાં બાયતીમ લવવત 102.87 કયોડ જટેરી શતી જ ે
2011ભાાં 121.01 કયોડ જટેરી થઈ છે. 
 કેન્દ્ર વયકાય લવવતલધાયાની ફાફત ે વચાંવતત શોઈ 
વલવલધ મોજનાઓ તથા નીવત-વનમાંત્રણોથી લવવતલધાયાન ે
અાંકુળભાાં રલેાના પ્રમાવો થામ છે. હયણાભે 1.7% જટેરો 
દય નીચો ગમો છે. 
 

ળશવતળૃવિનાં કારણો 
 જન્દ્ભ-ભૃત્મ ુ દયની જભે લવવતલૃવિ એ કુદયતી છે, 

યાં તુ લવવતલધાયા અાંગ ે કેટરાાંક હયફો જલાફદાય છે; 

જભેાાં અન્દ્મ દેળભાાંથી આલીને વસ્થય થતાાં રોકો, ઉદ્યોગ-

ધાંધા, વ્માાય કે વળક્ષણ અથે થતુાં સ્થાાંતય કાયણબૂત છે. 

 બાયતભાાં છેલ્લી ફે વદી દયવભમાન લવવતલધાયાનો 
દય ઊંચો ગમો છે. શેરાાં લવવતલધાયાનો દય નીચો શતો, 

કાયણ કે ફાભૃત્મુનુાં પ્રભાણ લધુ શતુાં. કોરયેા, પ્રેગ, ક્ષમ 

જલેા યોગનુાં વનમાંત્રણ ન શતુાં, દુષ્કા લખત ેબૂખભયાથી ભૃત્મ ુ

થતાાં, તફીફી વાયલાય અન ે દલાઓ ૂયતી ન શતી. વાયા 

યસ્તાઓ કે ઝડી હયલશન ન શતુાં; તેથી વગબાિ ભહશરાનુાં 

ભૃત્મુપ્રભાણ લધુ શતુાં. આલાાં કાયણોવય લવવતલધાયો 
દેખાતો નશોતો. 
 આજ ે હયવસ્થવતભાાં ઘણો ફદરાલ થમેરો છે. 
શારભાાં ભોટે બાગ ે ૂયતો અને ોક આશાય ભી યશે છે. 
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તફીફી વાયલાય અને દલાઓથી ચેી યોગોનુાં વનમાંત્રણ 
થમેર છે. વાયા યસ્તાઓ, ઝડી હયલશન અને ઝડી 

વાંદેળાવ્મલશાયની વવુલધાથી તાત્કાવરક વાયલાય ભી જામ 
છે. કુદયતી આવિ શેરાાંની ચેતલણી અન ે તેના છીના 
વ્મવ્સ્થાન થકી નુ:લવન થતાાં ભૃત્મુદયભાાં ઘટાડો જોલા 
ભેર છે, જથેી લવવતલૃવિ જોલા ભે છે. ઉમુિક્ત હયફો 

ઉયાાંત ભાનલ-આમુષ્મભમાિદાભાાં વુધાયો થમેરો છે. 
1920ભાાં વયેયાળ આમુષ્મ 40/41 લયવ આવાવ શતુાં, જ ે

આજ ે 63/64 લયવ આવાવ થમેર છે. ઉયાાંત કેટરાાંક 
કાયણોવય જન્દ્ભદયભાાં ઘટાડો થમેર નથી. જભેકે વનયક્ષયતા, 

અાંધશ્રિાન ેલશેભ, રૂહઢગત ભાન્દ્મતાઓની યાંયા, ફારગ્ન, 

ગયીફી, વલધલા નુ:રગ્ન, નાના કુટુાં ફની આદળિ બાલનાનો 

અબાલ જલેાાં અનેક હયફોથી લવવતલધાયો જોલા ભે છે. 
 લવવતલધાયો થતાાં કેટરીક વ્મલસ્થાન ફાફતની 
વભસ્મા ેદા થામ છે, જભેાાં ખોયાક, ાણી, યશેઠાણ, 

માિલયણનુાં પ્રદૂણ, વાંયક્ષણ, યોજગાયી, ટર ાહપક-વનમભન 

લગેયે જને ે ઉકેર અનેક મોજનાઓ, તકેદાયીનાાં ગરાાં તથા 

કામદાકીમ જોગલાઈ ણ કયલી ડે છે.  
 ફારગ્ન પ્રવતફાંધધાયા ભુજફ ુરુની ઉંભય 21 
લિ અને સ્ત્રીની ઉંભય 18 લિ રગ્ન ભાટે નક્કી થમેર છે. ત ે
શેરાાં રગ્ન કયલા એ ગનુો છે. 
 (1) ‘ઓછા ફા, જમ ગોા.’ (2) ‘નાનુાં કુટુાં ફ, 

વુખી કુટુાં ફ.’ 
 

ળશવતગીચતા  
 કોઈણ વનવિત વલસ્તાયભાાં લવલાટ કયતી 
જનવાંખ્માનુાં પ્રભાણ એ લવવતગીચતા છે, જભેાાં દય ચોહકભીએ 

વયેયાળ જટેરા રોકોનો લવલાટ થામ, તેને લવવતગીચતા 

કશી ળકામ. લવવતગીચતા એ બૌગોવરક, વાભાવજક અન ે

આવથિક વસ્થવત વાથે વાંકામેર છે. 
 દુવનમાના ફધા જ દેળોભાાં લવવતનાાં વલવલધ પ્રભાણ 
છે. આણા દેળભાાં ણ વલવલધ પ્રદેળો કે વલસ્તાયભાાં 
લવવતપ્રભાણ વયખુાં નથી. નદીહકનાયાનાાં ભેદાનો, ઔદ્યોવગક 

વલસ્તાયો, ભુખવત્રકોણ પ્રદેળના પરુ વલસ્તાયોભાાં 

લવવતગીચતા જોલા ભે છે, જ્માયે શાડી પ્રદેળો, યણપ્રદેળો 

કે લન્દ્મ વલસ્તાયોભાાં જ-ેતે પ્રદેળની પ્રવતકુતાન ે કાયણ ે
લવવતગીચતા ઓછી શોમ છે. 
 

ળશવતગીચતા ર અશર કરતાં દ્વરબલો 
 લવવતગીચતા ય માિલયણનાાં વલવલધ હયફોની 
અવય થામ છે. જભેકે ઊંચાઈ. ઠાંડી-ગયભીનુાં પ્રભાણ, વળક્ષણ, 

આયોગ્મ, ઔદ્યોવગકીકયણ, યોજગાયીની તકો, ળશેયીકયણ 

તેભજ અદ્યતન ટેક્નોરોજીથી આવથિક વલકાવલૃવિ ણ 
લવવતગીચતા વાથ ેવાંકામરે છે. 
 
 

 ળશવતમા ંટો 5 વજલ્લાઓ
 વજલ્લા  રુવો મદ્વષાઓ ક  

1 અભદાલાદ 37,83,050 34,21,150 72,04,200 

2 વુયત 33,93,742 26,79,489 60,73,231 

3 લડોદયા 21,58,229 20,07,339 41,65,568 

4 યાજકોટ 19,75,131 18,24,639 37,99,770 

5 ફનાવકાાંઠા 16,09,148 5,06,897 21,16,045 
 

 ળશવતગીચતામાં ટો 5 વજલ્લાઓ
ક્રમ વજલ્લા ળશવતગીચતા (એક ચોદ્વકમી 

પ્રમાણ) 

1 વુયત 1376 

2 અભદાલાદ 890 

3 આણાંદ 711 

4 ગાાંધીનગય 660 

5 નલવાયી 602 
   

શૌથી ળધારે ળશવત ધરાળતાં ાંચ રાજ્યો :  
 ઉિયપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર, .ફાંગા, આાંધ્રપ્રદેળ 

શૌથી ઓછી ળશવત ધરાળતાં ાંચ રાજ્યો તથા 

કેન્દ્રાવશત વળસ્તારો :  
 રક્ષદ્વી ટાુઓ, દભણ અન ે દીલ, દાદયા અન ે

નગયશલેરી, અાંદભાન-વનકોફાય ટા,ુ વવવક્કભ. 
 

જન્દ્મદર 
 કોઈ ણ વનવિત વલસ્તાયભાાં દય શજાયની 
લવવતએ, એક લયવ દયવભમાન જન્દ્ભતાાં ફાકોની વાંખ્માન ે

‘જન્દ્ભદય’ કશેલાભાાં આલ ેછે. બાયતભાાં છેલ્લા ઘણાાં લયવોથી 

જન્દ્ભદયનુાં પ્રભાણ ઘટતુાં જામ છે. રોકો કુટુાંફવનમોજન 
અનાલતાાં થમા છે. છતાાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં વળક્ષણનો 
અબાલ, આયોગ્મ વલમક વેલાનો અબાલ, ગયીફી, ફકેાયી, 

હયલાય વનમભનની વભજનો અબાલ જોલા ભે છે એટર ે
જન્દ્ભદયનુાં પ્રભાણ ઊંચુાં યશે છે. 
 

મૃત્ય દર 
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 ‘’કોઈ ણ વનવિત વલસ્તાયભાાં દય શજાયની 

લવવતએ, એક લયવ દયવભમાન ભૃત્મ ુ ાભનાય વાંખ્માન ે

‘ભૃત્મુદય’ કશેલાભાાં આલે છે.’’ જ ેજન્દ્ભ ેછે તેનુાં ભૃત્મ ુવનવિત 

છે જ. તથેી ભૃત્મુદયન ે0 (ળૂન્દ્મ) ય ન રાલી ળકામ. છતાાં 
વાંળોધનો, તફીફી વાયલાય, દલાઓ, યવીકયણ, 

યોગવનમાંત્રણ, અદ્યતન ટેક્નોરોજીથી ભૃત્મુદય નીચ ે રાલી 

ળકામ છે. 
 

 સ્થલાંતર 
  ‘’ભાનલલવવત એક સ્થેથી ફીજા સ્થ ેયશેઠાણ-

ફદરી કયે, તેન ેસ્થાાંતય કશેલામ છે.’’ ોતાની આજીવલકા 

અને વલકાવ ભાટે ભાણવન ે વલવલધ પ્રલવૃિ કયલી ડે છે, 

જભેાાંથી વાભાવજક અને વાાંસ્કૃવતક આલશ્મકતાઓ જન્દ્ભ ેછે. 
એટર ેભાનલી ોતાન ેઅનુકૂ વાંદગી કયી લવલાટ કયે છે 
અન ે વભમ-ેવભમે હયલતિન ણ કયતો યશે છે. જભેકે 
વળક્ષણ, લેાય, ઉદ્યોગ, યોજગાયી, લહશલટી જલેાાં કાયણોવય 

ગ્રામ્મલવવત ળશેય તયપ આકાિમ છે. શારભાાં ગુજયાતભાાં 
62% લવવત ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાાં અન ે38% ળશેયી વલસ્તાયભાાં 
લવલાટ કયે છે. 
 

ળશવતમાલખ ં 
  ‘’કુર લવવતના વલવલધ જૂથભાાં કયલાભાાં આલેર 

લગીકયણને લવવતભાખુાં કશેલામ છે,’’ જભેાાં સ્ત્રી-ુરુનુાં 

જૂથ, લમકક્ષાજૂથ, વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણજૂથ, ગ્રામ્મ-ળશેયી 

લવવતજૂથ, ધાવભિક અને બાાકીમ જૂથ, વ્માલવાવમક જૂથનો 

વભાલેળ થામ છે. વલવલધ જૂથ ભુજફ જાણકાયી પ્રાપ્ત કયલા 
લવવતભાખુાં જાણલુાં જરૂયી છે. 
 

ળયજૂથ 
  દેળની કુર લવવતભાાં ફાકો, પ્રૌઢો તથા લહયષ્ઠ 

નાગહયકોનો વભાલેળ થામ છે, જનેે લમજૂથભાાં લશેંચલાભાાં 

આલેર છે. 
  

બાલકોન ં જૂથ પ્રૌઢોન  ંજ થ ળદ્વરષ્ઠ 
નાગદ્વરકોન  ંજૂથ 

0 થી 14 લિ 
વુધી 

15 થી 59 લિ 
વુધી 

59 થી ઉયની 
ઉંભયલાા 

 આ ત્રણમે જૂથભાાં ભુખ્મ તપાલત ફાકો અન ે
લહયષ્ઠ નાગહયકોની લવવતભાાં છે. કુર લવવતનાાં 3થી 4% 
ફાકો શોમ છે, જ્માયે નાગહયકો 7% જટેરા છે. ફાકીના 

પ્રૌઢો છે. 

 જાાનભાાં લહયષ્ઠ નાગહયકોનુાં લમજૂથ પ્રભાણ ઊંચુાં 
છે. 
 

સ્ત્રી- રુવ માલખ ં (જાવત-પ્રમાણ) 
જાવતપ્રભાણ એટર ે દય શજાય ુરૂોએ સ્ત્રીઓનુાં 

પ્રભાણ, જનેે Sex Ratio ણ કશેલામ છે.  

2011ની ળશવતગણતરી મ જબ સ્ત્રી- રુવોન ં 

પ્રમાણ (Sex Retio) 

ક્રમ દે/રાજ્ય 1000  રુવોએ 
સ્ત્રીઓન ં પ્રમાણ 

 બાયત 940 

1 ગુજયાત 918 

2 ઉિયપ્રદેળ 908 

3 વફશાય 916 

4 કેયર 1084 

5 . ફાંગા 947 

6 જમ્ભુ-કાશ્ભીય 883 

7 હદલ્શી 866 

8 શહયમાણા 877 

9 આવાભ 954 

10 આાંદાભાન-વનકોફાય 878 
 

રેડ એટથ !!! 
અભયેરીભાાં 987 વાભ ે964ની ચોંકાલનાયી વાંખ્મા  

  જોલા ભી છે. 
જૂનાગઢભાાં શજાય ુરુે ત્રણ ભહશરા ઘટી, 955ના  

  સ્થાને 952 છે. 
બાલનગયભાાં શજાય ુરુ વાભે 937 શતી તે ઘટીન ે 
  931 થઈ છે. 
યાજકોટભાાં 930ના આાંકડા વાભે 924નો આાંક પ્રાપ્ત  
  થમો છે. 
કચ્છભાાં  ગાંબીય પ્રભાણ છે. 942ની વાભે ભાત્ર  
  907 ભહશરા જણાઈ છે. 

   

“બેટી બચાળો’ આંદોન રૂ કરી ગ જરાત 

શરકારે ભ્ર ણષત્યા શામે કડક ગા ંેળાન ં રૂ 

કય ું છે. 
 

શાક્ષરતા 
 કોઈ ણ દેળના વલકાવનો આધાય દેળના 
વાક્ષયતાપ્રભાણ ય યશેરો છે. વાક્ષયતા એ લવવતની 
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ગુણલિા અને વાભાવજક વલકાવન ે ભાલાનો ભશત્લનો 
ભાદાંડ છે અને દેળના આવથિક વલકાવની ચાલી છે. 
 1991 ની લવવતગણતયી લખતે વાક્ષયતાનો ભાદાંડ 
નક્કી થમેર છે. તે ભુજફ ‘6 લયવથી લધુ લમજૂથની કોઈ 

ણ વ્મવક્ત કોઈ એક બાા લાાંચી-રખી ને વભજી ળકતી 
શોમ ત ે વાક્ષય કે અક્ષયજ્ઞાન ધયાલતી વ્મવક્ત ગણામ છે.’ 

બાયતભાાં વાક્ષયતાનુાં પ્રભાણ ક્રભળ: લધતુાં જામ છે, જ ેવાયી 

ફાફત છે. 
 

ળવથ ક   રુવ સ્ત્રી 

2001 64.83 75.26 53.67 

2011 74.04 82.14 65.46 
 
 
 

ક્રમ દે/રાજ્ય ક  
શાક્ષરતા 

 રુવોનો 
શાક્ષરતા 
દર 

સ્ત્રીઓનો 
શાક્ષરતા 
દર 

1. બાયત 74.04 82.14 65.46 

 રાજ્યો    

1. કેય 93.91 96.02 91.98 

2. તવભરનાડુ 80.33 86.81 73.86 

3. ગુજયાત 79.31 87.23 70.73 

4. ુડુ્ડચેયી 86.55 92.12 81.22 

5. વફશાય 63.82 73.39 53.33 

6. અરુણાચર 
પ્રદેળ 

66.95 73.69 59.57 

7. યાજસ્થાન 67.06 80.51 58.66 

8. દાદયા અન ે
નગય શલેરી 

77.65 86.46 65.93 

 

 1991ભાાં વાક્ષયતાનો ભાદાંડ નક્કી થમા ભુજફ 
બાયતની કુર લવવતભાાંથી 0 થી 6 લિની લમન ેફાદ કયતાાં 
જ ે લવવત યશે તેનો વાક્ષયતા દય કાઢલાભાાં આલતાાં 
વાક્ષયતાના દયભાાં લૃવિ જોલા ભે છે. 
 

શાક્ષરતા : ટોચના 5 વજલ્લાઓ 

વજલ્લા ક   રુવ મદ્વષા 

અભદાલાદ 86.65% 92.44% 80.29% 

વુયત 86.65% 91.05% 81.02% 

આણાંદ 85.79% 93.23% 77.76% 

ગાાંધીનગય 85.73% 93.59% 77.37% 

ખેડા 84.31% 93.40% 76.67% 
 

વ્યાળશાવયક માલખ ં 
 દેળની કુર લવવતભાાંથી વલવલધ વ્મલવામભાાં 
યોકામેરા રોકોન ે વ્મલવામ જૂથભાાં વભાલી ળકામ. તભેાાં 
(1) કાભ કયનાય જૂથ (2) કાભ નશીં કયનાય જૂથ એભ ફે 
બાગ ડે છે. દેળભાાં ઝડથી થતાાં ઔદ્યોવગકીકયણથી કાભ 
કયનાય જૂથ લધતુાં જામ છે. 
 

ળશવતમા ંદ્વરળતથન 
 દેળની લવવતભાાં ફે પ્રકાયનાાં હયલતિન જોલા ભે 
છે. 

(1) શંખ્યાત્મક દ્વરળતથન : ક્માાંક લવવતભાાં લધઘટ 
થતી જોલા ભે છે. લવવતલવૃિદય અને સ્થાાંતયન ે
રીધ ે આભ થામ છે. ઉયાાંત બવૂભશીન રોકોની 
વસ્થવત, ઓછુાં જભીન પ્રભાણ, ળશેયીકયણ તેભજ 

વાભાવજક અન ે લશીલટી કાયણોવય લવવતભાાં 
લધઘટ થામ છે. 

(2) ગ ણાત્મક દ્વરળતથન : વ્મવક્તના વલચાય અન ે
સ્લબાલ, યશેણીકયણી, જીલનળૈરીભાાં આલતુાં 

હયલતિન એ ગુણાત્ભક હયલતિન છે.’ તેની ાછ 

ખાંત, ઉદ્યભ, યાષ્ટ્રીમ બાલના, ઉત્વાશ, વાશવ લગેયે 

જલાફદાય કાયણો છે. જનેાથી વ્મવક્તના લૈચાહયક, 

વાભાવજક, વાાંસ્કૃવતક જીલનભાાં કેટરાાંક હયલતિનો 

થામ છે. 

 બાયત વલિધભિવભબાલ ધયાલતો દેળ છે. ધાવમથકજૂથ :
તેભાાં દયેક ધભિની પ્રજા લવ ેછે, જભેાાં હશન્દ્દુધભિની પ્રજા વૌથી 

લધાયે છે. ત્માય છી ક્રભળ: ઈસ્રાભ, વિસ્તી, ળીખ, ફૌિ, 

જનૈ, જયથોસ્તીધભિ ાતા રોકો યશે છે. 
 

 બાયત ઘણો વલળા અન ેવલવલધતા ધયાલતો ભાવાજૂથ :
દેળ છે. તેભાાં અનેક બાાઓ અન ે ફોરીઓ ફોરામ છે. 
ફાંધાયણ ભુજફ શાર 22 ભાન્દ્મ બાાઓ છે. હશન્દ્દી અન ે
અાંગ્રેજીને લશીલટી બાાનો દયજ્જો આલાભાાં આલેર છે. 
બાયતભાાં બાાલાય યાજ્મોની યચના થમેરી છે. 
 

 ‘ભાનલીનુાં આયોગ્મ એટર ે ળાયીહયક, આરોગ્ય-જૂથ :
ભાનવવક, આવથિક, વાભાવજક અને આધ્માવત્ભક તત્લો 

વાથેની વભૃવિને આયોગ્મ કશી ળકામ.’ ઉિભ કક્ષાનુાં 

આયોગ્મ યાષ્ટ્રના વલકાવની પ્રહક્રમાને ઝડી ફનાલે છે. 
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 દેળની લવવત એ જ દેળની રાષ્ટ્રીય ળશવતનીવત :
ળવક્ત છે. ભાનલ-વાંવાધન વળવક્ષત અન ે તારીભફિ, 

તાંદુયસ્ત ને ળવક્તળાી શળ,ે તો જ દેળનો વલકાવ થળ.ે 

ભાનલળવક્તનો ઉમોગ દેળના વલકાવભાાં ામાનુાં કાભ આ ે
છે. વલશ્વના શયણપા બયતાાં દેળો વાથ ે ઊબા યશેલા ન ે
ગવતળીરતા રાલલા  આણ ેજાગૃત ફનલુાં ડળ ેઅન ેદેળની 
વભૃવિભાાં ભાનલળવક્તના ભૂલ્મને પ્રાધાન્દ્મ આલુાં ડળ.ે 
દેળના વલકાવને અલયોધતાાં હયફોન ે વનમાંવત્રત કયલાાં 
ડળ.ે તેથી લવવતવલસ્પોટનુાં વનમાંત્રણ કયલા 1951થી નક્કી 
થમેરી લવવતનીવતન ેઅવયકાયક અભરભાાં ભૂકલી જ યશી. 
 

‘’સ્ળસ્થ ભારત, શમૃિ ભારત.’’ 

‘’ારીદ્વરક-માનવશક શમૃિ નાગદ્વરક એ જ શમૃિ 

દે.’’ 

‘’ઓછાં બાલ, જય ગોાલ.’’  

‘’ષમ દો, ષમારે દો.’’  

‘’નાન  ંક ટ ંબ શ ખી ક ટ ંબ.’’  
 

ાઠ – 8 ભારતની શમસ્યાઓ અને ઉાય 
 

ભારતીય શમસ્યાઓન ં માલખાગત સ્ળરૂ 

નીચે મ જબ છે: 
આંતદ્વરક 
શમસ્યાઓ 

પ્રાદેવક 
શમસ્યાઓ 

શીમાળતી 
શમસ્યા 

ક દરતી 
શમસ્યા 

લવવતલધાયો બાાલાદ 
અને 
પ્રદેળલાદ 

- ૂય, દુષ્કા 

વનયક્ષયતા - - બૂકાં, 

ત્વુનાભી, 

જ્લાાભુખીનુાં 
પ્રસ્પોટન 

ભોંઘલાયી               - 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

ગયીફી 

ફેકાયી, 

ળશેયીકયણ 

વાાંપ્રદાવમકતા 

ભ્રષ્ટ્ાચાય 

આતાંકલાદ 

 આલી વભસ્મઓ ૈકી કેટરીક વભસ્માઓ વલળ ે
આજ ેઆણ ેલાત કયીએ અન ેતેના ઉામો વલળ ેજાણકાયી 
ભેલીએ. 

 આણ ે અગાઉના પ્રકયણભાાં લવવતલધાયો અન ે
તેની અવયોનો અભ્માવ કમો છે. ભોટા બાગની 
વભસ્માઓનુાં ભૂ લવવતવલસ્પોટ છે. ચારો આણે 
લવવતલધાયો અટકાલલાના ઉામો વલળ ેવલચાયીએ. લધતી 
લવવત વાભ ે વાધન-વુવલધાઓ લધાયલી ડે છે. લધતી 
જતી લવવતને રીધે જ દેળભાાં થમેરી પ્રગવત ઓછી દેખામ છે. 
 

1951 31.60 

2001 102.87 

2011 121.01 

 બાયતભાાં 2001 ની લવવતગણતયી ભુજફ 102 કયોડ 
જટેરી લવવત શતી, જ ે આજ ે (2011ભાાં) 121 કયોડ જટેરી 

થઈ છે. આભ, 18.14 કયોડનો લધાયો થમેર છે. 

લવવતલધાયાને રીધ ેકેટરીક ભાનલવવજ િત વભસ્માઓ દેા 
થામ છે, જભેકે માિલયણીમ પ્રદૂણ, લવવતની ગીચતાથી 

યશેઠાણ, ાણી, ખોયાક, તફીફી વલેાઓ, વળક્ષણ, યોજગાય, 

ફેકાયી. ત્રાવલાદ, ભ્રષ્ટ્ાચાય લગેયે. એટર ે લવવતવલસ્પોટ 

યોકલા વયકાયે વનમાંત્રણકાયી ગરાાં રલેા ડ્ાાં છે. 
 

વનરક્ષરતા 
 વનયક્ષયતા દેળના વલકાવન ે અલયોધતુાં ભોટુાં  
હયફ છે. નલા વલચાયો, ળોધો કે જ્ઞાનને વભજલા 

વાક્ષયતા અવનલામિ છે. વળવક્ષત વ્મવક્ત વભજીન ે ોતાના 
વલચાયો, અવબપ્રામો, ખ્મારો કે ભાન્દ્મતાઓન ે અન્દ્મ વાભે 

અવયકાયક યીતે યજૂ કયીને વભજાલી ળકે છે. આઝાદી ભી 
ત્માયે દેળભાાં વનયક્ષયતાનુાં પ્રભાણ ઊંચુાં શતુાં. વયકાયની 
વળક્ષણ પ્રત્મેની જાગૃતતાન ે રીધે વાક્ષયતા-દય લધતો જામ 
છે. 
 ઓગણીવભી વદીભાાં બાયતભાાં વૌપ્રથભ ોતાના 
યાજ્મભાાં વાક્ષયતા-દય લધાયલા લડોદયાના ભશાયાજા 
વમાજીયાલ ગામકલાડે પ્રાથવભક વળક્ષણ ભપત અન ે
પયવજમાત કમુું શતુાં. 
 

ઉાય 
 આજ ે વભાજભાાં વનયક્ષયતાનો રાબ ઉઠાલલાના 
ઘણા હકસ્વા જોલા-જાણલા ભે છે. ભાટે વનયક્ષયતા કરાંકરૂ 
છે, જનેે દૂય કયલા ઘણી મોજનાઓ શાથ ધયામ છે. જભેકે, 

6થી 14 લિ વુધી ભપત પયવજમાત વાલિવત્રક વળક્ષણ, 

વળષ્મલવૃિ, ભધ્માશન બોજન, લૂિપ્રાથવભક વળક્ષણ, 

કન્દ્માકેલણીને રગતી ખાવ મોજનાઓ, આશ્રભળાાઓ 

વલદ્યાદી મોજના, આદળિ વનલાવી ળાાઓ, વનયાંતય 
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વળક્ષણ તથા શલે તો 2009થી R.T.E. (Right to Education) 

‘વળક્ષણપ્રાવપ્તનો શક’ વૌન ેછે, અભરભાાં ભુકામેર છે. 
  

ભારતના દાયકાઓની વનરક્ષરતા ોધો 
ળશવતગણતરી 

ળવથ 
શાક્ષરતા 
ટકાળારી 

વનરક્ષરતા 
ોધો 

1971 36.95  

2011 79.13  
  

મોંઘળારી :   
 જીલનજરૂયી વલવલધ ચીજલસ્તુઓ તથા અન્દ્મ 
ચીજોના લધતા બાલન ેવાભાન્દ્મ યીત ેભોંઘલાયી કશી ળકામ. 
દૈવનક જરૂહયમાતની કેટરીક લસ્તનુા બાલલધાયાની વલયીત 
અવય જનજીલન ય જોલા ભે છે. એટર ે ભોંઘલાયી એ 
આભપ્રજા ભાટે વળયદદિ વભાન ફની છે. ભધ્મભલગિ કે 
ભમાિહદત આલકલાા રોકો ભાટે જીલનવ્મલશાય ચરાલલો 
કહઠન ફનતો જામ છે. ભોંઘલાયીની અવય આભપ્રજાન ેલેઠલી 
ડે છે. જીલનધોયણ વનમ્ન ફનતુાં જામ છે. ભોંઘલાયીનો 
ભુકાફરો કયલો વૌન ે ભાટે ભુશ્કેર ફન્દ્મો છે. દૈવનક 

જરૂહયમાતની લસ્તનુા બાલ લધલાથી લસ્ત ુ વલના ણ 
ચરાલી રલેુાં ડે છે. 

ઉાય 
 કાાફજાય, વાંગ્રશખોયી અન ે લવવતલધાયો 

ભોંઘલાયી ભાટેનાાં જલાફદાય હયફો છે. તેન ે યોકલા 
નાગહયકો તયીકે આણ ે ળુાં કયી ળકીએ ? કયકવય અને 

વભજદાયીલૂિક જીલનવ્મલશાય ગોઠલલો જોઈએ એ જ એનો 
ઉામ શોઈ ળકે. 
 

ગરીબી  
 ગયીફી એ આણા દેળની ગાંબીય વભસ્મા છે. 
દેળના ભોટા બાગના રોકો જીલનધોયણની ામાની 
જરૂહયમાતો જલેી કે યોટી, કડાાં, ભકાન, યોજગાય, વળક્ષણ, 

આયોગ્મથી લાંવચત યશેતા શોમ તેલી વસ્થવતને ‘ગયીફી’ 

કશેલામ છે. ગુજયાતભાાં શાર ગયીફીયેખા નીચે જીલતાાં રોકોનુાં 
પ્રભાણ 14.7% જટેરુાં છે. 

 રોકોની ખયીદળવક્ત અને આલકના આધાયે 
ગયીફીનો ભાદાંડ યચી ળકામ છે. બાયતની ાંચલીમ 
મોજનાઓન ે કાયણ ે વળક્ષણ અન ે આયોગ્મની વેલાઓ 
ભલા રાગી છે. ઉયાાંત ઉદ્યોગધાંધાનો વલકાવ થમો છે અન ે
યોજગાયીની તકો ભતાાં ગયીફીનુાં પ્રભાણ ઘટી યહ્ુાં છે. 

ટેક્નોરોજી અન ે માાંવત્રક ખેતીથી રોકોની આલકભાાં વુધાયો 
થમો છે 

 B. P. L. = Below Poverty Line (ગયીફીયેખાની 

નીચે જીલતા રોકો)  
 જભેને ોણમુક્ત આશાય ભતો નથી, ગાંદા 

યશેઠાણભાાં લવલાટ કયલો ડતો શોમ, ૂયતી તફીફી 

વાયલાય ન ભતી શોમ, જ ે અબણ શોમ, જ્માાં ફાકોન ે

ભજૂયી કયાલાતી શોમ, તેલા રોકો ‘ગયીફીયેખા નીચ ે જીલતા 

રોકો’ કશી ળકામ. 
 

ભ્રષ્ટ્ાચાર 
 વાભાન્દ્મ યીતે ભ્રષ્ટ્ાચાય એટર ે જ ે લસ્ત ુ આણા 
શકની કે અવધકાયની શોમ છતાાં ત ેભેલલા કે લાયલા ભાટે 
આણ ે કળુાંક ચૂકલલુાં ડે તેન ે ‘ભ્રષ્ટ્ાચાય’ કશી ળકામ. 

ટૂાં કભાાં, વ્મવક્ત વાથ ેવફનકામદાકીમ અનીવતબમાિ વ્મલશાય. 

 છેતયવાંડી, બેટવોગાદો રલેી, રાાંચરુળલત રેલી 

લગેયે સ્લરૂ ેભ્રષ્ટ્ાચાય જોલા ભે છે. જ ેવભગ્ર જનજીલનભાાં 
વ્માકણ ે પ્રવયી ગમેરો છે. કેટરાાંક રોકો અનવૈતક અન ે
ફેજલાફદાયીલૂિક ોતાનો સ્લાથિ વાધલા ોતાનાાં દ, 

વિા લગેયેનો ઉમોગ કયી, ભ્રષ્ટ્ આચયણનો આશ્રમ રે છે; 

જ ેવભાજનુાં ભોટાભાાં ભોટુાં  દૂણ (કરાંક) છે. 

 ભ્રષ્ટ્ાચાય અને રાાંચરુળલતથી ભ્રષ્ટ્ાચારની અશરો :
નીચેના જલેી અવયો જોલા ભે છે : 

 ભાનલ-અવધકાયોનો બાંગ થામ છે. 

 યાષ્ટ્રનો વલકાવ અલયોધામ છે. 

 નૈવતક ભૂલ્મોનો હ્રાવ થામ છે. 

 ભોંઘલાયીન ેોણ ભે છે. 

 કામદાકાનૂન પ્રત્મ ે વલશ્વાવ ઘટે છે અને વગાાંલાદ 
ોામ છે. 

 ભાનલીમ વલશ્વાવ અને શ્રધ્ધા ઘટે છે. 

 ભ્રષ્ટ્ાચાયના દૂણને દૂય કયલા 1988થી બાયત ઉાય :
વયકાયે કામદાની જોગલાઈ કયેર છે. 1964ભાાં ‘રાાંચરુળલત 

વલયોધી બ્મુયો’ ની યચના થમેર છે, જ ેભ્રષ્ટ્ાચાયની તાવ 

કયે છે. નાગહયકોન ે આ વભસ્માના ઉકેર ભાટેનુાં ભાગિદળિન 
આ ેછે. 
 વનમાભકશ્રી રાાંચરુળલત વલયોધી બ્મુયો, ફાંગરા 

નાં.11, ડપનાા, ળાશીફાગ, અભદાલાદ-380004. 

પોનનાંફય : 22860341-42-43.  
ઈભેર : cr.acb.ahd.(a).gujarat.gov.in 
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 આજના લૈજ્ઞાવનક મગુભાાં અદ્યતન ટેક્નોરોજીથી 
ફેકાયીભાાં લધાયો થમો છે. જભેકે કમ્પ્મુટયાઈઝ્ડ 
કામિપ્રણારીથી વાયી ગુણલિાલાુાં કાભ ઝડી ફન્દ્મુાં છે અન ે
ભાનલીનુાં કાભ માંત્રોએ ઉાડી રેતાાં ફેકાયી લધી છે. 
ગાભડાાંઓભાાં ખેતીભાાં માાંવત્રકીકયણ થતાાં ખેતભજૂયો ભાટે 
યોજી-યોટીનો પ્રશ્ન વલકટ ફન્દ્મો છે. તેઓ કાભની ળોધભાાં 
ળશેય તયપ લળ્યા છે, જથેી ગાભડાાં તટૂતાાં જામ છે. વળક્ષણનો 

વ્મા લધ્મો છે, ણ નોકયી કે યોજગાયીની તકો ૂયી ન 

વજાિતાાં ણ ફેકાયીનુાં પ્રભાણ લધેર છે. ળશેયોભાાં 
લવવતગીચતા લધતી જામ છે, તેથી ાણી, યશેઠાણ, 

લાશનવ્મલશાય, સ્લચ્છતા, આયોગ્મ અન ે વળક્ષણ વલમક 

પ્રશ્નો ઊબા થમા છે. ગાંદા લવલાટો અન ે ઝૂાંડટ્ટી લધતાાં 
અવાભાવજક પ્રલવૃિઓ, ફાભજૂયી, નળાકાયક ચીજોનુાં 

વેલન, ભાનવવક તાણ લગેયે વભસ્માઓ ઝડથી લધી યશી 

છે. 18 લિથી ઉયના જ ેરોકોને યોજગાય ભતો નથી, તેઓ 

ફેકાય રોકોની ગણતયીભાાં આલ ેછે. 

ઉાય 
 આ વભસ્માના વનલાયણ ભાટે વભાજની કેટરીક 
વેલાબાલી વાંસ્થાઓ તેભજ વયકાય દ્વાયા ઘણી મોજનાઓ 
અભરભાાં ભુકામેર છે. જલેી કે (1) ખાવ આલાવમોજના (2) 
ભપત વળક્ષણ (3) ીલાનુાં ળુિ ાણી (4) સ્લચ્છતા (5) 
તફીફી ભોફાઈરલાન વેલા (6) ગૃશઉદ્યોગ તથા શસ્તકરાન ે
પ્રોત્વાશન આલા રોનવુવલધા આલાભાાં આલે છે તથા 
(7) ોણમુક્ત આશાય મોજના જલેી પ્રાથવભક જરૂહયમાતન ે
ધ્માને રઈ ઝુાંડટ્ટીની કામારટ કયલાના પ્રમાવ શાથ 
ધયામ છે. 
 

આતંકળાદ 
 આતાંકલાદ એ લૈવશ્વક વભસ્મા છે. આતાંકલાદી 
પ્રલૃવિ એ યાષ્ટ્રની પ્રગવતભાાં અલયોધક છે. ળાાંવત, અભન, 

બાઈચાયો તથા દેળની આફાદીન ે વછન્નવબન્ન કયલાલાી 
શરકી ભનોલવૃિની પ્રહક્રમા છે. આતાંકલાદ એ ભોટે બાગ ેહશાંવા 
અને ધૃણા પેરાલી રોકોભાાં બમ ેદા કયે છે. આતાંકલાદીનો 
ઉદે્દળ કદાવ વલત્ર કે શ્રષે્ઠ શોતો નથી. 
 ભુટ્ઠીબય ભાણવો દ્વાયા વાંગહઠત અન ે
આમોજનફિ યીત ેકયલાભાાં આલતુાં એ જાંગરી કૃત્મ છે; જભેાાં 

ફજફયી, ધાક-ધભકી, હશાંવા કે ત્રાવ આલાનો 

વ્મલવસ્થત પ્રમોગ થતો શોમ છે. 

 આલુાં કૃત્મ કોઈ ણ વયકાય વભક્ષ ડકાયરૂ ફન ે
છે. 

 આતાંકલાદ એ ફપ્રમોગનુાં શાથલગુાં વાધન છે, તેથી 

કોઈ ણ સ્થ ે રોકોન ે વનળાન ફનાલલાભાાં આલ ે
છે જભેકે બૂતકાભાાં વાંવદ ય થમેરો શુભરો, 

શોટર તાજ ય થમરેી ઘટના, ભુાંફઈના 

ફોમ્ફબ્રાસ્ટ, અક્ષયધાભ યનો શુભરો લગેયે. 

 આતાંકલાદન ેકોઈ વગાલાદ નડતો નથી કે તનેી કોઈ 
બાા કે ધભિ નથી. પક્ત લેયબાલને રક્ષ્મભાાં રલેાભાાં 
આલ ેછે. 

ઉાય 
 આતકલાદનો વાભનો કયલા આણ ે હશાંભત અન ે
દક્ષતા કેલીન ે ભક્કભ ફનલુાં ડળ.ે તેભજ ગુપ્તચય 
(જાવૂવી) તાંત્રન ેલધુ કામિયત ફનાલલુાં ડળ.ે વુયક્ષાદોન ે
જરૂયી વશકાય આલાની જાગૃતતા કેલલી ડળ.ે 
આભજનતાએ ભુવાપયીભાાં જાશેય સ્થના ભેાલડાભાાં 
ચેતતા યશેલુાં અન ે ખોટી જાશેયાતો કે અપલાથી દૂય યશેલુાં 
જોઈએ. C.C..T.V કેભેયા તથા ભેટર-હડયેક્ટય જલેાાં 

આધુવનક ઉકયણોથી વુયક્ષાદોન ેવજ્જ કયલાાં જોઈએ. 
 આ ઉયાાંત ણ બાયતભાાં રૂહઢચુસ્તતા, 

વાાંપ્રદાવમકતા પ્રદેળલાદ-બાાલાદ, વીભાલતી વભસ્મા 

અને કુદયતી આવિઓ ફાદનુાં ુન:લવન ને વ્મલસ્થાન 
લગેયે ફાફતો ણ વયકાયને ડકાયરૂ વભસ્મા છે, તેનો 

તભે વલગત ે અભ્માવ કયજો. તનેા ઉામો ણ તભાયા 
વળક્ષકશ્રીની ભદદથી તભે જાણજો. 
 

ાઠ – 9 આણી અથથવ્યળસ્થા 

પ્રાથવમક ક્ષેત્ર 
 આણ ે કુદયત ાવથેી કેટરી ેદાળો વીધી જ 
ભેલીને તનેે ઉમોગભાાં રઈએ છીએ. અનાજ, પો અન ે

લનસ્વત તેનાાં ઉદાશયણો છે. જ ાંગરોભાાંથી રાકડુાં , ઔધીમ 

લનસ્વત, ગુાંદય અન ે રાખ, પ્રાણીઓ આણન ે દૂધ, ભાાંવ, 

શાડકાાં અન ે ચાભડુાં  આ ે  છે. જભાાંથી આણન ે ભાછરાાં 
ભે છે. એ જ યીત ે જભીનની વાટી નીચેથી ખવનજો 
ભેલલાભાાં આલે છે. ટૂાં કભાાં લનક્ષેત્ર, કૃવકે્ષત્ર, ખાણકે્ષત્ર, 

ળુારનકે્ષત્ર, ભત્સ્મક્ષેત્ર, લગેયે ખોયાક અને ઔદ્યોવગક 

ઉત્ાદન ભાટે કાચો ભાર ૂય ાડે છે, તેથી આ કે્ષત્ર પ્રાથવભક 

કે્ષત્રની પ્રલવૃિ તયીકે ઓખામ છે. 
 

દ્વિતીય ક્ષેત્ર 
 (ભેન્દ્મુપેક્ચયીંગ વેક્ટય) ઘણી પ્રાથવભક ેદાળો 
એલી છે કે જનેા ય પ્રહક્રમા કયી તેની ેદાળોને ઉમોગભાાં 
રઈ ળકામ તલેી પ્રલવૃિ હદ્વતીમ કે્ષત્રની પ્રલવૃિ કશેલામ છે. 
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જભેકે કાવભાાંથી વુતયાઉ કાડ, કાવવમા તરે, 

ળેયડીભાાંથી ગો અન ેખાાંડ, ભાટીભાાંથી ઈંટો ફનાલલી લગેયે. 

માંત્રવાભગ્રી, ભાગિહયલશન તેભજ વાંચાયવાધનો, 

વલદુ્યતવાભગ્રી, તૈમાય લયાળી લસ્તુઓ લગેયેના 

ઉત્ાદનભાાં યોકામેરા ભોટા ઉદ્યોગો, વાંયક્ષણ-વાભગ્રી, યાં ગ-

યવામણો, કાડ લગેયેનુાં ઉત્ાદન કયતા એકભો લગેયેનો 

વભાલેળ આ કે્ષત્રભાાં થામ છે, તથેી તનેે ‘ઔદ્યોવગક કે્ષત્ર’ 

ણ કશે છે. 
 

શેળાક્ષેત્ર 
 પ્રાથવભક અન ે હદ્વતીમ કે્ષત્ર દ્વાયા ઉત્ાહદત જથ્થો 
ભોટા લેાયીઓ વુધી શોંચાડલા ભાટે ટર કો અન ેટરેનો દ્વાયા 
હયલશન કયલાની જરૂય ડે છે. ઉત્ાદન અને લેાયભાાં 
વશકાય વાધલા ભાટે ટેવરપોન, ત્રાચાય, ફેંકો ાવથેી 

વ્માજ ે રૂવમા રેલાની ણ જરૂય ડે છે. ટૂાં કભાાં, વ્માાય, 

વાંચાય તેભજ ભાગિહયલશન, શલાઈ તેભજ દહયમાઈ ભાગો, 

વળક્ષણ અને  આયોગ્મ, ફેવન્દ્કાંગ તેભજ લીભાકાંનીઓ, 

પ્રલાવ અન ેભનોયાં જન, ગેવ લીજી જલેી વલેાઓ લગેયેની 

કાભગીયીનો વભાલેળ આ કે્ષત્રભાાં થામ છે. લતિભાન વભમભાાં 
ઈન્દ્ટયનેટ. એ.ટી.એભ., ફૂથ-કોર વેન્દ્ટય, વોફ્ટલેય કાંની 

લગેયે ભશત્લની વેલાઓ ળરૂ થઈ ગઈ છે. 
 

ભારતની વળવળધ આવથથક પ્રળૃવિઓન ં તેની 

માવકીની દૃવષ્ટ્એ ણ કરળામાં આળે છે. 
(1) શરકારની માવકીના કે જાષેર કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 જ ે ઉદ્યોગો વયકાયની ભાવરકી અને વયકાયના 
વાંચારન શેઠ શોમ ત ે જાશેય કે્ષત્રના ઉદ્યોગો છે. દા.ત. 
વબરાઈ સ્ટીર પ્રાન્દ્ટ, બાયતીમ શેલી ઈરેવક્ટર ક વરવભટેડ 

(BHEL), ઓઈર એન્દ્ડ નચેયર ગેવ કવભળન (ONGC) 

લગેયે વયકાયની ભાવરકીના એકભો છે. 
(2) ખાનગી માવકીના કે ખાનગી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 જ ે ઔદ્યોવગક એકભોની ભાવરકી અન ે વાંચારન 
ખાનગી રોકોની શોમ તલેા એકભો ખાનગી ભાવરકીના કે 
ખાનગી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો કશેલામ છે. દા.ત, ટાટા આમનિ એન્દ્ડ 

સ્ટીર કાંની વરવભટેડ (TISCO) (હટસ્કો), હયરામન્દ્વ, 

ટોયન્દ્ટ, કેહડરા, એરેવમ્ફક, જલેી કાંનીઓ ખાનગી કાંનીઓ 

છે. 
(3) શંય ક્ત કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 જાશેય કે્ષત્રના ઉદ્યોગોની કેટરીક ભમાિદાઓ શોમ છે. 
આભાાં ભુખ્મત્લે વફનકામિદક્ષતા અને કાભચોયી જોલા ભે છે. 
આને વનમાંવત્રત કયલા – અાંકુવળત કયલા તથા જરૂયી ભૂડી 

એકત્ર કયલા ભાટે ખાનગી કે્ષત્રોના વનષ્ણાતોની ભદદ રલેાના 
શેતુથી જાશેય કે્ષત્રભાાંથી ખાનગી કે્ષત્રની વાંમુક્ત ભાવરકીના 
ઉદ્યોગો ણ સ્થાલાભાાં આવ્મા છે. જોકે આ ઉદ્યોગો ય 
વયકાયનુાં લધુ લચિસ્લ યશે છે. 
 

(4) શષકારી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો 
 દેળભાાં ઘણી વ્મવક્તઓ આવથિક રવષ્ટ્એ વક્ષભ શોતી 
નથી, તેઓ વ્મવક્તગત યીતે ઉદ્યોગ ળરૂ કયી ળકે તલેી 

વસ્થવતભાાં શોતી નથી. આલા રોકો બેગા ભી ભાંડી કે વાંઘ 
ફનાલી ઉત્ાદન કે લેચાણની પ્રહક્રમા શાથ ધયે છે. 
એકફીજાના વશકાયથી ળરૂ થમેરા આલા ઉદ્યોગો કે એકભો 
વશકાયી કે્ષત્રના ઉદ્યોગો છે. દા.ત., દૂધની ડેયી, ખાાંડના 

કાયખાનાાં લગેયે ઉદ્યોગો વશકાયી ધોયણ ેચાર ેછે. 
 

આવથથક પ્રળૃવિઓન ં શંગદ્વઠત અન ેઅશંગદ્વઠત 

ક્ષેત્રોમા ંવળભાજન 
કાન્દ્તા 

      કાન્દ્તા એક કામાિરમભાાં 
કાભ કયે છે. તે વલાયે 9:30 
થી વાાંજ ે 5.30 વુધી 
કામાિરમભાાં યશે છે. તેન ે
વનમવભત રૂે પ્રત્મેક 
ભહશનાના અાંત ે ગાય ભે 
છે. ગાય વવલામ તેન ે
વયકાયની બવલષ્મવનવધનો 
રાબ પ્રાપ્ત થામ છે. તેન ે
ભેહડકર ખચિ અન ે અન્દ્મ 
બથ્થાાં ણ ભે છે. કાન્દ્તા 
યવલલાયે કામાિરમ ય જતી 
નથી. છતાાં તેને આ હદલવનો 
ણ ગાય ભે છે. તેન ે

નોકયી ભાટે વનભણૂકત્ર ણ 
આલાભાાં આવ્મો શતો, જભેાાં 

નોકયી વાંફાંધી વનમભો અન ે
ળયતોનો ણ ઉલ્લેખ શતો. 
આભ, કાન્દ્તા વાંગહઠત 

કે્ષત્રભાાં કાભ કયે છે. 

કમ 

       કભર કાન્દ્તાનો ડોળી 
છે. ત ે નજીકની કહયમાણાની 
દુકાનભાાં દવૈનક ભજૂયી કયે છે. 
તે વલાયે 8.00 કરાકે દુકાન 
ય જામ છે અન ે યાવત્રના 
9.00 કરાક વુધી કાભ કયે 
છે. તનેે ભજૂયી વવલામ ફીજુ ાં 
કોઈ બથ્થુાં ભતુાં નથી. જ ે
હદલવ ેત ેકાભ નથી કયતો ત ે
હદલવની તેન ે ભજૂયી ભતી 
નથી. તેન ે કોઈ ણ યજા 
વલેતન ભતી નથી. તેન ે
કોઈ વનભણૂકત્ર ણ ભળ્યો 
નથી. તેન ેભાવરક ગભે ત્માયે 
નોકયીભાાંથી નીકી જલાનુાં 
ણ કશી ળકે છે. આ યીત ે
કભર અવાંગહઠત કે્ષત્રભાાં 
કાભ કયે છે. 

 

આવથથક ઉદારીકરણ 
 વલશ્વની વાથે ચારલા, વલશ્વપ્રલાશભાાં બલા અન ે

બાયતદેળને વલકવવત યાષ્ટ્ર ફનાલલા બાયત વયકાયે 
ોતાની આવથિક નીવતઓભાાં કેટરાક પેયપાયો કમાિ. એ 
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અનુવાય વન 1991 ની ઉદાય નીવત અનાલી. આ નીવત 
અનુવાય ઉદ્યોગ, લેાય અને ધાંધાને રગતાાં કેટરાાંક 

વનમાંત્રણો દૂય કમાિ, કયલેયા ઘટાડ્ા. લસ્તુઓની આમાત-

વનકાવભાાં ણ કેટરીક છૂટછાટ જાશેય કયી. નલા ઉદ્યોગો 
સ્થાલા ભાટે ભાંજૂયીની પ્રહક્રમા વય ફનાલી. તનેા કાયણ ે
બાયત વલશ્વના અન્દ્મ દેળો વાથ ેલેાય, ધાંધા અન ેઉદ્યોગોની 

ફાફતભાાં એક ફની યહ્ુાં છે તેભજ બાયતભાાં ધાંધા-યોજગાય 
લધ્મા છે. 
 

ખાનગીકરણ 
 આઝાદી છી કેન્દ્ર વયકાયે વાશવો ળરૂ કમાિ. 
વભમ જતાાં આ જાશેય વાશવોના ઉદ્યોગો ખોટ કયતા ગમા. 
નપો ઘટતો ગમો અન ે તભેાાંના કેટરાક એકભો ફીભાય 
ડલાથી ફાંધ થમા. વયકાયના અથિતાંત્ર ઉય એની અવય 
થઈ. કાભદાયો વાંગહઠત થમા ણ ઉદ્યોગો નુકવાનભાાં આલી 
ડ્ા. ફીજી ફાજુ વલશ્વભાાં ગુણલિાની ફોરફારા થલા 
રાગી. ખાનગી વાશવો નપો કયલા રાગ્મા. આ ફધી 
હયવસ્થવતએ ‘ખાનગીકયણ’ ને પ્રોત્વાશન આપ્મુાં. વયકાય 

જાશેય વાશવોભાાંથી ખવલા રાગી અને ‘ખાનગીકયણ’ તયપ 

લી. વાંમુક્ત વાશવ એ ખાનગીકયણની પ્રહક્રમાનો એક 
બાગ છે. 
 

ળૈવિકીકરણ 
 લૈવશ્વકીકયણ એટર ે વભગ્ર વલશ્વનુાં એક ફનલુાં 
અથલા એકફીજાની નજીક આલલુાં. લૈવશ્વકીકયણથી વલશ્વનો 
કોઈ ણ દેળ વલશ્વના અન્દ્મ દેળ વાથ ે વયતાથી 
લેાયધાંધો કયી ળકે છે. તનેાથી એકફીજા દેળોની ફજાયો 
અન ે ઉત્ાદનભાાં એકીકયણ થઈ યહ્ુાં છે. એકફીજા દળેો 
લચ્ચેના યસ્ય વાંફાંધ અને તીવ્ર એકીકયણની આ પ્રહક્રમા 
જ ‘લૈવશ્વકીકયણ’ છે. લવૈશ્વકીકયણને ભદદ કયનાય અન ે

ઉિેજન આનાય જો કોઈ ભશત્લની પ્રહક્રમા શોમ તો ત ે છે 
ભાહશતી તકવનકીભાાં આલેરી અબતૂલૂિ ક્રાાંવત, જનેે આણ ે

ઈન્દ્પભેળન ટેક્નોરોજી તયીકે ઓખીએ છીએ. ‘વલશ્વ 

વ્માાય વાંગઠન’ (W.T.O) આ હદળાભાાં કામિ કયી યશી છે, 

જનેી સ્થાના ઈ.વ. 1995ભાાં થમેરી. 
 

ળૈવિકીકરણની અશરો 
 ભાહશતી ટેક્નોરોજીન ે કાયણ ે વલેાકે્ષત્રભાાં 

યોજગાયીની નલી તકો ઊબી થઈ. 

 પોન, પેક્વ, ભોફાઈર, ઈ-ભેઈર, ઈન્દ્ટયનટે, લીહડમો 

કોન્દ્પયન્દ્વ જલેાાં વાધનોથી ભાહશતી ઓછા ખચે 

અને ઝડથી પ્રાપ્ત થતા દેળના આવથિક વલકાવની 
ગવત લધી. 

 ફશુયાષ્ટ્રીમ કાંનીઓ મજભાન દેળોની કાંનીઓ 
વાથ ે વાંમુક્ત વાશવ કયલા રાગી જનેો પામદો 
મજભાન દેળન ે થમો. જભેકે બાયતભાાં વલદેળી પોડિ  
ભોટવિ કાંની કાયના માંત્રોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. ત ે
કેલ બાયત ભાટે જ કાયોનુાં વનભાિણ કયે છે એલુાં 
નથી, યાં ત ુ વલશ્વના અન્દ્મ દેળો ભાટે ણ કાયનાાં 

માંત્રોનુાં ઉત્ાદન કયે છે. જનેો રાબ મજભાન દેળ 
બાયતને ભે છે. એ જ યીત ે બાયતની ભોટી 
કાંનીઓ ણ વલશ્વસ્તયનાાં ફજાયોભાાં ોતાનુાં 
સ્થાન જભાવ્મુાં છે. જભેકે ટાટા ભોટવિ, ઈન્દ્પોવવવ, 

એવળમન ેઈન્દ્ટ્વ, ાર ે લગેયે કાંનીઓ 

આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ોતાનુાં લેચાણ કયે છે. 

 તીવ્ર સ્ધાિથી ભારવાભાનની ગુણલિા જલાતા 
ઓછી હકાંભતે લધુ વાયો ભારવાભાન ગ્રાશકોન ે
ભલા રાગ્મો. જભેકે બાયતના ફજાયભાાં ચીન ે
ોતાનાાં યભકડાાં ભૂક્માાં છે. ઓછી હકાંભત અન ેનલીન 
હડઝાઈનોન ેકાયણ ેચીની યભકડાાં બાયતીમ ફજાયોભાાં 
લધાયે રોકવપ્રમ છે. એક જ લિભાાં 70% થી 80% 
દુકાનોભાાં બાયતીમ યભકડાાંનુાં સ્થાન ચીની 
યભકડાાંએ રઈ રીધુાં છે. શલે બાયતની ફજાયોભાાં 
યભકડાાં શેરાાંની તુરનાભાાં વસ્તાાં છે. આ ળુાં થઈ 
યહ્ુાં છે ? વલશ્વલેાયના કાયણ ે ચીની યભકડાાં 

બાયતના ફજાયોભાાં આવ્માાં. બાયતીમ અન ે ચીની 
યભકડાાંની પ્રવતસ્ધાિભાાં ચીની યભકડાાં લધાયે વાયાાં 
વાવફત થમાાં છે. ચીની યભકડાાંને કાયણ ે બાયતીમ 
યભકડાાંના લેાયીઓ અને ઉદ્યોગવતઓને નકુવાન 
થામ છે. આભ, ઘણીલાય વલશ્વવ્માાયન ે કાયણ ે

રઘઉુદ્યોગન ેનકુવાન થામ છે. 
 

ાઠ – 11 શંય ક્ત રાષ્ટ્રો (ય .એન.) 
 

વળિશંસ્થાની જરૂદ્વરયાત ા માટે ? 

 પ્રથભ વલશ્વમુિે વલશ્વના બાગભાાં વલનાળનુાં તાાંડલ 
વજિમુાં. વલશ્વના રોકો ળાાંવત ઝાંખતા શતા. દુવનમાના ઈવતશાવે 
ુયલાય કયી આપ્મુાં કે વભગ્ર વલશ્વભાાં ળાાંવત સ્થાલા ભાટે 
એક ભધ્મસ્થ વાંસ્થાની જરૂય છે. જભે દેળનાાં જુદાાં-જુદાાં 
યાજ્મો લચ્ચ ે વાંકરન વાધલા યાષ્ટ્રીમ સ્તયે વલવલધ 
વાંસ્થાની જરૂય છે. તેભ દુવનમાના દેળો લચ્ચ ે વશકાય 
વાધલા આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ણ વલશ્વવાંસ્થાની જરૂય છે કે 
જ ેદુવનમાના દેળોને ળાાંવત, વાં અને વશકાયના ભાગ ેલાે. 
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 અભેહયકાના પ્રભુખ વલલ્વન ે વલશ્વવાંસ્થાનો વલચાય 
યજૂ કમો. હયણાભ ેઈ.વ. 1920ભાાં મુિને અટકાલનાય અન ે
ળાાંવતની ચાશક એલી યાષ્ટ્રવાંઘ (રીગ ઓપ નેળન્દ્વ) 
વાંસ્થાની સ્થાના થઈ. વલશ્વકક્ષાએ વાંસ્થા સ્થાલાનો 
આ પ્રથભ પ્રમાવ શતો. થોડો વભમ તો આ વાંસ્થાએ ફ ે
દેળો લચ્ચેના તકયાયી ભુદ્દાનો વનકાવ રાલીન ે મુિ થતુાં 
અટકાવ્મુાં, યાં ત ુ નફા દેળોને ળવક્તળાી દળેોના 

આક્રભણથી ફચાલલાના ભશત્લના કામિભાાં આ વાંસ્થા 
વનષ્પ નીલડી અને ફીજુ ાં વલશ્વમુિ પાટી નીકળ્યુાં. 
 ફીજા વલશ્વમિુ કયતાાં ણ લધુ વલનાળ લમેો. 
અણફોમ્ફ જલેાાં વલનાળક ળસ્ત્રોનો ઉમોગ કયીને ભોટા 
વભુદામભાાં ભાનલવાંશાય કયલાભાાં આવ્મો. દવુનમાના ફધા 
દેળોન ે લિેઓછે અાંળ ે આથી વશન કયલુાં ડ્ુાં. વલશ્વભાાં 
શાશાકાય ભચી ગમો. 
 

શંય ક્ત રાષ્ટ્રશંઘ (ય નો)નો ઉદભળ 
 વલશ્વને મુિના બમભાાંથી ભુક્ત કયલા ભાટે 
યાજુરુોએ કભય કવી. ત ે વભમના અભેહયકાના પ્રભુખ 
રુઝલેલ્ટના પ્રમાવોથી એક વલશ્વવાંસ્થાની મોજના 
ઘડલાભાાં આલી. હયણાભે ઈ.વ. 1945ના ઓક્ટોફયની 
24ભી તાયીખ ે વલશ્વળાાંવત અન ે વલશ્વપ્રજાનાાં કલ્માણના 
શેતુથી ‘વાંમુક્ત યાષ્ટ્રવાંઘ’ ની સ્થાના થઈ. તેનુાં અાંગ્રેજી ટૂાં કુ 

નાભ ‘મુનો’ (UNO) (મનુાઈટેડ નેળન્દ્વ ઓગનેાઈઝેળન) 

શતુાં. શલે આ વાંસ્થા ;મુનાઈટેડ નેળન્દ્વ’ (મુ.એન) તયીકે 

ઓખામ છે. 
વાંમુક્ત યાષ્ટ્રો (મ.ુએન.) ની સ્થાના થઈ, ત્માયે 51 

વભ્મયાષ્ટ્રો શતાાં. આજ ે (ઈ.વ. 2011) વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોની 
વભ્મવાંખ્મા 193 વુધી શોંચી ગઈ છે. 

 મુ.એનના ભશાભાંત્રીની ભુદત 5 લિની શોમ છે. ઈ.વ. 
2007થી 2016 વુધી દવક્ષણ કોહયમાના ફાન-કી-
ભૂન પયજ ફજાલેર છે.  

 લતિભાનભાાં મ.ુ એન.ના ભશાભાંત્રી એન્દ્ટોવનમો 
ગુટેયેવ છે.   

 આહિકાભાાં આલેર દવક્ષણ વદુાન મુ.એન.નો 193ભો 
વભ્મદેળ ફન્દ્મો. 

 મુ.એન.ની વિાલાય બાાઓભાાં અયેવફક, 

ચાઈનીઝ, અાંગ્રેજી. િને્દ્ચ, યવળમન અન ે સ્ેવનળ 

બાાઓનો વભાલેળ થામ છે. 
 

ય .એન.ના ષેત ઓ 
(1) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ળાાંવત અન ેવરાભતી જાલલી. 
(2) વભ્મદેળો લચ્ચ ેભૈત્રીબાલના કેલલી. 

(3) આાંતયયાષ્ટ્રીમ આવથિક, વાભાવજક, વાાંસ્કૃવતક અન ે

ભાનલીમ પ્રશ્નોનો વનકાર કયલો. 
(4) ફધા જ રોકોના ભાનલશકો અન ેભૂબૂત સ્લતાંત્રતા પ્રત્મ ે

ભાનની રાગણી ઉત્ન્ન કયલા વશકાય વાધલો. 
 આ શેતુઓ મુ.એન.નાાં જુદાાં-જુદાાં અાંગો દ્વાયા વવિ 
કયલાભાાં આલ ે છે. તનેાાં ભુખ્મ છ અાંગો છે. શલે આણ ે એ 
દયેકનો ટૂાં કભાાં હયચમ ભેલીએ. 
 

શામાન્દ્ય શભા (General Assembly) 

 વાભાન્દ્મ વબા મુનોનુાં વૌથી ભોટુાં  અાંગ છે. તને ે
‘વલશ્વની ારિભેન્દ્ટ’ કશી ળકામ. મનુોભાાં જોડામેરાાં યાષ્ટ્રોના 

પ્રવતવનવધઓ તેભાાં ફેવ ેછે. દયેક વભ્મયાષ્ટ્ર તેના લધુભાાં લધુ 
ાાંચ પ્રવતવનવધઓ ભોકરી ળકે છે, ણ ભત પ્રદાન લખતે 

એક યાષ્ટ્ર એક જ ભત આી ળકે. વાભાન્દ્મ વબા લિભાાં 
એક લાય ભે છે. તનેા વભ્મો દય લ ે પ્રભુખ અન ે
ઉપ્રભુખની ચૂાંટણી કયે છે. ઈ.વ. 1953-54ભાાં બાયતના 
પ્રવતવનવધ આ વબાના પ્રભુખ તયીકે ચૂાંટામા શતા. આ 
વબાએ ભાનલ-અવધકાયો અાંગેનુાં લૈવશ્વક જાશેયનાભુાં ઈ.વ. 
1948ભાાં 10 હડવેમ્ફયે ભાંજૂય કમુું. 
 વાભાન્દ્મ વબા મનુોના ખતત્રની ભમાિદાભાાં યશીન ે
વલશ્વના કોઈ ણ પ્રશ્ન ઉય ચચાિ-વલચાયણા કયી ળકે છે. 
તેના ય ત ે વરાશ-વૂચનો આી ળકે છે. વલશ્વભાાં ળાાંવત 
અને વરાભતીન ેબમભાાં ભૂકે એલી હયવસ્થવત ઊબી થામ તો 
તયત ત ે મુનોની વવભવતનુાં ધ્માન દોયે છે. મનુોભાાં નલા 
વભ્મોએ પ્રલેળ આલાની વબાન ેવિા છે. 
 

શામતી-શવમવત (Security Council) 

 મુનોનુાં આ વૌથી ભશત્લનુાં અાંગ છે. તેભાાં 15 વભ્મો 
છે. તેભાાંથી મુ.એવ.એ., વિટન, િાન્દ્વ, યવળમા અને ચીન 

એભ ાાંચ વભ્મો કામભી છે. ફાકીના વફનકામભી 10 
વભ્મોને વાભાન્દ્મ વબા ફે લિ ભાટે ચૂાંટે છે. વલશ્વભાાં ળાાંવત 
અને વરાભતી જાલલા ભાટે વવભવતને વલળા વિાઓ 
આલાભાાં આલી છે. યાષ્ટ્રો લચ્ચેના ઝઘડાઓન ે તેણ ે
ળાાંવતભમ વાધનો દ્વાયા ઉકેર રાલલાનો પ્રમત્ન કયલાનો 
શોમ છે. વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોના વવચલારમના લડા ‘ભશાભાંત્રી’ 

તયીકે ઓખામ છે. તેભની વનભણૂક વરાભતી-વવભવતની 
બરાભણથી વાભાન્દ્મ વબા કયે છે. તેઓ વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોના 
ભુખ્મ લશીલટી અવધકાયી તયીકે કાભગીયી ફજાલે છે. 
 

વળટો એટે  ં ? 

 વરાભતી-વવભવતના કોઈ ણ વનણિમ ભાટે ાાંચ 
કામભી વભ્મોના શકાયાત્ભક (ભાંજુયી ભાટે) ભત રેલાનુાં જરૂયી 
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છે. ાાંચભાાંથી એક ણ વભ્મયાષ્ટ્ર ‘નકાયાત્ભક ભત’ આ ે

તો વનણિમ રઈ ળકાતો નથી. વિા ધયાલતા ાાંચ કામભી 
વભ્મયાષ્ટ્રના વનેધ કયલાના અથલા વનણિમન ે નાભાંજૂય કે 
વનયથિક કયલાના અવધકાયને ‘વનેધાવધકાય’ કે ‘વલટો 

ાલય’ કશે છે. 
 

શંય ક્ત રાષ્ટ્રોની વળેવ શંસ્થાઓ 
 જગતના રોકોનાાં જીલનધોયણો ઊંચાાં આલ,ે તેભને 

યોજગાયીની તકો પ્રાપ્ત થામ તેભજ રોકોના વાભાવજક, 

આવથિક, ળૈક્ષવણક અન ેવાાંકૃવતક વલકાવ ભાટે પ્રમાવો કયલા 

એ વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોનુાં ભશત્લનુાં કામિ છે. આ ધ્મેમો વવિ કયલા 
મુ.એન.ના નજેા શેઠ વલવળષ્ટ્ કે્ષત્રોભાાં કાભ કયનાયી ખાવ 
વાંસ્થાઓની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે. 

શંય ક્ત રાષ્ટ્રો (ય નો) ન ેભારતનો શષકાર 
 બાયતદેળે મુનો યદળેો વાથેના ભતબેદોન ે
ઉકેરલાનો વવિાાંત સ્લીકામો છે. વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોની ળાાંવત 
સ્થાલાની કાભગીયીભાાં બાયત વહક્રમ વશકાય આપ્મો છે. 

કોહયમાના મુિભાાં ઘલામેરા વૈવનકોની વાયલાય કયલા 
બાયતે ડોક્ટયોની ટીભ ભોકરી શતી. વાંમુક્ત યાષ્ટ્રોના 
નેજાશેઠ ોતાના વૈવનકો ભોકરી કટોકટી ઉકેરલાભાાં બાયતે 
વશામ કયેરી. વરાભતી-વવભવત ઉયાાંત વલવલધ 
વવભવતઓના વભ્મ તયીકે બાયતે ઉમોગી બૂવભકા બજલી 
છે. બાયતીમોએ ભશત્લના શોદ્દાઓ ધાયણ કયીન ે ોતાનાાં 
જ્ઞાન-અનબુલનો રાબ આપ્મો છે. 
 

માનળીની ઉજ્જળલ આા 
 વલશ્વનાાં ફધા જ યાષ્ટ્રો મનુોન ેવાથ વશકાય આ,ે 

તો વલશ્વળાાંવતનો વાચો અનબુલ થામ. આ ભાટે ફધા યાષ્ટ્રો 

મુિ નહશ કયલાની પ્રવતજ્ઞા રે અને ઘાતક ળસ્ત્રોનુાં ઉત્ાદન 
ફાંધ કયી દે એ જરૂયી છે. આજ ે જો ફધાાં યાષ્ટ્રો ળસ્ત્રો 
લધાયલાની શયીપાઈ ફાંધ કયી દે, તો અફજો રૂવમાનો ફચાલ 

થામ. આ યકભભાાંથી વલશ્વના રોકોનુાં કલ્માણ થઈ ળકે એભ 
છે. 
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 ૃથ્લી જ એલો ગ્રશ છે, જ્માાં ભનુષ્મોએ યશેલાનુાં છે. 

તેથી ભાનલીએ વલશ્વઐક્મ અન ે વલશ્વળાાંવત ભાટે વાંમકુ્ત 
યાષ્ટ્રોની વપતાન ેઝાંખલી જ યશી. 

 
 

ય .એન.ની વળેવ 
શંસ્થાન ં નામ 

ટંૂક ં  નામ શંસ્થાન  ં ળડ  
મથક 

શંસ્થાન  ંમ ખ્ય કાયથ 

વલશ્વ આયોગ્મ 
વાંગઠન 

WHO (‘શુ’)  વજવનલા દુવનમાના રોકોનાાં ળાહયહયક અને ભાનવવક આયોગ્મભાાં 
વુધાયો થામ એ ભાટે પ્રમાવો કયલા. 

મુનેસ્કો UNESCO 

(મુનસે્કો) 
ેહયવ દુવનમાના વલવલધ દેળો લચ્ચ ે ળૈક્ષવણક, લૈજ્ઞાવનક અન ે

વાાંસ્કૃવતક કે્ષત્રોભાાં યસ્ય વશકાય વાધલો. 

આાંતયયાષ્ટ્રીમ 
ભજૂય-વાંગઠન 

ILO  

(આઈ.એર.ઓ) 
વજવનલા  ભાવરકો દ્વાયા કાભદાયોનુાં ળોણ ન થામ, મોગ્મ લેતન 

પ્રાપ્ત થામ ત ેભાટે પ્રમત્ન કયલા. 

મુવનવપે UNICEF 

(મુવનવેપ) 
ન્દ્મૂમોકિ  ફાકોના જીલનની ગુણલિા વુધયે, મોગ્મ અન ે

ોણક્ષભ આશાય પ્રાપ્ત થામ એલા ફાકલ્માણના 
કામિક્રભો મોજલા 

ખોયાક અન ે કૃવ 
વાંગઠન 

FAO (પાઓ) યોભ વલશ્વભાાં અન્નનુાં ઉત્ાદન લધે અને કૃવનો વલકાવ થામ 
એલા પ્રમાવો કયલા. 

વલશ્વફેન્દ્ક IBRD 

(આઈ.ફી.આય.
ડી) 

લોવળાંગ્ટન 
ડી.વી 

વલશ્વમુિ દયવભમાન ખુલાય થમેરા દેળોના ુન:વનભાિણ 
ભાટે વધયાણ, વલકાવળીર દેળોના વલકાવ તેભજ 

ભશાનગયોના પ્રોજકે્ટ ભાટે વધયાણ આલુાં. 
 
 
WHO – World Health Organization 
UNESCO – United Nations Educational Scientific and 
Cultural Organization  
UNICEF – United Nations International Children’s 
Emergency Fund 
FAO – Food and Agricultural Organization  
ILO – International Labor Organization  
IBRD – international Bank for Reconstruction and 
Development  
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વલમ : - Geography 

ધોયણ :- 8 – પ્રથભ વત્ર 

ાઠ – 2 આણી આવાવ ળ ું ? 
 વાભાન્મ યીતે એલ ું ભાનલાભાું આલે છે કે, ૃથ્લી 

વૂમયભાુંથી છ ટી ડી છે. જ્માયે તેન ઉદબલ થમ ત્માયે ત ે
અગનગાના રૂભાું શતી. આ અગનગ ધીભે ધીભે ઠુંડ 
ડલા રાગ્મ. તનેા કેટરાુંક તત્લ શેરાું પ્રલાશી સ્લરૂભાું 
અને ત્માય ફાદ ઘન સ્લરૂભાું રૂાુંતય ામમાું. આ પ્રક્રિમા 
દયમભમાન જ ે તત્લન ું ઘન સ્લરૂભાું રૂાુંતય થમ ું, તેન ે

આણે ભૃદાલયણ તયીકે ઓખીએ છીએ. જ ે તત્લન ું 
પ્રલાશી સ્લરૂભાું રૂાુંતય થમ ું તે જરાલયણ. જ ેતત્લ લામ  
સ્લરૂભાું રૂાુંતય ામમા ત ે લાતાલયણ તયીકે ઓખામા. 
લી, યશેલા ભાટે કઠણ વાટી, ીલા ભાટે ાણી અન ેશ્વાવ 

રેલા ભાટે શલા ભી યશેતાું ૃથ્લી ય જીલવૃમિ મલકાવ 
ાભી, જ ેજીલાલયણ તયીકે ઓખામ છે. આભ, ૃથ્લી ય 

ચાય આલયણ અમસ્તત્લભાું આવમાું. 
 

ભૃદાલયણ (Lithosphere)  

 આણ ે ૃથ્લીના જ બાગ ઉય લવલાટ કયીએ 
છીએ, તે બાગ ભૃદાલયણ તયીકે ઓખામ છે. ભૃદ એટર ે

ભાટી અન ેઆલયણ એટર ે ડ. ૃથ્લીન ઉયન ડ 
ભાટી અન ે ખડક જલેા ઘન દાથોન ફનેર છે તથેી ત ે
ઘનાલયણ કે મળરાલયણ તયીકે ણ ઓખામ છે. આ 
આલયણ ૃથ્લી વાટીન આળયે 29 ટકા બાગ યકે છે. આ 
ડ આળયે 64થી 100 ક્રકભી જટેરી જાડાઈ ધયાલે છે. ત ે 
ફધ ેએકવયખી જાડાઈ ધયાલત નથી. લી, અુંદય કે ફશાય 

એકવયખ આકાય ણ ધયાલત નથી. તે રગબગ ભાટી 
અને ખડક જલેાું દ્રવમન ફનરે છે. આ બાગ ય જ નાના-
ભટા લયત, ઉચ્ચપ્રદેળ, ભેદાન લગેયે આલેરા છે. લી, 

વાટીથી ળરૂ કયીન ેઆણ ેજભે જભે ઊંડે જતા જઈએ તેભ 
તેભ તાભાનભાું લધાય થત જામ છે. 
 ૃથ્લીના ેટાભાું યશેરા ખડકના ીગેરા યવન ે
ભેગ્ભા (બ-ૂયવ) કશે છે. થૃ્લીની અુંદય કેટરાક લામ ઓ 
યશેરા શમ છે, જ ેગયભ થતાું ઉયની તયપ દફાણ કયી ફશાય 

નીકલાન પ્રમત્ન કયે છે; યુંત  ઉય આલેરા ખડકન ું 

દફાણ ણ એટર ું જ લધાયે શમ છે. આભ, ગયભી અન ે

દફાણ જલેાું ફ એકફીજાને વુંત મરત યાખલાભાું ભદદરૂ 
થામ છે. એટર ેજ ત ૃથ્લીન આ ડ પાટી જત નથી. 
જ્માું આ વભત રા જલાતી નથી, ત્માું ડ પાટતાું 

જ્લાાભ ખી પાટી નીક ેછે. 
 

જરાલયણ (Hydrosphere) 
 ૃથ્લીની વાટીન નીચાણલા બાગ ાણીથી 
ઘેયામેર છે, જ ે જરાલયણ તયીકે ઓખામ છે. ૃથ્લી 

વાટી ય બૂમભમલસ્તાય કયતાું ાણીના મલસ્તાયન ું પ્રભાણ 
લધાયે છે. જરાલયણ આળયે 71 ટકા બાગ યકે છે. 
જરાલયણભાું મલળા જબુંડાય ધયાલતા બાગ એટર ે
ભશાવાગય. જ ે મેવક્રપક, એટરમેન્ટક, ક્રશું દી અન ેઆકય ક્રટક 

ભશાવાગય તયીકે ઓખામ છે. ફધા ભશાવાગય એકફીજા 
વાથે જોડામેરા છે. બૂમભમલસ્તાય ાવ ેઆલેરા સ્થામનક 
જમલસ્તાય વભ દ્ર, ઉવાગય, અખાત કે વાભ દ્રધ નીના 

નાભે ઓખામ છે. ૃથ્લી યના ભશાવાગય ખૂફ મલળા 
અન ેઊંડા છે. કેટરીક જગ્માએ 10થી 11 ક્રકભી જટેરી ઊંડી 
ખાઈઓ આલેરી છે. ભશાવાગયનાું તમમાું ણ થૃ્લી 
વાટીની જભે ઊંચા શાડ, મલળા ભેદાન, ઉચ્ચપ્રદળે, 

ખીણ લગેયે જલેાું સ્લરૂનાું ફનેરાું છે.’  

  ૃથ્લી યના ાણીના જથ્થાના 97 ટકા બાગન ું 
ાણી વભ દ્રભાું આલેર ું છે. ફાકી યશેતા ાણીન આળયે 
ણ બાગ ફુંને ધ્ર લ ય તથા ક્રશભારમ અન ેફીજા ઊંચા 
લયત ય ફયપના રૂભાું યશેર છે. ફાકીના ાણી કૈી 
કેટર ુંક વયલયભાું, કેટર ુંક નદીઓભાું અન ે કેટર ુંક ૃથ્લીના 

ેટાભાું વુંગ્રશામેર ું છે. ીલારામક ાણી ખૂફ ઓછ ું  છે. આ 
ભીઠ ું  ાણી જરાલયણની બટે છે. વજીલન ેજીલલા ભાટે ભીઠા 
ાણીની જરૂય છે. આ ભીઠા ાણીના ભ ખ્મ આધાયરૂ 
લયવાદ (લૃમિ) ભાટેન બેજ વભ દ્રભાુંથી જ આલ ે છે. 
વભ દ્રભાુંથી ભૂલ્મલાન યવામણ, ખનીજો, ભીઠ ું , ભાછરાું ભી 

આલે છે. જભે ધયતી ય વજીલવૃમિન ું અમસ્તત્લ છે, તેલી જ 

યીતે વભ દ્રભાું જીલનવમૃિ આલેરી છે. ભશાવાગયનાું ભજાું, 

પ્રલાશ અન ે બયતીભાું યશેરી પ્રચુંડ ળમતતન ે નાથીન ે
મલદ્ય તળમતત ભેલી ળકામ છે. આ મવલામ ત ે જભાગય 
તયીકે ણ ઉમગી છે. 
 

લાતાલયણ (Atmoshphere) 

 ‘ૃથ્લીની ચાયે ફાજ  લીંટાઈને આલેરા શલાના 

આલયણન ે આણ ે લાતાલયણ કશીએ છેએ. જ ૃથ્લીની 
વાટીથી આળયે 1600 ક્રકભી વ ધી મલસ્તયેર ું છે. તે 
ભૃદાલયણ અન ે જરાલયણની જભે નયી આુંખ ે જોઈ ળકાત ું 
નથી. લાતાલયણભાું મલમલધ લામ ઓ, ાણીની લયા, ધૂના 

યજકણ, ક્ષાયકણ અન ે વૂક્ષ્ભજુંત ઓ ણ બેરાું શમ છે. 

લાતાલયણ યુંગશીન, સ્લાદયક્રશત અન ે લાવયક્રશત છે. તભેાું 

ઘન, પ્રલાશી અન ે લામ  તત્લન વભાલેળ થામ છે. તભેાું 

આળયે 78 ટકા જટેર નાઈટર જન, 21 ટકા જટેર 
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ઓમતવજન અને 1 ટકા જટેરા અન્મ લામ ઓ આલેરા શમ 
છે. ૃથ્લી વાટીથી જભે ઉય જઈએ તેભ લાતાલયણના 
ભટાબાગના લામ ઓન ું પ્રભાણ ઘટત ું જામ છે. કાફયન 
ડામતવાઈડ લામ  બાયે શલાથી શલાના નીચરા થયભાું ત ે
લધાયે પ્રભાણભાું છે અને ઉય જતાું ઓછ થત જામ છે.’  

 ઓઝન લામ  શલાભાું ખૂફ ઓછા પ્રભાણભાું છે. આ 
લામ  વૂમયનાું ાયજાુંફરી (અલ્ટર ાલામરટે) ક્રકયણન ું ળણ 
કયી, ૃથ્લીને વમૂયની પ્રચુંડ ગયભીથી ફચાલ ે છે. આ લામ  

ભ ખ્મત્લે લશેરી વલાયે ખ લ્લા ભેદાનભાું અન ેવભ દ્રક્રકનાયાથી 
શલાભાું લધાયે પ્રભાણભાું શમ છે. ઓમતવજન અને નાઈટર જન 
લામ ઓ ૃથ્લી યની જીલનવૃમિન ે જીલુંત યાખ ે છે. 
ઓમતવજનના જરદણાને નાઈટર જન ભુંદ કયે છે. 
 લાતાલયણભાું ભ ખ્મ ઘટક ાણી છે. ગયભીથી ફાષ્ 
ફની ાણી લયા સ્લરૂ ે શલાભાું બ ે છે, જને ેબેજ તયીકે 

ઓખલાભાું આલ ેછે. બેજ ઠયલાની ક્રિમા એટર ેઘનીબલન. 
ઘનીબલનના કાયણ ે જ લયવાદ, ઝાક, ક્રશભ, કયા લગેયે 

બેજનાું સ્લરૂ ફને છે. કઈ ણ પ્રદેળના ભાનલીના ખયાક, 

ળાક, યશેઠાણ, રૂયુંગ, આમથયક પ્રલમૃિઓ લગેયે ય 

લાતલયણની અવય જોલા ભે છે. લાતાલયણભાું મલમલધ 
યજકણ ણ જોલા ભે છે, આ યજકણન ેરીધે ૃથ્લી ય 

વૂમયપ્રકાળ પેરાત જોલા ભે છે, જનેા કાયણ ેવૂમોદમ લખત ે

એકાએક અજલા ું કે વૂમાયસ્ત લખતે એકાએક અુંધારું  થત ું 
નથી, યજકણ દ્વાયા પ્રકાળનાું ક્રકયણ યાલતયન ાભી 

ૃથ્લીની વાટી ય ાછા પયે છે અને આણને વમૂયપ્રકાળ 
ભે છે. લાતાલયણના ભાધ્મભને રીધે જ આણ ે અલાજ 
વાુંબી ળકીએ છીએ. તથેી જ ત યેક્રડમ, દૂયદળયનનાું 

પ્રવાયણ ળતમ ફન ેછે.  
 

જીલાલયણ (Biosphere) 

 ૃથ્લીના ભૃદાલયણ, જરાલયણ અન ે લાતાલયણના 

જ ે બાગભાું જીલનવૃમિ વમાી છે તનેે જીલાલયણ કશેલાભાું 
આલ ે છે. ૃથ્લી ય જીલાલયણ એ ભશત્લન ું આલયણ છે. 
વોય ક્રયલાયભાું ૃથ્લી એક જ એલ ગ્રશ છે જને ેજીલાલયણ 
છે. ૃથ્લી યની જીલનવૃમિભાું લનસ્મત, પ્રાણીઓ, 

જીલજુંત ઓ અન ે ભાનલન વભાલેળ થામ છે. આણ ેવો 
ખયાક અન ેફીજી ઘણી ફધી ચીજલસ્ત ઓ જીલાલયણભાુંથી 
જ પ્રાપ્ત કયીએ છીએ. લનસ્મત અને પ્રાણીઓ મલના 
આણે જીલી ન ળકીએ. આણા અમસ્તત્લન અન ે
મનલાયશન આધાય જીલાલયણ છે. જનેે ફે મલબાગભાું 
લશેંચલાભાું આલે છે : (1) અજમૈલક અને (2) જમૈલક. 
અજમૈલક મલબાગભાું ભૃદાલયણ, જરાલયણ અન ેલાતાલયણન 

અભ્માવ આલે છે, જ્માયે જમૈલક મલબાગભાું લનસ્મત, 

પ્રાણીઓ અન ે વ ક્ષ્ભ જીલાણુઓના અભ્માવન વભાલેળ 
કયલાભાું આલ ેછે. 
 ભાણવ સ્લમલકાવ ભાટે કેટરીક પ્રલૃમિઓ જાણ્મ-ે
અજાણ્મે કયે છે. તેનાથી આલયણની વભત રા જોખભામ છે. 
જભે કે ખનીજો ભેલલા લધ  ડત ું ખદકાભ, બૂમભગત અણ ૂ

યીક્ષણ, ખનીજતેર ળધલા ખૂફ ઊંડ  ળાય કાભ અને લધ  

ડતા ાતાકૂલાઓ કયલા જલેી પ્રલૃમિઓ કયલાથી 
ભૃદાલયણ જોખભામ છે. ળશેય અન ેગાભડાુંઓની અળ મિઓ 
તેભજ ઔદ્યમગક કચયાઓ ઠરલાતાું આણાું જાળમ ગુંદા 
ફન ેછે. ગયભી લધલાથી ધ્ર લ પ્રદેળન ફયપ ીગલા રાગ્મ 
છે. જશાજોનાું નકાભાું તેર લશેલાના કાયણ ે તેભજ ઔદ્યમગક 
લવાશતના ગુંદા અને યવામણમ તત ાણીના મનકારથી 
દક્રયમાઈ જીલન નાળ થામ છે, જ ેજરાલયણ ભાટે ખતયારૂ 

છે. ઉદ્યગ, કાયખાનાું, ાલયસ્ટેળન અન ે લાશન દ્વાયા 

દૂમત શલા લાતાલયણભું બ ે છે. લધ  લાશનની 

અલયજલયલાા મલસ્તાયભાું કાફયન ભનતવાઈડ જલેા 
લામ ઓન ું પ્રભાણ લધે છે. લૃક્ષ કાલાથી CO2 ન ું પ્રભાણ 

લધતાું ૃથ્લી ય ગયભીન ું પ્રભાણ લધે છે. આ યીત ે
લાતાલયણ ય ભાનલ પ્રલૃમિઓની અવય થામ છે. 
માયલયણના ળણના બગે ક દયતની ણકડીઓ 
જોખભામ છે, જ ેજીલાલયણ ભાટે ન કવાનકાયક છે. 
 

ાઠ – 7 આફોશલાકીમ પેયપાય 
 

ક્રભ દેળ ગયભી ઠું ડી લયવાદ 

1. યમળમા 150 વે -200 વે 100 વેભી 

2. ઈયાન 300 વે 100 વે 50 વેભી 

3. બ્રામઝર 380 વે 250 વે 250 વેભી 

4. નલ ે 100 વે -400 વે 50 વેભી 

5. ક્રપમરાઈન્વ 350 વે 300 વે 300 વેભી 

6. વાઉદી અયેમફમા 450 વે 290 વે 10 વેભી 

 
શલાભાન એટરે ળ ું ? 

 કઈ પ્રદેળનાું તાભાન, બેજ અને લયવાદની ટૂું કા 

ગાાની વયેયાળ મસ્થમત એટરે શલાભાન. 
  

આફોશલા (Climate) એટર ેળ ું ? 

 ‘કઈ ણ પ્રદેળના 35થી લધાયે લોનાું વયેયાળ 

તાભાન, બેજ અન ે લયવાદની વયેયાળ મસ્થમત એટર ે

આફશલા.’ 
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ગ્રીન શાઉવ ઈપેક્ટ 

 ઠુંડી આફશલાલાા દેળભાું વૂમયતા ઓછ 
અન બલામ છે; તેથી છડ, ળાકબાજી તથા લૃક્ષન મલકાવ 

અટકે છે. તેથી માયપ્ત ભાત્રાભાું ગયભી ભી યશે તેલી ક મત્રભ 
વમલસ્થા કયલાભાું આલ ે છે. ત ે ભાટે કાચ કે કાડની છત 

યાખલાભાું આલે છે. જથેી અશીં ગયભી જલાઈ યશે છે જને ે
‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’ કશે છે. 
 

ફદરાતી આફોશલા (Climate change) 
  

ગ્રોફર લોવભિંગ (લૈવિક તા-લૃવિ) (Global 

worming) એટરે ળ ું ? 

 ગ્રફર લમભિંગ એટર ેૃથ્લીના લાતાલયણન ેગયભ 
કયનાયી ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’. ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ એટર ે કે 

વૂમયનાું ક્રકયણ વાથે આલતી ગયભીન ેલાતાલયણભાું આવમા 
છી ૃથ્લી ય અથડાઈને યાલતયન ાભી ાછી 
અલકાળભાું જલા ન દલેામ તલેે મસ્થમત. 
 

લતતભાનત્રોના વભાચાયો 

 .મ યભાું વયેયાળ 50 વે તાભાનભાું લધાય, 

ગયભીન અન બલ 

 દામજ યરીંગ 140 (વમેલ્વમવ) ભશિભ તાભાન 280 

વેમલ્વમવ શોંચ્મ ું (ઈ.વ. 2009) 

 યણભાું ક્રશભલાય 

 ભ ુંફઈભાું એક જ ક્રદલવભાું 942 મભભી લયવાદ 
(ઈ.વ. 2005) 

 ઓસ્ટરે મરમાભાું ગયભીન ઊંચે ચડત ાય (ઈ.વ. 
2006) 

 વ ુંદયલન ડૂફી યહ્ ું છે. 

 નેાભાું ખ મભ  નાભની ક્રશભનદીભાું 5 ક્રકભીન ઘટાડ 

 એન્ટાકય ક્રટકાભાું 35 ક્રદલવભાું 3250 ચ ક્રકભી 
ફયપની છાજરી ીગી ગઈ. 

 નદીઓભાું ાણીના સ્ત્રત ઘટ્યા. 
 

ૃથ્લી ગયભ કેભ થામ છે ? 

 ‘ગ્રીન શાઉવ ઈપેતટ’ ભાું વક્રિમ પા આતા 

કાફયન ડામતવાઈડ, મભથેન, નાઈટરવ ઓતવાઈડ, 

તરયફ્રયા કાફયન (CFC) અને શેરકાફયનન ેગ્રીન શાઉવ 

લામ ઓ તયીકે ઓખલાભાું આલ ેછે. આ લામ ઓન ું પ્રભાણ 

લધલાથી આફશલા ક્રયલતયન (તરાઈભેટ ચેઈન્જ) ન પ્રશ્ન 
ઉદબવમ છે. 
 PPM એટર ેPart Per Million (દવ રાખન એક 

બાગ) એટર ેકે 0.28% શમ ત 280PPM કશેલામ. 
 

નીચ ેવાયણીન ું લાચન કય અન ે મલચાય. આણી ૃથ્લીન ે
ગયભ કયલાભાું આણ ેકેટરા જલાફદાય છીએ ત ેચકાવ. 

ક્રભ સ્થ-લસ્ત  વભમ ગ્રીન શાઉવન ે
અવય કયતા લામ  
ઉત્વજતનન ું પ્રભાણ 

1. થભયરાલય ભથક 
200 ભેગાલટ 

લામયક 9 રાખ ટન 

2. ભટયકાય લામયક લામયક 17 કયડ ટન 

3. AC વયેયાળ 2 

કરાક 

24 કરાક 2230 ક્રકગ્રા 

4. ટી.લી. 24 કરાક 190 ક્રકગ્રા 

5. ટ્ય ફરાઈટ 24 કરાક 88 ક્રકગ્રા 

6. કમ્મ ટય 24 કરાક 130 ક્રકગ્રા 

7. ક્રિજ 24 કરાક 920 ક્રકગ્રા 

 લલ્ડય  મભક્રટમયરમજકર ઓગેનાઈઝેળન (WMO) 

એ ‘મલશ્વ શલાભાન વુંસ્થા’ છે. ત ે જણાલે છે કે ઈ.વ. 

1850થી આજ વ ધીભાું ઈ.વ. 2008ના લયન ું વભ દ્ર અન ે
જભીન વાટી યન ું વુંમ તત તાભાન 0.310 વે. શત ું ત ે
ઈ.વ. 1961થી ઈ.વ. 1990ના ગાાના વયેયાળ તાભાન 
કયતાું લધાયે શત ું.              
 

વભથેન (CH4) 

 ઈ.વ. 1750ભાું 315 PPMભાુંથી ઈ.વ. 2005ભાું 

1764 PPM જટેર ધયખભ લધાય નીચનેાું કાયણને રીધે 

નોંધામ છે. 
 એક વમમતત પ્રમતક્રદન જ ેલસ્ત ઓ ગ્રશણ કયે છે, તેભાું 

રગબગ 80% લામ  શમ છે. એક વમમતત પ્રમતક્રદન 22,000 

લખત શ્વાવ રે છે. આભ, એક વમમતત પ્રમતક્રદન 

ઓમતવજનમ તત લાતાલયણભાુંથી 16 kg લામ  વેલન કયે છે.  

ક્રભ કાયણ વભથેન લામ ન ું 
ઉત્વજતન 

1 ળ ઓના ઉચ્છલાવ અન ે
ચમાચમની ક્રિમા 

14 કયડ ટન 

2 ડાુંગયની ખેતી 15 કયડ ટન 

3 વેમન્દ્રમ કચય વડલાથી 7 કયડ ટન 
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નાઈટરવ ઓક્વાઈડ 

 નાઈટ્વ ઓતવાઈડન ું પ્રભાણ 270 PPMથી લધીન ે

શાર 319 PPM થમ ું છે. 

ક્રોયોફ્રોયા કાફતન (CFC) 

 પભ, ્રામસ્ટક, ક્રિજ, AC વક્રકયટવજયન, 

એયવેરસ્પ્રે (એક ભાઈિનથી 10 ભાઈિન આકાય 
ધયાલતાું વૂક્ષ્ભકણને એયવેર કશે છે.) લગેયેના લયાળથી 

CFCભાું લધાય થામ છે. 

 23 જાન્મ . 1995ના મ નના વુંમ તત ઠયાલથી દય 
લ ે 16 વ્ટેમફયન ે ‘ઓઝન ક્રદલવ’ તયીકે 

ઊજલલાભાું આલે છે. 

 2007ન ું લય 1980 છી વોથી લધ  ગયભ શત ું. 
 

ગ્રોફર લોવભિંગની અવયો 

 લનસ્મત ઉત્મિ, તેભની લમૃિન વભમ અન ે

આમ ષ્મભાું પેયપાય આલી યહ્ા છે. 

 ક્ષીઓની અભ ક જામતઓ ર પ્ત થઈ યશી છે. દા.ત., 

ચકરી, ગીધ. 

 ક્રશભારમની ફ ેશજાય ક્રશભનદીઓ ીગી ગઈ છે. 

 છેલ્લાું 10 લયભાું દ ષ્કા, લાલાઝડાું, અમતલમૃિ અન ે

ૂયની ભાત્રાઓ લધી યશી છે. 

 જ્માું લયવાદ લધ  ડત શત, ત્માું તેની ભાત્રા ઓછી 

થઈ યશી છે. યાજસ્થાન અને દ ફઈભાું બાયે 

લયવાદન અન બલ. ચેયાૂુંજીભાું અનાલૃમિ. 

 ખેતીભાું કઠન ું ઉત્ાદન ઓછ ું  થઈ ગમ ું છે.   

 જભીનભાું ાણીન ું સ્તય ઘટી ગમ ું છે. 

 ક્રશભનદી ીગલાથી વભ દ્રજ સ્તય લૃમિ થઈ યશી 
છે. વભ દ્રકાુંઠાના ધલાણન ું સ્તય લધી યહ્ ું છે. 

 તાભાન લધતાું ભાણવ ક્રડશાઈડર ેળન અન ે
ક ણન મળકાય ફનળ.ે 

 ઋત ચિભાું ક્રયલતયન આલી જળે. મળમાા અન ે
ઉનાાની ઋત ઓની રાક્ષમણકતાઓ ફદરાળ.ે 

 ગ જયાતની દક્રયમાઈ વાટી 25 વેભી જટેરી લધતાું 
જભીનની ખાયાળ લધળ.ે 

 ખેત-ઉત્ાદનભાું વતત ઘટાડ નોંધાઈ યહ્ છે. 

 કરેયા, ડેન્ગ્મ , ભેરેક્રયમા, મરક્રપલય, સ્લાઈન ફ્ર ૂ

લગેયે યગન ું પ્રભાણ લધી યહ્ ું છે. 

 ભારદીલ, ફાુંગ્રાદેળ, ક્રપમરાઈન્વ ટા ઓ, 

લેસ્ટઈમન્ડઝ ટા ઓ અન ે ઓસ્ટરે મરમા ખુંડના 
કાુંઠાના મલસ્તાય ડૂફભાું જળે. 

 ‘ગ્રીન ીવ’ વુંસ્થા ભ જફ ઈ.વ. 2100ભાું 

ગ જયાતભાું લવતા આળયે 55 રાખ રકન ે
સ્થાુંતય કયલ ું ડળ.ે 

 લૈમશ્વક તાભાનના લધાયાને રીધે પૂર ખ શ્ફ  
ગ ભાલી યહ્ાું છે. 

 ભધૂડા શલે નાભળે થઈ યહ્ા છે. 
 

ગ્રોફર લોવભિંગથી ફચલાના ઉામો 

 CO2 ન ું ઉત્વજયન કયનાયા સ્ત્રતન ઉમગ 

ઘટાડલ જોઈએ. 

 લૃક્ષાયણ કયલ ું, લૃક્ષન ું જતન, જુંગર કાલાું ન 

જોઈએ. લનીકયણથી કાફયન ઓછ થામ છે. 

 રીથીન ફેગન ઉમગ ટાલ. 

 ખાતય અને જ ુંત નાળક દલાઓન મલલેકૂણય 
ઉમગ કયલ. 

 વભ દ્રભાું રશકણન છુંટકાલ કયલ, જથેી ્રેન્કટન 

નાભના તયરજીલન મલનાળ થામ અન ે ત ે
પ્રકાળવુંષ્રેણની ક્રિમા ભાટે કાફયન 
ડામતવાઈડન ઉમગ કયતા શલાથી ગ્રફર 
લમભિંગથી ફચી ળકામ છે. 

 વજીલ ખતેી અનાલલી (રીર ડલાવ અન ે
છાણીમ ું ખાતય લાયલ ું) 

 ળ ઓના ખયાકભાું ફામક્રટક બેલલા. તેથી 
ળ ઓના જઠયભાું મભથેન ેદા કયતા ફેતટેક્રયમા 
અુંક ળભાું યશે. 

 ઘય ઉમગી વાધનન મલલકેૂણય ઉમગ કયલ. 

 ક્રયલશનનાું વાધનન મલલકેૂણય ઉમગ કયલ. 

 લવમતલૃમિ અટકાલલી. 

 લીજીની ફચત ભાટે શલાઉજાવ ક દયતી યીત ે
ઉરબ્ધ ફને તલેી વમલસ્થા કયલી. 

 ઈક-િેન્ડરી કાગન લયાળ લધાયલ. 

 ઘયની આજ ફાજ  છડ અન ેલકૃ્ષન ઉછેય કયલ. 

 ક દયતી વુંમિન મલલેકૂણય ઉમગ કયલ. 

 ેટર મરમભ ેદાળન મલલેકણૂય ઉમગ કયલ. 

 ાણીન કયકવયબમો ઉમગ કયલ. 

 લયવાદી ાણીન વુંગ્રશ કયલ. 

 CNGન લયાળ લધાયલ. 
 

એક ટન કાગ ફનાલલા ભાટે 

-  4400 ક્રકરલટ લીજી 
-  30,000 મરટય ાણી 
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-  11 લૃક્ષનાું રાકડાુંન ભાલ લયામ છે 
 

માતલયણન ેફચાલલા લૈવિક નીવત 

 ભાનલ તાની પ્રલમૃિઓથી માયલયણન મલનાળ 
કયી યહ્ છે એલ ું મલશ્વને વભજાતાું ઈ.વ. 1972ભાું 
સ્લીડનનાું ાટનગય સ્ટકશભ ખાતે માયલયણ ફચાલલા 
ફેઠક ભી. ત્માયફાદ બ્રામઝરના યી-ઓડી-જાનેય ખાત ે
ૃથ્લી વુંભેરન ભળ્ ું. 
 ગ્રફર લમભિંગ વુંદબે મલશ્વસ્તયે ક્રડવેમફય, 

2009ભાું ડેન્ભાકયની યાજધાની કનશેગનભાું એલ ું નક્કી 

કયલાભાું આવમ ું શત ું કે, મલકમવત યાિર કાફયનકટ 

(ગ્રીનશાઉવને અવય કયતા લામ  ઉત્વજયન ઘટાડલાની 
નીમત) સ્લીકાયતાું નથી અને મલકાવળીર યાિર 
ગ્રીનશાઉવન ે અવય કયતા લામ  ઉત્વજયન ઘટાડલા ભાટે 
દફાણ કયી યહ્ાું છે. મલકાવળીર દેળના મલકાવ ભાટે 100 
અફજ ડરય વશામ આલી, એલ ું નક્કી કયલાભાું આવમ ું 

શત ું. આ ફેઠકભાું 45 દેળનાું 59 જટેરાું વુંળધન ેવય 
દ્વાયા મલશ્વના નેતાઓન ે ફદરાતી આફશલા ભાટે 
ગુંબીયણે મલચાય કયતા કયલાભાું આવમા શતા. 

 મલશ્વભાું વયેયાળ નાગક્રયક 4.5 ભેક્રટરક ટન 
કાફયનલામ  છડે છે, બાયતન નાગક્રયક લામયક વયેયાળ 1.2 

ભેક્રટર ક ટન કાફયન છડે છે. અન્મ મલકાવળીર દેળ ત ઘણ 
ઓછ કાફયન લામ  છડે છે. તેભના મલકાવ ભાટે ભટા ામા 
ય છ ટ આલી જોઈએ. અભેક્રયકા જલેા દેળ ય મનમુંત્રણ 
રાદલ ું જોઈળે કાયણ કે તેભન પ્રત્મેક નાગક્રયક 20.6 ભેક્રટર ક 
ટન કાફયન લામ  ઉત્વજયન કયે છે. 
 

બાયતની યાજ્મલાય ભાહશતી 
ક્રભ યાજ્મ વલસ્તાય (ચો 

હકભી) 
ભ ખ્મ બાા 

1. અરણાચર 
પ્રદેળ 

83,743  ભન્મા, અકા, ભીજી 

2. અવભ 78,438 અવભ 

3. આુંધ્રપ્રદેળ 2,75,045 તેર ગ , ઉદ ય 

4. ઉિયપ્રદેળ 2,38,566 ક્રશન્દી, ઉદ ય 

5. ઉિયાખુંડ 53,483 ક્રશન્દી, ગઢલારી 

6. ઓક્રયસ્વા 1,55,707 ઉક્રડમા 

7. કણાયટક 1,91,791 કન્નડ 

8. કેય 38,863 ભરમારભ 

9. ગ જયાત 1,96,024 ગ જયાતી 

10. ગલા 3,702 કોંકણી, ભયાઠી 

11. છિીવગઢ 1,35,191 ક્રશન્દી 

12. જમભ -કશ્ભીય 2,22,236 કશ્ભીયી, ઉદ ય, 

ડગયી 

13. ઝાયખુંડ 79,714 ક્રશન્દી 

14. તમભરનાડ  1,30,058 તામભર 

15. મત્ર યા 10,492 ફુંગાી, કકફયાક 

16. નાગારેન્ડ 16,579 કણ્માક, અુંગ્રેજી 

17. મિભ ફુંગા 88,752 ફુંગાી 

18. ુંજાફ 50,362 ુંજાફી 

19. મફશાય 94,164 ક્રશન્દી 

20. ભમણ ય 22,327 ભમણ યી 

21. ભધ્મપ્રદેળ 3,08,144 ક્રશન્દી 

22. ભશાયાિર 3,07,690 ભયાઠી 

23. મભઝયભ 20,987 મભઝ, અુંગ્રેજી 

24. ભેઘારમ 22,429 ખાવી, ગાય, 

અુંગ્રેજી 

25. યાજસ્થાન 3,42,239 ક્રશન્દી, યાજસ્થાની 

26. મવમક્કભ 7,096 રે્ચા, બૂક્રટમા, 

ક્રશન્દી 

27. શક્રયમાણા 44,212 ક્રશન્દી 

28. ક્રશભાચરપ્રદેળ 55,673 ક્રશન્દી, શાડી 
 

યાષ્ટ્રીમ યાજધાની વલસ્તાય 
ક્રભ યાજ્મ વલસ્તાય 

(ચો.હકભી.) 
ભ ખ્મ બાા ાટનગય 

1 ક્રદલ્લી 1483 ક્રશન્દી, ુંજાફી, ઉદ ય ક્રદલ્લી 

કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળો 
ક્રભ યાજ્મ વલસ્તાય 

(ચો.હકભી.) 
ભ ખ્મ બાા ાટનગય 

1. અુંદભાન-
મનકફાય 
ટા ઓ 

8249 ફુંગાી, ક્રશન્દી, 

તમભર, તેર ગ , 

ભરમારભ 

ટય બ્રેય 

2. ચુંદીગઢ 114 ક્રશન્દી, ુંજાફી ચુંદીગઢ 

3. દભણ-
દીલ 

112 ગ જયાતી, ભયાઠી દભણ 

4. દાદયા અને 
નગયશલેરી 

491 ગ જયાતી, ક્રશન્દી, 

મબરી, મબરડી 
મવરલાવા 

5.  ડ ચેયી 492 તમભર, તેર ગ , 

ભરમારભ, 

અુંગ્રેજી 

 ડ ચેયી 

6. રક્ષદ્વી 32 ભરમારભ કૈલયિી 
(કલયિી) 
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ધોયણ :- 8 – દ્વીતીમ વત્ર 

ાઠ – 2 માતલયણીમ પ્રદ ણ 
 ક દયતી સ્ત્રતના અભમાયક્રદત ઉમગથી ાણી, 

શલા અને લનસ્મતભાું અળ મિ ેદા થઈ છે. પ્રદૂણ પેરામ ું 
છે. તનેી ભાત્રા એટરી ભમાયક્રદત છે કે મલકાવન ેસ્ળયલાની 
વાથ ે માયલયણન ે પ્રદમૂત કયી ભ કે છે. આ ફઉેન ે એભના 
વુંદબો વાથે જોલાન-વભજલાન પ્રમાવ કયલ અમનલામય 
છે. આજ ેબૂમભ, શલા, ધ્લમન અને અલકાળીમ પ્રદૂણ ખફૂ 

લધી ગમાું છે. તેની ઘણી મલયીત અવય ભાનલજીલન અન ે
માયલયણ ય થલા રાગી છે. ઉદ્યગ આલલાથી માયલયણન ે
અવય કયતાું અનકે પ્રકાયનાું પ્રદૂણ લધ્માું છે, જભેાું શલા, 

ાણી અને બમૂભન ું પ્રદૂણ ભ ખ્મ ગણામ. આ ત્રણેમ આણુું 
જીલન ટકાલી યાખલા ભાટેનાું ભ ખ્મ તત્લ છે. 
 

(1) ાણીન ું પ્રદ ણ (Water Pollutuion)  

 ઉદ્યગન ે ાણી જોઈએ, પ્રક્રિમાભાું ભાર ફનાલલા 

અને અન્મ શેત ઓ ભાટે આ ાણી અસ્લચ્છ થઈ જામ, એટર ે

તેન ે નકાભ ું ગણી નદી, નાાું કે ખ લ્લી જભીન ય છડી 

ભૂકલાભાું આલ ે છે. આ કેમભકરમ તત ગુંદ  ાણી નદીના 
ાણીન ે પ્રદ મત કયે છે. ઉદ્યગન ે કાયણ ે છડામેર ું આલ ું 
ાણી નદીના જપ્રલાશન ેદ મત કયી નાખ ેછે. લી, જભીન 

ય ખ લ્લાભાું છડી દેલામેર ું ાણી જભીનભાું ઉતયે છે. આ 
ાણી બૂમભગત જન ેણ પ્રદ મત કયે છે. આજ ેળશેયીકયણ 
ખૂફ ભટા ામ ે થમેર ું છે. ળશેયની ગટયનાું ાણી ણ 
નદીઓ અન ે તાલભાું છડી દલેાભાું આલ ે છે. જ ે ાણીના 

પ્રદ ણની ભટી વભસ્મા ઊબી કયે છે. આજ ે
ઔદ્યમગકીકયણથી લયવાદના ાણી ણ પ્રદ મત ફન્માું છે. 
ઉદ્યગન ધ ભાડ, ગુંધ, લયવતા ાણી વાથે બ ે છે અન ે

ાણીન ેપ્રદ મત કયે છે. 
 ઉદ્યગ અને કાયખાનાભાું લયામેર ું ગુંદ ું ાણી નદી, 

નાાું અને જભીન ય છડી ભૂકલાભાું આલે છે, ત્માયે 

જચય પ્રાણીઓ નાળ ાભે છે. ભાછરીઓ ભયી જલાના 
ક્રકસ્વા આણ ેઘણા જોમા છે. તેરગાણથી વભ દ્રન ું ાણી 
પ્રદૂમત થામ છે. જપ્રદૂણથી કરેયા, કભ અને ઝાડા-

ઊરટી જલેા યગ પેરામ છે. કદાચ એટર ેઆજ ેઆણ ેત્માું 
ભ વાપયીભાું, ઓક્રપવ કે ળાાભાું જતાું ફાકએ ાણીની 

ફટર યાખલી ડે છે. આને ક્રયણાભે ઉત્ન્ન થતાું ાક, 

ઘાવચાય, ળાકબાજી પ્રદ કથી બયૂય શમ છે. 

 દયેક લગયની વમમતત કે યાજકાયણી, ખેડૂત, 

ઉદ્યગમત, મળમક્ષત વમમતત, કાયીગય કે કભયચાયી પ્રજાના ક્રશત 

મલરિ ચેડાું કયતાું જયા ણ અચકાતા નથી. ઉદ્યગના 

ાણીને ળ િ કયી નદી, નાાભાું છડલ ું જોઈએ. વયકાયે 

ઉદ્યગ ઉય કડક મનમુંત્રણ યાખલ ું જોઈએ. આણ ેાણીન 
મલલેકૂણય ઉમગ કયલ જોઈએ. 

(2) શલાન ું પ્રદ ણ (Air-Pollution)  

 આજ ે ાણીની જભે શલાના પ્રદૂણ ે ણ જગતભાું 
ભટી વભસ્મા ઊબી કયી છે. દયેક ળશેય અને કેટરાુંક ગ્રામમ 
મલસ્તાયભાું ચક્કવ પ્રકાયના ઉદ્યગ મલકાવ ામમા છે. 
ઉદ્યગભાુંથી છડલાભાું આલતાું ગેવ, ધ ભાડ શલાભાું બતાું 

શલાન ું પ્રદ ણ થામ છે. આજ ેખમનજતેરન ઉમગ ણ ખૂન 
જ લધી ગમ છે. ટેર ર અન ેડીઝરથી ચારતાું લાશન શલાભાું 
ધ ભાડ અને લામ ઓ જલેા કે નાઈટ્વ ઓતવાઈડ, કાફયન 

ભનતવાઈડ, ફેન્ઝામક્રયન અને કાફયન ડામતવાઈડ 

બેલે છે, જથેી શલાભાું આલા લામ ઓન ું પ્રભાણ ખૂફ લધી 

ગમ ું છે. આજ ેજુંગર ણ ભટા પ્રભાણભાું કાલાથી શલાન ું 
પ્રદ ણ લધી યહ્ ું છે. લૃક્ષ ઓછાું થલાથી ઝેયી લામ  Co2 ન ું 

પ્રભાણ લધલા રાગ્મ ું છે, જનેે રીધ ે ‘ગ્રફર લમભિંગ’ જલેી 

ભટી વભસ્મા ઊબી થઈ છે. 
 શલાના પ્રદ ણથી પેપવાુંની ફીભાયી, દભ, શાુંપણ 

જલેા યગ થામ છે. શલાભાું ઊડતા ધૂના યજકણથી ળયદી, 

ઉધયવ, ખાુંવી જલેા યગ થામ છે. લધ  ડતા પ્રદ ણથી 

ગૂુંગાઈને ઘણાું પ્રાણીઓના ભૃત્મ  ણ થમા છે. શલાના 
પ્રદ ણથી ગયભી લધી યશી છે. કેટરીક લાય આલા લામ ઓ 
લયવાદ વાથ ે બતાું એમવડન લયવાદ ણ થામ છે, જ ે

લનસ્મતન ેઅન ેપ્રાણીઓન ેખૂફ ભટ ું  ન કવાન કયે છે. 
 શલાન ું પ્રદૂણ અટકાલલા ઉદ્યગ ભાટે કેટરાક 
મનમભ ફનાલી તેન ચસૂ્તણે અભર કયલ જોઈએ. મગ્મ 
પ્રભાણભાું ધ ભાડ કે ઝેયી ગવે ક્રપલ્ટય થામ તલેાું વાધન 
મલકવાલલાું જોઈએ. ‘માયલયણજાગમૃતના અમબમાન’ 

ચરાલલા જોઈએ. કવૂયલાય ઉદ્યગને વયકાયે કડક થઈ ફુંધ 
કયાલલા વ ધીન દુંડ કયલ જોઈએ. ટેર ર-ડીઝરન જરૂય 
ૂયત જ ઉમગ કયલ જોઈએ. પ્રદ ણભ તત એલા C.N.G 

અને P.N.Gન ઉમગ કયલ જોઈએ. લાશનભાું P.U.C ન 

કડક અભર કયાલલ જોઈએ. 
 

(3) બૂવભન ું પ્રદૂણ (Land-Pollution) 

 બૂમભન ું પ્રદ ણ વશેરાઈથી નજયે ડે તેભ નથી છતાું 
આજ ેમલકવતા મલશ્વભાું બમૂભન ું પ્રદ ણ ખૂફ ભટા પ્રભાણભાું 
લધલા ામમ ું છે. મલકવેરા ઉદ્યગ અન ેગટયના ાણી ખ લ્લી 
જભીન ય છડી દેલાતાું ત ે જભીનને ફગાડે છે. ઉદ્યગ કે 
કાયખાનાુંલાા જરૂય શમ તનેા કયતાું લધ  જભીન પ્રાપ્ત કયે 
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છે, જ ેએભના કશેલા પ્રભાણ ેબમલષ્મના મલકાવ ભાટે શમ છે. 

ઉદ્યગન મલકાવ વાયી ખતેીરામક જભીન ઉય થામ છે, 

ત્માયે ત ે જભીનન ે ન કવાન કયે છે. ઉદ્યગ તાન નકાભ 
ઘન કચય જભીનભાું નાુંખે છે. આજ ે મરથીરીન 
(્રામસ્ટક) ન ઉમગ ખફૂ ભટા પ્રભાણભાું થલા રાગ્મ 
છે. પ્રાવસ્ટક જભીનભાું બત ું નથી અન ેજભીન ફગાડે 
છે. ળશેયી કચય જભેાું ખખાું, ્રામસ્ટક સ્િે અન ે

યાવામમણક દાથો શમ છે, જ ેઉડી વાયી જભીન, ખેતયભાું 

ડે છે અન ેજભીન દમૂત કયે છે. ખેડૂત દ્વાયા લધ  ઉજ ભાટે 
યાવામમણક ખાતયન ણ ખૂફ ફશા પ્રભાણભાું ઉમગ 
થઈ યહ્ છે, જ ે જભીનન ે ફગાડલાભાું અન ે માયલયણને 

ન કવાન કયલાભાું ભટ બાગ બજલ ેછે. 
 આજ ે ઉદ્યગનાું અન ે ગટયનાું ાણીન ઉમગ 
ઉજાઉ જભીનભાું થલાથી તભેાું ાકતાું અનાજ, ળાકબાજી 

દ મત શમ છે, જનેા રીધે ક્ષમ અને શાડકાુંના યગ થામ છે. 

ઉજાઉ જભીન ઓછી થતાું અનાજની તુંગી વજાયલાની 
ળતમતાઓ ઊબી થઈ છે. જભીનભાું ત ે ઉભેયાતાું ્રામસ્ટક 
અને કાયખાનાુંઓનાું ાણી વૂક્ષ્ભ જીલાણુઓન નાળ કયે છે. 
ઉદ્યગન ઘન કચય ણ વૂક્ષ્ભ જીલાણુઓને ભાટે ઘાતક 
ફની યહ્ છે. આ જીલાણુઓ જભીનન ે ઉજાઉ ફનાલ ે છે; 

યુંત  તનેા નાળથી જભીન મફનઉજાઉ ફની જામ છે. 
 આણ ે બમૂભ-પ્રદ ણન ે અટકાલી ળકીએ તેભ 
છીએ. આણ ે ્રામસ્ટક અન ે કેમભકરન ઉમગ જરૂય 
ૂયત જ કયલ જોઈએ. ઉજાઉ જભીનભાું ઉદ્યગ સ્થાલા ન 
જોઈએ. માયલયણન ું જતન કયલ ું જોઈએ. યાવામમણક 
ખાતયન ેફદર ેજમૈલક ખાતય, દેળી ખાતય લાયલાું જોઈએ. 

જ ુંત નાળક દલાઓ ઓછા પ્રભાણભાું ઉમગભાું રેલી જોઈએ. 
નકાભા ્રામસ્ટક અન ે ઘન કચયાન ે ફાીન ે કે ક્રયવાઈકર 
કયી તને નાળ કે પયી લાય ઉમગ કયલ જોઈએ. 
યુંયાગત સ્ત્રતન ઉમગ કયલ જોઈએ. જભેકે રીરો 

ડલાવ નલી ટેતનરજીન ઉમગ કયલ જોઈએ; જ ેાણી 

ણ ફચાલે અને પ્રદૂણ ણ યકે જભેકે ટકમવુંચાઈ 
િમત. 
 

(4) ધ્લવન (અલાજ)ન ું પ્રદૂણ (Noise-
Pollution)  

 લામ  અને જ પ્રદ ણ ઉયાુંત ધ્લમન (ઘોંઘાટ, 

અલાજ) પ્રદૂણ ખૂફ લધી ગમ ું છે. કાયખાનાુંઓભાું ચારતાું 
મુંત્ર, લાશનના કાયણ ેજ ેઅલાજ થામ છે, તે ઘણ ઊંચ શમ 

છે, જ ે અલાજન ું પ્રદૂણ ઊબ ું કયે છે. આણી પ્રજા અન ે

વભગ્ર મલશ્વની પ્રજા ઉત્વલમપ્રમ છે. આજ ે વભગ્ર મલશ્વભાું 

અનેક ઉત્વલ ઊજલામ છે. જભેાું ભટાું રાઉડસ્ીકય કે છી 
ફેંડલાજાું-ઢર લગેયે લગાડલાથી, ડી.જ.ે દ્વાયા ધ્લમનન ું 

પ્રદૂણ થામ છે. ચૂુંટણી કે યભતભાું મલજમ થલાથી ભટા 
પ્રભાણભાું પટાકડા પડલા, લામજ ુંત્ર લગાડલાથી ધ્લમનન ું 

પ્રદૂણ થામ છે. ળશેયભાું ફવ, ક્રયક્ષાઓ, ક્રદ્વ-ચિીમ 

લાશન ભટા પ્રભાણભાું છે. અમગ્મ જગ્માએ ાક્રકિં ગ કયલાથી 
આ લાશનન બયાલ થામ છે, જ ેધ્લમન-પ્રદૂણ પેરાલે છે. 

 ધ્લમન-પ્રદૂણથી ઘોંઘાટના કાયણ ેફશેયાળ આલલા 
ઉયાુંત ભાનમવક સ્લાસ્થ્મ ઉય મલયીત અવય ડે છે. 
ચીક્રડમાણુું લધી જામ છે. લધ  ડતા અલાજથી પ્રકૃમત ય 
મલયીત અવય ડે છે. ઘણા કીટક અન ે જીલાણુઓ જ ે
આણન ેઉમગી છે ત ેનાળ ાભે છે. શમસ્ટર, ળાા કે 

દલાખાનાું ાવ ે‘ન-શનય’ કે ‘વાઈરન્વ ્રીઝ’ જલેાું મચહ્ન 

આણ ેભૂકલાું ડે છે, તે ખયેખય ધ્લમન-પ્રદૂણથી ભાયકતા 

દળાયલ ેછે. 
 નાગક્રયક તે જ વભજ ે એ જ એન ઉામ છે. 
આણ ેઉત્વલ, પ્રવુંગ દયમભમાન લધ  ડતાું અલાજ કયતાું 

લામજ ુંત્ર લગાડલાું જ જોઈએ. પટાકડા ન પડલા જોઈએ. 
લાશન મગ્મ વભમે વમલયવ કયાલલા જોઈએ. P.U.C ના 

મનમભ ખૂફ કડક ફનાલલા. જોઈએ. લસ્તીગીચતાન ે
મનમુંત્રણભાું યાખલી જોઈએ. ઉદ્યગએ અલાજને મનમુંમત્રત 
કયલા લનીકયણ કયલ ું જોઈએ. લાશનના અલાજન ેઘટાડલા 
યસ્તાઓની આજ ફાજ  લકૃ્ષ ઉગાડલાું જોઈએ. આણી 
વભમવૂચકતા અને વભજદાયી જ આણન ે પ્રદ ણથી 
ફચાલી ળકળે. 
 ાણી કેટર ું અભૂલ્મ છે એ વશ ને વભજામ છે. છતાું 
‘મભનયર લટય’ ખયીદતી લખતે આણ ેાણીની કટૉકટીન ે

ગુંબીયતાથી રેતાું નથી. વલાર ભાત્ર ાણીન જ નથી. 

ગાુંધીજીએ કશેર ું કે જ, જભીન અને જ ુંગર એ વાભ દામમક 

સ્ત્રત છે. એની ઉય વોન વભાન શક છે. એન ે‘લેાયની 

લસ્ત ’ ફનાલલી નમૈતક ગ ન છે. ભાનલમનમભયત 

વભસ્માઓભાું ાણીન ું પ્રદ ણ અગ્રસ્થાન ે છે. એન ઉિય 
ળધલ આણી વક્રશમાયી વાભકૂ્રશક જનચેતનાની 
જલાફદાયી ફની ગઈ છે. આજ ેપ્રદ ણ ભાટે તભાભ રકએ 
તાની જલાફદાયી વભજી તેન ે સ્લચ્છ અન ે તુંદ યસ્ત 
ફનાલલા મગ્મ ઉામ કયલા જ ડળ.ે 
 

ાઠ – 14 ખુંડ-હયચમ : આહિકા અને 

એવળમા 

વલિનો ફીજા નુંફયનો ભોટાભાું ભોટો ખુંડ 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Geography 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 

 
8 

 આક્રિકાખુંડની રુંફાઈ અને શાઈ રગબગ 
વયખી છે. 2/3 મલસ્તાય મલ લલૃિથી ઉિયભાું આલેર છે. 
એટર ેકે ભટા બાગન પ્રદેળ ઉષ્ણ કટીફુંધભાું આલેર છે. 
 18ભી વદીના અુંત વ ધી આક્રિકાખુંડ દ મનમાના 
રક ભાટે અજાણ શત, તેથી તનેે ‘અુંધાક્રયમા ખુંડ’ તયીકે 

ણ ઓખલાભાું આલત શત. લાનયભાુંથી ભાનલની 
માત્રાની ખટૂતી કડીરૂ અલળે નાઈર નદીનાું તટ યથી 
ભી આવમા છે. 
 ફાથોરમમ  ડામઝેે ઈ.વ. 1493ભાું ‘કે ઓપ ગ ડ 

શ’ ની બૂમળય ળધી શતી. આ ળધન ઉમગ લાસ્ક-

દ-ગાભાએ ઈ.વ. 1498ભાું બાયતભાું આલલાન જભાગય 
ળધલા કમો શત.  
 આક્રિકાખુંડન ભટ બાગ ૂલય ગાધયભાું આલેર 
છે. તને મલસ્તાય મલશ્વના ક ર જભીનમલસ્તાયના 20 ટકા 
જટેર થામ છે, ત્રીવ શજાય ક્રકભી જટેર દક્રયમાક્રકનાય એ 

ખુંડને ભળ્ છે. 
 

આહિકાખુંડના બૂૃષ્ઠીમ બાગોની વલળેતાઓ 

: 
 આક્રિકાખુંડન ું બૂષૃ્ઠ ભટા બાગે ઉચ્ચ્પ્રદેળન ું ફનેર ું 
છે. જભેાું આક્રિકાના લામવમ બાગભાું એટરાવ લયતની 
શાયભાા આલેરી છે, જભેાું વોથી ઊંચ લયત એટરાવ છે. 

એની ઉંચાઈ 3,965 ભી છે. આક્રિકાની મગક્રયભાાભાું 

આક્રિકાન વોથી ઊંચ લયત ક્રકમરભાન્ઝાય છે, જનેી ઊંચાઈ 

5,895 ભી છે. આ લયત મલ લલૃિ નજીક આલેર શલા છતાું, 

લધ  ઉંચાઈને રીધે તનેા મળખય શું ભેળા ફયપથી છલામરેા 
યશે છે. આ લયત મવલામ દમક્ષણભાું વયેયાળ 915 ભીથી લધ  
ઉંચાઈ ધયાલતા ઉચ્ચપ્રદેળ આલેરા છે. જભેાું ઈથમમાન 
ઉચ્ચપ્રદેળ 3050 ભીટયની ઊંચાઈ ધયાલે છે. 
 ખુંડના ઉિય બાગભાું વશયાન મલળા યણપ્રદેળ 
આલેર છે, જ ે 90,65,000 ચક્રકભી જટેર મલસ્તાય ધયાલ ે

છે. આ મલસ્તાય ખડકા ઉચ્ચપ્રદેળથી વબય છે. ૂલય 
આક્રિકાભાું ૃથ્લીની આુંતક્રયક ક્રશરચારન ેરીધ ેરગબગ 128 
ક્રકભી રાુંફી પાટખીણની યચના થઈ છે. આ પાટખીણ 
મલશ્વની વોથી રાુંફી પાટખીણ છે. તેભાું ાણી બયાલાથી 
મલતટક્રયમા, ચાડ, ટાુંગામનકા વયલયની યચના થઈ છે. 
 

નદીઓ અને વયોલયો 
 આક્રિકાભાું ભટા બાગની નદીઓ ભધ્મના 
ઉચ્ચપ્રદેળભાુંથી નીકીન ેવભ દ્રને ભે છે અન ે ઘણી ફધી 
નદીઓ અુંતસ્થ: ણ છે. ખડકા પ્રદેળને રીધે જભાગય 
ભાટે ફશ  ઉમગી નથી, યુંત  જધધને રીધ ે જમલદ્ય ત 

ભાટે ઉમગી છે. આક્રિકાની ભ ખ્મ નદીઓ નાઈર, કોંગ, 

નાઈઝય અને ઝાુંફેઝી છે. વયલયભાું ન્માવા, મલતટક્રયમા, 

રડલ્પ, ચાડ લગેયે છે. 
 

નાઈર નદી 
 નાઈર દ મનમાની વોથી ભટી નદી છે. તેની રુંફાઈ 
6,436 ક્રકભી છે. ઈથમમાના ઉચ્ચપ્રદેળભાુંથી નીકી 

વ દાન અન ેઈમજપ્તભાુંથી લશીને બૂભધ્મ વભ દ્રન ેભે છે. 
 

આફોશલા અન ેલનસ્વત 
 આક્રિકાભાું આફશલા અન ેલયવાદની મલમલધતા છે. 
તે પ્રભાણે લનસ્મતજીલનભાું ણ મલમલધતા જોલા ભે છે. 
ખુંડભાું ભ ખ્મત્લે મલ લલૃમિમ જ ુંગર છે. અશીં અમતળમ 
ગયભ, બેજલાી અન ેસ્લાક્રદિ આફશલા શલાથી ભેશગની, 

અફનૂવ, રગલૂડ, યઝલડૂ, આમનયલૂડ ઉયાુંત યફય, 

મવુંકના તથા લાુંવના લૃક્ષ ણ જોલા ભે છે.  
 ઉિયના બાગભાું લયવાદની ભાત્રા ઘટતા વલાના 
પ્રકાયના ઘાવનાું ભેદાન જોલા ભે છે. ત વશયાના 
યણપ્રદેળભાું છૂટીછલાઈ કાુંટાી લનસ્મત થય, ફયડી, 

ખજૂયી જોલા ભે છે. બૂભધ્મ વભ દ્રક્રકનાયાના મલસ્તાયભાું 
મળમાાભાું ણ લયવાદ અન બલામ છે. ખાટાું-ભીઠાું 
યવલાા પની ખેતી  થામ છે, જભેાું નાયું ગી, રીંફ ું, ીચ, 

દ્રાક્ષ લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 
 આક્રિકાખુંડના મલ લલૃમિમ પ્રદેળના બાગભાું ત્વે-
ત્વે ભાખીન ઉદ્રલ છે, જ ેકયડતાું શાથીગાન યગ થામ છે 

અને તે ભૃત્મ  ાભે છે. અરફિ, મલજ્ઞાન અને ટેતનરજીની 

ભદદથી ભાખી નાળ કયલાના પ્રમત્ન થમા છે.  
 

કૃવ, ખનીજવુંવિ અને રોકો  
 આક્રિકાખુંડભાું 70 ટકાભાું ખતેી થામ છે. વાભાન્મ 
ાક વાથ ેચા, કપી, કક, યફય, તભાક  લગેયે ાક રલેામ 

છે. લૂય આક્રિકાભાું ભારાગાવી (ભાડાગાસ્કય) અન ે
ઝાુંઝીફાય ટા ઓભાું રમલુંગ, કપી, ડાુંગય લગેયે ાક થામ 

છે. ઝાુંઝીફાયને ‘રમલુંગન ટા ’ ણ કશેલામ છે. 

 આક્રિકાખુંડભાું વન ું, શીયા, તાુંફ , મ યેમનમભ, 

ભેગેનીઝ જલેી ખમનજો દ. આક્રિકાના જોશામનવફગય, 

ટર ાન્વલારભાુંથી તથા ખનીજતેર ઈમજપ્ત અન ે મરમફમાભાુંથી 
ભી આલે છે. 
 આક્રિકાના જ ુંગરભાું ઝૈય અન ે કગ નદીક્રકનાયે 
મગ્ભી તથા કરશયીના યણભાું ફ ળભેન વ દાનભાું વ દાનીઝ 
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રક તથા કેન્માભાું ફાન્ટ  અને ઈમજપ્તભાું પેલ્લા જામતના રક 
લવ ેછે. 

દેળ-હયચમ 

ઈવજપ્ત   
આયફ પ્રજાવિાક, મલશ્વના ઈમતશાવભાું ઈમજપ્ત એક 

અમત પ્રાચીન દેળ તયીકે જાણીત છે. નાઈર નદીના ક્રકનાયે 
ઈમજપ્ત (મભવય) ની ભશાન વુંસ્કૃમત મલકાવ ાભી શતી. આ 
દેળ મયાભીડ અન ે મસ્પું તવ ભાટે જગમલખ્માત છે. કકયલિૃ 
તેના દમક્ષણ બાગભાુંથી વાય થામ છે. ખજૂયી અન ેકાવન ું 
ઉત્ાદન લધ  થામ છે. ‘કેય’ દેળન ું ાટનગય તથા 

ઔદ્યમગક ળશેય છે. વ એઝ નશેયે એમળમા અને મ યને 
ખૂફ જ નજીક રાલી દીધાું છે. 
 

દવિણ આહિકા 
 આક્રિકાખુંડની છેક દમક્ષણ ે ભટા બાગ ે દમક્ષણ 
ગાધયનાું વભળીતણ કક્રટફુંધભાું આલેર દેળ છે. 
ભ ખ્મત્લે આ દેળ ખેતીપ્રધાન શત, યુંત  1867ભાું લાર નદી 

મલસ્તાયભાું શીયા અન ે વનાની ખાણ ભી આલતાું 
અથયતુંત્રભાું ઝડી ક્રયલતયન થમાું. વભગ્ર મલશ્વભાું ત ે
મલકમવત યાિર તયીકે મલકવી આવમ. મપ્રટક્રયમા તનેી 
યાજધાની છે, યુંત  ધાયાગૃશ કેટાઉનભાું ફેવ ે છે. ત ે

ઉયાુંત ડફયન, જોશામનવફગય લગેયે ભ ખ્મ ળશેય છે. 
  

એવળમા 
સ્થાન : 010-16’ થી 770-43’ ઉ.અ. અન ે260-04’ ૂ.યે. 

થી 1690-40’ .ૂયે. 

વીભાઓ : દમક્ષણ ે ક્રશું દી ભશાવાગય, લૂેભાું ેવકે્રપક 

ભશાવાગય, ઉિયભાું બૂભધ્મ વભ દ્ર, લામવમભાું મ ય અન ે

નૈઋત્મભાું આક્રિકાખુંડ. 
વલસ્તાય : 4,38,10,000 ચક્રકભી 

 એમળમાખુંડના બૂષૃ્ઠભાું ઘણી મલમલધતાઓ જોલા 
ભે છે. તમાુંક લયત, મલળા ઉચ્ચપ્રદેળ, યણપ્રદેળ અન ે

ભેદાન આલેરાું છે.  
 

એવળમાની નદીઓ 
 એમળમાભાું ભ ખ્મત્લ ેઓફ, મેનેવી, રીના, આભૂય, 

શલાુંગશ, માુંગત્વેતમાુંગ, મવતમાુંગ અન ે ભેકોંગ, ઈયાલદી, 

બ્રહ્મ ત્ર, ગુંગા, મભ ના, મવુંધ  લગેયે નદીઓ આલેરી છે.  
 
 
 

ખાયાું ાણીના વયોલયો ભીઠાું ાણીના વયોલયો 
1. કામસ્મન 1. ફૈકર (કઝાક્રકસ્તાન) 
2. ભૃત (જોડયન) 2. લ રય 
3. મચલ્કા (બાયત) 3. દર 
4.  મરકટ (બાયત) 4. ઢેફય 
 5. તનરેવે (કુંફક્રડમા) 

6. ટોંગક્રકુંગ (ચીન) 
 

પ્રાણીજીલન 
ક્રભ ઠું ડા પ્રદેળનાું 

પ્રાણીઓ 

ારત  
પ્રાણીઓ 

ગયભ 
યણપ્રદેળનાું 

પ્રાણીઓ 

જચય 
પ્રાણીઓ 

1 વપેદ યીંછ, લર ગામ ઊંટ, ઘડા, 

ગધેડાું 

વીર 

2 ભસ્કયેટ, વેફર બેંવ ખચ્ચય લરયવ 

3 યેક ન, ફીલય ફદ ઘ ડખય ફ ભરા 

4 યેમન્ડમય ઊંટ ફે ખૂુંધલા ું 
ઊંટ 

શેક્રયું ગ 

5 કેક્રયફ , કૂતયા ઘેટાુંફક
યાું 

 વારભન 

6 માક  

 

એવળમાના રોકો 
 દ મનમાની ક ર લસ્તીની અડધી લવમત 
એમળમાખુંડભાું લવ ે છે. ઉિયના ઠુંડા પ્રદેળના રક 
ભાુંવાશાય, દક્રયમાક્રકનાયે લવતા રક વભ દ્ર ખયાક 

(વીપૂડ) અને ભવભી આફશલા ધયાલતા રક ઘઉં અન ે
દૂધન ઉમગ કયે છે. 
  

બાયતના ડોળી દેળો  
 બાયત, ાક્રકસ્તાન, ફાુંગ્રાદેળ, નેા, બૂતાન, 

મમાનભાય, શ્રીરુંકા લગેયે દેળના વભૂશને બાયતીમ 

ઉભશાદ્વી કે ઉખુંડ (Indian Subcontinent) તયીકે 

ઓખલાભાું આલે છે. તને ું બોગમરક અને વમશૂાત્ભક સ્થાન 
એક આગલી ઓખ ઊબી કયે છે. 
 

ાહકસ્તાન :  
બાયતની વાથ ે જ સ્લતુંત્ર થમેર ડળી દેળ 

‘ઈસ્રામભક યાિર’ તયીકે જાશેય થમ ું છે. ઈસ્રાભાફાદ તનેી 

યાજધાની છે. ક્રશું દ ક ળભાું આલેર ખૈફયઘાટન લયતીમ ભાગય 
અશીં આલેર છે. ફાયેભાવ લશેતી મવુંધ  નદીના ાણીએ 
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ાક્રકસ્તાનભાું કૃમિાુંમત વજી છે. કાવ ાક્રકસ્તાનન 
વોથી ભશત્લન ાક છે. 

 

ફાુંગ્રાદેળ :  
એમળમાના ગીચ લસ્તી ધયાલતા દેળ ૈકી 

ફાુંગ્રાદેળ એક છે. ફાુંગ્રાદેળન ું બૂષૃ્ઠ નદીઓનાું નીચા 
કાુંના ભેદાન અને ભ ખમત્રકણપ્રદેળન ું ફનેર ું છે. દ્મા 
(ગુંગા), ભેઘના (બ્રહ્મ ત્ર) તેની ભ ખ્મ નદીઓ છે અન ે

ક્રયલશનભાું જભાગોન મલકાવ લધ  થમ છે. ફાુંગ્રાદળેભાું 
ડાુંગય અને ળણની ખેતી લધ  થામ છે. યાજધાની ઢાકા 
ળણના ઉદ્યગ ભાટે મલખ્માત છે. 

 

નેા :  
ક્રશભારમની મગક્રયભાાઓ લચ્ચ ે આલેર ચાયે 

ફાજ થી બમૂભબાગથી ઘેયામરે દેળ. કાઠભુંડ , જનેી યાજધાની 

છે. 40% મલસ્તાયભાું જ ુંગરને રીધે ભાત્ર 16 ટકા ખતેીરામક 
જભીનભાું ડાુંગય, ચા, કાવ, ઈરામચીની ખતેી કયલાભાું 

આલ ેછે. 
 

બૂતાન : (The Land of Thunder Dragan)  
અુંગ્રેજો તેન ે ‘વ્રજદાનલની મલશાયબમૂભ’ તયીકે 

ઓખાલતા, કાયણ ેકે ચાયે ફાજ ન ું શાડી બૂષૃ્ઠ આ દેળના 

મલકાવ ભાટે અુંતયામરૂ ફનેર છે. તેભ છતાું બાયત દળેના 
વશમગથી બ તાન મલકાવ કયી યહ્ ું છે. અશીંના રક 
ભ ખ્મત્લે ફોિધભય ાે છે. માક અશીંન ું મલમળિ પ્રાણી છે. 
થીમ  તનેી યાજધાની છે. 

 

શ્રીરુંકા :  
મવરન કે મવુંશરદ્વી તયીકે બૂતકાભાું 

ઓખાત ટા ભમ દેળ બાયતની ભ ખ્મ બમૂભથી ઉિયભાું 
ાલ્કની વાભ દ્રધાની અને મિભભાું ભનાયના અખાતથી 
જ દ ડે છે. કરુંફ તેની યાજધાની છે. આટરા નાના ટા ભાું 
104 કયતાું લધ  નદીઓ આલેરી છે, જભેાું ભશાલેરી ગુંગા 

વોથી ભટી છે. મલ લલિૃથી નજીક આલેર શલાથી અશીં 
ઉષ્ણકક્રટફુંધીમ આફશલા અન બલામ છે. ખતેીભાું ચખા 
અને ચાન ું ઉત્ાદન લધ  થામ છે. તનેે આઈરેન્ડ ઓપ જમેવ 
(યત્નદ્રી) અથલા ‘ૂલનેાું ભતી’ તયીકે ઓખલાભાું આલ ે

છે. અશીં મવુંશારી અને તમભ ફે બાાજૂથ જોલા ભે છે. 
 

મ્માનભાય :  
આયાકાન મભા લયતભા અને ઈયાલદી નદીન ત ે

પ્રદેળ છે. મમાનભાય ખમનજતરેન ઉત્ાદક અને બાયત તને 

ગ્રાશક દેળ છે. તેભ છતાું મલભ આફશલાન ેરીધ ેભટા ામા 
ય ઉદ્યગન મલકાવ થમ નથી. યું ગૂન તેની યાજધાની છે. 
અશીં જભાગોન ું ભશત્લ લધાયે છે. ડાુંગયન ું મલ ર પ્રભાણભાું 
ઉત્ાદન થામ છે. 
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