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મભત્રો, સ પરધત્મભક યીક્ષતઓભતાં તતર્કિક કવોટીનત પ્રશ્નોનત એક મલબતગભતાં કેરેન્ડય મલમક
ુ તમ છે . તો આજે આને અશી કેરેન્ડય મલમક પ્રશ્નનો ઉકેર વયતતથી અને ચોક્કવ
પ્રશ્ન પછ
વભમભમત્દતભતાં કેલી યીતે ળોધી ળકતમ તે ભતટે ની કેટરીક ઉમોગી યીતો મલે જોઈશ.ાંુ
ભોટત બતગની બદ્ધુ િરક્ષી કવોટીઓભતાં વભમ, સ મતથી, સ ર્દલવ અને લ્ વાંફધ
ાં ી પ્રશ્નો મલમક
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ભતર્શતી આલતભતાં આલે છે . તેનત આધતયે આેર ર્દલવની તતયીખ અથલત આેર તતયીખનો
લતય ળોધલતનો શોમ છે . આ ભતટે આને નીચે આેરી કેટરીક ફતફતો ધ્મતનભતાં યતખી ગણતયી
કયીશાંુ તો ઉકેર વયતતથી ભેલી ળકીશ.ાંુ

ha

 એક ચાંદ્ર્લ્ ૩૫૪ ર્દલવન ાંુ શોમ છે .
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 એક લ્ભતાં કુ ર ૫૨ અઠલતર્ડમત + ૧ ર્દલવ
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 વતભતન્મ યીતે એક વૌય લ્ ૩૬૫ ર્દલવોન ાંુ શોમ છે .

ુ ફ વૌય લ્ભતાં દય ચતય લે એક લખત રી લ્
 આને વૌ જાણીએ છીએ તે મજ
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ુ યી ભતવનત કુ ર ર્દલવો ૨૯ શોમ છે . જ્મતયે રી લ્
આલે છે . આ રી લ્ભતાં પેબ્રઆ
ુ યી ભતવભતાં ૨૮ ર્દલવ શોમ છે . આેર લ્ને જો ૪ લડે
મવલતમનત લોભતાં પેબ્રઆ
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મનિઃળે બતગી ળકતમ તો તે લ્ને રી લ્ કશે છે .
 જો કોઈ લ્નત અંતે

૦૦

આલેરત શોમ તો તેને ૪ લડે નર્શ ફરકે ૪૦૦ લડે

બતગલતથી રી લ્ જાની ળકતમ છે .
 વતભતન્મ યીતે વૌય લ્ની ળરૂઆતનો ર્દલવ અને અંતનો ર્દલવ(લતય) એક જ
ુ યી ૨૦૧૫ નત યોજ ગર
ુ ુ લતય શોમ તો ૩૧
ર્દલવે(લતયે ) આલે છે . દત.ત. ૧ જાન્યઆ
ુ ુ લતય જ આલે છે . શત ણ જો લ્ રી લ્ શોમ તો
ડીવેમ્ફય ૨૦૧૫ નત યોજ ણ ગર
લ્નો છ્રો ર્દલવ એક ર્દલવ તછ જામ છે .
ુ તતયીખ , સ તેનત છીનત લ્ભતાં તે તતયીખે અગતઉનત લે જે ર્દલવ
 એક લ્ની અમક
ુ યી ૨૦૧૫ નત યોજ બધ
ુ લતય છે તો
શોમ તે છીનો ર્દલવ આલે છે . દત.ત., સ ૧૪ જાન્યઆ
ુ યી ૨૦૧૬ નત યોજ ગર
ુ ુ લતય આલે છે . ણ જો લ્ રી લ્ શોમ તો જે
૧૪ જાન્યઆ
તે ર્દલવથી ફે ર્દલવ છીનો ર્દલવ આલે છે . દત.ત., સ લ્ ૨૦૧૬ રી લ્ છે . અશી
ુ યી નત યોજ ગર
ુ ુ લતય છે . તો ૧૪ જાન્યઆ
ુ યી ૨૦૧૭ નત યોજ શક્ર
ુ લતય નર્શ
૧૪ જાન્યઆ
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ુ ુ લતયથી ફે ર્દલવ ફતદનો એટરે કે ળમનલતય આલે છે .વતભતન્મ લ્ભતાં 52
ણ ગર
અઠલતડીમત+ ૧ ર્દલવ અને રી લ્ભતાં 52 અઠલતર્ડમત + 2 ર્દલવ ફતદ કયલત.
ુ તાંકભતાં આલતી તતયીખોભતાં વભતન ર્દલવો શોમ છે .
 તતયીખનત ર્દલવો ગણલતભતાં ૭ નત ગણ
એટરે કે જો ૭ તતયીખે વોભલતય શોમ તો, સ ૧૪, સ ૨૧ અને ૨૮ તતયીખે વોભલતય જ આલે.
ુ તતયીખે અમક
ુ લતય છે તો અમક
ુ તતયીખે કમો લતય આલે?? તે નક્કી કયલત
 જ્મતયે અમક
ભતટે વતભતન્મ યીતે ફાંને તતયીખો લચ્ચેનત ર્દલવો ગણીને તેને 7

લડે બતગલત, સ જો
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મનિઃળે બતગી ળકતમ તો તે જ ર્દલવ આલે. ણ જો ળે લધે તો ળે જેટરત ર્દલવ
ઉભેયી લતય ળોધલો.

ુ લતય છે તો ૨૫ જુનનત યોજ કમો ર્દલવ આલળે?
 દ.ત., સ ૧૮ એમપ્રર ૨૦૧૪ નત યોજ શક્ર
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ુ ફ ગણતયી કયતત ફાંને તતયીખો લચ્ચેનત ર્દલવોનો વયલતો કયો...એમપ્રર
તો ઉય મજ
નત ર્દલવો ૧૮ તતયીખ છી ગણતત ૧૨ થતમ, સ ભે ભર્શનતનત ૩૧ ર્દલવો અને જુનની
ુ લતયથી 5 ર્દલવ
લડે બતગતત ળે 5 લધે છે . તો ૧૮ એમપ્રરનત શક્ર
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શલે 68 ને 7
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ુ ી એટરે ૨૫ ર્દલવ જુનનત. કુ ર વયલતો કયતત 12+31+25=68 થતમ.
૨૫ તતયીખ સધ
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ુ લતય આલે છે . ભતટે ૨૫ જુનનત યોજ બધ
ુ લતય જ શોમ.
આગ ગણતત બધ
 જો લ્ રી લ્ નત શોમ તો આટલ ાં ુ મતદ યતખો :
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ુ યી, સ ગજ
ુ યતત યતજ્મ પરથતનત ર્દલવ – ૧ ભે, સ
o ગતાંધી મનલત્ ણ ર્દન – ૩૦ જાન્યઆ
ગતાંધી જમાંતી – ૨ ઓક્ટોફય, સ નતતતર – ૨૫ ડીવેમ્ફયનત યોજ એક જ
ર્દલવ(લતય) શોમ છે . દતખરત તયીકે, સ લ્ ૨૦૧૩ ભતાં ઉયની તતયીખોભતાં
ુ લતય છે તો લ્ ૨૦૧૪ ભતાં ગર
ુ ુ લતય અને ૨૦૧૫ ભતાં શક્ર
ુ લતય થળે. એટરે કે
બધ
ુ યી એ જો શક્ર
ુ લતય છે તો આ લ્ભતાં નતતતર ણ શક્ર
ુ લતયે જ
૩૦ જાન્યઆ
આલળે.

ુ યી, સ પરલતાંત્રતત ર્દલવ – ૧૫ ઓગપરટ અને વયદતય
o લેરેન્ટતઇન ડે – ૧૪ પેબ્રઆ
ટે ર જમાંતી – ૩૧ ઓક્ટોફય નત યોજ એક જ ર્દલવ(લતય) શોમ છે . જેભ કે આ
ુ ુ લતય શોમ તો લ્ ૨૦૧૪ ભતાં શક્ર
ુ લતય અને
તતયીખોભતાં લ્ ૨૦૧૩ ભતાં ગર
૨૦૧૫ ભતાં ળમનલતય આલળે.
ુ યી અને ૧૫ ઓગપરટ ક્યત લતયે આલળે તે નક્કી કયલત ભતટે મતદ
o ૨૬ જાન્યઆ
ુ યીએ જે લતય શોમ તેનતથી ફે ર્દલવ અગતઉનો લતય ૧૫
યતખો કે ૨૬ ભી જાન્યઆ
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ુ યીએ ળમનલતય શોમ તો
ભી ઓગપરટે શળે. જેભ કે જો લ્ ૨૦૧૩ ભતાં ૨૬ જાન્યઆ
ુ ુ લતય આલે.
તે લ્ભતાં ૧૫ ભી ઓગપરટે ગર
 ખતવ નોધ: ઉયોક્ત તભતભ તતયણો જે તે લ્ પયુ તત છે . લ્ ફદરતતત કે રી લ્

આલતત આ ગણતયી ફદરતઈ ળકે છે .
ુ યી ઈ.વ. ૦૧ નો ર્દલવ વોભલતય છે
 ૧ જાન્યઆ
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ુ યતલત્ન થતમ છે .
 દય અગગમતય લે કેરેન્ડયન ાંુ પન

ુ ુ લતયે છે . આ ભર્શનો વોભલતયે ળરુ થમો છે .
1. ભશેળનો જન્ભર્દલવ આ ભર્શનતભતાં ત્રીજા ગર
તો ભશેળની જન્ભ તતયીખ કઈ શળે?
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ુ લતય શતો તો ળમનલતય ક્યતયે થળે?
2. ગઈ કતરની આગનો ર્દલવ બધ

અગગમતયભી તતયીખે કમો લતય શળે?

nj

3. એક ભર્શનતની ચોથી તતયીખે યમલલતયની અગતઉનો લતય શતો તો આ ભર્શનતની

લતય જળે?
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ુ યી ૨૦૧૪ નત યોજ બધ
ુ લતય શોમ તો ૩૧ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૪ નત યોજ કમો
4. જો ૧ જાન્યઆ
5. નીચેનત ૈકી કય ાંુ લ્ રી લ્ નથી?
B. ૨૦૧૩

C. ૨૦૦૦
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a. ૨૦૧૨

D. ૧૯૯૬

6. 15 ઓગપરટ ૨૦૧૫ નત યોજ ળમનલતય શોમ તો વયદતય ટે ર જમાંતી ક્યત લતયે આલળે?
ુ ુ લતય શોમ તો ૧ ઓક્ટોફય ૨૦૧૫ નત યોજ કમો
7. જો ૨ ઓક્ટોફય ૨૦૧૪ નત યોજ ગર
લતય શળે?

8. આલતીકતર છીનો ર્દલવ નતતતર છે . જો આજે ળમનલતય શોમ તો નલત લ્નત શેરત
ર્દલવે કમો લતય શળે?

ુ યી ૨૦૦૧ નત યોજ વોભલતય શોમ તો ૧ જાન્યઆ
ુ યી ૨૦૧૦ નત યોજ કમો
9. જો ૧ જાન્યઆ
લતય આલે?
ુ યીની છે ્રી તતયીખે થમો શતો. તો તેને પેબ્રઆ
ુ યી
10. ભશેળનો જન્ભ ૧૯૭૨ નત પેબ્રઆ
ુ ીભતાં કેટરત જન્ભર્દલવ ઉજવ્મત શળે?
૨૦૧૦ સધ
11. લ્ ૨૦૧૦ ન ાંુ કેરેન્ડય પયીથી ક્યતયે ઉમોગભતાં રઇ ળકતમ?
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