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જ પેશ બગદ રયા

સામા ય ર તે આ
હોય છે .

કારના

(Scheduled Time/Date/Day/Year)

હા દક ડાયાણી

ો કોઈ િનિ ત તાર ખ, દવસ, વષ% અથવા સમયથી સંબિં ધત

માં આપેલ મા હતી-ું િવ/લેષણ કર આપણે ઉક1લ શોધવાનો હોય છે . મા હતી

2પ3ટ હોતી નથી આથી ક1ટલીક ધારણાઓના આધાર1 આ જવાબ મળે છે .

:
• એક સામા ય વષ%માં 365 દવસ હોય છે , 52 અઠવા ડયા + 1 દવસ, લીપ વષ%માં 366 દવસ
હોય છે , 52 અઠવા ડયા + 2 દવસ.
•

9યેક ચો;ું વષ% < 4 વડ1 િવભા>ય હોય તેને લીપ વષ% કહ1વાય છે . <મ ક1 1980, 1984,
1992, 2000 વગેર1.

• શતા?દ વષ@માં < 400 વડ1 િવભા>ય હોય તે જ લીપ વષ% હોય. એટલે ક1 ઈ.સ. 400, 800,
1200, 1600, 2000, 4000 લીપ વષ@ છે .
• સામા ય વષ%નો છે લો દવસ તેના

થમ દવસ <વો જ હોય છે . એટલે ક1 1 A Bુઆર નાં

દવસે જો રિવવાર હોય તો 31 ડસેCબર1 પણ રિવવાર હોય છે .
• જો બે તાર ખ વDચે- ું Eતર 7, 14, 21, 28, … વગેર1 હોય તો તે તાર ખે વાર એક સમાન હશે.
દાખલા તર ક1 વષ% 2001માં 19 A Bુઆર ના દવસે FુGવાર હતો. અને 19 + 7 =26 એટલે 26
A Bુઆર એ પણ FુGવાર હશે.
• 100 વષ%માં 76 સામા યવષ% અને 24 લીપ વષ% હોય છે . આનો અથ% એ થાય છે ક1 76 + 24 * 2
વધારા દવસો થયા. અથવા 124 વધારાના દવસો થયા. અથવા 17 સHતાહ + 5 દવસ
આમ 100 વષ%માં 5 વધારાના દવસ હોય છે .
• 200 વષ%માં 3 વધારાના દવસ હોય છે . (જો શતા?દ વષ% લીપ વષ% ન હોય તો)
• 300 વષ%માં 1 વધારાનો દવસ હોય છે . (જો શતા?દ વષ% લીપ વષ% ન હોય તો)
• 400 વષ%માં 0 વધારાના દવસ હોય છે . (400 વષ%માં માL એક શતા?દ વષ% હોય)
• 01 A Bુઆર AD એ સોમવાર હતો તેથી આપણે દવસોની ગણતર કરતા હોઈએ 9યાર1
રિવવાર 0 વધારાના દવસ માટ1 ગણવો, સોમવાર 1 વધારાના દવસ માટ1 , મંગળવાર 2
વધારાના દવસ માટ1 વગેર1.
• કોઈ પણ શતા?દ નો છે લો દવસ કદ મંગળવાર, શિનવાર ક1 MુNુવાર નહO હોય.
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દા.ત.
1. જો શિનવાર 9 Pુલાઈના બે દવસ પછ છે , તો Pુલાઈ મ હનાનો Eિતમ દવસ કયો હશે?
(a) Rુધવાર

(c) FુGવાર

(b) MુNુવાર

(d) શિનવાર

2. વષ% 1988માં 2વતંL

દવસ Rુધવાર1 મનાવવામાં આવે છે . તો 1989માં Sા દવસે

મનાવવામાં આવે છે
(a) સોમવાર

(c) MુNુવાર

(b) રિવવાર

(d) મંગળવાર

3. જો આવતીકાલ પછ ના એક દવસે MુNુવાર હોય તો ગઈકાલ પહ1લાનો દવસ કયો?
(a) FુGવાર

(c) મંગળવાર

(b) સોમવા ર

(d) રિવવાર

4. P, Q, R અને S ચાર Gિમક મ હના છે . જો P અને S માં 30 દવસ છે તો S કયો મ હનો છે ?
(a) નવેCબર

(c) એિ લ

(b) Pુન

(d) સHટ1 Cબર

5. જો આવતીકાલનાં Lણ દવસ બાદ 15 Pૂન અને આવતીકાલે FુGવાર છે . તો મ હનાની
Eિતમ તાર ખે કયો વાર હશે?
(a) FુGવાર

(c) મંગળવાર

(b) સોમવાર

(d) રિવવાર
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