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દોસ્તો,
ઈ-પસુ્તક રૂપે આજનો ‘બકુ વર્લ ડ્’નો ૨૯૬મો અંક
‘હાસ્ય વવશેષાકં’ રૂપે આપને અપડણ કરતાં આનદંની
લાગણી થાય છે. આ આપણો ૩૯મો હાસ્યઅંક છે.

આ અંકમાં અમે સાપં્રત વવષયો પર મજાક-કટાક્ષનો
મ ૂ્ લઈને આવ્યા છીએ. આખા પડરવાર માટે. આશા
છે, આપને હસવું ગમશે!

આવી મજાકો જેમને સઝુતી હશે એ ભેજાંબાજોને
સલામ. અમારા વમત્રોના Humor at its Best ગ્રપુ
સડહતના વમત્રોનો વવશેષ આભાર, જેમાથંી આ સામગ્રી
મળી છે. સૌનો ખબુ આભાર.

દોસ્તો, આ મજાક છે. તેને હળવાશથી લેવી. હસીને
ભલૂી જવુ.ં ખરેખર તો આ આપણી જાત પર જ
હસવાની વાત છે.

આભાર,

નરેશ કાપ્ીઆ
99099 21100
સપંાદક
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જે તમને મારી શકત ુ ંનથી, તે રૂપ બદલીને 
ફરી પ્રયાસ કરે છે.
જેમકે.. કોરોનાથી ઓમીક્રોન
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વષો સધુી હું શરદી-ખાસંી માટેની જાહરેાત 
ખોટી જ સાભંળતો હતો.. 

વ્હીસ્કી ગોલી લો..
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મારો પાછલો ભાગ સઈુ ગયો.. 
હા, મેં નસકોરા સાભંળયા.ં.



જે લોકો સોવશયલ મીડ્યા પર ભાગ્યે જ 
પોસસ્ટિંગ કરે છે.. તેઓ માને છે કે તેમણે 
મેચ્યોરીટીમાં માસ્ટર ્ીગ્રી મેળવી છે. 
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પજંાબી: બે જણ તદુંરી નાન માટે લ્ે તો તે 
‘વાયોલન્સ કહવેાય કે ‘નાન-વાયોલન્સ?’
મદ્રાસી: ‘નાન-વાયોલન્સ’ આપણા કલૂચા
(કર્લચર)નો ભાગ જ છે.
સરદાર: લસ્સી (લેટ્સ સી) કોણ જીતે છે! 



માવઠાની ચેલેંજ!



માવઠામાં મથામણ 
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આપણે છીએ જ ખાસ મરૂખ! 
સોવશયલ ડ્સ્ટન્સ!
એરપોટડ પર અને 

૩૦ વમનીટ પછી વવમાનમા!ં
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પત્નીને કાબમૂાં રાખવી છે?
કમ્્યટુર પરના ‘કંટ્રોલ’ બટન નીચે તેને દાબી દો.



મા-બાપ: જેટલુ ંમળે છે તેનાથી સતંોષ માનો!
બાળક: પરીક્ષાના પડરણામને ડદવસે 

એ કેમ ભલૂી જાવ છો?
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હદ તો ત્યારે થઇ ગઈ જયારે.. 
એક બાળકે WHO ની ઓડફસે ફોન કરીને પછૂી જ 

લીધુ,ં ‘ભાઈ, આ ઓમીક્રોન આવે છે 
કે ભણવા માડંું?’







બકુ વર્લ ડ્ ૨૯૬ – હાસ્ય વવશેષાકં 
આ ઈ-પસુ્તક આપને કેવુ ંલાગ્યુ?ં

આભાર: હાસ્યકારો, કાર્ૂડ વનસ્ટ, અખબારો, વેબ સાઈટ્સ, વમત્રો.. 

સપંાદન: નરેશ કાપ્ીઆ - 99099 21100

બકુ વર્લ ડ્: સત્યાવીસ ગ્રુ્ સ !
અને અન્ય ગ્રુ્ સ મળી દસ હજારથી વધ ુ  

ઈ ગજુરાતી વાચકોનો પડરવાર...
જો્ાવા માગંો છો? 

Book World Group No. 2૩ 
https://chat.whatsapp.com/BuQ7YItrbwwL3gF9cPJIAw

https://chat.whatsapp.com/BuQ7YItrbwwL3gF9cPJIAw

