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JANUARY – 2018 (Detailed) 
1 January 

(1)  ���� 	�к�� : 2018 �� ��� –(૧) રમતગમતના વષ 

તર�ક� અને (૨) બાજર�-�ુવાર�ુ ંવષ તર�ક� ઉજવશે.  

((((૨૨૨૨) ) ) )     1 Jan. :નવતર �યોગ- !દ#ય ભા%કર &ારા  - 2018ના 

�થમ !દવસે નામ અપા*ુ.ં- “નવ વષ ભા%કર” 

� 2018 નવા વષની �થમ ઉજવણી- ઓકલે1ડ 

(1*3ુઝલે1ડ)  

(3)  ������� ��ш�� ��к�  : 56ુાર- (ક�રળ) : િવ%તાર 100 

ચો. !ક.મી 

� 12 વષ બાદ આ પાકમા ં ;ુલભ એવા નીલ =ુર>? 

@લોના બી @ટ�ને 3ખલશે. (ખીણ િવ%તાર) 

� CદાDજત 15 થી 17 લાખ લોકો આ નીલ =ુર>? @લોને 

િનહાળવા ક�રળ આવશે.  

(3)  ��� �к�����-  !"# �� ����� $ %к��� &�' �(ш�. 
*+ %к� &'ш ,-�� к�ш�.  

� 2008ની વૈિMક મહામદં�ના 10 વષ Nણૂ થશે. 

� ભારતની અથ#યવ%થા લગભગ 8 ટકાની ઝડપ 

મેળવશે.  

� અહ�વાલ- વPડ બQક, IMF, UN ગોPડમેન સેક વગેર� 

(4)   / �� 012�3�4-  !"#  
� �થમવાર 10 દ�શોના વડા ભારતના 5Xુય અિતિથ 

બનશે. – નવી !દPહ� ખાતે ઉજવણી 

� 26 મી [1*આુર�એ યો[નાર� પર�ડ અને 

ઉજવણીઓમા ં10 આિશયાન દ�શોના વડા 5Xુય મહ�માન 

રહ�શે. આ 10 દ�શોમા ં \નુી, (\નેુઇ) ક^બો!ડયા, 

ઇ1ડોનેિશયા, લાઓસ, મલેિશયા, ^યામંાર, !ફ3લપાઇ1સ, 

િસ̀ગાNરુ, થાઇલે1ડ અને િવયેતનામનો સમાવેશ થાય 

છે. આિશયાનના 50 વષ અને ભારતની તેની સાથેની 

ભાગીદાર�ના 25 વષ Nરૂા થાય છે તે િનિમbે તેમને 

આમcંણ અપા*ુ ંછે.  

(5)  ચાd ુવષe+ 6 �� ,��� 7ш� :  
� દ3fણ કો!રયા ફ�\આુર�- 2018મા ં િવ1ટર ઓ3લg^પક 

દરિમયાન િવMમા ં �થમવાર 5 ? નેટવક ઉપલhધ 

કરાવશે. 

� ભારતમા ંપણ આ વષe �થમવાર પર�fણ કરાશે.  

(6)  :�� :િવMનો પહ�લો સૌથી લાબંો સી-3kજ : 2018 મા ં

તૈયાર થશે.  

� મકાઉ – mહાઇ- હnગકnગ સી 3kજ  

� ખચ : 1 લાખ કરોડ, લબંાઇ : 55 !ક.મી.  

� 22.9 !ક.મી. સી-3kજ  

� 6.7 !ક.મી. ટનલ  

� 26 !ક.મી. 3લક̀ રોડ  

� 2 =ૃિcમ આઇલે1ડ  

(7)  ��<=>%� ��	 �1?'@	-  !"*  

� િવMના =ુલ 163 દ�શોમા ંભારત 90 મા rમે  

� પો3ઝ!ટવ ટોપ- 5 આપણે અને આપણા પાડોશી  

� ર�1ક  દ�શ    

� 1  g%વડન 

� 2  g%વsઝરલે1ડ 

� 3  !ફનલે1ડ  

� 4  નોવe  

� 5  ડ�નમાક  

� 75 ચીન  

� 84 uીલકંા  

� 90 ભારત  

� 126 બાvંલાદ�શ 

� 145 પા!ક%તાન  

� શાિંતના �માણમા ંિવMમા ંસર�રાશ 0.28 ટકાનો વધારો 

નnધાયો છે.  

� સ%ંથા- ઇw1%ટટ*ટુ ફોર ઇકોનોિમક એ1ડ પીસ –USA 

� 0Aк��4 3����� ���� %�:�  
� સરકાર અથવા #યવ%થા સબંિંધત  [ણકાર�ઓ zધુી 

સામા1ય લોકોની પહnચ મામલે ભારત ;ુિનયામા ં ટોચ ે

છે. તેમા ંસૌથી મોટો ફાળો આરટ�આઇનો છે. !રપોટમા ં

કા�નૂ અને {તરરા|}�ય કરાર અ�સુાર [ણકાર�ઓ 

zધુી �[ની પહnચ, 5ળૂ~તૂ અિધકારો�ુ ં આકલન 

કરા*ુ ંછે.  

� 3 # ���&?��� 3(��' �'B1кC-  

� પો3ઝ!ટવ પીસ ઇ1ડ��સમા ં 8 માપદંડોના આધાર� ર�1ક 

અપા*ુ ંછે. તેમા ં3બઝનેસ વાતાવરણ, [ણકાર�ઓ zધુી 

પહnચ, માનવ સપંિb, સસંાધન, બી[ના અિધકારો 

�sયે સ1માન, g%થર સરકાર અને �|ટાચાર સામેલ છે. 

તેને 24 ભાગોમા ં વહ>ચા*ુ ં �મા ં જનસXંયા, િશfણ, 

%વા%�ય, ?ડ�પી, કાયદા�ુ ં શાસન, �ેસની %વતcંતા 

�વા માપદંડો સામેલ છે.  
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(8)  ���� ��% ,�E@% :ભારતની તમામ �ામપચંાયતોને 

ઇ1ટરનેટથી જોડવા �ા.4066 કરોડ મ�ૂંર 

� માચ- 19 zધુીમા ં1 લાખ �ામ પચંાયતોને નેટzિુવધા 

(100 MB %પીડ) 

� હાલમા ં96036 �ામમા ંkોડબે1ડ zિુવધા 

(9)  ��G�% 	�>HI�- િવMની �થમ સાઉદ� અર�3બયાની 

રોબોટ નાગ!રક : આ!ટ�!ફિસયલ ઇ1ટ�3લજ1સ(A I) 

� IIT – B ખાતે –ટ�ક ફ�%ટમા ંસો!ફયાએ 15 િમિનટ zધુી 

િવિવધ ��ોના જવાબ આ�યા  

� ટ�ક ફ�%ટ- 5ુબંઇ 

(10)  ��.!"-!"-"#"# :  કોર�ગાવં *�ુને 2018 મા ં200 વષ 

Nણૂ – �& શતાhદ�ની ઉજવણી  

� �થમ !દવસે જ મરાઠાઓને C�ેજોએ પરાજય આ�યો 

હતો : Nણૂે (મહારા|})  

� વષ 1818 ની પહ�લી [1*આુર�એ 3k!ટશ ઇ%ટ ઇ�1ડયા 

કંપની અને મરાઠાઓ વ�ચ ેકોર�ગાવંમા ં*�ુ થ*ુ ં હ� ુ.ં 

પેMા બા?રાવ બી[ના ને�sૃવ હ�ઠળ આ લડાઇ 

લડવામા ં આવી હતી. બા?રાવ બી[ના ને�sૃવમા ં

આશર� 30,000 સૈિનકો Nણૂે પર �ુમલો કરવા જઇ ર�ા 

હતા. Nણુેથી લગભગ 30 !કલોમીટર ;ૂર આવેલા 

કોર�ગાવંમા ંતેમનો સામનો ઇ%ટ ઇ�1ડયા કંપનીના સૈ1ય 

સાથે થયો. 800 સૈિનકો�ુ ં આ સૈ1ય Nણુ ે g%થત ઇ%ટ 

ઇ�1ડયા કંપનીની સૈ1યશg�તમા ંવધારો કરવા જઇ ર�ુ ં

હ� ુ.ં આ બ6ે પfો વ�ચે 12 કલાક zધુી *�ુ ચાP*ુ.ં 

3k!ટશરો�ુ ંએક મો�ંુ =ુમક લડવા માટ� આવી ર�ુ ં છે. 

તેવી [ણ મરાઠા સૈ1યને થતા ંતેમણે પીછેહઠ કર� હતી. 

3k!ટશરોના સૈ1યમા ં મહારા|}ની મહાર [િતના 500 

થી પણ વ� ુ સૈિનકો હતા. મરાઠાઓની સરખામણીએ 

�ૂજ સૈિનકો હોવા છતા ં 3k!ટશરોને િવજય મ�યો તે 

ઘટનાને મહાર [િતના લોકો વીરતાની ગાથા તર�ક� 

�ૂએ છે. મહારા|}મા ંઆ� પણ મહાર [િતનો સમાવેશ 

અિતપછાત �ાિત તર�ક� કરવામા ંઆવે છે. વષ 1851 

મા ં 3kટ�શ સરકાર� મહાર [િતના �દાનને 3બરદાવવા 

માટ� કોર�ગાવંમા ં એક ક�િત�%તભં બનાવડા#યો હતો. 

પહ�લી [1*આુર� 1918 ના રોજ ડો. બાબાસાહ�બ 

{બેડકર� આ ક�િત�%તભંની 5લુાકાત લીધી હતી, 

sયારથી અહ� દર વષe આ ઉજવણી થાય છે. 

� હાલ આ ઉજવણીની ચચાએ રાજક�ય રંગ પકડ�ો છે. 

દ3લત સગંઠનો આ ઉજવણીને દ3લતોના [�િૃતનો એક 

સમારંભ ગણાવી ર�ા છે �યાર� જમણેર� િવચારધારા 

સાથે સકંળાયેલા સગંઠનો એવો ભય ર�ૂ કર� ર�ા છે ક� 

આ કાયrમ સમાજમા ંફાટંા રચશે તેમજ આ ઐિતહાિસક 

ઘટનાને �ાિતઓના સમીકરણથી નહ� પરં� ુ 3kટ�શ 

સરકાર અને મરાઠાઓ વ�ચેની લડાઇ તર�ક� જોવી 

જોઇએ. 

(11)  K# �� 	L�к ш�M�I 	-�� 	����N-  !"#, 
P�&���& 

� તા. 1 થી 13 [1*આુર�, 2018 

� સમિપ�ત- ગાયક %વ. ઉ%તાદ શરાફત �ુસેનખાન 

(12)  ����� R�S�� KT �� “�� к4 G��” 
(13)  G�-�<G� <WX : k�Ncુા નદ� પર આસામ અને 

અ�ુણાચલને જોડતો દ�શનો સૌથી લાબંો ર�લ –રોડ 3kજ 

:  

� લબંાઇ – 5 !ક.મી. 

� સભંિવત- ઓકટોબર, 2018 zધુીમા ંતૈયાર થશે.  

� DજPલો- !ડ\ગૂઢ – ટ� ક�િપટલ ઓફ ઇ�1ડયા  

  January 

(1)  ��XI к'ш� -�х�� : ભારતના નવા િવદ�શ સ3ચવ : 

કાયrમ- બે વષ 

� આગામી 28 [1*આુર�- 2018 થી ચા¡ સભંાળશે. (બે 

વષ માટ�)  

� IFS – 1981 બQચ  

� અગાઉ- એસ. જયશકંર �થમ 

(2)  ��� ` aH' ?' –   012�3�4 (bc�?� "/ �� 	&4) 
� ભારતમા ં1990 ના દાયકામા ંશ�આત 

નેશનલ મે!ડકલ કિમશન 3બલનો િવરોધ ક�મ ?  

� ઉPલખેનીય છે ક�, સરકાર &ારા સસંદમા ં નેશનલ 

મે!ડકલ કિમશન 3બલ ર�ૂ કરવામા ં આ#*ુ ં હ� ુ.ં આ 

3બલ &ારા એમસીઆઇને બદલવામા ં આવશે.આ 3બલ 

હ�ઠળ જોગવાઇ કરવામા ં આવી છે ક�, ડોકટસ 

3kજકોસની મદદથી ઓPટરને!ટવ મે!ડિસ1સ આપી 

શકશે, તેનો અથ એ છે ક�, હોિમયોપેથી અને આ*વુeદની 

�ે��ટસ કરનારા ડોકટસ 3kજકોસ કયા પછ� 

એલોપેથીની દવાઓ આપી શકશે અને તે fેcમા ં
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�ે��ટસ કર� શકશે. મગંળવાર� સસંદમા ં આ 5£ેુ ચચા 

શ� કરવામા ંઆવે તેવી શ¤તા છે.  

(3)    January, "T+$ :ભારત રsન આપવાની �થમ 

[હ�રાત : ડો. રા�1¥�સાદ &ારા [હ�રાત કરાઇ હતી.  

(4)  ����- ��>кc��� :બનેં દ�શોમા ં આવેલા પરમા¦ ુ

મથકોની યાદ�ની આપ-લે 27 વષથી 1 [1*આુર�ના 

રોજ કરવામા ંઆવે છે. (દર વષe)  

� કરાર- 31-12-1988 

� અમલ- 27-1-1991 

� �થમ યાદ�- 1-1-1992 

� હ��-ુ આ સમ�ૂતી 5જુબ બનેં દ�શો એકબી[ના પરમા¦ ુ

ક�1¥ પર �ુમલો કર� શકતા નથી. 

� આ કરાર ગત વષથી વ� ુ 5 વષ માટ� લબંાવવામા ં

આ#યા છે.  

(5)  3	�� :નેશનલ રDજ%ટર ઓફ િસ!ટઝ1સ (NRC) 

�થમ ©ાફટ ર�ૂ કરાયો  

� 3.29 કરોડમાથંી 1.9 કરોડ નાગ!રક કાયદ�સર 

� NRC વાªં આસામ �થમ અને એકમાc રા�ય  

� NRC�� ш� ��%' Xg� �?4 ?  

� આસામમા ં ગરેકાયદ� રહ�તા બાvંલાદ�શીઓના 5£ેુ ઘણા 

મોટા અને !હ̀સક {દોલન થયા છે. આસામના 5ળૂ 

નાગ!રકોનો એવો તક છે ક� ગેરકાયદ� રહ�નારાઓ તેમના 

હક «ટંવી ર�ા છે. 80 ના દાયકામા ં આસામ ગણ 

પ!રષદ અને રા?વ ગાધંી સરકાર વ�ચે 1971 zધુી 

આસામમા ં આવેલા બાvંલાદ�શીઓને જ નાગ!રકતા 

આપવાની અને બાક�નાને પાછા મોકલવાની સમ�ૂતી 

થઇ હતી. પરં� ુતે સમ�ૂતીમા ંક¬ુ ંજ ન થ*ુ.ં  

(6)  IIM :!ડ�લોમાના બદલે િવાથ®ઓને !ડ�ી આપી શકશે.  

� ભારતીય મેનેજમે1ટ સ%ંથાન 3બલ- 2017 

� ભારતમા ં=લૂ- 20 IIM 

(7)  	�k&4 P�'<GI� P�� UAE :  

� બનેં દ�શોએ �થમવાર 5 ટકા VAT લા� ુ કય°. (સેવા 

અને સામાન પર)  

� પે}ોલના ભાવોમા ં127 ટકાનો વધારો  

(8)   + �� >N1o�  3pI�qr�к P�� 	��� ��s� :  

� તા. 5 થી 8 [1*આુર�, 2018 

� GMDC �ાઉ1ડ, અમદાવાદ  

� !હ1;ુ આ³યાDsમક અને સેવા સ%ંથા &ારા “આ³યાDsમક 

ઇમેDજકા” તર�ક� ઓળખાતા સૌ�થમ !હ1;ુ આ³યાDsમક 

અને સેવા મેળા�ુ ં5 થી 8 [1*આુર� zધુી ?એમડ�સી 

�ાઉ1ડ ખાતે આયોજન કરા*ુ ંછે.  

��-�t-  

� K+ u% vw� �ш�<�x-, "" ��?4 Iyш�s�, кz��ш 
������ ,���{�� G����ш�.   

� N�ૂય %વામી દયાનદં સર%વતીના અ³યfપદ� !હ1;ુ 

આ³યાDsમક અને સેવા સ%ંથા &ારા આયોDજત મેળામા ં

300 થી વ� ુઆ³યાDsમક સ%ંથા 400 થી વ� ુ%ટોPસમા ં

તેમના સેવા કાય° દશાવાશે. ઉપરાતં 60,000 ચો.મી. 

ના ભ#ય સ=ુંલમા ં 35 @ટ ´µ ુ િશવ3લ`ગ, 11 =ંુડની 

ય�શાળા, ગા ં �દશન, ક¶લાશ પવત-હર&ાર ગગંા 

�િત=ૃિત, સૈ1ય�ુ ં�દશન 5કૂવામા ંઆવશે.    

� મેળા દરિમયાન ક1યાવદંન, મા�વૃદંના, આચાયવદંન, 

ગગંા-�લુસી વદંન, વીર વદંન �વા કાયrમો થશે. આ 

ઉપરાતં રોજ રાcે ભારતીય અને �જુરાતના 

લોક?વનને ઉ[ગર કરતા સા%ં=ૃિતક કાયrમો યો[શે.  

� �I����A 0s�A��� # k|�ш��� ,�(�1I  
� મેળામા ં સ%ંથાના છ 5ળૂ~તૂ ઉ£ે·યોઃ વન-વ1ય?વો�ુ ં

સરંfણ, ?વ z�ૃ|ટ�ુ ં સ�ંલુન, પયાવરણ સરંfણ, 

પા!રવા!રક તથા માનવીય 5Pૂયો�ુ ં સવંધન, મ!હલા 

સ1માન અને રા|}ભg�ત [ગરણનો �ચાર થશે.  

(9)  ���  !"# :આગામી વષમા ં8 રા�યોમા ંિવધાનસભાની 

µ ૂટંણીઓ યો[શે.  

� 8 રા�યોમા ં અsયાર� આ પ!રg%થિત છે, આ છે 5Xુય 

5£ુાઓ  

મ³ય�દ�શ- 230 

ભાજપ-     165 

કn�ેસ-       58 

cણ વખતથી ભાજપ 

સbામા ં છે. #યાપમ ં

અને ખે¹તૂ 

આsમહsયાના 5£ેુ 

કn�ેસ િશવરાજિસ̀હ 

ચૌહાણને ઘેરશે.     

છbીસગઢ-    

90 

ભાજપ-        

49 

કn�ેસ- 39 

15 વષથી ભાજપ 

સbામા.ં આ વષe 

કn�ેસથી અલગ થયેલા 

અDજત જોગીનો પf 

િcપા3ંખયો જગં સજ® 
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શક�.  

મેઘાલય-     60 

ભાજપ-       29 

કn�ેસ-           

13 

રા�યમા ં કn�સેની 

સરકાર છે. રા�ુલ 

ગાધંીનો �યsન 

કn�ેસીઓ�ુ ં

ભાજપગમન 

અટકાવવાનો છે.   

નાગાલે1ડ-     

60 

પીપPસ નાગા 

º1ટ-             

38 

કn�ેસ-          

8 

નાગાલે1ડ પીપPસ 

º1ટની સરકાર છે.નાગા 

અg%મતા અને �ેટર 

નાગાલે1ડની માગ 

5Xુય 5£ુા છે.  

રાજ%થાન-   

200 

ભાજપ-      163 

કn�ેસ-        21 

વzુધંરાના શીષ ને�sૃવ 

સાથે અણબનાવનો 

લાભ લવેા કn�ેસ 

તsપર, પેટાµ ૂટંણીની 

?તથી આsમિવMાસ 

વ³યો.     

કણાટક-      

224 

ભાજપ-       40 

કn�ેસ-       

122 

કn�ેસ હારશે તો 

દ3fણમા ં તે સાફ થઇ 

જશે. 3લ`ગાયતને !હ̀;ુ 

ધમથી અલગ મા1યતા 

5Xુય રાજક�ય 5£ુો    

િમઝોરમ-      

40 

અ1ય-           

6 

કn�ેસ-        

34 

Nવૂ°bરમા ં ભાજપ 

સતત �ૂના કn�ેસી 

નેતાઓને સાથે લઇ 

ર�ો છે. િમઝોરમમા ં

પણ આ જ રણનીિત 

છે.     

િcNરુા-        

60 

સીપીઆઇએમ-             

49 

કn�ેસ-        10 

ડાબેર� સરકારનો 

કn�ેસ સાથે સીધો 

5કુાબલો થશે. સીએમ 

મા3ણક સરકાર માટ� 

ગઢ બચાવવાનો 5Xુય 

પડકાર    

(10)   # ��� �R4 ������ }�шI�к� P�� N�к4к� }к 
	�7� ���ш�  

� N�к4 �S?� к�-  # ���~G�7� "/ >?	�~G� 

હોક� વPડકપ ઓ!ર%સાની રાજધાની ~વુનેMરમા ં આ 

વષe યો[શે. તેમા ંભારત સ!હત 16 દ�શોની ટ�મ ભાગ 

લેશે. આ પહ�લા ભારત 1982 અને 2010 મા ં આ 

ઇવે1ટની યજમાનીકર� µ¤ૂો છે.      

� }�шI�к�- 	L%'~G�-  !"# 

એક !દવસીય �નૂામે1ટ- 1990-91 પછ� બી? વાર 

ભારતમા ં યો[શે. 14 વષ પછ� ફર�થી 6 ટ�મ ભાગ 

લેશે. ભારત, પા!ક%તાન, અફઘાિન%તાન, બાvંલાદ�શ, 

uીલકંા િસવાય ટ�મ હવે ન»� થશે.    

� G�b@	C- :�b~�I�ш��- ���~G�-  !"# 

િવમે1સ વPડ બોg�સ¼ગ ચેg^પયનશીપ આ વષe !દPહ�મા ં

યો[શે. તેમા ં64 દ�શોની મ!હલા બો�સર ભાગ લઇ શક� 

છે. સાત !દવસની આ ઇવે1ટ વષના Cતે યો[શે. જો ક� 

તાર�ખો હ? ન»� નથી.       

� પહ�લી વખત {તરરા|}�ય %r� કપ યો[શે : ભારતમા ં

પહ�લી વખત {તરરા|}�ય %r� કપ�ુ ંઆયોજન કરાશે. 

15 થી 21 [1*આુર� zધુી ઉbરાખડંના ઓલીમા ં

યો[નારા આ કપમા ં સાઉથ એિશયન દ�શોના %r�યર 

ભાગ લેશે. આ માટ�� ુ ં %થળ ઇ1ટરનેશનલ %r� 

ફ�ડર�શનથી સ!ટ�ફાઇડ છે.                       

(11)  �A6 ��H4-  !"*-"#  
� �થમવાર િવદભ ટ�મ િવ�તા  

� હર�ફ- !દPહ�  

� ફાઇનલ- હોPકર મેદાન- ઇ1દોર ખાતે રમાઇ  

� ગતવષe �જુરાત ચેg^પયન હ� ુ.ં (�જુરાત V/S 5ુબંઇ)  

(2)  GST P�� RTI :આગામી શૈf3ણક વષથી ધોરણ- 9 

અને 11 ના િવાથ®ઓને GST અને RTI નો કાયદો 

ભણાવાશે.  

� �જુરાત િશfણ બોડ હ�ઠળની રા�યની %=લૂોને આવર� 

લેવાશે. 

� ધોરણ- 9 મા ંસામાDજક િવ�ાનમા ંRTI તેમજ ધોરણ-11 

મા અથશા¾મા ંGST નો પાઠ ભણાવાશે.  

� GST િવષયને રા�યની આ�્સ –કોમસ કોલજેમા ંસામેલ 

કરાયો છે.  

(3)  ,�H'	� 	rI�1���7 G�=- X1� ��. !" 012�3�4  
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� 125 મી જ1મજયિંતની ઉજવણી  

� વતન- પિÀમ બગંાળ  

K January 

(1)  w a%A� H? ��%' ���к%��� G�1? : 
�  આ બો1ડ 15 !દવસ જ કાયદ�સર રહ�શે.  

� બો1ડ આપનાર�ુ ંનામ ��ુત રહ�શે.  

� બો1ડ ખર�દનાર� બQકમા ંKYC ર�ૂ કરÃુ ંપડશે.  

� રાજક�ય પfોને દાન આપવાની #યવ%થા પારદશક 

બનાવવા માટ� સરકાર� µ ૂટંણી બો1ડની યોજના શ� કર� 

દ�ધી. નાણામcંી અ�ુણ �ટલીએ લોકસભામા ં જણા#*ુ ં

ક�, ભારતનો કોઇપણ નાગ!રક, કંપની અથવા સ%ંથા 

એસબીઆઇની િવશેષ શાખાઓમાથંી આ બો1ડ ખર�દ� 

શક� છે. બો1ડ [1*આુર�, એિ�લ, �ુલાઇ અને 

ઓકટોબરમા ં10-10 !દવસ માટ� મળશે. એક હ[ર, 10 

હ[ર, એક લાખ અને એક કરોડ �િપયાના �ણુાકંના 

!હસાબમા ંગમે તેટલા બો1ડ ખર�દ� શકાય છે.  

(2)  N�I�� 	���к ��	��� : ચીન &ારા િવકસાવવામા ં

આવી. – સફળ પર�fણ 

� અ1ય નામ- DF – 17 અથવા હાયપર સોિનક vલાઇડર 

�#હકલ (HGV) ડnગ ફ�ગ- DF-41 

� આગામી 2020 zધુીમા ંસામેલ કરાશે.  

� N�I�� 	���к ��	��� к'�� N�I ? 

હાયપર સોિનક િમસાઇલ ભાર�ખમ દા�ગોળો લઇને Åબૂ 

ઝડપથી નીચે ઉડ� શક�.  

આ િમસાઇલ નીચે ઉડતી હોવાથી બે3લ�%ટક િમસાઇલની 

�મ {તરવી 5·ુક�લ.  

અમે!રકાની એ�1ટ િમસાઇલ િસ%ટમ {તર� એ પહ�લા ંજ 

�ુમલો કર� શકશે.  

િમસાઇલ {તરવા તૈનાત કર�લી િસ%ટમને પણ ન|ટ 

કરવા સfમ  

(3)  ��X�N�- 3-��  

� દ¶ િનક માc 40,000 �વાસીઓ 5લુાકાત લેશે. 

� એક �વાસી માc 3 કલાક જ સ=ુંલમા ંરહ� શકશે.  

� હ�!રટ�જ સાઇટને બચાવવાના ભાગ�પે મયાદા ન»� 

કરાઇ 

� સ%ંથા- આ!ક�યોલો?કલ સવe ઓફ ઇ�1ડયા  

(4)  ш�I� P��� X������4 : 71 વષe લખનઉ ખાતે 

અવસાન  

� કાય- ભગવ£ ગીતાના 7000 સ%ં=ૃત Æલોકો�ુ ં ઉ;ૂમા ં

અ�વુાદ કરનાર  

� યશ ભારતી સ1માન મેળવનાર 

(5)  �N'� a� ����- : �જુરાત સરકાર  

� નવતર �યોગ  

� ��IG સ3ચવોને �N'� a�� к��-��4�� X��G&��4  
� DજPલાઓમા ં મહ�zલૂી કામગીર�ના મોિનટર�ગ અને 

સમીfા માટ� મહ�zલૂ િવભાગ &ારા સ3ચવ-નાયબ 

સ3ચવોને DજPલાઓના �ભાર� બનાવવાનો િનણય 

કરવામા ંઆ#યો છે.  

� &� �>N�� }к qXS���� ����к�� ��ш�.  
� રા�ય સરકાર &ારા મહ�zલૂી કામગીર�ને અસરકારક 

અને પ!રણામલfી બનાવવા મહ�zલૂ િવભાગના 10 

સ*ં�ુત સ3ચવ- નાયબ સ3ચવોને �ભાર� બનાવાયા છે. 

તેમને 33 DજPલાઓ ફાળવી દ�વાયા છે. નાયબ સ3ચવો 

તેમને ફાળવાયેલા DજPલાની મ!હનામા ંઓછામા ંઓછ� 

એકવાર 5લુાકાત લેશે અને DજPલાતcંની કામગીર�ની 

સિમfા કરશે. સરકાર� યોજનાઓના અમલીકરણ અને 

મહ�zલૂી કામગીર� Cગે તેઓ િવભાગને પોતાનો ર�પોટ 

પણ આપશે.  

(6)  ���� :દ�શમા ંવાઘની વસતી ગણતર�  

� નેશનલ ટાઇગર ક1ઝવeશન ઓથો!રટ� (NTCA) નો 

અહ�વાલ  

� િવMમા ં=ુલ 3890 વાઘ  

� િવMના 70 ટકા વાઘ ભારત પાસે =ુલ- 2226 

� રિશયા- 433 

� ઇ1ડોનેિશયા- 371 

� મલેિશયા- 250 

� NTCA ના અહ�વાલ 5જુબ 2017 મા ંદ�શમા ં115 વાઘના 

5sૃ* ુ: વ� ુMP(29 વાઘ) 

� 3 ��� ����� -A��4 7ш�, }��� k�I�- 7ш�.  
� વાઘની ગણતર� દર 4 વષ બાદ થાય છે. આ વષe પણ 

થશે. તેના માટ� વાઇPડલાઇફ ઇw1%ટટ*ટૂ� એક એપ 

બનાવી છે. મોિનટ!ર̀ગ િસ%ટમ ફોર ટાઇગર ઇ1ટ�g1સવ 

�ોટ�કશન એ1ડ ઇકોલોDજકલ %ટ�ટસ(એમ-%}ાઇ�સ) 

નામની આ એપથી વાઘના પગલા,ં fેc ર�કોડ કરાશે. 

તેમા ં18 રા�યો�ુ ં4 લાખ ચો. !ક.મી. fેc કવર થશે.  
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� 1973 મા ં વાઘ સરંfણ માટ� “�ો�કટ ટાઇગર” નો 

�ારંભ 

$ January 

(1)  <W%�- }����� ��H��  
� 160 !ક.મી.ની ઝડપે પવન @ંકાયો  

(2)  ��ш� 	��� 	��%-IAF &ારા Nણૂ કરા*ુ.ં 

� 	�� х?�� 	�� �шх� 	� к��� ��2� 	���  
� 2005 મા ંમાઉ1ટ એવર�%ટ આરોહણ કયા પછ� ઇ�1ડયન 

એરફોસ એક નવો િનધાર કય°. િવMના સાતેય ખડંના 

એક-એક સવ°�ચ િશખર સર કર� sયા ં િcરંગો 

લહ�રાવવાનો. આ િમશન N�ૂ થઇ µકૂ*ુ ંછે. વા*સેુનાએ 

િવMના સાતેય ખડંના સાત સવ°�ચ િશખર પર િcરંગો 

ફરકા#યો છે. એિશયામા ંમાઉ1ટ એવર�%ટ, ઓ%}�3લયાનો 

માઉ1ટ કો«%કો, દ3fણ અમે!રકામા ં માઉ1ટ 

એrોનકા�આુ, એ1ટાક !ટકામા ં માઉ1ટ િવ1સન, માિસફ, 

*રુોપનો માઉ1ટ એPબરસ અને આ!ºકાનો માઉ1ટ 

!ક3લમા1જરો સર કય° હતો. વા*દુળ િમશન સેવન 

સિમટપાર પાડના�ુ �થમ ભારતીય ઓગeનાઇઝેશન 

બ1*ુ ંછે.  

(3)  �����I G�	��� :�х� : 2018 થી *રુોિપયન સઘંમા ં

ભારતીય બાસમતી ચોખા પર બે વષનો �િતબધં  

� િવMના 70 ટકા બાસમતી ચોખા�ુ ં ઉsપાદન ભારતમા ં

થાય છે. 

� 2015-16 મા ંચોખાની િનકાસ �ા.22,727 કરોડ  

� આપણા ચોખામા ં પીબી 1 અથવા Nસુા 1410 નામની 

બીમાર� થાય છે. તેને C�?ેમા ંhલા%ટ કહ�વામા ંઆવે 

છે. %થાિનક ભાષામા ં «લસા, ઝnકા અથવા �³વસં 

કહ�વામા ં આવે છે. લીલા રંગના છોડની પાદંડ�ઓમા ં

~રૂા રંગના ટપકા જોવા મળે છે. ધીમે-ધીમે મોટા થઇને 

હોડ� �વા આકારમા ંફ�રવાઇ [ય છે. તે પીર� =ુલ!ેરયા 

ઓરોઇઝી નામની @ગ હોય છે. 5ળૂ િસવાય આખા 

છોડમા ં ફ�લાઇ [ય છે. તેને ;ૂર કરવા માટ� ચોખાના 

છોડમા ં ખે¹તૂો }ાઇસાઇકલોઝોલ નામના ફ>ગીસાઇડ 

(@ગનાશક) નો ઉપયોગ કર� છે. અમે!રકાની ડોવ કંપની 

તે�ુ ં ઉsપાદન કર� છે,� સ%તી, વાપરવામા ંસરળ અને 

સૌથી અસરકારક માનવામા ંઆવે છે. મોટાપાયે, સારા 

�ણુવbાવાળો પાક ઉગાડવા માટ� જ�ંનુાશકોનો 

ઉપયોગ Åબૂ જ�ર� છે. સમ%યા એ છે ક� કોઇપણ ખા 

પદાથ ઊગી ગયા અને લણાઇ ગયા પછ� પણ 

જ�ંનુાશકો�ુ ં અ5કુ �માણ તો રહ� જ [ય છે. તે�ુ ં

મેg�સમમ ર�ઝીડÉ ુ લેવલ (એમઆરએલ) કહ� છે. જો 

ખા પદાથની Cદર એમઆરએલ�ુ ં �માણ વધાર� 

હોય, એટલ ે ક� તેની ભીતર પે�%ટસાઇÊસ ક� 

ફંગીસાઇÊસ�ુ ં�માણ અ5કુ 3લિમટ કરતા વધાર� હોય 

તો તે આરોગનારના શર�રને �કુસાન પહnચાડ� છે. 

આથી �મા3ણત એજ1સીઓ પાકમા ંએમઆરએલ સતત 

ચેક કરતી રહ�તી હોય છે. િવદ�શમા ં વા%તવમા ં અને 

ભારતમા ંકાગળ પર આ�ુ ંકડક ચે!ક̀ગ કરવામા ંઆવ�ુ ં

હોય છે.  

     *રુોિપયન *િુનયને અsયાર zધુીમા ં એવો િનયમ 

રાXયો હતો ક� તેમને sયા ં આયાત થતા બાસમતી 

ચોખામા ં }ાઇસાઇકલોઝોલ ફ>ગીસાઇÊસ�ુ ં �માણ 1 

પીપીએમ હોÃુ ંજોઇએ. હવે તેમણ ેિનયમ વ� ુકડક કયા 

છે અને 0.01 પીપીએમ (પાટ પર િમ3લયન) થી વધાર� 

પે�%ટસાઇÊસવાળા બાસમતી ચોખા નહ� ચાલે.    

(4)  �B1?I� ���  !"#�� ����	 ��� ��4к' kX�ш�. – 
c��к��ш�.  

� 2018 – Year of Trust  

+ January 

(1)  G�~G 	��к��� E���		 : USA ના ફલો!રડા 30 વષ 

બાદ !હમ વષા  

� બરફ ઓગાળવા માટ� દ3fણ ક�રો3લનામા ંર%તા પર 17 

હ[ર ટન મીઠાનો છટંકાવ  

� ખાસ- 1 ચમચી મીÓંુ 18 3લટર બરફ ઓગાળ� શક� છે.  

(2)  &'ш�� ,7� 	���� ����X : રzલુNરુા-3ગર જગંલ) 

3ગર સોમનાથ  

� પચંાયત અને ઘરો સૌર ઊ[થી ઝળહળશે.  

� 5 Jan. થી વન િવભાગ &ારા આ સોલર �લા1ટનો 

�ારંભ કરાયો  

� ખચ 3.70 લાખ  

(3)  �х� ����=��� –2400 !ક.મી.�ુ ંCતર કાપીને નવો 

ર�કોડ બના#યો- દ�શ�ુ ં�થમ વાવાઝો¹ુ ં

� 40 વષ બાદ સૌથી વ� ુCતર  

� બગંાળની ખાડ�થી �જુરાત zધુીની સફર  

� છેPલા cણ દશક�ુ ંભયાનક વાવાઝો¹ુ ં 

(4)  G�~GE���		 ����=��� �� R� ? (USA) 
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બો^બ�નેિસસ વાવાઝો¹ુ ં sયાર� આવે છે ક� �યાર� 

વાવાઝોડા�ુ ં બાયોમે!}ક �ેસર 24 કલાકમા ં 24 

િમ3લબાસ �ટdુ ંઘટ� [ય, તેને કારણે વાવાઝો¹ુ ંÅબૂ 

શg�તશાળ� બની જ�ુ ં હોય છે. બાયોમે!}ક �ેશર તે 

વાતાવરણ�ુ ં દબાણ હોય છે અને િમ3લબાર તેને 

માપવા�ુ ંએકમ છે. આવા વાવાઝોડામા ં ઝડપી પવન 

@ંકાવા સાથે બરફ વષા થતી હોવાથી બો^બ�નેિસસ 

નામ આપવામા ંઆ#*ુ ંછે.  

(5)  ��c���� ��G�>%@	 :  
� રોબો!ટ�સની મદદથી 3 િમિનટમા ં100 ટકા hલોક�જ ;ૂર 

કરાઇ  

� ઇ1ટરનેશનલ કા!ડ�યોલોDજ%ટ અને પÖuી ડો. તેજસ 

પટ�લની વૈિMક િસ�� – અમદાવાદ� 

� USA બાદ FDA મા1ય રોબો!ટક હાટ �ોિસજરમા ં

અમદાવાદ િવMમા ં�થમ  

� 2018 ના Cત zધુીમાએંક લાખ સ¡ર��ુ ંલ×યાકં 

� આ ટ�કનોલો? સૌ�થમવાર અમદાવાદમા ં લાવવા 

પાછળની !ફલzફૂ� જણાવતા ડો. તેજસ પટ�લે ક�ુ ં ક� 

2000ની સાલમા ં તેમણે પહ�લીવાર ર�ડ�યલ 

ક�થેરાઇઝેશન શ� ક*ુ sયાર� ઘણાએ આના જોખમ સામે 

ચેતવી તેનાથી ;ૂર રહ�વા સલાહ આપેલી. પણ !હ̀મત 

અને િવMાસથી તેઓ આગળ વ³યા. sયાર� આ સ¡ર�ની 

!ક̀મત �ા. 7 લાખહતી તે ર�!ડયલ ક�થેરાઇઝેશનના 

પ!રણામે ઘટ�ને બે લાખ થયેલી. િન|ફળતા પણ ઘટ� 

એટલ ેજોખમ લઉ Ø.ં અsયાર zધુીમા ંઆ ટ�કનોલો?મા ં

તેમણે 5 હ[રથી વ� ુકા!ડ�યોલોDજ%ટને તાલીમ આપી 

છે. હવે આ રોબો!ટ�સ એ Ùદયરોગના દદÚઓમા ં

5sૃ*દુર ઘટાડતી ટ�કનોલો? છે. તે આ!ટ�!ફિશયલ 

ઇ1ટ�3લજ1સીથી સÛજ છે. એટલે કા!ડ�યોલોDજ%ટ ~લૂ કર� 

તો રોબોટ તે zધુાર� લે છે. તેઓ આગામી પાચં વષમા ં

ઝીરો ફ�Pયોરના લ×ય સાથે રોબો!ટ�સ ટ�કનોલો? માટ� 

વ� ુ5,000 ને તૈયાર કરશે. તેમણ ેઅsયાર zધુીમા ં=લૂ 

ક�ટલી સ¡ર� કર� તે િવશે Nછુતા ં તેમણે ગવભેર 

જણાવેdુ ંક� 2018 ના !ડસે^બર zધુીમા ંતેઓ એક લાખ 

સ¡ર� Nરુ� કરશે. િવMમા ં આવા તેઓ cી[ ડોકટર 

બનશે. =ુલ ચાર તબીબ હતા તેમાથંી બે જ હયાત છે.  

/ January 

(1)  	�- "/" G�% :પોરબદંર કો%ટગાડ �ટ� પરથી સી- 161 

બોટ તરતી 5કુાઇ  

� લબંાઇ- 7.6 મીટર 

� ઝડપ- 35નો!ટકલ માઇલ  

� સતત 8 કલાક પે}ો3લગ̀ કરશે.  

(2)  ���G� ��%4&�� 	��%-  !"# 

� તા. 5 થી 7 [1*આુર�  

� મહાsમા મ!ંદર, ગાધંીનગર 

� આયોજક- સરદારધામ- િવM પાટ�દાર ક�1¥ 

� આગામી વષ°મા ંસરકાર� સ!હત તમામ fેcે �વેશમાટ� 

પાટ�દાર *વુાનોને તૈયાર કરાશે. લ×યાકં વષ- 2026 

(૩)  ભારત : ચાd ુનાણાક�ય વષમા ંGDP નો દર 6.5 ટકા 

રહ�વાનો Cદાજ : અહ�વાલ- સે1}લ %ટ�ટ�!ટ�સ ઓ!ફસ 

(CSO) નવી !દPહ�  

� અગાઉ Cદાજ- 7.1 ટકાનો હતો. 

� GDP :  2014-15 7.5% 

2015-16  8 % 

2016-17  7.1 % 

(4)  RBI : g�. "!�� ��� ��% 

� !રઝવ બQક ઓફ ઇ�1ડયાએ �ા. 10 ની નવી નોટનો ફોટો 

[હ�ર કય° હતો. આ સાથે એ %પ|ટતા કર� હતી ક� �ા. 

10 ની �ૂની નોટ પણ મા1ય રહ�શે. �ા.10ની નવી નોટ 

ચોકલેટ� kાઉન કલરની છે. આ નોટના િસ!રયલ નબંર 

ચડતાrમમા ંજોવા મળશે. સરકાર� બ[રમા ં5કુવા માટ� 

આશર� 1 અબજની �ા. 10 ની નોટ�ુ ંછાપકામ Nણૂ કર� 

દ��ુ ંછે. 

� �� R� х�	 ? 

� નોટની પાછળની બા�ુ કોણાકના zયૂમ!ંદરનો ફોટો હશે. 

�યાર� આગળની બા�ુ ગાધંી?  

� %વ�છતા અ3ભયાનનો લોગો 5કૂવામા ંઆ#યો. 

� 10 દ�વનાગર� 3લિપમા ંલખવામા ંઆ#*ુ ંછે.  

(5)  KK �� P<х� ��X��� <-���� 3��NA-P���NA 
c�(��-  !"# ��. *-"-"# 

� =ુલ- 1044 %પધકો  

� ભાઇઓ માટ� – 5500 પગિથયા 

� બહ�નો માટ� – 2200 પગિથયા 

� 1971 થી આયોજન કરાય છે.  

(6)  к'1� ���� GTU �� ��%1% 	�1%� ��4к' �	&-� : &'ш�� 
G��� 	�1%� G�ш�.  
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� ?ટ�*નેુ ક�1¥ સરકાર� પેટ1ટ સે1ટર તર�ક� મ�ૂંર� આપી 

છે. ક�1¥ સરકારના નેશનલ !રસચ ડ�વલપમે1ટ 

કોપ°ર�શન &ારા આઇપીઆરએસ તર�ક� ?ટ�*નુી 

પસદંગી કરવામા ં આવી છે. ?ટ�*મુા ં હવે 

ઇ1ટ�લેક�*અુલ �ોપટÚ રાઇßસ સે1ટર %થપાશે અને � 

દ�શ�ુ ં બી? આઇપીઆર સે1ટર બનશે. ક�1¥ સરકાર 

&ારા ઇ1ટ�લેક�*અુલ �ોપટÚ રાઇßસ એટલે ક� પે1ટ1ટ 

અને કોપી રાઇટ તેમજ }�ડમાક સ!હતની બૌ��ક સપંદા 

કામગીર� માટ� નેશનલ !રસચ ડ�વલપમે1ટ કોપ°ર�શન 

નામની ઓટોનોમસ સ%ંથા શ� કરાઇ છે. નેશનલ ર�સચ 

ડ�વલપમે1ટ કોપ°ર�શન &ારા ભારતમા ં બે એક�ડ�િમક 

ઇw1%ટટ*ટુની આઇપીઆર સે1ટર તર�ક� પસદંગી 

કરવામા ંઆવી છે. �મા ં?ટ�*નુો પણ સમાવેશ થાય 

છે. નેશનલ ર�સચ ડ�વલપમે1ટ કોપ°ર�શને ?ટ�*નુી 

પેટ1ટ ફ�િસ3લટ� સે1ટર તર�ક� પસદંગી કર� છે. દ�શમા ં

માc બે જ સ%ંથાની પસદંગી થઇ છે. �મા ં �થમ છે 

આઇઆઇટ� કાનNરુ અને બી? ?ટ�* ુ 

* January 

(1)  }��}ш� 	�H%4 ��%�к�  :અહ�વાલ  

� 2017 �ુ ંવષ હવાઇ યાcાના ઇિતહાસમા ંસૌથી સલામત  

� માc 10 અક%માત �મા ં44 ના 5sૃ* ુ 

� અગાઉ 2016 મા ં303ના 5sૃ*ુ.ં 

(2)   T �� �������4I ��- �N�r	�-  !"# 

� સાબરમતી !રવર º1ટ- અમદાવાદ  

� 44 દ�શ, 18 રા�યોના 245 �યાર� �જુરાતના 290 થી 

વ� ુપતગંબાજો જોડાયા- ભાગ લીધો  

� તા. 7 થી 14 [1*આુર�  

� અ1ય %થળો- ડાકોર, ગાધંીધામ, [મનગર, રાજકોટ, 

zરુત, વડોદરા, અરવPલી, &ારકા, અમર�લી, પાલનNરુ, 

પાવાગઢ, વલસાડ, સાNતુારા અને પોળો (િવજયનગર)  

� થીમ- “એક ભારત uે|ઠ ભારત” 

� ગત વષe 2016 મા ં પતગં ઉોગને �ા.572 કરોડની 

આવક થઇ હતી.  

(3)  ��7�&4� 3�к- 2017-18 મા ં ભારતમા ં માથાદ�ઠ 

આવકના િવકાસ દરમા ં8.3 ટકાનો વધારો થશે.  

� વષ 2016-17મા ં9.7 ટકાનો વધારો : અહ�વાલ- CSO 

નવી !દPહ�  

(4)  �� ��'ш (���A� :કn�સેના સૌથી *વુાન વયના 24 

મા િવરોધ પfના િવધાનસભા નેતા તર�ક� વરણી (41 

વષ ) 

� વતન- અમર�લી  

� બેઠક- અમર�લી  

(5)  qX���� : ઇરાનના ચાબહાર બદંરગાહ ન?ક 

પા!ક%તાનમા ંDજવાની ખાતે ચીની સૈ1ય મથક %થપાશે.  

� ��>кc����� qX���� х��� ��� 7ш� 	�1I �7к  
� દ3fણ એિશયા િવષયક િન|ણાતં�ુ ં કહ�Ã ુ ં છે ક� ચીન 

Dજવાની ખાતે લ·કર� મથક ઊ~ુ ં કરવા જઇ ર�ો છે. 

અમે!રક� સૈ1યના Nવૂ કનલ લોર�1સ સે3લન�ુ ંપણ કહ�Ã ુ ં

છે ક� પા!ક%તાન અને ચીની અિધકાર�ઓ વ�ચે Dજવાની 

ખાતે નૌકાદળ�ુ ંનÃુ ંમથક ઊ~ુ ંકરવા સહમતી સધાઇ 

µકૂ� છે. ચીન અને પા!ક%તાન સ*ં�ુત નૌકાદળ અને 

વા*દુળ મથક ઊ~ુ ં કરવાની fમતા ધરાવે છે. પરં� ુ

હાલમા ં આÃુ ં મથક 3બનજ�ર� છે. ચીને તા�તરમા ં

પોતા�ુ ંિવદ�શમા ંઆવેdુ ં�થમ લ·કર� મથક આ!ºકાના 

!દજબૌતી ખાતે કાયરત ક*ુà હ� ુ.ં ચીને 99 વષના લીઝ 

પર uીલકંા�ુ ંહ^બનતોતા બદંરગાહ પણ હ%તગત ક*ુà 

છે.  

(6)  :����?7� �����s�� 	�����  + �� H'��3�4 
( !"#)} ���� GN'�� ��%' ��A c�(��  

� દર બે વષ ચોરવાડથી વેરાવળના સ5¥ુમા ં યો[નાર 

વીર સાવરકર અ3ખલ ભારત સ5¥ુ તરણ %પધા 25 

ફ�\આુર�ના રોજ યો[શે. 30મી વખત યો[વા જઇ 

રહ�લી આ %પધામા ં ભાઇઓ માટ� ચોરવાડથી વેરાવળ 

21 નોટ�કલ માઇલ અને બહ�નો માટ� આ¥ીથી વેરાવળ 

16 નોટ�કલ માઇલ�ુ ં Cતર સ5¥ુમા ં તર�ને કાપવા�ુ ં

રહ�શે. દ!રયાની ભરતી, ઓટ અને કરંટ 5જુબ ટ�કિનકલ 

અ3ભ�ાય સાથે તા. 25 ફ�\આુર�ના રોજ %પધા ન»� 

કરવામા ંઆવી છે.  

(7)  E1?� ��>�%4 (	�����) �1?'@	 :  

� MHRD ના સવe 5જુબ 7 રા�યોમા ં ઉ�ચ િશfણમા ં

ક1યાઓ આગળ  

� ઓલ ઇ�1ડયા હાયર એ�*કુ�શન સવe અ�સુાર હવે ઉ�ચ 

િશfણ મેળવનારાઓમા ં િવાથ®ઓની સXંયા વધી છે. 

આ સરવે એચઆરડ� મcંાલયમા ંમcંી �કાશ [વડ�કર� 

બહાર પાડ�ો હતો. એ સરવે અ�સુાર �1ડર પે!રટ� 
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ઇ1ડ��સમા ંપાછલા સાત વષ°મા ંદ�શમા ંzધુારો આ#યો 

છે. 2010-11 મા ં�પીઆઇ 0.86 હતો. � 2016-17 મા ં

વધીને 0.94 થયો છે. આ {કડા Nરુવાર કર� છે ક� 

ઓછામા ંઓછા સાત રા�યોમા ંતો મ!હલાઓએ N�ુુષોને 

ઉ�ચ િશfણ મેળવવામા ંપાછળ રાખી દ�ધા છે.   

� ��������� 	�7� 3-s  
� છોકર�ઓ &ારા ઉ�ચ િશfણ મેળવનારાઓમા ં

તાિમલના¹ુ સૌથી આગળ છે. !હમાચલ�દ�શ 36.7 ટકા, 

ક�રળમા ં 34.2 ટકા, પ[ંબમા ં 28.6 ટકા અને 

તાિમલના¹ુમા ં 46.9 ટકા, {á�દ�શમા ં 32.4 ટકા 

તેમજ હ!રયાણામા ં 29 ટકા િવાથ®ઓ ઉ�ચ િશfણ 

મેળવનારાઓમા ંઆગળ છે.  

� ��Rs �N4 -I��� ���I�  
3બહાર સ!હત 8 રા�યોમા ં ઉ�ચ િશfણ મેળવવાનો 

�ણુોbર ઓછ� સર�રાશથી પણ ઓછો છે. ઉbર�દ�શમા ં

24.9 ટકા, મ³ય�દ�શમા ં20 ટકા, ઓ!ડશામા ં 21 ટકા, 

3બહારમા ં 14 ટકા, �જુરાતમા ં 20.2 ટકા, રાજ%થાનમા ં

20.5 ટકા, િમઝોરમમા ં 24.5 ટકા, પિÀમ બગંાળમા ં

18.5 ટકા છે. 3બહારમા ંઆ {કડો સૌથી ઓછો છે.  

(8)  P��A�:�,&'ш – દ�શની બી? !ફPમ એ1ડ ટ�3લિવઝન 

ઇw1%ટટ*ટુ (FTII) %થપાશે  

� �થમ- FTII Nણૂે ખાતે  

� મા!હતી અને �સારણ મcંાલય  

# January 

(1)  к��A� P<�I�� :ઉbરાયણમા ંપfીઓને બચાવવા – 

સારવાર આપવા તા. 10 થી 20 [1*આુર� 2018 

દરિમયાન વન િવભાગ &ારા ક�ુણા અ3ભયાન યો[શે.  

� હ�Pપ લાઇન – કં}ોલ �મ- 1962 

(2)  6g : 	�� ����� v=��� G0��� 6���� ���' 
��-  

� �જુરાતમા ંzરુ�1¥નગર, બનાસકાઠંા અને પાટણ ?�ુ�ુ ં

વ� ુઉsપાદન  

� વૈિMક %તર� ?�ુની િનકાસમા ં સી!રયા�ુ ં 5Xુય હર�ફ 

ભારત હ� ુ.ં 

� વષ 2017 મા ં?રા�ુ ં=ુલ ઉsપાદન 

� ���I   kr��&� (%���)  
�જુરાત   2,84,000 

રાજ%થાન  2,00,000 

અ1ય રા�યો  1480 

=ુલ-   4,85,480 

� ભારતના હર�ફ સી!રયા િસવાય �કૂÚ, પા!ક%તાન, ઇરાન, 

મે�સીકો, મોરો»ો અને 3ચલીમા ં પણ ?રા�ુ ં વાવેતર 

થાય છે. વૈિMક %તર� ?રાની િનકાસમા ં71 ટકા !હ%સો 

ભારત ધરાવે છે. આરબ રા|}ો ?�ુ સારા એવા 

�માણમા ંઆયાત કર� છે. તેઓ ભારતને ?રાના વાડકા 

તર�ક� પણ ઓળખ ે છે. આરબ રા|}ો િસવાય kા3ઝલ, 

મે�સીકો, %પેન, અમે!રકા, િવયેટનામ અને બાvંલાદ�શ 

વ� ુ�માણમા ં?�ુની આયાત કર� છે.  

� ભારતમા ં ?�ુ ઉsપાદનના લગભગ 58 ટકા !હ%સા 

�જુરાત ધરાવે છે.  

(3)  c��R 	���A-  !"#  
� તા. 4 [1*આુર� થી 10 માચ- 2018 

� %વચછતા એપ ડાઉનલોડ કર�ને તમાર� આ�ુબા�ુ 

સફાઇ સાથે જોડાયેલી ફ!રયાદો સબંિંધત કચરે�ને 

મોકલી આપો.  

� Cતે આ Cગે %પધા પણ યો[શે.  

T January 

(1)  	�k&4 P�G : દ!રયાઇ માગe હજયાcાની ભારતની 

દરખા%તનો સાઉદ� અરબ &ારા %વીકાર  

� મ»ા ખાતે વાિષ�ક હજ સમ�ૂતી પર હ%તાfર કરાયા  

� 5ુબંઇથી �£ાહ દ!રયાઇ માગe હજ માટ� જઇ શકાશે. 

Cતર 2300 નો. મા. 

� 1995 થી આ િવકPપ બધં હતો.  

(2)  *+ �� -�S?� ���G }��?�-  !"#  
� લોસ એw1જલસ- USA 

� NRI અઝીઝ અ1સાર� (T.N.)  �થમ ગોPડન vલોબ 

એવોડ િવ�તા (બે%ટ એકટર- ટ�3લિવઝન સીર�ઝ – 

^*3ુઝકલ કોમેડ�) (ધ મા%ટર ઓફ નન)  

� �થમવાર લાઇફ ટાઇમ એ3ચવમે1ટ એવોડ િવ�તા 

અMતે મ!હલા- ઓ�ાહ િવનº�  

� બે%ટ એક}�સ(©ામા) – ºાg1સસ મેકડરમો1ટ  

� બે%ટ એકટર(©ામા)- ગોર� ઓPડમેન  

� બે%ટ !ફPમ- âી 3બલબોડસ આઉટસાઇડ એ3બગ̀, િમzરૂ�  

� બે%ટ !ફPમ (^*3ુઝકલ/કોમેડ�)– લેડ� બડ  

� બે%ટ 3લિમટ�ડ સી!રઝ/ટ�વી !ફPમ-3બગ 3લટલ લાઇસ  
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� બે%ટ ડાયર�કટર(મોશન િપ�ચર)- �3ુલરમો ડ�લ ટોરો 

(ધ શેપ ઓફ વોટર)  

� બે%ટ એકટર, ટ�વી સી!રઝ (^*3ુઝકલ/કોમેડ�)– અ3ઝઝ 

અ1સાર� (5ળૂ ભારતીય)  

� બે%ટ ટ�વી સી!રઝ- ધ માવલસ િમિસસ માઇસલ  

� બે%ટ ટ�વી સી!રઝ(©ામા) – ધ હ�1ડમેÊસ ટ�લ  

� બે%ટ સપો!ટãગ એકટર- ઇવાન મેક�ગેોર (ફગા) 

� બે%ટ સપો!ટãગએક}�સ- લોરા ડન (3બગ 3લટલ હાઉસ) 

� બે%ટ સપો!ટãગ એક}�સ (મોશન)- એ3લસન �ની (આઇ, 

ટો1યા)  

� બે%ટ મોશન િપ�ચર (િવદ�શી ભાષા) – ઇન ધ ફ�ડ, 

જમની, ºા1સ  

� બે%ટ મોશન િપ�ચર (એિનમેશન)- કોકો  

� બે%ટ સપો!ટãગ એકટર-સેમ રોકવેલ (âી 3બલબોÊસ 

આઉટસાઇડ એ3બગ̀, િમzરૂ�) 

� બે%ટએક}�સ- િનકોલ !કડમેન (3બગ 3લટલ લાઇસ) 

� બે%ટ એકટર- એલેકઝા1ડર કાસગાડ (3બગ 3લટલ 

લાઇસ)  

� બે%ટ એક}�સ (ટ�વીસી!રઝ/©ામા) –એ3લઝાબેથ મોસ 

(હ�1ડમેઇÊસ ટ�લ) 

� બે%ટ એકટર (ટ�વીસી!રઝ/©ામા)- %ટ3લäગ ક� kાઉન 

(ધીસ ઇઝ અસ) 

(3)     T 012�3�4 –"/ �� ,��	� �����I >&�	. �થમ 

�ારંભ- 2003. આ વષe 6 થી 8 [1*આુર�  

� યજમાન- િસ̀ગાપોર  

� 9 Jan. 18 ના રોજ નવી !દPહ� ખાતે �થમવાર 124 

ભારતીય 5ળૂના સાસંદો�ુ ં�થમ સમેંલન યો[*ુ.ં  

� 23 દ�શના 124 સાસંદ અને17 મેયરની ઉપg%થિત  

� િમની વPડ પાલામે1ટ – PM &ારા સબંોધન 

� સાસંદોને ભારતના %થાયી એ^બેસેડર ગણા#યા.  

� ��I���7�  ! 	�	& 3 I�  
� 141 સåયોમા ં સૌથી વ� ુ 20 સાસંદ અને cણ મેયર 

�યુાનાના હતા. આ િસવાય અમે!રકા, 3kટન, દ3fણ 

આ!ºકા, ક�નેડા વગેર� દ�શોના સાસંદો જોડાયા. US ના 

બે મેયર હતા, � સેનેટ સåય છે. 

� K &'ш��� ��}� �����I R�.  
� ;ુિનયાના cણ દ�શોમા ંભારતીય 5ળૂના વડા�ધાન છે. 

આયલe1ડમા ં ભારતીય 5ળૂના 3લયો વરદાકર, 

પો�ુગલમા ં એ1ટોિનયો dઇુસ દ કો%ટા અને 

મોર�િશયસમા ં �િવ1દ જગ6ાથ વડા�ધાન છે. આ 

િસવાય અમે!રકા, �યુાના, પો�ુગલમા ંભારતીય 5ળૂના 

લોકો ક�3બનેટ મcંી પણ છે. ક�નેડામા ં4 મcંી ભારતીય 

5ળૂના છે. 

� o� ��I��� K.#к��? ��к� �����I � as�� R�.  
;ુિનયામા ં3 કરોડ 80 લાખ લોકો ભારતીય 5ળૂના રહ� 

છે. 29 દ�શોમા ં ભારતીય 5ળૂના લોકોની વસતી એક 

લાખથી વ� ુછે. તેમા ંપસન ઓફ ઇ�1ડયનનો ઓ!રDજન 

(પીઓઆઇ) અને નોનર�િસડ�1ટ ઇ�1ડયનનો સમાવેશ 

થાય છે. સૌથી વ� ુ Cદા� 41 લાખ લોકો સાઉદ� 

અરબમા ં રહ� છે. sયારબાદ નેપાળમા ં 40 લાખ અને 

*એુઇમા ં35 લાખ ભારતીય 5ળૂના છે.  

� PN¡ 	�7� �¢� �����I  
&'ш   �����I �	��  
સાઉદ� અરબ  41 લાખ  

નેપાળ   40 લાખ  

*એુઇ   35 લાખ  

અમે!રકા   34.5 લાખ  

મલેિશયા   20 લાખ 

(આ {કડા 2016 zધુીના છે. ¾ોત- િવદ�શ મcંાલય) 

� ભારતીય 5ળૂના લોકો ;ુિનયામા ં સૌથી વ� ુ પૈસા 

િવદ�શથી ભારત મોકલ ેછે. વPડ બે1ક 5જુબ 2017 મા ં

ભારતીય સમા� 4.25 લાખ કરોડ �િપયા %વદ�શ 

મોકPયા છે. બી[ નબંર પર ચીન છે.  

(4)  USA – H " - B ��=� ������ H'�H�� �>Nx.  
� ¬ુ ંછે H1-B િવઝા ?  

� H1-B િવઝા એ નોન ઇિમ�1ટ િવઝા છે. � હ�ઠળ અનેક 

અમે!રકન કંપનીઓ િવદ�શી ટ�કિનકલ િન|ણાતંોને sયા ં

નોકર� આપે છે. H1-B િવઝા હ�ઠળ અનેક ટ�g�નકલ 

કંપનીઓ દર વષe હ[રો કમચાર�ઓની ભરતી કર� છે. 

� USCIS જનરલ ક�ટ�ગર�મા ં દર વષe 65,000 િવદ�શી 

કમચાર�ઓને H1-B િવઝા પર નોકર� આપે છે �યાર� 

20,000 H1-B િવઝા મા%ટસ !ડ�ી ક� તેથી ઉ�ચ !ડ�ી 

ધરાવનાર િવાથ®ઓને આપવામા ંઆવે છે.  

� એિ�લ 2017 મા ંH1-B િવઝા માટ� 1,99,000 અર?ઓ 

મળ� હતી.  

� ��� ��I��� �� P	� 7� N�� ? 
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� નવા િનયમ 5જુબ � H1-B િવઝા ઘારકોની �ીન કાડ 

મેળવવાની અર? પે�1ડ¼ગ હોય તેઓ નોકર�ઓ મેળવી 

શ¤ા ન હોત અને તેમને ભારતમા ં પાછા આવવાની 

ફરજ પડ� હોત. 

(5)  LGBTQ :ગે (િ�1સ) *વુરાજ માનવે1¥િસ̀હનો 

હ�મુતેંMર 1927 નામનો મહ�લ દ�શ�ુ ં�થમ સમલæ3ગક 

સશંોધન ક�1¥ બનશે.  

� %થળ –રાજપીપળાથી 15 !ક.મી.ના Cતર� –નમદા નદ� 

!કનાર� 

� લે%બીયન ગે બાય સે�zઅુલ }ા1સઝે1ડર એ1ડ 

સમલæ3ગક  

(6)  ��,�� к�%�  –�	��������� ����-�� �-�?¦� N�� 
H�qXI�� �7�.  

� ક�1¥ના એ!ફડ�િવટ બાદ SC &ારા ફ�રફાર 

� ���� -�� �х�� §��' ��� 7¦� H�qXI�� ?  

� િસિવલ અને સૈિનક સ1માન સમારોહ વખતે  

� રા|}પિત અને રા�યપાલ �યાર� રા|}�ય સલામી આપે 

sયાર�  

� �[સbાક !દનની સbાવાર પર�ડ અને %વતcંતા !દવસે 

પીએમના ભાષણ વખતે  

� સbાવાર સરકાર� સમારંભમા ં રા|}પિત/ રા�યપાલ 

આવે sયાર� અને [ય sયાર�  

� આકાશવાણી પર રા|}પિત &ારા રા|}જોગ વા* ુસદં�શ 

વખતે  

� રા|}³વજને પર�ડમા ંલાવવામા ંઆવે ક� કોઇ ર�Dજમે1ટને 

�યાર� તે�ુ ં�તીક અપાય sયાર�  

� નnધ- SC &ારા 30-11-2016 ના રોજ િસનેમાઘરોમા ં

!ફPમ પહ�લા રા|}ગાન વગાડÃુ ંફરDજયાત બના#*ુ ંહ� ુ.ં  

"" January 

(1)  ISRO :રોક�ટ િવશેષ� ક�. િસવન  ISROના નવા ચેરમેન  

� 1982 થી ISRO સાથે સકંળાયેલા િસવન PSLV 

�ો�કટના તજ�  

� 104 ઉપ�હ એક સાથે મોકલવાની િવશેષ િસ�� 

� વતમાન ચેરમેન એ. એેસ. !કરણ=ુમાર 14 [1*આુર�એ 

િનÃbૃ થશે.  

� uી િસવન- IIT ચે6ઇમાથંી એરોનો!ટકલ ઇજનેર 

(2)  3(��к�?� :�ાઇવસીને વ� ુ zરુ3fત કરવા 12 

{કડાના %થાને 16 !ડDજટનો વ�*ુઅલ નબંર જનર�ટ 

થશે. – UIDAI : 1-6-18 થી અમલી બનશે.    

� નવી �ુ- લેયર િસ¤ો!રટ� િસ%ટમ 

� 1/07 થી !ફ̀ગર – {ખની સાથે ચહ�રા�ુ ં પણ 

વે!ર!ફક�શન મા1ય  

� આધાર ડ�ટાબઝેમા ં લીકના સમાચારોના િવવાદ વ�ચ ે

*િુનક આઇડ��1ટ!ફક�શન ઓથો!રટ� ઓફ ઇ�1ડયા 

(*આુઇડ�એઆઇ) એ èધુવાર� નવી �ુ-લેયર સેફટ� 

િસ%ટમ વ�*ુઅલ આઇડ� બનાવવા અને 3લિમટ�ડ 

ક�વાયસી-ની [હ�રાત કર� છે. એક અહ�વાલ 5જુબ આ 

બનેં ઉપાયોના *ઝુસની �ાઇવસી પહ�લા કરતા ં વ� ુ

મજèતૂ થઇ જશે.  

  વ�*ુઅલ આઇડ�ના કારણ ેકોઇ પણ આધાર નબંરના 

ઓથે�1ટક�શન સમયે તમાર� આધાર નબંર શેર કરવાની 

જ�ર ખતમ થઇ જશે આ ર�તે આધાર ઓથે�1ટક�શન 

પહ�લા કરતા વ� ુસલામત થઇ જશે. વ�*ુઅલ આઇડ� 

એક 16 Cકોની નબંર હશે. � ઓથે�1ટક�શન માટ� 

આધાર નબંરની જvયાએ ઉપયોગમા ં લવેાશે. આ 

જ�!રયાત સમયે ક^�*ટૂર &ારા તsકાલ જનર�ટ થશે. 

બધી એજ1સીઓને 1 �ૂન zધુીમા ં આ નવી િસ%ટમ 

અપનાવવાની રહ�શે. 3લિમટ�ડ ક�વાયસી zિુવધા આધાર 

*ઝુસ માટ� નહ�, પરં� ુએજ1સીઓ માટ� છે. એજ1સીઓ 

ક�વાયસી માટ� તમારા આધારની િવગતો લે છે અને 

તેનો સ�ંહ કર� છે. 

3 ����(�7� 3(�� ?'%� }@	�	 7� шкш� �N¡. 
� આ ક�વાયસીનો �કાર મયા!દત રહ�શે. આનાથી � તે 

સ%ંથાઓ લોકોનો આધાર ડ�ટા એ�સેસ કર� શકશે નહ�. 

આ સ%ંથાઓ ફ�ત વ�*ુઅલ આઇડ�ને આધાર� તમામ 

�કાર�ુ ં કામ પેપરલસે કર� શકશે. આ નવી zિુવધા 

અને િસ%ટમમા ં*ઝૂસ �ટલી વખત ઇ�છે તેટલી વખત 

વ�*ુઅલ આઇડ� જનર�ટ કર� શકશે. કારણ ક� અગાઉ 

જનર�ટ કર�લા વ�*ુઅલ આઇડ�ની વે3લ!ડટ� થોડા સમય 

માટ� જ રહ�શે. 

� વ�*ુઅલ આઇડ� જનર�ટ કરવા ટોકન અપાશે.  

� વ�*ુઅલ આઇડ� જનર�ટ કરવા માટ� UIDAI &ારા દર�ક 

આધાર નબંર માટ� એક ટોકન અપાશે. આ ટોકનને 

આધાર� એજ1સીઓ આધારના ડ�ટા�ુ ં વે!ર!ફક�શન કર� 
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શકશે. દર�ક આધાર નબંર માટ� ટોકન નબંર અલગ 

અલગ રહ�શે આ ટોકન %થાિનક એજ1સીઓને આપવામા ં

આવશે.  

� �ઓ આધાર નબંર આપવા માગતા નથી તેઓ KYC 

માટ� વ�*ુઅલ ID આપી શકશે. 

(3)  �:� ����� ( "): %ક�éગમા ં ભારતને મેડલ 

અપાવનાર �થમ %ક�યર બની.  

� �કુÚમા ં આયોDજત આPપાઇન એજદર %r�éગ 

ચેg^પયનિશપમા ં ઠા=ુરએ kો1ઝ મેડલ ?તી ઇિતહાસ 

બના#યો.  

� વતન- !હમાચલ�દ�શ  

(4)  �S?� G©к :વષ2018 મા ંભારતનો �ોથ ર�ટ 7.3 ટકા 

રહ�વાનો Cદાજ  

(5)  к'1��I к'<G��% : િસ̀ગલ kા1ડ !રટ�લ, ક1%}કશનમા ં

100 ટકા તેમજ એિવએશન સેકટરમા ંએêવૂલ �ટ અને 

પાવર એ�સચે1જમા ંઓટોમે!ટક �ટ &ારા 49 ટકા FDI 

ને મ�ૂંર�  

� હ��-ુ દ�શમા ં િવદ�શી રોકાણને વેગ આપવા મહsવના 

િનણયો લવેાયા  

� િસ̀ગલ kા1ડ !રટ�લ : અsયાર zધુી ¬ુ ંહ� ુ,ં હવે ¬ુ ંથશે 

?  

� સરકાર� િસ̀ગલ kા1ડ !રટ�લમા ં 100 ટકા એફડ�આઇને 

ઓટોમે!ટક �ટથી મ�ૂંર� આપી છે.  

� સરકાર� 2014 મા ં િસ̀ગલ kા1ડ !રટ�લમા ં 100 ટકા 

એફડ�આઇને પરવાનગી આપી હતી. જોક� આ માટ� 

સરકારની પરવાનગી લવેા�ુ ંફરDજયાત બના#*ુ ંહ� ુ.ં  

� હવે સરકાર� િસ̀ગલ kા1ડ !રટ�લમા ં ઓટોમે!ટક �ટથી 

100 ટકા એફડ�આઇને મ�ૂંર કરતા ં િવદ�શી કંપનીઓએ 

w�લયર1સની �ોસેસમાથંી પસાર થÃુ ંપડશે નહ�.  

� �%���>%к g%7� ��к�A }%�� �� ?  

� ભારતમા ં સી�ુ ં િવદ�શી રોકાણ બે પ�િતથી આવે છે. 

તેમાનંો એક માગ છે !રઝવ બે1ક ક� પછ� ભારત 

સરકારની આગોતર� મ�ૂંર� લીધા િવના જ સી�ુ ંિવદ�શી 

રોકાણ (FDI) લાવÃુ.ં આ પ�િતએ એટલે ક� સરકાર 

અથવા !રઝવ બે1કની આગોતર પરવાનગી િવના 

લાવવામા ં આવતા સીધા િવદ�શી રોકાણને ઓટોમે!ટક 

�ટથી મેળવેલા રોકાણ તર�ક� ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવે 

છે. માc RBI ને [ણ કરવાની રહ�શે. બીજો માગ છે 

સરકારની આગોતર� મ�ૂંર� મેળવીને સી�ુ ં િવદ�શી 

રોકાણ લાવવાનો. આ પ�િતથી લાવેલા રોકાણને 

ગવનમે1ટ �ટથી લાવેલા FDI તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે 

છે.  

� �	-� W�1? >�%'� }%�� �� ? 

� ;ુકાનમા ંએક જ kા1ડની વ%�ઓુ વેચાશે. અsયાર zધુી 

તેમા ંઓટોમે!ટક �ટથી 49 ટકા અને મ�ૂંર� �ટથી 100 

ટકા FDI ની મ�ૂંર� હતી.  

"  January 

(1)  ����4I 2��� >&�	  
� %વામી િવવેકાનદંનો (155 મો) જ1મ !દવસ  

� ?વનકાળ – 1863 – 1902 

� 22 મો રા|}�ય *વુા મહોsસવ-18 તા. 12 થી 16 

[1*આુર�, 18 

� ગૌતમè�ુ િવM િવાલય-�ટેર નોઇડા (U.P.)  

(2)  ш�х ��х�A� : "T#$ ��� >&SN4 
� 3300 થી વ� ુશીખોનો ભોગ લેનારા રમખાણોના 186 

ક�સ Nનુઃ Åલુશે.  

� જ�%ટસ !ઢ`ગરાની આગેવાનીમા ંS. C. &ારા SIT તપાસ 

અપાઇ  

� બે માસમા ંઅહ�વાલ ર�ૂ કરાશે.  

� =ુલ- 241 ક�સો �માથંી 186 તપાસ િવના બધં કરાયા 

હતા. (=ુલ 10 કિમશન) 

(3)  kª��х? – મદર�સાઓમા ં હવે વૈકwPપક િવષય �પે 

સ%ં=ૃત ભણાવાશે.  

(4)  &'ш�� "" + к'1��I ��«��I�� 	���' -���� 
>N1&4�� ,�7��� P�� 	c�{��� ¬:�� G(к��� 
��-  

� �� ,�7���, ¬:� (���� ,:�� R� ? : ��,�� к�%�  
� z�ુીમ કોટë ક�1¥ સરકારને નો!ટસ પાઠવીને Nછૂìુ ંક� ¬ુ ં

ક�1¥ીય િવાલયોની મોિનíગ એસે^બલીમા ંસ%ં=ૃત વેદની 

ઋચાઓ અને !હ1દ�મા ં �ાથના બોલાવવી 

ગેરબધંારણીય છે ? ¬ુ ંઆ કોઇ ધમ િવશેષનો �ચાર છે 

? ક�1¥ સરકાર અને ક�1¥ીય િવાલય સગંઠનને ચાર 

સ�તાહમા ંજવાબ આપવાનો રહ�શે. z�ુીમકોટમા ંદાખલ 

એક અર?મા ં કહ�વા*ુ ં છે ક� ક�1¥ીય િવાલયોમા ંબધા 

ધમ°ના બાળકોને ફરDજયાતપણે �ાથના બોલવાની હોય 

છે. મ³ય�દ�શ હાઇકોટના વક�લ િવનાયકશાહ� તેને 
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બધંારણનો ભગં અને એક ધમની મા1યતાઓને 

�ોsસાહન આપનાર ગણાવતા તેના પર �િતબધં 

5કૂવાની માગણી કર� છે. 

� મોિનíગ એસ^બલીમા ં પહ�લા ઋચા અને પછ� �ાથના 

બોલાય છે.  

¬:�- અસતો મા સદગમય, તમસો મા �યોિતગમય, 

5sૃયોમા5તૃ ંગમય ..... શાિંતઃ શાિંતઃ શાિંતઃ 

,�7��� – દયા કર દાન િવા કા, હમે પરમાsમા દ�ના, 

દયા કરના હમાર� આsમા મQ ¬�ુતા દ�ના  

� હમાર� ³યાન મQ આઓ, �~ ુ{ખો મQ બસ [ઓ Cધેર� 

!દલ મQ આકર ક� પરમ �યોિત જલા દ�ના  

� �?к���� ��|� :�ાથના ફરDજયાત કરવી ધાિમ�ક િનદëશ, 

તે બધંારણ�ુ ંઉPલઘંન  

� G(��A�� �- к'�� �4�� 
� બધંારણની કલમ 28 (1) હ�ઠળ કોઇ પણ %=લૂમા ં

ધાિમ�ક િનદëશ આપી શકાય નહ�. ક�1¥ીય િવાલયોમા ં

સ%ં=ૃત અને !હ̀દ�મા ં �ાથના માટ� બાળકોને મજèરૂ 

કરવા ધાિમ�ક િનદëશ જ છે, � બધંારણનો ભગં છે. 

ક�1¥ીય િવાલયોમા ંબધા ધમ°ના બાળકો અåયાસ કર� 

છે. 

� કલમ-19મા ંમળેલી અ3ભ#યg�તના અિધકારનો પણ ભગં 

છે. તે બાળકોની અ3ભ#યg�તના અિધકારની %વતcંતા 

પર �હાર છે. 

� ��-- %=લૂોમા ં ધાિમ�ક �ાથના એક ધમને �ોsસાહન 

આપે છે. તેને બધં કરાવીને બાળકોને િવ�ાન�ુ ં �ાન 

આપો.  

� ��I�- બધા માટ� �ાથના જ�ર� 

� શાહના જણા#યા 5જુબ સમ� દ�શમા ં 1125 ક�1¥ીય 

િવાલય છે. તેમા ં સમાન વૈ!દક ઋચાઓ, �ાથના 

બોલવાનો િનયમ છે. બધા િવાથ®ઓ માટ� તે ગાવી 

ફરDજયાત છે. એÃુ ં નહ� કરનારાને બધા સામે સ[ 

કર�ને અપમાિનત કરવામાઆંવે છે.  

"K January 

(1)  ��,�� к�%��� $ XX�} :�H XBc%	 �� ��>?I� 	�� 
,�	 к�1H�1	�� A 3���� �-� I�. નવી !દPહ� 

નામ- (૧) જ�%ટસ =ુ!રયન જોસેફ(૨) જ�%ટસ �. 

ચલેમેMર (૩) જ�%ટસ રંજન ગોગાઇ (૪) જ�%ટસ મદન 

લો=ુર   

� ����( G�1:��� к'	�� H�s�A� ��c���A�  
� રા|} અને z�ુીમકોટ માટ� ;ૂરગામી મહsવ રાખતાક�સ 

ચીફ જ�%ટસે મન%વીપણે પસદંગીની પીઠોને સn�યા 

તેનો કોઇ તક નહોતો. આ બ�ુ ંખતમથÃુ ંજોઇએ. ક�સ 

ફાળવણીની �!rયા મન%વી છે.  

� ���	t ચીફ જ�%ટસ મા%ટર ઓફ રો%ટર છે. તેમને 

અિધકાર છે ક� કોટમા ં આવેલો કયો ક�સ કઇ બે1ચ 

અથવા જજને સnપવામા ંઆવે. બધંારણીય પીઠમા ંકયા 

જજનો સમાવેશ કરવો તેની પસદંગીનો અિધકાર પણ 

તેમની પાસે જ છે. � ક�, બધંારણ િન|ણાતં ડો. આ!દશ 

સી. અ�વાલ કહ� છે ક� તેનોઅથ એ નથી ક� ચીફ 

જ�%ટસ અ1ય સાથીઓ સાથે કાયદા અથવા 

ત�યાsમક�પે ઉપર છે. ચીફ જ�%ટસ સમાન લોકોમા ં

�થમ (ફ%ટ અમnગ ઇ�વલ) છે. તે ન તો વ� ુછે અને 

તેમનાથી ઉતરતા પણ નથી. 

� એમઓપી ફાઇનલ થવામા ંિવલબં, સરકારની µપૂક�દ�  

� dથુરા િવ. સરકાર ક�સમા ંz�ુીમકોટë ક� ુહ� ુ ંક� જજોની 

િન*gુ�ત સાથે સકંળાયેલ એમઓપી ફાઇનલ કરવામા ં

િવલબં કરવામા ંન આવે. ક�સ બધંારણીય પીઠમા ંહોય 

તો બી? બે1ચ zનુાવણી ક�વી ર�તે કર� શક� છે. 

કોલDેજયમે એમઓપી ફાઇનલ કર�નેમાચ 2017મા ં

સરકારને મોકલી હતી. કોઇ જવાબ આ�યો નહ�. 

µપૂક�દ�થી માની લવેાય ક� કોલેDજયમ &ારા િનિÀત 

એમઓપી સરકાર� માની લીધી છે. 

� ���	t બધંારણ િન|ણાતં પીડ�ટ� આચાર� કહ� છે ક� 

સરકારની µપૂક�દ� યોvય નથી. સમંિત અથવા 

અસમંિત આપવી જોઇએ. કોઇ બાબત પર µપૂક�દ�ને 

કાયદાક�ય મૌન સમંિત માની શકાય નહ�. સરકારની 

મ�ૂંર� િવના એમઓપી પર મહોર મારવાનો અિધકાર 

z�ુીમ કોટ કોલDેજયમ પાસે પણ નથી.  

� જજોને કાઢવા માટ� મહા3ભયોગ િસવાય પણ ર%તા હોવા 

જોઇએ.  

� 4 �ુલાઇ, 2017 નારોજ z�ુીમ કોટના 7 જજોની 

બધંારણીય પીઠ� જ%ટ�સ સી. એચ. કનન પર µકુાદો 

આ�યો. અમારામાથંી બે જજોએ જજોની િનમ¦ ૂકં �!rયા 

ફર�થી જોવાની જ�!રયાત #ય�ત કર�. એવી #યવ%થા 

બનાવવા જણા#*ુ,ં �મા ં મહા3ભયોગ િસવાય અ1ય 

ર%તા પણ હોય.  
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� ���	t મહા3ભયોગ િસવાય જજો પર અ1ય કાયવાહ� 

િનિÀત કરવાની �!rયા બનાવવા Cગે સરકાર� 

દરખા%ત તૈયાર કર� હતી પરં� ુપસાર ન થઇ. જજોની 

િનમ¦ ૂકં માટ� સરકાર� રા|}�ય 1યાિયક પચં બના#*ુ.ં 

�ને z�ુીમ કોટë રદ કર� દ��ુ.ં 

� વતમાન CJI – uી !દપક િમuા  

(2)  ISRO : વષ 2018નો �થમ અને ISRO નો %વદ�શી 

100 મો ઉપ�હ – કાટ°સેટ- 2 સફળતાNવૂક તરતો 

5કૂાયો 

� %થળ- SDSC – uી હ!રકોટા  

� PSLV-C 40 �ુ ં42 5ુ ંઉðયન  

� ISRO :5 વષમા ંિવદ�શી ઉપ�હો લો1ચ કર�ને ISROએ 

963 કરોડની કમાણી કર� (ટન ઓવર �ા.1924 

કરોડ)(નફો- �ા.209 કરોડ) 

� વેપાર�ુ ંકામ ISRO ની kા1ચ Cત!રf કોપ°ર�શન કર� 

છે.  

��ш��� х�	 ���� :  
� =ુલ ઉપ�હ – 31  દ�શ- 7 

� દ�શઃ USA – 19, દ3fણ કો!રયા- 05, ºા1સ, 3kટન, 

ક�નેડા અને !ફનલે1ડનો 1 – 1  ઉપ�હ   

� ભારતીય ઉપ�હો -3, િવદ�શી ઉપ�હો- 28  

� કાટ°સેટ- 2 ઉપ�હ�ુ ંવજન 710 !કલો�ામ  

� િવદશી ઉપ�હો�ુ ંવજન- 508 !કલો�ામ  

� ભારતીય ઉપ�હો�ુ ંવજન- 815 !કલો�ામ  

� હ��-ુ માગ પ!રવહન અને �ામીણ zિુવધા માટ�  

� =ુલ વજન-  1323 !કલો�ામ  

� પીએસએલવી�ુ ંઉðયન 42 5ુ ં 

� ઇસરો�ુ ંCત!રf િમશન 90 5ુ ં 

� ઇસરોના સેટ�લાઇટ લો1ચ 100 મો  

ઇસરોની ફ��ટ ફાઇલ  

%પેસ rાફટ િમશન-  95 

લો1ચ િમશન-   65 

%�ુડ1ટ િમશન-   09 

!રએ1}� િમશન-   02 

િવદ�શી સેટ�લાઇટ લો1ચ- 237 

ભારતીય સેટ�લાઇટ -  100 

=ુલ સેટ�લાઇટ લો1ચ-  337 

� કાટ°સેટ ¬ુ ંકરશે ? 

� પેrોમે!ટક અને મ�Pટ%પેક}લ ક�મેરા� ઉ�ચ fમતાની 

તસવીર લેવામા ંસfમ  

� તેનો ઉપયોગ નાગ!રક અને સૈ1યની જ�!રયાત માટ� 

કર� શકાશે.  

� મોસમ ઉપર નજર રાખવા માટ� 

� તસવીરોનો ઉપયોગ ~િૂમનકશા બનાવવા, ર%તા 

નેટવક ઉપર નજર રાખવા, પાણી િવતરણમા ં કર� 

શકાશે.  

(3)  ��I�	x-���� ��?�- ભારત�ુ ં એકમાc �ાચીન પfી 

મ!ંદર  

� આ મ!ંદરમા ંગ�ડ, હસં અને મોરની 5િૂત�ઓ જોવા મળે 

છે.  

� Cદા�- 1500 વષ �ૂ�ુ ં 

� ચૌd¤ુ શૈલી�ુ ંબાધંકામ –કોતરણી  

� %થળ- !હ̀મતનગર- સાબરકાઠંા  

(4)  NEETI :!ડ�ી ઇજનેર�મા ં �વેશ માટ� 2019 થી 

દ�શભરમા ંકોમન ટ�%ટ NEETI લા� ુકરાશે.  

� નેશનલ એw1જિનય!ર̀ગ એ1}1સ ટ�%ટ ફોર ટ�કિનકલ 

ઇw1%ટટ*ટૂ – NEETI 

(5)  NDVI �	c%�7� ���I�� х����� ������4�� ���- 
°&�X ����ш�.  

� ઇસરોના અમદાવાદ g%થત %પેસ એw�લક�શન સે1ટર 

(સેક) &ારા ખે¹તૂ ઉપયોગી િસ%ટમ િવકસાવાઇ છે. આ 

િસ%ટમ�ુ ંનામ ‘નોમલાઇઝ !ડફર1સ વેDજટ�શન ઇ1ડ��સ 

(એનડ�વીઆઇ)’ છે. િસ%ટમ�ુ ં કામ નામ �માણ ે

વેDજટ�શનએટલે ક� વન%પિત ઉગલેો હ!રયાળો િવ%તાર 

ક�ટલો છે. તે�ુ ંમાપ કાઢવા�ુ ં છે. આ િસ%ટમ ઇસરોના 

અથ ઓhઝવeશન સે1ટર અને અગાઉના ઉપ�હો &ારા 

મળેલા ડ�ટાનો ઉપયોગ કર� લીલોતર�મા ં¬ુ ંવધારો ક� 

ઘટાડો થયો તેની નnધ રાખશે. 

� કોઇ એક િવ%તારમા ં આ� મેદાન હોય અને આવતી 

કાલે ઘાસ ક� વન%પિત ઉગી [ય તો આસપાસના 

લોકોને ખબર પડ�. પરં� ુસમ� િવ%તારમા,ં DજPલામા,ં 

રા�યમા ંક� દ�શમા ંલીલોતર�ની ¬ુ ંg%થિત છે, એ [ણÃુ ં

હોયતો ઉપ�હની મદદ લેવી પડ�. એટલે જ સેક &ારા 

આ િસ%ટમ િવકસાવાઇ છે. તેની વેબસાઇટ પર � તે 

િવ%તારમા ં વન%પિત િવ%તાર અ5કુ સમયગાળા 

દરિમયાન ક�ટલો વ³યો ક� ઘટôો એ [ણી શકાય છે.  
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� 2016 થી હ!રયાણામા ં�ાથિમક તબ»ે NDVI ઉપયોગ 

શ� કર� દ�વાયો છે : પાક વીમો, જગંલની માપણી 

વગેર�મા ંમદદ�પ થશે.  

"$ January 

(1)  �к� 	±��� – kª��IA  
� ચો»સ તાર�ખે ઉજવાતો એકમાc ભારતીય તહ�વાર 

� C�?ે ક�લે1ડર- �ેગોર�યન 5જુબ  

(2)  к'	��� х��� :બનાસકાઠંા બાદહવે ક�છના માડંવી 

તાdકુાના રામપરા ગામમા ંઅમે!રકન ક�સરની ખતેીનો 

એક એકરમા ંસફળ �યોગ  

� અમે!રકન ક�સર પાકની Cદર મોટ� ભાગે કોઇપણ [ત�ુ ં

ફ!ટ�લાઇઝર ખાતર ક� રાસાય3ણક ખાતરનો છટંકાવ 

કરવામા ંઆવતો નથી માc ઓગeિનક પ�િતથી જ તે�ુ ં

ઉsપાદન લેવામા ંઆવ�ુ ંહોય છે. જો ક� ઘણા ખે¹તૂો આ 

વ%�નુો ઉપયોગ કર� છે. પરં�તેુની �ણુવbા નબળ� 

બને છે. �યાર� ઓગeિનક ખેતીથી ઉsપાદન થયેલા 

ક�સરનો બ[ર ભાવ વ� ુમળે છે.  

� �������� ���� 	�I  
અમે!રકન ક�સરને વ� ુપડતી ઠંડ��ુ ં વાતાવરણ માફક 

આવે છે. �ને ³યાનમા ં રાખીને બનેં િમcોએ 

ઓકટોબરમા ં વાવેતર ક*ુà હ� ુ.ં ક�સરનો પાક પાચં 

મ!હનાનો છે �થી ફ�\આુર� મ!હનામા ં તે�ુ ં ઉsપાદન 

આવશે.  

� �� R� к'	��� >кx�� ? 

અમે!રકન ક�સર કા·મીર� ક�સર કરતા ંઅલગ છે. ?ણા 

પાન, %વાદ-કલર સરખા જ હોય છે. જ�થાબધં 

બ[રમા ં અમે!રકન ક�સરનો ભાવ !કલોના �ા. 65 થી 

75 હ[ર અને 3બયારણની !ક̀મત �િત!કલો એક લાખ 

હોય છે. 

(3)  "+ к��к����� ����4I Pк�&�� }��?�  
� લ3લત કલા અકાદમી 15 કલાકારોને ઉs=ૃ|ટ કલા=ૃિતઓ 

માટ� રા|}�ય અકાદમી પા!રતોિષક 2017-18 આપશે. 

તેમા ં�જુરાતના દ�વાશીષ, છbીસગઢના રબી નારાયણ 

��ુતા, ઇ�1દરા પી ઘોષ અને રાજ%થાનના પકંજ 

ગેહલોતને  સામેલ કરાયા.  

(4)  EH G�X�	 }��=���� CEO - 1 હ[ર �વાસી 

િવાથ®ઓને 210 કરોડ �િપયાની %કોલરશીપ આપશે.  

� જ�!રયાતમદંને મદદ કરાશે. USA 

(5)  "+ 012�3�4- �����I 	��� >&�	  
(6)  �������4I v% �N�r	� :  !"# 

� 3બકાનેર – રાજ%થાન 

� તા. 13 અને 14 [1*આુર�  

(7)  ��k1% 7�?�� N²� c���к :�� સલમે – ઈઝરાયલ  

� થેડોર હ¡લ – ઇઝરાયલની આઝાદ��ુ ં {દોલન 

ચલાવનાર  

� ��ુસલમે : ��ુસલમે�ુ ં માઉ1ટ હ¡લ મેમો!રયલ 

સામા1ય લોકો માટ� ÅPૂdુ ં5કુા*ુ ંછે. તે �ુબંજ આકારની 

!દવાલ �Ãુ ંછે. તેમા ં23 હ[ર éટો લગાવાઇ છે. દર�ક 

éટ પર એક શહ�દ�ુ ં નામ છે. આ éટો પર સેના-

પોલીસ ઉપરાતં સામા1ય લોકોના પણ નામ છે. �મણે 

દ�શ માટ� પોતાના �ાણ આ�યા છે. તેની !ડઝાઇનને 

રોયલ ઇw1%ટટ*ટૂ ઓફ 3k!ટશ આ!ક�ટ��ટ� ઇ1ટરનેશનલ 

આ!ક�ટ��ટ �ાઇઝ – 2018 ના 62 દાવેદારોમા ં પસદં 

કરાઇ છે. 

(8)  ����- �=��I� 	G(� : 
� 15 વષ બાદ ઇજરાયલના P.M. બે1[િમન નેત1યા� ૂ

આજથી 6 !દવસના ભારત �વાસે –!દPહ�મા ંઆગમન 

( 14 – 1 થી) 

� અગાઉ 2003 મા ંPM એ!રયલ શેરોન ભારતની યાcાએ 

આ#યા હતા.  

� િમcતા : ભારત-ઇઝરાયલના સબંધંના 25વષ  

� 2017 મા ં ભારત-ઇઝરાયલની િમcતાને 25 વષ Nરૂા 

થયા છે. બનેં દ�શોએ ઉજવણી કર�. પીએમ મોદ� 

ઇઝરાયલ ગયા હતા. uી મોદ� ઇઝરાયલ જનારા �થમ 

વડા�ધાન હતા. નેત1યા�નૂી આ યાcા આ િમcતાને 

ક�1¥મા ંરાખીને જ યો[ઇ રહ� છે. આ િમcતા 1999 મા ં

ગાઢ બની �યાર� કાર3ગલના *�ુ દરિમયાન ઇઝરાયલે 

ભારતને ફકત એકવાર કહ�વા પર લઝેર ગાઇડ બો^બ 

અને માનવર!હત િવમાન આ�યા હતા. ભાર� માcામા ં

િવ%ફોટક પણ આ�યા હતા. 

� 1950મા ં ભારતે ઈઝરાયલને રા|} તર�ક� મા1યતા 

આપી.  

� 1992 મા ં વડા�ધાન નરિસ̀હરાવે ઈઝરાયલ સાથે 

=ટૂનીિતક સબંધંોને મા1યતા આપી.  

� 2003 મા ં વડા�ધાન અટલ3બહાર� વાજપેયીએ 

ઈઝરાયલ સાથે સબંધંોને નવા િશખરો zધુી 
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પહnચાડવાનો �યાસ કય°. તેના બાદ ઈઝરાયલના 

રા|}પિત એ!રયલ શેરોન ભારત આ#યા હતા.  

� 2015 મા ં �થમ વખત રા|}પિત �ણવ 5ખુજ® 

ઈઝરાયલ ગયા.  

� સ*ં�ુત કામગીર� માટ� 9 fcેમા ંસહકાર સાધવા કરાર 

થયા. 

૧. સાયબર િસ¤ો!રટ� 

૨. પે}ો3લયમ અને ગેસ  

૩. એર }ા1સપોટ  

૪. હોિમયોપેથીમા ંસશંોધન  

૫. !ફPમ િનમાણમા ંસહકાર  

૬. %પેસ સાય1સ  

૭. 3બઝનેસમા ં5ડૂ� રોકાણ  

૮. મેટલ-એરબેટર�ઝ  

૯. સોલર થમલ ટ��નોલો?  

� >&SN4�� ���� a��³ :�к�� NzH� ���к�A :  

!દPહ�મા ંઆવેલા તીન5િૂત� ચોકને તીન5િૂત� હ¶ફા ચોક�ુ ં

નામ આપી ભારત અને ઈઝરાયલ વ�ચનેા સબંધંોને 

વ� ુ મજèતૂ બનાવવાનો �યાસ કરાયો છે. હ¶ફા 

ઇઝરાયલી શહ�ર છે. એક સમારંભમા ં પીએમ મોદ� 

એનપીએમ નેતા1યા�એૂ આ ચોક�ુ ંનામકરણ ક*ુà હ� ુ.ં  

� ઇઝરાયલની [zસૂી સ%ંથા મોસાદ અને ભારતની RAW 

વ�ચે સબંધંો વ� ુમજèતૂ બનશે.  

� રા|}ભાષા- !હ\ ુ 

 + ����� P	���к к���G��  ! -A� �pI�  
� ઈઝરાયલ સાથેના �&પfીય સબંધં 1992મા ં શ� થયા 

હતા. sયાર� સરંfણ fcેને છોડ�ને 3બઝનેસ 1300 કરોડ 

�ા. હતો. આ અસૈ1ય કારોબાર 2017 zધુી 20 ગણો 

વધીને 25 હ[ર કરોડ �ા. વાિષ�ક zધુી પહnચી ગયો. 

2014 મા ંઈઝરાયલથી 30 હ[ર કરોડ �ા. ના હિથયાર 

ખર�ા હતા.  

� પોરબદંરના સોથી વ� ુ 1000 �ટલા *વુાનો 

ઈઝરાયલમા ં%થાયી થયા છે. 

� પોરબદંરમા ં!હ\ ૂભાષાના કલાસ ચાલે છે. 

� HOOPOE – ISRAEL �ુ ંરા|}�ય પfી  

� �જુરાત �વાસે : PM બે1[મીન નેત1યા� ૂઅને PM uી 

નર�1¥ મોદ�  

� (૧) ગાધંી આuમની 5લુાકાતે 

� (૨) આઇ !rએટ સે1ટર (દ�વ ધોલેરા) �ુ ંઉ£ઘાટન  

� (૩) શાકભા?ના ઉછેર માટ� ઇ1ડો-ઈઝરાયલ સે1ટર 

ઓફ એ�સલે1સ – વદરાડ, �ાિંતજની  5લુાકાત (=ુલ- 

28 સે1ટર �માથંી cણ �જુરાતમા)ં  

� (૪) ખ�ૂર સશંોધન ક�1¥- =કૂમા- ~જૂ�ુ ં !રમોટ &ારા 

વદરાડથી ઉ£ઘાટન 

� ગલે મોબાઇલ ?પ zઇૂગામ ખાતે બોડર પર BSF ના 

જવાનોને ભેટ અપાઇ  

� ઇ1ટરનેશનલ સે1ટર ફોર એ1ટરિ�1યોરિશપ એ1ડ 

ટ��નોલો? – I Create  

(9)  ��-�� <G �́ – �વુાહાટ�થી 50 !ક.મી. ;ૂર આવેલા 

પનબાર�મા ં ગોરાઇમાર�લેક ખાતે ઉજવાતો સા5!ૂહક 

માછ�માર�નો ઉsસવ  

(10)  CBRN : шM�  

� ક�િમકલ, બાયોલોDજકલ, ર�!ડયોલોDજક અને 1*wુ�લયર- 

CBRN 

� આગામી સમયમા ં *�ુના સમયે સૌથી વ� ુ ખતરો 

CBRN હિથયારો સામે – જનરલ 3બિપન રાવતે  

� સ£ભાvયે ભારતે સીબીઆરએન �ોટ�કશન #યવ%થા છે. 

અલબb, એ #યવ%થા Nરૂતી નથી. !ડફ�1સ!રસચ એ1ડ 

ડ�વલપમે1ટ ઓગeનાઇઝેશન (ડ�આરડ�ઓ) એ 

સીબીઆરએનસામે લડત આપી શક� એવા 8 વાહન 

તૈયાર કર� દ�ધા છે અને બી[ આઠ બને છે. પરં� ુ

ભારત �વા િવશાળ દ�શ માટ� માc આઠ વાહન Nરુતા 

નથી. એટલે જ જનરલ રાવતે એ Cગે 3ચ`તા #ય�ત 

કર� છે અને સરકાર માટ� પણ એ િવષય 3ચ`તા�ુ ંકારણ 

હોવો જોઇએ.  

(11)  �a��-µ P�� �	¶����� kª��IA� ��- �7� k?��  
� �જુરાતની નવરાcીની �મ �જુરાતની ઉbરાયણની 

ચચા ભલ ેિવMભરમા ંથતી હોય પરં� ુ�જુરાતમા ંએવા 

ક�ટલાકં મહsવNણૂશહ�રો પણ છે �યા ં ઉbરાયણ�ુ ં

આકાશ z�ૂ ુ ં હોય છે. ઐિતહાિસક શહ�ર �ૂનાગઢમા ં

ઉbરાયણના !દવસોમા ંપતગં નથી ઉડાડવામા ંઆવતા. 

નવાબીકાળથી અહ� નવરાિc અને !દવાળ� દરિમયાન 

પતગંો ઉડ� છે. ભાદરવા અને આસો મ!હના દરિમયાન 

અહ� પતગં-દોરા�ુ ંબ[ર તે?મા ંહોય છે. ઉbરાયણના 

!દવસોમા ં અહ� નહ�વત પતગં ઉડ� છે ઉપરાતં આ 

સમયે પતગં ઉડાડવા માટ� જ�ર� પવન પણ નથી 
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હોતો. તીથfcે િસ�Nરુમા ંપણ આવી જ પ!રg%થિત છે. 

પાટણ DજPલાના આ શહ�રમા ંઉbરાયણના !દવસે પતગં 

ન ઉડવા પાછળ ઐિતહાિસક કારણ રહ�dુ ંછે. દંતકથાઓ 

�માણે �જુરાતના �િસ� રાજવી િસ�રાજ જયિસ̀હ�ુ ં

અવસાન ઉbરાયણના !દવસે થ*ુ ં હોવાથી અહ� 

ઉbરાયણના !દવસે પતગં નથી ઉડાડવામા ં આવતી. 

આવીજર�તે �જુરાતના ઘણા નાના શહ�રો અને તાdકુા 

%થળોમા ં ઉbરાયણની ઉજવણીમા ં પતગંને નહ�વb 

%થાન મળે છે.  

� 1914મા ં ઉbર�દ�શથી સનાઉPલાખાને અમદાવાદ 

આવીને પતગં બનાવવાની શ�આત કર� હતી. એ 

વખતે પતગં બનાવનાર તેઓ સભંવતઃ �થમ કાર�ગર 

હતા.  

� પતગં ઉોગ- અમદાવાદ, ખભંાત અને ન!ડયાદ  

"/ January 

(1) ��IXs P�� c��R�� ���I : ભારતના 300 

DજPલા, 3 લાખ ગામ અને 10 રા�ય તેમજ UT ને 

ÅPુલામા ંશૌચથી 5�ુત બનાવાયા  

� 20 Oct. 14 થી અsયાર zધુીમા ં5.94 કરોડ શૌચાલય 

બનાવાયા  

� 2 Oct. – 2017 38.70 % 

� 15 Jan. 18 76.26 %  

� %વ�છ ભારત િમશન હ�ઠળ 

"* January 

(1)  NX 	G�	?4 : ચાd ુવષથી હજ માટ� સરકાર� મદદ 

બધં  

� સબિસડ� પાછળ અપા� ુ ં ભડંોળ હવે 5gુ%લમ 

*વુતીઓના િશfણ અને સશg�તકરણ માટ� ઉપયોગ 

કરાશે. (વષe Cદા� 700 કરોડ) 

� z�ુીમ કોટ 2012મા ંસબિસડ� બધં કરવા આદ�શ કય° 

હતો.  

� 1932મા ં3k!ટશ સરકાર� ભારતમા ંહજ સબિસડ� શ� કર� 

હતી.  

� 52 5gુ%લમ દ�શોમાથંી એક પણ દ�શ સબિસડ� આપતો 

નથી.  

(2)  ������ ,7� c��·̧�	 �'>?I� :��� ��1: : 
� =ુલ 34 વૈિMક રમતોની લાઇવ કોમે1}� આપશે.  

� �યાર� 400 થી વ� ુ રમતોના લાઇવ અપડ�ßસ અને 

કોમે1}� પણ મળશે.  

(3)  ?�. ���� GN'� 3:�I� (MLA-� aX ) 
� 14 મી �જુરાત િવધાનસભાના �ોટ�મ %પીકર તર�ક� 

વરણી  

(4)  HPCL ��Xc7�� >�H����4 <���.  

� દ�શની �થમ ઇકો- º�1ડલી !રફાઇનર�  

� %થળ- બાડમેર  

� =ુલ- 43000 કરોડનો �ો�કટ 4 વષe Nણૂ થશે : 

રાજ%થાન સરકારને તેનાથી દર વષe �ા. 34 હ[ર 

કરોડ મળશે. 

� HPCL �� *$ %к� P�� ��Xc7�� 	�к����  / %к� 
��-�&��4  

� આ !રફાઇનર� !હ1;ુ%તાન પે}ો3લયમ અને રાજ%થાન 

સરકાર સાથે મળ�ને બનાવી ર�ા છે. તે�ુ ં નામ 

એચપીસીએલ રાજ%થાન!રફાઇનર� 3લિમટ�ડ છે. તેમા ં

એચપીસીએલની 74 ટકા અને રાજ%થાન સરકારની 26 

ટકા ભાગીદાર� છે. ઈકો-º�1ડલી ટ�કિનકવાળ� આ 

!રફાઇનર� %ટા1ડડ પે}ો3લયમ ઉsપાદનો તૈયાર કરનાર� 

દ�શની પહ�લી !રફાઇનર� હશે. આ !રફાઇનર�ની વાિષ�ક 

પે}ોક�િમકલ ઉsપાદન fમતા Cદા� 90 લાખ મે!}ક 

ટન હશે. 

$! N0� ��к��� ���� P�� }к N0��� 	�(� ��X-��4 
�sш�.  
� !રફાઇનર� બનવાથી રા�યમા ં40 હ[રથી વ� ુલોકોને 

પરોf અને 1 હ[ર લોકોને સીધી રોજગાર� મળશે. આ 

દ�શની સૌથી મોડન-!રફાઇનર� પણ હશે. પýhલક 

સેકટરમા ં દ�શની પહ�લી ઇ1ટ��ેટ�ડ !રફાઇનર� અને 

પે}ોક�િમકલ કો^�લેf પણ હશે. તેનાથી પે}ોલ, રબર, 

પેઇ1ટ, �લા�%ટક ઉોગોનો પણ િવકાસ થયો.  

(5)  ����� 	�7� �¢� ��� -�� : 
� ઓય^યાકોન- રિશયા  

� િશયાળામા ંસર�રાશ તાપમાન -50 !ડ�ી સેwPસયસ  

� હાલમા ં-62 !ડ�ી સે. તાપમાન  

"# January 

(1)  ��X��� c�a� }1? к���X c��·̧�	 ��--  !"# 

� હ��-ુ ખલે=દૂ fcેે �જુરાતના *વુાઓ માટ� %પધાsમક 

વાતાવરણ અને �િતભા શોધ કરવી. 
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� નnધણી- 18  થી 31 [1*આુર�, 18 

� =ુલ ઇનામો- �ા. 3.06 કરોડ  

� ����( ����t- 

ш�s� к���X 

@ટબોલ (ભાઇઓ)  @ટબોલ (ભાઇઓ)  

કબð� (બનેં)  કબð� (ભાઇઓ)  

ખો-ખો (બહ�નો)  ખો-ખો (બહ�નો)  

વોલીબોલ (બનેં) વોલીબોલ 

(ભાઇઓ-બહ�નો) 

હ�1ડ બોલ (બનેં) 

બા%ક�ટ બોલ (બનેં)  

બા%ક�ટ બોલ 

(ભાઇઓ-બહ�નો)  

� િવભાગ- %પો�્સ ઓથો!રટ� ઓફ �જુરાત  

(2)  	��A ���� ������ 	�����A  
� zખુોઇ- 30 MKI મા ં ઉડાન ભરનાર દ�શના �થમ 

સરંfણ મcંી  

� જોધNરુ એરબઝે- રાજ%થાન  

(3)  :%-�� 2�����	³%4 – ઢાકંા, બાvંલાદ�શ  

� Nવૂ રા|}પિત �ણવ 5ખુર? ડ� 3લટની પદવીથી 

સ1માિનત.ડોકટર ઓફ લેટસ- ડ�-3લટ 

(4)  GPS >?���	 –1 એિ�લ, 2018 થી તમામ પેસે1જર 

વાહનોમા ંGPS !ડવાઇસ લગાવÃુ ંફરDજયાત  

� સરકાર� અને ખાનગી તમામ પેસે1જરવાહનોને લા� ુ

પડશે.  

����	 к��к%'? ����к G%� �A H�qXI��  
� માc vલોબલ પો3ઝસિન̀ગ િસ%ટમ જ નહ�, સરકાર� અને 

�ાઇવેટ પેસે1જર વાહનોમા ં પેનીક બટન િસ%ટમપણ 

લોડ કરવાની રહ�શે. � સીધા જ પોલીસ કં}ોલ�મ સાથે 

કનેકટ�ડ રહ�શે. !દPહ�મા ં તમામ �ાઇવેટ }ાવેPસ, 

પેસે1જર �#હકલમા ંઆ િસ%ટમ અપલોડ છે. િનભયા ક�સ 

પછ� zિુ�મ કોટë આપેલા µકૂાદાને પગલે ભારત 

સરકારની ગાઇડલાઇનનો અમલ �જુરાતના પેસે1જર 

�#હકલમા ં કરાવવા માટ� �જુરાત સરકાર પાસે 31 મી 

માચ zધુીનો જ સમય ર�ો છે. આ #યવ%થા વાહનોથી 

લઇને પોલીસ !ડઝા%ટર મેનેજમે1ટના કં}ોલ�મ સાથે 

જોડવાની રહ�શે.  

(5)  ��&'ш� ,��	�� – ભારતે 2017 મા ં 27 અબજ 

ડોલરની કમાણી કર�  

� િવદ�શી �વાસીઓની સXંયામા ં15.2 ટકાનો વધારો  

� �વાસન fેcે ભારતના =લૂ GDP મા ં 6.88 ટકાનો 

!હ%સો  

"T January 

(1)  GST к�kb1	��� G��к : ��� >&SN4  
� 29 વ%�ઓુ અને 53 સેવાઓ પરના GST ના દરોમા ં

ઘટાડો કરાયો  

� અમલ- 25-01-18 થી થશે.  

� GST ના નવા દરો  

� થીમ પાક , વોટર પાક , જોય રાઇડ, ગો કા!ટãગ સેવાઓ 

28 ટકા હવે 18 ટકા  

� �ાઇવેટ કંપની રાધંણગસે પરનો ટ��સ 18 ટકા હવે 5 

ટકા 

� હ�રા અને ડાયમ1ડ 03 ટકા હવે 0.25 ટકા  

� એ^h*લૂ1સ વાહનો 15 ટકા હવે ¬1ૂય ટકા 

� �ૂની કાર 28 ટકા, હવે 18 ટકા 

� બોટલ�ુ ંપાણી 18 ટકા, હવે 12 ટકા  

� રાઇસ kાન ¬1ૂય ટકા, હવે 5 ટકા  

� ડ�ઓઇPડ રાઇસ kાન હવે ¬1ૂય ટકા  

� આરટ�આઇ તપાસ હવે ¬1ૂય ટકા  

� ટ�લ!ર̀ગ સિવ�િસસ 18 ટકા, હવે 5 ટકા  

� મે}ો અને મોનો ર�લ ક1%}કશન �ો�કટ 18 ટકા, હવે 12 

ટકા  

� આરડબP*ઇૂ મે^બસને અપાતી સિવ�સમા ંમાફ� મયાદા 

હાલ �ા. 5,000 વધાર�ને હવે �ા. 7,500 

� ભારત બહાર િવમાન }ા1સપોટ સિવ�સ હવે ¬1ૂય ટકા  

� જહાજોમા ં મોકલાતા સામાનની સિવ�સ પર હવે ¬1ૂય 

ટકા  

� મીડ ડ� મીલ માટ�ની 3બ�Pડ¼ગ પર GST ર�ટ હવે 12 ટકા  

� લેધર �Êુસ અને @ટવેર ઉsપાદન માટ� જોબવક સિવ�સ 

પરનો ?એસટ� હવે 5 ટકા 

� ફ!ટ�લાઇઝર �ેડ ફો%ફ!રક એિસડ હવે 12 ટકા  

� બાયોડ�ઝલ હવે 12 ટકા  

� િશfણ સ%ંથાઓમા ં �વેશ ફ� ક� પર�fા ફ� પર GST 

નાèદૂ 

(2)  ��(��	�� w a%A� :A ���I� 
� Nવૂ°bર – િcNરુામા ં તા. 18 અને નાગાલે1ડ 

મેઘાલયમા ં તા. 27 ફ�\આુર�એ µ ૂટંણી યો[શે. =ુલ 

બેઠકો- 180 
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� પ!રણામ- તા. 3 માચ, 2018 

� તમામ બેઠકો પર મતદાન માટ� EVM અને VVPAT નો 

ઉપયોગ કરાશે.  

� cણે રા�યોમા ં60 – 60 બેઠકો  

(3)  Pb��- + :પરમા¦ ુશ¾ોથી સÛજ અgvન- 5 િમસાઇલ�ુ ં

સફળ પર�fણ 

� ર�1જ- 5000 !ક.મી. થી વ� ુ 

� %થાન- ડો. કલામ આઇલે1ડ, બાલાસોર, ઓ!ડસા  

� અgvન- 5 ની ર�1જમા ંચીનના મહbમ શહ�રો  

� અ1ય નામ- શાિંત શ¾  

� 19 િમિનટમા ં4900 !ક.મી.�ુ ંCતર પાર  

� ઝડપ- 28 હ[ર !ક.મી. �િત કલાક  

� !ડફ�1સ !રસચ ડ�વલપમે1ટ ઓગeનાઇઝેશન (DRDO) ના 

zcૂોએ ક�ુ ં હ� ુ ં ક� અgvન- 5 એ દ�શની સૌથી લાબંા 

Cતરની અ¦fુમતા ધરાવતી િમસાઇલ છે. સવાર� 9:55 

કલાક� તેને અh;ુલ કલામ આઇલે1ડથી છોડવામા ંઆવી 

હતી. તે�ુ ં પર�fણ સફળ ર�ુ ં હ� ુ.ં આ િમસાઇલ cણ 

%ટ�જમા ં કામ કર� છે, તે યોvય સમયે બગંાળના 

અખાતમા ંપડ� હતી. અgvન- 5ને સNંણૂપણે દ�શમા ંજ 

બનાવવામા ં આવી છે. તેના �fેપણ માટ� ક^પો3ઝટ 

રોક�ટ મોટરનો ઉપયોગ કરાય છે. તે પણ ભારતની 

બનાવાઇ છે. િમસાઇલના લોw1ચ¼ગની સાથે તેનો !રયલ 

ટાઇમ ડ�ટા લેવામા ંઆ#યો હતો.  

� �� R� Pb��- + �� ��ш����� ?  

તે 1000 !કલો zધુીના અ¦શુ¾ો લઇ જઇ શક�. 

આ િમસાઇલ 17 મીટર લાબંી અને 2 મીટર પહોળ� છે. 

તે�ુ ંવજન આશર� 50 ટન છે. 

તેની લોw1ચ¼ગ િસ%ટમમા ં ક�ન%ટાર ટ�g�નકનો ઉપયોગ 

કરાયો છે. આથી તેને આસાનીથી એકથી બી[ %થળે 

લઇ જઇ શકાય છે.  

જમીનથી જમીન પર �હાર કરનાર આ િમસાઇલ 

સરળતાથી રડારમા ંપકડાતી નથી.  

આ િમસાઇલ 3 %ટ�જ ધરાવે છે અને સો3લડ ફþઅૂલથી 

ચાલે છે.  

તેના &ારા એકથી વ� ુઅ¦શુ¾ો એક સાથે છોડ� શકાય 

છે. એક વાર શ¾ો છોડ�ા પછ�તેને રોક� શકાતા નથી.  

(4)  ICC : (o�G�): ICC����³к }��?� 0N'�  
� િવરાટ કોહલીને એક જ વષમા ં4ICC એવોડ  

� ICC %4� �H ( I� :ડ�ન એPગર, ડ�િવડ વોનર, 

િવરાટ કોહલી (zકુાની), �%ટવન g%મથ, ચેતેMર N[ુરા, 

બેન %ટો�સ, g�વ1ટન ડ� કોક (િવક�ટ ક�પર), આર. 

અિMન, િમચલે %ટાક , કા3ગસો રબાડા તથા �^સ 

એ1ડરસન  

� ICC ��-?' %4� �H ( I� :ડ�િવડ વોનર, રો!હત 

શમા, િવરાટ કોહલી (zકુાની), બાબર આઝમ, એબી 

ડ�િવ3લયસ, g�વ1ટન ડ� કોક (િવક�ટ ક�પર), બેન 

%ટો�સ, }�1ટ બાઉPટ, હસન અલી, રાિશદખાન, જશ�ીત 

èમુરાહ 

� આઇસીસી !rક�ટ ઓફ ધ યર – િવરાટ કોહલી (ભારત)  

� ટ�%ટ �લેયર ઓફ ધ યર- �%ટવ g%મથ (ઓ%}�3લયા)  

� વન-ડ� �લેયર ઓફ ધ યર – િવરાટ કોહલી (ભારત)                

� ટ�- 20 પરફોમ1સ ઓફ ધ યર- *જુવે1¥ ચહલ 

(ભારત) 

� ઇમDજ �ગ �લેયર ઓફ ધ યર – હસન અલી 

(પા!ક%તાન)  

� એસોિસએટ �લેયર – રાિશદખાન (અફઘાિન%તાન)  

� અ^પાયર ઓફ ધ યર- 5રુાઇસ ઇરાસમસ (સા. 

આ!ºકા) 

� િવમે1સ !rક�ટ ઓફ ધ યર- એ3લસ પેર� (ઓ%}�3લયા) 

� િવમે1સ વન-ડ� �લયેર- એમી સેથટવટ (1*ઝૂીલે1ડ)  

� િવમે1સ ટ�- 20 !rક�ટર- બથે 5નૂી (ઓ%}�3લયા)  

� િવમે1સ ઇમDજ �ગ �લેયર- બથે 5નૂી (ઓ%}�3લયા)  

� g%પ!રટ ઓફ !rક�ટ- અ1યા �kુસોલ (évલે1ડ)  

(5)  ���I� P�� 	�к�� :  

(૧) િcNરુા – માક િસ%ટ કો^*િુન%ટ પાટÚ – C.M. 

મા3ણક સરકાર  

(૨) મેઘાલય- કn�સે – C.M. 5=ુુલ સગંમા  

(૩) નાગાલે1ડ – નગાપીપPસ º1ટ + BJP ગઠબધંન- 

C.M.- ટ�. આર. �3લયાગં  

(6)  �1%���% 	G(� ����� P%к���� х�	 ����	 &s 
�:�ш�. - � {N ���I 

� �હૃ મcંાલય તાબ ેએક સાયબર પોલીસ ફોસની રચના 

કરવામા ંઆવશે. દ�શમા ં વધી રહ�લા સાઇબર rાઇમને 

અટકાવવામાટ� આ �કાર�ુ ંદળ રચાશે. સાયબર એ1ડ 

ઇ1ફમeશન િસ¤ો!રટ� (સી.આઇ.એસ.) !ડિવઝનની 

રચના માટ� રાજનાથિસ̀હના વડપણ હ�ઠળ બેઠક મળ� 
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હતી. �મા ં િસ̀હ� ક�ુ ં હ� ુ ં ક� ઇ�1ડયન સાયબર rાઇમ 

કોઓડÚનેશન સે1ટર અને સાયબર પોલીસ ફોસની 

સી.આઇ.એસ. ની રચના કરાશે. 

(7)  U.K. : 3kટનની ક�3બનેટમા ં �થમવાર “િમિન%ટર ફોર 

લોw1લનેસ” ની િનમ¦ ૂકં કરાઇ  

� એકલવાયાપણાની સમ%યા િવM #યાપી બની છે.  

� 3kટનમા ં દર 10 #યg�તએ એક એકલવાયાપણાની 

લાગણીથી પીડાય છે.  

� મcંી-}�સી rોચ  

(8)  “  6 	�-�	� H�S»	” ��c�к  

� લખેક- એ. રા[  

(9)  ����³к 	:� }1? �'c�� }к	�	��= –  !"# 

� ચે6ાઇનો દ!રયા !કનારો  

� ભારત અને [પાન કો%ટગાડનો સ*ં�ુત નૌકા અåયાસ- 

કવાયત  

 ! January 

(1)  ����� �& : (�>H	 �H ,�>H%) 
� µ ૂટંણીપચં &ારા !દPહ�ના APP ના 20MLA ગેરલાયક 

ઠ�ર#યા  

� !દPહ� સરકાર� માચ 2015 મા ંઆમ આદમી પાટÚના 21 

ધારાસåયોને સસંદ�ય સ3ચવ બના#યા હતા. �ની સામે 

ભાજપ અને કn�ેસે સવાલો ઉઠા#યા હતા. રા|}પિતને 

અર? કર�ને આ MLA �ુ ં ધારાસåય પદરદ કરવાની 

માગણી કરાઇ હતી. !દPહ� સરકાર� આ પછ� 

િવધાનસભામા ંએક ખરડો ર�ૂ કર�ને સસંદ�ય સ3ચવના 

હો£ાને લાભ�ુ ં પદ નહ� ગણવાની જોગવાઇ કર� હતી 

જોક� તsકાલીન રા|}પિત �ણવ 5ખુર?એ આ ખરડો 

નામ�ૂંર કર�ને ફગા#યો હતો. આ પછ� તમામ 21 

ધારાસåયોના સåયપદ સામે સવાલો ઉભા કરાયા હતા. 

રા|}પિતએ આ મામલાની µ ૂટંણી પચંને તપાસ કરવા 

ક�ુ ંહ� ુ ંપચંે હવે 20MLA ને ગેરલાયક ઠરાવીને તેમ�ુ ં

સåયપદ રદ કરવા રા|}પિતને ભલામણ કર� હતી � 

મા1ય રખાઇ છે.  

(2)  ���� :ભારતને 42 દ�શોના ઓ%}�3લયા �પુમા ં 435ુ ં

%થાન અપા*ુ.ં  

� અ¦�ુસાર સિંધમા ંસહ� ન કર� હોવા છતા ં3 મહsવના 

�પુમા ંસામેલ થવામા ંભારત સફળ  

� �c�'<�I� ¼�� �� R� ?  

ઓ%}�3લયા �પુ એ 42 દ�શો�ુ ં %વૈw�છક અને 

કોઓપર�ટ�વ �પુ છે � કોઇપણ દ�શ ક�આતકં� સગંઠનો 

&ારા રાસાય3ણક ક� બાયોલોDજકલ હિથયારો 

િવકસાવવામા ં ન આવે ક� આવા િવનાશક શ¾ો 

બનાવવા માટ�ની ટ��નોલો? સામ�ી ક� સાધનો 

મેળવવામા ં ન આવે તે માટ� કામ કર� ર�ુ ં છે. અ¦ ુ

ટ��નોલો?ની િનકાસને કારણે િવનાશક શ¾ોનો �સાર 

ન થાય તે જોવાની કામગીર� તે કર� ર�ુ ંછે. ભારતે આ 

�પુમા ં43 મા દ�શ તર�ક� સåયપદ મેળ#*ુ ંછે.     

������ ����( к��� :�� ��	���� }����1% к' MTCR �� 
	½I X �7�.  

મહsવની વાત એ છે ક� 48 દ�શના NSG �પૂમા ં

ભારતના �વેશ માટ� અવરોધો સ¡તો ચીન વાસેનાર 

એ�ીમે1ટ ક� MTCR નો સåય જ નથી. આ બનેં �પૂ 

પરંપરાગત અને અ¦શુ¾ો તેમજ િમસાઇલની 

}ા1સફરમા ંપારદશકતા અને જવાબદાર� િવકસાવવામા ં

તેમજ ડÉઅૂલ વપરાશની સામ�ી અને ટ��નોલો?ની 

}ા1સફરમા ંમહsવની ~િૂમકા િનભાવે છે. 

����� P-�k ��	���� }����1% P�� MTCR �� c7�� 
��s 2� R�. 
� ભારતે અ¦ ુ �સાર સિંધ (નોન �ો3લફર�શન !}ટ�)મા ં

સહ� નહ� કર� હોવા છતા ં તેણે cણ મહsવના �પૂમા ં

સåયપદ મેળ#*ુ ં છે. �મા ં િમસાઇલ ટ��નોલો? કં}ોલ 

!રDજમ (MTCR) તેમજ વાસેનાર એ�ીમે1ટ (WA)નો 

સમાવેશ થાય છે. હવે તેણે ઓ%}�3લયા �પૂમા ંસåયપદ 

મેળવીને ચાર પૈક� cણ મહsવના નોન �ો3લફર�શન 

�પૂમા ં %થાન મેળ#*ુ ં છે. ભારતે હવે ફ�ત 1*wુ�લયર 

સ�લાયસ �પૂ (NSG) મા ંજ �વેશ મેળવવાનો બાક� 

છે. ચીન આ 5£ેુ NSG મા ં વીટોનો ઉપયોગ કર�ને 

ભારતનો �વેશ અટકાવી ર�ો છે. ભારતે ગયા 

!ડસે^બરમા ંવાસેનાર એ�ીમે1ટમા ં 42 મા સåય તર�ક� 

અને ગયા વષe �ૂનમા ં35 મા સåય તર�ક� MTCR મા ં

સåયપદ મેળ#*ુ ંહ� ુ.ં  

� ભારતે �યાર� અમે!રકા સાથે નાગ!રક અ¦કુરાર કયા છે 

sયાર� તે NSG �વા િનકાસ િનયcંણ fેcમા ંક� �પૂમા ં

સામેલ થવા �યાસો કર� ર�ો છે. NSG, MTCR અને 

વાસેનાર એ�ીમે1ટ પરંપરાગત શ¾ો, અ¦શુ¾ો, 
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બાયોલોDજકલ તેમજ ક�િમકલ શ¾ો અને ટ��નોલો?નો 

�સાર ન થાય તે માટ� કામગીર� કર� ર�ો છે.  

(3)  �pI,&'ш : 27 મા રા�યપાલ તર�ક� Nવૂ  C.M. 

uીમિત આનદં� બહ�ન પટ�લની િનમ¦ ૂકં  

� M.P. ના બી[ મ!હલા રા�યપાલ  

� �થમ મ!હલા રા�યપાલ - M.P. – સરલા �ેવાલ 

(1989) 

(4)  -��� ����=���- kª� 2����  

� 203 !ક.મી.ની ઝડપે પવન 

(5)  c��%�  �	%4 ,�Eк% : ��ш�  
� વ� ુનવ શહ�રોનો સમાવેશ 

� =ુલ- 99 શહ�રો  

� (૧) બર�લી (૨) 5રુાદાબાદ અને (૩) સહરાનNરુ (UP) 

� 3બહાર- શર�ફનગર  

� અ�ણાચલ –ઇટાનગર  

� T. N. – ઇ રોડ  

� દાદરા અને નગર હવેલી�ુ ંસેલવાસા  

� લf�&પ – કવારતી  

� દ�વ –દમણ  

(6)  G� >&�	�I kª��(� �N�r	�-  !"# 

� zયૂનગર� મોઢ�રા (મહ�સાણા)    

� િનમાણ- સોલકં� રાજવી ભીમદ�વ પહ�લો- ઇ.સ. 1026 

(7)  ��(��	�� w a%A�-  !"* 

� uે|ઠ કામગીર� બદલ uે|ઠ #યવ%થાપન એવોડ 

અમદાવાદ DજPલા કલેકટરuીને અપાયો.  

 " January 

(1)   " 012�3�4 – 	�Iк� >&�	  
� W�1? }~G�	�?�- 	����х��  
� ���I- ����- -�	  
(2)  ( 	�±'% ?�I�4 �H кc¾ ��G� 
� લે3ખકા- ની3લમા ડાલિમયા 

� વતન- 3ચડાવાના – રાજ%થાન 

(3)    :���� -����	xN – ���� તરફથી WEF-2018મા ંભાગ 

લેનાર એકમાc મ!હલા  

� 5ળૂ �જુરાતી દ�કર�- ક�છ�  

� વPડ ઇકોનોમી ફોરમના 50 વષના ઇિતહાસમા ં

પહ�લીવાર બધા સહ-અ³યf મ!હલાઓ છે. ;ુિનયામા ં

uે|ઠ કાય કરનાર� આ પાચં મ!હલાઓ છે. તેમનામા ં

ભારત તરફથી માનદ�શી ફાઉ1ડ�શન ચલાવનારા ચેતના 

ગાલા િસ̀હા પણ છે. તેમની સાથે !r%ટ�ન લગેાડë 

(આઇએમએફ), નોવeના �ધાનમcંી એરના સોલબગ, 

આઇબીએમના �5ખુ Dજની રોમેટ� �વા મ!હલાઓ છે. 

દાવોસમા ં 23 થી 26 [1*આુર� zધુી આ સમેંલન 

યો[શે. ચેતના ગાલાિસ̀હ �ોફ�સર હતા પરં� ુ

મ!હલાઓની g%થિતએ એÃુ ંહચમચાવી નાXં* ુક� તેમણે 

નોકર� છોડ�ને ગર�બો માટ� ફાઉ1ડ�શન ચલાવવા�ુ ંશ� 

ક*ુà 5ુબંઇમા ં ક�છ� �જુરાતી ગાલા પ!રવારમા ં પાચં 

ભાઇ હતા. સ*ં�ુત પ!રવાર હતો. પાચંે ભાઇ નલ 

બ[રમા ં ક!રયાણાની ;ુકાન ચલાવતા હતા. 

તેમનામાથંી એક ભાઇ મગનલાલ ગાલાના Ncુી ચેતના 

છે, �મને ચાર બહ�ન, બે ભાઇ છે. ભા%કર સાથે વાત 

કરતા ચેતનાએ જણા#*ુ ં ક� મને ઇકોનોિમ�સમા ં રસ 

હતો, તેથી 5ુબંઇ *િુનવિસ�ટ�માથંી ઇકોનોિમ�સમા ં

મા%ટર !ડ�ી લઇ લીધી. તે વખતે જય�કાશ 

નારાયણ�ુ ં{દોલન ચાd ુહ� ુ ંતો અથશા¾ના િવાથ® 

હોવાને કારણે મને સમાજવાદ� {દોલનમા ં પણ રસ 

હતો. પછ� નોકર� મળ� ગઇ તો �ોફ�સર બની ગયા. 

� મ!હલાઓ માટ� માનદ�શ બે1ક�ુ ંપણ સચંાલન  

(3)  �qXc��� X��� :z�ુીમ કોટની સૌથી મહsવNણૂ 

#યg�ત  

� દ�શની સૌથી મોટ� અદાલત z�ુીમકોટ . અહ�ના 

�શાસિનક કાય°ની સૌથી મહsવNણૂ #યg�ત છે. 

રDજ%}ાર જનરલ. રDજ%}ાર જનરલ જ એ #યg�ત છે � 

z�ુીમકોટમા ંતમાર� અર? %વીકારશે ક� નહ�, તેના પર 

સૌથી પહ�લા િનણય કર� છે. 

અર? પર અરજદારને [તે દલીલ કરવાનો અિધકાર 

આપી શકાય છે ક� નહ� એ પણ એ જ ન»� કર� છે. 

તા�તરમા ંજજો વ�ચે થયેલા િવવાદબાદ !દ#ય ભા%કર� 

રDજ%}ારની તાકાતની તપાસ કર� ક�મ ક� અર?ઓ ચીફ 

જ�%ટસથી પણપહ�લા તેમની પાસે આવી છે. કોટની 

સૌથી મહsવNણૂ કડ� છે રDજ%}ાર.           

(4)  	��� Xs ��1:- шN4& �>������� кSI�A ��%' 3 
3�к ����ш�.  

� 1 3લટરના �ા.6 

� આયોજક- આમ® વેલફ�ર એસોિસએશન 

(5)  ¿���1? �S?�к� –  !"# - !rક�ટ  
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� ભારત સતત બી?વાર વPડકપ ચેg^પયન – યજમાન 

– શારજહા  

� હ!રફ- પા!ક%તાન  

� ક��ટન-અજય =ુમાર ર�ð� (અગાઉ- 2014 મા ંિવ�તા)  

(6)  USA �� ш%?�k� : 37 વષમા ં5 વખત શટડાઉન- 

સકંટ ;ૂર થ*ુ ં 

(7)  N	��х �%'�- zિુવXયાત આ!ક�ટ��ટ�ુ ંઅમદાવાદ ખાતે 

અવસાન  

� સે�ટ *િુનવિસ�ટ�ના ડ�ન એમે!રટસ તર�ક�  

   January 

(1)  ��� ��ÀI w a%A� к��ш��- �� ,к�ш ���� – MP 

ક�ડરના IAS 

� તા. 23-1-18 થી કાયરત  

� µ ૂટંણી કિમશનર તર�ક� અશોક લવાસાની િનમ¦ ૂકં  

� ઓ. પી. રાવત- CEC  

� zિુનલ અરોરા- EC 

� અશોક લવાસા- EC 

� uી રાવતની 5£ુત !ડસે^બર- 18 મા ં Nણૂ થશે. (=ુલ 

cણ સåયો 1+2=3)  

(2)  /K �� >HS�H'� }��?�-  !"#  

� 5ુબંઇ  

� ક�ટ�ગર� અને બે%ટ એવોડ  

બે%ટ પો�*લુર એક}�સ                                      િવાબાલન (!ફPમ –

� ુ̂ હાર� zdુ)ુ                                                 

બે%ટ પો�*લુર એકટર ઇરફાનખાન (!હ1દ� 

મી!ડયમ)  

બે%ટ એકટર રાજ=ુમાર રાવ (!ફPમ 

}��ડ)  

બે%ટ એક}�સ !ક!ટ�સ  ઝયરા વસીમ (!ફPમ 

િસr�ટ zપુર %ટાર)  

બે%ટ !ફPમ  !હ1દ� મી!ડયમ  

બે%ટ !ડર�કટર 

પો�*લુર 

અિMની ઐયર િતવાર� 

(!ફPમ બર�લી ક� બફÚ)  

બે%ટ !ફPમ !ક!ટક  1*ટૂન  

બે%ટ શોટ !ફPમ નોન 

!ફકશન  

ઇg1વ3ઝબલ િવ̀vસ  

બે%ટ %r�ન�લે એવોડ  5gુ�ત ભવન  

ઓ!રDજનલ %ટોર� 

એવોડ  

1*ટૂન  

બે%ટ ડાયલોગ  !હતેશ ક�વ3લયા (!ફPમ 

¬ભુ મગંલ સાવધાન)  

સપો!ટãગ રોલ ફ�મેલ  મહ�ર વીજ (!ફPમ 

સીr�ટ zપુર%ટાર)  

સપો!ટãગ રોલ મેલ  રાજ=ુમાર રાવ ( !ફPમ 

બર�લી ક� બફÚ)  

બે%ટ ડ�h* ુ!ડર�કટર  કnકણાસેન શમા (!ફPમ 

અ ડ�થ ઇન ધ ગેજ)  

પીપલ ચોઇસ શોટ 

!ફPમ  

અના�ુત  

બે%ટ એકટર શોટ 

!ફPમ  

�ક� uોફ (!ફPમ 

Åજુલી)  

બે%ટ શોટ !ફPમ  �ુસ  

બે%ટ ^*3ુઝક આPબમ  જvગા [zસૂ  

બે%ટ �લબેેક િસ̀ગર 

મેલ  

અ!રDજતિસ̀હ(રોક� ના 

�ુક� નેના, !ફPમ 

બ¥ીનાથ ક� 

;ુPહનીયા)  

બે%ટ 3લ!ર�સ  અિમતાભ ભ�ાચાય 

(ગલતી સે િમ%ટ�ક 

!ફPમ જvગા [zસૂ)  

બે%ટ �લબેેક િસ̀ગર 

!ફમેલ 

મેઘના િમuા (નચદ� 

ફ�રા, !ફPમ િસr�ટ 

zપુર%ટાર)  

બે%ટ kેક�ાઉ1ડ %કોર   �ીતમ (!ફPમ જvગા 

[zસૂ)  

બે%ટ કો!રયો�ાફ�  Dજવય ગા�ંલુી અને 

�ુએલ દોસાન (!ફPમ 

જvગા [zસૂ)  

બે%ટ સાઉ1ડ !ડઝાઇન  અનીસ જોન (!ફPમ 

}��ડ)  

બે%ટ એ!ડ!ટ̀ગ  નીિતન બદૈ (!ફPમ 

}��ડ)  

બે%ટ એ�શન  ટોમ %�ુડસ (!ફPમ 

ટાઇગર Dજ1દા હ¶)  
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બે%ટ િસનેમેટો�ાફ�  િસરશા ર� (!ફPમ ધ 

ડ�થ ઇન ધ ગજં)  

બે%ટ કો%�*મુ  રો!હત ચ�વુeદ� (!ફPમ 

અ ડ�થ ઇન ધ ગજં)  

(3)  >& I ��cк��� ��-�>%� �1?'�� �6 ��� -�� 
� ,���-   -"- !"+ 

(4)  �N���0- }� �B1?I�  
� આ અિતિથને મહારા[ની �મ િવશેષ અિન~િૂત 

કરાવવાનો સદં�શ આપે છે. ઠાઠ-બાઠની આ �િત!rયાને 

એર ઇ�1ડયાના બોબી =કૂા અને ઉમેશ રાવે 1946 મા ં

બનાવી હતી.  

� ��Á� -�?�- �����I �'���  
� ર�લવેના 150 મા %થાપના!દવસ પર 2002 મા ં

એનઆઇડ�એ ભોd ૂ બના#યો હતો. તેનો હાથ�ુ ં �ીન 

િસvનલ સતત આગળ વધતા રહ�વાનો સદં�શ આપે છે.  

� અ5લૂ ગલ- 1966મા ં એડ એજ1સી ડા=ુ1હાના ઇ 

ફના1ડ�ઝે બના#*ુ ં તે સદં�શ આપે છે ક� દર�ક ઘટના 

રોમાચંક હોય છે અને Dજ̀દા!દલ પાz ુ પણ હોય છે. 

ટ�કનોલો? નહોતી તો વષ° zધુી અનેક શહ�રોમા ંએક 

સાથે તેના હો!ડãગ લાગતા રહ� છે. 

(5)  &>�I�� kª��IA :ખભંાતમા ં ઉbરાયણ પછ�ના 

રિવવાર� ચગે છે પતગં, 1960 થી પરંપરાનો �ારંભ  

� �જુરાતમા ં ઉbરાયણ અને બી[ !દવસે વાસી 

ઉbરાયણ મનાવવામા ં આવે છે. િવMમા ં એકમાc 

ખભંાત એÃુ ં નગર છે. �યા ં ઉbરાયણ પછ�ના �થમ 

રિવવાર� દ!રયાઇ ઉbરાયણ દ!રયા !કનાર� દ!રયા 

!કનાર� મનાવાય છે. આ દ!રયાઇ ઉbરાયણનો �ારંભ 

1960 થી થયો હતો.  

(6)  ���>�I� -�� 

� DજPલો- zરુત  

� 96 ટકા આ!દવાસી વસતીવાªં ગામને દ�શના �થમ 

%માટ િવલેજ તર�ક�નો એવોડ  

� =ુલ- �ા.3 કરોડનો ખચ  

(7)  ?�I��	���� Â?� :બીડના 5વુાડા ગામેથી ખોદકામ 

વખતે ડાયનાસોરના éડા મ�યા તા. બાલાિસનોર Dજ. 

મહ�સાગર  

� �જુરાતમા ં એક સમયે �ુરાિસક પાકના �ાણીઓ 

હોવાના દાવાને ફર� સમથન  

� વ� ુ તપાસ માટ� éડા – DજયોલોDજકલ સવe ઓફ 

ઇ�1ડયાને સnપાશે.  

� ફોિસલ પાક – ર¶યાલી- 1981મા ં éડા અને અવશેષો 

(અg%મ) મળ� આ#યા હતા. 

(8)  ш�?� ����c�4 : �જુરાત િવધાનસભામા ં ભાજપ 

સરકારને િવિવધ િવકાસના કામો- �|ટાચાર �વા 

5£ુાઓ પરઘેરવા માટ� કn�સે �થમવાર શેડો િમિન%}� 

બનાવશે  

� 5ળૂ- ક�નેડા, ઓ%}�3લયા, U.K. ની પો3લ!ટ�સ પેટન 

અજમાવશે.  

� કn�ેસના MLA ને ખાતા વહ>ચવામા ંઆવશે.  

(9)  Hc%�  ����� }��?�-  !"# 

� રા|}પિતuીના હ%તે=ુલ- 112 fેcની 90 મ!હલાઓને 

�થમવાર રા|}પિત ભવન ખાતે સ1માિનત કરાઇ  

� ક�1સ !ફPમ ફ��%ટવલમા ંઐMયા રાય બ�ચન 2002 થી 

�*રૂ� તર�ક� સેવા આપે છે. આ સ1માન મેળવનારા 

તેઓ ભારતના પહ�લા અ3ભનેcી છે. આ િસ�� બદલ 

તેમને ફ%ટ લેડ�ઝ એવોડ અપાયો હતો. આ �સગંે 

રાજ%થાનના જયNરુ ર�લવે %ટ�શન પર =ુલી�ુ ં કામ 

કર�ને �જુરાન ચલાવતી મ�ૂંને પણ સ1માિનત કરાઇ 

હતી. તેઓ ફકત 30 !કલો વજન ધરાવતા હોવા છતા ં

5સુાફરોનો 30 !કલો સામાન �ચક� છે.  શ�આતમા ં

તેમને =ુલી તર�ક� કામગીર� કરવા બેજ નહોતો અપાયો, 

પરં� ુઆ રોજગાર� તેમણે લડાઇ કર�ને મેળવી હતી.  

રા|}પિત ભવનમા ંઆયોDજત આ zુદંર �સગંે =લૂ 90 

મ!હલા હાજર રહ� હતી. રા|}પિત કોિવ̀દ� ક�ુ ં હ� ુ ં ક�, 

¾ી સશg�તકરણ Cગે સરકાર� કર�લા �યાસો�ુ ંપ!રણામ 

દ�ખાઇ ર�ુ ં છે, � આનદંની વાત છે. આ દરિમયાન 

!ફ»�ના પહ�લા મ!હલા વડા બનવા બદલ નૈના લાલ 

!કડવાઇ તેમજ પહ�લી મ!હલા મચ1ટ નેવી ક��ટન, 

પહ�લી પેસે1જર }�ન ©ાઇવર, પહ�લી બસ ©ાઇવર, 

પહ�લી ફાયર ફાઇટર અને એ1ટાક !ટકા પહnચનાર� 

પહ�લી મ!હલાને પણ ફ%ટ લેડ�ઝ એવોડ આપીને 

સ1માિનત કરાઇ હતી.  

એમબીએ કર�ને રાજ%થાનમા ં પોતાના ગામ સોડામા ં

સરપચં બનનાર� છાવી રા[વતને પણ રા|}પિતએ 

સ1માિનત કર� હતી. રા|}પિત કોિવ̀દ� ક�ુ ં હ� ુ ં ક�, 

એમબીએ કર�ને *વુતી ગામ િવશે િવચાર� છે. આ 
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�કારના િવચારો આખા દ�શને બદલી શક� છે. આ 

ઉપરાતં દ�શની પહ�લી �ાઇવેટ !ડટ���ટવ રા[ણી 

પ!ંડતને પણ એવોડ અપાયો હતો.  

તેમણે 25 વષની કાર!કદÚમા ં 75 હ[રથી વ� ુ ક�સનો 

ઉક�લ લાવી દ�ધો છે. રા|}પિતએ %પેિશયલી ચલેે1જડ 

*વુતી દ�પા િસ̀ઘલને પણ 3બરદાવી હતી, �ણે 

પડકારોનો સામનો કર�ને આઇએએસ અિધકાર� બની છે.                 

(10)  ���� : 35 કરોડ ડોલરના સોલાર ડ�વલપમે1ટ ફંડની 

%થાપના કરશે.  

� ઇ1ટરનેશનલ સોલાર એલાય1સ હ�ઠળ ભડંોળ ઉ~ુ ં

કરાશે.  

� ભારત 2022 પહ�લા જ 175 ગીગા વોટની !ર1*એુબલ 

એનજ® %થાિપત�ુ ંલ×ય િસ� કરશે.  

� હાલમા ંએલાય1સમા ં121 દ�શોનો સમાવેશ  

 K January 

(1)  ����,�� >&�	 :  
� zભુાષચ¥ં બોઝનો જ1મ !દવસ (નેતા? ઉપનામ)  

કટક- ઓ!ડસા - 1897 – 1945 

(2)  $# �� �S?� �к�����к H���-  !"# (����³к G��к)  
� તા. 23 થી 26 [1*આુર�- 18 

� %થળ-દાવોસ (g%વsઝલe1ડ�ુ ં!રસોટ શહ�ર)- પવતમાળા- 

આP�સ,  નદ�- વાસર 

� �થમવાર ભારતીય PM ઉ£ઘાટન સcને !હ1દ�મા ં

સબંોધશે.  

� અગાઉ-1994 – નરિસ̀હરાવ(P.M.) 

� 1997- એચ. ડ�. દ�વગૌડા (P.M.) 

� બેઠકમા ં�થમવાર 21 ટકા મ!હલાઓ અને 70 દ�શના 

�5ખુ  

� g%વસ રા|}પિત –એલન બેરસેટ  

� વPડ ઇકોનોિમક ફોરમની %થાપના 1971 મા ં*રુોિપયન 

મેનેજમે1ટના નામે Dજિનવા *િુનવિસ�ટ�ના �ો. કલોઝ 

એમ. Mાબે કર� હતી. હાલમા ં5Xુય આયોજક  

� 1987 મા ંઆ સગંઠન�ુ ંનામ WEF અપા*ુ.ં  

� ભારતના =ુલ- 130 સåયો 

� સૌથી વ� ુUSA – 780  

� સમાપન સબંોધન- US �5ખુ }^પ &ારા કરા*ુ.ં  

&���	�� $ >&�	 �� 7ш� ?  

� 23 [1*.ુ – િવશેષાિધકારો – અ�વાસીઓ પર ચચા  

� 24 [1*.ુ- શોષણ, ધમ, માનિસક %વા%�ય 5£ેુ ચચા.  

� 25 [1*.ુ [િત, એલ?બીટ� 5£ેુ ચચા.  

� 26 [1*.ુ અfમતા પર ચચા 

� થીમ- !rએ!ટ̀ગ એ શેડ ફþચુર ઇન એ ફ�કચડ વPડ 

(િવભા?ત િવMના સ*ં�ુત ભાગીદાર�વાળા zુદંર 

ભિવ|ય�ુ ંિનમાણ)  

G��к��  !!! к������ 	��� ��- �� �Ã� R�.  
� દાવોસ- 2018મા ંડબP*ટુ�ઓ, વPડ બે1ક, આઇએમએફ 

સ!હત 5Xુય સગંઠનોના 38 �5ખુ બેઠકમા ંસામેલ થઇ 

ર�ા છે. િવિવધ દ�શોની 2000 કંપનીઓના CEO ભાગ 

લેશે. 

� બેઠકમા ં400 સc હશે. તેમા ં70 દ�શના �5ખુો સ!હત 

350 નેતા ભાગ લશેે.  

� દાવોસમા ંપહ�લીવાર યોગ સc�ુ ંઆયોજન થશે. બાબા 

રામદ�વના 2 િશ|યો યોગ શીખવશે.  

� શાહ�ુખ ખાન પણ દાવોસ ખાતે. તેમ!હલા સશg�તકરણ 

સcને સબંોધશે. શાહ�ુખ, ક�ટ િવ1%લેટ, એPટન જોનને 

24મો !r%ટલ એવોડ અપાશે.  

� એક સcને આરબીઆઇના Nવૂ ગવનર ર�રુામ રાજન 

પણ સબંોધશે.  

� ફોરમમા ં પાક. ના વડા�ધાન શા!હદ ખકાન 

અhબાસી,ચીનના રા|}પિત શી Dજનિપ̀ગ પણ ભાગ 

લેશે.   

� વડા�ધાન દાવોસમા ં cણ અલગ અલગ કાયrમોમા ં

;ુિનયાના નેતાઓ, ઉોગપિતઓ અને અ1ય મહ�માનોને 

ભારત તરફથી જમાડાશે.  

� તેમાટ� તાજ હોટલથી 32 શેફની ટ�મ દાવોસ ગઇ છે. તે 

પોતાની સાથે 1000 !કલો મસાલા અને અ1ય સામાન 

લઇ ગયા છે.  

������ 3 ��� 7� шк' R�.  
� ભારતને નવા િવદ�શી રોકાણકારો મળ� શક� છે. િવદ�શી 

કંપનીઓને નવા ટ��સ કાયદાનો લાભ મળશે. તેથી 

રોકાણમા ં રસ લેશે, અનેક નેતાઓ અને 3બઝનેસમેન 

એક જ મચંથી ભારતના આિથ�ક પ!રવતનનો સદં�શ 

આપી શકાશે.  

� ભારતનો 2025 zધુીમા ં5 !}3લયન ડોલરની ઇકોનોમી 

બનાવવાનો લ×યાકં  
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� મોદ�એ પોતાના ભાષણમા ંવ�મુા ંજણા#*ુ ંહ� ુ ંક�, િવM 

સ5દુાય cણ વાત પર ³યાન આપે. મહsવના દ�શો 

વ�ચે સહયોગ સધાય િનયમો�ુ ં µ%ુત પાલન કરાય 

અને મતભેદો િનવાર�ને સગં!ઠત બનીને પડકારોનો 

સામનો કરાય. 

к�����1% :�1X- �?к��- " 

� � ર�તે આક !ટક vલેિશયર પીગળે છે તે જોતા કાઇમે1ટ 

ચે1જ િવM સામેનો મોટો પડકાર છે. ઘણી ગરમી, ઠંડ� 

અને વરસાદ તે�ુ ંસ¡ન છે. માનવ અને �=ૃિત વ�ચ ે

જગં છેડાયો છે. આપણે સાથે મળ�ને તેનો સામનો 

કરવાનો છે. ભારતે આ માટ� 2022 zધુીમા ં 175 

3ગગાવોટ !ર1*એુબલ ઊ[ ઉsપ6 કરવા�ુ ં ન»� ક*ુà 

છે.  

3�к��&- �?к��-   

� આતકંવાદ િવM સામેનો બીજો પડકાર છે. ભારત અને 

આÅુ ં િવM તેના સપાટામા ં છે. સારો આતકંવાદ અને 

ખરાબ આતકંવાદ વ�ચેનો ભેદ ;ૂર કરવાની જ�ર છે. 

િશ3fત બેકારોને આતકંવાદ� બનતા રોકવાના છે. 

� રfણવાદ- પડકાર- 3 

� િવM સામે cીજો પડકાર રfણવાદ અને આsમ ક��1¥ત 

થવાનો છે. vલોબલાઇઝેશન સકંોચાઇ ર�ુ ં છે. બી[ 

િવM *�ુ પછ�ના સગંઠનોની ~િૂમકા �ૂની Nરુાણી છે 

તેને બદલવાની જ�ર છે. નવા નવા ટ�કસ અને ટ�!રફ 

લદાઇ ર�ા છે.�&પfીય કરાર બધં થયા છે. િવદ�શી 

રોકાણ બધં થયા છે અને vલોબલ સ�લાય ચેન ધીમી 

પડ� છે.  

� vલોબલ સાયબર િસ¤ો!રટ� સે1ટર માચ- 2018 થી 

?િનવા ખાતે �ારંભ 

� સાયબર �ુમલાઓથી િવMમા ંવાિષ�ક 28 લાખ કરોડ�ુ ં

�કુશાન  

� G-20 ના દ�શો પણ જોડાશે 

� ;ુિનયાના હ�કસ અને ડ�ટા લ�કથી બચવાના �યાસોના 

ભાગ�પે વPડ ઇકોનોિમક ફોરમે સાયબર zરુfા માટ� 

એક નÃુ ં વૈિMક સે1ટર ખોલવા એલાન ક*ુà છે. ��ુ ં

હ�ડકવાટર ?િનવામા ં રહ�શે. તે માચથી કામગીર� શ� 

કરશે.  

(3)  ����к 3�7³к � a:к�к-  !"# 

� =ુલ- 103 િવકાસશીલ દ�શમા ંભારત 62 મા rમે  

� ગત વષe ભારત 60 મા rમે હ� ુ.ં 

(૧) િવકિસત દ�શમા ં–�થમ નોવe  

(૨) િવકસતા દ�શમા-ં �થમ 3લ	આુિનયા 

� ચીન- 26 મા અને પા!ક%તાન- 47 મા rમે 

� સ%ંથા- WEF દાવોસ (g%વસ) 

(4)  IMF :વષ 2018 મા ંભારતનો GDP 7.4 અને ચીનનો 

6.8 ટકા રહ�વાનો Cદાજ  

 $ January 

(1)  ����- રોકાણ આકષવામા ં [પાનને પાછળ રાખી 

ભારત િવMનો પાચંમા rમનો દ�શ- WEF – દાવોસ  

(૧) USA(૨) ચીન (૩) જમની(૪) U.K.(૫) ભારત  

� આ સવeમા ં વૈિMક સીઇઓએ ટોચના માકëટમા ં

અમે!રકાની તરફ�ણ (46 ટકા) કર� હતી. sયારબાદ ચીન 

(33 ટકા) અને જમની (20 ટકા) બી[ અને cી[ 

rમાકં� છે, �યાર� (15 ટકા) સાથે *કુ� ચોથા rમાકં� અને 

ભારત (9 ટકા) સાથે પાચંમા rમાકં� છે. 

� છેPલા એક વષમા ં ભારતમા ં ઘણા માળખાક�ય zધુારા 

થયા છે, મોટા ભાગના કલાય1ટો ભારતના આિથ�ક �ોથ 

Cગ ે આશાવાદ ધરાવી ર�ા છે. સરકાર� {તર 

માળખાક�ય zધુારા, મે1*ફુ�કચ!ર̀ગ અને �%ક3લગ̀, 

સાયબર zરુfા સબંધંી અને કલાયમે1ટ ચે1જ બાબત 

જોખમો દશાવતા પ!રg%થિત zધુારવાના �યાસો હાથ 

ધયા છે. 

(2)  %'@	 N'�� ¿��к <�c% к�4= :  
� EU &ારા પનામા, UAE, ટìિુશિનયા, મnગો3લયા, મકાઉ, 

�ેનાડા અને બાબાડોઝ hલેક 3લ%ટ યાદ�માથંી બહાર  

(3)   $ 012�3�4 ��ш�� -�� :��S? ?'  
(4)     �������4I �� 	c7� (ILO) 
� ભારતનો બેરોજગાર� દર 3.4 ટકાથી વધીને 3.5 ટકા 

zધુી જશે.  

� ભારતમા ં2018 મા ંબરેોજગારોની સXંયા 1.86 કરોડ � 

હવે 2019 મા ં1.89 કરોડ થશે.  

(5)  ����-��- જન ગણ મન નો બધંારણ સભા &ારા 

%વીકાર – 1950 

 + January 

(1)  # �� ����4I ��&��� >&�	  
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� 25-1-1950 – ભારતીય µ ૂટંણીપચંની %થાપના- નવી 

!દPહ�  

� 2011 થી મતદાતા !દવસની ઉજવણી  

(2)  ,ш	��I 	��� ��?�- ��X��� ����	  
� અ1ય નામ- રા|}પિત મેડલ  

� રા�ય પોલીસના નવ અિધકાર�ઓ- જવાનોની પસદંગી  

� અમરનાથ યાcાªઓને બચાવનાર વલસાડના બહા;ુર 

©ાઇવર સલીમ શેખને ઉbમ ?વન રfક પદકથી 

સ1માિનત કરાશે.  

(3)  �	qÅ��� Ãfૃોના જતન અને સવંધનમાટ� લોકોને Ãfૃો 

સાથે ભાઇ-બહ�ન �વા માનવીય સબંધંો માટ� સbાવાર 

મ�ૂંર� અપાઇ છે. %થાિનક �ણાલીમા ં તેને િમતીની 

અથવા િમત કહ�વાય છે. હવે Ãfૃોને દbક પણ લઇ 

શકાશે.  

ભારતીય Cત!રf અનેસધંાન ક�1¥ “ઇસરો” એ 

રોક�ટની મદદથી મોકલલેા “કાટ°સેટ- 2” એ તે�ુ ં કામ 

શ� કર� દ��ુ ં છે. સેટ�લાઇટ &ારા éદોરના હોલકર 

%ટ�!ડયમની તસવીર મોકલવામા ંઆવી છે. અsયાર zધુી 

મેિપ̀ગ અને ?પીએસ માટ� િવદ�શી ટ�કિનક ઉપર 

આધાર રાખવો પડતો હતો. હવે N�ૃવીના અવલોકન 

માટ�ના આ સેટ�લાઇટથી ભારત આ મામલે %વિનભર 

બ1*ુ ંછે.  

��2�b@�  
� ભારતીય સા%ં=ૃિતક પ!રષદના અ³યf તર�ક� િવનય 

સહ¾èધેુની િનમ¦ ૂકં થઇ  

� ભારતીયસેનાના દ3fણ કમા1ડના �5ખુ તર�ક� 

લેફટન1ટ જનરલ ડ�. આર. સોનીને િન*�ુત કરાયા  

� રા|}�ય ક�ડ�ટ કો�સના મહાિનદëશક તર�ક� લેફટન1ટ 

જનરલ બી. એસ. સાહવતની િનમ¦કૂ થઇ  

� ફ�ફા વPડ કપની ઓગeનાઇ3ઝગ̀ કિમટ�ના અ³યf 

તર�ક� એલે�સી સોરો!કનની િનમ¦કૂ થઇ 

� આ!ºકા પાક સગંઠનના અ³યf તર�ક� 3k!ટશ રાજ 

પ!રવારના િ�1સ હ�
ી ની િનમ¦કૂ થઇ  

� ;ૂરદશન 1*ઝૂના મહાિનદëશક તર�ક� ઇરા જોશી િનમાયા  

���-X-� 

� !દPહ�ને ફાઇનલ 5કુાબલામા ં9 િવક�ટથી હરાવીને રણ? 

}ોફ�નો 3ખતાબ િવદભe પહ�લી વાર ?sયો  

� � લીગ કપના ફાઇનલમા ં યોકોહામા એક મા!રનોઝને 

હરાવી @ટબોલ કલબ સર�જો ઓસાકાએ 3ખતાબ દ3fણ 

આ!ºકાના ક�િવન એ1ડરસને ?sયો  

P	���1I  
� Nરૂ�ના જગ6ાથમ!ંદરમા ંમોબાઇલ ફોન સાથે �વેશ પર 

�િતબધં. ભગં કરનારનો મોબાઇલ જ�ત કર� ક�સ થશે. 

� માઉ1ટ એવર�%ટ પર એકલા આરોહણ કરવા ઉપર 

�િતબધં. પવતારોહકની સલામતી માટ� િનણય થયો છે.  

� ÅPુલામા ં શૌચની =ુ�થાથી 5�ુત રા�ય તર�ક� 

અ�ણાચલ �દ�શને ઘોિષત કરા*ુ.ં 

� શાકભા? વેચનારા ધધંાથ®ઓને �કુશાન [ય તો તેને 

બાક�ની રકમ�ુ ંવળતર સરકાર આપી દ� તેવી ભાવાતંર 

ભરપાઇ યોજના હ!રયાણામા ંશ� થઇ. 

12 a= ��к	�  
� �ધાનમcંીએ 200 =વૂામાથંી �િત!દન 1.75 લાખ 

બેરલ તેલ ઉsપાદનની fમતાવાળ� રાજ%થાન 

!રફાઇનર�નો બાડમેરમા ં¬ભુારંભ કય°.  

ш�(- 	ш�(�  
� %વા%�ય અને 3બમાર� વ�ચે આ�વુિંશક સબંધંો શોધવા 

માટ� તથા સચોટ ઇલાજ મેળવવા “િવMના સૌથી મોટા 

માનવ ?નોમ શોધ પ!રયોજના” ચીનમા ંશ� થઇ. 

��(�  
� ભગવ£ગીતાના 700 Æલોકોને ઉ;ૂમા ંઅ�વુાદ કરનાર 

અનવર જલાલNરુ��ુ ં િનધન થ*ુ.ં તેમને યશભારતી 

Nરુ%કારથી સ1માિનત કરાયા. 

� �િસ� #યગંકિવ zરુ�1¥ ;ુબ�ે ુ ં તા�તરમા ં િનધન થ*ુ.ં 

પÖuી અને કાકા હાથરસી હા%ય રsન Nરુ%કારથી તે�ુ ં

સ1માન થ*ુ ંહ� ુ.ં 

� મલયાલમ િમિમr� કલાકાર કલાભવન અhબી હhબી�ુ ં

િનધન થ*ુ.ં 

���cк��  
� “બીગ લીટલ èકુ” Nરુ%કારથી �િસ� બગંાળ� લખેક 

નબાણીતા દ�વ સેના�ુ ંસ1માન થ*ુ.ં  

� 75 મા એ1*અુલ ગોPડન એવોડમા ં બે%ટ એકટરનો 

એવોડ �^સ º�1કો અને ગરે� ઓPડમેનનો મ�યો.  

P7�к��A  
� વPડ ઇકોનોિમક ફોરમના vલોબલ મે1*ફુ�કચ!ર̀ગ 

ઇ1ડ��સમા ં100 દ�શમા ંભારત 30 મા rમે 5કૂા*ુ.ં  
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(4)  ( �?�� �H ( ���<=x- 	� }��?�-0����� 
	�Æ�: ��->�к 	1��� :�જુરાતી ટ��સ ક1સPટ1ટ 

અને ઇ1ડો [પાન º�1ડશીપ એસોિસએશન �જુરાતના 

�5ખુ uી 5કુ�શ પટ�લને અપાયો.  

(5)  ��A� ���I :�ા. 88,139 કરોડની 5ડૂ� [હ�ર fcેની 

20 બQકોને અપાશે.  

� અગાઉ ઓકટોબર- 2017 મા ં બQકો માટ� �ા. 2.1 

!}3લયનના !રક�િપટલાઇઝેશનની યોજનાની [હ�રાત 

કરવામા ંઆવી હતી. 

(6)  }1��I���1%� �HÆ��1	 �1?'@	 (EPI)-  !"#  
� પયાવરણ�ુ ં રfણ કરવાના fેcે િવMના =ુલ 180 

દ�શોમા ંભારત 177મા rમે  

� �થમ – (૧) g%વsઝલe1ડ (૨) ºા1સ (૩) ડ�1માક (૪) 

માPટા (૫) %વીડન  

� è�ુુ1ડ�- 180 મો દ�શ  

� વષ 2016 મા ંભારત- 141 મા rમે  

� અહ�વાલ તૈયાર કરનાર : (૧) પેલ *િુનવિસ�ટ� (૨) 

કોલw^બયા *િુનવિસ�ટ�  

� નnધઃ- ક�1¥ીય પયાવરણ મcંાલય &ારા આ અહ�વાલનો 

ર!દયો આ�યો છે. આ માc ર��1ક¼ગ છે.  

(7)     ,0	ª�к ���- 2018 :  ��� >&SN4 
� પહ�લીવાર આિસયાન દ�શોના 10 નેતાઓ એકસાથે 

ભારતના�[સbાક પવના મહ�માન બની ર�ા છે. 

ભારતે અsયાર zધુી �[સbાક !દને ફકત બે વખત 

એકસાથે બ ે રા|}ના  વડાઓને આમcંણ આ�*ુ ં છે. 

આિસયાન દ�શોની =ુલ ?ડ�પી �ા. 213 લાખ કરોડ છે 

� ભારતથી 33 ટકા વ� ુછે.વસતીની ¥�|ટએ ભારતમા ં

આિસયાનદ�શોથી બમણી વસતી છે. આિસયાન દ�શો 

સાથેભારત વાિષ�ક 5.2લાખ કરોડ�િપયાનો વેપાર કર� 

છે. આ દ�શોસાથે ભારતના સબંધંો માc 

આિથ�કનથી.ભારતનાસા%ં=ૃિતક વારસામાતેંમ�ુ ં પણ 

યોગદાનછે. [ણીએ કોણ છે આદ�શનાનેતાઓ અને ¬ુ ં

છે તેમની િવશેષતા... 

(1)  �����  
હસનલબોPક�આહ, zલુતાન, વડા�ધાન  

2500થીવ�કુારધરાવતા હસનલબોPક�આહની ગણના 

સૌથી ધિનક#યg�તઓમા ં થાય છે. 1800 �મનો તેમનો 

મહ�લ િવM�ુ ંસૌથી િવશાળ �ાઇવેટ ઘર છે.  

414 િમ3લયનડોલરવેપાર ભારતનો\નેુઇસાથે  

(2)  кG�>?I� : 
�ુન સેન, વડા�ધાન 

�ુનસેન માc 32 વષની વયે વડા�ધાન બ1યા 

હતા.તેઓ1988 થી દ�શના વડા�ધાન છે. તેઓ 

કંબો!ડયાના =ુXયાત માઓવાદ� સગંઠન 

Xમેર�ુગનાસåય હતા. 

124િમ3લયન ડોલર વેપારભારતનોકંબો!ડયા સાથે  

(3)  ���	 :  
થnગલંોઉન િસzલુીથ,વડા�ધાન  

cણ ભાષા બોલી[ણતા થnગલાઉન 2016 માવંડા�ધાન 

બ1યાહતા. તેમણેિવયેટનામમા ં અåયાસકય° હતો. 

તેમની ગણના ઉદારવાદ� નેતાતર�ક� થાયછે. 

131 3બ3લયનડોલર વેપારભારતનો લાઓસ સાથે  

(4)  ����шI� :  
ન?બ રઝાક, વડા�ધાન  

ન?બ રઝાકગોPફ રમવાનાશોખીન 

છે.અમે!રકાનાબે�5ખુ(ઓબામા-ડોનાPડ }^પ) 

સાથેગોPફ રમી µ¤ૂા છે.}^પતેમનેપોતાના 

ફ�વર�ટવડા�ધાનકહ�છે. 

8967િમ3લયન ડોલરવેપારભારતનો મલેિશયાસાથે  

(5)  ~I�� ��� :  
{ગ સાન z ૂક�, %ટ�ટકાઉ1સેલર (પીએમ સમકf)  

શાિંત માટ�ના નોબલે પા!રતોિષકિવ�તા �ગ સાન z ૂ

ક�એ નવી !દPહ�મા ં અåયાસ કય° હતો. તેઓ!દPહ�ની 

લેડ� uી રામ કોલેજમાથંી ��ે*એુટથયા હતા. 

1232 િમ3લયન ડોલર વેપાર ભારતનો ^યાનમાર સાથે  

(6)  >H<����1	 :  
રો©�ગો ;ૂતતe, �5ખુ  

અમે!રકા�sયેના િતર%કાર તથાદ�શના©ગ મા!ફયાઓસામે 

!હ̀સક અ3ભયાન માટ�હમેંશાચચામા ંરહ� છે. તેઓલકઝર� 

કાર અને બાઇ�સના શોખીન છે. 

1237 િમ3લયન ડોલર વેપાર ભારતનો !ફ3લપાઇ1સ 

સાથે 

(7)  7����1? :  
�*તુ-ચાન-ઓ-ચા, વડા�ધાન 

અમ®ના િનÃbૃઅિધકાર��*તુલખેક પણ છે. 2016 મા ં

તેમણ ે નવાવષ િનિમbે 



VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M:9925698721 

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR Page 28 

 

ગીતલX*ુહં� ુ.ંઅિન|ટથીબચવાહાથીનીછ3બ ધરાવ�ુ ં

kેસલેટપહ�ર�છે. 

5747 િમ3લયન ડોલર વેપાર ભારતનો થાઇલે1ડ સાથે 

(8)  ��I����� :  
�યેુન �નૂ =કૂ, વડા�ધાન 

અમે!રકા અને િવયેતનામના *�ુમા ં તેમની માતા 

તથાબહ�ન�ુ ં મોતથ*ુહં� ુ.ં ગતવષe મે 

મ!હનામાતેંઓઅમે!રકાના �5ખુ ડોનાPડ}^પના મહ�માન 

બ1યા હતા.  

5088િમ3લયન ડોલર વેપાર ભારતનો ^યાનમાર સાથે 

(9)  �1?����шI� :  
જોકો િવડોડો, �5ખુ, ઇ1ડોનેિશયા  

68વષ બાદફર� �[સbાક !દવસેઇ1ડોનેિશયાના 

રા|}પિત અિતિથ  

�[સbાક !દવસેઆવખતેઇિતહાસ�ુ ં Nનુરાવતન થશે. 

ભારતે 26 [1*આુર� 1950 નારોજ �થમ �[સbાક 

!દવસ ઉજ#યો હતો અને તે સમયે દ3fણ Nવૂ 

એિશયાના !દvગજ નેતા અને ઇ1ડોનેિશયાના �થમ 

રા|}પિત zકુણ° 5Xુયઅિતિથ બ1યા હતા. તે �[સbાક 

!દવસના 68 વષ બાદ ભારતે આવખતે ઇ1ડોનેિશયાના 

રા|}પિત જોકો િવડોડોનેઆમcંણ આ�*ુ ં છે. રોક 

^*3ુઝકના શોખીન જોકો િવડોડો ‘જોકોવાઇ’ નામે 

લોકિ�ય છે.  

10772 િમ3લયન ડોલર વેપાર ભારતનો ઇ1ડોનેિશયા 

સાથે 

(10)  �	x-���� :  
,��х- N���� I���G  
9842 ��<�I� ?��� ����� ������ �	x-���� 	�7� 
�� N������ ���� �����I  

26 January  
(1)  69 �� ,0	ª�к ���  
� �જુરાતમા ં મહ�સાણા ખાતે રા�યકfાના �[સbાક 

પવની ઉજવણી  

(2) 3�	I�� }	��	}ш� �H 	�k7�c% }�шI� 
��	1	 ���- 10 	½I &'ш�  

� %થાપના- 1967 

� વ¹ુ ંમથક-  બQગકોક (થાઇલે1ડ) 

� PM લી. િસએન d ૂગં  

� આિસયાનના ચેરમેન  

(૩)  [ણીતા ગઝલકાર- કિવ જલન માતર� : 84વષe 

અમદાવાદ ખાતે અવસાન  

� વતન- માતર (ખેડા)  

� જ1મ- 01-09-1934 

� 5ળૂ નામ- જલાd£ુ�ન સઆઉ£�ન અલવી : તખPdસુ- 

જલાન માતર�  

� એવોડ- નરિસ̀હ મહ�તા એવોડ- 2016 

� લોકિ�ય ગઝલ- u�ાનો હો િવષયતોNરુાવાની શી જ�ર 

? =ુરાનમા ં તો ¤ાયં પયગબંરની સહ� નથી.  

(4)  �Ç ���cк��- 2018 

(1)  પÖિવ~ષૂણ-  03 

(2) પÖ~ષૂણ-  09 

(3) પÖuી -  73 

=ુલ-  85 

(1) �Ç��� a�A :  
���   ��      ���I  
ઇ3લયારા[   સગંીત કલા  તિમલના¹ુ 

uી �લુામ 5%ુ�ફુાખાન શા¾ીય ગાયક  મહારા|}  

પરમેMરન પરમેMરન  સા!હsયકાર ક�રળ 

(2) �Ç� a�A :  
���   ��   ���I 

પકંજ અડવાણી  3બ3લયડ-%�કૂર કણાટક  

એ. r�સો%ટોમ  અ³યાsમ  ક�રળ 

મહ�1¥િસ̀હ ધોની  !rક�ટ   ઝારખડં 

એ. કદા!કન   પýhલક અફ�ર રિશયા 

આર. નાગા%વામી અ!ક�ઓલો? તાિમલના¹ુ 

વેદ�કાશ નદંા  સા!હsય-િશfણ અમે!રકા 

લ×મણ પાઇ   3ચcકામ  ગોવા 

અરિવ̀દ પર�ખ   સગંીત   મહારા|}  

શારદાિસ̀હ  સગંીત   3બહાર 

�Ç�� :  
રાની-અભય બાગં મે!ડિસન  મહારા|} 

દામોદર બાપત  સામાDજક કાય છbીસગઢ 

��Pલા બ�આ   પcકારsવ આસામ 

મોહન ભા!ટયા  લોકસગંીત  ઉbર�દ�શ 

zધુા¬ં ુિવMાસ  સામાDજક કાય  પ.બગંાળ 

સાઇખોમ ચા� ુ  વેઇટ3લ�ટ¼ગ  મ3ણNરુ 
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પ!ંડત ·યામલાલ  પcકારsવ  છbીસગઢ 

જોસે મા જોયે  વેપાર- ઉોગ !ફલપાઇ1સ  

zબુાદાની દ�વી  કલા-વણાટ  મ3ણNરુ  

સોમદ�વ દ�વબમન ટ�િનસ   િcNરુા 

યેશી ઢોદ�ન  મે!ડિસન  !હમાચલ 

અ�પ=ુમાર દbા સા!હsય અને િશfણ  આસામ 

દોદારnગે ગોવડા  કલા- કિવતા કણાટક  

મનોજ જોષી  અ3ભનય  મહારા|}    

� �Ç�� ��X����� :  
(૧) ક�1સર િન|ણાતં- ડો. પકંજ શાહ  

(૨) [હ�ર સેવા - એસ. એસ. રાઠોડ  

(૩) ફોટો જના3લ%ટ- ઝવેર�લાલ મહ�તા  

(૪) અ3ભનેતા- મનોજ જોષી (હાલ- મહારા|})  

(5)     ‘H'к12 a=’– 3kટન સરકાર &ારા ફ�ક 1*ઝૂ સામે લડવા 

અલગિવભાગ શ� કરાયો.ખોટ� મા!હતી, મોફ કર�લા 

ફોટો- વી!ડયો, ઇરાદાNવૂક ચેડા કરાયેલી મા!હતી અને 

લોકોમા ં ભય-ઉ·ક�રાટ ફ�લાવવા માટ� ફ�લાવવામા ં

આવતી મા!હતીને ‘ફ�ક 1*ઝુ’ તર�ક� ઓળખવામા ંઆવે 

છે.  

(6)  9 �� ����A �<�b~�к :  
� ડાગં દરબાર લોકમેળો- આહવા  

� માચ- 2018 મા ંયો[શે 

� આયોજક- %પોટસ ઓથો!રટ� ઓફ �જુરાત  

� રમતો- દોડ,લાબંી =દૂ, �ચી =દૂ, ગોળા ફ>ક, લાબંી દોડ, 

ર%સા ખQચ, કબð�, ખો-ખો, =ુ%તી અને િતરંદા?  

(7)  c� {���� (� a<:�):~Dુજયા ¹ુગંર, ~જૂ  

� 460 એકરમા ંસાકાર થશે.  

� ~કંૂપમા ં ભોગ બનનાર 13805 5તૃકોના નામનીતકતી 

5કુાશે.  

� ખચ- 155 કરોડ 

(8)  >& I ��cк� :દાન કરો, Åશુીઓ ફોરવડ કરો- ભા%કર 

�પુની પહ�લ 

(9)  �N�&�I� Xs �NÈ:A� ��|� кA��%к P�� -��� ��:� 
����& 

� અ1ય નામ- મહા નદ�  

� ગોવામા ંઆ નદ�- મ1ડોવી તર�ક� ઓળખાય છે.  

(10)  ��X��� :�ામ પચંાયતોના ઇ-�ામ સે1ટસ &ારા 

આધારકાડ� ુ ં3લ`ક�જ કરાશે.  

� ક�1¥ સરકાર� ઇ-�ામ ક�1¥ને આધાર ઓથોરાઇઝેશન માટ� 

મા1યતા આપી.  

� આધારકાડ અપડ�શન કરાશે. 

� હાલમા ં રા�યમા ં 14 હ[ર �ામ પચંાયતોમા ં ઇ-�ામ 

ક�1¥ો કાયરત 

(11)  3�	I�� &'ш� 	�7� 	��a�� :  
� ભારતે ચીનને ³યાનમા ં રાખીને 10 દ�શ સાથે દ!રયાઇ 

zરુfા, કને��ટિવટ�, %પેસ અને �&પfીય વેપારને 

લગતા કરારો કયા.  

� થાઇલે1ડ, િવયેતનામ, !ફ3લપાઇ1સ, મલેિશયા,િસ̀ગાપોર, 

^યામંાર, કંબો!ડયા, લાઓસ અને \નેુઇના વડા ગણતcં 

!દવસના 5Xુય મહ�માનો 

� ભારત- થાઇલે1ડ વ�ચ ેવાયા ^યામંાર 1400 !કલોમીટર 

લાબંો હાઇ-વે બનાવવા પણ મcંણા  

� દ. ચીન સ5¥ુમા ંચીનની દાદાગીર� સામે ઝ�ક ઝીલતા 

િવયેતનામને ભારત િમસાઇલ આપશે.  

� R�S�� 25 ����� ����� 25 -A� �pI� 
� છેPલા 25 વષમા ં ભારત અને આિસયાન દ�શોના 

સબંધંમા ં ઘણો zધુારો થયો છે. ભારત આિસયાનના 

5ળૂ િસ�ાતંો શાિંત અને zશુાસન આધા!રત રાજક�ય 

સbાને વળગી ર�ુ ંછે. છેPલા 25 વષમા ંઆપણો વેપાર 

પણ 25 ગણો વધી ગયો છે. અમે હ�ુયે આ વેપારને 

નવી ´ચાઇએ લઇ જવા તsપર છ�એ. 

� રામાયણ, બૌ� ધમ અને ઇ%લામનો ઇિતહાસ આપણને 

એક તાતંણે જોડ� છે.  

� :���� pI���� ��х� ~I������ �&& 

� વડા�ધાન મોદ�એ આિસયાનના ^યામંારના %ટ�ટ 

કાઉg1સલર {ગ સાન z ૂ ક�, !ફ3લપાઇ1સના �5ખુ 

રો!©ગો ;ુતેત° અને િવયેતનામના વડા�ધાન �એુન 

zઆુન @ક સાથે cણ અલગ અલગ બેઠક કર� હતી. આ 

5લુાકાતોમા ં5Xુયsવે ચીનને ³યાનમા ંરાખીને દ!રયામા ં

5�ુત વેપાર અને zરુfાને લગતા કરારો થયા, પરં� ુ

આ સિંધઓને હ�ુયે આખર�%વ�પ અપા*ુ ંનથી. 

� ભારત ^યામંાર સાથેજમીની જ નહ� બગંાળની ખાડ�મા ં

દ!રયાઇ સરહદો પણ વહ>ચ ે છે. ચીન પર ^યામંારના 

સ5¥ુી િવ%તારો પર નજર રાખીને બેÓંુ છે, �થી ભારત 

છેPલા ઘણા ંસમયથી ^યામંારને લ·કર� સહકાર આપવા 

મનાવી ર�ુ ં છે. ભારતે ^યામંારની સેનાને તાલીમ 
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આપવાનો �%તાવ પણ ર�ૂ કય° છે. હાલમા ંજ ^યામંાર� 

સેના�ુ ંઆ�િુનકરણ ચાd ુ ક*ુà છે, �મા ંભારત િવશેષ 

રસલઇ ર�ુ ંછે. 

� 7����1?, >H<����1	��  2�N�r�к �&& 

� વડા�ધાન મોદ�એ થાઇલ1ેડના વડા�ધાન જનરલ 

�*તુ ચાન ઓ ચા સાથેની બેઠકમાભંારતથી વાયા 

^યામંાર થઇનેથાઇલે1ડ zધુી 1,400 !કલોમીટરલાબંો 

હાઇવે બનાવવાચચા કર� હતી.આ હાઇ વેથક� ભારત 

અને થાઇલે1ડ વ�ચનેો �વાસસરળ થશે. આસાથે 

દ3fણ એિશયામા ં ભારતની g%થિત પણ કને��ટિવટ�ને 

લઇને વ�મુજèતૂથશે.  

� !ફ3લપાઇ1સ ભારત પાસેથી લશકર� શ¾સરં[મ ખર�દ 

કર� શક�. �યાર�િવયેતનામે ભારત પાસેથી 

િમસાઇલોખર�દવામા ં રસ દાખ#યોછે. દ3fણચીન 

સ5¥ુમા ં ચીનના વધતા�ભાવનીસૌથીમોટ� 5·ુક�લી 

િવયેતનામને જછે. 

� આ કારણસર આ સિંધ Åબૂ મહsવની છે. અsયાર� પણ 

ભારત િવયેતનામના સૈિનકોને તાલીમ આપી ર�ુ ં છે. 

વડા�ધાન મોદ� અને િવયેતનામના �5ખુ @કની 

બેઠકમા ં 50 કરોડ ડોલરના દ�વાને Cિતમ %વ�પ 

આપવાનો પણ િનણય લેવાયો છે. 

(11)  ��X��� 	�к���� ����(I�X����� 7I��� 
к��-��4�� ��-�� :  

� (1) х��a���� �?х� 	�к�� :ખર�ફઋ�-ુ 2017 મા ં

મણદ�ઠ �ા. 900 ટ�કાના ભાવે �ા. 3495 કરોડની 388 

લાખ મણથી વ� ુમગફળ�ની ખર�દ� : 4 લાખથી વ� ુ

ખે¹તૂોને મ�યોલાભ : ગત વષની �લુનામા ં ચારગણી 

મગફળ� ટ�કાના ભાવે ખર�દ� 

� (2) �=��I���� P��х� ��% :રણકાઠંાના zઇુગામને 

આપી વોટર ડ�-સેલીનેશન �લા1ટ ધરાવતી મોબાઇલ 

વાન : રણ િવ%તારમા ં ભરાયેdુ ં ખા�ુ પાણી બનશે 

પીવાલાયક 

� (3) �� P�� �� ��r	SI I�X��t ગભંીર �કારની 

બીમાર�ઓમા ં બી.પી.એલ. અને મ³યમવગના 

પ!રવારોને 500 થીવ� ુ સારવાર પ�િતઓઃ યોજનાનો 

લાભ લવેા આવકમયાદા વધાર�ને �ા. 2.50 લાખ કરાઇ   

� (4) �>?� &4�&I�s ,(���� X�É��( c%�	�t 
�ને!રક દવાઓ મળે છે 40 થી 80 ટકા�ટલા સ%તાદર� 

અને તે પણ �ણુવbાની બાયંધર� સાથે  

� (5) ���к PÊ� aA�� I�X��t બાધંકામ uિમકો અને 

તેમના =ુ�ંુબીજનોને 10 �િપયામા ંસાDsવક ભોજન 

� (6) ��ÀI�� 2��� c����G� I�X��t રા�યના 

તમામ �ાિતવગના *વુાનોને િશfણ, કૌશPય અને 

રોજગાર માટ�ની ઐિતહાિસક યોજના 

� (7) ��-� ����(���  I�� �(���� g�. 1600 к��?�� 
к�IÆ�� к'1� 	�к���� ��a�4t 3ચલોડા-ગાધંીનગર-

સરખેજ હાઇવે �ા.846 કરોડના ખચe બનશે છમાગ®ય 

સNંણૂ ટોલ º�ઃ રા�યના 23 DજPલાઓના �ાત 

ર%તાઓના િવ%�તૃી-મજèતૂીકરણ, નવા Nલુો-નાળાઓ 

બનાવવા �ા. 780 કરોડની ફાળવણી 

� (૮) શાળાઓમા ંશૈf3ણકફ� િનયમનની !દશામા ં�જુરાતે 

ચ�ધી સમ� દ�શને !દશા :  %વિનભર શાળાઓમાફં� 

િનયમન અિધિનયમને નામદાર હાઇકોટની મ�ૂંર�ની 

મહોર  

28 January 
(1)  10 ����,��х��� ,0	ª�к ����� kX�A��� N�X�4 

����к c��' ������ ш�х�� �¢� �X` a� G���ш�. 
� ભારતની િવદ�શનીિતને સબંધં છે sયા ં zધુી આજનો 

�[સbાક !દનિવશેષ મહsવનો બની રહ�શે.એટલામાટ�ક� 

વડા�ધાન નર�1¥મોદ�એ દ3fણ-Nવૂ એિશયાના 

દસદ�શોના�5ખુોને ગણતcં !દવસના િવશેષઅિતિથ 

તર�ક� આમિંcત કયા છે.આ બધા રા|}ો 1967 મા ં

થાઇલે1ડના પાટનગર બQગકોકમા ં %થપાયેલા સગંઠન 

એસોિસએશન ઓફ સાઉથઇ%ટ એિશયન નેશ1સ 

(આિસયાન) ના સåયો છે. એમની હાજર�થી 

{તરરા|}�ય %તર� ભારત�ુ ં મહsવ હ�ુ વધશે. દ�શે 

હમણાથંી ઇ1ડોપેસે!ફક પર ફોકસ કરવાની પો3લસી 

અપનાવી છે. ભારત આ િવ%તારમા ં અમે!રકા અને 

ચીનની �મ પોતાની હાજર�ને બળકટ બનાવવા આ�રુ 

છે. ભારત એવો પણ મજèતૂ સકં�ત આપવા ધાર� છે ક� 

આિસયાનના સåય રા|}ોમા ંઅમે!રકા અને ચીન કરતા ં

પણ ભારત�ુ ં મહsવ વધાર� છે. ¬rુવાર� ગણતcં !દને 

નવી !દPહ�મા ં એિશયન દ�શોના વડાઓની હાજર�થી 

આવા મહsવના ઉ£ેશો પાર પડશે. બી�ુ ં વડા�ધાન 
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મોદ�એ એ�ટ ઇ%ટ પો3લસી અપનાવીછે એ અ1વયે 

Nવૂના દ�શોસાથે ગાઢ સબંધંો %થાપવાના �યાસથઇર�ા 

છે. આપો3લસીનો હાદએવોછે ક� એવાદ�શોસાથે સબંધંો 

વધારો �તમાર�સાથે સા%ં=ૃિતક ¥�|ટએ જોડાયેલા હોય. 

ભારત સાથે આિસયાનનારા|}ો સા%ં=ૃિતક 

ર�તેજોડાયેલાછે,એટલએેમનાનેતાઓની 

ભારતયાcાએ!દશામા ં પણમદદકતા Nરુવાર થશે. હ�ુ 

હમણા ં zધુી આપણો દ�શ સહકારઅને સહાય માટ� 

પિÀમના િવકિસતદ�શોતરફ મીટ માડંતો હતો. પિÀમના 

5ડૂ�વાદ�દ�શો 5ડૂ�વાદ� દ�શો ગરજનો ગેરલાભ લઇ 

સહાયના નામે ભારત સ!હત Nવૂના દ�શો�ુ ં શોષણ 

કરતા હતા, હવે એ !દવસો ગયા. ભારત આ� Nવૂના 

પોતાની બરોબર�ના દ�શો સાથે આિથ�ક અને રાજનૈિતક 

સબંધંો િવકસાવી િવકાસ =ચૂ કરવા ધાર� છે. એમા ંબે 

લાભ છે, એક તો પોતાની અ�=ુળૂ શરતોએ આપણ ે

બી[ દ�શો સાથે આિથ�ક આદાન-�દાન કર� શક�એ. 

બી�ુ ંએિશયાના દ�શોમા ંઆપણી  ઊજળ� શાખ જળવાઇ 

રહ�. દસ એિશયન રા|}�5ખુોને બોલાવવા પાછળ એક 

બી�ુ ં �યોજન પણ છે. ચીનની દાદાગીર�થી 

આિસયાનના િવયેટનામ, !ફલીપી1સ, મલેિશયા, અને 

\નેુઇ �વા દ�શો ડર�લા છે, તેઓ ઇ�છે છે ક� ચીની 

©�ગનના 5કુાબલા માટ� ભારતને આગળ કરવામા ંઆવે, 

�થી ચીનને સખણો રાખી શકાય, વળ� ભારત �sયેનો 

ચીનનો લડાયક અ3ભગમ જોતા ંઆપણે {તરરા|}�ય 

મચં પર એને આપણી શg�તનો પરચો કરાવવો જ�ર� 

છે. જ�ર� નથી ક� માc અ¾ શ¾થી શg�તનોપરચો 

બતાવાય.બહોળા િમc સ5દુાય&ારા પણ આ 

પરચોબતાવીશકાયછે.મોદ�વ�મુા ંવ� ુએિશયનદ�શોસાથે 

મૈcી િવકસાવીને ચીનને આવી જ અ�~ુિૂત કરાવવા 

ધાર� છે. મે,2014મા ં એમણ ે વડા�ધાન તર�ક� શપથ 

લીધા sયાર� પા!ક%તાન સ!હત સાકના દ�શોના વડાઓની 

હાજર� હતી. ભારત �[સbાક બ1યા પછ� પહ�લીવાર 

!રપýhલક ડ� ની પર�ડમા ં10 િવદ�શી મહ�માનો હાજર હશે. 

આ પહ�લા ંમાc 1968 અને 74 મા ંએકથી વ� ુ િવદ�શી 

મહ�માનોને બોલાવાયા હતા. િવદ�શી અિતિથઓની 

હાજર� િવપf કહ� છે એમ દ�ખાડો ક� તમાશો નથી. 

{તરરા|}�ય સબંધંોમા ંકોઇના મહ�માન બનÃુ ંક� કોઇને 

અિતિથ તર�ક� આમcંણ આપÃુ ં જ�ર� નથી. સબંધંોને 

z¥ુઢ બનાવવા બે દ�શો વ�ચ ે સમાન સમ%યાઓની 

ચચા અને િવચારો�ુ ંઆદાન-�દાન અિત આવ·યક છે. 

પોતાના ઘરમા ંNરુાઇ રહ�નાર #યg�ત કદ� પાડોશી સાથે 

સારા સબંધંો %થાપી નથી શg�ત. એકલાઅ�લૂા રહ�નાર 

માણસ પર સકંટ આવે sયાર� એની મદદ� જવા કોઇ 

તૈયાર નથી થ�ુ.ં � િનયમ #યg�તને લા� ુપડ� એ જ 

દ�શને પણ લા� ુપડ� છે.   

(૨)  નવી !દPહ�- �[સbાક પવ િનિમbે �જુરાતમાથંી 

!દPહ�ની રા|}�ય પર�ડમા ં ગાધંી આuમની શતાhદ�નો 

ટ�hલો ર�ૂ કરાયો.  

� સાબરમતી આuમની %થાપનાને 2017 મા ં 100 વષ 

Nણૂ  

� ઓલ ઇ�1ડયા ર�!ડયોનો �થમવાર – ટ�hલો  

(3)     �c�'<�I� ��� :  !"# 

� મ!હલા િસ̀ગPસ- િવ�તા વોઝિનઆક� (ડ�નમાક)  

� હ!રફ- િસમેના હાલેપ (રોમાિનયા)  

� N�ુષ િસ̀ગPસ- રોજર ફ�ડરર (g%વસ)  

� હ!રફ- મા!રન િસ3લચ (rોએિશયા)  

� રોજર ફ�ડરર�ુ ં20 5ુ ં�ા1ડ %લેમ 

� ઓ%}�3લયન ઓપન – છ� ં 

(4)     IPL- "" �� �	=�  
� હરા?મા ંરાજ%થાન રોયલ &ારા évલે1ડના ઓલરાઉ1ડર 

બેન %ટો�સ સૌથી મnઘો ખેલાડ� : 12.50કરોડ  

� =ુલ- 8 ટ�મો  

� �જુરાતી ફા%ટ બોલર જયદ�વ ઉનડકટ – રાજ%થાન 

રોયલ – મnઘો ભારતીય – 11.50 કરોડ  

(5)     3(��- ઓ�સફડ !ડfનર�એ વષ 2017 ના ખાસ શhદ 

તર�ક� “આધાર” ને %થાન આ�*ુ.ં  

� જયNરુ 3લટર�ચર ફ��%ટવલમા ં[હ�રાત  

(6)     ���,I� &'�� : !દvગજ બગંાળ� અ3ભનેcી�ુ ં કોલકbા 

ખાતે અવસાન  

� જ1મ – 8-1-1933- બમા  

(7)     -A� >&�	�� kX�A� : નવી !દPહ�  

� દ�શની �થમ ઇ�1ટ�ેટ�ડ વેપન િસ%ટમ હ�3લકો�ટર- �¥ 

પણ દશાવા*ુ ં� સNંણૂ ર�તે HAL &ારા બનાવા*ુ ંછે.  

� 18 બાળકોને નેશનલ kેવર� એવોડ  

� માચ પા%ટનો �ારંભ- રાયસીના !હલથી  
� BSF ની મ!હલા �કૂડ�- સીમા ભવાની &ારા �થમવાર કરતબો 
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(8)     ��X��� :રા�યના ચાર ઝોન પાટણ, ~જૂ, વડોદરા અને 

રાજકોટ ખાતે સાય1સ ^*3ુઝયમ તૈયાર થશે.  

(9)     	��a�� :ભારતઅને કંબો!ડયા વ�ચે 4 સમ�ૂતી  

� PM – કંબો!ડયા- સમદ�વ �ુન સેન  

� ભારત અને કંબો!ડયાએ સરંfણ વધારવા અને 

આતકંવાદ િવ�� લડાઇમા ં એક-બી[નો સહયોગ 

કરવાનો િનણય લેવાયો છે. તેના માટ� બનેં દ�શોએ ચાર 

સિંધ કર� છે. તેમા ં �નુાઓ અટકાવવા, તપાસમા ં

સહયોગ વધારવા, �નુાઇત બાબતોમા ંકાયદાક�ય મદદ 

અને ભારતથી કંબો!ડયાની જળ સશંાધન િવકાસ 

પ!રયોજના માટ� 486 કરોડ �િપયા (3.69 કરોડ ડોલર) 

લોન ઉપલhધ કરાવવાનો સમાવેશ થાય છે. બનેં દ�શ 

�&પfીય સમ�ૂતીને વ� ુઆગળ વધારવા માટ� સમંત 

થયા હતા.    

29 January 
(1)  ������ ,7� PхG��-‘બગંાલગઝેેટ’ C�?ે ભાષામા ં

1780 મા ં 29[1*આુર�એ �કાિશતથ*ુ ં હ� ુ.ં 

(કોલકbાથી)  

� C�જે �^સ ઓગ%ટન !હક� 

(2)  �� к4 G�� –40મો એિપસોડ તા. 28-1-2018 

� મા�ંુગા દ�શ�ુ ં પહ�dુ ં ર�લવે %ટ�શન છે �યા ં તમામ 

કમચાર� મ!હલા છે. 

� માઓવાદ�%ત DજPલાઓમા ં મ!હલાઓ ઇ-!રfા 

ચલાવીને આsમિનભર બની રહ� છે.  

� ભારતની ન�તા જ ભારતની શg�ત, આપણે હમેંશા 

કહ�એ છ�એ ક� કયા બાત હ¶ હ%તી િમટતી નહ� હમાર�, 

ન�તા જ આપણી તાકાત છે. 

� આsમ zધુારણાનો િનરંતર �યાસ ભારતની સ%ં=ૃિત 

અને ?વતં સમાજની ઓળખ છે. 

� 3બહારમા ંસામાDજક =ુ!રવાજો સામે 13 !કલોમીટર લાબંી 

માનવ¬ૃખંલા બનાવાઇ  

� તેના &ારા દહ�જ અને બાળિવવાહ �વા =ુ!રવાજો સામે 

સદં�શ આપવામા ંઆ#યો. 

� મહારા|}ના અકોલામા ં મોરના નદ�ની સફાઇ માટ� 

નાગ!રકોને અ3ભનદંનમહાsમાની N�ુયિતિથએ u�ાજં3લ 

આપવા કરતાતેંમના ચ�ધેલા માગe ચાલÃુ ંવ� ુસા�ંુ છે. 

(3)  &z ��к ��cк� �a7 : IRS – 2017 5જુબશહ�ર� ભારત�ુ ં

નબંર સમાચાર પc �ૂથ અને તેના વતમાન પcો :  

� (૧) દ¶ િનક ભા%કર �ૂથ :  વાચક 1.26 કરોડ  

દ¶ િનક ભા%કર 

!દ#ય ભા%કર 

!દ#ય મરાઠ� 

સૌરા|} સમાચાર 

� (૨) The Times of India Group : 

વાચક- 1.19 કરોડ  

ટાઇ^સ ઓફ ઇ�1ડયા 

નવભારત ટાઇ^સ  

િવજય કણાટકા 

મહારા|} ટાઇ^સ  

ઇ-સમય  

5ુબંઇ િમરર 

બQvલોર િમરર 

� (૩) દ¶ િનક[ગરણ�ૂથ : 

વાચક - 1.12 કરોડ  

દ¶ િનક [ગરણ  

 નઇ ;ુિનયા 

નવ ;ુિનયા  

િમડ ડ� �જુરાતી  

િમડ ડ� évલીશ  

éકલાબ 

પ[ંબી [ગરણ 

� IRS – ઇ�1ડયન !રડરિશપ સવe- 2017 

(4)  ��� >&SN4-&'ш�� ,7� х�&4 N�% шg к��� 

(5)  х��	 :��NA :  
� તા. 29-01-2018 ના રોજ 35 વષ (1982) બાદ 203 

િમિનટ લાèં ુખ�ાસ ચ¥ં�હણ : 152 વષ બાદ hd ૂ5નૂ 

����� a� – �� >�-� � a� 

� વષમા ંએકવાર ચ¥ં N�ૃવીની સૌથી ન?ક આવે છે આ 

ઘટનાને zપુર5નૂ કહ� છે. N�ૃવી અને ચ¥ં વ�ચે�ુ ં

Cતર 4 લાખ 5 હ[ર !ક.મી. છે � આ !દવસે ઘટ�ને 3 

લાખ 50 હ[ર !ક.મી. થાય આ !દવસે 14 ટકા મોટો 

અને 38 ટકા વ� ુચમક� છે. 

¿Á a� a� :  
� દર�ક મ!હનામા ં એક Nનૂમ આવે છેપરં� ુ કયાર�ક 

એકમ!હનામા ંબે વારNનૂમ આવે છે. �મ!હનામા ંબી? 

Nનૂમ આવે તો તે !દવસના ચ¥ંને ખગોળશા¾ીઓની 
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ભાષામા ં hd5ૂનૂ તર�ક� ઓળખવામા ં આવે છે. આમા ં

ચ¥ંનો રંગ બદલાતો નથી. 

�'?� a� :  
� ચ¥ં�હણના સમયે zયૂનો પડછાયો ચ¥ંની સપાટ� પર 

પડ� છે માટ� ચ¥ં લાલ દ�ખાય છે. આ ઘટનાને ર�ડ5નૂ 

કહ� છે. ચ¥ં�હણના !દવસે N�ૃવી પરથી ચ¥ં લાલ 

રંગનો દ�ખાય છે �ને hલડ5નૂ પણ કહ�છે. (સાય1સ 

િસટ�ના વૈ�ાિનક નરોbમ સા�ુ)  

(6)  ����- 	�ш�S	 :સ5¥ુી zરુfા માટ� ભારત સેશેPસના 

ટાN ુપર સૈ1ય મથક %થપાશે.  

� આ કરારથી આિથ�ક અપરાધીઓની સ5¥ુી માગeથી થતી 

�સુણખોર� પણ રોક� શકાશે. 

� �5ખુ સેશેPસ- ડ�6ી ફોર�  

30 January 
(1)  шN4& >&�	 : -�(�6�� ��ËI���7 1948 

� સવાર� 11.00કલાક� દ�શમા ંબ ેિમિનટ�ુ ંશહ�દોની યાદમા ં

મૌન રખાય છે. 

(2)  �B1?I� �4?��ш�	��- 2017  

� ૩ વષમા ં અખબારોમા ં 11 કરોડ નવા વાચકો 

જોડાયા,39% Ã�ૃ�  

� 17.6 કરોડ વાચકો સાથે !હ1દ� અખબાર પહ�લા %થાન પર  

� દ¶ િનક ભા%કર �ૂથ શહ�ર� ભારત�ુ ં સૌથી વ� ુ વચંા� ુ

અખબાર �ૂથ બ1*ુ ં

� �જુરાતમા ં!દ#ય ભા%કરના 93.77 લાખ વાચકો 

� ભારતમા ં અખબારોની વાચકસXંયા સતતવધી રહ�છે. 

ઇ�1ડયન ર�ડરિશપસવe- 2017 ના અહ�વાલ5જુબ 

cણવષમાસંમ�દ�શનાઅખબારો સાથે=ુલ 11કરોડ નવા 

વાચકો જોડાયા છે. એટલે ક� અખબારોની ર�ડરિશપમા ં

=ુલ 39 ટકાનો વધારો નnધાયોછે. ભારતમા ં  અsયાર� 

12વષથીવ� ુ વયના 41કરોડ લોકો અખબાર વાચંે છે. 

તેમા ં દ¶ િનક ભા%કર�ૂથના =ુલ 5 કરોડ 88 લાખ 

વાચકોનો સમાવેશ થાય 

છે.ભા%કર�ૂથહવેશહ�ર�ભારત�ુસંૌથીવ� ુવચંા� ુસમાચાર 

પc �ૂથ છે. બી[ %થાન પર ટાઇ^સ ઓફ ઇ�1ડયા �ૂથ 

અને cી[ %થાને દ¶ િનક [ગરણ �ૂથ છે. 

� આઇઆરએસનો સવe શહ�ર� અને �ામીણ િવ%તારોમા ં12 

વષથી વ� ુવયના લોકો વ�ચે કરાયો છે. સવeના ર�પોટ 

5જુબ =ુલ વાચક સXંયાની બાબતમા ં 17.6 કરોડ 

વાચકો સાથે !હ1દ� અખબાર પહ�લા %થાન પર છે. 

તિમલ દ¶ િનકોના3.4કરોડ અનેચોથા%થાનપરC�?ે 

અખબાર છે.તેમના2.7કરોડવાચકો છે.તેd�ુ ુ

અખબારોનીર�ડરિશપ2.5 કરોડ છે. sયારબાદ મલયાલમ 

(2.4કરોડ),�જુરાતી(2.3કરોડ)અને બગંાળ� અખબાર 

(2.1કરોડ)આવે છે.આઇઆરએસ- 2017 5જુબ 

મેગઝેીનવાચકોની સXંયા 7.8 કરોડ છે.  

� �જુરાત- !રડરિશપ સવeમા ં !દ#ય ભા%કર અમદાવાદમા ં

19.84 લાખ વાચકો સાથે ફર� એક વખત નબંર વન 

[હ�ર થ*ુ ં છે. !દ#ય ભા%કર �ૂથના �જુરાતમા ં =ુલ 

93.77 લાખ વાચકો છે. 

(3)  <G>%x- >��4% :ચાર!દવસ zધુી ચાલલેા ગણતcં 

!દવસસમારોહ 29/1ના રોજ રાયિસના !હલ પર 3બ!ટ̀ગ 

!ર}�ટ સેર�મની સાથે Nણૂ થયો. 

(4)  2����	�� G�<=к �1к� cк4� N'�s 	�к�� ��->�к��� 
<G�ш��� :�Å	 �к� 3�ш�.  

� આગામી બે વષમા ં1-2 રા�યોમા ંઆ %ક�મનો �ાયો3ગક 

ધોરણે અમલ થશે. 

� MP ની છ �ામ પચંાયતમા ં આ િવચારને પાઇલટ 

�ો�કટ તર�ક� લા� ુકરાયો હતો. 

(5)  }�	? }%'к�� ��- G������ �A к'1� 	�к�� 
P���� 3�ш�. 

� ઓટ�ઝમના દદÚ, મનોરોગી, બૌ��ક અfમ તેમજ 

એિસડ એટ�કનો ભોગ બનેલા લોકોને હવે ક�1¥ સરકારની 

નોકર�ઓમા ંઅનામતનો લાભ આપવામા ંઆવશે.  

� �%4=�, �����-�, ����	к P���� (����� 
&&Ì��� �s�� A %к� P���� �(��4�� :�� %к�  

� સીધી ભરતી થવાની હોય sયાર� =ુલ બેઠક (ખાલી 

જvયાના) ચાર ટકા અનામત અપાશે. હાલ cણ ટકા 

અનામત આપવામા ંઆવે છે �મા ંએ, બીઅને સી �ૂથ 

માટ� આ અનામત લા� ુ થશે. જો ક� આ જોગવાઇ 

“બQચમાક !ડઝે3બલીટ�”એટલ ે ક� તેઓ � રોગનો ભોગ 

બ1યા છે તેના કારણે “40 ટકાથી ઓછ� ન!હ” તેવી 

અfમતા ધરાવતા હોય sયાર� જ આ જોગવાઇઓનો 

લાભ અપાશે. !ડપાટમે1ટ ઓફ પસ°નલ એ1ડ }�ઇિન̀ગ 

(DOPT) અને તા�તરમા ં તમામ ક��1¥ય િવભાગોને 

લખીને, Cધાપો, નબળ� ¥�|ટ, 5ુગંા-બહ�રા ઉપરાતં 

િસલેkલ પાPસી, લે�સીમાથંી સા[ થયેલા બે³યાનપ¦ુ,ં 
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એિસડ �મુલાનો ભોગ બનેલા તેમજ %ના*નુા રોગથી 

પીડાતા લોકોને આ અનામતનો લાભ અપાશે.  

(6)  3�7³к 	��� :  2018-19 ક�1¥ સરકાર  

� આગામી નાણાક�ય વષમા ંભારતનો િવકાસ દર 7 થી 

7.5 ટકા રહ�વાનો Cદાજ : 5Xુય આિથ�ક સલાહકાર uી 

અરિવ̀દ zkુમ�યમ  
� બ�ટ સc પહ�લા બનં ે�હૃમા ંઆિથ�ક સવe ર�ૂ કરવામા ંઆવ ેછે. 

� મnઘવાર� :  ચાd ુનાણાક�ય વષમા ં ક1ઝ*મુર �ાઇસ 

ઇ1ડ��સ (CPI) 3.3 ટકા ર�ો. છેPલા 6 વષમા ં સૌથી 

નીચો – ત3ળયે 

� FDI :  દ�શમા ં=ુલ FDI મા ં8 ટકાનો વધારો  

� રોજગાર� સ¡ન :2022 zધુીમા ં !રયલ એ%ટ�ટ સેકટરમા ં

15 લાખ નોકર�ઓ�ુ ંસ¡ન થશે. 

	�к��4 °&�X P�� �к?� :  
� ચાd ુ નાણાક�ય વષ 2018 મા ં િવકાસ દર : 6.75% 

રહ�વાની આશા  

� નાણાક�ય વષ 2019 મા ં િવકાસ દર 7 થી 7.5% 

રહ�વાની આશા  

� નાણાક�ય વષ 2018 મા ં સિવ�સ �ોથ 8.3% રહ�વા�ુ ં

અ�મુાન  
� નાણાક�ય વષ 2019 મા ં=ૃિષ િવકાસ દર 2.1% રહ�વાનો Cદાજ  

� નાણાક�ય વષ 2019 મા ં�ડની !ક̀મતોમા ં12% વધારો 

થવાનો Cદાજ  

� આિથ�ક વષ 2019 મા ં આિથ�ક �કુશાન 3% રહ�વાનો 

Cદાજ 

� આિથ�ક સરવે�ુ ંમહsવ ક�મ ? 

� નાણા મcંાલય &ારા દર વષe બ�ટ પહ�લા સસંદમા ં

દ�શના આિથ�ક િવકાસ�ુ ંસરવૈ* ુર�ૂ કરવામા ંઆવે છે. 

ગત વષના કામ અને અથ#યવ%થાના મોરચે લેવાયેલા 

પગલા�ુ ં અવલોકન ર�ૂ કરવામા ં આવે છે. તેમા ં

સરકારની િવકાસ યોજનાઓ, તેની સફળતાઓ, આિથ�ક 

નીિતઓ અને અથ#યવ%થાની સભંાવનાઓનો ઉPલખે 

થાય છે.  

� છેPલા cણ વષના વૈિMક િવકાસદરની સરખામણી 

કર�એ તો ભારતનો સર�રાશ િવકાસ 4 ટકા �ટલોવધાર� 

થયોછે. બી?તરફ ઇમDજ �ગમાકëટ 

તથાડ�વલિપ̀ગઇકોનોમીનીસરખામણીએ 3 ટકાવધાર� છે. 

2014-15 થી 2017-18 નીવ�ચભેારતનોિવકાસદર 

સર�રાશ 7.3 ટકા ર�ો છે. � ;ુિનયાની uે|ઠ ઇકોનોમીની 

સરખામણીએ ઘણો વધાર� જોવા મ�યો હતો. 

��?�I�'@% %'@	��I	��� 	ÀI� �(�t-  
� ?એસટ�ના કારણે ભારતીય અથતcંને ફાયદો થયો 

હોવાનો Cદાજ પણ ર�ૂ કરવામા ં આ#યો હતો. 

ઇનડાયર��ટ ટ��સપેયસની સXંયા આ કારણે જ વધી છે. 

સરકાર� Cદાજ �માણે આવા કરદાતાઓની સXંયામા ં

50 ટકા �ટલો વધારો થયો છે. તેવી જ ર�તે નવે^બર 

2016 પછ� વૈયg�તક ઇ1કમટ��સ !રટનફાઇલકરનારા 

લોકોની સXંયામા ંપણ 18 લાખનો વધારો થયો છે. ટ��સ 

!ડ%Nટૂના 5£ુા કોટમા ંગયા હતા �મા ંઆયકર િવભાગને 

મળેલી સફળતાનો દર માc 30 ટકા જ નnધાયો હતો. 

અ1ય દ�શોની સરખામણીએ ભારત અને તેના રા�યોનો 

ડાયર��ટ ટ��સ વzલૂવાનો દર ઘણો નીચો છે તેના 

કારણે પણ ડાયર��ટ ટ��સ કલેકશનને અસર થઇ રહ� 

છે. 

3�7³к 	��� ����G� �-�� к'���a к����� 3 I� ? 

� આિથ�ક સરવે પહ�લી વખત �લુાબી રંગમા ંર�ૂ કરવામા ં

આ#યો હતો. આ વખતે મ!હલા સશg�તકરણ અને 

મ!હલાઓ સામે થઇ રહ�લી !હ̀સાને ડામવા માટ� આ 

રંગનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ#યો હતો. ઘર�dુ ં!હ̀સા અને 

મ!હલાઓ સામેની !હ̀સા અટકાવવાના અ3ભયાનને આ 

રંગ &ારા �ોsસાહન આપવામા ંઆ#*ુ ંછે. 

� સરવે 5જુબ નોક!રયાત મ!હલાઓની સXંયામા ં ઘટાડો 

થયો છે. આિથ�ક સરવેમા ંએ 5£ેુ 3ચ`તા #ય�ત કરવામા ં

આવી હતી ક� નોકર�ઓમા ંમ!હલાઓની સXંયા વધવાને 

કારણે ઘટ� રહ� છે. એક દાયકા પહ�લા નોક!રયાત 

મ!હલાઓની સXંયા 36 ટકા હતી વતમાન સમયમા ંઆ 

સXંયા ઘટ�ને 24 ટકા થઇ છે. 

&'ш�� ��к�	����:���I��� �:�c�t-  
� સરવેમા ં જણાવવામા ં આ#*ુ ં હ� ુ ં ક�, ભારતની િનકાસ 

ઉપર નજર કર�એ તોÅબૂ જ રોચક પ!રણામો મળે છે. 

દ�શની તમામ િનકાસમા ં પાચં રા�યો�ુ ં 70 ટકા �ટdુ ં

યોગદાન છે. તેમા ં મહરા|}, �જુરાત, કણાટક, 

તિમલના¹ુ અને તેલગંણાનો સમાવેશ થાય છે. રા�યના 

%ટા1ડડ ઓફ 3લિવ̀ગ અને તેની િનકાસને સીધો સબંધં 

હોયછે. તેના કારણે આ રા�યો સૌથી ટોચના %થાને 

આવે છે. વૈિMક %તર� િનકાસની સરખામણીએ કર�એ તો 
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દ�શની =ુલ એ�સપોટમા ં મોટા ઉોગોની ભાગીદાર� 

kા3ઝલમા ં 72 ટકા, જમનીમા ં 68 ટકા, મેg�સકોમા ં 67 

ટકા, અને અમે!રકામા ં55 ટકા છે. બી? તરફ ભારતમા ં

આ ભાગીદાર� ઘણી ઓછ� એટલે ક� માc 38 ટકા જ છે. 

� ઉોગ િવકાસ દર : 2017-18 – 4.4 %  નો Cદાજ  

� =ૃિષ િવકાસ દર :  ગત 2016-17 - 2.8 હતો  

� અગાઉના વષના GDP ની િવગતો-  

2016-17 7.1ટકા 

2015-16 8 ટકા  

2014-15 7.5ટકા 

� સર�રાશ િવકાસ દર 7.3 ટકા ર�ો. 

(7)  GCMMF :ચરેમને તર�ક� uી રામિસ̀હ પરમાર યથાવત ર�ા.  

� વાઇસ ચેરમેન તર�ક�uી�ઠાભરવાડને !રપીટ કરાયા  

� �જુરાત કો-ઓપર�ટ�વ િમPક માકëટ�ગ ફ�ડર�શન- 

GCMMF 

� =ુલ- 28 હ[ર કરોડનો વહ�વટ અને 36 લાખ 

પ¬પુાલકો 

� uી રામિસ̀હ પરમાર હાલમા ંઅ5લૂ ડ�ર�ના પણ ચેરમેન છે.  

(8)  ��X��� ����	 : સાયબર rાઇમને ડામવા- તેની પર 

રોક લગાવવા ઉ�ચ િશ3fત પોલીસ જવાનોની �ુદ� 

ટ�કિનકલ ક�ડર ઉભી કરાશે. સોિશયલ મી!ડયા પર પણ 

નજર રખાશે.  

� BCA-MCA ઇજનેર �વા ઉ�ચિશfણ વાળા પોલીસ 

જવાનોન સમાવેશકરાશે.  

� હાલમા ંદર�કDજPલાપોલીસ મથકોએ સાયબર સેલ к�I��� 

(9)  к'1��I °&�X� 	 : 2018-19 

� રા|}પિતના અ3ભભાષણ સાથે જસસંદનાબ�ટ સcનો 

આરંભ  

� બનેં �હૃને સબંોધન  

P<����A�� ��|�� :  
� ઉÛજવલા યોજના, સામાDજક 1યાયની યોજના 

� રા|}પિત કોિવ̀દ� ગર�બ મ!હલાઓને િવના 5Pૂયે 

એલપી? જોડાણ આપવાની સરકારની ઉÛજવલા 

યોજનાનો ઉPલખે કરતા જણા#*ુ ં હ� ુ ં ક�, સામાDજક 

1યાય આપવાનો આ ઉbમ ર%તો છે. આ યોજના હ�ઠળ 

દ�શમા ં 3 કરોડ 30 લાખથી વ� ુ ગેસ કનેકશન 

આપવામા ંઆ#યા છે.  

(2)  c���X-�� I�X���� kS��х :  

� સરકારની %વરોજગાર યોજનાઓનો ઉPલખે કરતા 

રા|}પિતએ જણા#*ુ ં હ� ુ ં ક�, %વરોજગારને �ોsસાહન 

આપવા બે1ક ગેરંટ� િવના િધરાણ N�ૂ પાડવાની 

શ�આત થઇ છે. 5¥ુા યોજના Cતગત હાલ zધુીમા ં

ચાર લાખ કરોડથી વ� ુ�િપયા�ુ ં િધરાણ અપા*ુ ં છે. 3 

કરોડ લોકો પહ�લીવાર આ યોજનાનો લાભ લઇ ર�ા છે.  

(3)  х��a�� �� 	�к���� pI�� :  
� ખે¹તૂોના ?વનધોરણને zધુારÃુ ંતેસરકારની અ3�મતા 

રહ� હોવા�ુ ં કહ�તા રા|}પિતએ જણા#*ુ ં હ� ુ ં ક�, વષ 

2022 zધુીમા ં ખે¹તૂોની આવક બમણી કરવા�ુ ં

સરકાર�ુ ંલ×યછે. સરકારના �યાસોનેકારણે જઆ વષe 

િવrમજનક 27.5 કરોડ અનાજ અને 22.5 કરોડ 

ટનફળફળાદ�- શાકભા?�ુ ંઉsપાદન થઇ શ� ુ ંછે.  

(4)  ¾ �B�%к�A �N¡ �A 	шb@�к�A 	�к���� �:  
� રા|}પિતએ ક�ુ ં હ� ુ ં ક� નર�1¥ મોદ�ની સરકારનો મcં 

લ�મુતી�ુ ં��ુ|ટકરણ નહ� પણ સશg�તકરણ છે. ખે¹તૂ 

કPયાણને સરકાર સૌથી વ� ુઅ3�મતા આપી રહ� છે. 

(5)  	���qXк 1I�I���:� 3-��a: :સામાDજક- આિથ�ક 

ઉsકષ માટ� મ!હલા કPયાણ જ�ર� છે. !}પલ તલાક 

સસંદના વતમાન સcમા ંપસાર થશે તેવી આશા #ય�ત 

કરતા રા|}પિતએ ક�ુ ંહ� ુ ંક� બ�ટ દરખા%તો ઉપરાતં 

!}પલ તલાક 3બલને બહાલી તે સરકારના અ3�મ 

એજ1ડામા ંછે.      

(10)  ‘?�I�?4H�� ?��’ ��c�к 

� લખેક- CBI ના Nવૂ જોઇ1ટ !ડર�કટર uી નીરજ=ુમાર 

� N%ુતકમા ંCધાર� આલમના !ક%સા ર�ૂ કરાયા. 

(11)  ��X���� � as���� :સરકાર� શાળાઓમા ં હવે નવતર 

�યોગ�પે ક»ો એટલે કથી નહ�, પણ ગ- ગણપિતના 

ગ થી શ� કરાય છે. સા�ંુ પ!રણામ મળ� ર�ુ ંછે.  

(12)  Ï? c%4� kr��&� :  !"* 

(1) ચીન- 83.17 કરોડ ટન  

(2) [પાન- 10.47 કરોડ ટન  

(3) ભારત ઉsપાદન- 10.14કરોડ ટન 

(13)  ��ш�� �1��1%	� N�� �H H'�- }��?�- USA 

� ભારતીય 5ળૂના સશંોધકો આરોvય %વામી પૌલરાજ 

અને zિુમcા િમcાને એવોડ અપાયો. 

સશંોધન :  
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(1) 3���I c����-ભારતમા ં5 ? નેટવકના #*હૂકારને 

વાયરલસે સશંોધન બદલ 

� હાલમા ં %ટ�નફોડ *િુનવિસ�ટ�મા ં અ³યાપક-79પેટ1ટની 

નnધણી તેમના નામે  

� લ×યાકં- ભારતમા ં વષ 2020 zધુીમા ં 5 ? 

નેટવકઅમલી બનાવÃુ ં 

� ભારતની ટ�3લકોમ સચંાલન સિમિતના સåય  

� 4 ? અને kોડબે1ડમા ં�દાન  

� (2) ����� ��� – દાતંનીસ¡ર�માટ� નેનો ક^પો3ઝટ 

મ!ટ!રયલશોધ- =ુલ-98 પેટ1ટની નnધણી 

(14)  ‘��% 	�� :�N�r�� -�(� }1? >N= c�-� ��7 
�B1?I�’ ��c�к  

� લખેક- અમે!રકન પcકાર – જોસેફ લે3લવેPડ  

� ગાધંી?ના [તીય અને Cગત ?વન પર�ુ ં

િવવાદા%પદ N%ુતક  

� �જુરાતમા ં�િતબધં  

� 2011 મા ં�કાિશત થ*ુ ંહ� ુ.ં  
31 January 

(1)  12��S?� ��S7- PN'���  

� 1 વષમા ંભારતની સપંિb 25 ટકા વધી  

� ભારતસપંિbમા ં િવMમા ં છ�ો સૌથી અમીર દ�શ : 

કરોડપિતમા ં7 મો દ�શ  

� кI� &'ш�� к'%�� 	��ª  
&'ш  g��I� (PGX��)  
અમે!રકા  41,97,960  

ચીન  16,12,195 

[પાન  12,68,930 

3kટન  6,44,735 

જમની  6,27,900 

ભારત   5,34,950 

(નnધ- ડોલરનો ભાવ સર�રાશ �ા. 65 છે.)  

(2) ,(���� 6�� �I��� ���� I�X��  

� સરં3fત ભાિવ માટ� ના�ુ ં રોકાણ �ા. 1 લાખ 5Pૂયના 

?વન વીમા માટ�વાિષ�ક ફકત �ા.330 �ુ ંરોકાણ કરો  

� 5.22 કરોડથી વ�લુોકોએ તેમના વહાલાજન�ુ ં

ભાિવસરં3fત ક*ુà છે.  

� 79,485 પ!રવારોને �ા.1589.70 કરોડ 5Pૂયની દાવા 

પતાવટ સાથેટ�કો અપાયો છે.  

� પાcતા �મર 18 થી 50 વષ  

� સમયગાળોઃ- 1�ૂનથી 31 મે   

(3)  ,(���� ����� ���� I�X��  

� �ા. 2 લાખ 5Pૂયના અક%માત વીમા માટ� વાિષ�ક ફકત 

�ા.12 ખચ કરો  

� 13.25 કરોડ લોકોએ ક*ુà છે. તેમ તમે પણ અક%માતી 

જોખમથી પોતાને સરં3fત કરો  

� �ા.286.28 કરોડ 5Pૂયના દાવાની પતાવટ કરાઇ µકૂ� છે.   

� પાcતા �મર 18 થી 70 વષ  

� વીમાનો સમયગાળો 1 �ૂનથી 31 મે   

(4)  XX�� ������ 200 %к��� �(���  
� z�ુીમ કોટ  અને 24 હાઇકોટના જજના વેતનમા ં200% નો 

વધારો થયો છે. આ નવીન વેતન [1*આુર� 2016 થી 

અમલી બનશે. CJI નો માિસક પગાર 1 લાખથી 2.80 

લાખ, z�ુીમના જજનો પગાર 90 હ[રથી 2.50 લાખ, 

હાઇકોટના જજનો પગાર 80 હ[ર થી 2.25 લાખ થશે. 

(4)  � a�� к'1��I �� - kª���� �%'�  
� 1953 મા ં જમીન િવહોણા માટ� ખેડ સsયા�હના 

{દોલનમા ંસ!rય ~િૂમકા : Nવૂ ક�1¥ીય મcંી 

� 91વષe િનધન – ¹ુમલાવ- પારડ� (વલસાડ)  

(5) ‘c��к¡- Ð7 ·� ( ����’ ��c�к  

� લેખક- Nવૂ નાણામcંી પી. 3ચદ^બરમ 

(6)  ����4I �>N�� �:- 25 ��� � aA� 
(7)  х��� �B1?I� c�a� -�~	- 18 

� નવી !દPહ� તા. 31 થી 8 ફ�\.ુ 18 

� =ુલ- 16 રમતો 36 રા�ય અને UT 

� =ુલ- 673 મેડલ - ખેલાડ�- 3732 થી વ� ુ

� �થમ તબ»ો ખેલો ઇ�1ડયા અ3ભયાન- 3700 

ખેલાડ�ઓમાથંી 462 ની �થમ તબ»ે પસદંગી કરાશે. 

તેમની તાલીમ માટ� 8 વષ zધુી સરકાર વાિષ�ક �ા. 5 

લાખનો ખચ કરશે.  

� (૮) માનવ ઠ»ર : ટ�બલ ટ�િનસ – zરુત 

� ઇ1ટરનેશનલ ટ�બલ ટ�િનસ ફ�ડર�શન (ITTF) મા ં �ુિનયર 

બોયઝ ર��1ક¼ગમા ંમાનવ ઠ»ર વૈિMક %તર� �થમ rમે  

� �ુિનયરમા ંઆ િસ�� મેળવનાર �થમ ભારતીય 

� વૈિMક %તર� =ુલ- 17 ગોPડ, 10 િસPવર અને 6 kો1ઝ 

િવ�તા  

� નેશનલમા ં61 મેડલ િવ�તા  

........................ x ............................. 
 
 


