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MARCH – 

(1)

(Detailed)

  !" #$! :



માિસક પગાર
કચેર ખચ

eગે
ં ૃ રશારદા

પીઠ

કણાટકના

નામની પાછળ સર3વતી, ભારતી, Xુર લગાવાય છે .
(2)

. 45,000 થીવધારને

. 70,000

#$, "@- ગોવધન મઠ ઓ6ડશાના Xુરમાં છે . તેનો
સંબધ
ં ભગવાન જગkાથ મંદર સાથે છે . તેમાં

કરાયો.(55 ટકા વધારો )


"@-

Kચકમંગgુરમાં છે . અહi દjા લેતાં સંBયાસીઓના

March
(1)

E  F 9!G

Kબહારથી ઓ6ડશા અને અlુણાચલ `ુધીનો ભાગ

. 45,000 થી વધારને

. 60,000

કરાયો.

આવે છે .
(3) ш! "@- nારકા મઠને શારદા મઠ કહ2વાય છે . તે

દર પાંચ વષ$ % ૂકવા'ુફિન*
ં ચર ભ,-ુ ં . 75,000 થી

oુજરાતમાં

વધારને ા. 1 લાખ

સંBયાસીઓના નામપાછળતીથ અનેઆpમ લખાય

(2)

'(!) *+,  -#., -

છે .



યજમાન-મોનાકો



ટ2િનસ 3ટાર રોજર ફ2ડરર સોથી વ5ુ 6 લો6રયસ

અહi દjા લેતા સંBયાસીઓના નામ પછ Kગ6ર,

એવોડ િવ8તા :થમ ખેલાડ

પવત અને સાગર િવશેષણલગાવાય છે .



nારકાધામમાં

છે .

અહi

દjાલેનાર

(4) I)<=",@- qયોિતમઠ ઉsરાખંડના બ6]કાpમમાં છે .

'(!) -#01,  :-

(4)



J-

: tીu કવાટ રનો ભારતનો GDP : 7.2



બે3ટ 3પો<્ સમેન : રોજર ફ2ડરર (?3વ@ઝલ$Bડ)



બે3ટ 3પો<્ સ Cુમન : સેર2ના (અમે6રકા)



:થમ કવાટ ર (2017-18) 5.3 ટકા



બે3ટ કમબેક : ફ2ડરર (?3વ@ઝલ$Bડ)



બીyુ કવાટ ર- 6.3ટકા



એકસેEશનલ એચીવમેBટ : ટોGી (ઇટાલી)



7.2 ટકા એટલેછેzલા 5 કવાટ રમાં સૌથી વ5ુ



એIશન 3પો<્ સમેન : લા Iલેર2હ (KLટન)



સૌજBય : CSO નવી 6દzહ



Lેક Mુ ઓફ ધ યર : સજOયો ગાિસ*યા (3પેન)

(5)

M != : ( "7,N O*A<= )
Lя



પેરા 3પો<્ સમેન : માકP લ હગ (?3વ@ઝલ$Bડ)



પે~ોલ પર 20 ટકા વેટ અને 4 ટકા સેસ



ઇB3પીર2 શનલ 3પોટ સપસન : 8. 8. વોટ (અમે6રકા)



ડઝલ પર 20 ટકા વેટ અને 4 ટકા સેસ



લાઇફટાઇમ એચીવમેBટ : એડિવન મોસેસ (USA)



અBય રાqયો કરતાં oુજરાતમાં વેટ ઓછો વ` ૂલાય



ટમ ઓફ ધ યર : એફવન મિસ*ડસ ટમ

(3)

34" шк!7), я)9:; !*#<= :-



કાંચી



મઠના

શંકરાચાયU ુ ં

82

ટકા (ઓકટો- 6ડસે.17) qયાર2 ચીનનો 6.5 ટકા

છે .
(6)

વષ$

િનધન-

થાય છે .

કાંચીXુરY્



વષ$ 100 ટનથી વ5ુ મધઉ@પાદન

1954માં 19 વષની વયે મઠના સવ[\ચપદ પર



મધસંવધન માટ2 દ2 શUુ:થમ
ં
સંહાલય ક\છમાં

Kબરાજમાન થયા.


જયેB] સર3વિતUુY
ં ૂળનામ- `ુLમણીયન મહાદ2 વ
અbયર હ'ુ.ં



આકારલેશે.

મઠના ગા6દપિત તરક2 હવે િવજયેB] સર3વિતની
િનમ^કં ૂ



кQB : oુજરાતUુ ં 90 ટકા મધ ઉ@પાદન ક\છમાં

જBમ- તિમલનાcુ (18-7-1935)

>(шк!7),- ? ш" 7!? ) (ш"> "@ *A<=
к), B9 . D" -

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

 March
(1)

кR,+к : шOS= *AT



િવના સૌથી મોટો સોલર પાવર EલાBટનો :ારં ભ



jમતા- 2000 મેગાવોટ



ખચ- . 16,500 કરોડ

(2)

U!"VN= кW!- X!=N) "(U' (Yк?+!



પંuબ પોલીસમાં DSP તરક2 િનમ^કં ૂ



T-20 ટમના `ુકાની
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(3)

X!=- я., Z$
 :



જોડ નના 6કગ અુzલા ભારત:વાસે





બંને વડાઓએ ઇ3લાિમક કોBફરBસને સંબોધી

M  3 Z9@к
(3) <ef!



બંને દ2 શો વ\ચે ુ લ-12 સમyૂતી





કરારના jેtો :



સંરjણ jેt, 6ડEલોમેટક અનેસરકાર પાસપોટ

કેસ

8

-8

અBયને 4બેઠક મળ, ગયા વખતે 13હતી.
ભાજપ 2' ૃતીયાંશ બુમતી મેળવનારો રાqયનો
બીજો પj



મતદાન 59પર બમ
ુ તી 30 પર

ધારકોને ટ, સાં3 ૃિતક jેtમાં આદાન :દાન, હ2zથ

b

Z9@к



અને મે6ડિસનમેન પાવર કો-ઓપર2 શન, સેBટર ઓફ

ભાજપ+

43

0

+43

એIસેલBસ, રોક ફો3ફ2ટ, ખાતર, ક3ટમ અને ટ2Iસ,

માકપા

16

49

-33

આગરા અનેપે~ાશહ2ર, IIMC અને જોડ ન મી6ડયા

કેસ

0

10

-10

ઇB3ટટ ૂટ,

:સાર

ભારતી

અને

જોડ ન

ટવી-



ુિનવિસ*ટઓફ જોડ ન અને આઇસીસીઆર

\

+/-

46 વષ બાદ X ૂવ[sરના 7 રાqયોમાંથી 4 થી વ5ુ
રાqયોમાં કોઇ એક પj ભાજપની સરકાર

[ March



ભાજપે િtXુરામાં 25વષ yૂના ડાબેરઓના 6કzલાને
વ3ત કય[.

(1)

\ "7,- <#] #:) ^# (#



oુજરાતનાસાસણગીર ખાતે રા~ય કjાનીઉજવણી



25વષ અગાઉ ભાજપUુ ં ` ૂt હ'ુ ં “આ8 ચાર રાqય,
કાલે સમ દ2 શ”

કરાઇ


0

oુજરાતના C.M. અને ક2B]ીય વન-પયાવરણ મંtી



આ8 ભાજપ પાસે સમ દ2 શ છે , કેસ પાસે માt
4 રાqય

pી ડો. હષવધનની હાજર


થીમ : “મોટા િશકારવBયવો ભયના ઓથાર હ2ઠળ”



78 % િવ3તારમાં ભાજપUુ ં શાસન



ગીરમાં િસહની વસતી 533 થી વધીને દાજત



68 % વસતી અને 59 % અથતt
ં ભાજપ શાિસત
છે .

600 થઇ
(2)

<#$X _R
 ` N (!R" :



સહયોગીnારાસsામાં આવી ગયો છે .

(1) "9a') 3 Z9@к


કોઇને

બુમતી

નહi,

:થમવાર

અહi

િtશં ુ



7 Kબન 6હદ રાqયોમાં હવે ભાજપના Yુયમંtી.
ભાજપપર 6હદ પGીનો પj હોવાનો િસો હટો.

િવધાનસભા


27 વષમાં ભાજપ 15 રાqયોમાં પોતાની મેળે, 6 માં

મતદાન 59 પર બમ
ુ તી 30 પર
\"



b

Z9@к



ભાજપ+

2

0

+2

NPP

19

02

+17

કેસ

21

29

-8





મતદાન 59 પર બમ
ુ તી 31 પર
\"

$N

થઇ.

તેમાંથી

14

રાqયોમાં

ઇBદરા ગાંધીના વડા:ધાન રહ2તા

4 વષમાં 19

%ટણીઓ
ંૂ
થઇ હતી. તેમાંથી 13 રાqયોમાં કેસે
િવજયમેળયો હતો.

b

Z9@к



ભાજપ+

27

1

+26

માકપા

27

38

-11
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(к*"gh:!

ભાજપેિવજયમેળયો છે .




^=#

નર2 B] મોદ વડા:ધાનપદ2 રહ2તા 4 વષમાં 21
%ટણીઓ
ંૂ

અBયને 17 બેઠક મળ, ગયા વખતે 29 હતી.
ભાજપ+ :થમવાર બુમતી તરફ

_+
 ` RN

к!=R"G #i M шOS=шTG

(નેશનલ પીપzસ પાટ- 3થાપક- પી. એ. સંગમા (2012)



48હuર પેજમાંથી 42 હuરપર

ભાજપના કાયકરો

+/-

(2)  '9:. 3 Z9@к

વોટર Kલ3ટના

+/-

(3)

(!jk+ -l'<- f `#,7' eR !I) :-



ભાજપને 3 રાqયોમાં ગત % ૂટણીઓ કરતા 61 ટકા
વ5ુ વોટ મયા.
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2013

માં

ભાજપને

િtXુરા,

નાગાલેBડ

અને



મેઘાલયમાં 4.5 ટકા વોટ મયા હતા.




િવ8તા

2013 માં 3રાqયોમાં ભાજપનો એક ધારાસય હતો,

(5)

X!=- <#)9=" Z$
 :

આ વખતે 48 @યા



િવયેતનામનારા~પિત

ભાજપે નોથ ઇ3ટમાં ડાબેર મોરચાનો સૌથી yૂનો
6કzલો િtXુરાને તી લી5ુ ં છે . નાગાલેBડ અને
કય[ છે . આ tણે રાqયોમાં ભાજપને

2013





િવયેતનામ

ભારતની

એકટ

ઇ3ટ

પોKલસીમાં

મહ@વX ૂણ ભાગીદાર


ભારત :શાંત jેtને ¢ુzલા રાખવા ગે કામકરશે.

ભાજપને સૌથી વ5ુ 43 ટકા વોટ િtXુરાથી મયા



 #r," s)! 

છે . મેઘાલયમાં 9.7 ટકા અને નાગલેBડમાં 14 ટકા



ભારત- િવયેતનામ વ\ચે 2016-17 માં 40,666

M t) :
Rк!#q'

વોટ મયા છે . એટgું જ નહi tણ રાqયોમાં

કરોડનો યાપાર થયો હતો. 2020 `ુધીમાં તેને

ભાજપનો માt એક ધારાસય નાગાલેBડમાં હતો.

97,800 કરોડ

િtXુરા અને મેઘાલયમાં ભાજપ ખા'ુ ં પણ ખોલી

સહમિતસધાઇ

શ¡ો ન હતો. આ tણ રાqયોમાં ભાજપે ગત

સંરjણઉ@પાદનમાં ગઠબંધન કરવાનો અને તકિનક

%ટણીઓમાં
ંૂ
74 સીટ પર %ટણી
ંૂ
લડ હતી. 70

હ3તાંતરણમાં તકો િવ3તારવાનો િનણય કય[ છે .

િપયાથી વધારવા બંને દ2 શો વ\ચે
છે .

ભારત-

િવયેતનામે

M r ? g :oુજરાતી Y ૂળના રોબે6ટક
(7) .v. к?<#= wX

િtXુરામાં ભાજપે 43 ટકા વોટ હાંસલ કયા છે . આ
એક ર2 કોડ છે , qયાર2 કોઇ પાટએ એક રાqયમાં

ઇજનેર : જBમ – ક2Bયા


ક2Bયાની ક2Kબનેટમાં િશjણ મંtાલયમાં અસKચવ
તરક2 િનમ^કં ૂ

પોતાની વોટબકમાં 40 ટકાથી વ5ુનો વધારો કય[
છે .



Y ૂળ વતન- ન6ડઆદ

િtXુરામાં કેસને ગત %ટણીઓમાં
ંૂ
10 સીટ અને



:Yુખ ક2Bયા-ઉુ ક2Bયાટા

36.53 ટકા વોટ મયા હતા. આ વખતે કેસUુ ં



ડ¨ા. ક2િવટ2 uપાનમાંથી Phdની પદવી લીધી છે .

ખા'ુ ં જ ¢ ૂzુ ં નથી. વોટ બક પણ 1.8 ટકા રહ ગઇ

(4)

Be<= <ш#^ "U!я : ફાગણ વદ tીજ – િતિથ

છે .
માક સવાદ કો£ુિન3ટ પાટની હવે દ2 શમાં માt

:માણે (આ8) જBમ 6દવસ (1627)


ક2રળમાં સરકાર બચી છે .


પરમા^ુ ઊu અને :દ2 િશક `ુરjા સ6હત 3 કરાર

વખતે અહi 66 ટકાથી વ5ુ મત હાંસલ કયા છે .

સીટો પર તેની ડપોઝીટ જEત થઇ ગઇ હતી.



કવાંગ

સંપk

િવધાનસભા %ટણીમાં
ંૂ
4.5 ટકા મત મયા હતા. આ



tાનદાઇ

ભારતના:વાસે

મેઘાલયમાં પોતાની વોટ બકમાં જોરદાર વધારો



ભારતીય જોડ પંકજ અડવાણી અને મનન ચં]ા

х :િશવા મહારાજUુ ં ઋણ % ૂકવવા િવયેતનામે
તેમની :િતમા બનાવી.

િtXુરા દ2 શUુ ં 7 Yુ ં Kબન-6હદ ભાષી રાqય છે , qયાં



પાટનગર-હોચી િમBહ િસટમાં :િતમા ક2મ Yુકાઇ?

ભાજપ પોતાના બળે સરકાર બનાવી.



25 વષ 1950-1975 `ુધી USA િવયેતનામને હરાવી

(3)

!? '! #я= кW!

શુ ં ન હ'ુ ં ક2મ ક2 િવયેતનામ પાસે િશવા



એિશયન ર2 સKલગ ચે?£પયનશીપમાં ગોzડ મેડલ

મહારા8 િવકસાવેલી ગે6રલા ુ® પ®િત હતી.

તનાર કૌર :થમભારતીય મ6હલા



USA ના 58 હuર સૈિનકો શહદ થયા હતા.



656કા. ¤ 3ટાઇલ ુ 3તી

(5)

yN#<rz) “<"'” (Wк) к#)= :



હ6રફ- િમયા ઇમાઇ- uપાન



:ારં ભ 6 માચથી 8 6દવસ માટ2



યજમાન- Kબ¥ક2ક (6કગO3તાન)



(4)

IBSF : *qк̀! +G" #k., к- 

માલ6દસ, મોર2 િશયસ, £યાંમાર, BુઝીલેBડ, ઓમાન,



િવ8તા- ભારત, હ6રફ-પા6ક3તાન

િવયેતનામ,



યજમાન- દોહા (કતાર)

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

ુ લ- 17 દ2 શ : ભારત, USA, ઓ3~2Kલયા, મલેિશયા,
થાઇલેBડ,

ટાBઝાિનયા,

pીલંકા,
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pેઠ 6ફzમ- ધ શેપ ઓફ વોટર

ક£બો6ડયા



pેઠ િવદ2 શી 6ફzમ- અ ફ2Bટા3ટક Cુમેન (ચીલી)



3થળ- ±દામાન-િનકોબાર



pેઠ 6દ°દશક- oુલેમ[ ડ2લ ટોરો (ધ શેપ ઓફ



હ2' ુ-

િસગાપોર,

બાં°લાદ2 શ,

ચીનની

વધતી

ઇBડોનેિશયા,

જતી

ક2Bયા

દખલગીર,

અને

વોટર)

તેમજ

ગેરકાયદ2 સર :C ૃિs રોકવા અને jેિtય સહકાર



pેઠ અKભનેતા- ગેર ઓzડમેન (ડાકP 3ટ અવર)

વધારવો.



pેઠ અKભનેtી- ¤ા?Bસસ મેકડોમ$Bડ(µી Kબલબોc્  સ
આઉટ સાઇડ એKબગ િમ` ૂર)

}March
(1)

"#<$к! к),к! : pી ૃણા ુ માર કોહલી (39)



પા6ક3તાનના :થમ 6હBુ દKલત મ6હલા સેનટ
ે ર



સહાયક

અKભનેતા-

સેમ

રોકવેલ

(µી

Kબલબોc્  સ આઉટ સાઇડ એKબગ િમ` ૂર)


તરક2 %ટાયા.
ંૂ
સેનેટર એટલે સાંસદ

pેટઠ

pેઠ સહાયક અKભનેtી- એKલસન 8ની (આઇ
તોBયા)



પj- પા6ક3તાન પીપzસ પાટ



િવ3તાર- િસધ :ાંત



ઓ6રજનલ સગ- રમે£બર મી (કોકો)

(2)

ISSF~ `(+

#k., к- 



ઓ6રજનલ 3³નEલે- ગેટ આઉટ



યજમાન- oુએBડાલાઝાર – મે?Iસકો



એડોEટ 3³નEલે- કોલ મી બાય યોર નેમ



ભારતીય ખેલાડઓ િવ8તા



બે3ટ એિનમેટ2ડ 6ફzમ- કોકો

( ) шUj! (!j#N -10મીટર એર િપ3તોલમાં ગોzડ



બે3ટ ડોુમેBટર 6ફzમ- ઇકારસ

મેડલ િવ8તા



બે3ટ લાઇવ એIશન શોટ - ધ સાઇલેBટ ચાઇzડ



બે3ટ ડોુમેBટર શોટ 6ફzમ- હ2વેત ઇઝ અ ~ા6ફક

કાર6કદના :થમ વzડ કપમાં 6રઝવીએ

242.3ના

3કોર સાથે વzડ ર2 કોડ પણ બનાયો.

uમ ઓન 405
(3)

() ^!M )- LોBઝ

ડ2Eુટ આિસ3ટBટ કિમશનર તરક2 ફરજ બuવે છે .

(\) "9M'N ar- LોBઝ
([) "q M Xк?! + "Vкшની જોડ ગોzડ મેડલ
(10 મીટર)

M !=
-<ш)(+к <U :Lя



2016માં 104અને 2017 માં 80 િસહના મોત



છે zલા 10 વષમાં 46 ટકાનો વધારો

(2)

4

-#., -

-લોસ

એBજલસ- USA


13 pેણીમાં નોિમનેટ –6ફzમ “ ધી શેપ ઓફ વોટર”
ને

સૌથી

ડાયર2 કટર,

વ5ુ 4
બે3ટ

ઓ3કાર:nબે3ટ

ઓ6રજનલ

21મી માચથી હો¶ો સંભાળશે.

(4)

"7,- <#] "(U' (#
સાગર પ6ર³મા પર નીકળે લી ઓલ િવમેન ટમને –
રા~પિતના હ3તે “નાર શ?Iત સBમાન”

(1)

*к!/-к?."
? N





3March

"

NRI N' Zw M :KLટનના મે~ો પોKલટન પોલીસમાં

6ફzમ,

બે3ટ

અને

બે3ટ

3કોર



આગેવાની – લેફટનBટ કમાBડર વિત*કા જોશી

(5)

'Z' )! #! l'*+-



લ¥કર મહાસsાઓમાં ભારત ચોથા તેમજ (1)
USA (2) ચીન (3) રિશયા



શિશકX ૂર અને pીદ2 વીને 3મરણાંજKલ અપાઇ



બે3ટ 3³ન રાઇટર જોડ ન પલી :થમ અેત



બે3ટ શોટ એિનમેટ2ડ 6ફzમ- 6ડયર બા3ક2ટ બોલ



NBA ચે?£પયન કોબે LાયBટ- USA

к9 к) *к! -#., ") ?

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

ુ લ- 133દ2 શ



પા6ક3તાન- 13મા ³મે



માપદં ડ- દ2 શની સમ તાકાત યાનમાં લેવામાં
આવે છે .

:ોડકશન 6ડઝાઇન એવોડ


J

ુ લ- 50 માપદં ડ :માણે ³મ ન થાય

છે .


ભારત :



IAF - 4 th



NAVY - 7th

J March
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(1)

:UG

!G

#=!R-8 માચ$ જBમનાર :@યેક



દકરને oુજરાત સરકાર 5ામ ચાંદનો િસો

ભારતમાં 2006માં બાળલ°નોUુ ં :માણ 47 ટકા હ'ુ ં
8 હવે 27 ટકા છે .

> }? ш" ZT' WAN #i M (к*

આપશે.
િસામાં એક તરફ લ»મી

તો

બી

તરફ



ભારત

2.6કરોડ

સર3વતીની Yુ]ા



બાં°લાદ2 શ

39લાખ

(2)

"9a') :નવા 12C.M.તરક2 કોરનાડ સંગમા (40)



નાઇજ6રયા

33લાખ



પj- નેશનલ પીપzસ પાટ



LાKઝલ

29લાખ



સમથન- BJP+:ાદ2 િશક પj



ઇિથયોિપયા

19લાખ



િશલગ – (રાજધાની)



20-24 વષના એ ુવાઓની સંયા છે , 8મના લ°ન



મેઘાલયમાં સૌથી ુવા C.M.

(3)

 '9:. :નવા C.M. તરક2 ને6ફયો 6રયો

> }? ш" ZT<##Uq M WAN #i M V"R



પj- NDPP



નાઇજર

76%



રાજધાની- કો6હમા



આ6¤કન 6રપÃલક

68%

(4)

ш"N-

બોલીCુડના પીઢ અKભનેtીUુ ં 89 વષ$



ચાડ

67%

Yુબઇમાં
ં
િનધન : :થમ 6ફzમ – ઉ3તાદ પે¾ો



બાં°લાદ2 શ

59%

(1949)



Äુ6કÅના ફાસો

52%



6ફzમ જગતના- આBટ



20-24 વષના ુવાઓની સર2 રાશ, 8મના લ°ન 18



Y ૂળ નામ- નKગ¿સ રાબડ



પારસી- જBમ-Yુબઇ
ં

(5)

CSR:કંપનીઓએ છે zલા tણ વષમાં CSR પાછળ



થતા ખચમાં 41 ટકાનો વધારો કય[.

18 વષની Âમર પહ2લા થયા.

વષની Âમર પહ2લા થયા


િવભરમાં બાળલ°નોUુ ં :માણ 50 ટકાથી 30 ટકા
થુ.ં



Kબહાર, બંગાળ, રાજ3થાનમાં બાળ લ°નUુ ં :માણ



CSR હ2ઠળ એકિtત ફંડમાં હ6રયાણા :થમ ³મે

40 ટકાથી વ5ુ એટલે ક2 સૌથી ખરાબ. તિમળનાcુ



±Á:દ2 શ બીu તેમજ oુજરાત tીu ³મે

અને ક2રળમાં આ :માણ 20 ટકાથી ઓÆં છે .



ુ લ- 100 કંપનીઓ



M !="AN N->! U?@T \.3 к!. -к<e=
Lя



મહારા~, હ6રયાણા અને oુજરાતમાં સીએસઆર
હ2ઠળ એકિtત થતા ફંડમાં મોખર2 છે . સીએસઆર
પાછળ ફાળવણી થ'ુ ં ફંડ 8.4 કરોડની સાથે
હ6રયાણા :થમ ³મે છે . qયાર2 બીu ³મે ±Á:દ2 શ
6 કરોડ, oુજરાત 3.6 કરોડ સાથે tીu ³મે છે . ુ લ
ફંડ 7215.9 કરોડમાંથી િશjણ, અને આરો°ય પાછળ
56ટકા ખચ કરવામાં આયો છે . બેટ બચાવો, બેટ

March
(1)

<#] "(U' (# / <#] (к.N .? :



થીમ- “બેટ બચાવો, બેટ પઢાઓ”

"U" "(!х=9 !I)N
:".






િનયમ

ા.500 કરોડ થી વ5ુ ટન ઓવર ધરાવતી

કંપનીઓ પોતાના નફાની 2 ટકા રકમ CSR હ2ઠળ
ખચ કરવાની હોય છે .
(6)

<M 9- ZT'  9 U?#'

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

આ સંમલ
ે નમાં ભારતીય સેના, વાુ સેના, કો3ટગાડ
રમત-ગમત અને અBય jેtોમાં િસÇ®ઓ હાંસલ
કરનાર મ6હલાઓUુ ં સBમાન કરાશે. સાથે જ માતા

વ5ુ ફોકસ રાખવામાં આુ ં છે .
કોપ[ર2 ટ સોિશયલ 6રસપો?BસબીKલટ - CSR

oુજરાત- રાqયકjાની ઉજવણી- મહા@મા મં6દર,
ગાંધીનગર

પઢાઓ અKભયાન અને 3વ3થ ભારત િમશન પર



W!#шTG "(U'q M

યશોદા એવોડ અને આશાવક ર બહ2નોને પણ એવોડ
આપવામાં આયા હતા.
>^<#к "NR -SV9 )я


મ6હલા

6દનથી

પંચમહાલ

જzલાના

ઘોઘંબા

તાgુકાની 3વસહાય yૂથની બહ2નોને સાત મા તી

Page 5
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ઇકો વાન અપાઇ. રાqયના 13 જzલાના 13



તાgુકામાં ામીણ િવ3તારોમાં આિવકા ામીણ
એIસ:ેસ યોજના તગત પ6રવહન સેવા Xુર

ગે આયોગમાં 5000 થી વ5ુ ક2સોની `ુનાવણી


પાડવાUુ ં સરકાર આયોજન કર રહ છે .


મ6હલાઓના લ°નવન સંબિં ધત સમ3યાઓના ક2સો
મ6હલા આયોગ nારા મ6હલાઓના લ°નવન તેમજ
અBય સંબિં ધત 15000 થી વ5ુ અરઓનો િનકાલ

6કડની- 5 વષમાં 80 ટકા મ6હલાઓએ 1420 6કડની



15

ુિનવિસ*ટ

સેમીનારમાં

આપી. – અહ2વાલ 6કડની ઇB3ટટ ૂટ, અમદાવાદ

િવÉાથO/િવËાથOઓનીઓને



િમઝોરમ- Xુlુષો કરતા મ6હલા મતદાર વ5ુ

uણકાર



X!=

: દ2 શમાં Èી-Xુlુષની આવકમાં તફાવત

ઘટો.

2005-06માં

પિત

8ટલી

ક2



વધાર2





જzલા કલેકટરpીને P.M.ના હ3તે એવોડ અપાયો.

અથવા વધાર2 આવક ધરાવે છે .



3થાન- ÌંÍUુ-ં રાજ3થાન

દ2 શની ામ પંચાયતોમાં 43 ટકા મ6હલા સરપંચ છે .



ખાસ- િવ મ6હલા 6દને P.M.ના હ3તે રાજ3થાનમાં

એટલે ક2 લગભગ Xુlુષ 8ટલી જ.

ÌંÍUુ જzલામાંથી રા~યાપી “બેટ બચાવો, બેટ

ક2B]ીય મંtીમંડળમાં મ6હલાઓની ટકાવાર 18.5 છે ,

પઢાવો” અKભયાનનો :ારં ભ કરાયો.


વષ 2011:1000 છોકરાએ માt 837 છોકરઓ

રા~યાપી



વષ 2017:1000 છોકરાએ 955 છોકરઓ

રા~ય પોષણ અKભયાનનો આજથી



મ6હલાઓના કzયાણ માટ2 oુજરાત બ8ટમાં 3080

ુ પોષણ

ભારતમાંથી

નાÄ ૂદ

કરવા

કરોડની જોગવાઇ

` ૂt- યો°ય પોષણ- દ2 શ રોશન



M != !к! V)
"(U' шOS=к!R "+? Lя

િવ મ6હલા 6દનની ઉજવણી િનિમs “બેટ બચાવો,
બેટ

:

પઢાવો”

જzલાકjાએ

તાgુકાકjાએ

170

નાર

સંમેલનમાં 85000થી

વધાર2 મ6હલાઓએ ભાગ લીધો.


"# яk' :બેટ બચાવો, બેટ પઢાવો jેtે



:ારં ભ



કાયદાઓની

2015-16માં 42.8% ટકા મ6હલાઓ સમાન આવક

અKભયાન-



વ5ુ

અમદાવાદ જzલાનો સમાવેશ

પણ તે એિશયાની સર2 રાશ (11 ટકા)થી વધાર2 છે .


આપી

થી

:સંશનીય કામગીર બદલ દ2 શના 10 જzલાઓમાં

આવકવાળ 21.2 ટકા મ6હલાઓ હતી.


15000

મ6હલા

ઉપર

રાqયકjા

કzયાણલjી

અને

કાય³મોUુ ં

આયોજન


જzલા કjાએ 82 કાયદા િશKબરોમાં 37500 3થાિનક
3વરાqયની %ટાયે
ં ૂ લ મ6હલા :િતિનિધઓ જોડાયા.

થીમ

“Èી Î ૂણ હ@યા નાÄ ૂદ” “બાળ અને માતા Y ૃ@ુ દર
ઘટાડવા” િવષયક જનuoૃિત કાય³મો



તમામ ±ગણવાડઓ 6 વષ `ુધીની વયના 29.31

આયોગના મ6હલા હ2zપલાઇન નં. 1800 233 1111

લાખ બાળકો, 12.73 લાખ 6કશોરઓ અને 7.13

nારા 35000 મ6હલાઓUુ ં કાઉ?Bસલiગ

લાખ સગભા અને ધાtીઓને મળશે પોષણjમ



NRI મેર2જ સંબિં ધત 150 ક2સોની કાયવાહ

આહાર : .997 કરોડની જોગવાઇ



આયોગના





સોિશયલ

કાઉ?Bસલર

nારા

18000



સગભા અને ધાtીઓને મળશે ા. 5000 સહાય : ા.

181 અભયમ મ6હલા હ2zપલાઇન nારા 35 લાખથી

220 કરોડની જોગવાઇ

વષ

2018-19માં

મ6હલા


આયોગ

અને

!GZ

# ,N

к:)9

<#k̀)9

gк'

:અUુ` ૂKચત uિતની 24,000 તથા ઓ.બી.સી. અને

નાર

અદાલતો માટ2 . 796.00 લાખની જોગવાઇ

આિથ*ક રતે નબળા વગની 1,60,000 કBયાઓને

તાgુકા અને મહાનગરપાKલકા િવ3તારોમાં 267 નાર

મળશે મફત સાઇકલ : ા.64 કરોડની જોગવાઇ

અદાલતો શ


V$"eN " F# )я ::થમ વખતની

મ6હલાઓUુ ં કાઉ?Bસલiગ
વ5ુ મ6હલાઓને લાભ




નાર અદાલતો nારા 15000 થી વ5ુ ક2સોનો િનકાલ

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR



M #!Zgq M

""9M

)я

:અUુ` ૂKચતuિતની

12,000 તથા ઓ.બી.સી. અને આિથ*ક રતે નબળા
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વગની 18,250 કBયાઓને લ°ન :સંગે મળશે સહાય



લ»મી િમsલ (આસ$લર િમsલ)

1.20

: ા. 30 કરોડ ખચાશે.



િશવ નાદર (એચસીએલ)

0.94

મ6હલા શ?Iત ક2B],8Bડર 6રસોસ સેBટર, મ6હલા



6દલીપ સંઘવી (સન ફામા)

0.83

પોલીસ વોલેBટયર, 8Bડર 3ટડ સેBટર, પોલીસ
બેઇઝ સપોટ સેBટર માટ2 ા. 16કરોડની જોગવાઇ






<# $ )я :અUુ` ૂKચત જનuિતની ધો. 9

ભારતના સૌથી ુવા મીર પેટએમના 3થાપક િવજય
શમા ( ા.11 હuર કરોડ)

માં ભણતી 45,000 બાળાઓને મળશે મફત સાઇકલ



N"=N )G" M ' X!=N) "(U'-

: ા.16 કરોડની જોગવાઇ



િવમાં

િવધવા તાલીમ યોજના : 18 થી 40 વષની
િનરાધાર લાભાથOને તાલીમના તે

ા.5000ની

6કમતની યવસાય માટ2 કટ આપવા ા. 13 કરોડની



(તમામ ±કડા અબજ િપયામાં છે )

ુ લ- 2208 અબજપિત સંપિs

ા. 590

લાખ કરોડ


ફોસ વzડ KબKલયોનર Kલ3ટ-2018

(3)

"# <#] V< >(к+?к N Z'FR

જોગવાઇ

шN (4 )ને આ6કÅટ2Iચ માટ2ના નોબેલ :ાઇઝ સમાન

93259 ±ગણવાડ કાયકરો અને હ2zપરો માટ2

િ:@ઝકર એવોડ – 2018 અપાયો.


બાલ ૃણ િવÓલદાસ દોશી

જોગવાઇ



7 દાયકાના પીઢ અUુભવી

(2)

, "9 9jN :USA



રકમ- ા.1 લાખ US ડોલર અને કાં3ય પtક



2018માં ભારત િવનો tીજો સૌથી વ5ુ અબજોપિત



સમ દKjણ એિશયામાં િ:@ઝકર િવ8તા :થમ

ધરાવતો દ2 શ (121)



િવ :િસ® અબન ટાઉન Eલાનર



USA :થમ (585)



જBમ- X ૂના



ભારતમાં 121 અબજોપિત અને તેમની સંપિs ા.28



કાય- ટાગોર હોલ, આ@મા ઇમારત, ુસૈન દોશી oુફા,

ા.50,000 વનવીમા કવચ માટ2

ા. 6 કરોડની

ૂ ઓફ આ6કÅટ2Iચર- અમદાવાદ (સેEટ ુિન.)
3 લ

લાખ કરોડ


pી Yુક2શ બાણી 33મા ³મેથી 19 મા ³મે



ચંદગઢ સીટના િનમાણમાં Î ૂિમકા



8 ભારતીય મ6હલા અબજપિત



ઇBદોરનો 6500 ઘરનો અરÔય કાÕ લો કો3ટ



િવમાં બેઝોસ, ભારતમાં Yુક2શબાણી સૌથી ધિનક

M<) +7 }Zя<=

હાઉિસગ :ો8કટ- (IFM-B)


લા કોુસ
 ર અને gુઇસ કાÕ સાથે કામ કુ.Ö



" (к N)

<



1976 માં પ×pી



8ફ બેજોસ (એમેઝોન)

7.2



િવશેષતા- સ3તા, ટકાઉ અને પયાવરણની રતે



Kબલ ગેÏસ (માઇ³ોસોÐટ)

5.8

ૂ ઘર- uહ2ર સં3થાઓના િનમાણમાં યાિત
અUુ ળ



વોરન બફ2ટ (બક શાયર હાથવે)

5.4

:ાEત કર હતી.



બનાડ અનાzટ (LVMH)

4.6

(4)

к?:;N) к",7!G- DAમાં 2 ટકાનો વધારો



માક Íકરબગ

4.6



અમલ- 01-01-2018થી



D.A. - 5 ટકાથી 7 ટકા DA

(5)

!! #k'XXg +?' =!!G) -!+, -

(તમામ ±કડા અબજ િપયામાં છે )
X!=" M ' Zя<= 


ભારતની સૌથી અમીર મ6હલા જદાલ 3ટલની

અમદાવાદ- બે3ટ ઇ£Ø ૂઝ એરપોટ ઇન એિશયા

સાિવtી જદાલ (57 હuર કરોડ)

પેિસ6ફક ક2ટ2ગરમાં :થમ

X!= +7 }Zя<=


" (к N)

<



Yુક2શ બાણી (6રલાયBસ)

2.6



અઝમી :ેમ (િવ:ો)

1.21

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR



એરપોટ સિવ*સ કવોKલટ એવોડ - 2017 અપાયો.



સં3થા- એરપોટ કાઉ?Bસલ ઇBટ2ર2શન

4March
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(1)

M != !к! –આરો°ય અને પ6રવાર કzયાણ :
Lя

માથાદઠ જ 6રયાત 8 વષમાં 109 Kલટરથી વધી



વષ- 2018-19માં આરો°ય સેવાઓ માટ2 માથાદઠ

175 Kલટર થઇ છે . દÜ િનક જ 6રયાતમાં 66 Kલટરનો

વાિષ*ક

વધારો થયો છે .

ા.1479 ની જોગવાઇ એટલે ક2 :િત 6દવસ

માથાદઠ દા8 ા. 4.05 ખચાશે.



ા. 3.15

આપણે રોજ માથાદઠ 175 Kલટર જળ વાપરએ



2015-16



2016-17

ા. 3.25



2017-18

ા. 3.68

શહ2ર

Kલટર

શહ2ર

Kલટર



2018-19

ા. 4.05

ગાંધીનગર

310

`ુરત

170

(2)

!I)X _+
 ` RN-

અમદાવાદ

180

રાજકોટ

120

વડોદરા

170

M ' !? !ш

175

છએ, qયાર2 દ2 શ 123 Kલટર જ વાપર2 છે .


oુજરાત તા.15-03-2018

ુ લ ચાર સયો Kબનહ6રફ %ટાયા
ંૂ


Xя-

M !=" "AG@ ¢ <к #!ш
Lя

? ш" "AG@ ¢ к #!ш

(૧) મન`ુખભાઇ લ»મણભાઇ માંડિવયા

શહ2ર

Kલટર

શહ2ર

Kલટર

(૨) પરસોતમ ખોડાભાઇ પાલા

બગલોર

74

ચેkઇ

87

к9-

Yુબઇ
ં

191

ભોપાલ

72

(૧) અમી હષદભાઇ યાKÛક

ચંદગઢ

147

M ' !? !ш

123

(૨) નારણભાઇ 8મલાભાઇ રાઠવા
(3)

кR,+к :કkડ અ?3મતાને ઉuગર કરતો કણાટક

"# !!я \

શહ2રના 39.5% લોકોના દÜ િનક વપરાશ 8ટgું પાણી

રાqયનો અલગ વજ - “નાદ વજ” ને રાqય

અમદાવાદઓ દરરોજ વેડફ નાખે છે . (આ વેડફાટ

સરકાર2 મંyૂર આપી.

લીક2જ,



6ડઝાઇન- પીળા, સફ2દ તથા લાલ રં ગ



વ\ચે પૌરાKણક પjી - “ગંધા ભે Bડા” Uુ ં :િતક



ક2B] સરકારની મંyૂર માટ2 મોકલાશે.

(4)

BN  :ગઢવન, મહારા અને લાઇચા નામની
tણ ચોખાની uત એBટક2Bસરના oુણો ધરાવે છે .



સમથન- ઇBદરા ગાંધી ૃિષ િવ િવËાલય-રાયXુર



ભાભા પરમા^ુ સંશોધન ક2B], Yુબઇ
ં



લાભ- ફ2ફસાના ક2Bસરમાં 50 થી 70 ટકા તેમજ
3તન ક2Bસરમાં 10 થી 60 ટકા `ુધારો.
િવ3તાર- બ3તર

(5)

#=#- 



:થમ :ારં ભ- 1996



3થળ-સં3 ૃિત ુ ંજ, ગાંધીનગર

(6)

‘яT B9 = ^# B9 ’ –6દય ભા3કરUુ ં પાણી
પાણીનો ુlુપયોગ કરતા yુઓ તો એમને કહો...
જળ pી ૃણ
к+9

>

!G=9

"^-,નમદા

વપરાશ,

પાણીના

ગેરકાયદ2

કનેકશનના લીધે થાય છે )
(7)

 "N <#:+! 9! 9 –



ુ લ દ2 શ- 40



670 ખેલાડ



રમત- 06



યજમાન- Eયગચેબ – દKjણ કો6રયા



:થમ :ારં ભ- 1976 (?3વડન)

(8)

? ш" 4 "AN

 V! X

!I)9 <#ш9r !¤я, :)



<#ш9r !¤я $!#= !I):-



જ£Yુ ક¥મીર, 6હમાચલ:દ2 શ, ઉsરાખંડ, અlુણાચલ,
િસમ, નાગાલેBડ, િtXુરા, મKણXુર, િમઝોરમ,

બચાવો અKભયાન



બીનજ ર

} R " N !¥ B9 .





к!. l'+! RN #9.G х9 B9 .

પરઆપણી

મેઘાલય અને આસામ


ક2B] Yુજબ ±Á:દ2 શ, ઉપરાંત Kબહાર, ઓડશા,
રાજ3થાન અને ગોવાની સરકારો ક2B] સરકાર
પાસેથી િવશેષ રાqયનો દરÝજો આપવાની માગણી
કર રહ છે .

િનરભરતા 85% છે . 8 વષમાં નમદામાં આવક 18
લાખ કરોડ Kલટર ઘટ છે . બી તરફ પાણીની

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR
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±Á કહ2 છે ક2 તેલગ
ં ણા બનવાથી :દ2 શની મહ2` ૂલ

M  >9
~ M ) B9 ?к?:; <#ш9r !I)9 4 +к q
B9 .

ખાË 16 હuર કરોડ િપયા થઇ ગઇ છે . તેથી તેને
િવશેષ દરÝજો મળવો જોઇએ.



[ "R7NX'"R9 к!R9¦9 !¤я "TG



સરકાર nારા આપવામાં આવેલી રકમમાં 90 ટકા

!¥ AN.

અUુદાન અને 10ટકા રકમ યાજ વગરની લોન

ટડપીની માગણી ગે નાણા:ધાન 8ટલીએ કÞું છે

તરક2 મળે છે . qયાર2 બી pેણીના રાqયોને ક2B]

ક2 8 સમયે ±ÁUુ ં િવભાજન થુ ં તે વખતે આ

સરકાર nારા 30 ટકા રકમ અUુદાન તરક2 અને

દરÝજો આપી શકાતો હતો પરં ' ુ 14 મા નાણાપંચ

70ટકા રકમ લોન તરક2 આપવામાં આવે છે . તે

બાદ હવે આ દરજજો નોથ-ઇ3ટ અને પહાડ રાqયો

ઉપરાંત િવશેષ રાqયોને એIસાઇઝ, ક3ટમ, કોપ[ર2 ટ,

િસવાય અBય કોઇને મળ શકતો નથી. ±Áના

ઇBકમ વગેર2 ટ2Iસમાં પણ ટ મળે છે . ક2B]ીય

મામલામાં ક2B] ફંડનો 90 ટકા 6હ3સો આપવા માટ2

બ8ટમાં EલાBડ ખચનો 30 ટકા 6હ3સો િવશેષ

તૈયાર છે .

રાqયોને મળે છે . િવશેષ રાqયો nારા ખચ નહi

к?#N !G=9 !¤я "T9 B9 :

િવશેષ રાqયનો દરÝજો મેળવનારા રાqયોને ક2B]

થયેલા નાણા આગામી નાણાકય વષ માટ2 uર થઇ

ભૌગોKલક, સામાજક, આિથ*ક સંસાધનોનો ]ટએ

uય છે .

મળે છે .


બંધારણમાં િવશેષ
જોગવાઇ

છે .

રાqયનો

1969માં

દરÝજો

આપવાની

પહ2લીવાર

પાંચમાં

નાણાપંચના ` ૂચન પર 3 રાqયોને િવશેષ રાqયનો
દરÝજો મયો. તેમાં એવા રાqયો હતા 8ઓ અBય
રાqયની સરખામણીએ ભૌગોKલક, સામાજક, અને
આિથ*ક સંસાધનોની ]ટએ પછાત હતા. નેશનલ
ડ2વલપમેBટ કાઉ?Bસલે પહાડ, ુગમ jેt, ઓછ જન
સંયા, આ6દવાસી િવ3તાર આતંરરા~ય બોડ ર,
મથાદઠ આવક અને ઓછા મહ2` ૂલને આધાર2 આ
રાqયોની ઓળખ કરાઇ.
U?'N#! §!? ") :

49 વષ પહ2લા 3 રાqયોને િવશેષ રાqયનો દરÝજો
મયો હતો.



March
(1)

M != <M #<z+G- અમદાવાદ
Lя



3ટાટ અપ ઇનોવેશન કBસલટBસી પોલીસી લોBચ
કરાઇ



ઉપ?3થિત


રાqયોને

માt

યોજના

આધા6રત

અUુદાન

જ

આપવામાં આવ'ુ ં હ'ુ.ં 1969માં પાંચમા નાણાપંચે
ગાડKગલ ફો£ુલ
 ા હ2ઠળ પહ2લી વાર 3 રાqયોને
િવશેષ રાqયનો દરÝજો આEયો. તેમાં આસામ,
નાગાલેBડ અને જ£Yુ કા¥મીર હતા. દ2 શમાં 11
રાqયોને િવશેષ દરÝજો મયો છે . અlુણાચલ,
મKણXુર,

મેઘાલય,

િમઝોરમ,

િસમ,

6હમાચલ અને ઉsરાખંડને બાદમાં મયો.

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

િtXુરા,

એવોડ - oુજરાત ુિનવિસ*ટ 3ટાટ અપ ર@ન એવોડ
અપાયો.



VC: ડ¨ા. 6હમાંà ુ પંડáા

(2)

M N" к+, :ઇ\છા Y ૃ@ુને મંyૂર અપાઇ.
wV



વવાની8મ જ ગ6રમાX ૂણ Y ૃ@ુનો પણ મૌKલક
અિધકાર સામેલ.



ઇ\છા Y ૃ@ુનો અિધકાર આપનાર ભારત િવનો 22
મો દ2 શ : (ઇ\છા Y ૃ@ુ – પેિસવ ુથન
ે ેિશયા) (ીક

1969 `ુધી ક2B] પાસે રાqયોને અUુદાન આપવાનો
કોઇ િનિßત માપદં ડ ન હતો. @યાર2 ક2B] તરફથી

ક2B]ીય વાKણqય અને ઉËોગ મંtીpી `ુર2શ :Îુની

શદ)


અસાય Kબમારથી પી6ડત ય?Iતને પોતાના Y ૃ@ુની
પસંદગીનો અિધકાર છે .



Kલિવગ િવલની પણ મંyૂર



બંધારણની કલમ 21 હ2ઠળ વવાના અિધકારમાં
ગ6રમાX ૂણ મરવાનો અિધકાર સામેલ છે .



અર કરનાર NGO કોમન કોઝ



11 મે 2005 માં અર કરાઇ હતી.



M N"к+, y! ¨!G к!)9' (шgQB  FM – wV
<© ш
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. એવા દદ 8ઓ ગંભીર બીમાર છે 8મના ઉપચારની



?3વ@ઝલ$Bડ, નેધરલેBãસ, લIસમબગ, અzબાિનયા,

સંભાવના ન બચી હોય તેઓ ઇ\છા Y ૃ@ુ માટ2 લખી

કોલંKબયા,

શક2 છે .

આયલ$Bડ, ચીન, B ૂKઝલેBડ, ઇટાલી, 3પેન, ડ2નમાક ,

જમની,

ક2નેડા,

બેäzજયમ,

KLટન,

. પ6રવારજનોની સહમિત પણ અિનવાય છે .

¤ાBસ, રોમાિનયા, 6ફનલેBડમાં ઇ\છાY ૃ@ુનો અિધકાર

\. દદ ક2 તેના પ6રવારજનોએ હાઇકોટ માં ઇ\છા Y ૃ@ુ માટ2

છે . તે ઉપરાંત અમે6રકાના

અર કરવી પડશે.

8 અને ઓ3~2Kલયાના

િવકટો6રયા રાqયમાં પણ તેનો કાયદો છે .

[. હાઇકોટP સંબિં ધત ય?Iતની તપાસ માટ2 એક મે6ડકલ
બોડ ની રચના કરવાનો આદ2 શ. uર કરશે.

gQB  FM ~ M B9 ?


ઇ\છાY ૃ@ુ એટલે ક2 ુથનેિશયા, આ ીક શદ છે .

}. મે6ડકલ બોડ માં એIસપટ ડોકટર દદના શરરની તપાસ

ુથનેિશયા, ઇ\છા-Y ૃ@ુ અથવા મસO 6કKલગ પર

કરને એવા િનકષ પર આવશે ક2 દદનો ઉપચાર

ુિનયામાં લાંબા સમયથી ચચા છે . અનેક દ2 શોમાં

શકય છે ક2 નહi તેના સાu થવાની સંભાવનાઓ છે

તેને મંyૂર આપવાની માગ વધી છે . મે6ડકલ

ક2 નહi

સાયBસમાં ઇ\છાY ૃ@ુની અનેક રત છે .

3. મે6ડકલ બોડ ની મંyૂર મયા પછ હાઇકોટ સંબિં ધત
હો?3પટલ, qયાં દદ દાખલ છે , તેના અિધjકને

gQB FMN } !G= :

વોલBટર એIટવ ુથનેિશયા- દદની મંyૂર બાદ

દદની લાઇફ સપોટ િસ3ટમ હટાવવા માટ2 આદ2 શ

uણી જોઇને એવી દવાઓ આપવી, 8નાથી તેU ુ ં

uર કરશે.

મોતથઇ uય. નેધરલેBડ- બેäzજયમમાં કાયદ2 સર છે .

J.કોઇ એવી ય?Iતની લાઇફ િવલ ગે સંX ૂણ તપાસ થશે,

ઇનવોલBટર એIટવુથનેિશયા દદ Y ૃ@ુની મંyૂર

8ને સંપિs ક2 વારસામાં લાભ થવાનો હોય. રાqય

આપવા અસમથ હોય @યાર2 તેને મારવા uણી

સરકાર nારાઆ તપાસ કરાવવામાં આવશે. 8થી

જોઇને દવાઓ આપવી. ુિનયામાં ગેરકાયદ2 છે .

તેનો ુlુપયોગ ન થાય.

પેિસવ ુથનેિશયા-દદના Y ૃ@ુ માટ2 સારવાર બંધ

gQB FMN Z9 !G= :

પહ2લી-

િન³ય

કરવી અથવા લાઇફસપોટ િસ3ટમ હટાવવી. એIટવ
ઇ\છાY ૃ@ુ અને

બી

સ6³ય

ુથનેિશયા- એવી દવા આપવી, 8થી દદને રાહત

ઇ\છાY ૃ@ુ. િન³ય ઇ\છાY ૃ@ુની બાબતમાં એવી

મળે પરં ' ુ પાછળથી મોત થઇ uય. આિસ3ટ2ડ

ય?Iતને તેના પ6રવારજનોની મંyુરથી મરવાની

`ુસાઇડ- સંમિતના આધાર2 ડોકટર દદને એવી દવા

ટ અપાશે, 8 લાઇફ સપો6ટâગ િસ3ટમ પર બેભાન

આપે છે 8 લઇને આ@મહ@યા કર શકાય છે .

અવ3થામાં રહ2 છે , પરં ' ુ ટ2કિનકલ રતે તે િવત

(3)



જBમ- ઉદયXુર



રાજધાની- અગરતલા

ઇ\છાY ૃ@ુની આ નવી જોગવાઇનો ુlુપયોગ રોકવા



અBય નામ- િવEલવ ુ માર દ2 વ

માટ2 શરતો પણ રખાઇ છે . કોઇ એવી ય?Iતના



Dy.C.M.

લાઇફ િવલ ગે સંX ૂણ તપાસ થશે, 8ને સંપિs

(4)

¨ZN w `G

MM)


C.M.તરક2

:નવા

!к# "+? ш!=:-

અથવા વારસામાં લાભ થવાનો હોય.
અlુણા

ભાજપના

KબEલવ

ુ મારદ2 વના શપથ- િનમ^કં ૂ

હોય છે . પ6રવારજનો ન હોય તો ડોકટર પણ આ
િનણય કર શક2 છે .

M 
<ef!

N=

)к – Eયાર2 લાલ વડાલીUુ ં

િનધન


જોડ- X ૂરનચંદ વડાલી અને Eયાર2 લાલ વડાલી

ઇ\છાY ૃ@ુની અર SC nારા ફગાવાઇ



િનધન- અY ૃતસર



અર કરનાર પtકાર- િપBક િવરાની



ઓળખ- વડાલી Lધસ તરક2, પ×pી- 2005



ઘટના- 27-11-1973



અBય- ભજન,ગીત, ગઝલ, લોકગીતના, 6ફzમી



શાનબાગ

(નસ)-

Yુબઇ
ં

> ? ш" <$к! B9 .

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

–

2011માં

ગીતોના પણ ગાયક
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(5)

¨<=) )7! :રાજ3થાનમાં 12 ક2 તેથી ઓછ
વયની

બાળા

પર

બળા@કાર

બદલ



ુ લ મે³ો tણ 6દવસના
¤ાBસના રા~પિત ઇમેUએ
ભારતના :વાસે

ફાંસીની

જોગવાઇUુ ં Kબલ પસાર



FDI માં ¤ાBસ નવમો દ2 શ



:થમ રાqય- મય:દ2 શ



બંને વ\ચે 16અબજ ડોલરના 14કરાર



બીyુ રાqય- રાજ3થાન



к!! b9e :એqુક2શન, ર2 લવે, ઇBડો- ¤ાBસ
ર2 લવે ફોરમ, લોજ3ટક સપોટ - પયાવરણ, ત6રj,

March
(1)

મેરટાઇમ એવરનેસ, B ૂIલયર પાવર, 3માટ િસટ,

к?:;N) "eN w!M ? ш Vª-M નાગ6રક ઉæયન મંtાલયનો

સોલર ઉu, ¾°સ ત3કર અટકાવવી, માઇેશનઅને

વધારાનો ચાç

મોKબKલટ, oુEત મા6હતીશેર ન કરવી, હાઇ¾ોાફ



હાલમાં વાKણqય તથા ઉËોગમંtી



TDPના અશોક જગપિત રાyુ nારા રાનાYુ ં અપાુ.ં

(2)

!к!G

Z9:к

:પાસપોટ ની િવગતિવના

. 50

કરોડથી વ5ુની લોન નહi આપે.


અને મે6રટાઇમ કાટ[ાફ


નેવલ બેઝનો પર3પ6રક ઉપયોગ કરશે.



2015માં પીએમ મોદ અને ¤ાBસના રા~પિત
¤ાB3વા

હાલમાં 50કરોડથી વ5ુની બેBક લોન લેનાર2 45
ISA :1ST International Solar Allianceસિમટ- 2018



±તરરા~ય સૌર ગઠબંધન (isa)



3થાપક + વcુમથક, ભારત અને ¤ાંસ, - નવી 6દzહ,



સંમેલન- 11-3-18oુડગાંવ



રા~પિત ભવન- નવી 6દzહ



3થાપના- 2015pી નર2 B] મોદ અને રા~:Yુખ

માં

isa એટલે ?



isa :થમ સંિધ આધા6રત ±તરરા~ય ±તર-

જ

આઇએસએના

Yુયાલયનો

ઉ¶ઘાટન કુ.Ö તેમાં 23 દ2 શોના રા~:Yુખ, 10
લેશે.
>g-- кк, 9 "к! !? х #Q79  ? ш ¬`A

પે

?3થત

સૌર

દ2 શોમાં આ¢ુ ં વષ તડકો રહ2 છે . બધા દ2 શ સૌર
ઊuના jેtમાં મળને કામ કરશે. ભારતે Yુયાલય
માટ2 5એકર જમીન આપી છે . આઇએસએ અને વzડ

ઊu

બેBક2 2017માં °લોબલ સોલર એટલસ uહ2ર કય[

સંશાધનની િવXુલતા વાળા દ2 શોUુ ં એક ગઠબંધન
છે . આ પહ2લના માયમથી સય દ2 શ સાY ૂ6હક રતે
સૌર ઊuનો ઉપયોગ વધારવા માટ2 કાય નીિતઓ
તૈયાર કર શકશે અને એકસમાન મહ@વના પડકારUુ ં
િનવારણ કરવામાં સમથ બનશે.


પે6રસ ઘોષણાપt બાદ રચના કરાઇ.



મંtાલય- નવીન અને નવીનીકરણ ઊu મંtાલય
અને િવદ2 શ મંtાલય
¤ાBસ રા~પિત nારા સોલાર એલાયBસ લોBચ કરાુ ં
તેમજ Yુયાલયનો િશલાBયાસ (2016) કય[.



isa માટ2 િવના 60 દ2 શોના કરાર

(4)

X!=-«: Z$
  : 4

AN :-

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

આઇએસએ કક અને મકર ર2 ખા વ\ચે આવતા દ2 શોUુ ં
yૂથ છે . તેમાં 121 દ2 શોનો સમાવેશ થાય છે . આ

6દzહ ?3થત છે . તે કક અને મકર ર2 ખાઓ વ\ચે



ઓલાંદ2

રિવવાર2 રા~પિતભવનમાં તેની પહ2લી સિમટUુ ં

સરકાર સંગઠન છે . તેU ુ ં વcું મથક ભારતમાં નવી
±િશક

સોલર

િશલાBયાસ કય[ હતો. હવે ¤ાBસના રા~પિત મે³ો





અથવા

ઇBટરનેશનલ

દ2 શોના મંtી સ6હત 121 દ2 શોના :િતિનિધ ભાગ

(¤ાંસ)- ¤2B³ોઇસ હોલાBદ2

સંX ૂણ

પે6રસમાં

એલાયBસ (આઇએસએ) ની રચના કર હતી. 2016

6દવસમાં પાસપોટ ની િવગતો રyૂ કરવી પડશે.
(3)

ઓલાંદ2

હતો. િમની સોલર ીડ પણ બનાવી છે .
X!= W! ¨, ®" 't) к!= \ #r,> T
7'N !¯ M B9 .


ભારત અ@યાર2 સૌર ઊuથી દર વષ$ 20 હuર
મેગાવોટ વીજળ પેદા કર રÕો છે . 2022 `ુધી સૌર
ઊuથી 100 ગીગાવોટ વીજળ ઉ@પાદનUુ ં લ»ય
રાુ ં છે . ભારત સૌરઊuથી વીજળ બનાવવાના
લ»યથી tણ વષ આગળ ચાલી રÕો છે . 2030
`ુધી

40

ટકા

6રBુએબલ

કરવાનો છે . તે વષ

એનજOનો

ઉપયોગ

2027માં જ X ૂlુ થ'ુ ં જોવા

મળ રÞું છે .

Page 11

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR M:9925698721


સિમટમાં ¤ાBસના રા~પિત મે³ો સાથે pીલંકા,
બાં°લાદ2 શના

રા~પિત

સિમટમાં

રહ2શે.

(3)

ગોzડ Eલેટ2ડ ંથ મં6દર તૈયાર કરાુ.ં

સાઉથ

અમે6રકન, પેસે6ફક દ2 શોના નેતા અને વzડ બક,

)e$" !? ]! :7 કરોડના ખચ$ િવUુ ં :થમ



X ૂ. રં ગ અવ5 ૂત મહારાજ રKચત oુlુ લીલાY ૃતના
19000 દોહરા `ુવણ ઢોળથી મઢાયા

KLIસ બેBક, એડબી, ુરોિપયન ઇBવે3ટમેBટ બેBકના
વડા ભાગ લેશે.



ભાષા- oુજરાતી :ા ૃત

¤ાBસ nારા isa ને 5600 કરોડની સહાય 2022



1500 લોકોની બેસવાની `ુિવધા ઉપલધ

`ુધીમાં કરાશે. ¤ાBસ િવકાસશીલ દ2 શોમાં સોલાર

(4)

X!=" #N я#!ш 9 ¶=

:ો8કટ હ2ઠળ 90 કરોડ ડોલરનો ખચ કરશે.



કોલસો- 220 ગીગાવોટ

(5)

OTA – (! ?<



હાઇ¾ો- 45 ગીગાવોટ



55 વષના ઇિતહાસમાં :થમવાર બે મ6હલા ક2ડ2ટ



6રBુએબલ-58 ગીગાવોટ

:િત ચૌધરને 3વાડ ઓફ ઓનર તેમજ :ીિતને



BુIલયર-7 ગીગાવોટ



-к?.?"N - 79²g

આ

િસzવર મેડલ

±કડા

yૂન-

2017

(6)

M !=N -³'N+ (!=
Lя



ઉપનામ- ડાંગ એIસ:ેસ

M<)" #Nя #!ш 9 ¶=



ગોzડ કો3ટ કોમનવેzથ ગે£સ-2018માં ભારતના 31



હાઇ¾ો- 6.79%

ખેલાડ ભાગ લેશે. સ6રતાનો ટમમાં સમાવેશ



ગેસ- 23.85%



રમત-4 બાય 400 મીટર 6રલેમાં ભાગ લેશે.



કોલસો-29.20%



ગામ- કરાડ ±બા



BુIલયર- 4.44%

(7)

´+#9!



િવBડ-1.44%

(FDDI)નો :ારં ભ



સોલર- 0.45%



3થળ- GIDC કલેર



અBય- 0.89%



ઉપ?3થિત- ક2B]ીય વાKણqય મંtી pી `ુર2શ :Îુ



ઓઇલ-32.94%



િવ3તાર-10 એકર

(.jg

)к#. : #=- .

-:.

.?#'"9:+

`ુધીના

છે .

Èોત-

આઇબીઇએફ

gµ:*+++̀

આ±કડા 2016 `ુધીના છે . Èોત વzડ એનજO
કાઉ?Bસલ

March
(1)

.G )e V! X - 4\



100GW ભારત 2022 `ુધી વીજળ ઉ@પk કરશે.



સાબરમતી આpમ– અમદાવાદ



સંમેલનમાં મોદએ કÞું ક2 ભારત 2022 `ુધી



આજથી 88 વષ પહ2લા

(2)

M шN я<
7N Vх



:મખ જનિપગનો કાયકાળ આવન કરાયો

6રB ૂએબલ



રબર 3ટ2£પ સંસદ મહોર માર



ગેરહાજર-03: િવ ®- 02



10 વષની Yુ¶ત ૂ ર કરાઇ (અગાઉ સળંગ બે ટમથી

આયા છે . તેનાથી 2 અબજ ડોલર અને 4 ગીગાવોટ
વીજળની બચત થઇ છે . ભારત અ@યાર2 આશર2 20
ગીગાવોટ 6રB ૂએબલ ઊu ઉ@પk કર રÞું છે .
દ2 શમાં



હવે કાયકાળ- 2023 પછ પણ વધારાયો

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

ુ લ 58.30 ગીગાવોટ 6રB ૂએબલ ઊuU ુ ં

ઉ@પાદન થાય છે . આ ુ લ ઉ@પાદનUુ ં 18.5 ટકા છે .

વાંગ6કચાન
પj- કો£ુિન3ટ પાટ ઓફ ચાઇના

ગીગાવોટ

ભારતમાં 28 કરોડ એલઇડ બzબ વહñચવામાં

વ5ુ ન રહ શક2 તેવી જોગવાઇ હતી) ઉપ:Yુખ-



175

સૌ ઊu પેદા થવા લાગશે. છે zલા 3 વષમાં

ુ લ-

2980 સાંસદોમાંથી સમથનમાં 2975 મત મયા.

PM- લે ક26ક±ગ

Èોતોથી

વીજળ ઉ@પk કરવા લાગશે. qયાર2 100 ગીગાવોટ

:



એનજOના



5600

કરોડના

ફંડથી

2030

`ુધીમાં

1000

ગીગાવોટ વીજળ ઉ@પાદનUુ ં લ»ય-8ની ુ લ 6કમત
65 લાખ કરોડ હશે.
U?-M *=N 9 == #NяTG >#N
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હ2' ુ



1.50 લાખ ઘરોને વીજળ અપાશે.

2030`ુધીતેના nારા સોલર ઊuના jેtમાં 1000



ભારત 2032 `ુધીમાં પરમા^ુ વીજમથકો nારા વીજ

પે6રસ

સમyૂતી

હ2ઠળ

આઇએસએનો

ઉ@પાદન 9 ગ^ુ વધારવા માગે છે .

અબજ ડોલરUુ ં રોકાણ કરવાનો છે . સય દ2 શોને
ઓછા ખચ$ સોલર વીજળ ઉ@પk કરવાની ટ2કિનક



િવ3તાર-3થળ-દાદરકલાન

ઉપલબધ કરાવવાની છે . સાથે જ તેમને ભિવયની

(5)

RN Z7# lX)

જ રતો



ટોઇલેટમાં ડóુઅલ Ðલશઅિનવાય



નવી કોઇપણ ઇમારતમાં ડóુઅલ Ðલશ હશેતો જ

Yુજબ

ટ2કિનક

અને

પ®િત

ઉપલધ

કરાવવાUુ ં પણ છે .
X!= : M<) 3 "AN \ WAN "+ VDк+


NOC મળશે. (હાફ અને ôલ-ફલશ)

પે6રસ જળવાુ સમyૂતી હ2ઠળ ભારતે 2030 `ુધી



40 ટકા વીજળUુ ં ઉ@પાદન Kબન-અ?¥મÎ ૂત òધણ

ફલશ.

nારા કરવાUુ ં લ»ય ન કુÖ છે . ુિનયાના 6 સૌથી

(7)

ISSF ~ `(+

મોટા

તેમાં



યજમાન-મે?Iસકો

ુિનયાનો tીજો સૌથી મોટો સોલર પાક પણ છે , 8



ભારત સૌથી વ5ુ 4 ગોzડ, 1 િસzવર અને 4 LોBઝ

સોલર

પાક માંથી 3

ભારતમાં છે .

\March
(1)

M !=" #Nя ® 9 #!ш :
Lя



2002 માં 3થાિપત jમતા 8756 મેગાવોટ હતી 8


(8)

!"RXg N'к @-6હBદના :થમ હા3યકાર



જBમ- 13 માચ 1868



150 મી જBમ જયંતી



oુજરાતી ૃિત ભ] ંભ]ના સçક

(3)

` $ ® – X!=



િવનો સૌથી મોટા ૂ ધ ઉ@પાદક દ2 શ- ભારત



વષ-2017માં 16.54 કરોડ ટન ૂ ધUુ ં ઉ@પાદન



છે zલા tણ વષમાં 20 ટકાનો વધારો



:િત6દન ૂ ધની ઉપલધતા



2013-14 – 307 ામ qયાર2 2016-17માં 355 ામ



#!RN :ગંગા નદમાં ¤ાBસના PM ને 3 6ક.મી.ની



મહારા~ના

õતાXુરમાં

પરમા^ુ વીજ ઉ@પાદન jમતા 6.8

ગીગાવોટ

છે

jમતાની

2%

મહારા~ના

ુલ

આદ2 શની
છે .

ભારત

õતાXુરમાં

વીજળ
¤ાBસના

ુિનયાનો

ઉ@પાદન
સહયોગથી

સૌથી

મોટો

BુIલયર પાવર EલાBટ બનાવવા જઇ રÕો છે .
તેનાથી પરમા^ુ વીજ jમતા 9.6 ગીગાવોટ થઇ
જશે.


'! ¨, :tણ વષમાં ભારત 6રBુએબલ ઊu
પર 5લાખ કરોડ . ખચ કરશે.



ભારતે

6રBુએબલ

ઊuથી

2022

`ુધી

75

ગીગાવોટ વીજળ બનાવવાનો લ»ય રાયો છે . 5
લાખ કરોડ ખચાશ.ે ભારતમાં સોલર ઊuની 6કમત

ુ માં 650 કરોડના
¤ાBસના સહયોગથી UPના િમઝાXર

2.44

ા. અને િવBડ ઊuની 6કમત 3.46

. :િત

ુિનટ છે . આ6¤ક દ2 શો, બાં°લાદ2 શ અને pીલંકામાં

સોલર EલાBટ ¢ ૂzલો Yુકાયા : દÜ િનક 1.5 લાખ

સોલર :ો8કÏસ માટ2

ઘરોને વીજળ મળશે.

139.2 કરોડ ડોલરની

³26ડટની રyૂઆત કર છે .

િવ3તાર- 382 એકર


VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

:¤ાBસ

ભારત પરમા^ુ વીજળ પર પણ ભાર Y ૂક2 છે . હાલ
ભારતની

ખચ$ દÜ િનક 5લાખ ુિનટ વીજળ ઉ@પાદન કરતા



¨,

છે .

સફર કરાવી


!"· M

ુિનયાનો સૌથી મોટો BુIલયર EલાBટ બનાવી રÕો

:િત ય?Iત
(4)

:પરમા^ુ ઊu અને સોલાર ઊu jેtે

X!=

આગામી આયોજન લ»યાંક

oુજરાતમાં માથાદઠ વીજ વપરાશ 2279 ુિનટ
(2)

બીu ³મે- US- 3 ગોzડ, ચીન-2 ગોzડ અને ¤ાBસ1 ગોzડ

આ8 વધીને 26720 મેગાવોટ થઇ છે .
રા~ય સર2 રાશ વીજ વપરાશ-1122 ુિનટ qયાર2

#k., к-

સાથે :થમ ( ુ લ-9)

±Á:દ2 શના ુ રU ૂલમાં છે .



ુ6રનલ અને શૌચાલય વપરાશ માટ2 અલગ અલગ

~ `(+

#k., к- 

" "9.' <#D= X!=N):
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ખેલાડ

મેડલ

ક2ટ2ગર

3પધા



:થમ :ારં ભ 1860- X ૂણે (ભારત)

અKખલ

ગોzડ

મેBસ

50 મી રાઇફલ



યજમાન- ò°લેBડ

શેરો

µી



20 દ2 શના 300 ખેલાડઓ

ન

પોKઝશન



5 6દવસમાં 155 મેચ રમાશે.

મી



ભારતના 13 ખેલાડ સામેલ



:થમ ચે?£પયનશીપ-1899 લંડન ખાતે

શાહઝર

ગોzડ

મેBસ

10

6ર

એર

િપ3તોલ

ઝ

Z9.<":+ <#]N *+?*+ !? к?+ *¹1,  B9 .

વી
મUુ ભાખેર

ગોzડ

િવમેBસ

10

(ભાકર)
મUુ/

એર

ટમ

10

ઓમ:કાશ

મી

Y ૃદ

િવમેBસ

50 મી રાઇફલ

ર

પોKઝશન

લ
LોBઝ

મેBસ

10

મી

LોBઝ

મેBસ

10

મીએર
િપ3તોલ

મેલ
ુ ીઘોષ

LોBઝ

િવમેBસ

10

મીએર



LોBઝ

ટમ

10

રિવ ુ માર

મીએર
િપ3તોલ

[ March
(1)

<#] g .? k̀)-\. [ (USA " =!Gх-\/ [
'х) B9 .)

(2)

X!=N) UкG +G" :ગોzડ કો3ટ કોમનવેzથ ગે£સઓ3~2Kલયા-2018ની ટમ uહ2ર



ક2Eટન તરક2- મન:ીત િસઘ



વાઇસ ક2Eટન- ચીB°લેઆના િસઘ



મ6હલા ટમના ક2Eટન- રાની રામપાલ

(3)

9T :રા~ :Yુખ (રા~પિત) તરક2 િવËાદ2 વી
ભંડાર Xુનઃ %ટાયા
ંૂ
(બી ટમ)



2015માં નેપાળના :થમ મ6હલા :Yુખ બBયા હતા.

(4)

' ¸'9:.  :118 વષ પહ2લા શ થઇ હતી.
િવની સૌથી yૂની બેડિમBટન <ૂનામેBટનો આજથી
:ારં ભ



102મી એ?£પયનશીપ

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

સવOસનો

ર2 કોડ

263

6કમી

ш+' ::થમ બતકના પiછાથી બન'ુ ં હ'ુ.ં તેમાં
16પiછા રહ2તા હતા. હવે િસBથે6ટક શટલ પણ બને
છે . વજન 5.5 ામ



!? к?+

::થમ

લાકડના

ર2 ક2ટ

તથા

Kબલાડના

±તરડામાંથી દોર બનતી હતી. હવે કાબન ફાયબર
તથા નાયલોનની બને છે .
(5)

Z9 " U"NZq M :102 વષ$ લખનઉ ખાતે અવસાન



દ2 શમાં મ6હલા સશ?Iતકરણની શ આત કરનાર



X ૂવ MLA, સામાજક અને હ6રજનકzયાણ મંtીUP સરકાર

િપ3તોલ
મેલ
ુ ી/

ફા3ટ23ટ

હોય છે .

:િતકલાકનો છે .

એર

િપ3તોલ
રિવ ુ માર

ટ2િનસમાં

µી

Kગ

બેડિમBટન િવની ફા3ટ23ટ 3પો<્ સ છે . 3મેશ માયા
બાદ શટલની ?3પડ 3006કમી/કલાકની

એર

િપ3તોલ
િસzવ

'ુ રાય



િપ3તોલ
ગોzડ

yુ મ

મી



1976 થી 1982 રાqયસભાના સય

(6)

U<A)!

9

U?#'-


અહ2વાલ-

®к!R>)=-

<к

#º<]к

પીસ

6રસચ

J
3ટોકહોમ

ઇBટરનેશનલ

ઇB3ટટુટ


2013 થી 2017માં ભારતે 12ટકા શÈો આયાત કયા
ગત 5 વષ કરતાં 1ટ કા વ5ુ

M<) +-

ш¶ 9 ®к!R >)= к!! ? ш



ભારત- 12%



સાઉદ- 10%



ઇજEત- 4.5%



ચીન- 4.0%



ઓ3~2Kલયા- 3.8%



અz6રયા -3.7%



ઇરાક- 3.4%



પા6ક3તાન- 2.8%



ઇBડોનેિશયા- 2.8%

M<) +-

ш¶ 9 ®к!R <к к!! ? ш
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અમે6રકા- 34%

ભજવી હતી. તેઓ છે zલા 55 ષથી મોટર B ૂરોન



રિશયા- 22%

6ડસીઝ (એમએનડ) 8વી ખતરનાક બીમારથી



¤ાBસ- 6.7%

પીડાતા હતા. એટલે ક2 િવની 700 કરોડની



જમની- 5.8%

વસતીમાં તેઓ એક માt એવી ય?Iત હતા. 8મUુ ં



ચીન- 5.7%

90 ટકા શરર કામકર'ુ ં નહ'ુ ં તેમ છતાં તેમણે



KLટન- 4.8%

વનભર 100 ટકા કામ કુ.Ö પથારવશ ?3થિત



3પેન- 2.9%

હોવા છતાં uoૃત મ?3તકથી બેનY ૂન કાય[ કર



ઇઝરાયેલ- 2.9%

તેમણે િવને બતાવી દ5ુ ં ક2 ‘કોિશશ કરનારાની



ઇટાલી- 2.5%

કયાર2 ય હાર નથી થતી’ િવમાં સૌથી :િસ® tણ



નેધરલેBડ- 2.1%

ભૌિતકશાÈી ગેલેKલયો, આzબટ આઇB3ટાઇન અને

3% ш¶ X!=9 !<ш) 9AN х!G


3ટફન ફલેિમગ થઇ ગયા. તેમના જBમ અને મરણ
સંયોગ

છે .

3ટફનનો

જBમ

8

uBુઆર 1942 માં થયો. એ તારખે ગેલKલયોના

હિથયારોમાં 62% 6હ3સેદાર રિશયાની છે . તે પછ

િનધનની છે . qયાર2 3ટફનUુ ં િનધન 14 માચ$

15% અમે6રકા પાસેથી અને 11% ઇઝરાયલ પાસેથી

2018માં થુ ં એ તારખ આઇB3ટાઇનના જBમની છે .

ભારતે હિથયારો ખરદયા છે . છે zલા પાંચ વષમાં

વ5ુ 3ટફન અને આઇB3ટાઇન બંને 76વષ યા,

બહારની હિથયાર ખરદમાં 24%નો વધારો થયો છે .

qયાર2 ગેલેKલયોUુ ં િનધન 78 વષ$ થુ.ં

હિથયારો

ખરદયા

છે .

ખરદાયેલા

}March
я",N :એB8લા મકP લ સતત ચોથીવાર ચાBસેલર



લેક હોલ અને Kબગ બગ િથયર સમuવી.



હો6કગે

લેકહોલ

અને

સમuવી. તેમની પાસે

(વડા) તરક2 %ટાયા
ંૂ

Kબગ

પj- CDU

(2)

<#¼N *+G Uv(к q M <$ 9 ‘g .?’ 
ગKણતમાં પાઇUુ ં Y ૂzય 3.14 છે . એટલે tીજો મ6હનો

¾) !


12 માન¶ 6ડીઓ હતી.

બે-tણ વષ જ વી શકશે. તેમ છતાં તેમણે હાર

Y ૂzય િવભરમાં uણી'ુ ં છે . િવના :ખર િવÛાની

માનીનહi અને તે પછ 55 વષ યા એટgું જ

હો6કગUુ ં િનધન પણ ‘પાઇ 6દવસે’ જ થુ.ં એ પણ
(3)

XW<=к <#¼N – *+G U(к q M J3 #r½ <$



જBમ- 8-1-1942



3થળ- ઓIસફડ (U.K.)



Y ૂળ વતન- જમની



િવના `ુ:િસ® િવÛાની, Lúાંડના અગKણત રહ3યો

હો6કગ મોટર B ૂરોન 6ડસીઝ (એમએનડ) થી
થયો હતો અને ડોકટરોએ કહ દ5ુ ં હ'ુ ં ક2તેઓ માt

છે . િવયાત િવÛાની આ6કÅિમ6ડઝના સમયથી પાઇUુ ં

એક િવÛાનનો યોગાUુયોગ છે .

M AN N(.= U=.
"+ :!

પી6ડત હતા. આ અસાય રોગ તેમને 21 વષની વયે

માચ અને તેની 14 મી તારખે પાઇ 6દવસ ઉજવાય

નહi િવÛાન jેtે અસાધારણ શોધો કર.
Z9*+ 9'! f*M =к '¿.M


હો6કગે લખેg ું Xુ3તક ‘અ KLફ 6હ3~ ઓફ ટાઇમ’ 8
બે3ટ સેલર Xુ3તક બBુ.ં 8માં તેમણે સમયની
સમજ આપી છે . તેઓ oુlુ@વાકષણ, Lúાંડ િવÛાન,
કવાBટમ

િથયર,

મા6હતી

િસ®ાંત

અને

થમ[ડાયનોિમક િમIસને એક સાથે લઇ આયા.

અને ત6રjની ઘટનાઓની વૈÛાિનક રતે યાયા
76 વષની



2001 માં ભારતના :વાસે હતા.

વયે િનધન થઇ ગુ.ં તેમણે 6રલેટિવટ, લેક હોલ



આઇB3ટાઇન નં. 2 Uુ ં ઉપનામ

અને Kબગબગ િથયરને સમજવામાં મહ@વની Î ૂિમકા



લેક હોલ એટલે àુ ં ?

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

િથયર

હતા.

M 
) q)

કરનારા ભૌિતકશાÈી 3ટફન હો6કગUુ ં

બગ8વી

અને અમે6રકાએ તેમને સવ[\ચ સBમાનથી નવાqયા





અ¶Î ૂત

ુલ

વ5ુ

(1)

વ\ચે

2013થી 2017 વ\ચે ભારતે રિશયા પાસેથી સૌથી
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Lúાંડમાં તારા, હો, ઉપહો, લûુહોની માફક

મળને તેમણે Lúાંડની સમજણ આપતા ‘qયોç

લેક હોલ નામUુ ં એક 3વ પ જોવા મળે છે . જો ક2

એBડ ધ gુ Y ૂન’નામના ચાર ંથો લયા છે .

લેક હોલ ¡ાર2 ય જોઇ શકાતો નથી. આપણા ` ૂય



કરતા અઢ ગ^ુ ં વધાર2 દળ (માસ) ધરાવતો હોય

લેવાય એ રતે હો6કગે તેમના નામનો ~2ડમાક લીધો

એવો કદાવર તારો Y ૃ@ુ પામે @યાર2 તેનો ઢાંચો પડ

છે .

ભાંગે છે . અને છે વટ2એ લેકહોલમાં ફ2રવાઇ uય છે .



‘:ાઇસઓફ KLટન’ નામનો એવોડ અપાયો હતો. એ

ચાલે અને આસપાસના તારાને અથવા અBય કોઇ

વખતે થેર2સા સાથે મuક કરતા તેમણે કÞું હ'ુ ં ક2

પણ પદાથને એ પોતાની દર ખચી લે. લેક

રોજ રોજ અ@યંત અઘરા ગKણતના ` ૂtો સાથે કામ

હોલUુ ં oુlુ@વાકષણ એટgું બ5ુ ં શ?Iતશાળ હોયછે ક2

પાર પાcું Æં. પણ મહ2રબાની કરને LેકKઝટના

તેમાંથી :કાશ પણ બહાર નીકળ શકતો નથી.

ગKણત ગે મને કંઇ X ૂછશો ન6હ.


હો6કગના

પહ2લી

વખતલ°ન

8ન

િવzડ

સાથે

ઘણા રહ3યો હyુ વણઉક2zયા છે . કોઇ નકનો તારો

1965માં થયા હતા. એ લ°ન 1995 `ુધી ચાzયા.

લેકહોલમાં સમાય @યાર2 જ ખચાતો તારો જોઇને

એપછ એKલના મેસન સાથે 1995માં જ તેમના લ°ન

@યાં લેક હોલ હોવાની uણકાર મળ શક2 છે . જો ક2

થયા અને 2006 માં ટા પડ ગયા. તેમને

હો6કગની િથયર એવી છે ક2 લેક હોલ સંX ૂણપણે

મળને 3 સંતાન છે .

લેક નથી. તેમાં પણ ર2 6ડયો એIટવ 6કરણો નીકળે



છે .

ુલ

Lúાંડના સૌથી મહ@વના પ6રબળ oુlુ@વાકષણ
વગરની ?3થિત ક2વી હોય ? 3પેસ 3ટ2શનમાં હવામાં

Z9*+ 9'! <#¼N

ઉડતા હોય એ રતે કામકરતા અવકાશયાtીઓને

િવÛાનના jેtમાં કામ કરતા હોય અને વળ તેમUુ ં

આપે જોયા છે . હો6કગની પણ એવી ઇ\છા હતી. માટ2

Xુ3તક બે3ટસેલર હોય એવા 6ક3સા જગતમાં બુ

2007માં તેમને એવા િવમાનમાં સફર કરાવાઇ હતી,

ઓછા બને છે . હો6કગે લખેg ું Xુ3તક ‘અ Lીફ 6હ3ટર

8માં oુર@વાકષણની અસર ન6હવત હોય.

ઓફ ટાઇમ’ Lúાંડની સમજ આપે છે અને બે3ટ



2014માં તેમની 6ફzમ ‘ધ િથયર ઓફ એવ6રિથગ’

સેલર પણ છે . oુજરાતી સ6હત જગતની ચાળસેક

આવી હતી. ક2?£Lજમાં ભણતા ુવા હો6કગ, તેમની

ભાષાઓમાં અUુવા6દત થુ ં છે . અ@યાર `ુધીમાં

:ેમકથા અને Lúાંડના સંશોધનમાં કઇ રતે રસ

તેની 1 કરોડથી વધાર2 નકલ વેચાઇ % ૂક છે .

પડવા લા°યો તેની વાત આ6ફzમમાં કરાઇ છે . એડ

સામાBય

ર2 ડમેનને હો6કગના રોલ માટ2 ઓ3કાર પણ મયો

રતે

આવા

Xુ3તકોમાં અયા`ુ અને

િવÛાનીઓ િસવાયના લોકોને રસ પડતો નથી. પરં ' ુ

હતો.

qયાર2 Lúાંડની સમજણ ગે Xુ3તક લખવાUુ ં ન

*+G U(к N ¼#RN

કુÖ



@યાર2 જ હો6કગે એ પણ ન કુÖ હ'ુ ં ક2

એરપોટ ના Äુક3ટોર પરમાlું Xુ3તક વેચાય એવી
ભાષામાં લખCુ ં છે . અનેક વખત 6રરાઇટ કરને

વન ભલે ગમે તેટgું ખરાબ લાગે qયાં `ુધી
વન છે @યાં `ુધી આશા છે . ડોBટ Kગવ અપ



લેક હોલમાંથી કોઇ પદાથ બહાર પણ ફñકાઇ જઇને

તેમણે Xુ3તકની ફાઇનલ :ત તૈયાર કર હતી.

નીકળ શક2છે બીu Lúાંડમાં પણ જઇ શક2 છે .

હો6કગના એ Xુ3તક2 લોકોને Lúાંડ િવશે વાંચતા

આથી જ તમને qયાર2 એCુલાગે
ં
ક2 તમે લેક હોલમાં

કયા. અમેરક અખબાર ધ B ૂયોક ટાઇ£સ માં આ

છો @યાર2 :ય@ન છોડ ના દો. બહાર નીકળવાના

Xુ3તક સતત 147 અઠવા6ડયા `ુધી, qયાર2 KLટનના

ર3તા ુ દરતની ગોઠવણ જ છે .

ધ ટાઇ£સમાં 237 વીક બે3ટસેલર રÞું હ'ુ.ં


2016માં KL6ટશ વડા:ધાન થેર2સા મે ના હ3તે તેમને

લેકહોલ એવો િવ3તાર છે qયાં oુlુ@વાકષણUુ ં રાજ

લેકહોલ જોઇ શકાતા નથી. એટલે તેના ગેના



કોઇ નવ શોિધત વ3'ુ ક2 દવાની પેટBટ ક2 ~2ડમાક

ફ2કટ ફાઇલ હો6કગે નવરાશના સમયે બાળકો માટ2ના



ુ ં આકાશમાં તારા સામે જ જોઇને વન વીતાવી
રÕો Æં. ધરતી પર મંડાયેલ પગ પર નહi.

Xુ3તકો પણ લયા છે . પોતાની દકર g ૂસી સાથે
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8 ય?Iત શાંત છે તેU ુ ં મગજ અને મન જ
સçના@મક

તેમજ

તક બ®

િવચારોના


(6)

Lúાંડનો Lú વા¡ 8વો િનયમ એ છે ક2 કોઇપણ
પરફ2Iટ(X ૂણ

(7)


યજમાન- ઇ£ફાલ

નથી.પરફ2કશન 8Cુ ં કંઇ જ નહ. અX ૂણતાની



મKણXુર- ુિનવિસ*ટ

આવી` ૃટની : ૃિsને લીધે જ તમે અને ુ ં અ?3ત@વ



તા. 16 માચથી 20 માચ 2018

ધરાવીએ છએ.



5 હuર ડ2Kલગેટ, 2000 સંશોધકો

અÛાનતા નહi,Ûાન હોવાનો üમ જ આપણને



3 નોબેલ િવ8તા સામેલ

અX ૂણ રાખે છે . ’

(8)

#k., U?N9 U?#'- 

આપણી Y ૂખતા અને લોભનેલીધે આપણે જ` ૃટના



ભારત 156 દ2 શની યાદમાં 11 ³મ પાછળ ધક2લાઇને

કંઇ

પણ

અને આપણા િવનાશ તરફ આગળ ધપા◌ી રÕા
છએ. :ૂ ષણ અને વસતી તરફ ુલj સેવીને

133 મા ³મે


પતના હોર % ૂ¡ા છએ.


} "N gh:.) ): к9

oુણોધરાવ'ુ)ં

અને



9T (Yк?+ +G" :ICCએ વન-ડ2 રમતા દ2 શોમાં
નેપાળનો સમાવેશ કય[.

લાઉડ23ટ માઇBડ)



UN– સ3ટ2ઇનેબલ ડ2વલપમેBટ સોzુસBસ નેટવક
nારા સવ$

Y ૂઢ અને ઊu વગરના લોકોને કંઇ તરવરાટભુÖ ક2



:થમ – 6ફનલેBડ

નCુ ં કરનારા હમશા Yુખ લાગે છે .
(4)


6.60ટકા

2016-17 7.10 ટકા

ઘઘાટથી

ભીડભાડ અUુભવ'ુ ં હોય છે . (કવાઇટ િપપલ હ2વ



(૨) CSO- 2017-18

March

}"7,- <#] Uк (#
થીમ- 6ડટલ બuરોને Bયાયી અને :માKણક 3થળો
બનાવીએ

(1)

2600 હ26રટ2જ ઇમારતોની uળવણી કરાશે.


3 March



(1)

M +G _к
M #RN w$
M ! lZ'-
9Qg



લોકસભામાં પસાર



જોગવાઇ- ખાનગી jેtના કમOઓ ટ2Iસ ¤ ે\ુઇટ

J

ુ લ- 30 કરોડની ાBટ
સં3કાર

ક2B]

£ુKઝયમ-હ26રટ2જ

કjાUુ ં

Kબzડþગ

6ડઝાઇન- લા કાÄુK ઝયર
(2)

ા.10 લાખથી વધારને ા.20 લાખ કરાઇ.

"#- વzડ હ26રટ2જ િસટ કોટ િવ3તારની

M != :નવા (િનવાચન) Yુય %ટણી
Lя
ંૂ
અિધકાર
તરક2 IASડ¨ા. એસ. Yુરલી 6³ણા (CEO)



CEO- ચીફ ઇલેકટોરલ ઓ6ફસર

NSE:રોકાણUુ ં સોનેર ` ૂt- સોચ કર (ર2 ડ), સમજ



બેચ- 1998- oુજરાત ક2ડર

કર (ઓરñ જ) ઇBવે3ટ કર (લીલો)



અગાઉ- બી. બી. 3વૈન

к",) N- pીમતી આનંદબહ2ન પટ2લની સKચt

(3)

ª `<"f `я:3વKણ¿મ oુજરાત 3પો<્ સ ુિનવિસ*ટ

વન કથા



3થાન- ડ2સર, જzલો- વડોદરા



અમદાવાદ ખાતે િવમોચન



jેtફળ- 130એકર

(4)

BCCI –`ુ:ીમ કોટP િનમેલી કિમટ



ખચ- 35કરોડ

(4)

sU?' шк, :ભાવનગરથી uમનગરના દ6રયા 6કનાર2

(2)
(3)

ઓફ

એડિમિન3~2ટસ.COA


અયj- pી િવનોદરાય

ઓ3~2Kલયા અને સાઉદ એિશયાથી હ2લશાક :` ૂિત



સય- ડાયના એડલ

માટ2 આવે છે .

(5)

X!= ><Azк <#к!- 



સં3થા:



(૧) ફચ- 2018-19
2019-20

- 4

7.30ટકા



રોકાણ- 6ડસે£બર થી માચ



દાજ- 800-900 હ2લશાક



2001થી હ2લશાક ના િશકાર પર :િતબંધ

7.50ટકા
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વહ2લશાક બચાવોના LાBડ એ£બેસડ
ે ર –રામકથાકાર

આ વખતે 12 દ2 શોની ટમ ભાગ લઇ રહ છે . આ

pી મોરારબાXુ

લોકો આતશબાUુ ં :દશન કર2 છે . છ અઠવા6ડયા



િશકાર માટ2 10હuરનો દં ડ,3 થી 7 વષની સu

`ુધી ચાલતા આ ફ23ટવલને જોવા લગભગ 1 લાખ



વન િવભાગ nારા હ2લશાક ને દ6રયામાં YુIત કરવા

લોકો આવે છે . સYુ] 6કનાર2 £ુKઝમ ફ23ટ પણ

માછમારોને uળ માટ2 ા.25000ની સહાય

યોuય છે . સાથે 6ડનર અને શોિપગની યવ3થા પણ





વનતંt

nારા

અ@યાર

`ુધીમાં

483

હ2લશાક

હોય છે . 6ટ6કટ 125 ા. થી 2 હuર ા. 8ટલી હોય

બચાવાઇ


છે .

ખાસ િવ3તાર- વેરાવળ, ચોરવાડ, માધવXુર અને

(10) F<r ®²<= "9T- tણ 6દવસ માટ2 નવી 6દzહ ખાતે

પોરબંદર
(5)



યોuયો

M (FB):FBના િસ³2ટ પોલીસ તરક2 ભારતીય
?Áк



Y ૂળના સોિનયા આu
ુ ની િનમ^કં ૂ

(11) к?!T- #! T- “R”

માક ઝકર બગnારા



ફ2સÄુક ની Kલક થતી મા6હતી

P.M. nારા ઉ¶ઘાટન
8ક ટને 3થાિનક લોકો ‘EલાCુ’ તરક2 ઓળખે છે .

અટકાવવા િસ³2ટ પોલીસ િવભાગ શ કય[.

ઉzલેખનીય છે ક2 ક2રળUુ ં સsાવાર :ાણી હાથી, પjી

(6)

M !=N +?< *+!- (к= !¢ 
Lя

ીન હોનKબલ, ôલ કિનકકોkા છે અને તા8તરમાં જ



ITF િવમેBસ િસગzસ ટાઇટલ િવ8તા

કરમીન માછલીને સsાવાર માછલી uહ2ર કરવામાં



યજમાન- °વાKલયર (MP)

આવી છે . હવે 8ક ટને ક2રળUુ ં સsાવાર ફળ uહ2ર.



હરફ- અમાBડા ઇન (¤ાBસ)



4March

ુ લ- 6 ટાઇટલ



ડબzસમાં- 12 ટાઇટલ

(7)

M 7ºe w



ચૈt નવરાિtનો :ારં ભ



6હBુઓUુ ં નCુ ં વષ



ભગવાન રામનો રાqયાKભષેક



ુિધઠરનો રાqયાKભષેક



RSSના 3થાપક ડ¨ા. ક2શવ બKલરામ હ2ડગેવારનો

:િવ³મ સંવત- 2074

(1)

g!N G-



િવ8તા- િવદભ



ઉપિવ8તા- ર2 3ટ ઓફ ઇBડયા



ફાઇનલ- નાગXુર



રણ ~ોફ િવ8તા ટમ અને ર2 3ટ ઓફ ઇBડયા
વ\ચે ઇરાની ~ોફ રમાય છે .

જBમ 6દવસ


મહારા~યન માટ2- oુડ પડવો



િસધી સમાજ માટ2- ચેટ ચંડ

(8)

<#]s)!  @ (WTO) #N (kUG х=9

 March
(1)

<#] 7к'N (#



2008 થી :ારં ભ

(2)

!<ш)- વતમાન રા~:Yુખ લાદમીર Xુટન Xુનઃ
%ટાયા
ંૂ

4-

 "7, !я #º<]к Z9@к



મત- 76.66 ટકા



50 થી વ5ુ દ2 શોના િવદ2 શમંtીભાગ લેશે.



સતત ચોથીવાર :Yુ ¶s- 6 વષ



DG- રોબેટ[ અવે8દો



આગામી 2024 `ુધી રહ2શે.

(9)

>  #k., l'Oк

(3)

l' )= 9 #N!шº# "я :કણાટકમાં Kલગાયત



મનીલા-6ફKલપાઇBસ



6ફલીપાઇBસની રાજધાની મનીલાના સYુ] 6કનાર2

અને

વીરશૈવસમાજને

અલગ

ધમ

3વીકાર

લûુમતીનો દરÝજો અપાયો

આયોજત પાઇરો£ુKઝકલ ઇBટરનેશનલ ફ23ટવલની



Kલગાયત સમાજની 17 ટકા મતબક

છે .

આતશબા



હવે ક2B]ને ભલામણ કરાશે.

ફ23ટવલમાંથી એક છે . તેને વzડ પાઇરો ઓKલ?£પક



કણાટકની 225 માંથી ુ લ 100 બેઠકો પર :ભાવ

એટલે ક2 આગનો વzડ ઓKલ?£પક પણ કહ2વાય છે .



6હBુથી અલગ ધમનો દરÝજો

આ

ૂ િનયાના

સૌથી

મોટા
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3થાપના-12 મી સદમાં Kલગાયત ધમની 3થાપના

(9)

અરબી સYુ]માં સંIુ ત કવાયત

બાસ વkાએ કર હતી.


#ÅR к#)=- ભારત અને ¤ાBસની નૌ સેનાની

225 માંથી 52 બેઠકો પર Kલગાયત MLA



છે zલા 25 વષથી આયોજન

(10) X!=-U к – બંને દ2 શ વ\ચે ડબલ ટ2Iસેશન

 March

હટાવવા કરાર

(1)

 - "7, (# 9 != !х



22 માચથી ઉsરોતર 6દવસ લંબાશે.

(2)

<#] # (# : "7,

(3)

#k., -G .? (к<#=)



UNnારા 1999 થી િવ કાય 6દન ઉજવણી કરવામાં



કરચોર રોકવા અને રોકાણના :વાહને :ો@સાહન
આપવાનો હ2' ુ



ડબલ ટ2Iસ અવોઇડBસ એીમેBટ (DTAA)(1992ના
6રયો ડ uનેરોમાં uહ2રાત)

March

આવે છે .
(4)

M !=" я  'N O*A<= :વષ 2016-17
Lя



રાqયની

(1)

<#] яT (#

ુ લ : 1,96,024 ચો.6ક.મી. Î ૂિમ ભાગનો



થીમ- નેચર ફોર વોટર

21899.46 ચો.6ક.મી. (11.17 ટકા) િવ3તારમાં જગલો
ં



oુજરાતમાં રાqયકjાની ઉજવણી ગાંધીનગર ખાતે

આવેલા છે .

કરાઇ



2015માં 22,302.62 ચો. 6ક.મી. (11.38 ટકા)



છે zલા બે વષમાં રાqયના વન િવ3તારમાં (ફોર2 3ટ
કવર) 9700 હ2કટરનો વધારો





UNnારા 1993થી ઉજવવામાં આવે છે .(1992 ના
6રયો ડો uનેરોમાં uહ2રાત)



ઉજવણી જળ સંરjણ અKભયાન અને પાણીના

બે વષમાં વન િવ3તાર બહારના (~ કવર) C ૃj

કરકસર ુIત ઉપયોગ માટ2 ટોઇલેટમાં ડóુઅલ

આવરણમાં 11,000 હ2કટરનો વધારો

ફલશ િસ3ટમ લોBચ કરાઇ

(5)

MZg :િવનો સૌથી મોટો સોલર :ો8કટ કાયરત



િસ3ટમ- હાફ ફલશ- 4 Kલટર પાણી વપરાશ



નામ- મોહ£મદ Kબનરાિશદ અલ મકતૌમ સોલર



લ ફલશ- 8 Kલટર પાણી

પાક



નવા Kબzડiગમાં ફરજયાત અને yૂનામાં બદલવામાં



jમતા- 700 મેગાવોટ

આવશે.



2,70,000 લોકોને વીજળ અપાશે

(6)

RTI:અરની મહsમ ફ ા.50 ન કરાઇ : `ુ:ીમ





માટ2 હ2zપલાઇન- 1916
(2)

કોટ
ફોટો કોપી માટ2 પણ પાનાદઠ ા. 5ની મયાદા ન
કર
તમામને લાoુ પડશે.

(7)

w.M -

:ખેડા સ@યાહના 100 વષ X ૂણ

અથ સ@યની ખાતર આહX ૂવક ના કહ2C ુ ં એ જ

આવેલા પે8તા



ને' ૃ@વ- મહા@મા ગાંધી અને વzલભભાઇ પટ2લ

કBઝવ$સીમાં િવના એકમાt સફ2દ ગડાUુ ં મોત :



કારણ- ખેડામાં ચોથા ભાગUુ ં પણ પાક ઉ@પાદન થુ ં

ક2Bયાના

નૈરોબી ખાતે

ૂ ોએ વેરા માફની માગ કર હતી.
ન હ'ુ ં તેથી ખેcત

к<# '=!"-1845માં દલપતરામે રચેલી કિવતા



કિવતા મનાય છે .
1852માં

oુજરાતી


ભાષાUુ ં

:થમ

ઇડરખાતે યોuુ ં હ'ુ.ં

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

કિવસંમલ
ે ન

ખેડા સ@યાહથી દ2 શને સરદાર વzલભભાઇ પટ2લ
મયા.

બાપાની પીપર oુજરાતી ભાષાની :થમ અવાચીન



4

સ@યાહ

વષ-45
(8)

"7,

(1918-2018)




ામીણ િવ3તારમાં પાણી સંબિં ધત ફ6રયાદ ` ૂચન

ગાંધીએ હાથે બનાવેલા ખાદના કપડા પહ2રવા
અને અ6હસાનો નારો ખેડામાં જ આEયો. પાઘડ છોડ
દધી.
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6દય ભા3કરએ િવશેષ 100 વષ પહ2લાUુ ં કવર2 જ

(5)

USA – +ZN ##j0M

આEુ.ં

(6)

M ! <к Éj <"g' :રાજ3થાનના
ÇÈ w

:થમ પાટદાર ±દોલન મહ2` ૂલ માફ માટ2
મ6હના `ુધી ખેડા સ@યાહ

(3)

M != : # >#!R-
Lя



વનમંtીpી ગણપતભાઇ વસાવા



વન િવ3તારની બહારના C ૃjોની સંયામાં ક2રળ

J

બાદ oુજરાત બીu ³મે


1991માં oુજરાતમાં 11907 ચોરસ 6કલોમીટર વન
આવરણ િવ3તાર હતો અને તે હવે વધીને 14600
ચોરસ 6કલોમીટર થયો છે . આમ, તેનામાં 23% નો
વધારો નધાયો છે . ફોર2 3ટ સવ$ ઓફ ઇBડયાના
અહ2વાલ

અUુસાર

આખા

દ2 શના

વન

િવ3તાર

બહારના C ૃj આવરણની ટકાવાર 2.82% qયાર2
oુજરાતમાં 4.04% છે . છે zલા 15 વષમાં વનાવરણ
jેtે દ2 શમાં 16મા 3થાનેથી oુજરાત tીu ³મે
પહ\ુ ં છે .


પોખરણમાં સફળ પરjણ

3

ફોર2 3ટ સવ$ ઓફ ઇBડયાના વષ 2017ના અહ2વાલ
Yુજબ oુજરાતમાં 1140 ચોરસ 6કલોમીટર 8ટલા
િવ3તારમાં ચેરના C ૃj આવેલા છે . િવ3તારની
]ટએ ચેરની બાબતમાં oુજરાત પિßમ બંગાળના
`ુદરવન
ં
બાદ સમ ભારતમાં બીu ³મે છે . છે zલા
બે વષમાં ચેરના િવ3તારમાં 33 ચોરસ 6કલોમીટરનો
વધારો નધાયો છે .



ર2 Bજ- 400 6ક.મી.



સં3થા- DRDO

[March
(1)

<#] TB (#- [ "7,



T B ના જ'ુ
ં ની શોધ 24-3-1882- ડો. રોબટ કોક
કર હતી.



2025 `ુધીમાં ભારત TB નો ત લાવશે.



લ»યાંક UN-2030 `ુધીમાં X ૂણ કરશે.



TB ની સારવાર દરિમયાન તમામ દદને પોષણjમ
સહયોગ માટ2 :િતમાસ ા.500ની સહાય



5.5 કરોડ વસતીને આવર લે' ુ ં ઘર થી ઘર TB
લjણોUુ ં 3³નiગ



સારવાર- DOTS –` ૂt “Xુરા કોસ પા ઇલાજ”
(2006 થી)



2018ના વષની િવચારધારા (થીમ)



Wanted : Leader for a TB free world you can
make history. End TB



WHO- 2017ના અહ2વાલ Yુજબ ભારતમાં વાિષ*ક
ુ લ 27.9 લાખ



oુજરાતમાં 1,46,804 TBના દદ નધાય છે . સામે
આશર2 4.2 લાખ Y ૃ@ુ પામે છે .

\March
(1)

шUG (#

(2)

<='=" 9gh:+Æ - ભારતના િવયાત Kચtકાર
રાu રિવ વમાU ુ ં પેઇBટþગ B ૂયોક માં ા. 5 કરોડમાં

(2)

FB .?+ 7!G <## :



FB ના ડ2ટાની મદદથી ભારતની %ટણીમાં
ંૂ
ક2?£Lજ
એનાKલટકાએ :ચાર કય[ તેવો કેસ nારા આjેપ



િવવાદ- FB પરથી દા8 5 કરોડ વપરાશકતાનો

વેચાુ.ં

ડ2ટા ચોર કરને KL6ટશ ડ2ટા એનાKલ3ટ કંપની



રાu રિવ વમાU ુ ં િનધન 1906માં થુ ં હ'ુ.ં

ક2?£Lજ એનાKલ6ટકાએ મેળયો હોવાનો US- KL6ટશ

(3)

!bR "e') :શહદોના બાળકોના િશjણનો

મી6ડયાના 3ટiગ ઓપર2 શનમાં સામે આુ.ં

સંX ૂણ ખચ સરકાર આપશે.





અ@યાર માિસક ા. 10000ની મયાદા હતી.

(4)

M !=N ~+̀! g'#9<' #' (!# (
Lя






)

US રા~:Yુખ ~£પ %ટણી
ંૂ
દરિમયાન આ કંપનીએ
મદદ કર હતી.



ભારત સરકાર2 આ માટ2 ઝકરબગને તાકદ કર હતી.

અમદાવાદ



ઝકરબગ nારા ડ2ટા ચોરાયાની કÄ ૂલાત- માફ માંગી

yૂિનયર à ૂ6ટગ વzડ કપમાં 10 મીટર એર રાઇફલમાં



FB – 2009થી :ારં ભ

ગોzડ િવ8તા



FBની સંપિs પાંચ 6દવસમાં 50 અબજ ડોલર ઘટ

યજમાન- િસડની

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

(9 અબજ ડોલર)
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(3)

-! gh:.) :નવો અયાય



70 વષ બાદ સાઉદ અરબે ઇઝરાયલ જતાં એર





િન£ન મયમ આવકવાળા દ2 શમાં :થમ પા6ક3તાન,
જયાર2 ભારત-12મા ³મે

ઇBડયાના િવમાન માટ2 પોતાUુ ં હવાઇ jેt ખોzુ.ં



સર2 રાશમાં ભારત 31મા ³મે

ઇઝરાયલ જનાર માt ભારતીય એર ઇBડયાની



િશàુ Y ૃ@ુ દર – એટલે જBમના એક વષમાં થ'ુ ં
Y ૃ@ુ

ફલાઇટ અરબ હવાઇ jેtનો ઉપયોગ કર શકશે.


હવાઇ યાtાનો 2.10 કલાકનો સમય ઘટયો.

(4)

я",N

:રા~પિત

¤2Bક

વોzટર



¥ટાઇનમાયર

:થમવાર ભારતના ચાર 6દવસના :વાસે

બાળ Y ૃ@ુ દર – એટલે 1000એ 0થી5વષમાં Y ૃ@ુ
પામતા બાળકો



નીિત

આયોગની

રાqયવાર

િશàુ

Y ૃ@ુ દરની

યાદ(2016)Yુજબ :-



રા~પિતનો :થમ િવદ2 શ :વાસ

(5)

к! – િવદ2 શમાં àુગર ¤ રાઇસ તરક2



ગોવા- 08



3વા3,યવધક અનાજ તરક2 :યાત



ક2રળ- 10



oુજરાતના ડાંગમાં અનાજ તરક2 ઉપયોગ



oુજરાત- 30

(2)

M "- !"#"N X # N !" я:"
7ºe w



ૂ ોષણ, ડાયાKબટઝ, કોલે3~ોલ 8વી સમ3યાઓનો
પ

(#

ઉપાય- કોદરા


ઋિષUુ ં અk તરક2 ઓળખાય છે .

(3)

¨#9 ¿=! (U) :"-

(3)

A, #! .? – [ "7,



:થમ



:ારં ભ- 2007 થી



સં3થા

વzડ

વાઇડ



ફંડફોર

નેચર-

ઓ3~2Kલયા

સાં8- 8.30 થી 9.30 કલાક

રકમ- 1 લાખ + :શ?3ત પt



શાયર uવેદ અતરના માનમાં ભા3કર

–

ુ અને
પ

રાખવામાં આવે છે .



3થળ-ભોપાલ (M.P.)

ભારત સ6હત- 187 દ2 શોના 7000 શહ2રો જોડાયા

(4)

!I)X_+
 ` RN : ુ લ 58 બેઠકો ભરવામાં આવી



NDA ુ લ 86UPA-68



58 માંથી 29 બેઠક પર ભાજપે ત મેળવી – INC-

<M 9:એવર ચાઇzડ અલાઇવ-2016 અહ2વાલ

9 પર િવ8તા


બુમત માટ2 123 જ ર

(5)

"$#f!M "9T

uપાન-0.9(2) આઇસલેBડ-1(3) િસગાપોર- 1.1(4)



માધવXુર (ઘેડ) જzલો-પોરબંદર

6ફનલેBડ-1.1(5) ઇ3ટોિનયા- 1.3



lુકમણીની

<#]" ZT  FM !N O*A<=Ê-



શાયર

સા6હ@યક સં3થા પાંકન nારા :ારં ભ

Yુજબ (તા.5-03-18)



અને



વીજળ 3વયંÎ ૂ બંધ

}March
(1)

ગીતકાર

` ૂયભાUુ oુEત

(િસડની)


િવ8તા-6હBદ

સૌથી ઓછો નવuત Y ૃ@ુ દર વાળા દ2 શ-

(1)



ચીન- 86,000



રોòગ

? ш)થી oુજરાત `ુધીની

રાu Kભમકની Xુtી lુકમણી િવવાહUુ ં 509 વષથી
આયોજન થાય છે .

3 March

#¨=  FM ! : я:" -к "" A M  FM.


(1) પા6ક3તાન-45.6 ટકા

(1)

" кG Z=- !<##!



(2) ભારત- 25.4 ટકા



³મ- 42 મી તા. 25-3-18



(3) નાઇજ6રયા- (4) કોBગો (5) ઇથોિપયા



ચીન- માt 5.1ટકા

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

સાથેની

Kચરં તન યાtાનો ઉ@સવ (સમય- 5220 વષ X ૂવ$)

ુ લ બાળકોના 24 ટકા)
પા6ક3તાન- 2,48,000

ૃણ

ભગવાન

અlુણાચલ:દ2 શ(<#X,

ભારત- વષ$ 6,40,000 નવuત બાળ Y ૃ@ુ (િવના



"=NG
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(2)

X!=- )"! : બંગાળની ખાડમાં તા. 25 થી

(2)

30 માચ દરિમયાન સંIુ ત નેવી કવાયત હાથ





3થળ-નેવલ બેઝ- િવશાખાપGનમ

(3)

"

રાqયમાં

િશjણની

oુણવsા

`ુધારણા

*#!я

lX)-=. [/ [

AN

}/ }/

(3)

M ) +, -2 : રિશયા V/S USA
кk. #! (шN= 



~ M B9

J March
(1)

"$#f!M (a9.) "9T



મહાUુભાવો :



ુKલયા

ò°લેBડમાં

એક

શોિપગ

હતા. તેઓ હો?3પટલમાં દાખલ છે . સગ$ઇને KLટન
માટ2 u` ૂસી કરવાના આરોપમાં રિશયાએ 2006 માં
13 વષની સu સંભળાવી હતી. પછ તેમને માફ

(૩) C.M.pી Kબર2 નિસઘ-મKણXુર
રાqયપાલpી કોહલી અને રાqયપાલpી KLગેડયર
પી. ડ. િમpા (અlુણાચલ:દ2 શ)
(2)

M !=N : <R,)
" FXr Lя



આગામી

થી

આપી હતી.
кk. #! ~ M U M ?


CBSE,

ICSE,

િવષય

તરક2



1964ના કોઠારપંચના અહ2વાલ Yુજબ :થમ ભાષા

ુ®નો

કહ2વાય

છે .

આ

આશર2 50 વષ[ `ુધી િવમાં ભયનો માહોલ રÕો
હતો.


રિશયા અને USA વ\ચે u` ૂસી ુ® : u` ૂસોને ૂ ત
તરક2 મોકલવાUુ ં રાજકારણ

તરક2 મા' ૃભાષા હોવી જોઇએ.
અBય બોડ અથવા માયમની શાળાઓના બાળકો

શીત

અમે6રકા અને સોિવયેત સંઘ. આ સમય દરિમયાન

પડશે.(તબાવાર અમલ)
ુ તે પસાર
િવધાનસભામાં સવાUમ

સમય

દરિમયાન િવ બે ધરામાં વહñચાઇ ગુ ં હ'ુ.ં તે હ'ુ ં

ભણાવવો



Çnતીય િવ ુ® X ૂ થયા પછ 1945 થી 1989 ની
વ\ચેનો

IB,

CISCE,IGCSE વગેર2 બોડ 1થી 8 માં oુજરાતી
ફરજયાત

Xુtી

સેBટરની બહાર બેBચ પર બેભાન હાલતમાં મયા

(૨) C.M. pી પેમા ખાંcુ- અlુણાચલ:દ2 શ

2018

4 માચ$ રિશયાના X ૂવ u` ૂસ સગ$ઇ 3³પલ અને
તેમની

(૧) C.M. pી િવજય પાણી

yૂન-

""'- lÇ+ #, !<ш)- f `#,

¨w `9 "!# V) к)Í.

:±બેડકર જયંિત િનિમsે



હ2' ુ-

અKભયાન

ધરાઇ



M # : 6 અને 7 એિ:લ- 2018
" LR



શ આત- KLટને રિશયાના 23 u` ૂસની હકાલપGી
કર સામે રિશયાએ પણ 23 પાછા મોકzયા.

પણ ગજરાતી ભાષા/સં3 ૃિતથી પ6રKચત થાય તેવો
ઉમદા હ2'.ુ



USA nારા 60 રાજૂ ત

:થમ અને બીu ધોરણમાં પ6રચયા@મક ભાષા



િવના પિßમના 24 દ2 શો રિશયા િવ ® એક થયા

(4)

, :30 અBડર 30 એિશયન યાદ :

12 `ુધી



યાદમાં ુ લ 300 ને 3થાન

(3)

ZË кк ('(!.) USA



ભારત 65 સBમાનીત સાથે :થમ



100 ટકા સોલાર એનજO ધરાવ'ુ ં શહ2ર.



બીu ³મે-ચીન 59 નાગ6રક



ુ લ-19 હuર ઘરોમાં વીજળ અપાશે.



માપદં ડ-સમાજ માટ2 નાની Âમર2 મો<ું યોગદાન



ુ લ- 75 મેગાવોટ



િશjણ આપવામાં આવશે. આગામી સમયમાં ધોરણ

અથવા કંઇક નCુ ં કુÖ હોય.

4 March

(5) MLA <#к + :


. 1 કરોડને બદલે હવે 1.50 કરોડ મળશે.

(1)

િનિમsે – અ6હસા ક

 March
(1)



(s) X*к! : મહાવીર 3વામીની 2613 મી જયંિત

N <"= 7#. : oુજરાત કેસ :દ2 શના નવા



મહાવીર 3વામી જBમ કzયાણક પવ

સૌથી ુવા :Yુખ (42 વષ )



િતિથ-ચૈt `ુદ- 13

MLA – ±કલાવ (આણંદ)

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR
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®) к+к <"<= :SEBI nારા કોપ[ર2 ટ ગવનBસ



:થમ- ચીન ( ુ લ- 25)

ગે રચાયેલી સિમિત



ભારતીય મUુ ભાકર- ુ લ- 4 ગોzડ િવ8તા

(5)

<#!+ кU'N : મેડમ 'ુસાદ £ુKઝયમમાં િવરાટની

ભલામણ-દ2 શના

ઉËોગપિતઓ

ચેરમેન

અથવા

મેનેજગ 6ડર2 કટરમાંથી એક જ પદ પર રહ શકશે



:િતમા Yુકાઇ

એક પદ છોડCુ ં પડશે.



મીણની :િતમા

અમલ- 500 મોટ કંપનીઓએ 1 એિ:લ- 2020

(6)

)"! : નવા રા~પિત તરક2 િવન િમBતની
િનમ^કં ૂ

`ુધીમાં ચેરમેન,MD અને CEO Uુ ં પદ અલગ કરCુ ં





પડશે.



અગાઉ- 6હતેન ¡ો

હ2' ુ- મેનેજમેBટની 3વતંtતા જળવાઇ રહ2 અને



રાજધાની- નૈપીતાવ

ગવનBસUુ ં માળ¢ુ ં જળવાઇ રહ2.

(7)

!I)X : મ6હલા સાંસદોનીટકાવાર- 11.7 ટકા

£ુ\ુઅલ ફંડ કંપનીઓ અ@યાર `ુધી તેમના ાહકો

(8)

-! gh:.) :76 ટકા 6હ3સો વેચી દ2 વાનો િનણય

પાસેથી યોજનાની NAV ના 0.20% `ુધી વધારાનો



yૂન- 2017 માં મંyૂર આપી હતી.

ખચ લઇ શકતી હતી 8 ઘટાડને હવે 0.5 ટકા કર

(9)

LÅM

દ2 વાયો છે .

ા.

350 નો િસો બહાર પડાશે.

к N" 79!"9, -".GN ª `<"к ~ M U) B9 .


<#<U :350 મી જBમ જયંિત િનિમsે



વજન- 35 ામ

79!"9 : બોડ ઓફ ડાયર2 કટરના વડા હોયછે . તેમUુ ં

(10) gк(к .?+ :

ફોકસ િવજન અને લાંબાગાળાના િવકાસ પર હોય છે .



એzગો6રધમની મદદથી FB તમારા લાઇક અને

: કંપનીના રોજબરોજના કામની

કોમેBટUુ ં એનાKલસીસ કર એ uણી લે છે ક2 તેમને

જવાબદાર તેમના િશર2 હોય છે . આથી આ પદ

àુ ં ગમે છે . તમે ક2વા છો અને તમને àુ ં નથી ગમ'ુ ં

ચેરમેનથી વ5ુ મહ@વUુ ં હોય છે .

તમને 8 ગમે છે એ :કારUુ ં જ કBટ2Bટ તમારા FB

кg ZTG s)OS= U#9 79!"9 ZN шк? B9 .

એકાઉBટમાં દ2 ખાય એ માટ2 પણ તેઓ અzગો6રધમ





-".G/Ng

જો :મોટર કંપની પર પોતાની પકડ ઢલી કરવા

સેટ કર2 છે . 8માં તેઓ 90 ટકા સફળ નીવડ2 છે .

માંગતા ન હોય તો તે એમડ ક2 સીઇઓUુ ં પદ

તમાર લાઇક- કોમેBટ અને પો3ટUુ ં િવ¥લેષણ કર

પોતાની પાસે રાખીને કોઇ નબળ ય?Iતને ચેરમેન

FB 8 ડ2ટા તૈયાર કર2 તેને સાઇકોા6ફક ડ2ટા કહ2 છે .

બનાવી શક2 છે . આમ બંને પદ તેના જ િનયંtણમાં
(3)



ઉ. દા. – ક2?£Lજ એનાKલ6ટકાએ આ ડ2ટાનો ઉપયોગ

રહ2શે.

રાજકય હ2' ુ માટ2 કય[. ક2?£Lજ એન. વેબ સાઇટપર

SC, ST, OBC ¨<= V"Re <)" <#$9)к

બે િવભાગ- (૧) કોમશOયલ (૨) પોKલ6ટકલ

M != <#$X)
! (Lя


િનયમો/જોગવાઇ- સરકાર નોકરમાં પસંદગી વખતે
જ uિત :માણપtની ખરાઇ થશે.



ખરાઇ માટ2 સિમિતની રચના કરાશે.



દોિષત ઠયા બાદ છ માસ થી 3 વષ `ુધીની ક2દની
સu તથા ા. 1 હuર થી 50 હuરનો દં ડ



અગાઉના :માણપtોની પણ ચકાસણી થશે.



કારણ- આ6દવાસીઓના ખોટા દાખલાના બનાવ
પછ કાયદો બBયો.

(4)

ISSF ¬M<)! ~ `(+



ભારત : ગોzડ- 09, િસzવર-5, LોBઝ- 8 ુ લ- 22

#k., к- 2018 િસડની

(બીu ³મે)

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

\ March
(1)

#Nя ® :2017 માં ભારતે 1160.10 KબKલયન
ુિનÏસ વીજઉ@પાદન કુ.Ö (334.40 ગીગાવોટ)



િવના અેસર દ2 શો :

(૧) ુરોપ (૨) ચીન (૩) USA (૪) uપાન (૫) ભારત
(2)

gяÎ= : અુલ ફતેહ અલસીસી Xુનઃ રા~પિત
પદ2 %ટાયા
ંૂ

(3)

®!V? ш : ડ¨ા. ભીમરાવ ±બેડકર હવે-ભીમરાવ
રામ ±બેડકરના નામથી ઓળખાશે.



િપતા- રામ

(4)

GSAT : 3 A :
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3વદ2 શી ‘િવકાસ’ એBજનની મદદથી ISRO nારા
SDSC pી હ6રકોટા ખાતેથી સફળતાX ૂવક લોBચ

હાઇપર સોિનક િમસાઇલ


કરાયો. તા. 29-03-18 (ઓિસB³ોનસ) તા8તરમાં



િમસાઇલ 6ડફ2Bસ િસ3ટમને બાયપાસ કર શક2 છે .
સંભિવત વષ 2020 `ુધીમાં રિશયાની સેનામાં
સsાવાર 3થાન લેશે.

સંપક ' ૂટો છે .



ICBM- :કારની િમસાઇલ

હ2' ુ- કો£ુિનક2શન સેટ2લાઇટ, મોબાઇલ નેટવક ને



પરjણ ક2B]- Eલ3ટ2ક 3પેસ પોટ ઉsર:ાંત

મજÄ ૂત

(2)

LTCG - +?к : તા. 1 એિ:લ 2018 થી શેર અને

બનાવશે.

તેમજ

સૈBય

<ૂકડઓને

ત6રયાળ િવ3તારમાં સાર રતે કો£ુિનક2ટ કર

£ુ\ુઅલ ફંડ પર 10 ટકા LTCG ટ2Iસ અમલમાં

શકશે.

આવશે.



વજન- 2 ટન (2140 6કલોામ)



GST- ઇ વે Kબલનો :ારં ભ 01/04/2018



લોBચ હકલ :GSLVF-08



હ2zથ અને િશjણ સેસ tણ ટકાથી વધારને ચાર



આુય- 10 વષ



2015 માં લોBચ કરાયેલા GSA-6 ને સહયોગ કરશે.



Âચાઇ- 35,975 6ક.મી.પર કાયરત



:થમવાર 3વદ2 શી ³ાયો8િનક એBજન વપરાુ-ં 8ને



િવકાસ (VIKAS) િવ³મ બાલાલ સારાભાઇ નામ



ખચ- 1147 કરોડ

અપાુ.ં



ુપી ગેટથી રાજનગરને જોડતો 6 લાઇનનો રોડ



:થમવાર િમક2િનકલ એુટ2શન પ®િતનો ઉપયોગ

(4)

к(U" ( '9:.) :



ટ2કિનકલ નામ- હાઇ ~3ટ ³ાયો8િનક એBજન



કો6હમા ખાતેના ઇBદરા ગાંધી 3ટ26ડયમUુ ં નCુ ં નામ

ટકા
(3)

lj)Z (UP): દ2 શના સૌથી લાંબા એKલવેટ2ડ
રોડનો :ારં ભ

(HTCE)

ુ લ 10.30 6ક.મી. લંબાઇ

: ડ¨ા. ટ. આઓ 3ટ26ડયમ અપાુ.ં

િવÛાની- ના£બી નારાયણ એBજન તૈયાર કરનાર



ડ¨ા. ટ. ઓ. ઓ. નાગા ôટબોલ ખેલાડ

ISRO ના િવÛાની



1948 માં લંડન ઓKલ?£પકમાં તેમની પસંદગી



ઉપહ ખચ- 270 કરોડ

(5)

"¾)V? ш : સરકાર કમચારઓ માટ2 િનC ૃિs વય



ભારત



³ાયો8િનક

એBજન

બનાવનાર

USA,

વધારને 60 થી 62 કરવા િનણય

રિશયા, ¤ાBસ, uપાન અને ચીન બાદ છÓો દ2 શ
બBયો.


SDSC- સિતષ ધવન 3પેસ સેBટર



ચેરમેન- ISRO – ક2.િસવાન



GSLV- 4 ટન `ુધી વજનના ઉપહ લોBચ કર શક2
છે .



PSLV – 1500 6ક.ા. નો ઉપહ છોડ શક2 છે .

\ March
(1)

Rs.  !"= <"g'



રિશયાએ 24 પરમા^ુ બો£બ લઇ જવા સjમ
સારમત િમસાઇલUુ ં સફળ પરjણ કુ.Ö



વજન jમતા- 10 ટન



ર2 Bજ- 11000 6ક.મી.



ઝડપ- 25000 6ક.મી. :િત કલાક

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR

Page 24

