
 

 

 

૧ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 અવભભાાં ઔયામદવય લવતા ફાાંગ્રાદળીઐના દળશનાર ભાટ અવભ વયાય NRC નૉ પ્રથભ ભયવદ્દૉ 

જાશય મો છ. NRC માદીનૉ શતય અવભભાાં ઔયામદવય લવલાટ યતા ફાાંગ્રાદળીઐની ઐઓ 

યલાનૉ છ. 

 NRC નયાં ૂરાં નાભ નળનર યજીસ્ટય ઐપ શવરટઝન છ. 

 આજયૉજ લશરી વલાય જમ્ભય-ાશ્ભીયના યરલાભા શજલ્રાભાાં CRPF ના ટ્રચનઔ વનટય ય થમર 

આતાંી શયભરાભાાં વયયક્ષાદના ાાંચ જલાનૉ ળશીદ થમા છ. 

૨ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 આઈ.વી.વી.આયના નલા અધ્મક્ષ તયી શલનમ વશસ્ત્રફયદ્ધની શનમયશક્ત યલાભાાં આલી.તઐ રૉળ ચાંદ્રનયાં 

સ્થાન રળ. 

 આઈ.વી.વી.આય. નયાં રૂાં નાભ ઇશનડમન ાઉશનવર પૉય લ્ચય ઍનડ રયરળનવ છ. 

 ઇઝયામર દ્લાયા વાંમયક્ત યાજ્મ અભરયાની વાથી મયનસ્ૉની વદસ્મતા છૉડલા ભાટની લાત ઉચ્ચાયલાભાાં 

આલી. 

 ભૉકલાયી, ફયૉજઔાયી અન આથી વભસ્માઐન ાયણ ઈયાનભાાં છરા ટરા વભમથી થઇ યશર વયાય 

શલયૉધી દઓાલૉભાાં આળય ૩૦ જટરા રૉૉના ભૃત્મય થમાાં છ. 

 ઈયાનની યાજધાની તશયાન છ અન તના લતયભાન યાહ્શત શ્રી શવન યૉશાની છ. 

૩ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 મળબાયતી ઍલૉડય ભલનાય પ્રશવદ્ધ શલ અનલય જરારયયીનયાં રઓનભાાં ૭૧ લયની લમ અલવાન થમયાં. 

 બાયતીમ ઔૉલ્પય શળલ ૂય તામાભાાં યભામર યૉમર  જીત્મૉ છ. 

 રદલ્રીની ટીભન યાજમ આીન ભશાયાહ્-શલદબયની ટીભ લય ૨૦૧૭-૧૮ ની યણજીટ્રૉપી રક્રટ ટયનાયભનટ 

જીતી રીધી છ. 

 યણજીટ્રૉપીનૉ પ્રાયાંબ ઈ.વ.૧૯૩૪ થી થમૉ છ. લય ૨૦૧૬-૧૭ ની શવઝનભાાં ઔયજયાતની ટીભ આ 

ટયનાયભનટભાાં શલજમી ફની શતી. 

 યણજી ટ્રૉપી રક્રટના ટસ્ટ ભચ પૉયભટભાાં મૉજામ છ. 

૪ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 શલાભાન શલબાઔના અશધાયી શ્રી ઍવ.ફારાચાંદ્રણના જણાવમા અનયવાય તાજતયભાાં બાયતના શશ્લભ 

દરયમારનાય ત્રાટરયાં ઐઓી લાલાઝૉડયાં બાયતભાાં છલ્રા ત્રણ દળભાાં આલરયાં વથી ઝડી, વથી લધય 

અાંતય ાનારૂ અન વથી બમાન લાલાઝૉડયાં શતયાં. 

 ફાંઔાની ઓાડીથી રઈન ઔયજયાતના ાાં ા વયધી શૉચીન ઐઓીઍ આળય ૨૪૦૦ રભીનયાં અાંતય ાપમયાં 

શતયાં.  
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 ચયાંટણી વભમ શલશલધ યાજીમ ક્ષૉન આલાભાાં આલતા દાનન ભ્રહ્રાચાય ભયક્ત ફનાલલા ભાટ નદ્રીમ 

નાણાભાંત્રી શ્રી અરણ જટરીઍ ‘ઈરક્ટૉયર ફૉનડ’ ની જાશયાત યી છ. 

 આ ફૉનડ SBI ની વાંદઔીમયત ળાઓાઐભાાંથી ઓયીદી ળાળ. 

૫ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 GST અાંતઔયત જ ઉત્ાદૉઍ મ્ૉઝીળન સ્ીભનૉ શલલ્ અનાવમૉ છ તલા ઉત્ાદૉન GST નાાં 

દયૉભાાં ૫૦% યાશત આલાની વયાય જાશયાત યી છ. 

 અભરયાના ભૉટાબાઔના શલસ્તાયૉ ય ત્રાટરા ફૉમ્ફજનશવવ અથલા ફૉમ્ફ વાઈરૉનન ાયણ 

અભરયાભાાં આળય ૧૭ જટરા રૉૉના ભૃત્મય થમા છ. 

 ફૉમ્ફજનશવવ અથલા ફૉમ્ફ વાઈરૉન દયશભમાન ઓયફ જ ઝડી લન ફાંાલા વાથ ફયપલાય થતી 

શૉલાથી આ લાલાઝૉડયાં ઓયફ જ ઓતયના ફની જામ છ. 

 આ લાલાઝૉડાન ાયણ અભરયાના ફૉસ્ટનભાાં ૩૯ લય ફાદ ફપીરયાં ૂય આવમયાં છ. 

 ફયપાચ્છારદત શલસ્તાયૉભાાં ભાઔો ય જાભરા ફયપન ઐઔલા ભાટ ભી ાનૉ ઉમૉઔ થામ છ. ઍ ચભચી 

ભી યાં આળય ૧૮ રીટય ફયપ ઐઔી ળ છ. 

૬ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 શલશ્લના વથી ભૉટા સ્લચ્છતા વલેક્ષણ ‘સ્લચ્છ વલકે્ષણ-૨૦૧૮’ ની ળરૂઆત દળના પ્રધાનભાંત્રી દ્લાયા 

યલાભાાં આલી છ. આ ામયક્રભ ૪ જાનમયઆયીથી ભાચય ૨૦૧૮ વયધી ચારળ. 

 ભકારમ યાજ્મ લય ૨૦૨૨ ભાાં મૉજાનાય ૩૯ ભાાં યાહ્ીમ યભતૉત્વલની મજભાની ભાટ શસ્તાક્ષય માય છ. 

 વનટ્રર સ્ટટશસ્ટવ ઐપીવના જણાવમા ભયજફ લતયભાન નાણાીમ લય ૨૦૧૭-૧૮ ભાાં બાયતનૉ GDP 

દય ૬.૫% યશલાનૉ અાંદાજ છ. 

 વનટ્રર સ્ટટશસ્ટવ ઐપીવ(CSO) નયાં લડય ભથ નલી રદલ્રીભાાં આલરયાં છ. 

 ઔયજયાત વયાય HSRP (શાઈશવક્મયયીટી યજીસ્ટ્રળન પરટ) નાંફય પરટ રાઔલાલની ભયદત ૧૫ પબ્રયઆયી 

૨૦૧૮ વયધી રાંફાલી છ. 

૭ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 નદ્રીમ ભશશરા અન ફા ભાંત્રારમ દ્લાયા ઓૉલામરા ફાૉ ભાટ તાજતયભાાં ‘ઓૉમા-ામા’ નાભનયાં ૉટયર 

રૉનચ મયું છ. 

 ઔયજયાતભાાં આાંતયયાહ્ીમ તાંઔ ભશૉત્વલની ળરૂઆત થઇ. 

 આાંતયયાહ્ીમ ઔ ફાંધન આશવમાન વાથની શભત્રતાન બાયત શારભાાં જ ચ્ચીવ લય ૂણય માય છ. 

 ઇંગ્રનડના ફટ્વભન ઍરસ્ટય ૂ તાજતયભાાં વથી મયલા લમ ટસ્ટ રક્રટભાાં ફાય શજાય યન યયા યી 

વશચન તેંદયરયના યૉડયન તૉડ્મૉ છ. 

 ઈવયૉ દ્લાયા ફનાલલાભાાં આલર અત્માય વયધીનૉ વથી લજનદાય વટરાઈટ GSAT-11 છ.  
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 તાજતયભાાં ળાાઐભાાં વયયક્ષા ફાફત NCPCR વાંસ્થા દ્લાયા રદળા-શનદેળ જાશય યામા છ. NCPCR 

નયાં રૂાં નાભ નળનર શભળન પૉય પ્રૉટક્ળન ઐપ ચાઈલ્ડ યાઈટ્વ છ. જના લતયભાન ચયભન 

સ્તયશતનાયામણ ય છ. 

૮ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ૭૫ ભા ઔૉલ્ડન ગ્રૉફ ઍલૉડયભાાં વલયશ્રહ્લ અશબનત્રીનૉ ઍલૉડય શનૉર રડભેન જીત્મૉ છ. 

 યાજસ્થાનભાાં ૧૮ ભય અશઓર બાયતીમ શવશ વાંભરન આમૉશજત યલાભાાં આવમયાં. 

 બાયતીમ ભૂના અશબનતા અઝીઝ અાંવાયીન ઔૉલ્ડન ગ્રૉફ ઍલૉડ્વયભાાં મ્મયશઝર/ૉભડી ટીલી શવયીઝના 

વલયશ્રહ્લ અશબનતાનૉ યયસ્ાય અામૉ છ. 

 અરણાચર પ્રદળભાાં દળનયાં ફીજય ાં  રપલ્ભ અન ટશરશલઝન ઇનસ્ટીટમયટ (FTII) ળર યલાભાાં આલળ. 

 દળનયાં શરયાં રપલ્ભ અન ટશરશલઝન ઇનસ્ટીટમયટ (FTII) યણભાાં ળર યલાભાાં આવમયાં શતયાં. જના લતયભાન 

અધ્મક્ષ અનયભ ઓય છ. 

 તાજતયભાાં જાશય થમર નલી દવ રૂશમાની નૉટ ય શતશાશવ સ્થાત્મ ૉણાયના વમૂયભાંરદયનયાં શચત્ર છ. 

૯ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 તાજતયભાાં બાયતનયાં વથી તજ અન પ્રથભ ભલ્ટી ટાફ્રૉપવ વયયૉમ્પમયટય યાહ્ન વભર્થત યામયાં છ તનયાં 

નાભ પ્રત્મય છ. 

 પ્રશવદ્ધ વાંઔીતાય ઍ.આય.યશભાનન શવશક્ભ વયાય ૉતાના બ્રાાંડ ઍમ્ફવડય તયી શનમયક્ત માય છ. 

 ભધ્મપ્રદળ વયાય બાયતના પ્રશવદ્ધ શતશાશવ શળલ આચામય આરદ ળાંયાચામય શલ ળાાઐભાાં 

બણાલલાનયાં અશનલામય મયું. 

 તાજતયભાાં આઈરનડ દળ યરૉ અન સ્ત્રીઐ ભાટ વભાન લતન ધાયૉ રાઔય મો છ. 

 ૯ જનમયઆયી દય લે પ્રલાવી બાયતીમ રદલવ તયી ઉજલલાભાાં આલ છ. 

૧૦ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 દળનયાં વપ્રથભ વાંૂણય યીત ભશશરા ભયચાયી વાંચાશરત યરલ સ્ટળન ભાટયાંઔા યરલ સ્ટળન છ  જન 

શારભાાં જ શરમ્ા ફૂ ઐપ યડયવભાાં સ્થાન ભળમયાં છ. 

 શ્રીરાંાઍ તના ૬૩ લય જયના ાનૂનભાાં પયપાય યતાાં પ્રથભલાય ભશશરાઐન દારૂ ફનાલલા, દારૂ લચલા 

અન દારૂ ઓયીદલાના ઍભૉભાાં ાભ યલા ય રાઔર પ્રશતફાંધ શટાલી રીધૉ છ. 

 નદ્ર વયાય લરયહ્લ અાંતયીક્ષ લેજ્ઞાશન .શવલનન ૧૦ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ ના યૉજ બાયતીમ અાંતયીક્ષ 

અનયવાંધાન વાંઔ ન(ઈવયૉ)ના અધ્મક્ષ તયી શનમયક્ત માય છ. 

 ફશયીન દળ ઍશપ્રર ૨૦૧૮ ભાાં દયશનમાના પ્રથભ ‘ફફી ઐરશમ્’ નયાં આમૉજન યલાની જાશયાત યી છ 

 જભાાં ફ થી ચાય લય વયધીના ફાૉ બાઔ રઇ ળળ. 

 શશભાચર પ્રદળની આાંચર  ાયય તયીભાાં થમર ઍ આાંતયયાહ્ીમ સ્તયની સ્ીઈંઔ પ્રશતમૉશઔતાભાાં ાાંસ્મ 

દ જીત્મૉ છ.  
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૧૧ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 યાહ્શત યાભનાથ ૉચલદ શફશાયના યાજઔીયભાાં ચૉથા આાંતયયાહ્ીમ ધભય ધમ્ભ વાંભરનનયાં ઉદ્કાટન મયું. 

 તાજતયભાાં રદલ્રી ળશયભાાં શલશ્લ યસ્ત ભરૉ ઉજલલાભાાં આવમૉ. 

 ઍશળમા – વરપ ક્ષત્રના વલયશ્રહ્લ વનટ્રર ફેંના ઔલનયય તયી યશલ ભનનન વાંદ યામા છ. 

 ઍવય ાંની દ્લાયા તાજતયભાાં શલશ્લનયાં વથી ાતયાં રટૉ ફશાય ડમયાં છ. તનયાં નાભ શસ્લફ્ટ-૭ છ. 

૧૨ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 12 ભી જાનમયઆયી બાયતબયભાાં ‘યાહ્ીમ મયલા રદલવ’ તયી ઉજલલાભાાં આલ છ. આ રદલવ સ્લાભી 

શલલાનાંદની જનભજમાંશત શનશભિ ઉજલલાભાાં આલ છ. તભનૉ જનભ ૧૨ જાનમયઆયી ૧૮૬૩ ના યૉજ 

ૉરાતાભાાં થમૉ શતૉ. તભનયાં ભૂ નાભ નયનદ્રનાથ દિ શતયાં. 

 વથી શરૉ યાહ્ીમ મયલા રદલવ ૧૨ જાનમયઆયી ૧૯૮૫ ના યૉજ ઉજલલાભાાં આવમૉ શતૉ. 

 ઈવયૉ દ્લાયા યર ૩૧ ઉગ્રશૉ ઍ વાથ પ્રક્ષશત યલાભાાં આવમા છ. 

 તાજતયભાાં વમયાંત યાહ્ ફા ૉના ામયાયી શનદેળ દ શનરયટા ઍચ.પૉયની શનમયશક્ત યાઈ છ. 

 ઔેર ઇનટયનળનર દ્લાયા શલશ્લના વથી રૉશપ્રમ નતાના ટાઈટર નીચ યામર વલેભાાં બાયતના 

પ્રધાનભાંત્રી નયનદ્ર ભૉદીન ત્રીજય ાં  સ્થાન ભળમયાં છ. 

૧૩ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 અભરયી અન જાાની વના લચ્ચ ળર થમર વમયાંત મયદ્ધ અભ્માવનયાં નાભ IRON FIST છ. 

 તાજતયભાાં અશનર ઓનનાન બાયતીમ ઐરશમ્ વાંકના નાણા આમૉઔના અધ્મક્ષ તયી શનમયક્ત યામા છ. 

 તાજતયભાાં ઇનદય ભલ્શૉત્રા વયપ્રીભ ૉટયભાાં પ્રત્મક્ષ રૂથી નાભાાંરત થનાય પ્રથભ ભશશરા લીર નમામાધીળ 

ફનમાાં. ઇનદય ભલ્શૉત્રા સ્લતાંત્રતા ફાદ વયપ્રીભ ૉટયભાાં વાતભાાં ભશશરા નમામાધીળ ફનમા છ. 

 ઍભ પાશતભા ફીફી, ૧૯૮૯ સ્લતાંત્રતા ફાદ વયપ્રીભ ૉટયભાાં નમામાધીળ રૂ શનમયક્ત થનાય પ્રથભ ભશશરા 

શતાાં. 

૧૪ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ વનાના વલોચ્ચ ભાનડય શૉદ્દાની રઍ બાયતના યાહ્શત શૉમ છ. 

 લલ્ડય ઈૉનૉભી પૉયભના યીૉટય ભયજફ ગ્રૉફર ભનમયપક્ચડયઔ ઇનડક્ષભાાં બાયત ૩૦ ભાાં ક્રભ છ. 

 શારભાાં શલશ્લ આર્થથ ભાંચના અધ્મક્ષ ફૉઔય બ્રેંડ છ. લલ્ડય ઈૉનૉભી પૉયભની સ્થાના ૧૯૭૧ ભાાં 

યલાભાાં આલી શતી. 

 વાંમયક્ત યાહ્નયાં ભયખ્મારમ નમયમૉયભાાં આલરયાં છ અન તની શારની વભ્મ વાંખ્મા ૧૯૩ છ. 

 ૧૪ જાનમયઆયી દળબયભાાં ભયવાંક્રાાંશત તયી ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 તાજતયભાાં ઈઝયામરના પ્રધાનભાંત્રી ફનજાશભન નતનમાશય બાયતની ભયરાાત આલર છ. 

 ઈઝયામરનયાં ચરણ નલી ળર છ.  
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૧૫ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ વના રદલવ દય લે ૧૫ જાનમયઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. આજ યૉજ બાયતીમ વનાઍ 

તનૉ ૭૦ ભૉ વના રદલવ ઉજવમૉ. શારભાાં બાયતીમ વનાના પ્રભયઓ જનયર ફીીન યાલત છ. 

 વયજયફારા દલીઍ યાહ્ીમ ભશશરા ભયક્ફાજી ચશમ્મનશળભાાં વયલણયચાંદ્ર જીત્મૉ છ. 

 તાજતયભાાં વાઉદી અયફની ભશશરાઐ પ્રથભ જ લાય સ્ટરડમભભાાં જઈન ફટફૉર ભચ શનશાી. 

 અશબનતા વયધીય દરલીન તાજતયભાાં જનલી ી વાલરયાભ યયસ્ાય પ્રદાન યલાભાાં આવમૉ છ. 

 તાજતયભાાં યાહ્ીમ રયલાય અન સ્લાસ્થ્મ વલેક્ષણભાાં જાશય યામર આાંડાઐ ભયજફ જેન વભયદામન 

બાયતનૉ વથી વભૃદ્ધ વભયદામ ફતાલામૉ છ. 

૧૬ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 બાયત અન ઇઝયામર લચ્ચ આતાંલાદ શલરદ્ધ વક્ષભ ઔરાાં રલા થમર ફ ભાાં ફયા શભવાઈરના 

વૉદા ય ચચાય યલાભાાં આલી. 

 ટી ૨૦ રક્રટભાાં બાયત તયપથી વથી ઝડી વદી પટાયલાનૉ શલક્રભ ઋબ ાંતના નાભ છ. 

 રદલ્રીના ભયખ્મભાંત્રી અયચલદ જયીલાર દ્લાયા પ્રસ્તાશલત દૉય સ્ટ રડશરલયી મૉજનાન ઉયાજ્માર 

દ્લાયા ભાંજય યી આલાભાાં આલી છ. 

 રદલ્રી ળશયભાાં આલર તીન ભૂર્થત ચૉનયાં નાભ ફદરીન તીન ભૂર્થત શાઈપા ચૉ યામયાં છ. 

૧૭ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ૂલય બાયતીમ રક્રટય વાંજમ ભાાંજયય તાજતયભાાં ૉતાની આત્ભથા રૉનચ યી છ. તનયાં નાભ ‘ઈમ્પેટ’ 

છ. 

 NCDEX ના નલા અધ્મક્ષ અન ઍભડી દ શલજમ યભાયની શનમયશક્ત યલાભાાં આલી છ. 

 ભૉશમ્ભદ વારશ અયફ પરમય ઐપ મયનૉ યયસ્ાય જીત્મૉ છ. 

 ૫૦૦૦ રરૉભીટયથી લધય દૂયનયાં રક્ષ્મ બદનાયી અશગ્ન-૫ શભવાઈરનયાં વપ યીક્ષણ તાજતયભાાં યલાભાાં 

આવમયાં. 

 ICC દ્લાયા લય ૨૦૧૭ ના રક્રટય ઐપ ધ મય તયીનૉ યયસ્ાય શલયાટ ૉશરીઍ જીત્મૉ છ. 

 ICC દ્લાયા ટસ્ટ પરમય ઐપ ધ મય તયી ઐસ્ટ્રશરમાના સ્ટીલ શસ્ભથન કૉશત યામા છ. 

 ICC લન ડ અન ટસ્ટ રક્રટ ટીભના પટન તયી શલયાટ ૉશરીની વાંદઔી યાઈ છ. 

 શલનટય ઐરશમ્ ૨૦૧૮ દશક્ષણ ૉરયમાભાાં આમૉશજત યલાભાાં આલી છ. 

૧૮ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ઈઝયામરના પ્રધાનભાંત્રીના વનભાનભાાં તાજ શૉટરભાાં ‘ળારૉભ ફૉરીલૂડ’ નાભનૉ વભાયાંબ મૉજલાભાાં 

આવમૉ શતૉ. 

 પ્રધાનભાંત્રી નયનદ્ર ભૉદી અન ઈઝયામરના પ્રધાનભાંત્રીઍ અભદાલાદના દલ ધૉરયા ઔાભભાાંથી iCreat 

Center  નૉ ળયબાયાંબ યાવમૉ.  
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 બાયતના ચયાંટણી આમૉઔ દ્લાયા શત્રયયા શલધાનવબા ભાટ ૧૮ પબ્રયઆયી અન ભકારમ અન નાઔારનડભાાં 

શલધાનવબા ચયાંટણી ભાટ ૨૭ પબ્રયઆયીની તાયીઓૉ જાશય યલાભાાં આલી છ. 

 સ્લતાંત્ર બાયતના પ્રથભ ચયાંટણી શભળનય વયયભાય વન શતા.  

 ICC ભનવ ટી-૨૦ યપૉભયનવ ઐપ ધ મયનૉ યયસ્ાય બાયતીમ રક્રટય મજય લનદ્ર ચશર જીત્મૉ છ. 

 ICC ભનવ ઇભર્જજઔ પરમય ઐપ ધ મયનૉ યયસ્ાય ારસ્તાનના શવન અરીઍ જીત્મૉ છ. 

 ICC ભનવ ઍવૉશવઍટ રક્રટય ઐપ ધ મયનૉ યયસ્ાય અપકાશનસ્તાનના યળીદ ઓાન જીત્મૉ છ. 

 ICC અમ્ામય ઐપ ધ મય ભાટની ડશલડ ળપડય ટ્રૉપી ભેયીવ ઈયાસ્ભવ જીતી છ. 

૧૯ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 લય ૨૦૧૮ ના ઔણતાંત્ર રદલવ શનશભિ ઉિય પ્રદળના યભાયી નાશઝમાન પ્રશતશહ્લત બાયત યયસ્ાયથી 

વનભાશનત યલાભાાં આવમા. 

 ફશાદયય ફા નત્રાલતી ઍભ ચશાણન ભયણૉયાાંત ઔીતા ચૉયા ઍલૉડયથી વનભાશનત યામા છ. 

 તાજતયભાાં ભશક્વૉભાાંથી શલશ્લની વથી રાાંફી(347km) જભગ્ન વયયાંઔની ળૉધ યલાભાાં આલી છ. 

 બાયતીમ ચયાંટણી શભળન રદલ્રીની આભ આદભી ાટીના લીવ ધાયાવભ્મૉનયાં વભ્મદ યદ યલા ભાટ 

દયઓાસ્ત યી છ. 

 તાજતયભાાં રેંચ ાંની દ્લાયા શાઈરૉજનથી ચારનાયી ઍ વામર ફનાલી છ. તનયાં નાભ અલ્પા છ. 

 ઔયજયાતના ૂલય અન પ્રથભ ભશશરા ભયખ્મભાંત્રી શ્રીભશત આનાંદીફન ટરન ભધ્મપ્રદળના યાજ્માર 

ફનાલલાભાાં આવમા છ. 

૨૦ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 બાયતભાાં વામફય વયયક્ષા પ્રણારી વયદ્રઢ ફનાલલા ભાટ ‘વામફય વયયશક્ષત બાયત’ યાહ્ીમ શરની ળરૂઆત 

યલાભાાં આલી છ. 

 તાજતયભાાં અભરયાભાાં મન ઉત્ીડન શલરદ્ધ ‘ટાઈમ્વ અ’ અશબમાનની ળરૂઆત થઇ છ. 

 RBI દ્લાયા તાજતયભાાં જાશય યામર ઍ યીૉટય ભયજફ બાયતભાાં વથી લધય યૉાણ ભૉયશળમવ દળભાાંથી 

થામ છ. 

 ૧૮ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ ના યૉજ થમર જીઍવટીની ભશત્લૂણય ફ ભાાં ૨૯ લસ્તયઐ ય ટક્વ દય 

કટાડામૉ છ. 

 બાયત તાજતયભાાં ઐસ્ટ્રશરમા ગ્રયના આાંતયયાહ્ીમ યભાુ અપ્રવાય વભૂશનૉ ૪૩ ભૉ વભ્મ દળ ફનમૉ 

છ. 

૨૧ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ઔયજયાત શલધાનવબાના ામયાયી અધ્મક્ષ(પ્રૉટભ સ્ીય) તયી ડૈ.નીભાફન આચામયની લયણી યલાભાાં 

આલી છ. શલધાનવબાના પ્રૉટભ શસ્યન યાજ્માર ળથ રલડાલ છ.  
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 નદ્ર વયાય દ્લાયા તાજતયભાાં ભયશસ્રભ વભયદામ ભાટની શજ વફશવડીનૉ અાંત યલાભાાં આવમૉ છ. 

શજ વફશવડી નાફયદ યલાના નદ્ર વયાયના શનણયમની જાશયાત શ્રી ભયખ્તાય અબ્ફાવ નલી દ્લાયા 

યલાભાાં આલી. 

 બાયતભાાં ઈ.વ.૧૯૩૨ થી શજ વફશવડીનૉ પ્રાયાંબ થમૉ શતૉ. 

 ભ ૨૦૧૨ ભાાં વયશપ્રભ ૉટયની ઍ ફચ દ્લાયા ૨૦૨૨ વયધીભાાં શજ વફશવડી નાફયદ યલાનૉ આદળ 

આમૉ શતૉ. આ ફેંચનયાં નાભ જશસ્ટવ અલ્તભવ ફીય અન જશસ્ટવ યાંજના દવાઈ શતયાં. નલમ્ફય 

૨૦૧૭ ની વનટ્રર શજ વશભશતની ફ ભાાં  બાયતભાાં ૨૦૧૮ વયધીભાાં શજ વફશવડી નાફયદ 

યલાનૉ આદળ આપમૉ શતૉ. 

 તાજતયભાાં લડાપ્રધાન શ્રી નયનદ્ર ભૉદીઍ યાજસ્થાનના ચદયા,ફાડભયભાાં બાયતની વથી આધયશન 

રયપાઈનયીનૉ શળરાનમાવ મો છ. યાજસ્થાનના ચદયા ઓાત ફની યશર અત્માધયશન ઇૉ-રનડરી 

યીપાઇનયીન HPCL યાજસ્થાન યીપાઈનયી શરશભટડ નાભ આલાભાાં આવમયાં છ. 

 તાજતયભાાં બાયતના વાંયક્ષણ પ્રધાન શ્રીભશત શનભયરા વીતાયાભણ ઍ મયદ્ધ શલભાનભાાં ઉડાન બયનાય 

પ્રથભ વાંયક્ષણ ભાંત્રી ફનમા છ. આ મયદ્ધ શલભાનનયાં નાભ વયઓૉઈ છ. 

 ૧ ઍશપ્રર ૨૦૧૮ ના ઔયજયાતના વનજય લાશનૉભાાં GPS અન શન ફટન આ ફ વયશલધાઐ 

પયજીમાત ફનાલાળ. 

 વયપ્રીભ ૉટય દ્લાયા જશસ્ટવ દી શભશ્રાની અધ્મક્ષતાભાાં ફનર ફેંચ દ્લાયા બાયતના તભાભ યાજ્મૉભાાં 

રપલ્ભ ‘દ્માલત’ યીરીઝ યલાનૉ ચયાદૉ આલાભાાં આવમૉ છ. 

 ૧૮ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ ના યૉજ ભર GST ની ૨૫ ભી ફ ભાાં LPG યનૉ GST દય ૧૮% થી 

કટાડીન ૫% યામૉ છ. 

૨૨ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 શલશ્લ આર્થથ ભાંચની ૪૮ ભી ફ  સ્લીત્ઝયરૅનડના દાલૉવભાાં આમૉશજત થઇ યશી છ. 

 શલશ્લ આર્થથ ભાંચ(WEF) ના વાંસ્થા અન અધ્મક્ષ ક્રાઉવ શ્લાફ છ. 

 શલશ્લ આર્થથ ભાંચના વભાલળી શલાવ વૂચાાંભાાં બાયત ૬૨ ભા ક્રભ છ. 

 બાયતના ૨૨ ભા ભયખ્મ ચયાંટણી શભળનય દ ઐભ પ્રાળ યાલતની શનમયશક્ત યલાભાાં આલી છ. તઐ 

અચર યભાય જમૉશતનયાં સ્થાન રળ. 

 યાહ્ીમ વયયક્ષા ઔાડયના નલા ડીજી દ વયદી રઓટરમાની શનમયશક્ત યલાભાાં આલી છ. 

 ૬૩ ભા રપલ્ભપય ઍલૉડયભાાં શશનદી રપલ્ભ શશનદી શભડીમભ ‘ફસ્ટ રપલ્ભ’નૉ ઍલૉડય જીત્મૉ છ. 

 બાયત ળાયજાશભાાં મૉજામર બ્રાઈંડ રક્રટ લલ્ડય ભાાં ારસ્તાનની ટીભન શયાલીન બ્રાઈંડ રક્રટ શલશ્લ 

 ૨૦૧૮ જીત્મૉ છ. 

 દશક્ષણ આરરાના બૂતૂલય શયપનભરા ઓરાડી વયરભાન ‘ડી’ અબ્દનયાં શારભાાં જ નધયરેંડભાાં અલવાન 

થમયાં છ. 

 ભાનલ  ક્ય તાજતયભાાં જાશય થમર શલશ્લ ટફર ટશનવ યચનઔભાાં ફીજા સ્થાન શૉચી ઔમા છ. 

 દળના ગ્રાભીણ શલસ્તાયૉભાાં સ્લચ્છતા લયજ ૩૯ ટાથી લધીન ૭૬% થઇ ઔઈ છ.  
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૨૩ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 આશવમાન દળૉનયાં વશચલારમ જાતાય, ઇનડૉનશળમાભાાં આલરયાં છ અન આશવમાન દળૉના શારના વશચલ 

ઍચ.ઈ.શરભ જૉ શૉઈ છ. 

 લલ્ડય ઇૉનૉશભ પૉયભભાાં ૨૪ ભા રક્રસ્ટર યયસ્ાયથી બાયતીમ અશબનતા ળાશરૂઓ ઓાનન વનભાશનત 

યામા છ. 

 લય ૨૦૧૮ ભશશરા ટી-૨૦ રક્રટ શલશ્લ ની મજભાની લસ્ટ ઇશનડઝ યળ. 

 રપલ્ભપય ઍલૉડય ૨૦૧૮ ભાાં વલયશ્રહ્લ અશબનતાનૉ યયસ્ાય અશબનતા ઈયપાન ઓાનન આલાભાાં આવમૉ 

છ. 

 તાજતયભાાં શરયમાણા યાજ્મભાાં શાઈ રયસ્ પ્રઔનનવી ૉટયરની ળરૂઆત યલાભાાં આલી છ. 

 વેક્ટભ લલ્થ ભનજભનટની યીૉટય ભયજફ લય ૨૦૧૮ વયધીભાાં બાયત વથી લધય ઉબયતી ભૉટી 

અથયવમલસ્થા ફની જળ. 

 બાયત દ્લાયા યશળમા વાથ તાજતયભાાં વયયવૉશન શભવાઈર ઍવ-૪૦૦ ટ્રામ્પ ઓયીદલા ભાટ લાતચીત 

ળર યાઈ છ. 

 તાજતયભાાં શલક્રભ વાયાબાઈ અાંતયીક્ષ નદ્રના અધ્્ક્ષ દ ઍવ.વૉભનાથની શનમયશક્ત યલાભાાં આલી છ. 

૨૪ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ૧૬ ભી આાંતયયાહ્ીમ ઉજાય ભાંચ ફ ની ભજફાની બાયત દળ યળ. 

 સ્લીત્ઝયરૅનડના દાલૉવભાાં જાશય યામર ગ્રૉફર ઍનલામયભનટ યપૉભયનવ ઇનડક્ષ યીૉટયભાાં બાયત ૧૭૭ 

ભાાં ક્રભ છ. 

 ગ્રૉફર ટરનટ ૉમ્ીટીટીલનવ ઇનડક્ષ ૨૦૧૮ ભાાં બાયત ૮૧ ભા ક્રભ છ. 

 નળનર ઔરય ચાઈલ્ડ ડ(યાહ્ીમ દીયી રદલવ) દય લે ૨૪ જાનમયઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

૨૫ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 નળનર લૉટવય ડ(યાહ્ીમ ભતદાતા રદલવ) દય લ ે૨૫ જાનમયઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 આજયૉજ બાયત તનૉ આ ભૉ યાહ્ીમ ભતદાતા રદલવ ઉજવમૉ. ૨૫ જાનમયઆયી ૧૯૫૦ ના યૉજ 

બાયતીમ ચયાંટણી ાંચની સ્થાના યલાભાાં આલી શતી. 

 ૨૫ જાનમયઆયીના યૉજ શશભાચર પ્રદળ તનૉ ૪૮ ભૉ સ્થાના રદલવ ઉજવમૉ. ૨૫ જાનમયઆયી ૧૯૭૧ 

ના યૉજ શશભાચર પ્રદળ દળનયાં ૧૮ ભય યાજ્મ ફનમયાં શતયાં. 

 શારભાાં બાયતના ભયખ્મ ચયાંટણી શભળનય ઐભ પ્રાળ યાલત છ જ્માય વયનીર અયૉયા અન અળૉ રલાવા 

ચયાંટણી શભળનય તયી દબાય વાંબાી યહ્યા છ. 

૨૬ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 આજ યૉજ બાયતનૉ ૬૯ ભૉ પ્રજાવિા રદલવ ઉજલલાભાાં આવમૉ. આજના પ્રજાવિા રદન શનશભિ 

અશતથી શલળ તયી રદલ્રીના રાર રલ્રા ઓાત દવ આશવમાન દળૉના લડા ઉશસ્થત યહ્યા શતા.  
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 ઔયજયાતભાાં યાજ્મક્ષાના પ્રજાવિા રદનની ઉજલણી ભશવાણાભાાં યલાભાાં આલી. 

 પ્રજાવિા રદલવ ૨૦૧૮ ના યૉજ પ્રથભ જ લાય લામયવનાના ળશીદ ભાનડય જ.ી.શનયારાન અળૉ 

ચક્રથી વનભાશનત યલાભાાં આવમા. 

 ઔણતાંત્ર રદલવ ૨૦૧૮ ના વભાયૉશના બાઔરૂ રાર રલ્રા ય ૨૬ થી ૩૧ જાનમયઆયી વયધી 

આમૉશજત થનાય ામયક્રભનયાં નાભ બાયત લય છ. 

 ઇનટયનળનર સ્ટમ્વ ડ દય લે ૨૬ જાનમયઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

૨૭ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 તાજતયભાાં ચીન છ રનનૉ ‘ઈનટરીજનટ વયય ઍક્વપ્રવ લ’ ફનાલલાનૉ શનણયમ મો છ. 

 શલશ્લ ફનના ભયખ્મ અથયળાસ્ત્રી ૉર યૉભય ઈઝ ઐપ ડઇૂંઔ શફઝનવ યચનઔ શલલાદ ફાદ ૉતાના દ 

યથી યાજીનાભયાં આપમયાં છ. 

 ૨૧ ભૉ બાયત આાંતયયાહ્ીમ વી ફડ ળૉ ઔૉલાભાાં આમૉશજત યલાભાાં આવમૉ છ. 

 તાજતયભાાં રદલ્રીની ટીભ યાજસ્થાનન શયાલીન વમેદ ભયસ્તા અરી ટ્રૉપી જીતી છ. વમેદ ભયસ્તા અરી 

ટ્રૉપી રક્રટની યભત વાથ વાંામર છ. 

૨૮ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ૉરાતા ફ્રૉડટઔ ભાેટ(ાણીભાાં તયતી શૉડીઐભાાં ફાઝાય) ળર યનાય દળનયાં પ્રથભ ળશય ફનમયાં. 

 બાયતીમ ફેં વાંક(ઇશનડમન ફેંઍવૉશવઍળન) ના પ્રથભ ભશશરા અધ્મક્ષ તયી ઉા અનાંતવયબ્રભણ્મનની 

શનમયશક્ત યલાભાાં આલી છ. 

 તાજતયભાાં ૬૦ ભા ગ્રભી ઍલૉડ્વયભાાં આલ્ફભ ઐપ ધ મયનૉ યયસ્ાય બ્રયનૉ ભાવે જીત્મૉ છ. 

 બાયતનૉ પ્રથભ ‘ઓાદી શાટ’ રદલ્રીભાાં આમૉશજત યલાભાાં આવમૉ છ. 

 આાંતયયાહ્ીમ ક્ષી ભશૉત્વલ દયધલા નળનર ાયભાાં આમૉશજત યલાભાાં આલળ. દયધલા નળનર ાય 

ઉિયપ્રદળભાાં આલર છ. 

 યશણીયણી ભાટ દયશનમાનૉ વથી વસ્તૉ દળ દશક્ષણ આરરા છ. આ માદીભાાં બાયત ફીજા ક્રભ છ. 

 ઐક્વપડય રડક્ષનયીઍ ‘આધાય’ ળબ્દન શશનદી ળબ્દ ૨૦૧૭ તયી જાશય મો. 

 તાજતયભાાં ઔાશમા આળા બોંવરન મળ ચૉયા ભભૉરયમર યયસ્ાયથી વનભાશનત યામાાં છ. 

૨૯ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 ઐસ્ટ્રશરમન ઐન ૨૦૧૮ યર ચવઔલ્વનયાં ટાઈટર યૉઝય પડયય જીત્મયાં છ. ઐસ્ટ્રશરમન ઐન 

૨૦૧૮ યર ડફલ્વનયાં ટાઈટર ઐરીલય ભાયચ અન ભટ શલ જીત્મયાં છ 

 ઐસ્ટ્રશરમન ઐન ૨૦૧૮ ભશશરા ડફલ્વનયાં ટાઈટર રક્રસ્ટીના મ્રાડનૉશલ અન ટીભ ફાફૉવ 

જીત્મયાં છ અન ભશશરા ચવઔલ્વનયાં ટાઈટર યૉરીન લૉઝનીીઍ જીત્મયાં છ. 

 બાયતભાાં લય ૨૦૧૧ ફાદ ૉશરમૉ વાંક્રભણનૉ ૉઈ વ ફશાય આવમૉ નથી. 

 તાજતયભાાં જાશય થમર લાર્થ ગ્રૉફર ટ્રસ્ટ ઇનડક્ષભાાં બાયત ત્રીજા સ્થાન છ.  
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 લલ્ડય રપ્રૉવી ડ દય લે જાનમયઆયી ભાવના છલ્રા યશલલાય ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 બાયતભાાં પ્રથભ જ લાય ભશશરા ઈભાભ જશભદાઍ જયભાની નભાજ અદા યીન ઈશતશાવ યચ્મૉ છ. 

 શારભાાં જ નલા શલદળ વશચલ તયી શલજમ ઔૉઓરઍ દબાય વાંબાળમૉ છ. 

૩૦ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 બાયત અન શલમટનાભ લચ્ચ ભધ્મપ્રદળના જફરયયભાાં છ રદલવનૉ મયદ્ધઅભ્માવ ળર થમૉ છ. આ 

મયદ્ધઅભ્માવનયાં નાભ VINBAX છ. 

 પ્રજાવિા રદલવ ૨૦૧૮ ની યડભાાં ભશાયાહ્ યાજ્મની ઝાાંઓીઍ પ્રથભ યયસ્ાય જીત્મૉ છ. 

 ભશાયાહ્ યાજ્મની વયાય નાઔયયભાાં ાનૂન શલશ્લશલદ્યારમ ફનાલલા ભાટ ૭૫૦ યૉડ રૂશમાની 

ભાંજય યી આી છ. 

 ૂલય ફડશભનટન ઓરાડી પ્રાળ ાદયૉણન બાયતીમ ફડશભનટન વાંક દ્લાયા રાઈપટાઈભ ઍચીલભનટ 

ઍલૉડયથી વનભાશનત યલાભાાં આવમા છ. 

 ઍ વનડભાાં ૧૦ જીફી ડટા ટ્રાનવપય યનાયી રાઈ-પાઈ ટનૉરૉજીનયાં તાજતયભાાં બાયત વયાય 

દ્લાયા વપ યીક્ષણ યલાભાાં આવમયાં છ. 

 તાજતયભાાં યલાભાાં આલર આર્થથ વલેક્ષણ ભયજફ ક્રયડ ઐઈરની રભતૉભાાં ૨૦૧૮-૧૯ ભાાં ૧૦ થી 

૧૫ ટાનૉ લધાયૉ થળ. 

 ૧૯ ભૉ આાંતયયાહ્ીમ લૉચ ઍનડ રૉ ભૉ ‘વભમ બાયતી ૨૦૧૮’ ભયાંફઈભાાં આમૉશજત યલાભાાં 

આવમૉ છ. 

 આર્થથ વલેક્ષણ અનયવાય લય ૨૦૧૬-૧૭ ભાાં  ૨૭૫.૭ શભશરમન ટન ઓાદ્યાનનનયાં ઉત્ાદન થમયાં છ. 

૩૧ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ : 

 વથી અભીય દળૉની માદીભાાં બાયત છઠ્ ા ક્રભ છ. જ્માય આ માદીભાાં વાંમયક્ત યાજ્મ અભરયા પ્રથભ 

સ્થાન છ. 

 ઔૂઔર દ્લાયા તાજતયભાાં ફયરરટન નાભની નલી ભૉફાઈર ઍ રૉનચ યાઈ છ. 

 ટી-૨૦ શલશ્લ  ૨૦૨૦ ની મજભાની ઐસ્ટ્રશરમા યળ. 

 નીશત આમૉઔના વભ્મ ડૈ.શલનૉદ ૉરન તાજતયભાાં શલશ્લ સ્લાસ્થ્મ વાંઔ ન પ્રશતશહ્લત ઇશવાન 

ડૉઔયાભાી પશભરી શલ્થ પાઉનડળન યયસ્ાયથી વનભાશનત યામા છ. 

 યાહ્શત યાભનાથ ૉચલદ વયપ્રીભ ૉટય અન શાઈૉટયના જજૉના લતનભાાં ૨૦૦ ટાના લધાયાના 

ફીરન ભાંજય યી આી. 

 સ્ૉર્થમન ક્રાવની ત્રીજી વફભયીન યાંજન તાજતયભાાં બાયતીમ નવનાભાાં વભાશલહ્ર યાઈ છ. 

 બાયત વશશત શલશ્લબયભાાં ૩૧ જાનમયઆયી ૨૦૧૮ ના યૉજ દઓાનારાં ચાંદ્રગ્રશણ વયય બ્રય બ્રડ ભૂન 

નાભ ઐઓામ છ. 

 બાયતીમ આભીના DGMO-રડયક્ટય જનયર ઐપ શભરીટયી ઐયળનવ દ રફ્ટનનટ જનયર 

અશનર ચશાણ દબાય વાંબાળમૉ છ.  
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1 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ઈકૉનૉતભસ્ટ ઇનટતરજનવ મુતનટ(EIU) રૉકતાંત્ર વચૂકાાંકભાાં બાયત ૪૨ ભા િભ છ. આ વૂચકાાંકભાાં નૉલ ે

પ્રથભ સ્થાન છ. 

 ફજટ ૨૦૧૮ ભાાં કનદ્ર વયકાય લડૉદયાભાાં યરલ મુતનલવીટી ફનાલલાની જાશયાત કયી. 

 ફજટ ૨૦૧૮ ભાાં ખતી વાથ જૉડામરી કાંનીઐન ગ્રીનવ તભળન અાંતગાત ૧૦૦% ટક્વ છૂટ આલાભાાં 

આલી છ. 

 નાણાભાંત્રી દલાયા ૧૦ કયૉડ ગયીફ દયલાયૉ ભાટ યાહ્ીમ સ્લાસ્થમ વાંયક્ષણ મૉજનાની જાશયાત કયાઈ. 

 તાજતયભાાં દુતનમાના વથી લૃદધ ુરુનુાં અલવાન થમુાં છ. તભનુાં નાભ િાાંતવસ્કૉ નૂનજ ઐરીલયા છ. 

 ૧ પબ્રુઆયી ઇતનડમન કૉસ્ટ ગાડા (ICG) સ્થાના દદલવ તયીક ઉજલલાભાાં આલ છ. આ લ ે૪૧ ભૉ 

સ્થાના દદલવ ઉજલલાભાાં આવ્મૉ. 

2 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ળ આનાંદ ભધુકયન વાતશતમ અકાદભી બાા વનભાન ુયસ્કાય ૨૦૧૮ થી વનભાતનત કયામા. 

 ફજટ ૨૦૧૮ ભાાં થમર જાશયાત ભુજફ ભાતૃતલ ભાટની યાજાઐ ૧૨ વતાશથી લધાયીન ૨૪ વતાશ 

કયાઈ છ. 

 બાયતીમ ભતશરા ફૉસક્વગ ખરાડી ભયીકૉભ  ઇતનડમા ઐન ફૉસક્વગ ટુનાાભનટભાાં વુલણાદક જીતમૉ. 

 લલ્ડા લટરનડ ડ દય લ ે૨ પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

3 પબ્રુઅયી 2018 : 

 નરૉફર ઇનલસ્ટવા વભીટ ૨૦૧૮ ઉદઘાટન પ્રધાનભાંત્રી અવભભાાં કયલાભાાં આવ્મુાં છ. અવભની યાજધાની 

દદવુય છ. 

 ઉિયપ્રદળનૉ પ્રથભ તાંતગમા ભાટનૉ ાકા કાનયુભાાં ખૉરલાભાાં આવ્મૉ. 

 બાયત ઐસ્ટ્રતરમાન શયાલીન ચૉથી લાય અનડય-૧૯ દિકટ તલશ્લ ક જીતમૉ છ. બાયતીમ અનડય-૧૯ 

દિકટ ટીભના કટન પ્રીથલી ળૉ છ. અનડય-૧૯ દિકટ વથી લધ ુલધ ુલખત બાયત જીતમૉ છ. અનડય-૧૯ 

દિકટ તલશ્લ કભાાં પાઈનર ભચભાાં બાયતના ભનજૉત કારયાઍ ભન ઐપ ધ ભચનૉ તખતાફ અન ળુફભન 

ગીર રમય ઐપ ધ ટુનાાભનટનૉ તખતાફ જીતમૉ છ. 

 આલ્પાફટ કાંનીના નલા અધમક્ષ તયીક જૉન શનવીની તનમુતક્ત કયલાભાાં આલી. 

 ટાઈભવ ાલય લીભન ઐપ ધ મય ૨૦૧૭ નૉ ુયસ્કાય ળફનભ અસ્થાનાઍ જીતમૉ છ. 

 લી.ળાાંતાયાભ રાઈપટાઈભ ઍતચલભનટ ઍલૉડાથી દપલ્ભ તનદેળક શ્માભ ફનગરન વનભાનલાભાાં આવ્મા છ. 

4 પબ્રઆુયી 2018 : 

 કનદ્ર વયકાય 2.5 રાખથી લધુના નાણાાંકીમ વ્મલશાયૉ ભાટ ાન કાડા પયજીમાત કમું.  
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 પ્રધાનભાંત્રી નયનદ્ર ભૉદી દલાયા તરતખત ઍક્ઝાભ લૉયીમાવા ફુકનુાં તલભૉચન કયલાભાાં આવ્મુાં છ. 

 તલશ્લ કનવય દદલવ દય લ ે૪ પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. આ લાના કનવય દદલવની થીભ ‘લી 

કન, આઈ કન’ શતી. 

5 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ફજટ ૨૦૧૮-૧૯ ભાાં જાશય કયામર KUSUM મૉજના અાંતગાત દળભાાં ૩ કયૉડ સવચાઈ ાં વય 

ઊજાાથી વજ્જજ કયલાભાાં આલળ. 

 તાજતયભાાં જાાન દળની અાંતયીક્ષ ઍજનવીઍ પફુઆયી ૨૦૧૮ ના પ્રથભ વતાશભાાં વપતાૂલાક 

ૃથલીની કક્ષાભાાં ભાઈિૉવટરાઈટન પ્રસ્થાતત કમો છ. 

 ીલી સવધુઍ ફઈલાન ઝેંગન શયાલીન ઇતનડમા ઐનનૉ તખતાફ જીતમૉ છ. 

 તાજતયભાાં ભારદીલ દળભાાં યાજકીમ વાંકટ લધતાાં યાહ્તત અફદુલ્રા માભીન વભમથી શરા ચુાંટણી 

કયલાનૉ આદળ આમૉ. 

6 પબ્રઆુયી 2018 : 

 તલશ્લનૉ વથી શરૉ ‘તરકન ફડા પતસ્ટલર ૨૦૧૮’ આાંધ્રપ્રદળના ક્રરુાં રકના અટકા ફડા વનચયીભાાં 

આમૉતજત કયલાભાાં આવ્મૉ શતૉ. 

 નીતત આમૉગના CEO અતભતાબ કાનતનૉ વભમકા ૩૦ જુન ૨૦૧૯ વુધી રાંફાલામૉ. 

 DRDO દલાયા ૭૦૦ દકભીની ભાયકક્ષભતા ધયાલતી સ્લદળી તભવાઈરનુાં અતનન-૧ નુાં વપ યીક્ષણ 

કયામુાં. 

 ICC દલાયા જાશય કયામર અનડય -૧૯ તલશ્લ ચતભમન ટીભભાાં બાયતના ાાંચ ખરાડીઐન સ્થાન ભળમુાં 

છ. 

 કનદ્રીમ કતફનટ વતચલારમભાાં ઉવતચલ તયીક ટીના વૉનીની તનમુતક્ત કયાઈ છ. 

 અભદયકી ઍયપૉવાના પ્રભુખ ડતલડ ઍર ગૉલ્ડપીન શારભાાં જૉધુયભાાં મુદધ તલભાન તજવની ઉડાન બયી. 

7 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ઉિય પ્રદળ યાજ્જમની વયકાય મતુનવપની વાથ ભીન ‘દસ્તક’ અતબમાન ળરુ કમુ.ં 

 વલાશ્રહ્લ બાયતીમ ગૉલ્પય તયીક ઉબયી આલર બાયતીમ ગૉલ્પય ળુબાાંકય ળભાાઍ લલ્ડા ગૉલ્પ યસનકગભાાં ૭૨ 

ભૉ િભ ભવ્મૉ. 

 કણાાટકભાાં મૉજાતૉ ભશાભસ્તકાતબક ઉતવલ દય ફાય લે મૉજામ છ. 

 તલદ્યાથીઐન દડતજટર તળક્ષણ પ્રદાન કયલા ભાટ NCERT ઍ ગૂગર  વાથ શાથ તભરાવ્મા. 

 બાયતના ઝૂરણ ગૉસ્લાભી લન ડ દિકટભાાં ૨૦૦ તલકટ ભલનાય પ્રથભ ભતશરા દિકટય ફનમા. 

 ભુકળ ખનનાઍ ફા દપલ્ભ વૉવામટીના અધમક્ષ દથી યાજીનાભુાં આમુાં છ. 

8 પબ્રઆુયી 2018 :  
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 તાજતયભાાં જાશય કયામર તનદેળ ભુજફ ડ્રાઈસલગ રામવનવન આધાયકાડા વાથ સરક કયલાભાાં આલળ. 

 ૭ પબ્રુઆયી ૨૦૧૮ ના યૉજ બાયતીમ ખર પ્રાતધકયણના ભશાતનદેળક દ નીરભ કયૂ દબાય ગ્રશણ 

કમો. 

 તાજતયભાાં વયકાય દલાયા કાટૂાન ચનરૉ ય જાંક ફૂડ તલજ્ઞાન દખાડલા ય પ્રતતફાંધ ભુક્મૉ છ. 

 ળાાના ફાકૉન વામફય િાઈભથી દયુ યાખલા ભાટ NCERT અન ગગૂર તાજતયભાાં દડતજટર 

તવટીઝનળી અન વુયક્ષા કામાિભ ળરુ કમો. 

 વાઉથ વનટ્રર યરલ ૧૦૦ ટકા LED રાઈટીંગ ધયાલનાય બાયતનૉ વપ્રથભ યર ઝૉન ફનમૉ. 

9 પબ્રઆુયી 2018 : 

 તાજતયભાાં દયમય ઍડતભયર ઍવ.વી.લભાાઍ નવના વશામક પ્રભુખ(તલળ વફભદયન દયમૉજના) નૉ 

દબાય વાંબાળમૉ. 

 બાયતીમ પ્રતતસ્ધાા આમૉગ(વીવીઆઈ) તાજતયભાાં વચા ઍનજીન ગૂગર ય બાયતીમ ફઝાયભાાં અનુતચત 

વ્માાય લમલશાય ભાટ ૧૬૩ કયૉડનૉ દાંડ પટકામો. 

 તભનાભાતા વભજુતી કયાય ાયાની ધાતુ વાથ વાંફાંતધત છ. 

 પૉફવા દલાયા જાશય કયામર દિટૉકયાંવી યાખનાય અતભયૉની વૂતચભાાં િીવ રાવાન પ્રથભ સ્થાન છ. 

 દદલ્રી યાજ્જમની વયકાય તાજતયભાાં વયકાયી સ્કૂરૉભાાં શીનવ કામાિભ ળરુ કયલાની જાશયાત કયી. 

 ICC દલાયા તાજતયભાાં વીકૉ કાંનીના CEO ઈંદ્રા નૂઈન ICC ફૉડાના પ્રથભ સ્લતાંત્ર ભતશરા 

ડામયક્ટય તયીક તનભણાંક આી છ. 

10 પબ્રઆુયી 2018 :  

 તાજતયભાાં દદલ્રીભાાં ‘સ્લચછ બાયત વતનટળન ાકા’ નુાં ઉદઘાટન કયલાભાાં આવ્મુાં. 

 ભૂથુટ ગ્રુ દલાયા તાજતયભાાં અતબનતા અતભતાબ ફચચનન બ્રાાંડ ઍભફવડય તયીક તનમુક્ત કયામા છ. 

 તાજતયભાાં નયનદ્ર ભૉદી દપરીસ્તાન દળની ભુરાકાત જનાય પ્રથભ બાયતીમ લડાપ્રધાન ફનમા છ. 

 લેતશ્લક ફતદધક વાંદા વચૂકાાંકભાાં બાયત 44 ભા સ્થાન છ. આ માદીભાાં અભદયકા પ્રથભ સ્થાન છ. 

 આઈવ શૉકી ભાટ તગતનઝ ફૂકભાાં યકડા દાખર કયલા ભાટ રદ્દાખભાાં આાંતયયાહ્ીમ કક્ષાની પ્રતતમૉતગતા 

મૉજલાભાાં આલી. 

11 પબ્રઆુયી 2018 : 

 દપતરસ્તાનના યાહ્તતઍ તાજતયભાાં નયનદ્રબાઈ ભૉદીન ગ્રેંડ કૉરય ઐપ ધ સ્ટટ ઐપ દપતરસ્તાન 

વનભાનથી વનભાતનત કમાા છ. શારભાાં દપરીસ્તાનના યાહ્તત ભુશભભદ અફફાવ છ. 

 દતક્ષણ કૉદયમાના મોંગમોંગભાાં ૨૩ ભા તલનટય ઐરતભક યભતૉતવલની ળરૂઆત થઇ છ. 

 યાહ્ીમ કૃતભનાળક દદલવ દય લે ૧૦ પબ્રુઆયીનાાં યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 દળભાાં ઍક વાથ ચુાંટણી મૉજલા ભાટ બાયતીમ ચુાંટણી ાંચ કામદા અન નમામ ભાંત્રારમન ફાંધાયણની ાાંચ 

કરભૉભાાં વુધાયા કયલા વૂચવ્મુાં છ. જ આ ભુજફ છ : ૧. ૮૩- વાંવદના ગૃશૉની ભુદત  ૨. ૮૫- યાહ્તત 

7FG5ZA       DFR” Z)!*      www.shikshanjagat.in            25 



 

 

દલાયા રૉકવબાનુાં તલવજાન  ૩. ૧૭૨- યાજ્જમ તલધાનભાંડની ભુદત  ૪. ૧૭૪ – યાજ્જમ તલધાનભાંડનુાં 

તલવજાન  ૫. ૩૫૬ – યાજ્જમભાાં યાહ્તત ળાવન 

 ITTF લલ્ડા જુનીમય ટફર ટનીવ ચતભમનળીભાાં તવલ્લય ભડર ભલનાય ગુજયાતી ખરાડીનુાં નાભ 

ભાનલ ઠક્કય છ. 

 ઇનટયનળનર ડ ઐપ લૂભન ઍનડ ગલ્વા ઇન વામનવ ૧૧ પબ્રઆુયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

12 પબ્રઆુયી 2018 : 

 તાજતયભાાં યતળમાભાાં થમર ઍક રન િળભાાં તભાભ ૭૧ વનજયના ભૉત થઇ ગમા છ. 

 જતયભાાં જાશય કાયામર તલશ્લના વથી અભીય ળશયૉની માદીભાાં ભુાંફઈ નલભા સ્થાન છ. 

 બાયતીમ ૉસ્ટ તલબાગ દલાયા ળરુ કયામર ફનકનુાં નાભ ઇતનડમા ૉસ્ટ ભનટવ ફેંક છ. 

 ઐસ્ટ્રતરમા દિકટ ટીભના કટન સ્ટીલ તસ્ભથ ઍરન ફૉડાય ભડર જીતમૉ છ. 

 ૂલા બાયતીમ લડાપ્રધાન અટર તફશાયી લાજમીજીના શ્રહ્લ ઈનટયવ્મુાં યથી શારભાાં પ્રતવદધ થમર ુસ્તકનુાં 

નાભ ‘ભય વાનૉ કા બાયત’ છ. 

 નળનર પ્રૉડક્ટીલીટી ડ દય લે ૧૨ પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 તાજતયભાાં ૂલા ઉદ્યૉગભાંત્રી અતનરબાઈ ટરનુાં અલવાન થમુાં છ ક જઐ ગણત મુતનલવીટીના વાંસ્થાક 

શતા. 

13 પબ્રઆુયી 2018 : 

 તાજતયભાાં જાશય કયલાભાાં આલર બાયત લન તસ્થતત યીૉટાભાાં બાયતન લન ક્ષત્રની ફાફત દુતનમાભાાં 

આઠભા સ્થાન યાખલાભાાં આવ્મૉ છ. 

 બાયતીમ ભતશરા સ્કાઈડાઈલયનુાં નાભ ળીતર યાણ છ ક  જભન શારભાાં જ વાડી શયીન સ્કાઈડાઈલીંગ 

કયીન તલશ્લ યકૉડા ફનાવ્મૉ છ. 

 વયૉગવી પ્રદિમા અાંતગાત ભા ફનનાય ભતશરાઐન ણ ભાતૃતલની યજાઐ ભળ. 

 તાજતયભાાં વાતશતમ અકાદભીઍ અાંગ્રજી રખક ભભાંગ દઈન લા ૨૦૧૭ નૉ વાતશતમ અકાદભી ઍલૉડા 

ઍનામત કમો છ. 

 ઍવૉવીઍળન પૉય ડભૉિદટક દયપૉભાની યીૉટા અનવુાય ચાંદ્રફાફ ુનામડ ુવથી અભીય ભુખ્મભાંત્રી છ. 

 દતક્ષણ આદિકાના યાહ્તતનુાં જેકફ ઝૂભાન વિારૂઢ ાટીઍ યાહ્ાધમક્ષ દથી શટાલલાનૉ તનણામ કમો છ. 

 યાજકૂય ઍલૉડા પૉય ઍકવરનવ ઇન તવનભા ઍલૉડાથી દપલ્ભભકય યભળ તવીન વનભાનલાભાાં આલળ. 

 લલ્ડા યદડમૉ ડ દય લ ે૧૩ પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. આ લાના યદડમૉ દદલવની થીભ ‘યડીઐ 

ઍનડ સ્ૉટ્વા’ શતી. 

 તાજતયભાાં યાજનાથસવશ ગુજયાત તલશ્લતલદ્યારમ, અભદાલાદભાાં દળના પ્રથભ વાંસ્કૃત કનદ્રનુાં ઉદઘાટન કમું. 

14 પબ્રઆુયી 2018 :  
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 ઍવૉવીઍળન પૉય ડભૉિદટક દયપૉભાની યીૉટા અનવુાય ભુખ્મભાંત્રી ભાતણક વયકાય ાવ વથી ઐછી 

વાંતિ છ. 

 લેતશ્લક પ્રતતસ્ધી માદીભાાં બાયત ૮૧ ભા િભ છ. આ માદીભાાં સ્લીતઝયરૅનડ પ્રથભ સ્થાન છ. 

 તાજતયભાાં બાયતનુાં પ્રથભ ઐનરાઈન યદડમૉ સ્ટળન રૉનચ કયામુાં છ. તનુાં નાભ ‘યડીઐ ઉભાંગ’ છ. 

 વાતશતમ અકાદભીના નલા અધમક્ષ તયીક કનનડ વાતશતમકાય ચાંદ્રળખય કાંફાયની તનમુતક્ત કયલાભાાં આલી છ.  

15 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ઈયાનના યાહ્તતનુાં શવન રુશાની ત્રણ દદલવ ભાટ બાતની માત્રા ઉય આવ્મા છ. 

 ભધમ પ્રદળ શાઈકૉટ ેતાજતયભાાં ‘દતરત’ ળફદના ઉમૉગ ય પ્રતતફાંધ ભુક્મૉ. 

 લા ૧૯૪૭ ભાાં બાયત-ાદકસ્તાન મુદધભાાં ઉમૉગભાાં રલામર ‘ડકૉટા’ તલભાનન આધુતનક સ્લરૂ વાથ 

બાયતીમ લામવુનાભાાં વભાતલહ્ર કયામુાં છ. 

 તાજતયભાાં ચચાાભાાં આલર ાંજાફ નળનર ફેંકના ૧૧,૫૦૦ કયૉડ રૂતમાના ગૉટાાભાાં શીયાના વ્માાયી 

નીયલ ભૉદીનુાં નાભ આયૉી તયીક ફશાય આવ્મુાં છ. 

 કનદ્ર વયકાય દલાયા અલ્ ફચત અતધતનમભભાાં પ્રસ્તાતલત વાંવૉધન ભુજફ જૉ અલમસ્ક વ્મતક્તનુાં ભૃતમુ થઇ 

જામ અન કૉઈ નૉતભનીના શૉમ તૉ આલી તસ્થતતભાાં ધનયાળી ારકન વૉલાભાાં આલળ. 

 બાયત આઠભા તથમટય ઐરતભકની મજભાની કયળ. 

16 પબ્રઆુયી 2018 : 

 તાજતયભાાં બાયતના યર ભાંત્રારમ રગબગ ૯૦,૦૦૦ જનમાઐ જાશય કયીન તલશ્લનુાં વથી ભૉટુાં બયતી 

અતબમાન ળરુ કમુ ંછ. 

 બાયતની ઉભાંગ ભૉફાઈર ઍ દુફઈભાાં વલાશ્રહ્લ ઍભ-ગલભેનટ વર્મલવ યુસ્કાય જીતમૉ. 

 દતક્ષણ આદિકાના નલા યાહ્તત તયીક તવદયર યભાપૉવાઍ ળથ ગ્રશણ કમાા છ. 

17 પબ્રઆુયી 2018 : 

 કનડાના પ્રધાનભાંત્રી જતસ્ટન 8'\0] આગાભી વભમભાાં વાત દદલવ ભાટ બાયતના પ્રલાવ આલનાય છ. 

 બાયતીમ લેજ્ઞાતનક તલકાવ વથામન ઐસ્કય લેજ્ઞાતનક અન તકનીકી ુયસ્કાયથી વનભાતનત કયલાભાાં આવ્મા 

છ. 

 તાજતયભાાં જાશય કયામર સરગ પ્રભાણ ભુજફ ગજુયાતભાાં દય શજાય ુરુ 854 ભતશરાઐ છ. ૨૦૧૨-

૧૪ ની ગણના ભુજફ ગજુયાતના સરગ પ્રભાણભાાં 53 ભતશરાઐનૉ ઘટાડૉ થમૉ છ. 

 બાયતના તલયાટ કૉશરીઍ આાંતયયાહ્ીમ દિકટભાાં વથી ઝડી ૧૭૦૦૦ યન ુયા કયલાની તવતદધ ભલી 

છ. 

18 પબ્રઆુયી 2018 : 

 નળનર ફનાના પસ્ટીલર ૨૦૧૮ નુાં આમૉજન તતરુલનાંતુયભભાાં કયલાભાાં આવ્મુાં.  
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 ાદકસ્તાન દિકટ ફૉડાના બ્રાાંડ ઍભફવડય તયીક ળૉઍફ અખ્તયની તનમુતક્ત કયલાભાાં આલી છ. 

 બાયતભાાં દય લ ેભશા લદ તયવના યૉજ ભશાતળલયાત્રીનૉ તશલાય ઉજલલાભાાં આલ છ. ગુજયાતભાાં દય લે 

જુનાગઢ ખાત ાાંચ દદલવ ભાટ બલનાથનૉ ભશાતળલયાત્રીનૉ ભૉ ઉજલામ છ. 

 ભશાતળલયાત્રી તનતભિ ભુખ્મભાંત્રી તલજમબાઈ રુાણીઍ કયર જાશયાત અનુવાય જુનાગઢ ખાત ઉજલાતૉ 

ભશાતળલયાત્રીનૉ ભૉ આલતા લાથી ભીની કુાંબભાના નાભથી ઐખાળ.  

 ભશાતળલયાત્રીના દદલવ જુનાગઢ ખાત નીકતી દદગાંફય વાધુઐની યલડી ભૃગી કુાંડભાાં સ્નાન કય છ. 

 તલશ્લભાાં વથી લધ ુલન તલસ્તાય યતળમાભાાં આલર છ. 

 બાયતભાાં વથી લધુ લન અન લૃક્ષ આચછાદદત તલસ્તાય ભધમ પ્રદળયાજ્જમભાાં આલરૉ છ. 

19 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ઇતનડમા સ્ટટ ઐપ પૉયસ્ટ યીૉટા -૨૦૧૭ અનવુાય બાયતના કરુ બૂતભ તલસ્તાયના 24.39 ટકાભાાં લન 

અન લૃક્ષ આચછાદદત પ્રદળૉ આલરા છ. 

 તાજતયભાાં શ્રી કુરબૂણ જાધલના કવભાાં ાદકસ્તાન વયકાય વાભ અલાજ ઉઠાલનાય ાદકસ્તાનના 

પ્રતવદધ લકીર અન ભાનલ અતધકાય કામાકતાા આવભા જશાાંગીયનુાં અલવાન થમુાં છ. 

 બાયત અન દતક્ષણ આદિકા લચચ યભામર લન ડ શ્રણીભાાં બાયતીમ ફટ્વભન તલયાટ કૉશરીઍ ભન ઐપ ધ 

તવયીઝનૉ તખતાફ જીતમૉ છ. 

 બાયત તયપથી દિકટના ત્રણમ પૉયભટભાાં ાાંચ તલકટ ઝડલાની તવતદધ બુલનશ્લય કુભાય ભલી છ. 

20 પબ્રઆુયી 2018 : 

 લલ્ડા ડ ઐપ વૉતળમર જતસ્ટવ દય લે 20 પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 તલશ્લ માાલયણ દદલવ ૨૦૧૮ ની મજભાની બાયત કયળ. 

 વુચના પ્રદ્યૉતગકી ય તલશ્લ કોંગ્રવ કઈ શેદયાફાદભાાં ળરુ થઇ છ. 

 સવગાૉયભાાં વયરવ ફજટ થલા ય તમાના તભાભ નાગદયકૉન વયકાય તપથી ૧૫,૦૦૦ રૂતમા 

આલાની જાશયાત કયાઈ છ. 

 શદયમાણા યાજ્જમના તળક્ષણતલબાગ તભાભ વયકાયી ળાાઐભાાં યાહ્ગાન શરાાં ગામત્રી ભાંત્ર ફૉરલાનુાં 

પયજીમાત કમુ ંછ. 

 યૉટૉભક ગ્રુ ઐપ કાંનીઝના ભાતરક તલિભ કૉઠાયી ઉય તલતલધ ફેંકૉભાાંથી રૉન રઇ ધૉખાગી કયલાનૉ 

આયૉ ઘડામૉ છ. 

 તલશ્લ વાભાતજક નમામ દદલવ દય લ ે૨૦ પબ્રઆુયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. 

21 પબ્રઆુયી 2018 : 

 આાંતયયાહ્ીમ ભાતૃબાા દદલવ દય લ ે૨૧ પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ. આ લાના ભાતૃબાા 

દદલવની થીભ રીનનલીસ્ટીક ડામલયવીટી ઍનડ ભલ્ટીરીનનલારીઝભ કાઉનટ પૉય વસ્ટનફર ડલરભનટ 

શતી.  
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 બાયતીમ ફટ્વભન તલયાટ કૉશરીલન ડ દિકટભાાં ૯૦૦ ૉઈનટ ભલનાય પ્રથભ બાયતીમ ફટ્વભન ફનમા 

છ. 

 મુતનવપ દલાયા ‘ઍલયી ચાઈલ્ડ અરાઈલ’ નાભ ફશાય ડામર યીૉટાભાાં ાદકસ્તાનભાાં નલજાત તળળુઐની 

ભૃતમુદય વથી ખયાફ શારતભાાં છ. 

 ભશાયાહ્ વયકાય વ્માજફી બાલ ભતશરાઐન વનટયી ડ આલા ભાટ અતસ્ભતા મૉજનાનુાં આમૉજન 

કયળ. 

 યાજસ્થાનના જમુયનુાં ગાાંધી નગય યરલ સ્ટળન વાંણૂાણ ભતશરા વાંચાતરત સ્ટળન ફનમુાં. 

22 પબ્રઆુયી 2018 : 

 બાયતીમ લામુ વનાની પરાઈંગ ઐદપવય અલની ચતુલેદીઍ ઍકરા જ ભીગ-૨૧ ફાઇવન પાઈટય રન 

ઉડાલીન ઈતતશાવ યચમૉ છ. 

 તાજતયભાાં  બાયતીમ તસ્નય મજુલનદ્ર ચશર દતક્ષણ આદિકા વાભની ફીજી ટી-૨૦ ભચભાાં ૉતાની ચાય 

ઐલયભાાં ૬૪ યન આીન બાયતના વથી લધુ યન આનાય ફૉરય ફનમા છ. 

 ટ્રાનવયનવી ઇનટયનળનર દલાયા જાશય કયલાભાાં આલર ‘લેતશ્લક ભ્રહ્રાચાય ધાયણા વૂચકાાંક’ ભાાં બાયત 

૮૧ ભા સ્થાન છ. 

 તાજતયભાાં અતબનતા કભર શવન દલાયા ગદઠત યાજતનતતક દનુાં નાભ ભક્કર નીતત ભેમમભ છ. 

 બાયતીમ ફાંધાયણના અનુચછદ ૧૭૮ ભુજફ તલધાનવબાના અધમક્ષ અન ઉાધમક્ષની તનભણક ભાટની 

જૉગલાઈ છ. 

 ગુજયાત તલધાનવબાના નલા અધમક્ષ તયીક શ્રી યાજનદ્ર વુમાપ્રવાદ તત્રલદીની લયણી કયલાભાાં આલી. 

 ટતનવ યસનકગભાાં વથી ભૉટી ઉભય નાંફય લન ફનલાની તવતદધ ભલનાય ખરાડીનુાં નાભ યૉઝય પડયય છ. 

 રીનનલીસ્ટીક ડામલયવીટી ઍનડ ભલ્ટીરીનનલારીઝભ કાઉનટ પૉય વસ્ટનફર ડલરભનટ 

23 પબ્રઆુયી 2018 : 

 કતલ શ્રી દુરા બામા કાગ રૉકવાતશતમ ઍલૉડા ૨૦૧૮ થી શ્રી ઝલયચાંદ ભઘાણી રૉકવાતશતમ કનદ્ર, વયાહ્ 

મુતનલવીટી(કૉઈ વાંસ્થાન આ ઍલૉડા ભળમૉ શૉમ તલી આ પ્રથભ ઘટના છ) ન વનભાતનત કયાઈ છ. 

 ‘બગત ફાુ’ તયીક પ્રતવદધ કતલ શ્રી દુરા બામા કાગનૉ જનભ બાલનગય તજલ્રાના ભશુલા તારુકાના 

ભજાદય ગાભભાાં થમૉ શતૉ. આ ભજાદય ગાભ કાગધાભ તયીક ણ ઐખામ છ. 

24 પબ્રઆુયી 2018 : 

 બાયત ૩૫૦ દકભી વુધીની ભાયક ક્ષભતા ધયાલતી ફરાતસ્ટક તભવાઈર ‘ધનુ’નુાં તાજતયભાાં વપ યીક્ષણ 

કમું છ. 

 અવભ વયકાય ૨૨ વટભફયના યૉજ યાજ્જમભાાં દય લે યાઈનૉ(ગેંડૉ) ડ ઉજલલાની જાશયાત કયી છ. 

 પ્રથભ આાંતયયાહ્ીમ વય વાંગઠનની મજભાની ભાચા ૨૦૧૮ ભાાં બાયત કયળ. 

 વનટ્રર ઍકવાઈઝ ડ દય લે ૨૪ પબ્રુઆયીના યૉજ ઉજલલાભાાં આલ છ.  
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25 પબ્રઆુયી 2018 : 

 તાજતયભાાં લડાપ્રધાન શ્રી નયનદ્ર ભૉદીઍ તતભરનાડ ુયાજ્જમભાાં અભભા ટ ૂવ્શીરય સ્કીભ ળરુ કયી છ. 

 પ્રતવદધ બાયતીમ અતબનત્રી શ્રીદલીનુાં ૨૪ પબ્રુઆયીના યૉજ ૫૪ લાની લમ દુફઈભાાં અલવાન થમુાં. તભનુાં 

ભૂ નાભ શ્રી અભભા માંગય અમમન શતુાં. તઐન બાયત વયકાય દલાયા ૨૦૧૩ ભાાં દ્મશ્રી ુયસ્કાયથી 

વનભાતનત કયલાભાાં આવ્મા શતાાં. તઐ બાયતીમ તવનભા જગતના પ્રથભ ભતશરા વુયસ્ટાય શતાાં.  

 પ્રધાનભાંત્રી નયનદ્ર ભૉદીઍ વુયત ળશયભાાં ‘યન પૉય નમ ુઇતનડમા’ ભયથૉન દૉડનૉ ળુબાયાંબ કયાવ્મૉ શતૉ. 

26 પબ્રઆુયી 2018 : 

 ગુજયાત તલધાનવબાના પ્રથભ અધમક્ષ શ્રી કલ્માણજી ભશતા શતા. ગુજયાત તલધાનવબાના પ્રથભ ચૂાંટામરા 

અધમક્ષ શ્રી ભાનસવશજી યાણા શતા. ગુજયાત તલધાનવબાના પ્રથભ ભતશરા કામાકાયી અધમક્ષ શ્રીભતત 

નીભાફન આચામા શતાાં. ગજુયાત તલધાનવબાના પ્રથભ આદદલાવી અધમક્ષ શ્રી ગણતબાઈ લવાલા શતા. 

ગુજયાત તલધાનવબાના અધમક્ષનૉ કામાકા ૂણા કયનાય પ્રથભ ભુતસ્રભ અધમક્ષ શ્રી પતશઅરી ારજલાા 

શતા. ભશાગુજયાત અાંદૉરન અન નલતનભાાણ અાંદૉરન ઍભ ફાંનભાાં બાગ રનાય ગજુયાત તલધાનવબાના 

અધમક્ષ શ્રી અળૉક બટ્ટ શતા. ગુજયાત તલધાનવબાના પ્રથભ ઉાધમક્ષ શ્રી અાંફારારબાઇ ળાશ શતા. શ્રી 

યાજનદ્ર તત્રલદીની ૧૪ ભી ગુજયાત તલધાનવબાના અધમક્ષ દ તનભણાંક કયલાભાાં આલી છ. 

 બાયતીમ ફાંધાયણના અનુચછદ ૧૭૯ અાંતગાત તલધાનવબાના અધમક્ષ અન ઉાધમક્ષન તભના દ યથી 

દૂય કયલા ભાટ ચદ દદલવ અગાઉ નૉટીવ ભૉકરલાભાાં આલ છ. 

 નીતત મૉગ દલાયા તાજતયભાાં પ્રતવદધ કયલાભાાં આલર ‘શલ્થી સ્ટટ, પ્રૉગ્રવીલ ઇતનડમા’ યીૉટા અનવુાય 

દળના ૨૧ ભૉટા યાજ્જમૉભાાં વભગ્ર પ્રદળાનના આધાય કય યાજ્જમ પ્રથભ સ્થાન છ. આ યીૉટાભાાં ગજુયાત 

ચૉથા િભ છ. 

 UIDAI દલાયા ાાંચ લાથી નીચની ઉભયના ફાકૉ ભાટ ફરુ યાંગનુાં ‘ફા આધાય’ યજુ કમાા છ. 

27 પબ્રઆુયી 2018 : 

 જીભનાસ્ટીક તલશ્લ કભાાં વ્મતક્તગત ભડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભતશરા ઍથરટનુાં નભ અરુણા ફુદ્દા 

યડ્ડી છ. 

 ટ્રાનવયાંવી ઇનટયનળનર દલાયા તાજતયભાાં પ્રતવદધ કયલાભાાં આલર કયળન યવળન ઇનડક્ષ ૨૦૧૭ 

અનુવાય વથી ઐછૉ ભ્રહ્રાચાય નમઝુીરનડભાાં અન વથી લધ ુભ્રહ્રાચાય વૉભાતરમાભાાં છ. 

 ગ્રાભીણ તલસ્તાયના કુળ અન અધા-કુળ શ્રતભકૉ તથા રઘુ અન વકુ્ષ્ભ ઉદ્યૉગ વાશતવકૉન ભદદ કયલા ભાટ 

ગુજયાત વયકાય દલાયા ભુખ્મભાંત્રી ગ્રાભૉદમ મૉજના જાશય કયાઈ. 

28 પબ્રઆુયી 2018 : 

 કભાચાયી બતલષ્મ તનતધ કૉ(EPFO) દલાયા દવ રાખથી લધ ુીઍપના ઉાડ ભાટ ઐનરાઈન અયજી 

પયજીમાત કયી છ. 

 કાાંચી ભઠના પ્રભુખ ળાંકયાચામા જમનદ્ર વયસ્લતીનુાં ૨૮ પબ્રુઆયી ૨૦૧૮ ના યૉજ તતભરનાડુના 

કાાંચીુયભભાાં અલવાન થમુાં છ. 

 વય ચાંદ્રળખય લેંકટયભણની યાભન ઈપક્ટ ળૉધ તનતભિ ૨૮ પબ્રુઆયીના યૉજ યાહ્ીમ તલજ્ઞાન દદલવ 

ઉજલલાભાાં આલ છ. 

 કણાાટકની ટીભ દિકટની તલજમ શયાય ટ્રૉપી જીતી છ.  
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૧ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ ભોવભ ક્લબાગે આ લ ેવાભાન્મ કયતા એક ડીગ્રી લધ ુતાભાન યશલેાની વાંબાલના વ્મતત કયી 

છે. 

 પેવફુક દ્લાયા અક્ધકૃત ઈકનક્ભસ્ટ ઈન્ટેરીજન્વ મુક્નટની એક યીટવ ભુજફ ઇન્તરુાંઝીલ ઈન્ટયનેટ 

ઇન્ડેક્ષ ફાફતે ૮૬ દેળની માદીભાાં બાયત ૪૭ ભા ક્રભે છે. 

 CBSE દ્લાયા જાશેય કયામેર ક્નદેળ ભુજફ ક્લકરાાંગ ફાક ૧૦ ભી અને ૧૨ ભી ની ફડવની 

યીક્ષાઓભાાં કમ્પ્મુટયન ઉમગ કયી ળકળે. 

 તાજેતયભાાં લી.ળાાંતાયાભ રાઈપટાઈભ એક્ચલભેન્ટ એલડવથી શ્માભ ફેનેગરને વન્ભાક્નત કયામા છે. 

 તાજેતયભાાં અભેદયકી પડેયર દયઝલવ પ્રભુખ તયીકે જેયભ લરેની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 બાયતભાાં આ લ ેGDP લકૃ્દ્ધ દય ૭.૨% યશેલાન અનુભાન છે. 

 ભાનલ વાંવાધન ક્લકાવ ભાંત્રારમભાાં શામય એજ્મુકેળન વેક્રેટયી તયીકે આય. વબુ્રભણ્મભની ક્નમુક્તત કયલાભાાં 

આલી છે. 

 Zero Discrimination Day(ળૂન્મ બેદબાલ દદલવ ) દય લે ૧ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે 

૨ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રીશ્રી દ્લાયા અભદાલાદભાાં ‘કભાન્ડ એન્ડ કાંટ્રર ક્વસ્ટભ’ નુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવ્મુાં 

છે. 

 બાયતના GSAT-7 ઉગ્રશને રુકભણી તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે. 

 ગુજયાતના નલા ડીજીી દ ે ક્ળલાનાંદ ઝાની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. તેઓ ક્નલતૃ્ત થઇ યશરે 

પ્રભદકુભાયનુાં સ્થાન રેળે. 

 ગુજયાતના કચ્છભાાં બાયતનુાં પ્રથભ ભધ વાંલધવન કેન્ર ફનાલલાભાાં આલળે. 

 વોથી લધ ુલખત લલ્ડવ સ્ટટવવ એલડવ જીતનાય ખેરાડીનુાં નાભ યઝય પડેયય છે. 

૩ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 તક્ભરનાડુ વયકાય ેક્ળક્ષણ ક્લમક ૨૪ કરાક ભાક્શતી ભી યશે તે ભાટ ે14417 ટર ફ્રી નાંફય જાશયે કમો 

છે. 

 ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે ભયાઠી બાાના પ્રચાય-પ્રવાય ભાટે લીકીીડીમાની વાથે જડાણ કમુું છે. 

 ભશાયાષ્ટ્રન પ્રથભ ભેગા ફૂડ ાકવ વતાયા જીલ્રાના દેગનભાાં ખરલાભાાં આવ્મ છે. 

 શુભન ગ્રફ યીચ રીસ્ટ ભુજફ વોથી લધુ ક્ફક્રમનવવ ધયાલનાય દેળની માદીભાાં બાયત ત્રીજા ક્રભે છે. 

 ક્લશ્લન વોથી ભટ વરાય ાકવ ‘ળક્તત સ્થ’ કણાવટક યાજ્મભાાં ખરલાભાાં આવ્મ છે. 

 ઓડીવા વયકાયે યાજ્મની ળાાની ૧૭ રાખ છકયીઓને વેનેટયી ડે ફ્રીભાાં આલા ભાટે ‘ખુળી’ મજના 

ળરુ કયી છે. 

 બાયતીમ અક્બનેતા ળત્રુઘ્ન ક્વન્શાએ મુકેભાાં ‘ક્રટીકર એન્ડ ક્બ્રક રાઈપ’ ભાટે રાઈપ ટાઈભ 

એક્ચલભેન્ટ એલડવ જીત્મ છે.  
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 યાષ્ટ્રીમ વયુક્ષા દદલવ બાયતભાાં દય લે ૩ જી ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે 

 બાયતે કતાયભાાં મજામેર સ્નૂકય ટીભ લલ્ડવ ક જીત્મ છે. 

 લલ્ડવ લાઈલ્ડ રાઈપ ડ ેદય લે ૩ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલ ેછે. આ લવના લલ્ડવ લાઈલ્ડ રાઈપ ડ ેની 

થીભ Big cats: predators under threat શતી. 

૪ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભદીએ દભણથી દીલ લચ્ચે તાજેતયભાાં લનશાંવ શેક્રકપ્ટય વલેાન પ્રાયાંબ કયાવ્મ છે. 

 અરુણા યડે્ડી જીમ્નાસ્ટીકની યભત વાથ ેવાંકામેર છે. 

 તાજેતયભાાં દક્ક્ષણ આદફ્રકી પાસ્ટ ફરય ભયને ભકેર ેઆાંતયયાષ્ટ્રીમ દક્રકેટભાાંથી ક્નલૃક્ત્તની જાશેયાત કયી. 

 ગુજયાતી બજક્નક શેભાંત ચોશાણનુાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ‘લલ્ડવ ફૂક ઓપ યેકડવવ’ દ્લાયા વન્ભાન કયલાભાાં આવ્મુાં 

છે. 

 તાજેતયભાાં ૯ પબે્રુઆયી થી ૨૫ પબે્રુઆયી ૨૦૧૮ વુધી દક્ક્ષણ કદયમાના પ્મોંગ ચાાંગ ળશેયભાાં ક્લન્ટય 

ઓરેક્મ્કવનુાં આમજન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

 આાંતયયાષ્ટ્રીમ દક્રકેટભાાં વોથી નાની ૧૯ લવની લમે કપે્ટન ફનલાનુાં વદબાગ્મ કઅપઘાક્નસ્તાની ખેરાડી 

યાળીદ ખાન ેભેવ્મુાં છે. 

 ગુજયાત વયકાયે સ્લક્નબવય ળાાઓ ભાટે જાશયે કયરે નલી પીભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મક્ભકભાાં ક્લજ્ઞાન પ્રલાશની 

ળાાઓ ભાટ ેપીભાાં રૂ.૩૦૦૦ ન લધાય કમો છે. 

 કેન્રીમ કફેીનેટ દ્લાયા ઓડીટીંગના ક્ષેત્ર ભાટે સ્લતાંત્ર યગે્મુરટેય ભાટ ેસ્થારે વક્ભક્તનુાં નાભ NFRA છે. 

 NFRA નુાં ૂરુાં નાભ નેળનર પામનાક્ન્ળમર દયટીંગ ઓથદયટી છે. 

૫ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 દેળ છડીને બાગી જનાયા કોબાાંડીઓ ય અાંકુળ ભુકલા ભાટે કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્લાયા ફ્મુજીટીલ 

ઇકનક્ભક ઓપેન્ડવવ ક્ફર ફીરન ેભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

 ગુજયાત વયકાયના ક્લક્લધ ક્લબાગભાાંથી લવ ૨૦૧૮-૧૯ ના ગુજયાત વયકાયના ફજેટભાાં વોથી લધુ 

યકભ ક્ળક્ષણ ક્લબાગન ેપાલલાભાાં આલી છે. 

 તાજેતયભાાં ઋક્કેળભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ મગા પેક્સ્ટલર આમક્જત કયલાભાાં આવ્મ શત. 

 ૯૦ ભ ઓસ્કાય એલડવ રવ એન્જેરવ, કેક્રપર્મનમાભાાં આમક્જત કયલાભાાં આવ્મ શત. ૯૦ ભા 

ઓસ્કાય એલડવભાાં ‘ધ ળે ઓપ લટય’ દપલ્ભે ફેસ્ટ દપલ્ભન એલડવ જીત્મ છે. 

 કૃષ્ણા કુભાયી ાદકસ્તાનભાાં યાજ્મવબા વાાંવદ ચૂાંટાનાય પ્રથભ સશદુ ભક્શરા ફન્માાં છે. 

૬ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 બાયતની શેરી શેક્રકપ્ટય ટેક્ષી વર્મલવ ફેન્ગ્રુરુાંભાાં ળરુ કયલાભાાં આલી છે. 

 ભેઘારમના નલા ભુખ્મભાંત્રી તયીકે કનયાડ વાંગભાની લયણી કયલાભાાં આલી છે. 

 ક્ત્રુયાના નલા ભુખ્મભાંત્રી તયીકે ક્ફપ્રલ દલેની લયણી કયલાભાાં આલી છે. 

 ગ્રફર પામયાલય ઇન્ડેક્ષ ૨૦૧૭ ના યીટવ ભુજફ ૧૩૩ દેળની માદીભાાં ક્લશ્લની વોથી ભજફુત 

વેનાભાાં બાયત ચથા ક્રભે છે.  
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 ગેસભગ પ્રેટપભવ ડ્રીભ ૧૧ ના બ્રાાંડ એમ્ફેવડય તયીકે ભશેન્રસવશ ધનીની વાંદગી કયાઈ છે. 

 બાયતીમ ભૂના શૈયી અટલારને પ્રાઈડ ઓપ ફર્સભઘભ ુયસ્કાયથી વન્ભાક્નત કયલાભાાં આલળે. 

 બાયતીમ ખેરાડી ળશઝદ દયઝલીએ ભેક્તવકના ગ્લાદરશાયાભાાં આમક્જત ISSF ળૂકટગ લલ્ડવ કભાાં 

શેર વુલણવચાંરક જીત્મ છે. 

૭ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 નાગારેંડના નલા ભુખ્મભાંત્રી તયીકે ક્નઇફૂ દયમની લયણી કયલાભાાં આલી છે. 

 પબ્વવ દ્લાયા તાજેતયભાાં જાશેય કયામરે ક્લશ્લના વોથી અભીય વ્મક્તતઓની માદીભાાં પ્રથભ સ્થાન ે

એભેઝનના વાંસ્થાક જેપ ફેજવ છે. 

 એક્નભર લેલ્પયે ફડવ ઓપ ઇક્ન્ડમાનુાં શડેકલાટવય ચેન્નાઈથી ફદરીને શદયમાણાભાાં રઇ જલાભાાં આવ્મુાં છે. 

 ICICI પ્રુડેક્ન્ળમર રાઈપના MD દ ય વાંદી ફક્ષીન ે મથાલત યાખલા ભાટે ફ ે લવનુાં એકસ્ટનેળન 

આલાભાાં આવ્મુ છે. 

 શાઈલ ે ય ભુવાપયી કયનાય માત્રીઓ ભાટે કેન્રીમ દયલશન ભાંત્રી નીક્તન ગડકયીએ તાજેતયભાાં ‘વુખદ 

માત્રા’ નાભની ભફાઈર એ રન્ચ કયી છે. 

 ૂલવ બાયતીમ ફરય લેંકટેળ પ્રવાદે જુક્નમય ક્વરેકળન કક્ભટીના ચેયભેન દેથી યાજીનાભુાં આી દીધુાં છે. 

 તાજેતયભાાં વર્મલવ તલક્રટી આલાની ફાફતે દદલ્રીના ઇક્ન્દયા ગાાંધી નેળનર એયટવને ક્લશ્લના 

નાંફય-૧ એયટવન દયજ્જ ભળ્મ છે. 

૮ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ૮ ભી ભાચવ ક્લશ્લબયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભક્શરા દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 ક્લશ્લના વોથી ભોંઘા ળશયેની માદીભાાં ભુાંફઈ ૧૬ ભા સ્થાને છે. 

 રેફનાનભાાં બાયતના નલા યાજદૂત તયીક ેશ્રી યક્લ થાયની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 ઇન્ડ-ક્તફેટીમન ફડવય રીવ(ITBP) દ્લાયા કમ્ફાટ યરભાાં પ્રથભ ભક્શરા ઓદપવય તયીકે પ્રદક્રક્તની 

ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 લલ્ડવ કીડની ડ ેદય લે ભાચવ ભક્શનાના ફીજા ગરુુલાય ેઉજલલાભાાં આલે છે. 

 તાજેતયભાાં અરુણાચર પ્રદળેના ઇટાનગયભાાં ફોદ્ધ ધભવના રાવય ભશત્વલની યજત જમાંતી ઉજલલાભાાં 

આલી. 

 આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભક્શરા દદલવ ક્નક્ભત્તે શ્રભ ભાંત્રારમ દ્લાયા ઉદ્યભવખી નાભનુાં લેફ ટવર ળરુ કયલાભાાં 

આવ્મુાં છે. 

 દદલ્રી શાઈકટવના કામવલાશક ભુખ્મ ન્મામાધીળ ગીતા ક્ભત્તરન ે ‘નાયી ળક્તત ુયસ્કાય’થી વન્ભાક્નત 

કયલાભાાં આવ્મા. 

 બાયત અને ાદકસ્તાન લચ્ચે ભક્શરા કેદીઓની વાથ ેવાથ ે૧૮ લવથી ઓછી ઉભયના અને ૬૦ લવથી 

લધુ ઉંભયના કેદીઓન ેછડલા ય વશભતી થઇ છે. 

 પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભદીએ તાજેતયભાાં ઝુાંઝૂનુ ખાતેથી યાષ્ટ્રીમ ણ ક્ભળનની ળરૂઆત કયી છે. 

 શદયમાણા યાજ્મની વયકાય ેતાજેતયભાાં ક્લધુય ેન્ળન મજના ળરુ કયલાની જાશયેાત કયી છે.  
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 કેન્ર વયકાય દ્લાયા તાજેયતભાાં કેન્રીમ કભવચાયીઓના ભોંઘલાયી બથ્થાભાાં શેરી જાન્મુઆયીથી ૨% ન 

લધાય જાશયે કમો છે. 

 તાજેતયભાાં બાયતીમ આર્ટકટેતટ ફાર કૃષ્ણ દળીને લાસ્તુકરા ક્ષેત્રભાાં ક્લળે મગદાન આલા ય ક્પ્રત્ઝકય 

ુયસ્કાય આલાની જાશયેાત કયાઈ છે. 

૯ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 તાજેતયભાાં ભક્શરા લવતાયશી અક્નતા કુાંડુને શદયમાણા વયકાય દ્લાયા કલ્ના ચાલરા ુયસ્કાયથી 

વન્ભાક્નત કયામા છે. 

 તાજેતયભાાં શરકાસ્ટ મ્મુક્ઝમભ દ્લાયા ૂલવ નફેર ળાાંક્ત યુસ્કાય ક્લજેતા આાંગ વાન વ ુકીને આલાભાાં 

આલેર ભાનલાક્ધકાય વન્ભાન યત રેલાની જાશેયાત કયાઈ છે. 

 ગીય નેળનર ાકવભાાં એક્ળમાઈ સવશની લવક્તભાાં લધાય થતાાં શલે તેભની કુર વાંખ્મા ૬૦૦ થઇ છે. 

 ફ્રાન્વના યાષ્ટ્રક્ત ઇભૈનુએર ભૈક્ર પ્રથભ લાય બાયત માત્રા ય આલી યહ્યા છે. 

 એક્ળમા ક તીયાંદાજીભાાં યાજનગયના તીયાંદાજ ગયા શએ વુલણવચાંરક જીત્મ છે. 

 ઉફયે ઇક્ન્ડમાના પ્રથભ બ્રાાંડ એમ્ફવેડય તયીકે ક્લયાટ કશરીની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૦ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 તાજેતયભાાં કણાવટક યાજ્મ તાના યાજ્મધ્લજનુાં અનાલયણ કયનાય દેળનુાં ફીજુાં યાજ્મ ફન્મુાં. 

 ૯ ભાચવ ૨૦૧૮ ના યજ બાયતની વુપ્રીભ કટે ક્નક્ષ્ક્રમ(અવાધ્મ ફીભાયીભાાં ગમેર વ્મક્તતની રાઈપ વટવ 

ક્વસ્ટભ કામદવેય યીતે શટાલી ળકાળે.) ઈચ્છાભૃત્મુને ભાંજુયી આી છે. 

 ૮ ભાચવ ૨૦૧૮ નાાં યજ જન્ભ રેનાય દીકયીઓ ભાટે ગુજયાત વયકાયે અભદાલાદ ક્વક્લર શક્સ્ટર 

ખાતેથી નન્શી યી અલતયણ મજના અભરભાાં ભૂકી છે. 

 ભાત્ર ભક્શરાઓ દ્લાયા જ વાંચાક્રત ગુજયાતના પ્રથભ યેરલે સ્ટેળન અભદાલાદનુાં ભણીનગય છે. 

 બાયતન કેન્રળાક્વત પ્રદેળ દીલ દેળન શેર ૧૦૦% વોય ઊજાવ વાંચાક્રત ફન્મ છે. 

 તાજેતયભાાં બાયતીમ એથ્રટે તેજક્સ્લન ળાંકયે તાન જ વોથી ઉંચી કુદન યાષ્ટ્રીમ યેકડવ તડી નલ યેકડવ 

સ્થાક્ત કમો છે. 

૧૧ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 પબ્વવ ભેગઝેીન દ્લાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર લવ ૨૦૧૮ ના ક્લશ્લના વોથી ધક્નક ઉદ્યગક્તઓની 

માદીભાાં બાયતના ભુકેળ અાંફાણી ૧૯ ભા ક્રભે છે. 

 તાજેતયભાાં કેન્રીમ ભાંત્રી વયુળે પ્રબુને નાગદયક ઉડ્ડમન ક્લબાગન લધાયાન શલાર વલાભાાં આવ્મ છે. 

 તાજેતયભાાં વયકાયે ૫૦ કયડથી લધુની ફેંક રન ભાટ ેાવટવ અક્નલામવ કમો છે. 

 તાજેતયભાાં ઓસ્ટ્રકે્રમાએ ઇંગ્રેન્ડન ેશયાલીન ેવુરતાન અઝરાન ળાશ ક જીત્મ છે. વુરતાન અઝરાન 

ળાશ ક શકીની યભત વાથે વાંકામેર છે. 

 અાંદભાનભાાં ળરુ થમેર ભલ્ટી-નેળનર મુદ્ધ અભ્માવનુાં નાભ ‘ક્ભરન-૨૦૧૮’ છે.  
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 ઇક્ન્ડમા – ફી ટીભે દેલધય ટ્રપી ૨૦૧૮ જીતી છે. દેલધય ટ્રપી દક્રકેટની યભત વાથે વાંકામેર છે. 

૧૨ ભાચવ ૨૦૧૮ :  

 સ્ાઈવજેટ ેફ્રાાંવ દેળના વફ્રાન ગ્રુ વાથ ેરગબગ ૮૧ શજાય કયડન વદ કમો જે ક્લભાન ક્ષેત્રન વોથી 

ભટ વદ છે. 

 દુફઈની યાજકુભાયી ળેખ રતીપાએ સ્લતાંત્રતાન શલાર આીને દેળ છડીને અભેદયકા ાવ ેળયણ ભાાંગી 

છે. 

 બાયતના 55 લવના ઇક્તશાવભાાં પ્રથભલાય ફ ે ભક્શરા કેડેટ્વ પ્રીક્ત ચોધયી અને લૃક્ત્ત ળભાવએ આભી 

ઓદપવવવ ટ્રસેનગ એકેડેભીની ાસવગ આઉટ યેડભાાં ળીવ સ્થાન ભેવ્મુાં છે. 

 લવ ૨૦૧૪ થી ૨૦૧૭ વધુીભાાં દેળના કુર દૂધ ઉત્ાદનભાાં ૨૦ ટકાન લધાય થમ છે. 

 તાજેતયભાાં યાજસ્થાનભાાં ૧૨ લવથી ઓછી ઉભયની ફાક્રકા વાથે થનાય ફાત્કાયભાાં પાાંવીની વજા 

ભાંજુય કયલાનુાં ક્લધમેક વાય કયામુાં છે. 

 આજ યજ ફાાંગ્રાદેળની એય કાંની મુએવ-ફાાંગ્રાનુાં એક પ્રેન : ક્ત્રબુલન ઇન્ટયનેળનર એયટવ , 

નેાભાાં ક્રેળ થતાાં આળય ે૫૦ રકના ભૃત્મુ થમા છે. 

૧૩ ભાચવ ૨૦૧૮ :  

 ભેક્તવકભાાં આમક્જત થમરે ળૂકટગ ક્લશ્લ કભાાં નલ ભેડર જીતીને બાયત આાંતયયાષ્ટ્રીમ ક્નળાનફેાજી 

ખેર ભશાવાંઘની કઈ ટુનાવભેન્ટના ઈન્ટ ટેફરભાાં પ્રથભ લાય ટ ય યહ્યુાં છે. 

 પ્રધાનભાંત્રીએ તાજેતયભાાં ૨૦૨૫ વુધીભાાં ટીફીની ફીભાયી દુય કયલા ભાટેનુાં અક્બમાન ળરુ કમુું છે. 

 નેાના પ્રથભ ભક્શરા યાષ્ટ્રક્ત દ ેક્લદ્યાદલેી બાંડાયી ચૂાંટાઈ આવ્મા છે. 

 ભાચવ ૨૦૧૮ ભાાં અભેદયકાના નલા ક્લદેળ ભાંત્રી તયીકે ભાઈક મ્ીઓની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 ICC દ્લાયા ફાંગરાદેળ વાભેની ટી-૨૦ ભેચભાાં ધીભી ગક્તથી ઓલય પેંકલા ફદર શ્રીરાંકાના કેપ્ટન દદનેળ 

ચાંદદભર ય ફે ભેચન પ્રક્તફાંધ ભુતમ છે. 

 તાજેતયભાાં મુનાઇટેડ લલ્ડવ યેવસરગ યેસન્કગભાાં ફીજુાં સ્થાન ભેલનાય એક્ળમન ચકે્મ્મન નલજત કોય છે 

 અભેદયકન જાવવુી વાંસ્થા CIA ના પ્રથભ ભક્શરા દડયેતટય તયીક ેતાજતેયભાાં જીના શાસ્ેરની ક્નભણક 

કયલાભાાં આલી છે. 

૧૪ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ૧૪ ભાચવ ૨૦૧૮ ના યજ ક્લશ્લના ભશાન ખગ, બોક્તક લજૈ્ઞાક્નક ક્સ્ટપન શકકગનુાં ૭૬ લવની લમે 

ક્નધન થમુાં. 

 બ્રેક શરભાાંથી નીકતા યડેીએળન શકકગ યેડીએળન નાભે ઓખામ છે. 

 લલ્ડવ શેપ્ીનવે યીટવ ૨૦૧૮ ભાાં બાયત ૧૩૩ ભા ક્રભે છે, જમાય ેદપનરેન્ડ પ્રથભ સ્થાન ેછે. 

૧૫ ભાચવ ૨૦૧૮ :  
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 તાજેતયભાાં એંજેરા ભાકરે વતત ચથી લાય જભવનીના ચાન્વરેય ફન્મા છે. 

 સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રારમે સ્લાસ્થ્મ ક્ષેત્રભાાં વશમગ લધાયલા ભાટે લલ્ડવ શલે્થ ઓગેનાઈઝેળન વાથ ેવભજુતી કયાય 

કમાવ છે. 

 ક્લશ્લ ફેંક અનવુાય વોથી લધુ GST દયની ૧૧૫ દળેની માદીભાાં બાયત ફીજા ક્રભે છે. 

 વભગ્ર ક્લશ્લભાાં ૧૫ ભાચવના યજ ક્લશ્લ ગ્રાશક દદલવ તયીકે ઉજલામ છે. 

૧૬ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 105 ભા બાયતીમ ક્લજ્ઞાન વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન તાજેતયભાાં લડાપ્રધાન દ્લાયા ઇમ્પારભાાં કયલાભાાં આવ્મ ુ

છે. 

 ફેરારૂવભાાં બાયતના નલા યાજદૂત તયીક ેવાંગીતા ફશાદુયની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 અક્બનેતા જેકી શ્રપની રઘુ દપલ્ભ ‘ળૂન્મતા’ એ રવ એન્જેરવભાાં વલવશે્રષ્ઠ બાયતીમ રઘુ દપલ્ભન 

ુયસ્કાય જીત્મ છે. 

 ત્રણ દદલવીમ લાર્મક કૃક્ ઉન્નતી ભેાનુાં આમજન નલી દદલ્રીભાાં થમુાં છે. 

 લલ્ડવ ક્સ્ર ડે દય લ ે૧૬ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 ક્લશ્લ યવીકયણ દદલવ દય લે ૧૬ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલ ેછે. 

 ેભેન્ટ ઓપ ગ્રેજ્મુઈટી એભેન્ડભેન્ટ  ફીર ૨૦૧૭ અનુવાય પ્રાઈલટે વતેટયભાાં કાભ કયતા રક ભાટે ટેતવ 

ફ્રી ગ્રેજ્મઈુટીની ભમાવદા રૂ.૧૦ રાખથી લધાયીન ે૨૦ રાખ રૂક્મા કયાઈ છે. 

 તાજેતયભાાં લૈજ્ઞાક્નક દ્લાયા તરન પ્રદ્યક્ગકી દ્લાયા પ્રથભ લાય ‘અવક્ભમા’ જાક્તની બેંવના ફચ્ચાને 

જન્ભ કયાલલાભાાં વપતા ભળ્માન દાલ કયામ છે. 

 પીપા દ્લાયા ૧૫ ભાચવ ૨૦૧૮ ના યજ જાશેય કયામેર ફૂટફર યેસન્કગભાાં બાયત ૯૯ ભા સ્થાન ેછે. 

 દટમારાની એક અદારતે ૨૦૦૩ ભાાં ગેય કાનૂની યીતે રકન ેક્લદેળ ભકરલાના આયવય ગામક દરયે 

ભશેંદીને ફે લવની વજા વાંબાલી છે. 

 તાજેતયભાાં ક્લઝડન ઇક્ન્ડમા દ્લાયા ફેટ્વભેન કે.એર.યાશુરન ેવલવશે્રષ્ઠ દક્રકેટય તયીકે વાંદ કયામા છે. 

૧૭ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 નેળનર સ્કરૂ ઓપ ડ્રાભા, ભુાંફઈ આઠભા થીએટય ઓરેક્મ્કની મજભાની કયળે. 

 ાાંચભા નદી ભશત્વલની ળરૂઆત ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં થઇ છે. 

 ૧ થી ૧૨ ભાચવ ૨૦૧૮ દયક્ભમાન ISSF ળૂકટગ લલ્ડવ કનુાં આમજન ગુએન્ડારાઝાય, ભેક્તવક 

જગ્માએ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.  

 ISSF ળૂકટગ લલ્ડવ ક ૨૦૧૮ ભાાં બાયતને ફે ગલ્ડ ભેડર અાલનાય ખેરાડીનુાં નાભ ભન ુબાકય છે. 

 એન્મુર વલ ેઓપ ઇક્ન્ડમાઝ વીટી ક્વસ્ટભના તાજેતયભાાં થમરે યીટવ અનુવાય બાયતનુાં વોથી વવુાક્ળત 

ળશેય ુણ ેછે. 

 તાજેતયભાાં દપક્રક્ન્વ દેળે ઇન્ટયનેળનર દક્રભીનર કટવભાાંથી તાની વદસ્મતા ાછી ખેંચી છે. 

 ભાતૃત્લ દેખયેખની ગુણલત્તાભાાં વુધાય રાલલા ભાટ ેકેન્ર વયકાય દ્લાયા ‘રક્ષ્મ’ કામવક્રભ ળરુ કયામ છે.  
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 તાજેતયભાાં શ્રીરાંકા દક્રકેટ ેBCCI ના ૂલવ અધ્મક્ષ જગભશન દારક્ભમાન ે ‘અ ટ્રીબ્મુટ ટ ૂજગ્ગુ’ નાભના 

ુસ્તકથી શ્રધાાંજક્ર અી છે. 

૧૮ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 લલ્ડવલાઈડ કસ્ટ ઓપ ક્રસલગના યીટવ ૨૦૧૮ ભુજફ ક્લશ્લનુાં સવગાય ળશયે વોથી ભોંઘુ છે. 

 તાજેતયભાાં ઈંગ્રેન્ડના સ્પટક ફેટ્વભેન કેક્લન ીટયવને આાંતયયાષ્ટ્રીમ દક્રકેટભાાંથી વન્માવની જાશેયાત કયી 

છે. 

 બાયતીમ ભક્શરા બાલના કાન્ત એકરા જ પાઈટય પ્રને ઉડાડનાય બાયતની ફીજી ભક્શરા ફન્માાં છે. 

 ચેન્નાઈ એપવી ટીભે શીય ઇક્ન્ડમન ફૂટફર વુય રીગ ૨૦૧૮ નુાં ટાઈટર જીત્મુાં છે. 

 ગ્રફર દયવામકરીંગ ડ ેદય લે ૧૮ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 ખુશ્ફ ુગજુયાત કી – આ પ્રક્વદ્ધ જાશેયાતભાાં જલા ભરે સવશનુાં અલવાન થમુાં છે. તેનુાં નાભ ભારાના 

છે. 

 ગુજયાતના નલા ચુાંટણી કક્ભળનય તયીકે ડૉ. એવ.ભુયરીકૃષ્ણની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૯ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ચીનના નલા યક્ષા ભાંત્રી તયીકે લેઈ પેંગની ક્નમકુ્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 તાજેતયભાાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇક્ન્ડમાએ તેના ATM કાડવ ધાયકને ઓન-ઓપ કયલાની વકુ્લધા પ્રદાન કયી છે. 

 તાજેતયભાાં ઈમ્પારભાાં વાતભા ભક્શરા ક્લજ્ઞાન કોંગ્રેવનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવ્મુાં. 

 પયેન કન્ટ્રીબ્મુળન એતટ-૨૦૧૦ વાંળધન ક્લધમેક અાંતગવત યાજનીક્તક દન ેક્લદેળી પાંડ ભી ળકળે. 

 કણાવટક વયકાયે સરગામત વભુદામના અરગ ધભવની ભાન્મતાના પ્રસ્તાલન ેભાંજુયી આી છે. 

 કેન્રીમ સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રારમ દ્લાયા ફશાય ાડલાભાાં આલેર આાંકડાઓ ભુજફ દેળનુાં ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ વોથી 

લધુ ફામભેદડકર લેસ્ટ ફશાય ાડે છે. 

 કેયના યાજ્મ પ તયીક ેપણવની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 

 ગ્લાક્રમય ITF ટેક્નવ ટુનાવભેન્ટભાાં ક્લભેન્વ ટાઈટર જીતનાય ગુજયાતી ખરેાડીનુાં નાભ અાંદકતા યૈના છે. 

 ક્લલ ઇક્ન્ડમાના નલા બ્રાાંડ એમ્ફવેડય તયીકે અભીય ખાનની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

૨૦ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ઈયાની ટ્રપી ૨૦૧૮ નુાં ટાઈટર ક્લદબવની ટીભે જીત્મુાં છે. 

 લલ્ડવ બ્રઝે નાભની લફેવાઈટે તાજેતયભાાં જાશેય કયરે બાયતના ટચના વોથી વરાભત ૧૦ ળશેયની 

માદીભાાં વુયત ળશેય પ્રથભ સ્થાન ેછે. 

 બાયત અને ફાાંગ્રાદેળ લચ્ચેની ક્નદાશવ ટી-૨૦ શે્રણીની પાઈનર ભેચ આય.પ્રેભદાવા સ્ટેદડમભ, 

શ્રીરાંકાભાાં આમક્જત થઇ શતી. 

 વભગ્ર ક્લશ્લભાાં ‘લલ્ડવ સ્ેય ડે’(ક્લશ્લ ચકરી દદલવ) ૨૦ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલ ેછે. 

 ક્રગામત ધભવની સ્થાના શ્રી ફાવલન્નાએ ૧૨ ભી વદીભાાં કયી શતી.  
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 વુપ્રીભ કટવ દ્લાયા આલાભાાં આલેર એક ક્નણવમ ભુજફ એવવી.એવટી અક્ધક્નમભ -૧૯૮૯ અક્ધક્નમભ 

અાંતગવત થમરે અયાધભાાં વયકાયી કભવચાયીની તાવ શેરા ધયકડ કેઈ ળકાળે નક્શ. 

 કણાવટકના સરગામત વભુદામની જેભ જ ઝાયખાંડના વયના ધાર્મભક વભુદામ ેઅરગ ધભવની ભાન્મતા ભાટ ે

ભાાંગ ભૂકી છે. 

 તાજેતયભાાં ક્લદેળ ભાંત્રી વુષ્ભા સ્લયાજે ઈયાક દેળભાાં આઈએવ આતાંદકમ દ્લાયા ૩૯ બાયતીમના ભૃત્મુની 

ુક્ષ્ટ કયી છે. 

 ઇન્ટયનેળનર ડે ઓપ શેક્પ્નેવ દય લ ે૨૦ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૨૧ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ક્લશ્લ લન દદલવ દય લે ૨૧ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. આ લવના ક્લશ્લ લન દદલવની થીભ 

શતી - પયેસ્ટવ એન્ડ વસ્ટનેેફર ક્વદટઝ. 

 ૨૧ ભાચવ ક્લશ્લ કક્લતા દદલવ તયીકે ણ ઉજલલાભાાં આલ ેછે. 

 નીક્ત આમગ દ્લાયા ળાાના ક્ળક્ષણભાાં ફદરાલ SATH-E કમ પ્રજેતટ અભરભાાં ભુકામ છે. 

 વાક્શત્મ ાંચાભૃત ભશત્વલ ૨૦૧૮ અભદાલાદભાાં મજલાભાાં આવ્મ શત. 

૨૨ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 દુક્નમાના અાંક્તભ વપેદ નય ગેંડાનુાં ભૃત્મ ુતાજેતયભાાં કેન્માના વુદાન દેળભાાં થમુાં છે. 

 ટુવગરના વલવશે્રષ્ઠ ફૂટફર ખેરાડીન એલડવ યનાલ્ડએ જીત્મ છે. 

 ક્લશ્લ જ દદલવ દય લ ે૨૨ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડ ે ક્લદેળભાાં યશેનાયા બાયતીમ ભાટેના બાયત ક્લકાવ પાઉન્ડેળનને ફાંધ કયલાની જાશેયાત 

કયી છે. 

 વયગવી વકુ્લધા ઈચ્છુક પ્રજનન ક્ષભતાથી લાંક્ચત ક્લલાક્શત દાંતીઓ ભાટે વયગવી  ક્લધમેક-૨૦૧૬ 

ભાાં વાંળધન કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

 તાજેતયભાાં વક્ળમર ભીદડમા પ્રેટપભવ પવેફૂકે ાાંચ કયડ મઝુવવન ડેટા રીક થલાની ભાક્શતી વાલવજક્નક 

કયી છે. 

 યાષ્ટ્રીમ ઉચ્ચતય વયુક્ષા ક્ભળન ભાટે ળરુ કયલાભાાં આલેર RUSA અક્બમાનને શારભાાં જ ૨૦૨૦ વુધી 

ચારુ યાખલા ભાટ ેભાંજુયી આલાભાાં આલી. 

 ૨૨ ભાચવ ૨૦૧૮ ના યજ ઐક્તશાક્વક ખેડા વત્માગ્રશ ે ૧૦૦ લવ ૂણવ કમાવ શતા. ખેડા વત્માગ્રશનુાં 

આહ્લાન ગાાંધીજીએ કમુું શતુાં.  

 ૨૨ ભાચવ ૨૦૧૮ ના યજ બાયતે યાજસ્થાનના ખયણ ખાતેથી વુય વક્નક ક્રુઝ ક્ભવાઈર બ્રિવનુાં 

વપ યીક્ષણ કમુું છે. 

 ગાાંધીજીએ ખેડા વત્માગ્રશ દયક્ભમાન ભશનરાર ાંડ્માને ‘ડુાંગી ચય’ નુાં ક્ફરુદ આપ્મુાં શતુાં. 

૨૩ ભાચવ ૨૦૧૮ :  
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 ૨૩ ભાચવના યજ બાયતના ક્રાાંક્તકાયીઓ બગતસવશ, યાજગુરુ અન ેવુખદેલન ેઅાંગ્રેજ દ્લાયા પાાંવીની 

વજા આલાભાાં આલી શતી. આ દદલવ ળશીદ દદલવ તયીકે ણ ઉજલામ છે. 

 શારભાાં IBM કાંનીએ દુક્નમાનુાં વોથી નાનુાં કમ્પ્મુટય તૈમાય કમુું છે. 

 સવગાયના ચોંગી એયટ ેલલ્ડવ ફેસ્ટ એયટવન એલડવ જીત્મ છે. 

 આજ યજ ક્ફશાય યાજ્મે તેન ૧૦૬ ભ સ્થાના દદલવ ઉજવ્મ. 

 ૨૩ ભાચવ ક્લશ્લ શલાભાન દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 ટી.ફી. નુાં ૂરુાં નાભ ટ્મફુયકમુાંરક્વવ છે. 

૨૪ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 લલ્ડવ ટીફી ડે દય લ ે ૨૪ ભાચવના યજ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

 ઈવયએ તાજેતયભાાં જાશેય ક્ષેત્રની કાંની બેર(BHEL)વાથે ભીન ે ક્રક્થમભ આમવન ફેટયી ફનાલલા 

ભાટે વભજુતી કયાય કમાવ છે. 

 પેવફુક ડેટા રીક થલા ભાભરે પ્રક્વદ્ધ કાંની સ્વેએતવે તેનુાં પેવફુક એકાઉન્ટ દડરીટ કયી દીધુાં છે. 

 તાજેતભાાં બાયતીમ નોવેના અકાદભીના કભાન્ડેટ તયીક ેઆય ફી ાંદડતની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 દદલ્રી નગયાક્રકાની પ્રાથક્ભક ળાાઓભાાં બણનાય ફાકના સ્તયન ેલધુ વારુાં ફનાલલા ભાટે ક્ભળન 

ક્ફમન્ડ ળરુ કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

 એભદયકા ફાદ તાજેતયભાાં ઓસ્ટ્રેક્રમા દેળે પ્રક્વદ્ધ ૪૫૭ ક્લઝા કામવક્રભ વભાપ્ત કયલાની જાશયેાત કયી છે. 

 આ લવન અથવ અલય ડ ે૨૪ ભાચવના યજ યાત્રે ૦૮:૩૦ થી ૦૯:૩૦ વુધી ઉજલલાભાાં આવ્મ શત. 

૨૫ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ત્રકાદયતા ભાટે જી.કે.યડે્ડી ભેભયીમર યાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય કયણ થાયને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે. 

 કભનલેલ્થ ગેમ્વ ૨૦૧૮ ભાાં બાયતના ધ્લજધાયક ફડેક્ભન્ટન ખેરાડી ી.લી.સવધુ છે. 

 કભનલેલ્થ ગેમ્વ ૨૦૧૮ નુાં આમજન ગલ્ડ કસ્ટ ખાતે કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૨૬ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 ક્લશ્લના વોથી ભટા ક્રુઝ જશાજ વીમ્ની ઓપ વીઝ તાજેતયભાાં જમાત્રા ય યલાના થમુાં છે. 

 વાભાક્જક ન્મામ ભાંત્રારમ ૨૦૧૧ ની જનગણના ભુજફ શારભાાં ક્શ્લભ ફાંગા યાજ્મભાાં વોથી લધ ુ

બીખાયીઓ છે. 

 બાયત વયકાયે મુનેસ્કના કામવકાયી ફડવભાાં બાયતના પ્રક્તક્નક્ધ તયીકે જે.એવ.યાજૂતને નાભાાંદકત કમાવ છે. 

 ાંકજ અડલાણીએ એળીમાઇ ક્ફક્રમડવવ ચકે્મ્મનળીનુાં ટાઈટર જીત્મુાં છે. 

 તાજેતયભાાં ક્બ્રટન દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ વભવા વપ્તાશ ઉજલલાની જાશેયાત કયાઈ છે. 

 તાજતેયભાાં ભેઘારમ યાજ્મભાાંથી ક્લશ્લની વોથી રાાંફી વેન્ડસ્ટન ગુપાઓ ળધી કઢાઈ છે. 

 ડૉ.ફાફા વાશેફ આાંફેડકયની જન્ભજમાંક્ત વાભાક્જક ન્મામ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલળે.  
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 બાયતન વુયત જીલ્ર તેના પ્રાથક્ભક આયગ્મ કેન્રભાાં ૧૦૦% વરાય ાલયથી વાંચાક્રત કયનાય દેળન 

પ્રથભ જીલ્ર ફન્મ છે. 

 ગુજયાતના યફાંદયભાાં પ્રખ્માત ભાધલુય ભે ળરુ થમ છે. 

૨૭ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 વપુ્રીભ કટે તાજેતયભાાં IPC ની કરભ ૩૦૨  અાંતગવત આયીને ઉમ્રકેદથી ઓછી વજા પયભાલલાન ે

ગેયકાનૂની જાશેય કયી છે. 

 ઈન્ટયનેટ સ્ીડ ટેસ્ટ કયનાયી દદગ્ગજ કાંની ઓકરાના સ્ીડટેસ્ટ ઇન્ડેક્ષ ભુજફ પીક્ષ બ્રડફેન્ડ સ્ીડ 

ભાભરે ૧૩૦ દેળની માદીભાાં બાયત ૬૭ ભા સ્થાને અને ભફાઈર બ્રડફેન્ડ સ્ીડભાાં ૧૦૯ ભા સ્થાન ે

છે. 

 તમ્ભુાં કાશ્ભીયભાાં આલરે એક્ળમાન વોથી ભટ ટ્મુરી ગાડવન તાજેતયભાાં મવટક ભાટે ખુલ્ર ભુકામ છે. 

 ૨૭ ભાચવ લલ્ડવ થીએટય ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલ ેછે. 

૨૮ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 તાજતેયભાાં ક્લશ્લભાાં વોથી લધુ લીજીનુાં ઉત્ાદન કયનાય દેળની માદીભાાં બાયત દેળ ત્રીજા નાંફયે શચી 

ગમ છે. 

 આમુભાન બાયત નેળનર શેલ્થ પ્રટેતળન ક્ભળનના નલા CEO તયીકે ઇન્દુ બૂણની ક્નમુક્તત કયલાભાાં 

આલી છે. 

 કનાવટક ક્લધાનવબા ઇરેકળનના આઇકન તયીકે દક્રકેટય યાશુર રક્લડની ક્નમુક્તત કયાઈ છે. 

 ઓસ્ટ્રેક્રમાના ફ ેદક્રકેટય ડકે્લડ લનવય અન ેસ્ટીલ ક્સ્ભથ ય તાજેતયભાાં થમેર ફર ટેમ્કયગ ક્લલાદ ભાટ ે

ફાય ભક્શનાન ફેન રગાલામ છે. 

 તાજેતયભાાં ઓસ્ટ્રેક્રમાઈ વ્મક્તત સ્કટ ડુાંરાને ક્વ્શરચેયના વશાય ે એલયેસ્ટના આધાય ક્ળખય વુધી 

શચલાભાાં વપતા ભેલી છે. 

 કેન્રીમ પ્રત્મક્ષ કય ફડે ાન કાડવન ેઆધાય કાડવ વાથ ેજડલાની અાંક્તભ તાયીખ ૩૦ જુન વુધી રાંફાલી છે. 

 સ્ટ ક્લબાગ ેબાયત અન ેજાાન દેળ લચ્ચ ે‘કૂર ઇએભએવ’વેલા ળરુ કયી છે. 

 બાયત વયકાયના પ્રભુખ લજૈ્ઞાક્નક વરાશકાય દે કૃષ્ણસ્લાભી  ક્લજમ યાઘલનની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી 

છે. 

૨૯ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 65 નેળનર દપલ્ભ એલડવ ભાટેની કેન્રીમ વક્ભક્તના ચેયભેન દે ળેખય કૂયની ક્નમુક્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 પબ્વવ દ્લાયા જાશયે કયલાભાાં આલેર ૩૦ અન્ડય ૩૦ એક્ળમા ની ૩૦૦ રકીની માદીભાાં ૬૫ બાયતીમ 

વ્મક્તતઓને સ્થાન ભળ્મુાં છે. 

 તાજેતયભાાં નફેર ાદયતક્ક ક્લજેતા ભરારા મુાંવુફ્જાઇએ તેભના ય થમરે આતાંકી શુભરાના છ લવ 

ફાદ તાના દેળની ભુરાકાત રીધી છે.  
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 ઈવય દ્લાયા વેનાની વાંચાય વ્મલસ્થાભાાં વશામતા ભાટ ે તાજેતયભાાં GSAT-6A વેટરેાઈટ પ્રક્ષેક્ત 

કયામ છે. 

 યાજસ્થાનના પ્રથભ ભેગા ફૂડ ાકવનુાં ઉદ્ઘાટન શારભાાં જ અજભેયભાાં કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

 ગુજયાત વયકાયન ક્ળક્ષણ ક્લબાગ પ્રાથક્ભક ળાાઓભાાં આઠભ ગુણત્વલ મજલા જઈ યશી છે. 

 યાજ્મના નલા ઇન્કભટેક્ષ અક્ધકાયી IRS તયીકે અક્ભત જૈનની ક્નમકુ્તત કયલાભાાં આલી છે. 

 દ્મનાબ સવશ પબ્વવની ૩૦ અન્ડય ૩૦ એક્ળમાભાાં વાંદ થમેર મુલાઓભાાં વોથી નાની લમના છે. 

૩૦ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 અવભ વયકાય ેતાજેતયભાાં ભક્શરાઓ ભાટે રન્ચ કયરે શેલ્રાઇનનુાં નાભ ૧૮૧-વખી છે. 

 આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મની વયકાય ેકીદાંફી શ્રીકાાંતની ડેપ્મુટી કરેકટય દે ક્નમુક્તત કયી છે. 

 તાજેતયભાાં ઓસ્ટ્રકે્રમાની દક્રકેટ ટીભના કચ દેથી ડેયને રશેભેને યાજીનાભુાં આી દીધુાં છે. 

 ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મની વયકાય ેવયકાયી કભવચાયીઓની ક્નલૃક્ત્તની લમ ભમાવદા ૬૦ લવથી લધાયીન ે૬૨ લવ 

કયલાની જાશયેાત કયી છે. 

 ભશાયાષ્ટ્ર પ્રાસ્ટીકની થેરી ય વાંૂણવ પ્રક્તફાંધ ભુકનાય દેળનુાં ૧૮ ભુ યાજ્મ ફન્મુાં છે. 

 કેન્ર વયકાય દ્લાયા ક્લદેળી ક્લદ્યાથીઓને આકવલા ભાટે સ્ટડી ઇન ઇક્ન્ડમા પ્રગ્રાભ રન્ચ કમો છે. 

૩૧ ભાચવ ૨૦૧૮ : 

 બાયતભાાં ભુક-ફધીય રક ભાટે ઉમગભાાં રેલાતી વાાંકેક્તક બાાભાાં એકરૂતા રાલલા ભાટે રન્ચ કયામરે 

ળબ્દકળનુાં નાભ ‘ધ ઇક્ન્ડમન વાઈન રેન્ગલજે ળબ્દકળ છે. 

 દક્ક્ષણ આદફ્રકા વાભેની ત્રીજી ટેસ્ટભાાં ફર ટેમ્કયગ ભાટે કડામેર ઓસ્ટ્રેક્રમન ખેરાડીનુાં નાભ કેભેરુન 

બ્રેન્ક્રફ્ટ છે. 

 ફર ટેમ્કયગ ક્લલાદભાાં ઓસ્ટ્રેક્રમન કેપ્ટન સ્ટીલ ક્સ્ભથ ય ફે લવ ભાટ ેકેપ્ટનળી ય પ્રક્તફાંધ અને 

ડેક્લડ લનવયની કેપ્ટનળી ય આજીલન પ્રક્તફાંધ ભુકામ છે. 

 ૨૬ ભાચવ ૨૦૧૮ ના યજ અભેદયકાએ યક્ળમાના ૬૦ યાજદુતની શકારટ્ટી કયી છે. 

 લતવભાન વભમભાાં વભગ્ર ક્લશ્લભાાં વોથી લધ ુઈન્ટયનેટ મુઝવવ બાયત દેળભાાં છે. 

 અભેદયકાની ભેવેચ્મુવટે્વ  ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ટેકનરજીના લૈજ્ઞાક્નક દ્લાયા તૈમાય કયામરે યફટ ભાછરીનુાં 

નાભ વપી છે. 

 ગુજયાતના વાાંકી ગાભથેી ભુખ્મભાંત્રી ક્લજમબાઈ રુાણીએ ગજુયાતભાાં જાભનગય જીલ્રાના જદડમા 

ગાભ ેખાયા ાણીન ેભીઠુાં ફનાલલાન પ્રાન્ટ સ્થાલાની જાશેયાત કયી છે. 

 બાયતના સ્ટ્વવભેન ઓપ ધ મય તયીકે ભક્શરા દક્રકેટય ક્ભતારી યાજન ેજાશેય કયામા છે. 

 જમ્ભ-ુકાશ્ભીય દક્રકેટ એવક્વએળન દ્લાયા કચ કભ ભેન્ટય તયીકે ઈયપાન ઠાણની ક્નમકુ્તત કયાઈ છે. 

 તાજેતયભાાં ઉત્તય કદયમાના પ્રભુખ કીભ જોંગ ેચીન દળેના યાષ્ટ્રપ્રભુખ વાથે ભુરાકાત કયી છે. 

 ઉત્તય પ્રદેળભાાં ડૉ.ફાફા વાશફે આાંફેડકયનુાં નાભ શલેથી ડૉ.બીભયાલ યાભજી આાંફેડકય રખલાનુાં નતકી 

કયામુાં છે.  
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૧ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 દય લે બાયતભાું એક એશપ્રર યાિર ીમ લામવુેના દદલવ તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે.  

 ભધ્મપ્રદેળ વયકાયે યાજ્મના વયકયી કભભચાયીઓની શનલૃશત્ત લમભમાભદાભાું ૨ લભન લધાય કયી ૬૦ 

લભથી ૬૨ લભ કયી. 

 CBSE િાયા રેલાભાું આલેર ધયણ-૧૦ નુું ગશણતનુું અને ધયણ ૧૨ નુું અથભળાસ્ત્રનુું ેય રીક 

થલાન ભાભર વાભે આવ્મ. CBSE નુું ૂરું  નાભ વેન્ટરર ફડભ  ઓપ વેકન્ડયી એજ્મુકેળન છે. 

CBSE નુું ધ્મેમ લાક્મ ‘અવત ભા વદગભમ’ છે. 

 રુંડનભાું લૈજ્ઞાશનક િાયા કયલાભાું આલેર એક વુંળધનભાું ભાણવના ળયીયભાું એક નલુું અુંગ 

ળધલાભાું આવ્મુું છે. જનુેું નાભ છે – ‘ઇન્ટયશસ્ટળીમભ’ છે. 

 કેન્દ્ર  વયકાય િાયા લભ ૨૦૧૯-૨૦ વુધીભાું બાયતબયભાું નલા ૨૦૦૦ જનઔધી સ્ટય ખરલાનુું 

રક્ષમાુંક નક્કી કયામુું છે. 

૨ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 યશળમા િાયા ૨૪ યભાણુું ફમ્ફ રઇ જલા વક્ષભ ‘RS-28 વયભાત’ નાભની શભવાઈરનુું ફીજીલાય 

વપ યીક્ષણ કમુું. આ શભવાઈર ઇન્ટય કન્ટીનેન્ટર શભવાઈર છે.જનેી પ્રશાય ક્ષભતા આળયે 

૧૦,૯૦૦ દકભી છે. 

 લલ્ડભ  લાઈડ પુંડ પય નેચય(WWF) વુંસ્થા િાયા ગ્રફર લશભુંગ અને ક્રાઈભેટ ચેન્જ વાભે ચારતા 

લૈશશ્વક પ્રમત્નને પ્રત્વાશન આલા ‘નેળનર અથભ એલડભ ’ ની જાશેયાત કયી છે. જભેાું શલશ્વના ૨૩ 

દેળના ૧૧૮ ળશેયનુું નશભનેળન કયામુું છે. આ ૧૧૮ ળશેયના પાઈનર યાઉન્ડભાું ત્રણ ળશેયને 

વુંદ કયામા છે. જભેાું ગુજયાતના યાજકટન વભાલેળ થામ છે. 

 નાગારેંડ વયકાયે કદશભાભાું આલેર ઇશન્દયા ગાુંધી સ્ટેદડમભનુું નાભ ફદરીને નાગારેન્ડના ખેરાડી 

ડૉ.ટી.આઓના નાભ યથી ‘ટી.આઓ સ્ટેદડમભ’ કયલાન શનણભમ કમો છે. 

 ૨ એશપ્રરન દદલવ શલશ્વબયભાું લલ્ડભ  ઓટીઝભ ડે તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. કેન્દ્રીમ આદદજાતી 

શલકાવ ભુંત્રારમ િાયા તાજતેયભાું જાશેય કયામેર અશેલાર ભુજફ આદદલાવીઓને જુંગરની જભીન 

પાલલાભાું ગુજયાત ૧૫ ભા િભે છે, જ્માયે આ માદીભાું ઉત્તય પ્રદેળ પ્રથભ સ્થાને છે. 

૩ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ૩ એશપ્રર ૧૯૮૪ ના યજ સ્કલડરન રીડય યાકેળ ળભાભ અુંતયીક્ષ માત્રા કયનાયા પ્રથભ બાયતીમ 

ફન્મા શતા. 

 તાજતેયભાું બ્રૂભફગભ િાયા જાશેય કયામેરા શલશ્વના ૫૦૦ અફજશતઓની માદીભાું બાયતના ભુકેળ 

અુંફાણી ૩૮ અફજ ડરયની વુંશત્ત વાથે એશળમાના ત્રીજા વોથી ધશનક ઉદ્યગશતઓભાું સ્થાન 

ામ્મા છે.  

!_P V[l5|, Z_!( ZFpg0 V5  

7FG5ZA       D[ Z)!*        www.shikshanjagat.in                   20 



 

 

 ગુજયાત શલધાનવબાના ૂલભ શલયધક્ષના નેતા ળશક્તશવુંશ ગદશરની શફશાય કોંગ્રેવના પ્રબાયી 

તયીકે શનભણુક કયલાભાું આલી છે. 

 ગૂગર િાયા તેની URL ળટભનીગ વેલા Goo.gl વેલા ફુંધ કયલાભાું આલી છે. આ વેલાના સ્થાને 

ગૂગર િાયા પામયફેઝ ડામનેશભક શરુંકવ(FDL) ળર કયલાભાું આલી છે. જભેાું Goo.gl થી લધુ 

વેલાઓ છે. 

 તાજતેયભાું ચીનનુું ફુંધ ડેરુું અલકાળભથક ‘શતમાુંગગોંગ-૧’ દશક્ષણ ેવેદપક ભશાવાગયના 

તાદશતી ટાુ ાવે તૂટી ડ્ુું છે. આ જગ્માને અલકાળી કબ્રસ્તાન(સ્ેવિાફ્ટ શવશભટર ી) તયીકે 

ઓખલાભાું આલે છે. 

 દશરતના બાયતફુંધના એરાનને ગરે ૧૦૧ લભભાું ગુજયાતના શયીજન આશ્રભને પ્રથભલાય તાુું 

ભાયલાભાું આવ્મુું. 

 ૨૯ ભાચભ ૨૦૧૮ ના યજ ઈવય િાયા રન્ચ કયલાભાું આલેર બાયતના વોથી ળશક્તળાી 

કમ્મુનીકેળન ઉગ્રશ GSAT-6A વાથેન ઇસ્રન વુંકભ  ફે દદલવ ફાદ તૂટી ગમ છે. 

વેટેરાઈટની ાલય વીસ્ટભ શનષ્પ જલાથી આ વુંકભ  તૂટી જલાનુું કશેલામ છે. 

 શશ્વભ ફુંગા વયકાયે યાજ્મની ગયીફ મુલતીઓને રગ્નભાું નાણાકીમ ભદદ ભી યશે તે ભાટે ‘રૂ 

શ્રી’ મજના ળર કયી છે. આ મજના અુંતગભત ૧૮ લભથી લધુ લમની મુલતીને રગ્ન ભાટે 

૨૫,૦૦૦ રૂશમાની વશામ ભળે. 

૪ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ૩ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ કેન્દ્રીમ ભાનલ વુંળાધન શલકાવ ભુંત્રારમ પ્રધાન શ્રી પ્રકાળ જાલડેકય 

િાયા બાયતની ઉચ્ચ ળૈક્ષશણક વુંસ્થાઓનુું યેશન્કુંગ જાશેય કયલાભાું આવ્મુું. NIRF(નેળનર 

ઇન્સ્ટીટ્યળુનર યેશન્કુંગ ફ્રેભલકભ) શેઠ આ ઇશન્ડમા યેશન્કુંગ ૨૦૧૮ તૈમાય કયલાભાું આવ્મુું છે. 

જભેાું ઓલયઓર કેટેગયી અને શે્રષ્ઠ મુશનલવીટી એભ ફુંને માદીભાું ‘ઇશન્ડમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ 

વામન્વ’ ફને્ગારુરું  પ્રથભ સ્થાને છે. 

 આ યેશન્કુંગભાું અભદાલાદની ઇન્ડીમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ભેનેજભેન્ટ અભદાલાદને શે્રષ્ઠ ભેનેજભેન્ટ 

ઇન્સ્ટીટમુટભાું પ્રથભ સ્થાન ભળ્યુું છે. 

 દશક્ષણ આદફ્રકા અને ઓસ્ટરે શરમા લચ્ચે યભામેરી ટેસ્ટ શે્રણીભાું દશક્ષણ આદફ્રકાએ ૧૯૭૦ ફાદ 

પ્રથભ લાય ઘયઆુંગણે ઓસ્ટરે શરમા વાભે ૩-૧ થી શલજમ ભેવ્મ. 

 આજ યજ બાયત અને ફાુંગ્રાદેળ લચ્ચે પ્રથભ ભારગાડી વેલાની ટર ામર ળર કયલાભાું આલી. 

 ગુજયાતના લદયષ્ઠ પટ જનાભરીસ્ટ ઝલેયીરાર ભશેતાને યાિરશત યાભનાથ કશલુંદના શસ્તે દ્મ શ્રી 

એલડભ  એનામત કયલાભાું આવ્મ. 

 દુશનમાના વોથી ઝડથી શલકવતા ળશેયની માદીભાું ચીનનુું શફશાઈ પ્રથભ િભે છે. 

૫ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 આજન દદલવ નેળનર ભેયીટાઈભ ડે(યાિર ીમ વભુદ્રી દદલવ) તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે.  
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 આજન દદલવ ફાફુ જગજીલન યાભના જન્ભદદલવ શનશભત્તે ‘વભતા દદલવ’ તયીકે ઉજલલાભાું 

આલે છે. 

 આજથી ઓસ્ટરે શરમાના ગલ્ડ કસ્ટ ળશેયભાું ૨૧ ભી કભનલેલ્થ ગેમ્વ ૨૦૧૮ ન પ્રાયુંબ થમ. 

જનેી થીભ ળેય ધ ડર ીભ અને ભસ્કટ ફયફી છે. આ લખતે યેડ ઓપ નેળન્વભાું બાયતનુું 

પ્રશતશનશધત્લ ી.લી.શવુંધુ કયળે. 

 ગુજયાત વયકાય િાયા ‘ફે માય’ અને ‘પે્રભજી’ દપલ્ભને શે્રષ્ઠ દપલ્ભ તયીકે વુંદ કયલાભાું આલી. 

 આજ યજ પ્રશવદ્ધ અશબનેતા વરભાન ખાનને જોધુયની ટર ામર કટે કાીમાય શળકાય કેવભાું ાુંચ 

લભ કેદ અને રૂ.૧૦,૦૦૦ ના દુંડની વજા કયલાભાું આલી છે. 

૬ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ૬ એશપ્રર ૧૮૯૬ ભાું એથેન્વભાું પ્રથભલાય યભતના ભશાકુુંબ ઓરેશમ્કનુું આમજન કયલાભાું 

આવ્મુું શતુું. ળરૂઆતભાું તેને ઓરેમ્ીમાડ તયીકે ઓખલાભાું આલતી શતી. 

  કભનલેલ્થ ગેમ્વ ૨૦૧૮ ભાું આજયજ બાયતની ભીયાફાઈ ચાનુએ ૪૮ દકગ્રા લજન લગભભાું ૧૯૬ 

દકગ્રા લજન ઉઠાલી ગલ્ડ ભેડર જીતલાની વાથે શલિભ સ્થાપમ. 

 દશક્ષણ આદફ્રકાના પાસ્ટ ફરય ભને ભકેરે ટેસ્ટ દિકેટ યેશન્કુંગભાું ૮૦૦ ઈન્ટ વાથે દિકેટભાુંથી 

વન્માવની જાશેયાત કયી. 

 ગુજયાત વયકાય િાયા તા.૬ અને ૭ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ ગુજયાતની ૩૪,૨૫૧ ળાાઓભાું 

ગુણત્વલ-૮ નુું આમજન કયલાભાું આવ્મુું છે. જભેાું ફાકના લાુંચન-રેખન અને ગણનનુું 

ભૂલ્માુંકન કયલાભાું આલળે. 

 ભુખ્મભુંત્રી શ્રી શલજમબાઈ રાણીએ ૬ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ ુંચભશાર શજલ્લાના ગધયા 

તારકુાની ગશલુંદી ગાભની પ્રાથશભક ળાાભાું ફાકનુું ળૈક્ષશણક ભૂલ્માુંકન કયીને ગુણત્વલ 

૨૧૦૮ ન ળુબાયુંબ કયાવ્મ. 

 કેન્દ્રીમ નાણા ભુંત્રારમના યાજ્મકક્ષાના ભુંત્રીશ્રી શળલપ્રતા ળુક્રાએ વુંવદભાું એક રેશખત 

જલાફભાું જણાવ્મુું છે કે, જાશેય ક્ષેત્રની ફેન્કએ એશપ્રર ૨૦૧૪ થી વપટેમ્ફય ૨૦૧૭ દયશભમાન 

૨,૪૧,૯૧૧ કયડ રૂશમાની NPA ભાુંડી લાી છે.  

 NPA નુું ૂરું  નાભ નન યપશભુંગ એવેટ્વ’ છે. NPA એ ફેંક િાયા આલાભાું આલેરી એલી 

રન છે કે જ ેાછી આલલાની ળક્મતા ખુફ ઓછી શમ. 

 ભધ્મપ્રદેળ વયકાય િાયા ાુંચ ચધાશભભક નેતાઓને યાજ્મભુંત્રીઓન દયજ્જો આલાભાું આવ્મ. 

 ગુજયાતભાું જભેને અનાભતન રાબ નથી ભત તેલી શફન અનાભત લગભની ૫૮ જ્ઞાશતઓ ભાટે 

યચામેર આમગના કામાભરમન પ્રાયુંબ કયલાભાું આવ્મ. 

૭ એશપ્રર ૨૦૧૮ :  
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 ગુજયાતભાું વોયાિરના ગીય જુંગરના શનશશ્વત શલસ્તાયની ફશાય નીકી ગમેરા અને ભાનલ લવાશત 

તયપ વયકતા આળયે ૨૦૦ જટેરા શવુંશના યક્ષણ-વુંલધભન ભાટે ગુજયાતભાું ટૂું ક વભમભાું ‘પ્રજકે્ટ 

રામન’ ળર કયલાભાું આલળે. 

 સ્ટાય ઇશન્ડમાએ રૂ.૬૧૩૮ કયડભાું બાયતની ઘયઆુંગણે યભાનાયી આગાભી ાુંચ લભના BCCI ના 

ભીદડમા યાઈટ્વ ખયીદી રીધા છે. 

 દય લે ૭ એશપ્રર ના યજ ‘શલશ્વ આયગ્મ દદલવ’ ઉજલલાભાું આલે છે. આ દદલવની ઉજલણી 

WHO િાયા કયલાભાું આલે છે. લભ ૨૦૧૮ ના શલશ્વ આયગ્મ દદલવની થીભ ‘મુશનલવભર શેલ્થ 

કલયેજ : એલયીલન, એલયીવ્શેય’ છે. જમાયે તેનુું સ્રગન ‘શેલ્થ પય ઓર’ છે. 

 ગુજયાતભાું યફુંદય શજલ્લાના યફુંદય તારુકાના ભાધલુય ખાતે દય લે ચૈત્ર વુદ નભ એટરે કે 

યાભનલભીના દદલવે રગ્નત્વલને કેન્દ્રભાું યાખીને બશક્ત-કીતભનન ાુંચ દદલવન ભે બયામ છે. 

જ ેચૈત્ર વુદ તેયવ વુધી બયામ છે.  

 જોડભનભાું આજન દદલવ ‘લલ્ડભ  ભાઈગ્રેટયી ડે’ તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. 

૮ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 બાયતના ટેશનવ સ્ટાય રીએન્ડય ેવે ડેશલવ કના ઇશતશાવભાું વોથી લધુ ૪૩ ડફલ્વ ભેચ 

જીતલાની વાથે યેકડભ  વજ્મો છે. 

 RH300 વાઉન્ડીગ યકેટનુું ૨૧ ભુ વપ યીક્ષણ TERLS – થુુંફા ઇક્લેટદયમર યકેટ રશન્ચુંગ 

સ્ટેળન ખાતેથી કયલાભાું આવ્મુું. આ યકેટનુું શનભાભણ શલિભ વાયાબાઈ સ્ેવ વેન્ટય િાયા કયલાભાું 

આવ્મુું છે. 

 કેન્દ્રીમ યેરલે અને કરવા ભુંત્રારમ િાયા કરવાની ગુણલત્તાની દેખયેખ ભાટે ‘ઉત્તભ-UTTAM’ 

એ રન્ચ કયલાભાું આલી.UTTAM નુું ૂરું  નાભ ‘અનરકીંગ ટર ાન્વયુંવી ફામ થડભ  ાટી 

એવેવભેન્ટ ઓપ ભાઈન્ડ કર’ છે. 

 બાયતીમ લામુવેના િાયા ૮ એશપ્રર થી ૨૨ એશપ્રર ૨૦૧૮ વુધી વોથી ભટા વૈન્મ અભ્માવ 

‘ગગન ળશક્ત’ નુું આમજન કયલાભાું આવ્મુું છે. 

૯ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ યેરલે િાયા બાયતભાું ટુદયઝભ આકભલાના બાગરૂે દશર ટરેન નેટલકભ  છી શબ્રટીળકાના 

ભીટયગેજ ટરેનના ટરેકની જાલણી કયીને તેને શેદયટેજ ટુદયઝભભાું સ્થાન આલાભાું આલળે. 

 શવદયમાના ગોતા પ્રાુંતના દોભાુંળશેયભાું થમેર યાવામશણક શુભરાભાું ૮૦ રકના ભત થમા. 

 દેળભાું યજગાય ક્ષભતા ધયાલતા યાજ્મની માદીભાું પ્રથભ સ્થાને ભશાયાિર  છે. 

 કેનેડાભાું આઈવ શકી ટીભ ફવન અકસ્ભાત થતા કેનેડાના આળયે ૧૪ જટેરા ખેરાડીઓના ભૃત્મુ 

થમા છે. 

૧૦ એશપ્રર ૨૦૧૮ :  
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 બાયતીમ વૈન્મની ફુરેટપૂ્રપ જકેેટની જરૂદયમાતને શચી લલા ભાટે વુંયક્ષણ ભુંત્રારમે સ્લદેળી 

કુંની SMPP Pvt.Ltd. વાથે કયાય કમાભ છે. 

 ૧૦ એશપ્રર શલશ્વબયભાું શલશ્વ શશભમેથી દદલવ તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. આ દદલવ 

શશભમેથીના જનક ડૉ.દિશિમન ફે્રડદયક વેભુએર શૈનીભેનના જન્ભદદલવ શનશભત્તે ઉજલલાભાું 

આલે છે. 

 ૧૦ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ પ્રશવદ્ધ સ્લાતુંત્ર્મ વેનાની શ્રી વયદાયશવુંશ યાણાની ૧૪૮ ભી 

જન્ભજમુંશત શનશભત્તે તેભની લેફવાઈટ www.sardarsinhrana.com રન્ચ કયલાભાું આલી. 

૧૧ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ગુજયાતભાું ધરેયા SIR (સ્ેશળમર ઇન્લેસ્ટભેન્ટ દયજન) ખાતે શલશ્વન વોથી ભટ ૫,૦૦૦ ભેગા 

લટન વરાય ાકભ  સ્થાલા ભાત ભુખ્મભુંત્રીશ્રીએ વૈદ્ધાુંશતક ભુંજુયી આી દીધી છે. ધરેયા SIR 

ભાું ખુંબાતના અખાતભાું ૧૧,૦૦૦ શેકટય શલસ્તાયભાું આ વરાય ાકભ નુું શનભાભણ થળે. 

 એશળમન દિકેટ કાઉશન્વર(ACC) િાયા કયલાભાું આલેર શનણભમ ભુજફ ૧૩ થી ૨૮ વપટેમ્ફય 

૨૦૧૮ વુધી એશળમા ક ટુનાભભેન્ટ શલે UAE ખાતે મજાળે. 

 શલપ્રના ડામયેક્ટય યીદ પે્રભજીની નાવકભના ચેયભેન તયીકે લયણી કયલાભાું આલી.  

૧૨ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 આજ યજ ભશાત્ભા જ્મશતયાઓ ગશલુંદયાઓ પૂરેની જન્ભજમુંશત છે. 

 NCERT  િાયા ધ.૬ થી ૧૨ ના તભાભ ાઠ્યુસ્તકના ાછના ાના ય ફાક ભાટેની ૨૪ * 

૭ શેલ્રાઇન ચાઈલ્ડરાઈન – ૧૦૯૮ અને સ્ક ઈ-ફક્વ વુંફુંશધત જાણકાયી પ્રકાશળત 

કયલાભાું આલી છે. 

 શલશ્વ ફેડશભન્ટન યેશન્કુંગભાું બાયતના કીદુંફી શ્રીકાુંત પ્રથભલાય નફય ૧ ખેરાડી ફન્મા છે. 

 ૧૨ એશપ્રર શલશ્વ ઉડ્ડમન અને અલકાળી દદન તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. 

૧૩ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ૧૧ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ અલ્જીદયમાનુું ઈલ્મુળન ૨ -૭૬ નાભનુું શભશરટયી શલભાન તૂટી ડતા 

૨૫૭ રકના ભત થમા. 

 ગુજયાતભાું શારભાું વયકાયી ડકટયની શનલૃશત્ત લમભમાભદા ૬૨ લભની છે. શલે તેઓને ‘રાસ્ટ ે 

ભાઈનવ ેન્ળન સ્કીભ’ અુંતગભત લધુ ત્રણ લભ વુધી શનભણુક અાળે. 

 ગુજયાત વયકાય િાયા RTE શેઠ ધ.૧ ભાું પ્રલેળ ભેલનાય શલદ્યાથીઓના લારીઓની આલક 

ભમાભદા ૬૮ શજાયથી લધાયીને ૧.૫૦ રાખ કયી. 

 ળાસ્ત્રીમ વુંગીતના ખ્માતનાભ ુંદડત બ્રીજબૂણ કાફયાનુું ૮૧ લભની લમે શનધન થમુું. 

 ફાુંગ્રાદેળભાું વયકાયી નકયીભાું અનાભતની પ્રથા નાફુદ કયલાભાું આલી. 

 ઈવય િાયા IRNSS-2 વપતાૂલભક અલકાળભાું તયત ભુકામ. આ વાથે જ તાની જીીએવ 

પ્રણારી સ્થાશત કયનાય બાયત શલશ્વભાું છઠ્ઠ દેળ ફન્મ.  
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૧૪ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 આજ યજ ડૉ.ફાફા વાશેફ આુંફેડકયની ૧૨૭ ભી જન્ભજમુંશત ઉજલલાભાું આલી. લભ ૨૦૧૫ થી 

ડૉ.ફાફા વાશેફ આુંફેડકયની જન્ભજમુંશત ‘વભયવતા દદલવ’ અથલા ‘ફુંધાયણ દદલવ’ તયીકે 

ઉજલલાભાું આલે છે. 

 ૧૩ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ ૬૫ ભા નેળનર દપલ્ભ એલડભની જાશેયાત કયલાભાું આલી. નેળનર 

દપલ્ભ એલડભના ચેયભેન શ્રી ળેખય કૂયે આ એલડભની જાશેયાત કયી શતી. જનેા શલશલધ 

શલજતેાઓની વૂચી નીચે ભુજફ છે. 

 લભ ૨૦૧૭ ન દાદા વાશેફ પાકે ુયસ્કાય પ્રશવદ્ધ અશબનેતા શ્રી શલનદ ખન્નાને (ભયણત્તય) 

એનામત કયામ. 

 દપલ્ભ ન્મુટન ભાટે અશબનેતા શ્રી ુંકજ શત્રાઠીને સ્ેશળમર ભેન્ળન એલડભ  એનામત કયામ. 

ગલ્ડન રટવ એલડભ (સ્લણભ કભર એલડભ ) 

િભ એલડભ  શલજતેા દપલ્ભ બાા 
1 ફેસ્ટ દપલ્ભ શલરેજ યકસ્ટાય આવાભી 

2 ફેસ્ટ દપલ્ભ ડેબ્મુ ડામયેક્ટય વીન્જય જવયી 

3 ફેસ્ટ પમુરય દપલ્ભ ફાશુફરી-૨ : ધ કનક્રુઝન તેરુગુ 

4 ફેસ્ટ શચલ્ડરન દપલ્ભ મ્શય ક્મા ભયાઠી 

5 ફેસ્ટ ડામયેકળન બમાનકભ ભરમારભ 

 

શવલ્લય રટવ એલડભ (યજત કભર એલડભ ) 

િભ એલડભ  શલજતેા વ્મશક્ત શલજતેા દપલ્ભ બાા 
1 ફેસ્ટ એક્ટય દયશદ્ધ વેન નગયકીતભન ફુંગાી 

2 ફેસ્ટ એક્ટરેવ શ્રી દેલી(ભયણત્તય) ભભ દશન્દી 

3 ફેસ્ટ મ્મુશઝક ડામયેક્ટય એ.આય.યશેભાન ભભ દશન્દી 

 

દયઝનર એલડભ (પ્રાદશેળક એલડભ ) 

િભ એલડભ  શલજતેા દપલ્ભ 
1 ફેસ્ટ ગુજયાતી દપલ્ભ ઢ 

2 ફેસ્ટ દશન્દી દપલ્ભ ન્મુટન 

 

 ાદકસ્તાનની વુપ્રીભ કટભ  િાયા નલાઝ ળયીપને આજીલન ચુુંટણી રડલા ય પ્રશતફુંધ રગાડામ. 

૧૫ એશપ્રર ૨૦૧૮ :  
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 ડૉ.ફાફાવાશેફ આુંફેડકયની જન્ભજમુંશત શનશભત્તે ૧૪ એશપ્રરથી ૫ ભે ૨૦૧૮ વુધી કેન્દ્ર વયકાય 

િાયા ‚ગ્રાભસ્લયાજ અશબમાન : વફકા વાથ, વફકા ગાલ, વફકા શલકાવ કામભિભ‛ નુું આમજન 

કયલાભાું આવ્મુું. 

 ૧૪ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ ડૉ.ફાફાવાશેફ આુંફેડકયની જન્ભજમુંશત શનશભત્તે લડાપ્રધાને 

છત્તીવગઢના ફીજાુય ખાતે બાયતના પ્રથભ શેલ્થ એન્ડ લેરનેવ વેન્ટયન પ્રાયુંબ કયાવ્મ. 

 લડાપ્રધાને છત્તીવગઢના ફીજાુય ખાતે એક આદદલાવી ભદશરાને ચુંર શેયાલીને ‘ચયણ ાદુકા 

મજના’ ન ળુબાયુંબ કયાવ્મ. 

 ડૉ.ફાફાવાશેફ આુંફેડકય વાથે વુંકામેરા ુંચતીથભ : ૧. ભશુ – જન્ભબૂભી ૨. નાગુય – દીક્ષા 

બૂશભ ૩. રુંડન – શનલાવ સ્થાન ૪. અશરુય યડ(દદલ્લી) – ભશયીશનલાભણ બૂશભ ૫. ભુુંફઈ – 

ચૈત્મ બૂશભ 

૧૬ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 શલશ્વ દશું દુ દયદના નલા અધ્મક્ષ તયીકે દશભાચર પ્રદેળના ૂલભ ગલનભય શ્રી શલષ્ણુ વદાશળલ 

કક્જનેી લયણી કયલાભાું આલી છે. 

 દશક્ષણ આદફ્રકાના ૂલભ પ્રભુખ શ્રી નેલ્વન ભુંડેરાના ત્ની અને દશક્ષણ આદફ્રકાના ભધય ઓપ 

નેળન શ્રીભતી લીની ભાડીદકઝેરા ભુંડેરાનુું ૮૧ લભની લમે અલવાન થમુું. 

 બાયતના ભશાન શચત્રકાય ૈકીના એક એલા પ્રશવદ્ધ શચત્રકાય શ્રી યાભકુભાયનુું ૯૪ લભની લમે 

દદલ્લીભાું શનધન થમુું. તેઓને ૧૯૭૨ ભાું દ્મશ્રી અને ૧૯૮૬ ભાું ભધ્મપ્રદેળ વયકાય િાયા 

કાશરદાવ વન્ભાન એનામત થમુું શતુું. 

 ૧૫ એશપ્રર ૨૦૧૮ ના યજ ભુખ્મભુંત્રીશ્રી શલજમબાઈ રૂાણી િાયા યાજકટ ખાતે વામન્વ શવટીના 

પ્રાદેશળક કેન્દ્રન શળરાન્માવ કમો. 

 ઓસ્ટરે શરમાના ગલ્ડ કસ્ટ ખાતે મજામેર કભનલેલ્થ ગેમ્વ-૨૦૧૮ ભાું બાયતે ૨૬ ગલ્ડ, ૨૦ 

શવલ્લય અને ૨૦ બ્રન્ઝ ભેડર વશીત કુર ૬૬ ભેડર વાથે ત્રીજો િભ ભેવ્મ છે.  

૧૭ એશપ્રર ૨૦૧૮ :  

 અભેદયકી અલકાળ વુંળધન વુંસ્થા ‘નાવા’ િાયા તેના ભશત્લકાુંક્ષી શભળન ‘ધ ટર ાશન્વદટુંગ 

એકવપરાનેટ વલે વેટેરાઈટ (TESS-ટેવ) નુું વપ રશન્ચુંગ કયલાભાું આવ્મુું. 

 કભનલેલ્થ ગેમ્વભાું ભશણકા ફત્રાએ બાયત તયપથી ટેફર ટેશનવભાું વોથી લધુ ૪  ભેડર જીત્મા 

છે. 

૧૮ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ૧૮ એશપ્રર શલશ્વબયભાું લલ્ડભ  શેદયટેજ ડે તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 દય લે લૈળાખ વુદ ત્રીજને અખાત્રીજન દદલવ બગલાન યળુયાભની જમુંતી તયીકે ઉજલામ છે. 

 લભ ૨૦૧૮ ન ‘ુશલ્તઝય ુયસ્કાય’ જાશેય વેલા ફદર ‘ન્મુમકભ  ટાઈમ્વ’ અને ‘ધ ન્મુમકભ ય’ ને 

આલાભાું આવ્મ.  
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૧૯ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 શલશ્વનુું વોથી ભટુું  શલભાન ‘એન્ટનર ૨૨૫’ શ્રીરુંકાના ફીજા િભના વોથી ભટા ‘ભટ્ટારા 

ઇન્ટયનેળનર એયટભ’ ખાતે ઉતયાણ કમુું. 

 લલ્ડભ  ફેન્કના જણાવ્મા ભુજફ લભ ૨૦૧૮-૧૯ ભાું બાયતન GDP લૃશદ્ધ દય ૭.૩% યશેલાન 

અુંદાજ છે. 

 કભનલેલ્થ ગેમ્વ ૨૦૨૨ ભાું ઈંગ્રેન્ડના ફશભુંઘભ ખાતે મજાળે. 

૨૦ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ક્મુફાના યાિરશત દે શ્રી શભગ્મુુંએર દડમાઝ કેનર ચૂુંટાઈ આવ્મા છે. તેઓ શ્રી યાઉર કાસ્ત્રનુું 

સ્થાન રેળે. ક્મુફાના ાટનગયનુું નાભ શલાના છે. 

 કભનલેલ્થ ગેમ્વ -૨૦૧૮ ભાું બાયતને ટેફર ટેશનવભાું ગલ્ડ ભેડર અાલનાય વુયતના મુલા 

ખેરાડી શયભીત દેવાઈને ગુજયાતના ભુખ્મભુંત્રીના શસ્તે ‘ખેર પ્રશતબા ુયસ્કાય’ અન્લમે ૩૩ રાખ 

રૂશમાન ચેક અભણ કયલાભાું આવ્મ. 

૨૧ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 બાયતની વુપ્રીભ કટભના ચીપ જશસ્ટવ દીક શભશ્રા વાભે ‘ભશાશબમગ’ ન પ્રસ્તાલ વાય કયલાભાું 

આવ્મ. 

 ગુજયાતના યભત-ગભત, મુલા અને વુંસ્કૃશતક પ્રલૃશત્તઓના શલબાગ િાયા ળર કયલાભાું આલેર 

ગુજયાતના પ્રશતબાળાી ખેરાડીઓને ૨.૫૦ રાખથી ૫૦ રાખની વશામની ‘ળશક્ત દૂત મજના’ 

ભાટેની ઓનરાઈન અયજીઓ ૧૦-૦૫-૨૦૧૮ વુધી ભુંગાલલાની જાશેયાત કયલાભાું આલી. 

૨૨ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 કેન્દ્રીમ કેફીનેટ િાયા દેળભાું લધતી જતી ભાવુભ ફાકીઓ, દકળયીઓ અને ભદશરાઓ ય 

ફાત્કાયની ઘટનાઓને યકલા અને આયીઓને પાુંવીની વજા કયલા કેન્દ્ર વયકાયે દિભીનર ર 

ઓદડભનન્વ ૨૦૧૮ ને ભુંજુયી આલાભાું આલી. 

 ચીન િાયા ભાનલયદશત સ્લદેળી વફભયીનનુું વભુદ્રભાું પ્રથભ યીક્ષણ દશક્ષણ ચીન વાગયભાું 

ઉતાયીને કયલાભાું આવ્મુું. 

 કભનલેલ્થ ગેમ્વભાું ગલ્ડ અને બ્રન્ઝ ભેડર જીતનાય ગુજયાતના આુંતયયાિર ીમ ટેફર ટેશનવ 

સ્ટાય શયભીત દેવાઈના નાભની ‘અજુભન એલડભ ’ ભાટે બરાભણ કયલાભાું આલી. 

 દય લે ૨૨ એશપ્રર લલ્ડભ  અથભ ડે(શલશ્વ ૃથ્લી દદલવ) તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. જનેી ળરૂઆત 

ઈ.વ.૧૯૭૦ ભાું થઇ શતી. આ લભના લલ્ડભ  અથભ ડેની થીભ : એન્ડ પરાશસ્ટક લ્મુળન’ છે. 

 ઉત્તય કદયમાના ળાવક કીભ જોુંગ ઉને જણાવ્મુું છે કે ઉત્તય કદયમા િાયાયભાણુ યીક્ષણ કે 

ઇન્ટયકન્ટીનેન્ટર શભવાઈરનુું યીક્ષણ કયલાભાું નશી આલે. 

૨૩ એશપ્રર ૨૦૧૮ :  
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 ૨૩ એશપ્રર શલશ્વબયભાું લલ્ડભ  ફૂક ડે(શલશ્વ ુસ્તક દદલવ) તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. આ દદલવને 

‘શલશ્વ ુસ્તક અને કીયાઈટ દદલવ’ તયીકે ણ ઉજલલાભાું આલે છે. મુનેસ્ક િાયા વોપ્રથભ 

લખત આ દદલવની ઉજલણી ૨૩ એશપ્રર ૧૯૯૫ ના યજ કયલાભાું આલી શતી. 

 ગ્રીવના એથેન્વ ળશેયને મુનેસ્ક િાયા ૨૦૧૮ ના લલ્ડભ  ફૂક કેશટર વીટી તયીકે જાશેય કયલાભાું 

આવ્મુું છે. 

 બાયતભાું શવક્કીભના નાથુ રા ભાગભથી ભાનવયલય માત્રા પયીથી ળર કયલા ભાટે ચીન વુંભત થઇ 

ગમુું છે. 

 જાાનભાું નફી તાજીભા નાભની શલશ્વની વોથી લૃદ્ધ ભદશરાનુું ૧૧૭ લભની લમે શનધન થમુું. 

 શબ્રટનની ેયેરાઈઝ કરેમય રભાવે ૪૨ દક.ભી.ની ભેયેથન ૮ દદલવભાું જ ૂયી કયીને તાન 

યેકડભ  તડ્. આગાઉ લભ ૨૦૧૨ ભાું રુંડન ભેયેથનભાું તેભને આ ભેયેથન ૧૭ દદલવભાું ૂયી કયી 

શતી. 

૨૪ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ૨૪ એશપ્રરન દદલવ બાયતભાું યાિર ીમ ુંચામતી યાજ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. ૨૪ 

એશપ્રર ૨૦૧૦ ના યજ તત્કારીન લડાપ્રધાન ભનભશન શવુંશે પ્રથભ ુંચામતી યાજ દદલવનુું 

ઉદ્ઘાટન કમુું શતુું. 

 કેન્દ્ર વયકાય િાયા યજગાયીને ઉત્તેજન આલા ભાટે ‘Prime Minister’s Employment 

Generation Programme(PMEGP) પ્રધાનભુંત્રીન યજગાયી વજભનન કામભિભ રન્ચ કયામ. 

 બાયતની વોથી ભટી આઈટી કુંની TCS નુું ભાકેટ કે ૧૦૦ અફજ ડરયને ાય કયી ગમુું શતુું. 

આ શવશદ્ધ ભેલનાય તે બાયતની ફીજી કુંની ફની છે. 

 કેન્દ્રીમ ગૃશ ભુંત્રારમ િાયા ભેઘારમભાુંથી શલલાદાસ્દ Armed Forces Special Powers 

Act(AFSPA) વુંૂણભણે તેભજ અરણાચર પ્રદેળના કેટરાક બાગભાુંથી શટાલી રેલાભાું આવ્મ 

છે. 

૨૫ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ઇશન્ડમન ફેન્કના એભ.ડી. અને વીઈઓ દકળય ખયાટને દુફઈ ખાતે મજામેર ગલ્ડન ીકક 

એલડભ  વભાયશભાું ‘ગલ્ડન ીકક એલડભ ’ થી વન્ભાશનત કયામા. 

 ફ્રાુંવ પૂટફર િાયા પ્રકાશળત લલ્ડભ  પૂટફરભાું વોથી લધુ કાભની કયનાય ખેરાડીઓની રીસ્ટભાું 

ફાવેરનાન રીમનર ભેવી દુશનમાન વોથી લધુ કભાણી કયનાય ખેરાડી ફની ગમ છે. 

 અશબનેત્રી દીશકા ાદુકણની તવલીય રુંડનના ભેગેશઝન ‘ટીન્ગવ’ ના કલય ેજ ય છાઈ. 

આુંતયયાિર ીમ વાભાશમકના કલયેજ ય પ્રશવશદ્ધ ભેલનાય તે પ્રથભ બાયતીમ અશબનેત્રી છે. 

 નાવા િાયા આકભટીક વકભરના ફયપભાું યશસ્મભમ ખાડા દળાભલતી તવલીય પ્રશવદ્ધ કયલાભાું આલી. 

નાવા િાયા એરીમનને ધ્માનભાું યાખીને ફુંને ધ્રુલ ય ‘ઓયેળન આઈવશબ્રજ’ ળર કયામુું છે. 
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 સ્ભાટભ  શવટી દીલ દદલવ દયશભમાન વુંૂણભણે ુનઃપ્રાપમ ઉજાભ િાયા વુંચાશરત બાયતનુું પ્રથભ 

ળશેય ફની ગમુું છે. 

 બાયત –ભરેશળમા લચ્ચે વુંયક્ષણ વશમગના બાગરૂે ૩૦ એશપ્રર થી ૧૩ ભે ૨૦૧૮ વુધી 

ભરેશળમાના ગીચ જુંગરભાું ‘શદયભઉ ળશક્ત ૨૦૧૮’ નાભે વૈન્મ અભ્માવ ળર થળે. 

૨૬ એશપ્રર ૨૦૧૮  

 ફ્રાુંવના એન.જી.ઓ ‘યીટભ  શલધાઉટ ફડભવભ’ િાયા જાશેય કયામેર યીટભભાું શભદડમા આઝાદીના 

ભાભરે બાયન શલશ્વભાું ૧૩૮ િભ છે. આ માદીભાું પ્રથભ સ્થાને વતત ફીજા લે નલે છે. 

 ઈવય િાયા છડામેરા છેલ્લા ઉગ્રશ જીવેટ- ૬ વાથેના વુંકભ  તુટલાના કાયણે જીવેટ-૧૧ નુું 

રશન્ચુંગ ભકૂપ યાખલાભાું આવ્મુું. 

૨૭ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 ભધ્મપ્રદેળ કોંગ્રેવ પ્રભુખ દે કભરનાથની શનભણુક કયલાભાું આલી. 

 ફીવીવીઆઈ િાયા દિકેટય શલયાટ કશરીને ખેરયત્ન, વુનીર ગલાસ્કયને ધ્માનચુંદ રાઈપટાઈભ 

એલડભ  અને કચ યાશુર દ્રશલડને દ્રણાચામભ એલડભ  ભાટે નભીનેટ કયામા છે. 

 વુપ્રીભકટભના ાુંચ જજોના કરેજીમભની બરાભણના આધાયે વુપ્રીભ કટભ  િાયા કે.એવ.જોવેપ 

અને ઇન્દુ ભલ્શત્રાને વુપ્રીભ કટભના જજ ફનલામા. 

 ઇન્દુ ભલ્શત્રા એલા પ્રથભ ભદશરા છે કે જઓે લકીરાત કયીને વીધા વુપ્રીભ કટભના જજ ફન્મા છે. 

 ટરસ્ટ યીવચભ એડલામઝયી િાયા પ્રશવદ્ધ અશેલારભાું બાયતની વોથી શલશ્વવનીમ બ્રાુંડ તયીકે ‘ગૂગર’ 

ને જાશેય કયલાભાું આલી છે. 

 ICC િાયા લભ ૨૦૨૧ ભાું બાયતભાું મજાનાય ચેશમ્મન્વ ટર પી યદ કયલાભાું આલી છે. શલે તેની 

જગ્માએ શલે ‘ટી-૨૦ લલ્ડભ  ક’ મજલાભાું આલળે. 

 બાયતભાું બાગેડુ આશથભક અયાધીઓ ય યક રગાલલા ભાટે કેન્દ્રીમ ભુંત્રીભુંડ િાયા ‘ધ 

ફ્મુજીટીલ ઈકનશભક ઓપેન્ડવભ ૨૦૧૮(બાગેડુ આશથભક અયાધી લટશુકભ ૨૦૧૮’ ફશાય 

ાડલાભાું આવ્મ છે. 

૨૮ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 પ્રખ્માત ગજયાતી કશલ અને ગુજયાતી વાદશત્મ દયદના પ્રભુખ શવતાુંળુ મળચુંદ્રને તેભના 

કાવ્મવુંગ્રશ ‘લખાય’ ભાટે ૨૦૧૭ નુું વયસ્લતી વન્ભાન એનામત કયલાભાું આલળે. 

 વોપ્રથભ વયસ્લતી વન્ભાન જીતનાય ગુજયતી વાદશત્મકાય શ્રી ભનુબાઈ ુંચરી શતા. 

 વયસ્લતી વન્ભાન કે.કે.શફયરા પાઉન્ડેળન િાયા આલાભાું આલે છે. 

 દુશનમાની વોથી શેરી ડર ાઈલયરેવ ઇરેક્ટર શનક ટરક ળાુંઘાઈભાું રન્ચ કયલાભાું આલી. 

 ગુજયાતના ૂલભ ભુખ્મભુંત્રી અને શારભાું ભધ્મપ્રદેળના યાજ્માર આનુંદીફેન ટેરના અુંડય વેિેટયી 

તયીકે ગુજયાતના GAS કેડયના કે.વી.વુંટની શનભણુક કયલાભાું આલી.  
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 બાયતીમ ફુંધાયણના અનુચ્છેદ ૧૨૪(૪) અુંતગભત વુપ્રીભ કટભના ન્મામાધીળને તેભના દેથી 

શટાલલાની પ્રદિમાની જોગલાઈ છે. 

 બાયતીમ ફુંધાયણના અનુચ્છેદ ૬૧ અનુવાય યાિરશતને ભશાશબમગની પ્રદિમા િાયા તેભના દ 

યથી દુય કયી ળકામ છે. 

૨૯ એશપ્રર ૨૦૧૮ :  

 ગુજયાત વયકાય િાયા ગુજયાતના સ્થાના દદલવ ૧ ભે ૨૦૧૮ થી ૩૧ ભે ૨૦૧૮ વુધી યાજ્મભાું 

વુજરાભ, વુપરાભ જ અશબમાન ચરાલલાની જાશેયાત કયલાભાું આલી છે. 

 બાયત વયકાય િાયા દેળના ભુલ્મલાન શેદયટેજ સ્ભાયકની જાલણી ભાટે ચારતી ‘અડપટ અ 

શેદયટેજ’ મજના અુંતગભત રાર દકલ્લ દારશભમા બાયત જૂથને તેભજ તાજભશર આઈટીવીને 

વલાભાું આલળે. 

 ળુઓભાું દુધ ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે થતા ઓક્વીટવીનનાફેપાભ ઉમગ ય શનમુંત્રણ રાલલા 

ભાટે કેન્દ્ર વયકાયે ઓક્વીટવીનની આમાત અને છૂટક લેચાણ ય પ્રશતફુંધ ભુક્મ. 

 અભેદયકાના નલા શલદેળ ભુંત્રી તયીકે શ્રી ભાઈક મ્ીઓ તયીકે પ્રશવદ્ધ શ્રી ભાઈકર યીચાડભ  

મ્ીઓએ ળથ ગ્રશણ કમાભ. 

 બાયતના પ્રશવદ્ધ ગરકીય શ્રી ીઆય શ્રીજળેની એશળમન ગેમ્વ અને શકી લલ્ડભ ક વદશત લભ 

૨૦૧૮ ભાું મજાનાયી તભાભ શકી ટુનાભભેન્ટભાું બાયતના કેપટન તયીકે લયણી કયલાભાું આલી. 

 જ્માયે લભ ૨૦૧૮ દયશભમાન બાયતીમ ભદશરા શકી ટીભના કેપટન તયીકે શ્રીભતી યાની યાભારની 

વુંદગી કયલાભાું આલી. 

૩૦ એશપ્રર ૨૦૧૮ : 

 લૈળાખ વુદ ૂનભન દદલવ શલશ્વબયભાું ફુદ્ધ ૂશણભભા તયીકે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 કેન્દ્ર વયકાય િાયા સ્લચ્છ બાયત શભળનને વપ ફનાલલા ભાટે ‘સ્લચ્છ બાયત, વભય ઇન્ટનભ’ 

મજના ળર કયલાભાું આલી. 

 ભણીુયનુું રેઈવાુંગ ગાભ ાલયગ્રીડ વાથે જોડાનારું  દેળનુું અુંશતભ ગાભ ફન્મુું. 

 રકભાું ફા ભજુયીના શલયધભાું જાગૃશત રાલલા ભાટે બાયતભાું દય લે ૩૦ એશપ્રરના યજ 

‘યાિર ીમ ફા ભજુયી શલયધ દદલવ’ ની ઉજલણી કયલાભાું આલે છે. 

 કેન્દ્ર વયકાય િાયા બાયતના તભાભ ગાભભાું કૃશ અને અન્મ શેતુ ભાટે લીજી ઉરબ્ધ કયાલલા 

ભાટે શ્રી દીનદમા ઉાધ્મામ ગ્રાભ જ્મશત મજના ળર કયલભાું આલી શતી. આ મજનાન પ્રાયુંબ 

૨૫ જુરાઈ ૨૦૧૫ ના યજ કયલાભાું આવ્મ શત. 

 શલશ્વ ફા ભજુયી શલયધ દદલવ ૧૨ જુનના યજ ઉજલલાભાું આલે છે. 

 કેન્દ્ર વયકાય િાયા આજના દદલવને ‘આમુષ્મભાન બાયત દદલવ’ તયીકે જાશેય કયામ. 

 સ્ેનના નુંફય ૧ ખેરાડી યપેર નાદારે ફાવેરના ઓનભાું ૧૧ ભુ ટાઈટર જીત્મુું. 
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૧ ભ ે૨૦૧૮ : 

 આજ યજ ગ જયાત યાજ્મન ૫૮ ભ સ્થાના દદલવ ઉજલલાભાં આવ્મ. ૧ ભે ૧૯૬૦ ના યજ 

ૂજ્મ યવલળંકય ભશાયાજના લયદ શસ્તે ગ જયાત યાજ્મની સ્થાના કયલાભાં આલી શતી. આજન 

દદલવ ગ જયાત ગોયલ દદલવ તયીકે ણ ઉજલલાભાં આલે છે. આજના દદલવે ગ જયાત યાજ્મ 

ભશાયાષ્ટિભાથંી અરગ ડ્ય ં શત ં. જથેી ભશાયાષ્ટિ  યાજ્મન સ્થાના દદલવ ણ ૧ ભે ના યજ 

ઉજલલાભાં આલે છે. 

 ગ જયાત યાજ્મના ૨૦૧૮ ના સ્થાના દદલવની ઉજલણી બરૂચ ખાતે કયલાભાં આલળે. 

 ગ જયાતભાં જ વંચમન વ્મા લધાયલા ભાટે ગ જયાતના ૫૮ ભા ંસ્થાના દદલવે ભ ખ્મભતં્રી શ્રી 

વલજમબાઈ રાણીએ બરૂચ જીલ્લાના અંકરેિય તાર કાના કવભડી ગાભથેી ‘વ જરાભ 

વ પરાભ જ અવબમાન-૨૦૧૮’ ન પ્રાયંબ કયાવ્મ. આ અવબમાન ૧ ભે ૨૦૧૮ થી ૩૧ ભ ે

૨૦૧૮ વ ધી ચારળે. 

 આજના સ્થાના દદલવ વનવભિે ભ ખ્મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈએ બરૂચના શસ્ટેર ગ્રાઉન્ડ ખાતેથી 

‘ભ ખ્મભતં્રી એપ્રને્ટીવ મજના’ન ળ બાયંબ કયાવ્મ શત. આ મજના અંતગાત જ ેમ લાન અન ે

મ લતીઓ એપ્રેન્ટીવ તયીકે જોડાળે તેભને જ ે તે કંનીના લતય ઉયાતં ગ જયાત વયકાય 

તયપથી ળૈક્ષવણક રામકાત ભ જફ પ્રવત ભાવ રૂ.૩૦૦૦ થી ૪૫૦૦ જટેરી પ્રત્વાશક યકભ 

આલાભાં આલળે. 

 શેરી ભે આંતયયાષ્ટિ ીમ શ્રવભક દદલવ અથલા ‘ભ’ે દદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. બાયતભા ં

‘ભ’ે દદલવ ઉજલલાની ળરૂઆત ઈ.વ.૧૯૨૩ ભાં ચેન્નાઈભાં થઇ શતી. શેરા શ્રવભકન ે

અઠલાદડમાભાં તભાભ ૭ દદલવ ૧૦૦ કરાક કાભ કયલ ં ડત ં શત ં. ૧૯૧૪ ભાં કાય વનભાાતા 

કંની ‘પડા ’ પ્રથભ એલી કંની ફની જણેે તાના કભાચાયીઓને ૮ કરાક કાભ કયલાન 

વનમભ અભરી ફનાવ્મ. 

 વવક્કીભના ભ ખ્મભંત્રી લન ચાભવરંગ દેળના વોથી રાંફ વભમ ભ ખ્મભંત્રી તયીકે વાળન 

કયનાય ભ ખ્મભંત્રી ફન્મા છે. આ અગાઉ આ યેકડા  વિભ ફંગાના ભ ખ્મભંત્રી જ્મવત ફવ ના 

નાભે શત. લન ચાભવરંગે ભ ખ્મભંત્રી તયીકે ૨૩ લા, ૪ ભદશના અને ૧૭ દદલવ  યા કમાા છે. 

 લલ્ડા  ટેફર ટેવનવ ચવેમ્મનળીભાં બાયતની ટીભે રેન્ડને ૩-૨ થી યાજમ આપ્મ. 

 ાદકસ્તાની ભૂના વંવદ વાજીદ જાલેદને વિટનના નલા ગૃશભતં્રી ફનાલામા છે. તેભનેે શ્રીભતી 

અંફય રદન ં સ્થાન રીધ  ંછે.  
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૨ ભે ૨૦૧૮ : 

 ગરફર ટિે દકંગ િભેલકા(GTF) ભ જફ બાયત દ વનમાની ટ-૫ ઇકનભીથી ૨૮ લા ાછ 

છે. 

 ‘એડપ્ટ અ શેયીટેજ’ સ્કીભ અંતગાત બાયત વયકાય દ્વાયા દદલ્લીન રાર દકલ્લ અન ે

આધં્રપ્રદેળના કદા જીલ્લાભા ં આલેર ગંદદકટ દકલ્લ ાંચ લા ભાટે દારવભમા ગ્ર ન ે

વાયવંબા ભાટે દિક આલાભાં આવ્મ છે. 

 બાયત વયકાયના પ્રલાવન ભતં્રારમ દ્વાયા ૨૭ વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૭ ના યજ એડપ્ટ અ શેયીટેજ 

સ્કીભન પ્રાયંબ કયલાભાં આવ્મ શત. 

 જમ્ભ  કાશ્ભીયના નલા નામફ ભ ખ્મભતં્રી તયીકે શ્રી કલીન્દ્ર ગ પ્તાની વનભણક કયલાભાં આલી છે. 

 આદિકાન પૂટફર ખેરાડી ભશમ્ભદ વારેશ યાઈટવા ‘પૂટફરય ઓપ ધ મય’ ન વખતાફ 

જીતનાય પ્રથભ આદિકી ખેરાડી ફન્મ છે. 

 બાયતીમ  ર શકી ટીભના નલા કચ તયીકે શયેન્દ્રવવંશની અને ભદશરા શકી ટીભના નલા કચ 

તયીકે ભયીનની વંદગી કયલાભાં આલી છે. 

૩ ભે ૨૦૧૮ : 

 સ્લીડનની સ્ટકશભ ઇન્ટયનેળનર ીવ યીવચા ઇન્સ્ટીટમ ટ દ્વાયા પ્રવવદ્ધ અશેલારભાં વોથી લધ  

વંયક્ષણ ખચા કયતા દળેની માદીભાં બાયત ૬૩.૯ અફજ ડરય વાથે ાંચભા ક્રભે શચી ગમ  ં

છે. 

 વલિ આયગમ વંસ્થા દ્વાયા તાજતેયભાં પ્રવવદ્ધ થમેર અશેલાર ભ જફ ાણી અને લામ  પ્રદ ણ 

ભાભરે વલિના વોથી પ્રદ વત લીવ ળશેયભા ં બાયતના ચોદ ળશેયન વભાલળે થામ છે. 

બાયતભાં આ માદી ભ જફ કાન ય વોથી પ્રદ વત ળશેય છે. 

 ૩ ભે વલિબયભાં પ્રેવ સ્લાતંત્ર્મ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

 પ્રધાનભતં્રી લમલંદના મજના અંતગાત યકાણની ભમાાદા રૂ.૭.૫ રાખથી લધાયીને રૂ.૧૫ રાખ 

અને યકાણની ભ દત ૪ ભે ૨૦૧૮ થી લધાયીને ૩૧ ભાચા ૨૦૨૦ કયલાભાં આલી છે. 

 કૃવ કે્ષત્રની ‘શદયત ક્રાવંત કૃવ ઉન્નતી મજના’ ૧૨ ભી ંચલીમ મજનાની વભાવપ્ત ફાદ ણ 

૨૦૧૯-૨૦ વ ધી ચારળે. 

 ફાયભી ંચલીમ મજનાન વભમગા ૨૦૧૨ થી ૨૦૧૭ વ ધીન શત. આ ફાયભી 

ંચલીમ મજના બાયતની અંવતભ ંચલીમ મજના છે. 

૪ ભે ૨૦૧૮ :  
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 સ્લીડીળ એકેડેભી દ્વાયા કયામેરી જાશેયાત ભ જફ આ લાન ં વાદશત્મન ં નફેર ાદયતવક કઈન ે

ણ એનામત કયલાભાં નશી આલે.છેલ્લે ૨૦૧૭ ન વાદશત્મન નફેર  યસ્કાય જાાની ભૂના 

અંગ્રેજી રેખક શ્રી કાઝ ઓ ઈળીગ યને એનામત થમ શત. 

 દદલ્લીભાં આમવજત યાષ્ટિ ીમ દપલ્ભ  યસ્કાય વભાયંબભાં યાષ્ટિવતના શસ્તે  યસ્કાય આલાની 

૬૫ લા જૂની યંયા તૂટી. આ લે પક્ત ૧૧  કરાકાયને જ યાષ્ટિવતના શસ્તે એલડા  એનામત 

કયળે. યાષ્ટિવતબલનના આ વનણામન વલયધ કયતા પ્રથભલાય ૧૪૦ વલજતેાઓભાથંી ૬૮ 

કરાકાયએ આ વભાયંબન ફદશસ્કાય કમો શત. 

૫ ભે ૨૦૧૮ : 

 વલિ ફેંક દ્વાયા તાજતેયભાં યજ  કયામેર એક અશેલાર ભ જફ ફાગંરાદેળ અને કેન્મા બાયત કયતા 

લધ  ઝડે રકને લીજી શચાડે છે. 

 એડપ્ટ અ શેયીટેજ સ્કીભ અંતગાત રાર દકરની જભે ગ જયાતના ઐવતશાવવક સ્ભાયક યાણકી 

લાલ, ભઢેયાના વૂમાભંદદય અને ચાંાનયેને દિક આલા ભાટેની માદી પ્રલાવન ભતં્રારમ દ્વાયા 

તાની લફેવાઈટ ય ભ કાઈ છે. 

૬ ભે ૨૦૧૮ : 

 ૫ ભનેા યજ ભ ખ્મભંત્રીશ્રી વલજમબાઈ દ્વાયા જાભનગયના યણભર તાલની ભધ્મભાં આલેર 

રખટા મ્મ ઝીમભન ં યીફીન કાી રકાાણ કયલાભાં આવ્મ ં. 

 ૫ ભે ૨૦૧૮ નાયજ નાવા દ્વાયા કેવરપવનામાના લાડેંનફગા SLC-3E નાભના એયપવા ફઝે 

ખાતેથી ભંગ ગ્રશના આંતદયક બાગના અભ્માવ ભાટે ઇનવાઈટ નાભન ં અલકાળમાન(રેન્ડય) 

રન્ચ કયલાભાં આવ્મ ં છે. 

 ૭૩ લા ફાદ ઉિય કદયમા અને દવક્ષણ કદયમા એક થતા ફંને દેશ્ની ઘદડમાન ટાઈભ શલ ે

એક જ યશેળે. 

 સ્લયાજ ાટીના સ્થાક અને દડત જલાશયરાર નેશરના વતા ભતીરાર નેશરન આજ યજ 

જન્ભદદલવ છે. 

૭ ભે ૨૦૧૮ : 

 આજ ે ફંગાી કવલ, દપરવપય અને બાયતના યાષ્ટિગીતના યચવમતા યલીન્દ્રનાથ ટાગયન 

જન્ભ દદલવ છે. તેઓ પ્રથભ એળીમાઇ વ્મવક્ત શતા કે જભેને તભેના કાવ્મવંગ્રશ ‘ગીતાજંવર’ 

ભાટે નફેર ાદયતવક ભળ્ય ં શત ં. 

 ગ જયાતી બાાના વોથી લધ  લંચાતા રેખક ન્નરાર ટેરન આજ ેજન્ભદદલવ છે.  
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 વવક્મયીટી એન્ડ એક્વચને્જ ફડા  ઓપ ઇવન્ડમા(SEBI) દ્વાયા બાયતીમ ળેય ફઝાયભાં ઈવક્લટી 

ડેયીલેટીવ્ઝ ટિે દડંગ વભમ રંફાલીને યાતના ૧૧:૫૫ લાગમા વ ધી કાભકાજ ભાટે ભજં યી આલાભા ં

આલી છે. આ વનણામન અભર ૧ ઓક્ટફયથી થળે. 

 ૭ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભ ખ્મભતં્રીશ્રી વલજમબાઈએ ગાધંીનગયના ભશાત્ભા ભદંદય ખાતથેી 

‘ભ ખ્મભતં્રી ગ્રાભદમ મજના’ ન ળ બાયંબ કાયાવ્મ છે. આ મજના અતંગાત ગ જયાતના ાચં 

રાખ ક ટ ંફને ભાવવક ઓછાભાં ઓછી રૂ.૮૦૦૦ ની  આલક પ્રાપ્ત કયાલલાની વયકાયે કદટફદ્ધતા 

વ્મક્ત કયી છે. 

 ૭ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભ ખ્મભતં્રીશ્રી વલજમબાઈએ ગાધંીનગયના ભશાત્ભા ભદંદય ખાતથેી 

‘ઓનરાઈન ડેલરભને્ટ યભીળન વવસ્ટભ’(ODPS) ન ળ બાયંબ કયાવ્મ છે. આ અંતગાત 

યાજ્મભાં ફાધંકાભ ભાટે દ વનમાના કઈણ ખૂણથેી ઓનરાઈન ભજં યી ભેલી ળકળે. 

૮ ભે ૨૦૧૮ : 

 ૮ ભે વલિબયભાં યેડક્રવ ડે તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

 ગ જયાતના રઘ  અને નાના તેભજ ભધ્મભ કદના ઉદ્યગ ચરાલતા ઉદ્યગકાય અને નલા ઉદ્યગ 

વાશવવક વયતાથી GST ટેક્વ બયી ળકે તે ભાટે ગ જયાતીભાં ૮ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભશાત્ભા 

ભંદદય, ગાધંીનગય ખાતથેી ભ ખ્મભતં્રીશ્રી દ્વાયા GST વશેરી લેફ ટાર(www.gstsaheli.co.in) 

રન્ચ કયામ ં છે. 

૯ ભે ૨૦૧૮ : 

 ચીનભાં વલિન વોથી રાંફ શોંગકોંગ-જ શેઈ-ભકાઉ વભ દ્રી િીજ ળર કયામ. આ વિજની 

રંફાઈ ૫૫ દકભી છે. 

 ૯ ભે વલિબયભાં ‘વલિ ઈવતશાવ’ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

 અભેદયકાની યીટેર કંની લરભાટે બાયતની ઓનરાઈન ળવંગ કંની વલરકાટાન ૭૭ ટકા 

દશસ્વ ૧૬ અફજ ડરયભાં ખયીદી રીધ છે. 

૧૦ ભે ૨૦૧૮ : 

 ગ જયાતના નામફ ભ ખ્મભંત્રી શ્રી નીવતનબાઈ ટેરે કયેરી જાશેયાત અન વાય ગ જયાતભાં ભાગા 

અકસ્ભાતભાં ઘામર થમરે વ્મવક્તને પ્રથભ ૪૮ કરાક દયવભમાન આલક ભમાાદાના ફાધ વલના 

રૂ.૫૦,૦૦૦/- વ ધીની વાયલાય વયકાયી અન ેખાનગી શવસ્ટરભાં વલના ભ લ્મે આલાભા ં

આલળે.  

7FG5ZA      H}G Z)!*        www.shikshanjagat.in                   17 



 

 

 અભેદયકાના પ્રવવદ્ધ ભેગઝેીન પબ્વા દ્વાયા વલિના ૭૫ વોથી ળવક્તળાી વ્મવક્તઓની માદી 

તૈમાય કયલાભાં આલી છે. જભેાં ચીનના યાષ્ટિવત શ્રી જીન ીંગ પ્રથભ ક્રભે છે, જમાયે બાયતના 

લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી નલભા ક્રભે છે. 

 ૧૦ ભે ૧૯૯૪ ના યજ નેલ્વન ભડેંરા દક્ષીણ આદિકાના પ્રથભ અિેત યાષ્ટિવત ફન્મા શતા. 

 ભેદડકર કાઉવન્વર ઓપ ઇવન્ડમાએ ગ જયાતભા ંMBBS ની નલી ૩૭૦ ફેઠકને ભંજ યી આી 

છે. 

 ગ જયાતની તાી નદી તેના ઉદગભસ્થાન ભ રતાઈથી તનેા તેના અંવતભ ચયણ વ યત વ ધી 

અંદાજ ે૭૪૦ દકભી વ ધી પ્રથભલાય વ કાઈ ગઈ છે. 

૧૧ ભે ૨૦૧૮ : 

 કેન્દ્રીમ વલજ્ઞાન અને ટેકનરજી ભંત્રારમ દ્વાયા દય લે ૧૧ ભ ેના યજ યાષ્ટિ ીમ ટેકનરજી 

દદલવ ઉજલલાભાં આલે છે. 

 ૧૧ ભે ૧૯૯૮ ના યજ બાયતે યાજસ્થાનના ખયણ ખાતેથી ‘ઓયેળન ળવક્ત’ અંતગાત 

ન્મ વક્રઅય ફમ્ફન ં વપ યીક્ષણ કમ ું શત ં. આથી આ દદલવને યાષ્ટિ ીમ ટેકનરજી દદલવ 

તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

 ૧૦ ભે ૨૦૧૮ ના યજ અભદાલાદભાં ૪૩.૩ ડીગ્રી તાભાન નધાતા અભદાલાદભાં ઓયેન્જ 

એરટા  આલાભાં આવ્મ ં છે. 

 ૧૦ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભરેવળમાના લડાપ્રધાન તયીકે શ્રી ભશાથીય વફન ભશમ્ભદે  ૯૨ લાની 

લમે ળથ ગ્રશણ કમાા. આ વાથે જ તઓે વલિના વોથી ભટી લમના લડાપ્રધાન ફની ગમા છે. 

૧૨ ભે ૨૦૧૮ : 

 આજ યજ કણાાટકની ૨૨૪ વલધાનવબાની વીટ ૈકી ૨૨૨ વીટ ભાટે ભતદાન મજામ ં. 

૧૩ ભે ૨૦૧૮ : 

 ગ જયાત વયકાય દ્વાયા એચ.આઈ.લી. એઇડ્વને ડાભલા ભાટે વલિ કક્ષાની વાત વંસ્થાઓ અને 

ગ જયાત વયકાયના UBRAF ના ામરટ પ્રજકે્ટ વનધાાય કયામ. 

 નેાની ભ રાકાતે ગમેર બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી નેાના ભ વક્તનાથ 

ભંદદયભાં જૂા કયનાયા પ્રથભ લૈવિક નેતા ફન્મા. 

 બાયત વશીત વલિના ભટાબાગના દેળભાં ભ ે ભાવન ફીજો યવલલાય ‘ભધવા ડે’ તયીકે 

ઉજલલાભાં આલે છે.  
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  ૧૧ ભે ૨૦૧૮ ના યજ સ્ેનના પ્રવવદ્ધ ટેનીવ ખેરાડી યપેર નાદારે કરે કટા  ય વતત ૫૦ 

વેટ જીતીને જ્શન ભેકનયન ૩૪ લા જ ન યેકડા  તડ્ય છે. 

૧૪ ભે ૨૦૧૮ : 

 ઓક્ટફય ૨૦૧૮ ભાં રેન્ડની સ્લતંત્રતાના ૧૦૦ લાની ઉજલણીના વંસ્કૃવતક કામાક્રભભા ં

ગ જયાતન યભત-ગભત અને મ લા વંસ્કૃવતક પ્રલૃવિઓન વલબાગ વશબાગી ફનળે. 

૧૫ ભે ૨૦૧૮ : 

 ટેનીવ સ્ટાય યજય પેડયય ાંચભીલાય વલિના નફંય લન ખેરાડી ફન્મા છે. 

 ૧૫ ભે વલિબયભાં ‘વલિ દયલાય દદલવ’ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

 ૧૩ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ઈન્ડનવેળમાના ૩ ચચા ય થમેર શે્રણીફદ્ધ આતંકી શ ભરાભાં ૧૩ 

રકના ભૃત્મ  થમા છે. 

૧૬ ભે ૨૦૧૮ :  

 ળળાંક ભનશય ICC ના સ્લતંત્ર ચયેભને તયીકે ફીજી ટભા ભાટે વફનશયીપ ચૂંટાઈ આવ્મા છે. 

 દ વનમાના કેયીના ઉત્ાદનભાં ૧૮૮ રાખ ટન ઉત્ાદન વાથે બાયત પ્રથભ ક્રભે છે. 

૧૭ ભે ૨૦૧૮ : 

 રકાર વંદગી વવભવતભાં લદયષ્ઠ લકીર ભ ક ર યશતગીની વનષ્ણાત કામદાળાષ્ડી તયીકે 

વનભણક કયલાભાં આલી. 

 સ્લચ્છતા વલેક્ષણના દયણાભભાં ક્રભાન વાય ઇન્દય, બાર અને ચદંીગઢને દેળના વોથી 

સ્લચ્છ ળશેય જાશેય કયામા. 

 ૧૭ ભે વલિબયભાં ‘વલિ ટેવરકમ્મ વનકેળન દદલવ’ અથલા ‘વલિ ઇન્પભેળન વવામટી 

દદલવ’ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

૧૮ ભે ૨૦૧૮ : 

 દશંભતનગયના ૩૧ લીમ ભેશ ર જોળી ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ વય કયનાય પ્રથભ ગ જયતી ફન્મા. 

 ‘વાગય’ લાલાઝડાના ગરે ગ જયાતના ફંદય ય એરટા  જાશેય કયલાભાં આવ્મ ં. 

 વયકાય દ્વાયા લૃદ્ધ અન ે વફભાય રકને ફેંક ખાતા વાથે ‘આધાય’ લેયીપીકેળનભાથંી ભ વક્ત 

આલાભાં આલી.  
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૧૯ ભે ૨૦૧૮ : 

 ટેરીકભ વલબાગ દ્વાયા ઈ-વવભને ભંજ યી આલાભાં આલી. જથેી શલે વવભ વલના ણ સ્ભાટા  

પન ચારી ળકળે. વાથે વાથે વ્મવક્ત દીઠ વવભ કનેક્ળનની વંખ્મા ૯ થી લધાયીને ૧૮ 

કયલાભાં આલી છે. 

૨૦ ભે ૨૦૧૮ : 

 શકી ઇન્ડીમાના લદયષ્ઠ ઉાધ્મક્ષ યાજીન્દયવવંઘની શકી ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ તયીકે વનભણક 

કયલાભાં આલી. 

 લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીએ જમ્ભ -કાશ્ભીયભાં શ્રીનગય, કાયગીર અને રેશને જોડતી 

બાયતની વોથી રાંફી વડક ટનર ‘ઝજીરા’ ટનરન વળરાન્માવ કમો. આ ટનરની રંફાઈ 

૧૪ દકભી છે. 

 ૧૯ ભે ૨૦૧૮ ના યજ લડાપ્રધાને જમ્ભ  કાશ્ભીયભાં ૩૩૦ ભેગાલટની ‘દકળનગંગા જવલદ્ય ત 

મજના’ યાષ્ટિને વભવાત કયી શતી. 

૨૧ ભ ે૨૦૧૮ : 

 ૨૧ ભે બાયતભાં દય લ ેઆતંકલાદ વલયધ દદનની ઉજલણી કયલાભાં આલે છે. ૨૧ ભે ૧૯૯૧ 

ના યજ બાયતના ૂલા લડાપ્રધાન યાજીલ ગાંધીની તવભરનાડ ના શ્રીેરમ્ફ દ યભાં શત્મા 

કયલાભાં આલી શતી.આથી શ્રી લી.ી.વવંશની વયકાયે આ દદલવને આતંકલાદ વલયધી દદન 

તયીકે ઉજલલાની જાશેયાત કયી શતી. 

  આવાભન ં ગ લાશાટી સ્ટેળન વોય ઉજાાથી વંચાવરત થત ં દેળન ં પ્રથભ યેરલે સ્ટેળન ફન્મ ં. 

 નેાના શ્રી કાભી યીતા ળેયાએ ૨૨ ભી લખત એલયેસ્ટ વય કયીને વોથી લધ  લખત એલયેસ્ટ 

વય કયલાન યેકડા  વજ્મો છે. 

૨૨ ભે ૨૦૧૮ : 

 ૨૨ ભે આંતયયાષ્ટિ ીમ જલૈ વલલધતા દદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

 વોયાષ્ટિ  મ વનલવીટીના નલા કામાકાયી ક રવત તયીકે શ્રીભતી નીરાંફયીફેન દલેની વનભણક 

કયલાભાં આલી છે. 

 બાયતભાં કેયના કઝીકડ અને ભરપ્ યભ જીલ્લાભાં નીાશ લાઇયવને કાયણે આળયે ૧૨ 

રકના ભૃત્મ  થમા. આ લાઇયવ ખાવ કયીને ચાભાચીદડમા અને બૂંડના કાયણે પેરામ છે. 

ભેદડકરની બાાભાં આ લાઇયવ Ni V  તયીકે ઓખામ છે.  
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 આજવેન્ટનાના પ્રવવદ્ધ પૂટફર ખેરાડી વરઓનેર ભેસ્વીએ લા ૨૦૧૭-૧૮ ન પ્રવવદ્ધ 

મ યીમન ગલ્ડન ળૂ એલડા  જીતી રીધ છે. તેઓ આ એલડા  ાચંભી લાય જીત્મા છે. 

 બાયત દ્વાયા ઓડીવાના ચાદંી ય ખાતેથી િષ્ઢવ વભવાઈરન ં વપ યીક્ષણ કયલાભાં આવ્મ ં. 

૨૩ ભે ૨૦૧૮ : 

 કણાાટકના ભ ખ્મભંત્રી તયીકે એચ.વડી.ક ભાયસ્લાભી આજ ેળથ ગ્રશણ કયળે. 

 ૮ થી ૧૯ ભે, ૨૦૧૮ દયવભમાન િાન્વના કાન્વ ળશેયભાં ૭૧ ભાં દપલ્ભ પેસ્ટીલરન ં આમજન 

થમ ં શત ં. જભેાં બાયતના દદલંગત અવબનતે્રી શ્રીદેલીને ટાઈટન યેજીનેલ્ડ એપ રેવલવ(દપલ્ભ 

આઇકન  યસ્કાય) થી વન્ભાવનત  કયલાભાં આવ્મા શતા. 

 પ્રવવદ્ધ કરાકાય અને ભવૂતાકાય શ્રી ઉિભ છયનનેી રવરત કરા અકાદભીના વનમવભત અધ્મક્ષ 

તયીકે નીભલાભાં આવ્મા. 

 વલિભાં વોથી ભટા આવથાક વંકટ વાભે ઝઝૂભી યશેરા લનેેઝ એરાભાં શ્રી વનકરવ ભાદ ય 

પયીથી યાષ્ટિવત તયીકે ચૂંટાઈ આવ્મા. 

 ૨૩ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભ ખ્મભતં્રી અને નામફ ભ ખ્મભતં્રીએ ૧૦૮ વેલા અંતગાત ‘પ્રેદટનભ 

અલય ૧૦૮ ભફાઈર એ’ રન્ચ કયી. 

૨૪ ભે ૨૦૧૮ : 

 પ્રવવદ્ધ ગ જયાતી શાસ્મ રેખક વલનદ બટ્ટન ં ૮૨ લાની લમે અલવાન થમ ં. 

 ન્મ મકા  સ્ટક એક્વચને્જના ૨૨૬ લાના ઇવતશાવભાં પ્રથભલાય ભદશરા પ્રેવવડેન્ટ તયીકે સ્ટેવી 

કનીઘભે ચાજા વંબાળ્ય. 

 રેન્ડની ભદશરા રેવખકા ઓલ્ગા ટકાકાઝ્ને તેભની નલરકથા ‘લરાઈટ’ ભાટે ‘ભેન ફ કય 

પ્રાઈઝ’ આલાની જાશેયાત કયલાભાં આલી છે. 

૨૫ ભે ૨૦૧૮ : 

 ઇન્ટયનેળનર ઇન્સ્ટીટમ ટ પય ભેનજેભેન્ટ ડેલરભને્ટ યેવન્કંગભાં બાયત વલિના ૪૪ ભા ં

સ્ધાાત્ભક અથાતંત્ર તયીકે ઉબયી આવ્મ ં છે. 

 દવક્ષણ આદિકાના અને વલિના પ્રવવદ્ધ ફે્ વભેન અિાશભ ફને્જાવભન ડી વલવરમવે 

આંતયયાષ્ટિ ીમ દક્રકેટના તભાભ પયભટેભાંથી વનલૃવિની જાશેયાત કયી. 

 ૨૪ ભે ૨૧૦૮ ન યજ ઉિય કયીમાએ  ંગમ-ેયી યભાણ યીક્ષણ ભથકન વલિબયના 

ભીદડમાની ઉવસ્થવતભા ંઅનેક વલસ્પટ કયી નાળ કમો.  
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૨૬ ભે ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ ભદશરા કમ્ાઉન્ડ ટીભે તીયંદાજી લલ્ડા કભાં વવલ્લય ભડેર જીત્મ. 

 ટાટા કન્વરટન્વી વવલાવીવ રૂવમા વાત રાખ કયડના ભાકેટ કેને લાતાવ્નાયી દેળની પ્રથભ 

કંની ફની. 

૨૭ ભે ૨૦૧૮ : 

 વોથી લધ  ગાય ભેલતી ભદશરા CEO ની માદીભાં ેપ્વીકના ઈન્દ્રા ન ઈ પ્રથભ સ્થાને છે. 

 ૨૭ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ગ જયાતના ભ ખ્મભતં્રી શ્રી વલજમબાઈ રાણીએ યાજકટ ખાતેથી દ યંત 

એક્વપ્રેવ ટિેનન રીરીઝંડી ફતાલી પ્રાયંબ કયાવ્મ. 

૨૮ ભે ૨૦૧૮ : 

 IPL ૨૦૧૮ ન ં ટાઈટર ચેન્નઈ વ ય દકંગે વનયાઈઝવા શૈદયાફાદને શયાલીને તાને નાભ કમ ું. 

ભ ંફઈના લાનખેડે સ્ટેડીમભભા ં યભામેર પાઈનર ભેચભા ં ૫૭ ફરભા ં અણનભ ૧૧૭ યન 

પટકાયનાય ચેન્નઈ વ ય દકંગના ળને લટવનને ભને ઓપ ધ ભચેન એલડા  આલાભાં આવ્મ. 

 કરકાતા નાઈટ યાઈડવાનાં વ વનર નયીન ‘ભને ઓપ ધ ટ નાાભને્ટ’ ફન્મા શતા. 

૨૯ ભે ૨૦૧૮ : 

 આમરેન્ડભાં ગબાાતને કામદેવયની ભાન્મતા ભી ગઈ છે. 

 સ્ેનીળ પૂટફર ક્રફ દયમર ભદેડિ ડે UEFA ચવેમ્મંવ રીગની પાઈનરભાં ઈંગરીળ પૂટફર 

ક્રફ વરલયૂરને ૩-૧ થી યાજમ આીને વતત ત્રીજીલાય આ ટ નાાભને્ટ જીતી રીધી છે. 

૩૦ ભે ૨૦૧૮ : 

 યાજસ્થાન વયકાય દ્વાયા યાજસ્થાનની વયકાયી શવસ્ટરભાં ફીભાયીની દેખયેખ અને ટેરી-

ભેદડવીન વેલાઓને વ દ્રઢ ફનાલલા ભાટે ‘વનદાન’ નાભન ં એક વલટલેય રન્ચ કમ ું છે. 

 કરવમ્ફમા નાટભાં ળાભેર થનાય પ્રથભ રેટીન અભેદયકી દેળ ફનળે. 

૩૧ ભે ૨૦૧૮ : 

 વભગ્ર વલિભાં ૩૧ ભે વલિ તભાક  વનેધ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. આ લાના તભાક  

વનેધ દદલવની થીભ ‘ટફેક િેક્વ શટાવ: ચઝૂ શેલ્થ, ન ટફેક’ છે. 
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૧ જુન ૨૦૧૮ : 

 પ્રનવિ શાસ્મ રેકઔ શ્રી નલનદ બટ્ટને ભયણયાુંત ‘શ્રી લજુ ઔટઔ વુલણથચુંદ્રઔ’ એનામત 

ઔયલાભાું આલળ.ે આ એલડથ  ‘નચત્રરેકા’ના સ્થાઔ શ્રી લજુ ઔટઔની સ્ભૃનતભાું આ એલડથ  

એનામત ઔયલાભાું આલે છે. ઈ.વ.૧૯૭૫ ભાું વલથપ્રથભ શ્રી શયરઔળન ભશેતાને આ એલડથ  

એનામત ઔયલાભાું આવ્મ શત. 

 આુંધ્રપ્રદેળભાુંથી તેરુંખાના યાજ્મની અરખ યચના થમા ફાદ આુંધ્રપ્રદેળ વયઔાય તેના નલા 

યાજ્મ નચહ્નની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી જ ેઆ ભુજફ છે : યાજ્મ પૂર – ચભેરી, યાજ્મ પ્રાણી 

– ઔાીમાય શયણ, યાજ્મ ક્ષી – ટ અથલા યાભા ચીરુઔા, યાજ્મ લૃક્ષ – રીભડ. 

 અભેરયઔા દ્વાયા તેની વોથી જૂની વૈન્મ ઔભાન્ડ ‘ેનવરપઔ’નુું નાભ ફદરીને નલુું નાભ ‘ઇન્ડ-

ેનવરપઔ ઔભાન્ડ’ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

 ખુજયાતભાું અભદાલાદ જીલ્લાના ધુંધઔુા કાત ે૩૧ ભે ૨૦૧૮ ના યજ ભુખ્મભુંત્રી દ્વાયા વુજરાભ 

વુપરાભ જ અનબમાનન વભાન વભાયશ મજલાભાું આવ્મ. 

 ખુજયાતના પ્રથભ ભરશરા સ્નાતઔ નલદ્યાખોયી નીરઔુંઠન આજ ેજન્ભ રદલવ છે. 

 ૧ જુન ‘નલશ્વ દૂધ રદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 ારઔસ્તાનના ૂલથ જજ શ્રી નાવીય ઉર ભુલ્ઔે ૧ જુન ૨૦૧૮ ના યજ વાતભા ઔામથઔાયી 

લડાપ્રધાન તયીઔે ળથ ગ્રશણ ઔમાથ. 

૨ જુન ૨૦૧૮ : 

 રયઝલથ ફેંઔ પ ઇનન્ડમાના પ્રથભ CFO(ચીપ પામનાન્વીમર રપવય) તયીઔે તયીઔે 

શ્રીભતી વુધા ફારાઔૃષ્ણનની નનભણઔ ઔયલાભાું આલી. તેભન ઔામથઔા ત્રણ લયવન 

યશેળે. 

 યનળમાના વભુદ્ર જશાજ ‘એઔેડેનભઔ રભનવલ’ ય નલશ્વન પ્રથભ તયત ન્મુનક્રમય 

પ્રાન્ટ રન્ચ ઔયલાભાું આવ્મ. 

 બાયતભાું લીજ ઉત્ાદઔ અને લીજ નલતયણ ઔુંની લચ્ચ ે લીજીની કયીદીભાું 

ાયદનળથતા રાલલા ભાટે બાયત વયઔાય દ્વાયા ‘પ્રાનપ્ત’ ભફાઈર એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

 આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ વુંસ્થા વેલ ધ નચલ્ડરન દ્વાયા પ્રનવિ અશેલાર ભુજફ નલશ્વબયભાું રખબખ ૧૨ 

શજાય ફાઔ વુંગથ, ખયીફી અને જાતીમ બદેબાલની નસ્થનતન વાભન ઔયી યહ્ા છે. આ 

યીટથભાું ફાઔની વુયક્ષા ફાફતે આામેર ક્ભભાું બાયતન ક્ભ ૧૧૩ ભ છે. ફાઔ 

ભાટેનાું વોથી શે્રષ્ઠ દેળની માદીભાું નવુંખાય અને સ્રલનેનમા વુંમુક્ત યીતે પ્રથભ ક્ભે છે. 

 અભેરયઔાના યની ફેઔયે યભ ડામભુંડ રીખભાું ૧૦૦ ભીટયની યેવ ૯.૯૩ વેઔન્ડભાું જીતી.  
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 ઔટથ  પ આનફથટયેળન પય સ્ર્ટવથ દ્વાયા ળકુ્લાયે જભૈઔાના દડલીય ઉવેન ફલ્ટન 

ફેઇજીુંખ નરનમ્ઔન યીરે દડન ખલ્ડ ભેડર ાછ કેંચી રેલામ. 

 આખાભી લથ ૨૦૧૯ ની લાઈબ્રન્ટ વભીટ ૧૮ જાન્મુઆયીથી ત્રણ રદલવ ભાટે ખાુંધીનખય 

કાતે મજાળ.ે 

૩ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔેન્દ્ર વયઔાયના ઇન્ઔભટેક્ષ નલબાખ દ્વાયા બાયતભાું ફેનાભી વુંનત્ત અને ફેનાભી રેલડ-

દેલ ય નનમુંત્રણ ભાટે ‘ફેનાભી ટર ાન્ઝેક્ળન ઇન્પભથન્ટવ યીલડથ  સ્ઔીભ ૨૦૧૮’ નાભની 

નલી ુયસ્ઔાય મજના ળર ઔયાઈ છે. જ ે અુંતખથત આલી ફેનાભી વુંનત્ત અથલા રેલડ-

દેલની ભારશતી આળે તેન ેરૂ. એઔ ઔયડ વુધીન ુયસ્ઔાય આલાભાું આલળે. 

 આજ યજ ડીવાના ફારાવય કાત ેઆલેર ડૉ.અબ્દુર ઔરાભ આઈરેન્ડ(જુનુું નાભ : 

નવ્શરય દ્વી) કાતેથી અનિ-૫ નભવાઈરનુું છઠુ્ું  વપ યીક્ષણ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

૪ જુન ૨૦૧૮ : 

 GSK શેલ્થ ઔેય દ્વાયા તાજતેયભાું રન્ચ ઔયામેર શનરથક્વ નેટલઔથ  ૧૮ ‘નભળન ણ’ 

અનબમાન વાથ ે પ્રનવિ અનબનેતા શ્રી અનભતાબ ફચ્ચન જોડામા છે. આ અનબમાન 

અુંતખથત ફાઔના જીલનના પ્રાયનમ્બઔ ૧૦૦૦ રદલવ તયપ ધ્માન ઔેનન્દ્રત ઔયલાભાું 

આલળે. આ બીમાનનુું સ્રખન ‘નભળન ણ – બનલષ્મ યળન’ છે. 

 યાષ્ટ્ર ીમ ણ નભળન(NNM- National Nutrition Mission)ન નલનધલત પ્રાયુંબ ૮ ભાચથ 

૨૦૧૮ ના યજ આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભરશરા રદન નનનભતે્ત લડાપ્રધાનશ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીએ 

યાજસ્થાનના ઝુનઝુનુું કાતેથી ઔયાવ્મ શત. 

 ચીન દ્વાયા તાજતેયભાું અથથ બ્ઝલેળન વેટેરાઈટ ‘ખાપેન-૫’ રન્ચ ઔયલાભાું આવ્મ. 

 ખુજયાત વયઔાય દ્વાયા ૧ જુરાઈ ૨૦૧૮ થી ૨૫% TPC (ટટર રય ઔમ્ાઉન્ડ) થી લધ ુ

TPC લાા તેરા તરેના ઉમખ ય પ્રનતફુંધ પયભાલાભાું આવ્મ છે.ફ્રેળ તેરભાું TPC 

(ટટર રય ઔમ્ાઉન્ડ) નુું પ્રભાણ ૧૦% છુું  શમ છે. લાયુંલાય ઉઔાેરુું તેર 

આવેજનેનઔ મકુ્ત એટરે ઔે ઝેયી ફની જામ છે. 

 ખુજયાતના લડનખય કાતે ચારી યશેર ઉત્કનન દયનભમાન ૨ ભીટય વ્માવનુું ખાઔાય 

રદળાવૂચઔ મુંત્ર ભી આવ્મુું. 

 બાયત યનળમા ાવેથી ઔાભલ વૈન્મ શેનરઔપ્ટય કયીદળે. આ શેરીઔપ્ટયની નલળેતા છે ઔે 

તે એઔલાયભાું ૬૦૦ રઔભીની ઉડાન બયી ળઔળ.ે ત ે૨૫૦ રઔભી/ઔરાઔની ઝડ ેઉડી ળઔળ.ે 

 ટી-૨૦ ઇન્ટયનેળનર રક્ઔેટય પ ધ મયન ુયસ્ઔાય દનક્ષણ આરફ્રઔાના એ ફી ડી 

નલનરમવે જીત્મ.  
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 ડીવાના ફારાવય કાતેથી અણળસ્ત્રની લાશઔ બાયતની વોથી એડલાન્વ અનિ-૫ 

નભવાઈરનુું વપ યીક્ષણ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

૫ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૫ જુન વભગ્ર નલશ્વભાું માથલયણ વુંયક્ષણ અને વુયક્ષા ભાટે ‘નલશ્વ માથલયણ 

રદલવ’(World Environment Day) તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. લથ ૨૦૧૮ ના નલશ્વ 

માથલયણ રદલવની ઉજલણીની થીભ ‘Beat Plastic Pollution’ છે. વુંમુક્ત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા 

વોપ્રથભ ૧૯૭૨ ભાું સ્ટઔશભ ઔન્પયન્વભાું ‘નલશ્વ માથલયણ રદલવ’ ની ઉજલણીની 

જાશેયાત ઔયલાભાું આલી શતી. જ ે અુંતખથત ૫ જુન ૧૯૭૪ ના યજ વલથપ્રથભ ‘નલશ્વ 

માથલયણ રદન’ની ઉજલણી ઔયલાભાું આલી શતી. પ્રથભ ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ ની 

ઉજલણીની થીભ ‘Only One Earth’ શત. 

 ઈ.વ.૧૯૮૭ થી ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ ની ઉજલણી જુદા-જુદા દેળના મજભાન દ 

શેઠ ઉજલલાનુું નક્કી ઔયલાભાું આવ્મુું. જ ે અુંતખથત લથ ૨૦૧૮ ના ૪૫ ભા ‘નલશ્વ 

માથલયણ રદન’ન મજભાન દેળ બાયત છે. જનેી ઉજલણી ૫ જુન ૨૦૧૮ ના યજ નલી 

રદલ્લીભાું નલજ્ઞાન બલન કાતે ઔયલાભાું આલી શતી. આ અખાઉ ણ બાયત લથ ૨૦૧૧ ભાું 

૩૮ ભાું ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ ની ઉજલણીન મજભાન દેળ ફન્મ શત.  

 ‘નલશ્વ માથલયણ રદન’ની ખુજયાત કાતેની ઉજલણી ખાુંધીનખયના ભશાત્ભા ભુંરદય કાત ે

ઔયલાભાું આલી શતી. 

 પ્રાસ્ટીઔના પ્રદુણને ડાભલા ભાટે ૫ જુન ૨૦૧૮ થી ાણીના પ્રાસ્ટીઔના ાઉચ ય 

યાજઔટ ળશેયભાું પ્રનતફુંધ ભુઔલાભાું આવ્મ. આ વાથે જ યાજઔટ ાણીના પ્રાસ્ટીઔના 

ાઉચ ય પ્રનતફુંધ ભુઔનાય ખુજયાતનુું પ્રથભ ળશેય ફન્મુું. યાજઔટ ફાદ અભદાલાદ, 

લડદયા અને જાભનખયભાું ણ પ્રાસ્ટીઔના ાઉચ ય પ્રનતફુંધ ભુઔામ છે. 

 રયઝલથ ફેંઔ પ ઇનન્ડમાના ડેપ્મટુી ખલનથય દે IDBI ના વીઈ ભશેળઔુભાય જનૈની 

નનમુનક્ત ઔયલાભાું આલી. તે RBI ના ચથા ડેપ્મુટી ખલનથય ફનળે. 

 રયઝલથ ફેંઔપ ઇનન્ડમાભાું શેરેથીજ ખલનથય ઊનજથત ટેર વાથે ત્રણ ડેપ્મુટી ખલનથય છે. 

જભેાું ફી.ી.ઔાનુન્ખ, નલયર આચામથ અને એન.એવ.નલશ્વનાથનન વભાલેળ થામ છે.  

૬ જુન ૨૦૧૮ : 

 આવાભના ઉત્તય રકીભુયના ચાય લથના ફાઔે ;શનીઔમ્ફ’ નાભનુું ુસ્તઔ રકીન ે ધ 

ઇનન્ડમા ફૂઔ પ યેઔર્ડવથ દ્વાયા ‘મુંખેસ્ટ થય પ ઇનન્ડમા’ ન નકતાફ ભેવ્મ. 
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 ગ્લાટેભારા દેળભાું આલેર લલ્ક્ન ડે ફ્મુખ નાભના જ્લાાભુકીન નલસ્પટ થતા ૬૯ 

રઔના ભત થમા છે. 

૭ જુન ૨૦૧૮ : 

 સ્ટરે નરમાભાું આલેર ઇન્સ્ટીટમુટ પય ઇઔનનભઔવ એન્ડ ીવ દ્વાયા તાજતેયભાું જાશેય 

ઔયલાભાું આલેર ‘ગ્રફર ીવ ઇન્ડેક્ષ ૨૦૧૮’ ભાું ઔુર ૧૬૩ દેળની માદીભાું બાયતન 

ઔભથ ૧૩૬ ભ છે. આ માદીભાું આઈવરેન્ડ વતત ૨૦૦૮ થી પ્રથભ ક્ભે છે. 

 રયઝલથ ફેંઔ દ્વાયા યે યેટ ૬% થી લધાયીન ે ૬.૨૫% અને યીલવથ યે યેટ ૫.૭૫% થી 

લધાયીને ૬% ઔયલાભાું આવ્મ. 

 ઔેન્દ્રીમ માથલયણ યાજ્મભુંત્રી શ્રી શથલધથન દ્વાયા પ્રનવિ ‘માથલયણ અશેલારની નસ્થનત 

બાયત, ૨૦૧૫’ ભુજફા બાયતના ઔુર જુંખર નલસ્તાયભાું ૧.૨૯% ન લધાય થમ છે. 

 દનક્ષણ આરફ્રઔાના ીટયભેયીટવફખથ યેલ્લે સ્ટેળન યથી ભશાત્ભા ખાુંધીજીને ટરેનભાુંથી ૭ 

જુન ૧૮૯૩ ના યજ ઉતાયી ભુઔલાભાું આવ્મા શતા. આ ગટનાને આજ ે૧૨૫ લથ ૂણથ થમા 

છે. 

૮ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ ભરશરા રક્ઔેટય નભતારી યાજ આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ટી-૨૦ રક્ઔેટભાું ૨૦૦૦ યન 

ફનલાનાય બાયતની પ્રથભ ભરશરા કેરાડી ફની ખમા છે. 

 ભે ૨૦૧૮ ના અુંતભાું ભાન દરયમાભાું આલેર ‘ભેઔુનુ’ નાભના લાલાઝડાને ઔાયણે 

ખુજયાતના પવામેરા અનેઔ લશાણના કરાવીને ફચાલલા ભાટે બાયતીમ નોવેના દ્વાયા 

‘યેળન નનસ્તાય(નનસ્ટાય)’ શાથ ધયલાભાું આવ્મુું શતુું. 

 ૮ જુન નલશ્વબયભાું ‘નલશ્વ ભશાવાખય રદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાું આવ્મા છે. 

 નફેર ારયતનઔ નલજતેા બાયતીમ ભૂના અથથળાસ્ત્રી અભત્મથ વેનને નબ્રટનભાું 

‘ફેન્ખાલ્વ પ્રાઈડ’ એલડથથી વન્ભાનનત ઔયલાભાું આવ્મા. 

 તાજતેયભાું BCCI દ્વાયા રક્ઔેટય નલયાટ ઔશરીને રી ઉભયીખય એલડથથી વન્ભાનનત 

ઔયલાભાું આવ્મા. 

૯ જુન ૨૦૧૮ : 

 યાષ્ટ્રનત શ્રી યાભનાથ ઔનલુંદે ભૃત્મુ દુંડની વજા ભાપ ઔયલા ભાટે તેભને ઔયલાભાું આલેર 

પ્રથભ દમાની અયજી પખાલી દીધી છે. આ અયજી તેભને જખત યામ નાભના વ્મનક્તએ ઔયી 

શતી. 

 બાયતભાું નનનભથત પ્રથભ રાુંફા અુંતયની ત ‘ધનુ’ નુું કયણ કાતેથી અુંનતભ વપ 

યીક્ષણ ઔયલાભાું આવ્મુું.  
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 ઔેન્દ્રીમ ખૃશભુંત્રી શ્રી યાજનાથ નવુંશ દ્વાયા ારઔસ્તાન વયશદે યશેતા બાયતીમને ઇનન્ડમન 

યીઝલથ રીવભાું ૬૦% અનાભતની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી. 

૧૦ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઉત્તય ઔયીમાના વયભુકત્માય રઔભ જોુંખ ઉન અને અભેરયઔાના યાષ્ટ્રપ્રભુક ડનાલ્ડ ટર મ્ ૧૨ 

જુનના યજ નવુંખાયભાું ભળે. 

 વતત ફે દામઔાથી રઔનપ્રમ યશેર માશૂ ભેવેન્જય અને તેની ચેટ વેલા ૧૭ જુરાથી 

વુંૂણથણે ફુંધ ઔયલાની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી. 

 ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા યક્તદાન ઔયનાયા ભાટે નનમભ અને ળયત નક્કી ઔયલાભાું આવ્મા છે. 

જ ેભુજફ શલેથી ૧૮ થી ૬૫ લથ વુધીની વ્મનક્ત જ યક્તદાન ઔયી ળઔળે. 

 લલ્ડથ  ઇઔનનભઔ પયભના નલા ચીપ યેરટુંખ રપવય તયીઔે વરયતા નામયની નનભણઔ 

ઔયલાભાું આલી છે. 

 ટેનીવ જખતની લલ્ડથ  નુંફય લન કેરાડી નવભન શારે ે તાજતેયભાું ફ્રેંચ ન ટેનનવ 

ટુનાથભેન્ટનુું ભરશરા નવુંખલ્વનુું ટાઈટર જીત્મુું છે. 

 અભદાલાદની રપનઝઔર યીવચથ રેફયેટયી(PRL) ના નલજ્ઞાની દ્વાયા ૬૦૦ પ્રઔાળલથ દુય 

K2-236B નાભન નલ ગ્રશ ળધલાભાું આવ્મ. 

 ફ્રાન્વભાું સ્ઔૂરભાું ભફાઈર ઉમખ ય પ્રનતફુંધ ભાટેન ઔામદ અભરભાું ભુઔલાભાું 

આવ્મ છે. ઔામદાથી ભફાઈર ય પ્રનતફુંધ ભુઔનાય ફ્રાુંવ નલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ છે. 

 આજયજ ફયે ૧૨:૩૯ ઔરાઔે અભદાલાદભાું ‘ઝીય ળેડ ડે’ ની ગટના ફનળે. જભેાું 

થડીલાય ભાટે ડછામ ખામફ થળે. 

 ઔેન્દ્રીમ ઔેનફનેટભાું રેલામર ભશત્લૂણથ નનણથમ ભુજફ શલેથી કેડૂતને કાતેયભાું નવુંચાઈ 

ભાટે વરાય ું રખાલલા ૬૦% વફવીડી આલાભાું આલળે. 

 લૃક્ષ ખણતયી -૨૦૧૭ અુંદાજ ભુજફ ખુજયાતભાું લન નલસ્તાય ફશાયના નલસ્તાયભાું લૃક્ષની 

વુંખ્મા ૩૪.૩૫ ઔયડ છે. 

 ૯ થી ૧૦ જુન ૨૦૧૮ દયનભમાન ળાુંગાઈ ઔ-યેળન(SCO) અથલા ત ળાુંગાઈ 

વશમખ વુંખઠનની ૧૦ ભી વનભટનુું આમજન ચીનના રઔુંખડાભાું થમુું શતુું. ળાુંગાઈ ઔ-

યેળન(SCO) ના શારભાું આઠ વભ્મ દેળ છે. જનુેું લડુ ભથઔ ફેઇજીુંખભાું આલેરુું છે.  

૧૧ જુન ૨૦૧૮ : 

 ભરેનળમા કાત ે ૩ થી ૧૦ જુન ૨૦૧૮ વુધી મજામેર ભરશરા ટી-૨૦ એનળમા ઔ 

ટુનાથભેન્ટન નકતાફ પ્રથભલાય પ્રથભ લાય ફાુંગ્રાદેળ ે બાયતને શયાલીને જીત્મ છે. આ 
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ટુનાથભેન્ટભાું વોથી લધ ુ૨૧૫ યન ફનાલનાયની બાયતની શયભનપ્રીત ઔોયને ભેં પ ધ ભેચ 

જાશેય ઔયલાભાું આવ્મા શતા. 

 બાયતીમ વેનાની નલ ભરશરાની ટીભે ખઢલારના ભાઉન્ટ બખીયથી-૨ ઉય ૧૯,૦૨૨ 

પૂટની ઉંચાઈએ મખ ઔયી નલશ્વ યેઔડથ  વજ્મો છે. 

 યપેર નાડાર ફ્રેંચ ન ૨૦૧૮ ટાઈટર જીતીને ૧૧ લકત ફ્રેંચ ન જીત્લાનાય પ્રથભ 

કેરાડી ફન્મા છે. 

 ફ્રેંચ ન ટેનીવ ટુનાથભેન્ટ ક્રે ઔટથ  ય યભામ છે. ટેનનવની યભતના ભેદાનને ઔટથ  તયીઔે 

કલાભાું આલે છે. 

૧૨ જુન ૨૦૧૮ : 

 આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભજુય વુંખઠન દ્વાયા ૧૨ જુનને ‘નલશ્વ ફાભજૂયી નલયધ રદન’ તયીઔે 

ઉજલલાભાું આલે છે. ૧૨ જુન, ૨૦૦૨ થી આ રદલવની ઉલાની દય લે ઔયલાભાું આલે છે. 

લથ ૨૦૧૮ ના ‘નલશ્વ ફાભજૂયી નલયધ રદન’ ની થીભ ‘Genertion Safe & Healthy’ 
છે. બાયતભાું ૧૪ લથથી નીચેની લમના ફાઔને ઔઇણ પ્રઔાયના ઔાભે યાકલા તેભજ ૧૪ 

થી ૧૮ લથના તરણને જોકભી વ્મલવામ ઔે પ્રરક્માભાું યાકલા ય પ્રનતફુંધ છે. 

 બાયતીમ ફુંધાયણના અનુચ્છેદ ૨૪ અનુવાય બાયતભાું ફાભજૂયી ય પ્રનતફુંધ છે. 

 બાયતીમ યેરલે નલબાખ દ્વાયા પ્રલાવીની વભસ્માના ઝડી નનઔાર ભાટે ‘યેર ભદદ’ 

નાભની એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

 ખુજયાતના નાખરયઔને રિ પ્રવુંખે કાનખી ટર ાલેલ્વના નલઔલ્રૂે ભુખ્મભુંત્રીશ્રીએ 

વરાભત-વય અને વસ્તી ફવ વેલા ઉરબ્ધ ઔયાલલા ભાટે અભદાલાદના યાણી 

કાતેથી એઔ પ્રજારક્ષી મજનાની જાશેયાત ઔયલાભાું આલી. જ ે અુંતખથત રિ પ્રવુંખે ૨૦ 

ઔી.ભી. વુધી આલન-જાલન ભાટે રૂ.૧૨૦૦/- તેભજ એઔ તયપી પય શમ ત રૂ.૭૦૦/- 

ના દયે એવ.ટી. ફવની વુનલધા ઉરબ્ધ થળે. ૪૦ ઔી.ભી. વુધી આલન-જાલન ભાટે 

રૂ.૨૦૦૦/- તેભજ એઔ તયપી પય શમ ત રૂ.૧૨૦૦/- ના દયે એવ.ટી. ફવની વુનલધા 

ઉરબ્ધ થળે. ૬૦ ઔી.ભી. વુધી આલન-જાલન ભાટે રૂ.૩૦૦૦/- તેભજ એઔ તયપી પય 

શમ ત રૂ.૧૫૦૦/- ના દયે એવ.ટી. ફવની વુનલધા ઉરબ્ધ થળે. 

૧૩ જુન ૨૦૧૮ : 

 ખુજયાતના ળશેયભાું નનઃળુલ્ઔ લાઈ-પાઈ વેલા ભાટે ‘અફથન Wi-Fi’ પ્રજકે્ટની ળરૂઆત 

ઔયલાભાું આલી. જ ેઅુંતખથત અત્માયે ૫૫ નખયાનરઔાભાું નનઃળલુ્ઔ લાઈ-પાઈ વેલાની 

ળરૂઆત ઔયલાભાું આલી છે.  
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 ખુજયાત આય.ટી. દ્વાયા લાશનની ચઔાવણીભાું ખેયયીનત અટઔાલલા ભાટે ‘વુલાવ’ 

એપ્રીઔેળન રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

૧૪ જુન ૨૦૧૮ : 

 આજથી ખુજયાત વયઔાય દ્વાયા ગ્રાભીણ ઔક્ષાએ ૧૪ થી ૧૫ જુન ૨૦૧૮ દયનભમાન 

ખુજયાતની તભાભ વયઔાયી પ્રાથનભઔ ળાાભાું ઔન્મા ઔેલણી ભશત્વલ અન ે ળાા 

પ્રલેળત્વલ ૨૦૧૮ ની ળરૂઆત ઔયલાભાું આલી. જભેાું વયઔાયના નલનલધ અનધઔાયી 

પ્રાથનભઔ ળાાભાું જઈ ધયણ ૧ અને ધયણ ૯ ભાું ફાઔન ેપ્રલેળ આલળે. ળશેયી 

ઔક્ષાન પ્રલળેત્વલ ૨૨ અને ૨૩ જુન ૨૦૧૮ ના યજ મજાળ.ે 

 ભુખ્મભુંત્રીશ્રી નલજમબાઈ રાણીએ વાફયઔાુંઠા જીલ્લાના ળીના તારુઔાની રાુંફડીમા 

ખાભની ળાા કાતેથી આ લથના ઔન્મા ઔેલણી ભશત્વલ અને ળાા પ્રલેળત્વલ ૨૦૧૮ 

ની ળરૂઆત ઔયાલી શતી. 

 વભગ્ર નલશ્વભાું પ્રનવિ લૈજ્ઞાનનઔ શ્રી ઔારથ રેન્ડસ્ટેઇનયની માદભાું ૧૪ જૂનન રદલવ ‘નલશ્વ 

યક્તદાતા રદલવ’ તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. આ રદલવની ઉજલણીન પ્રાયુંબ ૨૦૦૪ થી 

થમ શત. 

૧૫ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતના નીનત આમખ દ્વાયા વલથગ્રાશી ‘Water Management Index 2018’ યજુ 

ઔયલાભાું આવ્મ. જભેાું વભગ્ર દેળભાું ખુજયાત પ્રથભ ક્ભે છે. 

 અભેરયઔાની વોથી ભટી ટ ઔુંની જનયર ભટવથના પ્રથભ ભરશરા ચીપ પામનાન્વીમર 

રપવય તયીઔે બાયતીમ ભૂના શ્રીભતી રદવ્મા વૂમથદેલયાનીની નનભણઔ ઔયલાભાું આલી છે. 

૧૬ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતે અપગાનનસ્તાનને તેની ડેબ્મુ ટેસ્ટ ભેચભાું ૨૬૨ યનથી યાજમ આીને તાના ટેસ્ટ 

ઇનતશાવન વોથી ભટ નલજમ ભેવ્મ. આ વાથે જ બાયત આટરા છા – ફે રદલવભાું 

ટેસ્ટ જીતનાયી એનળમાની પ્રથભ ટીભ ફની. 

૧૭ જુન ૨૦૧૮ : 

 જુન ભરશનાન ત્રીજો યનલલાય બાયતબયભાું પાધવથ ડે તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 લલ્ડથ  ઇઔનનભઔ પયભના યીટથ  ભુજફ દુનનમાબયના વભુદ્રભાું ઔચયા ભાટે ૧૦ નદી 

જલાફદાય છે. જભેાું બાયતની ખુંખા અને નવુંધુન ણ વભાલેળ થામ છે. 

 ખુજયાત વયઔાયન ‘આયગ્મ અને રયલાય ઔલ્માણ નલબાખ’ શલે ‘આમુ’ તયીઔે 

કાળ.ે આ ભાટે ખુજયાત વયઔાય દ્વાયા ‘બાયતીમ તફીફી અને શનભમેથી િનતની 

ઔચેયી’ નુું ‘આમુ’ ની ઔચેયી તયીઔે નાભાનબધાન ઔયલાભાું આવ્મુું. આમુએ આમુલેદ, 
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મખ અને નેચયેથી, મુનાની, નવનિ અન ે શભમેથી નચરઔત્વા િનતના પ્રથભ 

અક્ષયને રઈને ફનેરુું ટૂું ઔુું  નાભ છે. AYUSH / A- Ayurveda, Y- Yoga And 

Naturopathy, U- Unani, S- Siddh And H-Homeopathy 

૧૮ જુન ૨૦૧૮ : 

 નલશ્વભાું એઔભાત્ર બાયતભાું ઔામથયત નેયખેજ યેરલે રાઈન ઔૈી લડદયા રડનલઝનની 

ખામઔલાડી સ્ટેટની ળાન વભાન ાુંચ નેયખેજ યેરલે રાઈનને મથાલત યાકીને શેરયટેજ 

રાઈન તયીઔે નલઔવાલલાન યેર ભુંત્રારમ દ્વાયા નનણથમ ઔયલાભાું આવ્મ છે. 

 લલ્ડથ  ફેંઔ દ્વાયા પ્રનવિ એઔ યીટથ  ભુજફ નલશ્વના ૧.૭ અફજ રઔ ાવે ઔઇણ પ્રઔાયનુું 

ફેંઔ એઔાઉન્ટ નથી. 

 ખુજયાતના નામફ ભુખ્મભુંત્રી નીનતનબાઈ ટેર દ્વાયા ખુજયાતભાું ખુજયાતભાું ખાુંધીનખય 

કાતેથી ‘ભફાઈર પૂડ ટેસ્ટીંખ લન’નુું રઔાથણ ઔયલાભાું આવ્મુું. 

૧૯ જુન ૨૦૧૮ : 

 ખુજયાતભાું વયઔાયી ઔાભની દેકયેક, વભીક્ષા અને નનમભન વીધુું જ ભુખ્મભુંત્રી ઔક્ષાએથી 

થઇ ળઔે એ ભાટે ખુજયાતભાું ખાુંધીનખય કાતે આલેરા ભુખ્મભુંત્રી શ્રી નલજમબાઈ રૂાનીના 

ઔામાથરમભાું ‘વીએભ ડેળફડથ ’ નુું નનભાથણ ઔયલાભાું આવ્મુું છે. આ ડેળફડથભાું શારભાું 

૧૭૦૦ જટેરા ેયાભીટવથ અને ઈન્ડીઔેટવથ વભાનલષ્ટ્ ઔયલાભાું આવ્મા છે. 

 ટેઔનરજીના ભાધ્મભથી ખુજયાત રીવના ખુના વુંળધનભાું ઝડ આલે તે ભાટે ખુજયાત 

વયઔાય દ્વાયા ‘ભફાઈર ઔેટ ઔ એપ્રીઔેળન’ ળર ઔયલાભાું આલી. 

 ICC દ્વાયા તાજતેયભાું જાશેય ઔયલાભાું આલેર લન-ડે રક્ઔેટ યેન્ઔીંખભાું ૧૨૪ ઈન્ટ વાથ ે

ઇંગ્રેન્ડ પ્રથભ સ્થાને છે. આ યેનન્ઔુંખભાું ૩૪ લથના ઇનતશાવભાું સ્ટરે નરમા પ્રથભલાય 

વોથી કયાફ યેનન્ઔુંખ વાથે છઠ્ા સ્થાને શચ્મુું છે. 

૨૦ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔામભીયભાું બાજે ીડીીને આેરુું વભથથન ાછુ કેચી રીધુું છે. વભથથન ાછુ કેચતા 

ભશેફૂફા ભુફ્તીની વયઔાય રગુભતીભાું આલી જતા તાનુું યાજીનાભુું યાજ્માર 

એન.એન.લયાને વપ્મુું. 

 ખુજયાતભાું કનીજ ચયી ય અુંઔુળ ભેલલા ભાટે ખુજયાતના ખાુંધીનખય કાતેથી ‘નત્રનેત્ર’ 

ડર ન વલેરન્વ ટેઔનરજીન પ્રાયુંબ ઔયલાભાું આવ્મ. 

૨૧ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૨૧ જુન નલશ્વબયભાું મખ  રદલવ તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. નલશ્વબયભાું ૨૦૧૮ ભાું ચથા 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ મખ રદલવની ઉજલણી ઔયલાભાું આલી.  
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 આ લથના મખ રદલવની થીભ ‘Yoga For Peace’ છે. આ લથના મખ રદલવની 

યાજ્મઔક્ષાની ઉજલણી અભદાલાદના વયદાય ટેર સ્ટેરડમભ કાતે ઔયલાભાું આલી. 

 ૨૧ જુનન રદલવ ઉત્તય ખાધથભાું વોથી રાુંફ રદલવ શમ છે. 

 ભુુંફઈ કાત ેમજામેરી બ્મુટી ઔન્ટેસ્ટભાું તનભરનાડુની અનુઔૃનત લવે પેનભના નભવ ઇનન્ડમા 

૨૦૧૮ ન નકતાફ જીત્મ. 

 તાજતેયભાું અભદાલાદ ળશેયના નલા ભેમય તયીઔે શ્રીભતી નફજરફેન ટેરની નનભણઔ 

ઔયલાભાું આલી. 

 ઇંગ્રેન્ડની ટીભે સ્ટરે નરમા વાભેની લન ડે ભાું ૪૮૧ યનન સ્ઔય ઔમો . જ ેઅત્રામ વુધીન 

વોથી લધ ુસ્ઔય છે. 

૨૨ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયત વયઔાયના ‘ણ અનબમાન’ અુંતખથત ખુજયાતના નભથદા નજલ્લાને ઔુણ ભુક્ત 

ઔયલાભાું આલળ.ે આ ભાટે અદાણી પાઉન્ડેળન અને ભરશરા ફાનલઔાવ નલબાખ દ્વાયા 

ાુંચ લથના વભજુતી ઔયાય ઔયલાભાું આવ્મા છે. 

 ન્મુઝીરેન્ડના લડાપ્રધાન જનૈવુંડા આડથનથ શદ્દા ય યશીને ભાતા ફનનાય નલશ્વના ફીજા 

લડાપ્રધાન ફન્મા. આ અખાઉ ારઔસ્તાનના ફેનઝીય ફુટ્ટ શદ્દા ય યશીને ભાતા ફન્મા 

શતા. 

 આજ યજ ભુખ્મભુંત્રીએ ખાુંધીનખયની આય.જી.ઔન્મા નલદ્યારમભાુંથી ળશેયી નલસ્તાયન 

ળાા પ્રલેળત્વલન પ્રાયુંબ ઔયાવ્મ. 

૨૩ જુન ૨૦૧૮ : 

 પબ્વથ યેપ્મુટેળન ઇન્સ્ટીટમુટ દ્વાયા પ્રઔાનળત વોથી પ્રઔાનળત દેળની માદીભાું સ્લીડન પ્રથભ 

સ્થાને છે. 

૨૪ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔેન્દ્રીમ સ્લચ્છ વલેક્ષણ ૨૦૧૮ ભાું પ્રથભ ક્ભે ભધ્મપ્રદેળનુું ઇન્દય અને બાર પ્રથભ ક્ભે 

આવ્મા છે. 

 અભેરયઔાએ તાજતેયભાું નલશ્વનુું વોથી ઝડી વુય ઔમ્પ્મુટય રન્ચ ઔમું છે. આ વુય 

ઔમ્પ્મુટયને ‘વભીટ’ નાભ આલાભાું આવ્મુું છે. તેની સ્ીડ ૨,૦૦,૦૦૦ ટેયાફ્ર પ્રનત 

વેઔન્ડ છે. એઔ ટેયાફ્ર એટરે એઔ વેઔન્ડભાું ૧૦ ની ાછ ૧૨ ળૂન્મ રાખ ે એટરી 

ખણતયી. 

 તાજતેયભાું બાયતનુું પ્રથભ યફરટઔ ટેનરસ્ઔ ‘GROWTH INDIA’ રન્ચ ઔયામુું.  

        
www.shikshanjagat.in 

 
shikshanjagat 

 

July 2018   Gyanparab  | Page. 27 



 

 

૨૫ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૨૪ જુન ૨૦૧૮ થી વાઉદી અયેનફમાભાું ભરશરાને લાશન ચરાલલાન અનધઔાય 

આલાભાું આવ્મ છે. 

૨૬ જુન ૨૦૧૮ : 

 ૨૬ જુન નલશ્વ ભાદઔ દાથથ નલયધ રદન તયીઔે ઉજલલાભાું આલે છે. 

 લથ ૨૦૨૨ વુધીભાું કેડૂતની આલઔ ફભણી ઔયલા ભાટે ખુજયાતના ભુખ્મભુંત્રીશ્રીએ 

તાજતેયભાું SKY નાભની મજના રન્ચ ઔયી છે. આ મજનાનુું ૂરું  નાભ વૂમથળનક્ત રઔળાન 

મજના છે. વભગ્ર દેળભાું વોપ્રથભ ખુજયાતભાું આ મજના રન્ચ ઔયલાભાું આલી છે. 

૨૭ જુન ૨૦૧૮ : 

 બાયતીમ નોવેના દ્વાયા તાજતેયભાું તટયક્ષઔ જશાજ ‘યાની યમભની’ બાયતીમ નોવેનાભાું 

ળાભેર ઔયલાભાું આવ્મુું. 

 ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ાવટથ  વેલાને લધુ વય અને ઝડી ફનાલલા ભાટે ‘ાવટથ  વેલા’ 

નાભની ભફાઈર એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

૨૮ જુન ૨૦૧૮ : 

 છેલ્લા ૫૦ લથના ઇનતશાવભાું પ્રથભલાય આજ ેવલાયે ભુંખર ગ્રશ ફે ભાવ ભાટે લક્ખનતથી 

રયભ્રભણ ઔયળ.ે જનેે રીધે ફે વૂમથગ્રશણ એ એઔ ચુંદ્રગ્રશણ થળ.ે 

 તાજતેયભાું અભેરયઔા દ્વાયા નલશ્વનુું વોથી નાનુ ઔમ્પ્મુટય નલઔવાલલાભાું આવ્મુું છે. જનુેું નાભ 

‘નભનળખન ભાઈક્ ભેટ’ આલાભાું આવ્મુું છે. 

૨૯ જુન ૨૦૧૮ : 

 તાજતેયભાું ખુજયાતના ખાુંધીનખય કાતે નલશ્વનુું પ્રથભ ભાનલતાલાદી પયેનન્વઔ વેન્ટય ળર 

ઔયલાભાું આવ્મુું. 

 શરયમાણા વયઔાય દ્વાયા ૭-સ્ટાય ગ્રાભ ુંચામત ઇન્દ્રધનુ મજના ળર ઔયલાભાું આલી. આ 

મજના અુંતખથત શરયમાણાની ગ્રાભ ુંચામતને વાત વાભાનજઔ ભાદુંડને આધાયે સ્ટાય 

યેનન્ઔુંખ આલાભાું આલળે. 

૩૦ જુન ૨૦૧૮ : 

 ઔેન્દ્રીમ ભુંત્રી વુયેળ પ્રબુ દ્વાયા દેળભાું ખુભ થમેર ફાઔની તાવને વય ફનાલલા ભાટે 

‘રયમુનાઈટ’ નાભની એ રન્ચ ઔયલાભાું આલી. 

 ૩૦ જુન૨૦૧૮ ના યજ વભગ્ર નલશ્વભાું પ્રથભ ‘આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ વુંવદીમતા રદલવ’ ની 

ઉજલણી ઔયલાભાું આલી.  
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