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ઓગસ્ટ,૨૦૧૭ વર્ષ : ૦૧ 

અંક : ૦૧ સળાંગ અંક : ૦૧ 

1. મારી વાત વાચકતમત્રોને... 

નમસ્કાર તમત્રો, 

          જ્ઞાનપ્રવાહ ના પ્રથમ અંકથી 

મળતાાં અનેરો આનાંિ અને હર્ષની 

લાગણી અનભુવુાં છાં. 

         આજના ટેક્નોલોજીના જમાનમાાં 

જ્ઞાન ખબૂ જ તવસ્તતૃ થઈ રહ્ુાં છે. ત્યારે 

માદહતીની વહેંચણી કરવાનો એક 

નાનકડો પ્રયત્ન કયો છે. આશા રાખુાં છાં 

કે તમામ તમત્રોનો ખબૂ જ સાથ અને 

સહકાર મળશે. 

            આ અંકથી જ્ઞાનપ્રવાહની 

શરૂઆત થઈ રહી છે.ત્યારે આ અંકમાાં 

તમામ તમત્રોને ઉપયોગી થાય તેવી 

માદહતી મકૂવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં 

આવ્યો છે. 

             તમત્રો, શક્ય હોય તેટલો 

અંકને ભલૂરદહત કરવાનો પ્રયત્ન 

કરવામાાં આવ્યો છે છતાાં પણ કોઈ ભલૂ 
હોય તો અમારુાં ધ્યાન િોરવા તવનાંતી.  

 ‘’ જ્ઞાનપ્રવાહ ’’ દર માિની ૧ થી ૫ તારીખ  
   દરસમયાન પ્રકાસિત કરવામાાં આવિે. 

 આ િામાસયક માટે કોઈપણ પ્રકારન ાં લવાજમ 

લેવામાાં આવત ાં નથી. 

 આ િામાસયક આપ અમારા બ્લોગ પરથી 

ડાઉનલોડ કરી િકો છો. 

 http://edugyanpravah.blogspot.com 

  આ િામાસયક બનાવવાનો હતે   સિક્ષણ િાથે 

જોડાયેલા સમત્રો અને સ્પર્ાાત્મક પરરક્ષાની 

તૈયારી કરતાાં સમત્રોને ઉપયોગી થવાનો છે. 

  સમત્રો, સિક્ષણજગત િાથ ેજોડાયેલા સમત્રોન ે

ઉપયોગી થાય તવેા લખેો આવકાયા છે. 

 આપ આપના લેખો અમારા ઈ-મેઈલ પર 

મોકલી િકો છો. 

 જ્ઞાનપ્રવાહ માટે આપના પ્રસતભાવો હમેિાાં 

આવકાયા છે. 

 અમારા WHATSAPP GROUP માાં જોડાવા 

માટે 9909869072 અથવા 9824466988 

પર િાંદેિ મોકલી િકો છો. 

 

 

 
      ‘’ કામ કયાષ વગર કાઇ મળત ુાં નથી,  કરેલ ુાં કામ ફોગટ જત ુાં નથી. કામ 
કરવાની શક્ક્ત તારામાાં છે, કામ કરતો જા, હાક મારતો જા, મિિ તૈયાર છે.’’ 
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          એક નાન ાં એવ ાં રૂડ ાં રૂપાળાં પાંખી બગીચામાાં ખીલેલા એક િફેદ ફૂલ પર જ ઊડયા કરત  ાં હત  ાં. 
ફૂલે પાંખીને પછૂ્ ાં, “ત ાં કેમ મારી આિપાિ જ ઊડયા કરે છે ?” પાંખીએ હિતાાં હિતાાં કહ્ ાં, “ખબર નહીં 

કેમ પણ તારાથી દૂર જવાની મને ઈચ્છા જ નથી થતી. મને બિ એમ જ થાય છે કે હ ાં તને એક ક્ષણ 

પણ મારી નજરથી દૂર ન કર ાં.” 

          ફૂલને થય ાં કે આ તો િાલ ાં માથે પડ્ ાં છે અને મારો પીછો મકેૂ તેમ લાગત ાં નથી. મારે કોઈ 

ઉપાય કરીને આને મારાથી દૂર કરવ ાં જ પડિે. એણે પાંખીને કહ્ ાં, “ત ાં કાયમ મારી િાથે રહવેા ઈચ્છે છે 

?” પાંખી આ િાાંભળીને એકદમ આનાંદમાાં આવી ગય ાં એવ ાં લાગય ાં જાણ ે કે આખી પથૃ્વી પરન ાં સ ખ 

ભગવાને એને આપી દીધ ાં. એણે તો ત  રાંત જ કહ્ ાં, “હા, હ ાં કાયમ તારી િાથે જ રહવેા માાંગ  છાં.” 

          ફૂલે કહ્ ાં, “જો હ ાં અત્યારે િફેદ છાં જ્યારે હ ાં લાલ થઈ જઈિ ત્યારે આપણ ેબાંને કાયમ માટે એક 

થઈ જઈશ ાં.” આ િાાંભળીને પેલ ાં પાંખી નાચવા લાગય ાં અને ગાવા લાગય ાં. ફૂલ સવચારમાાં પડી ગય ાં કે હ ાં તો 

િફેદ છાં લાલ તો થવાન ાં જ નથી. આ તો આનો પીછો છોડાવવા માટે મેં આમ કહ્ ાં પણ આ તો એવ ાં 

માની બેઠ ાં લાગે છે કે હ ાં લાલ થઈ જઈિ. એની બ દ્ધિ કામ કરતી બાંર્ થઈ ગઈ લાગે છે. 

          પેલા ફૂલની આિપાિ ખબૂ કાાંટા હતા. પાંખીએ ગાતા-ગાતા અને નાચતા નાચતા પોતાના 

િરીરને કાાંટા િાથે અથડાવવાન ાં િરૂ કય ું. પાંખીના િરીરમાાંથી લોહીના છાાંટા ઊડીને ફૂલ પર પડવા 

માાંડયા અને ફૂલ ર્ીમે ર્ીમે લાલ થવા લાગય ાં. 

         થોડી વારમાાં પાંખીન ાં આખ ાં િરીર વીંર્ાય ગય ાં અને પેલ ાં િફેદ ફૂલ લાલ થઈ ગય ાં. ફૂલને હવે 

િમજાય ાં કે પાંખી એને કેટલો પે્રમ કરે છે ! એ ઘાયલ પાંખી પાિે પોતાના પે્રમનો એકરાર કરવા નીચે 

નમય ાં અને કહ્ ાં, “દોસ્ત મન ેમાફ કરજે. હ ાં તો તારા પે્રમને મજાક િમજતો હતો પણ મને હવે તારો પે્રમ 

િમજાય છે અને અન ભવાય પણ છે. હ ાં પણ તને પે્રમ કર ાં છાં દોસ્ત…” ફૂલ િતત બોલત ાં જ રહ્ ાં પણ 

િામે કોઈ જ જવાબ ન મળ્યો ત્યારે ફૂલને િમજાય ાં કે હવે ઘણ ાં મોડ ાં થઈ ગય ાં છે. 

           આપણા જીવનમાાં પણ આવ ાં બનત ાં હોય છે પણ કોઈ આપણને ખરા રદલથી ચાહત  ાં હોય છે 

અને આપણે માત્ર એને મજાક િમજીએ છીએ… જાળવજો… િાંભાળજો… ક્ાાંક પ્રમેનો સ્વીકાર કરવામાાં 

મોડ ાં ન થઈ જાય ! 

- જયેિ પાંડયા 

દેવ સવદ્યામાંરદર,થરાદ. 

૨. પ્રેરણા પ  ષ્પ 
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 ગ જરાતનો ઇસતહાિ ભવ્ય અને પ્રાચીન છે. ગ જરાતનો ઇસતહાિ મ ખ્યત્વે ચાર 

ભાગમાાં વહચેવામાાં આવ્યો છે.  

 ગ જરાતનો પ્રાગૈસતહાસિક ઇસતહાિ 

 ગ જરાતનો પ્રાચીન ઇસતહાિ  

 ગ જરાતનો મધ્યકાલીન ઇસતહાિ 

 ગ જરાતનો અવાાચીન ઇસતહાિ 

 

 

 

 ગ જરાતમાાં પ્રાગૈસતહાસિક કાળના અવિેષો ર્રાવતા અનકે સ્થળો મળી આવ્યા છે. 

જેમાાં મ ખ્યત્વે િૌરાષ્ર અને કચ્છના સવસ્તારોનો િમાવેિ થાય છે 

 ગ જરાતમાાં િાબરમતી,રેવા (નમાદા), િરસ્વતી, મહી, સવશ્વાસમત્રી વગેરે નદીઓના 

રકનારેથી પ્રાગૈસતહાસિક કાળના આવિેષો મળી આવ્યા છે. 

 ગ જરાતમાાં િૌપ્રથમ િાંિોર્નકતાા રોબટા  બ્ર િ ફૂટ હતા.તેમણે િાબરમતી તટ 

પ્રદેિમાાં આ િમયમાાં માનવીઓના હાડસપિંજરો, હસથયાર અને ઓજારો વગેરે 

િોધ્યા હતા. 

 આ ઉપરાાંત એફ.ઇજનેર, ડો. હિમ ખ િાાંકઝળયા, શ્રી એિ.આર.રાવ, ડો. 

બી.એ.સ બારાવ, પી.ટી.પાંડયા અને આર.એન.મહતેા મ ખ્ય િોર્કો રહ્યા છે. 

 પ્રાચીન અવિેષોની િમય મયાાદા જાણવા માટે કાબાન ડેરટિંગ પિસત વપરાય છે. 

 મહિેાણા જજલ્લામાાં આવેલ ાં લાાંઘણજ પ્રાગૈસતહાસિક સ્થળ છે. આ સ્થળે િવાપ્રથમ 

માનવહાડસપિંજરોની િોર્ ડો.હિમ ખ િાાંકઝળયાએ કરી. 

3. ગ જરાતનો ઈસતહાિ 

ગ જરાતનો પ્રાગૈસતહાસિક ઇસતહાિ 
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 લોથલ ( તા. ધોળકા, જજ. અમિાવાિ ) 
 તે ભોગવો નદીને રકનારે આવેલ ાં હત  ાં. 

 તેનો િમયગાળો ઇ.પ.ૂ 2450 થી 1900 સ ર્ીનો મનાય છે. 

 તેને હડપ્પા િાંસ્કૃસતન ાં િૌથી મહત્વન  બાંદર મનાય છે. 

 તેન ાં િ ાંિોર્ન ઇ.િ. 1954 માાં એિ.આર.રાવે કય ું હત  ાં. 

 લોથ િબ્દનો અથા લાિ (મરેલાઓનો ઢગલો) થાય છે. 

 તેન ાં નગર આયોજન સ ાંદર હત  ાં. જેમાાં રસ્તાઓ પહોળા અને િીર્ા તેમજ 

એકબીજાને કાટખણૂે મળતા હતા. 

 લોથલમાાંથી મ દ્રાઓ, િતરાંજ જેવી રમત, માપ માટે લેવાતી પટ્ટીમાાં હાથી 

દાાંતની બનેલી પટ્ટી મળી આવેલી છે. 

 લોથલને સવશ્વનો િૌથી પ્રાચીન ડોકયાડા ગણવામાાં આવે છે. 

 રાંગપ ર ( તા. ચ ડા, જજ. સ રેન્દ્દ્રનગર ) 
 તે ભાદર નદીને રકનારે આવેલ ાં છે. 

 તે ગ જરાતન ાં િૌપ્રથમ િોર્ાયેલ ાં સ્થળ છે. વષા 2007-08 સ ર્ી િાંિોર્ન 

ચાલ  હોવાથી િૌથી છેલ્લે િોર્ાયલે સ્થળ પણ રાંગપ ર છે. 

 સ્વતાંત્રતા પછી હડપ્પા િાંસ્કૃસતના િૌથી વર્ારે અવિેષો રાંગપ રમાથી મળી 

આવ્યા છે. 

 તેન ાં િ ાંિોર્ન ઇ.િ.1931માાં માર્ો સ્વરૂપ વત્િ અને ઇ.િ.1953માાં 

એિ.આર.રાવે કય ું હત  ાં. 

 રાંગપ રમાાંથી કાચી માટીના વાિણો, નઝળયા, ઈંટો અને માટીના ભઠ્ઠા મળ્યા 

હતા. 

પ્રાગ-ઐતતહાતસક કાળના મખુ્ય સ્થળો 
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 ર્ોળાવીરા ( તા. ભચાઉ, જજ. કચ્છ ) 
 તે લણૂી નદીના રકનારે કચ્છના રણમાાં ખદીર બેટમાાં આવેલ ાં છે. 

 તે અત્યાર સ ર્ીમાાં મળેલા બર્ા જ સ્થળોમાાં િૌથી મોટ ાં છે. 

 તેન ાં િ ાંિોર્ન ઇ.િ.1967-68માાં જે.પી.જોષી અને ઇ.િ.1991માાં 

આર.એિ.રાવે કય ું હત  ાં. 

 તેને સ્થાસનક લોકો કોટડા તરીકે ઓળખે છે. 

 ર્ોળાવીરામાથી મળી આવેલા 10 અક્ષરના િાઇનબોડાને સવશ્વન ાં િૌથી જૂન ાં 

િાઈનબોડા માનવામાાં આવે છે. 

 ર્ોળાવીરામાથી સિિંધ   ઝલસપમાાં કોતરાયલેા 10 જેટલા સિલાલખેો,િોના-

ચાાંદીના વાિણો મળી આવ્યા છે. 

  સ રકોટડા ( તા. રાપર, જજ. કચ્છ ) 
 તેન ાં િ ાંિોર્ન ઇ.િ.1964માાં જગતપસત જોિીએ કય ું હત  ાં. 

 સ રકોટડામાથી અલગ-અલગ પ્રકારની કબરો, કાચી ઈંટો, માટીનો રકલ્લો,                   

ઘોડાના હાડકાાંઓ મળી આવ્યા છે. 
                                              

જજલ્લો સ્થળ 
અમિાવાિ લોથલ 

મહસેાણા કોટપેઢામણી,લાાંઘણજ 

રાજકોટ રોજડી (શ્રીનાથગઢ), આજકોટ, ક ાંતાિી 
જામનગર લાખાબાવળ, અમરા 
ગીર સોમનાથ પ્રભાિપાટણ 

સરેુન્દ્રનગર રાંગપ ર 

કચ્છ ર્ોળાવીરા, સ રકોટડા, દેિળપર, સિકારપ રા 
                                                                  ( ક્રમિ……) 

    અન્દ્ય સ્થળો 
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 સ્થાપના : ૧ મે, ૧૯૬૦ ( બહૃિ મુાંબઈ રાજ્યમાાંથી ) 

 સ્થાન : ભારત િેશમાાં પતિમ ભાગમાાં અરબ સાગરના દકનારે 

 અક્ષાાંશ : ૨૦.૧ ઉ.અક્ષાાંશથી ૨૪.૭ ઉ.અક્ષાાંશ 

 પથૃ્વીના ગોળા પરની પવૂષથી પતિમ આડી કાલ્પતનક રેખાને અક્ષાાંશ કહ ેછે. 

 બે અક્ષાાંશ વચ્ચેનુાં અંતર ૧૧૧ દકમી જેટલુાં હોય છે. 

 સૌથી લાાંબો અક્ષાાંશ તવષવુવતૃ છે. તેની લાંબાઈ ૪૦,૦૦૦ દકમી છે. 

 રેખાશ : ૬૮.૪ પ.ૂ રેખાાંશથી ૭૪.૪ પ.ૂ રેખાાંશ 

 પથૃ્વીના ગોળા પરની ઊભી કાલ્પતનક રેખાઓને રેખાાંશ કહ ેછે. 

 કકષવતૃ : રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાાંથી ( પ્રાાંતતજ અને દહિંમતનગર વચ્ચેથી ) 

 કચ્છ, મહસેાણા, પાટણ, સાબરકાાંઠા, ગાાંધીનગર અને અરવલ્લી જજલ્લામાાંથી 

કકષવતૃ પસાર થાય છે. 

 ૨૩.૫ ઉત્તરમાાં આવેલી આડી રેખાને કકષવતૃ કહ ેછે. 

 કદટબાંધ : રાજ્યનો િક્ષક્ષણનો મોટા ભાગનો તવસ્તાર ઉષ્ણ કદટબાંધમાાં અને      

ઉત્તરનો ભાગ સમશીતોષ્ણ કદટબાંધમાાં આવેલો છે.    

 પ્રથમ પાટનગર : અમિાવાિ 

 વતષમાન પાટનગર : ગાાંધીનગર 

 કે્ષત્રફળ : ૧,૯૬,૦૨૪ ચો.દકમી. 

 ઉત્તર-િક્ષક્ષણ લાંબાઈ : ૫૯૦ દકમી 

 પવૂષ-પતિમ લાંબાઈ : ૫૦૦ દકમી 

૪. ગ જરાતની ભગૂોળ 

          સ્થાન, સીમા અને તવસ્તાર 

 

7



 

ઓગસ્ટ : ૨૦૧૭             edugyanpravah.blogspot.com                     જ્ઞાનપ્રવાહ           

 તવસ્તારની રષ્ષ્ટએ ભારતમાાં સ્થાન : છઠુાં 

 સરહિી રાજ્યો : રાજસ્થાન, મધ્યપ્રિેશ, મહારાષ્ર 

 સરહિી િેશ : પાદકસ્તાન ( ૫૧૨ દકમી સરહિ ) 

 જજલ્લાઓ : ૩૩ 

 તાલકુાઓ : ૨૫૦ 

 ગામડાઓ : ૧૮૨૨૫ 

 રેલ્વે માગષ : ૫,૬૯૬ દકમી 

 સડક માગષ : ૭૨,૧૬૫ દકમી 

 જમીન સીમા : 

 ઉત્તર સરહિે : કચ્છનુાં મોટુાં રણ અને પાદકસ્તાન 

 ઈશાન સરહિે : રાજસ્થાન 

 પવૂષ સરહિે : મધ્યપ્રિેશ 

 પતિમ સરહિે : અરબ સાગર 

 અક્નન અને િક્ષક્ષણ સરહિે : મહારાષ્ર 

 િદરયાઈ સીમા : ૧૬૦૦ દકમી 

 અખાત : ખાંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત 

 મહા બાંિર : કાંડલા ( મકુ્ત વેપાર કે્ષત્ર ) 

 નાના બાંિરો : માાંડવી, નવલખી, બેડી, ઓખા, પોરબાંિર, વેરાવળ, ભાવનગર, 

તસક્કા, સલાયા, મગિલ્લા, વાડીનાર, પીપાવાવ, િહજે અને મુાંરા 

 આંતરરાષ્રીય હવાઈ મથક : અમિાવાિ 

 અન્દ્ય હવાઈ મથકો : રાજકોટ, વડોિરા, જામનગર, ભાવનગર, ભજુ, કેશોિ, 

પોરબાંિર, સરુત, કાંડલા 

                                                                   ( ક્રમિ.... ) 
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૩૦ જૂન, ૨૦૧૭ ની મધ્ય રાત્રીના ૧૨ વાગયે ભારતના રાષ્રપસત શ્રી 

પ્રણવ મ ખજી અને વડાપ્રર્ાન શ્રી નરેન્દ્ દ્રભાઈ મોદીએ એક િાથે બટન દબાવીન ે

જમમ -કાશ્મીર સિવાયના આખા દેિમાાં ‘એક દેિ, એક ટેક્િ’ ની પ્રણાલી નો 

આરાંભ કરાવ્યો છે. ભ તકાળ માાં ૧૯૯૭માાં જ્યારે આિાદી બાદ જ્યારે ૫૦ પણૂા 

થતા હતા ત્યારે અડર્ી રાત્રી િાંિદન  િત્ર બોલાવવામાાં આવ્ય ાં હત  ાંઆ કાયાક્રમ 

િાંિદના િેન્દ્ રલ હોલની પિાંદગી કરવામાં આવી હતી.  

૧ જ લાઈ, ૨૦૧૭ ને િસનવારની િવારથી સવસવર્ ૧૭ પ્રકારના પરોક્ષ કર 

અને ૨૩ પ્રકારના િિે ખતમ કરીન એક જ જીએિટી લાગ  થઈ ગયો. 

વષા ૨૦૦૦માાં જીએિટી ના અમલ માટેની કાયાવાહી િરૂ થઈ હતી, અમલ 

કરવામાાં 17 વષા લાગી ગયાાં! 

                

ઈ.િ. ૧૯૮૬ સવશ્વનાથ પ્રતાપસિિંહ ે‘મોરડફાઈડવેલ્ય  એડેડ ટેક્ષ’(MODVAT) નો પરરચય  
ઈ.િ.૧૯૯૯ વડાપ્રર્ાનશ્રી અટલઝબહારી વાજપાઈ અને આસથિક િલાહકારો વચ્ચ ે

િૌપ્રથમ ચચાા. તેમણે જીએિટી મોડેલ ની ચચાા માટે શ્રી અસિમદાિ 
ગ પ્તાની અધ્યક્ષતામાાં એક િસમસતની રચના કરી. 

ઈ.િ. ૨૦૦૩ ટેક્ષ સ ર્ારા માટે વાજપાઈએ શ્રી સવજ્ય કેલકરની અધ્યક્ષતામાાં એક 
િસમસત ની રચના. 

ઈ.િ. ૨૦૦૫ શ્રી સવજ્ય કલકર િસમસતએ ૧૨મા નાણાપાંચની સ ચના મ જબ જીએિટી 
લાગ  કરવાની ભલામણ. 

ઈ.િ. ૨૦૦૬ ત્યારના નાણામાંત્રી શ્રી પી.ઝચદમબરમે ૧ એસપ્રલ,૨૦૧૦ થી જીએિટી 
લાગ  કરવાની ભલામણ  

ઈ.િ. ૨૦૧૫ ફેબ્ર આરી માાં નાણામાંત્રી અર ણ જેટલીએ લોકિભામાાં ઝબલ રજૂ કય ા હત  . 
૬ મે,૨૦૧૬ લોકિભાએ જીએિટી માટે બાંર્ારણ સ ર્ારા ઝબલ પિાર કય ા હત  . 

૫. GST મધ્યરાસત્રએ આસથિક સયૂોદય 

 

          જીએિટીના  ઈસતહાિની િમયાવલી 
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૩ 
ઓગસ્ટ,૨૦૧૬ 

રાજ્યિભામાાંથી પિાર થઈને ૧૮ રાજ્યો દ્વારા માંજૂરી આપીને શ્રી પ્રણવ 
મખૂજી  દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવ્ય ાં હત  . 

 

           જીએસટીનો સામાન્દ્ય ખ્યાલ :- 
 

>GST એટલે ગડ્ૂ િ એન્દ્ ડ િસવિિ ટેક્િ 

>GST એ પરોક્ષ ટેક્િ છે.રાજ્યિભામાાં પિાર થયલેો ગ ડ્િ એન્દ્ ડ િસવિિ ખરડો 

૨૦૧૪, એ રાજ્યિભામાાં ૧૨૨મ  બાંર્ારણીય સ ર્ારા ઝબલ છે.જીએિટી માટે 

બાંર્ારણીય સ ર્ારો ૧૦૧મો છે. તેન   િાંચાલન જીએિટી કાઉન્ન્દ્િલ દ્વારા કરવામા 

આવે છે અને તેના અધ્યક્ષ નાણામાંત્રી છે.કાઉન્ન્દ્િલની પ્રથમ બઠેક ૨૩ િપ્ટેમબર 

૨૦૧૬ ભરાઈ હતી. આન  િોફ્ટવરે ઈન્દ્ફોસિિ કાંપની દ્વારા તૈયાર કરેલ 

છે.જીએિટી ના બ્ાાંડ એમબેિેડર અસમતાબ બચ્ચન છે.તમામ કરવેરા અને િેિન ે

રદ કરીને એક જ કરપિસત અમલી બનાવાઈ છે. અત્યાર સ ર્ી િરકાર દ્વારા 

મેન્દ્ય ફેક્ચર પાિેથી એક્િાઈિ ડ્ ટી લવેાતી હતી. આ પછી રાજ્યો દ્વારા 

વેલ્ય એડેડ ટેક્િ એટલે કે વેટ લેવાતો હતો. ઉત્પાદકો દ્વારા આ ગ્રાહકો પાિેથી 

લેવાતો હતો.  

>જીએિટી માાં કૂલ ૧૭ પ્રકારના ટેક્િ + ૨૩ પ્રકારના િેિ = ૧ (જીએિટી) 
 જીએિટી ના કારણે જે ટેક્િ નાબદૂ થયા છે તેન   ઝલસ્ટ: 

રાજ્ય િરકારના ટેક્િ કેન્દ્ દ્ર િરકારના ટેક્િ 

- સ્ટેટ વેલ્ય એડડે ટેક્િ અને િેલ્િ ટેક્િ  
- એન્દ્ ટરટીએન્દ્ મેન્દ્ ટ ટેક્િ  
- િેન્દ્ રલ િલે્િટેક્િ  
- ઓક્રોય અને એન્દ્રી ટેક્િ  
- પરચિે ટેક્િ  

-િેન્દ્ રલ એક્િાઈિ ડ્ટૂી 
-એરડિનલ એક્િાઈિ ડ્ટૂી  
-િસવિિટેક્િ  
- એરડિનલ કસ્ટમિ ડ્ટૂી એટલેકે 
કાઉન્દ્ટરવઈઝલિંગ ડ્ટૂી  
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- લકિરી ટેક્િ  
- લોટરી અને િટ્ટો તેમજ જ ગાર પરનો 
ટેક્િ  

- સ્પેસિયલ એરડિનલ કસ્ટમિ ડ્ટૂી  

જીએસટી પહલેા>      ૧૭ ટેક્િ, ૨૩ િેિ, ટેક્િ પર ટેક્િ અને દરેક ટેક્િન  

અલગ રરટનાતથા અલગ સવભાગ દરેક રાજ્યમાાં અલગ ટેક્ટ રેટ અને છેલ્લ ે

રાજ્યોના ૧૧૫૦ જકાતનાકા હતા. 
હવે પછી>   દરેક ટેક્િ ને ખતમ કરીને એક જ ટેક્િ તમામ િિે 

પણ ખતમ અને ફક્ત એક જ ટેક્િન  રરટના , એક ટેક્િનો સવભાગ ,િમગ્ર દેિમાાં 

એક ટેક્િ રેટ અને છેલ્લે બર્ા અવરોર્ો ખતમ થઈ જિે. 
જીએસટીનો હતે>ુ       ‘એક દેિ, એક ટેક્િ’ ન  સ્વપ્ન િાકાર થિે. જીએિટી 

લાગ  થતાાં તમામ િિે,િસવિિ ટેક્િ.... વગેરે કેન્દ્ દ્રીય તથા વટે , પરચેિ ટેક્િ, 

એન્દ્ રી ટેક્િ... વગેરે જેવા અનકે સ્ટેટ ટેક્િ (રાજ્ય વરેા) નાબદૂ થિે. અને એક 

ટેક્િ લાગ  પડિે. જીએિટી નો મ ખ્ય ઉદે્દિ ‘ટેક્િ ઉપર લાગતા ટેક્િ’ અથાાત ્

‘વધ  પડતા ટેક્િ’ નાબ દ કરવાનો છે. જીએિટી થી કરચોરી, ઓછો ટેક્િ 

ભરવાની વસૃિ અટકિ.ે ઝબિનેિ ઓપરેિન્દ્ િ િરળ થિે.જીડીપી મા વર્ારો થિે. 
 જીએસટી ના મખુ્ય ચાર પ્રકાર છે.  

 >િીજીએિટી એટલે કે િેન્દ્ રલ જીએિટી: આ ટેક્િ                  

 કેન્દ્ દ્ર િરકાર વસલૂ કરિે. 

 >એિજીએિટી એટલે કે સ્ટેટ જીએિટી :આ ટેક્િ  

 રાજ્ય િરકાર વસલૂ કરિે. 

>બે રાજ્યો વચ્ચે થતા વ્યાપાર ઉપર આ ટેક્િ 

લાગિ,ે આ ટેક્િ કેન્દ્ દ્ર િરકાર વસલૂ કરિ ેઅને બન્ન ે

રાજ્યોમાાં િરખા રહસ્િે વહેંચી દેિે. 

                                                >આ કેન્દ્દ્ર િરકાર એ િામાન અને િવેા પર વસલૂ  

CGST  

SGST 

IGST 

UGST 
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                            કરિે. જેને તે વહન કરે છે. 

>જીએિટીમાાં કરવેરાના ચાર સ્લેબ નક્કી કરવામાાં આવ્યા છે. ૫ ટકા, ૧૨ ટકા, 

૧૮ ટકા અને ૨૮ ટકા. િોના-ચાાંદી પર ૩ ટકા જીએિટી રાખવામાાં આવ્યો છે.  
                        તવશ્વમાાં જીએસટી નો ઈતતહાસ:  

ભારત જીએિટી લાગ  કરનારો ૧૬૧ મો દેિ છે. સવશ્વમાાં િૌપ્રથમ જીએિટી 

અમલી કરનારો દેિ ફ્ાાંિ હતો. ત્યાાં ૧૯૫૪ આ અમલી થયો હતો. કેનેડા મા 

ડબલ જીએિટી સિસ્ટમ છે. ભારતમાાં પણ આ જ સિસ્ટમ અપનાવાઈ છે. 

૨૦૧૮થી િાઉદી અરેઝબયા પણ જીએિટી લાગ  કરવા સવચારી રહ્  છે.   

>સવસર્ની વક્રતા કેવી છે, જીએિટી ની પહલે જે િાિનમાાં કરાઈ તે કોંગ્રિ અન ે

જીએિટી ના સિલ્પી ડૉ. મનમોહનસિિંહ જીએિટીની જાહરેાતની ક્ષણે હાજર ના 

હતા અને જીએિટી નો રાજ્યના િીએમ તરીકે જેણે સવરોર્ કયો હતો તેવા નરેન્દ્દ્ર 

મોદીએ વડાપ્રર્ાન તરીકે જીએિટીના અમલની જાહરેાત કરી!.  

ક્ા રાજ્યે GST ઝબલ ક્ારે પિાર કય ું ?  ( તારીખ પ્રમાણે રાજયોના નામ ) 

રાજ્ય               તારીખ(૨૦૧૭) રાજ્ય            તારીખ (૨૦૧૭) 
તેલાંગાણા - ૯ એસપ્રલ સિજક્કમ - ૧૯ મ ે

ઝબહાર - ૨૪ એસપ્રલ સમિોરમ - ૨૬ મ ે

રાજસ્થાન-  ૨૬ એસપ્રલ નાગાલેન્દ્ડ - ૨૭ મ ે

િારખાંડ - ૨૭ એસપ્રલ રહમાચલ પ્રદેિ - ૨૭ મ ે

છિીિગઢ - ૨૮ એસપ્રલ રદલ્હી - ૩૧ મ ે

ઉિરાખાંડ - ૨ મ ે મણીપ ર - ૫ જૂન 

મધ્ય પ્રદેિ -  ૩ મ ે મેઘાલય - ૧૨ જૂન 

હરરયાણા -  ૪ મ ે કણાાટક - ૧૬ જૂન 

ગ જરાત – ૯ મ ે પાંજાબ - ૧૯ જૂન 

ગોવા – ૯ મ ે તસમલનાડ  - ૧૯ જૂન 
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ઓરડિા - ૧૧ મ ે પસિમ બાંગાળ  - ૧૫ જૂન 

(વટહ મક દ્વારા ઝબલ પિાર કય ા) આિામ - ૧૧ મ ે

અર ણાચલ પ્રદેિ - ૧૨ મ ે કેરળ - ૨૧ જૂન 

(વટહ મક દ્વારા ઝબલ પિાર કય ા) ઉિર પ્રદેિ - ૧૬ મ ે

આંધ્ર પ્રદેિ - ૧૬ મ ે જમમ -કાશ્મીર - ૧૭ જૂન 

(સવપક્ષી સવર્ાનિભ્યોના સવરોર્ ના કારણે 
ઝબલ પિાર થઈ િક્ય  નથી.) 

પાાંરડચેરી - ૧૭ મ ે

મહારાષ્ટૃ - ૨૨ મ ે

સત્રપ રા - ૨૪ મ ે

  

                                                       ૬.  English grammar 

                                  Direct Indirect Speech  

                         www.edugyanpravah.blogspot.com 

 

short keys             sucess means learning 

 િાદા વતાકાળ   િાદા ભતૂકાળ  
 Am,is,Are    Was,Were 

Hitesh said,” Manashi plays Cricket.” 

HItesh said,” Manashi played Cricket. 

 ચાલ  વતાકાળ   ચાલ  ભતૂકાળ 

 Am,Is,Are    Was,Were 

Manish said,” Gju is teaching English.” 

Manish said,” Gju was teaching English.” 

 પણૂા વતાકાળ   પણૂા ભતૂકાળ 

 Has Have    Had  

Ramesh Said ,” Savaji has bought a Scooter.” 
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Ramesh Said,” Savaji had bought a Scooter. 

 િાદા ભતૂકાળ   પણૂા ભતૂકાળ  

Prakash said,” Geeta finished the work.” 

Prakash said that Geeta had finished the work. 

 ચાલ  ભતૂકાળ   ચાલ  પણૂા ભતૂકાળ  
 Was,Were    Had been 

I said ,” minaxi was teaching Marathi.” 

I said,’ Minaxi had been teaching Marathi. 

 વાક્ ચાલ  ભતૂકાળ હોય તો ફેરફાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. 

 અન્દ્ય ફેરફારો 
Shall/Will    Would 

May     Might  + રક્રયાપદન  મ ળરૂપ જ આવે. 
Can     Could 

 

 Said to   Told 

Mil said to Nil ,” I shall bring your book tomorrow.” 

Mil told Nil that he would bring his book the next day. 

 Said to   Asked  (?) 

Minaxi said to Ninkal,” will you lend me your Dictionary for one day. 

Minaxi asked Ninkal if She would lend her her dictionary for one day. 

 આજ્ઞાથા વાક્માાં ‘said to’    ‘ordered’ or ‘command’  

I said to him,”  please give me your books.” 

I requested him to give me his book. 
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 શ ભેચ્છાદિાક વાક્ો 

Bhavana said to her teacher,” Good morning” 

Bhavana wished her teacher good morning.  

 વધ  આગલા અંક માાં મ કીશ . 

 

તમે પણ સમત્રો અમને લેખ મ કી િકો છો. તેના માટે આજે અમારો િાંપકા કરો. 

9909869072. અમારા બ્લોગ પર રોજની સિક્ષણ લગતી અપડટે મ કવામાાં આવ ે

છે. માટે રોજ મ લાકાત લેતા રહો .તમે અમારા ગપૃમાાં જોડાઈ િકો છો 

                   

          

  
    

િબ્દકોિમાાં અિાંખ્ય િબ્દોના અથો આપેલા હોય છે. એ બર્ા ક્રમમાાં 

ગોઠવાયેલા હોય છે. તો ચાલો આપણે િબ્દકોિનો ઉપયોગ કરતા િીખીએ. 
 

િબ્દકોિની િરૂઆત સ્વરથી થાય છે. તનેો ક્રમ ........ 
 અ, અં, આ,આં, ઇ, ઇં, ઈ, ઈં, ઉ, ઉં, ઊ, ઊં, ઋ, એ, ઍ, એં, ઐ, ઐં, ઓ, ઑ, ઓં, ઑં, 

ઔ, ઔં. 

 

અન સ્વાર વગરનો સ્વર પહલેો આવ ે ત્યારબાદ અન સ્વાર િાથેનો સ્વર 

આવે...... 
અક્ષર - અંગત – આગાહી – આંચકો – ઇમારત – ઇંક્રિરા – ઈશ્વર – ઈંધણ – ઉખાણુાં 

– ઉંબરો – ઊણપ – ઊંડાણ – ઋશર્ – એકાાંત –ઍક્શન – ઍંજજન – ઐશ્વયષ – 

ઐંરમક્ષલક – ઓરડો- ઑદફસર- ઔર્ધ -  ઔંસ. 

૭.    ગ જરાતી વ્યાકરણ 

                    િબ્દકોિ 
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સ્વર બાદ વ્યજ ાંન આ રીતે ગોઠવવામાાં આવે............... 
ક-ક્ષ, ખ, ગ, ઘ, ચ, છ, જ-જ્ઞ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણ, ત-ત્ર, થ, િ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, 

ર, લ, વ, શ-શ્ર, ર્, સ, હ, ળ. 

 

ઉપરના વ્યાંજનો પ્રમાણે િબ્દોની િાચી જોડણી................ 
કઠોર- ક્ષમા –ખાણ- ગામડુાં- ઘર- ચળકાટ- જતન- જ્ઞાન- ઝાડ- ટપાલ- ઠપકો -
ડાયરો -ઢગલો -- તકેિારી –ત્રજ્યા- થડ -િાંગલ -ધજા –નજર- પતાંગ –ફણસ- 
બગલો –ભમરો- મરચુાં- યતત- રમત- લહુાર –વહાણ- શતક- શ્રમ-ર્ટકોણ- 
સગવડ- હથોડી. 
 
‘ક્ ’ વ્યાંજનથી શરૂ થતાાં શબ્િોની ગોઠવણી નીચેના ક્રમ પ્રમાણે થાય. 
ક, કાં, કા, કાાં, દક, દકિં, કી, કીં, કુ, કુાં, ક,ૂ કૂાં, કૃ, કે, કૅં, કૈ, કૈં, કો, કૉ, કોં, કૉં, કૌ, કૌં, 
ક્ય, ક્ર , ક્લ, ક્વ, ક્ષ. 
 
ઉપરના ક્રમ પ્રમાણ ેિવ્દોની ગોઠવણી...................... 
કરવત→કાંચન→કાગળ→કાાંચન→દકનખાબ→દકિંકર→કીડી→કુટુાંબ→કુાંિન→કજૂન
→કૂાંચી→કૃપા→કેટલુાં→કૅપ્ટન→કેંર→કૈલાસ→કોદકલા→કૉલેજ→કોંકણ→કૉગે્રસ→
કૌરવ→કૌંસ→ક્યાાંક→ક્રમ→ક્ક્લતનક→કવાટષર→ક્ષક્ષણક. 
 

‘ક્ષ’ જોડાક્ષર ‘ક્ ’ વ્યાંજની હરોળ માાં છેલ્લે મકૂાય છે કારણકે ‘ક્  + ષ્ ’ બે 

વ્યાંજનોન ાં જોડાણ થાય છે. 

 

ચાલો ‘જ ’ વ્યાંજનની હરોળનો િાચો ક્રમ જોઈએ........... 
જ, જ ાં, જા, જાાં, જજ, જજિં, જી, જીં, જુ, જુ ાં, જૂ, જૂ ાં, જૃ, જે, જૅ, જ ૅં, જૈ, જ ૈં, જો, જૉ, જોં, જૉ, જો, 

જૌં, જ્ઞ, જય, જ્લ, જ્વ, 
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     ૮. જજલ્લાની િફરે    બનાિકાાંઠા 

www.edugyanpravah.blogspot.co

m 
 

 

 www.edugyanpravah.blogsp

ot.com 

 

ઉપરના વ્યાંજનોથી શરૂ થતાાં શબ્િોની ગોઠવણી......... 
જવાબ –જ ાંગલ- જાસસૂ –જાાંબ-ુ જજગર- જજિંિગી -જીવન -જીંથરાાં –જુગાર- જૂથ -
જૃ ાંભ -જેઠ –જૅન્દ્ટલમેન- જૈન- જોખમ- જૉબ- જોંસો- જૌહર- જ્ઞાન –જ્યારે- જ્વલાંત 
 

‘જ ’ વ્યાંજનમાાં ‘જ્ઞ’ જોડાક્ષર આવે કારણકે ‘જ +ગ’ એમ બે વ્યાંજનથી બનેલો છે. 

 

જયારે વ્યાંજન એકસરખો હોય ત્યારે કક્કાવારીના ક્રમમાાં ગોઠવવો જરૂરી બને 

છે. 
કક્ષા- કચરો –કટક- કઠોર- કડક- કસષલુાં- કતાર- કથન- કિર- કનક- કપોત- કફન- 
-કબર- કમજોર- કરચ -કલમ -કવન -કસબો -કહાની - કળતર. 

-સૌજન્દ્ય – એન્દ્જલ એકેડમીની ગજુ. વ્યાકરણ બકુ 

  

     

       

 

 તવશેર્તાાઃ- 
 ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુતાલકુા ધરાવતો જજલ્લો –14 તાલકુા. 
 ગજુરાતમાાં બાજરીનુાં સૌથી વધ ુઉત્પાિન – બનાસકાાંઠા 
 ગજુરાતમાાં બટાટાનુાં સૌથી વધ ુઉત્પાિન – બનાસકાાંઠા 
 ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુવલેુસ્ટોનાઈટ ખનીજનુાં ઉત્પાિન – બનાસકાાંઠા 
 ગજુરાતની ત્રણ શક્ક્ત પીઠોમાની એક – અંબાજી 

 બનાસ નિીનુાં પ્રાચીન નામ ‘‘પણાષશા’’ છે. 
 ડીસા અને કાાંકરેજ (તશહોરી) બનાસ નિીના કાાંઠે વસેલા છે. 
 િાતા સરસ્વતી નિીના દકનારે વસેલ ુછે. 
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 ગોઢ/ગોઢાનુાં મેિાનાઃ- બનાસકાાંઠા જજલ્લાની પતિમમાાં આવેલ અધષરણ 
તવસ્તારમાાં આવેલા ઉપસેલા ટેકરા જેવા ભાગોને ગોઢાનુાં મેિાન કહ ેછે. 

 ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુઘાસચારો બનાસકાાંઠા જજલ્લામાાં થાય છે. 
 ગજુરાતમાાં સૌથી વધ ુદૂધ ઉત્પાિન કરતી ડેરી – બનાસડેરી. 

 બનસકાાંઠા જજલ્લાની સરહિાઃ- 
 ઉત્તરમાાં રાજસ્થાન રાજ્ય, પવૂષમાાં સાબરકાાંઠા અને મહસેાણા, િક્ષક્ષણમાાં પાટણ 

તથા પતિમમાાં કચ્છ જજલ્લા સાથે જોડાયેલ છે. 

 જોવાલાયક સ્થળોાઃ- 
 પાલનપરુાઃ- 

 પ્રાચીન નામ- ‘પ્રહલાિપરુ.’ આબનુા શાસક પ્રહલાિન િેવ પરમારે 
પ્રહલાિનપરુ શહરે વસાવ્્ુાં. અત્તર ઉધોગ માટે જાણીત ુાં છે. આથી ‘સગુાંધીઓનુાં 
શહરે’ પણ કહવેાય છે. 

 તસધ્ધરાજ જયતસિંહનુાં જન્દ્મ સ્થળ છે. આ ઉપરાાંત નવાબી સમયમાાં બગીચાઓ 
માટે જાણીત ુાં હત ુાં. 

 આઝાિી સમયે પાલનપરુનો નવાબ રસલુખાન હતો. જેણે પાલનપરુનુાં ભારત 
સાથે જોડાણ ક્ુું. 

 અંબાજીાઃ- 
 51 શક્ક્તપીઠોમાાંની એક શક્ક્તપીઠ જ્યાાં અંબાજીનુાં ભવ્ય માંિીર આવેલુાં છે. 
 માંિીરમાાં મતૂતિ નથી.પરાંત ુ તવશોયાંત્રને મતૂતિ રૂપે ગોઠવી તેની પજુા કરવામાાં 

આવે છે. અંબાજીનુાં મળૂ સ્થાનક નજીકમાાં  આવેલા  ગબ્બર પવષત પર આવેલુાં 
છે. 

 મગરવાડાાઃ- 
 માક્ષણભરવીર જૈની તીથષ આવેલુાં છે. 

 કુાંભારીયાાઃ- 
 ભીમિેવ પહલેાના માંત્રી તવમલમાંત્રીએ બાંધાવેલા સોલાંકીકાળના જૈનમાંદિરો 

આવેલ છે. 
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 વાવાઃ- 
 નડેશ્વરીમાતાનુાં માંદિર અને નડાબેટ આવેલુાં છે. 

 બાલારામાઃ- 
 અહીં વકૃ્ષોના મળૂમાાંથી પ્રગટ થતાાં ઝરણાનુાં રશ્ય જોવાલાય છે. 
 કોટેશ્વર મહાિેવનુાં માંિીર તથા બાલારામ મહાિેવનુાં માંદિર આવેલુાં છે, આ 

ઉપરાાંત બાલારામ પેલેસ આવેલો છે. 

 મખુ્ય નિીઓાઃ- 
 બનાસ,સીપ,ૂઅજુ ષન,સરસ્વતી. 
 બનાસ નિીનુાં પ્રાચીન નામ ‘‘પણાષશા’’ હત ુાં. 

 તસિંચાઈ યોજનાાઃ- 
 બનાસ નિી પર િાાંતીવાડા ડેમ, તાલકુો – િાાંતીવાડા. 
 સીપ ૂનિી પર સીપ ૂડેમ – ભડથ – જજ.- બનાસકાાંઠા 
 મકુ્તેશ્વર ડેમ – તાલકુો-વડગામ-સરસ્વતી નિી પર 

 ખેતીાઃ- 
 બાજરી અને બટાટાના ઉત્પાિનમાાં બનાસકાાંઠા ગજુરાતમાાં પ્રથમ સ્થાન ધરાવે 

છે.  

 બટાટાના ઉત્પાિનમાાં ડીસા જાણીત ુાં છે. આ ઉપરાાંત ઘઉં,મકાઈ,જીરૂ,ઈસબગલુ 
વગેરે પાક લેવામાાં આવે છે. 

 ખનીજોાઃ- 
 ગજુરાતમાાં તાાંબ,ુજસત અને સીસુાં માત્ર બનાસકાાંઠા જજલ્લાના િાાંતા તાલકુામાાં 

મળી આવે છે 

 વલેુસ્ટોનાઈટ પણ ગજુરાતમાાં  માત્ર બનાસકાાંઠાના પાલનપરુ ખાતેથી જ મળી 
આવે છે. આ ઉપરાાંત કેલ્સાઈડ તેમજ ચનુાનો પથ્થર મળી આવે છે. 

 ઉધોગાઃ- 
 અત્તર ઉધોગ તથા હીરા ધસવાનો ઉધોગ તવકાસ પામ્યો છે. આ ઉપરાાંત 

અમીરગઢ ખાતે તસમેન્દ્ટ ઉધોગ પણ તવકસેલો છે. 
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 રાષ્રીય રાજમાગષાઃ- 
 રાષ્રીય રાજમાગષ નાંબર 14 અને નાંબર 15 (નવા નાંબર મજુબ રાષ્રીય 

રાજમાગષ 27 અને 68) પસાર થાય છે. 

 મેળાાઃ- 
 અંબાજીનો મેળો – ભાિરવી પનુમના રોજ. 

 ્તુનવતસિટી / તવધાપીઠાઃ- 
 નતુન ભારતી ગ્રામતવદ્યાપીઠ,મડાણાગઢ 

 બનાસગ્રામ તવદ્યાપીઠ,અમીરગઢ 

 લોકતનકેતન ગ્રામતવદ્યાપીઠ,રતનપરુ 

 સધનમદહલા ગ્રામતવદ્યાપીઠ,ક્ષચત્રાસણી. 

 દરસચષ સ્ટેશન અને તવજ્ઞાન કેન્દ્રાઃ- 
 પોટેટો દરસચષ સ્ટેશન, ડીસા (બટાટા સાંશોધન કેન્દ્ર) 
 કૃતર્ તવજ્ઞાન કેન્દ્ર, ડીસા. 
 કઠોળ સાંશોધન કેન્દ્ર, સરિાર કૃતર્નગર, િાાંતીવાડા (પલ્સ દરસચષ સ્ટેશન) 
 રીજનલ દરસચષ સ્ટેશન. સરિાર કૃતર્નગર. 

 વન્દ્ય જીવસષૃ્ષ્ટાઃ- 
 બાલારામ રીંછ અભ્યારણ – તાલકુો – પાલનપરુ. 
 જેસોર રીંછ અભ્યારણ– તાલકુો – ધાનેરા. 

 કુાંડ/ તળાવાઃ- 
 ગાંગા સરોવર – બાલારામ 

 ડેરીાઃ- 
 બનાસડેરી – પાલનપરુ 

 (એશીયામાાં  સૌથી વધ ુદુધ ઉત્પાિન કરતી ડેરી) 

 ગોબરગેસ પ્લાન્દ્ટાઃ- 
 િાાંતીવાડા કતૃર્ ્તુનવતસિટી ખાતે. 

                                                                                 િૌજન્દ્ય : સવપ લભાઈ(સ રેન્દ્દ્રનગર) 
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1 જ લાઈ 

 રાષ્રીય તબીબ રદવિ  
 અમરરકી િાંરક્ષણ સવભાગ દ્વારા હાલમાાં ભારતને િી.ગલોબલમાસ્ટર માલ 
વાહક જહાજ આપવાની જાહરેાત કરવામાાં આવી છે. 

 ભારતીય મળૂના રકિોરે મેન્દ્િા આઈક્ય ાં ટેસ્ટમાાં આઈંસ્ટાઈનનો રેકોડા 
તોડયો. 

 ઝબ્રટિના પ્રર્ાનમાંતી થેરેિા મેએ િાંિદમાાં સવશ્વાિમત હાાંિલ કરેલ છે. 
 30 જ ન, 2017ના રોજ ગ જરાતના મોડાિા ખાતે વડાપ્રર્ાન શ્રી નરેન્દ્દ્રભાઈ 
મોદીની હાજરીમાાં બે સવશ્વસવક્રમ રચાયા છ.  

 અરવલ્લી જજલ્લાના 3000 જેટલા બાળકો દ્વારા સવશ્વના િૌથી મોટા 1200 
ફુટ લાાંબા પરઝબરડયા ઝચત્રનો સવશ્વ રેકોડા અને 
 

 આ બાળકો દ્વારા સવશ્વના િૌથી મોટા 2250 ફુટ લાંબાઈ ર્રાવતા ક કીિ 
મોજેક (ઝબસ્કીટ ઝચત્ર)) નો સવશ્વ રેકોડા    

 રક્રકેટના મરહલા વલ્ડાકપ માાં ભારતની મરહલા ટીમનો વેસ્ટઈન્દ્ડીિ િામ ે
િાત સવકેટે સવજ્ય થયેલ છે. 

 30 જૂન ,2107 ના રોજ વડાપ્રર્ાન શ્રી નરેન્દ્દ્રભાઈ મોદી એ અમદાવાદના 
કાાંકરરયા પાિે અત્યાધ સનક સ્પોટાિ િાંક લ રાન્દ્િસ્ટેરડયાન  લોકાપાણ કરાવ્ય ાં 
છે. આ ભારતન  િૌપ્રથમ મલ્લ્ટ સ્પોટટાિ સ્ટીરડયમ છે. જેમ એક િાથે 14 
રમતો રમી િકાય છે. ત્યાાંથી  ખેલમહાક ાંબ 2017 ન  ઉદ્દર્ાટન કરાવ્ય ાં છે. 

૯.જુલાઈ ની તવસરાયેલી ક્ષણો 

www.edugyanpravah.blogspot.com 
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 30 જૂન, 2017 ના રોજ વડાપ્રર્ાન શ્રી દ્વારા ગાાંર્ીનગરના મહાત્મા માંરદર 
ખાતેથી ટેક્િટાઈલ ઈલ્ન્દ્ડયા-2017 પરરષદન  ઉદ્દર્્ાટન કરાવ્ય ાં છે. 

2 જ લાઈ  
 વલ્ડા ય .એફ.ઓ ડે  

 1 જ લાઈ, 2017 થી ભારતમાાં એક િરખ  કર માળખ  લાગ  કરવામાાં આમાાં 
જમમ -કાશ્મીરનો િમાવેિ થતો નથી. જી.એિ.ટી ના બ્ાન્દ્ડએમબેિેડર 
તરીક અસમતાભ બચ્ચન ની સનમણકૂ કરવામાાં આવી છે. 

 ભારતમાાં વસ્ત   અને િેવા કરન ાં બેવડ  મોડલ છે જે કર વ્યવસ્થા કેનેડામાાં 
છે. 

 જીએિટી અપનાવનાર 161 દેિ થયા.સવશ્વની 92 ટકા વસ્તી જીએિટી 
હઠેળ,1954 માાં પ્રથમ ફ્ાાંિ લાગ  કરેલ. 

 ભારત એટની જનરલ મ ક લ રોહતગીએ પદ છોડ્ . નવા 
કે.કે.વણે ગોપાલની પિાંદગી. 

 ભારતના મ ખ્ય ચ ાંટણી કસમિનર નિીમ જૈદી ન  સ્થાન એ.કે.જ્યોસત લેિે. 
 ભારત-સતબેટ િરહદી પોલીિના પ્રમ ખ આર.કે.પચનાંદા સનય ક્ત. 
 ડોકા લા - જ્યાાં ભારત,ચીન અને ભતૂાન આમ ત્રણ દેિોની િરહદ મળે 
છે. ભતૂાન ના ડોકા લા ક્ષેત્રમાાં ચીન િડક બનાવવાનો પ્રયાિ કરી રહ્  
છે. આ માગા બનાવવાથી ચ ૂાંબી ઘાટી સ ર્ી િરળતાથી પહોંચી િકાય. 
મેકમોહન રેખા મ જબ ડોકા લા સવસ્તાર ભતૂાનના અસર્કારમાાં આવે પણ 
ચીન આ રેખા માનવા તૈયાર નથી. ચ ૂાંબી ઘાટી સિજક્કમ અને ભતૂાન અન ે
અલગ કરે છે. 

3  જ લાઈ  

 3 જ લાઈ, 1972 – િીમલા કરાર  
 2 જ લાઈ. 1972 ના રોજ ભારત-પાક. ય િ પછી સિમલામાાં એક િાંસર્ પર 
હસ્તાક્ષર થયા તનેે સિમલા કરાર કહવેામાાં આવે છે. 
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 રાજનાસયક િમમા જૈનને ગ્રીિમાાં ભારતના રાજદૂત તરીકે સનય ક્ત કરવામાાં 
આવ્યા છે. 

 ડોલાન્દ્ડ રમય દ્વારા ભારતીય અમેરરકી કૃષ્ણ આર ઉિાને પરે માાં રાજદૂત 
બનાવ્યા. 

 ગ ગલના આટાિ એન્દ્ડ કલ્ચર રડપાટામેન્દ્ટ દ્વારા ગાાંર્ીનગરના હલેીપડે 
ગ્રાઉન્દ્ડ ખાતે યોજાયલેા વી.આર.કલ્ચર પ્રોજેક્ટ લોન્દ્ચ કરેલ છે. 

 સ્ટાર ફૂટબોલર મેસ્િીએ આજને્દ્ટીનામાાં રોિારરયો ખાતે એન્દ્ટોનલેા રોક િા 
િાથે લગન કરી લીર્ા છે. 

4  જ લાઈ 

 જોર્પ ર નેિનલ ય સનવસિિટી દેિમાાં પહલેી પોતાની જાતે વીજળી પેદા 
કરનાર ય સનવસિિટી બનિે. 

 સ્વીિ બેંકમાાં નાણા િાચવવામા મામલે સવશ્વમાાં ભારત 88 સ્થાન ેરહલે છે. 
 ગ જરાતમાાં રાજ્યમાાં પહલેીવાર 250 બાર એિોિીએિનની 8 રડિેમબર 
2017 ના રોજ એકિાથે ચ ૂાંટણી યોજાિે. આના ચેરમેન ની િેવા ભરત 
ભગત આપી રહ્યા છે. ગ જરાતમાાં 72 હજાર ર્ારાિાસ્ત્રીઓ અન ે250 બાર 
છે. 

  3 જ લાઈ 2017 થી ગ્રાન્દ્ડસ્લેમ સવમબલડનની િરૂઆત થયેલ છે. 
 બી.િી.િી.આઈ દ્વારા લોઢા િસમસતની ભણામણો લાગ  કરવામાટે િાત 
િભ્યો ની િસમસત ના અધ્યક્ષ તરીકે આઈપીએલ ના ચેરમેન શ્રી રાજીવ 
શ ક્લાની સનમણ ક કરવામાાં આવી છે. 

 મરહલા વલ્ડાકમમાાં ભારતનો 95 રને પાક. િામે સવજ્ય થયો છે. ઈંગલેન્દ્ડ 
ના ડબીના કાઉન્દ્ટી ગ્રાઉન્દ્ડ ખાતે આ મેચ યોજાઈ હતી. કેપ્ટન - સમતાલી 
રાજ. 

5  જ લાઈ 
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 3 જ ન,2017 ના રોજ ભારતે આધ સનક જમીનથી હવામાાં માર મારી િકે 
તેવી 25 થી 30 રકમી રેંજ વાળી સમિાઈલ ન  િફળ પરરક્ષણ કય ા. દ શ્મનો 
ના બાંકર િોર્ી ને તબાહ કરી િકે તેવી સમિાઈલ ભારતીય િાંરક્ષણ િાંસ્થા 
દ્વારા લોન્દ્ચ કરવામાાં આવી. જેન  નામ ન્ક્વક રરસ્પોન્દ્િ સમિાઈલ છે. 

 મઝણપ ર માાં વધ   વરિાદ આવવાના  કારણે આપદાની જાહરેાત કરી. 
 ફીફા દ્વારા અન્દ્ડર-17 સવશ્વકપ ભારતના રદલ્હી િહરેમાાં આયોજજત કરાિે. 
 મહમ નામની 15 વષાની રદકરીએ આઈ.આઈ.ટી માટે ક્વોલીફાય કરેલ છે. 

6  જ લાઈ  

 6 જ લાઈ, 1901 ડો. શ્યામાપ્રિાદ મ ખજી ની જન્દ્મ જયાંસત. 
 મહારાષ્ટૃ રાજ્યના અમરાવતીના 21 વષાના િોનલ બબરવાલનન ે
ઈન્દ્ટરનિેનલ સ્પેિ ય નીવાસિટીની પ્રથમ કલ્પનાચાવલા સ્કોલરિીપ 
મળેલછે. 

 ભોપાલમાાં ભારતના િૌથી મોટા ગલોબલ સ્કીલ પાકાન   ઉદ્દર્્ાટન કરવામાાં 
આવ્ય ાં. 

 ભારત આિાદ થયાને 70 વષા બાદ ભારતીય વડાપ્રર્ાન નરેન્દ્દ્રભાઈ 
મોદીએ પ્રથમવાર ઈિરાઈલ દેિની મ લાકાત લીર્ી. ઈિરાઈલમાાં 
િડપથી ફૂલની નવી પ્રજાસતએ ભારતના વડાપ્રર્ાનના માનમાાં મોદી નામ 
આપવામાાં આવલે છે. એના પહલાાં તે ઈિરાયલી ક્રીિેન્દ્ટ હ્ મન તરીલ ે
ઓળખાત  . 
 

 

 
                               
ઈઝરાયેલ                        

 

રાજધાની : જેર િલમે 
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વડાપ્રધાન : શ્રી બેન્દ્જામીન નેતાન્દ્યાહ  
રાષ્રપતત : શ્રી ર વેન રરવઝલન 

ચલણ   : ન્દ્ય  િેક્લ  
જાસસૂી સાંસ્થા : મોિાદ 

ભારત-ઈઝરાયેલ દડપ્લોમેદટલક સાંબાંધ   : 1 જાન્દ્ય આરી, 1992થી 
 અમેરરકા દેિે ભારતને ગોલ્બલ એંરી પ્રોગ્રામમાાં િામેલ કરેલ છે. માટે હવ ે
અમેરરકા પોતાના 53 એરપોટા  ભારતીય નાગરરકોની તપાિમાાંથી છૂટ આપિ.ે 

7  જ લાઈ 

 િાંજ્યક માર રાષ્ટીય આપદા પ્રસતરક્રયા બળના મહાસનદેિક સનય ક્ત. 
 અમદાવાદના િૌથી લાાંબા બોપન ફ્લાય ઓવરન  નામ લક્ષ્મણરાવ 
ઈનામદાર વકીલ અપાય  જેઓ નરેન્દ્દ્ર મોદીને આર.એિ.એિ.મા લાવ્યા હતા. 

 ભારતીય ફૂટબોલ ટીમને ફીફા રેંકીગમાાં 96માાં ક્રમાાંકન  સ્થાન 21 વષામાાં 
પ્રથમવાર પ્રાપ્ત થયલે છે. હાલ પ્રથમ જમાની ને સ્થાન મળ્ય . 

 જમમ -કાશ્મીર સવર્ાનિભામાાં 5 જ લાઈ 2017 ના રોજ જીએિટી ટેક્ટ 
પ્રસ્તાવને માંજૂરી મળી ગયેલ છે. તે કલમ 370 ન િાર અલગ દરજજો ર્રાવત   
રાજ્ય છે. 

 22 મી એિીયન એથ્લેટીક્િ ચેમપીયનિીપ ઓરરસ્િાની રાજર્ાની ભ વનેશ્વર 
માાં 6 થી 9 જ લાઈ દરસમયાન યોજાિે.માસ્કોટ- ઓલીવ િમ દ્રી કાચબો. પ્રથમ 
રદવિે મનપ્રીત કૌર િોટ પ ટ અને જી.લક્ષમાન 5000 મી. દોડ માાં ગોલ્ડ 
મેડલ જીત્યા.  

8  જ લાઈ 

 ઉિરાખાંડ રાજ્ય દ્વારા પ્રસતભાિાળી બાળકોને ઉચ્ચ સિક્ષણ મળી રહ ે તેમાટે 
‘સ પર-30’ કાયાક્રમની િરૂઆત કરવામાાં આવી. 

 હાલ રાજેસ્થાનના મ ખ્ય િઝચવ તરીકે અિોક જૈનને સનય ક્ત કરવામાાં આવ્યા. 
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 ભારત, જાપાન અને અમેરરકા દ્વારા િાંય  ક્ત ય િ અભ્યાિ ન  નામ મલબાર-
2017. 

 વડાપ્રર્ાન શ્રી ઈિરાયલ ની યાત્રા દરસમયાન પ્રથમ સવશ્વય િમાાં િરહદ થનાર 
ભારતીય િૈસનકોને હાઈફામાાં જઈને શ્રિાાંજલી અસપિત કરી હતી. 

 ભારતે પાક. દેિને ફાઈનલમાાં હરાવીને એસિયાઈ સ્ન કર ચેન્મપયનિીપનો 
ઝખતાબ જીતી લીર્ો.આન  આયોજન 1989- રદલ્હીમાાં, 2013માાં પ ણે અને 2017 
ભ નેશ્વરમાાં થયેલ. 

9  જ લાઈ                   
 9 જ લાઈ, 1875  :- બોમબે એક્ષચેન્દ્જ ની સ્થાપના. 
 9 જ લાઈ, 1956  :- પ્રથમ પાંચવષીય યોજના પબ્લીિ. 
 9 જ લાઈ, 1969  :- રોયલ બેંગાલ ટાઈગર રાષ્રીય પ્રાણી 
જાહરે. 

 અષાઠસ દ પનૂમ :- ગ રૂ પઝૂણિમા 
 ભારતની કેન્દ્દ્ર િરકાર દ્વારા ‘જી.એિ.ટી. રેટ ફાઈન્દ્ડર’ નામની મોબાઈલ એપ 
લોન્દ્ચ કરવામાાં આવી છે. 

 જમાનીના હમેબગામાાં 12 મી જી-20 સિખર િસમટ ન  આયોજન 7 થી 8 જ લાઈ 
2017 ના રોજ કરવામાાં આવ્ય .વષા 1999 માાં બલીન પ્રથમ બેઠક મળી 
હતી.આ વખતે જી-20 સિખર નો સવષય ‘િેસપિંગ એન.ઈંટર કનેક્ટેડ વલ્ડા’ છે. 

10 જ લાઈ 

 ઉરડયા ભાષાની રફલ્મોના પ્રખ્યાત અઝભનેતા સમનીકેતન દાિન  અવિાન. 
 નાગાલેન્દ્ડ રાજ્યને છ માિ માટે અિાાંત ક્ષતે્ર જાહરે. 
 ભારતમાાં ઈ-સિક્ષાના વ્યાપને વર્ારવા માટે રાષ્રપસત દ્વારા ત્રણ રડઝિટલ 
પહલેની િરૂઆત તમેા સ્વયાં, સ્વયાંપ્રભા અને નેિનલ એકેડેસમક રડપોિરીની 
િરૂઆત કરવામાાં આવી છે. 
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 માઈક્રિોફ્ટ ના િીઈઓ જજમ રડબોઈિે પોતાના પદ પરથી રાજીનામ  આપી 
રદધ . 

 ય નેસ્કોને 41મી બેઠકમાાં અમદાવાદને વલ્ડા હરેીટેિ સિટીનો દરજજો આપવામાાં 
આવ્યો. ભારતના પ્રથમ હરેીટેિ સિટી તરીકે સ્થાન મળતા પ્રવાિન સવભાગન ે
વેગ મળિ.ે સવશ્વમાાં 287 સવશ્વ સવરાિત િહરેો છે. 

 એસિયન એથ્લેરટક્િ માાં ભારતીય ખલેાડી સ ર્ા સિન્દ્હ ે 3000 મીટર 
સ્ટીપલચેજમાાં ગોલ્ડ મેડલ મળેવેલ છે. 

 કેન્દ્દ્ર િરકાર દ્વારા વૈજ્ઞાસનકો અને સવદ્યાથીને જોડતો જજજ્ઞાિા પ્રોગ્રામ લોન્દ્ચ. 
11 જ લાઈ                

 સવશ્વ વસ્તી રદવિ. 
 હૈદરાબાદ િહરેમાાં પ્રથમ ગરીબ નવાજ કૌિલ સવકાિ કેન્દ્દ્રન  ઉદ્દર્ાટન 
કરવામાાં આવ્ય . 

 ખાર્ પ્રિાંસ્કરણ ઉર્ોગમાંત્રીએ હાલમાાં પાંજાબમાાં મકાઈ આર્ારરત પ્રથમ મગેા 
કૂડપાકાની આર્ારિીલા રાખેલ છે. 

 10 જ લાઈ 2017 થી ભારત, જાપાન અન ેઅમેરરકાનો િાંય  ક્ત ય િ અભ્યાિ 
માલાબારમાાં િરૂ થયો છે. 

 ભારત અને બાાંગલાદેિ મળીને સમિોરમ રાજ્યની ખાવતલાાંગત  ઈપ ઈનદી પર 
પ લ બનાવવા નો સનણાય લીર્ો. 

 એસિયન એથલેટીક્િ માાં ભારતે 29 મેડલ જીત્યા. 
 ભારત િરકાર દ્વારા આગામી સ્વાતાંત્ર્ય રદન પર મ ખ્ય અસતસથ આસિયાન 
દેિોના રાષ્રધ્યક્ષને બોલાવિે. 

 અમેરરકામાાં ભારતના પવૂા રાજદૂત નરેિ ચાંદ્રાન  અવિાન. 
12 જ લાઈ 

 કેન્દ્દ્રીય નાણામાંત્રી અરૂણ જેટલીએ ‘આયકર િેત  ’ નામન  એ-િસવિિ મોડ્ લ 
લોન્દ્ચ 
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 િાંગીતકાર એ.આર.રહમેાન વલ્ડા િાઉન્દ્ડરેક એવોડા માટે પિાંદગી પામયા. 
 9 જ લાઈ ના રોજ અઝભનેત્રી સ સમતા િન્દ્યાલન  સનર્ન. 
 11 જ લાઈ સવશ્વ વસ્તી રદન. 2017 નો સવષય “પરરવાર સનયોજન” 
 આગામી 15 ઓગસ્ટ 2017ના રોજ ગ જરાત રાજ્યનો રાજ્યકક્ષાનો સ્વાતાંત્ર્ય 
પવા વડોદરા ખાતે યોજાિે. અને િમા તળાવ ખાતે બનનાર ફલગે પાકામાાં 62 
મીટર ઉંચાઈથી રાજ્યનો િૌથી ઉંચો રાષ્રધ્વજ ફરફાવાિે. 

 ગ જરાત િરકાર દ્વારા રાજ્યમાાં ‘માાં નમાદા મહોત્િવ  ઉજવવાની 
જાહરેાત.નમાદા રથ દ્વારા ચાર કરોડ લોકો ને આ યોજનાને માહીતગાર કરાિ.ે 
અને મ ખ્યમાંત્રી વેબન  પણ લોંઝચગ થિે. 
 

 એસિયન એથલેટીક્િ ચેન્મપયનિીપમાાં મડેલ જીતવામાાં  ભારત પ્રથમ ક્રમ ે
જ્યારે ચીન બીજા નાંબરે.   ભારતે 29 ક લ=12 સ વણા +5 રજત +12 કાાંસ્ય  

13 જ લાઈ                
 13 જ લાઈ. 1861 :- ગ જરાતની પ્રથમ કોલેજ િરૂ. -’ગ જરાત 
પ્રાાંત’ 

 ઉપરાષ્રપસતની ચ ૂાંટણી માટે સવપક્ષી દળો દ્વારા ગોપાલકૃષ્ણ ગાાંર્ી ઉમેદવાર 
જાહરે કરવામાાં આવ્યા છે. 

 આઈ.િી.િી મહીલા વલ્ડા કપ દરસમયાન ભારતીય મરહલા રક્રકેટર સમતાલી 
રાજે એક રદવિીય રક્રકેટમાાં િૌથી વર્ારે 6000 રન બનાવનાર પ્રથમ મરહલા. 

 શ્રીલાંકા ના રક્રકેટર કેપ્ટન એંજેલો મથે્ય િ ે 10 જ લાઈના રોજ ત્રણેય સ્તરેથી 
રાજીનામ  આપ્ય . 

14 જ લાઈ 

 ત કીમાાં યોજાનાર ડેફ ઓલમપીકમાાં ગ જરાતની િાઈની ગોમિ ની ટેબલ ટેનીિ 
માટે પિાંદગી કરવામાાં આવી. 
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 એિ- બેન્દ્ડ ડોપ્લર વેર્ર રડાર કેરલના પસિમ કોચીના પલ્લ રૂથી ખાત ે
કાયારત. 

 િહકારી બોડીની ચ ાંટણીમાાં મીનીમામ િૈક્ષઝણક લાયકાત દાખલ કરનાર 
રાજેસ્થાન ભારતન  પ્રથમ રાજ્ય 
 

 ભારતમાાં પ્રથમવાર 8 મો થીયેટર ઓલોમપીક્િ ‘ન્દ્ય  રદલ્હી’ માાં 7 ફેબ્ર આરી થી 
8 એસપ્રલ 2018 સ ર્ી ચાલિે. ભારતમાાં પ્રથમવાર આયોજન. 

 વલ્ડા બોન્ક્િિંગ ઓગેનાઈિેિ વલે્ટરવેટ નો ઝખતાબ જેફ હોને જીત્યા છે. 
15 જ લાઈ           

 સવશ્વ ય વા કૌિલ્ય રદવિ- થીમ –સ્કીલ્િ ફોર ઓલ. 
 આસથિક બાબતોના િઝચવનો પદભાર સ ભાષ ચન્દ્દ્ર ગગાએ ગ્રહણ કયો. 
 મહારાષ્ર રાજ્ય િરકારે જાસત પાંચાયતો દ્વારા કરાનાર ભદેભાવ સવર િ કાયદો 
બનાવ્યો. 

 હાલમાાં પ્રરદપ ક માર રાવતને ઈંડોનેસિયામાાં ભારતના રાજદ ત સનય ક્ત. 
 2017 ના િસ્ટેઈનેબલ ડેવલોપમેન્દ્ટ ગોલ ઈન્દ્ડેક્િ માાં ભારત 116 મા ક્રમે. 
 રાષ્રપસત દ્વારા હાલમાાં મહારાષ્ર રાજ્યનાાં િોિીયલ બોટકોટ બીલ ને માંજૂરી 
આપવામાાં આવી. 

 ભારત િરકાર દ્વારા કરચોરો િામે કાયાવાહી કરવા માટે DGARM ( રડરેક્ટોરેટ 
જનરલ ઓફ એનાલીટીક્િ એન્દ્ડ રીસ્ક મેનજેમેન્દ્ટ) િાંસ્થાની સ્થાપના કરવામાાં 
આવી. 

 ભારતન  પ્રથમ ટેકનોલોજી એન્દ્ડ ઈનોવેિન િપોટા  િેન્દ્ટર પાંજાબના પેટન્દ્ટ 
ઈંફોમેંિન િેન્દ્ટર િર  કરાિે. 

 નોબલ પ્રાઈિ સવજેતા એવા ચીનના લીય  િીયાબો ન  અવિાન. 
16 જ લાઈ 

 15 જ લાઈ - વલ્ડા ય થ સ્કીલ્િ ડે. 
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 જોર્પ ર રમાઈ રહલેી ઓલ ઈલ્ન્દ્ડયા જ નીયર રેન્દ્કીગ બેડમીન્દ્ટન ટ નાામેન્દ્ટમાાં 
ગ જરાતનો આયામાન ટાંડન ચેન્મપયન બન્દ્યો. 

 સવશ્વ પેરા એથ્લેટીક્િ ચેમપીયનિીપમાાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનારો સ દરિીઘ ગ ર્જર 
(ભાલાફેક) 

 છિીિગઢના રાયપ ર માાં આવેલ સ્વામી સવવેકાનાંદ એરપોટા  ગ્રાહક િાંત  ષ્ઠી 
સ ચકાાંકમાાં પ્રથમ સ્થાને રહલે છે. 

 14 જ લાઈ 2017 ના રોજ ભારતની પ્રથમ િૌર ઉજાા િાંચાઝલત રડિલ 
મલ્ટીપલ ય સનટ ન ે િર  કરવામાાં આવી છે. ભારતની પ્રથમ િૌર ઉજાા 
િાંચાઝલત રેન રદલ્હીના િરાય સ્ટેિનથી હરરયાણાના ફાર ખનગર સ ર્ી 
ચલાવિે. 

 ગ જરાત રાજ્ય િરકાર આગામી 29 થા 7 ઓગસ્ટ 2017 સ ર્ી નમાદા 
મહોત્િવ ઉજવણી કરિે. 

 અહમેદ પટેલ , સ્મસૃત ઈરાની અને રદલીપ પાંડયા સનવતૃ થઈ રહ્યા છે. માટે 
રાજિભાની 3 બેઠકની ચ ૂાંટણી આગામી 8 ઓગસ્ટ 2017 ના રોજ યોજાિે. 

 વષા 2022 માાં રાષ્ટીય રમતોની મેજબાની ભારતન  મેર્ાલય રાજ્ય કરિે. 

17 જ લાઈ 

 ગ જરતના 68 વનમહોત્િવમાાં િાબરકાાંઠા જજલ્લાના પાલ ખાતે આવલે  
‘સવરાજ્ ાંઝલ વન’ રાજ્યન  17 વન છે. 

 ભારતના રાષ્રપસત દ્વારા ‘આિીયાના એનેક્ષ’ન  ઉદ્દર્ાટન દહરેાદ નમાાં. 
 આજથી ચોમાસ  િત્ર િરૂ. આજે રાષ્રપસત ચ ૂાંટણીન  મતદાન થિ.ે 
 18 મો આઈફા એવોડામાાં બેસ્ત ફીલ્મ-નીરજા ,બેસ્ટ ડારેક્ટર-અસનરૂિ રોય 
ચૌર્રી(પીન્દ્ક માટે) બેસ્ટ એક્ટર – િારહદ કપરૂ(ઉડતાપાંજાબ) , બેસ્ટ એક્રિ- 
આલીયા ભટ્ટ (ઉડતા પાંજાબ) , આઈફા વ મન ઓફ ર્ યર – તાપિી પન્ન . 
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 દેિમાાં પ્રથમવાર માટૂાંગા રેલ્વે સ્ટેિન મરહલા િાંચાઝલત બનાવવામાાં આવ્ય  
તેમાાં 30 મરહલાઓ તમામ પ્રકારના વરહવટી કરે છે. 

 ભારતમાાં જીએિટી લાગ  થતા 22 રાજ્યો માાં ચેકપોસ્ટ િમાપ્ત કરી દેવામાાં 
આવ્યા. 

 ભારતીય મ ળના કેનેડીયન ય ટ્  બ સ્ટાર લીલીસિિંહ ય સનિફેના ગ ડસવલ 
બ્ાનએમબેિેડર બની ગયા તેઓ ન્દ્ય  રદલ્હીમાાં ય ‘ય થ ફોર ચેલેંજ’ ક્રાયાક્રમ 
દ્વારા 1.2 કરોડ િબસ્ક્રાઈબિાને ય સનિેફ સવષે બતાવિે. 

 જાપાનના ઓરકનોસિમાાં ટાપ ને ય નેસ્કો દ્વારા વેસશ્વક વારિા સ્થળ જાહરે. 
 સ્પેનની ગાબીન મ ગ રૂિા સવમગલડન વેમેન્દ્િ ચેન્મપયન બનેલ છે.સવનિ 
સવઝલયમિને હરાવીને જીતેલ છે. 14 ક્રમાાંકના ખેલાડી છે. 

 પેરા એથેલટેીક્િ ચેન્મપયનિીપમાાં સ ન્દ્દર સિિંહ ગ ર્જર પ્રથમ ભારતીય. 
    આઈફા એવોડાન   18 િાંસ્કરણ ન્દ્ય યોકા ખાતે આયોજજત થય . 

18 જ લાઈ             
 નેલ્િન મન્દ્ડેલા ડે.  

 17 જ લાઈના રોજ રાષ્રપસતની ચ ૂાંટણી માટે મતદાન થય  પરરણામ 20 જ લાઈ. 

એક નજર રામનાથ કોતવિંિ  મીરાાંકુમાર 

તવગત રામનાથ(એનડીએ) મીરાાંક માર 

જન્દ્મ  31 માચા, 1945 1 ઓક્ટોમબર, 1945 

વતન કાનપ ર,દેહાત ય પી ભોજપ ર (ઝબહાર) 
વય  71 વષા 72 વષા 
જાતત દઝલત દઝલત 

તશક્ષણ બીકોમ, એલએલબી એમ.એ,એલએલબી 
સાંતાન 1 પ ત્ર, 1 પ ત્રી 1 પત્ર, 2 પ ત્રી 
નોકરી આઈએએિ પરરક્ષામાાં િફળ સવદેિ િેવાની અસર્કારી 
અનભુવ હાઈકોટા ,સ  પ્રીમ કોટામાાં કેન્દ્દ્રમાાં મરહલા 
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વકીલાત અસર્કારરતા માંત્રી 
જવાબિારી ઝબહારના રાજ્યપાલ લોકિભાની સ્પીકર 

સાંસિમાાં પિ રાજ્યિભામાાં બે ટમા  લોકિભાના સ્પીકર 

તવિેશ અભ્યાિ માટે સવદેિ પ્રવાિ સવદેિમાાં ભારતીય 
અસર્કારી રહ્યા. 

રાજતનતીમાાં 1994- ય પીથી  1985- ઝબજનોરથી 
શરૂઆત રાજ્યિભાના િભ્ય  લોિ ચ ૂાંટની જીત્યા 
ઈમેજ  સનસવિવાદ સનસવિવાદ 

ભ્રષ્રાચારના આરોપ નહીં નહીં 
 

 સિક્કીમના પવૂા મ ખ્યમાંત્રી નર બહાદ ર ભાંડારીન  સનર્ન.તઓે 1979 માાં 
પ્રથમવાર સિજક્કમના મ ખ્યમાંત્રી બન્દ્યા હતા. 

 શ્રી કૃષ્ણક માર ચૌર્રીના સ્થાન પર આવનાર પાંચનાંદા આ.ટી.બી.પી ના 29 
મા ચીફ છે. 

 ન્દ્યાયમસૂતિ ગોપાલ પ્રદાદ પારાજ લી નેપાળના નવા મ ખ્ય ન્દ્યાયર્ીિ બનિે. 
 ન્સ્વટિરલેન્દ્ડના  રોજર ફેડરરે ક્રોએસિયાના મારરન સિલીચન ે પરાજજત કરી 
આઠમીવાર સવમબલડન ટેનીિ ચેન્મપયનિીપ ઝખતાબ જીતી લીર્ો.િૌથી મોટી 
ઉમરનો ટાઈટલ જીતનારો. 

 બાાંર્કામ શ્રસમકો માટે દૈસનક 10 રૂ. ભોજન આપતી શ્રસમક અન્નપણૂાા યોજના 
િરૂ. 

 કચ્છના રણમાાં વહતેી િરસ્વતી નદી ના િાંિોર્નને આંતરરાષ્રીય જનાલમાાં 
સ્થાન મળ્ય . 

 ઓસ્રેઝલયાના મેલબોનામાાં યોજાયેલા સવક્ટોરીયન ઓપન ટ નાામેન્દ્ટ માાં 
ભારતનો હરરન્દ્દર પાલ સિન્દ્ધ એ ટાઈટલ જીત્ય . 

 એનડીએ દ્વારા ઉપરાષ્રપસત ના ઉમેદવાર તરીકે વકૈૈયા નાયડ  જાહરે. 
19 જ લાઈ  
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 18 જ લાઈ - નેલ્િન માંડેલા ઈન્દ્ટરનેિનલ ડે. 
 ગ જરાત સ્ટેટ કો-ઓપોરેટીવ માકેટીગ ફેડરેિન ના ચેરમરે – રદલીપ િાંઘાણી 
 ટાટા મોટિા દ્વારા ભારતની પ્રથમ બાયો CNG (બાયો સમથને) બિ િરૂ કરવામાાં 
આવી. 

 26 નવેમબર કોલકિામાાં ગલોબલ બીિનેિ મીટ ભારતમાાં યોજાિે. 
 ભારતીય ક્રીકેટ ટીમના બોઝલિંગ કોચ – ભરત અરૂણ  
 હાલમાાં જોન જોિેફને જીએિટી ગ પ્ત એજ ાંિીના પ્રમ ખ સનય ક્ત કરવામાાં 
આવ્યા. 

 કણાાટકને અલગ ઓળખ માટે અલગ િાંડાની રડિાઈન માટે 9 િભ્યોની 
િસમસત રચી છે. 

 સ્મસૃત ઈરાનીને સ ચના અને પ્રિારણ માંત્રીનો વર્ારાનો કાયાભાર િોપાયો. 
 નરન્દ્દ્રસિિંહ તોમરને િહરેી સવકાિ માંત્રાલયનો કાયાભાર િોપાયો. 
 ઓસ્રીયાના સવદેિ માંત્રી જ લી બીિ ભારતની યાત્રા પર રદલ્હી આવ્યા. 
20 જ લાઈ  
 ગ જરાત ઈનસ્રીિ કાંપની પાવર લીમીટેડ ના એક મેગાવોટના કૃસષ િોલાર 
પ્રોજેકટ માટે પ્રસતલ્ષ્ઠત એવો ગોલ્ડન પીકોક એવોડા મળ્યો. સ્થળ – 
આમરોલ(આણાંદ) 

 ભારત િરકારના નિેનલ હલે્થ સમિન અને આરોગય અને પરરવાર કલ્યાણ 
માંત્રાલય દ્વારા આયોજજત નિેનલ િસમટમા ગ જરાત આરોગય સવભાગ ને બ ે
એવોડા મળ્યા. કારણકે ઓપીડી િસવિિ મા પ્રથમ અને આઈપીડી માાં ત્રીજ . 

 નાગાલેન્દ્ડ ના 19 માાં મ ખ્યમાંત્રી ટી.આર.િેલીયાાંગ બન્દ્યા.સવશ્વાિમત મત 
વખતે શ લોઝિલે ઝલજીત્સ  ગેરહાજર રહ્યા હતા માટે કલમ 164 ના ક્લોિ 1 
પ્રમાણે  નિરકાર ભાંગ કરાઈ. 22 જ લાઈ સ ર્ી સવશ્વાિમત મળેવવાન  કહ્  
હત  .રાજ્યપાલ પદ્યનાભ આચાયા દ્વારા તેમની સનમણકૂ કરવામા આવી.  
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 એમ – આર્ાર મોબાઈલ એપ લોન્દ્ચ જે UIDAI દ્વારા તેમાાં મોબાઈલ માાં 
આર્ારકાડા રાખી િકાિે. 

 ગલ્િા રેિીયો વર્ારવા માટે મહારાષ્ર િરકાર દ્વારા ‘સ કન્દ્યા સ્કીમ’ ની જગયાન ે
‘માજી કન્દ્યા ભાગયશ્રી’ નામની યોજના લોન્દ્ચ કરી .જેમાાં 7.5 ની આવક 
ર્રવતા ક ટ ાંબને લાભ મળિે. છોકરી નામે િરકાર 50,000 ની રડપોઝિટ 
મ કિે. 

21 જ લાઈ  
 ભારતના 14 માાં રાષ્રપસત – રામનાથ કોસવિંદ  
ચ ાંટણીના રીટનીંગ ઓરફિર અન પ સમશ્રા છે. રામનાથ કોસવિંદ ને 522 િાંિદ 

િભ્યોના મત મળ્યા જ્યારે મીરાાંક મારને 225 િભ્યો ના મત મળ્યાાં.  

ક મ મત આપનાર 771 િાંિદ અને 4109 સવર્ાનિભા  
 ગ જરાત િરકાર દ્વારા ‘વન અસર્કાર અસર્સનયમ 2006’  હઠેળ મળેલા 
જમીનના પ રાવા હોય તે માન્દ્ય રાખીને આવા વનવાિીઓને  ખેડ ત હોવાનો 
પ રાવો માનવામાાં આવિે. કૃસષ સવભાગ તમામ યોજનાનો લાભ મળિે. 

 બારડોલી માાં સ્મિાન ‘એરપોટા ’ થીમ પર તયૈાર કરવામાાં આવી રહ્  છે. 
 ગાાંર્ીનગર નો અપાણ દોિી 21 વષા ની ઉમરે ગ જરાતી વ્યન્ક્ત જે ઝબ્ટનમાાં 
િૌથી નાની ઉમરે ડોકટર બનિે. 

 ઓરરસ્િાના િી.એમ નવીન પટ્ટનાયક દેિના િૌથી લાાંબા પ લને દેિન ે
િમસપિત કયો જે 2.88 કીમી છે.કઠજોડ નદી પર બનાવેલ છે.ભ વનેશ્વર અન ે
કટક અને જોડે છે. તને   નામ નેતાજી સ ભાષચ્ ાંદ્ર બોિ રખાય  છે. 

 આગામી 28 ઓગસ્ટ 2017 થી ય .એિ.ઓપનનો પ્રારાંભ થિે તે 10 િપ્ટેમબર 
સ ર્ી ચાલિે. 

 બી.િી.િીઆઈ દ્વારા વલ્ડા કપ 2019 માટે િાંજ્ય બાાંગરને બેટ્િમેન િહાયક 
કોચ સનય ક્ત કયાા છે.  
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22 જ લાઈ  
 ઈન્દ્ડીયન આમી દ્વારા રડફેન્દ્િ િીસ્ટમ સવકિાવવા માટે DRDO (રડફેન્દ્િ સિિચા 
એન્દ્ડ ડેવલોપમેન્દ્ટ ઓગેનાઈિેિન) િાથે એડવાન્દ્િ મીડીયમ રેન્દ્જ િફેિ ટ  
એર સમિાઈલ  (MRSARM) સવકિાવવા માટે MOU કરવામાાં આવ્યા. 

 ભારત અને જાપાન િાથે નાગરરક પરમાણ ૂકરારો અમલી થયા.ભારત સવશ્વનો 
એકમાત્ર (ન્દ્ય રકલયર નોન પ્રોલીફીરેિન રીરી) પર િહી ન કરનારો દેિ છે. 
જેની િાથે જાપાને આવા કરાર કયાા છે. 

 ભારતના પયાાવરણ માંત્રાલય દ્વારા NAFCC ( નેિનલ એડેપ્િન ફાંડ ફોર 
ક્લાયમેન્દ્ટ ચેન્દ્જ) નીચે ગ જરાત,રાજસ્થાન અને સિજક્કમ ને આ પ્રોજેક્ટ ન ે
માંજ રી મળી. રાજ્ય િરકારને 100 % ગ્રાન્દ્ટ આપે છે. 

 લોકિભા દ્વારા IIT-PPT (ઈન્દ્ડીયન ઈન્દ્સ્ટીટય ટ ઓફ ઈન્દ્ફોમેિન ટેકનોલોજી – 
પબ્લીક પ્રાઈવેટ પાટાનરિીપ) બીલ ,2017 ને માંજ ર કરાય ાં. 

 ભારતીય અઝભનેત્રી અને િમાજવાદી પાટી ના િાંિદ જયા બચ્ચનને િવાશ્રેષ્ઠ 
મરહલા િાંિદનો પ રસ્કાર મળ્યો. 

 તેલાંગણા માાં વાઘના આવન-જાવન માટે  ભારતમાાં પ્રથમ ઈકો-પ લ બનિ.ે 
23 જ લાઈ  

 સવશ્વ પ સ્તક રદવિ. 
 ‘ગલોબલ ફોન્દ્ફરન્દ્િ ઓન િાયબર સ્પેિ’ નવેમબર 2017 મીં ન્દ્ય  રદલ્હીમાાં 
યોજાિે. 

 ભારત િરકારના ગ્રામીણ સવકાિ માંત્રાલય દ્વારા ‘આજીસવકા ગ્રામીણ એક્િપ્રિે 
યોજના લોન્દ્ચ કરવામાાં આવી. 

 લોકિભા મી ‘ર્ રાઈટ ઓફ ચીલ્રન ટ  ફ્ી એન્દ્ડ કમપલિરી એજ્ય કેિન’ બીલ, 
2017 રજ  કરવામાાં આવ્ય .11 લાખ સિક્ષકો મીનીમન લાયકાત ર્રાવતા નથી 
માટે તે લાયકાત મેળવવા િમયમયાાદા માાં વર્ારો કરી 31.03.2017 કરવામાાં 
આવી. 
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 કેંદ્ર િરકાર દ્વારા સિનીયર િીટીિન માટે નાણા માંત્રાલય દ્વારા પ્રર્ાનમાંત્રી વય 
વાંદના યોજના લોન્દ્ચ કરવામાાં આવી છે.60 વષાથી ઉપરના વ્યન્ક્ત માટે છે. 

 વલ્ડા પરેા એથ્લેટીક્િ ચેમપીયનિીપ માાં રડસ્ક થ્રોમાાં બ્ોન્દ્િ મેડલ જીવનારી 
ભારતની કરમજ્યોતી દલાલ છે. 

 તાજેતરમાાં અરૂણાચલ પ્રદેિમાાં હલેીકોપ્ટર કે્રિમાાં સવિંગ કમાન્દ્ડર મનરદપસિિંહ 
િહીદ થયા. 

24 જ લાઈ 
 ભારતના ગહૃ રાજ્યમાંત્રી રકરેન રીજજૂ દ્વારા અરૂણાચલ પ્રદેિમાાં રરિચા 
ઈન્દ્સ્ટીટય િન ઓફ વલ્ડા એનિન્દ્ટ, રેડીિનલ કલ્ચર એન્દ્ડ હરેરટેજ મય િીયમન  
ઉદ્દઘ્ાટન કરવામાાં આવ્ય .  

 ભારત સવદેિમાંત્રાલયના નવા પ્રવક્તા રવીિ ક માર બન્દ્યા. 
 5 મો િાઉથ ઈન્દ્ડીયા રાઈટિા એન્દ્િેમબલ (લીટરરી ફેસ્ટીવલ) કેરલના 
અલપ્પ િા જજલ્લાના એંગત રમાાં 24 જ લાઈ યોજાિે. થીમ- ટોલેરન્દ્િ  

 નવા રાષ્રપસતના િકે્રટરી તરીકે િાંજ્ય કોઠારી ની સનમણ ક કરવામાાં આવી. 
રાષ્રપસતના પ્રેિ િકેે્રટરી- અિોક મલીક. અને જોઈન્દ્ટ િેક્રટરી- ભરતલાલ. 

 મરહલા વલ્ડા કપમાાં ઈંગલેન્દ્ડએ ભારતને 9 રનથી હરાવ્ય . આ ઈંગલેન્દ્ડ ન  ચોથ  
ટાઈટલ હત  . આ 12 વષામાાં બીજીવાર ફાઈનલમાાં હારનો િામનો કરવો પડયો. 

 કેન્દ્દ્ર િરકારે કામોવ હઝેલકોપ્ટરની આપસૂતિ માટે રસિયા િાથે કરાર કયાા. 
 2017 ના િયદા એવોડા માટે સ્નેહી પરમારની પિાંદગી કરવામાાં આવી. 
 ભારતની એકમાત્ર એટીપી ટ નાામેન્દ્ટ ચેન્નાઈ ઓપન હવે પ ણમેાાં રમાિે. અને 
તેન   નામ ‘મહારાષ્ર ઓપન’ હિે. 

25 જ લાઈ  
 ગ જરાત સવર્ાનિભાના સવપક્ષના નેતા િાંકરસિિંહ વાઘેલા રાજીનામ ાં આપતા 
નવા ઈન્દ્ચાર્જ સવપક્ષના નેતા મોહનસિિંહ રાઠવાની સનમણ ક થઈ. 

 આજે 14 રાષ્રપસત તરીકે રામનાથ કોસવિંદ પદ િપદ ગ્રહણ કરિ.ે 
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 ઈિરો ના ભતૂપવૂા ચરેમેન ય .આર.રાવ ન  અવિાન.અવિાન. તેઓએ પ્રથમ 
અંતરીક્ષયાન આયાભટ્ટની રડિાઈન તૈયાર કરી હતી. 

 ભારતીય નૌકાિેનાના વડા સ નીલ લાાંબા હાલમાાં મોિામબીક અન ે
તાન્દ્િાનીયાની 8 રદવિની મ લાકાતે છે. 

 મેઘાલયના િી.એમ મ ક લ િાંગમા દ્વારા મેર્ાલયની રાજ્યની િીંલોગમાાં 
જવાહરલાલ નહરે  સ્પોટટાિ કોમપલેક્ષમાાં ‘મીિન ફુટબોલ’ ન  ઉદ્દઘટન કરાય . 

 ય .પી િરકારે સનભાયા યોજના રાજ્યમાાં 50 સપિંક બિ ચલાવવાનો સનણાય કયો. 
 24 જ લાઈ,2017 પ્રણવ મ ખજી રાષ્રપસત તરીકે કાયાકાળનો અંસતમ રદવિ 
હતો. 

 કોંગ્રિના વરરષ્ઠ નતેા સિવાજીરાવ ઝગરર્ર પાટીલ ન  92 વષે અવિાન. 
 કેરળના રાષ્ટૃવાદી કોંગ્રિ પાટી ના અધ્યક્ષ ઉિાવ ર સવજ્યનન  અવિાન. 
26 જ લાઈ  

 26 જ લાઈ, 1999 – કારગીલ સવજ્ય રદવિ. 
 કેન્દ્દ્ર િરકાર દ્વારા છ દેિો િાથે િમ દ્રી સ રક્ષા માટે ‘પ્રોજેક્ટ 75’ની પહલે િર . 
 િારખાંડ િરકાર દ્વારા રડઝિટલ િાક્ષરતા અઝભયાન ચલાવવાની જાહરેાત. 
 હરરયાણા રાજ્યમાાં સ વણાજ્યાંસત ખાંડ યોજના િર  કરવામાાં આવી. 
 રાષ્ટૃમાંડળ ય વા ખેલોમાાં 11 પદક િાથે ભારત 7 મા સ્થાને. 
 અમદાવાદની સ્પેિ એપ્લીકેિન ના પ્રથમ ડાયરેક્ટર પ્રોફેિર યિપાલ ન  
સનર્ન. 

 ‘આરાંભ’ – ભારત િરકારની ગ્રામય  સવસ્તારના રોડ િમારકામની મોબાઈલ 
એપ. 

 મીતાલી રાજ – ર્ ICC વ મેન્દ્િ વલ્ડાકપ – 2017 ટીમની કેપ્ટન જાહરે. 
 િચીન િીવાય- કોમનવેલ્થ ય થ ગેમિમાાં ગોલ્ડ જીતનારો ભારતીય બોક્િર. 
 એચ.એિ.પ્રણૉય-  US ઑપન ગ્રાન્દ્ડ પ્રીક્િ ગોલ્ડ બડેમીન્દ્ટન ટ નાામેન્દ્ટ 
સવજેતા. 
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27 જ લાઈ 

 7.2 % -  IMF દ્વારા ભારતનો 2017-18 નો સવકાિદર રહવેાનો અન માન. 
 પી.એમ દ્વારા ગ જરાત માાં ભારે વરિાદના લીર્ે 500 કરોડ િહાય જાહરે કરી. 
 ગે્રટ મરવીન રોિ- ઓસ્રેલીયન ટેનીિ ખલેાડીન  સનર્ન. 
 તસમનનાડ   રાજ્યની તમામ િાળાઓમાાં વન્દ્દે માતરમ ્ગીત ફરજજયાત કરાય . 
 રરલાયન્દ્િ રડફેન્દ્િ એન્દ્ડ એન્દ્જીનીન્દ્યરીંગ લીમીટેડ વારા પ્રથમવાર બે નેવલ 
ઓફિોર પેરોલ વેિલ્િ  ન  સનમાાણ ગ જરાતના પીપાવાવ પોટે કરવામાાં 
આવ્ય . તેઓના નામ ‘િચી’ અને ‘શ્ર  સત’ આપ્યાાં છે.આ જહાજ પી-21 
પ્રોજેક્ટના એક ભાગ છે. 

 પ્રથમવાર ખાનગી જમીન પર મહારાષ્રના િોલાપ ર જજલ્લામાાં 30,000 
મકાનો સનમાાણ કરાિે. 2022 સ ર્ી પ્રર્ાનમાંત્રી આવાિ યોજના હઠેળ ગરીબોન ે
ઘર પરૂૂ પાડવામાાં આવિે. 2 કરોડ મકાન નો ટાગેટ રખાયો છે. 

 ઝબહારના મ ખ્ય માંત્રી પદેથી નીતીિક મારે રાજીનામ ાં આપ્ય . 
 ભારતમાાં 2021 નાાં પ  ર ષ બોક્િીંગ ચેમપીયનિીપ અને 2018 માાં ન્દ્ય  રદલ્લી 
ખાતે મરહલા ચેમપીયનિીપ યોજાિે. 

28 જ લાઈ 

 ડો. અબ્દ લ કલામની બીજી પ ણ્યસતથીએ તેમના મેમોરરયલન ાં અનાવરણ 
વડાપ્રર્ાન દ્વારા તસમલનાડ નાાં રામશે્વરના પીએકરૂમબ  ખાતે કરાય ાં.  

 ઝબહારના મ ખ્યમાંત્રી તરીકે નીતીિક મારે છઠ્ઠી વાર િપથ લીર્ાાં.નાયબ 
મ ખ્યમાંત્રી સ િીલક માર (ભાજપ) ની સનમણ ાંક કરવામાાં આવી.  

 BRICS દેિોની શ્રમ માંત્રીઓની બેઠક હાલમાાં ચીનના ચોકીંગ યોજાઈ ગઈ. 
 BRICS ની સ્થાપના 2009 માાં. પ્રથમ િમીટ રસિયામાાં યોજાઈ. 

 કેન્દ્દ્રીય કેબીનટે દ્વારા લઘ મત વેતનને લગત  ‘લેબર કોડ ઓન વેજ બીલ’ 
બીલ માંજૂર કરવામાાં આવ્ય ાં. 

 ય .પીના િી.એમ દ્વારા રરયલ એસ્ટેટ માટે એક ‘રેરા’ નામની વેબ લોન્દ્ચ કરી.  
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 આજથી પ્રો.કબડ્ડી લીંગની પાાંચમી િીિન િરૂ. 
29 જ લાઈ 

 વલ્ડા રહપેટાઈટીિ ડે. 
 આજ, 1996 સ્વાતાંત્ર્ય િેનાની અરૂણ આિફઅલીન  અવિાન. 
 આંતરાષ્રીય વાઘ રદવિ. 

 કાઠ મ ાંડ માાં યોજાયેલી એિીયન ય થ એન્દ્ડ જ નીયર વેઈટલીફ્ટીંગ 
ચેમપીયનિીપમાાં સવજેતા અજ્યિીંઘને બ્ોન્દ્િ મેડલ મળ્યો. 

 લોકિભામાાં આઈઆઈએમ બીલ ,2017 પિાર કરાય . 
 રાષ્રીય સ રક્ષા િલાહકાર અજીત દોવલ હાલમાાં ચીનની મ લાકાતે છે. 
 પાક. ના પી.એમ નાવિ િરીફ ને સ પ્રીમકોટે પનામા પેપિામાાં દોસષત 
ઠેરવ્યા.તમેણે આ ત્રીજીવાર વડાપ્રર્ાન પદેથી રાજીનામ ાં આપવ  પડ્ ાં.પનામા 
ગેટ માાં એસિયાના પ્રથમ પી.એમનો ભોગ લેવાયો. 

 સવશ્વની િૌથી મોટી ઓનલાઈન રીટેલર કાંપની એમેિોનના િીઈઓ જેફ 
બેજોિ સવશ્વના િૌથી ર્સનક વ્યન્ક્ત બન્દ્યા. 

 રક્રકેટર સવરેન્દ્દ્ર િહવેાગ અને પી.ટી.ઉષા ને ખેલ રત્ન અને અજ ાન એવોડા ની 
પિાંદગી િસમસતમાાં સ્થાન આપ્ય . 

30 જ લાઈ 

 રાજકોટમાાં હકેાથોન-2017 સ્પર્ાા યોજાઈ ગઈ. 
 સવજ્ઞાન અને ટેક્ નોલોજી માંત્રી ડૉ. હષાવર્ાન દ્વારા ‘િાગરવાણી’ િીસ્ટમ લોન્દ્ચ 
કરી 

 ભારતના પ વા કેન્દ્દ્રીયમાંત્રી અસશ્વની ક મારને જાપાન દ્વારા ‘ઓડાર ઓફ ર્ 
રાઈિીંગ િન’ નામના એવોડાથી િન્દ્માસનત કરાયા. 

 મ ાંબઈ મેંરો દ્વારા ભારતની પ્રથમ મોબાઈલ ટીફીટીંગ િીસ્ટમ ‘ઓન ગો’ 
લોન્દ્ચ. 
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 પી.વી.સિિંધ  - આધ્રપ્રદેિના િી.એમ દ્વારા ડે.કલેક્ટર(કલાિ 1) ની સનમણકૂ 
કરાઈ. 

 એક્િીિ બેંક ના એમ.ડી અને િી.ઈ.ઓ ફરીથી િીખા િમાા જ રહિેે. 
 કણાાટકના ભતૂપવૂા 17 મા િી.એમ એન.ર્રમિીંઘ સનઘન થય . 
 27 જ લાઈએ બોલીવ ડ અઝભનેતા ઈન્દ્દ્રક મારન  સનઘન. 
31 જ લાઈ 

 ‘માંત્ર’ નામની પ્રથમ માનવરરહત ટેન્દ્ક જે હાલમાાં ઈન્દ્ડીયન આમીને આપવામાાં 
આવી છે. તેન   ઉત્પાદન DRDO દ્વારા ચેન્નાઈમાાં કરવામાાં આવ્ય ાં. જે રાઈવરલેિ 
છે. અને ત્રણ િીરરિ માાં છે. માંત્ર-S, માંત્ર-M, માંત્ર-N. 

 સવશ્વની પ્રથમ ‘ગ્રીન’ મેરો રેન રદલ્લી મરેો રેલવે કોપોંરેિન િીસ્ટમ બની. 
12મા નાંબરની િૌથી લાાંબી મેરો રેલવે છે. 

 િાહીદ બકાન અબ્બાિી- પાક.ના વચગાળાના પી.એમ. 
 ભારતના ભ્રષ્ટાચારના કેિમાાં િૌથી પ્રથમ- મહારાષ્ર 

 

 

 ગ જરાતી બાળ િારહત્ય પ રસ્કાર – હરીિ નાયક  
 ગ જરાતી ય વા િારહત્ય અકાદમી પ રસ્કાર – રામ મોરી 
 140 મી રથયાત્રા  
 ઓસ્રેઝલયન ઓપન બેડસમન્દ્ટન ટાઈટલ સવજેતા – શ્રી રકદાાંબી શ્રીકાાંત. 
 પી.એમ દ્વારા રાજકોટના આજીડેમમાાં નમાદાના નીરન ાં અવતરણ. 
 ભારત જીએિટી લાગ  કરનારો 161 મો દેિ. 
 ભારતના નવા એટની જનરલ – શ્રી કે.કે.વેણ ગોપાલ. 
 જીએિટીના બ્ાન્દ્ડ એમબેિેડર – શ્રી અઝભતાભ બચ્ચન  
 ભારતના નવા મ ખ્ય માહીતી કસમિનર – શ્રી અચલ ક માર જોસત. 
 એસિયન ટીમ સ્નકૂર ચેન્મપયનસિપ 2017 - પાક. ને હરાવીને ભારત સવન. 
 જમાનીના હમેબગા ખાતે 2017 જી-20ની બેઠક યોજાઈ. 2018 માાં આજ ેંરટના. 
 ગ જરાતન ાં અમદાવાદ ભારતન ાં પ્રથમ વલ્ડા હરેરટેજ સિટી બન્દ્ય ાં. 
 22મી એસિયન એથ્લેરટક્િ ચેન્મપયનિીપ-2017 29 મેડલ િાથે ભારત પ્રથમ. 
 ITLOSમાાં જજ તરીકે ચ ૂાંટાનાર ભારતીય પ્રથમ મરહલા- શ્રીમતી નીર  ચટ્ટા. 
 ગ જરાતનો િૌથી ઊંચો રાષ્રધ્વજ 62મી. ઊંચાઈએ વડોદરામાાં ફરકાવાિે. 

            ઉડતી નિરે એક િલક 
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 ભારતીય રક્રકેટ ટીમના મ ખ્ય નવા કોચ – શ્રી રસવ િાસ્ત્રી. 
 વન-ડેમાાં 6 હજાર રન બનાવનાર સવશ્વની પ્રથમ મરહલા ખેલાડી-સમતાલી રાજ. 
 િાબરકાાંઠાના સવજ્યનગર તાલ કાના પાલ ગામથી વન મહોત્િવ િરૂ. 
 નોબલ પ્રાઈિ સવજેતા એવા ચીનના લીય  િીયાબો ન  અવિાન. 
 ખેલમહાક ાંભ-2017 પી.એમ દ્વારા અમદાવાદના કાાંકરરયા પાિે રાન્દ્િસ્ટેરડયા િાંક લથી ઉદ્દર્ાટન. 
 જી-20 દેિોન  12મ  િમમેલન જમાનીના હમેબગા ખાતે. 2018 માાં આજને્દ્ટીના થિે. 
 GST માાં કઈ ચીજ પર કેટલો ટેક્િ તેની માહીતી આપતી મોબાઈલ એપ-GST RATE FINDER. 

 ભારતીય રક્રકેટ ટીમના નવા મ ખ્ય કોચ- રસવ િાસ્ત્રી 
 રોજર ફેડરર 8મી વખત સવમબલ્ડન જીતીની િૌથી વધ  વખત સવમબલ્ડન ટાઈટલ જીતનાર ખેલાડી. 
 શ્રી રામનાથ કોસવિંદ ભારતના 14 મા રાષ્રપસત બન્દ્યા. સવપક્ષ-મીરાાંક માર 

 પેંિન આપતી 60 વષાથી વધ ના વ્યન્ક્ત માટે પ્રર્ાનમાંત્રી વય વાંદના યોજના િરૂ. 
 કે.સવશ્વનાથને વષા 2016નો દાદા િાહબે ફાળકે એવોડા એનાયત કરવામાાં આવિે. 
 િી.આર.પી.એફ ના વડા તરીકે શ્રી રાજીવરાય ભટનાગરની સનમણકૂ કરવામાાં આવી છે. 
 અઝભનેતા સવનોદ ખન્નાન  માંબઈ ખાતે સનર્ન. પ્રથમ રફલ્મ - 'મન કા મીત',ભાજપના િાાંિદ. 

 27 એસપ્રલ,2017 ની પી.એમ દ્વારા ઉડાન યોજનાનો શ ભારાંભ કરાયો.યો. ભાડ - 2500(1 કલાક િફર) 
પ્રથમ ફ્લાઈટ- સિમલા-રદલ્હી ફલાઈટ. 

  

 

તારીખ દિન - તવશેર્ તારીખ દિન - તવશેર્ 

૬, ઑગસ્ટ રહરોિીમા રદન  ૧૫, ઑગસ્ટ સ્વાતાંત્ર્ય રદન,જન્દ્માષ્ટમી 
૭, ઑગસ્ટ રક્ષાબાંર્ન ૧૭, ઑગસ્ટ પતેતી 
૮, ઑગસ્ટ ઑગસ્ટ ક્રાાંસત રદન ૧૯, ઑગસ્ટ ગ્રાંથપાલ રદન 

૯, ઑગસ્ટ નાગાિાકી રદન ૨૦, ઑગસ્ટ અક્ષય ઊજાા રદન 
૧૨, ઑગસ્ટ સવજ્ઞાનોત્િવ રદન ૨૫, ઑગસ્ટ િાંવત્િરી 
૧૪, ઑગસ્ટ અખાંડ ભારત સ્મસૃત રદન ૨૯, ઑગસ્ટ રાષ્રીય રમત રદન 

 

 

      ૧૦. ઑગસ્ટ ના અગત્યના રદવિો 

               પત્ર વ્યવહારનુાં સરનામુાં 

િેવ તવદ્યામાંદિર, 

ગાયત્રી તવદ્યાલયની પાછળ, 

મલપુરુ રોડ, થરાિ. 

તા. થરાિ, જજ. બનાસકાાંઠા 

 

TO. 
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