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૨૨માર્ચ: વિશ્વજળ દિિસ
• -



•સયંકુ્ત રાષ્ટ્રસધં દ્વારા િર િરે્ષ ૨૨ મી માર્ચને વિશ્વ જળ દિિસ તરીકે 
વિશ્વભરમા ંઉજિાય છે. 

•થીમ ૨૦૧૮: Nature for Water 

•ગાધંીનગરમા ંવિશ્વ જળ દિિસની રાજ્યકિાની ઉજિણી નો પ્રારંભ 
કરાિતા મખુ્યમતં્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ જળ સરંિણ અક્ષભયાન 
હઠેળ શૌર્ાલયોમા ંપાણીનો વ્યય ઘટાડિા માટે ડયઅુલ ફલશ
કેમ્પેઇનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. 

• િેશની કુલ જળરાવશના માત્ર ૨.૬૩% જળરાવશ ગજુરાતમા ંછે



•ગજુરાત ૧૬૦૦ કીમી જેટલો િદરયાદકનારો 
ધરાિે છે. 

•ગજુરાતમા ં6.5 કરોડ લોકો િસિાટ કરે છે. 

• વિશ્વમા ંપાણી 97.4% િદરયાન ુખારુ પાણી 
છે.

•ગજુરાતના વસિંર્ાઇ અને પાણી પરુિઠાના 
રાજ્યકિાના મતં્રી પરબતભાઇ પટેલ છે.  







આંતરરાષ્ટ્રીય િન દિિસ: ૨૧ માર્ચ 
• -



• સયંકુ્ત રાષ્ટ્રસધં દ્વારા િર િરે્ષ ૨૧ મી માર્ચને આંતરરાષ્ટ્રીય િન દિિસ તરીકે 
વિશ્વભરમા ંઉજિાય છે. 

• થીમ ૨૦૧૮: “ફોરેસ્ટસ એન્ડ સસ્ટેઇનેબલ વસટીઝ”

• વિજયભાઇ રૂપાણીએ આંતરરાષ્ટ્રીય િન દિિસના ઉપલક્ષ્યમા ંરાજ્યના નાગદરકો 
(૧૮ લાખ) સાથે BISEG Satcom માધ્યમથી સિંાિ િાતાચલાપ કયો. 

• નગર નિંનિન યોજના: રાજ્યની નાગરપાક્ષલકા અને મહાનગરપાક્ષલકાઓની
પડતર જમીનમાં નગર નિંનિન વનમાચણ કરિા બાબત 

• શહરેના વિકાસ માટેની ટી.પી. સ્સ્કમમાં ૫% સધુી ગ્રીન કિર એટલે કે વિૃ િાિેતર, 
બગીર્ા, વનમાચણનુ ંપ્રાિધાન રાખિાની િાત વિજયભાઇ રૂપાણીએ િાતાચલાપમા ંકરી 
હતી. 



ભારતનીબીજીસ્પોટચસયવુન. િડોિરાના ડેસરખાતે

•મખુ્યમતં્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ િડોિરા જજલ્લાના ડેસર ખાતે 
સ્િક્ષણિમ ગજુરાત સ્પોટચસ યવુન. િડમૂથક વનમાચણ કામનો 
વશલાન્યાસ કરાવ્યો હતો. 

•ડેસર ખાતે ભારતની બીજી સ્પોટચસ યવુન. બનશે

•પ્રશ્ન: ભારતીયની પ્રથમ સ્પોટચસ યવુન. ________ બનશે? 

આ વિદડઓના દટપ્પણી વિભાગમા ંજિાબ આપો



• -



વિશ્વ િય દિિસ : ૨૪ માર્ચ 

• ટયબુરક્યલુોવસસ (ટીબી) ભારતની ગભંીર આરોગ્ય કટોકટીઓમાનંી એક છે.

• તે િર 3 વમવનટે 2 ભારતીયો અને 1,000 થી િધુ લોકોના િરરોજ મતૃ્યુ થાય છે.

• ભારત વિશ્વમાં સૌથી િધુ ટીબી બોજ ધરાિે છે.

• ટીબીનું મોટા પ્રમાણમાં સરળતાથી વનિાન કરી શકાય છે.

• વિશ્વભરના ટીબીના ભારણનો પારં્મા ભાગ (20%) જેટલો દહસ્સો ભારતમાં છે.

• દુવનયામાં મસ્લ્ટડ્રગ-રેક્ષઝસ્ટન્ટ ટીબી સાથે રહતેા લોકોની સખં્યા ભારતમાં સૌથી
િધારે છે



• ઇ.સ. ૧૮૮૨ના િર્ષચમા ં૨૪ માર્ચના દિિસે ડો. રોબટચ કોર્ નામના તબીબે સૌ 
પ્રથમ િય રોગના ંજતંઓુ શોધી કાઢ્યા હતા. આથી ૨૪ માર્ચ ના દિિસે વિશ્વ 
િય દિન ઉજિિામા ંઆિે છે.

• થીમ ૨૦૧૮: Wanted: Leaders for a TB-Free World

You can make history. End TB

• રાજ્યમા ંટી.બી. ના ૧.૪૬ લાખ િિીઓ છે. િર્ષચ ૨૦૨૫ પહલેા ટીબી મકુ્ત 
ગજુરાત બનાિિા નાયબ મખુ્યમતં્રી અને આરોગ્ય મતં્રી નીવતનભાઇ પટેલ 
તાજેતરમા ંગાધંીનગર ખાતે િય દિિસ ઉજિણી વનવમતે્ત યોજાયેલા 
કાયચક્રમમા ં૨૦૨૫ પહલેા ગજુરાતને ટીબી મકુ્ત કરિા સકંલ્પના કરેલ હતી. 



• ૨૦૨૫ સધુીમા ંિયમકુ્ત ભારતના વનમાચણના સકંલ્પને સાકાર કરિામા ં
ગજુરાત અક્ષગ્રમ ભવુમકા ભજિશે. 

•પોક્ષલયો નાબિૂી અક્ષભયાનના પદરણામે િર્ષચ ૨૦૦૭ પછી ગજુરાતમા ંઅને 
૨૦૧૪ પછી સમગ્ર િેશમાં એક પણ પોક્ષલયો કેસ નોધાયો નથી.

• ટી.બી. ના રોગની સારિાર લાબંાગાળાની સારિાર છે. ત્યારે િિીને 
પોર્ષક આહાર, િિાઓ મળી રહ ેતે માટે પ્રવતિિી પ્રવતમાસ કેન્ર સરકાર 
દ્વારા રૂ. ૫૦૦ ની આવથિક સહાય આપિામા ંઆિે છે.  



•સભચગા માતાઓ અને બાળકોના આરોગ્યની માહીતી માટે 
અગત્યની ટેકો (Techo) મોબાઇલ એપ મહસેાણા અને 
ગાધંીનગર જજલ્લામા ંપ્રાથવમક તબકે્ક નાયબ મખુ્યમતં્રીશ્રી 
વનતીનભાઇ પટેલ દ્વારા લોન્ર્ કરિામા ંઆિી. 

Techo app: to fight malnourishment



ડાગં એક્સપ્રેસ: મરુલી ગાવિત 

• ખેલ મહાકંુભ થી ઇન્ટરનેશનલ સ્પધાચ સધુી હરણફાણ ભરનાર ડાગં એકસપ્રેસ
તરીકે જાણીતા િોડિીર મરૂલી ગાવિત જજલ્લા, રાજ્ય, નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ 
કિાની ૫૦૦૦ મી, ૧૦૦૦૦મી િોડ ભાગ લઈને અનેક મેડલ જીતી ગજુરાતને 
ગૌરિ અપાવ્ય.ુ



પેસા એકટ 
The Provisions of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 

1996

• આ એક્ટથી તમામ આદિજાવત તાલકુા- ગ્રામસભા- પરં્ાયતોને ગૌણિન પેિાશ, 
ખનીજો સદહત વિકાસના વિવિધ વનણચયો સ્થાવનક કિાએથી કરિાનો વિશેર્ષ 
અવધકાર પ્રાપ્ત થયો છે.

• રાજ્યના ૫૦ જેટલા આદિજાવત તાલકુાઓની ૨૫૮૪ ગ્રામ પરં્ાયતો હઠેળની ૪૫૦૩
ગ્રામસભાઓ ગૌણ િન પેિાશો અને ગૌણ ખનીજો સદહત વિકાસ માટેના વનણચયો 
સ્થાવનક કિાએ લેિાશે.  

• રાજ્યના મખુ્યમતં્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી ૧૯ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૭ રોજ આદિિાસી 
પ્રિેશમા ંઆયોજજત િનબધં ુકલ્યાણ મેળામા ંઆદિજાવત વિસ્તારોની ગ્રામ પરં્ાયતો 
અને ગ્રામસવ્હાઓને વિશેર્ષ અવધકાર આપતા ગજુરાત રાજ્ય પરં્ાયતની જોગિાઇ 
(અનસુકૂ્ષર્ત વિસતારોમા ંવિસ્તરણ) અવધવનયમ હઠેળ પેસા (પરં્ાયત એકસટેન્શન 
ટુ ધી વશડયલુ એદરયાઝ) વનયમો- ૨૦૧૭ ના અમલનો પ્રારંભ કરાવ્યો. 



વસક્લસેલ એવનવમયાના િિીઓને વન:શલુ્ક સહાય

• રાજ્ય સરકાર દ્વારા ૬ જજલ્લાના વસક્લસેલ
એવનવમયાના ૧૦૬૬૯ િિીઓને વન:શલુ્ક સહાય

• વસક્લસેલ આનિુવંશક રોગ જેમા િિીના શરીરમા ં
રહલેી કોવશકાઓના લર્ીલાપણાને ઘટાડે છે. 

•જેમા ંફોલીક એવસડ, ન્યમુોકોકેલ િેકસીન, 
હોઇડ્રોક્સીયદુરયા તથા િિચનાશક િિા વિનામલુ્યે
મળશે



વિશ્વાસનુંએિરેસ્ટ

• વિશ્વની પ્રથમ દિવ્યાગં પિચતારોહક અરુણીમા ંવસન્હા 

• તાજેતરમા ંગજુરાત ના રાજ્યપાલ ઓ.પી. કોહલી દ્વારા 
ગાધંીનગર ખાતે અરુણીમા ંવસન્હા ની આત્મકથા વિશ્વાસનુ ં
એિરેસ્ટ નુ ંલોકાપણચ કયુું.

• અરુણીમા ંવસન્હા ૨૦૧૫ પદ્મશ્રી એિોડચ મળેલ છે

• અરુણીમા ંવસન્હાએ પોતાની આત્મકથા અંગે્રજીમા ં“Born again 
on the Mountain” લખી છે, જેન ુગજુરાતી અનિુાિ સધુાબેન
મહતેા દ્વારા “વિશ્વાસનુ ંએિરેસ્ટ” ના વશર્ષચકથી કરિામા ંઆવ્યુ.ં 



ગજુરાતી વિર્ષયફદરજયાત

• વશિણ મતં્રી શ્રી ભપેુન્રવસિંહ ચડુાસામા શૈિક્ષણક સત્ર જુન ૨૦૧૮ થી 
ગજુરાતી વિર્ષય ફરજજયાત વિર્ષય તરીકે ભણાિિામા ંઆિશે.

• જે અંતગચત ૧ થી ૮ ધોરણમા ંCBSE, ICSE, IB, CISCE, IGCSE ઉપરાતં 
ગજુરાત સરકાર માન્ય ગજુરાતી માધ્યમ વસિાયની અન્ય શાળાઓમા ં
ફદરયાજત ગજુરાતી ભણાિિામા ંઆિશે. 



ડાગંનામાજીરાજિીઓ- નાયકોઅનેભાઉંબધંોનાપેન્શનમાંિધારો

• ડાગંના માજી ૫ રાજિીઓ, ૯ નાયકો, અને ૬૬૮ ભાઉબધંોના પેન્શન
(સાક્ષલયાણા) મા ં૧ એવપ્રલ ૨૦૧૮ થી ૩૩% નો િધારો કરિાનો વનણચય 
મખુ્યમતં્રી વિજયભાઇ રૂપાણી દ્વારા લેિામા ંઆવ્યો.

• રાજિીઓ, નાયકો તેમના આવધપત્ય હઠેળના જગંલોની જમીન, જાગીર 
ના ભાગરૂપે તેમના મળુભતૂ હક્કો અને અવધકારોના બિલામા ં૧૯૫૪ થી 
સાક્ષલયાણા આપિામા ંઆિે છે.  



રાદફક ભગં માટેના ઇ ર્લણની પનુ: શરૂઆત

• રાદફક ભગં માટેના ઇ ર્લણની પનુ: શરૂઆત ૧૫ એવપ્રલ થી કરિામા ં
આિી 

• િેશમા ંમાત્ર ગજુરાતના જ પોક્ષલસ સ્ટેશન કેમેરાથી સજ્જ

•ગનુાઓને અટકાિિા તથા ગનુાની તપાસ ઝડપથી થાય તે માટે 
S.A.S.G.U.J((સેફ એન્ડ વસક્યોર ગજુરાત) યોજના હઠેળ ૩૩ જજલ્લના ૬ 
જેટલા ધાવમિક સ્થળોને ૭૪૬૩ કેમેરાથી સજ્જ કરિામા ંઆિશે. 



નીવત આયોગના િાઇસ રે્રમેન ગજુરાતની મલુાકાતે 

• તાજેતરમા ંમખુ્યમતં્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સાથે નીવત આયોગના િાઇસ રે્રમેન શ્રી ડૉ. રાજીિકુમાર ગાધંીનગર ખાતે બેઠક 

• નીવત આયોગ િેશની યોજનાઓના ભાવિ આયોજન અને તેમા ંરાજ્યોવન જરૂદરયાતોના 
સિંભચમા ંિેશના રાજ્યોની મલુાકાત લઇ પરામશચ કરે છે.

• નીવતપરં્ પરુૂનામ - NITI- National Institution For Transforming India 

• નીવતપરં્ ની સ્થાપના : ૧ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૫
• નીવતપરં્ ના રે્રમેન : હોદ્દાની રૂ એ િડાપ્રધાન 
• હાલમા ંનીવતપરં્ ના િાઇસ રે્રમેન શ્રી ડૉ. રાજીિકુમાર
• હાલમા ંનીવતપરં્ ના CEO : ________?

• નીવતપરં્મા ંહોદ્દાની રૂ એ કેન્રીય મતં્રીમડંળના ગહૃમતં્રી, નાણામતં્રી, રેલ્િેમતં્રી, કૃવર્ષમતં્રીમતં્રીઓ સભ્ય હોય છે. 
• આયોજન પરં્ ન ુસ્થાન નીવતપરં્ લીધુ.ં આયોજન પરં્ની સ્થાપના ૧૯૫૦ થઈ હતી. 
• આયોજન પરં્ની રર્ના  ભારત સરકારના ઠરાિ દ્વારા કરિામા ંઆિી



સ્ટેમ્પ ડયટુી વિધેયક મજૂંર 

• વમલ્કત માક્ષલકી હક્ક તબિીલીના વ્યિહારોમા સરુિા માટેના િસ્તાિેજી લેખો સ્ટેમ્પ 
ડયટુી પાત્ર છે. ત્યારે કેન્ર સરકાર દ્વારા કંપની અવધવનયમમા ંસધુારો કરિામા ંઆવ્યો 
છે. આથી નિા કંપની અવધવનયમ મજુબ ગજુરાત સ્ટેમ્પ અવધવનયમમા ંસધુારો 
સિાચનમુતે વિધાનસભામાથંી પસાર કરાિામા ંઆવ્યો 

• ૨૦૧૩ કંપની એક્ટ મા ંનેશનલ કંપની લો દરબ્યનુલ (NCLT)  નિી જોગિાઇ િાખલ 
કરિામા ંઆિી. 

• આ ઉપરાતં RBI દ્વારા બેંકોના વિસર્જન અને જોડાણ પર સ્ટેમ્પ ડયટુી િસલુ કરિાનો 
સધુારો થશે. 

• સ્ટેમ્પ ડયટુી મહસેલૂી આિકને લગતો કાયિો  છે. 



સ્િાગત ઓનલાઇન 

• ગડુ ગિનચન્સના માધ્યમ દ્વારા ટેકનોલોજી થકી પ્રજાકીય  પ્રશ્નો સ્થળ પર વનકાલ 
કરિા યોજાતા સ્િાગત ઓનલાઇન કાયચક્રમ િેશમા ંમોખરે છે. 

• સ્િાગત કાયચક્રમ ની શરૂઆત: ૨૦૦૩ મા ંનરેન્ર મોિી દ્વાર કરિામા ંઆિી 

• પ્રવત માસના ર્ોથા ગરુુિારે રાજ્ય અને જજલ્લા કિાએ આ કાયચક્રમ યોજાય છે. 

• કેન્ર કિાએ પ્રગવત કાયચક્રમ નરેન્ર મોિી દ્વારા શરૂ કરિામા ંઆવ્યો જેમા િેશભરના 
નાગદરકો પ્રશ્નો પછૂી શકે છે. 



કમચયાત્રી

• તાજેતર મા ંગજુરાત ના ભતૂપિૂચ પ્રથમ મદહલા મખુ્યમતં્રી તેમજ હાલમા ં
મધ્યપ્રિેશના રાજ્યપાલ આનિંીબેન પટેલ ના જીિન પર    “ આનિંીબેન પટેલ-
કમચયાત્રી” પસુ્તકન ુિમોર્ન કરિામા ંઆવ્ય.ુ

• આ પસુ્તક અમેયા લાટકર દ્વારા લખિામા ંઆિેલ છે.



િીરાજલંી કાયચક્રમ: સાણંિ 

• સાણંિમા ંશદહિ દિન વનવમતે્ત િીરાજલંી કાયચક્રમ ન ુઆયોજન કરિામા ંઆવ્ય.ુ 

• શદહિ ભગતવસિંહ, રાજગરુુ, સહિેિ ને ૨૩ માર્ચ ૧૯૩૧ ના રોજ ફાસંી આપિામા ં
આિી હતી. 

• આ શદહિોની યાિમા ંિીરાજલંી કાયચક્રમ ન ુઆયોજન સાણંિ ખાતે ૧૧ િર્ષચ થી થાય 



માધિપરુનો મેળો 

• માધિપરુ નો મેળો  સૌરાષ્ટ્રના લીલી નાધેર તરીકે ઓળખાતા ઘેડ વિસ્તારમાં
આિેલ પોરબિંરથી  ૫૨ દકિંમી દુર માધિપરુ ગામમા ંભરાય છે

• માધિપરુ ના મેલા નુ ંઆયોજન ર્ૈત્ર સિુ નોમ થી તેરસ કરિામા ંઆિે છે

• માધિપરુનુ ંમહત્િ - પૌરાક્ષણક માનયતા અનસુાર આ જગ્યા એ કૃષ્ટ્ણ અને રૂકમણી
ના લગ્ન થયા હતા  

• રુકમણી અન્ય બીજા વિિભી નામે ઓળખાય છે

• રુકમણી વપતા  ક્ષભસ્માક, તેના પારં્ ભાઇઓમા ંએક રુકમી 



• ઇદુમીષ્ટ્મી શુ ંછે?- અરુણાર્લ પ્રિેશના આદિિાસી પ્રજાવત ઇદુમીષ્ટ્મ નુ ંલોકનતૃ્ય 

• અરુણાર્લ પ્રિેશ ના મખુ્યમતં્રી નુ ંનામ જણાિો- પેમા ંખાડુંં

• અરુણાર્લ પ્રિેશ ના રાજ્યપાલ નુ ંનામ જણાિો- બી.ડી. વમશ્રા

• મણીપરુ ના મખુ્યમતં્રીન ુનામ જણાિો- બીરેન વસિંધ 
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D Do you know? 

Nalanda = Na+alam+Daa, meaning “no stopping of the gift of knowledge”

So do gift share this lecture with your loved ones. Thanks 

Download PDF notes of this lecture from my FB page or Twitter or our Telegram Channel


