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નાણામતં્રી નનમમલા સીતારમમણ 
• નાણામતં્રી નનમમલા નસતારમમણએ 

આનથિક વધૃ્ધિદરમ જાળવી રમાખવા 
શ્રેણીબદ્ધ પગલા જાહરેમ કર્ામ. 

• મડૂીબજારમમા ંમડૂીરમોકાણ આકર્મવા 
નાણાબંીલમા ંલાગ ુકરમાર્ેલા વિારમાના 
સરમચાર્જને રમદ કરમાર્ો છે. 

• કોપોરેમટ સામાજિક િવાબદારમી ભગંને  
ગનુાઇત નહીં પરંમત ુદદવાની બાબત
ગણાશે. 



• કરમદાતાઓને હરેમાનગતી ટાળવા
કમ્પ્યટુરમ આિારમીત કરમવેરમા નોટીસ 
આપવામા ંઆવશે. 

• સરમકારેમ સ્ટાટમ  અપ અને તેના
મડૂીરમોકાણની િોગવાઇઓ પરમ લાગ ૂ
કરેમલા એન્િલ ટેક્ષને પાછો ખેંચી લીિો 
છે. 
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• જાહરેમક્ષેત્રની બેન્કોને વધુ ૭૦ હજારમ 
કરમોડ રૂનપર્ા ફાળવીને પાચં લાખ 
કરમોડની પ્રવાહીતા પરુમી પડાશે.  

• બેન્કો આ પ્રવાહીતાના નિરમાણદરમ 
ઘટાડીને ગ્રાહકોને લાભ અપાશે. 





પ્રિાનમતં્રી ફ્રાન્સ ર્ાત્રા
• પ્રિાનમતં્રી નરેમન્ર મોદીએ ફ્રાન્સની 

રમાષ્ટ્રપ્રમખુ ઇમેન્યઅુલ મેક્રોન સાથે 
પેદરમસમા ંવાતચીત કરમી હતી. 

• જેમા ંભારમત અને પાદકસ્તાએ કાશ્મીરમ 
મદેુ્દ દ્વિપક્ષીર્ વાતચીત વડે ઉકેલ
મેળવવો િોઇએ અને ત્રીજા પક્ષે તેમા ં
હસ્તક્ષેપ ન કરમવો િોઇએ મેક્રોને 
િણાવ્ય ુહત.ુ 





• ભારમત અને ફ્રાન્સ આ મતં્રણા બાદ ૪
કરમારમ પરમ હસ્તાક્ષરમ કર્ામ. 

• આંતકવાદ સામનો વૈનિક પદરમર્દ 
બોલાવવા પ્રર્ાસો કરમવા સમંનત આપી 
હતી. 

• ફ્રાન્સ ૩૬ રમાફેલ યદુ્ધ નવમાનો પૈકી 
પ્રથમ િથ્થો ભારમતને આવતા ંમદહને 
આપશે. 

• નરેમન્ર મોદી ફ્રાન્સથી સયંકુ્ત આરમબ 
અમીરમાત યએુઇની મલુાકતે િશે. 



તલવારમબાજી
• જામનગરમના ધ્રોલ તાલકુાના ભચૂરમ

મોરમી યધુિ મેદાન ખાતે શરમણાગતોની 
રમક્ષા કાજે પ્રાણ ન્ર્ોછાવરમ કરમનારમા 
શદહદોની ર્ાદમા ંઅખખલ ભારમતીર્ 
ગિુરમાત રમાિપતુ યવુા સિં િારમા  
૨૦૦૦ થી વધ ુરમાિપતુાણીઓએ 
તલવારમબાજી કરમી વર્લડમ રેમકોડમ સર્જ્ર્ો 
છે. 



ભચૂરમ મોરમી નુ ંયદુ્ધ :
• જેને ધ્રોલ નુ ંયદુ્ધ પણ કહવેાર્ છે. 
• મગુલો અને સૌરમાષ્ટ્ર ના લશ્કરમ 

(નવાનગરમ) વચ્ચે થયુ ંજેમા ં
નવાનગરમ ના સેનાપનત જામ સતાજી, 
જામ અજાજી, અને િસા વજીરમ તેમિ 
મગુલ સરમદારમ નમર્ામ અકીક કોકા વચ્ચે 
થયુ.ં 
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• જેમા ંમરુ્ફ્ફરમ શાહ ે- 3 રમણ મેદાન 
છોડી ને ભાગી ભિુ ના ભારમમલ ને 
શરમણે ગર્ા.

• ભરમમાલે મરુ્ફ્ફરમ શાહને મોગલો ને 
સોપી દીિો અંતે િીંદગી કી કંટાળેલા 
તેને અસ્તરમાતી ગળં કાપી ને
આપઘાત કર્ો.    



કોમ્પપોખર્ટ વોટરમ મેનેિમેન્ટ
ઇન્ડેક્ષ(CWMI) 
• કોમ્પપોખર્ટ વોટરમ મેનેિમેન્ટ ઇન્ડેક્ષમા ં

ગિુરમાત દેશમા ંફદરમથી પ્રથમ નબંરેમ
• વરમસાદના પાણીનો મહત્તમ સગં્રહ 

કરમવા માટે લીિેલા િનઆંદોલન
સમાન શ્રેણીબદ્ધ પગલાથંી કોમ્પપોર્ીટ 
વોટરમ મેનેિમેન્ટ ઇન્ડેક્ષમાં સમગ્ર 
દેશમા ંસતત બીજા વર્ે પ્રથમ ક્રમાકેં 



અમદાવાદ, રમાિકોટ અને સરુમતમા ં
જીએસટી દરબ્યનુલ શરૂ થશે. 

• જીએસટીના નવવાદદત કેસોના નનકાલ 
માટે દેશમા ંદરબ્યનુલો શરૂ કરમવાની 
જાહરેમાત કેન્રીર્ નાણામંતં્રી નનમમલા 
નસતારમમને કરમી. 

• જેમા ંગિુરમાતમા ંઅમદાવાદ, સરુમત
અને રમાિકોટનો સમાવેશ થાર્ છે. 



નમમદ 
• નમમદાશકંરમ લાલશકંરમ દવે ઉફે કનવ 

નમમદનો િન્મનતનથ 
• િન્મ : ૨૪-૦૮-૧૮૩૩, સરુમત
• તેઓ ગદ્યના નપતા અને યગુ નવદ્યાર્ક 

તરમીકે જાણીતા છે. 
• પ્રથમ ગદ્ય નનબિં : મડંળી મળવાથી 

થતા લાભો



• પ્રથમ આત્મકથા : મારમી હકીકત
• પ્રથમ શબ્દકોર્ : નમમકોર્
• પ્રથમ સામાનર્ક : દાડંીર્ો
• સમાિસિુારમાની અનેક સસં્થાઓમા ં

નમમદન ુસીધ ુર્ોગદાન રમહ્ય ુહત.ુ 
• આદદવાસીઓને પણ નશક્ષણ ઉપલબ્િ 

થવુ ંિોઇએ એવી પ્રથમ નમમદે કરમી 
હતી. 
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