
Click to edit 
Master title style

18-10- 2019



ગ્લોબલ હગંર ઇન્ડેક્ષ 2019
• તાજેતરમા ંજાહરે થયેલ ગ્લોબલ હગંર 

ઇન્ડેક્ષ- 2019 મા ં117 દેશોની
યાદીમાથંી ભારત 102 મા ંક્રમાકેં રહ્ય.ુ 

• આ રરપોર્ટ  કોઇ દેશમા ંકુપોષિત 
બાળકોન ુપ્રમાણ, પાચં વિટથી ઓછી 
ઉંમરના બાળકો કે જેમન ુવજન અને 
ઊંચાઇ તેમની ઉંમરના પ્રમાણમાં
ઓછી છે અને પાચં વિટથી ઓછી
ઉંમર બાળકોના મતૃ્ય ુદરના આધારે 
તૈયાર થાય છે. 



ઇનોવેશન ઇન્ડેક્ષમા ંગજુરાત 05 
ક્રમે 
• નીષત આયોગે પ્રથમવાર રાજ્યોનો 

ઇનોવેશન ઇન્ડેક્ષ બહાર પાડયો છે. 
• તેમા ંરાકોણ મારે્ના શ્રેષ્ઠ રાજ્યોમા ં

કણાટર્ક પ્રથમ ક્રમે છે. 
• બીજો ક્રમે તષમલનાડુ અને ત્રીજ ક્રમે 

મહારાષ્ર છે. 
• ત્યારપછી તેલગંાણા અને ગજુરાતનો

ક્રમ આવે છે. 



• ગ્લોબલ ઇનોવેશન ઇન્ડેક્ષના આધારે 
નીષત આયોગે આ ઇન્ડેક્ષ તૈયાર કયો 
છે. 

• રોકાણ મારે્ પજંાબ, બબહાર, ઝારખડં
સૌથી ઓછી પસદંગીના રાજ્યો છે. 





ખો-ખો 
• શહરેમા ંખો – ખો ની રમતને વેગવતંી 

બનાવવા મારે્ રાજ્ય અને ઓલ 
ઇન્ડીયા ખો ખો ફેડરેશન હઠેળ સરુત
શહરેમા ંપ્રથમવાર 39 જુષનયર 
નેશનલ [બોયઝ અને ગર્લસટ] 
ચેમ્પપયનશીપન ુઆયોજન કરવામા ં
આવ્ય ુછે.. 



• 19 ઓક્ર્ૉબરથી 23 ઓક્ર્ોબર સધુી
રાષ્રીય કક્ષાની ખો-ખો ટુનાટમેન્ર્ન ુ
આયોજન કરવામા ંઆવશે

• તેમા ં 33 રાજ્યોના 70 ર્ીમો ભાગ 
લેશે. 

• જેમા ંગર્લસટ અને બોયઝ ની 35-35
ર્ીમો હશે. 



ગજૂરાત ષવદ્યાપીઠ 
• ગજૂરાત ષવદ્યાપીઠનો શતાબ્દી પ્રવેશ 

ષનષમતે ૧૮ મી ઓક્ર્ૉબર, શકુ્રવારે 
ષવષવધ કાયટક્રમો યોજાશે જેના ભાગરૂપે 
ગજૂરાત ષવદ્યાપીઠ શકુ્રવારે ધ્વજવદંન 
કાયટક્રમ નો આયોજન કરવામા ંઆવેલ 
હત.ુ 

• ગજૂરાત ષવદ્યાપીઠના કુલપષત
ઇલાબેન ભટ્ટ છે. 



• ગજુરાત વિદ્યાપીઠ અમદાવાદ ના
પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર મ્થથત છે. 

• જેની થથાપના મહાત્મા ગાધંીએ ૧૮
ઓક્ર્ોબર, ૧૯૨૦માં કરી હતી.

• સામાન્ય રીતે ગજુરાતની જોડણીમા ંહ્રથવ 
'ઉ' નો ઉપયોગ થાય છે પણ ષવદ્યાપીઠ 
પોતાની જોડણી ગજૂરાત દીર્ટ 'ઊ' 
વાપરી ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ એમ કરે છે



• આ ષવદ્યાલયની પેર્ા શાખાઓ પણ છે. 
• જેમા ંઉચ્ચષશક્ષણની બે મહત્વની 

શાખાઓ ગાધંીનગર જજર્લલામાં
આવેલી છે. જે નીચે મજુબ છે. 

• રાધંેજા
• સાદરા



• રાધંેજા સકુંલમા ંકુલ ચાર પેર્ા સકુંલો 
આવેલા છે. 
– કૃષિષવજ્ઞાન કેન્ર
– જમનાલાલ બજાજ ષનસટગોપચાર 

કેન્ર
– મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા 

મહાષવધાલય
– ગ્રામવ્યવથથાપન કેન્ર



ઇલાબેન ભટ્ટ 
• થવાશ્રયી મરહલા સેવા સરં્ એર્લેકે SEWA ( 

Self Employed Women Association) ના 
થથાપક ઇલાબેન ભટ્ટ

• મેગ્સેસે એવોડટ ( 1977) અને રાઇર્ લાઇવલી 
હુડ ( 1984) જેવા અંતરાષ્રીય એવોડટ 
ઉપરાતં પદ્મશ્રી ( 1985) અને પદ્મભિૂણ ( 
1986) જેવા સન્માનો પણ મેળવી ચકુ્યા છે. 

• ઇલાબેન માત્ર ગજુરાત જ નરહ પરંત ુ દેશનું
ગૌરવ છે.
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