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ભારતીય કૃષિ પરરવતતન 
• મખુ્યમતં્રી ષવજયભાઇ રૂપાણી નવી 

રિલ્હીમા ંભારતીય કૃષિ પરરવતતન માટે 
રચાયેલી મખુ્યમતં્રીઓની ઉચ્ચસ્તરીય 
સષમષતની પ્રથમ બેઠકમા ંભાગ લેશે.

• આ બેઠકન ુઆયોજન નીષત આયોગ
દ્વારા થનાર છે. 



• મહારાષ્ટ્રના મખુ્યમતં્રી િેવેન્દ્ર ફડનવીસ 
કન્દ્વીનર પિે રયાયેલી સષમષત 

• ષવજભાઇ રૂપાણી ઉપરાતં ઉત્તરપ્રિેશના 
મખુ્યમતં્રી યોગી આરિત્યનાથ, હરરયાણાના 
મનોહરલાલ ખટ્ટર, અરૂણાચલપ્રિેશના પેમા, 
મધ્યપ્રિેશના કમલનાથ અને કણાતટકના 
કુમારસ્વામી સમાવેશ 



• કેન્દ્રીય કૃષિ કલ્યાણમતં્રી નરેન્દ્રષસિંહ તોમર 
પણ આ સષમષતના સભ્ય છે.

• નીષત આયોગના સભ્ય પ્રોફેસર રમેશચિં 
સભ્ય સચચવ છે. 

• મખુ્યમતં્રીશ્રીઓની આ ઉચ્ચસ્તરીય સષમષત 
િેશમા ંખેડતૂોની આવક બમણી કરવા તથા 
યોજનાનો લાભ સમયસર અમલી બને તેની 
ચચાત ષવચારણા 

• બે મરહનામા ંઆ સષમષતનો અહવેાલ આવશે. 



જામનગર- મીઠું 
• જામનગર જોડીયા ખાતે પીપીપી

ધોરણે િરરયાના ખારા પાણીને મીઠંુ 
બનાવીને િર ૧ હજાર ચલટર ૫૭ 
રૂષપયામા ંમળશે. 

• િૈષનક ૧૦ કરોડ લીટર િરરયાના ખારા 
પાણીને મીઠંુ પાણી બનાવતી એજન્દ્સી 
૭૦૦ કરોડન ુરોકણ કરી ૨૫ વિત 
પાણી પરૂૂ પાડશે. 



લજ્જજા ગૌસ્વામી 
• રાજ્યના પોલીસ ઇસ્પેક્ટર લજ્જજા

ગોસ્વામી ચીન ખાતે યોજાનાર વલ્ડત 
પોલીસ એન્દ્ડ ફાયર ગેમ્સ ૨૦૧૯ની 
શટૂીંગ સ્પધાત ભાગ લેશે. 

• આ સ્પધાતન ુઆયોજન િર ૨ વિે
• ૮ થી ૧૮ ઓગસ્ટ ચીનના ચેંગડુ

ખાતે આયોજન કરવામા ંઆવશે. 



• યોજાનાર વલ્ડત પોલીસ એન્દ્ડ ફાયર 
ગેમ્સ ૨૦૧૯ ભારતભરના ૧૫૦ 
રમતવીરો ભાગ લેશે. 

• વિત ૨૦૧૭ મા ંઅમેરરકા ખાતે
યોજાયેલી પોલીસ એન્દ્ડ ફાયર
ગેમ્સમા ંલજ્જજા ગોસ્વામીએ ૩ સવુણત, 
૧ રજત અને ૨ કાસં્યો ચરંકો જીત્યા 
હતા. 

•



શ્રમયોગી 
• કેન્દ્ર સરકારે અસગંઠીત કે્ષત્રના કામિારો 

માટે અમલમા ંમકેુલી પ્રધાનમતં્રી માનધન 
યોજના હઠેળ થયેલી નોંધણીમા ંરાજ્યનો 
પચંમહાલ જજલ્લો સમગ્ર િેશમા ંબીજા ક્રમાકેં 
રાજયમા ંપ્રથમ ક્રમાકેં 

• અસગંરઠત કે્ષત્રના કામિારો જેવા કે 
ખાણીપીણીની લારીવાળા, ગલ્લાવાળા, 
દુકાનિારો. કચરો વીણનારા વગેર 

•



કલૂભિૂણ 
• હગે ખાતેની આંતરરાષ્ટ્રીય ન્દ્યાય 

અિાલત એ ભારતીય નાગરરક 
કુલભિૂણ જાધવને પારકસ્તાન દ્વારા 
અપાયેલી ફાસંીની સજા પર રોક 
લગાવી 

• તથા ભારતના રાજદ્વારોને મળવા 
િેવાનો માટેનો આિેશ જારી કયો. 



• ભારતને કોંન્દ્સ્યલુર એકસેસ ન આપીને 
પારકસ્તાને ષવયેના સધંીનો ભગં કયો 
છે. 

• પારકસ્તાન દ્વારા કુલભિૂણની
જાસસૂીના આરોપસર ધરપકડ 
કરવામા ંઆવી હતી. 

• ૧૬ જજની બેંચની સનુાવણીમાં ૧૫ 
ષવરુધ્ધ ૧ મતથી પારકસ્તાનની િચલલ 
ફગાવાઇ. 



ઇન્દ્ટરનેશનલ કોટત  ઓફ જસ્સ્ટસ 
• યએુન ન ુન્દ્યાષયક અંગ 
• ૧૯૪૫ જુનમા ંરચના કરવામા ંઆવી 

એષપ્રલ ૧૯૪૬ મા ંકાયતરત 
• આ કોટતમા ંકુલ ૧૬ જજ જેનો 

કાયતકાળ ૯ વિત નો હોય છે. 
• આઇસીજેના જ્જજ નેધરલેન્દ્ડના ધ હગે 

ખાતે આવેલી કોટતમા ંબેસે છે. 



• અરહિંયા ષવષવધ િેશોના આંતરરાષ્ટ્રીય 
ષવવાિોના ઉકેલ લાવવામા ંઆવે છે. 

• ૧૯૯૯મા ંભારતે પારકસ્તાનનુ ષવમાન 
તોડી પાડય ુહત ુત્યારે ષવવાિ કોટતમા ં
પહોચ્યો હતો. 

• ૨૦ વિત બાિ કૂલભિૂણના મામલે
બનંે િેશ આમને સામને છે. 
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