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નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશન 

• નેશનલ ઇનોવશેન ફાઉન્ડેશન દ્વારા 
ગાાંધીનગરમાાં અબ્દુલ કલામ ઇગ્નાઇટ
સ્પધાાના વવજેતાઓને એવોડા એનાયત 
કરાયા. 

• 12 માાં ધોરણ સધુી ભણતા વવધાર્થીઓમાાં 
નવતર સાંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવા 
ભતૂપવૂા રાષ્ટ્રપવત અબ્દુલ કલામના 
યાદમાાં આ સ્પધાાન ુઆયોજન કરવામાાં 
આવ ેછે. 



• આઠમાાં ધોરણમાાં  ભણતી તવમલનાડૂની 
ઉમાશાંકરે સોલાર આયાવનિંગ કાટાના 
સાંશોધન સાર્થ ેપ્રર્થમ મેળવ્યો

• ઓડડશાની વભૈવ પડરડા પ્રજ્ઞાચક્ષઓુ 
માટે શૌચાલય બનાવી બીજા ક્રમાાંક 
મેળવ્યો

• કણાાટકની પદ્મશ્રી એ મોટી ર્થઈ શકે 
એવી ભોજન ર્થાળી વવકસાવવી ત્રીજો
ક્રમાાંક મેળવ્યો. 



આઇઆઇએમ ની લાઇબ્રેરીને 
યનુેસ્કોનો એવોડા 

• સાાંસ્કૃવતક વારસો જાળવી રાખ્યો હોય 
તેવી સાંસ્ર્થાઓ માટેના યનેુસ્કો એવશયા 
પેવસડફક એવોડાની મલેવશયાના પેનાાંગ 
ખાતે ૧૪ મી ઓક્ટોબરના રોજ જાહરેાત 
કરવામાાં આવી હતી. 

• જેમાાં આઇઆઇએમ અમદાવાદની વવક્રમ 
સારાભાઇ લાઇબ્રેરીને ‘એવોડા ઓફ 
ડીસ્ટીકશન’ એનાયત કરવામાાં આવ્યો
હતો. 



• સાાંસ્કૃવતક હડેરટેજ સાંરક્ષણ પ્રોગ્રામ માટે
યનુેસ્કો એવશયા- પેવસડફક એવોડા 
ખાનગી વ્યકવત કે સાંગઠન દ્વારા ર્થતાાં 
એ પ્રયાસોને માન્યતા આપે છે કે 
જેમણે પ્રદેશમાાં વારસો, મલૂ્યના 
માળખા અને ઇમારતોને સફળતાપવૂાક 
પનુ: સ્ર્થાવપત કરી અને સાંરક્ષક્ષત કરી 
છે. 





એસટી વનગમના ડફક્સવેતન 
કમીઓના પગારમાાં વધારો
• સરકારે ગજુરાત રાજ્ય માગા વાહન 

વ્યવહાર વનગમ ડફકસ વેતન 
કમીઓને ૧૬ ઓક્ટોબરર્થી બમણો
પગાર મળશ.ે 

• નાયબ મખુ્યમાંત્રી વનતીનભાઇ પટેલે 
આ જાહરેાત સાર્થે જણાવ્ય ુવનગમના 
૧૨ હજારે જેટલા કમાચારીઓને ફાયદો 
ર્થશે. 



રાજેન્ર વત્રવેદી 
• લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ ક્ષબરલા દ્વારા 

૨૮ ઓગસ્ટ રોજ એક બેઠક ન ુઆયોજન 
કરાય ુહત ુ

• જેમાાં દેશભરના તમામ વવધાનમાંડળોના 
અધ્યક્ષો હાજર રહ્ાાં હતા. 

• આ બેઠકમાાં ગજુરાત વવધાનસભાના
અધ્યક્ષ તરીકે રાજેન્ર વત્રવદેી પણ 
ઉપસ્સ્ર્થત રહ્ા હતા. 



• દેશના તમામ વવધાનમાંડળોમાાં ગહૃન ુ
સાંચાલન સચુારુ રૂપર્થી ર્થાય તેની 
દેખરેખ માટેની સવમવતમાાં ગજુરાત 
વવધાનસભાના અધ્યક્ષ રાજેન્ર
વત્રવેદીની વનમણકૂ કરવામાાં આવી છે. 

• આ સવમવત લોકસભાની મહત્વની
અક્ષખલ ભારતીય સવમવત છે. 



બકુર પ્રાઇઝ 2019

• બકુર પ્રાઇઝ જાહરે કરતી પેનલે ૨૭ 
વર્ા જુના વનયમને તોડીને આ વખતે 
માગાારેટ એટવડૂ અને બનાાડડિન
એવડરસ્ટોને 2019 નો બકુર પ્રાઇઝ 
પાડરતોવર્કના સાંયકુ્ત વવજેતા જાહરે 
કયાા છે. 

• 1992 બાદ સાંયકુ્ત રીતે આ 
પાડરતોવર્ક જાહરે કરવામાાં આવ્ય ુછે. 



• એટવડૂને તેની વસડરઝ ‘ ધ હેંડમેટ્સ 
ટેલ’ ની આગામી બકુ ‘ધ ટેસ્ટામેંટ્સ’ 
માટે 

• એવવસ્ટોને એમની નવલકર્થા ‘ગલા, 
વમુન, અધર’ માટે આ પાડરતોવર્ક 
જાહરે ર્થય ુછે. 



બગંાળના ભાગલા
• બગંાળના ભાગલાના વનણાયની

જાહરેાત 19 જુલાઈ 1905 ના રોજ
ભારતના તત્કાલીન વાઇસરોય, કઝાન
દ્વારા કરવામાાં આવી હતી.

• મસુ્સ્લમ બહુમતી પ્રાાંત બનાવવાના 
હતેરુ્થી ભારતના બાંગાળને બે ભાગમાાં 
વહેંચવાનો વનણાય કરવામાાં આવ્યો.



• બાંગાળનુાં વવભાજન 16 October1905 ર્થી 
અમલમાાં આવ્યુાં. 

• ઇવતહાસમાાં તે બગંભગં તરીકે પણ ઓળખાય છે. 
• તે ક્ષબ્રટીશની "ભાગલા - શાસન" નીવતનો એક 

ભાગ હતો. 
• આમ, 1908 માાં, તેના વવરોધમાાં ‘બાંગ-ભાંગ' 

આંદોલન શરૂ ર્થયુાં.
• 1911 માાં, બાંને બાજુના ભારતીય લોકોના

દબાણને કારણે બાંગાળનો પવૂી અને પવિમ ભાગ 
ફરીર્થી જોડાયો.



NSG નો ૩૫ મો સ્ર્થાપના ડદવસ
• માનેસર સ્સ્ર્થત નેશનલ વસક્યરુીટી 

ગાડાના કેમ્પસમાાં ગહૃપ્રધાન અવમત 
શાહની ઉપસ્સ્ર્થવતમાાં એનએસજીનો ૩૫ 
મો સ્ર્થાપના ડદવસ મનાવવામાાં
આવ્યો હતો. 

• 1984 માાં તેની સ્ર્થાપના કરવામાાં 
આવી હતી. 
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