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પી વી સ િંધ ુવર્લ ડ્ ચેમ્પપયનશસપપ 
• મ્વવત્ઝરલેન્્શા બા ેલમાાં રમાયનેલી 
વર્લ ડ્ ચેમ્પપયનશસપપ જીતશાર પી વી 
પ્રથમ ભારતીયન

• ઇ. . ૧૯૭૭ થી પરૂ થયનેલી વર્લ ડ્
બે્સમન્ટશ ચેમ્પપયનશપીપમાાં સ િંધએુ 
ભારતશે  ૌપ્રથમ સવુર્ડચાંદ્રક
અપાવીશે ઇસતહા  રચ્યનો. 





• પ ુાલો વેંકટા સ િંધએુ ફાઇશલમાાં 
જાપાશશી શોઝોમી ઓકુહારાશે હરાવી 

• પટલર  ાઇ પ્રર્ીતે મેન્  સ િંગર્લ માાં 
બ્રોન્ઝ મે્લ જીત્યનો. 

• મેન્  સ િંગર્લ  ઇવેન્ટમાાં ૩૬ વર્ડ બાદ 
મે્લ જીતશારો પ્રથમ ભારતીયન  ાઇ 
પ્રર્ીત બન્યનો. 



સવધાશ ભાશી પેટા ચ  ાંટર્ી
• ગજુરાત સવધાશ ભાશી ૭ બેઠકોશી
પેટાચ  ાંટર્ી ઓકટૉબરશા અઠવાડ્યને 
ચ  ાંટર્ીઓ થવાશી પક્યતા છે. 
– ૧. અમદાવાદ –અમરાઇવા્ી 
– ૨. બશા કાાંઠા – થરાદ 
– ૩. પાટર્ – રાધશપરુ 
– ૪. મહ ેાર્ા –ખેરાલ ુ
– ૫. અરવર્લલી –બાયન્ 
– ૬. પાંચમહાલ –મોરવા હ્ફ 





આરોગ્યન સવભાગ 
• ગજુરાત  રકારશા આરોગ્યન માંત્રી
સશસતશભાઇ પટેલશા શેતતૃ્વમાાં
મખુ્યનમાંત્રી અમતૃમ(મા) – મખુ્યનમાંત્રી 
અમતૃમ વાત ર્લયન અશે આયષુ્માશ 
ભારત એટલે કે પ્રધાશમાંત્રી જશ 
આરોગ્યન યનોજશા હઠેળ ૫ લાખ 
રૂસપયનાશી  રકારી અશે  ાંલગ્શ
હોમ્વપટલમાાં  હાયન યનોજશા છે. 



Title

• ગજુરાતશા શાગડરકશે ગજુરાતમાાં
આરોગ્યન  ેવા લેવા મા કા ડ્ અશે 
ગજુરાતશી બહાર આરોગ્યન  ેવા લેવા 
માટે પ્રધાશમાંત્રી આરોગ્યન કા ડ્થી લાભ 
મેળવ ેછે. 

• આથી લાભાથીશે બે કા ડ્  ાથ ેરાખવાશી 
મશુ્કેલી સશવારવા રાજ્યન  રકારે એક જ 
કા ડ્  ાથ ેરાખવુાં પ્ે તેન ુઆયનોજશ હાથ 
ધયુડ. 



વ્ાપ્રધાશ શરેન્દ્ર મોદીશે યએુઇ અશે 
બહડેરશશાાં  વોચ્ચ એવો ડ્ એશાયનત
• યએુઇ અશે બહડેરશશી મલુાકાત
ગયનેલા ભારતશા વ્ાપ્રધાશ શરેન્દ્ર 
મોદી બાંશે દેપશા  વોચ્ચ  ન્માશથી 
 ન્માસશત કરાયના છે.  

• બહડેરશમાાં પીએમ મોદીશે ધ ડકિંગ 
હમાદ ઓ ડ્ર ઓફ ધ રેશેન્ ા 
પરુવકારથી  ન્માસશત કરાયના હતા. 







Title
• વ્ાપ્રધાશ શરેન્દ્ર મોદીએ યએુઇશા 
ક્રાઉશ સપ્રન્  પેખ મોહપપદ બબશ જાયનદ 
અલ શાહયનાશે મોદીશે યએુઇશા
 વોચ્ચ શાગડરક  ન્માશ ઓ ડ્ર ઓફ 
જાયનદથી  ન્માસશત કયનાડ હતા. 

• શરેન્દ્ર મોદીએ બહડરશમાાં ભગવાશ
શ્રીકૃષ્ર્શા 200 વર્ડ પ  વશેા માંડદરશા 
પશુસશિમાડર્ માટે 42 લાખ ્ોલરશા
પ્રોજેક્ટનુાં શભુારાંભ કયનો.



યએુઇમાાં રૂપે કા ડ્ લોન્ચ
• ભારતશા વ્ા પ્રધાશ શરેન્દ્ર મોદીએ 
યએુઈમાાં રૂપે કા ડ્ લોન્ચ કયુું છે, 

• યએુઈશે મધ્યન પ  વડમાાં ઇલેક્રોસશક ચકુવર્ીશી 
ભારતીયન વવદેપી પ્રર્ાલીશી પરૂઆત કરશાર 
દેપ છે. 

• ભારતીયન ડરઝવડ બેંક દ્વારા રુપે કા ડ્ યનોજશા 
2012 માાં પરૂ કરવામાાં આવી હતી.

• આ અગાઉ ભારતે સ િંગાપોર અશે ભ  ટાશમાાં
રુપે કા ડ્ લોન્ચ કયુડ છે. 



બ્રાબઝલશા એમેઝોશમાાં સવકરાળ 
આગ 

• બ્રાબઝલશા એમેઝોશશા જ ાંગલોમાાં આગશે 
બઝુાવવા બ્રાબઝલશી  ેશાશા જવાશો તૈશાત 

• બ્રાબઝલશા પ્રમખુ જૈર બોલ ોશારોએ આગ 
બઝુાવવા ૪૪૦૦૦ ફાયનર ફાઇટરોશે તૈશાત 
કયનાડ.  

• સવશ્વશે ૨૦% પ્રાર્વાયુ પરુો પા્ી રહલેા 
એમેઝોશ જ ાંગલમાાં વ ી રહલેા વન્યનજીવો 
અશે વકૃ્ષો પ્રજાસત આ દાવાશળશો  ામશો 
કરી રહી છે. 



મધર ટેરે ાશી જન્મ જ ાંયનતી 
• મધર ટેરે ાશો જન્મ ૨૬-૦૮-૧૯૧૦
થયનો હતો. 

• મ  ળ શામ : ઇગ્શેપ ગોશએક હ ે
બોજાક્ષડહય ુ

• ૧૯૨૯ માાં ભારત આવ્યના, ૨૪ મે 
૧૯૩૧ શશ તરીકે ધાસમિક પપથ લઈ 
મધર ટેરે ા શામ ધારશ કય  ડ. 



• ભારતીયન શાગડરકત્વ લઇ ઇ ાઇ 
મસપશરી કાયનડ પરૂ કયુડ. 

• રકતસપત્ત, ક્ષયન પી્ીત લોકો અશે 
બીજા જરૂડરયનાતમાંદ લોકો માટે
દવાખાશા, ધર, અશાથાલયન, પાળાઓ. 
 લાહ કેન્દ્રો વથાપ્યના. 

• ૧૯૬૨ : પદ્મશ્રી 
• ૧૯૮૦ : ભારતરત્શ 
• ૧૯૭૯ : પાાંસત શોબેલ પરુવકાર
એશાયનત થયનો છે. 



Dowload PDF 

• https://www.facebook.com/PrashantTMavani

• https://t.me/Studyiqeducation

• https://t.me/PrashantMavani

• https://twitter.com/PrashantMavani

https://www.facebook.com/PrashantTMavani
https://t.me/Studyiqeducation
https://t.me/PrashantMavani
https://twitter.com/PrashantMavani


The End

• Share 

• Subscribe

• Feedback 


