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Astha Academy 

આગ્રાભાાં 95 લષની ભહશરાએ ઉભેદલાયી નોંધાલી :  
 આગ્રાભાાં 95 
લષની જરદેલીએ કયખઢ 
વલધાનવબા ચૂાંટણી ભાટે 
તાની ઉભેદલાયી 
નોંધાલી છે. ઉભેદલાયી 
નોંધાલનાયી તે વોથી 
લૃદ્ધ ભહશરા છે.  
વુયતભાાં 26 થી 29 જાન્મઆુયી ઓટ એક્સ્ની ચથી 
સવયીઝનુાં આમજન :  
બાયત-મુએઈ લચ્ચે વાંયક્ષણ અને વુયક્ષા વહશતના 14 
કયાય ય શ્તાક્ષય :  
 બાયત અને વાંમુક્ત આયફ અવભયાત (મએુઈ)એ 
તેભના વ્મૂશાત્ભઔ વાંફાંધ લધાયલાના એઔ પ્રમાવરૂ ે
વાંયક્ષણ, વુયક્ષા, લેાય અને ઉર્જષ જલેા ભશત્લના ક્ષતે્ર 

વહશત 14 ઔયાય ય શસ્તાક્ષય ઔમાષ છે.  
 ફાંને દેળએ વાંયક્ષણ અને વયુક્ષા વશમખ લધાયીને 
દવક્ષણ એવળમાભાાં વસ્થયતા સ્થાલા ભાટે ધાવભષઔ ઔટ્ટયલાદ 
અને હશાંવા અાંખ ેવાથ ેભીન ેઔાભ ઔયલાન વાંઔલ્ ઔમો છે. 
પ્રર્જવત્તાઔ હદલવની યેડભાાં અર-નાશમાન ચીપ ખેસ્ટ 
શતા.  
89 શ્તીઓને દ્મ ુય્કાય  
વાત શ્તીઓને દ્મસલબૂણ જભેાાં ચાય નતેા   

સલયાટ કશરી, વાક્ષી ભસરક અને દીા કયભાકયને ણ 

ગુજયાતના દ્મશ્રી સલજતેા :  
(૧) ખેનાબાઈ (ઔૃવ) (૨) ુરુત્તભ ઉાધ્મામ 
(વાંખીત) (૩) ડ. દેલેન્દ્ર ટેર (ભેહડવવન) (૪) લી. જી. 
ટેર (વાહશત્મ-વળક્ષા) (૫) ડ. વુબ્રત દાવ (ભેહડવવન) 
(૬) વલષ્ણુ ાંડ્યા (વાહશત્મ).  
મેવુદાવ વહશત 7 ને દ્મસલબૂણ :  
 દ્મ વલબૂણથી વન્દ્ભાવનત 7 શસ્તીભાાં 
મેવુદાવ, વદખુરુ જગ્ખી લાવુદેલ, ળયદ લાય, ભુયરી 

ભનશય જોળી, સ્લ. વી.એ.વાંગ્ભા, સ્લ. વુાંદયરાર ટલા 

અને પ્ર. ઉડ્ડીી યાભચાંર યાલન વભાલેળ થામ છે.  

 

ગીમાના હદવમાાંગ ખડૂેતને દ્મશ્રી એલડષ  :  
 ફનાવઔાાંઠા વજલ્લાના 
રાકણીના વયઔાયી ખીમા ખાભ ે
યશેતા હદવ્માાંખ કેડૂતે દાડભની 
કેતી થઔી વભગ્ર દેળભાાં ખ્માવત 
પ્રાપ્ત ઔયી છે. અત્માય વધુીભાાં 
ઔૃવના વલવલધ એલડષ  ભેલનાય 
ખેનાજીને શલે ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા 
દ્મશ્રી એલડષ  ભાટે વાંદખી ઔયલાભાાં આલી છે. જે 
ફનાવઔાાંઠા વજલ્લાભાાં આ એલડષ  ભેલનાયા વો પ્રથભ કડૂેત 
ફન્દ્મા છે.  

મુવૈન ફલ્ટની હટિર સવસિ ડફરભાાં પેયલાળે, કાટષ ય 

ડસાંગભાાં દસત :  
 જભૈઔાના મુવૈન ફલ્ટને તાની ટીભન વાથી 
નેસ્ટા ઔાટષ ય ડવાંખભાાં દવત ર્જશેય થતાાં તાના નલ 
વરવપઔ ખલ્ડ ભેડરભાાંથી એઔ ખુભાલલ ડળે. ફલ્ટે 

વતત ત્રણ 
વરવપઔભાાં 100, 

200 ભીટય તથા ચાય 

ફામ 100 ભીટય 
હયરેભાાં ખલ્ડ જીત્મ 
શત. શલે તેની 

ાવેથી હયરેભાાં ખલ્ડ રઈ રેલાળ ેઅન ેફલ્ટના યેઔડષ ને શલે 
‘હટિર-હટિર’ ઔશેલાભાાં આલળે નશી.  

સિગેહડમય સચત્તયાં જન વાલાંતન 43 ગણતાંત્ર હદલવની 
કભેન્ટયીન યેકડષ  :  
 જ ે રઔ ટીલી ય ખણતાંત્ર હદલવ યેડ યવૂલષઔ 
વનશાતા શળે, તે એઔ નાભથી ચક્કવ હયવચત શળે, 

વબ્રખેહડમય (હયટામડષ ) વચત્તયાંજન વાલાંત, VSM. જભેના 

નાભે 43 ખણતાંત્ર હદલવ યેડ ઔભેન્દ્ટયીન અનક યેઔડષ  
છે. આ તેભની 44ભી ઔભેન્દ્ટયી શતી.  
વલે ઓપ ઈસન્ડમા અને નેા વયકાયનુાં એલયે્ટની 

ઊંચાઈ ભાલાનુાં વાંમુક્સત અસબમાન, 1956ભાાં ઊંચાઈ 

ભાતી શતી :  
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 2015ના બૂઔાંથી એલયેસ્ટની ઊંચાઈ 60 વ.ેભી. 
ગટ્યાની આળાંઔા છે. 60 લષ ફાદ એલયેસ્ટની ઊંચાઈ 
પયીથી ભાળે.  
આ ફે યીતે ભાલાભાાં આલળ ેઊંચાઈ :  
(૧) સજમસઝળસનાંગ સવ્ટભ :- તેભાાં ભફાઈર અથલા 
ટિ ાવન્દ્ઝસ્ટય જલેા ઉઔયણન ઉમખ થામ છે. તેન ે વળકય 
ય અાંદાજ ે 10 વભવનટ યાકલાભાાં આલળે. તેના ય 
વેટેરાઈટથી વવગ્નર ભે છે. તેના બ્ઝલેનથી એલયેસ્ટની 
ઊંચાઈ ર્જણી ળઔાળે.  
(૨) ગ્રાઉન્ડ ભેથડ :- તેભાાં જભીનથી જ એલયેસ્ટની 
ઊંચાઈ ભાલાભાાં આલળે. ધયતી ય અનેઔ જગ્માએથી 
એલયેસ્ટ દેકામ છે. એલી 5-6 જગ્મા વનવિત ઔયીને 
ઉઔયણ રખાલાળ.ે અશીથી લહટષઔર એાંખર ભાયપત 
એલયેસ્ટની ઊંચાઈની ખણતયી ઔયલાભાાં આલળે.  
ઉયી શુભરા ફાદ ીઓકેભાાં વસજષકર ્ટિ ાઈક થઈ શતી. તે 
વસજષકર ્ટિ ાઈકભાાં વાભરે 19 જલાનન ેલીયતા ચાંદ્રક :  
વભાસરમાની શટરભાાં આતાંકી શુભર – 28 ના ભત. અર 
ળફાફે શુભરાની જલાફદાયી રીધી. 

્ેનભાાં શેરુાં અન્ડય લટય મ્મુસઝમભ ળરૂ થમુાં, 40 પૂટ 

ાણીભાાં ફટસનક ગાડષન :  
બાયતભાાં સનભાષણ ાભેરા સનાકા યકેટનુાં યીક્ષણ :  
 હડળાના ચાાંદીુયભાાં ફનાલામેરા સ્લદેળી ભલ્ટી 
ફેયર યઔેટ રન્દ્ચય આધાયીત ખાઈડેડ યઔેટ ‘વનાઔા’ નુાં 

યીક્ષણ ઔયામુાં. વનાઔાની ક્ષભતા ભાઔષ-2 ઔયતાાં લધાયે છે.  
અભેહયકાભાાં બાયતલાંળી અસજત વાંચાય કસભળનના શેડ :  
 યાષ્ટ્િવત ટિ પે તાની ટીભભાાં એઔ ફીર્જ બાયતીમ 
ભૂના અવજત લધષયાજ ઈન ે સ્થાન આપમુાં છે. અવજતન ે

ભશત્લણૂષ પેડયર 
ઔપમુવનઔેળન ઔવભળનના 
શેડ ફનાવ્મા છે. ટિ પની 
ટીભભાાં વનક્કી શેરી, વીભા 

લભાષ, પ્રીત ફશાયા છી 

ઈ ચથી બાયતીમ 
ભૂની વ્મવક્ત છે.    
યાજ્થાનના સથમેટયભાાં 3% વીટ હદવમાાંગ ભાટે અનાભત  
 યાજસ્થાનના દયેઔ વવનેભાગય, વવનેભા વથમેટવષ 

અને ભલ્ટીપરેક્વભાાં ત્રણ ટઔા વીટ હદવ્માાંખ ભાટે અનાભત 
ઔયલાના પ્રસ્તાલને ખૃશ વલબાખે ભાંજુયી આી દીધી છે. ખૃશ 
વલબાખ પ્રભાણે ભુખ્મભાંત્રી લવુાંધયા યાજ ેલષ 2016-17ના 
ફજટેભાાં યાજ્મના દયેઔ વવનેભાગયભાાં ઔુર વીટભાાંથી 3 ટઔા 
વીટ હદવ્માાંખ ભાટે અનાભત યાકલાની ર્જશેયાત ઔયી છે.  
હપલ્ભના ઔરાઔ શેરાાં વુધી અનાભત યકાળે :  

 ખૃશ વલબાખ પ્રભાણે નહટહપઔેળન છી પ્રદેળના 
દયેઔ વવનેભાગય આ વનમભ અાંતખષત આલળે. આ વનમભ 
ભુજફ હપલ્ભ ળરૂ થામ તેના એઔ ઔરાઔ શેરા વુધી 3 ટઔા 
વીટ હદવ્માાંખ ભાટે અનાભત યાકલાભાાં આલળે.  

આહદલાવી સલ્તાયની ખાણ, ખનીજની રીઝ શલે 

આહદલાવીઓને જ ભળ ે:  
 યાજ્મના આહદલાવી વલસ્તાયભાાં ઔુદયતી વાંદા 
અાય છે. આ ઔુદયતી વાંદાન શઔ ભેલલા ભાટે અત્માય 
વુધી ઔામદેવયની પ્રહિમા શાથ ધયાતી શતી, ણ યાજ્મ 

વયઔાયે તાજતેયભાાં ાંચામત એક્વટેન્દ્ળન ટુ વળડ્યલુ્ડ 
એહયમા એક્ટ-1996 ન અભર ઔયીને આહદલાવી 
વલસ્તાયની 4503 ગ્રાભ ાંચામતને રીઝન ઔન્દ્ટિ ાક્ટ 
આલાન અવધઔાય આપમ છે. હયણાભે આહદલાવી 

વલસ્તાયના ખાભડાભાાં આહદલાવી શમ અને તે ખાભભાાં 
યશેતી શમ તેલી જ વ્મવક્તને રીઝન ઔન્દ્ટિ ાક્ટ ભી ળઔળે. 
હયણાભે આહદલાવી વલસ્તાયભાાં આહદલાવી વભાજન 
રઔને જ રીઝન ઔન્દ્ટિ ાક્ટ ભળે અને ગ્રાભવબાન ેભાંજૂયી 
આલાની શલાથી આલા ઔન્દ્ટિ ાક્ટ આલા ાછ 
ગ્રાભાંચામત વાભાવજઔ જલાફદાયી શેઠ પાંડ ભેલીન ે
ગ્રાભત્થાનના ઔાભ ણ ઔયી ળઔે છે.  
ફે ભહશનાભાાં ત્રીજો ટિે ન અક્ભાત – 39 ભત :  
 આાંધ્રપ્રદેળભાાં ટિેન ાટા યથી કડી ડલાની એઔ 
દુગષટનાભાાં 39 ભુવાપય ભામાષ ખમા છે અને 60થી લધુ 
ગામર ણ થમા છે. આાંધ્રપ્રદેળ અને હડળાની વયશદ ય 
ઔુનેરુ સ્ટેળન નજીઔ આ દુગષટના વર્જષઈ શતી. જખદરુય-
બુલનેશ્વય શીયાકાંડ એક્વપ્રેવનુાં એન્દ્જીન અને 9 ડફા ાટા 
યથી કડી ડ્યા. ખત લે 20 નલેપફયે ઔાનુય નજીઔ 
ઈન્દ્દય યાજને્દ્રનખય ટિેનના 14 ડફા કડી ડતાાં 150ના 
ભત થમા શતા. જ્માયે 28 હડવેપફયે અજભયે વવલ્દાશ 
એક્વપ્રેવના 15 ડફા ણ ઔાનુય નજીઔ બ્રીજ યથી કડી 
ડ્યા શતા. જભેાાં 44 ને ઈર્જ થઈ શતી.  
સલકરાાંગને ભાસરકીના લાશન સલના ણ રાઈવન્વ ભળ ે 
  ખુજયાતના 28 રાક હદવ્માાંખ વ્મવક્ત ભાટે વાયા 
વભાચાય છે. શલેથી તેભની ાવે ભાવરઔીનુાં લાશન નશી શમ; 

ત ણ તે આયટીભાાંથી ડિ ાઈવલાંખ રાઈવન્દ્વ ભેલી 
ળઔળે તેભજ ઔઇણ હદવ્માાંખ વ્મવક્ત બાયતબયભાાં ફીર્જ 
હદવ્માાંખનુાં લાશન ચરાલી ળઔળે. આયટીભાાં હદવ્માાંખ 
ભાટેની ફનાલામેરી કાવ રૂલ્વ એન્દ્ડ યેગ્મુરેળન ઔવભટીએ 
ભૂઔેરા પ્રસ્તાલને આયટી ઔવભળનય આય. એભ. ર્જદલે 
ભાંજૂયી આી છે.  
ભાવરઔીનુાં લાશન ન શમ ત રાઈવન્દ્વ ભતુાં નશતુાં :  
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 ઔઇ ણ વલઔરાાંખ અત્માય વુધી રાઈવન્દ્વ રેલા 
ર્જમ ત્માયે તેભણે પભષભાાં તેભની ભાવરઔીનુાં લાશન દળાષલલુાં 
ડતુાં શતુાં. જો ભાવરઔીનુાં લાશન ન શમ ત રાઈવન્દ્વ ભતુાં 
નશતુાં. આથી ખુજયાતના 28 રાકભાાંથી ભાત્ર 5 શર્જય 
વલઔરાાંખ જ ડિ ાઈવલાંખ રાઈવન્દ્વ ધયાલ ેછે.  
વાત ભહશના છી વાઈના નશેલારે ટાઈટર જીતમુાં :  
 વાઈનાએ 
ચઔૂલોંખને 22-20, 22-20 

થી શયાલીને ભરેવળમા 
ભાસ્ટવષ ગ્રાન્દ્ડ વક્વ ખલ્ડ 
ટૂનાષભેન્દ્ટ જીતી રીધી શતી. 
વાત ભહશના છી તેણે ઔઇ 
ટાઈટર જીત્મુાં છે.  
ગીતકાય નક્સળ રામરુયીનુાં સનધન  
યાષ્ટ્િસતએ 4 રકની પાાંવીની વજા ભાપ કયી   
 યાષ્ટ્િવત પ્રણલ ભુકજીએ ખૃશ ભાંત્રારમના વૂચન 
ઔયાણે ભૂઔી 4 અયાધીની પાાંવીની વર્જ આજીલન ઔેદભાાં 
પેયલી છે. ચાયેમ એભવીવીના વભ્મ શતા અને 1992ભાાં 
વફશાયભાાં બૂવભશાય ર્જવતના 34 રઔના નયવાંશાયભાાં વાભેર 
શતા. ચાયેમે 2004ભાાં દમા અયજી દાકર ઔયી શતી, જ ેભાનલ 

અવધઔાય ાંચના પ્રમાવથી 12 લષ ફાદ યાષ્ટ્િવત વુધી 
શોંચી.  
 નલજીલન ભેલનાયા દવતભાાં ઔૃષ્ણણા ભચી, નાંન્દ્શે 

રાર ભચી, લીય ઔુાંલય ાવલાન અને ધભેન્દ્ર વવાંશ ઉપે ધારુ 

વવાંશ વાભેર છે. વફશાય વયઔાયની બરાભણથી ખૃશ ભાંત્રારમ ે
2016ની 8 ખસ્ટે તભેની દમા અયજી પખાલલાનુાં વચૂન 
યાષ્ટ્િવતને ભઔલ્મુાં શતુાં.  
અભદાલાદ ાવે ઓગેસનક મસુન.ની ્થાનાની તૈમાયી :  
 આખાભી નાણાઔીમ લે નલી ખેવનઔ મુવનલવવષટી 
સ્થાલા ભાટે યાજ્મ વયઔાય તૈમાયી ઔયી યશી છે. ઔૃવ 
ભશત્વલ દયવભમાન ૂલષ ભુખ્મભાંત્રી આનાંદીફેન ટેરે 
ખેવનઔ મુવન.ની સ્થાના ઔયલાની ર્જશેયાત ઔયી શતી. 

1રી એસિરથી GAAR રાગ ુથળે  

યઔાણના નાભે ઔયચયી ઔયતી વલદેળી ઔાંની ય 
ઔડઔાઈ ભાટે જનયર એન્દ્ટી એલઈડન્દ્વ રુલ્વ (ખાય) 1રી 
એવપ્રર, 2017થી રાખ ુ થઈ જળે. આ તાયીક અખાઉ 

ઔયામેરા યઔાણ તેના દામયાભાાં નશીં આલે. CBDT 

(Central Board of Direct Tax)એ આ અાંખે સ્ષ્ટ્તા ઔયી 

છે.  

શલે આધાય, અાંગૂઠાથી કેળ ટિ ાન્ઝેક્સળન  

શલે ભાત્ર આધાય નાંફય અન ેઅાંખઠૂાથી ટિ ાન્દ્ઝેક્ળન 
થઈ ળઔળે. આ ભાટે ઔેન્દ્ર વયઔાય ટૂાં ઔ વભમભાાં જ આધાય ે 

વવલષવ રન્દ્ચ ઔયળે. તે ભાટે ભફાઈરની ણ જરૂય ડળે 
નશીં.   

અભૃતયાજ બાયતભાાં UNના વદબાલના દતૂ  

ર્જણીતા ટેવનવ કેરાડી અને શવરલુડ હપલ્ભ 
વનભાષતા અળઔ અભૃતયાજને 
બાયતભાાં UNDP (United 
Nations Development 

Programme) ભાટે વદબાલના 

યાજદૂત ફનાલામા છે. 
UNDPએ જણાવ્મુાં છે ઔે 

અભૃતયાજ ે બાયત-અભેહયઔા 
વાંફાંધ વાયા ફનાલલાભાાં ભશત્ત્લની બૂવભઔા વનબાલી છે.  
યાજીાભાાં દેળની વોિથભ ફાઈક એમ્્મુરન્વન 
િાયાં બ  
ઑ્ટિે સરમન ઑન – સલભને્વ ડફલ્વ  

ઑસ્ટિે વરમન ન ગ્રાન્દ્ડસ્રેભની વલભને્દ્વ 
ડફલ્વભાાં ફીજો િભાાંઔ ધયાલતી અભેહયઔાની ફેથેની ભટે્ટઔે 
વેન્દ્ડ  વ તથા ચેઔ હયવબ્રઔની લ્મુવી વાપાયલાએ પ્રથભ 
વેટ ખુભાવ્મા ફાદ લત પ્રશાય ઔયીને શાલ્લાઔલા તથા વૂઈ 
ેંખની જોડીન ેશયાલીન ેગ્રાન્દ્ડસ્રેભ તાના નાભે ઔમો છે.  
અગ્રલાર વભાજ અને બાજના નતેા યાભદાવ અગ્રલારનુાં 
સનધન  

યાભદાવ અગ્રલાર 18 લષ વુધી યાજ્મવબાના 
વાાંવદ યશી ચૂક્મા છે અને વાડા વાત લષ વુધી બાજના 
યાજસ્થાનના પ્રદેળાધ્મક્ષ ણ યશી ચૂક્મા છે. આ વાથે 
તે ફ ે લાય યાષ્ટ્િ ીમ ઉાધ્મક્ષ અને ફ ે લાય યાષ્ટ્િ ીમ 
ઔાધ્મક્ષ ણ યશી ચૂક્મા છે.     

40 લષથી ‘અસિ યક્ષક’ ભૂ ગુજયાતીન ેદ્મશ્રી વન્ભાન  

વભાજવેલા ક્ષેત્ર ે ઉત્ઔૃષ્ટ્ 
પ્રદાન ઔયલા ફદર ભૂ ખુજયાતી 
વફવનબાઈ ખણાત્રાન ેચથા વલોચ્ચ 
નાખહયઔ વન્દ્ભાન દ્મશ્રીથી 
નલાજલાભાાં આવ્મા છે. શારભાાં તે 
વિભ ફાંખાભાાં યશે છે.  
નાદારને શયાલી પેડયય ઑ્ટિે સરમન ઓનભાાં ચેસમ્મન  

નાદારે આ તેની ઔાયવઔદીનુાં 18ભુાં ગ્રાન્દ્ડસ્રેભ જીત્મુાં 
છે.  
અન્ડય 19 હિકેટ ટીભના હપટનેવ ટિે નય યાજળેનુાં ભત  

બાયત એ અને અાંદય-19 બાયતીમ હિઔેટ ટીભના 
પીઝીઔર પીટનેવ ટિેનય યાજળે વાલાંતનુાં દવક્ષણ ભુાંફઈભાાં 
ભૃત્મુ થમુાં છે. તભેના ભૃત્મનુુાં ઔાયણ હૃદમયખ ભાનલાભાાં 
આલી યહ્ુાં છે.  
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કેયભાાં ભાનસવક યીતે નફાાં ફાક જાદગુય ફનળે  
ભાનવવઔ રૂ ેનફાાં ફાઔ શલે ઔેયભાાં ર્જદુખય 

ફનલા જઈ યહ્ાાં છે. યાજ્મ વયઔાયના એઔ ઈનલટેીલ 
પ્રગ્રાભથી આ ળક્મ ફનળે. વાભાવજઔ ન્દ્મામ વલબાખ શેઠ 
ઔેય વાભાવજઔ વુયક્ષા વભળન અને સ્ટેટ ઈવનવળએટીલ ન 
હડવએવફવરટી ભેવજઔ એઔેડભી વાથ ે એઔ વલવચત્ર ભાંડી 
તૈમાય ઔયલા ભાટે શાથ વભરાલી યહ્ા છે. યાજ્મની જુદી જુદી 
ળાાભાાં વલળે ક્ષભતા ધયાલતાાં 400થી લધુ ફાઔ 
એભાલય પ્રગ્રાભભાાં બાખ રેળે.  
વૈમદ ભદી ગ્રાન્ડ સિક્સવ ગલ્ડ ફડેસભન્ટન ટૂનાષભેન્ટ  

વરવપઔ વવલ્લય ભેડાવરસ્ટ ી. લી. વવાંધ ુતથા 
નેળનર વલજતેા વભીય લભાષએ અશીં યભામેરી વૈમદ ભદી 
ગ્રાન્દ્ડ વપ્રક્વ ટૂનાષભને્દ્ટભાાં અનુિભ ે ભને્દ્વ તથા લેભેન્દ્વ 
વવાંખલ્વનાાં ટાઈટર જીતી રીધાાં છે. બાયતે આ ટૂનાષભેન્દ્ટની 
ાાંચ ઈલેન્દ્ટભાાં ત્રણ ટાઈટર તાના નાભે ઔમાાં છે.  
વેયેના સલસરમમ્વ ઑ્ટિે સરમન ઓન સલજતેા ફની અન ે
કાયહકદીન 23ભ ગ્રાન્ડ્રભે શાાંવર કમો.  

ૂલષ સલદેળભાંત્રી S M હિષ્ણાન યાજકાયણભાાંથી વાંન્માવ  

ઔોંગ્રેવના વવવનમય નેતા 
અને મુીએ વયઔાયભાાં 
વલદેળભાંત્રી યશેરા એવ. એભ. 
હિષ્ણણાએ યાજઔાયણભાાંથી 
વાંન્દ્માવ રેલાન વનણષમ ઔમો છે. 
તે 1999થી 2004 વુધી 
ઔણાષટઔના ભુખ્મભાંત્રી ણ શતા.  

ATMભાાંથી શલે એકલાયભાાં 24,000 ઉાડી ળકાળે  

તેન અભર 1રી પેબ્રુઆયીથી થળે. વેવલાંખ 

અઔાઉન્દ્ટ શળે તે ફીજો ઉાડ અઠલાહડમા છી ઔયી 
ળઔળે. ઔયન્દ્ટ, િેડીટ અને લયડિ ાફ્ટ એઔાઉન્દ્ટભાાંથી ભયજી 

ભુજફ નાણાાં ઉાડી ળઔાળે. 
નેાભાાં ફીજી પેિુઆયીથી વાકષ  દેળની ફેઠકન િાયાં બ 

વાઔષ  દેળના અવધઔાયીની ફેઠઔ ઔાઠભાંડુભાાં 
શેરી અને ફીજી પેબ્રુઆયી દયભમાન મર્જળે. ાવઔસ્તાનભાાં 
વાઔષ  વાંભેરન યદ થમા છી આ શેરી ફેઠઔ છે.  
હશટરયના િચાયભાંત્રી ગફલે્વની વસચલનુાં સનધન  

એઔ જુઠ્ઠાુ વ લાય ફર; ત તે વત્મ ફની ર્જમ 

છે, તેલુાં ઔશેનાયા હશટરયના પ્રચાયભાંત્રી ખફેલ્વની ૂલષ 

વેિેટયી બ્રુાંહશલ્ડે ભવેરનુાં 106 લષની લમ ેવનધન થમુાં છે.  
અભૂલ્મ ટનામક હદલ્શીના નલા રીવ કસભળનય  

અભૂલ્મઔુભાય ટનામઔ હદલ્શીના રીવ ઔવભળનય 
વનભામા છે. ટનામઔ 1985ની ફેચના અરુણાચરપ્રદેળ-

ખલા-વભઝયભ અને ઔેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ ઔેડયના 
આઈીએવ અવધઔાયી છે.   

ઈન્ડીમા ્ટ ેભેન્ટ ફેન્ક રોંચ, 5.5% વમાજ ભળ ે 

ઈન્દ્ડીમા સ્ટ ેભેન્દ્ટ ફેન્દ્ઔની વેલા યામુય અને 
યાાંચીભાાં ળરૂ થઈ ખઈ છે. ફેન્દ્ઔ 25 શર્જય રૂવમા વુધીની 
જભા યઔભ ય 4.5%, 25 શર્જયથી 50 શર્જય ય 5% અને 

50 શર્જયથી 1 રાક રૂવમા વુધીની યઔભ ય 5.5% વ્માજ 
આળે.  
ફ્રાન્વની આમહયવ સભવ મસુનલવષ ફની  

હપવરાઈન્દ્વભાાં મર્જમેરી આ લષની વભવ મુવનલવષ 
સ્ધાષભાાં ફ્રાન્દ્વની વભવત્તનેમય આમહયવ વલજતેા ફની છે. 23 
લષની આમહયવ ડેન્દ્ટર સ્ટુડન્દ્ટ છે. વભવ શૈતી યાક્લેર 
ેવરવવએય પસ્ટષ  યનય અ અને વભવ ઔરાંવફમા એવન્દ્ડિમા 
તલય વેક્ન્દ્ડ યનય અ યશી.  
ગલાભાાં 8 પેિુઆયીથી સલશ્વ વાંગીત ભશતવલ  

ખલાભાાં 8 થી 10 પેબ્રુઆયી દયપમાન વલશ્વ ળાાંવત 
વાંખીત ભશત્વલ ‘વુય જશાાં’ મર્જળે. આ ભશત્વલભાાં 

ડેન્દ્ભાઔષ , ચેઔ હયવબ્રઔ, સ્લીડન, યવળમા તથા અન્દ્મ ત્રણ 

દેળની યાષ્ટ્િ ીમ ટીભ બાખ રેળે. ખલાના હડયેક્ટયેટ ઑપ 
આટષ  એન્દ્ડ ઔલ્ચય દ્વાયા ભશત્વલનુાં આમજન ઔયામુાં છે.  
કેગ સલનદયામ  
વુવપ્રભ ઔટે ફીવીવીઆઈના ઔાભઔાજની દેકયેક ભાટે ચાય 
વભ્મની ેનરના અધ્મક્ષ તયીઔે બૂતૂલષ ઔેખ વલનદ 
યામની વનભણૂઔ ઔયલાભાાં આલી 
છે. શેરાાં ભ્રષ્ટ્ાચાયના વલયધના 
ડઔાય તયીઔે કાતા યામે 
આ વલળે પ્રવતહિમા આતાાં 
તાને ફીવીવીઆઈન નાઈટ 
લચભેન જણાવ્મ શત. આ 
ેનરભાાં ભહશરા હિઔેટ ટીભની બૂતૂલષ વુઔાની ડામના 
એડરજી, ઈવતશાવઔાય યાભચાંર ખુશા અને ફેન્દ્ઔય વલિભ 

વરભમેને ણ વાભેર ઔયામા છે.    
ીઓકેભાાં વસજષકર ્ટિ ાઈકના ટીભ રીડય ભેજય યહશત વહૂય 
શતા  
ાહક્તાને ્ીકય વાંભરેનનુાં આભાંત્રણ ઠુકયાવમુાં 
બાયત-ાવઔસ્તાન વાંફાંધભાાં તાંખહદરી લચ્ચ ે ાવઔસ્તાને 
સ્ીઔય વાંભેરન ભાટે બાયત આલલાનુાં આભાંત્રણ ઠુઔયાલી 
દીધુાં છે. વાંભેરન 18-19 પેબ્રુઆયીએ ઈન્દ્દયભાાં મર્જલાનુાં 
છે. બાયતીમ વાંવદ અને ઈન્દ્ટય ારાષભેન્દ્ટયી મુવનમને 
(આઈીમ)ુ તેનુાં આમજન ઔમુાં છે. પમાનભાયે ણ 
આલલાન ઈન્દ્ઔાય ઔયી દીધ છે. 
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ગ્રાશકની પહયમાદનુાં ઓનરાઈન વભાધાન :  
 ગ્રાશઔની પહયમાદના જરદી વભાધાન ભાટે ઔેન્દ્ર 
વયઔાયે નરાઈન ઔન્દ્્મુભય વેન્દ્ટય ળરૂ ઔમુાં છે. આ વાથ ે
જ સ્ભાટષ  ઔન્દ્્મુભય નાભ ે એઔ ભફાઈર એ રન્દ્ચ ઔયાઈ 
છે.  
‘ેભેન્ટ એ વ’ે નાભની એપ્રીકેળન રન્ચ :  
 વયઔાય હડજીટર ેભેન્દ્ટને પ્રત્વાશન આલાના 
શેતુથી રઔી ડિ  ળરૂ ઔયી યશી છે. તે ભુજફ હડજીટર ેભને્દ્ટ 
ઔયનાયને ઈનાભ આલાભાાં આલળે. દય યવલલાયે 
વલજતેાની ર્જશેયાત થળે. આ વાથે જ વયઔાયે આધાય 
નાંફય આધાયીત ‘ભેેન્દ્ટ એ વે’ નાભની ભફાઈર 
એપરીઔેળન ણ રન્દ્ચ ઔયી છે. તેભાાં ઔઈ ેભેન્દ્ટ વવલષવ પી 
નશી ચૂઔલલી ડે.  

SGVP ભાાં લલ્ડષ  યેકડષ  :  

 SGVP છાયડી ખુરુઔુભાાં 20 થી 70 લષની લમ 

જૂથના 1111 રઔ ય વળયધાયા પ્રમખ ઔયામ શત. આ 
વાથ ે જ વખવનઝ ફુઔ યેઔડષ  નોંધામ છે. 50 વાંત, 511 
ભહશરા અને 600 ુરુ ય આ પ્રમખ ઔયામ છે.  
ભુાંફઈભાાં સલશ્વના વોથી ઉંચા સળલાજી ્ભાયકનુાં જૂજન :  
 ભુાંફઈભાાં ઔુર 629 પૂટની ઊંચાઈનુાં વળલાજીનુાં 
સ્ભાયઔ 
ફનળે. તેભાાં 
વળલાજીની 
ભૂવતષની 
ઉંચાઈ 375 
પૂટ શળે. આ 
સ્ભાયઔ 32 
એઔયની એઔ 
વલળા વળરા 
ય ફનાલલાભાાં આલળે. ઔુર કચષ 3600 ઔયડ રૂવમા થળે. 
10 થી 15 શર્જય મષટઔ એઔ વાથ ેઅશીં આલી ળઔળે.  
મષટઔ ભાટેની વુવલધા :  
 મષટઔ ભાટે અશી એપપીવથમેટય, ભાંહદય, પૂડ ઔટષ , 
રાઈબ્રેયી, હડમ ખાઈડેડ ટૂય, થ્રી ડી-પય ડી પીલ્ભ, 
એક્લેહયમભ જલેી વુવલધા ણ ભળે.  
 સ્ભાયઔ ય વળલાજીના ઈવતશાવના હડમ-
વલ્મુઅર ગણી બાાભાાં ફતાલાળે.  
વુયક્ષા વ્મલસ્થા :  
 સ્ભાયઔભાાં આતાંઔી શુભરા યઔલા ભાટે એવન્દ્ટ યડાય 
વવસ્ટભ રખાલાળ,ે જથેી દુશ્ભનના યડાય તેન ેજોઈ ન ળઔે.  
સ્ભાયઔ અાંખે વલલાદ :  

 ભાછીભાયનુાં ઔશેલુાં છે ઔે તેના વનભાષણથી તે 
ભાછરી ઔડલા નશી જઈ ળઔે. માષલયણવલદએ ખયેખાાંલ 
ચોાટી કતભ થલાની આળાંઔા વ્મક્ત ઔયી છે.  
ાહક્તાનભાાં યાષ્ટ્િસત વાભ ેબાણ ચયીન કેવ :  
 ાવઔસ્તાનભાાં ભશપભદ વફીર શૈદય નાભના 11 
લષના એઔ વલદ્યાથીએ તેના બાણની ઔવથત ચયી ફદર 
યાષ્ટ્િવત ભભેનૂન શુવૈનના ઔામાષરમ વલરૂદ્ધ ઔેવ ઔમો છે.  
 

ONGC કેજી ફેવીનભાાં GSPC ન 80% ્રક 6752 

કયડભાાં ખયીદળે.  
બાયત વાથ ે વાંયક્ષણ વશકાય લધાયલા અભેહયકાનુાં 618 
અફજ ડરયનુાં ફજટે :  
 અભેહયઔાના યાષ્ટ્િપ્રભુક ફયાઔ ફાભાએ લષ 
2017 ભાટે 618 અફજ ડરયના વાંયક્ષણ ફજટેની 
પાલણી ઔયી છે. જ ેઅાંતખષત બાયત વાથ ેવાંયક્ષણ વશઔાય 
લધાયલાભાાં આલળે. જ્માયે ાવઔસ્તાનને ણ તેભાાંથી થડા 
નાણાાં પાલલાની જોખલાઈ છે.  
ભધ્મિદેળભાાં જન્ભતા દયેક ફાકને ઘય ભાટે જભીન 
અાળે :  
 ભધ્મપ્રદેળભાાં જન્દ્ભ રેનાયા દયેઔ ફાઔના નાભે 
ભઔાન ફનાલલા ભાટે જભીન આલાભાાં આલળે. જો જભીન 
વયઔાયી નશી શમ ત, વયઔાય જભીન કયીદીને આળે. આ 
ભાટે વલધાનવબા દ્વાયા ઔામદ ફનાલલાભાાં આલળે. આ 
ર્જશેયાત ળવનલાયે બીંડ વજલ્લાભાાં ઔૂ કાત ેઅાંત્મદમ ભેાભાાં 
યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી વળલયાજવવાંશ ચોશાણે ઔશી શતી. તેભણ ે
ઔહ્ુાં ઔે લડાપ્રધાન, ભુખ્મભાંત્રી આલાવ મજના ઉયાાંત અભ ે
યાજ્મભાાં જન્દ્ભનાય દયેઔ ફાઔને યશેણાાંઔ પરટ આીળુાં.  
ૂલષ દહયમાઈ વયશદે શેરી લખત ઓર લુભન િૂ :  
 બાયતના ૂલષ દહયમાઔાાંઠે શલાઈ ેટિ વરાંખ ભાટે 
શેરી લકત એલા િૂ તૈનાત ઔયામા છે; જભેાાં ત્રણેમ ભહશરા 

અવધઔાયી છે. તટયક્ષઔ દે આ શેર ઔયી છે. આ િૂ ડવનષમય 
એયિાફ્ટથી ેટિ વરાંખ ઔયળે અને દહયમાભાાં થતી ખેયઔામદે 
ખવતવલધી તેભજ આાંતયયાષ્ટ્િ ીમ દહયમાઈ વયશદે નજય 
યાકળે.   
વોથી ભટુાં  હિકેટ ્ટેહડમભ  
 અભદાલાદના ભટેયાભાાં દુવનમાનુાં વોથી ભટુાં  હિઔેટ 
સ્ટેહડમભ ફનાલલાનુાં ઔાભ આ લે ળરૂ થઈ જળે. વયદાય 
ટેર સ્ટેહડમભને પયી ફનાલલાન ઔન્દ્ટિ ાક્ટ રાવષન એન્દ્ડ 
ટૂફો ઔાંનીને અામ છે. અશી એઔ રાક 10 શર્જય દળષઔ 
ભેચન આનાંદ રઈ ળઔળે. વલશ્વભાાં શાર ભેરફનષ હિઔેટ 
ગ્રાઉન્દ્ડની ક્ષભતા વોથી લધુ એઔ રાકની છે.  
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વોથી ઉંચી યશેણાાંક ઈભાયત  
 દુવનમાની વોથી ઉંચી યશેણાાંઔ ઈભાયત લલ્ડષ  લન 
ટાલય ભુાંફઈભાાં ફની યશી છે. તે આ લષના અાંત વુધીભાાં 
તૈમાય થઈ ર્જમ તલેી અેક્ષા છે. 17 એઔયભાાં પેરામેરી અન ે
અડધ વઔરભીટયની ઊંચાઈલાી આ વફવલ્ડાંખભાાં 117 
ભા યશેળે. રટવ ૂર, ખેવનઔ પાભષ, આટષ  ખેરેયી અન ે
એથરેહટક્વ ટિે ઔ તેના આઔષણ છે. આ ઔપરેક્ષભાાં ત્રણ 
ટાલય ફની યહ્ા છે. જભેાાંથી લલ્ડષ  લન એઔ છે.  
વોથી ભટ વરય પ્રાન્ટ  
 ભધ્મપ્રદેળના યીલાભાાં ળરૂ થનાય વરય પરાન્દ્ટ 
દુવનમાભાાં વોથી ભટ છે. 1500 શેક્ટયભાાં પેરામેર આ 
પરાન્દ્ટથી 750 ભેખાલટ ઊર્જષનુાં ઉત્ાદન થળે. હદલ્શી ભેટિ  
યેર તેનાથી જ દડળે.   
વોથી રાાંફી ટનર ચારુ થળ ે 
 આ લષની ળરૂઆતભાાં દેળની વોથી રાાંફી નાળયી 
યડ ટનરની ળરૂઆત થળે. તેન ેશ્રીનખય-જપભ-ુશાઈલે ય 
ફનાલાઈ છે. રખબખ 3720 ઔયડ રૂવમા કચીન ે તેન ે
ફનાલાઈ છે. ટનરભાાં ઈન્દ્ટીગે્રટેડ ઔન્દ્ટિ ર વવસ્ટભ છે, જ ે
ખણતયીના દેળ ઉમખભાાં રે છે.  

નટફાંધીના 52 હદલવે યાષ્ટ્િને PM ન ફીજો વાંદેળ :  

 લડાપ્રધાન આલાવ મજના શેઠ ખાભભાાં 33 ટઔા 
લધુ ભઔાન ફનળે. કડૂેતના દેલા ય 60 હદલવનુાં વ્માજ 
ઔેન્દ્ર વયઔાય આળ.ે  
 વવવનમય વવહટઝનના ફેન્દ્ઔ હડવઝટ ય 8 ટઔા 
વ્માજ ભળે. 7.50 રાક રૂવમા વુધીની હડવઝટ ય 10 
લષ ભાટે લાવષઔ 8 ટઔા વ્માજ ભળે. વ્માજની યઔભ દય 
ભહશન ેઔાઢી ળઔામ છે.  
 નાના લેાયી ભાટે િેડીટ ખેયન્દ્ટી 1 થી લધાયીન ે2 
ઔયડ થળે. ખબષલતી ભાટે 6 શર્જય રૂવમાની ભદદની 
મજના દેળબયભાાં રાખ.ુ અત્માયે 53 વજલ્લાભાાં ામરટ 
પ્રજકે્ટ અાંતખષત 4 શર્જય રૂવમા આલાભાાં આલે છે.  
અરુણાચરભાાં બાજની વયકાય - ેભા ખાાંડુ નલા 
ભુખ્મભાંત્રી ફન્મા :  
 ીલ્વ 
ાટી પ 
અરુણાચરના 
43ભાાંથી 33 
ધાયાવભ્મ 
બાજભાાં વાભેર 
થમા છી 
ળવનલાયે 
અરુણાચર 

પ્રદેળભાાં બાજની વયઔાય ફની છે.  
જમરસરતાના નીકટલતી સચનમ્ભા ળળીકરા અન્નાદ્રભકુના 
ભશાભાંત્રી ફન્મા :  
િધાનભાંત્રી ભદીએ હડસજટર ેભેન્ટ ભાટે ‘બીભ’ એ 
રન્ચ કયી :  
 હડવજટર ેભેન્દ્ટને પ્રત્વાશન આલા ભાટે 

લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર 
ભદીએ નલી ભફાઈર 
એ રન્દ્ચ ઔયી છે. 
તેનુાં નાભ બીભયાલ 

આાંફેડઔયના નાભે યકામુાં છે. આ એથી ઈન્દ્ટયનટે વલના 
ણ ેભને્દ્ટની રેલડ-દેલડ ઔયી ળઔામ છે. અાંખુઠ જ 
હડવજટર ટિ ાન્દ્ઝકે્ળન ભાટે ૂયત છે. આ એ મુીઆઈ 
ફેઝડ એ છે.  
બીભ એ ળુાં છે.....  
 બીભ એ એટરે ઔે બાયત ઈન્દ્ટયપેવ પય ભની. આ 
એન્દ્ડિ ઈડ, આઈપન ફાંને ય ઔાભ ઔયે છે. હશન્દ્દી અન ે
અાંગ્રેજી બાાન ેવટષ  ઔયે છે.  
ધ.12 વાભાન્મ િલાશના કવષભાાં નયેન્દ્ર ભદીની 
ભશત્ત્લાકાાંક્ષી મજનાઓના િકયણન વભાલેળ કયામ :  
 બાયતના લડાપ્રધાન ફન્દ્મા છી નયેન્દ્ર ભદીએ 
ળરૂ ઔયેરી જનધન મજના, સ્ટાટષઅ મજના, વસ્ઔર 
ડેલરભેન્દ્ટ વહશતની મજના ખુજયાત યાજ્મ ળાા 
ાઠ્ય ુસ્તઔ ભાંડે તૈમાય ઔયેરા ધયણ 12 વાભાન્દ્મ 
પ્રલાશના ઈઔનવભક્વ વલમના નલા ઔવષભાાં ઉભેયી છે.  

ગાાંધીનગયભાાં CMના શ્ત ે દેળની િથભ સવટી લાઈપાઈ 

મજના રન્ચ :  
 ખાાંધીનખયભાાં ભુખ્મભાંત્રી શ્રી વલજમ રૂાણીએ 
દેળન વલષ પ્રથભ વવટી લાઈપાઈ પ્રજકે્ટ રન્દ્ચ ઔમો શત 
અને 13ભી ર્જન્દ્મુઆયી વુધી ઔુર 2 જીફી ડેટા ફ્રીની 
ર્જશેયાત ઔયી શતી. વલજમ રૂાણીએ જણાવ્મુાં શતુાં ઔે, વવટી 
વલેરન્દ્વ અાંતખષત લાઈપાઈ ઉયાાંત વીવીટીલી ઔેભેયાનુાં 
નેટલઔષ  ઊબુાં ઔયામુાં છે.  
ભચ્છય કયડલાથી ભત થળે ત અક્ભાત લીભાન રાબ :  
 ભચ્છય ઔયડલાથી થમેરી વફભાયીન ે ઔાયણે ભત 
થામ તણ શલે દુગષટના લીભાન રાબ ભળે. યાષ્ટ્િ ીમ 
ગ્રાશઔ ાંચ ે ભેરેહયમાને ઔાયણે ભતૃ્મુ ાભેરી ઔરઔાતાની 
ભોવભી બટ્ટાચામષના ઔેવભાાં આ વનણષમ આપમ છે.  
યાજબલનની વત્તાલાય લેફવાઈટ ન શલાથી શાઈકટષભાાં 
જાશેયહશતની હયટ :  
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 યાજ્મભાાં યાજબલન (પીવ પ ધી વિેેટયી ટુ ધી 
ખલનષય)ની વત્તાલાય લેફવાઈટ ન શલાના ભાભર ેખુજયાત 
શાઈઔટષ  વભક્ષ ર્જશેયહશતની હયટ થઈ છે.  
 નોંધનીમ છે ઔે, અયજદાય ચાંરલદન ધ્રુલ દ્વાયા 
ઔયામેરી ર્જશેયહશતની હયટભાાં યજૂઆત ઔયી શતી ઔે, ભાહશતી 
અવધઔાય 2005 શેઠ યાજ્મની તભાભ વત્તાભાંડએ તેભની 
તભાભ ભાહશતીની પ્રએવક્ટલ હડસ્ઔઝયની નઔર તૈમાય ઔયી 
તેન ેહડવજટર પભટેભાાં પ્રવવદ્ધ ઔયલાની યશે છે. જથેી રઔન ે
ભાહશતી અવધઔાયન ઉમખ છાભાાં છ ઔયલાન યશે. 
આ વનમભ યાજબલનને ણ રાખ ુડે છે.  
ળાાઓભાાં દય વભલાયે શેર કરાક વલે્પીન :  
 ળાાભાાં શલે વળક્ષઔએ વલદ્યાથી વાથ ે દય 
અઠલાહડમાએ વેલ્પી રેલાની છે. ર્જન્દ્મુઆયી ભહશનાભાાંથી 
ળાાભાાં દય વભલાયે શેર ીહયમડ વેલ્પીન થલાન છે. 
વલદ્યાથીની લખષલાય વાંખ્મા ભાટે વળક્ષણ વલબાખે આ 
અનકી યીત અજભાલી છે. દેળભાાં 18 ટઔા ફાઔની 
યજીસ્ટયભાાં નોંધ શલા છતાાં ળાાભાાં આલતા નથી. તનેે 
રીધે શાજયીની વાતત્મથી તાવણી ઔયલા શેરા 
ફામભેહટિઔન માષમ સ્લીઔાયલાભાાં આવ્મ શત. યાં તુ શલે 
તેના ઔયતા વેલ્પીન વલઔલ્ વશેર શલાથી તેની 
અભરફજલણીન આદેળ આલાભાાં આવ્મ છે. વળક્ષઔએ 
વભલાયે વલાયે પ્રત્મેઔી દવ વલદ્યાથીનુાં જૂથ તૈમાય ઔયીન ે
વેલ્પી ઔાઢીને ળાવનની વયર પ્રણાવર ઉય અરડ 
ઔયલાની છે.  
ટાઈટેસનક હશભળીરા વાથે ટકયાઈને નશતુાં ડૂ્મુાં : અશેલાર   
 વલશ્વનુાં વોથી ભળશૂય જશાજ ટાઈટેવનઔ ડૂફલાનુાં 
ભૂ ઔાયણ હશભળીરા વાથ ેટક્કય નશી ણ ફમરય રૂભભાાં 

રાખેરી આખ શતી. 
એઔ ડક્મુભને્દ્ટિ ીભાાં 
આ દાલ ઔયામ છે. 
1912ભાાં વર્જષમેરી 
આ દુગષટનાભાાં 
1500થી લધુ રઔ 

ભામાષ ખમા શતા. ફમરય રૂભના ઔરવા ફાંઔયભાાં આખ ચારુ 
યશેલાના ઔાયણે ટાઈટેવનઔનુાં તીમુાં વાલ નફુાં ડી ખમુાં 
શતુાં. આઈહયળ ત્રઔાય-રેકઔ વેનન ભરનીએ આ દુગષટના 
અાંખે 30 લષ વુધી હયવચષ ઔમુાં છે. તેભન દાલ છે ઔે 
ટાઈટેવનઔનુાં વનભાષણ ઔયનાયી ઔાંનીના ચેયભેન જ ે બ્રુવ 
ઈસ્ભામન ે જશાજભાાં આખ રાખી શલાની કફય શતી; ણ 

ફાદભાાં તેભણે તેના ય ઝાઝુાં 
ધ્માન આપમુાં નશતુાં.   
વભદેલની ટેસનવભાાંથી સનલૃસત્ત :  

 બાયત ભાટે 2010 ઔભનલેલ્થ ખેપવભાાં ખલ્ડ ભેડર 
જીતનાયા અને પ્રવતબાળાી વવાંખલ્વ ટેવનવ કેરાડી 
વભદેલ દેલફભષને પ્રપેળનર ટેવનવને અરવલદા ઔશી દીધુાં 
છે.  
શ્રિા, ઘનશ્માભ કુભાયન ેજ્ઞાનીઠ નલરખેન એલડષ  :  
 રેકઔ શ્રદ્ધા અને ગનશ્માભ ઔુભાય દેલાાંળન ે લષ 
2016 ન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ નલરેકન ુયસ્ઔાય આલાની 
ગણા ઔયાઈ. શ્રદ્ધાને તભેની રગુલાતાષ ‘શલા ભેં પડપડાતી 
વચઠ્ઠી’ અને દેલાાંળન ેતભેની ઔવલતા ‘આઔાળ ભેં દેશ’ ભાટે 
આ ુયસ્ઔાય ભળે.  
31 ભાચષ ફાદ 10 થી લધાયે જૂની નટ કડાળ ે ત 
10,000 ન દાંડ :  
 500 અને 1000 રૂવમાની 10 ઔયતાાં લધાયે જૂની 
નટ યાકલી 31 ભાચષ ફાદ ખેયઔામદે યશેળે. જોઔે, આ અાંખેન 
લટશુઔભ 31 હડવેપફયથી રાખ ુથળે. જૂની નટ ભલા ય 
ચાય લષની વર્જની જોખલાઈને ખુરુલાયે લટશુઔભભાાંથી 
શટાલી રેલાઈ શતી. જૂની ઔયન્દ્વીની 10 ઔયતાાં લધાયે નટ 
ભલા ય છાભાાં છા 10 શર્જય ઔે ભી આલરેી 
ઔયન્દ્વીન ાાંચ ખણ દાંડ લવૂરલાભાાં આલળે.  
યાજકટભાાં ઈન્ટયનેળનર એયટષ  ફનળે :  
 યાજ્મભાાં અભદાલાદ અને લડદયા ફાદ યાજઔટભાાં 
ત્રીજુ ાં ઈન્દ્ટયનળેનર એયટષ  વલઔવાલલાના પ્રમાવ યાજ્મ 
વયઔાય દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આવ્મા છે. ઔૂલાડલા ાવે 1200 
શેક્ટય જભીનભાાં એયટષ  વલઔવાલલા ભાટેનુાં પરાવનાંખ થઈ 
યહ્ુાં છે. ધરેયાભાાં ણ ગ્રીનહપલ્ડ ઈન્દ્ટયનળેનર એયટષન 
પ્રજકે્ટ શાથ ધયામ છે. વાથે વુયતને ણ ઔનેવક્ટવલટી ભે 
તેલા પ્રમાવ છે.  
500-2000 ની 170 કયડથી લધ ુનટ છાઈ :  
 500 અન ે 1000 ની 2402 ઔયડ જુની નટ 
ચરણભાાં શતી, જનુેાં ભૂલ્મ રૂ. 15.44 રાક ઔયડ શતુાં. 
નાની-ભટી તભાભ નટ એઔત્ર ઔયતાાં 17.94 રાક ઔયડની 
નટ ચરણભાાં શતી, શજુ 49.5% છી. 500-2000 
રૂવમાની 170 ઔયડથી લધુ નલી નટ ફર્જયભાાં આલી ખઈ 
છે. 500ની એઔ નટ ય 3.09 રૂવમા અને 2000ની નટ 
ય 3.54 રૂવમા કચષ થામ છે.  
સભથનુનુાં યાજીનાભુાં :  
 અવબનેતા તથા 
તૃણભૂર ઔોંગ્રેવના 
યાજ્મવબા વાાંવદ વભથુન 
ચિલતીએ 
યાજ્મવબાભાાંથી યાજીનાભુાં 
આી દીધુાં છે. તે અત્માય 
વુધી અઢી લષભાાં ૩ 
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હદલવ જ યાજ્મવબાભાાં શાજય યહ્ા છે.  
િસવિ સિહટળ  ગામક અને ફે લખત ગે્રભી એલડષ  
સલજતેા ગામક જ્મજષ ભાઈકરનુાં સનધન 

યેરલે અક્ભાતભાાં ભતૃમ ુથતાાં શલે 8 રાખનુાં લતય :  
 યેરલે અઔસ્ભાતભાાં ભતૃ્મુ ાભનાયા ઔે ખાંબીય યીતે 
ઈર્જગ્રસ્ત થનાયા ેવેન્દ્જયને અાતુાં લતય ફભુાં ઔયલાભાાં 
આવ્મુાં છે. યેરલ ે ભાંત્રારમ ે 19 લષ છી આ વનણષમ રીધ 
છે. નલા વનમભ ભુજફ યેરલે અઔસ્ભાતભાાં ઔઇ ેવેન્દ્જયનુાં 
ભૃત્મ ુ થામ ત તેના હયલાયને અત્માય વુધી રૂવમા 4 
રાકનુાં લતય આલાભાાં આલતુાં શતુાં. જોઔે શલે આ 
લતયની યઔભ 8 રાક ઔયલાભાાં આલી છે. નલ વનમભ 
ર્જન્દ્મુઆયી 1, 2017થી અભરભાાં આલળે. યેરલે ફડે 
ફશાય ાડેરા ર્જશેયનાભા ભુજફ યેરલે અઔસ્ભાતભાાં જો ઔઇ 
ેવેન્દ્જય ફન્ને શાથ ઔે ખ ખુભાલે, આાંક ખુભાલે અથલા 
ચશેય ક્ષતવલક્ષત થામ ઔે ઔામભી ફશેયાળ આલે ત ણ 4 
રાકને ફદરે 8 રાક લતય આલાભાાં આલળે. યેરલેએ 
આ ઉયાાંત જુદા જુદા પ્રઔાયની 34 ઈર્જના વઔસ્વાભાાં ણ 
લતયની યઔભ 100 ટઔા લધાયીન ે64 શર્જયથી 1.28 રાક 
ઔયાઈ છે.  
ગુભ-સબક્ષકુ ફાક ભાટે ળશેય રીવન ‘ચાઈલ્ડ કેય’ 
પ્રાન :  
 અભદાલાદભાાં ચાય યસ્ત ે બીક ભાાંખતા અને ભજૂયી 
ઔયતાાં ફાઔ ભાટે ળશેય રીવ ે ‘ચાઈલ્ડ ઔેય’ એક્ળન 
પરાન ગડ્ય છે. રીવ ઔવભળનય એ. ઔે. વવાંગે ‘ન્દ્મ ૂ મય 
હયઝલ્મૂળન’ તયીઔે ર્જન્દ્મુઆયી 2017થી આ એક્ળન પરાન 
અભરભાાં ભૂઔલાની ર્જશેયાત વભલાયે ઔયી શતી. બીક્ષુઔલૃવત્ત 
ઔે ભજૂયીઔાભભાાં ફાઔન ે ધઔેરતાાં ભાતા-વતા ઔે જ ે તે 
એઔભના ચારઔને રીવ શેરાાં વભર્જલળે. આભ છતાાં 
ફાઔ ફીજીલાય આ પ્રલૃવત્ત ઔયતાાં ઝડાળે ત ઔામદાઔીમ 
ખરાાં રેલાળ.ે  

5000 કિ.મી.ની મારિક્ષમતાાળી અગ્નિ-5 ન ું 

પરીક્ષણ :  
 બાયત દ્વાયા 
અવગ્ન-5નુાં ચથુાં યીક્ષણ 
ઔયલાભાાં આવ્મુાં. 
હડળાના વ્શીરય 
આઈરેન્દ્ડ (અબ્દુર 
ઔરાભ ટા)ુય આ 
યીક્ષણ શાથ ધયલાભાાં 
આવ્મુાં. અવગ્ન-5 ાાંચ 
શર્જય વઔરભીટય વુધી ન્દ્મુવક્રમય લયશેડ વાથેની ભાયઔ 
ક્ષભતા ધયાલ ે છે. ચીનના ભટાાં ળશેય આ વભવાઈરની 

શદભાાં આલી જળે. વપ યીક્ષણ ફદર યાષ્ટ્િવત વહશત 
અનેઔ ખણભાન્દ્મ વ્મવક્તએ ડીઆયડીને અવબનાંદન 
ાઠવ્મા છે. અવગ્ન-5ના વનભાષણ વાથે જ બાયત વલશ્વન 
ાાંચભ દેળ ફની ખમ છે; જ ેઈન્દ્ટયઔવન્દ્ટનેન્દ્ટર ફેરેવસ્ટઔ 

વભવાઈરનુાં ઉત્ાદન ઔયી ળઔે છે. અભેહયઔા, યવળમા, ફ્રાાંવ 
અને ચીન આ પ્રઔાયની વભવાઈર ફનાલી ચૂક્મા છે. આ 
વભવાઈરની વશેરાઈથી શેયપેય ઔયી ળઔામ છે અને ખભે તલેા 
લાતાલયણ ઔે સ્થેથી ટિઔભાાંથી રન્દ્ચ ઔયી ળઔામ છે.  

ભારતના સુંરક્ષણ માટેનાું વસ્ત્રોન ું 

ગ્નહુંગાલોિન :  
 હદલવ શત 19 એવપ્રરન અને વાર 1975, બાયતે 
ઈવય દ્વાયા વનવભષત તેન પ્રથભ ઉગ્રશ યવળમાના યઔેટ 
દ્વાયા અાંતહયક્ષભાાં તયત ભૂક્મ શત. બાયતે તેના વભવાઈર 
ઔામષિભના વોથી લધાયે ભશત્લાઔાાંક્ષી વભવાઈર અવગ્ન-5નુાં 
વપ યીક્ષણ ઔયી ફતાવ્મુાં છે. વલશ્વભાાં અભેહયઔા, યવળમા, 
વબ્રટન, ફ્રાન્દ્વ અને ચીન ફાદ બાયત સ્લદેળી ઈન્દ્ટય 
ઔવન્દ્ટનેન્દ્ટર ફેરાવસ્ટઔ વભવાઈર (IBM) વલઔવાલીન,ે 

દુવનમાની ઔશેલાતી રશ્ઔયી ભશાવત્તાની શયભાાં આલી ખમુાં 
છે. લષ ૨૦૧૨ભાાં જ્માયે બાયતે અવગ્ન-૫નુાં પ્રથભલાય 
યીક્ષણ ઔમુાં; ત્માયે બાયત ે અવગ્ન-5 વભવાઈરની યેન્દ્જ 

5000 વઔ.ભી. ર્જશેય ઔયી શતી. ઔશેલામ છે ઔે, નાટના 
દફાણ શેઠ અવગ્ન-5ની ટેસ્ટ યેન્દ્જ ગટાડલાભાાં આલી શતી. 
જથેી એવળમા કાંડની ળાાંવત જોકભામ નશીં. શઔીઔત એ છે ઔે 
ૃથ્લીના એઔ કાંડ ઉયથી ફીર્જ કાંડ ઉય આલેર ટાખેટ 
ય ત્રાટઔલાની ક્ષભતા અવગ્ન-5 ભાાં છે. તેની યેન્દ્જ 5000 થી 
9000 વઔ.ભી.ની છે.  
 5 ભીટય ઊંચાઈ, 2 ભીટય વ્માવની અને રખબખ 
50 ટન લજન ધયાલતી અવગ્ન-5 વભવાઈર 1.50 ટન જટેર 
ફજ  રઈને વપતાૂલષઔ તેના રક્ષમાાંઔ વુધી શોંચી શતી. 
ચીન ે વભવાઈરની યેન્દ્જ છુાલલાન બાયત ય આક્ષે 
ભૂક્મ શત. વભવાઈર અવગ્ન-5ના વપ યીક્ષણ અન ે
ફનાલટ ાછ હડપેન્દ્વ હયવચષ એન્દ્ડ ડેલરભેન્દ્ટ 
ખેનાઈઝેળન (DRDO) ના 800 લૈજ્ઞાવનઔન ત્રણ લષની 

આઔયી ભશેનતન અરશ્મ શાથ છે. 
 બાયતે 19 ભ,ે 1974ના યજ પ્રથભ યભાુ 
વલસ્પટ ઔમો શત અને ત્માયફાદ 1998ભાાં યભાુ વલસ્પટ 
ઔયી બાયતીમ વલજ્ઞાન અને લૈજ્ઞાવનઔ તાઔાતન વલશ્વને 
હયચમ ઔયાવ્મ શત.  
 અવગ્ન-5ના ટેઔવનઔર ાવા જોઇએ ત, તે બૂવભથી 
બૂવભ ઉયના રક્ષમાાંઔને બેદનાય વભવાઈર (વયપેવ ટુ 
વયપેવ વભવાઈર) છે. જનેા વલઔાવ ાછ રૂ. 2500 ઔયડ 
ઔયતાાં લધાયે કચષ થઈ ચૂક્મ છે. વવરડ અને ગન ફતણ 
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લડે તે ળવક્ત ભેલીને ઊડે છે. ત્રણ સ્ટેજના આ 
વભવાઈરન પ્રથભ સ્ટેજ અવગ્ન-3 ભાાંથી રેલાભાાં આવ્મ છે. 
ફીર્જ સ્ટેજને વુધાયા-લધાયા ઔયીને વલઔવાલામ છે, જ્માયે 
ત્રીજો તફક્ક આખના તફક્કાન ેવાંઔચીન ેભીનીએચય 
સ્લરૂ આલાભાાં આવ્મુ છે. ભાત્ર 20 વભવનટભાાં તે 5000 
વઔ.ભી. જટેરા દૂયના અાંતયે ત્રાટઔી ળઔે છે. અવગ્ન-5 800 
વઔ.ભી.ની ઊંચાઈ વુધી જલાની ક્ષભતા યાકે છે. અવગ્ન-5 ન 
85% હશસ્વ અને ટેઔનરજી વાંૂણષણે બાયતીમ છે.  
 લષ ૨૦૧૨ભાાં હયસ્વાના દહયમાઔાાંઠાથી દૂય 
આલેર વ્શીરય આઈરેન્દ્ડ યથી યેઈર ભફાઈર રન્દ્ચયન 
ઉમખ ઔયી અવગ્ન-5 નુાં યીક્ષણ વોપ્રથભ ઔયલાભાાં આવ્મુાં 
શતુાં. હયાંખ રેવય ખામયસ્ઔ અને હદળાળધન ભાટેની 
નેલીખેળન વવસ્ટભ અવત-આધુવનઔ છે.  
બાયતન સભવાઈર કામષિભ :  
 આ પ્રગ્રાભની ળરૂઆત 1980ના દામઔાભાાં ઈવન્દ્દયા 
ખાાંધીની વનખયાની શેઠ થઈ શતી.  

વભવાઈર વલઔવાલલા ભાટે બાયતે બૂતૂલષ યાષ્ટ્િવત 
ડૉ. અબ્દુર ઔરાભના ભાખષદળષન શેઠ ઈન્દ્ટીગ્રટેેડ ખાઈડેડ 
વભવાઈર ડેલરભેન્દ્ટ પ્રગ્રાભ ળરૂ ઔમો શત. જભેાાં 
શલાઈદ ભાટેની એડલાન્દ્વ એય હડપેન્દ્વ વવસ્ટભ, બૂવભદ 
અને નોઔાદ ભાટે વફવરવસ્ટઔ વભવાઈર હડપેન્દ્વ વવસ્ટભ 
વલઔવાલલાન શેત ુશત.  
ૃથ્લી :  
 ૃથ્લી વભવાઈર બાયતની નોવેના અને લામુદ 
અને બૂવભદ એભ ત્રણેની જરૂહયમાત ૂયી ઔયી ળઔે તેભ 
વલઔવાલલાભાાં આવ્મુાં છે. ૃથ્લીના ત્રણ અરખ અરખ 
ભડર છે. ૃથ્લી-1 એ બૂવભદ ભાટે વલઔવાલામેર 
વભવાઈર છે; જનેી ભમાષદા 150 વઔ.ભી. છે. તે 1 ટન જટેર 

ળસ્ત્રન બાય રઈ જઈ ળઔે છે. ૃથ્લી-2 લામુદ ભાટે 
વલઔવાલેર વભવાઈર છે. જનેી ભશત્તભ ભમાષદા 250 વઔ.ભી. 
અને ળસ્ત્રબાય ક્ષભતા 500 વઔ.ગ્રા. જટેરી છે. ૃથ્લી-3 
નોઔાદ ભાટે વલઔવાલામેર વભવાઈર છે. જનેી ભશત્તભ 
આિભણની યેન્દ્જ 350 વઔ.ભી. અને ળસ્ત્રબાય ક્ષભતા 500 
વઔ.ગ્રા. છે.  
અસિ :  
 અવગ્ન એ બાયતની ભધ્મભ પ્રશાય ભમાષદાલાી 
વભવાઈરથી રઈને આાંતયકાંડીમ ફેરાવસ્ટઔ વભવાઈર જલેી 
કૂફ જ રાાંફા અાંતયની પ્રશાય ભમાષદા ધયાલ ે છે. અાંગ્રેજીભાાં 
ભધ્મભ પ્રશાય ભમાષદાન ે ઈન્દ્ટય ભીહડએટ યેન્દ્જ ફેરાવસ્ટઔ 
વભવાઈર (IRBM) ઔશે છે અને રાાંફા અાંતય વુધી પ્રશાય ઔયી 

ળઔે તેને ઈન્દ્ટય ઔવન્દ્ટનને્દ્ટર ફેરાવસ્ટઔ વભવાઈર ઔશે છે. 
અવગ્ન-5 એ ICBM છે. તેભાાં સ્લદેળી ‘હયાંખ રેવય 

ખામરસ્િ’ અને યઔેટ ભટય લાયલાભાાં આલી છે અન ે
તેન ેયડ-ભફાઈર રન્દ્ચય લડે છડી ળઔામ છે.  
િદ્યુભન ફરેાસ્ટક સભવાઈર ઈન્ટયવેપ્ટય :  
 ૃથ્લી વભવાઈરન અન ે બાયતીમ લામુદન 
ઉમખ ઔયી કાવ વભવાઈરન વાંયક્ષણાત્ભઔ ઔલચ ભાટેન 
પ્રજકે્ટ તૈમાય ઔયલાભાાં આવ્મ છે; તેન ેપ્રદ્યુભન ફેરાવસ્ટઔ 

વભવાઈર ઈન્દ્ટયવપેટય ઔશે છે. તેનુાં ભુખ્મ ઔાભ મદુ્ધ વભમ ે
બાયતીમ ક્ષેત્રભાાં આલતાાં પાઈટય વલભાન અને તેના દ્વાયા 
છડલાભાાં આલતી વભવાઈર ઔે અન્દ્મ વભવાઈર શુભરાને 
લચભાાં આાંતયીન ેપાઈટય પરને ઔે વભવાઈરને તડી ાડનાય 
વભવાઈરને ઈન્દ્ટયવેપટય વભવાઈર ઔશે છે. 80 વઔ.ભી. જટેરી 
ઉંચાઈએ આલતા અને 300 થી 2000 વઔ.ભી.ની વીભા 
યેકાભાાં આલતા ઔઇ ણ વભવાઈર ઔે પરેનને અલાજ ઔયતાાં 
5 ખણી ઝડથી જઈને પ્રદ્યુભન વભવાઈર ઈન્દ્ટવેપટય તડી 
ાડે છે.  
આકાળ :  
 ભધ્મભ પ્રશાય ભમાષદાલાી અને વાટીથી શલાભાાં 
છડી ળઔામ તેલી વભવાઈરન ે આઔાળ વભવાઈર વવસ્ટભ 
ઔશેલાભાાંઆલે છે. આઔાળની એઔ ફટેયી એટરે એઔભભાાં 4 
યઔેટ રન્દ્ચ ખઠલેરા શમ છે. યાજને્દ્ર નાભના અનેઔ યડાય 
ખઠલેરા શમ છે. યદેળના વભવાઈર વવસ્ટભ ઔયતાાં અડધી 
વઔાંભતભાાં બાયતે તાની વભવાઈર વવસ્ટભ વલઔવાલેરી છે. 
આ વવસ્ટભને યદળેભાાં ણ વનઔાવ ઔયલાભાાં આલે છે.  
સત્રળૂર :  
 અત્માંત નજીઔની પ્રશાય ભમાષદાલાી વભવાઈર 
વવસ્ટભ એટરે વત્રળૂર વભવાઈર વવસ્ટભ. જનેી પ્રશાય ભમાષદા 
9 વઔ.ભી. ની છે, યાં તુ વફનઅવધઔૃત હયટષ  પ્રભાણે 3 ભીટય 
રાાંફા આ વભવાઈરની પ્રશાય ભમાષદા 12 વઔ.ભી. છે અને 
તેભાાં 15 વઔ.ગ્રા. જટેરા લજનલાા વલસ્પટઔ ળસ્ત્ર પીટ 
ઔયી ળઔામ.  
નાગ :  
 મુદ્ધ બૂવભ ય રડતી મુદ્ધ ટેન્દ્ઔન નાળ ઔયલા ભાટે 
નાના ઔદના એન્દ્ટીટેન્દ્ઔ વલઔવાલામા છે. તેની પ્રશાય ભમાષદા 
3 થી 7 વઔ.ભી. છે. ટેન્દ્ઔ અથલા તેભાાંથી છડલાભાાં આલતા 
વભવાઈરની ઈભેજ કીને નાખ તેના ઉય શુભર ઔયે છે. 
તેન ઉમખ યાતે્ર ણ ઔયી ળઔામ છે. નાખ વભવાઈરને 
બૂવભદના રશ્ઔયી લાશન ઔે શેવરઔપટય વાથ ે પીટ ઔયી 
ળઔામ છે. આ વવસ્ટભભાાં 1 મુવનટ લાશનભાાં 4 યેડી ટુ પામય 
વભવાઈર ખઠલેરી શમ છે.  

 
બાયતીમ સભવાઈરની કેટરીક રાક્ષસણકતાઓ :  
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આકાળ  
 શલાઈ દના એયિાફ્ટને વનળાન ફનાલલા ભાટેનુાં 
એન્દ્ટી એયિાફ્ટ વભવાઈર છે; જ ે2.50 ભેઔની વુય વવનઔ 

ઝડ ેછૂટે છે.  
સત્રળૂર  
 9 થી 12 વઔ.ભી.ની ટૂાં ઔી યેન્દ્જભાાં 6 વઔ.ગ્રા.ના 
લયશેડ રઈ જઈ ળઔે છે. નોઔાદની મુદ્ધ નોઔા ફચાલલા, 
મુદ્ધ નોઔા ઉયથી ણ તેનુાં પ્રક્ષેણ થઈ ળઔે છે.  
નાગ  
 શાઈય વવનઔ વભવાઈર છે; જ ે નીચી ઊંચાઈએ 

ણ 7.50 ભેઔની ઝડ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔે છે. યીક્ષણભાાં તેણ ે
5.00 ભેઔની ઝડ પ્રાપ્ત ઔયી ફતાલી છે.  
જાંગના ્થાને ફૈજર હદલ્શીના ર.ે ગલનષય :  
 લાજેમી 
વયઔાયભાાં ખૃશવવચલ યશી 
ચૂઔેરા અવનર ફૈજર 
નજીફ જાંખના સ્થાને 
હદલ્શીના રેફ્ટનન્દ્ટ ખલનષય 
વનમુક્ત થમા છે. તે 
1969 ફેચના IAS છે.  

ભ.િ.ના ૂલષ CM-બાજ નેતા વુાંદયરાર ટલાનુાં સનધન  

 ભધ્મપ્રદેળના ૂલષ ભુખ્મભાંત્રી વુાંદયરાર ટલાનુાં 
(92) વનધન થમ ુ છે. 20 ર્જન્દ્મુઆયી, 1980ભાાં શેરી 

લકત ભધ્મપ્રદેળના CM ફન્દ્મા શતા.  

સલયર આચામષ RBIના નલા ડે. ગલનષય  

 વલયર આચામષ હયઝલષ ફને્દ્ઔના નલા ડેપમુટી ખલષનય 
વનમુક્ત ઔયામા છે. ઔેવફનેટની 
વનભણૂઔ વવભવતએ તભેના 
નાભને ભાંજુયી આી દીધી છે. 
42 લષના વલયરન ઔામષઔા 
ત્રણ લષન યશેળે. શાર તે 
ન્દ્મૂમઔષ  મુવનલવવષટીની સ્ટનષ 
સ્ઔુર પ વફઝનેવભાાં 

ઈઔનવભક્વના પ્રપેવય છે. હયવચષ ભાટે પ્રખ્માત આચામે 
ખત લે નફી વયઔાયી ફેંઔના કાનખીઔયણની બરાભણ 
ઔયી શતી.  
મૂથ સલભેન્વ ળૂહટાંગ ટૂનાષભને્ટભાાં સલશ્વા ફહઢમાને િન્ઝ 
ભેડર :  
 ૂણેભાાં મર્જમેરી 60ભી નેળનર ળૂહટાંખ 
ચેવપમનળીભાાં વલશ્વા ફહઢમાએ 10 ભીટય એય યાઈપર 
મૂથ ઔેટેખયી ટીભ ઈલેન્દ્ટભાાં 408.4 ઈન્દ્ટ વાથ ે બ્રન્દ્ઝ 
ભેડર ભેવ્મ શત. ખુજયાતની ટીભની અન્દ્મ ળૂટય શ્રદ્ધા 

થુભાયે 410.6 ઈન્દ્ટ તથા ઈરાલેવનર લારાહયલને 407.5 
ઈન્દ્ટ શાાંવર ઔમાષ શતા. ખુજયાતે ટીભ ઈલેન્દ્ટભાાં ઔુર 
1226.5 ઈન્દ્ટ ભેલીન ેબ્રન્દ્ઝ ભેડર ભેવ્મ શત.  
આજસેન્ટનાના ૂલષ યાષ્ટ્િસત હિ્ટીના ય ભ્રષ્ટ્ાચાયન 
કેવ  
ઓનરાઈન ઠગાઈ ફદર 5 કયડ વુધીનુાં લતય ભાગી    
ળકાળે :  
 હડભવનટાઈઝેળન ફાદ યાજ્મભાાં ઔેળરેવ 
ટિ ાન્દ્ઝેક્ળનન વ્મા લધે તેલા પ્રમાવ યાજ્મ વયઔાય ઔયી 
યશી છે; ત્માયે નરાઈન નાણાઔીમ છેતયવાંડીના વઔસ્વાભાાં 

ણ રઔન ે તાત્ઔાવરઔ ન્દ્મામ ભે તે ભાટેની વ્મલસ્થા 
ખઠલલાભાાં આલી છે. છેતયવાંડીના વઔસ્વાભાાં રઔ રીવ 
પહયમાદ ઉયાાંત વામન્દ્વ એન્દ્ડ ટેઔનરજી વલબાખના 
વવચલને ણ અયજી ઔયીન ે 5 ઔયડ વુધીના લતય ભાટે 
દાદ ભાાંખી ળઔળે. વામન્દ્વ એન્દ્ડ ટેઔનરજી વલબાખના 
વવચલની એડ્જજ્મુહડઔેહટાંખ પીવય તયીઔે વનભણૂઔ ઔયીન ે
તેભને વવવલર ઔટષની વત્તા વોંલાભાાં આલી છે.  
 યાજ્મ વયઔાયે ર્જશેય ઔયેરી માદી પ્રભાણે આઈટી 
એક્ટ શેઠ પીવય વભક્ષ નરાઈન છેતયવાંડીન બખ 
ફનનાય 5 ઔયડ વુધીની દાદ ભાાંખી ળઔળે. ઔપપમુટય 
વવસ્ટભને નુઔવાન, નરાઈન ટિ ાન્દ્ઝેક્ળનથી રૂવમા 
ફેંઔભાાં તફદીર ઔમાષ શમ, ઈરેક્ટિ વનઔ ડેટાની ચયી થઈ 
શમ તથા ઔેલામવીન બાંખ શમ તેલા વઔસ્વાભાાં ણ પહયમાદ 
થઈ ળઔળે. ડેટાને વુયવક્ષત ઔયલાભાાં વનષ્ણપતા ફદર 
લતય અને દાંડની ણ જોખલાઈ છે.  
 આઈટી અવધવનમભભાાં વુધાયા ભુજફ દયેઔ યાજ્મના 
વામન્દ્વ એન્દ્ડ ટેઔનરજી વલબાખના વવચલન ે
એડ્જજ્મુહડઔેહટાંખ પીવય તયીઔે ર્જશેય ઔયલાભાાં આવ્મા છે. 
જેને વવવલર ઔટષની વત્તા આલાભાાં આલી છે.  
આણાંદના વસભતે 359 યન કયી 117 લષન યેકડષ  તડ્ય :  
 ખુજયાતના આણાંદ વનલાવી નય વવભત ખશેરે 
જમુયભાાં 
હયસ્વા 
વાભ ે યણજી 
ક્લાટષ યભાાં 
અણનભ 359 
યન ઔયીને 
ઈવતશાવ 
વજ્મો શત. વવભત ેપસ્ટષ  ક્રાવ હિઔેટભાાં ઔઇણ વનાંખ 
ફેટ્વભેનના વલાષવધઔ સ્ઔયના 117 લષ જૂના યેઔડષ ને 
તડ્ય શત. અખાઉ નય તયીઔે 1899ભાાં ઈંવગ્રળ 
ઔાઉન્દ્ટી વયેના ફફી એફરે વભયવટે વાભ ે357 યન ઔમાષ 
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શતા. 30 નલેપફયે ખુજયાતના વપ્રમાાંઔ ાંચારે ણ 
ઈવનાંગ્વભાાં વલોચ્ચ અણનભ 314 યન ફનાવ્મા શતા.  
 વવભત યણજી ટિ પી હિઔેટભાાં તે્રલડી વદી પટઔાયનાય 
ખુજયાતન ફીજો ફેટ્વભેન ફની ખમ છે. તે શેરા 30 ભી 
નલેપફયે લતષભાન યણજી વવઝનભાાં જ નય વપ્રમાાંઔ 
ાંચારે ાંર્જફ વાભે અણનભ 314 યન પટઔામાષ શતા. વવભત ે
વપ્રમાાંઔના ખુજયાત તયપથી વોથી લધુ યન ઔયલાના યેઔડષ ને 
તડ્ય શત.  
2016 યણજી સવઝનભાાં 5 ભી ત્રેલડી વદી  
 

1. વસભત ગશેર (ગુજયાત) 359 સલરુિ ઓહય્વા 

2. ્લસપ્નર ગુગારે (ભશાયાષ્ટ્િ) 351 સલરુિ હદલ્શી 

3. સિમાાંક ાંચાર (ગુજયાત) 314 સલરુિ ાંજાફ 

4. હયબ ાંત (હદલ્શી) 308 સલરુિ ભશાયાષ્ટ્િ  

5. વગુન કાભત (ગલા) 304 સલરુિ વસલષસવવ 

 

20 શજાય NGOના FCRA રાઈવન્વ યદ કયામાાં :  

 નલી હદલ્શી વયઔાયે દેળભાાં યવજસ્ટડષ  33 શર્જય 
NGO ભાાંથી 20 શર્જયના FCRA રાઈવન્દ્વ યદ ઔયી દીધાાં 

છે. જભેણે FCRAના વનમભનુાં ઉલ્લાંગન ઔમુાં શતુાં. શલે આ 

NGO વલદેળી બાંડ નશી રઈ ળઔે. ઔાનૂની યીતે શલે ભાત્ર 

13 શર્જય NGO જ ભાન્દ્મ યશેળે.  

ડાકષ  ભેટય વાંફાંધી ળધ કયનાયા ખગળાસ્ત્રી રુફીનનુાં 
સનધન :  
 વપ્રન્દ્સ્ટન ડાઔષ  ભેટય ભાટે ભજફૂત ુયાલા એઔઠા 
ઔયલાભાાં તાનુાં મખદાન આનાયા અભેહયઔાના પ્રવવદ્ધ 
કખળાસ્ત્રી લેયા રુફીનનુાં વનધન થમુાં છે. તે નેળનર 
એઔેડભી પ વામન્દ્વ ભાટે વાંદ થમેરા ફીર્જાં ભહશરા 
કખળાસ્ત્રી શતાાં.  
િધાનભાંત્રી ગયીફ કલ્માણ મજના, 2016 અાંતગષત 
આની અઘસત આલક ઘસત કયલાભાાં આલે છે. આ 
મજના 31 ભાચષ, 2017 વધુી રાગુ છે.  

ભશાયાષ્ટ્િભાાં અરગ OBC ભાંત્રારમની યચના થળ ે:  

 વયઔાયે વળલસ્ભાયઔના જૂજન છી જુદુાં 
ફીવી ભાંત્રારમ સ્થાલાન અત્માંત ભશત્ત્લૂણષ વનણષમ 
રીધ છે. છેલ્લા 30 લષથી થઈ યશેરી આ ભાખણીન ે
પડણલીવ વયઔાયે સ્લીઔાયી રીધી છે.  
 વલભુક્ત ર્જતી, બટઔતી ર્જતી, અન્દ્મ છાત લખો 
અને વલળે છાત લખો ભાટે આવથષઔ, વાભાવજઔ અન ે
ળૈક્ષવણઔ વલઔાવ ભાટે અભરભાાં ભૂઔાતી વલવલધ 
મજનાની અવયઔાયઔ અભરલાયી ઔયલા વાથ ે તભેના 
વલાાંખી વલઔાવ ભાટે યાજ્મભાાં શલે જુદુ ફીવી ભાંત્રારમ 
થળે. 

‘મુી દાંગર – નલ જોળ નલુાં દાંગર’ 

 ખીતા પખટ ઉત્તય પ્રદેળની ટીભ મૂી દાંખરની 
વુઔાની છે. ઉત્તય 
પ્રદેળની ટીભને એઔ 
ઔામષિભભાાં રન્દ્ચ 
ઔયલાભાાં આલી શતી, 
જ્માાં તેન ે મુી દાંખરનુાં 
નાભ આલાભાાં આવ્મુાં 
શતુાં. મુી દાંખરન રખે 
અને ભૂ ભાંત્ર ‘મુી 
દાંખર – નલ જોળ નલુાં 

દાંખર’ યાકલાભાાં આવ્મુાં છે. ખીતા હદલ્શી ઔભનલેલ્થ ખેપવ, 

2010ની ખલ્ડ વલજતેા અન ેલલ્ડષ  ચેવપમનળીની ? ભેડર 

વલજતેા  છે.  
ચીન ચાંદ્રની ફીજી ફાજુ ઉતયનાય શેર દેળ ફનળ ે:  
 ચીન ચાંરના ફીર્જ વલસ્તાય ય ઉતયનાય પ્રથભ 
દેળ ફનળે. ચીને તાના ભશત્લાઔાાંક્ષી અાંતહયક્ષ ઔામષિભ 
વલળે ર્જણઔાયી આી છે. તેણે ઔહુ્ છે ઔે, ચાંરન જ ેબાખ 
આણે જોઇ ળઔતા નથી તે બાખની તાવ ભાટે અભે રઔ 
2018ભાાં માન ભઔરીળુાં. તે છી ચીન અશીં ઉતયનાય 
દુવનમાન પ્રથભ દેળ ફની જળે.  
ચાંદ્રની ફીજી ફાજુ એટરે..........  
 જ્માયે આણે ચાંરને જોઇએ છે ત્માયે તેન એઔ જ 
બાખ જોલા ભે છે. નયી આાંકે જુ અથલા દૂયફીનથી 
જુ ત તેના કાડા, શાડ લખેયે જોઈ ળઔામ છે. ૃથ્લીથી 
ચાંરન ભાત્ર 18 ટઔા બાખ જોઇ ળઔામ છે. તેન 82 ટઔા 
બાખ આણે જોઇ ળઔતા નથી. ત્માાં ળુાં છે, ઔેલુાં લાતાલયણ 

છે, પ્રઔાળ છે ઔે અાંધઔાય છે તે એઔ યશસ્મ છે. તેન ે

ફરચારની બાાભાાં ધી અધય વાઈડ પ ધી ભૂન તયીઔે 
કલાભાાં આલે છે. તેન ેચાંરન અાંધઔાયલા બાખ ણ 
ઔશેલાભાાં આલે છે.  
ળુાં કઇએ તે બાગ જોમ છે......  
 શા, જોમ છે. 1989ભાાં વવલમત વાંગના રૂના-3 
અાંતહયક્ષ માન ે તે બાખની તવલીય રીધી શતી. વવલમેત 
વલજ્ઞાન અઔાદભીએ 1960ભાાં તેને ફીજી ફાજુના પ્રથભ 
એટરાવ તયીઔે પ્રઔાવળત ઔમાષ શતા. 1968ભાાં અભેહયઔન 
અાંતહયક્ષ માન અર-8ના અાંતહયક્ષ માત્રી આ બાખને 
જોનાયા પ્રથભ ભાણવ શતા. તેભણે ચાંરની પ્રદવક્ષણા ઔયતાાં 
આ દૃશ્મ જોમુાં શતુાં. યાં તુ અત્માય વુધી ઔઇ ભાનલ માન 
ત્માાં ઉતયી ળક્મુાં નથી.  
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વુયેળ કરભાડીને બાયતીમ ઓસરસમ્ક વાંઘના આજીલન 
િભુખ યથી દૂય કયામા :  
 હદલ્શી ઔભનલેલ્થ ખેપવના આયી વુયેળ 
ઔરભાડીને બાયતીમ વરવપઔ વાંગ (આઈએ)ના 
આજીલન પ્રભકુ ફનાલામા શતા. આઈએની લાવષઔ 
વાભાન્દ્મ વબાભાાં આ વનણષમ રેલામ શત. તે ઉયાાંત 
શહયમાણા વરવપઔ વાંગના પ્રભુક અબમવવાંશ ચોટારા 
ણ આઈએના આજીલન પ્રભુક ચૂાંટામા શતા. આઈએ 
વાથ ે જોડામેરા અવધઔાયીના જણાવ્મા અનુવાય તભાભ 
ૂલષ પ્રભુકને આજીલન પ્રભકુ ફનાલલાની યાંયા છે, તેથી 
ઔરભાડીને ણ ફનાલામા છે. ઔરભાડી અને ચોટારા શેરા 
ૂલષ પ્રભુક વલજમઔુભાય ભલ્શત્રાન ે ણ આજીલન પ્રભકુ 
ફનાલાઈ ચૂક્મા છે.  
 ઔરભાડી 70 શર્જય ઔયડના ઔભનલેલ્થ ખપેવ 
ઔોબાાંડભાાં 10 ભહશના જરેભાાં યહ્ા છે. તે શાર ર્જભીન 
ય ફશાય છે. 72 લષના ઔરભાડી 1996 થી 2011 વધુી 
આઈએના પ્રભકુ શતા. તેભને ખમા લે ઈવન્દ્ડમન 
એથ્રેહટક્વ એવવવમેળનના ણ આજીલન પ્રભુક તયીઔે 
ચૂાંટલાભાાં આવ્મા શતા. જ્માયે ચોટારા હડવેપફય 2012 ભાાં 
આઈએના પ્રભુક ચૂાંટામા શતા. આ ચૂાંટણીને 
ઈન્દ્ટયનેળનર વરવપઔ ઔવભટીએ વલલાદાસ્દ ખણાલી 
શતી. ઔરભાડી અને ચોટારાની વનમુવક્ત ફાદ ઔેવન્દ્રમ 
યભત ભાંત્રારમ ેIOAને તેભના આ વનણષમને યત ન રે ત્માાં 

વુધી અસ્થાઈ યીતે વસ્ેન્દ્ડ ઔયી દીધુાં શતુાં. યભત ભાંત્રી વલજમ 
ખમરે આ વનમુવક્તને કટી ઠેયલીને આઈએન ેઔાયણ 
ફતા નહટવ આી શતી. 
બરૂચ સવસલરભાાં 300 ફડેની કરેજ ળરૂ થળે :  
 યાજ્મના આયગ્મ ભાંત્રી શ્રી ળાંઔયબાઈ ચોધયીએ 
બરૂચની વવવલરની ભુરાઔાત લકતે નલી વવવલર 
શવસ્ટરની વવુલધા તેભજ વવવલર વાંઔુરના તભાભ 
વલસ્તાયનુાં વનહયક્ષણ ઔયલા વાથ ે લશેરી તઔે બરૂચભાાં 300 
ફેડની ભેહડઔર ઔરેજ ળરૂ ઔયલાભાાં આલળે તેભ જણાવ્મુાં 
શતુાં.  
યાષ્ટ્િ ીમ સચહ્ન આનાયા દીનાનાથ બાગષલનુાં સનધન :  
 યાષ્ટ્િ ીમ વચહ્ન 
અળઔ સ્તાંબનુાં સ્ઔેચ 
તૈમાય ઔયનાયી ટીભના 
વભ્મ અને બાયતીમ 
ફાંધાયણની ાાંડુવરવના 
ૃષ્ઠ તૈમાય ઔયનાયા 
વચત્રઔાય દીનાનાથ 
બાખષલનુાં ળવનલાયે વનધન 

થમુાં શતુાં.  
ખાભી વજાષતાાં યસળમન સલભાન તૂટી ડુ્યાં, 92 
િલાવીઓનાાં ભૃતમ ુ:  
 યવળમાનુાં એઔ વલભાન વીહયમા જતુાં શતુાં ત્માયે બ્રેઔ 
વીભાાં િેળ થઈ ખમુાં શતુાં. વલભાનભાાં 92 રઔ વલાય શતા 
જભેાાં ઔઇના ફચાલની વાંબાલના નથી.  
૨૫ હડવેમ્ફય - ‘ગૂડ ગલનષન્વ ડે’  
દેળના ૂલષ લડાપ્રધાન અટર વફશાયી ફાજેઈના જન્દ્ભહદન 
૨૫ હડવેપફયને  ‘ખૂડ ખલનષન્દ્વ ડે’ તયીઔે ઉજલલાભાાં આલે 
છે. લષ ૨૦૧૪થી આ હદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે.  
ટાગય શર ખાતે શ્તસનદ ગ્રાંથનુાં સલભચન કયામુાં :  
 બાયતીમ જ્મવત વાંસ્થાન દ્વાયા પ્રઔાવળત અને 
જ્મવત ઉેન્દ્રવવાંશજી બદહયમા વરવકત શસ્તવનદ 
ગ્રાંથનુાં વલભચન ઔયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.  
ગણત મસુનલસવષટીભાાં ગસણત ભાંડનુાં 53ભુાં અસધલેળન :  
 ખણત મુવનલવવષટી, ખણત વલદ્યાનખય કાત ે
ખવણત ક્રફના વત્ર-હદલવીમ 53ભા અવધલેળનનુાં 
આમજન ઔયામુાં શતુાં. ખણત મુવનલવવષટીની ભશેવાણા 
અફષન ઈવન્દ્સ્ટટ્યટુ પ વામન્દ્વીવ, ખવણત ભાંડના 
વાંમુક્ત ઉિભે આમવજત આ અવધલેળનભાાં ભુખ્મ ભશેભાન 
તયીઔે વળક્ષણભાંત્રી બૂેન્દ્રવવાંશ ચુડાવભા શાજય યહ્ા શતા.  
કેયના િસવિ ળફયીભારા ભાંહદયભાાં નાવબાગથી 40 
ઘલામા, 5 ગાંબીય :  
 ાાંચ લષ શેરાાં ળફયીભારાના હયવયભાાં 14 
ર્જન્દ્મુઆયી 2011ના યજ થમેરી નાવબાખભાાં 106 રઔનાાં 
ભૃત્મુ થમા શતાાં અને 100 રઔ ગામર થમા શતા.  
બારભાાં કચયાના સનકાર ભાટે ઘયે ઘયે ાઈરાઈન 
રગાલલાભાાં આલળ ે:  
 બારભાાં પ્રસ્તાવલત સ્ભાટષ  વવટીભાાં શલે ગેય-ગેય 
ઔચય ઉાડલા ભાટે ઔભષચાયી નશી આલે. તેના ફદરે 
વ્મલસ્થા આધુવનઔ તથા સ્લમાંવાંચાવરત શળે. ગયેરુાં ઔચયા 
ભાટે ડય ટુ ડય ાઈરાઈન ાથયલાભાાં આલળે. તભેાાં 
એયપે્રળયથી ઔચય ડવપાંખ સ્ટેળન વુધી શોંચાડાળે. તેન ે
રઈને સ્ભાટષ  વવટી ભાટે ભાસ્ટયપરાન તૈમાય ઔયી યશેર ઔાંની 
તાતા એવન્દ્જવનમવે પ્રજકે્ટ તૈમાય ઔયી વનખભને વોંી દીધ 
છે. આ ઔાભ સ્ભાટષ  વવટી ઔાંની ઔયળે. ઔચયા ભાટે 
અાંડયગ્રાઉન્દ્ડ ાઈરાઈન ાથયલાભાાં આલળે. તભેાાં 70 
વઔ.ભી. પ્રવતઔરાઔના એયપે્રળયથી ઔચય ફ્ર થળે. તેની 
હડઝાઈન એલી શળે જનેાથી ઔચયાને રીધે રાઈન બ્રઔ નશી 
થામ.  
શટેરની વસલષવ ના ગભે ત વસલષવ ચાજષ ભાટે ના ાડી 
ળકામ :  
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 ઔેન્દ્રીમ ગ્રાશઔ ફાફતના ભાંત્રારમે સ્ષ્ટ્ ઔમુાં છે ઔે 
ઔઇ ણ ઔાંની, શટેર ઔે યેસ્ટયન્દ્ટ ગ્રાશઔ ાવેથી 
ફજફયીથી વવલષવ ચાજષ લવૂરી ળઔે નશીં. ગ્રાશઔ 
ફાફતના ભાંત્રારમ ે તભાભ યાજ્મ વયઔાયન ે ઔહુ્ ઔે તે 
ઔાંની, શટેર અને યેસ્ટયન્દ્ટને આ અાંખ ેવાલચેત ઔયે. 
અતે્ર નોંધનીમ છે ઔે વફરભાાં ટેક્વ ઉયાાંત વવલષવચાજષ 
ઉભેયામ શમ ત વવલષવચાજષ ચૂઔલલ ઔે નશી તે ગ્રાશઔની 
ભયજીની લાત છે તેલી જોખલાઈ શેરેથી શતી ણ શટેર 
અને યેસ્ટયન્દ્ટએ વવલષવચાજષ ણ જરૂયી ફનાલી દીધ છે. 
ભાંત્રારમન ે ગ્રાશઔની ભાંજૂયી વલના વવલષવચાજષ લવૂરાત 
શલાની પયીમાદ ભતા તેણે આ સ્ષ્ટ્ીઔયણ ઔમુાં છે.  

વુિીભ કટે ઠાકુય-સળકેને BCCI ભાાંથી દૂય કમાષ  

 વુપ્રીભ ઔટે ઐવતશાવવઔ ચુઔાદાભાાં ફીવીવીઆઈના 
અધ્મક્ષ અનુયાખ ઠાઔુય અને વવચલ અજમ વળઔેને શાાંઔી 
ઔાઢ્યા છે. 18 જુરાઈ, 2016ન ચુઔાદ અભર નશી ઔયલા 

ફાફત ેઆ ઔામષલાશી ઔયાઈ છે. વાથ ેજ ઔટષભાાં જુઠાાં તથ્મ 
યજૂ ઔયલા અને અલભાનના ફદર એઔ નહટવ ણ ાઠલી 
છે.  

ફીવીવીઆઈના 88 લષના ઈવતશાવભાાં આ 
શેરીલાય ફની યહ્ુાં છે ઔે જ્માયે તેના અધ્મક્ષને વુપ્રીભ ઔટે 
શટાવ્મા છે. જ ે ઈવન્દ્ડમન પ્રીવભમય રીખે (આઈીએર) 
ફીવીવીઆઈને 8000 ઔયડની વાંસ્થા ફનાલી, તે જ 
રીખભાાં થમેરી સ્ટ હપવક્વાંખની ગટનાએ તેની વવસ્ટભન ે
ઉથરાલી દીધી છે.  
કેભ ફની રઢા વસભસત, કેભ શટાલલાભાાં આવમા અનુયાગ 
ઠાકય અને અજમ સળકે ?  
 2013ભાાં આઈીએરભાાં સ્ટ હપવક્વાંખ થઈ શતી. 
તેભાાં ફુઔી, કેરાડી અને ફ્રેન્દ્ચાઈઝી ભેપફવષ લચ્ચે 
વાંફાંધ વાભ ેઆવ્મા શતા. ક્ટફય 2013ભાાં વુપ્રીભ ઔટે 
જવસ્ટવ ભુઔુર ભુદખરની અધ્મક્ષતાભાાં વવભવત ફનાલી 
શતી. આ વવભવતએ ચેન્નાઈ વુયવઔાં ગ્વ અને યાજસ્થાન 
યમલ્વને આયી ભાની. ચેન્નાઈ વુયવઔાં ગ્વ અને યાજસ્થાન 
યમલ્વ વહશત IPL સ્ટ હપવક્વાંખના આયી વાભ ેવર્જ 

નક્કી ઔયલા ભાટે વુપ્રીભ ઔટે ર્જન્દ્મુઆયી, 2015ભાાં જવસ્ટવ 

આય. એભ. રઢાના નેતૃત્લભાાં ત્રણ વભ્મની વવભવત 
ફનાલી શતી. આ વાથ ે જ વવભવતને ફીવીવીઆઈના 
ભાકાભાાં ફદરાલ ઔયલાની બરાભણન ણ અવધઔાય 
આપમ. રઢા વવભવતએ ગણી બરાભણ યજૂ ઔયી. આ જ 
બરાભણને ભાનલા ભાટે ફડષ  આનાઔાની ઔયી યહ્ુાં શતુાં. જ ે
ઔાયણે વુપ્રીભે અાંત ે અધ્મક્ષ અને વવચલને ફશાય ઔયલાન 
વનણષમ ઔમો શત.  
અસિ-4 સભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ :  

 ફારાવય(હડળા)થી રાાંફા અાંતયની ભાયઔ 
ક્ષભતાલાી અવગ્ન-4 વભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ ઔયામુાં. 
હડળાના અબ્દુર ઔરાભ આઈરેન્દ્ડ ય ભફાઈર 
પ્રણારીથી વભવાઈર છડલાભાાં આલી શતી. 4 શર્જય 
વઔ.ભી.ની ભાયઔ ક્ષભતાલાી આ વભવાઈર યભાુ લયશેડ 
રઈ જલા વક્ષભ છે.  
્લચ્છતા એપ્રીકેળન ડાઉનરડ કય અને જીત રકી ડિ  :  
 વયઔાયે સ્લચ્છતા 
એપરીઔેળનના પ્રચાય ભાટે 
રઔી ડિ ની દ્ધવત અનાલી 
છે. આ મજના ભુજફ ૨૧ 
વલજતેાને ભળ ે
ભફાઈર શેન્દ્ડવેટ. આ 
સ્ઔીભન રાબ 
તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ ના 
યજ યાત્રીના ૧૨.૦૦ 
લાગ્મા વુધી ડાઉનરડ ઔયનાયને જ ભલાાત્ર યશેળે.  
65 લષ જૂની લામદા ચરાલતી વાં્થા યાજકટ કભહડટી 
ફાંધ :  
 હયવજમનર ઔભહડટી એક્વચેન્દ્જને વેફીભાાં ભજષ 
ઔયલાનુાં ર્જશેય ઔયલાભાાં આવ્મુાં છે. વેફીએ દેળના હયવજમનર 
ઔભહડટી એક્વચને્દ્જને ભજષ ઔયલા ભાટે પ્રહિમા શાથ ધયી 
શતી. વેફીના વનમભ ભુજફ હયવજમનર ઔભહડટીએ રૂ. 
100 ઔયડની ઔેવટર ઊબી ઔયલી આલશ્મઔ છે, ઉયાાંત 
તભાભ વદા નરાઈન ઔયલા, વભ્મ ાવેથી લાવષઔ રૂ. 
50 શર્જય પીની લવૂરાત ઔયલી વહશતના આઔયા વનમભ છે. 
વેફીના આઔયા વનમભના ઔાયણે 65 લષ જૂની વાંસ્થાન 
વૂમાષસ્ત થઈ ખમ છે. એક્વચેન્દ્જની ભાહશતી ભુજફ વેફી 
ભહશનાભાાં ફ ે લકત ફઠેઔ ફરાલી લશેરી તઔે વનમભનુાં 
ારન ઔયલા દફાણ ઔયતુાં શતુાં. શાર યાજઔટ ઔભહડટી 
એક્વચને્દ્જ ાવે રૂ. 100 ઔયડનુાં ફજટે ણ નથી અન ે
નરાઈન ટિે હડાં ખ ઔયલા ભાટે રૂ. 11.5 ઔયડન કચષ થામ તે 
ણ નથી. યાજઔટ ઔભહડટી એક્વચને્દ્જભાાં શાર ભાત્ર 
એયાંડાના વદા થામ છે.  
10 રાખથી લધ ુ કભાતા લક્સતા, જ્મસતી વસલષવ ટેક્સવ 
ચૂકલળે :  
 નલા નાણાઔીમ લષભાાં રાખુ થનાયા જીએવટીભાાં 
શલે જ્મવતી, ઔથાઔાય અને ટિસ્ટને ણ વાભેર ઔયાળે. 
તેભની ાવેથી વવલષવ ટેક્વ લવૂરલાની તૈમાયી થઈ યશી છે. 
જોઔે, તેભાાંથી જભેની લાવષઔ આલઔ 10 રાક રૂ. થી લધુ 
શમ તેભણે જ વવલષવ ટેક્વ બયલાન યશેળે. એનજીન ે
ણ જીએવટીભાાં વાભેર ઔયલાની તૈમાયી છે. જીએવટી 
યવજસ્ટિેળન ભાટે શેરાાં ઔથાઔાય, જ્મવતીની વલખત 
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એઔઠી ઔયાળે. તેના વરવસ્ટાંખ ફાદ તેભને યવજસ્ટિેળન ભાટે 
નહટવ અાળે. ટિસ્ટ-એનજીએ ણ વનમત વભમભાાં 
યવજસ્ટિેળન ઔયાલલુાં ડળ.ે આભ ન ઔયનાયા ટિસ્ટ-
એનજીના યવજસ્ટિેળન અને ઔથાઔાયના ઔામષિભની 
એનવી યદ થઈ ળઔે છે.  

LPG ની ઓનરાઈન ખયીદી ય રૂ. 5નુાં હડ્કાઉન્ટ :  

 ેટિ ર અને ડીઝર ફાદ શલે ખેવ વવવરન્દ્ડયની 
ચઔૂલણી નરાઈન ઔયલાભાાં આલળ;ે ત ગ્રાશઔને રૂ. 5નુાં 

હડસ્ઔાઉન્દ્ટ ભળે. ઈવન્દ્ડમન ઈર ઔોયેળન, બાયત 
ેટિ વરમભ ઔોયેળન વર, હશન્દ્દુસ્તાન ેટિ વરમભ ઔોયેળને 
આ ભુજફની ર્જશેયાત ઔયી છે.  
સવસલર એસલએળન સભસન્ટિ ી દ્વાયા એયવેલા નાભ ેએ ળરૂ   
 વભવનસ્ટિ ી પ વવવલર એવલએળન દ્વાયા તાજતેયભાાં 
એઔ ભફાઈર એ રન્દ્ચ ઔયલાભાાં આલી છે. જ ેએ દ્વાયા 
જ-ેતે સ્થના એયટષ  અને ફ્રાઈટ અાંખે ભાહશતી ભળ ે
તેભજ ખભે તે એયટષ  અાંખનેી પહયમાદ ખભે ત્માાંથી ઔયલાભાાં 
આલે ત વાંફાંવધત એયટષના વાંરગ્ન વલબાખને ભળે.  
સલશ્વના વોથી ભટા કન્ઝમભુય ઈરેક્સટિ સનક ળન િાયાંબ; 
ઈમયપનથી રઈન ેકાય વુધી 20 શજાય નલી િડક્સટ રન્ચ  
થળે :  
 રાવ લેખાવભાાં વલશ્વની વોથી ભટી ઔન્દ્્મુભય ટેઔ 
ઈલેન્દ્ટ ‘ઔન્દ્્મુભય ઈરેક્ટિ વનઔ ળ-2017’ પ્રાયાંબ થમ 
શત. 5 થી 8 ર્જન્દ્મુઆયી વુધી ચારનાયા આ ઈલેન્દ્ટભાાં 
અભેહયઔા વહશત દુવનમાબયની ર્જણીતી-પ્રવવદ્ધ ટેઔ 
ઔાંનીએ નલા પ્રડક્ટ-ખેજટે્વ રન્દ્ચ ઔમાષ શતા. આ 
લકતે આ ટિે ડ ળનુાં 50 ભુાં આમજન થઈ યહ્ુાં છે.   
 57 દળેની ટેઔ ઔાંની બાખ રેળે. 20 શર્જયથી 
લધુ પ્રડક્ટ રન્દ્ચ ઔયાળે. 2 રાક વલવજટવષ વલશ્વબયભાાંથી 
આલળે. આ ળભાાં 1300 એવક્ઝવફટવષ ચીનના (વોથી 
લધુ) છે.  
ભહશરા લલ્ડષ  ક ક્સલસરપામયભાાં સભતારી બાયતનુાં નતેૃતલ  
કયળ ે:  
 આઈવીવી 
વલભેન્દ્વ લલ્ડષ  ઔ 
ક્લવરપામયભાાં વભતારી 
યાજ 14 વભ્મની 
બાયતીમ ટીભનુાં નેતૃત્લ 
ઔયળે. ક્લવરપામવષ 
ભુઔાફરાનુાં આમજન 3 
થી 21 પેબ્રઆુયી 
દયવભમાન ઔરપફ કાતે 
થળે. બાયતીમ ટીભ છેલ્લી લકત એવળમન ઔ ટી-20ભાાં 

ફેંખઔઔ કાત ે યભી શતી અને ત્માાં તે તાનુાં ટાઈટર 
ફચાલલાભાાં વપ યશી શતી. ટીભના ભુખ્મ ફ ે કેરાડી 
શયભનપ્રીત ઔોય અને સ્ભૃવત ભાંધાના છે.  
 બાયતીમ ટીભ : વભતારી યાજ (વુઔાની), 
શયભનપ્રીત ઔોય, સ્ભૃવત ભાંધાના, ઔાભીની, લેદા ઔૃષ્ણણભવૂતષ, 
દેવલઔા લૈધ, વુભા લભાષ (વલઔેટ ઔીય), ઝુરન ખોસ્લાભી, 
ળીકા ાાંડે, ળુઔન્દ્મા હયદા, ુનભ માદલ, એઔતા વફસ્ત, 
યાજશે્વયી ખામઔલાડ અને હદપ્તી ળભાષ.  
લે્ટનષ એસળમન મથુ ચવેભાાં આમાષ વમાવને િન્ઝ ભેડર :  
 અર ઈન, મુએઈ કાત ે 23ભીથી 30ભી હડવેપફય 
વુધી યભામેરી પ્રથભ લેસ્ટનષ એવળમન મુથ ચેવ 
ચેવપમનળીભાાં ખુજયાતની કેરાડી આમાષ અજમ વ્માવે 
અાંડય-10 ખલ્વષ ઔેટેખયીભાાં ળાનદાય પ્રદળષન ઔયીને બ્રન્દ્ઝ 
ભેડર શાાંવર ઔમો શત.  
લૈહદક ભનુ્ળાને ડફર ટાઈટર :  
 ન્દ્મૂમઔષ  કાત ે ફ્રવળાંખ વભડઝ ઈન્દ્ડય ઔટષભાાં 
યભામેરી મુએવટીએ 
નેળનર ટેવનવ ટૂનાષભેન્દ્ટભાાં 
ખુજયાતના પ્રબાલળાી 
કેરાડી લૈહદઔ ભુન્દ્ળાએ 
ભેન્દ્વ તથા વભક્વ 
ડફલ્વના ટાઈટર જીતીન ે
ફેલડી વવવદ્ધ શાાંવર ઔયી 
શતી. ભેન્દ્વ ડફલ્વભાાં 
લૈહદઔ તથા વભર શામુઔની જોડીએ વનઔરવ ળપભા અન ે
ભાલ્ઔભ શેહયવનની જોડીન ે7-5, 4-6, 6-2 થી યાજમ 
આીને ટિ પી તાના નાભે ઔયી શતી.  
2030 વુધીભાાં બાયત સલજ્ઞાન ટેકનરજીભાાં ભશાળસક્સત 
ફનળે – લડાિધાન ભદી  
મુએઈભાાં દાઉદની 15000 કયડની વાંસત્ત જપ્ત કયાઈ.      
ઉ્તાદ ફડે પત્તેશ અરી ખાનનુાં સનધન :  
 ાવઔસ્તાનના ળાસ્ત્રીમ ખામઔ ઉસ્તાદ ફડે 
પત્તશેઅરી કાનનુાં અલવાન થમુાં છે.  
105 લષની ઉંભયે વાઈકસરાંગન સલશ્વસલિભ :  
 ફ્રાન્દ્વના યફટષ  ભાળે 105 લષની ઉંભયે વોથી રાાંફા 
અાંતય વુધી વાઈઔર ચરાલીન ે વલશ્વવલિભ તાના નાભ ે
ઔમો છે. તેભણે નેળનર લેરડિ ભભાાં એઔ ઔરાઔભાાં 22.547 
વઔ.ભી. વાઈઔર ચરાલી વલિભ વજ્મો છે.  
મુનુવ ખાન 11 દેળભાાં વદી પટકાયનાય િથભ ખરેાડી :  
 ાવઔસ્તાનન ફેટ્વભેન મુનુવ કાન ટેસ્ટભચેભાાં 11 
દેળભાાં વદી પટઔાયનાય પ્રથભ કેરાડી ફન્દ્મ શત. 
વવ.ભાાં મુનુવ ેશેરી વદી પટઔાયી છે.  
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સલશ્વભાાં વેપ શેલન ફની યશેરી હડસજટર કયન્વી 
સફટકઇન નલી ટચની નજીક :  

 વલશ્વભાાં આવથષઔ 
અવનવિતતાભાાં વતત લધાય 
થઈ યહ્ છે; ત્માયે નલી 

વરાભત એવટે વાથ ે
હડવજટર ચરણ તયીઔે 
વફટઔઇન ઊબયી આલી છે 

અને એ શાર ર ટાઈભ ઊંચી વાટીની નજીઔભાાં 
છે.  
વોયાષ્ટ્િ  હિકેટ એવ.ભાાંથી સનયાં જન ળાશનુાં યાજીનાભુાં   
 વુપ્રીભ ઔટષના હિઔેટ લશીલટભાાં વુધાયા 
વાંફાંવધત રઢા વવભવતની બરાભણન 
સ્લીઔાયલાની ફાફત ે હિઔેટ લશીલટઔતાષ તભેજ 
વોયાષ્ટ્િ  હિઔેટ એવવવમેળન (એવવીએ)ના વેિેટયી 
વનયાંજન ળાશે તાના દ યથી યાજીનાભુાં આી 
દીધુાં છે. BCCIના બૂતૂલષ ઉાધ્મક્ષ વનયાંજન ળાશ 

વહશત ચાય ટચના અવધઔાયીને દથી 
શટાલલાની એવવીએએ ર્જણઔાયી આી શતી. 70 
લષની લમ ભમાષદાના ઔાયણે વેિેટયી 72 લીમ 
વનયાંજન ળાશ વવલામ તેના અધ્મક્ષ રારબાઈ યાઠડ 
(82) તથા ફ ે ઉાધ્મક્ષ નાથાબાઈ વવવહદમા 
(90) અને ફારવવાંશ વયલૈમા (86) દ ભાટે 
અમગ્મ થઈ ખમા છે.  
દેળનુાં િથભ શાઈટેક લચ્મુષઅર લલ્ડષ  હપળ એક્સલેહયમભ 
ઉદમુયભાાં :  
 તાલની નખયી ઉદમુયભાાં દેળનુાં પ્રથભ 
શાઈટેઔ લચ્મુષઅર એક્લેહયમભ ફની યહ્ુાં છે. 
એક્લેહયમભ 5 ઔયડની વઔાંભતે ાાંચ વેક્ળનભાાં ફની 
યહ્ુાં છે. આ એક્લેહયમભ પ્રલાવીને ભાછરી લચ્ચે 
દહયમાની ઊંડાઈભાાં વપયન અશેવાવ ઔયાલળે. અશીંમા 
ભાછરીની 1500 ઔયતાાં લધાયી પ્રર્જવત છે. યાંખફેયાંખી 
ભાછરીથી ગેયામેરુાં આ દેળનુાં પ્રથભ એક્લેહયમભ શળે. 
અશીમાં ભાછરી વાથ ેવાંઔામેરા વાંળધન ણ ઔયલાભાાં 
આલળે. દેળના પ્રલાવી ભાટે 100 તથા વલદેળી ભાટે 200 
અને ફાઔ ભાટે 50 રૂવમા હટવઔટ શળે.  
ધનીએ કેપ્ટનસળ છડી :  

ધનીએ હિઔેટના ત્રણેમ 
પભેટભાાંથી ઔેપટનળી છડી 
દીધી છે. ઔેપટન તયીઔે 
ધનીએ ભેલેર વવવદ્ધ 
આ પ્રભાણે છે. 

1. 100 ભેચ જીતનાય એઔ ભાત્ર બાયતીમ વુઔાની છે. 
2. 2007 ભાાં ટી-20 ટીભન વઔુાની ફન્દ્મ શત અને 

બાયતન ેલલ્ડષ  ઔ જીતાડ્ય શત.  
3. આઈવીવીની ત્રણ ટૂનાષભને્દ્ટ (લન-ડે અને ટી-20 

ઔ, ચેવપમન્દ્વ ટિ પી) જીતનાય એઔભાત્ર વુઔાની 
છે. 

4.  લન-ડે ભાાં વાતભા િભે ફેહટાંખ ઔયીને વદી 
નોંધાલનાય એઔભાત્ર વુઔાની છે. આ વદી તેણે  
ાવઔસ્તાન વાભે 2012ના હડવેપફયભાાં નોંધાલી 
શતી.  

5. બાયતીમ ટીભને 2009ભાાં નાંફય-1 ટીભ ફનાલી 
શતી. 

1 પેિુ. એ ફજટે, 4 પેિુ. થી 5 યાજ્મભાાં ચૂાંટણી : 

690 ફેઠક ભાટે ચૂાંટણી, 16 કયડ ભતદાય એટરે કે દેળના 19 ટકા ભતદાય ભત 
આળ ે

યાજ્મ 

ભુખ્મભાંત્રી 
 વીટ ભતદાન 

અવકરેળ માદલ  
ઉત્તયપ્રદેળ 

વભાજલાદી ાટી 
 

 

403 11, 15, 19, 
23, 27, 

પેબ્રુ. 4, 8, 
ભાચષ 

પ્રઔાળવવાંશ ફાદર 

ાંર્જફ 

બાજ+અઔારી 
  

117 4 પેબ્રુઆયી 

રક્ષભીઔાન્દ્ત યવેઔય 

ખલા 
બાજ 

 

40 4 પેબ્રુઆયી 

શયીળ યાલત 

ઉત્તયાકાંડ 

ઔોંગ્રેવ 

 

70 15 
પેબ્રુઆયી 

ઔયાભ ઈફફી 
વવાંશ 

ભવણુય 

ઔોંગ્રેવ 

 

60 4, 8, ભાચષ 
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6.  હિઔેટની ત્રણેમ પભટેભાાં 50 ઔયતાાં લધાયે ભેચભાાં 
નેતૃત્લ ઔયનાય એઔભાત્ર કરેાડી (60 ટેસ્ટ, 199 
લન-ડે તથા 72 ટી-20) છે.  

વુકાની તયીકે ધનીનુાં લન-ડે, ટી-20 ભાાં િદળષન :  

હિકેટ ભેચ જીત શાય ટાઈ અસનસણષત 

લન-ડે 199 110 74 4 11 

ટી-20 72 41 25 1 2 
 

પ્વષના વુય અસચલવષની માદીભાાં ફે ગુજયાતી વહશત 30 
બાયતીમ ભૂના :  
પબ્વષ ભેખેવઝને 20 ઉદ્યખ ક્ષેત્ર ે ઉરવબ્ધ ભેલનાયા 30 
લષથી છી ઉંભયના મુલાનની માદી ર્જશેય ઔયી છે. તેભાાં 
30 બાયતીમ ભૂના રઔને સ્થાન ભળ્ય ુ છે. માદીભાાં 
સ્લાસ્થ્મ, વનભાષણ, યભત અને નાણા જલેાાં 20 લેાયી 
ક્ષેત્રભાાં ભશત્લૂણષ પેયપાય રાલનાયા 600 મુલાનન ેવાભેર 
ઔયલાભાાં આવ્મા છે. 
આ માદીભાાં ખુજયાતના ણ ફ ે અવચલવષ છે. 27 લષની 
ખુજયાતની પ્રાથષના દેવાઈએ વલઔાવળીર દેળના રઔ ભાટે 
ડિ નથી વાયલાય શોંચાડલા ભાટે શાલષડષ  વલશ્વ વલદ્યારમભાાંથી 
અભ્માવ છડી દીધ. તેની શેલ્થઔેય ઔાંની વઝરાઈન 
યલાન્દ્ડાભાાં ડિ નથી દલા ભઔરલાન પ્રમાવ ઔયી યશી છે.  
 28 લષન ખુજયાતી ળન ટેર થોેહડઔ વજષન 
છે. ટેર શાલષડષ  ભેહડઔર સ્ઔુરભાાં થોેહડઔ વજષયી ભાટે 
ચીપ યેવવડેન્દ્ટ વજષન છે. ઔેટરીમ પ્રવતવષ્ઠત વચવઔત્વા 
જનષરભાાં તેભના હયવચષ ેય છાઈ ચુક્મા છે. ટેરની 
ઔાંની થોવનન્દ્ર્જ ભફાઈર એ દ્વાયા ડક્ટય લચ્ચે 
લાતચીત ળક્મ ફનાલ ેછે. વાભાવજઔ ક્ષેત્ર ેતેજુ યવલરચનને 
21ભુાં સ્થાન ભળ્યુાં છે.  

્ટાસરન DMKના કામષકાયી અધ્મક્ષ  

 તવભરનાડુનાાં બૂતૂલષ ભુખ્મ પ્રધાન જમરવરતાના 
વનધન છી વલક્ષ ડીએભઔેભાાં ણ હયલતષનના વાંઔેત 
જણામા છે. 60 લષ જુની ાટી ડીએભઔેભાાં શેરીલાય 
ઔામષઔાયી અધ્મક્ષ ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. આ શદ્દ ક્ષના 
અધ્મક્ષ ઔરુણાવનવધના 63 લીમ ુત્ર એભ. ઔે. સ્ટાવરનને 
આલાભાાં આવ્મ છે.  
વસફષમાન ્ટાય ટેસનવ ખરેાડી તથા બતૂૂલષ નાંફય લન 
નલાક જોકસલચ ભયેને શયાલી કતાય ઓનભાાં ચસેમ્મન :  
ઓભ ુયીનુાં હ્રદમયગના શુભરાથી સનધન  
અભદાલાદથી શલે દડળે ‘શભવપય’ :  
યેરલે ભાંત્રી વુયેળ પ્રબુએ અભદાલાદ ચેન્નઈ શભવપય 
વાપ્તાહશઔ એક્વપ્રેવનુાં અભદાલાદથી પ્રસ્થાન ઔયાવ્મુાં શતુાં.  

લડદયાભાાં 16-18 જાન્મઆુયી આાંતયયાષ્ટ્િ ીમ વરાય કુકય 
કન્પયન્વ :  
 ખુજયાતના લડદયા નજીઔ ખયજના ભુની વેલા 
આશ્રભ કાત ે 6ઠ્ઠી વરાય ઔુઔય ઈન્દ્ટયનેળનર લલ્ડષ  
ઔન્દ્પયન્દ્વનુાં આમજન આખાભી 16ભી થી 18ભી ર્જન્દ્મુઆયી 
દયવભમાન થમુાં છે. ઔરવા ઔે રાઔડા દ્વાયા યાાંધતી લકતે 
ધુભાડ વશન ઔયતી ભહશરાનુાં આયગ્મ વરય ઔુઔયના 
ઉમખથી વુધમુાં છે. ભધ્મપ્રદેળની 500 થી લધાયે 
ભહશરા વરય ઔુઔયન ઉમખ ઔયે છે. આ ઔન્દ્પયન્દ્વભાાં 
દેળ-વલદેળથી વરઔ ઔુઔીંખ વનષ્ણણાત, લૈજ્ઞાવનઔ, 
આાંતયવપ્રન્દ્મય, વળક્ષણવલદ, હપલ્ડ પ્રજકે્ટ ભેનેજય 
વહશતના ભશાનુબાલ ઉવસ્થત યશેળે. 25 દેળના 
વનષ્ણણાતની તેભાાં શાજયી શળે. 19 દેળના 40 જટેરા 
લૈજ્ઞાવનઔ તેભના વરય ઔુઔય યના વાંળધન યજુ ઔયળે.  
14 લષના સિન્વ સવાંશે 388 યન પટકાયી ધનીન યેકડષ  
તડ્ય :  
 બાયતીમ હિઔેટ ટીભના બૂતૂલષ વુઔાની ભશેન્દ્રવવાંશ 

ધનીના એઔ કૂફ જ કાવ યેઔડષ ને તેના જ ળશેય યાાંચીના 14 
લષના હિઔેટય વપ્રન્દ્વ વવાંશે તડી નાાંખ્મ છે. ધનીને તાન 
આદળષ ભાનનાયા વપ્રન્દ્વે યાાંચી જીલ્લા હિઔેટ એવવવમેળનના 
અાંડય 14 હિઔેટ ટૂનાષભને્દ્ટભાાં 150 ફરભાાં 388 યનની 
ળાનદાય ઈવનાંગ્વ યભી શતી. આ ઈવનાંગ્વ એટરા ભાટે કાવ 
યશી શતી; ઔેભ ઔે ધનીએ 1997ભાાં શયભુ ભેદાન ય તાની 

સ્ઔૂર જલેીએભ શ્માભરી ભાટે યભતાાં 213 યન પટઔામાષ શતા 
અને અણનભ યહ્ શત.  
લેદાાંતને નેળનર ્કેહટાંગભાાં િન્ઝ :  
 તાજતેયભાાં સ્ઔૂર ખેપવ પેડયેળન પ ઈવન્દ્ડમા દ્વાયા 
ફરેખાભ, ઔણાષટઔ કાત ેમર્જમેરી 62ભી નેળનર સ્ઔેહટાંખની 
અાંડય-11 ફય્વ ઔેટેખયીભાાં અભદાલાદની ાંચલટી વનભાષણ 
સ્ઔૂરના ધ.4ભાાં બણતા લેદાાંત વચયાખ યાલરે ળાનદાય 
પ્રદળષન ઔયીને ખુજયાત ભાટે બ્રન્દ્ઝ ભેડર જીત્મ શત.  
પેિુઆયીભાાં એક વાથે 100થી લધાયે વટેેરાઈટ રન્ચ 
કયાળે :  

ઈવય પેબ્રુઆયીના પ્રથભ અઠલાહડમાભાાં તેના 
પ્રક્ષેણ માન ીએવએરલી-વી37ના ભાધ્મભથી 103 
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વેટેરાઈટ રન્દ્ચ ઔયળે. આ ઉગ્રશ અભેહયઔા અને જભષની 
વહશત અન્દ્મ દેળના છે. બાયતના અાંતયીક્ષ ઈવતશાવભાાં આ 
એઔ ભટી ઉરવબ્ધ ખણાળ.ે અખાઉ ક્માયેમ આટરા ભટા 
ામ ે પ્રક્ષેણ ઔયામુાં નથી. ચીન તાના ભશત્લાઔાાંક્ષી 
અલઔાળ ઔામષિભ ‘યેઔડષ ’ શેઠ આ લે અલઔાળભાાં 30 
માન ભઔરલાની મજના ગડી યહ્ુાં છે.   
 ડૉ. ફયઈ અને સળલાાંગીને િલાવી બાયતીમ વન્ભાન :  
 બાયતીમ ભૂના ડૉ. બયત ફયઈ અને ડૉ. વાંત  
વળલાાંખીને પ્રવતવષ્ઠત પ્રલાવી બાયતીમ વન્દ્ભાન એલડષ  ભાટે 
વાંદ ઔયામા છે.  
રકગીત ભસણમાયના યચસમતા તખતદાન યશહડમાનુાં  
અલવાન :  
 પ્રખ્માત રઔખીત ભવણમાયના યચવમતા ઔવલ 
તકતદાન યશહડમાનુાં યાજઔટ કાત ે79 લષની લમ ે વનધન 
થમુાં છે. અભયેરી વજલ્લાના ઈશ્વહયમા ખાભના તકતવાંખ ‘દાન 
અરખાયી’ના શુરાભણા નાભથી ર્જણીતા શતા. ખુજયાતી 
વાહશત્મભાાં જનુેાં નાભ શાંભેળા ભાનબેય રેલાભાાં આલે છે તેલા 
શેભુ ખઢલી અને દુરા બામા ઔાખ વાથ ેતે ઔાભ ઔયી ચૂક્મા 
છે.  
એય ળૉ – ગાાંધીનગય   
 બાયતીમ લામુ વેનાની ‘વૂમષ વઔયણ’ ટીભ અન ે
‘આઔાળ ખાંખા’ ટીભ દ્વાયા ખાાંધીનખયભાાં એય ળ દયપમાન 
ેયા ગ્રાઈડીંખનુાં પ્રદળષન ઔયલાભાાં આવ્મુાં.  
સિવફને ઈન્ટયનેળનરભાાં વાસનમા-વેન્્વ ચસેમ્મન :  
 બાયતીમ સ્ટાય 
ટેવનવ કેરાડી વાવનમા વભઝાષ 
તથા અભેહયઔાની તેની 
વાથીદાય ફેથેની ભેટ્ટઔે 
વેન્દ્ડ્જવની જોડીએ વબ્રવફને 
ઈન્દ્ટયનેળનર વલભેન્દ્વ 
ડફલ્વનુાં ટાઈટર જીતી રીધુાં 
શતુાં; યાં તુ તેણે તેન લલ્ડષ  

નાંફય લન કેરાડીન તાજ ખુભાવ્મ શત.  
ઈસન્ડમન વામન્વ કોંગે્રવ :  
 વતરુવતભાાં ચારી યશેરા ઈવન્દ્ડમન વામન્દ્વ 
ઔોંગ્રેવભાાં દેળની અરખ અરખ રેફભાાં વૈન્દ્મએ વાભાન્દ્મ 
રઔ ભાટે વલઔવવત ઔયેરા ઈનલેળનનુાં પ્રદળષન ઔયલાભાાં 
આવ્મુાં.  

PM દ્વાયા ગાાંધીનગય ્ટેળને પાઈલ ્ટાય શટરનુાં 

બૂસભૂજન :  
 લામબ્રન્દ્ટ ખુજયાત વવભટ શેરાાં 9ભી ર્જન્દ્મુઆયીએ 
ખાાંધીનખય યેલ્લ ે સ્ટેળનનુાં અગે્રડેળન અને આ વાથ ે યેલ્લ ે

ટિે ઔ ય દેળની પ્રથભ 300 રૂભલાી પાઈલ સ્ટાય શટરનુાં 
બૂવભૂજન લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી દ્વાયા ઔયલાભાાં આવ્મુાં.  
 

યફાંદયભાાં યાષ્ટ્િ ીમ કક્ષાની વભુદ્રી તયણ ્ધાષ મજાઈ :  
 યફાંદયભાાં યાષ્ટ્િ ીમ વભુરી તયણ સ્ધાષભાાં 250થી 
લધુ સ્ધષઔએ બાખ રીધ શત. 5,000 અને 10,000 
ભીટયની સ્ધાષભાાં ુનાના તભાતા યભેળવવાંશએ ભેદાન ભામુાં 
શતુાં.  
સગયનાય આયશણ ્ધાષનુાં આમજન :  
 જૂનાખઢ વખયનાય સ્ધાષભાાં ખીય ખઢડાના 
કીરાલડન ચોશાણ યાજળે વવવનમય ફય્ઝભાાં પ્રથભ આવ્મ 
છે, તેભજ યાજઔટ ભુઔાભના ઢેઢુઔી ગ્રાભ ાંચામતભાાં યશેતી 
ખશેર ખીતા વવવનમય ખલ્વષભાાં પ્રથભ આલી છે.  
14 રાખ સલદ્યાથીઓ ભાટે 200 કયડના પાંડ વાથે ્ટાટષઅ 
સરવી જાશેય :  
 લાઈબ્રન્દ્ટ વવભટ શેરાાં ‘સ્ટુડન્દ્ટ સ્ટાટષ  અ એન્દ્ડ 
ઈનલેળન વરવી’ની ર્જશેયાત ભુખ્મભાંત્રી વલજમ રૂાણીએ 
વળક્ષણભાંત્રી બૂેન્દ્રવવાંશ ચુડાવભાની શાજયીભાાં ભશાત્ભા 
ભાંહદય કાત ેઔયી શતી. આ વાથ ે યાજ્મ વયઔાયે 14 રાકથી 
લધુ વલદ્યાથી ભાટે આખાભી ાાંચ લષ ભાટે રૂ. 200 
ઔયડનુાં સ્ટુડન્દ્ટ સ્ટાટષઅ ઈનલેળન પાંડ ઊબુાં ઔયલાભાાં 
આલળે તેલ વનધાષય વ્મક્ત ઔમો શત. યાજ્મ વયઔાયે એલુાં 
રક્ષમ યાખ્મુાં છે ઔે આખાભી ાાંચ લષભાાં 500 સ્ટુડન્દ્ટ 
સ્ટાટષઅ ળરૂ થઈ ળઔે.  
ભાગષ વુયક્ષા દમાત્રા :  
 ૯ ર્જન્દ્મઆુયી, ૨૦૧૭ ના યજ ઈવન્દ્ડમા ખટે, નલી 
હદલ્શી કાત ેભાખષ વુયક્ષા દમાત્રાનુાં ઉદગાટન ભાંત્રીશ્રી, ભાખષ 

હયલશન, યાજભાખષ અને ળી હયલશન, શ્રી વનવતન ખડઔયી 

દ્વાયા ઔયલાભાાં આવ્મુાં.  
૨૮ભુાં યાષ્ટ્િ ીમ ભાગષ વુયક્ષા અઠલાહડમુાં, ૯ થી ૧૫ 
જાન્મુઆયી, ૨૦૧૭ :  
 ભાખષ વુયક્ષા વાંભેરન ૨૦૧૭ એ ભાખષ વુયક્ષા ય 
વફન વયઔાયી વાંખઠનનુાં યાષ્ટ્િ ીમ વાંભેરન શતુાં. ૧૧ 
ર્જન્દ્મુઆયી ૨૦૧૭ના યજ એન.ડી.એભ.વી. ઔન્દ્લેન્દ્ળન 
વેન્દ્ટય, જમવવાંશ યડ, વાંવદ ભાખષ, નલી હદલ્શી કાત ેતેન 
ળુબાયાંબ થમ. આ પ્રવાંખે ભાખષ વુયક્ષા એપવન ળુબાયાંબ 
ણ ઔયલાભાાં આવ્મ.  
ચીને એન્લામયભેન્ટ રીવ ફનાલી, રાકડા અન ે
કરવાથી થત ધુભાડ યકળે :  
 ચીન ેપ્રદૂણને ઔાયણે થતા ધુભાડા અને ધુપભવના 
યઔલા ભાટે એન્દ્લામયભને્દ્ટ રીવન નલ શદ્દ ફનાવ્મ 
છે. ફેઈવજાંખના ભેમયે ઔહ્ુાં ઔે માષલયણ રીવ ળશેયભાાં 
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રાઔડા, ઔરવા અને ઔચયાથી થતા ધુભાડાને યઔલા ભાટેનુાં 
ઔાભ ઔયળે. ચીનભાાં શાર છેલ્લા ત્રણ લષ ઔયતાાં લધાયે ધુપભવ 
છે. આ ઔાયણે અશીં યેડ એરટષ  ર્જયી ઔયામેરી છે.  
નાના આકુપ ત્રીજા િમતને ઘાનાના યાષ્ટ્િસત ફન્મા :  
 ત્રીર્જ પ્રમાવે યાષ્ટ્િવતદની ચૂાંટણી જીતનાયા 
નાના આઔુપ આડ દ્વાયા આહફ્રઔી દેળ ગાનાના યાષ્ટ્િવત 
તયીઔેના ળથ રેલાભાાં આવ્મા શતા.  
ગલ્ડન ફુક ઓપ યેકડષભાાં વાભેર થઈ અગ્રવને યથમાત્રા :  
 ઈન્દ્દયથી ળેકાલટી આલરેી ભશાયાજ અગ્રવેન 
યથમાત્રા ખલ્ડન ફુઔ પ યેઔડષભાાં વાભેર થઈ ખઈ છે.  

મુયના કઇ દેળના બાયતીમ ભૂના િથભ PM ફનલાન 

ગલષ ડૉ. ક્ટા :  
 ફેંખરુરુભાાં 14ભા પ્રલાવી બાયતીમ હદલવ 
વભાયશભાાં ભુખ્મ અવતવથ તયીઔે આલેરા ડૉ. ઔસ્ટા અન્દ્મ 
દેળભાાં બાયતીમ ભૂના પ્રથભ પ્રધાનભાંત્રી છે. વાદખીૂણષ 
જીલન ભાટે ર્જણીતા ડ. ઔસ્ટા ‘વરસ્ફનના ખાાંધી’ તયીઔે 
ણ કામ છે.  
ડૉ. એન્ટસનમ ક્ટા કણ છે ? :  

 એન્દ્ટવનમ 
ઔસ્ટાન જન્દ્ભ ટુષખરની 
યાજધાની વરસ્ફનભાાં 
1961ની 17 જુરાઈએ થમ 
શત. તે તાજતેયભાાં 
મુએનના ભશાવવચલ ફન્દ્મા 
છે. તેભના વતા યરેન્દ્ડ 
ડી. ઔસ્ટા ર્જણીતા 
નલરઔથાઔાય શતા; જ્માયે 

દાદા રુઈવ અપોંવ ભાહયમા 
ડી ઔસ્ટા ખલાભાાં જ્ન્દ્પમા-

ઉછમાષ શતા. તે વાયસ્લત બ્રાહ્મણ શતા; ણ ખલાભાાં 

ટુષખીઝના ળાવન દયવભમાન તેભણે વિસ્તી ધભષ સ્લીઔામો 
શત.    
ગલ્ડન ગ્રફ એલડવષભાાં ‘રા રા રેન્ડ’ હપલ્ભ છલાઈ :  
 ખલ્ડન ગ્રફ એલડવષ 2017ની ર્જશેયાત થઈ. 
ફેસ્ટ ડામયેક્ટયન એલડષ  ડેવભમન ચજરૈને આ હપલ્ભ ભાટે 
ભળ્ય છે. ફેસ્ટ હપલ્ભન એલડષ  ભનૂ રાઈટ અને ફસે્ટ 
એક્ટય ઔેવી એફ્રેઔ ભાન્દ્ચસે્ટય ફામ ધ વી હપલ્ભ ભાટે 
ફન્દ્મ.  
ઈિુભાાં યસળમન બાાન અભ્માવિભ ળરૂ થમ :  
 ઈવન્દ્દયા ખાાંધી નેળનર ન મુવનલવવષટી 
(ઈગ્ન)ુએ યવળમન બાાભાાં વહટષ હપઔેટ પ્રગ્રાભ ળરૂ ઔમો છે. 
તે છ ભહશનાન યશેળે. તેભાાં ર્જતે ળીકલા ભાટે હડમ 

વલ્મુઅર ભહટહયમર ણ આલાભાાં આલળે. ગ્રેજ્મએુળન 
ફાદ આ ઔવષ ઔયી ળઔામ છે.  
જૂનાગઢભાાં એયટષ  ફનાલલાન સનણષમ :  
 70 થી 100 શેક્ટય જભીનભાાં 2500 ભીટય રાંફાઈ 
અને 500 ભીટય શાઈ ધયાલતુાં એયટષ  આઔાય ાભળે. 
અશીના યનલે ય 15 થી 20 વીટયલાા નાના એયિાફ્ટ 
ઉતયળે.  

લષ 2016-17ન GDP ગ્રથ 6.3 ટકા યશેળે : HSBC  

બાયત સલમતેનાભને સભવાઈર આળે :  
 બાયતે શલે ચીનના ડળી દેળ વલમેતાભની વાથ ે
લેાય અને હડપેન્દ્વ હયરેળન લધાયલાની હદળાભાાં ખરાાં 
રેલાની ળરૂઆત ઔયી છે. જભેાાં બાયતે વલમેતનાભને જભીન 
ય લાય ઔયતી સ્લદેળી વભવાઈર લેચલાની તૈમાયી દળાષલી 
છે. એવળમા-ેવવહપઔ વલસ્તાયભાાં ચીનની આિભઔતાને 
ઔાઉન્દ્ટય ઔયલાની હદળાભાાં આ ફાફતને ભશત્લણૂષ ખરા 
તયીઔે જોલાભાાં આલે છે.  
 વલમેતનાભને આઔાળ વભવાઈર લેચલાની હદળાભાાં 
લાતચીત ચારી યશી છે. આ શેરા બાયતે વલમેતનાભન ે
બ્રહ્મવ વુયવવનઔ િૂઝ વભવાઈર અને સ્લદેળી વફભયીન 
વલયધી ટવષડ લરુણાસ્ત્ર ણ આલાની તૈમાયી દળાષલી 
શતી. બાયત આ લે વલમતેનાભી પાઈટય ાઈરટવને વુકઈ 
30 MKI પાઈટય જટે્વ ય ટિે વનાંખ ણ આળે.  

દાંગર ફસરલૂડની વોથી લધ ુકભાણી કયનાયી હપલ્ભ ફની :  
 દાંખરે ઔુર 17 હદલવભાાં 
સ્થાવનઔ ફક્વ પીવ ઉય 
ઔુર રૂ. 344 ઔયડની ઔભાણીન 
વલિભ ફનાવ્મ છે. દાંખર હશન્દ્દી 
વવનેભાની અત્માય વુધીની 
વોથી લધુ ઔભાણી ઔયનાયી હપલ્ભ 
ફની ખઈ છે.  
 આવભય કાનની હપલ્ભ 
ીઔે અત્માય વુધી ફવરલૂડની 
વોથી લધુ ઔભાણી ઔયનાયી હપલ્ભ 
ફની શતી. જણેે રૂ. 340 ઔયડનુાં રાઈપટાઈભ ઔરેક્ળન ઔમુાં 
શતુાં.  
ાહક્તાન દ્વાયા વફભયીનભાાંથી િૂઝ સભવાઈરનુાં યીક્ષણ  
 ાવઔસ્તાન ે
શેરી લકત 
વફભયીનભાાંથી િૂઝ 
વભવાઈર ફાફય-3નુાં 
વપ યીક્ષણ ઔમુાં 
શતુાં. આ યભાુ 
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વભવાઈર 450 વઔ.ભી. વધુીની ભાયઔ ક્ષભતા ધયાલ ે છે. 
ફાફય વભવાઈરની ત્રણ આલૃવત્ત છે. િૂઝ વભવાઈર ફાફય-
2નુાં યીક્ષણ ખત લે ઔયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. તે જભીન યથી 
રક્ષમ વાધી ળઔે છે. ફાફય-3 યભાુ વહશત અનેઔ 
પ્રઔાયનાાં શવથમાય રઈ જલા વક્ષભ છે.  

લાઈિન્ટ ૨૦૧૬ – MOU :  

 ટામય ઉત્ાદનભાાં વલશ્વભાાં નલભુાં સ્થાન ધયાલતી 
ચીની ત્વાઈ જનેે ર ઔાંની બાયતભાાં તેન પ્રથભ પરાન્દ્ટ 
વાણાંદભાાં 106 એઔયભાાં રૂ. 2500 ઔયડના યઔાણ વાથે 
સ્થાળે, જ્માાં ફ ેશર્જય રઔન ેયજખાય ભળે.  
 વલશ્વભાાં ત્રીર્જ નાંફયની પામફય ગ્રાવ ફનાલતી 
ચાઈનાની તાઈળાન ઔાંની તેન વલદેળભાાં પ્રથભ પરાન્દ્ટ 
ખુજયાતભાાં સ્થાળે અને રૂ. 1700 ઔયડનુાં યઔાણ ઔયળે.  
 સ્ટીર ઉત્ાદન ક્ષેત્ર ે વલશ્વના વોથી ભટા 
વવાંખળાન-વનયાઈઝ ગ્રુ વાથે જોડાણ ઔયીને ભુાંરાભાાં 800 
વભવરમન ડરયનુાં યઔાણ ઔયળે. જનેા હયણાભે આઠ શર્જય 
રઔન ેયજખાયી ભળે.  
 ભારૂતી વુઝુઔી ભશેવાણાભાાં ર્જાન-ઈવન્દ્ડમન 
ઈન્દ્સ્ટીટ્યટુ પ ભેન્દ્મુપેક્ચહયાંખ નાભની ઈન્દ્ડસ્ટિ ીમર ટિે વનાંખ 
ઈન્દ્સ્ટીટ્યટુ સ્થાળે. ખસ્ટ 2017થી પ્રથભ ફેંચને પ્રલેળ 
અાળે.  
 ર્જાનની ઔાંનીએ જીઆઈડીવીભાાં પરખ એન્દ્ડ પર ે
ાઔષ  વલઔવાલલા ભાટેના ઈન્દ્લેસ્ટભેન્દ્ટ ઈન્દ્ટેળન ઔમાષ શતા.  
 ઓદ્યવખઔ ખાંદા ાણીન ે ળુદ્ધ ઔયલા ભાટે ફ્રાન્દ્વના 
યઔેટ ખૃ દ્વાયા વલયભખાભ નજીઔ રૂ. 19.30 ઔયડના કચ ે
ઈન્દ્લેસ્ટભને્દ્ટ ઈન્દ્ટેનળન ઔયાય ઔમાષ.  

યેરલેની નલી IRCTC યેર કનેક્સટ એ રન્ચ :  

 યેરલેભાંત્રી વુયેળ પ્રબુએ ‘આઈઆયવીટીવી યેર 
ઔનેક્ટ’ નાભની નલી ભફાઈર એ રન્દ્ચ ઔયી છે. તેનાથી 
શેરા ઔયતા લધાયે ઝડથી હટવઔટ ફુઔ થળે. તે લધાયે 
વુયવક્ષત ણ છે.  

FM યેહડમ ફાંધ કયનાય નલે દુસનમાન શેર દેળ :  

 નલે 11 ર્જન્દ્મઆુયીથી તાના એપએભ યેહડમ 
નેટલઔષ  ફાંધ ઔયી યહ્ુાં છે. આભ ઔયનાય તે દુવનમાન શેર 
દેળ ફની ખમ છે. તાના હડવજટર હડમ 
બ્રડઔાવસ્ટાંખને વટષ  ઔયલા ભાટે તેણે આભ ઔમુાં છે.  
નડાફેટન વીભાડ અશ્વની શણશણાટીથી ગુાંજી ઊઠ્ય :  
 વૂઈખાભના નડાફટેભાાં ખુજયાત વયઔાય, વીભાજન 
ઔલ્માણ વવભવત અને વીભા વુયક્ષા ફ દ્વાયા ચથા યાષ્ટ્િ ીમ 
ઔક્ષાના વીભા અશ્વ ભશત્વલન પ્રાયાંબ ઔયલાભાાં આવ્મ 
શત. 10 થી 12 ર્જન્દ્મઆુયી દયવભમાન મર્જનાયા આ 

ઔામષિભભાાં ફનાવઔાાંઠા, ાટણ અને ઔચ્છના ાટીદાય 
અશ્વએ વલવલધ સ્ધાષભાાં બાખ રઈ ઔોલત દાકવ્મ ુશતુાં.  
યનાલ્ડ ચથી લાય ફે્ટ પ્રેમય ઓપ ધ મય ફન્મ :  
 યનાલ્ડને 34.54 ટઔા લટ ભળ્યા શતા; જ્માયે 

ભેસ્વીને 26.42 તથા ગ્રીઝભેનને 7.53 ટઔા લટ ભળ્યા 
શતા.  
 31 લષના 
યનાલ્ડએ ખમા લ ે
57 ભેચભાાં 55 ખર 
ઔમાષ શતા. 16 ખર 
ઔયલાભાાં ભદદ ઔયી શતી. 
તેની ઉવસ્થવતભાાં ટીભે 
ખમા લે 4 ટિ પી જીતી 
શતી.  
 હયમર ભેહડિ ડ અને ટુષખરના સ્ટાય પૂટફર 
હિવસ્ટમાન યનાલ્ડને હપપાન ફેસ્ટ કેરાડી તયીઔે વાંદ 
ઔયલાભાાં આવ્મ શત. યનાલ્ડ શેરાાં જ હયમર ભેહડિનને 
ત્રીજી લકત ચેવપમન્દ્વ રીખ વકતાફ જીતાડીન ેફેરન ડી 
ય ુયસ્ઔાય શાાંવર ઔયી ચૂક્મ છે. તે 2008, 2013 અન ે
2014ભાાં આ ુયસ્ઔાય શાાંવર ઔયી ચૂક્મ છે. તેણે ટુષખરને 
મુય ઔ 2016 જીતાડલાભાાં ણ ભશત્ત્લની બૂવભઔા વનબાલી 
શતી.  
2026થી હપપા લલ્ડષ  કભાાં 48 ટીભ યભળ ે:  
 દુવનમાની વોથી રઔવપ્રમ યભત પૂટફરની વોથી 
ભટી વાંસ્થા હપપાએ વોથી ભટી ટૂનાષભેન્દ્ટ હપપા લલ્ડષ  ઔભાાં 
ટીભની વાંખ્મા 32 થી લધાયીને 48 ઔયી દીધી છે. શલે 1998 
લલ્ડષ  ઔના 28 લષ ફાદ ટીભની વાંખ્માભાાં લધાય થળે.  
2018ભાાં યવળમાભાાં મર્જનાયા લલ્ડષ  ઔભાાં આ ળક્મ ફનળે.  
 હપપા અધ્મક્ષ વખમાન ઈનપેવન્દ્ટનના આ વનણષમન 
ઔેટરાઔ વભ્મ દ્વાયા વલયધ ણ ઔયલાભાાં આવ્મ છે. હપપા 
યેવન્દ્ઔાંખભાાં બાયત શજુ 135ભા સ્થાન ય છે.  
8 લષના બાયતીમ ્કેટયે 30 વેન્ટીભીટય ઊંચાઈની નીચથેી 
145 ભીટય ્કેહટાંગ કયીને લલ્ડષ  યેકડષ  વજ્મો :  
 આઠ લષના બાયતીમ સ્ઔેટય વતરુઔ ઔેઈવાભે વરાંફ 
સ્ઔેહટાંખભાાં લલ્ડષ  યેઔડષ  ફનાલી દીધ છે. ભણીુયના ઔેઈવાભ ે
વવયી પટષ  સ્ટેહડમભભાાં 30 વેન્દ્ટીભીટયની ઊંચાઈથી ણ 
નીચેથી 145 ભીટય વુધી સ્ઔેહટાંખ ઔયીને આ યેઔડષ  વજ્મો 
શત. તેણે 41 વેઔન્દ્ડન વભમ રીધ શત. 2013થી જ 
સ્ઔેહટાંખ ઔયી યશેરા વતરુઔે અત્માય વુધી અરખ અરખ 
ઈલેન્દ્ટવભાાં 75 ભેડલ્વ જીત્મા છે.  
ઓ્ટિે સરમન ટેસનવ ખરેાડી સનક સરન્ડર 7 લષ ભાટે 
િસતફાંસધત  
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દેળની 32 રાખ NGO ના ઓહડટ કયાલ : વુસિભ કટષ     

કસલ્ડાંગે 426 હક.ભી. િસત કરાકની ઝડથી ્ભેળ પટકાયી 
યેકડષ  કમો :  
 પ્રીવભમય ફેડવભન્દ્ટન રીખભાાં ચેન્નાઈ સ્ભેળવષ 
તયપથી યભી યશેરા ડેનભાઔષના ભડાય વએરય ઔવલ્ડાંખે 
હદલ્શી એવવષની વાભ ેભેન્દ્વ ડફલ્વ ભચેભાાં 426 વઔરભીટય 
પ્રવત ઔરાઔની ઝડથી સ્ભેળ પટઔાયી શતી. આ પ્રવતસ્ધી 
ફેડવભન્દ્ટનભાાં વોથી ઝડી સ્ભેળન લલ્ડષ  યેઔડષ  છે. છેલ્લ 
યેઔડષ  ભરેવળમાના રી ચોંખ લેઈ (408 વઔ.ભી. પ્રવત ઔરાઔ) 
ના નાભે શત. જોઔે વફન પ્રવતસ્ધી ફેડવભન્દ્ટનભાાં 493 
ઔેએભીએચન લલ્ડષ  યેઔડષ  છે.  
27 ટકા યગ ભાત્ર બાયતભાાં જ છે - મુસનવેપના િસતસનસધ   
 ‘શેલ્થ પય ઈન્દ્ક્રુઝીલ ડેલરભેન્દ્ટ’ વેવભનાયભાાં 
દેળ-વલદેળના આયગ્મ તજજ્ઞએ દેળની શારની વસ્થવત 
અને રઔને આયગ્મ ક્ષેત્ર ેલધુ વાયી વુવલધા ઔેલી યીતે ભી 
ળઔે તે અાંખે ચચાષ ઔયી શતી. મુવનવેપના બાયત કાતેના 
પ્રવતવનવધ રૂઈવ જ્મજ્વષ આવેનલ્ટએ ઔહ્ુાં ઔે, બાયતભાાં 
લધાયે લસ્તીને ઔાયણે યખનુાં બાયણ છે. 20 થી 27 ટઔા 
યખ એલા જ છે જ ેભાત્ર બાયતભાાં થામ છે.  
બાયતીમ ભૂની હકયણભીત કોય સભવ મુસનલવષ 2016ભાાં 
ભરેસળમાનુાં િસતસનસધતલ કયળ ે 
 ભનીરાભાાં 30 
ર્જન્દ્મુઆયીએ આમવજત થનાય 
વભવ મુવનલવષ-2016ની 
પાઈનરભાાં 20 લીમ ળીક 
મુલતી ભરેવળમાનુાં 
પ્રવતવનવધત્લ ઔયળે. લેફવાઈટ 
ww.dotstar2.com ભજુફ 

વઔયણભીત ઔોય ફરજીત વવાંશ 
જસ્વારએ 2016ભાાં વભવ 
મુવનલવષ ભરેવળમાન વકતાફ 
જીત્મ શત.  
સતયાં ગાલાુાં ગરછૂસણમુાં લેચતા એભેઝનને સલદેળભાંત્રીની 
પટકાય :  
 વલદેળભાંત્રી વુભા સ્લયાજ ે ઔેનેડાભાાં એભેઝનની 
લેફવાઈટ ય બાયતીમ વતયાંખાના રૂભાાં ફનેરા ડયભેટ 
(ખરૂછવણમા) લેચલાની ગટનાને ધ્માનભાાં રેતા 
એભઝેનને તાત્ઔાવરઔ યીતે તેનુાં લેચાણ યઔલા અન ે
વફનળયતી ભાપી ભાખલા ઔહ્ુાં છે.  
 વુભાએ હિટ ઔયીને ઔહ્ુાં શતુાં ઔે એભેઝને તાઔીદે 
અભાયા વતયાંખાનુાં અભાન ઔયનાય તભાભ પ્રડક્ટવને શટાલી 
દેલી જોઇએ. જો આભ તાત્ઔાવરઔ નશી ઔયલાભાાં આલે ત 

અભે ઔઇણ એભેઝન અવધઔાયીને વલઝા નશી આીએ 
અને શેરા આલાભાાં આલેરા વલઝાને ણ યઔી દેલાભાાં 
આલળે. જો ઔે ત્માયફાદ એભઝેન ેએ પ્રડક્ટનુાં લેચાણ ફાંધ 
ઔમુાં શતુાં.  
એય ઈસન્ડમાએ ભહશરાઓ ભાટે 6 વીટ હયઝલષ યાખી :  
 વયઔાયી વલભાન ઔાંની એય ઈવન્દ્ડમાએ ભહશરા 
ભાટે 6 વીટ હયઝલષ યાકલાન વનણષમ ઔમો છે. 18 
ર્જન્દ્મુઆયીથી એય ઈવન્દ્ડમાની ગયેરુ ફ્રાઈટભાાં તે રાખુાં 
થળે. તેન અરખથી ઔઇ ચાજષ નશીં આલ ડે.  
હદલ્શીભાાં બાયતનુાં શેરુાં ભેડભ તુવાદ મ્મુસઝમભ :  
 બાયતભાાં ભેડભ તુવાદ પમુવઝમભની શેરી ળાકા 
નલી હદલ્શીભાાં કૂરળે. આ લે જૂનભાાં જ તેનુાં ઉદગાટન 
થળે. તે ઔનટ પરેવના યીખર વવનેભા ઔેપવના શેરા 
અને ફીર્જ ભા ેઆલેરુાં છે.  

લાઈિન્ટ 2017 ભાાં 25,578 એભઓમુ :  

 2015ભાાં એભમ ુ – 23,078 અને 2017ભાાં 

એભમુ – 25,578 થમા છે. આ લકતે વોથી લધુ ઔયાય 

ત્રણ ક્ષેત્ર એવ.એભ.ઈ – 18,533, ભટા ઉદ્યખ – 5,938, 

ટેઔન ળેહયાંખ – 1107 ભાાં થમા છે.  
 રૂ. 4000 ઔયડથી લધુના 52 ઔયાય થમા છે. તેભાાં 
એવન્દ્જવનમહયાંખ-ટભાાં 4, ફાંદય ક્ષેત્ર ે3, ઊર્જષ-ખેવક્ષેત્ર ે3, 

એગ્ર-ેટિ -આઈટી અને ફીટીભાાં 2 ઔયાય થમા.  
સભસ્ત્રીના ્થાન ે 80 હદલવ ફાદ નટયાજન તાતા જૂથના   
ચેયભેન :  
 દેળની વોથી ભટી ઔાંની ટીવીએવના એભડી અન ે
વીઈ નટયાજન ચાંરળકેયન તાતા વન્દ્વના નલા ચેયભેન 
વાંદ ઔયી રેલામા છે. વફઝનેવ જખતભાાં ‘ચાંરા’ નાભ ે

પ્રખ્માત ચાંરળેકયન 21 પેબ્રુઆયીએ નલી જલાફદાયી 
વાંબાળે. ચાંરા 149 લષ જુના તાતા જૂથના શેરા વફન-
ાયવી ચેયભેન યશેળે. તાતા વન્દ્વ, તાતા જૂથની શવલ્ડાંખ 

ઔાંની છે.  
્કસષમન ક્સરાવની 6 વફભયીન  
ફ્રાન્દ્વના નોઔાદ વાથે થમેરા ઔયાય ભુજફ ભઝખાાંલ ટષ  
ય સ્ઔવષમન ક્રાવની 6 વફભયીન તૈમાય થઈ યશી છે. 
તેની ાછ 23,400 ઔયડન કચષ થઈ યહ્ છે. બાયત ે

સ્ઔવષમન શ્રેણીની ફીજી વફભયીન કાંડેયી રન્દ્ચ ઔયી છે. 
ભુાંફઈના ભઝખાાંલ ડૉઔ વળ વફલ્ડવષ વરવભટેડથી તેન ેરન્દ્ચ 
ઔયલાભાાં આલી શતી.  
 વનષ્ણણાત પ્રભાણે દુવનમાની ભજફૂત ાાંચ 
નોવેનાભાાં એવળમાભાાંથી બાયત અને ચીન વાભેર થઈ ખમા 
છે. 2030 વુધી યવળમા, ચીન, બાયત, અભેહયઔા અને 
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વબ્રટનની નોવેના દુવનમાની ઔુર દહયમાઈ ળવક્તના 40 ટઔા 
શળે.  
વફભયીન ખાંડેયી :  
 આ દુશ્ભનની બા ભતા જ ખાઈડેડ શવથમાયથી 
શુભર ઔયી 
ળઔે છે. 
વફભયીન 
ચક્કવ 
શુભર 
ઔયલાની 
ક્ષભતા 
દ્વાયા 
દુશ્ભનના 
વચથયા ઉડાલી ળઔે છે.  
 તેનાથી ટયીડ વાથે વાથ ેટ્યુફ દ્વાયા ણ એન્દ્ટી 
વળ વભવાઈર તાઔી ળઔામ છે. તેની સ્ટીલ્થ ટેઔવનઔ ફીજી 
વફભયીન ેઔયતા તેન ેલધાયે વાયી ફનાલે છે. આ ાણીની 
અાંદય અને વાટી યથી દુશ્ભન ય શુભર ઔયી ળઔે છે.  
 ફીજી વફભયીન્દ્વ જલેુાં ઔાભ જભે ઔે એન્દ્ટી 
અાંડયગ્રાઉન્દ્ડ લય, એન્દ્ટી વફભયીન લય, ઈન્દ્ટેવરજને્દ્વ 

ઈનુટવ આલા અને વવલષરાન્દ્વ ઔયી ળઔે છે. વફભયીન 
દ્વાયા કાનખી વૂચના ણ એઔઠી ઔયી ળઔામ છે અને તે 
વુયાંખ ફનાલલા અને વલસ્તાયની દેકયેક ઔયલાભાાં વક્ષભ છે.  
બાયતની અસિ સભવાઈરથી ડયેરા ાકે. 35 દેળના જૂથન ે
પહયમાદ કયી :  
 અવગ્ન-4 અને અવગ્ન-5 વભવાઈરના યીક્ષણ 
છી ાવઔસ્તાને બાયતીમ વભવાઈર વાંયક્ષણ પ્રણારીને 
તાના ભાટે કતય ખણાવ્મ છે. ાવઔસ્તાને બાયત વાભ ે
વભવાઈર ટેઔનરજી ઔન્દ્ટિ ર યેજીભ (એભટીવીઆય)ભાાં 
વચાંતાની વાથે પહયમાદ નોંધાલી છે. એભટીવીઆય 35 
દેળન વભૂશ છે, જ ે ભુખ્મ યીતે વભવાઈર ટેઔવનઔ ય 

વનમાંત્રણ યાકે છે. ાવઔસ્તાન એનએવજીની જભે 
એભટીવીઆયનુાં ણ વભ્મ ફનલા ભાખ ે છે. તેનુાં ભુખ્મ 
ઔાયણ બાયત ખમા લે જ એભટીવીઆયનુાં 35ભ ુવભ્મ ફન્દ્મુાં 
છે.  
છત્તીવગઢભાાં એસિરથી િથભ મગ ાંચ ફનળ ે:  
 દેળનુાં પ્રથભ મખ ાંચ છત્તીવખઢભાાં ળરૂ થળે. 
શેરી એવપ્રરથી આ રાખ ુ થળે. મખ આમખ ાંચામતથી 
ભાાંડીને સ્ઔૂર વુધી મખ વળક્ષણના વલસ્તાયભાાં પા 
આળે. છત્તીવખઢના ભુખ્મપ્રધાન ડ. યભણવવાંશે આ 
ર્જશેયાત ઔયી છે. તેભણે જણાવ્મ ુ ઔે છત્તીવખઢના લહયષ્ઠ 
અવધઔાયીની વાથ ે યાજધાનીભાાં તાંજવર મખ ીઠના 

શદે્દદાય તેન ભુવદ્દ તૈમાય ઔયળે. એવપ્રરભાાં મખ આમખના 
સ્ટિક્ચયને રાખ ુઔયી દેલાભાાં આલળે.  
41 લખતની સલજતેા ભુાંફઈને શયાલી ગુજયાત યણજી 
ચેસમ્મન :  
 ાવથષલ ટેરની ઔેપટન ઈવનાંગ્વ(143 યન)ની 
ભદદથી ખુજયાત ે ઈવતશાવ વજીન ે 41 લકતની ચેવપમન 
ભુાંફઈ ટીભને 5 વલઔેટે યાજમ આીને પ્રથભ લકત યણજી 
ટિ પીભાાં ચેવપમન ફનલાની વવવદ્ધ શાાંવર ઔયી શતી. 83 
લષના ઈવતશાવભાાં ખુજયાત ે પ્રથભ લકત ટૂનાષભેન્દ્ટ જીતી 
રીધી શતી. ભુાંફઈએ આરેા 312 યનના રક્ષમાાંઔ વાભ ે
ખુજયાત ેાાંચ વલઔેટે 313 યન ઔયીને વલજમ ભેવ્મ શત.  
બાજના બૂતૂલષ વાાંવદ અને ૂલષ હિકેટય નલજોતસવાંશ 
સવિ ુકોંગે્રવભાાં વાભરે :  
વક્ષભ – 2017 (વાંયક્ષણ ક્ષભતા ભશતવલ)  
ધભેન્દ્ર પ્રધાન યાજ્મભાંત્રી (સ્લતાંત્ર શલાર) ેટિ વરમભ અન ે
પ્રાઔૃવતઔ ખેવ ભાંત્રારમ, બાયત વયઔાય દ્વાયા વક્ષભ – 2017 

(વાંયક્ષણ ક્ષભતા ભશત્વલ)નુાં  નલી હદલ્લી કાત ે 16 

ર્જન્દ્મુઆયી, 2017ના યજ ઉદગાટન ઔયલાભાાં આવ્મુાં. દયેઔ 

લખષની વાંયક્ષણ ક્ષભતા લધાયલાભાાં થ પ્રદળષન ઔયલા 
ભાટેન આભશત્વલન શેતુ છે.  
રાાંવ નામક શનુભાંથપ્ાને ભયણયાાંત વનેા ભડેર :  
 રાાંવ નામઔ શનુભાંથપાને વનેા ભેડરથી વન્દ્ભાવનત 
ઔયલાભાાં આવ્મા છે. વવમાવચનભાાં 6 હદલવ વુધી 35 પૂટ 
ફયપ નીચે દફામેરા યહ્ા ફાદ ણ તે જીલીત વનઔળ્યા 
શતા. જોઔે, છી વાયલાય દયવભમાન તેભનુાં ભત થમુાં શતુાં.  

 69ભા વેના હદલવ પ્રવાંખે વેના પ્રભુક જનયર 
વફવન યાલત ેરાાંવ નામઔ શનુભાંથપાની ત્ની ભશાદેલીન ે
અળઔ ભેડર પ્રદાન ઔમો શત.  
યેરલે ્ટેળન ય ભસલ્ટ ષઝ ્ટર ળરૂ થળે :  
 યેરલે સ્ટેળન ય શલે એઔ જ સ્થેથી દૂધ, દલા 

તથા ઔસ્ભેહટઔ લસ્તુ ઔેળરેવ કયીદી ળઔામ તેલા ભલ્ટી 
ષઝ સ્ટય ળરૂ થળે.  

BSNL આાંતયયાષ્ટ્િ ીમ ્તયનુાં લાઈ-પાઈ આળે :  

 ફી.એવ.એન.એર. લૈવશ્વઔ સ્તયે તાના ગ્રાશઔને 
લાઈ-પાઈ વેલા ઉરબ્ધ ઔયાલળે. તે ભાટે તેણે તાતા 
ઔપમુવનઔેળન્દ્વ વરવભટેડ વાથ ે ઔયાય ઔમો છે. શલે 
ફી.એવ.એન.એર.ના ગ્રાશઔ દુવનમાના 4.4 ઔયડ 
શટસ્ટન ઉમખ ઔયી ળઔળે.  
્રેક રડેી સરફટી શેરી લાય મુ.એવ. ના સવક્કા ય :  
 અભેહયઔાભાાં શેરીલાય બ્રેઔ રેડી વરફટીની છા 
ધયાલત વવક્ક ફનાલામ છે. લષ 2017ભાાં અભેહયઔાની 
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સ્લતાંત્રતાનુાં 225ભુાં લષ ઉજલાળ.ે આ પ્રવાંખે 100 ડરયનુાં 
ભૂલ્મ ધયાલતા વવક્કા ઉય તેભની છા જોલા ભળે.  
ખાદી ગ્રાભદ્યગના કેરેન્ડય ય ભદીના પટાન સલલાદ :  
 કાદી ગ્રાભદ્યખ આમખના ઔેરેન્દ્ડયભાાં કાદીના 
અવરી આઈઔન ભશાત્ભા ખાાંધીને ફદરે લડાપ્રધાન 

ભદીન ચયકા 
વાથેન પટ 
છાતાાં વલલાદ 
ઉબ થતાાં 

લડાપ્રધાન 
ઔામાષરમે એલુાં 
જણાવ્મુાં છે ઔે 

ઔેલીઆઈવીભાાં ખાાંધીજીન જ પટ શલાન ઔઇ વનમભ 
નથી. જ્માયે આમખના ચેયભેન વલનમઔુભાય વઔવેનાએ 
જણાવ્મુાં ઔે ીએભ ભદીની અીર છી કાદીના લેચાણભાાં 
29 ટઔાન લધાય થમ છે.  
ળાંકય ફારવુિભણ્મભને નાઈટશૂડની ઉાસધ :  
 બાયતીમ ભૂના પ્રપેવય ળાંઔય ફારવુબ્રભણ્મભન ે
વલજ્ઞાન તથા ભેહડઔર ક્ષેત્રભાાં મખદાન ફદર નાઈટશુડની 
ઉાવધથી વન્દ્ભાવનત ઔયામા છે. ચેન્નઈભાાં જન્દ્ભેરા ળાંઔય 
ઔેવપબ્રજભાાં ઓધીમ યવામણના પ્રપેવય છે. ડીએનએ ય 
ઔાભ ઔયલા ભાટે તેભને આ વન્દ્ભાન ભળ્યુ છે.  
યાજીલ જ.ે ળાશ યકપેરય પાઉન્ડેળનના િભુખ ફનળે :  
 યાજીલ પ્રથભ બાયતીમ છે જ ે અભેહયઔાના વોથી 
ભટા ડનેળન આનાય પાઉન્દ્ડેળન યઔપેરયના પ્રભુક 
ફનળે. તે તેના વોથી નાની લમના અધ્મક્ષ ફનળે.  
 આ પાઉન્દ્ડેળન 104 લષ જૂનુાં છે. તેન ેત્માયે ઈર 
વઔાંખ ભનાતા જોન યઔપેરયે ફનાવ્મુાં શતુાં. આ પાઉન્દ્ડેળનથી 
દય લે 1364 ઔયડ રૂવમા દાનભાાં વલદેળભાાં અામ છે.  
ભાચષથી આ્થા વહકષટ ટિે ન દડળે :  
 યેરલે ટૂાં ઔ વભમભાાં બાયતદળષન અવબમાન શેઠ 
‘આસ્થા’ ટિેન ળરૂ ઔયલાની છે. ૂલષ-ભધ્મ યેરલ ે ક્ષેત્રથી 

ભાચષ ભહશનાભાાં આસ્થા વવઔષટ ટિેન દડતી થળે.  
કેયભાાં 75 વીટ ધયાલતી શેરી વરાય ફટ ળરૂ :  

 ઔેયભાાં વરાય એનજીથી ચારતી ફટ ‘આહદતમ’ 

ળરૂ ઔયલાભાાં આલી છે. 75 વીટ ધયાલતી આ ફટ 
લાઈઔભથી ઔચીની લચ્ચ ે ચારળે. તેભાાં 78 વરાય પરેટ 
રખાલલાભાાં આલી છે. તેની ઝડ 14 વઔ.ભી. પ્રવત ઔરાઔની 
છે.          

GST એસિરને ફદરે શલે જુરાઈથી – જટેરી :  

 ઔેન્દ્ર વયઔાયે ખડુ્જઝ એન્દ્ડ વવલષવ ટેક્વ (જીએવટી) 
રાખ ુ ાડલાની ભમાષદા રાંફાલી છે. નાણાપ્રધાન અરુણ 

જટેરીએ ર્જશેયાત ઔયી છે ઔે શલે જીએવટીને 1 એવપ્રરથી 
નશી; યાં તુ 1 જુરાઈથી રાખ ુાડલાભાાં આલળે. 1 એવપ્રરે 

જીએવટી રાખ ુાડલા ભાટે વશભવત ન વાધી ળઔાઈ શલાને 
ઔાયણે વયઔાયે જીએવટી રાખ ુ ાડલા ભાટે લધાયે વભમ 
આલાની પયજ   ડી છે.  
વાઈકર ચૂાંટણી ાંચ ેઅસખરવેને આી દીધી :  
 ઉત્તયપ્રદેળ વલધાનવબાની ચૂાંટણી શેરા 
વભાજલાદી ાટીભાાં 
ચારી યશેરી લચષસ્લની 
રડાઈભાાં અવકરેળ 
છાલણીન વલજમ 
થમ છે. ચૂાંટણીાંચ ે
અવકરેળ જૂથની 
તયપેણભાાં ચૂઔાદ 
આીને વાઈઔરનુાં ચૂાંટણીપ્રતીઔ વીએભ અવકરેળ માદલ 
જૂથને વોંી દીધુાં છે. ચૂાંટણીાંચે એલ વનણષમ રીધ ઔે 
ાટીનુાં નાભ ણ અવકરેળ માદલને જ ભળે.  

દાલવભાાં ‘સલશ્વ આસથષક ભાંચ’ ના ૂલે સચાંતાજનક આસથષક 

અવભાનતાન વયલે – ભાત્ર 8 રક ાવે અડધા સલશ્વની 
અને 57 રક ાવે 70% બાયતીમથી લધ ુવાંસત્ત :  
 એઔ હયવચષ ભુજફ વલશ્વભાાં દય 10ભાાંથી એઔ 
વ્મવક્તએ બૂખ્મા ેટે વુલુાં ડે છે. તેનુાં વોથી ભટુાં  ઔાયણ છે 
અભીયી-ખયીફીનુાં વતત લધતુાં અાંતય. વસ્થવત એ છે ઔે 
વલશ્વની અડધી લવતી ખયીફ થઈ ખઈ છે અને આ 3.8 
અફજ ખયીફ ાવે જટેરી વાંવત્ત છે તેટરી ત વલશ્વના 
ભાત્ર 8 ધવનઔ ાવે છે. આ 8 ધવનઔ ૈઔી 6 અભેહયઔાના 
છે. ભેવક્વઔના ઔારોવ વસ્રભ અને સ્ેનના ટેખા ણ 
તેભાાં વાભેર છે. બાયતની લાત ઔયીએ ત અશી 1% ધવનઔ 
ાવે દેળની 58% વાંવત્ત છે. ખયીફી નાફૂદી ભાટે ઔાભ 
ઔયતા વબ્રહટળ વાંખઠન ક્વપેભના હયટષથી આ ર્જણલા 
ભળ્યુાં છે. ભાઈિવફ્ટના વફર ખેટ્વ દય ઔરાઔે 2 ઔયડ 
રૂવમા ઔભામ છે. તે વલશ્વની વોથી ધવનઔ વ્મવક્ત છે. 
બાયતભાાં 1.31 રાક ઔયડ વાથ ેભુઔેળ અાંફાણી ટચે છે.  
700 કયડના ખચે ભટેયા સલ્તાયભાાં 1.10 રાખ િેક્ષકની 
ક્ષભતાલાુાં ્ટેહડમભ 24 ભહશનાભાાં ફનળે :  

જભષનીન ાવટષ  વોથી ભજફૂત, બાયત 78ભા ્થાને :  

 ગ્રફર ાવટષ  ઈન્દ્ડેક્વની માદીભાાં જભષની પ્રથભ 
સ્થાને છે. તેન ાવટષ  વલશ્વભાાં વોથી ળવક્તળાી 
ભાનલાભાાં આવ્મ છે. બાયતીમ ાવટષ  78ભા સ્થાને છે. 
જભષનીન વલઝા ફ્રી સ્ઔય 157 છે;  જ્માયે બાયતન સ્ઔય 46 

છે.  
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ચાંદ્ર ય ગમરેા છેલ્લા અાંતહયક્ષ માત્રીનુાં સનધન :  
 અભેહયઔન અાંતહયક્ષ માત્રી જીન ઔેનષન (82)નુાં 
વનધન થમુાં છે. તે ચાંર ય જનાય છેલ્લી વ્મવક્ત શતી. 
ઔેપટન ઔેનષન તે ત્રણ અાંતહયક્ષ માત્રીભાાંથી એઔ શતા; જ ે

ચાંર ય પયી આવ્મા શતા. તે 1972ભાાં ચાંરની ધયતી 
છડનાયા છેલ્લી વ્મવક્ત શતી.  
વીએ પાઈનરભાાં દેળના ટ-50 ભાાં અભદાલાદના 4 :  
 આ હયણાભભાાં 70 ટઔા વાથે અભદાલાદની જ્મવત 
વભગ્ર દેળભાાં ત્રીર્જ સ્થાને છે.  

ST ફવ શાંકાયલા શલે ભહશરા ડિ ાઈલયની બયતી કયાળ ે:  

 ભહશરા ડિ ાઈલય વનભનારુાં  ખુજયાત પ્રથભ યાજ્મ 
ફનળે. ભહશરાન ેનાઈટ ડ્યુટી વોંાતી નથી.  
કેળરેવ ટિ ાન્ઝેક્સળનથી વાઈફય િાઈભ લધલાની ળક્સમતાન ે
ગરે અભદાલાદભાાં યાજ્મનુાં િથભ વાઈફય રીવ ્ટેળન 
ફનળે.  
10ભ જમુય સરટયેચય પેસ્ટલર :  
 ાાંચ હદલવન 10ભ જમુય વરટયેચય પેવસ્ટલર 
મર્જઈ ખમ. વીએભ લવુાંધયા યાજ,ે ખુરઝાય, અભેહયઔાના 

ઔવલ અન્ને લાલ્ડભેન અન ે ધાવભષઔ ખુરુ વદખુરુ જગ્ખી 
લાવુદેલ ઉદગાટન ઔામષિભભાાં શાજય યહ્ા શતા.  
સભવ મુસનલવષ-૨૦૧૭ભાાં વસુષ્ભતા 
વેન જજ ફનળે :  
 વુવષ્ણભતા વેન ૨૦૧૭ભાાં વભવ 
મુવનલવષ સ્ધાષની જજ ેનરભાાં યશેળે. 
૪૧ લષની વુવષ્ણભતા ૧૯૯૪ભાાં વભવ 
મુવનલવષ ફની શતી.  
શોંગકોંગભાાં લીઝા ઓન એયાઈલર વુસલધા વભાપ્ત :  
 શોંખઔોંખ ે બાયતીમ ભાટે લીઝા ન એયાઈલરની 
વલરત વભાપ્ત ઔયી દીધી છે. શલે શોંખઔોંખ જનાયા રઔએ 
શેરા પ્રી-એયાઈલર યવજસ્ટિેળન ઔયાલલુાં ડળે.  
ખડરધાભભાાં નોંધામરેા યેકડષ  :  
 કડરધાભભાાં ૨૦૧૭ભાાં ૫ રાક રઔએ એઔ વાથ ે
યાષ્ટ્િખાન ખામુાં તેન વખનેવ લલ્ડષ  યેઔડષ  નોંધામ છે.  
યેળસનાંગ દુકાન ય ઈ-ટિ ાન્ઝેક્સળનને િતવાશન :  
 ુયલઠા વલબાખે ઔયેરા આદેળ પ્રભાણે ઈ-
ટિ ાન્દ્ઝેક્ળનભાાં ડેવફટ ઔાડષથી ૦.૫ ટઔા ભચષન્દ્ટ હડસ્ઔાઉન્દ્ટ 
તથા વવલષવ ટેક્વ અને તભેજ િેહડટ ઔાડષભાાં ૧.૨૦ ટઔા 
ભચષન્દ્ડ હડસ્ઔાઉન્દ્ટ આલાભાાં આલળે તથા વવલષવ ટેક્વન 
કચષ યાજ્મ વયઔાય ઉઠાલળે. ઉયાાંત દુઔાનદાયન ેપ્રત્વાશન 
ભાટે જ ેદુઔાનભાાં ભહશનાભાાં વોથી લધુ ઈ-ટિ ાન્દ્ઝકે્ળન થમા 
શળે; તેલા ૩ દુઔાનદાયને ભાવવઔ રૂ. ૧ શર્જયનુાં ઈનાભ 

અાળે. જ્માયે યેળનઔાડષ  ધાયઔ ણ ઈ-ટિ ાન્દ્ઝકે્ળન તયપ 

લે તે ભાટે દયેઔ વજલ્લાભાાં ૨૦ ગ્રાશઔ યેન્દ્ડભાઈઝળેન 
દ્ધવતથી વાંદ ઔયી; આલા ૬૬૦ ગ્રાશઔને દય ભહશન ે૫૦૦ 

રૂવમાનુાં ઈનાભ અાળે.  
ઓસરસમ્કના િથભ ગલ્ડ 
સલજતેા સફન્દ્રા િપેવય ફન્મા :  
 વરવપઔભાાં દેળન ે
પ્રથભ ખલ્ડ ભડેર અાલનાયા 
અવબનલ વફન્દ્રા શલે વળક્ષણ ક્ષેત્ર ે
ણ તાનુાં મખદાન આળે. 
 જરીકટુ્ટને ભાંજુયી :  
 જરીઔટુ્ટ અાંખે વલયધી દેકાલ છી ઔેન્દ્ર વયઔાયે 
તવભરનાડુની આ યભતન ેભાંજૂયી આત લટશુઔભ ર્જયી ઔયી 
દીધ છે. આ લટશુઔભ વીધા તવભરનાડુ વયઔાયન ે
ભઔરલાભાાં આવ્મ છે. તેના દ્વાયા જરીઔટુ્ટ વાભ ે
પ્રવતફાંધન વુવપ્રભઔટષન આદેળ અવય લખયન થઈ જળે.  
સિભ હયલયફ્રાંટને િભુખ ્લાભીનુાં નાભાસબધાન કયાળ ે:  

હદલ્શી રીવ કસભળનય આરક લભાષ નલા CBI િભુખ :  

 હદલ્શી રીવના ઔવભળનય આરઔ લભાષ 
વીફીઆઈના નલા ડામયેક્ટય યશેળે. તે વતત ત્રીર્જ 
વીફીઆઈ પ્રભુક છે, જ ે વફશાયથી છે. લભાષ ફ ે લષ વુધી 

વીફીઆઈ પ્રભુક યશેળે. તે અવનર વવન્દ્શાનુાં સ્થાન રેળે.  
એકથી લધ ુલખતભાાં ફેન્ક ખાતાભાાં ૧૦ રાખથી લધ ુજભા 

કયાવમા ત IT દ્વાયા ૂછયછ થળ:ે  

દુસનમાના ૩૦ ડામનસેભક ળશેયની માદી જાશેય, તેભાાં 

બાયતના ૬ જીડીી ઈનલેળનભાાં સવસરકન લેરી, ળાાંઘાઈન ે

છાડીને ફેંગરય દુસનમાભાાં અવલર :  
 એવળમાભાાં ચીનને ાછ યાકીને આવથષઔ વલઔાવ, 

ઈનલેળન, હયવચષ એન્દ્ડ ડેલરભેન્દ્ટ અને વળક્ષણ જલેી 

ફાફતભાાં ફેંખરય દુવનમાભાાં અવ્લર છે. તભેાાં ફેંગ્રયે 
અભેહયઔાની વવવરઔન લેરી, રવ એન્દ્જરેવ, રાંડન અન ે

ળાાંગાઈ વહશત ૨૯ દેળને ાછ યાખ્મા છે. એટરુાં જ નશી 
આ ૩૦ ળશેયભાાં ૬ બાયતના છે. આ ર્જણઔાયી વળઔાખની 
હયવચષ પભષ જોન્દ્વ રેંખ રાવરે ર્જશેય ઔયેરા ‘વવટી ભભેન્દ્ટભ 

ઈન્દ્ડેક્વ’ભાાં વાભ ેઆલી છે. આ વરસ્ટ જીડીી, જનવાંખ્મા, 

ટેક્નરજી, હયવચષ, વળક્ષણ હયમર એસ્ટેટ જલેા રખબખ ૪૨ 

ભાદાંડના આધાય ય ફનાલલાભાાં આવ્મુાં છે.  
 આ માદીભાાં અભેહયઔાના વોથી લધાયે ૩, બાયત 

અને વલમેતનાભના ફ-ેફ ે ળશેય વાભેર છે. બાયતના ફે 
ળશેય ટ-૫ ભાાં સ્થાન ભેલલા ભાટે વપ યહ્ા છે.  
યેન્ક ળશેય :- (૧) ફેંખરય (બાયત) (૨) શ ચી વભન્દ્શ 
વવટી (વલમેતનાભ) (૩) વવવરઔન લેરી (અભેહયઔા) (૪) 
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ળાાંગાઈ (ચીન) (૫) શૈદયાફાદ (બાયત) (૬) રાંડન 
(મુઔે) (૭) શનઈ (વલમેતનાભ) (૮) વસ્ટન 
(અભેહયઔા) (૯) ફસ્ટન (અભેહયઔા) (૧૦) નૈયફી 
(ઔેન્દ્મા)  
બાયતના આ ળશેય વાભરે : 
ળશેય યેન્ક :- ફેંગ્રય-૧, શૈદયાફાદ-૫, ૂણ-ે૧૩, 

ચેન્નાઈ-૧૭, હદલ્શી-૨૩, ભુાંફઈ-૩૦  

૪૨ ભાદાંડના આધાય ય ઈન્ડેક્સવ ફને છે :  
 તેભાાં છા વભમભાાં આવથષઔ વસ્થવત, લધાયે 

વભમભાાં વળક્ષણ, ઈનલેળન ટેક્નરજી, માષલયણ અન ે

ત્રીર્જ ક્ષેત્રભાાં ઔભવળષમર પ્રટીભાાં થતી ખવતવલવધન 
વભાલેળ થામ છે.  
વાહશતમકાય મતીન્દ્ર સભશ્રને દ્વાયકાિવાદ અગ્રલાર એલડષ    
 જમુય વરટયેચય પેવસ્ટલરભાાં અાત પ્રવતવષ્ઠત 
‘દ્વાયઔાપ્રવાદ અગ્રલાર એલડષ ’ આ લકતે વાહશત્મઔાય 

મતીન્દ્ર વભશ્રને અામ. મુલા 
રેકઔને પ્રત્વાશન આલા ભાટે 
અાત આ ુયસ્ઔાય વભશ્રન ે
રતા ભાંખેળઔય ય રકેરા તભેના 
ુસ્તઔ ‘રતા વૂય ખાથા’ ભાટે 

અામ. આ ુયસ્ઔાય બાસ્ઔય 
જૂથ તયપથી અામ છે. શેર દ્વાયઔાપ્રવાદ અગ્રલાર 
ુયસ્ઔાય વાહશત્મઔાય પ્રબાત યાંજનને તેભના ુસ્તઔ ‘ઔઠા 

ખઇ’ ભાટે ખત લે આલાભાાં આવ્મ શત.  

PGIMSભાાં ૨૦ કયડથી ફનળે દેળનુાં િથભ આટષ  ભડનષ 

ભચષયી કમ્પ્રેક્સવ :  
 હડવજટર સ્િીન ય ઉદબલેરી ૩ડી ઈભેજથી 
ભતના ઔાયણ ળધી ઔાઢલાનુાં શલે વય થઈ જળે. દેળનુાં 
પ્રથભ લચ્મુષઅર ટપવી વેન્દ્ટય યશતઔના 
ીજીઆઈએભએવભાાં ફનલાનુાં છે અને તેના ભાટે વયઔાય 
તયપથી ીજીઆઈએભએવભાાં ૨૦ ઔયડ રૂવમાનુાં ફજટે 

નક્કી ઔયલાભાાં આવ્મુાં છે.  
 સ્ટભટષભ ક્ષેત્રભાાં આ નલી ટેઔવનઔ આવ્મા છી 
ભૃત ળયીયભાાં છૂામેરી ખી અને ઝેય વલળે ર્જણલાનુાં વય 
થઈ જળે. અત્માય વુધી ભૃતઔનુાં બાયે ળયીય શલા ઔે શાડઔાભાાં 
પવામેરી ખી ળધી ઔાઢલાભાાં ૧૦ થી ૧૨ ઔરાઔન વભમ 
રાખી ર્જમ છે. તેનાથી સ્ટભટષભના અન્દ્મ ઔામોને અવય 

થામ છે. શારભાાં મુયથી નલી ટેઔવનઔના માંત્ર ભાંખાલલા ભાટે 
૬.૫૭ ઔયડના ફજટેની મજના ફનાલી રેલાભાાં આલી છે.  
્રાઈન્ડ ટી-૨૦ : બાયતે ફાાંગ્રાદેળને 192 યનથી શયાવમુાં  

 છેલ્લી ચેવપમન બાયતે ટી-૨૦ બ્રાઈન્દ્ડ લલ્ડષ  ઔ 
હિઔેટ ટૂનાષભેન્દ્ટભાાં તાના ટાઈટર ફચાલ અવબમાનની 
ળાનદાય ળરૂઆત ઔયી છે. બાયતે ફાાંગ્રાદેળન ે 192 યને 
યાજમ આપમ છે. બાયતે 20 લયભાાં 5 વલઔેટના નુઔવાન 
ય 279 યનન સ્ઔય ફનાવ્મ શત. નય પ્રઔાળ જએે 
ભાત્ર 57 ફરભાાં 18 ફાઉન્દ્ડિ ી દ્વાયા 96 યન પટઔામાષ શતા; 

જ્માયે ઔેતન ટેરે 50 ફરભાાં 4 ફાઉન્દ્ડિ ી અને 1 વવક્વયની 
ભદદથી 98 યન પટઔામાષ શતા.  

સલકાવ વશામ, અજમ ગાખય અને સવિયાજ બાટીન ે

િેસવડેન્ટ ભડેર :  
 26 ભી ર્જન્દ્મુઆયી પ્રર્જવત્તાઔ હદન ેભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા 
3 અવધઔાયીન ે પે્રવવડેન્દ્ટ ભેડર અને એવી વહશત 15 
રીવ ઔભષચાયીન ે રીવ ભેડર એનામત ઔયામા. 
વલઔાવ વશામ, ડે. ડામયેક્ટય જનયર, યક્ષાળવક્ત મુવન., 

અભદાલાદ કાત ે પયજ ફર્જલી યહ્ા છે. વવદ્ધયાજવવાંશ 
ખુરાફવવાંશ બાટી, જવેીી, વુયત તયીઔે પયજ ફર્જલે છે. 

અજમઔુભાય વલદ્યાધય ખાકય, ડેપમ.ુ એવી, જુનાખઢ તયીઔે 

છે.   
હપક્સવ ગાયદાયન ેયાશત :  
 જુદી જુદી ઔેડયભાાં 2 રાક 12 શર્જયથી લધ ુ
ઔભષચાયીને 63 ટઔાથી 124 ટઔા વુધીન ખાય લધાય 
અને વાંખ નઔયીન રાબ આલાભાાં આવ્મ છે.  

લામિન્ટ ગુજયાત ગ્રફર વસભટ-2017 – 25,500 થી 

લધ ુએભઓમુ.  
ઉજારા મજના – 3 કયડ ફલ્ફનુાં સલતયણ કયી વભગ્ર 

દેળભાાં ગુજયાત િથભ ્થાન.ે  

ળાભાજી ચેક્ટ – દેળની વો િથભ ઓટભહેટક વશીકર 
ભેજયભેન્ટ સવ્ટભથી વજ્જ.  
આણાંદભાાં િજાવત્તાક હદનની ઉજલણી :  

 આણાંદભાાં વલદ્યાનખયના ળાસ્ત્રી ભેદાન કાત ે
પ્રર્જવત્તાઔ હદનની ઉજલણી ઔયલાભાાં આલી. આ વભાયશભાાં 
યાજ્માર .ી. ઔશરી, ભુખ્મભાંત્રી વલજમ રૂાણી વહશત 

ભશાનુબાલ શાજય યહ્ા શતા.  
 


