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April 2017 
Astha Academy 

સ િંધ ુ જળ  િંસધને ગેર બિંધારણીય ગણવાની અરજીન ે
 ુપ્રીમે ફગાવી 
- વર્ષ ૧૯૬૦મ ાં કર યેલી આ સાંધિને આાંતરર ષ્ટ્ર ીય ક યદ  

લ ગ ુપડે છે 

ભ રત અને પ ધકસ્ત ન 
 વચ્ચેની ધસાંિ ુ જળ 
સાંિીને ગેરક યદે અને ગેર 
બાંિ રણીય જાહેર 
કરવ ની જાહેર હહતની 
એક અરજીને સુપ્રીમ કોરે્ટ 

ફગ વી દીિી હતી. 'આ સાંધિ ૧૯૬૦ની છે અન ેઅડિી સદી 

કરત ાં વિુ સમયથી એને જાળવી રખ ઇ છે.  

ધસાંિ ુ જળ સાંિી એ ભ રત, પ ધકસ્ત ન અને ધવશ્વ 

બેંક વચ્ચે ૧૯ સપ્રે્ટમ્બર, ૧૯૬૦ન  રોજ કરવ મ ાં આવેલો 

કર ર હતો.તેની પર પાંહડત નહેરૂ, પ ક.ન  શ સક ઐયુબ 

ખ ન અને ધવશ્વ બેંકન  ડબલ્ય.ુ એ. બ્લીફે સહીઓ કરી 
હતી. 
 

૨૦૨૦માિં એમેઝોન ચિંદ્ર પર ડિસિવરી કરશ ે : બાિંધકામ 
માટેનો  ામાન મોકિાશ ે

એમઝેોનન  મ ધલક ઝેફ બેઝોસે અવક શય ત્ર  મ રે્ટ ખ સ 
કાંપની સ્થ પી છે. બેઝોસે પહેલેથી જ ચાંદ્ર પર પ્લોર્ટ હરઝવષ 
કરી ર ખ્યો છે! ભધવષ્યન  પ્રવ સો મ રે્ટ ઉપયોગી થ ય એવ ુ
બ ાંિક મ કરવ ની સ મગ્રી મોકલ શે.  
ચાંદ્ર ય ત્ર  મ રે્ટ એક પછી એક ખ નગી કાંપનીઓ તૈય ર થઈ 
રહી છે. અમેહરકી 
ઉદ્યોગપધત એલન 
મસ્કે ચાંદ્ર પર બ ે
પ્રવ સીઓને 
મોકલવ ની 
જાહેર ત કય ષ પછી 
હવે એમઝેોને ચાંદ્રય ત્ર ની જાહેર ત કરી છે. જગ ધવખ્ય ત 
ઓનલ ઈન હડધલવરી કાંપની એમેઝોનન  સીઈઓ ઝેફ 
બેઝોસે જાહેર કયુષ છે કે ૨૦૨૦મ ાં તેઓ ચાંદ્ર પર સ મ ન 
હડધલવર કરશે. જગતભરમ ાં સ મ ન પહોંચ ડવ  મ રે્ટ 

જાણીતી કાંપની એમેઝોન એ સ થ ે અવક શમ ાં પણ 
હડધલવરી કરતી થઈ જશે. ઝેફ બેઝોસે ખ સ અવક શ પ્રવ સ 
મ રે્ટ જ બ્લુ ઓહરધજન ન મની અલગ કાંપની સ્થ પી દીિી 
છે.  
  

ઓસ્ટટરે સિયા ભારતને યુરેસનયમ આપશે : ટનનબુિ 

- ભ રતની 

ચ ર હદવસીય 
મુલ ક તે 
આવેલ  
ઓસ્ર્ટરે ધલયન 
વડ પ્રિ નની 
મહત્ત્વની 
જાહેર ત 

- ભ રત-ઓસ્ર્ટરે ધલય  વચ્ચ ે આતાંકવ દનો સ મનો કરવ  

સહહતન  છ મહત્ત્વપૂણષ કર ર 

ધવશ્વમ ાં યુરેધનયમન  કુલ જથ્થ નો ૪૦ ર્ટક  હહસ્સો એકલ  
ઓસ્ર્ટરે ધલય  પ સે છે અને વર્ે ૭ હજાર ર્ટન યુરેધનયમની 
ધનક સ કરે છે. ઓસ્ર્ટરે ધલયન વડ પ્રિ ન મેલ્કમ ર્ટનષબુલ ચ ર 
હદવસ મ રે્ટ ભ રતની મુલ ક ત ે આવ્ય  હત . વડ પ્રિ ન 
મોદી સ થ ે ઓસ્ર્ટરે ધલયન વડ પ્રિ ને હિપક્ષીય સાંવ દ કયો 
એ પછી એક સાંયુક્ત ધનવેદન જારી કયુું હતુાં. જમે ાં બાંને દેશો 
વચ્ચ ે ૬ મહત્ત્વપણૂષ કર રો થય  હોવ નુાં જણ વ્યુાં હતુાં. 
ઓસ્ર્ટરે ધલય  અને ભ રત વચ્ચ ે થયેલ  ૬ કર રોમ ાં 
આતાંકવ દનો ન શ કરવ ની સમજૂધત થઈ હતી. એ ઉપર ાંત 
ઓસ્ર્ટરે ધલય  યુરેધનયમનો ધવપુલ જથ્થો ભ રતન ે આપવ  
પણ સહમત થયુાં હતુાં. 
  

મોબાઇિ એપ ‘ઉમિંગ’ મારફતે હવે ઇપીએફઓ ક્િઇેમ 

 ેટિ થશ ે

 બહુ જલ્દી મોબ ઇલ એપથી પીએફન  ન ણ  

ઉપ ડી શક શે. ઇપીએફઓ મોબ ઇલ એપ ‘ઉમાંગ’ મ રફતે 

ક્લેઇમ સેર્ટલ કરવ ની તૈય રી કરી રહ્ુાં છે. શ્રમમાંત્રી બાંદ રૂ 
દત્ત તે્રયે લોકસભ મ ાં જણ વ્યુાં હતુાં કે ઇપીએફઓ પીએફ 
ક્લેઇમ કરવ  મ રે્ટ એધપ્લકેશન ઓનલ ઇન મેળવવ  ક્લેઇમ 
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સેર્ટલમને્ર્ટ પ્રોસેસ તૈય ર કરી રહ્ુાં છે. તેન થી ૪ કરોડ 
સભ્યોને ફ યદો થશે. 

ભીિને કાબ ૂ કરવા પેિટે ગનનો અિંસતમ સવકલ્પ તરીકે 
ઉપયોગ થાય છે :  રકાર 

જમ્મ-ુક શ્મીરમ ાં તોફ નીઓ અને પથ્થરમ રો 
કરન ર  લોકો ઉપર પેલેર્ટ ગનનો ઉપયોગ કરવ  સાંબાંિ ે
ચ લી રહેલ  કેસમ ાં સુપ્રીમે સુન વણી હ થ િરી હતી. સુપ્રીમ ે
સરક રને આ પહેલ ાંની સુન વણીમ ાં આદેશ આપ્ય  હત  કે, 

પેલેર્ટ ગનન  ધવકલ્પ તરીકે કય  હધથય રોનો ઉપયોગ કરી 
શક ય તેમ છે તે જણ વવુાં. 

સુન વણી દરધમય ન સરક ર તરફથી હ જર રહેલ  
એર્ટની જનરલ મુકુલ રોહતીએ જણ વ્યુાં કે, પેલેર્ટ ગન ભીડ 

અને તોફ નીઓને ક બૂ કરવ  મ રે્ટ અાંધતમ ધવકલ્પ તરીકે 
ઉપયોગમ ાં લેવ મ ાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ કોઈનો જીવ 
લેવ  મ રે્ટ કરવ મ ાં આવતો નથી. 

ભારતના પૂવન નેવી ઓડફ રને જા  ૂ ગણાવી પાકે. 
ફાિં ીની  જા ફરમાવી 

ભ રતની ગુપ્તચર સાંસ્થ  હરસચષ એન્ડ એન ધલધસસ 
ધવાંગ (RAW) મ રે્ટ ક મ કરત  હોવ ન  કધથત આરોપસર 

પ ધકસ્ત નની જલેમ ાં બાંિ 
ભ રતન  કુલભૂર્ણ 
જાિવને પ ધકસ્ત નની 
હફલ્ડ જનરલ કોર્ટષ  મ શષલ 
(FGCM) િ ર  મોતની 

સજા ફરમ વવ મ ાં આવી છે. 
પ ધકસ્ત નની ર વલધપાંડી 

કોરે્ટ પ ધકસ્ત નમ ાં શ ાંધતનો ભાંગ કરવ ન  પ્રયત્ન તેમજ 
પ ધકસ્ત ન ધવરૂદ્ધ જાંગ છેડવ ન  આરોપસર કુલભૂર્ણને 
ફ ાંસીની સજા ફર્ટક રી હતી. 

સચિીને હરાવી ભારત વુમન હોકી વલ્િન  િીગ રાઉન્િ ટુમાિં 
ચેસપપયન 

ભ રતીય ધસધનયર મહહલ  
ર્ટીમે પોત ન  અધવશ્વસધનય 
પ્રદશષનની મદદથી હોકી વલ્ડષ  લીગ 
ર ઉન્ડ-રુ્ટન  રોમ ાંચક ફ ઇનલ 
મુક બલ મ ાં ધચલીન ે પેનલ્ર્ટી 
શૂર્ટઆઉર્ટમ ાં ૩-૧થી પર જય 
આપ્યો હતો. આ જીત સ થ ે

ભ રતીય ર્ટીમે વલ્ડષ  લીગ સેધમફ ઇનલ મ રે્ટ ક્વોધલફ ઈ કરી 
દીિુાં છે. 

13 એસપ્રિ 1919, અમૃત રના જસિયાિંવાિા બાગમાિં થયો 

હતો નૃશિં  હત્યાકાિંિ 

- અિંગે્રજોએ ભારતીય પ્રજા પર ગુજારેિા જોરજુિમનુિં એક 

િોડહયાળ પ્રકરણ  
ભ રતનો સ્વ તાંત્ર્ય 
સાંગ્ર મનો ઇધતહ સ 
અાંગ્રેજોન  જોરજુલમની 
કથ ઓથી ભરેલો છે અને 
આવી જ એક કથ  છે 
પાંજાબન  જધલય ાંવ લ  
બ ગની, જમે ાં એક ગોર  અફસરન  આદેશ પર સેંકડો 

ભ રતીયોને ગોળીઓથી વીંિી ન ખવ મ ાં આવ્ય  હત ાં. 
 

મ નવજાતન  આિુધનક ઇધતહ સમ ાં સૌથી નૃશાંસ 
હત્ય ક ાંડમ ાંન ાં એક ગણ યેલ  13 એધપ્રલ 1919ન  રોજ 

અમૃતસરન  જધલય ાંવ લ  બ ગમ ાં થયેલ  નરસાંહ રન  આજ ે
97 વર્ષ થય  છે. પાંજાબમ ાં િ મિૂમપવૂષક ઉજવ ત  

બૈસ ખીન  પવષ ઉપર હજારો લોકો રોલેર્ટ એક્ર્ટ અન ે
ર ષ્ટ્રવ દી નેત ઓ સત્યપ લ અને ડો. સૈફુદ્દીન ધકચલુની 
િરપકડનો ધવરોિ કરવ  જધલય ાંવ લ  બ ગ ખ ત ે એકઠ  
થય  હત ાં. એ વખતે જનરલ રેધજન લ્ડ ડ યરે પાંજાબન  
તત્ક ધલન ગવનષર મ ઇકલ ઓ'ડ્વ યરન  આદેશ પર 

અાંિ િૂાંિ ગોળીબ ર કરીને સેંકડો લોકોને મોતની ધનદ્ર મ ાં 
સુવડ વી દીિ ાં હત ાં. 
 

પહેિી મથેી દેશના પાિંચ શહેરોમાિં પેટર ોિ અને િીઝિના 
ભાવ દરરોજ બદિાશ ે

- IOC, BPCL અને HPCLનો પ યલોર્ટ પ્રોજકે્ર્ટ 

- પ ાંચ શહેરોમ ાં સફળત  મળશે તો સમગ્ર દેશમ ાં દૈધનક 

િોરણે ભ વ નક્કી થશે 
- પ ાંચ શહેરોમ ાં પુડુચેરી, ધવઝ ગ, ઉદયપુર, જમશેદપુર અન ે

ચાંડીગઢનો સમ વેશ 

- મોર્ટ  ભ ગન  ધવકધસત ર જ્યોમ ાં પેર્ટર ોલ અને ડીઝલન  
ભ વમ ાં દરરોજ ફેરફ ર થ ય છે 
 

Airtelએ િોન્ચ કરી ઈન્ટરનટે ટીવી 
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દેશની સૌથી મોર્ટી રે્ટધલકોમ કાંપની એરેરે્ટલે 
ઈન્ર્ટરનરે્ટ ર્ટીવી લોન્ચ કરી દીિી છે. આ એક હ ઈબ્રીડ 
સેર્ટર્ટોપ બોક્સ છે, જ ે 4K કન્રે્ટન્ર્ટ સપોર્ટષ  કરે છે. તે સ થ ે

આમ ાં ઓનલ ઈન સ્ર્ટર ીમ, ગેમ્સ સહહત બીજી પણ કેર્ટલીક 

એપ્સ આપી હશે. કાંપનીએ દ વો કયો છે કે, ભ રતમ ાં આ 

પહેલી એન્ડર ોઈડ પર ક મ કરન ર ઈન્ર્ટરનરે્ટ ર્ટીવી છે. આની 
ધકાંમત 4,999 રૂધપય  છે. આન  િ ર  કન્્યુમર ઈન્ર્ટરનરે્ટ 

પર ઉપલબ્િ સ મગ્રીન ે રે્ટધલધવઝન સેર્ટ પર દેખી શકશે, તે 

ઉપર ાંત ધનયધમત રીતે સેરે્ટલ ઈર્ટ ચેનલો પર પણ જોઈ શકે 
છે. 

શસનના ઉપગ્રહ એન્ ેલ્િ  પર જીવન હોવાની પ્રબળ 
શક્યતા: ના ા 
- ૨૦૦૪થી શધન પર 

સાંશોિન કરત  
સ્પેસક્ર ફ્ર્ટ ક ધસનીની 
મહત્ત્વપૂણષ ધસધદ્ધ 

- એન્સેલ્ડસ પર જીવન 

નથી મળ્ુાં, પરાં તુ જીવન 

હોવ  મ રે્ટ જરૂરી હ ઈડર ોજનન  અાંશો મળી આવ્ય  છે. 

 

અમેડરકાના MOAB હુમિાથી અફઘાસનસ્ટતાનમાિં 90 

આતિંકવાદીઓના મોત 

- અમેહરક એ જીબીયૂ-

43/બી ન મન  બૉમ્બ 

િ ર  ISISને ર્ટ ગેર્ટ 

બન વીને હુમલો કયો 
હતો.  

અમેહરક  િ ર  આતાંકવ દી સાંગઠન ISISને ર્ટ ગેર્ટ 

બન વીને અફઘ ધનસ્ત નમ ાં કરવ મ ાં આવેલ  સૌથી મોર્ટ  
નોનપરમ ણુ બૉમ્બ(MOAB) હુમલ મ ાં અત્ય ર સુિીમ ાં 

લગભગ 90 લોકોન  મ ય ષ ગય ની મ હહતી પ્ર પ્ત થઇ છે. 

જીબીયૂ-43/બી ન મન  આ બોમ્બને અમેહરક મ ાં 

મધર ઑફ ઓિ બૉપબ કહેવ મ ાં આવે છે. પ ધકસ્ત ન 
સરહદની નજીક અફઘ ધનસ્ત નમ ાં જ્ય ાં બૉમ્બ ધવસ્ફોર્ટ 
કરવ મ ાં આવ્યો છે ત્ય ાં સુરાંગ અને ગફુ ઓમ ાં 500થી વિ રે 

આતાંકવ દીઓ હોવ ની જાણક રી છે, એર્ટલ  મ રે્ટ મૃતકોની 

સાંખ્ય  વિ રે પણ હોઇ શકે છે. 

2003માિં ઈરાક વોર  મય ે9  પ્તાહમાિં 15 બોપબ બનાવ્યા 

હતા, અમેડરકાએ 14 વર્ન પછી બોપબનો ઉપયોગ કયો 

એક બોપબની ડકિંમત 103 કરોિ રૂસપયા છે 

 વજન 10 હજાર ધકલો 
 લાંબ ઈ- 9 મીર્ટર 

 પહોળ ઈ :1 મીર્ટર 

 ધકાંમત :103 કરોડ રૂધપય  
 ધવસ્ફોર્ટક :11 ર્ટન એચ-6  
 ર્ટીએનર્ટી અને એલ્યુધમધનયમ 

 રેન્જ : પડે તે સ્થળ પર 1.5 ધકલોમીર્ટર સુિી 
ધવન શ 

મધર ઓફ ઓિ બોપબ તાકાત બાબતે દસુનયામાિં  ૌથી 
મોટો નોન ન્યસુક્િઅર બોપબ છે... 
 અમેહરક એ 2003મ ાં એમઓબી, એર્ટલે મિર ઓફ 

ઓલ બોમ્બ બન વ્યો હતો. ત્ય રે ઈર કનુાં યુદ્ધ ચ લી રહ્ુાં 
હતુાં. અમેહરકન ધનષ્ણ તોએ મ ત્ર 9 સપ્ત હમ ાં તૈય ર કય ષ 
હત . પહેલુાં રે્ટસ્ર્ટ ફ યર 11 મ ચષ 2003ન  ફ્લોહરડ મ ાં 
કરવ મ ાં આવ્યુાં હતુાં. તે પછી ક્ય રેય તેનો ઉપયોગ કરવ મ ાં 
આવ્યો નહોતો.  

USને જવાબ આપવા માટે રસશયાએ ફાધર ઓફ ઓિ 

બોપબ બનાવ્યો હતો 
 અમેહરક ને જવ બ આપવ  મ રે્ટ રધશય એ 
એમઓએબીથી 4 ગણો ત ક ત િર વતો બોમ્બ બન વ્યો 
હતો. તેન ેફ િર ઓફ ઓલ બોમ્બ કહેવ મ ાં આવ્યો. 
 અફઘ ધનસ્ત નમ ાં અમેહરકન સૈન્યની ક યષવ હીને 
16 વર્ષ પૂર ાં થઈ રહ્  છે. હવે તે દેશથી નીકળી રહ્  છે. 

અ િી નામ-જીબીયુ 43-બી, એમઓબી મેસ વ 

ઓિનનન્  એર બ્િાસ્ટટ બોપબ 

 આ બોમ્બમ ાં એક ધગ્રડ હોય છે જ ેફોલ્ડ થઈ જાય 
છે. જથેી તેની સ ઈઝ ન ની થઈ જાય છે અને તેન ેધવમ નમ ાં 
ર ખી શક ય છે. 
 આ એક પેલેર્ટ િ ર  ક મ કરે છે. પેલેર્ટને પેર શરૂ્ટ 

િ ર  ખેંચવ મ ાં આવે છે. તેન  િ ર  બોમ્બ ધવમ નમ ાંથી 
બહ ર આવે છે. પછી પેલેર્ટ બોમ્બથી અલગ થ ય છે જથેી 
બોમ્બ ર્ટ રગેર્ટ પર પડે. જમીનથી 1.8 મીર્ટર ઉપર બ્લ સ્ર્ટ 
થ ય છે. હવ મ ાં બ્લ સ્ર્ટ કરે છે જથેી વિ રે ધવન શ સજાષય. 
અફઘાસનસ્ટતાનમાિં બોપબ બ્િાસ્ટટ પછી તેનો ધુમાિો 30-
35 ડકમી  ુધી દખેાયો. 
 

પિંકજ અિવાણી એસશયન સબસિયર્ડઝનમાિં ચસેપપયન 
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૧૬ વલ્ડષ  ર્ટ ઈર્ટલ જીતી ચુકેલ  ભ રતન  લેજન્ડરી 
ક્યુઈસ્ર્ટ પાંકજ અડવ ણીએ 
ભ રે રોમ ાંચક ફ ઈનલમ ાં ૬-
૩થી સૌરવ કોઠ રીન ેહર વીન ે
છઠ્ઠી વખત એધશયન 
ધબધલયડ્ઝષ ચેધમ્પયન 
બનવ નુાં ગૌરવ પ્ર પ્ત કયુું હતુ. 
  અડવ ણીનુાં આ 

ઓવરઓલ સ તમુાં એધશયન 
ર્ટ ઈર્ટલ છે. તેણે ગત વર્ ે એધશયન ધસક્સ રેડ સ્નૂકર 
ર્ટ ઈર્ટલ જીત્યુાં હત.ુ  
 

એક ડદવ માિં બે હેડટરક : આઇપીએિના ઇસતહા ની 
 ૌપ્રથમ ઘટના 

ર જકોર્ટમ ાં રમ યેલી મેચમ ાં 
રોયલ ચેલેન્જસષ બેંગ્લોરન  
કેરેધબયન ધસ્પનર 
સેમ્યુઅલ બદ્રીએ મુાંબઈ 
સ મ ે અને ગુજર ત 

લ યન્સન  ઓસ્ર્ટરે ધલયન મીહડયમ પેસર એન્ડુ ર્ટ ય ે પણૂ ે
સ મ ે હેહર્ટરક ઝડપત  આઇપીએલન  ઈધતહ સમ ાં એક જ 
હદવસમ ાં બ ેહેહર્ટરકની અનોખી ઘર્ટન  નોંિ ઈ હતી. 
  બેંગ્લોરન  ધસ્પનર બદ્રીએ 

૪-૧-૯-૪ની મેધજકલ હફગસષ 
મેળવી હતી. જ્ય રે એન્ડુ ર્ટ ય ે ૪-
૦-૧૭-૫ની અસરક રક બોધલાંગ 
હફગસષ પ્ર પ્ત કરી હતી.  

આઇપીએલન  ઈધતહ સમ ાં હેહર્ટરક 
ઝડપન ર  ૧૩મ  બોલર તરીકે બદ્રીએ અને ૧૪મ ાં બોલર 
તરીકે એન્ડુ ર્ટ ય ે રેકોડષબુકમ ાં સ્થ ન મેળવ્યુાં હત.ુ જ્ય રે 
આઇપીએલમ ાં હેહર્ટરકની કુલ ૧૫ અને ૧૬મી ઘર્ટન  એક જ 
હદવસે બની હતી.  
  

એસશયાના  ૌથી િાિંબા સિજને ખુલ્લો મૂકશ ેમોદી 
 બ્રહ્મપુત્ર નદી પર બની 

રહેલો અને ભ રત મ રે્ટ 
વ્યૂહ ત્મક મહત્વ 
િર વતો ઢોલ -સદીય  
ધબ્રજ જ્ય રે બનીન ે
તૈય ર થઈ જશ ે ત્ય રે 
આસ મ અન ે
અરુણ ચલ પ્રદેશ વચ્ચ ેપ્રવ સ કરવ મ ાં 4 કલ કનો સમય 

બચશે. અરુણ ચલ પ્રદેશમ ાં આવેલી ચીન સરહદે લશ્કરી 
ક યષવ હી વિ રવ મ ાં આ ધબ્રજ કડી રૂપ સ ધબત થશે.   
  

ચીન સ મ ેર્ટક્કર લેવ  ધબ્રજ કેમ મહત્વપણૂષ? 
  

- એવ  સમયે જ્ય રે ચીન, LAC ની આસપ સ હવ ઇ પટ્ટીનુાં 

ધનમ ષણ કરી રહ્ુાં છે, આ ધબ્રજ ભ રતીય સેન  મ રે્ટ પણ 

મહત્વપણૂષ સ ધબત થશે. 
- હ લમ ાં ગુવ હ ર્ટીથી તેજપુર થઈને હદબ ાંગ અને એાંજોની 

સરહદ સુિી પહોંચવ મ ાં સેન ન  જવ નોન ે બે હદવસનો 
સમય લ ગ ેછે. 
- અરુણ ચલ પ્રદેશમ ાં હ લમ ાં એક પણ એરપોર્ટષ  નથી જ ે

હક્રય શીલ હોય. જથેી લશ્કરી રુ્ટકડીઓને ધબ્રજની 
કનેધક્ર્ટવીર્ટીથી સરહદે પહોંચ ડવી સરળ બનશે. 
  

 938 કરોડ રૂધપય ન  ખચે તૈય ર થઈ રહેલો આ રૂ્ટ 

લેન પ્રોજકે્ર્ટ જ્ય રે જાહેર જનત  મ રે્ટ ખુલ્લો મૂકવ મ ાં આવશ ે
તો તે એધશય નો સૌથી લ ાંબો ધબ્રજ હશે અન ે લશ્કરી હેતુ 
મ રે્ટ પણ ખૂબ જ મહત્વપૂણષ સ ધબત થશે. 
- ધબ્રજને એ હહસ બથી પણ ઘણો મજબૂત બન વવ મ ાં 

આવ્યો છે; જથેી સેન ન  રે્ટન્કર પણ તેની ઉપર થઈને પસ ર 

થઈ શકે. 
- હ લમ ાં ધતનસુધકય ની આસપ સ આવો કોઈ મજબૂત ધબ્રજ 

નથી જને  િ ર  સેન ની રુ્ટકડી રે્ટન્ક્સની સ થ ેઅરુણ ચલ 
પ્રદેશ સુિી જઈ શકે.   
  

રાજ્યરાણી એક્ પ્ર ેના 8 િબ્બા પાટા પરથી ઉતયાન, 6 

મડહનામાિં 5મો અકસ્ટમાત 

ર જ્યર ની એક્સપ્રેસ 
(22454)ન  8 ડબ્બ  

ર મપુરન  કોસીપુલ 
પ સે પ ર્ટ  પરથી 
ઉતરી ગય . ર્ટરેન 
મેરઠથી લખનઉ જઇ 
રહી હતી. રેલવેન  
જણ વ્ય  પ્રમ ણે, આ અકસ્મ તમ ાં ફક્ત 2 લોકો ઘ યલ 

થય  છે. ઘ યલોને હોધસ્પર્ટલમ ાં ભરતી કરવ મ ાં આવ્ય  છે. 
  રેલવે માંત્રી સુરેશ પ્રભુએ ઘર્ટન ન  ક રણને શોિવ  

તપ સન  આદેશો આપ્ય  છે. ઉલ્લેખનીય છે કે યુપીમ ાં છ 
મહહન મ ાં આ પ ાંચમો રેલ અકસ્મ ત છે.  
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મસણપુર: હેલ્થ સમસનસ્ટટર જયિંતકુમારનુિં રાજીનામુિં 
મધણપુરમ ાં ભ જપ ે
સરક ર બન વ્ય  
બ દ પ્રથમ ફર્ટકો 
પડ્યો છે. ર જ્યન  
હેલ્થ ધમધનસ્ર્ટર અન ે
NPP MLA 

જયાંતકુમ ર ધસાંહે 
તેમન  પદ પરથી ર જીન મુાં આપી દીિુાં છે. તેમણ ે
માંત્ર લયમ ાં સરક રની દખલગીરીથી ન ર જ થઈ ર જીન મુાં 
આપ્યુાં હોવ નુાં જાણવ  મળી રહ્ુાં છે. જયાંતકુમ રે અચ નક 
ર જીન મુાં આપી દેત  ર જ્યન  મુખ્યમાંત્રી  એન ધબરેન ધસાંહ 
હદલ્હો પહોંચી ગય  છે. 
  

7 PSU કિંપનીઓમાિંથી ડહસ્ટ ો વેચશે  રકાર  

સરક રે જ ે 7 કાંપનીઓન  હહસ્સ ન  વેચ ણની 

પ્રહક્રય  શરૂ કરી છે તેમ ાં એનએચપીસી, એનર્ટીપીસી, પ વર 

ફ ઇન ન્સ કોપોરેશન (પીએફસી), રૂરલ ઇલેધક્ર્ટર હફકેશન 

કોપોરેશન (આરઇસી), સ્ર્ટીલ ઓથોહરર્ટી ઓફ ઇધન્ડય  

(સેઇલ), એનએલસી ઇધન્ડય  અને ઇધન્ડયન ઓઇલ 

કોપોરેશન (આઇઓસી) સ મેલ છે. આ સ તેય કાંપનીઓએ 
રીર્ટનષની બ બતમ ાં સેન્સકે્સને પ છળ ર ખી દીિો છે.  
 

અમેડરકાના  ુરક્ષા  િાહકારે મોદી-િોભાિ  ાથ ેમુિાકાત 
કરી 

અમેહરક ન  ર ષ્ટ્ર ીય સુરક્ષ  સલ હક ર લેફ્ર્ટનન્ર્ટ 
જનરલ એચ આર મેકમ સ્ર્ટર ભ રત પ્રવ સ ે આવ્ય  હત . 
તેમણે ભ રતન  ર ષ્ટ્ર ીય સુરક્ષ  સલ હક ર અજીત ડોભ લ 
સ થ ે મુલ ક ત કરી છે. મેકમ સ્ર્ટરે પીએમ મોદીની પણ 

મુલ ક ત લીિી છે. વડ પ્રિ નન  ધનવ સસ્થ ન ે થયેલી 
મુલ ક તમ ાં બાંને દેશની વચ્ચેન  સાંબાંિોની સમીક્ષ  કરવ મ ાં 
આવી છે. મોદી અને મેકમ સ્ર્ટરે દધક્ષણ એધશય ની વતષમ ન 
સમયની પહરધસ્થધતઓ પર પણ ચચ ષ કરી છે.  

 

વિાપ્રધાને ' ૌની' યોજનાનુિં િોકાપનણ કયુું  

વડ પ્રિ ન શ્રી નરેન્દ્રભ ઈ મોદીએ બોર્ટ દ ખ ત ે
સૌર ષ્ટ્ર  નમષદ  અવતરણ ધસાંચ ઈ યોજન - 'સૌની' (સૌર ષ્ટ્ર  

નમષદ  ઇહરગેશન) યોજન નુાં લોક પષણ કયુું હતુાં.   
  

 ૌની યોજના પાછળ ર.ૃ૧૬,૬૩૮ કરોિનો ખચન થશ ે

સૌર ષ્ટ્ર  નમષદ  અવતરણ ધસાંચ ઈ યોજન  એર્ટલે કે 'સૌની' 

યોજન  પ છળ કુલ ૧૬,૬૩૮ કરોડ રૂધપય નો ખચષ થશે. 

૧,૨૬૩ ધકલોમીર્ટરની લાંબ ઈની ચ ર ધલાંક પ ઈપલ ઈન 

િ ર  આ યોજન  પરીપૂણષ થશે. જનેે ક રણે નમષદ ન  પૂરનુાં 
વહી જતુાં એક ધમધલયન એકર ફીર્ટ પ ણી સૌર ષ્ટ્ર ને મળશે. 
સૌર ષ્ટ્ર  ધવસ્ત રમ ાં ૧૧૫ જળ શયોને 'સૌની' હેઠળ આવરી 

લેવ શે. જમે ાં અદ જ ે ૯.૪૨ લ ખ એકરથી વિુ જમીનની 
હય ત ધસાંચ ઈ સુધવિ  બનશે અને પ ણીની મુશ્કેલીઓનો 
ક યમી અાંત આવશે. 
  

મુિંબઈ-અમદાવાદ બુિટે ટરે ન પ્રકલ્પનુિં કામ ૨૦૧૮માિં શરૂ 
કરાશ ે

મુાંબઈ અને અમદ વ દ આ બ ે શહેરને જોડતી 
બહુચધચષત એવી બુલેર્ટ ર્ટરેનન  ક મને રેલવે માંત્ર લયન ે
આપેલી મુદ્દતથી ક મ શરૂ કરવ મ ાં આવશે એવુાં પધિમ 
રેલવે પ્રશ સન ેસ્પષ્ટ્ કયુું છે. ૨૦૧૮થી પ્રકલ્પનુાં ક મ શરૂ 
કરીને ૨૦૨૩ સિુીમ ાં પૂણષ કરવ મ ાં આવશે. 
  

હાથીઓ માટે બનિેુિં ભારતનુિં એક માત્ર હાથી ગામ  

ગામમાિં 51 હાથી માટે 20 બ્િોકની વ્યવસ્ટથા છે. 

ભ રતનુાં એક એવુાં ગ મ જનેે મ ત્ર હ થીઓ મ રે્ટ જ 
વસ વવ મ ાં 

આવ્યુાં છે. આ 
ગ મ 100 એકર 

જમીનમ ાં વસેલુાં 
છે. અહી 
હ થીઓન ેરહેવ  
મ રે્ટની તમ મ 
વ્યવસ્થ  છે. 
જનેે જોવ  મ રે્ટ 

ધવદેશી પ્રવ સીઓ પણ આવે છે. વર્ો પહેલ  જ્ય રે સરક ર 
અજમેર ધકલ્લ ન ે પ્રવ સીઓ મ રે્ટ ખુલ્લો મુકવ મ ાં આવ્યો 
ત્ય રે હ થીની સવ ર પ્રવ સીમ ાં ખુબ જ લોકધપ્રય બની હતી. 
એર્ટલ  મ રે્ટ આમેર પ સે હદલ્લી રોડ પર હ થીઓન  રહેવ  
મ રે્ટ એક વ્યવસ્થ  કરવ મ ાં આવી. હ થીની સ રી રીતે 
દેખરેખ થવ થી તેમની સાંખ્ય મ ાં પણ વિ રો થયો છે. 
2008મ ાં ર જસ્થ ન સરક રે આ ગ મનુાં ન મ હ થી ગ મ તરીકે 

જાહેર કયુું હતુાં. 
હવે આ ગ મમ ાં 47 હ થીની અને 4 હ થી છે. આ 

ગ મ દેશનુાં એક મ ત્ર હ થી મ રે્ટ બનેલુાં હ થી ગ મ છે. જ્ય ાં 
કેરલન  હ થી જોવ  મળે છે.  

મુિંબઈની ૧૧ વર્નની બાળકીએ યુનેસ્ટકોમાિં સતરિં ગો ફરકાવ્યો 
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મુાંબઈની એક બ ળકીએ યુનેસ્કોની યુથ 
કોધમ્પહર્ટશનમ ાં ધતરાંગો 
ફરક વ્યો છે. ૧૧ 
વર્ષની આહ ન 
ફડણવીસ મુાંબઈન  
ધશવડી ધવસ્ત રમ ાં રહે 
છે. ધવશ્વન  શ શ્વત 
ધવક સન  પ્રશ્નોન  

ધનર કરણ મ રે્ટ યુનેસ્કો તરફથી યુથ કોધમ્પહર્ટશનનુાં 
આયોજન કરવ મ ાં આવે છે. આ હરીફ ઈમ ાં ત્રણ ગ્રુપ પૈકી 
પ્રથમ ગ્રુપમ ાં આહ ન ેપોત નુાં ન મ સ્થ ધપત કરી દીિુાં હતુાં. 

 
રાજકોટમાિં ગ્રીન કોડરિોરમાિંથી હાટન  ૫.૨૨ સમનીટમાિં 
પહોંચયુિં એરપોટન  

બ્રેઈન ડેડ વ્યધક્તનુાં હ ર્ટષ  ર્ટર  ન્સપ્લ ન્ર્ટ કરીને કોઈ 

મહ મુલી મ નવ 

જીંદગી બચ વી શક ય 

તેવ  પ્રય સરૂપે 

ર જકોર્ટમ ાં તબીબોન  

જીવનદ ન ફ ઉન્ડેશન 

અને શહેર પોલીસ 

િ ર  હ થ િર યેલી 

હ ર્ટષ  ર્ટર  ન્સપ્લ ન્ર્ટ ગ્રીન કોરીડોરની કવ યતને સફળત  મળી 

હતી. બાંનેન  મ ધ્યમથી હોધસ્પર્ટલથી હ ર્ટષ ને ખ સ 

એમ્બ્યુલન્સમ ાં ર્ટર  હફક પોલીસન  પુર  જાપ્ત  સ થ ે ઝેર્ટ 

ગધતએ એરપોર્ટષ  સુિી મ ત્ર ૫.૩૨ ધમનીર્ટન  સમયગ ળ મ ાં 

જ પહોંચ ડવ મ ાં આવત ાં સફળ થયેલી મહેનતન ે લઈન ે

ર જકોર્ટને આવન ર  હદવસોમ ાં હ ર્ટષ  ર્ટર  ન્સપ્લ ન્ર્ટની હદશ મ ાં 

તક મળવ ની સાંભ વન ઓ પ્રબળ બની છે. 

હ ર્ટષ  ર્ટર  ન્સપ્લ ન્ર્ટ કરવ ની જો આવી કોઈ ધસ્થધત 

આવી પડે તો ર જકોર્ટની હોધસ્પર્ટલ અને પોલીસ સક્ષમ છે 

કે નહીં તે મ રે્ટની મોકડર ીલ યોજાઈ હતી. ભ વનગર બ દ 

ર જકોર્ટ સૌર ષ્ટ્ર નુાં બીજુ સફળ શહેર બન્યુાં છે. 

 
શુિં છે ગ્રીન કોરીિોર ? 

ગ્રીન કોરીડોર સમયે એક એક સેક્ન્ડ મહત્વની હોય છે. 

હોધસ્પર્ટલથી હ ર્ટષ ને એરપોર્ટષ  સુિી લઈ જવ નુાં હોય તે 

મ ગષની એક સ ઈડ પોલીસ િ ર  બ્લોક કરી દેવ મ ાં આવ ે

છે. સકષલ, શેરી, ગલીઓ કે આવ  ર્ટર  ફીક પોઈન્ર્ટ પર પોલીસ 

સ્ર્ટ ફ અગ ઉથી જ ગોઠવ ઈ જાય છે અને જ્ય રે 

એમ્બુલન્સને લઈને કોન્વે પ સ થ ય ત્ય રે અન્ય વ હનોને 

રોકી દેવ મ ાં આવે છે જથેી એમ્બ્યુલન્સને ર્ટર  ફીકની કોઈ 

બ િ  ન પડે અને સડસડ ર્ટ ફુલ સ્પીડે વ હન એરપોર્ટષ  સુિી 

પહોંચી શકે. ગ્રીન કોરીડોર સમયે પોલીસ વ હન અન ે

એમ્બુલન્સની સ્પીડ ૭૦ કે ૮૦થી વિુ હોઈ છે. 

સવશ્વના ટોપ ૫૦ સ્ટથાપત્યોમાિં િક્ષ્મી સવિા  પેિ ેને 
સ્ટથાન 

April 18 - સવશ્વ હેડરટેજ િે 

સમગ્ર ધવશ્વમ ાં આધકષ રે્ટક્ચરોનુાં નેર્ટવકષ  િર વતી 

અમેહરક ની એક કાંપનીએ થોડ ક સમય પહેલ  ધવશ્વન  

બેનમુન સ્થ પત્યોનો સવે કયો હતો. લ ાંબ  સમય સુિી 

ચ લેલ  સવેન  અાંત ે વડોદર  શહેરની મધ્યમ ાં ૭૦૦ એકર 

એસ્રે્ટર્ટમ ાં પથર યેલ  લક્ષ્મી ધવલ સ પેલેસન ેભ રતન  મોસ્ર્ટ 

બ્યુહર્ટફૂલ હોમનો દરજ્જો આપ્યો છે અને ધવશ્વન  ર્ટોપ ૫૦ 

સ્થ પત્યોમ ાં સ્થ ન આપ્યુાં છે. 

૧૯મી સદીન  સાંસ્કૃધતક િરોહર સમ ન લક્ષ્મી ધવલ સ 

પેલેસ ૧૨૭ વર્ષ પહેલ  તે જમ ન મ ાં રૂ.૬૦ લ ખમ ાં બન્યો 

હતો. લક્ષ્મી ધવલ સ પેલેસ હદઘષદૃષ્ટ્  મહ ર જા સય જીર વ 

ગ યકવ ડ (ત્રીજા)નુાં સજષન છે. આ પેલેસ બનત ાં ૧૨ વર્ષ 

થય ાં હત ાં. સને ૧૮૭૮મ ાં પેલેસનુાં ક મ શરૂ થયુાં હતુાં અન ે

૧૮૯૦મ ાં પેલેસ તૈય ર થયો હતો. ધબ્રર્ટીશ આધકષ રે્ટક્ર્ટ ચ લ્સ 

માંડે પેલેસની હડઝ ઇન બન વવ થી મ ાંડીને લગભગ અડિુાં 

ક મ કયુષ હતુાં, પરાં તુ તેમન ાં મતૃ્યુ પછી રોબર્ટષ  ફેલોસ ધચઝોમે 

આખરી ઓપ આપ્યો હતો. 

IMFએ ૨૦૧૭ માટે ભારતના જીિીપીનો અિંદાજ ૭.૬ 

ટકાથી ઘટાિી ૭.૨ ટકા કયો 
- નોર્ટબાંિીની પ્રધતકૂળ અસર 

- ચીનનો આધથષક ધવક સ ૨૦૧૭મ ાં ૬.૬ ર્ટક  અને 

૨૦૧૮મ ાં ૬.૨ ર્ટક  રહેવ નો અાંદ જ 

આધથષક સુિ ર ઓન ેક રણે મધ્યમ ગ ળ મ ાં જીડીપી વિીન ે
૮ ર્ટક  થઇ શકે છે 
  

કોિકાતા મેટર ો માટે ગિંગા નદી નીચે ૧.૭ ડક.મી િાિંબી ટનિ 
બનશ ે
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- નદી નીચેથી ટનિ પ ાર કરવાનો ભારતનો પ્રથમ 

પ્રોજકે્ટ 

દેશની પ્રથમ અન્ડરવોર્ટર હરવર ર્ટનલ કોલક ત મ ાં 
તૈય ર થઈ રહી છે. 
કોલક ત  મેર્ટર ો મ રે્ટ 
ગાંગ  નદીની નીચે 
૧.૭ ધકલોમીર્ટર 
લ ાંબી ર્ટનલનુાં ક મ 
શરૂ કરી દેવ યુ છે. 
ભ રતમ ાં કોઈ પણ 
નદી નીચેથી ર્ટનલ પસ ર કરવ નો આ પ્રથમ પ્રસાંગ છે. વડ  
પ્રિ ન નરેન્દ્ર મોદીએ સચૂન  આપ્ય  પછી બાંગ ળન  
બીજપેી સ ાંસદ અને કેન્દ્રીય માંત્રી બ બુલ સુપ્રીયો પોતે આ 
પ્રોજકે્ર્ટનુાં મોધનર્ટહરાંગ કરી રહ્  છે. 
  

ગેિ ટી-૨૦માિં ૧૦૦૦૦ રન પુરા કરનારો સવશ્વનો પ્રથમ 
બેટ્ મને 

ર જકોર્ટમ ાં રમ યેલી ગુજર ત લ યન્સ સ મેની 
મેચમ ાં ત્રણ રન 
પુર  કરવ ની સ થ ે

રોયલ ચેલેન્જસષ 
બેંગ્લોરન  િરખમ 
બેર્ટસમેન હક્રસ 
ગેલે ટે્વન્ર્ટી-૨૦ 

હક્રકેર્ટમ ાં ૧૦,૦૦૦ 

રનન  મ ઈલસ્ર્ટોનને પુર  કરવ ની ઐધતહ ધસક ધસધદ્ધ હ ાંસલ 
કરી હતી. દુધનય ભરની ટે્વન્ર્ટી-૨૦ લીગમ ાં િૂમ મચ વન ર  
કેરીધબયન હક્રકેર્ટર ગેલે તેની ૧૨ વર્ષની ક રધકદીમ ાં ૨૯૦મી 
મેચની ૨૮૫મી ઈધનાંગમ ાં આ ધસધદ્ધ હ ાંસલ કરી હતી. 
  ગેલન  ન મે ટે્વન્ર્ટી-૨૦મ ાં સૌથી વિુ ૧૮ સદીનો 

રેકોડષ  છે. આ ઉપર ાંત તે ટે્વન્ર્ટી-૨૦મ ાં સૌથી વિુ ચોગ્ગ  
અને સૌથી વિુ છગ્ગ  ફર્ટક રવ ની ધસધદ્ધ પણ િર વ ેછે. 
  

વિાપ્રધાન  ડહતના પ્રધાનો અને મખુ્યપ્રધાનો ગાિી પર 
િાિ બત્તી નહીં િગાવી શકે 

- VIP કલ્ચર પર પૂણષ ધવર મ મૂકવ  પહેલી મેથી ધનયમો 

લ ગ ુ

- ર ષ્ટ્રપધત, ઉપ ર ષ્ટ્રપધત, ભ રતન  મુખ્ય ન્ય યમૂધતષની ક ર 

પર લ લ બત્તીની છૂર્ટ 

- ફ યર ધબ્રગેડ, એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસ પોત ન  વ હનો 

પર લ લબત્તીનો ઉપયોગ કરી શકશે.  

 

૨૦૧૯ની િોક ભા ચૂિંટણીમાિં તમામ EVMની  ાથ ે

VVPAT મશીન મકૂાશ ે

ચૂાંર્ટણી પાંચ મતદ નન ે વિુ પ રદશષક બન વવ  મ રે્ટ 
૨૦૧૯ની લોકસભ  ચૂાંર્ટણીમ ાં તમ મ ઇવીએમની સ થ ે
વીવીપીએટી(વોટર વેડરડફએબિ પેપર ઓડિટ ટર ાયિ) 
મશીનો મૂકવ ની યોજન  િર વ ે છે. ચૂાંર્ટણી પાંચની આ 
યોજન ન  સાંદભષમ ાં કેન્દ્ર સરક રે ચૂાંર્ટણી પાંચન ે ૩,૧૭૪ 

કરોડ રૂધપય  ફ ળવવ નો ધનણષય લીિો છે. 

 
અરણૃાચિ પ્રદેશના છ સવસ્ટતારોને ચીને પોતાના નામ 
આપી દીધા! 

ચીન વર્ોથી અરૂણ ચલ પ્રદશે પર પોત નો હક્ક-
દ વો રજૂ કરે છે અને એ મ રે્ટ ગેરવ જબી અર્ટકચ ળ  પણ 
કરતુાં રહે છે. એવુાં જ એક અર્ટકચ ળુ ચીન ે આજ ે કયુું હત.ુ 
અરણૃ ચલ પ્રદેશન  ૬ ધવસ્ત રોન ે ચીને પોત ન  ગણ વી 
તેન  ન મો બદલી ન ાંખ્ય  હત . હવે આાંતરર ષ્ટ્ર ીય સ્તરે એ 
પ્રદેશો પોત ન  હોવ નો ખોર્ટો પ્રચ ર કરી શકશે. ચીની ન મો 
હોવ થી જમેને પૂરતી જાણક રી ન હોય એ સૌ કોઈ આ 
પ્રદેશને ચીનન  મ ની પણ લેશે. 

થોડ  સમય પહેલ  દલ ઈ લ મ  અરૂણ ચલ 
પ્રદેશની મુલ ક તે ગય  હત . ચીનને દલ ઈ લ મ  સ મ ે
દ યક  જુની દુશ્મની છે. મ રે્ટ ચીન ેતેનો આકરો ધવરોિ કયો 
હતો. પણ ભ રત સરક રે મક્કમ વલણ દ ખવત  ચીનનો 
ધવરોિ ચ લ્યો ન હતો. એર્ટલે પછી ચીન ેતુરાંત આ આકરુાં  
પગલુાં લીિુ હત.ુ ચીન ેકહ્ુાં હત ુ કે અમે જ ેપ્રદેશોન  ન મો 
બદલ્ય  એ તો સ ઉથ ધતબેર્ટ છે અને ધતબેર્ટ પર તો અમ રો 
કબજો છે. જોકે ધતબેર્ટ પર પણ ચીનનો કબજો ગેરક યદેસર 
જ છે. ચીન ેસત્ત વ ર બય નમ ાં કહુ્ હત ુકે અમે જ ેપ્રદેશોન  
ન મ બદલ્ય  એ ધવસ્ત રન ે ભ રત અરૂણ ચલ તરીકે પણ 
ઓળખે છે. 

૧૯૬૨ન  યુદ્ધ પછીથી અરૂણ ચલ પ્રદેશ પોત નુાં 
હોવ નો ચીન દ વો કરે છે. મ રે્ટ અરૂણ ચલ પ્રદેશની ચીનને 
અડકતી સ ડ  ત્રણ હજાર ધકલોમીર્ટર લ ાંબી સરહદ 
ધવવ દ સ્પદ બની રહી છે. દલ ઈ લ મ ની મુલ ક ત વખત ે
જ ચીન ેકહુ્ હત ુ કે તે પોત નો પ્રદેશ જાળવી ર ખવ  મ રે્ટ 
આકર ાં પગલ  ભરશે. એ પછી તુરાંત ચીન ે આ ન મ 
બદલીની જાહેર ત કરી હતી. 

 

 તત પાિંચમી વાર મોસ્ટટ બ્યુટીફૂિ વૂમનનો એવોિન  મળ્યો 
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-૪૯ વર્ષની જુધલય  

રોબર્ટષસ્ આજ ે પણ ખૂબ 
લોકધપ્રય અધભનેત્રી છે 

-ધપપલ મેગેધઝને લીિેલ  

લોકમતમ ાં સૌથી વિુ 
મતો મળ્ .  
  હોધલવૂડની ર્ટોચની અધભનેત્રી જુધલય  રોબર્ટષસ્ ને 

સતત પ ાંચમી વ ર મોસ્ર્ટ બ્યુર્ટીફૂલ વૂમનનો એવોડષ  મળ્ો 
હોવ ન  અહેવ લ પ્રગર્ટ થય  છે. 

 
એસશયાિમાિં ઈ-સ્ટપોટ્ નનો  માવેશ : કપ્યૂટર પર ગેમ 
રમીને દશે માટે ગોલ્િ મિેિ જીતી શકાશ ે

- કમ્પ્યૂર્ટર-લેપર્ટોપ પર ગેમ રમન રને 'સ્પોર્ટષસપસષન'નો 

દરજ્જો મળશે 
- કમ્પ્યૂર્ટર સ્ક્રીન 

સ્પોર્ટષસ હફલ્ડ બનશ ે

- ૨૦૨૨મ ાં ચીનન  

હ ાંગઝોઉમ ાં 
રમ ન રી એધશયન 
ગેમ્સમ ાં સૌપ્રથમ 
વખત ઈલેક્ર્ટર ોધનક સ્પોર્ટસષની મેડલ ઈવેન્ર્ટ યોજાશે.  

ઓધલધમ્પક ક ઉન્સીલ ઓફ એધશય (ઓસીએ)એ 
ઈ-સ્પોર્ટષસને મેડલ સ્પોર્ટષસ બન વવ નો શકવતી ધનણષય 
જાહેર કયો છે. જ ે અનુસ ર આવત  વર્ે ઈન્ડોનેધશય ન  
જક ત ષમ ાં યોજાન ર  એધશય ડમ ાં ઈ-ગેમ્સને એધક્ઝધબશન 
ગેમ તરીકે એન્ર્ટર ી મળશે. રૂ્ટાં કમ ાં આવત  વર્ષન  એધશય ડમ ાં 
ઈ-ગેમ્સનુાં પફોમન્સ જોવ  મળશે અને ત્ય ર બ દ 
૨૦૨૨મ ાં યોજાન ર  એધશય ડમ ાં તેને મેડલ ઈવને્ર્ટ તરીકે 
સ્થ ન મળશે. ઓસીએ િ ર  જાહેર ત કરવ મ ાં આવી છે કે, 

આ સ્પોર્ટષસનુાં નવ  પ્રક રનુાં સ્વરૂપ છે, જ ે યુવ નોમ ાં ભ રે 

લોકધપ્રયત  મેળવી રહ્ુાં છે અને આ જ ક રણે અમે આ નવી 
હદશ મ ાં પગલ ાં મ ડી રહ્  છીએ. 

એધશયન ગેમ્સ કે એધશય ડ એ પૃથ્વી પર યોજાતો 
ઓધલધમ્પક પછીનો સૌથી મોર્ટો રમતોત્સવ છે. એધશયન 
ગેમ્સને આાંતરર ષ્ટ્ર ીય ઓધલધમ્પક સધમધતની મ ન્યત  
મળેલી છે. એધશય ડ ત્રણ વર્ષ પહેલ  સ ઉથ કોહરય ન  
ઈન્ચઓેનમ ાં યોજાયો હતો. જમે ાં ૪૫  દેશોન  ૧૦ હજારથી 

વિુ ખેલ ડીઓએ ભ ગ લીિો હતો. 

ઈ-સ્ટપોટન માિં કેવા પ્રકારની રમતો છે ? 

ઓધલધમ્પક કધમર્ટી ઓફ એધશય  િ ર  ચ લુ વર્ે 
તુકષમેધનસ્ત નમ ાં યોજાન ર  એધશયન ઈન્ડોર અને મ શષલ 

આર્ટષ  ગમે્સમ ાં પણ ઈ-સ્પોર્ટષસનો સમ વેશ કરવ મ ાં આવશે. 
આ ઈવને્ર્ટ દરધમય ન ઈ-સ્પોર્ટષસ અાંતગષત હફફ  ૨૦૧૭ 
(એક પ્રક રની ફૂર્ટબોલની ધવડીયો ગેમ), મલ્ર્ટી પ્લેયર 

ઓનલ ઈન બેર્ટલ એહરન  (એમઓબીએ) અને હરયલ 
ર્ટ ઈમ એરે્ટક (આરર્ટીએ) જવેી રમતોમ ાં ખેલ ડીઓ વચ્ચે 
સ્પિ ષ થશે. 

ઈ-સ્ટપોટન  એટિે શુિં ? 

ઈ-સ્પોર્ટષસ એર્ટલે ઈલેક્ર્ટર ોધનક સ્પોર્ટષસ. સ દી 
ભ ર્ મ ાં કહીએ તો ધવડીયો ગેમ. જનેે તમે કમ્પ્યરૂ્ટર, 

લેપર્ટોપ, મોબ ઈલ વગેરેની ધસ્ક્રન પર રમી શકો. આ ઈવને્ર્ટ 

મ રે્ટ કમ્પ્યરૂ્ટર કે ઈલેક્ર્ટર ોધનક ઉપકરણ સ્પિષક પુરુ પ ડે છે 
અને ખેલ ડીઓ વચ્ચ ે હહરફ ઈ જોવ  મળે છે. ધનિ ષહરત 
હહરફોની વચ્ચ ે એક દેખરેખ મ રે્ટનો વ્યધક્ત હોય છે. ઈ-
સ્પોર્ટષસમ ાં મલ્ર્ટી પ્લેયસષ ધવહડયો ગેમ કોમ્પીર્ટીશન થ ય છે. 

 
સવનોદ ખન્નાના પાસથનવ દેહન ેઘરે િઈ જવામાિં આવ્યો 

છેલ્લ  એક મહહન થી ગાંભીર બીમ રીનો સ મનો કરી 
રહેલ  ધવનોદ ખન્ન નુાં 69 વર્ષની વયે અવસ ન થઈ ગયુાં છે. 

તેઓ એચએન હરલ યન્સ ફ ઉન્ડેશનમ ાં સ રવ ર હેઠળ 
હત . મીહડય  હરપોર્ટષ  મુજબ ધવનોદ ખન્ન ને બ્લેડર કેન્સર 
હતુાં.  
પ્રોફાઈિ : સવનોદ ખન્ના 

6 ઓક્ર્ટોબર, 1946ન  રોજ જન્મેલ  ધવનોદ ખન્ન એ 

હફલ્મ 'ઇન્ ાફ'થી બોધલવૂડમ ાં એન્ર્ટર ી કરી હતી. તેમણે 'મેરે 

અપન'ે, 'કુબ ષની', 'પૂરબ ઔર પધિમ', 'રેશ્મ  ઓર શેર ', 'હ થ 

કી સફ ઇ', 'હેર ફેરી', 'મુકદ્દર ક  ધસકાંદર' જવેી અનેક હહર્ટ 

હફલ્મ્સમ ાં ક મ કયુું છે. ધવનોદ ખન્ન નુાં ન મ એવ  સ્ર્ટ સષમ ાં 
આવ ે છે. જમેણે પોત ની હફલ્મી કહરયરની શરૂઆત 
ધવલનથી કરી પરાં તુ પછી હહરો બન્ય . જોકે, બોધલવૂડમ ાં 

સુપરસ્ર્ટ ર બનવ થી લઇન ે તેમની ઓશોભધક્તથી તઓે 
ચચ ષમ ાં રહ્  છે. 

 
ડદલ્હીથી મુિંબઈ 80 સમસનટમાિં પહોંચાશ,ે વેક્યૂમ ટ્યૂબમાિં 

કરી શકાશ ેમુ ાફરી 
રેલમાંત્રી સુરેશ પ્રભુન  કહેવ  મુજબ 2021 સુિીમ ાં 

પ્રોજકે્ર્ટ ક યષરત થઈ શકે છે. પેસેન્જસષ હદલ્હીથી મુાંબઈ મ ત્ર 
80 ધમધનર્ટ અને મુાંબઈથી કોલક ત  મ ત્ર 60 ધમધનર્ટમ ાં 

પહોંચી શકશે. રેલવેન  મોડષન હ ઈપરલુપ પ્રોજકે્ર્ટથી આ 
શક્ય બનશે. આ પ્રોજકે્ર્ટ મ રે્ટ બ ેકાંપનીઓ 4 મોર્ટ  રૂર્ટનો 

સવે કરી ચૂકી છે. જનેો હરપોર્ટષ  પણ રેલ માંત્ર લયન ે સોંપી 
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દેવ મ ાં આવ્યો છે. કાંપનીઓએ આ પ્રોજકે્ર્ટ મ રે્ટ મ ત્ર જગ્ય  
મ ાંગી છે. ઈન્વેસ્ર્ટમેન્ર્ટ કાંપનીઓ ખુદ કરશે. આ પ્રોજકે્ર્ટનો 
ખચષ હ ઈ સ્પીડ ર્ટરેન પ્રોજકે્ર્ટથી 60% ઓછો આવશે. આ 

પ્રોજકે્ર્ટ અાંતગષત દર 20 સેકન્ડમ ાં ર્ટર  ન્સપોર્ટષ  ઉપલબ્િ 

કર વ શે. 
 2 કિંપનીઓએ કયો  વે 

 - આ પ્રોજકે્ર્ટ મ રે્ટ હ ઇપરલૂપ ર્ટર  ન્સપોર્ટષ  રે્ટક્નોલોજી 

(એચર્ટીર્ટી) અન ે હ ઇપરલૂપ વન (એચઓ) ન મની 
કાંપનીએ સવે કરીન ેહરપોર્ટષ  સોંપ્યો છે. 
 4 રૂટની થઈ પ િંદગી 

 હદલ્હી-જયયુર-ઈન્દોર-મુાંબઈનુાં મુસ ફરી 80 ધમધનર્ટમ ાં 

મુાંબઈ -મેંગલોર -ચેન્નઈ -હૈદર બ દ-કોલક ત  સુિીની 
મુસ ફરી 60 ધમધનર્ટમ ાં 

 મુાંબઈ-પુણ-ેકોલ્હ પુર-હુબલી-બેંગલુરુ-શ્રીપેરાંબદુર-
ચેન્નઈની  મુસ ફરી 60 ધમધનર્ટમ ાં 

બેંગલુરુ-કોયાંબરૂ્ટર-કોધચ્ચ-ધતરુવનાંતપુરમની મુસ ફરી 
40 ધમધનર્ટમ ાં 

 શુિં છે હાઇપરિુપ 

 - હ ઇપરલુપ એક પ્રક રનુાં ધવશેર્ પોન્ડ હોય છે. તેન ે

વેક્યૂમ ટ્યૂબ િ ર  હ ઇસ્પીડ આપવ મ ાં આવે છે. 
- આ પોન્ડ મેધક્સમમ 1200 ધકલોમીર્ટરની સ્પીડથી દોડે છે. 

લોસ એધન્જધલસ અને દુબઈમ ાં આ પ્રોજકે્ર્ટ શરૂ થઈ ચૂક્યો 
છે. 
 

PM મોદીએ સશમિા ખાતે UDAN યોજનાનો શુભારિંભ કયો 

 
કપ્યુટ ન પ્રોગ્રામ નને એચ 1બી સવઝા નહીં  
 

IPL-10ની પહેિી મેચ બેંગિુરુ-હૈદરાબાદ વચચ ે

 આઈપીએલ-10 શરૂ થઈ ગઈ છે. પહેલી મેચ 

ધવજતે  સનર ઈઝસષ હૈદર બ દ અને રોયલ ચેલેન્જસષ 
બેંગલુરુ વચ્ચ ે રમ શે. રૂ્ટન ષમેન્ર્ટમ ાં આઠ ર્ટીમો ભ ગ લેશે. 
ફ ઈનલ 21 મેન  રોજ રમ શે. 
 

શાસ્ત્રીય ગાસયકા ડકશોરી આમોણકરનુિં સનધન 

 પ્રધસદ્ધ શ સ્ત્રીય ગ ધયક  ધકશોરી આમોણકરનુાં 
ધનિન થયુાં હતુાં. તેઓ જયપુર ઘર ન ન  હત ાં. 
 

વોટ્ એપ પરથી હવે પેમેન્ટ કરી શકાશ ે

 વોર્ટસએપ આગ મી 6 મહહન મ ાં ભ રતમ ાં હડધજર્ટલ 

પેમેન્ર્ટ સધવષસ શરૂ કરવ  જઈ રહ્ુાં છે. વોર્ટસએપ ેઆ મ રે્ટ 
પોત ની વેબસ ઈર્ટ પર એક એડ. મૂકી છે. ફેસબુકની આ 
ઈન્સ્ર્ટન્ર્ટ મેસેધજાંગ એપન  દુધનય ભરમ ાં 100 કરોડ યુઝસષ 

છે. ‘િ કેન’ન  એક હરપોર્ટષ  મુજબ કાંપની એક એવી વ્યધક્તન ે

શોિી રહી છે કે જનુેાં રે્ટકધનકલ અને ફ ઈન ન્સ બેકગ્ર ઉન્ડ 
હોય. 
 

યુપીમાિં ખેિૂતોની પાકની િોન માફ 

2.15 કરોિ નાના અને  ીમાિંત ખિૂેતોનુિં એક િાખ  ુધીનુિં 

દેવુિં જતુિં કયુું 
 ઉત્તરપ્રદેશ સરક રે ર જ્યન ાં ખેડૂતોની 36,359 

કરોડ રૂધપય ની લોન મ ફ કરી દીિી છે. યુપીની યોગી 
સરક રે બ ેકરોડ 15 લ ખ ન ન  અને સીમ ાંત ખેડૂતોની એક 
લ ખ રૂધપય  સુિીની પ ક લોન મ ફ કરી છે. તેની રકમ 
30,729 કરોડ રૂધપય  થ ય છે. જ્ય રે 60 લ ખ ખડૂેતોની 

એનપીએ થઈ ગયેલી 5,630 કરોડ રૂધપય ની લોન પણ 

મ ફ કરવ મ ાં આવી છે. 
 

પી.પી પાિંિેયની જગ્યાએ ગીથા જોહરીને િીજીપીનો ચાજન  
ગુજરાતનાિં પ્રથમ મડહિા પોિી  વિા 
 ર જ્યન  ડીજીપી પદેથી પી.પી.પ ાંડેએ ર જીન મુાં 
આપી દીિ  બ દ ર જ્ય સરક રે કેધબનેર્ટની બેઠક પછી 
પ ાંડેયન  ર જીન મ નો સ્વીક ર કરીને ધસધનયર આઈપીએસ 
અધિક રી ગીથ  જોહરીને ડીજીપીનો વિ ર નો હવ લો 
સોંપ્યો હતો. આ સ થ ે1982ની બેચન  IPS ગીથ  જોહરી 

ર જ્યન  પ્રથમ મહહલ  પોલીસ વડ  બન્ય ાં છે. 
 

રાજ્યમાિં 2737 પૈકી 337 પિંચાયતો  મર  જાહેર થઈ 
 

રમતગમત ક્ષેત્ર ેગુજરાતની હરણફાળ 

રાષ્ટ્ર ીય રમતમાિં ગુજરાત 2016-17માિં 6ઠા ક્રમાિંકે  
શડકતદૂત યોજના 
 ર જ્યન  રમતગમત ક્ષેત્ર ે પ્રધતભ શ ળી ખેલ ડીઓ 
ર ષ્ટ્ર ીય અને આાંતરર ષ્ટ્ર ીય કક્ષ એ ધસધદ્ધઓ હ ાંસલ કરી 
ર જ્ય અને ર ષ્ટ્ર નુાં ન મ રોશન કરે તે મ રે્ટ જરૂહરય તન  
િોરણે રમતગમતન  આિુધનક સ િનો, કોધચાંગ, ર્ટરે ધનાંગ, 

સ્પિ ષ ખચષ (ધવદેશ પ્રવ સ સહહત) અન્ય સુધવિ ઓ મ રે્ટ 
નીડબેઝ સહ ય આપવ ની આ યોજન  છે. વર્ષ 2007 થી 
2017 સુિીમ ાં કૂલ 716 પ્રધતભ શ ળી ખેલ ડીઓન ે
શધક્તદૂત યોજન  હેઠળ પસાંદ કરી રૂ.1193.28 લ ખની 
નીડબેઝ ન ણ કીય સહ ય આપવ મ ાં આવી છે. 
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પ્રધત ખેલ ડી વ ધર્ષક રૂ.5 લ ખ થી રૂ.25 લ ખ સુિીની 
મય ષદ મ ાં સહ ય આપવ મ ાં આવે છે.  

 
ગુજરાતના પ્રસતભાશાળી શસક્તદૂત ખેિાિીઓ 

માના પટેિ - સસ્ટવસમિંગ 

ધસધનયર નેશનલ ચેમ્પીયનધશપ 2016  
4 ગોલ્ડ અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ સ થે સ્વીમર ઓફ િ 
ઈવેન્ર્ટનો ધખત બ 

મુરિી ગાસવત - એથ્િેટીક  

એધશયન જુધનયર એથ્લેહર્ટક્સ ચમે્પીયનધશપ 2016 
ધવયેતન મમ ાં બ્રોન્ઝ મેડલ  
ઝીિ દે ાઈ - ટેસન  

ધવશ્વ કક્ષ એ જુધનયર કેરે્ટગરીમ ાં પ્રથમ 20મ ાં તેમજ ભ રતમ ાં 
પ્રથમ ક્રમ ાંકે  
હરમીત દ ેાઈ - ટેબિ ટેસન  

20મી કોમનવેલ્થ ચેમ્પીયનશીપ 2015  
2 ગોલ્ડ મેડલ 

િજ્જા ગોસ્ટવામી - રાઈફિ શુડટિંગ 

સ ઉથ એધશયન ગમે્સ 2016મ ાં 2 ગોલ્ડ, 1 ધસલ્વર અને 1 

બ્રોન્ઝ મેડલ 

તસ્ટનીમ મીર - બેિસમન્ટન 

ભ રતમ ાં અાં-13 વગષમ ાં પ્રથમ ક્રમ ાંધકત ખેલ ડી 

 
જમૈકાને 12 વર્ીય ‘યુ નેબોલ્ટ’ મળી, 2  ેકન્િથી વલ્િન  

રેકોિન  ચૂકી 
 જમૈક ને હવે નવી યુસેન બોલ્ર્ટ મળી ગઈ છે અને તે 
પણ મહહલ  વગષમ ાં. 12 વર્ીય ધબ્રય ન ધલસ્ર્ટન 200 
મીર્ટરની રેસમ ાં મ ત્ર 2 સેકન્ડથી વલ્ડષ  રેકોડષ  ચૂકી હતી. 
ધલસ્ર્ટને છેલ્લ  અઠવ હડયે 2017ની બોયઝ એન્ડ ગલ્સષ 
ચેધમ્પયનધશપમ ાં િમ કેદ ર પ્રદશષન કયુષ હતુાં અને 200 
મીર્ટર રેસમ ાં 23.72નો રેકોડષ  સમય નોંિ વ્યો હતો. તે 
પોત ની નજીકની રનરથી 0.88 સેકન્ડ આગળ રહી હતી 
અને 1988 ઓધલધમ્પક રમતોમ ાં ફ્લોરેન્સ ધગ્રહફથ જોયનર 
િ ર  બન વ યેલ  21.34 સેકન્ડન  વલ્ડષ  રેકોડષથી મ ત્ર 
2.28 સેકન્ડ પ છળ રહી હતી. 
 

વાિાની િોસપિંગ યાદીમાિં ભારત ત્રીજા સ્ટથાને રહ્ુિં 
 ભ રતનુાં સ્થ ન રમત જગતમ ાં ભલે બહુાં  મોરુ્ટાં  ન 
હોય પરાં તુ ડોધપાંગન  ઉલ્લાંઘનની વ ત કરીએ તો વલ્ડષ  એન્ર્ટી 
ડોધપાંગ એજન્સી (વ ડ )ની 2015ન  રજૂ થયેલ હરપોર્ટષમ ાં 
ભ રત ત્રીજા સ્થ ને છે. દેશન  કૂલ 117 ખેલ ડીઓને 

પ્રધતબાંધિત દવ ઓન  સેવનન  દોર્ી મ નવ મ ાં આવ્ય ાં છે 
અને આ સતત ત્રીજી વખત થયુાં છે કે ભ રત ડોધપાંગન  
ઉલ્લાંઘનની ય દીમ ાં ર્ટોપ-3મ ાં સ મેલ હોય. વ ડ એ 
ડોધપાંગન  ઉલ્લાંઘન મ રે્ટ જ ેય દી રજૂ કરી છે તેમ ાં ભ રતથી 
આગળ રધશય  (176 કેસ) અને ઈર્ટ લી (129 કેસ) 
સ મેલ છે. ભ રત આ પહેલ  2013 અને 2014મ ાં પણ આ 
ય દીમ ાં ત્રીજા સ્થ ને હતુાં. 
 

 ીડરયાના-ઈદસિબમાિં રા ાયસણક હુમિો, 11 બાળકો 

 ડહત 100 મોત 

સવદ્રોહીઓના કબજા હેઠળના ખાન શખૈોન શહેર પર યદુ્ધ ્
સવમાનોનો હુમિો 
 સીહરયન  ઉત્તર-પધિમી ઈદધલબ પ્ર ાંતમ ાં 
ર સ યધણક ગેસન  હુમલ મ ાં 100 લોકોન ાં મોત થય ાં હત ાં. 
સીહરયન ઓબ્ઝવરે્ટરી ફોર હ્ુમન ર ઈર્ટસ અનસુ ર આ 
હુમલો ધવદ્રોહીઓન  કબજા હેઠળન  ખ ન શૈખ ન શહેરમ ાં 
સીહરયન સરક ર કે રધશયન યુદ્ધધવમ નો તરફથી કરવ મ ાં 
આવ્યો છે. હુમલ  બ દ ઘણ  લોકોનો શ્વ સ રુાં િ વ  લ ગ્યો 
હતો અને તેઓ બેભ ન થઈ ગય  હત .  

 
ટર ાન્ જને્િ ન માટે અિગ ટોઈિટે હશે 

 તધમલન ડુમ ાં હવે ર્ટર  ન્સજને્ડસષ મ રે્ટ અલ યદ  
ર્ટોઈલેર્ટ બન વ શે. મદ્ર સ હ ઈકોરે્ટ ચેન્નઈન  વહીવર્ટીતાંત્રને 
જાહેર સ્થળો પર ખ સ ર્ટોઈલેર્ટસ બન વવ  આદેશ કયો છે. 
એધક્ર્ટધવસ્ર્ટ દેવર જ િ ર  કર યેલી જાહેર હહતની અરજી અાંગ ે
સુન વણી કરતી વખત ેકોરે્ટ આ આદેશ આપ્યો છે. અરજદ રે 

જણ વ્યુાં કે 2011ની વસ્તી ગણતરી મજુબ એકલ  
તધમલન ડુમ ાં 10 લ ખ ર્ટર  ન્સજેંન્ડસષ છે પણ તેમન  મ રે્ટ 
કોઈ સુધવિ ઓ નથી. તેમને રહેઠ ણ, ધશક્ષણ અને 

રોજગ રીમ ાં તો તકલીફ પડે જ છે. પણ સૌથી વિુ તકલીફ 
જાહેર સ્થળો પર ર્ટોઈલેર્ટનો યુઝ કરવ મ ાં પડે છે. દેવર જ ે
ગય  વર્ે પણ સરક ર સમક્ષ આ મ ાંગ કરી હતી પણ તે ન 
સાંતોર્ ત ાં તેમણે જાહેર હહતની અરજી કરી હતી. 
 

ટર પપે ત્રણ મડહનાનો પગાર દાન કયો, પાકન-સ્ટમારકો માટે 

ખચાનશ ે
 

તસમિનાિુ  રકાર દુકાળગ્રસ્ટત ખિૂેતોનુિં દેવુિં માફ કરે : 
હાઈકોટન  
         

મેના પ્રથમ 10 ડદવ માિં EVM હેક કરવા ચૂિંટણીપિંચનો 

પિકાર 
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 ચૂાંર્ટણીપાંચ ે મ ે મહહન ન  પહેલ  સપ્ત હમ ાં ઈવીએમ 
હેક કરવ  ધનષ્ણ તો, ધવજ્ઞ નીઓ અને રે્ટક્નોકે્રર્ટસને પડક ર 

ફેંક્યો છે. દરમ્ય ન ધવપક્ષની 13 પ ર્ટીન  નેત ઓએ 
ર ષ્ટ્રપધત પ્રણવ મખુરજીને મળીન ે ઈવીએમમ ાં ગેરરીધતન  
આક્ષેપો અાંગે ધચાંત  વ્યક્ત કરી હતી. 
 

મજૂર કલ્યાણના 5 હજાર કરોિ ક્યાિં ગયા:  ુપ્રીમ 

ગરીબો માટેના કરોિો રૂસપયાનો કોઈ રેકોિન  નહી, કેગન ે

તપા નો આદેશ  
 

આ.સવજય રત્ન ુિંદરજીને પદ્મભૂર્ણ પ્રદાન કરાશ ે 
 આચ યષ ભગવાંત શ્રીમદ ધવજય ભુવનભ નુસૂરી 
મસ ન  પ્રધશષ્ય, સુધવશ લ ગચ્છ ધિપધત આચ યષ ભગવાંત 

શ્રીમદ   ધવજય જયઘોર્સૂરી મસ  ન  સમુદ યવતી આ.ધવજય 
રત્નસુાંદરસૂરી મસ  કે જઓે છેલ્લ ાં 50 વર્ોથી ધનસ્વ થષ 
ભ વે, આક ાંક્ષ  કે અપેક્ષ  ધવન  અનેક લોકોને 

આધ્ય ધત્મકત  સ થ ેજોડી રહ્  છે. જઓેએ અલગ અલગ 
ધવર્ય પર 313થી વિુ પુસ્તકોનુાં સજષન કરેલ છે. લ ખો 
યુવ નોન  જીવન પહરવતષન – મન પહરવતષન – હૃદય 
પહરવતષન કરવ મ ાં જઓે ધનધમત્ત બન્ય  છે એવ  ગુરુદેવ 
આ.ધવજય રત્નસુાંદરસૂરીશ્વરજી  મસ  ને આધ્ય ધત્મક ક્ષેત્ર ે
ઘોધર્ત થયેલ “પદ્મભૂર્ણ”  એવોડષ  ર ષ્ટ્રપધતન  ધનદેશથી 
મુખ્યમાંત્રી ધવજય રૂપ ણીન  વરદ હસ્તે 13મીએ ભરૂચ 
ગરબ  ગ્ર ઉન્ડ-મક્તમપરુ  મુક મે પ્રદ ન કરવ મ ાં આવ્યો. 
 

ભારતીય બિેસમન્ટન  િંઘના અધ્યક્ષ અસખિેશ દા નુિં 
સનધન 

 ભ રતીય બેડધમન્ર્ટન સાંઘ (બીએસઆઈ)ન  
અધ્યક્ષ અને ભૂતપૂવષ કે્રન્દ્રીય માંત્રી અધખલેશ દ સ ગુપ્ત નુાં 
હ ર્ટષ  એરે્ટકન  ક રણે અવસ ન થયુાં છે.   
 

હરભજન ચસેપપયન્  ટર ોફીનો િાન્િ એપબ ેેિર બન્યો  
 ભ રતીય ઓફ ધસ્પનર હરભજન ધસાંહની 
આઈસીસીએ આ વર્ે જૂનમ ાં યોજાન રી ચેધમ્પયન્સ ર્ટર ોફી 
મ રે્ટ બ્ર ન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પસાંદગી કરી છે. હરભજન 
સહહત કૂલ 8 ખેલ ડીઓની બ્ર ન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે પસાંદગી 
કરવ મ ાં આવી છે. ઈંગ્લેન્ડમ ાં 1 થી 18 જૂન દરધમય ન 
ચેધમ્પયન્સ ર્ટર ોફીનુાં આયોજન કરવ મ ાં આવશે. હરભજન આ 
ય દીમ ાં સ્થ ન મેળવન ર એકમ ત્ર ભ રતીય ખેલ ડી છે.  
 

એઈર્ડ ના દદીઓ  ાથે ભદેભાવ હવે  જાપાત્ર ગનુો  

 એઈડ્સન  દદી સ થ ેનોકરી, સાંપધત્ત કે અને અન્ય 

સ્થળો પર ભેદભ વ હવે ક યદ  અનુસ ર ગુનો રહેશે. 
દોધર્તન ે2 મહહન થી મ ાંડી 2 વર્ષ સુિીની જલે અને 1 લ ખ 
સુિીન  દાંડની જોગવ ઈ છે.   
 

7000 છોકરીઓએ કુસચપુિી કરીને રેકોિન  બનાવ્યો 
 આાંધ્રપ્રદેશની 21 સરક રી સ્કૂલોની 7 હજાર 
છોકરીઓએ એક સ થ ે કુધચપુડી કરીને ધગનીઝ વલ્ડષ  રેકોડષ  
બન વ્યો હતો. 
 

અમેડરકામાિં 84 હજાર કરોિનુિં યુદ્ધજહાજ િોન્ચ, રોજ 220 

હવાઈ હુમિા કરી શકે છે  
 અમેહરક એ પોત નુાં સૌથી મોઘુાં અને અત્ય િુધનક 
યુદ્ધજહ જ યુએસએસ ગેર લ્ડ આર ફોડષ  લોન્ચ કયુું છે. તેનો 
ખચષ અાંદ જ ે83,928 કરોડ રૂધપય  (13 અબજ ડોલર) છે. 

તેન  ફ્લ ઈર્ટ ડેકનુાં ક્ષેત્રેફળ પ ાંચ એકર છે જને  પર એક 
સ થ ે75 એરક્ર ફ્ર્ટ ઊભ  રહી શકે છે. 
 યુદ્ધની ધસ્થધતમ ાં આ જહ જ પરથી રોજન  220 
હવ ઈ હુમલ  કરી શક ય છે. તેની ધસસ્ર્ટમ લેઝર ધકરણોથી 
અપગે્રડ કરી શક શે. ગેર લ્ડ આર ફોડષ  અમેહરક ન  
ધનધમત્ઝ-ક્લ સ કેહરઅરનુાં સ્થ ન લેશે. 51 વર્ષ સુિી આ 
જહ જ ે સેવ  આપ્ય  બ દ 2012મ ાં તેન ે ધનવૃત કર યુાં 
હોવ થી નવુાં જહ જ તૈય ર કરવ મ ાં આવ્યુાં છે. 
 

જ્યાિં મડહિાઓમાિં સશક્ષણ ઓછુિં, ત્યાિં બાળમૃત્યુ વધ ુ

ઉત્તરપ્રદેશમ ાં ધસ્થધત સૌથી ખર બ 
ગુજર તમ ાં 5 વર્ષ સુિીમ ાં મૃત્ય ુપ મત ાં બ ળકોનો દર 43 
ર્ટક   
કેરળમ ાં સૌથી સ રી ધસ્થધત . 

નેશનલ ફેધમલી હેલ્થ સરવે 2015-16ન  
ધવશ્લેર્ણ પરથી જાણવ  મળે છે કે, દેશન  જ ે ર જ્યોની 

મહહલ ઓમ ાં ધશક્ષણનુાં પ્રમ ણ ઓછુાં  છે, ત્ય ાં બ ળમૃત્યનુુાં 

પ્રમ ણ વિુ જોવ  મળ્ુાં છે. આ બ બતમ ાં ઉત્તરપ્રદેશ દેશમ ાં 
ર્ટોચન  ક્રમે છે.  
 

નેપાળના રાષ્ટ્રપસત 19મી એસપ્રિે ગજુરાતની મુિાકાત ે

 નેપ ળન  ર ષ્ટ્રપધત ધવધ્ય દેવી ભાંડ રી 19મીએ 
ગુજર તની મુલ ક ત ે આવશે. તેઓ સોમન થ અન ે
િ રક િીશ માંહદરમ ાં દશષન કરશે.  
 

 રકારી કમીઓની ખાતાકીય પરીક્ષામાિં ડિઝાસ્ટટર 
મેનેજમને્ટનો સવર્ય દાખિ કરાશ ે
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સશક્ષકોએ િઘુત્તમ િાયકાત પાિંચ વર્નમાિં મેળવવી પિશ ે

 િંબિંસધત કાયદામાિં  ુધાર અિંગેનુિં સબિ િોક ભામાિં રજૂ : 
માચન 2015  ુધીમાિં સનમાયિેા સશક્ષકોન ેિાગ ુ

 2010મ ાં લ ગ ુથયેલ  ધશક્ષણ મેળવવ ન  અધિક ર 
હેઠળ પ્ર થધમક શ ળ ન  જ ેધશક્ષકોએ લઘતુ્તમ લ યક ત હજુ 
સુિી હ ાંસલ કરી નથી તેમણે હવે 2019 સુિીમ ાં આ 
લ યક ત મેળવવી પડશે. મ નવ સાંસ િન માંત્ર લય ે આ 
અાંગેન  સુિ ર  મ રે્ટનુાં ધબલ લોકસભ મ ાં રજૂ કયુું હતુાં. પૂરતી 
લ યક ત નહીં િર વત  ધશક્ષકોની સાંખ્ય  7.72 લ ખ 
આાંકવ મ ાં આવે છે. 

NCTE ના ધોરણ મુજબની િાયકાત 

 એનસીર્ટીઈ (નેશનલ ક ઉધન્સલ ફોર ર્ટીચર 
એજ્યુકેશન)એ નક્કી કરેલ  િ ર િોરણ મજુબ ધશક્ષકોએ 
પ્ર થધમક ધશક્ષણમ ાં હડપ્લોમ  સમકક્ષ લ યક ત હોવી જરૂરી 
છે. જ્ય રે ઉચ્ચતર મ ધ્યધમક મ રે્ટ સ્ન તક, બી.એડ અથવ  

પ્ર થધમક ધશક્ષણ મ રે્ટનો ચ ર વર્ષનો હડગ્રી કોસષ અધનવ યષ 
છે. અનેક ધશક્ષકો આ લ યક ત િર વત  િર વત  નથી. 
 

હવે પીએફના પૈ ા મોબાઈિ એપથી પણ ઉપાિી શકાશ ે

 ચ ર કરોડ કરત ાં વિ રે ઈપીએફઓ સભ્યો રૂ્ટાં ક 

સમયમ ાં જ પીએફન  પૈસ  ‘ઉમિંગ’ ન મની એધપ્લકેશનથી 

ઉપ ડી શક શે. કેધન્દ્રય માંત્રી બાંડ રુ દત્ત તે્રય ે સાંસદને 
જણ વ્યુાં કે ઓનલ ઈન ક્લેમ અને ચુકવણીની ધસસ્ર્ટમ 
બન વ ઈ રહી છે. 
 

10 મે રસવવારે પેટર ોિ નહીં વેચવા પિંપ માસિકોની ધમકી 
 દેશન  દરેક પેર્ટર ોલપાંપ મ ધલકોએ િમકી આપી છે કે 

10 મ ે ‘નો પરચેઝ િે’  ઉજવ્ય  પછી રધવવ રે રજા ર ખશ ે

અને તેલ નહીં વેચે. સરક ર િ ર  કધમશન ન વિ ર ત ાં આ 
ધનણષય લેવ યો છે. 
 

ક્રબરને હરાવી પાવલ્યૂચને્કો મોન્ટેરી ઓપનમાિં ચસેપપયન  
 રધશય ની એનેસ્તેધસય  પ વલ્યૂચેન્કોએ 
પ્રભ વશ ળી રમતનુાં પ્રદશષન કરીને ધવશ્વની પ્રથમ ક્રમ ાંધકત 
જમષનીની એન્જધલક કે્રબરને 6-4, 2-6, 6-1 થી હર વીને 

મોન્રે્ટરી ઓપન રે્ટધનસ રૂ્ટન ષમેન્ર્ટનુાં ર્ટ ઈર્ટલ જીતી લીિુાં હતુાં. 
આ તેની ક રધકદીનુાં ચોથુાં ર્ટ ઈર્ટલ છે. 25 વર્ીય 
પ વલ્યૂચેન્કો આ રૂ્ટન ષમેન્ર્ટમ ાં અગ ઉ 2010, 2011 તથ  

2013મ ાં પણ ચેધમ્પયન બની ચકૂી છે. 
 

 રોગ ી કાયદો : એકિા છો તો  િંતાન ખુ નહીં મળે 

 પ્રસ્ત ધવત સરોગસી ક યદ  મુજબ એકલી વ્યધક્તન ે
સાંત નસુખ નહીં મળે. સરોગસી મ રે્ટ ક નૂની રીતે પહરણીત 
હોવુાં જરૂરી હશે. જોકે, વકીલો, ડોક્ર્ટસષ સહહત ઘણ  

ધનષ્ણ તો આ જોગવ ઈ હર્ટ વવ ન  પક્ષમ ાં છે. 
 

ઈટાિી : સવશ્વના  ૌથી વૃદ્ધ 117 વર્નનાિં દાદીમાનુિં સનધન 

 ધવશ્વન  સૌથી વૃદ્ધ અને 19મી સદીની છેલ્લી જીધવત 
વ્યધક્ત એમ્મ  મોર નો નથી રહ્ . તેમનો જન્મ 1899ની 
29 નવેમ્બરે થયો હતો. 3 સદીઓમ ાં જીવેલ  એમ્મ એ બે 
ધવશ્વયુદ્ધ અને ઈર્ટ લીમ ાં 90થી વિુ સરક રો જોઈ.  
 

4 કેન્દ્રશાસ ત  ડહત 16 રાજ્ય ‘NEXT’ ની તરફેણમાિં 

 ચ ર કેન્દ્રશ ધસત સહહત કૂલ 16 ર જ્ય ે એ 
બ બતન  પક્ષમ ાં છે કે મેહડકલન  ધવદ્ય થીઓન ે ડોક્ર્ટરની 
પદવી આપત ાં પહેલ ાં તેમણે નેશનિ એસક્ઝટ ટેસ્ટટ 
(નેક્સ્ર્ટ) આપવી જોઈએ. 
 

તેિિંગણામાિં મસુસ્ટિમો અને જનજાસતઓ માટે વધ ુચાર ટકા 
અનામત  
 તેલાંગ ણ મ ાં મુધસ્લમો, એસર્ટી મ રે્ટ અન મતનો 

ક્વોર્ટ  વિ રવ  સાંબાંધિત અન મત ધબલ ધવિ નસભ ન  
એક હદવસન  ધવશેર્ સત્રમ ાં પ સ કરી દેવ યુાં છે. હવે 
તેલાંગ ણ મ ાં મુધસ્લમો મ રે્ટ અન મત ચ ર ર્ટક થી વિી 12 
ર્ટક  થઈ ગઈ છે. જોકે એસર્ટી મ રે્ટ અન મત છ થી વિીન ે
10 ર્ટક  કરી દેવ ઈ છે. ર જ્યમ ાં કૂલ અન મત 50થી 
વિ રીને 62 ર્ટક  કરી દેવ ઈ છે. 
 

10 હજાર ટનની તરતી હોટેિ અિિંગમાિં તટૂવા માટે આવી 
 અલાંગ ધશપબ્રેધકાંગ ય ડષમ ાં ત જતેરમ ાં આવેલ ધશપ 
ઓએધશય  (જૂનુાં ન મ સ ગ  રૂબી) ચચ ષમ ાં છે. જહ જમ ાં 
આિુધનક થીએર્ટર, બ ર રૂમો, અદ્યતન ક્રોકરી, સ્પ , જીભ 

સહહતની લકઝરી આઈર્ટમો મોજૂદ છે. 
 

ધારીની  રસ યા રેન્જમાિં દવથી 178 હેક્ટરમાિં વન્ય  સૃષ્ટ્ 
 ાફ 
 

અમેડરકન યુસન.માિં ભાવેણાની વેણુને બેસ્ટટ સ્ટટુિન્ટ એવોિન   
 અમેહરક મ ાં ફ્લોહરડ  ઈન્ર્ટરનેશનલ યુધન.મ ાં 2 
વર્ષની જનૈ સ્ર્ટડીઝ ફેલોશીપ મેળવી ભ વનગરની ડો.વેણુ 
મહેત એ મ સ્ર્ટર હડગ્રી સન્મ ન એવોડષ  મેળવ્યો છે. પ્રધત વર્ષ 
યુધનવધસષર્ટીન  55000 ધવદ્ય થીઓને બેસ્ર્ટ સ્રુ્ટડન્ર્ટ એવોડષ  
જ ેવલ્ડષ  અહેડ ગ્રેજ્યુએશન તરીકે ઓળખ ય છે તે અપ ય છે 

http://www.asthaacademy.wordpress.com/


Current Affairs April 2017 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

13 

અને તેમ ાં ભ વનગરની દીકરીની પસાંદગી થત  ભ વેણ નુાં 
ગૌરવ વિ યુું છે. 
 

પનામાના આિં. રાષ્ટ્ર ીય ફૂટબોિરની ગોળી મારીને હત્યા 
કરવામાિં આવી 
 પન મ ન  આાંતરર ષ્ટ્ર ીય ફૂર્ટબોલર એધમલક ર 
હેનરીક્વેઝની કોલોન શહેરમ ાં ગોળી મ રીને હત્ય  કરવ મ ાં 
આવી હતી. 
 

પ્રણીત સ િંગાપોર ઓપનમાિં ચેસપપયન  
 ભ રતન  બેડધમન્ર્ટન પ્લેયર બી. સ ઈ પ્રણીત ે
હમવતન ધકદ મ્બી શ્રીક ાંત સ મ ે ફ ઈનલમ ાં ધવજય મેળવી 
ધસાંગ પોર ઓપન સુપર ધસરીઝનુાં ર્ટ ઈર્ટલ જીતી લીિુાં છે. 
મેન્સ ધસાંગલ્સન  ફ ઈનલ મુક બલ મ ાં 30મ  ક્રમ ાંધકત 
પ્રણીત ેશ્રીક ાંત સ મ ે17-21, 21-17, 21-12થી ધવજય 

મેળવ્યો હતો. પ્રણીત રૂ્ટન ષમેન્ર્ટન  31 વર્ષન  ઈધતહ સમ ાં 
આ ર્ટ ઈર્ટલ જીતન ર ભ રતનો પ્રથમ પુરુર્ ખેલ ડી બન્યો 
છે. આ ઉપર ાંત તે ક રધકદીમ ાં પ્રથમ વખત સુપર ધસરીઝ 
ર્ટ ઈર્ટલ જીતવ  સફળ રહ્ો છે. સ ઈન એ 2010મ ાં આ 
ર્ટ ઈર્ટલ જીત્યુાં હતુાં.  
 

નવા ફીચ ન  ાથે હવામાનન ેઅનુકૂળ હેિમેટ બનશ ે

 ભ રત જવે  ગરમ દેશન  મહ નગરો અને શહેરોમ ાં 
રહેત  કરોડો હદ્રચક્રીય વ હન ચ લકો અને તેમન  પહરવ ર 
મ રે્ટ આ ર હતન  સમ ચ ર છે. સરક ર હવે ભ રતીય 
હવ મ ન, રોડની બન વર્ટ, હદ્રચક્રીય વ હનની સ્પીડ અન ે

લોકોની સુધવિ ન ે ધ્ય નમ ાં ર ખીને હેલમેર્ટ ધનમ ષણન  
મ પદાંડ અને હડઝ ઈનમ ાં મોર્ટ  ફેરફ ર કરવ ની છે. 
નવા હેિમેટમાિં પર ેવો નહીં થાય અન ે વાળ પણ નહીં 
બગિે.  
 

બના કાિંઠામાિં 500 મગેાવોટના  ોિર પાકનન ે CM ની 

મિંજૂરી 
 ર જ્યમ ાં સોલ ર એનજીને વેગ આપવ  
બન સક ાંઠ ન  સૂઈગ મન  હરસડ ગ મે ગુજર ત પ વર 
કોપોરેશનન  500 મેગ વોર્ટનો સોલ ર પ કષ ને મુખ્યમાંત્રી 
ધવજય રૂપ ણીએ માંજૂરી આપી છે. 
 પ ર્ટણ ધજલ્લ ન  ચ રણક મ ાં જીપીસીએલ િ ર  
350 મેગ વોર્ટનો સોલ ર પ કષ  ફેઈઝ-1 ક યષરત છે. હરસડ 
ગ મમ ાં 510 હેક્ર્ટર જમીનમ ાં આ પ કષ  બનશે. કેન્દ્રએ 
ગુજર ત પ સેથી વર્ષ 2022 સુિીમ ાં 8 હજાર મેગ વોર્ટ 

સોલ ર વીજળીન  ઉત્પ દનની અપેક્ષ  દશ ષવી છે જને  
ભ ગરૂપ ેધવધવિ પ્રોજકે્ર્ટો હ થ િર ય  છે. 
 

કોઠારીન ે હરાવી પિંકજ અિવાણી એસશયન સબસિયિ નમાિં 
સવજતેા 
 એધશયન ધબધલયડસષ ચેધમ્પયનધશપમ ાં દેશન  સ્ર્ટ ર 
ખેલ ડી પાંકજ અડવ ણીએ ર્ટ ઈર્ટલ પોત ન  ન મે કયુું હતુાં. 
અડવ ણીએ પૂવષ ચેધમ્પયન સૌરવ કોઠ રીની સ મ ે6-3થી 
ધવજય મેળવ્યો હતો. 
 

18 એસપ્રિ - સવશ્વ સવરા ત ડદવ  
  

સ િંગાપોર ઓપન સ રીઝ બિેસમન્ટન  
માડરનને પરાજય આપી જૂસયિંગ ચસેપપયન બની 
 વલ્ડષની નાંબર-1 ખેલ ડી ત ઈપેઈની તેઈ જૂ ધયાંગ ે
બીજા ક્રમની સ્પેનની કેરોધલન  મ હરનને ફરી એક વ ર 
ર્ટ ઈર્ટલન  મુક બલ મ ાં 21-15, 21-15થી પર જય આપી 

ધસાંગ પોર ઓપન સુપર ધસરીઝ બેડધમન્ર્ટન રૂ્ટન ષમને્ર્ટની 
ધવમેન્સ ધસાંગલ્સનુાં ર્ટ ઈર્ટલ પોત ન  ન મે કયુષ હતુાં. 
 

િબલ્યટુીએ િિેીઝ ઓપન ચેસપપયન 

 રોમ ધનય ની મોધનક  ધનકુલેસ્કુ તથ  ત ઈવ નની 
હુસેઈ સુ-વેઈ ડબલ્યરુ્ટીએ લેડીઝ ઓપન રે્ટધનસ 
રૂ્ટન ષમેન્ર્ટમ ાં ચેધમ્પયન બની હતી. 

 
એટીપી રેસન્કિંગમાિં મરે પ્રથમ ક્રમ ે

 ધબ્રહર્ટશ રે્ટધનસ સ્ર્ટ ર એન્ડી મરે એર્ટીપી મેન્સ 
ધસાંગલ્સ રેધન્કાંગમ ાં નાંબર-1 ક્રમ ાંકે યથ વત રહ્ો છે. 
સધબષયન ખેલ ડી નોવ ક જોકોધવચ બીજા તથ  
ધસ્વર્ટઝલેન્ડન  બ ેખેલ ડી સ્તેધનસ્લ સ વ વહરાં ક  તથ  રોજર 
ફેડરર અનુક્રમે ત્રીજા અને ચોથ  ક્રમે છે. સ્પેનનો અનુભવી 
ખેલ ડી રફેલ ન દ લ બ ેક્રમ ાંકની પીછેહઠ સ થે સ તમ  ક્રમ ે
પહોંચી ગયો છે. જાપ નનો કેઈ ધનશીકોરી પ ાંચમ  ક્રમ ે
પહોંચ્યો છે. 

 
ફોબ્ નની યાદી : અિંિર-30  ુપર એચીવ નમાિં 50થી વધ ુ
ભારતીયો 
 ફોબ્સે ૩૦ અાંડર-30ની એધશય ન  સુપર 
એચીવસષની ય દી જાહેર કરી દીિી છે. તેમ ાં ઓધલધમ્પક 
મેડ ધલસ્ર્ટ સ ક્ષી મધલક, ધજમન સ્ર્ટ હદપ  કમ ષકર, કેધવન 

ધમત્તલ, વૈશ્નવી મુર લી અને અધભનેત્રી આધલય  ભટ્ટ સહહત 
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50થી વિ ુભ રતીયોન ેસ્થ ન મળ્ુાં છે. આ દરેકને ફોબ્સષન  

સુપર એચીવરની ય દીમ ાં સ્થ ન મળ્ુાં છે જ ે સફળત ન  
નવ  ધશખરો સર કરી રહ્ ાં છે. 30 અાંડર 30ની બીજી 
એધશય ની ય દીમ ાં પ્રધતભ શ ળી એવ  300 ઉદ્યમીઓન ે
સ્થ ન મળ્ુાં છે. તેમ ાં મનોરાંજન, ન ણ ાં અને વેન્ચર કેધપર્ટલ 

સહહત હરરે્ટલ, સોધશયલ એન્ર્ટરપે્રન્યોર અન ે એન્ર્ટરપ્ર ઈઝ 

રે્ટક્નોલોજી જવેી કેરે્ટગરી સ મેલ છે અને આ ક્ષેત્રોમ ાં 
સફળત ન  ધશખરો સર કરન ર  લોકોને સ મેલ કર ય  છે. 

ભ રતન  આ એચીવરની ય દીમ ાં 53 લોકો સ મેલ છે; જ્ય રે 

ર્ટોચન  ક્રમે ચીન છે, જમે ાં 76 લોકો સ મેલ છે. તેમ ાં ભ રત 

વતી 25 વર્ીય શ્રીક ાંત બોલ નુાં ન મ પણ સ મેલ છે. 
 

ભારતમાિં  ૌથી મોંઘા બજટેની ડફલ્મ ‘ધ મહાભારત’ બનશ,ે 

યુઈએના સબઝને મને બી.આર.શેટ્ટી રૂસપયા 1,000 

કરોિનુિં રોકાણ કરશ ે 
 

 ોિાર રૂફટોપમાિં આખરે વીજ િોિની 50 ટકાની મયાનદા 
દૂર કરાઈ 

 ર જ્ય સરક રે આખરે સોલ ર રૂફર્ટોપ પોધલસીને 
ધનષ્ફળ જતી અર્ટક વવ  મક નન  કનેક્રે્ટડ વીજ લોડન  50 
ર્ટક ની મય ષદ  દૂર કરવ નો ધનણષય જાહેર કયો છે. જનેે 
ક રણે હવે ન ન  રહેણ ક એર્ટલે કે ઓછો વીજ લોડ િર વત  
લોકો પણ સોલ ર રૂફર્ટોપ લગ વી શકશે. 
 વર્ષ 2015મ ાં સોલ ર પોધલસી જાહેર કર ઈ ત્ય રે 
લ ખોની સાંખ્ય મ ાં મક નો પર સોલ ર રૂફર્ટોપ લગ વવ નો 
લક્ષ્ય ાંક ર ખ્યો હતો. પરાં તુ તેમ ાં વીજ કાંપનીઓને નુકસ ન 
ન જાય તે મ રે્ટ ચ લ કીપૂવષક મક નન  કુલ કનેક્રે્ટડ વીજ 
લોડન  50 ર્ટક  સુિીનો જ સોલ ર પ્લ ન્ર્ટ લગ વવ ની 
શરત મૂકવ મ ાં આવી હતી.  
 

6 મેથી કૃસર્ મહોત્ વ  

‘ખેિૂતોની આવક બમણી કરવાની થીમ’  ાથે 16 કાયનક્રમો 

યોજાશ ે

દરેક કાયનક્રમમાિં મુખ્યમત્રી કે નાયબ મખુ્યમિંત્રી હાજર રહેશે 
 

ગૌવિંશ હત્યાના કાયદામાિં  ધુારાને રાજ્યપાિની મિંજૂરી 
જ ે વ્યસક્ત દોસર્ત ઠરશ ે તેને આજીવન કેદ  ુધીની  જા 
અને રૂ.5 િાખનો દિંિ ફટકારવામાિં આવશ ે

 ર જ્યમ ાં ગૌવાંશન  પશુઓની હત્ય  સ મ ે આજીવન 
કેદ સુિીની સજાની જોગવ ઈ દ ખલ કરત  સુિ ર  
ધવિેયકને ર જ્યપ લ િ ર  માંજૂરી આપવ મ ાં આવી છે. હવ ે

ર જ્ય સરક ર િ ર  તેન  ધનયમો ઘડીન ેનોર્ટીહફકેશન બહ ર 
પ ડવ મ ાં આવે ત્ય રથી આ નવી જોગવ ઈઓનો અમલ શરૂ 
થઈ જશે. 
 ગૃહ રાજ્ય મિંત્રી પ્રડદપસ િંહ જાિેજાએ જણ વ્યુાં હતુાં 
કે, ર જ્યમ ાં ગૌવાંશન  પશુઓની ગેરક યદે કતલ અર્ટક વવ  

મ રે્ટ પશુ  િંરક્ષણ અસધસનયમમાિં કડક જોગવ ઈઓ દ ખલ 
કરવ મ ાં આવી છે.  

 ગૌહત્ય  મ રે્ટ જ ે દોધર્ત ઠરશે તેન ે
આજીવન કેદની સજા અને રૂ. 5 લ ખનો દાંડ થશે. ગૌમ ાંસ 
કે તેની બન વર્ટો વેચવ , ર ખવ , સાંગ્રહ કે હેરફેર કરવ  કે 

પ્રદધશષત કરવ ન  ગુન મ ાં 7થી 10 વર્ષ સુિીની કેદની સજા 
થઈ શકશે. પરમીર્ટ લીિી હોય તેવ  ધકસ્સ મ ાં પણ સ ાંજન  
7થી સવ રન  5 વ ગ્ય  દરધમય ન ગૌવાંશન  પશઓુની 
હેરફેર પ્રધતબાંધિત બનશ ેતમેજ ગૌવાંશની ગેરક યદે હેરફેર કે 
હત્ય ન  ગુન મ ાં વપર યેલુાં વ હન પણ ર જ્યસ ત કરવ મ ાં 
આવશે. ક યદ  હેઠળન  તમ મ ગુન  ધબનજામીનપ ત્ર 
ગણ શે. 
ગૌહત્યાનો કાયદો ક્િક બનાવનાર ગુજરાત દેશનુિં પ્રથમ 
રાજ્ય 
 

યુપી : ખાનગી મેડિકિ કોિજેોમાિં SC, ST, OBC અનામત 

રદ 

 યુપીની યોગી સરક રે ર જ્યની તમ મ ખ નગી 
મેહડકલ અને ડેન્ર્ટલ કોલેજોમ ાં જાધત આિ હરત અન મતની 
વ્યવસ્થ  સમ પ્ત કરવ ની જાહેર ત કરી છે. ર જ્ય સરક રે 
SC, ST અને OBC ઉમેદવ રો મ રે્ટન  ક્વોર્ટ ને રદ કરવ નો 

આદેશ બહ ર પ ડ્યો છે. જોકે ખ નગી મેહડકલ અને ડેન્ર્ટલ 
કોલેજોમ ાં જાધત આિ હરત અન મતની વ્યવસ્થ  રદ 
કરવ નો ધનણષય પૂવષની અધખલેશ ય દવ સરક રે લીિો હતો 
પણ તેની પર અમલ આહદત્યન થ સરક રે કયો છે. 
 

EVM  ાથે ચેિાિં મુદે્દ કેન્દ્ર અને પિંચને  ુસપ્રમની નોડટ  

 ઈલકે્ર્ટર ોધનક્સ વોહર્ટાંગ મશીનો (ઈવીએમ) સ થ ે
ચેડ ાંન  મ મલ ે સુધપ્રમકોર્ટષમ ાં સુન વણી થઈ હતી. 
સુપ્રીમકોરે્ટ પેપર રેકોડષ  ધવન  મશીનો સ થ ે ચેડ ાંની 
સાંભ વન નુાં પરીક્ષણ કરવ નો ધનણષય કયો છે. 
 

૧૪ એસપ્રિ - ગુિફ્રાઈિે-આિંબેિકર જ્યિંતી   
       

સ િંધૂએ મારીનને હરાવી ઈસન્િયા ઓપન જીતી 
 હરયો ઓધલધમ્પકની ધસલ્વર મેડ ધલસ્ર્ટ ભ રતની 
પી.વી.ધસાંિૂએ ઈધન્ડય  ઓપનની ફ ઈનલ મેચમ ાં પોત ની 
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જૂની હરીફ સ્પેનની કેરોલીન  મ રીનને હર વી ઈધન્ડય  
ઓપન ધખત બ જીત્યો છે. 
 

બીજી ભારતીય મડહિા ખિેાિી બની 
 કોઈ ભ રતીય મહહલ  ખેલ ડી ઈધન્ડયન ઓપનમ ાં 
ચેધમ્પયન બની હોય તેવો આ ત્રીજો બન વ છે. ધસાંિૂ સ મ ે
વતષમ ન રૂ્ટન ષમને્ર્ટની ક્વ ર્ટષ રમ ાં પર જયનો સ મનો કરન ર 
નેહવ લ 2010, 2015મ ાં ચધેમ્પયન બની ચૂકી છે. બીજી 

તરફ મને્સમ ાં ધકદ મ્બી 2015મ ાં ધસાંગલ્સનુાં ર્ટ ઈર્ટલ જીત્યો 
હતો. 
 

કાશ્મીર : મોદીએ દેશની  ૌથી િાિંબી  ુરિં ગનુિં ઉદઘાટન કયુું
 વડ પ્રિ ન નરેન્દ્ર મોદીએ જમ્મ-ુક શ્મીરન  
ચેન નીમ ાં દેશની સૌથી લ ાંબી સુરાંગનુાં લોક પષણ કયુું. 3720 
કરોડ રૂ. ન  ખચે તૈય ર થયલેી 9.2 ધક.મી. લ ાંબી આ સરુાંગ 
ક શ્મીરને જમ્મુ સ થ ે દરેક ઋતુમ ાં જોડી ર ખશે. સુરાંગન  
ક રણે દર વર્ે 99 કરોડ રૂ.ન  મતલબ કે રોજ 27 લ ખ 
રૂ.ન  ઈંિણની બચત થશે. ‘ર્ટર  ન્સવસષ વેધન્ર્ટલેશન ધસસ્ર્ટમ’ 

વ ળી આ ભ રતની પહેલી અને ધવશ્વની છઠ્ઠી સુરાંગ છે. આ 
ધસસ્ર્ટમથી સુરાંગમ ાં ત જી હવ  મળશે.  
ટનિની સવશેર્તા 
9.2 ધક.મી. લ ાંબી સુરાંગ છે, ભધવષ્યમ ાં વિુ 9 સુરાંગ બનશે. 

2.5 કલ કમ ાં જમ્મુથી શ્રીનગરની ય ત્ર ,  

41 ધકમીથી ઘર્ટીને અાંતર 10.9 ધકમી થઈ ગયુાં. 

27 લ ખ રૂધપય નુાં ઈંિણ દરરોજ બચશ,ે વર્ષમ ાં 99 કરોડનુાં. 

124 CCTV એડવ ન્સ સ્કેનર સ રી ધવધઝધબધલર્ટી મ રે્ટ થ્રી 

ર્ટ યર લ ઈહર્ટાંગ ધસસ્ર્ટમ. 
 

સશક્ષણ, આરોગ્ય, ધાસમનક યાત્રા GSTમાિંથી બાકાત 

 આગ મી પહેલી જુલ ઈથી લ ગુ થન ર ગુડ્સ એન્ડ 
સધવષસ રે્ટક્સ (જીએસર્ટી)મ ાં ધશક્ષણ, આરોગ્ય સેવ ઓ અન ે

િ ધમષક ય ત્ર ઓન ે બ ક ત ર ખવ મ ાં આવશે. કેન્દ્રીય 
મહેસૂલ સધચવ હસમુખ અહઢય એ આ અાંગે જણ વ્યુાં હતુાં.  
 

માયામીમાિં કોન્ટા ચસેપપયન 

 ધબ્રર્ટનની રે્ટધનસ સ્ર્ટ ર જોહ ન કોન્ર્ટ એ ધવમને્સ 
ધસાંગલ્સમ ાં ડેનમ કષની અનુભવી ખેલ ડી કેરોધલન 
વોઝધનય કીને સીિ  સેર્ટમ ાં 6-4, 6-3થી હર વીન ેમ ય મી 

ઓપન ડબ્લ્યૂર્ટીએ રે્ટધનસ રૂ્ટન ષમેન્ર્ટનુાં ર્ટ ઈર્ટલ પોત ન  ન મે 
કરી લીિુાં હતુાં. 

 આ ર્ટ ઈર્ટલ જીતવ ની સ થ ે તે 1977 બ દ મજેર 
ર્ટ ઈર્ટલ જીતન ર ધબ્રર્ટનની પ્રથમ ખેલ ડી બની છે. 1977મ ાં 
વધજષધનય  વેડેએ ધવમ્બલડન ગ્ર ન્ડસ્લેમ જીત્યો હતો. 
 

1 રે માિં તોડ્યા 10,15, 20 ડક.મી તથા હાફ મેરાથોનના 

વલ્િન  રેકોિન   
 કેન્ય ની જોયક્લ ઈન જપેકોસગેઈએ વલ્ડષ  રેકોડષ  
નોંિ વીન ેપ્ર ગ હ ફ મેર થોન જીતી લીિી હતી. તેણે 21.1 
ધકલોમીર્ટરની રેસને એક કલ ક ચ ર ધમધનર્ટ 52 સેકન્ડમ ાં 
જીતી લીિી હતી. આ તેની ક રધકદીની પ ાંચમી હ ફ 
મેર થોન છે. 23 વર્ીય જોયક્લ ઈને આ મરે થોનમ ાં 10,15 

તથ  20 ધકલોમીર્ટર રેસન  વલ્ડષ  રેકોડષ  પણ તોડ્ય  હત . 
 

SBIએ બેઝરેટ 0.15% ઘટાડ્યો, હોમિોન  સ્ટતી થઈ  

 દેશની સૌથી મોર્ટી બને્ક એસબીઆઈએ બેઝરેર્ટ 
0.15% ઘર્ટ ડી દીિો છે. અગ ઉ બઝેરેર્ટ 9.25% હતો, જ ે

હવે 9.10% થઈ ગયો છે. તેન થી બેઝ રેર્ટ ધસસ્ર્ટમ હેઠળ 
ફ્લોહર્ટાંગ રેર્ટ પર હોમ કે ઓર્ટો લોન લીિી હોય તેવ  જૂન  
લોનિ રકોને ફ યદો થશે. 
 

સપ્રયિંકા ચોપિા સવશ્વની બીજી  ૌથી  ુિંદર મડહિા 
 ધપ્રયાંક  ચોપડ  ધવશ્વની બીજી સૌથી સુાંદર મહહલ  
બની ગઈ છે. ધપ્રયાંક એ એન્જધેલન  જોલી, અને હહલેરી 

ધક્લન્ર્ટનને પ છળ િકેલી દીિ ાં છે. બજનેર્ટ વેબસ ઈર્ટન  
પોલમ ાં ધબયોન્સને સૌથી સુાંદર મહહલ  પસાંદ કરવ મ ાં આવી 
છે, ધપ્રયાંક  બીજા નાંબરે છે. 
 

આઈઆઈએમ-A  વનશ્રષે્ઠ મનેેજમને્ટ ઈસન્સ્ટટટ્યૂટ, 

સવવાદોમાિં રહેવા છતાિં જએેનયુ શે્રષ્ઠ યસુન.માિં બીજા ક્રમ ે

 કેન્દ્ર સરક રન  મ નવ સાંસ િન માંત્ર લયે દેશની 
ર્ટોચની 100 શ્રષે્ઠ શૈક્ષધણક સાંસ્થ ઓનુાં રેધન્કાંગ જાહેર કયુું 
હતુાં. આ ય દીમ ાં સવષશ્રેષ્ઠ મેનેજમને્ર્ટ ઈન્સ્ર્ટીટ્યૂર્ટમ ાં 
અમદ વ દ ધસ્થત આઈઆઈએમ ર્ટોચન  સ્થ ને રહી છે. 
 આિયષની વ ત એ છે કે છેલ્લ  બ ે વર્ષ દરમ્ય ન 
ધવધવિ ધવવ દોમ ાં રહેલી નવી હદલ્હી ધસ્થત જવ હરલ લ 
નહેરુ યુધનવધસષર્ટી (જએેનયુાં) શ્રેષ્ઠ યુધનવધસષર્ટીઓમ ાં બીજા 
ક્રમે છે. 
ઓવરઓિ ટોપ-10  

1. આઈઆઈએસસી, બેંગલુરુ 

2. આઈઆઈર્ટી, મદ્ર સ 

3. આઈઆઈર્ટી, બોમ્બ ે

4. આઈઆઈર્ટી, ખડગપુર 
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5. આઈઆઈર્ટી, હદલ્હી 

6. જએેનયુ, હદલ્હી 

7. આઈઆઈર્ટી, ક નપુર 

8. આઈઆઈર્ટી, ગુવ હ ર્ટી 

9. આઈઆઈર્ટી, રુરકી 

10. બન રસ હહાં દુ ધવશ્વધવદ્ય લય 

આ માપદિંિોના આધારે રેસન્કિંગ 

 છ કેરે્ટગરીમ ાં 20 મ પદાંડ નક્કી કય ષ હત . જમે ાં 
સાંશોિન, પેર્ટન્ર્ટ, કેમ્પસ પ્લેસમેન્ર્ટ, જોબ વગેરે સ મેલ છે. 

આ વર્ે બ ે નવ  મ પદાંડો પણ ઉમેર ય  હત . ગત વર્ ે
મળેલ  પ્રધતભ વોન  આિ રે આ વર્ે કેર્ટલ ક ફેરફ ર કય ષ 
હત . 
યુસનવસ નટી ટોપ-10  

1. આઈઆઈએસસી, બેંગલુરુ 

2. જએેનયુ, હદલ્હી 

3. બીએચય,ુ વ ર ણસી  

4. જએેનયુ સેંર્ટર ફોર હરસચષ, બેંગલુરુ 

5. જાદવપુર યુધનવધસષર્ટી 
6. અન્ન  યુધનવધસષર્ટી 
7. હૈદર બ દ યુધનવધસષર્ટી  
8. હદલ્હી યુધનવધસષર્ટી 
9. અમૃત  ધવશ્વ ધવદ્ય પીઠમ  
10. સ ધવત્રીબ ઈ ફૂલે ધવશ્વધવદ્ય લય 

 

US પછી સ િંગાપોરે પણ ભારતીય IT પ્રોફેશનલ્ ના સવઝા 

પર રોક િગાવી 
 

ઈક્વાિોરમાિં િાબેરી મોરેનો રાષ્ટ્રપસત 

 ઈક્વ ડોરમ ાં શ સક ડ બરેી પ ર્ટીન  લેધનન મોરેનો 
ર ષ્ટ્રપધતપદની ચૂાંર્ટણી જીતી ગય  છે. તેમણે કન્ઝવેહર્ટવ 
બેન્કર ગુઈલેમો લ સોને પર જય આપ્યો છે. આ ચૂાંર્ટણીઓ 
પર સમગ્ર ધવશ્વની નજર હતી, ક રણ કે તેન ાં પહરણ મ પર 

ધવકીધલક્સન  સ્થ પક જુધલયન અસ ન્જનુેાં ભધવષ્ય ર્ટકેલુાં 
હતુાં. હવે અસ ન્જ ે ઈક્વ ડોરન  દૂત વ સમ ાં યથ વત રહી 
શકશે. 
 

એ ટીની એપ પર પે ેન્જરો ડટડકટનુિં બુડકિંગ કરી શકશ ે

 ગુજર ત એસર્ટી ધનગમ િ ર  એન્ડર ોઈડ મોબ ઈલ 
એપ લોન્ચ કર ઈ છે. હવે પેસેન્જરો ઘેર બેઠ  ઓનલ ઈન 
હર્ટધકર્ટ બુક કર વવ ની સ થ ેબસની મ હહતી મેળવી શકે છે. 

આ એપ વડે બસ ક્ય ાં પહોંચી છે તેની મ હહતી પણ મળેવી 
શક ય છે. 
બ નુિં સ્ટટેટ  પણ ઓનિાઈન જોઈ શકશ ે

 ધનગમન  સચીવ કે.ડી દેસ ઈએ જણ વ્યુાં કે, હ લ 

પેસેન્જરો ધનગમની વેબસ ઈર્ટ િ ર  ઓનલ ઈન ઈ-હર્ટધકર્ટ 
બુક કર વી શકે છે. ર જ્યન  મુખ્યમાંત્રી ધવજય રૂપ ણી િ ર  
પડરવહન મિંત્રી વલ્લભ કાકડિયાની ઉપધસ્થધતમ ાં સ્મ ર્ટષ  ફોન 
િર વત  જીએ ાઆરટી ી ઓડફસ યિ બુડકિંગ એપ લોન્ચ 
કર ઈ છે. પેસેન્જરો આ એપ ગૂગલ પ્લેમ ાંથી સચષ કરી 
ડ ઉનલોડ કરી શકે છે. 
 એક વ ર એપ ડ ઉનલોડ થય  બ દ તેની મદદથી 
પેસેન્જરો મુસ ફરીનુાં પ્લ ધનાંગ કરવ ની સ થ ે એડ્વ ન્સ 
હર્ટધકર્ટ બુક કર વી શકે છે. જથેી લોકોન ે રોકડ 
ર્ટર  ન્ઝેક્શનમ ાંથી મુધક્ત મળશે. 

 
મહે ૂિ સવભાગે પણ એપ િોન્ચ કરી 

 ગ ાંિીનગર ખ ત ે મહેસૂલ ધવભ ગે ‘આપનો કે  

જાણો’ ઓનલ ઈન કેસ સ્રે્ટર્ટસની એપ્લીકેશનનુાં ઉદઘ ર્ટન 

મહેસૂલ માંત્રી ભુપેન્દ્રધસાંહ ચુડ સમ એ કયુષ હતુાં. આ 
એપ્લીકેશનનો પ્ર રાંભ થત ાં પક્ષક રોન ે ઓનલ ઈન કેસ 
સ્રે્ટર્ટસ મ રફત તેમન  કેસ અાંગેની ધવગત મળી રહેશે. 
મહેસુલી કેસ અાંગેની ધવગત મળી રહેશે. મહેસલૂી કેસ 
અાંતગષત દ ખલ સુન વણી, મન ઈ હુકમ, આખરી હુકમ વગેરે 

કેસન  દરેક તબક્ક ની અદ્યતન મ હહતી ન ગહરકોને, 

પક્ષક રોન,ે વકીલોન ેસરળત થી મળતી થશે. 
 

પ્રવા ીઓ માટે તસુિપ ગાિનન ખલૂ્યો 
 જમ્મ-ુકશ્મીરમ ાં આવેલો અને 46 પ્રક રન  20 
લ ખ તુધલપ ફૂલો સ થ ેએધશય નો સૌથી મોર્ટો તુધલપ ગ ડષન 
પ્રવ સીઓ મ રે્ટ ખૂલી ગયો છે. આ સ થ ે 15 હદવસનો 

‘બહાર એ-કાશ્મીર’ ન મનો તુધલપ ફેધસ્ર્ટવલ પણ શરૂ થઈ 

ગયો છે. 
 

શાહ પિંચનો અહેવાિ ગુજરાત સવધાન ભા ગૃહમાિં રજૂ 
કરાયો 
 કોંગ્રેસ ે વર્ષ 2011મ ાં કરેલ  કરોડોન  ભ્રષ્ટ્ ચ રન  
આક્ષેપોમ ાં તત્ક લીન મોદી સરક રને ક્લીનચીર્ટ આપતો 
જધસ્ર્ટસ એમ.બી.શ હ તપ સ પાંચનો અહેવ લ આખરે 5 વર્ષ 
બ દ બજરે્ટસત્રન  અાંધતમ હદવસે ગૃહમ ાં રજૂ કર યો હતો. 
પાંચ ેસરક રને ક્લીનચીર્ટ આપી હોવ  છત ાં અહેવ લ દબ વી 
ર ખવ  મુદે્દ તથ  અહેવ લમ ાં સરક રે સુિ રો વિ રો કય ષની 
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શાંક ન  આિ રે કોંગ્રેસ ે ગૃહમ ાં ખ સ્સો હોબ ળો મચ વ્યો 
હતો. 
 

પાડકસ્ટતાનની મિાિા યુએનની  ૌથી યુવાન શાિંસતદતૂ 
બનશ ે

 યુએન – શ ાંધત નોબેલ એવોડષ  જીતન રી મલ લ  
યુસફ જઈ યુએનની સૌથી યુવ ન શ ાંધતદૂત બનવ  જઈ રહી 
છે. યુએન મહ સધચવ એન્ર્ટોધનયો ગુરે્ટરેસ 10 એધપ્રલે ગાંભીર 
ખતર  છત ાં સ હસ બત વન રી મલ લ ને સન્મ ન આપશે. 
નવી ભૂધમક  અાંતગષત મલ લ  દુધનય મ ાં છોકરીઓને ધશક્ષણ 
મ રે્ટ પ્રોત્સ હન આપશે. 
 

બાિંગ્િાદેશને ભારત રૂ.32 હજાર કરોિ આપશે 

 ભ રત અને બ ાંગ્લ દેશ વચ્ચે 22 સમજૂતી થઈ 
હતી. તે અાંતગષત ભ રત બ ાંગ્લ દેશન ે કુલ રૂધપય  32,140 

કરોડ રૂધપય ની લોન પેરે્ટ સહ ય કરશે. ભ રતન  વડ પ્રિ ન 
નરેન્દ્ર મોદી અને બ ાંગ્લ દેશન  વડ પ્રિ ન શેખ હસીન ની 
બેઠક દરધમય ન પરમ ણુ ઉજાષન  શ ાંધતપૂણષ ઉપયોગ મ રે્ટ 
પણ બાંન ે વચ્ચ ે સહમધત થઈ હતી. ભ રત બ ાંગ્લ દેશન ે

28,926 કરોડ રૂધપય ની ર હત દરની લોન આપશે; જ્ય રે 

3214 કરોડ રૂધપય ની લોન હધથય ર ખરીદવ  મ રે્ટ આપશે.  
સતસ્ટતા જળ વહેંચણી પર ઉકેિ નહીં 
 ધતસ્ત  નદીન  પ ણીની વહેંચણી મુદે્દ માંત્રણ મ ાં 
કોઈ ઉકેલ નીકળ્ો નથી. પધિમ બાંગ ળન ાં મુખ્યમાંત્રી 
મમત  બેનરજીની ઉપધસ્થધતમ ાં મોદીએ હસીન ન ે ધવશ્વ સ 
અપ વ્યો હતો કે ઘણ  લ ાંબ  સમયથી પડતર મદુ્દ નો વહેલી 
તકે ઉકેલ શોિ શે. બ ાંગ્લ દેશ આ નદીનુાં 48 ર્ટક  પ ણી 

પોત ન  મ રે્ટ ઈચ્છે છે. જોકે પધિમ બાંગ ળન ાં મુખ્યમાંત્રી 
પોત ન  ર જ્યન ાં હહતોનો હવ લો આપીને ધવરોિ કરી રહ્ ાં 
છે. 
કોિકાતા-ઢાકા વચચે બ   ેવા શરૂ 
 બ ાંગ્લ દેશન  પીએમ શેખ હસીન ની ભ રત 
મુલ ક તન  બીજા હદવસે કોલક ત -ઢ ક  વચ્ચ ે બસ 
સેવ ની શરૂઆત થઈ. તેમ ાં બાંને દેશોન  ય ત્રીઓન ેસરળત  
રહેશે. કોલક ત -ઢ ક -અગરતલ  બસ સધવષસથી 
કોલક ત -અગરતલ નુાં અાંતર 1000 ધકમી ઘર્ટશે. 
 

ધો.9,11માિં વર્ન 2018-19થી NCERTનાિં પુસ્ટતકો 

ભણાવાશ ે

 જઈેઈ-નીર્ટ પરીક્ષ ન ેધ્ય નમ ાં ર ખી ર જ્ય સરક રે 
કરેલ  ધનણષય મુજબ ગજુર ત ર જ્ય પ ઠ્ય પુસ્તક માંડળન  
પુસ્તકોને બદલે વર્ષ 2018-19થી િો.9મ ાં મુખ્ય ત્રણ 

ધવર્યો અને િો.11મ ાં મુખ્ય ચ ર ધવર્યો એનસીઈઆરર્ટીન  
ભણ વ શે. જ્ય રે વર્ષ 2019-20મ ાં િો.10, 12ન  મુખ્ય 

ચ ર ધવર્યન  પુસ્તકો પણ એનસીઈઆરર્ટીન  અમલમ ાં 
રહેશે. 
 

મોરાડરબાપનુી સનશ્રામાિં મહુવામાિં અસસ્ટમતા પવન-20 નો 
પ્રારિંભ  
 

ગુજરાતમાિં ફૂટબોિ એકેિમી સ્ટથપાશ,ે સ્ટકૂિના બાળકોન ે

આધુસનક કોસચિંગથી તૈયાર કરાશે 

ગુજરાત પા ે ટૂિં ક  મયમાિં આઈએ એિ, આઈ-િીગ જવેી 

ટીમ હશે:પ્રફૂિ પટેિ 

 ઓલ ઈધન્ડય  ફૂર્ટબોલ ફેડરેશનન  
(એઆઈએફએફ) પ્રમુખ પ્રફૂલ પરે્ટલે આશ  વ્યક્ત કરી છે કે 
આગ મી કેર્ટલ ક વર્ષમ ાં ગજુર ત પ સે આઈ-લીગ તથ  
આઈએસએલ જવેી ફૂર્ટબોલ ર્ટીમ હશે. 
વલ્િન  કપની યજમાની માટે તયૈાર છીએ 

 એઆઈએફએફન  પ્રમુખ પ્રફૂલ પરે્ટલે જણ વ્યુાં હતુાં 
કે અાંડર-17 હફફ  વલ્ડષ  કપની મેચો ભ રતન  છ કેન્દ્રમ ાં 
રમ વ ની છે અને ભ રત સરક ર તથ  ફેડરેશન તેની 
યજમ ની મ રે્ટ સજ્જ છે. 
 

નેશનિ ડફલ્મ એવોિ ન 

અક્ષય  વનશ્રષે્ઠ અસભનેતા, નીરજા  વનશ્રેષ્ઠ ડહન્દી ડફલ્મ 

 64મ  ર ષ્ટ્ર ીય હફલ્મ એવોડષસ જાહેર કરવ મ ાં 
આવ્ય  હત . 49 વર્ીય બોધલવૂડ અધભનેત  અક્ષયકુમ ર 
પહેલી વ ર સવષશ્રેષ્ઠ અધભનતે ન  ર ષ્ટ્ર ીય પ હરતોધર્ક મ રે્ટ 
પસાંદ કર યો છે. તેન ેહફલ્મ ‘રૂસ્તમ’ મ ાં તેણે ભજવેલી નેવી 

અધિક રી કે. એમ. ન ણ વર્ટીની ભૂધમક  મ રે્ટ આ સન્મ ન 
મળ્ુાં છે. જ્ય રે, બહ દુર એરહોસ્રે્ટસ નીરજા ભનોતની 

બ યોધપક ‘નીરજા’ સવષશ્રેષ્ઠ હહન્દી ફીચર હફલ્મ જાહેર કર ઈ 

છે. નીરજાની ભૂધમક  મ રે્ટ સોનમ કપૂરને સ્પેધશયલ મને્શન 
એવોડષ  મ રે્ટ પસાંદ કર ઈ હતી. 
 મર ઠી હફલ્મ ‘ક સવ’ને સવષશ્રેષ્ઠ હફલ્મ પસાંદ 

કરવ મ ાં આવી છે. ‘દાંગલ’મ ાં બબીત ન  બ ળપણની 

ભૂધમક  ભજવન રી ઝ યર  વસીમને શ્રેષ્ઠ સહ યક અધભનેત્રી 
પસાંદ કર ઈ છે. સુરભી સીએમને મલય લી હફલ્મ 
‘ધમન્ન ધમનુાંગ-ુ િ ફ યરફ્લ ય’ મ રે્ટ સવષશ્રષે્ઠ અધભનતે્રી 

જાહેર કરી છે. 
એવોર્ડ નની યાદી 

1. બેસ્ર્ટ એક્ર્ટર – અક્ષયકુમ ર (રૂસ્તમ) 

2. બેસ્ર્ટ એક્ર્ટરેસ – સુરધભ લક્ષ્મી (ધમન્ન ધમાંગુ) 
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3. બેસ્ર્ટ સપોહર્ટુંગ એક્ર્ટરેસ – ઝ યર  વસીમ (દાંગલ) 

4. બેસ્ર્ટ હહન્દી હફચર હફલ્મ – નીરજા 

5. બેસ્ર્ટ ધચલ્ડરન્સ હફલ્મ-િનક (હહન્દી) 

6. બેસ્ર્ટ ડ યરેક્ર્ટર – ર જશે મ પુસ્કર (મર ઠી હફલ્મ 
વેધન્ર્ટલેર્ટર) 

ગુજરાતની ‘રોંગ  ાઈિ રાજુ’ ને એવોિન   

 સ્પેધશયલ મેન્શન એવોડષસમ ાં ગુજર તી હફલ્મને 
પણ સ્થ ન મળ્ુાં છે. પ્રતીક ગ ાંિીની ગુજર તી હફલ્મ ‘રોંગ 

સ ઈડ ર જુ’ને ર ષ્ટ્ર ીય હફલ્મ પ હરતોધર્કમ ાં સ્પેધશયલ 

મેન્શન કેરે્ટગરીમ ાં સન્મ ધનત કરવ મ ાં આવી છે. 
 

બેન્કો, પોસ્ટટમાિંથી 2 િાખથી વધ ુઉપાિ પર દિંિ નહીં િાગે 

 રૂ.2 લ ખ કે તેથી વિુ રકમ રોકડમ ાં સ્વીક રવ  
સ મ ેતેર્ટલી જ રકમની પેનલ્ર્ટીની જોગવ ઈમ ાં કેન્દ્રીય ન ણ  
માંત્ર લય ે સ્પષ્ટ્ત  કરી છે. હવેથી બેંકો, પોસ્ર્ટ ઓહફસ, 

સરક ર, સહક રી બેકોંમ થી રોકડ ઉપ ડ કરવ  મ રે્ટ આ 

ધનયમ લ ગ ુપડશે નહીં. 
 

મતદારોના િેટાબેઝ  ચવાય ત ે માટે ચૂિંટણી પિંચે ‘એપ’ 

બનાવી 
 મતદ રય દી અને ચૂાંર્ટણી સાંચ લનની ક મગીરી 
મતદ રો અને ચૂાંર્ટણી તાંત્ર મ રે્ટ વિુ સરળ બને તે મ રે્ટ 
કેન્દ્રીય ચૂાંર્ટણી પાંચ ેઈઆરેઓ.નેટ ન મની નવી એધપ્લકેશન 
ધવકસ વી છે. આ એધપ્લકેશનથી મતદ રય દીની અરજીઓ 
પરની ક યષવ હી ડેર્ટ બેઝની સ ચવણી, મતદ રય દીઓ 

તૈય ર કરવ નુાં ક મ સરળ બનશે. આ તમ મ ક મગીરી પર 
ચૂાંર્ટણી પાંચ દેખરેખ ર ખી શકશ ેતેમજ દેશન  તમ મ મતદ ર 
નોંિણી અધિક રીઓન ે સ ાંકળી શકશે. રાજ્યના મખુ્ય 
ચૂિંટણી અસધકારી બી.બી.સ્ટવૈને જણ વ્યુાં કે મતદ રો પણ 
આ સોફ્ર્ટવેરની મદદથી મતદ રય દીમ ાં તેમનુાં ન મ, ભ ગ 

નાંબર, ક્રમ નાંબર શોિી શકશે અને ઓનલ ઈન અરજી કરી 

શકશે. તેમની અરજી ક્ય  તબકે્ક છે તે જાણી શકશે. તમેનુાં 
મતદ ન મથક અને ત્ય ાં કેવી રીતે પહોંચી શક ય તેવી 
તમ મ મ હહતી મેળવી શકશે. ત જતેરમ ાં ચૂાંર્ટણી પાંચન  
આઈર્ટી ડ યરેક્ર્ટર વી.એન. શુક્લએ આ અાંગે અધિક રીઓન ે
ત લીમ પણ આપી છે. 
 

RBIએ રેપોરેટ 6.25 ટકા યથાવત રાખ્યો, ડરવ ન રેપોરેટ 

0.25 ટકા વધારી 6 ટકા 
 

આઈઆઈટી ખિગપુરમાિં હવે મેડિકિ કો ન પણ શરૂ થશ ે

 IIT ખડગપુરમ ાં એન્જીધનયહરાંગ ઉપર ાંત હવે 

મેહડકલ કોસષ પણ શરૂ થવ  જઈ રહ્ો છે. તેનુાં પહેલુાં સત્ર 
2019થી શરૂ થશે. તેમ ાં 50 સીર્ટ છે.  
 

આયશા દેશની  ૌથી યુવા પાઈિટ, સમગ-29 ઉિાિશ ે

 ક શ્મીરની આયશ  (21) રૂ્ટાં ક સમયમ ાં ધમગ-29 
ઉડ ડશે. તેન ે રધશય ન  સોકૂલ એરબઝેમ ાં આ તક મળશે. 
સફળ થશે તો ધમગ-29 ઉડ ડન ર દેશની સૌથી યુવ  
પ ઈલર્ટ બની જશે. બોમ્બે ફ્લ ઈંગ ક્લબ 16 વર્ષની ઉંમરે 
ધવદ્ય થી પ ઈલર્ટનુાં લ ઈન્સ આપી ચૂકી છે. 
 

તેજસસ્ટવની  ાગર સવમેન્  ઈન્ટરનેશનિ માસ્ટટર બની 
 મ ત્ર બ ેવર્ષની વય ેચેસની રમતન ેક રધકદી તરીકે 
અપન વન ર ગજુર તની તજેધસ્વની સ ગરે સધબષય  ખ તે 
ત જતેરમ ાં રમ યેલી ઈન્ર્ટરનેશનલ રૂ્ટન ષમેન્ર્ટમ ાં બીજુ ાં અન ે
ત્રીજુ ાં ડબ્લ્યુઆઈએમ ર્ટ ઈર્ટલ જીતીને હફડે િ ર  ધવમેન્સ 
ઈન્ર્ટરનેશનલ મ સ્ર્ટર તરીકનુાં સન્મ ન હ ાંસલ કયુું છે. 
 2016 કોમનવેલ્થ ગલ્સષ અાંડર-16 
ચેધમ્પયનધશપમ ાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતન ર તેજધસ્વનીએ 
પોત ન  લક્ષ્ય ાંકને હ ાંસલ કરવ  મ રે્ટ 10મ  િોરણનો 
અભ્ય સ પૂરો કય ષ બ દ હ લમ ાં કોઈ સ્કૂલમ ાં એડધમશન 
લીિુાં નથી અને તે સતત ચેસની પે્રધક્ર્ટસ કરી રહી છે. તેણે 
2011મ ાં ધવમને્સ કેધન્ડડેર્ટ મ સ્ર્ટર તથ  2015મ ાં ધવમને્સ 
હફડ મ સ્ર્ટરનુાં પણ સન્મ ન હ ાંસલ કયુું હતુાં. 2015મ ાં 
તેજધસ્વની નેશનલ સ્કૂલ, એધશયન તથ  વલ્ડષ  સ્કૂલ 

ચેધમ્પયનધશપમ ાં ધવજતે  બની હતી. 
 

ઘટી રહ્ા છે ટીવીના દશનક, એક વર્નમાિં 78% ઓછા થયા 

 ર્ટીવી જોન ર  દશષકોની સાંખ્ય  એક વર્ષમ ાં 52 
ર્ટક થી ઘર્ટીને 23 ર્ટક  થઈ ગઈ છે. એક્સેન્ચરે 26 દેશોમ ાં 
26000 દશષકો પર ઓનલ ઈન સવે કયો. લોકો બ્રોડબેન્ડ, 

વ ઈફ ઈથી લેપર્ટોપ, સ્મ ર્ટષફોન પર ર્ટીવી જુએ છે. 
 

રાજ્યના દરેક તાિુકા મથકે કૃસર્ કચેરી શરૂ કરશ ે

 કૃસર્ મિંત્રી ચીમન  ાપડરયાએ જાહેર ત કરી હતી કે, 

ર જ્યમ ાં ખેડૂતલક્ષી ક મગીરી અને યોજન ઓનો લ ભ 
પહોંચ ડવ  દરેક ત લુક  મથકે કૃધર્ કચેરી શરૂ કર શે. 
ખેડૂતોને ધવધવિ પ્રક રની ક મગીરી કે મ ગષદશષન મ રે્ટ ધજલ્લ  
કક્ષ એ આવવુાં ન પડે તે મ રે્ટ ર જ્ય સરક રે આ ધવચ રણ  
શરૂ કરી છે. 
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હવે િોક્ટરોન ેફક્ત જનેડરક દવાઓ સપ્રસ્ટક્રાઈબ કરવા MCI 

(Medicalm Council of India)નુિં ફરમાન 
 

ગુજરાતના બિંદરો પર 3 કોસ્ટટિ ઈકોનોમી ક્િસ્ટટર બનશ ે

 કેન્દ્ર સરક ર િ ર  મ ત્ર બાંદરોન  ધવક સન ે બદલે 
બાંદરો િ ર  ધવક સન  અધભગમન  ભ ગરૂપ ે ગુજર તમ ાં 
આવેલ  ધવધવિ બાંદરોન  ક્લસ્ર્ટર બન વીન ે 3 જરે્ટલ  
ઈકોનોમી કોસ્ર્ટલ ઝોન ઉભ  કરવ નો ધનણષય લેવ યો છે. 
સમગ્ર દેશમ ાં આવ  14 ઝોન પૈકી ગુજર તમ ાં 3 ઝોન 
ક યષરત થશે. જમે ાં દહેજ અને હજીર  કેધમકલ ક્ષેત્રનો ઝોન, 

અલાંગ, પીપ વ વ ઓર્ટોમોર્ટીવ સેક્ર્ટર અને કાંડલ , મુાંદ્ર  

ફધનષચર, વૂડન સેક્ર્ટરનુાં ઝોન બનશે. 
 

 ૌથી વૃદ્ધ મડહિા એસ્ટટર ોનટે આઈએ એ માિં 535 ડદવ  
રહેવાનો વલ્િન  રેકોિન  બનાવ્યો 
 પેગી ધવ્હસ્ર્ટનને ઈન્ર્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્રે્ટશનમ ાં 
સૌથી વિ રે 535 હદવસ રહેવ નો રેકોડષ  બન વ્યો છે. તેમણ ે
57 વર્ષન  અમેહરકન એસ્ર્ટર ોનોર્ટ જફે ધવધલયમ્સનો રેકોડષ  
તોડ્યો છે. તે નવેમ્બર 2016થી આઈએસએસમ ાં છે. તે 
2002મ ાં 184 અને 2007-08મ ાં 192 હદવસ 
આઈએસએસમ ાં રહ્ ાં હત ાં. 
 

સવધાન ભાની ચૂિંટણીમાિં VVPATનો ઉપયોગ થશ ે

મતદારો આપેિો વોટ ચકા ી શકશ ે : ચૂિંટણી પિંચન ેનવા 
30 હજાર મશીન મળશ ે

 ચૂાંર્ટણીપાંચ ે જુલ ઈ મહહન  સુિીમ ાં નવ  30,000 

VVPAT મશીન મેળવવ ન  હોવ થી ગુજર ત અને હહમ ચલ 

પ્રદેશમ ાં ચ લુ વર્ષન  અાંતે યોજાન રી ધવિ નસભ ની 
ચૂાંર્ટણીઓમ ાં ગુજર ત અન ે હહમ ચલ પ્રદેશન  મતદ રો 
આપેલ  વોર્ટ ચક સી શકશે. બાંને ર જ્યોમ ાં ધવિ નસભ ની 
ચૂાંર્ટણીઓ દરધમય ન બિ  મતદ ન મથકોએ આ નવ  પેપર 
ર્ટરેલ મશીન ગોઠવવ મ ાં આવશે.  

VVPATની ખાસ યત 

 વોટર વેડરફાયેબિ પેપર ઓડિટ ટરે િ (VVPAT) 

યુધનર્ટ ઈલેક્ર્ટર ોધનક વોહર્ટાંગ મશીન સ થે જોડ યેલુાં છે. તેન  

ક રણે વોર્ટર તણેે કોઈ ખ સ ઉમેદવ રને આપેલો વોર્ટ 
ઈવીએમમ ાં યોગ્ય રીતે રધજસ્ર્ટર થયો છે કે કેમ તે કન્ફમષ કરી 
શકશે. ઈલેક્ર્ટર ોધનક્સ કોપોરેશન ઓફ ઈધન્ડય  ધલધમરે્ટડ 
અને ભ રત ઈલેક્ર્ટર ોધનક્સ ધલધમરે્ટડ ચૂાંર્ટણીપાંચ મ રે્ટ 
ઈવીએમ મશીનો અને વીવીપીએર્ટી મશીનો બન વ ેછે. 
 

વિનગરને પ્રવા ન સ્ટથળ તરીકે સવક ાવાશ ે

 ગુજર ત સહહત અન્ય ર જ્યોમ ાં રૂ્ટહરઝમન  ધવક સ 
મ રે્ટ સ્ટવદેશ દશનન સ્ટકીમ હેઠળ હેહરરે્ટજ સધકષર્ટ તૈય ર કર ઈ 
છે. જમે ાં ગુજર તમ ાં પ્રથમ તબક્ક મ ાં લગભગ 100 કરોડ 
રૂધપય ન ાં ખચે વડનગર-મોઢેર -પ ર્ટણ હેહરરે્ટજ સધકષર્ટ 
તૈય ર કરવ નો આદેશ ર જ્ય સરક રને મળ્ો છે. ર જ્ય 
સરક ર અને ગુજર ત રુ્ટહરઝમ ધવભ ગ િ ર  વિનગર-
મોઢેરા-પાટણ સધકષર્ટમ ાં આવત  તમ મ હેહરરે્ટજ સ્થળોનો 
ધવક સ કર શે. સધકષર્ટન  ભ ગરૂપ ે ધવધવિ સ્થળોની સ થ ે
રેલવે િ ર  વડનગર રેલવે સ્રે્ટશનને પણ લગભગ 8 કરોડન  
ખચે ડેવલપ કર શે. ર જ્યમ ાં 100 કરોડન  ખચે પ્રથમ 
હેહરરે્ટજ સધકષર્ટ તૈય ર કરવ નુાં આયોજન છે.  
 

 HC  ડહત 5 કોટનમાિં વીડિયો કોન્ફરન્ થી કે  ચાિશ ે

 જલેમ ાંથી ધવહડયો કોન્ફરન્સ થકી કોર્ટષ  કેસ 
ચલ વવ ની પ્રધકય મ ાં ગૃહધવભ ગ વિુ સજ્જ થયો છે. તેન  
ભ ગરૂપ ે ગુજર ત હ ઈકોર્ટષ ને પ્રથમવ ર 3 વીહડયો 
કોન્ફરધન્સાંગ ધસસ્ર્ટમથી સજ્જ કરી શહેરની અન્ય જલેો સ થે 
જોડવ નો પ્રય સ કર યો છે. ઉપર ાંત ર જ્યની 5 કોર્ટષ , એક 

જલે એમ કુલ 9 લોકેશન પર 1-1 ધસસ્ર્ટમ લગ વ શ.ે આ 
ધસવ ય જ ે કોર્ટષ  અને જલેમ ાં મળીને કુલ 29 લોકેશન પર 
વીહડયો કોન્ફરધન્સાંગ ધસસ્ર્ટમ છે તેની આવરદ  પુરી થઈ ગઈ 
હોઈ ત્ય ાં નવી ધસસ્ર્ટમ લગ વ શે.  

ગાંભીર પ્રક રન  ગુન મ ાં સાંડોવ યેલ  હોય તેવ  
ગુનેગ રોની સુરક્ષ  તથ  તેમને લ વવ  લઈ જવ મ ાં ઘણો 
સમય જતો રહેતો હોય છે. જનેે ધ્ય નમ ાં ર ખીને ર જ્યની 
કેર્ટલીક જલે તથ  કોર્ટષમ ાં વીહડયો કોન્ફરન્સ ધસસ્ર્ટમની 
શરૂઆત 2005-6મ ાં કરવ મ ાં આવી હતી. જ્ય રે ગુજર ત 
હ ઈકોર્ટષ  આ ધસસ્ર્ટમથી બ ક ત હતી.   
 હ ઈકોર્ટષ  સહહત ગ ાંિીિ મ સેસન્સ કોર્ટષ , દ હોદ 

હડધસ્ર્ટરક કોર્ટષ , ગ ાંિીનગર હડધસ્ર્ટરક કોર્ટષ , ત પી હડધસ્ર્ટરક કોર્ટષ , 

વલસ ડ હડધસ્ર્ટરક કોર્ટષ  અને ગળ પ દર જલેમ ાં 1-1 ધવહડયો 
ધસસ્ર્ટમ લગ વવ મ ાં આવશે.        
 

૨૩ એસપ્રિ - સવશ્વપુસ્ટતક ડદન: પ્રથમ ગુજરાતી પુસ્ટતક 
1808માિં િખાયુિં હતુિં 
 ધવશ્વપુસ્તક હદનની ઉજવણી પ્રસાંગે ઈ.સ.1808મ ાં 
ડો રોબર્ટષ  ડરમન્ડે પ્રથમ ગુજર તી પુસ્તક ‘ગ્લોસરી 

ઈલેસ્ર્ટરેશન્સ ઓફ િ ગ્ર મેહર્ટકલ પ ર્ટષસ ઓફ ગજુર તી મરહટ્ટ 
એન્ડ ઈંધગ્લશ લેંગ્વેધજસ’ તૈય ર કયુું હતુાં. શબ્દકોશ, કહેવત 

કોશની ગરજ સ રત  આ પુસ્તકની એક નકલ ભોજ ે
ધવદ્ય ભવનની લ ઈબ્રેરીમ ાં સાંગ્રહ યેલી છે. 
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અફઘાસનસ્ટતાનમાિં  ૈન્ય છાવણી પર તાસિબાનનો હુમિો, 

140 મોત 
 

કે્ટન શાસિની સમસ   ઈસન્િયા બનનારી પ્રથમ મડહિા 
 ૈસનક 

કે્ટન શાસિની બની સમસ   ઈસન્િયા ક્િાસ ક ક્વીન ઓફ 
 બસ્ટટેન્  

 કેપ્ર્ટન (હરર્ટ યડષ ) શ ધલની ધસાંહે ત જતેરમ ાં ધમધસસ 
ઈધન્ડય  ક્લ ધસક ક્વીન ઓફ સબસ્રે્ટન્સ-2017નો ધખત બ 
જીત્યો છે. શ ધલની 23 વર્ષની હતી ત્ય રે તેન  પધત મેજર 
અધવન શધસાંહ ભદોહરય  ક શ્મીરમ ાં 4 આતાંકીઓનો સ મનો 
કરતી વખતે શહીદ થઈ ગય  હત . પુત્ર ધ્રુવ તે વખતે મ ત્ર 2 
વર્ષનો હતો. પધતન ેમરણોત્તર કીધતષચક્ર પુરસ્ક ર મળ્ો છે. 
 

હોટેિ-રેસ્ટટોરાિંમાિં  સવન ચાજન ચૂકવવો કે નહીં, ગ્રાહકની 

મરજી  
 કેન્દ્ર સરક રે હોરે્ટલ-રેસ્ર્ટોર ાંમ ાં વસૂલ ત  સધવષસ 
ચ જષને મરજીય ત બન વતી મ ગષરેખ ને માંજૂરી આપી હતી. 
નવી ગ ઈડલ ઈન્સ મુજબ હોરે્ટલ-રેસ્ર્ટોર ાંએ ધબલમ ાં સધવષસ 
ચ જષનુાં ખ નુ ખ લી ર ખવુાં પડશે. ગ્ર હક મરજી પ્રમ ણ ેઆ 
ખ ન મ ાં રકમ ભરી શકશે. ગ્ર હકન ે ધનિ ષહરત સધવષસ ચ જષ 
ચૂકવવ ની ફરજ પ ડી શક શ ેનહી. 
 

એરઈસન્િયામાિં વૃદ્ધોની વયમયાનદા 60 વર્ન કરાઈ 

 એરઈધન્ડય એ ધસધનયર ધસહર્ટઝનને અપ તી ર હત 
મ રે્ટની વયમય ષદ  63 વર્ષથી ઘર્ટ ડી 60 કરી છે. સ્કીમ 
હેઠળ ભ રતીય ન ગહરક જનેી વય 60 વર્ષથી વિુ છે તેન ે
બેધઝક ભ ડ મ ાં 50 ર્ટક  હડસ્ક ઉન્ર્ટ મળશે. આ છૂર્ટ 
ઈકોનોમી ક્લ સન  ય ત્રીઓ અને મ ત્ર ડોમેધસ્ર્ટક ફ્લ ઈર્ટ 
મ રે્ટ રહેશે. 
 

85 હજાર હેક્ટરમાિં માઈક્રો ઈરેગેશન, કિેક્ટરનુિં  ન્માન 

 બન સક ાંઠ  ધજલ્લ એ કૃધર્ ક્ષેત્ર ે જબરુ ક ઠુાં  ક ઢ્ુાં 
છે. પ્રિ નમાંત્રી કૃધર્ ધસાંચ ઈ યોજન  અાંતગષત થયેલી 
ક મગીરીની સમગ્ર દેશ લેવલે નોંિ લેવ ઈ છે. નવી હદલ્હી 
ખ ત ે વડ પ્રિ ન નરેન્દ્ર મોદીન  હસ્તે ઉત્કૃષ્ટ્ ક મગીરી 
બદલ ધજલ્લ  કલેક્ર્ટર જનુેાં દેવનન ે વર્ષ-2017નો એવોડષ  
આપી સન્મ ધનત કર ય  હત . દેશન  533 ધજલ્લ મ ાંથી 
નોમીનેશન કર યુાં હતુાં. જમે ાં બન સક ાંઠ  પ્રથમ ક્રમ ાંકે 
આવ્યો છે. ધજલ્લ મ ાં 51 હજાર ખેડૂતોની 85 હજાર હેક્ર્ટર 
જમીનમ ાં મ ઈક્રો ઈરીગેશન ધસસ્ર્ટમ લગ વ ઈ છે. પહરણ મે 
વ વેતર હેઠળન  ધવસ્ત રમ ાં 65 હજાર હેક્ર્ટરનો વિ રો થયો 

છે. જ્ય રે કૃધર્ ખેત પેદ શોન  ઉત્પ દનમ ાં અાંદ જ ે3 લ ખ 
ર્ટનનો વિ રો થયો છે. 
 

પહેિી વખત િેઈિ સિસપ અને ડહન્દીમાિં પુસ્ટતકોનુિં છાપકામ 

 એનસીઈઆરર્ટીએ હદવ્ય ાંગ બ ળકો મ રે્ટ હહન્દી 
સ થ ેસ થ ેબ્રેઈલ ધલધપમ ાં પણ પુસ્તકો પ્રક ધશત કય ું છે. 
પ્રથમ અને બીજા િોરણન  ધવદ્ય થીઓ મ રે્ટ ‘બિ  મ રે્ટ 

પુસ્તક’ શ્રણેી અાંતગષત 40 પુસ્તકો પ્રક ધશત કય ષ છે. 
 

હવે પા પોટન  માટે ડહન્દીમાિં પણ અરજી કરી શકાશ ે

 ધવદેશ માંત્ર લય ે પ સપોર્ટષની ઓનલ ઈન અરજી 
હહન્દીમ ાં કરવ ની સુધવિ  પૂરી પ ડી છે. સત્ત વ ર ભ ર્ ની 
સાંસદીય સધમધતએ તેની ભલ મણ કરી છે. લોકો હહન્દીમ ાં 
અરજી ડ ઉનલોડ કરીને તેન ેભરી અપલોડ કરી શકશે. 
 

નાદાિ 10મી વખત મોન્ટે કાિો એટીપી ટેસન  ટૂનાનમને્ટમાિં 
ચેસપપયન  
 ક્લે કોર્ટષન  બ દશ હ ગણ ત  સ્પેનન  રફેલ ન દ લે 
10મી વખત મોન્રે્ટ ક લો એર્ટીપી રે્ટધનસ રૂ્ટન ષમેન્ર્ટની મને્સ 
ધસાંગલ્સનુાં ર્ટ ઈર્ટલ જીતી લીિુાં હતુાં. ન દ લે ફ ઈનલ 
મુક બલ મ ાં પોત ન  જ દેશન  આલ્બર્ટષ  ર મોસ ધવનોલસન ે
સીિ  સેર્ટમ ાં 6-1, 6-3થી હર વ્યો હતો. ન દ લ 1968 બ દ 

ઓપન એર મ ાં કોઈ ર્ટ ઈર્ટલ 10 વખત જીતન ર પ્રથમ 
ખેિાિી બની ગયો છે. ન દ લે ક્લે કોર્ટષ  પર 50મુિં તથ  
ક રધકહદષનુાં 70મુિં ર્ટ ઈર્ટલ જીત્યુાં છે. ન દ લે ક રધકહદષમ ાં આ 
29મી એર્ટીપી વલ્ડષ  રૂ્ટર મ સ્ર્ટસષ 1000 ર્ટ ઈર્ટલ પણ પોત ન  
ન મે કયુું છે. હવે તે ધવશ્વન  બીજા ક્રમ ાંધકત સધબષય ન  સ્ર્ટ ર 
ખેલ ડી નોવ ક જોકોધવચ કરત ાં એક ર્ટ ઈર્ટલ પ છળ છે. 
ન દ લ મોન્રે્ટ ક લોમ ાં મ ત્ર એક જ વખત 2013મ ાં પર સ્ત 
થયો છે.  
 

બોપન્ના-ક્યુવા  મોન્ટે કાિોમાિં ચેસપપયન 

 ભ રતન  રોહન બોપન્ન  તથ  તેન  ઉરુગ્વેન  
સ થીદ ર પ બ્લો ક્યુવ સે સ્પેનન  ફેધલધસય નો લોપેઝ તથ  
મ કષ  લોપેઝની જોડીન ેહર વીને અહીં રમ યેલી મોન્રે્ટ ક લો 
મ સ્ર્ટસષ રે્ટધનસ રૂ્ટન ષમને્ર્ટની મેન્સ ડબલ્સનુાં ર્ટ ઈર્ટલ જીતી 
લીિુાં હતુાં. ધબનક્રમ ાંધકત બોપન્ન  તથ  ક્યુવ સે એક કલ ક 
14 ધમધનર્ટ સુિી રમ યેલી ફ ઈનલમ ાં 6-3, 3-6, 10-4થી 

ધવજય હ ાંસલ કયો હતો. બોપન્નાનુિં આ ત્રીજુ એર્ટીપી 
ડબલ્સ ર્ટ ઈર્ટલ છે. ચ લુ વર્ષની જાન્યુઆરીમ ાં જોડી 
બન વીને રમી રહેલ  બોપન્ન  તથ  ક્યુવ સનુાં આ પ્રથમ 
ર્ટ ઈર્ટલ છે.         
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હવે  નેાના જવાનોના કદમતાિથી વીજળી બનશ ે

 ભ રતીય સૈન્યન  જવ નોન  કદમત લથી ઉત્પન્ન 
થન રી એનજીન ેએક ધવશરે્ રીતે જૂત  િ ર  એકઠી કરીને 
વીજળી તૈય ર કર શે. આઈઆઈર્ટી હદલ્હીન  ધવજ્ઞ નીઓએ 
આ રે્ટકધનક ધવકધસત કરવ મ ાં સફળત  મેળવી છે. 

IIT ડદલ્હીના અસભર્કેે તનેે શૂ એનજી હાવેસસ્ટટિંગ નામ 

આ્ય ુ 
 હદલ્હીમ ાં મેર્ટર ો ર્ટરેન અને ફ્લ યઓવર પર વ હનોથી 
ઉત્પન્ન થત  કાંપનથી વીજળી તૈય ર કરવ મ ાં પ્રથમ સફળત  
મળી છે. રૂ્ટાં ક સમયમ ાં ખ સ જૂત  સૈન્યન ેઆપવ મ ાં આવશે. 
જથેી સરહદ અથવ  જાંગલોની સુરક્ષ  દરધમય ન તૈય ર 
થયેલી ધવજળીનો ઉપયોગ કરી શક ય. આઈઆઈર્ટી 
હદલ્હીન  ધસધવલ અને ઈલેધક્ર્ટરકલ ધવભ ગન  ધવજ્ઞ નીઓ 
અને પ્રોફેસર સુરેશ ભલ્લ ની અધ્યક્ષત મ ાં પીએચડી સ્કોલર 
અધભર્ેકે આ રે્ટધક્નક ધવકસ વેલી છે. અધભર્ેક મુજબ તમે ાં 
ધપજોઈલેધક્ર્ટરક એનજી હ વેધસ્ર્ટાંગનો ઉપયોગ કયો છે. જનેે શ ૂ
એનજી હ વેધસ્ર્ટાંગ ન મ આપવ મ ાં આવ્યુ છે. તેન  મ રે્ટ 

એનજી હ વેસ્ર્ટર સેન્સર બન વ્ય ુ છે; જ ે જૂત ની અાંદર હફર્ટ 

થશે. તેની સ થ ે શૂ કેપેધસર્ટર પણ લગ વ્ય ુ હશે. જને થી 
પગન  પાંજા અને એડી ચ લતી વખતે જમીનની સ થ ે
ર્ટકર શે. સેન્સર તેન ેએનજીમ ાં બદલત ાં કેપેધસર્ટરમ ાં એકઠી 
કરી વીજળી બન વશે. 
20 હજાર પગિાિંથી 5 વોલ્ટ વીજળી પેદા થશ ે
  

છત્તી ગઢ :  ુકમામાિં  ાત વર્નમાિં CRPF પર બીજો મોટો 

હુમિો  
ભોજન બાદ બેઠેિા 90 જવાનો પર 300 નક્ િીઓનો 

હુમિો, 25 શહીદ 

 છત્તીસગઢન  બસ્તર પ્રદેશન  સુકમ  ધજલ્લ મ ાં 
દોરન પ લ-જગરગુડ  પ સે નક્સલવ દીઓએ કરેલ  
હુમલ મ ાં સીઆરપીએફન  25 જવ નો શહીદ થય  હત . 
દોરન પ લ નજીકન  બુક ષપ લ કેમ્પન  90 જવ નો રસ્તો 
બન વવ ની ક મગીરીની સુરક્ષ  મ રે્ટ તહેન ત કર ય  હત . 
પેર્ટર ોધલાંગ બ દ જવ નો બપોરનુાં ભોજન પછી આર મ કરી 

રહ્  હત ; ત્ય રે જ હુમલો થયો હતો. સીઆરપીએફ કાંપની 

કમ ન્ડર સહહત સ ત જવ ન લ પત  છે. એક સડક 
બન વવ  46 હદવસમ ાં બીજી વખત અથડ મણ થઈ હતી. 
અત્ય ર સુિી 37 જવ ન શહીદ થઈ ગય  છે. 
 

પદ્મશ્રી કે.સવશ્વનાથને 48મો દાદા ાહેબ ફાળકે એવોિન   

 દધક્ષણન  અધભનેત  અને હદગ્દશષક પદ્મશ્રી 
કે.ધવશ્વન થને વર્ષ 2016નો દ દ  સ હેબ ફ ળકે એવોડષ  
એન યત કર શે. તેમને સુવણષ કમળ, 10 લ ખ રોકડ અન ે

શ લ ભેર્ટ અપ શે. તે 1965થી અત્ય ર સુિીમ ાં 50થી વિુ 
હફલ્મો બન વી ચૂક્ય  છે. 
 

હવે ગાયન ેપણ ‘આધાર’ અપાશે 

 કેન્દ્ર સરક ર આિ ર નાંબરની જમે દેશભરમ ાં ગ ય 
સહહત સમગ્ર ગૌવાંશને પણ યુધનક આઈડી નાંબર આપશે. 
તેન  ક રણે ગ યોનુાં સરળત થી ર્ટરે ધકાંગ કરી શક શે. ગ યોની 
ગેરક યદે હેરફેર રોકવ  મ રે્ટ કેન્દ્ર સુધપ્રમકોર્ટષમ ાં આ પ્રસ્ત વ 
રજૂ કયો હતો. 
 

તમે સવચારો અને ટાઈપ થઈ જશ ે- ‘ ાઈિન્ટ સ્ટપીચ’ 

 ફેસબુક એવી ‘સ ઈલન્ર્ટ સ્પીચ’ રે્ટક્નોલોજી પર 

ક મ કરી રહ્ુાં છે; જનેી મદદથી યૂઝરન  મગજમ ાં આવત  

ધવચ રો આપમેળે ર્ટ ઈપ થઈ જશે. અત્ય રે મગજમ ાં 
ઝબકેલો ધવચ ર ર્ટ ઈપ કય ષ પછી ફેસબુક પર પોસ્ર્ટ કરી 
શક ય છે, પણ નવી રે્ટક્નોલોજીમ ાં મગજન  ધવચ રો ર્ટ ઈપ 

કય ષ ધસવ ય આપમેળે ફેસબુક પર પોસ્ર્ટ કરી શક શે. 
સ ઈલન્ર્ટ સ્પીચ રે્ટક્નોલોજી િ ર  ફેસબુક યુઝર મગજન  
ઈશ રે પ્રધત ધમધનર્ટ 100 શબ્દ ર્ટ ઈપ થશે. આ 
રે્ટક્નોલોજીથી સ્મ ર્ટષફોન િ ર  ર્ટ ઈપ થત  શબ્દો કરત ાં પ ાંચ 
ગણી વિુ ઝડપ ેલખી શક શ.ે 
 

નમનદા નદી જીસવત ગણાશ,ે નુક ાન પહોંચાિનારને  જા 

થશ ે

 મધ્યપ્રદેશની જીવ દોરી સમ ન નમષદ  નદીને હવ ે
જીધવત ગણવ મ ાં આવશે. તે મ રે્ટ ધવિ નસભ મ ાં પ્રસ્ત વ 
પણ લવ શ.ે કેન્દ્રીય ગૃહમાંત્રી ર જન થ ધસાંહન  સૂચન પર 
મુખ્યમાંત્રી ધશવર જધસાંહ ચૌહ ણે આ ઘોર્ણ  કરી. 
 ર જન થધસાંહ ‘નમ ધમ દેવી નમષદ  સેવ ય ત્ર ’મ ાં 

ભ ગ લેવ  અહીં આવ્ય  હત . મહ ત્મ  ગ ાંિી સ્રે્ટહડયમમ ાં 
યોજાયેલ  ક યષક્રમમ ાં તેમણ ે સુધપ્રમકોર્ટષ ને ર્ટ ાંકીને કહ્ુાં કે 
દેશની સૌથી મોર્ટી કોરે્ટ નદીઓને સજીવ મ ની છે. જ ેરીત ે
જીધવત વ્યધક્તન ે નુકસ ન પહોંચ ડવ  બદલ સજાની 

જોગવ ઈ છે; તે રીતે નદીઓને નુકસ ન પહોંચ ડવ ન  

દોધર્તન ેપણ સજા થશે. 
3 વર્નમાિં નદીઓ પ્રદુર્ણમુક્ત થશ ે

 કેન્દ્ર સરક ર આગ મી 3 વર્ષમ ાં દેશની તમ મ 
નદીઓને પ્રદુર્ણમુક્ત કરશ.ે 2020 સુિીમ ાં મોર્ટ  ભ ગની 
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નદીઓ પ્રદુર્ણમુક્ત થઈ જશે. કેન્દ્રએ ‘નમાસમ ગિંગ ે

પડરયોજના’ અાંતગષત 20 હજાર કરોડ રૂ.નુાં બજરે્ટ ર ખ્યુાં છે. 
 

પોરબિંદરમાિં ઓપરેશન  ાગર  ુરક્ષા કવચ 

 પોરબાંદર સહહત ગુજર તભરન  દહરય ધકન રે 
ઓપરેશન સ ગર સુરક્ષ  કવચનો પ્ર રાંભ કરવ મ ાં આવ્યો 
હતો. દહરય ઈ સુરક્ષ ન ે લઈને ધવધવિ મોકડર ીલ પણ 
યોજવ મ ાં આવી હતી.  
 

વિોદરામાિં રાજ્યની પ્રથમ સગલ્લી-દિંિા સ્ટપધાન યોજાઈ 
 

APMC નો ઈજારો તૂટશ,ે ખાનગી માકેટને મિંજૂરી મળશ ે

 ખેડૂતોને ખેતપેદ શોન  વિ ુ સ ર  ભ વ મળે અન ે
તેમની આવક વિે એ હેતુસર કેન્દ્ર સરક ર નવો ક યદો ઘડી 
રહી છે. જ ે હેઠળ પરાંપર ગત એપીએમસી બજારોનો 
એક ધિક ર તૂર્ટશે અને ખ નગી ખરીદદ રોને જથ્થ બાંિ 
બજાર ઊભુાં કરવ ની માંજૂરી આપવ મ ાં આવશે. કૃધર્ 
ર જ્યનો ધવર્ય હોવ થી કેન્દ્ર સરક રે મોડેલ ક યદો ઘડ્યો 
છે. હદલ્હીમ ાં મળેલી બેઠકમ ાં મોર્ટ  ભ ગન ાં ર જ્યોએ આ 
ક યદ નો અમલ કરવ ની તૈય રી દશ ષવી હતી.  
 કેન્દ્ર સરક ર એપીએમસી (એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ 
મ કેર્ટ કધમર્ટી  )નો ઈજારો ઘર્ટ ડવ  મ રે્ટ નવો મોડેલ ક યદો 
ન મે ‘એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ એન્ડ લ ઈવસ્ર્ટોક મ કેહર્ટાંગ 

(પ્રમોશન એન્ડ ફેધસલેહર્ટાંગ) એક્ર્ટ (એપીએલએમ) 2017 
લ વી રહી છે. અત્ય રે ખેડૂતો મ ત્ર સરક ર ધનયાંધત્રત 
એપીએમસી બજારોમ ાં જ પોત ની ખેતપેદ શો વેચી શકત  
હત . દેશમ ાં અત્ય રે કુલ 6,746 એપીએમસી બજારો છે. દર 

462 ધકલોમીર્ટરન  અાંતરે આ પ્રક રનુાં  એક એપીએમસી 
બજાર છે. તેન  અમલીકરણથી વર્ષ 2020 સુિીમ ાં 
ખેડૂતોની આવક બમણી થશ.ે 
 નવ  મોડેલ ક યદ મ ાં દર 80 ધકલોમીર્ટરે ખ નગી 
મ કેર્ટ ઊભુાં કરવ ની જોગવ ઈ છે. ખ નગી ખરીદદ રો 
લ ઈસન્સ મેળવીન ેખેતપેદ શોની લે-વેચ કરી શકશે. જોકે 
તે છ મહહન મ ાં મ ત્ર ત્રણ વખત લે-વેચ કરી શકશે. લગ્ન કે 
એવ  કોઈ પ્રસાંગ ે પણ કોઈ પણ વ્યધક્ત આ બજારમ ાંથી 
ખેતઉત્પ દનો ખરીદી શકશ.ે ખ નગી બજારોન  ધનયમન 
મ રે્ટ અલગ સત્ત માંડળની રચન  થશે જ ે લ ઈસન્સ 
આપવ ની ક મગીરી કરશે. 
 

‘ઓલ્િમેન’ યુનુ ના ટેસ્ટટ ડક્રકેટમાિં 10,000 રન પૂરા 

 યુનુસ ખ ન રે્ટસ્ર્ટ હક્રકેર્ટમ ાં 10 હજાર રન પૂર  કરન ર 
પ ધકસ્ત નનો પ્રથમ હક્રકેર્ટર બની ગયો છે. તેણે વેસ્ર્ટ 

ઈધન્ડઝ સ મ ે પ્રથમ રે્ટસ્ર્ટ મેચ દરધમય ન 23મો રન 
બન વત ાં જ આ ધસદ્ધી મળેવી હતી. યુનુસ આવી ધસદ્ધી 
મેળન ર વલ્ડષનો 13મો હક્રકેર્ટર બન્યો છે. આવી ધસદ્ધી સૌ 
પ્રથમ ભ રતન  હદગ્ગજ બેર્ટસમેન સુનીલ ગ વસ્કરે 30 વર્ષ 
પહેલ  1987મ ાં મેળવી હતી. 
 

ભારત  ૌથી વધ ુ િંરક્ષણ ખચન કરતો 5મો દેશ, યુએ  ટોચ ે

 સાંરક્ષણ ખચષ મ મલ ેભ રત દુધનય મ ાં પ ાંચમ  ક્રમે 
છે. 2016મ ાં ભ રતનો સાંરક્ષણ ખચષ અાંદ જ ે8.5 ર્ટક  વિીન ે
3.60 લ ખ કરોડ રૂધપય  સુિી પહોંચી ગયો છે. સ્ર્ટોકહોમ 
ઈન્ર્ટરનેશનલ પીસ હરસચષ ઈધન્સ્ર્ટટ્યુર્ટ િ ર  જાહેર કર યેલ  
હરપોર્ટષ  અનુસ ર સાંરક્ષણ ખચષમ ાં અમેહરક  સૌથી ર્ટોચ ે છે. 
તેનો સાંરક્ષણ ખચષ 2015થી 2016 દરધમય ન 1.7 ર્ટક  
વિીન ે 40 લ ખ કરોડ રૂધપય થી વિુ થઈ ગયો છે. ચીન 
બીજા ક્રમ ેછે. તેનો ખચષ 14 લ ખ કરોડ રૂધપય  છે. રધશય  
ત્રીજા ક્રમે છે. તેનો સાંરક્ષણ ખચષ 4.63 લ ખ કરોડ રૂધપય  
છે. સ ઉદી અરેધબય  ચોથ  સ્થ ને આવ્યુાં છે. તેનો સાંરક્ષણ 
ખચષ 4.26 લ ખ કરોડ રૂધપય  થયો છે. 
 

વય 101 વર્ન, 100 મીટરની રે  1.14 સમસનટમાિં પૂરી કરી 

વલ્િન  રેકોિન  બનાવ્યો 
 101 વર્ષન ાં મનકૌરે વલ્ડષ  મ સ્ર્ટસષ ગેમ્સમ ાં 100 
મીર્ટર રેસમ ાં ગોલ્ડ જીત્યો. 100 પ્લસન  વયજૂથમ ાં તે 
એકમ ત્ર એથ્લીર્ટ હત ાં. તેમણે 1.14 ધમધનર્ટમ ાં રેસ પૂરી 
કરીને અમેહરક ની ઈડ  ધકલોંગનો રેકોડષ  તોડ્યો. ધકધલાંગે 
ગય  વર્ે 1.17 ધમધનર્ટનો રેકોડષ  બન વ્યો હતો. મનકૌર 
ચાંદીગઢન ાં રહેવ સી છે. 
 

 ૃસષ્ટ્ બની સમ  ટીન યસુનવ ન 
 ભ રતની સૃધષ્ટ્ કૌરે ધમસ ર્ટીન યુધનવસષ 2017નો 
એવોડષ  જીતી લીિો છે. બેસ્ર્ટ નેશનલ કોસ્ચ્યુમ મ રે્ટ તનેી 
પસાંદગી થઈ છે. 
 

રાજીવરાય ભટનાગર બન્યા CRPFના વિા 

 CRPFને આખરે 2 મહહન  બ દ નવ  વડ  મળી 

ગય . 1983ની બેચન  IPS ર જીવ ર ય ભર્ટન ગરન ે

CRPFન  નવ  વડ  ધનયુક્ત કર ય  છે. 28 ફેબ્રુ.એ કે. 

દુગ ષપ્રસ દ ધનવૃત્ત થય  બ દ એડીજી સુદીપ લખર્ટધકય  આ 
પદનો વિ ર નો ક યષભ ર સાંભ ળત  હત . 
 

સશવ નદાર  ૌથી મોટા દાનવીર, મુકેશ અિંબાણી ત્રીજા ક્રમ ે
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 એચસીએલન  સાંસ્થ પક અને અધ્યક્ષ ધશવ નદ રે ગત વર્ે 
630 કરોડ રૂધપય નુાં દ ન કરત ાં તેઓ દેશન  સૌથી મ રે્ટ દ નવીર બની 

ગય  છે. વર્ષ 2015મ ાં પહેલ  ક્રમે રહેન ર  ધવપ્રોન  અઝીમ પ્રેમજી આ 
વર્ે 13મ  ક્રમ ે આવી ગય  છે. મુકેશ અાંબ ણી આ વર્ે સૌથી મોર્ટ  
દ નવીરોમ ાં ત્રીજા ક્રમે આવ્ય  છે. હુરુન હરસચષ ઈધન્સ્ર્ટટ્યુર્ટ િ ર  જાહેર 
કર યેલી ય દીમ ાં 27 ભ રતીયો છે. 
 

ના ાએ ફૂટબોિ સ્ટટેડિયમ જવેિા બિૂનનુિં પ્રકે્ષપણ કયુું, કોસસ્ટમક 

ડકરણો ડિટેક્ટ કરશે 
 ન સ એ ફૂર્ટબોલ સ્રે્ટહડયમન  આક રન  સુપર પ્રેશર બલૂનનુાં 
ન્યુઝીલેન્ડમ ાં સફળત પૂવષક પ્રક્ષેપણ કયુું છે. આ બલૂન ત ર માંડળની 
બહ રથી આવત ાં કોધસ્મક ધકરણો પૃથ્વીન  વ ત વરણમ ાં પ્રવેશત ાં જ 
તેમને હડરે્ટક્ર્ટ કરવ મ ાં મદદ કરશે. આ ધમશન 3 મહહન થી વિ ુસમય 
સુિી ચ લશે. 
 

અસિ-3 સમ ાઈિનુિં  ફળ પરીક્ષણ 

 ભ રતે દેશમ ાં ધનમ ષણ પ મેલી જમીનથી હવ મ ાં બ્લ સ્ર્ટ કરી 
શકે તેવી મધ્યમ અાંતરની બેલેધસ્ર્ટક ધમસ ઈલનુાં સફળત પૂવષક 
પરીક્ષણ કયુું હતુાં. ધમસ ઈલ 3000 ધકલોમીર્ટર સુિીન  લક્ષ્ય સુિી 
પહોંચ ડવ મ ાં સક્ષમ છે. આ ધમસ ઈલ દોઢ ર્ટન સુિી પરાંપર ગત અને 
પરમ ણુ હધથય ર લઈ જઈ શકે છે. 
 

દેશમાિં ત્રણ હજાર જનઔર્સધ કેન્દ્ર ખોિવામાિં આવશે 
 લોકોને સસ્ત  દરે જનેહરક દવ ઓ ઉપલબ્િ કર વવ  મ રે્ટ 
દેશમ ાં ત્રણ હજાર નવ  જનઔર્ધિ કેન્દ્ર ખોલવ મ ાં આવશે. ચ ર 

ર જ્યો મધ્યપ્રદેશ, આસ મ, હહમ ચલ પ્રદેશ, ગુજર તે જનઔર્ધિ કેન્દ્ર 

ખોલવ  મ રે્ટ હસ્ત ક્ષર કય ષ છે. 
 

મોદીએ રૂ.2500માિં 1 કિાકની ઉિાન  ેવાની શરૂઆત કરી  
 ‘દેશનો સ મ ન્ય મ ણસ ઊડે’ (ઉડ ન) યોજન  ધશમલ  

અને હદલ્હી વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદીએ શરૂ કરી છે. હદલ્હી – ધશમલ  
ઉડ્ડ્યન સધવષસ આપી રહેલી એર ઈધન્ડય ની સબધસડરી એલ યન્સ 
એરે તેનુાં ભ ડુાં  2036 ર ખ્યુાં છે. આ યોજન  અાંતગષત પ ાંચ કાંપનીઓ 
70 એરપોર્ટષ ને જોડન ર  રૂર્ટસ પર ધવમ નસેવ  શરૂ કરશે. 
 

IIMના િાયરેક્ટર આસશર્ નિંદાએ રાજીનામુિં આ્યુિં 
 

જઈેઈમાિં ઉદયપુરનો સવદ્યાથી 100% સ્ટકોર મેળવી ટોપર 
 CBSEએ જઈેઈ મેન્સન ાં પહરણ મ જારી કય ું છે. 

ર જસ્થ નન ઉદયપુરન  કસલ્પત વીરવાિે પરફેક્ર્ટ 100 ર્ટક  સ્કોર 
કરીને જઈેઈ મેન્સમ ાં સમગ્ર દેશમ ાં ર્ટોપ કયુું છે. કધલ્પતે 360મ ાંથી 

360 મ ક્સષ મેળવ્ય  છે. એર્ટલે હફધઝક્સ, કેધમસ્ર્ટર ી અને મેથ્સ, બિ મ ાં 

120મ ાંથી 120 મ ક્સષ મળ્  છે. આ પોત ન મ ાં એક રેકોડષ  છે.  
 

રાજ્યમાિં 1 મેથી શ્રવણ તીથનદશનન યોજના, 3 ડદવ નો પ્રવા   

 વહરષ્ઠ ન ગહરકોને ય ત્ર િ મનો પ્રવ સ કર વવ  સરક રે 
શ્રવણ તીથષદશષન યોજન  શરૂ કરી છે. ર જ્યન  60 વર્ષથી વિ ુવયન  
ધસધનયર ધસહર્ટઝનને સરક ર િ ર  ય ત્ર  મ રે્ટ બે ર ત અને ત્રણ 
હદવસની મય ષદ મ ાં એસર્ટી બસન  ભ ડ મ ાં 50 ર્ટક  ર હત આપવ મ ાં 

આવશે. ર જ્યમ ાં 1 મેથી શરૂ થતી આ યોજન નો લ ભ વહરષ્ઠ 
ન ગહરકો વર્ષમ ાં એક વ ર જ લઈ શકશે. 
 

રાજ્યમાિં ડહિં ક દીપિાને સનયિંસત્રત કરવા 4 સ્ટથળે િેપિન  પાકન  બનશે 
 ર જ્યમ ાં દીપડ ની વસ્તીમ ાં સતત વિ રો થઈ રહ્ો છે અને 
હહાંસક દીપડ  મ નવ વસ્તીમ ાં ઘૂસીને મ ણસો પર હુમલો કરવ ન  
વ રાંવ ર બનત  બન વને પગલે ર જ્ય સરક રન  વન ધવભ ગ િ ર  આ 
પ્રક રન  હહાંસક દીપડ ને  ધનયાંધત્રત કરવ  અને અમૂક ધવસ્ત ર પૂરતી 
જ તેમની અવરજવર સીધમત કરવ  મ રે્ટ 4 સ્થળોએ લેપડષ  પ કષ  
બન વવ નુાં આયોજન કર યુાં છે. 
 ર જ્યમ ાં વર્ષ 2011મ ાં 1160 દીપડ  હત . તેની સાંખ્ય  
વિીને વર્ષ 2016મ ાં 1395 થઈ હતી. વન ધવભ ગ િ ર  ઊભ  
કરવ મ ાં આવન ર પ કષમ ાં દીપડ ની સાંખ્ય  વિ ુ હોય તેવ  ધવસ્ત રો 
પસાંદ કર ય  છે, જથેી તેમને કુદરતી મ હોલમ ાં જ ર ખી શક ય. તેમન  

મ રે્ટ પૂરતો ખોર ક મળી રહે. તેઓ ધશક ર મ રે્ટ ધવસ્ત રની બહ ર ન 
જાય તેવી વ્યવસ્થ  આ પ કષમ ાં ગોઠવ શે. 
 વનમાંત્રી ગણપતધસાંહ વસ વ એ જણ વ્યુાં કે આ ધવશેર્ 
પ્રક રન  પ કષ  મ રે્ટ નમષદ  ધજલ્લ ન  સાંખેડ મ ાં સ્રે્ટચ્યુ ઓફ યુધનર્ટીન  
સ્થળની નજીક, અમરેલી ધજલ્લ મ ાં સ્થળો ધનયત કરવ મ ાં આવ્ય ાં છે. 

ર જ્યમ ાં પ્રથમવ ર આ પ્રક રન  પ કષ  બનશે. 

માનવભક્ષી સ િંહ માટે  ક્કરબાગમાિં વ્યવસ્ટથા  છે 

 ર જ્યમ ાં મ નવભક્ષી ધસાંહને અલ યદ  ર ખવ  મ રે્ટ જૂન ગઢ 
સક્કરબ ગ ઝૂમ ાં ખ સ પ્રક રની વ્યવસ્થ  છે. તેઓ સાંવનન પણ ન 
કરી શકે તે મ રે્ટ નર કે મ દ થી અલગ ર ખવ મ ાં આવે છે. સક્કરબ ગ 
ઝુની જમે જ દીપડ  મ રે્ટન  પ કષમ ાં મ નવભક્ષી દીપડ  મ રે્ટ અલગ 
વ્યવસ્થ  ગોઠવવ મ ાં આવશે. મ ણસ ઉપર હુમલો કરન ર  દીપડ ને 
પકડીને આવ  પ કષમ ાં અલ યદ  રખ શે. 
 

ગુજરાતમાિં આવેિા પ્રાણીઓના પાકન  
પાકન નુિં નામ સજલ્લો સવસ્ટતાર મળી આવતા પ્રાણી 

ગીર 

નેશનિ 

પાકન   

 ોમનાથ 258.1ચો

.ડકમી 

એસશયાડટક સ િંહ, ડદપિો, 

હરણ,ઝરખ,કાળીયાર 

બ્િેકબક 

નેશનિ 

પાકન   

ભાવનગર 34.08ચો

.ડકમી 

કાસળયાર,સશયાળ,બસ્ટટિન , 

ફ્િોડરકન 

મરીન 

નેશનિ 

પાકન   

દેવભુસમ 

દ્વારકા  

169.89 

ચો.ડકમી 

જળચરો,વાદળી જિેીડફશ, 

પરવાળુિં,  મુદ્રી 

કચછનો 

અખાત 
-  -  ઘોિો,ઓક્ટોપ ,સ્ટટારડફશ,િોસલ્ફ

ન 

વાિં દા 

નેશનિ 

પાકન  

નવ ારી 23.99 

ચો.ડકમી 

ડદપિો,ઝરખ,ટપકાવાળા-4 

સશિંગિાવાળા હરણ 
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રીંછના સનયિંત્રણ માટે પણ સવચારણા 

રીંછ સાંપૂણષપણે શ ક હ રી પ્ર ણી છે. જથેી કોઈ ચોક્ક્સ 

પ્રક રનો ભય ન વત ષય ત્ય ાં સુિી ત ેમ ણસો પર હુમલો કરતુાં નથી. 

ત જતેરમ ાં બ લ ર મમ ાં રીંછ િ ર  જીવલેણ હુમલો કરવ ન  બન વને 

પગલે સરક રની ધચાંત  વિી છે. આ બન વની તપ સ મ રે્ટ તો કધમર્ટી 

રચ ઈ છે. ભધવષ્યમ ાં આવ  બન વ બને તો તેવ  રીંછને અલગથી 

ચોક્કસ ધવસ્ત ર પૂરત  મય ષહદત કરવ નુાં પણ ધવચ ર ઈ રહુ્ાં છે. 

તુવેરની ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવા કેન્દ્રનો સનણનય 

 કેન્દ્ર િ ર  તુવેરની ખરીદી બાંિ કર ય  બ દ ર જ્યન  

ખેડૂતોન  આક્રોર્ને પગલે સરક રે કેન્દ્રને ફરીથી ખરીદી કરવ  ધવનાંતી 

કરી હતી. જનેે પગલે કેન્દ્રે 50 હજાર મેર્ટર ીક ર્ટન તુવેર રે્ટક ન  ભ વે 

ખરીદવ ની જાહેર ત કરી હતી. 

પિંકજ અિવાણીએ એસશયન સ્ટનૂકરમાિં ગોલ્િ મેિિ સનસિત બનાવ્યો 

ભારતીય નૌકાદળના 24  ૈસનક  મુદ્રની નીચે 40 મીટર  ુધી ગયા,  
હવે 8,848 મીટર ઉપર એવરેસ્ટટ પર જઈને ફો નનો ધ્વજ િહેરાવ્યો 

 ૈસનકોએ એવરેસ્ટટનો  ૌથી ખતનાક પિાવ ખુિંબૂ આઈ ફોિ પાર 

કયો 

 ક ઠમાંડુ-નૌક દળની મ ઉન્ર્ટ એવરેસ્ર્ટ એક્સપીહડશન ર્ટીમે 

એવરેસ્ર્ટન  ચઢ ણનો સૌથી મુશ્કેલ પડ વ ખુાંબૂ આઈસફોલ પ ર કયો 

છે. 

આધાર મરસજયાત હોવુિં જોઈએ :  ુપ્રીમ 

7મુિં પગારપિંચ : 52 ભથ્થાિં બિંધ કરવાની ભિામણ 

 ન ણ સધચવ અશોકે લવ સ ન  નેતૃત્વમ ાં બનેલી 

ઉચ્ચસ્તરીય સધમધતએ 47 લ ખ કેન્દ્રીય સરક રી કમષચ રીઓન ાં 

ભથ્થ ાં મુદે્દ ન ણ માંત્રી અરુણ જરે્ટલીને હરપોર્ટષ  સોંપ્યો છે. સધમધતએ 

196મ ાંથી 52 ભથ્થ ાં સાંપૂણષ બાંિ કરવ ની અને 36ને અન્ય મોર્ટ ાં 

ભથ્થ ાંમ ાં સમ વવ ની ભલ મણ કરી છે. એચઆરએમ ાં 8થી 24 ર્ટક  

સુિીની વૃધદ્ધનુાં પણ સધમધતએ સૂચન કયુું છે. 

USમાિં પરમાણુ શસ્ત્રવાહક િાિંબા અિંતરની સમ ાઈિનુિં પરીક્ષણ 

 અમેહરક ની એરફોસે લ ાંબ  અાંતરવ ળી ધમસ ઈલનુાં સફળ 

પરીક્ષણ કયુું છે. ત ેપરમ ણુ હધથય ર લઈ જવ મ ાં સક્ષમ છે. દુધનય ન  

કેર્ટલ ય ભ ગમ ાં ચ લી રહેલ ાં ગૃહયુદ્ધો અને કોહરય ની િમકીને 

ધ્ય નમ ાં ર ખીને આ પરીક્ષણ કયુું હોવ નુાં મ નવ મ ાં આવે છે. 

કેધલફોધનષય ન  વેન્ડબગષ એરફોસષ બેઝે આ ધમસ ઈલે લગભગ 4200 

મ ઈલનો રસ્તો પસ ર કયો હતો. તે પ્રશ ાંત મહ સ ગરમ ાં આવેલ  

મ શષલ ર્ટ પુઓ સુિી પહોંચી હતી. અમેહરક ની વ યુસેન ન  એક 

ધનવેદન મુજબ આ અમ ર  દેશની પરમ ણુ ક્ષમત નુાં મહત્ત્વપૂણષ 

પ્રદશષન છે. આ અમેહરક  પ સે જમીન પરથી હુમલો કરી શકે એવી 

એકમ ત્ર પરમ ણુ ધમસ ઈલ છે. 

પરમાણુ સમ ાઈિ પર એક નજર 

 નામ- ધમનર્ટમેન ઈન્ર્ટરનેશલ બેલેધસ્ર્ટક ધમસ ઈલ 

 ક્યાિંથી િોન્ચ કરી – નૌક દળન  ઈ-6 મક્યુષરી જરે્ટ િ ર   

 શુિં તપા  કરી – બીજી પ્રણ લી ધવફળ થવ  પર ધવમ ન 

િ ર  ધનયાંધત્રત કરવ ની પદ્ધધતથી ઈન્ર્ટરકોધન્ર્ટનેન્ર્ટલ 

બેલેધસ્ર્ટક ધમસ ઈલ છોડી શક ય છે. 

ગૂગિ મેપમાિં નવુિં ફીચર પાડકુંગમાિં કાર શોધવી  રળ 

 ગૂગલ મેપ એક નવુાં ફીચર લઈને આવ્યુાં છે, જને થી તમ ેક ર 

ક્ય ાં પ કષ  કરી હતી તે ય દ ર ખવ નુાં સરળ થશે. તેન  મ રે્ટ એન્ડર ોઈડ 

યુઝસષ મેપને બ્લૂ ડોર્ટ પર ધક્લક કરીને સેવ યોર પ ધકુંગને એધક્ર્ટવેર્ટ 

કરવ નુાં રહેશે. તેન ેફરી ધક્લક કરત ાં જ યોગ્ય સ્થળ ખબર પડી જશે. 

ભારતીય વેપારી યુ ુફ અિીને સક્વન્  એવોિન   

 ભ રતીય ફૂડ પ્રોસેધસાંગ વેપ રી યુસુફ અલી એમએને ધક્વન્સ 

એન્ર્ટરપ્ર ઈઝ એવોડષ  2017 મળ્ો છે. ત ેઅબુ િ બી ધસ્થત લૂલૂ ગ્રુપ 

ઈન્ર્ટરનેશનલન  મ ધલક છે. ધક્વન એધલઝ બેથન  જન્મહદન પર 21 

એધપ્રલે આ એવોડષ  અપ યો. 

 
હાઈપરિૂપ પ્રોજકે્ટ હવાઈ  ફરને પાછળ છોિશે, ડદલ્હીથી મુિંબઈ 80 

સમસનટમાિં પહોંચી શકાશે 

 પ્રવ સીઓ હદલ્હીથી મુાંબઈ મ ત્ર 80 ધમધનર્ટ અને મુાંબઈથી 

કોલક ત  મ ત્ર 60 ધમધનર્ટમ ાં પહોંચી શકશે. રેલવેન  અત્ય િુધનક 

હ ઈપરલૂપ પ્રોજકે્ર્ટથી આ શક્ય બનશે. આ પ્રોજકે્ર્ટ મ રે્ટ 2 કાંપની 4 

મોર્ટ  રૂર્ટનો સવે કરી ચૂકી છે. 

 તેમણ ે રેલ માંત્ર લયને તેનો હરપોર્ટષ  પણ સોંપી દીિો છે. 

તેમણે આ પ્રોજકે્ર્ટ મ રે્ટ મ ત્ર જગ  મ ગી છે. બ કીનુાં રોક ણ તેઓ જાત ે

કરશે. ખ સ વ ત એ છે કે આ પ્રોજકે્ર્ટ પ છળ હ ઈ સ્પીડ ર્ટરેનન  

પ્રોજકે્ર્ટથી 60 ર્ટક  ઓછો ખચષ આવશે. રેલવે માંત્રી સુરેશ પ્રભુએ પણ 

આ પ્રોજકે્ર્ટ અાંગે ધવચ ર કરવ  સહમધત આપી છે. બિુાં બર બર રહુ્ાં 

તો 2021મ ાં પ્રવ સીઓને આવુાં પહરવહન મળી જશે. તેન થી 2 

મહ નગર વચ્ચેનુાં અાંતર ક પત ાં લ ગતો સમય હવ ઈ મુસ ફરીથી પણ 

ઓછો થઈ જશે.  

હાઈપરિૂપ શુિં છે 

 હ ઈપરલૂપ એક પ્રક રન  ધવશેર્ પોડ હોય છે. તેમને વેક્યૂમ 

ટ્યુબમ ાં ઉચ્ચ ગધત પ્રદ ન કર ય છે. તેમ ાં પોડ મહત્તમ 1200 ધક.મી 

પ્રધત કલ કની ઝડપે દોડે છે. લોસ એન્જલે્સ અને દુબઈમ ાં આ પ્રોજકે્ર્ટ 

શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. 

આ છે 4 રૂટ  

 હદલ્હી-જયપુર-મુાંબઈ સુિીની મુસ ફરી 80 ધમધનર્ટમ ાં.  

 મુાંબઈ-મેંગલુરુ-ચેન્નઈ-હૈદર બ દ-કોલક ત  સુિીની મુસ ફરી 

60 ધમધનર્ટમ ાં  
 મુાંબઈ-પૂણે-કોલ્હ પુર-હુબલી-બેંગલુરુ-ચેન્નઈની મુસ ફરી 

60 ધમધનર્ટમ ાં.  
 બેંગલુરુ-કોઈમ્બતુર-કોધચ્ચ-ધતરુવનાંતપુરમ સુિીની 

મુસ ફરી 40 ધમધનર્ટમ ાં થઈ શકશે. 
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