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Astha Academy                                 
હવે ડિગ્રીમ ાં ફોટો, કોલેજન ાં ન મ અને આધ ર પણ 

 હવે વવદ્યાર્થીઓની ડિગ્રી પણ આધાર સાર્થે જોિાશે. 
તેમાાં તેમનો ફોટો પણ હશે, કોલેજન ાં નામ પણ લખાશે. 
માનવ સાંસાધન વવકાસમાંત્રી પ્રકાશ જાવિેકરે કહ્ ાં કે રાષ્ટ્ર ીય 
ડિવજટલ ડિગ્રી ડિપોવિટરી હેઠળ નવી વ્યવસ્ર્થા લાગ  ર્થશે. 
 

ફ્ર ન્સ સાંસદીય ચ ાંટણીમ ાં મકે્રોંની પ ટીનો વવજય 

 ફ્રાન્સની સાંસદીય ચ ાંટણીમાાં મેંક્રોની પાટી લા 
ડરપવલલકા એન માશેએ 577 બેઠકોની સાંસદમાાં 350 બઠેકો 
જીતી લીધી છે. આ જાહેરાત ફ્રાન્સના આાંતરીક બાબતોના 
માંત્રાલયે રાતે્ર કરી. મેક્રોંની હડરફ દવિણપાંર્થી મેરીન લી 
પેનની પાટી નેશનલ ફ્રન્ટને માત્ર 8 બેઠક મળી હતી. 
 

ટીમ ઓફ આઈસીસી ચેવપપયન્સ ટફ ોફીમ ાં કોહલી, ધવન 
તથ  ભ વનેશ્વરનો સમ વેશ 

 

 આાંતરર ષ્ટ્ફ ીય યોગ ડદવસની 
ઊજવણીની તયૈ રીઓ દ વનય ભરમ ાં થઈ 
રહી છે ત્ય રે મૈસ રમ ાં સોમવ રે હજારોની 
સાંખ્ય મ ાં લોકોએ ઉમટીને એકસ થ ે
યોગશ્ ાંખલ ન  વર્લિડ  રેકોિડ  તરીકેની 
મ ન્યત  આપવ મ ાં આવી હતી. 

 

માંગળય ને કક્ષ મ ાં 1000 ડદવસ પ ર  કય ડ 
 ભારતના માસસ 
ઓવબસટર વમશન (MOM) 

એટલે કે માંગળયાને સોમવારે 
પોતાની કિામાાં 1000 
ડદવસ પ રા કયાસ છે. ઈસરોએ 
5 નવેમ્બર 2013ના રોજ 
માંગળયાન લોન્ચ કય ું હત ાં.

  

 24 સપ્ટેમ્બર 2014ના રોજ માંગળયાન પહેલા 
પ્રયાસમાાં આ ગ્રહોની કિામાાં સ્ર્થાવપત ર્થય ાં હત ાં. ઈસરોએ 
કહ્ ાં કે માંગળયાનન ાં પરફોમસન્સ અપેિા કરતા બહેતર રહ્ ાં 
છે. માંગળયાનને છ મડહના સ ધી કામ કરવા માટે તૈયાર 

કરવામાાં આવ્ય ાં હત ાં પરાંત  1000 ડદવસર્થી કિામાાં ભ્રમણ 
કરી રહ્ ાં છે. 
 પૃથ્વીના 1000 ડદવસ માંગળ ગ્રહના 973.25 
ડદવસ જટેલા ર્થાય છે. આ દરવમયાન માંગળયાને આ ગ્રહના 
388 ચક્કર લગાવ્યા છે. 
 

વિગ િી હવે GSTન ાં પ્રમોશન કરશ ે

 ગ ડ્સ એન્િ સવવસસ ટેક્સ (જીએસટી) ના અમલને 
હવે ગણતરીના ડદવસો જ બાકી છે ત્યારે જીએસટીના 
પ્રમોશન માટે હવે બોવલવ િના મહાનાયક અવમતાભનો 

સહારો લીધો છે. ‘ખ શ્બ  
ગ જરાત કી જાહેરાતો 
દ્વારા ગ જરાતના 
પ્રવાસન ાં સફળ પ્રમોશન 
કયાસ બાદ કેન્ર 
સરકારને હવ ે

અવમતાભની લોકવપ્રયતામાાં જીએસટીને સફળ કરવાનો માગસ 
દેખાઈ રહ્ો છે. 
 

શ્ીક ાંત ઈન્િોનેવશય  ઓપન ચેવપપયન િન્ય  
 ભારતના વકદાાંબી શ્રીકાાંતે જાપાનના કાજ માસા 
સકઈને 21-11, 21-19ર્થી હરાવીને પ્રર્થમ વખત 
ઈન્િોનેવશયા ઓપન સ પર વસડરિ બેિવમન્ટન ટ નાસમેન્ટનો 
વખતાબ જીતી લીધો. વવશ્વ રેવન્કાંગમાાં 22માાં ક્રમે શ્રીકાાંતનો 
આ ત્રીજો સ પર વસડરિ વખતાબ છે. તે 2014માાં ચાઈના 
ઓપન, 2015માાં ઈવન્િયા ઓપન જીતી ચ ક્યાાં છે. 
 

ભ રતીય ટીમનો લોગો વિડટશ ય ગનો કેમ : CIC 

  ભારતીય ટીમ અત્યાર સ ધી 
બીસીસીઆઈનો વિડટશ કાળના 
સમયનો સ્ટાર ઓફ ઈવન્િયા વાળો 
લોગો કેમ ઉપયોગમાાં લે છે. આ 
સવાલ કેન્રીય માડહતી કવમશ્નરે 
પીએમઓને કયો છે. 1857ના 
આાંદોલન બાદ ભારત પર કલજાના 
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પ્રતીકરૂપે અાંગ્રેજો ભારતીય રાજાઓને આવ ાં સન્માનવચન્હ 
આપતા હતા. 
 

મોદીન  આધ્ય વત્મક ગ રુ આત્મસ્થ નાંદજીન ાં વનધન 

  રામકૃષ્ણ વમશન, બેલ ર મઠના પ્રમ ખ સ્વામી 
આત્મસ્ર્થાનાંદજી મહારાજન ાં રવવવારે 
હોવસ્પટલમાાં અવસાન ર્થય ાં છે. 98 
વર્ષીય સ્વામીજી લાાંબા સમયર્થી 
બીમાર હતા. તેમના અાંવતમ સાંસ્કાર 
સોમવારે કરવામાાં આવશે. 
વિાપ્રધાન મોદી સ્વામીજીન ે
પોતાના ગ રુ માનતા હતા. 

 

જમડની : હેનોવરમ ાં ડિતીય વવશ્વય દ્ધન  સમયનો િોપિ 
મળ્યો, 15 હજાર લોકોને ખસેિ ય  
 જમસની શહેર હેનોવરમાાં 250 વકલોનો બોમ્બ મળ્ાાં 
બાદ લગભગ અિધા શહેરને ખાલી કરાવવ ાં પડ્ ાં. આ 
બોમ્બ ડરવતય વવશ્વય દ્ધ દરવમયાન િીંકવામાાં આવ્યો હતો. 
બોમ્બને વનવષ્ક્રય કરતા પહેલા લગભગ 15 હજારર્થી વધ  
લોકોને સ રવિત સ્ર્થળે સ્ર્થળાાંતર કરી દેવાયા હતા. ડરતીય 
વવશ્વય દ્ધ દરવમયાન વિટનની આગેવાનીમાાં વમત્ર સેનાએ 
જમસનીમાાં સૌર્થી વધ  બોમ્બ િીંક્યા હતા. 
 

ઈર નની સાંસદમ ાં ISનો હ મલો, 12ન ાં મોત 

 ઈરાનમાાં 38 વર્ષસમાાં સૌર્થી મોટો આતાંકી હ મલો, 
ચારેય આતાંકી ઠાર, 
 ઈરાનમાાં 38 વર્ષસ પહેલાાં ર્થયેલી 1979ની ક્રાાંવત બાદ 
બ ધવારે પહેલી વાર મોટો આતાંકી હ મલો ર્થયો. ISના 
આતાંકીઓએ ઈરાની સાંસદ, સવોચ્ચ નેતા અયાતોલ્લાહ 
ખોમૈનીના મકબરા તર્થા ખોમૈની મેટર ો સ્ટેશનને વનશાન 
બનાવ્યાાં. આત્મઘાતી હ મલાખોરો ફાયડરાંગ કરતા કરતા 
સાંસદ પડરસરમાાં ઘ સ્યા, એક ગાિસ  સડહત 12ના મોત ર્થયાાં. 
4 આતાંકી ઠાર મરાયા. કેટલાક સાાંસદો અને તેમની 
પત્નીઓને બાંધક બનાવાયાાં હોવાના પણ અહેવાલ હતા. બે 
હ મલાખોર જીવતા પકિાયા હતા પણ તેમાાંર્થી એકે 
સાઈનાઈિ ખાઈને મોત વહાલ ાં કરી લીધ ાં. તેહરાન ખાતેના 
ભારતીય રાજદ તે કહ્ ાં કે તમામ ભારતીયો સ રવિત છે. 
 

ખોમૈનીનો મકબરો કેમ વનશાન બન્યો ? 

 પહેલી વાર આતાંકીઓએ ઈરાનના ધાવમસક નેતા 
ખોમૈનીની મકબરાને વનશાન બનાવ્યો છે. વશયા ધમસગ રૂ 
ખોમૈનીએ જ 1979ની ઈરાન ક્રાાંવતન ાં નેતૃત્વ કય ું હત ાં. તે 
ક્રાાંવતના પગલે રાજાશાહી ખતમ ર્થઈ હતી. 

 

17 જ લ ઈએ ર ષ્ટ્ફપવત પદની ચ ાંટણી, 20મી જ લ ઈએ 
પડરણ મ 

 

મ ગલસર ય જાંકશનન ાં ન મ દીનદય ળ ઉપ ધ્ય ય રખ શે 

 દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની 100મી જન્મજ્યાંવત પર 
ય પીના મ ગલસરાય જાંકશનન ાં નામ તેમના નામે રાખવામાાં 
આવશે. ય પી કેવબનેટ માંજ ર પ્રસ્તાવ રેલવે માંત્રાલયને 
મોકલશે. 1916ના રોજ જન્મેલા ઉપાધ્યાય 11 ફેિ આરી 
1968ના રોજ આ સ્ટેશને જ મૃત અવસ્ર્થામાાં મળી આવ્યા 
હતા. 
 

નળસરોવર પક્ષી અભય રણ્યન  સાંવધડન મ દે્દ સ ઓ મોટો 
 નળસરોવર પિી અભયારણ્યમાાં પયાસવરણના 
સાંવધસન, રિણની બાબતોને મ દે્દ હાઈકોટસ  સ ઓમોટો ડરટ 
લઈ સરકારને નોડટસ પાઠવી હાલની વસ્ર્થવત બાબત ે
જણાવવા આદેશ આપ્યો છે. સ પ્રીમ કોટે વેટલેન્િની વસ્ર્થવત 
બાબતે મોવનટડરાંગ કરવા માટે તમામ હાઈકોટસ ને કરેલા 
વનદેશને અન સાંધાન આ વપડટશન ર્થઈ છે. નળસરોવરની 
વસ્ર્થવત બાબતે તપાસ કરવા માટે એક સવમવત બનાવવાની 
પણ વપડટશનમાાં દાદ માગવામાાં આવી છે. 
 ગ જરાત હાઈકોટસ  દ્વારા લેવાયેલી સ ઓમોટો ડરટમાાં 
જણાવાય ાં છે કે, સ પ્રીમ કોટે વેટલેન્િ મામલે એક જાહેર 
ડહતની ડરટમાાં સાંબાંવધત હાઈકોટસ ને પણ તેન ાં મોવનટડરાંગ 
કરવાનો વનદેશ કયો હતો. ગ જરાતમાાં આવેલ ાં નળસરોવર 
12 હજાર હેક્ટરમાાં ફેલાયેલ ાં વેટલેન્િ પિી અભયારણ્ય છે. 
સ પ્રીમ કોટસ  સમિ કેન્રના વલેટેન્િ રેગ્ય લેટરી ઓર્થોડરટીના 
મેમ્બર સેકે્રટરી દ રાઈસ્વામીએ રજ આત કરી હતી. 
 

રમત માંત્ર લયે ડદગ્ગજ ધ્ય નચાંદન ેભ રત રત્ન આપવ ની 
ભલ મણ કરી. 
 

મ ન્ચેસ્ટર ય ન ઈિેટ વવશ્વની સૌથી ધન ઢ્ય ક્લિ 

 ઈન્ટરનેશનલ વબિનેસ મગેેવિન ફોલસસ સૌર્થી 
અમીર ફ ટબોલ ક્લબોની એક યાદી તૈયાર કરી છે, જમેાાં 
સ્પેવનશ ફ ટબોલ ક્લબ ડરયલ મેડિર િને પછાિીને ઈંવગ્લશ 
પ્રીવમયર ય નાઈટેિની વકાંમત ક લ 3.69 અબજ િોલર 
(આશરે 23,775 કરોિ રૂવપયા) આાંકવામાાં આવી છે. આ 
યાદીમાાં સ્પેનની ક્લબ બાસેલોના બીજા સ્ર્થાન પર છે. 
 

વવશ્વનો છઠ્ઠો ક્રમ ાંડકત િજરાંગ પ વનય  એવશય નો નાંિર-1 
રેસલર 
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  એવશયન રેસવલાંગ ચેવમ્પયન ભારતનો બજરાંગ 
પ વનયા (65 વકગ્રા વગસ) એવશયાનો નાંબર-1 રેસલર બની 
ગયો છે. તે વર્લિસ  રેવન્કાંગમાાં છટ્ઠા નાંબર પર છે. આ વગસમાાં 

ડરયો ઓવલવમ્પકના ગોર્લિ 
મેિાવલસ્ટ રવશયાના સોસ્લાન 
રામોનોવ વર્લિસ  રેવન્કાંગમાાં ટૉચ પર 
છે. ય નાઈટેિ વર્લિસ  રેસવલાંગે 
હાલમાાં જ પોતાની રેવન્કાંગ રજ  કરી 
હતી. સાંદીપ તોમર (57 વકગ્રા) 
વર્લિસ  રેવન્કાંગમાાં 11માાં સ્ર્થાને છે. 
ભારતીય રેસવલાંગ મહાસાંઘના 

અધ્યિ િજભ ર્ષણ શરણ વસાંહે જણાવ્ય ાં હત ાં કે આ આપણા 
બધાાં જ માટે ગૌરવની વાત છે. બજરાંગ 2020 ટોક્યો 
ઓવલવમ્પકમાાં મેિલનો દાવેદાર છે. 
 

સ્વ ઈન ફ્લ  રોકવ  મ ટે દવક્ષણ કોડરય એ પોર્લટફ ીફ મડ પર 
દેશવ્ય પી પ્રવતિાંધ લ દયો 
  

કતલ મ ટે પશ ઓની ખરીદી સ મે રોકન  ક યદ ન ેપિક ર 
 પશ બજારોમાાંર્થી હત્યા માટે જાનવરોના ખરીદ-
વેચાણ સામે પ્રવતબાંધ લાદનારા કેન્ર સરકારના નવા 
વનયમોને સ પ્રીમકોટસમાાં પિકાર આપવામાાં આવ્યો છે. કોટસ  
15 જ ને તેની પર સ નાવણી કરશે. 
 હૈદરાબાદના મોહમ્મદ અલદ લ ફહીમ ક રેશીએ 
જવસ્ટસ અશોક ભ ર્ષણ અને જવસ્ટસ દીપક ગ પ્તાની વેકેશન 
બેન્ચ સામે અરજી પર જલદી સ નાવણી માટે રાવ કરી હતી. 
તેમણે દલીલ આપી હતી કે નવો વનયમ મૌવલક અવધકારો 
વવરુદ્ધ છે. આ વનયમ પશ  બવલની ધાવમસક પરાંપરા વવરુદ્ધ 
છે. જ્યારે, પશ વધ પર પ્રવતબાંધ ભોજનના અવધકારનો પણ 
ભાંગ કરે છે. 
 

ન ગ લેન્િ એન્ક ઉન્ટરમ ાં મજેર શહીદ, 4 આતાંકી ઠ ર  
 નાગાલેન્િમાાં ઉગ્રવાદીઓ સાર્થેના એન્કાઉન્ટરમાાં 
પ્રાદેવશક સેનાના એક મેજર શહીદ ર્થઈ ગયા હતા. આ 
દરવમયાન ય નાઈટેિ વલબરેશન ફ્રન્ટ ઓફ આસામ 
(ઉર્લફા)ના ચાર ઉગ્રવાદીઓ પણ મોતને ઘાટ ઉતાયાસ હતા. 
એન્કાઉન્ટર મધરાત બાદ શરૂ ર્થય ાં હત ાં. 
 

નેપ ળમ ાં દેઉિ એ ત્રણ ન યિ વિ પ્રધ ન નીપય  
 નેપાળી કોંગ્રેસના નેતા શેરબહાદ ર દેઉબાએ 
બ ધવારે નેપાળના વિાપ્રધાન પદના શપર્થ લીધા હતા. 
રાષ્ટ્રપવત વવદ્યાદેવી ભાંિારીએ તેમને તેમને શપર્થ લેવિાવ્યા 
હતા. 

 શેરબહાદ ર દેઉબા ચોર્થી વખત નેપાળના 
વિાપ્રધાન બન્યા છે. તેમણે પોતાની કેવબનેટમાાં સાત 
સભ્યોને સામેલ કયાસ છે. તેમાાં નેપાળી કોંગ્રેસ અન ે
સીપીએન (માઓવાદી) ના ત્રણ-ત્રણ તેમજ નેપાળી 
લોકતાાંવત્રક ફોરમના એક સભ્ય છે. શેરબહાદ ર દેઉબાએ 
નાયબ વિાપ્રધાન તરીકે ત્રણ જણાની વનય વક્ત કરી છે. 
 

રૂપ ણી દ હોદમ ાં શ ળ પ્રવેશોત્સવનો આરાંભ કર વશે 

 

સરદ ર સરોવર િેમન  30 ગેટ િાંધ કર ત  56 વર્ડ પછી 
િાંધની ક મગીરી પ ણડ 

 ગ જરાતની જીવાદોરી સમાન નમસદા િેમ પર 
લગાવવામાાં આવેલાાં 30 દરવાજાને બાંધ કરવાની માંજ રી 
મળતાાં શવનવારે મ ખ્યમાંત્રી વવજય રૂપાણી અને નાયબ 
મ ખ્યમાંત્રી નીવતન પટેલે સ્વીચ પાિી દરવાજા બાંધ કયાસ 
હતા. વિાપ્રધાન મોદીના હસ્તે ટ ાં ક સમયમાાં સરદાર સરોવર 
િેમન ાં લોકાપસણ કરવામાાં આવશે. િેમની હાલની સપાટી 
121.92 મીટર છે. દરવાજા લાગી જતાાં સપાટી વધીને 
138.64 મીટર સ ધી પહોંચી જતાાં સરદાર સરોવરમાાં 7.70 
વમવલયન એકર ફ ટ પાણીનો સાંગ્રહ ર્થઈ શકશે. હાલ િેમમાાં 
સાંગ્રહ ર્થયેલાાં પાણીર્થી 3 કરોિ લોકોને લાભ મળે છે પરાંત  
હવે િેમની સાંગ્રહ િમતામાાં 3.75 ટકાનો વધારો ર્થયો છે. 
આ સાર્થે 1961માાં િેમના ખાતમ હ તસના 56 વર્ષસ પછી 
ઐવતહાવસક િેમની કામગીરી પ ણસ ર્થઈ છે. ચોમાસા અગાઉ 
િેમના દરવાજા બાંધ ર્થઈ શકતા હવે નમસદાન ાં પાણી 
દડરયામાાં વહી જત ાં અટકાવી શકાશે. 
1 ગેટ 1 લાખ ક્ય સેક પાણી છોિશે 
 હાલ 30 ગેટ બેસાિી દેવાયા છે. આ 30ન ાં ક લ 
વજન 13,000 મેડટરક ટન છે. દરવાજા 19 વર્ષસ પહેલા 
1995માાં 50 કરોિમાાં બનાવવામા આવ્યા હતાાં. એક ગેટ 
ખોલાય તો 1 લાખ ક્ય સેક પાણી િીસ્ચાજસ ર્થશે. દરવાજાન ાં 
કામ પ ણસ ર્થતા સરોવરમાાં 7.70 વમવલયન એકર ફ ટ 
પાણીનો સાંગ્રહ ર્થશે. 
ત્રણ રાજ્યને વસાંચાઈનો લાભ 
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 સરદાર સરોવર િેમના કારણે કેનાલોના નેટવકસ  
ર્થકી ગ જરાતના 15 વજલ્લાના 73 તાલ કાના 3,112 ગામોની 
18.45 લાખ હેક્ટર જમીનને વસાંચાઈ પ રી પાિી શકાશે. 
રાજસ્ર્થાનના બાિમેર અને જાલોર વજલ્લાની 2,46000 હેક્ટર 
જમીન તર્થા મહારાષ્ટ્રની 37,500 હેક્ટર જમીનને વસાંચાઈનો 
લાભ મળશે. 
 

નમસદા િેમ:આરાંભ, અવરોધો અને પ ણાસહ વત 

1961માાં જવાહરલાલ નહેરુએ નમસદા યોજનાન ાં ખાતમ હ તસ 
કય ું. 
1960માાં બાંધની ઊંચાઈ 320 ફ ટ કરવા ભલામણ ર્થઈ હતી. 
1965માાં મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર  વચ્ચે જળ સાંધી ર્થઈ. 
1969માાં જળ વહેંચણી મતભેદ વનવારવા ટર ીલય નલની 
રચના. 
1995માાં મેઘા પાટકરના વવરોધના કારણે કામગીરી 4 વર્ષસ 
ર્થાંભી. 
1999માાં સ પ્રીમ કોટે ઊંચાઈ વધારવાની માંજ રી આપી. 
2006 સ ધીમાાં િેમની ઉંચાઈ 121.02 મીટરે પહોંચી. 
2014માાં NCA એ ઊંચાઈ 138.68 મીટર કરવાની માંજ રી 
આપી. 
17 જ ન 2017ના રોજ કેન્ર સરકારે તમામ 30 ગેટ બાંધ 
કરવાની માંજ રી આપતા િેમની કામગીરી પ ણસ ર્થઈ. 
 

કેન્િ 149 નવ  પોસ્ટઓડફસ પ સપોટડ  સેવ  કેન્િો શરૂ 
કરશ ે

 સરકાર દેશભરમાાં 149 નવા પોસ્ટ ઓડફસ 
પાસપોટસ  સેવા કેન્રો ખોલશે. તેના બાદ કોઈને પણ 
પાસપોટસ  બનાવવા માટે 50 વકમીર્થી વધારે દ ર જવ ાં નહીં 
પિે. કેન્રીય માંત્રી સ ર્ષમા સ્વરાજ ેકહ્ ાં કે આ સેવા કેન્ર બાદ 
ક લ કેન્ર વધીને 251 ર્થઈ જશે. 
 

અન્ન િેલ મહેત ને સ મ વજક યોગદ ન િદલ MBE 
સન્મ ન 

 સવચન તેંિ લકરનાાં 
સાસ  તર્થા પ્રવસધ્ધ 
સમાજસેવવકા અન્નાબેલ મહેતાને 
એમબીઈ (મેમ્બર ઓફ ધી 
ઓિસ ર ઓફ ધી વિટીશ 
એમ્પાયર) એવોિસર્થી સન્માવનત 

કરાયાાં છે. વિડટશ નાગડરક અન્નાબેલને આ વર્ષસના અાંતમાાં 
વક્વન એવલિાબેર્થ લાંિનના બવકાંઘહામ પેલેસમાાં આ એવોિસ  
આપશે. આ જાણકારી મહેતાની સાંસ્ર્થા અપનાલયે આપી 
હતી. 

 

ઓવલવપપકમ ાં 23 ગોર્લિ જીતન ર વસ્વમર મ ઈકલ ફેર્લ્સ 
સમ િમ ાં વ્હ ઈટ શ કડ  સ થે રેસ લગ વશે 

 

થ રન  રણમ ાં સરસ્વતીની શોધ શરૂ, 122 સ્થળોએ 
ખોદક મ થશ ે

 ર્થારના રણમાાં એકવાર ફરી સરસ્વતીની શોધ ર્થઈ 
ગઈ છે. કેન્રીય ભ ગભસજળ બોિસ  નદીની શોધ માટે 122 
જગ્યાઓએ ખોદકામ કરશે. ઉલે્લખનીય છે કે ઋગ્વેદ અને 
મહાભારત જવેા ગ્રાંર્થોમાાં સરસ્વતી નદીનો ઉલે્લખ છે. 
પ્રયાગમાાં પણ ગાંગા, યમ ના અને સરસ્વતીનો સાંગમ 
માનવામાાં આવે છે. ધાવમસક માન્યતાઓમાાં સરસ્વતી નદીને 
ગાંગા સમાન પવવત્ર માનવામાાં આવે છે. 
 સેન્ટરલ ગ્રાઉન્િ વોટર બોિસના વસવનયર વૈજ્ઞાવનક 
રામાવકશન ચૌધરીએ કહ્ ાં, ‘’હમણા કહેવ ાં ઉતાવળ 
કહેવાશે. જસેલમેરમાાં ખોદવામાાં આવેલા ટ્ય બવેર્લસમાાં ઘણાં 
પાણી મળ્ ાં હત ાં અને તપાસમાાં તે પાણી હજારો વર્ષસ જ ન ાં 
હોવાન ાં જાણવા મળ્ ાં હત ાં. નવા પ્રોજકે્ટ હેઠળ આ જ 
તપાસને આગળ વધારવામાાં આવી છે. નવી જગ્યાઓએ 
ખોદકામ કરીને પાણીની તપાસ કરવામાાં આવશે. તેમણ ે
કહ્ ાં, ‘’વધ  ઊંિાઈએ પાણી સતત ડરચાજસ ર્થઈ રહ્ ાં છે. આ 
વવસ્તારોમાાં પાણીન ાં સતત ઓછ ાં  નર્થી ર્થઈ રહ્ ાં. 
 

અજય દેવગણ સ ઈિર ગ નેગ રો અાંગે લોકોને સ વધ ન 
કરશ ે

 સાઈબર ગ નાઓ રોકવા માટે તેમ જ આ સાંદભે 
લોકોમાાં જનજાગૃવત કરવા માટે મ ાંબઈ પોલીસની મદદે 
અવભનેતા અજય દેવગણ દોિી આવ્યો છે. સાઈબર 
ગ નેગારો વવરુધ્ધ પ્રચાર કરવા માટે મ ાંબઈ પોલીસે અજય 
દેવગણની પસાંદગી કરી છે. અજય દેવગણે મ ાંબઈના 
પોલીસ આય ક્ત દત્તાત્રય પિસળગીકરની મ લાકાત લીધી 
હતી. મ ાંબઈ પોલીસે એક વવડિયો જાહેર કયો છે. એમાાં 
અજય દેવગણ નાગડરકોને ફ્રોિ લોકોર્થી સાવધ રહેવાનો 
સાંદેશ આપતા દેખાય છે. 
 

ભ રત – પ ડકસ્ત ન વચ્ચ ે અમેડરક -મેવક્સકો િોિડરની 
મ ફક િફેગન ફેવન્સાંગ લગ વ શે 

 રાજ્સ્ર્થાનના ર્થારના રણમાાં ભારત – પાવકસ્તાન 
બોિસ ર પર 32 વક.મી. લાાંબા વવસ્તારમાાં હવે અમેડરકા-  
મેવક્સકો બોિસ રની માફક િરે ગન ફેવન્સાંગ કરાશે. ર્થારના 
રણમાાં જસેલમેર વજલ્લાના શાહગઢ બર્લજ િેત્રમાાં રેતીના 
ટીંબા હવાના તોફાનના કારણે રાતોરાત ગાયબ ર્થઈ જાય છે. 
તેર્થી ત્યાાં ફેવન્સાંગ હાંમેશા પિી જાય છે. તેર્થી ત્યાાં 
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ઘ સણખોરી રોકવામાાં બીએસએફને મ શ્કેલી પિે છે. રણમાાં 
ફેવન્સાંગ પિી જત ાં રોકવાનો રસ્તો શોધવા ટેકવનકલ 

એક્સપટસસે આ વવસ્તારની ઘણી વાર મ લાકાત લીધી પણ 
કોઈ ઉકેલ ન મળ્ો, સરહદી સ રિા અાંગેની સાંસદીય 
સવમવતએ ગયા વર્ષે આ વવસ્તારની મ લાકાત લીધી હતી. 
 સવમવતન ાં માનવ ાં છે કે શાહગઢ બર્લજ વવસ્તારમાાં 
32.5 વક.મી બોિસ ર એડરયામાાં હાલન ાં ફેવન્સાંગ કારગત નર્થી. 
સવમવતએ અહીં િરે ગન ફેવન્સાંગની સલાહ આપી હતી, જનેે 
ગ રુવારે માંજ રી મળી ગઈ. 
 વશવ્ટાંગ ફેવન્સાંગને સેન્િ િરે ગન કહેવાય છે. તેમાાં 15 
ફ ટ ઊંચ ાં ફેવન્સાંગ કરાય છે, જમેાાં જમીનમાાં કોઈ જ બાાંધકામ 
કરાત ાં નર્થી. પ રી ફેવન્સાંગ હવામાાં ટકી રહેતી હોવા છતા 
હાંમેશા જમીનને અિેલી રહે છે. તેની નીચેર્થી નીકળવ ાં ખ બ 
મ શ્કેલ છે. 
 રેતીના ટીંબા વશ્ટ ર્થાય તો ફેવન્સાંગ પણ તેની 
સાર્થે વશ્ટ ર્થત ાં રહે છે. વશ્ટ ન ર્થાય તો તેને મશીનની 
મદદર્થી નવા ટીંબા પર આસાનીર્થી વશ્ટ કરી શકાય છે. 
 

આડદજાવત વવસ્ત રને હેન્િપપપ મ ક્ત િન વ શે : રૂપ ણી 
 રાજ્યના આડદજાવત ગ્રામીણ વવસ્તારોમાાં પીવાન ાં 
શ દ્ધ પાણી નળ દ્વારા જ ઘરે પહોંચાિીને હેન્િ પમ્પ મ ક્ત 
ગ જરાત બનાવવાની જાહેરાત મ ખ્યમાંત્રી વવજય રૂપાણીએ 
કરી છે. મહાત્મા માંડદરમાાં પસેા એક્ટ હેઠળ લાભ મેળવનાર 
આડદજાવત ગ્રામ પાંચાયતોના સરપાંચ સાંમેલનને સાંબોધતા 
રૂપાણીએ જણાવ્ય ાં હત ાં કે આડદજાવત વવસ્તારોના ગામોમાાં 
વવકાસ કામો માટેના અવધકારો તર્થા વન પેદાશોના 
અવધકારો પૈસા એક્ટ અન્વયે સરપાંચો – ગ્રામસભાન ે
આપવાની નવતર પહેલ ગ જરાતે કરી છે. 
 

લાંિન ફરી લોહીલ હ ણ 

 આતાંકી હ મલાની 3 મડહનામાાં ત્રીજી ઘટના, 7 

મોત. 
ઈસરો આજ ેસૌથી વજનદ ર સેટેલ ઈટ લોન્ચ કરશે 

  ઈસરો તેન ાં વજનદાર અને શવક્તશાળી ભારતીય 
સાંચાર ઉપગ્રહ જીએસએલવી માકસ-3ને આાંધ્રપ્રદેશના 

શ્રીહડરકોટા પ્રિેપણ કેન્રર્થી 
સોમવારે 4 : 28 વમવનટે લોન્ચ 
કરશે. ઈસરો દ્વારા વનવમસત 
અત્યાર સ ધીન ાં સૌર્થી ભારે વજન 
ધરાવત ાં સેટેલાઈટ છે જને ાં વજન 
3136 વકલોગ્રામ છે. 
 

િોનરથી દદી સ ધી ઓગડન પહોંચ િવ  હેવલકો્ટરનો 50% 
ખચડ સરક ર આપશ ે

 ઈવન્િયન રેિક્રોસ સોસાયટીની ગ જરાત શાખાના 
રેિક્રોસ ભવનના લોકાપસણના કાયસક્રમમાાં મ ખ્યમાંત્રી 
રૂપાણીએ જાહેરાત કરી કે, ર્થેવલવસવમયા, ડહમોડફવલયા અન ે
વસકલસેલ એવનવમયાના દદીઓને રાજ્ય સરકાર વવના મ ર્લયે 
દવા આપશે. 
 આડદજાવતના શ્રવમકોમાાં વવશેર્ષરૂપે જોવા મળતા 
વસકલસેલ એવનવમયાના રોગીઓને શ્રમ-પડરશ્રમ 
કરવામાાંર્થી મ વક્ત મળે અને તેમનો વનવાસહ ર્થઈ શકે તે માટે 
આવા રોગીઓને સરકાર પેન્શન પણ આપશે. આ ઉપરાાંત 
રૂપાણીએ જાહેરાત કરી કે, કોઈના મ રિાતા જીવનને વલવર, 
વકિની, હદયના પ્રત્યારોપણ એટલે કે ઓગસન ટર ાન્સપ્લાન્ટ 
દ્વારા બચાવી શકાય તે માટે ગોર્લિન અવસસમાાં ત્વરાર્થી 
આવા અાંગો હેવલકોપ્ટર કે એર એમ્લય લન્સ મારફતે 
પહોચાિવાના વકસ્સામાાં રાજ્ય સરકાર પચાસ ટકાનો ખચસ 
ઉઠાવશે. 
 

થ ઈલને્િ ઓપનમ ાં પ્રવણત ચેવપપયન 

 ભારતનો બેિવમન્ટન ખેલાિી બી.સાઈ પ્રવણત 
ર્થાઈલેન્િ ઓપનમાાં ચેવમ્પયન બન્યો છે. ટ નાસમેન્ટમાાં ત્રીજા 
ક્રમાાંવકત પ્રવણતે મેન્સ વસાંગર્લસની ફાઈનલમાાં 
ઈન્િોનેવશયાના જોનાર્થન ડક્રસ્ટીને સાંઘર્ષસપ ણસ મ કાબલામાાં 
17-21, 21-18, 21-19ર્થી હરાવી સ પર વસરીિન ાં 
ટાઈટલ જીત્ય ાં હત ાં. પ્રવણત પ્રર્થમ વખત ર્થાઈલેન્િ 
ગ્રા.વપ્રક્સ ગોર્લિ ટાઈટલ મેળવવા સફળ રહ્ો છે. 
 

સતત િીજા UEFA ટ ઈટલ સ થે ડરયલ મેડિફ િે નવો 
ઈવતહ સ સર્જ્યો 
ક િડનન ાં પ્રમ ણ ઘટ િવ  અને શ દ્ધ હવ  મ ટે અમદ વ દન ે
‘મોવિલ ઈઝ યોર વસટી’ પ્રોજકે્ટ હેઠળ આવરી લેવ શે 

 

ર ર્જ્યસભ મ ાં કોંગે્રસન  સ ાંસદ 
ગોવધડન રેડ્ડીન ાં વનધન 

  તેલાંગાણાર્થી કોંગ્રેસના 
રાજ્યસભાના સભ્ય પી. ગોવધસન રેડ્ડીન ાં 
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શ ક્રવારે ક લ માાં વનધન ર્થય ાં છે. તેઓ 80 વર્ષસના હતા. 
 

િેંગલ રુની વવદ્ય વથડનીન  ન મે ગ્રહન ાં ન મ ર ખવ મ ાં આવ્ય ાં 
 અહીં 12મા ધોરણમાાં ભણતી સડહવર્થ વપાંગલીના 
નામે એક ગ્રહન ાં નામ રાખવામાાં આવ્ય ાં છે. બેંગલ રુના 
સરોવરોમાાં પ્રદ ર્ષણનો િેટા એકવત્રત કરવા માટે તેની એપની 
ઈન્ટેલ સાયન્સ ફેરમાાં પસાંદગી કરાઈ હતી. આ સફળતા 
બદલ એમઆઈટીએ એક ગ્રહને તેમન ાં નામ આપી દીધ ાં છે. 
સાડહવર્થએ બેંગ્લોરનાાં તળાવમાાં પ્રદ ર્ષણનો ઉપાય શોધવા 
માટે મોબાઈલ એપ્લીકેશન બનાવી હતી. 
 

ન સ  : 12 નવ  અવક શ ય ત્રીઓમ ાં ભ રતીય સ મલે 

 નાસાએ 300ર્થી વધ  ઉમેદવારોમાાંર્થી એક ભારતીય 
અમેડરકી રાજાચારી સડહત 12 નવા અાંતરીિયાત્રીઓની 
પસાંદગી કરી છે. રાજા ચારી કર્લપના ચાવલા બાદ પ્રર્થમ 
ભારતીય છે જમેની નાસાએ પસાંદગી કરી છે. તેમને પૃથ્વીની 
કિા અને અાંતરીિ અવભયાન માટે ઓગસ્ટર્થી 2 વર્ષસની 
ટરે વનાંગ અપાશે. 
 

ઓસ્ત પેંકોએ નવો ઈવતહ સ રચ્યો, 20મ  જન્મડદવસની 
ઉજવણી કરી 
 

િોપન્ન  – િ િોવસ્કી વમક્સ િિર્લસમ ાં ચેવપપયન 

 ભારતના ટોચના િબર્લસ પ્લેયર રોહન બોપન્નાએ 
પોતાની ટેવનસ કારવકદીનો પ્રર્થમ ગ્રાન્િસ્લેમ જીતી લીધો 
છે. તેણે ફે્રન્ચ ઓપન ટેવનસની વમક્સ  
િબર્લસની ફાઈનલમાાં કેનેિાની ગે્રવબયેલા િાિોવસ્કી સાર્થે 
જોિી બનાવીને જમસનીના એન્ના લેના ગ્રોનડફર્લિ તર્થા 
કોલાંવબયાની રોબટસ  ફરાહની જોિીને એક કલાક છ વમવનટમાાં 
2-6, 6-2, 12-10ર્થી હરાવીને ટાઈટલ જીતી લીધ ાં હત ાં. 
બોપન્નાએ કારવકદીમાાં આ 17 મ ાં  
ટાઈટલ જીત્ય ાં છે. 
ચોર્થો ભારતીય ખેલાિી  

 બોપન્ના કોઈ ગ્રાન્િસ્લેમ જીતનાર ભારતનો ચોર્થો 
ખેલાિી બની ગયો છે. આ પહેલાાં વલએન્િર પેસ, મહેશ 
ભ પવત તર્થા સાવનયા વમિાસના  નામે આ વસવદ્ધ નોંધાયેલી 
છે.  
 

ગ્ર ન્િસ્લેમ જીતન ર લેટવવય ની પ્રથમ ખેલ િી 
 લેટવવયાની યેલેના ઓસ્તાપેંકોએ ફ્રેન્ચ ઓપન 
ગ્રાન્િસ્લેમમાાં ચેવમ્પયન બનીને ઈવતહાસ રચ્યો છે. 20 
વર્ષીય યેલેનાએ કારવકદીમાાં પ્રર્થમ ગ્રાન્િસ્લેમ જીત્ય ાં હત ાં 
અને આ સાર્થે તે ફ્રેન્ચ ઓપન જીતનાર સૌર્થી ય વા ખેલાિી 

બની છે. 140 વર્ષસના ઈવતહાસમાાં યેલેના ગ્રાન્િસ્લેમ 
જીતનાર લેટવવયાની પ્રર્થમ ખેલાિી બની છે. વવમેન્સ 
વસાંગર્લસની ફાઈનલમાાં વબન ક્રમાાંવકત ઓસ્તાપેંકોએ મેજર 
અપસટે સજસતા વર્લિસની ત્રીજી ક્રમાાંવકત રોમાવનયાની 
વસમોના હાલેપ સામે 4-6, 6-4, 6-3 ર્થી વવજય મેળવ્યો 
હતો. 
 

સૌવમત્ર ચટેરજીને ફ્ર ન્સન ાં સવોચ્ચ ન ગડરક સન્મ ન 

 પ્રવસદ્ધ અવભનેતા સૈવમત્ર ચેટરજી (82) ને ફ્રાન્સ 
સરકાર સવોચ્ચ નાગડરક 
પ રસ્કાર ‘લીજન િી ઓનર’ 
આપશે. દાદાસાહેબ ફાળકે, 

પધ્મભ ર્ષણ મેળવનાર 
સૌવમત્રને વસનેમા, વર્થયેટરમાાં 
તેમના યોગદાન બદલ 

સન્માન મળશે. 
 

ભ વનગરમ ાં પ્રથમ વખત સ ઈકલ પોલો ટ ન ડમેન્ટ 
રમ િવ મ ાં આવશ ે

 

શ ડટાંગ વર્લિડ  કપમ ાં જીત  અન ેડહન એ ગોર્લિ મેિલ જીત્ય  
 જીત  રાય અને ડહના વસદ્ધ ની ભારતીય ટીમ ે
ગબાલામાાં આઈએસએસએફ વર્લિસકપ (રાઈફલ અને 
વપસ્તોલ) માાં શાનદાર પ્રદશસન કરતા વમક્સ ટીમ એર 
વપસ્ટલ ઈવેન્ટમાાં રવશયાને 7-6ર્થી પરાજય આપી ગોર્લિ 
મેિલ પોતાના નામે કયો હતો. 
 

ક ાંિલે વવન્િીઝ શે્ણી સ ધી કોચ રહેશે 

 બીસીસીઆઈની પ્રશાસકોની સવમવત (સીઓએ) 
ના ચેરમેન વવનોદ રાયે સોમવારે જણાવ્ય ાં હત ાં કે જો અવનલ 
ક ાંબલે વસ્વકાર કરશે તો વેસ્ટ ઈન્િીિ પ્રવાસમાાં ભારતીય 
ટીમના કોચ બની રહેશે. 
 

વિહ રન  ર ર્જ્યપ લ ર મન થ કોવવન્દજીન ાં ર જકોટમ ાં 
સન્મ ન 

  વબહારના રાજ્યપાલ 
રામનાર્થ કોવવન્દજી ગોંિલ 
આવી પહોચતા રાજકોટ જીલ્લા 
કોળી સમાજ તેમજ શ્રી માાંધાતા 
ગ્ર પ ગોંિલ ના સદસ્યો દ્વારા 
ભાગવતપરા ખાતે વવશાલ રેલી 
કાઢી શ્રી માાંધાતા પાટી પ્લોટ 
ખાતે લવાયા હતા અને બહોળી 
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સાંખ્યા માાં એકવત્રત ર્થયેલ કોળી સમાજની હાજરીમાાં 
સન્માવનત કરાયા હતા. 
 

RBI એ 500ની નવી નોટ ઈશ્ય  કરી - જ ની પણ ચ લશે 

  ડરિવસ બેન્કે માંગળવારે 500 રૂવપયાની નવી નોટ 
પ્રવસધ્ધ કરી છે. જ ની નોટ પણ ચાલ  રહેશે. આરબીઆઈ 
અન સાર ઈન્સટેમાાં સામેલ ‘એ’ લેટર આરબીઆઈ ગવનસર 
ઊવજસત પટેલની સહીવાળી બાંને નાંબર પેનલ પર અાંવકત 
રહેશે. નોટોન ાં મ રણ વર્ષસ 2017 રહેશે. તેના ફીચસસમાાં કોઈ 
પડરવતસન નર્થી. 
   
નવ  30 સ્મ ટડ  વસટીમ ાં ગ ાંધીનગર, ર જકોટ અને દ હોદનો 
સમ વેશ 

 કેન્રીય શહેરી વવકાસપ્રધાન એમ. વેન્કૈયા નાયિ એ 
શ ક્રવારે સ્માટસ  વસટી પ્રોજકે્ટના ત્રીજા તબક્કા હેઠળ વધ  30 
શહેરોની જાહેરાત કરી હતી. આ શહેરોમાાં ગ જરાતનાાં ત્રણ 
શહેર રાજકોટ દાહોદ અને પાટનગર ગાાંધીનગરનો સમાવેશ 
ર્થાય છે. આ શહેરોના વવકાસ માટે 57,393 કરોિ રૂવપયાનો 
ખચસ કરવામાાં આવશે. 
સ્માટસ  વસટી પ્રોજકે્ટનાાં શહેરોની સાંખ્યા 90 ર્થઈ 

 સ્માટસ  વસટી પ્રોજકે્ટમાાં પસાંદગી પામેલાાં શહેરોની 
સાંખ્યા હવે વધીને 90 ર્થઈ ગઈ છે. સ્માટસ  વસટી યોજના 
હેઠળ કેન્ર સરકાર 5 વર્ષસ માટે દરેક શહેરના વવકાસ માટે 
500 કરોિ રૂવપયા આપશ.ે હવે અન્ય 10 શહેરોને આ 
યોજના હેઠળ આવરી લેવાશે. 
 

અઝીમ પ્રેમજી ડફલને્રેપીન  ક રનેગી મિેલથી સન્મ વનત 

  વવપ્રોના ચેરમેન અિીમ પે્રમજીને પવલલક સ્ક લમાાં 
વસસ્ટમમાાં સ ધારાના પ્રયાસો બદલ કારનેગી ફાઉન્િેશને આ 
વર્ષસના કારનેગી મેિલર્થી સન્માવનત કયાસ છે. પે્રમજીન ે
ઓક્ટો. માાં એવોિસર્થી સન્માવનત કરાશે. 
 

‘’ઢ ઈ અક્ષર’’  
અવખલ ભ રતીય પત્ર લખેન પ્રવતયોવગત  
મનોજ વસન્હ  
કેન્િીય સાંચ ર ર ર્જ્ય માંત્રી (સ્વતાંત્ર હવ લો) 

દ્વારા ‘’વપ્રય બાપ  (મહાત્મા ગાાંધી) આપ મને પે્રડરત કરો 
છો...’  
બધા ઉંમરવર્ષસ નાાં લોકો ભાગ લઈ શકે છે  
વગસ: 
500 શલદો માાં અાંતદશેીય પત્ર વગસ 
1000 શલદો માાં કવર શ્રણેી 
 

દેશન ાં પ્રથમ વકીલ જમેન ે સાંય ક્ત ર ષ્ટ્ફમ ાં મહત્ત્વન ાં પદ 
મળશ ે 

નીરુ ચડ્ડા, વકીલ 

વશક્ષણ : 
 ડદર્લહી ય વન. માાંર્થી 
કાયદાન ાં વશિણ, વમવશગન 
ય વન. માાંર્થી િોક્ટરેટ. 
કેમ ચચ ડમ ાં : 
 સાંય ક્ત રાષ્ટ્ર  ડટરલય નલમાાં જનાર પ્રર્થમ ભારતીય 

વવખ્યાત વકીલ હરીશ સાર્લવે સાર્થે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કોટસમાાં 
નીરુ ચડ્ડા. 
 

ઈસરોએ 31 સેટેલ ઈટ્સ એક સ થે લોન્ચ કયો 
 ઈસરોએ શ ક્રવારે શ્રીહડરકોટાર્થી કાટોસેટ-2sની 
સાર્થે 30 નેનો સેટેલાઈટ્સ લોન્ચ કયાસ છે. તેમન ાં ક લ વજન 
955 વકલો છે. આ ભારત ઉપરાાંત ઓવસ્ટરયા, બેવર્લજયમ, 

વચલી, ફ્રાન્સ, ડફનલેન્િ, જમસની, ઈટાલી, જાપાન, વિટન 
અને અમેડરકાના છે. 
 

ઈઝર યલન  લખેક િેવવિ ગ્રોસમેનને િ કર એવોિડ 
 ઈિરાયલી લેખક િેવવિ ગ્રોસમેનને ચાલ  વર્ષસનો 
મેન બ કર એવોિસ  મળ્ો છે. ગ્રોસમેનને આ એવોિસ  તેમના  

ઉપન્યાસ ‘એ હોસસ 
વોક્સ ઈન ટ  એ 
બાર’ માટે મળશે. 
એવોિસની જાહેરાત 
બ ધવારે લાંિનમાાં 
કરાઈ હતી. 50 હજાર 
પાઉન્િના ઈનામનાાં 

નાણાાં આ વખતે ગ્રોસમેન અને અન વાદક જવેસક કોહેન 
વચ્ચે સરખે ભાગે વહેંચાશે. 
 

ભ રતને હવે આપમેળે વસ્વસ િેન્ક ખ ત ાંની મ ડહતી મળશે 
 વસ્વત્િલેન્િની બેન્કોમાાં ભારતીય ખાતેદારોની 
વવગતો હવે ભારતને મળવા લાગશે. વસ્વત્િલેન્િની સરકારે 
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ખાતાની માડહતી આપમેળે ભારત સરકારને મળતી રહે એ 
માટેના આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ધારાધોરણને માંજ રી આપી છે. 
 

મે મડહનો 137 વર્ડમ ાં અત્ય ર સ ધીનો સૌથી ગરમ : ન સ  
 નાસા મ જબ મે મડહનો છેલ્લાાં 137 વર્ષસના રેકોિસ  
મ જબ અત્યાર સ ધીનો સૌર્થી ગરમ મડહનો રહ્ો છે. ગયા 
વર્ષસનો મે મડહનો પણ સૌર્થી ગરમ મડહના તરીકે ર્થયો હતો. 
 

સ ાંસ્કૃવતક વ રસ  અાંગે ડરસચડ મ ટે ય નેસ્કોની ફેલોવશપ 

 ય નેસ્કોએ ભારતના સાાંસ્કૃવતક વારસા અાંગે ડરસચસ 
માટે સાહાપીડિયા સાર્થે મળીને ફેલોવશપ શરૂ કરી છે. આ 
ઓનલાઈન ફેલોવશપ સ્કોલશસ તર્થા સ્ટ િન્ટ્સ માટે હશે. 
 

ગ ાંધીજી સ થે સાંકળ યલે  ઐવતહ વસક સ્થળની ‘આસ્થ  
ટફે ન’ ન ાં આજ ેપ્રસ્થ ન 

 અમદાવાદના 
સાબરમતી આશ્રમ 
સત્યાગ્રહ આશ્રમની 
સ્ર્થાપનાના શતાલદી 
વર્ષસની ઉજવણીના 
ભાગરૂપે ઈવન્િયન 
રેલવે ટ ડરિમ એન્િ 

કેટડરાંગ કોપોરેશન દ્વારા રાષ્ટ્ર વપતા મહાત્મા ગાાંધીજીની 
જીવન યાત્રા સાર્થે સાંકળાયેલા ઐવતહાવસક સ્ર્થળોને આવરી 
લેતી આસ્ર્થા સ્પેશ્યલ ટરેનને દોિાવવામાાં આવશે. 
 ગાાંધીજીના જીવન મ ર્લયો નાગડરકો જાણે, સમજ ે
તેવા હેત ર્થી રેલવે વવભાગના દ્વારા દશસન ટરેન દોિાવવાન ાં 
આયોજન કય ું છે. સાબરમતી-સત્યાગ્રહ આશ્રમર્થી 
ચાંપારણ્ય સત્યાગ્રહની સમગ્ર ઐવતહાવસક તવારીખ અન ે
આિાદી સાંગ્રામ સાર્થે સાંકળાયેલા દશસનીય સ્ર્થાનોને આવરી 
લેવામાાં આવશે. 
 

સ વનલ છેત્રીએ ગોલ કરવ ન  મ મલે રુનીને પ છળ ર ખ્યો 

 ભારતીય ફ ટબોલ ટીમના 
સ કાની સ નીલ છેત્રીએ વતસમાનમાાં 
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ગોલ કરનાર 
ખેલાિીઓના મામલે ઈંગ્લેન્િના 
વેઈન રુનીને પાછળ રાખીને નવો 
રેકોિસ  બનાવ્યો છે. છત્રી સૌર્થી 
વધારે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ગોલ કરનાર 
વતસમાન ખેલાિીઓની યાદીમાાં ચોર્થા નાંબરે પહોંચી ગયો છે 
અને તેના નામે હાલ 54 ગોલ છે. વકગીસ્તાન સામે 1-0ની 
જીતમાાં વવજયી ગોલ કરવાની સાર્થે છેત્રીએ ઈંગ્લેન્િના 

ફ ટબોલર રુનીને પાછળ રાખી દીધો હતો. વતસમાન 
ખેલાિીએમાાં ફક્ત ત્રણ ફ ટબોલર છેત્રી કરતા આગળ છે. 
જમેાાં પોટ સગલનો ડક્રસ્ટીયાનો રોનાર્લિો (73 ગોલ), 
આજવેન્ટનાનો લાયોનેલ મેસ્સી (58 ગોલ) અને 
અમેડરકાનો ક્લાાંઈંટ િેમ્સી (56 ગોલ) સામેલ છે. છેત્રી 54 
ગોલ સાર્થે ચોર્થા નાંબરે છે. 
 

૨૧ જ ન : યોગ ડદવસ મોદી લખનઉમ ાં, ર મદવે 
અમદ વ દમ ાં 
 વવશ્વભરમાાં ત્રીજો યોગ ડદવસ મનાવાશે. વિાપ્રધાન 
નરેન્રમોદી સવારે 6:0 વાગ્યે લખનઉમાાં 55 હજાર લોકો 
સાર્થે યોગ કરશે. જ્યારે બાબા રામદેવ અમદાવાદના 
જીએમિીસી ગ્રાઉન્િમાાં પાાંચ લાખ લોકો સાર્થે યોગ કરશે, જ ે
એક રેકોિસ  બનશે. બ ધવારે તે દેશની સૌર્થી મોટી યોગ 
ઈવેન્ટ હશે. 
વવશ્વ યોગ ડદવસની ઉજવણી કરવાની પાછળ અાંકશાસ્ત્ર, 

જ્યોવતર્ષશાસ્ત્ર અને ખગોળશાસ્ત્રીય કારણો રહેલા છે. જનેે 
લીધે આ ડદવસે વવશ્વભરમાાં યોગ ડદવસ ઊજવાઈ રહ્ો છે, 

વર્ષસમાાં બે વાર સ યસની વસ્ર્થવતમાાં પડરવતસન ર્થાય છે, જનેે 
ઉત્તરાયણ અને દવિણાયન કહે છે. આ ડદવસ સાિા તેર 
કલાકનો અને રાત્રી માત્ર 11 કલાકની હોય છે. 
યોગ ડદવસ આ ડદવસે શ  મ ટે ? 

 21મી જ ન પછી સ યસ દવિણ ડદશા તરફ વળતો 
હોવાર્થી તેને દવિણાયન કહેવામાાં આવે છે. 
 21 જ નના રોજ દવિણાયન અને 22 ડિસેમ્બરના 
રોજ ઉત્તરાયણ આવે છે. 
વસાંધ  ખીણની સાંસ્કૃવતથી મ ાંિીને દરેક ય ગમ ાં યોગ 

 ઈ.સ. પ વે 2700 વર્ષસ પહેલાાં યોગનો મોટા પાયે 
વસાંધ -સરસ્વતી ખીણની સાંસ્કૃવતઓમાાં અભ્યાસ કરવામાાં 
આવતો હતો. જ્યારે દ વનયામાાં કોઈ ધમસ નહોતો, કોઈ મત 
નહોતો, તેની પહેલાાંર્થી યોગ કરતી વખતે વપતરોંની સાર્થ ે
વસાંધ ાં-સરસ્વતી ખીણની સાંસ્કૃવતના અનેક વજવાશ્મ 
અવશરે્ષો તેમજ મહોરો ભારતમાાં યોગની હાજરી દશાસવે છે. 
ઈ.સ. પ વે 500થી ઈ.સ. 800 

 યોગનો ઈવતહાસ અને વવકાસ સૌર્થી િિપી ર્થયો. 
આ દરવમયાન યોગસ ત્ર અને ભગવતગીતા વગેરે પર 
વ્યાસની ટીકાઓ પ્રકાશમાાં આવી. ભગવતગીતામાાં તેન ાં 
વધારે સ્પષ્ટ્ીકરણ મળે છે. 
ઈ.સ. પ વે 200 વર્ડ 
 ભોપાલની પાસે ગોવનયામાાં જન્મેલા પતાંજવલ 
વ્યાકરણાચાયસ પાવણનીના શીષ્ય હતા અને પ ષ્પવમત્ર 
શૃાંગના સમયકાલીન હતા. તેમણે જ 195 સ ત્રોમાાં યોગને 
સમજાવ્યા છે. તે સ ત્રો, શ્લોક નહીં. 
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ઈ.સ. 800-1700 

 આડદ શાંકરાચાયસ, રામાન જાચાયસ વગેરે ર્થયા. 
શાંકરાચાયસના ગ રુના ગ રુ આચાયસ ગૌિપાદ પતાંજવલના 
સાંપકસમાાં હતા. ત્યાર પછી હઠયોગ પરાંપરાના પ રાવા મળી 
આવે છે. 
11મી-12મી સદી 
 નાર્થ યોગી ગોરિનાર્થે સમગ્ર દેશન ાં ભ્રમણ કરીન ે
અનેક ગ્રાંર્થોની રચના કરી. 
15મી-16મી સદી 
 આ સદીમાાં સ્વામી સ્વાત્મારામ સ રી ર્થઈ ગયા, 
જમેણે હઠયોગ પ્રદીવપકા લખ્ય ાં. 
17મી સદી 
 આ સદીમાાં નાગેશ ભત્ટે યોગસ ત્રવૃવત્તમાાં યોગન ાં 
પ્રવતપાદન કય ું. 
18મી સદી 
 ઘેરણ્િસાંડહતાનો પ્રર્થમ ગ્રાંર્થ છે, જમેાાં શરીરની 
સફાઈ, આસન તેમજ પ્રાણાયમની વાત કરવામાાં આવી છે. 
19મી સદી 
 સ્વામી વશવાનાંદ, રમણ મહવર્ષસ, વવવેકાનાંદે યોગને 
આધ વનક સ્વરૂપ આપ્ય ાં. તેનો ઉલે્લખ પ વે રાષ્ટ્રપવત અલદ લ 
કલામે વવાંગ્સ ઓફ ફાયરમાાં કયો છે. 
 ત્યાર પછી સ્વામી સત્યાનાંદ, મહવર્ષસ અરવવાંદ, 
મહવર્ષસ મહેશ યોગી, પટ્ટાવભજોઈસ, બી.કે.એસ આયાંગરે 
યોગનો સમગ્ર વવશ્વમાાં વવસ્તાર કયો. 
 

વવશ્વના આશરે 100 દેશોએ આપણા યોગ સ્વીકાયાસ 
દેશના પ્રર્થમ વિાપ્રધાન પાંડિત જવાહરલાલ નેહરુ પણ 
યોગ કરતા હતા. 
ઈિરાઈલના પ્રર્થમ વિાપ્રધાન બેન ગ ડરયન પણ (1955-
1963) યોગના જાણકાર હતા. 
અમેડરકન રાષ્ટ્રપવત ડરચિસ  વનક્સને પણ યોગ શીખ્યાાં હતા 
અને વબલ વક્લન્ટને પણ યોગ શીખ્યા હતા. 
પ વસ વિાપ્રધાન ઈવન્દરા ગાાંધી પણ ત્રાટકનો અભ્યાસ 
કરતાાં. 
વતસમાન સમયમાાં સ્વામી વનરાંજનાનાંદ અને બાબા રામદેવ 
સમગ્ર વવશ્વમાાં યોગનો પ્રચાર કરી રહ્ા છે. 
 

કોહલી સ થે વવવ દ - ક ાંિલેન ાં ર જીન મ ાં 
કોચ વગર ટીમ વવવન્િઝ રવ ન  
 સ કાની વવરાટ કોહલી અને ચીફ કોચ અવનલ ક ાંબલે 
વચ્ચેના કવર્થત વવવાદ વચ્ચે વેસ્ટ ઈન્િીિના પ્રવાસે ગયેલી 
ભારતીય ટીમના કોચપદેર્થી ક ાંબલેએ રાજીનામ ાં આપી દીધ ાં 

છે. ડરપોટસના અન સાર આઈસીસી ચેવમ્પયન્સ ટર ોફીના અાંત 
બાદ ક ાંબલેનો બીસીસીઆઈ સાર્થેનો કરાર પ રો ર્થયો હતો. 
 

હવે ચ ાંટણી પાંચ મતદ ર ય દીમ ાંથી જાતે મતદ રન ાં ન મ 
કમી નહીં કરે 
 

ડદવ્ય ાંગ છ ત્રોની અન મત 3%થી વધ રી 5% ટક  કરવ મ ાં 
આવી 
 રાજ્ય સરકાર દ્વારા ડદવ્યાાંગ વવદ્યાર્થીઓને અત્યાર 
સ ધી ત્રણ ટકા અનામત ટેકવનકલ અભ્યાસક્રમમાાં 
આપવામાાં આવતી હતી. રાજ્ય સરકારે અનામતની ટકાવારી 
વધારીને પાાંચ ટકા કરવાનો વનણસય કયો છે. આ વનણસયનો 
અમલ ચાલ  શૈિવણક વર્ષસ 2017ર્થી અમલ ર્થશે.  
 

ગ જર તમ ાં અાંગદ નમ ાં સ રત શહેર સૌથી મોખરે 
XXX મ ટે દીવપક  ટીન ચોઈસ એવોિડમ ાં નોવમનેટ 
 

ગ જર તમ ાં અાંગદ નમ ાં સ રત શહેર સૌથી મોખરે 
 ભારત અને રવશયા વચ્ચે ડરપિી સાંબાંધોના 70 
વર્ષસની ઊજવણીના ભાગરૂપે 39મા મોસ્કો આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 
ડફર્લમોત્સવમાાં સૌપ્રર્થમ વખત ભારતીય વસનેમાને સમવપસત 
એક ભાગ દશાસવવામાાં આવશે. ડફર્લમોત્સવના ‘ભારતીય 
પેનોરમા’ માાં ‘બાહ બલી’ સીરીિ, ‘બદનામ’, ‘ય  ટનસ’ 
અને ‘કોર્થોનોિી’ સડહત અનેક ભારતીય ડફર્લમો દશાસવાશે. 
 

 

ઝેરી કેવમકલથી ફળ પકવવ  મ દે્દ HCએ સ ઓમોટો કરી 
 રાજ્યમાાં કેવર્લશયમ કાબોઈિ સડહતના િેરી 
કેવમકર્લસ તત્વોર્થી પકવતા કેરી અને ફળો સાંદભે હાઈકોટસ  
સ ઓમોટો વ્ય  લઈ જાહેર ડહતની ડરટ દાખલ કરી હતી. આ 
કેસમાાં ભાવનગર, વિોદરા સડહતના સાંબાંવધત કોપોરેશન 
તરફર્થી સોગાંદનામાાં રજ  કરાયા હતાાં. આ કેસની વધ  
સ નાવણી જ લાઈમાાં હાર્થ ધરાશે. 
 

જ ેવેપારી કાબોઈિર્થી ફળો પકવે છે તેમની દ કાનો સીલ કરી 
વશિાત્મક પગલાાં લેવાનો પણ આદેશ 

 રાજ્યમાાં કાબોઈિ સડહતના તત્વોર્થી કેરી અને 
બીજા ફળો પકવી લોકોને વેચવાના દ ર્ષણના મ દે્દ હાઈકોટસ  
જાહેર ડહતની ડરટ દાખલ કરી હતી. અને રાજ્ય સરકાર તમેજ 
તમામ મ્ય વનવસપલ કોપોરેશન સડહતના સત્તાવાળાઓને 
આડટસ ડફવશયલ કેવમકર્લસર્થી કેરી સડહતના ફળો પકવનાર 
વેપારીઓની દ કાનો-ગોિાઉન સીલ કરી તેમની સામે 
વશિાત્મક પગલા લેવા સડહતના વનદેર્ષ કયાસ હતાાં. 
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 આ કેસમાાં હોલસેલ ફ્ર ટ માકેટ એસો. તરફર્થી 
પિકાર બનવા અરજી કરાઈ હતી, જમેાાં કોપોરેશન 
સત્તાવાળાઓ દ્વારા ખોટી રીતે હેરાનગવત ના ર્થાય તેન ાં 
ધ્યાન રાખવા અન રોધ કરાયો હતો. ખેિ તો સડહતના લોકો 
કેવમકલનો દ રુપયોગ કરતા હોય તો તેમના પર પ્રવતબાંધ 
ફરમાવવો જોઈએ. 
 બીજી બાજ  ભાવનગર વિોદરા સડહતના સાંબાંવધત 
મ્ય . કોપોરેશન તરફર્થી સોગાંદનામાાં રજ  કરવામાાં આવ્યા 
હતાાં. અને અગાઉ હાઈકોટસ  કરેલા વનદેશો મ જબ કરેલી 
કાયસવાહી અાંગેની માડહતી કોટસના રેકિસ  પર રજ  કરી હતી. 
 

GST ક ઉવન્સલની 16મી િેઠક : 133મ ાંથી 66 વસ્ત ન  
ટેક્સદરમ ાં ઘટ િો, 18 જ ન ેલોટરી ટેક્સ અને ઈ-વે વિલ 
પર વનણડય 

50ને બદલે 75 લાખ સ ધી ટનસઓવર પર રાહત 

કોમ્પોવિશન સ્કીમની મયાસદા વધારી, ટરે િસસ પર 1%, 

મેન્ય ફેક્ચરર પર 2% અને રેસ્ટોરન્ટ વ્યવસાવયઓ પર 5% 
ટેક્સ 

ટેક્સટાઈલ સડહતઘણા જોબવકસ  પર 5 ટકા ટેક્સ 

સ્ક લબેગ, નોટબ કો, અર્થાણા, અગરબત્તી, કટલરી સસ્તી 
ર્થશ ે

બાળકોની િર ોઈંગ બ ક પર કોઈ ટેક્સ નહીં 
 

બ્લિ કેન્સરથી પીડિત િેટમેન એિમ વેસ્ટન ાં વનધન 

 1960ની પ્રખ્યાત ટીવી સીડરિ ‘બેટમેન’ નો હીરો 
એિમ વેસ્ટન ાં શ ક્રવારે રાતે્ર વનધન ર્થય ાં છે. એિમ ર્લય કેવમયા 
(લલિ કેન્સર) ર્થી પીડિત હતા. 1940ના દાયકામાાં 
હોવલવ િમાાં સ પર હીરોન ાં ચલણ શરૂ ર્થય ાં હત ાં. 60ના 
દાયકામાાં એિમ વેસ્ટને બેટમેનના સ્વરૂપમાાં નવી ઓળખ 
મળી. તેઓ પોતાના ફેન્સને પોવિડટવ મળી રહેવા માટે 
પે્રડરત કરતા હતા. 
 

મહ ર ષ્ટ્ફમ ાં ખિે તોની લોન મ ફ 
જાહેરાતના પગલે આાંદોલન સ્ર્થવગત 1.07 કરોિ ખિે તોને 
લાભ ર્થશે 
 

સ્વદેશની અાંવતમ રેસમ ાં િોર્લટનો વવજય 

 8 વખતનો ઓવલવમ્પક ગોર્લિ મેિાવલસ્ટ જમૈકાનો 
ય સેન બોર્લટ પોતાના દેશમાાં અાંવતમ વખત રેસમાાં ઉતયો 
હતો. તેણે 100 મીટરની રેસ 10.03 સેકન્િમાાં ‘સેર્લય ટ અ 
વલજને્િ’ રેસ જીતી હતી. બોર્લટ સાંન્સાય લેશે તે પહેલા તે 
ત્રણ સ્પધાસમાાં ભાગ લેશે. જમેાાં તે 28 જ ને ઓસ્ટર ાવા, 21 

જ લાઈએ મોનાકો અને લાંિનમાાં ચારર્થી 13 ઓગસ્ટ સ ધી 
યોજાનારી ચેવમ્પયનવશપમાાં ભાગ લેશે. 
 

પ્રથમ વખત મડહલ  ડફર્લમ ડિરેક્ટરને પ રસ્ક ર 
 ફ્રાન્સ ડફર્લમ ફેવસ્ટવલમાાં 50 વર્ષસર્થી વધ  સમય બાદ 
પ્રર્થમ મડહલા ડિરેક્ટર સોડફયા કોપોલાને તેમની ડફર્લમ ‘ધી 
વબગાઈર્લિ’ માટે સવસશ્રષે્ઠ ડિરેક્ટરનો પ રસ્કાર મળ્ો છે. 
 

ડદવ્ય ાંગ િ ળકો સરક રી ક યડક્રમોન  એપિેસિેર િનશે 
 કેરળ સરકારે ડદવ્યાાંગ બાળકોને સરકારી 
કાયસક્રમોના િાન્િ એમ્બેસિેર બનાવશે. આ માંદબ વદ્ધ 
બાળકો હાલમાાં જાદ  શીખવાના વવશેર્ષ કાયસક્રમોમાાં ભાગ લઈ 
રહ્ા છે. ઉપરાષ્ટ્રપવત હાવમદ અન્સારી ઓડટિમ, સેરેિલ 
પાર્લસી સડહત અનેક અવરોધોનો સામનો કરી રહેલા 23 
બાળકોના નામ સોમવારે સરકારી અણયાત્રા કાયસક્રમના 
એમ્બસેેિર તરીકે જાહેર કરશ.ે આ પહેલનો ઉદે્દશ્ય ડદવ્યાાંગ 
બાળકોન ાં સશવક્તકરણ કરી તેમને મ ખ્યધારામાાં સામેલ 
કરવાનો છે. 
 

ન દ લ ક્લે કોટડ  ‘ડકાંગ’  
  ફે્રન્ચ ઓપનની ફાઈનલમાાં રાફેલ નાદાલે સ્ટેન 

વાવડરાં કાને પરાજય આપી ટાઈટલ 
પોતાના નામે કય ું હત ાં. નાદાલે 
વાવડરાં કાને સીધા સેટોમાાં 6-2, 6-3, 

6-1ર્થી પરાજય આપ્યો હતો. આ 
નાદાલની કારવકદીનો 15મો ગ્રાન્િ 
સ્લેમ હતો. આ રીતે એક જ ગ્રાન્િ 
સ્લેમ 10 વખત જીતનાર નાદાલ 

વર્લિસનો પ્રર્થમ ખેલાિી બની ગયો છે. જ્યારે વાવડરાં કા 
પોતાનો ચોર્થ ાં ગ્રાન્િ સ્લેમ અને બીજ ાં ફ્રેન્ચ ઓપન ટાઈટલ 
જીતવાર્થી ચ ક્યો હતો.  
 

31 સેટેલ ઈટ લોન્ચ કર શે, ક ઉન્ટિ ઉન શરૂ 

 PSLV-C38 કાટોસેટ-2 શ્રેણી વમશનન ાં 
કાઉન્ટિાઉન શરૂ ર્થઈ ગય ાં છે. આ ઉપ્રગ્રહન ાં પ્રિેપણ 
શ્રીહડરકોટાર્થી કરાશે. કાટોસેટ ઉપરાાંત 30 ઉપગ્રહ પણ આ 
વમશનમાાં મોકલાશે. તેમાાં 14 દેશ અને તવમલનાિ ના નેનો 
સેટેલાઈટ પણ સામેલ છે. 
 

GST કરદ ત ઓ મ ટે નવી હેર્લપલ ઈન શરૂ કર ઈ 

 જીએસટી માટે આઈટી સ વવધા પ રી પાિનાર કાંપની 
જીએસટીએન નેટવકસ  કરદાતાઓની મ ાંિવણો ઉકેલવા માટે 
નવી હેર્લપલાઈન શરૂ કરી છે. કરદાતાઓ કોલસેન્ટરના 
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નાંબર 0120-488999 પર ફોન કરીને પોતાના પ્રશ્નો રજ  
કરી શકશે. ટેક્સ અવધકારીઓ 0124-4479900 પર કોલ 
કરીને સવાલ પ છી શકશે. 
 

કેન્િની મોદી સરક રે 3 વર્ડમ ાં 1200 ક યદ  રદ કય ડ 
 કેન્રની મોદી સરકારે 3 વર્ષસમાાં 1200 જટેલા કાયદા 
રદ કરી દીધા છે. જોકે તેના પહેલાાં 65 વર્ષોમાાં 1301 કાયદા 
રદ કરાયા હતા. કેન્ર સરકારે 1824 કાયદાની ઓળખ કરી 
છે. 
 

વવદેશીઓન  રહેવ  મ ટે મ ાંિઈ ભ રતમ ાં સૌથી મોંઘ  
 વવદેશીઓના રોકાણની રવષ્ટ્એ ભારતમાાં મ ાંબઈ 
સૌર્થી મોંઘ  શહેર છે. આ દાવો એક કન્સવર્લટાંગ પેઢીએ કયો 
છે. વૈવશ્વક સ્તરે મ ાંબઈ 57મા ક્રમે અને ડદર્લહી 99મા ક્રમે છે. 
આ યાદીમાાં અાંગોલાનો પાટનગર લ આિા દ વનયામાાં સૌર્થી 
મોંઘ  શહેર છે. 
 

દેશમ ાં અલગ ટ ઈમઝોનની કેન્િની વવચ રણ  
 દેશમાાં જ દા-જ દા ટાઈમિોન રાખવા કેન્ર 
વવચારણા કરી રહ્ ાં છે. વવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી વવભાગ 
(િીએસટી) દેશમાાં જ દા-જ દા ટાઈમિોન રાખવાની 
શક્યતા ચકાસવા માટે અભ્યાસ કરી રહ્ો છે. આ બાબતે 
‘સાયવન્ટડફક ઈનપ ટ’ આપવા માટે અભ્યાસ કરવામાાં આવી 
રહ્ો હોવાન ાં િીએસટી સવચવ આશ તોર્ષ શમાસએ જણાવ્ય ાં 
છે.  
 

વિક્સ વોલીિોલ સ્પધ ડમ ાં કોિીન રની ય વતી કે્ટન િની 
 કોિીનાર તાલ કાન ાં નાન ાં એવ ાં સરખિી ગામ 
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તરનાાં વોલીબોલ ખેલાિીઓ આપવા માટે 
જાણીત ાં છે. હાલ ભારતીય વોલીબોલની અન્િર 20 મડહલા 
ટીમ વિક્સ ટ નાસમેન્ટમાાં ભાગ લેવા ચીન ગઈ છે. 
 

શ્ીમદ ર જચાંિની 150મી ર્જ્યાંવત વનવમત્તે ટપ લ ડટડકટ અન ે
વસક્કો િહ ર પિ શ ે

 

ઈસરો ક ટોસેટ – 2 સડહત 
14 દેશન  31 સટેેલ ઈટ 
લોંચ કરશ ે

 ભારત શ ક્રવારે અર્થસ 
ઓલિવેશન સટેેલાઈટ 
કાટોસેટ-2 સીડરિ પોલર 
સેટેલાઈટ લોન્ચ વ્હીકલ 
(PSLV) અાંતરીિમાાં 

મોકલશે. આ સાર્થે ભારતના એક નેનો સડહત 14 દેશોના 
29 મળી ક લ 31 સેટેલાઈટ લોંચ કરવામાાં આવશે. 712 
વકલો વજનના આ કાટોસેટ-2 માાં 1 ભારતીય તર્થા 29 
વવદેશી મળી ક લ 30 કો-પેસેન્જર સટેેલાઈટ હશે. 
 ઈસરોના મતે શ્રી હડરકોટા રોકેટ પોટસર્થી શ ક્રવારે 
સવારે 9.29 વાગ્યે ઉિાન ભરશે. કાટોસેટ-2માાં રહેલા 
કેમેરા અમદાવાદમાાં તૈયાર કરાયા છે. જ ે સબમીટર 
ડરિોર્લય શન ધરાવે છે. આ સેટેલાઈટર્થી ભારત પૃથ્વીની 
રાંગીન તર્થા લલેક એન્િ વ્હાઈટ તસવીરો લઈ શકશે. 
  

પહેલીવ ર મેડિકલ પ્રોિક્ટ્સ ગ્ર હક સ રક્ષ  ક યદ મ ાં આવશે 
 કેન્ર સરકાર પહેલી વખત મડેિકલ પ્રોિક્ટ્સને પણ 
ગ્રાહક સ રિા કાયદામાાં લાવવાની તૈયારીમાાં છે. તે અાંતગસત 
કાંપનીઓને મેડિકલ પ્રોિક્ટ સાંબાંવધત તમામ માડહતી 
ગ્રાહકોને આપવાની રહેશે. તે માટે કાયદો બદલાશે. 
 

િ િ  ર મદેવ સ થ ેઅમદ વ દમ ાં 3 લ ખ લોકોન  યોગનો 
રેકોિડ 
 

ટીિીન  દદીઓની સ રવ ર મ ટે આધ ર ફરવજય ત થય ાં 
 સ્વાસ્થ્ય તર્થા પડરવાર કર્લયાણ માંત્રાલયે ટીબીના  
દદીઓ માટે આધાર ફરવજયાત કરી દીધ ાં છે. કેન્રએ 
તાજતેરમાાં જાહેર કરી દીધ ાં છે. કેન્રએ તાજતેરમાાં જાહેર કરેલ 
એક નોડટડફકેશનમાાં સ્પષ્ટ્ કય સ કે જ ે ટીબીનો દદી વનિય 
યોજના હેઠળ 5000 રૂ. કેશ ચ કવણીનો લાભ લેવા ઈચ્છે છે 
તેમણે આધાર નાંબર આપવો પિશે. 
 

ઐવતહ વસક એપલ-1 કપ્ય ટર 2.30 કરોિમ ાં વેચ ય ાં 
 એપલન ાં 1976માાં વનમાસણ પામેલ એપલ-1 
કમ્પ્ય ટર અહીં ડક્રસ્ટીિ હરાજીઘર ખાતે 2.30 કરોિમાાં 
વેચાય ાં હત ાં. આ શરૂઆતન ાં કમ્પ્ય ટર પ્રી-એસમે્બર્લિ 
મધરબોિસ  ધરાવત ાં હત ાં. 
 

ફેિરરનો 1100મો ATP વવજય 

 18 ગ્રાન્િસ્લેમના 
ચેવમ્પયન વસ્વટ્િલેન્િના રોજર 
ફેિરરે અહીં રમાતી હાલે ઓપન 
એટીપી ટેવનસ ટ નાસમેન્ટ દ્વારા 
ગ્રાસ કોટસ  વસિનમાાં પોતાનો 
પ્રર્થમ વવજય હાાંસલ કરવાની 
સાર્થે 1100 મો એટીપી વવજય 

મેળવવાની વસવદ્ધ પોતાના નામે કરી લીધી હતી. ફેિરરે 
મેન્સ વસાંગર્લસના પ્રર્થમ રાઉન્િમાાં જાપાનના ય ઈચી 

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


Current Affairs June 2017 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

12 

સ વગતાને માત્ર 51 વમવનટમાાં 6-3, 6-1ર્થી હરાવ્યો હતો. 
35 વર્ષીય ફેિરર ત્રીજી જ લાઈર્થી 16મી જ લાઈ સ ધી 
રમાનારા વર્ષસના ત્રીજા ગ્રાન્િસ્લેમ વવમ્બલિનમાાં પોતાના 
આઠમા ટાઈટલ માટે પ્રબળ દાવેદાર ખેલાિીઓમાાં સ્ર્થાન 
મેળવ્ય ાં છે. 
 

‘ઓપરેશન સ્વણડ’ હેઠળ ર જધ ની, શત બ્દી ટફે નોની 
ક ય પલટ કર શ ે

 દેશની પ્રીવમયમ ટરેનો રાજધાની અને શતાલદી 
એક્સપે્રસની સવવસસ કર્થળી હોવાની તેમજ ફ િની ક્વોવલટી 
અને સ્વચ્છતા સાંબાંધી વ્યાપક ફડરયાદોના પગલે રેલવે 
માંત્રાલયે ;ઓપરેશન સ્વણસ’ હેઠળ રાજધાની, શતાલદી 
ટરેનોની કાયાપલટ કરવાન ાં નક્કી કય ું છે. પ્રર્થમ તબક્કામાાં 
મ ાંબઈ-ડદર્લહી રાજધાની એક્સપ્રેસ અને મ ાંબઈ-અમદાવાદ 
શતાલદી એક્સપે્રસને અપગે્રિેશન માટે પસાંદ કરાઈ છે, જને ાં 
કામ 26 સપ્ટેમ્બરર્થી શરૂ ર્થશે. 
પ્રર્થમ તબક્કામાાં મ ાંબઈ-અમદાવાદ શતાલદી સડહત 2 ટરેન 
પસાંદ 

 

ર ર્જ્યભરન  શહેરી વવસ્ત રોમ ાં પ્રવેશોત્સવનો આજથી 
આરાંભ 

 રાજ્યના વશિણ વવભાગ દ્વારા ગ્રામ્ય વવસ્તારનો 
પ્રવેશોત્સવ યોજાયા પછી ગ રુવારે 22મી ર્થી 24જ ન 
દરવમયાન શહેરી વવસ્તારનો પ્રવેશોત્સવ યોજાશે. આ 
પ્રવેશોત્સવમાાં મ ખ્યમાંત્રી વવજય રૂપાણી સ રત 
મહાનગરપાવલકા સાંચાવલત તાવિીવાિી પ્રાર્થવમક 
શાળામાાંર્થી બાળકોન ાં નામાાંકન કરાવશે. 
 

ડકદ પિી શ્ીક ાંત િન્યો 
ચેવપપયન, ચીનન  ચને લોંગન ે
હર વ્યો 
  ભારતનો વકદામ્બી 
શ્રીકાાંત ઓસ્ટરે વલયન ઓપન સ પર 
વસરીિમાાં ચેવમ્પયન બની ગયો છે. 

વવશ્વના 11માાં ક્રમાાંવકત ખેલાિી શ્રીકાાંતે ફાઈનલમાાં 
ઓવલવમ્પક ચેવમ્પયન ચીનના ચેન લોંગને 22-20, 21-

16 ર્થી હરાવ્યો હતો. 24 વર્ષસના શ્રીકાાંતન ાં સતત બીજ ાં સ પર 
વસરીિ ટાઈટલ છે. આ પહેલા તે ઈન્િોનેવશયા ઓપનમાાં 
ચેવમ્પયન બન્યો હતો. આ શ્રીકાાંતન ાં ઓવરઓલ ચોર્થ ાં સ પર 
વસરીિ ટાઈટલ છે. છેલ્લા સાત મડહનામાાં ચોર્થી વખત કોઈ 
ભારતીય ખેલાિીએ ઓવલવમ્પક ચેવમ્પયનને હરાવ્યો છે. 
 

રોજર ફેિરર 9મી વખત હ લે ટેવનસ ટ ન ડમેન્ટમ ાં ચવેપપયન 

 

એગોન ચેવપપયનવશપમ ાં ચવેપપયન 

 સ્પેનનો ફેવલવસયાનો લોપેિ ચોર્થા ક્રમાાંવકત 
ક્રોએવશયાના માડરન વસવલચને હરાવી  એગોન 
ચેવમ્પયનવશપમાાં ચેવમ્પયન બન્યો છે. ફાઈનલમાાં લોપેિ 
વસવલચ સામે સામે 4-6, 7-6 (7-2), 7-6 (10-8) ર્થી 
વવજય મેળવ્યો હતો. પ્રર્થમ સેટ ગ માવ્યા પછી લોપેિ 
શાનદાર વાપસી કરી હતી અને મેચ પોતાના નામે કરી હતી. 
લોપેિ એક સપ્તાહ પહેલાાં સ્ટ ટગાટસ  ખાતેની એટીપી 
ટ નાસમેન્ટની ફાઈનલમાાં પ્રવશે્યો હતો. વવમ્બલિનની પ વસ 
તૈયારી માટે વક્વન્સ ક્લબ ખાતે આ ટ નાસમેન્ટ રમાય છે. 
 

પય ડવરણીય માંજ રી મ ટે GPCB પ સે જવ ાં નહીં પિે
 રાજ્યના વબર્લિરો અને િેવલપરોને હવે સ્ર્થાવનક 
સત્તામાંિળ પાસેર્થી જ ‘એનવાયનસમેન્ટ ક્લીયરન્સ’ મળી 
જશે. ય વનવવસસટી કન્વેન્શન હોલમાાં ‘હાઉવસાંગ ફોર ઓલ’ 

અને સ્માટસ  વસટી પ્રોજકે્ટ હેઠળ કાયસક્રમ યોજાયો હતો, જમેાાં 
મ ખ્યમાંત્રી વવજય રૂપાણીએ આ મહત્વની જાહેરાત કરી હતી. 
અત્યાર સ ધી ગ જરાત પ્રદ ર્ષણ વનયાંત્રણ બોિસ  (જીપીસીબી) 
વબર્લિરોને આ સડટસ ડફકેટ આપત ાં હત ાં. હવે આ સત્તા રાજ્યનાાં 
તમામ સ્ર્થાવનક સત્તામાંિળોને સોંપાઈ છે. જમીન એનએ 
ર્થયા બાદ વબર્લિરે આ સવતસડફકેટ જીપીસીબી પાસેર્થી લેતાાં 
6ર્થી 8 મડહના લાગતા હતા. 
 

મ.પ્ર.ન  વસાંચ ઈ માંત્રી નરોત્તમ ગેરલ યક 

ત્રણ વર્ષસ સ ધી ચ ાંટણી લિવા પર પ્રવતબાંધ, કોંગ્રેસના 
રાજને્ર ભારતીએ અરજી કરી હતી 
 મધ્યપ્રદેશના વસાંચાઈ પ્રધાન નરોત્તમ વમશ્રન ે
ચ ાંટણી પાંચે વવધાનસભા સભ્ય માટે ગેરલાયક જાહેર કરી 
દીધા છે. દવતયા વવસ િેત્રર્થી તેમની ચ ાંટણી રદ ર્થવાની 
સાર્થે જ ત્રણ વર્ષસ સ ધી તેમના ચ ાંટણી લિવા સામે પણ 
પ્રવતબાંધ લાદી દેવામાાં આવ્યો છે. 2008ની વવધાનસભા 
ચ ાંટણીઓમાાં કરેલા ખચસની ખોટી માડહતી આપવા બદલ 
ચ ાંટણી પાંચે આ કાયસવાહી કરી છે. તેમાાં પેિ ન્ય િ પણ 
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સામેલ છે. ચ ાંટણી પાંચના વનણસયને કારણે વમશ્રને પ્રધાનપદ 
છોિવ ાં પિશે. 2018ની વવધાનસભા ચ ાંટણી પણ તેઓ લિી 
શકશે નહીં. 
 વમશ્રની સામે કોંગે્રસના પ વસ ધારાસભ્ય રાજને્ર 
ભારતીય વર્ષસ 2009માાં અરજી કરી કરી હતી. તેમની દલીલ 
હતી કે નરોત્તમે 2008ના ચ ાંટણી ખચસની સાચી વવગતો 
આપી નર્થી. 
 પાંચને તપાસમાાં જણાવ્ય ાં કે ચ ાંટણી ખચસની વવગતો 
સાચી ન હતી. તેમના વવશે પ્રવસદ્ધ કરાયેલી કેટલીક સામગ્રી 
પણ પેિ ન્ય િના દાયરામાાં છે. પાંચે પોતાના આદેશમાાં 
જણાવ્ય ાં કે આવી કોવશશો રોકવા માટે આકરા પગલા જરૂરી 
છે. 
 

મહ ર ષ્ટ્ફમ ાં ખિે તોની દોઢ લ ખ સ ધીની લોન મ ફ 89 
લ ખ ખિે તોને લ ભ મળશ ે

 

DRSમ ાં હવે ટીમ ડરવ્ય  ગ મ વશે નહીં : ICC 

 DRSના આધારે હવે ટીમો માટે મોટી રાહતની વાત 
આવી છે કે અમ્પાયરના કોલ વનણસય પર હવે તે પોતાના 
ડરવ્ય  ગ માવશે નહીં. પહેલી ઓક્ટોબરર્થી આ વનણસય લાગ  
પિાશે. ICCની મ ખ્ય કાયસકારોની સવમવતએ DRS અન ે
અન્ય ભલામણો પર પોતાની લીલી િાંિી આપી છે. 
અમ્પાયર કોલ પર હવે ટીમ પોતાનો ડરવ્ય  ગ માવશે નહીં 
ટેસ્ટમાાં 80 ઓવર બાદ ટીમોને ફરી વધેલા ડરવ્ય  નહીં મળે. 
િીઆરએસનો હવે ટી20 ફોમટેમાાં પણ ઉપયોગ ર્થશે. 
બોલ ટરે વકાંગ અને બેટની વકનારીને પકિનારી ટેકવનકનો 
ઉપયોગ અવનવાયસ કરવામાાં આવ્યો છે. 
બટે અને બોલ વચ્ચે સાંત લન જાળવી રાખવા બટેના 
આકારને લઈને ભલામણ પણ માંજ ર કરવામાાં આવી છે. 
ડક્રકેટ અમ્પાયરોને પણ ખેલાિીઓના ગાંભીર દ વ્યસવહાર 
મામલે બહાર મોકલવાનો અવધકાર આપવામાાં આવ્યો છે. 
બેટ્સમેનના ક્રીિમાાં પહોંચ્યા બાદ તેન ાં બેટ હવામાાં ઉઠી 
જાય તો તેને રનઆઉટ આપવામાાં આવશે નહીં. 
 

િ લ જી-વવષ્ણુની જોિીએ સત્રન ાં સ તમ ાં ટ ઈટલ જીત્ય ાં 
 ભારતના શ્રીરામ બાલાજી અને વવષ્ણ વધસન ે
જાપાનના સ ચી સેકીગ ચી અને ય યા વકબીની જોિીને સીધા 
સેટોમાાં 6-3, 6-3ર્થી પરાજય આપી ઉિબેવકસ્તાનમાાં 
યોજાયેલા ફેગાસના ચેલેન્જર ટેવનસ ટ નાસમેન્ટમાાં મને્સ િબર્લસ 
ટાઈટલ જીતી લીધ ાં છે. બાલાજી અને વવષ્ણન ાં એકસાર્થે 
સત્રન ાં આ સાતમ ાં અને અત્યાર સ ધીન ાં સૌર્થી મોટ ાં  ટાઈટલ 
છે. 27 વર્ષીય બાલાજીન ાં આ પહેલ ાં ચેલેન્જર ટાઈટલ છે 
જ્યારે 29 વર્ષીય વવષ્ણન ાં ત્રીજ ાં ચેલેન્જર ટાઈટલ છે. 

 

છત્તીસગઢ : ઓપરેશન પ્રહ ર શરૂ, 20 નક્સલોને મોતન ે
ઘ ટ ઉત ર ય  
 

ઉ.પ્ર.મ ાં મડહલ ઓ મ ટે 24 કલ ક 64 વજલ્લ મ ાં હેર્લપલ ઈન 
181 શરૂ   

 ઉત્તરપ્રદેશમાાં મડહલાઓની 
મદદ માટે 181 મડહલા આશા જ્યોવત 
હેર્લપલાઈન કામ કરશે. રાજ્યના 64 
વજલ્લામાાં આ સેવા શરૂ કરવામાાં આવી 
છે. શવનવારે રેસ્ક્ય  વાનને મ ખ્યમાંત્રી 

આડદત્યનાર્થ યોગીએ લીલીિાંિી બતાવી હતી. મ ખ્યમાંત્રીએ 
કહ્ ાં કે, 64 નવી રેસ્ક્ય  વાન શરૂ કરવાર્થી ઉત્તરપ્રદેશના 
તમામ વજલ્લામાાં મડહલાઓને આ યોજનાનો લાભ મળશે. 
પહેલા મડહલા હેર્લપલાઈન માત્ર 11 વજલ્લામાાં કામ કરતી 
હતી પરાંત  હવે 75 વજલ્લામાાં તેનો વ્યાપ વધારવામાાં આવ્યો 
છે. 24 કલાકના ધોરણ ેઅઠવાડિયામાાં સાતેય ડદવસ શરૂ 
રહેનારુાં  કોલ સેન્ટર મડહલાઓની શવક્ત બનશે. તેના કારણ ે
ઘરેલ ાં ડહાંસાની વશકાર મડહલાઓને મદદ મળી શકશે. 
 

પલવિાંદર કેનેિ ની સ પ્રીમ કોટડન  પ્રથમ મડહલ  શીખ જજ 
િન્ય ાં 
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