Current Affairs May 2017
Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441

May 2017
Astha Academy
મંજુરી વિનાની વનમાાણાધીન ઈમારતો માટે 1મેથી ‘રે રા’
લાગુ
વિલ્ડર વનયત તારીખે પઝેશન અને ગ્રાહક સમયસર પૈસા
નહીં આપે તો િંને દંડાશે
બિલ્ડર લોિી પર લગામ કસતો રે રા (ધી રરયલ
એસ્ટે ટ રે ગ્યુલાઈઝેશન એન્ડ ડે વલેપમેન્ટ એક્ટ, 2016)
1મેથી અમલી િનશે. મે, 2017 પહે લાાં બનમાાણાધીન હોય
અને િી.યુ. (બિબલ્ડાંગ યુઝ) પરબમશન ન લીધી હોય તેવા
તમામ િાાંધકામ પ્રોજેક્ટને આ કાયદો લાગુ પડશે.
મકાનની સાઈઝ, પઝેશન સરહતના મુદ્દે બિલ્ડરો
દ્વારા ગ્રાહકો સાથે કરાતી છે તરબપાંડી રે રાના અમલથી
અટકશે.
આ
કાયદાથી ગ્રાહકોને
જેટલો ફાયદો થશે
તેટલો જ લાભ
નીબતમત્તાથી કામ
કરનારા બિલ્ડરોને
પણ થશે. આ કાયદામાાં બિલ્ડર અને ગ્રાહક, એમ િાંનેને
વ્યાજ તથા દાંડ વસૂલવાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે .
ગુજરાત-મહારાષ્ટ્ર સરહત 12 રાજ્યો અને
કે ન્રશાબસત પ્રદેશોએ બનયમ નોટીફાય કયો છે . જ્યાાં કાયદો
1મેથી અમલમાાં મૂકાઈ જશે. તે પછી ઘર ખરીદ્યાના પાાંચ
વર્ામાાં જો ખામી થશે તો ડે વલોપર-બિલ્ડરે 30 રદવસની
અાંદર મકાન રરપેર કરાવી દેવુાં પડશે અથવા ખરીદારને
વળતર આપવુાં પડશે.
સુકમા શહીદ જિાનોનાં િાળકોના અભ્યાસનો ખર્ા ગંભીર
ઉઠાિશે
કોલકાતાના સુકાની ગૌતમ ગાંભીરે છત્તીસગઢના
સુકમામાાં નક્સલી હુમલામાાં શહીદ થયેલા 25 જવાનોનાાં
િાળકોનો અભ્યાસ ખચા ઉઠાવવાનો બનણાય કયો છે . ગાંભીરે
જણાવ્યુાં હતુાં કે આ સહાયતા ગૌતમ ગાંભીર ફાઉન્ડે શન દ્વારા
િાળકો સુધી પહોંચાડવામાાં આવશે.
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ઈંગ્લેન્ડની મહાકાય સિમરીનની દરરયાઈ સફરનો પ્રારંભ
ઈંગ્લેન્ડના કુ બ્રીઆમાાં છે લ્લા દસ વર્ાથી બનમાાણ
પામી રહે લી એચએમએસએસ ઓડાસીયસ સિમરીનને
છે વટે દરરયામાાં તરતી મુકવામાાં આવી છે . 1 અિજ
પાઉન્ડના ખચે તૈયાર થયેલી આ મહાકાય સિમરીનની
લાંિાઈ 318 ફૂટ છે અને વજન 7400 ટન છે . ન્યુબક્લઅર
પાવડા સિમરીન 750 માઈલ દૂર સુધીના લક્ષ્ય સુધી સચોટ
પ્રહાર કરવા માટે સક્ષમ છે . ટોમહોક ક્રૂઝ બમસાઈલ્સથી સજ્જ
થયા પછી આ સિમરીન સપાટી પર આવ્યા વગર આખી
દુબનયાની સફર કરવા માટે પણ સમથા છે .
ગુલ પનાગ પ્રથમ ભારતીય મરહલા ફોર્મયયલ
ા ા કાર રે સર
એક્ટરે સ ગુલ પનાગ ફોર્મયુાલા રે સ કાર ચલાવનારી
પ્રથમ ભારતીય મરહલા િની છે . તાજેતરમાાં તેણે સ્પેનના
કૈ ટાલોબનયામાાં સબકા ટ દૈ કૈ લાફૈ ટમાાં મરહન્રાની M4ઈલેક્ટર ો
ચલાવી.
આગા ખાન ફાઉન્ડે શનને નેશનલ સેવનટે શન એિોડા
‘સ્વચ્છ ભારત અબભયાન’ ના કાયા માટે આ
સન્માન આપવામાાં આવેલ છે .
ટે ક્સ કન્સલ્ટન્ટ મુકેશ પટે લનું જાપાને સન્માન કયુા
2017 બસ્પ્રાંગ ઈબર્મપરરયલ ડે કોરે શનથી તેમને
સન્માબનત કરવામાાં આવ્યા છે .
ઈ – િેસ્ટ માટે મોિાઈલ એપ લોન્ર્ કોલ - કરશો એટલે
િેન ઘરે આિશે
અમદાવાદ
ર્મયુબનબસપલ
કોપોરે શનના
સોલીડ
વેસ્ટ
બવભાગે
ઈલેક્ટર ોબનક વેસ્ટનો યોગ્ય
બનકાલ થઈ શકે તે માટે ઈવેસ્ટ એપ લોન્ચ કરી છે . મેયર
ગૌતમ શાહે , ઈ-વેસ્ટ એકબિત
કરવા માટે ની વાનને ફ્લેગ ઓફ કરી હતી.
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મોિાઈલ એવલલકે શન લોન્ર્
કરનાર AMC પ્રથમ સંસ્થા
િની
સોલીડ
વેસ્ટ
મેનેજમેન્ટના ડાયરે ક્ટર હર્ાદ
સોલાંકીએ જણાવ્યુાં છે કે , કોપોરે શને ઈસીએસ
એન્વાયનામેન્ટ પ્રા.બલ.ના સહયોગથી ઈ-વેસ્ટ મોિાઈલ
એપ લોન્ચ કરી છે . શહે રના 6 ઝોનમાાંથી ઈ-વેસ્ટ કલેક્શન
વાનને ફ્લેગ ઓફ કરાઈ છે . ઉપરાાંત 6 ઝોનમાાં મુખ્ય બસબવક
સેન્ટર ખાતે ઈ-વેસ્ટ અબધકૃ ત એકિીકરણ કે ન્ર પણ શરૂ
કરાયાાં છે . દેશમાાં આ મોિાઈલ એપ લોન્ચ કરનાર
અમદાવાદ ર્મયુબનબસપલ કોપોરે શન સૌપ્રથમ સ્થાબનક
સ્વરાજ્યની સાંસ્થા છે .
એપ અને મોિાઈલ નાંિર-8980005006 થકી
લોકો ઈલેક્ટર ોબનક ચીજોના બનકાલ માટે જાણ કરતાાં ઈ-વેસ્ટ
કલેક્શન વાન તેમના ઘેર જશે અને યોગ્ય વળતર આપીને
ઈ-વેસ્ટ કલેક્ટ કરશે. નાગરરકો ઈલેક્ટર ોબનક ચીજનો િણ
સાઈડથી ફોટો પાડીને મોકલશે તો તેને પણ ધ્યાનમાાં લઈને
તે કલેક્ટ કરવા વાન તેમની મુલાકાત લેશે. નાગરરકો 6
ઝોનના બસબવક સેન્ટર ખાતે જઈને પણ ઈ-વેસ્ટ સુપરત
કરી શકશે. આ હે તુસર ખાનગી કાંપની સાથે કોન્ટર ાક્ટ કરાયો
છે . આમ હવે નાગરરકો પોતાના ઘરમાાં પડી રહે લા અને
કોઈપણ ઉપયોગમાાં ન આવતા મોિાઈલ, એસેસરીઝ,
કોર્મ્યુટર, લેપટોપ વગેરેનો યોગ્ય રીતે બનકાલ કરી શકશે.
તયકીના રાષ્ટ્ર પવતની મોદી સાથે મુલાકત
તૂકીના રાષ્ટ્રપબત તૈબયપ એદોગન ગત મે માસમાાં
િે રદવસ માટે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેઓ
વડાપ્રધાનને મળ્યા હતા. િાંને નેતા વચ્ચે મુલાકાતમાાં િાંને
દેશના સાંિાંધો મજિૂત થવા ઉપરાાંત વ્યાપારી સહયોગ
વધારવા અને આતાંકવાદ ખતમ કરવા માટે ના ઉપાયો અાંગે
પણ ચચાા થઈ હતી.
એદોગને રે ફરે ન્ડમ દ્વારા તયકીની તમામ શવક્ત પોતાના
હાથમાં લીધી છે .
નાણાકીય િર્ા એવપ્રલન સ્થાને જાન્યુઆરીથી શરૂ કરિાની
તૈયારી, 150 િર્ા જય ની વિરટશ ફોર્મયુાલામાંથી ભારત િહાર
આિશે
ભારતમાં દોઢસો િર્ા પહે લાં 1મે થી 30 એવપ્રલનું
નાણાકીય િર્ા ર્લાવ્યુ હતું
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કે ન્ર સરકાર આબથાક કામ માટે એક િીજો ફે રફાર
કરવાની તૈયારીમાાં છે . સરકારે નાણાકીય વર્ા એબપ્રલમાચાની બસસ્ટમ લાગુ કરે લ છે . આ પહે લાાં 1 મેથી 30
એબપ્રલનુાં નાણાકીય વર્ા ચાલતુાં હતુ.ાં નવી વ્યવસ્થા લાગુ
કરવા પર દુબનયાના 156 દેશ, જ્યાાં જાન્યુઆરીથી નાણાકીય
વર્ાની શરૂઆત થાય છે તેમની સાથે તાલમેલ િેસાડવાનુાં
સરળ થશે. કાંપનીઓ સાથે પણ કામ કરવાનુાં સરળ થશે જે
જાન્યુઆરીથી નાણાકીય વર્ા ચલાવે છે . જો કે તેના માટે
કે ન્ર સરકારનુાં િજેટ પણ ફે બ્રુઆરીના િદલે નવેર્મિરમાાં રજૂ
કરવાનુાં રહે શે.
દુિઈ પોતાના ફોન્ટ િનાિનાર પહે લું શહે ર
પોતાની ઓળખના ફોન્ટ િનાવનાર દુિઈ બવશ્વનુાં
પહે લુાં શહે ર િની ગયુાં છે . માઈક્રોસોફ્ટની મદદથી િનેલા
આ ફોન્ટને ‘દુિઈ ફોન્ટ’ નામ અપાયુાં છે . તે અરે બિક અને
લેરટન બસ્ક્ર્ટમાાં 23 ભાર્ાઓમાાં ઉપલબ્ધ હશે.
મહે સયલ સવર્િ શ્રીવનિાસ 5 િર્ા માટે કે ન્રમાં ડે લયુટેશન
પર
1989 િેચના ગુજરાત કે ડરના આઈએસએસ અને
મહે સૂલ બવભાગના બપ્રબન્સપાલ સેક્રેટરી કે . શ્રીબનવાસ 5 વર્ા
માટે ડે ્યુટેશન પર રદલ્હી જશે. એરડશનલ સેક્રેટરીની
પોસ્ટને ડાઉનગ્રેડ કરીને રડપાટા મેન્ટ ઓફ પસોનલ એન્ડ
ટરે બનાંગમાાં જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે શ્રીબનવાસને બનમણૂક
અપાઈ છે . નરે ન્ર મોદી વડાપ્રધાન િન્યા પછી શ્રીબનવાસ
રદલ્હી જનાર 16મા સનદી અબધકારી છે .
2024માં કે ન્ર-રાજ્યોની ર્યટં ણી એક સાથે યોજિા નીવત
પંર્ની ભલામણ-અમલ થશે તો 19 સરકાર ભંગ કરિી
પડશે
ડોવમવનકને હરાિી રફે લ નાદાલ 10મી િખત િાસેલોના
ઓપનમાં ર્ેવર્મપયન
સ્પેનના રફે લ નાદાલે શાનદાર પ્રદશાન કરતાાં
િાસેલોના ઓપન ટે બનસ ટૂ નાામેન્ટમાાં ચેબર્મપયન િન્યો છે .
નાદાલે ફાઈનલમાાં ઓબસ્ટર યાના ડોબમબનક બથએમ સામે 64, 6-1 થી આસાન બવજય મેળવ્યો હતો. આ જીત સાથે
નાદાલ દશમી વખત િાસેલોના ઓપનમાાં ચેબર્મપયન િન્યો
છે . આ પહે લા 2016માાં પણ નાદાલ ચેબર્મપયન િન્યો હતો.
ગોલ્ફ : એવશયન ટય નાામેન્ટમાં વશિ કપયરે િીજુ ં ટાઈટલ
મેળવ્યું
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િાળક દત્તક લેિાના વનયમ આજથી િદલાયા
કપલ હિે તેમનું મનપસંદ િાળક દત્તક લઈ શકશે નહીં

િાળક દત્તક લેવાના બનયમો િદલાઈ ગયા છે . હવે
દાંપતી પોતાની પસાંદગીના િાળકની પસાંદગી કરી શકશે
નહીં. દાંપતીને દત્તક લેવા માટે માિ એક જ િાળક
િતાવવામાાં આવશે. તેઓ ઈચ્છે તો તેને દત્તક લે કે નહીં.
અત્યાર સુધી િાળક દત્તક લેવા માાંગતા દાંપતીને િણ
િાળકમાાંથી કોઈ એકની પસાંદગી કરવાનુાં કહે વામાાં આવતુાં
હતુ.ાં િાળક દત્તક લેવા માટે હવે દાંપતીએ 20 રદવસની
અાંદર િધી ઔપચારરકતાઓ પૂરી કરવી પડશે. ચાઈલ્ડ
એડો્શન રરસોસા ઓથોરરટી (સીએઆરએ)ના સીઈઓ
દીપકકુ મારે જણાવ્યુાં કે આ પરરવતાનનો એક મોટો હે તુ
વસ્તુઓની જેમ િાળકોના પ્રદશાનની પ્રવૃબત્ત ઘટાડવાની છે .
નોંધનીય છે કે િાળક દત્તક લેવા માટે દાંપતી સરકારી
વેિસાઈટ કે રરાંગ્સ પર રબજસ્ટર કરે છે . અહીં પહે લાાં તેમને
િણ િાળકોની પ્રોફાઈલમાાંથી કોઈ એક પસાંદ કરવાનો
બવકલ્પ મળતો હતો. રબજસ્ટરે શન કરાવનારા દાંપતીને એક
િાળકની પ્રોફાઈલ િતાવવામાાં આવશે. 48 કલાકમાાં તેઓ
તેને પસાંદ-નાપસાંદ કરી શકશે. આવી બસ્થબતમાાં િધા
િાળકને સમાન તક મળશે. દાંપતીને 90 રદવસમાાં િણ વાર
િાળક િતાવવામાાં આવશે. િણે ફગાવી દેવાશે ત્યારે દાંપતી
વેઈરટાંગ બલસ્ટમાાં સૌથી નીચે જતા રહે શે.
ભારતીય નૌકાદળનું INS તરકશ લંડન પહોંચયું

િાહુિલી 2ની ધયમ, 1000 કરોડ કમાણી
16 અિજ પાઉન્ડની સંપવત્ત સાથે રહન્દુજા િંધુઓ UKના
ધનકુ િેરોમાં પ્રથમ ક્રમે
 બબ્રટનના 134 ધબનકોની યાદીમાાં ભારતીય મૂળના
41
 રૂિેન િાંધુઓ િીજા, લક્ષ્મી બમત્તલ ચોથા ક્રમે
ફાંસીની સજા પર આખા દેશની તાળી
બનભાયા અને દેશના પણ ચારે ય ગુનેગારોની ફાાંસી
સુબપ્રમે યથાવત રાખી.
ગોિામાં રદ્વર્ક્રી એર્મ્યુલન્સ સેિા આગામી જુ લાઈથી શરૂ
ગોવાના પ્રવાસ ક્ષેિમાાં દુઘાટનાઓના ઉકે લ માટે
જુ લાઈથી ગોવા સ્વાસ્્ય બવભાગની રદ્વચક્રી એર્મબ્યુલન્સ
સેવા શરૂ થશે. સ્વાસ્્ય માંિી બવશ્વબજત રાણે મુજિ પેરા
બચબકત્સક આ એર્મબ્યુલન્સ ચલાવશે.
ગાંધીજીએ જ્યાં અભ્યાસ કયો તે સ્કય લ હિે િંધ થશે

અાંગ્રેજ શાસનમાાં શરૂ થયેલી ગુજરાતની 164 વર્ા
જૂ ની આલ્રેડ હાઈસ્કૂ લ િાંધ થઈ ગઈ છે . ગાાંધીજીએ
1887માાં અહીં અભ્યાસ કયો હતો. સરકાર હવે તેને
સાંગ્રહાલય િનાવશે. અત્યારે અહીં 150 બવદ્યાથી છે જેને
ટીસી આપવામાાં આવ્યા છે .
ફ્લાઈટમાં ધમાલ કરનારને ત્રણ મરહનાથી આજીિન
પ્રવતિંધ શક્ય-નિા વનયમો

ભારતીય નૌકાદળનુાં INS તરકશ લાંડન પહોંચી ગયુાં
છે . 200 વર્ા અગાઉ ભારતમાાં બનમાાણ પામેલ એમએમએસ
બિાંકામોલી નામના જહાજની યાદમાાં ઈન્ડો યૂકે યર ઓફ
કલ્ચર હે ઠળ ભારત તથા બબ્રટનના જહાજ સાંયુક્તરૂપે
અભ્યાસ પણ કરશે.
િજરંગી ભાઈજાન, સુલતાન અને દંગલના િધા રે કોડા
જમીનદોસ્ત, હજાર કરોડ કમાનાર પ્રથમ ભારતીય રફલ્મ
www.asthaacademy.wordpress.com

2018માં સુરત 10મું મેટરો શહે ર િની જશે : અન્સટા એન્ડ
યંગ
નરડયાદમાં મુખ્યમંત્રીએ કૃ વર્ મેળાનો શુભારંભ કરાવ્યો
વિમેન્સ િલ્ડા કપની ઈનામી રકમ િધી
આઈસીસીએ બવમેન્સ રક્રકે ટ વલ્ડા કપ માટે ઈનામી
રકમમાાં સીધો 10 ગણો વધારો કયો છે . આ રકમ છે લ્લા
સિની 2 લાખ ડોલરની તુલનામાાં વધીને 20 લાખ ડોલર
સુધી પહોંચી ગઈ છે . ઈંગ્લેન્ડમાાં આગામી મરહનાથી શરૂ
3
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થતી આઈસીસી બવમેન્સ રક્રકે ટ વલ્ડા કપથી પહે લાાં આ
બવમેન્સ રક્રકે ટરો માટે ખૂિ જ શાનદાર ભેટ છે . આ પહે લાાં
ઓસ્ટરે બલયામાાં યોજાયેલા 2013 બવમેન્સ વલ્ડા કપમાાં કુ લ
ઈનામી રકમ માિ 2 લાખ ડોલર હતી. આઈસીસીના મુખ્ય
કાયાકારી અબધકારી ડે બવડ રરચડા સને જણાવ્યુાં હતુાં કે વલ્ડા
કપ બવમેન્સ રક્રકે ટની સૌથી મોટી ટૂ નાામેન્ટ છે અને તેમાાં
ખેલાડીઓને યોગ્ય રીતે સન્માબનત કરવા જોઈએ. 20 લાખ
ડોલરની ઈનામી રકમ આ રદશામાાં યોગ્ય પગલુાં છે .
પટનાયકે મોસ્કોમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો
સુદશાન પટનાયકે તાજેતરમાાં મોસ્કોમાાં 10મી સેન્ડ
આટા ચેબર્મપયનબશપમાાં ગોલ્ડમેડલ જીતી લીધો છે .
ઓરરસ્સામાાં 1977માાં જન્મેલા અને ગરીિીમાાં ઉછરે લા
સુદશાનનુાં ઘર પુરીના સમુરબકનારે છે . તેમણે રમત રમતમાાં
સાત વર્ાની ઉંમરથી જ કળા શીખવાની શરૂ કરી હતી.
અત્યાર સુધી તેઓ 50 આાંતરરાષ્ટ્રીય સેન્ડ સ્કલ્પચર
ચેબર્મપયનબશપમાાં દેશનુાં પ્રબતબનબધત્વ કરી 27મો પુરસ્કાર
જીતી ચૂક્યા છે .
ઈસરોએ 6 દેશ માટે જીસેટ-9 લોન્ર્ કયો, પાક.ને ફાયદો
નહીં
પ્રોજક્ે ટ રૂ. 450 કરોડનો, ઉપગ્રહ િનાિિામાં રૂ. 235
કરોડ ખર્ાાયા
ઈસરોએ શ્રીહરરકોટાથી દબક્ષણ એબશયા સાંચાર
ઉપગ્રહ જીસેટ-9ને સફળતાપૂવાક લોન્ચ કયો છે . 450
કરોડ રૂબપયાના ખચે આ સાંચાર ઉપગ્રહને ઈસરોએ પોણા
િણ વર્ાની મહે નત પછી તૈયાર કયો છે . વડાપ્રધાન નરે ન્ર
મોદીએ 30મી એબપ્રલે ‘મન કી િાત’ કાયાક્રમમાાં કહ્ુાં હતુાં કે
દબક્ષણ એબશયા ઉપગ્રહ પોતાના પાડોશી દેશોને ભારત
તરફથી િહુમલ્ૂ ય ભેટ હશે. ઉપગ્રહને ઈસરોના
જીએસએલવી-એફ9 રોકે ટથી છોડવામાાં આવ્યો છે .
જીસેટ-9 ભારતના પાડોશી દેશો વચ્ચે સાંચારમાાં
મદદગાર થશે. આ ઉપગ્રહની બકાંમત 235 કરોડ રૂબપયા છે
જ્યારે સમગ્ર પરરયોજના પર 450 કરોડ રૂબપયા ખચા થયા
છે . આ ઉપગ્રહ 12 વર્ા સુધી મારહતીઓ ઉપલબ્ધ કરાવશે.
આ ઉપગ્રહ અાંતરરક્ષ આધારરત ટે ક્નોલોજીના વધુ સારા
ઉપયોગમાાં મદદ કરશે.
આ ઉપગ્રહમાાં 12 ક્રૂિેન્ડના ટર ાન્સપોન્ડર
લાગેલાાં હશે. આઠ
દેશમાાં
ભારત,
પાબકસ્તાન, િાાંગ્લાદેશ,
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શ્રીલાંકા, નેપાળ, માલદીવ અને ભૂતાન સામેલ છે .
સ્થાવનક સંસ્થાઓ હિે મનોરંજન કર િસયલી શકશે
કે ન્રના પગલે ગુજરાતમાાં 1લી જુ લાઈથી
જીએસટીનો અમલ શરૂ થવાની સાથે મનોરાંજન કર
વસૂલવાની સત્તા પણ રાજ્ય સરકાર પાસેથી સ્થાબનક
સ્વરાજ્યની સાંસ્થાઓને સોંપવામાાં આવશે. આ માટે રાજ્ય
સરકાર 9મીએ સ્થાબનક સત્તામાંડળ કાયદામાાં સુધારો કરીને
કર વસૂલવાની સત્તા સોંપતી જોગવાઈ દાખલ કરશે. નાટક,
બસનેમાગૃહ કે રટકીટ આધારરત પ્રવેશ અપાતો હોય તેવા
મનોરાંજક કાયાક્રમોનો આમાાં સમાવેશ થાય છે .
રાજ્ય કમાર્ારીઓના DAમાં 4%નો િધારો
2-2 ટકા એરરયસા મળશે, 8.20 લાખ કમીઓ અને
પેન્શનરોને લાભ થશે.
જાધિ મુદ્દે પારકસ્તાનને ઈન્ટરનેશનલ કોટા નું તેડું
ઈન્ટરનેશનલ કોટે જાધિની ફાંસી પર સ્ટે મયક્યો હતો
પૂવા નેવી અબધકારી કુ લભૂર્ણ જાધવની ફાાંસીની
સજા રોકાવવા માટે ભારતે હે ગ બસ્થત
ઈન્ટરનેશનલ કોટટા માાં અરજી દાખલ
કરી છે . કોટા માાં આ મુદ્દે 15 મેના રોજ
સુનાવણી થવાની સાંભાવના છે . ત્યાાં
સુધી કોટે ભારતની અરજી બવચારણા
માટે માંજૂર કરી લીધી છે . તેણે પાબકસ્તાનને કહ્ુાં છે કે તે
અાંબતમ બનણાય ના થાય ત્યાાં સુધી આ મામલે કાયાવાહી
(ફાાંસી) રોકી દે. બવદેશમાંિી સુર્મા સ્વરાજે આ અાંગેની
જાણકારી જાધવના પરરવારને આપી છે
ભારતીય ન્યાયતંત્રની અભયતપયિા ઘટના
કનાને CJI સરહત આઠ જજોને 5 િર્ાની કે દ આપી
કોલકાતા હાઈકોટા ના જજે SC-ST એક્ટ હે ઠળ દોર્ી ઠે રિી
ર્ુકાદો આપી દીધો
કોટા ના અનાદરના આરોપોનો સામનો કરી રહે લા
કલકત્તા હાઈકોટા ના જબસ્ટસ સી. એસ. કનાને દેશના ચીફ
જબસ્ટસ જે.એસ. ખેહર તથા સુપ્રીમકોટટા ના અન્ય 7 જજને 5
વર્ાની સખત કે દની સજા કરી. સુપ્રીમકોટા સાથેનુાં તેમનુાં
ઘર્ાણ વધારતાાં જબસ્ટસ કનાને કહ્ુાં કે આ 8 જજે
સાંયુકતપણે એસસી/એસટી એટર ોબસટીઝ એક્ટ ઓફ 1989
અને 2015ના સુધારે લા કાયદા હે ઠળ સજાને પાિ ગુના કયાા
છે . જબસ્ટસ કનાને સુપ્રીમકોટા ની 7 જજની િેન્ચના સભ્યોના
આપેલા નામોમાાં ચીફ જબસ્ટસ ખેહર ઉપરાાંત જબસ્ટસ દીપક
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બમશ્રા, જે.ચેલમેશ્વર, રાંજન ગોગોઈ, મદન લોકુ ર, બપનાકીચાંર
ઘોર્ અને કુ રરયન જોસેફનો સમાવેશ થાય છે .

કરાવી શકાશે. ઘરે રટબકટની રડબલવરી થાય ત્યારે પૈસાની
ચુકવણી કરવાની રહે શે.

પહે લીિાર સુવપ્રમે હાઈકોટા જજને સજા સંભળાિી
7 સભ્યોની િેન્ર્ે માત્ર 15 વમવનટમાં સજા આપી
સુપ્રીમે કોટે કલકત્તા હાઈકોટા ના જજ જબસ્ટસ
કનાનને છ મરહનાની જેલની સજા સાંભળાવી હતી. ચીફ
જબસ્ટસ જે. એસ. ખેહરના વડપણ હે ઠળની સાત સભ્યોની
િાંધારણીય ખાંડપીઠે તેમને અદાલતની અવમાનના િદલ
કસૂરવાર ઠે રવ્યા છે . કોટે પબિમ િાંગાળના ડીજીપીને
જબસ્ટસ કનાનને તત્કાળ જેલમાાં મોકલવાનો આદેશ આ્યો
છે .
જવસ્ટસ કનાનનાં વનિેદનો અને વિિારદત અમાન્ય
ર્ુકાદાઓના પ્રકાશન પર રોક
સુપ્રીમકોટા ના ચીફ જબસ્ટસે
કહ્ુાં કે જબસ્ટસ કનાનનાાં બનવેદનો
અને બવવારદત અમાન્ય ચુકાદા
મીરડયામાાં પ્રકાબશત કરવાથી
ન્યાયતાંિની છિી ખરડાઈ રહી છે . જો કોઈ વ્યબક્તએ
કનાનના બનવેદનો પ્રકાબશત કયાાં તો તે અદાલતની
અવમાનના ગણાશે.

ખતના સંિેદનશીલ મુદ્દો રાજ્યો જિાિ આપે : સુવપ્રમ
સુપ્રીમકોટે મુબસ્લમ દાઉદી વ્હોરા સમુદાયમાાં સગીર
િાળાઓની ખતનાને અત્યાંત મહત્ત્વનો અને સાંવેદનશીલ
મુદ્દો ગણાવીને મરહલા અને િાળબવકાસ માંિાલય સરહત
ચાર કે ન્રીય માંિાલયો અને ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન
તેમ જ રદલ્હી જેવાાં રાજ્યો પાસેથી જવાિ માગ્યા છે . આ
ચાર રાજ્યોમાાં દાઉદી વ્હોરા સમુદાયના લોકો વધુ રહે છે .
ચીફ જબસ્ટસ જે. એસ. ખેહરના નેતૃત્વવાળી
િેન્ચમાાં જબસ્ટસ ડી. વાય. ચાંરચૂડ અને એસ. કે . કૌલ પણ
સામેલ છે . સગીર વયની િાળાઓની ખતનાનો મુદ્દો અત્યાંત
સાંવેદનશીલ હોવાથી તેની સુનાવણી કરવામાાં સમય લાગશે.
તેથી િેન્ચ ઉનાળાના વેકેશન પછી સુનાવણી કરશે.
રદલ્હીનાાં વકીલ સુબનતા બતવારી દ્વારા આ મુદ્દા અાંગે જાહે ર
રહત (પીઆઈએલ)ની એક અરજી રજૂ કરવામાાં આવી છે .
પીઆઈએલમાાં સુબનતા બતવારીએ ખતનાની પ્રથાને
અમાનવીય ગણાવીને તેના પર સાંપૂણા પ્રબતિાંધ લાદવાનો
દાવો કયો છે .

ગુજરાત વિધાનસભામાં GST 09-05-2017 ના રોજ પાસ
જય લન િલ્ડા ની સૌથી િધારે વિકે ટ લેનારી િોલર િની
ભારતીય બવમેન્સ રક્રકે ટ ટીમની ભૂતપૂવા સુકાની
જૂ લન ગોસ્વામીના નામે એક વધારે શાનદાર બસબિ નોંધાઈ
ગઈ છે . જૂ લન ગોસ્વામી બવમેન્સ વન-ડે રક્રકે ટમાાં સૌથી
વધારે બવકે ટ લેનારી િોલર િની ગઈ છે . જૂ લનના નામે
વન-ડે રક્રકે ટમાાં હવે 181 બવકે ટ છે . આ પહે લાાં આ રે કોડા
ઓસ્ટરે બલયન િોલર કે થરીન રફટ્સપેરટર કના નામે હતો, જેણે
કારબકદીમાાં 180 બવકે ટ ખેરવી હતી. ક્યારે ક દુબનયાની સૌથી
ફાસ્ટ બવમેન્સ િોલર રહી ચૂકેલી 34 વર્ીય જૂ લન
ગોસ્વામીએ માંગળવારે ભારત સાઉથ આરરકા સામે સાઉથ
આરરકામાાં રમાયેલી વન-ડે મેચ દરબમયાન 3 બવકે ટ લઈને
આ રે કોડા પોતાના નામે કયો છે . ભારતે આ મેચ સાત
બવકે ટથી જીતી હતી.
ઓનલાઈન િુરકં ગ કરાિો, ઘરે ટરે નની રટરકટ આિે પછી
પૈસા આપો - IRCTC દ્વારા પે-ઓન રડવલિરી સુવિધા
હવે ઘરે િેઠા ટરે નની રટબકટનુાં ઓનલાઈન િુબકાંગ
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મરહલાઓ માટે SBIની હોમલોન 0.25% સસ્તી
20 વર્ા માટે 30 લાખની લોન પર EMI 474
રૂબપયા સુધી ઘટશે. પુરુર્ો માટે લોન 0.20 ટકા સસ્તી થઈ.
15 જુ લાઈથી 3 માસ સુધી થશે પશુધનની ગણતરી
માનવ વસ્તીની ગણતરીની માફક પશુધનની વસ્તી
ગણતરી પણ કરવામાાં આવે છે . માનવ વસ્તી ગણતરી દર
દશ વર્ે થાય છે . જ્યારે પશુધનની ગણતરી દર 5 વર્ે
કરવામાાં આવે છે . વર્ા 2012માાં 19મી પશુધન વસ્તી
ગણતરી કરાઈ હતી. હવે આગામી 15 જૂ લાઈથી 20મી
પશુધન વસ્તી ગણતરીનો પ્રારાંભ થશે.
મેક્રોં પાસે એકપણ સાંસદ નથી, મજિયત વનણાય માટે
સંસદીય ર્યંટણી જીતિી પડશે
48 િર્ામાં સૌથી ઓછુ ં મતદાન, 25.44 ટકા મતદાન કરિા
જ ન ગયા, 9 ટકાએ િેલટે ખાલી છોડી દીધું
રાન્સમાાં ઈમેનુએલ મેક્રોંએ ઈસ્લામ બવરોધી અને
દબક્ષણપાંથી નેતા લી પેનને રાષ્ટ્રપબત િનતા અટકાવી દીધા
છે . 39 વર્ીય મેક્રોંએ નાની ઉંમરે એ િધુાં મેળવી લીધુાં છે ;
જે તેમની ઈચ્છા હતી. તે માિ પાાંચ વર્ા અગાઉ
રાજકારણમાાં આવ્યા. સોબશયાબલસ્ટ સરકારમાાં આબથાક
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િાિતોના માંિી િન્યા. પછી ભ્રષ્ટ્ાચાર, િેરોજગારી અને
ખરાિ અથાવ્યવસ્થાનો હવાલો આપી રાજીનામુાં આપી દીધુ.ાં
એક વર્ા પહે લાાં ‘આ માશે’ એટલે કે આગળ વધો ચળવળ
શરૂ કરી. હવે રાષ્ટ્રપબત ચૂાંટણી જીતી લીધી. આ રાન્સના
રાજકારણમાાં અત્યાર સુધીના સૌથી ઝડપી બવકાસની ગાથા
છે . 1958 િાદ રાન્સના આધુબનક ગણતાંિમાાં આ પ્રથમ
પ્રસાંગ છે ; જ્યારે 39 વર્ીય કોઈ વ્યબક્ત રાષ્ટ્રપબત તરીકે
પસાંદગી પામી છે .
રાજ્યના રે શવનંગ દુકાનદારોનું 28મે િાદ આંદોલન
ગુજરાતના વ્યાજિી ભાવના દુકાનદારો, કે રોસીન
લાઈસન્સ હોલ્ડર એસોબસએશન દ્વારા રાજ્ય સરકારને
આવેદન પિ પાઠવી વ્યાજિી ભાવના દુકાનદારોની
છીનવાઈ રહે લી રોજીરોટી જળવાઈ રહે માટે યોગ્ય પગલાાં
લેવા આવેદન પિ અપાયુાં હતુ.ાં આ પિમાાં વ્યાજિી ભાવની
દુકાનના માબલકોની સમસ્યા અાંગે એસોબસએશનના પ્રમુખ
પ્રહલાદ મોદીએ જણાવ્યુાં કે , અગાઉ સરકાર સમક્ષ
અનેકવાર રજૂ આતો કરાઈ છે તેમ છતાાં સરકાર બનબરક્રય છે .
જો સરકાર દ્વારા 28 મે સુધીમાાં યોગ્ય બનણાય લેવામાાં નહીં
આવે તો રાજ્યની તમામ દુકાનો િાંધ કરી ગાાંધીચીંધ્યા માગે
આાંદોલન કરાશે.
PG મેરડકલમાં ઈન-સવિાસ ઉમેદિારોને 50% અનામત
આપિા ગુજરાતને સુપ્રીમનો આદેશ
શવનિારથી શરૂ થતા કાઉન્સેવલંગમાં અનામતનો લાભ
મળિાની શરૂઆત થશે
પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએટ મેરડકલ રડ્લોમા કોસીસમાાં
ઈન-સબવાસ ઉમેદવારોને મેરડકલ કાઉબન્સલ ઓફ
ઈબન્ડયાના બનયમ મુજિ 50 ટકા અનામત આપવા માટે
ગુજરાત સરકારને સુપ્રીમકોટે આદેશ કયાા. પીજી કોસીસમાાં
એડબમશન માટે શરૂ થતા કાઉન્સેબલાંગના િીજા રાઉન્ડમાાં
આ ઉમેદવારોને અનામત આપવા કોટે રાજ્ય સરકારને
આદેશ કયો છે . જબસ્ટસ દીપક બમશ્રા અને જબસ્ટસ એ. એમ.
ખાનબવલકરની િેન્ચે ઈન-સબવાસ મેરડકલ ઓરફસસા જ્યાાં
કામ કરશે તે અાંતરરયાળ ગ્રામીણ કે દુગામ બવસ્તારોની
વ્યાખ્યા કરવાનો પણ રાજ્ય સરકારને આદેશ કયો છે .
અંતરરયાળ વિસ્તારોમાં કામ કરતા 2400 ડોક્ટરોને લાભ
અાંતરરયાળ ગ્રામીણ અને દુગમ
ા બવસ્તારોમાાં સરકારી
હોબસ્પટલોમાાં કે જાહે ર સત્તામાંડળોમાાં કામ કરનારા ઈનસબવાસ મેરડકલ ઓરફસસા કહે વાય છે . સુપ્રીમના આદેશનો
સીધો લાભ 2400 જેટલા ડોક્ટરોને મળશે.
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િાનાક્રાય કરતાં પણ ખતરનાક UIWIX િાઈરસ ફે લાઈ
રહ્યો છે
રે નસમવેર
વાનાક્રાઈ
વાઈરસનો આતાંક હજી ઓછો થયો
નથી; ત્યારે નવા વાઈરસના ખતરાએ
શહે રીજનોને ધ્રુજાવી નાાંખ્યા છે .
રે નસમવેર વાનાક્રાઈ વાઈરસથી પણ
ખતરનાક ગણાતો અને બવન્ડોઝ
ઓપરે રટાંગ
બસસ્ટમને
જ
ટાગેટ
કરતો
‘યુઆઈડબ્લ્યુઆઈએક્સ’ વાઈરસ સરક્રય થઈ ગયો છે .
પ્રાર્ીન સ્મારકો અને પુરાતત્ત્િીય સ્થળના કાયદામાં
સુધારો, નિા વનમાાણ માટે મંજયરી મળશે.
પુરાતત્ત્િ હસ્તકનાં સ્મારકોમાં વનમાાણનો માગા ખયલશે
પ્રાચીન
સ્મારકો
અને પુરાતત્ત્વીય સ્થળો અને
અવશેર્ો અાંગે કાયદો
િનાવવામાાં આવ્યો છે . આ
કાયદા મુજિ પ્રાચીન
સ્મારકો અને પુરાતત્ત્વીય
સ્થળોની અાંદર નવુાં બનમાાણ
થઈ શકતુાં ન હતુાં અને કે ન્ર
સરકાર તેના માટે માંજૂરી આપતી ન હતી. કે ન્રીય માંિીમાંડળે
પ્રાચીન સ્મારકો અને પુરાતત્ત્વીય સ્થળોનાાં અવશેર્ો
(સુધારણા) ખરડો-2017ને સાંસદમાાં પ્રસ્તુત કરવાની
માંજૂરી આપી છે . જેથી પ્રબતિાંબધત બવસ્તારોમાાં જાહે ર કાયો
અને પ્રોજેક્ટ માટે આવશ્યક કામગીરી પુરતા મયાારદત
બનમાાણ માટે નો માગા હવે મોકળો થયો છે .
15 મરહનાની પુત્રીની માતા રુવપન્દરને ઓસી. રે સવલંગમાં
ગોલ્ડ
મરહલા રે સલર તથા એક િાળકની માતા રુબપન્દર
કૌર સાંધુએ બસડની ખાતે યોજાયેલી ઓસ્ટરે બલયન રે સબલાંગ
ચેબર્મપયનબશપમાાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને 2018માાં યોજાનારી
ગોલ્ડ કોસ્ટ કોમનવેલ્થ ગેર્મસ માટે પોતાની દાવેદારી
મજિૂત કરી લીધી હતી. રુબપન્દરે આ મેડલ 48 બકલોગ્રામ
વેઈટ કે ટેગરીમાાં હાાંસલ કયો હતો. રુબપન્દર આ પહે લાાં
2014 ગ્લાસ્ગો કોમનવેલ્થ ગેર્મસમાાં ઓસ્ટરે બલયાનુાં
પ્રબતબનબધત્વ કરી ચૂકી છે .
શારાપોિાને ગ્રાસકોટા ટય નાા. માં િાઈલ્ડ કાડા
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રબશયાની મારરયા શારાપોવાને આગામી મરહને
િબમાંગહામમાાં
યોજાનાર
ડિલ્યૂટીએ
ગ્રાસકોટા
ટૂ નાામેન્ટ માટે વાઈલ્ડ કાડા
આપવામાાં આવ્યુાં છે .
આયોજકોએ આ વાતની
જાણકારી આપી હતી. આ
બવર્મિલ્ડનની પ્રેબક્ટસ માટે
મહત્વપૂણા ટૂ નાામન્ે ટ છે .
રબશયાની આ ભૂતપૂવા નાં-1
ખેલાડીને િે રદવસ પહે લા રેન્ચ ઓપન માટે વાઈલ્ડ કાડા
આપવાની ના પાડી હતી. કારણ કે તે ડોબપાંગના 15 મરહના
પછી પરત ફરી રહી છે . આગામી મરહને 2004ની
બવર્મિલ્ડન ચેબર્મપયનબશપ િાદ શારાપોવા સાત વર્ામાાં
પ્રથમ વખત િબમાંગહામ ટૂ નાામેન્ટમાાં ભાગ લેશે.
નેશનલ સોફ્ટ ટે વનસમાં ગુજરાતને િોન્ઝ
જલાંધર ખાતે યોજાયેલી 15મી બસબનયર નેશનલ
સોફ્ટ ટે બનસ ચેબર્મપયનબશપની િોયઝ કે ટેગરીમાાં ગુજરાતની
ટીમે બ્રોન્ઝ મેડલ હાાંસલ કયો હતો. ગુજરાતની ટીમે પ્રીક્વાટા ર ફાઈનલમાાં વેસ્ટ િાંગાળને 2-0થી, ક્વાટા ર
ફાઈનલમાાં હરરયાણાને 2-0થી પરાજય આ્યો હતો.
10 નિા ન્યુવક્લયર લલાન્ટથી ભારત સુપરપાિર િનશે
પરમાણુ ઊજાા ક્ષમતા 7000 મેગાિોટ િધશે
ભારતની પરમાણુ ઊજાા ઉત્પાદન ક્ષમતા 7000
મેગાવોટ વધારવા નવા 10 પરમાણુ ઊજાા ્લાન્ટ શરૂ કરવા
કે બિનેટના બનણટાયને દેશના વરરષ્ઠ પરમાણુ બવજ્ઞાનીઓએ
આવકાયો છે . તેમના મતે આ બનણાય બવશ્વમાાં ભારતને
પરમાણુ ઊજાા ઉત્પાદન
ક્ષેિે અગ્રેસર િનાવાશે.
સરકારે જણાવ્યુાં
કે નવા રરએક્ટસા
સાંભવત: 2021-22
સુધીમાાં
ઓનસ્ટર ીમ
થનારા
રરએક્ટસા
ઉપરાાંત હશે. હાલની 22
રરએક્ટર દ્વારા 6780 મેગાવોટની ક્ષમતા ઉપરાાંત તે
રરએક્ટસાથી પણ 6700 મેગાવોટનો ઉમેરો થશે.
બનમાાણાધીન રરએક્ટસામાાં કુ ડાનકુ લમ, કાકરાપાર અને
રાજસ્થાન એટોબમક પાવર ્લાન્ટનો સમાવેશ થાય
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છે .રડપાટા મેન્ટ ઓફ એટોબમક એનજી દ્વારા રરએક્ટસા તૈયાર
કરાશે.
યે IPL આપકે નામ: મુંિઈ ત્રીજી િાર ર્ેવર્મપયન
અાંબતમ ઓવર સુધી જોવા મળેલી રસાકસી િાદ
છે લ્લા 47 રદવસથી દેશને ફટાફટ રક્રકે ટના રાંગે રાંગનાર
આઈપીએલ 2017 નો આજે મુાંિઈ ઈબન્ડયન્સની જીત સાથે
આવ્યો હતો. હૈ દરાિાદ ખાતે રમાયેલી ફાઈનલ મેચમાાં
મુાંિઈની ટીમે પોતાના લો સ્કોરને િચાવીને ટૂ નાામન્ે ટમાાં
શાનદાર પ્રદશાન કરનારી અને લીગ મેચમાાં તેને િણ વાર
પરાજય આપનાર સ્ટાર ખેલાડીઓથી ભરપૂર રાઈબજગ
ાં પૂણે
સુપરજાયન્ટસને 1 રને હરાવીને જીત મેળવીને િીજી વાર
IPL ટર ોફી પર કબ્જો જમાવ્યો હતો.
જોકોવિર્ હાયો, ઝેિેરેિ ર્ેવર્મપયન
એલેકઝાન્ડર ઝેવરે ે વે કારબકદીનો સૌથી મોટો
અપસેટ સજીને બવશ્વના િીજા ક્રમાાંબકત સબિાયાના નોવાક
જોકોબવચને માિ િે સેટમાાં 6-4, 6-3 થી હરાવીને
ઈટાબલયન ઓપન માસ્ટસા ટે બનસ ટૂ નાામેન્ટની મેન્સ
બસાંગલ્સનુાં ટાઈટલ જીતી લીધુાં હતુ.ાં ઝેવેરેવે કારબકદીમાાં
પ્રથમ વખત એટીપી માસ્ટસા 1000નુાં ટાઈટલ પોતાના નામે
કયુાં છે .
વસ્િટોવલનાએ 2017માં ર્ોથું ટાઈટલ જીતયું
યુક્રેનની ઈલેના બસ્વટોબલનાએ પ્રથમ સેટ ગુમાવ્યા
િાદ વળતો પ્રહાર કરીને રોમાબનયાની બસમોના હાલેપને
હરાવીને ઈટાબલયન ઓપન ટે બનસ ટૂ નાામન્ે ટની બવમેન્સ
બસાંગલ્સનુાં ટાઈટલ જીતવા ઉપરાાંત ચાલુ વર્ે ચોથુાં ટાઈટલ
જીત્યુાં હતુ.ાં ગયા સપ્તાહે મેરડર ડ ઓપન જીતનાર 25 વર્ીય
હાલેપે પ્રથમ સેટને 6-4થી જીત્યો હતો પરાંતુ િીજા સેટમાાં
ફાઈનલ રોમાાંચક િનાવી હતી. િીજો સેટ એકતરફી િન્યો
હતો અને બસ્વટોબલનાએ 6-1થી જીતવા ઉપરાાંત ટર ોફી
પોતાની તરફે ણમાાં કરી લીધો હતો.
િાયના ર્મયયવનર્ના સુકાની રફવલપલામની ટાઈટલ સાથે
વિદાય
િાયના ર્મયૂબનચના સુકાની રફબલપલામે પોતાના
કારબકદીની અાંબતમ મેચમાાં બવજય મેળવી ફૂટિોલ
જગતમાાંથી બવદાય લીધી હતી. અબલયાન્ઝ એરે નામાાં
લામના નેતૃત્વમાાં િાયને રીગિગાને 4-1થી પરાજય
આ્યો હતો અને પોતાના સુકાનીને શાનદાર બવદાય આપી
હતી.
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દવક્ષણ આરિકાને હરાિી ભારતીય ટીમ ર્ેવર્મપયન
ભારતીય બવમેન્સે ટીમ યજમાન સાઉથ આરરકાને
આઠ બવકે ટે પરાજય આપીને ચાર દેશ વચ્ચે રમાયેલી વનડે શ્રેણીને જીતી લીધી હતી. ટૂ નાામેન્ટમાાં આ ટીમ જુ લન
ગોસ્વામી તથા પૂનમ યાદવની 3-3 બવકે ટના કારણે 40.2
ઓવરમાાં 156 રનના સ્કોરે સમેટાઈ ગઈ હતી. બશખા પાાંડેએ
પણ િે બવકે ટ હાાંસલ કરી હતી.
કે ન્સરના કોર્ોનો નાશ કરનારા એવન્ટિોડી શોધિામાં
સફળતા
વિવિધ પ્રકારના કે ન્સરનો સામનો કરિા સક્ષમ િનાિી
શકાશે
વૈજ્ઞાબનકોએ બવબવધ પ્રકારના કે ન્સરનો સામનો
કરવા અને કે ન્સરની ગાાંઠનો ગ્રોથ ઘટાડવા શરીરની
રોગપ્રબતકારક શબક્તની ક્ષમતા વધારતુાં એબન્ટિોડી
શોધવામાાં સફળતા મેળવી છે . અમેરરકાની બબ્રગહામ એન્ડ
બવમેન્સ હોબસ્પટલ (BWH) ના સાંશોધકોએ એવુાં
એબન્ટિોડી શોધ્યુાં છે કે જે રે ગ્યુલેટરી T સેલ્સ (કોર્ો) ને
ચોક્કસપણે ટાગેટ કરી શકે છે અને કે ન્સરના કોર્ોને ખતમ
કરે છે . સાંશોધકોને જાણવા મળ્યુાં કે એબન્ટિોડી બસ્કન,
બ્રેઈન અને કોલોન કે ન્સરની ગાાંઠનો ગ્રોથ અટકાવે છે .
BWHના હોવાડા વેઈનરે આ સાંશોધન બવશે કહ્ુાં કે T સેલ્સ
શરીરના રોગપ્રબતકારક તાંિને કે ન્સરના કોર્ોને શોધીને તેના
પર િાટકતા રોકે છે , જેના કારણે કે ન્સરનો ગ્રોથ થાય છે .
હવે T સેલ્સને ટાગેટ કરતુાં એબન્ટિોડી શોધાતાાં કે ન્સરની
સારવારમાાં ઘણી મદદ થશે. સાંશોધકોએ આ ‘anti-LAP’
એબન્ટિોડી મૂળે તો મબલ્ટપલ સ્ક્લેરોબસસના ડે વલપમેન્ટ
અાંગે તપાસ કરવા બવકસાવ્યુાં હતુાં પણ િાદમાાં તેમને માલૂમ
પડ્ુાં કે આ એબન્ટિોડી કે ન્સર સામે પણ મદદરૂપ થાય છે .
સાંશોધકોએ ‘anti-LAP’ એબન્ટિોડી T સેલ્સને નિળી
પાડવા અને રોગપ્રબતકારક તાંિની કે ન્સર સામે લડવાની
ક્ષમતા જાળવી રાખવામાાં કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તેના
પર ધ્યાન કે બન્રત કયુાં હતુાં. તેમણે જોયુાં કે ‘anti-LAP’
એબન્ટિો કે ન્સર સામે લડવાની રોગપ્રબતકારક તાંિને ક્ષમતા
વધારવા મબલ્ટપલ સેલ પો્યુલેશન પર કામ કરે છે .
એરવલફ્ટના રરયલ લાઈફ હીરો મેથ્યયનું કુ િૈતમાં વનધન
પ્રબસિ ભારતીય બિઝનેસમેન મે્યૂની મે્યૂઝનુાં
કુ વૈતમાાં બનધન થઈ ગયુાં છે . 1990માાં ઈરાકના હુમલા િાદ
કુ વૈતમાાં ફસાયેલા લગભગ 1.70 લાખ ભારતીયોને સુરબક્ષત
િચાવી લેવામાાં તેમણે મહત્વની ભૂબમકા ભજવી હતી. આ
ઘટના પર તાજેતરમાાં રફલ્મ એરબલફ્ટ પણ િનાવાઈ હતી.
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તેમાાં મે્યૂની ભુબમકા અક્ષય કુ મારે ભજવી હતી. મે્યૂના
બનધનની જાણકારી રફલ્મકાર બનબખલ આડવાણીએ રિટ
કરીને આપી હતી. 81 વર્ાના મે્યૂ મૂળ રૂપે કે રળના વતની
હતા. 1956માાં માિ 20ની ઉંમરે તે કામની શોધમાાં કુ વૈત
જતા રહ્ાાં હતાાં.
િન્નાક્રાય જિે ો જ રે નસમિેર ઈટનાલરોક્સ મળી આવ્યો
બવશ્વમાાં હાહાકાર મચાવી દેનારા ‘વન્નાક્રાય’ થી પણ
ખતરનાક એવો ‘ઈટનાલરોક્સ’ નામનો એક રે નસમવેર
સાંશોધકોએ શોધી કાઢ્યો છે . સાંશોધકોનુાં કહે વુાં છે કે
‘ઈટનાલરોક્સ’ માલવેર ‘વન્નાક્રાય’ થી પણ જોખમી છે .
‘ઈટનાલરોક્સ’ બવન્ડોઝના માધ્યમથી ફે લાવવા માટે
‘ઈટનાલબ્લ્યુ’ નામના NSA ટૂ લનો ઉપયોગ કરે છે .
િલ્ડા હે રરટે જ સાઈટ રાણી કી િાિ િની િાઈફાઈ
2014માં િલ્ડા હે રરટે જનો દરજ્જો
અણરહલપુર પાટણના રાજવી ભીમદેવ સોલાંકી
પહે લાની યાદમાાં 11મી સદીમાાં રાણી ઉદયમતીએ સરસ્વતી
નદીના બકનારે 7 મજલાની બવશાળ વાવ િાંધાવી હતી.
‘રાણી કી વાવ’ પબતના પ્રેમની અમરગાથા વણાવે છે .
મોઢે રાનું સયયામંરદર પણ િાઈફાઈ
મહે સાણા બજલ્લાના મોઢે રા બસ્થત ઐબતહાબસક
મોઢે રા સૂયામાંરદર સાંકુલને પણ વાઈફાઈ ઝોન િનાવાયુાં છે .
જેમાાં કોઈપણ પ્રવાસી વનટાઈમ પાસવડા દ્વારા ઈન્ટરનેટનો
ઉપયોગ કરી શકે છે . જૂ નાગઢની અશોકની ગુફા, િૌિ ગુફા
જોવાલાયક છે .
33મી િખત જીતયું ટાઈટલ, મલાગા સામે 2-0થી વિજય,
િાસેલોના િીજા ક્રમાંકે
રરયલ મેરડર ડ 5 િર્ા પછી લા લીગામાં ર્ેવર્મપયન
િલ્ડા કપ તીરંદાજીમાં ભારતીય પુરુર્ ટીમને ગોલ્ડ મેડલ
ભારતીય પુરુર્ કર્મપાઉન્ડ તીરાંદાજી ટીમે વલ્ડા કપ
તીરાંદાજી સ્પધાામાાં ટીમે વલ્ડા કપ તીરાંદાજી સ્પધાામાાં ગોલ્ડ
મેડલ જીત્યો. ફાઈનલમાાં કાંિોરડયાને 226-221થી
હરાવ્યુ.ાં ભારતે અમેરરકાને 232-230થી હરાવીને
ફાઈનલમાાં પહોંચ્યુ હતુ. ભારતનુાં પ્રબતબનબધત્વ અબભર્ેક
વમાાસ બચન્ના રાજૂ શ્રીધર, અમનજીત બસાંહે કયુા.
જમશેદપુરના પ્રશાંતે ઈન્ટે લ સાયન્સ એિોડા જીતયો
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ઝારખાંડના જમશેદપુરના પ્રશાાંત રાંગાનાથને
અમેરરકામાાં યોજાયેલી દુબનયાની સૌથી મોટી પ્રે- કોલેજ
સાયન્સ સ્પધાા જીતી લીધી છે . 12 ધોરણમાાં અભ્યાસ
કરતો પ્રશાાંતને આ એવોડા એનવારમેન્ટલ ઈજનેરી
કે ટેગરીમાાં જૈબવક ખેતીના પ્રોજેક્ટ માટે મળ્યો છે . સ્પધાામાાં
1700 બવદ્યાથીઓ સામેલ હતા.
ખાનગી કં પનીઓ યુદ્ધવિમાન અને સિમરીન િનાિશે
સાંરક્ષણ માંિાલયે શબનવારે એક મહત્વનો બનણાય
કરતાાં ખાનગી સેક્ટર માટે સાંરક્ષણ ક્ષેિના દરવાજા ખોલી
દીધા છે . સાંરક્ષણ માંિી અરુણ જેટલીની અધ્યક્ષતા હે ઠળની
સાંરક્ષણ ખરીદ પરરર્દે સ્ટરે ટબજક-પાટા નરબશપને લીલી ઝાંડી
આપી દીધી. જેના હે ઠળ લડાકૂ બવમાન, સિમરીન અને
િુલેટપ્રૂફ વાહનો િનાવવામાાં ખાનગી સેક્ટરની ભાગીદારી
થઈ શકશે અને ખાનગી કાંપનીઓ, બવદેશી કાંપનીઓના
સહયોગથી હાઈ-ટે ક ઈબક્વપમેન્ટ િનાવી શકશે.
ધોની આઈપીએલ ઓલ ટાઈમ-ઈલેિનનો સુકાની
ઈએસપીએન રક્રકઈન્ફોએ પોતાની ઓલ ટાઈમ
આઈપીએલ ઈલેવન ટીમ જાહે ર કરી છે . આ વેિસાઈટ છ
અઠવારડયા સુધી પોતાના વ્યુઅર પાસેથી વોરટાંગ કરાવ્યુાં
હતુ,ાં જેમાાં કુ લ 31 ખેલાડીઓની પસાંદગી થઈ હતી.
ત્યારિાદ વેિસાઈટની પેનલ કે જેમાાં 5 ટે સ્ટ રક્રકે ટરોનો
સમાવેશ કરાયો છે . તેઓએ લાાંિી બવચારણા િાદ ્લેઈંગ
ઈલેવનની પસાંદગી કરી હતી. સુકાની તરીકે ધોનીની
પસાંદગી કરાઈ છે .
ભારતની કર્મપાઉન્ડ ટીમને ગોલ્ડ
ભારતની મેન્સ કર્મપાઉન્ડ તીરાંદાજી ટીમે આચારી
વલ્ડા કપના પ્રથમ ચરણમાાં શાનદાર પ્રદશાન કરતા
કોલાંબિયાને ફાઈનલમાાં 226-221થી હરાવી ગોલ્ડ મેડલ
પોતાને નામે કયો હતો. ભારતની મેન્સ કર્મપાઉન્ડ ટીમમાાં
અબભર્ેક વમાા, રાજુ શ્રીથર અને અમનજીત બસાંઘનો સમાવેશ
થયો હતો. કોલાંબિયાની ટીમમાાં કાબમલો આાંરેસ કાડરે ના,
જોસ કાલરે લ ઓબસ્પના અને ડે બનયલ મુનોજનો સમાવેશ
થતો હતો.
રફે લ નાદાલે મેરડર ડમાં વિક્રમી પાંર્મી િખત ટાઈટલ જીતયું
ક્લે કોટા ના િાદશાહ ગણાતા સ્પેનના રફે લ નાદાલે
ઓબસ્ટર યાના ડોબમબનક બથએમને 7-6 (10-8), 6-4થી
હરાવીને બવક્રમી પાાંચમી વખત મેરડર ડ ઓપન માસ્ટસા ટે બનસ
ટૂ નાામેન્ટનુાં ટાઈટલ જીતી લીધુાં હતુાં. નાદાલે આ પહે લાાં
િાસેલોનામાાં બથએમને આસાનીથી બથએમે નાદાલની
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સબવાસ બ્રેક કરવાની સાથે ફાઈનલની શરૂઆત કરી હતી
પરાંતુ તે પ્રથમ સેટની િીજી જ ગેમમાાં 1-3થી પાછળ થઈ
ગયો હતો. નાદાલે છટ્ઠી ગેમમાાં ફરીથી વળતો પ્રહાર કરીને
સતત િણ પોઈન્ટ જીતીને સ્કોર 5-4 નો કયો હતો.
ત્યારિાદ સેટ ટાઈબ્રેકરમાાં ગયો હતો. 14 ગ્રાન્ડસ્લેમ
ચેબર્મપયન નાદાલે િીજા સેટની શરૂઆતમાાં જ બથએમની
સબવાસ તોડી હતી
દીવિ-પયનમે 320 રનની વિક્રમી ભાગીદારી નોંધાિી
મયળ જામનગરના ડો.અતુલ િરદયાણીની અભયતપયિા વસવદ્ધ
એક જ રદિસમાં મોવતયાના 257 ઓપરે શન કરિાનો રે કોડા
સૌથી ઝડપી ઓપરે શન 2 વમવનટ 51 સેકન્ડમાં પયણા કયુું
હતું
“ક્લીન મની” િેિસાઈટ કરર્ોરોની ઓળખી પાડશે
કે ન્ર સરકારે બ્લેક મની સામે અબભયાન હે ઠળ
ઓપરે શન ક્લીન મની વેિસાઈટથી ટે ક્સચોરી કરનારાની
ઓળખ કરવામાાં મદદ
મળશે. સેન્ટર લ િોડા ઓફ
ડાયરે ક્ટ ટે બક્સસ સીિીડીટી
દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલી
આ વેિસાઈટ એવા લોકોની
ઓળખ કરશે જેમણે મોટી
રકમ િેન્કોમાાં જમા કરી છે કે મોટી ખરીદી કરી છે જે તેમની
આવક અનુસાર નથી. સરકારે ઓપરે શન ક્લીન મનીના
ફોલોઅપ િાદ આ પગલુાં ભયુાં છે .
નોટિંધી પછી જોડાયા 91 લાખ નિા કરદાતા
દેશમાાં નોટિાંધી પછી 16,398 કરોડ રૂબપયાની
બિનરહસાિી આવકની ઓળખ થઈ છે . સેન્ટર લ િોડા ઓફ
ડાયરે ક્ટ ટે બક્સસના ચેરમેનના જણાવ્યા અનુસાર નોટિાંધી
પછી 91 લાખ નવા ટે ક્સ પેયસા જોડાયા છે . આ
સમયગાળામાાં 30 કરોડથી વધુ પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નાંિર
(પાન) ની ફાળવણી કરવામાાં આવી છે
સૌથી મોટો સાયિર હુમલો
150 દેશોમાં 2 લાખ કર્મલયયટર લોક કરી ર્યક્યું છે
“િાનાક્રાઈ”
કર્મ્યુટર લોક કરીને ખાંડણી માાંગતો રે ન્સમવેર
“વાનાક્રાઈ” બવશ્વના 150થી વધુ દેશો સુધી પહોંચી ગયો છે .
યુરોબપયન યુબનયનની પોલીસ યુરોપોલના જણાવ્યા મુજિ
2.27 લાખથી વધુ કર્મ્યુટસા લોક થઈ ગયા છે . એક્સ્પટા સ
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હજી પહે લા વઝાનનો તોડ શોધી શક્યા નથી. ત્યાાં સોમવારે
િીજા હુમલાનુાં જોખમ છે .

અનાકુ લોવને 7-2થી હરાવ્યો હતો. જોકે ફાઈનલમાાં ઈરાની
પહે લવાન સામે તે ટકી શક્યો ન હતો.

રાજ્યમાં 100 સ્માટા સરપંર્ો ગ્રામવિકાસનું ટ્યુશન આપશે
વડાપ્રધાન નરે ન્ર મોદીના ડર ીમપ્રોજેક્ટ આદશા
ગ્રામની તજા પર બવકાસ ઝાંખતા ગામને સ્માટા બવલેજ
િનાવવાના કન્સે્ટ સાથે
રાજ્યના
100
સ્માટા
સરપાંચોની ટીમ કામે લાગી
છે . હાલમાાં પસાંદગીના
ગામોમાાં સભા યોજી મારુાં
ગામ બવકબસત કે મ થાય તે
અાંગે ટ્યુશન આપી રહ્ા છે .

10 પરમાણુ રરએક્ટર િનાિિા કે વિનેટની મંજયરી
પરમાણુ ઊજાા ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે
દેશમાાં 10 પરમાણુ રરએક્ટર િનાવાશે. તેના સાંિાંબધત
પ્રસ્તાવને િુધવારે કે ન્રીય કે બિનેટે માંજૂરી આપી દીધી. દરે ક
રરએક્ટરની ઉત્પાદન ક્ષમતા 700 મેગાવોટ રહે શે.

મેરડર ડમાં હાલેપ સતત િીજી િાર ર્ેવર્મપયન
રોમાબનયાની બસમોના હાલેપે રાન્સની રક્રબસ્ટના
ર્મલાદેનોબવચને ભારે રસાકસી િાદ ફાઈનલમાાં 7-5, 6-7
(5-7), 6-2થી હરાવીને સતત િીજા વર્ે મેરડર ડ ઓપન
ટે બનસ ટૂ નાામેન્ટની બવમેન્સ બસાંગલ્સનુાં ટાઈટલ જીતી લીધુાં
હતુ.ાં 2014ની રનસા-અપ તથા 2016ની ચેબર્મપયન હાલેપે
ચાલુ વર્ે પ્રથમ તથા કારબકદીનુાં 15 મુાં ટાઈટલ જીત્યુાં હતુ.ાં
2012 તથા 2013 માાં આ ટૂ નાામેન્ટ જીતી હતી. 2014ની
ફાઈનલમાાં મારરયા શારાપોવાએ હાલેપને હરાવી હતી.
સ્ટુ ટગાટા ની ફાઈનલ રર્મયા િાદ રક્રબસ્ટના અહીં પણ
ફાઈનલમાાં 5-4ના સ્કોર સાથે સાંગીન શરૂઆત કરી હતી
પરાંતુ તે પીઠના દુખાવાના કારણે પોતાની રરધમ જાળવી
શકી નહોતી. િીજા સેટમાાં 6-7ના સ્કોર સાથે રેન્ચ
ખેલાડીએ ફાઈનલ અત્યાંત રોમાાંચક િનાવ્યો હતો.
ર્ેવર્મપયન્સ ટર ોફીની ઈનામી રકમમાં િધારો, ર્ેવર્મપયન
ટીમને મળશે 14 કરોડ રૂવપયા
લયઈસ હે વમલ્ટન સ્પેવનશ ગ્રાન્ડ વપ્રક્સ એફ-1માં ર્ેવર્મપયન,
િેટ્ટલ િીજા ક્રમે
એવશયન કુ શ્તીમાં સુવમતને વસલ્િર
ભારતના સુબમતે સીબનયર એબશયન કુ શ્તી
ચેબર્મપયનબશપમાાં બસલ્વર મેડલ મેળવ્યો છે . 125 બકગ્રા
વગાની ફાઈનલમાાં સુબમતનો ઈરાનના યાદોલ્લાહ
મોહર્મમદકાજેમ મોહે િી સામે 6-2 થી પરાજય થયો હતો.
સુબમતે ક્વાટા ર ફાઈનલમાાં જાપાનના તાઈકી યામામોતોને
6-3થી અને સેબમ ફાઈનલમાાં તઝાબકસ્તાનના ફારકોદ
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મોસ્કો ર્ેસ ટય નાામન્ે ટમાં હરરકૃ ષ્ણાનો વિજય
ગ્રાન્ડમાસ્ટર પેંટલા હરરકૃ રણાએ મોસ્કો રફડે
ગ્રાાં.પ્રી.ચેસ ટૂ નાામેન્ટમાાં ઈંગ્લેન્ડના ગ્રાન્ડ માસ્ટર માઈકલ
એડર્મસને હરાવીને ટૂ નાામન્ે ટમાાં પોતાનો પ્રથમ બવજય
મેળવ્યો હતો. હૈ દરાિાદના હરરકૃ રણાએ આ પહે લા
રબશયાના ગ્રાન્ડમાસ્ટર અનેસ્ટર ો ઈનારકીવ સાથે ચોથા
રાઉન્ડની િાજી ડર ો રમી હતી. જોકે એડર્મસ સાથે સફે દ
મોહરા સાથે રમતા તેણે આક્રમક શરૂઆત કરી હતી અને
પાાંચ િાજીમાાં પ્રથમ જીત નોંધાવી હતી. આ જીત સાતે તેના
2.5 અાંક થઈ ગયા છે .
અરુણાર્લ-આસામ િચર્ે દેશનો સૌથી લાંિો પુલ

દેશનો સૌથી લાાંિો પુલ ઠોલા સારદયા બ્રીજ તૈયાર થઈ ગયો
છે . આ પુલ આસામ અને અરુણાચલને જોડે છે . પહે લા
લોકો ભ્રહ્મપુિામાાં િે કલાક હોડીમાાં સવારી કરીને જતા હતા
પરાંતુ 9.15 બકમીનો આ પુલ 26 મેએ વડાપ્રધાન મોદીના
હસ્તે લોકાપાણ થઈ જશે પછી લોકોનો સમય ખૂિ િચી
જશે.
દુવનયાના ટોપ-25 ગેમર્ેન્જરમાં મુકેશ અંિાણી ટોર્ના
સ્થાને
લોકોના જીવન સાથે સાથે ઈન્ડર સ્ટીમાાં પરરવતાન
લાવનાર ટોપ-25 હસ્તીઓમાાં મુકેશ અાંિાણી પ્રથમ ક્રમે
છે . અમેરરકી બિઝનેસ મેગેબઝન ફોબ્સે ગ્લોિલ ગેમ
ચેન્જરની િીજી વાબર્ાક યાદી જાહે ર કરી છે . ફોબ્સા કહે છે કે
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જ્યાાં અનેક બિઝનેસમેન ફક્ત તેમનુાં ટનાઓવર વધારવા
મથી રહ્ા છે ત્યાાં િીજા અનેક એવા છે જે સામાન્ય લોકોનુાં
જીવન િદલી રહ્ા છે . સાથે જ ભબવરય પણ નક્કી કરી
રહ્ા છે .
આ ત્રણ કારણોને લીધે ફો્સે મુકેશને પહે લા ક્રમે રાખ્યા
 સ્ટે ર્મિરમાાં રરલાયન્સ બજયોએ એન્ટર ી કરવા સાથે
દૂરસાંચાર ઉદ્યોગમાાં ક્રાાંબત લાવી દીધી.
 ખૂિ જ ઓછા દરે ક ઈન્ટરનેટ પૂરુાં પાડી લોકોના
જીવનમાાં મોટુાં પરરવતાન લાવ્યા.
 છ મરહનામાાં 10 કરોડ ગ્રાહક િનાવીને ઉદ્યોગમાાં
બવલયની લહે ર પેદા કરી.
5 મરહનામાં નેટિથામાં 31% નો િધારો
રરલાયન્સ ઈન્ડર સ્ટર ીની વેલ્યુએશન વધવાથી મુકેશ
અાંિાણીની નેટવથા ચાલુ વર્ે 5 મરહનામાાં 31 ટકા વધી છે .
તેમની નેટવથા 1.91 લાખ કરોડ રૂબપયા થઈ ગઈ છે જે
રડસેર્મિર 2016ના અાંતમાાં લગભગ 1.46 કરોડ હતી.
GST ના દર નક્કી : ટય થપેસ્ટ, તેલ, સાિુ પર 28ના િદલે
18 ટકા ટે ક્સ, ખાંડ-ર્ા અને ખાદ્ય તેલ 5 ટકાના સ્લેિમાં
એ.સી.- િીજ પર 28 ટકા ટે ક્સ, દયધ-અનાજ
જીએસટીમાંથી િાકાત, િાર્મડે ડ પેકેજ્ડ ફયડ ઉપર વનણાય
િાકી

એક્સાઈઝ અને વેટ સાથે 22-24 ટકા જેટલા હતા. ખાાંડ,
ચા, કોફી (ઈબ્સ્ટન્ટ નહીં) અને ખાદ્ય તેલ પર 5 ટકા ટે ક્સ
લાગશે. તેની વતામાન રે ટ પણ આસપાસ છે . સોફ્ટ રડર ન્ક્સ
અને કારો પર 28 ટકા ટે ક્સ રે ટ લાગુ થશે. કારો પર સેસ
પણ લાગશે. એસી, રરજ 28 ટકા ટે ક્સ દાયરામાાં રહે શે.
ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની 3 િેઠક માટે 8 જય ને ર્યટં ણી
ગુજરાતમાાંથી રાજ્ય સભાના િણ સાાંસદ અહે મદ
પટે લ, સ્મૃબત ઈરાની અને રદલીપ પાંડ્ાની ટમા આગામી
ઓગસ્ટ મરહનામાાં પૂરી થઈ રહી છે . તે સ્થાને 8મી જૂ ને
ચૂાંટણી યોજાશે. 22 થી 29 મે સુધી ઉમેદવારી પિો ભરાશે.
30મી મેએ ચકાસણી થશે જ્યારે 1 જૂ ન સુધી ઉમેદવારીપિો
પરત ખેંચી શકાશે. 8મી જૂ ને સવારે 9 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા
સુધી ધારાસભ્યો મતદાન કરશે. તે જ રદવસે સાાંજ ે 5 કલાકે
મતગણતરી થશે.
કે ન્રીય પયાાિરણ મંત્રી અવનલ દિેનું વનધન
કે ન્રીય વન અને પયાાવરણ માંિી
અબનલ માધવ દવેનુાં ગુરુવારે હદય રોગના
હુમલાના કારણે બનધન થયુાં હતુ.ાં તેઓ 61
વર્ાના હતા.
રફલ્મી ‘મા’ અવભનેત્રી રીમા લાગુનું 59ની િયે વનધન
રફલ્મ અને ટીવી અબભનેિી
રીમા લાગુનુાં ગુરુવારે સવારે
હદયરોગના હુમલાને કારણે બનધન
થઈ ગયુ.ાં િુધવારે મોડી રાિે તેમને
છાતીમાાં દુખાવો ઉપડ્ા િાદ
કોબકલાિેન હોબસ્પટલે ખસેડવામાાં
આવ્યાાં હતાાં. તે 59 વર્ાના હતાાં.
પારકસ્તાન સામે ભારતની મોટી જીત

1 જુ લાઈથી જીએસટીલાગુ થયા િાદ અનાજ સસ્તુાં થઈ
જશે. જીએસટી કાઉબન્સલે તેની પર ટે ક્સ નહીં લાદવાનો
બનણાય કયો છે . હાલ કે ટલાાંક રાજ્ય ઘઉં, ચોખા પર વેટ
લગાવે છે . દૂધ-દહીં પહે લાાંની જેમ જ ટે ક્સના રખાયા છે .
જીવન રક્ષક દવાઓ 5 ટકાની શ્રેણીમાાં રખાઈ છે . દાયરાની
િહાર રહે શે, પણ મીઠાઈ પર 5 ટકા ટે ક્સ લાગશે. રોબજદાં ી
ઉપયોગની વસ્તુઓ જેમ કે , હે રઓઈલ, સાિુ, ટૂ થપેસ્ટ પણ
સસ્તાાં થશે. તેની માિ 18 ટકા ટે ક્સ લાગશે, જે હાલ
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જાધિની ફાંસી પર આંતરરાષ્ટ્ર ીય કોટા નો સ્ટે , કાઉવન્સલર
એક્સેસ આપિાનો પણ આદેશ
સરકાર ‘ઓરી િી ઈવન્ડયા’ અવભયાન અંતગાત ઓરીની
રસીનું વ્યાપક રસીકરણ કરશે
મહારાષ્ટ્ર માં સૌ પ્રથમ વસ્કલ ડે િલપમેન્ટ યુવનિવસાટી ખુલી
િલ્ડા હોકી લીગ સેવમ.માં મનપ્રીત ભારતનો સુકાની
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હાફિૈક મનપ્રીત બસાંહને ઈંગ્લેન્ડમાાં યોજાનારી વલ્ડા
લીગ સેબમ ફાઈનલ અને આગામી મરહને જમાનીમાાં યોજાનાર
િણ દેશોની આમાંિણ ટૂ નાામેન્ટ
માટે ભારતીય હોકી ટીમનો સુકાની
િનાવવામાાં આવ્યો છે . ઉપ સુકાની
તરીકે બચાંગ્લેનસના બસાંહની બનમણુક
કરી છે . બનયબમત સુકાની પીઆર
શ્રીજેશ ઘૂટાં ણની ઈજાના કારણે
િહાર છે .
આઈસીસી ર્ેવર્મપયન્સ ટર ોફીમાં ભારતના એસ. રવિની
અર્મપાયર તરીકે િરણી
ભારતના સુાંદરમ રબવને એક જૂ નથી શરૂ થઈ રહે લી
ICC ચેબર્મપયન્સ ટર ોફીની શરૂઆતી મેચોમાાં રફલ્ડ અર્મપાયર
તરીકે બનમણૂક કરવામાાં આવી છે . આઈસીસીએ ગુરુવારે
ચેબર્મપયન્સ ટર ોફી માટે અર્મપાયર અને મેચ રે ફરીની બનમણૂક
કરી હતી.
િોફોસા કાંડના 30 િર્ે નિી તોપો આિી
145 તોપ ખરીદિા માટે અમેરરકા સાથે ડીલ થઈ છે
અમેરરકાથી િે
અલ્ટર ા લાઈટ હોબવત્ઝર
એમ 777 તોપ ગુરુવારે
ચાટા ડા ફ્લાઈટથી રદલ્હી
પહોંચી હતી. 1980માાં
થયેલા િોફોસા કૌભાાંડ િાદ આ પહે લો પ્રસાંગ છે જ્યારે
ભારતીય સૈનાને તોપ મળી રહી છે . 30 વર્ા પહે લાાં ભારતીય
સેનાને બસ્વડનથી િોફોસા તોપ મળી હતી.
તોપને ટે સ્ટ ફાયરરંગ માટે પોખરણ લઇ જિામાં આિશે
એમ 777 તોપ િીએઈ બસસ્ટમે તૈયાર કરી છે અને
તે બનયત સમયના એક મરહના પહે લા ભારત પહોંચી ગઈ
છે . તેમને જલદી જ રાજસ્થાન પોખરણ ટે સ્ટ ફાયરરાંગ માટે
લઈ જવાશે. આ તોપથી 24થી40 બકલોમીટર સુધી હુમલો
કરી શકાય છે . 155 એમએમ કે બલિરની આ તોપને ચીન
સરહદે ખડકવામાાં આવશે તેમને ભારતીય સેનાની નવી
માઉન્ટન સ્ટર ાઈક કોર માટે ખરીદવામાાં આવી છે . જે પબિમ
િાંગાળના પાનાગઢમાાં તૈયાર થઈ રહી છે . તોપને હે બલકો્ટર
વડે એક સ્થાનેથી િીજી જગ્યાએ લઈ જઈ શકાય છે .
ભારતીય સેના તેને પહાડી બવસ્તારોમાાં લઈ જઈ શકશે.
ભારતીય વાયુસેનાનુાં હક્યુાબલસ બવમાન એકવારમાાં આવી િે
તોપ લઈ જઈ શકે છે .
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ભારતને એવશયન યુિા એથ્લે. માં પાંર્ ગોલ્ડ સરહત કુ લ
14 મેડલ
ભારતે િીજી એબશયન યુવા એ્લેરટક્સ
ચેબર્મપયનબશપમાાં 5 ગોલ્ડ, પાાંચ બસલ્વર અને ચાર બ્રોન્ઝ
સાથે કુ લ 14 મેડલ જીતી યાદીમાાં િીજુ ાં સ્થાન હાાંસલ કયુાં
છે . ચાઈનીઝ તાઈપેએ છ ગોલ્ડ સરહત 15 મેડલ જીતી
િીજુ સ્થાન હાાંસલ કયુાં છે . સ્પધાાના છે લ્લા રદવસે માંગળવારે
ગુરુબવાંદરબસાંહ, ્લેન્દર કુ માર, મનીર્ અને અક્ષય નૈને મેડલે
રરલેમાાં એક બમબનટ 55.71 સેકન્ડના સમય સાથે ગોલ્ડ
મેડલ જીત્યો હતો. ભારતે ભાલા ફેં કમાાં બસલ્વર અને બ્રોન્ઝ
પણ પોતાના નામે કયાાં હતા.
આરરકન ડે વલપમેન્ટ િેન્કની 52મી સામાન્ય
સભાનુાં માંગળવારે ગાાંધીનગર મહાત્મા માંરદર ખાતે
વડાપ્રધાન મોદીએ ઉદ્ઘાઘાટન કયુા હતુ.ાં
ગ્રામ પંર્ાયતમાં નાણાકીય િહીિટી સત્તા તલાટીને
ર્યંટાયેલા સરપંર્ો પાસેથી આંર્કી લેિાઈ
ગુજરાતના સ્થાપનાકાળથી ગ્રામપાંચાયતોમાાં
સરપાંચ અને નક્કી કરાયેલા િે સભ્યો પૈકી કોઈ એક
સભ્યની સહીથી નાણાકીય વહીવટ કરવાની સત્તા અપાઈ
હતી. રાજ્ય સરકારે આ કાયદામાાં સુધારો કરીને તલાટીની
સહી ફરબજયાત અને સરપાંચ અથવા એક સભ્ય એમ િેમાાંથી
કોઈ એકની સહી લેવાનો સુધારો કરતા ગ્રામપાંચાયતોની
સ્વતાંિતા પર તરાપ માયો હોવાનો રોર્ ભભૂકી ઊઠ્યો છે .
ગુજરાત ગ્રામપાંચાયત પરરર્દે મોટાભાગની પાંચાયતો
કોંગ્રેસની હોવાથી સરકારે આવો સુધારો કયો હોવાનો
આક્ષેપ કરીને આગામી રદવસોમાાં આાંદોલન કરવાની ચીમકી
ઉચ્ચારી છે .
પાંચાયતીરાજની સ્વતાંિતા જળવાય રહે તેટલા માટે
પ્રજાએ સીધા ચૂાંટેલા સરપાંચ અને પાંચાયત દ્વારા નક્કી
કરાયેલા િે સભ્યો પૈકી કોઈ એક સભ્યની સહીથી નાણાાં
વાપરવાની સત્તા આપવામાાં આવી હતી. પાંચાયત પરરર્દના
અધ્યક્ષ રાજેન્ર પારઘીએ એવો આક્ષેપ કયો કે ગુજરાતમાાં
પહે લી વખત પાંચાયતીરાજની સ્વતાંિતા પર તરાપ મારવાના
આશય સાથે રાજ્ય સરકારે તલાટીની સહી ફરબજયાત કરી
છે .
પ્રો કિડ્ડી હરાજી : નીવતન તોમર સૌથી મોઘોં ખેલાડી
પ્રો કિડ્ડી લીગની આગામી પાાંચવી બસઝન માટે
ખેલાડીઓની હરાજીમાાં બનબતન તોમર સૌથી મોઘોં ખેલાડી
િની ગયો છે . તેને બસઝનની નવી ટીમ યૂપીએ 93 લાખની
ભારી બકાંમતે ખરીદ્યો છે . હરાજીની શરૂઆતમાાં મનજીત
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બચલ્લર સૌથી મોંઘો ખેલાડી રહ્ો હતો. જેને જયપુર બપન્ક
પેન્થસા 75.5 લાખની બકાંમતે ખરીદ્યો હતો, પરાંતુ હરાજીના
છે લ્લા ચરણમાાં જ્યારે િોલી શરૂ થઈ ત્યારે બનબતને િધાાં જ
રે કોડા તોડી માંજીતને પછાડી સૌથી મોંઘો ખેલાડી િની ગયો
છે . માંજીતને ત્યારિાદ રોરહત કુ મારે પણ પછાડ્ો હતો.
તેને િેંગલુરુ િુલ્સે 83 લાખની બકાંમતે ખરીદ્યો હતો.
2030 સુધીમાં દેશને ડાયાવિટીસ મુક્ત કરિાનો સંકલ્પ
ધોરણ 5થી 9 ના વસલેિસમાં હે લ્થ સાયન્સ વિર્ય
ઉમેરિાના પ્રયાસ
દેશની કુ લ વસ્તીનાાં 18 ટકા લોકો ડાયાબિટીસ
ટાઈપ-2 નો બશકાર િન્યાાં છે , એથીય આઘાતજનક િાિત
એ છે કે તેના 50 ટકા લોકો પોતે ડાયાબિટીસથી પીડાતા
હોવાથી અજાણ છે . ભારતને વર્ા 2030 સુધી ડાયાબિટીસ
મુક્ત કરવા માટે ડાયાબિટીસ ઈબન્ડયા શરૂ કરાયેલી ઝુાંિેશને
3જી મે િુધવારથી ગાાંધીનગરથી પ્રારાંભ કરાશે.
ડાયાવિટીસ ઈવન્ડયા દ્વારા ગિનારની હાજરીમાં શરૂઆત
કરાશે
રે રટંગ એજન્સી દેશનું રે રટંગ BBB – યથાિત રાખ્યું

પધ્મા િેંકટરામનને ‘અિૈય્યર’ પુરસ્કાર મળ્યો
પૂવા રાષ્ટ્રપબત આર.વેંકટરામનનાાં પુિી, સામાબજક
કાયાકર પધ્મા વેંકટરામનને તબમલનાડુ સરકારે ‘અવૈય્યર’
પુરસ્કારથી સન્માબનત કયાા છે . રાજ્યના મુખ્યમાંિી
કે .પલાનીસ્વામીએ તેમને આ પુરસ્કાર એનાયત કયો. પધ્મા
છે લ્લાાં 30 વર્ાથી રાજ્યમાાં મરહલાઓ તેમ જ રક્તબપત્તથી
પીરડત લોકો માટે કામ કરી રહ્ાાં છે . 2012માાં તબમલનાડુ નાાં
તત્કાલીન મુખ્યમાંિી જયલબલતાએ સમાજસેવા અને
મરહલાઓના મુદ્દાઓ પર કામ કરનારા લોકોને સન્માબનત
કરવા આ પુરસ્કાર આપવાની શરૂઆત કરી હતી. પધ્મા
વેંકટરામન હાલ બવમેન્સ ઈબન્ડયન એસો. નાાં ચેરપસાન છે .
1 જાન્યુ. થી 31 રડસે. સુધીનું નાણા િર્ા કરનારું મ.પ્ર.
પ્રથમ રાજ્ય
કો-ઓપરે રટિ િેન્ક ફે ડરે શન, સ્ટે ટ કો-ઓપરે રટિ િેન્કની
યોજના
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મરહલાઓને 1 ટકા વ્યાજ અને ફક્ત 1 હજારના
ડાઉનપેમેન્ટથી ટે ્લેટ
ગુજરાતની કન્યાઓ અને મરહલાઓ માબસક સરળ
હપતેથી સ્માટા ફોન તથા ટે બ્લેટ ખરીદી શકે તે માટે ગુજરાત
કો-ઓપરે રટવ િેન્ક ફે ડરે શન તથા ગુજરાત સ્ટે ટ કોઓપરે રટવ િેન્ક દ્વારા નવી સ્કીમની જાહે રાત કરાઈ છે . જેનુાં
ઉદઘાટન માંગળવારે મુખ્યમાંિી બવજય રૂપાણી અને તેમના
પત્ની અાંજબલિહે ન રૂપાણી દ્વારા કરવામાાં આવ્યુ.ાં જેમાાં
બવજય રૂપાણીએ નોટિુક મુક્ત ભણતરની અને વચ્યુઅ
ા લ
સ્કૂ લની વાત કરી હતી.
વિજય રૂપાણી અને તેમનાં પતની અંજવલિહે ને યોજનાનું
ઉદઘાટન કયુું
માવળયાહાટીનામાં ખોદકામ કરતા િર્ો પુરાણી ત્રણ
મયવતાઓ નીકળી
માબળયાહાટીનામાાં રિારી સમાજનાાં આગેવાન
ગલાભાઈ મુળુભાઈ કરમટાની આાંિેચાના રસ્તે ધરી તળાવ
પાસેની વાડીમાાં િુધવારે સાાંજ ે જેસીિી ભાડે લઈને ખોદકામ
કરાવતા હતાાં. ખોદકામ દરબમયાન 3 મૂતીઓ બનકળી હતી.
જેમાાં ગણપબત દાદા, કાળ ભૈરવ, મરહસાસુરમરદાનીની આ
િણ મૂતી અબત પ્રાચીન મૂબતાઓ હોય એમ લાગે છે . એક ફૂટ
પોળી અને િે થી અઢી ફૂટ જેટલી ઊંચી આ મૂતીનાાં દશાન
થતા જ આ કરમટા પરરવાર ભાવબવભોર િની ગયો છે .
કરમટા પરરવારે આજુ િાજુ નાાં રહે વાસને િોલાવીને
ઊંડા ખાડામાાં 30 વ્યબક્ત જેટલા લોકો ભેગા મળીને આ
િણ મૂતીઓને િહાર કાઢી હતી.
રરયલ મેરડર ડ તરફથી રક્રવસ્ટયાનો રોનાલ્ડોના 400 ગોલ
પયરા
રોનાલ્ડોની સતત િીજી હે રટર ક, નોકાઆઉટમાં વસદ્ધી
મેળિનાર પ્રથમ ફયટિોલર
વિશ્વનાથને ફાળકે એિોડા , અક્ષય સિાશ્રષ્ઠ
ે અવભનેતા
રાષ્ટ્રપબત પ્રણવ મુખરજીએ િુધવારે ખ્યાતનામ
રફલ્મ બનદેશક બવશ્વનાથને દાદા સાહે િ ફાળકે એવોડા થી
સન્માબનત કયાા હતા. તેમજ િોબલવૂડના અબભનેતા
અક્ષયકુ મારને સવાશ્રેષ્ઠ અબભનેતા અને સુરભી લક્ષ્મીને
સવાશ્રેષ્ઠ અબભનેિીનુાં સન્માન મળ્યુાં હતુ.ાં નીરજા રફલ્મ માટે
સોનમ કપૂરને સ્પેબશયલ મેન્શન એવોડા મળ્યો હતો. આ
રફલ્મને સવાશ્રેષ્ઠ રહન્દી ફીચર રફલ્મ જ્યારે મરાઠી રફલ્મ
કાસવને સવાશ્રેષ્ઠ ફીચર રફલ્મનો એવોડા અપાયો હતો.
રદલ્હીમાાં યોજાયેલા 64મા રાષ્ટ્રીય રફલ્મ એવોડા સમાાં
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મારહતી અને પ્રસારણ માંિી વેંકૈયા નાયડુ અને રાજ્યમાંિી
રાજ્યવધાન રાઠોડ પણ ઉપબસ્થત રહ્ા હતા.

કમાચારીઓ અને િે િેન્ક કમાચારીઓની હત્યાનુાં કાવતરુાં
ઘડ્ુાં હતુ.ાં

સ્િચછતા સિેમાં સુરત ર્ોથા, િડોદરા 10મા અને
અમદાિાદ 14મા ક્રમે, ટોપ-50માં ગુજરાતનાં 12 શહે રો
ગુજરાતની સયરત સ્િચછતાની મયરત
ઈન્દોર દેશનું સૌથી સ્િચછ શહે ર, ભોપાલ િીજા ક્રમે
શહે રી બવકાસ પ્રધાન વેંકૈયા નાયડુ એ ગુરુવારે જારી
કરે લા સ્વચ્છતા સવેમાાં ગુજરાતમાાં સુરત ચોથા ક્રમ સાથે
સૌથી સ્વચ્છ શહે ર છે . જ્યારે વડોદરા 10મા અને
અમદાવાદ 14મા નાંિરે છે . ટોચનાાં 50 શહે રોમાાં ગુજરાતનાાં
12 શહે રનો સમાવેશ થાય છે . ઈન્દોર દેશના 434 શહે રમાાં
સૌથી સ્વચ્છ એટલે પહે લા નાંિરે છે . જ્યારે ઉત્તરપ્રદેશનુાં
ગૌંડા સ્વચ્છતા સવેમાાં છે લ્લા નાંિરે એટલે દેશનુાં સૌથી ગાંદુ
શહે ર છે .
બલસ્ટમાાં ટોપ – 50 શહે રમાાં ગુજરાતનાાં સૌથી વધુ
12 શહે ર, મધ્યપ્રદેશના 11, આાંધ્રપ્રદેશના 8 તેલાંગણા અને
તબમળનાડુ નાાં 4-4 શહે ર, મહારાષ્ટ્રના 3 શહે ર સામેલ
કરવામાાં આવ્યાાં છે .
ટોપ-50 માં સામેલ ગુજરાતના શહે રો
શહે ર
સિેમાં ક્રમ
શહે ર
સિેમાં ક્રમ
સુરત
4
વાપી
26
વડોદરા
10
ભાવનગર
33
અમદાવાદ
14
કલોલ
34
રાજકોટ
18
જામનગર
35
ગાાંધીનગર
20
જેતપુર
39
નવસારી
25
ગોધરા
49

મરહલાઓ માટે ખાસ રોજગાર મેળા યોજાશે, અમદાિાદથી
યોજના શરૂ કરાશે : મુખ્યમંત્રી
રાજ્યમાાં મરહલાઓને રોજગારીની તકો મળે તે માટે
ખાસ મરહલા રોજગાર મેળા શરૂ કરવાની જાહે રાત મુખ્યમાંિી
બવજય રૂપાણીએ કરી છે . આગામી રદવસોમાાં આ યોજનાને
આખરી ઓપ આપીને અમદાવાદમાાં તેનો પ્રારાંભ કરાશે.
ત્યાર પછી તિક્કાવાર અન્ય સ્થળોએ આવા મેળા
યોજવામાાં આવશે.

આતંકીઓને શોધિા 1990 પછીની મોટી કિાયત
કાશ્મીર : 4000 જિાનોનું ઓપરે શન ક્લીન અપ
12 કલાકથી પણ િધારે લાંિુ સર્ા ઓપરે શન,
અથડામણમાં એકનું મોત, ત્રણ જિાન ઘાયલ
કાશ્મીરમાાં આતાંકવાદીઓને પકડવા માટે 20
ગામોમાાં ઘેરાિાંધી કરીને ઓપરે શન ચલાવ્યુાં હતુ.ાં શ્રીનગરથી
50 બકલોમીટર દૂર મોટી સાંખ્યામાાં સુરક્ષા જૂ થોને તૈનાત
કરાયાાં હતાાં. થોડા સમય પહે લાાં આતાંકવાદીઓએ િેન્ક લૂાંટી
હતી અને આતાંકવાદી હુમલાની ઘટનાઓને ધ્યાનમાાં રાખીને
ચલાવ્યુાં હતુ.ાં સુરક્ષા જૂ થો સુરક્ષા કમાચારીઓની હત્યા,
હબથયાર ઝૂાંટવવા તથા િેન્ક લૂાંટવાની ઘટનામાાં સામેલ
આતાંકવાદીઓની તપાસ કરી રહ્ા હતાાં. તેમણે એક એક
ઘરની તપાસ કરી હતી. સાથે દબક્ષણ કાશ્મીરમાાં સરક્રય ઉમર
મઝીદની સૂચના આપનારે ફુલગામમાાં પાાંચ પોલીસ
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સાણંદમાં િુમન ઈન્ડર સ્ટર ીયલ પાકા નું લોકાપાણ
વભખારીઓ માટે રરફોમા હાઉસ ખોલાશે
તવમલનાડુ અને મ.પ્ર.િાદ યુપીમાં પણ રૂ.5માં ભોજન
િારાણસી, કાનપયર, લખનઉ, ગાવઝયાિાદ, ગોરખપુરથી
શરૂઆત થશે
ગરીિો માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવાના ઉદ્દે શ્ય
સાથે યુપીના મુખ્યમાંિી યોગી આરદત્યનાથ 5 રૂમાાં
જમવાની યોજના શરૂ કરી રહ્ાાં છે . િુધવાર રાિે યોગી
આરદત્યનાથે રિટ કરીને આ અાંગે મારહતી આપી હતી.
તબમલનાડુ અને મધ્યપ્રદેશની જેમ યુપીમાાં પણ હવે
અન્નપૂણાા ભોજનાલયની શરૂઆત થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે યુપીમાાં મજૂ રો માટે ભોજનની
વ્યવસ્થા કરવા માટે એક યોજના અગાઉથી અમલમાાં છે
જેમાાં 10 રૂમાાં જમવાનુાં મળે છે . અન્નપૂણાા ભોજનાલયમાાં
બવદ્યાથી મજૂ રો અને ગરીિોને 5 રૂ.માાં જમવાનુાં મળશે.
પ્રથમ તિક્કે વારાણસી, ગોરખપુર, કાનપૂર, લખનઉ અને
ગાબઝયાિાદમાાં આવા ભોજનાલયો શરૂ કરાશે.
આ ઉપરાાંત યોગી સરકાર 18 સ્થળે બભખારીઓ
માટે રરફોમા હાઉસ સ્થાબપત કરશે. જ્યાાં રહે વાનુાં સ્થળ,
જમવાનુ,ાં બશક્ષણ અને અન્ય સુબવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવાશે.
આ પ્રસ્તાવ યુપી બવધાનસભાના આગામી િજેટ સિમાાં રજૂ
કરવામાાં આવશે.
ગુજરાતનો હરમીત દેસાઈ ટોપ-100માં
ગુજરાતનો હરમીત દેસાઈ ટે િલ
ટે બનસ વલ્ડા રે બન્કાંગમાાં પોતાની સવાશ્રેષ્ઠ
95મી રે બન્કાંગે પહોંચ્યો છે . તે બસવાય
ટોપ-100ની યાદીમાાં ભારતના સરથ
કમલ અને સૌર્મયજીત ઘોસ સામેલ છે .
આ પ્રથમ એવો અવસર છે જ્યારે
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ભારતના એક સાથે િણ ખેલાડીઓ ટે બનસ વલ્ડા રે બન્કાંગમાાં
એક સાથે ટોપ-100માાં સામેલ હોય. રજુ થયેલી યાદીમાાં
ભારત તરફથી ટીટીએફ રે બન્કાંગમાાં ટોચ પર સરથ કમલ
54માાં સ્થાને તેમજ સૌર્મયજીત ઘોસ 83માાં સ્થાને છે .
‘આરદયોગી’ નેવગનીસ િુકમાં સ્થાન
ભગવાન બશવની 112 ફૂટ ઊંચી પ્રબતમા
‘આરદયોગી’ નુાં નામ
બગનીસ િુક ઓફ
વલ્ડા
રે કોડા સમાાં
સમાવેશ કરાયો છે .
આ બવશ્વની સૌથી
મોટી આવઅક્ષ એટલે
કે વૃક્ષથી ઉપરની પ્રબતમા છે . તે 112.4 ફૂટ ઊંચી, 24.99
મીટર પહોળી અને 147 ફૂટ લાાંિી છે .
ખંડણી માટે 100 દેશોમાં સાઈિર હુમલા
કર્મ્યુટર ટે લ્નોલોજીના ઈબતહાસમાાં સૌથી મોટા
સાઈિર હુમલામાાં ‘રે નસમવેર’ (ખાંડણી માગતો માલવેર)
વાઈરસે ભારત સરહત 99 દેશોમાાં 1.30 લાખ જેટલી
કર્મ્યુટર બસસ્ટમને હે ક કરી છે . હે કરોએ ખાંડણી માટે આ
હુમલો કયો છે જે ઈબતહાસમાાં પહે લી ઘટના છે . આ હુમલામાાં
કર્મ્યુટરો િાંધ થઈ જાય છે અને જ્યાાં સુધી માગેલી રકમ
(િીટ કોઈન્સ ચલણમાાં) ન અપાય ત્યાાં સુધી બસસ્ટમ
ચાલતી નથી. શુક્રવારના હુમલામાાં હોબસ્પટલો, ટે બલકોમ
કાંપનીઓ, સરકારી કચેરીઓ અને ફોન નેટવકા ને સૌથી વધુ
અસર થઈ. ભારતમાાં દબક્ષણ ભારતની િે િેન્કો, રદલ્હીની
િે મેન્યુફેક્ચરરાંગ કાંપની, ભારતની એક મોટી કાંપનીની
મુાંિઈ બસ્થત કોપોરે ટ ઓરફસ અને એફ એફએમસીજી
કાંપનીના કર્મ્યુટરોને અસર થઈ છે , તે ઉપરાાંત આાંધ્રપ્રદેશની
100 બસસ્ટમને અસર થઈ છે .
દ.ભારતની િે િેન્કો, િે મેન્યુફેક્ર્રરંગ કં પની, એક
FMCG અને આંધ્રની પોલીસના 100 કર્મલયુટર પર હુમલા
: સરકારે રરઝિા િેન્ક, શેરિજાર અને NCPIને એલટા કયાા
આાંધ્ર પોલીસના 18 યુબનટમાાં આ વાઈરસ ઘૂસ્યો
છે . જે અસર થઈ છે તે મોટાભાગની બવન્ડોઝની બસસ્ટમ છે .
જ્યારે એપલની બસસ્ટમ સુરબક્ષત છે . ભારત સરકારની
કોર્મ્યુટર ઈમરજન્સી રરસ્પોન્સ ટીમે રરઝવા િેન્ક ઓફ
ઈબન્ડયા, સ્ટોક માકે ટ અને એનપીસીઆઈને આ વાઈરસથી
સલામત રહે વા એડવાઈઝરી મોકલી છે .
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હે લબસન્કી બસ્થત સાઈિર બસક્યુરરટી કાંપની એફબસક્યોર કાંપનીના ચીફ રરસચા ઓરફસરે કહ્ુાં છે કે રબશયા
અને ભારતમાાં આ વાઈરસની મોટી અસર થવાની સાંભાવના
છે કારણ કે અહીં જૂ ની ઓપરે રટાંગ બસસ્ટમોનુાં પ્રમાણ વધારે
છે . સુરક્ષા ફમા કૈ સ્પરસ્કી લેિ અને અવેસ્ટ્સેડે આ હુમલા
માટે જવાિદાર માલવેરાની ઓળખ કરી લીધી છે .
ઈમેલથી િાઈરસ પહોંચયું
હે કરોએ સ્પામ ઈમેલમાાં વાઈરસ રે ન્સમવેરનો
ઉપયોગ કરી ચલણ, નોકરીની અરજીઓ, સુરક્ષા
ચેતવણીઓ તથા અન્ય ફાઈલોના રૂપમાાં વાઈરસ
પહોંચાડ્ો. જેમાાં 300થી600 ડોલર સુધીની ખાંડણી માગ
હતી.
ગુજરાત સેલ્સ ટે ક્સ િાર એસો. ના સેવમનારમાં CM ની
જાહે રાત
GST પછી કરની આિક ઘટી હોય તેિાં રાજ્યોને 14%
િળતર
કર આિક ઘટે તેિાં રાજ્યોને 5 િર્ા મદદની કે ન્રની ખાતરી
49 પછાત તાલુકાનાં વિકાસનું મયલ્યાંકન સંજય પ્રસાદ
કરશે
પ્રસાદના અધ્યક્ષસ્થાને વસ્ટયરરંગ કવમટી રર્ાઈ
રાજ્યમાાં પછાત રહે લા 49 તાલુકાઓને બવકાસશીલ
તાલુકા તરીકે બવકસાવવા માટે હાથ ધરાયેલી યોજનાના 10
વર્ા િાદ બવકાસ કામગીરીના મૂલ્યાાંકનની જવાિદારી કૃ બર્
બવભાગના અગ્ર સબચવ સાંજય પ્રસાદને સોંપાઈ છે . તેમના
અધ્યક્ષસ્થાને સ્ટીયરીંગ 49 તાલુકાઓને બવકાસશીલ જાહે ર
કરીને માનવ બવકાસ અને આાંતરમાળખાકીય સુબવધાઓ
ઉભી કરવા પર ધ્યાન કે બન્રત કરાયુાં હતુ.ાં બવકાસશીલ જાહે ર
કરવામાાં આવેલા 49 તાલુકાઓને આ યોજના હે ઠળ દર વર્ે
2 કરોડ અને એટીવીટી યોજના હે ઠળ વધારાના 1 કરોડ
રૂબપયાની ફાળવણી કરવામાાં આવે છે .
એવશયન રે સવલંગ ર્ેવર્મપયનવશપ સરરતાને 58 રકગ્રામાં
વસલ્િર, પુવનયાની 6-2થી જીત
િજરંગ પુવનયાએ ગોલ્ડ મેડલ જીતયો
િજરાંગ
પુબનયાએ
એબશયન
રે સબલાંગ
ચેબર્મપયનબશપના 65 બકગ્રા વજન વગાની ફાઈનલમાાં સાઉથ
કોરરયાના લી શુાંગ ચૂલને પરાજય આપી ભારત માટે પ્રથમ
ગોલ્ડ જીત્યો હતો. જ્યારે અન્ય બવમેન્સ ફાઈનલ
મુકાિલામાાં સરરતાએ 58 બકગ્રા વજન વગામાાં બકબગાસ્તાનની
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એઈસલ્યુ ત્યન્યૂિેકોવા સામે પરાજયનો સામનો કરવો
પડ્ો હતો.
ર્ેલ્સી EPL માં ર્ેવર્મપયન િન્યું
ચેલ્સીએ િણ બસઝનમાાં િીજી વખત ઈંગ્લીશ
પ્રીબમયર લીગ (ઈપીએલ) નુાં ટાઈટલ જીતી લીધુાં છે . ચેલ્સી
લીગ મુકાિલામાાં વેસ્ટ બ્રોમબવચને 1-0 થી હરાવીને
પાાંચમી વખત ઈપીએલમાાં ચેબર્મપયન િન્યુાં છે .
યુપીમાાં હવે દર શબનવારે સ્ટુ ડન્ટસ િેગ બવના સ્કૂ લે જશે,
જોયફુલ એબક્ટબવટીસ કરશે, જેથી અભ્યાસનુાં પ્રેશર ઓછૂાં
થાય.
યુપીની યોગી સરકારે િાળકોનાાં દફ્તરનો િોજ
ઘટાડવા માટે ની પહે લ કરી છે . હવે તમામ પ્રાઈમરી અને
સેકન્ડરી સ્કૂ લમાાં દર શબનવારે ‘નો સ્કૂ લ િેગ ડે ’ રહે શે. આ
રદવસે સ્ટુ ડન્ટસ પુસ્તકો-નોટિુક બવના સ્કૂ લ જશે અને
જોયફુલ એબક્ટબવટીસમાાં ભાગ લેશે. આશય સ્ટુ ડન્ટસ પર
અભ્યાસના પ્રેશરને ઘટાડવો, પસાનાબલટી ડે વલપમેન્ટ અને
સ્ટુ ડન્ટસ વચ્ચે સારા સાંિધ
ાં સ્થાબપત કરવાનો છે . આ
બનણાય નાયિ મુખ્યમાંિી રદનેશ શમાાએ હરરયાણા
એજ્યુકેશન રડપાટા મન્ે ટના અબધકારીઓ સાથે મીરટાંગ િાદ
કયો છે . રદનેશ શમાાના અનુસાર સ્ટુ ડન્ટસને એક રદવસ
િેગ બવના સ્કૂ લ મોકલવાનો આશય તેમને આરામ
આપવાનો છે , કારણ કે અઠવારડયા સુધી તેઓ પીઠ પર
દફ્તર ઉપાડવાને કારણે થાકી જાય છે . તેની અસર તેમની
ગરદન, માથા અને પીઠ પર થાય છે . જેનાથી િોડી પોસ્ચર
િદલાઈ જાય છે .
દફ્તરનું િજન િાળકના શરીરના િજનનું 30-40 ટકા
હોય છે
રરસચા અનુસાર સ્ટુ ડન્ટસના દફ્તરનુાં વજન તેમના
શરીરના વજનના 30-40 ટકા જેટલુાં હોય છે . જ્યારે
સરકારની ગાઈડલાઈન અનુસાર દફ્તરનુાં વજન બવદ્યાથીના
શરીરના વજનના 10 ટકા જેટલુાં જ હોવુાં જોઈએ. યુપીના કુ લ
75 બજલ્લામાાં કુ લ 1.68 લાખ સરકારી સ્કૂ લ છે . તેમાાં 1.14
લાખ પ્રાઈમરી અને 564 હજાર સેકન્ડરી સ્કૂ લો સામેલ છે .
જ્યારે 1.78 કરોડ િાળકો અભ્યાસ કરી રહ્ા છે .
ગાંધીનગરથી અડાલજ સુધીનો SG હાઈિે કોમવશાયલ ઝોન
હાલ ઉજ્જડ દેખાતા આ પટ્ટામાં આગામી રદિસોમાં
ગગનર્યંિી ઈમારતો જોિા મળશે
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ગાાંધીનગરથી અડાલજ સુધીના આ માગા પર રોડની
િન્ને િાજુ એ 500 મીટર સુધી વાબણજ્ય હે તુના િાાંધકામ
થઈ શકશે જેથી તેની રોનક િદલાઈ જશે.
રે વસડે વન્સયલ ઝોન જાહે ર
ગાાંધીનગરના કુ ડાસણ, અાંિાપુર, પોર, સરગાસણ,
તારાપુર, અડાલજ, ઉવારસદ, કોલવડા, વાવોલ, વાસણા
હડમબતયા રાાંધેજા અને પેથાપુરમાાં રે બસડે બન્સયલ ઝોન
વધારવામાાં આવ્યા છે . સાથે જ કોલવડા અને પેથાપુરમાાં
મતલિ કે ગાાંધીનગર શહે ર પાસે સેક્ટર 26 અને 28મી
નજીકના બવસ્તારોમાાં ઔદ્યોબગક બવસ્તાર વધારવામાાં આવ્યો
છે .
15 માળની ઈમારતો પણ િાંધી શકાશે
એસજી હાઈવે પર જાહે ર કરાયેલા કોમબશાયલ
ઝોનમાાં 45 મીટર ઊંચી ઈમારતો િાાંધી શકાશે. ગુડાના
ચેરમેને કહ્ુાં કે 4ના ફ્લોર સ્પેશ ઈબન્ડકે શન મતલિ કે
એફએસઆઈ મળવાના કારણે 12થી 15 માળના બિબલ્ડાંગ
અહીં િાાંધી શકાશે.
ગુજરાત સારહતય અકાદમીના અધ્યક્ષપદે વિષ્ણુ પંડયાની
વનમણયક
ગુજરાત સારહત્ય
અકાદમીના અધ્યક્ષપદે
વરરષ્ઠ પિકાર અને
જાણીતા
ઈબતહાસકાર
પધ્મશ્રી બવરણુ પાંડ્ાની
બનમણૂક કરાઈ છે . આ
પહે લા અકાદમીના અધ્યક્ષ પદે ભાગ્યેશ ઝા હતા. તેમનો
કાયાકાળ ગત 8 એબપ્રલે પૂણા થઈ ગયો હોવાથી નવા
અધ્યક્ષની બનમણૂકનો ઈન્તેજાર હતો.
ગઝલ સમ્રાટ પંકજ ઉધાસનું ગુજરાતી એિોડા થી સન્માન
પધ્મશ્રી પાંકજ ઉધાસનુાં ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા
પ્રબતબષ્ઠત ગૌરવવાંતા ગુજરાતી એવોડા થી સન્માન કરાયુાં છે .
મરહલા અને િાળ કલ્યાણ માંિી બનમાલા વાધવાણીએ પાંકજ
ઉધાસને પુરસ્કાર એનાયત કયો હતો.
ગુજરાતના માનિ, માનુર્ને થાઈલેન્ડ જુ વનયરમાં િોન્ઝ
િેંગકોક ખાતે રમાયેલી આઈટીટીએફ જુ બનયર
સરકીટ ગોલ્ડન બસરીઝ થાઈલેન્ડ જુ બનયર તથા કે ડેટ
ઓપન ટે િલટે બનસ ચેબર્મપયનબશપમાાં ગુજરાતના િે ખેલાડી
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માનવ ઠક્કર તથા માનુર્ શાહે બ્રોન્ઝ મેડલ હાાંસલ કયો
હતો.
સાક્ષી, વિનેશને એવશયન ર્ેવર્મપયનવશપમાં વસલ્િર
રરયો ઓબલબર્મપકની બ્રોન્ઝ મેડાબલસ્ટ રે સલર સાક્ષી મબલકે
બસબનયર એબશયન રે સબલાંગ ચેબર્મપયનબશપમાાં બસલ્વર મેડલથી સાંતોર્
માનવો પડ્ો હતો. આ ઉપરાાંત બવનેશ ફોગટ પણ ગોલ્ડ મેડલથી
વાંબચત રહી હતી. સાક્ષીનો રરયો ઓબલબર્મપકની ગોલ્ડ મેડલ બવજેતા
જાપાનની રરસાકો કવાઈ સામે માિ િે બમબનટ 44 સેકન્ડમાાં 10-0થી
પરાજય થય્પ હતો. એબશયન ચેબર્મપયનશીપમાાં સાક્ષીનો આ પ્રથમ
મેડલ છે . બવનેશ 55 બકલોગ્રામ કે ટેગરીમાાં જાપાનની સેઈ નાાંજો સામે
ભારે સાંઘર્ા કયો હોવા છતાાં 4-8 થી પરાજય થયો હતો. ભારતની
રરતુને 48 બકલોગ્રામ કે ટેગરીમાાં પોતાની ચાઈનીઝ હરીફે વોકઓવર
આપતા બ્રોન્ઝ મેડલ મળ્યો હતો. આમ ચેબર્મપયનબશપમાાં ભારતના
મેડલની સાંખ્યા છ સુધી પહોંચી ગઈ છે .
નેઝમ શેઠીની પાક. રક્રક્રેટ િોડા ના નિા પ્રમુખ તરીકે િરણી કરાઈ
વગફ્ટ વસટીમાં દેશનું 1લું મેરીટાઈમ ક્લસ્ટર િનશે
પોટા લેન્ડ ઈન્ડર સ્ટર ીને વધારવા સાગરમાલા યોજના હે ઠળ
ગાાંધીનગરના બગફ્ટબસટી ખાતે દેશનુાં પ્રથમ મેરીટાઈમ ક્લસ્ટર
િનાવવાનો બનણાય કે ન્રીય બશબપાંગ માંિાલયે લીધો છે . જેના પગલે
બવબવધ કચેરીઓ બગફ્ટબસટીમાાં કાયારત થશે.
સૌપ્રથમ લીગલ આવસ. એસ્ટાવ્લશમેન્ટ આજ ે શરૂ
ગુજરાત સ્ટે ટ લીગલ સબવાસ ઓથોરરટી દ્વારા લીગલ
આબસસ્ટન્સ એસ્ટાબબ્લસમેન્ટની સ્થાપના કરવામાાં આવી છે . જેનુાં
ઉદ્દઘાટન સુપ્રીમ કોટા ના જબસ્ટસ દીપક બમશ્રાના હસ્તે શબનવારે થશે.
આ ન્યાય સહાયતા કે ન્ર મારફતે નાગરરકો બવનામૂલ્યે ન્યાબયક
અબભપ્રાય મેળવી શકશે. આ ઉદ્દઘાટન પ્રસાંગે મુખ્ય ન્યાયમૂબતા
આર.સુભાર્ રે ડ્ડી, હાઈકોટા ના ન્યાયમૂબતા એમ.આર.શાહ, કાયદા માંિી
પ્રદીપબસાંહ જાડે જા સરહત અન્ય મહાનુભાવો હાજર રહે શે.
પંજાિના પયિા DGP ‘સુપરકોપ’ વગલનું વનધન
પાંજાિ પોલીસના પૂવા વડા કે પીએસ બગલનુાં શુક્રવારે અહીં
હદયરોગના હુ મલાના પગલે બનધન થયુાં. તેઓ 82 વર્ાના હતા.
પાંજાિમાાં DGP તરીકે બગલે આતાંકી પ્રવૃબતઓ પર કાિૂ મેળવ્યો હતો.
આસામ : દેશના સૌથી લાંિા 9.15 રક.મી. પુલનું િડાપ્રધાને
લોકાપાણ કયુું
વ્યૂહાત્મક મહત્વ
 60 ટનની યુિટે ન્ક પણ સરળતાથી પસાર થઈ શકશે
 અરુણાચલપ્રદેશ અને આસામને જોડશે
કે રળની સરકારી સ્કય લો 1 જય નથી રડવજટલ
આગામી શૌક્ષબણક વર્ાથી કે રળમાાં ધોરણ 1 થી 7નુાં
પ્રાથબમક બશક્ષણ રડબજટલ િનાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે . રાજ્ય
સરકાર દ્વારા સાંચાબલત સ્કૂ લોમાાં હવે પ્રાથબમક ધોરણના િાળકોને
રડબજટલ બશક્ષણ પિબત દ્વારા ભણાવાશે. કે રળ રાજ્યના બશક્ષણ
બવભાગે એવી જાહે રાત કરી છે કે ઈન્ફમેશન એન્ડ કોર્મયુબનકે શન
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ટે ક્નોલોજી (આઈસીટી), સરકારના સહયોગથી રાજ્યની કુ લ 9279
સ્કૂ લોને રડબજટલ િનાવાશે અને તેની મદદથી ધોરણ 1થી 7મા
ભણતા િાળકોને રડબજટલ પિબતથી ભણાવાશે. આ અબભયાન હે ઠળ
ક્લાસરૂમને સ્માટા િનાવાશે. તેમજ દરે ક સ્કૂ લોમાાં કર્મ્યુટર લેિની
વ્યવસ્થા કરવામાાં આવશે.
ખુલ્લામાં શૌર્ મુક્ત વજલ્લા ગુજરાતમાં સૌથી િધારે
દેશમાાં 139 બજલ્લા ખુલ્લામાાં કુ દરતી હાજતથી મુક્ત થઈ ગયા
છે . આ યાદીમાાં ગુજરાતના સૌથી વધારે 26 બજલ્લા ખુલ્લામાાં હાજતથી
મુક્ત થઈ ગયા છે . જ્યારે બિહારનો એક પણ બજલ્લો ખુલ્લામાાં હાજતથી
મુક્ત થયો નથી.
વર્લીમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું દયરિીન િનશે
બચલીમાાં દુબનયાના સૌથી મોટા ઓબ્ટકલ અને ઈન્રારે ડ
દૂરિીનનુાં બનમાાણ શરૂ થયુાં છે . તે એન્ટોફાગાસ્ટા ક્ષેિની પારાનાલ
વેધશાળામાાં િનશે.
વપ્રયંકા ર્ોપરાને દાદાસાહે િ ફાળકે એકે ડમી એિોડા
બપ્રયાંકા ચોપરાને દાદાસાહે િ ફાળકે
એવોડા ની નવી કે ટેગરીના ઈન્ટરનેશનલ
એક્લેર્મડ એક્ટરે સ એવોડા થી સન્માબનત કરાશે.
ફાળકે એવોડા હે ઠળ આ કે ટેગરી પ્રથમ વખત
શરૂ કરાઈ છે . બપ્રયાંકાને આ સન્માન એક જૂ ને
અપાશે.
દેશની પ્રથમ સેનેટરી પેડ િેન્ક મુંિઈમાં
લોન્ર્

મુાંિઈમાાં દેશની પ્રથમ સેનેટરી પેડ િેન્ક શરૂ થઈ ચૂકી છે . ઓનલાઈન
પેડ િેન્કનુાં સાંચાલન ટી ફાઉન્ડે શન કરી રહ્ુાં છે . કોઈ પણ સાંસ્થા
મફત કે સિબસડીમાાં મળતા સેનેટરી પેડ ઓનલાઈન માંગાવી શકે છે .
નેપાળના કાઠમંડુ ખાતે ભારત-નેપાળની વિકલાંગોની ટીમ િચર્ે 3
થી 5 જય ન િચર્ે મેર્
રદવ્યાંગોની સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેશનલ રક્રકે ટ ટય નાામેન્ટ
અત્યાર સુધી સ્ટે ટ અને ઈબન્ડયા લેવલે રક્રકે ટ ટૂ નાામેન્ટ
રમનારી ભારતના રદવ્યાાંગ ભાઈઓની ટીમ પહે લી વખત
ઈન્ટરનેશનલ ટૂ નાામેન્ટ રમવા નેપાળ જઈ રહી છે . ભારત અને
નેપાળના રદવ્યાાંગોની રક્રકે ટ ટીમ માટે કાઠમાંડુમાાં વ્હીલ ચેર બવલવો
બસરરઝ 2017 નુાં આયોજન કરાયુાં છે . 3 થી 5 જૂ ન રમાનારી આ રક્રકે ટ
ટૂ નાામેન્ટમાાં ભાગ લેવા માટે ભારતની ટીમ 1 જૂ નના રોજ નેપાળ જવા
રવાના થશે.
આ અાંગે વાત કરતા ભારતીય વ્હીલ ચેર બવલવો ટીમના
કે ્ટન રણજીતબસાંહ ગોરહલે જણાવ્યુાં હતુાં કે રદવ્યાાંગો રમત ગમતમાાં
ભાગ લેતા થાય, તેમનો શારીરરક અને માનબસક બવકાસ થાય, તેમનુાં
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આરોગ્ય સારુાં રહે અને પગભર રહી શકે તે માટે રક્રકે ટ ટીમ િનાવાઈ
છે . રણજીતબસાંહ ગોરહલ ગુજરાતની ટીમના કે ્ટન છે . આ વર્ે પહે લી
જ વખત ઈન્ટરનેશનલ રક્રકે ટ ટૂ નાામેન્ટમાાં ભાગ લેવા ટીમ જશે.
સુનીલ સીંગીની રાષ્ટ્ર ીય લઘુમતી પંર્માં વનમણયક
જૈન ધમાના પ્રબતબનબધ તરીકે
સૌપ્રથમવાર ગુજરાત શ્રમ કલ્યાણ િોડા ના
ચેરમેન તથા અબખલ ભારતીય જૈન
શ્વે.મૂ.પૂ.યુવક મહાસાંઘના આાંતરરાષ્ટ્રીય
ચેરમેન સુનીલભાઈ સીંગીની બનમણૂક
કરવામાાં આવી હતી. સોમવારના રોજ
રદલ્હી ખાતે સુનીલ સીંગીએ રાષ્ટ્રીય
લઘુમતી પાંચના સભ્ય તરીકે નુાં પદગ્રહણ
કયુાં હતુાં.

પૂવાનો ઈબતહાસ સામેલ કયો છે . મુખ્ય મુદ્દા ભણાવવામાાં આવશે તેમા
ભારતીય સ્વતાંિતા આાંદોલન, 1960 ના દાયકાનો બસબવલ રાઈટ્સ
આાંદોલન, મહાત્મા ગાાંધી અને મારટા ન લૂથર બકાંગ છે . બબ્રરટશ
બવશ્વબવદ્યાલયોમાાં બવદ્યાથીઓ કે ટલાય વર્ોથી માાંગણી કરતાાં રહ્ા
હતાાં કે ગોરાઓનો ઈબતહાસ ક્યાાં સુધી ભણતા રહીશુાં. દુબનયામાાં િીજુ
પણ છે તે ભણાવવામાાં આવે.
ભારતની પ્રથમ અંડર િોટર મેટરો ટનલ આગામી અઠિારડયે

દ.કોરરયા 14 િર્ા પછી િન્યું ‘સદીરમનકપ’ માં ર્ેવર્મપયન
તમાકુ ના સેિનથી વિશ્વમાં દર િર્ે 70 લાખથી િધુ મોત : WHO
પશુ િેર્ાણ પર પ્રવતિંધ સામે મરાસ હાઈકોટા નો સ્ટે
કે ન્ર અને રાજ્ય પાસે જિાિ મંગાયો
રે શવનંગની દુકાનો આધુવનક કરિા 4 ટકા સિવસડી અપાશે
WHOનો લાઈફટાઈમ એવર્િમેન્ટ એિોડા એનાયત
સ્પેનના ટોલેડો શહે રમાાં ડિલ્યૂ એચઓના નેતૃત્વમાાં
યોજાયેલ આાંતરરાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સમાાં કાલાજાર(black fever) જેવા
અસાધ્ય રોગના ઉપચાર માટે સતત શોધ કરનાર સાાંસદ ડો.સી.પી.
ઠાકુ રને લાઈફ ટાઈમ એબચવમેન્ટ એવોડા આપી સન્માબનત કરવામાાં
આવ્યા હતા. આ કોન્ફરન્સમાાં બવશ્વભરમાાંથી અનેક વૈજ્ઞાબનકોએ ભાગ
લીધો હતો જેમાાંથી ડો. ઠાકુ ર સરહત ફક્ત િણ જ ડોક્ટરોને આ
સન્માન આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં.
મુંિઈ, કોટા દુવનયાનાં સૌથી િધુ ગીર્ શહે ર
મુાંિઈ અને કોટા દુબનયાનાાં સૌથી વધુ ગીચ શહે રોમાાં સામેલ
છે . આ યાદીમાાં િાાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકા ટોચ પર છે . બવશ્વ
આબથાક માંચે સાંયુક્ત રાષ્ટ્રના આવાસ આાંકડાઓને આધારે આ વાત
કહી છે . યાદીમાાં મુાંિઈ િીજા, કોટા 7મા ક્રમે છે .
સરકાર ગાયને રાષ્ટ્ર ીય પશુ જાહે ર કરે : હાઈકોટા
4થી િધુ િખત રૂવપયા કાઢ્યા તો SBI આજથી ર્ાજા િસયલશે
SBI આજથી ચારથી વધુ વખત
ATM માાંથી પ્રબત
ટર ાન્ઝેક્શન રૂ. 10 વસૂલશે. અન્ય િેંકોના એટીએમમાાંથી રૂબપયા
ઉપાડતા પ્રબત ટર ાન્ઝેક્શન રૂ.20 ચાજા વસૂલશે. ફાટે લી નોટો િદલવા
માટે પણ ચાજા વસૂલશે.
ઓક્સફોડા યુવનિવસાટી હિે ગાંધીજી, આઝાદીની લડાઈ પણ
ભણાિશે
ઓક્સફોડા યુબનવબસાટીએ હવે ઈબતહાસના બવદ્યાથીઓ માટે
ફરબજયાત બવર્ય લાગુ કયાા છે . તેમા ભારતીય, એબશયા અને મધ્ય
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ભારતની પ્રથમ અાંડર વોટર મેટરો ટનલ આગામી અઠવારડયા
સુધીમાાં પબિમ િાંગાળ ખાતે તૈયાર થઈ જશે. 16 બકમી રૂટની ધરાવતી
રિન ટનલ ઈસ્ટ અને વેસ્ટના મેટરો પ્રોજેક્ટ કોલકાતાનો ભાગ છે . 520
મીટરનો ભાગ નદી નીચે છે . જે એક બમબનટમાાં 8 બકમી કલાકની ઝડપે
પૂણા કરશે.
િડોદરામાં સફાઈ અવભયાનનો િલ્ડા રે કોડા
વડોદરામાાં અકોટા દાાંરડયા િજાર બબ્રજ પર ફન સ્ટર ીટના
છે લ્લા રબવવારે 5058 લોકોએ સ્વચ્છતાનો વલ્ડા રે કોડા નોંધાવ્યો હતો.
50 હજાર લોકો તેના સાક્ષી િન્યા હતા. અગાઉ મેબક્સકોના નામે
બગબનસ વલ્ડા રે કોડા હતો જેમાાં 1767 લોકોએ સફાઈ અબભયાનમાાં
ભાગ લીધો હતો.
કે શલેશ ગામનો એિોડા પણ 50 ટકા લેિડ-દેિડ કે શમાં
દેશનું પહે લું કે શલેશ ગામ પાલનાર માત્ર કાગળોમાં
છત્તીસગઢના નક્સલ પ્રભાબવત દાંતેવાડા બજલ્લાના પાલનાર
ગામને દેશના પહે લા કે શલેશ બવલેજનો એવોડા મળ્યો છે . આ અલગ
વાત છે કે ગામમાાં મોિાઈલ નેટવકા સુિાાં નથી. અને કે શલેશ ગામ
પણ તે માિ કાગળોમાાં છે . અહીંના દુકાનદારો અનુસાર આજે પણ
અડધા કરતા વધુ લેવડ-દેવડ રોકડમાાં જ થાય છે .
મે માસના અગતયના રદિસો
1 મે - ઇન્ટરનેશનલ
૩૧ મે - એવન્ટ-ટોિેકો ડે
લેિર ડે
મે માસનો 2 જો રવિિાર - માતૃરદન
/ મહારાષ્ટ્ર રદિસ
૬ મે -૧૨ મે - વિશ્વ નસા અઠિારડયું
૩ મે - વિશ્વ પ્રેસ
૧૭ મે - વિશ્વ ટે લીકોર્મયુવનકે શન ડે
સ્િતંત્રતા રદિસ
૨૧ મે - એવન્ટ-ટે રે રરઝમ ડે
૩ મે – વિશ્વ ઉજાા રદિસ ૨૪ મે – કોમનિેલ્થ રદિસ
૨૯ મે - માઉન્ટ એિરે સ્ટ રદિસ
૮ મે - વિશ્વ રે ડ ક્રોસ ડે
૧૧ મે - રાષ્ટ્ર ીય ટે કનોલોજી રદિસ
૧૩ મે - રાષ્ટ્ર ીય એકતા રદિસ
૧૫ મે - પરરિાર આંતરરાષ્ટ્ર ીય રદિસ
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