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GST   

goods and service tax 

દેશભરમ ાં 1 જુલ ઈથી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિર્સસ ટેક્સ 

(GST) લ ગ ુ થઈ ચૂક્યો છે. તેમ ાં ખ ણી-પ ણીનો 

મોટ ભ ગનો સ મ ન સસ્તો થશે. ફળ, શ કભ જી, દ ળ, 

ઘઉં, ચોખ  વગેરે 

અગ ઉની જમે ટેક્સ 
ફ્રી છે. જ્ય રે ર્ચપ્સ, 

ર્િર્સ્કટ, મ ખણ, 

ચ  અને કૉફી જવેી 
પ્રોડક્્સ પર 10% 

સુધી વધ રે ટેક્સ 
આપવો પડશે. ખ દ્ય તેલ પર ટેક્સ 7% ઓછો લ ગશે. જ્ય રે 

ઘર િન વવ મ ાં અમુક સ મ નન ે િ દ કરત ાં મોટ ભ ગનો 
સ મ ન સસ્તો થશે. ર્સમેન્ટ, પ્લ યિોડિ  અને ટ ઇલ્સ જવેી 

આઈટમ્સ પર 8.75% સુધી વધ રે ટેક્સ લ ગશે. 
 

શ ું છે GST? 

-  GSTનો મતલિ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિર્સસ ટેક્સ છે. 

જનેે કેન્ર અને ર જ્યોન  અનેક ઈનડ યરેક્ટ ટેક્સન  
િદલ મ ાં લ ગ ુકરવ મ ાં આવી રહ્યો છે. દેશભરમ ાં કોઈ પણ 
વસ્ત ુ કે સર્વિર્સસન  મેન્યુફેક્ચરરાંગ, વેચ ણ અને ઉપયોગ 

પર આ ટેક્સ લ ગ ુથશે. 
- તેન થી એક્સ ઈઝ ડ્યટૂી, સેન્ટરલ સેલ્સ ટેક્સ 

(સીએસટી), સ્ટેટન  સેલ્સ ટેક્સ જવે કે વેટ, એન્ટર ી ટેક્સ, 

લોટરી ટેક્સ, સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી, ટેર્લકૉમ લ ઇસન્સ ફી, ટનિઓવર 

ટેક્સ, વીજળીન  ઉપયોગ કે વેચ ણ અને મ લસ મ નન  

ટર  ન્સપોટેશન પર લ ગત  ટેક્સ ખતમ થઈ જશે. 
- તે વન નેશન, વને ટેક્સન  કૉન્સેપ્ટ પર ક મ કરશે. 
 

- GSTહાલ ક્ાું લાગ  નહીં થા્? 

  હ લ જમ્મુ-ક શ્મીરને િ દ કરત ાં તમ મ ર જ્યો 

સ્ટેટ જીએસટી ક નૂન પ સ કરી ચૂક્ય  છે. આ ર્સ્થર્તમ ાં 

જમ્મ-ુક શ્મીર ર્સવ ય સમગ્ર દેશમ ાં તે લ ગ ુથઈ જશે. 
  

UPAએ 2006-07ન  િજટેમ ાં પ્રથમ વખત કર યો હતો 

ઉલ્લેખ. 

  જીએસટીનો ર્વચ ર આશરે 30 વર્િ પહેલ નો છે. 

જોકે, તેનો ઉલ્લેખ સૌથી પહેલ  2003મ ાં કેલકર ટ સ્ક ફોસિન  

રરપોટિમ ાં થયો હતો. 2006-07ન  િજટેમ ાં પ્રથમ વખત 

યુપીએ સરક રે જીએસટીનો પ્રસ્ત વ સ મેલ કયો હતો. 1 

એર્પ્રલ, 2010થી દેશભરમ ાં જીએસટી લ ગ ુ કરવ ની વ ત 

કરવ મ ાં આવી હતી. 2011મ ાં પ્રણવ મુખજીએ ન ણ  માંત્રી 

રહીન ેતેન ેસાંસદમ ાં રજૂ કયુું હતુાં. 
 

GST લાગ  કરનારો ભારત વિશ્વનો 161મો દશે 

જીએસટી લ ગ ુ થવ ની સ થ ે જ આખુાં ભ રત એક 
મ કેટ િની ગયુાં છે. આની સ ઇઝ યુરોર્પયન યુર્નયન 
(ઇય)ુથી િમણી છે. ઇયુની વસતી 50.8 કરોડ છે, જ્ય રે 

આપણી 131 કરોડ છે. ઇયુમ ાં 28 દેશ સ મેલ છે પરાં તુ 

ભ રત આપણે તય ાં કુલ 36 ર જ્ય અને કેન્ર શ ર્સત પ્રદેશ 

છે. 
દુર્નય ની 90 ટક  વસતી હવે જીએસટીન  દ યર મ ાં 

આવી ગઇ છે. ભ રત જીએસટી લ ગ ુકરન ર 161મો દેશ છે. 

સૌથી પહેલ  ફ્ર ન્સે 1954મ ાં આ ટેક્સ પ્રણ ર્લ અપન વી 

હતી. 
- ભ રતે GSTનુાં ડ્યઅુલ મોડલ અપન વયુાં છે. કેનેડ   

    પછી આ મોડલ અપન વન ર ભ રત િીજો દેશ છે. 

- ટેક્સન  મ ત્ર ચ ર સ્લેિ: 5%, 12%, 18% અને 28%,  

- ખનીજ તેલ, પેટર ોલ, ડીઝલ, એટીએફ, કુદરતી ગેસ અને   

    દ રૂન ેજીએસટીમ ાંથી િહ ર ર ખવ મ ાં આવય  છે. 
- તમ કુન ાં ઉતપ દનો પર 28 ટક  ટેક્સની સ થ ે204 ટક   

    સુધી સેસ પણ લ ગશે. 
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મ ખ્્ EC તરીકે એ. કે. જોતીની િરણી, 6 જ લાઈએ 

સુંભાળશે પદભાર 
નવ  મુખ્ય ચૂાંટણી કર્મશનર તરીકે અચલ કુમ ર 

જોતીની ર્નમણૂક કરવ મ ાં આવી છે. અચલ કુમ ર નસીમ 
જદૈીની જગ્ય એ 6 જુલ ઈન ાં રોજ પોત નો ક યિભ ર 

સાંભ ળશે. પીએમ નરેન્ર મોદી જ્ય રે ગુજર તન  મુખ્યમાંત્રી 

હત  તે સમયે અચલકુમ ર મુખ્ય સર્ચવ પદે પોત ની ફરજ 
િજાવી ચુક્ય ાં છે. 62 વર્િ અચલકુમ ર એર્ક્ટવ સર્વિસથી 

જાન્યુઆરી, 2013મ ાં રરટ યડિ  થઈ ગય  છે.  
  

નિા મ ખ્્ ચ ુંટણી કવમશનરન ું ગ જરાત કનેકશન 

 - નવ  મુખ્ય ચૂાંટણી કર્મશનર તરીકે અચલકુમ ર જોતીની 

પસાંદગી થઈ છે. 
- પીએમ મોદી જ્ય રે ગજુર તન  સીએમ હત  તય રે 

અચલકુમ ર મુખ્ય સર્ચવ તરીકેનો ક યિભ ર સાંભ ળત  હત . 
- 1999મ ાં કાંડલ  પોટિ  ટરસ્ટન  ચેરમેન પણ રહી ચુક્ય ાં છે. 

- 2004મ ાં સરદ ર સરોવર નમિદ  ર્નગમ ર્લર્મટેડન  

મેનેર્જાંગ રડરેકટર તરીકે પણ ક યિરત હત  
- ચૂાંટણી પાંચમ  તેમનો ક યિક ળ તેમન  પદગ્રહણ કરત ાંની 

સ થ ેજ શરૂ થઈ જશ ે
  

મ ખ્્ ચ ુંટણી કવમશનરનો કા્યકાળ 

- 23 જાન્યુઆરી, 1953ન ાં રોજ જન્મેલ  જોતીનો ક યિક ળ 

લગભગ 3 વર્િનો હશે 

- 3 વર્િ િ દ તેઓ 65 વર્િન  થઈ જશે. 

- સ મ ન્ય રીતે ચૂાંટણી પાંચમ ાં ક યિક ળ છ વર્િનો કે 

અર્ધક રીની આય ુ65 વર્િ થઈ જાય તય ાં સુધીનો હોય છે. 

- વી.એસ.સાંપત પછી એચ.એસ.બ્રહ્મ ને સીઈસી ર્નયકુ્ત 

કરવ મ ાં આવય  હત , પરાં તુ તેમન  ર જીન મ થી આ પદ 

અને અન્ય િ ેપદ ખ લી હત . 
- ત્રણ સભ્યોવ ળી આ ટીમમ ાં અચલકુમ ર જોતીની 

ર્નમણૂાંક પછી સરક રને વધુ િ ે ઈલેકશન કર્મશનસિ 
ર્નયુક્ત કરવ  પડશે, જ ેમ ટેની તૈય રીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. 
 

દ્વારકાના મીઠાપ રમાું ભણલેી મહહલા બની અમહેરકન 
એરલાઇન્સની િાઇસ પ્રવેસડન્ટ 

દ્વ રક  પ સે આવેલી મીઠ પુર હ ઇસ્કૂલની પૂવિ 
ર્વદ્ય ર્થિની પૂનમ મોહનની અમેરરકન એરલ ઇન્સમ ાં વ ઇસ 
પે્રર્સડેન્ટ(ઇન્ફોમેશન ટેક્નોલોજી) પદે વરણી કરવ મ ાં 
આવી છે. નોંધનીય છેકે વર્િ 2002મ ાં પૂનમ અમેરરકન 

એરલ ઇન્સમ ાં ક યિરત રહીને રેવન્યુ ર્વભ ગમ ાં સીર્નયર 
મેનેજર, મેનેજર અને સીર્નયર એન ર્લસ્ટ તરીકે સેવ  આપી 

ચૂક્ય  છે. 
 

ગાુંધીનગર: ટેકસટાઇલ કોન્ફરન્સમાું 2500થી િધ  

આુંતરરાષ્ટ્ર ી્ ગ્રાહકો ભાગ લેશ ે

ભ રત સરક રન  ટેક્સટ ઇલ માંત્ર લય દ્વ ર  
ગ ાંધીનગર ખ ત ેમહ તમ  માંરદર ખ ત ે યોજાઇ રહેલી 

ર્ત્રરદવર્સય ઇન્ટરનેશનલ ટેક્સટ ઇલ કોન્ફરન્સનો હેત ુ
વૈર્િક ઉતપ દકો, રોક ણક રો અને ગ્ર હકો સ થ ે જોડ ણ 

અને સહક ર સ્થ ર્પત કરવ નો તેમજ વૈર્િક રોક ણક રો 
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મ ટે ભ રતમ ાં ટેક્સટ ઇલ્સ અને એપેરલ ઉતપ દનમ ાં તકો 
ઝડપી તેન ેમજિૂત કરવ નો છે. 

ગ ાંધીનગરમ ાં આયોર્જત ત્રણ 
રદવસની  ઇન્ટરનશેનલ ટેક્સટ ઇલ કોન્ફરન્સમ ાં િી2િી, 

િી2જી અને જી2જી િેઠકો યોજાશે, જમે ાં 2,500 

આાંતરર ષ્ટ્ર ીય ગ્ર હકો, 1000થી વધ રે આાંતરર ષ્ટ્ર ીય અને 

સ્થ ર્નક પ્રદશિકો તથ  15,000 સ્થ ર્નક મુલ ક તીઓ ભ ગ 

લેશે. ઉપર ાંત કન્ટર ી સેશન્સ, સ્ટેટ સેશન્સ ર ઉન્ડ ટેિલ્સ 

અને સેક્ટરલ સેર્મન સિ યોજાશે જમે ાં ર્વર્વધ કેન્રીય 
માંત્રીઓ પણ હ જરી આપશે. 

આ ફેશન-શોમ ાં કેન્રીય ક પડ માંત્રી શ્રીમતી સ્મૃર્ત 
ઇર ની, કેન્રીય ક પડ માંત્ર લયન  ર જ્ય માંત્રીશ્રી અજય 

તમત , ગુજર તન  ઉદ્યોગ કર્મશનર શ્રીમતી મમત  વમ િ 

તેમજ ઇન્ડેક્ષ્ટ-િીન  એમડી ર જકુમ ર િેનીવ લ ઉપર્સ્થત 
રહ્ય  હત . ટેક્સટ ઇલ્સ ઇર્ન્ડય  ૨૦૧૭ ભ રતમ ાં 
યોજાયેલ  સૌપ્રથમ વૈર્િક િી2િી ક યિક્રમ તરીકે સ્થ ન 

પ મ્યુાં છે, ત . ૩૦મી જૂન થી ૨ જુલ ઇ સુધી યોજાન ર  આ 

ક યિક્રમમ ાં વડ પ્રધ નશ્રી નરેન્રભ ઇ મોદીન  પે્રરણ દ યી 
ર્વઝન “ફ મિથી ફ ઇિર, ફ ઇિરથી ફેક્ટરી, ફેક્ટરીથી ફેશન, 

ફેશનથી ફોરેન- ર્વદેશમ ાં ર્નક સ’ને ઉજાગર કરે છે. 
 

PPF, NSCના વ્્ાજદરમાું 0.10% ઘટાડો કરા્ો 

સરક રે નેશનલ સેર્વાંગ્સ સરટિ રફકેટ (NSC), PPF 

અને ર્કસ ન ર્વક સ પત્ર (KVP) સરહતની ન ની િચત 

યોજન ઓન  વય જદરોમ ાં 0.10%નો ઘટ ડો કયો છે. NSC 

અને PPFન  વય જ દર 7.9%થી ઘટીને 7.8% થય  છે જ્ય રે 

KVPન  વય જદર 7.6%થી ઘટીને 7.5% થય છે. 
 

પહેલી જ લાઇથી ચાટયડય  એકાઉન્ટન્ટના કોસયમાું ફેરફાર 
પહેલી જુલ ઇથી દેશમ ાં ચ ટિડિ  એક ઉન્ટન્ટ 

(સીએ)ન  કોસિમ ાં પણ ફેરફ ર કર ઈ રહ્યો છે. પહેલી 
જુલ ઇએ નવો કોસિ લ ગુ કર શે. નવ  કોસિનુાં સ્ટ ન્ડડિ  
આાંતરર ષ્ટ્ર ીય એજ્યુકેશન સ્ટ ન્ડડિ  મુજિ હશે. નવ  કોસિમ ાં 
જીએસટીને પણ સ મેલ કર યો છે. 
 

ભારતી્ મ ળના અણયિને આઇક્  ટેસ્ટમાું 162 માકસય 

મ ત્ર 11 વર્િની વય ેભ રતીય મૂળન  અણિવ શમ િએ 

મેન્સ  આઇક્ય ુ ટેસ્ટમ ાં સૌથી વધુ 162 મ ક્સિ હ ાંસલ કય િ 

છે. મ ક્સિ અલ્િટિ  આઈન્સ્ટ ઇન અને ર્સ્ટફન હોર્કાંસને 
મળેલ  મ ક્સિથી પણ વધુ છે. અણિવે અઢી કલ કની ટેસ્ટ 
પછી મ ક્સિ મેળવય  છે 

૧ જ લાઇથી વિદેશ્ાત્રા માટે વસ્લપ ભરિાની જરૂર નથી 
ર્વદેશ જત  ભ રતીયોને હવે એરપોટિ  પર રડપ ચિર 

ર્સ્લપ જમ  કર વવ ની જરૂર નથી. પહેલી જુલ ઇથી આ 
ર્નયમ રદ થઇ રહ્યો છે. જો કે, સડક કે સમુર મ ગ ેય ત્ર  પર 

જવ  મ ટે હજી પણ ર્સ્લપ ભરવી પડશે. જ્ય રે 
ર્વદેશીય ત્રીઓન ેર્વઝ  મ ટે હજી પણ ર્સ્લપ ભરવી પડશે. 
 

૧ જ લાઇથી અનેક િસ્ત  માટે આધાર જરૂરી 
એક જુલ ઇ 2017થી ર્વર્વધ મહત્ત્વપણૂિ 

ચીજવસ્તુઓ મ ટે આધ ર આપવુાં અર્નવ યિ િની જશે. 
ઑનલ ઇન રરટનિ ભરવ થી લઈને પ સપોટિ  િન વવ  સુધી 
તમ રે 'આધ ર' નાંિર આપવો પડશે. જો કે અનેક સરક રી 

યોજન ઓનો લ ભ 30 સપ્ટેમ્િર સુધી 'આધ ર' ર્વન  પણ 

મળતો રહેશે. 
 

મ ક લ રોહતકગીએ હોદ્દો છોડતા િેણુગોપાલ નિા એટની 
જનરલ  

  ભ રતન  એટની જનરલ પદ ે વરરષ્ઠ વકીલ કે.કે. 

વેણુગોપ લની પસાંદગી કર ઈ છે. મુકુલ રોહતગીએ એટની 
જનરલ પદ છોડવ ની જાહેર ત કરત  વેણુગોપ લન  ન મનો 
પ્રસ્ત વ મૂક યો હતો. 
 

ભારત-ચીન તુંગહદલી િચ્ચે નાથ લા માગ ે કૈલાસ 
માનસરોિર ્ાત્રા રદ 

ભ રત-ચીન સરહદે ર્વવ રદત ક્ષેત્રન ે લઇને િાંને 
દેશોન  સૈન્ય વચ્ચ ેતાંગરદલીન  પગલે ર્સક્કીમન  ન થુલ  
મ ગ ેકૈલ સ મ નસરોવર ય ત્ર  વર્ે રદ કરી દેવ ઇ છે. જોકે, 

ય ત્ર ળુઓ ઉત્તર ખાંડન  ર્લપુલેખ પ સ થઇને ર્તિટે ર્સ્થત 
કૈલ સ મ નસરોવરની ય ત્ર  કરી શકશે. 
 

અત્્ાધ વનક ટર ાન્સસ્ટેહડ્ા સ્પોર્ટસય સુંક લન ું PMના હસ્ત ે

ઉદઘાટન 

મોદીએ અમદ વ દન  ક ાંકરરય  ખ તે અતય ધુર્નક 
ટર  ન્સસ્ટેરડય  અને ખેલ મહ કુાંભનુાં ઉદ્ઘ ટન કયુું હતુાં. 
મોદીએ ગુજર તન  અદભૂત જળ વયવસ્થ પનનો 
એર્ન્જર્નયરરાંગન  અભ્ય સક્રમમ ાં સમ વેશ કરવ  
ર્શક્ષણમાંત્રીને ભલ મણ કરી હતી. 
 

મોડાસામાું ્ોજા્ેલા વિકાસકામોના લોકાપયણ કા્યક્રમ 

પ્રસુંગ ે િડાપ્રધાન નરેન્ર મોદી, મ ખ્ ્ મુંત્રી વિજ્ રૂપાણી 

સહહતની હાજરીમાું રચા્લેા વિશ્વવિક્રમન ે વગ્રવનસ બ ક 
ઓફ િર્લડય  રેકોડયમાું સ્થાન અપા્ ું છે. 
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અરવલ્લી ર્જલ્લ ન  187 અન થ િ ળકો સરહત 3000 

જટેલ  િ ળકોએ ર્વિન  સૌથી મોટ  40 ફૂટ િ ય 30 ફૂટ 

એટલે કે 1200 ફૂટ લ ાંિ  પરર્િરડય  ર્ચત્ર (એન્વલપ 

મોજકે)નો ર્વિ રેકોડિ  િન વયો છે. અગ ઉ ર્વિ રેકોડિ  વર્િ 
2013મ ાં ચીનન  ન મે 721 ફૂટનો હતો. શ ળ ન  િ ળકો 

દ્વ ર  પરર્િરડય મ ાં કેન્ર સરક રની સ્વચ્છત  ર્મશન, 

ઉજ્જવલ  યોજન  સરહતની ર્વર્વધ યોજન ઓનુાં સર્ચત્ર 
ર્નરાં પણ કયુું છે. 
િ ળકોએ ર્વિન  સૌથી મોટ  2250 ફૂટ લાંિ ઇ ધર વત  

કુકીઝ મોજકે (ર્િસ્કીટ ર્ચત્ર)નો પણ ર્વિ ર્વક્રમ રચ્યો છે. 
આગ ઉ રેકોડિ  વર્િ 2016મ ાં જોડિનન  ન મે 2000 ફૂટનો હતો. 
 

િડાપ્રધાન ે શામળાજી નજીક આિેલા દેિની મોરીમાું 
ભગિાન બ દ્ધન ું ભવ્્ સ્મારક બનાિિાનો સુંકર્લપ જાહેર 

ક્ો હતો.  
 

રવિડ ભારત-એ અને અું-19 ટીમના કોચ તરીકે ્થાિત્ 

ભ રતીય રક્રકેટ ટીમન  ભૂતપૂવિ સુક ની ર હુલ 
રર્વડ આગ મી િ ે વર્િ સધુી ભ રત-એ અને અાંડર-19 

ટીમન  કોચ તરીકે યથ વત્ રહેશે. BCCIએ શુક્રવ રે જાહેર ત 

કરી હતી. 
 

જમયન સુંસદે સજાતી્ લગ્નોને મુંજ રી આપી  
 

ફેસ બક છેિાડાના વિસ્તારોમાું ડર ોનથી ઈન્ટરનેટ આપશે 

કુંપનીએ પોતાના એવકિલા સૉલાર ડર ૉનનો એહરઝોનામાું 
સફળ પરીક્ષણ ક્ ું છે. 
 

તોઇબા કમાન્ડર બશીર ઠાર 
ક શ્મીરન  અનાંતન ગમ ાં સુરક્ષ દળોએ એક 

અથડ મણમ ાં લશ્કર-એ-તોઇિ ન  કમ ન્ડર િશીર 
લશ્કરી સરહત 2 આતાંકીઓને ઠ ર કરી દીધ . 
 

મ ુંબઈમાું 10 જ લાઈથી દશેનો સૌથી મોટો ગારમેન્ટ ફેર : 

881 સ્ટોલ અને 1005 બ્રાન્ડ 

ક્લોર્ધાંગ મેન્યુફેક્ચરસિ એસોર્સયેશન ઓફ ઈર્ન્ડય  
(સીએમએઆઈ)ન  ઉપક્રમે 65મો નેશનલ ગ રમને્ટ ફેર 10 

જુલ ઈથી 12 જુલ ઈ 2017ન  મુાંિઈ-ગોરેગ મ ખ તેન  

એનએસઈ સાંકુલમ ાંન  િોમ્િે એર્ક્ઝર્િશન સને્ટરમ ાં 
યોજાશે. ભ રતનો આજ સુધીનો સૌથી મોટો ગ રમેન્ટ ફેર 

હશે. કેન્રીય ટેક્સટ ઈલ પ્રધ ન સ્મૃર્ત ઈર ની 10 જુલ ઈન  

સવ રે 10.30 વ ગ્ય ેફેરનુાં ઉદઘ ટન કરશે. 
 

મહારાષ્ટ્રમાું પુંજાબી ભાષા અકાદમી સ્થપાશ ે

મખુ્યમાંત્રી દેવેન્ર ફડણવીસ ે એક ખ સ ક યિક્રમમ ાં 
જાહેર ત કરી હતી કે તેમની સરક ર ટૂાં ક સમયમ ાં મહ ર ષ્ટ્રમ ાં 
પાંજાિી ભ ર્  એકેડેમીનુાં ર્નમ િણ કરશ ે

2016-17 ન  વર્િને સ હેિ શ્રી ગુર ગોર્વાંદ ર્સાંઘની 

350મી જયાંતીનુાં વર્િ તરીકે કેન્ર સરક રે ઘોર્ર્ત કયુું છે. 
 

ભારતમાું બધી કાર 2030 સ ધી ઈલવેકટરક કાર કરિાન ું કેન્ર 

સરકારન ું ધ્્ે્  
 

એસ્કિેહટકમાું ઉત્કષય ગોરને 5 ગોર્લડ 

નમ કિ  34મી સિ- જુર્નયર નેશનલ એક્વેરટક 

ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં ઉતકર્િ ગોરે 200 મી વયર્ક્તગત મેડલી 

ઈવેન્ટમ ાં 5 ગોલ્ડ મેળવય   

સાંર્જતી સહ એ 50 મી ગલ્સિ િટરફ્લ યમ ાં 4 ગોલ્ડ, 

વેરદક  અમીન ે4 ગોલ્ડ મેળવય .  
 

મ ુંબઈ કોંગે્રસ દ્વારા મ ુંબઈ સુંત-મહુંત કોંગે્રસની સ્થાપના 
મુાંિઈન  સાંત- મહાંતો અને માંરદરોની સમસ્ય ઓનો 

ઉકેલ લ વવ  મ ટે ધ્ય નયોગી ઓમદ સજી મહ ર જની 
અધ્યક્ષત મ ાં મુાંિઈ સાંત- મહાંત કોંગ્રેસ સાંગઠનની સ્થ પન  
કરવ મ ાં આવી આવી છે. સાંગઠનની પ્રથમ સભ  મુાંિઈમ ાં 
યોજાઈ હતી. મુાંિઈ કોંગ્રેસન  અધ્યક્ષ સાંજય ર્નરૂપમની 
આગેવ નીમ ાં મુાંિઈ કોંગ્રેસ તરફથી સાંગઠનની સ્થ પન  
કરવ મ ાં આવી છે.  
 

વસવિમમાું ભારત-ચીન િચ્ચેની તુંગહદલી 
પહેલી જૂને ચીની સેન એ ડોક લ ન  લલટેનમ ાં િે 

િાંકર હટ વવ નુાં ભ રતીય સેન ને કહીને ર્વવ દ શરૂ કયો 
હતો. 
ચીનનો દ વો છે કે તે તેનો ર્વસ્ત ર છે, ભૂત ન કે ભ રતનો 

નથી. ભ રત કહે છે કે ર્વસ્ત ર ભૂત નનો છે અને સમજૂતી 
હેઠળ ભૂત નની સુરક્ષ ની જવ િદ રી ભ રતની છે. 
1914ની મેકમોહન રેખ  મુજિ ર્વસ્ત ર ભુત નન  

અર્ધક રમ ાં છે. જ્ય રે ચીન લ ઇન મ નવ નો ઇનક ર કરે 
છે.  

ચીન ે ભ રત અને ભુત નની સ થ ે જૂની સમજુતીઓન ે નેવે 
મૂકીન ેપહેલી વ ર સીધ  પૂવોત્તરને ભ રત સ થ ેજોડન ર 40 
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x 40 વગિ ર્કમીન  ર્વસ્ત ર 'ર્ચકેન નેક'ની તરફ હ થ 

લાંિ વવ ની કોર્શશ કરી છે. 
 

હિે માત્ર સરકારી પહરસરોમાું આધારકાડય  બનશ ે

હવે આધ ર ક ડિ  સરક રી સાંસ્થ ઓન  પરરસરમ ાં 
િનશે. યુર્નક આઇડેર્ન્ટરફકેશન ઓથોરરટી ઓફ ઇર્ન્ડય એ 
આધ ર િન વવ  અને ફેરફ ર કર વવ  મ ટે વેંડસિ દ્વ ર  
ન ણ ાં વસૂલ ત ાં હોવ ની ફરરય દો મળ્ય  પછી ર્નણિય લીધો 
છે. સમગ્ર દેશન ાં આશરે 25 હજાર એનરોલમેન્ટ સેન્ટસિમ ાં 

સપ્ટેમ્િર સુધી આ લ ગ ુથશ.ે 
 

ડા્ાબીટીસની દિાઓન ું ભારત સૌથી મોટ ું  માકેટ 
 

નગર અધ્્ક્ષ પછી હિે સરપુંચ પણ સીધા લોકોમાુંથી 
ચ ુંટાશ ે

ર જ્ય માંત્રીમાંડળની િેઠકમ ાં અતયાંત મહત્ત્વપણૂિ 
ર્નણિય લેવ મ ાં આવયો હતો. સરક ર આ સાંદભે વટહુકમ 
ક ઢશે. પછી ક યદો માંજૂર કરવ મ ાં આવશે. આગ મી 
સપ્ટેમ્િર અને ઓકટોિરમ ાં લગભગ 8 હજાર ગ્ર મપાંચ યત 

ચૂાંટણીઓ મ ટે ર્નણિય લ ગ ુથશે. 
સરપાંચન  અર્ધક રમ ાં પણ વધ રો કરવ મ ાં આવયો 

છે. ગ મનુાં િજટે િન વવ નો અર્ધક ર સરપાંચને આપવ મ ાં 
આવયો છે. પછી ગ્ર મસભ  િજટે માંજૂર કરશે. એન  મ ટે 
ગ્ર મસભ ન  અર્ધક ર પણ વધ રવ મ ાં આવય  છે. 

સરપાંચ પદની ચૂાંટણી મ ટે 7મ ુધોરણ પ સ થયેલ 

હોવ ની પ ત્રત  નક્કી કરવ મ ાં આવી છે. 1995 પછી જન્મ 

થયેલ વયર્ક્તઓને શરત લ ગ ુ રહેશે. 1995 પહેલ ાં જન્મ 

થયેલ હોય તો સ તમ  ધોરણ પ સની શરત લ ગુ નહીં થ ય. 
ગુજર ત અને મધ્યપ્રદેશમ ાં શૈક્ષર્ણક પ ત્રત નો ર્નણિય 
પહેલ ાં લેવ મ ાં આવયો છે.  

પહેલ ાં સરપાંચની ચૂાંટણી ગ્ર મસેવકોની દેખરેખ 
હેઠળ થતી હતી. સરપાંચ પદ મ ટે અરજી મગ વવ મ ાં 
આવતી હતી. ગ્ર મસેવકો નવ  ચૂાંટ યેલ  સભ્યોની િેઠક 
યોજત  હત .  

િેઠકમ ાં સરપાંચ પદ મ ટેની અરજી પર મતદ ન 
થતુાં હતુાં. ચૂાંટ ઈ આવેલ સભ્ય સરપાંચ પદ મ ટેની ચૂાંટણીમ ાં 
મતદ ન કરી શકતો હતો. જ ે ઉમેદવ રને વધ રે મત મળ ે
સરપાંચ િનતો હતો. સરક રે ર્નયમ િદલીન ે સીધ  
જનત મ ાંથી સરપાંચ ચૂાંટવ નો ર્નણિય હવે લીધો છે. 

 

રાજ્્માું 1 જ લાઈથી જકાત અને એલબીટી કર રદ 

ર જ્યમ ાં 1 જુલ ઈથી જક ત અને એલિીટી કર રદ 

થવ થી ર્નમ િણ થન રી મહેસૂલ ખોટને ભરી ક ઢવ  મ ટે 
વ હન નોંધણી સમયે લેવ મ ાં આવત  એક રકમી મોટર 
વ હન કરમ ાં આશરે 2 ટક નો વધ રો કરવ નો ર્નણિય 

માંત્રીમાંડળની િઠેકમ ાં લેવ યો હતો. િધ ાં વ હનો મ ટે 
ઉચ્ચતમ કર મય િદ  હવે રૂ. 20 લ ખ ર ખવ મ ાં આવી છે.  
 

ભારતી્ અમહેરકન વિદ્યાથીએ ્ એસ ટ નાયમેન્ટ જીતી 
એક ભ રતીય અમેરરકન શીખ ર્વદ્ય થી જ.ેજ.ે કપૂરે 

નેશનલ સ્પીચ એન્ડ ડીિટે ટુન િમેન્ટ જીતી લીધી છે. 
 

ગ જરાત સહહત દશેનાું બાિીસ રાજ્્ોમાું ચેકપોસ્ટો નાબ દ 

જીએસટી લ ગ ુ થય  િ દ ગુજર ત સરહત દેશન ાં 
િ વીસ ર જ્યોમ ાં ચેકપોસ્ટો ન િૂદ થઈ ગઈ છે. અતય ર 

સુધી ગુજર ત ઉપર ાંત મહ ર ષ્ટ્ર , પર્િમ િાંગ ળ, રદલ્હી, 

ઉત્તરપ્રદેશ,ર્િહ ર, હરરય ણ , મધ્ય પ્રદેશ અને આાંધ્ર પ્રદેશ 

સરહતન  ર જ્યોમ ાંથી ચેકપોસ્ટો ન િૂદ થઈ ગઈ છે. ન ણ  
માંત્ર લય દ્વ ર  િહ ર પ ડવ મ ાં આવેલ  ર્નવેદન મજુિ 
આસ મ, પાંજાિ, રહમ ચલ પ્રદેશ તથ  પૂવોત્તરન ાં કેટલ ાંક 

ર જ્યોએ ચેકપોસ્ટો ન િૂદ કરવ ની પ્રરક્રય  આરાંભી છે. 
જીએસટી લ ગ ુથત ાં ટરકોની અવરજવર ઝડપી િનશે. વલ્ડિ  
િેન્કન  2005ન  અહેવ લ મુજિ ચેકપોસ્ટો પર થત  

ર્વલાંિન ે ક રણે વર્ે 9 અિજથી લઈને 23 અિજ રૂર્પય  

સુધીનુાં નુકસ ન થતુાં હતુાં. સરક ર ટર  ન્સપોટિ  ક્ષેત્ર મ ટે ઇ-વ ે
ર્િલ લ વી રહી છે. તેન  દ્વ ર  એક ર જ્યમ ાંથી અન્ય 
ર જ્યમ ાં સ મ નની હેરફેર મ ટે ઑનલ ઇન રર્જસ્ટરેશન 
કર વવ નુાં રહેશે. 
ગુજર ત સરહત 22 ર જ્યોમ ાં 04-07-2017થી અમલ. 
 

ગ મ બાળકો શોધિા પોલીસન ું “ઓપરેશન મ સ્કાન ડર ાઇિ” 

ગુજર તમ ાંથી રોજ શરેર શ ૩ થી ૪ િ ળક ગુમ 
થ ય છે તય રે ર જ્યની પોલીસ જુલ ઇ મરહન મ ાં 

“ઓપરેશન મુસ્ક ન ડર  ઇવ-૩” હેઠળ ર જ્યન ાં ગમુ િ ળકો 
શોધવ  ઝુાંિેશ કરશે. 
 

મેન્સ વસુંગર્લસ રેવન્કુંગમાું એન્ડી મરે પ્રથમ ક્રમાુંકે ્થાિત્ 

એટીપી વલ્ડિ  મેન્સ ર્સાંગલ્સ રેર્ન્કાંગમ ાં કોઇ ફેરફ ર 
થયો નથી અને ર્બ્રરટશ ખેલ ડી એન્ડી મરે તેન  પ્રથમ ક્રમ ાંકે 
યથ વત રહ્યો છે. ઉપર ાંત ટોપ-10 ખેલ ડીઓમ ાં પણ કોઇ 

ફેરફ ર થય  નથી. ર્બ્રરટશ ખેલ ડી મરે 9,390 પોઇન્ટ સ થ ે

ટોચન  ક્રમ ાંકે છે. સ્પેનન  રફેલ ન દ લ િીજા, ર્સ્વસ 
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ખેલ ડી સ્તેર્નસ્લ સ વ વરરાં ક  ત્રીજા, સર્િિય નો નોવ ક 

જોકોર્વચ ચોથ  તથ  ર્સ્વસ એક્સપ્રેસ તરીકે જાણીતો રોજર 
ફેડરર 5,265 પોઇન્ટ સ થ ેપ ાંચમ  ક્રમે છે. ભ રતની સ્ટ ર 

ખેલ ડી સ ર્નય  ર્મઝ િ ર્વમેન્સ ડિલ્સમ ાં સ તમ  ક્રમે છે. 
 

જમયનીએ 20 િષયમાું પ્રથમ િખત જીત્્ો કન્ફેડરેશન કપ 

જમિનીએ કન્ફેડરેશન કપ ફૂટિોલમ ાં ર્ચલીન ે 1-

0થી હર વીને નવો ઇર્તહ સ રચ્યો હતો. 

2005થી ટૂન િમેન્ટન  આયોજક એવ  દેશન ે

િન વવ મ ાં આવે છે; જ ેઆગ મી વલ્ડિ  કપની યજમ ન કરતુાં 

હોય છે. આ ક રણથી રર્શય મ ાં આગ મી વલ્ડિ  કપ રમ શ ે
 

ટ નાયમેન્ટ ચેવપપ્ન ઉપવિજતેા  

1997 બ્ર ર્ઝલ ઓસ્ટરે ર્લય   

1999 મેર્ક્સકો બ્ર ર્ઝલ  

2001 ફ્ર ન્સ જાપ ન  

2003 ફ્ર ન્સ કેમરૂન  

2005 બ્ર ર્ઝલ આજરે્ન્ટન  

2009 બ્ર ર્ઝલ અમેરરક   

2013 બ્ર ર્ઝલ સ્પેન  

2017                        જમિની                          ર્ચલી 
 

 

હ િાબાર પર પ્રવતબુંધના વબલને રાષ્ટ્રપવતની મુંજ રી 
ર જ્યમ ાં હુક્ક િ ર પર પ્રર્તિાંધ મૂકવ  મ ટે 

ર્વધ નસભ મ ાં િજટે સત્ર દરર્મય ન પસ ર થયેલ  ર્સગ રેટ 
અને અન્ય તમ કુ ઉતપ દન અર્ધર્નયમ (કો્પ )ન  સુધ ર  
ર્વધેયકને ર ષ્ટ્રપર્ત દ્વ ર  માંજૂરી અપ ઇ છે. જને  પગલે હવે 
ર જ્ય સરક ર દ્વ ર  ટૂાં ક સમયમ ાં નોરટરફકેશન િહ ર પ ડી 
ક યદ નો અમલ શરૂ કર શે. તે સ થે તમ મ હુક્ક િ ર પર 
પ્રર્તિાંધ આવશે.  

ગૃહ ર જ્યમાંત્રી પ્રદીપર્સાંહ જાડેજાએ જણ વયુાં કે 

ર ષ્ટ્રપર્તની માંજૂરી મળત ાં ર જ્યમ ાં હુક્ક િ ર પર પ્રર્તિાંધ 
મકૂ શે. ગુનો કોગ્નીઝેિલ ગણ શે અને હુક્ક િ ર ચલ વન ર  
સ મ ેપગલ ાં લેવ શ.ે ક યદ ન  ભાંગ િદલ એક વર્િથી ત્રણ 
વર્િ સુધીની કેદની સજા અન ે20થી 50 હજાર સુધીન  દાંડની 

જોગવ ઇ છે. પોલીસ અર્ધક રી વોરાં ટ વગર ધરપકડ કરી 
શકશે. 
 

બાળકો-િૃદ્ધોને પાસપોટય  ફીમાું 10 ટકાની છ ટ 

પ સપોટિ   સેવ  રદવસ 25 જૂનન  રોજ રદલ્હી ખ તે 

ઊજવવ મ ાં આવયો હતો. પ સપોટિ  સેવ  રદવસ દરર્મય ન 
દેશની તમ મ પ સપોટિ  ઝોનલ ઓરફસની ક મગીરી અાંતગિત 
અમદ વ દ પ સપોટિ  ઓરફસ 9.30 ટક  સ થ ે ત્રીજા ક્રમ ાંકે 

રહ્યુાં હતુાં. કોચીન 9.85 ટક  સ થે પ્રથમ અને જલાંધર 9.75 

ટક  સ થ ે િીજા ક્રમ ાંકે રહ્યુાં હતુાં. પ સપોટિ  સેવ  રદવસ 
દરર્મય ન ર્વદેશ માંત્રી સુષ્મ  સ્વર જ ે8 વર્િ સુધીન  િ ળકો 

અને 60 વર્િથી ઉપરન  વૃદ્ધો મ ટે પ સપોટિ  ફીમ ાં 10 ટક ની 

છૂટની મહત્ત્વની જાહેર ત કરી હતી. ઉપર ાંત હવેથી 
પ સપોટિમ ાં અાંગ્રજેી અન ે રહાંદી ભ ર્ નો એકસ થે ઉપયોગ 
થશે. 
 

િડાપ્રધાન નરે ન્ર મોદી ઇઝરા્ેલના ત્રણ હદિસના 
ઐવતહાવસક પ્રિાસ ે

ઇઝર યેલન  વડ પ્રધ ન િેન્ઝ ર્મન નેત ન્ય હુ 
પ્રોટોકોલનો ભાંગ કરી તેલ અવીવ એરપોટિ  પહોંચ્ય  હત . 
૭૦ વર્િમ ાં પહેલીવ ર કોઇ ભ રતીય વડ પ્રધ ન ઇઝર યેલ 
પહોંચ્ય  છે. 
 

લગ્ન નોંધણી 30 હદિસમાું કરાિિાન ું ફરવજ્ાત થશ ે

ક યદ  પાંચ ે લગ્નનુાં 30 રદવસમ ાં રર્જસ્ટરેશન 

અર્નવ યિ કરવ ની સલ હ આપી છે. પાંચ ે સ થે એવી પણ 
ભલ મણ કરી છે કે કોઇ યોગ્ય ક રણ વગર લગ્નન  
રર્જસ્ટરેશનમ ાં ર્વલાંિ મ ટે 5 રૂર્પય  પ્રર્ત રદવસન  રહસ િ ે

દાંડ વસૂલવ મ ાં આવશે. 
 

મહારાષ્ટ્રની સોનલને પહેલી કર્લપના ચાિલા સ્કોલરવશપ 

મહ ર ષ્ટ્રન  અમર વતીની 21 વર્િની સોનલ 

િિરવ લને ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ યુર્ન.ની પહેલી કલ્પન  
ચ વલ  સ્કોલરર્શપ મળી છે. આયલેન્ડની યુર્નવર્સિટીની 
ક કિ  ઇર્ન્સ્ટટ્યટુ ઓફ ટેક્નોલોજીએ સ્પેસ સ્ટડીઝ પ્રોગ્ર મ 
હેઠળ સ્કોલરર્શપ શરૂ કરી છે. 
 

પાહકસ્તાનની ટેસ્ટ ટીમના સ કાની તરીકે સરફરાઝ 
એહમદની િરણી 
 

ભારત અને ઇઝરા્લ િચ્ચ ેસ્પેસ તેમજ િોટર મેનજેમને્ટ 
સુંબુંવધત સાત મહત્ત્િના કરાર 

1. ભ રત-ઇઝર યલ વચ્ચ ેઇન્ડસ્ટર ીયલ આર એન્ડ ડી અને     

    ટેક્નોલોજી ઇનોવેશન ફાંડ. ફાંડ 26 અિજનુાં રહેશે.     

2. વોટર કન્ઝવશેન  

3. ભ રતમ ાં સ્ટેટ વોટર યુરટર્લટી રરફોમિ  
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4.એગ્રીકલ્ચર 

5. એટર્મક ક્લોક્સ  

6. જીઈઓ-એલઈઓ ઓર્પ્ટકલ ર્લન્કમ ાં સહક ર  

7. સ્પેસ સેક્ટર 

અવક શ ક્ષેત્ર ે સહયોગ મ ટે ત્રણ મહત્ત્વન  કર ર 
થય  છે. તેમ ાં એટર્મક ક્લોકન  મ મલ ેસહયોગ, ઇસરો અન ે

ઇઝર યલી અવક શ એજન્સી વચ્ચે ર્જઓ ઓર્પ્ટકલ ર્લન્ક 
તેમજ ન ન  ઉપગ્રહો સ થ ે સાંિાંર્ધત સમજૂતી સ મેલ છે. 
કૃર્ર્ ક્ષેત્ર ે 2018થી 2020 સુધી ત્રણ વર્િની ક યિ યોજન  

તેમજ વોટર મેનેજમેન્ટન  ક્ષતેે્ર ભ રતમ ાં જળ સાંરક્ષણ મ ટે 
ર ષ્ટ્ર ીય અર્ભય ન ચલ વવ ની સમજૂતી સ મેલ છે.  

'આઈ ફોર આઈ' : મોદીએ કહ્યુાં જ્ય રે તેઓ 'આઈ 

ફોર આઈ' કહે છે તય રે તેનો અથિ “ઈર્ન્ડય  ફોર ઈઝર યલ 

અને ઈઝર યલ ફોર ઈર્ન્ડય ” થ ય છે. 
 

ગ લદાઉદી ફ લન ું નામ 'મોદી' રાખિામાું આવ્્ ું. 

ઉપરાુંત માગયન ું નામ પણ મોદી રખા્ ું 
પ્રધ ન નરેન્ર મોદી ઇઝર યલની ય ત્ર ન  છેલ્લ  

રદવસે હ ઇફ  પહોંચ્ય  અને પ્રથમ ર્વિયુદ્ધમ ાં શહીદ થયેલ  
ભ રતીય સૈર્નકોન ે શ્રદ્ધ ાંજર્લ આપી તય રે ઇઝર યલન  
વડ પ્રધ ન નેતન્ય હૂ પણ ઉપર્સ્થત રહ્ય  હત . ભ રતીય 
જવ નોએ હ ઇફ  શહેરને જમિન અને તુકી પ સેથી મકુ્ત 
કર વયુાં હતુાં, જમે ાં 44 જવ ન શહીદ થય  હત . ભ રતીય સેન  

દર વર્ે 23 સપ્ટેમ્િરને હ ઇફ  ડે તરીકે ઉજવ ેછે. 
 

મોદીએ નેતન્્ાહ ન ે્હ દી પ્રતીક વચહ્નની ભટે આપી 
મોદીએ ઇઝર યલી પીએમન ે યહૂદી પ્રતીક ર્ચહ્નની 

ભેટ આપી હતી. મન ય છે કે િાંને ત ાંિ ની પ્લેટ 9-10મી 

સદીની છે. પ્લેટોનો પહેલો સેટ ભ રતમ ાં કોચીનન  
યહૂદીઓની ર્નશ ની છે. મ નવ મ ાં આવે છે કે તેમ ાં રહન્દ ુ
ર જા ચેર મન પરેમલ દ્વ ર  યહૂદી નેત  જોસેફ રબ્િનન ે
આનુવ ાંર્શક આધ રે આપેલ  અર્ધક રોનુાં વણિન છે. જ્ય રે 
િીજો સેટ ભ રત સ થ ે યહૂદીઓન  વેપ રન  ઇર્તહ સનો 
જૂનો દસ્ત વેજ છે. પ્લટે સ્થ ર્નક રહન્દુ શ સક દ્વ ર  ચચિન ે
અપ યેલી જમીન અને કપ સાંિાંર્ધત ર્વશેર્ ર્ધક રોનુાં વણિન 
કરે છે. કોલ્લમથી પર્િમ એર્શય  સ થ ે થત  વેપ ર તેમજ 
ભ રતીય સાંઘ ર્વશે પણ જણ વે છે. 
 

ભારત એવશ્ન સ્ન કર ચવેપપ્નવશપમાું વિજતેા 
ભ રતે કટ્ટર હરીફ પ ર્કસ્ત નને ફ ઇનલમ ાં હર વી 

ર્કગીસ્ત નમ ાં યોજાયેલી એર્શયન સ્નૂકર ચેર્મ્પયનર્શપ 

જીતી લીધી છે. ભ રતન  સ્ટ ર સ્નૂકર અને ર્િર્લયડ્સિ 
ખેલ ડી પાંકજ અડવ ણીની આગેવ નીમ ાં િેસ્ટ ઓફ ફ ઇવ 
ફ ઇનલમ ાં ભ રતે પ ર્કસ્ત નને 3-0થી હર વયુાં હતુાં. જીતમ ાં 

અડવ ણીન  જોડીદ ર લક્ષ્મણ ર વત ે પણ સ રો સ થ 
ર્નભ વયો હતો.  
  

06 Jul-2017થી એવશ્ન એથ્લેહટકસનો પ્રારુંભ 

ભુવનેિરમ ાં 22મી એર્શયન એથ્લેરટક્સ ચેર્મ્પયન 

ર્શપનો પ્ર રાંભ થશે. ઓરીસ્સ ની ર જધ નીમ ાં 45 દેશોન  

1000થી વધ રે એથ્લી્સ ભ ગ લેશે. 
 

06 Jul-2017 :- ધીરુભાઇ અુંબાણીની પ ણ્્વતવથ,  

મૃત્્ - 06 Jul-2002 (હરલા્ ન્સ ઇન્ડસ્ટર ીના સ્થાપક) 
 

06 Jul-2017:- બાબ  જગજીિનરામની પ ણ્્વતવથ,  

મૃત્્  - 06 Jul-1986,  

મૃત્્  સ્થળ – “સમતા સ્થળ”, રાજઘાટ પાસ,ે ન્્  હદર્લહી, 

તેમેને “બાબ જી” ના નામ ેઓળખિામાું આિે છે. 
 

રાજ્્ની તમામ શાળામાું પ્રાથયના બાદ રાષ્ટ્રગીત ગાિ ું 
ફરવજ્ાત 

ર જ્યન  તમ મ ર્જલ્લ ની શ ળ ઓમ ાં પ્ર થિન સભ  
િ દ ર્નયર્મત રીતે ર ષ્ટ્રગીતનુાં ગ ન કર વવ  મ ટે નવ  
શૈક્ષર્ણક સત્રથી મ ધ્યર્મક અને ઉચ્ચતર મ ધ્યર્મક 
શ ળ ઓમ ાં ભણત  ર્વદ્ય થીઓમ ાં દેશભર્કત પ્રતય ે પે્રમ-
આદર તથ  સન્મ નની લ ગણી ઉદભવે તે હેતુથી પ્ર થિન  
સભ  િ દ ર્નયર્મત રીતે ર ષ્ટ્રગીતનુાં ગ ન કર વવ  મ ટે 
ર જ્યન  તમ મ ડીઇઓન ે સાંયુકત ર્શક્ષણ ર્નય મક-
મ ધ્યર્મક ર્વભ ગે પરરપત્ર પ ઠવયો છે. 
 

21 િષય બાદ ભારતે તને ું સિયશ્રેષ્ઠ હફફા રેવન્કુંગ મેળવ્્ ું 

ભ રતીય ફૂટિોલ ટીમે ફેબ્રુઆરી 1996 િ દથી 

પોત નુાં સવિશ્રેષ્ઠ ફૂટિોલ રેર્ન્કાંગ મેળવી લીધુાં છે. ભ રતીય 
ટીમ રફફ  રેર્ન્કાંગમ ાં 96મ  ક્રમે પહોંચી ગઈ છે અને એર્શય  

રેર્ન્કાંગમ ાં 12મ  ક્રમે યથ વત છે. ભ રત મ ચિ 2015મ ાં 

173મ  ક્રમે હતુાં. 

િર્લડય  ચવેપપ્ન જમયની રેવન્કુંગમાું ટોચના સ્થાને છે.  
 

સરદાર પટેલ હરું ગ રોડ ખાતે સૌથી લાુંબા બોપલ ફ્લા્ 
ઓિરન ું લોકાપણય 
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સરદ ર પટેલ રરાંગ રોડ ખ તે સૌથી લ ાંિ  િોપલ 
ફ્લ ય ઓવર તેમજ િોપલ પોલીસ સ્ટેશનનુાં મુખ્યમાંત્રી 
ર્વજય રૂપ ણીન  હસ્ત ેલોક પિણ કર યુાં હતુાં. ફ્લ યઓવરન ે
સાંઘ પ્રચ રક લક્ષ્મણદ સ ઈન મદ ર (વકીલ) ર્બ્રજ 
ન મ ર્ભધ ન કર યુાં છે. 
 

'ઓપરેશન સ્િણય' ્ોજના હેઠળ 15 રાજધાની અન ે 15 

શતાબ્દી એકસપ્રસેના કોચ અવત આધ વનક બનાિાશ ે
 

વિરાટે કોહલીએ સવચનનો રેકોડય  તોડ્યો 
ટીમ ઇર્ન્ડય એ વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હર વી. જમે ાં ર્વર ટ 

કોહલીએ રન ચેઝ કરીને 18મી સદી િન વીન ે સર્ચનનો 

રેકોડિ  તોડી ન ખ્યો છે. ર્વર ટ હવે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ 
રક્રકેટમ ાં રન ચેઝ કરીન ે સૌથી વધુ સદી િન વન ર 
િે્સમેન િની ગયો છે. વન ડે કરરયરમ ાં તેની 28મી સદી 

છે. 
 

મધર ટેરેસાની સાડીની િાદળી સફેદ પટ્ટી ટરે ડમાકય  બની 
વ દળી, સફેદ રાંગની પટ્ટીઓવ ળી સ ડી મધર 

ટેરેસ ની ઓળખ િની ગઇ છે. તેમની પેટનિ હવે રર્જસ્ટડિ  
ટરે ડમ કિ  િની ગઇ છે. ર્મશનરી ઓફ ચેરરટી મુજિ હવે વસ્ત્રો 
કે સ્ટેશનરી પર આવી પેટનિન  ઉપયોગ મ ટે તેમની માંજૂરી 
જરૂરી હશે. માંજૂરી નહીં લીધી તો ક નૂની ક યિવ હી થશે. 
 

જી-20 સવમટ 

જમિનીન  હેમ્િગિમ ાં જી-20ર્શખર સાંમેલનમ ાં 

ભ રત સરહત 19 સભ્ય દેશોએ જળ-વ યુ પરરવતિન મુદ્દ  

અાંગે પેરરસ સમજૂતીને સમથિન આપ્યુાં છે. 
નોવેન ાં વડ પ્રધ ન એન િ સોલ્િગે નરેન્ર મોદીન ે

એક ફૂટિોલ ભેટમ ાં આપ્યો છે. ફૂટિોલ પર ર્વક સ સ થ ે
સાંિાંર્ધત ઘણ ાં સ્લોગન લખેલ ાં છે. 
 

અમદાિાદને િર્લડય  હેહરટેજ વસટી તરીકેનો દરજ્જો 
પોલેન્ડમ ાં ક્ર કોવ શહેરમ ાં મળેલી યુનેસ્કોની વલ્ડિ  

હેરરટેજ કર્મટીએ  606 વર્િ જૂન  શહેર અમદ વ દન ે વલ્ડિ  

હેરરટેજ ર્સટી તરીકેનો દરજ્જો આપ્યો છે. 
પોલેન્ડન  ક્ર કોવ શહેરન  ઇન્ટરનશેનલ કલ્ચરલ 

સેન્ટરન  ડ યરેક્ટર જકૅ પકિલ ની અધ્યક્ષત મ ાં યુનેસ્કોની 
હેરરટેજ કર્મટીની 41 મી િેઠક યોજાઈ હતી. વલ્ડિ  હેરરટેજ 
ર્સટી તરીકેનો દરજ્જો મેળવન ર દેશનુાં પ્રથમ શહેર છે. 
 

માઇક્રોસોફટના સીઇઓ વજમ હડબોઇસન ું રાજીનામ ું 

 

ગ જરાતમાું 10 જ લાઈથી રેરા(ધ હર્લ એસ્ટેટ 

રેગ્  ્લાઈઝેશન એન્ડ ડેિલપમેન્ટ એકટ) 2016ની 

અમલિારી શરૂ કરાશ.ે 
 
 

ભારત-જાપાન-અમેહરકાનો માલાબારમાું ્ દ્ધાભ્્ાસ 
 

બેંગલ રુમાું િી ઇવન્ડ્ા ઇનોિેશન સવમટ શરૂ થશ ે
 

ચેન્નઇમાું અર્લટીમટે ટેબલ ટેવનસ લીગની શરૂઆત 
 

અવભનેત્રી સ વમત્રા સાન્્ાલન ું 71 િષયની િ્ ેવનધન 

િૉર્લવૂડન  મહ ન યક અર્મત ભ િચ્ચનની 
1971મ ાં આવેલી રફલ્મ 'આનાંદ'મ ાં તેમની હીરોઇન રહેલી 

િાંગ ળી અર્ભનેત્રી સુર્મત્ર  સ ન્ય લનુાં 71 વર્િની વય ે

ર્નધન થઇ ગયુાં. સુર્મત્ર એ 40થી વધુ િાંગ ળી રફલ્મોમ ાં 

ક મ કયુું હતુાં, જમે ાંથી 1970મ ાં આવેલી 'સગીન  મહતો' 

ન મની રફલ્મમ ાં તેઓ રદલીપ કુમ ર સ થ ે ચમક્ય ાં હત ાં. 
તેમણે 'ગુડ્ડી', 'આશીવ િદ' અને 'મેરે અપન'ેમ ાં પણ 

મહત્ત્વપૂણિ ભૂર્મક  ભજવી હતી. 
 

સમગ્ર દેશના િણકરોની ચોથી િસતી ગણતરી શરૂ 
 

આ્કર સેત ના નામથી નિ ું ઈ-સવિયસ મોડ્ય લ લોન્ચ થ્ ું 
  કેન્રીય ન ણ માંત્રી અરણ જટેલીએ 'આયકર સેત'ુ 

ન મનુાં ઈ-સર્વિસ મોડ્યુલ લોન્ચ કયુું. તે મોિ ઈલ અન ે
ડેસ્કટોપ િાંને પર ક મ કરશે. જટેલીન  જણ વય  મુજિ 
એપથી આવકવેરો લેન ર અને ચૂકવન ર િાંનેન  સાંિાંધોમ ાં 
પરરવતિન આવશે. 
 

િડોદરામાું 15 ઓગસ્ટથી રાજ્્નો સૌથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્િજ 

વડોદર મ ાં ર જ્ય સ્તરીય સ્વતાંત્રત  પવિની ઉજવણી 
થશે. ઉજવણીન ેશ નદ ર િન વવ  વડોદર મ ાં સમ  તળ વ 
ખ ત ે િનન ર  ફ્લેગ પ કિમ ાં 15 ઓગસ્ટથી 62 મીટર 

ઊંચ ઇથી ર જ્યનો સૌથી ઊંચો ર ષ્ટ્રધ્વજ ક યમી ધોરણ ે
ફરક વ શે. 
 

1થી 15 ઓગસ્ટ સ ધી અમદાિાદમાું હેહરટેજ મહોત્સિ 

ઊજિાશ ે 
 

વમત્તલ પટેલને 'સમાજ ઉત્કષય' એિોડય  અપાશ ે
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ગુજર તર્વિકોશ ટરસ્ટ દ્વ ર  ગુજર તમ ાં સેવ ક્ષેતે્ર 
ક મગીરી કરન રને 'સમ જ-ઉતકર્િ' એવોડિ  અપ ય છે. 

સમ જન  છેવ ડ ન  રઝળપ ટ કરત  સમુદ યોન ે તેમનુાં 
આતમગૌરવ અને સ્વ વલાંિન અપ વવ  મ ટે ર્મત્તલ પટેલને 
એવોડિ  મળ્યો છે. 

 

વિજ્ઞાની-્ જીસીના ભ તપ િય અધ્્ક્ષ પ્રો.્શપાલન ું વનધન 

 ન મ ાંર્કત ર્વજ્ઞ ની પ્રો. યશપ લ(૯૦)નુાં ર્નધન 
થયુાં છે. પદ્મ ર્વભૂર્ણ, પદ્મ ભૂર્ણ અને ઘણ  પુરસ્ક રોથી 

સન્મ ર્નત પ્રો.યશપ લ આયોજન પાંચમ ાં મુખ્ય સલ હક ર, 

યુજીસીન  અધ્યક્ષ અને જ.ેએન.યુ.ન  વ ઈસ ચ ન્સેલર રહી 
ચૂક્ય  હત .  
 

ટોર(Tor) કે ઓવન્મ નેટિકય  શ ું છે ? 

 ટોર અન મી સાંચ રન ે સક્ષમ કરવ  મ ટેનુાં ફ્રી 
સોફ્ટવેર છે. યુઝરની ઈન્ટરનેટ પ્રવૃર્ત્તને ટરેસ કરવુાં અઘરાં  
થઈ પડે છે. ટોર યુઝરની નેટ પર સ્વતાંત્રત  અને ખ નગી 
સાંચ રને ગૃપ્ત ર ખે છે. ટોર વેિનુાં ડ કિ  કોનિર છે; જનેો 

ઉપયોગ સૌથી વધ રે ગેરક યદે વસ્તુઓ મ ટે દુર્નય ભરમ ાં 
થ ય છે.  
 

પીપાિામાું ‘‘સાચી” અન ે ‘‘શ્ર વત’’ સમ રી જહાજન ું 

લોકાપયણ 

 અમરેલીન  પીપ વ વ ખ તે રરલ યન્સ રડફેન્સ 
એન્ડ એન્જીનીયરીંગન  સહયોગથી ર્વશ ળ િ ે સમુરી 
જહ જનુાં લોક પણિ કરવ મ ાં આવયુાં હતુાં.  
 

સાડા બાર ટનન ું હેવલકોપ્ટર થઈ શકશે : એક વમવનટમાું 
૧૨૦ રાઉન્ડ તોપના ગોળા છોડી શકે તેિી વિશેષતા ધરાિે 
છે. 
   

‘એકે લાલ દરિાજ ે તુંબ  તાણી્ા રે લોલ...’ અન ે

‘મણી્ારો...’ જિેા ગ જરાતી ગીતોને કું ઠ આપનારા પીઢ 

પશ્વય ગાવ્કા હષયદાબેન રાિળન ું ૭૬ િષયની ઉંમરે વનધન 
 

દેશના ૧૪ મા રાષ્ટ્રપવત તરીકે કોવિુંદના શપથ 

 ર મન થ કોર્વાંદ ૧૪મ  ર ષ્ટ્રપર્ત તરીકે શપથ 
ગ્રહણ કરશે. સુપ્રીમકોટિન  ચીફ જર્સ્ટસ તમેને શપથ 
લેવડ વશે. કોર્વાંદે મીર  કુમ રને હર વીને જીત હ ાંસલ કરી છે 
 

્ પીમાું મહહલાઓ માટે ગ લાબી બસ શરૂ થશે   

 યુપીમ ાં ટૂાં ક સમયમ ાં મ ત્ર મરહલ ઓ મ ટે ગુલ િી 
એરકન્ડીશન્ડ િસ લોન્ચ કરવ મ ાં આવશે. કેન્ર સરક રે 
ર્નભિય  ફાંડમ ાંથી આવી ૫૦ િસ મ ટે જરૂરી રકમની માંજૂરી 
આપી દીધી છે. આ િસોનો સમગ્ર સ્ટ ફ પણ મરહલ ઓ જ 
હશે. આ િધી િસોમ ાં પેર્નક િટન પણ હશે. 
 

આઈસીસી વિમને્સ િર્લડય  કપ ટીમમાું વમતાલીન ું ‘રાજ’  

 આઈસીસીએ ભ રતીય ર્કકેટ ટીમની સુક ની 
ર્મત લી ર જની ર્વમેન્સ વલ્ડિ  કપ-૨૦૧૭ ટીમની સુક ની 
તરીકે પસાંદગી કરી છે. ૩૪ વર્ીય ર્મત લીએ ભ રતીય 
ટીમને ફ ઈનલમ ાં પહોંચ ડી હતી. ર્મત લીએ આ વલ્ડિ  
કપમ ાં ૪૦૯ રન િન વય  હત . ર્મત લી ર્સવ ય હરમનપ્રીત 
કૌર અને દીપ્તી શમ િ પણ આઈસીસી ટીમમ ાં પસાંદ થઈ છે. 
 

પ્રણો્ ્ એસ ઓપન જીતનાર પ્રથમ ભારતી્ 

 એચ. એસ. પ્રણોય પ્રથમ ભ રતીય ખેલ ડી િની 
ગયો છે, જણેે પ્રખ્ય ત યુએસ ઓપન ટૂન િમેન્ટ જીતી લીધી 

છે. ૨૩મ  ર્વિ ક્રમ ાંર્કત પ્રણોય ેઓલ ઈર્ન્ડયન ફ ઈનલમ ાં 
પી.કશ્યપન ે એક કલ કથી વધુ સમયની મેચમ ાં ૨૧-૨૫, 

૨૧-૧૨ થી હર વય  હત .  
 

 માત્ર ૩૬ મહહનામાું દેશનો પ્રથમ ઉપગ્રહ આ્યભટ્ટ 

બનાવ્્ો હતો, નાસા માટે પણ ઉપકરણો બનાવ્્ા 

આ્યભટ્ટના જનક વિજ્ઞાની  ્ આર રાિન ું વનધન 

ભ રતન  પ્રથમ ઉપગ્રહથી લઈને સોલર ર્મશનનો પ્રસ્ત વ 
રજૂ કરન ર મહ ન ર્વજ્ઞ ની ઉડૂપી ર મચાંરર વનુાં  િેગલુરમ ાં 
અવસ ન ે થયુાં હતુાં. સૂયિનો અભ્ય સ કરવ  મ ટે ‘આરદતય 

ર્મશન’ની યોજન મ ાં પણ સાંકળ યેલ  હત . પ્રો.ર વ 

૧૯૮૪થી ૧૯૯૪ સુધી ઈસરોન  ચેરમેન રહ્ય  હત . 
  અમદ વ દ સ થ ેપ્રો. ર વન ેગ ઢ સાંિાંધ રહ્યો હતો. 
૧૯૩૨મ ાં કણ િટકન  ઉડુપીમ ાં જન્મ થયો હતો.  
 

િદી પર ઈવન્ડ્ન પોલીસનો ટેગ લાગશ:ે રાજ્્ો પોતાનો 
ટેગ ઉમેરી શકશ ે

દેશરભમાું એક જ રુંગની પોલીસ િદી માટે 
એન.આઈ.ડી.એ હડઝાઈન તૈ્ાર કરી 

પોલીસ યુર્નફોમમ ાં િદલ વ લ વવ નો કેન્ર 
સરક રે ર્નણિય કયો છે. આ મ ટે કેન્ર સરક રે તમ મ 
ર જ્યોની સાંમર્ત લીધી છે. અમદ વ દ મ ટે ગવિ લેવ  જવેી 
િ િત છે કે આ યુર્નફોમિની રડઝ ઈન નેશનલ ઈર્ન્સ્ટટ્યુટ 
ઓફ રડઝ ઈન (એનઆઈડી) એ તૈય ર કરી છે. 
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દ રદશયનનો લોગો બદલાશ,ે સામાન્્ લોકોથી હડઝાઈન 

માગી  
દૂરદશિન ચેનલનો ત જતેરનો લોગો જલદી 

િદલ શે. દૂરદશિન ત જતેરન  લોગોનો ઉપયોગ ૧૯૫૯થી 
કરી રહ્યુાં છે. દેશભરમ ાં ૨૩ ચેનલોનુાં પ્રસ રણ કરન ર 
દૂરદશિને લોગોની રડઝ ઈન કોર્મ્પરટશન આયોર્જત કરી 
ર્વજતે ને એક લ ખ રૂર્પય ન  ઈન મની જાહેર ત કરી છે.  
 

સ્નેપડીલને વફ્લપકાટય  ૬,૦૦૦ કરોડમાું ખરીદશે. 

 ઈ-કોમસિ કાંપની સ્નેપડીલ િોડે કાંપનીને વેચવ  
મ ટે હરીફ કાંપની ર્ફ્લપક ટિની નવી ઓફરન ે માંજૂરી આપી 
દીધી છે.   
 

અક્ષ્ ક માર BMCનો બ્રાન્ડ એપબેસડેર બન્્ો 

અક્ષય કુમ રને િુહદ મુાંિઈ મ્યુર્નર્સપલ કોપોરેશન 
(િીએમસી)નો બ્ર ન્ડ એમ્િસેેડર િન વ યો છે. 
 

૮મીથી વિધાનસભાન ું ચોમાસ  સત્ર મહાત્મા મુંહદર ખાતે 

્ોજાશ.ે 
 

પારસીઓના ઈવતહાસમાું પહેલીિાર અવગ્ારીમાું 
વબનપારસીઓને પ્રિેશ 

 ખમ સ મ ાં આવેલી અર્ગય રી ૧૩૩ વર્િ જૂની છે. 
અર્ગય રીન  મધ્યમ ાં ચ ાંદીનુાં એક ર્વશ ળ પ ત્ર છે. જનેે 
અફરગ નીઓ તરીકે ઓળખવ મ ાં આવે છે. જનેી ઉપર 
કોપરનુાં એક પ ત્ર મૂકવ મ ાં આવે છે. આ પ ત્રની અાંદર 
સતત સળગતો રહેતો અર્ગ્ન-આતશ મૂક ય છે. આ 
આતશને ચ ર સ્ત્રોતોમ ાંથી લેવ ય છે . ગરીિ વયર્ક્તનુાં ઘર, 

ર જાનુાં ઘર, લુહ રનુાં ઘર અને ખેડૂતનુાં ઘરમ ાંથી લેવ ય છે. 

આતશન  ત્રણ પ્રક ર છે. સૌથી નીચેન  આતશને દ દગ હ 
કહેવ ય છે. એની ઉપરન  આતશને અર્ગય રી; જ્ય રે સૌથી 

ઉપરન  આતશને આતશ િહેર મ કહેવ મ ાં આવે છે. આતશ 
િહેર મ ૧૬ સ્ત્રોતમ ાંથી લેવ ય છે; જ ે પૈકી એક સ્ત્રોત 

સળગત  મૃતદેહનો અર્ગ્ન પણ છે.   
 

પ્રવસદ્ધ ધ્ર પદ ગા્ક ઉસ્તાદ સઈદ દ્દીન ડાગરન ું વનધન 

 સ ઈદભ ઈન  ન મે પ્રર્સદ્ધ ડ ગર ધર ન ન  ધ્રૂપદ 
ગ યક ઉસ્ત દ સઈદુદ્દીન ડ ગરનુાં ર્નધન થયુાં છે. તઓે 
પ્રર્સદ્ધ ૭ ડ ગર િાંધુઓમ ાં સૌથી મોટ  હત . તેમણે સમગ્ર 
જીવન દરર્મય ન ધ્રૂપદ પરાંપર ને જીર્વત ર ખવ નો પ્રય સ 
કયો. 
 

SBI સેવિગ્સનો વ્્ાજ દર ૪%  થી ઘટાડી ન ે૩.૫% ક્ો 
 

નોટબુંધી: ૬૦ હજાર કરોડ બેન્ડકમાું હોિાથી વ્્ાજ ધટ્યા 
૩૭ કરોડ ખ ત ધ રકોને અસર,  

૪,૭૦૦ કરોડનુાં નુકસ ન 
 

મ ખ્્ મુંત્રીશ્રીના રાહતફુંડમાું ઉદાર હાથે ફાળો આપિા 
મ ખ્્મુંત્રીશ્રીની અપીલ 

ગુજર તમ ાં ભ રે વરસ દ અને પૂરની કુદરતી 
આપર્ત્તમ ાં પીરડતોની પડખે રહી તેમને જીવજ જરૂરરય તની 
ચીજવસ્તુઓ આપવ  સરહત મુખ્યમાંત્રીશ્રીન  ર હતફાંડમ ાં 
ઉદ ર હ થે ફ ળો આપવ  મુખ્યમાંત્રી શ્રી ર્વજયભ ઈ 
રૂપ ણીએ અપીલ કરી છે. 

મુખ્યમાંત્રીશ્રીન  ર હતફાંડમ ાં કેવી રીતે ફ ળો આપી 
શક શે ? 

મુખ્યમાંત્રીશ્રીન  ર હતફાંડમ ાં ફ ળો આપવ  મ ટે 
 

“ Chif Minister Relief Fund ” 

‘‘ મ ખ્્મુંત્રી રાહતવનવધ’’ ન  ન મે ચેક/ડર  ફ્ટ 

મોકલ વી અથવ  નેટ િેર્કાંગથી પણ જમ  
કર વવ  ર્વનાંતી. 

િેંક એક ઉન્ટની ર્વગત 

સ્ટેટ િેંક ઓફ ઈર્ન્ડય , 

ન્ય ુસર્ચવ લય (૦૮૪૩૪) શ ખ , 

સર્ચવ લય, ગ ાંધીનગર 

િેંક એક ઉન્ટ નાંિર: 10354901554 
IFSC Code : SBIN0008434 

ચેક મોકલવ નુાં સરન મુાં સર્ચવશ્રી, 

મુખ્યમાંત્રીશ્રીનુાં ર હફાંડ, 

મહેસૂલ ર્વભ ગ, બ્લોક નાં.૧૧, 

૭ મો મ ળ, સર્ચવ લય, 

ગ ાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦ 
 

ર્જલ્લ કક્ષ એ કલેક્ટરશ્રી/ર્જલ્લ  ર્વક સ 
અર્ધક રીશ્રીન ે તથ  ત લુક કક્ષ એ મ મલતદ રશ્રીને 
મુખ્યમાંત્રીશ્રીન  ર હતર્નર્ધમ ાં ફ ળો સ્વીક રવ  અર્ધકૃત 
કરેલ છે. 
 મુખ્યમાંત્રીશ્રીન  ર હતફાંડમ ાં અપ યેલ ફ ળો 
આવકવેર  ધ ર ની ૮૦-જી હેઠળ ૧૦૦ ટક  કરમુર્ક્તન ે
પ ત્ર છે. 
 

હફના એકિેહટક ચવેપપ્નવશપ 
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ડરેસલેન ે૭ ગોર્લડમડેલ, ફેર્લપ્સની બરોબરી કરી 

 અમેરરક ન  ૨૦ વર્ીય નવોરદત ર્સ્વર્માંગ સ્ટ ર 
સેલેિ ડરેસેલે ર્વિન  મહ ન ર્સ્વમર મ ઈકલ ફેલપ્સન  એક 
જ ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં સ ત ગોલ્ડ મેડલ જીતવ ન  વલ્ડિ  
રેકોડિની િરીિરી કરી લીધી છે. આ સ થ ેસેલેિે સ ત ગોલ્ડ 
સ થ ે૧૭મી વલ્ડિ  રફન  એક્વેરટક ચેર્મ્પયનર્શપનુાં સમ પન 
કયુું હતુાં. વલ્ડિ  ચેર્મ્પયનર્શપન  અાંર્તમ રદવસે ડરૈસેલે ડૂન  
એરરન  ખ ત ેચ ર િ ય ૧૦૦ મીટર ર્મડલે રીલે િટરફ્લ ય 
ર ઉન્ડમ ાં શ નદ ર પ્રદશિન કરીને અમેરરકન ટીમને ગોલ્ડ 
મેડલ અપ વયો હતો જ ેઆ ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં તેનો સ તમો 
ગોલ્ડ હતો. રફન  ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં એમરરક એ કુલ ૩૮ 
ગોલ્ડ જીતય  હત  અને આ ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં તેનુાં સવિશ્રષે્ઠ 
પ્રદશિન રહ્યુાં છે. ર્બ્રટન સ ત મેડલ સ થ ેિીજા ક્રમે રહ્યુ હતુાં. 
એક જ સેશનમાું ત્રણ ગોર્લડ જીત્્ો 
ગય  સપ્ત હે  ડરૈસસેલ એક જ સેશનમ ાં ત્રણ ગોલ્ડ જીતન ર 
પ્રથમ ર્સ્વમર તરીકેની ર્સર્દ્ધ મેળવી હતી. તેણે ૫૦ તથ  
૧૦ મીટર ફ્રી સ્ટ ઈલ અને ૧૦૦ મીટર િટરફ્લ યમ ાં ગોલ્ડ 
જીતવ  ઉપર ાંત ચ ર રરલે ગોલ્ડ પણ હ ાંસલ કય િ હત . તેણ ે
ચ ર િ ય ૧૦૦ મીટર ફ્રી સ્ટ ઈલ, ચ ર િ ય ૧૦૦ મીટર 

ર્મક્સ ફ્રી સ્ટ ઈલ, ચ ર િ ય ૧૦૦ મીટર ર્મક્સ ર્મડલે તથ  

ચ ર િ ય ૧૦૦ મીટર ર્મડલે રરલેમ ાં પણ ગોલ્ડ જીતય  
હત . 
ફેર્લપ્સે ૨૦૦૭ માું ગોર્લડ જીત્્ા હતા. 
ઓર્લર્મ્પક એક્વેરટક ઈવેન્ટમ ાં પોત નો દિદિો મેળવન ર 
અમેરરકન રદગગ્જ ર્સ્વમર મ ઈકલ ફેલ્પ્સે ૨૦૦૭ની વલ્ડિ  
ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં સ ત ગોલ્ડ જીતય  હત . ૧૭મી ફીન  
ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં સ ત ગોલ્ડ જીતીને ડરૈસેલ હવે મ ઈકલ 
ફેલ્પ્સ, રેય ન લોિેટ તથ  મ કિ  ર્સ્પ્ઝની ઈર્લટ ક્લિમ ાં 

સ મેલ થઈ ગયો છે. રેય ને ૨૦૧૧મ ાં પ ાંચ ગોલ્ડ તથ  
ર્સ્પ્ઝે ૧૯૭૨ની મ્યુર્નચ ઓર્લર્મ્પકમ ાં સ ત ગોલ્ડ મડેલ 
જીતીને સનસન ટી મચ વી હતી. 
૩૮ મેડલ્સ સ થ ેઅમેરરક એ સવિશ્રેષ્ઠ પ્રદશિન કયુિ,  

૭ મેડલ્સ જીતી ર્બ્રટન િીજા ક્રમ ાંકે રહ્યુાં. 
૦૫ ગોલ્ડ તથ  ૧ ર્સલ્વર સ થ ે એમરરક ની કેટી લેડેસ્કી 
ર્વમેન્સ સ્વમસિમ ાં સૌથી સફળ રહી હતી. 
૦૬ વલ્ડિ  રેકોડિ  અમેરરક એ િુડ પેસ્ટ રફન  ઈવેન્ટમ ાં 
પોત ન  ન મે કય િ હત . 
 

બેડવમન્ટન : રાહ લ, મન -સ વમતની જોડી લાગોસ 

ઓપનમાું ચેવપપ્ન 

ભ રતીય િેડર્મન્ટન ખેલ ડી સી ર હુલ ય દવ અને 
મેન્સ ડિલ્સમ ાં મનુ અત્રી-િી સુમર્ત રેડ્ડી ન ઈજીરરય મ ાં 

લ ગોસ ઈન્ટરનેશનલ િડેર્મન્ટન ચેલેન્જમ ાં ચેર્મ્પયન 
િન્ય  છે.  
 

માહહતી પ્રસારણ મુંત્રાલ્નો િધારાનો હિાલો સ્મવૃત 
ઈરાનીને  
 ઉપર ષ્ટ્રપર્તપદન  ઉમેદવ ર િન્ય  પછી વેંકૈય  
ન યડુએ માંત્રીમાંડળમ ાંથી ર જીન મુાં આપ્યુાં હતુાં. ન યડુ 
પ સેન  મ રહતી અને પ્રસ રણ માંત્ર લયની જવ િદ રી 
ક પડમાંત્રી સ્મૃર્ત ઈર નીન ે સોંપવ મ ાં આવી છે. જ્ય રે 
નરેન્ર તોમરને શહેરી ર્વક સ માંત્ર લય સોંપ યુાં છે. 
 

હિે એમ. આધાર એપથી આધારની માહહતી મોબાઈલમાું 
યુઆઈડીએઆઈ એ એમ. આધ રન  ન મે નવી 

એપ લોન્ચ કરી છે. આ એપ ડ ઉનલોડ કરીને યુઝસિ 
આધ રની સાંપૂણિ મ રહતી હાંમેશ ાં પોત ની સ થ ે ર ખી શકે 
છે. આની મદદથી આધ રને િ યોમેરટરક લોક-અનલોક 
પણ કરી શક ય છે. તેન  પર પ્રોફ ઈલ અપડેટ પણ કરી 
શક ય છે. 
 

પહેરિા લા્ક ઈ-વસ્કન સેંસરથી સ્િાસ્થ્્ન ું મોવનટહરું ગ 

જાપ ની ર્વજ્ઞ નીઓએ હ ઈપોએલજરે્નક ઈ-
સેન્સર ર્વર્ક્સત કયુું છે. ઈ-સેન્સરને સતત એક સપ્ત હ 
સુધી આાંગળીમ ાં પહેરી શક ય છે. ઈલ ર્સ્ટક ઈલેકટર ોડવ ળ  
આ સેન્સરની મદદથી દદીન  સ્વ સ્થ્યનુાં મોર્નટરરાંગ પણ 
થઈ શકશે. 
 

ઉમેશ ્ાદિ આરબીઆઈમાું આવસસ્ટન્ટ મેનજેર બન્્ો  
ફ સ્ટ િોલર ઉમેશ ય દવ રરઝવિ િેંકની ન ગપુર 

ઓરફસમ ાં આર્સસ્ટન્ટ મેનજેર િની ગયો છે. ૧૦ વર્િ 
પહેલ ાં ઉમેશ ય દવે કોન્સ્ટેિલની પરીક્ષ  આપી હતી. પરાં તુ 
ર્નષ્ફળ રહ્યો હતો. સ્પોટસિ ક્વોટ  હેઠળ ઉમેશની નોકરી મ ે
૨૦૧૭મ ાં જ પ કી થઈ ગઈ હતી. પરાં તુ ઈગ્લેન્ડન  પ્રવ સને 
ક રણે ર્નયુર્ક્ત થઈ શકી ન હતી. 

 

કણાયટકની અલગ ધ્િજની હહલચાલથી રાજકી્ વિિાદ 

બુંધારણમાું રાજ્્ને અલગ ધ્િજ રાખિા પર પ્રવતબુંધ 
હોિાની કેન્રની સ્પષ્ટ્તા 
માત્ર કાશ્મીરમાું જ અલગ ધ્િજ છે. 

દેશમ ાં જમ્મુ અને ક શ્મીર અલ યદો ધ્વજ ધર વતુાં 
દેશનુાં એકમ ત્ર ર જ્ય છે. કલમ ૩૭૦ હેઠળ ર્વશેર્ ર જ્યન  
દરજ્જ ને ક રણે જમ્મ-ુક શ્મીર અલગ ધ્વજ ર ખી શક્યુાં છે. 
જો કણ િટકને અલગ ધ્વજ ર ખવ ની માંજૂરી મળશે તો એ 
પ્રક રનો ધ્વજ ધર વન ર િીજુ ાં ર જ્ય િનશે. 
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સુંજ્ બાુંગરની સહા્ક કોચ તરીકે િરણી, આર શ્રીધર 

હફવર્લડુંગ કોચ 

આુંતરરાષ્ટ્ર ી્ હક્રકટમાું ૫ વિકેટ ઝડપનાર ભરત અરુણ 
ભારતનો બોવલુંગ કોચ બન્્ો. 
 

મા્ાિતીન ું રજ્્સભામાુંથી રાજીનામ ું 
 િીએસપી પ્રમુખ મ ય વતીએ ર જ્યસભ મ ાંથી 
ર જીન મુાં ધરી દીધુાં. તેમણે ર જ્યસભ મ ાં પોત ની વ ત રજૂ 
કરવ  મ ટે પરુતો સમય નહીં મળવ નો આરોપ લગ વીન ે
ર જીન મ ની ધમકી આપી હતી.  
 

ફેડરર ૮મી િખત વિપબલડન ચવેપપ્ન 

 ર્સ્વ્ઝરલેન્ડન  રોજર ફેડરરે કોએર્શય ન  મ રરન 
ર્સલીચને ૬-૩, ૬-૧, ૬-૪ થી પર ર્જત કરીને રેકોડિ  

આઠમી વખત ર્વમ્િલડન ટેર્નસ ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં ર્ખત િ 
જીતી લીધો.  

ર્વમ્િલડનન  ૧૪૦ વર્િન  ઈર્તહ સમ ાં ૮ મેન્સ ર્સાંગલ્સ 
ટ ઈટલ જીતન ર ફેડરર પ્રથમ ખેલ ડી  
 

સ્પેનનો રફેલ નાદાલ ૧૫ ટાઈટલ સાથ ેબીજા ક્રમ ે

 ક્લે કોટિનો િ દશ હ સ્પેનનો રફેલ ન દ લ 
ગ્ર ન્ડસ્લેમ જીતવ ન  મ મલ ે ૧૫ ટ ઈટલ સ થ ે િીજા ક્રમ ે
છે. મેન્સ અને ર્વમેન્સ ખેલ ડીઓમ ાં કુલ મળીન ેસવ િર્ધક 
ર્વમ્િલડન ર્સાંગલ્સ ટ ઈટલ જીતવ નો રેકોડિ  હજુ પણ 
મ રટિન  નવર ર્તલોવ ન  ન મે છે; જણેે નવ વખત 

ર્વમ્િલડન ગ્ર ન્ડસ્લેમ જીતયો હતો. 
 

િેસવનના અને માકારોિાએ વિમેન્સ ડબલસનો ત્રીજો 
ગ્રાન્ડસ્લેમ જીત્્ો 
 રર્શયન ખેલ ડી એક્ટરરન  મ ક રોવ  તથ  ઈલેન  
વેસર્નન ની જોડીએ ચ ન હ ઓર્ચાંગ તથ  મોર્નક  
ર્નકૃલેસ્કૃની જોડીને હર વીન ે હર વીન ે પ્રથમ વખત 
ર્વમ્િલડન ર્વમને્સ ડિલ્સ ટેર્નસ ટૂન િમને્ટનો ગ્ર ન્ડસ્લેમ 
જીતયો હતો.  
 

પાુંચ સેટના સુંઘષય બાદ મલેો અને ક બોત મેન્સ ડબર્લસમાું 
ચેવપપ્ન 

 બ્ર ર્ઝલન  મ સેલો મેલો તથ  પોલેન્ડન  લુક સ 
કુિોતની જોડીએ પ ાંચ સટે સુધી રમ યેલ  સાંઘર્િપૂણિ 
ફ ઈનલ મુક િલ મ ાં ર્વજય હ ાંસલ કરીને ર્વમ્િલડન 
ગ્ર ન્ડસ્લેમ ટેર્નસ ટૂન િમેન્ટમ ાં મેન્સ ડિલ્સનુાં ટ ઈટલ 
જીતી લીધુાં હતુાં.  

વબ્રહટશ ગ્રાન્ડ વપ્રકસ F-1 માું લ ઈસ હેવમર્લટન પાુંચમી િખત 

ચેવપપ્ન   
 

લીલીવસુંહ ્ વનસેફની ગ્લોબલ ગ ડવિલ એપબેસડર 
 ભ રતીય મૂળની કેનેરડયન યુટ્યુિ સ્ટ ર લીલીર્સાંહ 
યુર્નસેફની ગ્લોિલ ગુડર્વલ એમ્િેસડર િની ગઈ છે. 
લીલીએ કહ્યુાં કે તે પોત ન  યુટ્યુિ ચેનલન  ૧.૨ કરોડ 
સિસ્ક ઈિસિને યુર્નસેફ ર્વશે િત વશે.   
 

વિપબલડન : વિનસ વિવલ્પસને હરાિી મ ગ રુઝા 
ચેવપપ્ન  
૨૩ િષય પછી સ્પેનની મહહલા ખલેાડી વિપબલડનમાું 
ચેવપપ્ન 

 સ્પેનની ગ ર્િિન મુગુરઝ  ર્વમ્િલડન ર્વમેન્સ 
ચેર્મ્પયન િની છે. ૧૪ મી ક્રમ ાંરક્રત મુગુરઝ એ ફ ઈનલમ ાં 
પ ાંચ વખતની પવૂિ ચેર્મ્પયન ર્વનસ ર્વર્લયમ્સન ે ૭-૫, 

૬-૦ થી આસ નીથી હર વી હતી. 
 

વસવિલ સવિયસની પરીક્ષા વિના કોપોરેટ એવકઝક  ્હટિ 
આઈએએસ બની શકશ ે

 વડ પ્રધ ન ક ય િલય(પીએમઓ) અથિતાંત્ર અન ે
ઈન્ફ્ર સ્ટરક્ચરનુાં  ક મ સાંભ ળત ાં માંત્ર લયોમ ાં ખ નગી ક્ષેત્રન  
એક્ઝક્યુરટવસને ઉપસર્ચવ, ર્નદેશક અને સાંયુક્ત સર્ચવન  

હોદ્દઓ પર તૈન ત કરવ  મ ાંગ ે છે. એન  મ ટે પીએમઓએ 
કમિચ રી અને ટરે ર્નાંગ ર્વભ ગને(ડીઓપીટી) પ્રસ્ત વ તૈય ર 
કરવ નુાં કહ્યુાં છે. 

એર્ક્ઝક્યુરટવસની ર્નયુર્ક્તઓ ગૃહ, સાંરક્ષણ, 

કમિચ રી કે કોપોરેટ માંત્ર લયો ર્સવ ય અન્ય માંત્ર લયોમ ાં 
કરવ મ ાં આવશે. આશરે ૪૦ હોદ્દ ઓ પર તેમને ર્નયુક્ત કરી 
શક ય છે.   
 

૬૮ મો િન મહોત્સિ 

મુખ્યમાંત્રીશ્રી ર્વજય રૂપ ણીન  વરદ હસ્ત ેિીરાુંજલી િનન ું 
લોક પિણ 

ત .૧૬ જુલ ઈ ૨૦૧૭, રર્વવ ર 

સ્થળ: મુ.પ લ, ત . ર્વજયનગર, ર્જ. સ િરક ાંઠ  
 

િર્લડય  પેરા એથ્લહેટકસમાું સ ુંદર વસુંહને ગોર્લડ 

 ભ લ ફેંક ખેલ ડી સુાંદર ર્સાંહ ગુજ િરે ૨૦૧૭ 
આઈપીસી પેર  એથ્લેરટક્સ ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં ભ રતન ેપ્રથમ 
રદવસે ગોલ્ડ જીતી શ નદ ર શરૂઆત કરી છે. પેર ર્લર્મ્પક 
ગોલ્ડ મેડલ ર્વજતે  દવેેન્ર ઝઝ રરય ની ગેરહ જરીમ ાં સુાંદરે 
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જવેેર્લન થ્રો એફ ૪૬ કેટેગરીમ ાં ૬૦.૩૬ મીટરનો થ્રો કરી 
વયર્ક્તગત સવિશ્રેષ્ઠ પ્રદશિન સ થ ેગોલ્ડ પોત ન  ન મે કયો 
હતો અને વલ્ડિ  ચેર્મ્પયન િન્યો હતો.  
 

બ્રહ્ાુંડમાું પથૃ્િીના આકારનો સૌથી નાનો તારો શોધા્ો, 

વબ્રટનની કેવપબ્રજ ્ વન.ના સુંશોધકોની વસદ્ધી 
 ખગોળશ સ્ત્રીઓએ બ્રહ્મ ાંડનો સૌથી ન નો ત રો 
શોધી ક ઢ્યો છે. આ નવો ત રો આક રમ ાં શર્ન ગ્રહથી થોડો 
મોટો છે. તેની કક્ષ મ ાં પૃથ્વીન  આક રન  ગ્રહ મોજૂદ હોવ નુાં 
મન ય છે. ર્બ્રટનની કેર્મ્બ્રજ યુર્નવર્સિટીન  સાંશોધકોએ 
લગભગ ૬૦૦ પ્રક શ વર્િ દૂર ર્સ્થત આ ત રો શોધી ક ઢ્યો 
છે. તેને EBLM J0555-57Ab ન મ અપ યુાં છે. સાંશોધકોન  

કહેવ  મુજિ આન થી ન નો ત રો હોય તે શક્ય નથી, કેમ કે 

હ ઈડર ોજનન  પરમ ણુને હીર્લયમમ ાં ર્વલય મ ટે જટેલુાં 
વજન હોવુાં જોઈએ તેટલુાં જ આ ત ર નુાં વજન છે. તેન થી 
ઓછુાં  વજન હશે તો ત ર ની અાંદરનુાં દિ ણ આ પ્રરક્રય ન ે
સાંપૂણિ થવ  દેશ ેજ નહીં. 

શર્ન ગ્રહથી થોડ  મોટ  આ ત ર ની સપ ટીનુાં 
ગુરતવ કર્િણ પૃથ્વીન  ગુરતવ કર્િણથી ૩૦૦ ગણુાં વધુાં છે. 
સાંશોધકોન  કહેવ  મુજિ આ શોધ એટલ  મ ટે પણ 
મહત્ત્વપૂણિ છે કે તેની ભ્રમણકક્ષ મ ાં પૃથ્વી જવે  ગ્રહો મોજૂદ 
છે, જમેની સપ ટી પર પ ણી હોવ ની સાંભ વન  છે.  

 

SBI એ એન.ઈ.એફ.ટી. અને RTGSના ચાજય ઘટાડ્યા 

 SBIએ નેશનલ ઈલેક્ટર ોનક ફાંડ 

ટર  ન્સફર(એનઈએફટી) અને રરયલ ટ ઈમ ગ્રોસ 
સેટલેમને્ટ(આરટીજીએસ) ચ જિમ ાં ૭૫ ટક  સુધીનો ઘટ ડો 
કયો છે. આ ર્નણિય ૧૫ જુલ ઈથી લ ગ ુથશે. િેન્ક મજુિ 
ચ જિમ ાં ક પ ઈન્ટરનેટ િેર્ન્કાંગ અને મોિ ઈલ િેર્ન્કાંગ પર 
જ લ ગુાં પડશે. 
 

માઈક્રોસોફ્ટે દૃવષ્ટ્હીનો માટે સી એપ લોન્ચ કરી 
મ ઈક્રોસોફ્ટે દૃર્ષ્ટ્હીનો મ ટે સી એપ લોન્ચ કરી છે. 

તે દૃશ્યોને િોલી સાંભળ વે છે. તેની ઈન્ટેર્લજન્ટ કેમેર  એપ 
રેસ્ટોરન્ટન  ર્િલ વ ાંચી તેની ન ણ ાં જણ વ ેછે. આ ઉપર ાંત 
આ દરેક વસ્ત ુર્વશે જાણક રી આપે છે. 
 

ભારતમાું ફેસબ કની મસેને્જર એપ લાઈટ લોન્ચ 

 ફેસિુકની મેસને્જર એપ લ ઈટ ભ રતમ ાં લોન્ચ 
થઈ ગઈ છે. તમે ાં વોઈસ કોલ ઉપર ાંત અન્ય નવ ાં ફીચર 
ઉમેર ય ાં છે. આ િેર્ઝક વઝિનથી ઝડપી અને ધીમી 
ઈન્ટરનટે સ્પીડ પર પણ સરળત થી ચ લશે. 

હેર્લથ કલેમ ૩૦ હદિસમાું સેટલ થશે. 
ઈરડાનો વનદેશ : વિલુંબ થશે તો િીમા કુંપનીઓએ બને્ક 
રેટ ઉપરાુંત ૨ ટકાના દરે વ્્ાજ ચ કિિ ું પડશ ે

 વીમ  ક્ષેત્રની ર્નય મક સાંસ્થ  ઈરડ એ હેલ્થ ક્લેમ 
૩૦ રદવસમ ાં સટેલ કરવ નો ર્નદેશ આપ્યો છે અને ક્લેમ 
સેટલ કરવ  અને ચૂકવણી કરવ મ ાં કોઈ પણ પ્રક રન  
ર્વલાંિની ર્સ્થર્તમ ાં વીમ  કાંપનીઓએ િેન્ક રેટ ઉપર ાંત ૨ 
ટક ન  દરે વય જ ચૂકવવુાં પડશે. ઈરડ  વીમ  પોર્લસી 
હોલ્ડસિન ાં રહતોની સુરક્ષ  કરવ  મ ાંગે છે.  
 

ગુંગા હકનારે ૧૦૦ મીટર સ ધી કોઈ વનમાયણ નહીં 
:એનજીટીનો આદેશ  
 ઉપરાુંત ૫૦૦ મીટર સ ધી કચરો ફેંકતા પકડાશો તો 

રૂા.૫૦,૦૦૦ દુંડ 
 

ચીનમાું લોકશાહી માટે ઝઝ મનાર નોબલે વિજતેા ર્લ્  
શાઓબોન ું વનધન 
 

વનિૃત્ત જજના િડપણ હેઠળ રાજ્્કક્ષાની ફી કવમટીની 
રચના કરાઈ 

 ર જ્ય સરક ર દ્વ ર  સ્વર્નભિર સ્કૂલોની ફી નક્કી 
કરવ  મ ટેની ચ ર ઝોનલ કર્મટીની રચન  કર ય  પછી 
ર જ્યકક્ષ ની ફી કર્મટીની રચન  િ કી હતી. ર જ્ય સરક રે 
હ ઈકોટિન  ર્નવૃત્ત જજ ડી. એ. મહેત ન  અધ્યક્ષસ્થ ને 
ર જ્ય કક્ષ ની ફી કર્મટીની રચન ની જાહેર ત કરી છે.  
 

હહર્ાણા ગ જરાતન ું સ્િાગત ઓલાઈન મોડેલ સ્િીકારશ ે
 

વમતાલી િન-ડેમાું સિાયવધક રન બનાિનાર મહહલા 
 ભ રતીય સુક ની ર્મત લી ર જ ઈંગ્લેન્ડની ચ લોટ 
એડવડસિને પ છળ મૂકી વન-ડે રક્રકેટમ ાં સૌથી વધુ રન 
િન વન ર િે્સવુમન િની ગઈ છે. તેણે વલ્ડિ  કપની 
મેચમ ાં ઓસ્ટરે ર્લય  ર્વરદ્ધ ૬૯ રનની ઈર્નાંગ દરર્મય ન આ 
ઉપલર્બ્ધ મેળવી હતી. તેન  હવે કુલ ૬૦૨૮ રન જઈ ગય  
છે. 
 

સભાષચુંર ગગય આવથયક બાબતોના સવચિ બન્્ા 
 IAS અર્ધક રી સુભ ર્ચાંર ગગિ ન ણ  માંત્ર લયન  

આર્થિક િ િતોન  ર્વભ ગન  સર્ચવ નીમ ય  છે. ગગિ 
અગ ઉ વોર્શાંગ્ટનમ ાં ર્વિ િેન્કન  ક યિક રી ર્નદેશક હત . 
૧૯૮૩ની િેચન  ર જસ્થ ન કેડરન  ગગિ શર્ક્તક ાંત  
દ સન  સ્થ ને આવય  છે.  
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મોદીના જીિનચહરત્ર ‘ધ મેહકુંગ ઓફ વલજને્ડ’ ન ું વિમોચન 
 

િન મહોત્સિ ૧૬મી જ લાઈએ ્ોજાશ,ે દસ કરોડ િૃક્ષો 

િિાશે 
 

સસ્તા અનાજની દ કાનો અને આુંગણિાડી કેન્રો પર પણ 
મતદાર્ાદીની કામગીરી થશ ે

 આગ મી નવેમ્િર-રડસેમ્િર મરહન મ ાં 
ર્વધ નસભ ની ચૂાંટણી યોજાન ર છે; તય રે તે પહેલ  

અદ્યતન થઈ રહેલી મતદ ર ય દીમ ાં તમ મ મતદ રોનો 
સમ વેશ થઈ શકે અને મતદ ર ય દીને લગતી ક મગીરી 
લોકો પોત ન  રહેણ કની નજીકમ ાં જ કરી શકે તે મ ટે આ 
વખતે પ્રથમવ ર સસ્ત  અન જની દુક નો અને આાંગણવ ડી 
કેન્રોને પણ આવરી લેવ મ ાં આવય  છે. 
ચૂાંટણી અર્ધક રીઓન ે EVM-વીવીપેટ મશીનોની ત લીમ 

અપ ઈ રહી છે.  
 

“આ્કર સતે ”ના નામથી નિ ું ઈ-સવિયસ મોડ્ય લ લોન્ચ 
થ્ ું 
 કેન્રીય ન ણ માંત્રી અરણ જટેલીએ ‘આયકર સેત’ુ 

ન મનુાં ઈ-સર્વિસ મોડ્યુલ લોન્ચ કયુું. તે મોિ ઈલ અન ે
ડેસ્કટોપ િાંને પર ક મ કરશે.  
 

િડોદરામાું ૧૫ ઓગસ્ટથી રાજ્્નો સૌથી ઊંચો રાષ્ટ્રધ્િજ 

 વડોદર મ ાં ર જ્ય સ્તરીય સ્વતાંત્રત  પવની ઉજવણી 
થશે. આ ઉજવણીન ે શ નદ ર િન વવ  વડોદર મ ાં સમ  
તળ વ ખ ત ે િનન ર  ફ્લેગ પ કિમ ાં ૧૫ ઓગસ્ટથી ૬૨ 
મીટર ઊંચ ઈથી ર જ્યનો સૌથી ઊંચો ર ષ્ટ્રધ્વજ ક યમી 
ધોરણે ફરક વ શે. 
 

ઈંગ્લને્ડની મહહલા ટીમ ભારતની મહહલા ટીમને હરાિી 
આઈસીસી વિમને્સ િર્લડય  કપમાું ચવેપપ્ન બની  
નતાલી સ્કાઈિરની અડધી સદી 
 

િર્લડય  પેરા એથ્લહેટકસ : શરદને વસર્લિર, િરુણ ભાટીન ે

બ્રોન્ઝ 

 ભ રતન  પેર  એથ્લીટ શરદ કુમ રે લાંડનમ ાં ચ લી 
રહેલી વલ્ડિ  પેર  એથ્લેરટક્સ ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં હ ઈ જમ્પમ ાં 
સીલ્વર મેડલ જીતયો હતો. જ્ય રે વરણ ભ ટીએ બ્રોન્ઝ 
મેડલ પોત ન  ન મે કયો હતો. શરદે પુરર્ની ઉંચી કુદ 
સ્પધ િમ ાં ટી-૪૨ વગિમ ાં ૧.૮૪ મીટરની ઉંચ ઈ પ ર કરી 
ર્સલ્વર જીતયો હતો. આ શરદનુાં સવિશ્રેષ્ઠ પ્રદશિન છે. 

ગા્ની મદદથી એચઆઈિીની રસી બનશ ે

 ગ યોની મદદથી HIVની રસી િની શકે છે. 

‘નેચર’ન  રરપોટિ  મુજિ ટેક્સ સ એન્ડ એમ યુર્નવર્સિટીન  

ર્વજ્ઞ નીઓએ ગ યોમ ાં એચઆઈવીનુાં ઈન્જકે્શન લગ વયુાં. 
૩૫ રદવસમ ાં ગ યોમ ાં પ્રર્તરોધક ક્ષમત  ર્વકર્સત થઈ ગઈ. 
તેન થી િનેલ  ઈન્જકે્શન લગ વવ થી HIV પીરડત સ જા 

થઈ ગય . 
 

સુંજ્ કોઠારી રાષ્ટ્રપવતના નિા સવચિ, મવલક પ્રસે સવચિ 

 જાહેર સહ ય પસાંદગી િોડિન  અધ્યક્ષ અન ે
આઈએએસ સાંજય કોઠ રી ર ષ્ટ્રપર્ત ર મન થ કોર્વાંદન  
સર્ચવ ર્નયુક્ત થય  છે. ગુજર ત કેડરન  આઈએફએસ 
ભ રત લ લ કોર્વાંદન  સાંયુક્ત સર્ચવ અને વરરષ્ઠ પત્રક ર 
અશોક મર્લકન ેપે્રસ સર્ચવ િન વવ મ ાં આવય  છે. 
 

અમેહરકા પછી ભારતમાું સફળ આરુંભ 

રાજ્્માું રોબોહટકસ જોઈન્ટ હરપ્લેસમેન્ટ ટેકનોલોજી શરૂ 

 ગુજર તમ ાં સૌપ્રથમ રોિોરટક્સ જોઈન્ટ 
રરપ્લેસમેન્ટ ટેકનોલોજીનો પ્ર રાંભ પ રેખ્સ હોર્સ્પટલ દ્વ ર  
કર યો છે. યુન ઈટેડ સ્ટેટસ િ દ ભ રતમ ાં આ ટેકનોલોજીન ે
સફળત પુવિક શરૂ કર ઈ છે. ટેક્નોલોજી કુદરતી શરીર રચન  
જાળવી ર ખે છે. 
 

૧૦૦ મીટરમાું ચવેપપ્ન 

બોર્લટની ડા્મન્ડ લીગમાુંથી ભાિ ક વિદા્ 

 જમૈકન ર્સ્પ્રન્ટ સુપર સ્ટ ર યુસૈન િોલ્ટે ડ યમન્ડ 
લીગ એથ્લેરટક્સ ચેર્મ્પયનર્શપની ૧૦૦ મીટર રેસમ ાં 
પોત નો દિદિો જાળવી ર ખ્યો હતો. િીજી તરફ ચીને 
મેન્સ ચ ર િ ય ૧૦૦ મીટર રરલે રેસમ ાં આિયિજનક રીતે 
ગોલ્ડ મેડલ મેળવયો હતો. સ્ટેડ લુઈસ-૧ સ્ટેરડયમ ખ તે 
િોલ્ટે અાંર્તમ ૩૦ મીટરમ ાં તેન  સૌથી નજીકન  હરીફ 
એમરરક ન  ઈસ હ યાંગન ે હર વીને ૯.૯૫ સેકન્ડમ ાં રેસ 
જીતી હતી. યાંગ ે ૯.૯૮ સેકન્ડનો તથ  સ ઉથ આરફ્રક ન  
અક ની ર્સમર્િને ૧૦.૦૨ સેકન્ડનો સમય લીધો હતો. રેસ 
જીતય  િ દ ડ યમન્ડ લીગન  આયોજકોએ િોલ્ટની ર્વદ ય 
મ ટે શ નદ ર આયોજન કયુું હતુાં. િોલ્ટ ઓગસ્ટમ ાં લાંડન 
ખ ત ેયોજન રી વલ્ડિ  ચેર્મ્પયનર્શપમ ાં ભ ગ લીધ  િ દ ટરે ક 
એન્ડ રફલ્ડને અલર્વદ  કરી દેશે. મોન કોન  ર્પ્રન્સ 
આલ્િટિ-૨ એ િોલ્ટને હક્યુિલીસની જાયન્ટ ગોલ્ડન રફગર 
ભેટમ ાં આવી હતી. આ દરર્મય ન સ્ટેરડયમમ ાં જાયન્ટ સ્ક્રીન 
પર િોલ્ટની ક રર્કદીની હ ઈલ ઈ્સ દેખ ડવ મ ાં આવી 
હતી.     
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