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ભારતીય થ્રોબોલ ટીમ ેપ્રથમ વખત ગોલ્ડ મડેલ જીતયાાં 
 ભારતીય થ્રોબોલ મેન્સ અને વિમેન્સ ટીમ ે
કાઠમંડુમાં િર્લડડ  ગેમ્સમાં ગોર્લડ મેડલ જીતીને ઈવતહાસ સર્જી 
દીધો છે. ઈન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટસડ કાઉન્સીલ દ્વારા આયોજીત 
આ િર્લડડ  ગેમ્સમાં અલગ-અલગ દેશોની વિવિધ 42 રમત 
આયોજીત કરી હતી, ર્જમેાં કુશ્તી, બેડવમન્ટન, એથ્લેટટક્સ, 

ફૂટબોલ, કબ્બડી િગેરે મખુ્ય છે. ભારતીય મેન્સ ટીમ ે

ફાઈનલમાં બાંગ્લાદેશન ે 15-13, થી 15-12 અન ે

ભારતીય વિમેન્સ ટીમે પાવકસ્તાનને 15-13, 15-12થી 

હારીન ેગોર્લડ મેડલ પોતાના નામે કયાડ હતો. 
 

BCCIની કમમટીમાાં સૌરવ ગાાંગુલી પણ સભ્ય 

 BCCIએ લોધા 

સવમવતની ભલામણો અંગ ે
અમલ પહેલાં રાજીિ 
શુક્લાની અધ્યક્ષતામા ં 7 
સભ્યની સવમવત રચી છે. 
ગાંગલુી, ટી.સી.મેથ્યુ, નાબા 

ભટ્ટાચાર્જી, ર્જય શાહ, 

અવનરુધ્ધ ચૌધરી સામેલ 
છે. 
 

રાષ્ટ્ર ીય મિક્ષણ નીમત માટે 9 સભ્યની સમમમત બની 
 કેન્રએ વશક્ષણ નીવતના મસુદ્દા માટે વિજ્ઞાની કે. 
કસ્તૂરીરંગનની અધ્યક્ષતામા ં એક સવમવત રચી છે. તેમા ં
ડો.િસુધા કામત, કે. ર્જ.ે અર્લફાંસ,ે ડો. મંરુ્જ ભાગડિ, 

કૃષ્ણમોહન વિપાઠી, ડો. મઝહર આવસફ, ડો. એમ. કે. 

શ્રીધર, ડો. રામશંકર કુરીલ અને ટી.િી કટ્ટીમવણ સામેલ છે. 

મકકલ ઈમડડયા માટે વલ્ડડ  બડેક 1615 કરોડ રૂ. આપિે 
 

 િર્લડડ  બેન્કે બહેતર નોકરીની ટરે વનંગ માટે 1615 
કરોડ રૂ.ની લોન મંરુ્જર કરી છે. તેનાથી વસ્કલ ઈવન્ડયા 
વમશન હેઠળ 15-59 િર્ડની ઉંમરના બેરોર્જગારોન ે3-12 
મટહનાની શોટડ  ટમડ ટરે વનંગ આપી શકાશે. 

IMEI સાથે ચડેાાં કયાડ તો 3 વર્ડની જલે 
 

 ટેવલકોમ વિભાગ મોબાઈલ ફોનના 15 ટડવર્જટલ 
યુવનક વસટરયલ નંબર (ઈન્ટરનેશનલ મોબાઈલ 
ઈવક્િપમને્ટ આઈડેવન્ટટી-IMEI નંબર) સાથ ેચેડાંન ે3 િર્ડ 

સુધીની ર્જલે સાથેનો ગુનો બનાિિાના વનયમો ઘડી રહ્યો 
છે. તેનાથી ફેક IMEIનંુ દૂર્ણ દૂર કરી શકાશે તથા 

ખોિાયેલા મોબાઈલ ફોનનુ ંટરે વકંગ પણ સરળ બનશે. 
 

એગોન ક્લામસક ટેમનસમાાં મક્વટોવા ચેમપપયન 

 ભૂતપૂિડ વિમ્બર્લડન ચેવમ્પયન ચેક ટરપવબ્લકની 
પેટર ા વક્િટોિાએ ઓસ્ટરે વલયાની એશ્લે બાટીને 4-6, 6-3, 6-

2થી હરાિીને એગોન ક્લાવસક ડબર્લયૂટીએ ટેવનસ 

ટૂનાડમેન્ટનંુ ટાઈટલ જીતી લીધું હતુ.ં વક્િટોિા 2011 તથા 
2014મા ંગ્રાસ કોટડ  પર રમાતા વિમ્બર્લડન ગ્રાન્ડસ્લેમ જીતી 
ચૂકી છે. 
 

1 જુલાઈથી રેલવે યાત્રીઓન ેવેઈટટાંગ ટટટકટથી મમુક્ત  
 1 રુ્જલાઈથી ભારતીય રેલિે વનયમમા ં ફેરફાર કરશે. 
હિે િેઈટટંગ વલસ્ટની ટટવકટ નહીં મળે. રેલિેએ હિે દરેક 
મુસાફરોન ેકન્ફમડ ટટવકટ આપિાનો વનણડય કયો છે અથિા 
આરએસી ટટવકટ અપાશે. તત્કાલ ટટવકટ બુવકંગ કરિાનો 
સમય પણ બદલાશે. 
 

50 હજાર કરોડની ખોટવાળી એરઈમડડયાનુાં મવમનવેિ થિ ે

નીમત પાંચના પ્રકતાવને કેમબનેટે માંજૂરી આપી 

 50 હજાર કરોડ રૂ.ની ખોટમાં ચાલી રહેલી એર 
ઈવન્ડયાનુ ં ટડસઈન્િેસ્ટમેન્ટ કરાશે. બુધિારે કેવબનેટની 
બેઠકમા ંઆ વનણડય લેિાયો. નાણા મંિી અરુણ ર્જટેલીએ 
ર્જણાવયુ ં કે હાલ આ પ્રસ્તાિને સૈધ્ધાંવતક મંરૂ્જરી મળી છે. 
ટડસઈન્િેસ્ટમેન્ટ કેિી રીતે થશે અને કેટલો ટહસ્સો િેચાશે તે 
અંગે વનણડય કરિા મંિીઓની એક સવમવત રચાશે. 
 

રાજ્યનુાં કામ મબરદાવી કેડરએ સટટડ ટિકેટ આપયુાં પાસપોટડ  
પોલીસ વેટરટિકેિનનો સમયગાળો ઘટીને 11 ટદવસ થયો 
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 રાજ્યમા ં પાસપોટડ  માટે પોલીસ િેટરટફકેશનનો 
સમયગાળો 23 ટદિસથી ઘટીને 11 ટદિસ થયો છે. િર્ડ 
2016-17મા ં ગુર્જરાત પોલીસની પાસપોટડ  િેટરટફકેશનની 
કામગીરીને કેન્ર સરકારે વબરદાિી છે અને કેન્રીય વિદેશ 
મંિી સુષ્મા સ્િરાર્જ ે સટટડ ટફકેટ ઓફ રેકગ્નીશન આપયુ ં છે. 
ર્જનેો ડીજીપી ગીથા જોહરીએ ટદર્લહી ખાત ેસ્િીકાર કયો હતો. 
 

1442 મૂક-બમિરોએ સાઈન લેંગ્વેજમાાં રાષ્ટ્રગાન ગાઈ 
મગમનિ રેકોડડ  રચ્યો 
 રાર્જકોટમાં મોદીત્સિનો માહોલ જોિા મળી રહ્યો છે 
ત્યારે બુધિારે રાર્જકોટના કાલાિડ રોડ પર સ્િાવમનારાયણ 
મંટદરના સભાગૃહમા ં 1442 મૂક-બવધરોએ લેંગ્િેર્જથી 
રાષ્ટ્રગીત ગાઈ નિો િર્લડડ  રેકોડડ  રચ્યો છે. 
 

આજ ેશ્રીમદ રાજચાંરની 150મી જ્યાંમત મનમમત્ત ેવડાપ્રિાન 
રૂ 150નો મસક્કો રજૂ કરિ ે

 ગાંધીજીના આધ્યાવત્મક માગડદશડક શ્રીમદ્દ 
રાર્જચંરજીની 150મી 
ર્જન્મજ્યંવત પિડ વનવમત્ત ે
િડાપ્રધાન નરેન્ર મોદી 29 
મીએ 150 રૂવપયાનો વસક્કો 
તેમર્જ ટપાલ ટટવકટ બહાર 
પાડશે. શ્રીમદ રાર્જચંર વમશન 
ધરમપુર દ્વારા અન્ય 
સંસ્થાઓની મદદથી 
સાબરમતી આશ્રમ નજીક 
યોજાનાર કાયડક્રમમાં 
િડાપ્રધાન રાર્જચંરજી પર એક 
ટપાલ ટટવકટ સાથ ેસ્પેવશયલ ડે 
કિર તેમર્જ કોઈને (વસક્કા) ની રરૂ્જઆત કરશે. 
  શ્રીમદ રાર્જચંરની 150મી જ્યંવતની ધરમપુર 
આશ્રમ દ્વારા ઉર્જિણીના ભાગરૂપે મહાત્મા તથા શ્રીમદ 
રાર્જચંરના આધ્યાત્મ સંબધંોની કથાને નાટક ‘યુગપુરુર્ 

મહાત્માના મહાત્માનું વનમાડણ’ સ્િરૂપે રરૂ્જ કરાયુ ંછે. 
 

યુવાનોનુાં કૌિલ્ય મનખારવા માટે નારાં ગે એકેડમીની 
કથાપના કરી 
 ઓવલવમ્પક મેડલ વિર્જતેા ગગન નારંગે લખનૌમાં 
પોતાની નિી એકેડમી શરૂ કરી દેશના યુિાન કૌશર્લય 
ધરાિતા શૂટરોન ે ઉચ્ચ સ્તરની સુવિધાઓ અને  રમત 
વિજ્ઞાન સંબંધી મદદ પ્રદાન કરિા માટે એક મહત્િપૂણડ 
શરૂઆત કરી છે. નારંગની ગન ફોર ગ્લોરી શૂટટંગ એકેડમીનંુ 

ઉત્તર પ્રદેશની 
રાર્જધાનીમાં 

ઉદઘાટન કરિામા ં
આવયંુ હતુ.ં હાલ 
આ એકેડમીના 
એર રાઈફલ અન ે
એર વપસ્ટલનુ ં

પ્રવશક્ષણ 
આપિામા ં આિશે. તેનુ ં લક્ષ્ય ભવિષ્યમાં શૂટટંગની અન્ય 
સ્પધાડઓનું પણ પ્રવશક્ષણ પણ અહીં શરૂ કરિાની યોર્જના 
છે. 
 

યુનેકકોએ િારજાહને િી વલ્ડડ  બુક કેમપટલ 2019નો 
મખતાબ આપયો 
 યુનેસ્કો એ સંયુક્ત અરબ અમીરાતના શહેર 
શારજાહની ધી િર્લડડ  બુક કેવપટલ 2019ના વખતાબ માટે 
પસંદગી કરી છે. શારજાહ આ સન્માન મેળિનાર ગર્લફનુ ં
પ્રથમ શહેર બની ગયુ ં છે સાથે ર્જ અરબી અને મધ્યપૂિડ 
દેશોમાં િીજો દેશ બની ગયો છે. શારજાહન ે સાટહત્ય અને 
સાંસ્કૃવતક પ્રિૃવત્તઓનું સમથડન કરિા અને પુસ્તકોન ેિધમુાં 
િધુ લોકો સુધી પહોંચાડિાના પ્રયાસ બદલ પસંદ કરાયુ ંછે. 
 

નાગાલેડડમાાં લીમજતસૂની સરકાર બરતરિ, જમેલયાાંગ નવા 

મુખ્યમાંત્રી 
 નાગાલેન્ડના ગિનડર પીબી આચાયડ બુધિારે 
વિધાનસભામા ં બહુમત ન સાવબત કરી શકતા 5 મટહના 
રૂ્જની શુરહોર્જલેી લીવર્જત્સુની સરકાર બરતરફ કરી દીધી. 
નાગા પીપર્લસ ફ્રન્ટના ટીઆર ર્જવેલયાંગ નિા મુખ્યમંિી 
બની ગયા છે. 
 

ખાનગી ક્ષેત્રની નસડને હવે સરકારી નસડ જટેલો જ પગાર 

 200 બેડ ધરાિતી ખાનગી હોવસ્પટલોની નસોને 
સરકારી નસડ ર્જટેલો ર્જ પગાર મળશે. બીજી બારુ્જ 100 
બેડની ખાનગી હોવસ્પટલની નસોન ેપગાર તેમનાથી 10% 
અને 50 બેડ ધરાિતી ખાનગી હોવસ્પટલોમાં 25% ઓછો 
હશે. 
 

પોર્ણ સુિા યોજના પાયલોટ પ્રોજકે્ટનો 5 મજલ્લામાાં 
આરાં ભ 

 રાજ્યની મટહલાઓને પોર્ણક્ષમ આહાર પુરો 
પાડિા માટે રાજ્ય સરકારે પોર્ણ સુધા યોર્જના (સ્પોટ 
ફીડીંગ પ્રોગ્રામ) નો અવભગન અપનાવયો છે. ર્જ ે અંતગડત 
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રાજ્યના િલસાડ, છોટાઉદેપુર, મટહસાગર, નમડદા અન ે

દાહોદ વર્જલ્લાના 10 તાલુકાઓમાં તેની પાયલોટ પ્રોર્જકે્ટ 
તરીકે શરૂઆત કરિામા ં આિી છે. આ પાંચેય વર્જલ્લાઓમાં 
5,414 ર્જટેલી સગભાડઓન ેપોર્ણક્ષમ ભોર્જન અપાઈ રહ્યુ ં

છે. આ તમામને એક વકલો સુખડીનું પેકેટ પણ અપાયુ ંછે. 
 

ગીર ગાયના સાંવિડન માટે ભૂતવડમાાં ફ્રોઝન મસમને કેડર 
બનિ ે

આરોગ્ય ક્ષેત્ર ેશ્રષે્ઠ કામગીરી બદલ ગુજરાતને બે એવોડડ  
 રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેિાડાના માનિીને 
આંતટરયાળ વિસ્તારોમા ંઅપાતી સમયસર આરોગ્ય સિેાની 
રાવષ્ટ્રય સ્તરે નોંધ લેિાઈ છે. કેન્ર સરકાર દ્વારા ગુર્જરાત 
સરકારને બ ેએિોડડ  અપાયા છે. ઓપીડી (આઉટ પેશન્ટ) 
સવિડસ ક્ષેિ ેગુર્જરાત દેશમા ંપ્રથમ સ્થાને રહ્યું છે. તે ર્જ રીત ે
આઈપીડી (ઈનડોર પેશન્ટ) સવિડસ ક્ષેિે િીરુ્જ સ્થાન પ્રાપ્ત 
કયુું છે. 
 

યૂએસ ઓપનની ઈનામી રકમ વિીને 5.04 મમમલયન 
ડોલર થઈ 

 િર્ડના ચોથા ગ્રાન્ડસ્લેમ યૂએસ ઓપનની ઈનામી 
રકમમાં િધારો કરિામા ં આવયો છે. આ હાડડ  કોટડ  ટેવનસ 
ટૂનાડમેન્ટની ઈનામી રકમ િધારીન ે 5.04 વમવલયન ડોલર 
લગભગ (323 કરોડ રૂવપયા) કરિામા ંઆિી છે. યૂનાઈટેડ 
સ્ટેટ ટેવનસ એસોવસયેશન ે (યુએસટીએ) આ િાતની 
જાણકારી આપી હતી. એક વનિેદનમાં યુએસટીએ ર્જણાવયુ ં
હતુ ં કે ટૂનાડમેન્ટની ઈનામી રકમ 40 લાખ ડોલર િધી છે. 
આથી આ ટૂનાડમેન્ટ બીજાની સરખામણીએ મોંઘી થઈ ગઈ 
છે. યૂએસ ઓપનમા ં મેન્સ અને વિમેન્સ વસગંર્લસના 
વિર્જતેાને 37-37 લાખ ડોલરની ઈનામી રકમ મળશે. 28 
ઓગસ્ટથી યએૂસ ઓપનનો પ્રારંભ થશે અને 10 સપટેમ્બરે 
સમાપ્ત થશે. 
 

છઠ્ઠી યથુ કોમનવેલ્થ ગેપસનો પ્રારાં ભ, ભારતને જૂડોમાાં 

ગોલ્ડ 

 છર્ટઠી કોમનિેર્લથ યુથ ગેમ્સનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો 
છે અને પ્રથમ ટદિસે ર્જ ભારતન ેરૂ્જડોમાં એક ગોર્લડ તથા 3 
બ્રોન્ઝ મળ્યા હતા. સોનીએ 73 વકલોગ્રામ કેટેગરીમાં ગોર્લડ 
જીત્યો હતો. તેણે ફાઈનલ બાઉટમાં ઓસ્ટરે વલયાની 
વનકોવલક ઉરોસન ે હરાિી હતી. આશીર્ે 60 વકલોગ્રામમાં, 

અંવતમ યાદિે 48 તથા રુબીનાદેિી ચનામ ે 57 વકલોગ્રામ 
કેટેગરીમાં બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો. 23મી રુ્જલાઈ સુધી યોજાનારી 
આ ગેમ્સમાં 64 દેશના 1034 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. 

છ દેશોએ પોતાના ખેલાડીઓને મોકર્લયા નથી. ટૂનાડમેન્ટની 
નિ ગેમ્સમા ં105 ઈિને્ટ યોજાશે. આ રમતોમા ંએથ્લેટટક્સ, 

બોવક્સંગ, રગ્બી સેિન્સ, બીચ સોકર, સાઈવક્લંગ, વસ્િવમંગ, 

બીચ િોલીબોલ, રૂ્જડો તથા ટેવનસનો સમાિશે થાય છે. આ 

ગેમ્સ અગાઉ સને્ટ ર્લયૂવસયામાં યોજાિાની હતી. 
 

કાશ્મીરને મવિરે્ દરજ્જો આપતી જોગવાઈ 

બાંિારણીય બડેચ કલમ 35Aની સનુાવણી કરિ ે

 ર્જમ્મ-ુ
કાશ્મીરના નાગટરકાને 
વિશેર્ અવધકાર આપતી 
કલમ 35 –એ ની 
કાયદેસરતા અંગે 
સુપ્રીમકોટડની 5 ર્જર્જની 
બંધારણીય બેન્ચ 
સુનાિણી કરશે. 
ર્જસ્ટીસ દીપક વમશ્રા-
એ.એમ. ખાનવિલકરની 

બેન્ચે આ સંકેત આપયા હતા. 

બિી અરજીઓની સાથે સુનાવણી, આ મુદે્દ મહેબૂબા 

મોદીને મળી ચૂક્યા છે 

 બેન્ચે ર્જણાવયુ ં કે કલમ 35એ કાયદાની 
શવક્તઓથી ઉપર છે કે પછી તેન ેપ્રટક્રયાઓનુ ંઉલ્લંઘન કરી 
લાગ ુકરાઈ હતી તે ચકાસિા સંવિધાનની બેન્ચને ટરફર કરી 
શકાય છે. 
 અ અંગેની નિી અરજીની સાથ ેપડતર અરજીઓની 
પણ સુનાિણી થશે. આગામી સુનાિણી 29 ઓગસ્ટે થશે. 
એક વપટટશન ચારુ િાલી ખન્ના દ્વારા હાલમા ં ર્જ દાખલ 
કરિામા ં આિી છે. તણેે 35-એની કલમ અને ર્જમ્મ-ુ
કાશ્મીરની ધારા 6ને સુપ્રીમમાં પડકારી છે. જ્યારે બીજી િણ 
ર્જર્જની બેન્ચની પાસે પહેલાંથી ર્જ પેવન્ડંગ છે. સુપ્રીમકોટે 
આ કેસને વલસ્ટેડ કયો છે. 
 

વલસાડમાાં પણ ટરવરફ્રડટ કેડરીય માંત્રીની જાહેરાત 

 િલસાડ શહેર સટહત ઔરંગાનદીના તટીય વિસ્તાર 
તીથલ સુધીના તટીય વિસ્તારમં ટરિરફ્રન્ટનો પ્રોર્જકે્ટ 
સાકાર કરિા કેવન્રય ર્જળ સંશોધન વિભાગના મંિી ઉમા 
ભારતીએ િલસાડના સાંસદને ખાિી આપી છે. મંિીએ આ 
પ્રોર્જકે્ટનો સરિે કરી તેના એવસ્ટમેઈટ સટહતનો ટરપોટડ  
મોકલી તેન ેમંરૂ્જરી આપિાની ખાિી આપતા િલસાડના આ 
પ્રોર્જકે્ટને મંરૂ્જરી મળિાની તૈયારી થઈ ગઈ છે. 
 

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


Astha Current Affairs August 2017 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 

4 

85 વર્ડમાાં પહેલીવાર મવદેિમાાં ક્લીનકવીપ 

ત્રીજી ટેકટમાાં શ્રીલાંકા સામે ભારતનો એક ઈમનાંગ અને 171 

રને મવજય, શ્રેણી 3-0થી જીતી 

ભારત : 487 

શ્રીલાંકા : 135-181 

 ટીમ 
ઈવન્ડયાએ િીજી ટેસ્ટ 
મેચના િીજા ર્જ 
ટદિસે શ્રીલંકાને એક 
દાિ અને 171 રનથી 
હરાિીને શ્રેણી 3-
0થી ક્લીન સ્િીપ કરી 
લીધી છે. ભારતીય 
ટીમે 85 િર્ડના તેના 
ઈવતહાસમાં પહેલી િખત વિદેશમાં િણ અથિા તેનાથી િધુ 
મેચોની શ્રેણીમાં ક્લીન સ્િીપ કરી છે. 
 

કયુસાઈડ ગેમ બ્લૂ વ્હેલ ચલેડેજ પર પ્રમતબાંિ 

પ્રમતબાંિ મકૂનાર ભારત સાંભમવત પ્રથમ દિે 

 બાળકોન ે પોતાના જાળમાં ફસાિી આપઘાત માટે 
ઉશ્કેરતી ગેમ બ્લૂ વહેલ ચેલેન્ર્જ પર સરકારે પ્રવતબંધ મૂકી 
દીધો છે. તેમા ંફસાઈને મુંબઈ અન ેપવિમ બંગાળમા ંએક-
એક બાળક આપઘાત કરી ચકૂ્યો છે. જોકે ઈન્દોરથી બ ેઅને 
પૂણેથી એક બાળકન ેબચાિી લેિાંયા છે. આ ગેમના િધતાં 
જોખમને જોતાં કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર  સટહત દેશના 

મોટા ભાગનાં રાજ્યોએ તેના પર પ્રવતબંધ મૂકિાની માગણી 
કરી હતી. કેન્ર સરકારે તેના પર પ્રવતબંધ મૂકિાની સાથ ેર્જ 
સોવશયલ મીટડયા પલેટફોમડને વનદેશ આપયો છે. કે તેને 
તાત્કાવલક ધોરણે દૂર કરિામાં આિે. તેમને કહેિાયંુ છે કે જો 
કોઈ તેનો ઉપયોગ કે સચડ કરી રહ્યું હોય તો તેન ેતાત્કાવલક 
બંધ કરી નાખે. એક િટરષ્ઠ અવધકારીએ ર્જણાવયુ ંકે આ ગેમ 
અંગે ઈન્ફમેશન ટેક્નોલોજી મંિી રવિશંકર પ્રસાદ પાસે ઘણી 
ફટરયાદો આિી હતી. 
એડરેસ બનાવી લીિાાં 
 બ્લૂ વહેલ ગેમ બનાિનારાઓએ પ્રવતબંધની 
આશંકાએ અગાઉથી ર્જ અનેક પ્રોક્સી યુઆરએલ કે 
બનાિટી આઈપી એડરેસ બનાિી લીધાં છે. આ ઉપરાંત તે 
સોવશયલ મીટડયાનો પણ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. તેના વિશ ે
ગૂગલ અને એપલે ભાસ્કરન ેર્જણાવયુ ંકે તેમના પલેસ્ટોર પર 
આ ગેમ ઉપલબ્ધ નથી. ગૂગલના પ્રિક્તા ગૌરિ ભાસ્કરે 
કહ્યુ ં કે ટહંસક ગેમ અમારી નીવત વિરુધ્ધ છે. એપલના 

પ્રિક્તા આનંદ ભાસ્કરન ે પણ કહ્યુ ં કે અમે આિી ગેમ 
પલેટફોમડ પર રાખતાં ર્જ નથી. 
 

વડોદરામાાં ગુજરાતના સૌથી ઊંચા રાષ્ટ્રધ્વજનુાં 
મુખ્યમાંત્રીના હકતે લોકાપડણ  
 િડોદરામા ં 70 મા સ્િતંિતા પિડની રાજ્યસ્તરીય 
ઉર્જિણી અંતગડત સોમિારે મુખ્યમંિી વિર્જય રૂપાણીએ 
સમા તળાિ ખાત ે સ્થપાયેલા ગુર્જરાતના સૌથી ઊંચા 67 
મીટરની ઉંચાઈ ધરાિતા રાષ્ટ્રધ્િર્જનંુ લોકાપડણ કયુું હતુ.ં 
 

રોજરિેડરર અપસેટનો મિકાર ઝેવરેવ મોમડટરયલમાાં 
ચેમપપયન 

 ર્જમડનીના નિોટદત સ્ટાર એલેકઝાન્ડર ઝિેેરેિ ે
વસ્િર્ટઝલેન્ડના ટદગ્ગર્જ ખલેાડી રોર્જર ફેડરરને ફાઈનલમાં 
અપસટેનો વશકાર બનાિીને મોવન્ટરયલ માસ્ટસડ ટેવનસ 
ટૂનાડમેન્ટનંુ ટાઈટલ જીતી લીધું હતુ.ં ઝેિેરેિે ફાઈનલમા ં6-
3, 6-4થી વિર્જય હાંસલ કયો હતો. ર્જમડન ખેલાડીએ 

કારવકદીમા ંઆ બીરુ્જ ંએટીપી ટાઈટલ જીત્યું છે. તેણે ચાલુ 
િર્ડની શરૂઆતમા ંરોમ માસ્ટસડ ટર ોફી જીતી હતી. 
 

વલ્ડડ  એથ્લટેટક્સમાાં US ટોચના ક્રમ ે

મેડસ 4 બાય 400 મીટર ટરલે રેસમાાં મત્રમનદાદ એડડ 
ટોબેગોને ગોલ્ડ મેડલ 
 

વોઝમનયાકીને હરાવી રોજસડ કપમાાં મકવટોમલના ચેમપપયન 

 યુકે્રનની ટેવનસ સ્ટાર ઈલેના વસ્િટોવલનાએ 
ડેનમાકડની કેરોવલન િોઝવનયાકીને ફાઈનલમાં 6-4, 6-0થી 

હરાિીન ેરોર્જસડ કપ ટૂનાડમેન્ટનંુ ટાઈટલ જીતી લીધુ ંહતુ.ં આ 
તેની કારવકદીનું નિમી ડબ્ર્લયૂટીએ ટાઈટલ છે. 
 

ખુલે મેં િૌચ સ ેઆઝાદી  
સપ્તાહ ઉજવણી 
તા. 15-08-2017 થી તા. 21-08-2017  
ખુલે મેં િૌચ સ ે આઝાદી સપ્તાહનો િુભારાં ભ – ગ્રામ 
પાંચાયત કક્ષાએ 

15-08-
2017 

પ્રભાત િેરી/કવચ્છતા રેલી/કવચ્છતા 
િપથનુાં આયોજન 

16-08-
2017 

મનગરાની સમમમત બેઠક યોજવી અને ઘેર-
ઘેર મુલાકાતનુાં આયોજન તથા 
પોકટર/બેનર લગાવવા. 

17-08-
2017 

ભીંત સૂત્રો/મચત્રો તૈયાર કરવા અને િેરી 
નાટક/ભવાઈનુાં આયોજન 
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18-08-
2017 

ટિલ્મ, કપોટ તથા મવટડયો મક્લપનુાં મનદિડન  

19-08-
2017 

મચત્ર/મક્વઝ/રમત ગમત/પત્ર 
લેખન/મનબાંિ/વકતૃતવ અન ે ગીત 
કપિાડનુાં આયોજન 

20-08-
2017 

કવચ્છતા ટદનની ઉજવણી/િળીયા વાર 
કવચ્છતા કપિાડનુાં આયોજન અને સામટુહક 
વૃક્ષારોપણની કામગીરી 

21-08-
2017 

Social Media મારિત પ્રચાર પ્રસાર 

અાંગેની કામગીરી 

 
કવચ્છ ભારત મમિન (ગ્રામીણ) ની મસમધ્િઓ 

 કુલ 33 વર્જલ્લા પૈકી 26 વર્જલ્લા ખુલ્લામા ંશૌચ મુક્ત 

 દાહોદ અને બનાસકાંઠા વર્જલ્લામાં 75 ટકાથી િધુ 
ખુલ્લામા ંશૌચ મુક્ત અગંેની કામગીરી પૂણડ 

 કુલ 247 તાલુકા પૈકી 169 તાલુકા ખુલ્લામા ંશૌચ 
મુક્ત 

 Geo Tagging મા ં 91.14% કામગીરી સાથ ે રાષ્ટ્ર  

કક્ષાએ ગુર્જરાતનો િીજો ક્રમાંક 

 કુલ 14057 ગ્રામ પંચાયત પૈકી 13232 ગ્રામ 
પંચાયત ખુલ્લામા ંશૌચ મુક્ત 

 2012ના બેઝલાઈન સિ ે મુર્જબ કુલ લક્ષ્યાંક 
33.10 લાખની સામ ે 32.12 લાખ વયવક્તગત 
શૌચાલયોનુ ં વનમાડણ (તા. 14-08-2017 
અંતીત) 

 

મવશ્વની સૌથી વૃધ્િ વ્યમક્તનુાં મનિન 

 વગનીસ બુક ઓફ િર્લડડ  રેકોડસડમાં નામ નોંધાિી 
ચૂકેલા વિશ્વના સૌથી િૃધ્ધ વયવક્ત ઈઝરાયેલ ટક્રસ્ટલે છેલ્લા 
શ્વાસ લીધા છે. 113 િર્ડના ટક્રસ્ટલ 1 મટહના બાદ તેમનો 
114મો ર્જન્મટદન મનાિિાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. 
નેિનલ સાઈબર સેડટર વેબ ટર ાટિકનુાં મનરીક્ષણ કરિ ે

 દેશભરના િેબ ટર ાટફકનંુ વનરીક્ષણ કરિા માટે 
નેશનલ સાઈબર કો      -ઓટડડનેશન સેન્ટરની રચના કરાઈ છે 
અને તેનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થઈ ગયો છે. તેની રચના 
સાઈબર સુરક્ષાના ખતરાથી દેશન ેબચાિિા માટે કરાઈ છે. 

જાડેજાને બદલે અક્ષર ટીમમાાં, પ્રથમ ટેકટ રમિે 

 શ્રીલંકા વિરુદ્ધ શવનિારથી શરૂ થતી િીજી અન ે
અંવતમ ટેસ્ટ મેચમા ં રિીન્ર જાડેજાને બદલે અક્ષર પટેલને 
ટીમમાં સમાિાયો છે. અત્યાર સુધી 30 િન-ડે અને 7 
ટે્વન્ટી-20 મેચ રમી ચૂકેલા અક્ષરની આ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ છે. 
નજમ સેઠી પીસીબીના નવા અધ્યક્ષ બડયા 

 પાક. ના પિકાર નર્જમ સેઠી પાવકસ્તાન ટક્રકેટ 
બોડડના નિા અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા છે. PCBના બોડડ  ઓફ 

ગિનસે બુધિારે તેમની 3 િર્ડ માટે અધ્યક્ષ તરીકે વનમણંક 
કરી છે. સેઠી પાવકસ્તાન સુપર લીગ (ટે્વન્ટી-20) 
ટૂનાડમેન્ટના િડા પણ છે. 
 

પૂવડકેડરીય માંત્રી, ભાજપ નેતા સાાંવરલાલ જાટનુાં મનિન 

 પૂિડ કેન્રીય મંિી તથા ભાર્જપ સાંસદ સાંિરલાલ 
જાટ (62) નંુ બુધિારે એઈમ્સમાં વનધન થયુ.ં મોદી 
સરકારમાં ર્જળ સંસાધન રાજ્યમંિી રહી ચૂકેલા જાટ ગત 
અઠિાટડય ે કોમામા ં હતા. જાટ 22 રુ્જલાઈથીએ અવમત 
શાહની અધ્યક્ષતામા ં ર્જયપુરમાં બેઠકમા ં બેભાન થી ગયા 
હતા. 
 

મહારાષ્ટ્ર  માાં 1 વર્ડમાાં 58મો મરાઠા મોરચો, મુદ્દો – 

અનામત, દુષ્કમીને િાાંસી 

મુાંબઈમાાં લીડર મવના છ લાખ મરાઠાઓએ છ કલાક સુિી છ 
ટકમી લાાંબો સૌથી મોટો મોરચો કાઢ્યો 
 

રાજ્યમાાં 30% વસતી, અડિા િારાસભ્યો પણ મરાઠા 

 રાજ્યની િસતીમાં 30% મરાઠા છે. 17 
મુખ્યમંિીમાંથી 10 મરાઠા છે. અડધા ધારાસભ્યો પણ આ 
િગડથી ર્જ. 
 50% વશક્ષણ સંસ્થા મરાઠાઓની છે. પ્રદેશની 200 
શુગર ફેક્ટરીમાંથી 168 પણ તેમની ર્જ છે. 70% કો-
ઓપરેટટિ બને્ક પર તેમનો કબજો છે. 
 

16% અનામત મળી હતી પણ હાઈકોટડ  રદ કરી હતી 
 મહારાષ્ટ્ર  ઓબીસી પંચે 2008મા ંકહ્યુ ંહતુ ંકે મરાઠા 
આવથડક અને રાર્જકીય રીતે ફોરિડડ  કાસ્ટ છે. 
 2014મા ંકોંગ્રેસ-એનસીપી સરકારે 16% અનામત 
નક્કી કરી હતી પરંતુ બોમ્બે હાઈકોટે રદ કરી દીધુ.ં 
 

મનએકેકે 43.98 સેકડડના સમય સાથે ગોલ્ડ મેડલ પોતાના 
નામે કયો 
મવમેડસ જ્વેમલન થ્રોમાાં કપોટકોવાને ગોલ્ડ 

 વિમેન્સ જ્િેવલન થ્રોમાં ચેક ટરપવબ્લકની 36 િર્ીય 
બાબોરા સ્પોટકોિાએ ગોર્લડ મેડલ જીત્યો હતો. 
 

મવમેડસ જ્વેમલન થ્રોમાાં કપોટકોવાને ગોલ્ડ 

 વિમેન્સ જ્િેવલન થ્રોમાં ચેક ટરપવબ્લકની 36 િર્ીય 
બાબોરા સ્પોટકોિાએ ગોર્લડ મેડલ જીત્યો હતો. બાબોરાએ 
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66.76 મીટરનો થ્રો કરી પ્રથમ ક્રમાંક મેળવયો હતો. ચીનની 
વલંગિેઈ લીએ વસર્લિર મેડલ (66.25 મીટર) અન ે
હુઈહુઈએ બ્રોન્ઝ મેડલ (66.26 મીટર) મેળવયો હતો. 
 

પીવી મસાંિૂએ આાંધ્રમાાં ડેપયુટી કલેક્ટરનો કાયડભાર સાંભાળ્યો 
 બેડવમન્ટન ખેલાડી પીિી વસંધૂએ બુધિારે આધં્ર 
પ્રદેશમાં ડેપયુટી કલેક્ટરનો કાયડભાર સંભાળ્યો હતો. 
ઓવલવમ્પકમાં વસર્લિર મેડાવલસ્ટ વસંધૂએ ગોલાપુડીમા ંરાજ્ય 
સવચિાલયમાં કાયડભાર સંભાળ્યો હતો. તેણે ચીફ કવનશનર 
ઓફ લેન્ડ એડવમવનસ્ટરેશન (સીસીએલએ) ના કાયાડલય 
પહોંચી પોતાનુ ં પદ ગ્રહણ કયુું હતું. વસંધૂએ સીસીએલના 
ચીફ કવમશનર અવનલ ચરં પુનેથાને ટરપોટડ  કયો અન ે
બાદમાં ઔપચાટરક રીતે સેિામા ંસામેલ થિા માટે પ્રાસંવગક 
દસ્તાિેજો પર વસગે્નચર કયાડ હતા. વસંધૂ સાથ ેતેના માતા-
વપતા પણ હાર્જર રહ્યા હતા. મુખ્યમંિી એન ચંરબાબુ 
નાયડુએ 29 રુ્જલાઈના રોર્જ વસંધૂએ કોલ લેટર આપયો હતો. 
 

પૂવડ મટહલા ટક્રકેટર તનવીર િેખે ઈરિાન ઉપર પીએચ.ડી 
કરી 
ટરયલ મેટડરડ યૂરોમપયન સુપર કપમાાં ચમેપપયન 
 

સાંરક્ષણ માંત્રાલય ે20,000 કરોડનુાં વિ ુબજટે માગ્યુાં 

 ભારત અને ચીન િચ્ચ ે સરહદે ચાલી રહેલા 
તણાિના કારણે સરંક્ષણ મંિાલય ે કેન્ર પાસેથી યુધ્ધની 
વસ્થવત માટે 20 હજાર કરોડ રૂવપયાનું િધારાનુ ંબર્જટે માગ્યુ ં
છે. આ િર્ે સરકારે સંરક્ષણ બર્જટે 6 ટકા િધારીન ેરૂવપયા 
2.74 લાખ કરોડ રૂવપયા નક્કી કયુું હતુ.ં સૂિોના અહેિાલ 
અનુસાર સંરક્ષણ મંિાલયન ે કેન્ર સરકાર પાસેથી આ 
બર્જટેની અડધી રકમ મળી ગઈ અને તેમાંથી િીજો ટહસ્સો 
ખચડ પણ થઈ ગયો છે. જો કે ડોકલામમાં વસ્થવતન ે ધ્યાન 
રાખતા િધુ બર્જટે માગિામાં આવયંુ છે. 
 

મસાંગલ મવડડો મસકટમમાાં મવલાંબ થિે તો અમિકારી સામ ે
પગલાાં લઈ િકાિ ે

 વિધાંનસભાના બ ે ટદિસના ચોમાસ ુ સિના બીજા 
અને છેલ્લા ટદિસે ચાર સુધારા વિધેયકો વિપક્ષની 
ગેરહાર્જરીમાં પસાર કરાયા હતા. ઔદ્યોવગક વિકાસન ેધ્યાને 
રાખીન ે મૂડી રોકાણ માટે આિતા ઉદ્યોગકારોન ે એક ર્જ 
સ્થળેથી ર્જરૂરી પરિાનગી મળી રહે તે હેતુથી ગુર્જરાત વસંગલ 
વિંડો ક્લીયરન્સ વિધેયક પસાર કરાયુ ંહતુ.ં સમય મયાડદામા ં
કામ ન થાય તેિા સંજોગોમાં સત્તાવધકારી સામ ે પગલાં 
લેિાની જોગિાઈ વબલમાં કરાઈ છે. 

 ગુર્જરાત ખેત ર્જમીન ટોચ મયાડદા અવધવનયમની 
કલમ 29મા ં સુધારા કરતુ ં વિધેયક પણ પસાર કરાયું હતું. 
આ જોગિાઈ પ્રમાણ ેકોઈ ર્જમીન ફાળિાઈ હોય તે વકસ્સામાં 
તેની આસપાસના વિસ્તારમાં તેટલા ર્જ પ્રમાણમાં ખેતીની 
ર્જમીન ઉપલબ્ધ કરાિિી પડશે. શહેરી ર્જમીન  ટોચ મયાડદા 
કાયદામા ંબ ેસુધારો કરતુ ંવિધેયક પસાર કરાયુ ંહતુ.ં સુધારા 
મુર્જબ ભોગિટો ધરાિનારે નોટટસ મળ્યેથી સરકાર નક્કી કરે 
તે મુદ્દતમા ંચુકિણી કરી શકાશે. 
મિટટિ મકવમર લઈુસ ે આકડ ટટકના બરિના સમરુમાાં 
માઈનસ 0.5 ટડગ્રીમાાં 22 મમમનટમાાં એક ટકમી તરીન ેરેકોડડ  
સજ્યો. એક કલાક હોટ િાવર બાદ નોમડલ થયો 
 

મસાંિ ુજળસાંમિ મુદે્દ પાકને આાંચકો  
300 મેગાવોટનો ટકિનગાંગા પ્રોજકે્ટ ઝલેમ અને 850 
મેગાવોટનો રાતલે પ્રોજકે્ટ મચનાબ નદી સાથે જોડાયેલો છે 

 વસંધુ ર્જળસંવધ મુદે્દ િર્લડડ  બેન્કે પાવકસ્તાનન ેમોટો 
આંચકો આપયો છે. િર્લડડ  બને્કે એક ફેક્ટશીટ પ્રવસધ્ધ કરીને 
સ્પષ્ટ્ કયુડ છે કે આ સંવધ હેઠળ ભારત પવિમી નદીઓ પર 
હાઈડર ોપાિર  પ્રોર્જકે્ટ સ્થાપી શકે છે. હકીકતમાં ર્જમ્મ-ુ
કાશ્મીરમાં પ્રસ્તાવિત વકશનગંગા અન ે રાતલે પાિર 
પ્રોર્જકે્ટની ટડઝાઈન સામ ે પાવકસ્તાનને િાંધો છે. તે અંગ ે
પાવકસ્તાન ેગયા િર્ે બેન્કમાં ફટરયાદ કરી હતી. તેની માગ 
હતી કે 57 િર્ીય રૂ્જની ર્જળસંવધમાં મધ્યસ્થ િર્લડડ  બેન્ક આ 
વચંતાઓના સમાધાન માટે એક મધ્યસ્થ અદાલતની રચના 
કરે. આ મુદે્દ આ સપ્તાહે ર્જ બંને દેશ િચ્ચ ેસવચિ સ્તરીય 
મંિણા થઈ હતી. ફેક્ટશીટમાં િર્લડડ  બેન્કે કહ્યુ ં કે બંને દેશ 
િચ્ચ ેિાતચીત સારી રહી હતી. સપટેમ્બરમાં ફરીિાર મંિણા 
થશે.  
ત્રણ નદીનુાં પાણી ભારતને અને ત્રણનુાં પાક. ને મળે છે 

 પાણીની િહેંચણી પર ભારત અને પાવકસ્તાન 
િચ્ચ ે થયેલી વસંધ ુ ર્જળસંવધમાં િર્લડડ  બેન્ક મધ્યસ્થ હતી. 
કરાચીમા ં19 સપટેમ્બર, 1960ના રોર્જ ભારતના િડાપ્રધાન 

ર્જિાહરલાલ નેહરુ અને પાવકસ્તાની રાષ્ટ્રપવત અયુબ ખાને 
સહી કરી હતી. સમરૂ્જતીમાં છ નદીઓ સામેલ છે. પૂિડની 
િણ નદીઓ વબયાસ, રાિી અને સતલુર્જનું વનયંિણ ભારત 

અને પવિમની િણ નદીઓ વસંધ,ુ વચનાબ અને ઝેલમનુ ં

વનયંિણ પાવકસ્તાનન ેઅપાયું હતુ.ં 
 

બાંને પ્રોજકે્ટ 1,180 મેગાવોટના છે 

 ભારત ર્જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઝેલમ અને વચનાબની 
સહાયક નદીઓ વકશનગંગા અને રાતલે પર હાઈડર ોપાિર 
પ્રોર્જકે્ટ સ્થાપી રહ્યું છે. વકશનગંગા પ્રોર્જકે્ટ 330 મેગાિોટ, 
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રાતલે 850 મેગાિોટનો છે. સંવધમાં વસંધ ુ નદીને પવિમી 
નદીઓ તરીકે વયાખ્યાઈત કરાઈ છે. પાવકસ્તાન પર તેમના 
પાણીના ઉપયોગ મુદે્દ કોઈ પ્રવતબંધ નથી. જ્યારે ભારત ર્જ ે
રૂપમા ં આ નદીના પાણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. તેમા ં
હાઈડર ોપાિર પ્રોર્જકે્ટ પણ છે. 
 

રેપોરેટ 6 વર્ડના 6%ના તમળય,ે હોમ, ઓટો અને પસડનલ 

લોન સકતી થિ ે

 RBI એ રેપો રેટ 0.25 ટકા, ટરિસડ રેપોરેટ 5.75 

ટકા કયો, 20-50 લાખની હોમલોન ઉપર મટહને રૂ. 314-

784નો ફાયદો થઈ શકે. 
 

પૂવડ કેડરીય  માંત્રી સાંતોર્ મોહનદેવનુાં મનિન 

 પૂિડ કેન્રીય મંિી તથા સાત િખત કોંગ્રેસના સાંસદ 
રહી ચૂકેલા સંતોર્ મોહન દેિ (83) નંુ બુધિારે અહીં એક 
હોવસ્પટલમાં વનધન થયુ.ં તેઓ મનમોહન વસંગ તથા પી.િી 
નરવસંહરાિના સમયે કેન્રમાં મંિી રહી ચૂક્યા હતા. 
 

નગરનો 53માાં વર્ડમાાં પ્રવેિ સાદાઈથી ઉજવાયલેો બથડડે  
 તારીખ બીજી ઓગસ્ટ 1965ના ટદિસે જીઈબી 
કોલોની ખાત ે પાટનગર શહેરની પ્રથમ ઈંટ મુકાઈ હતી. 
બુધિારે શહેરે 53મા ંિર્ડમા ંપ્રિેશ કયો હતો. બનાસકાંઠાની 
પુરની વસ્થવતમા ંઘણા નાગટરકો બેઘર બન્યા હોિાથી ર્જન્મ 
ટદિસ સાદાઈથી ઉર્જિિામા ંઆવયો હતો. 
 

પનગટિયાનુાં નીમતપાંચના ઉપાધ્યક્ષપદેથી રાજીનામુાં 
 નીવતપંચના ઉપાધ્યક્ષ અરવિંદ પનગટિયાએ 
રાજીનામું આપી દીધુ ં છે. તેઓ 31 ઓગસ્ટ સુધી આ 
હોદ્દાએ રહેશે. અરવિંદ ેર્જણાવયુ ં કે તેઓ વશક્ષણના ક્ષેિમાં 
પાછા ર્જશે. 
 

અબ્બાસી 45 ટદવસ માટે પાક. વડાપ્રિાન 

 પાવકસ્તાનમા ં આિેલા રાર્જકીય ભૂકંપ બાદ 

સત્તાધારી પાવકસ્તાન મુવસ્લમ લીગ – નિાર્જના શાટહદ 
ખાકન અબ્બાસીને દેશના િચગાળાના PM ચૂંટી લેિાયા 

છે. તેઓ 45 ટદિસ પીઅએમ રહેશે. નશેનલ એસેમ્બલીમાં 
મંગળિારે તેની જાહેરાત કરાઈ હતી. અબ્બાસી સામ ેકુલ 6 
ઉમેદિાર હતા, પણ અબ્બાસીએ વિપક્ષી ઉમેદિારને હરાિી 

દીધા હતા. તેમને 221 મત મળ્યા હતા. 
 

બીટકોઈન:ખોટાાં કામોનુાં ચલણ રોકાણ માટે મવશ્વાસ:ુ 7 
વર્ડમાાં મૂલ્ય રૂ. 5થી 1.70 લાખ થયુાં 

 િચ્યુડઅલ કરન્સી બીટકોઈનનો ટડવર્જટલ િોલેટમા ં
ઉપયોગ િધ્યો છે. ભારતમાં 1 બીટકોઈનની વકંમત આશરે 
રૂ. 1.70 લાખ ર્જટેલી છે. ભારતમાં બીટકોઈનનો ઉપયોગ 
ગેરકાયદે છે. અમેટરકા, યુકે, ફ્રાન્સ, ચીન સટહતના દેશોમાં 

બીટકોઈનનો ઉપયોગ િધ્યો છે. ભારતમા ં બીટકોઈનનો 
ઉપયોગ આમ તો મોટા ભાગે રોકાણ માટે કરિા માટે ર્જ 
કરિામા ંઆિે છે પરંતુ તેનાથી ઓનલાઈન ખરીદી, ડોમઈેન 

રવર્જસ્ટરેશન, સોફ્ટિરેની ખરીદી ખૂબ ર્જ ઝડપથી કરી શકાય 

છે. 
 

7 વર્ડમાાં સોનુાં-ચાાંદી, િેરમાકેટ કરતાાં બીટકોઈનના 

રોકાણમાાં હજાર ગણો વિારો 
અમદાિાદવસ્થત ઝબે-પેના મેનેર્જર ઓમ 

સત્યાથીએ ર્જણાવયુ ં કે કેટલાંક િર્ોમા ં બીટકોઈનની 
વકંમતમાં સોના-ચાંદી, વમલકત, શેરમાકેટ કે અન્ય રોકાણ 

કરનારી િસ્તુઓ કરતાં હજાર ગણો િધારો જોિા મળ્યો છે. 
એટલે લોકો બીટકોઈન તરફ આકર્ાડયા છે. િર્ડ 2010માં 
એક બીટકોઈનની વકંમત માિ 6 રૂવપયા હતી જ્યારે ગત િર્ ે
એની વકંમત રૂ. 30થી 40 હજાર ર્જટેલી હતી. અત્યારે તે રૂ. 
1.70 લાખ ર્જટેલી થઈ ગઈ છે. 

 બીટકોઈન એક્સચેંર્જ દ્વારા ભારતમાં 
બીટકોઈનની ખરીદી અને િેચી શકાય છે. બીટકોઈનની 
વકંમતમાં શેર માકેટની ર્જમે આંતરરાષ્ટ્ર ીય બજાર પ્રમાણ ે
િધારો-ઘટાડો જોિા મળ ે છે. બીટકોઈન એક્સચને્ર્જમાં 
ર્જરૂરી દસ્તાિેર્જ રરૂ્જ કયાડ બાદ તેમના અકાઉન્ટમાં પૈસા 
નાખિાના હોય છે. ત્યાર બાદ તમને બીટકોઈન એડરેસ અન ે
બીટકોઈનનુ ં રૂવપયા પ્રમાણે બેલેન્સ મળે છે ર્જમેાંથી તમ ે
વિશ્વભરમાં ખરીદી કે લે-િેચ કરી શકાય છે. 
 

નેગટેટવ ઉપયોગે ચચાડ જગાવી 
 ટડવર્જટલ ઈવન્ડયા અને રોકાણ માટે િચ્યુડઅલ મની 
બીટકોઈન સારો વિકર્લપ છે પરંતુ તેના નેગેટટિ ઉપયોગન ે
લીધ ે હંમેશા ચચાડમા ં રહે છે. બીટકોઈન જોખમી છે કે 
ફાયદાકારક એ એના ઉપયોગકતાડ પર વનભડર કરે છે.  
બીટકોઈન આપી ગીટાર િીખ્યો 
 બધી વમલકત અને િળતર આપનારી વસ્કમ કરતાં 
બીટકોઈનમા ં િળતર િધુ મળતું હોિાથી 4 િર્ડ પહેલાં 
રોકાણ કયુું. બીટકોઈનથી અનેક િરા ઓનલાઈન ખરીદી 
કરી છે. ગીટાર શીખિાની ફી પણ બીટકોઈનમા ંઆપી હતી. 
બીટકોઈનની લોન આપુાં છુાં 
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 બીજી વમલકત કરતાં બીટકોઈનમાં િળતર િધ ુ
હોિાથી િર્ડ 2016મા ં ખરીદ્યો છે. હંુ બીટકોઈનની લોન 
આપુ ંછંુ.  
 

ગુજરાતના ટોપ ગોલ્િર મસદ્ધાથડ નાયકનુાં મનિન 

 ગુર્જરાતના ટોચના ગોર્લફર વસધ્ધાથડ નાયકનું 
સોમિારે મોડી રાિે વનધન થયુ ં હતુ.ં તેમણે ગુર્જરાતના 
ગોર્લફ માટે મોટંુ યોગદાન આપીને ઘણા યુિા ગોર્લફસડન ે
તૈયાર કયાડ હતા.  
 

છેલ્લા 12 ટદવસથી ખડૂેતો ઉપવાસ પર  
ઈકોઝોન મુદે્દ ગીરનાાં ગ્રાપય પાંથકમાાં ઉકળતો લોકરોર્ 

 તાલાલા તાલુકા સટહત ઈકોઝોન મુદે્દ અંતરનાં 
અન્યાયનો ભોગ બનેલા ગીરના ં ગ્રામ્ય પંથકમા ં ઈકોઝોન 
સામ ે લોકરોર્ ઉકળી રહ્યો છે. ઈકોઝોનનાં અન્યાય સામ ે
ન્યાય મેળિિા તાલાલા મામલતદાર કચેરી સામ ેછેલ્લા બાર 
ટદિસથી ધરણા કરી રહેલ ર્જન અવધકાર મંચ અને ખેડુતોનાં 
ધરણાને સાંગોરા અન ે ચીિાિડ ગામની ગ્રામ્ય પંચાયત 
અને ગ્રામર્જનોએ સમથડન જાહેર કરી મટહલા ખેડુતો ટરે ક્ટરોમાં 
તાલાલા આિેદનપિ આપિા આિેલ. 
 તાલાલા તાલુકાનાં સાંગોરા અને ચીિાિડ ગામના ં
સરપંચો અને ખેડુતો મોટી સંખ્યામાં તાલાલા આિેલ 
તાલાલા મામલતદાર મારફત મુખ્યમંિી ને પાઠિલેા 
આિેદનપિમાં માંગ કરેલ કે ઈકોઝોનની અંતરની મયાડદા 
મુદે્દ તાલાલા તાલુકા સાથ ે ભારે અન્યાય થયો હોય તાકીદે 
ઈકોઝોન નાબુદ કરો. 
 

‘બ્લુ વ્હેલ ગેમ’ બાંિ કરવી જરૂરી, કેડર સાથે વાત 

કરીિ:િડણવીસ  

 બ્લુ વહેલ ગેમમાં અટિાયા બાદ અંધેરીમાં 14 
િર્ડના બાળકે છ માળના મકાનની અગાશી પરથી ભૂસકો 
મારીને આત્મહત્યા કરિાના પ્રકરણના પડઘા મંગળિારે 
વિધાનસભામાં પણ પડ્યા હતા. આ જીિલેણ ગેમથી 

દેશમાં પ્રથમ પ્રથમ મોત મુબંઈમાં થયું હોિાની શંકા છે. આ 
અંગે રાષ્ટ્રિાદી કોંગ્રેસના નેતા અવર્જત પિારે મંગળિારે બ્લુ 
વહેલ ગેમને લીધ ેમંગળિારે બ્લુ વહેલ ગેમને લીધ ે ટીનેર્જરે 
જીિ ગમુાિિો પડ્યો તે મુદ્દો વિધાનસભામાં ઉપવસ્થત કયો 
હતો. સરકારે આગેિાની લઈને સમય આવયે કેન્ર સરકાર 
સાથ ે સંપકડ  કરિાની ર્જરૂર છે. પોતાના િર્જનનો ઉપયોગ 
કરીને દેશ સ્તરે બ્લુ વહેલ ગેમ સંપૂણડ બંધ કરિાનુ ંર્જરૂરી છે. 
 

મટહલા ટક્રકેટ ટીમની કટાર િીખા પાાંડેન ે વાયુ સેનાએ 
સડમામનત કરી 
  

પેટરસ 2024માાં, લોસ એડજલસ 2028માાં ઓમલમપપક 

ગેપસની યજમાની કરિ ે

 અમેટરકાનું લોસ એન્ર્જલસે 2028ની ઓવલવમ્પકન 
ગેમ્સની યર્જમાની કરિાની તૈયારી દશાડિતા હિે 
ઈન્ટરનેશનલ ઓવલવમ્પક કાઉવન્સલે (આઈઓસી) પેટરસન ે
2024ની ઓવલવમ્પક ગેમ્સની યર્જમાની સુપરત કરી છે. 
 

ટોક્યોએ 2020 ગેપસના મકકોટની તૈયારી િરૂ 

 2020મા ં યોજાનારી ટોક્યો ઓવલવમ્પકની 
આયોર્જન સવમવતએ મંગળિારથી મસ્કોટની ટડઝાઈન તયૈાર 
કરિાના પ્રસ્તાિને સ્િીકારિાની શરૂઆત કરી દીધી છે. 
પ્રોફેશનલ ટડઝાઈનસડ, એવશયન દેશોના વસટીઝન્સ પણ 

મસ્કોટ ટડઝાઈનની કોવમ્પટટશનમાં ભાગ લઈ શકે છે. 
આગામી બ ે સપ્તાહમા ં પોતાની ભલામણ ટોક્યો 2020ની 
િેબસાઈટ પર સબમીટ કરી દેિાની છે તેિી આયોર્જકોએ 
સમય મયાડદા આપી છે. 
 

ભારતના ખેલાડીઓએ ડેિ ઓમલમપપકમાાં 1 ગોલ્ડ સટહત 
પાાંચ મડેલ જીતયાાં 
 ડેફ ઓવલવમ્પક-2017મા ં શાનદાર પ્રદશડન કયાડ 
પછી 46 ભારતીય ખેલાડીઓ તુકીના ઈસ્તંબુલથી સ્િદેશ 
પરત ફયાડ તો તેમના સ્િાગત માટે રમત મંિાલય તરફથી 
કોઈ પ્રવતવનવધ પહોંચ્યા ન હતા. ર્જથેી ઓવલવમ્પકમાંથી 
પરત ફરેલા ખેલાડીઓ ગુસ્સ ેભરાયા હતા અને તે એરપોટડની 
બહાર નીકળિા તૈયાર ન હતા અને ત્યાં ર્જ ધરણા ઉપર 
બેસી ગયા હતા. ભારતના ખેલાડીઓએ ડેફ ઓવલવમ્પકમા ં
શાનદાર પ્રદશડન કરતા એક ગોર્લડ સટહત પાંચ મેડલ જીત્યા 
હતા. 
 ખેલાડી અને તેમનો સપોટડ  સ્ટાફ એટલા માટે 
નારાર્જ હતો કે શાનદાર પ્રદશડન છતાં તેમના ઉપર ધ્યાન 
આપિામા ં આવયંુ ન હતુ.ં ખેલાડીઓનું માનિું છે કે આમ 
પણ દેશમા ં ટક્રકેટ વસિાય અન્ય સ્પોર્ટસડ પર ઓછંુ ધ્યાન 
આપિામા ં આિે છે. બેસ્ટ પ્રદશડન કયુું હોિા છતા સરકાર 
તરફથી કોઈ વયિસ્થા કરિામાં આિી ન હતી. ખેલાડીઓની 
આગેિાની પણ કરિામા ંઆિતી નથી. ર્જ ેઘણી શરમર્જનક 
િાત છે. અવખલ ભારતીય બવધર પરીર્દના પ્રોર્જકે્ટ 
અવધકારી કેતન શાહે ર્જણાવયું હતુ ં કે આપણે ઓવલવમ્પક 
અને પેરા ઓવલવમ્પક ખેલાડીઓના સફળતાની ઉર્જિણી 
કરીએ છીએ પણ બધીર ખેલાડીઓને શાનદાર પ્રદશડન છતાં 
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ઓળખ મળતી નથી. અમે રમત મંિી અને સાઈના 
મહાવનદેશક સાથ ે િાત કરિાનો પ્રયત્ન કયો હતો પણ 
કોઈએ અમારી િાત સાંભળી ન હતી. 23મા ં ડેફ 
ઓવલવમ્પકમાં ભારત તરફથી 46 ખેલાડીઓએ ભાગ લીધો 
હતો. ર્જમેાં િીરેન્ર વસંહે 74 વકગ્રા ફ્રીસ્ટાઈલમાં ગોર્લડ મડેલ 
જીત્યો હતો. આ વસિાય ખલેાડીઓએ ચાર મેડલ મેળવયા 
હતા. 
 

પૂરગ્રકત પૂવોત્તર માટે 2,350 કરોડનુાં પેકેજ 

 િડાપ્રધાન નરેન્ર મોદીએ મગંળિારે ઉત્તર-પૂિડના 
આસામ સટહતના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોનુ ં વનરીક્ષણ કયુું હતુ.ં 
િડાપ્રધાને પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારો માટે 2,350 કરોડ રૂવપયાના 

રાહત પેકેર્જની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે રાહત પેકેર્જની 250 

કરોડ રૂવપયાની રકમ તત્કાળ આપિાની પણ જાહેરાત કરી 
હતી. િડાપ્રધાન ે આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ, વમઝોરમ, 

મણીપુર, નાગાલેન્ડ તથા વિપુરામાં પૂરન ેકારણે મતૃ્યુ થયુ ં

હોય એિી પ્રત્યેક વયવક્તના પટરિારર્જનોન ે બે લાખ 
રૂવપયાના િળતરની જાહેરાત પણ કરી હતી. 
 

યૂપી સરકાર 71,400 દીકરીઓનાાં લગ્ન કરાવિ ે

ગરીબ પટરવારો માટેની યોજના, 30 હજાર રૂમપયા અન ે

કમાટડિોનની ભેટ પણ આપિ ે

 ઉત્તર પ્રદેશની યોગી આટદત્યનાથ સરકાર હિે 
સમૂહ લગ્નોનુ ં આયોર્જન કરશે. આ સમૂહ લગ્નોનાં તમામ 
ખચાડ રાજ્ય સરકાર ઊઠાિશે. યૂપી સરકાર ગરીબ 
પટરિારોની  કન્યાઓના લગ્ન કરાિિા આ પહેલ કરિા ર્જઈ 
રહી છે. આ સમૂહ લગ્નોમા ં સાંસદો-ધારાસભ્યો તેમ ર્જ 
સમાર્જના પ્રવતવષ્ઠત લોકોન ે પણ આમંવિત કરાશે. 
યોર્જનાની લાભાથી કન્યાઓને 20 હજાર રૂવપયા અન ે
સ્માટડફોનની ભેટ અપાશે. રોકડ રકમ સીધી લાભાથીના બેંક 
ખાતામાં ર્જમા થશ.ે તદુપરાંત, તેમને કપડા,ં િાસણોની ભેટ 

પણ અપાશે. ‘મુખ્યમંિી સામૂટહક વિિાહ યોર્જના’ ના પ્રથમ 

તબક્કામાં 71,400 કન્યાઓના લગ્ન કરાિાશ.ે આ લગ્ન 

સમારંભોમાં સામાન્ય વયવક્તઓ કે સંસ્થાઓ પણ ભેટ 
આપી શકશે. યુપીના સમાર્જ કર્લયાણ વિભાગે આ યોર્જના 
અંગેનો પ્રસ્તાિ તૈયાર કરીન ે તંિને મોકલી આપયો છે. 
પાંચથી િધુ કન્યાઓના લગ્નનુ ં આયોર્જન હશે તો કાયડક્રમ 
ક્ષેિ પંચાયત, વર્જલ્લા પંચાયત, નગર વનગમ અને નગર 

પાવલકા પટરર્દ સ્તરે યોજાશે. વર્જલ્લા અવધકારીઓ વિિાહ 
કાયડક્રમ સવમવતની રચના કરશે. આ યોર્જનામાં અનુસૂવચત 
જાવત-ર્જનજાવત (એસસી-એસટી) ની 30, અન્ય પછાત 

િગોની 35, સામાન્ય િગડની 20 અને લઘુમતીઓની 15 

ટકા ટહસ્સેદારી રહેશે. 
 

ગુજરાત િરી એકવાર મવશ્વના બે દેિના વડાપ્રિાનની 
મુલાકાતનુાં સાક્ષી બનિ ે

જાપાનના વડાપ્રિાન મિાંઝો આબ ે 13થી 15 સપટેપબરે 
ગુજરાતની મુલાકાત લિે ે

જીએસટી ટિટમેડટ કમમટી દ્વારા કપષ્ટ્તા કરાઈ 

તમાકુના પાાંદડા અને દાાંડીઓ પર 5 ટકા જીએસટી લાગિે 
 ગુર્જરાતમા ંતમાકુનંુ મોટા પ્રમાણમા ંિાિેતર થાય છે 
ત્યારે તમાકુના તૂટેલા પાંદડા અને દાંડીઓ પર 28 ટકા 
જીએસટી લાગશે તેિી માન્યતા હતી પરંતુ આ અંગ ે
જીએસટી ફીટમેન્ટ કવમટી દ્વારા કરાયેલી સ્પષ્ટ્તા મુર્જબ 
તમાકુના પાંદડા અને દાંડીઓ પર માિ 5 ટકા ટેક્સ લાગશે. 
 

ભારતીય હોકી ખેલાડી જ્યોમતનુાં િાંકાકપદ મોત, ટરે ક પર 

મળી બોડી 
 ભારતીય મટહલા હોકી ટીમની પ્રમુખ ખેલાડી અને 
ભવિષ્યની સ્ટાર ગણાતી જ્યોવત ગુપ્તાનુ ંશંકાસ્પદ હાલતમાં 
મોત થયુ ં છે. જ્યોવતની બોડી હટરયાણાના રેિાડીમાં રેલિે 
ટરે ક પાસે મળી આિી હતી. 
 

19મી ઓગકટથી ઈમડડયન ક્યૂ માકટસડ લીગનો પ્રારાં ભ થિ ે

 સ્પોર્ટસડ લાઈિ એન્ટરટેઈનમને્ટ (એસએલઈ) દ્વારા 
આયોવર્જત દેશની પ્રથમ ઈવન્ડયન ક્ય ૂ માસ્ટસડ લીગ, ક્લૂ 

સ્લેમનો રાર્જપથ ક્લબ ખાતે 10મીથી 25 મી ઓગસ્ટ સધુી 
રમાશે. 
 

જુમનયર વલ્ડડ રેસમલાંગ ચમેપપ. માાં માંજુકુમારીન ેિોડઝ મડેલ 
મળ્યો 
 ભારતની  મંરુ્જકુમારીએ ટફનલેન્ડના તામ્પેરે ખાતે 
ચાલી રહેલી રૂ્જવનયર િર્લડડ  રેસવલંગ ચેવમ્પયનવશપમાં 
વિમેન્સ કેટેગરીના 59 વકલોગ્રામ િેઈટ ગ્રુપમા ંબ્રોન્ઝ મડેલ 
હાંસલ કયો હતો. મરુ્જ રેપેચેઝ દ્વારા મેડલની હોડમાં સામેલ 
થઈ હતી. તેણે બ્રોન્ઝ મેડલ માટેના મુકાબલામા ં યુકે્રનની 
ઈલાનો પ્રોકોપેિવનયુકન ે2-0થી હરાિી હતી. ભારતને આ 
પહેલાં િીરદેિ ગુવલયાએ મેન્સની 74 વકલોગ્રામ કેટેગરીમાં 
બ્રોન્ઝ મેડલ અપાવયો હતો. મંરુ્જએ પોતાના પ્રથમ 
મુકાબલામા ં બર્લગેટરયાની એલેકસાવન્રના વનકોલેિા 
કાવશનોિાન ે 5-1થી પરાર્જય આપયો હતો પરંતુ ક્િાટડ ર 
ફાઈનલમા ં તે જાપાનની યુઝુર કુમાનો સામ ે0-10થી હારી 
ગઈ હતી. જાપાનીઝ રેસલરે ફાઈનલમાં પ્રિેશ કયો હતો. 
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140 વર્ડમાાં અમશ્વનની િાકટટેકટ ડબલ 

આર. અમશ્વને ડયૂઝીલડેડના ટરચાડડ  હેડલીન ે (54 ટેકટ) 
પાછળ રાખી દીિો 
 શ્રીલંકા સામેની બીજી ટક્રકેટ ટેસ્ટ મેચના બીજા 
ટદિસે ભારતીય ઓફ વસ્પનર આર. અવશ્વને નિો ઈવતહાસ 
રચ્યો હતો. તેણે ભારતના પ્રથમ દાિમાં 54 રન બનાવયા 
હતા અને આ દરવમયાન તેણે ટેસ્ટ કારવકદીના 2000 રન 
પુરા કયાડ હતા. આ અવશ્વનની 51મી ટેસ્ટ છે અને આ 
ગાળામાં 2000 કરતાં િધારે રન તથા 250 કરતાં િધારે 
વિકેટ ઝડપનાર વિશ્વનો 140 િર્ડમાં પ્રથમ ઓલરાઉન્ડર 
છે. આ પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડના ટદગ્ગર્જ ખેલાડી સર ટરચાડડ  
હેડલીએ 54મી ટેસ્ટમાં આ વસવધ્ધ હાંસલ કરી હતી. 
ઈંગ્લેન્ડના ઈયાન બોથમ તથા પાવકસ્તાનના ઈમરાન ખાન ે
55-55 ટેસ્ટમાં આ વસવધ્ધ મેળિી હતી. સાઉથ આટફ્રકન 
ઓલરાઉન્ડર શોન પોલોકે 60 ટેસ્ટમાં ડબલનો માઈલસ્ટોન 
િટાવયો હતો. શુક્રિારે બેટટંગમાં ઉતરતી પહેલાં અવશ્વનના 
ખાતામાં 50 ટેસ્ટમાં 1950 રન હતા. શ્રીલંકા સામ ે તેણે 
ર્જિેો 50મો રન પૂરો કયો કે તેના 2000 રન પરૂા થયા હતા. 
બોલર તરીકે તે અત્યાર સુધી 281 વિકેટ હાંસલ કરી ચૂક્યો 
છે. 
 

રાજ્યસભામાાં કોંગે્રસનુાં 65 વર્ડનુાં રાજપણૂડ, ભાજપ સૌથી 

મોટો પક્ષ 

રાજ્યસભામાાં ભાજપનુાં સાંખ્યા બળ વિીને 58 
 

બેંગલુરુમાાં હેમલકોપટર ટેક્સી સમવડસ િરૂ થિ ે

ગેટના બદલે છત પરથી ટેક્સીમાાં બેસવાના ટદવસો હવે બહુ 
દૂર નથી 
 ભારતમા ં ટેક્સીનંુ ચલણ જોરમાં છે. મટેર ો શહેરોમા ં
તો લોકો પોતાની કારના બદલે ટેક્સીનો િધુ ઉપયોગ કરિા 
લાગ્યો છે પરંતુ તેના કારણે રસ્તા પર ટર ાટફક પણ િધ્યો છે. 
બેંગલુરુની થમ્બી એવિયેશન નામની એક કંપનીએ આ 
સમસ્યાનો ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. કંપનીએ કારના બદલે 
હેવલકોપટરને ટેક્સી તરીકે ચલાિિાનું નક્કી કયુું છે. 
 

પૂરગ્રકત બનાસકાાંઠા-પાટણ માટે 1500 કરોડની સહાય 

િાનેરા માટે ખાસ પનુ:વસન પેકેજ, ખેડૂતોન ે ત્રણ 

મટહનાની વીજ મબલમાાં માિી, સહાય અસરગ્રકતોનાાં 

ખાતામાાં જિ ે

 અવતિૃવષ્ટ્થી પડી ભાંગેલા બનાસકાંઠા-પાટણન ે
ફરી બેઠા કરિા માટે સહાયના ધોરણો કરતા પણ િધ ુ

સહાય કરીને રૂ.1500 કરોડના પેકેર્જની મુખ્યમંિી વિર્જય 
રૂપાણીએ જાહેરાત કરી છે. કૃવર્ અને ર્જમીન સુધારણા માટે 
રૂ.1311 કરોડ, િીર્જળી માટે રૂ.75 કરોડ, પશ ુસહાય અન ે

પશુપાલન માટે રૂ.20 કરોડ, િેપાર-વયિસાય-ઉદ્યોગ માટે 

રૂ.15 કરોડ, મહેસૂલ વિભાગ હસ્તકની યોર્જનાઓ માટે રૂ. 

79 કરોડની સહાય જાહેર કરી છે. 
આ જાહેરાત કરાઈ 

 કૃવર્ અને ર્જમીન સુધારણા માટે રૂ. 1,311 કરોડ 

 િીર્જળી માટે રૂ. 75 કરોડ 

 પશુસહાય અને પશુપાલન માટે રૂ. 20 કરોડ 

 િેપાર-વયિસાય-ઉદ્યોગો માટે રૂ. 15 કરોડ 

 મહેસુલ વિભાગ હસ્તકની યોર્જનાઓ માટે રૂ.79 
કરોડ 

 

મબનમપયત મવકતારમાાં 10 હજાર, મપયત મવકતારમાાં 20 

હજારની પાક સહાય 

િાનેરામાાં લારીવાળાને 5000ની સહાય 

 સ્િરોર્જગાર લારી-રેકડીિાલાને 5000 

 નાની કેવબનિાળાને રૂ. 15 હજાર 

 મોટી-મધ્યમ કક્ષાની પાકી દુકાન ધરાિનારને 75 
હજાર રોકડ 

 એપીએમસી વસિાયના 5 લાખથી િધુનુ ં
ટનડઓિરિાળાને 10 લાખ સુધીની બેંકલોન સામે 
બ ેિર્ડ માટે સંપણૂડ વયાર્જ સહાય. 

પાટણ-બનાસકાાંઠામાાં ઘરવખરી ખરીદવા માટે 7000ની 
સહાય 
 

9 ઓગકટ ગજુરાત રાજ્યસભાની ચૂાંટણીમાાં નોટા 
અકબાંિ:સુપ્રીમ 
 

જુનાગિમાાં રાં ગમહેલમાાંથી 200 વર્ડ જૂની વાવ મળી 
 રૂ્જનાગિ પ્રાચીન શહેર છે. રૂ્જનાગિમાં અનેક 
પૌરાવણક સ્થળ આિેલા છે અને રૂ્જનાગિમાં પ્રાચીન 
સમયની ઘણી િાિ મોરૂ્જદ છે. ચુડાસમાનાં રાજ્ય કાળમાં 
અનેક િાિ બની હતી. બાદ નિાબનાં શાસનમા ંપણ િાિ, 

કુિા બાંધિામા ંઆવયાં હતાં. આર્જ ેરૂ્જનાગિનાં રંગ મહેલમાં 
ટદિાલ પાડતી િખતે એક િાિ મળી આિી હતી. કહેિાય છે 
કે રંગ મહેલનુ ંબાંધકામ મહાબતખાન બીજા (ઈ.સ. 1851 
થી 1882) એ કરાવયુ ંહતુ,ં 
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26 વર્ડમાાં પ્રથમ વખત પેરામલમપપયન ‘ખેલરતન’ માટે 

નોમમનટે, 17 વર્ડ બાદ હોકી ખેલાડીને સડમાન મળિ ે

 ટરયો પેરાવલવમ્પકના ગોર્લડ મેડલ વિર્જતેા જ્િેવલન 
થ્રોએર (ભાલાફેંક એથ્લેટ) દેિેન્ર ઝાંઝટરયા તથા ભૂતપૂિડ 
ભારતીય હોકી સુકાની સરદારવસંહને ચાલુ િર્ે દેશના 
સિોચ્ચ ખેલ પુરસ્કાર રાજીિ ગાંધી ખેલરત્ન માટે નોવમનેટ 
કરિામા ંઆવયા છે. ટક્રકેટર ચેતેશ્વર પૂજારા અને હરમનપ્રીત 
કૌર સટહત કુલ 17 ખેલાડીઓને અરુ્જ ડન પુરસ્કાર માટે 
નોવમનેટ કરાયા છે. ખેલ પુરસ્કાર 1991-92થી આપિામા ં
આિે છે અને આ 26 િર્ડમા ં કોઈ પેરાવલવમ્પયનન ે આ 
સન્માન મળે તેિો પ્રથમ બનાિ રહેશે. બીજી તરફ જો 
સરદારન ે સન્માવનત કરાશે તો 17 િર્ડ બાદ પ્રથમ િખત 
કોઈ હોકી ખેલાડીને એિોડડ  અપાશે. અત્યાર સુધી માિ એક 
ર્જ હોકી ખેલાડી ધનરાર્જ વપલે્લન ે2000ના િર્ડમા ંખેલરત્ન 
એિોડડ  અપાયો હતો. 
 સરકારનો વનયમ છે કે માિ ઓવલવમ્પક િર્ડમાં ર્જ 
એક કરતાં િધારે ખેલાડીન ે ખેલરત્નથી સન્માવનત કરી 
શકાય છે અન ેઅન્ય િર્ોમા એક-એક ખેલાડીન ેખેલરત્ન 
અપાય છે. જોકે સવમવતએ આ પરંપરાને તોડીન ેચાલુ િર્ ે
બ ે ખેલાડીઓને ખેલરત્ન આપિાની ભલામણ કરી છે. 
બેઠકમાં સરદારના નામનો વિરોધ થયો હતો કારણ કે તેની 
ઉપર ભારતીય મૂળની વબ્રટટશ મટહલા હોકી ખેલાડી પર 
કવથત રીતે યૌન શોર્ણનો આક્ષેપ થયો હતો. જોકે 
સવમવતએ સરદારની વસવધ્ધઓન ે િધારે પ્રાધાન્ય આપયુ ં
હતુ.ં 
 

અજુડન એવોડડ  માટે નોમમનટે થયેલા રમતવીરો 
 ચેતેશ્વર પૂજારા અને હરમનપ્રીત કૌર (ટક્રકેટ) 
િરુણવસંહ ભાટી અને મટરયપન્ન થંગાિેલૂ (પેરાવલવમ્પક), 

પ્રશાંતીવસંહ (બાસ્કેટબોલ), એસએસપી ચૌરવસયા 

(ગોર્લફ), ઓનમ બેમબેમ (ફૂટબોલ), સાકેત માયનેની 

(ટેવનસ), િીર્જ ે સુરેખા (બડેવમન્ટન), ખશુબીર કૌર તથા 

ઓરોવકયા રાજીિ (એથ્લેટટક્સ), એસિી સુવનલ (હોકી), 

સત્યવ્રત કાટદયાન (રેસવલંગ), એન્થોની અમલરાર્જ 

(ટેબલેટવનસ), પીએન પ્રકાશ (શૂટટંગ), ર્જસિીરવસંહ 

(કબડ્ડી), દેિેન્રવસંહ (બોવક્સંગ). 

 ટરયો પેરાવલવમ્પકમા ં વસર્લિર મેડલ હાંસલ કરનાર 
મટહલા શોટપુટર દીપા મવલકન ે 2012મા ં અરુ્જ ડન એિોડડ  
મળી ચૂક્યો છે. આ રીતે પેરાવલવમ્પકના ચાર મેડલ 
વિર્જતેાઓમાંથી િણન ે આ િખતે સન્માવનત કરિામા ં
આિશે. 

 સરદારવસંહના નામની હોકી ઈવન્ડયાએ ભલામણ 
કરી હતી પરંતુ તેના નામ પર ચોકડી િાગી હતી. સરદાર 
2015મા ંપધ્મશ્રી હાંસલ કરી ચૂક્યો છે. તે એફાઆઈએચની 
ઓલ સ્ટાર ટીમમા ંબ ેિખત સ્થાન મેળિી ચૂક્યો છે. 
 

બે વખતના વલ્ડડ  બોમક્સાંગ ચમેપપયન વામલ્દમીર 
મક્લતસચેકો મનવૃમત્ત 

 બ ે િખતના ભૂતપૂિડ હેિીિેઈટ ચેવમ્પયન યુકે્રનના 
િાવર્લદમીર વક્લત્સચેકોએ ગુરુિારે વનિૃવત્તની જાહેરાત કરી 
હતી. આ સાથ ેર્જ તેની 21 િર્ડની કારવકદીનો અંત આવયો 
છે. 
 

િરતીપુત્ર વેંકૈયા દેિના ઉપરાષ્ટ્રપમત 70 વર્ડમાાં પહેલીવાર 
રાષ્ટ્રપમત, ઉપરાષ્ટ્રપમત, વડાપ્રિાન અને લોકસભા 
કપીકરપદે ભાજપ-સાંઘની વ્યમક્ત 

દમક્ષણ ભારતમાાંથી 20 વર્ડ પછી ઉપરાષ્ટ્રપમત 
 

કુલ 771 મતમાાંથી નાયડુએ 516 અન ે ગોપાલકૃષ્ણ 
ગાાંિીને માત્ર 244 મત, 11 ઓગકટે િપથ લેિ ે

 એનડીએના ઉમેદિાર િેંકૈયા નાયડુ દેશના 13મા 
ઉપરાષ્ટ્રપવત તરીકે ચૂંટાયા છે. િેંકૈયાને વિપક્ષના 18 
પક્ષોના ઉમેદિાર ગોપાલકૃષ્ણ ગાંધી કરતાં બમણા િોટ 
મળ્યા હતા. િેંકૈયાને 67.8 ટકા (516) િોટ મળ્યા જ્યારે 
ગાંધીન ે 32.2 ટકા (244) િોટ મળ્યા હતા. િતડમાન 
ઉપરાષ્ટ્રપવત હાવમદ અન્સારીનો કાયડકાળ 10 ઓગસ્ટે પૂરો 
થઈ રહ્યો છે. પોતાન ે ધરતીપુિ ગણાિતા િૈંકૈયા નાયડુ 
આગામી 11મી ઓગસ્ટે શપથ લેશે. 
 નાયડુ ઉપરાષ્ટ્રપવત બનનાર 13મી વયવક્ત છે. ડો. 
સિડપલ્લી રાધાકૃષ્ણન અને હાવમદ અન્સારી બબ્બે િખત 
ઉપરાષ્ટ્રપવત પદે રહ્યા હતા. ઉપરાષ્ટ્રપવત બનનાર નાયડુ 
દવક્ષણ ભારતની આઠમી વયવક્ત છે. 70 િર્ડમાં પહેલીિાર 
રાષ્ટ્રપવત, ઉપરાષ્ટ્રપવત, િડાપ્રધાન અને લોકસભાના 
અધ્યક્ષ ર્જિેા ટોચના ચાર બંધારણીય પદે ભાર્જપ અન ે
આરએસએસ સાથ ે જોડાયેલી વયવક્તઓ છે. નાયડુને 
વિર્જતેા જાહેર કરાયા બાદ તેમના પર અવભનંદન અન ે
શુભેચ્છાઓની િર્ાડ થઈ હતી. 
 

અપાયેલ વોટ  771 

રદ થયેલા વોટ 11 

નાયડુન ેમળેલા વોટ  516 

ગાાંિીને મળેલા વોટ  244 
 

નીમત આયોગના ઉપાધ્યક્ષ અથડિાસ્ત્રી ડો. રાજીવ કુમાર 
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 અથડ શાસ્ત્રી ડો.રાજીિ કુમારની વનમણૂક નીવત 
આયોગના નિા િાઈસચેરમેન પદે કરાઈ છે. પાંચ ટદિસ 
અગાઉ અરવિંદ પનગટિયાએ રાજીનામું આપયુ ંહતુ.ં 
 

ચીનના બોક્સર ઝમુલ્પકારને પછાડી મવજડેદરમસાંહ બડયો 
ડબલ ચેમપપયન 
 

ટેક્સટાઈટલમાાં લેબર-જોબવકડ  પરનુાં જીએસટી 18થી 
ઘટાડી 5 ટકા કરાય ુ

સરકારી કોડટર ાક્ટરો પરનો ટેક્સ 12 ટકા થયો 
 શવનિારે ટદર્લહીમા ં યોજાયેલી જીએસટી 
કાઉવન્સલની બેઠકમા ં ગુર્જરાત સરકાર તરફથી 
ટેક્સટાઈલના કેટલાક મુદ્દાઓ રરૂ્જ કરાયા હતા. ર્જ ે અંગ ે
થયેલી ચચાડ બાદ ટેક્સટાઈલમાં લેબર િકડ  અને જોબ િકડ  
પર લગાિાયેલો 18 ટકા જીએસટી ઘટાડીન ે5 ટકા કરિાનો 
વનણડય લેિાયો છે. 
 

રાજ્યસભામાાં ભાજપ સૌથી મોટી પાટી પણ બહુમતી માટે 
રાહ જોવી પડિ ે
 

2018માાં આ રાજ્યોની રાજ્યસભાની સીટ ખાલી થિ ે

 યુપી, ઉત્તરાખંડ, ટદર્લહી, કેરળ, મધ્યપ્રદેશ, આધં્ર 
પ્રદેશ, કણાડટક, વબહાર, ગરુ્જરાત, તેલંગણા, રાર્જસ્થાન, 
ઓટરસ્સા, ઝારખંડ, મહારાષ્ટ્ર , હટરયાણા અને વસવક્કમ આ 
રાજ્યોમાંથી ઝારખંડ, આંધ્રપ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાર્જસ્થાન, 
મહારાષ્ટ્ર , ગુર્જરાત અને હટરયાણામાં એનડીએની સરકાર 
છે. એને કારણે લાભ થઈ શકે છે. 
 

કુલ બેઠકો એનડીએ યુપીએ 

542   336  59 

પાટી સભ્યસાંખ્યા 

ભાર્જપ 281 

કોંગ્રેસ 45 

એઆઈએડીએમકે 37 

તૃણમૃલ કોંગ્રેસ 34 

બીરુ્જ ર્જનતા દળ 20 

વશિસેના 18 

ટીડીપી 16 

ટીઆરએસ 11 

સીપીઆઈ (એમ) 9 

િાયએસઆરસીપી 9 

લોક ર્જનશવક્ત પાટી 6 

એનસીપી 6 

સપા 5 

આપ  4 

રાર્જદ 4 

અકાલીદળ 4 

એઆઈયડુીએફ 3 

અપક્ષ 3 

રાષ્ટ્ર ીય લોસપા 3 

અપના દળ 2 

રાષ્ટ્ર ીય લોકદળ 2 

ઈવન્ડયન મુવસ્લમ લીગ 2 

ર્જનતાદળ (એસ) 2 

ર્જનતાદળ (યુ) 2 

ઝામુમો 2 

નામાંવકત 2 

અન્ય 12 

 

રાજ્યસભામાાં કઈ પાટીના કેટલા સભ્યો છે ? 

કુલ સભ્યો એનડીએ યુપીએ/અડય   

243  81  138 

પાટી  સભ્યસાંખ્યા 

ભાર્જપ 58 

કોંગ્રેસ 57 

સપા 18 

એઆઈડીએમકે 13 

તૃણમૃલ કોંગ્રેસ 12 

વબરુ્જ ર્જનતા દળ 8 

બોડોલેન્ડ પીપર્લસ ફ્રન્ટ 1 

બહુર્જન સમાર્જ પાટી 5 

સીપીઆઈ 1 

સીપીઆઈ (એમ) 8 

ડીએમકે 4 

અપક્ષ/અન્ય 6 

ઈવન્ડયન નેશનલ લોકદળ 1 

ઈવન્ડયન યુવનયન મુવસ્લમ લીગ 1 

ર્જનતા દળ (એસ) 1 

ર્જનતા દળ (યુ) 10 

ર્જએેમએમ 1 

કેરળ કોંગ્રેસ (એમ) 1 

એનસીપી 5 

નાગા પીપર્લસ ફ્રન્ટ 1 
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રાર્જદ  3 

આરપીઆઈ (એ) 1 

અકાલીદળ 3 

વસવક્કમ ડેમોકેટટક ફ્રન્ટ 1 

વશિસેના 3 

ટીડીપી  6 

તેલંગણા રાષ્ટ્ર  સવમવત 3 

િાયએસઆરસીપી 1 

નામાંવકત 8 
 

MLAનુાં સાંખ્યાબળ 174, જીતવા માટે જરૂરી મત 

44:અહેમદ, અમમત િાહ, કમૃમત ઈરાની રાજ્યસભામાાં, 

બળવાંત 38 પર અટક્યા:બાપુએ કોંગે્રસ-ભાજપ બાંનને ે
ખરાબ રીત ેિસાવ્યા 
 

કોન ેકેટલા મત 

અહેમદ પટેલ 44 

અવમત શાહ 46 

સ્મૃવત ઈરાની 46 

બળિંતવસંહ 38 

મન:િુલ્ક રક્ત આપવાનો મનયમ, છતાાં બ્લડ બેડકો આપતી 

નથી 

4 બીમારી માટે લોહી આપવાની NBTની માગડદમિડકા છે 

 લોહીની િારંિાર ર્જરૂર પડે તેિી થેલેસેવમયા, 

હીમોફીવલયા, વસકલસેલ એવનવમયા અને રક્ત 

ટડવસિાવસયા, એમ 4 બીમારી માટે વન:શુર્લક રક્તઘટકો 

આપિાનો વનયમ છે. નેશનલ બ્લડ ટર ાન્સફ્યુઝન 
(એનબીટી) ની માગડદવશડકા પ્રમાણે આ વનધાડટરત કરાયુ ંછે. 
આમ છતાં શહેરની મોટા ભાગની બ્લડ બેંકો માગડદવશડકાનું 
પાલન કરતી નથી. 
 

‘આાંતરરાષ્ટ્ર ીય આટદવાસી ટદવસ 9 ઓગકટ 2017 

બોલ્ટની મનરાિાને મેમક્લયોડે દૂર કરી, જમૈકાને પ્રથમ 

ગોલ્ડ મડેલ 

 િર્લડડ  રેકોડડ  હોર્લડર યુસૈન બોર્લટ તેની છેલ્લી 100 
મીટર રેસમાં ગોર્લડ મેડલથી િંવચત રહ્યા બાદ વિમેન્સ 100 
મીટરમાં પણ ગોર્લડ મેડલ નહીં મળિાના કારણે છેલ્લા બ ે
ટદિસથી ર્જમૈકામાં વનરાશા છિાયેલી હતી પરંતુ ઓમર 
મેવક્લયોડે 110 મીટર હડડલ રેસમાં ગોર્લડ મેડલ જીતન ે
ર્જમૈકાની વનરાશા દૂર કરી દીધી હતી. 
 

મવમેડસ ટટરપલ જપપમાાં વેનેઝુએલાની યમુલમાર રોજાસન ે
ગોલ્ડ મડેલ 

 િર્લડડ  એથ્લેટટક્સની વિમેન્સ ટટરપલ ર્જમ્પ ઈિેન્ટમા ં
િેનેઝએુલાની યુવલમાર રોજાસે ગોર્લડ મેડલ હાંસલ કયો 
હતો. 21 િર્ીય રોજાસ ે 14.91 મીટરનો ર્જમ્પ લગાિીને 
ગોર્લડ મેડલ પોતાના નામે કયો હતો. 
 

િેથ ટકપયેગોનને 1500 મીટરમાાં ગોલ્ડ મડેલ 

 ઓવલવમ્પક ચેવમ્પયન ફેથ વકપયેગોન ે વિમેન્સ 
1500 મીટર રેસમાં ગોર્લડ મેડલ જીતીને આ ઈિેન્ટમાં 
કેન્યન એથ્લેર્ટસના દબદબાને જારી રાખ્યો હતો. 23 િર્ીય 

ફેથ બ ેિર્ડ પહેલાં બે ઈવર્જગંમાં વસર્લિર મેડલ મેળવયો હતો. 
 

પોલેડડની અનીતાની હેમર થ્રોમાાં ગોલ્ડન હેટટરક 

 પોલેન્ડની અનીતા વલોડારસ્કાયએ વિમેન્સ હેમર 
થ્રોના િર્લડડ  ટાઈટલની હેટટરક નોંધાિી હતી. અવનતાએ 
2009 તથા 2015મા ં પણ આ ઈિને્ટનો ગોર્લડ મેડલ 
મેળવયો હતો. 
 

શ્રીલાંકા ટીમના િાકટ બોમલાંગ કોચ તરીકે રુમેિ રતનાયકની 
વરણી 
કેરળ હાઈકોટડ  શ્રીસાંત પરનો આજીવન પ્રમતબાંિ દૂર કયો 
 સ્પોટ ટફવક્સંગ મામલ ે ટક્રકેટર એસ. શ્રીસંત પર 
લાગેલો આજીિન પ્રવતબંધ કેરળ હાઈકોટે ઉઠાિી લીધો છે. 
આ વનણડયથી ખુશ શ્રીસંતે ટટિટ કરી કે ભગિાન મહાન છે. 
સમથડન અને પે્રમ બદલ આભાર. શ્રીસંત કેરળ વિધાનસભા 
ચૂંટણીમા ંભાર્જપની ટટવકટ પર ચૂંટણી લડ્યો હતો પરંતુ તે 
હારી ગયો હતો. 

ઊંચાઈ પર પ્રમતબાંિનો કોટડનો ઈનકાર, 14 વર્ડથી નાના 

બાળકો પર પ્રમતબાંિ 

 દહીહાંડીની ઉંચાઈ 20 ફૂટથી િધુ ન હોિી જોઈએ 
અને ગોવિંદાની િય 18 િર્ડ કરતા ઓછી ન હોિી જોઈએ 
એિા સુપ્રીમ કોટે મૂકેલા પ્રવતબંધને સોમિારે મુંબઈ હાઈકોટે 

વશવથલ કયો હોિાથી રાજ્યમાં ર્જન્માષ્ટ્મીની રંગચેંગે 
ઊર્જિણી ફરીથી જોિા મળશે. 14 િર્ડની િય સુધીના 
છોકરાઓને ગોવિંદા રૂ્જથમાં સહભાગી કરિા ગ્રીન વસગ્નલ 
દેખાડીન ેકોટે આયોર્જકોન ેરાહત આપી હતી.  
 

જકે મા નહીં, પોની મા ચીનના સૌથી િમનક 

 ઈન્િેસ્ટમને્ટ અને ઈન્ટરનેટ સવિડસીસ કંપની 
ટેનસેન્ટના સહ-સ્થાપક અને ચેરમેન મા હુઆતેંગ ચીનની 
સૌથી ધવનક વયવક્ત બની ગયા છે. તેમણે અલીબાબાના 
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સ્થાપક ર્જકે માન ે પાછળ ધકેલી દીધા છે. મા હુઆતેંગને 

‘પોની મા’ નામે પણ ઓળખાય છે. ચાઈનીઝ ભાર્ામા ં‘મા’ 

નો અથડ ઘોડો થાય છે. 
 

ટોરી બોવી મવમેડસ 100 મી. માાં ચમેપપયન 

 અમેટરકાની ટોરી બોિીએ િર્લડડ  એથ્લેટટક્સ 
ચેવમ્પયનવશપની વિમેન્સ 100 મીટર રેસને 10.85 
સેકન્ડના સમય સાથ ે જીતી લઈને ગોર્લડ મેડલ પોતાના 
નામે કરી લીધો હતો. બોિી ગઈ ચેવમ્પયનવશપમા ં બ્રોન્ઝ 
મેડલ જીતિામા ંસફળ હતી. 
 

‘ગોલ્ડન ગલડ’ કુથબટડ  100,200,400 મીટરમાાં ગોલ્ડ મડેલ 

જીતનાર એકમાત્ર મટહલા એથ્લેટ 

 ઓસ્ટરે વલયાની ચાર િખતની ઓવલવમ્પક ચેવમ્પયન 
મટહલા એથ્લેટ બેટ્ટી કુથબટડ નંુ વિવિધ બીમારીના કારણે 79 
િર્ડની િય ેવનધન થયુ ંહતુ.ં 
 

દુમનયામાાં પહેલી વાર : 42 વર્ડના સમીરે 100 ટદવસમાાં 
દરરોજ 100 ટકમી દોડીને 10 હજાર ટકમીની દોડ પૂરી કરી 
 મધ્યપ્રદેશના સમીરવસંહે રવિિારે મુંબઈમાં ઈવતહાસ 
રચી દીધો છે. તે દુવનયાનો એકલો શખ્સ બની ગયો છે, ર્જણે ે

100 ટદિસ સુધી દરરોર્જ 100 વકમી દોડ લગાિી છે. 42 
િર્ડના સમીરે 29 એવપ્રલથી દોડિાનું શરૂ કયુું હતુ.ં 100મા 
ટદિસે, એટલે 6ર્ટઠી ઓગસ્ટ સુધી તેણે દરરોર્જ 100 વકમીની 

દોડ લગાિી છે. જોકે, ઈજાન ે કારણે સમીરન ે એક ટદિસે 

હોવસ્પટલમાં દાખલ રહેિું પડ્યું હતું. એ ટદિસે 50 વકમી ર્જ 
દોડી શક્યો હતો. 
આટલી દોડમાં કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી 3 િખત 
પહોંચી શકાય 
 

રક્ષાબાંિને મમુકલમ બહેનોને ‘િાદી િગનુ’ ની ભટે 

 કેન્ર સરકારે મુવસ્લમ યિુતીઓન ેરક્ષાબંધનની ભેટ 
આપી છે. મુવસ્લમોમા ં છોકરીઓમાં ઉચ્ચ વશક્ષણન ે
પ્રોત્સાહન આપિા માટે રૂ.51,000ની રકમ શાદી શગુન 

તરીકે અપાશે. યોર્જના કેન્રીય લઘુમતી કાયડ મંિાલયની 
સંસ્થા મૌલાના આઝાદ એજ્યુકેશન ફાઉન્ડેશન હેઠળ શરૂ 
થઈ છે. 
 

‘લાઈટમનાંગ બોલ્ટ’ અાંમતમ 100 મીટર રેસમાાં હારી ગયો 

ગોલ્ડ નહીં, મસલ્વર નહીં, િોડઝ મળ્યુાં 

 નિ િર્ડથી 100 મીટરમાં અર્જયે રહેલા યુસેન બોર્લટ 
તેની અંવતમ રેસ હારી ગયા. તે 9.95 સેકન્ડ સાથ ે િર્લડડ  

ચેવમ્પયનવશપની ફાઈનલમા ંિીજા સ્થાન પર રહ્યો. ર્જવસ્ટન 
ગેટલીન 9.92 સેકન્ડ સાથે 12 િર્ડ બાદ ફરી ચેવમ્પયન 
બન્યો. 
 

નસૌ કાઉડટીના ડેપયુ. કોપપટર ોલરપદે ટદલીપ ચૌહાણની 
મનયમુક્ત 

 ન્યૂયોકડમાં નસૌ કાઉન્ટીના ડેપયુટી કોમ્પટર ોલર 
તરીકે પ્રથમ એવશયન અમેટરકન ટદલીપ ચૌહાણની વનયુક્તી 
કરાઈ છે. 
 

મહારાષ્ટ્ર  24 કલાક જાગિ ે

દુકાનો, હોટેલ્સ, મથયેટરો ખલુ્લા રાખવા પ્રકતાવ માંજૂર 

 ઓનલાઈન ઉદ્યોગો સાથ ે સ્પધાડ કરિામા ં રાજ્યની 
દુકાનો અને ઓટફસ-કાયાડલય આસાની રહે તે માટે 
િેપારીઓન ે 24/7 દુકાનો ચાલુ રાખિા માટેનો પ્રસ્તાિ 
રાજ્ય વિધાનસભામા ં ગઈકાલે મંરૂ્જર કરાયો હતો, ર્જ ે સાથ ે

મુંબઈમાં નાઈટલાઈફનો માગડ મોકળો બન્યો છે. 
ફ્રાાંમસસને મટહલાઓની 400 મીટર રેસમાાં ગોલ્ડ મડેલ 

 અમેટરકાની ટફવલપ ફ્રાંવસસે આઈએએએફ િર્લડડ  
એથ્લેટટક્સ ચેવમ્પયનવશપમાં મટહલાઓની 400 મીટર 
દોડમાં હમિતન એવલસન ફેવલક્સને હરાિી ગોર્લડ મેડલ 
જીતી લીધો હતો. 
 

એમલસન િેમલક્સે યસુૈન બોલ્ટની બરાબરી કરી 
 અમેટરકાની એવલસન ફેવલક્સ ે 400 મીટર મટહલા 
દોડમાં બ્રોન્ઝ મડેલ જીતી મેડલોની સંખ્યાના મામલ ે
ર્જમૈકાના ટદગ્ગર્જ એથ્લીટ યુસૈન બોર્લટ અને મેલેની ઓટે્ટની 
બરાબરી કરી હતી. િર્લડડ  ચવેમ્પયનવશપમાં ફેવલક્સનો આ 
14મો મેડલ હતો, ર્જ ે બોર્લટ અને આટે્ટની બરાબર છે. 

ફેવલક્સના 14 મેડલમાંથી 9 ગોર્લડ મેડલ છે. િર્લડડ  
ચેવમ્પયનવશપ વસિાય ઓવલવમ્પકમાં પણ ફેવલક્સનંુ 
પ્રદશડન શાનદાર રહ્યું છે. તેણે 6 ગોર્લડ સાથ ે કુલ 9 મડેલ 
મેળવયા છે. બોર્લટ હરુ્જ 4 બાય 100 ટરલે દોડમાં દોડમાં 
ભાગ લેિાનો છે, ર્જથેી તેની પાસે 15 મેડલ કરિાની તક છે. 

બીજી તરફ ફેવલક્સ 4 બાય 100 ટરલે દોડ અને 4 બાય 
400 ટરલે દોડમાં મેડલ જીતિાની દાિેદાર છે. 
 

ગોંગે 24 વર્ડ પછી ગોળા િેંકમાાં ચીનને અપાવ્યો ગોલ્ડ 

 ચીનીની ગોળા ફેક ખેલાડી વલજાઓ ગોંગ ે24 િર્ડ 
પછી િર્લડડ  ચેવમ્પયનવશપની ગોળા ફેક સ્પધાડમા ં પોતાના 
દેશન ેગોર્લડ મડેલ અપાવયો હતો. ઓવલવમ્પક સ્ટેટડયમમાં 
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મટહલાઓની ગોળા ફેક સ્પધાડમાં ગોંગ 19.94 મીટર દૂર 
ગોળો ફેકી ગોર્લડ મેડલ જીતિા સફળ રહી હતી. 
 

તાજમહલ મકબરો છે કે મિવ માંટદર? CICનો કેડરને સવાલ 

ઉદ્યોગોને ગસેમાાં 15 ટકા વેટ સામે 9 ટકા ટરિાંડ અપાિ ે

 રાજ્યમા ં ગેસ આધાટરત ઉદ્યોગોને ગેસમાં 15 ટકા 
િેટ સામે અપાતી 11 ટકા ઈનપુટ કે્રટડટ જીએસટીના 
અમલીકરણ બાદ નાબૂદ થઈ ર્જતાં 15 ટકા ટેક્સ પૂરો ભરિો 
પડતો હતો. ર્જનેા પગલે વિવિધ એસોવસએશન દ્વારા થયેલી 
રરૂ્જઆતો બાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા હિે 15 ટકા િટેની સામે 
9 ટકા ટરફંડ આપિાનો વનણડય લેિામા ંઆવયો છે. 
 

યુપીના મુખ્યમાંત્રી યોગીના મતમવકતાર ગોરખપરુની 
હોમકપટલની ઘટના 
69 લાખનુાં મબલ નહીં ચકૂવતા કાંપનીએ હોમકપટલનો 

ઓમક્સજન સપલાય બાંિ કયો, 30 બાળકના મૃતય ુ

 ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમંિી યોગી આટદત્યનાથના 
વિસ્તાર ગોરખપુરમા ં બનેલી ઘટનાએ દેશભરમાં હાહાકાર 
મચાવયો છે. ગોરખપુરની બીઆરડી હોવસ્પટલમાં 
ઓવક્સર્જનનો સપલાય ઠપ થઈ ર્જતા 48 કલાકમા ં 30 
માસૂમ બાળકોનુ ં મોત થયુ ં છે. વર્જલ્લા કલેક્ટર રાજીિ 
રોતૈલાએ ઘટનાની પુવષ્ટ્ કરી હતી. 
 

પહલાજની હકાલપટ્ટી, પ્રસનૂ સડસર બોડડના વડા 

 સેન્સર બોડડના િડાપદેથી પહલાર્જ વનહાલાણીની 
હકાલપટ્ટી કરી દેિાઈ છે. તેમના સ્થાને વિખ્યાત ગીતકાર 
પ્રસૂન જોશીની વનમણૂક કરાઈ છે. કવમટીમાં વિદ્યાબાલન, 

ગૌતમી, વમટહર ભૂતા, વિિેક અગ્નીહોિી, નરેન્ર કોહલી 

િગેરેનો સમાિેશ કરાયો છે. 
 

બનાસકાાંઠાના 28 ગામ નવેસરથી વસાવાિ ે

 બનાસકાંઠા વર્જલ્લામાં આિેલા ભારે પુર અને િરસાદ 
બાદ િટહિટી તંિે અસરગ્રસ્ત ગામોની સ્થળ-વસ્થવતની 
તપાસ કરાિી આિા ગામોને નિેસરથી િસાિિા માટેની 
પ્રટક્રયાનો આરંભ કરાયો છે. વર્જલ્લામાં આ માટે 28 ગામોન ે
પસંદ કરિામા ં આવયા છે. વર્જલ્લાનંુ િટહિટી તંિ આિા 
ગામોની પ્રાથવમક તબકે્ક મુલાકાતો લઈ સમગ્ર 
પટરવસ્થવતનો વચતાર મેળિી રહ્યું છે. 
 

નવા વસાવવા પાત્ર ગામોની યાદી 

 થરાદ તાલુકાના પાિડાસણ, ડુિા, ભોરડંુ, નાગલા, 

ડોડગામ, ખાનપુર, જાંણદી, જાંદલા, નાનીપાિડ, 

મોટીપાિડ, રાહ. 

 ધાનેરા તાલુકાનુ ંસરાલ 

 િાિ તાલુકાના મોરીખા, નાળોદર, ધરાધરા, 

તીથડગામ, માડકા, િાિડી. 

 સુઇગામ તાલુકાના કાણોઠી, કોરોટી, ભરડિા. 

 લાખણી તાલુકાના ધાણા, ધુણસોલ, ર્જસરા, નાણી. 

 ડીસા તાલુકાનુ ંિરણ 

 કાંકરેર્જ તાલુકાના ખારીયા, ટોટાણા 
 

લાંડન વલ્ડડ  એથ્લટેટક્સ ચમેપપયનમિપ 

અમેટરકાની કોરી કાટડ ર મવમેડસ 400 મી. હડડલ રેસમાાં 
ચેમપપયન 
 

34 વર્ડમાાં જ્વેમલન થ્રોની િાઈનલમાાં પહોંચનાર દમેવડદર 
પ્રથમ ભારતીય  
 

જૂમનયરોન ે પણ કોમચાંગ આપ ે છે સનેામાાં નાયબ સૂબેદાર 
દેમવાંદર 

 1988મા ંપંજાબમા ંર્જન્મેલો દેવિંદર સેનામા ંનાયબ 
સૂબેદાર છે. આ સાથ ેતે રૂ્જવનયર ખેલાડીઓન ેપણ કોંવચંગ 
આપ ેછે. 
 ‘10 ટદર્લહી કોમનિેર્લથમાં પગ તૂટિાના કારણે ભાગ 

લઈ શક્યો નહોતો. 
 84.57 મીટર પસડનલ બસે્ટ રેકોડડ  છે સૂબેદાર 
દેવિંદરનો. આ સ્કોર સાથ ે તે િર્લડડ  ચેવમ્પયનવશપ માટે 
ક્િોવલફાય થયો હતો. 
 

સોમવારે માંત્રાલયે કહ્ુાં હતુાં 5 વર્ડમાાં 2.5 લાખ કરોડની 
લોન માાંડી વાળી 
સરકારે એક રૂમપયાની લોન પણ રાઈટ ઓિ નથી 
કરી:જટેલી 
 ટરઝિડ બેન્કના અનુસાર 5 િર્ડમા ંસરકારી બેન્કોમાં 
રાઈટ ઓફની રકમ િણગણી થઈ. 
 

રાઈટ ઓિ િુાં હોય છે 

 તેનો અથડ છે કે લોનને ઘાલખાદ્યમા ંનાખિી. એટલે 
કે તેની ટરકિરીની આશા ખૂબ ર્જ ઓછી છે. 
 

રાહુલ સતત અડિી સદી બનાવનારો પ્રથમ ભારતીય 
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 શ્રીલંકા સામેની િીજી ટેસ્ટના પ્રથમ ટદિસ ે
કે.એલ.રાહુલે સતત 7મી અડધી સદી ફટકારી છે. ગુંડપપા 
વિશ્વનાથ અને રાહુલ રવિડનો સતત 6 અડધી સદીનો 
રેકોડડ  તોડીન ે તે એિું કરનાર દેશનો પ્રથમ અને વિશ્વનો 
6ર્ટઠો બેર્ટસમેન બની ગયો છે. 
 

હવે દરેક મેટડકલ ટડવાઈસ પર MRP લખવાનુાં અમનવાયડ 

 દરેક મેટડકલ ટડિાઈસ પર એમઆરપી લખિાનુ ં
અવનિાયડ હોઈ શકે છે. સૂિો મુર્જબ સરકારે ટડિાઈસ 
વનમાડતાઓ, હોવસ્પટલોને કહ્યું છે કે સર્જડરીમાં િપરાતી દરેક 

ટડિાઈસ પર એમઆરપી લખીને તેની વિગતો દદીન ેઆપો. 
એટલે હિે દદીન ેલાગેલા ઈમ્પલાન્ટની એમઆરપી, વબલમાં 

લખિી પડશે. 
 

1 સપટે. થી વ્યાજબી ભાવના દુકાનદાર મવતરણ બાંિ કરિ ે

 સુરત સમેત સમગ્ર રાજ્યમાં વયાર્જબી ભાિના 
દુકાનદારો 1લી સપટેમ્બરથી અનાર્જનું વિતરણ બંધ 
કરિાના છે. છેલ્લા ઘણાં સમયથી તેમના દ્વારા અનેક 
રરુ્જઆતો પછી પણ સરકાર તેમણી માંગણીઓ સ્િીકારી રહી 
નથી. આ મુદે્દ ગુર્જરાત ફેરપ્રાઈઝ શોપસ એન્ડ કેરોસીન 
લાયસન્સ હોર્લડર એસોસીએશનના પ્રમુખ પ્રહલાદ મોદીએ 
દવક્ષણ ગુર્જરાતના તમામ વયાર્જબી ભાિના દુકાનદારો સાથ ે
મીટટંગ કરી હતી. 
 

મિપસે 200મી. નો તાજ જાળવી રાખ્યો 
 ડચ વસ્પ્રન્ટર ડાફન ે વશપસ ે િર્લડડ  એથ્લેટટક્સની 
200 મીટર રેસમાં પોતાના ટાઈટલને જાળિી રાખતા 
અમેટરકાએ િધુ એક ગોર્લડ પોતાના નામે કયાડ હતો. 100 
મીટર રેસમાં બ્રોન્ઝ મેડલ પણ મેળિનાર વશપસ ેટફવનવશંગ 
લાઈન પર પોત ે અન્ય હરીફો કરતાં આગળ છે કે નહીં તે 
જોિા માટે વસ્પ્રન્ટને ધીમી પાડી હતી ર્જનેી તેન ેકદાચ ગોર્લડ 
મેડલથી વકંમત ચૂકિિી પડી હોત.  
 

IIM-અમદાવાદ એમગ્રકલ્ચર કટાટડઅપ ચલાવતા 

આાંત્રમપ્રડયોસડને તાલીમ આપિે 

એમગ્ર ઉડાન નાના ખેડૂતોના િૂડ-ખેતી અાંગેના 
આઈટડયાઝને પ્રમોટ કરવામાાં આવિે 
 શહેરના એિા યંગસ્ટસડ કે ર્જઓે ફૂડ અન ે
એવગ્રકર્લચર ક્ષેિમાં નિા આઈટડયા ધરાિ ે છે તેઓ એક 
સફળ આંિવપ્રન્યોર બને તે હેતુથી આઈઆઈએમ 
અમદાિાદના પલેટફોમડ પર એક ઈવનવશએટીિની રરુ્જઆત 
કરાઈ. આઈઆઈએમ અમદાિાદના સેન્ટર ફોર ઈનોિશેન 

ઈન્ક્યુબશેન એન્ડ આંિવપ્રયોરશીપ (સીઆઈઆઈઈ) ખાત ે
શવનિારે નેશનલ એકેડમી ઓફ એવગ્રકર્લચર એન્ડ ટરસચડ 
મેનેર્જમને્ટના ઉપક્રમે ‘એવગ્ર ઉડાન’ ઈવનવશએટીિનો પ્રાંરભ 

થયો. 
 

ભારતની હટરકા રોણવલ્લીએ અબુિાબી ચેસ મહોતસવમાાં 
સતત બીજો મવજય મેળવ્યો 
 

બુલ્ગાટરયા ઓપન બેડમમડટન ટૂનાડમેડટમાાં 16 વર્ીય લક્ષ્ય 
સેન ચેમપપયન 
 

બાસલેોનાને હરાવી ટરયલ મેટડરડ 10મી વખત સુપર કપમાાં 
ચેમપપયન  
 

સરકારે ની ઈપપલાડટની િી રૂ. 54,720 નક્કી કરી 

તાકીદે અમલ, કટેડટની ટકાંમત નક્કી કયાડ બાદ છ મટહનામાાં 

કેડરનો મહતવનો મનણડય 
 

યુપી:રાષ્ટ્રગાન નહીં ગાનાર 150 મદરેસા સામે NSAની 

કાયડવાહી 
 ઉત્તર પ્રદેશમા ં 15મી ઓગસ્ટે મદરેસાઓમાં 
રાષ્ટ્રગાન ફરજીયાત કરિામાં આવયંુ હતુ.ં તેમ છતાં ખાસ 
કરીને બરેલી ટડવિઝનમાં 150 ર્જટેલા મદરેસાઓમાં સરકારી 
આદેશનું ઉલ્લંઘન કરી રાષ્ટ્રગાન ગાિામા ંઆવયંુ ન હોિાની 
ફટરયાદ થઈ છે. હિે યોગી સરકાર તેમના િહીિટકતાડઓ 
સામ ેએનએસએ લગાિિાની તૈયારી કરી રહી છે. ર્જનેી પણ 
સામ ે એનએસએ હેઠળ કાયડિાહી કરિામા ં આિે તો તેની 
કોઈ પણ કારણ ર્જણાવયા વિના ધરપકડ થઈ શકે છે.  

એનએસએ િુાં છે ? 

 એનએસએ (રાષ્ટ્ર ીય સુરક્ષા ધારો) હેઠળ સરકાર 
કોઈ પણ વયવક્તને ઈચ્છે ત્યારે અને ત્યાં સુધી અટકાયતમાં 
રાખી શકે છે. આ ધારા હેઠળ પકડાયેલી વયવક્તન ેસામાન્ય 
રીતે 14ને બદલે 60 ટદિસના ટરમાન્ડ પર લઈ શકાય છે. 
એટલંુ ર્જ નહીં તેનાં માટે કારણ ર્જણાિિાનુ ં પણ સરકાર 
માટે ર્જરૂરી નથી. 
 

મુખ્યમાંત્રીએ વડોદરાના નવલખી મદેાનમાાં રાષ્ટ્રધ્વજ 
લહેરાવ્યો 
સરકારી કોલેજ અને યમુન. કેપપસમાાં વાઈિાઈની જાહેરાત 

 રાજ્યસ્તરની ઉર્જિણીના ભાગરૂપ ેમુખ્યમંિી વિર્જય 
રૂપાણીએ નિલખી મેદાન પર રાષ્ટ્રધ્િર્જ લહેરાવયો હતો. 33 
પલાટૂન્સના ર્જિાનો સાથ ે મખુ્ય સવચિ ડો. ર્જ.ેએન. વસંહ 
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અને પોલીસ િડા ગીતા જોહરી પણ સલામી આપી હતી. 
મુખ્યમંિીએ રાજ્યના લોકોન ે સ્િતંિતા પિડ અને કૃષ્ણ 
ર્જન્મોત્સિની શુભકામના પાઠિી હતી. 
 

મુખ્યમાંત્રીની જનકલ્યાણની જાહેરાતો 

 રાજ્યમા ંદસ નિી ઔદ્યોવગક િસાહતોની સ્થાપના, 

પલગ એન્ડ પ્રોડ્યુસ નીવત પ્રમાણે પ્રોત્સાહન  

 સાગરખેડૂ માછીમારોના મૃત્યુના વકસ્સામા ં
મુખ્યમંિી રાહતનીવધમાંથી સહાય 

 સરકારી કોલેર્જ અને યુવન. કેમ્પસમાં િાઈફાઈ 
સુવિધા 

 નાના માછીમારોને કેરોવસન ખરીદીમા ં સહાયની 
રકમમાં િધારો 

 

બાઉડસર બોલ વાગવાથી પાટકકતાનના યુવા ટક્રકેટર જુબેર 
અહમદનુાં મોત 

પીસીબીએ વાતની પૃષ્ટ્ી કરી, બેટટાંગ દરમમયાન જુબેરે 

હેલ્મેટ પહેયુું ન હતુાં 
 ટક્રકેટના મેદાનમા ંિધુ એક કરુણ ઘટના બની છે. 
પાવકસ્તાનના યુિા ટક્રકેટર રુ્જબેર અહમદનું બાઉન્સર બોલ 
િાગિાથી મોત થયુ ં છે. બેટટંગ કરતા સમય ેએક બાઉન્સર 
સીધો રુ્જબેરના માથા ઉપર િાગ્યો હતો. પાવકસ્તાન ટક્રકેટ 
બોડે (પીસીબી) રુ્જબેરના મોતની પૃષ્ટ્ી કરી છે અન ે
બેર્ટસેમેનોની સુરક્ષાનો મુદ્દો ઉઠાવયો હતો. 
 

પહરેદાર મપયા કી’ નુાં પ્રસારણ રાત્રે 10 વાગ્ય ેકરવા આદેિ 

 બ્રોડકાવસ્ટંગ કન્ટેન્ટ કમ્પલેઈન્ર્ટસ કાઉવન્સલ 
(બીસીસીસી) એ સોની ચેનલને ‘પહરેદાર વપયા કી’ 

સીટરયલનું પ્રસારણ રાિે 10 િાગ્યાના સ્લોટમાં કરિાનો 
આદેશ આપયો છે. હાલ આ સીટરયલ 9 િાગ્યાના સ્લોટમાં 
પ્રસાટરત થાય છે. સાથ ે ર્જ ચેનલે સ્કીન પર ટટકર 
ચલાિિાનું રહેશે કે આ સીટરયલ બાળલગ્નને પ્રોત્સાહન 
આપતી નથી અને સંપૂણડપણે કાર્લપવનક છે. 
 એક અવધકારીએ ર્જણાવયુ ં કે બુધિારે 
બીસીસીસીના નિા અધ્યક્ષ ર્જવસ્ટસ (વનિૃત્ત) વિક્રમજીત 
સેનના અધ્યક્ષપદ ે મળેલી બેઠકમાં આ વનણડય લેિાયો. 
નોંધનીય છે કે 9 િર્ડના બાળક અને 18 િર્ડની યુિતીના 
લગ્નની સ્ટોરી પર આધાટરત આ સીટરયલની સોવશયલ 
મીટડયામાં ખૂબ ટીકા થઈ રહી છે. સીટરયલ વિરુધ્ધ 
કાઉવન્સલમાં પણ િગલાબંધ ફટરયાદો થઈ હતી. માટહતી 
અને પ્રસારણ મંિાલયમાંથી સીટરયલ પર રોક લગાિિાની 

માંગ કરતી એક ઓનલાઈન અરજી પણ થોડા ટદિસોથી 
શરૂ થઈ છે. 
 

મબલ ગટે્સે માઈક્રોસોફ્ટના 29,500 કરોડ રૂમપયાના િેર 

દાનમાાં આપયા, 17 વર્ડમાાં તમેનુાં સૌથી મોટુાં  દાન 

મબલ અને મેમલાંડા ગેટ્સ અતયાર સુિી 2.25 લાખ કરોડનુાં 
દાન કરી ચૂક્યા છે 

 1975મા ં પોલ એલેન સાથ ે માઈક્રોસોફ્ટની 
શરૂઆત કરનારા વબલ ગેર્ટસ અબજો ડોલર દાન કરી ચૂકિા 
છતાં દુવનયાના સૌથી ધવનક વયવક્તના હોદે્દ યથાિત છે. 
1994થી અત્યાર સુધી વબલ અને મેવલન્ડા ગેર્ટસ રૂ. 2.25 
લાખ કરોડની સંપવત્ત દાન કરી છે. તેમણે 1999મા ં એક 
લાખ કરોડ રૂ.ના માઈક્રોસોફ્ટના શેર દાનમા ંઆપયા હતા. 
તેના બાદ િર્ડ 2000મા ં રૂ. 32,000 કરોડથી વબલ એન્ડ 

મેવલંડા ગેર્ટસ ફાઉન્ડેશનની શરૂઆત કરી હતી. 
 

ખેડૂતોની રજૂઆતોના પગલે સરકારનો મનણડય 

ખેડૂતોને હવે 8 ન ેબદલે 10 કલાક વીજળી મળિ ે

સારો વરસાદ હોવા છતાાં ખડૂેતોને મસાંચાઈના પાણી પર જ 
આિાર રાખવો પડતો હોય છે 

ઈડિોમસસના વડા મવિાલ મસક્કાનુાં રાજીનામુાં, કાંપનીના િેર 

10 ટકા તૂટ્યા 
 

હવે RBI 50 રૂમપયાની નવી નોટ બહાર પાડિે જૂની નોટ 

પણ ચલણમાાં રહેિે 

 RBI ટંૂક સમયમા ંર્જ 50 રૂવપયાની નિી નોટ બહાર 

પાડશે. શુક્રિારે બને્કે રૂ.50ની નોટનો ફસ્ટડ  લુક જારી કરી 
દીધો છે. જોકે રૂ.50ની રૂ્જની નોટ પણ ચલણમા ંરહેશે. 
 

ચીનમાાં દુમનયાની પ્રથમ ઈડટરનેટ કોટડ  
જજથી કમાટડિોન અન ેલેપટોપ પર વીટડયો ચટે કરી તમારો 
પક્ષ રજૂ કરી િકિો 
 ચીનના હાંગઝોઉમા ંદુવનયાની પ્રથમ ઈન્ટરનટે કોટડ  
શરૂ થઈ છે. આ કોટડમાં કામકાર્જની પ્રટક્રયા સામાન્ય 
અદાલતથી એકદમ રુ્જદી અને સરળ છે. અહીં કોઈ પણ તેનો 
કેસ ઓનલાઈન દાખલ કરી શકે છે. પીટડત, કેસ સંબંવધત 

પક્ષો, સાક્ષી અને િકીલોએ સુનાિણી િખતે અદાલતમા ં

હાર્જર થિાની ર્જરૂર રહેતી નથી. તે ગમે ત્યાંથી કોટડમાં 
વબરાર્જમાન ર્જર્જ સાથ ેસ્માટડફોન, કમ્પયુટર, લેપટોપ િગેરેથી 

િીટડયો ચેટ કરીને તેમનો પક્ષ રરૂ્જ કરી શકે છે. ર્જર્જ તેમનો 
ચુકાદો ઓનલાઈન ર્જ આપી દે છે. ચુકાદાની કોપી પણ 
સંબંવધત પક્ષોન ેઈમેલ આઈડી પર મોકલી અપાય છે. 
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ટદવ્યાાંગ મટહલાઓનાાં બાળકોનાાં ભથ્થાાં બમણાાં થયાાં 
 કેન્ર ે ટદવયાંગ મટહલાઓના નિજાત વશશુઓની 
દેખભાળનાં ભથ્થા ં બમણાં કયાડ છે. હિે તેમને દર મટહન ે
1500 રૂવપયાન ે બદલે 3,000 રૂવપયા મળશે. આ ભથ્થા ં

બાળકોના ર્જન્મથી બ ે િર્ડની િય થિા સુધી મળશે. આ 
માિ બે બાળકોન ેર્જ મળશે. 
 

હવે પાઈલટને એક વર્ડની નોટટસ આપવી પડિ ે

 હિે એરલાઈન્સના વસવનયર પાઈલર્ટસન ે નોકરી 
છોડતા પહેલાં ઓછામાં ઓછી એક િર્ડની નોટટસ આપિી 
પડશે. પહેલાં આ અિવધ 6 મટહના હતી. ડીજીસીએ મુર્જબ 
નિો વનયમ શુક્રિારથી લાગુ થઈ ગયો છે. તેના મુર્જબ કો-
પાઈલટને 6 મટહના પહેલા નોટટસ આપિી પડશે. 
 

ટટમ કુકે માનવામિકાર સાંગઠનોને 13 કરોડ આપયા 
 એપલના સીઈઓ ટટમ કુકે માનિાવધકાર સંગઠનોને 
12.83 કરોડ રૂવપયાનુ ંદાન આપયું છે. નફરત સામ ેલડાઈ 
મર્જબૂત કરિા માટે આ દાન અપાયું છે. ગત સપ્તાહે 
િવર્જડવનયામાં શ્વેત રાષ્ટ્રિાદીઓની રેલી દરવમયાન ટહંસા ફાટી 
નીકળી હતી. કુકે ટર મ્પના વનિેદનને પણ ખોટંુ ગણાવયુ ંછે. 
 

નાના કદના ભારતીય ખલેાડીઓએ રેકોડડ  િેક 37 મડેલ 
મેળવ્યા 
 ભારતીય ખેલાડીઓએ િર્લડડ  ડ્િોક ગેમ્સમાં રેકોડડ  
મેડલ જીતીને ઈવતહાસ રચ્યો છે. ભારતીય દળમા ં સામેલ 
ખેલાડીઓએ અંગત સમસ્યાઓ અને આવથડક પરેશાનીઓને 
પાછળ રાખીન ે24 દેશોના આ ટૂનાડમેન્ટમાં શાનદાર પ્રદશડન 
કરતા 37 મેડલ જીત્યા હતા. ર્જમેાં 15 ગોર્લડ. 10 વસર્લિર 
અને 12 બ્રોન્ઝ મેડલનો સામેલ છે. આ િર્લડડ  ગમેમા ં
ભારતનું સિડશ્રેષ્ઠ પ્રદશડન છે. ચાર િર્ડમાં એક િખત 
યોજાતી આ ઈિેન્ટમાં 24 દશેોના 400 ખેલાડીઓએ ભાગ 
લીધો હતો. આ ટૂનાડમેન્ટમાં ઠીંગણા ખેલાડીઓ ભાગ લેશે. 
ભારતીય દળ જ્યારે ટૂનાડમેન્ટમાં ભાગ લેિા ગયુ ં ત્યારે 
કોઈએ આિા સારા પ્રદશડનની આશા રાખી ન હતી. 
 

ઈમડડયન ક્યૂ માકટસડનો પ્રારાંભ 

 અમદાિાદમા ંઆર્જથી ઈવન્ડય ક્ય ૂમાસ્ટસડ લીગનો 
પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. ક્ય ૂમાસ્ટસડ લીગ એ સ્નૂકર અને પૂલની 
પરંપરાગત ગેમથી અલગ પડતી ટુનાડમેન્ટ છે. ર્જનંુે 
આયોર્જન સ્પોર્ટસડ લાઈિ અને ધ વબવલયડ્સડ  એન્ડ સ્નૂકર 
ફેડરેશન ઓફ ઈવન્ડયાના સંયુક્ત ઉપક્રમે કરિામા ં આવયંુ 

છે. અમદાિાદની રાર્જપથ ક્લબ ખાત ે આ સ્પધાડનું 
આયોર્જન કરિામા ંઆવયંુ છે. 
 

પુરીથી હટરદ્વાર જતી ઉતકલ એક્સપ્રસે મુઝિિરનગર પાસ ે
અકાકમાતગ્રકત 

ટરે ન ખડીપડી, કોલજેમાાં ઘૂકયો ડબો 
 

એલટીટીઈનો સિાયો કરનાર તમમળ શ્રીલાંકા નૌસેના પ્રમખુ 

 શ્રીલંકામાં 45 િર્ડમાં પહેલી િાર લઘુમતી તવમળ 
સમુદાયના ટરયર એડવમરલ ટરે વિસ વસવનયાન ેનૌસેના પ્રમુખ 
બનાિિામા ં આવયા છે. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપવત મૈિીપાલા 
વસટરસેનાએ 1982 કેડરના ટરે વિસને શપથ લેિડાવયા છે. 
 

એક વેબસાઈટ પર દેિનાાં 700 સાંગ્રહાલયોની માટહતી 
 સંસ્કૃવત મંિાલય દેશનાં નાના-મોટાં આશરે 700 
સંગ્રહાલયોન ેપોતાની િેબસાઈટ સાથ ેજોડી રહ્યુ ંછે. તેનાથી 
દેશનાં ઐવતહાવસક સ્થળ, સ્મારકોન ે સરળતાથી શોધી 

શકાશે. ઈવન્દરા ગાંધી રાષ્ટ્ર ીય કલા કેન્રના સેન્ટર ફોર 
મ્યુવઝયમ સ્ટડીઝના વિભાગ અધ્યક્ષ ડો.િીરેન્ર બાંગડે આ 
માટહતી આપી છે. 
 

સેરેના સતત બીજા વર્ે દમુનયાની સૌથી વિારે કમાણી 
કરનાર મટહલા ખલેાડી બની 
 173 કરોડ રૂવપયા કમાણી કરી અમેટરકન ટેવનસ 
સ્ટારે 

 12 િર્ડમા ં પ્રથમ િખત શારાપોિા ટોપ-10માંથી 
બહાર 
 

50ની નવી નોટ પરના રથનો રામાયણ સાથે ખાસ નાતો 
દ.ભારતના હપપી મકથત આ રથ વાકતુકલાનો અદભૂત 
નમૂનો છે 

 કેન્ર સરકાર 50 રૂવપયાની નિી નોટ બહાર 
પાડિાની છે. ર્જનેા પર હમ્પીના રથનું વચિ છે. દવક્ષણ 
ભારતમા ં વસ્થત હમ્પીમાં પથ્થરનો બનેલો આ રથ 
િાસ્તુકલાનો અદભૂત નમૂનો છે. પથ્થર પર વશર્લપકામ 
કરીને તેમા ંમંટદર બનાિાયુ ંછે, ર્જ ેરથના આકારમાં છે. હમ્પી 

કણાડટકની તુંગભરા નદીના વકનારે વસ્થત છે. તે પ્રાચીન 
ગૌરિશાળી સામ્રાજ્ય વિર્જયનગરના અિશેર્ છે. તનેે 
યુનેસ્કોએ િૈવશ્વક િારસાનો દરજ્જો આપયો છે. હમ્પીમા ં
વિર્જયનગર સામ્રાજ્યના તમામ અિશેર્ મોરૂ્જદ છે. તેથી 
ઈવતહાસ અને પુરાતત્િની રવષ્ટ્એ હમ્પી મહત્િપૂણડ સ્થાન 
ગણાય છે. હમ્પી મહત્િપૂણડ ધાવમડક કેન્ર પણ છે. ધાવમડક 
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માન્યતા મુર્જબ ભગિાન શ્રી રામ જ્યારે ભાઈ લક્ષ્મણ સાથે 
સીતાજીને શોધિા નીકળ્યા હતા ત્યારે િાલી અને સુગ્રીિન ે
મળિા અહીં આવયા હતા. હમ્પીમાં દર િર્ે અંદાર્જ ે15 લાખ 
પયડટકો આિે છે. 
 

યુટ્યુબ હવે આખી દુમનયાના િેટકાંગ ડયૂઝ પણ દિાડવિ ે

ઈ-ટોલ માટે િાકટેગની ખરીદી માટે મોબાઈલ એપ 

 નેશનલ હાઈિે ઓથોટરટી ઓફ ઈવન્ડયાએ, 

ઈલેક્ટર ોવનક્સ ટોલ પેમેન્ટ માટે ટેગને ઉપલબ્ધ કરાિિા માટે 
આર્જ ે માયફાસ્ટેગ અને ફાસ્ટેગ પાટડનર નામે બ ે મોબાઈલ 
એપસનો પ્રારંભ કયો છે. સરકાર દેશના તમામ 371 નેશનલ 
હાઈિેના ટોલ પલાઝાઓન ેઆગામી 1 ઓક્ટોબરથી ફાસ્ટેગ 
સક્ષમ બનાિિા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે. 
 

મુાંબઈમાાં કોઈ રાજ્યનુાં પ્રથમ મવદેિ ભવન ખલૂ્યુાં 
 વિદેશમંિી સુર્મા સ્િરાર્જ ે રવિિારે અહીં વિદેશ 
ભિનનું શુભારંભ કયુડ. બાન્રા કુલાડ કોમ્પલેક્સના આ વિદેશ 
ભિનમાં મહારાષ્ટ્રમાં વિદેશ મંિાલયના તમામ કાયાડલયો 
છે. હિે વિદેશ મંિાલયના પાસપોટડ , પ્રિાસી સંરક્ષક, 

ICCRના ક્ષેિીય વનદશડકો તથા શાખા સવચિાલય કાયાડલય 

એક સાથે કામ કરશે. 
 

તુસાદ પયુમઝયમમાાં ગાાંિી, કલામ, મોદીનુાં પૂતળુાં લગાવાિે 

 અહીં રીગલ વબવર્લડંગ પાસે બનેલા મેડમ તુસાદ 
મ્યુવઝયમમાં ર્જલદી ર્જ ભગત વસંહ, સુભાર્ ચંરબોઝ, સરદાર 

પટેલ સાથ ે ર્જ મહાત્માગાંધી, એપીર્જ ે અબ્દુલ કલામ તથા 

નરેન્ર મોદીનુ ં મીણનું પૂતળું પણ દેખાશે. મ્યુવઝયમના 
જ્ણાવયાં મુર્જબ સ્િતંિતા સેનાનીઓને નજીકથી જોિાનુ ં
આ પ્રથમ અિસર હશે. 
 
 
 

ગુજરાત બહારનુાં વાહન 3 મટહનાથી વિ ુ રહે તો RTOમાાં 

ટેક્સ ભરવો પડે 
 

મસાંિનૂે મસલ્વર મેડલ 

 ભારતની સ્ટાર બેડવમન્ટન ખેલાડી પીિી વસંધૂન ે
િર્લડડ  બેડવમન્ટન ચેવમ્પયનવશપમા ં વસર્લિર મેડલથી સંતોર્ 
માનિો પડ્યો છે. જાપાનની નોજોમી ઓકુહારાએ વિમને્સ 
વસંગર્લસમાં ગોર્લડ મેડલ જીત્યો હતો. 
 

મસાંિનૂો ત્રીજો મડેલ 

 િર્લડડ  ચેવમ્પયનવશપમાં પીિી વસંધૂનો આ િીજો 
મેડલ છે. પીિી વસંધ ૂ પ્રથમ િખત વસર્લિર જીતિા સફળ 
રહી છે. આ પહેલા તેણે 2013 અને 2014મા ંબ્રોન્ઝ મડેલ 
જીત્યો હતો. 
 

મેવેદરને મળિ ે1277 કરોડ રૂમપયા, મૈક્ગે્રગોરને હરાવ્યો 

મેવેદર જીતયો વલ્ડડની સૌથી મોંિી િાઈટ 

 સુપર સ્ટાર બોક્સર અમેટરકના ફ્લોયડ મેિેદરે 
દુવનયાની સૌથી મોંધી ફાઈટ જીતીને પોતાનો દબદબો 
જાળિી રાખ્યો હતો. મેિેદરે ઈવતહાસ રચતા સદીની સૌથી 
મોટી ફાઈટમાં યૂએફસી ચવેમ્પયન આયરલેન્ડના કોનોર 
મૈક્ગ્રેગોરને ટેકવનકલ નોક આઉટ(ટીકેઓ)મા ંહરાવયો હતો. 
10 રાઉન્ડ સુધી ચાલેલા આ મુકાબલામા ંમેિેદરે 86 -85થી 
જીત મેળિી હતી. મેિેદર વનિૃવત્તના બ ેિર્ડ પછી બોવક્સંગ 
ટરંગમાં ઉતયો હતો. આ ફાઈટ માટે લગભગ 4000 કરોડ 
રૂવપયા દાિ ઉપર હતા. 
 

તાજમહલ માંટદર નહીં, મકબરો છે : એએસઆઈ 

 ભારતીય પુરાતત્િ સરિે (એએસઆઈ)એ પહેલી 
િખત માન્યું છે કે તાર્જમહલ મંટદર નહીં પરંતુ મકબરો છે. 
કોટડમાં સુનાિણી દરવમયાન દાખલ કરાયેલા સોગંદનામામાં 
એએસઆઈએ તેનો ઉલે્લખ કયો છે.એએસઆઈ 
અવધકારીઓએ ર્જણાવયા અનુસાર તાર્જમહલન ે સંરવક્ષત 
રાખિા સંબંવધત 1920ના એક નોટટટફકેશનના આધારે 
અદાલતમા ંઆ સોગંદનામુ રરૂ્જ કરિામા ંઆવયંુ છે. 
 અગાઉ કેન્રીય સંસ્કૃવત મંિાલય ેનિેમ્બર 2015મા ં
લોકસભામા ંસ્પષ્ટ્ કહ્યુ ંહતુ ં કે તાર્જમહલની ર્જગ્યાએ મંટદર 
હોિાના કોઈ પુરાિા મળ્યા નથી. જોકે ત્યાર પછી પણ 
તાર્જમહેલના સ્થળે મંટદર હોિાના દાિાઓ થયા હતા. 
 એવપ્રલ 2015મા ં આગ્રા વર્જલ્લા અદાલતમા ં છ 
િકીલોએ એક અરજી કરી હતી. તેમા ં અપીલ કરી હતી કે 
તાર્જમહલની ર્જગ્યાએ એક વશિ મંટદર હતુ ં અને તેનુ ં નામ 
તેજો મહાલય હતુ.ં આ અરજી રારા ટહન્દુ દશાડનાથીઓને 
પટરસર પૂજાની મંરૂ્જરીની માંગણી કરિામા ંઆિી હતી. 
 આ કેસની સુનાિણીમાં કોટે કેન્ર સરકાર, કેન્રીય 

સાંસ્કૃવતક મંિાલય, ગૃહ સવચિ અને એએસઆઈ પાસેથી 

ર્જિાબ માંગ્યો હતો. કોટડ  અરજીકતાડઓને ર્જિાબ આપિા 
માટે િધ ુ સમય આપીને આગામી સુનાિણી 11 સપટેમ્બરે 
વનધાડટરત કરી છે. 
 

મબહારમાાં પૂર : 440નાાં મોત, 500 કરોડની મોદીની સહાય 
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પાક. માાં 19 વર્ડ બાદ વસતીગણતરી, 20.78 કરોડ પર 

પહોંચી 
 પાવકસ્તાનની િસતી ભારતથી બમણી ઝડપથી 
િધી રહી છે. 19 િર્ડ બાદ થયેલી િસતીગણતરી મરુ્જબ દર 
િર્ડ િસતી િધિાનો દર 2.4% છે. બીજી બારુ્જ ભારતની 
િસતી(િર્લડડ  બને્ક 2016) 1.2%ના દરે િધી રહી છે. 
 પાવકસ્તાનની િસતી 19 િર્ડમાં 57% િધીન ે
20.78 કરોડ થઈ ગઈ છે. તેમા ંમટહલાઓની ભાગીદારી ગત 

િખતથી 1 ટકા િધી છે. તેમની કુલ િસતી 10.13 કરોડ 
છે. આ કુલ િસતીના 48.8%છે. ભારતમા ં મટહલાઓની 
સંખ્યા કુલ િસતીના 48.18%(િર્લડડ  બેન્ક-2016) છે. 

પાવકસ્તાનમા ં પુરુર્ોની િસતી 10.64 કરોડ છે. આ કુલ 
િસતીના 51.2%છે. 10,418 ટર ાન્સર્જેંન્ડર પણ છે. 
  

દુમનયાના ટોપ-5 દેિ 

ક્રમ દેિ ગ્રોથ રેટ 

1. સીટરયા 7.90% 

2. દવક્ષણ સુદાન 3.80% 

3. અંગોલા 3.50% 

4. બુરંુડી 3.30% 

5. મલાિી 3.30%  
 

ટહટલરના ઉલે્લખવાળા આલ્બટડ  આઈડકટાઈનના પત્રની 
હરાજી થિ ે

ઝાઝટરયા – સરદારને ખલે રતન, 17ને અજુડન એવોડડ  

 ટરયો પેરાવલવમ્પકના સુિણડ ચંરક વિર્જતેા ભાલા ફેંક 
એથ્લેટ દેિેન્ર ઝાઝટરયા અને પૂિડ  ભારતીય હોકી સુકાની 
સરદાર પુરસ્કાર વસંહન ેરાજીિ ગાંધી ખેલ રત્ન પ્રદાન કરાયો 
હતો. રાષ્ટ્રપવત રામનાથ કોવિંદે 17 ખેલાડીઓન ે અરુ્જડન 
અને 6 કોચને રોણાચાયડ પાટરતોવર્ક પ્રદાન કયાડ હતા. 
 

ડો.પુષ્પા ભટ્ટને સાટહતય અકાદમીનુાં પ્રથમ પાટરતોમર્ક 

 કવિયિી પ્રો.ડો.પુષ્પાબહેન ભટ્ટ રવચત સંસ્કૃત 
કાવય સંગ્રહ ‘શ્રી મહાભગિત્યારાધના’ને સસ્કૃત 

અકાદમીનો પ્રથમ જ્યારે ટહન્દી કાવય સંગ્રહ ‘યુગન્ધરા’ને 

ટહન્દી સાટહત્ય અકાદમીનો તૃતીય પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો છે. 
ગુર્જરાત સાટહત્ય અકાદમીના અધ્યક્ષ વિષ્ણ પંડ્યાએ 
ર્જ.ેબી. ઓટડટોટરયમ ખાત ેપરુસ્કાર એનાયત કયો હતો. 
 

કવાકથ્ય અને પટરવાર કલ્યાણ માંત્રાલય ભારત સરકાર 

પાંટડત ટદનદયાલ ઉપાધ્યાય 

32મુાં રાષ્ટ્ર ીય નેત્રદાન પખવાટડયુાં -  

25 ઓગકટ – 8 સપટેપબર, 2017  
 

ડાયલ કરો: ટોલ ફ્રી નાં. 1919 
(એમટીએનએલ/બીએસએનએલ-ટદલ્લી અને મુાંબઈ) 
અથવા રાષ્ટ્ર ીય રાષ્ટ્રીય હેલ્પ લાઈન નાંબર : 1800-11-
4770 
 

મનોજ દાસ CMના મપ્રમડસપાલ સેકે્રટરી તરીકે મનમણૂક  
 

બળાતકારી રામરહીમ બાબાને 20 વર્ડની કેદ 
 

પાંડ્યાનો એક ઓવરમાાં સૌથી વિ ુ26 રનનો મવક્રમ 

 હાટદડક પંડ્યાએ શ્રીલંકા સામેની િીજી ટેસ્ટ મેચના 
બીજા ટદિસે 108 રનની તોફાની ઈવનંગ રમી હતી. આઠમા ં
નંબરે રમિા આિેલા પંડ્યાએ 96 બોલમા ંઆઠ ચોગ્ગા અન ે
સાત છગ્ગા ફટકાયાડ હતા. તે દરવમયાન તેણે મવલંડા 
પુષ્પકુમારની એક ઓિરમાં 26 રન બનાવયા હતા. આ ટેસ્ટ 
ટક્રકેટની એક ઓિરમાં કોઈ ભારતીય બેર્ટસમેનના સૌથી 
િધારે રનનો રેકોડડ  છે. 
 

85 વર્ડમાાં પહેલી વાર કોઈ ભારતીયે લાંચ પહેલા 100થી 
વિ ુરન કયાડ 
 પંડ્યાએ બીજા ટદિસે લંચ સુધી પોતાની ઈવનંગમાં 
108 રન કરતા તે લંચ પહેલા 100 રન બનાિનાર ભારતનો 
પહેલો બેર્ટસમેન બન્યો છે. 
 આ પંડ્યાની કેટરયરની પહેલી ફસ્ટડ  ક્લાસ સદી છે. 
તે પાંચમો એિો ભારતીય બરે્ટસમેન છે, ર્જણે ેપોતાની પહેલી 
ફસ્ટડ  ક્લાસ સદી ટેસ્ટ મેચમાં બનાિી છે. 
 

પુકતકો સરળતાથી મળે તે માટે NCERTએ વેબપોટડલ િરૂ 

કયુું 
વેબપોટડલ પર રમજકટરે િન કરીને મવમવિ કકૂલો પુકતકો 
મેળવી િકિ ે

 દેશભરમાં સેન્ટરલ બોડડ  તથા વિવિધ બોડડના 
વસલેબસના ં પુસ્તકો એનસીઈઆરટી બનાિ ે છે, પરંતુ દર 
િર્ે પુસ્તકોની તંગી સજાડતાં ર્જ વિદ્યાથી-િાલીઓની 
હાલાકી િધી જાય છે. તેમની મુશ્કેલીઓ દૂર કરિા માટે 
તેમર્જ વિદ્યાથીઓન ે સમયસર પુસ્તકો મળી શકે તે માટે 
એનસીઈઆરટીએ પોતાની િેબપોટડલ શરૂ કરી છે. 
www.ncertbooks.ncert.gov.in નામની િેબસાઈટ પર 

લોગીન કરીને દેશભરની સ્કૂલો પોતાના વિદ્યાથીઓની 
સંખ્યા પ્રમાણે પુસ્તકો મંગાિી શકશે. એટલંુ ર્જ નહીં આ ર્જ 
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પોટડલ પર દેશભરના િાલીઓ અને સામાન્ય લોકો પણ 
લોગીન કરીને પુસ્તકો ઓનલાઈન મંગાિી શકશે. આ 
ઉપરાંત એનસીઈઆરટીએ સ્કૂલો નજીક પણ વિકે્રતાઓ 
ફાળિિાની તૈયારીઓ કરી છે. ર્જમેાં અમદાિાદ, કોલકાતા, 
ગુિાહાટી, બેંગલુરુનાં સ્થાવનક વિતરણ કેન્રો દ્વારા પુસ્તકો 
આપશે. 
 

ક.મા. મુનિીના પાત્રો કણડદવે, જયદેવ અને મમનળ દેવીન ે
હવે ગ્લોબલી ઓળખ મળિ ે

 ગુર્જરાતી સાટહત્યમા ં ક. મા મુનશીએ 1916મા ં
લખેલી નિલકથા ‘પાટણની પ્રભુતા’ નાં પાિો કણડદેિ, 
ર્જયદેિ અને વમનળ દેિી ર્જિેા પાિો અમર થઈ ગયા છે 
ત્યારે આ પાિોને હિે ગ્લોબલી ઓળખ મળશે. આઈઆઈટી 
ગાંધીનગરના ં પ્રોફેસર ટરટા કોઠારી અને અવભજીત કોઠારી 
દ્વારા છેલ્લા િણ િર્ડની મહેનત ે ‘પાટણની પ્રભુતા’ નંુ 
અનુિાટદત પુસ્તક ‘ધી ગ્લોરી ઓફ પાટણ તૈયાર કરાયુ ં છે 
રવિિારે ઝેવિયસડ કોલેર્જના ઈંવગ્લશ ટડપાટડમેન્ટના ટરટાયડડ  
પ્રોફેસર સગુના રામનાથન અને સમાર્જશાસ્ત્રી ગૌરાંગ 
જાનીની ઉપવસ્થવતમા ંઆ પુસ્તકનુ ંવિમોચન થયુ ંહતુ.ં 
 

સેલી મપયરસન 100મી. હડડલમાાં ચેમપપયન 

 ઓસ્ટરે વલયન વસ્પ્રન્ટર સલેી પીયરસન ે િર્લડડ  
એથ્લેટટક્સ ચેવમ્પયનવશપની વિમેન્સ 100 મીટર હડડલમા ં
બીજી િખત ગોર્લડ મેડલ હાંસલ કયો હતો. 2011મા ંિર્લડડ  
ટાઈટલ તથા પાંચ િર્ડ પહેલાં ઓવલવમ્પકમાં ગોર્લડ મળેિી 
ચૂકેલી 30 િર્ીય પીયરસન ે12.59 સેકન્ડના સમય સાથે 
ટાઈટલ જીતી લીધુ ંહતુ.ં બેઈવર્જગં ઓવલવમ્પકમાં ગોર્લડ તથા 
લંડન ગેમ્સમાં વસર્લિર મેળિનાર અમેટરકાની ડોન હાપડર 
નેલસને 12.63 સેકન્ડ સાથ ે વસર્લિર તથા ર્જમડનીની 
પામેલા ડવચકવિઝે 12.72 સેકન્ડના સમય સાથ ે બ્રોન્ઝ 
મેડલ પોતાના નામે કયો હતો. 
 

િહારને હરાવી ઈડટરસે 5000 મીટરનુાં ટાઈટલ જીતયુાં 

 યંગ ઈથોવપયન રવનંગ સ્ટાર મુક્તાર ઈડટરસ ે
વબ્રટનના મોહમ્મદ ફરાહન ે હરાિીને મેન્સ 5000 મીટર 
રેસનો ગોર્લડ મેડલ જીત્યો હતો. 2012ની ચેવમ્પયનવશપમા ં
ટાઈટલ જીતનાર ઈડટરસે ફાઈનલ લેપમા ં િધારે ઝડપ 
હાંસલ કરીને 13 વમવનટ 32.79 સેકન્ડ સાથ ે રેસ જીતી 
લીધી હતી. 23 િર્ીય ઈડટરસનું આ પ્રથમ મેર્જર વસવનયર 
િર્લડડ  ટાઈટલ છે. સોમાવલયન મૂળના વબ્રટટશ રનર ફરાહે 13 
વમવનટ 33.22 સેકન્ડ સાથ ેવસર્લિર તથા અમેટરકાના પોલ 
વકપકેમોઈ ચેલીમોએ 13 વમવનટ 33.30 સેકન્ડ સાથે 
બ્રોન્ઝ જીત્યો હતો. ફરાહ ઓવલવમ્પકમાં બે િખત આ રેસનો 

ગોર્લડ જીતી ચૂક્યો છે અને તેણે લંડન િર્લડડ  એથ્લેટટક્સની 
10 હજાર મીટરની રેસમાં ગોર્લડ જીત્યો હતો. 2016ની િર્લડડ  
ઈન્ડોર ગેમ્સનો ચેવમ્પયન ઈથોવપયાનો યોવમફ ચોથા ક્રમ ે
રહ્યો હતો. 
 

જ્વેમલન થ્રોમાાં વેટ્ટરનો ‘ગોલ્ડન થ્રો’ 

 લંડન િર્લડડ  એથ્લેટટક્સના અંવતમ ટદિસે પણ 
કેટલાક આિયડર્જનક પટરણામ જોિા મળ્યા હતા. ર્જમડનીના 
જોહાનેસ િેટ્ટરે મને્સ જ્િેવલન થ્રોમા ં ગોર્લડ મેડલ મેળવયો 
હતો. 
 

મવમેડસ હાઈ-જપપમાાં લમસતકકેન ેગોલ્ડ 

 રવશયાની માટરયા લવસતસ્કેએ િર્લડડ  એથ્લેટટક્સની 
વિમેન્સ હાઈ-ર્જમ્પ ઈિેન્ટમાં પોતાના ટાઈટલને જાળિી 
રાખ્યુ ં હતુ.ં 24 િર્ીય માટરયા સ્િતંિ એથ્લેટ તરીકે આ 
ઈિેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી હતી અને તેણે 2.03 મીટર વક્લયર 
કરીને ગોર્લડ પોતાના નામે કયો હતો. 
 

15 ઓગકટે રાષ્ટ્રગાનને બદલે ટહડદુકતાન હમારા ગાઓ : 
મૌલવીઓ 

 યુપીની યોગી સરકાર દ્વારા મદરેસાઓને સ્િતંિતા 
ટદિસ ઉર્જિિા અને રાષ્ટ્રગાનનો આદેશ આપયા બાદથી 
મુવસ્લમ સમુદાય અને મૌલિીઓમા ં ભારે નારાર્જગી જોિા 
મળી રહી છે. આ મુદે્દ બરેલીના શહેર કાજી મૌલિી અસર્જદ 
ખાને અપીલ કરી છે કે તમામ મુવસ્લમો રાષ્ટ્રગાન ગાિાને 
બદલે સારે ર્જહાં સે અચ્છા ટહન્દુસ્તાન હમારા ગીત ગાય. 
તેમણે કહ્યુ ં છે કે શટરયતના કાયદા પ્રમાણે ફોટોગ્રાફી અન ે
િીટડયોગ્રાફી કરિાની ઈસ્લામમાં મનાઈ છે. તમામ 
મુવસ્લમોએ આમ કરતાં બચિું જોઈએ અને સ્િતિંતા 
ટદિસના અિસરે રાષ્ટ્રધ્િર્જ ફરકાિી સારે ર્જહાં સે અચ્છા 
ટહન્દુસ્તાન હમારા ગીત ગાિું જોઈએ. 
 

ઝીની ‘ઝી – 24કલાક’ ગજુરાતી ડયૂઝ ચનેલનો આજથી 
પ્રારાં ભ 
 

GTU દ્વારા હેટરટેજ ટરસચડ લબે કથપાિ ે
 

JEE-મેઈડસમાાં 100% લાવનારા કમલ્પતને મલપકા બકુમાાં 

કથાન 

 દેશની પ્રવતવષ્ઠત એન્જીવનયરીંગ પરીક્ષા ર્જઈેઈ-
મેઈન્સમાં 100 ટકા મળેિનારા ઉદયપુરના કવર્લપત 
િીરિાલનુ ં નામ વલમ્કા બુક ઓફ રેકોડસડમાં સમાિાયંુ છે. 
કવર્લપતે આ િર્ે ર્જઈેઈ-મેઈન્સમાં 360માંથી 360 માકડ  
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મેળવયા હતા અને હિે તે આઈઆઈટી, મુંબઈમાં કમ્પયુટર 

સાયન્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. કવર્લપતે કહ્યુ ં કે, ‘હંુ 

ર્જઈેઈ-મેઈન્સમાં પાસ થઈ ર્જઈશ તેિો મને પૂરો વિશ્વાસ 
હતો પણ 100 ટકા આિશે તેિી આશા નહોતી. વલમ્કા 
બુકમાં સ્થાન મળિાની પણ મેં કર્લપના કરી નહોતી. હંુ 
આઈઆઈટીની તૈયારી માટે રોર્જ 15 કલાક ભણતો હતો, 

સતત અભ્યાસથી મને મદદ મળી. 
 

નવા ચીિ જમકટસ તરીકે જમકટસ તરીકે જમકટસ દીપક 
મમશ્રાની મનયુમક્તને પડકારતી કવામી ઓમની અરજી 
િગાવાઈ 

 સુપ્રીમકોટડના 
નિા ચીફ ર્જવસ્ટસ તરીકે 
ર્જવસ્ટસ દીપક વમશ્રાની 
વનયુવક્તની પ્રટક્રયા પર 
સ્ટે મૂકિાની માગણી 
કરતી રરૂ્જ કરિામા ં
આિેલી અરજીને ચીફ 
ર્જવસ્ટસ ર્જ.ેએસ.ખેહર 
અને ર્જવસ્ટસ ડીિાય ચંરચૂડની બેન્ચે ફગાિી દીધી છે. ચીફ 
ર્જવસ્ટસ ર્જ.ેએસ.ખેહરે સ્િામી ઓમ અને સહ-અરર્જદાર 
મુકેશ ર્જનૈની આકરી ટીકા કરતા ર્જણાવયુ ંકે તમે આ અરજી 
માિ પવબ્લવસટી મેળિિા માટે રરૂ્જ કરી છે. તમારી અરજીનુ ં
બીરુ્જ ં કોઈ ઔવચત્ય ર્જણાતુ ં નથી. તમે ર્જ ે ખોટી રીત 
અપનાિી છે તેન ેપ્રોત્સાહન આપી શકાય નહીં. આથી કોટડ  
તમને બંનેને 10-10 લાખ રૂવપયાનો દંડ કરી રહી છે. 
 

ડોકલામ મવવાદના પગલેપનાગિ કટેિને હરક્યુલસ મવમાન 
તૈનાત 
 

નેપાળથી થતી ડરગ્સની દાણચોરી રોકવા સટહત ભારત 
સાથે 8 કરાર 

 નેપાળ ે ભારતન ે એિો વિશ્વાસ અપાવયો છે તેઓ 
ભારતવિરોધી ગવતવિવધઓ પોતાની તરફથી નહીં થિા દે. 
િડાપ્રધાન નરેન્ર મોદી અને નેપાળના િડાપ્રધાન શેર 
બહાદુર દેઉબાએ ગુરૂિારે મુલાકાત િખતે સરહદોની સુરક્ષા 
મામલ ે સમન્િય પર ભાર મૂક્યો હતો. નેપાળ સરહદેથી 
ભારતમાં થતી ડર ગ્સની દાણચોરી રોકિા સટહત આઠ કરાર 
પર બંને દેશે હસ્તાક્ષર કયાડ હતા.  
 

નેપાળન ેવિ ુ100 MW વીજળી 

 મોદી અને દેઉબાએ કટૈયા-કુસહા તેમર્જ રક્સોલ-
પરિાનીપુર ટર ાન્સવમશન લાઈનોનુ ં ઉદઘાટન કયુું ર્જથેી 
નેપાળન ેિધુ 100 મેગાિોટ િીર્જળી મળી શકશે. 
મુખ્ય કરારો 
ભૂકંપની તારાજીમાં એક અબર્જ ડોલરની મદદ અંતગડત 
નેપાળમા ં 50 હજાર નિા ઘર બાંધિા, વશક્ષણ, સાંસ્કૃવતક 

િારસો, સ્િાસ્થ્ય સંબંવધત ચાર કરાર. નશાખોરી રોકિા માટે 

નાકોટટક્સ ડર ગ્સની તસ્કરી રોકિામાં સહયોગ. 
 

સુપ્રીમ કોટડનો ઐમતહામસક ચુકાદો 
આિારકાડડના જનક હવે ઈડિીના આિાર 

10 વર્ડ બાદ નાંદન નીલેકણી િરી ઈડિોમસસના ચેરમને 

 10 િર્ડ બાદ નંદન નીલેકણી ઈન્ફોવસસના ફરી 
ચેરમેન બનશે. િતડમાન ચેરમેન આર.શેર્ાસાયી, કો-

ચેરમેન રવિ િને્કટેશન અને િાઈસ ચેરમેન વિશાલ 
વસક્કાએ રાજીનામું આપી દીધુ ં છે. જોકે રવિ િેન્કટેશન 
સ્િતંિ વનદેશક પદે ર્જળિાઈ રહેશે. 
 

જજના વાહનનુાં નવુાં મચહન 

 સુપ્રીમ કોટે ચીફ ર્જવસ્ટસ અને અન્ય ર્જર્જના 
સત્તાિાર િાહન પર લગાિિા માટે એક ધ્િર્જ અને પલેટ 
નક્કી કરી છે. આિી ર્જ રીતે તેનો ઉપયોગ દેશની વિવિધ 
હાઈકોટડના ર્જર્જ માટે પણ યોગ્ય સમયે કરાશે. 
 

ઓનલાઈન િોમપાંગ : ઘેરબઠેાાં ખરીદીમાાં ઠગાઈના ટકકસા 

વધ્યા, ગુજરાત 9મા ક્રમ ે
 

આરબીઆઈ આજ ે200ની નોટ બહાર પાડિ ે

 આરબીઆઈ 200 રૂવપયાની નિી નોટ શુક્રિારે 
બહાર પાડશે. હાલ આરબીઆઈએ તેનુ ંસેમ્પલ બહાર પાડ્યુ ં
છે. 200ની નોટ 10મી નોટ હશે. અત્યાર સધુી 
1,2,5,10,20,100,500 અને 2000ની નોટ ચલણમા ંછે. 
  

સુપ્રીમકોટડમાાં મપતાના ચુકાદાને 41 વર્ડ પછી પુત્રએ િેરવી 
તોળ્યો 
 પ્રાઈિસી મૌવલક અવધકાર બન્યો એ સાથ ે ર્જ 
સુપ્રીમ કોટે ઈમરર્જન્સી દરમ્યાન આપેલો પોતાનો 41 િર્ડ 
રૂ્જનો ચુકાદો ફેરિી તોળ્યો છે. 1976મા ં ર્જવસ્ટસ િાયિી 
ચંરચૂડ સટહત પાંચ ર્જજોની બેન્ચે મૌવલક અવધકાર 
સસ્પેન્ડ કયાડ હતા. પણ ગુરૂિારના ચુકાદામા ં િાઈિી 
ચંરચૂડના પુિ ડીિાય ચંરચૂડે કહ્યુ ં કે, એ ચુકાદો 

ખામીભરેલો હતો. 
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સુપ્રીમ કોટડના ર્જર્જ ેવપતાના ચુકાદાન ે ફેરિી તોળ્યો 
હોય એિું આ પહેલીિાર બન્યુ ં છે. 25 રૂ્જન 1975ના રોર્જ 
દેશમાં ઈમરર્જન્સી લાગ ુ કરીને મૌવલક અવધકારો સ્થવગત 
કરી દેિાયા હતા. 1976મા ં ર્જબલપુર વિરુધ્ધ વશિકાંત 
શુક્લા કેસમાં સુપ્રીમકોટડની બેન્ચે મૌવલક અવધકારો સ્થવગત 
કરિાનો ચુકાદો બહુમવતથી આપયો હતો. 
 

કેડરથી રાજ્ય સુિી દરેક યોજના આિાર સાથે મલડક 

 36 યોર્જનાઓ માટે કેન્રએ આધાર અવનિાયડ કયુું 
છે. વમડ-ડે મીલ, સિડવશક્ષા તેમા ંસામેલ. 

 92 યોર્જનાઓ 19 મંિાલયોના ડાયરેક્ટ બેવનટફટ 
ટર ાન્સફર હેઠળ ચાલી રહી છે. આધારથી વલન્ક છે. 
 84 ડાયરેક્ટ બેવનટફટ ટર ાન્સફરિાળી યોર્જનાઓમા ં
આધારને અવનિાયડ કરિાની યોર્જના છે. 
 

આરટીઆઈ : આરટીઆઈ હેઠળ માગિામા ંઆિતી માટહતી 
તેના હેઠળ આિશે નહીં. તેના હેઠળ જાહેર બાબતોમા ં ર્જ 
માટહતી આપિામા ં આિે છે. ખાનગી જીિનની માટહતી 
આપિાની જોગિાઈ નથી. 
ચૂાંટણી સોગાંદનામુાં : માટહતી આપિાનો ઈનકાર કરી શકાશ ે
નહીં. ચૂંટણી પવબ્લક લાઈફ સાથે જોડાયેલો મુદ્દો છે. 
પારદવશડતાની આ વયિસ્થા સુપ્રીમકોટડના આદેશ બાદ ર્જ 
બની હતી. 
 

બીિ બેન, સજાતીય સાંબાંિો, ઈચ્છામૃતય,ુ ગભડપાત સટહતના 

મુદે્દ નવો આિાર તૈયાર 

સજાતીય સાંબાંિો : ર્જવસ્ટસ ચંરચૂડે કહ્યુ ં કે સેક્સ્યઅુલ 
ઓટરએન્ટેશનના આધાર પર વયવક્ત સાથ ે ભેદભાિ 
અપમાનર્જનક છે. 
ઈચ્છામૃતયુ : બને્ચે સ્પષ્ટ્ કયુું છે કે લાંબા ઉપચાર પર ટકેલા 
જીિનને નકારિાનો વયવક્તન ે અવધકાર છે. આ પ્રકારના 
જીિનનો અતં આણિો એક અન્ય સ્િતંિતા છે. ર્જ ે
પ્રાઈિસી હેઠળ આિે છે. 
ગભડપાત : બને્ચે ર્જણાવયુ ં હતુ ં કે ગભડપાતની પસંદગીની 
સ્િતંિતા મટહલાની પ્રાઈિસી હેઠળ આિે છે. 
બીિ પર પ્રમતબાંિ : ર્જવસ્ટસ ચેલામેશ્વર રાિ ેર્જણાવયુ ંહતુ ંકે 
માણસે શું ખાિુ ંઅન ેશું નહીં ખાિું, કેિાં કપડા ંપહેરિા એ 

સરકાર નક્કી કરે એિું કોઈ વયવક્ત પસંદ કરશે નહીં. 
 

પ્રાઈવેટ ડેટા મામલે 4 દેિમાાં આકરા કાયદા 
મકવડન : પ્રથમ દેશ જ્યાં લોકોને ઓળખ નંબર મળ્યો. 
ઉલ્લંઘન બદલ કડક કાયડિાહી. 

જમડની : ખાનગી માટહતી પર કડક કાયદા. ગૂગલ-
ફેસબુકને પોતાની પોવલસી બદલિી પડી. 
અમેટરકા : અંગત માટહતી સંબંવધત વયવક્તની મંરૂ્જરી િગર 
મળી શકતી નથી. 
જાપાન : 2003મા ં કાયદો બન્યો. ખાનગી ડેટાની સુરક્ષા 
સરકારની ર્જિાબદારી છે. 
 

આ છ આપણા મૌમલક અમિકાર 

 સ્િતંિતાનો અવધકાર 

 શૌર્ણનો વિરોધ કરિાનો અવધકાર 

 ધમડની સ્િતંિતાનો અવધકાર 

 સંસ્કૃવત અને વશક્ષણ સબંંવધત અવધકાર 

 સંપવત્તનો અવધકાર 

 બંધારણીય ઉપચારનો અવધકાર 
 

9 જજ ેસપુ્રીમના 63 વર્ડ જૂના ચુકાદાને પલટાવ્યો 
 આ ચુકાદાની વયાપક અસર થશે એમ મનાઈ રહ્યુ ં
છે. પ્રત્યેક કાયદા પ્રાઈિસીની એરણે ચકાસિામા ંઆિશે. 
અત્યાર સુધી પ્રાઈિસી મૌવલક અવધકાર નહીં હોિાથી 
સરકાર પાસે અમયાડટદત અવધકાર હતા. પણ હિે સરકારે એ 
સાવબત કરિું પડશે કે તેમના દ્વારા મેળિિામા ંઆિી રહેલી 
માટહતી ‘તકડબધ્ધ વનયંિણ’ હેઠળની છે. રુ્જદી-રુ્જદી 

સરકારી યોર્જનાઓન ે આધાર સાથ ે જોડિાના પ્રયાસો 
વિરુધ્ધની અરજીઓની સુનાિણી દરમ્યાન સિાલ 
ઉઠાિિામા ંઆવયો હતો કે પ્રાઈિસી મૌવલક અવધકાર છે કે 
નહીં આ નક્કી કરિા માટે નિ ર્જજોની બંધારણીય બેન્ચની 
રચના કરિામા ંઆિી હતી. આ સંદભડમા ંહિે પાંચ ર્જજોની 
બંધારણીય બેન્ચ આધાર કેસમાં પ્રાઈિસીના ઉલ્લંઘન 
સટહત અન્ય દલીલો પર સુનાિણી કરશે. 
 

મૌમલક અમિકાર સાંપણૂડ નથી, તેના પર ટરઝનબેલ 

ટરમકટરક્િન લાગ ુરહેિે 

 પ્રાઈિસી દેશના પ્રત્યેક નાગટરકનો મૌવલક 
અવધકાર છે. સુપ્રીમકોટડના ચીફ ર્જવસ્ટસ ર્જ.ેએસ.ખેહરના 
િડપણ હેઠળની 9 ર્જજોની બંધારણીય બને્ચે ગુરુિારે આ 
ચુકાદો સંભળાવયો હતો. 1954અને 1962મા ંસુપ્રીમકોટડની 
બ ે બંધારણીય બેન્ચે પ્રાઈિસીને મૌવલક અવધકાર માન્યો 
નહોતો. પણ ગુરુિારે નિ ર્જજોની બેન્ચે આ ચુકાદો ફેરિી 
તોળતા એકમતે કહ્યુ ં હતુ ં કે પ્રાઈિસીનો અવધકાર જીિન 
અને અંગત સ્િતંિતાના અવધકારનો અવભન્ન ટહસ્સો છે. 
 પ્રાઈિસીનુ ં હનન કરતો કાયદો અયોગ્ય છે. 
સુપ્રીમકોટે જોકે સ્પષ્ટ્ કયુું હતું કે મૌવલક અવધકાર પોતાની 
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રીતે સંપૂણડ નથી. તેના પર તકડબધ્ધ વનયંિણ (ટરઝનેબલ 
ટરવસ્ટરક્સન) લાગ ુપડે છે. 
 

9 જજ ે સુપ્રીમના 63 વર્ડ જુના ચુકાદાને પલટાવ્યો, 

આઝાદી બાદ પહેલીવાર પ્રાઈવસી જીવનના અમિકારોમાાં 
સામલે 
 

મબહાર : 500 કરોડના સૃજન કૌભાાંડની તપાસ CBIએ િરૂ 

કરી 
 વબહારના ભાગલપુરમા ં ચવચડત સૃર્જન કૌભાંડની 
તપાસ સીબીઆઈએ શરૂ કરી છે. કેન્ર સરકારે મરૂં્જરી આપી 
દીધી છે. આ મામલ ે 14 એફઆઈઆર અને 18 લોકોની 
ધરપકડ થઈ ચુકી છે. 2005થી 2013 િચ્ચ ે સરકારી 
ભંડોળ અંગત ખાતાઓમા ં ટર ાન્સફર કરી કૌભાંડ આચરાયંુ 
હતુ.ં 
 

ટોપ-100 ટેક િમનકોની સાંપમત્ત એક ટટર મલયન ડોલરને પાર 

આ આાંકડો દમુનયાની જીડીપીના 1.4 ટકા, ભારતમાાંથી 

મવપ્રોના અઝીમ પ્રેમજી 15મા ક્રમ ે

 દુવનયાના ટોપ-100 ટેક અમીરોની સંપવત્તએ 
પહેલી િખત એક ટટર વલયન ડોલરનો આંકડો િટાવયો છે. 
તેમની કુલ સંપવત્ત 69.15 લાખ કરોડ રૂવપયા (1.08 
ટટર વલયન ડોલર) થઈ છે. ગત િર્ડની તુલનાએ આ સંપવત્ત 
12.10 લાખ કરોડ રૂવપયા  િધારે છે.  
દુમનયાના ટોપ-5 ટેક અમીર 

નામ કાંપની સાંપમત્ત 

વબલ ગેર્ટસ માઈક્રોસોફ્ટ 5.57 

ર્જફે બેજોસ  એમઝેોન 5.22 

માકડ  ઝુકરબગડ ફેસબુક 4.45 

લેરી એવલસન ઓરેકલ 3.79 

લેરી પેર્જ ગૂગલ 2.80 

100માાં 50 અમેટરકી 
 ટોપ-10મા ં8 અમેટરકી અને બ ેચીની છે. 100મા ં
50 અમેટરકી છે. તમેાંથી 75 ટકા અમેટરકનો કેવલફોવનડયામાં 
રહે છે. 8 અન્ય રાજ્યોના છે. 33 અમીર એવશયાના છે. 
સૌથી વિ ુખોટ 

 સિાડવધક નુકસાન શ્યાઓમીના માવલક લેઈ રુ્જનને 
થયુ ં છે. તેમની સંપવત્ત 18,500 કરોડ રૂવપયા ઘટી છે. 

ઉબેરના કાલાવનકની સંપવત્ત 9,600 કરોડ રૂ. ઘટી છે. 

યાદીમાાં 6 મટહલા પણ 

 આ યાદીમાં 6 મટહલા પણ છે. આ િખતે એક 
મટહલાનો િધારો થયો છે. સૌથી અમીર મટહલા હોંગકોંગની 
ઝોઉ કુનફી છે. તેમની સંપવત્ત 64 હજાર કરોડ રૂવપયા છે. 
રોનાલ્ડો યઈુએિએ પલયેર ઓિ િ યર બડયો 
 સ્પેવનશ ક્લબ ટરયલ મેટડર ડ તરફથી રમનાર 
પોટુડગલના સુકાની ટક્રસ્ટીયાનો રોનાર્લડોને યુઈએફએ પલયેર 
ઓફ ધ યર જાહેર કરિામાં આવયો છે. રોનાર્લડોને ગુરુિારે 
રાિે આ એિોડડ  આપિામા ં આવયો હતો. આ પ્રવતવષ્ઠત 
એિોડડ  2010-2011થી આપિામા ં આિી રહ્યો છે. 
રોનાર્લડોએ સતત બીજા િર્ે ટરયલ મેટડર ડને ચેવમ્પયન્સ 
લીગમા ં ચેવમ્પયન બનાિિા મદદ કરી હતી. તે ગત 
વસઝનમાં 12 ગોલ સાથ ેટૂનાડમેન્ટમાં ટોપ સ્કોરર રહ્યો હતો. 
32 િર્ીય રોનાર્લડો િીજી િખત આ એિોડડ  પોતાના નામ ે
કરિા સફળ રહ્યો છે. આ પહેલા રોનાર્લડોએ 2013-
2014મા ં અને 2015-16માં આ એિોડડ  મેળવયો હતો. 
મેસ્સી આ એિોડડ  બ ેિખત જીતિા સફળ રહ્યો છે. 
 

િરાહે કારટકદીની અાંમતમ રેસ જીતી, 5000 મીટર રેસમાાં 

ચેમપપયન 

 વબ્રટનના લાંબી દોડના એથ્લીટ મો ફરાહે 
કારવકદીની અંવતમ રેસ જીતી લીધી છે. તેણે ડાયમંડ 
લીગમા ં5000 મીટર રેસમાં ગોર્લડ મેડલ જીત્યો હતો. ફરાહે 
13 વમવનટ 06.05 સેકન્ડનો સમય લીધો હતો. આ તેની 
કારવકદીની પ્રથમ ડાયમંડ લીગ ટર ોફી છે. હિે ફરાહ પોતાની 
11 િર્ડની કારવકદીને અલવિદા કરીને મેરેથોનમાં ભાગ લેશે 
તેની પ્રથમ મેરેથોન 10 સપટેમ્બરે યોજાનાર ગ્રેટ નોથડ રન 
છે. 5000 મીટર રેસમાં અમેટરકાનો પોલ ચેવલમો બીજા અન ે
ઈથોવપયાનો મુખ્તાર ઈદટરસ િીજા નંબરે રહ્યો હતો. બે 
સપ્તાહ પહેલા લંડનમાં યોજાયેલી િર્લડડ  ચેવમ્પયનવશપમા ં
ઈદટરસ ે ફરાહન ે 5000 મીટર રેસમાં હરાવયો હતો. ત્યારે 
એથ્લીટ મો ફરાહે વસર્લિર મડેલ જીત્યો હતો. 
 

5 િહેરોમાાં ટહાંસાનો ડેરો 
મોબાઈલ પર બોલીન ે કરી િકાિે િોમપાંગ : ગૂગલ-

વોલમાટડ  વચ્ચે થયા કરાર, અમેટરકાના લાખો ગ્રાહકોન ે

મળિ ેસુમવિા 
 

આ 5 કાયડક્રમોથી રાષ્ટ્રવાદની ઝુાંબેિને ભાજપ આગળ 
વિારિે 

 ભાર્જપ ે ભારત છોડો આંદોલનની 75મી િર્ડગાંઠ 
વનવમત્ત ેમશાલ રેલી કાિી. 
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 10-14 ઓગસ્ટ સુધી વતરંગાયાિા દેશભરમાં 
તમામ વર્જલ્લામા ંયોજાશે. 

 14 ઓગસ્ટે રાષ્ટ્રભવક્ત સંધ્યાનું આયોર્જન ર્જમેાં 
ગાંધીજી, િીર સાિરકર, ભગતવસંહ અને 

બાબાસાહેબ આંબેડકર પર બનેલી ટફર્લમો 
દશાડિાશે. 

 15 ઓગસ્ટે િડાપ્રધાન, મુખ્ય મંિીનાં ભાર્ણો 

પછી તમામ શવક્ત કેન્રોમાં મંડળ સ્તર સુધી 
સંકર્લપ સાથ ેધ્િજારોહણ. 

 16 ઓગસ્ટથી 30 ઓગસ્ટ સુધી તમામ વર્જલ્લા 
કેન્રો પર નિું ભારત મંથન, સંકર્લપથી વસવધ્ધ અન ે

પટરચચાડ ર્જમેાં કેન્રીય મંિી, સાંસદ, રાજ્યોમા ં

ભાર્જપના મંિી સામેલ થશે. 

ગાંદકી, ભ્રષ્ટ્ાચાર, આતાંકવાદ, ભારત છોડોનો નારો આપયો 

 આ અવભયાન માટે િડાપ્રધાનના 5 મંિો ગંદકી-
ભારત છોડો, ભ્રષ્ટ્ાચાર-ભારત છોડો, આતંકિાદ-

ભારત છોડો, જ્ઞાવતિાદ-ભારત છોડો, 

સંપ્રદાયિાદ-ભારત છોડો છે. 

 તમામ કાયડક્રમોની દેખરેખ િડાપ્રધાન નરેન્ર 
મોદીની એપ દ્વારા થશે. આયોર્જકોન ે ફોટો અન ે
માટહતી અપલોડ કરિા કહેિાયું છે. 

 તમામ મંિી-પદાવધકારી પોતાના વિસ્તારોમાં 
શહીદ સ્મારકો પર ર્જશે. શહીદોના પટરિારર્જનોન ે
મળશે. સ્િચ્છતા અવભયાન, રક્તદાન, 

માનિસાંકળ, વક્િઝ સ્પધાડ કરાિશે.  

 ભાર્જપ ેયુિાનો પર ખાસ ફોકસ કયુું છે. 
 

નરેડર મોદીના 72 માંત્રી 15 ટદવસમાાં 127 કથળે 

મતરાં ગાયાત્રાના યોજિ,ે એપ દ્વારા દેખરેખ રખાિ ે

 ભાર્જપ સાંસ્કૃવતક રાષ્ટ્રિાદના પોતાના રૂ્જના 
નારામા ંસાંસ્કૃવતકને બારુ્જએ મૂકી માિ રાષ્ટ્રિાદ અવભયાન 
સાથ ેઆગળ િધશે. સાંપ્રદાવયકતાનો આક્ષેપ ન થાય અન ે
ટહન્દુત્િનો એર્જન્ડા પણ આગળ િધે તે માટે આ વનણડય 
લેિાયો. 
 

કોબન ેમવમેડસ મકટપલચેઝમાાં રેકોડડ  નોંિાવ્યો 
 અમેટરકાની ઓવલવમ્પક બ્રોન્ઝ મેડાવલસ્ટ ઈમા 
કોબને વિમેન્સ 3000 મીટર વસ્ટપલચઝેમાં િર્લડડ  
ચેવમ્પયનવશપના નિા રેકોડડ  સાથે ગોર્લડ મેડલ પોતાના 
નામે કરી લીધો હતો. 
સરકારી કકુલના િો.7-8ના મવદ્યાથીને ઈ-ટેબ્લેટ અપાિ ે

ભારત-ચીન સનેા ડોકલામથી હટવા રાજી 

ચીનનો દાવો, માત્ર ભારતની સનેા હટિ,ે મોદીના મિક્સ 

સાંમેલનમાાં સામેલ થવાની સાંભાવના 
 

ચુકાદો આપનારા જજ જગદીપ હટરયાણાના જ છે 

 ગુરમીત સામ ે ચુકાદો આપનારા સીબીઆઈ ર્જર્જ 
ર્જગદીપ વસંહ પ્રામાવણકતા માટે સાથીઓમા ં ચચાડય છે. 
તેમણે ગયા િર્ે ર્જ સ્પેવશયલ સીબીઆઈ ર્જર્જની ર્જિાબદારી 
સંભાળી છે. ર્જર્જ બન્યા પહેલા ર્જગદીપ પંજાબ-હટરયાણા 
હાઈકોટડમાં િકીલાત કરતા હતા. આ પહેલા તેઓ 
સોનીપતમાં વનયુક્ત હતા. 
 

6 નૌસનેા અમિકારી િરતીની પટરક્રમાનો રેકોડડ  બનાવિ ે

 ભારતીય નૌસેનાની 6 મટહલા અવધકારી ઈવતહાસ 
રચિા ર્જઈ રહી છે. તેઓ સમગ્ર પૃથ્િીની પટરક્રમા સમુરમાં 
રહીન ે કરશે. દુવનયાની કોઈ પણ નૌસેનાની મટહલા 
અવધકારીઓએ આિું અત્યાર સુધી કયુું નથી. કેપટન ટદલીપ 
ડોંડેએ ર્જરૂર પટરક્રમા કરી છે અને આ યુિતીઓના કોચ પણ 
છે.  
લેફ્ટ. કમાડડર પી.કવામત 

લેફ્ટ. િોગ્રાકપમ મવજયા દવેી 
લેફ્ટ. કમાડડર વમતડકા જોિી 
લેફ્ટ. પાયલ ગપુ્તા 
લેફ્ટ. કમાડડર પ્રમતભા જામવાલ 

ઐશ્વયાડ બોદાપટ્ટી 
 

કવાઈન ફ્લૂની સારવાર માટે ખાનગી હોમકપટલોને સરકાર 
હકતગત કરિ ે

મોદી સરકાર અતયાર સુિીમાાં મવદેિથી 24 પ્રાચીન મૂમતડઓ 
લાવી 

સૌથી વિ ુ16 મમૂતડઓ USથી લવાઈ 
 

ગામબડન મગુુરુઝા, ટડમમટર ોવ ચેમપપયન 

 ચોથી ક્રમાંવકત સ્પેનની ટેવનસ સ્ટાર ગાવબડન 
મુગુરુઝાએ રોમાવનયાની વસમોના હાલેપન ે વસનવસનાટી 
ઓપન ડબ્ર્લયૂટીએ ટૂનાડમેન્ટની ફાઈનલમા ં 6-1, 6-0થી 

હરાિીન ે ટાઈટલ જીતી લીધું હતુ.ં ચાલુ િર્ે વિમ્બલડન 
જીત્યા બાદ બીરુ્જ ંટાઈટલ જીતિા માટે 56 વમવનટનો સમય 
લીધો હતો. હાલેપ સામેના ચાર મુકાબલામાં સ્પેવનશ 
ખેલાડીએ િણ મેચમા ંવિર્જય હાંસલ કયો હતો. 
 વસનવસનાટી ઓપનની મેન્સ વસંગર્લસમા ં
બર્લગેટરયાના સાતમા ક્રમાંવકત વગ્રગોર ટડવમટર ોિ ે
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ઓસ્ટરે વલયાના વનક વકવગડયોસને 6-3, 7-5થી હરાિીને 

ટાઈટલ પોતાના નામે કરી લીધું હતું. 
 

રાજનાથે ટડમજટલ પોલીસ પોટડલ લોડચ કયુું 
 કેન્રીય ગૃહમંિી રાર્જનાથ વસંહે સમગ્ર દેશના 
13,775 પોલીસ સ્ટેશનો સાથે સંકળાયેલા ટડવર્જટલ 

પોટડલનો પહેલો તબક્કો લોન્ચ કયો. રૂ.2000 કરોડના 
બર્જટેથી ટક્રવમનલ ટરે વકંગ નેટિકડ  એન્ડ વસસ્ટમ્સ પ્રોર્જકે્ટ 
હેઠળ શરૂ કરાિેલ િેબસાઈટમાં અંદાર્જ ે 7 કરોડ ગુનાઈત 
કેસોનો રેકોડડ  છે. 
 

10.40 વાગ્ય ે : જમકટસ કુટરયન જોસેિે કહ્ુાં કે હુાં  ચીિ 
જમકટસ સાથે સહમત નથી.. 
 ‘હંુ ચીફ ર્જવસ્ટસ સાથ ે સંમત નથી. શટરયત 

કાયદામાં તલાકના કારણે કોટડફાઈડ નથી. િણ તલાક 
કુરાન અને શટરયતની વિરુધ્ધ છે. તે ગેરબંધારણીય છે. 
તેન ેખતમ કરિા જોઈએ.’ 
 

હવે સરકારી કટોર પર ઈિકોનુાં ખાતર અને પતાંજલીની 
પ્રોડક્ટ મળિ ે

 હિે દેશના આશરે 2.50 લાખ કોમન સવિડસ 
સેન્ટસડ પર સરકારી સેિાઓની સાથે ઈફકોનું ખાતર અન ે
પતંર્જવલની પ્રોડક્ર્ટસ પણ િેચાશે. મંગળિારે કેન્રીય પ્રધાન 
રવિશંકર પ્રસાદે આ સેિાઓની શરૂઆત કરી છે. હિે અહીં 
આધાર વલન્કડ નાણાંની લેિડ-દેિડ પણ કરી શકાશે. 
 

બાંિારણીય બડેચનો ચુકાદો પોતે જ કાયદો 
 ઈમેલ, એસએમએસ, ફોન કે પિ ર્જિેી વચિવિવચિ 

રીતે તલાક આપિા પર પ્રવતબંધ મુકાયો છે. મુવસ્લમોમા ં
તલાક આપિાની બ ે અન્ય પધ્ધવતઓ પણ છે. તલાક-
એ-હસન અને તલાક-એ-અહસન. તેમા ં પવત-પત્નીને 
વિિાદ ઉકેલિા માટે 90 ટદિસનો સમય અપાય છે. 
સમાધાન ન થાય તો 30-30 ટદિસના ગાળામા ંબે િખત 
તલાક કહેિામા ંઆિે છે. આ પધ્ધવત પર કોઈ રોક નથી. 
 

જો હજુ પણ કોઈએ મસાંગલ સીટટાંગમાાં પતનીને તલાક 

આપયા તો િુાં થિ ે? 

 મટહલા સ્પેવશયલ મેરેર્જ એક્ટ-1954 હેઠળ હક 
માગી શકે છે. આઈપીસીની કલમ-125 હેઠળ 
ભરણપોર્ણ, વસવિલ સૂટ તથા મુવસ્લમ મેરેર્જ એક્ટના 

વિકર્લપો પણ છે. ઘરેલંુ ટહંસાના કાયદા હેઠળ પણ કાયડિાહી 

શક્ય છે પણ ભૂતકાળના પીટડતોને તેનાથી ન્યાય મળશ ે
નહીં. 
 

ચીિ જમકટસે કહ્ુાં – બહુમતીએ ચકુાદો – ત્રણ તલાક 
ખતમ 

 સુપ્રીમકોટે મંગળિારે ઐવતહાવસક ચુકાદો આપયો 
હતો. મુવસ્લમોમાં 1400 િર્ડથી ચાલી આિતી િણ 
તલાકની પ્રથાન ે પ્રવતબંવધત જાહેર કરી દેિાઈ છે. ટહંદુ, 

મુવસ્લમ, શીખ, વિસ્તી અને પારસી ધમડના પાંચ ર્જજોની 

બંધારણીય બેન્ચે બહુમતીથી આ ફેંસલો સંભળાવયો હતો. 
બેન્ચના િણ ર્જર્જ િણ તલાકની વિરુધ્ધ હતા. જ્યારે ચીફ 
ર્જવસ્ટસ અને ર્જવસ્ટસ અબ્દલુ નઝીરે એિો મત આપયો હતો 
કે સરકાર આ મુદે્દ અલગ કાયદો બનાિ.ે સુપ્રીમના ચુકાદાને 
પગલે મુવસ્લમોની અડધી િસતી માટે ન્યાયનો માગડ ખલૂી 
ગયો છે.  

ઈસરોની વિ ુએક સિળતા, 3400 ટકલોનો સાંચાર ઉપગ્રહ 

લોડચ 

 ઈસરોએ ગુરુિારે સંચાર ઉપગ્રહ જીસેટ-17 લોન્ચ 
કયુું છે. તેને એટરયન-5 રોકેટના માધ્યમથી સ્પેસમા ં
મોકલાયુ.ં લોવન્ચંગ ફ્રેન્ચ ગયુાનાના કોરુથી િહેલી સિારે 
2:45 િાગ્ય ે કરાયુ ં હતુ.ં તેની 39 વમવનટ બાદ રોકેટ 
સેટેલાઈટને અલગ કરી દીધું. એક મટહનામાં ઈસરોનુ ં આ 
િીરુ્જ ંમોટંુ લોવન્ચંગ છે. અમુક ટદિસ અગાઉ શ્રીહટરકોટાથી 
જીએસએલિી એમકે-3 અને પીએસએલિી-સી 38 લોન્ચ 
કરાયા હતા. 
 

નવા ઉપરાષ્ટ્રપમતની ચૂાંટણી 5મી ઓગકટે થિ ે

 નિા ઉપરાષ્ટ્રપવતની ચૂંટણી પાંચમી ઓગસ્ટે 
યોજાશે. 4થી રુ્જલાઈએ જાહેરનામું જારી થશે. 18મી રુ્જલાઈ 
સુધી ઉમેદિારીપિો ભરી શકાશે. 5મી ઓગસ્ટે મતદાન 
અને એ ર્જ ટદિસે મત ગણતરી પણ થશે. િતડમાન 
ઉપરાષ્ટ્રપવત હાવમદ અન્સારીનો કાયડકાળ 10મી ઓગસ્ટે 
પૂરો થશે. આ ચૂંટણીમા ંકુલ 790 મતદાતા હશે. 
 

એકસાથે 18,500 ટદવ્યાાંગોને સાિન સહાયનો મવશ્વમવક્રમ 

વડાપ્રિાન ે ટદલ્હી પહોંચાડવાનો શે્રય રાજકોટવાસીઓન ે
આપયો 
 િડાપ્રધા
ન નરેન્રભાઈ 
મોદીના હસ્તે 
રેસકોસડના 
મેદાનમા ં
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ટદવયાંગોને સાધન સહાયનો મેગા કેમ્પ યોજાયો હતો ર્જમેાં 
બ ે વગવનસ બુક ઓફ િર્લડડ  રેકોડડ  અને એક િર્લડડ  બુક ઓફ 
રેકોડડ  રચાયો છે. રાર્જકોટ વર્જલ્લા અવધક કલેક્ટર હર્ડદભાઈ 
િોરાએ ર્જણાવયુ ં હતુ ં કે, 1442 મૂક-બવધરો દ્વારા રાષ્ટ્રગાન 

અને 881 ટદવયાંગોને કેલીપસડનો વગવનસ બુક ઓફ િર્લડડ  
રેકોડડ  નોંધાયો છે અને 18200 ટદવયાંગોન ે સાધન-
સહાયનો િર્લડડ  બુક ઓફ રેકોડડમાં નોંધાિિા દાિો કયો હતો. 
ર્જમેાં અમુક લાભાથીઓ નીકળી ર્જતા 18035 આસપાસ આ 
િર્લડડ  રેકોડડ  નોંધાશે. 
 

ક્રીમમ લેયરની આવકમયાડદા 6થી વિારીને 8 લાખ કરાઈ 

OBCમાાં જામતઓનો ક્વોટા નક્કી થિ,ે સબ-કેટેગરી માટે 

પાંચ મનમાિ,ે ગુજરાતમાાં ઓબીસીની 55 ટકા વસમત છે 

 અન્ય પછાત િગડ (ઓબીસી) અનામત મુદે્દ કેન્ર 
સરકારે બુધિારે બ ે મહત્િના વનણડય લીધા હતા. પહેલો, 

ઓબીસી અનામત માટે ક્રીમી લેયરની આિક મયાડદા છ 
લાખથી િધારીન ેિાવર્ડક 8 લાખ કરી દેિામાં આિી છે. અન ે
બીજો, ઓબીસીની કેન્રીય યાદીમા ંજાવતઓનો ક્િોટા નક્કી 

કરિા માટે મંરૂ્જરી આપી દેિામાં છે. જાવતઓની સબ-
કેટેગરી નક્કી કરિા માટે એક પંચની વનમણૂક કરિામા 
આિશે. તેનાથી હાલ સુધી અનામતના લાભથી િંવચત 
રહેલી જાવતઓન ેપણ તેનો ફાયદો મળશે. 
 

સબ કેટેગરી માટે સુપ્રીમે 25 વર્ડ પહેલાાં આદેિ આપયો 

હતો, ઓબીસી પાંચ ેછ વર્ડ પહેલા ભલામણ કરી હતી 

 ઓબીસીમા ં જાવતઓની સબ-કેટેગરી માટે પંચ 
બનાિિાની ભલામણ રાષ્ટ્ર ીય પછાત િગડ પંચ ે 2011મા ં
કરી હતી. પંચની ભલામણ હતી કે ઓબીસીન ેિણ સબ-
કેટેગરીમાં િહેંચિામા ંઆિે. તે પહેલાં 1992મા ંસુપ્રીમકોટે 
પણ આ સંબંધમાં વયિસ્થા આપી હતી. િર્ડ 2012,2013 

અને 2014મા ં સસંદીય સવમવતઓએ પણ તેની ભલામણ 
કરી હતી. સબ કેટેગરી બનાિિાનો આશય તમામ િગોન ે
સમાન લાભની તક આપિાનો છે. છાશિારે આ આરોપ 
લાગતા રહે છે કે પછાત જ્ઞાવતઓમાં આવથડક રીતે મર્જબતૂ 

કેટલાક િગડના લોકો ર્જ તેનો ફાયદો ઉઠાિી રહ્યા છે. તે 
વસિાય મોટા ભાગની પછાત જ્ઞાવતઓન ેફાયદો મળી રહ્યો 
નથી. સબ કેટેગરી બનિા પર વિશેર્ જાવતઓ પર 
અનામતની િહેંચણી થઈ ર્જશે. 
 

11 રાજ્યોમાાં પહેલા જ સબકેટેગરી બની છે 

 ઓબીસી પંચની ભલામણ પર 11 રાજ્ય દ્વારા 
પહેલા ર્જ પોતાની ઓબીસી યાદીમા ં પેટા કેટેગરી બનાિી 
ચૂકિાની પ્રટક્રયા કરી ચુક્યા છે. તેમા ંઆંધ્રપ્રદેશ, તેલંગણા, 

કણાડટક, ઝારખંડ, પવિમ બંગાળ, વબહાર, મહારાષ્ટ્ર , 

તવમલનાડુ અને ર્જમ્મ-ુકાશ્મીર સામેલ છે. 
 

પાંચ અનામતની સમાન તક આપવાની રીત નક્કી કરિ ે

 આ પંચનુ ં નામ અન્ય પછાત િગડ ઉપિગીકરણ 
તપાસ પંચ’ રહેશે. તે ઓબીસી સેન્ટરલ યાદીમા ં સામેલ 

જાવતઓન ે અનામતના અસમાન લાભની િહેંચણીની 
તપાસ કરશે. સાથ ેર્જ અસમાનતા દૂર કરિાની નીવત-રીવત 
અને પ્રટક્રયા પણ નક્કી કરશે. આ માટે પક્ષકારો પાસેથી 
પણ સૂચનો મંગાિાશ.ે 
ક્રીમમલેયરની આવક મયાડદા 6થી વિારીને 8 લાખ કરાઈ 

 જાવતઓના સબ-કેટેગરાઈઝેશન માટે પંચ 
બનાિિાની ભલામણ રાષ્ટ્રપવતને કરિામા ં આિશે. પચંે 
રચનાના 12 અઠિાટડયાની અંદર કેન્ર સરકારને ટરપોટડ  
આપિાનો રહેશે. ઓબીસીની કેન્રીય યાદીમા ં પાંચ હજાર 
કરતા િધારે જાવતઓ સામલે છે. સામાવર્જક ન્યાય અને 
અવધકારીતા મંિી થાિરચંદ ગેહલોતે કહ્યુ ં કે ગરીબોને 
અનામતનો લાભ આપિાનો વિરોધ કોઈએ ના કરિો 
જોઈએ. 
 27 ક્િોટા છતાં નોકરીઓમાં 16 ટકા પણ 
ઓબીસી નથી, તેથી ક્રીમી લેયર મયાડદા 2 લાખ િધારાઈ. 

 પછાત િગડ પંચ ે 2015મા ં પોતાના ટરપોટડમાં કહ્યુ ં
હતુ ં કે 27 ટકા અનામત છતાં સરકારી નોકરીઓમાં 
ઓબીસીની સંખ્યા 16 ટકા પણ પહોંચી શકી નથી. તેિામાં 
ક્રીમીલેયરની આિક મયાડદા 15 લાખ કરાિી જોઈએ. પછાત 
કર્લયાણ અંગેની સંસદીય સવમવતએ આ મયાડદા 20 લાખ 
કરિાની ભલામણ કરી હતી. ભલામણોનો અભ્યાસ કરીને 
સામાવર્જક ન્યાય અને અવધકાટરતા મંિાલય ેકેવબનેટ પાસે 8 
લાખની આિક મયાડદા કરિાની ભલામણ મોકલી હતી. તે 
પહેલાં 2013મા ંક્રીમીલેયરને 4.5 લાખથી િધારીને 6 લાખ 
કરિામા ંઆિી હતી. 
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2000ની નોટ પર પ્રમતબાંિની કોઈ મવચારણા નથી : 
જટેલી 200 ની નવી નોટ આવિ ે

 નાણામંિી અરુણ ર્જટેલીએ કહ્યુ ં છે કે સરકાર 
2000 રૂવપયાના મૂર્લયની ચલણી નોટો પર પ્રવતબંધની કોઈ 
વિચારણા કરી રહી નથી અને 200 રૂવપયાની નિી નોટ 
ક્યારે બહાર પાડિી તેના સમય અંગે ટરઝિડ બેન્ક વનણડય 
લેશે. 
 

યુરોપ ટુર માટે ભારતીય મવમેડસ હોકી  
ટીમના સુકાનીપદે રાનીની વરણી 
 ફોરિડડ  ખેલાડી રાની રામપાલની પાંચમી 
સપટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલી ભારતીય વિમેન્સ હોકી ટીમના 
યૂરોપ પ્રિાસ માટે સુકાનીપદે િરણી કરિામા ં આિી છે. 
ગોલકીપર સવિતા ઉપસુકાની રહેશે. ટીમમાં અનુભિી તથા 
યુિા ખેલાડીઓનો સમાિેશ કરિામા ંઆવયો છે. િર્લડડ  હોકી 
લીગ સેવમફાઈનલમા ં ભારતની ટીમ ક્િાટડ ર ફાઈનલમા ં
ઈંગ્લેન્ડ સામ ેહાયાડ બાદ આઠમા ક્રમે રહી હતી. 
 

ઈંમગ્લિ િૂટબોલર રુનીની મનવૃમત્ત 

ઈંગ્લડેડના ભતૂપૂવડ સકુાની રુનીએ 119 
મેચમાાં મવક્રમી 53 ગોલ 
નોંિાવ્યા છે 

 ઈંગ્લેન્ડ 
તરફથી વિક્રમી ગોલ 

નોંધાિનાર અનુભિી ખેલાડી િેન 
રુનીએ બુધિારે ઈન્ટરનેશનલ 

ફૂટબોલમાંથી તાત્કાવલક અસર સાથ ે વનિૃવત્તની 
જાહેરાત કરી દીધી છે. મેનરે્જર ગેરેથ સાઉથગટે ઈંગ્લેન્ડની 
ટીમમાં રુનીન ેપુન:સ્થાન મળે તેિા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તે 
સમયે રુનીએ વનિૃવત્તનો વનણડય લીધો છે. રુનીએ ઈંગ્લેન્ડ 
માટે 119 મચેમાં 53 ગોલ નોંધાવયા છે.  
 

નગા મટહલાએ પાઈલટ બની ઈમતહાસ રચ્યો 
 મવણપુરની રોવિનઈ પોમઈ નામની યુિતીએ પહેલી 
મટહલા નગા પાઈલટ બનીને ઈવતહાસ સજ્યો છે. આ 
સમાચાર મીટડયામા ંઆિતા ંર્જ રોવિનઈ પર અવભનંદનનો 
િરસાદ થઈ રહ્યો છે. તે મવણપુરની પોમાઈ નગા 
ર્જનજાવતની છે અને ર્જટે એરિેઝમાં કામ કરી રહી છે. તેણ ે

ઓસ્ટરે વલયાના ન્ય ૂ સાઉથ િેર્લસમાં આિેલી બેવસયર 
એવિયેશન કોલેર્જમાંથી કોમવશડયલ પાઈલટનો કોસડ કયો છે. 
 

પરસેવામાાંથી વીજળી મેળવતા ફ્યઅુલ સેલ મવકસાવાયા 
 અમેટરકામા ં ભારતીય મૂળના અમય બાંદોડકર 
સટહતના િૈજ્ઞાવનકોની એક ટુકડીએ સ્ટરેચબેલ ફ્યુઅલ સેર્લસ 
વિકસાવયા છે, ર્જ ે પરસેિામાંથી િીર્જળી મેળિી એલઈડી 

અને બ્લૂટુથ રેટડયો સટહતની િેરેબલ ટડિાઈસ ચલાિી શકે 
છે. 
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