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September 2017 
Astha Academy 

પોલીસનંુ મોરલ વધારવા ‘કોફી િવથ ડી�પી’ પહેલ 

શરૂ કરાઈ 
 સીઆઈડી �ાઈમના ડી�પી આિશષ ભા�ટયાએ 
પોલીસનંુ મોરલ વધારવા અને ખૂબ જ વધારે સારી 
કામગીરી પોલીસ કરે તે માટે કોફી િવથ ડી�પી 
સીઆઈડી નામનો કાયર્�મ શરૂ કય� છે. 
  

�ડિજટલ ઈિન્ડયાના સ્વપ્નદૃ�ાની �ેરણા થકી ગુજરાત 
સરકારની �ડિજટલ િશક્ષણ ક્ષેત્રે નવી પહેલ : જ્ઞાનકંુજ 
�ોજકે્ટ

 
જ્ઞાનકંુજ �ોજકે્ટ િવશ ે

• શાળા કક્ષાએ ટેક્નોલો�ની મદદથી સ્માટર્  બોડર્  
સાથે ઈન્ટરએિક્ટવ e-ક્લાસ 

• રાજ્યની 1609 સરકારી �ાથિમક શાળાઓમાં 
ધોરણ 7 અને 8ના 3,173 વગર્ખંડોમાં લેપટોપ, 

�ોજકે્ટર, ઈન્�ારેડ કેમેરા, સ્માટર્  બોડર્ , સ્પીકર 

અને વાઈ-ફાઈ રાઉટરની સુિવધા 
• ભાર િવનાના ભણતર માટે 100 શાળાઓના 

ધોરણ 7 અને 8ના િવ�ાથ�ઓને િવનામૂલ્યે 
10,000 ટેબ્લેટ 

• ધોરણ 5 થી 8ના તમામ િવષયોનંુ ઈ-કન્ટેન્ટ 
અને ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી ઉપલબ્ધ 
કન્ટેન્ટની મદદથી િશક્ષણ. 

 

રે�ટંગ પોઈન્ટમાં િવરાટ કોહલીએ સિચન તેંડુલકરની 
બરોબરી કરી 
 િવ�ના �થમ �માંિકત વન-ડે બેટ્સમેન 
ભારતીય સુકાની િવરાટ કોહલીએ આઈસીસી બે�ટંગ 
રેિન્કંગમાં ભારતના �દગ્ગજ બેટ્સમને સિચન 
તેંડુલકરના સવાર્િધક રેં �ટંગ પોઈન્ટની બરોબરી કરી 
લીધી છે. કોહલીને 14 રે�ટંગ પોઈન્ટના ફાયદો થયો છે 
અને તેના પોઈન્ટ 887 થયા છે; જ ેસિચનના મહત્તમ 

રે�ટંગ પોઈન્ટની બરોબર છે. 
 

CJI એ એક જ �દવસમાં 118 કેસની સુનાવણી કરી 

 સુ�ીમકોટર્ના મુખ્ય ન્યાયાધીશ દીપક િમશ્રાએ 
સોમવારે 118 કેસની સુનાવણી કરી. સંભવત: આ 
�થમ �સંગ છે; જ્યારે ચીફ જિસ્ટસે આટલા કેસ એક જ 

�દવસમાં સાંભ�ા હોય. 
 

હેિમલ્ટનને 69મી વખત પોલ પોિઝશન, માઈકલ 

શૂમાકરનો રેકોડર્  તો�ો 
 મિસર્�ડઝના િ��ટશ રેસર લેિવસ હેિમલ્ટને 
ઈટાિલયન �ાં. �ી. ફોમ્યુર્લા વન રેસમાં પોલ પોિઝશન 
મેળવી છે. હેિમલ્ટને પોતાની કારિકદ�માં 201મી �ાં. 
�ી.માં 69મી વખત પોલ પોિઝશન મેળવી છે. આ સાથ ે
તેણે જમર્નીના �દગ્ગજ રેસર માઈકલ શૂમાકર (68 પોલ 
પોિઝશન) નો વલ્ડર્  રેકોડર્  તોડી નાંખ્યો છે. 
 

ઓલ્ટમેન્સની ભારતીય હોકી ટીમના કોચ પદેથી 
હકાલપ�ી 
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 હોકી ઈિન્ડયાએ ભારતીય હોકી ટીમના મુખ્ય 
કોચ રોલેન્ટ ઓલ્ટમેન્સને સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. છે�ા 
બે વષર્માં ભારતીય ટીમના ખરાબ �દશર્નના કારણે 
હોકી ઈિન્ડયાએ આ િનણર્ય કય� છે. 2013માં હોકી 
ઈિન્ડયાએ ઓલ્ટમેન્સને હાઈ પફ�મન્સ ડાયરેક્ટર 
બનાવ્યા હતા. આ પછી 2015માં પોલ વેન ઓસના 
સ્થાને ટીમના મુખ્ય કોચ બનાવવામાં આવ્યા હતા. 
ઓલ્ટમેન્સને સસ્પેન્ડ કયાર્ પછી ટીમ ઈિન્ડયાના 
વતર્માન હાઈ પફ�મન્સ ડાયરેક્ટર ડેિવડ �નની 
કાયર્કારી કોચ તરીકે વરણી કરી છે. 
 

જમર્નીમાં શરૂ થયંુ દુિનયાનંુ સૌથી મોટંુ એક્સ-રે લેઝર, 

11 દેશના િવજ્ઞાનીઓએ 8 વષર્માં મશીન બનાવ્યંુ, 

વાઈરસની �ીડી ઈમેજ આપશે; જથેી સચોટ ઈલાજ 

મળે 
 

�ામ પંચાયતો �ારા થતી કોન્ટર્ ાક્ટ કમ�ઓની ભરતીને 
સરકારે ગેરકાયદે ઠેરવી 
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, પ્યુન કે રોજમદારને ઉચ્ચક પગારે 

રાખવા પર પણ પાબંદી 
 કોઈપણ �કારના કમર્ચારીઓની ભરતી કરવાની 
સત્તા નહીં હોવા છતાં રાજ્યની �ામ પંચાયતો ઠરાવ 
કરીને કોન્ટર્ ાક્ટ, ઉચ્ચક કે �ફક્સ પગારે િવિવધ 

કમ�ઓની ભરતી કરવાની �વૃિત્ત સામે આખરે સરકારે 
રોક લગાવી છે અને પંચાયતો �ારા થયેલી ભરતીઓને 
ગેરકાયદે ઠેરવી તમામનો અંત લાવવાના આદેશ કરાયા 
છે. સેટઅપ એટલે કે િનયત કરાયેલા મહેકમ 
િસવાય િનમણૂક કે ભરતી કરી શકાતી નથી. છતાં 
રાજ્યની �ામ પંચાયતો �ારા પોતાની જરૂ�રયાત મુજબ 
કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર, રોજમદારો કે પ્યુન જવેી જગ્યા પર 

ઉચ્ચક કે �ફક્સ પગારથી, કોન્ટર્ ાક્ટ પર હંગામી ધોરણે 

કમર્ચારીઓની િનમણૂક કરવામા આવે છે.  
 

તલાટીની જવાબદારી ન�ી કરવામાં આવી 
 પંચાયતમાં કમ�ઓની ગેરકાયદે ભરતીના ઠરાવ 
ન થાય તે �વાની જવાબદારી તલાટીને સોંપાઈ છે. 
છતાં � �ગવાઈઓની િવરુ� પંચાયતો પોતાની 
સત્તાની બહાર જઈ િનમણૂક માટેના ઠરાવ કે આદેશ કરે 
તો તલાટીએ પોતાની અસંમિત દશાર્વવાની રહેશે. તેમ 

છતાં આવો ઠરાવ થાય તો ટીડીઓને ખાસ પત્ર લખી 
ઠરાવ રદ કરવા માટે  તાત્કાિલક દરખાસ્ત કરવાની 
રહેશે. 
 સરકારના આદેશનંુ ઉ�ંઘન કરીને પંચાયત 
ગેરકાયદેસર ઠરાવ �ારા સત્તાની બહાર �ય તો િજ�ા 
પંચાયતના ઠરાવ સાથે ગુજરાત પંચાયત ધારાની 
કલમ-253 મુજબ �ામ પંચાયતનંુ િવસજર્ન કરવા 
માટેની દરખાસ્ત િવકાસ કિમશનરને મોકલી આપવા 
સુધીના કડક પગલાં લેવાની સૂચના પણ આપી છે. 
 

મા નમર્દા રથયાત્રાનો �ારંભ : 24 િજ�ામાં રથ ફરશ ે
રથયાત્રા રાજ્યના 24 િજ�ાઓ અને 7 

મહાનગરોમાં ફરશે.  
 

પ�રવાર િનયોજન માટે બે નવા ગભર્િનરોધક સામેલ 
 વધી રહેલી વસતી પર િનયંત્રણ માટે આરોગ્ય 
અને પ�રવાર કલ્યાણ મંત્રાલયે બે નવા ગભર્િનરોધક 
�રી કયાર્ છે. તેમાં એક છાયા નામની ટેબ્લેટ છે, જનેી 

અસર એક સ�ાહ સુધી રહે છે. જ્યારે બીજુ ંઈન્જકે્શન 
છે, જનેી 3 સ�ાહ સુધી અસર રહેશે. 
 

મલાલાની બાયોિપકનો �થમ લુક બહાર આવ્યો 
  નોબેલ િવજતેા 
મલાલા યુસુફઝઈના �વન પર 
બની રહેલી બાયોિપક ‘ગુલ 

મકઈ’નો �થમ લુક બહાર 

આવ્યો છે. રીમ શેખ આમાં 
મલાલાની ભૂિમકા ભજવી રહી 
છે. �ફલ્મમાં �દવ્યા દત્ત 
મલાલાની માતાની ભૂિમકામાં 
છે. �ફલ્મનંુ અડધુ શૂ�ટંગ થઈ ગયંુ છે. 
 

રાજ્યમા ંબ્લ્યુ વ્હેલ ગેમ પર �િતબંધ 
ગેમની િલન્ક લોકો સુધી પહોંચે નહીં તેની કવાયત 
સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલો� િવભાગે હાથ ધરી : 8 
યુઆરએલ બ્લોક કરાયા 
 યુવાનોને આત્મહત્યા માટે દૂષ્�ેરણ કરનાર બ્લૂ 
વ્હેલ ગેમ પર રાજ્ય સરકારે �િતબંધ �હેર કય� છે. 
મુખ્યમંત્રી િવજય રૂપાણીએ આપલેી સૂચનાના પગલ ે
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મુખ્ય સિચવ અને ગૃહ િવભાગે બેઠક બોલાવ્યા બાદ 
રાજ્યના ગૃહ િવભાગે આ અંગેનંુ �હેરનામું બહાર પા�ંુ 
છે. જમેાં બ્લ્યુ વ્હેલ ગેમના ઉપયોગ તથા તેમાં 
મદદગારી પર �િતબંધ મુકાયો છે.  
 

બુલેટ ટર્ે ન માટે સમુ�મા ં7 �કમી લાંબી ટનલ 
નેશનલ હાઈસ્પીડ રેલ કોપ�રેશનની રચના 

થશે. 2022 સુધીમાં �ોજકે્ટ પૂરો 
દરરોજ સરેરાશ 36000 �વાસી મુસાફરી કરી 

શકશે, �ટિકટનો દર િવમાન ભાડાંથી ઓછો રહેશે 

આઝાદીની 75મી વષર્ગાંઠે દેશને બુલેટ ટર્ેનની િગફ્ટ 
508 િક.મી બુલટે ટર્ેનનો કુલ રૂટ 
350 િક.મી �િત કલાક ટર્ેનની ઝડપ 

મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચે દરેક સ્ટેશને પોણા ત્રણ 
િમિનટ થોભશે. 
મુંબઈમાં આ લાઈન અંડર �ાઉન્ડ રહેશે અને તે માટે 21 
િકલોમીટર લાંબી સુરંગ બનાવાશે; જનેો સાત િકલો 

મીટર ભાગ સમુ�ની અંદર રહેશે. 
બુલેટનંુ મેગા બજટે 

• 1.10 લાખ કરોડ રૂિપયાનંુ કુલ બજટે  
• 81% રકમ �પાન લોન તરીકે આપશે 
• 50 વષર્ લાંબી લોનની અવિધ રહેશે 
• 0.1% નંુ વ્યાજ �પાનને ચૂકવાશે 
• 15 વષર્ પછી લોનની ચુકવણી શરૂ થશે 

 

પ�રણીતી ચોપરા ટુ�રઝમ ઓસ્ટર્ે િલયાની �ાન્ડ 
એમ્બેસેડર બની 
અમે�રકામાં હાવ� બાદ હવે ઈરમાનંુ �ખમ 
હવે ગાયોનંુ પણ આધારકાડર્ , મધ્ય�દેશમાં પાઈલટ 

�ોજકે્ટ 
મોદી કેિબનેટનો ત્રીજુ ંિવસ્તરણ 

• 13 મંત્રીઓએ શપથ લીધા, તેમાં 9 રાજ્યમંત્રી, 

4ને કેિબનેટ કક્ષાનંુ �મોશન 

• નવામાં યુપી-િબહારના 2-2, એમપી, 

રાજસ્થાન, કેરળ, કણાર્ટક, �દલ્હીના 1-1 

�ધાન 
 

દેશના રક્ષા મંત્રી તરીકે િનમર્લા સીતારમણ 
િનમર્લા સીતારમણ �થમ મ�હલા સંરક્ષણ મંત્રી, 

અગાઉ ઈિન્દરા ગાંધી વડા�ધાન તરીકે રક્ષામંત્રાલય 
સંભાળતાં હતાં. 
 

16 �ધાનોના ખાતાં બદલાયા,ં કેન્�માં હવે 76 �ધાન,

 વડા�ધાન નરેન્� મોદીએ મંત્રીમંડળમાં ત્રી� 
મોટો ફેરફાર કય� છે. િનમર્લા સીતારમણ, પીયૂષ ગોયલ, 

ધમ�ન્� �ધાન અને મુખ્તાર અબ્બાસ નકવીને �મોટ 
કરીને કેિબનેટ �ધાન બનાવવામાં આવ્યા છે. િનમર્લા 
સીતારમણને સંરક્ષણ મંત્રાલયનો હવાલો સોંપાયો છે. 
આ પહેલાં ઈિન્દરા ગાંધીએ વડા�ધાન તરીકે સંરક્ષણ 
મંત્રાલય પોતાની પાસે રાખ્યંુ હતંુ. આ સાથે કેિબનેટમાં 
વધુ 9 રાજ્યમંત્રીઓ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. તેના 
પહેલાં 6 �ધાનોના રા�નામાં લઈ લેવાયાં હતાં. 
પહેલીવાર પોલીસ, વહીવટી અનુભવ ધરાવનાર ભૂતપૂવર્ 

ઉચ્ચ સરકારી અિધકારીઓને �ધાન બનાવાયા છે. 
તેમાંથી બે તો હજુ સાંસદ પણ નથી. નવા �ધાનોની 
એન્ટર્ ી સાથે 16 �ધાનોનાં ખાતાં બદલાયાં છે. �ભુને 
વાિણજ્ય તથા પીયૂષ ગોયલને રેલવે મંત્રાલય સોંપાયંુ 
છે, જ્યારે ગંગાની સફાઈ ગડકરી કરશે. 
 

22 રાજ્યમાંથી 75 મંત્રી, 7 રાજ્યમાંથી એક પણ નહીં 

રાજ્ય મંત્રીઓની સંખ્યા 
ઉત્તર�દેશ 12 

િબહાર 9 
મધ્ય�દેશ 6 
ગુજરાત 6 
મહારા�ર્  6 
રાજસ્થાન 5 
કણાર્ટક 5 
ઝારખંડ 3 
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હ�રયાણા 3 
આં��દેશ 3 

�દલ્હી 3 
પં�બ 2 

પ.બંગાળ 2 

• 10 રાજ્યમાંથી 1-1 મંત્રી : ગોવા, ઓ�ડશા, 

ઉત્તરાખંડ, તિમલનાડુ, છત્તીસગઢ, અસમ, કેરળ, 

�હમાચલ, અરુણાચલ, જમ્મુ-કાશ્મીર. 

• 57 મંત્રી લોકસભા સાંસદ છે. 
• 18 મંત્રી રાજ્યસભા સાંસદ છે. 
• 2 મંત્રી ચંૂટાયેલા નથી. 

 

પહેલી વાર દેશના રમત મંત્રી એવા, જ ે ઓિલિમ્પકમાં 

મેડલ �તી ચૂક્યા છે 
66 વષર્ના મોદીની કેિબનેટમાં 50 વષર્ કરતા ં ઓછી 
વયના 12 મંત્રી, કેિબનેટની સરેરાશ વય 59.19 વષર્ 

દિલત – ઓબીસી પર વધુ ભાર, આ સમુદાયના 60% 

મંત્રી 
કેિબનેટ મંત્રી 
1 રાજનાથિસંહ ગૃહમંત્રી 
2 સુષ્મા સ્વરાજ િવદેશમંત્રી 
3 અરુણ જટેલી નાણામંત્રી અને કોપ�રેટ કાયર્ 
4 િનિતન ગડકરી માગર્ પ�રવહન, િશિપંગ 

જલસંસાધન 
5 સુરેશ �ભ ુ વાિણજ્ય અને ઉ�ોગ 
6 ડી.વી. સદાનંદ 

ગૌડા 
સ્ટે�ટિસ્ટક્સ એન્ડ �ો�ામ 

ઈમ્પ્લીમેન્ટેશન 
7 ઉમા ભારતી પીવાલાયક પાણી અને 

સ્વચ્છતા 
8 રામિવલાસ 

પાસવાન 
�ાહક કાય�, ખા� અને �હેર 

િવતરણ 
9 મેનકા ગાંધી મ�હલા અને બાળ િવકાસ 
10 અનંતકુમાર રસાયણ, ખાતર તેમજ 

સંસદીય બાબતો 
11 રિવશંકર �સાદ કાયદા અને આઈટી 
12 જગત �કાશ ન�ા સ્વાસ્થ્ય અને પ�રવાર 

કલ્યાણ 
13 અશોક ગજપિત નાગ�રક ઉ�યન 

રાજુ 
14 અનંત ગીતે ભારે ઉ�ોગ અને �હેર 

સાહસો 
15 હરિસમરત કૌર 

બાદલ 
ફૂડ �ોસેિસંગ ઉ�ોગ 

16 નરેન્�િસંહ તોમર �ામીણ િવકાસ, પંચાયતી 

રાજ, ખાણ 

17 ચૌધરી બીરેન્�િસંહ ઈસ્પાત 
18 જુયાલ ઓરામ જન�તીય કાયર્ 
19 રાધા મોહનિસંહ કૃિષ અને ખેડૂત કલ્યાણ 
20 થાવરચંદ ગેહલોત સામાિજક ન્યાય અને 

સશિક્તકરણ 
21 સ્મૃિત ઈરાની  કાપડ મંત્રી તેમજ મા�હતી 

અને �સારણ 
22 ડો. હષર્વધર્ન સાયન્સ-ટેક્નોલો�, 

પયાર્વરણ, વન 

23 �કાશ �વડેકર માનવ સંસાધન િવકાસ મંત્રી 
24 ધમ�ન્� �ધાન પેટર્ ોિલયમ, કુદરતી ગેસ, 

કૌશલ્ય િવકાસ 
25 પીયૂષ ગોયલ રેલવે અને કોલસા મંત્રી 
26 િનમર્લા સીતારમણ સંરક્ષણ મંત્રી 
27 મુખ્તાર અબ્બાસ 

નકવી 
લઘુમતી કાયર્મંત્રી 

રાજ્યમંત્રી સ્વતંત્ર હવાલો 
1 રાવ ઈન્�િજતિસંહ રસાયણ અને ખાતર 

રાજ્યમંત્રી 
2 સંતોષકુમાર 

ગંગવાર 
શ્રમ-રોજગાર રાજ્યમંત્રી 

3 શ્રીપદ યેસો નાઈક રાજ્યમંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) 
આયુવ�દ 

4 ડો. િજતેન્�િસંહ પૂવ�ત્તર િવકાસ રાજ્યમંત્રી 
5 ડો. મહેશ શમાર્ સંસ્કૃિત મંત્રાલયમાં 

રાજ્યમંત્રી 
6 િગ�રરાજિસંહ સુ�મ, લઘુ અને મધ્યમ 

ઉ�ોગ મંત્રાલય 
7 મનોજ િસન્હા સંચાર મંત્રાલયમાં રાજ્યમતં્રી 
8 રાજ્યવધર્નિસંહ 

રાઠોડ 
યુવા કાયર્ અને રમત 

રાજ્યમંત્રી 

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


Current Affairs september 2017 

Astha Academy, Sector 22, Gandhinagar Mo. 8980961441 

 

www.asthaacademy.wordpress.com 
 5 

9 રાજકુમારિસંહ વીજળી રાજ્યમંત્રી, નવીન 

ઉ�ર્ 
10 હરદીપિસંહ પુરી આવાસ અને શહેરી કાયર્ 

રાજ્યમંત્રી 
11 અલફોન્સ 

કન�ાથાનમ 
પયર્ટન, ઈલેક્ટર્ ોિનક્સ અને 

આઈટી 
રાજ્યમંત્રી 
1 િવજય ગોયલ સંસદીય કાયર્ મંત્રાલય, 

સ્ટે�ટિસ્ટક્સ 
2 રાધાકૃષ્ણન પી. નાણાં અને િશિપંગ 
3 એસ. એસ. 

આહલુવાિલયા 
પીવાલાયક પાણી અને 

સ્વચ્છતા 
4 રમેશ ચંદપ્પા પીવાલાયક પાણી અને 

શૌચાલય 
5 રામદાસ અઠવાલે સામાિજક ન્યાય અને 

સશિક્તકરણ 
6 િવષ્ણુદેવ સાઈ ઈસ્પાત મંત્રાલય 
7 રામકૃપાલ યાદવ �ામીણ િવકાસ મંત્રાલય 
8 હંસરાજ અહીર ગૃહમંત્રાલય 
9 હ�રભાઈ ચૌધરી ખાણ અને કોલસા મંત્રાલય 
10 રાજને ગોહેન રેલવે મંત્રાલય 
11 વી.કે. િસંહ િવદેશ મંત્રાલય 
12 પરસોત્તમ રૂપાલા કૃિષ અને ખેડૂત કલ્યાણ, 

પંચાયતી રાજ 
13 કૃષ્ણપાલ સામાિજક ન્યાય અને 

સશિક્તકરણ 
14 જસવંત ભાભોર જન�તીય બાબતો 
15 િશવ�તાપ શુક્લા નાણામંત્રાલયમાં રાજ્યમંત્રી 
16 અિ�નીકુમાર ચૌબે સ્વાસ્થ્ય અને પ�રવાર 

કલ્યાણ 
17 સુદશર્ન ભગત જન�તીય બાબતો 
18 ઉપેન્� કુશવાહા માનવસંસાધન િવકાસ 

મંત્રાલય 
19 િકરણ �ર�ુ ગૃહ મંત્રાલય 
20 ડો. િવરેન્� કુમાર મ�હલા-બાળ િવકાસ, 

લઘુમતીની બાબતો 
21 અનંતકુમાર હેગડે કૌશલ્ય િવકાસ અને 

એન્ટર�ાઈિઝસ 

22 એમ.જ.ેઅકબર િવદેશ મંત્રાલય 
23 સાધ્વી િનરંજન 

જ્યોિત 
ફૂડ �ોસેિસંગ ઉ�ોગ 

24 વાય.એસ.ચૌધરી સાયન્સ-ટેક્નોલો� અને 
ભૂિવજ્ઞાન 

25 જયંત િસન્હા નાગ�રક ઉ�યન 
26 બાબુલ સુિ�યો ભારે ઉ�ોગ અને �હેર 

સાહસો 
27 િવજય સાંપલા સામાિજક ન્યાય અને 

સશિક્તકરણ 
28 અજુર્ન રામ 

મેઘવાલ 
સંસદીય બાબતો, 

જળસંસાધન, નદી િવકાસ 

29 અજય ટમ્ટા કાપડ 
30 કૃષ્ણા રાજ કૃિષ અને ખેડૂત 
31 મનસુખ માંડિવયા માગર્ પ�રવહન અને 

રાજમાગર્, િશિપંગ 

32 અનુિ�યા પટેલ સ્વાસ્થ્ય અને પ�રવાર 
કલ્યાણ 

33 સી.આર.ચૌધરી �ાહક બાબતો, ખા� અને 

�હેર િવતરણ 
34 પી.પી.ચૌધરી કાયદા-ન્યાય મંત્રાલય, 

કોપ�રેટ બાબતો 
35 ડો. સુભાષ ભામરે સંરક્ષણ મંત્રાલય 
36 ગજને્�િસંહ 

શેખાવત 
કૃિષ અને ખેડૂત કલ્યાણ 

37 ડો. સતપાલિસંહ માનવ સંસાધન િવકાસ 
મંત્રાલય 

 

દુિનયાનંુ પહેલંુ હીરા વાયદા બ�ર શરૂ 
 ઈિન્ડયન કોમો�ડટી એક્સચેન્જ િલિમટેડ 
(ICEX) પર દુિનયાનંુ પહેલું હીરા વાયદા બ�ર શરૂ 

થઈ ગયંુ છે. તેનાથી હીરા ઉ�ોગને યોગ્ય િકંમતે શોધ 
અને �ાઈસ હેિજગં પ્લેટફોમર્ મળશે. 
 

લખનઉમાં મેટર્ ો સેવા શરૂ  
 ગૃહમંત્રી રાજનાથ િસંહ અને યુપીના સીએમ 
યોગી આ�દત્યનાથ 5 સપ્ટેમ્બરે લખનઉ મેટર્ ો સેવાની 
શરૂઆત કરી. રાજનાથ લખનઉથી લોકસભા સાંસદ છે.  
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પાંચ ગોલ્ડ સાથે ક્યૂબા ટોચના સ્થાને, ભારતને એક 

�ોન્ઝ : વલ્ડર્  બોિક્સગં ચેિમ્પયનશીપ  
 ક્યૂબાના બોક્સરોએ 19મી વલ્ડર્  ચેિમ્પયનિશપ 
�રંગમાં પોતાનો દબદબો યથાવત રાખ્યો છે. ક્યૂબા 
પાંચ ગોલ્ડ સાથે સતત બી� વષ� ટોચના સ્થાને ર�ંુ 
હતંુ. તેણે બે િસલ્વર પણ �ત્યા હતા. ક્યૂબાએ કુલ 
સાત મેડલ �ત્યા હતા. ભારતનો ગૌરવ િવધૂડી 56 
િક�ાની સેિમ ફાઈનલમાં હારી ગયો હતો. તેથી ફક્ત 
�ોન્ઝ �તી શક્યો હતો. 
 

ભારતે શ્રીલંકાનો 5-0થી વ્હાઈટવોશ કય� 
 શ્રીલંકન ધરતી પર શ્રીલંકાને વ્હાઈટવોશ 
કરનાર ભારત િવ�ની �થમ ટીમ બની ગઈ છે. 
કોહલીએ 116 બોલમાં 110 રનની અણનમ ઈિનંગ્સ 
રમી હતી. તેણે સૌથી ઓછી ઈિનંગ્સમાં સિચનની 30 
સદીનો રેકોડર્  તોડવા ઉપરાંત 28 વષર્ની વયે પોિન્ટંગની 
વન-ડે સદીના રેકોડર્ ને સરભર કય� હતો. કોહલીએ 
194મી વન-ડેની 186મી ઈિનંગ્સમાં 30મી સદી 
ફટકારી હતી. અગાઉનો રેકોડર્  સિચનના નામે હતો; જણેે 

267 ઈિનંગ્સમાં આ િસિ� મેળવી હતી. આ ઉપરાંત 
કોહલીએ 2017માં 18 મેચમાં 1000 રન પૂરા કયાર્ 
હતા. ભારત માટે ભુવને�રે 42 રનમાં 5 િવકેટ ઝડપી 
હતી અને વન-ડેમાં આ તેનંુ સવર્શે્ર� �દશર્ન ર�ંુ છે. 
 

100 સ્ટિમ્પંગ સાથે વન-ડેમાં ધોનીની અનોખી સદી 
 ભારતના ભૂતપૂવર્ 
સુકાની મહેન્�િસંહ ધોનીએ 
વન-ડે ��કેટમાં 100 સ્ટિમ્પંગ 
કરનાર �થમ િવકેટકીપર 
બનવાની િસિ� મેળવી હતી. 
36 વષ�ય ધોનીએ વન-ડેમાં 
281 કેચ પણ ઝડપ્યા છે. 
ધોનીએ હવ ે સ્ટિમ્પંગના મામલે 
શ્રીલંકાના ��કેટર કુમાર 
સંગાકારાના (99) રેકોડર્ ને તોડી નાખ્યો છે. 
 

જસ�ીત બુમરાહે એડમ્સ-મેકૈયનો રેકોડર્  તો�ો 
 ભારતીય બોલર જસ�ીત બુમરાહે શ્રીલંકાના 
િમિલન્ડા પુષ્પકુમારાને બોલ્ડ કરીને શે્રણીમાં 15મી 
િવકેટ ઝડપી હતી. આ સાથે તેણે પાંચ મેચની ��પક્ષીય 

શે્રણીમાં સવાર્િધક િવકેટ ઝડપવાની િસિ� મેળવી હતી. 
આ પહેલાં રેકોડર્  ન્યૂઝીલેન્ડના આન્�ે એડમ્સ તથા 
િક્લન મેકેયના નામે હતો. તેમણે 14-14 િવકેટ ખેરવી 
હતી. 
 

ટર્ે નોના નામ �િસ� સા�હિત્યક કૃિતઓ પરથી રાખવા 
િવચારણા 
વૃ�ો માટે રહેવા લાયક દેશોમાં ભારત િવ�માં 71મા 
�મે 
 દુિનયાભરમાં વૃ�ો માટે રહેવાલાયક દેશોમાં 
ભારત છેક 71મા સ્થાને છે. એક વૈિ�ક સવ�ના તારણો 
મુજબ િસ્વટ્ઝરલેન્ડ વ�ૃો માટે સૌથી સારો દેશ છે.  
 

રા�વ ગૌબાએ કેન્�ીય ગહૃસિચવનો પદભાર સંભા�ો 
 આઈએએસ રા�વ ગૌબાએ કેન્�ીય ગૃહસિચવ 
તરીકેનો પદભાર સંભાળી લીધો છે. તેમણે રા�વ 
મહિષર્નંુ સ્થાન લીધું છે. પહેલા ગૌબા શહેરી િવકાસ 
મંત્રાલયના સિચવ હતા. 
 

ઈસરોને મોટો ફટકો, નેિવગેશન ઉપ�હનંુ લોિન્ચંગ 

િનષ્ફળ 
 સતીષ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી નેિવગેશન 
સેટેલાઈટનંુ લોિન્ચંગ ટેક્નીકલ ખામીના કારણે િનષ્ફળ 
િનવ�ંુ હતંુ. આ �થમ વખત ખાનગી કંપનીઓની 
મદદથી ઉપ�હ તૈયાર કરાયો હતો. છે�ાં વષ�માં 
ઈસરોની આ �થમ મોટી િનષ્ફળતા છે. ઈસરોના વડા 
એ. એસ. િકરણ કુમારે જણાવ્યંુ હતંુ કે હીટ િસન્ક 
ઈજકે્ટ નહીં થવાથી લોિન્ચંગ િનષ્ફળ િનવ�ંુ હતંુ. 
 

અિનતા કરવાલ CBSEના વડા, રાઘવન સાય�સના 

રાજદૂત 
 કેન્� સરકારે ગુજરાતમાં સેવા આપી ચૂકેલા 
અિનતા કરવાલને સીબીએસઈના ચેરપસર્ન પદ ે
િનમણંૂક કરી છે. જ્યારે ગુજરાત રમખાણોની તપાસ 
કરનાર સીટના વડા રહી ચૂકેલા IPS અિધકારી આર. કે.  

રાઘવનને સાય�સના રાજદૂત બનાવાયા છે. ગુજરાત 
કેડરના રામ�ેર�સાદ ગુ�ાની નીિત આયોગના અિધક 
સિચવ પદે િનમણૂક થઈ છે. 
 

ઈન્ટરનેટ પર િનભર્રતામાં ભારતીય દુિનયામાં નં.1 
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ઈપ્સોસે 23 દેશોમા ં18 હ�ર લોકો પર સરવ ેકય� 
ટોપ-5 દેશ 

દેશ િનભર્રતા 
ભારત 82% 

ઈંગ્લેન્ડ 78% 
ચીન 77% 

જમર્ની 73% 
અમે�રકા 73% 

 

ચીન પછી સૌથી વધુ ઈન્ટરનેટ યુઝસર્ ભારતમા ં
ઓક્ટોબરથી ઈ-વે િબલ લાગુ થવાની શક્યતા 
 સરકારે �એસટી અંતગર્ત ઈ-વે િબલના િનયમ 
�હેર કયાર્ છે. �કે તેનો અમલ કરવાની તારીખ બાદમાં 
�હેર કરવામાં આવશે.  
 

હવે 65ની ઉંમરે પણ નેશનલ પેન્શન સ્કીમનો લાભ 
લઈ શકાશ ે
 પેન્શન િનયામક ઈરડાએ �હેરાત કરી કે 
નેશનલ પેન્શન સ્કીમ સાથે હવે 60ને બદલે 65ની 
ઉંમર સુધી �ડાઈ શકાશે. અત્યાર સુધી આ યોજના 
18થી 60 વષર્ના લોકો માટે જ હતી. 
 

હવે યુપીની બસોમાં વૃ� મ�હલાઓ મફત મુસાફરી કરશે 
 યુપીની સરકારી બસોમાં સ્વતંત્રતા સેનાની, 

પુરસ્કૃત િશક્ષક તથા લોકતંત્રરક્ષક સેનાનીઓની જમે 
હવે 60 વષર્ની ઉંમર વટાવી ચૂકેલ વ�ૃ મ�હલાઓ પણ 
મફત યાત્રા કરી શકશે. 
 

‘આયકર િમત્ર’ એપ લોન્ચ થશે 

 હવે દેશના તમામ િજ�ામાં કરદાતાઓને 
ઈન્કમટેક્ષ �રટનર્ ફાઈલ કરવામાં સહાયક બનવા માટે 
તાલીમ પામેલ ઓછામાં ઓછા એક કમર્ચારીની વરણી 
કરાશે. આ હેતુસર આઈ.ટી િવભાગમાં વધુ 7,600 

એક્સપટર્  નીમવાની દરખાસ્ત કરાઈ છે અને આ 
િનષ્ણાંતોની સેવાઓ મોબાઈલ એિપ્લકેશન પર 
ઉપલબ્ધ બનશે. 
 

યુએસ ઓપનમાં નાદાલ ચેિમ્પયન 

 િવ�ના �થમ �માંિકત સ્પેનના રફેલ નાદાલે 
તોફાની �દશર્ન કરીને સાઉથ આ��કાના કેિવન 
એન્ડરસનને સતત સેટમાં 6-3, 6-3, 6-4થી હરાવીને 

યુએસ ઓપન �ાન્ડસ્લમે ટેિનસ ટૂનાર્મેન્ટનંુ ત્રી� 
વખત તથા ઓવરઓલ 16મું મેજર ટાઈટલ �તી લીધું 
છે. 
 

22 વષ� િનવૃિત્ત લીધી, 33મા વષ� પુનરાગમન કરીને 

�ાન્ડસ્લેમની િસલ્વર જ્યુિબલી ઉજવી 
 એક સમયે િવમેન્સ ટેિનસમાં પૂરા િવ� પર રાજ 
કયાર્ બાદ અચાનક 22 વષર્ની વયે િવ�ની �થમ 
�માંિકત ખેલાડી હોવા છતાં ટેિનસને અલિવદા કરનાર 
‘િસ્વસ િમસ’ તરીકે ઓળખાતી મા�ટર્ના �હંિગસે 

ચેિમ્પયન કેવી રીતે હંમેશાં ચેિમ્પયન રહે છે તે સાિબત 
કરી આપ્યંુ છે. વષર્ના છે�ા �ાન્ડસ્લેમ યુએસ 
ઓપનમાં તેના �ાન્ડસ્લેમની િસલ્વર જ્યુિબલી એટલે 
કે 25 ટાઈટલ તેના નામે થયા હતા. 36 વષ�ય હોવા 
છતાં �હંિગસે યુએસ ઓપનમાં બે-બે ટાઈટલ �તીને 
તમામને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે. 
 

ભારતીય મૂળનાં મનીષાને ટર્ મ્પે મહત્વનો હો�ો આપ્યો 
 અમે�રકી રા�ર્પિત ડોનાલ્ડ ટર્મ્પે ભારતીય 
મૂળનાં વકીલ મનીષા િસંહને સ્ટેટ �ડપાટર્મેન્ટમાં 
મહત્વનો હો�ો આપ્યો છે. મનીષાને ઈકોનોિમક 
�ડપ્લોમસીનાં ઈન્ચાજર્ બનાવાયાં છે. તેઓ હાલમાં 
ફ્લો�રડામાં ચીફ કાઉિન્સલર અને સેનેટર ડાન 
સુિલવેનનાં િસિનયર પોિલસી એડવાઈઝર છે. 
 

ડોિપંગની દોિષત મ�હલા િસ્�ન્ટર િ�યંકા પવાર 8 વષર્ 
માટે �િતબંિધત 
 એિશયન ગેમ્સ 2014ની 
િવમેન્સ �રલેમાં ગોલ્ડ મેડલ 
�તનાર િસ્�ન્ટર િ�યંકા પવાર 
ડોપ ટેસ્ટમાં િનષ્ફળ રહેવાના 
કારણે તેની ઉપર આઠ વષર્નો 
�િતબંધ લાદી દેવામાં આવ્યો 
છે. િ�યંકાને હૈદરાબાદ ખાતે 
ઈન્ટર સ્ટેટ એથ્લે�ટક્સ ચેિમ્પયનિશપ દરિમયાન 
�િતબંિધત ડર્ ગ્સનંુ સેવન કરવાના મામલે દોિષત �હેર 
કરવામાં આવી છે. 
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તેલંગાણાના ધારાસભ્ય પાસે જમર્ન પાસપોટર્ , 

નાગ�રકતા રદ થઈ 
 તેલંગાણા રા�ર્  સિમિતના ધારાસભ્ય રમેશ 
ચે�ામનેનીની નાગ�રકતા રદ કરાઈ છે. જમર્ન પાસપોટર્  
મ�ા પછી કેન્�ીય ગૃહ મંત્રાલયે આ કાયર્વાહી કરી છે. 
કરીમનગરના વેમુલાવાડાના ધારાસભ્ય રમેશે બનાવટી 
દસ્તાવે�થી ભારતની નાગ�રકતા હાંસલ કરી 3 વાર 
ચંૂટણી �તી છે. 
 

એઈમ્સના ડોક્ટરે દુિનયાનંુ સૌથી નાનંુ વિેન્ટલેટર 
બનાવ્યંુ 
 એઈમ્સના ડો. �દવાકર વૈશ્યએ િવ�નંુ સૌથી 
નાનંુ વેિન્ટલેટર તૈયાર કયુ� છે. આ વેિન્ટલેટર િખસ્સામાં 
સમાઈ �ય તેવું છે. તેમાં ઓિક્સજન િસિલન્ડરની જરૂર 
પડતી નથી. કોઈ પણ તે ખરીદી શકે છે. તેની િકંમત 
15-20 હ�ર રૂિપયા છે. 
 

હલીમાં યાકુબ િસગંાપોરના ંરા�ર્પિત 
નાણાકીય વષર્ 2018માં ભારતીય અથર્તંત્રનો GDP 

�ોથ 7.1 ટકા : નોમુરા 
 

એનસીઆરમાં 10 વષર્થી વધ ુજૂનાં ડીઝલ વાહન નહીં 
ચાલે 
 NGTએ એનસીઆરમાં(�દિલ્હ) 10 વષર્થી વધુ 

જૂનાં ડીઝલ વાહન ચલાવવા પર લાગેલો �િતબંધ 
હટાવવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. જિસ્ટસ 
સ્વતંત્રકુમારની બેન્ચે આ સંબંધમાં દાખલ કેન્� 
સરકારની અર� ફગાવી દીધી છે. કોટ�  ક�ંુ કે એક 
ડીઝલ વાહનનો ધુમાડો 24 પટેર્ ોલ વાહનો જટેલો હોય 
છે. (ncr- national capital region) 
 

દેવ�ત મુખર� ઓ�ડટ બ્યુરો ઓફ સક્યુર્લેશનના નવા 
ચેરમેન 
ભારતના ચ�ંયાન-1ના ડેટાએ ચં� પર પાણીનો મેપ 
તૈયાર કય� 
 

દેશનંુ �થમ એિનમલ લો સેન્ટર હૈદરાબાદમા ં
 અહીં નલસર (નેશનલ એકેડમી ઓફ લીગલ 
સ્ટડીઝ એન્ડ �રસચર્) યુિનવિસર્ટીમાં કેન્�ીય �ધાન 

મેનકા ગાંધીએ દેશના �થમ એિનમલ લો સેન્ટરનો 
શુભારંભ કય�. અહીં પશુ સાથે સંબંિધત કાનૂન કોસર્માં 
સામેલ થશે. આવા કાયદા અને પશુ કલ્યાણના મુ�ા 
અંગે ન્યાયિવદો, વકીલો અને પશુ�ેમીઓની સાથે સાથ ે

કાયર્શાળાઓ પણ યો�શે. 
 

હવે મુગલસરાયનંુ નામ પ�ંડત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય 
નગર 
 યુપીના મુગલસરાય શહેરનંુ નામ હવે 
પં.દીનદયાલ ઉપાધ્યાય નગર કરી દેવામાં આવ્યંુ છે. 
સવર્ �થમ નગરપાિલકા પ�રષદનંુ નામ બદલવામાં 
આવશે. �કે, હાલમાં રેલવે સ્ટેશન અને પોલીસ 

સ્ટેશનનંુ નામ મુગલસરાય જ રહેશે. 
 

િ�ટનની ટર્ે નમાં બાલ્ટી બોમ્બ ફા�ો 
હવે આધાર ડર્ ાઈિવંગ લાઈસન્સથી િલન્ક કરવુ ંપડશ ે
ટર્ ા�ફકમા પકડાશો અને મેમો કપાશે તો સીધા 
એકાઉન્ટથી પૈસા કપાઈ જશ ે
સીએમ �ારા ‘સ્વચ્છતા એ જ સેવા’ પખવા�ડયાનો 

�ારંભ-15 સપ્ટેમ્બરથી 
 દેશના વડા�ધાન નરેન્� મોદી �ારા શરૂ 
કરવામાં આવેલ સ્વચ્છ ભારત અિભયાન અંતગર્ત 
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી િવજય રૂપાણીએ ગાંધીનગરના 
બોરીજ ગામથી સ્વચ્છતા પખવા�ડયાનો રાજ્યવ્યાપી 
�ારંભ કરાવ્યો હતો. તેમણે ત્રણ હ�રથી વધુ ગામમાં 
તા. 2 ઓક્ટોબર સુધીમાં ઘનકચરાનો િનકાલ, 

રીસાયકલીંગ અને કચરામાંથી ખાતર બનાવવાની 
કામગીરી શરૂ કરવાની �હેરાત કરી હતી.  
 

િતબેટમાં 5548 મીટર ઊંચે દુિનયાનંુ સૌથી ઊંચુ પાવર 
સ્ટેશન શરૂ 
 

માતા-િપતાની સંભાળ નહીં રાખો તો પગાર કપાશ ે
માતા-િપતાના ખાતામાં ઉમેરાશે 
 આસામમાં હવે વૃધ્ધ માતા-િપતાની 
જવાબદારી ઉપાડવાથી નાસતા-ફરતા સરકારી 
કમર્ચારીઓનો પગાર કપાશે. રાજ્યની િવધાનસભાએ 
આ મામલે એક િબલ પસાર કરી દીધું છે. રાજ્યપાલની 
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મંજૂરી બાદ આ કાયદો અમલી બનશે. �થમ વખત 
સરકારે વૃ�ોનાં �હતો માટે આવો કાયદો બનાવ્યો છે. 
 કાયદા મુજબ � રાજ્ય સરકારનો કોઈ કમર્ચારી 
તેનાં માતા-િપતાની જવાબદારી નહીં સ્વીકારે તો 
સરકાર તેના પગારનો 10 ટકા ભાગ કાપી લેશે અને તેને 
તેના માતા-િપતાના ખાતામાં ટર્ ાન્સફર કરી આપશે. 
 

અકીલા ઉરાંકર INSના �ેિસડેન્ટ પદે ચૂંટાયા ં

 િબઝનેસ સ્ટાન્ડડર્ના અકીલા ઉરાંકર વષ� 
2017-18 માટે ધ ઈિન્ડયન ન્યૂઝ પપેર સોસાયટી 
(આઈએનએસ) ના �ેિસડેન્ટ પદે ચંૂટાયા છે.  
 

શિનનાં રહસ્યો ઉ�ગર કરીને કેિસનીએ ‘અલિવદા’ 

કયુ�  
નાસાનંુ 24,960 કરોડ રૂિપયાનંુ િમશન હતંુ 

 સૂયર્મંડળના ત્રી� સૌથી મોટા �હ શિનનાં 
રહસ્યોની મા�હતી મેળવનારા અમે�રકી અંત�રક્ષ 
એજન્સી નાસાના યાન કેિસનીને ન� કરવામાં આવ્યંુ.  
કેિસનીની સફર 

 15 ઓક્ટોબર 1997માં ફ્લો�રડાના અંત�રક્ષ    
કેન્�થી રવાના 
 30 જૂન 2004ના રોજ શિનની કક્ષામાં �વશે 
 13 વષર્ સુધી શિનની �દિક્ષણા કરી, શિનના 

સાત ચં� શોધ્યા. 
 2000માં ગુરુની તસવીરો મોકલી.  
 

વાય.સી. મોદી એનાઆઈએ ચીફ બન્યા, 2002ના ં

રમખાણોની તપાસ કરી હતી 
િસિનયર આઈપીએસ અિધકારી વાય. સી. મોદી 

નેશનલ ઈન્વેિસ્ટગેશન એજન્સીના ચીફ બનશે. તે 30 
ઓક્ટોબરે િનવૃત્ત થઈ રહેલા શરદકુમારની જગ્યા લેશે. 
તે 2002નાં રમખાણોની તપાસ માટે સુ�ીમકોટર્  �ારા 
બનાવાયેલી ટીમમાં સામેલ હતા. તે 31મે 2021 સુધી 
આ પદ પર રહેશે. 
 

બોિક્સગંમાં ભારતે એક ગોલ્ડ સ�હત કુલ નવ મેડલ 
મેળવ્યા 
 ભારતે તુક�ના ઈસ્તાંબુલમાં યો�યેલી અહમત 
કોમટર્  ઈન્ટરનેશનલ બોિક્સંગ ચેિમ્પયનિશપમાં એક 

ગોલ્ડ સ�હત કુલ નવ મેડલ �ત્યા હતા. િભવાડીની 
સોિનયાએ ચેિમ્પયનિશપની 48 િક�ા વગર્માં શાનદાર 
�દશર્ન કરતા કઝાિકસ્તાનની જહાિજરા ઉરકાબેવાને 
4-1થી હરાવી ભારતને એકમાત્ર ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો 
હતો. 54 િક�ા વગર્માં પરવીનનો રિશયાની 
અનસ્તાિસયા આતર્મોનોવા સામ ે2-3થી પરાજય થતા 
િસલ્વર મેડલથી સંતોષ કરવો પ�ો હતો. ભારત 
ઓવરઓલ મેડલ ટેલીમાં ત્રી� સ્થાને ર�ંુ હતંુ. 
 

મોદી પર નવું પુસ્તક 
 નરેન્� મોદી પર નવુ ં
પુસ્તક �કાિશત થયંુ છે. નામ છે 
@70 મોદી @3.5. સંપાદક છે. 

િબબેક દેબરોય અને અશોક મિલક 
યોગદાન આપનારા લેખકો છે. 
 
 

નવી �દલ્હીમાં યો�યી િપકેંથોન  
િપકેથોન મેરેથોન જવેી જ ઈવેન્ટ હોય છે, જમેાં 

ત્રણ, પાંચ અને દસ િક.મી લાંબી રેસ થાય છે. 

મ�હલાઓને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અને �ેસ્ટ કેન્સર �ત્યે 
�ગૃત કરવા માટે શરૂ થયેલી આ ઈવેન્ટમાં દર વષ� 
હ�રો મ�હલાઓ ભાગ લે છે. 
 

ગૂગલની પેમેન્ટ એપ ‘તેજ’ ભારતમાં લોન્ચ કરાઈ 

 દેશમાં મોબાઈલ પેમેન્ટ િસસ્ટમમાં ગૂગલની 
એન્ટર્ ી થઈ ગઈ છે. ગૂગલે નાણા મંત્રી અરુણ જટેલીની 
હાજરીમાં ઓનલાઈન �ડિજટલ પેમેન્ટ એપ ‘તેજ’ લોન્ચ 

કરી. તેનાથી યુઝસર્ને 
યુપીઆઈ એડર્ેસ, 

મોબાઈલ નંબર, એકાઉન્ટ 

કે ક્યુઆર કોડનો ઉપયોગ 
કરીને નાણા ટર્ ાન્સફર 
કરવાની સુિવધા મળશે. 
તેમાં માિસક 50 હ�ર 
રૂિપયાની િલિમટ છે. એપને બેંક એકાઉન્ટ સાથ ે િલંક 
કરવી પડશે. આ એપ એન્ડર્ ોઈડ અને આઈઓએસ બ�ે 
પ્લેટફોમર્ માટે છે. તેના �ારા અંગત �ણકારી અને બેંક 
એકાઉન્ટ �ડટેઈલ્સ શેર કયાર્ િવના પણ નાણા ટર્ ાન્સફર 
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કરી શકાશે. ‘તેજ’ �હન્દી અને અં�ે� સ�હત 8 

ભાષાઓને સપોટર્  કરે છે. 
 

િસંધુ કો�રયા ઓપનમાં ચિેમ્પયન બનનાર �થમ 
ભારતીય 
 ભારતની પીવી િસંધૂ �પાનની નોઝોમી 
ઓકુહારાને સંઘષર્ પૂણર્ મુકાબલામાં 22-20, 11-21, 

21-18થી હરાવી કો�રયા ઓપન સુપર િસરીઝ 

બેડિમન્ટન ટૂનાર્મેન્ટમાં ચેિમ્પયન બની છે. િસંધૂ 
કો�રયન ઓપનના 26 વષર્ના ઈિતહાસમાં ચેિમ્પયન 
બનનાર �થમ ભારતીય ખેલાડી બની છે. 
 

હવે પોષણના આધારે િજ�ા, રાજ્યોને રેિન્કંગ અપાશે 

 કેન્� સરકાર ટંૂક સમયમાં જ રાજ્યો તથા 
િજ�ાનંુ રેિન્કંગ પોષણના આધારે કરશે. આ મામલે 
નીિત પંચના સીઈઓ અિમતાભ કાન્તે દરેક રાજ્યોને 
પત્ર મોકલ્યો છે. તે મુજબ 2022 સુધી દરેક રાજ્યને 
પોષણના 10 માપદંડો પર યોગ્યતા સાિબત કરવાની 
છે. 
 

ચમારા િસલ્વા પર �ફિક્સંગના કારણ ે 2 વષર્નો 
�િતબંધ  
 શ્રીલંકાના ભૂતપુવર્ બેટ્સમેન ચમારા િસલ્વા પર 
આ વષર્ની શરૂઆતમાં ફસ્ટર્  ક્લાસ મેચ દરિમયાન 
કિથત મચે �ફિક્સંગમાં સામલે રહેવાના કારણે બધા 
�કારની ��કેટ ગિતિવધીઓ પર બે વષર્ માટે �િતબંધ 
મુકવામાં આવ્યો છે. 
 

એિશયન ટેબલ ટેિનસમાં ઝુયુિલંગ અને િલન 
ગાઓયુઆન ચેિમ્પયન 
 

રામ મં�દરનો �થમ દાવો કરનારા મહંતનંુ િનધન 
 િનમ�હી અખાડાના મહંત અને અયોધ્યા 
રામજન્મભિૂમ કેસના પક્ષકાર મહંત ભાસ્કર દાસ (90) 
નંુ િનધન થયંુ છે. 
 

િવ�ના સૌથી વધારે તનાવ ધરાવતાં ટોપ-20 શહેરોમા ં
4 ભારતના, �દલ્હી 9મા અને મંુબઈ 13મા સ્થાને, 

અમદાવાદનો સમાવેશ નહીં 

1965 યુધ્ધના હીરો માશર્લ અજર્નિસંહનંુ િનધન 
 

2� ઈન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ ઓફ બુિધ્ધસ્ટ હે�રટેજ 
ઈન ગુજરાત 

17-23 સપ્ટેમ્બર 
‘’ગુજરાતની બૌધ્ધ ધરોહની આંતરરા�ર્ ીય 

કોન્ફરન્સમાં પધારેલા �િતિનિધઓને ભાવભય� 
આવકાર. 
 
                                                      

પૂવર્ ગૃહસિચવ રા�વ મહિષર્ નવા સીએ� બન્યા 
પૂવર્કેન્�ીય ગૃહસિચવ રા�વ મહિષર્ દેશના નવા 

કોમ્પ્ટર્ ોલર એન્ડ 
ઓ�ડટર જનરલ (કેગ) 
બની ગયા છે. રા�ર્પિત 
રામનાથ કોિવંદે તેમને 
રા�ર્પિત ભવનમાં 
આયોિજત સમારોહમાં 
પદ તથા ગોપનીયતાના 
શપથ લેવડાવ્યા હતા. 
 

વડા�ધાને આિથર્ક સલાહકાર પ�રષદની રચના કરી 
 વડા�ધાન નરેન્� મોદીએ આિથર્ક સલાહકાર 

પ�રષદની રચના કરી છે. નીિતપંચના સભ્ય િવવેક 
દેબરોયને તેના અધ્યક્ષ બનાવાયા છે. ડો. સુરિજત 
ભ�ા, ડો. રિથન રોય તેના અલ્પકાળ તથા ડો. આિશકા 

ગોયલ પૂણર્કાળના સભ્ય હશે. નીિતપંચના મુખ્ય 
સલાહકાર રતન વટલ તેના સભ્યસિચવ હશે. 
 

િવ�ની સૌથી સ્થૂળ મ�હલા ઈમાન અહેમદનંુ િનધન 
વડા�ધાન મોદીએ 16,320 કરોડ રૂિપયાની 'સૌભાગ્ય' 

યોજના લૉન્ચ કરી  

કેન્�સરકારે આગામી સવા વષર્માં દેશના �ત્યેક 
ઘરને વીજ કનેક્શન આપવાનંુ લ�ય ન�ી કયુ� છે. 
સોમવારે પં�ડત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મજયંતી 
િનિમતે્ત વડા�ધાન મોદીએ 16,320 કરોડ રૂિપયાની 

'સૌભાગ્ય' યોજના લૉન્ચ કરી હતી.  
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યોજના હેઠળ આશરે 4 કરોડ ગરીબ પ�રવારોને 

િવનામૂલ્યે વીજ કનેક્શન અપાશે. 
જનસંઘના િવચારક દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની 

જયંતી પર શરૂ કરાયેલી યોજના 31 �ડસેમ્બર, 2018 

સુધી પૂરી કરવાનંુ લ�ય છે. સૌભાગ્ય યોજના હેઠળ 
િબહાર, ઉત્તર�દેશ, મધ્ય�દેશ, ઓ�ડશા, ઝારખંડ 

સ�હતનાં રાજ્યો પર ફોકસ રહેશે. 
 

કંડલા પોટર્ નંુ નામ દીનદયાળ પોટર્  
દેશના 12 સૌથી મોટા બંદરોમાં સામેલ કંડલા 

પોટર્ નંુ નામ હવે પં�ડત દીનદયાળ પોટર્  કરી દેવાયંુ છે. 
િશિપંગ મતં્રાલયે સોમવારે નો�ટ�ફકેશન બહાર પાડીને 
કંડલા પોટર્  ટર્સ્ટનંુ નામ દીનદયાળ પોટર્  ટર્સ્ટ કયુ� છે. 
વષ� કંડલાની મુલાકાતે આવેલા વડા�ધાન મોદીએ 
બંદરે દીનદયાળનંુ નામ આપવાનંુ સૂચન કયુ� હતંુ. 
 

સરકાર �ારા FAME (ફેમ) ઇિન્ડયા કાયર્�મ 
FAME : Faster Adoption and Manufacturing of 
(Hybrid &) Electric Vehicles in India 

સરકાર �ારા FAME (ફેમ) ઇિન્ડયા કાયર્�મ 

હેઠળ ઇલેિક્ટર્ક અને હાઇિ�ડ વાહનો માટે �હેર 
કરવામાં આવેલ આ યોજના છે.  

સરકારનંુ લ�ય 2030 સુધીમાં ઇલેિક્ટર્ક વાહનનંુ 

રા�ર્  બનાવવાનો મહત્વાકાંક્ષી ઉ�ેશ છે. 
ઈકો-�ેન્ડલી વાહનોને �ોત્સાહન આપવાના 

હેતુથી સરકારે 2015માં યોજના હેઠળ ઝડપી સ્વીકાર 

અને ઉત્પાદન (હાઇિ�ડ અને) ઇલેિક્ટર્ક વાહનો લોન્ચ 
કયા� હતાં. 
 
ચીનમાં ફેસબુક બાદ હવે વોટ્સએપ પર �િતબંધ 

ચીનમાં 2009થી ફેસબુક સામ ે �િતબંધ 
લદાયેલો છે. એટલું નહીં ઇન્સ્ટા�ામ, �-મેલ અને 
�ટ્વટર સામે પણ �િતબંધ છે. ચીનમાં વીચેટનો વધુ 
ઉપયોગ થાય છે. 
 
 '�હટ �ર�ેશ' : માઈ�ોસોફ્ટના CEO સત્યા નદેલાનંુ 
�થમ પુસ્તક લોન્ચ 
 
િવમાન �વાસ માટે આધાર જરૂરી, બાયોમે�ટર્કથી 
�વેશ 

નાગ�રક ઉ�યન મંત્રાલય એરપોટર્  અને 
એરલાઈન્સના ડેટાબેઝને આધાર અને પાસપોટર્  નંબર 
સાથે �ડશે. એરપોટર્માં બાયોમે�ટર્ક ઓળખથી �વેશ 
થશે. 
 
ઔ�ોિગક ઉત્પાદનમાં મહારા�ર્  �થમ અને ગુજરાત 
બી� નંબરે 
29મી સપ્ટેમ્બર : િવ� હૃદય �દવસ 
િવ�ના સ્પધાર્ત્મક અથર્તંત્રોમાં ભારતનો 40મો �માંક 

વલ્ડર્  ઇકોનોિમક ફોરમના ગ્લોબલ 
કોિમ્પ�ટ�ટવનેસ ઇન્ડેક્સ �માણે  ઇન્ડેક્સમાં 
િસ્વટ્ઝલ�ન્ડ ટોચના �માંકે છે. 137 અથર્તંત્રોની યાદીમાં 

િસ્વટ્ઝલ�ન્ડ ટોચના સ્થાને છે, ત્યાર બાદ અમે�રકા અને 

િસંગાપોર બી� અને ત્રી� �માંકે છે. હાલમાં �હેર 
થયેલા ગ્લોબલ કોિમ્પ�ટવનેસ અહેવાલમાં ભારત 39 

�માંક પરથી નીચે સરકીને 40માં �માંકે આવ્યંુ છે, જ્યારે 

પડોશી દેશ ચીનનો �માંક 27મો છે. 

િબ�સ દશેોમાં ચીન અને રિશયા (38) ભારત 

કરતાં આગળ છે. જ્યારે દિક્ષણ આ��કા અને �ાિઝલ 
અનુ�મે 61 અને 80માં �માંકે હતા. દિક્ષણ એિશયામાં 

ભારતનો આગળ �માંક છે, ત્યાર બાદ ભૂતાન (85મો 

�માંક), ક્ષીલંકા (85), નેપાળ (88), બંગલાદેશ (99) 

અને પાિકસ્તાન (115) માં �માંકે છે. 
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ઓછી-મધ્યમ આવકના દેશોમાં િશક્ષણના ઘટતા સ્તર 
અંગે િવ�બેન્કનો �રપોટર્ : િશક્ષણમાં પછાત 12 દેશોમા ં

ભારત 11મા ં�મે 
 

સોમનાથના સમુ�તટે 1થી 31 ઓક્ટોબર સુધી બીચ 

ફેિસ્ટવલ 
 

ચૂંટણીમાં પપેર ટર્ે ઈલ મશીનનો ઉપયોગ થશ ે
િવધાનસભા 

અને લોકસભાની 
આગામી તમામ 
ચંૂટણીમાં હવે મતદાન 
મથકમાં વો�ટંગ મશીન 
સાથે પેપર ટર્ેઈલ 
મશીનનો ઉપયોગ 
કરાશે. મતદાન દરમ્યાન 
વો�ટંગ મશીનની સાથે 
વીવીપીએટી (વોટર 
વે�રફાઇડ પેપર ઑ�ડટ 

ટર્ેઈલ) અથવા પેપર ટર્ેઈલ મશીન �ડેલું હશે. જથેી 
મતદાર વોટ આપ્યા બાદ પોતાનો મત યોગ્ય 
ઉમેદવારને અપાયો છે કે નહીં ચકાસી શકશે. 
 

સંિબત પાત્રા ONGC, આિસફા ખાન HPCLના 

�ડરેક્ટર 
કેન્�સરકારે ભાજપના �વકત્તા સંિબત પાત્રાની 

ઓએન�સીના નૉન-ઓ�ફિશયલ �ડરેક્ટરપદ ે
િનમણૂક કરી છે. અગાઉ ગુજરાતના આિસફા ખાનની 
એચપીસીએલના તથા તથા આપ પાટ�માંથી ભાજપમાં 
�ડાયેલા શાિઝયા ઇલ્મીની એિન્જિનયસર્ ઇિન્ડયા 
િલિમટેડના સ્વતંત્ર �ડરેક્ટર પદે િનમણૂક કરાઈ ચૂકી છે. 
ભાજપના સૈયદ ઝફરને એર ઇિન્ડયાના �ડરેક્ટર 
બનાવાયા છે. 
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