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October 2017 
Astha Academy 

રા�ર્ ીય સંસ્કૃિત મહોત્સવ તારીખ ૭ થી ૯ ઑક્ટોબર 
દરમ્યાન સાબરમતી રીવર�ન્ટ અમદાવાદ ખાતે 
યો�યો. 
 

�ધાનમંત્રી નરેન્� મોદી �ારા રાજકોટમાં �ીનફીલ્ડ 
એરપોટર્ નંુ ભૂિમપૂજન. 
 

આઈઆઈટી રુરકીએ િચકનગુિનયાની દવા શોધાઈ. 

આઈઆઈટી રુરકીના િવજ્ઞાનીએ 
િચકનગુિનયાની દવા શોધી છે. શૈલી તોમર નામની 
િવજ્ઞાનીનો દાવો છે કે પાઈપરા�ન દવાએ લેબ ટેિસ્ટંગ 
દરિમયાન િચકનગુિનયા વાઈરસને ફેલાતા અટકાવ્યો 
હતો. 
 

CSR હેઠળ ખચર્ કરવામા ં ગુજરાતની કંપનીઓ ચોથા 

�મે 
કંપનીઓનેસામાિજક ઉત્તરદાયીત્વ િનભાવી 

લોકોની સુખાકારી માટે તેમના ચોખ્ખા નફામાંથી કેટલુક 
ભંડોળ કાઢીને કામ કરવાના કાયદાને અમલમાં 
આવ્યાને 3 વષર્ બાદ પણ રકમ ખચર્ કરવામાં ગુજરાત 

ચોથા �મે છે. કંપનીઓ ગુજરાતાં આવા કામ પાછળ 
800 કરોડ જટેલી રકમ ખચર્ કરે છે. 
 

�રવર�ન્ટ ખાતે 7થી 9 ઓક્ટોબર દરિમયાન રા�ર્ ીય 

સંસ્કૃિત મહોત્સવનંુ આયોજન કરાશે 

કેન્�ના રાજ્યકક્ષાના સાંસ્કૃિતક, વન, પયાર્વરણ 

મંત્રી ડો. મહેશ શમાર્ મહોત્સવનંુ ઉદઘાટન કરશે. 
અમદાવાદને હે�રટેજ િસટીનો દર�ો અપાયો છે 

અને ગાંધી આશ્રમને 100 વષર્ પૂણર્ થાય છે તેથી 

અમદાવાદમાં મહોત્સવ યોજવાનંુ ન�ી કરાયંુ છે. 'એક 

ભારત શે્ર� ભારત' અંતગર્ત યોજનાર મહોત્સવમાં 

દેશના િવિવધ ભાગોમાં લુ� થતી જતી સંસ્કૃિતને 
�ળવવા, નવી પેઢીને મા�હતગાર કરવાની નેમ સાથે 

સાંસ્કૃિતક કાયર્�મો યો�શે. 200 જટેલા કલાકારો તેમાં 

ભાગ લેશે. 
 

'ઈન્ટરનેશનલ કેમ્પેઈન ટુ એબોિલશ ન્યુિક્લયર 

વેપન્સ' ને શાંિતનંુ નોબેલ  

નોબેલશાંિત પુરસ્કાર માટે ચાલુ વષ� પરમાણુ 
હિથયારોના ખાત્મા માટે કામ કરતી સંસ્થા 
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ઈન્ટરનેશનલ કેમ્પેઈન ટુ એબોિલશ ન્યુિક્લયર 
વેપન્સ(આઈસીએએન) ની પસંદગી કરાઈ છે. 
 

પોસ્ટ ઓ�ફસમાં હવે આધારકાડર્  ફરિજયાત 
પોસ્ટ ઓ�ફસમાં પીપીએફ, એનએસસી અને 

ખેડૂત િવકાસપત્ર માટે ફરિજયાત આધાર નંબર આપવો 
પડશે. 
 

નોટબંધીની તરફેણ કરનાર અમે�રકી �રચડર્  થેલરને 
અથર્શા�નંુ નોબેલ 

 વેમ્બર2016માં વડા�ધાન નરેન્� મોદીએ �હેર 

કરેલી નોટબંધીની �શંસા કરનાર િશકાગો 
યુિનવિસર્ટીના �ોફેસર �રચડર્  એસ. થેલરને વષર્ 2017નંુ 

અથર્શા�નંુ નોબેલ મ�ંુ 
છે. ડોક્ટર થેલર યુિન.ઓફ 

િશકાગોમાં �ોફેસર છે. 
અથર્શા�ના કે્ષત્રમાં તેમણે 
મનોિવજ્ઞાન અને 
અથર્શા�ના તાર કેવી રીતે 
�ડાયેલા છે તેના પર ઘણંુ 
કામ કયુર્ છે. તેમણે કોઈ વ્યિક્તના આિથર્ક િનણર્યો 
લેવા પાછળના મનોિવજ્ઞાની કારણોની વ્યવહા�રક 
અથર્શા�ની સૂ�મ તપાસ કરી છે. �કે મોદીની સરકારે 
2000ની ચલણી નોટ દાખલ કરી તેનો તેમણે િવરોધ 

કય� હતો. 
 

દેશના પહેલા અિખલ ભારતીય આયુવ�દ સંસ્થાનનંુ 
ઉદઘાટન  

વડા�ધાન નરેન્� મોદીએ બી� આયુવ�દ �દવસે 
દેશના પહેલા અિખલ ભારતીય આયુવ�દ સંસ્થાન 
(એઆઈઆઈએ)નંુ મંગળવારે ઉદઘાટન કયુર્ હતંુ. તેનંુ 
િનમાર્ણ એમ્સની જમે કરાયંુ છે. જ ે �કારે ભારતના 
નેતૃત્વમાં દુિનયામાં આઈટી �ાંિત આવી છે તે રીતે 
આયુવ�દના વડપણમાં સ્વાસ્થ્ય �ાંિતની જરૂર છે. મોદી 
સરકારે આયુવ�દ, યોગ, નેચરોપથી, યુનાની, િસ�ા અને 

હોિમયોપથીને �ોત્સાહન માટે 2014માં આયુષ મંત્રાલય 

બનાવ્યંુ. તેના માટે બજટે પણ વધી ર�ંુ છે. ગત વષર્નંુ 
બજટે 1326 કરોડ હતંુ જ ે વધારીને વષ� 1428 કરોડ 

રૂિપયા કરાયંુ છે. સૌથી વધુ ખચર્ મે�ડકલ અને પિબ્લક 

હેલ્થ પર થાય છે. વષ� તેના માટે 914 કરોડ રૂિપયા 

જ્યારે ગત વષર્ 860 કરોડ ફાળવાયા હતા.  
 

ધારી ન�ક આંબરડી સફારી પાકર્ નંુ મુખ્યમંત્રી �ારા 
ઉદ્ઘાટન 

અમરેલી િજ�ામા ગીરકાંઠે ધારી ન�ક 350 

હેક્ટર િવસ્તારમાં િનમાર્ણ કરાયેલા આંબરડી સફારી 
પાકર્ ને મંગળવારે મુખ્યમતં્રીએ ખુ�ો મૂકયો હતો. હવે, 

સાસણના દેવિળયા પાકર્  બાદ દેશ-િવદેશના 
�વાસીઓ માટે િસંહ દશર્નનો બી� િવકલ્પ ઊભો થયો 
છે. ખો�ડયાર ડેમથી આંબરડી ગામ સુધી ફેલાયેલો 
દેશનો સૌથી મોટો સફારી પાકર્  છે. 
 

મોદીના �ડર્મ �ોજકે્ટ રો-રો ફેરી સિવર્સનંુ 22 

ઓક્ટોબરે લોકાપર્ણ 
ગુજરાતને મળેલા 1600 િક.મી.ના દ�રયા 

િકનારાનો વાહનની અવરજવર માટે ઉપયોગમાં લવેા 

 માટે સતત મથામણ ચાલી રહી હતી. ત્યારે 
ભાવનગર-દહેજ, ભાવનગર-હ�રાનંુ અંતર રસ્તા માગ� 

ઘટે અને નાગ�રકો સરળતાથી અવર-જવર કરી શકે, 

ચીજવસ્તુઓ સરળતાથી જઈ શકે, વાહનો ઓછા 

સમયમાં િનયત સ્થળ પર પહોંચી શકે તે આશયથી 
ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સિવર્સ શરૂ કરવામાં આવશે.  

ઘોઘા-દહેજ રો-રો ફેરી સિવર્સ પાછળ 615 કરોડનો 

ખચર્ કરાયો છે. તેમજ ગુજરાતમાં શરૂ થનારી દિક્ષણ 
એિશયાની �કારની �થમ રો-રો ફેરી સિવર્સ હશે. 
આગામી સમયમાં સિવર્સને કચ્છ અને ખંભાતના 
અખાત સુધી િવસ્તારવામાં આવશે.  
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એર કવોિલટી ઈન્ડેક્સ શું છે? 

એરકવોલીટી ઈન્ડેક્સ એ હવામાં �દૂષણની 
માત્રા દશાર્વે છે. જમેાં 0 થી 500 સુધીનુ �માણ ન�ી 

થાય છે. હવામાં �દૂષણની માત્રાના આધારે 0-

100,100-200 જવેા ઈન્ડેક્સ આપવામાં આવે છે. 

શહેરમાં આઠ સ્થળે લગાવેલા મશીનોમાં હવામાં પી.એમ 
થી માંડીને અન્ય વાયુઓના આધારે �માણ ન�ી થાય 
છે. જમેાં 100-200 ની માત્રા એવરેજ કહી શકાય જયારે 

200-300,300-400નુ �માણ હાિનકારક ગણાય છે. 
 

મા વાત્સલ્ય યોજના 
મા વાત્સલ્ય યોજનામાં લાભાથ�ની આવક 

મયાર્દા વધારવાનો િનણર્ય લેવાયો છે. ગરીબ અને 
મધ્યમ વગર્ના લોકોને ગંભીર િબમારીઓમાં 2 લાખ 

સુધીની મયાર્દામાં કેશલેસ સારવાર આપવાની 
યોજનામાં લાભાથ�ની આવક મયાર્દા 1.50 લાખથી 

વધારીને 2.50 લાખ કરવામાં આવી છે.  
 
 

સ્પેનનંુ સાન મેમેસ દુિનયાનંુ બેસ્ટ સ્ટે�ડયમ બન્યંુ 
  સ્પેનના સાન મેમેસ સ્ટે�ડયમની બેસ્ટ 

સ્ટે�ડયમના એવૉડર્  માટે પસંદગી કરાઈ છે. �હેરાત 
હાલમાં મે�ડર્ ડમાં ચાલી રહેલા વલ્ડર્  ફૂટબોલ સંમેલનમાં 
કરાઈ છે. તેમાં એક સમયે 53,000 દશર્કો બેસી શકે છે. 
 

ગાંધી�ની જમીન પર દ.આ��કમા ંમ્યુિઝયમ ખૂલ્યંુ 
�દવાળીની પૂવર્ સંધ્યાએ અહીં ગાંધી�ના �વન 

તથા સંઘષર્ પર મ્યુિઝયમનો શુભારંભ કરાયો છે. 
મ્યુિઝયમ જ ે જમીન પર બનાવાયંુ છે તેને ગાંધી�એ 
1897માં તેમના દ.આ��કા �વાસ દરિમયાન ખરીદી 

હતી. િવદશે રાજ્યમંત્રી વી.કે.િસંહે તેનો શુભારંભ કય�. 
 

અમે�રકી લેખક જ્યોજર્ને મેન 
બુકર એવૉડર્  

 અમે�રકી લેખક જ્યોજર્ 
સોન્ડસર્ને િલંકન ઈન ધી બાદ� 
નામની નવલકથા માટે મેન 
બુકર એવૉડર્  મ�ો છે. પોલ 
િબટી બાદ બુકર �તનાર તે 

બી� અમે�રકી લેખક બની ગયા છે. પુસ્તકમાં અ�ાહમ 
િલંકનના 11 વષર્ના દીકરા િવલીના મોતની વાતાર્ છે. 
 

ટેક્સ હેવન કન્ટર્ ી એટલે શું ? 

ફોચ્યુર્નનીયાદીમાં સામેલ 500 કંપનીઓમાંથી 

366 કંપની 

અમે�રકામાં જગંી કોપ�રેટ ટેક્સથી બચવા માટે 
કંપનીઓ પોતાની વ્યવસાિયક ગિતિવિધઓ ટેક્સ હેવન 
કન્ટર્ ી એટલે કે ઓછો ટેક્સ હોય તેવા દેશોમાં િશફ્ટ કરી 
રહી છે. 

તે અનુસાર એપલ, ગૂગલ, માઈ�ોસોફ્ટ જવેી 

ટોચની 10 કંપનીએ ઓફશોર કંપનીઓ મારફતે ગત વષ� 

68 લાખ કરોડ રૂિપયા િવદેશમાં જમા કરાવ્યા છે. 

ટેક્સ હેવન તરીકે ચિચર્ત દેશ  

િસ્વટ્ઝલ�ન્ડ, હોંગકોંગ, મોરેિશયસ, પનામા, 

મોનાકો, િ��ટશ વિજર્ન આઈલેન્ડ્સ ટેક્સ હેવન તરીકે 

ચિચર્ત મુખ્ય દેશ છે. કેમેન આઈલેન્ડ, ચનાલ 

આઈલેન્ડ, કુક આઈલેન્ડ, િલન્ચસ્ટેનટાઈન જવેા દશે 

ટેક્સ હેવન કન્ટર્ ી માનવામાં આવે છે.  

ટેક્સ હેવન કન્ટર્ ીઝમાં િવદેશી પેટા કંપનીઓ અથવા 
ઓફશોર કંપનીઓ �ારા ટેક્સ બચાવવામાં સામેલ 
ટોપ-10 કંપનીઓમાંથી 5 ટેક્નોલો� કંપની છે. તેમાં 

એપલ, ગૂગલ અને માઈ�ોસોફ્ટ પણ છે. 
 

'જનિમત્ર' કાડર્  

અમદાવાદીઓ હવે મ્યુિનિસપલ કોપ�રેશનના 
'જનિમત્ર' કાડર્નો લાભ લઈ શકશે. બીઆરટીએસ માટે 

અપાયેલ જૂના સ્માટર્  કાડર્  હવ ે 'જનિમત્ર' કાડર્  બનશે. 

લોકો કાડર્થી બીઆરટીએસ અને એએમટીએસમાં 
મુસાફરી ઉપરાંત શોિપંગ કરી શકશે, રેસ્ટોરેન્ટના િબલ 

કે કોઈ પણ મ્યુનિસપલ ટેક્સ ચૂકવી શકશે. 
 

�હમાચલ�દેશમાં 9 નવેમ્બરે મતદાન 
 

વગર્-4ને 3500નંુ બોનસ, કોમન GDCRનો અમલ  

ઔડા �રંગરોડ પર ટોલટેક્સમાંથી મુિક્ત  

કમર્ચારીઓના ડીએમાં 1%, પેન્શનરોને 6% વધારો 
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જિૈવક મા�હતી, DNA અને �નોમના િવ�ેષણ માટે 

બાયો ઈન્ફો. લેબ સ્થપાશે 
બાયોટેકનોલો�-એિન્જ.માં સંશોધન અને 

િશક્ષણ માટે રાજ્યમાં 26 બાયો ઇન્ફોમ��ટક્સ લેબ, 

�ડઝાઇન લેબ અને પરફ�મન્સ સુપર કમ્પ્યૂ�ટંગ લેબના 
િનમાર્ણ માટે મુખ્યમંત્રી િવજય રૂપાણીએ મંજૂરી આપી 
છે. રાજ્યની 26 મહ�વની યુિનવિસર્ટીઓ, કોલે�, 

સંસ્થાઓમાં રૂ.343 લાખના ખચ� િનમાર્ણ થનાર લેબથી 

જિૈવક મા�હતી, ડીએનએ અને �નોમનંુ િવ�ેષણ 

સરળ બનશે.  
 

નરેન્� મોદીએ 'ગરીબી ભારત છોડો' અિભયાન શરૂ 

કયુ�  

વડા�ધાન નરેન્� મોદીએ બુધવારે ગરીબી 
ભારત છોડો અિભયાન શરૂ કયુ� છે. તે અંતગર્ત 2022 

સુધીમાં દેશને ગરીબી મુક્ત બનાવવાનંુ લ�ય છે. તેમજ 
ખેડૂતોની આવક પણ બમણી કરવામાં આવશે. 

મોદીએ બુધવારે નાના� દેશમુખની 
જન્મિતિથએ ભારતીય કૃિષ �રસચર્ પ�રષદમાં 
દેશભરમાંથી આવેલા 10 હ�ર �ામીણોને તેમણે 

સંબોધ્યા હતા. નાના� દેશમખુની સાથે સાથે 
જય�કાસ નારાયણને યાદ કરતા તેમણે ક�ુ કે 
નાના�એ આખુ �વન દશેના નામે કયુર્ હતંુ. જય�કાશે 
��ાચાર િવરુ� આંદોલન કરીને �દલ્હીની સલ્તનત 
હચમચાવી દીધી હતી. 
 

ગરીબ કલ્યાણ મેળાનો ૧૦મો તબ�ો 
તા. ૧૨, ૧૩ અને અને તા. ૧૪મી ઓક્ટોબર 

ના રોજ યો�શે. 
૩૩ િજ�ાઓમાં ૩૯ ગરીબ કલ્યાણ મેળાઓ 

યો�શે 
 

ચે�ઈમાં આજથી ત્રી� સાયન્સ ફેિસ્ટવલ શરૂ થશે 
ત્રી� ઇિન્ડયા ઇન્ટરનેશનલ સાઇન્સ ફેિસ્ટવલ 

શુ�વારથી અહીં અ�ા યુિનવિસર્ટી ખાતે શરૂ થશે. 16 

ઓક્ટોબર સુધી ચાલનારા ફેિસ્ટવલમાં દેશ-િવદેશના 
7,000 િવ�ાથ�, િવજ્ઞાનીઓ ભાગ લેશે. તેમાં 300 

ટેક્નોલો�નંુ પણ �દશર્ન થશે. 
 

રાજ્યમાં �થમ વખત મતદાન કુ�ટર ફાઈબરની 
બનાવાશ ે

હવે પૂંઠાની મતદાન કુ�ટર ઇિતહાસ બની જશે 
જરાતમાંસૌ �થમ વખત ગુજરાત િવધાનસભા-

2017ની ચંૂટણીમાં હવે મતદાન કુ�ટર ફાઈબર સ્ટેન્ડ 

મૂકીને બનાવાશે. અત્યારસુધી ટેબલ પર પૂઠાં મૂકીને 
મતદાન કુ�ટર ઊભા કરાતાં હતા. જ ેહવે ઇિતહાસ બની 
જશે. હાલ કયા �કારના ફાઈબરના સ્ટેન્ડ હોવા �ઇએ 
તે માટેનંુ ટેિસ્ટંગ ચાલી ર�ંુ છે. 

ગુજરાત િવધાનસભાની ચંૂટણીમાં તમામ 
બુથમાં �થમ વખત વીવીપેટ મશીનનો ઉપયોગ થવાનો 
છે. વખતે કંટર્ ોલર યુિનટ, ઇવીએમ તથા વીવીપેટ મશીન 

હશે 
નવી ગારમેન્ટ નીિત �હેર 

મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ ટેક્સટાઈલ્સ પોિલસીને 
વધુ એક વષર્નંુ એક્સટેન્શન આપવાની સાથે સાથ ે
ગારમેન્ટ એન્ડ એપરલ કે્ષતે્ર નવી પોિલસીની �હેરાત 
કરી છે. ઉપરાંત રૂપાણીએ લઘુ અને મધ્યમ ઉ�ોગો 
(એમએસએમઇ) માટે 14 િજ�ાઓમાં નવી 16 

�આઇડીસી સ્થાપવાની �હેરાત કરી છે.  

નવી ગારમને્ટ એન્ડ એપરલ પોિલસી અંગે 
કરાયેલી �હેરાત મુજબ ગારમેન્ટ- એપરલ કે્ષત્રના 
ઔ�ોિગક એકમોને િવિવધ �કારની સહાયની �હેરાત 
કરવામાં આવી છે. આવા એકમોને 10 કરોડ સુધીની 

સહાય મળશે. કપાસના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત અ�ેસર છે 
ત્યારે અહીં કાપડ અને કપડાં તૈયાર થઇને િવદેશમાં 
એક્સપોટર્  થાય તે �માણેની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાના 
ભાગરૂપે પોિલસી લવાઇ છે. જ્યારે લઘુ અને મધ્યમ 
�કારના ઉ�ોગો માટેની �આઈડીસીમાં રાજ્યમાં 15 

હ�ર જટેલા નવા એકમો શરૂ થઇ શકશે. 
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અનુપમખૈરને �ફલ્મ એન્ડ ટેિલિવઝન ઈિન્સ્ટ�ૂટના 
નવા ચેરમેન 

 અનુપમ ખૈરને �ફલ્મ એન્ડ ટેિલિવઝન 
ઈિન્સ્ટ�ૂટના નવા ચેરમેન બનાવાયા છે. તે ગજને્� 
ચૌહાણનંુ સ્થાન લેશે. ચૌહાણ 
2015માં એફટીઆઈઆઈના 

ચેરમેન બન્યા હતા ત્યારે 
અનુપમે તેમનો િવરોધ કય� હતો. 
અનેક દેખાવો પણ થયા. થોડા 
સમય અગાઉ સેન્સર બોડર્ના 
ચેરમેન પદે �સૂન �ષીની 
િનમણૂક કરાઈ હતી. 
 
 
 

મધુ વ�ીએ િમસ ઇિન્ડયા વલ્ડર્વાઇડનો િખતાબ 
ભારતીય મૂળની મધુ વ�ીએ 18 દેશોની 

યુવતીઓને હરાવીને િમસ ઇિન્ડયા વલ્ડર્વાઇડ 2017નો 

િખતાબ �તી લીધો છે. 20 વષ�ય �હપ-હોપ કલાકાર 

જ્યોજર્ મેસન યુિનવિસર્ટીમાં કાયદાની િવ�ાિથર્ની છે. 
 

યો યો ટેસ્ટ પાસ કરશો તો ભારતીય ટીમમાં એન્ટર્ ી 
મળશ ે
યો યો ટેસ્ટ શું છે ? 

યોયો ટેસ્ટને અગાઉ ફૂટબોલ, રગ્બી જવેી 

રમતોમાં અપનાવાતો હતો. ટેસ્ટ કોઇ પણ ખેલાડીની 
શા�રરીક ક્ષમતાઓનંુ પ�રક્ષણ કરવા માટે મહત્વનો 
ગણાતો હતો. ટેસ્ટમાં અલગ અલગ કોન્સની મદદથી 
20 મીટરના અંતરની બે લાઇન તૈયાર કરાય છે. તેમાં 

ખેલાડીઓએ લાઇનની પાછળથી શરૂઆત કરવાની હોય 
છે. િનદ�શ મળતાની સાથે ખેલાડી દોડવાનંુ શરૂ કરે છે 
અને તેને 20 મીટરમાં સતત દોડવાનંુ રહે છે. જ્યારે 

બીપનો અવાજ આવે છે ત્યારે પાછા ફરવાનંુ હોય છે. 
ટેસ્ટમાં ઓછામાં ઓછો 16.1નો સ્કોર કરવાનો હોય છે.  
 

વલ્ડર્  તીરંદા� યુવા ચેિમ્પ.માં ભારતીય �ડીને ગોલ્ડ 
મેડલ 

જમૈસન એન અને અંિકતા ભાકટની �ડીએ 
વલ્ડર્  આચર્રી યુવા ચેિમ્પયનિશપમાં �રકવર્ ટીમ સ્પધાર્નો 
ગોલ્ડ મેડલ �ત્યો હતો. 
 

RBI નવ રાજ્યોમા ં નાણાકીય સાક્ષરતા ટંૂકમા ં લોન્ચ 

કરશ ે
�રઝવર્ બેન્કનવ રાજ્યોના 80 બ્લોકમાં લોકોને 

નાણાકીય િશક્ષણ- ખાસ કરીને ઈ-વ્યવહારો, સંગ�ઠત 

કે્ષત્રનંુ િધરાણ અને વીમાના હેતુઓ સમ�વવા માટે ટંૂક 
સમયમાં ફાઇનાિન્શયલ સાક્ષરતા િમશન લોન્ચ કરશે. 
�રઝવર્ બેન્કે તેના મુખ્ય �ોજકે્ટ માટે નોંધાયેલા 
એન�ઓ- �ડપોિઝટર એજ્યુકેશન એન્ડ અવેરનેસ 
ફંડ- ��િસલ ફાઉન્ડેશન, ધન ફાઉન્ડેશન, સ્વાધાર �ફન 

એક્સેસ, ઇિન્ડયન સ્કૂલ ઓફ માઇ�ો ફાઇનાન્સ ફોર 

વુમન (આઇએસએમડબ્લ્યુ), સમિપર્ત અને પીએસીઈ 

ફાઉન્ડેશનન સાથે સહકાર માટે હાથ િમલાવ્યા છે. 
 

ટોક્યો િવ�નંુ સૌથી સરુિક્ષત અને કરાચી સૌથી 
અસુરિક્ષત શહેર, �દલ્હી 43મંુ અને મંુબઇ 45મંુ સુરિક્ષત 

શહેર  

ધ ઇકોનોિમસ્ટ'એ િવ�નાં સૌથી સુરિક્ષત 60 

શહેરનો ઇન્ડેક્સ �રી કય�. 
�પાનની રાજધાની ટોક્યો દુિનયાનંુ સૌથી 

સુરિક્ષત જ્યારે કરાચી સૌથી ઓછંુ સુરિક્ષત શહેર છે. 
સુરિક્ષત શહેરોમાં િસંગાપોર બી� અને �પાનનંુ 
ઓસાકા ત્રી� �મે છે. 'ધ ઇકોનોિમસ્ટ ઇન્ટેિલજન્સ 

યુિનટ'ના સેફ િસટી ઇન્ડેક્સ-2017માં િવગતો સામે 

આવી છે. સુરિક્ષત શહેરોમાં �દલ્હી 43મા અને મુંબઇ 

45મા �મે છે. ઇન્ડેક્સમાં 60 શહેર સામલે કરાયા છે.  
 

ડેનમાકર્  ઓપનમાં શ્રીકાંત ચેિમ્પયન 
 ભારતીય સ્ટાર ખેલાડી 

િકદામ્બી શ્રીકાંતે કો�રયન ખેલાડી 
લી �ૂન ઇલને સીધી ગેમમાં 
હરાવીને ડેનમાકર્  ઓપન 
બેડિમન્ટન ટૂનાર્મેન્ટના મેન્સ 
િસંગલ્સનંુ ટાઇટલ પોતાના નામે 
કરી લીધું હતંુ. 
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ભારતીયગોલ્ફર ગગન�ત ભુ�રે મકાઉ ઓપન ટર્ ોફી 
પોતાના નામે કરી 

 ભારતીય ગોલ્ફર ગગન�ત ભુ�રે ત્રણ 
શોટ્સની લીડ સાથે મકાઉ ઓપન 
ગોલ્ફ ચેિમ્પયનિશપ �તી લીધી 
હતી. મકાઉમાં તેની બીજ તથા 
ઓવરઓલ આઠમી એિશયન ટૂર ટર્ ોફી 
છે. ભુ�રે 2012માં પણ મકાઉ ઓપન 

ટર્ ોફી પોતાના નામે કરી હતી. 
 

રાજપીપળામાં દેશની �થમ િબરસા મંુડા યુિન.નો 
�ારંભ 

આ�દવાસી સમાજની બહુલ વસિત ધરાવતાં 
નમર્દામાં દેશની �થમ િબરસા મુંડા યુિનવિસર્ટીને 
િવધાનસભાની ચંુટણી પહેલાં શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. 
હાલ રાજપીપળાના વાવડી રોડ પર આવેલી આદશર્ 
િનવાસી શાળામાં શરૂ કરાઈ છે. ટંૂક સમયમાં �તનગર 
પાસે 25 એકર જગ્યામાં યુિનવસ�ટીનંુ ભવન બનાવાશે. 

રાજ્યના વન અને આ�દ�િત કલ્યાણ રાજ્ય 
મંત્રી શબ્દશરણ તડવીએ તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યંુ 
હતંુ કે, મૂળ આ�દવાસી પરંપરામાં સં�હાયેલ વૈિવધ્ય, 

સંસ્કૃિત અને વારસાનંુ સંશોધનાત્મક રીતે સંવધર્ન-
સંકલન કરીને તેને રીસચર્ ફોમર્માં ઢાળીને �સ્થાિપત 
કરવાની કામગીરી િવ� િવ�ાલય �ારા થશે. 
 

સંગીતકાર ટી.એમ. કૃષ્ણાને ઇિન્દરા ગાંધી એકતા 
પુરસ્કાર 

કણાર્ટક શૈલીના �િસ� સંગીતકાર ટી.એમ. 
કૃષ્ણાને 30મો ઇિન્દરા ગાંધી રા�ર્ ીય એકતા પુરસ્કાર 

મળશે. કોં�ેસ અધ્યક્ષ 
સોિનયા ગાંધી 31 ઓક્ટોબરે 

ઇિન્દરા ગાંધીની શહાદતના 
�દવસે તેમને સન્માિનત કરશે. 
પુરસ્કાર હેઠળ 10 લાખ રૂિપયા 

રોકડા અને �શિસ્તપત્ર 
મળશે. 
 
 
 

ઘોઘા-દહેજ ફેરી સિવર્સ શરૂ 
ફેરી સિવર્સ શરૂ થતા દરરોજ 10 હ�ર લોકોના 

એક લાખ માનવ કલાકની બચત થશે. દરરોજ સરેરાશ 
પાંચ હ�ર લોકો સૌરા�ર્થી દિક્ષણ ગુજરાત આવ-� 
કરે છે. ફેરી સેવા શરૂ થતા તેમને મોટો ફાયદો મળશે. 
�ોજકે્ટના કારણે હીરા ઉ�ોગ સુરતથી સૌરા�ર્  તરફ 
વળશે જ્યારે સૌરા�ર્ના લોકો માટે રોજગારીની તકોમાં 
પણ વધારો થશે. અંદાજ �માણે ફેરી સેવાથી હીરા 
ઉ�ોગને 900 કરોડ રૂિપયાનો જ્યારે કાપડ ઉ�ોગને 350 

કરોડ રૂિપયાનો ફાયદો થશે. 
 

સાગરમાલા �ોજકે્ટ 
વડા�ધાને મહત્વાકાંક્ષી સાગરમાલા �ોજકે્ટથી 

એક કરોડ નોકરીઓનંુ સજર્ન થશે એવી �હેરાત કરી 
હતી. તેમણે બંદરો માટે પી (પોટ્સર્)ફોર પી 
(�ોસ્પે�રટી) મંત્ર પણ આપ્યો હતો. 
 

હોકીમાં ભારત ત્રી� વાર એિશયા ચેિમ્પયન 
ભારતીય હોકી ટીમે ફાઈનલ મલેિશયાને 2-1 થી 

પરાજય આપી એિશયા કપ હોકી ટુનાર્મેન્ટ �તી લીધી. 
િખતાબ 10 વષર્ બાદ �ત્યો છે.  
 

િવરાટનો વન-ડે સદીનો રેકોડર્  
િવરાટ કોહલી �રકી પોિન્ટંગ(30 સદી)ને પાછળ 

મૂકી સવાર્િધક વન-ડે સદી ફટકારનારા બેટ્સમેનોમાં 
બી� �મે આવી ગયા છે. કોહલીએ 200મી મેચમાં 31મી 

સદી ફટકારી હતી. હવે તેનાથી આગળ ફક્ત સિચન 
તેંડુલકર(49) છે. 
 

મિણપુરના ઇ. સોનમણીને જ્ઞાનપીઠ સન્માન મ�ું 
  સા�હત્યકાર ઇલાંગબામ સોનમણીિસંહને 

જ્ઞાન�રમા માનદ અલંકરણ 2017થી સન્માિનત કયા� છે. 

મિણપુરીને સમૃ� કરવાના સોનમણીના �યાસો બદલ 
સન્માન આપ્યંુ છે. 
 
 

�ાન્સનાં ઓડર્ ી એ�લ યુનેસ્કોનાં આગામી �મુખ 
  યુનેસ્કોના બોડ�  �ાન્સનાં પૂવર્ સાંસ્કૃિતક મંત્રી 

ઓડર્ ી એ�લને યુનેસ્કોનાં આગામી �મુખ પસંદ કયા� 
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છે. તેમણે કતારના હાિમદ િબન અબ્દુલ અઝીઝ અલ-
કાવારીને 28ને બદલે 30 મતથી પરાિજત કયાર્ છે. 
 

�ેડાઈ ગુજરાતના યૂથ િવંગના �મુખ તરીકે સકેંત 
શાહની વરણી કરાઈ 
  �રયલએસ્ટેટ કે્ષતે્ર કામ કરતા સંગઠન �ેડાઈ 

ગુજરાતના યૂથ િવંગના �મુખ તરીકે સંકેત શાહની 
વરણી કરાઈ છે. જ્યારે ઓન.સે�ેટરી તરીકે �ુિવક 
તલાિવયાની િનયુિક્ત કરાઈ છે. 
 

લાભ પાંચમથી ડાયમંડ બુસર્નંુ બાંધકામ શરૂ 
સ્માટર્ િસટી અંતગર્ત શહેરમાં તૈયાર થનારા 

ડાયમંડ બુસર્નંુ બાંધકામ આગામી આગામી 
લાભપાંચમના �દવસથી શરૂ કરાશે.ડાયમંડ િસટી તરીકે 
�ખ્યાત સુરત શહેરના ખ�દ ખાતે િવ�ના સૌથી મોટા 
66 લાખ સ્ક્વેર ફૂટના ડાયમંડ બુસર્નંુ બાંધકામ 

સરસાણા ખાતે અંદાિજત રૂ.2400 કરોડના ખચ� કરાશે.  
 

8 નવેમ્બરને કેલેન્ડર અને પંચાગંમાં 'નોટબંધી �દન' 

તરીકે સ્થાન મ�ુ ં
 

જમ્મુ-કાશ્મીર માટે બંધારણની ૩૫-એ કલમ જરૂરી 
છે? 

ભારતનાં બંધારણની ૩૭૦મી કલમ �ારા 
જમ્મુ-કાશ્મીર રાજ્યને જ ે િવશેષ દર�ો આપવામાં 
આવ્યો છેઇ.સ.૧૯૪૭માં જમ્મુ-કાશ્મીરના તત્કાલીન 
મહારા� �ારા ભારત સાથે �ડાવાના કરાર કરવામાં 
આવ્યા ત્યારે તેમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના કાયમી નાગ�રક 
કોને ગણવા? તે બાબતમાં કોઇ ફોડ પાડવામાં આવ્યો 

નહોતો. ઇ.સ.૧૯૫૨માં ભારત સરકાર અને જમ્મુ-
કાશ્મીર રાજ્ય વચ્ચે એક કરાર થયો હતો, જનેા 

અનુસંધાનમાં ઇ.સ.૧૯૫૪માં ૩૫-એની કલમ 
ઉમેરવામાં આવી હતી. ભારતનાં બંધારણમાં ૩૫-એમી 
કલમ સંસદના કાયદા �ારા નહીં પણ રા�ર્પિતના 
આદેશ �ારા �ડવામાં આવી હતી, જમેાં કહેવામાં આવ્યંુ 

હતંુ કે જમ્મુ-કાશ્મીરની િવધાનસભા એવા કાયદાઓ 
પણ ઘડી શકે છે, જમેાં ભારતનાં બી�ં રાજ્યોના 

નાગ�રકોને સમાન ગણવામાં આવ્યા હોય. કાયદા �ારા 
જમ્મુ-કાશ્મીર રાજ્યના કાયમી નાગ�રકો િસવાય બી� 

કોઇને પણ સ્થાવર સંપિત્ત ધરાવવાનો, રાજ્યમાં સરકારી 

નોકરી મેળવવાનો કે સરકારી સ્કોલરિશપ કે મદદ 
મેળવવાનો અિધકાર મળતો નથી. જમ્મુ-કાશ્મીરના 
કાયમી રહેવાસીઓ કોને ગણવા? તેનો િવવાદ છેક 

ઇ.સ.૧૯૨૭ની સાલથી ચાલી ર�ો છે, જ્યારે ભારતને 

આઝાદી પણ નહોતી મળી. 
 

સિચનનો 19 વષર્ જૂનો રેકોડર્  તોડી કોહલી નંબર-1 

બન્યો 
 

રેડ બુલના વસ્ટાર્પેને �તી મેિક્સકન એફ-1 રેસ , 

મસ�ડીઝનો હેિમલ્ટન ચોથી વખત વલ્ડર્  ચેિમ્પયન 
 

કોહલી નં.1 વન-ડે બેટ્સમેન, િમતાલી પણ નંબર-1 

પર 
િવરાટ કોહલી આઈસીસી વન-ડે રેિન્કંગમાં 

નંબર-1 બેટ્સમેન બની ગયો છે. િવરાટે 889 રે�ટંગ 

પોઇન્ટ મેળવીને સિચનનો 19 વષર્ જૂનો 887 પોઇન્ટનો 

રેકોડર્  તોડી નાખ્યો છે. મ�હલા ટીમની સુકાની િમતાલી 
રાજ પણ 753 પોઇન્ટ સાથ ેનંબર-1 બેટ્સમવુમન બની 

ગઈ છે. ઝૂલન 652 પોઇન્ટ સાથે બોિલંગમાં બી� �મે 

છે. 
 

�ો કબ�ી લીગ (PBL) 

ગુજરાતને હરાવી પટના પાયરેટ્સ ચેિમ્પયન 
બન્યંુ 
 

અંડર-17 �ફફા ફૂટબોલ વલ્ડર્  કપ 

ભારતમાં આયો�ત અંડર-17 �ફફા વલ્ડર્  કપ 

ઇિતહાસમાં સૌથી વધારે દશર્કો �ારા �નાર ટૂનાર્મેન્ટ 
બની છે 
 

જયંત �રખે એચએસબીસી ઈિન્ડયાના સીઈઓ બન્યા 
ધી હોંગકોંગ એન્ડ શાંઘાઈ બેિન્કંગ કોપ�રેશન 

(HSBC)એ જયંત �રખેને ભારત માટે નવા સીઈઓ 

તરીકે િનમ્યા છે. તેમની િનમણંૂક 1 �ડસેમ્બરથી લાગુ 

પડશે. જયંત ભારતમાં 5 વષર્ માટે કાયર્રત સ્ટુઅટર્  

િમલનેનંુ સ્થાન લેશે. 
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વેદ,વેદાંત ભણાવવા કેરળનંુ મં�દર બોડર્  કોલેજ શરૂ 

કરશ ે
કેરળના સૌથીમોટા ત્રાવણકોર દેવસ્વમ બોડ�  

વેદ, વેદાંત તથા તંત્ર ભણાવવા માટે કોલેજ શરૂ કરવાનો 

િનણર્ય કય� છે. શંગમુઘમમાં વેદ, તંત્ર તથા 

સસ્થામકોટામાં ગુરુકુળની જમે વેદ, વેદાંત ભણાવાશે. 

કોલેજ નાલંદા તથા તક્ષિશલાને મોડલ માનીને 
બનાવાશે.  
 

જમ્મુથી ડોડા માટે આજથી પવનહંસ હેિલકોપ્ટર સેવા 
 

હૈદરાબાદના શાહી નવાબ શાહઆલમ ખાનનંુ િનધન 
 

ઠુમરીનાં રાણી િગ�ર� દેવીનંુ હૃદય રોગના હુમલાથી 
િનધન 

 �િસ� ઠુમરી ગાિયકા િગ�ર� દેવીનંુ 
કોલકાતામાં હૃદય રોગના હુમલાથી અવસાન થયંુ છે. 

તેઓ 88 વષર્ના હતા. 

તેમનંુ જન્મ 8મે, 1929ના 

રોજ વારાણસીમાં થયો 
હતો. તેમને 1981માં 

પ�ભૂષણ અને 2016માં 

પ�િવભૂષણથી 
નવાજવામાં આવ્યા હતા. 
તેમની એક કજરી 'બરસન 

લગી' ઘણી �િસ� થઈ 

હતી. 
 

શિમર્લા ટાગોરને લાઈફ ટાઈમ એિચવમેન્ટ એવૉડર્  
બોિલવૂડ અિભનેત્રી શિમર્લા ટાગોરને લાઈફ 

ટાઈમ એિચવમેન્ટ એવૉડર્થી સન્માિનત કરાયાં છે. 
તેમને એવૉડર્  િસનેમાજગતમાં તેમનાં યોગદાન માટે 
PHD ચેમ્બર ઓફ કોમસર્ એન્ડ ઈન્ડસ્ટર્ ી તરફથી 

અપાયો છે.  
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