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કરટ અફસ�, તારીખ ૧૪/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧૪ જુલાઈ �ા�સમાં બે�ટીલ �દવસની ઉજવણી.

આ �દવસ �ા�સનો રા�� ીય �દવસ તરીકેનો દર�ો ભોગવે છે.

��ચ �હ�ટ� ીના મહ�વના ભાગ તરીકે ૧૭૮૯મા બે�ટીલનો હમલો થવો.ુ

આ �દવસ પરપરાગત રીતે ��ચ �ાંિતના �િતક �વ�પે ગણવામાં આવે છે.ં

આ �દવસ ૧૭૯૦ મા ંનેશનલ હોલીડે બનેલ. 

ગુજરાત �પે�યલ
ગુજરાતે ૩૯ કરોડ �િપયાની 'સીમા દશ�ન' પ�રયોજનાને મંજુરી આપી.

ગુજરાતના મુ�યમં�ી િવજયભાઈ �પાણીએ ૩૯ કરોડ �. ની સીમા દશ�ન પ�રયોજના 

માટે સૈધાંિતક મંજુરી આપી દીધી છે.

તેનાથી સીમા પય�ટન માટે એક અ��તીય ગુજરાત પહેલના મા�યમથી દેશભિ�તને 

વેગ મળી શકે.

બનાસકાંઠા િજ�ાના સુઈગમની પાસે નડાબેટમાં ટી-જકશનથી �રો �વા�ટથી ં

વધારે બુિનયાદી સુિવધાઓ િવકિસત કરી શકાય.

વાઘા બોડ� ર પેટન� પર િવકિસત થનાર પ�રયોજનામાં એક �દશ�ન હોલ,પાંચ હ�ર 

લોકો માટે એ�ફી થીયેટર વાળું પરેડ �ાઉ�ડ સામેલ છે.

આ પ�રયોજના રણ �ે�માં �થાનીય આિથ�ક ગિતિવિધ આસપાસના �લેિમંગો અને 

જગલી ગધેડાના અ�યારણની યા�ાને �ો�સા�હત કરશે.   ં

રા�ીય �
મુકેશ અંબાણી એિશયાના સૌથી અમીર �યિ�તના �પમાં ઉભયા� અલીબાબાના જક માં ને ૈ

પાછળ છોડયા.

આર.આઈ.એલ. ના શેરોના આજસુધીના સૌથી વધારે ભાવ બાદ �રલાય�સ 

ઇ�ડ�ટ� ીઝના ચેરમેન અને ભારતના સૌથી અમીર �યિ�ત મુકેશ અંબાણીએ 

એિશયાના સૌથી અમીર �યિ�ત તરીકે ઉભયા� છે.

ચીની ઈ-કોમસ� કપની અલીબાબાના સહસં�થાપક જકૈમાં ને પાછળ છોડી દીધેલ ં

છે.
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�લુમબગ�ના અનુસાર જકૈ માંની ૪૪ અરબ ડોલરની સંપિતના મુકાબલે અંબાણીની 

કુલ સંપિત ૪૪.૩ િબલીયન ડોલર છે.

અંબાણીએ આ વષ� પોતાની સંપિતમાં ચાર િબલીયન ડોલર �ડેલા છે.

આંતરરા�ીય�
સયુંકત રા� મહાસિચવે ડીઝીટલ સહયોગ પર ઉ�ચ �તરીય પૈનલની રચના કરી.�

સયુંકત રા��ના મહાસિચવ એ�ટોિનયો ગુટરસ ેડીઝીટલ સહયોગ પર એક ઉ�ચ 

�તરીય પેનલની રચના કરેલ છે.

મિલંડા ગે�સ,િબલ એ�ડ મિલંડા ગે�સ ફાઉ�ડેશનના સહઅ�ય� અને 

અલીબાબાના કાય�કારી અ�ય� જકૈમાં આ પેનલનાં સહઅ�ય� રહેશે.

આ પેનલમાં કુલ ૨૦ સ�યો રહેશે.જ ેસરકારી અને ખાનગી ઉ�ોગ તં�ના હશે.

િશ�ા તથા અ�ય �ે�ના �બુ�ો આ પેનલનું �િતિનિધ�વ કરશે.

આ પેનલ સ�ટે�બર ૨૦૧૮ માં પોતાની �થમ �યિ�તગત બેઠક આયોિજત કરશે. 

રમત-જગત 
સમ� પુ�ષ હોકી ટીમને ટાગ�ટ ઓિલિ�પક પો�ડયમ યોજનામાં સામેલ કરાઈ.

'નોમ� ધ િમશન ઓિલિ�પક સેલે ટાગ�ટ ઓિલિ�પક પો�ડયમ' યોજનામાં સમ� 

ભારતીય પુ�ષ હોકી ટીમને સામેલ કરાઈ છે.

જમેાં ચેિ�પયન ટ� ોફીમાં પોતાના રજત પદક �તવાના �દશ�ન માટે ખેલાડીઓને 

પુર�કૃત કરવામાં આવેલ.

િવિવધ ખેલોના રમતવીરોને �યિ�તગત �પથી ટોપ (TOP) યોજનામાં સામેલ કરાયા 

છે.

પરતુ આવું �થમવાર થયેલ છે કે જમેાં સમ� ટીમને નાણાકીય સહાયતા યોજનામાં ં

સામેલ કરાયેલ છે.

હોકી ટીમના ૧૮ સદ�યોમાંથી ��યેકન ે૫૦ હ�ર �િપયા માિસક ભ�થું આપવામાં 

આવશે.

અ�ય 
મ�ય�દેશના મુ�યમં�ીએ એન.ટી.પી.સી. ના સૌર એકમનું ઉ�ઘાટન કયુ�.

મ�ય�દેશના મુ�યમં�ી િશવરાજિસંહ ચૌહાણ ેમંદસોરમાં રા�ય �ારા સંચાલીત 
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વીજળીનું મુ�ય નેશનલ થમ�લ પાવર કોપ�રેશન લીમીટેડના ૨૫૦ મેગાવોટના 

એકમનું ઉ�ઘાટન કરેલ છે.

એન.ટી.પી.સી. અનુસાર આ પ�રયોજના મુ�ય�પથી પડતર જમીન પર તૈયાર 

કરવામાં આવેલ છે.

આમાં ૧૫૦૦ કરોડ �િપયાના રોકાણ પર શૂ�ય કાબ�ન ઉ�સજન�  સાથે �ાકૃિતક 

�ણાલીને પણ �ભાિવત કયા� િવના વીજળી ઉ�પાદન કરવામાં આવી રહી છે.

મેક ઇન ઇિ�ડયા અંતગ�ત ઘરેલું �પથી િનિમ�ત સૌર એકમ અને મો�ુલનો ઉપયોગ 

કરીને િવકિસત આ સૌથી મોટુ સૌર એકમ છે.ં

આનંદીબેન પટેલ મ�ય�દેશના રા�યપાલ છે.

સમી�ા, તારીખ ૧૪/૦૭/૨૦૧૮ 
ભારતમાં ટાઈ �ારા નેટ �યુટલીટીને મંજુરી આપવામાં આવી...� �

ટેલીકોમ રે�યુલેટરી ઓથોરીટી ઓફ ઇિ�ડયાએ દેશમાં નેટ �યુટ� િલટીને મંજુરી આપી 

દીધેલ છે.

જ ેસેવા �દાતાઓને ઇ�ટરનેટ સામ�ી તથા સેવાઓ િવ�� �લોક�ગ,�ોટિલંગ 

ઉ�ચ ગિત �દાન કરે છે.

આ િનણ�યનો ઉદે�ય દેશમાં મુ�ત અને િનશુ�ક ઈ�ટરનેટ સુિનિ�ત કરવાનો છે.

આયોગની એક બેઠકમાં આ િનણ�ય નવી �દ�હીમાં દુર સંચાર િવભાગના ઉ�ચતમ 

િનણા�યક મંડળ �ારા લેવામાં આવેલ છે.

નેટ �યુટ�લીટી એક િસ�ાંત છે, જ ેઈ�ટરનેટ સેવા �દતાઓને ઈ�ટરનેટ પર તમામ 

સામ�ીને કોઈ વેબસાઈટ સેવાઓ અથવા એ�સના અનુમોદન વગર ચાજ � વગર 

સમાન મહ�વ આપવાનું છે.

અ�ણા સુંદર રાજન દુર સંચાર આયોગના અ�ય� છે.

મનોજ િસંહા સંચાર મં�ાલયના રા�યમં�ી તરીકે સેવા આપી ર�ા છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૧૫/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧૫ જુલાઈ િવ� યુવા કૌશ�ય �દવસ.
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યુનાઇટેડ નેશ�સની જનરલ એસે�બલીમાં ૧૫ જુલાઈને યુવા કૌશ�ય �દવસના 

�પમાં ઉજવવાનું ન�ી કરાયું છે.

િશ�ણ અને તાલીમ �મ બ�રમાં સફળતાના ઘણા િનણા�યક પ�રબળોમાં 

યુવાનોએ સહન કરવું પડે છે.

યુવાન લોકો પુ�ત વયના કરતા બેરોજગાર થવાની શ�યતાઓ વધારે અનુભવે છે.

સતત ઓછી નોકરી અને કાય�માં ગુણવતા ઘટી હોવાથી યુવાનો સતત તનાવ ��ત 

રહે છે.

આ વષ�નો િવ� યુવા કૌશલ �દવસ કુિ�મ બુિ� જવેા નવીનીકરણ અને ઉભરતી 

તકનીકો કેવી રીતે ભિવ�યમાં અથ�તં�ને મદદ કરશે તે પર મનાવાશે. 

ગુજરાત �પે�યલ
સોમનાથ મં�દરને આઇકોિનક �લેસનો દર�ો.

ગુજરાતના પિસ� સોમનાથ મં�દરને આઇકોિનક �લેસનો દર�ો આપવામાં આવેલ 

છે.

સાથે સાથે પુ�રી માટે પણ ખાસ ડ�ેસ કોડ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

આ ડ�ેસ તૈયાર કરવાનું કામ અમદાવાદના નેશનલ ઇ��ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇનને 

સ�પવામાં આવેલ છે.

ફાઈનલ ટચ તથા ટ��ટની મંજુરી આ ડ�ેસકોડ આપનાવવામાં આવશે.

ડ�ેસ માટે લાઈટ પીળો કલર અને લ�ગ ઝ�ભો તથા લાઈટ �ેત ધોતી હાલ પુરતા 

રખાયા છે. 

રા�ીય�
ખાણ મં�ાલયે ખાણો અને ખની� પર ચૌથું રા�ીય સંમેલન આયોિજત કયુ�.�

ખાણ મં�ાલયએ ઇ�દોર મ�ય�દેશમાં ખાણો અને ખનીજ પર ચૌથું રા�� ીય સંમેલન 

આયોિજત કરેલ છે.

મ�ય�દેશના મુ�યમં�ી િશવરાજિસંહ ચૌહાણ ેસંમેલનના મુ�ય અિતિથ તરીકે 

હાજરી આપી હતી.

�થમવાર પસંદગી સિમિતએ એક �દશ�ન યોજલે જમેાં રા�યોએ ૨૦૧૮-૧૯ 

દરિમયાન હરરા� પર લગાવવામાં માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ.

૧૦૦ થી વધારે ખનીજ �લોક �દિશ�ત કરવા માટેના �ટોલ લગાવવામાં આવેલ.  
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મ�ય�દેશના રા�યપાલ તરીકે આનંદીબેન પટેલ સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય �
બાં�લાદેશમાં આધુિનક ભારતીય િવઝા આવેદન કે��નું ઉ�ઘાટન કરવામાં આ�યું.

ઢાંકાના જમુના �યુચર પાક�માં ગૃહમં�ી રાજનાથિસંહ અને તેમના સમક� તેમના 

બાં�લાદેશી અસદુજમાન ખાને સયુંકત �પથી નવા આધુિનક ભારતીય િવઝા આવેદન 

કે��નું ઉ�ઘાટન કરેલ છે.

થોડા મ�હના બાદ પૂવ� સમયગાળા િવનાં િવઝા આવેદનની તમામ �ેણીઓ માટે એકમા� 

આઈ.વી.એ.સી. કયા��મક રહેશે.

રાજનાથિસંહ હાલમાં બાં�લાદેશની �ણ �દવસની યા�ા પર ગયેલા છે.

તેમણે સરદાહમાં બાં�લાદેશ પોલીસ એકડેમીમાં બાં�લાદેશ- ભારત મૈ�ી ભવનનું 

ઉ�ઘાટન પણ કરેલ.

બાં�લાદેશના �ધાનમં�ી તરીકે શેખ હસીના સેવા આપી ર�ા છે.

રમત-જગત 
મોહ�મદ કૈફ ��કેટના તમામ ફોમ�ટમાંથી િનવૃિ� �હર કરી.ે ે

આ ખેલાડીએ છે�ે ભારતીય ટીમમાં રમવાના ૧૨ વષ � બાદ �િત�પધ� ��કેટના 

તમામ ફોમ�ટમાંથી િનવૃિ� �હેર કરી છે.

તેઓ પોતાના �ભાવી નીચેના �મના બે�સમેન પોતાની એ�ોબેટીક �ફ�ડ�ગ માટે 

�ણીતા બનેલા.

કૈફ ૨૦૦૦ માં અ�ડર-૧૯ માં િવ�કપ �તનાર ટીમના કે�ટન હતા.

તેમણે �ીલંકાન ેહરાવીને િખતાબ પોતાના નામે કય� હતો.

અ�ય 
ઓડીસા સરકાર િવરાસત કેબીનેટની રચના કરી.ે

ઓડીસા સરકારે ઓડીસાના ઈિતહાસ અને સં�કૃિતને સંરિ�ત રાખવા માટે 

મુ�યમં�ી નવીન પટનાયકની અ�ય�તામાં િવરાસત મંિ�મંડળની રચના કરી છે.

તેનો ઉદે�ય ઓડીસાનો ઈિતહાસ અને સં�કૃિતને િવ�તારવાનો રહેલ છે.

આ ઉપરાંત ઉ�ડયા ભાષાને વધારે સમૃ� કરવાનો પણ ઉદે�ય રહેલ છે.

આ મં�ીમંડળમાં મુ�યમં�ી સહીત આઠ મં�ીઓ સામેલ કરવામાં આવેલ છે.

અ�ય સદ�યોમાં નાણામં�ી, ઉ�ડયા ભાષા, સા�હ�ય અને સં�કૃિત તથા પય�ટન 
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હે�ડલુમ વગેરે િવભાગના મં�ીઓ સામેલ છે.

સમી�ા, તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ 
ભારતીય સેના અને એસ.બી.આઈ.વ�ચે ર�ા વેતન પેકેજ પર સમજુતી કરાર કયા�...

ર�ા વેતન પેકેજ પર ભારતીય સેના અને ભારતીય �ટેટ બ�ક વ�ચે એક સમજુતી 

કરાર કરવામાં આવેલ છે.

સાઈન-ઈન સમારોહની અ�ય�તા મુંબઈમાં મહાિનદ�શક એમ.પી.અને પી.એસ. 

લે�ટન�ટ જનરલ એસ.કે. સેનીએ કરેલ.

વષ� ૨૦૧૧ માં એસ.બી.આઈ. અને ભારતીય સેના વ�ચે �થમ સમજુતી કરાર 

કરવામાં આવેલ.

૨૩ ફે�ુઆરી ૨૦૧૫ ના રોજ તેને નિવનકૃત કરવામાં આવેલ.

આ સમજુતી કરારથી મોટી સં�યામાં સેવારત સેનાના કમ�ચારીઓને લાભ થશે.

જનેા ખાતા એસ.બી.આઈ. સાથે છે, તેઓને વધારે લાભ થશે.

આ સમજુતી કરાર �ણ ��યુઆરી ૨૦૧૯ સુધી મા�ય રહેશે.

�યારબાદ િનરતરતા સમી�ા અને નવીનીકરણ આધા�રત �ણકારી હશે.ં

જનરલ બીપીન રાવત ભારતીય સેનાના વત�માન અને ૨૭ માં સેના �મુખ ચીફ છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧૬ જુલાઈ ઘટના િવશેષ

૧૬ જુલાઈ ૧૮૫૬ ના રોજ આ �દવસે ભારતમાં િવધવા િવવાહ મા�ય બ�યા.

સમાજસેવક રા�રામ મોહનરાયના �ય�નોથી આ બાબત ભારતમાં શ�ય બની.

રા�રામ મોહનરાયના ભાભી અલકમંજરી આ અમાનુષી અ�યાચારના ભોગ બનેલા.

રા�રામ મોહનરાયના ભાઈનું નામ જગમોહન હતું.

રા�રામ મોહનરાયના �ય�નોને કારણે ભારતમાં સતી�થાનો રીવાજ નાબુદ થાયો 

છે.
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ગુજરાત �પે�યલ
૮ એિ�લ ૧૮૭૩ ના રોજ ડભોઇ- િમયાગમ વ�ચે દોડતી થયેલ બાપુગાડી ગેઇજ 

પ�રવત�ન કામને કારણે બંધ કરાઈ.

આ ટે�ન ૧૪૫ વષ� ૩ માસ ચાલી હતી, જ ેહાલ બંધ કરવામાં આવી છે.

એિશયા ખંડના નેરોગેજના �થમ નંબરના જકશન પરથી બાપુ ગાડી કાયમ માટે ં

બંધ કરાઈ છે.

હવે અહી �ોડ ગેઇજ થતા ૪૦ િકમીનું અંતર �ટોપેજ સાથે એક કલાકમાં કપાઈ 

જશે.

હાલ આ અંતર કાપતા પોણા બે કલાક લાગે છે. 

રા�ીય �
�ધાનમં�ીએ વારાણસીમાં િવિવધ પ�રયોજનાનું ખાત મુહત� કયુ�.ુ

દેશના વડા�ધાન�ીએ વારાણસીમાં મુ�ય�પથી ૯૦૦ કરોડ �િપયાથી વધારેની 

મહ�વપૂણ� પ�રયોજનાઓનું ખાત મુહત�, ઉ�ઘાટન કરેલ છે.ુ

ઉ�ઘાટન કરવામાં આવેલ યોજનામાં વારાણસી સીટી ગેસ િવતરણ પ�રયોજના 

અને વારાણસી-બિલયા મેમુ ટે�ન સામેલ છે.

અહી પંચકોશી પ�ર�મા માગ� અને �માટ�  સીટી િમશન અને નમાિમ ગંગ ેજવેી 

પ�રયોજનાનું ખાત મુહત� કરેલ છે.ુ

દેશના �ધાનમં�ીએ વારાણસીમાં એક આંતરરા�� ીય સંમેલન કે��નું ખાતમુહત� ુ

પણ કરેલ છે.

હાલ ઉ�ર�દેશના મુ�યમં�ી તરીકે યોગી આ�દ�યનાથ સેવા આપી ર�ા છે, 

રા�યપાલ તરીકે રામનાયક સેવા આપે છે.

આંતરરા�ીય �
ભારત વ�ડ�  ક�ટમ ઓગ�નાઈઝેશનના એિશયા �ે�નું ઉપા�ય� બ�યું.

ભારત બે વષ� માટે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી જુન-૨૦૨૦ સુધી આ પદ પર કાય� કરશે.

એક કાય��મના ઉ�ઘાટન સમારોહનો િવષય ક�ટમ, ફો�ટે�રગ અને ટે�ડ ં

ફેસીલીટેશન રખાયો હતો.

વ�ડ�  ક�ટમ ઓગ�નાઈઝેશને પોતાની સદ�યતાને છ િવભાગમાં વહ�ચેલ છે.

દરેકમાં એક ઉપા�ય� નીમવામાં આવે છે, ભારત એિશયા �ે�નું ઉપા�ય� 
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હોવાના કારણે ભારત નેતૃ�વની ભૂિમકા િનભાવવા સ�મ થશે.

વ�ડ�  ક�ટમ ઓગ�નાઈઝેશનનું વડુમથક �ુસે�સ બે��યમમા ં આવેલ છે.ં

કુિનયો મીકુ�રયા (�પાન) વ�ડ�  ક�ટમ ઓગ�નાઈઝેશનના મહા સિચવ છે.

રમત-જગત
એ�જિલક કેબ�ર �થમ િવ�બલડન િખતાબ ��યો.ેે

પૂવ� િવ� નંબર વન એ�જિેલક કેબ�રે મ�હલા િસંગ�સ ફાઈનલમાં સાત વાર 

ચેિ�પયન રહેલા સેરેના િવિલય�સને હરાવવામાં સફળ ર�ા છે.

આ એ�જલેીક કેબ�ર મ�હલા ખેલાડી જમ�નીના છે.

વષ� ૨૦૧૬ માં ઓ�ટે� િલયાઈ ઓપન અને યુ.એસ. ઓપન ��યા બાદ આ ૩૦ 

વષ�ના કેબ�રનો �ી� ��ડ �લેમ િખતાબ છે.

િવ�બલડન ચેિ�પયનશીપ િવ�ની સૌથી જૂની ટેનીસ રમત છે.

આ ટુના�મે�ટ િ�ટન, લંડનમાં આયોિજત કરવામાં આવતી હતી.

અ�ય 
દેશના વડા�ધાન�ીએ પૂવા�ચલ એ�સ�ેસ વે માટનું ખાતમુહત� કયુ�.ે ુ

�ધાનમં�ી�ીએ ૧૪ જુલાઈના રોજ દેશની સૌથી લાંબી એ�સ�ેસ-વે લાઈનનું 

ખાતમુહત� કરેલ છે.ુ

૩૫૪ િકમી લાંબી પૂવા�ચલ એ�સ�ેસ- વે ના મા�યમથી લખનઉ અને ગા�પુર 

જવાશે.

�કે આ પ�રયોજનાની આધારશીલા ઉતર�દેશના પૂવ� મુ�યમં�ી અિખલેશ યાદવ ે

રાખી હતી.

�યારે જ�રી જમીન મળવા પામી ન હતી, આ વખતે જમીન મળવા પામી છે.

ફરી આ �ોજ�ેટને રીનોવેટ સાથે શ� કરાયો છે. 

સમી�ા, તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૧૮
રા�પિત �ારા ચાર હ�તીઓને રા�યસભામાં નોમીનેટ કરવામાં આવી...�

રા�� ીય �વયં સેવક સંઘના િવચારક રાકેશ િસંહા સહીત ચાર હ�તીઓને 

રા�યસભામાં પદ આપાયેલ છે.

તેમાં સોનલ માનિસંહ, રઘુનાથ મહાપા�ા અને રામશકલના નામ �ડાયેલ છે.

આ ચાર �યિ�તઓ અલગ-અલગ �ે�માંથી છે, અને તમામ જુદા રાજયમાંથી છે.
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રાકેશ શમા� િબહારના છે, તેઓ હાલ �દ�હી યુિનવસ�ટીમાં એસોિસએટ �ોફેસર છે.

રામ શકલ એક સમાજ સેવકના �પમાં ઓળખાય છે, તેઓ ઉ�ર�દેશ રા�યના છે.

રઘુનાથ મહાપા�ા એક મૂિત�કાર તરીકે (િશ�પકાર) �ણીતા છે.તેઓ ઓ�ડસાના 

છે.

સોનલ માનિસંહ રા�યસભામાં નોમીનેટ થયા તે મહારા��  રા�યના છે. �ણીતા 

ડા�સર અને ભારતીય �લાિસકલ નૃ�યાંગના છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧૭ જુલાઈ ઇ�ટરનેશનલ જ�ટીસ ડ.ે

આંતરરા�� ીય �યાય માટેનો િવ� �દવસ એટલે ૧૭ જુલાઈ.

આ �દવસ સમ� િવ�માં આંતરરા�� ીય ��ાચારની �યાયની ઉભરતી �ણાલી 

માટે ઉજવામાં આવે છે.

૧ જુન ૨૦૧૦ ના રોજ ક�પાલા (યુગા�ડા) માં યો�યેલ રોમ કાયદાની સમી�ા 

પ�રષદમાં આ �દવસ ઉજવવાની વાત �વીકારવામાં આવેલ.

દર વષ� િવ�ના લોકો આંતરરા�� ીય ફોજદારી �યાયને �ો�સાહન આપવા માટે 

ખાસ કરીને આંતરરા�� ીય ��મીનલ કોટ�ને ટેકો આપવા માટે આ �દવસ ઉજવે છે.

ગુજરાત �પે�યલ
રાજકોટમાં સીવેજ �લા�ટનું લોકાપ�ણ કરતા મુ�યમં�ી.

ગુજરાતના મુ�યમં�ી િવજયભાઈ �પાણીએ રાજકોટમાં ગવરીદડ સીવેજ �લા�ટન ંુ

લોકાપ�ણ કરેલ છે.

આ સાથે રાજકોટ શહેરમાં ૧૭૫ કરોડ �િપયાના ખચ� તૈયાર થયેલા કાય�નું 

લોકપ�ણ કરવામાં આવેલ.

ગવરીદડ પાસે ૭૦ એમ.એલ.ડી.ની �મતાના ટ� ીટમે�ટ �લા�ટનું લોકાપ�ણ 

કરવામાં આવેલ છે.

રાજકોટ મહાનગરપાિલકા હવે ૧૦૦ ટકા પાણી શુ� કરી �રયુઝ કરી શકાશે.

મુ�યમં�ીના જણા�યા �માણે રા�ય સરકારે જળસંચય અિભયાન અંતગ�ત ૧૮ 

લાખ કામો મ� માસમાં પુરા કરેલા છે.
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રા�ીય �
હ�રયાણાના રા�યપાલને �હમાચલ �દેશ રા�યનો વધારાનો ચાજ સ�પવામાં આ�યો.�

હ�રયાણાના રા�યપાલ ક�ાન િસંહ સોલંકીને રા��પિત રામનાથ કોિવંદ �ારા 

�હમાચલ �દેશનો વધારાનો ચાજ � સ�પવામાં આવેલ છે.

�હમાચલના રા�યપાલ આચાય� દેવ�તની ગેરહાજરીમાં તેઓને િનયુ�ત કરવામાં 

આવેલા છે.

આચાય� દેવ�ત હાલ ર� ઉપર ગયા છે.

મનોહરલાલ ખ�ર હ�રયાણાના મુ�યમં�ી તરીકે સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય�
બહરીનમાં િવદેશમં�ી સુષમા �વરાજ સયુંકત આયોગની બેઠકની સહ અ�ય�તા કરશે.

િવદેશમં�ી સુષમા �વરાજ બહરીન સમક� શેખ ખાલીદ િબન અહમદ િબન 

મોહ�મદ અલ ખલીફા સાથે બી� સયુંકત આયોગની બેઠકની સહ અ�ય�તા 

કરશે.

સયુંકત આયોગની બેઠકમાં �યાપાર,રોકાણ અને આતંકવાદના સહયોગના મુદાઓ 

પર ચચા� થશે.

િવદેશી બાબતોના મં�ીએ સયુંકત �પથી મનામાંમાં ભારત પ�રસરના �ભાવશાળી 

દુતાવાસનું ઉ�ઘાટન કરેલ છે.

નવું દુતાવાસ પ�રસર બંને દેશોના લોકોની વધતી જ��રયાતોને પૂરી કરવા માટે 

સ� છે.

રમત-જગત
�ફફા વ�ડ�કપમાં �ાંસ દેશ િવજતા બ�યું.ે

૨૦ વષ� બાદ �ાંસ ફરી આ વષ� ચેિ�પયન બનેલ છે.

વષ� ૧૯૯૮ ની ચેિ�પયન �ા�સે મો�કોમાં યો�યેલા �ફફા વ�ડ� કપના 

ફાઈનલમુકાબલામાં લડાયક �ોએિશયાને ૪-૨ થી કારમો પરાજય આપી ટાઈટલ 

�તી ઈિતહાસ રચેલ છે.

�ાંસ તરફથી �ા�સે ૧-૧ ગોલ કય� હતો, જયારે �ોએિશયાના મો�ઝુકીચે 

આ�મઘાતી ગોલ કરતા �ા�સને ફાયદો થયો હતો.
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કરટ અફસ�, તારીખ ૧૮/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧૮ જુલાઈ ને�સન મંડલા ઇ�ટરનેશનલ ડ.ે ે

યુનાઇટેડ નેશ�સની જનરલ એસે�બલીમાં વષ� ૨૦૦૯ માં ૧૮ જુલાઈન ે ને�સન 

મંડેલા આંતરરા�� ીય �દવસ તરીકે ઉજવવાનું �હેર કરવામાં આવેલ.

મંડેલાએ સતત ૨૭ વષ� સુધી જલેવાસ ભોગવેલ અને યાતનાઓ સહન કરેલ.

મંડેલાનો જ�મ ૧૮ જુલાઈ ૧૯૧૮ માં થયો હતો.

ને�સન મંડેલાને ભારત ર�ન તથા પાિક�તાનનો �િસ� એવોડ�  િનશાને પાિક�તાન 

બંને મળેલા છે.

દિ�ણ આ��કાના ગાંધી તરીકે ને�સન મંડેલાન ેઓળખવામાં આવે છે.

ગુજરાત �પે�યલ 
�.પી.એસ.સી.નું ગુજરાત મોડલ દેશના તમામ રા�યોમાં લાગુ કરાશે.ે

આ માટે આ વષ� દેશના ૪ રા�યોમાં લાગુ કરાશે, બાકીના રા�યોમાં વષ� ૨૦૧૯-

૨૦ દરિમયાન લાગુ કરાશે.

કે�� �ારાલેવામાં આવતી યુ.પી.એસ.સી.નું માળખું સમ� િવ�માં એક સરખું 

હોવાથી આ િનણ�ય લેવામાં આવેલ છે.

આ વષ� લાગુ થનાર ચાર રા�યોમાં કેરલ, આં��દેશ �હમાચલ �દેશને તેલંગાણાનો 

સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત મોડેલની પરી�ા પ�િત અપનાવવા માટે દરેક રા�યની પિ�લક સિવ�સ 

કિમશનને ભલામણ પ� મોકલવામાં આવેલ છે.

હાલ �.પી.એસ.સી.ના ચેરમેન તરીકે �દનેશ દાસા સેવા આપી ર�ા છે.

રા�ીય �
ઉડીશાને �ા� થશે, દેશનું �થમ કૌશલ �િશ�ણ કે��.

કે��ીય િવકાસ અને ઉ�િમતા મં�ી ધમ��� �ધાન �ારા આ �હેરાત કરવામાં 

આવેલ છે.

કે�� દેશમાં જનશિ�તની વધતી માંગને પૂરી કરવા માટે ��યેક રા�યમાં એક રા�� ીય 

�િશ�ણ કે�� �થાિપત કરવામાં આવશે.
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૮૮ વષ�માં પાંચમીવાર ફાઈનલમાં પાંચથી વધારે ગોલ થયા.

૬૦ વષ� બાદ મેબાપે ફાઈનલમાં ગોલ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બ�યા.

અ�ય 
ભૂષણ �ટીલે ટીવી નર��નને અ�ય�ના �પમાં િનયુ�ત કયા�.ે

ભૂષણ �ટીલે ટીવી નરે��નન ેકપનીના અ�ય� અને િબન કાય�કારી �ભારી ં

િનદ�શકના �પમાં િનયુ�ત કયા� છે.

ટાટા �ટીલના સીઈઓ અને �બંધ િનદ�શક નરે��ન ધાતુ અને ખનન ઉ�ોગમાં ૩૦ 

થી વધારે વષ�નો અનુભવ ધરાવે છે.

તાતા �ટીલે ભૂષણ �ટીલ િનમા�તા માટે ૩૫,૨૦૦ કરોડ �િપયાની �ર��યુંશન 

યોજના તૈયાર કરેલ છે.

આ યોજના આનુસાર ભૂષણ �ટીલમાં ૭૨.૬૫ ટકાની �હ�સેદારી અિધકૃત છે. 

સમી�ા, તારીખ ૧૭/૦૭/૨૦૧૮
િબહારમાં િવ�ની �થમ અને સ�તી �વ�છ પેયજલ પ�રયોજના શ� કરવામાં આવી...

િબહારના દરભંગા ��ામાં િવ�ની સૌથી સ�તી પીવાના પાણીની યોજના શ� 

કરવામાં આવી છે.

આ  યોજના સુલભ ઇ�ટરનેશનલ �ારા કરવામાં આવેલ છે.

એક સંગઠન જણેે દેશમાં સુલભ સૌચાલયની અવધારણા રજુ કરવામાં આવી હતી.

આ દરભંગા નગર િનગમના �વયં સહાયતા સમૂહ �ારા �િતબંિધત કરવામાં 

આવશે.

આ પ�રયોજનાની મદદથી લોકો આસાનીથી મા� ૫૦ પૈસામાં લીટર શુ� અને સાફ 

પાણી �ા� કરી શકશે.

િબહારના મુ�યમં�ી નીતીશકુમાર છે, અને રા�યપાલ તરીકે સ�યપાલ મિલક સેવા 

આપી ર�ા છે.

સુલભ �લપ�રયોજના દુિષત તળાવ અને નદીના પાણીને સુરિ�ત પીવાના 

પાણીમાં પ�રવિત�ત કરે છે.
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તેમણે ભુને�ર,ઓડીશામાં દેશના �થમ કૌશલ �િશ�ણ કે��નું ખાતમુહત� કરેલ છે.ુ

રા�યના યુવાઓને સશકત વાનાવવા અને તેમને ઉ�ોગ માટે તથા નોકરી માટે તૈયાર 

કરવા માટે કે��નો �યાસ છે.

ઓડીસાના મુ�યમં�ી તરીકે નવીન પટનાયક સેવા આપી ર�ા છે, અને રા�યપાલ 

તરીકે ગણેશીલાલ સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય �
જકે રો�લ�ગ પોતાનું નવું પુ�તક લીથલ �હાઈટ રીલીઝ કરશે.ે

જકેે રો�લ�ગ સ�ટે�બર ૨૦૧૮ માં પોતાના ઉપનામ રોબટ�  ગેલ�ીથના અંતગ�ત 

ઉપ�યાસ રજુ કરશે.

પોતના ન�કના તપાસકતા� કોમોરન �ટ� ાઈકના કારનામાંના િવષયમાં પોતાની 

�ેણીના 'લીથલ �હાઈટ' નામના ચોથા ઉપ�યાસને ��તુત કરશે.

લેથલ �હાઈટને �કાશક હૈશેટ �ારા આજ સુધીનું સૌથી મહાકા�ય રોબટ�  ગેલબથ� 

ઉપ�યાસ,�ટ� ાઈક અને તેમના સહાયક રોબીન એલાકોટની વાતા�માં એક મનોરજક ં

રહ�ય અને નવી અંિશકા છે.

  આ પહેલાના જકેે રો�લ�ગ ે�ણ ઉપ�યાસ આપેલા છે.

આ ઉપ�યાસમાં ધ ચુકુસ કોિલંગ, ધ સી�કવોમ� અને ક�રયર ઓફ ઇિવલનો સમાવેશ 

થાય છે.

રમત-જગત 
થાઈલે�ડ ઓપન ૨૦૧૮ માં નો�મી ઓકહારાએ પી.વી.િસંધુને હરાવીએ પોતાનો �થમ ુ

િખતાબ ��યો.

ભારતની �ટાર બેડિમ�ટન ખેલાડી પી.વી.િસંધુન ેબે�કોકના નીમીબૃટ �ટેડીયમમાં 

થાઇલે�ડ ઓપનમાં હાર મળેલ છે.

�પાનની ચોથી રે�ક �ા� કરનાર નો�મી ઓકુહારાન ે૫૦ િમનીટની અંદર સીધી 

રમતમાં હરાવેલ છે.

પુ�ષ િસંગ�સમાં કા�તા સુનેયામાં િવજતેા ર�ા છે.

અને ટોમી શુ�ટો ઉપ િવજતેા ર�ા છે.
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અ�ય 
હ�રયાણાના મુ�યમં�ી મનોહર લાલ ખ�ર 'પૌધાગીરી' અિભયાનનો શુભારભ કય�.ે ં

હ�રયાણાના મુ�યમં�ી મનોહરલાલ ખ�ર �ારા રા�યમાં વન િવ�તાર વધારવા માટે 

'પૌધાગીરી' અિભયાન શ� કરેલ છે. 

મુ�યમં�ીએ ગુડગાંવન તાઉ દેવી લાલ �પોટ�સ કો�પલે� પ�રસરમાં મૌલાસારી વૃ� 

લગાવીને આ અિભયાન શ� કરેલ છે.

આ વૃ�ારોપણ આિભયાન અંતગ�ત હ�રયાણામાં તમામ સરકારી અને ખાનગી 

�કુલોમાં ૬ થી ૧૨ ધોરણના ૨૨ લાખ િવ�ાથીઓ ચોમાસામાં એક વૃ� વાવવું 

ફર�યાત કરાયું છે.

હાલ ક�ાનિસંહ સોલંકી હ�રયાણાના રા�યપાલ તરીકે સેવા આપી ર�ા છે.

સમી�ા, તારીખ ૧૮ /૦૭/૨૦૧૮
ગૌતમ કૌલે સંઘીય કાય�કારી સિમિતની ચૂંટણીમાં �િતિ�ત પદ ��યું.

ભારતને એિશયન ટગ ઓફ વોર ફેડરેશનના નવા અ�ય�ના �પમાં ચૂંટવામાં આવેલ 

છે.

ભારતના ગૌતમ કૌલે નેપાળના કાઠમંડુમાં આયોિજત સંઘીય કાય�કારી સિમિતની 

ચૂંટણીમાં �િતિ�ત પદ �તેલ છે.

આ �થમવાર છે કે જયારે ભારતને સંગઠનનું નેતૃ�વ કરવા માટે પસંદ કરવામાં આ�યું 

હોય.

તેની સાથે મહાસિચવનો પદભાર પણ સ�પવામાં આ�યો હોય.

જયારે નેપાળન ેકોષા�ય�નું પદ આપવામાં આવેલ છે.

પાિક�તાન અને ક�બો�ડયાએ ઉપા�ય�નું પદ �તવામાં સફળતા મેળવી છે.

નવ િનવા�િચત પદાિધકારીઓનો આ સિમિતમાં કાય�કાળ �ણ વષ� માટેનો રહેશે.

એિશયન ટગ ઓફ વોર ફાઉ�ડેશનનું મુ�ય કાયા�લય બ��લોરમા ંઆવેલ છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧૯ જુલાઈ ૧૯૫૫ ��કેટર િબ�ી બોન�નો જ�મ �દવસ.

�ણીતા ભારતીય ��કેટર રોજર િબ�ીનો જ�મ બ��લોર કણા�ટકમા ંથાયો હતો.

V9JFl0S SZ\8 VO[;” 7878591092 

Google Play Store 5Z H.  ;R” SZL4 V5[  0FpG,M0 SZL ,X[ MPEduSafar
15

EduSafar



રોજર િબ�ી એક લોકિ�ય ��કેટર ઓલ રાઉ�ડર હતા.

તેમણે ખાસ કરીને વષ� ૧૯૮૩ ના વ�ડ� કપમાં તેમના બોિલંગ �દશ�ન માટે યાદ 

કરવામાં આવે છે.

આ ��કેટ િવ�કપ ભારતે વે�ટ ઇ�ડીઝ સામે ��યો હતો.

િબ�ી વષ� ૧૯૮૩ ના િવ�કપમાં સૌથી વધારે િવકેટ લેનાર બ�યા હતા.

ગુજરાત �પે�યલ
ગુજરાતના અિભને�ી એવા રીટા ભાદુરીનું અવસાન થયું.

તેણી ઘણા �દવસોથી કીડનીની બીમારીથી પી�ડત હતા.

રીટા ભાદુરીનું અવસાન ૧૭ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ મુંબઈ ખાતે થયેલ છે.

તેણી અપરિણત હતા, તેઓ તેમના બહેન સાથે રહેતા હતા.

વષ� ૧૯૭૧ માં �ફ�મ એ�ડ ટીવી ઇ��ટીટયુટ ઓફ ઇિ�ડયા પુનામાં બે વષ�નો કોષ� 

કરેલ.

રા�ીય �
�થમ પુડુચેરી આંતરરા�ીય �ફ�મ મહો�સવનું આયોજન થશે.�

પુડુચેરી આંતરરા�� ીય �ફ�મ મહો�સવના �થમ સં�કરણમાં ૨૫ દેશોની ૧૦૦ થી 

વધારે �ફ�મોનું �દશ�ન કરવામાં આવશે.

આ આંતરરા�� ીય �ફ�મ મહો�સવનું આયોજન િપકુરિ�લક અને પુડુચેરી પય�ટન 

િવભાગ �ારા આયોિજત કરાશે.

આ સમારોહ ૨૬ સ�ટે�બર ૨૦૧૮ થી શ� થશે, તે શહેરોના ઘણો �થળોએ 

આયોિજત કરાશે.

મહો�સવનું ઉ�ઘાટન સં�કરણ �ા�સના િસનેમા કળા અને સં�કૃિત પર કેિ��ત હશે.

આ મહો�સવ પુડુચેરીના એક પય�ટક �થળના �પમાં ઉભારવામાં મદદ કરશે, તેવો 

ઉદે�ય રખાયો છે.

આંતરરા�ીય�
યુરોપીયન યુિનયન અને �પાન વ�ચે �યાપક �યાપાર મુ�ાઓ પર હ�તા�ર કરવામાં 

આ�યા.

યુરોપીય સંઘ અને �પાને આિથ�ક સહભાગીદારી મુ�ાઓ પર હ�તા�ર કયા� છે.

આ માટે ઈ.યુ. રા��પિતઓ �ન-કલાઉડ જકર અને ડોના�ડ ટ�ક અને �પાની ં
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�ધાનમં�ી િશ�� ઓબ ે �ારા ટો�યોમાં હ�તા�ર કરવામાં આ�યા છે.

ઈયુ –�પાન િશખર સંમેલનની બેઠક ટો�યો �પાનમા ંમળી હતી.

યુરોપીય સંઘ �ારા આ સૌથી મોટી �યાપાર સમજુતી છે.

રમત-જગત
એિશયાઈ રમતોમાં બૃજ ભૂષણ સરનિસંહને ભારતના શેફ ડી િમશનના �પમાં નાિમત 

કરાયા.

ભારતીય કુ�તી સંઘ (ડબ�યુ.એફ.આઈ.) ના અ�ય� બૃજ ભૂષણ સરન િસંહન ે

એિશયાઈ રમતોના ભારતીય જૂથના શેફ ડી િમશનના �પમાં નાિમત કરાયા છે.

જૂથના મુ�ય ચાર સહાયક િનયુ�ત કરી શકાય છે.

બી.એસ.કુશવાહા ભારતીય �યાિકગ અને કૈનોઇ�ગ મહાસંઘના પૂવ� સિચવ છે.ં

આર.કે. સાચેટી ભારતીય મુ�ેબા� મહાસંઘના કાય�કારી િનદ�શક છે.

ડી.કે.િસંહ ઉતરાખંડ ઓિલિ�પક સંઘ સાથે �ડયેલા છે. 

કન�લ આર.કે. �વેન ભારતીય ઘોડેસવારી મહાસંઘના સિચવ છે.

એિશયાઈ રમતો�સવ ૨૦૧૮ માટે મેજબાન શહેર ઇ�ડોનેિશયામાં �કાતા� અને 

પાલે�બગ� છે.

અ�ય
ફો�સ� �ારા સૌથી વધાર કમાણી કરનાર ૧૦૦ કલાકારોની યાદી �હર કરાઈ.ે ે

ફો�સ� �ારા ૨૦૧૮ ના સૌથી વધારે કમાણી કરનાર ૧૦૦ કલાકારોની યાદી �હેર 

કરવામાં આવી છે.

આ યાદીમાં બોલીવુડ અિભનેતા અ�ય કુમાર અને સલમાન ખાનને સામેલ કરાયા 

છે.

ફો�સ� ૨૦૧૮ ની યાદીમાં બોલીવુડ અિભનેતા અ�ય કુમાર ૭૬ મા ં�થાન પર ર�ા 

છે.

જયારે સલમાનખાન ૮૨ મા ં�થાન પર રહેલા છે.

આ સૂિચમાં બોલીવુડના �િસ� કલાકાર આમીરખાન,અિમતાભ બ�ચન અને 

શાહ�ખ ખાન સામેલ થયા નથી.

થોડા સમય પહેલા આ�ણેય નામ સામેલ થતા હતા.જ ેઆ વખતે નથી. 
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સમી�ા, તારીખ ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ 
કે�� સરકાર �ારા કે��ીય મોટર વાહન િનયમોમાં સંશોધન ��તાિવત કરાયું...

સડક પ�રવહન અને રાજમાગ� મં�ાલય �ારા ૧૭ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ આ મુ�ો 

રજુ કરાયો હતો.

આમાં રા�� ીય પરમીશન �ા� કરનાર તમામ �યાપારી વાહન માટે ફા�ટેગ અને 

વાહન ટે� િકગ સી�ટમ ઉપકરણ અિનવાય� છે.ં

આ સી�ટમથી વાહનની સંપૂણ� �ણકારી સરળતાથી �ા� થઇ શકાશે.

મં�ાલય �ારા ��તાિવત મુ�ાઓ પર પરામશ�ન માટે સૂચનો આમંિ�ત કરેલા છે.

આ સૂચનો ૧૧ ઓગ�ટ સુધી સયુંકત સિચવ સડક પ�રવહન,રાજમાગ� મં�ાલયને 

મોકલી શકાશે.

આ અનુસાર રા�� ીય પરિમટ �ા� કરનાર વાહનોની આગળ અને પાછળ બો�ડ 

અ�રોમાં રા�� ીય પરમીટ લખાવવું પડશે.

અથવા આગળ પાછળ એન.પી. પણ લખાવી શકાશે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૨૦ મી જુલાઈ આંતરરા�ીય ચેસ �દવસ.�

આ �દવસ ઉજવવાની શ�આત વષ� ૧૯૬૬ ના રોજ �થમવાર કરવામાં આવેલ.

૨૦ જુલાઈ ૧૯૨૪ ના રોજ ઇ�ટરનેશનલ ચેસ ફેડરેશનની �થાપના કરવામાં આવી 

હતી.

યુને�કો �ારા વષ� ૧૯૬૬ થી આ �દવસને િચિ�હત કરવામાં આવેલ.

વષ� ૨૦૧૩ માં િવ�ના ૧૭૮ દેશોમાં આ �દવસ ઉજવવામાં આવેલ.

એક સવ� મુજબ િવ�માં ૬૦૫ મીલીયન લોકો િનયિમત ચેસના ખેલાડી છે.

ગુજરાત �પેશયલ
ભારતનું ૧૫ મુ નાણાપંચ ૨૫ જુલાઈએ રાજકોટ આવશે.

ભારત સરકારનું ૧૫ મુ નાણાપંચ આગામી ૨૫ જુલાઈએ રાજકોટ ખાતે આવશે.

આમ નાણાપંચના અ�ય� એન.કે.િસંહ ઉપરાંત સદ�ય શિ�તકાંત દાસ અને 

ડો.અનુપિસંઘ પણ ઉપિ�થત રહેશે.
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આ સાથે નાણાપંચના સે�ેટરી અરિવંદ મહેતા પણ ઉપિ�થત રહેશે.

આ પંચ આગામી ૨૨ થી ૨૭ જુલાઈ ગુજરાતના �વાસે આવી રહેલ છે.

આ પંચ રાજકોટમાં ચાલી રહેલા �માટ�  સીટી અંતગ�ત તમામ �ોજ�ેટની સમી�ા 

કરશે.

રા�ીય �
સરકાર ૧૫ ઓગ�ટ સુધીમાં દેશમાં ૨૫૦૦ હ�થ વેલનેસ સે�ટર શ� કરશે.ે

કે�� સરકારે સમ� દેશમાં દોઢ લાખ સબ સે�ટરને હે�થ અને વેલનેસ સે�ટર 

બનાવવાની કવાયત હાથ ધરેલ છે

આમાંના ૨૫૦૦ આગામી ૧૫ મી ઓગ�ટ ૨૦૧૮ સુધીમાં શ� થઇ જશે.

નાણાકીય વષ� ૨૦૧૮-૧૯ માં ૨૧,૪૧૧ સે�ટર શ� કરવાની આરો�ય અને 

પ�રવાર ક�યાણ મં�ાલય �ારા મંજુરી આપવામાં આવી છે.

૧૫ મી ઓગ�ટ સુધીમાં જ ેસે�ટર શ� થઇ જશે તે આકાં�ી ��ામાં �થમ થશે.

આ ��ાની જવાબદારી એક –એક આિસ�ટ�ટ સે�ેટરીને સ�પવામાં આવી છે.

આંતરરા�ીય �
ચીને અ�ણાચલ-િત�બત બોડ�ર પર ન�ક માનવ ર�હત મૌસમ અવલોકન કે�� 

�થાિપત કયુ�.

ચીને અ�ણાચલ �દેશ સીમાની ન�ક િત�બતમાં માનવ ર�હત �વયંસંચાિલત  

મૌસમ અવલોકન કે�� �થાિપત કરેલ છે.

મી�ડયાના �રપોટ�  અનુસાર ચીને �ાદેિશક સંઘષ�ની િ�થિતમાં દેશની સેના,િવમાનો 

અને િમસાઈલના સંચાલનમાં મૌસમ સંબિધત મદદ માટે આ �ટેશનની �થાપના 

કરેલ છે.

િત�બતના શાનનાન પ�ર�ે� અંતગ�ત �હજનેા યુમઈમા ં આ કે��ની �થાપના ુ

કરવામાં આવી છે.

આ �થાનને યુ� વખતે એયર�ાફટનું લે�ડ�ગ અને ટેક-ઓફ તથા િમસાઈલ લો�ચ 

માટે મહ�વનું માનવામાં આવે છે.

આવામાં નાનું કે�� પણ મહ�વનું સાિબત થઈ શકે છે.

રમત-જગત 
૭ માં િવ� જુિનયર વુશું ચૈિ�પયનશીપમાં ભારતે નવ પદક ��યા.



V9JFl0S SZ\8 VO[;” 7878591092 

Google Play Store 5Z H.  ;R” SZL4 V5[  0FpG,M0 SZL ,X[ MPEduSafar
20

EduSafar
�ા�િલયા, �ા�લમાં આયોિજત ૭ માં વુશું જુિનયર ચેિ�પયનશીપમાં ભારતે નવ 

પદક ��યા છે.

આ પદકમાં ચાર રજત તથા પાંચ કાં�યપદકનો સમાવેશ થાય છે.

બબુલું, સલીમ,સિવતા અને રો�હત sanshou �પધા�માં રજત પદક �તેલા છે.

જયારે �હમાંશુ,�ુિત અને જહા�વીએ આ �પધા�માં કાં�યપદક �તેલા છે.

વુશું અથવા ચીની કુગ ફ એક કઠીન અને પૂણ� માશ�લ આટ�  છે, જ ેએક મા�યતા �ા� ં ૂ
ખેલ પણ છે. 

અ�ય 
નવી �દ�હીમાં �દ�હી ચચા�નું ૧૦ મુ સં�કરણ શ� થયું.

�દ�હી ચચા�નું ૧૦ મુ સં�કરણ નવી �દ�હીમાં શ� થયું છે, િવદેશમં�ી સુષમા �વરાજ ે

તેને સંબોિધત કરેલ.

આ ચચા� સંમેલન બે �દવસીય સમયગાળા માટેનું રખાયું છે.

આ કાય��મનો િવષય આ વષ� રાખવામાં આવેલ છે, Strenghening india 

ASEN maritime co-operation.

નવી �દ�હીમાં આયોિજત અિસયાન-ભારત �મારક િશખર સંમેલન બાદ આ �થમ 

મોટો સમારોહ આયોિજત થયેલ.

ASEN –પુ�નામ Associa�onof southeast asian na�ons. થાય છે. 

સમી�ા, તારીખ ૨૦/૦૭ ૨૦૧૮ 
નાણાકીય સા�રતા માટ ખેડૂતોને િશિ�ત કરવા માટ એસ.બી.આઈ.આયોજન કરશે...ે ે

િકસાન મેળા અંતગ�ત દેશભરમાં ભારતીય �ટેટ બ�કની �ામીણ અને અધ� શહેરી 

શાખોમાં ખેડૂતોને નાણાકીય �ાન આપવા માટે આ આયોજન કરાશે.

આ ખેડૂતોને બ�કોથી મળતા લાભ અને પોતાના નાણાનો યો�ય ઉપયોગ થાય તે માટે 

�ગૃત કરવામાં આવશે.

બ�ક તરફથી તેમને મળતા અિધકારોથી વાકેફ થાય તેવો પણ હેતુ રહેલ છે.

મેળાના અંતગ�ત એસ.બી.આઈ. ખેડૂતોને િકસાન �ે�ડટકાડ�  આપવાની પણ યોજના 

બનાવી રહી છે.

બ�કે ખેડૂતોને કે.સી.સી. સમય પર નવીનીકરણ અને લેણદેણ સંબંધી સુિવધા માટે 

કે.સી.સી. �િપયા કાડ�ના ઉપયોગ માટે પણ �ગૃત કરેલ.
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હાલ એસ.બી.આઈ. ના અ�ય� તરીકે રજનીશ કુમાર સેવા આપી ર�ા છે.

એસ.બી.આઈ. બ�કની �થાપના ૧ જુલાઈ ૧૯૫૫ ના રોજ કરવામાં આવેલ તેનું 

વડુમથક મુંબઈ ખાતે આવેલ છે.ં

™{Mfth r{ºttu,

yußÞwËVh™e fhkx yVuËo™e ËVh™tu ÷t¼ ÷R hÌtt Atu, 

yt fhkx yVuËo™t  …ý Þwxâwƒ …h Au, su{tk y„íÞ™t {wÆt y™u ËtÚtu „wsht‚e rðzeÞtu

yLÞ Sf …huþ¼tE [tðztu …ý Ë{tððt™tu «ÞtË  îtht fhðt{tk ytðe hÌttu Au.

yt W…htk‚ ½ýt rðzeÞtu yußÞwËVh™t Þwxâwƒ …h Au. su yt…™u M…Ätoí{f …heûtt {txu 

¾wƒ sYhe Au. yt rðzeÞtu òuðt {txu yt…u Þwxâwƒ …h sE, Ë[o fhe EduSafar 

[u™÷ …h sþtu. nt òu yußÞwËVh [u™÷ nsw  ™ fhe ntuÞ ‚tu fhe ÷uþtu, ËƒM¢tEƒ

suÚte yt…™u yt{tht ™ðt rðzeÞtu™e òý …ý Út‚e hnuþu. 

yt VtE÷ yt…™u W…Þtu„e ÚttÞ ‚uðt nu‚wÚte ƒ™e Au, ‚tu ‚{tht r{ºttu™u …ý yt VtE÷ 

…ntu[‚e fhþtu. r«Lx fhe ™u …ý ðtk[e þftu, Íuhtuût fhe ™u …ý W…Þtu„{tk ÷R þftu.

yt {txu yt…™t Œhuf Ëq[™tu ytðftÞo Au. 

yt… su‚u …heûtt{tk ËV¤ Úttð ‚uðe þw¼uåAt.

yußÞwËVh …rhðth
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