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કરટ અફસ�, તારીખ ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૨૮ મી જુલાઈ િવ� �હપેટાઈ�ટસ �દવસ.

આ �દવસ ઉજવવાનો હેતુ આ રોગ ��યે �ગૃિત વધારવા માટેનો રહેલ છે.

�હપેટાઈ�ટસ એ. બી. સી. ડી. અને ઈ. તરીકે ઓળખાય છે.

ચેપી રોગના એક જૂથ અને િનવારણ,િનદાન અને ઉપચારને �ો�સા�હત કરે છે.

િવ� આરો�ય સં�થા �ારા આ �દવસ ઉજવવાની શ�આત ૮ એિ�લ ૨૦૧૪ બાદ 

કરવામાં આવેલ છે.

િવ� આરો�ય સં�થા આ માટે િવશેષ કાય� કરી રહી છે.  

ગુજરાત �પેશયલ
ગુજરાત મા�હતીપંચમાં મુ�ય મા�હતી કિમશનર જ નથી, સુ�ીમ કોટ� .

કે��ના અને રા�યના મા�હતી કિમશનરોના અનેક ખાલી પદ અંગે સુ�ીમ કોટ�  િચંતા 

�ય�ત કરી છે.

સુ�ીમ કોટ�  કે�� અને ગુજરાત સહીત સાત રા�યોમા ંચાર સ�ાહમાં સોગંદનામું 

આપીને એ જણાવવાનો િનદ�શ આપેલ છે કે ખાલી પદ �યાં સમય સુધીમાં ભરવામાં 

આવશે.

આ રા�યોમાં ગુજરાતનો પણ સમાવેશ થાય છે.

સી.આઈ.સી.માં હાલ ૨૩,૫૦૦ થી વધારે અર�ઓ પે�ડ�ગ છે.

રા�ીય �
કણા�ટક નવીનીકરણ ઉ��માં �ે� ����� નો રીપોટ� .

યુ.એસ. આધા�રત ઇ��ટીટયુટ ફોર એનજ� ઇકોનોિમકસ એ�ડ ફાઇનાિ�સયલ 

એનાલીસીસની રીપોટ�  અનુસાર નવીનીકરણીય ઉ�� ઉ�પાદનમાં કણા�ટક દેશનું 

નેતૃ�વ કરી રહેલ રા�ય છે.

આ તિમલનાડુ રા�યથી પણ આગળ પડતું રા�ય છે.

જ ેઘણા સમયથી ભારતનું સૌથી �ે� નવીનીકરણીય બ�ર બનેલ છે.

કણા�ટકમાં માચ� ૨૦૧૮ સુધી નવીનીકરણીય �મતાના ૧૨.૩ ગીગાવોટ �થાિપત 

કરેલ છે.
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કણા�ટકના મુ�યમં�ી તરીકે એચ.ડી. કુમાર �વામી અને રા�યપાલ વજુભાઈ વાળા 

સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય�
ફો�યુ�નની યુવા �ભાવશાળી લોકોની સૂિચમાં ભારતીય મૂળના ચાર �યિ�તઓ સામેલ.

�ણ મ�હલાઓ સહીત ભારતીય મૂળના ચાર લોકોને ફો�યુ�નની �યવસાય �ે�માં 

૪૦ �ભાવશાળી અને �ેરણાદાયી યુવાઓની સૂિચમાં સામેલ કરાયા છે.

તમામની વય ૪૦ વષ�થી ઓછી છે, ઇ��ટા�ામના સહ સં�થાપક અને સીઈઓ 

કેિવન સી�ટ� ોમ અને ફેસબુકના સં�થાપક માક�  જુકર બગ� (બંને ૩૪ વષ�ના) છે.

તેઓને પણ ફો�યુ�ન અ�ડર ૪૦ ની સૂિચમાં સામેલ કરાયા છે.

ભારતીય મૂળના ચારમાં �દ�યા સુય�દેવરા, અંજિલ સુદ અને બૈજુ ભ� તથા અનુ 

દુ�ગલનો સમાવેશ થાય છે.

રમત-જગત
ભારતીય મ�હલા ક�પાઉ�ડ તીરદા� ટીમે િવ� ર�ક �થમ �ા� કરી.ેં

ભારતીય મ�હલાઓની ક�પાઉ�ડ તીરદા� ટીમે ટીમ �ેણીમાં િવ�માં નંબર એકનું ં

�થાન હાંસલ કરેલ છે.

આ ટીમ ચાઈનીઝ  તાઈપેઈ ટીમથી છ અંક આગળ છે.

��યેક સ�યના યોગદાન મ�હલાઓની ક�પાઉ�ડ તીરદા� ટીમે ૩૪૨.૬ અંક સાથે ં

ટોચનું �થાન હાંસલ કરેલ છે.

જયારે ચાઈનાની તાઇપેની ટીમ છ અંકના અંતર સાથે બી� �થાન પર રહેલ છે.

અ�ય 
ઓડીસાના મુ�યમં�ીએ ૩૦૦ કરોડ �િપયાની િસંચાઈ બંધ પ�રયોજનાનું ઉ�ઘાટન કયુ�.

ઉડીસાના મુ�યમં�ી નવીન પટનાયક �ારા સુંદરગઢ ��ામાં ૩૦૦ કરોડ �િપયાના 

ખચ� તૈયાર થનાર �કરા મ�યમ િસંચાઈ બંધ પ�રયોજનાનું ઉ�ઘાટન કરેલ છે.

આ પ�રયોજનાથી ૫,૮૦૦ હે�ટરમાં કૃિષ�ે�ની િસંચાઈ થઈ શકશે.

�ી પટનાયકે એ જણાવેલ છે કે ૨૦૧૪ ની ચૂંટણી પહેલા વધારે ૧૦ લાખ હે�ટર 

જમીનમાં િસંચાઈ �દાન કરવાનું તેમનું વચન ૨૦૧૯ સુધીમાં પૂ� કરી દેવામાં ં

આવશે.
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�ી ગણેશીલાલ ઓડીસાના હાલના ગવ�નર તરીકે સેવા આપી ર�ા છે.

ઉડીસામાં િ�થત હીરાકુડ બંધ મહાનદી પર બનેલ છે. ં

સમી�ા, તારીખ ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ 
HCL ટેકનોલોજીએ ભારતની ત્રીજી સૌથી મોટી આઈટી સેવા કંપનીના રૂપમા ં વિપ્રોન ે

પાછળ રાખી દીધી...

એચ.સી.એલ. ટેકનોલો�જ લીમીટેડે છે�ા �ણ માસમા ંભારતની �ી� સૌથી 

મોટી સો�ટવેર કપનીના �પમાં િવ�ોને પાછળ છોડી દીધેલ છે.ં

છ વષ�માં દેશની ૧૬૭ િબલીયન ડોલર ��યોગીકી આઉટસોિસ�ગ ઉ�ોગના 

ટોચના �મે આ �થમ બદલાવ દેખાયો છે.

એચ.સી.એલ. કપનીનું મુ�ય કાયા�લય નોઇડા ખાતે આવેલ છે.ં

આ કાયા�લયથી �ણ કરવામાં આવેલ છે કે ૩૦ જુનના રોજ �ણ માસના અંતમાં 

રાજ�વ ૦.૮ થી વધીને ૨.૦૫ અરબ ડોલર થયેલ.

બ�ગલુ� િ�થત િવ�ોની આ વષ�ના �થમ �ણ માસની રે�ક ૧.૭ થી વધીને ૨.૦૩ 

થયેલ

આમ આવકની ��ીએ બંને કપનીઓ એક બી�ને ટ�ર આપવામાં �પધા� ધરાવે ં

છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૨૯/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૨૯ મી જુલાઈ િવ� વાઘ �દવસ.

ભારતમાં વાઘને રા�� ીય �ાણીનો દર�ો આપવામાં આવેલ છે.

વાઘની ઘટતી જતી સં�યાને કારણે વાઘ બચાવો જુબેશ ચાલુ કરવામાં આવી.ં

તેથી દર વષ� ૨૯ જુલાઈને વ�ડ�  ટાઈગર ડે તરીકે ઉજવવાનું ન�ી કરવાં આ�યું.

વાઘને બચાવવા માટે રિશયાના સે�ટ પી�સબગ� શહેરમાં વષ� ૨૦૧૦ માં ટાઇગર 

સિમટ આયોિજત કરવામાં આવી.

આ સિમટમાં ૨૯ જુલાઈને િવ� વાઘ �દવસ તરીકે ઉજવવાનું ન�ી કરવામાં 

આવેલ.

V9JFl0S SZ\8 VO[;” 7878591092 

Google Play Store 5Z H.  ;R” SZL4 V5[  0FpG,M0 SZL ,X[ MPEduSafar
4

EduSafar



ભારતમાં આ પહેલા વષ� ૧૯૭૨-૭૩ માં �ોજ�ેટ ટાઇગર અિ�ત�વમાં આવેલ.

ગુજરાત �પે�યલ
સરકાર ટૂક સમયમાં ૨૦ થી વધુ બોડ�-િનગમોમાં િનમ�ક કરશે.ં

અ�ય પ�ોની ટીકાનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે સરકારે આ િનણ�ય લીધેલ છે.

પોતાના પ�ના સીનીયર કાય�કરોને ઠ�સ પહ�ચતી હોવાથી તેઓને આગળ કરવા 

માટે આ િનણ�ય લેવામાં આવેલ છે.

આ માટે  જ ેતે બોડ�  િનગમ દીઠ આગેવાનોની સૂિચત યાદી �દ�હી ખાતે મોકલવામાં 

આવેલ છે.

આ માટે ગુજરાતની હાલની સરકારે સંભિવત યાદી તૈયાર કરેલ છે, તેમાં ભરતિસંહ 

પરમાર અને ભુપે�� શાહ તથા અ�ય નામો સામેલ છે.

રા�ીય �
હ�રયાણાની �કશોરીએ માઉ�ટ �કલીમાં�ઝારો પર સફળતાપૂવ�ક ચડાઈ કરી.

માઉ�ટ એવરે�ટની ટોચ સુધી પહ�ચનાર સૌથી નાની વયની િકશોરી િશવાંગી પાઠકે 

આ��કાના સૌથી �ચા િશખર માઉ�ટ કીલીમાં�ઝારોની ચડાઈને �ણ �દવસમાં પૂરી 

કરેલ છે.

તા�ઝાિનયાના માઉ�ટ કીલીમાં�ઝારોની �ચાઈનું માપ ૫૮૯૫ િમટર છે.

હ�રયાણાની િકશોરીએ પોતાની યા�ામાં પોતાના માતા-િપતા અને પ�રવારના 

અંતહીન સમથ�નને �વીકારેલ છે.

તેણીનો ઉદે�ય સમ� દેશમાં દીકરીઓએ પોતાના સાહસને આગળ ધપાવવાની 

�ેરણા આપેલ છે.

આંતરરા�ીય�
�ૌ�ોિગકી સહયોગ માટ ઇ�વે�ટ ઇિ�ડયા અને સયુંકત અરબ અમીરાત વ�ચે સમજુતી ે

કરાર પર હ�તા�ર કરાયા.

ભારત અને સયુંકત અરબ અમીરાત વ�ચે આટ�ફીશીયલ �ૌ�ોિગકીના �ે�માં 

સહયોગ માટે ઇ�વે�ટ ઇિ�ડયા અને સયુંકત અરબ અમીરાત વ�ચે આટ�ફીશીયલ 

ઇ�ટેિલજ�સ મં�ીઓ વ�ચે ૨૭ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ નવી �દ�હીમાં કરાર 

થયેલા.

આ સમજુતી કરાર બંને દેશો માટે આવનાર દસ વષ�માં લગભગ ૨૦ અરબ ડોલરના 
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આિથ�ક લાભનું મા�યમ બનશે.

તેનાથી �લોક ચેઈન અને આટ�ફીશીયલ ઈ�ટેલીજ�સ તથા એનાલીટી�સ �ે�માં 

જડપથી િવકાસ થશે.

ડેટાના સંકલન તથા તેમની �ોસેિસંગમાં ઝડપ આવશે.

રમત-જગત
વ�ડ�  બેડિમ�ટન ચેિ�પયનશીપ ૩૦ જુલાઈથી ચીનમાં શ�.

વ�ડ�  બેડિમ�ટન ચેિ�પયનશીપ ૩૦ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ ચીનના નેનજ�ગમાં 

આયોિજત થશે.

આ ચેિ�પયનશીપમાં ૪૯ દેશોના ૨૫૬ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ ર�ા છે.

ભારતના ૨૪ ખેલાડી ટુના�મે�ટમાં ભાગ લઇ ર�ા છે, આમાંથી છ િસંગ�સમાં અને 

ડબ�સમાં ૧૮ ખેલાડીઓ ભાગ લેશે.

ટુના�મે�ટના ઈિતહાસમાં આ ટીમ ભારતની સૌથી મોટી ટીમ બનશે, તેમાં ૨૪ 

ખેલાડીઓ સામેલ છે.

આ ટુના�મે�ટમાં યજમાન દેશ ચીનના ૩૧ જટેલા એટલે કે સૌથી વધારે ખેલાડીઓ 

ભાગ લઇ ર�ા છે.  

અ�ય 
ભારતીય ર�વેએ િમશન 'સ�યિન�' શ� કયુ�.ે

રે�વે મં�ી પીયુષ ગોયલ ે૨૭ જુલાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ રે�વેમાં ��ાચાર નાબુદ 

કરવા માટે નવી �દ�હીમાં આ િમશનની શ�આત કરી છે.

ગોયલે કાય��મના અ�ય િવષયોમાં સાવ�જિનક �ે�માં નૈિતકતા, નૈિતક 

સાવ�જિનક સેવા અને નેતૃ�વ િવકિસત કરવાની વાત કરી છે.

�વનમાં અને સરકારમાં નૈિતક સુિવધાઓ સાથે સમજુતી તથા આંત�રક 

સંસાધનોથી આંત�રક સરકારને િવકિસત કરવાની વાત કરેલ છે.

આ િમશનનો ઉદે�ય એ છે કે �યિ�તગત અને સાવ�જિનક િજદગીમાં ં

કમ�ચારીઓની નીિતમ�ાની જ��રયાતો િવષે �િશ�ણ આપવું.

સમી�ા, તારીખ ૨૯ /૦૭/૨૦૧૮ 
�વા��ય મં�ાલયે રા�ીય વાયરલ �હપેટાઈ�ટસ િનયં�ણ કાય��મ શ� કય�...�

�વા��ય અને પ�રવાર ક�યાણ મં�ાલય �ારા િવ� �વા��ય સંગઠનના 
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સહયોગથી ૨૦૩૦ સુધીમા ં�હપેટાઈ�ટસની ઘાતક િ�થિતને નાબુદ કરવાની છે.

આ માટે એક રા�� ીય વાયરલ �હપેટાઈ�ટસ િનયં�ણ કાય��મ શ� કરવામાં આવેલ 

છે.

કે��ીય �વા��ય મં�ી તરીકે જ.ેપી.ન�ડાએ આ કાય��મને ખુ�ો મુકેલ.

તેમણે ક�ું કે આ વાયરલ �હપેટાઈ�ટસ સામે લડવા તથા તેની અસરથી બચવાના 

પગલા �પે આ કાય��મ છે.

આ કાય��મ આરો�ય �ે�માં કામ કરનાર પાયાના લોકોના સહયોગથી શ� કરવમાં 

આવેલ છે.

આ કાય��મ સતત િવકાસ લ�યો ૨૦૩૦ અનુસાર લો�ચ કરવામાં આવેલ છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૩૦/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૩૦ મી જુલાઈ સોનું િનગમ જ�મ �દવસ.

૩૦ જુલાઈ ૧૯૭૩ ના રોજ �ણીતા બોલીવુડ �લેબેક િસંગર ગાયક સોનું િનગમનો 

જ�મ ફરીદાબાદ હ�રયાણામાં થયો હતો.

તેમણે નાનપણથી ગાવાનું શ� કરેલ, તેમના િપતા અગમ કુમાર સાથે તેઓ �ટેજ 

�ો�ામ આપવા જતા હતા.

તેઓ ૧૯ વષ�ની વયે મુંબઈમાં રહેવા આવેલા.

મોહ�મદ રફી �ારા તેમને ભારે �ેરણા મળી હતી, આજ ેપણ તેઓ એક સારા ગાયક 

તરીકેની છાપ ધરાવે છે. 

ગુજરાત �પે�યલ
�.ટી.યુ.માં ફામ�સી િવષય પર ફક�ટી ડવલપમે�ટ �ો�ામ યો�યો.ે ે

ગુજરાત ટેકનોલો�કલ યુિનવસ�ટી સંલ� કોલે�ના �ોફેસસ�ને િવ�ના ફામ�સી 

સંબિધત �ણકારી �ા� થાય તે હેતુથી આ સેમીનાર યો�યેલ.

બહારથી આવેલા એ�સપટ�  �ારા ઘણી મહ�વની વાત કહી હતી.

આ કાય��મમાં સામેલ ડોકટર નાગેશ નંદાએ ક�ું હતું કે કે�સર ડાયાબીટીશ જવેા 

રોગ માટે દવાના �રસચ� અને ફો�યુ�લેશન પાછળ ઘણો સમય લાગે છે.

આ માટે ૪૬૦૦ કરોડ �.સુધીનો ખચ� થાય છે, આટલા ખચ� પછી પણ બીમારીની 
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સંભાવના મા� રહે છે.

રા�ીય �
મ�હલાઓ માટ એન.એસ.ટી.આઈ. મોહાલીમાં ધમ��� �ધાને �થાયી પ�રસર માટ ે ે

આધારશીલા રાખી.

કે��ીય પેટ� ોલીયમ અને �ાકૃિતક ગેસ અને કૌશલ િવકાસ અને ઉ�િમતા મં�ી 

ધમ��� �ધાને પં�બના મોહાલીમાં મ�હલાઓ માટે રા�� ીય કૌશલ �િશ�ણ 

સં�થાના �થાયી પ�રસરની આધારશીલા રાખી છે.

આ પં�બ માટેની �થમ એન.એસ.ટી.આઈ. સં�થા છે, અને ભારતમાં પોતાની 

જમે એકમા� એવું સં�થાન હશે, જ ેિવશેષ �પથી મ�હલાઓ માટે હોય.

મં�ીએ �દ�યાંગો માટે અ��તીય �ધાનમં�ી કૌશલ કે�� પણ લો�ચ કરેલ છે.

તેમણે ચંડીગઢમા ં ભારતનું �થમ ઇન-ફોન ગાઈડ અને મોબાઈલ એપ પણ લો�ચ 

કરેલ છે.

આ એપનું નામ 'ગો �હોટસ ડેટ'રાખવામાં આવેલ છે, જ ેહાલ લો�ચ કરાયેલ છે.

આંતરરા�ીય �
પા�ક�તાનની ચૂંટણીમાં ઇમરાનખાનન પાટ� પી.ટી.આઈ. સામા�ય ચૂંટણીમાં સૌથી મોટી 

પાટ� બની.

��કેટરથી રાજનીિતમાં આવેલ ઇમરાન ખાન સતાની એકદમ ન�ક પહ�ચી ગયા 

છે.

તેમની પાટ� પાિક�તાન તહરીક-એ ઇ�સાફ બહમત સાિબત કરી ચુકી છે.ુ

પાિક�તાનમાં સામા�ય ચૂંટણીમાં આિધકા�રક પ�રણામ �હેર કરી દેવામાં આવેલ 

છે.

ઇમરાનખાનની પાટ�એ આ ચૂંટણીમાં ૨૬૯ માંથી ૧૧૯ સીટો �તી લીધેલ છે.

પરતુ બહમત સાિબત કરવા માટે ૧૩૭ સીટો હોવી આવ�યક છે, તે માટે તેણે ં ુ

અ�ય પાટ� સાથે મનમેળ કરવો પડશે.  

રમત-જગત
દિ�ણ આ��કાએ �થમ વન-ડ માં �ીલંકાને પાંચ િવકેટ હરા�યું.ે ે

દિ�ણ આ��કાએ અહી રમાયેલ �થમ વન-ડે માં �ીલંકાને પાંચ િવકેટે હરાવેલ.

દ.આ��કાના િવજયમાં બે બોલર કાિગસો રબાડા અને તબરેઝ શ�સીનું મુ�ય 
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યોગદાન રહેલ.

બંને ખેલાડીઓએ ૪-૪ િવકેટ લીધી હતી, જનેા કારણે �ીલંકાની ટીમ ૩૪.૩ 

ઓવરમાં ૧૯૩ રને ઓલઆઉટ થઇ ગયેલ.

દ.આ��કાએ િવજય માટે જ�રી રન પાંચ િવકેટ ગુમાવીને ૩૧ ઓવરમાં પૂણ� કરેલ. 

અ�ય 
�ધાનમં�ીએ લખનૌમાં ૬૦.૦૦૦ કરોડ �િપયાની પ�રયોજના શ� કરી.

દેશના �ધાનમં�ીએ લખનૌમાં ઉ�ર�દેશમાં મુહત� સમારોહમાં ૬૦,૦૦૦ કરોડ ુ

�િપયાની પ�રયોજના લો�ચ કરેલ છે.

આ સમારોહ ઉ�ર�દેશ રોકાણકાર િશખર સંમેલનમાં હ�તા�ર કરવામાં આવેલ.

આ માટે ૧,૦૪૫ એમ.ઓ.યુ. કરવામાં આવેલ છે.

એમ.ઓ.યુ. નું પુ�નામ મેમોરે�ડમ ઓફ અંડર�ટે�ડ�ગ થાય છે.

ઉપરો�ત લાગુ કરેલ પ�રયોજનાથી રા�યમાં લગભગ ૨.૧ લાખ નોકરીઓ ઉભી કરી 

શકાશે. 

સમી�ા, તારીખ ૩૦/૦૭ /૨૦૧૮ 
ભારતને ડીફ�સ �ોડ�શનમાં હબ બનાવવા માટ નીિત ઘડવામાં આવી...ે ે

હવેથી દેશમાં યુ� િવમાનો અને િમસાઈલ દેશમાં જ બનાવવામાં આવશે.

ભારતે સંર�ણ જ��રયાતો માટે હાલ સૈ�યનો મોટા ભાગનો શ�સર�મ બી� ં

દેશોમાંથી આયાત કરવો પડે છે.

હવે સરકાર અગામી ૧૦ વષ�માં ભારતને િવ�માં સૈ�ય ઉપકરણ બનાવતા ટોચના 

પાંચ દેશોમાં સામેલ કરાવવા ઇ�છે છે.

એક �ણકારી મુજબ આ નીિતને આખરી ઓપ આપવામાં આવેલ છે.

કે��ીય કેબીનેટની મંજુરી બાદ ડીફે�સ �ોડ�શન પોલીસી ૨૦૧૮ નું ફોકસ સૈ�ય 

માટે યુ� િવમાનો એટેક હેિલકો�ટર અને હિથયારોનું �ોડકશન દેશમાં જ કરાશે.

આ માટે જ�રી ટેકનીક ડેવલપ કરવાના તમામ પગલાં લેવાશે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ેં
ઘટના િવશેષ
શહીદ ઉધમિસંહ કબોજ િનવા�ણ �દવસ.ં
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ભારતના �ાંિતકારી શહીદ ઉધમિસંહનો જ�મ ૨૬ ડીસે�બર ૧૮૯૯ ના રોજ 

પં�બમાં થયેલ.

૧૩ મી માચ� ૧૯૪૦ ના રોજ ભારતના –પં�બના ભૂતપૂવ� લે�ટન�ટ ગવ�નર 

માઈકલ ડાયરની હ�યા કરવા માટે �ણીતા ગદાર પાટ�ના �વતં� સેનાની હતા.

ઉધમિસંહને શહીદે-આઝમ અને સરદાર ઉધમિસંહ જવેા ઉપનામ પણ અપાયા છે.

વષ� ૧૯૯૫ માં માયાવતી સરકાર �ારા ઉતરાખંડમાં તેમને ��ાંજિલ આપવા માટે 

એક ��ાનું નામ ઉધમિસંહ નગર રાખવામાં આવેલ.

તેમનું અવસાન ૩૧ જુલાઈ ૧૯૪૦ ના રોજ ૪૦ વષ�ની વયે થયેલ.

ગુજરાત �પે�યલ
ગુજરાતની સરકારી મેડીકલ કોલે�ની ફીમાં ૧૫ વષ� પછી ૪૧૭ થી ૫૦૦ ટકાનો વધારો.

રા�યની સરકારી મેડીકલ કોલે�ની ફીમાં રા�ય સરકારે ચાર ગણો વધારો કારેલ છે.

ડે�ટલ અને ફીઝીયોથેરેપીની ફીમાં પાંચ ગણો વધારો કરેલ છે.

અ�ય રા�યની સરકારી મેડીકલ કોલે� અને સે�ફ ફાયના�સ મેડીકલ કોલે�ની 

ફીના અ�યાસ બાદ સરકારે ફી વધારાનો િનણ�ય કરેલ છે.

રા�યની સરકારી મેડીકલ કોલે�માં હાલ મેડીકલની ફી ૬૦૦૦ �. છે, જ ેવધારીને 

૨૫ હ�ર કરવામાં આવેલ છે.

ડે�ટલની ફી ૪૦૦૦ માંથી ૨૦૦૦૦ કરવામાં આવેલ છે. ફીઝીયો માટે ૩૦૦૦ માંથી 

૧૫૦૦૦ કરવામાં આવેલ છે.

રા�ીય  �
િશલ�ગમાં મેઘાલય દૂધ િમશન શ� કરવામાં આ�યું.

કે��ીય કૃિષ અને િકસાન ક�યાણમં�ી રાધા મોહન િસંહે િશલ�ગમાં મેઘાલય દૂધ 

િમશન શ� કરેલ છે.

આ િમશન રા�યમાં દૂધ �યાપારને વધારવા માટે કાય� કરશે.

સાથે-સાથે ખેડૂતોની આવક ૨૦૨૨ સુધીમાં બમણી કરવા માટે પણ મદદ�પ 

થાશે.

રા�� ીય સહકારી િવકાસ િનગમ (એન.સી.ડી.સી.) ના મા�યમથી પ�રયોજના માટે 

�વીકૃત નાણા ૨૧૫ કરોડ �િપયા છે.

આ રકમનો ઉપયોગ ડેરી ફામ�, િશલ�ગ સે�ટર અને દુ�ધ પશુને ખરીદવા માટે 
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�િશ�ણ આપવા માટે કરાશે.

મેઘાલયના મુ�યમં�ી તરીકે કોનરાડ સંગમાં સેવા આપી ર�ા છે, �યાના રા�યપાલ તરીકે 

ગંગા �સાદ સેવા આપે છે. 

આંતરરા�ીય�
િવ�નું સૌથી મોટુ સરોવર અરલ સાગર ૯૦ ટકા સુધી સુકાઈ ગયું.ં

કઝાિક�તાન અને ઉઝબેિક�તાન વ�ચે આવેલ અરલ સાગર સરોવર સુકાઈ ગયું 

છે, તેનું ૯૦ ટકા પાણી ખતમ થઈ ગયું છે.

પહેલા ૬૮,૦૦૦ ચો.કીમીમા ંફેલાયેલા આ મીઠા પાણીનું સૌથી મોટુ સરોવર હ.ં ં ુ

વષ� ૨૦૧૪ સુધીમાં તેનો ૯૦ ટકા ભાગ સુકાઈ ગયો છે.

૯૦ ના દાયકામાં િવ� બે�કના એક હ�ર કરોડ �િપયાના �ોજકેટ હેઠળ એક 

બચાવ અિભયાન શ� કરવામાં આવેલ.

અને ૧૨ િકમી લાંબા ડેમનું િનમા�ણ કાય� શ� થયેલ.

અરલ સાગર ઘટવાણી ��યાને િવ�ની સૌથી મોટી આપિત માનવામાં આવે છે.

રમત-જગત
�દીપ ચૌધરી મોહન બાગાન 'ર�ન' થી સ�માિનત.

મોહન બાગાન 'ર�ન' મોહન બાગાન �લબનું સવ��ચ સ�માન છે.

આપણા ભારતના આંતરરા�� ીય �દીપ ચૌધરીને ફાઉ�ડેશન ડે કાય��મમાં તેમને 

આ સ�માન આપવામાં આવેલ.

�દીપ ચૌધરી મોહન બાગાનના એક પૂવ� કે�ટન છે.

તેઓ આ પુર�કાર �ા� કરનાર આજ સુધીના ૧૮ માં �યિ�ત છે.

અ�ય પુર�કાર િવજતેાઓમાં ગોલકીપર શી�ટન પોલને વષ� ૨૦૧૭-૧૮ ના 

સવ��ે� ફટબોલર માટે આપાયો.ૂ
સુદીપ ચેટજ� સવ��ે� ��કેટર પુર�કાર અપાયો.

અ�ય
ઓ.એન.�.સી. ઇ��ા આઇકોન પુર�કારથી સ�માિનત.

તેલ અને �ાકૃિતક ગેસ િનગમને મુંબઈમા ં ઇ��ા આઇકોન પુર�કારથી સ�માિનત 

કરવામાં આવેલ છે.
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ગુજરાત �પે�યલ
�માટ�  િસટી �ોજ�ટ અંતગ�ત ગાંધીનગરમાં વીજળી ઉ�પ� કરતા ૨૪ સોલાર ટી લગાવાશે.�ે

�માટ�  સીટી �ોજ�ેટ અંતગ�ત પાટનગરમાં સૂય� ઉ�� ઉ�પ� કરવાની નવીન યોજના 

તૈયાર કરવામાં આવેલ છે.

રાબેતા મુજબ જ �ફટોપ સોલાર પેનલ ��ટોલેશન કરવા તો પડશે, આ ઉપરાંત 

પાટનગર વાસીઓ હવે સોલાર ટ� ીનો નઝારો માણશે.

�થમ તબ�ે સ�રતા ઉ�ાન બાલ ઉ�ાન અને મુિ�તધામ, તથા િવિવધ સેકટરમાં 

આવેલ રગમંચ જવેા ૯ �થળોની પસંદગી કરાઈ છે.ં

આ ઉપરાંત સરકારી કચેરીઓન છત પર સોલાર પેનલ લાગવવામાં આવશે.

રા�ીય �
છ�ીસગઢના મુ�યમં�ીએ મોબાઈલ િવતરણ યોજના 'મોબાઈલ િતહાર' લો�ચ કરી.

અિભને�ી કગના રનૌત અને છતીસગઢના મુ�યમં�ી રમણિસંહે સંચાર �ાંિત યોજના ં

અંતગ�ત મોબાઈલ િતહાર નામની �માટ�ફોન િવતરણ યોજના શ� કરેલ છે.

આ યોજનામાં ૪૫ લાખ મ�હલાઓ અને પાંચ લાખ બાળકોને �માટ�ફોન િવતરણ 

સહીત ૫૫૬ નવા મોબાઈલ ટાવરની �થાપના કરવામાં આવશે.

છ�ીસગઢ સરકાર નેટવક�  કનેિ�ટિવટીમાં સુધારો લાવવા �માટ�ફોન સાથે યુવાઓને 

સશકત બનાવવાની �દશામાં કામ કરી રહી છે.

છ�ીસગઢના વત�માન ગવ�નર તરીકે બલરામ� ટડન સેવા આપી ર�ા છે.ં

આંતરરા�ીય�
�ી� િ�કસ �ફ�મ ફ�ટીવલનું સમાપન:ભારતીય િવજતાઓની સૂચી....ે ે

�ી� િ�કસ �ફ�મ ફે�ટીવલ આંતરરા�� ીય ડરબન �ફ�મ ફે�ટીવલ સાથે દિ�ણ 

આ��કામાં આયોિજત થયેલ.

આ સમારોહનો અંિતમ �દવસ ૨૭ જુલાઈ ઇિ�ડયા ક�ટ� ી ડે ના �પમાં મનાવવામાં 

આવેલ.

આ પછી પુર�કાર અને સમાપન સમારોહ આયોિજત કરવામાં આવેલ.

�ફ�મ ફે�ટીવલનો ઉદે�ય િ�કસ દેશોથી િવ� �તરીય �ફ�મ ��તુિતનું જ� 

મનાવવા માટે આયોિજત કરાયેલ.

આ સમારોહમાં સવ��ે� અિભને�ી તરીક ભનીતા દાસ,િવલેજ રોક�ટારમા ંરહેલા.
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તેમને આ પુર�કાર વષ� ૨૦૧૮ માં �લોબલ એનજ� �ેણીમાં આપવામાં આવેલ છે.

આ પુર�કાર મેટ� ોપોલીટીન આયુ�ત, મુંબઈ મેટ� ોપોલીટીન �ે�ોના િવકાસ 

�ાિધકરણ �વીણ દરારે �ારા આપવામાં આવેલ.

ઓ.એન.�.સી.ને આ પુર�કાર સંપૂણ� રીતે ભારતને અપ�ેડ કરવા માટે આપાયેલ 

છે.

ઓ.એન.�.સી.ના અ�ય� તરીકે શશી શંકર સેવા આપી ર�ા છે.

સમી�ા, તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮
અસમ રા�યમાં એન.આર.સી.ના ��પના આંકડાઓ �હર કરવામાં આ�યા...ે

અસમ રા�ય �ારા ૧ ��યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ �થમ વખત આ આંકડાઓ �હેર 

કરાયેલા.

�યારબાદ સાત મ�હના પછી નાગ�રકના રા�� ીય ર��ટરના અંિતમ ચરણમાં આ 

આંક �હેર કરાયેલા છે.

જમેાં ૩.૨૯ કરોડ લોકો કુલ આવેદક પુલમાંથી ૧.૯ કરોડ લોકોના નામ સામેલ 

હતા.

હાલમાં �હેર કરાયેલા સૂિચમાં ૪૦.૭ લાખ લોકોને છોડી દેવામાં આવેલ છે.

જમેાં ૩.૨૯ કરોડ આવેદકોમાં ૨.૮૯ કરોડ લોકો પા�તા ધરાવે છે.

એન.આર.�. એક રા�� ીય ર��ટર છે, જ ેઅસમના ભારતીય નાગ�રકોની સૂચી છે.

વષ� ૧૯૫૧ ની વસતી ગણતરી બાદ તેને તૈયાર કરવામાં આવેલ.જ ે૨૦૧૮ માં 

અપ�ેડ કરાયેલ.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ેં
૧ ઓગ�ટ �કાઉટ ગાઈડસ ડ.ે

વ�ડ�  �કાઉટ �કાફ�  ડ તરીકે ૧ ઓગ�ટને પસંદ કરવામાં આવેલ છ.ે ે

૧ ઓગ�ટ રોજ �હેરમાં તેમની ગરદનને વ�ો પહેરવા િવ�ભરમાં સ��ય અને 

ભૂતપૂવ� �કાઉટસને �ો�સાહન આપવા માટે એક �યાસ કરવામાં આવેલ છે.

ઇવે�ટની તારીખ તરીકે વષ� ૧૯૦૭ માં �ાઉ�સીયા ટાપુ પરના �થમ �કાઉટ 

કે�પની ઉજવણી કરેલ છે.
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સવ��ે� �ફ�મ અિમત મસુરકરની �યુટન રહેલ. 

રમત-જગત
યાસર ડોગું ઇ�ટરનેશનલ, તુક�:બજરગ પુિનયાએ સુવણ�પદક ��યો.ં

કુ�તી માં બજરગ પુિનયાએ પોતાના બી� આંતરરા�� ીય સુવણ�પદક �તેલ છે.ં

જયારે સંદીપ તોમરે તુક�ના ઈ�તંબુલમાં યાસર ડોગું ઇ�ટરનેશનલમાં રજત પદક 

�તેલ છે.

રેિ�કગ ઇવે�ટમાં પહેલવાન મ�હલાઓ �ારા �તવામાં આવેલ સાત પદકો સહીત કુલ ં

૧૦ પદકો સાથે પરત આ�યા છે.

િવકીએ ૫૭ િકલો�ામમાં કાં�યપદક �તેલ છે.

િપંકીએ ૫૫ િકલો�ામ વગ�માં સુવણ�પદક �તેલ છે.

અ�ય 
અનુભવી બંગાળી લેખક રામપદા ચૌધરીનું અવસાન થયું.

��યાત બંગાળી લેખક રામપદા ચૌધરી જનેી વાતા� અિભમ�યુન ે�હ�દી �ફ�મ 'એક 

ડો�ટરની મૌત' માં બનાવવામાં આવેલ.

તેમનું અવસાન થયેલ છે, તેઓ ૯૫ વષ�ની વયના હતા.

તેમને ૧૯૮૮ માં બારી બદલે �ય માટે સા�હ�ય અકાદમી પુર�કારથી સ�માિનત 

કરવામાં આવેલ.

તેઓ રિવ�� પુર�કાર, આનંદ પુર�કાર અને રવી��નાથ ટાગોર મેમોરીયલ 

આંતરરા�� ીય પુર�કાર પણ મેળવી ચુકેલા.

તેમનું અંિતમ પુ�તક 'હારોના ખટા ૨૦૧૫' �કાિશત થયેલ.  

સમી�ા, તારીખ ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ 
�થમ નેપાળ –ભારત િથંક ટ�ક િશખર સંમેલન કાઠમંડુમાં આયોિજત થયું...

�થમ નેપાળ-ભારત િથંક ટ�ક િશખર સંમેલન બંને દેશો વ�ચે આિથ�ક સહયોગ અને 

�ાન વધારવા માટે કાઠમંડુમાં શ� થયેલ છે.

િશખર સંમેલન સયુંકત �પથી એિશયા સં�થાનની કુટનીિત અને આંતરરા�� ીય 

બાબતો અને નહે� મેમોરીયલ સં�હાલય પુ�તકાલય �ારા આયોિજત કરાયેલ.

નેપાળના પૂવ� �ધાનમં�ી અને નેપાળના સતા�ઢ ક�યુિન� પાટ�ના સહ અ�ય� 
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પુ�પા કમલ દહલ �ચંડે તેમનું ઉ�ઘાટન કરેલ.

િશખર સંમેલનનો મુ�ય ઉદે�ય બંને દેશોમાં િવચાર િવમશ� વ�ચે બહમુખી સહયોગના ુ

મા�યમથી ભારત અને નેપાળ વ�ચે ��પ�ીય સંબંધોને મજબુત કરવાનો છે.

આ સમારોહમાં સ� ચાર આયોિજત થયેલા તેમાં ચાર િવષયોન ેઆવરી લેવામાં 

આવેલ.  

�થમ સ� –ભારત-નેપાળ િથંક ટ�ક વ�ચે અિભનવ સહયોગનું િનમા�ણ.

બીજુ સ� - બંને દેશો વ�ચે સમૃિ� અને ��પ�ીય આિથ�ક સંબંધો વધારવા.ં

�ીજુ સ�- સુર�ા દુિવધાનું �બંધન.ં

ચોથું સ�- ૨૧ મી સદીમાં નેપાળ ભારત સંબંધોને ફરીથી પ�રભાિષત કરવા.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૨/૦૮/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૨ � ઓગ�ટ ૧૮૫૮ સંસદ િ�ટીશ તાજ �ારા ઇ�ટ ઇિ�ડયા કપનીમાંથી ભારતના ં

વહીવટનું સંચાલન કરવા માટનું બીલ પસાર કરવામાં આ�યું.ે

આ �દવસે સંસદે િ�ટીશ તાજ �ારા ઇ�ટ ઇિ�ડયા કપનીમાંથી ભારતના વ�હવટને ં

લઈને એક બીલ પસાર કરવામાં આવેલ.

ભારતના િ�ટીશ સરકારના સવ��ચ �િતિનિધ�વ માટે વાઈસરોયની શીષ�ક રજુ 

કરવામાં આવેલ.

િ�ટીશ ઈ�ટ ઇિ�ડયા કપનીના િવઘટન માટે આ િબલની �ગવાઈ છે જ ેસંસદના ં

આ�ય હેઠળ ભરત પર સાશન કરે છે, અને સતા િ�ટીશ તાજને ટ� ા�સફર કરે છે.

ગુજરાત �પે�યલ
રા�યમાં છ આયુવ��દક કોલે�ની બેઠકોને ફરી મંજુરી મળી.

સરકારી �ા�ટેડ આયુવ��દકની છ કોલેજની ૩૮૦ બેઠકોન ેફરી મંજુરી મળી છે.

આના આધારે વષ� ૨૦૧૮-૧૯ ના શૈ�િણક વષ�માં મંજુરી આપી દેવાઈ છે.

રા�યની વડોદરા, ભાવનગર, જુનાગઢની સરકારી આયુવ��દક કોલે�માં ૬૦-૬૦ 

બેઠકોને મંજુરી આપી દેવામાં આવેલ છે.

�ટેટ મોડેલ ઇ��ટીટયુટ ગણાતી ગાંધીનગરની કોલવડા િ�થત સરકારી આયુવ��દક 

કોલેજની ૬૦ બેઠકની મંજુરી અપાઈ.
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સુરતની ઓ.હી. નાઝરની કોલેજને ૫૦ તથા �મનગરની �ા�ટેડ કોલેજને ૯૦ 

બેઠકની મંજુરી આપાઈ છે.

રા�ીય�
ભારતના આઈ.ટી. મં�ાલય �ારા ડ�કટોપ સો�ટવેર 'ઈ-અ�રયાન' શ� કરવામાં આ�યો.ે

આઈ.ટી. મં�ાલય �ારા નવી �દ�હીમાં ભારતીય ભાષા �ૌધોિગકી ઉ�ોગ 

(ભાષાંતર) માટે એક સંમેલનમાં એક ડે�કટોપ સો�ટવેર 'ઈ-અ�રયાન' લો�ચ 

કરવામાં આવેલ છે.

તેનો ઉદે�ય �કેન કરેલા દ�તાવેજમાં પાઠના સંપાદન અને િ��ટ�ગ સ�મ કરવાનો 

છે.

સો�ટવેર 'ઈ-અ�રયાન' સાત ભારતીય ભાષાઓમા ંલો�ચ કરવામાં આવશે.

આ ભાષાઓમાં �હ�દી, બંગાળી, મલયાલમ, ગુ�મુખી, તિમલ અને ક�ડ તથા 

અસમી છે.

આ સો�ટવેર યુિનકોડ એ�કો�ડ�ગમાં મુ��ત ભારતીય ભાષાઓ દ�તાવેજને પૂરી રીતે 

ટે��ટના �વ�પમાં ફેરવશે.

�ીરિવશંકર �સાદ ભારતના ઇલે�ટ� ોની�સ અને સૂચના �ૌધોિગકી મં�ી છે.    

આંતરરા�ીય�
સયુંકત રા� ઈ- સરકારી સુચંકાક: ભારત ૯૬ માં �મે ડ�માક�  ટોચના �થાન પર.� ે

સયુંકત રા��નો ઈ- સરકારી િવકાસ આંક વષ� ૨૦૧૮ માં ટોપ ૧૦૦ મા ંપોતાનું 

�થાન બનવવા માટે ભારતે છલાંગ લગાવીને સીધા ૯૬ માં �થાનન ે�ા� કરેલ છે.

૦.૯૧૫૦ ના સૂચકાંક મુ�ય સાથે ડે�માક�  ૨૦૧૮ ઈ સરકારી િવકાસ સવ��ણમાં 

સૌથી ઉપર છે.

ઈ-ગવ�મે�ટ સવ��ણ સયુંકત �ાર દર બે વષ� �હેર કરવામાં આવે છે.

આ આંકમાં ભારત વષ� ૨૦૧૪ માં ૧૧૮ માં �થાન પર રહેલ.

જ ેઆ વષ� ૯૬ માં �થાન પર પહ�ચેલ છે. 

રમત-જગત
�ફનલે�ડમાં સાવો રમતોમાં નીરજ ચોપડાએ સુવણ�પદક ��યું.

ભારતના �ટાર ભાલા ફ�ક એ�લીટ નીરજ ચોપડાએ �ફનલે�ડના લૈપીનલહાટીમાં 

સાવો રમતોમાં સુવણ� પદક �તેલ છે.
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નીરજ ચોપડાએ ૮૫.૬૯ મીટરનો �ો કરીને સુવણ�પદક �તેલ.

ચીની તાઇપેના ચાઓ સુનચ�ગે ૮૨.૫૨ મીટર �ો કરીને રજતપદક �ા� કરેલ.

ચાઓ સુન ચ�ગ ભાલાને ૯૦ મીટરથી વધારે દુર ફ�કી શકનાર એકમા� એિશયાઈ 

ખેલાડી છે. 

અ�ય 
ગોપાલ ક�ણ ગાંધી ૨૪ મો રા�વગાંધી રા�ીય સદભાવના ઉ�કા�ર �ા� કરશે.ૃ �

ગોપાલ કૃ�ણ ગાંધીને સાં�દાિયક સદભાવ અને શાંિત તથા સદભાવનાને 

વધારવાના યોગદાન માટે ૨૪ મો રા�વ ગાંધી રા�� ીય સદભાવના પુર�કાર એનાયત 

કરાશે.

ગોપાલ કૃ�ણ ગાંધી પિ�મ બંગાળના પૂવ� ગવ�નર તરીકે રહી ચુ�યા છે.

તેઓ ૨૦ ઓગ�ટ ૨૦૧૮ ના રોજ �દ�હીના જવાહર ભવનમા ંએક સમારોહમાં આ 

સ�માન મેળવશે.

આ પુર�કારમાં ઉ�ધારણ અને ૧૦ લાખ �િપયાનો રોકડ પુર�કાર છે.

આ પુર�કાર પૂવ� ભારતીય વડા�ધાન રા�વગાંધીના જ�મ �દવસ ે��તુત કરવામાં 

આવેલ છે. 

સમી�ા, તારીખ ૨/૦૮/૨૦૧૮ 
�વા��ય મં�ાલયે ઇલે�ટોની�સ અને સૂચના �ૌધોિગકી મં�ાલય સાથે એમ.ઓ.યુ. પર �

હ�તા�ર કયા�...

�વા��ય અને પ�રવાર ક�યાણ મં�ાલય અંતગ�ત રા�� ીય �વા��ય એજ�સી 

(નેશનલ હે�થ એજ�સી) સં�થાએ ડીઝીટલ ઇિ�ડયા �ો�ામ અંતગ�ત આયુ�માન 

ભારત �વા��ય સંર�ણ િમશન (એ.બી.-એન.એચ.પી.એમ.) અને સામા�ય સેવા 

કે�� (કોમન સિવ�સ સે�ટર)વ�ચે હ�તા�ર થયા છે.

આ હ�તા�ર અંત�રયાળ ગામોમાં �વા��ય ઈ સેવા આપી શકાય તે માટે કરાયા છે.

�વા��ય આપે પ�રવાર ક�યાણ મં�ી જ.ેપી.ન�ડાએ કાનુન અને �યાય તથા સૂચના 

�ૌઘોિગકી મં�ી રિવશંકર �સાદ ેસમજુતી કરાર સમારોહની અ�ય�ત કરી.

આ કરાર મુજબ મળનાર લાભ પા�તા આધારે મળશે, નામાંકન પર મળશે ન�હ.

માટે આ �ો�ામ ભારતમાં ફેલાયેલા �ણ લાખથી વધારે સી.એસ.સી.સંભિવત 

લાભાથ�ઓ માટે �ણકારીનું મુ�ય િબંદુ બની �ય છે.
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 ડો.ઇ�દુ ભૂષણ રા�� ીય �વા��ય એજ�સી (એન.એ.એચ.) ના સીઈઓ છે.

ડો.�દનેશ �યાગી સામા�ય સેવા કે�� િવશેષ �યોજન વાહનના સીઈઓ છે. 

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૩ � ઓગ�ટ ૧૯૪૬ ના �દવસે અમે�રકાના ઇિ�ડયાનામાં િવ�નો �થમ એ�યુઝમે�ટ પાક�  

સાંતા �લોઝ લે�ડ શ� થયેલ.

આ િવ�નો �થમ એ�યુઝમે�ટ પાક�  હતો, તેના િનમા�ણ લુઇસ ઇ�ડીયાના સાથે 

�ડાયેલ છે.

વષ� ૧૯૪૧ માં તેઓ અહી તેઓ સાંતા�લોઝમા ંફરી ર�ા હતા, તેઓ ૯ બાળકોના 

િપતા હતા, તેને થયું કે આ જ�યા મા� સાંતા�લોઝ નામથી �ણીતી છે, પણ અહી 

સાંતા�લોઝ તો નથી.

પછી તેઓએ એવી જ�યા પસંદ કરી કે અહી લોકો કોઇપણ �દવસે આવે અને મ�તી 

કરે.

આ રીતે સાંતા�લોઝ એ�યુઝમે�ટ પાક�  તૈયાર થયો.

ગુજરાત �પે�યલ
ગુજરાતમાં ઉ�ચ િશ�ણની ગુણવતા સુધારવા પર ભાર મુકવામાં આ�યો.

કે.સી.�. (નોલેજ કો�સે�ટ�યમ ઓફ ગુજરાત) ખાતે તાજતેરમાં એક ગુણવતા 

સુધારવા માટેની બેઠક મળેલ.

અહી �વોલીટી ઈ��ુવમે�ટ ઇન હાયર એ�યુકેશન િવષય પર સેમીનાર આયોિજત 

થયેલ.

આ સેિમનારમાં રા�યના િશ�ણમં�ી ભુપે��િસંહ ચુડાસમા હાજર ર�ા હતા.

તેમના કહેવા મુજબ િશ�ણ સુધારણા માટે સંશોધન અિનવાય� છે.  

રા�ીય �
જિવક �ધણ નીિત લાગુ કરનાર દેશનું �થમ રા�ય રાજ�થાન બ�યું.ૈ

રાજ�થાન આ વષ� કે�� �ારા અનાવરણ કરવામાં આવેલ જવૈ �ધણ પર રા�� ીય 

નીિત લાગુ કરનાર દેશનું �થમ રા�ય બનવા પામેલ છે.

રણ�દેશનું રા�ય વૈકિ�પક �ધણ અને સૌર ઉ�� સંસાધનોના �ે�માં સંશોધનને 
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�ો�સાહન આપવા માટે ઉદયપુરમાં તેલીિબયાંના ઉ�પાદનમાં વૃિ� અને ઉ�કૃ�તા 

કે�� �થાિપત કરવા પર ભાર મુકાશે.

જવૈ �ધણ પર નીિત ખેડૂતોને આિથ�ક �પથી પોતાના અિધશેષ �ટોકને ગોઠવવા 

અબે દેશની તેલની આયાત િનભ�રતાને ઓછી કરવામાં મદદ કરવાનું ઈ�છે છે.

રાજ�થાનના મુ�યમં�ી તરીકે વસુંધરા રાજ ેસેવા આપી ર�ા છે, �યાના રા�યપાલ 

તરીકે ક�યાણિસંહ સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય�
૨ �દવસીય ભારત-યુએસ. સૈ�ય સહયોગ બેઠક નવી �દ�હીમાં શ� થઈ.

સ�ટે�બર ૨૦૧૮ માં િનધા��રત બંને દેશો વ�ચે 2 + 2 વાતા�ન ��તાવના �પમાં 

નવી �દ�હીમાં બે �દવસીય ભારત-યુએસ. સૈ�ય સહયોગ બેઠક શ� થઈ છે.

બેઠકમાં એકીકૃત ર�ા �ટાફના ચીફ લે�ટન�ટ જનરલ સતીશ દુઆ, અ�ય� ચીફ 

ઓફ �ટાફ કમેટી (સી.આઈ.એસ.સી.) અને લે�ટન�ટ જનરલ �ાયન ફ�ટન ડે�યુટી 

કમા�ડર, ઇ�ડો પેસે�ફક કમાંડ �ારા સહઅ�ય�તા કરવામાં આવેલ.

િવદેશમં�ી સુષમા �વરાજ અને ર�ા મં�ી િનમ�લા સીતારમણ સ�ટે�બર ૨૦૧૮ માં 

નવી �દ�હીમાં 2+2 બેઠકમાં પોતાના અમે�રકી સમક�ોને મળશે.

બંને દેશો વ�ચે પહેલા આવી પહેલ જ ેસંર�ણ અને રાજનૈિતક સંબંધોને મજબુત 

કરવા પર �યાન કે��ીત કરશે.

ડોના�ડ ટ��પ અમે�રકાના ૪૫ માં રા��પિત તરીકે સેવા આપી ર�ા છે. 

રમત-જગત
િવ� જુનીયર ��વોશ ચેિ�પયનશીપ ૨૦૧૮ ચે�ઈમાં સમા�.

િવ� જુનીયર ��વોશ ચેિ�પયનશીપ ૨૦૧૮ ચે�ાઈ, ભારતમા ંઆયોિજત કરવામાં 

આવેલ.

િવ� જુનીયર ��વોશ ચેિ�પયનશીપમાં ૨૮ દેશોના ૧૧૬ પુ�ષ ખેલાડીઓ એ ૫૫ 

મ�હલા ખેલાડીઓ સહીત ૧૭૧ ખેલાડીઓએ ભાગ લીધેલ.

સાઈરસ પો�ચા ટુના�મે�ટના િનદ�શક તરીકે ર�ા હતા.

પુ�ષો અને મ�હલાઓ માટે �યિ�તગત ઇવે�ટ ૨૦૦૯ થી દર વષ� આયોિજત 

કરવામાં આવે છે.

ટીમનું ઇવે�ટ ��વાિષ�ક છે, મી�ની રા�� ીય જુિનયર ��વોશ ટીમ� ફાઈનલમાં 
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��લે�ડને ૨-૦ થી પરાિજત કરેલ.

વષ� ૨૦૧૮ િવ� જુિનયર ��વોશ ચેિ�પયનશીપના �પમાં ઉભરેલ ભારત ૧૧ માં 

�થાન પર રહેલ છે. 

અ�ય 
નીિત આયોગ કરશે, �ીપ સમૂહના િવકાસ માટ રોકાણકારોના સંમેલનની મેજબાની.ે

નીિત આયોગ �ીપસમૂહના સમ� િવકાસ માટે �વાસી ભારતીય કે��માં 

રોકાણકારોના સંમેલનની મેજબાની કરશે.

આ સંમેલનનું ઉ�ઘાટન નીિત આયોગના સીઈઓ અિમતાભ કાંત કરશે.

આ અંદમાન અને િનકોબાર અને લ�ય�ીપ ��પોમાં પ�ર�થીિતક પય�ટન 

પ�રયોજનાઓના સતત િવકાસ માટે રોકાણને આકિષ�ત કરશે.

૧૧ એ�કર પય�ટન પ�રયોજનાઓને ઉિચત �ખમો-િનવારણ મોડેલ અંતગ�ત 

�વતં� �િત�પિધ� બોલી ���યા અંતગ�ત ખાનગી �ે�માં ભાગીદારી સાથે લાગુ 

કરવાનો ��તાવ છે.

નીિત આયોગ ભારતને બદલવા માટેનું એક રા�� ીય સં�થાન છે.

નીિત આયોગના ઉપા�ય� તરીકે રા�વ કુમાર સેવા આપી ર�ા છે.

સમી�ા, તારીખ ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ 
IWAI એ લોન્ચ કર્ય ું કાર્ગોના માલિકો અન ે જહાજીયોન ે સમર્પિત પોર્ટલ 'ફોકલ'...

ઇનલે�ડ ભારતીય જલમાગ� �ાિધકરણે જહા�ની ઉપલ�ધતા પર વા�તિવક સમયના ડેટા 

સાથે કાગ� માિલકો અને જહા�યોને �ડવા માટે સમિપ�ત એક પોટ�લ લો�ચ કરેલ છે.

પોટ�લને કાગ�ના માિલકો અને િનયમ સંચાલકો (ફોકલ) ના ફોરમના �પમાં નાિમત 

કરવામાં આવેલ છે.

અને આ માલ માિલકો �ારા ઉઠાવવામાં આવેલ જ��રયાત સંદભ� િનયમ સંચાલકોથી 

�િત��યાઓને સુિવધા જનક અને તેનાથી જુદી બનાવશે.

આનાથી િવિભ� રા�� ીય જળમાગ� પર ચાલી રહેલ �મતા િવકાસના ઇ�તમ ઉપયોગ માટે 

પોતાની તૈયારીના ભાગ �પે ઇન હાઉસ આઈટી િવભાગ અને IWAI ના વખતો-વખતના 

િવંગ �ારા ડીઝાઈન અને િવકિસત કરવામાં આવેલ છે.

�યુટન ગુહા િવ�ાસ IWAI ના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. 

FOCAL  ન ું  પુરુનામ ફોરમ ઓફ કાગ� ઓનસ� એ�ડ લો��ટીક ઓપરેટર થાય છે.
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™{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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