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કરટ અફસ�, તારીખ ૩૦/૦૬/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૩૦ જુન િવ� એ�ટોરોઈડ �દવસ.

આ �દવસને આંતરરા�� ીય એ�ટોરોઈડ �દવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 

આ વૈિ�ક ઘટના છે, જનેી ૩૦ મી જુન ૧૯૦૮ ના રોજ સાઈબે�રયન ટૂગુ�કા ં

ઘટનાની વષ�ગાંઠ પર યો�યેલ છે.

તાજતેરના ઈિતહાસમાં પૃ�વી પર સૌથી વધુ હાનીકારક એ�ટોરોઈડ સંબિધત ઘટના 

છે.

યુનાઇટેડ નેશ�સે દર વષ� ૩૦ મી જુન તેના ઠરાવમાં િવિ�ક �તરે તેનું િનવેદન �હેર 

કરેલ.

ગુજરાત �પેશયલ 
ગુજરાત રા�યમાં પાસપોટ�  માટ પોલીસ વેરીફીકેશનમાંથી મુિ�ત આપવામાં આવી.ે

પાસપોટ�  કઢાવવા માટે હવે પોલીસ વેરીફીકેશન ન�હ કરાવવું પડે.

પાસપોટ�  િવભાગે ગુજરાત પોલીસને અરજદારની આઇડેિ�ટટી ડો�યુમે�ટ અને એડ�ેસ 

વેરીફીકેશન કરવાની જવાબદારીમાંથી મુિ�ત આપી છે.

હવે પોલીસ મા� અરજદારનો કોઈ ��મીનલ રેકોડ�  છે કે કેમ તે અંગે તપાસ કરશે.

ગુજરાતના રીઝનલ પાસપોટ�  ઓ�ફસર તરીકે નીલમ રાની સેવા આપી ર�ા છે.

પોલીસ વેરીફીકેશનમાં અરજદારની હેરાનગિત થતી હોવાને કારણે આ િનણ�ય 

લેવામાં આવેલ છે.

રા�ીય�
સુરશ �ભુએ મોબાઈલ એપ ReUnit લો�ચ કરી. ે

કે��ીય વાણી�ય અને ઉ�ોગ મં�ી અને નાગ�રક ઉ�યન મં�ી સુરેશ �ભુએ રીયુિનટ 

નામની  મોબાઈલ એપ લો�ચ કરી છે.

આ એપ ભારતમાં લાપતા થયેલા બાળકો તથા �યાગી દીધેલા બાળકોને ટે�ક કરશે.

આ એપ બહઉદેશીય છે, જમેાં માતા-િપતા અને નાગ�રક બાળકોના ફોટો અપલોડ ુ

કરી શકે છે.

તેની સાથે નામ,જ�મ,સરનામું તથા ઓળખના િચ�હો પણ લખી શકે છે.
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આ એપ એ�ડ� ોઇડ તથા આઈ.ઓ.એસ. પર પણ ચાલી શકે છે.

આંતરરા�ીય �
નાસા ચે�ાઈના િવ�ાથ�ઓ �ારા ડીઝાઇન કરવામાં આવેલ િવ�ના સૌથી હલકા ઉપ�હને 

લો�ચ કરશે.

તિમલનાડુના ચે�ાઈની પાસે �હ�દુ�તાના ઇ��ટીટયુટ ઓફ ટેકનોલો� એ�ડ 

સાય�સના ચાર �થમ વષ�ના એ��નીયર�ગના િવ�ાથ�ઓએ િવ�ના સૌથી હળવા 

ઉપ�હને િવકિસત કરેલ છે.યુ.એસ.માં નાસા ફેસીલીટીથી લો�ચ કરશે, જ ેઓગ�ટ 

૨૦૧૮ સુધીમાં લો�ચ થશે.

િવ�ાથ�ઓએ પોલેલેટીક એસીડ નાયલોન સામ�ીથી ૩ ડી મુ��ત બહારના 

આવરણ સાથે ૪ સેમી ઘનનો ઉપ�હ જય�હ�દ -૧ એસ. બનાવેલ છે.

આને મા� ૩૩.૩૯ �ામ પર મ�યમ આકારના �ડાથી હળવો બનાવેલ છે.

નાસાનું પુ�નામ નેશનલ અરોનેટીકસ એ�ડ એડિમિન�ટે�શન થાય છે.

નાસા સં�થાની �થાપના વષ� ૧૯૫૮ મા ંકરવામાં આવી હતી.

રમત-જગત 
જુિનયર શુ�ટગ વ�ડ�  કપમાં ભારતના બે ગો�ડ સાથે બે નવા રકોડ� .ેં

જમ�નીના સુહલમાં ચાલી રહેલા જુિનયર શુ�ટગ વ�ડ�કપમાં ૨૮ જુન ૨૦૧૮ ના રોજ ં

બે ગો�ડ મેડલ ��યા હતા.

આ સાથે જ ભારતની ટીમે બે રેકોડ�  પણ કાયમ કયા� હતા.

આ બે ગો�ડ સાથે ભારતની ટીમ ટુના�મે�ટમાં કુલ ૧૮ મેડલ સાથ ેટોપ પર ચાલી 

રહી છે.

૧૦ મીટર એર િપ�ટલ વુમન જુિનયર ઇવે�ટમાં ભારતની મનુ ભાકરે ૨૪૨.૫ 

પોઈ�ટ સાથે ગો�ડ ��યો હતો.

વષ� ૨૦૧૮ માં મનુ ભાકરનો આ �ી� ગો�ડ મેડલ છે.

અ�ય
રાજનાથ િસંહ ગૃહમં�ીના િવશેષ ઓપરશન પદકને મંજુરી �દાન કરી.ે ે

કે��ીય ગૃહમં�ી રાજનાથ િસંહે રાજયો અને કે�� શાિસત �દેશો, કે��ીય પોલીસ 

સંગઠનો, કે��ીય સશ� દળોના સંચાલનમાં સામેલ પોલીસ કમ�ઓ માટે આ 
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મંજુરી આપી છે.

આ માટે રાજનાથ િસંહે �ણ અ�ય પદકો પણ �થાિપત કરેલા છે.

તેમાં �થમ આંત�રક સુર�ા પદક, બીજુ અસાધારણ અશુચાન પદક અને ઉ�કૃ� ં

અને �ીજુ અિત ઉ�કૃ� સેવા પદક.ં

ગૃહ મં�ાલયના �પેશયલ ઓપરેશન પદક અને અસાધારણ આશુચન પદકને ૧૫ 

ઓગ�ટના રોજ સ�માિનત કરાશે.

��યેક વષ� ૨૬ મી ��યુઆરીએ આંત�રક સુર�ા પદકથી અને ઉ�કૃ� અને અિત 

ઉ�કૃ� સેવા પદકની �હેરાત કરવામાં આવશે.

સમી�ા, તારીખ ૩૦/૦૬ ૨૦૧૮ 
મ�હલા અને બાળ િવકાસ મં�ાલય �ારા પોષણ અિભયાન TECH-THON નું આયોજન 

કરવામાં આ�યું...

મ�હલા અને બાળ િવકાસ મં�ાલયે પોતાની મુ�ય સામાિજક �ે�ની યોજનાઓને 

વધારે સારી બનાવવા માટે સૂચના ��યોગીકીને એકીકૃત કરવાના ઉદે�યથી 

ટેક-થોન નામના �ટીયર�ગ પોષણ અિભયાનને લો�ચ કરેલ છે.

આ માટે એક �દવસીય સેમીનાર પણ આયોિજત કરવામાં આ�યો હતો.

પોષણ �ધાનમં�ી મોદી �ારા લો�ચ કરવામાં આવેલ સમ� પોષણ માટે 

અિધ�હણ યોજના છે.

�ધાનમં�ી �ારા ૮ માચ� ૨૦૧૮ ના રોજ રાજ�થાનના ઝુનઝુનુંમા ંપોષણ 

અિભયાનનો �ારભ કરવામાં આવેલ.ં

 �ીમંતી મેનકા ગાંધી હાલમાં મ�હલા અને બાળ િવકાસના મં�ી તરીકે સેવા આપી 

ર�ા છે.

આ યોજના દેશની માતાઓ માટે આશીવા�દ સમાન સાિબત થશે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૧ /૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૧ જુલાઈ આંતરરા�ીય ��સ �દવસ.�

દર વષ� ૧ જુલાઈન ે આંતરરા�� ીય ��સ �દવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.
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વષ� ૧૯૯૪ માં વેઇન રીનાગલ ેઆ �દવસની શ�આત કરી હોવાનું માનવામાં આવે 

છે.

આ �દવસ આખા વષ�નો વ�ચેનો �દવસ ગણાય છે, તેથી પણ મહ�વ ધરાવે છે.

આ �દવસને ફન ફે�ટીવલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

વેઇન આ �દવસની ઉજવણી તેમણે લખેલા ��સના પુ�તકને �મોટ કરવામાં 

કરતા હતા.

ગુજરાત �પેશયલ
દેશમાં ૧૧૫ મહ�વાકાં�ી િજ�ાઓમાં દાહોદ �થમ �મે.

કે�� સરકારના ટીની આયોગે સવા�ગી પ�રવત�ન માટે મહ�વાકાં�ી ��ા તરીકે 

દેશના ૧૧૫ પછાત ��ાઓનો લ�યાંક ન�ી કય� હતો.

આમાં ગુજરાતના બે પછાત ��ાઓ દાહોદ અને નમ�દા પસંદ થયા છે.

આ યોજનાના મોનીટર�ગ માટે કે�� સરકારે દાહોદ ��ા માટે આઈ.એ.એસ. 

રાજકુમારની િનયુિ�ત કરી હતી.

દાહોદ ��ામાં િશ�ણ આરો�ય અને પોષણ અ�ય બે �ે�ોને ન�ી કરાયેલ.

આ યાદીમાં પસંદ કરાયેલ નમ�દા ��ો ૧૨ માં �માંકે રહેવા પામેલ છે.

રા�ીય �
મુંબઈના િવ�ટો�રયન અને આટ�  ડકો એનસે�બલ યુને�કોની િવ� ધરોહર �થળના ે

�વ�પમાં અં�કત કરવામાં આ�યું.

આ �હેરાત બહરીનમા ંયુને�કોની િવ� િવરાસત સિમિતની બેઠકમાં કરવામાં 

આવેલ.

હેરીટેઝ એન�લેવ દિ�ણ મુંબઈમાં ઐિતહાિસક કોરમાં િ�થત છે.

અને તેમાં એક શહેરી પહેરવેશ પણ સામેલ છે.

જમેાં ફોટ�  �ીિ�સક અને સમુ�ી ડ� ાઈવ �ી�સ�ક દરિમયાન બે િવરાસત પ�રસર સામેલ 

છે.

�ા�સના ઓડ�ે  અ�જલેો યુને�કોના ૧૧ માં ડાયરે�ટ અને જનરલ છે.

આંતરરા�ીય �
હૈદરાબાદમાં સયુંકત અરબ અિમરાતના વાણી�ય દુતાવાસને �થાિપત કરવામાં આ�યું.

તેલંગાણાના મુ�યમં�ી કે.ચં�શેખર રાવ ેસયુંકત અરબ અમીરાતના િવદેશ મં�ી 
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શેખા અ�દુ�ા િબન જયદ અલ ��હાન સાથે ચચા� બાદ આ દુતાવાસની �થાપના 

કરવામાં આવી.

વાણી�ય દુતાવાસની �થાપના રા�ય સરકાર અને સયુંકત અરબ અમીરાત વ�ચે 

સૌહાદ�પૂણ� સંબધોમાં સુધારો આવશે.

સયુંકત આરબ અમીરાતની રાજધાની તરીકે અબુધાબી ઓળખાય છે.

આ દેશના ચલણ તરીકે સયુંકત અરબ અમીરાત �દરહમ છે.

રમત-જગત
દૂતી ચંદે મ�હલાઓની ૧૦૦ મીટર દૌડમાં નવો રા�ીય રકોડ�  તો�ો.� ે

ભારતની દોડવીર દૂતી ચંદ ેમ�હલાઓની ૧૦૦ મીટર દોડમાં નવો રા�� ીય રેકોડ�  

�થાપાિપત કરેલ છે.

તેણીએ ગુવાહાટી, અસમમાં ૫૮ માં રા�� ીય અંતર-રા�ય વ�ર� એથલેટી�સ 

ચૈિ�પયનશીપમાં ૧૧.૨૯ સેકડનો સમય ન�ધાવેલ છે.ં

છે�ે ૧૧.૩૦ સેક�ડનો રેકોડ�  પણ દુતીના નામે જ હતો.

જનેે તેણીએ વષ� ૨૦૧૭ માં ��ડ િ��સમાં હાંસલ કરેલ.

દુતીએ ઇ�ટર-�ટેટ ચેિ�પયનશીપમાં �વોલીફા�ગ સમય �ા� કરીને ૧૦૦ મીટર 

અને ૨૦૦ મીટરમાં એિશયાઈ રમતો માટે �વાલીફાઈ કરેલ છે.

અ�ય
નીિત આયોગે �થમ ડ�ટા રિ�કગ �હર કરી.ે ે ં ે

નીિત આયોગે દેશમાં �થમ આકાં�ી િજ�ાઓની રેિ�કગ �હેર કરેલ છે.ં

આ રેિ�કગ ૩૧ માચ�થી ૩૧ મ� ૨૦૧૮ વ�ચે �વા��ય, પોષણ, િશ�ણ, કૃિષ ં

અને જળ સંસાધન તથા અ�ય બાબતો પર આ આંકડા આધા�રત છે.

નવી �દ�હીમાં સીઈઓ અિમતાભ કાંત �ારા નીિત આયોગની રેિ�કગની શ�આત ં

કરવામાં આવેલ.

આ રેિ�કગનો ઉદે�ય ��ાઓમાં ગિતશીલ ટીમોના વ�ચે �િત�પધા�ની ભાવના ં

જગાવવાની છે.

રેિ�કગ અનુસાર ગુજરાતનો દાહોદ ��ો દેશમાં ૯.૮ અંક સાથે �થમ �મ ેછે.ં

િસ�ીમના પિ�મ િસિ�મ ��ો ૧૮.૯ અંક સાથે બી� �થાન પર રહેલ છે.
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સમી�ા, તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૧૯ 
GNFC લિમિટેડ અન ે નીતિ આયોગ વચ્ચ ે સમજુતી કરાર કરવામા ં આવ્યા...

નીિત આયોગ અને ગુજરાત નમ�દા વેલી ફટ�લાઈઝર એ�ડ કેિમક�સ લીમીટેડ �ારા 

રાસાયિણક ખાતર સબસીડી �બંધન માટે એક �લો�ચેન ��યોગીકીના ઉપયોગ 

કરવા પર હ�તા�ર કરવામાં આ�યા છે.

આ ઉપયોગથી �ૂફ ઓફ કો�સે�ટ આવેદન લાગુ કરવા માટે એક સાથે કામ કરવા 

માટે એક વ�ત�ય પર હ�તા�ર કરવામાં આવેલ છે.

તે સંયુ�ત �પથી ઉપયોગની સંભાવનાઓને િવકિસત કરશે, શોધ કરશે.

ઘણા �હત ધારકો સાથે વાતચીત કરશે, �લો�ચેન સમાધાન િવકિસત કરશે.

શીખવાનું આદાન-�દાન કરશે, મંચ �યવિ�થત કરશે.અને પોતાના નેટવક�માં 

િશ�ા �દાન કરશે.

નીિતનું પુ�નામ નેશનલ ઇ��ટીટયુશન ફોર ટ� ા�સફોિમ�ગ ઇ�ડીયા થાય છે.

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

નીિત આયોગના સીઈઓ તરીકે અિમતાભ કાંત સેવા આપી ર�ા છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૨ /૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૨ જુલાઈ િવ� યુ એફ ઓ �દવસ.

આ એક �ગૃિત �દવસ છે, તેઓ અ�ણી ઉડતી વ�તુઓ �વા માટે આકાશને જુએ 

છે.

આ ઉજવણી ૨૪ જુન અને ૨ � જુલાઈના રોજ કરવામાં આવે છે.

૨ જુલાઈ ૧૯૪૭ ના રોયલવેલ યુએફઓ ઘટના �દવસ મનાવવામાં આવેલ.

અ�ણી ઉડતી વ�તુઓ માટે યુફોલો� પણ શ�દ વપરાય છે.

ગુજરાત �પે�યલ 
અમદાવાદમાં મેટો ટનની કામગીરી પુર�શમાં વષ� ૨૦૧૯ સુધીમાં માક� �ટગ યાડ�થી મોટરા � ે � ેં

સુધી ટન દોડતી થશે.ે �

શહેરના મેટ� ો �ોજ�ેટનો �થમ ફેઇઝ-૧ માં માક� �ટગ યાડ�થી મોટેરા સુધીની ં

કામગીરી પુર�શમાં ચાલી રહી છે.
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આ પહેલા ઈ�ટ-વે�ટ કોરીડોર વ�ાલથી એપેરલ પાક�  સુધીના ૬ િકમીના ઋટ 

પર ડીસે�બર ૨૦૧૮ સુધીમાં મેટ� ો ટે�ન દોડવા માંડશે.

માક� �ટગ યાડ�થી મોટેરા સુધી ૧૮.૫૨ િકમી િવ�તાર તૈયાર કરતા વષ� ૨૦૧૯ ં

આવી જશે.

આ શહેરની એકમા� મેટ� ો બનશે, જ ેરે�વે લાઈનની સમાંતર દોડશે. 

આ મેટ� ો સાબરમતી ખાતે હાઈ�પીડ ટે�ન �ટેશન સાથે �ડાશે.

રા�ીય �
મહારા� સરકાર ક�યા વન સમૃિ� યોજનાની �હરાત કરી.� ે ે

મહારા��  સરકારે ક�યા વન સમૃિ� યોજના નામની એક નવી યોજના �હેર કરેલ 

છે.

જમેાં ક�યા િકસાન પ�રવારને વૃ�ારોપણ માટે વૃ�ોના રોપાઓ આપવામાં આવશે.

આ યોજનાનો ઉદે�ય મ�હલાઓને શશ�ત બનાવવા તથા વૃ�ારોપણને વધારવા 

માટેનું છે.

આ યોજનાને મુ�યમં�ી દેવે�� ફડનવીસની અ�ય�તામાં મળેલ બેઠકમાં મંજુરી 

આપવામાં આવેલ છે.

મહારા��ના રા�યપાલ તરીકે િવ�ાસાગર રાવ સેવા આપી ર�ા છે.  

આંતરરા�ીય �
અમે�રકામાં ભારતીય મૂળના સીમા નંદાને મહ�વનું પદ મ�ું.

ભારતીય મૂળના સીમા નંદા ડેમો�ે�ટક પાટ�ના નેશનલ કિમટીના સીઈઓ પદ પર 

િનયુિ�ત પા�યા છે.

અમ�રકામાં માનવ અિધકાર માટે િસિવલ એ�ડ �ુમન રાઈ�સ સં�થા કાય� કરી રહી 

છે.

સીમા નંદા આ સં�થાની લીડરશીપ કો�ફર�સમાં ભાગ લેશે.

તેણી આ સં�થાના એ�ઝી�યુટીવ વાઈસ �ેસીડે�ટ અને ચીફ ઓપરેટ�ગ ઓ�ફસર 

તરીકેની કામગીરી બ�વી ર�ા છે.

તેણી આગામી જુલાઈથી નેશનલ કિમટીના સીઈઓ પદનું સુકાન સંભાળશે.
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રમત-જગત 
�ફફા વ�ડ�કપમાં આજ�ટીના �ા�સ સામે ૪-૩ થી હાયુ�.�

�ફફા વ�ડ� કપ ૨૦૧૮ ની નોક આઉટ મેચમાં �ા�સ સામે ૪-૩ થી હારીને 

આજ�� ટીના બહાર થઇ ગયું છે.

�ા�સના ૧૯ વષ�ના યુવાન ખેલાડી કેલીઆન અ�બાપેના બે ગોલની મદદથી �ાંસ ે

આજ�� ટીનાને બેકફટ પર લાવી દીધેલ છે.ૂ
�ાંસના �ટાર ખેલાડી નીયોનલ મે�સી આ મહ�વની મેચમાં એકપણ ગોલ કરી 

શ�યો ન હતો.

આજ�� ટીના વષ� ૧૯૭૮ અને ૧૯૮૬ માં બે વાર �ફફા વ�ડ� કપ �તી ચુ�યું છે.

અને �ણ વખત રનર-અપ ટીમ તરીકે રહી ચુ�યું છે.

આજ�� ટીનાએ વ�ડ�કપમાં �થમવાર વષ� ૨૦૦૭ અને ૨૦૦૯ અને �ે�ડલી મેચ ૧-

૦ અને ૨-૦ થી �તી હતી.

અ�ય 
અબુ ધાબી, મ�ય પૂવ�માં સૌથી �માટ�  સીટી-શોધ.

અબુ ધાબીના સં�કૃિત અને પય�ટન િવભાગ અનુસાર સયુંકતઅરબ અમીરાતની 

રાજધાની અબુ ધાબી મ�ય પૂવ� અને આ��કામાં �માટ�  શહેરોની સૂિચમાં ટોચનાં 

�થાન પર આવેલ છે.

આ સવ�માં ૫૦ આંતરરા�� ીય શહેરોને કવર કરવામાં આ�યા હતા.

આ સવ� �માટ�  સીટીઝ: ડીઝીટલ સો�યુશન ફોર અ મોર લાઈવબલ �યુચર નામના 

ઇ��ટીટયુશન �ારા કરવામાં આવેલ.

તેમનો િવચાર િવ�ભરના શહેરી �વનની ગુણવતામાં સુધારા માટે ટેકનીકનો 

ઉપયોગ કરી રીતે કરાયો છે, તે �ણવા માટેનો હતો.

મૈકિક�સેના અનુસાર �ણ કારણો શહેરને �માટ�  બનાવે છે, જ ેટેકનીક અને 

�યવ�થાપન સાથે સંકળાયેલ છે. 

સમી�ા, તારીખ ૨/૦૭/૨૦૧૮ 
૧ જુલાઈને �.એસ.ટી. �દવસ તરીકે મનાવવામાં આ�યો...

�.એસ.ટી.ના એક વષ� પુરા થવાને કારણે નાણા મં�ાલય �ારા �હેરાત કરવામાં 

આવી છે, કે સરકાર ૧ જુલાઈ ૨૦૧૮ �.એસ.ટી. �દવસ તરીકે મનાવશે.
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એક વાત એ પણ જણાવીએ કે �.એસ.ટી.ને લાગુ કરવા માટે ગયા વષ� ૩૦ જુન 

અને  ૧ જુલાઈની રા�ીએ સંસદના કે��ીય હોલમાં આયોિજત એક સમારોહમાં તેને 

શ� કરવામાં આવેલ.

આ રીતે એક જુલાઈ ૨૦૧૭ થી �.એસ.ટી. દેશમાં અિ�ત�વમાં આવેલ.

�.એસ.ટી. થી દેશ વ�તુ અને સેવાઓની આવા-�હી માટે એક બ�ર બની 

ગયેલ.

�.એસ.ટી. એ એક મહ�વપૂણ� અ��ય� કર �યવ�થા છે, તેનાથી કે�� અને 

િવિભ� રા�ય સરકારો �ારા અલગ-અલગ દરો પર લગાવવામાં આવી રહેલા કરને 

પૂણ� કરીને એક જ કર �ણાલી લાગુ કરેલ.

૧ જુલાઈને �.એસ.ટી. �દવસ િસવાય રા�� ીય ચીકી�સા �દવસ તરીકે પણ 

મનાવવામાં આવેલ.

આ �દવસને ડોકટર ડે તરીકે પણ મનાવવામાં આવેલ.

આ �દવસે ભારતના �િસ� િચિક�સક િબધાન ચં� રોયનો જ�મ થયો હતો.

તેઓ પિ�મ બંગાળના બી� મુ�યમં�ી તરીકે પણ �ણીતા થયેલા.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૩/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૩ જુલાઈ, ભારતમાં િબહ દીિનંહ�હલમ તહવારની ઉજવણી.ે

મેઘાલય રા�યના આ�દ�િતના સૌથી મહ�વના તહેવાર તરીકે તેની ગણના થાય 

છે.

આ તહેવાર ખેતીની વાવણી સમા� થાય �યારબાદ ઉજવવામાં આવે છે.

ખલમ એટલે �લેગ અને વત�ન એટલે લાકડીથી દુર વાહન આથી આ તહેવાર તેને 

દુર કરવા માટે યો�ય છે.

આ તહેવાર �ણ �દવસ માટે ઉજવવામાં આવે છે, રથ અને ઔપચા�રક ઝાડના 

થડની શુભે�છા અને પિવ� પાણી ભરાય તેવી મા�યતા છે.

અહી એક �થાિનક ફટબોલ મેચ પણ યો�ય છે, જમેાં �તે તે વધારે લણણી ૂ
કરશે, તેવું મનાય છે.

આ ઉ�સવ �યે, જ�ૈતીયા અને મેઘાલયના ઉ�ર-પૂવ� િવ�તારમાં ઉજવવામાં અ 
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વે છે.

ગુજરાત �પે�યલ
રા�યના ૧૬૪૫ આરો�ય કે��ો પર હ�થ એ�ડ વેલનેસ સે�ટર બનાવાશે.ે

કે�� સરકારના આયુષ મં�ાલય �ારા આરો�ય કે��ને હવે હે�થ એ�ડ વેલનેસ 

સે�ટર તરીકે િવકસાવાશે.

આ યાદીમાં રાજકોટ ��ાના પાંચ આરોય સે�ટરનો સમાવેશ થયો છે.

આ માટેના �થમ ચરણમાં રા�યના ૧૬૪૫ સે�ટરને અપ�ેડ કરાશે.

આ સે�ટર તૈયાર કરવા માટે સરકાર �ારા ૫૩૪ કરોડ �િપયાની રકમ ફાળવવામાં 

આવેલ છે.

આ વેલનેસ સે�ટરમાં યોગાસન અને �ાણાયામ જવેી �વુિ�નો પણ સમાવેશ 

કરાશે.

રા�ીય �
દેશનો �થમ ખાદી મોલ ઝારખંડ �થાિપત કરશે.

ઝારખંડના મુ�યમં�ી રઘુબર દાસે �હેરાત કરી છે કે દેશનો �થમ ખાદી મોલ આ 

રા�યમાં ખોલવામાં આવશે.

આ મોલને િવકિસત કરવા માટે હેવી એ��નીયર�ગ િનગમ પ�રસરની જ�યા ખાદી 

બોડ�  માટે ઉપલ�ધ કરાવવામાં આવશે.

કારીગરોને તેમના ઉ�પાદનોમાં મુ�ય વૃિ� માટે ટેકનીક સહાયતા �દાન કરાશે.

જયારે �ામીણ, શહેરી અને પય�ટન હાટ તેમને પોતાના સ�માન માટે બ�ર �દાન 

કરાશે.

ઝારખંડ રા�યના રા�યપાલ તરીકે �ોપદી મુમ � સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય �
એ�ડસ મૈનુઅલ લોપેજને મેિ�સકોના રા�પિત તરીકે ચૂંટવામાં આ�યા.ે� �

દેશના ચૂંટણીપંચ અનુસાર એ�ડ�ેસ મૈનુઅલ લોપેજ ઓ�ાડોરને ૫૩ ટકાથી વધારે 

મત મળેલ છે.

એ�ાડોર જણેે �ી� �ય�નમાં રા��પિત પદ �તેલ છે.

તેઓએ �હસાને ખતમ કરવાનું અને ��ાચારને નાશ કરવાનું વચન લોકોને ં
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�ીિનવાસે પોતાના ૩૭ વષ�ની સેવા વીમા, કર અને અ�ય િવષયોમાં પિ�કાઓના 

લેખનમાં યોગદાન કરેલ છે.

ઘણા પુર�કારો મેળવનાર �ીિનવાસ ભારતના વીમા સં�થાનોના સહયોગી સદ�ય 

પણ છે.

યુનાઇટેડ ઇિ�ડયા ઇ��યોર�સ કપની ભારતમાં બી� સૌથી મોટી જનરલ ં

ઇ��યોર�સ કપની છે.ં

આ કપનીનું વડુમથક તિમલનાડુ ચે�ઈમા ં આવેલ છે.ં ં

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૪/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૪ જુલાઈ અમે�રકાનો �વતં�તા �દવસ.

૪ જુલાઈ ૧૭૭૬ ના રોજ અમે�રકાએ �ેટ િ�ટનમાંથી �વતં�તા �હેર કરી.

�યારબાદ આ દેશ યુનાઇટેડ �ટે�સ ઓફ અમે�રકા તરીકે �હેર થયું.

અહી વોિશં�ટન �મારક પર ફટાકડાની આતશબા� કરવામાં આવે છે.

આ �દવસે કેટલીક ઇવે�ટ પણ યોજવામાં આવે છે, જમેાં ફટાકડા, પરેડ, કાિન�વલ 

વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાત �પે�યલ 
ગુજરાતના મુ�યમં�ીએ ઇઝરાયેલના હીરા ઉ�ોગકારોને વાઈ��ટ સિમટનું આમં�ણ...

રા�યના મુ�યમં�ીએ પોતાના �વાસના અંિતમ તબ�ામાં ઇઝરાયેલના ડાયમંડ 

બુશ�ની મુલાકત લઈ �યાના ગુજરાતી પ�રવારોને મળેલ.

અહી ઇઝરાયેલના હીરા ઉ�ોગકારોને ��યુઆરી-૨૦૧૯ ની વાઈ��ટ સિમટમાં 

હાજરી આપવાનો અનુરોધ કય� હતો.

આ ઉપરાંત ઇઝરાયેલ ડાયમંડ ઇ�ડ�ટ� ીઝ સુરતમાં પોલોિશંગ ક�ટગ જવેા �ે�ોમાં ં

સહભાગી થાય તેવી આશા �ય�ત કરી હતી.

ગુજરાત સરકારે ઇઝરાયેલ સરકાર સાથે �ણ મહ�વના કરાર પણ કરેલા છે.

રા�ીય �
�દ�હી સરકાર શાળાના બાળકો માટ હ�પીનેસ અ�યાસ�મ લો�ચ કય�.ે ે ે

�દ�હી સરકારે ધોરણ-૮ સુધી શાળાના બાળકો માટે હે�પીનેસ અ�યાસ�મ લો�ચ 

V9JFl0S SZ\8 VO[;” 7878591092 

Google Play Store 5Z H.  ;R” SZL4 V5[  0FpG,M0 SZL ,X[ MPEduSafar
12

EduSafar



આપેલ છે.

૬૪ વષ�ય પૂવ� મેિ�સકો સીટી મેયર ઔપચા�રક �પથી ૧ ડીસે�બરના રોજ સતા 

�હણ કરશે.

તેમની સામે િવરોધ પ�માં �રકાડ� અનાયા ચૂંટણી લ�ા હતા.

રમત-જગત 
હોકી ચેિ�પય�સ ટોફીમાં ઓ�ટિલયા સામે શૂટ આઉટમાં ભારતનો પરાજય.� ે �

આ ટુના�મે�ટમાં ભારતને બી� વાર હરાવી ઓ�ટે� િલયા કુલ ૧૫ મી વાર ચેિ�પયન 

બનવામાં સફળ ર�ું છે.

િનધા��રત સમયમાં બંને ટીમ ૧-૧ પર રહેવા પામેલ.

ઓ�ટે�લીયાના ગોવસ � ૨૪ મી મીનીટમાં ગોલ કરવામાં સફળતા મેળવેલ.

જયારે ભારત તરફથી િવવેક સાગર �સાદે ૪૨ મી મીનીટમાં ગોલ કરેલ.

આ પહેલા યજમાન નેધરલ�ડે અ�ય મેચમાં ઓિલિ�પક ચેિ�પયન આજ�� ટીનાને ૨-

૦ થી હરાવેલ.

અ�ય
જનાદ�ન િસંહ ગેહલોતને આંતરરા�ીય કબ�ી ફડરશનના ચીફ તરીકે પસંદ કરાયા.� ે ે

જનાદ�ન િસંહ ગેહલોતને હવે પછીના ચાર વષ� માટે આંતરરા�� ીય કબ�ી ફેડરેશનના 

અ�ય� તરીકે પસંદ કરવામાં આ�યા છે.

આ �હેરાત દુબઈ,સયુંકત આરબ અમીરાતમાં આયોિજત એક ફેડરેશનની વાિષ�ક 

જનરલ ક��ેસમાં કરવામાં આવેલ.

આંતરરા�� ીય બાબતો ઓિલિ�પક પ�રષદ એિશયાના પય�વેશક અને િનદ�શક 

િવનોદ િતવારી પણ આંતરરા�� ીય કબ�ી ફેડરેશનમાં ઉપિ�થત ર�ા હતા.

આ સિમટમાં ૨૨ જટેલા સદ�યોએ ભાગ લીધો હતો.

સમી�ા, તારીખ ૩/૦૭/૨૦૧૮ 
િવજય �ીિનવાસ યુનાઇટડ ઇિ�ડયા ઇ��યોર�સના િનદ�શક અને �.એમ. િનયુ�ત...ે

ચે�ાઈ િ�થત યુનાઇટેડ ઇિ�ડયા ઇ��યોર�સ કપનીએ કે.બી. િવજય �ીિનવાસને ં

િનદ�શક અને મહા�બંધક તરીકે િનયુ�ત કરેલા છે.

નવા હો�ાને સંભાળતા પહેલા તેઓ મુ�ય તેઓ આ કપનીમાં જ કાય� કરી ર�ા હતા.ં
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કરેલ છે.

આ લોિ�ચંગ દલાઈલામા અને �દ�હીના મુ�યમં�ી અરિવંદ કેજરીવાલ અને 

ઉપમુ�યમં�ી તથા િશ�ા િવભાગના �ભારી મનીષ િસસો�દયા �ારા કરવામાં 

આવેલ.

સરકારી શાળાઓમાં બુિનયાદી ઢાંચાના િવકાસ અને િશ�કોની �ેરણા બાદ આ 

પગલું લેવામાં આવેલ છે.

હે�પીનેસ અ�યાસ�મ િશ�ણના �ે�માં સુધારાનું �ીજુ ચરણ માનવામાં આવે છે.ં

હાલમાં �દ�હીના વત�માન લે�ટન�ટ ગવ�નર તરીકે અિનલ બૈજલ સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય �
ભારત આંતરરા�ીય ખા� િવ�ાન અને ��યોગીકી -૨૦૧૮ ની મેજબાની કરશે.�

ઇ�ટરનેશનલ યુિનયન ઓફ ફડ સાય�સ એ�ડ ટેકનોલો�, ઇિ�ડયન નેશનલ ૂ
સાય�સ એકેડમી સાથે મળીને તેની મેજબાની કરશે.

ભારતમાં આ આયો�ત થનાર આ કાય��મનું ૧૯ મુ સં�કરણ હશે.

અને તેનું આયોજન ઓ�ટોબર -૨૦૧૮ માં ભારતમાં થશે.

પાંચ �દવસીય ચાલનાર આ કાય��મ નવાચાર,િવિનમય િવચારો અને ડ� ાઈવ નીિતના 

મુ�ાઓના અદાન-�દાન માટે િવ�ભરના િન�ણાંતો અહી એકઠા થશે.

આ કાય��મની આ વષ�ની થીમ રાખવામાં આવેલ છે, �વ�થ,પોિ�ક, સુરિ�ત અને 

િવિવધ ખા� પદાથ� સાથે ૨૦૨૫ સુધી એક �દવસમાં ૨૫ અરબ ભોજન.

રમત-જગત 
�ફચે ટી-૨૦ માં સૌથી વધાર �કોર બનાવી ઈિતહાસ ર�યો.ેં

ઓ�ટે� િલયાઈ કે�ટન એરોન �ફચે િઝ�બા�વેની િવ�� ૧૭૨ (૭૬) ના દાવમાં  ટી-ં

૨૦ માં સૌથી વધારે �યિ�તગત �કોર ન�ધાવેલ છે.

જનેાથી તેમણે ૧૫૬ રનનો પોતાનો રેકોડ�  તોડી નાંખેલ.

૩૧ વષ�ય બે�સમેન �હટ િવકેટથી બહાર થયા પહેલા પોતાના ૧૦ છ�ા તથા ૧૬ 

ચોકા લગાવેલ.

ફ�ચ અને ડી. આસ� શોટ�  ૨૨૩ રનોના શ�આતી �ટે�ડને તેમણે બનાવેલ જ ે  ટી-

૨૦ માં સૌથી વધારે ગણાય છે.
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અ�ય 
સર�વતી �સાદે સેલ ના સી.એમ.ડી.ના �પમાં કાય�ભાર સંભા�ો.

વ�ર� અિધકારી સર�વતી �સાદે સેલના અ�ય� તરીકેનો ચાજ � સંભાળેલ છે.

સેઈલ (SAIL) નું પુ�નામ �ટીલ ઓથોરીટી ઓફ ઇિ�ડયા લીમીટેડ થાય છે.

�ી �સાદ હાલમાં સેવા િનવૃત થયેલા પી.કે. િસંહ નું �થાન સંભાળશે.

સેલનું મુ�ય કાયા�લય નવી �દ�હી ખાત ેઆવેલ છે.

આ સં�થાની �થાપના ભારતમાં વષ� ૧૯૫૪ માં કરવામાં આવી હતી.

સમી�ા, તારીખ ૪/૦૭/૨૦૧૮ 
કલાકાર એ��લી એલા મેનન કાિલદાસ પુર�કારથી સ�માિનત...

�ણીતા કલાકાર અ��લી એલા મેનનને મ�ય�દેશ સરકાર �ારા ��ય-કલા માટે 

�દ�હીમાં રા�� ીય કાિલદાસ સ�માન �ા� થયેલ છે.

આ પુર�કારને મી�ડયાના િવિભ� અથ�માં તેમના સાથ�ક િચ�ોના મા�યમથી 

મ�હલાઓની ઓળખ અને ભાવના માટે તેમના �િ�કોણ અને સંવેદન શીલતા માટે 

મળેલ છે.

તેમની િચ�ણ કરવાની આગવી ઢબને અહી �યાનમાં લેવામાં આવેલ, તેની 

સંવેદનાને અહી િબરદાવવામાં આવેલ છે.

૧૯૫૮ માં �દ�હીમાં પોતાનું �થમ કળા �દશ�ન આયોિજત થવાની સાથે મેનનને 

ભારતના સફળ કલાકારોમાં ગણવામાં આવતા હતા.

તેણી પ��ી સહીત ઘણા પુર�કારો પણ �ા� કરી ચુ�યા છે.

આ ઉપરાંત તેણીને ઘણા આંતરરા�� ીય ક�ાના પણ પુર�કારો �ા� થયેલા છે.

આ ઉપરાંત કલાકાર એ.રામચં�નને પણ કાિલદાસ એવોડ�થી સ�માિનત કરવામાં 

આ�યા છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૫/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૫ જુલાઈ ૧૯૯૪ ના રોજ �કરણ બેદીએ મે�સેસ એવોડ�  �તેલ.

િકરણ બેદી એક િનવૃત ભારતીય પોલીસ સેવા (આઈ.પી.એસ.) અિધકારી અને 

સામાિજક કાય�કતા� છે.
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ડીસે�બર ૨૦૦૭ માં તેણીએ પોતાના પદ પરથી �વેિ�છક િનવૃિ� લીધેલ.

બેદીએ પોલીસ સંશોધન અને િવકાસ �યુરોમાં ડીરે�ટર જનરલ પદ પણ સંભાળેલ.

િકરણ બેદીનો જ�મ અમૃતસર પં�બમાં ૯ જુન ૧૯૪૯ ના રોજ થયેલ.

િતહાડ જલેમાં તેમના કાય� િવષે લખવા માટે જવાહરલાલ નહે� ફેલોશીપ પણ �ા� 

કરી હતી. 

ગુજરાત �પે�યલ 
રથયા�ાના ઉ�સવ આસ-પાસ રા�યના ૭૦ આઈ.પી.એસ.ની બદલી થઇ શકે.

લાંબા સમય બાદ આઈ.પી.એસ.ની બદલીની રાહ �વાઈ રહી છે, 

�કે ગૃહ ખાતા �ારા ૭૦ આઈ.પી.એસ. અિધકારીઓનું બદલી લી�ટ તૈયાર થઇ ગયું 

છે.

હાલ અમદાવાદના પોલીસ કિમશનર એ.કે.િસંઘ �દ�હી બદલી માટેની માંગ કરે છે.

આ માંગ પર રા�ય સરકારે હકારા�મક અિભગમ અપના�યો.

એ.કે.િસંઘ નવે�બર ૨૦૧૬ થી અમદાવાદ પોલીસમાં કિમશનરના પદ પર આ�યા 

હતા. 

રા�ીય �
�રલ ઇ��ા પ�રયોજના માટ નાબાડ બંગાળને ૭૩૫ કરોડ �િપયા આ�યા.ે �

૮૬ પ�રયોજનાના િવકાસ માટે નાબાડ�  પિ�મ બંગાળને �ામીણ િવકાસને 

અનુમોદન આપવા માટે આ ફડ આપેલ છે.ં

ચાલુ વષ�ના �થમ િ�માિસક ગાળામાં આ ફડ �હેર કરેલ છે.ં

આ યોજનાઓમાં સડક, અને પાંચ �ામીણ પુલોની પહોળાઈ તથા મજબૂતી માટે 

૫૭ યોજના આપાયેલ છે.

આ ઉપરાંત છ સૌર ઉ��, એક મ�યમ િસંચાઈ યોજના પણ સામેલ છે.

ભારતમાં ૧૨ જુલાઈ ૧૯૮૨ ના રોજ નાબાડ�ની �થાપના કરવામાં આવેલ.

નાબાડ�નું મુ�ય કાયા�લય મુંબઈમાં આવેલ છે, તેના અ�ય� તરીકે હષ� કુમાર ભંવર 

સેવા આપી ર�ા છે.

આંતરરા�ીય �
ટો�યો �પાનમાં આયોિજત થઇ પાંચમી આર.સી.ઈ.પી. ઇ�ટરનેશનલ મીની�ટીયલ �

મીટ�ગ.
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પાંચમી �ે�ીય આિથ�ક સમજુતી ટો�યો �પાનમાં આયોિજત કરવામાં આવી.

આ બેઠક આિસયાન દેશોની બહાર થનાર �થમ RCEP મં�ી�તરીય સભા હતા.

િસંગાપુરના �યાપાર અને ઉ�ોગ મં�ી ચાન ચુન િસંગ અને તેમના �પાની સમક� 

�હરોશીગે સેકોની સહઅ�ય�તામાં મીટ�ગ કરવામાં આવેલ.

બેઠક દરિમયાન સદ�ય દેશોના મં�ીઓ બેઠકમાં �યાપાર, સેવા, રોકાણ જવેા 

િવષયો પર ચચા� કરેલ.

RCEP એ એક �ાદેિશક આિથ�ક �યાપાર સમજુતી માટેનું સંગઠન છે. 

રમત-જગત
મેજર જનરલ વીડી ડોગરા આયરમેન �િતયોગીતા પૂરી કરનાર �થમ ભારતીય સેના 

અિધકારી બ�યા.

મેજર જનરલ વીડી ડોગરા ઓિ�ટ�યામાં આયોિજત એક ગંભીર આયરમેન 

�િતયોગીતા પૂરી કરવા માટે દેશભરમાં �થમ ભારતીય સેના અિધકારી અને એકમા� 

જનરલ બની ગયા છે.

આયરમેન એક આંતરરા�� ીય ટ� ાયથલોન છે, જમેાં લગાતાર �ણ ગિત િવિધઓ 

સામેલ છે.

૩.૮ િકમી. તરવાનું, ૧૮૦ િકમી સાઈકલ ચલાવવાનું, અને ૪૨.૨ િકમી ચાલવાનું 

એટલે એક પૂણ� મૈરથોન થાય.

આને દુિનયામાં સૌથી કઠીન એક �દવસીય ખેલ આયોજના માનવામાં આવે છે.

�િતયોગીતાને આયરમેનનો િખતાબ �ા� કરવા માટે ૧૭ કલાક અંદર �મમાં આ 

ગિતિવિધઓ પૂરી કરવાની હોય છે.

અ�ય 
બ�ગલુ�ને મ�ો ભારતનો �થમ ઈ-વે�ટ �લા�ટ.

કે��ીય રસાયણ અને રાસાયિણક ખાતર મં�ી અનંત કુમારે �હેરાત કરી છે કે દેશનું 

�થમ ઈ-વે�ટ કચરાનું રીસાયકલ�ગ બ�ગલુ� ખાતે કરાશે.

આ માટેનું એકમ કણા�ટક રા�યમાં �થમવાર �થાપવામાં આવશે.

�વ�છ ભારત અિભયાનને �યાનમાં રાખતા મં�ાલય �ારા આ એકમ ચાર માસમાં 

તૈયાર કરવામાં આવશે.

એસોચૈમ અને કેપીએમ� �ારા વષ� ૨૦૧૬ ના એક સવ� અનુસાર ઈ કચરો ઉ�પ� 
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કરનાર ટોપ પાંચ દેશોમાં ભારતનો પણ સમાવેશ થયો છે.

મુંબઈ, �દ�હી બાદ બ�ગલુ� �ી� �થાન પર છે, જ ેદર વષ� ૯૨,૦૦૦ ટન ઈ 

કચરાનું ઉ�પાદન કરે છે.

સમી�ા, તારીખ ૫/૦૭ ૨૦૧૮ 
દેશની રીઝવ� બ�કે બ�ક ઓફ ચાઈનાને ભારતમાં સંચાલન માટ મંજુરી આપી...ે

ભારતીય રીઝવ� બ�કે ભારતમાં કામ કરવા માટે બ�ક ઓફ ચાઈનાને લાઈસ�સ �દાન 

કરેલ છે.

આ િનણ�ય દેશના �ધાનમં�ી મોદી �ારા ચીની નેતૃ�વ �િત �િતબ�ધતાના 

�હ�સાના �પમાં લેવાયેલ છે.

બ�ક ઓફ ચાઈના પાસે હવે ભારતમાં પ�રચાલન કાયા�લય ખોલવાની તક રહેલ છે.

આ દેશમાં કામ કરનાર બી� ચીની બ�ક બનશે.

૧ ��યુઆરી ૨૦૧૮ ના રોજ ઔઘોિગક અને વાિણિ�યક બ�ક ઓફ ચાઈનાને ૪૫ 

અ�ય િવદેશી બ�કો સાથે ભારતમાં કાય� કરવાની અનુમિત અપાયેલ.

યુનાઇટેડ િકગડમના �ટા�ડડ�  ચાટ�ડમાં આજ સુધીમાં ભારતમાં ૧૦૦ થી પણ વધારે ં

શાખાઓ છે.

ભારતની આર.બી.આઈ.ના ૨૪ માં ગવ�નર તરીકે ઊિજત�  પટેલ સેવા આપી ર�ા છે.

ભારતમાં આર.બી.આઈ.ની �થાપના ૧ એિ�લ ૧૯૩૫ માં કરવામાં આવેલ.

ભારતની રીઝવ� બ�કનું મુ�ય કાયા�લય મુંબઈમા ંઆવેલ છે.

કરટ અફસ�, તારીખ ૦૬/૦૭/૨૦૧૮ેં
�દન િવશેષ
૬ જુલાઈ કઝા�ક�તાન �વતં�તા �દવસ.

કઝાિક�તાન િવ�નો સૌથી મોટો જમીનથી ઘેરાયેલ દેશ છે.

આ દેશ મ�ય એિશયામા ં�ભુ�વ ધરાવતો દેશ છે.

વષ� ૧૯૯૧ મા ંકઝાિક�તાન સોિવયેત યુિનયનના િવઘટન વખતે �વતં� થયેલ.

આ દેશ ધમ�ની બાબતમાં �વતં�તા આપે છે.

ગુજરાત �પે�યલ 
ઇ�કમટ�ના ૨૨૬ �ઈ�ટ કિમશનરોની બઢતી સાથે બદલીમાં ૧૫ અિધકારીઓનો ે
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સમાવેશ.

સી.બી.ડી.ટી. એ નવી �દ�હી આવકવેરા િવભાગના ૨૨૬ �ઈ�ટ કિમશનરોની 

બઢતી સાથે બદલી કરી છે.

આ બદલીમાં ગુજરાતના ૧૫ અિધકારીઓનો સમાવેશ થાય છે.

ગુજરાતમાંથી ડી.�.પાનસેરીની મુંબઈ તથા બી.વી. મકવાણા �દ�હી બદલી કરાઈ 

છે.

આ ઉપરાંત ટી.સી. મીનાને ગુજરાત તથા કે.એલ. સોલંકીને ગુજરાત લવાયા છે.

સી.બી.ડી.ટી. નું પુ�નામ સે�ટ�લ બોડ�  ઓફ ડાયરે�ટ ટે�સીસ થાય છે.

આ સં�થાએ ૫૨૦ આસી.અને ડે�યુટી કિમશનર ઓડ� ર કરેલા છે.

રા�ીય �
ભારતની પેમે�ટસ કાઉિ�સલ ઓફ ઇિ�ડયાએ િવ�ાસ પટલની િનયુિ�ત કરી.ે

પેમે�ટસ કાઉિ�સલ ઓફ ઇ�ડીયાએ િવ�ાસ પટેલની અ�ય� તરીકે હાલમાં 

િનયુિ�ત કરી છે.

આ િવ�ાસ પટેલ ઇ�ફીબેમ એવ�યુમાં સીઈઓ તરીકે કાય� કરી ર�ા હતા.

તેમણે પોતાના નવા સહ અ�ય�ના �પમાં �હતાચી પેમે�ટ સિવ�સેઝના �બંધ 

િનદ�શક લોની એ�ટનીની િનયુિ�ત કરી છે.

તેઓ વષ� ૨૦૧૩ માં પોતાની �થાપના બાદરહી પી.સી.આઈ.થી �ડાયેલ છે.

આંતરરા�ીય �
આઈ.એફ.સી.એ એમ.એ�ડ એમ આમ�માં ૧૦૦ મીલીયન ડોલરનું રોકાણ કયુ�.

િવ� બ�કના સદ�ય આઈ.એફ.સી. એ મ�હ��ા એ�ડ મ�હ��ા ફાઈના�સીએલ 

સિવ�સીઝ લીમીટેડમાં ૧૦૦ મીલીયન ડોલરનું રોકાણ કરેલ છે.

આનાથી મ�હ��ા �ુપ કપની નાના અને મા�યમ ઉ�ોગોમાં નાણાકીય પોષણ અને ં

�યિ�તગત ઋણ વધીને િવકાસમાં વૃિ� કરશે.

ભારતના સૌથી મોટા ટે� �ટર ફાઇના�સરમાં રોકાણ સુિનિ�ત િબન બદલાવ 

ડીબે�ચરના મા�યમથી થશે.

વષ� ૨૦૨૨ સુધીમાં ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે આ ફડ કામ લાગશે.ં

રમત-જગત
ટી-૨૦ આંતરરા�ીય મેચમાં કોહલીના નામે ઝડપી ૨૦૦૦ રનનો રકોડ� .� ે
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ભારતીય ટીમે ��લે�ડ �વાસની શ�આત પોતાના િવજય સાથે કરી છે.

��લે�ડ સામેની �થમ ટી-૨૦ મેચમાં ભારતે આઠ િવકેટે િવજય મેળવેલ.

આ મેચમાં હીરો તરીકે લોકેશ રાહલ ર�ા હતા, જયારે િવરાટ કોહલીએ આ મેચમાં ુ

અ�ય િસિ� પોતાના નામે કરી છે.

િવરાટે આ મેચમાં આઠ રન પૂણ� કરતાની સાથે ટી-૨૦ આંતરરા�� ીય �પધા�માં બે 

હ�ર રન પૂણ� કયા� હતા.

આ પહેલા આ રેકોડ�  �યુઝીલે�ડના �ેડન મે�ુલમના નામે હતો. 

અ�ય 
ભારતના ચૂંટણી આયોગે સીિવ�લ એપ લો�ચ કરી.

ભારતના મુ�ય ચૂંટણી કિમશનર �ી ઓમ �કાશ રાવત ેચૂંટણી કિમશનર સુનીલ 

અરોરા અને અશોક લવાસા સાથે ચૂંટણી દરિમયાન આદશ� આચાર સં�હતાના 

ઉલંઘનમાં રીપોટ�  કરવા માટે નાગ�રકો માટે સીવી�લ નામની એપ લો�ચ કરી છે.

આ એપ એ�ડ� ોઇડ આધા�રત તૈયાર કરવામાં આવી છે.

એપ મતદાતાઓના અિધકારીઓ સાથે કદાચાર �માણ તૈયાર કરવામાં મદદ કરશે.

સીવી�લ ચૂંટણી આધા�રત રા�યમાં કોઈને આદશ� આચાર સં�હતાના ઉલંઘનનો 

રીપોટ�  કરવાની મંજુરી આપશે.આચાર સં�હતા ચૂંટણી તારીખ �હેર થયાથી ચૂંટણી 

બાદના એક �દવસ સુધી લાગુ રહે છે. 

સમી�ા, તારીખ ૦૬ /૦૭/ ૨૦૧૮ 
મ�ય�દેશ સરકાર સબસીડી કત પાવર �કીમ 'સંબલ' લો�ચ કરી...ે ૃ

મ�ય�દેશ સરકારે મજુરો અને ગરીબ પ�રવાર માટે સંબલ નામની િવના વીજળી બીલ 

યોજના આપેલ છે.

અને સબસીડી વાળી યોજના આ સાથે લાગુ કરવામાં આવેલ છે.

સંબલ યોજના અંતગ�ત ગરીબી રેખાથી નીચેના પ�રવારોને �િતમાસ ૨૦૦ �િપયાના 

ખચ� વીજળી અપાશે.

આ યોજનાનો મુ�ય ઉદે�ય ન�ી કરવાનો છે કે રા�યમાં તમામ ઘરોમાં વીજળીની 

સુિવધા હોય.

� બીલ ૨૦૦ �િપયાથી ઓછુ છેમ તો લાભાથ�ઓને વા�તિવક બીલને ભરવાનું ં

રહેશે.
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� બીલની રકમ ૨૦૦ �િપયાથી વધારે હોય તો આંતર રા�ય સરકાર �ારા સબસીડી 

આપવામાં આવશે.

મ�ય�દેશ મુ�યમં�ી િશવરાજ િસંહ ચૌહાણ છે.

રા�યપાલ આનંદીબેન પટેલ સેવા આપી ર�ા 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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