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દન િવશેષ
૭ જુ લાઈ િવ ચોકલેટ દવસ.
આજ ે િવ ચોકલેટ દવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે .
આ એક વાિષક ઉજવણીના પે દવસ ઉજવવામાં આવે છે .
આ દવસ ઉજવવાનું વષ ૨૦૦૯ થી ન ી કરવા આવેલ છે .
એક મા યતા મુજબ આ દવસ યુરોપમાં વષ ૧૫૫૦ થી ઉજવવામાં આવે છે .
જયારે ૨૮ ઓકટોબરના રોજ યુ.એસ. માં નેશનલ ચોકલેટ ડે ઉજવવામાં આવે છે .

ગુજરાત પે યલ
ગુજરાતના મુ યમં ીએ કપોષણ
િવ િવશેષ પોષણ અિભયાન શ કયુ.
ુ
રા યના મુ યમં ીએ પોષણ અિભયાન શ કરે લ છે .
આંગણવાડી કે ોના મા યમથી તેમને પોિ ક ભોજન દાન કરીને બાળકોમાં
કુ પોષણ દુર કરવાનો ય ન કરવામાં આવશે.
આ યોજનામાં ૧૪ થી ૧૮ વષની વય વાળી છોકરીઓને પણ ડવામાં આવશે.
તેના માટે ની યોજના પૂણા પ રયોજના તરીકે ઓળખવામાં આવશે.
િકશોરાવ થા છોકરીઓ માટે પૂણાનું પુ નામ િ વે શન ઓફ અ ડર યુટીશન
એ ડ રડકશન ઓફ યુટીશલ એનેિમયા થાય છે .

રા ીય
યસ બકને યુચુઅલ ફડ
ે સેબી ારા મંજુરી આપવામાં આવી.
ં િબજનેસ લો ચ કરવા માટની
ખાનગી લોન આપનાર યસ બકને યુચુઅલ ફડ
ં િબજનેસ લો ચ કરવા માટે ની સેબી
ારા મંજુરી આપવામાં આવી છે .
આ મંજુરી ભારતીય રીઝવ બકની મંજુરી બાદ આપવામાં આવેલ છે .
યસ એસેટ મેનેજમે ટ જ ે યસ બે કના ભુ વ વાળી શાખા છે .
હાલ યસ બકના સીઈઓ તરીકે રાના કપૂર સેવા આપી ર ા છે .
યસ બક ભારતની પાંચમી સૌથી મોટી ખાનગી ે ની બક ગણવામાં આવે છે .

આંતરરા ીય
ભૂતાનના ધાનમં ી દશો શે રગ
ં ટોબગે ણ દવસીય ભારતની મુલાકાતે.
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ભૂતાનના ધાનમં ી હાલ ભારતની ણ દવસની મુલાકાત માટે નવી દ હી
પહ યા છે .
યા ા દરિમયાન ભૂતાન ધાનમં ી, રા પિત રામનાથ કોિવંદ સાથે મુલાકાત
કરે લ.
તથા દેશના ધાનમં ી સાથે પણ ચચા કરશે.
ભારત અને ભૂતાન દો તી અને સહયોગના અ તીય સંબધોનો આનંદ તેઓ
માણશે.
આ વષ બંને દેશો ઔપચા રક રાજનાિયક સંબંધોની થાપનાના વિણમ જયંતીનો
ઉ સવ પણ મનાવશે.

રમત-જગત
૩૦ વષ ય કબર
ૃ ે ટુ નામે ટની સૌથી યુવાન ૧૮ વષની લેયલને હરાવી.
જમનીની એ જિેલક ે બરે સાતમી વાર િવ બલડન ટે િનસ ચેિ પયનશીપના ી
રાઉ ડમાં થાન મેળવેલ છે .
ુ ે હરાવી આગળ
૩૦ વષ ય ે બરે ટુ નામે ટની સૌથી નાની ૧૮ વષની કલેયર િલયન
વધેલ છે .
અમે રકન લીયુ ગયા વખતે િવ બલડન ગ સ ચેિ પયન બની ગયેલ.
૧૮ માં મની ઓસકાએ િ ટનની કે ટી બાઉ ટરને હરાવેલ છે .

અય
ઉતરાખંડમાં પશુ 'કાયદા યિ ત'ના પમાં હરે થયા.
થમવાર ઉતરાખંડ હાઈકોટ ારા રા યમાં ાણીઓને કાનૂની યિ ત અથવા
વાયત િ થિત આપેલ છે .
હાઈકોટ ારા જણાવવામાં આવેલ છે કે તેમની પાસે િવત યિ તની સાથે
સંબિધત અિધકાર કત યો તથા અ ય એક િવિશ યિ ત વ છે .
ાણીઓ િવ
ુ રતા રોકવા માટે દશા િનદશની એક યાદી હે ર કરવામાં આવેલ
છે .
યાયમૂિત રા વ શમા અને યાયમૂિત લોકપાલ િસંહના યાયધીશોની એક
ખંડપીઠે ાણીઓને અ તીય થાન આપેલ છે .
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માચ ૨૦૧૭ માં ઉતરાખંડ ારા ભારતની પિવ નદીઓ ગંગા અને યમુનાને
િવત માનવ સં થાઓ તરીકે નો દર ો આપેલ.

સમી ા, તારીખ ૭/૦૭/૨૦૧૮
ઈસરોના કૃ એ કે પ સી ટમ માટે સફળતાપૂવક ઉડાન પરી ણ કરવામાં આ યું...
ભારતીય અંતરી સંશોધન સં થા ઈસરોએ એન નવ ડીઝાઇન થયેલ કૃ એ કે પ
સી ટમ માટે સફળતાપૂવક ઉડાન પરી ણ કરે લ છે .
આ એક અંતરી માં અંતરી યા ી માટે વનને બચાવવા માટે નો ય ન છે .
ઈસરોના કહે વા મુજબ થમ પેઈડ એબોટ ટે ટે લો ચ પેડમાં કોઇપણ આપતી
સમયે ચાલાક જૂ થ મો ુલને સુર ા દાન કરશે.
આને આં દેશના ીહ રકોટામાં સતીશ ધવન પેસ સે ટરથી લો ચ કરવામાં
આવેલ.
આ એક કૃ એ કે પ સી ટમની ભરોસાપા અને દ તાની ભાળ મેળવવા માટે થમ
પરી ણ હતું.
ડો. કે . િસવાન હાલ ઈસરોના અ ય તરીકે સેવા આપી ર ા છે .
ઈસરો ભારતીય અવકાશ સંશોધન સં થા તરીકે કાય કરે છે .
ઇસરોનું મુ ય મથક બગલુ કણાટકમાં આવેલ છે .

કરટ
ે તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૮
ં અફસ,
દન િવશેષ
ઘટના િવશેષ
૮ જુ લાઈ ૧૯૧૯ ના રોજ અમે રકાના મુખ વુડો િવ સન પીસ કો ફર સથી
એન.વાય.સી આપે છે .
૮ જુ લાઈ ૧૯૪૮ માં રિશયન ઓથ ડો સ ચચની ૫૦૦ મી વષગાંઠ મો કોમાં
ઉજવવામાં આવી.
૮ જુ લાઈ ૧૯૫૬ માં યુ.એસ. એ ટવોક ખાતે વાતાવરણીય અ પરી ણ કરે છે .

ગુજરાત પે યલ
ગુજરાતી સા હ યકાર અમૃતલાલ વેગડનું અવસાન.
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િસ સા હ યકાર અને નમદાની પ ર મા કરનાર અમૃતલાલ વેગડનું ૯૦ વષની
વયે અવસાન થયેલ છે .
તેમનું આવસાન ૬ જુ લાઈ ૨૦૧૮ ના રોજ થયેલ છે .
તેમનો જ મ ૩ ઓ ટોબર ૧૯૨૮ ના રોજ થયેલ.
અમૃતલાલ વેગડ ારા સ દયની નદી નમદા, તીરે -તીરે નમદા, પ ર મા નમદા
મૈયા, વગેરે પુ તકો પણ લ યા છે .
તેમણે નમદા અને અ ય સહાયક નદીઓની ૪ હ ર િકમીની યા ા વારવાર
ં કરે લ
છે .

રા ીય
નવી દ હીમાં આયોિજત થઇ ઈ-કોમસ ટા ક ફોસની થમ બેઠક.
વાિણ ય સિચવ રીટા ટીઓ ટયાએ નવી દ હીમાં ઈ-કોમસ પર ટા ક ફોસની
થમ બેઠકની અ ય તા કરે લ છે .
આ બેઠકમાં જુ ન ૨૦૧૮ માં આયોિજત થયેલ ઉપ સમુહોના િવચારો પર ચચા
િવચારણા કરે લ.
વાણી ય અને ઉધોગ મં ી સુરેશ ભન
ુ ી અ ય તામાં એિ લ ૨૦૧૮ માં
આયોિજત ઈ-કોમસ પર રા ીય નીિતના બેઇઝ પર િથંક ટકની થમ બેઠકમાં
ટા ક ફોસની થાપનાનો િનણય લેવામાં આવેલ.
યારબાદ આ પગલા લેવામાં આવેલ છે . જ ે વાણી ય ે ને વધારે સુગમ બનાવશે.

આંતરરા ીય
માક ઝુકરબગ િવ ના ી સૌથી અમીર યિ ત બ યા.
ફે સબુક ઈ કના સહ સં થાપક માક ઝુકરબગ,વોરે ન બફે ટને પાછળ રાખીને િવ ના
ી સૌથી અમીર યિ ત બ યા છે .
લુમબગ બીલીયનેર ઇ ડે સ અનુસાર ઝુકરબગ જ ે આજ સુધીના મા એમેઝોન
ડોટ કોમ ઇકના સં થાપક જફે બે સ અને માઈ ોસો ટ કોપના સહ સં થાપક
બીલ ગે સની પાછળ હતા.
બફે ટને ફે સબુક શેરમાં ૨.૪ ટકાની વૃિ થી પાછળ છોડી દીધેલ છે .
આ થમવાર બનેલ છે કે રે િ કગના
ણ સૌથી ધનવાન લોકોએ યોગીકીથી
ં
પોતાની િક મત બનાવી હોય.
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૩૪ વષના ઝુકર બગ ૮૧.૬ અરબ ડોલર પર ર ા છે .

રમત-જગત
ાંસ છ ીવાર વ ડકપ ફફાની સેમી ફાઈનલમાં પહ ચવામાં સફળ ર ું.
ફફા વ ડકપ ૨૦૧૮ ની થમ વાટર ફાઈનલમાં ઉ વેને હરાવી ા સે સેમી
ફાઈનલમાં વેશ મેળવી લીધો છે .
ાંસ આ વખત સહીત છ ીવાર વ ડ કપની ફાઈનલમાં પહ યું છે .
આ યાદીમાં વષ ૧૯૯૮ અને ૨૦૦૬ ની ફાઈનલનો પણ સમાવેશ થાય છે .
સેમી ફાઈનલમાં ા સનો સામનો ાિજલ અને બે યમમાં જ ે ટીમ તશે
તેમની સામે થશે.

અય
ભારત ીલંકામાં કરશે િવ ના સૌથી ખાલી એરપોટનું સંચાલન.
મતાલા રાજપ ે આંતરરા ીય હવાઈ મથકનું સંચાલન ીલંકાને ભારત સયુંકત
પથી સંચાિલત કરશે.
કોલંબોના ૨૪૧ િકમી.દુર દિ ણ-પૂવમાં ૨૧૦ મીલીયન ડોલરની સુિવધા માટે
યવ થા કરવામાં આવશે.
આ હવાઈમથક પર ઉડાનની કમી હોવાને કારણે તે મોટા ભાગે ખાલી રહે છે .
સયુંકત પથી આ હવાઈમથકનું સંચાલન ભારત ારા કરવામાં આવશે.
ીલંકાની રાજધાની કોલંબો છે , યાના વડા ધાન ી જયવાદનેપુરા કો ટે છે .

સમી ા, તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૮
યાયમૂિત આદશ કમાર
ગોયલ એન.જ.ટી.
ુ
ે ના અ ય િનયુ ત...
ભારતના સુિ મ કોટના સેવા િનવૃત યાયમૂિત આદશ કુ માર ગોયલને રા ીય
ીન ટ યુનલના નવા અ ય ના પમાં િનયુ ત કરાયા છે .
કમચારીઓના મં ાલય ારા હે ર આદેશ અનુસાર તેમને પાંચ વષ માટે આ પદ
આપવામાં આવેલ છે .
યાયમૂિત વતં કુ મારની સેવા િનવૃિ બાદ ૬ મ હનાથી વધારે સમયથી આ
પદ ખાલી હતું.
યાયમૂિત કુ મારની સેવા િનવૃિ બાદ યાયમૂિત ઉમેશ દતા ેય સા વીને
એન. .ટી.ના કાયકારી અ ય તરીકે િનયુ ત કરાયા હતા.
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તેઓ ૧૩ ફે ુઆરી ૨૦૧૮ થી સેવા િનવૃત થયા હતા.
આ પછી યાયમૂિત જવાદ રહીમને કાયકારી અ ય ના પમાં િનયુ ત કરાયા હતા.
એન. .ટી. ની થાપના ૧૮ ઓકટોબર ૨૦૧૦ માં કરાઈ હતી.

કરટ
ે તારીખ ૦૯/૦૭/૨૦૧૮
ં અફસ,
દન િવશેષ
૯ જુ લાઈ - બો બે ટોક એ સચે જની રચના થયેલ.
ભારતમાં જ ે બી.એસ.ઈ. તરીકે ઓળખાય છે તેની રચના આ દવસે થયેલ છે .
આ બો બે ટોક એ સચે જની થાપના ૯ જુ લાઈ ૧૮૭૫ ના રોજ કરવામાં
આવેલ.
એિશયાના સૌથી જુ ના ટોક એ સચે જ બી.એસ.ઈ. લીમીટે ડ મુંબઈના
ટાઉનહોલમાં શ કરાયેલ.
આ શેર બ ર ચાર ગુજરાતીઓ અને એક પારસી ારા થયેલ.
જૂ થ વધતા વષ ૧૯૮૪ માં તેને દલાલ ટીટમાં લઇ જવામાં આવેલ.

ગુજરાત પે યલ
ોસ િમસાઈલના કે િન ટર વડોદરાની કપનીમાં
બનશે.
ં
દેશના સૈ યમાં વપરાતી
ોસ િમસાઈલના કે િન ટર વડોદરાના રણોલી ખાતે
આવેલ એલ.એ ડ ટી. લા ટમાં બનશે.
હાલ
ોસ એરો પેસના વડા (ડીરે ટર) તરીકે સુધીર કુ માર સેવા આપી ર ા છે .
વડોદરા ખાતે સેક ડ લાઈનમાં કે િન ટરના એફ-૧ અને એફ-૨ ભાગમાં
વાઈડિનંગ, કટોલ
હાઈડોટે ટ ગ, પેઈ ટ ગ કરવામાં આવે છે .
ં
એક કે િન ટરમાં કુ લ ૬૫ પડ ચડાવવામાં આવે છે , તેનાથી એક પૃ વીને અડધી
ઢાંકી શકાય.
કે િન ટર એટલે િમસાઈલના મુ ય ભાગને ર ણ પૂ ં પાડતું હાઈ ેડ એ યુિમિનયમ
બો સ.

રા ીય
યાયમૂિત રાધાકૃ ણને હૈ દરાબાદ ઉ ચ યાયાલયના નવા મુ ય યાયાધીશના પમાં
શપથ હણ કયા.
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યાયમૂિત થોટાિથલ ભા કરન નાયર રાધાકૃ ણને ૭ જુ લાઈના રોજ હૈ દરાબાદ
ઉ ચ યાયાલયના નવા મુ ય યાયધીશના પમાં શપથ હણ કયા છે .
આ સંગે તેલંગાણાના મુ યમં ી ચં શેખર રાવ અને આં દેશના ઉપમુ યમં ી
ઈ કૃ ણામૂિત હાજર ર ા હતા.
કે રલ િવ િવ ાલયમાં બી.એસ.સી. જુ લો પૂ ં કયા બાદ તેઓએ બ લોર િવ
િવ ાલય અંતગત એફ. લો કોલેજમાં કાયદાનો અ યાસ કરે લ.
તેમણે િવિભ અદાલતોમાં વકીલના પમાં અ યાસ કરે લ છે .

આંતરરા ીય
િ ટને ભારતીય િવ ાનીકો અને િશ ાિવદો માટે નવા િવઝા લો ચ કયા.
િ ટને નવા િવઝાની હે રાત કરી છે , જ ે ભારત સહીત અ ય દેશોના વૈ ાિનકો
અને સંશોધનકતાઓ માટે ઉપલ ધ રહે શે.
િ ટનની મં ી કારોલાઈન નો સે એક વાતચીતમાં આ નવા િવઝાની ણકારી
આપી હતી.
આનો ઉદે ય દેશના સંશોધન ે ની વૃિ ને બળ આપવાનો રહે લ છે .
આ અંતગત યુરોપીય સંઘથી બહાર સંશોધનકતાઓ,વૈ િનકોને બે વષ માટે િ ટન
આવી શકે છે .
આ યોજનાનું કાય યુકે રીસચ એ ડ ઇનોવેશન સં થા કરશે.

રમત-જગત
ફફા વ ડકપમાં તની દવેદારીમાંથી ાિઝલ બહાર થયું.
પાંચવાર વ ડ ચેિ પયન બનનાર ાિઝલનો બે યમ સામે પરાજય થયો છે .
આ રમતમાં બે યમે થમ હાફમાં જ ૨-૦ ની લીડ મેળવી હતી.
ાિઝલના પરાજયથી એ ન ી થઇ ગયું કે આ વખતે વ ડ ચેિ પયન યુરોપીયન
ટીમ બનશે.
બે યમ સેમી ફાઈનલમાં ાંસની ટીમ સામે ટકરાશે.
બે યમની ટીમ વષ ૧૯૮૬ બાદ થમવાર સેમી ફાઈનલમાં પહ ચી છે .

અય
હમાચલ દેશ સરકારે છત પર સૌર ઉ થાપવા માટે સબસીડી હરે કરી.
રા યની સરકારે તમામ ઘરે લું ઉપભો તાઓ માટે અને સં થાઓ માટે તથા
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સામાિજક ે ો માટે આ સબસીડી હે ર કરે લ છે .
આ એકમ લગાવવા માટે ૧૦ ટકા અથવા ચાર હ ર િપયા િત િકલોવોટ સહાય
આપવામાં આવશે.
આ સહાયની રકમ ૧૦ ટકા કે ચાર હ ર જમેાંથી ઓછી હશે, તે મળવા પા થશે.
આ સહાય નાણાકે તરફથી મળી રહે લ રકમમાંથી આપવામાં આવશે.

સમી ા, તારીખ ૯/૦૭/૨૦૧૮
રીવા મેગા સૌર ઉ પ રયોજના, દ હી મેટોની સેવા માટે શ ...
િવ ના સૌથી મોટા િસંગલ લાઈટ સૌર ઉ એકમોમાંની એક રીવા અ ટા મેગા
પ રયોજનાથી વીજળી ઉ પાદન શ થઇ ગયેલ છે .
રીવા
ામાં ૧૫૯૦ એકર ે માં ફે લાયેલ ૭૫૦ મેગાવોટની આ પ રયોજનાથી
દ હી મેટોની ૯૦ ટકા માંગ પૂરી થશે.
રીવા અ ટા મેગા પ રયોજના દેશની થમ અને આજ સુધીની એકમા પ રયોજના
છે , જમેાં ઉ પા દત િવ ુતના વપરાશ દ હી મેટો માટે કરાશે.
આ નિવનીકરણીય ઉ િવકાસમાં મહ વની કડી સાિબત થાય છે .
ે ા ારા ઓપન એ સેસમાં મા યમથી મોટા િવ ુત ઉપભો તા સ તી સોલાર
જન
વીજળી વાપરી શકશે.
પ રયોજનાથી ઉ પા દત થનાર ૭૬ ટકા રા યની પાવર મેનેજમે ટ કપની
તથા ૨૪
ં
ટકા દ હી મેટોને દાન કરાશે.
તેનાથી પાવર મેનેજમે ટ કપની
લગભગ ૪૬૦૦ કરોડ િપયા તથા દ હી મેટોને
ં
૧૪૦૦ કરોડ િપયાની બચત થશે.

કરટ
ે તારીખ ૧૦/૦૭/૨૦૧૮
ં અફસ,
દન િવશેષ
િનકોલ ટે લા દવસ.
ટે લાનો જ મ ૧૦ જુ લાઈ ૧૮૫૬ ના રોજ થયો હતો.
તેઓને લોકિ ય સં કૃ િતના ઘણા વ પમાં ઓળખવામાં આ યા છે .
તેઓ અમે રકન એ નીયર હતા, તેઓ ારા ઘણી ટે કનીકોની ભાળ મેળવવામાં
આવેલ છે .
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ટે લાએ વૈકિ પક તકનીક, િવ ાન –સા હ યના ટીમપંક શૈલીમાં પણ દાન
કરે લ છે .
તેઓનું અવસાન ૭ યુઆરી ૧૯૪૩ ના રોજ થયેલ.

ગુજરાત પે યલ
ઉપલેટાના ઢાંક ખાતે સૂયશિ ત કસાન યોજનાનો ારભ.
ં
અહી રા યના ઉ મં ી સૌરભભાઈ પટે લના હ તે આ યોજનાનો ારભ
ં કરવામાં
આવેલ.
આ પાયલટ ોજે ટમાં આ િવ તારને આવરી લેવામાં આવેલ છે .
ઢાંકગામ ન ક બાલા ફીડરમાં ૧૮૦ જટેલા ખેડૂતોનો સમાવેશ થાય છે .
ારા વીજળી ઉ પ કરી ખેડૂતો
આ ોજે ટમાં સરકાર ારા ખેડૂતોને સૌરઉ
વાપરે અને વધારાની વીજળી સરકારને આપે તેવું આયોજન કરાયેલ છે .
આ માટે ની મશીનરી સહાય સરકાર ારા આપવામાં આવે છે .

રા ીય
દેશના વડા ધાન ીએ નોઇડામાં િવ ના સૌથી મોટી મોબાઈલ ફે ટરીનું ઉ ઘાટન કયુ.
દેશના ધાનમં ી નરે ભાઈ મોદીએ દિ ણ કો રયાઈ રા પિત મુન જ ે ઇન સાથે
નોઇડાની મુલાકાત લીધી તે દરિમયાન આ ઉ ઘાટન કરે લ છે .
આ મોબાઈલ કપની
સેમસંગ ારા તૈયાર કરવામાં આવેલ છે .
ં
િવશેષ પથી આ એકમ મોબાઈલ ઉ પાદન માટે નું સૌથી મોટું ઉ પાદન એકમ
બનવા પામેલ છે .
સેમસંગ ારા આ એકમમાં લગભગ ૫૦૦૦ કરોડ િપયાનું રોકાણ કરે લ છે .
અને વાિષક ૧૨ કરોડ મોબાઈલ હે ડસેટનું િનમાણ કરવાનું લ યાંક રાખવામાં
આવેલ છે .

આંતરરા ીય
દિ ણ કો રયાના રા પિત મુન-જ ે ઇન ભારતના વાસે.
દિ ણ કો રયાના રા પિત મુન-જ ે ઇન ભારતની યા ાએ ચાર દવસ માટે આવેલ
છે .
આ તેમની યા ામાં ફ ટ લેડી કીમ જગ
ં સુક પણ સાથે છે .
વષ ૨૦૧૫ માં આપણા દેશના ધાનમં ીએ દિ ણ કો રયા દેશની યા ા કરે લ.
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કો રયાઈ પ ારા ભારતમાં પાયાના ફે રફારોને િવકિસત કરવા માટે ૧૦ અરબ
ડોલરની એક નાણાકીય યવ થા િનધા રત કરવામાં આવેલ છે .
આ માટે બંને દેશો વ ચે વાતચીતનો દોર પણ આગળ વધારવામાં આવશે.

રમત-જગત
એિશયાઈ રમતો ૨૦૧૮ માં ભારતીય ટીમનું નેતૃ વ કરશે, ીજશ.
ે
ે ભારતીય પુ ષ હોકી ટીમનું નેતૃ વ કરશે.
ભારતીય ગોલિકપર પી.આર. ીજશ
જયારે િચંગલે સના િસંહ કગજમ
૧૮ માં એિશયાઈ રમતો સવમાં તેમના ડે યુટીના
ં
પમાં કાય કરશે.
આ રમતો સવ આગામી ઓગ ટમાં ઇ ડોનેિશયાના કાતા અને પાલે બગમાં
યો શે.
આ ટીમમાં ભારતીય ફોરવડ ગણાતા આકાશદીપ િસંહે ઈ ને કારણે ટીમથી બહાર
હતા તેઓ પરત આવી ગયા છે .

અય
ેકસીટ સિચવ ડિવડ
ડિવસે
રા નામું આ યું.
ે
ે
ેકિસટ સિચવ ડે િવડ ડે િવસે િ ટન સરકારમાંથી રા નામું આપેલ છે .
િ ટીશ ધાનમં ી થેરેસા મ એ લંડનની બહાર ચેકસમાં બોલાવેલ એક બેઠકમાં
આ રા નામું આવેલ.
કે બીનેટના સમથને સુિનિ ત કરીને આ રા નામું આવેલ છે .
ી ડે િવસના રા નામાના થોડા સમયમાં તેમના ડે યુટી સિચવ બેકર અને એક
િ કિસટ મં ી સુએલા ેવરમેને પણ રા નામું આપી દીધેલ.

સમી ા, તારીખ૧૦ /૦૭ /૨૦૧૮
કાશ

વડકર
ૃ સંમેલનનું ઉ ઘાટન કયુ...
ે ે કે નેડામાં ૧૭ માં િવ સં કત
ભારતના માનવ સંસાધન િવકાસ મં ી વડે કરે વેનકું વર-કે નેડામાં આયોિજત
૧૭ માં િવ સં કૃ ત સંમેલનનું ઉ ઘાટન કરે લ છે .
આ સંમેલનમાં ૪૦ થી વધારે દેશોના ૫૦૦ થી વધારે િવ ાનોએ ભાગ લીધો છે .
આ સંમેલન પાંચ દવસ ચાલનાર છે , તેમી િવિવધ િવષયો પર ાનનું આદાનદાન કરવામાં આવશે.

Google Play Store 5Z H. EduSafar ;R” SZL4 V5[ 0FpG,M0 SZL ,X
[ MP
11

EduSafar V9JFl0S SZ\8 VO[;”

7878591092

રોજ શ કરવામાં આવી.
આ ડબલ ડે કર ક ટે નરની ચાઈ ૬ ફટૂ ૪ ચ રહે લ છે .
તેનું સંચાલન ઇલેિ ટક ટે ક પર સંભવ છે , આ ક ટે નર ૩૦,૫૦૦ િક ા સુધી સમાન
લઈ જવા માટે સ મ છે .
આ ક ટે નરમાં સામા ય ક ટે નર કરતા ૬૭ ગણો વધારે સમાન આવી શકે છે .

રા ીય
એિશયાઈ િવકાસ બકે િબહાર માટે ૫૦૩ મીલીયન અમે રકન ડોલરની પ રયોજનાને મંજુરી
આપી.
એિશયાઈ િવકાસ બક (એ.ડી.બી.) એ િબહારના શાહબાદ ભોજપુર ે માં સોન
નહે રની ૫૦૩ મીલીયનની અમે રકી ડોલરની મંજુરી આપી દેવામાં આવી છે .
આ યોજના આ િવ તારમાં કૃ િષ ે માં સારો એવો લાભ પહ ચાડશે.
વીજળી અને નવા નવીનીકરણીય ઉ મં ી આર.કે .િસંહે એક બેઠકમાં આ નહે ર
પ રયોજનાની સમી ા કરે લ.
આ પ રયોજનાનું ખચ ૫૦૩ મીલીયન અમે રકન ડોલર છે , તેમાંથી ૩૫૨ મીલીયન
અમે રકન ડોલરની સહાય એ.ડી.બી. ારા કરવામાં આવશે.
એિશયાઈ િવકાસ બકની થાપના વષ ૧૯૬૬ માં કરવામાં આવેલ છે .
એિશયાઈ િવકાસ બકનું વડું મથક મનીલા ફલીપી સમાં આવેલ છે .

આંતરરા ીય
ભારત અને દિ ણ કો રયા વ ચે ૧૧ જટલા
ે કરારો કરવામાં આ યા.
દિ ણ કો રયાઈ રા પિત મુન-જ ે ઇન ભારતના વાસે આ યા છે યારે આ કરાર
થાય છે .
યાપાર ઉદારીકરણના મુ ય ે ોમાં આિથક સહભાગીદારીતા માટે ના કરાર થાય છે .
એ ટી-ડિ પંગ, સબસીડી, કાઉ ટરવેિલંગ અને સૂચનાઓના આદાન- દાનના
મા યમથી યાપાર ે માં હ તા ર થયા છે .
આ ઉપરાંત અ ય કરારો પણ કરવામાં આવેલ છે તેમાં વષ ૨૦૧૯ માં ગુજરાતમાં
આયોિજતથનાર લોબલ સિમટમાં કો રયા ભાગ લેશે.

રમત-જગત
દીપા કમાકરે સુવણ મેડલ

યો.
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આ સંમેલનનો ઉદે ય લોકો ારા િવ માં સં કૃ ત ભાષાને મહ વ આપવાનો રહે લ
છે .
આ ઉપરાંત આ ભાષાને સંરિ ત કરવાનો પણ રાખવામાં આવેલ છે .
િવ સં કૃ ત સંમેલન િવ ભરમાં િવિભ દેશોમાં દર ણ વષ આયોિજત કરવામાં
આવે છે .
આજ સુધીમાં આ સંમેલન ભારતમાં ણ વાર આયોિજત થઇ ચુ યું છે .
કે નેડાની રાજધાની ઓટાવો છે , અને યાના ધાનમં ી જ ટીન છે .

કરટ
ે તારીખ ૧૧/૦૭/૨૦૧૮
ં અફસ,
દન િવશેષ
૧૧ જુ લાઈ િવ વસિત દવસ.
િવ માં ૧૧ જુ લાઈને િવ વસિત દવસના પમાં મનાવવામાં આવે છે .
આ દવસને મનાવવાની શ આત વષ ૧૯૮૯ થી કરવામાં આવેલ છે .
યુનાઇટે ડ નેશ સ ડે વલપમે ટ ો ામના ત કાલીન ગવન ગ કાઉિ સલ ારા તેની
થાપના કરવામાં આવી છે .
આ વષ ઉજવાઈ રહે લ િવ વસિત દવસની થીમ રાખવામાં આવેલ છે – 'કૌટું િબક
આયોજન માનવ અિધકાર છે '.
આ વષ ૧૯૬૮ ના માનવ સંસાધન પરની આંતરરા ીય કો ફર સની ૫૦ મી
વષગાંઠ તરીકે ઉજવે છે .
યારે થમવાર કુ ટું બ આયોજન થયું હતું, વૈિ ક તરે માનવ અિધકાર હોવાનું
સમથન કરે લ.

ગુજરાત પે યલ
ભારતીય રે વેએ રાજકોટ ડીવીઝનથી થમ ડબલ ડકર
ે સેવાનો શુભારભ
ે ડવાફ ક ટનર
ં
કય .
આ ક ટે નર સેવાનો ઉદે ય ઘરે લું વ તુઓની જ રયાત માટે ઝડપી આવા- હી
સરળ બનાવી શકાય.
આ કારની ક ટે નર સેવા રે વે ારા રાજકોટ રે વે ટે શન પર ૭ જુ લાઈ ૨૦૧૮ ના
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ભારતની મ હલા ખેલાડી દીપા કમાકરે એફ.આઈ. . આટ ટીક નાિ ટક વ ડ
ચેલે જ કપમાં સુવણપદક તેલ છે .
દીપાએ ૮ જુ લાઈના રોજ તુક ના મિસન શહે રમાં આયોિજત આ ટુ નામે ટની વો ટ
ઇવે ટમાં આ પદક હાંસલ કરે લ.
દીપાનું વ ડ ચેલે જ કપમાં થમ પદક છે , તેણી િ પુરાના મ હલા ખેલાડી છે .
તેણીને આગામી ઓગ ટમાં આયોિજત થનાર એિશયન ગે સમાં ૧૦ સ યોમાં
ના ટમાં થાન મળેલ છે .
એટલે તેણી હવે એિશયન ગે સમાં પણ ભારતનું િતિનિધ વ કરશે.

અય
નીિત આયોગે નેશનલ હે થ ટક
ે પર પેપર હરે કયુ.
કે સરકારની િવચાર ટક નીિત આયોગ ારા એક ડી ટલ હે થકે યર ઈ ા ટ ચર
નેશનલ હે થ ટે કની પરે ખાનું અનાવરણ કરે લ છે .
લુિ ટ કે ની મુ ય યોજના આયુ યમાન ભારત અને દેશમાં અ ય સાવજિનક
વા ય કાય મોની અનુ પ છે .
નેશનલ હે થ ટે ક ટે ટે એન એ ોચ નામના એક પરામશ પ અનુસાર આ કાય
દેશમાં યાપક વા ય સુર ા દાન કરશે.
તેનાથી પોલીસી િનમાતાઓને નવી સેવાઓ સાથે યોગ કરવાની સાથે ભારતીય
વા ય ઉ ોગમાં મૌજુ દા અંતરાલને ભરવાની અનુમિત મળશે.
નીિતનું પુ નામ નેશનલ ઇ ટી ુશન ફોર ટા સફોિમગ ઇ ડીયા થાય છે .

સમી ા, તારીખ ૧૧/૦૭ ૨૦૧૮
સરકારે ૬ શૈ િણક ઉ કૃ સં થાઓ હરે કરી...
ભારત સરકાર ારા ૬ ઉ કૃ સં થાઓનું લી ટ હે ર કરે લ છે .
જમેાં ણ સં થાઓ હે ર ે ના અને ણ સં થા ખાનગી ે ની છે .
એક ઉ ચાિધકાર ા સિમિતએ પોતાના રીપોટમાં આ હે ર કરે લ છે .
હે ર ે ની સં થાઓમાં ભારતીય િવ ાન સં થા-બગલુ , આઈ.આઈ.એમ.
(ઇિ ડયન ઇ ટીટયુટ ઓફ મેનેજમે ટ) મુંબઈ તથા ઇિ ડયન ઇ ટીટયુટ ઓફ
મેનેજમે ટ – દ હીનો સમાવેશ થાય છે .
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ખાનગી સં થાઓમાં ઓ ઇ ટીટયુટ પુણે, ( રલાય સ),િબરલા ઇ ટીટયુટ ઓફ
ટે કનોલો એ ડ સાય સ પીલાની રાજ થાન, અને મિનપાલ એકડે મી કણાટકનો
સમાવેશ થાય છે .
આ યોજના અંતગત ઉ કૃ સં થાઓના પમાં પસંદ થયેલા દરે ક સાવજિનક
સં થાનોને પાંચ વષના ગાળામાં ૧૦૦૦ કરોડ િપયાની નાણાકીય સહાયતા
આપવામાં આવશે.

કરટ
ે તારીખ ૧૨/૦૭/૨૦૧૮
ં અફસ,
દન િવશેષ
૧૨ જુ લાઈ મલાલા દવસ.
મલાલા યુસુફ એક પાિક તાની મ હલા નાગ રક તરીકે ઓળખાય છે .
તેણીએ મ હલા િશ ણની માંગણીઓ પર તાિલબાનોની ગોળીનો સામનો કરે લ છે .
મલાલાનાએ ૧૨ જુ લાઈ ૨૦૧૩ ના રોજ યુ.એન. જનરલ એસે બલીને સંબોધી હતી.
સયુંકત રા એ દર વષ ૧૨ મી જુ લાઈએ મલાલા દવસ તરીકે ઉજવવાની હે રાત
કરે લ.
વષ ૨૦૧૨ માં યુ.એન. ના સે ે ટરી બાન-કી મુને ૧૦ નવે બરના રોજ મલાલા
યુસુ ઝાઈ દવસની ઉજવણી કરવાની હે રાત કરે લ.
હાલ યુ.એન.ના જનરલ સે ે ટરી તરીકે એ ટોિનયો ગુટરસે સેવા આપી ર ા છે .

ગુજરાત પે યલ
મહ વાકાં ી િમશન માસના ૯ કે મેરા બનાવનાર મ હલા રાજકોટના.
રાજકોટ ખાતે યો યેલ ઈ પાયર કાયકમમાં આવેલા ઈસરોના ોજે ટ ડે યુટી
ડાયરે ટર િમનલ સંપતે આ વાત જણાવી હતી.
હાલ અમો કો યુિનકે શન ટા સપ ડર નેિવગેશન સેટેલાઈટ પર કામ કરી ર ા છીએ.
મીનલ સંપતે એ પણ જણાવેલ કે અમે ૧૮ માસમા નવ કે મેરા હાઈ રી યુશન
વાળા બનાવેલ.
આ માટે તેઓને નવ િકલોનો પે લોડ આપવામાં આવેલ.
તેમના કહે વા મુજબ ઇસરોમાં કે રયર બનાવવી હોય તો િ વે મ ખાતેની
આઈ.આઈ.એસ.ટી. માંથી ઈજનેર બની સીધું પો ટ ગ મેળવી શકાય છે .
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રા ીય
બી.એસ.એન.એલ. ારા ાહકોને સીમકાડ વગર કોલ કરવા માટે સ મ બનાવવા માટે
ભારતની થમ ઈ ટરનેટ ટલીફોન
સેવા શ કરી.
ે
રા ય ારા સંચાિલત દુરસંચાર કપની,
ભારત સંચાર િનગમ લીમીટે ડ ારા દેશની
ં
થમ ઈ ટરનેટ ટે લીફોન સેવા શ કરવામાં આવેલ છે .
જ ે વપરાશકતાઓને પોતાના મોબાઈલ એપના મા યમથી ભારતના કોઇપણ
ટે લીફોન નંબરને ડાયલ કરવાની પરવાનગી આપશે.
હવે બી.એસ.એન.એલ. ના ાહકો દેશના કોઇપણ ફોન નંબર પર કપનીની
ં
મોબાઈલ એપ િવં સનો ઉપયોગ કરીને કોલ કરી શકશે.
આ સેવાનો ઉપયોગ કરતી વખતે બી.એસ.એન.એલ. વાઈફાઈ અથવા અ ય સેવા
દાતાનો ઉપયોગ કરીને કોઇપણ નેટવક પર કોલ કરવા સ મ બનશે.

આંતરરા ીય
લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડે માં ભારત ૫૭ માં થાન પર ર ું.
લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડે માં ભારત સમ િવ માં ૫૭ માં થાન પર રહે લ છે .
આ યાદીમાં ભારત વષ ૨૦૧૫ માં ૮૧ માં થાન પર હતું.
તેમાંથી સુધારો કરીને વષ ૨૦૧૭ માં ૬૦ માં થાને આવેલ, અને આ વષ ૫૭ માં
થાને આવીને સુધારો ન ધાવેલ છે .
ચીન દેશ વષ ૨૦૧૭ માં ૨૨ માં થાને રહે લ, જ ે આ વષ ૧૭ માં થાને આવેલ.
લોબલ ઇનોવેશન ઇ ડે ને કાનલ િવ િવ ાલય નીવામાં પેરીસ િ થત
િબજનેસ કુ લ ઇનસીડ અને િવ બૌિ ક સંપદા સંગઠન ારા સયુંકત પથી
િવકિસત કરવામાં આવેલ.

રમત-જગત
તુષાર અરોથે ભારતીય મ હલા કે ટ ટીમના કોચ પદ પરથી રા નામું આ યું.
ફોર કે ટ ઇન ઇિ ડયા (બી.સી.સી.આઈ.) ારા ઉપરો ત
બોડ ઓફ કટોલ
ં
હે રાત કરવામાં આવેલ છે .
તુષાર અરોથે યિ તગત કારણોસર પોતાના પદ પરથી રા નામું આપેલ છે .
પોતના કાયકાળ અંતગત ટીમ-૨૦૧૭ માં આઈ.સી.સી. મ હલા િવ કપની
ફાઈનલમાં પહ ચેલ.
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વષ ૨૦૧૮ માં ટીમે દિ ણ આ કામાં ણ મેચોની વન-ડે ઇ ટરનેશનલમાં ેણી
તથા અ ય પાંચ મેચોની ટી-૨૦ ેણી તેલ.

અય
કોટામાં ભારતની થમ ખાનગી યુ.એ.વી. ફે ટરી થાિપત કરવામાં આવશે.
રાજ થાન કોટામાં ીરામ રાય સના પ રસરમાં ડી.સી.એમ. ીરામ ઇ ડ ટીઝ ુપ
ારા માનવ ર હત વાહન યુ.એ.વી.નું િનમાણ કરવામાં આવેલ છે .
આ સાથે લાઈટ બુલેટ ૂફ હીકલ (એલ.બી.પી.વી.) ના િનમાણ માટે ભારતની
થમ ખાનગી ે ની સં થા થાિપત કરવામાં આવશે.
કોટામાં ીરામ રાય સની નવી ફે ટરી કે સરકારના મેક ઇન ઇ ડીયા પહે લ ારા
થાિપત કરવામાં આવશે.
જનરલ બીપીન રાવત ભારતીય સેનાના ટાફના વતમાન અને ૨૭ માં ચીફ છે .

સમી ા, તારીખ ૧૨/૦૭/૨૦૧૮
ભારત િવ ની સૌથી મોટી અથ યવ થા – રપોટ િવ બક...
વષ ૨૦૧૭ માટે િવ બકના આંકડાઓ અનુસાર ભારત િવ માં છ ી સૌથી મોટી
અથ યવ થા બની ગયેલ છે .
આ યાદીમાં ાંસ સાતમાં થાને પહ ચેલ છે .
વષ ૨૦૧૭ ના અંત સુધીમાં ાંસમાં ૨.૫૮૨ ટીલીયન ડોલરની કુ લ ઘરગ થુ
પેદાશનું ઉ પાદન થયેલ.
તેની તુલનામાં ભારતમાં કુ લ ઘરગ થુ પેદાશનું ઉ પાદન ૨.૫૯૭ ટીલીયન ડોલર
હતું.
િવ ની સૌથી મોટી ણ અથ યવ થામાં સયુંકત રા ય અમે રકા, ચીન અને
પાનનો સમાવેશ થાય છે .
હાલ િવ બકના અ ય તરીકે મ ય ગ કીમ સેવા આપી ર ા છે .
િવ બકનું મુ ય કાયાલય વોિશં ટન ડી.સી. ખાતે આવેલ છે .

કરટ
ે તારીખ ૧૩/૦૭/૨૦૧૮
ં અફસ,
દન િવશેષ
૧૩ જુ લાઈના રોજ કોટીશ ચચ કોલેજની થાપના.
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૧૩ જુ લાઈ ૧૮૩૦ ના રોજ રા રામ મોહનરાય અને એલેકઝા ડર ડફ ારા આ
થાપના થયેલ.
આ શાળા મા પાંચ િવ ાથ ઓના અ યાસ સાથે શ થયેલ.
કોલકાતા િ થત કોટીશ ચચ કોલેજ ભારતમાં ઉદાર કલા અને િવ ાન માટે સૌથી
જૂ ની કોલે માની એક છે .
૧૯ મી સદીના ારભમાં
ઇ ટ ઇિ ડયા કપની
હે ઠળ લીશ િશ ણ શંકાના
ં
ં
સં ગોમાં હોવા છતાં ઇ ટ ઇિ ડયા કપનીએ
ફારસી,સં કૃ ત જવેા મૂળ ભાષાને
ં
સમથન આ યું હતું.

ગુજરાત પેશયલ
રા ય સરકાર ારા અગ રયાઓના બાળકોના ભણતર માટે કલ
ુ ઓન હીલ યોજનાનું
લોકાપણ કરવામાં આ યું.
રા ય સરકાર ારા સવિશ ા અિભયાન હે ઠળ અગ રયા િવ તારોમાં આ યોજનાનું
લોકાપણ કરે લ છે .
આ બાળકો સ ટે બરથી ડીશ અને એલસીડી ારા િવડીયો લે ચરથી ભણશે.
આ કુ લમાં ૧૮ િવ ાથ ઓને બેસવાની સગવડતા હશે, કુ લ ઓન હીલમાં ૨૯
ચ ટીવી અને અ ય સુિવધા પણ રહે શે.
બસની છત પર સોલાર સી ટમ મુકીને અંદર પંખા અને લાઈટ વાપરી શકાશે.
સરકાર ારા અગ રયાના ૩૪૦ જટેલા બાળકો માટે ૩૦ જટેલી રણ બસશાળા તૈયાર
કરવામાં આવેલ છે .

રા ીય
દેશના ધાનમં ીએ એ.એસ.આઈ.ની નવી ઈમારતનું ઉ ઘાટન કયુ.
દેશના ધાનમં ીએ નવી દ હીમાં ભારતીય પુરાત વ સવ ણના નવા કાયાલયનું
ઉ ઘાટન કરે લ છે .
એ.એસ.આઈ.નું પુ નામ આ ય લો લ સવ ઓફ ઇ ડીયા થાય છે .
નવી ઈમારત સૂય કાશ અને વરસાદી પાણીના સં હની સુિવધાઓથી સ છે .
આમાં લગભગ દોઢલાખ પુ તકો અને પિ કાઓ સં હવામાં આવેલ છે .
ભારતીય પુરાત વ સવ ણ, ભારત સરકાર સં કૃ િત મં ાલયનું એક સંગઠન છે .
આ સં થાની થાપના ૧૮૬૧ માં ભારતમાં કરાઈ હતી.
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આંતરરા ીય
ભારત, યુરોપીયન બક ફોર રક ટકશન એ ડ ડવલપમે
ટનું ૬૯ મુ શેરધારક બ યું.
ે
આ પગલાથી બકના સંચાલનમાં ભારતીય કપનીઓ
સાથે સહયોગી રોકાણ માટે
ં
માગ મોકળો થયેલ છે .
ભારતે ડીસે બર ૨૦૧૭ માં સદ યતા માટે આવેદન આ યું હતું.
બોડ ઓફ ગવન સ ારા દેશમાં આવેદનના પ માં સવસંમિતથી મતદાન કરે લ.
ઈ.બી.આર.ડી. નો ઉદે ય ઉભરતા ભારતમાં યુરોપ ખાનગી અને ઉ મશીલ પહે લને
વેગવાન બનાવવાનું છે .

રમત-જગત
એિશયાકપ તીરદા
માં કો રયા થમ ભારતને ીજુ ં થાન મ ું.
ં
તાઈપેઈ, તાઈવાનમાં એિશયા કપ િવ તીરદા
રે િ કગ
ં
ં ટુ નામે ટ ટે જ ૩ માં
ભારતે ચાર પદક તેલા છે .
આ પદકોમાં ૩ રજત પદક છે , અને એક કાં ય પદક છે .
ભારતે ચૈિ પયનશીપમાં ઈરાન સાથે સયુંકત પથી ીજુ ં થાન ા કરે લ છે .
ભારતે થમ િવજતેા કો રયા અને મેજબાન ચીની તાઇપેના થાન બાદ ીજુ ં થાન
લઈને અિભયાન સમા કરે લ છે .
કો રયા ૧૪ પદક સાથે સૌથી ઉપરના થાન પર છે , યારે તાઈપેઈએ ૦અ ચ પદક
તેલા છે .

અય
નાબાડ થાપના દવસ ૧૨ જુ લાઈના રોજ મનાવાયો.
નેશનલ બક ફોર એ ીક ચર એ ડ રલ ડે વલપમે ટે દેશ માટે ૩૬ વષની સેવા
પૂરી પડી છે .
૧૨ જુ લાઈના રોજ તેમણે ૩૭ મો થાપના દવસ ઉજ યો.
આ અવસર પર મુંબઈમાં 'કલેકટીવેશન એ ડ માકટ લી કે સ ફામસ ો ુસસ
ઓગનાઈઝેશન' પર સેમીનાર યો યેલ.
બકોને ભારતમાં ામીણ ે ોમાં કૃ િષ અને અ ય આિથક ગિતિવિધઓ માટે
ે ડીટના ે માં નીિત યોજના અને અ ય સંચાલન સંબિધત બાબતો સ પવામાં
આવેલ છે .
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નાબાડની થાપના ૧૨ જુ લાઈ ૧૯૮૨ માં કરવામાં આવી છે .

સમી ા, તારીખ ૧૩/૦૭/૨૦૧૮
સયુંકત રા સુર ા પ રષદે સશ સંઘષમાં બાળકોના ર ણ માટના
તાવને
ે
અપના યો...
સયુંકત રા સુર ા પ રષદે ૨૪૨૭ ના એક તાવને વીકાય છે .
ે ું લ ય સંઘષ દરિમયાન મુ યધારા સંર ણ, અિધકાર,ક યાણ અને
જન
સશિ તકરણ માટે ની પરે ખા તૈયાર કરવાનું છે .
ે ે પ રષદના ૧૫ સદ યોની સવસંમતીથી મંજુરી તી છે .
તાવ ૨૪૨૭ જણ
સશ સંઘષ સાથે-સાથે તેમની ફરી ભરતી, હ યા અને અપાંગન, બળા કારની
િનંદા કરવામાં આવી છે .
પ રષદની અ ય તા વીડીશ ધાનમં ી ટીફન લોફવેને કરી હતી.
હાલ સયુંકત રા ના મહા સિચવ તરીકે એ ટોિનયો ગુટરસે સેવા આપી ર ા છે .
સયુંકત રા નું મુ ય કાયાલય યુયોક અમે રકામાં આવેલ છે .
™{Mfth r{ºttu,
yußÞwËVh™e fhkx yVuËo™e ËVh™tu ÷t¼ ÷R hÌtt Atu,
yt fhkx yVuËo™t „wsht‚e rðzeÞtu …ý Þwxâwƒ …h Au, su{tk y„íÞ™t {wÆt y™u ËtÚtu
yLÞ Sfu …ý Ë{tððt™tu «ÞtË …huþ¼tE [tðzt 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, EduSafar Ë[o fhe
[u™÷ …h sþtu. nt òu yußÞwËVh [u™÷ nsw ËƒM¢tEƒ ™ fhe ntuÞ ‚tu fhe ÷uþtu,
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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