નલેમ્ફય-૨૦૧૯
(૧ ઓક્ટોબર થી ૩૧ ઓક્ટોબર)
( Most IMP Current Affairs)

આંતયયાષ્ટ્રીમન ઘટનાઓ
 નેાના લવતાયોશક નનભવરા યુ જાએ ભાત્ર 189 દદલવોભાાં 8,000થી લધ ુ ઉંચાઈ ધયાલતા
નલશ્વના 14 વૌથી ઊંચા નળખયો વય કયી નલો સ્ીડ યે કોડવ સ્થાપ્મો છે .

 ફ્રાન્વે નલજમાદળભીએ પ્રથભ યપાર પાઈટય જેટ નલભાન વોંપ્ય,ાંુ ફ્રાન્વના ફોડોક્વ એયફેઝ
ુ ત કય.ું ુ તભાભ 36 યાપેર
ઉય આમોજજત કામવક્રભભાાં વયાં ક્ષણ ભાંત્રી યાજનાથનવિંશને નલભાન સપ્ર
ુ નલભાન 2022 સધ
ુ ી ભી જળે.
યદ્ધ

 ચીનના યાષ્ટ્રનત ળી જજનીંગ ફીજી અનૌચાદયક વનભટભાાં બાગ રેલા બાયતની ફે
ુ ાકાતે આવ્મા. તેઓ તાનભરનાડુના ઐનતશાનવક ભાંદદય ભશાફરીયુ ભની મર
ુ ાકાત
દદલવની મર
રીધી શતી.

 57 લવ શેરા ચોયામેરી ‘ ભ ૂનભ સ્ળવ મદ્રુ ાભાાં બફયાજભાન બદ્ધુ ’ણી મ ૂનતિ બિટેને બાયતને યત
વોંી.

 બાયત અને ચીન લચ્ચે યાજદ્વાયી વાંફધ
ાં ોને 70 લવની  ૂણાવ હુનત નનનભત્તે લવ 2020ને બાયતચીન વાાંસ્કૃનતક આદાનપ્રદાન લવ તયીકે ઉજલલાનો નનણવમ કમો છે .
ુ યક્યુરોનવવ (TB) અંગેનો લૈનશ્વક યીોટવ
 નલશ્વ આયોગ્મ વાંસ્થા (WHO) દ્વાયા તાજેતયભાાં ટયફ
જાશેય કમો જેભાાં આઠ દે ળભાાં નલશ્વના ફે ત ૃતીમાાંળ ટીફીના કેવ જોલા ભળ્મા છે , જેભાાં બાયત
વૌથી પ્રથભ ક્રભે છે . નલશ્વના કુ ર કેવભાાંથી 27% કેવ બાયતભાાં નોંધામા છે .

 જાાનભાાં 62 લવના વૌથી ળક્ક્તળાી ‘ શબગફીવ’ લાલાઝોડુાં બાયે નલનાળ લેમો, 26થી લધ ુ
રોકોના ભોત થતાાં, લાલાઝોડાના કાયણે રગબગ 74 રાખથી લધ ુ રોકોને અવય થઇ છે .

 યનળમાએ ભ ૂભધ્મવાગયના  ૂલવ ક્ષેત્રભાાં ‘ કેબરફય’ ક્રૂઝ નભવાઈરન ાંુ વપ યીક્ષણ કય.ું ુ આ
ુ ી હુભરો કયલાની ક્ષભતા ધયાલે છે .
નભવાઈર 2000 દકરોભીટય સધ

 નાવાની અલકાળમાત્રી દક્રસ્ટીના કોચ અને જેનવકાભીય સ્ેક્લોક કયીને પ્રથભ ભદશરા ફની ગઈ
છે .

 દબક્ષણ એનળમાની પ્રથભ ેરોબરમભ ાઈરાઈન બફશાયના ભોતીશાયી થી નેાના
અભરેખજ
ાં ન ાંુ ઉદ્દઘાટન કયલાભાાં આવ્ય.ાંુ

 એભેઝોનના સ્થાક જૈપ ફેજોવ નલશ્વના વૌથી ધનનક વ્મક્ક્તનો તાજ છીનલી ભાઈક્રોવોફ્ટના
બફર ગેટ્વ નલશ્વના વૌથી અભીય વ્મક્ક્ત ફની ગમા છે .
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 દયરામન્વ ાલય કાં નીએ ફાાંગ્રાદે ળભાાં ાલય પ્રાન્ટ સ્થાના કયલા જાાનના JERA વાથે
કયાય કયલાભાાં આવ્મા શતા.

 ‘ ઇન્ટયનેળનર ફૂડ ીરીવી દયવચવ ઇન્સ્ટીટયટુ ’ (IFPRI) દ્વાયા યજુ કયલાભાાં આલેરા ‘ નલશ્વ
ભ ૂખભયા સ ૂચકાાંક-2019ભાાં નલશ્વના 117 દે ળભાાં બાયતનો 102 ક્રભે યહ્યો છે . બાયતનો વભાલેળ
દુનનમાના વૌથી ભ ૂખભયો બોગલતા દે ળભાાં થામ છે .

 આગાભી ૩૧ ઓક્ટોફય થી ૧૩ નલેમ્ફય દયનભમાન યાજસ્થાનભાાં ઇન્ડો-ફ્રાાંવ ફાંને દે ળોના
ુ ત અભ્માવ ‘ ળક્ક્ત-2019’ કયળે.
વેનાની વૈનનકોન ાંુ વાંયક

 અભેદયકાની નવદયમાભાાં વજીકર સ્રાઈક, આંતાંકી વાંગઠન ઇસ્રાનભક એસ્ટેટનો લડો ખખ
ાં ૂ ાય
ુ ે ડોનાલ્ડ રમ્ને આ
આતાંકી અબ ુ બકુ ય અર ફગદાદી ઠાય ભયામો છે . અભેદયકાના પ્રમખ
અંગેનો આડકતયો વાંદેળ ણ આી દીધો છે . ઓવાભા બફન રાદે નણી સ્ટાઈરથી થાણા ય
ુ ો ણ ઠાય ભયામા છે .
અભેદયકાએ હુભરો કમો શતો. ફગદાદીની વાથે તેના ત્રણ ત્ર

 સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમાએ ઓસ્ટેબરમાના નલક્ટોદયમા સ્ટેટભાાં ળાખા કોરનાય પ્રથભ બાયતીમ ફેંક
ફની.

 અંતયીક્ષ માનન ાંુ વાંચારન કયનાય પ્રથભ અલકાળમાત્રી યનળમન કોસ્ભોનોટ અરેક્વી
રીમોનોલન ાંુ અલવાન થય.ાંુ ઈ.વ.1965ભાાં એક અંતયીક્ષમાનની ફશાય સ્લતાંત્ર યીતે તયનાય
પ્રથભ વ્મક્ક્ત શતા.

 લડાપ્રધાન નયે ન્દ્ર ભોદીના અભેદયકા પ્રલાવ દયનભમાન ‘શાઉડી ભોદી’ કામવક્રભ અભેદયકાના
ટેક્વાવ યાજ્મના હ્યસ્ુ ટન ળશેયભાાં NRG સ્ટે ડીમભ ખાતે મોજામો શતો.

 લડાપ્રધાન નયે ન્દ્ર ભોદીના યનળમાના પ્રલાવ દયનભમાન યનળમાન ાંુ વલોચ્મ નાગદયક વન્ભાન ‘
ઓડવ ય ઓપ વેન્ટ એન્ડૂ ધ એોસ્ટર’ થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા શતા.

 દે ળના ઉયાષ્ટ્રનત એભ. લૈક્યાનામડુને કોભોયોવન ાંુ વલોચ્મ નાગદયક વન્ભાન ‘ ધ ઓડવ ય
ઓપ ધ ગ્રીન ક્રીવેન્ટ’થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા. કોભોયોવન ાંુ વન્ભાન ભેલનાય પ્રથભ
બાયતીમ છે .
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રાષ્ટ્રની રસપ્રદ માહિતી
 બાયતીમ શલાઈદના નલા અધ્મક્ષ તયીકે એય ચીપ ભાળવર આય કે એવ બદોદયમા નનભણકૂાં
કયલાભાાં આલી છે .

 22 જુરાઈ 2019ના યોજ આંધ્રપ્રદે ળના શ્રીશદયકોટા ક્સ્થત વતીળ ધલન સ્ેવ વેન્ત્રેથી રોન્ચ
ુ ાય નભળન ચાંદ્રમાન2 વપ, યાં ત ુ ચાંદ્રમાન -2ના રેન્ડય ‘ નલક્રભ’ વાથેનો
કયલાભાાં આલેર લન
વાંકવ છે લ્રી ઘડીએ ત ૂટી ગમો.

 યાષ્ટ્રનત યાભનાથ કોનલિંદે વાત યાજ્મોની શાઈકોટવ ભાાં ચીપ જન્સ્ટવની નનભણકાં ૂ ો કયી જેભાાં
બરિંગપ્ા નાયામણ સ્લાભી દશભાચરપ્રદે ળભાાં , યનલ ળાંકય ઝાની ાંજાફ અને શદયમાણાભાાં,
ુ ાશાટી,
ઇન્દ્રજીત ભોશાંતી યાજસ્થાનભાાં, અરૂ કે.ગોસ્લાભી નવજિભ, અજાઈ રાભા ગલ
જે.કે.ભશેશ્વયી આંધ્રપ્રદે ળ અને એવ.ભણીકુ ભાયની કેયર શાઈકોટવ ભાાં નનયક્ુ ક્ત કયી છે .

 બાયતના 47ભાાં ચીપ જસ્ટીવ તયીકે ળયદ અયનલિંદ ફોફડેની નનયક્ુ ક્ત કયલાભાાં આલી. તેઓ
ુ ાભી ફનળે.
યાં જન ગોગોઈના અનગ

 બાયતને MH-60R(ROMEO)Seahawak શેબરકોપ્ટય લેચલાની અભેદયકાએ ભાંજુયી આી.
 શૈદયાફાદના નનઝાભના પાં ડ અંગે દામકાઓથી ચારી યશેરા નલલાદભાાં બિટનની એક શાઈકોટે
બાયતની તયપેણભાાં ચકુ ાદો આપ્મો છે . ાદકસ્તાનના દાલાને પગાલતા શૈદયાફાદ નનઝાભન ાંુ પાં ડ
બાયતને અાળે.

 તાભીરનાડુ કોન્રાક્ટ પાભીગ એક્ટ ાવ કયનાય દે ળન ાંુ પ્રથભ યાજ્મ ફન્ય ાંુ છે .
 ત્રકાય ક્ષેત્રનો પ્રથભ ગૌયી રાંકેળ નેળનર એલોડવ યલીળ કુ ભાયને એનામત કયલાભાાં આલળે.
 કેન્દ્રીમ ગૃશભાંત્રી અનભત ળાશે નલી દદલ્રી અને કટયા લચ્ચે દોડનાયી ફીજી લાંદે બાયત
એક્વપ્રેવ રે નને રીરી ઝાંડી ફતાલી. એન્જીન લગયની સ્લચાબરત લાંદે બાયત એક્વેવ એ
બાયતની વૌથી ઝડી રેન છે .

 બોારની ભેરોના નાભ બાયતીમ યાજા ‘ યાજા બોજ’ ના નાભથી યથી ‘ બોજ ભેરો’ યાખલાભાાં
આવ્ય.ાંુ

 બાયતીમ યે રલેએ બાયત અને નેાભાાં બગલાન ગૌતભ બદ્ધુ વાથે વાંકામેર ઐનતશાનવક
ધભાુંથારોને આલયી રેતી પ્રથભ બદ્ધુ દ્ધસ્ટ વકીટ રે ન’ ળરૂ કયી.

 નલી દદલ્શી ઇન્ટય એક્વેવન ાંુ નાભ રેનન ાંુ નાભ ફદરી ‘વયફત દા બરા’ એક્વેવ રેન
યાખલાભાાં આવ્ય ાંુ છે . આ રેન નલી દદલ્શીથી નલત્ર ળશેય સલ્ુ તાનયુ રોધી થઈને રોદશમા
લચ્ચે દોડળે.

 દે ળની પ્રથભ પ્રાઈલેટ રેન રખનઉ

ુ મભાંત્રી
–દદલ્શી તેજવ એક્વેવ રેન ઉત્તયપ્રદે ળના મખ્

મોગી આદદત્મનાથે રીરી ઝાંડી આી ળરૂ કયી.
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 શદયમાણાના મખ્ુ મભાંત્રી તયીકે ફીજી લખત ભનોશયરાર ખટ્ટય અને જેજેીના દુષ્ટ્મત
ાં ચૌટારા
ુ મભાંત્રી તયીકે ળધ રીધા.
નામફ મખ્

 દે ળની પ્રથભ યાજકીમ સ્ોર્્વ વ યનુ નલવીટી દદલ્રીભાાં સ્થાલાભાાં આલળે. જેના ચાન્વેરય
ઉયાજ્માર (રેફ્ટનન્ટ ગલનવય) યશેળે.

 બાયતના પ્રથભ અંધ ભદશરા IAS અનધકાયી 30 લીમ પ્રાાંજર ાટીર કેયના અનાવકુરભ
જીલ્રાના આનવસ્ટન્ટ કરેકટય તયીકેનો ચાજૉ વાંબાળ્મો છે . ભશાયાષ્ટ્રની પ્રાાંજર ાટીરે લવ
ુ ીએવવી યીક્ષા ાવ કયી શતી.
2016ભાાં પ્રથભ પ્રમાવે જ ય

 દદલ્રી નલધાનવબાના અધ્મક્ષ યાભનલરાવ ગોમરને દદલ્રીની એક કોટે છ ભદશનાની જેરની
વજા પટકાયી છે . લવ 2015ભાાં એક કોરોનીભાાં એક યીઅલ્ટયના ઘયભાાં ગે યકામદે વય યીતે
ઘ ૂવલા ફદર વજા પટકાયલાભાાં આલી છે .

 દદવ્માાંગો અને 60 લવની લધ ુ લમના વ ૃધ્ધો ભાટે ચટાં ૂ ણીાંચણી બરાભણ છી કામદા
ભાંત્રારમે ોસ્ટર ફેરેટથી ભતદાનણી સનુ લધા રાગ ુ કયલાનો નનણવમ કમો છે . ોસ્ટર ફેરેટ
ુ ી સયુ ક્ષાદો અને ચટ
અત્માય સધ
ાં ૂ ણી પયજ ય તૈનાત કભવચાયીઓ ભાટે જ શતો.

 યે લ્લે સ્લચ્છતા વલેક્ષણની ટો-10ભાાં યાજસ્થાનના ત્રણ યે લ્લે સ્ટેળનો જમયુ , જોધયુ અને
દુગાવયુ નો વભાલેળ થમો છે .
ુ ફીય નવિંઘની
 શાઈલે ઓથોયીટી ઓપ ઇન્ડીમાના નલા અધ્મક્ષ લદયષ્ટ્ઠ IAS અનધકાયી સખ
નનયક્ુ ક્ત કયલાભાાં આલી છે .

 ભશાયાષ્ટ્રની નલધાનવબાની ચટાં ૂ ણીભાાં બાજ અને નળલવેના ગઠફાંધનને 160 ફેઠકો વાથે
 ૂણવ ફહુભત, જ્માયે શદયમાણા નલધાનવબાની ચટ
ાં ૂ ણીભાાં નત્રળાંકુ નલધાનવબાની યચના થઇ છે .
શદયમાણાભાાં બાજને 40, કોંગ્રેવને 31 અને જનનામક જનતા ાટી (JJP)ને 10 વીટો ભી
છે . વયકાય ફનાલલા જનનામક જનતા ાટી દકિંગભેકય ફની.
ુ ા નેતા આદદત્મયાલ ઠાકયે
 ભશાયાષ્ટ્રની લયરી નલધાનવબાની ફેઠક ય નળલવેનાના યલ
67,000 થી લધ ુ ભતોથી ચટૂાં ાઈ આવ્મા છે . આદદત્મના રૂભાાં ઠાકયે દયલાયની ત્રીજી ેઢી
પ્રથભ લખત જ નલધાનવબાભાાં જળે.

 છતીવગઢના અંબફકા  ૂયભાાં બાયતન ાંુ પ્રથભ ગાફેજ કેપે ળરૂ થય.ાંુ કેપેભાાં એક દકરો પ્રાન્સ્ટકનો
કચયો રાલનાયને બોજન અને 500 ગ્રાભ કચયો રાલનાયને નાસ્તો આલાભાાં આલળે.

 ખાનગી વાંસ્થાના ક્ષેત્રભાાં ભાત ૃત્લ યાજાઓનો રાબ આનારાં ુ દે ળન ાંુ પ્રથભ યાજ્મ કેય ફન્ય ાંુ
છે . વયકાયી કભવચાયીઓની જેભ 26 અઠલાડીમાની ભેટયનનટી રીલ ભળે.
ુ ન કન્રોર ફોડવ (CPCB) દ્વાયા ઉત્તયપ્રદે ળના ગાબઝમાફાદન ાંુ રોનીનગય
 બાયતના વેન્રર ોલ્યળ
દે ળન ાંુ વૌથી પ્રદૂ નત ળશેય જાશેય કયું ુ છે .
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 દે ળના 18 યાજ્મોની 51 નલધાનવબાની ેટા ચ ૂટણીભાાં બાજ અને વાથી ક્ષોને નકુ વાન થય ાંુ
છે . બફશાયના વભસ્તીયુ રોકવબાની વીટ રોક જનળક્ક્ત ાટીના નપ્રન્વયાજ અને ભશાયાષ્ટ્રની
વતાયા રોકવબાની વીટ એનવીીના શ્રી નનલાવ દાદાવાશેફ ાટીર ચટ
ાં ૂ ાઈ આવ્મા છે .

 દે ળની વૌપ્રથભ કોોયે ટ ખાનગી રેન તેજવ એક્વેવ ઉત્તયપ્રદે ળના મખ્ુ મભાંત્રી મોગી
આદદત્મનાથ દ્વાયા રીરીઝાંડી આલાભાાં આલી.
ુ યાત કેડયના આઈએએવ અને કેન્દ્રીમ ખચવ નલબાગના વબચલ બગયીળચાંદ્ર મમ
ુ ૂવ જમ્મ ુ
 ગજ
કાશ્ભીયના પ્રથભ રેપ.ગલનવય તયીકે નનભામા છે . આય.કે.ભાથયુ ને રદાખના ઉયાજ્માર
ફનાલલાભાાં આવ્મા છે . વતાર ભાબરક ગોલાના યાજ્માર, ી.એવ.જાધાન્ન નલ્રાઇને
નભઝોયભના યાજ્માર ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
ુ યાતના કચ્છ જીલ્રાભાાં સ્થાલાભાાં
 બાયત-ાદકસ્તાન વયશદે વોરાય નલન્ડપાભવ પ્રોજેક્ટ ગજ
આલળે.

 ક ૂયથરા અને તયન તાયન લચ્ચેના ભાગવને નેળનર શાઈલે (NH-703 AA) જાશેય કયલાભાાં
આવ્મો.
ુ ી ભાકે ટ કે
 મકુ ેળ અંફાણીની દયરામન્વ ઇન્ડસ્રીઝ બરનભટેડ(RIL) નલ રાખ કયોડથી લધન
ધયાલનાયી પ્રથભ બાયતીમ કાં ની ફની છે . TCS ફીજા ક્રભે આલે છે .

 નલી દદલ્રી ખાતે લન નેળન લન ટેગ- પાસ્ટેગ’ ય કોન્પયન્વન ાંુ ઉદ્દઘાટન કેન્દ્રીમ ભાગવ
દયલશન ભાંત્રી નીનતન ગડકયીએ કયું ુ શત.ાંુ આ કોન્પયન્વનો ઉદ્દે ળ વભગ્ર દે ળભાાં યનુ નપાઈડ
ઈરેક્રોનનક નવસ્ટભ ભાટેની પ્રદક્રમા અભરી ફનાલલાનો છે . શેરી દડવેમ્ફય2019થી તભાભ
નેળનર શાઈલે ય ટોર કરેક્ળન પકતને પક્ત પાસ્ટે ગ ભાયપતે જ કયલાભાાં આલળે.

 યાજસ્થાન ન્ય ૂભોકોનનઓનવવ ય નીનત ઘડનારાં ુ દે ળન ાંુ પ્રથભ યાજ્મ ફન્ય ાંુ છે .
ન્ય ૂભોકોનનઓનવવ એ શ્વાવભાાં ધ ૂ જલાને કાયણે પેપવાની ફીભાયી છે .

 ‘ વશજ બફજરી શય ઘય મોજના (વૌબાગ્મ) શેઠ તેરગ
ાં ાણા યાજ્મના ાાંચ રાખ 15 શજાય
ઘયોને 100% લીજી  ૂયી ાડીને દે ળન ાંુ વાં ૂણવ લીજીકયણ ધયાલનાય યાજ્મ ફન્ય ાંુ છે .
વૌબાગ્મ બાયત વયકાયનો પ્રોજેક્ટ લવ 2017ભાાં ળરૂ થમો શતો.

 રદાખી ળોન્ડો ન ૃત્માએ વૌથી રાાંફા રદાખી ન ૃત્મ તયીકે ગીનીવ બકુ ઓપ લલ્ડવ યે કોડ્વ વભાાં
સ્થાન ભેલી ઈનતશાવ યચ્મો શતો.
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રાજ્યની ઘટનાઓ
 યાજ્મ વયકાય દ્વાયા લરવાડના ધયભયુ ખાતે આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની વવદાંળ વાંળોધન
વાંસ્થાની સ્થાના કયલાભાાં આલળે.

 સ્ટેચ્ય ુ ઓપ યનુ નટીથી ાાંચ દકરોભીટય દૂ ય કેલડીમા ખાતે દે ળન ાંુ પ્રથભ ગ્રીન બફલ્ડીંગ
વટીપીકેટ ભેલનાય દે ળન ાંુ પ્રથભ સ્ટે ળન ફનળે.
ુ યાતી ગઝરકાય ખરીર ધનતેજલીને નયનવિંશ ભશેતા એલોડવ એનામત કયલાભાાં
 ઉદૂવ ગજ
આવ્મો છે .

 અભદાલાદ ળશેય ોરીવ કનભળનય એ.કે. નવિંઘને NSG ( નેળનર નવક્યુયીટી ગાડવ )ના
ડીયે ક્ટય જનયર તયીકે નનયકુ તી કયલાભાાં આલી છે .
ુ યાત નલધાનવબાની છ ફેઠકોની ેટા ચટ
 ગજ
ાં ૂ ણીભાાં ફામડ, થયાદ અને યાધનયુ ફેઠકભાાં
ુ ાલાડા, અભયાઈલાડી અને ખેયાલ ુ ફેઠકભાાં બાજનો નલજમ થમો છે .
કોંગ્રેવ અને લણ
ક્ષરટો કયનાય અલ્ેળ ઠાકોય અને ધલરનવિંશ ઝારાને શાયનો વાભનો કયલો ડયો છે .

 અભદાલાદ ોરીવ કનભળનય તયીકેનો લધાયોનો ચાજૉ શારના વીઆઈડી ક્રાઈભ એન્ડ
યે રલેના લાા આનળ બાટીમાને વોંલાભાાં આવ્મો છે .
ુ યાત યાજ્મના ૧૩ભાાં મખ્
ુ મભાંત્રી તયીકે યશેરા દદરીબાઈ યીખન ાંુ 82 લવની લમે
 ગજ
ુ મભાંત્રી યહ્યા શતા.
અલવાન થય ાંુ છે . તેઓ 1997-98ભાાં યાજ્મના મખ્

 યાજ્મનો પ્રથભ કેયોવીન મક્ુ ત જજલ્રો ગાાંઘીનગય જજલ્રો ફન્મો છે . ભશાત્ભા ભાંદદય,
ગાાંધીનગય ખાતે ઉજ્જલરા મોજના અંતગવ ત જીલ્રાની ગ્રાભીણ ગયીફ ભદશરાઓને 38.37
રાખની કીટન ાંુ કેન્દ્રીમ ગૃશભાંત્રી અનભત ળાશના શસ્તે નલતયણ કયલાભાાં આવ્ય.ાંુ
ુ ઢ ગાભને યાષ્ટ્રીમકક્ષાનો ‘ ોણ અબબમાન એલોડવ ’ એનામત
 બાલનગય જીલ્રાના નથગ
કયલાભાાં આવ્મો છે .
ુ યાતન ાંુ પ્રથભ શેલ્થ ATM બાલનગયના ઘેટીભાાં ળરૂ થય.ાંુ
 ગજ
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ખેર જગતની ઘટનાઓ
 યનળમાની ભદશરા શાઈ જમ્યભાાં ભાદયમા રાનવત્વદકનીએ લલ્ડવ એથ્રેટીક્વ ચેક્મ્મનળીભાાં
વતત ત્રીજો ગોલ્ડ જીત્મો છે . ભાદયમા ચેમ્ીમનળીભાાં વતત ત્રણ ગોલ્ડ જીતનાય પ્રથભ
ખેરાડી ફની છે .

 ઓસ્ટેબરમાની ભદશરા નલકેટકીય ફેટ્વભેન એરીવા દશરીએ ટી20 ભેચભાાં વલવશ્રેષ્ટ્ઠ સ્કોય
કમો છે . દશરીએ ળાનદાય અણનભ 148 યન કમાવ શતા. વદી પટકાયનાય પ્રથભ નલકેટકીય
છે . ઓસ્ટેબરમાની ભદશરા દક્રકેટ ટીભે શ્રીરાંકા વાભેની ત્રીજી અને અંનતભ લનડે ભેચભાાં નલ
નલકેટથી શયાલીને ૩-0 થી વીયીઝ જીતી રીધી છે . ઓસ્ટે બરમા ભદશરા ટીભે વતત 18 લનડે
ભેચ જીતીને નલશ્વની પ્રથભ ટીભ ફની છે .

 કેન્માનો ખેરાડી એબરમડ દકપ્માાંગ ફે કરાકથી ઓછા વભમભાાં ભેયેથોન  ૂણવ કયનાય
નલશ્વનો વલવપ્રથભ એથ્રીટ ફન્મો.
 લવ 2024 ભાાં મોજાનાય ઇટારીના ેયીવ ખાતે ઓરક્મ્ક ગે મ્વનો રોગો જાશેય કયલાભાાં
આવ્મો છે . IOCના અધ્મક્ષ નમયે કહ્યાં ુ કે આ રોગોભાાં ેયીવ-2024 યભતોના પ્રવાંળકોના
ુ ી શોંચલાન ાંુ નલઝન દે ખાડળે.
દદરો સધ
 બાયતીમ ખેરાડી  ૂનભે 15ભી વ ૂશ ુ લલ્ડવ ચેમ્ીમનળીભાાં નવલ્લય ભેડર જીત્મો છે .
ુ યી થી નલ પેબ્રઆ
ુ યી દયનભમાન દબક્ષણ આદફ્રકાભાાં
 અન્ડય-19 દક્રકેટ લલ્ડવ ક 17 જાન્યઆ
યભાળે. આ લનડે ર્ુનાવ ભેન્ટભાાં 16 ટીભો બાગ રેળે. જાાન અને નાઈજીદયમાની ટીભો પ્રથભ
લખત બાગ રઇ યશી છે .
 પીકા કરફ લલ્ડવ ક 2021ભાાં પ્રથભ લખત ચીનભાાં મોજાળે. આ લલ્ડવ કભાાં વાતને ફદરે
24 ટીભો યભળે.
 59ભી નેળનર ઓન એથ્રેટીક્વ ચેક્મ્મનળીભાાં ભદશરા બારા પેંકભાાં અન્નયુ ાનીએ
ગોલ્ડભેડર જીત્મો.
 નલશ્વભાાં વૌથી લધ ુ કભાણી કયનાય ફેડનભન્ટન ખેરાડી બાયતીમ ભદશરા એથ્રીટ ી.લી.નવિંધ ૂ
ફની.

 દોશાભાાં યભાઈ યશેર લલ્ડવ એથ્રેટીક્વ ચેમ્ીમનળીભાાં અભેદયકન એબરવન પેરીક્વને
12ભો ગોલ્ડ જીતી જભૈકાના ઉવૈન ફોલ્ટના 11 ગોલ્ડભેડરનો યે કોડવ તોડયો. 12 ગોલ્ડ ભેડર
જીતનાય લલ્ડવ ની પ્રથભ ક્સ્પ્રન્ટય ફની.

 દોશા લલ્ડવ એથ્રેટીક્વ ચેક્મ્મનળીભાાં 200 ભીટય સ્ધાવભાાં અભેદયકાના નોઆશ રામન્વે
ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો છે . રામન્વે પ્રથભલાય લલ્ડવ ચેક્મ્મનળીભાાં બાગ રઇ યહ્યો છે .
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 દોશાભાાં આમોજજત લલ્ડવ એથ્રેદટકવ ચેમ્ીમનળીભાાં અભેદયકા 14 ગોલ્ડ,11 નવલ્લય અને
4 ફોન્ઝ વશીત કુ ર 29 ભેડર વાથે પ્રથભ ક્રભે યહ્યાં ુ છે . કેન્મા ફીજા ક્રભે અને જભૈકા ત્રીજા
ક્રભે યહ્યાં ુ શત.ાંુ

 આગાભી લલ્ડવ એથ્રેટીક્વ ચેક્મ્મનળી 2021ભાાં અભેદયકાભાાં મોજાળે.
ુ ાન્ડાની શારીભાન નાકાઈફે પ્રથભલાય ગોલ્ડ જીત્મો
 ભદશરા લગવની 800 ભીટય યે વભાાં યગ
ુ ાન્ડાની પ્રથભ ખેરાડી છે .
છે . આ ઇલેન્ટભાાં ગોલ્ડ જીતનાય યગ

 બાયતીમ ટેનીવ ખેરાડી સનુ ભત નાગારે લ્યન
ાંુ વ આમવવ ચેરેન્જય ર્ુનાવ ભેન્ટ જીતી છે . આ
લે ચેરેન્જય ટાઈટર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ છે .

 અથવળાસ્ત્રન ાંુ નોફર ાદયતોનક નલજેતા અબબજજત ફેનયજી ભોશન ફાગાન એથ્રેદટક
કરફના આજીલન વભ્મ ફન્મા
ુ યાશ અને સ્મ ૃનત ભાંધાતાએ નલસ્ડન ઇન્ડીમા એરભનેક દક્રકેટય ઓપ ધ મય
 જવપ્રીત બભ
એલોડવ જીત્મો શતો.

 દબક્ષણ આદફ્રકા વાભેની પ્રથભ ટેસ્ટભાાં બાયતીમ ઓનય ખેરાડી યોદશત ળભાવએ ફાંને
ઇનનગ્વભાાં વદી પટકાયનાય નલશ્વનો પ્રથભ ખેરાડી ફન્મો છે .
 લલ્ડવ ફોક્ક્વિંગ ચેક્મ્મનળીભાાં છ લખત ચેક્મ્મન બાયતીમ ભદશરા ફોકવય ભેયીકોભ
વાતભી લખત લલ્ડવ ચેક્મ્મનની કલાટવ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો છે .
 બાયતીમ ફોક્વય ભેયીકોભ લલ્ડવ ચેક્મ્મનળીભાાં આઠ ભેડર જીતનાયી નલશ્વની પ્રથભ
ફોકવય ફની છે .
 લલ્ડવ ફોક્ક્વિંગ ચેક્મ્મનળીભાાં બાયતીમ ફોક્વય ભાંજુ યાનીનો પાઈનરભાાં યનળમન ફોક્વય
એક્તેયીના ાર વાભે યાજમ થતાાં તેને નવલ્લય ભેડરથી વાંતષ્ટ્ુ ટ થવ ાંુ ડ્ ાં ુ છે .
 લલ્ડવ ક ટી20 ભેચભાાં ઓસ્ટે બરમા ભદશરા અને રૂુ  ટીભો ભાટે વભાન પ્રાઈઝ ભની
યાખનાય પ્રથભ દે ળ ફન્મો છે .
 બાયતે દબક્ષણ આદફ્રકા વાભેની ત્રીજી અને અંનતભ ટે સ્ટ ભેચભાાં એક ઇનનગ્વ અને 202 યનથી
યાજમ આી ભેચ જીતી રીધી છે . બાયતીમ ટીભનો દબક્ષણ આદફ્રકા વાભે વૌથી ભોટો
નલજમ છે . ટે સ્ટ નવયીઝ ૩-0થી ક્રીન સ્લી કયી.
 નલમેતનાભ ઓન જીતનાયો પ્રથભ બાયતીમ ફેડનભન્ટન ખેરાડી વૌયબ લભાવ ફન્મો શતો.
 નલજમ શઝાયે રોપી ર્ુનાવભેન્ટભાાં તાનભરનાડુને યાજમ આી કણાવ ટક ચોથી લખત
ચેક્મ્મન ફન્ય ાંુ છે . તાનભરનાડુ પ્રથભલાય પાઈનરભાાં શાયનો વાભનો કયલો ડયો છે ,
ુ ભેચભાાં શેદરક ઝડનાય પ્રથભ ફોરય ફન્મો છે .
કણાવટકનો ઝડી ફોરય અબબભન્ય ુ નભથન
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 બાયતીમ ફેડનભન્ટન રૂુ  જોડી વાજત્લક વાાંઈયાજ ળનકીયે ડ્ડી અને બચયાગ ળેઠ્ઠી જાાનની
ુ ા લાત્નાલેનની જોડીને શયાલી ફ્રેંચ ઓનય સ
ુ ય-750ની
દશયોયકુ ી ઈન્ડો અને યત
પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો છે .
 ટોદકમો ઓબરક્મ્ક 2020 ભાટે કલોરીપાઈ થનાયી પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા કુ સ્તીફાજ
લીનેળ પોગટ ફની શતી.
 બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટ ટીભની કપ્તાન શયભનપ્રીત કૌય 100 ટી20 ભેચ યભનાય પ્રથભ
બાયતીમ ખેરાડી ફની.
ુ તયીકે ભ ૂત ૂલવ ટે સ્ટ દક્રકેટય વૌયલ ગાાંગર
ુ ી અને વેક્રેટયી
 બાયતીમ દક્રકેટ ફોડવ ના નલા પ્રમખ
ુ યાત દક્રકેટ એવોનળમેળનના જોઈન્ટ વેક્રેટયી તયીકે જમ ળાશની લયણી નનનિત
તયીકે ગજ
થઇ ગઈ છે .
 યનલન્દ્ર જાડેજા વૌથી ઓછી ભેચોભાાં 200 ટેસ્ટ નલકેટ ઝડનાય પ્રથભ ડાફોડી ફોરય ફન્મો.
ુ યાત યાજ્મ ફૂટફોર એવોનળમેળનના પ્રમખ
ુ દે દયભર નથલાણીની લયણી કયલાભાાં
 ગજ
આલી છે .
ુ યાતની અન્ડય-17 ભદશરા ફૂટફોર ટીભ નેળનર ચેક્મ્મનળીભાાં યનય અ યશી છે .
 ગજ
પ્રથભ લખત ચેમ્ીમનળી પાઈનરભાાં પ્રલેળ કમો શતો.
 ISSFશ ૂદટિંગ લલ્ડવ કભાાં અભદાલાદની ઈરાલેનનર લારાદયલને ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો.
 દે લગઢફાદયમાભાાં યાજ્મસ્તયીમ 16ભો ગ્રાભીણ યભતોત્વલ ઉજલામો.
ુ ી 1400 દકભી રાાંફી ‘ ગ્રીન લોર ઓપ ઇન્ડીમા’ ફનળે.
 ોયફાંદય થી ાણીત સધ
 કાડ ઉય રખામેરો નલશ્વનો પ્રથભ દસ્તાલેજ ટે ક્વટાઈર નગયી સયુ તભાાં નોંધામો છે .
ુ યાત વયકાયે યાજ્મભાાં બરનથમભ ફેટયી પ્રાન્ટ સ્થાલા ભાટે જાાનની કાં ની
 ગજ
ઓટોભોટીલ ઇરેક્રોનનક્વ ાલય પ્રાઈલેટ બર. (AEPPL) વાથે કયાય કમાવ .
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એવોર્ડ /સન્માનની જાણકારી
માહિતી

 ભેડીવન નોફર યુ સ્કાય ૨૦૧૯ ફે અભેદયકનના નલબરમભ જી.કેબરન જુનનમય અને ગ્રેગ એર
વેભેન્વ અને બિટનના વય ીટય જે.યે યદકલ્પને આલાભાાં આલળે. આ નલજ્ઞાનીઓ ૧૯૯૦થી
ુ ફ ભશેસ ૂવ કયે છે તેની ળોધ
ળરૂ ોતાની ળોધ ભાનલ કોનળકા ઓક્ક્વજનની જરૂદયમાત મજ
ુ ફ જીન્વની ગનતનલનધમો ને વાંચાબરત કયતી
કયી છે . તેભણે ઓક્ક્વજનની ઉરબ્ધતા મજ
કોળકીમ ભળીનયીની ઓખ કયી છે . આ ળોધથી એનીનભમા, કેન્વય અને સ્રોકના ઇરાજભાાં
ભદદ ભળે.

 કેનેડા મ ૂના અભેદયકન લૈજ્ઞાનનક જેમ્વ ીફલ્વ, ક્સ્લઝયરેન્ડના નલજ્ઞાની ભાઈકર ભેમય અને
ડીડીમય કલેરોઝને બૌનતકળાસ્ત્રન ાંુ નોફર યુ સ્કાય ૨૦૧૯ એનામત કયલાભાાં આલળે. જેમ્વ
ીબ્લ્વને પીઝીકર કોસ્ભોરોજીભાાં વૈદ્ધાાંનતક ળોધ ભાટે જ્માયે ક્સ્લવ નલજ્ઞાનીઓ ભાઈકર ભેમય
અને કલેરોઝને સ ૂમવ જેલા તાયાની એકવોપ્રેનેટ ઓફીટીંગ વાંફનધત ળોધ ભાટે આલાભાાં
આલળે.

 ભોફાઈર પોનની ફેટયીના ળોધ કયનાય ત્રણ નલજ્ઞાનીઓને વાંયક્ુ ત કેભેસ્રી કેટેગયીન ાંુ નોફર
ાદયતોનક 2019 એનામત થળે. બરનથમભ-આમન ફેટયીના ળોધક અભેદયકાના જશોન
ુ ીનાપ, બિટનના સ્ટેનરી વ્શીટીંઘભ અને જાાનના અદકતા ઓળીનોનો વભાલેળ થામ છે .
ગડ
આ ફેટયી લજનભાાં શલી, યીચાજ ેફર અને ાલય ફૂર ફેટયી શલે ભોફાઈર પોનથી રઈને
રેટોપ્વ તથા ઈરેક્રોનનક લાશનોભાાં ણ ઉમોગ થામ છે . બરનથમભ ફેટયીઝ 1991ભાાં
પ્રથભલાય ભાકે ટભાાં આલી શતી.

 બરનથમભ-આમન ફેટયીના ળોધક અભેદયકાના જશોન ગડુ ીનાપ 97 લીમ લમે નોફર
ભેલનાય વૌથી ભોટી લમના લૈજ્ઞાનનક ફન્મા છે .

 ોરેન્ડની ોરીળ રેબખકા ઓલ્ગા તોકાયઝૂકને 2018ન ાંુ વાદશત્મ ભાટેન ાંુ નોફર ાદયતોનક
એનામત કયલાન ાંુ જાશેય થય,ાંુ ઓલ્ગાને જીલનના કેટરાક ભાદશતીપ્રદ ઉન્ભાદોના યવપ્રદ
આરેખન ભાટે નોફર અાય ાંુ છે .

 ઓન્સ્રમન રેખડ ીટય શૈડકેને લવ 2019 ન ાંુ વાદશત્મ નોફર એનામત કયલાભાાં આલળે.
ુ લને બાાકીમ ચાતમ
શૈડકેને ભાનલીમ અનબ
વ ુ વાથે વાદશત્મભાાં ઉતાયલા ફદર નોફર
એનામત થળે.

 ઈથોનમાના લડાપ્રધાન અરી અશેભદ અરીને લવ 2019ન ાંુ નોફર ળાાંનત ાદયતોનક
એનામત કયલાભાાં આલળે. તેભણે આ પ્રીઝ ાડોળી દે ળ ઈયીત્રીમા વાથે ૨૨ લવથી ચારતા
વયશદ નલલાદ ઉકેરલા ફદર આ એલોડવ એનામત થળે.
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 પ્રનતષ્ટ્ઠત બકુ ય પ્રાઈઝ લવ 2019ન ાંુ કેનેડાની રેબખકા ભાગાવયેટ એડવડુ ને નલરકથા ‘ ધ શેન્ડભેં’
ના ફીજા બાગ “ ધ ટે સ્ટાભેન્ટ’ અને બિટનની રેબખકા ફનાવ ડીન એલયીસ્ટોનને નલરકથા ‘ ગરવ
ુ ન અધય’ ભાટે ફે રેબખકાઓને વાંયકુ ત નલજેતા જાશેય કયલાભાાં આવ્મા છે .
વભ
એલયીસ્ટોન બકુ ય પ્રાઈઝ જીતનાય પ્રથભ અશ્વેત ભદશરા છે . જ્માયે

ુ ાડીન
બન

ુ ય
ભાગાવ યેટ એડવડુ બક

પ્રાઈઝ જીતનાય વૌથી વ ૃદ્ધ ભદશરા છે .

 બાયતીમ મ ૂના અભેદયકન અથવળાસ્ત્રી અબબજીત ફેનયજી અને તેભની ત્ની ભાઈકર ડુાંફ્રો
ુ ત યીતે 2019ન ાંુ અથવળાસ્ત્રી ક્ષેત્રન ાંુ નોફર ાદયતોનક એનામત
તથા ભાઈકર પેભાય વાથે વાંયક
કયલાભાાં આલળે. આ ત્રણેમ અથવળાસ્ત્રીઓ લૈનશ્વક ગયીફીનો વાભનો કયલાના પ્રમોગાત્ભક
અબબગભ અને ઉત્કૃષ્ટ્ઠ ઉામો ભાટે આ પ્રાઈઝ આલાભાાં આલળે.

 બચકો આંદોરનના પ્રણેતા માવલયણ કભવલીય અને ઉત્તયાખાંડના યશેલાવી ચાંડીપ્રવાદ બટ્ટને
લવ 2017-18 ભાટેના 31ભા ‘ ઇન્ન્દયા ગાાંધી એલોડવ થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા. તેભણે
1964ભાાં ઉત્તયાખાંડભાાં ગોેશ્વયભાાં દળોરી ગ્રાભ સ્લયાજ્મ વાંઘ (DGSS)ણી યચના કયી છે .

 દે ળના ઉયાષ્ટ્રનત એભ.લૈક્યા નામડુને કોભોયોવન ાંુ વલોચ્મ નાગદયક વન્ભાન’ ઓડવ ય ઓપ ધ
ગ્રીન ક્રેવન્ટ’ એનામત કયલાભાાં આલળે. બાયતભાાંથી આ વન્ભાન પ્રાપ્ત કયનાય પ્રથભ
બાયતીમ છે .
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ટેકનોરોજી ક્ષેત્રે અલનવ ાંુ
 અભેદયકાની ફે ભદશરા અંતયીક્ષ માત્રી દક્રસ્ટીના કોચ અને જેનવકા ભીય સ્ેવ લોક કયનાય
પ્રથભ ભદશરા જોડી ફની.

 બાયતભાાં દકડની વાયલાય તથા રાન્વપ્રાન્ટ ક્ષેત્રના બીષ્ટ્ભ નતાભશ અને નલશ્વની વૌથી
ભોટી દકડની શોસ્ીટરના સ્થાક ડો. એચ.એર.નત્રલેદી( શયગોનલિંદ રક્ષ્ભીળાંકય નત્રલેદી)ન ાંુ
87 લવની લમે અલવાન થય ાંુ છે . ડો. નત્રલેદી નેફ્રોરોજીસ્ટ શતા તેભણે 40 લવના
વભમગાા દયનભમાન તેભના ભાગવ દળવન શેઠ ાાંચ શજાયથી લધાયે દકડની રાન્વપ્રાન્ટ
થમા શતા. તેભને વાતભી ઓક્ટોફય ૧૯૮૧ને નલયાત્રીના નલભા દદલવે દકડની
શોક્સ્ટરની સ્થાના કયી શતી.

 બાયતીમ નલજ્ઞાનીઓએ ‘ પ્રાન્સ્ટક ખાનાય’ જીલાણાંુ (ફેક્ટેદયમા)ળોધી કાઢયા છે .
ઉત્તયપ્રદે ળના ગ્રેટય નોઇડા ક્સ્થત કાદલ કીચડલાી જભીનથી ફે પ્રકાયના ફેક્ટે દયમા ળોધી
કાઢયા છે .

 ભાંગ ય ઝડથી શોંચલા ભાટે 2024ભાાં યભાણ ુ યોકેટ ભોકરલાની નાવાની મોજના,
બૌનતકનલદ બફર અભેદયકાના નેત ૃત્લભાાં યભાણ ુ યોકેટ ફનાલલાની કાભગીયી ળરૂ થઇ.

 સ ૂમવભડાં ભાાં ભાંગ અને ગરૂુ લચ્ચે આલેર એક નાનકડા ગ્રશને ભળહુય ગામક ાંદડત
જવયાજન ાંુ નાભ આલાભાાં આલળે. આ વન્ભાન ભેલનાય તેઓ પ્રથભ બાયતીમ કરાકાય
ફન્મા છે .

 ફ્રાન્વના લૈજ્ઞાનીકોએ ભગજને લાાંચનાય એગ્ઝોસ્કેરેટન ફનાવ્ય ાંુ જેનાથી રકલાગ્રસ્ત વ્મક્ક્ત
પયી વયતાથી શયી પયી ળકળે.

 ભથયુ ાભાાં પ્રાસ્ટીકભાાંથી ડીઝરભાાં રૂાાંતયણ કયતો બાયતનો પ્રથભ પ્રાન્ટ ળરૂ થમો.
 વૌથી લધ ુ ઉગ્રશ લાા ગ્રશન ાંુ બફરૂદ ળનનએ ગરૂુ ગ્રશ ાવેથી છીનવ્ય,ાંુ ળનનના ઉગ્રશો
લધીને 82 થમા, જમાયે ગરૂુ ને 79 ઉગ્રશો જ છે .
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સરં ક્ષણ ક્ષેત્રે અવનવ ં
ુ ાભ્માવની ભાદશતી
બાયતના નલનલધ વેના વાથે યદ્ધ
દે ળના નાભ

યધ્ુ ધાભ્માવન ાંુ નાભ

બાયત- કઝાદકસ્તાન

કાબઝન્દ-૨૦૧૯

ઉદ્દે ળ
 ઉત્તયાખાંડના નથોયાખાંડભાાં આમોજન
 જ ાંગરો અને લવતીમ નલસ્તાયોભાાં આતાંકલાદ
તથા અરગતાલાદ નલયોધી અબબમાનોભાાં
ુ ત તારીભ આલી.
એકફીજાના વૈનનકોને વાંયક

બાયત – ભોંગોબરમા

નોભાડીક એરીપન્ટ - 2019

 દશભાચરપ્રદે ળના ફાક્રોશભાાં આમોજન
 વાંયક્ુ ત યાષ્ટ્રની વ્મલસ્થા શેઠ ઉગ્રલાદ અને
આતાંકલાદ નલયોધી અબબમાનો ભાટે વૈનનકોને
તારીભ આલી.

બાયત - ભારદીલ

એક્યુલદયન - 2019

ુ ેના ઔધ નભરીટયી સ્ટેળનભાાં.
 ભશાયાષ્ટ્રના ણ
ુ ત યાષ્ટ્રની વ્મલસ્થાને અનરૂુ  એક
 વાંયક
અધવળશેયી લાતાલયણભાાં ઉદ્દાભલાદ અને
આતાંકલાદ નલયોધી અબબમાનોને અંજાભ આલા
ભાટે વેનાઓ લચ્ચે યસ્ય વદક્રમતા લધાયલા

બાયત – જાાન

ુ ૈત્રી - 2019
નળન્યભ
(એયપોવવ કલામત)



ભાટે.

ુ ત ગનતળીરતા અને
 ફાંને દો લચ્ચે વાંયક
વ્ય ૂશાત્ભક આંતયવાંચારન ક્ષભતા શાથ ધયલાનો
છે .

બાયત – અભેદયકા

વ્રજ પ્રશાય -2019

 અભેદયકાના વીરેટભાાં આમોજજત
ુ કૌળલ્મ
 બાયતના દબક્ષણી કભાન્ડને યદ્ધ
ુ ત નભળનના
યક્ુ ક્તપ્રયક્ુ ક્તઓ અને વાંયક
આમોજનની તારીભ આલી.

બાયત – ઓભાન

એક્વ-ઇસ્ટનવ બિજ-5

 ઓભાનભાાં આમોજન.
ુ ેનાઓ લચ્ચે ાયસ્દયક વૈન્મ
 ફાંને દે ળોની લાયવ
વાંફધ
ાં ો ભજબ ૂત ફનાલલાનો છે .

બાયત – જાાન

ધભવ ગાદડિમન - 2019

 નભઝોયભના લેયેન્ટ ખાતે આમોજન
 ફાંને દે ળો લચ્ચે વયાં ક્ષણ વશમોગ વશીત
વ્ય ૂશાત્ભક વાંફધ
ાં ોને લધ ુ સદ્રુ ઢ ફનાલલા ભાટે.

બાયત – મ્માનભાય

IMNEY- 2019
નૌકાદ કલામત

ASHWIN DIVEKAR

 આંધ્રપ્રદે ળના નલળાખાટ્ટનભ ખાતે આમોજન
 ફાંદય અને વમદ્રુ ભાાં આમોજજત કયામો શતો.
Page 13

બાયત – ફ્રાાંવ

કલામત ળક્ક્ત -2019

 યાજસ્થાનના ભશાજન દપલ્ડ પામયીંગ યે ન્જભાાં
આમોજજત

ુ –
બાયત - નવિંગાય

વીટભેક્વ -2019

થાઈરેન્ડ
બાયત – થાઈરેન્ડ

 નત્રક્ષીમ નૌકાદ કલામત ોટવ બ્રેય ખાતે
મોજાઈ શતી.

ભૈત્રી -2019

ુ ત વૈન્મ કલામત ભેઘારમ
 ફન્ને દે ળીઓની વાંયક
ખાતે જોજાઈ શતી.

 બાયતીમ વેનાની પ્રથભ લવતીમ યદ્ધુ અભ્માવ ‘ દશભ નલજમ’ અરૂણાચરપ્રદે ળભાાં મોજાઈ શતી.
બાયતીમ વયાં ક્ષણ દોના ઇનતશાવભાાં વૌથી ભોટી વૈન્મ કલામત શતી.

 બાયતીમ નૌકાદે ભરેનળમાના નૌકાદ વાથે દ્ધદ્વક્ષીમ કલામત ‘ વમદ્રુ રક્ષ્ભણ’ મોજી શતી.
ુ ી સ્લદે ળી શોલીત્ઝય ટો ધન
ુ વેનાભાાં વાભેર
 બાયતીમ વૈન્મ ળક્ક્ત લધાયલાના શેતથ
કયલાભાાં આવ્ય ાંુ છે . તેની ભાકવ ક્ષભતા 40 કી.ભી. છે .
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હિલ્મ જગત ક્ષેત્રે અવનવ ં
ુ યાતી
 લવ- 2019ના ઓસ્કાય એલોડવ ભાટેની બાયતીમ દપલ્ભ વાંદગી વનભનતભાાં એક ભાત્ર ગજ
વભ્મ અચવન નત્રલેદી વાંદગી કયી શતી.

 લવ-2018નો દાદા વાશેફ પાકે એલોડવ ભાટે વદીના ભશાનામક અનભતાબ ફચ્ચનની વાંદગી
કયલાભાાં આલી છે .

 92ભાાં ઓસ્કાય એલોડ્વ વ ભાટે નલદે ળી બાાની શ્રેણીભાાં બાયતીમ દપલ્ભ ‘ ગરીફોમ’ વત્તાલાય
ુ ાદ નાભના યલ
ુ ાન
એન્રી તયીકે નોભીનેટ થઇ શતી. આ દપલ્ભ મફ
ાંુ ઈના ધાયાલીનો યે ય મય
ય આધાદયત છે .

 92ભાાં ઓસ્કાય એલોડ્વ વ ભાટે નોભીનેટ થનાયી બાયતીમ ડોક્યુભેન્રી દપલ્ભ ‘ ભોતીફાગ’
ૂ ોના જીલન ય આધાદયત છે .
ઉત્તયાખાંડના ખેડત
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