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 અભેરયકાએ જશન્વન એન્ડ જશન્વનન  કયનાન  લે્સિવન ેનનવેનના ઈભયજન્વ  ઉમગન  ભજૂંયી આ  

છે. સવિંગર ડઝ લે્સિવન કયના વાભે રાદલાભા ં85.9% અકવ ય છે. 

 દક્ષિણ અભેરયકન દેળ લેનેઝૂએરાએ આસથિક તગં  અને કાઝા ભોંઘલાયીને શોંચ  લલા 10 રાખન  નટ 

ફશાય ાડનાય સલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ. 10 રાખ ફર  લાયન  રકિંભત અડધા અભેરયકન ડરય એટરે કે 

રગબગ 36 રૂસમા થળે. આટર  યકભભા ંઆ નટથ  બાયતભા ંઅડધ ક્ષરટય ેટ્રર ણ નશીં આલે.  

 વયંકુત યાષ્ટ્ટ્ર ભશાવબા (UNGA)એ લષ 2023ને આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ ફાજયા લષ તયીકે ભનાલલાનુ ંનક્કી કયેર છે.  

 ઇન્ટયનેળનર એનજી એજન્વ  (IEA) દ્વાયા જાયી ઈન્ન્ડમા એનજી આઉટકૂ 2021 રયટષ  અનવુાય બાયત લષ 

2030 સધુ ભા ંસલશ્વન ત્ર જ વોથ  ભટ ઊજાષ ઉબસિતા દેળ ફનળે. 

 સ્લ ડન લેયાઇટીઝ ઓપ ડભેકે્રવ  (V-Dem) ઇન્સન્સ્ટટયટૂ દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઆલેર અશલેાર મજુફ બાયત 

શલે રકળાશીભાથં  ચ ૂટંામેર  આખદુળાશી તયપ જમ યહ્ય છે. ક્ષરફયર ડભેકે્રવ  ઈન્ડસેિવભા ંબાયતનુ ંસ્થાન 

નફળં ડી યહ્ુ ંશલાન ઘટસ્પટ કમો છે.  

 લર્લડષ શરે્લથ ઓગેનાઇઝેળન (WHO)ના કસલ્સિવન અક્ષબમાન અંતગષત કલે્સિવન ભપત COVID-19 લે્સિવન 

ભેલનાય ઘાના પ્રથભ દેળ છે. 

 લર્લડષ શરે્લથ ઓગેનાઇઝેળન (WHO) અર વાર્લલાડયને ભેરેરયમા મસુિત જાશયે કમો. અર વાર્લલાડય ભેરેરયમા 

મસુિત થનાય ભધ્મ અભેરયકાન પ્રથભ દેળ ફન્મ.  

 ઇન્ટયનેળનર વરાય એરામન્વ (ISA)ભા ંજડાનાય ઈટાર  121ભ દેળ ફન્મ.  
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 સલશ્વ ફેન્કના સ્ટ્રાઇલ પ્રેનકટ ભાટે ગજુયાતન  ભેટડા GIDC(યાજકટ)ન  વદંગ  કયી, જમા ં સલશ્વ ફેન્ક 1 

કયડ રૂસમાન  ગ્રાન્ટ આ  રયવચષ રેફયેટયી ફનાલળે.  

 શ્ર  રકર ભાજંાય લષત વય કયનાય એસળમાન  વોથ  નાન  લમન  અને સલશ્વન  ફ જી વોથ  નાન  લષન  

ભરશરા આંધ્રપ્રદેળન  ઋત્વલકા ફન .  

 ફાગં્રાદેળ અને બાયત લચ્ચે પેન  નદી ય ‘ ભૈત્ર  વેત’ુ રુનુ ંલડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીના શસ્તે ઉદ્દઘાટન 

કયલાભા ંઆવયુ.ં 

 8 ભાચષ ભરશરા રદલવે ફાગ્રાદેળભા ં તશ્રલુા આનન સળસળય નાભન  એક ટ્રાન્વેનન્ડય ન્યઝૂ એન્કય ફન . 

ફાગ્રાદેળન  નેળનર ન્યઝૂ ચેનર ય વભાચાય લાચંન કયુું શત ુ.ં  

  ગ્રફર અરામન્વ પય લે્સિવન એન્ડ અમ્યનુાઇઝેળન (GAVI) વભજૂત  અંતગષત ારકસ્તાનને બાયત 

બાયત મ કયના લે્સિવનના 1.6 કયડ ડઝન  રડક્ષરલયી  ભપતભા ંઆળે. ારકસ્તાન વાથે વપ્ટેફય-2020ભા ં

GAVI વભજૂત  કયલાભા ં આલ  શત .આ વભજૂત  અંતગષત સલશ્વના ઘણા દેળને લે્સિવન ફ્રી આલાન  

વભજૂત  કયલાભા ંઆલ  શત . 

 ગ્રફર અરામન્વ પય લે્સિવન એન્ડ અમ્યનુાઇઝેળન (GAVI) વભજૂત  અંતગષતશ્ર રકંા, ભતૂાન, ભારરદવવ, 

ફાગ્રાદેળ, નેા અને મ્માનભાયભા ંઅંદાેન 56 રાખ લે્સિવન ફ્રી આલાભા ંઆલ  ચ્શ.ે બાયતે દુસનમાના 65 

દેળભા ંકયના લે્સિવન ભકર  છે.  

 ચ નન  ઇ-કભવષ વેકટયન  અગ્રણ  કંન  અર ફાફાને ભનર  સનમભના બગં કયલા ફદર ૧ અફજ 

ડરયન સલક્રભજનક દંડ પટકાયલા ચ નના વત્તાલાાઓ સલચાયી યહ્યા છે. 

 ચ નન  યાજધાન  ફેઇત્જિંગભા ં છેર્લરા 10 લષન  વોથ  ખતયનાક યેત નુ ં આંધ   ત્રાટકી છે. ેનને રયણાભે 

આળયે 341થ  લધ ુરક રાતા ફન્મા. ચ નના આ તપાનન  અવય ાડળ  દેળ અને જાાન સધુ  થઈ 

ળકે છે.- સનષ્ટ્ણાતં 

 નૉલેભા ં એસ્ટ્રાઝેનેકાન  લેરકવન રગાવમા ફાદ રકને રશી ગઠંાઈ જલાના કેવ વાભે આલતા ં નેધયરેન્ડ, 

આમરેન્ડ, જભષન  અને ફ્રાવં વરશત 15 દેળભા ં  એસ્ટ્રાઝેનેકાન  લેરકવન ય શંગાભ  પ્રસતફધં રગાલલાભા ં

આવમ.  

 શર વડુન  વોથ  પ્યરુય રપર્લભ ‘ એલેન્જવષ; એન્ડગેભ’ ને ાછ છડીને ‘ અલતાય’ દુસનમાબયભા વોથ  

લધ ુકભાણ  કયનાયી રપર્લભ ફન  છે. રડયેસિટય ેનમ્વ કેભરૂનના સનદેળનભા ંફનેર  આ રપર્લભ ચ નભા ંપયીથ  

રયર ઝ કયલાભા ં અને શરેા જ રદલવે 20 શજાય 3 કયડ રૂસમા કભામા. 

 ફાગં્રાદેળ મુ્ સિતન  50ન  લષગાઠં સનસભતે્ત ઢાકા અને ન્ય ૂ જરાઈગડુી લચ્ચે નલ  ેવેંજય ટે્રનવેલા 26 

ભાચષથ  ળરૂ થળે.  
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 ેરયવન  કટે ફ્રાન્વના ભતૂલૂષ યાષ્ટ્ટ્રસત સનકરવ વયકઝ ને ભ્રષ્ટ્ટાચાય ભાટે ડળ  ઠેયવમા અને તેભને એક 

લષ ેનરન  વજા વબંાલ .  

 બાયત શલે સલશ્વભા ંવોથ  લધ ુપયેન એસિવચેન્જ રયઝલષ (પયેસિવ) ધયાલત ચથ દેળ ફન  ગમ છે. બાયત 

ાવે રૂ. 42 રાખ કયડનુ ંસલદેળ  હુંરડમાભન  છે. શારભા ંસલશ્વભા ંવોથ  લધ ુપયેસિવ ચ ન ાવે છે. વમાયછી 

અનકુ્રભે જાાન અને ્સ્લવઝયરેન્ડ આલે છે. 

 ઓસિવપડષ યસુનલસવિટી અને એસ્ટ્રાઝેનેકા દ્વાયા ફનાલલાભા ં આલેર  લે્સિવન 79% અવયકાયક અને સયુક્ષિત 

શલાનુ ંજણાયુ.ં અભેયીકાભા ંઆ લેકવ નના ઉમગન  ભજૂંયી ભાટેન ભાગષ ભક થમ.  

 ભરેસળમાભા ં શાઇકટષ  દ્વાયા ક્ષિસ્ત  પ્રકાળન દ્વાયા ‘અર્લરાશ’ ળબ્દના ઉમગ ય 35 લષથ  રગાલેર 

પ્રસતફધં દૂય કયલાભા ંઆવમ.  

 ચ ન વાવંદ દ્વાયા તેભન  14ભ  ચંલીમ મજના અંતગષત બાયતના અરૂણાચરપ્રદેળન  વયશદ ાવે 

સતફેટભા ંબ્રહ્મતુ્રા નદી ય ફધં ફાધં  શાઈડ્રાલય પ્રેનકટ ફનાલલાન  ભજૂંયી આલાભા ંઆલ .  

 દક્ષિણ આરફ્રકાનુ ં સગ્કાવ નાભનુ ં ભ ૂડં ે ેન્ટય સપ્રન્વ શયેીનુ ંેઇન્ન્ટિંગ કયુું ેનને 2.36 રાખ રૂસમાભા ંલેચાયુ.ં 

ચાય લષનુ ં સગ્કાવ નાભનુ ં ભ ૂડં ે અવમાયસધુ ભા ંેઇન્ન્ટિંગ્વ દ્વાયા 50.23 રાખ રૂસમાન  કભાણ  કયી ચકૂ્ુ ં

છે. સગ્કાવના ેઇન્ન્ટિંગ્વ દ્વાયા થત  કભાણ ના નાણા ં રેપવન પાભષભા ં યશતેા પ્રાણ ઓન  વયવબંા ભાટે 

ખચષલાભા ંઆલે છે. 

 સલશ્વના વોથ  ધભધભતા ટે્રડ રૂટ સએુઝન  કેનારભા ંએક ભશાકામ કન્ટેનય તાઈલાઈન  ભાક્ષરકીનુ ં400 ભ ટય 

રાબં ુઅને 59 ભ ટય શળં સળ અકસ્ભાતે રટી જતા ંસએુઝ કેનાર વંણૂષ બ્રક થઈ ગઈ શત .  

 બ્રાક્ષઝરના લન્મજીલ ક્ષચરકવવક અને સલડીમ પ્રડયવુય કૈયીના ઓક્ષરમાન એ 1187 રડગ્ર  વે. તાભાન 

ધયાલતા જલાામખુ  એતાષ નાભના રાલા રેક યથ  વાય થઈને ક્ષગન વ બકુભા ંયેકડષ ફનાલામ.  

 થાઈરેંડ વયકાયે મષટન અથષવમલસ્થા લધાયલા ‘ માટ સિલયેન્ટાઈન ‘ સનમભ ફનાવમા ેન અંતગષત સલદેળ  

મવુાપય 14 રદલવના સિલયેન્ટાઈન વાભને દરયમાન  લચ્ચે ‘ માટ’ જશાજભા ં જ વાય કયી ળકળે.  

 એસળમાના ધનકુફેયભા ં મકેુળ અંફાણ  ચ નના ઝન્ગ ળેન્ળેનને 23 ભાચષ 2021ના યજ  ઓલયટેક કયીને 

80.4 અફજ ડરયન  વંસત્ત વાથે પ્રથભ ક્રભે આવમા. ગોતભ અદાણ  ચથા ક્રભે યહ્યા છે.  

 ચ નના ઝેઝ માગં પ્રાતંભા ં૪૫૯ ફૂટ ઊંચ ગ્રાવ ક્ષબ્રજ મષટક ભાટે ખરુ્લર મકુામ. વત્તાલાય તેનુ ંનાભ રૂઈ 

ક્ષબ્રજ છે ણ ખાવ રડઝાઈનના કાયણે તેને ‘ ફેન્ડીગ ક્ષબ્રજ’ નાભ ભળયુ.ં આ ક્ષબ્રજ ૩૨૮ ફૂટ રાફં અને ૪૫૯ 

ફૂટ ઊંચ છે.  

 ‘ બરુડઝય’ ઉનાભથ  ઓખાતા તાન્જાસનમાના યાષ્ટ્ટ્રસત જન ભગફુૂર નુ ંઅલવાન થતા ંવાસભમા સુશુ 

શવન દેળના પ્રથભ ભરશરા યાષ્ટ્ટ્રસત ચ ૂટંામા.  
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 કેનેડાએ રશી ગઠંાઈ જલાન  પરયમાદને કાયણે 55 લષથ  લધ ુલમના રકને કયના લે્સિવન એસ્ટ્રાઝેનેકાન  

કસલસળર્લડ લે્સિવન આલાનુ ંફધં કયુું.  

  

 

 શૈદયાફાદન  ઇન્ફ્રાસ્ટ્રસિચય કંન એ ભાત્ર 18 કરાકભા ં 26 રકરભ ટયન નેળનર શાઇલે તૈમાય કયી ક્ષરમ્કા 

બકુભા ંસ્થાન ભેવયુ.ં વરાયુ-ફ જાયુ લચ્ચે 4 રેનના નેળનર શાઇલે -13 ય આ યડનુ ંસનભાષણ થયુ ંશત ુ.ં  

 રયરામન્વ પાઉન્ડળેનના ચેયવષન ન તા અંફાણ  દ્વાયા ભરશરાઓ ભાટેનુ ં રડત્જટર પ્રેટપભષ ‘HerCircle’ 

રન્ચ કયલાભા ંઆવયુ.ં  

 વાભાત્જક ન્મામ અને અસધકારયતા પ્રધાન ઠાલયચદં ગશરટે ભકાન અને રયલશન પ્રણાર ભા ંસરુબતાના 

પ્રશ્નને વય ફનાલલા ભાટે ‘ સગુમ્મ બાયત’ એન્સપ્રકેળન ળરૂ કયી.  

 તાેનતયભા ંનેળનર ેભેંટ્વ કોયેળન ઓપ ઈન્ન્ડમા અને SBI ેભેંટ્વ વાથે ભીને બાયત મ લેાયીઓ ભાટે 

‘RupaySoftpoS’ રન્ચ કયલાભા ંઆવયુ.ં  

 કેન્ન્રમ આલાવ અને ળશયેી ભાભરાના ભતં્રારમે ઈઝઓપ ક્ષરસલિંગ યેંરકિંગ -2020ના રયટષ  મજુફ દેળભા ંદવ 

રાખ કયતા ંલધાયે લસ્ત લાા ળશયેભા ંટ ટેનભા ંયશલેારામક  વોથ  શે્રષ્ટ્ઠ ળશયે ફેંગરુૂ છે. ફ જા ક્રભે 

ણેુ અને  ત્ર જા ક્રભે અભદાલાદ  આવયુ ં છે. સયુત ાચંભા અને લડદયા આઠભા ક્રભે આવયુ.ં દવ રાખથ  

ઓછી લસ્ત લાા ળશયેભા ંસળભરા ટ ય અને ગાધં નગય વાતભા ક્રભે આવયુ ંછે. 

 યકાણ આધારયત ફેરકિંગ કંન  JP ભગષનન  બ્રકચેઇન આધારયત ેભેન્ટ નેટલકષ  “ Liink’ભા ંવાભેર થનાય 

સ્ટેટ ફેન્ક ઓપ ઈન્ન્ડમા (SBI)દેળન  પ્રથભ ફેન્ક ફન .  

 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીના જીલન ય લધ ુએક રપર્લભ ‘ એક ઓય નયેન’ ફનળે આ રપર્લભભા ંઅક્ષબનેતા ગેનન્ર 

ગેનન્ર ચોશાણ મખુ્મ ભસૂભકા સનબાલળે. ગેનન્ર ચોશાણ ફ .આય.ચયાન  ટીલ  સવરયમર ભશાબાયતભા ં

યસુધન્ષ્ટ્ઠયન  ભસૂભકા  સનબાલ  શત . રપર્લભના રદગ્દળષક સભરન બોસભકે આ ભારશત  આ  શત . 

 લડાપ્રધાન નયેંર ભદીએ IIT, ખડગયુ ખાતે ડ. શ્માભાપ્રવાદ મખુયજી ઇન્સન્સ્ટટયુટુ ઓપ ભેરડકર વામ્ન્વઝ 

એન્ડ રયવચષનુ ંઉદ્દઘાટન કયુું શત ુ.ં  

 લષ 2023 સધુ ભા ંદેળન  તભાભ યેરલે રાઇન સલદ્યતુ વચંાક્ષરત કયલાન  યેર્લલે ભતં્રારમનુ ંઆમજન કયુું છે. 

NATIONAL 

 



 

ASHWIN DIVEKAR  M.-9426504646 Page 5 
 

 દેળભા ં પયી એકલાય કયના કેવભા ં લધાય થતા ં વકં્રભણ યકલા નાગયુભા ં 15 ભાચષ થ  21 ભાચષ સધુ  

રકડાઉન જાશયે. ભશાયાષ્ટ્ટ્રના કેટરાક ળશયેભા ંઆગાભ  રદલવભા ંરકડાઉન જાશયે થામ તેલ  ળક્યતા છે. 

 ઈન્ન્ડમા ન્સ્કર રયટષ  -2021 મજુફ આ લે નકયીઓભા ંફભણ લધાય જલા ભી યહ્ય. રદર્લર ભા ંવોથ  

લધ ુટેરેન્ટ ણ યજગાયીભા ંભશાયાષ્ટ્ટ્ર અગે્રવય યહ્ુ ંછે. ભરશરાઓને નકયી આલાન  ફાફતભા ંયાજસ્થાન 

અગે્રવય. 

 કેન્ર વયકાય ઇરેસિટ્રસનસિવ ઉવાદન, આઇટી શાડષલેય, પાભાષસ્યરુટકર્લવ અને ઓટ ભફાઈર િેત્ર ભાટે 

પ્રડકળન ક્ષરન્કડ ઇન્વેન્ન્ટલ (PLI) મજનાને ભજૂંયી આ .  

 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ રદર્લર ન  AIIMS ખાતે COVID-19 લે્સિવનન પ્રથભ ડઝ ત્ર જી ભાચષના રદલવે 

ર ધ.  

 યાજમવબા અને રકવબા ટીલ  ચેનર્લવનુ ં સલર ન કયણ કયીને નલ  ચેનર વવંદ ટીલ ન  યચના કયલાભા ં

આલ . તેના કેઓ તયીકે વેલાસનવતૃ IAS અસધકાયી યસલ કયૂન  સનયુ્ સિત કયલાભા ંઆલ .  

 કાશ્ભ યના રશયાનગય વેસિટયના વત્રા ચાક ગાભભા ંફડષય ાયથ  ારકસ્તાનન યાષ્ટ્ટ્રધ્લજ ધાયલતુ ં સલભાન 

આકાયનુ ંએક ફનૂ આલ ને ડતા ંગાભરકભા ંબમન ભાશર પેરામ. જમ્મ ુકાશ્ભ ય ર વે તે ફનૂને 

કબ્ેન કયુું શત ુ.ં 

 રડત્જટર કરાકાય ક્ષફપ્રે તાન  ેન જી પાઈર્લભ તૈમાય કયેર  રડત્જટર કૃસતને ૬.૯ કયડ ડરય અથાષત 

રૂસમા ૫૦૧ કયડભા ંલેચાઈ. શયાજી ગશૃ રક્રસ્ટી ખાતે શરે   જ લખત આ પ્રકાયન  શયાજી શાથ ધયલાભા ં

આલ  શત .  

 યાષ્ટ્ટ્રીમ ફા અસધકાય સયુિા ચેં નેટસિર સિવ ય ‘ ફમ્ફે ફેગભ’ સવયીઝના પ્રવાયણ ભાટે ભનાઈ પયભાલ .  

 બાયતના કરાકાય લ .એવ. ગામતન્ડને ુ ંક્ષચત્ર ૧૯૬૧ભા ંતૈમાય કયેુ ંતૈરક્ષચત્ર રૂસમા ૩૯.૯૮ કયડભા ંલેચાયુ ં

ેન બાયત મ કરાકૃસતન સલક્રભ છે. ગામતન્ડને ુ ંલષ ૨૦૦૧ભા ંરદર્લર  ખાતે અલવાન થયુ ંશત ુ.ં તેભના ક્ષચત્ર 

ક્ષફનશતેરુિ  અને ળાતં બાલ જન્ભાલતા ક્ષચત્ર ભાટે જાણ તા છે.  

 વયકાયી સલબાગ શરે  એસપ્રર 2022થ  15 લષન  લધ ુજૂના લાશનનુ ંયત્જસ્ટે્રળન રયન્ય ૂનશીં કયલાન યડ 

ટ્રાન્વટષ  અને શાઇલે ભતં્રારમ પ્રસ્તાલને અંસતભ ઓ આ  દીધ છે.  

 મકેુળ અંફાણ ના ઘયન  ફશાય ભેર  સલસ્પટક બયેર  કાયના એન્ન્ટક્ષરમા કેવભા ંએનઆઇએ દ્વાયા  ધયકડ 

કયામેરા એએવઆઇ વક્ષચન લઝેને મુફંઇ ર વ દ્વાયા વસ્ેન્ડ કયલાભા ંઆવમા. 

 મુફંઇ એન્ન્ટક્ષરમા કેવભા ં ભશાયાષ્ટ્ટ્ર વયકાયે મુફંઇ ર વ કસભળનય યભફ યસવિંશને તાના દ યથ  

શટાલ ને તેભન  જગ્માએ શભેતં નાગયરને નલા ર વ કસભળનય ફનાવમા છે.  
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 લષ 2008ભા ં રદર્લર ભા ં થમેરા સવરયમર બ્રાસ્ટ અને ફાટરા શાઉવ એકાઉન્ટય કેવન આય  ઇંરડમન 

મજુારશદ્દીનના આતકંલાદી આરયઝ ખાનને રદર્લર ના વાકેત કટષ  દ્વાયા પાવં ન  વજા અને 11 રાખન દંડ 

કયલાભા ંઆવમ ેનભાથં  10 રાખ ળશીદ ઈન્સ્ેકટયના રયલાયજનને આલાન આદેળ કમો. 39 રકના 

ભતન  ઘટનાને વાકેત કટષ  દ્વાયા યેયેસ્ટ ઓપ ધ યેય ગણાલ ને વજા અાઈ. 

 આંધ્રપ્રદેળના નગયસનગભન  ચ ૂટંણ ભા ંવત્તાધાયી જગન ભશનન  લામએવઆય કોંગે્રવ ાટીએ 11ભાથં  10 

નગય સનગભ જીત  ઇસતશાવ યચ્મ. યાજમન  75 નગયાક્ષરકા તથા નગય ચંામતભા ં 73 લામએવઆય 

કોંગે્રવ ાટી ખાતાભા ંઆલ  ચકૂી છે.  

 દેળભા ં ભટા પ્રેનકટના પરડિંગ ભાટે રૂસમા 20,000 કયડના પંડ વાથે નલ  નેળનર ફેન્ક ફનાલલાન  

દયખાસ્તને કેન્ન્રમ કેક્ષફનેટન  ભજૂંયી. આ ફેંકને ડલેરભેન્ટ  પાઇનાન્વ ઇન્સન્સ્ટટયળૂન (DFI) નાભ આલાભા ં

આવયુ ંછે ેન ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેન્ક તયીકે કાભ કયળે.  

 ્સ્લવ ગ્રુ IQAirદ્વાયા પ્રવારયત અશલેાર મજુફ 2020ભા ં વતત ત્ર જા લે રદર્લશી સલશ્વનુ ં વોથ  પ્રદૂસત 

ાટનગય જાશયે થયુ ં છે. સલશ્વના ટ 50 ળશયેભા ં બાયતના 35 ળશયેન વભાલેળ થામ છે. ખયાફ લાય ુ

ગણુલતા ધયાલતા  દેળભા ંપ્રથભ સ્થાને ફાગંરાદેળ , ફ જા સ્થાને ારકસ્તાન અને ત્ર જા સ્થાને બાયત છે.  

 ગજુયાત વરશત દેળના 12 યાજમભા ં 14 સલધાનવબાન  ફેઠક, કણાષટક અને આંધ્રપ્રદેળન  ફે રકવબાન  

ેટા ચ ૂટંણ નુ ં17 એસપ્રરના યજ ભતદાન મજાળે, ફ જી ભેએ રયણાભ જાશયે થળે. 

 બાયતન  વોથ  ભટી રયન્યએુફર્લવ કંન ઓભા વભાલેળ ાભત  અદાણ  ગ્ર ન એનજી ક્ષરસભટેડ ેસ્કામાલય 

ગ્રફરન 50 MW ન ઓયેરટિંગ વરાય પ્રેનકટ ધયાલતા સ્ેશ્મર ષઝ વશીકર (SPV)ન 100% રશસ્વ 

શસ્તગત કયલા ભાટે ળેય ખયીદી કયાય ઉય શસ્તાિય કમાષ છે.  

 સલદેળ  માત્ર ઓ ભાટે લે્સિવન વરટિરપકેળન સવસ્ટભ ળરૂ કયનાય ઈઝયામેર સલશ્વન પ્રથભ દેળ ફન્મ.  

 કેન્ન્રમ નાગરયક ઉદ્દમન ભતં્રારમે ડ્રન યેગ્યરેુળનના સનમભ જાશયે કમાષ,દેળબયભા ં ૨૫૦ ગ્રાભથ  લધાયે 

લજનના ડ્રન ઉડાડલા રાઇવન્વ અને તાર ભ પયત્જમાત કયલાભા ંઆલ . તાર ભ અને રાઇવન્વ સલના ડ્રન 

ઉડાલાળે ત ૨૫,૦૦૦ રૂસમાન દંડ થળે. રાઇવન્વ ભેલલા ભાટે રઘતુભ ૧૮ લષ અને ધ-૧૦ સધુ ન 

અભ્માવ તથા તફ ફ  યીતે રપટ શલા ઉયાતં વયકાયી યીિા ાવ કયલાન  યશળેે. 

 મુફંઇએ ઉત્તયપ્રદેળને છ સલકેટથ  શયાલ  ચથ  લખત સલજમ શજાયે લનડ ેટનૂાષભેન્ટ ક્ષખતાફ જીવમ. થૃ્લ  ળ 

સલજમ શજાયે અને યથૂ લર્લડષ ક(અંડય-19 લર્લડષ ક) ફનેં જીતનાય પ્રથભ સકુાન  ફન્મ. 

 બાયત વયકાયનુ ંમાષલયણ ભતં્રારમ લષ ૨૦૨૨થ  સવિંગર યઝુ પ્રાન્સ્ટકન  ફનાલટ, લયાળ અને લેચાણ 

ય પ્રસતફધં મકૂળે. વપ્ટેમ્ફય ૨૦૨૧થ  ર થ ન ફેગ ભાટે ક્રાઇટેરયમા 50 microns થ  લધાયીને 120 

microns કયલાન સનણષમ કમો છે.  
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 યાભાનદં વાગયન  રકસપ્રમ સવરયમર યાભામણભા ંયાભનુ ંાત્ર બજલનાય અરૂણ ગસલર બાયત મ જાણતા 

ાટીભા ંજડામા.  

 બાયત મ યેરલેના સિભ ઝનભા ં ટે્રનભા ં ભફાઈર ટે્રન યેરડમ કમ્યસુનકેળન (MTRC) સવસ્ટભ દાખર 

કયલાભા ંઆલ .  

 COVID-19ન  કસલસળર્લડ લે્સિવનન અંગે કેન્ર વયકાયે નલ  ગાઈડ રાઇન જાશયે કયી,કસલસળર્લડ લે્સિવનન  

ફ જ ડઝ 4 થ  6ના અઠલારડમાના ફદરે શલે 6 થ  8 અઠલાડીમાભા ંઆલાન કેન્રવયકાયન સનણષમ. 

 સપુ્ર ભકટે રન ભયેટસનમભ કેવભા ંભશવલના ચકુાદાભા ંકહ્ુ ંકે વંણૂષ વમાજને ભાપ ના કયી ળકામ, સપુ્ર ભના 

આ સનણષમથ  ફેન્કને યાશત ભી. 

 કેન્ન્રમ આયગ્મ ભતં્રારમે 24 ભાચષ 2021ના યજ બાયતભા ંકયના લાઇયવના દેળના 18 યાજમભા ંકયના 

લાઇયવન ડફર મ્યટૂન્ટ લેરયઅન્ટ ભી આવમાન  જાણકાયી આ .  

 COVID-19ના કેવભા ંલધાય થતા ંકેન્ર  વયકાયે 22 ભાચષ 2021ના યજ કયનન  ફે યવ ઓના ઉવાદકને 

12 કયડ યવ ના ડઝ યૂા ાડલાન ઓડષય આપ્મ ેનભા ંવ યભ  ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓપ ઈન્ન્ડમાન  કસલળ ર્લડના 

એક કયડ ડઝ અને બાયત ફામટેકન  કલે્સિવનના 11 કયડ ડઝ યૂા ાડલાન ઓડષય કમો.  ફે 

લે્સિવનન ઈભયજન્વ  ઉમગન  ભજૂંયી વયકાયે આ . 

 કેન્ર વયકાય શરે  એસપ્રરથ  45 લષથ  લધ ુલમના તભાભ રકને કસલદ-19ન  યવ રૂ  સયુિા કલચથ  

સવુજ્જ કયલાન સનણષમ કમો છે. આ યવ  વયકાયી શ્સ્ટરભા ંફ્રીભા ંભળે જમાયે પ્રાઈલેટ શ્સ્ટરભા ંરૂ. 

250/-ભા ંઉરબ્ધ થળે.  

 રકવબાભા ં નાણા ં સલધેમક(ફેનટ) 2021 વાય થયુ ં ેનભા ં પ્રસલડન્ટ પંડભા ં કયેરા પેયપાય પ્રભાણે રૂ. ાચં 

રાખ સધુ ના યકાણ ય વમાજભા ંછૂટ ભળે. એટરે વમાજમકુત  એપ યકાણન  ભમાષદા લધાયલાભા ંઆલ .  

 ગોતભ અદાણ  લષ 2021ભા ં અવમાયસધુ  સલશ્વભા ં વોથ  લધ ુ કભાણ  કયનાય ઉદ્યગસત છે. ચા ુ લષ 

તેભન  વંસત્ત 16.2 સભક્ષરમન ડરયથ  લધ ને 50 ક્ષફક્ષરમન ડરય થઈ.  

 HDFC ફેન્ક તેના કભષચાયી અને તેના રયલાયજન ભાટે COVID-19 વાભેન  લે્સિવનન ખચષ ઉાડલાન 

સનણષમ કમો.  

 રદર્લશી યાષ્ટ્ટ્રીમ યાજધાન  પ્રદેળ (સધુાયા) અસધસનમભ-2021 અંતગષત યાજમ સલધાનવબાભા ંવાય થતા ંદયેક 

સલધેમક ફાફતે રદર્લશીભા ંરેપટનન્ટ ગલનષયને લધ ુવત્તા આલાભા ંઆલ .  

 UNDP આંતયયાષ્ટ્ટ્રીમ વગંઠને બાયતભા ં ગ્રાભ ણ સલસ્તાયના ભરશરા ઉદ્યગ વાશસવકને પ્રવવાશન આલા 

ભાટે ‘ વશી રદળા’  અક્ષબમાન રન્ચ કયુું શત ુ.ં  
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 ફધંાયણન મવુદ્દ તૈમાય કયનાય વસભસતભા ં યશી ચકેૂર 107 લીમ કેલર કૃષ્ટ્ણ COVID-19 વાભેન  યવ  

રેનાય વોથ  ભટી લમના લરયમય ફન્મા.  

 વવંદભા ં ભેરડકર ટસભિનેળન ઓપ પે્રગનન્વ  ક્ષફર- 2020 વાય કયલાભા ં આવયુ ં ેનમા અમકુ ચક્કવ 

રય્સ્થસતભા ં20 થ  24 વપ્તાશભા ંગબષાત કયલાન  ભજૂંયી આલાભા ંઆલ  છે.  

 લ ભા (સધુાયા) સલધેમક,2021 અંતગષત લ ભા િેત્રભા ંપયે ડામયેસિટ ઇન્લેસ્ટભેન્ટ (FDI)ન  નલ  ભમાષદા 74% 

કયલાભા ંઆલ  છે. 

 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી 25 ભાચષથ  ફે રદલવના ફાગં્રાદેળના પ્રલાવે, લડાપ્રધાને ‘ નેફયહડૂ પસ્ટષ ’ ન સત 

શઠે ફાગ્રાદેળને કયના લે્સિવનના 12 રાખ ડઝ અને 109 એમ્બ્યરુન્વ લાન ફ્રીભા ંઆપ્મા. બાયત અને 

ફાગં્રાદેળ લચ્ચે દ્વદ્વિ મ વશકાયના સલસલધ વેકટયભા ંાચં એભઓય ુથમા. છઠ્ઠ  રડવેમ્ફય ‘ ભૈત્ર  રદલવ’ 

તયીકે ઉજલલાન સનણષમ રેલામ. 

  લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી અને ફાગ્રાદેળના લડાપ્રધાન ળેખ શવ નાએ ઢાકાથ  જરાઈગડુી  ‘ સભતાર  

એસિવપે્રવ ેવેન્જય ટે્રનનુ ંઉદ્દઘાટન કયુું.  

 બાયતનુ ં પ્રથભ ટ્રાન્વેનન્ડય કમ્યસુનટી ડસે્ક તેરગંાણા યાજમના ગાચ ફલેર  ર વ સ્ટેળન ળરૂ કયલાભા ં

આવયુ.ં  

 તવકા EMI સસુલધા ‘ EMI@ ઇન્ટયનેટ ફેંરકિંગ’ રન્ચ કયનાયી બાયતન  પ્રથભ ફેન્ક આઇવ આઇવ આઈ 

(ICICI) ફન .  

 બાયતે તાનુ ં પ્રથભ સ્લદેળ  એ સ્ટય ‘ ભફાઈર વેલા એ સ્ટય’ સલકવાવયુ,ં ેન અનેક ડભેઈન અને 

વાલષજસનક વેલાઓન  શે્રણ ઓન  કુર 965 ેનટર  રાઈલ એપ્વ ધયાલે છે. 

 શરે  એસપ્રરથ   નલ લેતન  કામદ રાગ ુથળે.  .એપ ય વમાજ વારશતના અનેક પેયપાય થળે. તભાભ 

કાયભા ંફે એયફેગ પયત્જમાત કયલાભા ંઆલ .  

 ભાગષ અને રયલશન ભતં્રારમે ડ્રાઇસલિંગ રાઇવન્વ વરશતના દસ્તાલેજ રયન્ય ૂકયલાન  ભમાષદા લધાયી 30 જૂન 

2021 સધુ  કયલાભા ંઆલ  છે. શરે  પેબ્રઆુયી 2021થ  એસિવામય થઈ ગમેરા લાશનના દસ્તાલેજ 30 

જૂન 2021 સધુ  ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે.  
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 નભષદા ત્જર્લરાના કેલડીમા ખાતે યાષ્ટ્ટ્રીમ કિાન  ઓર ઈન્ન્ડમા કભાન્ડય કન્પયન્વ 4 થ  6 ભાચષ દયસભમાન 

ટેન્ટ સવટી ખાતે આભી, નેલ  અને એયપવષન  ટ કભાન્ડય કન્પયન્વ મજાઇ શત . વભાન વભાયશભા ં

લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદી શાજયી આ  શત .  

 લષ ૨૦૧૮-૧૯ભા ં ગર્લવષ કેડટે્રવને વૈસનક સ્કરૂ છંગછી – સભઝયભ ખાતે એડસભળન આલાન ામરટ 

પ્રેનકટ શાથ ધયલાભા ં આવમ શત ેનભા ં વપતા ફાદ  કેન્ર વયકાયે ળૈિક્ષણક લષ ૨૦૨૧-૨૨થ  દેળન  

તભાભ વૈસનક સ્કરૂભા ંગર્લવષ કેડટે્રવને એડસભળન આલાન સનણષમ કમો છે. દેળભા ંઅવમાયે ૩૩ વૈસનક સ્કરૂ 

આલેર  છે ેનભા ંઅવમાયે પસિત છકયાઓને જ પ્રલેળ આલાભા ંઆલે છે.  

 રપક્ષરાઈન્વ અને બાયત લચ્ચે વયેંિણ વાભગ્ર  અને ઉકયણના લેચાણ ભાટે ભશવલના કયાયભા ં

રપક્ષરાઈન્વ  બાયત ાવેથ  બ્રહ્મઝ ક્રૂઝ સભવાઇર ખયીદળે આ કયાય ય રપક્ષરાઈન્વના વયંિણ વક્ષચલ 

ડને્ર્લપન રયેંજાએ ભન રાભા ંશસ્તાિય કમાષ શતા.  

 બાયતન  વયંિણ અસધગ્રશણ રયદે અભેરયકા વાથે ળસ્ત્ર ડ્રન અને પ્રેનકટ 75 (I) અંતગષત અદ્યતન 

વફભયીન ભાટે ભન્ર્લટક્ષફક્ષરમન વદ કમો.  

 બાયતનુ ંવોપ્રથભ નેલર જશાજ ક્ષચર  શોંચ્યુ ંેનન  રફંાઇ 70 ભ ટય અને શાઈ 19 ભ ટય છે. 

 બાયત અને જાાનન  વાથે કરફં ફદંય ય લેસ્ટ કન્ટેનય ટસભિનર (ડફર્લયવુ ટી ) ફનાલલાભા ંઆલળે.  

 કેન્ર વયકાય નેા અને બાયત ફડષય ય 13,000થ  લધાયે જલાનને તશનેાત કયલા ભાટે એક ડઝન 

વળસ્ત્ર ફડષય પવષ (SSB)ન  ફટાક્ષરમનને ભજૂંયી આ .  

 બાયતનુ ંપ્રથભ ખાનગ  ેનટ ટસભિનર ળરૂ કયનાય -  નલ  રદર્લશી  

 બાયત મ લાયવેુનાનુ ં સભગ-૨૧ ફાઇવન પાઇટય પ્રેન ભધ્મ બાયતના ગ્લાક્ષરમયભા ં એક એયફેઝ યથ  

સલભાન કમ્ફેટ ટે્રસનિંગ સભળન ભાટે ઉડાન દયસભમાન દુઘષટનાગ્રસ્ત થતા ંામરટ આસળ ગપુ્તા ળશીદ થમા.  

 બાયત મ નોવેનાના INS કુર ળ અને INS સભેુઘા  જશાજએ ારકસ્તાન સલરુદ્ધ 1971ના મુ્ સિત યદુ્ધભા ં 50 

લષન  ણૂાષહસુત સનસભતે્ત સ્લ ક્ષણિભ સલજમ લષ ઉજલણ ના બાગ રૂે ફાગ્રાદેળના ઐસતશાસવક ફદંયળશયે 

ભોંગરા શોંચ્યુ ં 

DEFENCE 
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 બાયત મ નોકાદન  ત્ર જી સ્ટીર્લઘ સ્કીન સિરાવ વફભયીન યસળમાન   INS કયંજ નેલર ડકમાડષ મુફંઇ 

ખાતે તૈનાત કયલાભા ંઆલ .  

 બાયતન  ભશવલકાિં  ગગનમાન સભળન ભાટે યસળમા ગમેરા ચાય બાયત મ ાઇરેટન  ટે્રસનિંગ ણૂષ કયી તેઓ 

શલે ઇવય, ફેંગરુૂના કેન્રભા ં ગગનમાન ભડયરુન  ટે્રસનિંગ રેળે. આ સભળન દ્વાયા બાયત મ ટુકડીને 

અલકાળભા ંભસિર્લલાન  તૈમાયી કયી યહ્ુ ંછે. આ ટુકડીને’ ગગનનટ્વ’ નાભ આલાભા ંઆવયુ ંછે. 

 બાયત મ નોવેનાએ ફેશયીન વાથે સળિમન અખાતભા ં ઓયેળન વરં્લ અંતગષત ેવેજ એકવયવાઇઝ 

(PASSEX)નુ ંઆમજન કયુું શત ુ.ં  

 બાયતે યભાણ ુસભવાઇર ટે્રરકિંગ જશાજ INS ધ્રલુને વેલાઓભા વાભેર કયુું આ વાથે યભાણ ુસભવાઇર ટે્રરકિંગ 

જશાજ તૈનાત કયનાય બાયત સલશ્વન ાચંભ દેળ ફન્મ.  
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 શરયમાણાના યાજમાર વવમનાયામણ આમષને શરયમાણાભા ંખાનગ  િેત્રન  નકયીભા ંયાજમના રક ભાટે 75% 

અનાભત રાગ ુકયનાય સલધેમકને ભજૂંયી આ . આ ક્ષફર 10 લષ ભાટે વાય કયલાભા ંઆવયુ ંછે.  

 સિભ ફગંાના કરકાતાના ક્ષબ્રગેડ યેડ ભેદાનભા ં લડાપ્રધાન નયેંર ભદીન  શાજયીભા ંરપર્લભ અક્ષબનેતા ભ ઠંુ 

ચક્રલતી બાજાભા ંજડામા.  

 ઉત્તયપ્રદેળના અમધ્માભા ંબાસલ યાભ ભરંદયનુ ંભાટે 70 એકયને ફદરે 107 એકયભા ં  સનભાષણ થળે. શ્ર  યાભ 

જન્ભભસૂભ ટ્રસ્ટ દ્વાયા લધ ુ7285 સ્કેલય ફૂટ જભ ન ખયીદી ર ધ .  

 કેય સલધાનવબાન  ચ ૂટંણ ભા બાજે ભેટ્રટે્રન તયીકે ઓખાતા ઇ શ્ર ધયનને ાટીના મખુ્મભતં્ર  દના 

ઉભેદલાય જાશયે કમાષ છે. 88 લીમ શ્ર ધયન તાેનતયભા ંજ બાજાભા ંજડામા શતા.  

 બાયતનુ ંવોથ  ભટંુ ગ્રાઉન્ડ ફેઝડ ઓન્પ્ટકર ટેક્ષરસ્ક ઉત્તયાખડં ખાતે સ્થાલાભા ંઆલળે. 

 ઉત્તયાખડં વયકાયે ‘ ઘય કી શચેાન, ચેક્ષરક નાભ’ મજના ળરૂ કયી ેન અનવુાય રયલાયન  વોથ  નાન  

દીકયીનુ ંનાભ ઘયન  ફશાય રખલાભા ંઆલળે, ેનથ  ઘય ચેક્ષરકના નાભે ઓખાળે.  

 ભરશરાઓને ૈતકૃ સભરકતભા ંવશભાક્ષરકીન અસધકાય આનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજમ ઉત્તયાખડં ફન્યુ.ં 

 તાેનતયભા ંેયરેવ ફેનટ યજૂ કયનાય દેળનુ ંપ્રથભ યાજમ ઉત્તયપ્રદેળ ફન્યુ.ં  

 ઉત્તયાખડંના મખુ્મભતં્ર  સત્રલેન્ર સવિંશનુ ંયાજીનામુ,ં નલા મખુ્મભતં્ર  તયીકે ત યથસવિંશ યાલતન  સનયુ્ સિત કયલાભા ં

આલ  છે.  

 મુફંઈનુ ં છત્રસત સળલાજી ટસભિનવ IGBC( ઇન્ન્ડમન ગ્ર ન ક્ષફર્લડીંગ કાઉ્ન્વર) ગર્લડ વરટિરપકેળન ભેલનાય 

પ્રથભ યેરલે સ્ટેળન ફન્યુ.ં  

 તસભરનાડંુ વયકાયે કભષચાયીઓ, સળિક અને  એવયનુા કભષચાયીઓન  વેલાસનવસૃત લમભમાષદા 58 થ  લધાયી 

60 લષ કયલાભા ંઆલ . 

 કણાષટકના જરવળંાધન પ્રધાન યભેળ જયકીશર એ વેસિવકાડં ભા ંનાભ વાભે આલતા ંભતં્ર દ યથ  યાજીનામુ ં

આપ્યુ.ં કણાષટક ાલય ટ્રાન્વસભળન કોયેળનભા ંનકયી અાલલાન  રારચ આ ને ભરશરાન  જાત મ ળણ 

કયલાન આિે કયતા યાજમના વાભાત્જક કામષકતાષ રદનેળ કર્લરાશર્લર એ વ ડી જાશયે કયી શત .  

SATATE 
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 અરૂણાચરપ્રદેળના તલાગં જીર્લરાભા ં ‘ અર્લાઇન પ્રાન્ટ’ન  નલ  પ્રજાસતન  ળધ કયલાભા ં આલ  ેનને ‘ 

રક્રભેન્થરડમભ ઇન્ડીસિભ’ નાભ આલાભા ંઆવયુ ંતે રશભારમના સયૂજમખુ  રયલાયન  છે.  

 કેન્ન્રમ પ્રદૂણ સનમતં્રણ ફડષ દ્વાયા ઓરયસ્વા યાજમને વોથ  પ્રદૂસત યાજમ જાશયે કયલાભા ંઆવયુ ંછે.  

 એન્જીસનમયીંગ રયવચષ એન્ડ ડલેરભેન્ટ ક્ષરવ  રન્ચ કયનારૂ દેળનુ ંપ્રથભ યાજમ કણાષટક ફન્યુ.ં  

 કણાષટકભા ં‘RE-HAB’(ReducingElephantHumanAttacksUsingBees) પ્રેનકટ ળરૂ કયલાભા ંઆવમ.  

 રદર્લશી વયકાયે લષ 2021-22ના ફેનટને ‘ દેળ બ્સિત ફેનટ’ નાભ આલાભા ંઆવયુ.ં  

 રદર્લર ભા ંકેજયીલાર વયકાયે રદર્લશીભા ંદારૂન  દાણચયી અટકાલલા ભાટે નલ  એકવાઈઝ ક્ષરવ  જાશયે કયી, 

દારૂ ખયીદલાન  ઉભય 25થ  ઘટાડી 21  લષ કયલાભા ંઆલ . વયકાય તાન  ભાર કીન  દારૂન  દુકાનન  

શયાજી કયળે.  

 જભ ન યેકડષના રડત્જટરાઇઝેળનભા ંદેળનુ ંપ્રથભ યાજમ ભધ્મપ્રદેળ ફન્યુ.ં  

 તાસભરનાડંુભા ં ચ ૂટંણ  પ્રચાય દયમ્માન AIADMK ાટીએ 48 ગ્રાભ વ ધ ના વના ય ર ધેર રન ભાપ 

કયલાન  જાશયેાત કયી.  

 અફરા જીલ ભાટે સ્ેસળમર ભફાઈર આએમ્બ્યરુન્વ નેટલકષ ળરૂ કયનાય દેળનુ ં પ્રથભ યાજમ આંધ્રપ્રદેળ 

ફન્યુ.ં યાજમભા ંદયેક ભાટે સલસ્તાયભા ં પ્રાણ ઓ ભાટે કીરન ક વમલસ્થા ણ ઊબ  કયલાભા ંઆલળે. 

 રશભાચરપ્રદેળભા ંગાજંાન  ખેત ને કામદેવયન  ભાન્મતા આલાભા ંઆલ . શલે તેભાથં  લે રૂ. 18000 કયડન  

કભાણ  કયળે. આ અગાઉ લષ 2017ભા ં ઉત્તયાખડં અને 2019ભા ં ભધ્મપ્રદેળ યાજમભા ં ગાજંાન  ખેત ને 

કામદેવય ભજૂંયી ભી ચકૂી છે. 

 કેય સલધાનવબાન  ચ ૂટંણ ભા ં મુ્ સ્રભ ર ગના ગઢભા ં શરે  લખત ટ્રાન્વેનન્ડયઅનન્મા કુભાયી એરેસિવને 

ડભેકે્રરટક વસળમર જન્સ્ટવ ાટીએ રટરકટ આ .  

 શૈદયાફાદન વાત લીમ સલયાટ ચરંા 19,341 રપટ ય આરફ્રકાના ંવોથ  ઊંચા લષત ભાઉન્ટ રકર ભાજંાય ય 

ચઢનાય સલશ્વન વોથ  નાન  લમન યલુા ફન્મ.  

 જજીલન સભળન અંતગષત 100% પંસિળનર શાઉવશર્લડ ટે કનેસિળન (FHTC)ભેલનાય બાયતન પ્રથભ 

કેન્રળાસવત પ્રદેળ આંદાભાન અને સનકફાય ફન્મ છે. 
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 AIBAચે્મ્મન અને લેટયન્વ કસભટીના અધ્મિ તયીકે ભેયી કભન  સનયુ્ સિત કયલાભા ંઆલ  છે.  

 લર્લડષ ટે્રડ ઓગેનાઇઝેળનના પ્રથભ ભરશરા લડા તયીકે નાઈજીરયમાના એંગઝ  ઓકન્જ ઈલેરાન  સનભણ ૂકં 

કયલાભા ંઆલ .  

 યનુાઈટેડ નેળન્વ કેસટર ડલેરભેન્ટ પંડ (UNCDF)ના કામષકાયી વક્ષચલ તયીકે પ્ર સત સવિંશાન  સનયકુત  

કયલાભા ંઆલ .  

 પે્રવ ઇન્પભેળન બ્યયૂ (PIB)ના નલા ડામયેકય જનયર તયીકે અજમ કુભાયન  સનયુ્ સિત કયલાભા ંઆલ . 

 યાષ્ટ્ટ્રીમ અનસુકૂ્ષચત જાસત આમગ (NCSC)ના છઠ્ઠા અધ્મિ તયીકે સલજમ વાંરાન  સનયકુત  કયલાભા ંઆલ .  

 સિભ નોવેના કભાનના પરેગ ઓરપવય તયીકે લાઇવ એડસભયર કભાન્ન્ડિંગ –ઇન-ચ પ આય. શરયકુભાયને તથા 

લૂષ નોવેના કભાનના પરેગ ઓરપવય તયીકે લાઇવ એડસભયર કભાન્ન્ડિંગ –ઇન-ચ પ અેનન્ર ફશાદુયસવિંશન  

સનયુ્ સિત કયલાભા ંઆલ .   

 લરયષ્ટ્ઠ યાજદ્વાયી ભનસપ્રત વશયાન  ઓસ્ટે્રક્ષરમાભા ંબાયતના આગાભ  શાઇ કસભળનય તયીકે સનભણ ૂકં કયલાભા ં

આલ  છે.  ભનસપ્રત વશયા શારભા ંભે્સિવકભા ંબાયતના યાજદૂત છે.  

 એવેટ રયકન્સ્ટ્રિણ કંન  ઈન્ન્ડમા ક્ષર. (ARCIL)ના નલા વ ઇઓ તયીકે ર્લરલ ભશાાત્રન  સનયુ્ સિત કયલાભા ં

આલ  છે.  

 વશાઇટ શાઉવ સભર ટયી ઓરપવના નલા રડયેટકટ તયીકે બાયત મ અભેરયકન ભાજૂ લગીવન  સનયુ્ સિત કયલાભા ં

આલ  છે.  

 ઇન્ટયનેળનર ફ્સિવિંગ એવસવએળન (AIBA)ન  ચે્મ્મન્વ અને લેટયન્વ કસભટીના ચેયવષન તયીકે 

ભેરયકભન  વદંગ  કયલાભા ંઆલ . 

 દેળના 48ભા મખુ્મ ન્મામમસૂતિ તયીકે જન્સ્ટવ એન.લ . યભનન  લયણ  કયલાન  વ ેનઆઈ એવ.ેન. ફફડએે 

વયકાયને દયખાસ્ત કયી. વ ેનઆઈ એવ.ેન. ફફડ ે23 એસપ્રરના યજ સનવતૃ થઈ યહ્યા છે.  

 અક્ષબનેતા ઋત્વલક યળન ‘ ભથંન ધૂ’  ન બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે વદંગ  થઈ.  

APPOINTMENT 
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 થભવ ફાક પયીથ  ઇન્ટયનેળનર ઓક્ષર્મ્ક કસભટીના અધ્મિ તયીકે ચ ૂટંામા.  

 ઇન્ટયનેળનર વરાય એરામન્વ (ISA)ના નલા રડયેસિટય જનયર તયીકે અજમ ભાથયુન  સનયકુત  થઈ છે. 

 વેન્ટ્રર રયઝલષ ર વ પવષના નલા રડયેકટય જનયર તયીકે કુરદીસવિંશન  સનભણ ૂકં કયલાભા ંઆલ  છે.  

 નેળનર સવક્રુયટી ગાડષના નલા રડયેસિટય જનયર તયીકે એભ.એ, ગણસતન  સનભણ ૂકં કયલાભા ંઆલ  છે.  

 બાયત મ મૂના અણાષ ચેન્નાપ્રગદા  અભેરયકન ળેય ટે્રરડિંગ પ્રેટપભષ યક્ષફનહડૂના પ્રથભ ચ પ પ્રડ્કટ 

ઓરપવય તયીકે સનયુ્ સિત થઈ છે.  

 સ્લાસ્થ્મ અને કુટંુફ કર્લમાણ ભતં્ર  ડ. શષલધષન ઇન્ટયનેળનર ફડી ‘ સ્ટ ટીફ  ાટષનયસળ ફડષના 

ચેયભેન તયીકે સનયુ્ સિત થઈ છે.  

 બાયત મ મૂના ભસનિંદયસવિંશ સવિંધ ૂ કેનેડાન  વવંદભા ં ઇન્ટયનેળનર ડલેરભેન્ટ સભસનસ્ટય વક્ષચલ સનયકુત 

થમા છે.  
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 યસળમાએ આકષ રટક િેત્રભા ં જલાય ુ યીલતષનન  દેખયેખ ભાટે તેન પ્રથભ આકેરટક ભન ટયીંગ 

વેટેરાઈટ ‘ આકષ રટક-M ઉગ્રશ રન્ચ કમો.  

 ભસ્કન  કંન  સ્ેવ એસિવના સ્ટાયળ  – એવએન૧૦એ શરે  જ લાય શલાભા ં ૬ ભાઈર ઉડાન બયીને 

વપતાલૂષક ધયત  ય લાવ  કયી, યંત ુ ધયત  ય ઉતયાણ કમાષના ૧૦ સભસનટ છી તેભા ં જયદાય 

સલસ્પટ થતા ંરન્ચેડ ય જ માન ફીને ખાક થઈ ગયુ ંશત ુ.ં  

 IBM 2021ના અંત સધુ ભા ંસલશ્વનુ ંપ્રથભ લરકિંગ કલન્ટભ કમ્પ્યટુય રન્ચ કયળે. 

 સ્ેવ કન્સ્ટ્રસિળન કંન  ઓક્ષફટર અવેમ્ફર  કોયેળન 2027ભા ં થૃ્લ ન  કિાભા ં સલશ્વન  પ્રથભ અંતરયિ 

શટર ‘ લમેજય સ્ટેળન’ ફનાલળે. 

 બાયત મ વળંધક અને અભેરયકન અંતરયિ એજન્વ  નાવાએ ઇન્ટયનેળનર સ્ેવ સ્ટેળનભા ં યશસ્મભમ 

ફેસિટેરયમા ળધ  કાઢયા. ેનના ચાય નલા સ્ટે્રનન  ળધ કયલાભા ંઆલ  છે ેનભા ંઆ ફેસિટેરયમાના ત્રણ સ્ટે્રનથ  

આજસધુ  વભગ્ર સલશ્વ અજાણ શતુ.ં જમા ંશલા ણ પ્રલેળ  ળકે નશીં તેલ  આઇવરેટ જગ્મા ય ચાય નાનકડા 

જીલ ભી આલતા ંલૈજ્ઞાસનક ણ શયેાન છે. ફેસિટેરયમાના નલા ત્રણ સ્ટે્રનને નાભ ણ આલાભા ંઆવમા ેનભા ં

IF૭SW-B૨,IIF૧SW-B૫ અને IIF૪SW છે.  

 ફામએનટેકના સ્થાક –CEO અને જભષન ના  લૈજ્ઞાસનક યગુર ડ. ઉગય વારશન અને તેભના વન  ડ. 

ઓજરેવ તયેુવ એ ળયીયભા ં પ્રસતયધક તતં્રને કેન્વય ટયભૂય વાભે રડલા વિભ ફનાલલાન ઉામ ળધ  

ર ધ છે. શલે તેન  લે્સિવન ફનાલલાનુ ં કાભ ચા ુ કયી દીધુ ં છે અને આગાભ  ફે લષભા ં કેન્વયન  યવ  

ઉરબ્ધ થળે. અને રકભથેયા થ  મુ્ સિત ભળે. આ કર 20 લષથ  કેન્વય ભાટે વળંધન કયે છે.  

 ારકસ્તાને યભાણ ુવિભ જભ નથ  જભ ન ય પ્રશાય કયત  સભવાઇર ‘ ળાશીન 1-Aનુ ંયીિણ કયુું.  

 ઇન્ટયનેળનર સ્ેવ સ્ટેળન (ISS)ભા ંભી આલેરા નલા ફેસિટેરયમાનુ ંનાભ બાયત મ લૈજ્ઞાસનક અજભર ખાન 

[અથી યાખલાભા આવયુ ંછે.   

 થૃ્લ  અલરકન ઉગ્રશ TRISHNA (થભષર ઇન્ફ્રાયેડ ઈભેત્જિંગ વેટેરાઈટ પય શાઇરયઝર્લયળુન નેચયર 

રયવવષ એવેવભેન્ટ) સલકસવત કયલા ભાટે ફ્રાવં દેળન  સ્ેવ એજન્વ એ ISRO વાથે શાથ સભરાવમા.  

SCI & TECH 
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 યકેુ્રનના ાટનગય રકલભા ંચાર  યશરે XXIV આઉટસ્ટેન્ન્ડિંગ યકેૂ્રસનમન યેવરવષ  એન્ડ કક્ષચવ ભેભરયમરભા ં

53 રકરન  કેટેગયીભા ંબાયતન  સપુ્રસવદ્ધ યેવરય સલનેળ પગાટે યકેુ્રન યેવક્ષરિંગભા ંફે લખત ચે્મ્મન લેનેવા ં

કરાત્િવકામાને શયાલ  ગર્લડ ભેડર જીવમ. 

 ડનેભાકષન  18 લીમ કારાષ તાયવુને કાયરકદીનુ ં પ્રથભ ડબ્ર્લયટૂીએ સલભેન્વ સવિંગર્લવ ટાઇટર  જીવયુ.ં તેને 

ક્ષરમન ઓન ટેસનવ ટનૂાષભેન્ટન  પાઈનરભા ં્સ્લટ્ઝરેન્ડન  સલસિટરયજા ગકુ્ષફકને શયાલ  આ ટાઇટર જીવયુ.ં  

 ઇન્ટયનેળનર શરૂટિંગ સ્ટ્ર્વ પેડયેળન (ISSF)ટનૂાષભેન્ટ ળટગન લર્લડષકભા ં બાયત મ રુૂન  સ્કીટ ટીભે 

બ્રન્ઝ ભેડર જીવમ.  

 બાયત વાથેન  લન-ડ ે સવયીઝ ભાટે દક્ષિણ આરફ્રકાન  ભરશરા ટીભ જાશયે, કેપ્ટનદે સનેુ વુન  સનયુ્ સિત 

કયલાભા ંઆલ . રખનોભા ંાચં લન-ડ ેઅને ત્રણ ટી20 ભેચ યભળે.  

 બાયત મ ઓપ ્સ્નય ટેસ્ટભા ં400 સલકેટ યૂી કયનાય આય. અસશ્વનને ‘ પ્રેમય ઓપ ધ ભન્થ એલડષ ’ ભાટે 

નસભનેટ થમ છે. ટેસ્ટ રક્રકેટભા ંવોથ  ઝડ  400 સલકેટ રેલાન યેકડષ શ્ર રકંાન ભશાન ્સ્નય મયુર ધયનના 

નાભે નોંધામ છે.  

 શ્ર રકંાન રેગ ્સ્નય અરકરા ધનજંમન  શટે્રીક અને લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝના ખેરાડી રાડે છ ફરભા ંછ છગ્ગાન  

લચ્ચે લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝએ પ્રથભ ટી૨૦ ઇન્ટયનેળનર ભેચભા ંશ્ર રકંાને ચાય સલકેટે શયાવયુ.ંએક ઓલયભા ંછ છગ્ગા 

ભાયનાય રકયન રાડષ રક્રકેટ ઈસતશાવભા ંયલુયાજસવિંશ અને શળેર ક્ષગબ્વ ફાદ ત્ર જ રક્રકેટય છે.  

 બાયત મ ફેડસભન્ટન ખેરાડી  લ  સવિંધ ૂ્સ્લવ ઓન ભરશરા સવિંગર્લવન  પાઈનરભા ંસ્ેનન  કૈયર ન ભાયીન 

વાભે યાજમ થમ. ભાયીન ્સ્લવ ઓન જીતનાય સ્ેનન  પ્રથભ ખેરાડી ફન . 

 આઇ એર ટી-20 ર ગન  14ભ  સવઝનન નલભ  એસપ્રરથ  પ્રાયંબ થળે. 30ભ  ભેએ પાઇનર ભેચ 

અભદાલાદના નયેંર ભદી સ્ટેરડમભભા ંયભાળે.  

 સલશ્વનુ ંવોથ  ભટા રક્રકેટ સ્ટેરડમભ નયેન્ર ભદી નલા સ્ટેરડમભન  પ્રથભ ભેચભા ંઈંગ્રેન્ડ વાભેન  ચથ   ટેસ્ટભા ં

બાયતે ઈંગ્રેન્ડને એક દાલ અને 25 યનથ   યાજમ આ  ચાય ભેચન  ટેસ્ટ શે્રણ  3-1થ  સવયીઝ જીત  

SPORTS 
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બાયત લર્લડષ ટેસ્ટ ચે્મ્મનસળન  પાઈનરભા ં શોંચ્યુ.ં જૂનભા ં મજાનાય પાઈનરભા ં બાયતન મકુાફર 

ન્યઝૂ રેન્ડ વાથે થળે.  

 ઈંગ્રેન્ડ વાભેન  ચાય ભેચન  ટેસ્ટ શે્રણ ભા ંબાયતે શે્રણ  3-1થ  જીત  ર ધ  છે. ભેન ઓપ ધ સવયીઝ ફનેરા 

્સ્નય આય. અસશ્વન અને ડાફડી ્સ્ન ફરય અિય ટેરે ાચં- ાચં સલકેટ ઝડ  શત . ભેન ઓપ ધ ભેચ 

રયબ તંને જાશયે કયલાભા ંઆવમ શત. ઘયઆંગણે વતત 10 સવયીઝ જીતનાય સલયાટ કશર  ફ જ સકુાન  

ફન્મ.  

 લર્લડષ ચેવ ચે્મ્મન કનેરૂ શમ્ એ ફ વ વ  ઈન્ન્ડમા સ્ટૌષવવભુન ઓપ ધ મયન એલટષ  જીવમ. 2020થ  ળરૂ 

કયામેરા એલડષભા ંશમ્  ફ જી સલેનતા ખેરાડી છે.  

 બલાન  દેલ  ટરકમ ઓક્ષર્મ્ક ભાટે કલક્ષરપાઇ થનાય પ્રથભ બાયત મ તરલાયફાજ ફન .  

 બાયત મ ત યંદાજ અતનદુાવ અને તરૂણદી યામન ચા ુલે મજાનાય ટરકમ ઓક્ષર્મ્ક ભાટે બાયત મ 

રયકલષ આચષયી ટીભન  ભેન્વ કેટેગયીભા ંતથા દીસકાકુભાયીન સલભેન્વ કેટેગયીભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવમ છે. 

 ફ વ વ આઇન  ડભેન્સ્ટક ટનૂાષભેન્ટ સલજમ શઝાયે ટ્રપીભા ં મુફંઈન ફેટ્વભેન થૃ્લ  ળએ એક સવઝનભા ં

વલાષસધક 754 યન ફનાલલાન યેકડષ કમો. આ યેકડષ અગાઉ ભમકં અગ્રલારે લષ 2017-18ભા ં 723 યનન 

યેકડષ શત.  

 બાયત મ રક્રકેટ કપ્તાન સલયાટ કશર  ઇન્સ્ટાગ્રાભ ય 100 સભક્ષરમન પરઅવષ ધયાલનાય સલશ્વન પ્રથભ 

રક્રકેટય અને એસળમા- ેસવરપક િેત્રના પ્રથભ વમ્સિત ફન્મા. 

 બાયત મ ફસિવય ભેરયકભ ઇન્ટયનેળનર ફ્સિવિંગ એવસવએળન (AIBA) ચે્મ્મન એન્ડ લેટયન્વ કસભટીના 

અધ્મિ તયીકે સનયુ્ સિત કયલાભા ંઆલ . 

 બાયત મ રક્રકેટય જવપ્ર ત બભૂયાશ સ્ટાય સ્ટૌષવ પે્રઝન્ટય અને સભવ ઈન્ન્ડમા ૨૦૧૪ન  સલેનતા  વજંના 

ગણેળન વાથે ગલાભા ંરગ્નગ્રસંથથ  જડામ.  

 બાયત મ યેવરય ફજયંગ સૂનમાએ ભાસતમ ેક્ષરકન યેવક્ષરિંગ ચે્મ્મનસળભા ં ભગંક્ષરમાના કુર્લગા તમુયૂ 

ઓક્ષચય વાભે 65 રકરગ્રાભ લેઇટ ગ્રૂન  પાઈનરભા ંછેર્લર  30 વેકન્ડભા ંગર્લડ ભેડર જીવમ. 

 બાયત મ ભરશરા લન ડ ેરક્રકેટ ટીભન  કપ્તાન સભતાર યાજ 10 શજાય યન યૂા કયનાય પ્રથભ બાયત મ ભરશરા 

ફન  છે. આ સવધ્ધ  તેને દક્ષિણ આરફ્રકા વાભેન  લનડ ેશે્રણ ન  ત્ર જી ભેચભા ંભેલ  શત .  

 લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝે શ્ર રકંા વાભેન   ત્ર જી અને અંસતભ લન ડ ેભા ંડયેેન બ્રાલન  વદી તથા સકુાન  કીયન રાડષ 

આક્રભક ફેરટિંગને ભેચ જીત  શે્રણ  શ્ર રકંાન 3-0થ  વશાઇટલળ  કમો શત. ળૈ શ ારેમય ઓપ ધ સવયીઝ 

જાશયે કયલાભા ંઆવમ શત.  
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 ભાવેર  ઓન એટી  ટેસનવ ટનૂાષભેન્ટભા ં યસળમન ખેરાડી ભેડલેડલેે પાઇનર મકુાફરાભા ં ફ્રાન્વના સમયે 

હજુીવ શફષટષ ને શયાલ  કાયરકદીનુ ં10મ ુટાઇટર જીવયુ.ં  

 યેસવિંગ રટભ ઈન્ન્ડમા ‘ 24 આયવ ઓપ ઌ- ભેન્વ’ 24 કરાકન  યેવભા ંબાગ રેનાય પ્રથભ બાયત મ ટીભ ફન .  

 ઇટાક્ષરમન ફૂટફર ર ગ સવયી-એ ર ગભા ં ટુષગર સ્ટાય ખેરાડી રક્રસ્ટીમાન યનાર્લડએ કેગક્ષરઅયી વાભે 

શટે્રીક નોંધાલ . ેરેના 767 ગન યેકડષ તટૂય.  

 બાયત મ ભરશરા યેવરય ફશને ગ તા પગાટ અને ફફ તા પગાટન  સતયાઇ ફશને ૧૭ લીમ રયસતકા 

પગાટે યાજસ્થાનભા ંબયતયુ કુશ્ત  ટનૂાષભેન્ટભા ંએક ઈન્ટથ  યાજમ થતા ંશાયને ચાલ  ળકી નશીં અને 

તેને દુટ્ટાથ  પાવં  રગાલ  આવભશવમા  કયી ર ધ . રયસતકા ભશાલ ય પગટન  એકેડભ ભા ંછેર્લરા ાચં લષથ  

ટે્રસનિંગ રઈ યશી શત .  

 યયુ ક- ૨૦૨૦નુ ંઆમજન ૧૧ જૂનથ  ૧૧ જુરાઇ ૨૦૨૧ દયસભમાન યયુના ૧૨ દેળભા ંજ મજાળે તેભ 

યયુસમન ફૂટફર ગલષસનિંગ ફરડિ UEFA એન્સસિઝક્રુટલ કસભટીએ કહ્ુ ંછે.  

 વાઉથ આરફ્રકન સલભેન્વ રક્રકેટ ટીભે ાચંભ  અને અંસતભ લનડ ે ઇન્ટયનેળનર ભેચભા ં બાયતને ાચં સલકેટે 

શયાલ  ાચં ભેચન  શે્રણ  ૪-૧થ  જીત  ર ધ  શત .  

 અપઘાસનસ્તાનન રક્રકેટય યાસળદખાને ઝ મ્ફાબ્લે ન  ટેસ્ટ ભેચભા ંકર ૯૯.૨ઓલય પેંકી તેણે વાભે ળેનલનષન 

યેકડષ તડીને આ યેકડષ તાના નાભે કમો છે. આ ભેચભા ંતેને 11 સલકેટ ણ ઝડ  શત . લષ ૨૦૦૨ભા ંળેન 

લનષ એક ટેસ્ટભા ંપેંકેર  ૯૮ ઓલયન યેકડષ તડમ.  

 શાવભતરુ્લરા ળાશીદી ટેસ્ટભા ંફેલડી વદી પટકાયનાય અપઘાસનસ્તાનન પ્રથભ ફેટ્વભેન ફન્મ.  

 દુફઈ ટેસનવ ચે્મ્મનસળન  પાઇનરભા ં ફાફષયા કે્રેનસવકલાને વ ધા વેટભા ં શયાલ ને ગયફાઈન મગુરુૂઝા 

દુફઈ ઓનભા ંચે્મ્મન ફન .  

 સલજમ શજાયે યણજી ટ્રપીભા ંકણાષટકના ઓસનિંગ ફેટ્વભેન દેલદત્ત ડ્ડિકરે વતત ચથ  વદી પટકાયી સલયાટ 

કશર ના યેકડષન  ફયાફયી કયી.  

 સ્ેન ખાતે આમત્જત ફકવભ ઇન્ટયનેળનર ફ્સિવિંગ ટનૂાષભેન્ટભા ંભન  કોસળકે રુૂમાશ સલબાગભા ં63 રકગ્રા 

કેટેગયીભા ંગર્લડ ભેડર જીવમ.  

 BWF ્સ્લવ ઓન સુય 300 ટનૂાષભેન્ટભા ંસલભેન્વ સવગર્લવભા ં .લ .સવિંધએૂ બ્રન્ઝ ભેડર જીવમ. 

 બાયત મ ભરશરા રક્રકેટય સ્મસૃત ભધંાતા 10ભ  લખત યન ચેઝભા ં50થ  લધ ુસ્કય કયનાય પ્રથભ રક્રકેટય ફન .  

 ISSF લર્લડષકભા ં10 ભ ટય એય યાઇપર સભસિવ ટીભ ઇલેન્ટભા ં રદવમાળં- ઇરાલેસનરેન  જડીએ ગર્લડ ભેડર 

જીવમ.  

 ISSF શરૂટિંગ લર્લડષકભા ંભન ુબાકય અને વોયબ ચકવ ને 10 ભ ટય એય સસ્તરભા ંગર્લડ ભેડર જીવમ.  
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 ISSF શરૂટિંગ લર્લડષકભા ં બાયત મ શટૂય ભન ુ બાકય, મળ્સ્લન  એ ગર્લડભેડર જીવમ. પ્રતાસવિંશ તભય, 

રદક કુભાય અને કંજ કુભાયન  બાયત મ એય યાઇપર રુૂ ટીભે સવર્લલય ભેડર જીવમ.  

 ISSF શરૂટિંગ લર્લડષકન  સલભેન્વ 25 ભ ટય સસ્તર ઇલેન્ટભા ંયલુા ળટય ક્ષચિંકી માદલ,ભન ુબાકય અને ઐશ્વમષ 

પ્રતાસવિંશ ે તભયે ભેન્વ 50 ભ ટય યાઇપર થ્ર  – પ્રઝ ળનભા ં ગર્લડભેડર જીવમ. આ ત્રણેમ શટૂય ટરકમ 

ઓક્ષર્મ્ક ભાટે કલક્ષરપામ થઈ ચકૂ્યા છે. બાયતના કુર 9 ગર્લડભેડર જીવમા છે. 

 ISSF શરૂટિંગ લર્લડષકન 25 ભ ટય યેસડપામય સસ્તર સભસિવ ટીભ ઇલેન્ટભા ં શટૂય સલજમસવિંશ સવદ્ધૂ અને 

તેજ્સ્લન એ ગર્લડ ભેડર જીવમ. તથા સલજમસવિંશ સવદ્ધૂ વમકસતગત ઇલેન્ટભા ં ણ સવર્લલય ભેડર જીવમ. 

અવમાય સધુ  બાયત મ ટીભ 13 ગર્લડ, 8 સવર્લલય અને છ બ્રન્ઝ ભેડર વાથે પ્રથભ સ્થાને યહ્ુ ંછે.   

 યડ વેફ્ટીલર્લડષ સવયીઝ T20 રક્રકેટ ટુનાષભેન્ટભા ંબાયત મ ક્ષરેનન્ડવ ટીભ (વક્ષચનતેંદુરકય) પાઈનરભા ંશ્ર રકંાને 

શયાલ  ટાઇટર જીત  ર ધુ ંછે.  આ ટુનાષભેન્ટભા ંશરે  સવઝનભા ંબાયત ચે્મ્મન ફન્યુ ંછે. 

 ISSF શરૂટિંગ લર્લડષકન  સ્ક્રીટ સભસિસ્ડ ટીભ ઇલેન્ટભા ંબાયતના અગદં લ યસવિંશ ફાજલા અને ગનેભતળેખએન  

જડીએ શરે લાય ગર્લડ ભેડર જીવમ. 

 ISSF શરૂટિંગ લર્લડષકન  શે્રમવ સવિંશ, યાેનશ્વયી કુભાયી અને ભન ારકયન  ફનેર  બાયત મ ભરશરા સત્રટુીએ 

પાઈનરભા ંકઝારકસ્તાનને શયાલ  ગર્લડભેડર જીવમ.  

 ઈંગ્રેન્ડઅને બાયત લચ્ચેન  ણેૂ ખાતેન  પ્રથભ લનડ ેભેચભા ંબાયતે ઈંગ્રેન્ડને 66 યનથ  યાજમ આપ્મ. 

લનડ ે રક્રકેટભા ંડબે્ય ુકયનાય બાયતન પ્રસવદ્ધ કૃષ્ટ્ણ ચાય સલકેટ રેનાય પ્રથભ બાયત મ ફરય ફન્મ. જમાયે 

કૃણાર ડંયાએ ળાનદાય ફેરટિંગ કયી 26 ફરભા ંઅડધ  વદી કયી ડબે્યુ ં ભેચભા ંઝડ  અડધ  વદી કયનાય 

ફેટ્વભેન ફન્મ.  

 ICC એ UAE ના ફે ખેરાડી ભશમ્ભદ નાસલદ અને ળેભા ંઅનલય બટ્ટને એંટી કયપ્ળન કડ તડલા ફદર આઠ 

લષ ભાટે પ્રસતફસંધતન  વજા કયી.  

 સમૂષકુભાય માદલ ડબે્યુ ંરક્રકેટ ભેચભા ં50 યન પટકાયનાય ાચંભ બાયત મ ખેરાડી ફન્મ. 

 એસળમન ફૂટફર કન્પેડયેળન (AFC) ભરશરા એસળમા ક 2022ન  મજભાન  અભદાલાદ અને મુફંઇ કયળે. આ 

ટનૂાષભેન્ટ 20 જાન્યઆુયી થ  6 પેબ્રઆુયીદયમ્માન મજાળે.   

 બાયત અને ઈંગ્રેન્ડ લચ્ચેન  લનડ ે વ રયઝન  ત્ર જી અને અંસતભ લનડ ે ભેચભા ંબાયતે ૭ યનથ  ઈંગ્રેન્ડને 

શયાલ  ત્રણ ભેચન  વ રયઝ ૨-૧થ  જીત  ર ધ . ભેન ઓપ ધ ભેચ ઈંગ્રેન્ડ ખેરાડી વેભ કયન અને ભેગ ઓપ 

ધ સવયીઝ જન  ફેયસ્ટન જાશયે કયલાભા ંઆવમા. ૩૬ લષ છી ણ બાયત મ ટીભ  ઘયઆંગણે અેનમ યશી.   
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 અભેરયકાન ઇન્ટયનેળનર એન્ન્ટ-કયપ્ળન ચે્મ્મન્વ એલડષ અંજર  બાયદ્વાજને એનામત કયલાભા ંઆવમ.  

 અભેરયકન ઇન્સ્ટીટયુટુ ઓપ આરકિટેસિવ દ્વાયા FAIA વન્ભાન જમેળ શરયમાણ ને એનામત કયલાભા ંઆવયુ.ં 

 ગાધં નગય આઈઆઈટીના ગક્ષણતના વશામક પ્રપેવય અતરુ રદિ તને વવામટી પય ઇંસ્ટ્રીમર એન્ડ 

એપ્રાઈડ ભેથેભેટીસ્ક યએુવએ દ્વાયા ગેફય ઝેફ પ્રાઇઝ 2021 જીવયુ.ં આ પ્રાઇઝ જીતનાય તેઓ પ્રથભ 

ગક્ષણતળાસ્ત્ર  છે. સ્ેસળમર પંસિળનન ઉમગ કયીનેયાભાનજુનન  નફંય સથમયીભા ં તેભના લૈજ્ઞાસનક કાયી 

ભાટે વદંગ  કયલાભા ંઆલ  છે. 

 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીને CERAWeek ગ્રફર એનજી એન્ડ એનલમયભેન્ટ ર ડયસળ એલડષથ  

વન્ભાન ત કયલાભા ંઆલળે.   

 ગાધં નગય આઈઆઈટીના પ્રપેવય ઉત્તભ રારશયીન  ટાટા ઇનલેળન પેરસળ ભાટે વદંગ  કયલાભા ં

આલ .  

 બાયત મ રક્રકેટય ભશને્રસવિંશ ધન ને યાકં્ષચભા ંચાર  યશરેા કૃસ ભેાભા ંવલષશે્રષ્ટ્ઠ ગોારકનુ ંવન્ભાન ભળયુ.ં 

યાકં્ષચન  ક્ષફયવા એગ્ર કર્લચય યસુનલસવિટીએ ધન ને તાના પાભષભા ં 73 ેનટર  ગામના ઉવકૃષ્ટ્ઠયીતે ઉછેય 

કયલા ફદર આ વન્ભાન આલાભા ંઆવયુ ંછે.  

 વારશવમ અકાદભ  દ્વાયા લષ 2020 ગજુયાત  ભાટે કસલ શયીળ ભ નાશ્રનેુ તેભન  2016ન  યચના ‘ ફનાયવ 

ડામયી’ ભાટે એનામત થળે. અંગે્રજી બાા ભાટે કણાષટકના યાજકાયણ  –રેખક એભ. સલયપ્ા ભઈર ને 

તેભન  અંગે્રજી કસલતા ‘ લેણ ગડ ઈઝ એ ટ્રાલેરય’ ભાટે આ એલડષ એનામત થમ છે.  

 વગં તના વોથ  ખ્માતનાભ યુસ્કાય ગે્રભ  એલડષઝના 63ભા ગે્રભ  એલડૌષવભા ં ચાય ગે્રભ  એલડૌષવ વાથે 

 સ્ટાય ક્ષફમન્વે કાયરકદીના કુર 28 એલડષ જીત ને પ્રથભ ભરશરા આરટિસ્ટ અને વોથ  લધાયે એલડષ 

ભેલનાયી સવિંગય ફન  ગઈ છે. ક્ષફમન્વે 28 એલડષ જીત ને સપુ્રસવદ્ધ ગાસમકા એક્ષરવન કાઉવન યેકડષ 

તડય શત. જ કે ક્ષબ્રરટળ ઓયકેસ્ટ્રા અને ઓયેટીલ કંડસિટય વય જમિ વર્લટી વોથ  લધાયે 31 ગે્રભ  એલડષ 

જીતલાન યેકડષ ધયાલે છે.  
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 ભ રડમા તેભ જ નવૃમ િેતે્ર ભશવલન ુ પ્રદાન ફદર અભદાલાદ ળશયેન  ભરશરા બૈયલ  એચ. કસળમાનુ ં

શરયમાણા સવયવા ખાતે તેજ્સ્લન  રાઈપ ટાઈભ અક્ષચલભેન્ટ એલડષથ  વન્ભાસનત કયલાભા ંઆવમા છે. 

 ગેફયઝેફ પ્રાઇઝ-2021 જીતનાય પ્રથભ બાયત મ ગક્ષણતળાસ્ત્ર  IIT, ગાધં નગયના અતરુ રદક્ષિતન  

વદંગ  થઈ છે. 

 ફાગ્રાદેળના વસં્થાક રદલગંત  ળેખ મતુ્જબયુ યશભેાનને લષ 2020ન ગાધં  ળાસંત યુસ્કાય એનામત 

કયલાભા ંઆવમ. લષ 2019ન ગાધં  ળાસંત યુસ્કાય ઓભાનના રદલગંત સરુતાન કબવુ ક્ષફન વઇદ અર 

વઇદને એનામત કયલાભા ંઆવમ છે.  

 દેળભા ં67ભા ં નેળનર રપર્લભ એલડૌષવ સલેનતાઓન  જાશયેાત કયલાભા ંઆલ  ેનભા ં રદલગંત ફૉર વડુ સ્ટાય 

સળુાતંસવિંશ યાજતૂન  ‘ સછછયે’ ને શે્રષ્ટ્ઠ રપર્લભન નેળનર એલડષ આલાભા ં આવમ છે, જમાયે કંગના 

યણોતને રપર્લભ ‘ ભક્ષણકક્ષણિકા’ અને ‘ ગંા’ રપર્લભ ભાટે શે્રષ્ટ્ઠ અક્ષબનેત્ર ન એલડષ  એનામત કયલાભા ંઆવમ 

છે. ફેસ્ટ અક્ષબનેતાન એલડષ ભનજ ફાજાઈને રપર્લભ બવરે ભાટે તથા ધનુને અસયૂન ભાટે આ એલડષ 

આલાભા ંઆવમ છે. 

 અક્ષબનેતા અસભતાબ ફચ્ચન ઇન્ટયનેળનર પેડયેળન ઓપ રપર્લભ આકાષઇવવ (FIAF)યુસ્કાય ભેલનાય પ્રથભ 

ઇન્ન્ડમન સવનેભા વેક્ષરક્ષબ્રટી છે.  

 કસલમત્ર  અરંૂધત  સબુ્રહ્મણ્મ તેભન  અંગેજી કસલતા ‘ લેણ ગડ ઇવ અ ટે્રલરય’ ભાટે અકાદભ  યુસ્કાયથ  

વન્ભાસનત કયલાભા ંઆવમા છે. 

  સ્ટાય ક્ષફમન્વે વગં તન ખ્માતનાભ યુસ્કાય ગે્રભ  એલડષ-2021 જીવમ છે. તેઓ વોથ  લધ ુ ગે્રભ  

એલડૌષવ 28 એલડષ ભેલનાય પ્રથભ ભરશરા કરાકાય ફન્મા છે.  

 ેનમ્વ ફન્ડ સવયીઝના વોંગ ‘ ન ટાઈભ ટુ દાઈ’ન  થ ભ ભાટે ગાસમકા ક્ષફર  આમર ળ અને તેના બાઈ 

રપનેસિવને ગે્રભ  એલડષ ભળમ.  

 તાસભરનાડંુના ગળર્લમા ળકંય ઇન્ટયનેળનર વભુન ઓપ કયેજ -2021 યુસ્કાયથ  વન્ભાસનત કયલાભા ંઆવમા 

છે. 

 ૬૬ભા ં રપર્લભપેય એલડષભા ં શે્રષ્ટ્ઠ અક્ષબનેતા યુસ્કાય તથા રાઈપ ટાઈભ એક્ષચલભેન્ટ એલડષ રદલગંત 

ઈયપાનને એનામત થમ. શે્રષ્ટ્ઠ અક્ષબનેત્ર  તયીકે તાવ  ન્નનેૂ તેભન  રપર્લભ ‘ થપ્ડ’ ભાટે એનામત 

કયલાભા ંઆવમ છે. શે્રષ્ટ્ઠ રપર્લભન એલડષ ‘ થપ્ડ’ રપર્લભને એનામત કયલાભા ંઆવમ છે.  

 આંધ્રપ્રદેળના ડીજી  ગોતભ વલાગંને દેળન વલષશે્રષ્ટ્ઠ ડીજી  એલડષ એનામત કયલાભા ંઆવમ.  

 લષ 2020નુ ંવમાવ વન્ભાન ળયદ ગાયેને એનામત કયલાભા ંઆલળે.  

 



 

ASHWIN DIVEKAR  M.-9426504646 Page 22 
 

        

 

 યાષ્ટ્ટ્રસત એલડષ સલેનતા અને લેદ ઉાવક, રેખક પ્ર. શયીળબાઈ રંડતનુ ંગાધં નગય ખાતે અલવાન થયુ.ં 

 ફ્રાવંના અફજસત ઉદ્યગસત અને યાપેર પાઇટય પ્રેન ફનાલનાય કંન  દવના ભાક્ષરક અને વાવંદ 

ઓક્ષરસલમય દવનુ ં69 લષન  લમે શકે્ષરકપ્ટય કે્રળ થલાથ  અલવાન થયુ.ં  

 બાયતના વોથ  ભટા ગર્લડ પામના્ન્વગ મથુટૂ જૂથના ચેયભેન એભજી જમિ મથુટૂનુ ંરદર્લર  ખાતે 71 લષન  

લમે તાના સનલાવસ્થાને ચથા ભાેથ  ડી જલાથ  અલવાન થયુ.ં મથુટૂ જૂથન  5,550થ  લધાયે બ્રાન્ચ 

અને 60 રાખથ  લધાયે કસ્ટભય ફેઝ છે.  

 પ્રજાસતા ઈશ્વયીમ સલશ્વ સલદ્યારમના મખુ્મ પ્રળાવન કેન્ર આબ ુ યડ ખાતે આલેર બ્રહ્માકુભાયીના મખુ્મ 

પ્રવાસળકા શદમભશીન જીનુ ં93 લષન  લમે મુફંઈન  વૈપી શ્સ્ટરભા ંવાયલાય દયમ્માન સનધન થયુ.ં  

 ઓરડમ કેવેટ ફનાલનાય ડચ વળંધક રાઉ ઓટેન્વ નુ ં94 લષન  લમે સનધન થયુ.ં ઓટેન્વે કમ્ેસિટ રડસ્ક 

સલકવાલલાભા ં ણ નોંધત્ર ભસૂભકા બજલ  શત . તેભન  આખયી પ્રડસિટ ૧૯૬૨ભા ં ફનાલાઇ શત . 

સલશ્વબયભા ં૧૦૦ અફજથ  લધ ુઓરડમ કેવેટ્વનુ ં લેચાણ નોંધાયુ ં છે.ઇ.વ. 1953ભા ંવોપ્રથભ ઓરડમ કેવેટ 

યજૂ થઈ શત .  

 દ્મભૂણ યુસ્કાય વન્ભાસનત ક્ષચત્રકાય રક્ષ્ભણ ાઈનુ ં95 લષન  લમે ગલા ખાતે તાના સનલાવ સ્થાન 

ડના ાઉરા ખાતે અંસતભ શ્વાવ ર ધા. 1926ભા ં જન્ભેરા રક્ષ્ભણ ાઇને દ્મશ્ર , દ્મભૂણ,નેશરૂ 

યુસ્કાય,રક્ષરતકરા અકાદભ  વરશત અનેક પ્રસતન્ષ્ટ્ઠત યુસ્કાય એનામત થમેર છે.   

 

 

 

 

 

 

 

DEATH  
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 યાજમભા ંસ્થાસનકસ્લયાજમન  વસં્થાઓન  ચ ૂટંણ ભા ંતભાભ 31 ત્જર્લરા ચંામતભા ંબાજને સ્ષ્ટ્ટ ફહભુત, 

81 નગયાક્ષરકાભાથં  75 અને 231 તાકુા ચંામતભા ં203 ચંામતભા ંબાજન સલક્રભ  સલજમ. બાજને 

લષ 2010 અને 2015 કયતા ંણ બાજને લધ ુફેઠક ભી.  

 ગજુયાત વયકાયનુ ંનવુ ંફેનટ લષ 2020-21નુ ંરૂ.2,27,029 કયડ રૂસમાનુ ંજાશયે કયલાભા ંઆવયુ.ં ેન ગતલષ 

કયતા ં9,740 કયડ રૂસમા લધાયે છે.અને ગજુયાતના ઈસતશાવનુ ંવોથ  ભટંુ ફેનટ ભાનલાભા ંઆલે છે. 

 ફેનટભા ંઅભદાલાદ- મુફંઇ બરેુટ ટે્રન ભાટે 1500 કયડ, સ્ટેચ્યુ ંઓપ યસુનટી ભાટે 652 કયડ,સનયાધાય વધૃ્ધ 

ેન્ળન ભાટે રૂ. 1,032 કયડન  તથા બાલનગય-નાયગર ફદંય ભાટે 4800 કયડના ખચષન  ફેનટભા ં

જગલાઈ કયલાભા ંઆલ .  

 યાજમના શ્રધ્ધા અને આસ્થાના કેન્ર એલા અંફાજી, વભનાથ, ાક્ષરતાણા અને દ્વાયકાભા ંશલાઈ વેલાઓ ળરૂ 

કયલાન  મખુ્મભતં્ર  સલજમ રૂાણ ન  જાશયેાત. અંફાજીને લેર પ્રાન્ડ સવટી તયીકે સલકવાલલાભા ંઆલળે.  

 યાજમ વયકાયે કચ્છ ત્જર્લરાના 2,440 શસેિટય ઘાસવમા ભેદાનને ઘાવચાયા સ્લાલરફંન મજના શઠે 

નુ:જીસલત કયલાન સનણષમ કમો છે.  

 અભયેર  અને જાબંઘુડા સલસ્તાયભા ંદીડાઓથ  થતા ંનકુવાનને અટકાલલા ભાટે દીડાનુ ંભેગા યેસ્ક્ ૂવેન્ટય 

ફનાલલાભા ંઆલળે.  

 વાફયકાઠંા ત્જર્લરાના વરાર ગાભભાથં  વાય થતા ં કકષવતૃના બોગક્ષરક ભશવલ સલે જાગસૃત રાલલાના 

ઉદે્દળથ  વામન્વ ાકષ  સલકવાલલાભા ંઆલળે.  

 ગાધં નગય ખાતે ગજુયાતન ઇસતશાવ દળાષલત ુઅવમાધસુનક વગં્રશારમ સલકસવત કયલાનુ ંઆમજન ફેનટભા ં

કયલાભા ંઆવયુ ંછે. 

 યાજમ વયકાય કયના લે્સિવન ભાટેન ખાનગ  શ્સ્ટરભા ંએક ડઝ દીઠ 250/- સનધાષરયત કમાષ છે, જમાયે 

વયકાયી શ્સ્ટરના આ લે્સિવન ભપતભા ંઆલાભા ંઆલળે. 

GUJARAT  
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 લડાપ્રધાન નયેન્ર ભદીએ 12 ભાચે દાડંીમાત્રા સનસભતે્ત દેળન  આઝાદીના 75 લષન  ઉજલણ સનસભતે્ત ગાધં  

આશ્રભ ખાતે ‘આઝાદી કા અમતૃ ભશવવલ’ન શભુાયંબ અભદાલાદ ખાતે કયાવમ. દાડંીકચૂન  માદભા ં

પ્રસતકાવભક 81 દમાત્ર ઓને દાડંી જલા સલદામ આ .  

 વયદાય લર્લરબબાઈ  ટેર યાષ્ટ્ટ્રીમ સ્ભાયક ગજુયાતના ંટ્રસ્ટી તયીકે જાણ તા યલુા અગ્રણ  એડલકેટ રશભાશં ુ

ટેરન  સનભણ ૂકં કયલાભા ંઆલ  છે. ગજુયાતના ંભતૂલૂષ મખુ્મભતં્ર  કેશબુાઈ ટેરના અલવાન થલાથ  આ 

જગ્મા ખાર  શત . 

 અભદાલાદ ળશયેના ભેમય તયીકે રકયીટ યભાય અને ડપે્યટુી ભેમય તયીકે ગ તાફેન ટેર,લડદયાના ભેમય 

તયીકે કેયયૂ યકરડમા અને ડપે્યટુી ભેમય તયીકે નદંાફેન જળ  તથા બાલનગયના ભેમય તયીકે રકસતિફેન 

દાણ ધાયીમા અને ડપે્યટુી ભેમય તયીકે કૃણાર ળાશન  વદંગ   કયલાભા ંઆલ .  

 સયુત ળશયેના ભેમય તયીકે શભેાર  ફઘાલારા અને ડેપ્યટુી ભેમય તયીકે રદનેળ જધાણ ,જાભનગય 

ળશયેના ભેમય તયીકે ફ ના કઠાયી અને ડેપ્યટુી ભેમય તયીકે તન યભાય,યાજકટ ળશયેના ભેમય 

તયીકે ડ. પ્રદી ડલ અને ડેપ્યટુી ભેમય તયીકે ડ. દસળિતા ળાશન  લયણ  કયલાભા ંઆલ  છે.  

 ગજુયાત  બાાન  વલષપ્રથભ ભડનષ ભામથરત્જકર થ્ર રય નલરકથા ‘ મવૃયુજંમ’ બકુનુ ં રન્ચ કયલાભા ં

આવયુ.ં આ બકુ રોંચભા ંગજુયાત  રપર્લભ અને ટેર સલઝન એકટય બાસલ ગાધં  મુફંઈથ  જડામ શત.  

 ગજુયાતન  સ્ટૌષવ યસુનલસવિટી ‘ વોન  યસુનલસવિટી’ લડદયાના વાલર  ખાતે ડવેયભા ંફનળે.  

 બાયત વયકાય ગજુયાતભા ં યાષ્ટ્ટ્રીમ લન્મજીલ યગ સનદાન વળંધન અને યેપયર કેન્ર સ્થાલાન  

યાજમવબાના વાવંદ રયભર નથલાણ એ યાજમવબાભા ંભતં્ર ના જલાફભા ંકહ્ુ ંશત ુ.ં  

 વાફયભત  ખાતેના ગાધં  આશ્રભને 35 એકયભા ંડલેર કયી લૈસશ્વક સ્તયન ફનાલલાન પ્રાન તૈમાય ેનભા ં 

5 મ્યઝૂ મભ, ઓરડમ-સલઝયઅુર રાઈબે્રયી ણ ફનળે.  

 સલધાનવબાના વત્ર દયસભમાન છૂામેર એક પ્રશ્નના જલાફભા ં યાજમ વયકાયે સ્લ કાયુું કે ગજુયાતભા ં

4,12,985 રક ફેયજગાય છે છેર્લરા  ફે લષભા ંભાત્ર 1777 યલુાઓને વયકાયી નકયી આલાભા ંઆલ  છે .  

 કયના કેવ લધતા ંયાજમ વયકાય દ્વાયા યાજમન  આઠ ભશાનગયાક્ષરકાભા ં સ્કરૂ –કરેજભા ં૧૦ભ  એસપ્રર 

સધુ  ઓપરાઇન યીિા તથા સળિણકામષ ફધં કયલાન સનણષમ કમો.  સ્કરૂભા ં યીિા તથા સળિણકામષ 

ઓનરાઈન ચા ુ યશળેે. ભશાનગય સવલામના સલસ્તાયભા ં શાઈસ્કરૂન  યીિા તથા સળિણ મથાલત 

ઓપરાઇન યશળેે.  

 ગજુયાત વયકાયના ભારશત  અને પ્રવાયણ સલબાગ  દ્વાયા ૨૦૧૯ભા ંફનેર  પીર્લભના ૪૫ ેનટર  કેટેગયીભા ં

એલડષ જાશયે કયલાભા ં આવમા છે. ેનભા ં ‘ શરે્લરાય’ અને ‘ ચાર જીલ  રઈએ’ રપર્લભએ ભેદાન ભાયુું. શે્રષ્ટ્ઠ 

ચરક્ષચત્ર શરે્લરાય ,  રપર્લભના  સનભાષતા વાયથ  પ્રડકળનને , શે્રષ્ટ્ઠ રદગ્દળષક અક્ષબેક ળાશ તથા ‘  ચાર જીલ  
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રઈએ ‘ રપર્લભના અક્ષબનેતા સવધ્ધાથષ યાદેંયીમા અને શે્રષ્ટ્ઠ અક્ષબનેત્ર  આયશી ટેરને એલડષ એનામત 

કયલાભા ંઆલળે.  

 ગજુયાતના ંલડનગય ખાતે ચાર  યશરે ઉવખન્ન દયમ્માન ઈત્જપ્ત  

 ગજુયાત  બાાન ફાર વારશવમ યુસ્કાય-2020 નટલય ટેરને એનામત કયલાભા ંઆવમ.  

 ગજુયાત  બાાન વારશવમ અકાદભ  યુસ્કાય- 2020  શયીળ સભનાશ્રનુ  કૃસત‘ફનાયવ ડામયી’ને એનામત 

કયલાભા ંઆવમ.  

 દ્વાયકાના જગતભરંદયને અભેરયકાન  લર્લડષ ટેરેન્ટ ઓગેનાઇઝેળન વસં્થા દ્વાયા જગતભરંદયને લર્લડષ પેભવ 

પ્રેવન એલડષ એનામત કયલાભા ંઆવમ.  

 ગજુયાત વયકાયે સનયાધાય-લકં્ષચત વમ્સિતઓ, લમસ્ક લડીરને કઈણ યુાલા સલના COVID-19 લે્સિવન 

આલાન સનણષમ કમો છે.  

 દેળ અને દુસનમાના કયડ રકન  આસ્થાનુ ંકેન્ર અંફાજીધાભ ગજુયાતનુ ંવોપ્રથભ ISO9001:2015 વટીપેકેટ 

ધયાલતુ ંસલત્ર માત્રાધાભ ફન્યુ ંછે.  

 ગજુયાતના ં લડનગય ખાતે ચાર  યશરે ઉવખનન દયમ્માન ઈત્જપ્તન ત્રણ ગ્રાભન વનાન સવક્ક ભી 

આવમ.  

 ગાધં નગય ભશાનગયાક્ષરકાન  ચ ૂટંણ  જાશયે, 18 એસપ્રરના યજ ભતદાન મજાળે. ભયલાશડપ 

સલધાનવબાન  ખાર  ડરે ફેઠકન  ેટાચ ૂટંણ  ણ જાશયે થઈ. 

 ભયલાશડપ અનસુકૂ્ષચત જન જાસત સલધાનવબાન  વ ટન   ચ ૂટંણ  ભાટે કોંગે્રવે સયેુળ કટાયાનુ ંનાભ જાશયે કયુું 

તથા બાજેભન ાફેન સથુાયનુ ંનાભ જાશયે કયુું.  

 સયુતથ  દીલ ભાટે 300ન  કેેસવટીન  ક્રૂઝ વસલિવન 31 ભાચષથ  પ્રાયંબ, કેન્ન્રમ ટષ  ભતં્ર  ભનસખુબાઇ 

લવાલાના શસ્તે ઇ-રકાષણ કયુું. 

 અંકરેશ્વય ખાતે યાજમના વોપ્રથભ કસલડ સ્ભળાનગશૃભા ંસલશ્વભા ંવોપ્રથભ લખત ગામના ગફય ભાથં  ફનેર 

ન્સ્ટકથ  અ્ગ્નદાશ આ  રાકડા યરશત ભાત્ર ગફય ન્સ્ટકભા ંઅ્ગ્નદાશન  સલસધ વંન્ન કયલાભા ંઆલ .   

 


