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 અમેરીકામાાં મેનહટનની ગ્રાન્ટ જયરુી દ્વારા બે 
વર્ષની તપાસ પછી પવૂષ યએુસ પ્રમખુ ડોનાલ્ડ 
ટ્રાંપની કાંપની ધ ટ્રાંપ ઓરે્ગનાઇઝેશન તેમજ તેના 
ચીફ ફાઇનાન્ન્શયલ ઓફફસર એલન વેસલબર્ગષને 
ટેક્સ ક્રાઇમમાાં દોષર્ત ઠરાવવામાાં આવ્યા છે.  

 અમેફરકા ના ઉત્તર નેવાડાની વોશ ૂકાઉન્ટીએ ડેલ્ટા 
વેફરયન્ટથી પ્રથમ મતૃ્યનુી પષુ્ટટ કરી.  

  નેપાળમાાં વચર્ગાળાની ચ ૂાંટણીનો કાયષક્રમ જાહરે, 
15 થી 30 જુલાઇ વચ્ચે ચ ૂાંટણીપાંચને પોતાની 
ઉમેદવારી રજીસ્ટર કરવવાની રહશેે. બ ે ચરણમાાં 
ચ ૂાંટણી થશે જેમાાં પ્રથમ રાઉન્ડ 12 નવેમ્બર અને 
બીજો રાઉન્ડ 22 નવેમ્બરે ચ ૂાંટણી યોજાશે.  

 ‘ ધ હાંગ્રી વાઇરસ મલ્ટીપ્લીસના ફરપોટષ અનસુાર 
ભખૂથી ષવશ્વમાાં દર ષમષનટે 11 લોકોના મોત થાય 
છે. અને 15 કરોડથી વધ ુ લોકો ભખૂમરાના સાંકટ 
હઠેળ જીવી રહ્યા છે.  

 અમેરીકામાાં આવેલા લ્યષુસયાની 14 વર્ીય ઝેલા 
એવાાંટ ર્ગાડષ અમેફરકાની પ્રષતષ્ટઠત સ્પલેલિંર્ગ સ્પધાષ 
જીતનાર પહલેી આફ્રીકી અમેફરકન બની. આ 
સ્પધાષના 93 વર્ષના ઈષતહાસમાાં કોઈ અશે્વત આ 
સ્પધાષ જીત્યુાં છે.  

 અમેફરકાના ટેકસાસમાાં 20 વર્ષમાાં પ્રથમવાર 
Monkeypox વાયરસ મળી આવ્યો. આ વાયરસ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ચેપી રોર્ગ છે ક્ષ્ને તે સાંક્રષમત પ્રાણીઓમાાંથી મનટુયમાાં 
ફેલાય છે. WHO સાંસ્થા અનસુાર આ વાયરસ 
અમેફરકા, લિટન અને નાઇઝીફરયા સફહત ષવશ્વના 15 
દેશોમાાં મનરુ્યોમાાં જોવા મળ્યો છે. અત્યારે આ 
રોર્ગની કોઈ સારવાર નથી.  

 અફઘાષનસ્તાનમાાં શાાંષત પ્રફક્રયા સ્થાપવા માટે એક 
નવો સમહૂ Quad (ક્વોડ)સમહૂ બનાવવામાાં આવશે.  

આ સમહૂમાાં અમેફરકા, અફઘાષનસ્તાન, પાફકસ્તાન 
અને ઉરૂબેફકસ્તાનનો સમાવેશ કરવામાાં આવશે. 
અર્ગાઉ ચીન તરફથી ફહિંદ પ્રશાાંત ક્ષતે્રમાાં થતી  

સમસ્યાઓથી લડવા માટે ભારત, જાપાન, અમેફરકા 
અને ઓસ્ટે્રલલયા દ્વારા આ પ્રકારનુાં સાંર્ગઠન 
બનાવવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  
 ચીને પ્રષત કલાક 600 KMPH ઝડપથી દોડતી 
મેગ્વેલ ટે્રનનુાં લોકાપષણ કયુું. આ ટે્રન ષવદ્યતુ 
ચુાંબકીય બળની મદદથી પોતાના ટે્રકથી ઉપર 
તરતી હોય છે જેને લીધે તેને ‘ ફ્લોટીંર્ગ ટે્રન’ 
તરીકે પણ ઓળખાય છે. ચીને આ અર્ગાઉ 
2003માાં ટે્રન શરૂ કરી હતી અને તેની ઝડપ 
413KMPH હતી.  

 હૈતીના નવા પ્રધાનમાંત્રી તરીકે એફરયલ હનેરીએ 
શપધ ગ્રહણ કયાષ. જેઓ હાલમાાં હૈતીના રાટટ્રપષત 
પણ છે.  
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 ઇઝરાયલ કોરોના વેન્ક્સનનો ત્રીજો ડોઝ આપનાર 
ષવશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો. ઇઝરાયલ સરકાર દ્વારા 
કોરોના વેન્ક્સન ફાઇઝર- બાયોએનટેકની રસીનો 
ડોઝ આપે છે.  

 કોરોનાનો થડષ વેવ બાળકો માટે પ્રાણઘાતક 
નીવડશે તેવી આર્ગાહી સાચી પડશે તેવ ુાં લારે્ગ છે. 
ઈન્ડોનેષશયામાાં કોરોના વાઇરસને કારણે દર 
અઠવાફડયે 100 બાળકોને ભરખી રહ્યો હોવાના 
અહવેાલ છે. ઈન્ડોનેષશયામાાં કોરોનાના કુલ કેસોમાાં 
12.5% બાળકો છે.  
 

 
 

 ભારતની મશહરૂ મ્યલુઝક કાંપની T-Seriesના 
સ્થાપક ગલુશનકુમારની હત્યાના લર્ગભર્ગ 24 વર્ષ 
અને ટ્રાયલ કોટષના ચકુાદાના 19 વર્ષ બાદ આ 
કેસમાાં બોમ્બે હાઇ કોટે શાપષશટૂર અને દાઉદ 
ઇિાફહમના સાર્ગરીત ર્ગણાતા રઉફ મચષન્ટને 
દોષર્ત જાહરે કરવાના સેશન કોટષના ચકુાદાને 
હાઈકોટે યથાવત રાખ્યો છે. અને આ કેસમાાં બીજો 
આરોપી  ષનદોર્ છૂટેલા અબ્દુલ રાષશદને આજીવન 
કેદ સજા સાાંભળવી છે.  

 ડ્રગ્સ કાંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઈષ્ન્ડયાએ ષશપ્લાને 
ઈમરજન્સી ઉપયોર્ગ માટે મોડષનાની કોષવડ-19 
રસીને આયાત કરવાની માંજૂરી આપી. કોષવષશલ્ડ, 
કોવેન્ક્સન, સ્પતૂષનક-વી પછી મોડષના ભારતમાાં 
ઉપલબ્ધ થનાર ચોથી રસી હશે.  

 દેશમાાં ર્ગભષવતી મફહલોને પણ કોરોનાની રસી 
આપવા માટે આરોગ્ય માંત્રાલયે માંજૂરી આપી. 
સર્ગષભાઓ હવે કોષવન પર નોંધણી કયાષ પછી તથા 
સીધા કોરોના રસીકરણ કેન્રમાાં જય રસી લર્ગાવી 
શકે છે.  

 

 
 
 

→કોષવડ-19 ‘ ધ રેસ ટુ ફફષનષશિંર્ગ લાઇન’ નામના 
અહવેાલ મજુબ કોરોના મહામારી સામે વચાવ માટે 
વેન્ક્સન જ મહત્વન ુહષથયાર રહશેે.  
→કોરોનાની ત્રીજી લહરે ઓર્ગસ્ટના બીજા 
પખવાફડયાથી વધવાની શરૂઆત થશ ે અને  
ઓછામાાં ઓછાં એક મફહના પછી તેની પીકબનશે.  
→SBIના ગ્રપૂ ચીફ ઇકોનોષમક એડવાઈઝર સૌમ્ય 
કાાંષત ઘોર્ના વૈષશ્વક ડેટા મજુબ બીજી લહરેની 
તલુનામાાં ત્રીજી લહરેના પીક કેસ 1.7 ર્ગણા 
રહવેાનો અંદાજ છે.  

 ફદલ્લીમાાં  ભાજપ પક્ષ પ્રમખુ જે.પી.નડ્ડાઅને 
ગહૃમાંત્રી અષમત શાહ સાથે લાાંબી ચચાષ બાદ 
ઉત્તરાખાંડના મખુ્યમાંત્રી ષતરથષસિંહ રાવતે રાજીનામુાં 
આપ્યુાં. રાજ્યના નવા મખુ્યમાંત્રી તરીકે પટુકરષસિંહ 
ઘામીની વરણી કરવામાાં આવી.  

 મહારાટટ્ર ષવધાનસભાના ચોમાસા સત્ર સરષમયાન 
ઓબીસી આરક્ષણ મદેૂ્દ કાયષવાહક સ્પીકર  ભાસ્કર 
જાધવ સાથે રે્ગરવતષણ ૂાંક બદલ ભાજપાના ૧૨ 
ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવામાાં આવ્યા. 

 નાણાાં ષવભાર્ગ દ્વારા વેરા સમાધાન યોજના-
૨૦૧૯ની મદુતમાાં વધારો કરીને ૩૧મી ઓર્ગસ્ટ 
૨૦૨૧ કરવામાાં આવી છે.  

 ભારતના ભતૂપવૂષ રાટટ્રપષત અને કોંગ્રસેનાાં ફદગ્ર્ગજ 
ફદવાંર્ગત નેતા પ્રણવ મખુજીના પતુ્ર અલભજીત 
મખુરજીએ મમતાની પાટી  તણૃમલૂ કોંગ્રેસ પાટીમાાં 
જોડાયા.  
 
 
 
 
 
 

National/ ભારત  

SBI નો‘ ધ રેસ ટુ ફફષનષશિંર્ગ લાઇન’નો ફરપોટષ  



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 3 
 

 
 

→ભારતની સાંપણૂષ સ્વદેશી વેન્ક્સન કોવેન્ક્સન ડેલ્ટા 
અને આલ્ફા બને વેફરયન્્સ સામે રક્ષણ આપવામાાં 
ખબૂ અસરકારક હોવાનુાં ફરપોટષમાાં જણાવ્ય ુછે.  
→અમેફરકાની NIHના જણાવ્યા અનસુાર કોવેન્ક્સન 
લેનારા લોકોના બીએલડી ષસરમના બે પરીક્ષણ 
કરવામાાં આવ્યા તે સચૂવે છે કે આ વેન્ક્સનથી જે 
એષ્ન્ટબોડીનુાં ષનમાષણ થાય છે તે અસરકારક રીતે 
કોષવદ-19ના બાંને વેફરયન્ટ  સામે રક્ષણ આપે છે.  
→B.1.6.17 (ડેલ્ટા) વાઇરસ સૌથી પહલેા ભારતમાાં 
અને B.1.1.7 (આલ્ફા) વાઇરસ લિટનમાાં મળ્યો 
હતો. 
→ કોવેન્ક્સનના બીજા તબક્કાના પફરણામ સચૂવે છે 
કે તે સરુલક્ષત અને લેવામાાં અનકુળૂ છે. વેન્ક્સનના 
ત્રીજા તબક્કાના ટ્રાયલનુાં પફરણામ આર્ગામી 
સમયમાાં ઉપલબ્ધ બનશે.  

 દેશના વફરટઠ હવામાન ષવજ્ઞાનીઓના તાજા 
સાંશોધન ફરપોટષ અનસુાર ભારતમાાં ર્ગરમીથી 50 
વર્ષમાાં 17 હજાર લોકોના મોત થયા છે. સૌથી વધ ુ
મોત આંધ્રપ્રદેશ, તેલાંર્ગાણા, અને ઓફરસ્સામાાં થયા 
છે.  

 ફ્રાાંસે ભારત સાથે ષવવાદાસ્પદ રૂ. 59,000 કરોડના 
રાફેલ ફાઇટર જેટ સોદામાાં કષથત ભ્રટટાચાર અને 
તરફેણવાદના આક્ષેપ સામે એક જજની ષનમણ ૂાંક 
કરી ન્યાષયક તપાસ શરૂ કરી.  

 
 
 

→કેન્સર સેલ જનષલમાાં પ્રકાષશત અભ્યાસમાાં કેન્સરના 
95% દદીમાાં કોષવડ-19ની mRNA વેન્ક્સનનો સારો 
ઇમ્યનુ ફરસ્પોન્સ જણાયો છે. ભારતીય મળૂના 
ફરસચષના અભ્યાસ મજુબ વેન્ક્સનનો બીજો ડોઝ 

લીધા બાદ ત્રણ-ચાર સપ્તાહમાાં તેમના શરીરમાાં 
એષ્ન્ટબોડી બનવાની શરૂ થઈ હતી.  

 ફફલ્મ અલભનેતા આષમરખાન અને ફફલ્મ મેકર ફકરણ 
રાવે લગ્નના 15 વર્ષ બાદ તેમના ફડવોસષની 
જાહરેાત કરી. આષમરે 2005માાં ફકરણ રાવની સાથે 
લગ્ન કયાષ હતા અને 2011માાં આઝાદ નામે 
દીકરાનો જન્મ થયો હતો. આ પહલેા આષમરે રીના 
દત્તા સાથ ે લગ્ન કયાષ હતા જેનાથી ઇરા નામની 
દીકરી અને જૂનેદ નામનો દીકરો એમ બે સાંતાનો 
હતા.  

 દેશની પ્રષતષ્ટઠત સાંસ્થા તાતા ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ 
ફાંડામેન્ટલ ફરસચષ (TIFR)ના ષવજ્ઞાનીઓના ફરપોટષ 
અનસુાર મુાંબઇ શહરેમાાં 80% લોકો કોરોના વાઇરસ 
ના સાંક્રમણમાાંથી સાજા થઈ ચકૂ્યા છે હવે આ 
લોકોમાાં હડષ ઇમ્યષુનટી ડેવલપ થઈ ચકૂી છે.  આ 
ન્સ્થષતમાાં મ ુાંબઈમાાં કોરોનાની ત્રીજી સાંભષવત લહરે 
આવવાની શક્યતા ઘણી ઓછી છે. જો ત્રીજી લહરે 
આવે તો પણ તે બીજી લહરે જેવી ખતરનાક નહીં 
હોય.  

 જમ્મ ુ કશમીરની બે રાજધાનીઓ શ્રીનર્ગર અને 
જમ્મ ુ વચ્ચે દર છ મફહને થતી ‘ દરબાર મવૂ’ની 
149 વર્ષ જૂની પ્રથાને બાંધ કરવામાાં આવી. 
‘દરબાર મવૂ’ એટલ ેહવામાન બદલવાની સાથ ેદર 
છ મફહને જમ્મ ુકાશ્મીરની રાજધાની પણ બદલાઈ  
જતી હતી. રાજધાની ષશફ્ટ કરવાની આ પ્રથાને ‘ 
દરબાર મવૂ’ના નામે ઓળખવામાાં આવે છે. આ 
પ્રથા બાંધ થવાથી દર વરે્ 200 કરોડ રૂષપયાની 
બચત થશે.’ 

 કેષ્ન્રય માંત્રીમાંડળનુાં ષવસ્તરણ કરવામાાં આવ્યુાં જેમાાં 
12 માંત્રીઓએ રાજીનામા આપ્યા 33 નવા 
માંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો. નવા સહકાર 

નેશનલ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ હલે્થ (NIH)નો ફરપોટષ   

ટેક્સાસ હલે્થ સાયન્સ સેન્ટરનો ફરસચષ ફરપોટષ   
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માંત્રાલયની રચના કરવામાાં આવી તેના પ્રથમ માંત્રી 
અષમત શાહને સોંપવામાાં આવ્યુાં.  

 જેઈઈ મેઇનની ત્રીજા તબક્કાની પરીક્ષા 20 જુલાઇ 
થી 25 જુલાઇ 2021 અને ચોથા તબક્કાની 26 
જુલાઇ થી બીજી ઓર્ગસ્ટ દરષમયાન યોજવામાાં 
આવશે. જેઈઈ મેઇનના બાકીના તબક્કા માટે 
અરજી ન કરી શકનાર ષવદ્યાથીઓને બીજી તક 
આપવામાાં આવી.  

 ફદલ્હી મેટ્રોએ કાશ્મીરી રે્ગટ મેટ્રો સ્ટેશન પર ફાસ્ટેર્ગ 
/ યપુીઆઈ આધાફરત કેશલસે પાફકિંર્ગ સષુવધા શરૂ 
કરવામાાં આવી. આ દેશમી પ્રથમ સેવા છે કે જેમાાં 
પાફકિંર્ગ ચાર્જ ફાસ્ટેર્ગ દ્વારા લેવામાાં આવશે.  

 આસામ રાજ્ય સરકારે  બે બાળકો ધરાવતા 
પફરવારો માટે ષવશરે્ યોજનાનો લાભ આપવાની 
જાહરેાત કરી જેમાાં સ્વેન્સચ્છક નસબાંધી  કરનારાઓને 
આ પ્રકારની યોજનાનો બજેટમાાં સમાવી લાભ 
આપવામાાં આવશે.  

 ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્ય સરકાર દ્વારા વસ્તી ષનયાંત્રણ 
કાયદો  11 જુલાઇ ષવશ્વ વસ્તી ફદનના રોજ લાગ ુ
કરવાની જાહરેાત કરી. જેમાાં એક સાંતાન ધરાવનાર 
પર ટેક્સમાાં છૂટ અને ફ્રી ષશક્ષણનો સમાવેશ થાય 
છે. જ્યારે બેથી વધ ુ સાંતાન ધરાવનારને સરકારી 
નોકરી તેમ જ કોઈપણ સરકારી સષુવધા ન 
આપવાની જોર્ગવાઈ છે.  

 કેન્ર સરકાર કોરોના મહામારી સામે લડવા માટે 
23,123 કરોડના પેકેજને માંજૂરી આપી જેમાાં 15,000 
કરોડ કેન્ર સરકાર અને 8,000 કરોડની વ્યવસ્થા 
રાજ્ય સરકાર સહયોર્ગ કરશે.  

 ચ ૂાંટણીપાંચ દ્વારા વર્ષ 2011ની જનર્ગણના આધાફરત 
પફરસીમન આયોર્ગ દ્વારા જમ્મ ુ કાશ્મીરમાાં 
ષવધાનસભાની સાત સીટ વધારવાની જાહરેાત 
કરવામાાં આવી છે. આ ડ્રાફ્ટ બાદ જમ્મ ુ કાશ્મીર 

ષવધાનસભાની 83 સીટો હતી તે વધીને 90 સીટો 
થશે.  

 મુાંબઇ હાઈકોટે ‘ મહામાનવ શ્રીકટૃણ’ પસુ્તક ઉપર 
પ્રષતબાંધ મકૂયો. આ પસુ્તકનાાં લેખક નર્ગીનદાસ 
સાંઘવી છે. આ પસુ્તક અંરે્ગ ષવવાદ થતાાં હાઇકોટષ 
ષપફટશન થઈ હતી.  

 આસામ સરકારે ફહન્દુ, જૈન અને શીખની સાંખ્યા 
ધરાવતા ષવસ્તારો અને ધાષમિક સ્થળોથી ર્ગૌમાાંસની 
દુકાનો દૂર કરવાની અને પાાંચ ફકલોમીટરના ક્ષેત્રની 
બહાર જ આવી દુકાન ખોલવા અંરે્ગ નવુાં ષવધયેક 
રજૂ કયુું. 

 કેષ્ન્રય નાર્ગફરક ઉડ્ડયન માંત્રાલય દ્વારા રાટટ્રીય ડ્રોન 
પોલલસીનો મસુદ્દો જાહરે કરવામાાં આવ્યો. નવી 
પોલલસી અંરે્ગજનતાના સચૂનો માંર્ગાવવામાાં 
આવ્યા.એરસ્પસેને ત્રણ રેડ, યલો અને ગ્રીન 
ઝોનમાાં વહેંચી ડ્રોન ઓપરેશન પ્રસ્તાષવક ફડજજટલ 
સ્કાય મેપ જાહરે કરવામાાં આવ્યો છે.  

 વડાપ્રધાન નરેંર મોદી દ્વારા પોતાના મતષવસ્તાર 
વારાણસીને 1583 કરોડની ષવષવધ યોજનાઓની 
ભેટ આપી. 750 કરોડની યોજનાઓનુાં લોકાપષણ 
અને 840 કરોડની ષવષવધ યોજનાઓનો ષશલાન્યાસ 
પણ કયો. વડાપ્રધાને વારાણસીમાાં રુરાક્ષ નામના 
સાંમેલન કેન્રનુાં ઉદ્દઘાટન કયુું જેનુાં ષનમાષણ 
જાપાનની સહાયથી થયુાં છે.  

 ભારતની પ્રષસદ્ધ મફહલા કલાકાર અમતૃા શેરર્ગીલે 
1938માાં બનાવેલ પઇેષ્ન્ટિંર્ગ ‘ ઇન ધ લેડીઝ એન 
કલોઝર’ હરાજી દરષમયાન 37.8 કરોડ રૂષપયામાાં 
(5.14 ષમલલયન અમેફરકન ડોલરમાાં) વેચાયુાં હત ુાં.  

 નાર્ગફરક ઉદ્દયન માંત્રી જ્યોષતરાફદત્ય ષસિંષધયા દ્વારા 
કેન્રની UDAN (ઉદે દેશ કા આમ નાર્ગફરક) યોજના 
અંતર્ગષત મધ્યપ્રદેશને મહારાટટ્ર અને ગજુરાત સાથે 
જોડતા 8 નવા રૂટ શરૂ કરવામાાં આવ્યા.  
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 કેષ્ન્રય ષશક્ષણ માંત્રી અને કેષ્ન્રય આફદજાષત 
બાબતોના માંત્રી દ્વારા સાંયકુત રીતે આફદજાષત 
ષવસ્તારોમાાં ષશક્ષકોને તાલીમ આપવા માટે શાળા 
ઇનોવેશન એમ્બેસેડર તાલીમ કાયષક્રમ (SITAP)ની 
સાંયકુત રૂપે શરૂઆત કરવામાાં આવી.  

 નેશનલ મેફડકલ કષમશન (NMC)દ્વારા જારી 
કરવામાાં આવેલ કાંપલ્સરી ફરટેફટિંર્ગ ઈન્ટનષશીપ 
2021 માટેના ડ્રાફ્ટ રેગ્યલુેશનમાાં જણાવવામાાં 
આવ્યુાં છે કે MBBSના ષવદ્યાથીઓએ અન્ય 
પોસ્ટીંર્ગની સાથે સાથ ે આયરુ્માાં પણ ઈન્ટનષશીપ 
ટે્રષનિંર્ગ લવેી પડશે.  

 ઉત્તરપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાાં વીજળી પડવાથી 50 
લોકોના મોત થયા. જયપરુમાાં આમેર મહલે પર 
વીજળી પડી ત્યારે આ દરષમયાન વરસાદમાાં સેલ્ફી 
લઈ રહલેા 35 લોકો ઝપટમાાં આવ્યા હતા.  

 ધો-12 પછી મેફડકલમાાં પ્રવેશ પરીક્ષા નીટ (UG) 
12 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાશે. તથા  

 દલક્ષણ ભારતના સપુરસ્ટાર રજનીકાાંતે પોતાનો 
રાજકીય પક્ષ ‘ રજની મક્કલ માંદરમ’ ને 
ષવખેરવાની જાહરેાત કરતાાં કહ્ુાં કે ભષવટયમાાં 
રાજકારણમાાં પ્રવેશવાની તેમની કોઈ ઈચ્છા નથી.  

 તાષમલનાડુ, મહારાટટ્ર અને ગજુરાતમાાં સોનાના 
ઘરેણાાં પર હોલમાકષના ફરજજયાત ષનયમના 
અમલીકરણનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થયો. પ્રથમ 
તબક્કામાાં દેશના 256 જજલ્લાઓને આવરી લેવામાાં 
આવ્યા છે. જેમાાં તાષમલનાડુના 24 જજલ્લાઓ, 
મહારાટટ્રના 22 જજલ્લાઓ અને ગજુરાતના 23 
જજલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. 256 જજલ્લાના 
જવેલસષ હવે 14, 18 અને 22 કેરેટના સોનાના 
દાર્ગીના ફરજજયાતપણે હોલમાકષ સાથ ે વેચવાના 
રહશેે.  

 આસામના મખુ્યમાંત્રી ફહમાંત લબસ્વા સરમાએ ડ્રગ્સ 
ષવરુદ્ધ અલભયાન શરૂ કયુું જેમાાં 163 કરોડનુાં ડ્રગ્સ 
જપ્ત થયુાં છે. તેમણે ડ્રગ્સની હરેાફેરી કરતાાં તસ્કરો 
ષવરુદ્ધ કડક કાયષવાહી કરવાની વાત કરી છે.  

 અધીર રાંજન ચૌધરીને કોંગ્રેસ પાટીએ લોકસભામાાં 
પોતાના પક્ષના નેતા તરીકે વરણી કરી છે. જ્યારે 
ર્ગૌરવ ર્ગૌર્ગોઈને તેમના ડેપ્યટુી તરીકે વરણી કરી 
છે.  

 ભારત સરકારના આવકવેરા ષવભારે્ગ દેશના અગ્રણી 
મીફડયા ગ્રપૂ દૈષનક ભાસ્કરજૂથના ગજુરાત સફહત 
પાાંચ રાજ્યોમાાં 30 કરતાાં વધ ુ ઠેકાણા પર દરોડા 
પાડયા.  

 મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાાં ષમશન ગ્રામોદયની યોજનાની 
શરૂઆત થઈ.  

 બોલીવડુ અલભનેત્રી ષશલ્પા શેટ્ટીના પષત રાજ કુન્રા 
ની મુાંબઇ ક્રાઇમ િાન્ચે પોનષ ફીલ્મોના કષથત 
ષનમાષણ અને પ્રદશષનના આરોપસર ધરપકડ 
કરવામાાં આવી. લિટનની રજજસ્ટડષ પોનષ ષનમાષણ – 
ષવતરણ કાંપની કેંફડિંર્ગમાાં 10 કરોડ રૂષપયાનુાં રોકાણ 
કયુું છે. 

 મધ્યપ્રદેશના ષનવારી જજલ્લાના ઓરછા અને 
ગ્વાલલયર જજલ્લાના ગ્વાલલયરને યનેુસ્કોની 
ઐષતહાષસક શહરેોની યોજનામાાં સામેલ કરવામાાં 
આવ્યા. આ યોજનામાાં ભારતના કુલ આઠ શહરેોનો 
સમાવેશ થયો છે.   

 ભારતમાાં સૌપ્રથમવાર બડષ ફલનૂા સાંક્રમણને કારણે 
ફદલ્હીમાાં એક વ્યન્ક્તનુાં અવસાન થયુાં. જે દેશમાાં 
H5N1 વાયરસથી થનાર  પ્રથમ મતૃ્ય ુ છે. આ 
H5N1 વાયરસ મખુ્યત્વે મરઘાાં અને અન્ય 
પક્ષીઓમાાં જોવા મળે છે.  

 આસામ અને ષમઝોરમ વચ્ચે ચાલી રહલેા જમીન 
ષવવાદમાાં રાજયોની સરહદે વ્યાપક ફહિંસા થઈ છે 
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જેમાાં પોલીસ જવાનો અને સ્થાષનકો દ્વારા એકબીજા 
પર કરેલ હમુલામાાં છ પોલીસ જવાનોના મોત થયા 
છે.   

 ઓલ ઈષ્ન્ડયા કાઉન્ન્સલ  ફોર ટેકષનકલ એજ્યકેુશન 
(AICTE) દ્વારા B. Techના અભ્યાસક્રમને ગજુરાતી 
ષસવાય 11 પ્રાદેષશક ભાર્ાઓમાાં શીખવવાની માંજૂરી 
મળી.  

 કેન્ર સરકારના આષથિક સલાહકાર રહી ચકેૂલા 
અથષશાસ્ત્રી અરષવિંદ સિુહ્મણ્યમ સફહતના સાંશોધકો 
દ્વારા કરવામાાં આવેલ બ્લમૂબર્ગષ ફરસચષના જણાવ્યા 
અનસુાર ભારતમાાં કોરોના મહામારીમાાં મોતનો 
આંકડો 13 થી 50 લાખ સધુીનો હોય શકે છે.  

  યષુનક ઓથોફરટી ઓફ ઈષ્ન્ડયા (UIDAI)એ જણાવ્ય ુ

છે કે પાાંચ વર્ષથી નાના બાળકોના આધારકાડષ માટે 
ફફિંર્ગરષપ્રન્ટ અને આઇસ્કેનની આવશ્યકતા નથી. જો 

કે બાળક પાાંચ વર્ષનૌ થતાાં જ તેના બાયોમેફટ્રક 

અપડેટ કરાવવાનુાં રહશેે.  
 કણાષટક રાજ્યના મખુ્યમાંત્રી પદેથી યેફદયરુપ્પાએ 

રાજીનામુાં આપ્યુાં. રાજ્યના નવા મખુ્યમાંત્રી તરીકે 

લલિંર્ગાયત સમદુાયના બસવરાજ બોમ્મઈની વરણી 
કરવામાાં આવી. ભારતમાાં 100% પાઇપ ષસિંચાઇ 

પફરયોજના લાગ ુ કરવાનો શે્રય તેમને જાય છે. 

બોમ્મઈ યેફદયરુપ્પા માંત્રીમાંડળમાાં ગહૃ, કાડા અને 
સાંસદીય બાબતોના માંત્રી હતા.  

 કેન્રીય નાણામાંત્રી ષનમષલા સીતારામન દ્વારા 

ઇન્સોલ્વન્સી એન્ડ બેંક્રપ્સી કોડ (સધુારા) લબલ 
2021 સાંસદમાાં રજૂ કયુું. કોરોના મહામારીના કારણે 

દેશના અથષતાંત્ર ઉપ[આર પડેલી આડઅસરોને 

સધુારવા અને માંદ પડેલા વેપાર- ઉદ્યોર્ગને ર્ગષત 

વધારવા માટે આ લબલ લાવવામાાં આવ્યુાં છે.  

 

 અમદાવાદ ન્સ્થત ઝાયડસ કેફડલા કાંપની ષનષમિત 

કોરોનાની રસી ઝાયકોવ-ડીને ભારતમાાં ઇમરર્જન્સી 

ઉપયોર્ગ માટે ભારતના ડ્રગ્સ કાંટ્રોલર સમક્ષ માંજૂરી 
માર્ગી. માંજૂરી મળતાાં જ ભારતમાાં 12 થી 18 વર્ષના 

બાળકોને રસી પણ આપી શકાશે. 

 હાલોલના ષશવરાજપરુના જીમીરાાં ફરસોટષમાાં પોલીસે 
રેડ પાડતાાં જુર્ગાર અને દારૂની પાટીમાાં માતરના 

ભાજપના ધારાસભ્ય કેસરીષસિંહ સોલાંકી સફહત 26 

લોકોને પોલીસે પકડી પાડયા. તમામ સામે 
જુર્ગારધારા અને પ્રોફહલબશનનો ગનુો નોંધવામાાં 

આવ્યો છે.  

 રાજયમાાં બાયોડીઝલના નામે અન્ય પે્રટોલલયમ 
પેદાશોને ભેળવીને વેચવામાાં આવતા ભળેસેળયકુત 

પદાથોનુાં વેચાણ તાત્કાલલક અટકાવવા માટે 

બાયોડીઝલના ફરટેલ વેચાણ પર સરકારે પ્રષતબાંધ 
મકૂયો.  

 રાજ્યના ઈષતહાસમાાં પહલેી વખત 6 મફહલા 

ખેલાડીઓ ટોફકયો ઓલલન્મ્પકમાાં દેશનુાં પ્રષતષનષધત્વ 
કરશે. જેમાાં માના પટેલ ન્સ્વષમિંર્ગમાાં, એલાવેષનલ 

વાલાફરવન શફૂટિંર્ગમાાં , અંફકતા રૈના ટેષનસમાાં, 

સોનલ પટેલ તથા ભાષવના પટેલ પેરા ટેબલ 
ટેષનસમાાં અને પારૂલ પરમાર પેરા બેડષમન્ટનમાાં 

ભાર્ગ લેશે. 

Gujarat/ગજુરાત 

 



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 7 
 

 ગજુરાત રાજ્યના પવૂષ વન પયાષવરણ  અને 

આફદજાષત ષવકાસ માંત્રી રહલેા માંગભુાઈ પટેલને 

મધ્યપ્રદેશના રાજયપાલ તરીકે ષનયનુ્ક્ત 
કરવામાાંઆવી છે. ગજુરાતમાાંથી રાજયપાલ 

બનનાર પ્રથમ આફદવાસી નેતા છે.  

 કેષ્ન્રય માંત્રીમાંડળમાાં ગજુરાતના બે માંત્રીઓ 
મનસખુભાઇ માાંડષવયા અને પરુશોત્તમભાઈ 

રૂપાલાને પ્રમોશન આપી કેલબનેટમાાં સમાવેશ 

કરવામાાં આવ્યો. જ્યારે ત્રણ નવા દશષના જરદૌશી, 
ચૌહાણ દેવષુસિંહ અને મહેંર મજુપરુાનો રાજ્ય કક્ષાના 

માંત્રી તરીકે સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો. મનસખુ 

માાંડષવયાને આરોગ્ય અને કેષમકલ ફફટિલાઇઝર 
માંત્રાલય અને પરુૂર્ોત્તમ રૂપાલાને મત્સ્ય અને 

પશપુાલન અને ડેરી માંત્રાલય આપવામાાં આવ્યુાં.  

 ટોફકયો ઓલલન્મ્પકમાાં ન્સ્વમરમાાં કવોલલફાય થનાર 
ગજુરાતની માના પટેલ દેશની પ્રથમ મફહલા છે.  

 સરુતમાાં દેશનુાં પ્રથમ એમેઝોન ફડજજટલ સેન્ટર શરૂ 

થયુાં. આ સેન્ટરમાાં ઇ-કોમસષની ઉપયોલર્ગતા, 
જીએસટી, ટેક્સ અને ષશષપિંર્ગ અને કેટેલોર્ગ સફહતની 

સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવવામાાં આવશે. 

 ગજુરાત ષશક્ષણ બોડષ દ્વારા આર્ગામો વર્ષ 2021-
22થી ધો-10માાં ર્ગલણત ષવર્યના બે ષવકલ્પ સ્ટાન્ડડષ 

અને બલેઝક એમ બે પ્રકારના ષવકલ્પ આપવાનો 

ષનણષય લવેામાાં આવ્યો છે. સ્ટાન્ડડષ ર્ગલણત રાખશે તે 
ષવદ્યાથી જ ધો-11 સાયન્સમાાં પ્રવેશ મેળવી શકશે 

અને જે ષવદ્યાથી બેલઝક રાખશે તે ધો-11માાં ષવજ્ઞાન 

પ્રવાહમાાં પ્રવેશ મેળવી શકશ ે નહીં. આ બાંને 
ષવકલ્પમાાં ધો-10માાં એક જ પસુ્તક રહશેે માત્ર 

ષવકલ્પ પસાંદ કરી ષવદ્યાથી ધો-10 બોડષની પરીક્ષા 

આપવાની રહશેે.  

 રાજકોટ એઇમ્સનો લોર્ગો જાહરે, લોર્ગોમાાં 
ગજુરાતની કલા અને સાાંસ્કષૃતક ધરોહરનો સમાવેશ 

થયો. લોર્ગોમાાં ર્ગાાંધી ચરખો, સ્ટેચ્યુાં ઓફ યષુનટી 

અને બાાંધણી ફડઝાઇન તથા ષસિંહ અને દાાંફડયાની 
પ્રષતકષૃત દશાષવે છે.  

 સરુત મહાનર્ગપાલલકા દેશમાાં ઉચ્ચત્તર માધ્યષમક 

ષશક્ષણ આપતી દેશની પ્રથમ મહાનર્ગરપાલલકા 
બની.  

 ગજુરાત હાઇકોટષ દ્વારા  પોતાની કામર્ગીરીનુાં જીવાંત 

પ્રસારણ 19 જુલાઇ 2021ના રોજ કયુું હત ુાં. તમામ 
કામર્ગીરી લાઈવ પ્રસાફરત કરનાર દેશની પ્રથમ 

કોટષ બની.  

 ગજુરાતમાાં કોરોનાનનો કપ્પા વેફરયન્ટનો પ્રથમ 
કેસ ર્ગોધરામાાં નોંધાયો. અત્યારસધુીમાાં ત્રણ 

જામનર્ગર, એક ર્ગોધરા અને એક મહસેાણા ખાતે 

કેસ નોંધાયેલ છે.  
 અમદાવાદની CBSE શાળા  ઉદ્દર્ગમના 

વેન્ક્સનેશન પ્રોગ્રામ માટે ટોફકયો ઓલલન્મ્પકમાાં 

ભારતની સૌપ્રથમ મફહલા ન્સ્વમર તરીકે પસાંદર્ગી 
પામનાર માના પટેલની િાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે 

ષનયનુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે. ઉદ્દર્ગમ ગ્રપૂની ચાર 

શાળાઓમાાં વેન્ક્સન લનેારા વાલીઓને ફીમાાં 5% 
ફડસ્કાઉન્ટ આપવાની જાહરેાત કરી છે.  

 ભાવનર્ગરમાાં ગજુરાત કેન્સર ફરસચષ ઇન્સન્સ્ટટયટૂ 

સાંચાલલત ભાવનર્ગર કેન્સર કેર એન્ડ ફરસચષ 
ઇન્સન્સ્ટટયટૂ મખુ્યમાંત્રીના હસ્તે શરૂ કરવામાાં આવી.  
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 યનુાઈટેડ વલ્ડષ રેસલલિંર્ગ ભારતીય રેસલર સષુમત 

માલલક પર સોફફયામાાં આયોજજત કવોલલફફકેશન 

ઇવેન્ટમાાં 125 ફકલો કેટેર્ગરીમાાં ઓલલન્મ્પક ફટફકટ 
મેળવી હતી પરાંત ુ ટોપ ટેસ્ટમાાં ષનટફળ થયેલ 

સષુમત માલલક પર બે વર્ષનો પ્રષતબાંધ લાગ્યો.  

 ભારતમાાં 2022માાં આયોજજત થનાર કોમનવેલ્થ 
આરચારી અને શફૂટિંર્ગ ચેન્મ્પયનષશપ કોરોનાને 

કારણે રદ કરી દેવામાાં આવી છે.  

 જાપાનના ટોફકયો ઓલલન્મ્પકની ઓપષનિંર્ગ 
(ઉદ્દઘાટન)સેરેમનીમાાં સીએચએચ વખત ચને્મ્પયન 

બનનાર મેફરકોમ અને હોકી ટીમના સકુાની 

મનષપ્રત ષસિંહ ભારતની ધ્વજવાહક બનશે. મેફરકોમ 
ઓલલન્મ્પકમાાં ધ્વજવાહક બનનાર ભારતની પહલેી 

મફહલા બોકસર બનશે. જ્યારે આ રે્ગમ્સની કલોજીંર્ગ 

સેરેમનીમાાં ધ્વજવાહક બનવાનુાં સન્માન પહલેવાન 
બજરાંર્ગ પષુનયાને મળશે.  

 શ્રીલાંકાના બે્સમેન સનત જયસયૂાષ સામે 

આઇસીસીની એષ્ન્ટ કરપ્શન યષુનટ (ASU) દ્વારા 
સાત વર્ષનો પ્રષતબાંધ મકૂવામાાં આવ્યો છે. સનત 

જયસયૂાષ શ્રીલાંકન ફક્રકેટ ટીમનો પફોમષન્સ એનાલલસ્ટ 

હતો ત્યારે તેણે શ્રીલાંકન પ્રધાનને લાાંચ આપવાનો 
પ્રયાસ કયો હોવાનો આક્ષપે થયો હતો.  

 ભારતમાાં આર્ગામી વર્ષ 2022માાં યોજાનાર ષવમેન્સ 

એષશયા કપ ફૂટબોલ ટનૂાષમેન્ટની યજમાનીમાાં 

અમદાવાદની બાદબાકી, હવે આ ટનૂાષમેન્ટની મેચો 

મુાંબઇ અને પણૂેમાાં રમાશે.  

 ભારતીય મળૂના અમેફરકી ટેષનસખેલાડી 17 વર્ીય 
સમીર બેનજીએ ષવકટર લીવોલને હરાવી 

ષવમ્બલ્ડનમાાં જુષનયર બોયઝ ષસિંર્ગલ્સનુાં ટાઇટલ 

જીત્યુાં. બેનરજીના માતા-ષપતા 1980ના દાયકમાાં 
અમેફરકામાાં વસ્યા છે. 

 કોપા અમેફરકા કપની ફાઈનલમાાં આજને્ટીનાએ  

િાલઝલને 1-0થી હરાવી 28 વર્ષ બાદ ચને્મ્પયન 
બન્યુાં. આ ફૂટબોલ ટનૂાષમેન્ટના પ્લે ઓફ 

મકુાબલામાાં પેરૂને 3-2થી હરાવીને કોલાંલબયા ત્રીજા 

ક્રમે રહ્ુાં. આજને્ટીના આ અર્ગાઉ 1993માાં કોપા 
અમેફરકન કપ ચને્મ્પયન બન્યુાં હત ુાં. માફટિનેઝનુાં 

ર્ગોલ્ડન ગ્લોવ એવોડષ મેળવનાર પ્રથમ ર્ગોલકીપર 

છે.લલયોનલ મેસી હમેષ્સ્ટ્રિંર્ગની ઇજા છતાાં ફાઇનલ 
રમ્યો હતો. 2011 કલબ વલ્ડષ કપ બાદ પ્રથમવાર 

બાંને સામ સામે ટકરાયા હતા.  

 ષવમ્બલ્ડન ષવમેન્સ ડબલ્સની ફાઈનલમાાં 
બેલ્લ્જયમની એલલસ મટેસ અને ચીનના તાઈપનેી 

હસીહ સ-ુવાઇની બનેલી ષવશ્વની નાંબર-3 જોડીએ 

રષશયાની વેરોષનકા કુડરમેતોવા અને એલનેા 
વેન્સ્નનાની જોડીને હરાવી ષવમ્બલ્ડન ષવમેન્સ 

ડબલ્સનો લખતાબ જીત્યો.  

 ષવમ્બલ્ડન મેન્સ ડબલ્સની ફાઈનલમાાં ક્રોએષશયાના 
ષનકોલા મેફકટક અને મેટ પેવીકની જોડીએ સ્પેનની 
માસેલ ગ્રનેોલસષ  અને આજને્ટીનાના હોરાષસયો 
ઝેબાલોસની જોડીને હરાવી ચેન્મ્પયન બની.  

ખેલજર્ગત  
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 ઓસ્ટે્રલલયાની ટેષનસ ખેલાડી એશ્વલે બાટીએ મફહલા 

ષસિંર્ગલ્સની ફાઈનલમાાં ચેક ફરપબ્બ્લકની કેરોલલના 

ન્સપ્લસ્કોવાને હરાવી પ્રથમ વખત ષવમ્બલ્ડન-2021નુાં 
ટાઇટલ જીત્યુાં. 41 વર્ષ બાદ ઓસ્ટે્રલલયાની ખેલાડી 

ષવજેતા બની.આ અર્ગાઉ એશ્લ ે બાટીએ 2019માાં 

ફ્રેંચ ઓપનનુાં ટાઇટલ જીત્યુાં હત ુાં. 
 સલબિયાના ટોપ ષસડેડ ખેલાડી નોવાક જોકોષવચે 

ષવમ્બલ્ડન મેન્સ ષસિંર્ગલ્સની ફાઈનલમાાં ઈટાલીના 

માટેઓ બેરેટીનીને હરાવી પોતાની કારફકદીનુાં છઠ્ઠુ 
ષવમ્બલ્ડન ટાઇટલ જીત્યુાં.  

 ભારતીય ફક્રકેટ ટીમના સભ્ય રહી ચકેૂલા 36 વર્ીય 

ફાસ્ટ બોલર પાંકજ ષસિંહ ેફક્રકેટના તમામ ફોમેટમાાંથી 
ષનવષૃત જાહરે કરી છે.  

 લાંડન ખાતે યોજાયેલ યરુો કપ -2020ની ફાઇનલમાાં 

ઇટાલીએ પેનલ્ટી શટૂઆઉટમાાં ઈંગ્લેન્ડને 3-2થી 
હરાવી બીજી વખત યરુો કપ ચેન્મ્પયન બન્યુાં છે. 

પોટુષર્ગલના સ્ટાર ફૂટબોલર ફક્રસ્ટીઆનો રોનાલ્ડોએ 

યરુો કપમાાં સૌથી વધ ુ ર્ગોળ ફટકારવા બદલ 
ર્ગોલ્ડન બટૂ એવોડષ ષવજેતા જાહરે કરવામાાં આવ્યા. 

 વર્ષ 2021નો ષ્સ્ક્રપ્સ નેશનલ સ્પલેલિંર્ગ બી 

કાંષપફટશનના 93માાં એફડશનનો પ્રથમ પરુસ્કાર 
પ્રથમ વખત આફફ્રકન મળૂની અમેફરકી 14 વર્ીય 

ફકશોરી જાઈલા અવાાંત ર્ગાડેએ જીતી લીધો છે. સાન 

ફ્રાન્ન્સસ્કોની 12 વર્ીય ચતૈ્રા થમુાલા બીજા સ્થાને 
અને ત્રીજા સ્થાને ન્યયૂોકષની 13 વર્ીય ભાવના 

મદીની આવી હતી.  

 આંતરરાટટ્રીય ફક્રકેટ કાઉન્ન્સલ (ICC)માાં નવા ત્રણ 
સભ્ય માંર્ગોલલયા, તાજજફકસ્તાન અને ન્સ્વઝરલેન્ડનો 

સમાવેશ થયો. ICCમાાં હવે કુલ 106 સભ્ય દેશો 

થયા.આંતરરાટટ્રીય ફક્રકેટ કાઉન્ન્સલ (ICC)ની 

સ્થાપના 15 જૂન 1909ના રોજ થઈ હતી. અને તેનુાં 
મખુ્યાલય દુબઈ,સાંયકુત આરબ અમીરાત આવેલુાં 

છે.    

 ભારત અને શ્રીલાંકા વચ્ચનેી ત્રણ મેચોની વન ડે 
ષસરીઝ ભારતે 2-1થી જીતી. પ્રથમ અને બીજી વન 

ડે મેચ ભારતે જીતી જ્યારે ત્રીજી અને અંષતમ વનડે 

મેચ શ્રીલાંકા જીત્યુાં હત ુાં.  

 ઈંગ્લેન્ડનો બે્સમેન લલયમા લલષવિંર્ગસ્ટોને ફક્રકેટ 

ઈષતહાસમાાં સૌથી લાાંબો છગ્ર્ગો ફટકાયો છે. 

પાફકસ્તાન ષવરુદ્ધ ત્રીજી ટી20 મેચમાાં તેણે બોલર 
હારીસ રઉફના બોલમાાં ફટકારેલો 122 મીટર દૂર 

જઇ પડયો હતો. આ પહલેા 121 મીટર લાાંબા 

છગ્ર્ગાનોં ષવક્રમ ઓસ્ટે્રલલયાના ફક્રસ લલનના નામે 
હતો.  

 હાંરે્ગરીમાાં આયોજજત ષવશ્વ કૈડેટ કુસ્તી 

ચેન્મ્પયનષશપમાાં ભારતની મફહલા ખેલાડી ષપ્રયા 
મલલકે 75 ફકલોગ્રામ કેટેર્ગરીમાાં બેલારૂસની 

પહલેવાનને  5-0થી હરાવી ર્ગોલ્ડ મેડલ જીતી 

ઇષતહાસ રચ્યો.  
 

 

→ ફદપક કાબરા ટોફકયો ઓલલન્મ્પકમાાં જજમ્નાષ્સ્ટક 

રમતના જજ બનનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા. 

→ટોફકયો ઓલલન્મ્પકમાાં વેઇટલલષ્ફ્ટિંર્ગમાાં મીરાબાઈ 
ચાનએૂ ષસલ્વર મેડલ જીત્યો. 

ટોફકયો ઓલલન્મ્પક -2020 
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→પી.વી.ષસિંધ ૂબેડષમન્ટનમાાં ચીનની ખેલાડી હરાવી 

ઓલલન્મ્પકમાાં બે મેડલ જીતનારી ભારતની બીજી 

મફહલા બની.  
 

  
 

 ઇસરોમાાં ઇષ્ન્ડયન સ્પસે ઓલલમ્પયાડ-2 ક્ષેત્રની 
પરીક્ષામાાં સમગ્ર ભારતમાાં પ્રથમ નાંબરે મેઘરજ 
તાલકુાના ર્ગોઢા ર્ગામની ત્વીર્ા પટેલને પદ્મશ્રી 
એવોડષ માટે નોષમનેટ થઈ, ઇસરો દ્વારા યોજવામાાં 
આવતી ટેડ એક્સ ઇવેન્ટમાાં જુષનયર સાયષ્ન્ટસ્ટ 
તરીકે ઇન્ટરનેશનલ લવેલ ચચાષ ષવચારણાઓ 
કરવા માટે પસાંદર્ગી પામી છે.  

 તેલાંર્ગાણાની મનસા વારાણસીએ ષમસ ફેષમના 
2020નો લખતાબ જીત્યો.  

 

 

 ગજુરાત રાજય શાળા પાઠયપસુ્તક માંડળના 

ષનયામકપદનો ચાર્જ શાળાઓના કષમશનરની 
કચેરીમાાં સાંયકુત ષશક્ષણ ષનયામક  તરીકે ફરજ 

બજાવતા એચ.એન.ચાવડાને સોંપવામાાં આવ્યો છે. 

 ગજુરાતના નવા ષપ્રન્ન્સપલ ચીફ કષમશનર તરીકે 
1986 બેચના રષવન્રકુમારને ચાર્જ સોંપવામાાં 

આવ્યો છે.  

 

1. મધ્યપ્રદેશ – માંગભુાઈ પટેલ  

2. હફરયાણા – બાંદારૂ દત્તાતે્રય 

3. કણાષટક – થાવરચાંદ રે્ગહલોત 

4. ષમઝોરમ – ડૉ. હફરબાબ ુકમ્ભાપષત 

5. ફહમાચલપ્રદેશ – રાજેન્ર ષવશ્વનાથ આલેકર  

6. ર્ગોવા – પી.એસ. શ્રીધર ષપલ્લાઈ  

7. ષત્રપરુા – સત્યદેવ નારાયણ આયષ  

8. ઝારખાંડ – રમેશ બૈસ 

 ઇડીના વેસ્ટનષ ફરજનના સ્પષેશયલ ફડરેક્ટરના 

વધારાનો ચાર્જ પ્રશાાંતકુમારને સોંપવામાાં આવ્યો છે. 
આ પહલેા ઇડીના વેસ્ટનષ ફરજનના સ્પેષશયલ 

ફડરેક્ટર તરીકે સશુીલકુમાર કાયષરત હતા જેમની 

ષનમણ ૂાંક  પેરન્ટ કેડર સીબીટીટીમાાં ફરીથી કરવામાાં 
આવી છે. 

 ષવશ્વની સૌથી મોટી ઇ-કોમસષ કાંપની એમેઝોનના 

નવા સીઇઓ  તરીકે એન્ડી જેસીની ષનયનુ્ક્ત 
કરવામાાં આવી છે.  

 અમદાવાદ કસ્ટમ અને સેન્ટ્રલ નવા 

કષમશનરનાતરીકેશ્રી લલલત પ્રસાદની ષનયનુ્ક્ત 
કરવામાાં આવી છે. તેઓ આ અર્ગાઉ રાજકોટ 

સીજીટીએસટીમાાં ફરજ બજાવતા હતા. જીતેશ 

નાર્ગોરીની ડાયરેકટર જનરલ ઓફડટ તરીકે 
ષનમણ ૂાંક કરવામાાં આવી છે. ર્ગાાંધીનર્ગર ના 

સીજીટીએસટીના ષપ્રન્ન્સપાલ કષમશનર તરીકે 

ચાંરકાાંત વાલ્વેની ષનયનુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે. 
 અમેફરકાની સોષશયલ મીફડયા જાયન્ટ કાંપની 

ટ્ષવટરના રેષસડેન્ટ ગ્રીવન્સ ઓફફસર તરીકે 

ભારતમાાં ષવનય પ્રકાશની ષનયનુ્ક્ત કરી છે.  

 અમેફરકી રાટટ્રપષત જો બાઈડને લોસ એન્જેલસના 

મેયર તરીકે એફરક ર્ગાસેટીને ભારતમાાં અમેફરકાના 

નવા રાજદૂત તરીકે નોષમનેટ કયાષ છે. તેઓ 

એવોડષ  

નિમણ  ૂંક/નિયકુ્તિ  

નવા આઠ રાજયોના રાજયપાલ 
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ભારતમાાં અમેફરકી રાજદૂત કેનેથ  જસ્ટરનુાં સ્થાન 

લેશે.  

 ષવશ્વ ફહન્દુ પફરર્દના નવા અધ્યક્ષ તરીકે સર્જન 
ડૉક્ટર રષવન્ર નારાયણ ષસિંહની ષનયનુ્ક્ત કરવામાાં 

આવી છે તેઓ ભતૂપવૂષ ન્યાયાધીશ ષવટણ ુસદાષશવ 

કોકજેનુાં સ્થાન લેશે.   

 પાંજાબ કોંગ્રસેના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તરીકે 

નવજોતષસિંઘ ષસિંધનૂી પસાંદર્ગી કરવામાાં આવી છે. 

સાંર્ગતષસિંઘ લર્ગલાજજયાન , સખુષવન્રષસિંઘ ડેની , 
પવન ર્ગોયલ અને કુલજજતષસિંઘ નાર્ગરા સફહત 

ચાર નેતાઓને પાંજાબ કોંગ્રસેના કાયષકારી અધ્યક્ષ 

બનાવવામાાં આવ્યા છે.   

 ગજુરાત કેડરના 1984 બેચના આઇપીએસ 

અષધકારી રાકેશ અસ્થાનાને ફદલ્લી પોલીસ 

કષમશનર તરીકે ષનયનુ્ક્ત કરવામાાં આવી છે. 
અસ્થાના બીએસએફના ડીજીપી હતા અને તેઓ 

31 જુલાઇના રોજ ષનવતૃ થવાના હતા પરાંત ુ

તેમણ ેફદલ્હીના કષમશનર બનાવવામાાં આવ્યા છે.   → 

 

 વજર્જન રે્ગલેષ્ક્ટક કાંપનીના માલલક ફરચડષ િેનસન 

11 જુલાઇના રોજ સ્પસે ષમશન સફળ રહ્ુાં. આ 
ઉડાન ભયાષના એક કલાક, પાાંચ ષમષનટ પછી તેઓ 

એષતહાષસક યાત્રા કરીને પથૃ્વી પર પરત ફયાષ હતા. 

દરષમયાન તેમની સાથે મળૂ ભારતીય અને 
આંધ્રપ્રદેશમાાં જન્મેલી શ્રીશા બાાંદલા પણ યાત્રા પર 

ર્ગઈ હતી. 33 વર્ીય શ્રીશા બાાંદલા કાંપનીમાાં 

સરકારી બાબતોના અષધકારી છે. અંતરીક્ષની સફર 

પર જનાર તે ભારતીય મળૂની બીજી મફહલા અને 

ચોથા ભારતીય બન્યા હતા.  

 ચીનના બે અંતફરક્ષયાત્રીઓનુાં નવા સ્પેસ સ્ટેશનના 
15 મીટર લાાંબા રોબોફટક આમષ બનાવ્યુાં અને સ્પસે 

સ્ટેશન બહાર પહલેીવાર સફળ સ્પસેવોક કયુું.  

 હવામાનની સચોટ આર્ગાહી માટે ચીને નવો ઉપગ્રહ 
Fengyun-3E લોન્ચ કયો.  

 ભારતીય સાંશોધકોએ સપુરલ્યષુમન્સ સપુરનોવાની 

શોધ કરી. આ સપુરનોવા બીજા કોઈ ચમકીલા 
તારાથી પ્રકાષશત છે જેને દેવસ્થળ ઓષ્પ્ટકલ 

ટેલલસ્કોપ અને અન્ય બે ટેલલસ્કોપની મદદથી 

શોધવામાાં આવ્યો છે. આ સપુરનોવાનુાં મેગ્નેફટક 
ફફલ્ડ ખબૂ જ શન્ક્તશાળી છે.  

 ભારતના સાંશોધકોએ ખાસ પ્રકારનો ખબૂ જ 

ચમકતો અને ષવશરે્ પ્રકારના ન્યટૂ્રોન તારામાાંથી 
ઊજાષ લેતો સપુરનોવા શોધી કાઢયો છે. આ 

સપુરનોવા ખબૂ જ પાવરફૂલ મેગ્નેફટક ફફલ્ડ ધરાવે 

છે અને પ્રાચીન તત્વોના ઊંડાણપવૂષકના અભ્યાસથી 
િહ્માાંડના સદીઓ પરુાણા રહસ્યો શોધવામાાં મદદ 

કરશે.  

 લક્ઝરી કાર ઉત્પાદક બીએમડબલ્યએુ તેનુાં પ્રથમ 
ઇ-સ્કટૂર સીઇ-04 રજૂ કયુું છે. તે એકવાર ચાજજ િંર્ગમાાં 

130 ફકમી ચાલશે. 

  ઇષ્ન્ડયન ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ઓફ ટેકનોલોજી 
ર્ગાાંધીનર્ગરના સાંશોધકોની ટીમે એક એષ્ન્ટવાયરલ 

સરફેસ કોફટિંર્ગ મફટફરયલ્સ ષવકસાવ્યુાં છે જે નોન- 

પેથોજેષનક વાયરસ પર ખબૂ અસરકારક છે, સાથે 

ષવજ્ઞાન ટેકનોલોજી  
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જ લબન-ઝેરી, પયાષવરણ ને અનકુળૂ અને પારદશષક 

છે.  

 DRDO દ્વારા એષ્ન્ટ ટેન્ક ષમસાઇલ આકાશનુાં ઓફડશા 
ખાતેની પરીક્ષણ પરથી સફળ પરીક્ષણ કરવામાાં 

આવ્યુાં. આકાશ ષમસાઇલ ઓછી વજન ધરાવતી 70 

કી.મી દ્દૂર સધુી ટારે્ગટ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 
આ ષમસાઇલ ‘ આત્મ ષનભષર ભારત’ કેન્મ્પિંર્ગ હઠેળ 

તૈયાર કરવામાાં આવી છે.  

 અમેફરકન સાંસ્થા નાસા દ્વારા ચાંરની ભ્રમણ કક્ષા 
ડર્ગવાથી વર્ષ 2030 સધુીમાાં પથૃ્વી પર ષવનાશક 

પરૂ આવવાનુાં તારણ પ્રષસદ્ધ કરવામાાં આવ્યુાં. નાસા 

મજુબ વર્ષ 1728માાં ચાંરનુાં ભ્રમણ કક્ષામાાંથી ડર્ગવુાં 
પ્રથમ વખત જાણવા મળ્યુાં હત ુાં. જે લર્ગભર્ગ 18.6 

વર્ષનુાં પ્રાકષૃતક વ્હાકરા હોય છે.  

 ષવશ્વના સૌથી ધનવાન લોકોમાાં સામેલ એલન મસ્ક 
સ્પેસ ટુફરઝમ ક્ષતેે્ર તેમની કાંપની સ્પેસએક્સનુાં 

અંતફરક્ષયાન ‘ સ્ટારષશપ એસએન-20’ ઓર્ગસ્ટના 

પ્રથમ સપ્તાહમાાં પોતાના પહલેા પરીક્ષણ માટે 
ઉડાન ભરશે.  

 

 ભારત પોતાના મહત્વના સૈન્ય છાવણીઓ પર 

વાયસેુના દ્વારા 10 એન્ટી ડ્રોન ષસસ્ટમ તૈનાત 
કરવાનો ષનણષય કયો છે. જમ્મ ુએરબેઝ પર હવાઈ 

હમુલા બાદ સતકષતા વધારવાનો સરકારે ષનણષય  

કયો.  
 રષશયાનુાં AN-26 ષવમાન  રષશયાની પવેૂ આવેલા 

કામચટકા દફરયાથી ઘેરાયેલા ષશખર ષવસ્તારમાાં 

પેટ્રોપાવલોવ્સ્કીથી રવાના થયા પછી  કે્રશ થતાાં 

પાયલો્સ સફહત 28 પ્રવાસીઓના મોત થયા.  

 ભારત- અમેફરકાએ સાંરક્ષણ ભાર્ગીદારી મજબતૂ 
બનાવવા અમેફરકી નૌકાદળે પ્રથમ એમએચ -60 

આર મલ્ટી  રોલ હલેલકોપ્ટર ભારતીય નૌકાદળને 

પ્રથમ જથ્થો સોંપ્યો.  
 ભારત અને લિટનના નૌકાદળ દ્વારા બાંર્ગાળના 

અખ્તમાાં સાંયકુત યદુ્ધ કવાયત ‘ કોંકણ કવાયત’ શરૂ 

થઈ. આ યદુ્ધ અભ્યાસમાાં લિટનનુાં સૌથી મોટુાં યદુ્ધ 
જહાજ ‘ કષવન એલલઝાબથે’ ભાર્ગ લીધો હતો. આ 

અભ્યાસમાાં બાંને દેશોના 10 યદુ્ધ જહાજ, 2 

સબમરીન, 20 યદુ્ધ ષવમાન અને 9000 હજારથી 
વધ ુસૈષનકોએ ભાર્ગ લીધો.   

 ભારત અને ફ્રાન્સની નેવીનો બે ફદવસીય લબસ્કેની 

ખાડીમાાં યદુ્ધાભ્યાસ સાંપન્ન થયો. આ યદુ્ધ અભ્યાસમાાં  
 ભારતીય સેનાનુાં યદુ્ધજહાજ INSTabar તેમજ 

ફ્રાન્સની નેવીનુાં જહાજ Aquitaine અને ચાર રાફેલ 

યદુ્ધષવરામએ ભાર્ગ લીધો હતો.  
 ફ્રેંચ કાંપની Carmetષવશ્વનુાં પ્રથમ કષૃત્રમ હદય 

ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે વેચાણ કયુું. કષૃત્રમ હદયનુાં વેચાણ 

ઇટાલલયન દદીને કરવામાાં આવ્યુાં જે હદયનુાં 
ઓપરેશન હાટષ સર્જન ડૉ. સીરો માઈલોની 

આરે્ગવાની ધરાવતી ફટમ દ્વારા નેપલ્સની એઝીન્ડા 

ઓસ્પેડા  

 

 

 

સાંરક્ષણ  
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ગજુરાતી નાટયમાંચ અને ચલલચત્ર 

જર્ગતના જાણીતા અલભનેતા અરષવિંદ 

રાઠોડનુાં હાટષએટેકથી 80 વર્ષની વયે 
પહલેી જુલાઇ 2021ના રોજ 

અમદાવાદ ખાતે થયુાં. 

 તેઓ 12 વર્ષ નકલી નામ રાજેશકુમારના  નામથી  

ફફલ્મોમાાં કામ કયુું.   

 ગજુરાતી ફફલ્મોના ષવલન અલભનેતા તરીકે 
ઓળખાતા અરષવિંદ રાઠોડે 46થી વધ ુ ફફલ્મોમાાં 

ખલનાયકની ભષૂમકા ભજવી હતી.  

 તેમણ ે‘ ભાદર તારા વહતેા પાણી’,‘ સન કાંસારી’. ‘ 
ર્ગાંર્ગાસતી’,‘ મા ખોડલ તારો ખમકારો’ જેવી અનેક 

ફફલ્મોમાાં અલભનય કયો હતો.  

 ગજુરાતી ઉપરાાંત ફહન્દી ફફલ્મો જેવી કે ‘ મેરા નામ 
જોકર’,‘ કોરા કાર્ગઝ’,‘ અન્ગ્નપથ’,‘ ખદુાર્ગવાહ’ 

ફફલ્મોમાાં પણ અલભનય કયો હતો.  

 
 
 

બોલલવડુના જાણીતા ફડરેક્ટર, 
પ્રોડયસુર અને અલભનેત્રી માંફદરા 
બેદીના પષત રાજ કૌશલનુાં 49 
વર્ષની વયે કાફડિયાક એરેસ્ટને કારણ ે
30 જૂનના રોજ અવસાન થયુાં.  

 માંફદરા બેદી અને રાજ કૌશલ ે1999માાં લગ્ન કયાષ 
હતા. તેમને તારા અને વીર બ ેસાંતાન છે. તારાને 
2020માાં દત્તક લીધી હતી.  

 

 1998માાં તેમણે પોતાની એડ્વટાષઇઝીર્ગ પ્રોડકશન 
કાંપની શરૂ કરી હતી. અને 800થી વધ ુ એડ્ઝને 
ફડરેક્ટ કરી હતી.  

 
 
 
 

મહારાટટ્રના ભીમા કોરેર્ગાાંવ 
ફહિંસાના કેસમાાં ધરપકડ 
કરાયેલાભારતના માનવાષધકાર 
કાયષકર ફાધર સ્ટેન સ્વામીનુાં 84 
વર્ષની વયે 6 જુલાઇના રોજ 

મુાંબઈની તળોજા જેલમાાં અવસાન થયુાં.  
 પહલેી જાન્યઆુરી 2018ના રોજ લિફટશ ઈસ્ટ 

ઈષ્ન્ડયા કાંપની અને મરાઠાઓ વચ્ચે થયેલા યદુ્ધની 
200મી વર્ષર્ગાાંઠની ઉજવણી વખતે ભીમા- 
કોરેર્ગાાંવમાાં ફહિંસા ફાટી નીકળી હતી.  

 ભીમા- કોરેર્ગાાંવમાાં ફહિંસા કેસમાાં NIAએ આરોપ 
લર્ગાવ્યો હતો કે સ્ટેનના નકસલીઓ સાથે સાંબાંધ 
છે અને તેઓ પ્રષતબાંષધત માઓવાદી સાંર્ગઠનના 
સાંપકષમાાં છે.  

 આફદવાસી અને દલલતોના અષધકાર માટે લડનારા 
લડાયક આરે્ગવાન હતા. 

 
 
 
ભારતીય ષસનેમાના ટે્રજેડી ફકિંર્ગ અલભનય સમ્રાટ 

ફદલીપકુમાર મોહમાંદ  
યસુફુખાનનુાં 7 જુલાઇ 2021ના 
રોજ 98 વર્ષની વયે અવસાન 
થયુાં.  

 પોતાની કારફકદીની 
શરૂઆત ઇ.સ. 1944માાં 

અવસાન 

 
ગજુરાતી કલાકાર અરષવિંદ રાઠોડ 

ફફલ્મ પ્રોડયસુર રાજ કૌશલ  
ફફલ્મ અલભનેતા ફદલલપ કુમાર  

એષ્ક્ટષવસ્ટ ફાધર સ્ટેન સ્વામી  
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‘જવારભાટા’ નામની ફહન્દી ફફલ્મમાાં ‘ જર્ગદીશ’ના  
પાત્રના અલભનયથી કરી હતી.  

 ફદલીપકુમાર રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે નોષમનેટ 
થયા હતા.  

 ફદલીપકુમાર સૌપ્રથમ અલભનેત્રી કાષમષન કૌશલ 
સાથે પે્રમમાાં હતાાં, પણ તેઓ તેણીના લગ્ન તેની 
સ્વર્ગષવાસી બહનેનાાં પષત સાથે થવાથી પરણી ન 
શક્યાત્યારબાદ તેઓ મધબુાલા સાથે પે્રમ 
સાંબાંધોમાાં હતા, પરાંત ુપફરવારના ષવરોધના કારણે 
તેમનુાં લગ્ન ન થઇ શક્ુાં.  

 તેઓએ ૧૯૬૬માાં અલભનેત્રી અને સૌદયું સામ્રાજ્ઞી 
સાયરા બાન ુ સાથે લગ્ન કયાષ, જે તેમનાથી ૨૨ 
વર્ષ નાની હતી. તેઓએ ૧૯૮૦માાં અસ્મા સાથ ે
બીજા લગ્ન કયાષ પણ આ લગ્ન વધ ુસમય ટક્યા 
નહી 

 તેમણ ે‘ સપુ્રષસદ્ધ ‘ સૌદાર્ગર’,‘ દેવદાસ’,‘ હલચલ’,‘ 
આરઝૂ’,‘ પ્રષતમા’, ઉડન ખટૌલા’, અંદાઝ’, 
મધમુતી’ જેવી 60થી વધ ુ  ફહન્દી ફફલ્મોમાાં 
અલભનય કયો હતો.  

 તેમને ૧૯૯૪માાં દાદા સાહબે ફાળકે અને ૧૯૯૮માાં 
પાફકસ્તાનના સવોચ્ચ પાફરતોષર્ક ષનશાન-એ-
ઇન્મ્તઆઝ એનાયત કરવામાાં આવ્યા હતા. 
 
 
 

 
ઓલલન્મ્પકમાાં ભારતને 1948 અને 
1952માાં બ ેવખત હોકી ર્ગોલ્ડ મેડલ 
અપાવનાર ર્ગોલ્ડ મેડાલલસ્ટકેશવ 
દત્તનુાં 95 વર્ષની વયે કોલકાતા 
સાંતોર્પરુમાાં પોતાના ષનવાસસ્થાને 

અવસાન થયુાં.  

 તેઓ આઝાદ ભારતની પ્રથમ ઓલલન્મ્પક હોકી 
ટીમના સભ્ય હતા. 

 દેશભકત કેશવ દત્તની સૌથી મોટી  ષસદ્ધદ્ધ એ હતી 
કે ભારત અને ચીન વચ્ચે યદુ્ધમાાં તેમણે પોતાના 
મેડલ ભારતીય સેનાને ફાંડ માટે દાનમાાં આપ્યા 
હતા.   

 
 

દેશના પ્રષસદ્ધ આયવેુદાચાયષ 
અને કેરળની સારવાર પદ્ધષતને 

પરાંપરાર્ગત રીતે લોકષપ્રય 

બનાવવામાાં મહત્વન ુ યોર્ગદાન 

આપનાર ડૉ. પી.કે. વોફરયરનુાં 100 વર્ષની વયે 

અવસાન થયુાં. 
 આયષ વૈધ શાળાના સ્થાપક વૈધરત્ન પી.એસ. 

વોફરયરના ભત્રીજા હતા. ડૉ. વોફરયરે વર્ષ 

2008માાં પોતાની આત્મકથા ‘ સ્મષૃત પવષમ’ને કેરળ 
સાફહત્ય અકાદમી પરુસ્કારથી સન્માષનત કરવામાાં 

આવ્યા છે. વર્ષ 2010માાં ધનવાંતરી પરુસ્કાર પણ 

એનાયત થયેલ છે.   

 
 
 

 ભારતમાાં હોરર ફફલ્મની શરૂઆત કરનાર કુમાર 

રામસેનુાં 85 વર્ષની વયે આઠમી જુલાઇ 2021ના 
રોજ કાફડિયાક એરેસ્ટના કારણે અવસાન થયુાં. 

 રામસે િધસે ઇષ્ન્ડયન ષસનેમામાાં હોરર એમ્પાયર 

સર્જયુાં હત ુાં.  
 તેમણે ‘ પરુાના માંફદર’,‘ સાયા’ અને ‘ ખોજ’ સફહત 

અનેક ફફલ્મ્સની સ્ક્રીપ્્સ લખી હતી.  

હોકી ખેલાડી કેશવ દત્ત  

પ્રષસદ્ધ આયવેુદાચાયષ ડૉ. પી.કે. વોફરયર  

હોરર ફફલ્મની શરૂઆત કરનાર કુમાર રામસેનુાં  
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 1970માાં ‘ એક નન્હી મનુ્ની સી લડકી’ ને મળેલા 

ઓફડયન્સના ફરએકશન્સ જોયા પછી ઈંફડયામાાં 

હોરર ફફલ્મ ક્લ્ટની શરૂઆત કરી હતી.  

 

સપુ્રષસદ્ધ નાટયકાર 
ઊષમિલકુમાર થપલલયાલનુાં 80 
વર્ષની વયે અવસાન થયુાં. 
તેઓએ લર્ગભર્ગ 95થી વધ ુ

નાટકો લખય્યા હતા.  
 તેમણ ે આકાશવાણીમાાં નાટયમાંચની જેમ નાટક 

પ્રસ્તતૃ કરવાની પરાંપરા શરૂ કરી હતી.  વર્ષ 
1972માાં ‘ દપષણના સાંસ્થાપક બન્યા.  

 તેમને સાંર્ગીત નાટક અકાદમી અને યશ ભારતી 
એવોડષ આપી સન્માષનત કરવામાાં આવ્યા છે.  

 વર્ષ 2013માાં અટ્ટહાસ ષશખર સન્માન એનાયત 
કરવામાાં આવેલ છે.  

 
 

 
ભારતના પ્રષતભાશાળી 
ફોટોજનાષલલસ્ટ દાષનશ ષસદ્દીકીનુાં 
અફઘાન લશ્કર અને તાલલબાનો 
વચ્ચે થયેલા સાંઘર્ષનુાં કવરેજ 

કરતી વખતે હત્યા કરવામાાં આવી.   
 વર્ષ 2018માાં ફીચર ફોટોગ્રાફી માટે પ્રષતષ્ટઠત 
પલુલત્ઝર એવોડષથી સન્માષનત દાષનશ ષસદ્દીકી 
રોઈટસષ સાંસ્થા સાથે જોડાયેલ હતા.  

 
 
 

 
 

ફહન્દી ષસફરયલ ‘ બાલલકા 
વધ’ૂમાાં ગ્રાન્ડમધરના રોલથી 
લોકષપ્રય બનેલા અને ત્રણ 
વખત નેશનલ એવોડષ ષવજેતા 
અલભનેત્રી સરેુખા ષસકરીનુાં 75 

વર્ષની વયે કાફડિયાક એરેસ્ટના કારણે અવસાન 
થયુાં. સરેુખા ષસકરીને 2019માાં િેઇન સ્ટ્રોક આવ્યો 
હતો.  

 તેઓ ફેષમલી કોમેડી શો ‘ જસ્ટ મહોબ્બત’થી 
ઘરઘરમાાં જાણીતા બન્યા તે પછી તેઓ ‘ ઝૂબેદા ‘ 
અને ; ષમસ્ટર એન્ડ ષમસીસ અય્યર’ જેવી ફફલ્મોમાાં 
અલભનય કયો હતો.  

 વર્ષ 2018માાં આયરુ્માન ખરુાણાની ‘ બધાઈ 
હો’થી લબર્ગ સ્ક્રીન પર ફરી જોવા મળ્યા હતા.  

 1994માાં ફફલ્મ ‘ મમ્મો’એ પણ નેશનલ એવોડષ 
જીત્યો હતો.  

 
 

ષવશ્વમાાં સૌથી વદૃ્ધ શાળાની 
ષવદ્યાષથિની ભાર્ગીરથી અમ્માનુાં 
કેરળમાાં 107 વર્ષની વયે 
અવસાન થયુાં. તેઓ ધો-5 
પાસ થયા હતા તેમનુાં સપનુાં 

હત ુાં કે તેઓ ધો-10ની પરીક્ષા પાસ કરે.  

 તેમણે ધો-5 પાસ કયુું ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્ર 
મોદીએ પોતાના કાયષક્રમ ‘ મન કી બાત’માાં પણ 
તેમનો ઉલ્લેખ કયો હતો.  

 વર્ષ 2019માાં કેરળ રાજ્ય સાક્ષરતા ષમશન દ્વારા 
આયોજજત ધો-4 પરીક્ષા પાસ કરી સૌથી મોટી 
ઉંમરના છાત્ર બની ઇષતહાસ રચ્યો હતો.  

નાટયકાર ઊષમિલકુમાર થપલલયાલ 

સૌથી વદૃ્ધ શાળાની ષવદ્યાષથિની ભાર્ગીરથી અમ્મા  ભારતીય પત્રકાર દાષનશ ષસદ્દીકી  

‘દાદી સા’ સરેુખા ષસકરી  
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 તેઓ કેરળ રાજ્ય ષશક્ષણ અભ્યાસના પોસ્ટર ર્ગલષ 
હતા અને વર્ષ 2019માાં મફહલા અને બાળ ષવકાસ 
માંત્રાલય દ્વારા ‘ નારી શન્ક્ત પરુસ્કાર’થી સન્માનીત 
કરવામાાં આવ્યા હતા.  

 
 

હફરધામ સોખડા યોર્ગી ફડવાઇન 
સોસાયટીના પરમાધ્યક્ષ પ.પ.ૂ 

હફરપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજનુાં 

વડોદરાની ભાઇલાલ અમીન 
હોન્સ્પટલમાાં સારવાર દરમ્યાન 27 જુલાઇના રોજ 

88 વર્ષની વયે અંષતમ શ્વાસ લીધા. 

 તેઓ પ્રમખુ સ્વામી મહારાજના ગરુૂ ભાઈ હતા. 
તેમની અંષતમ ષવષધ પહલેી ઓર્ગસ્ટના રોજ 

કરવામાાં આવી હતી.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ.પ.ૂ હફરપ્રસાદ સ્વામીજી મહારાજ  


