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અંક-૨         

  તા-૦૪/૦૭/૨૦૧૬ 

 

તા-૨૭/૦૬/૨૦૧૬ 

૧. ાટીદાય અંદોરનભાાં નલો લાાંક- 

 જેરભાાંથી છુટયા ફાદ રારજી ટેર CM ને ભળ્મા અને આંદોરન ફાંધ કયલાની ખાત્રી 
આી. 

 વયદાય ટેર ગ્રુ (SPG)ના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ રારજી ટેરે વોભલાયે વચિલારમભાાં મખુ્મ 
ભાંત્રી આનાંદીફને ટેર વાથે મરુાકાત કયી અને વયકાયના લરણને શકાયાત્ભક ગણાવયુાં 
તથા ૧૦% EBC (ઇકોનોમભકર ફકેલડડ ક્રાવ)નો સ્લીકાય કમો. 

૨. કોા અભેરયકા ફૂટફોરભાાં િીરી વાભે આર્જને્ટીનાની શાય થઈ. આ શાયને કાયણે દુમનમાના 
વલડશ્રેષ્ટ્ઠ ફૂટફોર પ્રમેય રામોનર ભેસ્વીએ આંતય યાષ્ટ્રીમ ફૂટફોરભાાંથી યાજીનામુાં આી દીધુાં 
છે. 
 

૩. LED ફલ્ફ ટારથી ભળે. આ ભાટે એનર્જી એરપમળમન્વી વમલિવીવ રીભીટેડ ટાર મલબાગ 
વાથ ેકયાય કયળે. 
 

૪. મલન્ડીઝને શયાલીન ેઓસ્રેચરમા મત્રકોણીમ શ્રેણીભાાં િેમ્પમન ફન્યુાં. 
 

૫. બાયત MTCR(મભવાઈર ટેકનોરોજી કન્રોર રયઝીભ)નુાં ૩૫ મુાં વભ્મ ફન્યુાં. 
 આ ાલયફૂર ગ્રુભાાં પ્રલેળ ભેલીને બાયત અભેરયકા ાવેથી ખાવ પ્રકાયના પ્રીડેટય ડ્રોન 

ખયીદી ળકળે. 
 મલદેળ વચિલ એવ. ર્જમળાંકયે આ ગ્રુના વભ્મદના દસ્તાલેર્જો રીધા. 
 ૧૯૮૭ ભાાં આ ગ્રુની યિના થઈ. ળરૂઆતભાાં તેભાાં G-7  દેળો અભેરયકા, કેનડેા, ર્જભડની, 

જાાન, ઈટારી, ફ્ાાંવ અને ચિટન વાભેર શતા. 
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 આ ગ્રુનો શતે ુફરેેસ્સ્ટક મભવાઈર લેિલાની ભમાડદા નક્કી કયલાનો છે. 
 

૬. લડોદયાના લાઘોરડમા ખાતે આલેર ારૂર યમુનલવીટીને ઈયાસ્ભવ પ્રોગ્રાભ અંતગડત વાાંકી 
રેલાભાાં આલી છે.  
 તેનાથી મલદ્યાથીઓ અને મળક્ષકો ોરેન્ડ ખાતેની વ્રોત્વલાલ યમુનલવીટી ઓપ ટેકનોરોજી 

ખાતે ર્જઈ અભ્માવ અને વાંળોધન કયી ળકળ.ે 
 

તા-૨૮/૦૬/૨૦૧૬ 

૧. આરફ્કાના ભોયક્કો દેળની ફાઉટ ભઝેગઈુડા નાભની શાડી ય એક નલી ટેકનીકની ભદદથી 
લાદોભાાં યશરેા ાણીને એકમત્રત કયલાનો પ્રમોગ શાથ ધયલાભાાં આવમો છે. 
 આ ાણી લડે ૪ ગાભના રોકોને ીલા ભાટે ાણી આલાભાાં આલે છે. 

 

૨. ગીય ગામના એક રીટય મતૂ્રભાાંથી ૩ થી ૧૦ ભીરીગ્રાભ વોનુાં ભી આવયુાં. 
 જુનાગઢ કૃમ યમુનલવીટીની ગીય ગામના મતૂ્રના નમનુાનુાં રયક્ષણ ફૂડ ટેસ્ટીંગ રફેોયેટયી 

ખાતે કયલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
 ગીય ગામના મતૂ્રભાાંથી આમન એટરે કે મલદ્યતુબાય ધયલતા અણુાં સ્લરૂે સલુણડ ભી આવયુાં 

શત ુાં. 
 

૩. NSG ભાાં વભ્મદ ન ભતા િીનનો મલયોધ ળરુ થમો. 
 દેળબયભાાં િીનની લસ્તઓુનુાં લિેાણ ફાંધ થામ એલી ભાાંગ ઉઠી છે. 
 િીનનો મલયોધ દળાડલલા યાર્જધાની રદલ્રીભાાં પ્રદળડન થમા. 

 

૪. િીનના ફેઈજર્જિંગ ખાતે તોંગગોઉંભાાં દુમનમાનુાં શે ુાં ૩-ડી મપ્રન્ટેડ ઘય તમૈાય થયુાં. 
 ૪૫ રદલવભાાં આ ભકાનના જુદા જુદા બાગ મલળાકામ મપ્રન્ટયની ભદદથી તૈમાય કયલાભાાં 

આવમા. 
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 ફે ભાના આ ભકાનની ડીઝાઈન એલી યીતે કયલાભાાં આલી છે કે જેથી કયીને તે ૮ ની 
તીવ્રતાનો ભકૂાં વશન કયી ળકે છે. 

 

૫. ઈમતશાવભાાં આર્જના રદલવે ૨૦૦૭ભાાં એર કાંનીએ શરેો આઈપોન ૨-જી(પસ્ટડ  ર્જનયેળન) 
રોન્િ કમો શતો. 
 તેભાાં આઈોડ, ભોફાઈર કોચરિંગ અને લફે િાઉચઝિંગની સમુલધા એક વાથે આલાભાાં 

આલી શતી. 
 લેિાણના શરેા વપ્તાશભાાં તેના ૧.૪૬ રાખ ભોડેર લેિાઈ ગમા શતા. 

 

૬. યયુો ક-(ફૂટ ફોર) 

 ઇંગ્રેન્ડ આઇવરેન્ડ વાભે શાયતા શ્રેણીભાાંથી ફશાય પેંકાયુાં. 
 આઇવરેન્ડે ઇંગ્રેન્ડને ૨-૧ થી શયાલીને ભેર્જય અવેટ વર્જ્મો શતો. 

 

૭. તેરાંગણા જ્ર્જ મલલાદ-  

 આંધ્ર પ્રદેળ અને તેરાંગાણાની યાર્જકીમ રડાઈભાાં ર્જર્જો ણ વાભરે થમા.  

 શૈદયાફાદ શાઈકોટડ  દ્વાયા મનભણુાંકનો મલયોધ કયી યશરેા નીિરી કોટડના નલ ર્જર્જોને વસ્ને્ડ 
કયલાભાાં આવમા શતા. 

 ત્માયફાદ ફીજા ૨૦૦ જ્ર્જ ણ વસ્ેન્ડડે ર્જર્જોના વભથડનભાાં ઉતયી આવમા શતા. થોડીલાય 
ફાદ તેઓ તભાભ ૧૫ રદલવની યજા ય ઉતયી ગમા શતા. 

 આ વાથે વસ્ેન્ડ થમરે ર્જર્જોની વાંખ્મા ૧૧ થઈ ગઈ શતી. 
 
29/06/2016 

૧. વાતમુાં ગાય ાંિ- 

 વાતભાાં ગાય ાંિના િેયભેન અળોક કુભાય ભાથયુ છે. આ ગાય ાંિ યુીએ વયકાયે 
પેબ્રઆુયી ૨૦૧૪ભાાં ફનાવયુાં શત ુાં. આ ગાય ાંિે ોતાની બરાભણો નાણા ભાંત્રી અરુણ 
જેટરીને વોંી શતી. 
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 ભોદી વયકાયની વાતભાાં ગાય ાંિને ભાંજૂયી આી ભી ગઈ છે. તેના કાયણે દયેક 
ક્રાવના કભડિાયીઓના ફેચઝક ગાયભાાં ૨.૫૭ ગણો બ્ધાયો થળે. 

 વાતમુાં ગાય ાંિ ૧ જાન્યઆુયી, ૨૦૧૬ થી રાગ ુડળે. 
 તેનો પામદો કેન્ર વયકાયના ૪૭ રાખ કભડિાયીઓ અને ૫૩ રાખ ેન્ળનયોને ભળે. 

વયકાય ઓછાભાાં ઓછો ગાય ૧૮ શજાયથી લધાયીને ૨૬ શજાય કયલાભાાં આલળે. 
 આ ગાય ાંિભાાં ભીનીભભ ફેચઝક ગાય ૧૮ શજાય અને ભકેવીભભ ૨.૫ રાખ થળે. 

૨. અન્મ ગાય ાંિ- 

 શેુાં ગાય ાંિ જાન્યઆુયી ૧૯૪૬ ભાાં ફન્યુાં. તેનો યીોટડ  ને ૧૯૪૭ ભાાં લિગાાની 
વયકાયને વોંલાભાાં આવમો. 

 ફીજુ ાં ગાય ાંિ ઓગસ્ટ ૧૯૫૭ભાાં ફન્યુાં. તેનો યીોટડ  ૧૯૫૯ ભાાં વયકાયને વોંલાભાાં 
આવમો. 

 ત્રીજુ ાં ગાય ાંિ એમપ્રર ૧૯૭૦ ભાાં ફન્યુાં તેનો યીોટડ  ભાિડ ૧૯૭૩ વયકાયને વોંલાભાાં 
આવમો. 

 િોથુાં ગાય ાંિ જુન ૧૯૮૩ ભાાં ફન્યુાં. તનેો યીોટડ  િાય લડભાાં ત્રણ પેઝભાાં વયકાયને 
વોંલાભાાં આવમો. 

 ાાંિમુાં ગાય ાંિ એમપ્રર ૧૯૯૪ભાાં ફન્યુાં. ત્રણ લડ ફાદ તેનો યીોટડ  વયકાયને 
વોંલાભાાં આવમો.  

 છઠ્ઠાં ગાય ાંિ ઓક્ટોફય ૨૦૦૬ભાાં ફન્યુાં. તેનો યીોટડ  ભાિડ ૨૦૦૮ભાાં વયકાયને 
વોંલાભાાં આવમો. 

 

૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

૧. પેલ્પ્વ વતત ાાંિભી ઓચરમ્પક્વભાાં બાગ રેલા ભાટે ક્લોચરપાઇ થમો. 
 અભેરયકાના મ્સ્લભય ભાઈકર પેલ્પ્વે વતત ાાંિભી લખત ઓચરમ્પકભાાં ક્લોરીપામ થલાભાાં 

વપતા ભેલી છે. 
૨. સપુ્રીભકોટે વભરૈંચગકો(ગે, રેમ્સ્ફમન)ન ેરાન્વજેન્ડયનો દયર્જો ન આલાની લાત કયી છે. 
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૩. જુરાઈથી યીઝલડ ફેંક ૨૦૦૫ શરેાની નોટોનો સ્લીકાય કયળે. આ અગાલ યીઝલડ ફેંકે ૨૦૦૫ 
શરેાની નોટ ફાંધ કયી શતી.  

 

૦૧/૦૭/૨૦૧૬ 

૧. ઉત્તયાખાંડભાાં ભસૂ્ખરનથી ૨૫ અને અન્મ ઘટનાઓભાાં ૧૨ન ભોત, નદીઓ બમર્જનક વાટીએ 
લશી યશી છે. 
 દેળભાાં લાદ પાટલાથી નદીઓભાાં યુ આલલાની ઘટના ફની યશી છે. 

 

૨. વભાન ધાયો રાગ ુકયલા ભોદી વયકાયે કામદા ાંિની વરાશ ભાગી. 
કામદા ભાંત્રી વદાનાંદ ગૌડાએ કામદા ાંિના અધ્મક્ષને એક ચિઠ્ઠી રખીને મલમલધ મદેુ્દ સિુનો 
ભાગ્મા છે. 
 

૩. પાઈટય મલભાન તરે્જવ- 

 ભારુત છી સ્લદેળી પાઈટય તેર્જવ એયપોવડભાાં વાભેર થળે. 
 બાયતભાાં ફનરેા પાઈટય મલભાન રાઈટ કોપફેકટ લાયવુેનાભાાં પ્રલેળ આપ્મો શતો. 
 તેર્જવ પાઈટય મલભાન છે અને એક કરાકના ૨ શજાય રકભીની ઝડથી ઉડી ળકે છે તે ર્જરૂય 

ડય ે૧૭૫ રકભીની ધીભી ઝડે ણ ઉડી ળકે છે. 
 

૪. યીભોટથી િારતા લાશનની ડીઝાઈન ફનાલલાની નાવાની સ્ધાડભાાં િાય યલુતીઓ વરશતની    
તેય બાયતીઓની ટીભ ેસ્ીયીટ એલોડડ જીત્મો છે. 
 આ એલોડડ એલી ટીભને અામ છે જે ટીભની અંદય વાયી યીતે વાંલાદ શોમ તેભર્જ ફીજી 

ટીભ વાથે શ્રેષ્ટ્ઠ વમલશાય કયી ળકે. 
 

૫. યયુો ક- 

 ોરેન્ડને શયાલીને ોરુ્ડગર વભેી પાઈનરભાાં શોચયુાં છે. 
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 યયુો કના ઇમતશાવનો ફીજા ક્રભનો ૧૦૦ ભી વેકન્ડભાાં પાસ્ટેસ્ટ ગોર રેલાન્ડોલસ્કીએ 
પટકાયીને ઇમતશાવ યચમો શતો. 

 

૦૨/૦૭/૨૦૧૬ 

૧. યભઝાનના મલત્ર ભાવભાાં ફાંગરાદેળભાાં ઘાતકી શત્માઓ થઈ. 
 ફાાંગ્રાદેળની યાર્જધાની ઢાકાભાાં આલેર એક સ્ેમનળ યેસ્ટોયન્ટભાાં આંતકી વાંગઠન ISના  

વાત આંતકીઓએ હુભરો કયીને મલદેળી નાગરયકોને ફાંધક ફનાવમા શતા. 
 જેભાાંથી ૨૦ મલદેળી નાગરયકોના ગા કાીને શત્મા કયી છે. 

 

૨. મલપફરડનભાાં મોકોમલિની શાય— 

 વચફિમાના મોકોમલિન ેઅભેરયકાના વાભ ક્યયુીએ િાય વેટના મકુાફરાભાાં શયાલી દીધો છે. 
 મોકોમલિની મલપફરડનભાાં છેલ્રા ત્રણ લડભાાં શરેી લખત શાય થઈ છે. 

 

૩. ઓસ્રેચરમન મ્સ્લભય કેટ કેપફેરે ભરશરાઓની ૧૦૦ ભીટય ફ્ી સ્ટાઈર ઇલેન્ટભાાં વાત લડ 
જુનો યેકોડડ તોડી નાખ્મો છે. 
 તેણીએ આ યેવ ભાત્ર ૫૨.૦૬ વકેન્ડભાાં યુી કયતા લલ્ડડ યેકોડડભાાં ૦.૦૧ નો સધુાયો થમો છે. 

 

૪. ય.ુએવ. મ્સ્લમભિંગ રામલ્વભાાં ભાઈકર પેલ્પ્વે તેના વાથી શયીપ યામન રોકેટને ૨૦૦ ભીટયની 
ઈન્ડીલીડયઅુર ઇલેન્ટભાાં ૦.૩૧ વેકન્ડના અંતયથી શયાવમો શતો. 
 

૫. નેધયરેન્ડ ઈન્ટયનટે ઓપ થીંગ્વ એટરે કે મલમલધ લસ્તઓુ ઇન્ટયનટેથી ર્જોડામેર શોમ એલો 
દુમનમાનો શરેો દેળ ફન્મો છે. 
 

૦૩/૦૭/૨૦૧૬ 
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૧. ઈયાકભાાં આંતકલાદી વાંગઠન ઇસ્રામભક સ્ટેટના આંતકીઓએ ફગદાદના કયાડા જર્જલ્રાભાાં મળમા 
મમુ્સ્રભોને મનળાન ફનાલીને કયેરા મલસ્પોટભાાં ૧૭૦ રોકોના ભોત થમા છે અને ૧૫૦થી લધાયે 
રોકો ઘામર થમા છે. 
 આ લડનો આ વૌથી ભોટો રોરશમા હુભરો છે. 

 

૨. ગ્રાવ કોટડ  ય િારી યશરેી ગ્રાન્ડ સ્રેભ િેમ્પમનળી મલપફલ્ડનભાાં અભેરયકાની સ્ટાય ખેરાડી 
વેયેના મલચરમપવે ર્જભડનીની એન્નીકા ફેકને યાર્જમ આપ્મો છે. 
 આ વાથે તેણીએ કાયરકદીની ૩૦૦ભી ગ્રાન્ડ સ્રેભ ભેિ જીતી રીધી છે. 

 
 

#BEST OF LUCK# 


