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ુ ઢમયાં િીવ્યાંગો મયટે િે શની પ્રથમ ITI
દિબ્રગ
ં સોનાર્ાલે દદબ્રુગઢમાં દીવયાંગો માટે દે શની પ્રથમ ITIનો શશલાન્યાસ
- અસમના મુખ્યમંત્રી સર્ાાનદ
કયો હતો.
@ અસમ વિષે થોડી જાણકયરી:
ં સોનાર્ાલ
- મખ્ુ ્માંત્રી: સર્ાાનદ
- રયજ્્પયલ: જગદીશ મુખી
- પયટનગર: દદસપુર
- હયઈકોટટ ક્ષેત્ર: ગુર્ાહાટી

ુ ેશ અંબયણી
ભયરતનય 10મી િખત સૌથી ધવનક બન્્ય મક
દરલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી સતત 10મી ર્ખત દે શના સૌથી અમીર વયક્તત તરીકે
ઉભરી આવયા છે . મુકેશ અંબાણીની સંપશિ 38 અબજ ડૉલર થઇ ગઇ છે . ગત એક ર્ર્ા દરશમયાન મુકેશ
અંબાણીની સંપશિમાં 15.3 અબજ ડૉલર એટલે કે 67 ટકાનો ર્ધારો થયો છે . ફોર્બસા મેગેઝઝને ગુરુર્ારે
ભારતના અમીરોની યાદી 2017 બહાર પાડી છે . આ યાદી અનુસાર, દે શના ટૉપ 100 અમીરોનુ ં નેટર્થા
26 ટકાના દરથી ર્ધ્ુ ં છે .
અજીમ પ્રેમજી બીજા નાંબર પર
મુકેશ અંબાણી બાદ બીજા નંબર પર શર્પ્રોના અજીમ પ્રેમજી છે . તેમની નેટર્થા 19 અબજ ડોલર છે .
તેમણે ગયા ર્ર્ાની સરખામણીમાં બે કદમ ઉપર છલાંગ મારી છે . તો બીજીબાજુ સન ફામાાના દદલીપ
સંઘર્ની સંપશિ ઘટી છે અને તેઓ બીજા નંબરથી નર્મા નંબર પર પહોંચી ગયા છે . તેમની કુલ
નેટર્થા 12.1 અબજ ડોલર છે .
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* ટોપ 20મયાં બયલકૃષ્ણ: બાબા રામદે ર્ના સહયોગી અને પતંજઝલ આ્ુર્ેદના આચાયા બાલકૃષ્ણ
અમીરોની યાદીમાં ઉંચી છલાંગ લગાર્ી છે . ગત ર્ર્ે 48માં નંબરથી સીધા 19માં નંબરે પહોંચી ગયા
છે . ફોર્બસે તેમની કુલ સંપશિ 6.55 અબજ ડોલર બતાર્ી છે .
* ટૉપ 100 અમીરોમયાં સયત ભયરતી્ મદહલયઓ: યાદીમાં ઓપી જજિંદાલ સમ ૂહના ચેરમેન સાશર્ત્રી
જજિંદાલ અને બાયોટે કનોલોજી ક્ષેત્રના દકરણ મજૂમદાર-શૉ સામેલ છે . સાશર્ત્રી જજિંદાલ અને પદરર્ારને
યાદીમાં 7.5 અબજ ડૉલરની સાથે 16મા સ્ટ્થાન પ રાખર્ામાં આવયા છે . ત્યાર બાદ લ્્ ૂશપનના ગુપ્તા
પદરર્ાર 3.45 અબજ ડૉલરની સાથે 40મા સ્ટ્થાન પર છે . લ્્ ૂશપનની ઝબન-કાયાકારી પ્રમુખ મંજુ દે શ બંધ ુ
ગુપ્તા છે . હેર્ેલ્સ ઇન્ન્ડયાના શર્નોદ ગુપ્તા અને પદરર્ાર 3.11 અબજ ડૉલરની સાથે 48મા સ્ટ્થાન પર
છે . બેનેટ, કોલમેન એન્ડ કંપનીને સંચાઝલત કરનાર ઇન્દુ જૈન ત્રણ અબજ ડૉલરની સાથે 51મા સ્ટ્થાન
પર તથા અમલગમેશન પદરર્ાર 2.5 અબજ ડૉલરની સાથે 63મા સ્ટ્થાન પર છે . ્ ૂએસર્ી ઇન્ન્ડયાના
લીના શતર્ારી 2.19 અબજ ડૉલરની સાથે 71મા સ્ટ્થાન પર રહ્ાં છે . ઉપરાંત બાયોકોનની મજૂમદાર-શૉ
ને યાદીમાં 2.16 અબજ ડૉલરની સાથે 72મા સ્ટ્થાન પર રાખર્ામાં આવયા છે .
* Paytm નય મયલલક સૌથી નયની ઉંમરનય અબજપવત: યાદીમાં સૌથી નાની ઉંમરના અબજપશત 39
ર્ર્ાના પેટીએમના માઝલક શર્જય શેખર શમાા છે . તેમની કુલ સંપશિ 1.47 અબજ ડૉલર છે . સૌથી ર્ધુ
ઉંમરના અબજપશત સંપ્રદા શસિંહ છે . અલ્કમ લેબોરે રીઝના માઝલક શસિંહની ઉંમર 91 ર્ર્ા છે , તેમની કુલ
સંપશિ 3.3 અબજ ડૉલર આંકર્ામાં આર્ી છે .

ુ ોને િષટ ૨૦૧૭ન ાંુ સયદહત્્ન ાંુ નોબેલ પ્રયઈઝ
કયજુઓ ઇવશગર

- ઝિટનના લેખક કાજુઓ ઇશશગુરોને ર્ર્ા 2017નુ ં
ઝલટરે ચર નોબેલ પ્રાઇઝ આપર્ામાં આવ્ુ ં છે .
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- તેમને તેની પ્રખ્યાત નર્લકથાઓ The Buried Giant, Never Let Me Go, and The Remains of the
Day માટે શર્શ્વનો સૌથી મોટો એર્ોડા નોબેલ પ્રાઈઝ આપર્ામાં આર્શે.
@ નોબેલ પ્રયઈઝ વિષે:
- શર્શ્વનો આ સૌથી પ્રશતન્ષ્િત ગણાતો પુરસ્ટ્કાર શાંશત, સાદહત્ય, અથાશાસ્ત્ર, શર્જ્ઞાન(ભૌશતક શર્જ્ઞાન,
રસાયણ શર્જ્ઞાન અને જીર્ શર્જ્ઞાન) માટે આપર્ામાં આર્ે છે .
- નોબેલ પુરસ્ટ્કાર સ્ટ્ર્ીડીશ ર્ૈજ્ઞાશનક અને ડાયનામાઈટના
શોધક આલ્રેડ નોબેલનુ ં યાદમાં આપર્ામાં આર્ે છે .
- ર્ર્ા 1901 થી નોબેલ પુરસ્ટ્કાર આપર્ામાં આર્ે છે અને દર ર્ર્ે 10 ડીસેમ્બરના રોજ આલ્રેડ
નોબેલની પુણ્યશતશથ શનશમતે એર્ોડા શર્તરણ કરર્ામાં આર્ે છે .
- ર્ર્ા 1940 થી 1942 સુધી બીજા શર્શ્વ્ુદ્ધના કારણે નોબેલ પ્રાઈઝ આપર્ામાં આવયો ન હતો.
- અથાશાસ્ત્રમાં નોબેલ પુરસ્ટ્કાર આપર્ાની શરૂઆત 1969માં થઇ હતી.
- ભારતમાં સૌપ્રથમ નોબેલ પ્રાઈઝ મેળર્નાર રર્ીન્રનાથ ટાગોર હતા જેને ર્ર્ા 1913ના રોજ
ગીતાંજઝલ માટે આપર્ામાં આવયો હતો.
- શર્જ્ઞાનનો સૌપ્રથમ નોબેલ પ્રાઈઝ મેળર્નાર ભારતીય ર્ૈજ્ઞાશનક ડો.સી.ર્ી.રામન હતા જેને 1930ના
રોજ રામન ઈફેતટની શોધ બદલ આપર્ામાં આવયો હતો.
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