Latest News : 27th July
લેડેકી વર્લડડ સ્વવમમિંગમ ાં ૧૨ ગોર્લડ જીતન રી સૌપ્રથમ મહિલ
સ્વવમર…

અમેહરક ની ૨૦ વર્ડની લેજન્ડરી સ્વવમર કેટી લેડેકીએ બુડ પેવટમ ાં ચ લી રિેલી વર્લડડ સ્વવમમિંગ
ચેસ્પપયનશીપમ ાં મહિલ ઓની ૧,૫૦૦ મીટર હિવટ ઈલ ઈવેન્ટમ ાં સુવર્ડ સફળત મેળવી િતી.
આ સ થે લેડેકીએ િ લમ ાં ચ લી રિેલી ચેસ્પપયનશીપમ ાં ત્રીજો અને ઓવરઓલ વર્લડડ
ચેસ્પપયનશીપનો ૧૨મો ગોર્લડ મેડલ જીતી લીધો િતો.

લેડેકી વર્લડડ સ્વવમમિંગ ચેસ્પિયનશીિમ ાં સૌથી વધ ુ ૧૨ ગોર્લડ મેડલ જીતન રી સૌપ્રથમ મહિલ

ખેલ ડી બની ગઈ િતી. તેર્ે તેન જ દે શની મમસી િેન્કલીનન ૧૧ ગોર્લડન રે કોડડ ને તોડી ન ખ્
ાં યો
િતો.
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પ ૂવડ વવ તાંત્ર્ય સેન ની કે.ઈ. મમમેન મ ૃત્યુ પ પય ...
26th july ન હદને, કેરળન વવ તાંત્ર્ય સેન ની કે.ઇ. મમમેન વય-સાંબમાં ધત રોગોન ક રર્ે

નેય્ય તીનક ર મ ાં મત્ૃ યુ પ પય . તેઓ 96 વર્ડન િત . તેઓ મિ ત્મ ગ ધ
ાં ીન શ માં તવ દી અને
અનુય યી િત .

તેઓ 31 જુલ ઇ, 1921 ન રોજ મતરુવનાંતપુરમમ ાં પ્રમસદ્ધ ક ન્ન્દતીલ પહરવ રમ ાં જન્પય િત . તેઓ
ગધ
ાં ીવ દી મસદ્ધ ત
ાં ોન

કટ્ટરવ દી

િત

અને એક આંદોલન જીવન

જીવત

િત . ન ની

ઉંમરથી, તેમર્ે વવ તાંત્ર્ય સાંગ્ર મ મ ટે તેમનો ટે કો આપ્યો િતો. કોલેજ મવદ્ય થી તરીકે તેઓ
વવ તાંત્ર્ય ચળવળમ ાં સહિય બન્ય િત . અગ ઉ ત્ર વર્કોર ર જ્યન તત્ક લલન હદવ ન, સર સી.પી.

ર મવવ મી ઐયરની મવરુદ્ધ જવ બદલ તેમને પ્રથમ વખત જેલ થઇ િતી. બ દમ ાં તેમર્ે ભ રત
છોડો આંદોલનમ ાં ભ ગ લીધો.
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વૈજ્ઞ મનકોએ પ્રશ ત
ાં મિ સ ગરમ ાં શ કડ ની નવી પ્રજામત શોધી છે ....

વૈજ્ઞ મનકોએ ઉત્તરપમિમી િવ ઇ ટ પુઓન તટ પર દહરય હકન ર થી 1,000ફીટ નીચે પેમસહફક
મિ સ ગરમ ાં જીવત ગ્લો-ઇન-ધી-ડ કડ શ કડ ની નવી પ્રજામતઓ શોધી ક ઢી છે .

તેન ુાં ન મ એટમોપ્ટરસ લૈલે (Etmopterus lailae) ર ખવ મ ાં આવયુ ાં છે અને તે લૅન્ટનડશ કડ
પહરવ રમ ાં ગર્ ય છે . તે અસ મ ન્ય રીતે મોટ ન ક ધર વે છે , એક હકલો કરત ાં થોડો ઓછાં વજન
અને 1 ફૂટથી પર્ ઓછાં મ પ છે .

આ અનન્ય લક્ષર્ો અને લ ક્ષલર્કત ઓ તેને અન્ય શ કડ થી અલગ પ ડે છે .
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