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સમીક્ષા 336 તારીખ 1/7/16
બાયતીમ ભૂના યાજળ
ે અગ્રલાર રાંડનના ડે પ્મુટી ભેમય ફન્મા...
૧) બાયતીમના કાયોફાયી યાજેળ અગ્રલાર જુ ન 2016 ભાાં બ્રિટે નની યાજધાની રાંડનના ડે પ્મુટી
ભેમય ફન્મા છે .
૨) યાજેળ અગ્રલારના ભેમય દની જાશે યાત રાંડનના ભેમય વાદદકખાન દ્વાયા કયલાભાાં આલી
શતી.
૩) 39 લષના યાજેળ અગ્રલાર ભેમય ચૂાંટણી દયબ્રભમાન વાદદકખાનન વ્મલવાબ્રમક વરાશકાય
તયીકે નુાં બૂબ્રભકા બજલી ચુક્મા છે .
૪) યાજેળ અગ્રલાર રાંડનભાાં બ્રલદેળ ભુદ્રાનો કાયોફાય કયનાય કાંની યે ળનર એપ.એક્વ.ચરાલે
છે .
૫) લષ 2015 ભાાં યે ળનરએપ.એક્વે. 1.3 અયફ ાઉન્ડ નો કાયોફાય કમો શતો.
૬) ઇન્ટયનેળનર ભાની ટર ાન્વપય ક્ષેત્રભાાં વેંડે નાભની ણ તેભની કાંની છે .
૭) નલ કયોડ ાઉન્ડની આ કાંનીને વાંડે ટાઈમ્વની માદીભાાં ણ સ્થાન ભેર છે .

વભીક્ષા 337તાયીખ 2/7/16
વાંૂણચણે દેળભાાં નનનભચત રડામક નલભાન તેજવ સ્ક્લાડર ન લામુ વેનાભાાં વાભેર કયલાભાાં
આવમુ.ાં ..
૧) 1 જુ રાઈ 2016 ના યોજ 30 લષ ફાદ બાયતની લામુવેનાભાાં તેજવ રડામક બ્રલભાન વાભેર
થમુાં છે .

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) આ તેજવ બ્રલભાનને ફ્રાઈંગ ડરે ગન નાભ આલાભાાં આવ્મુાં છે , પ્રથભ તેજવના ફે લઝષન
એવ.ી.-1 અને એવ.ી.-2 વાથે સ્ક્લાડર નની ળરૂઆત થળે.
૩) ફ્રાઈંગ ડરે ગન ભાટે વાત અબ્રધકાયી,42 એય લોયીમવષ અને 11 એન.વી.ને બ્રનભણાંક
આલાભાાં આલી છે .
૪) દેળના બૂતૂલષ લડાપ્રધાન લાજેમીએ આ બ્રલભાનનુાં નાભ તેજવ યાખમુાં શતુાં .
૫) તેજવ પ્રબ્રત કરાક 1300 બ્રકભી.થી લધુ ગબ્રત ધયાલે છે .તેજવ 6560 બ્રકરો લજન ધયાલે છે .
૬) તેજવની આઠ ફાજુ એ શબ્રથમાય રગાલલાના સ્થાન છે , તેના કાયણે તેજવની લેન બ્રવસ્ટભ
ભોટા બ્રલસ્તાયને આલયી ળકળે.
૭) તેજવ બ્રલભાનની ખાબ્રવમત એ છે કે તે શલાભાાં યશે તા ઇંધણ બયી ળકે છે , તેના કાયણે
રડાઈના ભોયચે કોઈ ભુશ્કે રી નડળે નદશ.

વભીક્ષા 338 તાયીખ 3/7/16
બાયતીમ લામુ વેનાના કે ટરાક તથ્મો....
૧) શારભાાં આણી લામુવેના ાવે વુખોઈ-30, એભ.કે .આઈ., ભીગ-27 અને બ્રિટનભાાં તૈમાય
થમેરા જગુઆય આ ઉયાાંત ફ્રાન્વભાાં ફનેર બ્રભયાજ-2000 લાયલાભાાં આલી યહ્યા છે .
૨) જગુઆય બ્રલભાનનુાં અગ્રેડેળન દશન્દુસ્તાન એયોનેટીક્વ રીભીટે ડ કાંની કયી યશી છે .
૩) તભાભ જગુઆય બ્રલભાનનુાં અગ્રેડેળન કયતા આળયે ફે લષ જેટરો વભમ રાગી ળકે છે .
૪) એયપોવષની એક સ્ક્લાડર નભાાં 16 થી 18 રડામક બ્રલભાન શોમ છે .
૫) શાર બાયતીમ લામુવેનાભાાં 1 જુ રાઈ 2016 ના યોજ 33 સ્ક્લાડર ન છે .
૬) બાયતીમ લામુદ આગાભી લે ભાચષ વુધીભાાં સ્ક્લાડર નભાાં છ તેજવ વાભેર કયાળે .

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) આગાભી વભમભાાં કુ ર 120 તેજવ બ્રલભાન વાભેર કયલાના છે , તેજવના લધુ ચાય લઝષન
તૈમાય થળે.
વભીક્ષા 339 તાયીખ 4/7/16
ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા આર્ામચ નલદ્યાવાગયના વન્ભાન સ્કલરૂે નલદ્યાવાગય જાળમની
જાશે યાત કયી...
૧) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા આચામષ બ્રલદ્યાવાગયના વન્ભાન સ્લરૂે યાજ્મના વોનુય ખાતે
ભધ્મભ બ્રવાંચાઈ મોજના જાળમનુાં નાભ આચામષ બ્રલદ્યાવાગય નાભ યથી યાખલાની જાશે યાત કયે ર
છે .
૨) આચામષ બ્રલદ્યાવાગય જૈન તસ્લી વાંત તયીકે ખમાબ્રતપ્રાપ્ત છે .
૩) ભધ્મપ્રદેળ વયકાયના બ્રનણષમ અનુવાય વાગય જીલ્લાના વોનુયભાાં ભધ્મભ બ્રવાંચાઈ મોજનાભાાં
કે વરી તારુકાના ગ્રાભ નાયામણુય ાવે વોનુય પીડયભાાં ડે ભ આલળે.
૪) આચામષ બ્રલદ્યાવાગય ડે ભ વોનાય નદી ય કે વરી ફાંધ ફનાલલાનો પ્રસ્તાલ છે .
૫) કુ ર 127.46 કયોડ રૂબ્રમાના ખચે આ ફાંધ તૈમાય કયલાભાાં આલનાય છે .
૬) આ ફાંધના ભાધ્મભથી કે વરી તારુકાના 33 ગાભો રાબાબ્રન્લત થળે.
૭) આ ફાંધનો ઘેયાલો વાત શજાય શે ક્ટય બ્રલસ્તાયભાાં રાગુ થળે .

વભીક્ષા 340 તાયીખ 5/7/16
ગુરુપ્રીત નવાંશ મુયોા રીગભાાં યભનાય પ્રથભ બાયતીમ ખેરાડી ફન્મા...
૧) બાયતીમ પૂટફોરય ગુરુબ્રપ્રત બ્રવાંશ વાંધુ જુ રાઈ 2016 ના પ્રથભ વપ્તાશભાાં મુયોા રીગભાાં
યભનાય પ્રથભ બાયતીમ ફનેરા છે .
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૨) આ શે રા વાંધુએ નોલે પ્રીબ્રભમય રીગભાાં સ્ટે ફેક એપ.વીની તયપથી પ્રથભ ભુકાફરાભાાં
આઈ.કે . સ્ટાટષ વાભે યમ્મા શતા.
૩) ગુરુબ્રપ્રત બ્રવાંશ વાંધુ નોલેના ટીપ્ે રીગેન ક્રફ ભાટે યભે છે , તથા બાયતની યાષ્ટ્રીમ ટીભ ભાટે
ણ યભે છે .
૪) આભ ગુરુબ્રપ્રત બ્રવાંશ મુયોની કોઈ ક્રફ ભાટે યભનાય પ્રથભ બાયતીમ ફનેરા છે .
૫) આ ખેરાડી બ્રવલામ ભોશમ્ભદ વરીભ, ફાઈચુાંગ બૂટીમા, વુનીર છે ત્રી, અને વુિતા ાર ણ
બ્રલદેળો ભાટે યભી ચુક્મા છે .
૬) યાંતુ ઉયોક્ત એકણ ખેરાડી મુયોા રીગભાાં યમ્મા નથી.
૭) ગુરુબ્રપ્રત બ્રવાંશે લષ 2010 ભાાં અન્ડય-19 ભાાં બાયત ભાટે ઈયાક વાભે યભતાની વાથે ોતાની
કે દયમયની ળરૂઆત કયી શતી.

વભીક્ષા 341 તાયીખ 6/7/16
બાયતની પ્રથભ કોભળીમર કોટચ અને નલલાદ નનલાયણ કે ન્રની છત્તીવગઢભાાં ળરુઆત...
૧) ૨ જુ રાઈ 2016 ના યોજ બાયતની પ્રથભ કોભળીમર કોટષ અને બ્રલલાદ બ્રનલાયણ કે ન્દ્રની
છત્તીવગઢભાાં ળરુઆત કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ કોભળીમર કોટષ નુાં ઉદ્ઘાટન છત્તીવગઢના ભુખમભાંત્રી યભણબ્રવાંશ અને વુપ્રીભ કોટષ ના
ન્મામધીળ ભદન ફી. રોકુ ય દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૩) આ ન્મામારમભાાં ભધ્મસ્થતા કે ન્દ્ર ણ સ્થાબ્રત કયલાભાાં આલેર છે .
૪) આ ઉયાાંત અશી બ્રલડીમો કોન્પયન્વ, ઈ-કોટષ , ઈ-રામિેયી, ઈ-પાઈબ્રરાંગ જેલી વુબ્રલધાઓ
વાભેર છે .
૫) આ તભાભ વુબ્રલધાઓ યોકાણકાયોને લાબ્રણબ્રજ્મક ગબ્રતબ્રલબ્રધઓ ભાટે ભદદરૂ ફનળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬) વૌથી અગત્મની ફાફત એ કે ન્મામારમની ન્માબ્રમક પ્રદિમાભાાં વુધાય કયલાભાાં વયતા
યશે ળે.
૭) એક નલી કોટષ તયીકે દેળને લધાયે વાયી વેલા આ કોટષ ના દ્વાયા પ્રાપ્ત થળે.

વભીક્ષા 342 તાયીખ 7/7/16
ભાધલ ઢે કાણેને ઈવયોના ઇનયબ્રળમર બ્રવસ્ટભ મુબ્રનટના બ્રનદેળક તયીકે બ્રનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા...
૧) જાણીતા લૈજ્ઞાબ્રનક ભાધલ ઢે કાણેને 1 જુ રાઈ 2016 ના યોજ થીરુલનાંતુયભભાાં ઈવયોના
ઇનયળીમર બ્રવસ્ટભ મુબ્રનટના બ્રનદેળક તયીકે બ્રનમુક્ત કયામા છે .
૨) ભાધલ ઢે કાણે ઈવયોના ઇનયળીમર બ્રવસ્ટભ મુબ્રનટના વાતભાાં બ્રનદેળક ફન્મા છે .
૩) ભાધલ ઢે કાણેએ ઇબ્રન્ડમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ટે કનોરોજી ભુાંફઈથી ઈરેક્ટર ીકર
ઈન્જીનીમયીંગભાાં ફી-ટે ક અને બ્રવસ્ટભ અને કાંટર ોરભાાં એભ.ટે કની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૪) ભાધલ ઢે કાણેએ લષ 1983 ભાાં બ્રલિભ વાયાબાઇ સ્ેવ વેન્ટયભાાં જોઈન્ટ કમુું શતુાં.
૫) તેઓને પ્રક્ષેણ માનના બ્રનમાંત્રણ અને ભાગષદળષનભાાં ડીઝાઇનભાાં બ્રલળેજ્ઞતા, વોફ્ટલેય
બ્રલકાવ બ્રભળનની ડીઝાઇનનો લધાયે અનુબલ છે .
૬) આ ઇનયળીમર વેન્વય અને ઉગ્રશ પ્રાધ્મોગીકી ક્ષેત્ર પ્રણારીભાાં દક્ષ છે .
૭) આ વાંસ્થાની બ્રલળેતાઓભાાં ઇનયળીમર લશન પ્રણારીને રોન્ચ કયલુાં , સ્ેવિાફ્ટ પ્રણારી,
ઇનયળીમર વેન્વય અને પ્રોડક્ળન લગેયે વાભેર છે .

વભીક્ષા 343 તાયીખ 8/7/16
નળલ્કાય વુદળચન ટ્ટનામકે યે તીના 100 યથ ફનાલી નલો નલશ્વ યે કોડચ સ્કથાનત કમો...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) યે ત બ્રળલ્કાય વુદળષન ટ્ટનામકે જુ રાઈ 2016 ભાાં ઓદયસ્વાના ૂયી તટ ય 100 યે તીના યથ
ફનાલીને એક લધુ બ્રલશ્વ યે કોડષ ોતાના નાભે કયે ર છે .
૨) આ બ્રવબ્રિને કાયણે તેભણે બ્રરમ્કા ફુક ઓપ યે કોડષ ભાાં તેભનુાં નાભ નોંધાલેર છે .
૩) તેઓ શય વાર યે તી ય યથમાત્રા આધાદયત બ્રળલ્ો ફનાલતા યહ્યા છે .
૪) વુદળષન ટ્ટનામકનો જન્ભ 15 એબ્રપ્રર 2016 ના યોજ ઓડીવાના ૂયી જીલ્લાભાાં થમો શતો.
૫) તેઓને કરા ક્ષેત્રભાાં ઉત્કૃ ષ્ઠ મોગદાન ફદર લષ 2014 ભાાં દ્મશ્રી વન્ભાનથી નલાજલાભાાં
આવ્મા શતા.
૬) લષ 2008 ભાાં ઓદયસ્વા વયકાય દ્વાયા દેલાભાાં આલતો વયરા એલોડષ ણ તેઓને ભી ચુક્મો
છે .
૭) વુદળષને યે તબ્રળલ્ો ભાટે 10 લાય બ્રરમ્કા ફુકભાાં ોતાનુાં નાભ નોંધાલેર છે .
૮) તેઓ ઓદયસ્વા આાંતયયાષ્ટ્રીમ યે ત-કરા ઉત્વલના િાાંડ એમ્ફેવેડય ણ છે .

વભીક્ષા 344 તાયીખ 9/7/16
કે ન્ર વયકાય દ્વાયા નભાભી ગાંગે મોજના ળરુ કયાઈ...
૧) કે ન્દ્ર વયકાયની મોજના નભાભી ગાંગેનો પ્રાયાંબ 7 જુ રાઈ 2016 થી થમો.
૨) આ મોજનાભાાં ગાંગા નદીની વપાઈ ભાટે 2000 કયોડ રૂ. ખચષલાભાાં આલળે.
૩) દેળના ાાંચ યાજ્મોભાાં ગાંગા બ્રકનાયે લવેરા 104 ગાભ અને ળશે યોથી આ દયમોજના ળરુ
કયલાભાાં આલળે.
૪) આ પ્રોજેક્્વભાાં 300 જેટરી દયમોજના ય કામષ કયલાભાાં આલળે.
૫) કે ન્દ્ર વયકાયના ગાંગા ૂન:જીલન અને જવાંવાધન ભાંત્રી ઉભા બાયતી અને અન્મ ભાંત્રીઓ
દ્વાયા આ મોજના શદયદ્વાયભાાં ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬) ગાંગા અને મભુના ફાંને નદીની વાટી ય તયતા ઘન કચયાને દુય કયલા ભાટે 6 ઉકયણો
રગાડલાભાાં આવ્મા છે .
૭) ગાંગા નદીના ળુબ્રિકયણ પ્રોજેક્્વભાાં જાાન વયકાયે વશામ કયે રી છે .

વભીક્ષા 345 તાયીખ 10/7/16
પ્રબ્રવિ વાંગીત બ્રનદેળક ઓભીનુાં અલવાન થમુાં...
૧) પ્રખમાત વાંગીત બ્રનદેળક જોડી વોબ્રનક-ઓભીના નાભથી ભળશુય વાંગીતકાય ઓભ પ્રકાળ
વોબ્રનકનુાં 7 જુ રાઈ 2016 ના યોજ અલવાન થમેર છે .
૨) ભુાંફઈ ભુકાભે તેઓનુાં અલવાન થમુાં છે , તેઓ 77 લષના શતા, ઓભી તેભનુાં ઉનાભ શતુાં.
૩) બાયતીમ વાંગીતકાય વોબ્રનક-ઓભી ભાસ્ટય વોબ્રનક એક અાંધ વાંગીત બ્રનદેળક શતા.
૪) તેઓ ોતાના બત્રીજા ઓભી વાથે ભીને વાંગીત આતા શતા.
૫) ાબ્રકસ્તાનના બ્રવમારકોટભાાં જન્ભેરા ઓભી 1947 ભાાં બાયતના બ્રલબાજન લખતે બાયત
આલી ગમા શતા.
૬) વોબ્રનક-ઓભીની ટીભે 1950 થી રઈને 1980 ના વભમભાાં 100 થી લધુ દશન્દી દપલ્ભોભાાં
વાંગીત આપ્મુાં છે .
૭) બબ્રક્ત ભેં ળબ્રક્ત, ધભષ અને દદરને દપય માદ બ્રકમા જેલી દપલ્ભોભાાં તેભણે ભધુય વાંગીત આેર
છે .
વભીક્ષા 346 તાયીખ 11/7/16
શારભાાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા કૃ ન નલજ્ઞાન કે ન્ર ોટચ રનો ળુબાયાંબ કમો...
૧) 8 જુ રાઈ 2016 ના યોજ દદલ્શીભાાં કૃ બ્ર બ્રલજ્ઞાન કે ન્દ્ર ોટષ રનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
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૨) આ ોટષ રનો ઉદેશ્મ ખેડૂતોને વાચી વરાશ આલી અને તેને ભતા તભાભ રાબો ભે તે
ભાટે નો યખામો છે .
૩) કૃ બ્ર બ્રલજ્ઞાન કે ન્દ્ર ોટષ રની લેફવાઈટ કે .લી.કે . આઇકે ય ગલનષય છે .
૪) દેળના તભાભ બ્રજલ્લાઓભાાં કૃ બ્ર બ્રલજ્ઞાન કે ન્દ્ર સ્થાબ્રત કયલાભાાં આલેર છે .
૫) દેળના તભાભ કૃ બ્ર કે ન્દ્રભાાં કભવે કભ 1000 ખેડૂતો જોડામેરા છે .
૬) કે .લી.કે . ની યાષ્ટ્રીમ વૂચના સ્તય ય એક જગ્મા ઉરબ્ધ શોલાને કાયણે તેભજ ખેડૂતો અને
વાભાન્મ નાગદયકો જે ભુશ્કે રી ડળે તેનુાં બ્રનયાકયણ રલાળે.
૭) કે .લી.કે .ને જે વ્મલવામ વાથે જોડે ર શળો તેને વયતા યશે ળે.,તેનાથી કામષ વય ફનાલી
ળકાળે.
વભીક્ષા 347 તાયીખ 12/7/16
યાનધકા ભેનન વભુરભાાં નલનળષ્ઠ કામચ કયલા ફદર આઈ.એભ.ઓ. એલોડચ જીતનાય નલશ્વના પ્રથભ
ભહશરા ફન્મા...
૧) બાયતીમ નેલીના પ્રથભ ભદશરા કે પ્ટન યાબ્રધકા ભેનન છે . તેઓને 7 જુ રાઈ 2016 ના યોજ
બ્રલબ્રળષ્ઠ કાભગીયી ભાટે આઈ.એભ.ઓ. ુયસ્કાય ભાટે બ્રનમુક્ત થમા છે .
૨) યાબ્રધકાજીને ઇન્ટયનેળનર ભૈયી ટાઈભ ઓગેનાઈઝેળનની તયપથી વન્ભાબ્રનત કયલાભાાં આલળે .
૩) વભુદ્રભાાં અવાંખમ વાશવો ફતાલલા અને નલો બાગ રેલા ભાટે આ એલોડષ આલાભાાં આલે છે .
૪) યાબ્રધકા ભેનન તેર ઉત્ાદક ટૈં ક વાંૂણષ સ્લયાજના ભાસ્ટય છે .
૫) વયકાયે કૈ પ્ટન ભેનનને તભાભ વાત ભાછીભાયોને ભાછરી કડલાની નૌકા દુગષભાાંથી ફચાલલા
ફદર વાંદ કયામા છે .
૬) આ ુયસ્કાય 21 નલેમ્ફય2016 ના યોજ રાંડનના ભુખમ કામાષરમ ય આલાભાાં આલળે.
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૭) લષ 2015 નો આ ુયસ્કાય વમુાંકત યાજ્મ અભેદયકાની દિસ્ટોપય રીમોનને આલાભાાં આવ્મો
શતો.
વભીક્ષા 348 તાયીખ 13/7/16
વાંજમ ગુપ્તા કોંકણ યે લ્લે કોોયે ળન રીભીટે ડના વી.એભ.ડી.બ્રનમુક્ત કયામા...
૧) 8 જુ રાઈ 2016 ના યોજ વાંજમ ગુપ્તાને કોંકણ યે લ્લે કોોયે ળન રીભીટે ડના અધ્મક્ષ અને
બ્રનદેળક તયીકે બ્રનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) વાંજમ ગુપ્તા લષ 2013 ભાાં ણ કોંકણ યે લ્લેના બ્રનદેળક તયીકે કામષ કયતા શતા.
૩) વાંજમ ગુપ્તાને બાયતીમ યે રલેનો 30 લષનો ભીકે નીકર ઓદપવયનો અનુબલ છે .
૪) ઓયે ળન અને કોભળીમર ડામયે ક્ટય દ શે રા તેઓ કોંકણ યે રલેના ચીપ ભીકે નીકર
એન્જીનીમય શતા.
૫) કોંકણ યે લ્લેનુાં ભુખમ કામાષરમ ભુાંફઈના ફેરાુયભાાં આલેર છે .
૬) 26 જાન્મુઆયી 1998 થી આ કોોયે ળને વાંૂણષ ણે ટરે નનુાં વાંચારન વાાંબલાનુાં ળરુ કયે ર
છે .
૭) કોંકણ યે લ્લે ટરે ક ય 20 ભાચષ 1993 ના યોજ ઉડુ ી અને ભાંગરોય લચ્ચે પ્રથભલાય ટરે ન
ચરાલલાભાાં આલી શતી.
વભીક્ષા 349 તાયીખ 14/7/16
રુરનીર વેન દ્વાયા નરનખત ુસ્કતક ‘યીંગ વાઈડ નલદ્દ નલજન્ે દય’નુાં રોકાચણ કયલાભાાં આવમુાં...
૧) 8 જુ રાઈ 2016 ના યોજ રુદ્રનીર વેન દ્વાયા બ્રરબ્રખત ુસ્તક ‘યીંગ વાઈડ બ્રલદ્દ બ્રલજેન્દય’નુાં
રોકાષણ કયલાભાાં આવ્મુાં.
૨) આ ુસ્તક જગ્ગેય નોટ ફુક્વ દ્વાયા પ્રકાબ્રળત કયલાભાાં આવ્મુાં છે . જેભાાં ફેઇજીંગ ઓબ્રરબ્રમ્કભાાં
કાાંસ્મ દક જીતનાય ફોક્વય બ્રલજેન્દય ગુપ્તાના જીલન ય પ્રકાળ ાડલાભાાં આવ્મો છે .
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૩) આ ુસ્તકભાાં ફોક્વય ફોક્વયના દયમો ઓબ્રરબ્રમ્ક શે રા પ્રો ફોબ્રક્વાંગભાાં વાભેર થલા ભાટે
ણ પ્રકાળ ાડલાભાાં આવ્મો છે .
૪) બ્રલજેન્દય બ્રવાંશ બાયતીમ ભુક્કેફાઝ છે , તેઓએ બીલાણી ફોબ્રક્વાંગ કરફભાાંથી પ્રબ્રળક્ષણ રીધુાં
છે .
૫) લષ 2006 ભાાં તેઓએ દોશા એબ્રળમન ગેમ્વભાાં તેઓએ કાાંસ્મદક જીત્મો શતો.
૬) શલેથી કોભળીમર ફોબ્રક્વાંગ યભલાને કાયણે તેઓ લષ 2016 ના ઓબ્રરબ્રમ્કભાાં બાગ નશી
રઈ ળકે .
૭) રુદ્રનીર રાઉન્જ નાભની બ્રત્રકાના વશ વાંાદક છે .આમોગભાાં વેલા આી શતી.
વભીક્ષા 350 તાયીખ 15/7/16
અળોક ટે રને નેટગ્રીડના વી.ઈ.ઓ. ફનાલલાભાાં આવમા..
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 13 જુ રાઈ 2016 ના યોજ અળોક ટનામકને યાષ્ટ્રીમ જવુવી વાંસ્થા
(નેટગ્રીડના ) વી.ઈ.ઓ. તયીકે બ્રનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) ટનામક શારભાાં બાયતની ભશત્લની ખુદપમા એજન્વી તયીક જાણલાભાાં આલે છે .
૩) ટનામક આ એજન્વીના શારભાાં બ્રનદેળક તથા અન્મ બ્રનદેળક તયીકે કામષયત છે .
૪) ટનામક લષ 1983 ભાાં ગુજયાત કૈ ડયના આઈ.ી.એવ. અબ્રધકાયી શતા.
૫) નેટગ્રીડ એક કે ન્દ્રીમ વાંસ્થા છે તેભાાં 70 કભષચાયીઓ વાભેર છે .
૬) આ દયમોજનાને બ્રલબ્રલધ બ્રલબાગોભાાં લશેં ચલાભાાં આલી છે તથા બ્રલબ્રલધ વાંસ્થાઓ દ્વાયા તૈમાય
કયે ર ડે ટાને કનેક્ટ કયલાભાાં આલળે.
૭) આ મોજનાના પ્રથભ ચયણભાાં 10 ઉમોગ કયતા એજન્વી અને 21 વેલા પ્રદાતા ોતાની
વાથ જોડાળે. .
વભીક્ષા 351 તાયીખ 16/7/16
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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યાજળ
ે કુ ભાય ર્તુલેદી કે ન્રીમ ભાધ્મનભક નળક્ષણ ફોડચ ના અધ્મક્ષ તયીકે નનમુ્ત કયામા...
૧) 14 જુ રાઈ 2016 ના યોજ યાજેળકુ ભાય ચતુલેદીને કે ન્દ્રીમ ભાધ્મબ્રભક બ્રળક્ષણ ફોડષ ના અધ્મક્ષ
તયીકે બ્રનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) લષ 2014 દડવેમ્ફયથી આ દ ખારી યહ્યુાં શતુાં. જે શલેથી બયામુાં છે .
૩) ચતુષલેદીની કે ન્દ્રીમ પ્રબ્રતબ્રનમુકબ્રત દડવેમ્ફય 2020 વુધી થમેરી છે .
૪) વી.ફી.એવ.ઈ. અધ્મક્ષનુાં દ કે ન્દ્ર વયકાયન વમુાંકત વબ્રચલના સ્તયનુાં છે .
૫) યાજેળ કુ ભાય ચતુલેદી લષ 1987 ની ફેચના ભધ્મપ્રદેળ કે ડયના આઈ.એ.એવ. અબ્રધકાયી છે .
૬) આ વભમે ચતુષલેદી દદલ્શીભાાં ભધ્મપ્રદેળના આલાવીમ આમુક્ત શતા.
૭) ચતુષલેદી લષ 2004 થી 2011 વુધી કે ન્દ્રીમ પ્રબ્રતબ્રનમુબ્રક્ત ય યહ્યા શતા.
વભીક્ષા 352 તાયીખ 17/7/16
15 જુ રાઈ 2016 ના યોજ નલશ્વ મુલા કૌળલ્મ હદલવ ભનાલલાભાાં આવમો...
૧) 15 જુ રાઈ 2016 ના યોજ વભગ્ર બ્રલશ્વભાાં બ્રલશ્વ મુલા કૌળલ્મ દદન ભનાલલાભાાં આવ્મો
છે .(લલ્ડષ મુથ સ્કીર ડે ).
૨) આ લષનો મુલા કૌળલ્મ દદલવનો બ્રલમ સ્કીલ્વ ડે લરભેન્ટ ટુ ઈમ્પ્રુલ મુથ એમ્પ્રોમભેન્ટ
યાખલાભાાં આવ્મો શતો.
૩) આ લષનો બ્રલમ લષ 2030 ભાટે આગાભી વતત બ્રલકાવરક્ષ્મ વાથે વૂચી ફિ છે .
૪) બ્રલશ્વ મુલા કૌળલ્મ દદલવની સ્થાના 11 નલેમ્ફય 2014 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર (મુ.એન.)
દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી.
૫) મુ.એન. દ્વાયા મુલાઓના કૌળલ્મ બ્રલકાવભાાં યોકાણના ભશત્લ ભાટે જાગૃબ્રત રાલલા ભાટે આ
દદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
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૬) બાયતભાાં કે ન્દ્રીમ કૌળલ્મ બ્રલકાવ અને ઉદ્યબ્રભતા ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્કીર ઇબ્રન્ડમા કૈ મ્ેનની
ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
૭) આ કૈ મ્ેન ભાટે ભાંત્રારમ દ્વાયા ફ્રેગ ળી મોજના પ્રધાનભાંત્રી કૌળલ્મ બ્રલકાવ મોજનાનો ણ
પ્રાયાંબ કયે ર છે .
વભીક્ષા 353 તાયીખ 18/7/16
ભાગચયેટ અલ્લા નરનખત ુસ્કતક કયે જ એન્ડ કનભટભેન્ટ (એક આત્ભકથા)...
૧) જુ રાઈ 2016 ભાાં કોંગ્રેવના લદયષ્ઠ નેતા ભાગષયેટ અલ્લા દ્વાયા બ્રરબ્રખત ુસ્તક કયે જ એન્ડ
કબ્રભટભેન્ટ (એક આત્ભકથા) ચચાષભાાં યહ્યુાં શતુાં.
૨) આ ુસ્તકભાાં તેઓએ દેળના નેતાઓ ઇબ્રન્દયા ગાાંધી, યાજીલ ગાાંધી, નયબ્રવમ્શા વાથે કાભ
કયલાનો અનુબલ લાગોળ્યો શતો.
૩) આ ુસ્તક બ્રલબ્રલધતા ૂણષ યાજનીબ્રત જીલન ય અરેખામેરુાં છે .
૪) ભાગષયેટ અલ્લાનો જન્ભ 14 એબ્રપ્રર 1942 ના યોજ થમો શતો.
૫) 6 ઓગસ્ટ 2009 થી 14 ભેં 2012 વુધી તેઓ ઉતયાખાંડના પ્રથભ ભદશરા યાજ્માર ફન્મા
શતા.
૬) 12 ભેં 2012 થી 5 ઓગસ્ટ 2014 વુધી તેઓ યાજસ્થાનના યાજ્માર ફની યહ્યા શતા.
૭) ભાગષયેટ અલ્લા બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ કોંગ્રેવના એક લદયષ્ટ્ નેતા અને અબ્રખર બાયતીમ કોંગ્રેવ
વબ્રભબ્રતના વબ્રચલ છે .
વભીક્ષા 354 તાયીખ 19/7/16
નલશ્વ લાયવાના સ્કથોની માદીભાાં ત્રણ બાયતીમ સ્કથોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવમો...
૧) મુનેસ્કો દ્વાયા 17 જુ રાઈ 2016 ના યોજ ઈસ્તાંફુરભાાં બ્રલશ્વ લાયવા વબ્રભબ્રતનુાં 40 ભુ વત્ર
મોજાઈ ગમુાં.
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૨) ભેર વબ્રભબ્રતની ફૈઠકભાાં બાયતના ત્રણ સ્થોને બ્રલશ્વ લાયવાની માદીભાાં વાભેર કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૩) બ્રલશ્વ લયવની માદીભાાં બાયતના ત્રણ સ્થો છે , તેભાાં ચાંડીગઢનુાં કે બ્રટોર કોમ્પ્રેક્ષ, નારાંદા
બ્રલશ્વ બ્રલદ્યારમ અને ૂલષનો કાંચન જઘ
ાં ા નેળનર ાકષ નો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે .
૪) કે ોટોર કોમ્પ્રેક્ષ વાત દેળોના 17 સ્થોનો એક દશસ્વો છે .
૫) બાયતના અન્મ સ્થોભાાં બ્રવબ્રક્કભનુાં કાાંચનજઘ
ાં ા નેળનર ાકષ તથા નારાંદા બ્રલશ્વ બ્રલદ્યારમનુાં
ુયાતત્લીમ સ્થ છે .
૬) વાત દેળોભાાં ફ્રાાંવ, સ્લીત્ઝયરૅન્ડ, ફેલ્જીમભ, જભષની, આજેન્ટીના, જાાન અને બાયતનો
વભાલેળ થામ છે .
૭) કે બ્રટર કોમ્પ્રેક્ષની રૂયે ખા ફ્રાાંવ-સ્લીત્ઝયરૅન્ડના લાસ્તુકાય રે કયફુબ્રવમય દ્વાયા
ફનાલલાભાાં આલી શતી.
વભીક્ષા 355 તાયીખ 20/7/16
ભોશમ્ભદ કૈ પ છત્તીવગઢ યણજી ટીભના પ્રથભ કે પ્ટન નનમુ્ત કયામા...
૧) 18 જુ રાઈ 2016 ના યોજ બૂતૂલષ બાયતીમ ફે્વભેન ભોશમ્ભદ કૈ પને છતીવગઢની પ્રથભ
યણજી ટીભના કે પ્ટન અને ભેન્ટય તયીકે બ્રનમુક્ત કયામા છે .
૨) કૈ પની વાથે ફોબ્રરાંગ કોચ તયીકે ી. કૃ ષ્ણકુ ભાયને રેલાભાાં આવ્મા છે .
૩) કૈ પે ોતાની છે લ્લી લન-ડે ઇન્ટયનેળનર 29 નલેમ્ફય 2006 ભાાં દબ્રક્ષણ આદફ્રકાભાાં યભી શતી.
૪) કૈ પે બાયત તયપથી 13 ટે સ્ટભાાં 624 યન ફનાવ્મા છે , તેણે લેસ્ટઇન્ડીઝ વાભે 148 યન
નોંધાવ્મા શતા.
૫) કૈ પે 125 લન-ડે ભેચોભાાં 2753 યન ણ ફનાવ્મા છે .બ્રલલાદના કાયણે તેઓએ લષ 2014
ભાાં ઉત્તયપ્રદેળની યણજી ટીભ છોડે રી.
૬) છતીવગઢ યાજ્મની યચના ફાદ પ્રથભલાય યણજી ટીભ તૈમાય કયલાભાાં આલી છે .
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૭) છત્તીવગઢ દિકે ટ એવોવીએળને કૈ પ વાથે એક લષનો કયાય કયે ર છે .
વભીક્ષા 356 તાયીખ 21/7/16
બાયતની પ્રથભ ઈ-કોટચ શૈ દયાફાદભાાં ળરુ કયાઈ...
૧) 17 જુ રાઈ 2016 ના યોજ શૈ દયાફાદના ઉચ્ચ ન્મામારમભાાં બાયતની પ્રથભ ઈ-કોટષ ળરુ
કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ કોટષ નુાં ઉદ્ઘાટન વુપ્રીભ કોટષ ના ન્મામધીળ ન્મામભૂબ્રતષ ભદન ફી.રોકુ ય દ્વાયા કયલાભાાં
આવ્મુાં.
૩) વુપ્રીભ કોટષ ના ન્મામધીળ ન્મામભૂબ્રતષ ભદન ફી.રોકુ ય વુપ્રીભ કોટષ ની ઈ-વબ્રભબ્રતના અધ્મક્ષ
છે .
૪) શૈ દયાફાદ ઉચ્ચ ન્મામારમ આાંધ્રપ્રદેળ અને તેરાંગાના યાજ્મની વમુાંકત અદારત છે .
૫) ઈ-કોટષ ના કાયણે રોકોને વય અને ઝડી ન્મામ ભી ળકળે.
૬) આ કોટષ ના કાયણે દેળભાાં રાાંફા વભમ વુધી ચારેરા કે વને શર કયલાની વયતા લધળે.
૭) શૈ દયાફાદના ન્મામારમભાાં એકીકૃ ત આયાબ્રધક ન્મામ પ્રણારી ળરુ કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 357 તાયીખ 22/7/16
બાયતીમ ર્ૂાંટણીાાંર્ દ્વાયા યાષ્ટ્ર ીમ ભતદાતા વુનર્ ળુનિકયણ-2016 ની ળરૂઆત કયલાભાાં
આલી.
૧) 20 જુ રાઈ 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા વુબ્રચ ળુબ્રિકયણ -2016 ની ળરૂઆત કયલાભાાં
આલી છે .
૨) ભતદાતાઓને વુબ્રલધાજનક સ્થાનો ય યશે ર ભકાન અને ત્માાં કોઈ યે ળાની લગય શોંચલા
તેને કોઇણ પ્રકાયના રારચ બ્રલના ભત આલો તે આ લષનો બ્રલળે ઉદેશ્મ છે .
૩) આ કામષિભનો ઉદેશ્મ ભતદાતા વુચીઓની ળુબ્રચતા અને બ્રનષ્ઠાને પ્રોત્વાશન આલાનુાં છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) ભતદાતા વૂબ્રચભાાં વુધાયો રાલલાનો અને એક બ્રભળનન રૂભાાં કાભ કયલાનો તભાભ રૂોભાાં
ફધા નાગદયકોને આભાાં વાભેર કયલાનો ઈયાદો ણ છે .
૫) ભતદાતાની બ્રલગતોભાાં વુધાયો રાલલા ભાટે ણ કાભ કયળે.
૬) વારુાં અને ટકાઉ ઓખત્ર આલા ભાટે ણ કામષ કયળે.
૭) આ કાડષ વાથે ભતદાતાની અન્મ ઓખ વાભેર કયલા ભાટે ણ કાભગીયી કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 358 તાયીખ 23/7/16
અજમ બૂણ ાાંડેમ મુ.આઈ.ડી.એ.આઈ.ના વી.ઈ.ઓ. નનભામા...
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 21 જુ રાઈ 2016 ના યોજ અજમ બૂણ ાાંડેમને બાયતની વાંસ્થા
મુ.આઈ.ડી.એ.આઈ.ના વી.ઈ.ઓ.તયીકે બ્રનભામાછે .
૨) અજમ બૂણ ાાંડેમ ભશાયાષ્ટ્ર કૈ ડયના અબ્રધકાયી છે .
૩) અજમ બૂણ ાાંડેમ મુ.આઈ.ડી.એ.આઈ. વાંસ્થા વાથે લષ 2015 થી જોડામેર છે .
૪) તેઓએ અભેદયકાના બ્રભનેવોટા ભીનીોરીવ બ્રલશ્વબ્રલદ્યારમ ભાાંથી કમ્પ્મુટય બ્રલજ્ઞાનભાાં
ડોક્ટયની ડીગ્રી ભેલેર છે .
૫) મુ.આઈ.ડી.એ.આઈ.ની સ્થાના લષ 2009 ભાાં મુ.ી.એ. વયકાય દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી.
૬) આધાયકાડષ એટરે 12 અાંકો લાી બ્રલબ્રળષ્ઠ વાંખમા લાુાં કાડષ જેભાાં આની ડે ભોગ્રાદપક અને
ફામોભેદટર ક ઓખ યખામેર છે .
૭) ડે ભોગ્રાદપક અને ફામોભેદટર ક ઓખથી વ્મબ્રક્તની બ્રલબ્રળષ્ઠ ઓખ વાભે આલે છે .
વભીક્ષા 359 તાયીખ 24/7/16
બાયત વસ્કટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ્વભાાં 110 ભાાં ક્રભાાંકે...
૧) 22 જુ રાઈ 2016 ના યોજ જાશે ય થમેર વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ક્વભાાં બાયતનુાં સ્થાન
149 દેળોભાાં 110 ભુ યશે લા ામ્મુાં છે .
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૨) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ક્વભાાં સ્લીડન દેળ પ્રથભ સ્થાને યશે લા ામ્મુાં છે .
૩) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ક્વને ફશાય ડલાની કાભગીયી વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ
વોલ્મુળન નેટલકષ અને ફથષલ્વભન બ્રસ્ટપટાંગ દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી.
૪) લષ 2016 ભાાં દયે ક દેળ એવ.ડી.જી.ને ધોયણે ક્માાં સ્તયે ઉબો છે તેનુાં આકરન કયલાભાાં
આવ્મુાં શતુાં.
૫) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ક્વભાાં ત્રણ ફાફતો જેભાાં આબ્રથષક બ્રલકાવ વાભાબ્રજક
વભાલેળીકયણ અને એન્લામયભેન્ટર વસ્ટે નીબ્રીટીને ધ્માને યાખલાભાાં આલી છે .
૬) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ક્વભાાં બ્રલબ્રલધ દેળોના 17 લૈબ્રશ્વક રક્ષ્માાંકને ણ ધ્માને યખામા
છે .
૭) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ઇન્ડે ક્વભાાં સ્લીડન છે લ્લા ઘણા વભમથી પ્રથભ નાંફય પ્રાપ્ત કયતુ
આવ્મુાં છે .
વભીક્ષા 360 તાયીખ 25/7/16
દેળના લડાપ્રધાન 31 જુ રાઈ 2016 ના યોજ ઇનન્ડમા ગેટ ય યન પોય હયમોને રીરી ઝાંડી
આળે...
૧) બાયતના યભતલીયોનો ઉત્વાશ લધાયલા ભાટે 31 જુ રાઈ 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન
ઇબ્રન્ડમા ગેટ ય યન પોય દયમોને રીરી ઝાંડી આળે.
૨) આગાભી એક ઓગસ્ટથી દદલ્શીના વેન્ટર ર ાકષ ય બ્રલળા સ્િીન ય ઓબ્રરબ્રમ્કનુાં રાઈલ
પ્રવાયણ દેખાડલાભાાં આલળે.
૩) વેન્ટર ર ાકષ ય બ્રતયાંગાની નીચે સ્િીન રગાલલાભાાં આલળે.
૪) અરગથી એક્ઝીફીળન ણ યાખલાભાાં આલળે,જેના ય બ્રલજેન્દયબ્રવાંશ વદશતના બાયતીમ
ઓબ્રરબ્રમ્ક યભતલીયોનુાં કટઆઉટ દેખાડલાભાાં આલળે.
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૫) બાયત તયપથી ઓબ્રરબ્રમ્કભાાં બાગ રેલા જતા ભદશરા શે રલાનો વાથે ભદશરા પીજીમો ણ
જળે.
૬) ટે નીવ સ્ટાય વાબ્રનમા બ્રભઝાષ વાથે તેભની ભાતા નાવીભા બ્રભઝાષ ણ જળે.
૭) નવીભા બ્રભઝાષ ભદશરા ટીભના ભેનેજય ણ છે .
વભીક્ષા 361 તાયીખ 26/7/16
ગણેળનવાંશ બૂનભ અનધગ્રશણ નલધેમકના વમુાંકત વાંવદીમ વનભનતના પ્રભુખ નનમુ્ત કયામા...
૧) 22 જુ રાઈ 2016 ના યોજ બાયતીમ જનતા ાટીના રોકવબા વદસ્મ ગણેળબ્રવાંશ બૂબ્રભ
અબ્રધગ્રશણ બ્રલધેમક વમુાંકત વબ્રભબ્રતના અધ્મક્ષ બ્રનમુક્ત કયામા છે .
૨) ગણેળબ્રવાંશ ૂલષ અધ્મક્ષ એવ.એવ.અશરુલાબ્રરમાનુાં સ્થાન રેળે.
૩) એવ.એવ. અશરુલાબ્રરમાને 5 જુ રાઈ 2016 ના યોજ પે યફદરભાાં વાંવદીમ યાજ્મ ભાંત્રી
ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૪) બ્રનમુબ્રક્ત ફાદ ગણેળબ્રવાંશ રોકવબાભાાં ેનરના કામષકાના વાતભાાં બ્રલસ્તાયની ભાાંગ વાંફધી
પ્રસ્તાલ યજુ કયળે.
૫) ગણેળબ્રવાંશ બાયતની વોભી રોકવબાના વભ્મ છે , તેભનુાં ચુાંટણીક્ષેત્ર ભધ્મપ્રદેળ છે .
૬) આ બ્રલધેમક ભૂ અબ્રધબ્રનમભ 2013 નુાં સ્થાન રેળે.
૭) બ્રલધેમક વયકાયની જરૂદયમાત ભુજફ ાાંચ બ્રલબાગોભાાં દયમોજનાઓને છૂટ આલા ભાટે
વક્ષભ ફનળે.
વભીક્ષા 362 તાયીખ 27/7/16
બ્રહ્મુત્ર હપલ્ભ વભાયોશ ગુલાશાટીભાાં મોજાઈ ગમો...
૧) 22 જુ રાઈ 2016 ના યોજ અવભના ગુલાશાટીભાાં િહ્મુત્રા દપલ્ભ વભાયોશ મોજામો શતો.
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૨) આ વભાયોશ ત્માાંની વભૃિ વાંસ્કૃ બ્રતને બાલ આષણ કયે છે , તથા દપલ્ભ ક્ષેત્ર વાથે જોડામેરા
રોકોને ગૌયલ આે છે .
૩) આ વભાયોશભાાં ૂલષના યાજ્મોભાાં ભણીુય, અવભ, બ્રભજોયભ, અને અરુણાચર પ્રદેળની છ
નાની દપલ્ભો તથા છ ભોટી દપલ્ભો દેખાડલાભાાં આલી શતી.
૪) આ વભાયોશનુાં આમોજન તત્લ દિમેળન દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં .
૫) આ વભાયોશનો ઉદેશ્મ અશીના શ્રેષ્ઠ કરાકાયોને ઉત્વાશ ૂયો ાડલા ભાટે નો છે , તથા સ્ટે જ
આલા ભાટે નો છે .
૬) આ વભાયોશભાાં યાષ્ટ્રીમ અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની વાંદગી ાભેર દપલ્ભો દેખાડલાભાાં આલે
છે .
૭) આ દપલ્ભ વભાયોશની ળરૂઆત લષ 2013 થી કયલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 363 તાયીખ 28/7/16
તનભરનાડુ ભાાં દેળનો પ્રથભ ગ્રીન યે ર કોયીડોયની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી...
૧) 24 જુ રાઈ 2016 ના યોજ તાબ્રભરનાડુ ભાાં દેળનો પ્રથભ ગ્રીનયે ર કોયીડોય પ્રોજેક્ટની ળરૂઆત
કયલાભાાં આલી છે .
૨) શારના કે ન્દ્રીમભાંત્રી વુયેળપ્રબુ દ્વાયા આ કોદયડોયનુાં બ્રલડીમો કોન્પયબ્રવાંગ દ્વાયા ઉદ્ઘાટન
કયલાભાાં આલેર છે .
૩) આ પ્રોજેક્ટ અનુવાંધાને 114 બ્રકરોભીટય રાાંફી યાભેશ્વયભથી ભાનાભદુયે યે લ્લે રાઈન ય ટરે ન
ફામો ટોમરેટથી વુવજ્જ કયાળે.
૪) આ વાથે જ આ ટરે ન જીયો ટોમરેટ દડસ્ચાજષ એટરે કે ટોમરેટની ગાંદકીથી ભુક્ત શળે.
૫) એક એલી ણ જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે , કે બાયતીમ યે લ્લે ટરે નના તભાભ ટોમરેટને ફામો
ટોમરેટભાાં ફદરલા ભાટે પ્રબ્રતફિ છે .
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૬) લષ 2016-17 ભાાં 30000 નલા ફામો ટોમરેટ યે લ્લેભાાં ઉરબ્ધ ફનાલલાના રક્ષ્મ વાથે
શાર યે લ્લે ભાંત્રારમ કામષ કયી યહ્યુાં છે .
૭) આ ઉદ્ઘાટન વાથે યે લ્લે ભાંત્રી દ્વાયા ચેન્નાઈ વેન્ટર ર યે લ્લે સ્ટે ળન ય લાઈ-પાઈ વેલાનુાં
ઉદ્ઘાટન ણ કયે ર છે .
વભીક્ષા 364 તાયીખ 29/7/16
બાયત વમુાંકત યાષ્ટ્ર પાંડભાાં અાંળદાન કયનાય પ્રથભ દેળ ફન્મો...
૧) જુ રાઈ 2016 ના ચોથા વપ્તાશભાાં બાયત વમુાંકત યાષ્ટ્ર પાંડભાાં અાંળદાન કયનાય પ્રથભ દેળ
ફન્મો છે .
૨) વમુાંકત યાષ્ટ્રના ળાાંબ્રતયક્ષક અબ્રબમાનભાાં વૌથી લધાયે વૈબ્રનક દેનાય દેળોભાાં બાયતે ળાાંબ્રતયક્ષકો
દ્વાયા મૌન ળોણની બ્રળકાય ીદડતો ભાટે ફનાલામેરા એક ટર સ્ટ પાંડભાાં 100,000 અભેદયકી
ડોરયનુાં અાંળદાન કયે ર છે .
૩) આ ખાતાને દાન આનાય દેળોભાાં બાયતનુાં સ્થાન પ્રથભ છે .
૪) આદફ્રકા ખાંડના ભધ્મભાાં યશે રા દેળોભાાં કામષ કયી યશે રા ળાાંબ્રતયક્ષકો ય મૌન ઉત્ીડનના વૌથી
લધાયે આયોો રગાલલાભાાં આવ્મા છે .
૫) લષ 2016 ભાાં આજ વુધીભાાં મૌન ઉત્ીડન ભાટે ના 44 બ્રકસ્વાઓની પદયમાદ વમુાંકત યાષ્ટ્રને
ભી ચુકી છે .
૬) ઉયોક્ત તભાભ બ્રકસ્વાઓભાાં ક્મામ બાયતીમ જલાનોની વાભેરગીયી ધ્માને આલેર નથી.
૭) ળાાંબ્રત અબ્રબમાનભાાં વૌથી લધાયે વૈબ્રનકો ઉરબ્ધ કયાલનાય દેળોભાાં બાયતને સ્થાન ભી
ચુક્મુાં છે .
વભીક્ષા 365 તાયીખ 30/7/16
29 જુ રાઈ 2016 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ લાઘ હદલવ ભનાલલાભાાં આવમો...
૧) આ દદલવ દય લે લાઘના વાંયક્ષણ દેલાના ઉદેશ્મ વાથે ભનાલલાભાાં આલે છે .
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૨) આ દદલવનો ઉદેશ્મ લાઘના વાંયક્ષણ ભાટે તેના પ્રાકૃ બ્રતક બ્રનલાવને જાલી યાખલા ભાટે
ભનાલલાભાાં આલે છે .
3) આ દદલવની ળરૂઆત લષ 2010 ભાાં ભેર ી્વલગષ આાંતયયાષ્ટ્રીમ લાઘ વાંભેરનભાાં
કયલાભાાં આલી શતી.
૪) લાઘના જાણકાયોના કશે લા પ્રભાણે છે લ્લા 100 લોભાાં બ્રલશ્વભાાંથી 97 ટકા લાઘ ોતાનુાં
અબ્રસ્તત્લ ઉબુાં છે .
૫) લલ્ડષ લાઈડ પાંડ અને ગ્રોફર ટાઈગય પોયભના અનુવાય લષ 2010 ભાાં લાઘની વાંખમા 3200
શતી.
૬) શારના વભમભાાં બાયતભાાં લાઘની વાંખમા 2226 છે .
૭) બાયત અને ફાાંગ્રાદેળની વયશદ ય આલેર વુાંદયલનભાાં બ્રલશ્વના વૌથી લધાયે લાઘ જોલા ભે
છે .
વભીક્ષા 366 તાયીખ 31/7/16
ટી.નાંદ કુ ભાયે યાષ્ટ્રીમ ડે યી બ્રલકાવ ફોડષ ના બ્રનદેળક દ યથી યાજીનાભુાં આપ્મુાં...
૧) 29 જુ રાઈ 2016 ના યોજ ટી.નાંદ કુ ભાયે યાષ્ટ્રીમ ડે યી બ્રલકાવ ફોડષ ના બ્રનદેળક દ યથી
યાજીનાભુાં આેર છે .
૨) તેભનુાં યાજીનાભુાં 27 જુ રાઈ 2016 ના યોજ બ્રનમુક્ત વબ્રભબ્રત દ્વાયા સ્લીકાયી રેલાભાાં આવ્મુાં
શતુ.ાં
૩) કુ ભાયનો કામષકા લષ 2019 ભાાં ૂયો થઇ યહ્યો શતો, 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તેઓ ભુક્ત
થળે.
૪) કુ ભાયે લષ 2010 ભાાં આઈ.એ.એવ.ભાાંથી વેલા બ્રનલૃબ્રત્ત રીધી શતી.
૫) કુ ભાયે ભાચષ 2014 ભાાં એન.ડી.ડી.ફી.ના બ્રનદેળક દ ય બ્રનમુક્ત થમા શતા.
૬) એન.ડી.ડી.ફી. ની સ્થાના લષ 1965 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
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૭) એન.ડી.ડી.ફી. ની સ્થાના બ્રત્રબુલનદાવ ટે ર અને ડો.લગીવ કુ દયમનના શાથે કયલાભાાં
આલેર છે .
- યે ળ ર્ાલડા

- યે ળ ર્ાલડા

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

