GK Samixa ઓગસ્ટ, વાભાન્મ જ્ઞાન
વભીક્ષા 1 (1) તાયીખ 1/8/16
લચ 2015 નો બાયતીમ જ્ઞાનીઠનો 11 ભો રેખન ુયસ્કાય અચણ...
૧) 28 જુ રાઈ 2016 ના યોજ લષ 2015 નો 11 ભો નલરેખન ુયસ્કાય આષણ કયલાભાાં આવ્મો.
૨) અભરેદુ તતલાયી, ફરયાભ કાલાંત, ઓભ નાગય અને તવનીભ ખાનને આ એલોડષ આલાભાાં
આવ્મા છે .
૩) અરભેદુ તતલાયી અને ફરયાભ કાલાંતને તેભના ઉન્માવ ‘યીત્મક’ અને ‘વાયા ભોયીરા’
ભાટે વન્ભાતનત કયામા છે .
૪) ઓભ નાગય અને તવનીભ ખાનને ક્રભળ: ‘તનફ કે ચીયે ’ અને ‘મે ભેયે યશનુાંભાાં’ ભાટે અામો
છે .
૫) આ લે ુયસ્કાય ભેલનાય રોકોની વાંદગી લરયષ્ઠ રેખક અને ત્રકાય ભધુવુદન આનાંદની
વતભતત દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૬) આ વભાયોશભાાં જ્ઞાનીઠના તનદેળક રીરાધય ભાાંડરોઈ ણ શાજય શતા.
૭) પ્રથભ જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય લષ 1965 ભાાં ભરમારભ રેખક જી ળાંકય કુ રૂને આલાભાાં આવ્મો
શતો.
વભીક્ષા 2 (1) તાયીખ 2/8/16
શરયમાણા યાજ્મભાાં ળુધન લીભા મોજનાન ળુબાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો...
૧) 29 જુ રાઈ 2016 ના યોજ શરયમાણા વયકાયે યાજ્મ ળુધન લીભાનો પ્રાયાંબ કયાવ્મો શતો.
૨) શલેથી ખેડુતો ાકના તલભાની જેભ ોતાના ળુઓના ણ લીભા ઉતયાલળે.
૩) આ મોજના અન્લમે ગામ, ફદ,બૈંવ ઉંટ અને ભાટે 100 રૂતમા પ્રતતભાવ પ્રીભીમભ ભળે.
૪) બૈંવ, ફકયી અને વુલય ભાટે 25 રૂતમાના પ્રીભીમભ ય ત્રણ લષનો લીભો ભળે.
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૫) લીભા કાંનીઓ ળુનુાં ભૃત્મુથળે ત્માયે વીધી જ ક્ષતત ુયતી કયળે.
૬) અનુચુતચત જાતતના ળુ રકો ભાટે નલી મોજના આળે.
૭) આભ દેળના ળુધનને ફચાલલા ભાટે ના આ પ્રમત્નો થળે.
વભીક્ષા 3 (1) તાયીખ 3/8/16
ન્મામભૂર્તચ ઇકફાર અશભદ અાંવાયીએ ટના લડી અદારતના ભુખ્મ ન્મામધીળ દના ળથ
ગ્રશણ કમાચ...
૧) 29 જુ રાઈ 2016 ના યોજ ન્મામભૂતતષ ઇકફાર અશભદ અાંવાયીએ ટના લડી અદારતના
ભુખ્મ ન્મામધીળ દના ળથ ગ્રશણ કમાષ છે .
૨) ન્મામભૂતતષ ઇકફાર અશભદ અાંવાયીને તફશાયના યાજ્માર યાભનાથ કોતલાંદે દ અને
ગુપ્તતાના ળથ રેલડાવ્મા શતા.
૩) ન્મામભૂતતષ ઇકફાર અશભદ અાંવાયી આ શે રા કામષકાયી ભુખ્મ ન્મામધીળના દ ય કામષ
કયતા શતા.
૪) કે ન્ર વયકાયે તેભની તનમુતતત ભાટે વુપ્રીભ કોટષ કોરેજીમભની પ્રણારી પ્રભાણે દબાય વોંેર
છે .
૫) ન્મામભૂતતષ અાંવાયી 29 ઓટોફય 2016 ના યોજ વેલા તનલૃત થળે.
૬) તેઓએ જુ ન 1999 ભાાં ગુલાશાટી ઉચ્ચ ન્મામારમભાાં દબાય ગ્રશણ કમો શતો.
૭) તેઓએ ોતાના કામષ દયતભમાન તવતલર અને રક્રતભનર ભુદ્દાઓને વાંબાળ્યા છે .
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વભીક્ષા 4 (1) તાયીખ 4/8/16
ભદ્રાવ ઉચ્ર્ ન્મામારમનુાં નાભ ફદરીને તર્ભરનાડુ યાખલાના શે તુથી પ્રસ્તાલ પ્રસ્તુત કયલાભાાં
આવ્મો...
૧) તતભરનાડુ તલધાનવબાએ એક ભત દ્વાયા 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભરાવ ઉચ્ચ
ન્મામારમનુાં નાભ ફદરીને તતભરનાડુ ઉચ્ચ ન્મામારમ યાખલાભાાં આલે છે .
૨) આ પ્રાસ્તાલ વુશ્રી જમ રરીતાએ વદનભાાં યજુ કમો શતો.
૩) ઉચ્ચ ન્મામારમ નાભ રયલતષન તલધેમક-2016 ને 19 જુ રાઈ 2016 ના યોજ યજુ કયલાભાાં
આવ્મુ શતુાં.
૪) પ્રસ્તાલ અનુવાય કશી ળકામ કે ૃથક યાજ્મ ફન્મા ફાદ શ્ચમાત યાજ્મ ઉચ્ચ ન્મામારમનુાં
નાભ ત્માાંની સ્થાતનક બાાભાાં યાખી ળકામ છે .
૫) ભરાવનુાં નાભ ફદરીને લષ 1996 ભાાં ચેન્નાઈ યાખલાભાાં આવ્મુાં છે .
૬) ઉચ્ચ ન્મામારમનુાં નાભ ફદરલાની ભાાંગ લષ 1967 થી ચારી આલે છે .
૭) શાર રોકવબાભાાં ભરાવ, ફોમ્ફે, અને કરકતા ઉચ્ચ ન્મામારમનુાં નાભ ફદરલાની ભાાંગ
ણ ઉઠલા ાભી છે .
વભીક્ષા 5 (1) તાયીખ 5/8/16
યાની ર્વાંશ નામયને વી.ફી.ડી.ટી.ના (પ્રત્મક્ષ કય વેન્ટર ર ફોડચ ) ના અધ્મક્ષ તયીકે ર્નમુક્ત
કયામા...
૧) 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યાની તવાંશ નામયને વી.ફી.ડી.ટી.ના (પ્રત્મક્ષ કય વેન્ટર ર ફોડષ ) ના
અધ્મક્ષ તયીકે તનમુતત કયામા છે .
૨) પે બ્રુઆયી 2016 ભાાં પ્રભુખ ફનેરા અતુરેળ તજદાં રનો કામષકા 31 જુ રાઈ 2016 ના યોજ ૂણષ
થમો શતો.
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૩) બાયતીમ યાજસ્લ વેલાની આમકય કૈ ડયની લષ 1879 ની ફેચના યાની નામય તવાંશ અતધકાયી
શતા.
૪) યાની નામય લતષભાનભાાં વી.ફી.ડી.ટી.ના વદસ્મ શતા.
૫) કાા નાણાને જાશે ય કયલાના તનમભો ફનાલલાભાાં યાની તવાંશ નામયનુાં પ્રદાન યશે ર છે .
૬) કે ન્રીમ પ્રત્મક્ષ કય ફોડષ યાજસ્લ અતધતનમભ લષ 1963 થી એક વાંસ્થાના રૂભાાં કામષ કયે છે .
૭) કે ન્રીમ પ્રત્મક્ષ કય ફોડષ ના અતધકાયીઓ કે ન્રીમ નાણા ભાંત્રારમના એક તલબાગના રૂભાાં
કામષ કયે છે .
વભીક્ષા 6 (1) તાયીખ 6/8/16
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 ન્મામભૂતતષ ભદન ફી.રોકુ ય દ્વાયા કયલાભાાં
આવ્મુાં.
૩) વુપ્રીભ કોટષ ના ન્મામધીળ ન્મામભૂતતષ ભદન ફી.રોકુ ય વુપ્રીભ કોટષ ની ઈ-વતભતતના 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 આયાતધક ન્મામ પ્રણારી ળરુ કયલાભાાં આલળે.
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વભીક્ષા 7 (1) તા 7/8/2016
ર્ાંદ્ર ય માન ભોકરલા ભાટે પ્રથભલાય ખાનગી કાં નીને રામવન્વ અામુાં...
૧) વાંઘીમ તલભાન પ્રળાવન દ્વાયા અલકાળભાાં માન ભોકરલા ભાટે તથા ચાંર ય ઉતાયલા ભાટે 4
ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ પ્રથભલાય એક ખાનગી અભેરયકી કાંનીને રામવન્વ આલાભાાં આવ્મુાં છે .
૨) રામવન્વ ભેલનાય કાંની ‘ભુન એતવપ્રેવ’ આ માનના પ્રક્ષેણ તથા ચાંર ય માનને
ઉતાયલા ભાટે નો પ્રોજેતટ લષ 2017 ભાાં ળરુ કયળે.
૩) અભેરયકાના આ ભશત્લના તનણષમથી ‘ભૂન એતવપ્રેવને’ ચાંરની ધયતી ય યોફોરટક ળટર
ભોકરલાનો શક ભી ચુતમો છે .
૪) આ શે રા કોઈણ ખાનગી કાંનીને ૃથ્લીની કક્ષાથી ફશાય ભોકરલાભાાં આલેર નથી.
૫) ભૂન એતવપ્રેવ વાંસ્થાના વશ વાંસ્થાક અને અધ્મક્ષ નલીન જૈન છે .
૬) આ કાંનીને લષ 2010 ભાાં અલકાળ ફાફતોના ડો.ફોફ યીચાડષ , નલીન જૈન, ડો.ફાનષ ેરે
ભીને આ વાંસ્થાની સ્થાના કયે ર છે .
૭) નલીન જૈનના જણાવ્મા ભુજફ બતલષ્મભાાં ત્માાંથી ફશુભુલ્મ વાંવાધનો પ્રાપ્ત થળે.
વભીક્ષા 8 (1) તા 8/8/2016
ળુબા ભુદગરને યાજીલ ગાાંધી યાષ્ટ્ર ીમ વદબાલના ુયસ્કાયથી વન્ભાર્નત કયલાભાાં આલળે...
૧) પ્રખ્માત ઉ ળાસ્ત્રીમ ગાતમકા ળુબા ભુદગરને 30 જુ રાઈ 2016 ના યોજ 23 ભો યાજીલ ગાાંધી
યાષ્ટ્રીમ વદબાલના ુયસ્કાય અષણ કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આગાભી 20 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તલળે વભાયોશભાાં તેને વન્ભાતનત કયલાભાાં આલળે.
૩) આજ વુધીભાાં જે રોકોને આ ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મો તેભાાં ભધય ટે યેવા, તફતસ્ભલ્લા
ખા,ભશોમ્ભદ મુનીવ, રશતેળસ્લય વૈતકમા,રતા ભાંગેળકય જેલી શસ્તીઓનો વભાલેળ થામ છે .
૪) ળુબા ભુદગરનો જન્ભ 1959 ભાાં ઉતયપ્રદેળના ઇરાશાફાદભાાં થમો શતો.
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૫) તેઓ ળાસ્ત્રીમ વાંગીત, ખમાર, ઠુ ભયી, દાદયા અને પ્રચતરત ો વાંગીત ગાતમકા છે .
૬) યાજીલ ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ વદબાલના ુયસ્કાય બાયતના ૂલષ પ્રધાન યાજીલગાાંધીના જન્ભ રદલવ
ય આલાભાાં આલે છે .
૭) આ ુયસ્કાયભાાં પ્રતળસ્તી ત્ર અને એકરાખ રૂતમા યોકડા, વ્મતતત તથા વાંસ્થાને આલાભાાં
આલે છે .
વભીક્ષા 9 (1) તા 9/8/2016
ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે ર્લજમબાઈ રૂાણીએ ળથ ગ્રશણ કમાચ...
૧) 5 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાજ વતા ક્ષના નલા ભુખ્મભાંત્રી તયીકે તલજમબાઈ રૂાણીના
નાભની વતાલાય જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૨) તેઓ લતષભાનભાાં રયલશન ભાંત્રી તથા ાટીના પ્રદેળ અધ્મક્ષ તયીકે ની જલાફદાયી તનબાલી
યહ્યા શતા.
૩) તલજમબાઈ રૂાણીએ 7 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભુખ્મભાંત્રી દના ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૪) ગુજયાતના નીતતનબાઈ ટે રને ઉભુખ્મભાંત્રી તયીકે ની જલાફદાયી વોંલાભાાં આલી છે .
૫) તલજમબાઈ રૂાણી યાજકોટ ભશાનગયાતરકાના ભેમય યશી ચુતમા છે .
૬) લષ 2013 ભાાં તલજમબાઈ રૂાણીને ગુજયાત મ્મુતનતવર પામનાન્વ ફોડષ ના ચેયભેન ણ
ફનાલલાભાાં આવ્મા શતા.
૭) શારભાાં ઉભુખ્મભાંત્રી ફનેરા નીતતનબાઈ ટે ર આ શે રા સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રી તયીકે ની પયજ
ફજાલતા શતા.
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વભીક્ષા 10 (1) તા 10/8/2016
ટોક્મો ઓર્રર્પકભાાં ાાંર્ નલી યભતો ઉભેયલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલી...
૧) શારભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ઓતરતમ્ક વતભતત દ્વાયા લષ 2020 ભાાં મોજાનાય ઓતરતમ્ક ખેરોભાાં
ાાંચ નલી યભતો વાભેર કયલાની ભાંજુયી આેર છે .
૨) રયમો-ડી-જેનેયોભાાં ચારી યશે રા 129 ભાાં અતધલેળનભાાં 03 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ આ
તનણષમ રેલાભાાં આવ્મો શતો.
૩) આગાભી ઓતરતમ્ક યભત જાાનના ટોતમોભાાં મોજલાભાાં આલળે.
૪) આઈ.ઓ.વી.એ જે ાાંચ યભતો ભાટે ની ભાંજુયી આેરી છે તે યભતો ફેવફોર, વોફ્ટફોર,
કયાટે , સ્કે ટફોડષ અને વરપિં ગ છે .
૫) લષ 2008 ભાાં ફેઇજીંગ ઓતરતમ્કભાાં ફેવફોર અને વોફ્ટફોરને યભતભાાં વાભેર કયલાભાાં
આવ્મા શતા.
૬) ફેવફોર અને વોફ્ટફોરની યભતભાાં છ-છ ટીભ બાગ રઇ ળકળે.
૭) સ્કે ટફોર અને વરપિં ગભાાં ુરુ તથા ભરશરા તલબાગભાાં 20 પ્રતતસ્ધીઓ બાગ રઇ ળકળે.

વભીક્ષા 11 (1) તા 11/8/2016
ગૌરયકા ર્વાંશ રયમો ઓર્રર્પકભાાં વૌથી ઓછી લમના ખેરાડી...
૧) નેાના 13 લષના તયલૈમા ગૌરયકા તવાંશ રયમો ઓતરતમ્કભાાં બાગ રેનાય વૌથી નાની
લમના ખેરાડી ફન્મા છે .
૨) ગૌરયકા તવાંશ ફેકસ્ટર ોક તયલૈમાની ટીભ નેા તયપથી રયમોભાાં જનાયનો રશસ્વો છે .
૩) ગૌરયકા તવાંશ પ્રથભલાય ઓતરતમ્કનો રશસ્વો ફનળે, તેઓ 100 ભીટયની તયણ સ્ધાષભાાં
બાગ રેળે.
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૪) ગૌરયકા તવાંશે વાત યાષ્ટ્રીમ યે કોડષ ણ તોડે ર છે .
૫) આ લે બાયતભાાં દતક્ષણ એળીમાઇ ખેરોભાાં ગૌરયકા તવાંશે ચાય ભેડર જીત્મ શતા.
૬) નેા દેળે પ્રથભલાય લષ 1964 ભાાં ઓતરતમ્ક યભતભાાં બાગ રીધો શતો.
૭) નેા દેળે 11 લાય ઓતરતમ્ક યભતોભાાં બાગ રેલા છતાાં એકણ ભેડર ભેલી ળતમો નથી.
વભીક્ષા 12 (1) તા 12/8/2016
વાકચ ઈર્ભગ્રેળન ઓથોયીટીની ફૈઠક ઇસ્રાભાફાદભાાં આમોર્જત કયલાભાાં આલી...
૧) દતક્ષણ એળીમાઇ પ્રાદેતળક વશમોગ વાંગઠન (વાકષ ) ની ઈતભગ્રેળન ઓથોયીટી ફૈઠક 2
ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ાતકસ્તાનના ઇસ્રાભાફાદભાાં આમોતજત કયલાભાાં આલી શતી.
૨) ાતકસ્તાનના ાવોટષ ભશાતનદેળક ઉસ્ભાન એ ફાજલાએ આ ફૈઠકની અધ્મક્ષતા
વાાંબેરી.
૩) આ ફૈઠકનો ભુખ્મ ઉદેશ્મ ગૃશ વતચલારમ અને આાંતરયક ભાંત્રારમોની ફૈઠકો ભાટે તલનાંતી
પ્રસ્તુત કયલાભાાં આલી શતી.
૪) આ ફૈઠકભાાં વભ્મ દેળોએ લષ 1992 ભાાં આયાંબ કયે ર લીજા છૂટ મોજનાનો તલસ્તાય કયલા
ભાટે ની વભીક્ષા કયાઈ.
૫) વાકષ લીજા છૂટ મોજના ભાટે વોફ્ટલેય વુયક્ષા ય ણ તલચાય કયલાભાાં આલેરો.
૬) એવ.લી.ઈ.એવ. દ્વાયા લતષભાન ભાાં ભૌજુ દ ભૈન્મુઅર તવસ્ટભને ઓનરાઈન લીજા એપ્રીકે ળન
તવસ્ટભભાાં ફદરલાભાાં આલળે.
૭) આાંતરયક ભુશ્કે રીઓથી ભાાંડીને તભાભ પ્રકાયના પ્રશ્નો ય ણ તલચાય કયલાભાાં આવ્મો શતો.
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વભીક્ષા 13 (1) તા 13/8/2016
ઓડીળા યાજ્મની ગુના ળોધક ળાખાએ ઓયે ળન ભુસ્કાન-2 અાંતગચત 1051 ફાકોને
રયલાય વાથે ર્ભરાવ્મા...
૧) ખોલામેરા ફાકોને ળોધીને તેના રયલાય વાથે ભેલલાના આયાંબ કયામેરા અતબમાન
ભુસ્કાન-2 ઓગસ્ટ 2016 ના પ્રથભ વપ્તાશભાાં ઓડીળા યાજ્મભાાં વપ યહ્યુાં છે .
૨) ભુસ્કાન-2 અાંતગષત ઓડીળા યાજ્મના 1051 ફાકોને ળોધીને તેના રયલાયો વાથે તભરા
કયાલી આપ્મો છે .
૩) ઓયે ળન ભુસ્કાન 25 જુ રાઈ 2016 ના યોજ યાજ્મની ગુનાળોધક ળાખા અને ભરશરા ફા
તલકાવ તલબાગ દ્વાયા વમુાંકત રૂથી આયાંબ કયલાભાાં આલેર.
૪) ઓડીળા યાજ્મના દતક્ષણ તજલ્લા ગાંજભભાાંથી વૌથી લધાયે 93 ફાકોની બા ભેલી તેને
છોડાલલાભાાં આવ્મા છે .
૫) ગુનાળોધક ળાખાના સ્ેશ્મર ડી.જી.ફી.કે .ળભાષના જણાવ્મા પ્રભાણે આ અતબમાનનુાં શલે
છીનુાં કદભ ઓડીળા યાજ્મની ફશાય આયાંબલાભાાં આવ્મુ છે , જે 9 ઓગસ્ટથી ળરુ કયી દેલાભાાં
આવ્મુાં છે .
૬) નલા ચયણ અાંતગષત ોરીવની ટીભ 10 યાજ્મોભાાં જળે, અને આ ચયણ 24 ઓગસ્ટ 2016
ના યોજ વભાપ્ત થળે.
૭) દવ યાજ્મોના નાભ આાંધ્રપ્રદેળ, ઝાયખાંડ ,ભશાયાષ્ટ્ર, નલી રદલ્શી, તતભરનાડુ , તફશાય અને
અન્મ ચાય યાજ્મો વાભેર છે .
વભીક્ષા 14 (1) તા 14/8/2016
નાવાએ ભાંગ ર્ભળન ય લવાશત સ્થાલા ભાટે અભેરયકાની છ કાં નીઓને વાંદ કયી...
૧) 10 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભાંગ ય બતલષ્મભાાં ભોકરલાભાાં આલનાય ભાનલ તભળન ભાટે
લવાશત સ્થાલા ભાટે છ અભેરયકી કાંનીઓને વાંદ કયે ર છે .
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૨) નાવાના ભત ભુજફ ત્માાંની શે ફીટે ળન વીસ્ટભ રોકોને વુયતક્ષત સ્થાન આી ળકળે, જમાયે
આણે ભાંગની માત્રા ય જઈળુાં.
૩) નાવાના અાંતયીક્ષ માનભાાં લવાશતો ભાટે ખાવ ધ્માન આલાભાાં આલી યહ્યુાં છે , જ્માાં ભાનલી
યશે અને ભરશનાઓ વુધી ૃથ્લીના વભાન લગય ચરાલી ળકે .અને કાભ કયી ળકે .
૪) નાવા દ્વાયા વાંદ કયલાભાાં આલેરી છ કાંનીઓ ૈકી ફીગેરો એમયોસ્ેવ,ફોઇંગ,
રોકશીડ,ભાટીન, ઓફીટર એટીકે , તવમેયા નેલાડા કોોયે ળન્વ સ્ેવ તવસ્ટમ્વ અને નૈનોયૈ તવ
છે .
૫) નાવા વમુાંકત યાષ્ટ્ર અભેરયકાની ળાખા છે , જે દેળભાાં વાલષજતનક અાંતયીક્ષ કામષક્રભ અને
એયોનેટીકવ તેભજ એયોસ્ેવ વાંળોધન કયે છે .
૬) નાવા વાંસ્થાની ળરૂઆત એયોનેટીકવ એન્ડ સ્ેવ અતધતનમભ અાંતગષત 19 જુ રાઈ 1958 ના
યોજ કયલાભાાં આલી છે .
૭) નાવા શે રા અભેરયકાભાાં નેળનર એડલાઇઝયી કતભટી પોય એયોનેટીકવ કામષયત શતી.
વભીક્ષા 15 (1) તા 15/8/2016
ગુજયાતના બાજના અધ્મક્ષ તયીકે જીતુાં લાઘાણીને ર્નમુક્ત કયામા...
૧) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ગુજયાતના બાજના અધ્મક્ષ તયીકે જીતુાં લાઘાણીને તનમુતત
કયામા છે .
૨) આ શે રા ગુજયાતના બાજના અધ્મક્ષ તયીકે તલજમબાઈ રૂાણી કામષબાય વાંબાતા શતા.
૩) જીતુાં લાઘાણીનુાં ુરુનાભ જીતેન્રબાઈ વલજીબાઈ લાઘાણી છે .
૪) તેઓ વૌયાષ્ટ્ર તલસ્તાયભાાંથી આલે છે , બાલનગય તશ્ચભના તલધામક છે .
૫) તેઓ એર.એર.ફી.ની ડીગ્રી શાાંવર કયી ચુકેરા છે , અને ત્માયફાદ કન્સ્ટર કળનનો વ્મલવામ
ળરુ કયે ર.
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૬) લાઘાણીએ લષ 2007 ભાાં ગુજયાત કોંગ્રેવના ખ્માતનાભ નેતા ળતતતતવાંશ ગોરશરને શયાવ્મા
શતા.
૭) લષ 2012 ભાાં તેઓએ અન્મ નેતા ભનવુખબાઈ કાનાણીને શયાવ્મા શતા.
વભીક્ષા 16 (1) તાયીખ 16/8/16
લસ્તુ અને વેલાકયનુાં અનુભોદન કયનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ અવભ ફન્મુાં...
૧) વાંવદભાાં ારયત થમેર લસ્તુ અને વેલાકય જી.એવ.ટી.ના 122 ભાાં વાંળોધન તલધેમકનુાં
અનુભોદન કયનાય અવભ પ્રથભ યાજ્મ ફનલા ાભેર છે .
૨) 12 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અવભ તલધાનવબાએ આ વાંળોધન તલધેમકને વલષ વાંભતતથી
અનુભોરદત કમુિં.
૩) અવભ તલધાનવબાભાાં યાજ્મના નાણાભાંત્રી રશાંભત તફસ્લાએ આ પ્રસ્તાલ ભુતમો શતો.
૪) નાણાભાંત્રી રશાંભત તફસ્લાના કશે લા ભુજફ જી.એવ.ટી. તફરથી યાજ્મોને પામદો થળે.
૫) અવભના ભુખ્મભાંત્રી વફાષનાંદ વોનોલારે કહ્યુાં કે આ તલધેમકનુાં અનુભોદન યાજ્મ ભાટે
ઐતતશાતવક છે .
૬) વાંતલધાન વાંળોધનથી રશભારમી યાષ્ટ્ર અવભને તલળે રાબ થળે .
૭) શાર ેટરોર,ડીઝર અને ળયાફને જી.એવ.ટી.થી ફશાય યાખલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 17 (1) તાયીખ 17/8/16
યાષ્ટ્ર ર્ત દ્વાયા લચ 2016 ભાટે ના ભશર્ચ ફાદયામણ વ્માવ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રતત બલનભાાં એક વભાયોશ દયતભમાન આ ુયસ્કાયોનુાં
તલતયણ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
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૨) આ વભાયોશભાાં વાંસ્કૃ ત, ારી/પ્રાકૃ ત, અયફી, અને પાયવી બાાઓના પ્રતવદ્ધ તલદ્વાનોને
પ્રભાણત્ર અને લષ 2016 ભાટે મુલા તલદ્વાનો ભાટે ભશતષ ફાદયામણ વ્માવ વન્ભાન પ્રદાન
કયલાભાાં આવ્મુાં.
૩) આ વન્ભાન પ્રત્મેક લષ વાંસ્કૃ ત, ારી/પ્રાકૃ ત, અયફી, અને પાયવી બાાઓના પ્રતવદ્ધ
તલદ્વાનોને આલાભાાં આલે છે .
૪) દય લે 15 ઓગસ્ટના યોજ એટરે કે સ્લતાંત્રતા રદલવે જ આ વન્ભાન આલાભાાં આલે છે .
૫) વાંસ્કૃ તના વન્ભાતનત તલદ્વાનોભાાં આય.લેંકટયભનથી ભાાંડીને પ્રો.ડો.જાનકી પ્રવાદ તત્રલેદીને
આ વન્ભાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૬) ભાત્ર વાંસ્કૃ ત બાાભાાં જ આળયે 15 જેટરા તલદ્વાનોએ ુયસ્કાયો અષણ કયલાભાાં આવ્મા છે .
વભીક્ષા 18 (1) તાયીખ 18/8/16
ાંજાફના વારશત્મકાય ગુરુદમાર ર્વાંશનુાં અલવાન...
૧) 16 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ાંજાફી વારશત્મકાય અને પ્રોપે વય ગુરુદમાર તવાંશનુાં અલવાન
બટીંડાની ખાનગી શોતસ્ટરભાાં થમેર છે .
૨) ગુરુદમાર તવાંશને જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત કયી ચુકામા છે .
૩) ગુરુદમાર તવાંશ રાાંફા વભમથી ફીભાય શતા, ભૃત્મુ વભમે તેઓ 83 લષના શતા.
૪) ગુરુદમાર તવાંશે રેખનની ળરૂઆત લષ 1957 ભાાં કયી શતી.
૫) તેભની પ્રથભ રઘુકથા ‘બગાનલારે’ શતી, તેનુાં પ્રકાળન ‘ાંજ દરયમા’ નાભની તત્રકાભાાં થમુાં
શતુ.ાં
૬) તેભના દ્વાયા રખામેર ઉન્માવ ‘ભઢી દા રદલા’ લષ 1964 ને તલશ્વસ્તયે પ્રતવતદ્ધ ભી શતી.
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૭) ગુરુદમાર તવાંશને જ્ઞાનીઠ, દ્મશ્રી, વોતલમેત રેન્ડ નશે રુ ુયસ્કાય, વારશત્મ અકાદભી
ુયસ્કાય, ચાયલાય ફેસ્ટ રપતળન ફુક ુયસ્કાય,ાંજાફ વારશત્મ અકાદભી ુયસ્કાય,તળયોભણી
વારશત્મકાય લગેયે ુયસ્કાયોથી નલાજલાભાાં આવ્મા શતા.
વભીક્ષા 19 (1) તાયીખ 19/8/16
લૈજ્ઞાર્નક ી.ળણભુગભને એ.ી.જ.ે અબ્દુર કરાભ એલોડચ થી નલાજલાભાાં આવ્મા...
૧) કે ન્રીમ ચાભડા વાંળોધન વાંસ્થાના પ્રભુખ લૈજ્ઞાતનક ી.ળણભુગભને 15 ઓગસ્ટ 2016 ના
યોજ એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ એલોડષ થી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) તેઓને આ ુયસ્કાય તતભરનાડુ ભાાં ઉચ્ચ તળક્ષા તલબાગભાાં વયાશનીમ કાભગીયી ફદર
આલાભાાં આવ્મો છે .
૩) એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ એલોડષ ભાાં ાાંચ રાખ રૂતમાનો ચેક તથા આઠ ગ્રાભ વુલણષ દક
તથા એક પ્રભાણત્ર એનામત કયલાભાાં આલે છે .
૪) યાજ્મ વયકાયે વાશવ અને ફહ્સસ્દુયી ભાટે નભક્કર તજલ્લાના જમાંથીને કલ્ના ચાલરા
ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત કયે ર છે .
૫) તાભીરનાડુ ના રદાંડીગુર કોોયે ળનને વલષશ્રેષ્ઠ કોોયે ળનનો ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર
છે .
૬) ભુખ્મભાંત્રી યાજ્મ મુલા ુયસ્કાયભાાં ભરશરા તલબાગભાાં ભાળા નજીભ તથા ુરુ તલબાગભાાં
ી.રુફન વાંતોને એલોડષ આલાભાાં આવ્મા છે .
૭) તતભરનાડુ ના ટ્ટુ કોટાઈને વલષશ્રેષ્ઠ નગયાતરકાનો પ્રથભ ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મો છે .
વભીક્ષા 20 (1) તાયીખ 20/8/16
બાયતીમ ોસ્ટ ર્લબાગે ેભેન્ટ ફેન્કની યર્ના કયી...
૧) 17 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયતીમ ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંકનુાં તનભાષણ કયલાભાાં આલેર છે .
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૨) આ વાંદબષભાાં તેને યજીસ્ટર ાય ઓપ કાંનીઝ ાાંવેથી કાંની અતધતનમભ 2013 પ્રભાણે કોોયે ટય
ફાફતોના ભાંત્રારમ ાવેથી તનગભન પ્રભાણત્ર ણ ભેર છે .
૩) આ ઉયાાંત બાયતીમ ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક રીભીટે ડના ફોડષ નુાં ણ તનભાષણ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) બાયતીમ ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક શારની ફેંકોના ળતમ શોમ તેટરા તભાભ કમો કયળે .
૫) આ રયમોજનાનુાં કુ ર ખચષ 800 કયોડ રૂતમા છે .
૬) બાયતીમ ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક વપ્ટે મ્ફય 2017 વુધીભાાં 670 ળાખાઓ વ્મલશાયભાાં રાલળે.
૭) લષ 2018-19 વુધીભાાં વભગ્ર દેળભાાં આ ફેંકો કામષયત કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 21 (1) તાયીખ 21/8/16
ાંરડત ર્ળલકુ ભાય ળભાચ વાંગીત ભાતચડ ઉસ્તાદ ર્ાાંદખાન રાઈપ ટાઈભ અર્ીલભેંટ એલોડચ ભાટે
વાંદ કયામા...
૧) વાંતુય વમ્રાટ ાંરડત તળલકુ ભાય ળભાષને ઓગસ્ટ 2016 ના ત્રીજા વપ્તાશભાાં લાતષક વાંગીત
ઉસ્તાદ ચાાંદ ખાન રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટ એલોડષ ભાટે વાંદ કયામા છે .
૨) વાંગીત ભાતષડ ુયસ્કાયભાાં 50 શજાય રૂતમા અને એક સ્ભૃતત તચહ્ન અને એક પ્રભાણત્ર
એનામત કયલાભાાં આલે છે .
૩) આગાભી 13 અને 14 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ રદલ્શીભાાં આમોતજત થનાય એક ભશોત્વલભાાં
તેનુાં વન્ભાન કયલાભાાં આલળે.
૪) બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ કરાના આ 23 ભાાં ભશોત્વલભાાં રશન્દુસ્તાની ળાસ્ત્રીમ ગામનના કે ટરામ
તલદ્વાનો અને લાદ્ય માંત્ર ય લાદન કયનાય ઉસ્તાદોની પ્રસ્તુતત જોલા ભળે .
૫) દ્મ બૂણથી વન્ભાતનત ાંરડત તળલકુ ભાય ળભાષનો જન્ભ 1938 ભાાં જમ્ભુભાાં થમો શતો.
૬) એક એલી ણ ભાન્મતા છે કે તેઓ એલા પ્રથભ વાંગીતકાય છે , કે જેઓએ વાંતુય ય બાયતીમ
વાંગીતનુાં લાદન કયે ર છે .
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૭) લષ 1986 થી વુયવાગય વોવામટી વાંગીત અને લાદન ક્ષેત્રભાાં કામષયત રોકોને વન્ભાતનત કયે
છે .
વભીક્ષા 22 (1) તા 22/8/2016
બાયતની યીઝલચ ફેંકના નલા ગલનચય તયીકે ડો.ઊર્જચત ટે ર આલળે...
૧) આગાભી 4 થી વપ્ટે મ્ફયે શારના 23 ભાાં ગલનષય તયીકે યઘુયાભ યાજનનો કામષકા ૂયો થઇ
યહ્યો છે , ત્માયે નલા ગલનષય તયીકે ડો. ઊતજષત ટે રની તનભણાંક કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ઊતજષત ટે ર શાર આય.ફી.આઈ.ના ડે પ્મુટી ગલનષય તયીકે ની કાભગીયી વાંબાી યહ્યા છે .
૩) ઊતજષત ટે ર લષ 2013 ભાાં આય.ફી.આઈ.ભાાં જોડામા શતા, અને તેઓ ભોંઘલાયી ઘટાડલાભાાં
તનષ્ણાત શોલાનુાં ભાનલાભાાં આલી યહ્યુાં છે .
૪) આગાભી ત્રણ લષ ભાટે ઊતજષત ટે ર યીઝલષ ફેંકના 24 ભાાં ગલનષય તયીકે કામષબાય વાંબાળે.
૫) ઊતજષત ટે રે મેર મુતનલવીટીભાાંથી અથષળાસ્ત્ર તલમભાાં ી.એચ.ડી. કયે ર છે .
૬) ઊતજષત ટે ર ફોસ્ટન કન્વલ્ટીંગ ગ્રુ અને રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીઝ વાથે કાભ કયી ચુતમા છે .
૭) ઊતજષત ટે રે ઓતવપડષ મુતનલવીટીભાાંથી એભ.રપર.નો અભ્માવ કયે ર છે .
વભીક્ષા 23 (1) તા 23/8/2016
રશન્દી રેર્ખકા વુનીતા જન
ૈ વ્માવ વન્ભાનથી વન્ભાર્નત કયામા...
૧) 17 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ પ્રખ્માત રેતખકા વુનીતા જૈનને તેના કાવ્મ વાંગશ ‘ક્ષભા’ ભાટે
લષ 2015 નુાં વ્માવ વન્ભાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૨) તશ્ચભ ફાંગાના યાજ્માર કે વયીનાથ તત્રાઠી દ્વાયા એક વન્ભાન વભાયોશભાાં તેનુાં વન્ભાન
કયલાભાાં આલેર છે .
૩) વ્માવ વન્ભાન બાયતીમ વારશત્મ ભાટે આલાભાાં આલતા જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય છી ફીજા
નાંફયે આલતો ુયસ્કાય છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) આજ વુધીભાાં શ્રીરાર ળુતર, ગીયીયાજ તકળોય,તચત્રા ભૃદર, યભાનાંદ લાસ્તલ જેલા રોકોને
આ એલોડષ આલાભાાં આલેર છે .
૫) કે .કે . તફયરા પાઉન્ડે ળન દ્વાયા વ્માવ વન્ભાનની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે .
૬) આ વ્માવ વન્ભાન આલાની ળરૂઆત લષ 1991 થી કયલાભાાં આલેર છે .
૭) વ્માવ વન્ભાન અાંતગષત વન્ભાન ભેલનાયને અઢી રાખ રૂતમાનો ુયસ્કાય આલાભાાં આલે
છે .
વભીક્ષા 24 (1) તા 24/8/2016
ર્િકવ દેળોની ભરશરા વાાંવદો દ્વાયા જમુય ઘોણાત્ર જાશે ય કયલાભાાં આવ્મુાં...
૧) 21 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તબ્રકવ દેળોની ભરશરા વાાંવદો દ્વાયા આભ વશભતતથી જમુય
ઘોણાત્ર જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ઘોણાત્ર વાંભેરનના વભાન રદલવ ય જાશે ય કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.વાંભેરન જમુય
યાજસ્થાનભાાં આમોતજત થમુાં શતુાં.
૩) આ ઘોણાત્રભાાં વાંલાદ અને તલકાવ મોજનાઓ તથા નાગરયકોને તળતક્ષત કયલાની
જરૂરયમાતો ય બાય ભુકલાભાાં આવ્મો છે .
૪) આ ઘોણાત્રભાાં યાષ્ટ્રીમ અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાંગઠનો દ્વાયા ઓછા તલકતવત દેળોને વભથષન
દેલા તથા જલામુાં રયલતષન ય વમુાંકત યાષ્ટ્ર ફ્રેભલકષ ય રેલાભાાં આલેર ગરા ય બાય
ભુકલાભાાં આવ્મો છે .
૫) આ ઘોણાત્રભાાં તરાંગ વાંફતધત ભુદ્દાઓ તથા તલકાવ કામોભાાં ભરશરાઓના મોગદાન ય
તેભને વભાલલા ભુદ્દા ય બાય ભુકલાભાાં આવ્મો છે .
૬) આ ઉયાાંત રોકોને તબ્રકવ ભરશરા વાંવદની મોજનાઓ અને વાંગઠનોથી રયતચત કયલાનુાં
રક્ષ્મ યાખલાભાાં આવ્મુાં છે .

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) જમુયભાાં આમોતજત તબ્રકવ વાંભેરનભાાં બ્રાતઝર, યતળમા, બાયત, ચીન અને દતક્ષણ
આરફ્રકાના પ્રતતતનધીઓએ બાગ રીધો શતો.
વભીક્ષા 25 (1) તા 25/8/2016
રદલ્શીભાાં લામુવેના એયોસ્ેવ વાંગ્રશારમનુાં ર્નભાચણ કયલાભાાં આલળે...
૧) 22 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે કે
રદલ્શીભાાં લામુવેના એયો સ્ેવ વાંગ્રશારમનુાં તનભાષણ કયલાભાાં આલળે .
૨) આ વાંગ્રશારમભાાં લામુવેનાના લૈભાતનક ઈતતશાવને યજુ કયલાભાાં આલળે .
૩) રદલ્શીના આાંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથક ાવે 43 એકયભાાં આ વાંગ્રશારમ ફનાલલાભાાં આલળે.
૪) આ વાંગ્રશારમ ભાત્ર દેળની લામુવેનાની ગૌયલળાી યાંયા જ નરશ યાંતુ દેળની વભૃદ્ધ
એયોસ્ેવ ધયોશય પ્રત્મે રોકોને જાગૃત કયળે.
૫) આ વાંગ્રશારમ એક આકષક પ્રલાવન સ્થ તયીકે અને યાજધાનીના ભશત્લના ઐતતશાતવક
સ્થોભાાં ણ વાભેર થળે.
૬) શાર લામુવેનાનુાં વાંગ્રશારમ ારભ લામુવેના સ્ટે ળન તકનીકી ક્ષેત્રની નજીક છે .
૭) ારભ લામુવેના વાંગ્રશારમ લષ 1967 ભાાં ફનાલલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
વભીક્ષા 26 (1) તા 26/8/2016
વાક્ષી ભર્રક શરયમાણાભાાં ‘ફેટી ફર્ાલો ફેટી ઢાલો’ના િાાંડ એપફેવેડય તયીકે વાંદગી
ાપમા...
૧) રયમો ઓતરતમ્ક2016 ભાાં 58 તકરોગ્રાભ લગષની ભરશરા ફોતવય સ્ધાષભાાં કાાંસ્મ દક
જીતનાય વાક્ષી ભતરકને શરયમાણાભાાં ‘ફેટી ફચાલો ફેટી ઢાલો’ના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે વાંદ
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ શરયમાણાના ભુખ્મભાંત્રી ભનોશયરાર ખટ્ટય દ્વાયા આ જાશે યાત
કયલાભાાં આલી છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) ઓતરતમ્ક 2016 ભાાં બાયતને ભેરા ફે દકભાાં એક દક વાક્ષીના નાભે યશે ર છે .
૪) વાક્ષી ભતરકને યાજ્મ વયકાય તયપથી અઢી કયોડ રૂતમાનો ચેક અને પ્રળતસ્તત્ર ણ
આલાભાાં આવ્મુાં છે .
૫) યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વાક્ષી ભતરકને રદ્વતીમ શ્રેણીની વયકાયી નોકયી ણ ઓપય કયલાભાાં
આલી છે .
૬) વાક્ષીના કોચ ભાંદી અને કુ રદીને ણ ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા 10-10 રાખ રૂતમાના ચેક પ્રદાન
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા એ ણ જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે વાક્ષીના લતન યોશતક જીલ્લાના ભોહ્સડા
ગાભભાાં સ્ોર્ટવષ નવષયી અને સ્ટે રડમભનુાં તનભાષણ કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 27 (1) તા 27/8/2016
ઝાયખાંડના ડુાં ગ ડુાં ગને ધ્માનર્ાંદ રાઈપ ટાઇભ અર્ર્લભેન્ટ એલોડચ પ્રદાન કયલાની જાશે યાત ...
૧) ૂલષ ઓતરતમ્મન તવરલાનુવ ડુાં ગડુાં ગને ભેજય ધ્માનચાંદ રાઈપ ટાઇભ અતચલભેન્ટ એલોડષ
પ્રદાન કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૨) 22 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ વયકાય તયપથી તેને એલોડષ પ્રદાન કયલાની જાશે યાત થમેર છે .
૩) શોકીના ખેરાડી તવરલાનુવ ડુાં ગડુાં ગને આ એલોડષ 29 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના
યાષ્ટ્રતત દ્વાયા આલાભાાં આલળે.
૪) શોકી ખેરભાાં તલતળષ્ઠ પ્રદાન કયલા ફદર તેભને આ એલોડષ આલાભાાં આવ્મો છે .
૫) શોકી ખેરભાાં ડુાં ગડુાં ગ તવલામ અન્મ એથ્રીટો વતી ગીતા અને યોઈંગભાાં યાજેન્ર પ્રશરાદને ણ
આ એલોડષ આલાભાાં આલળે.
૬) ભેજય ધ્માનચાંદ એલોડષ ભાાં ાાંચરાખ રૂતમા અને પ્રભાણત્ર આલાભાાં આલે છે .
૭) શોકીના ખેરાડી તવરલાનુવ ડુાં ગડુાં ગને આજે 70 લષ થમા છે , છતાાં તેઓ ખેરાડીઓને તૈમાય
કયલાભાાં યવ દાખલે છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 28 (1) તા 28/8/2016
બાયત પ્રથભ ર્િકવ રપલ્ભ વભાયોશની ભેજફાની કયળે...
૧) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે , કે બાયત દ્વાયા પ્રથભ તબ્રકવ રપલ્ભ
પે સ્ટીલરની ભેજફાની કયળે.
૨) બાયતભાાં પ્રથભ તબ્રકવ રપલ્ભ વભાયોશનુાં આમોજન 2 થી 6 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ
રદલ્શીભાાં મોજાળે.
૩) આ વભાયોશ વદસ્મ દેળોના રપલ્ભ ઉદ્યોગ વાથે જોડામેરા રોકો ભાટે નુાં ભાંચ શળે.
૪) આ ભાંચ ય તવનેભા, વાંસ્કૃ તત, અને વ્માંજનોના ક્ષેત્રોભાાં વશમોગની વાંબાલનાઓની બા
ભેલલાભાાં આલળે.
૫) તબ્રકવ વદસ્મ દેળોભાાં બ્રાતઝર, યતળમા, બાયત, ચીન અને દતક્ષણ આરફ્રકાની વાંસ્કૃ તત અને
રપલ્ભ,ગીત તથા નૃત્મો અને ખાણી-ીણીની ઝરક જોલા ભળે.
૬) ાાંચ રદલવ વુધી ચારનાય આ ભશોત્વલની પ્રતતસ્ધાષભાાં 20 રપલ્ભો દેખાડલાભાાં આલળે,
તભાભ દેળોની તેભાાં ચાય રપલ્ભો દેખાડલાભાાં આલળે.
૭) વીયીપોટષ ઓડીટે રયમભ રયવયભાાં તળલ્ ભેાનુાં ણ આમોજન ત્માાં કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 29 (1) તા 29/8/2016
દેળભાાં 14 ભો પ્રલાવી બાયતીમ રદલવ ફેંગ્રોયભાાં આમોર્જત કયલાભાાં આલળે...
૧) 14 ભો પ્રલાવી બાયતીમ 7 થી 9 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ફેંગ્રોયભાાં આમોતજત કયાળે.
૨) લષ 2003 ભાાં અટર તફશાયી લાજેમીની વયકાયે આ રદલવ ઉજલલાની ળરૂઆત કયે ર.
૩) આ રદલવની ઉજલણીથી તલદેળભાાં યશે તા અઢી કયોડ બાયતીમ વાથે વફાંધ પ્રગાઢ ફનાલી
ળકળે.
૪) એન.આય.આઈ. અને ી.આય.આઈ.નો આ લાતષક કામષક્રભ લષ 2015 વુધી ચારેરો.
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૫) લષ 2015 ભાાં વયકાયે તનણષમ કમો કે દય ફે લે એકલાય આ રદલવ આમોતજત કયલાભાાં
આલળે.
૬) પ્રલાવી બાયતીમ રદલવ પ્રતતલષ 9 જાન્મુઆયીના યોજ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૭) આ રદલવે ભશાત્ભા ગાાંધી દતક્ષણ આરફ્રકાથી સ્લદેળ યત આવ્મા શતા.
૮) પ્રલાવી બાયતીમ રદલવ ઉજલલાની યજૂ આત સ્લગીમ રક્ષ્ભીભર તવાંધલી દ્વાયા કયલાભાાં આલી
શતી.
વભીક્ષા 30 (1) તા 30/8/2016
યભાણાં યીક્ષણ ર્લરુદ્ધ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) વભગ્ર તલશ્વભાાં 29 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યભાણાં યીક્ષણ તલરુદ્ધ આાંતયયાષ્ટ્રીમ રદન
ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૨) તેનો ઉદેશ્મ રોકોભાાં યભાણાં શતથમાયોથી થનાય નુકળાન અને તેના દુષ્રયણાભ તલે જાગૃત
કયલા.
૩) આ રદલવ લષ 2010 ભાાં પ્રથભલાય ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો. દય લે આ અલવય ય
તલતબન્ન વબાઓ અને વાંભેરનનુાં આમોજન કયલાભાાં આલે છે .
૪) વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાએ 2 ડીવેમ્ફય 2009 ના યોજ પ્રસ્તાલ 64/35 ારયત કયીને દય લે
29 ઓગસ્ટ ના યોજ આ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૫) આ વાંદબષભાાં કઝાતકસ્તાનભાાં 29 ઓગસ્ટ 1991 ના યોજ થમેર યભાણાં યીક્ષણ તલરુદ્ધ
પ્રસ્તાલ ારયત કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૬) આ પ્રસ્તાલભાાં અન્મ દેળોએ વભથષન આપ્મુાં શતુાં.
૭) આ રદલવ વમુાંકત યાષ્ટ્રના વદસ્મ દેળો અાંતય વયકાયી અને તફન વયકાયી વાંગઠનો તથા
ભીરડમાને વૂતચત કયે છે . તથા યભાણાં શતથમાય યીક્ષણ ય પ્રતતફાંધ રગાલલા ય બાય ભુકે છે .
વભીક્ષા 31 (1) તા 31/8/2016
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બાયત અને અભેરયકા લચ્ર્ે વાંયક્ષણ ક્ષેત્રે વય વાભાનના આદાન પ્રદાન વાંફધી વભજુ તી કયાય
ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 29 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયત અને અભેરયકા લચ્ચે વાંયક્ષણ ક્ષેત્રે વય-વાભાનના
આદાન-પ્રદાન વાંફધી વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) આ કયાયથી ફાંને દેળોની વેનાઓ ભયામ્ભત અને આૂતતષ ભાટે એક ફીજાની વાંદાઓ અને
વૈન્મ ભથકોનો ઉમોગ કયી ળકળે.
૩) આ કયાયનો ઉદેશ્મ ફન્ને દેળો લચ્ચે ભાર-વભાન વાંફધી નજીકની બાગીદાયી તલકતવત
કયલાની છે .
૪) આ કયાય ય બાયત તયપથી બાયતીમ વાંયક્ષણ ભાંત્રી ભનોશય રયકય અને અભેરયકાના
યક્ષાભાંત્રી એશ્ટન કાટષ ય દ્વાયા શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) આ વ્મલસ્થા યક્ષા પ્રાધ્મોગીકી અને વ્માાય વશમોગભાાં નલીનતા અને આધુતનક અલવય
પ્રદાન કયળે.
૬) અભેરયકાના બાયત વાથે યક્ષા વ્માાય અને પ્રધ્મોગીકી વશભતત અને વશમોગ ભાટે આ કયાય
અતત ભશત્લનો વાતફત થળે.
૭) નલા કયાયભાાં કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે ફન્ને દેળો લચ્ચે યક્ષા વાંફાંધ તેભના ભુખ્મ ભુલ્મ અને રશતો
ય આધારયત યશે ળે.
- યે ળ ર્ાલડા
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