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વભીક્ષા 32 (1) તાયીખ 1/9/16
બાયતની 100 લીમ એથ્રીટ ભન કૌયે ભાસ્ટવચ ગેમ્વભાાં વુલર્ચ દક જીતમુાં...
૧) બાયતની 100 લીમ એથ્રીટ ભન કૌયે 30 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અભેરયકન ભાસ્ટવસ
ગેમ્વભાાં 100 ભીટય ડે ળ પ્રતતમોતગતાભાાં વુલણસ દક જીતેર છે .
૨) લૈનકુાં લયભાાં આમોતજત આ સ્ધાસભાાં તેઓએ આ અાંતય 1 તભનીટ 30 વેકન્ડભાાં ૂણસ કમુું શતુાં.
૩) ચાંડીગઢના તનલાવી ભન કૌય આ સ્ધાસભાાં આ લમના એકભાત્ર ખેરાડી શતા.
૪) આ શે રા તેઓએ બારા પેં ક અને ળોટ ુટ સ્ધાસભાાં ણ વુલણસ દક જીત્મા શતા.
૫) કૌયે આજ વુધીભાાં તલશ્વબયભાાં આમોતજત સ્ધાસઓભાાં 20 જેટરા દકો જીતેર છે .
૬) લર્લડસ ભાસ્ટવસ ગેમ્વ એક આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ધાસભાાં છે , જેનુાં આમોજન દય ચાય લે કયલાભાાં
આલે છે .
૭) આ સ્ધાસભાાં બાગ રેનાય ખેરાડીની લમ ભમાસદા 49 લસથી ઉય શોલી જોઈએ, આ સ્ધાસભાાં
તિટીળના કોરતમ્ફમાના 101 લીમ તનશાર ગીરની લમ ભન કૌયથી લધાયે શતી.
વભીક્ષા 33 (1) તાયીખ 2/9/16
અળોક ર્ાલરા ટે યી મુનનલવીટીના કુ રનત તયીકે નનમુનતત ામ્મા ...
૧) ધ એનજી એન્ડ યીવોવીઝ ઇન્સ્ટીટમુટ (ટે યી) દ્વાયા 31 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ૂલસ નાણા
વતચલ અળોક ચાલરાને ટે યીના કુ રતત દ ય તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) આ અળોક ચાલરાને કુ રતત ફનાલલાનો તનણસમ 19 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ રેલાભાાં
આવ્મો શતો.
૩) આ નાભની જાશે યાત વાથે મુતનલવીટીએ ૂલસ કુ રતત અને પ્રભુખ આય. કે .ચૌયી વાથેના
વાંફધો વભાપ્ત કયી દીધેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) ટે યી વાંસ્થાની સ્થાના લસ 1974 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૫) પ્રથભલાય આ વાંસ્થા તાતા એનજી રયવચસ ઇન્સ્ટીટમુટના નાભથી જાણીતી ફની શતી.
૬) આ વાંસ્થા ઉજાસતલકાવ, માસલયણ અને વતત તલકાવ ય વાંળોધન કયે છે .
૭) લસ 2013 ભાાં આ વાંસ્થાને ઇન્ટયનેળનર વેન્ટય પોય ક્રાઈભેંન્ટ ગલનસન્વ દ્વાયા શ્રેષ્ઠ
ગ્રોફર થીંક ટેં ક તવરેક્ટ કયલાભાાં આલી શતી.
વભીક્ષા 34 (1) તાયીખ 3/9/16
ગુજયાત વયકાયે નાના એયોટચ નલકનવત કયલાના શે તુથી એ.એ.આઈ.અને કે ન્ર વયકાય વાથે
વભજુ તી કયાય કમાચ...
૧) શારભાાં ગુજયાત વયકાય દ્વાયા બાયતીમ તલભાન પ્રાતધકયણ વાંસ્થા અને બાયત વયકાય વાથે 1
વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ તત્રક્ષીમ વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) આ વભજુ તી કયાય નો ઉદેશ્મ પ્રાદેતળક કક્ષાના 11 નાના એયોટસ તલકતવત કયલાનો છે .
૩) આ કયાય અાંતગસત 11 શલાઈ ટ્ટી/એયોટસ તલકતવત કયલાભાાં આલળે.જેનાથી આાંતયયાજ્મ
આલાગભન વય ફનાલી ળકાળે.
૪) આ એયોટસ બાલનગય, બુજ, જાભનગય, વુયત, કે ળોદ, ોયફાંદય, કાંડરા, અભયે રી,ડીવા,
ભાાંડલી, ભશે વાણા જેલા ળશે યોભાાં તલકતવત કયાળે.
૫) કે ન્ર આય.વી.એ.ની લામફીરીટી ગૈ પતન્ડાંગ અાંતગસત નાણાકીમ વશામ ૂયી ડળે.
૬) આ મોજનાભાાં ભૂબૂત પે યપાયનો તનણસમ નાગરયક ઉડ્ડમન ભાંત્રારમના આય.વી.એ. અનુવાય
રેલાભાાં આલળે.
૭) ઝાયખાંડ, અને ભશાયાષ્ટ્ર ફાદ ગુજયાત આ મોજનાનો રશસ્વો ફનળે .આ મોજનાનો રાબ
રેનાય ગુજયાત ત્રીજુ ાં યાજ્મ ફનળે.
વભીક્ષા 35 (1) તાયીખ 4/9/16
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ભાાંન્ઝુરી વૌથી ભોટા નદી દ્વીના રૂભાાં ગીનીવફુક યે કોડચ ભાાં વાભેર થમુાં...
૧) ગીનીવ લર્લડસ યે કોર્ડવસ દ્વાયા અવભના ભાાંન્ઝુરીને 1 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ તલશ્વના વૌથી
ભોટા નદી દ્વીના રૂભાાં નોંધેર છે .
૨) આ દ્વી ઉત્તય-ૂલસ બાયતના િહ્મુત્રા નદીભાાં આલેર છે .
૩) ગીનીવ ફુક અનુવાય આ દ્વી છે લ્લા 30-40 લો ૂયના કાયણે રગબગ એક તૃતીમાાંળ બાગ
ખોઈ ચુક્મુાં છે .
૪) આ ભાાંન્ઝુરીનુાં કુ ર ક્ષેત્રપ 1250 લગસ તકભી શતુાં, આ રયઘ તેના ળરૂઆતના વભમભાાં શતો.
૫) લસ 2014 ભાાં આ ક્ષેત્રપ ભાત્ર 352 લગસ તકભી યશે લા ાભેર છે .
૬) આ દ્વી વુધી શોંચલા જોયશાટથી નાલ દ્વાયા જઈ ળકામ છે .
૭) આ દ્વીનુાં તનભાસણ િહ્મુત્રા નદીના લશે ણ ફદરલાના કાયણે થમેર છે .
વભીક્ષા 36 (1) તાયીખ 5/9/16
દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા જમ્ભુ-કાશ્ભીયભાાં ખેર વાંફનધત નલકાવ ભાટે નલળે ૈકેઝની જાશે યાત
કયલાભાાં આલી...
૧) 2 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા જમ્ભુ-કાશ્ભીયના મુલાઓ ભાટે
વકાયાત્ભક ખેરોનુાં લાતાલયણ ઉબુ થામ તે ભાટે 200 કયોડ રૂતમાના તલળે ૈકેઝની જાશે યાત
કયલાભાાં આલી છે .
૨) આ યકભથી યાજ્મના દયે ક તજલ્લાઓભાાં ઇનડોય સ્ોટીંગ શોર ફનાલલાભાાં આલળે.
૩) શ્રીનગય અને જમ્ભુભાાં યશે રા ફે સ્ટે ડીમભન દયજ્જાઓ ફદરીને આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયના કયલાની
મોજના ફનાલલાભાાં આલી છે .
૪) આ ૈકેઝ અનુવાય ૂાંછ, યાજૌયી અને ઉધભુયભાાં યશે રા સ્ટે ડીમભના દયજ્જાઓભાાં લધાયો
કયલાભાાં આલળે.
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૫) લોટય ગેમ્વ ભાટે ણ વયકાય દ્વાયા 6 કયોડ રૂતમા ખચસલાભાાં આલળે.
૬) યાજ્મના મુલાઓને ખેરોભાાં વાાંકલા ભાટે ‘સ્ોટસ પોય ઓર’ કામસક્રભ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૭) ગ્રાભીણ સ્તયભાાં યભત-ગભતનો વ્મા લધાયલા ભાટે યાજ્મ ખેર રયદને ાાંચ કયોડ રૂતમા
આલાભાાં આવ્મા છે .
વભીક્ષા 37 (1) તા 6/9/16
બાયતની યીઝલચ ફેંકના નલા ગલનચય તયીકે ડો.ઊનજચત ટે ર આલળે...
૧) આગાભી 4 થી વપ્ટે મ્ફયે શારના 23 ભાાં ગલનસય તયીકે યઘુયાભ યાજનનો કામસકા ૂયો થઇ
યહ્યો છે , ત્માયે નલા ગલનસય તયીકે ડો. ઊતજસત ટે રની તનભણાંક કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ઊતજસત ટે ર શાર આય.ફી.આઈ.ના ડે પ્મુટી ગલનસય તયીકે ની કાભગીયી વાંબાી યહ્યા છે .
૩) ઊતજસત ટે ર લસ 2013 ભાાં આય.ફી.આઈ.ભાાં જોડામા શતા, અને તેઓ ભોંઘલાયી ઘટાડલાભાાં
તનષ્ણાત શોલાનુાં ભાનલાભાાં આલી યહ્યુાં છે .
૪) આગાભી ત્રણ લસ ભાટે ઊતજસત ટે ર યીઝલસ ફેંકના 24 ભાાં ગલનસય તયીકે કામસબાય વાંબાળે.
૫) ઊતજસત ટે રે મેર મુતનલવીટીભાાંથી અથસળાસ્ત્ર તલમભાાં ી.એચ.ડી. કયે ર છે .
૬) ઊતજસત ટે ર ફોસ્ટન કન્વર્લટીંગ ગ્રુ અને રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીઝ વાથે કાભ કયી ચુક્મા છે .
૭) ઊતજસત ટે રે ઓક્વપડસ મુતનલવીટીભાાંથી એભ.રપર.નો અભ્માવ કયે ર છે .
વભીક્ષા 38 (1) તા 7/9/2016
શરયમાર્ા વયકાયે વાક્ષી ભનરકને યોશતક નલશ્વ નલદ્યારમભાાં કુ શ્તી ડામયે તટય તયીકે નનમુતત
કયલાની જાશે યાત કયી...
૧) 4 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ વાક્ષી ભતરકને યોશતકભાાં આલેર ભશતસ દમાનાંદ તલશ્વતલદ્યારમભાાં
કુ શ્તી ડામયે ક્ટય તનમુક્ત કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
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૨) શરયમાણાના ખેર અને મુલા ભાભરાના ભાંત્રી અનીર લીજે કહ્યુાં છે કે વાક્ષીને તેના તલળે
કોભાાંથી 21 રાખ રૂતમા અને 500 લાયનો પ્રોટ પાલલાભાાં આલળે.
૩) શરયમાણા વયકાય શે રા જ વાક્ષીને અઢી કયોડ રૂતમાના યોકડ ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત કયી
ચુકી છે .
૪) વાક્ષી ભતરકનો જન્ભ 3 વપ્ટે મ્ફય 1993 ના યોજ શરયમાણાભાાં થમો શતો.
૫) તેઓ બાયતીમ ભરશરા શે રલાન છે .
૬) વાક્ષી ભતરકે િાઝીરના રયમોભાાં આમોતજત થમેર લસ 2016 ના ઓતરતમ્કભાાં કાાંસ્મ દક
દેળને અાલેર છે .
૭) તેઓએ ગ્રાવગોભાાં આમોતજત 2014 ના યાષ્ટ્રભાંડ ખેરોભાાં બાયતનુાં પ્રતતતનતધત્લ કયી
યજતદક જીત્મો શતો.
વભીક્ષા 39 (1) તા 8/9/2016
જકૈ ી ર્ેનને ભાનદ ઓસ્કાય એલોડચ દેલાભાાં આલળે...
૧) એક્ળન રપર્લભોના અતબનેતા,રેખક અને તનદેળક તથા ભાળસર આટસ ના કરાકાય જૈકી ચેનને
ભાનદ ઓસ્કાયથી વન્ભાતનત કયલાભાાં આલળે.
૨) આ વન્ભાન તેઓને તેભની અવાધાયણ પ્રતતબા ભાટે આલાભાાં આલળે.
૩) ચેનને આ વન્ભાન 8 ભાાં લાતસક એકડે ભી ગલસનન્વ એલોડસ દયતભમાન12 નલેમ્ફય 2016 ના
યોજ આલાભાાં આલળે.
૪) ફોડસ ઓપ ગલનસન્વ ઓપ ધ એકડે ભી ઓપ ભોળન તક્ચવસ આટસ વ એન્ડ વાઈન્વ દ્વાયા
શારભાાં તેના નાભને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
૫) ચૈન ઉયાાંત તિટીળ એરડટય એની લો કોટવ, કાતસ્ટાંગ ડામયે ક્ટય રામેન સ્ટારભાસ્ટય અને
ડોક્મુભેન્ટયી તનભાસતા ફ્રેડરયક લાઇજભૈનને ણ આ ુયસ્કાય આલાભાાં આલળે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬)એક્ડે ભી અધ્મક્ષ ચેરયર િુન ઇવાક્વ દ્વાયા આ ચાયે મને ોતાની કરા ક્ષેત્રના જાણકાય
ફતાલલાભાાં આવ્મા છે .
૭) ઐકડે ભી ભાનદ ઓસ્કાયનો ળુબાયાંબ 1948 ભાાં 21 ભાાં ઐક્ડે ભી એલોડસ દયતભમાન કયલાભાાં
આવ્મો શતો.
વભીક્ષા 40 (1) તા 9/9/2016
વભગ્ર નલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વાક્ષયતા રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) 8 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાક્ષયતા રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૨) આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાક્ષયતા રદલવનો આ લસનો તલમ શતો, ‘બૂતકાનો ાઠ અને બતલષ્મનુાં
રેખન.’
૩) આ તલમ એટરા ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મો કે લતસભાનભાાં આલેરી આતતઓને ભીટાલલા
અને તળક્ષા ય પ્રકાળ ાડલા ભાટે ધ્માન આી ળકામ.
૪) વમુાંકત યાષ્ટ્રના વતત તલકાવ કામસક્રભ 2030 ભાાં વાક્ષયતા ણ એક બાગ છે , તેનો ઉદેશ્મ
રોકોને ગુણલતા વશીત જીલનમસત ળીખલાની ક્ષભતા તલકાવ કયલા ભાટે નો અલવય ેદા કયે .
૫) લસ 2011 ની લવતત ગણતયી પ્રભાણે બાયતભાાં 22 ટકા રોકો અબણ છે .
૬) દેળનુાં કે યર યાજ્મ વૌથી લધાયે વાક્ષય છે , ત્માાં 93.91 ટકા રોકો વાક્ષય છે .
૭) લસ 2014 ભાાં બાયતની વાક્ષયતા દયભાાં 10 ટકાનો લધાયો થમેર છે .
વભીક્ષા 41 (1) તા 10/9/2016
ઈવયો દ્વાયા આધુનનક લેધય વેટેરાઈટ INSAT-3DR રોન્ર્ કયામો...
૧) બાયતીમ સ્ેવ એજન્વી ઈવયોએ 8 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ અત્માધુતનક શલાભાન ઉગ્રશ
ઇન્વેટ-૩ ડી.આય. વપતા ૂલસક રોન્ચ કયે ર છે .
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૨) ઉગ્રશ ઇન્વેટ-૩ ડી.આય.ને સ્લદેળભાાં ફનેરા નલીનતભ યોકે ટ જી.એવ.એર.લી.એપ. 50
ની ભદદથી આ ઉગ્રશને અાંતયીક્ષભાાં છોડલાભાાં આલેર છે .
૩) આ ગ્રશનુાં લજન 2211 તકરોગ્રાભ છે .બાયતભાાં ફનેરા ક્રામોજેતનક એન્જીનથી આ ગ્રશને
છોડલાભાાં આવ્મો છે .
૪) શારભાાં બાયત ાવે કર્લના-1, ઇન્વેટ-3એ અને ઇન્વેટ-૩ ડી શલાભાન ભાટે ના ઉગ્રશ
છે .
૫) ઇન્વેટ-3 ડી.આય.ઉયના ત્રણેમ ગ્રશથી આગ છે , આભાાં ફેશેતય ઇભેતજગ
ાં તવસ્ટભ અને
એટભોસ્પીમય વાઉન્ડય છે .
૬) વેટેરાઈટ વાથે રાગેરુાં ઈભેય 36000 તક.ભી.ની ઉંચાઈએથી દય 26 ભીનીટે ૃથ્લીની તસ્લીય
ખેંચળે.
૭) આ ગ્રશથી યે ડીમેળન દરયમાની વાટીનુાં તાભાન ફયપની વાટી તથા ધુમ્ભવની ભારશતી
આળે.
૮) આ ગ્રશ જભીનથી 70 તકભી.ઉંચે વુધી 40 સ્તયો ય લામુભાંડનુાં તાભાન અને 15 તક.ભી.ની
ઊંચાઈ યથી 21 સ્તયો ય બેજનુાં વચોટ સ્તય ભાી ળકળે.
વભીક્ષા 42 (1) તા 11/9/2016
ઓ.ી.કોશરીએ ભધ્મપ્રદેળના યાજ્મારનો દબાય વાંબાળ્યો...
૧) 8 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ભધ્મપ્રદેળના યાજ્માર તયીકે ઓ.ી. કોશરીએ ળથ ગ્રશણ
કમાસ.
૨) લતસભાનભાાં ઓ.ી.કોશરી ગુજયાતના યાજ્માર છે , તથા તેને ભધ્મપ્રદેળના કામસલાશક
યાજાર ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૩) કોશરીને શાઈકોટસ ના ચીપ જસ્ટીવ યાજેન્ર ભેનન દ્વાયા દ અને ગુપ્તતાની ળથ રેલડાલલાભાાં
આલી શતી.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) આ શે રા યાભ નયે ળ માદલ ભધ્મપ્રદેળના યાજ્માર શતા.જેભનો કામસકા 7 વપ્ટે મ્ફય
2016 ના યોજ ૂણસ થમો શતો.
૫) કોશરી એક રેખક તથા તળક્ષણ તલદ્દના નાભથી જાણીતા છે .કોશરી જુ રાઈ 2014 ભાાં
ગુજયાતના યાજ્માર ફન્મા છે .
૬) ઓ.ી.કોશરી લસ 1994 થી 2000 વુધી યાજ્મવબાના વાાંવદ ણ યશી ચુક્મા છે .
૭) આ શે રાના યાજ્માર યાભનયે ળ માદલ વ્માભ કૌબાાંડ ભાભરે ચચાસભાાં યહ્યા શતા.
વભીક્ષા 43 (1) તા 12/9/2016
પ્રનતનિત એભ.એભ. ફેટ્નેવ એલોડચ ભાટે ઉન્માવ ઈન્ટુ ધ રશડે ન લૈરીને વાંદ કયલાભાાં આલેર
છે ...
૧) અરુણાચરના આરદલાવીઓ ય રખલાભાાં આલેર ઉન્માવ ઈન્ટુ ધ રશડે ન લૈરીને 8
વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ તિટનના પ્રતતતષ્ઠત એલોવસ એભ.એભ. ફેટ્નેવ આલાભાાં આવ્મો છે .
૨) આ ઉન્માવ આરદલાવીઓના જીલન ય રખલાભાાં આલેર છે , તેના રેખક સ્ટુ અટસ બ્રૈકફનસ
છે .
૩) આ ઉન્માવ ઐતતશાતવક કથા લસ્તુ ધયાલે છે .જે આ એલોડસ ભાટે વાંદ થલાભાાં ભશત્લનુાં
વાતફત થમેર છે .
૪) સ્ીતકાંગ ટાઈગય તયપથી પ્રકાળન ાભેર આ ઉન્માવ બાયતભાાં તિટીળ વભમના અજાણ્મા
ઈતતશાવ ય પ્રકાળ પેં કે છે .
૫) આ ઉન્માવભાાં ફે લાતાસઓ લણી રેલાભાાં આલી છે , અાંગ્રેજ અને આરદલાવીઓ લચ્ચે થમેર
ટકયાલ એક લાતાસ અાંગ્રેજ અને એક લાતાસ આરદલાવીની છે .
૬) ઓક્વપોડસ ના એચ.એન.એવ. કોન્પયન્વભાાં આમોતજત વભાયોશભાાં સ્ટુ અટસ બ્રૈકફનસને આ
એલોડસ આલાભાાં આવ્મો શતો.
વભીક્ષા 44 (1) તા 13/9/2016
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે અનબનેત્રી નલદ્યાફારનને વભાજલાદી ેન્ળન મોજનાના બ્ાાંડ એમ્ફેવેડય
ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૧) 9 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ અતબનેત્રી તલદ્યાફારનને વભાજલાદી ેન્ળન મોજનાના િાાંડ
એમ્ફેવેડય તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે વભાજલાદી ેન્ળન મોજનાભાાં તભાભ ગયીફ ભરશરાઓને વાભેર કયલાનો
તનણસમ કયલાભાાં આવ્મો છે .
૩) મોજનાનો વ્મા લધાયીને તલદ્યા ફારનને તેની વાથે જોડલાની જાશે યાત ત્માના ભુખ્મભાંત્રી
અતખરેળ માદલ દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે .
૪) વયકાય દ્વાયા રાબાથી ભરશરાઓને ેન્ળનની યકભ દય ભશીને ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે .
૫) આજે ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મભાાં આ મોજના અનુવાય 55 રાખ ભરશરાઓને દય ભશીને 500 રૂતમા
ેન્ળન આલાભાાં આલે છે .
૬) વભાજલાદી ેન્ળન મોજનાથી ઉત્તયપ્રદેળભાાં 40 રાખ રયલાયોભાાં એક જ રાબાથી
રાબાતન્લન્ત થળે.
૭) લસ 2019-2020 ભાાં આ મોજના ય કુ ર 3600 કયોડ રૂતમા નાણાકીમ ફોજની
વાંબાલનાઓ છે .
વભીક્ષા 45 (1) તા 14/9/2016
દીા ભનરક ેયાનરનમ્કવભાાં દક જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા ફન્મા...
૧) બાયતીમ એથરેટીક્વ દીા ભતરક 12 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ેયાતરતમ્કવભાાં યજતદક
જીતી ચુક્મા છે .
૨) ેયાતરતમ્કવની ળોટુટ ઇલેન્ટભાાં દક પ્રાપ્ત કયનાય તે પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા ખેરાડી
ફન્મા છે .
૩) આ દક જીતલાની વાથે બાયતના ેયાતરતમ્ક યભતભાાં ત્રણ દક થમા.
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૪) ભતરકે ળોટુટ એપ.-53 સ્ધાસભાાં યજતદક છ પ્રમાવોભાાં 4.61 ભીટયની પેં કભાાં ભેલેર છે .
૫) ફશે યીનના પાતતભા નેધાભે 4.76 ભીટયની પેં કભાાં વુલણસ દક પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૬) ગ્રીવના રદતભત્ર કોયોકીદાએ 4.28 ભીટય પેં કભાાં કાાંસ્મદક જીતેર છે.
સ એલોડસ આલાભાાં આલેર છે .
૭) દીા ભતરકને લસ 2012 ભાાં અજુ ન
વભીક્ષા 46 (1) તા 15/9/2016
રયમો ેયાનરનમ્કભાાં દેલેન્ર ઝાઝરયમાએ વુલર્ચ દક જીતમો...
૧) 14 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ બાયતના દેલેન્ર ઝાઝરયમાએ રયમો ેયાતરતમ્કભાાં ુયોની
બારા પેં ક એપ-46 સ્ધાસભાાં વુલણસ દક જીતેર છે .
૨) દેલેન્ર ઝાઝરયમા દ્વાયા ેયાતરતમ્ક યભતોભાાં જીતલાભાાં આલેર આ ફીજુ ાં વુલણસ દક છે .
૩) લસ 2004 ભાાં એથેન્વ ેયાતરતમ્ક યભત દયતભમાન ણ તેણે વુલણસ દક શાાંવર કયે ર.
૪) દેલેન્રએ આ સ્ધાસભાાં ોતાનો છે લ્લો યે કોડસ તોડીને નલો યે કોડસ 63.97 ભીટય વુધી બારાને
પેં કીને ફનાવ્મો શતો.
૫) આગનો દેલેન્રનો ોતાનો જ યે કોડસ 62.15 ભીટય વુધીનો શતો.
૬) ચીનના ખેરાડી ચુનીરીમાાંગ ગુઓએ 59.93 ભીટય બારા પેં કીને યજત દક શાાંવર કયે ર.
૭) દેલન્ર ઝાઝરયમા ેયાતરતમ્ક યભતોભાાં વુલણસદક જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ છે .
વભીક્ષા 47 (1) તા 16/9/2016
યાષ્ટ્ર નત પ્રર્લ ભુખજીએ યાષ્ટ્ર નત બલનભાાં યાજબાા ુયસ્કાય પ્રદાન કમાચ...
૧) 14 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રતત દ્વાયા રશન્દી રદલવના ઉરક્ષ્મભાાં યાજબાા
ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૨) ગૃશભાંત્રારમના યાજબાા તલબાગ તયપથી રશન્દી ક્ષેત્રભાાં ઉલ્લેખનીમ મોગદાન કયનાય
ભાંત્રારમો, તલબાગો અને યાષ્ટ્રીમ કૃ ત ફેંકોને આ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે .
૩) લસ 1949 ભાાં આ રદલવે ફાંધાયણ વબાના તનણસમ અનુવાય રશન્દીને બાયત દેળની
યાજબાાનો દયજ્જો આલાભાાં આવ્મો શતો.
૪) આ અનુવાંધાને યાજબાા તલબાગ પ્રત્મેક લસ 14 વપ્ટે મ્ફય ના યોજ રશન્દી રદલવ વભાયોશનુાં
આમોજન કયે છે .
૫) રશન્દી રદલવના યોજ દેળની સ્કૂ રો અને વાંસ્થાઓ ય રશન્દી રદલવ તલળે રૂથી
ભનાલલાભાાં આલે છે .
૬) આ વભાયોશભાાં યાજબાા કીતતસ ુયસ્કાય દેળના તલતલધ એકભોને આલાભાાં આલે છે .
૭) યાજ બાા ગૌયલ ુયસ્કાય તલજેતાઓની એક અન્મ શ્રેણીભાાં કે ન્ર વયકાયના કભસચાયીઓ ભાટે
યાજ બાા ગૌયલ ભૌતરક ુસ્તક રેખન મોજના 2015 પ્રદાન કયલાભાાં આલેર.
વભીક્ષા 48 (1) તા 17/9/2016
બાયતીમ ભૂના રદનેળ બયાડીમા અભેરયકાભાાં પ્રનતનિત માંગ સ્કોરય ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત...
૧) બાયતીમ ભૂના વાંળોધક રદનેળ બયાડીમાને વપ્ટે મ્ફય 2016 ભાાં અભેરયકાભાાં પ્રતતતષ્ઠત માંગ
સ્કોરય ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) ભેવાચ્મુવેટ્વ ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ટે કનોરોજીના લૈજ્ઞાતનકને આ વન્ભાન અભેરયકાની ભાયકોની
વોવામટી તયપથી યે રડમો તયાંગોના ક્ષેત્રે ભશત્લૂણસ મોગદાન ફદર આલાભાાં આવ્મુાં છે .
૩) રદનેળ બયાડીમાને યે રડમો તયાંગ ભોકરલા અને પ્રાપ્ત કયલાના ક્ષેત્રભાાં ભશત્લૂણસ મોગદાન ભાટે
વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૪) આ ુયસ્કાય યે રડમો તનભાસતા અને નોફેર ુયસ્કાય પ્રાપ્ત કયનાય લૈજ્ઞાતનક ભાયકોનીના
વન્ભાનભાાં તેભની દીકયીએ ળરુ કયે ર.
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૫) બયાડીમાએ ોતાની ડુ પ્રેક્વ યે રડમો ટે કનીકભાાં તયાંગોને રઈને રાાંફા વભમથી ચારી આલતી
ધાયણાને ખોટી ઠે યલી છે .
૬) રદનેળ બયાડીમા ભૂરૂે ભશાયાષ્ટ્રના કોર્લશાુય તજલ્લાના છે .
૭) રદનેળ બયાડીમાને આ ુયસ્કાય અાંતગસત 4000 અભેરયકી ડોરય ભળે.
વભીક્ષા 49 (1) તા 18/9/2016
અજીંકમ યશાર્ે અને યોરશત ળભાચ અજુ ન
ચ ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત...
૧) 16 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ખેરભાંત્રી તલજમ ગોમરે અજીંકમ યશાણે અને યોરશત ળભાસને નલી
સ ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત કયે ર છે .
રદર્લશીભાાં આમોતજત એક વભાયોશભાાં અજુ ન
સ ુયસ્કાયથી
૨) યોરશત ળભાસને લસ 2015 ભાટે તથા અજીંકમ યશાણેને લસ 2016 ભાટે અજુ ન
વન્ભાતનત કયામા છે .
સ ુયસ્કાયની ળરૂઆત લસ1961 કયલાભાાં આલી શતી.
૩) અજુ ન
સ ુયસ્કાય ભાટે છે લ્લા ચાય લો દયતભમાન ખેરાડીઓના પ્રદળસનને ધ્માને યાખીને
૪) અજુ ન
આલાભાાં આલે છે .
સ ુયસ્કાય બાયતના ખેરાડીઓને આલાભાાં આલતો એક ભશત્લનો ુયસ્કાય છે .
૫) અજુ ન
૬) આ ુયસ્કાય ખેરાડીઓની ખેરબાલના, ક્ષભતા, નેતૃત્લ, અને અનુળાવનને ધ્માને યાખી
આલાભાાં આલે છે .
૭) આ ુયસ્કાય તલજેતાઓને એક પ્રતતભા, પ્રભાણત્ર તથા વભાયોશનો ોળાક તથા ાાંચ રાખ
રૂતમાની યકભ આલાભાાં છે .
વભીક્ષા 50 (1) તા 19/9/2016
બાયતના યાષ્ટ્ર નત દ્વાયા ાાંર્ શાઈકોટચ ના ભુખ્મ ન્મામધીળોને નનમુતત કયલાભાાં આવ્મા...
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૧) 16 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રતત દ્વાયા ાાંચ શાઈકોટસ ના ભુખ્મ ન્મામધીળોની તનમુતક્ત
કયલાભાાં આલી છે .
૨) કામદા ભાંત્રારમની અતધવુચનાભાાં કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે કરકતા, તવતિભ, તત્રુયા, ભણીુય
અને કે યરના લરયષ્ઠ ન્મામધીળોને ોતાની જ શાઈકોટસ ભાાં ભુખ્મ ન્મામધીળોના રૂભાાં દોન્ન્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) કોરકાતા શાઈકોટસ ના જસ્ટીવ ગીયીળ ચાંર ગુપ્તા ત્માની કોટસ ના ભુખ્મ ન્મામધીળ ફનળે.
૪) તવતિભ શાઈકોટસ ના જસ્ટીવ વતીળકુ ભાય અતિશોત્રીને ત્માાંની શાઈકોટસ ના ભુખ્મ ન્મામધીળ
ફનાલાળે.
૫) આલી યીતે તત્રુયાના જસ્ટીવ તતન્રીઆન્થાાંગ લાઈપે ઈ, અને ભણીુય શાઈકોટસ ના જસ્ટીવ
યાકે ળ યાંજન પ્રવાદ ણ ભુખ્મ ન્મામધીળનુાં દ ગ્રશણ કયળે.
સ ગૌડા ોતાની શાઈકોટસ ના ભુખ્મ
૬) કે યર શાઈકોટસ ના જસ્ટીવ ળાંતનાગૌદય ભોશન ભતલ્લકાજુ ન
ન્મામાધીળ ફનળે.
૭) શાઈકોટસ ના ભુખ્મ ન્મામધીળ ય દોન્નતત અને નલી તનમુતક્ત વાંફતધત 35 પાઈરો ેન્ડીંગ
છે , તે વયકાય ાવે તેના તનકાર ભાટે ના અાંતતભ તફિાભાાં છે .
વભીક્ષા 51 (1) તા 20/9/2016
અરકા નવયોશી મુ.ી.એવ.વી.ના નલા ર્ેયવચન નનમુતત કયામા...
૧) કે ન્ર વયકય દ્વાયા ૂલસ આઈ.એ.એવ. અતધકાયી અરકા વીયોશીને મુ.ી.એવ.વી.ના નલા
ચેયવસન તયીકે તનમુક્ત કમાસ છે .
૨) અરકા તવયોશી શે રા આ દ ય દીક ગુપ્તા કામસયત શતા.તેભનો કામસકા આજે 20
વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ વભાપ્ત થમેર છે .
૩) પ્રતળક્ષણ તલબાગ અનુવાય યાષ્ટ્રતત દ્વાયા તેભની તનમુતક્ત સ્લીકૃ તત પ્રદાન કયલાભાાં આલી
છે .
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૪) 21 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ અરકા તવયોશી તેભનો કામસકા વાંબાળે .
૫) અરકા તવયોશી ભધ્મપ્રદેળ કૈ ડયના વેલાતનલૃત આઈ.એ.એવ. અતધકાયી છે .
૬) આ વભમે તે એટરે કે અરકા તવયોશી મુ.ી.એવ.વી.ભાાં વદસ્મ છે .
વભીક્ષા 52 (1) તા 21/9/2016
ભાનલ વાંવાધન નલકાવ ભાંત્રારમના ભાંત્રી દ્વાયા આઈ.આઈ.ટી.ગુલાશાટીભાાં વુય કમ્પ્મુટય યભ
ઇળાનનુાં ઉદ્ઘાટન કયામુાં...
૧) 19 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ભાનલ વાંવાધન તલકાવ ભાંત્રારમના ભાંત્રી પ્રકાળ જાલડે કય દ્વાયા
આઈ.આઈ.ટી.ગુલાશાટીભાાં વુય કમ્પ્મુટય યભ ઇળાનનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ વુતલધાથી આઈ.આઈ.ટી.ના તલદ્યાથીઓ તથા પ્રોપે વયોને વાયી વુતલધા ભલાની આળા
છે .
૩) આ કમ્પ્મુટય ઉત્તય ૂલીમ ક્ષેત્રોભાાં દુય વુધી વૌથી લધાયે તેજ ચારનાય છે .
૪) આ કમ્પ્મુટયને આઈ.આઈ.ટી ગુલાશાટી અને વેન્ટય પોય ડે લરભેન્ટ ઓપ એડલાન્વ
કમ્પ્મુટીંગ વી-ડે ક દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૫) યભ ઇળાન 250 ટે યાફ્રોપ્વ અને 300 ટે યાફાઈટથી વુવજ્જ છે .
૬) આ કમ્પ્મુટયથી અલનલા ક્ષેત્રોભાાં પ્રમોગની તલળા તક પ્રાપ્ત થળે .
૭) આ કમ્પ્મુટયભાાં ભોવભ, જલામુાં, ભોડે રીંગ, બૂકાંના ડે ટા પ્રોવેતવાંગ કયલાભાાં ભાટે ણ
ઉમોગી થળે.
વભીક્ષા 53 (1) તા 22/9/2016
આનાંદી યભાાંરીંગભેં બાયતીમ ઇરેતટર ોનીતવ રીભીટે ડના પ્રથભ ભરશરા નનદેળક ફન્મા...
૧) 16 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ ઇરેક્ટર ોનીક્વ રીભીટે ડના શે રા ભરશરા તનદેળક
તયીકે આનાંદી યભાાંરીંગભેં કામસબાય વાંબાેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) આનાંદી યભાાંરીંગભેં ભાકે ટ ડામયે ક્ટય તયીકે નુાં દ ગ્રશણ કયે ર છે .
૩) આ વાંસ્થાનભાાં પ્રથભલાય કોઈ ભરશરાને આ દ આલાભાાં આલેર છે .
૪) આ શે રા આનાંદી યભાાંરીંગભ ફેંગ્રોયભાાં વૈન્મ વાંચાય વાભરયક વ્માાય એકભના ભશાપ્રફાંધક
શતા.
૫) આનાંદી યભાાંરીંગભેં ભાચસ 1985 ભાાં ફી.ઈ.એર.ભાાં કામસ કયલાનો આયાંબ કમો શતો.
૬) બાયતીમ ઇરેક્ટર ોનીક્વ રીભીટે ડ એક વયકાયી એમયોસ્ેવ અને યક્ષા કાંની છે ,જેની બાયતભાાં
નલ પે ક્ટયીઓ આલેર છે .
૭) બાયતના યક્ષા ભાંત્રારમના જાશે ય વાશવો ૈકીની આ વાંસ્થા છે .
વભીક્ષા 54 (1) તા 23/9/2016
અતુલ્મ બાયત મચટન નળખય વાંભેરન-2016 નો ળુબાયાંબ...
૧) 21 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ દેળની યાજધાની રદર્લશીભાાં ત્રણ રદલવીમ અતુર્લમ બાયત મસટન
તનલેળ તળખય વાંભેરન-2016 નો ળુબાયાંબ થમેર છે .
૨) આ વાંભેરન 21 થી 23 વપ્ટે મ્ફય વુધી ચારનાય છે , તેભાાં બાયતીમ મસટન નાણા તનગભ,
બાયત વયકાયના મસટન ભાંત્રારમ અને બાયતીમ ઉદ્યોગ યીવાંઘની ભશત્લની બૂતભકા છે .
૩) આ વાંભેરન વાથે વયકાય દેળભાાં યોકાણ લધાયલાની ફાફતો ય બાય દેલા ઈચ્છે છે .
૪) બાયતીમ ઉદ્યોગ તથા બાયતીમ મસટન નાણા તનગભ રીભીટે ડ આ તળખય વાંભેરનના પ્રભુખ
બાગીદાય છે .
૫) આ તળખય વાંભેરનનો ભુખ્મ ઉદેશ્મ લધુ યોકાણને આકતસત કયીને બાયત મસટન ક્ષેત્રને લધાયે
વક્ષભ ફનાલલાનો છે .
૬) બાયતના જુ દા-જુ દા તલસ્તાયોભાાં ભૃતપ્રામ યોકાણને જીલાંત કયલા ભાટે ની આ શે ર છે .
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૭) બાયતભાાં યોકાણકાયો ય તલળે વત્ર, તભાભ યોકાણ વાંતતઓની જાશે યાત અને મસટન
ક્ષેત્રભાાં એભ.એવ.એભ.ઈ.(સ્ટાટસ અ વત્ર) લગેયે ફાફતોભાાં આગ લધલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 55 (1) તા 24/9/2016
કોરકાતા શાઈકોટચ ના ભુખ્મ ન્મામાધીળ તયીકે ગીયીળર્ાંર ગુપ્તા નનમુતત...
૧) 22 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ કોરકાતા શાઈકોટસ ના ભુખ્મ ન્મામાધીળ તયીકે ગીયીળ ચાંર
ગુપ્તાએ ળથ ગ્રશણ કમાસ છે .
૨) તિભ ફાંગાના યાજ્માર કે વયીનાથ તત્રાઠી દ્વાયા ળથ રેલડાલલાભાાં આવ્મા શતા.
૩) ગીયીળ ચાંર ગુપ્તા લસ 2000 ભાાં કોરકાતા શાઈકોટસ ભાાં ન્મામાધીળ ફનેરા,શલેથી તેઓએ
ભુખ્મ ન્મામાધીળનુાં સ્થાન ગ્રશણ કયે ર છે .
૪) ગીયીળ ચાંર ગુપ્તા શે રા કોરકાતા ઉચ્ચ ન્મામારમના ભુખ્મ ન્મામાધીળ તયીકે ભાંજુરા ચેલ્લુય
આ સ્થાન ય પયજ ફજાલતા શતા.
૫) ભુખ્મ ન્મામાધીળ ભાંજુરા ચેલ્લુયનુાં સ્થાનાાંતયણ ભુાંફઈ શાઈકોટસ ભાાં થમેર છે .
૬) જો કે 22 ઓગસ્ટ 2016 થી કોરકાતા શાઈકોટસ ના કામસલાશક ભુખ્મ ન્મામધીળના રૂભાાં
ગીયીળ ચાંર ગુપ્તા જ પયજ ફજાલી યહ્યા શતા.
૭) 30 લસ ફાદ એલુાં ફન્મુાં છે કે કરકતા ઉચ્ચ ન્મામારમભાાં લતસભાન ન્મામાધીળને ભુખ્મ
ન્મામાધીળ ફનાલલાભાાં આવ્મા શોમ.
વભીક્ષા 56 (1) તા 25/9/2016
રશન્દી-ઉદુચ બાાના પ્રનવદ્ધ રેખક યે લતી ળયર્ ળભાચનુાં અલવાન...
૧) રશન્દી અને ઉદુસના પ્રતવદ્ધ રેખક યે લતી ળયણ ળભાસનુાં નલી રદર્લશી ખાતે 23 વપ્ટે મ્ફય 2016
ના યોજ અલવાન થમેર છે .
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૨) યે લતી ળયણ ળભાસ પ્રતવદ્ધ નાટ્યકાય શતા અને તેઓ ટે રીતલઝન વાથે વાંકામેર શતા, તેઓ
92 લસની લમના શતા.
૩) તેઓને ઓર ઇતન્ડમા યે રડમો દ્વાયા પ્રવારયત કયલાભાાં આલતા નાટકો ભાટે તલળે રૂથી
ઓખલાભાાં આલે છે .
૪) લસ 2007 ભાાં તેઓને થીમેટયભાાં ઉલ્લેખનીમ મોગદાન ભાટે વાંગીત નાટક અકાદભી ુયસ્કાયથી
વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૫) યે લતી ળયણ ળભાસ દ્વાયા ઘણી પ્રતવદ્ધ ધાયાલારશક ણ રખલાભાાં આલી છે , તેભાાં ધ ગ્રેટ
ભયાઠા, રપય લશી દાસ્તાન તેભજ ઔય બી ગભ શૈ ઇવ જભાને ભૈ વાભેર છે .
૬) યે લતી ળયણ ળભાસ દ્વાયા યે રડમો ભાટે 150 થી લધાયે નાટકો રખલાભાાં આવ્મા છે ,જેભાાંથી ઘણા
અન્મ બાાભાાં અનુલારદત થમા છે .
૭) યે લતી ળયણ ળભાસને કરા રયદ અને ગારીફ ુયસ્કાય થી ણ નલાજલાભાાં આવ્મા છે .
વભીક્ષા 57 (1) તા 26/9/2016
બાયતીમ લામુવેના દ્વાયા નભયાજ- 2000 થી એભ.આઈ.વી.એ. નભવાઈરનુાં વપ પ્રક્ષેર્
કયલાભાાં આવ્મુાં...
૧) 23 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ શલાથી શલાભાાં પ્રશાય કયી ળકે તેલી એભ.આઈ.વી.એ.
તભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૨) આ પ્રક્ષેણથી બાયતીમ લામુવેનાભાાં ઉન્નત રડાકુ તલભાન તભયાજ- 2000 થી તેને કૃ તત્રભ
તનળાના ય તાકલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૩) વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ દ્વાયા નલી રદર્લશીભાાં જણાવ્મા ભુજફ આ તભવાઈરે ઓછી ઊંચાઈ ય ઉડતા
તલભાન જે લાસ્તતલક તલભાનથી નાના રક્ષ્મને તનળાન ફનાલલાભાાં વપ યહ્યુાં છે .
૪) સ્ક્લાડર ન ટાઈગવસ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર વપ યીક્ષણથી બાયતીમ લામુવેના તલશ્વની
ચૂાંટામેરી લામુવેનાઓભાાં વાભેર થઇ ગમુાં છે .
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૫) તભયાજ-2000 ચૌથી ેઢીનુાં એકભાત્ર એન્જીન લાુાં ઉન્નત રડાકુ તલભાન છે .
૬) તભયાજ-2000 ને ફ્રાન્વના ધ સ્વૌરોટ એતલએળન દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૭) ઉન્નત તભયાજ-2000 ભાાં થેર્લવ આય.ડી.લાઈ.2 યડાય,શે રભેટ રડસ્પ્રે, નલા માંત્રો શતથમાય
લશન કયલાની ઉન્નત ક્ષભતા તથા એભ.ડી.વી.એ. તભવાઈરની ક્ષભતા છે .
વભીક્ષા 58 (1) તા 27/9/2016
ઉયાષ્ટ્ર નત શભીદ અન્વાયી દ્વાયા નરનખત ુસ્તક વીટીઝન એન્ડ વોવામટીનુાં નલભોર્ન થમુાં...
૧) 23 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રતત બલનભાાં આમોતજત એક કામસક્રભભાાં દેળના
લડાપ્રધાનની અધ્મક્ષતાભાાં ઉયાષ્ટ્રતત શભીદ અન્વાયી દ્વાયા તરતખત ુસ્તક વીટીઝન એન્ડ
વોવામટીનુાં તલભોચન થમુાં.
૨) આ ુસ્તકભાાં બાયતના વાભે આલનાયી તલતલધ વભસ્માઓને ફતાલીને તેને ઉકે રલાના
પ્રમાવો કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) યાષ્ટ્રતત દ્વાયા કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે આ ુસ્તક આણને વાયા નાગરયકના રૂભાાં અાણા
કતસવ્મોને માદ કયાલળે.
૪) યાજનીતત તાંત્ર, વુયક્ષા અને વળતક્તકયણ જેલા લૈતલધ્મૂણસ તલમ લસ્તુના ભુદ્દાઓનુાં વાંકરન
આ ુસ્તકભાાં કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૫) રોકતાંત્રભાાં અલાજ ઉઠાલલો વાયી લાત છે , અને અન્મ દેળની તુરનાભાાં બાયતભાાં લધાયે
પ્રભાણભાાં પ્રતતકાય થામ છે .
૬) વભસ્મા પ્રત્મે ઉઠાલેર આલજભાાં ભાાંગણીઓ સ્ષ્ટ્ શોમ તો રયણાભ ઝડથી ભે છે .
૭) આ ુસ્તકભાાં દેળભાાં તલતબન્ન ધભસભાાં ભાનલા લાા રોકો યશે છે , જેઓની અનેક બાાઓ છે ,
યાંતુ અનેકતા એકતા બાયતભાાં જોલા ભી છે , તેનો ઉલ્લેખ થમો છે .
વભીક્ષા 59 (1) તા 28/9/2016
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કે ન્રીમ કૃ ન ભાંત્રારમ દ્વાયા ાંરડત રદન દમા ઉાધ્મામ અાંતમોદમ કૃ ન ુયસ્કાયની ળરૂઆત
કયલાભાાં આલી...
૧) કે ન્રીમ કૃ ત અને તકવાન કર્લમાણ ભાંત્રારમે પ્રતતલસ ાંરડત રદન દમા ઉાધ્મામની જન્ભ
જમાંતત 25 વપ્ટે મ્ફયના યોજ યાષ્ટ્રીમ અને પ્રાદેતળક સ્તય ય ખેડૂતોને ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત
કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૨) રદન દમા દ્વાયા ોતાનુાં ૂરુાં જીલન યાષ્ટ્ર તનભાસણ અને ગયીફ રોકોના જીલનને ઉગાયલા
ભાટે વભતસત કમુું શતુાં.
૩) તેભના મોગદાનના વન્ભાનભાાં વભગ્ર દેળભાાં ળતાબ્દી વભાયોશ આમોતજત કયલાભાાં આલી
યહ્યો છે .
૪) કારીકટ, કે યભાાં આમોતજત વભાયોશભાાં એક યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાય અને 10 ઝોનર ુયસ્કાય
તલજેતાઓને વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) યાષ્ટ્રીમ સ્તય ય અાનાય ુયસ્કાયભાાં એક રાખ રૂતમા આલાભાાં આવ્મા છે .
૬) પ્રાદેતળક સ્તય ય અાનાય ુયસ્કાયભાાં 50 શજાય રૂતમાના 11 ઝોનર ુયસ્કાય આલાભાાં
આવ્મા છે .
૭) લસ 2016 નો ાંરડત રદન દમા યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાય રદનુય નજપગઢના એક ઉદ્યભળીર
ભરશરા ખેડૂત કૃ ષ્ણા માદલને આલાભાાં આવ્મો છે .
વભીક્ષા 60 (1) તા 29/9/2016
નલશ્વફેંકે જીભમોંગ રકભને ફીજા કામચકા ભાટે નલશ્વફેંકના નનદેળક ભાટે નનમુતત કયલાભાાં
આવ્મા...
૧) તલશ્વફેંકના કામસકાયી તનદેળકોના ફોડસ દ્વાયા 27 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ફશુભતથી
જીભમોંગ તકભને આગના ાાંચ લો ભાટે પયીલાય તલશ્વફેંકના તનદેળક તનમુક્ત કમાસ છે .
૨) જીભમોંગ તકભનો નલી તનમુતક્તનો કામસકા1 જુ રાઈ 2017 થી ળરુ થળે.
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૩) ફોડસ દ્વાયા ઉલ્લેખ કયલાભાાં આવ્મો છે કે જીભમોંગ તકાંભનો પ્રથભ કામસકા 2012 થી ળરુ થમો
ત્માયથી ળેયધાયકો ભાટે ફે નલા ભશત્લકાાંક્ષી રક્ષ્મોનુાં વભથસન કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૪) લસ 2030 વુધી ગયીફીનુાં ઉન્ભૂરન તથા ખુળારીનો પ્રવાય આ ફેંકનુાં ભશત્લનુાં રક્ષ્મ છે .
૫) જીભમોંગ તકભ એક દતક્ષણ કોયીમન અભેરયકન ડોક્ટય અને ભાનલ તલજ્ઞાની છે .
૬) જીભમોંગ તકભનો તલશ્વફેંકભાાં પ્રથભ કામસકા 1 જુ રાઈ 2012 થી ળરુ થમો શતો.
૭) જીભમોંગ તકભ લસ 2013 ભાાં પોબ્વસ દ્વાયા તલશ્વના વૌથી તાકાતલય રોકોની વૂતચભાાં 50 ભાાં
સ્થાન ય શતા.
વભીક્ષા 61 (1) તા 30/9/2016
ઉત્તભ નવાંશ રતા ભાંગેળકય રાઈપ ટાઈભ અર્ીલભેંટ એલોડચ થી વન્ભાનનત...
૧) ીઢ વાંગીત તનદેળ અને લામોરીન લાદક ઉત્તભ તવાંશને 27 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્ર
વયકાય દ્વાયા ભાંગેળકય રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટ એલોડસ થી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) આ ુયસ્કાય અાંતગસત ાાંચ રાખ રૂતમા યોકડા અને સ્ભૃતત તચન્શ,પ્રભાણત્ર, શ્રીપ તથા
ળાર આલાભાાં આલે છે .
૩) ઉત્તભ તવાંશે ોતાની વાંગીત માત્રાની ળરૂઆત એક લામોરીન લાદકના રૂભાાં ળરુ કયી શતી.
૪) ઉત્તભ તવાંશનો જન્ભ 25 ભેં 1948 ના યોજ થમો શતો,ટે એક બાયતીમ વાંગીતકાય છે .
૫) રતા ભાંગેળકય ુયસ્કાયની ળરૂઆત ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા લસ 1992 ભાાં કયલાભાાં આલી
શતી.
૬) આ ુયસ્કાય રતા ભાંગેળકયના જન્ભ રદલવ ય 28 વપ્ટે મ્ફય ના યોજ આલાભાાં આલે છે .
૭) લસ 2014 ભાાં કૃ ષ્ણા કલ્લે આ એલોડસ ના તલજેતા ફન્મા શતા.
- યે ળ ર્ાલડા
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