GK Samixa નલેમ્ફય 2016 વાભાન્મજ્ઞાન
વભીક્ષા93(1) તાયીખ1/11/16
વુનીર બાયતી મભત્તર જી.એવ.એભ.એ.ના ર્ેયભેન તયીકે મનમુક્ત કયામા...
૧) બાયતી એન્ટયપ્રાઈઝના વંસ્થાક અને ચેયભેન વુનીર બાયતી મભત્તરને 27 ઓક્ટોફય 2016
ના યોજ જી.એવ.એભ.એ.ના ચેયભેનના રૂભાં મનમુક્ત કયામા છે .
૨) મભત્તર શલેથી ફ્રેડરયક ફૈકવાવનું સ્થાન રેળ,તે
ે ઓનો કામયકા લય 2016 ભાં ૂણય થઇ યહ્યો
છે .
૩) આ ઉયાંત કંનીએ ભૈયી નોઈરી જેગોને પયી કામયકાયી ઉાધ્મક્ષ તયીકે મનમુક્ત કયામા છે .
૪) વુનીર બાયતી મભત્તર એક બાયતીમ ઉદ્યોગમત વભાજવેલી અને બાયતની વૌથી ભોટી
ટે રીકોભ કંની એમયટે રના ચેયભેન છે .
૫) લય 2007 દ્વાયા વુનીર બાયતી મભત્તરને દ્મ બૂણ એલોડય થી વન્ભામનત કયલાભાં આવ્મા
છે .
૬) લય 2006 ભાં તેઓને પોર્ચમુયન ભેગેઝીન દ્વાયા એમળમા ફીઝનેવ ઓપ ધ મયથી વન્ભામનત
કયલાભાં આવ્મા શતા.
૭) લોઈવ એન્ડ ડે ટાએ મભત્તરને 2006 ભાં ટે રીકોભ ભૈન ઓપ ધ મય વંદ કયામા શતા.
વભીક્ષા94 (1)તાયીખ2/11/16
રુઇવ શૈ મભલ્ટને ભેમક્વકન ગ્રા.મિક્વ મખતાફ જીત્મો...
૧) ભમવયડીઝના મિટીળ ચારક રુઇવ શૈ મભલ્ટને 29 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ ભેમક્વકન
ગ્રા.મપ્રક્વ મખતાફ જીતેર છે .
૨) મિટીળ ચારક રુઇવ શૈ મભલ્ટને શારના મલશ્વ ચેમપમન જભયનીના નીકો યોવફગયને શયાલીને
આ મખતાફ જીતેર છે .
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૩) નીકો યોવફગય વાથે રુઇવ શૈ મભલ્ટન મલશ્વ યૈ મકંગભાં પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્ત કયલાથી એક જ જીત
દુય છે .
૪) શૈ મભલ્ટન મલશ્વના નંફય લન ખેરાડી નીકો યોવફગયથી ભાત્ર 19 અંક ાછ છે .
૫) રુઇવ શૈ મભલ્ટને ોતાની મજદં ગીની આ 51 ભી યે વ જીત્મા છે .
૬) એપ-લન ડર ાઈલય રીડયફોડય ભાં નીકો યોવફગયથી 349 અંક વાથે પ્રથભ સ્થાન ય છે ,જમાયે
શૈ મભલ્ટન 330 અંકો ય ફીજા સ્થાન ય યશે રા છે .
૭) રુઇવ શૈ મભલ્ટન ઓક્ટોફય 2016 ભાં અભેરયકી ગ્રા.મપ્રક્વ મખતાફ ણ જીતેર છે .
વભીક્ષા95 (1)તાયીખ3/11/16
વુળીર ર્ાંદ્રાએ વેન્ટરર ફોડચ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે કવીઝનો કામચબાય વાંબાળ્યો...
૧) બાયતીમ યાજસ્લ અમધકાયી વુળીર ચંદ્રાએ 1 નલેપફય 2016 થી વી.ફી.ડી.ટી.ના મનદેળક
તયીકે નો કામયબાય વંબાેર છે .
૨) વુળીર ચંદ્રા 31 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ વેલા મનલૃત થમેર યાનીમવંશ નામયના સ્થાન ય
મફયાજળે .
૩) વેન્ટર ર ફોડય ઓપ ડામયે ક્ટ ટે કવીઝ બાયતભાં પ્રત્મક્ષ કયનું મનધાયયણ કયનાયી વંસ્થા છે .
૪) આ વંસ્થા કે ન્દ્રીમ નાણા ભંત્રારમ અંતગયત આમકય મલબાગની નીમત ફનાલનાય વંસ્થા છે .
૫) વી.ફી.ડી.ટી.ના મનદેળક બાયત વયકાયભાં લરયષ્ઠ આઈ.આય.એવ. અમધકાયી શોમ છે .
૬) કે ન્દ્રીમ યાજસ્લ ફોડય અમધમનમભ 1963 અંતગયત લૈધામનક પ્રામધકયણ વંસ્થા છે .
૭) વી.ફી.ડી.ટી.ના મનદેળકનું દ લરયષ્ઠ ક્રભાંકભાં ભશારેખા યીક્ષક, રેફ્ટનન્ટ જનયર,
લાઈવ એડમભયર, અને એમય ભાળયર,વી.ફી.આઈ.મનદેળક અને ઉ મનમંત્રકથી ઉય શોમ છે .
વભીક્ષા 96(1) તાયીખ 4/11/16
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દેળના લડાિધાનશ્રીએ છતીવગઢભાાં ‘વૌય વુજરા મોજના’નો ળુબાયાંબ કમો...
૧) છતીવગઢ યાજ્મના 16 ભાં સ્થાના રદન લખતે લડાપ્રધાન દ્વાયા યામુયભાં ભશત્લાકાંક્ષી
વૌય વુજરા મોજનાનો ળુબાયંબ કયે ર છે .
૨) છતીવગઢનો સ્થાના રદનને ાંચ રદલવીમ યાજ્મોત્સ્લ શ્માભાપ્રવાદ ભુખજી ભેદાનભાં
આમોમજત કયલાભાં આલેર.
૩) યાજ્મ વયકાયની વૌય વુજરા મોજનાને દેળબયભાં રાગુ કયલાની ભશે ર્ચછા યાખલાભાં આલી છે .
૪) વૌય વુજરા મોજનાના ભાધ્મભથી ખેડૂતોને લધાયે વફવીડી આીને વૌય ઉજાયથી ચારનાય
ાણીના ં ઉરબ્ધ કયાલલાભાં આલળે.
૫) આ મોજનાથી યાજ્મના 51 શજાય ખેડૂતોને રાબ થળે, જેભાં લય 2016-17 ભાં 11 શજાય
ખેડૂતોને આલયી રેલાભાં આલળે.
૬) છતીવગઢ ભુખ્મભંત્રી અનુવાય મવંચાઈ વુમલધા ભાટે ખેડૂતોને 3 અને 5 શોવય લાયના ં
ણ મલતરયત કયલાભાં આલળે.
૭) યાજ્મ અને કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા મવચાઈ ં ભાટે 283,28 કયોડ રૂમમા અનુદાન કયળે.
વભીક્ષા 97(1) તાયીખ 5/11/16
વાઉદી અયફના આઠ લૈજ્ઞામનકોને જ ુયસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 3 નલેપફય 2016 ના યોજ વાઉદી અયફના આઠ લૈજ્ઞામનકોને ાણી ભાટે મપ્રન્વ વુલ્તાન
મફન અબ્દુર અજીજ આંતયયાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાયથી વન્ભામનત કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) આ ુયસ્કાય લૈજ્ઞામનકોને ન્મુમોકય મસ્થત વમુંકત યાષ્ટ્રના કામાયરમભાં પ્રદાન કયલાભાં આવ્મા
શતા.
૩) આ વભાયોશની અધ્મક્ષતા મલશ્વ વંસ્થાના ભશા વમચલ ફાન- કી ભુન તથા ુયસ્કાય
વમભમતના પ્રભુખ મપ્રન્વ ખારીદ મફન વુલ્તાન અબ્દુરઅજીજે કયી શતી.
૪) આ ુયસ્કાય જ વંકટને શલું કયલા ભાટે આલાભાં આલે છે .
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૫) ાણી ભાટે અાતો આ ુયસ્કાય મપ્રન્વ વુલ્તાન મફન અબ્દુરઅજીજ આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે દય
ફે લે આલાભાં આલે છે .
૬) આ ુયસ્કાયની સ્થના લય 2002 ભાં કયલાભાં આલી શતી.
૭) આ ુયસ્કાયનો ઉદેશ્મ ાણી ભાટે ની વભસ્માઓ ઘટાડલા અને વભગ્ર મલશ્વને ાણી ફચાલલા
ભાટે ના કમો કયતા રોકોને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે નો છે .
વભીક્ષા 98 (1) તા 6/11/16
અમબનેતા યણલીય મવાંશ સ્લીત્ઝયરૅન્ડ મચટનના બાયતીમ દૂત મનમુક્ત...
૧) અમબનેતા યણલીય મવંશને સ્લીત્ઝયરૅન્ડ મયટનના 2017 ના અમબમાન નેચય લોન્ટવ મુ
ફેંકને લધાયલા ભાટે શે રા બાયતીમ યાજદૂત ફનાલલાભાં આવ્મા છે .
૨) શારભાં 31 લીમ અમબનેતા યણલીય મવંશ સ્લીત્ઝયરૅન્ડભાં ત્રણ ભરશનાની યજા ગાીને
ાછા આવ્મા છે .
૩) સ્લીત્ઝયરૅન્ડ દેળ શંભેળા ોતાની ળાંમત અને પ્રાકૃ મતક વુંદયતા ભાટે જાણીતો છે .
૪) અમબનેતા યણલીય મવંશનું ુરુનાભ યણલીય મવંશ બલનાની છે , તેનો જન્ભ 06 જુ રાઈ 1985
ભાં થમો શતો.
૫) આ અમબનેતાએ ઇન્ડીમાના મુમનલવીટી બ્રુંભીંગટનભાંથી ફી.એ.ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૬) લય 2010 ભાં યણલીય મવંશે મળયાજ પીલ્ભની રપલ્ભ ફેન્ડ ફાજા ફાયાત ભાટે ઓડીળન
આપમું શતુ,ં તેભાં તે વપ યહ્યા શતા.
૭) સ્લીત્ઝયરૅન્ડ ભધ્મ મુયોનો દેળ છે , તેભની 60 ટકા જભીન આલ્પવ લયતોથી ઘેયામેર છે .
વભીક્ષા 99 (1) તા 7/11/2016
રેફનાનભાાં બાયતીમ યાજદૂત તયીકે વાંજીલ અયોડાની મનમુમક્ત કયલાભાાં આલી...

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

GK Samixa નલેમ્ફય 2016 વાભાન્મજ્ઞાન
૧) ઇન્ડીમન પોયે ન વમલયવ (બાયતીમ મલદેળ વેલા) અમધકાયી વંજમ અયોડાને 31 ઓક્ટોફય
2016 ના યોજ રેફનાનભાં બાયતીમ યાજદૂત તયીકે મનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) રેફનાન મિભ એમળમન મલસ્તાયનો દેળ છે, બાયત વાથે તેના વંફંધો લય 1954 થી ચાલ્મા
આલે છે .
૩) વંજીલ અયોડા આ શે રા ણ કતય દેળભાં બાયતીમ યાજદૂત તયીકે પયજ ફજાલી ચુક્મા છે .
૪) વંજીલ અયોડાએ બાયતના અગત્મના મભળન અંતગયત મભસ્ર,વાઉદી અયફ, શ્રીરંકા, જભયની
તેભજ ચેક રયમબ્રક દેળોભાં ોતાની વેલા આી ચુક્મા છે .
૫) લય 1991 થી 1994 વુધી વંજીલ અયોડા મલદેળ ભંત્રારમના ડે સ્ક ઓરપવય તયીકે યશી ચુક્મા
છે .
૬) વંજીલ અયોડાએ લય 2005 થી 2008 વુધી મલદેળ ભંત્રારમના વમુંકત યાષ્ટ્ર (યાજનીમત)
મલબાગભાં ણ કામય કયી ચુક્મા છે .
૭) વંજીલ અયોડા ફેંગરુય ખાતે નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ એડલાંસ્ડ સ્ટરડઝના એવોમવમેટ યશી
ચુક્મા છે .
વભીક્ષા 100 (1) તા 8/11/2016
િથભ મલશ્વ વુનાભી જાગરૂકતા દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) 5 નલેપફય 2016 ના યોજ મલશ્વભાં પ્રથભલાય વુનાભી જાગરૂકતા રદલવ ભનાલલાભાં આવ્મો.
૨) લય 2016 ના પ્રથભ મલશ્વ વુનાભી જાગરૂકતા રદલવનો મલમ યાખલાભાં આવ્મો શતો,
પ્રબાલી મળક્ષા અને મનકાવી ડર ીર.
૩) આ જાગરૂકતા રદલવ આદા જોખભ ન્મૂનીકયણ લય 2016 ના એળીમાઇ ભંત્રીસ્તયીમ
વંભેરન તથા વમુંકત યાષ્ટ્રના આમત જોખભ ન્મુનીકયણના વમુંકત વશમોગથી નલી રદલ્શીભાં
આમોજન કયલાભાં આવ્મું શતુ.ં
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૪) જાાનભાં આલેર વુનાભીના કાયણે 5 નલેપફયને વુનાભી જાગરૂકતા રદલવના રૂભાં
ભનાલલાનું નક્કી કયલાભાં આવ્મું છે .
૫) વુનાભી એટરે દરયમાભાં ઉઠનાય ભોજાઓને કશે લાભાં આલે છે . જે મકનાયાના મલસ્તાયોભાં
તાયાજી વજે છે .
૬) વભુદ્રભાં ઉઠાનાયી રશે ય ચંદ્રના ગુરુત્લાકયણ અને ખેંચાણને રીધે ઉત્ન્ન થામ છે .
૭) લય 1854 ભાં જાાનભાં આલેર વુનાભીનું ઉદાશયણ આ રદલવની જાગરૂકતા વભજાલલાભાં
રેલાભાં આવ્મું શતુ.ં
વભીક્ષા 101 (1) તા 9/11/2016
િધાનભાંત્રી નયે ન્દ્રબાઈ ભોદી અતુલ્મ બાયત અમબમાનનુાં બ્રાન્ડીંગ કયળે...
૧) પ્રલાવન ક્ષેત્રને લધાયલા ભાટે કાભ કયતી વંસ્થા અતુલ્મ બાયત અમબમાનનું િાન્ડીંગ દેળના
લડાપ્રધાનશ્રી કયળે.
૨) શલેથી પ્રલાવન ભંત્રારમે અમભતાબ ફર્ચચન અને અન્મ અમબનેતાને િાંડ એપફેવેડય
ફનાલલાની લાતને ટાી દીધી છે .
૩) લય 2016 ભાં અભીયખાન િાંડ એપફેવેડય દ યથી શટાલામા ફાદ આ દ ખારી શતુ.ં
૪) પ્રલાવન ભંત્રારમના કશે લા અનુવાય છે લ્લા અઢી લોભાં દેળ અને મલદેળભાં લડાપ્રધાનના
લક્ત્વ્મોના મલરડમોનો તેભાં ઉમોગ કયાળે.
૫) શાર ભંત્રારમ દ્વાયા દેળની મલળેતા દળાયલતા ભોદી વાશે ફના મલડીમોને અરગ કયલાની
વ્મલસ્થા ચારી યશી છે .
૬) ભંત્રારમ યે રડમો અને ઓરડમો યીરીઝ ભાટે અરગ-અરગ વભમના ફે મલરડમોનો ઉમોગ
કયળે.
૭) પ્રલાવન ભંત્રી ભશે ળ ળભાયના કશે લા ભુજફ જે દેળભાં લડાપ્રધાન પ્રલાવે ગમા છે , ત્માંથી
મયટકો લધાયે બાયતભાં આલી યહ્યા છે .
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વભીક્ષા 102 (1) તા 10/11/2016
બાયતીમ ભૂના ભદશરાએ ઓસ્ટેર રીમાભાાં મફજનેવ લુભેન ઓપ ધ મય -2016 નો મખતાફ
જીત્મો...
૧) બાયતીમ ભૂના 26 લયના ભરશરા ઉપભાં મલદીએ ઓસ્ટરે રીમાભાં મફજનેવ લુભન ઓપ ધ
મય-2016 નો મખતાફ જીતેર છે .
૨) આ ભરશરા ઉપભા મલદી ચા લાાના નાભથી જાણીતા છે .
૩) તેઓએ આ વન્ભાન ઓસ્ટરે રીમાભાં બાયતીમ વ્મલવામમક વભૂશ તયપથી પ્રદાન કયલાભાં
આલેર છે .
૪) ઉપભા મલદી વ્મલવામથી એક કોોયે ટ રોમય છે .
૫) ઉપભા મલદીના ચા ફનાલલાના કીમભમા ના કાયણે તેઓ ચા લાાના નાભથી પ્રમવદ્ધ થમા
છે .
૬) શારભાં ઉપભા મલદી પે ભવ યીટે રય લેન્ચય ચરાલી યહ્યા છે . આ એક ઓનરાઈન ળો ણ
છે .
૭) બાયતીમ વભુદામ દ્વાયા ઉપભા મલદીની ઉદ્યભળીરતાને લધાયલા ભાટે આલાભાં આલેર છે .
વભીક્ષા 103(1) તા 11/11/2016
નાયામણ દત્ત મતલાયી ઉતયાખાંડ યત્નથી વન્ભામનત કયામા...
૧) ઉતયાખંડના ભુખ્મભંત્રી શયીળ યાલતે 9 નલેપફય 2016 ના યોજ નાયામણ દત્ત મતલાયીને
ઉતયાખંડ યત્નથી વન્ભામનત કયે ર છે .
૨) નાયામણ દત્તને આ વન્ભાન ઉતયાખંડના 17 ભાં સ્થાના રદનની જમંમત ય પ્રદાન કયલાભાં
આવ્મું શતુ.ં
૩) ઉતયાખંડ વયકાય દ્વાયા પ્રથભલાય યાજ્મ સ્થાના રદલવ ય ઉતયાખંડ યત્ન વન્ભાન
આલાનો મનણયમ કયે ર છે .
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૪) આ લયના વન્ભાનભાં લીય ચંદ્ર ગઢલારી,શ્રીદેલ વુભન, ઇન્દ્રભણી ફડોની, ગૌયા દેલી, ભાતા
ભંગરા દેલી, ફદ્રીદત્ત ાંડે જમાનંદ બાયતી,અને ભશંત ઘનશ્માભ ણ વાભેર છે .
૫) આ વન્ભાન ઘણા મલદ્વાનોને ભયણોયાંત આલાભાં આલેર છે .
૬) ઉતયાખંડના ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા આ સ્થાના રદલવ ય યાજ્મ આંદોરનકાયીઓના ેન્ળન ભાટે
18.5 કયોડ રૂમમા જાશે ય કયે ર છે .
૭) નાયામણ દત્ત મતલાયી એકભાત્ર એલા નેતા છે કે તે ઉત્તયપ્રદેળ અને ઉતયાખંડના બૂતૂલય
ભુખ્મભંત્રી યશી ચુક્મા છે .
વભીક્ષા 104 (1) તા 12/11/2016
કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા િધાનભાંત્રી મુલા મોજનાનો િાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો...
૧) કૌળલ્મ મલકાવ અને ઉદ્યમભતા ભંત્રારમ દ્વાયા 9 નલેપફય 2016 ના યોજ પ્રધાનભંત્રી મુલા
મોજનાનો પ્રાયંબ કયલાભાં આવ્મો છે .
૨) આ મોજનાનો ઉદેશ્મ મુલા લગયભાં ઉદ્યમભતાને લધાયલા ભાટે નો યહ્યો છે .
૩) આ મોજનાનો કામયકા ાંચ લયનો 2016-2021 વુધીનો યાખલાભાં આવ્મો છે .
૪) આ મોજનાનું કુ ર ખચય 499.94 કયોડ રૂમમા થળે, આ મોજના અંતગયત વાત રાખ
મલદ્યાથીઓને ાંચ લય વુધી ઉદ્યમભતાની મળક્ષા પ્રદાન કયલાભાં આલળે.
૫) આ મોજનાભાં ઉર્ચચ મળક્ષાના 2200 કે ન્દ્રો,300 મલદ્યારમ, 500 આઈ.ટી.આઈ. અને 50
ઉદ્યોગ કે ન્દ્રોને વભાલલાભાં આવ્મા છે .
૬) આ વંસ્થાભાં ઓન ઓનરાઈન કોવયનાં ભાધ્મભથી પ્રમળક્ષણ આલાભાં આલળે.
૭) કૌળલ્મ મલકાવ અને ઉદ્યોગ ભંત્રારમ દ્વાયા દય લે યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યમભતા એલોડય ની જાશે યાત ણ
કયલાભાં આલળે. જે લય 2017 ભાં 16 જાન્મુઆયીના યોજ પ્રદાન કયાળે.
વભીક્ષા 105 (1) તા 13/11/2016
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ગામ યામડય આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંગઠનના મનદેળક તયીકે પયીલાય મનમુમક્ત ામ્મા...
૧) 7 નલેપફય 2016 ના યોજ આગાભી ાંચ લય ભાટે ગામ યામડયને પયીલાય આંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ
વંગઠનના ભશા મનદેળક તયીકે વંદ કયામા છે .
૨) ગામ યામડય 1 ડીવેપફયના યોજ ોતાનો દબાય ગ્રશણ કયળે.
૩) ગામ યામડયને 56 ભાંથી 54 ભત પ્રાપ્ત થમા છે . અને તેઓ દવભાં ભશામનદેળક ફન્મા છે .
૪) લય 2006 થી 2010 વુધી ગામ યામડય ઇન્ટયનેળનર ટરે ડ મુમનમન વંસ્થાના ભશા વમચલ દ
ય શતા.
૫) લય 2002 થી 2006 વુધી ફ્રી ટરે ડ મુમનમનોના આંતયયાષ્ટ્રીમ વંગઠનના ભશા વમચલ તયીકે
યશી ચુક્મા છે .
૬) મલશ્વના આંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વંગઠનના વભ્મ દેળોની વંખ્મા 187 જેટરી છે .
૭) લય 1969 ભાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજદૂય વંગઠનને મલમલધ દેળોભાં કામયયત કાયીગયોના રશતોના
યક્ષણ કયલા ફદર નોફેર ળાંમત ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાં આલેર .
વભીક્ષા 106 (1) તા 14/11/2016
અમભતાબ ઘો તાતા રીટયે ર્ય રાઈલ રાઈપટાઇભ અર્ીલભેંટ ુયસ્કાયથી વન્ભામનત...
૧) બાયતીમ અભેરયકી કથા રેખક અમભતાબ ઘોનું બાયતીમ વારશત્મભાં ઉત્કૃ ષ્ઠ મોગદાન છે .
૨) ઉયોક્ત શે તુથી અમભતાબ ઘોને લય 2016 તાતા રીટયે ચય રાઈલ રાઈપટાઈભ અચીલભેંટ
એલોડય ભાટે નોભીનેટ કયલાભાં આવ્મા છે .
૩) 20 નલેપફય 2016 ના યોજ આમોમજત ચાય રદલવીમ તાતા રીટયે ચય રાઈલ ભુંફઈ વારશત્મ
ભશોત્વલ લામયક ુયસ્કાય વભાયોશભાં તેભને આ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાં આલળે .
૪) લય 2015 ભાં તાતા રીટયે ચય અચીલભેંટ રાઈલ રાઈપ ટાઇભ એલોડય મકયણ નાગયકયને
આલાભાં આવ્મો શતો.
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૫) અમભતાબ ઘો એક બાયતીમ ભૂના અભેરયકી રેખક છે , તેભણે અંગ્રેજીના ઉન્માવ અને
ઐમતશામવક મલમો ય ળોધ અને રેખન કામય કયે ર છે .
૬) લય 1986 તેઓના પ્રથભ ઉન્માવ વમકય ર ઓપ યીજનને ફ્રાંવના વલોર્ચચ અકાદભી
ુયસ્કાયો ભાના એક એલા મપ્રક્વ ભેડીવીવ એન્ત્રગેય જીત્મો શતો.
૭) તેઓની પ્રખ્માત ફુક્વભાં ઈફીવ ટર ામરોજી, વી ઓપ ોીવ, યીલય ઓપ સ્ભોગ અને ફ્રડ
ઓપ પામય છે .
વભીક્ષા 107 (1) તા 15/11/2016
14 નલેમ્ફય મલશ્વ ડામામફટીવ ડે ઉજલામો...
૧) 14 ભી નલેપફય 1991 થી વભગ્ર મલશ્વભાં ઇન્ટયનેળનર ડામાફીટીવ પે ડયે ળન દ્વાયા
ઉજલલાભાં આલે છે .
૨) એક વલે ભુજફ મલશ્વભાં 40 કયોડ અને બાયતભાં 7 કયોડ વ્મમક્તઓ ડામાફીટીવના કાયણે
ીડાઈ યહ્યા છે .
૩) બાયતને ડામાફીટીવનું ાટનગય કશે લાભાં આલે છે , ગુજયાતભાં 60 રાખ રોકો
ડામાફીટીવથી ીડાઈ યહ્યા છે .
૪) ડામાફીટીવ ફે પ્રકાયના છે , ટાઈ-એ, અને ટાઈ-ફી.
૫) લય 2016 ના ડામાફીટીવ ડે નો મલમ આઈજ ઓન ડામાફીટીવ યાખલાભાં આવ્મો શતો.
૬) ડામાફીટીવ ડે ઉજલલાનો ઉદેશ્મ રોકોભાં આ યોગ પ્રત્મે જાગૃમત આલે તે યશે રો છે .
૭) ડામાફીટીવને વામરન્ટ મકરય તયીકે ઓખલાભાં આલે છે .
વભીક્ષા 108 (1) તા 16/11/2016
દેળના િથભ ફેમન્કાંગ યોફોટ રક્ષ્ભીએ કામચ કયલાનુાં ળરુ કમુ.ું ..

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

GK Samixa નલેમ્ફય 2016 વાભાન્મજ્ઞાન
૧) 11 નલેપફય 2016 ના યોજ દેળના પ્રથભ ફેમન્કંગ યોફોટ રક્ષ્ભીએ કામય કયલાનું ળરુ કયે ર
છે .
૨) આ યોફોટને તમભરનાડું ના કું ફાકોનભભાં આલેર વીટી મુમનમન ફેંક દ્વાયા રોન્ચ કયલાભાં
આલેર છે .
૩) દેળભાં આ પ્રકાયનો પ્રથભ યોફોટ છે , તે ઇન્ટયએક્ટીલ શોલાની વાથે ઝડથી કાભ કયલા ભાટે
ણ વક્ષભ છે .
૪) ખાનગી ક્ષેત્રની અગ્રણી ફેંક એચ.ડી.એપ.ડી. ણ ગ્રાશકોને વભજાલલા ભાટે યોફોટ
ફનાલલાની રદળાભાં કામય કયી યશી છે .
૫) રક્ષ્ભી યોફોટને ફનાલલાભાં છ ભાવ જેટરો વભમ રાગ્મો શતો, આ યોફોટ 125 મલમોભાં
જલાફ આલા ભાટે વક્ષભ છે .
૬) રક્ષ્ભી યોફોટ એકાઉન્ટભાં યશે રી યકભથી રઈને શોભ રોન ય વ્માજના દયો વાથે જોડામેરા
મલમોભાં ભદદ રૂ થળે.
૭) યોફોટના ભાધ્મભથી રોકોને ોતાના ખાતાની ભશત્લની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયાલી ળકાળે.
વભીક્ષા 109 (1) તા 17/11/2016
ન્મુભોમનમા યોકલાના ળથ વાથે મલશ્વ ન્મુભોમનમા દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) 12 નલેપફય 2016 ના યોજ મલશ્વ ન્મુભોમનમા રદલવ ભનાલલાભાં આવ્મો, આ રદલવ
ન્મુભોમનમા યોકલાના ળથ વાથે ભનાલલાભાં આવ્મો શતો.
૨) આ અલવયે ન્મુભોમનમા પ્રત્મે જાગરૂકતા રાલલા,યોગને યોકલા, અને ઉચાય ભાટે
ભનાલલાભાં આલેર.
૩) ન્મુભોમનમા મલશ્વભાં ાંચ લયથી ઓછા લય લાા ફાકોની ભોતનું ભુખ્મ કાયણ ફનનાય
યોગ છે .
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૪) આંકડા અનુવાય ન્મુભોમનમા અને તેનાથી ફચલા ભાટે ફાકોની વાયવંબાભાં વાલધાની
યાખલી ખાવ જરૂયી છે .
૫) ન્મુભોનીમાથી ફચલા ભાટે લય 2009 ભાં મલશ્વ ન્મુભોમનમા રદલવનો આયંબ કયલાભાં આવ્મો
શતો.
૬) લય 2015 ભાં ભનાલલાભાં આલેર ન્મુભોમનમા રદલવનો મલમ પ્રત્મેક શ્વાવ વાથે ન્મુભોમનમા
યોકલાનો વંકલ્ શતો.
૭) એક વલે ભુજફ ન્મુભોમનમા રગબગ 450 મભમરમન રોકોને પ્રબામલત કયે છે , જે મલશ્વની કુ ર
જન વંખ્માના વાત ટકા જેટરી થામ છે .
વભીક્ષા 110 (1) તા 18/11/2016
ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ ફ્રાઈ એળ નીમત અનાલનાય દેળનુાં િથભ યાજ્મ ફન્મુાં...
૧) 15 નલેપફય 2016 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્ર બાયતનું પ્રથભ એલું યાજ્મ ફન્મું કે જેણે ફ્રાઈ એળ
ઉમોગીતા નીમત અનાલી શોમ.
૨) આ નીમત કચયાભાંથી ૈવા ફનાલીને માયલયણ વંયક્ષણ દ્વાયા વભૃમદ્ધનો ભાગય કંડાયળે.
૩) આ નીમતને રાગુ કયલાનો આ મનણયમ યાજ્મના ભુખ્મભંત્રી દેલેન્દ્ર પડનલીવની અધ્મક્ષતાભાં
રેલાભાં આલેર છે .
૪) નીમતની ભુખ્મ ફાફતોભાં તા મલદ્યુત એકભો અને ફામોગેવ એકભોથી ેદા થનાય તભાભ
ફ્રાઈ એળનો ઉમોગ મનભાયણની ગમતમલમધઓભાં થામ તે જોલાળે.
૫) આ ફ્રાઈ એળથી ઈટો, બ્રોક,ટાઈર, દીલાર, ૈનર, મવભેન્ટ, અને અન્મ મનભાયણ વંફંધી
વાભગ્રી ફનાલલાભાં આલળે.
૬) નીમત આ ફ્રાઈ એળનો ઉમોગ લીજી વંસ્થાઓના 300 મકરોભીટયના મલસ્તાયભાં કયલાની
ભંજુયી આે છે .
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૭) ફ્રાઈ એળએ કોરવાના દશનથી ઉત્ન્ન થનાય એલો ધુભાડો છે કે જે લાતાલયણને શામનકાયક
છે , યંતુ તેનો વકાયાત્ભક ઉમોગ શલે ળક્મ છે .
વભીક્ષા 111 (1) તા 19/11/2016
16 નલેમ્ફયને યાષ્ટ્રીમ ત્રકાદયતા દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) 16 નલેપફય 2016 ના યોજ બાયતીમ પ્રેવ રયદ દ્વાયા રદલ્શીભાં વુલણય જમંતી ભનાલલાભાં
આલી.
૨) આ અલવય ય પ્રધાનભંત્રી દ્વાયા ત્રકારયતાભાં ઉત્કૃ ષ્ઠ મોગદાન આનાય ત્રકાયોનું
વન્ભાન ણ આલાભાં આલેર.
૩) સ્લતંત્ર અને જલાફદાય પ્રેવના પ્રમતક સ્લરૂે 16 નલેપફયને પ્રમતલય પ્રેવ રદલવ તયીકે
ભનાલલાભાં આલે છે .
૪) ત્રકારયતા વભાજના તભાભ લગોને સ્ળયતો લગય છે , એક સ્લસ્્મ રોકતંત્ર ભાટે પ્રેવની
અગત્મની બૂમભકા યશે ર છે .
૫) વયકાયની નલી મપ્રન્ટ ભીરડમા જાશે યાત નીમતના અનુવાય આ ેનર પ્રરક્રમાભાં છૂટ પ્રદાન કયી
પ્રાદેમળક બાાઓ અને ફોરીઓ અને ભધ્મભ વભાચાય ત્રોને વભાન રૂથી મલળે પ્રોત્વાશન
પ્રદાન કયળે.
૬) વોશ્મર ભીરડમા આ જગતનું એક નલું પ્રચાય ભાધ્મભ છે , જે વશજ અને રક્રમાત્ભક છે .
૭) આ પ્રવંગે ત્રકારયતાભાં ઉત્કૃ ષ્ઠતા ભાટે ભુખ્મ ત્રકાયો અને પોટો ત્રકાયોને વન્ભામનત
કયલાભાં આવ્મો શતા.
વભીક્ષા 112 (1) તા 20/11/2016
અરીગઢ ળશે ય સ્લચ્છ બાયત જાગરૂકતા અમબમાનભાાં િથભ આવ્મુાં...
૧) ળશે યી મલકાવ ભંત્રારમ દ્વાયા ળરુ કયામેર સ્લર્ચછ વલેક્ષણ 2017 ના અનુવંધાને 500
ળશે યોભાં અરીગઢને પ્રથભ સ્થાન આલાભાં આલેર છે .
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૨) અરીગઢને આ સ્થાન જરૂયી ામક્ષક મલમગત ગમતમલમધઓને અનુવંધાને ચરાલલાભાં
આલેર જાગરૂકતા અંતગયત પ્રદાન કયલાભાં આલેર છે .
૩) અરીગઢે વલાયમધક અંક કે ન્દ્રીમ ભંત્રારમની આઈ.ઈ.વી.(વૂચના, વંચાય અને મળક્ષણ)
વંદબે ભેલેર છે .
૪) સ્લર્ચછ વલેક્ષણ-2017 ના અન્મ ભાનાંકોનું ભૂલ્માંકન બાયતીમ ગુણલત્તા રયદ દ્વાયા
કયલાભાં આલેર છે .
૫) આઈ.ઈ.વી. અનુવંધાને તભાભ ળશે યોભાં ાકો, વયકાયી કામાયરમો, આલાવીમ
કોરોની,મયટન સ્થો અને વાપ-વપાઈ અને વપાઈ કાભગીયી ય યીોટય કયલાભાં આલળે .
૬) અરીગઢ મવલામના અન્મ ળશે યો લવઈ-મલયાય, શૈ દયાફાદ, ગુરુગ્રાભ, ચંડીગઢ, ભદુયાઈ,
લડોદયા, યાજકોટ, મતરુમત અને ભૈવુયનો વભાલેળ થામ છે .
૭) વૂચના, મળક્ષણ અને વંચાયના પ્રમાવો ય આ કામયક્રભ દયમભમાન ળૌચારમોની કામયક્ષભતાને
લધાયલા ભાટે 500 ળશે યો સ્લર્ચછ વલેક્ષણભાં મલળે ભશત્લ આલાભાં આલેર છે .
વભીક્ષા 113 (1) તા 21/11/2016
અાંધજનો ભાટે આમોમજત ટી-20 મલશ્વકની ભેજફાની બાયત કયળે...
૧) આગાભી લય 31 જાન્મુઆયીથી 12 પે િુઆયી 2017 વુધી અંધજનો ભાટે આમોમજત ટી-20
રક્રકે ટ મલશ્વકની ભેજફાની બાયત કયળે.
૨) આ મલશ્વકભાં ામકસ્તાન દેળ ણ બાગ રેળ.ે
૩) ટુ નાયભેન્ટની પ્રથભ ભેચ બાયત અને લેસ્ટઇન્ડીઝ લર્ચચે રદલ્શીભાં યભાળે. અને પાઈનર ભેચ
ફેંગરુરુભાં આમોમજત કયાળે.
૪) ટુ નાયભેન્ટની અન્મ ટીભોભાં ઓસ્ટરે મરમા, ન્મુઝીરેન્ડ,ઈંગ્રેંડ,દમક્ષણ આરફ્રકા, ફાંગ્રાદેળ,
શ્રીરંકા અને નેાની ટીભો બાગ રેળ.ે
૫) ટી-20 અંધજન મલશ્વક રક્રકે ટના િાંડ એપફેવેડય યાશુર દ્રમલડ છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬) અંધજન રક્રકે ટ મલશ્વકનું આમોજન મલશ્વ અંધજન રક્રકે ટ રયદ દ્વાયા કયલાભાં આલે છે .
૭) પ્રથભ અંધજન મલશ્વક રક્રકે ટ ટુ નાયભેન્ટનું આમોજન લય 1998 ભાં કયલાભાં આવ્મું શતુ,ં
પ્રથભ અંધજન ટી-20 મલશ્વક રક્રકે ટ ટુ નાયભેન્ટનું આમોજન લય 2012 ભાં કયલાભાં આવ્મું શતુ.ં
વભીક્ષા 114 (1) તા 22/11/2016
બાયતના વાંયક્ષણ ભાંત્રી ભનોશય ાયીકય દ્વાયા આઈ.એન.એવ.ર્ેન્નાઈનુાં જરાલતયણ કયલાભાાં
આવ્મુાં...
૧) 21 નલેપફય 2016 ના યોજ બાયતના વંયક્ષણ ભંત્રી દ્વાયા આઈ.એન.એવ.ચેન્નાઈનું
જરાલતયણ કયલાભાં આવ્મું છે .
૨) આ કોરકાતા શ્રેણીનું ત્રીજુ ં મનદેમળત મભવાઈર મલધ્લવંકનું સ્લદેળી રડઝાઈન છે .
૩) ભુંફઈભાં ભજગાંલ ડોક ળીમફલ્ડવય રીભીટે ડભાં આ જશાજનું મનભાયણ વાથે જ આ રયમોજના
15 એ.ૂણય થમેર છે .
૪) આ રયમોજના કોરકાતા શ્રેણીના મનદેમળત મભવાઈર મલધ્લવંક ફનાલલા ભાટે ળરુ કયલાભાં
આલી શતી.
૫) 164 ભીટય રાંફુ આઈ.એન.એવ. ચેન્નાઈ વાટીથી વાટી ય ભાય કયલા ભાટે વક્ષભ છે .
૬) વુય વોમનક િહ્મોવ મભવાઈર અને વાટીથી શલાભાં રાંફા અંતય વુધી લાય કયલા ભાટે
ફયાક -8 મભવાઈર પ્રણારી છે .
૭) આ શ્રેણીના પ્રથભ જશાજનું નાભ આઈ.એન.એવ. કોરકાતા શતું, તેનું 16 ઓગસ્ટ 2014 ના
યોજ જરાલતયણ કયલાભાં આલેર.
વભીક્ષા 115 (1) તા 23/11/2016
47 ભાાં બાયતીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ દપલ્ભ ભશોત્વલનો ગોલાભાાં ળુબાયાંબ થમો...
૧) 21 નલેપફય 2016 ના યોજ 47 ભાં બાયતીમ આંતયયાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ ભશોત્વલની ળરૂઆત
ગોલાભાં કયલાભાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) અમબનેતા વુળાંત મવંશ યાજૂત તેભજ વુચના અને પ્રવાયણના વમચલ અજમ મભત્તર અન્મ
દ્વાયા આ ભશોત્વલને ખુલ્લો ભુકલાભાં આવ્મો.
૩) આ ભશોત્વલની ળરૂઆત ભશાન ોરીળ રેખક અને મનદેળક અન્દ્રેજ લાજ્દાની રપલ્ભ
‘આફ્ટય ઈભેજ’ થી કયલાભાં આલી શતી.
૪) ‘આફ્ટય ઈભેજ’ રપલ્ભ ભશાન મચત્રકાય બ્રાદીસ્રોલ સ્ટરે જીભેસ્કીના જીલન ય આધારયત છે .
૫) આ ભશોત્વલભાં 90 દેળોની રગબગ 300 રપલ્ભો દેખાડલાભાં આલળે.
૬) આ ભશોત્વલભાં બાયતીમ મવનેભાભાં ભરશરાઓનું મોગદાન ભાટે એક મલળે પ્રસ્તુમત
‘ભરશરાઓ ભાટે ગીત’ની કયલાભાં આલેર.
૭) આ કામયક્રભભાં આંતયયાષ્ટ્રીમ કાઉમન્વર ઓપ રપલ્ભ એન્ડ ટે રીમલઝન દ્વાયા ેયીવ તથા
મુનેસ્કોના વશમોગથી ળાંમત અને વરશષ્ણુતા તથા અરશંવાના મલચાયોની પ્રસ્તુમત કયનાયી
રપલ્ભોને ‘મુનેસ્કો ગાંધી ળાંમત ુયસ્કાયો’થી વન્ભામનત કયલાભાં આલળે.
વભીક્ષા 116 (1) તા 24/11/2016
ઈન્પોવીવ વામન્વ પાઉન્ડેળન દ્વાયા ઈન્પોવીવ ુયસ્કાય-2016 ના મલજત
ે ાઓ જાશે ય કયામા..
૧) 18 નેલેપફય 2016 ના યોજ ઈન્પોવીવ વામન્વ પાઉન્ડે ળન દ્વાયા ઈન્પોવીવ ુયસ્કાય2016 ના મલજેતાઓ જાશે ય કયલાભાં આલેર છે .
૨) આ ુયસ્કાય છ મલબાગભાં પ્રદાન કયલાભાં આલે છે .
૩) આ છ મલબાગભાં એન્જીનીમરયંગ અને કપપમુટય મલજ્ઞાન, ભાનલીમ શ્રેણી, ગામણમતક
મલજ્ઞાન, વાભામજક મલજ્ઞાન, જીલ મલજ્ઞાન, બૌમતક મલજ્ઞાનનો વભાલેળ થામ છે .
૪) દયે ક શ્રેણીભાં ુયસ્કાય અંતગયત 65 રાખ રૂમમા,22 કે યેટ વોનાનું ભેડર અને પ્રભાણત્ર
આલાભાં આલે છે .
૫) ઈન્પોવીવ પ્રાઈઝ-2016 ભાટે ુયસ્કાય મલતયણ વભાયોશનું આમોજન 7 જાન્મુઆયી 2017
ના યોજ ફેંગરુરુ ભાં કયલાભાં આલળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa નલેમ્ફય 2016 વાભાન્મજ્ઞાન
૬) ઈન્પોવીવ ુયસ્કાયની સ્થાના લય 2009 ભાં થમેર છે .
૭) દયે ક ક્ષેત્રના મનષ્ણણાંત વ્મમક્તઓને ોતાના ક્ષેત્રભાં પ્રદાન ફદર આ ુયસ્કાય આલાભાં
આલે છે .
વભીક્ષા 117 (1) તા 25/11/2016
બૌમતકળાસ્ત્રી િોપે વય એભ.જી.કે .ભેનનનુાં આલવાન થમુાં...
૧) 22 નલેપફય 2016 ના યોજ બૌમતકળાસ્ત્રી પ્રોપે વય એભ.જી.કે .ભેનનનું આલવાન થમું છે .
૨) શારના વભમભાં એભ.જી.કે .ભેનન 88 લયની લમના શતા, તેનું અલવાન રદલ્શીભાં થમેર છે .
૩) તેઓએ છે લ્લા ાંચ દળકભાં દેળભાં મલજ્ઞાન અને પ્રધ્મોગીકી મલકાવભાં ભશત્લૂણય પાો
આેર છે .
૪) પ્રધાનભંત્રી લી.ી.મવંશની વયકાયભાં પ્રોપે વય ભેનન મલજ્ઞાન અને પ્રાધ્મોમગકી શોદ્દાના યાજ્મ
ભંત્રી ફની ચુક્મા છે .
૫) ભેનન લય 1972 ભાં બાયતીમ અંતયીક્ષ ળોધ વંગઠનના અધ્મક્ષ તયીકે યશી ચુક્મા છે .
૬) તેઓને 35 લયની લમે તાતા ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ પંડાભેન્ટર યીવચયના મનદેળક તયીકે મનમુક્ત
કયલાભાં આવ્મા શતા.
૭) પ્રો.એભ.જી.કે .ભેનન લય 1982 થી 1989 વુધી મોજના આમોગના વદસ્મ ણ યશી ચુક્મા
શતા.
વભીક્ષા 118 (1) તા 26/11/2016
ભર્ેન્ટ નેલી કે પ્ટન યામધકા ભેનન ફશાદુયી ુયસ્કાયથી વન્ભામનત કયામા...
૧) 21 નલેપફય 2016 ના યોજ ભચેન્ટ નેલી કે પટન યામધકા ભેનનને ફશાદુયી ુયસ્કાયથી
વન્ભામનત કયામા છે .

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

GK Samixa નલેમ્ફય 2016 વાભાન્મજ્ઞાન
૨) કે પટન યામધકા ભેનન રંડનભાં આમોમજત આંતયયાષ્ટ્રીમ વભુદ્રી વંગઠનના ભુખ્મ કામાયરમભાં
આમોમજત ુયસ્કાય વભાયોશભાં વન્ભામનત કયામા છે .
૩) યામધકા ભેનનને આ ુયસ્કાય ફંગાની ખાડીભાં નાટકીમ ઢંગથી ભાછરી કડનાય વાત
ભાછીભાયોને ફચાલલા ફદર આલાભાં આલેર છે .
૪) યામધકા ભેનન ઇન્ટયનેળનર ભયીન ઓગેનાઈઝેળન દ્વાયા ુયસ્કૃ ત થનાય પ્રથભ ભરશરા ફન્મા
છે .
૫) યામધકા ભેનન તેર ઉત્ાદન ટેં ક વંૂણય સ્લયાજના ભાસ્ટય છે .
૬) તેઓ બાયતીમ ભચેન્ટ નેલીભાં પ્રથભ ભરશરા કપ્તાન ફનેરા છે .
૭) બાયત વયકાય દ્વાયા ણ આ વાત ભાછીભાયોને ફચાલલા ફદર કે પટન ભેનનને અમબનંદન
આલાભાં આવ્મા આવ્મા શતા.
વભીક્ષા 119 (1) તા 27/11/2016
કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 62 નલા જલાશય નલોદમ મલદ્યારમ ખોરલાની ભાંજુયી આી...
૧) 23 નલેપફય 2016 ના યોજ 62 મજલ્લાઓભાં જલાશય નલોદમ મલદ્યારમ ખોરલાની ભંજુયી
પ્રદાન કયે ર છે .
૨) આ એલા મજલ્લાઓ છે કે ત્માં એકણ જલાશય નલોદમ મલદ્યારમ ખુરેર નથી.
૩) આ રયમોજના ભાટે કુ ર ખચય 2871 કયોડ રૂમમા થળે, આ મોજના અંતગયત ગુજયાત,
રદલ્શી, જપભુ કાશ્ભીય, છતીવગઢ, અને ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મભાં રાબ ભળે.
૪) 12 ભી મોજના અંતગયત તેભાં ૂરું ખચય 109.53 કયોડ રૂમમા આલળે.
૫) દેળભાં 35 યાજ્મો અને કે ન્દ્ર ળામત પ્રદેળોના 576 મજલ્લાઓભાં 598 નાલોદમની ભંજુયી
આલાભાં આલી છે , તેભાંથી 591 શાર કામયયત છે .
૬) જલાશય નલોદમ મલદ્યારમ બાયત વયકાયના ભાનલ વંવાધન મલકાવ ભંત્રારમ દ્વાયા
ચારાલલાભાં આલે છે .
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૭) જલાશય નલોદમ મલદ્યારમની સ્થાના લય 1985 ભાં કયલાભાં આલી શતી.
વભીક્ષા 120 (1) તા 28/11/2016
કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા મુદ્ધમલય મવાંશ ભમરકને યાષ્ટ્રીમ યાજભાગચ િામધકયણના ર્ેયભેન તયીકે મનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા...
૧) નલેપફય 2016 ના ત્રીજા વપ્તાશભાં બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ યાજભાગય પ્રામધકયણના ચેયભેન તયીકે
મુદ્ધમલય મવંશને મનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) શલેથી મુદ્ધમલય મવંશ ૂલય ચેયભેન યાઘલ ચંદ્રનું સ્થાન રેળ.ે
૩) યાઘલ ચંદ્ર શલે યાષ્ટ્રીમ અનુવુમચત જામત આમોગભાં વમચલ તયીકે દબાય ગ્રશણ કયળે.
૪) મુદ્ધમલય મવંશ ભમરક લય 1983 ની ફેંચના શરયમાણા કે ડયના આઈ.એ.એવ. અમધકાયી છે .
૫) આ શે રા મુદ્ધમલય મવંશ ભમરક નીમત આમોગભાં મલળે વમચલ તયીકે કામયબાય વંબાતા
શતા.
૬) બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ યાજભાગય પ્રામધકયણ કે ન્દ્રીમ વડક રયલશન અને યાજભાગય ભંત્રારમને
અંતગયત કામય કયે છે .
૭) બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ યાજભાગય પ્રામધકયણની યચના અમધમનમભ લય 1988 દ્વાયા કયલાભાં આલી
શતી.
વભીક્ષા 121 (1) તા 29/11/2016
શ્વેત ક્ાાંમતના મતાભશ ડો.લગીવ કુ યીમનની માદભાાં યાષ્ટ્રીમ દુગ્ધ દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) 26 નલેપફય 2016 ના યોજ બાયતીમ ડે યી ક્ષેત્રએ યાષ્ટ્રીમ દુગ્ધ રદલવ ભનાવ્મો.
૨) આ રદલવ શ્વેત ક્રાંમતના પ્રણેતા ડો. લગીવ કુ યીમનની 95 ભી જન્ભ જમંમત ય ભનાલલાભાં
આલેર.
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૩) બાયતીમ ડે યી ક્ષેત્રભાં વાભેર યાષ્ટ્રીમ ડે યી મલકાવ ફોડય અને બાયતીમ ડે યી વંઘ 22 યાજ્મ
સ્તયના દૂધ વંઘ તેભાં ગુજયાત વશકાયી દૂધ મલણન વંઘ જે અભૂરની પ્રોડક્ટ આે છે તે વાભેર
છે .
૪) અભુર દ્વાયા આ રદલવને ભનાલલા ભાટે અન્મ કામયક્રભો મવલામ સ્કુ ર અમબમાનો, મુલા
લાતાયરા, વંસ્થાઓની ભુરાકાત, દૂધ ીલાની સ્ધાય જેલા મલમલધ કામયક્રભો આમોમજત કયે ર.
૫) ડો કુ રયમનની જમંમત ય યાષ્ટ્રીમ દુગ્ધ રદલવ ભનાલલાનો મલચાય વૌપ્રથભલાય આઈ.ડી.એ.
દ્વાયા આલાભાં આવ્મો શતો.
૬) આ મલચાય લૈમશ્વક સ્તયે દય લે 1 જુ ન 2001 થી ભનાલલાભાં આઈ યશે ર મલશ્વ દુગ્ધ રદલવ
ય યજુ કયલાભાં આવ્મો શતો.
૭) ડો.લગીવ કુ યીમનને બાયતભાં મભલ્ક ભેન તયીકે ણ ઓખલાભાં આલે છે .
વભીક્ષા 122 (1) તા 30/11/2016
કે ન્દ્રીમ કૃ મ અને દકવાન કલ્માણભાંત્રીએ ઈ-ળુ શાટ ોટચ ર રોન્ર્ કમુું...
૧) કે ન્દ્રીમ કૃ મ અને મકવાન કલ્માણભંત્રી યાધા ભોશનમવંશે 26 નલેપફય 2016 ના યોજ નલી
રદલ્શીભાં યાષ્ટ્રીમ દુગ્ધ રદલવના અલવય ય ઈ-ળુ શાટ ોટય ર રોન્ચ કયે ર છે .
૨) આ અલવય ય કે ન્દ્રીમ કૃ મભંત્રીએ પ્રથભલાય ફોલાઈન ઉત્ાદકતા મભળન અંતગયત ઈ-ળુ
શાટ ોટય ર સ્થામત કયે ર છે .
૩) આ ોટય ર દેળી જાતોના પ્રજનકો તેભજ ખેડૂતો લર્ચચે કડી જોડલાભાં ભદદ રૂ થળે .
૪) આ ોટય રથી ખેડૂતો દેળી જાતની બેવ અને ગામ ખયીદી અને લશેં ચી ળકળે.
૫) આ પ્રકાયના ોટય ર ડે યી મલકાવ ક્ષેત્રભાં ણ ઉરબ્ધ નથી તે વુમલધા બાયતના ખેડૂતોને
ભળે.
૬) આ ોટય ર ખેડૂતથી ખેડૂત અને ખેડૂતથી વંસ્થાઓના વ્મલશાયો લધાયે ભશત્લૂણય ફનળે .
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૭) મલશ્વભાં વૌથી લધાયે ળુ ધયાલતો દેળ બાયત છે , ત્માયે આ ોટય ર દેળના રોકોને લધાયે
ભશત્લૂણય વામફત થળે.
- યે ળ ર્ાલડા
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