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વભીક્ષા 154 (1) તાયીખ 1/1/17
દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા ડડજીટર ેભન્ે ટ ભાટે બીભ એ રોન્ર્ કયલાભાાં આલી...
૧) 30 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ ડદલ્શીના તારકટોયા સ્ટે ડીમભ ખાતે ડીજીધન ભેાભાાં આ એનુાં
રોનન્ર્ાંગ કયલાભાાં આવમુાં શતુાં.
૨) બીભ એ મુ.ી.આઈ.એનેફલ્ડ એ છે , જે ઈન્ટયનેટ લગય ર્ારળે.
૩) બીભ એટરે ‘બાયત ઇન્ટયપે વ ઓપ ભની’ નાભ આલાભાાં આલેર છે ,જમાયે
મુ.ી.આઈ.એટરે ‘મુનીપાઈડ ેભેન્ટ ઈન્ટયપે વ’,તેભજ મુ.એવ.એવ.ડી.નો ભતરફ ‘અન્ટર કર્ડચ
વપ્રીભેન્ટર ી વનલચવ ડે ટા’ દ્વાયા આ ેભેન્ટ નવસ્ટભ કાભ કયળે.
૪) નેળનર ેભેન્ટ કોોયે ળન ઓપ ઇનન્ડમા દ્વાયા બીભ એ ફનાલલાભાાં આલી છે .
૫) આણા ફાંધાયણના નનભાચતા ફાફા વાશે ફ આાંફેડકયના નાભ યથી આ એ ફનાલલાભાાં
આલેર છે .
૬) શાર આ એભાાં ફે બાાઓથી વમલશાય થઇ ળકળે, તેભાાં ડશન્દી અને અાંગ્રેજીનો વભાલેળ
થામ છે .
૭) આ એ દ્વાયા એક ડદલવભાાં ઓછાભાાં ઓછુ 10 શજાય અને લધાયે ભાાં લધાયે 20 શજાયનુાં
ેભેન્ટ ટર ાન્વપય કયી ળકાળે, કોઈ ર્ાજચ રાગળે નડશ.
વભીક્ષા 155 (1) તાયીખ 2/1/17
કે ન્ર વયકાય દ્વાયા આઈ.એવ.એ. ફ્રેભલકચ વભજુ તી કયાયને ભાંજુયી આલાભાાં આલી...
૧) 28 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા આઈ.એવ.એ. ફ્રેભલકચ વભજુ તી કયાયને ભાંજુયી
અામેર છે .
૨) નલશ્વના 121 દેળોએ 30 નલેમ્ફય 2015 ના યોજ ેડયવભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર અાંતગચત આમોનજત
21 ભી જલામુાં ડયદભાાં આઈ.એવ.એ.ની યર્ના કયી શતી.
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૩) 121 દેળો આ વભજુ તી કયાય વાથે જોડામા ફાદ નલેમ્ફય 2016 ભાાં ભોયોક્કો ભાાં મોજામેરી
22 ભી જલામુાં ડયદભાાં આ વભજુ તી ય શસ્તાક્ષય રેલાભાાં આવમા શતા.
૪) શારભાાં દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા આ વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાની ભાંજુયી આી દેલાભાાં
આલી છે .
૫) આજ વુધીભાાં 25 દેળોએ તેના ય શસ્તાક્ષય કયી દીધા છે , આઈ.એવ.એ.નો ઉદેશ્મ 121
દેળોભાાં પ્રાથનભક તફક્કાઓની વુનલધાઓ પ્રદાન કયલા ય બાય ભુકાળે.
૬) આ વાંસ્થાનુાં કામાચરમ શડયમાણાના ગુાંડગાલભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલી યહ્ુાં છે .
૭) બાયત વયકાય દ્વાયા લચ 2022 વુધીભાાં દેળભાાં વૌય ઉજાચ ક્ષભતા લધાયીને 100 ગીગલોટ
કયલાનુાં રક્ષ્મ યાખલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 156 (1) તાયીખ 3/1/17
ડીપે ન્વ ડયવર્ચ એન્ડ ડે લરભેન્ટ ઓગેનાઈઝેળન દ્વાયા અનિ-4 નભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ
કયામુ.ાં ..
૧) 2 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ફારાવોયથી અનિ-4 નભવાઈરનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) યભાણાં ક્ષભતાથી વજ્જ સ્ટરે ટેજીક નભવાઈર અનિ-4 ની ભાયક ક્ષભતા 4 શજાય નકભી છે .
૩) આ નભવાઈર એટભી શનથમાય રઇ જલા ભાટે ણ વક્ષભ છે .
૪) આ શે રા 27 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ અબ્દુર કરાભ આઈરેન્ડ યથી 5 શજાય નકભી યેં જ
લાી અનિ-5 નભવાઈરનુાં વપ ડયક્ષણ કયી રેલાભાાં આલેર છે .
૫) આ નભવાઈર ધાયે રા રક્ષ્માાંકને ર્ાય શજાય નકભી વુધી ૂણચ કયી ળકે તેભ છે .
૬) અનિ-1 -700 નકભી,અનિ-2-2000 નકભી,અનિ-૩-2500 નકભી,અનિ-4-3500
નકભી,અનિ-4-4000 નકભી,અને અનિ -5-5000 નકભીની ભાયક ક્ષભતા ધયાલે છે .
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૭) શલે બાયત ાવે ટૂાં કા ભધ્મભ અને રાાંફા ગાા વુધીના રક્ષ્માાંકો ાય કયી ળકામ તેલી
નભવાઈરો તૈમાય થઈ ર્ુકી છે .
વભીક્ષા 157 (1) તાયીખ 4/1/2017
એન્ટોનનમો ગુટેયવે વમુકાં ત યાષ્ટ્ર ભશાવનર્લનો કામચબાય વાંબાળ્યો...
૧) 1 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ એન્ટોનનમો ગુટેયવે વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવનર્લનો કામચબાય
વાંબાેર છે .
૨) શલેથી તેઓ ાાંર્ લચ ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્રભશાવનર્લના દ ય નનમુક્ત થામ છે .
૩) એન્ટોનનમો ગુટેયવે ફાન કી ભૂનનુાં સ્થાન રીધેર છે ,ફાન કી ભુન 31 ડીવેમ્ફય 2016 ના
યોજ ોતાના દ યથી નનલૃત થમા છે .
૪) એન્ટોનનમો ગુટેયવનો જન્ભ 30 એનપ્રર1949 ના યોજ ોટુચ ગરના નરસ્ફનભાાં થમો શતો.
૫) એન્ટોનનમો ગુટેયવે લચ1995 થી 2000 વુધી ોટુચ ગરના પ્રધાનભાંત્રી તયીકે પયજ ફજાલી છે .
૬) એન્ટોનનમો ગુટેયવ આ શે રા મુ.એન.ની ળયણાથી વાંસ્થાના પ્રભુખ યશી ર્ુક્મા છે .
૭) એન્ટોનનમો ગુટેયવ વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાના નલભા યાષ્ટ્રપ્રભુખ ફન્મા છે .
વભીક્ષા 158 (1) તાયીખ 5/1/17
એમય ભાળચર એવ.ફી.દેલને લામુવન
ે ાના ઉપ્રભુખ દ ય નનમુક્ત કયલાભાાં આવમા...
૧) 2 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ એમય ભાળચર એવ.ફી. દેલને લામુવેનાના ભુખ્મ કામાચરમભાાં
ઉપ્રભુખ તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૨) તેઓ શલેથી એમય ભાળચર ફી.એવ. ધનોલાનુાં સ્થાન ગ્રશણ કયળે.
૩) શલેથી એવ.ફી.ધનોલા લામુવેનાના પ્રભુખ તયીકે ની કાભગીયી કયળે,આ શે રા
એવ.ફી.ધનોલા નિભ લામુવેના કભાનના કભાન્ડય શતા.
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૪) એમય ભાળચર એવ.ફી.દેલને 15 જુ ન 1979 ના યોજ બાયતીમ લામુવેનાભા ામરટના રૂભાાં
નનમુક્ત કયલાભાાં આવમા શતા.
૫) એમય ભાળચર એવ.ફી.દેલને યાષ્ટ્રનત દ્વાયા લામુવેના દક તથા યભ નલનળઠ સ વેલા દક
અનત નલનળઠ સ વેલા દક અને એ.ડી.વી.થી વન્ભાનનત કયાઈ ર્ુક્મા છે .
૬) તેઓએ ભીગ-21 ફી.આઈ.એવ.ઓ.એન.સ્ક્લાડર નની કભાન ણ વાંબાેરી છે .
૭) તેઓ 3800 કરાકથી લધાયે ઉડાન વાંર્ારન અને પ્રનળક્ષણ ઉડાન વાથે એક ફ્રાઈટ કોમ્ફેટ
રીડય અને એક કે ટ એના ફ્રાઈંગ પ્રનળક્ષક ણ યશી ર્ુક્મા છે .
વભીક્ષા 159 (1) તા 6/1/17
દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા નતરુનતભાાં 104 ભુાં બાયતીમ નલજ્ઞાન કોંગ્રેવ વાંભર
ે ન ખુલ્ુાં ભુકલાભાાં
આલેર...
૧) 4 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા નતરુનતભાાં 104 ભુાં બાયતીમ નલજ્ઞાન
કોંગ્રેવ વાંભેરન ખુલ્ુાં ભુકલાભાાં આલેર.
૨) આ વાંભેરન ાાંર્ ડદલવ વુધી ર્ારનાય છે , તેની થીભ યાષ્ટ્રીમ નલકાવ ભાટે નલજ્ઞાન અને
પ્રધ્મોગીકી યખામેરી છે .
૩) આ પ્રવાંગે પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા નોફેર ળાાંનત ુયસ્કાય નલજેતાઓ વશીત જાણીતા લૈજ્ઞાનનકોની
વબાને ણ વાંફોનધત કયી શતી.
૪) નતરુનતભાાં આ વાંભેરન લચ 1983 ભાાં મોજામુાં શતુાં,આ લખતે ફીજીલાય નતરુનત નેળનર
વામન્વ નલજ્ઞાન કોંગ્રેવની ભેજફાની કયી શતી.
૫) આ કામચક્રભભાાં દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા નોફેર ુયસ્કાય નલજેતાઓને વુલણચર્ાંરકથી નાલાજેર
છે .
૬) બાયતીમ નલજ્ઞાન કોંગ્રેવની સ્થાના લચ 1914 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૭) આ વાંસ્થાનુાં લડુ ભથક નિભ ફાંગા કોરકાતાભાાં આલેર છે .
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૮) દય લે જાન્મુઆયી ભાવના પ્રથભ વપ્તાશભાાં આ વાંભેરન આમોનજત કયલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 160 (1) તા 7/1/2017
ગાંગા નદીની વપાઈ ભાટે કર્યા નૌકાનો આયાંબ કયલાભાાં આલળે...
૧) યાષ્ટ્રીમ સ્લચ્છ ગાંગા નભળન (એન.એભ.વી.જી.) અાંતગચત ટૂાં ક વભમભાાં ગાંગાની વપાઈ ભાટે
જાન્મુઆયી 2017 ના પ્રથભ વપ્તાશભાાં કર્યો એકનત્રત કયનાય એક નૌકા ર્રાલલાભાાં આલળે.
૨) આ ડયમોજના ભાટે એ છ ળશે યોને વાંદ કયલાભાાં આવમા છે , જે ગાંગા નદીના કાાંઠા ય
નલસ્તયે ર છે .
૩) જ વાંવાધન, નદી નલકાવ અને ગાંગા વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ દ્વાયા અનધકાયીક રૂથી આ વાંફધે
વુર્ના આલાભાાં આલેર છે .
૪) ઋનકે ળ, ગઢ ભુક્તેશ્વય, વાડશફગાંજ, શડયદ્વાય, નલદ્વી અને કોરકાતાભાાં આ પ્રકાયના
લાશનને ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૫) ળશે યી નલકાવ નલબાગને આ કામચની દેખયે ખ વોંલાભાાં આલળે.
૬) નદીના તની વપાઈ ભાટે ગમા લચભાાં અલ્શાફાદ કાનુય, ભથુયા-લૃાંદાલન અને
લાયાણવીભાાં તેનો આયાંબ કયલાભાાં આવમો શતો.
૭) આ મોજનાનો પ્રાયાંબ યાષ્ટ્રીમ ગાંગા ફેવીન પ્રાનધકયણ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 161 (1) તાયીખ 8/1/2017
ફેંગ્રોયભાાં 14 ભાાં પ્રલાવી બાયતીમ ડદલવ અાંતગચત વાંભર
ે ન ળરુ...
૧) 7 જાન્મુઆયી 2017 થી ફેંગ્રોયભાાં 14 ભાાં પ્રલાવી બાયતીમ ડદલવનુાં વાંભેરન ળરુ થઇ ગમેર
છે .
૨) આ વાંભેરન ત્રણ ડદલવ ભાટે આમોનજત કયલાભાાં આલેર છે .
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૩) વુયીનાભના ઉયાષ્ટ્રનત નભળેર અનશ્વન અદીન મુલા પ્રલાવી બાયતીમ ડદલવના ઉદ્ઘાટન
વત્રને વાંફોનધત કયળે.
૪) કણાચટકના ભુખ્મભાંત્રી નવદ્ધા યભૈમા અને નલદેળ યાજ્મભાંત્રી જનયર લી.કે . નવાંશ ણ વત્રને
વાંફોધળે.
૫) આ વત્રની અધ્મક્ષતા ખેર અને મુલા ફાફતોના ભાંત્રી નલજમ ગોમર કયળે.
૬) આ ત્રણ ડદલવના કામચક્રભભાાં ર્ાય શજાયથી લધાયે પ્રલાવી બાયતી વાભેર થળે.
૭) મુલા પ્રલાવી બાયતીમ ડદલવનો નલમ છે , બાયતના ડયલતચનભાાં પ્રલાવી મુલા બાયતીમોની
બૂનભકા.
૮) ભુખ્મ વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન પ્રધાભાંત્રી નયે ન્રબાઈ ભોદી કયળે, અને વભાયોશના અનતથી નલળે
તયીકે ોટુચ ગરના પ્રધાનભાંત્રી એન્ટોનનમો યશે ળે.
વભીક્ષા 162 (1) તા 9/1/2017
લચ 2017 ના 12 ડે સ્ટીનેળન લોર્ભાાં કે ય આઠભા સ્થાને આવમુ.ાં ..
૧) નિટનની વૌથી ભોટી ટુ વચ એન્ડ ટર ાલેલ્વ એવોવીએળન દ્વાયા 12 ડે સ્ટીનેળન ટુ લોર્ ઇન
2017 ની માદી ફશાય ાડલાભાાં આલેર છે .
૨) લચ 2017 ભાાં જોલારામક 12 જગ્માઓભાાં કે યને આઠભુાં સ્થાન આલાભાાં આલેર છે .
૩) એવોવીએળન ઓપ નિટીળ ટર ાલેલ્વ દ્વાયા કે યને અભેડયકા, વાડે નીમા(ઇટારીનો
દ્વી),દનક્ષણ આડફ્રકા, અને નલમેતનાભ કયતા ઉચ્ર્ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૪) આ વૂનર્ભાાં એન્ડારુનવમા (સ્ેન) અજોયે વ દ્વી (ોટુચ ગર) ફભુચડા અને નર્રીને સ્થાન
આલાભાાં આલેર છે .
૫) આ વૂનર્ભાાં કે યની નલનલધતાને સ્થાન ભેર છે , તેભાાં નૌકાઘય સ્થાન ણ આલાભાાં
આલેર છે .
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૬) કે યની ભવારાની ખેતીનો ણ તેભાાં ઉલ્ેખ જોલા ભે છે .
૭) કે યની યાજધાની નત્રલેન્રભને બાયતના ભવારાના ફગીર્ા તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 163 (1) તાયીખ 10/1/2017
ડોક્ટય ફયઈ અને નળલાાંગીને પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાન આલાભાાં આવમુ.ાં ..
૧) 9 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રનત દ્વાયા અભેડયકાભાાં યશે રા બાયતીમ ભૂના ફે
ડોક્ટયો, ડોકટય બયત ફયઈ અને ડોકટય નળલાાંગી વાંતને પ્રનતનઠ સત પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાન
આલાભાાં આલેર છે .
૨) ફેંગ્રોયભાાં આમોનજત કામચક્રભના અાંનતભ ડદલવે તેઓને વન્ભાન પ્રદાન કયલાભાાં આલેર.
૩) નળકાગોના નનલાવી ડોક્ટય ફયઈએ વપ્ટે મ્ફય 2014 ભાાં પ્રધાનભાંત્રીના ભૈડીવીન સ્ક્લેય
ગાડચ ન કામચક્રભની વપતા ભાટે કામચ કમુું શતુાં.
૪) નભવીનવીના યશે લાવી ડોકટય નળલાાંગી વાંતને તમાાંના વાાંવદો દ્વાયા બાયત અભેડયકી
વાંફધોને લધાયે વાયા ફનાલલા ભાટે આ ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર.
૫) ડોક્ટય ફયઈ એ આ ુયસ્કાયનો શ્રેમ ન્મુજવી, નળકાગો અને ન્મુમોકચ ના કામચકતાચઓને આેર
છે .
૬) બાયત વયકાય દ્વાયા નલદેળોભાાં યશે નાય બાયતીમ નાગડયકો પ્રતમે વન્ભાન ભાટે લચ 2003 થી
પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાનનો આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૭) જેણે નલદેળભાાં યશીને બાયતની પ્રનતઠ સાને વાયી ફનાલલાભાાં પ્રમાવ કયે ર શોમ તેને આ
વન્ભાન આલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 164 (1) તા 11/1/2017
શડયમાણાભાાં ખેર નલશ્વનલદ્યારમ સ્થાનત કયલાભાાં આલળે.
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૧) શડયમાણાને ખેર અને મુલા કામચક્રભના ભાંત્રી અનીર લીજને જણાવમુાં છે કે યાજ્મભાાં
આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયની યભત-ગભત વુનલધાઓ ઉરબ્ધ કયલલાભાાં આલળે.
૨) આ ભાટે યાજ્મભાાં ખેર નલશ્વનલદ્યારમ સ્થાનત કયલાભાાં આલળે, તેભાાં અનુબલી રોકોનો
વશમોગ રેલાભાાં આલળે.
૩) યાજમના નજલ્ાઓ અને બ્રોક કક્ષાએ સ્ોર્ટવચ કાઉન્વીર ખોરલાભાાં આલળે.
૪) પ્રમેક નજલ્ાઓભાાં ત્રણ કયોડના ખર્ે વુલણચ જમાંતી ખેર વુનલધા કે ન્રની સ્થાના કયલાભાાં
આલળે.
૫) દયે ક નજલ્ાઓભાાં વુલણચ જમાંનત ઇનડોય સ્ટે ડીમભ ણ ખોરલાભાાં આલળે.
૬) આ ઇનડોય સ્ટે ડીમભ ભાટે 25 કયોડ રૂનમાનો ખર્ચ કયલાભાાં આલળે.
૭) છે લ્ા ફે લચભાાં શડયમાણા વયકાય દ્વાયા આાંતયયાષ્ટ્રીમ અને યાષ્ટ્રીમ સ્તયની સ્ધાચઓભાાં
નલજેતા સ્ધચકોને શડયમાણા યાજ્મ ડે લરભેન્ટ પાંડ દ્વાયા 92.40 કયોડ રૂનમાની યકભ પ્રદાન
કયલાભાાં આલી છે .
વભીક્ષા 165 (1) તા 12/1/2017
12 ભો નલશ્વ ડશન્દી ડદલવ ભનાલલાભાાં આવમો...
૧) 10 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ બાયતના નલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા 12 ભો નલશ્વ ડશન્દી ડદલવ
ભનાલલાભાાં આવમો.
૨) આ ડદલવે નલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા યાજબાાને ભશતલ આલાના કામચક્રભોનુાં આમોજન કયલાભાાં
આવમુાં શતુાં.
૩) આ ડદલવ ભનાલલાનો ઉદેશ્મ નલશ્વભાાં ડશન્દીના પ્રર્ાય-પ્રવાય અને જાગરૂકતા રાલલા ભાટે
નો યખામો શતો.
૪) બાયતીમ નલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા નલદેળભાાં પ્રથભલાય નલશ્વ ડશન્દી ડદલવ 10 જાન્મુઆયી 2006
ના યોજ ભનાવમો શતો.
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૫) આ ડદલવ 14 વપ્ટે મ્ફયના યોજ ભનાલલાભાાં આલતા યાષ્ટ્રીમ ડશન્દી ડદલવનો જ એક બાગ
છે .
૬) નલશ્વ ડશન્દી ડદલવ દય લે 10 જાન્મુઆયીના યોજ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૭) યાષ્ટ્રીમ ડશન્દી ડદલવ 14 વપ્ટે મ્ફયને લચ 1949 થી ડશન્દીને યાજબાા તયીકે સ્લીકાય કયલા
ફદર ભનાલલાભાાં આલે છે .
૮) ડશન્દી નલશ્વની ર્ોથા નાંફયની વૌથી લધાયે ફોરાનાયી બાા છે .
વભીક્ષા 166 (1) તા 13/1/2017
દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ટોક એક્વર્ેન્જનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવમુ.ાં ..
૧) 9 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ બાયતના પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ટોક એક્વર્ેન્જનો પ્રાયાંબ
દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા કયલાભાાં આવમો.
૨) આ કામચક્રભ ગુજયાતના ગાાંધીનગય ાવે તૈમાય થમેરા ગીફ્ટ નવટીભાાં આમોનજત કયલાભાાં
આવમો શતો.
૩) ઇનન્ડમા આઈ.એન.એક્વ.દ્વાયા દેળના નલકાવ અને ઈન્ફ્રાસ્ટર ક્ર્ય વાંફધી જરૂડયમાતો ભાટે
નાણાની લૃનદ્ધ ભાટે ના પ્રમોવા ળોધલાભાાં આલળે.
૪) આ એક્વર્ેન્જનુાં ઉદ્ઘાટન ગુજયાતભાાં આમોનજત થમેર લાઈિન્ટ વનભટ અનુવાંધાને
કયલાભાાં આવમુાં શતુાં.
૫) આ એક્વર્ેન્જ ડદલવના 22 કરાક વુધી કામચયત યશે ળે.
૬) આ વેન્ટયના નલશ્વના સ્તય ય 250 જેટરા ટરે ડીંગ ભેમ્ફય યશે ળે.
૭) આ વેન્ટયની નલળેતા એ છે કે તે જાાનના ભાકે ટ ખુરલાના વભમથી ભાાંડીને અભેડયકાના
ભાકે ટ ફાંધ થલા વુધી કામચયત યશે ળે.
વભીક્ષા 167 (1) તા 14/1/2017
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શ્રીજેળ એપ.આઈ.એર્.એથરીટ વનભતના વદસ્મ નનમુક્ત થમા...
૧) પે ડયે ળન ઓપ ઇન્ટયનેળનર શોકીના કામચકાયી ફોડચ દ્વાયા 11 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ
બાયતીમ વીનીમય ુરુ શોકી ટીભના કે પ્ટન ી.આય.શ્રીજેળને વનભનતના વદસ્મ તયીકે નનમુક્ત
કયામા છે .
૨) શારભાાં પે ડયે ળન ઓપ ઇન્ટયનેળનર શોકીના કામચકાયી ફોડચ ભાાં આઠ વદસ્મો છે .અને ૂલચ શોકી
ખેરાડી વાભેર છે .
૩) આ વદસ્મોએ લૈનશ્વક વાંસ્થાની પ્રડક્રમાભાાં ખેરાડીઓની બૂનભકા વુનીનચ્ર્ત કયલાની શોમ છે .
૪) શાર શ્રીયાજેળ 21 જાન્મુઆયી 2017 થી ળરુ થઇ યશે ર શોકી ઇનન્ડમા રીગની તૈમાયીભાાં
રાગેરા છે .
૫) આ રીગભાાં તેઓ ઉત્તયપ્રદેળ નલઝાડચ વ તયપથી યભળે.
૬) ી.આય.શ્રીજેળે લચ 2014 ભાાં એળીમાઇ ખેરોભાાં વુલણચર્ાંરક જીતમો શતો.
૭) પે ડયે ળન ઓપ ઇન્ટયનેળનર શોકી વાંસ્થાની સ્થાના 7 જાન્મુઆયી 1924 થઈ શતી,તેનુાં
ભુખ્મ કામાચરમ રુવાને, સ્લીતઝયરૅન્ડભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 168 (1) તા 15/1/2017
બાયતે નનાકા યોકે ટનુાં વપ યીક્ષણ કમુ.ું ..
૧) બાયતના ડી.આય.ડી.ઓ. દ્વાયા બાયતીમ વેના ભાટે 12 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ર્ાાંદીુય
ડયક્ષણ યેં જથી નનાકા યોકે ટનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ યોકે ટ નેનલગેળન આધાડયત ગાઈડે ડ યોકે ટ છે , જેને કાંટર ોર કીટની ભદદથી ઓયે ટ કયી
ળકામ છે .
૩) નલા નલકવાલામેરા નનાકા યોકે ટની ભાયક ક્ષભતા શે રા કયતા લધાયલાભાાં આલી છે .
૪) શે રા કયતા વુનીનચ્ર્ત રક્ષ્મ વાધલા ભાટે ણ તે વારુાં ુયલાય થળે.
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૫) નનાકાની ભાયકક્ષભતા 60 નકરોભીટય જેટરી છે , તે વાડા ત્રણ લગચ નકરોભીટય ક્ષેત્રભાાં એક
વાથે દુશ્ભનોના ઘણા ઠે કાણાઓ નષ્ટ્ કયી ળકે છે .
૬) આ યોકે ટભાાં એન્ટી યડાય વીસ્ટભ રગાલલાભાાં આલેર છે , તેથી યડાયભાાં દેખાઈ ળકળે નડશ.
૭) આ શે રા જાન્મુઆયી 2017 ના પ્રથભ વપ્તાશભાાં યાજસ્થાનના વીભાાંત જેવરભેય નજલ્ાના
ોખયણ યીક્ષણ યે ન્જભાાં નલકવાલેર નનાકા-ભાકચ 2 નભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં
આલેર.
વભીક્ષા 169 (1) તા 16/1/2017
યોનાલ્ડો અને ફોલ્ટ રોયેં વ નલશ્વ ખેર એલોડચ ભાટે વાંદગી ામ્મા...
૧) ોટુચ ગરના પૂટફોર ખેરાડી ડક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડો અને જભૈકાના ઝડી દોડલીય ઉવેન
ફોલ્ટને રોયેં વ નલશ્વ ખેર એલોડચ 2017 ભાટે વાંદ કયામા છે .
૨) રોયેં વ નલશ્વ ખેર એલોડચ 2017 ની માદી નોલાક જોકોનલર્ે યજુ કયે ર છે .
૩) નોલાક જોકોનલર્ ખુદ લચ 2016 ભાાં આ એલોડચ ના નલજેતા યશી ર્ુક્મા છે .
૪) ઉવેન ફોલ્ટે ત્રણ લાય ઓનરનમ્કભાાં વુલણચર્ાંરક પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૫) ફોલ્ટ આ શે રા ત્રણ લાય આ એલોડચ જીતી ર્ુક્મા છે .
૬) રોયેં વ નલશ્વ ખેર એલોડચ -2017 ના ુયસ્કાયો ભાટે ખેરાડીઓની વાંદગી લલ્ડચ ભીડડમા દ્વાયા
કયલાભાાં આલે છે .
૭) આ લચના રોયેં વ એલોડચ ભાટે છ નાભનો વાંદગી થમેર છે , તે તભાભ ઓનરનમ્ક દક
નલજેતાઓ છે .
૮) રોયેં વ નલશ્વ ખેર નલજેતાઓની જાશે યાત 14 પે િુઆયી 2017 ના યોજ કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 170 (1) તા 17/1/2017
69 ભો વેના ડદલવ 15 જાન્મુઆયીએ ભનાલલાભાાં આવમો....
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૧) બાયતભાાં ૧૫ જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 69 ભો વેના ડદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
૨) ડદલ્શીના કડયમપ્ા યે ડ ગ્રાઉન્ડભાાં વેના પ્રભુખ જનયર ફીીન યાલતે અભય જલાન જ્મોનત
ય ફનરદાની જલાનોને શ્રદ્ધાાંજનર અી શતી.
૩) તમાયફાદ ડદલ્શી કે ન્ટભાાં યે ડની વરાભી જીરીને જલાનોની નલધલાઓને વેના ભેડર તથા
ફીજા ુયસ્કાયોથી વન્ભાનનત કમાચ શતા.
૪) વેના ડદલવ બાયતીમ વેનાના પ્રથભ રેફ્ટનન્ટ જનયર કે .એભ. કડયમપ્ાના ભાનભાાં
ભનાલલાભાાં આલે છે .
૫) કે .એભ. કડયમપ્ાએ 15 જાન્મુઆયી 1949 ના યોજ બાયતીમ વેનાના રેફ્ટનન્ટ જનયરનો
દબાય વાંબાળ્યો શતો.
૬) તમાયછીના પ્રતમેક લે 15 જાન્મુઆયીના યોજ વેના ડદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૭) વેના ડદલવના ડદલવે યે ડ તથા શનથમાયોનુાં પ્રદળચન મોજલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 171 (1) તા 18/1/2017
પ્રથભ એનળમા પ્રળાાંત િોડકાનસ્ટાંગ મુનનમન નૃતમ ભશોતવલ શૈ દયાફાદભાાં વાંન્ન...
૧) આજ વુધીનો પ્રથભ એનળમા-પ્રળાાંત િોડકાનસ્ટાંગ મુનનમન નૃતમ ભશોતવલ 15 જાન્મુઆયી
2017 ના યોજ શૈ દયાફાદભાાં વાંન્ન થમો.
૨) ભશોતવલનુાં ઉદ્ઘાટન કે ન્રીમ વૂર્ના અને પ્રવાયણ ભાંત્રી એભ.લૈંક્માનામડુ દ્વાયા કયલાભાાં
આલેર.
૩) આ ભશોતવલનો ઉદેશ્મ એનળમા –પ્રળાાંત ક્ષેત્રની નલલીધાતાઓને ફશાય રાલલાનો છે , અને
નૃતમ કયતા વભમે આ નલસ્તાયના અરગ-અરગ વભુદામ જે ખુળી વમક્ત કયે છે , તેની ઝાાંખી
કયલાનો છે .
૪) અન્મ ઉદેશ્મ એક આાંતયયાષ્ટ્રીમ બાાના અનુવાંધાને નૃતમના ભાધ્મભથી દુનનમાના અરગઅરગ ક્ષેત્રના મુલાઓ લચ્ર્ે કડી રૂ ફનાલાનો ણ યખામો છે .
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૫) બાયતના ભોટા બાગના ાડોળી દેળોએ આ ભશોતવલભાાં બાગ રીધો શતો.
૬) આ ભશોતવલનુાં આમોજન બાયતની વયકાયી વેલા પ્રવાયક પ્રવાય બાયતી દ્વાયા કયલાભાાં આવમુાં
શતુાં.
૭) એનળમા –પ્રળાાંત િોડકાનસ્ટાંગ મુનનમનની સ્થાના લચ 1964 ભાાં થમેરી છે .
વભીક્ષા 172 (1) તા 19/1/2017
યાષ્ટ્રીમ લીયતા ુયસ્કાય 2016 ભાટે 25 ફાકોની વાંદગી થઇ...
૧) દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ લીયતા ુયસ્કાય લચ 2016 ભાટે 25 ફાકોને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે , તેભાાં
4 ફાકોને ભયણોયાાંત આ વન્ભાન આલાભાાં આલી યહ્ુાં છે .
૨) આ ભયણોયાાંત ફાકોભાાં એક છોકયી જમ્ભુ કાશ્ભીયથી છે , અને ત્રણ ફાકો ડદલ્શીથી છે .
૩) યાષ્ટ્રીમ લીયતા ુયસ્કાય 2016 ના ફાકોના નાભની જાશે યાત બાયતીમ ફા કલ્માણ
ડયદના અધ્મક્ષ ગીતા નવદ્ધાથચ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૪) 23 જાન્મુઆયીના યોજ આમોનજત એક વભાયોશભાાં દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા આ ફાકોને
પ્રોતવાડશત કયલાભાાં આલળે.
૫) કુ ર વાંદ કયામેરા ફાકોભાાં 13 છોકયાઓ અને 12 છોકયીઓનો વભાલેળ થામ છે .
૬) દેળભાાં આજ વુધીભાાં 945 ફાકોને લીયતા ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલી ર્ુક્મો છે , તેભાાં
669 છોકયાઓ અને 276 છોકયીઓનો વભાલેળ થામ છે .
૭) દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ લીયતા ુયસ્કાયની ળરૂઆત લચ 1957 થી કયલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 173 (1) તા 20/1/2017
ઉલ્ેખ એન.ી. દ્વાયા નરનખત ‘ધ અનટોલ્ડ લાજેમી:ોરીટીળીમન એન્ડ ૈયાડોક્વ’નુાં
નલભોર્ન કયલાભાાં આવમુ.ાં ..
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૧) અટર નફશાયી લાજેમીના જીલન ય એક નલી ફુકવ આલેર છે , તેનુાં નાભ ‘ધ અનટોલ્ડ
લાજેમી:ોરીટીળીમન એન્ડ ૈયાડોક્વ’ યાખલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ુસ્તકના રેખક ઉલ્ેખ એન.ી. છે , આ ફુક્વ અટર નફશાયીના જીલન ય આધાડયત
છે .
૩) ઉલ્ેખ એન.ી. ઓન ભેગેઝીનના કામચકાયી વાંાદક છે , આ ુસ્તકના પ્રકાળક ેગુઈનના
કશે લા ભુજફ આ લચની વૌથી ભોટી યાજનેનતક આતભકથા આ ફુક છે .
૪) આ ફુક અટરજીને જોલાનો એક નલો અાંદાજ આે છે , તેભના વભમભાાં ઘટે રી ઘટનાઓની
ભોટાબાગની લાતો તેભાાં વભાલી રેલાભાાં આલી છે .
૫) ગત વાર અટરજીના જીલન ય આલેર ફુક્વનુાં નાભ શતુાં, ‘શાય નડશ ભાાંનુાંગા’ શતી.
૬) ૂલચ પ્રધાનભાંત્રી એક વાયા લક્તા અને કનલ અને યાજનેતાની છા આ ફુક્વ દ્વાયા ભેલે છે .
૭) ‘ધ અનટોલ્ડ લાજેમી:ોરીટીળીમન એન્ડ ૈયાડોક્વ’ ુસ્તક 304 ાનાનુાં છે , અને તેની
નકભાંત 599 રૂનમા યાખલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 174 (1) તા 21/1/2017
દવભાાં જમુય વાડશતમ ઉતવલનો ળુબાયાંબ થમો...
૧) દવભાાં જમુય વાડશતમ ઉતવલની ળરૂઆત ગીતકાય ગુરઝાયની કનલતાથી કયલાભાાં આલી.
૨) યાજસ્થાનના ભુખ્મભાંત્રી લવુાંધયા યાજે અભેડયકી કનલ એન્ને લાલ્ડોભેન, ગુરઝાય અને અન્મ
શનસ્તઓની શાજયીભાાં આ ાાંર્ ડદલવ વુધી ર્ારનાયા વભાયોશની ળરૂઆત કયે ર છે .
૩) આ વભાયોશનો ભુખ્મ નલમ છે , ‘ધ ફ્રીડભ ટુ ડર ીભ ઇનન્ડમા એટ 70’
૪) ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા ડીઝીટરકયણની કે ટરીમ મોજનાઓને ણ વૂર્ીફદ્ધ કયે ર છે .
૫) આ વાડશતમ વભાયોશભાાં 250 નલર્ાયક રેખકો અને નેતા તથા અન્મ શનસ્તઓ વાભેર થનાય
છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬) જમુય વાડશતમ ઉતવલ દય લે 21 થી 25 જાન્મુઆયી વુધી ઉજલલાભાાં આલે છે .
૭) જમુય વાડશતમ ઉતવલની ળરૂઆત લચ 2006 ભાાં ડીગ્ગી ેરેવભાાં થઇ શતી.
૮) ડીગ્ગી ેરેવ આજ વુધીભાાં આ આમોજન અાંતગચત 1300 લક્તાઓ અને 12 રાખ રોકોની
ભેજફાની કયી ર્ુક્મો છે .
વભીક્ષા 175 (1) તા 22/1/2017
ડદલ્શી ોરીવ આમુક્ત આરોક લભાચ વી.ફી.આઈ.ના ર્ીપ તયીકે નનમુનક્ત ામ્મા...
૧) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ડદલ્શી ોરીવ લડા આરોક કુ ભાય લભાચને 19 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ
વી.ફી.આઈ.ના પ્રભુખ તયીકે નનમુક્ત કયે ર છે .
૨) વી.ફી.આઈ.ના ૂલચ નનદેળક અનનર નવાંશા 2 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ વેલા નનલૃત થમા
શતા, તમાયફાદ યાકે ળ અસ્થાનાને કામચકાયી નનદેળક ફનાલામા શતા.
૩) આરોક લભાચએ 24 ડીવેમ્ફય 1979 ભાાં ડદલ્શી ોરીવભાાં આમુક્ત(પ્રનળક્ષુ) તયીકે કે ડયમયનો
પ્રાયાંબ કમો શતો.
૪) 29 પે િુઆયી 2016 ના યોજ આરોક લભાચ ડદલ્શી ોરીવ આમુક્ત તયીકે નનમુક્ત કયામા શતા.
૫) આ શે રા તેઓ નતશાય જેરભાાં ભશાનનદેળક તયીકે ોતાની પયજ ફજાલતા શતા.
૬) પ્રધાનભાંત્રી કામાચરમભાાં 45 આઈ.ી.એવ.ના નાભોની વૂર્ી ભોકરલાભાાં આલી શતી.
૭) આ દ ભાટે કૃ ષ્ણ ર્ૌધયી અને અરુણા ફશુગુણાને દાલેદાય ભાનલાભાાં આલતા શતા.
વભીક્ષા 176 (1) તા 23/1/2017
ભોના ભેળયાભને બાયતીમ ભડશરા ટીભભાાં વાભેર કયલાભાાં આવમા...
૧) ભોના ભેળાયભને પે િુઆયી 2017 ભાાં કોરમ્ફોભાાં મોજાનાય આઈ.વી.વી .ભડશરા નલશ્વક
ક્લોરીપામય ભાટે બાયતીમ ટીભભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ભોના ભેળયાભને સ્ભૃનત ભાંઘનાની જગ્માએ ટીભભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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3) બાયતીમ ટીભ આગાભી 7 પે િુઆયીથી ળરુ થનાય ભેર્ોભાાં શ્રીરાંકા શે રા દનક્ષણ આડફ્રકા
વાભે યભળે.
૪)નલશ્વકનુાં આમોજન નિટનભાાં 26 જુ ન 2017 થી 23 જુ રાઈ 2017 વુધી કયલાભાાં આલેર છે .
૫) ભોના ભેળયાભનો જન્ભ 30 વપ્ટે મ્ફય 1991 ભાાં નાગુયભાાં થમો શતો.
૬) ભોના ભેળયાભ એક બાયતીમ ડક્રકે ટય છે , તે બાયતીમ ભડશરા ડક્રકે ટ ટીભ ભાટે યભે છે .
૭) લચ 2010 -11 ભાાં તેઓને વલચશ્રઠ સ
ે જુ નીમય ભડશરા ડક્રકે ટય શોલાને કાયણે
ફી.વી.વી.આઈ.ના એભ.એ. નર્દમ્ફયભ ુયસ્કાયથી વન્ભાનલાભાાં આવમા શતા.
વભીક્ષા 177 (1) તા 24/1/2017
વુનસ્ભતા વેન નભવ મુનનલવચ 2017 પ્રતીમોગીતાના જજ ફનળે...
૧) ૂલચ નભવ મુનનલવચ અને ફોરીલૂડ અનબનેત્રી વુનસ્ભતા વેન આગાભી નભવ મુનનલવચ વદરદમચ
પ્રનતમોનગતાના 65 ભાાં વાંસ્કયણભાાં નનણાચમક ભાંડનો ડશસ્વો ફનળે.
૨) નભવ મુનનલવચ 2017 સ્ધાચ 30 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ આમોનજત કયલાભાાં આલળે.
3) લચ 1994 ભાાં વુનસ્ભતા વેને ભનીરાભાાં આમોનજત સ્ધાચભાાં નભવ મુનનલવચની સ્ધાચ જીતી
શતી,તમાાં પયીલાય તે સ્ધાચ મોજાઈ યશી છે ,તમાયે તેઓ જજની બૂનભકા નનબાલળે.
૪) વુનસ્ભતા વેન 23 લચ છી આ સ્ધાચનો ડશસ્વો ફનલા જઈ યહ્ા છે .
૫) નભવ મુનનલવચ 2017 ભાાં બાયતનુાં પ્રનતનનનધતલ યોનશ્ભતા શયીભુનતચ કયળે.
૬) વુનસ્ભતા વેન નભવ મુનનલવચનો નખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભડશરા છે .
૭) નભવ મુનનલવચ વાંગઠનની સ્થાના લચ 1952 ભાાં કયલાભાાં આલેર છે , આ સ્ધાચનુાં આમોજન
દય લે કયલાભાાં આલે છે .
૮) નલશ્વભાાં પ્રથભ નભવ મુનનલવચનો નખતાફ ડપનરેન્ડની અભી કુ વેરાએ લચ 1956 ભાાં જીતમો
શતો.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 178 (1) તા 25/1/2017
યાષ્ટ્રીમ ફાનરકા ડદલવ વભગ્ર દેળભાાં ભનાલલાભાાં આવમો...
૧) 24 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ વભગ્ર દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ ફાનરકા ડદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
૨) કન્મા કે લણી તથા દીકયીઓને ભાન ભે તે શે તુથી આ ડદલવ ઉજલલાભાાં આલેર.
૩) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા લચ 2008 થી દય 24 જાન્મુઆયીના યોજ યાષ્ટ્રીમ ફાનરકા ડદલવ તયીકે
ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે .
૪) આ ડદલવ ઉજલલા ાછ ઘણા કાયણોભાાં એક કાયણ સ્ત્રી ભ્રૂણશતમા શતમા ણ યશે ર છે .
૫) ફાકીઓ ભાટે નતયસ્કૃ ત સ્લબાલ દીકયીના નલકાવને કુાં ડઠત કયે છે , તે ફાફતે જાગરૂકતા
રાલલા ભાટે ણ આ ડદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે .
૬) દેળભાાં ઘટતી સ્ત્રીઓની વાંખ્માને ધ્માને રેતા ણ આ ડદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે .
૭) યાષ્ટ્રીમ ફાનરકા ડદલવના પ્રવાંગે આણે પ્રનતજ્ઞા રેલી જોઈએ કે અભે સ્ત્રી ભ્રૂણશતમા નડશ
કયીએ તથા નરાંગ બેદ ણ નડશ યાખીએ.
વભીક્ષા 179 (1) તા 26/1/2017
કે ન્રીમ ભાંત્રી ભાંડે લડયઠ સ ેન્ળન લીભા મોજનાને ભાંજુયી આી...
૧) 24 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ કે ન્રીમ ભાંત્રી ભાંડ દ્વાયા લડયઠ સ ેન્ળન લીભા મોજનાને ભાંજુયી
આલાભાાં આલેર છે .
૨) નાણાકીમ વભાલેળન અને વાભાનજક વુયક્ષા મોજનાના એક બાગ સ્લરૂે લડયઠ સ ેન્ળન
મોજનાને ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે .
૩) નાણા ભાંત્રારમ દ્વાયા કશે લાભાાં આલેર છે કે આ મોજના અનીનચ્ર્ત ફજાયની નસ્થનતઓના
કાયણે લૃદ્દાઅલસ્થા દયનભમાન 60 લચથી લધાયે લમના રોકોને બનલષ્મભાાં તેઓની વમાજની
આલકભાાં ઘટાડો ન થામ તે ભાટે વુયક્ષા પ્રદાન કયળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) આ મોજનાને ર્ારુ લે બાયતીમ જીલન લીભા નનગભના ભાધ્મભથી ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૫) આ મોજના અાંતગચત દવ લચ વુધી પ્રનતલચ 8 ટકા લાનચક વમાજ વાથે ેન્ળન વુનલધા રાગુ
કયલાભાાં આલળે.
૬) આ મોજનાનો ઉદેશ્મ 60 લચ તથા તેના ઉયના લડીરોએ વુયક્ષા પ્રદાન કયલાનો યાખલાભાાં
આલેર છે .
૭) લડયઠ સ ેન્ળન લીભા મોજના લચ 2017 થી એક લચ ભાટે વભ્મ નોંધણી કયળે.આ મોજના
વયકાયની વાભાનજક વુયક્ષા તથા લીતીમ વભાલેળનનો એક બાગ છે .
વભીક્ષા 180 (1) તા 27/1/2017
ાંકજ અડલાણી વાતભી લાય યાષ્ટ્રીમ નફનરમડચ વ અને સ્નુકય ર્ેનમ્મન ફન્મા...
૧) શારભાાં 150 અ પોભેટભાાં નલશ્વ ર્ેનમ્મન ફનનાય ાંકજ અડલાણી બાયતીમ નફનરમડચ વ
અને સ્નુકય ખેરાડીએ એક લધાયે નખતાફ ોતાના નાભે કયે ર છે .
૨) યાષ્ટ્રીમ ર્ેનમ્મનળીની પાઈનરભાાં ાંકજ અડલાણીએ રૂેળ ળાશને 5-1 થી શયાલેર.
૩) ાંકજ અડલાણીએ વેભી પાઈનરભાાં નિજેળ દાભાણીને શયાલી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેવમો શતો.
૪) ાંકજ અડલાણીનો જન્ભ 24 જુ રાઈ 1985 ના યોજ ુણે ભશાયાષ્ટ્રભાાં થમો શતો.
૫) ાંકજ અડલાણી સ્નુકય અને નફનરમડચ વના નલશ્વ નલજેતા ફની ર્ુક્મા છે .
૬) ાંકજ અડલાણીએ પ્રથભ નફનરમડચ વ નખતાફ લચ 2001 ભાાં જીતમો શતો.
૭) સ્નુકય ખેર ર્ીનભાાં નલળે રૂથી પ્રખ્માત છે , અને નલશ્વભાાં ડે લીવ દ્વાયા પ્રથભ નલશ્વ સ્નુકય
પ્રનતમોગીતાનુાં આમોજન કયલાભાાં આવમુાં શતુાં.
વભીક્ષા 181 (1) તા 28/1/2017
ભ્રષ્ટ્ાર્ાય ફાફતે બાયત નલશ્વભાાં 79 ભાાં સ્થાને ...
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૧) ફનરચનની ભ્રષ્ટ્ાર્ાય વાંદબે વલે કયનાય અને તેના ય ધ્માન યાખનાય એલી ટર ાન્વયન્વી
ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા ભ્રષ્ટ્ાર્ાય ભાભરે નલશ્વના 176 દેળોની માદી ફશાય ાડે ર છે .
૨) ટર ાન્વયન્વી ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા ભ્રષ્ટ્ાર્ાયની માદી ફશાય ાડલાભાાં આલી તેભાાં બાયતને 79
ભુ સ્થાન આલાભાાં આલેર છે .
૩) ટી.આઈ.ની વી.ી.આઈ.-2016 ના યીોટચ ભાાં ન્મુઝીરેન્ડ અને ડે ન્ભાકચ દેળોને વૌથી ઓછા
ભ્રષ્ટ્ાર્ાય લાા દેળ ફતાલલાભાાં આવમા છે .
૪) વલેભાાં ન્મુઝીરેન્ડ અને ડે ન્ભાકચ ને 90 અાંક ભેર છે .જે બાયત કયતા લધાયે છે .
૫) વોભાનરમા દેળને વૌથી લધાયે ભ્રષ્ટ્ દેળ ફતાલલાભાાં આલેર છે , તેને ભાત્ર 10 અાંક પ્રાપ્ત
થમેરા છે .
૬) બાયત અને ર્ીનને કયપ્ળન યવેપ્ળન ઇન્ડે ક્વ-2016 ભાાં ભ્રષ્ટ્ાર્ાય ફાફતે એક વાથે 79
ભાાં સ્થાને યાખલાભાાં આલેર છે .
૭) ટી.આઈ.ના વલેક્ષણભાાં ફાંને દેળોએ 40-40 અાંકો પ્રાપ્તકયે ર છે .લચ 2015 ભાાં આ અાંક 38
શતા.
૮) આ વલે યથી તાયણ નીકે છે કે બાયત ભ્રષ્ટ્ાર્ાય યોકલાભાાં ાછ શટતુાં જામ છે .(આણી
ભળીનયી ભોટા ગોટાાઓ યોકી ળકતી નથી.)
વભીક્ષા 182 (1) તા 29/1/2017
ળશીદ શલારદાય શાંગન દાદાને ભયણોત્તય અળોક ર્ક્રથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવમા...
૧) 26 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ળશીદ શલારદાય શાંગન દાદાને ભયણોત્તય અળોક ર્ક્રથી
વન્ભાનનત કયલાભાાં આવમા છે .
૨) શાંગન દાદા ભેં 2016 ભાાં જમ્ભુ કાશ્ભીયભાાં આાંતકલાદીઓ વાથે ભુકાફરાભાાં ળશીદ થમા
શતા.
૩) શાંગન દાદાની તની ર્ેવન રોલાંગે આ વન્ભાન યાષ્ટ્રનત ાાંવેથી પ્રાપ્ત કમુું.
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૪) લીયતા ુયસ્કાયોભાાં વૌથી ભોટુાં વન્ભાન છે ,તેઓને આ વન્ભાન લીયતા, અદમ્મ વાશવ અને
ફનરદાન ભાટે આલાભાાં આલેર છે .
૫) શાંગન દાદાના નેતૃતલભાાં 1300 પૂટની ઉંર્ાઈએ ર્ાય આાંતકલાદીઓને ખતભ કયલાભાાં
આવમા શતા.
૬) શાંગન દાદાનો જન્ભ 2 ઓક્ટોફય 1979 ભાાં અરુણાર્ર પ્રદેળભાાં થમો શતો.
૭) વૈનનકો તથા અન્મને આ વન્ભાન અવાધાયણ લીયતા ભાટે આલાભાાં આલે છે , તે
ભયણોયાાંત ણ આી ળકામ છે .
વભીક્ષા 183 (1) તા 30/1/2017
ર્ીન દ્વાયા અલાક્વ પ્રણારીની નભવાઈરનુાં ડયક્ષણ કયલાભાાં આવમુ.ાં ..
૧) ર્ીનની લામુવેનાએ આકાળથી આકાળભાાં પ્રશાય કયી ળકે તેલી નભવાઈર યીક્ષણ કયે ર છે .
૨) ર્ીનની લામુવેનાએ ડયક્ષણ કયે ર આ નભવાઈર 400 નકરોભીટય વુધી પ્રશાય કયી ળકલાની
ક્ષભતા ધયાલે છે .
૩) આ નભવાઈર મુદ્ધ ક્ષેત્રથી દુય યશે નાય એડયમર યીફ્મુરીંગ નલભાન જેલા ભશતલના રક્ષ્મો ય
નનળાન ાય ાડી ળકે તેભ છે .
૪) આ નભવાઈરની રાંફાઈ 22 ભીટય જેટરી છે , જે એક રાાંફા નલભાનનો એક ર્તુથચ બાગ છે .
૫) આ નભવાઈર નલેમ્ફય 2016 ના મુદ્ધ અભ્માવ દયનભમાન દેખાઈ શતી.
૬) લામુવેનાના મુદ્ધ અભ્માવ દયનભમાન રગબગ 100 નલભાનો અને લામુયક્ષા અને ઈરેક્ટર ોનનક
એકભોએ બાગ રીધો શતો.
૭) આ નભવાઈરથી ર્ીનની વૈન્મ ળનક્તભાાં લધાયો થમો અને વૈન્મને નલી પ્રણારી પ્રાપ્ત થમેરી
છે .
વભીક્ષા 184 (1) તાયીખ 31/1/2017
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વભીક્ષા 184(1) તાયીખ 31/1/2017
ડો. નલજમ બાટકય નારાંદા નલશ્વ નલદ્યારમના કુ રનત તયીકે નનમુક્ત...
૧) શારભાાં ડો. નલજમ બાટકયને આાંતયયાષ્ટ્રીમ નારાંદા નલશ્વ નલદ્યારમના કુ રનત તયીકે નનમુક્ત
કયલાભાાં આવમા છે .
૨) નલજમ બાટકયની નનમુનક્ત દેળના યાષ્ટ્રનત દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે , તેઓ તમાાં ત્રણ લચ
વુધી ોતાની વેલા આળે.
૩) તેઓ આ નલશ્વ નલદ્યારમના ત્રીજા કુ રનત તયીકે નનમુનક્ત ાભેરા છે .
૪) નલજમ બાટકયની ગણતયી નલશ્વના ખ્માતનાભ લૈજ્ઞાનનકોભાાં થામ છે ,તેઓને આઈ.ટી.ક્ષેત્રના
વુત્રધાય તયીકે ભાનલાભાાં આલે છે .
૫) તેઓએ બાયતના વુય કમ્પ્મુટયના નલકાવભાાં ખુફ જ અગતમનુાં મોગદાન આેર છે .
૬) નલજમ બાટકય બાયતના પ્રથભ વુય કમ્પ્મુટયના નનભાચતા તથા વી-ડડક વુય કમ્પ્મુાંટીગના
વાંસ્થાક કામચકાયી નનદેળક ણ યશી ર્ુક્મા છે .
૭) નલજમ બાટકય દ્વાયા 12 જેટરી ફુક્વ તથા એળીથી લધાયે ળોધત્રોનુાં પ્રકાળન કયલાભાાં
આલેર છે .
- યે ળ ર્ાલડા
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