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વભીક્ષા 213 (1) તાયીખ 1/3/2017
સ્લાતત ાથેયલ્લી બાયતીમ નૌવેનાના તલશ્વ અતબમાન ભાટે વાંદગી ામ્મા...
૧) 27 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ સ્લાતત ાથેયલ્લીને છ ભહશરા અતધકાયીઓભાાં વાંદ કયલાભાાં
આવ્મા છે કે જેઓ ઓગસ્ટ 2017 ભાાં બાયતીમ નૌવેનાની તયપથી તલશ્વ વપય ય નીકલાના છે .
૨) બાયતીમ નૌવેનાનુાં આ અતબમાન શારભાાં નૌવેનાભાાં તયતા ભુકલાભાાં આલેર તાહયણી નૌકા
દ્વાયા આયાંબલાભાાં આલળે.
૩) અન્મ છ ભહશરાઓભાાં સ્લાતત ાથેયલ્લીનુાં નાભ એ ભાટે ભોખયે છે કે તેણી તલકટ
હયતસ્થતતભાાં ણ તેઓ નૌવેના અતધકાયીની ોસ્ટ વુધી શોંચ્મા છે .
૪) સ્લાતત ાથેયલ્લી 15 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ તલશ્વ ભ્રભણ ભાટે નીકળે.
૫) આ તલશ્વ ભ્રભણ અતબમાન 11 ભાવ વુધી ર્ારળે, તે અાંતગચત તેને દયયોજ વભુદ્રભાાં જ
યશે લાનુાં થળે.
૬) તેઓનો વભુદ્ર રૂટ ઓસ્ટરે રીમા, ન્મુઝીરેન્ડ, દતક્ષણ અભેહયકા, અને દતક્ષણ આહિકા થઈને
બાયતના ગોલાના વભુદ્ર તકનાયે શોંર્ળે.
૭) સ્લાતત ાથેયલ્લી 12 લચની લમથી જ એન.વી.વી ભાાં જોડાઈને નૌવેના(નૌકામાન) વાથે
વાંકામેરા યહ્યા છે .
વભીક્ષા 214 (1)તાયીખ 2/3/17
શાસ્મ રેખક તાયક ભશે તાનુાં અલવાન થમુાં...
૧) 1 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ‘તાયક ભશે તા કા ઉલ્ટા ર્શભાાં’ના રેખક તાયક ભશે તાનુાં 87 લચની
લમે અલવાન થમેર છે .
૨) તેઓ રાાંફા વભમથી ફીભાય શતા, તેભનો અાંતતભ વાંસ્કાય નહશ કયલાભાાં આલે કયણ કે તેભના
હયલાયજનોએ તેના દેશદાનનો વાંકલ્ કયે ર છે .
૩) તાયક ભશે તા દ્વાયા 80 થી લધાયે ફુક્વ રખલાભાાં આલી છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) ભાર્ચ1971 ભાાં તેભની પ્રથભ કોરભ ર્ન્રરરેખાભાાં છાલાભાાં આલી શતી.
૫) તેભની નોલેર ‘દુતનમાને ઉંધા ર્શભાાં’ વૌથી લધાયે ખ્માતનાભ ફનેર.
૬) 26 જાન્મુઆયી 2015 ના યોજ તાયક ભશે તાને દ્મશ્રી એલોડચ થી વન્ભાનલાભાાં આવ્મા શતા.
૭) તાયક ભશે તા છે લ્લા 16 લચથી અભદાલાદભાાં યશે તા શતા. તેઓ ગુજયાતના સ્થાતનક
અખફાયોભાાં રખતા શતા.
વભીક્ષા 215 (1)તાયીખ 3/3/17
તલશ્વ વ્માાય વાંગઠનભાાં જે.એવ. દીક બાયતના આગના યાજદૂત તયીકે તનમુક્ત કયામા...
૧) દુયવાંર્ાય વતર્લ જે.એવ.દીકને આ લે જુ નથી બાયતના આગના યાજદૂત તયીકે તનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) ઉત્તયપ્રદેળ કૈ ડયના 1982 ની ફેન્ર્ના આઈ.એ.એવ. અતધકાયી દીકને તાત્કાતરક અવયથી
દુય વાંર્ાય તલબાગથી શટાલલાભાાં આલેર છે .
૩) તેઓને લાણીજ્મ તલબાગભાાં તલળે કામાચતધકાયી ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૪) શાર તેઓ ફાતવચરોનાભાાં આમોતજત થઇ યશે રા લલ્ડચ ભોફાઈર કોંગ્રેવભાાં છે .
૫) જમાયે તેઓ ૂલચ લાણીજ્મ ભાંત્રારમભાાં શતા ત્માયે ડફલ્મુ.ટી.ઓ. અને 16 દેળો થી જોડામેરા
ભુક્ત વ્માાય વભજુ તીભાાં બાયતના ભુખ્મ વભજુ તીકાય યહ્યા શતા.
૬) આતધકાયીક આદેળ અનુવાય તેભનુાં પ્રભોળન કયીને તનદેળક ભાાંથી વતર્લ ફનાલલાભાાં આવ્મા
છે .
૭) અને શલેથી તેઓ લાતણતજ્મક તલબાગભાાં ઓ.એવ.ડી. તયીકે ની પયજ તનબાલળે.
વભીક્ષા 216 (1) તાયીખ 4/3/2017
નાંદકુ ભાય વામ યાષ્ટ્રીમ અનુવુતર્ત જનજાતત આમોગના અધ્મક્ષ ફન્મા...

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧)1 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નાંદકુ ભાય વામ યાષ્ટ્રીમ અનુવુતર્ત જનજાતત આમોગના અધ્મક્ષ ફન્મા
છે .
૨) છત્તીવગઢના લહયષ્ઠ આહદલાવી નેતા અને ૂલચ વાંવદ નાંદકુ ભાય વામે હદલ્શીભાાં યાષ્ટ્રીમ
અનુવુતર્ત જનજાતત આમોગનુાં દ વાંબાેર છે .
૩) તેભણે યાભેશ્વય ઓયાાંલનુાં સ્થાન રીધેર છે , તેભનો કામચકા 31 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ
ૂણચ થમો શતો.
૪) અનુવુતર્ત જનજાતત આમોગના અધ્મક્ષનો કામચકા ત્રણ લચ ભાટે નો શોમ છે .
૫) શારભાાં નાંદકુ ભાય વામ છત્તીવગઢ યાજ્મભાાં યાજ્મવબાના વાંવદ વભ્મ છે .
૬) લચ 2002 થી 2003 વુધી તેઓ છત્તીવગઢ તલધાનવબાભાાં તલક્ષના નેતા શતા.
૭) તેઓના જણાવ્મા અનુવાય દેળના વાભાન્મ રોકોના હશત ભાટે આ આમોગ ફની ળકે તેટરા
પ્રમાવ કયલા ભાટે ભથળે.
વભીક્ષા 217 (1) તાયીખ 5/3/17
3 ભાર્ચના યોજ તલશ્વ લન્મજીલ હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર લન્મજીલ હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, ‘મુલાઓનો
આલાજ વાાંબો.’
૨) આ હદલવનુાં આમોજન લૈતશ્વક સ્તય ય લન્મજીલ વાંયક્ષણ અને જાગરૂકતા ભાટે કયલાભાાં આલે
છે .
૩) વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાએ 68 ભાાં અતધલેળનભાાં 20 ડીવેમ્ફય 2013 ના યોજ આ તનણચમ
રીધો શતો કે દય લે 3 જાન્મુઆયી તલશ્વ લન્મજીલ હદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આલે.
૪) લન્મજીલોને રુપ્ત થતા ફર્ાલલા ભાટે વલચપ્રથભલાય 1872 ભાાં લાઈલ્ડ એરીપન્ટ તપ્રઝલેળન
એક્ટ ાહયત કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૫) બાયતભાાં લન અને લન્મજીલને ફાંધાયણની વભલતી વૂતર્ભાાં ભુાંકલાભાાં આવ્મા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬) બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ લન્મજીલ મોજના લચ 1983 ભાાં પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલી શતી.
૭) બાયતભાાં બાયતીમ લન્મજીલ વાંસ્થા (ડફલ્મુ.આઈ.આઈ.) ની સ્થાના લચ 1982 ભાાં
કયલાભાાં આલી છે .
વભીક્ષા 218 (1) તા 6/3/17
દેળના યાષ્ટ્રતત દ્વાયા નલાર્ાય ઉત્વલનુાં ઉરઘાટન કયલાભાાં આવ્મુાં...
૧) 4 ભાર્ચ 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રતત દ્વાયા યાષ્ટ્રતત બલનભાાં એક અઠલાહડમા ભાટે નો
કામચક્રભ નલાર્ાય ઉત્વલનુાં ઉરઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ પ્રવાંગે યાષ્ટ્રતતશ્રી સ્થાતનક નાલાર્ાયોને અને ઉત્કૃ ષ્ઠ જ્ઞાન પ્રદાન કયનાય નાલાર્ાયને 9
ભો હદ્વલાતચક ુયસ્કાય ણ આળે.
૩) આ તનલાવી કામચક્રભ શોલાથી કરાકાયો અને નલાર્ાયભાાં બાગ રઇ યશે રા તભાભ યાષ્ટ્રતત
બલનભાાં યોકાળે.
૪) આ ઉત્વલનુાં આમોજન યાષ્ટ્રતત બલન દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ નલાર્ાય પાઉન્ડે ળન ઇન્ડીમાના
વશમોગથી કયલાભાાં આલેર.
૫) આ ઉત્વલભાાં પ્રદળચન ગોઠલાળે, તથા નલા ઇનોલેળનને કે ભ રાગુ કયલા તે ભાટે ર્ર્ાચ
મોજાળે.
૬) ઉત્વલભાાં ગાાંધીલાદી મુલા પ્રધ્મોગીકી નલાર્ાય ભાટે ુયસ્કાય અને શ્રેષ્ઠ તલદ્યારમ ભાટે
કે ન્દ્રીમ તલશ્વતલદ્યારમોને લીઝીટવચ એલોડચ આલાભાાં આલળે.
૭) નલાર્ાય પ્રદળચન વાભાન્મ રોકો ભાટે 10 ભાર્ચ વલાયના 10 થી વાાંજના ાાંર્ લાગ્મા વુધી
ખુલ્લુાં યશે ળે.
વભીક્ષા 219 (1) તા 7/3/2017
ભશાયાષ્ટ્રના વુનીત જાધલે રગાતાય ફીજા લે તભસ્ટય ઇતન્ડમાનો તખતાફ જીતેર છે ...
૧) 4 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફીજા લે તભસ્ટય ઈતન્ડમાનો તખતાફ વુનીત જાધલે ભેલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) બાયતીમ ફોડી તફલ્ડીંગ પે ડયે ળનની તયપથી10 ભી તભસ્ટય ઇતન્ડમા 2017 ની ઇલેન્ટ
આમોતજત કયલાભાાં આલી શતી.
૩) લચ 2016 ભાાં ણ વુનીત જાધલે આ ુયસ્કાય પ્રાપ્ત કમો શતો.
૪) આ સ્ધાચભાાં પસ્ટચ યનવચ અ 85 તકરોગ્રાભ લગચભાાં યે રલેના યાભતનલાવ યહ્યા શતા.
૫) વાથે-વાથે ાાંર્ભી ભહશરા ફોડી તફલ્ડીંગ ર્ૈતમ્મન્વળીનો તખતાફ ભણીુયના
થીગફૈજ્ભના નાભે યહ્યો શતો.
૬) આ સ્ધાચભાાં પ્રથભ ુયસ્કાયને ાાંર્ રાખ રૂતમા આલાભાાં આવ્મા શતા.
૭) ફીજા અને ત્રીજા આલનાયને ત્રણ રાખ અને એક રાખની યકભ આલાભાાં આલી શતી.
વભીક્ષા 220 (1) તાયીખ 8/3/2017
બાયતના વૌથી જુ ના તલભાનલાશક મુદ્ધ જશાજ આઈ.એન.એવ.તલયાટને વેલા તનલૃત કયલાભાાં
આવ્મુાં...
૧) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયતના વૌથી જુ ના તલભાનલાશક મુદ્ધ જશાજ
આઈ.એન.એવ.તલયાટને વેલા તનલૃત કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ભુાંફઈ ખાતે એક વભાયોશ મોજીને આ જશાજને વેલા તનલૃત કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૩) તલશ્વના વૌથી જુ ના અને વૌથી લધુ વભમ વેલા આનાય મુદ્ધ જશાજ તયીકે
આઈ.એન.એવ.તલયાટને ગીનીવ ફુકભાાં સ્થાન આલાભાાં આલેર છે .
૪) આ જશાજને એડતભયર વુનીર રાાંફાની શાજયીભાાં વેલા તનલૃત કયલાભાાં આલેર છે .
૫) આઈ.એન.એવ. તલયાટ મુ.કે . નેલીભાાં ણ ોતાની વેલા આી ર્ુક્મુાં છે .
૬) મુ.કે . ફાદ આઈ.એન.એવ. તલયાટને બાયતભાાં તળફ્ટ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૭) આઈ.એન.એવ. તલયાટનો તવાંધ્ધાાંત ‘ફરભેલ મસ્મ ફરભેલ તસ્મ’ છે . જેનો અથચ (જેનુાં
વભુદ્ર ય તનમાંત્રણ છે , તે વલચ ળતક્તળાી છે .) તેલો થામ છે .
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૮) આભ બાયતીમ ધયોશયનુાં આઈ.એન.એવ. તલયાટ ુયા ભાન વન્ભાન વાથે તલદામ થમેર.
વભીક્ષા 221 (1) તા 9/3/2017
આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ પે સ્ટીલર નલી હદલ્શીભાાં આમોતજત થમો...
૧) 8 ભાર્ચના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ પે સ્ટીલર ફે હદલવ ભાટે હદલ્શીભાાં ળરુ થમેર છે .
૨) આ પે સ્ટીલરભાાં 3500 જેટરા રોકો બાગ રેળે.અને 15 થી 18 દેળોના પ્રતતતનતધઓ ણ
બાગ રેળે.
૩) આ કામચક્રભનુાં ઉરઘાટન કે ન્દ્રના વૂર્ના આમોગ અને પ્રવાયણ ભાંત્રી લૈંક્મા નામડુ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર.
૪) આ કામચક્રભનુાં આમોજન ભોયાયજી દેવાઈ યાષ્ટ્રીમ મોગ વાંસ્થાન દ્વાયા તલતબન્ન વાંસ્થાઓ વાથે
ભીને થઇ યહ્યુાં છે .
૫) આ કામચક્રભભાાં વભાાંતય મોગ કામચળાાઓ અને વ્માખ્માન તેભજ વત્વાંગ અને વાાંસ્કૃ તતક
કામચક્રભો ણ આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
૬) આ કામચક્રભભાાં અન્મ સ્ટોર અને પ્રદળચન તલબાગ ણ યાખલા આલળે.
૭) આ ઉયાાંત મોગ ગુરુ સ્લાભી લેદ બાયતી, મોગ ગુરુ ટી.કે .લી.દેવીકાર્ય દ્વાયા મોગના પે રાલા
ભાટે પ્રલર્ન ણ યાખલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 222 (1) તાયીખ 10/3/2017
બાયતભાાં 58 ટકા ફાકો એનીતભમાથી ીહડત...
૧) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ એક વલેભાાં જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે કે બાયતભાાં 58 ટકા ફાકો
એનીતભમાથી ીહડત છે .
૨) આ વલેક્ષણ યાષ્ટ્રીમ હયલાય સ્લાસ્્મ વાંસ્થા દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૩) આ વભગ્ર વલેક્ષણ લચ 2015-16 ના આાંકડાઓ ય આધાહયત છે .
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૪) એનીતભમાથી ીહડત ફાકો વાભાન્મ ફાકોની તુરનાએ હશભોગ્રોફીન ઓછુ ધયાલતા
શોમ છે , અને જલ્દી ફીભાયીનો બોગ ફને છે .
૫) આ વલેક્ષણભાાં 38 ટકા ફાકો નાના કદના તથા લધાયે લજન લાા શોલાનુાં ભારુભ ડે ર
છે .
૬) બાયતભાાં અવભ,ઝાયખાંડ, તફશાય, યાજસ્થાના જેલા યાજ્મોભાાં એનીતભમાથી ીહડત ફાકોનુાં
પ્રભાણ લધાયે છે .
૭) એનીતભમા ગ્રસ્ત ભાત્ર ફાકો જ નહશ, લમસ્કો ણ જોલા ભે છે .
વભીક્ષા 223(1) તા 11/3/2017
ભાતૃત્લ રાબ વાંળોધન તલધેમક-2016 રોકવબાભાાં ાહયત...
૧) 9 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ભાતૃત્લ રાબ વાંળોધન તલધેમક-2016 વાંવદભાાં ાહયત કયલાભાાં
આલેર છે .
૨) આ તલધેમકને 11 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યાજ્મવબા દ્વાયા ાહયત કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૩) આ તલધેમકભાાં વાંગહઠત ક્ષેત્રભાાં કાભ કયનાય ભાતાઓ લેતન વશીત ભાતૃત્લ યજાઓ 12
અઠલાહડમાથી લધાયીને 26 અઠલાહડમા કયલાનો પ્રસ્તાલ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) ભાતાઓને આ રાબ ફે જીતલત ફાકો વુધી જ પ્રાપ્ત થળે,ત્માયફાદ આ વુતલધા 12
અઠલાહડમાની રાગુ યશે ળે.
૫) વાથે પ્રવુતત વુતલધા અતધકૃ ત ભાતા અથલા દતક ભાતા ભાટે ણ પ્રદાન કયલાભાાં આલળે.આ
ભાતાઓને ફાક શસ્તગત કયલાથી 12 અઠલાહડમાનો રાબ ભેલલા ાત્ર થળે.
૬) જે વાંસ્થા 50 થી લધાયે ય કભચર્ાયીઓ કાભે યાખતી શોમ ત્મા ઘોહડમા ઘયની વ્મલસ્થા ણ
કયલાનુાં વૂર્લલાભાાં આલેર છે .
૭) આલી વાંસ્થાઓભાાં ભાતાઓ ોતાના ફાકને ત્મા રાલે છે , તો તે ભાતા ર્ાય લાય ઘોહડમા
ઘયભાાં પ્રતત હદન જઈ ળકળે.
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વભીક્ષા 224 (1) તા 12/3/2017
હદલ્શીભાાં કર્યાભાાંથી લીજી ેદા કયનાય દેળના વૌપ્રથભ એકભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી...
૧) 10 ભાર્ચ 2017 ના યોજ કે ન્દ્રીમ ભાંત્રી લૈંક્મા નામડુ દ્વાયા કર્યાભાાંથી લીજી ઉત્ાદન
કયનાય એકભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ભાંત્રી દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે કે લેસ્ટે જ લસ્તુઓના ુયા ઉમોગ લગય સ્લચ્છ બાયત
તભળન વાકાય ન થઇ ળકે .
૩) હદલ્શીના નયે રા-ફલાન તલસ્તાયભાાં 24 ભેગાલોટની ઉત્ાદન ક્ષભતા લાા પ્રાન્ટનુાં
ઉરઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
૪) આ એકભભાાં યોજ 1300 ભેહટર ક ટન કર્યાનો લયાળ થળે, વાથે વાથે ઉજાચનુાં ણ ઉત્ાદન
થળે.
૫) આ પ્રાન્ટ ફનાલલાનો ખર્ચ આળયે 650 કયોડ રૂતમાનો થમેર છે .
૬) આ એકભ 100 એકય જભીનભાાં થયામેર છે ,તેનાથી પ્રતતહદન 24 ભેગાલોટ લીજી ેદા
કયલાભાાં આલળે.
૭) અશી યોજ 2000 ભેહટર ક ટન ઘન કર્યાનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 225 (1) તા 13/3/2017
બાયતે બ્રહ્મોવ વુય વોતનક ક્રુઝ તભવાઈરનુાં વપ હયક્ષણ કમુું...
૧) 11 ભાર્ચ 2017 ના યોજ શે રા કયતા ણ લધાયે ભાયકક્ષભતા ધયાલતી બ્રહ્મોવ વુયવોતનક
ક્રુઝ છોડીને પ્રક્ષેણ કયે ર છે .
૨) આ તભવાઈરને ઓહડવાના તકનાયે થી ર્ાાંદીુય વેન્ટય યથી છોડલાભાાં આલેર.
૩) તભવાઈર પ્રધ્મોગીકી તનમાંત્રણ વ્મલસ્થાભાાં બાયતના પ્રલેળ ફાદ શે રા કયતા ણ લધાયે
ક્ષભતા લાી તભવાઈરો તૈમાય કયલાભાાં આલે છે .
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૪) નલી બ્રહ્મોવ તભવાઈરને ફસ્વો નેલુાં તકરોભીટયની જગ્માએ વાડા ર્ાયવો તકરોભીટય વુધી
જઈ ળકે છે .
૫) આ યીક્ષણનો ઉદેશમ ભાત્ર ળસ્ત્ર પ્રણારીને ફશે તય ફનાલલા ભાટે નો છે .
૬) આ તવસ્ટભભાાં અત્માધુતનક વોફ્ટલેય વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .’
૭) બ્રહ્મોવ તભવાઈરને જભીન, શલાઈ, વાગય અને વભુદ્ર નીર્ેના બાગોથી છોડી ળકામ છે .
વભીક્ષા 226 (1) તા 14/3/2017
ગોલાના યાજ્માર ભૃદુરા તવાંશાએ ભનોશય હયકયને ભુખ્મભાંત્રી તયીકે તનમુક્ત કમાચ...
૧) 12 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફદરાતા ઘટનાક્રભ પ્રભાણે ગોલાના યાજ્માર ભૃદુરા તવાંશાએ
ભનોશય હયકયને ભુખ્મભાંત્રી તયીકે તનમુક્ત કમાચ છે .
૨) વાથે વાથે યાજ્માે હયકયને ળથ ગ્રશણ છીના 15 હદલવભાાં તલધાનવબાભાાં ફશુભત
વાતફત કયલો ડળે, તેલી ટકોય કયે ર.
૩) 14 ભાર્ચના યોજ હયકય ગોલાના ભુખ્મભાંત્રી દના ળથ રેળે.
૪) 11 ભાર્ચના યોજ આલેર ર્ૂાંટણીના હયણાભભાાં ગોલાભાાં મોજામેર ર્ૂાંટણીભાાં બાજને 13
વીટો ભી છે .
૫) જમાયે કોંગ્રેવને ગોલાભાાં17 વીટો પ્રાપ્ત થમેર છે .જો કે આગની તસ્થતત બાજની ભજફુત
છે .
૬) આ પ્રહક્રમા ફાદ યક્ષા ભાંત્રી ભનોશય હયકય અને તેના જુ થે યાજ્માર ભુદુચરા તવાંશાને ભીને
નલી વયકાય યર્લાનો દાલો કમો શતો.
૭) શલે હયકયના ભુખ્મભાંત્રી દ સ્લીકાયલાથી દેળના વાંયક્ષણ ભાંત્રી દ ખારી ડળે,ત્મા અન્મ
ભાંત્રીની વાંદગી થળે.
વભીક્ષા 227 (1) તા 15/3/2017
નયે ન્દ્ર કુ ભાય કે ન્દ્રીમ જ આમોગના અધ્મક્ષ તયીકે તનમુક્ત...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) 10 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નયે ન્દ્ર કુ ભાય કે ન્દ્રીમ જ આમોગના અધ્મક્ષ તયીકે તનમુક્ત થમા
છે .
૨) નયે ન્દ્ર કુ ભાય કે ન્દ્રીમ જ અતબમાતન્ત્રકી વેલા લચ1979 ફેંર્ના અતધકાયી છે .
૩) નયે ન્દ્ર કુ ભાયને ઓક્ટોફય 2014 ભાાં કે ન્દ્રીમ જ આમોગના વદસ્મ ફનાલલાભાાં આવ્મા
શતા.
૪) નયે ન્દ્ર કુ ભાય લચ 2009 થી 2011 વુધી શ્રીકુ ભાય બ્રહ્મુત્ર અને ફયાક ઘાટી તળરોંગના ભુખ્મ
વદસ્મના દ ય યશે રા.
૫) નયે ન્દ્ર કુ ભાય લચ 2011 થી 2014 વુધી જ વાંવાધન ભાંત્રારમના આમુક્ત દ ય યહ્યા છે .
૬) કે ન્દ્રીમ જ આમુક્ત જ વાંવાધન ક્ષેત્રભાાં બાયતની એક ભશત્લૂણચ વાંસ્થા છે .
૭) આ વાંસ્થા લચ 1945 થી બાયતભાાં કામચયત છે , શારભાાં આ જ વાંવાધન,નદી તલકાવ અને
ગાંગા વાંયક્ષણ ભાંત્રારમના વાંરગ્ન કામચ કયે છે .
વભીક્ષા 228 (1) તા 16/3/2017
ફીયે ન તવાંશે ભણીુય યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી દના ળથ ગ્રશણ કમાચ...
૧) ભણીુયના યાજ્માર નજભા શે તુલ્લાએ એન. ફીયે ન તવાંશને ભુખ્મભાંત્રી દના ળથ
રેલડાવ્મા છે .
૨) આ ળથ વભાયોશ 15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ આમોતજત કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૩) ભણીુય યાજ્મભાાં પ્રથભલાય ફી.જે.ી.ની ગઠફાંધન લાી વયકાય ફનેર છે .
૪) એન.ી.ી.ના નેતા મુભનાભ જમકુ ભાયતવાંશ ઉભુખ્મભાંત્રી તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) 13 ભાર્ચના યોજ ફીયે ન તવાંશને ફી.જે.ી.ના તલધામક દના નેતા વાંદ કયામા શતા.
૬) નાગા ીલ્વ ાટીના ર્ાય વદસ્મોએ બાજને ોતાનુાં વભથચન આેર છે .
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૭) ગોલા ફાદ ભણીુય ફીજુ ાં એલુાં યાજ્મ ફનેર છે કે જ્માાં બાજ વૌથી ભોટુાં જૂ થ ગશોલા છતાાં
ત્માાં ગઠફાંધનની વયકાય યર્લાભાાં આલી શોમ.
વભીક્ષા 229 (1) તા 17/3/2017
કે ન્દ્રીમ કે ફીનેટ દ્વાયા 50 કે ન્દ્રીમ તલદ્યારમોને સ્થાલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલી..
૧) 15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ કે ન્દ્રીમ ભાંત્રી ભાંડની ફેઠકભાાં 50 કે ન્દ્રીમ તલદ્યારમો સ્થાલાની
ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે .
૨) આ તલદ્યારમોની સ્થાનાથી ર્ાવ શજાય તલદ્યાથીઓને વારુાં તળક્ષણ ૂરુાં ાડી ળકાળે.
૩) આ 50 તલદ્યારમો સ્થાલા ભાટે વયકાયને1160 કયોડ રૂતમાનુાં ખર્ચ થળે.
૪) આ તલદ્યારમો જે સ્થાળે, તેભાાં તળક્ષણનુાં સ્તય ધોયણ1 થી 5 નુાં યશે ળે.
૫) દેળબયના કે ન્દ્રીમ તલદ્યારમોભાાં શાર12 રાખ તલદ્યાથીઓ અભ્માવ કયી યહ્યા છે .
૬) નલા સ્થાનાય તલદ્યારમો પ્રથભ તફક્કાભાાં 1 થી 5 ધોયણ પ્રાયાંતબક તફક્કાભાાં જમાયે
ત્માયફાદ દય લે ફે –ફે ધોયણનુાં સ્તય ઊંર્ુાં રઇ જલાળે, આ ક્રભ12 ધોયણ વુધી ર્ારળે.
૭) કે ન્દ્રીમ તલદ્યારમો સ્થાલાનો ઉદેશમ દેળભાાં વૈક્ષતણક ભાખુાં એક વભાન ફની યશે તેલો
યાખલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 230 (1) તા 18/3/2017
ફીબુ પ્રવાદ કાનુનગો યીઝલચ ફેંક ઓપ ઇન્ડીમાના ડે પ્મુટી ગલચનય તયીકે તનમુતક્ત ામ્મા ...
૧) 14 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફીબુ પ્રવાદ કાનુનગો યીઝલચ ફેંક ઓપ ઇન્ડીમાના ડે પ્મુટી ગલચનય
તયીકે તનમુતક્ત ામ્મા છે .
૨) તેઓ આગાભી એતપ્રર ભાવથી ોતાનો કામચબાય વાંબાળે.
૩) કાનુનગો ઓહયસ્વાના ફીજા વ્મતક્ત છે જેને આય.ફી.આઈ.ના ડે પ્મુટી ગલચનય ફનાલલાભાાં
આવ્મા શોમ.
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૪) આ શે રા ઓહયસ્વાના શારુન યળીદ ખાનને આ દ ય આવીન કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૫) શારુન યળીદ ખાનનો કામચકા લચ 2016 ભાાં ૂણચ થમો શતો.ત્માયે કાનુનગો
આય.ફી.આઈ.ના કામચકાયી તનદેળક દ ય શતા.
૬) કાનુનગોએ ભધ્મપ્રદેળ અને છત્તીવગઢ ભાટે ફેતન્કાંગ ભધ્મસ્થના રૂભાાં ણ કાભ કયે ર છે .
૭) કાનુનગો ઇતન્ડમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ફેન્કવચના પ્રભાતણત એવોતવએટ છે .
વભીક્ષા 231 (1) તા 19/3/2017
તત્રલેન્દ્રતવાંશ યાલતે ઉતયાખાંડભાાં ભુખ્મભાંત્રી દના ળથ ગ્રશણ કમાચ ...
૧) 18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ તત્રલેન્દ્રતવાંશ યાલતે ઉતયાખાંડના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે ળથ ગ્રશણ કમાચ
છે .
૨) તેઓ ઉતયાખાંડ યાજ્મના નલભાાં ભુખ્મભાંત્રી ફનેરા છે .
૩) તત્રલેન્દ્રતવાંશ યાલત વાથે અન્મ નલ ભાંત્રીઓએ ણ ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૪) તત્રલેન્દ્રતવાંશ યાલતે દશે યાદૂનના ડોઈલારા તલધાનવબા વીટ યથી કોંગ્રેવના વીનીમય રીડય
શીયાતવાંશ તફષ્ટ્ને 24 શજાયથી લધાયે ભતે શયાલેર.
૫) તત્રલેન્દ્રતવાંશ યાલત ૂલચભાાં ઉતયાખાંડભાાં બાજના વાળન કા લખતે કૃ તભાંત્રી યશી ર્ુક્મા છે .
૬) તત્રલેન્દ્રતવાંશ યાલત આ યાજ્મભાાં બાજ તયપથી ાાંર્ભાાં ભુખ્મભાંત્રી ફનલા ામ્મા છે .
૭) બાજ દ્વાયા ઉતયાખાંડભાાં ોતાની વયકાય પ્રથભલાય લચ 2000 ભાાં ફનાલલાભાાં આલી શતી,
ત્માયે પ્રથભ ભુખ્મભાંત્રી તયીકે તનત્માનાંદ સ્લાભી તફયાજ્મા શતા.
વભીક્ષા 232 (1) તા 20/3/2017
જ્લારા ગટ્ટા સ્ોર્ટવચ ઓથોયીટી ઓપ ઇતન્ડમાના વદસ્મ તયીકે તનમુક્ત થમા...
૧) બાયતના ડફલ્વ તલળેજ્ઞ ફેડતભન્ટન ખેરાડી જ્લારા ગટ્ટાને ભાર્ચ 2017 ના ફીજા વપ્તાશભાાં
સ્ોર્ટવચ ઓથોયીટી ઓપ ઇતન્ડમાના વદસ્મ તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૨) જ્લારાની પ્રથભ ફેઠક 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નલી હદલ્શી ખાતે જલાશયરાર નશે રુ
સ્ટે ડીમભભાાં આમોતજત થળે.
૩) જ્લારા ગટ્ટાનો જન્ભ ભશાયાષ્ટ્રના લધાચભાાં 7 વપ્ટે મ્ફય 1983 ના યોજ થમેર છે .
૪) તેઓએ પ્રાથતભક તળક્ષણ શૈ દયાફાદ ખાતે રીધેર છે .
ચ ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) લચ 2011 ભાાં તેઓને અજુ ન
૬) તેઓ લચ 2014 ભાાં ગ્રાવગો યભતોભાાં ભહશરા ડફલ્વભાાં યજત દક જીતી ર્ુક્મા છે .
૭) તેઓ 14 લાય યાષ્ટ્રીમ ર્ેતમ્મન ણ યશી ર્ુક્મા છે .
વભીક્ષા 233 (1) તા 21/3/2017
20 ભાર્ચ ના યોજ તલશ્વ ર્કરી હદલવ આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તય ય ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) ળશે યના લાતાલયણથી ઘયે રુાં ક્ષી અને અન્મ ક્ષીઓને ખતયાથી ફર્ાલલા ભાટે આ હદલવ
ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨) ર્કરી તલશ્વભાાં વૌથી લધાયે દેખાતુાં ક્ષી છે , અને તેને ભાનલ જાતતનુાં વૌથી લધુ જુ નુાં
વાથીદાય ણ ભાનલાભાાં આલે છે .
૩) આ તલશ્વ ર્કરી હદન રગબગ 50 દેળોભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે .
૪) આ હદલવ નેર્ય પોયે લય વોવામટી ઓપ ઇતન્ડમા અને ઇકોવીવ એક્ળન પાઉન્ડે ળન (િાાંવ)
દ્વાયા આયાંબ કયલાભાાં આલેર.
૫) તલશ્વભાાં પ્રથભ તલશ્વ ર્કરી હદલવ લચ 2010 ના ભનાલલાભાાં આલેર.
૬) તલશ્વ ર્કરી હદન તનતભતે ક્ષીઓને ફર્ાલલા ભાટે ના ઉામો ળોધલા અને તેનુાં અભરીકયણ
થામ તેલા પ્રમાવો કયલાભાાં જરૂયી છે .
૭) આ હદલવે પ્રતતજ્ઞા રેલી જોઈએ કે ર્કરી તથા અન્મ જીલોને ફર્ાલલા તથા તેના પ્રત્મે
વજાગ યશે લા અભે માચલયણને લધાયે વારુાં ફનાલલા પ્રમાવ કયીળુાં.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 234 (1) તા 22/3/2017
21 ભાર્ચને તલશ્વ કતલતા હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) લૈતશ્વકી વાંસ્થા મુનેસ્કો દ્વાયા 21 ભાર્ચને તલશ્વ કતલતા હદલવના રૂભાાં ઉજલલાની જાશે યાત
કયલાભાાં આલેર.
૨) 21 ભાર્ચને કતલતાઓના વજચન અને કતલઓને વન્ભાન આલા ભાટે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૩) તલશ્વ કતલતા હદલવના અલવયે બાયત વયકાયના વાાંસ્કૃ તતક ભાંત્રારમ તથા વાહશત્મ અકાદભી
દ્વાયા વફદ-તલશ્વ કતલતા ઉત્વલનુાં આમોજન કયલાભાાં આલે છે .
૪) મુનેસ્કો દ્વાયા 21 ભાર્ચને તલશ્વ કતલતા હદલવના રૂભાાં ભનાલલાની જાશે યાત લચ 1999 ભાાં
કયલાભાાં આલી શતી.
૫) તલશ્વ કતલતા હદલવ ભનાલલાનો ઉદેશમ કતલતાઓના લાાંર્ન અને રેખનને ઉતેજના
આલાનો યાખલાભાાં આવ્મો છે .
૬) કતલતાઓ જે તે દેળની વાાંસ્કૃ તતક ધયોશયને ભૂ રૂથી જાલલાભાાં ભદદ કયે છે .
૭) આ હદલવે તલશ્વના ઘણા સ્થોએ તલતલધ પ્રકાયના કામચક્રભો આમોતજત કયલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 235 (1) તાયીખ 23/3/2017
યાષ્ટ્રતત દ્વાયા લીયતા ુયસ્કાયો પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 20 ભાર્ચ 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રતત બલનભાાં આમોતજત એક કામચક્રભભાાં લીયતા ુયસ્કાયો
પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા.
૨) આ પ્રતતતષ્ઠત વભાયોશભાાં ઉયાષ્ટ્રતત, ભોશમ્ભદ શાભીદ અન્વાયી, દેળના લડાપ્રધાન નયે ન્દ્ર
ભોદી અને યક્ષા ભાંત્રી ઉતસ્થત યહ્યા શતા.
૩) યાષ્ટ્રતત દ્વાયા એક કીતતચર્ક્ર 12 ળોમચ ર્ક્રોથી બાયતીમ વેનાના જલાનોને વન્ભાતનત કયામેર
છે .
૪) યાષ્ટ્રતત દ્વાયા છ ળોમચ ર્ક્ર ભયણોયાાંત આલાભાાં આવ્મા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) અન્મ ુયસ્કાયોભાાં 15 તલતળષ્ઠ વેલા દક, ત્રણ ઉત્કૃ ષ્ઠ વૈતનક દક અને 22 અતત તલતળષ્ઠ
વેલા દક પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા છે .
૬) કીતતચર્ક્ર ભેજય યોહશત વુયીને આલાભાાં આલેર છે .
૭) કનચર ગુયવેલક તવાંશ,બાયતીમ લામુવેના (વુયક્ષા) ક્ષેત્રભાાં શતા, તેઓને ભયણોયાાંત
ળૌમચર્ક્રથી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
વભીક્ષા 236 (1) તા 24/3/2017
વભગ્ર તલશ્વભાાં ‘તલશ્વ ભૌવભ તલજ્ઞાન’ હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) 23 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વભગ્ર તલશ્વભાાં ભૌવભ તલજ્ઞાન હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૨) આ લચના તલશ્વ ભૌવભ તલજ્ઞાનહદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, ‘લાદોને
વભજલા’.
૩) તલશ્વ ભૌવભ તલજ્ઞાન હદલવના અલવય ય પ્રત્મેક લચ ભૌવભ તલજ્ઞાન ળોધ ભાટે ના ુયસ્કાય
પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે .
૪) લચ 1950 ભાાં તલશ્વ ભૌવભ તલજ્ઞાન વાંગઠન વાંભેરનની યર્નાને અનુરક્ષીને 23 ભાર્ચને તલશ્વ
ભૌવભ તલજ્ઞાન હદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૫) શાર આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભૌવભ તલજ્ઞાનના વભ્મ દેળોની વાંખ્મા 189 જેટરી છે .
૬) લચ 2016 ભાાં તલશ્વ ભૌવભ તલજ્ઞાન હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,ગયભ, વુકો,
બીનો બતલષ્મનો ર્શે યો.
૭) આ વાંગઠનની સ્થાનાનો ભુખ્મ ઉદેશમ ભાનલીના દુખદદચને ઓછા કયલા ભાટે નો યાખલાભાાં
આવ્મો છે .
વભીક્ષા 237 (1) તા 25/3/2017
ઈવયોએ તલશ્વની ત્રીજી વૌથી ભોટી શાઈય વોતનક લન વુયાંગનો ળુબાયાંબ કમો...
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૧) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયોએ તતરુલનાંતુયભભાાં તલક્રભ વાયાબાઇ અાંતયીક્ષ
કે ન્દ્રભાાં તલશ્વની ત્રીજી વૌથી ભોટી શાઈય વોતનક લન વુયાંગનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૨) ઇવયોનુાં ુરુનાભ ઇન્ડીમન સ્ેવ હયવર્ચ ઓગેનાઈઝેળન થામ છે .
૩) તલક્રભ વાયાબાઇ અાંતયીક્ષ કે ન્દ્ર (લી.એવ.એવ.વી.નાભે ણ ઓખલાભાાં આલે છે .)
૪) શાર ઈવયોના ર્ેયભેન તયીકે એ.એવ.તકયણકુ ભાય વેલા આી યહ્યા છે .
૫) ઇવયોનુાં ભુખ્મભથક કણાચટકના ફેંગ્રોયભાાં આલેર છે .
૬) ઇવયોની સ્થાના1969 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.(જે વપ યશી છે .)
૭) આ સ્થાના કયલાભાાં ગુજયાતી તલજ્ઞાતનક તલક્રભ વાયાબાઇ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 238 (1) તા 26/3/2017
પ્રખ્માત તતભર રેખક અળોક તભત્રનનુાં અલવાન થમુાં ...
૧) 24 ભાર્ચ 2017 ના યોજ પ્રખ્માત તતભર રેખક અળોક તભત્રનનુાં અલવાન થમેર છે .
૨) અળોક તભત્રનને રઘુકથાઓ ભાટે લચ 1996 ભાાં વાહશત્મ અકાદભી તયપથી વન્ભાતનત
કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૩) તેભની એનેક કૃ તતઓને અાંગ્રેજી વાથે અન્મ મુયોીમ બાાભાાં ણ અનુલાહદત કયલાભાાં આલી
શતી.
૪) અળોક તભત્રનનો જન્ભ 1931 ભાાં તવકાંદયાફાદભાાં થમો શતો.
૫) તેભણે કભચબુભી તયીકે ર્ેન્નાઈ વાંદ કમુું શતુાં,ત્માયફાદ તેઓ તતભર વાહશત્મભાાં ખ્માતતપ્રાપ્ત
ફન્મા.
૬) તેભની કૃ તતભાાં આજવુધીભાાં 200 થી લધાયે રઘુકથાઓ, આઠ ઉન્માવ અને 15 અન્મ
કથાઓ વાભેર છે .
૭) તતભર વાહશત્મ જગતભાાં તેભના નોંધાત્ર પ્રદાનને રાાંફા વભમ વુધી માદ યાખલાભાાં આલળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 239 (1) તા 27/3/2017
વમુાંકત યાષ્ટ્ર વુયક્ષા હયદે લૈતશ્વક ધયોશયને વાર્લલા ભાટે ના પ્રસ્તાલને ાહયત કમો...
૧) લૈતશ્વક ધયોશય ગણાતા સ્થો ય વળસ્ત્ર વાંઘચને ધ્માને યાખીને તેની વુયક્ષા ભજફુત કયલાાં
ભાટે આ પ્રસ્તાલ ાહયત કયલાભાાં આલેર.
૨) ગેય કામદેવય તોડ પોડ કયનાય અયાધીઓને મુદ્ધ અયાધો ભાભરે તેને દોતત ઠે યલી ળકાળે.
૩) અપઘાતનસ્તાનના ફાતભમાન ફુદ્ધથી રઈને હટમ્ફકટુ ના પ્રાર્ીન સ્થો ય જાણી જોઇને
કયલાભાાં આલેર શુભરાઓ ણ ધ્માને રેલામા છે .
૪) વમુાંકત યાષ્ટ્રના વદસ્મોએ લૈતશ્વક સ્થોની વુયક્ષા ભાટે ની અીર કયે ર છે .
૫) શુભરાના પ્રકાયભાાં તોડપોડ, ર્ોયી અથલા અન્મ નુકવાન ણ વાભેર કયાળે.
૬) આભાાં કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે ધભચ,તળક્ષા, કા, તલજ્ઞાન અને ધભાચથચ કમો ભાટે ફનેરી ઈભાયતો
ય થતા શુભરાઓ આાંતયયાષ્ટ્રીમ કામદા ભુજફ વજાને ાત્ર ફને છે .
૭) આલી ગાંબીય બૂર મુદ્ધ અયાધભાાં વભાલલાભાાં આલળે, અને જે અયાધ કયળે તેને વજા ણ
કયાળે.
વભીક્ષા 240 (1) તાયીખ 28/3/2017
કણાચટક ફેંક દ્વાયા પ્રેટીનભ કાડચ રોન્ર્ કયલાભાાં આવ્મુાં...
૧) શારભાાં કણાચટક ફેંક દ્વાયા ગ્રાશકોની વુતલધા લધાયલા ભાટે પ્રેટીનભ કાડચ રોન્ર્ કયે ર છે .
૨) ભનીપ્રાન્ટ રૂે ઇન્ટયનેળનર ડે ફીટ કાડચ સ્લરૂે રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે .
૩) આ કાડચ ઘયે રુાં તથા આાંતયયાષ્ટ્રીમ યોકડ અને ખયીદી ભાટે ણ લાયી ળકાળે.
૪) આ કાડચ ાવે 5000 રૂ.ની તનકવી વીભા તનધાચહયત કયલાભાાં આલી છે .
૫) અને ોઈન્ટ ઓપ વેર ટતભચનર અને ઇ-કોભવચ વાઈટ ય પ્રતત હદન 2 રાખ ખયીદીની વીભા
છે .
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૬) કણાચટક ફેંકનુાં ભુખ્મ કામાચરમ ભેંગ્રોયભાાં આલેર છે .
૭) ૧૬) કણાચટક ફેંકનુાં આદળચ લાક્મ છે ,‘ આણી ાહયલાહયક ફેંક વભગ્ર બાયતભાાં છે .’
વભીક્ષા 241 (1) તા 29/3/2017
વાંવદભાાં ભેન્ટર શે લ્થ કે મય ફીર 2016 ાહયત કયલાભાાં આવ્મુાં...
૧) 27 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વાંવદભાાં ભેન્ટર શે લ્થ કે મય ફીર 2016 ધ્લતન ભતથી ાહયત
કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૨) આ ફીર યાજ્મવબાભાાં 8 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ાહયત થમુાં શતુાં.
૩) આ ફીરને 120 થી લધાયે વાંળોધનો વાથે ાહયત કયલાભાાં આલેર છે .
૪) ફીરભાાં ભાનતવક યોગીઓની હયબાા તથા તેઓને આજવુધીભાાં ઉરબ્ધ ઉર્ાયની
વ્મલસ્થાભાાં ફદરાલ રાલલાની તૈમાયી ફતાલલાભાાં આલી છે .
૫) આ ઉયાાંત આત્ભશત્માના પ્રમાવને અયાધની શયોભાાંથી શટાલલાની ણ લાત કયામેર
છે .
૬) ભહશરાઓને વાભુદાતમક આધાય ય તલળે ઉર્ાયની ણ જોગલાઈ કયલાભાાં આલેર છે .
૭) યોગી વ્મતક્ત ોતાની વાયલાયની યીત વાંદ કયી ળકળે, તેની ભયજી તલરુદ્ધ ઈરાજ ભાટે
જફયજસ્તી કયલાભાાં આલળે નહશ.
વભીક્ષા 242 (1) તા 30/3/2017
KVB ને ભળ્યો વલચશ્રેષ્ઠ રઘુ ફેંકનો ુયસ્કાય...
૧) કરુય લૈશમ ફેંકને શારભાાં 2016 ભાટે ની વલચશ્રેષ્ઠ રઘુ ફેંક તયીકે જાશે ય કયલાભાાં આલેર.
૨) કે .લી.ફી.ના પ્રફાંધ તનદેળક કે .લેંકટયભનને ભુાંફઈભાાં આમોતજત એક વભાયોશભાાં નાણાકીમ
અને મોજના ફાફતના ભાંત્રી ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયના વુધીય ભૂાંગટીલાય ાવેથી આ ુયસ્કાય ભેર છે .
૩) ર્ારુ નાણાકીમ લે કે .લી.ફી.દ્વાયા આ આઠભો ુયસ્કાય પ્રાપ્ત કયલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa 1 થી 31 march 2017,વાભાન્મજ્ઞાન
૪) કરુય લૈશમ ફેંકનુાં ભુખ્મ કામાચરમ તતભરનાડુ ભાાં આલેર છે .
૫) આ ફેંકની સ્થાના લચ 1916 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૬) આ ફેંકનુાં આદળચ લાક્મ યાખલાભાાં આવ્મુાં છે કે ‘સ્ભાટચ લે ટુ ફેંક.’
૭) રઘુ ફેંકોના ભાભરે આ ફેંક અન્મ કયતા ખુફ વાયી યીતે કામચળીર યશે લા ાભી છે .
વભીક્ષા 243 (1) તા 31/3/2017
તલશ્વ માચલયણ તળક્ષા કોંગ્રેવ 2017 કે નેડાભાાં આમોતજત થળે...
૧) તલશ્વ માચલયણ તળક્ષા કોંગ્રેવ 9 થી 15 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ લાન કુાં લય કે નેડાભાાં
આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
૨) આ લચની વતભટ ની તલમ યાખલાભાાં આલળે ‘તલતલાંગ ન્મુ કનેક્ળન’.
૩) આ વાંસ્થાની આાંતયયાષ્ટ્રીમ આમોજન વતભતત ઈટારીભાાં તસ્થત છે , (કામાચરમ ત્માાં આલેર
છે .)
૪) આ વાંસ્થા માચલયણ અને ટકાઉ તલકાવ ભાટે ના તળક્ષા ક્ષેત્રભાાં કામચ કયે છે .
૫) આ વાંસ્થાનુાં ટુ કુાં નાભ ડફલ્મુ.ઈ.ઈ.વી.થામ છે , તેનુાં ુરુનાભ લલ્ડચ એન્લામયભેન્ટ
એજ્મુકેળન કોંગ્રેવ થામ છે .
૬) આ લે ભનાયી વતભટ આજ વુધીની નલભી વતભત શળે.જે કે નેડાભાાં આમોતજત થળે.
૭) આ વાંસ્થા માચલયણ તળક્ષાભાાં આતધક જાણકાયી આલાભાાં ભાટે વતત કામચળીર યશે છે .
-યે ળ ર્ાલડા
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