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વભીક્ષા 244 (1) તાયીખ 1/4/2017
દેળના યાષ્ટ્રતત અવભભાાં નભાતભ બ્રહ્મુત્રનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું...
૧) બાયતનો વૌથી ભોટો નદી તશે લાય નભાતભ બ્રહ્મુત્ર, અવભના 21 તજલ્લાઓભાાં ળરુ થમેર
છે .
૨) બાયતની એકભાત્ર ુરુ નદીના રૂભાાં ભાનલાભાાં આલતી બ્રહ્મુત્ર નદીના તકનાયે આ
કામચક્રભનુાં આમોજન થમેર છે .
૩) 31 ભાર્ચથી 4 એતિર 2017 વુધી આ ઉત્વલ ર્ારળે, તેભાાં 21 તજલ્લાઓના રોકો જોડાળે.
૪) આ તશે લાયનો ભુખ્મ ઉદેશ્મ યાજ્મભાાં યોકાણ લધાયલા ભાટે નો છે .
૫) આ કામચક્રભના ઉદ્ઘાટન વભાયોશભાાં બૂતાનના િધાનભાંત્રી શાજય યહ્યા શતા.
૬) આ કામચક્રભભાાં અવભના યાજ્માર ફનલાયીરાર ણ િભુખ દ ળોબાલળે.
૭) બાયતની તભાભ નદીઓભાાં બ્રહ્મુત્ર નદી એકભાત્ર ુરુ નદીઓ દયજ્જો ધયાલે છે .
વભીક્ષા 245 (1)તાયીખ 2/4/17
1 એતિર 2017 ના યોજ દેળની યીઝલચ ફેંકનો 82 ભો સ્થાના દદલવ...
૧) બાયતીમ યીઝલચ ફેંકની સ્થાના 1 એતિર 1935 ના યોજ કયલાભાાં આલી શતી.
૨) આ ફેંકની સ્થાના દશલ્ટન માંગ આમોગ દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી.
૩) યીઝલચ ફેંકના િથભ ગલચનય વય ઓસ્ફોન તસ્ભથ શતા, જે અાંગ્રેજ અપવય શતા.
૪) શાર બાયતીમ યીઝલચ ફેંકના 24 ભાાં ગલનચય તયીકે ઊતજચત ટે ર વેલા આી યહ્યા છે .
૫) યીઝલચ ફેંકનુાં યાષ્ટ્રીમકયણ લચ 1949 ભાાં થમુાં શતુાં, જે િથભ લખત ફનેર ઘટના શતી.
૬) આજ વુધીભાાં આળયે બાયતભાાં 26 જેટરી ફેંકોનુાં યાષ્ટ્રીમકયણ થમેર છે .
૭) બાયતીમ યીઝલચ ફેંકનુાં ભુખ્મારમ ભુાંફઈ ખાતે આલેર છે , અને લતચભાનભાાં આય.ફી.આઈ.ના
ર્ાય ગલચનય છે .
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વભીક્ષા 246 (1)તાયીખ 3/4/17
બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકભાાં ાાંર્ ફેંકોના તલરીનીકયણ ફાદ કાભગીયી ળરુ...
૧) 1 એતિર 2017 થી બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકભાાં બાયતીમ ભદશરા ફેંક વદશત અન્મ ાાંર્ ફેંકોનુાં
તલરીનીકયણ કયલાભાાં આવમુાં છે .
૨) એવ.ફી.આઈ. વાથે જોડાનાય ાાંર્ ફેંકોના નાભ આ િભાણે છે , જેભાાં સ્ટે ટ ફેંક ઓપ ભૈવુય,
સ્ટે ટ ફેંક ઓપ દટમારા, સ્ટે ટ ફેંક ઓપ ત્રાલણકોય, સ્ટે ટ ફેંક ઓપ તફકાનેય એન્ડ જમુય, સ્ટે ટ
ફેંક ઓપ શૈ દયાફાદ.
૩) શલે સ્ટે ટ ફેંક વાંતતના ભાભરે તલશ્વની ટો 50 ફેંકોભાાં વાભેર થઇ ગમેર છે .
૪) આ ફેંકની ળાખાઓ વભગ્ર દેળભાાં 24 શજાય જેટરી છે , અને કુ ર ગ્રાશકો 37 કયોડ થમા છે .
૫) આળયે 59 શજાય એટીએભ વુધી તેની શોંર્ છે , તેનુાં ભાખુાં વભગ્ર દેળભાાં િવયે રુાં છે .
૬) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંક દેળની વૌથી ભોટી રોન આનાય વાંસ્થા ફનેર છે .
૭) એવ.ફી.આઈ.ના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી અરુાંધતત બટ્ટાર્ામચ ફજાલી યહ્યા છે .
વભીક્ષા 247 (1) તાયીખ 4/4/2017
19 ભુ યાષ્ટ્રીમ લન્મ વાંભેરન દશે યાદુનભાાં આમોતજત થમુાં...
૧) 3 એતિર 2017 ના યોજ 19 ભુ યાષ્ટ્રીમ લન્મ વાંભેરન દશે યાદુનભાાં ળરુ થમેર છે .
૨) આ વાંભેરન ઉતયાખાંડભાાં આલેર પોયે સ્ટ દયવર્ચ ઇન્સ્ટીટમુટભાાં ળરુ થમેર છે .
૩) આ વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન ઉતયાખાંડના યાજ્માર ડો.કે .કે . ોર દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૪) ાાંર્ દદલવ વુધી ર્ારનાય આ વાંભેરનની થીભ યાખલાભાાં આલી છે , ‘વભૃતિ અને બાતલ ેઢી
ભાટે લન’
૫) આ વાંભેરનભાાં 49 કોભનલેલ્થના વભ્મ દેળોના િતતતનતધઓ બાગ રેળે.
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૬) આ વાંભેરનનુાં આમોજન કે ન્રીમ માચલયણ, લન અને જલામુાં દયલતચન ભાંત્રારમ દ્વાયા
મુનાઇટે ડ તકાંગડભના કોભનલેલ્થ લન્મ વાંઘ વાથે ભીને કયલાભાાં આલેર છે .
૭) આ ફેઠકભાાં જલામુાં દયલતચન અને શદયત આલયણને િબાતલત કયલા ભાટે ના ભુદ્દાઓ ય
ણ ર્ર્ાચ કયલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 248 (1) તાયીખ 5/4/17
યાષ્ટ્રતતશ્રી દ્વાયા ડો.ફી.વી.યોમ ુયસ્કાયો અચણ કયલાભાાં આવમા...
૧) 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રતત દ્વાયા ડો.ફી.વી.યોમ ુયસ્કાય િદાન કયલાભાાં
આલેર.
૨) આ લે યાષ્ટ્રતતશ્રી દ્વાયા લચ 2014, 2015 અને 2016 ના ુયસ્કાયો એનામત કયલાભાાં
આલેર છે .
૩) આ વભાયોશભાાં યાષ્ટ્રતતશ્રી દ્વાયા લચ 2008 થી 2010 તથા 2014 થી 2016 વુધીના
શદયઓભ આશ્રભ એરેતબફક દયવર્ચ એલોડચ ણ િદાન કયામા.
૪) આ વભાયોશનુાં આમોજન બાયતની યાજધાની દદલ્શી ળશે યભાાં કયલાભાાં આવમુાં શતુાં.
૫) ફી.વી યોમ ુયસ્કાય તલજેતાઓભાાં યણદી ગુરેદયમા વાભેર છે , જે એઈબવના તનદેળક
તયીકે ની કાભગીયી વાંબાી યહ્યા છે .
૬) જમાયે અન્મભાાં ડો.યતલકાાંતનુાં નાભ ણ વાભેર છે , તેઓ િતતતિત તર્તકત્વા તળક્ષક છે .
૭) આ ઉયાાંત જનક દેવાઈ, ડો.તફનાક કાયક તથા ડો.અળોક યાજગોારનો ણ વભાલેળ
થામ છે .
વભીક્ષા 249 (1) તા 6/4/17
ઝાયગ્રાભ તિભ ફાંગાનો 22 ભો તજલ્લો ફન્મો...
૧) .ફાંગાના ભુખ્મભાંત્રી ભભતા ફેનજીએ ઝાયગ્રાભને યાજ્મનો 22 ભો તજલ્લો જાશે ય કયે ર છે .
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૨) ઝાયગ્રાભનુાં તનભાચણ તિભ તભદનાુય જેની લવતત 11.37 રાખથી લહ્દયે છે .તેનુાં તલબાજન
કયીને કયલાભાાં આલેર છે .
ચ ને નલા તજલ્લાના ભજીસ્ટરે ટ તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૩) શ્રી આય.અજુ ન
૪) જમાયે અતબેક ગુપ્તાને તજલ્લાના નલા ોરીવ અતધકાયી તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૫) ત્માના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા નલા તજલ્લાના તલકાવ ભાટે 200 કયોડ રૂતમાના તલકાવ કાભો
કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૬) તિભ ફાંગા યાજ્મના યાજ્માર તયીકે કે વયીનાથ તત્રાઠી વેલા આી યશે રા છે .
વભીક્ષા 250 (1) તા 7/4/2017
6 એતિર : તલકાવ અને ળાાંતત ભાટે આાંતયયાષ્ટ્રીમ ખેર દદલવ ભનાલામો...
૧) લચ 2013 ભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્રોની ભશાવબાએ વાતભાાં વત્રભાાં 6 એતિરને આાંતયયાષ્ટ્રીમ તલકાવ
દદલવ અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ ળાાંતત દદલવ જાશે ય કયલાનો તનણચમ રીધો શતો.
૨) આ દદલવે તલકાવ અને ળાાંતત ભાટે ખેર કામાચરમ ય ડીઝીટર અતબમાન ણ રોન્ર્
કયલાભાાં આવમુાં.
૩) આ અતબમાન જેનુાં નાભ ‘લી પ્રે ટુ ગેધય’ યાખલાભાાં આલેર છે .
૪) શાર વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાના અધ્મક્ષ તયીકે ીટય થોભવન કામચબાય વાંબાી યહ્યા છે .
૫) વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાના િભુખ તયીકે એન્ટોતનમો ગુટેયવ દબાય વાંબાી યહ્યા છે .
૬) વમુાંકત યાષ્ટ્રનુાં ભુખ્મારમ ન્મુમોકચ વીટી મુ.એવ.એ.ભાાં આલેર છે .
૭) આ દદલવ તલશ્વભાાં ળાાંતત અને તલકાવ ભાટે ભનાલલાભાાં આવમો શતો.
વભીક્ષા 251 (1) તાયીખ 8/4/2017
જી.એવ.ટી.ફીરને વાંવદે ભાંજુયી આી...
૧) 6 એતિર 2017 ના યોજ જી.એવ.ટી.ફીરને વાંવદ દ્વાયા ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
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૨) આ નલી કય િણારીભાાં ઉબોક્તાઓ અને યાજ્મોના દશતને ધ્માને યાખલાભાાં આલેર છે .
૩) અને ખેતીલાડી ક્ષેત્રની આલક ય કોઈ કયલેયો રગાલલાભાાં આલેર નથી.
૪) જી.એવ.ટી.ને રગતા ર્ાય ફીરો યાજ્મ વબાએ ાદયત કમાચ ફાદ રોક્વબાને ાછા આી
દીધેર છે .
૫) ઘણા ખાદ્ય દાથો ય શાર કોઈ કય રાગતો નથી, જીએવ.ટી. રાગુ થમા ફાદ ણ તેના
ઉય કોઈ કય રગાલલાભાાં આલળે નદશ.
૬) નાણાભાંત્રી અરુણ જેટરીના જણાવમા ભુજફ જી.એવ.ટી. 1 જુ રાઈ 2017 થી રાગુ કયલાની
તલર્ાયણા છે .
૭) જી.એવ.ટી દેળનો એકભાત્ર એલો કય શળે જે યાજ્મ અને કે ન્ર એક વાથે એકત્ર કયળે.
વભીક્ષા 252 (1) તા 9/4/2017
ભરારા મુવુફ્ઝાઈ વૌથી મુલા ળાાંતત ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્રના વાંદેળાલાશક ફન્મા...
૧) વૌથી નાની ઉંભયના નોફેર ુયસ્કાય તલજેતા ભરારા ાતકસ્તાન દેળના છે .
૨) તેઓ વૌથી નાની ઉંભયે મુલા ળાાંતત ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્ના વાંદેળા લાશક ફની ગમા છે .
૩) તેઓની તનમુતક્ત આગાભી 10 એતિર 2017 ના યોજ કયલાભાાં આલળે.
૪) આ તનમુતક્ત વમુાંકત યાષ્ટ્રના િભુખ એલા એન્ટોતનમો ગુટયવે દ્વાયા કયલાભાાં આલળે.
૫) ભરારા ોતાની નલી બૂતભકાના બાગ રૂે તલશ્વબયભાાં દીકયીઓના તળક્ષણ ભાટે િમાવ
કયલાભાાં ભદદ કયળે.
૬) તેઓએ ાતકસ્તાનભાાં ણ આલા જ િકાયના કામચને લેગ આપ્મો શતો.
૭) ભરારા મુવુફ્જાઈની ઉંભય શાર 19 લચની છે .તેઓ વૌથી નાના નોફેર ભેલનાય વમતક્ત છે .
વભીક્ષા 253 (1) તાયીખ 10/4/2017
વાયસ્લત ફેંકના િફાંધ તનદેળક તયીકે તસ્ભતા વાંધાને તનમુક્ત કયામા...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) 1 એતિર 2017 ના યોજ વશકાયી ક્ષેત્રની વૌથી ભોટી ઋણ દાતા વાયસ્લત ફેંકના િફાંધ
તનદેળક તયીકે તસ્ભતા વાાંધાને તનમુક્ત કયામા છે .
૨) તેઓ બાયતની વૌથી ભોટી ળશે યી વશકાયી ફેંકોના િથભ ભદશરા િભુખ છે .
૩) તેઓ આ શે રા આ ફેંકના વમુાંકત તનદેળક યશી ર્ુક્મા છે .
૪) તસ્ભતા વાાંધા શે રા આ ફેંકના તનદેળક તયીકે એવ.કે .ફેનજી પયજ ફજાલી યહ્યા શતા.
૫) એવ.કે . ફેનજી 31 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વેલા તનલૃત થમેરા છે .
૬) એવ.કે ,ફેનજી શલે આ ફેંકના ફોડચ ના વરાશકાયના રૂભાાં કામચ કયી યહ્યા છે .
૭) વાયસ્લત ફેંકની સ્થાના લચ 1918 ભાાં કયલાભાાં આલેર છે .તેનુાં લડુાં ભથક ભુાંફઈ ખાતે
આલેર છે .
વભીક્ષા 254 (1) તા 11/4/2017
લેંકમા નામડુ એ ગાાંધી ઇન ર્ાંાયણ નાભનુાં ુસ્તક રોન્ર્ કમુું...
૧) લચ 2017 ભાાં ર્ાંાયણ વત્માગ્રશને 100 લચ ૂણચ થલા ય દેળના ઘણા સ્થોએ તલતલધ
કામચક્રભો આમોતજત કયલાભાાં આવમા શતા.
૨) આ કામચક્રભને ધ્માને રઈને ગાાંધી ઇન ર્ાંાયણ વશીત ભશાત્ભા ગાાંધી ય આધાદયત ત્રણ
જુ ના ુસ્તકોનુાં ફીજીલાય તલભોર્ન કયલાભાાં આલેર છે .
૩) લાર્ક વુધી ગાાંધીના તલર્ાયો શોંર્ે તે ભાટે આ ુસ્તકોનુાં ફીજીલાય તલભોર્ન કયલાભાાં
આલેર છે .
૪) આ ત્રણ ુસ્તકોભાાં 1951 ભાાં છામેર ‘ફામોગ્રાપી ઓપ ગાાંધી’. ઉયાાંત.
૫) 1957 ભાાં છાલાભાાં આલેર ‘ગાાંધી ઇન ર્ાંાયણ’, રેખક ડીજી તેંદુરકય.
૬) 1976 ભાાં છાલાભાાં આલેર યોભેન યોરેન્ડ એન્ડ ગાાંધી કોયવોન્ડે લ નો વભાલેળ કયલાભાાં
આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) આ ુસ્તકના તલભોર્ન લખતે લૈંક્મા નામડુ એ ગાાંધીના ભુલ્મો ય બાય ભુક્મો શતો.
વભીક્ષા 255 (1) તા 12/4/2017
ભુકતા દત્તા તોભય જભચનીભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે તનમુક્ત કયામા...
૧) ૧૦ એતિર 2017 ના યોજ ભુકતા દત્તા તોભયને જભચનીભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે તનમુક્ત
કયલાભાાં આવમા છે .
૨) તેઓ લતચભાનભાાં તલદેળી ફાફતોના ભાંત્રારમના અતતદયક્ત વતર્લ છે .
૩) આ શે રા ભાર્ચ 2017 વુધી ગુરુજીત તવાંશ જભચનીભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે વેલા આી
યહ્યા શતા.
૪) શાર બાયતના કે ન્રીમ તલદેળી ફાફતોના ભાંત્રી તયીકે વુભા સ્લયાજ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૫) યાજદૂત તયીકે તેઓ જભચનીભાાં બાયતના વાંફાંધો લધાયે ભજફુત ફને તે ભાટે કામચ કયળે.
૬) એકફીજા દેળો તલતલધ ફાફતોભાાં વશકાય વાધી ળકે તે ભાટે યાજદૂતની તનમુતક્ત કયલાભાાં
આલતી શોમ છે .
વભીક્ષા 256 (1) તા 13/4/2017
યાષ્ટ્રીમ દશન્દી વેલા વન્ભાન ુયસ્કાયોની જાશે યાત કયલાભાાં આલી...
૧) કે ન્રીમ દશન્દી વાંસ્થાનના તનદેળક એન.કે .ાાંડે દ્વાયા િતતતિત દશન્દી વેલા વન્ભાન
ુયસ્કાયોની તલતલધ કે ટેગીયીભાાં રેખકોના નાભની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ભેં 2017 ભાાં યાષ્ટ્રતત બલનભાાં આમોતજત થનાય કામચક્રભભાાં યાષ્ટ્રતતશ્રીના શસ્તે આ એલોડચ
એનામત કયલાભાાં આલળે.
૩) આ એલોડચ ભાાં િથભને ાાંર્ રાખ રૂતમા,એક િતળસ્તીત્ર અને એક ળાર િદાન કયલાભાાં
આલળે.
૪) દશન્દી ત્રકાદયતા ભાટે ગણેળ ળાંકય તલદ્યાથી ુયસ્કાય યાશુર દેલને અને ફરદેલ બાઈ ળભાચને
આલાભાાં આલળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) દશન્દી બાાના તેભના મોગદાન ભાટે તફન દશન્દી બાી યાજ્મોભાાંથી િો.એવ.ળેયત્નભ
(આાંધ્રિદેળ) ને ણ ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયામા છે .
૬) આ ુયસ્કાયો ભાટે તલદેળી દશન્દી રેખકોને ણ વાંદ કયલાભાાં આવમા છે .
૭) પુજી તકે ળી,જાાન, િો.ગીબ્રીએરા તનક ઈતરલા ન્મુમોકચ તેભજ ુતપતા અલસ્થી
નેધયરેંડનો વભલેળ થામ છે .
વભીક્ષા 257 (1) તા 14/4/2017
કણાચટક ફેંકભાાં નલા એભ.ડી.તથા વી.ઈ.ઓ.તનમુક્ત કયલાભાાં આવમા...
૧) ભશાફરેશ્વય ભાલીનાકુ ડી વુબ્રભણ્મભને કણાચટકફેંક રીભીટે ડના નલા એભ.ડી.અને વી.ઈ.ઓ.
તનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૨) તેઓએ ોરારી જમયાભ બટ્ટનુાં સ્થાન રીધેર છે , જેણે આ દ ત્રણ લચ ભાટે સ્લીકામુું શતુાં.
૩) જો કે જમયાભ બટ્ટે ોતાના કામચકાથી 15 ભાવ અગાઉ સ્લૈતછછક રૂથી આ દ છોડી દીધુાં
શતુાં.
૪) શ્રી ી.જે.બટ્ટ શલે ળશે ય આધાદયત ખાનગી ક્ષેત્રની ફેંકના ગૈય કામચકાયી અધ્મક્ષ છે .
૫) આ દ ભાટે જમયાભ બટ્ટે 12 એતિરના યોજ દબાય ગ્રશણ કમો.
૬) જમાયે ભશાફરેશ્વય એભ.એવ. 15 એતિર 2017 ના યોજ ોતાનો દબાય વાંબાળે.
૭) શલેથી કણાચટક ફેંકના વી.ઈ.ઓ. તયીકે ભશાફરેશ્વય ઓખાળે.
વભીક્ષા 258 (1) તા 15/4/2017
જભચનીના એતળભ સ્ટે નય મુ.એન.ડી.ી.ના િભુખ તયીકે તનમુક્ત...
૧) વમુાંકત યાષ્ટ્રના િભુખ દ્વાયા જભચનીના એતળભ સ્ટે નય મુ.એન.ડી.ી.ના િભુખ તયીકે તનમુક્ત
કયલાભાાં આવમા છે .
૨) શાર વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાના અધ્મક્ષ તયીકે એન્ટોતનમો ગુટેયવ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) મુ.એન.ડી.ી.નુાં ુરુનાભ મુનાઇટે ડ નેળન્વ ડે લરભેન્ટ િોગ્રાભ થામ છે .
૪) મુ.એન.ડી.ી.નુાં કામાચરમ ન્મુમોકચ ભાાં આલેર છે .
૫) મુ.એન.ડી.ી. ગયીફી દુય કયલાની, વાભાતજક તલકાવભાાં વુધાય રાલલાની અને ભદશરા
વળતક્તકયણ ભાટે ની કાભગીયી કયે છે .
૬) એતળભ સ્ટે નય શે રા વમુાંકત યાષ્ટ્ર માચલયણ કામચક્રભભાાં કામચયત શતા.
૭) આ ઉયાાંત એતળભ સ્ટે નયે કે ન્માભાાં મુ.એન. કામાચરમનુાં નેતૃત્લ ણ કમુું શતુાં.
વભીક્ષા 259 (1) તા 16/4/2017

દેળના લડાિધાનશ્રીએ બીભ-આધાય ે એ રોન્ર્ કયી...
૧) 14 એતિર 2017 ના યોજ દેળના લડાિધાનશ્રી દ્વાયા ભશાયાષ્ટ્રના નાગુયભાાં બીભ આધાય ે
એ રોન્ર્ કયે ર છે .
૨) આ એના ભાધ્મભથી આણે અાંગુઠાનુાં તનળાન રગાલીને ડીઝીટર ેભેન્ટ કયી ળકીએ
છીએ.
૩) આ એનો ળુબાયાંબ ડો.ફાફા વાશે ફ આાંફેડકયની 126 ભી જન્ભ જમાંતત ય રોન્ર્ કયલાભાાં
આલેર.
૪) ‘બીભ આધાય’ એને ‘આધાય ે’ નાભથી ણ ઓખલાભાાં આલે છે .
૫) કે ન્ર વયકાયનુાં એલુાં ભાનલુાં છે ,કે આ એના ભાધ્મભથી એલા રોકો ણ ડીઝીટર ેભેન્ટ કયી
ળકળે, જે રોકો અબણ છે ,અથલા ભોફાઈર પોન અને ઈ-લોરેટનો ઉમોગ કયતા નથી.
૬) બીભ આધાય પ્રેટપોભચના ભાધ્મભથી કોઇણ નાગદયક સ્ભાટચ પોન,ઈન્ટયનેટ,ડે ફીટ કાડચ કે
ક્રેડીટ કાડચ લગય ણ ડીઝીટર ટર ાન્જેક્ળન કયી ળકળે.
૭) ‘આધાય ે’ એથી ેભેન્ટ કયલા ય કોઇણ િકાયનો વતલચવ ર્ાજચ નદશ રાગે.
૮) આ એ ફામોભેદટર ક યીડયથી જોડામેર શળે, ગ્રાશક એભાાં ોતાનો આધાય નાંફય અને ફેંકનુાં
નાભ નાાંખલાથી ેભેન્ટ કયી ળકળે.
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વભીક્ષા 260 (1) તા 17/4/2017
યાષ્ટ્રતત દ્વાયા સ્કો ુયસ્કાય િદાન કયલાભાાં આવમા...
૧) યાષ્ટ્રતત િણલ ભુખજી દ્વાયા નલી દદલ્શીભાાં 11 એતિર 2017 ના યોજ આમોતજત 8 ભાાં
વાલચજતનક ક્ષેત્ર વભાયોશભાાં સ્કો ુયસ્કાય િદાન કયે ર છે .
૨) દેળભાાં ફે કયોડ રૂતમાના યોકાણ વાથે ભાત્ર ાાંર્ વાલચજતનક ક્ષેત્રોભાાં ી.એવ.ઈ.ની
ળરૂઆત કયલાભાાં આલી શતી.
૩) આ દદલવે કે ન્રીમ વાલચજતનક ક્ષેત્રના ઉદ્યોગો દ્વાયા અભુલ્મ મોગદાનની સ્લીકૃ તત કયલાભાાં
આલે છે .
૪) સ્લતાંત્રતા ફાદ વી.ી.એવ.ઈ.ને દેળભાાં ઔધ્મોગીકયણના લાશક તયીકે વાંદ કયલાભાાં
આલેર.
૫) બાયતના અથચતાંત્રભાાં વાલચજતનક ક્ષેત્રના ઉદ્યોગોનુાં ણ બાયે ભશત્લ છે .
૬) ક્રભ ક્ષભતાની રષ્ટ્ીએ જોઈએ તો બાયતની અથચ વમલસ્થા ત્રીજા સ્થાન ય છે .
૭) એક અાંદાજ એલો ણ રગાલલાભાાં આલી યહ્યો છે કે કુ ર ભૂલ્મના િભાણે બાયતની અથચ
વમલસ્થા ત્રણથી ાાંર્ભાાં સ્થાને યશે તી શળે.
વભીક્ષા 261 (1) તા 18/4/2017
શનતર્રનને એભ.એવ.સ્લાભીનાથન એલોડચ એનામત થમો...
૧) કૃ તક્ષેત્રભાાં મોગદાન આનાય િતતતિત એભ.એવ.સ્લાભીનાથન ુયસ્કાય બાયત વયકાય
દ્વાયા આલાભાાં આલે છે .
૨) શારભાાં આ ુયસ્કાય આય.આય.શનતર્રનને આલાભાાં આલેર છે , તેઓ બાયત વયકાયના
છોડની જાતોના વાંયક્ષણ અને તકવાન અતધકાય િાતધકયણના અધ્મક્ષ તયીકે પયજ ફજાલે છે .
૩) તેણે ગયભ અને ળુપક લાતાલયણભાાં ાકની વુધાયણા ભાટે કામચ કયે ર છે .
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૪) આ ઉયાાંત ફીજ ઉત્ાદન ટે કનીક અને છોડની જાતોભાાં ફૌતિક વાંયક્ષણ અતધકાયભાાં
મોગદાન ભાટે ણ વન્ભાતનત કયલાભાાં આલેર.
૫) આ ુયસ્કાય વેલા તનલૃત આઈ.વી.એ.આય. કભચર્ાયી વાંઘની વાથે નુાંજલે ેડ વીડ્વ રીભીટે ડ
વાથે ભીને િદાન કયલાભાાં આલે છે .
૬) આ ુયસ્કાય એભ.એવ.સ્લાભીનાથનના નાભ ય છે , જે એક બાયતીમ આનુાંલાાંળીક અને
આાંતયયાષ્ટ્રીમ િળાવક શતા.
૭) ટૂાં કભાાં કૃ ત ક્ષેત્રભાાં િદાન ફદર અ ુયસ્કાય આલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 262 (1) તા 19/4/2017
BHEL દ્વાયા ભશાયાષ્ટ્રભાાં ફે તા તલદ્યુત ભથકોને કામચયત કયામા...
૧) બાયત શે લી ઇરેતક્ટર ક રીભીટે ડ દ્વાયા ભશાયાષ્ટ્રભાાં યતન ઇતન્ડમા નાતવક ાલય રીભીટે ડની
270 ભેગાલોટના ફે એકભને કામચલાંત કયે ર છે .
૨) આ એકભોના વાંર્ારન વાથે બેરે ભશાયાષ્ટ્રભાાં યતન ઇતન્ડમા ભાટે આઠ વેટ ર્ારુ કયે ર છે .
૩) નાતવક ભાાં આ વાંસ્થાના ત્રણ વેટ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) ભશાયાષ્ટ્રના અભયાલતીભાાં ાાંર્ વેટ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૫) આ ઉયાાંત નાતવકભાાં 270 લોટના ફે એકભો ળરુ થમેરા છે .
૬) બેરનુાં ુરુનાભ બાયત શે લી ઇરેતક્ટર ક રીભીટે ડ થામ છે , જે આગ જણાલલાભાાં આલેર છે .
૭) લચ 1964 ભાાં બેર વાંસ્થાની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી.તેનુાં લડુાં ભથક નલી દદલ્શીભાાં
આલેર છે .
વભીક્ષા 263 (1) તા 20/4/2017
તલનમ ળાશ એર.આઈ.વી. શાઉતવાંગ પાઈનાન્વના નલા એભ.ડી. અને વી.ઈ.ઓ. તયીકે
તનમુક્ત...
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૧) બાયતીમ જીલન લીભા તનગભ દ્વાયા તલનમ ળાશ એર.આઈ.વી. શાઉતવાંગ પાઈનાન્વના નલા
એભ.ડી. અને વી.ઈ.ઓ. તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૨) તલનમ ળાશે વુનીતા ળભાચનુાં સ્થાન રીધેર છે .
૩) એર.આઈ.વી. પાઈનાન્વભાાં સ્ભેર થમા ૂલે તલનમ ળાશ આજ વાંસ્થાભાાં કામચકાયી તનદેળક
તયીકે ની કાભગીયી કયતા શતા.
૪) એર.આઈ.વી વાંસ્થા ગ્રાશકોનો લીભો કલય કયતી વાંસ્થા છે .
૫) એર.આઈ.વી.ની સ્થાના 1 વપ્ટે બફય 1956 થી થમેરી છે .
૬) એર.આઈ.વી.નુાં ધ્મેમ લાક્મ છે , ‘મોગ ક્ષેભ લશાબમશભ’.
૭) એર.આઈ.વી.નુાં લડુાં ભથક ભુાંફઈભાાં આલેર છે .તેના ર્ેયભેન તલજમ કુ ભાય ળભાચ છે .
વભીક્ષા 264 (1) તા 21/4/2017
લચ 2017 ભાાં તલશ્વ અથચવમલસ્થા લૃતિદય 3.5 ટકા યશે ળે...આઈ.એભ.એપ.નુાં અનુભાન...
૧) આાંતયયાષ્ટ્રીમ નાણા બાંડો દ્વાયા તલશ્વ અથચવમલસ્થા ભાટે અનુભાતનત લૃતિદય ભાભુરી રૂથી
વાડાત્રણ ટકા લધાયે યશે લાનુાં અનુભાન રગાલેર છે .
૨) લચ 2016 ભાાં આ દય 3.1 ટકાના દયે યહ્યો શતો.
૩) આગાભી લચ 2018 ભાાં અથચવમલસ્થાનો લૃતિદય 3.6 ટકા યશે ળે.
૪) આ વુધાયો ભુખ્મ રૂથી મુયો અને એતળમા અને એતળમા અાંતગચત દેળો લગેયેને ધ્માને યાખી
દળાચલામો છે .
૫) આાંતયયાષ્ટ્રીમ નાણા બાંડોની સ્થાના લચ 1945 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૬) આજે આ વાંસ્થા વાથે 189 જેટરા દેળો જોડામેરા છે .
૭) આઈ.એભ.એપ. ને ઇન્ટયનેળનર ભોનેટયી પાંડ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 265 (1) તા 22/4/2017
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નલી દદલ્શીભાાં 11 ભો તવતલર વતલચવ દદલવ કામચક્રભ આમોતજત કયામો...
૧) કે ન્રીમ ગૃશભાંત્રી શ્રી યાજનાથતવાંશે નલી દદલ્શીભાાં ફે દદલવ ભાટે 11 ભાાં તવતલર વતલચવ
દદલવનો ળુબાયાંબ કયાલેર છે .
૨) આ કામચક્રભ તાયીખ 20 અને 21 એતિર 2017 ના યોજ આમોતજત થમેર.
૩) દયલે 21 એતિરના યોજ બાયતભાાં તવતલર વતલચવ દદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૪) આ કામચક્રભ રોક પદયમાદ અને ેન્ળન ભાંત્રારમ તેભજ િવાળતનક વુદાહ્ર તલબાગ દ્વાયા
આમોતજત કયલાભાાં આવમો શતો.
૫) આ િકાયનો િથભ કામચક્રભ નલી દદલ્શીના તલજ્ઞાન બલનભાાં આમોતજત કયલાભાાં આવમો શતો.
૬) આ શે રા લચ 2006 ભાાં દદલ્શીના તલજ્ઞાન બલનભાાં આ કામચક્રભ આમોતજત કયલાભાાં આલેર.
૭) રોક જાગૃતત ભાટે દય લે ભોટાબાગના તલબાગ દ્વાયા આલા કામચક્રભનુાં આમોજન થતુાં શોમ છે .
વભીક્ષા 266 (1) તાયીખ 23/4/2017
22 એતિર તલશ્વ ૃથ્લી દદલવ ભાનાલામો...
૧) 22 એતિરના યોજ વભગ્ર તલશ્વભાાં તલશ્વ ૃથ્લી દદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
૨) આ લે માચલયણ યક્ષાના વાંદેળ વાથે તલશ્વ ૃથ્લી દદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
૩) લચ 2017 ભાટે ૃથ્લી દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, માચલયણ અને જલામુાં
વાક્ષયતા.
૪) આ દદલવ માચલયણ વાંયક્ષણ વાથે વભથચનનુાં િદળચન કયલા ભાટે તલશ્વબયભાાં ભનાલલાભાાં
આલે છે .
૫) લચ1969 ભાાં મુનેસ્કો વાંભેરનભાાં આ દદલવનો િસ્તાલ ાદયત કયલાભાાં આવમો શતો.
૬) િથભ ૃથ્લી દદલવ લચ 1970 ભાાં ભનાલલાભાાં આવમો શતો.
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૭) આભ દય લે માચલયણ જાગૃતતના દદલવો ભનાલીને રોક જાગૃતતના િમાવો કયલાભાાં આલી
યહ્યા છે .
વભીક્ષા 267 (1) તા 24/4/2017
જી.એન.એપ.વી.એ જીત્મો ગોલ્ડન ીકોક એલોડચ 2017...
૧) ગુજયાત નભચદા લેરી પટીરાઈઝવચ એન્ડ કે તભકલ્વ રીભીટે ડ દ્વાયા કૈ ળરેવ ટાઉનળી ભોડે ર
તૈમાય કયે ર.
૨) તેઓ દ્વાયા તલળે ઉત્ાદન અને વેલાને ધ્માને યાખી િતતતિત ગોલ્ડન ીકોક એલોડચ 2017
િદાન કયલાભાાં આલેર છે .
૩) લચ 1991 ભાાં ભુખ્મ વાંસ્થા આઈ.ઓ.ડી એ બાયતભાાં ગોલ્ડન ીકોક ુયસ્કાય સ્થાતત કમો
શતો.
૪) વુિીભ કોટચ ના ૂલચ ન્મામધીળ જસ્ટીવ અદયતજત વામત જ્મુયીના અધ્મક્ષ શતા.
૫) જી.એન.એપ.વી.ના િફાંધક તનદેળક યાજીલ કુ ભાય ગુપ્તાને દુફઈ ગ્રોફર કન્લેળનભાાં આ
એલોડચ એનામત થમો.
૬) દુફઈ ગ્રોફર કન્લેન્ળન 27 ભુ તલશ્વ કોંગ્રેવ વાંભેરન શતુાં.
૭) જી.એન.એપ.વી. ભુખ્મત્લે યાવામતણક ખાતયનુાં ઉત્ાદન કયે છે .
વભીક્ષા 268 (1) તા 25/4/2017
ભૌવભી ર્ેટયજીને રાઈપ ટાઈભ અર્ીલભેન્ટ એલોડચ આલાભાાં આવમો...
૧) િખ્માત અતબનેત્રી ભૌવભી ર્ેટયજીને 80 ભાાં ફાંગાી દપલ્ભ ત્રકાય વાંઘ દ્વાયા આ એલોડચ
આલાભાાં આલેર છે .
૨) દપલ્ભ રેખકોની વૌથી જૂ ની વાંસ્થા એટરે ફી.એપ.જે.એ. ની સ્થાના 1937 ભાાં કયલાભાાં
આલી શતી.
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૩) ફાંગાી દપલ્ભ અતબનેતા િેવનજીત ર્ેટયજીને વાાંખોર્ીર તેભની બૂતભકા ભાટે વલચશ્રેિ
અતબનેતાનો તખતાફ આલાભાાં આલેર છે .
૪) જમાયે યાજકશીનીભાાં તેભની બૂતભકા ભાટે દયતુણો વેન ગુપ્તાને નાટોકોય ભોટો 2015 ભાાં
ાલરી ભાટે વલચશ્રેિ અતબનેત્રીનો એલોડચ આલાભાાં આવમો શતો.
૫) દય લચ થનાય આમોજનભાાં વાયા િદળચન ભાટે આ એલોડચ આલાભાાં આલે છે .
૬) દપલ્ભોના તનભાચણભાાં નલીનતા રાલલા ભાટે આ વન્ભાન આલાભાાં આલે તે જરૂયી છે .
વભીક્ષા 269 (1) તા 26/4/2017
25 એતિર તલશ્વ ભેરેદયમા દદલવ ઉજલલાભાાં આવમો...
૧) દય લે 25 એતિરના યોજ તલશ્વ ભેરેદયમા દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨) આ દદલવ તલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન દ્વાયા ભનાલલાભાાં આલે છે .
૩) આ દદલવ ભેરદયમા યોગના તનમાંત્રણ ભાટે અને જાગૃતત ભાટે ભનાલલાભાાં આલે છે .
૪) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર તલશ્વ ભેરેદયમા દદલવ દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી,
‘એન્ડ ભેરેદયમા પોય ગુડ.’
૫) તલશ્વ આયોગ્મ વાંગઠન લૈતશ્વક રેલર ય કાભ કયતી વાંસ્થા છે .
૬) ભોટા બાગના યોગ ય તનમાંત્રણ રાલલા ભાટે આ વાંસ્થા દ્વાયા ઝુાંફેળ ર્રાલલાભાાં આલે છે .
૭) શાર આ વાંસ્થાના તનદેળક તયીકે ડો.ભાગચયેટ ર્ાન પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
વભીક્ષા 270 (1) તા 27/4/2017
દાયા તળકોશ ય દદલ્શીભાાં વાંભેરન આમોતજત થળે ...
૧) આાંતયયાષ્ટ્રીમ દાયા તળકોશ વાંભેરન આગાભી 27 અને 28 એતિર 2017 ના યોજ આમોતજત
કયાળે.
૨) આ વાંભેરનનુાં આમોજન બાયતીમ વાાંસ્કૃ તતક વાંફાંધ દયદ દ્વાયા કયલાભાાં આલળે.
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૩) આ વાંભેરનનો ઉદેશ્મ દાયા તળકોશ દ્વાયા દશન્દુત્લ અને ઇસ્રાભના આધ્માતત્ભક
એકત્રીકયણના મોગદાનને દળાચલલાભાાં આલનાય છે .
૪) દાયા તળકોશે બાયતની વાભાતજક અને વાાંસ્કૃ તતક એકતા ભાટે ઉલ્લેખનીમ મોગદાન કયે ર છે .
૫) આ વાંભેરનભાાં અભેદયકા, ઈયાન,અપઘાતનસ્તાન,ઉઝફેતકસ્તાન તથા બાયત વદશતના
તલદ્વાનો બાગ રેળે.
૬) દાયા તળકોશ ાાંર્ભાાં ભુઘર વમ્રાટ ળાશજશાાંના ભોટા ુત્ર શતા.
૭) દાયા તળકોશ યાજા ફને તે શે રા તેના નાના બાઈ ઔયાંગઝેફ દ્વાયા તેની શત્મા કયલાભાાં આલી
શતી.
વભીક્ષા 271 (1) તાયીખ 28/4/2017
નીતા અાંફાણીને આઈ.ઓ.વી.ના ઓતરતબક ર્ૈનર આમોગના વદસ્મ ફનાલલાભાાં આવમા...
૧) બાયતના િથભ ભદશરા આાંતયયાષ્ટ્રીમ ઓતરતબક વતભતતના વદસ્મ નીતા અાંફાણીને લૈતશ્વક
ખેર િવાળન વાંગઠનના ફે ભશત્લૂણચ કતભળનો ભાટે આ દ આલાભાાં આલેર છે .
૨) નીતા અાંફાણીને ઓતરતબક ર્ૈનર તવલામ લચ 2017 ભાટે 26 કતભળનની યર્નાની
જાશે યાતભાાં તેઓને ઓતરતબક તળક્ષા આમોગના વદસ્મ ણ નીભલાભાાં આવમા છે .
૩) તેઓ ઓતરતબક ર્ૈનર આમોગના 16 વદસ્મોભાના એક છે .
૪) આ ર્ૈનરની અધ્મક્ષતા મુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્વ ઓતરતબક વતભતતના અધ્મક્ષ રોયે ન્વ ફ્રાન્વીવ
િોસ્્વ કયી યહ્યા છે .
૫) શ્રીભતી અાંફાણીએ ઇન્ટયનેળનર ૈયાતરતબક કતભટીના અધ્મક્ષ દપતર ક્રેલનનુાં સ્થાન રીધુાં
છે .
૬) તેઓ 70 લચની લમ વુધીના થામ ત્માાં વુધી આ દ ય યશે ળે.
૭) બાયતીમ ભદશરાઓ ભાટે આ ગૌયલ વભાન તક ભલા ાભી છે .
વભીક્ષા 272 (1) તા 29/4/2017
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બુલનેશ્વય તમયે એર એપૈ ન્ટ એલોડચ જીતનાય દેળનુાં િથભ ળશે ય ફન્મુાં...
૧) ઓદયસ્વાની યાજધાની ળશે ય બુલનેશ્વય તમયે એર એપૈ ન્ટ પ્રાતનાંગ એક્વીરેન્વ એન્ડ
અર્ીલભેન્ટ એલોડચ -2017 જીતનાય દેળનુાં િથભ ળશે ય ફનેર છે .
૨) આ ુયસ્કાય અભેદયકન પ્રાતનાંગ એવોવીએળન દ્વાયા આલાભાાં આલે છે .
૩) આ વાંસ્થા દ્વાયા ાાંર્ ઉત્કુ ષ્ટ્તા ુયસ્કાય િાપ્તકતાચઓને વાંદ કયે ર છે .
૪) આગાભી 8 ભે 2017 ના યોજ ન્મુ મોકચ એવોવીએળનના યાષ્ટ્રીમ મોજના વાંભેરનભાાં તેઓને
વન્ભાતનત કયલાભાાં આલળે.
૫) સ્ભાટચ વીટી બુલનેશ્વયને આ ુયસ્કાય વાયી અને ઉન્નત ળશે યની મોજના ફનાલલા ભાટે અને
રોકોને તેભાાં વાભેર કયલા ભાટે આલાભાાં આલે છે .
૬) શાર ઓદયસ્વા યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે નલીન ટ્ટનામક વેલા આી યહ્યા છે .
૭) બાયત વયકાય દ્વાયા દેળભાાં 100 સ્ભાટચ ળશે યો ફનાલલાની મોજના કામચયત છે .
વભીક્ષા 273 (1) તા 30/4/2017
ભશાયાષ્ટ્રભાાં તૈમાય થળે,બાયતનુાં િથભ ુસ્તક ગાભ...
૧) ોતાની સ્ટર ોફેયી ભાટે જાણીતુાં એક ગાભ ફશુ જલ્દી દુરચબ ભયાઠી ુસ્તકો અને તત્રકાઓ
ણ લાાંર્લા ભાટે ઉર્ધ કયાલળે.
૨) આગાભી 4 ભેં 2017 થી બીલ્લય ગાભ દેળનુાં િથભ ુસ્તક ગાભ ફનળે.
૩) આ ગાભભાાં 25 જેટરી તલતલધ જગ્માઓ ય િલાવીઓ અને સ્થાતનક યશીળો ભાટે ુસ્તક
અને તત્રકાઓ અને વભાર્ાય ત્રો ઉર્ધ કયાલલાભાાં આલળે.
૪) ભશાફરેશ્વય ાવે આલેર બીલ્લય સ્ટર ોફેયી ભાટે જાણીતુાં છે .
૫) બીલ્લય ગાભની લવતત 10 શજાય જેટરી છે , તેની આવાવ દયલે 100 ટન સ્ટર ોફેયીનુાં
ઉત્ાદન થામ છે .
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૬) આ એકરા સ્ટર ોફેયીના ઉત્ાદનભાાં તેભને 50 કયોડ રૂતમાની આલક થામ છે .
૭) આ ગાભની 90 ટકા લવતત સ્ટર ોફેયીની ખેતી વાથે વાંકામેર છે .
-યે ળ ર્ાલડા
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