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વભીક્ષા 274 (1) તાયીખ 1/5/2017
શ્રુષ્ટિ કૌય ષ્ટભવ ટીન મુષ્ટનલવચ 2017 નો ષ્ટખતાફ જીત્મા...
૧) તાજેતયભાાં વૃિી કૌયને ષ્ટભવ ટીન મુષ્ટનલવચ 2017 તયીકે વાંદ કયામા છે .
૨) આ લચની પ્રષ્ટતમોષ્ટગતાભાાં ષ્ટલશ્વના 25 દેળોથી સ્ધચકો આવ્મા શતા.
૩) આ પ્રષ્ટતમોગીતા ભધ્મ અભેરયકાના દેળ ષ્ટનકાયગુઆ દેળની યાજધાની ભાનાગુઆભાાં આમોષ્ટજત
થમેર.
૪) વૃિીએ યાિર ીમ ોળાકનો ષ્ટખતાફ ણ જીતેર છે . વૃિી નોઇડાના યશીળ છે .
૫) કે નાડાના વભાંથા ષ્ટમયે તથા ભેષ્ટસવકોના આઈ ટરે લા ષ્ટભવ ટીન મુષ્ટનલવચભાાં ઉ ષ્ટલજેતા યશે ર
છે .
૬) આ વૌંદમચ પ્રષ્ટતમોષ્ટગતાભાાં 15 થી 19 લચની લમની ષ્ટકળોયીઓ ભાટે ષ્ટભવ મુષ્ટનલવચ વાંગઠન
દ્વાયા આમોષ્ટજત થામ છે .
૭) આ પ્રષ્ટતમોગીતા છ લચથી આમોષ્ટજત થઇ યશી છે .(દય લે તેનુાં આમોજન થામ છે .)
વભીક્ષા 275 (1)તાયીખ 2/5/17
આાંતયયાિર ીમ શ્રભ રદલવ 1 ભે ના યોજ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) આાંતયયાિર ીમ શ્રભ રદલવને શ્રષ્ટભક રદલવ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે .
૨) આાંતયયાિર ીમ શ્રભ વાંઘોને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે આ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૩) આ રદલવ કાભ કયલાના આઠ કરાક ભાટે ભજુ યોના આાંદોરનની જીત ભાટે ભનાલલાભાાં આલે
છે .
૪) આનો ઉદેશ્મ વભગ્ર ષ્ટલશ્વભાાં આષ્ટથકચ અને વાભાષ્ટજક અષ્ટધકાયો પ્રાપ્ત કયલા ભાટે શ્રષ્ટભકોના
ફષ્ટરદાનને અાંજષ્ટર અષ્ટચત કયલાનો છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) બાયતભાાં શ્રભ અને યોજગાય ભાંત્રી ફાંદારાં દતાત્રેમ છે .
૬) તેઓ દ્વાયા નલી રદલ્શીભાાં આાંતયયાિર ીમ શ્રભ રદલવ ય આમોષ્ટજત વભાયોશની અધ્મક્ષતા
કયલાભાાં આલી શતી.
૭) ઘણા વાંઘો ભજદૂય કલ્માણની પ્રષ્ટતફધ્ધતા ભાટે આ રદલવ ભનાલે છે .
વભીક્ષા 276 (1)તાયીખ 3/5/17
ર્ાંદ્રફાફુ નામડુ ને મુ.એવ.આઈ.ફી.વી.ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા...
૧) આાંધ્રપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી ર્ાંદ્રફાફુ નામડુ ને યાજ્મ સ્તય ય અભેરયકી-બાયત બાગીદાયીને
આગ લધાયલાભાાં તેભની બૂષ્ટભકા ભાટે આ ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયામા છે .
૨) મુ.એવ. આઈ.ફી.ફી.વી. લેસ્ટ કોસ્ટ ષ્ટળખય વાંભેરન દયભીમાન 8 ભે ના યોજ તેભને ુયસ્કાય
આલાભાાં આલળે.
૩) તેભને ફેંગ્રોય (વીરીકોન લેરી) ભાાં બાયત-અભેરયકી વ્માાય રયદભાાં એલોડચ અાળે.
૪) આ ષ્ટળખય વાંભેરનભાાં ષ્ટલષ્ટનભાચણ, ડીઝીટરીકયણ, કૈ ળરેવ વભાજની રદળાભાાં બાયતના
ગરાઓ અને બાયત-અભેરયકી વ્માાયી વાંફાંધો ભાટે ની ખોજ કયાળે.
૫) આ આમોજનભાાં ષ્ટલષ્ટબન્ન ક્ષેત્રોના 150 ઉદ્યોગ રીડય વાભેર થળે.
૬) આ ુયસ્કાય લચ 2016 ભાાં નીષ્ટત આમોગના વીઈઓ અષ્ટભતાબકાાંતને આલાભાાં આલેર.
૭) આ ુયસ્કાય મુ.એવ.ઇષ્ટન્ડમા ષ્ટફજનેવ કાઉષ્ટન્વર દ્વાયા આલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 277 (1) તાયીખ 4/5/2017
ભધ્મપ્રદેળ જાન્મુઆયીથી ડીવેમ્ફય નાણાકીમ લચ અનાલનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફન્મુ.ાં ..
૧) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ શારનુાં નાણાકીમ લચ એષ્ટપ્રર-ભાર્ચથી ફદરીને જાન્મુઆયીથી ડીવેમ્ફય
કયે ર છે .
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૨) બોારભાાં ભેર યાજ્મ ભાંત્રીભાંડની ફેઠકભાાં આ ફાફતે ષ્ટનણચમ રેલાભાાં આવ્મો શતો.
૩) આ ગરાથી 150 લચથી ર્ારી આલતી યાંયા તૂટળે.
૪) બાયતે લચ 1867 થી એષ્ટપ્રરથી ભાર્ચ નાણાકીમ લચ સ્લીકામુું શતુાં.
૫) શલેથી આગના નાણાકીમ લચનુાં ફજેટવત્ર ડીવેમ્ફય 2017 અથલા જાન્મુઆયી 2018 ભાાં
આમોષ્ટજત કયલાભાાં આલળે.
૬) શાર ભધ્મપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી ષ્ટળલયાજષ્ટવશાં ર્ૌશાણ છે .
૭) ભધ્મપ્રદેળના યાજ્માર તયીકે ની જલાફદાયી ઓભપ્રકાળ કોશરી વાંબાી યહ્યા છે , જે
ગુજયાતના યાજ્માર ણ છે .
વભીક્ષા 278 (1) તાયીખ 5/5/17
આાંધ્રપ્રદેળ ાલય પ્રોજેસટ ભાટે એ.આઈ.આઈ.ફી.એ 160 ભીરીમન ડોરયનુાં અનુદાન
આેરછે ...
૧) એ.આઈ.આઈ.ફી.નુાં ુરનાભ એષ્ટળમન ઈન્રાસ્ટર સર્ય ઇન્લેસ્ટ ફેંક થામ છે .
૨) બાયતીમ રયમોજના ભાટે એ.આઈ.આઈ.ફી. દ્વાયા આલાભાાં આલેર આ પ્રથભ ઋણ છે .
૩) એ.આઈ.આઈ.ફી.ભાાં ર્ીન ફાદ બાયત ફીજુ ાં વૌથી લધાયે ળેય ધાયક યાિર છે .
૪) આાંધ્રપ્રદેળભાાં લીજી ટર ાન્વભીળન અને ષ્ટલતયણ પ્રણારીને ભજફુત ફનાલલા ભાટે આ
પ્રોજેસટને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
૫) 24*7 ાલય પોય ઓર રયમોજના બાયત વયકાય દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આલેર છે .
૬) લચ 2014 થી શાથ ધયલાભાાં આલેર આ અષ્ટબમાન અાંતગચત ાાંર્ લચભાાં નક્કી કયે ર
યાજ્મોભાાં ગ્રાશકોને વસ્તી અને વાયી લીજી શોંર્ાડી ળકામ.
૭) એ.આઈ.આઈ.ફી. વાંસ્થાનુાં ભુખ્મ કામાચરમ ર્ીનના ફીજીંગભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 279 (1) તા 6/5/17
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બાયતે દષ્ટક્ષણ એષ્ટળમાઈ દેળો ભાટે જીવૈટ -9 વેટેરાઈટ રોન્ર્ કમો...
૧) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા દ્વાયા 5 ભે 2017 ના યોજ જીવૈટ -9 વેટેરાઈટ રોન્ર્
કયે ર છે .
૨) આ જીવૈટ -9 વેટેરાઈટ જી.એવ.એર.લી. દ્વાયા રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે .
૩) આ ઉગ્રશનો ઉદેશ્મ દષ્ટક્ષણ એષ્ટળમાઈ દેળો બાયત વશીત વાત દેળને વાંર્ાય વુષ્ટલધા
ઉરબ્ધ કયાલાળે.
૪) જીવૈટ -9 વેટેરાઈટ ાષ્ટકસ્તાન અને અપઘાષ્ટનસ્તાન ષ્ટવલામના તભાભ ડોળી દેળોને વાંર્ાય
વુષ્ટલધા ઉરબ્ધ કયાલળે.
૫) આ ઉગ્રશનો ડતય ખર્ચ 235 કયોડ રૂષ્ટમા થમેર, અને પ્રોજેસટ તૈમાય કયતા 450 કયોડનો
ખર્ચ થમો.
૬) જીવૈટ -9 વેટેરાઈટનો કામચકા 12 લચનો યાખલાભાાં આલેર છે .
૭) ળરૂઆતભાાં આ ઉગ્રશનુાં નાભ વાકચ યાખલાભાાં આવ્મુાં શતુાં, યાંતુ ાષ્ટકસ્તાન દેળે આનાકાની
કયતા તેનુાં નાભ ફદરી જીવૈટ -9 કયલાભાાં આલેર.
વભીક્ષા 280 (1) તા 7/5/2017
કાડભાંત્રી શ્રી સ્ભૃષ્ટત ઈયાનીએ શસ્તષ્ટળલ્ કાયીગયો ભાટે શે લ્રાઇન ળર કયી...
૧) કે ન્દ્રીમ કાડ ભાંત્રી શ્રી સ્ભૃષ્ટત ઈયાનીએ 5 ભે 2017 ના યોજ શસ્તષ્ટળલ્ કાયીગયો ભાટે
શે લ્રાઇન ળર કયે ર છે .
૨) આ શે લ્રાઇનનો ઉદેશ્મ વભમાાંતયે કાયીગયોને ભદદ શોંર્ાડલાનો છે .
૩) કોઇણ વભસ્મા લખતે તેને ભદદ કયી તેના ઉત્ાદનને ફશે તય ફનાલલા ભાટે કામચ કયાળે.
૪) સ્ભૃષ્ટત ઝુફીન ઈયાની દ્વાયા શે લ્રાઇન 1800-2084-800 ળર કયે ર છે .
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૫) કે ન્દ્રીમ ભાંત્રીના કશે લા અનુવાય શાથ લણાટના કાયીગયો ભાટે ળર કયામેર શાથ લણાટ ષ્ટભત્ર
શે લ્રાઇન દ્વાયા 6707 કયોગયોને ભદદ શોંર્ાડલાભાાં આલી છે .
૬) કે ન્દ્રીમ ભાંત્રીના કશે લા ભુજફ શાથ લણાટ કાયીગયોની ગણતયી ળર થઇ ર્ુકી છે , આગાભી
યાિર ીમ શાથ લણાટ રદનના રદલવે તેઓને ઓખત્ર એનામત કયલાભાાં આલળે.
૭) શાથ લણાટના કાયીગયો ભાટે વયકાય દ્વાયા 75 ટકા ળુલ્ક વફવીડી ફી.ી.એર. રયલાયો
ભાટે આલાનો ષ્ટનણચમ કયે ર છે .
વભીક્ષા 281 (1) તાયીખ 8/5/2017
પ્રતા બાનુ ભશે તાને અળોકા મુષ્ટનલવીટીના લાઈવ ર્ાન્વેરય ષ્ટનમુસત કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 4 ભે 2017 ના યોજ પ્રતા બાનુ ભશે તાને અળોકા મુષ્ટનલવીટીના લાઈવ ર્ાન્વેરય ષ્ટનમુસત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) મુષ્ટનલવીટી દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે વ્માક લૈષ્ટશ્વક ળોધખો ફાદ તેઓની
ષ્ટનમુષ્ટસત કયલાભાાં આલી છે .
૩) પ્રતા બાનુ ભશે તા રદલ્શી ષ્ટસ્થત એક પ્રષ્ટવદ્ધ વાલચજષ્ટનક ફૌષ્ટદ્ધક અને નીષ્ટત આધારયત
કે ન્દ્રના અષ્ટધકાયી છે .
૪) શરયમાણાના વોનીતભાાં આલેર આ મુનીલવીટીભાાં ભશે તા 1 જુ રાઈ 2017 થી ોતાનો
કામચબાય વાંબાળે.
૫) તેઓ રદ્રાન્ગ્ળુાં ભુખજી ફાદ ષ્ટરફયર આટચ વ મુનીલવીટીના ફીજા લાઈવ ર્ાન્વેરય શળે.
૬) રદ્રાન્ગ્ળુાં ભુખજી શલે ર્ાન્વેરયનુાં દ વાંબાળે, તેઓ આન્દ્રે ફેટરનુાં સ્થાન રેળે.
૭) આન્દ્રેના ત્રણ લચના કામચકા ફાદ ભુખજી એ દ વાંબાળે, આ મુષ્ટન.વાંૂણચ ણે
યે વીડે ન્વીમર મુષ્ટન.છે .
વભીક્ષા 282 (1) તા 9/5/2017
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યોમર વોવામટીએ ત્રણ બાયતીમ લૈજ્ઞાષ્ટનકોને વાંદ કમાચ...
૧) ત્રણ બાયતીમ લૈજ્ઞાષ્ટનકોને યોમર વોવામટીને અધ્મેતાઓ રૂે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) મુનાઈટે ડ ષ્ટકાંગડભ અને યાિર ભાંડની પ્રભુખ લૈજ્ઞાષ્ટનક એકડે ભીએ કે ષ્ટમ્િજ મુનીલવીટીથી
કૃ ષ્ણા ર્ેટયજીને ષ્ટલજ્ઞાનભાાં ઉત્કૃ ષ્ઠ મોગદાન ભાટે વાંદ કમાચ છે .
૩) તેભણે થાઈયોઈડ ગ્રાંથીની યર્ના ભાટે ના આનુાંલાષ્ટન્ળક ષ્ટલકાયોની ખોજ ભાટે ભાન્મતા પ્રદાન
કયે ર છે .
૪) કભપ્મુટેળનર જરટરતાના ક્ષેત્રભાાં લણઉકે રામેર વભસ્માઓભાાં જાણકાયી દેલા ભાટે ન્મુમોકચ
ષ્ટલશ્વષ્ટલદ્યારમના વુબા ખોતને વાંદ કમાચ છે .
૫) ઓસવપડચ મુનીલવીટીના માદલન્દ્ર ભાશીને સ્થાનીમ રયષ્ટસ્થષ્ટતને અન્મ ફાફતોના કામચ ભાટે
ભાન્મતા પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
૬) આ ત્રણેમની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે . જે ત્માાં અભ્માવ કયળે.
વભીક્ષા 283 (1) તાયીખ 10/5/2017
ઓડીવાની યાજધાનીભાાં એષ્ટળમાઈ એથરેટીસવ ર્ેષ્ટમ્મનળીનો રોગો અને ભૈસ્કોટનુાં
અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે ...
૧) ઓડીવાના ભુખ્મભાંત્રી નલીન ટ્ટનામક દ્વાયા 6 જુ રાઈ 2017 ના યોજ બુનેશ્વયના કષ્ટરાંગા
સ્ટે ડીમભભાાં આમોષ્ટજત થનાય એષ્ટળમાઈ એથરેટીસવ ર્ેષ્ટમ્મનળીનો રોગો અને ભૈસ્કોટનુાં
અનાલયણ કયે ર છે .
૨) ભુખ્મભાંત્રીએ ઔર્ારયક રૂથી બુલનેશ્વયને યભતના આમોજનના ભેજફાનના રૂભાાં જાશે ય
કયે ર છે .
૩) આ અનાલયણ કયામેરા ભૈસ્કોટનુાં નાભ ઓલ્લી ટટચ ર યાખલાભાાં આલેર છે .
૪) ઓડીવાના ગરશયભાથા વભુદ્ર તટ ય રુપ્તપ્રામ પ્રજાષ્ટતની પ્રાઈભ નેસ્ટીન્ગ વાઈટ છે , તેથી
ઓરીલ રયડરે ટટચ રના રૂે દળાચલર
ે છે .
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૫) રગબગ 45 દેળોના 700 થી લધાયે યભતલીયો 42 કામચક્રભોભાાં બાગ રેળે.
૬) ઓડીવાની યાજધાનીભાાં એષ્ટળમાઈ એથરેટીસવ ર્ેષ્ટમ્મનળીનો પ્રાયાંબ થઇ યહ્યો છે , તે આ
યભતનુાં 22 ભુ વાંસ્કયણ છે .
૭) યાજ્મ દ્વાયા વભગ્ર ખેરોનુાં આમોજન વાંણ
ૂ ચ યીતે વજ્જ થઈને કયલાભાાં આલી યહ્યુાં છે .
વભીક્ષા 284 (1) તા 11/5/2017
ઝૂરન ગૌસ્લાભી લન-ડે ભાાં વૌથી લધાયે ષ્ટલકે ટ રેનાય ભરશરા રક્રકે ટય ફન્મા...
૧) બાયતીમ ભરશરા રક્રકે ટ ટીભના ભરશરા ખેરાડી ઝૂરન ગૌસ્લાભી 9 ભે 2017 ના યોજ વૌથી
લધાયે ષ્ટલકે ટ રેનાય ભરશરા રક્રકે ટય ફન્મા છે .
૨) તેણીએ ઓસ્ટરે રીમાના ભરશરા રક્રકે ટય કૈ થયીન રપટવૈરટર કવના 180 ષ્ટલકે ટોના યે કોડચ ને તોડી
નાાંખેર છે .
૩) ઝૂરન ગૌસ્લાભીએ 153 ભેર્ોભાાં 181 ષ્ટલકે ટ રીધેર છે .લચ 2002 થી તેઓ ભરશરા રક્રકે ટ
ટીભના તેજ ફોરય યહ્યા છે .
૪) ઝૂરન ગૌસ્લાભીએ વૌથી લધાયે ષ્ટલકે ટ રેલાનો યે કોડચ દષ્ટક્ષણ આરરકાભાાં યભાઈ યશે ર ર્ાય
દેળની વીયીઝ અાંતગચત ફનાલેર છે .
૫) ઝૂરન ગૌસ્લાભી એક ઓર યાઉન્ડય રક્રકે ટય છે , તથા સ્થાષ્ટનક રક્રકે ટ તેઓ ફાંગા તયપથી યભે
છે .
૬) ઝૂરન ગૌસ્લાભી ષ્ટભતારી યાજ શે રા બાયતીમ રક્રકે ટ ટીભના કે પ્ટન તયીકે યશી ર્ુસમા છે .
૭) બાયત વયકાય દ્વાયા તેને લચ 2012 ભાાં દ્મશ્રી ુયસ્કાયથી વન્ભાષ્ટનત કયલાભાાં આવ્મા શતા.
વભીક્ષા 285 (1) તા 12/5/2017
વાંજમ ષ્ટભત્રા બાયતના યક્ષા વષ્ટર્લ તયીકે ષ્ટનમુસત કયામા...
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૧) કે ન્દ્રના કે ફીનેટ દ્વાયા 10 ભે 2017 ના યોજ વાંજમ ષ્ટભત્રાને યક્ષા વષ્ટર્લના રૂભાાં ષ્ટનમુસત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) વાંજમ ષ્ટભત્રા આ શે રા વડક રયલશન અને યાજભાગચ વષ્ટર્લ શતા.
૩) કે ફીનેટની ષ્ટનમુષ્ટસત વષ્ટભષ્ટત દ્વાયા યક્ષા ભાંત્રારમભાાં તેભની ષ્ટનમુષ્ટસત ષ્ટલળે અધીકાયી તયીકે
ભાંજુયી આલાભાાં આલી શતી.
૪) વાંજમ ષ્ટભત્રા 24 ભેં 2017 ના યોજ યક્ષા વષ્ટર્લનુાં દ વાંબાળે.
૫) વાંજમ ષ્ટભત્રા શે રા બાયતના યક્ષા વષ્ટર્લ તયીકે જી.ભોશન કુ ભાય પયજ ફજાલી યહ્યા શતા.
૬) વાંજમ ષ્ટભત્રા આગાભી ફે લચ ભાટે ોતાનો દબાય વાંબાળે.
૭) અન્મભાાં યશ્ભી લભાચ મચટન વષ્ટર્લ તયીકે નો દબાય વાંબાળે.
વભીક્ષા 286 (1) તા 13/5/2017
11 ભે ના યોજ વભગ્ર દેળભાાં યાિર ીમ પ્રધ્મોગીકી રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) યાિર ીમ પ્રધ્મોગીકી રદલવને (નેળનર ટે કનોરોજી રદલવ) તયીકે ણ ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨) 11 ભે 1998 ભાાં બાયત દ્વાયા ફીજુ ાં યભાણાં યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર.અને તેભાાં આણે
વપ થમા શતા.
૩) આ ઉયાાંત પ્રથભ સ્લદેળી ષ્ટલભાન શાંવ-3 નુાં ણ યીક્ષણ આ રદલવે ફેંગ્રોયભાાં કયલાભાાં
આલેર.
૪) અને બાયતભાાં આજ રદલવે ષ્ટત્રળુર ષ્ટભવાઈરનુાં વપ પામયીંગ યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર .
૫) આ લે 19 ભો યાિર ીમ પ્રધ્મોગીકી રદલવ ભનાલલાભાાં આલેર.
૬) આ લચના યાિર ીમ પ્રધ્મોગીકી રદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, ટે કનોરોજી પોય
ઇન્સરુાંવીલ એન્ડ વસ્ટે નેફર ગ્રોથ.
૭) શારભાાં પ્રો.આળુચતો ળભાચ પ્રધ્મોગીકી ષ્ટલકાવ ફોડચ ના અધ્મક્ષ છે .
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વભીક્ષા 287 (1) તા 14/5/2017
ગુજયાતના અભદાલાદ ખાતે આગાભી 21 ભી જુ ન આાંતયયાિર ીમ મોગ રદન ઉજલલાભાાં આલળે.
૧) મોગ ગુર ફાફા યાભદેલ દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે આ લચનો આાંતયયાિર ીમ મોગ
રદલવ અભદાલાદ ખાતે આમોષ્ટજત કયલાભાાં આલળે.
૨) આ મોગ રદલવભાાં આળયે ાાંર્ રાખથી લધાયે રોકો બાગ રેળે.
૩) ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રી ષ્ટલજમબાઈ રાણી આ મોગ રદલવના વભાયોશનુાં ઉદ્ઘાટન કયળે.
૪) આ કામચક્રભનુાં આમોજન ગુજયાત વયકાય વાથેના વશકાયથી કયલાભાાં આલળે.
૫) અભદાલાદના જી.એભ.ડી.વી.ગ્રાઉન્ડ અને અભદાલાદના એ.ઈ.એવ.ભેદાન વમુાંકત રૂથી
આ આમોજનની ભેજફાની કયળે.
૬) પ્રથભ આાંતયયાિર ીમ મોગ રદલવ 21 જુ ન લચ 2015 ભાાં રદલ્શી ખાતે ઉજલલાભાાં આવ્મો શતો.
૭) બાયતના આમુ ભાંત્રારમ દ્વાયા પ્રથભ આાંતયયાિર ીમ મોગ રદલવનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં
શતુ.ાં
વભીક્ષા 288 (1) તા 15/5/2017
અરણા વુદાં યયાજન દુયવાંર્ાય ષ્ટલબાગના વષ્ટર્લ તયીકે ષ્ટનમુસત કયામા...
૧) 10 ભે 2017 ના યોજ અરણા વુાંદયયાજનને દુય વાંર્ાય ષ્ટલબાગના વષ્ટર્લ તયીકે ષ્ટનમુસત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) તેઓ આ દ વાથે ઇરેસટર ોનીસવ એન્ડ આઈ.ટી. ભાંત્રારમના વષ્ટર્લ તયીકે ણ કામચબાય
વાંબાળે.
૩) શલેથી તેઓ ી.કે .ૂજાયીનુાં સ્થાન રેળે.ી.કે . ુજાયી આ દ ય ભાર્ચ 2017 થી આ દ ય
અસ્થામી રૂથી શતા.
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૪) વુાંદય યાજન એક આઈ.એ.એવ. અષ્ટધકાયી છે , જેભણે લચ 1998 ભાાં કે યરભાાં
આઈ.ટી.ષ્ટલબાગ ફનાલલા ભાટે ભશત્લૂણચ કામચ કયે ર છે .
૫) કે યર વયકાય ભાટે આઈ.ટી. ષ્ટલબાગ તૈમાય કયલાનુાં શ્રેમ વુાંદય યાજનને જામ છે .
૬) દુયવાંર્ાય વષ્ટર્લનુાં દ ભાર્ચ 2017 ભાાં જે.એવ. દીકના જલાથી ખારી ડ્ુાં શતુાં.
૭) જે.એવ.દીકે નલી ટે રીકોભ ોરીવીભા પે યપાય રાલલા ભાટે ણ વુર્નો કમાચ શતા.
વભીક્ષા 289 (1) તા 16/5/2017
ઇસ્કોનના ગોલધચન ઇકો ગ્રાભે સ્ભાટચ ગ્રાભ ુયસ્કાય જીત્મો...
૧) ઇસ્કોન દ્વાયા થાણે જીલ્લાની આવ-ાવ સ્થાષ્ટત ગોલધચન ઇકો ગ્રાભ ભશાયાિર યાજ્મભાાં
આલેર છે .
૨) આ ગાભે ગ્રાભીણ ષ્ટલસ્તાયોભાાં એક સ્થામી રયમોજના ભાટે સ્ભાટચ ગ્રાભ ુયસ્કાય જીતેર છે .
૩) આ ગાભ થાણે જીલ્લાના લાડા તારુકાભાાં વહ્યાદ્રી શાડોની તેટીભાાં ભુાંફઈથી 108 ષ્ટકભી
ઉત્તયભાાં આલેર છે .
૪) આ ુયસ્કાય બાયત વ્માાય વાંલધચન વાંગઠન દ્વાયા આલાભાાં આલે છે .
૫) આ વાંસ્થાને ટૂાં કભાાં આઈ.ટી.ી.ઓ.નાભથી ણ ઓખલાભાાં આલે છે .(ઇષ્ટન્ડમન ટરે ડ
પ્રભોળન ઓગેનાઈઝેળ )
૬) આઈ.ટી.ી.ઓ. લાણીજ્મ અને ઉદ્યોગ ભાંત્રારમની પ્રભુખ વ્માાય પ્રોત્વાશન એજેન્વી છે .
૭) ઇસ્કોનનુાં ુરનાભ ઇન્ટયનેળનર વોવામટી પોય કૃ ષ્ણ કોનષ્ટળમાળનેવ થામ છે .
વભીક્ષા 290 (1) તા 17/5/2017
દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ભધ્મપ્રદેળભાાં નદી વાંયક્ષણ રયમોજનાની ળરૂઆત કયી...
૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા ભશત્લૂણચ નદીઓના વાંયક્ષણ ભાટે નભચદા વેલા ષ્ટભળનની
સ્થાના કયે ર છે .
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૨) વયદાય વયોલય ફાંધની સ્થાના યોકલા ભાટે રાાંફો વાંઘચનુાં કે ન્દ્ર ફનાલને કાયણ નભચદા
નદીએ વભગ્ર દેળનુાં ધ્માન ખેંચમુાં શતુાં.
૩) નદીઓના વાંયક્ષણનુાં કામચ નલી વયકાય વતાભાાં આવ્મા ફાદ લધાયે ઝડે કયલાભાાં આલેર છે .
૪) નભચદા વેલા માત્રા 11 ડીવેમ્ફય 2016 થી ળર કયલાભાાં આલેર.
૫) આ માત્રાને વાલચજષ્ટનક બાગીદાયી વાથે ષ્ટલશ્વની વૌથી નદી વાંયક્ષણ અષ્ટબમાનના રૂભાાં
પ્રસ્તુત કયલાભાાં આલેર.
૬) આ માત્રા 15 ભે 2017 ના યોજ ૂણચ થમેર, જે નભચદા નદીના ઉત્ષ્ટત સ્થાનથી ળર થમેર.
૭) નભચદા નદી ભૈકર શાડોભાાંથી નીકે છે , તે ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાિર અને ગુજયાતભાાંથી લશીને
અયફ વાગયને ભે છે .
વભીક્ષા 291 (1) તા 18/5/2017
મુ.કે .ભાાં બાયતની ઉજારા સ્કીભ ઘયોભાાં યોળની કયળે...
૧) બાયતે મુ.કે .-રાંડનભાાં વાભાન્મ રોકો ભાટે વસ્તા એર.ઈ.ડી ફલ્ફોની આૂષ્ટતચ ભાટે ની નલી
શે રની ળરૂઆત કયે ર છે .
૨) આ પ્રરક્રમાના અાંષ્ટતભ તફક્કાભાાં બાયત,મુ.કે .ભાાં ઉજારા મોજનાનુાં રોષ્ટન્ર્ાંગ કયળે.
૩) આ શે રનો ઉદેશ્મ મુયોીમ દેળોની ઉજાચ ફર્ાલલાનો છે .
૪) ‘ઉજારા’ સ્કીભ ષ્ટલશ્વ સ્તય ય વૌથી ભોટા દક્ષતા કામચક્રભોભાાં એક છે .
૫) આ કામચક્રભના કાયણે બાયત ષ્ટલશ્વની એર.ઈ.ડી. યાજધાની ફની ર્ુસમુાં છે .
૬) બાયતના કે ન્દ્રીમ ઉજાચ પ્રધાન ીમુ ગોમર છે , આ ખાતા અાંતગચત આ મોજના કામચયત
કયલાભાાં આલળે.
૭) UJALA નુાં ુરનાભ ‘ઉન્નત જ્મોષ્ટત ફામ એપોડે ફર એરઈડી પોય ઓર’ થામ છે .
વભીક્ષા 292 (1) તા 19/5/2017
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કૈ ફીનેટ ભાંત્રીએ રદવ્માાંગો ભાટે 15 ભી યાિર ીમ ફૈઠકનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું...
૧) વાભાષ્ટજક ન્મામ અને અષ્ટધકાયીતા ભાંત્રી થાલયર્ાંદ ગશે રોતે રદવ્માાંગો વ્મષ્ટસતઓ ભાટે એક
ફેઠકનુાં આમોજન કયે ર.
૨) આ ફેઠકનો શે તુ રદવ્માાંગો વ્મષ્ટસતઓને વભાન અલવય અને અષ્ટધકાયો તથા વાંયક્ષણ તેભજ
ૂણચ બાગીદાયી આલા ભાટે નો છે .
૩) લચ 1995 ના અષ્ટધષ્ટનમભની વભીક્ષા ભાટે રદવ્માાંગ વ્મષ્ટસતઓ ભાટે યાજ્મ આમુસતોની આ
15 ભી ફેઠક શતી.
૪) આ ફેઠક ફે રદલવ ભાટે આમોષ્ટજત કયલાભાાં આલી શતી.
૫) રદવ્માાંગ વ્મષ્ટસત આય.ી.ડફલ્મુ.ડી.ના અષ્ટધકાય ષ્ટલધેમક ારયત થલાને કાયણે રદવ્માાંગોની
શ્રેણીભાાં 7 થી 21 ટકાનો વુધાયો થમો છે .
૬) વભગ્ર દેળભાાં રદવ્માાંગોના કલ્માણ ભાટે આ વાંસ્થા કામચ કયે છે .
વભીક્ષા 293 (1) તા 20/5/2017
અાંળુ જાભવેન્ા ભાઉન્ટ એલયે સ્ટને ર્ાય લાય વય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા ફન્મા...
૧) અાંળુ જાભવેન્ાએ 16 ભે 2017 ના યોજ ર્ોથીલાય ષ્ટલશ્વના વૌથી ઊંર્ા ષ્ટળખયને વય કયી
રીધેર છે .
૨) ર્ાય લાય આ ષ્ટળખયને વય કયનાય તે દેળના એકભાત્ર ભરશરા ફની ગમા છે .
૩) તેણીએ 16 ભે 2017 ના યોજ ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ ર્ડીને યાિર ધ્લજ રશે યાવ્મો શતો.
૪) ષ્ટતબ્ફતના ધભચગુર દરાઈરાભાએ તેણીને રીરીઝાંડી દેખાડી ર્ડાઈ ભાટે યલાના કયે ર.
૫) શલે તેણીનુાં વનુાં એલયે સ્ટની ાાંર્ભી લાય ર્ડાઈ કયલાનુાં છે , તે ભાટે અરણાર્રના આ
લચતાયોશી ષ્ટલશ્વના વૌથી ઊંર્ા ષ્ટળખય ય દવ રદલવ છી પયીથી ર્ડલાનુાં ળર કયળે.
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૬) અાંળુ જાભવેન્ા જો આ અષ્ટબમાનભાાં વપ થળે તો ાાંર્ લાય એલયે સ્ટ વય કયનાય તયીકે નો
યે કોડચ પ્રસ્થાષ્ટત કયળે.
૭) અાંળુ જાભવેન્ાએ લચ 2011 ભાાં ફે લાય, લચ 2013 ભાાં એકલાય તથા 2017 ભાાં એકલાય
ભીને ર્ાય લાય વપતા ભેલેર છે .
વભીક્ષા 294 (1) તા 21/5/2017
યાિર ષ્ટત પ્રણલ ભુખજીએ ભેટાપીઝીસવ, ભેયાલ્વ એન્ડ ોષ્ટરટીકવની પ્રથભ પ્રત પ્રાપ્ત કયી...
૧) 18 ભે 2017 ના યોજ કોરકાતાભાાં પ્રોપે વય અભર કુ ભાય ભુખોાધ્મામે ભેટાપીઝીસવ, ભેયાલ્ડ
એન્ડ ોષ્ટરટીકવ નાભના ુસ્તકની પ્રથભ પ્રત પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૨) આ અલવય ય યાિર ષ્ટતશ્રીએ પ્રો.અભર કુ ભાય ભુખોાધ્મામે કયે ર કામચની પ્રવાંળા કયી.
૩) પ્રો.અભર કુ ભાય ભુખોાધ્મામ ષ્ટિભ ફાંગાના યાજકીમ ષ્ટલદ્વાનના રૂભાાં રાંડન સ્કુ ર ઓપ
ઇકોનોષ્ટભકવભાાં રયવર્ચ સ્કોરયના રૂભાાં પ્રલેળ ભેલેર છે .
૪) તેભણે 19 ભી વદીના આદળચલાદી અાંગ્રેજ યાજનીષ્ટતક ષ્ટર્ાંતક ટી.એર્.ગ્રીન ય ી.એર્.ડી.નો
પ્રાયાંબ કયે ર છે .
૫) લચ 1965 ભાાં રાંડન ષ્ટલશ્વ ષ્ટલદ્યારમે પ્રો. અભર કુ ભાય ભુખોાધ્મામના થીવીવ ય તેભને
ી.એર્.ડી.ની ડીગ્રી આી શતી.
૬) તેભનો થીવીવ ધ ઇથીસવ ઓપ ઓષ્ટફડીએન્વ નાભથી પ્રકાષ્ટળત થમો શતો.
૭) શલેથી તેઓ તેજ વાંળોધનને નલા ળીચક શે ઠ પ્રકાષ્ટળત કયલાભાાં ભાાંગે છે .
વભીક્ષા 295 (1) તા 22/5/2017
ૂષ્ટણભ
ચ ા ફભચન અને વાંજમ ગુબ્ફીએ પ્રષ્ટતષ્ટષ્ઠત ગ્રીન ઓસ્કાય એલોડચ જીત્મો...
૧) કણાચટકના વાંજમ ગુબ્ફી અને અવભના ૂષ્ટણચભા ફભચનને પ્રષ્ટતષ્ટષ્ઠત ગ્રીન ઓસ્કાય એલોડચ
આલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) લન્મજીલના વાંયક્ષણ ભાટે અાતા વ્શીટરી ુયસ્કાયને ગ્રીન ઓસ્કાય તયીકે ણ ઓખલાભાાં
આલે છે .
૩) આ ુયસ્કાય મુ.કે . ભાાં નોંધામેર ર્ૈરયટી વ્શીટરી પાંડ પોય નેર્ય કન્ઝલેળન દ્વાયા ળર કયલાભાાં
આલેર છે .
૪) વાંજમ ગુબ્ફીને આ એલોડચ કણાચટકભાાં લાઘના વાંયક્ષણ ભાટે આલાભાાં આલેર છે .
૫) ૂષ્ટણચભા ફભચનને આ એલોડચ અવભભાાં ગ્રેટય એડઝુજટે સ્ટોકચ અને તેભના આલાવના વાંયક્ષણ
ભાટે આલાભાાં આલેર છે .
૬) આ ુયસ્કાય ષ્ટલકાળળીર દેળોભાાં પ્રકૃ ષ્ટત વાંયક્ષણલાદીઓને આલાભાાં આલે છે .
૭) આ વાંસ્થાને ડફલ્મુ.એપ.એન.ના નાભથી ણ ઓખલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 296 (1) તાયીખ 23/5/2017
ભુફ
ાં ઈ અને ગોલા લચર્ે શાઈટે ક ટરે ન તેજવ એસવપ્રેવનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો...
૧) 22 ભે 2017 ના યોજ યે રભાંત્રી દ્વાયા ષ્ટલષ્ટલધ વુષ્ટલધાઓથી વજ્જ શાઈટે ક ટરે ન તેજવ
એસવપ્રેવનો પ્રાયાંબ કયાલલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ટરે ન ળતાબ્દી એસવપ્રેવ ટરે નથી 20 ગણી લધાયે ભોંઘી છે .
૩) આ ટરે નભાાં લાઈ-પાઈ, આગ અને ધૂમ્રાનની ર્કાવણી રગાલલાની વીસ્ટભ, તથા ર્ા-કોપી
લેષ્ટન્ડાંગ ભળીન ણ યશે ર છે .
૪) ભુાંફઈના ષ્ટળલાજી ટષ્ટભચનરથી આ ટરે નનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૫) તેજવ એસવપ્રેવ ટરે ન એક વેભી શાઈ સ્ીડ ટરે ન છે , જે તભાભ આધુષ્ટનક વુષ્ટલધા કયલાભાાં
આલી છે .
૬) આ ટરે નના ડબ્ફા પ્રષ્ટત કરાક 200 ષ્ટકભીની સ્ીડે ર્ારલા ભાટે વક્ષભ છે .
૭) તેજવ એસવપ્રેવ ટરે ન કોંકણ ફેલ્ટના વઘન શરયમાી લાા ષ્ટલસ્તાયોભાાંથી વાય થળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 297 (1) તા 24/5/2017
વમુકાં ત યાિર દ્વાયા યભાણાં પ્રષ્ટતફાંધ વાંષ્ટધનો પ્રથભ ડર ાફ્ટ જાશે ય કયલાભાાં આવ્મો...
૧) વમુાંકત યાિર ને વભષ્ટચત ેનર દ્વાયા વાલચજષ્ટનક રૂથી તભાભ યભાણાં શષ્ટથમાયો અને તેના
અષ્ટધકાયો તથા તેના ઉમોગ ય પ્રષ્ટતફાંધ રગાલલા ભાટે એક ડર ાફ્ટ વાંષ્ટધ જાશે ય કયલાભાાં આલેર
છે .
૨) ડર ાફ્ટ વાંષ્ટધ એક ષ્ટનયાંતય અષ્ટબમાન છે , જે 130 થી લધાયે ષ્ટફન યભાણાં દેળો દ્વાયા વભષ્ટથચત
છે .
૩) આ વાંષ્ટધ યભાણાં શષ્ટથમાય ધયાલતા દેળોને યભાણાં શષ્ટથમાયો ય પ્રષ્ટતફાંધ રગાલલા ભાટે
યાજી કયલાભાાં ફાફતે ફનાલેર છે .
૪) યભાણાં શષ્ટથમાય લાા દેળોની વાંખ્મા નલ છે .
૫) આ નલ દેળોભાાં અભેરયકા, ષ્ટિટન, ર્ીન,યષ્ટળમા, રાાંવ, જાાન, ાષ્ટકસ્તાન, બાયત, ઉત્તય
કોરયમા, અને ઇઝયામેર દેળનો વભાલેળ થામ છે .
૬) આ વાંષ્ટધ ભાટે યભાણાં ધયાલતા દેળોએ તેનુાં વભથચન કયે ર નથી.
૭) આ વાંષ્ટધને ભાનનાય દેળ સમાયે મ ણ યભાણાં શષ્ટથમાયોનુાં ઉત્ાદન અને તેનુાં ષ્ટલકાવ કામચ
કયી ળકે નરશ.
વભીક્ષા 298 (1) તા 25/5/2017
બાયતીમ રક્રકે ટય યષ્ટલર્ાંદ્રન અષ્ટશ્વનને વલચશ્રષ્ઠ
ે આાંતયયાિર ીમ રક્રકે ટય ુયસ્કાયથી વન્ભાષ્ટનત
કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 24 ભે 2017 ના યોજ રક્રકે ટય યષ્ટલર્ાંદ્રન અષ્ટશ્વનને વીએટ રક્રકે ટ યે રટાંગ (વી.વી.આય.)
આાંતયયાિર ીમ ુયસ્કાય 2017 ભાાં વલચશ્રષ્ઠ
ે આાંતયયાિર ીમ રક્રકે ટય તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) ૂલચ બાયતીમ કપ્તાન વુનીર ગાલસ્કય દ્વાયા તેઓએ આ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) રક્રકે ટય યષ્ટલર્ાંદ્રન અષ્ટશ્વનને ઇંગ્રેન્ડ,ન્મુઝીરેન્ડ અને ઓસ્ટરે રીમા તથા ફાાંગ્રાદેળ વાભેની
ભેર્ભાાં વારાં પ્રદળચન કમુું શતુાં.
૪) આ વીયીઝભાાં બાયતે 13 ભેર્ોભાાંથી 10 ટે સ્ટ ભેર્ો જીતી શતી.
૫) રક્રકે ટય યષ્ટલર્ાંદ્રન અષ્ટશ્વનને છે લ્લા 12 ભરશનાભાાં 99 ષ્ટલકે ટ શાાંવર કયે ર છે .
૬) મુલા ફેટ્વભેન ળુબભ ગીરને આ લચના વલચશ્રેષ્ઠ મુલા ખેરાડીનો ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર
છે .
૭) ળુબભ ગીરને ભુાંફઈભાાં ઇંગ્રેન્ડ ષ્ટલરદ્ધ યભામેર અન્ડય-19 ભાાં એક રદલવીમ વીયીઝભાાં
વાયા પ્રદળચન ભાટે આ એલોડચ આલાભાાં આલેર.
વભીક્ષા 299 (1) તા 26/5/2017
બાયતીમ ખેરાડી ી.લી.ષ્ટવધ
ાં ન
ુ ે લલ્ડચ ફેડષ્ટભન્ટન પે ડયે ળન એથ્રીટ આમોગ દ્વાયા વદસ્મના
રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા...
૧) 24 ભે 2017 ના યોજ બાયતીમ ફેડષ્ટભન્ટન ખેરાડી ી.લી.ષ્ટવાંધુને લલ્ડચ ફેડષ્ટભન્ટન પે ડયે ળન
આમોગ દ્વાયા વદસ્મના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) તેણીને ર્ાય જગ્માઓ ય થમેરા લોટીંગ ફાદ ફી.ડબ્લ્મુ.એપ.ના વદસ્મ તયીકે વાંદ કયામા
છે .
૩) 21 લીમ બાયતીમ તેણીએ 129 ભતો ભેલીને ભતત્રભાાં વૌથી ઉયનુાં સ્થાન શાાંવર કયે ર
છે .
૪) ી.લી.ષ્ટવધ
ાં ુ આ દ ય ર્ાય લચ વુધી વેલા આળે.
૫) નલા વદસ્મના રૂભાાં જાાનના ળીન્ટા યો ઇકે દા, નેધયરેંડના કોન યીડય અને બાયતના
વામના નશે લાર ખેરાડીઓના પ્રષ્ટતષ્ટનષ્ટધ ભાંડભાાં વાભેર થળે.
૬) ફી.ડબ્લ્મુ.એપ. ષ્ટલશ્વસ્તય ય 188 વદસ્મોનો એક વભૂશ છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) કુ આરારમ્ુય, ભરેષ્ટળમાભાાં ફી.ડબ્લ્મુ.એપ.નુાં લડુ ભથક આલેર છે .
વભીક્ષા 300 (1) તા 27/5/2017
દેળના પ્રધાનભાંત્રીશ્રીએ અવભભાાં દેળનો વૌથી રાાંફો ુર ઢોરા વારદમાનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું ...
૧) 26 ભે 2017 ના યોજ અવભના તીન વુષ્ટકમાભાાં િહ્મુત્રા નદી ય ફનેરા દેળના વૌથી રાાંફા
ઢોરા વારદમા ુરનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨) આ ુર િહ્મુત્રા નદીની વશામક નદી રોરશત નદી ય ફનાલલાભાાં આવ્મો છે .
૩) આ ુરની રાંફાઈ 9.15 ષ્ટકરોભીટય જેટરી યાખલાભાાં આલી છે .
૪) આ ુરના કાયણે અવભથી અરણાર્ર પ્રદેળભાાં માત્રાનો વભમ છ કરાકથી ઘટીને ભાત્ર એક
કરાક યશી જળે.
૫) આ ુરને કાયણે અવભ અને અરણાર્ર લચર્ે રયલશનથી થનાય પ્રષ્ટત રદન 10 રાખ
રૂષ્ટમાનો ખર્ચ ફજાલી ળકાળે.
૬) આ ુર દેળનો વૌથી રાાંફો ુર છે , જે 182 સ્થાંબો ય તૈમાય થમેર છે .
૭) આ ુર 60 ટન મુદ્ધ ટેં કનો બાય વશન કયી ળકે છે , આ ુર ર્ારુ થલાથી ર્ીની ફોડચ ય ય
વૈન્મ ઝડથી ભોકરી ળકાળે.
વભીક્ષા 301 (1) તાયીખ 28/5/2017
દેળના પ્રથભ ઈ-લાશન વાલચજષ્ટનક રયલશનને રીરીઝાંડી આલાભાાં આલી...
૧) શારની વયકાયને ત્રણ લચની માદ રૂે કે ન્દ્રીમ રયલશન ભાંત્રી નીષ્ટતન ગડકયીએ ભશાયાિર ના
ભુખ્મભાંત્રી દેલેન્દ્ર પદનલીવ વાથે ળશે યભાાં ટે સવી એગ્રીગેટયના ઈરેસટર ોષ્ટનક લાશન વેલાઓને ભાંજુયી
આલાભાાં આલેર છે .
૨) આ પ્રકાયની વેલા પ્રાપ્ત કયનાય નાગુય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફનેર છે .
૩) આ પ્રકાયના લાશનો ભાટે ફેટયી ર્ાજીંગ સ્ટે ળનનુાં ણ ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) ભશાયાિર વયકાય ફેટયી ર્ાજચ સ્ટે ળનો લધાયલા ભાટે ઝડથી કામચલાશી કયળે.
૫) આ શે રથી મુલાઓને યોજગાયી ભી યશે તે ભાટે કયલાભાાં આલેર છે .
૬) યાજ્મના લાશનવ્મલશાયને ણ તેજ ગષ્ટત ભે તે ભાટે વયકાય વતત પ્રમાવયત યશે ળે.
૭) અશી વપતા ભળ્યે અન્મ યાજ્મોભાાં ણ ળરૂઆત કયલાભાાંઆલનાય છે .
વભીક્ષા 302 (1) તા 29/5/2017
બાયત- ભોયે ષ્ટળમવ લચર્ે ર્ાય વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા...
૧) ભોયે ષ્ટળમવના પ્રધાનભાંત્રી પ્રલીણ કુ ભાય જુ ગ્નથ બાયતની ત્રણ રદલવની માત્રા ય શતા.
૨) કામાચરમ વાંબાળ્યા ફાદ આ તેભનો પ્રથભ ોટચ ઓપ કોર છે .
૩) બાયતે તેને લાસ્તલભાાં ઐષ્ટતશાષ્ટવક અને માદગાય શે રી માત્રા ફનાલલા ભાટે એક રાર
કારીન કે અથનુાં સ્લાગત કયે ર.
૪) 500 ષ્ટભષ્ટરમન અભેરયકી ડોરયની ક્રેડીટની જાશે યાત ષ્ટવલામ, બાયતે રશન્દ ભશાવાગય ક્ષેત્રભાાં
વભુદ્રી વુયક્ષાના પ્રભુખ ક્ષેત્રભાાં ષ્ટફન ળયતી વશમોગની યજૂ આત કયે ર છે .
૫) બાયતના પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્રબાઈ ભોદીએ ભોયે ષ્ટળમવ કોકૌળર ષ્ટલકાવ અને ભાનલ વાંવાધન
ષ્ટલકાવ વશીત ભશત્લૂણચ ક્ષેત્રોભાાં ષ્ટનયાંતય બાયતીમ વભથચનનુાં આશ્વાવન આેર છે .
૬) ભોયે ષ્ટળમવના પ્રધાનભાંત્રીએ બાયતના પ્રધાનભાંત્રી વાથે વ્માક પ્રષ્ટતષ્ટનષ્ટધ સ્તયની ર્ર્ાચ
કયે ર.
૭) શારભાાં અભીના ગીયફ- પકીભ ભોયે ષ્ટળમવના યાિર ષ્ટત દ ય પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
વભીક્ષા 303 (1) તા 30/5/2017
નજભા શે તુલ્લાને જાષ્ટભમા-ષ્ટભષ્ટરમા ઇસ્રાષ્ટભમા મુનીલવીટીના ર્ાન્વેરય તયીકે ષ્ટનમુસત
કયામા...
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૧) ભણીુયના યાજ્માર અને ૂલચ કે ન્દ્રીમભાંત્રી નજભા શે તુલ્લાને જાષ્ટભમા-ષ્ટભષ્ટરમા ઇસ્રાષ્ટભમા
મુનીલવીટીના ર્ાન્વેરય તયીકે ષ્ટનમુસત કયામા છે .
૨) જાષ્ટભમા-ષ્ટભષ્ટરમાના ર્ાન્વેરય યીટામડચ રેફ્ટનાંટ જનયર એભ.એ.જાકીનો કામચકા ભે 2017
ભાાં ૂણચ થઇ યહ્યો છે .
૩) શલેથી નજભા શે તુલ્લા તેની જગ્મા રેળે, અને તેઓ આગાભી ાાંર્ લચ વુધી આ દ
વાંબાળે.
૪) નજભા શે તુલ્લાનો જન્ભ 13 એષ્ટપ્રર 1940 ના યોજ બોારના ભધ્મપ્રદેળભાાં થમો શતો.
૫) નજભા શે તુલ્લા લચ 1986 થી લચ 2012 વુધીભાાં ાાંર્લાય યાજ્મવબાના વદસ્મ યશી ર્ુસમા
છે .
૬) તેઓ 16 લચ વુધી યાજ્મવબાના ડે પ્મુટી ર્ેય વચન યશી ર્ુસમા છે .
૭) તેઓને ઓગસ્ટ, 2016 ભાાં ભણીુયના યાજ્માર ષ્ટનમુસત કયલાભાાં આવ્મા શતા.

વભીક્ષા 304 (1) તાયીખ 31/5/2017
યાજન આનાંદન આઈ.એ.એભ.એ.આઈ.ના અધ્મક્ષ તયીકે ષ્ટનમુસત થમા...
૧) યાજન આનાંદનને ઈન્ટયનેટ એન્ડ ભોફાઈર એવોવીએળન ઓપ ઇષ્ટન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ
તયીકે ષ્ટનમુસત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) યાજન આનાંદને આ દ રીર્ાજચના વાંસ્થાક અને ભુખ્મ કામચકાયી કુ નાર ળાશ ાવેથી ગ્રશણ
કયે ર છે .
૩) આઈ.એ.એભ.એ.આઈ. ના નલા ઉાધ્મક્ષ ભેકભામ ટર ીના અધ્મક્ષ દી રાકયાને ષ્ટનમુસત
કયામા છે .
૪) દી કારયા મ્મુઝીક એ વાલનના વશ વાંસ્થાક છે , અને અધ્મક્ષ ષ્ટલનોદ બટ્ટના સ્થાનને
તે ગ્રશણ કયળે.
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૫) બાયત અને દષ્ટક્ષણ એષ્ટળમાના પે વફુકના પ્રફાંધક ષ્ટનદેળક ઉગભ ફેદીને વાંઘના નલા
કોાધ્મક્ષ ફનાલામા છે .
૬) ઈન્ટયનેટ અને ભોફાઈર એવોષ્ટવએળન ઓપ ઇષ્ટન્ડમા વોવામટી અષ્ટધષ્ટનમભ 1896 અાંતગચત
નોંધામેર છે .
૭) આઈ.એ.એભ.એ.આઈ.નુાં ભુખ્મ કામાચરમ ભુાંફઈભાાં આલેર છે .
-યે ળ ર્ાલડા
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