GK Samixa 1 થી 15 એપ્રિર વાભાન્મ જ્ઞાન
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કે ન્ર વયકાય દ્વાયા દદલ્શીભાાં એદકકૃત બલનના પ્રનભાચણ કામચભાાં પ્રનમભ ઉ
પ્રનમભોની જાશેયાત કયલાભાાં આલી...
૧) 30 ભાર્ચ 2016 ના યોજ દદલ્શીભાાં એદકકૃત બલન નનભાચણ નનમભ
ઉનનમભોની જાશેયાત કે ન્દ્રના ળશેયી નલકાવ ભાંત્રી શ્રી એભ.લેકૈમા નામડુ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ઉ નનમભોને 33 લચ છી ળોધલાભાાં આલેરા છે .
૩) આ વાંળોધનભાાં એકીકયણ વયરીકયણ અને નલભબન્ન પ્રકાયની એજન્દ્વીઓ
દ્વાયા આલાભાાં આલેર ભાંજૂયીઓને એક જ પ્રેટપોભચભાાં મુકીને ઉનનમભોને
અનુકુ ફનાલલાભાાં આલી છે .

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૪) યાજધાનીભાાં ભકાન નનભાચણની સુગભતા લધાયલા ભાટે એક જ જગ્માએથી
તભાભ કામચને ઝડી ફનાલળે.
૫) દદલ્શીભાાં ભકાન ફાાંધકાભ ઉ નનમભોને આ શેરા લચ 1983 ભાાં
વાંળોનધત કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૬) શલેથી ભકાન નનભાચણ ભાટે વફાંનધત સ્થાનનક વાંસ્થાભાાં ઓન રાઈન
આલેદન ભાટે એક વય આલેદન ત્ર તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૭) 105 લગચ ભીટય સુધી તૈમાય થનાય યશેણાાંક નલસ્તાય ભાટે જભીન
ભાભરકોએ ભકાન ફાંધાલા ભાટે શલેથી ભાંજુયી નદશ રેલી ડે.તેના ભાટે જરૂયી
દસ્તાલેજ યજુ કયલા ડળે.
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બાયત અને ફાાંગ્રાદે ળ લચ્ર્ે િથભ વીધ ાં એભ.લી. શાફચય-1 જશાજ
કૃષ્ણાટ્ટભથી યલાના કયલાભાાં આવય.ાં
૧) 28 ભાર્ચ 2016 ના યોજ બાયત અને ફાાંગ્રાદે ળ લચ્ર્ે પ્રથભ વીધુાં શાફચય-1
જશાજ આંધ્રપ્રદે ળના કૃષ્ણાટ્ટભથી ર્ટગાાંલ ભાટે યલાના કયલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૨) આ માત્રા બાયત અને ફાાંગ્રાદે ળ લચ્ર્ે વ્માાય સુનલધા ભાટે તટીમ
ળીાંગ વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે .
૩) આ શેરા વ્માાય વભજુતી ય કયાય ઇન્ન્દ્દયાગાાંધીના વાળન કા
લખતે શસ્તાક્ષય કયે ર ત્માયફાદ જુન 2015 ભાાં અભ્માવક્રભ ફદલેર છછે .
૪) બાયત અને ફાાંગ્રાદે ળ નલેમ્ફય 15 ના યોજ ભાનાાંક ર્ારક પ્રદક્રમા ય
શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર.
૫) દ્વદ્વક્ષીમ વ્માાયને આવન ફનાલલા ભાટે ફાંને દે ળો લચ્ર્ે કે ટરીક નશી
આદત ળીખલાની ભજા શોમ છે .
૬) દ્વદ્વક્ષીમ વ્માાયને આવન ફનાલલા ભાટે ફન્ન દે ળોની લચ્ર્ના ભાનાાંક
ર્ારક દયફને ધ્માને રેલાળે.
૭) બાયત અને ફાાંગ્રાદે ળ લચ્ર્ે કે ટરીમ વ્માાયની ળયતો ભાપ કયલભાાં
આલી છે .
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દે ળના િધાનભાંત્રી દ્વાયા એપ્રળમાના વૌથી ભોટા ઓપ્ટીકર ટે રીસ્કો
‘એયીજ’ન ાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવય.ાં ..
૧) ૩૦ ભાર્ચ 2016 ના યોજ દે ળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા એનળમાના વૌથી ભોટા
ઓપ્ટીકર ટે રીસ્કો એયીજનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ટે રીસ્કો ભાત્ર બાયત વયકાયને જ નદશ યાં ત ુ ખાનગી કાંનીઓને
ણ પામદાકાયક નીલડળે.
૩) આ ટે રીસ્કો નૈનીતાર નજીક દે લસ્થરભાાં આમચબટ્ટ યીવર્ચ ઇન્દ્સ્ટીટયુટ
ઓપ ઓબ્જલેળન વાઈન્દ્વીઝભાાં સ્થાનત કયાયુાં છે .
૪) આ ટે રીસ્કો 3.6 ભીટયનુાં ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૫) બાયત દ્વાયા ફેલ્જીમભની કાંની એ.એભ.ઓ.એવ.ની વશબાગીદાયીભાાં આ
ટે રીસ્કોનુાં નનભાચણ કયે ર છે .
૬) આ યીતે તૈમાય થમેર ટે રીસ્કો એનળમાભાાં પ્રથભ નાંફયનુાં ટે રીસ્કો છે .
ૂ ભાાં આ ટે ભરસ્કોથી બાયત ઘણા તથ્મોને ઉકે રી ળકળે.
૭) ટાંક
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કે ન્ર વયકાય દ્વાયા સ્ટાટચ અ ઇન્ન્ડમા ોટચ ર અને ભોફાઈર એપ્રીકે ળનનો
િાયાં બ કયે ર છે ...
૧) 31 ભાર્ચ 2016 ના યોજ લાભણજ્યમક અને ઉઘોગ ભાંત્રારમ દ્વાયા કામચયત
ઔઘ્મોભગક નીનત અને વાંલધચન નલબાગ અંતગચત નલી દદલ્શીભાાં સ્ટાટચ અ
ઇન્ન્દ્ડમા ોટચ રનો શુબાયાં બ થમેર છે .
૨) સ્ટાટચ અ ઇન્ન્દ્ડમા ોટચ ર અનુવાય સ્ટાટચ અ એક એકભ છે , જે બાયતભાાં
ાાંર્ લચથી લધાયે અનધકૃત નથી.
૩) આ ઉયાાંત તેનો લાનિક કાયોફાય કોઇણ નાણાકીમ લચભાાં 25 કયોડ
રૂનમાથી લધાયે નથી.
૪) સ્ટાટચ અ ઇન્ન્દ્ડમા બાયત વયકાયની એક શેર છે , જેના દ્વાયા દે ળભાાં
સ્ટાટચ અ અને નલા નલર્ાયો ભાટે ભજબુત દયસ્સ્થનત તાંત્રનુાં નનભાચણ કયલાનુાં
છે .
૫) સ્ટાટચ અ ઇન્દ્ડીમાભાાં ત્લદયત પ્રશ્નો અને જાણકાયીઓ વશીત પ્રાયાં ભબક
અલસ્થાભાાં રેલાભાાં આલેર ગરાઓ ય ણ ધ્માન આલાભાાં આલેર છે .
૬) સ્ટાટચ અ ઇન્ન્દ્ડમા ોટચ ર(http://startupindia.gov.in) ખુરળે.
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૭) દે ળભાાં યુલાલગચભાાં કામચક્ષભતા ફશાય રાલલા ભાટે આ એક વારુાં પ્રેટપોભચ
ભે ર છે .
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દપ્રનમાના િથભ વપેદ લાઘ વપાયીાકચ ન ાં ભધ્મિદે ળભાાં રોકચણ કયલાભાાં
આવય.ાં ..
૧) લન અને માચલયણ કે ન્દ્રીમભાંત્રી પ્રકાળ જાલડેકયે 3 એનપ્રર 2016 ના યોજ
ભધ્મપ્રદે ળના વતના જીલ્રાભાાં મુકુાંદુયભાાં વપેદલાઘ વપાયી ાકચ ન ુાં ઉદ્ઘાટન
કયે ર છે .
૨) આ વપાયી ાકચ મુકુાંદુય ક્ષીઘયની નજીક છે , આ ક્ષીઘયનુાં ક્ષેત્રપ 75
શેક્ટય છે .
૩) 50 કયોડ રૂનમાના ખર્ે દે ળનુાં આ પ્રથભ વપેદલાઘ ભાટે ન ુાં ાકચ તૈમાય
કયલાભાાં આલેર છે .
૪) આ વપાયીાકચ ન ુાં ક્ષેત્રપ 25 શેકટયભાાં પેરામેર છે , આ વપાયીાકચ ભાાં ત્રણ
વપેદલાઘ યાખલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
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૫) વપેદલાઘ ફાંગાભાાં ભી આલતા ફાંગા લાઘની પ્રજાનત જ છે , આ
વભમ-વભમ ય અવભ, ફાંગા ભફશાય અને સુદયલનભાાં
ાં
જોલા ભે છે .
૬) પ્રથભ વપેદલાઘ લચ 1915 ભાાં ભધ્મપ્રદે ળના નલન્દ્ધ્મક્ષેત્રભાાં જોલા ભળ્મો
શતો.
૭) શારભાાં દુનનમાબયભાાં વપેદ લાઘની પ્રજાનત જોલા ભે છે , તે તભાભ લાઘ
ભોશન લાંળના છે .
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બાયતની વૌથી ઝડી ટ્રે ન ગપ્રતભાન એક્સ્પસ્િેવનો શબાયાં બ કયલાભાાં આવમો...
૧) બાયતની પ્રથભ વેભી શાઈસ્ીડ ટ્રે ન ગનતભાન એક્સ્પ્રેવને યે લ્લે ભાંત્રી
સુયેળ પ્રભુ દ્વાયા યલાના કયલાભાાં આલેર છે .
૨) દે ળના યે લ્લે પ્રધાન સુયેળ પ્રભુ દ્વાયા 5 એનપ્રર 2016 ના યોજ શજયત
નીજામુદીન સ્ટે ળનથી તેને રીરી ઝાંડી દે ખાડલાભાાં આલી શતી.
૩) ગનતભાન એક્સ્પ્રેવ 160 દકભી પ્રનત કરાક ર્ારળે, એટરે કે દદલ્શીથી આગ્રા
લચ્ર્ેન ુાં 200 દકભીનુાં અંતય 100 ભીનીટભાાં કાળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૪) આ ટ્રે ન નીજામુદીનથી વલાયે આઠ અને દવ ભીનીટે ઉડળે, અને નલને
ર્ાવ ભીનીટે આગ્રા શોંર્ળે.
૫) આ ટ્રે નનુાં બાડુાં 690 રૂનમા યાખલાભાાં આલેર છે , જમાયે એદકયયુટીલ
શ્રેણીભાાં 1365 રૂનમા ર્ાર્જ લસુરલાભાાં આલળે.
૬) દે ળની આ પ્રથભ વેભી શાઈ સ્ીડ ટ્રે નભાાં ફ્રાઈટની જેભ પીભેર ટ્રે ન
શોસ્ટે વ શળે.
૭) ટ્રે નના મુવાપયોને પ્રથભ લાય માત્રા દયનભમાન ભલ્ટીભીદડમા કન્દ્ટે ન્દ્ટ ન્દ્યુઝ
મુલી લગેયે  ૂરુાં ાડલાભાાં આલળે.
વભીક્ષા 251 તાયીખ 7/4/16
પ્રલકાવ અને ળાાંપ્રત ભાટે પ્રલશ્વબયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ખેર દદલવ ભનાલલાભાાં
આવમો....
૧) 6 એનપ્રર 2016 ના યોજ દુનનમાબયભાાં ખેર આંતયયાષ્ટ્રીમ દદલવ
ભનાલલાભાાં આવ્મો.

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૨) IDSDP 2016 ના અલવય ય વયુકત
ાં યાષ્ટ્ર કામાચરમ નલકાવ અને ળાાંનત
ભાટે આ અભબમાનનો પ્રાયાં બ કયે ર છે .
૩) આ અભબમાનનો ઉદે શ્મ પ્રાથનભકતાના આધાય ય એલા વાંગઠનો અને
વ્મસ્ક્તઓને પ્રોત્વાશન આલાનો છે કે જે વ.ડી.ી.નુાં લણચન પોટો દ્વાયા અને
નલડીમો દ્વાયા કયી ળકે .
૪) આ દદલવ પ્રત્મેક લે ભનાલલાભાાં આલે છે , તેની ળરૂઆત 23 ઓગસ્ટ
2013 ભાાં વયુકત
ાં યાષ્ટ્ર દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી.
૫) 1896 ભાાં 6 એનપ્રરના યોજ એથેન્દ્વભાાં પ્રથભ આધુનનક ઓભરસ્મ્કની
ળરૂઆત કયલાભાાં આલી શતી.
૬) આંતયયાષ્ટ્રીમ, પ્રાદે નળક, તથા યાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે ખેરનુાં પ્રભુત્લ લધે, નલશ્વભાાં
ળાાંનત અને અભન યશે તેલો ઉદે શ્મ ણ યાખલાભાાં આલેર છે .
૭) નલશ્વભાાં તભાભ રોકો આ પ્રકાયે વૌશાદચ થી યશે તેલો વાંદેળો તેનાથી
આલાભાાં આલેર છે .

વભીક્ષા 252 તાયીખ 8/4/16
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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દે ળના યાષ્ટ્રપ્રત દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ભ ૂ-પ્રલજ્ઞાન યસ્કાય 2014 િદાન કયલાભાાં
આવમા...
૧) 5 એનપ્રર 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રનત શ્રી પ્રણલ મુખજી દ્વાયા યાષ્ટ્રનત
બલનના કલ્ર્યર શોરભાાં યાષ્ટ્રીમ ભ ૂ-નલજ્ઞાન ુયસ્કાય 2014 પ્રદાન કયલાભાાં
આવ્મા.
૨) લચ 2014 ભાાં ભ ૂ-નલજ્ઞાન તથા ઉત્ખનન વાંફનધત ક્ષેત્રભાાં ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદાન
ભાટે 33 ભ ૂ-લૈજ્ઞાનનકોને આ ુયસ્કાયો આલાભાાં આવ્મા.
ુ ાચતકુ ભ ૂ૩) ી.આય.એર.ના ભાનદ પ્રોપેવય અળોકકુભાય વાંઘલીને ર્તધ
નલજ્ઞાનના ક્ષેત્રભાાં મોગદાન ફદર લચ 2014 ના ઉત્કૃષ્ઠતાનો યાષ્ટ્રીમ ભ ૂનલજ્ઞાન ુયસ્કાયથી વન્દ્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા.
૪) આઈ.આઈ.ટી કાનુયના પ્રો.ડો.ઇન્દ્રળેખયને ભ ૂ-યાવામભણક ઉદબલ
ક્ષેત્રભાાં પ્રદાન ભાટે યુલા લૈજ્ઞાનનક ભ ૂ-નલજ્ઞાન ુયસ્કાયથી વન્દ્ભાનલાભાાં
આવ્મા છે .
૫) યાષ્ટ્રીમ ભ ૂ-નલજ્ઞાન ુયસ્કાય પ્રથભલાય યાષ્ટ્રીમ ખનીજ ુયસ્કાયથી
ઓખાતો શતો,તેની ળરૂઆત લચ 1966 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૬) યાષ્ટ્રીમ બ-નલજ્ઞાન ુયસ્કાયભાાં યોકડ યકભ તથાએક પ્રભાણત્ર
આલાભાાં આલે છે .
૭) આજ સુધીભાાં 721 ભ ૂ-લૈજ્ઞાનનકોને આ ુયસ્કાયથી વન્દ્ભાનનત કયલાભાાં
આલી ચુક્યા છે .
૮) આ ુયસ્કાયભાાં 1 ઉત્કૃષ્ઠતા, 1 યુલા તથા 16 ભ ૂ-નલજ્ઞાન ક્ષેત્રોભાાં 19
વ્મસ્ક્તગત તથા ટીભ ુયસ્કાય આલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 253 તાયીખ 9/4/16
નાવાના ખગોપ્રલદોએ 17 અયફ સ ૂમો જેટરા ભોટા બ્રૈક શોરની ળોધ કયી...
૧) શારભાાં નેળનર એયોનોટીક્વ એન્દ્ડ સ્ેવ એડનભનનસ્ટ્રે ળન દ્વાયા 17 અયફ
સ ૂમો જેટરા ભોટા બ્રૈક શોરની ળોધ કયલાભાાં આલી છે .
૨) આ ળોધ આકાળગાંગાની ફયાફય લચ્ર્ે કયલાભાાં આલી છે .
૩) આ ળોધ વાંફનધત રેખ 6 એનપ્રર 2016 ના યોજ નેર્ય નાભની નત્રકાભાાં
પ્રકાનળત કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૪) આ ળોધના મુખ્મ ળોધકતાચ યુનનલવીટી ઓપ કૈ ભરપોનનિમાના ખગોલેતા
અને ભૈવીલ વલેના પ્રમુખ ેઈ ભાાં તથા ભૈક્વ પ્રાન્દ્ક છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૫) આ બ્રૈક શોર  ૃથ્લીથી 200 નભભરમન પ્રકાળલચ દુય યશેર છે .
૬) બ્રૈકશોરને અંડાકાય આકાળગાંગાના કે ન્દ્ર એન.જી.વી.1600 અને
ભફકલાટયભાાં ળોધલાભાાં આલેર છે .
૭) આ બ્રૈકશોર દ્વાયા તાયાઓને ાછ ધકે રી દે લાભાાં આવ્મા છે , જે 40
ભફભરમન સ ૂમોના ફાયફય છે જે  ૂયી આકાળગાંગાને પ્રબાનલત કયલાભાાં
વક્ષભ છે .
વભીક્ષા 254 તાયીખ 10/4/16
વચર્ન તેંદરકય સ્કીર ઇન્ન્ડમા અચબમાનના બ્ાાંડ એમ્ફેવેડય ફન્મા...
૧) કે ન્દ્ર વયકાયના કૌળલ્મ નલકાવ અને ઉદ્યભનળરાતા ભાંત્રારમ (ASDE)ના
બ્ાાંડ એમ્ફેવડ
ે ય તયીકે વભર્ન તેંદુરકય ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૨) 8 એનપ્રર 2016 થી વભર્ન તેંદુરકય આ કામચક્રભના બ્ાાંડ એમ્ફેવડ
ે ય તયીકે
કાભ કયળે.
૩) વભર્નના આશલાનથી બાયતની યુલા ળસ્ક્તને આ કામચભાાં જોડલાની તક
પ્રાપ્ત થળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa 1 થી 15 એપ્રિર વાભાન્મ જ્ઞાન
૪) સ્કીર ઇન્ન્દ્ડમા અભબમાનની ળરૂઆત દે ળના પ્રધાનભાંત્રીશ્રી દ્વાયા 15
જુરાઈ 2015 ના યોજ નલી દદલ્શીભાાં કયે ર.
૫) આ સ્કીર ઇન્ન્દ્ડમાની ળરૂઆત પ્રથભ નલશ્વયુલા કૌળલ્મ દદલવના અલવય
કયલાભાાં આલેરી.
૬) આ મોજનાનો ઉદે શ્મ નલનલધ પ્રકાયના 40 શજાય કયોડ રોકોને નલનલધ
ઉદ્યોગો કૌળલ્મ ળીખલલાનો છે .
૭) આ મોજના અંતગચત ર્ાય અન્દ્મ મોજનાનો શુબાયાં બ કયલાભાાં આલેર છે .
- કૌળલ્મ નલકાવ અને ઉધનભતા યાષ્ટ્રીમ નીનત-2015,-યાષ્ટ્રીમ કૌળલ્મ નલકાવ
નભળન,-પ્રધાનભાંત્રી કૌળલ્મ નલકાવ મોજના,-કૌળલ્મ ઋણ મોજના.

વભીક્ષા 255 તાયીખ 11/4/16
િખ્માત ત્રકાય ફી.જી.લધીવ દ્વાયા ચરચખત સ્તક “એ સ્ટેટ ઇન દડનામર”
જાશેય કયાય.ાં ...

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૧) લદયષ્ઠ ત્રકાય ફી.જી. લધીવ દ્વાયા ભરભખત ુસ્તક “એ સ્ટે ટ ઇન
દડનામર” ાદકસ્તાનના દભ્રષ્ટ અને ડેન્દ્જયવ ક્રુવેડને 28 ભાર્ચ 2016 ના
યોજ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ઇન્ન્દ્ડમા ઇન્દ્ટયનેળનર વેન્દ્ટય નલી દદલ્શી દ્વાયા આમોજજત એક ર્ર્ાચ
દયનભમાન પયીથી તેને જાશેય કયલાભાાં આલેર છે .
3) આ ુસ્તક ાદકસ્તાનનાાં અાય લૈનશ્વક ભશત્લ અને બાયત વશીત ળે
નલશ્વ વાથે તેના વાંફધો ય આધાદયત છે .
૪) રેખકે એક ર્ યીતે કયે ર અલરોકન ય ઘટનાઓનુાં લણચન કયલાભાાં
આલેર છે .
૫) આ ુસ્તકભાાં આઝાદી છી ાદકસ્તાનને દયબાનત કયે ર છે .
૬) આ ુસ્તક ફી.જી.લધીવનુાં અંનતભ ુસ્તક શત,ુાં તેભનુાં મ ૃત્યુ 30 ડીવેમ્ફય
2014 ના યોજ થમેલ.ુાં
૭) આ ુસ્તકની નલળેતા એ છે કે આ ુસ્તકભાાં રેખકે ાદકસ્તાન પ્રત્મે
શકાયાત્ભક દૃન્ષ્ટકોણ ફતાલેર છે , જેનાથી ફાંને દે ળો લચ્ર્ેની કટુતા દુય થઇ
ળકે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 256 તાયીખ 12/4/16
િથભ નોથચ ઇસ્ટ-આપ્રવમાન વમાાય પ્રળખય વાંભેરન ઈમ્પારભાાં વાંન્ન થય.ાં ..
૧) પ્રથભ ત્રણ દદલવીમ નોથચ ઇસ્ટ –આનવમાન વ્માાય નળખય વાંભર
ે ન
ઇમ્પાર ભભણુયભાાં વાંન્ન થયુ.ાં
૨) આ વાંભર
ે ન 7 થી 9 એનપ્રર 2016 સુધીભાાં આમોજજત થયુાં શતુ.ાં
3) આનવમાન નળખય વાંભર
ે ન દભક્ષણ  ૂલચ એળીમાઇ દે ળોનુાં વાંગઠન છે .
૪) આ વાંભર
ે નનો ઉદે શ્મ બાયત અને ઉતય  ૂલીમ યાયમોભાાં ઘયે લ ુાં અને
નલદે ળી કાંનીઓના યોકાણને આકનિત કયલાનુાં શત.ુાં
૫) આ વાંભર
ે નનો એક અન્દ્મ ઉદે શ્મ વયકાયની એક્ટ ઇસ્ટ નીનત અનુવાય
અનવમાન દે ળો વાથે લાભણજ્યમક વાંબાલનાઓ ણ ળોધલાની શતી.
૬) આ વાંભર
ે નનુાં ઉદ્ઘાટન ફાાંગ્રાદે ળના લાણીયમ ભાંત્રી તોપેર અશભદ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર.
૭) આ વાંભર
ે નની અધ્મક્ષતા ભણીુય નલધાનવબાના સ્ીકય થોક્ર્ોભ
રોકે શ્વય નવિંશ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 257 તાયીખ 13/4/16
યાષ્ટ્રપ્રત િણલ મખજી દ્વાયા દ્મભ ૂણ એનામત કયલાભાાં આવમા...
૧) 12 એનપ્રર 2016 ના યોજ દે ળના યાષ્ટ્રનત દ્વાયા નલનલધ ક્ષેત્રના શસ્સ્તઓ
દ્મુયસ્કાયો એનામત કયલાભાાં આલેર છે .
૨) યાષ્ટ્રનત બલનભાાં આમોજજત વભાયોશભાાં સુયસ્ટાય યજનીકાાંત અને
યાભોજીયાલને દ્મભ ૂણ વન્દ્ભાન પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે .
3) આ ઉયાાંત ટે નીવસ્ટાય વાનનમા નભજાચ અને ગામક ઉદદત નાયામણને ણ
દ્મુયસ્કાય એનામત કયલાભાાં આલેર છે .
૪) બાયતની વાંસ્કૃનતના ધયોશય એલા સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતીને
ભયણોયાાંત દ્મ ભ ૂણ પ્રદાન કયલાભાાં આલેર.
૫) આ તભાભ ુયસ્કાયોની ઘોણા ગણતાંત્ર દદલવના આગના દદલવે 112
શસ્સ્તઓ ભાટે તૈમાય કયાઈ શતી.
૬) આ શેરા યાષ્ટ્રનત દ્વાયા 28 ભાર્ચ 2016 ના યોજ 56 પ્રખ્માત
ભશાનુબાલોને દ્મ ુયસ્કાય એનામત કયલાભાાં આવ્મા શતા.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa 1 થી 15 એપ્રિર વાભાન્મ જ્ઞાન
૭) આ લે કરા ભાટે ભાભરની અલસ્થીને દ્મશ્રી ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર.

વભીક્ષા 258 તાયીખ 14/4/16
10 એપ્રિર 2016 ના યોજ પ્રલશ્વ લન્મજીલ કોનો યીોટચ િકાપ્રળત થમો...
૧) WWF અને ગ્રોફર ટાઈગય પોયભ GTF દ્વાયા લાઘની ગણતયી ભાટે નો
એક યીોટચ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ યીોટચ ભાાં એવુાં દળાચલલાભાાં આલેર છે કે નલશ્વભાાં પ્રથભલાય લાઘની
વાંખ્માભાાં 22 ટકા વ ૃદ્વિ જોલા ભી છે .
૩) છે લ્રા 100 લચથી વતત ઘટાડા ફાદ તાજેતયના આંકડા અનુવાય
લાઘની વાંખ્મા 3890 થઇ ચુકી છે .
૪) આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રકૃનત વાંયક્ષણ વાંઘ (IUCN) અનુવાય આ આંકડા 2010 ભાાં
3200 લાઘની વાંખ્મા શતી.
૫) 12 એનપ્રર 2016 ના યોજ આમોજજત વાંભર
ે ન, જે 2010 ભાાં યનળમાભાાં
ટાઈગય વનભટ વાથે ળરુ થમેર જે આજના વભમભાાં તાજેતયની ઘટના શળે.

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૬) 2010 ના વાંભર
ે નભાાં વયકાયે 2022 સુધી લાઘની વાંખ્મા ફે ગણી થલા ય
વશભતી વાધી શતી.
૭) શાર બાયતભાાં 2226 લાઘની વાંખ્મા છે , જે નલશ્વભાાં વૌથી લધાયે છે .

વભીક્ષા 259 તાયીખ 15/4/16
ભશાયાષ્ટ્રના મખ્મભાંત્રી દે લેન્ર પડનલીવ દ્વાયા પ્રભળન ેમજનો આયાં બ
કયલાભાાં આવમો...
૧) 13 એનપ્રર 2016 ના યોજ દે લન્દ્ે ર પડનલીવ દ્વાયા નભળન ેમજની
ળરુઆત કયામેર છે .
૨) આ મોજનાનો ઉદે શ્મ યાયમના ભયાઠાલાડ અને નલદબચ ક્ષેત્રોભાાં ડેર
દુષ્કા અને જ વાંકટ વાભે રડલાનો મોગ્મ ઉામ છે .
3) આ મોજનાના ફે ર્યણો નક્કી કયલાભાાં આવ્મા છે , તેભાાં ાણીની
વભસ્માઓનુાં નનયાકયણ કયલાભાાં આલળે.
૪) આ નભળન ખેતીભાાં ફદરાલ રાલીને  ૂણચ નલકાવ ય ધ્માન આળે.

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો
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૫) આ મોજનાથી અંતદયમા ગાભોભાાં ણ મોજનાનો રાબ શોંર્ાડલા યોડ
ભે તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૬) આ ઉયાાંત વયકાય દ્વાયા ભશાયાષ્ટ્રભાાં દુષ્કાભાાં યાશત ભાટે ની વનભનતનુાં
ગઠન કયલાભાાં આલેર છે .
૭) આ વભગ્ર વનભનતની અધ્મક્ષતા કૃનભાંત્રી એકનાથ ખડવે અને નલક્ષના
નેતા યાધાકૃષ્ણ ાટીર કયી યહ્યા છે .
- યે ળ ર્ાલડા

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

