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૧) આજે ગુજયાતના આસ્થાના પ્રતતક વભા વભનાથ ભશાદે લ ભંદદયન 65 ભ
પ્રાણ પ્રતતષ્ઠા ભશત્વલ (દદન) ઉજલાળે.
૨) શારભાં વયકાયે ઓનરાઈન ભફાઈર એના ભાધ્મભથી 500 થી લધુ
પ્રકાયના કવસ 10 થી લધુ બાાઓભાં ભપતભાં ઉરબ્ધ કયાલલાની મજના
ફનાલેર છે .
૩) 10 ભેં 1994 ના યજ દક્ષિણ આદિકાના પ્રથભ અશ્વેત યાષ્રતત તયીકે
નેલ્વન ભંડેરાએ ળથ ગ્રશણ કમાસ શતા.
૪) કેન્ર વયકાય શસ્તક બરૂચની ક્ષરગ્નાઇટ ખાણ શલેથી ગુજયાતના
જી.એભ.ડી.વી.ને

વોંલાભાં

આલળે.(G.M.D.C.

ગુજયાત

તભનયલ્વ

ડેલરભેન્ટ કોયે ળન)
૫) એક અભ્માવ મુજફ ગુજયાતભાં 2900 તભક્ષરમન ટન ક્ષરગ્નાઇટન જથ્થ છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૬) શલેથી ગુજયાતના લન તલસ્તાયભાં દપલ્ભ શુદટિંગની ભંજુયી ણ ઓનરાઈન
ભેલી ળકાળે.
૭) 9 ભેં 2016 ના યજ કેન્રીમ માસ લયણ તથા જલાયું દયલતસન ભંત્રી પ્રકાળ
ઝાલડેકયના જણાવ્મા મુજફ ગુજયાતભાં પ્રાણીઓની 20

જાત અને

લનસ્તતની 16 જાતનું અસ્સ્તત્લ જખભભાં શમ તેલી માદીભાં વભાલેળ
કયલાભાં આવ્મ છે .
૮) શારભાં ગુજયાત વયકાય લન તલબાગ દ્વાયા 10

જેટરી વેલાઓને

ઈ-વતલિવીઝ શેઠ આલયી રઈને લેફ ટસ રનું રનન્ચિંગ કયે ર છે .
૯) યાંધણ ગેવના વીરીન્ડય ય વયકાય વફવીડી આે છે , તે ભેલલા ભાટે
ૂ વભમભાં
દય લે આઈ.ટી. દયટનસ યજુ કયવું ડળે તેલી જાશેયાત વયકાય ટંક
કયળે.
૧૦) ક્રની કેતટાક્ષરઝભ એટરે ભ્રષ્ટ મ ૂડીલાદભાં ઉદ્યગ, યાજકાયણ અને
વયકાયી તંત્રભાં જડામેરા રક એકફીજાના દશત વાધીને કાભ કયતા શમ છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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આ વ્મલસ્થા અંતગસત આદળસ મ ૂડીલાદની જેભ સ્લસ્થ પ્રતતસ્ધાસ નથી શતી.
૧૧) ક્રની કેતટાક્ષરસ્ટ દે ળભાં બાયત નલભાં સ્થાને શોંચ્મ જમાયે યતળમા
પ્રથભ સ્થાને યશેર છે .
૧૨) શારભાં વક્ષફિમાના નલાક જકતલચે ભેદિડ ઓન ટે નીવ ટુનાસ ભેન્ટભાં
ક્ષિટનના એન્ડી ભયે ને શયાલી ભેદિડ ઓનનું ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૩) નલાક જકતલચે આ લખતનું ભેદિડ ઓનનું ટાઈટર જીતલાની વાથે
તેણે 29 મુ ટાઈટર શાંવર કયે ર છે .
૧૪) શારભાં ગુજયાતભાં કૃત ભશત્વલની ળરૂઆત થઇ તેના આયં બે આણંદ
ખાતેથી યાજ્મના મુખ્મભંત્રી દ્વાયા એગ્ર ક્ષફજનેવ રીવી 2016 ની જાશેયાત
કયલાભાં આલી છે .
૧૫) એગ્ર ક્ષફજનેવ રીવી 2016 અંતગસત ઓગેતનક ેદાળની તનકાવ ભાટે
શલાઈ ન ૂયભાં લે 15 રાખ રૂતમાની ભમાસ દાભાં 40 ટકા સુધીની વફવીડી
આલાભાં આલળે.
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૧૬) 4 ભેં 2016 ના યજ સ્લીત્ઝયરૅન્ડભાં બાયતીમ દપલ્ભ તનભાસ તા મળ
ચયાની કાંવાની મ ૂતતિ સ્થાતત કયલાભાં આલી છે .
૧૭) તિભ ચીનભાં સ્સ્થત કીટ વંગ્રશારમ દ્વાયા 5 ભેં 2016 ના યજ એક સ્ટીક
કીટને તલશ્વનું વોથી રાંબ ુ કીટ જાશેય કયલાભાં આવ્યું છે .
૧૮) 9 ભેં 2016 ના યજ ભશાયાણા પ્રતાની માદભાં 100 રૂતમાન સ્ભાયક
તવક્ક તથા 10 રૂતમાના તલતયણ તવક્કા જાશેય કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૯) શારભાં ઈન્પવીવ પાઉન્ડેળન દ્વાયા 9 ભેં 2016 ના યજ બાયતીમ તલજ્ઞાન
તળિા અને ળૈિક્ષણક વંસ્થા વાથે શસ્તાિય કયે ર છે .
૨૦) 9 ભેં 2016 ના યજ કઝાદકસ્તાનના ાલારદાયભાં ચારી યશેર વાતભી
એળીમાઇ યુલા ચેસ્પમનળીભાં ચાય બાયતીમ ફકવયએ વારું પ્રદળસન
કયીને ત્રણ યજત અને એક કાંસ્મદક શાંવર કયે ર છે .
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૧) 10 ભેં 2016 ના યજ દે ળની પ્રતતષ્ષ્ઠત U.P.S.C. (યુતનમન બ્બ્રક વતલિવ
કતભળન ) 2015 યીિાનું પાઈનર દયણાભ જાશેય થયું તેભાં દદલ્શીના 22
લીમ ટીના ડાફીએ પ્રથભ પ્રમાવે પ્રથભ ક્રભ શાંવર કયે ર છે .
૨) U.P.S.C. ની તવતલર વતલિવ યીિાભાં કુર 1,079 ઉભેદલાય વપ થમા છે .
૩) દુતનમાભાં જે રકની વોથી લધાયે પ્રળંવા કયલાભાં આલી છે , તેઓની માદી
જાશેય કયલાભાં આલી છે ,આ કામસ ક્ષિટનના જાણીતા અખફાય “ ધ
ઈન્ડીેન્ડન્ટ” દ્વાયા કયલાભાં આલેર છે .
૪) લલ્ડસ ભસ્ટ એડભામડસ વસન તયીકે ભાઈક્રવફ્ટના ક્ષફર ગેટ્વ અને
શરીવુડના અક્ષબનેત્રી એન્જેરીના જરી વંદ કયામા છે .
૫) ગુજયાત કેડયના ગગનદી ગંબીય, ડી.વી.ી. યાઘલેન્ર લત્વની
વી.ફી.આઈ.ભાં ચાય લસ ભાટે પ્રતતતનયુસ્તતન હક
ુ ભ કેન્ર દ્વાયા કયલાભાં
આવ્મ છે .
૬) શારભાં ફી.વી.વી.આઈ.ના અધ્મિદે થી ળળાંક ભનશયે યાજીનામું આી
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દીધેર છે .
૭) એઈપવની જેભ દયે ક યાજ્મભાં આયુષ્મ કેન્ર ળરુ કયલાભાં આલળે, તેભાં
આયુના એક ડતટયની ણ તનભણુકં કયલાભાં આલળે.
૮) દાશદના અ ૂલાસ તભવ અથસ ઇષ્ન્ડમાની પાઈનરભાં શોંચલાભાં વપ યહ્યા
છે .
૯) આગાભી 21 ભી જુને દે ળની તભાભ યુતનલવીટીઓભાં 45 તભનીટન મગ
કામસક્રભ મજલાભાં આલળે.
૧૦) એતળમન ડેલરભેન્ટ ફેંકના વશમગને કાયણે બાયત દક્ષિણ એતળમાભાં
કનેષ્તટતલટી લધાયલા ભાટે 5 અફજ ડરયના તલતલધ પ્રજેતટ તલકવાલી યહ્ું છે .
૧૧) બાયત છે લ્રા ત્રણ લસથી 27 દે ળ વાથે લેાય ખાધ બગલી યહ્ું છે .
૧૨) બાયતના જધુય યે લ્લે લકસ ળભાં દે ળની પ્રથભ વં ૂણસ વરય રે ન તૈમાય
થઇ ગઈ છે .તેભાં રાઈટ અને ંખા સ ૂમસ ઉજાસથી ચારળે.
૧૩) આગાભી ફે ભદશના ફાદ રિદ્વદ્વભાં નલી ટે કનીકથી શલાભાંથી ાણી જ
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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નદશ યં ત ુ ગંદા ાણીને ીલા રામક ફનાલી ળકામ તેલા મંત્રનું યીિણ ળરુ
કયલાભાં આલળે.
૧૪) શારભાં ભાઈકર પ્રાતીનીએ યુતનમન ઓપ યુયીમ ફૂટફર
એવવીએળનના અધ્મિ દે થી યાજીનામું આેર છે .
૧૫) 9 ભેં 2016 ના યજ ચીનભાં પેવબુકે રે ડભાકસ ન કેવ જીતેર છે .
૧૬) 9 ભેં 2016 ના યજ દપક્ષરાઈન્વના યાષ્રતતની ચુટણીભાં
ં
ફહભ
ુ તી
ભેવ્મા ફાદ તાની જીતની જાશેયાત યિીગ દુતેત દ્વાયા કયલાભાં આલી
શતી.
૧૭) ભેં 2016 ભાં વાઉદી અયફના ઉજાસભત્ર
ં ી અરી અર નમભીને તાના દ
યથી શટાલી દે લાભાં આવ્મા છે .
૧૮) ભેં 2016 ભાં કેન્રીમ ભંત્રી ઉભાબાયતીએ ઝાયખંડના એક ગાભભાં ગંગા
વંયિણ ભાટે ગ્રાભીણ સ્લચ્છતાની ળરૂઆત કયી શતી.
૧૯) બાયતીમ લૈજ્ઞાતનક ડ. ભાનલેન્ર તવિંશ ે 30 રાખ તવિંગાુયી ડરયનું
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અનુદાન જીતેર છે . આ અનુદાન તેઓને હૃદમ યગ િેત્રભાં કયે ર ળધ ફદર
આલાભાં આલળે.
૨૦) 9 ભેં 2016 ના યજ ગુગર દ્વાયા લધુ ાંચ યે લ્લે સ્ટે ળન ય બ્બ્રક શાઈ
સ્ીડ લાઈ-પાઈ વેલા ળરુ કયે ર છે , આ સ્ટે ળનભાં ઉજ્જૈન, ટના, ગુલાશાટી,
જમુય, અને ઇરાશાફાદન વભાલેળ થામ છે .
Current affairs 84(1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/5/16

૧) યે લ્લે દ્વાયા 139 નંફય યથી ટીકીટ યદ કયાલતા ગભે તે સ્ટે ળન યથી યીપંડ
ભળે, માતત્રકે ભાત્ર ટીકીટ ફતાલલાની યશેળે.
૨) િાન્વના ફૂટફરય લયાનને યુનાઇટે ડ તયપથી 3.6

કયડ ડરયનાં

અનુદાનન પ્રસ્તાલ ભે ર છે .
૩) વયકાય ટુંક વભમભાં એભ.ી.વી.ભાં ત્રણ સ્લતંત્ર વભ્મની તનભણુક કયળે,
આ પ્રદક્રમા એભ.ી.વી.ના નાણાફીર 2016 અને તેના અંતે તેના જાશેયનાભાંને
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કામદાનું સ્લરૂ આપ્મા ફાદ અભરભાં આલળે.
૪) બાયતીમ ભદશરા શકી ટીભના સુકાની યીત ુ યાની અને તવતનમવસ ભેન્વ
ટીભન િેગ ફ્રીકય લી.આય. યઘુનાથની શકી ઇષ્ન્ડમા દ્વાયા અજુ સન એલડસ ભાટે
બરાભણ કયલાભાં આલી છે .
૫) શારભાં ઈંગ્રેન્ડના ભદશરા દક્રકેટ ટીભના સુકાની ચારેટ એડલડસ વે
આંતયયાષ્રીમ દક્રકેટભાંથી તનવ ૃતિ જાશેય કયી છે .
૬) શારભાં યીઝલસ ફેંક ઓપ ઇષ્ન્ડમાએ ફેંકને જણાવ્મા મુજફ ફેંક ખાતાભાં
તભતનભભ ફેરેન્વ ન શમ ત ણ તેના ય ેનલ્ટી નદશ રઇ ળકામ તેથી
ફચતખાતાઓભાં ફેરેન્વ ભાઈનવભાં નદશ જામ.
૭) ઉતયાખંડભાં શયીળ યાલતની ફહભ
ુ તી વાક્ષફત થતા કેન્ર વયકાય યાષ્રતત
ળાવન ાછં ખેંચે અને યાલતને વતા વોંે તેલી સુપ્રીભકટે તાકીદ કયે ર છે .
૮) બાયતભાં આળયે 14.43 કયડ ભ ૂતભશીન કૃત શ્રતભક છે , તેભાંથી આળયે
68.39 રાખ ભ ૂતભશીન ગુજયાતભાં છે .
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૯) ઋણ ગ્રસ્ત બાયતી ડીપેન્વ એન્ડ ઈન્િાસ્રતચય દ્વાયા ગલા સ્સ્થત ડીપેન્વ
તળમાડસ તિંકી ળી માડસ ને લેંચલાની મજના ફનાલી છે .
૧૦) બાયતીમ મ ૂનાં અભેદયકી યે લતી ફારકૃષ્ણનને ટે તવાવ એરીભેન્ટયી
ટીચય ઓપ ધ મયથી વન્ભાતનત કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૧) યે લતી ફારકૃષ્ણને તળિા િેત્રભાં ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદાન ફદર વ્શાઈટ શાઉવ દ્વાયા
વન્ભાતનત કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૨) આઈ.એન.એ.એવ.300 ભાં બાયતીમ નોવેનાનાં વી.શૈયીમય તલભાનની
તલદાઈ આલાભાં આલી.
૧૩) આઈ.એન.એ.એવ.300 ભાં બાયતીમ નોવેનાનાં વી.શૈયીમય તલભાનના
સ્થાને શલેથી ભીગ-29 રડાકુ તલભાનને વાભેર કયલાભાં આલળે.
૧૪) શારભાં દદલ્શીના ઉચ્ચ ન્મામારમ દ્વાયા દદલ્શીભાં ડીઝીટર ટે તવીના નલા
યજીસ્રે ળન ય પ્રતતફંધ રગાલલાભાં આવ્મ છે .
૧૫) ભેં 2016 ભાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ફનાયવ દશિંદુ યુતનલવીટીના નાભના
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તવક્કાઓ જાશેય કયલાની જાશેયાત કયી છે .
૧૬) દક્ષિણ આદિકાના ખેરાડીઓ ફેટ્વભેન અને ફરય સ્ીનનું પ્રતળિણ
રેલા બાયત આલળે.
૧૭) ફાંગ્રાદે ળભાં લસ 1971 ના યુદ્ધ લખતના અયાધ ભાટે 11 ભેં 2016 ના
યજ ભતીઉય યશેભાન તનજાભીને પાંવી આલાભાં આલી છે .
૧૮) 10 ભેં 2016 ના યજ બાયતીમ યીઝલસ ફેંક દ્વાયા ચાય નન ફેષ્ન્કિંગ
કંનીઓના યજીસ્રે ળન પ્રભાણત્ર યદ્દ કયે ર છે .
૧૯) દે ળભાં ખેરાડીઓની પ્રતતબા ળધલા ભાટે કેન્ર વયકાય દ્વાયા ખેર ઇષ્ન્ડમા
મજનાને ળરુ કયલાભાં આલી છે .
૨૦) 11 ભેં 2016 ના યજ ઉિયપ્રદે ળ વયકાય દ્વાયા આગ્રાથી ઇટાલા રામન
વપાયી સુધી 200 દકરભીટય રાંફા વાઈકર શાઈ-લે તનભાસ ણ ભાટે ની ભંજુયી
આલાભાં આલી છે .
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૧) તલશ્વ આયગ્મ વંગઠન દ્વાયા જાશેય કયામેર વલેભાં દુતનમાના 20 વોથી
પ્રદુતત ળશેયભાં બાયતના 10 ળશેયન વભાલેળ થામ છે .
૨) તલશ્વ આયગ્મ વંગઠન દ્વાયા જાશેય કયામેરા વલેભાં તલશ્વનું વોથી લધાયે
પ્રદુતત ળશેય ઈયાનનું જફર ળશેય આલે છે , આ માદીભાં દદલ્શી 13 ભાં ક્રભાંકે
આલે છે .
૩) શારભાં ફી.વી.વી.આઈ.ના  ૂલસ અધ્મિ ળળાંક ભનશય આઈ.વી.વી.ના
પ્રથભ સ્લતંત્ર ચેયભેન ફન્મા છે .
૪) ળળાંક ભનશય પ્રથભ એલા ચેયભેન છે , જે કઈણ ફડસ વાથે જડામેર ન
શતા અને આઈ.વી.વી.ના ચેયભેન ફન્મા શમ.
૫) એય ઇષ્ન્ડમા રકર માતત્રક ભાટે દે ળના 26 એયટસ ય વેલ્પ ચેકઅ
કામસ્કની વ્મલસ્થા કયળે.
૬) શારભાં કપફીફ્રેભ દલા ટે સ્ટભાં પેઈર જતા દુખાલા ભાટે ની આ દલા
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ભાકે ટભાંથી યત ખેંચલાભાં આલી યશી છે .આ દલાની અંતતભ તાયીખ ભેં-જુન
2018 છે .
૭) શારભાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા વના-ચાંદીની ખયીદીને કેળરેવ કયલા ભાટે
બુક્ષરમન પેડયે ળન ઓપ ઇષ્ન્ડમાની યચના કયામેર છે .
૮) રેટીન અભેદયકાના દે ળ લેનેઝુએરાભાં આતથિક વંકટ ઉભું થયું છે , ત્માં લીજ
કટકટી ણ જાશેય કયલાભાં આલી છે , તેથી ત્માં દે ળના યાષ્રતત ભાદુય તલરુદ્ધ
પ્રદળસન રક દ્વાયા કયલાભાં આલી યહ્ું છે .
૯) શલેથી ંજાફ વયકાય પ્રાન ફનાલી યશી છે કે ત્માં દારુ ીનાય રક
ાંવેથી દે ળી દારુ ય ાંચ રૂતમા તથા તલદે ળી દારુ ય દવ રૂતમા ગોવેલા
વેવ રેલાભાં આલળે.
૧૦) બાયતીમ યે વરય યલીન્ર ખત્રી અને ફફીતા કુભાયીએ તાના
પ્રતતસ્તધિઓને શયાલી દયમ ઓક્ષરસ્પક ભાટે તલરીપામ કયી રીધેર છે .
૧૧) આગાભી દયમ ઓક્ષરસ્પક ગુડતલર એપફેવેડય તયીકે ચથા ક્રભે એ.આય.
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યશેભાનની વંદગી કયલાભાં આલી છે .
૧૨) ક્ષિટનના ટે નીવ ખેરાડી જશાના કન્ટાએ યભ ઓનના ફીજા યાઉન્ડભાં
ઉરટપેય કયતા વાતભી ક્રભાંદકત ખેરાડી યફટાસ તલન્વીને શયાલી પ્રી.તલાટસ ય
પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલલાભાં વપ યહ્યા છે .
૧૩) શારભાં પબ્વ દ્વાયા જાશેય કયામેર માદી અનુવાય દક્રસ્ટીમાન યનાલ્ડ
વોથી લધાયે લેતન ભેલનાય ફૂટફરય ફની ગમા છે .
૧૪) પબ્વ ભેગેઝીન દ્વાયા જાશેય કયામેર માદી અનુવાય વોથી મુલ્મલાન
ફૂટફર ટીભભાં યીમર ભેિીડ વતત ચથા લે ટચનું સ્થાન જાલી ળકી છે .
૧૫) શ્રીરંકાના તલકેટકીય અને ફેટ્વભેન કુળર યે યા ડતિંગ ટે સ્ટના
આયભાંથી મુતત થમા છે .
૧૬) બાયતના ટચના ળશેયભાં તાની 4 -G વેલા  ૂયી ાડતી લડાપન
કંની શલે નલા ચાય વકસ ર ગુજયાત, શદયમાણા, ઇસ્ટ યુ.ી.અને તિભ
ફંગા ખાતે 4-G વેલા ળરુ કયળે.
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૧૭) બાયતભાં દલાઓની દકભંતનું તનમંત્રણ િગ ઓડસ ય 1962 ની જગલાઈ
શેઠ થામ છે .
૧૮) 13 ભેં 1967 ના યજ બાયતના ત્રીજા અને પ્રથભ મુસ્સ્રભ યાષ્રતત તયીકે
ડ.જાકીયહવ
ુ ેન ભળ્મા શતા.
૧૯) દે ળભાં નેળનર પાભાસ સ્યુદટકર પ્રાઈતવિંગ ઓથયીટીએ 54 ટકા દલાઓના
બાલભાં 55 ટકા સુધીન ઘટાડ કમો છે .
૨૦) તલશ્વના વોથી ઓછા પ્રદુતત ળશેય તયીકે અભેદયકાના તવિંકરેય ળશેયની
ગણના થામ છે .
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૧) તાજેતયભાં સુપ્રીભકટસ ના નલા જસ્ટીવ તયીકે એ.એભ.ખાન તલરકય,
જસ્ટીવ ડી.લામ. ચંદ્ર્ચુય, જસ્ટીવ અળક ભ ૂણ અને જસ્ટીવ એર. નાગેશ્વય
યાલે ળથ ગ્રશણ કમાસ છે , તેની વાથે શલે સુપ્રીભ કટસ ના જજની વંખ્મા 29 થઇ
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છે .
૨) વયકાયી કભસચાયી માત્રાના ચાય ભદશના  ૂલે એર.ટી.વી. એડલાન્વ રઈ
ળકળે, કેન્ર વયકાયે એર.ટી.વી.ના તનમભભાં પેયપાય કયે ર છે .
૩) શારભાં (વેફી) તવક્યયીટી એન્ડ એતવચેન્જ ફડસ ઓપ ઇષ્ન્ડમાએ કામભી
કભસચાયીઓ ભાટે નલી ેન્ળન મજના દાખર કયલાની મજના ફનાલેર છે .
૪) 12 ભેં 2016 ના યજ તલશ્વનું વોથી ભટું જશાજ શાભસની ઓપ વીઝ િાન્વના
દદયમાભાં રન્ચ કયલાભાં આવ્યું છે .
૫) શાભસની ઓપ વીઝભાં એક વાથે 8500 રક વલાયી કયી ળકે તેટરી િભતા
છે .
૬) શાભસની ઓપ વીઝ ફનાલલા ાછ 1.50 અફજ ડરયન ખચસ થમ છે , તે
જશાજ 16 ભા ધયાલે છે .
૭) શારભાં દે ળના કેફીનેટ ભંત્રારમ દ્વાયા નેળનર ઈન્ટે રેકચ્યુઅર પ્રટી
યાઈટ નીતતને ભંજુયી આી દે લાભાં આલી છે .
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૮) તનયં કાયી વંપ્રદામના ફાફા શયદે લતવિંશનું કેનેડાભાં કાય અકસ્ભાતભાં મ ૃત્યુ
થયું છે , તેઓ 62 લસની લમના શતા.
૯) દે ળના પ્રથભ લડાપ્રધાન દ્વાયા ળરુ કયે ર ંચલીમ મજના અંતગસત શાર
12 ભી ંચલીમ મજનાની અલતધ ભાચસ 2017 ભાં  ૂણસ થળે, ત્માયે શારની
વયકાય તેના સ્થાને 15 લસથી લધુના તલસ્ત ૃત વભમના તલઝનથી ચરાલલાન
તનણસમ રેલાભાં આલળે.જે „15 મય તલઝન‟ તયીકે ઓખાળે.
૧૦) બાયતના પ્રથભ લડાપ્રધાન (1950 ભાં) દ્વાયા ળરુ થમેર આમજન ંચ
શારની વયકાયે ફે લસ શેરા ફંધ કયી દીધેર છે .
૧૧) દુતનમાના વોથી લમવ ૃદ્ધ વ્મસ્તત સુવાના મુળાત જન્વનું 12 ભેં 2016 ના
યજ ન્યુમકસ ભાં 116 લસની લમે અલવાન થમેર છે .
૧૨) શલે દુતનમાના વોથી લમવ ૃદ્ધ વ્મસ્તત તયીકે ઇટારીના 116 લીમ એભાં
ુ જી ફન્મા છે .
ભયાન ભાદટિનજ
૧૩) ગુજયાત યાજ્મભાં એવ.ટી.ભાં 626 જગ્માઓની બયતી ભાટે 12.87 રાખ
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ઉભેદલાયી ત્રક બયલાભાં આવ્મા છે .
૧૪) શારભાં આઈ.ી.એર.ભાં ડેતલડ લનસયે 3000 યન ુયા કયે ર છે , આટરા
યન ુયા કયનાય તે આઠભાં ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૫) બાયતના  ૂલસ કપ્તાન યાહર
ુ રતલડ અને શ્રીરંકાના દક્રકેટય ભાશેરા
જમલદસ નને આઈ.વી.વી.ની દક્રકેટ કતભટીભાં વાભેર કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૬) કટક ભદશન્રા ફેંકના ચીપ ઉદમ કટક પાઇનાસ્ન્વમર લલ્ડસ ના 40 વોથી
ળસ્તતળાી રકની પબ્વની માદીભાં સ્થાન ાભનાય એકભાત્ર બાયતીમ
ફન્મા છે .
૧૭) 14 ભેં 1992 થી રીફયે ળન ટાઈગવસ ઓપ તતભર ઈરભ ય પ્રતતફંધ
રગાલલાભાં આવ્મ શત.
૧૮) િાન્વભાં મજાઈ યશેર 69 ભાં કાન્વ દપલ્ભ પેસ્ટીલરના એપપય ગારાભાં આ
લખતે વનભક ૂય બાગ રેલા જળે.
૧૯) ભશાયાષ્ર વયકાય દ્વાયા 12 ભેં 2016 ના યજ 2900 ગાભને દુષ્કાગ્રસ્ત
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જાશેય કયલાભાં આવ્મા છે .
૨૦) અભેદયકાના યાષ્રતત ફયાક ઓફાભાએ 12 ભેં 2016 ના યજ બાયતીમ
અભેદયકી ઈન્જીનીમય ભંજીતતવિંશને યાષ્રતતની વરાશકાય દયદના વદસ્મ
તયીકે તનયુતત કયે ર છે .
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૧) ભશાત્ભા ગાંધીના શત્માયાને કડનાય યઘુ નામકને બાયતના ભ ૂત ૂલસ
યાષ્રતત યાજેન્ર પ્રવાદ દ્વાયા રૂ.500 નું ઇનાભ આલાભાં આવ્યું શત.ું
૨) શારભાં કેન્રીમ ઉજાસ ભંત્રારમ દ્વાયા વભગ્ર દે ળભાં લીજીની વભસ્મા
તનલાયલા ભાટે એક જ શેલ્રાઈન નંફય 1921 ળરુ કયલાની કાભગીયી
આયં બેરી છે .
૩)

શારભાં બાયતીમ

કરાકાય

અંજરી

ચંરળેખયે

યુ.એન.

સ્ટય

પ્રતતમગીતાભાં ત્રીજ ક્રભાંક પ્રાપ્ત કમો છે , આ સ્ટય સ્ધાસ યભાણું
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અપ્રવાય તલમ ય મજલાભાં આલી શતી.
૪) યભાણું અપ્રવાય સ્ટય સ્ધાસ ભાં 123 દે ળએ બાગ રીધ શત, તેભાં 4100
રક જડામા શતા, તેભજ અંજરીના િેક િી નાભના સ્ટય ભાટે યુ.એન.ના
ભશાવક્ષચલ ફાન કી મુને તેભને પ્રભાણત્ર આપ્યું શત.ું
૫) બાયત દે ળભાં છત ય વોય ૈનર રગાલલા ભાટે તલશ્વફેંક 4173 કયડ
રૂતમાની રન આળે.
૬) તલશ્વ ફેંક દ્વાયા અાતી રન દે ળની એવ.ફી.આઈ ફેંક દ્વાયા આલાભાં
આલળે, તેનાથી છત ય 400 ભેગાલટની વોય ેનર રગાલી ળકાળે.
૭) આગાભી શેરી જુનથી વતલિવ ટે તવભાં 0.50 ટકા ખેડૂત કલ્માણ વેવ
રાદલાભાં આલળે.
ૂ વભમભાં
૮) કેય યાજ્મભાં ભતદાયની વંખ્મા 2.61 કયડ જેટરી છે ,અશી ટંક
140 તલધાનવબાની ફેઠક ભાટે ભતદાન મજાળે.
૯) બાયતના સ્ટાય ફતવય તલજેન્ર તવિંશ પ્રપેળનર ફસ્તવિંગભાં વતત છઠ્ઠ
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તલજમ ભેલલાભાં વપ યહ્યા છે .
૧૦) ક્ષિટનભાં િાઈલય યદશત કાય ચરાલલાની તૈમાયી થઇ યશી છે , વોથી
શેરા આ સુતલધા ક્ષગ્રનલીચ ળશેયભાં ઉરબ્ધ કયાલલાભાં આલળે, તેના ભાટે
80 કયડ રૂતમાન પ્રજેતટ રન્ચ કયલાભાં આવ્મ છે .
૧૧) તલશ્વના વોથી યભેષ્ન્ટક સ્થ તયીકે સ્લીત્ઝયરૅન્ડને જાશેય કયલાભાં આવ્યું
છે , અને ફીજા નંફય ય કાશ્ભીયને જાશેય કયલાભાં આલેર છે , આ વલે રનરી
પ્રાનેટ નાભના ભેગેઝીન દ્વાયા કયલાભાં આલેર છે .
૧૨) યલાડા દક્રકેટ ટીભના કેપ્ટન એદયિંગ ડુતવિંગઝીભાનાએ વતત 51 કરાક
ફેદટિંગ કયી ક્ષગતનવબુક ઓપ લલ્ડસ યે કડસ ભાં તનું નાભ નોંધાવ્યું છે .
૧૩) આગાભી 22 ભી ભેં ના યજ ફડસ ઓપ દક્રકેટ કંરર ઓપ ઇષ્ન્ડમા દ્વાયા
ખારી ડેરા અધ્મિદ ભાટે સ્ેળીમર જનયર ભીટીંગનું આમજન કયલાભાં
આલળે.
૧૪) શારભાં ચેલ્વીના િાજીક્ષરમન ફૂટફરય તલક્ષરમનને ચેલ્વીના પ્રેમય
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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ઓપ ધ મયન એલડસ એનામત કયલાભાં આવ્મ છે .
૧૫) બાયતભાં આગાભી 25 ભી જુનથી 31 જુરાઈ 2016 દયતભમાન પ્ર.કફડ્ડી
રીગ તવઝન-4 મજાળે.
૧૬) શારભાં મજામેરી પ્ર.કફડ્ડી રીગ તવઝન-4 ભાટે ખેરાડી ભદશત ક્ષચલ્રય
વોથી ઉંચી દકભંતે રૂ. 53 રાખે ખયીદામ છે .
૧૭) 15 ભેં 1940 ના દદલવે ભેક એન્ડ ડીક ભેકડનાલ્ડ નાભના ફે બાઈઓએ
ભીને કેક્ષરપતનિમાના વેન ફનાસ ડીનભાં નાની યે સ્ટયાં ખરી શતી.
૧૮) 15 ભેં 1957 ના દદલવે ક્ષિટનના વપ્રામ ભંત્રારમ દ્વાયા જાશેયાત કયલાભાં
આલી શતી કે પ્રળાંત ભશાવાગયભાં કયામેરા શ્રેણીફદ્ધ યીિણ અંતગસત
શાઈિજન ફપફનું યીિણ કયલાભાં આવ્યું છે .
૧૯) એતપ્રર 2016 ભાં કુલૈતભાં ળયતથી તલયીત અભાનલીમ યીતે કાભ
કયલાથી ત્રસ્ત થઇ બાયતીમ યાજદૂત ાવે ભદદ ભાંગનાય બાયતીમ યુલકનું
નાભ અવાયખાન.
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૨૦) લસ 2015 ભાં અખાતી દે ળભાં કાભ કયલા ભાટે ગમેરા બાયતીમભાંથી
ઓછાભાં ઓછા 5,875 ભજુયના ભત થઇ ગમા છે , આભાં વોથી લધાયે ભત
વાઉદી અયે ક્ષફમાભાં થમા છે .
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૧) તાજેતયભાં યુ.ી.એવ.વી. ાવ કયનાય દદલ્શીના ટીના ડાફીને ભાત્ર 52.49
ટકા ભે ર છે , તેને કુર ગુણ 2025 ભાંથી 1063 ગુણ ભે ર છે .
૨) બાયતભાં શલે યુી.ક્ષફશાય અને ઉતયાખંડથી ક્ષિટન જલા ભાંગતા રક ભાટે
રખોનથી ભદશનાના ત્રીજા ભંગલાયે તલઝા ભળે.
૩) એવચેભના મસટન તલકાવ દયદના યીટસ મુજફ તલદે ળભાં પયલા જતા
બાયતીમ મસટકની વંખ્માભાં 29 ટકાન લધાય થમ છે .
૪) વોયાષ્ર યુતનલવીટીના આંગણે તલદ્યાથીઓની સ્ટૌસ વ પ્રતતબાના ફશાય
રાલલા ભાટે 15 કયડના ખચે સ્ટૌસ વ વંકુર ફનાલલાભાં આલળે.
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૫) આજે 17 ભેં 2016 ના યજ 48 ભાં આંતયયાષ્રીમ લલ્ડસ ટે ક્ષરકપયુતનકેળન
એન્ડ ઇન્પભેળન ડે ની ઉજલણી કયલાભાં આલળે.
૬) 15 ભેં 2016 ના યજ વં ૂણસ યીતે બાયતભાં ફનેરી ઇન્ટયવેપ્ટય તભવાઈરનું
વપ યીિણ કયલાભાં આવ્યું છે .
૭) શારભાં યીિણ કયામેર ઇન્ટયવેપ્ટય તભવાઈરની રંફાઈ 7.5 ભીટય છે , તે
2000 દકભી સુધી શલાભાં એટે ક કયી ળકે છે .
૮) શાર ગુજયાતભાં દાશદ નજીક આલેર ખયડભાં પ્રધાનભંત્રી ઉજ્જજલરા
મજનાન પ્રાયં બ કયલાભાં આવ્મ છે .
૯) 16 ભેં 1996 ના યજ અટરક્ષફશાયી લાજેઈ બાયતના 10 ભાં લડાપ્રધાન
ફન્મા શતા, તેઓ આ દ ય શોંચનાય બાજના પ્રથભ નેતા શતા.તેભની
વયકાય ભાત્ર 13 દદલવભાં ડી બાંગી શતી.
૧૦) આગાભી 20 ભી ભેં 2016 ના યજથી અગયતારાથી દદલ્શી અને કરકાતા
ભાટે નલી રે ન ળરુ કયલાભાં આલળે.
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૧) આગાભી 21 ભી ભેં 2016 ના યજ ઉિયપ્રદે ળભાં તવિંશાનીમા દક્રકેટ
અકાદભીનું ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આલળે.
૧૨) બાયતના ઇતતશાવભાં પ્રથભલાય સ્લદે ળી સ્ેવ ળટર રન્ચ કયલા ભાટે ની
તૈમાયી કયી રેલાભાં આલી છે , ભેં ભદશનાના અંત સુધીભાં તેને રન્ચ કયાળે.
૧૩) શારભાં બાયતીમ ભદશરા સ્તલળ ટીભન એતળમન ટીભ સ્તલળ
ચેસ્પમનળીની પાઈનરભાં ભરેતળમા વાભે યાજમ થતા તવલ્લય ભેડર
પ્રાપ્ત કયી વંત ભાનલ ડય છે .
૧૪) લસ 1952 ભાં બાયત દુતનમાન પ્રથભ એલ દે ળ ફન્મ શત કે જેણે
વયકાયી સ્તયે દયલાય તનમજન કામસક્રભની ળરુઆત કયી શતી.
૧૫) આંતયયાષ્રીમ ફૂટફર ભશાવંઘ (પીપા) દ્વાયા વેનેગરીવ પાતભા વભોયાને
શેરા ભદશરા ભશાવક્ષચલના રૂભાં તનયુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૬) 13 ભેં 2016 ના યજ પીપાના અધ્મિ ક્ષગમાની ઇન્પેન્ટીન દ્વાયા ભેસ્તવકભાં
વેનેગરીવ પાતભા વભોયાને શેરા ભદશરા ભશાવક્ષચલના રૂભાં જાશેય
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૭) 12 ભેં 2016 ના યજ િાજીરના યાષ્રતત ડીરભાં યવેપને ભશાક્ષબમગ
ફદર તાના દ યથી શટાલલાભાં આવ્મા છે .
૧૮) 13 ભેં 2016 ના યજ વ્શાઈટશાઉવ દ્વાયા ભાઈક્રફામભના અધ્મમન ભાટે
એક ભશત્લાકાંિી યાષ્રીમ શેરની ળરુઆત કયલાભાં આલી છે .
૧૯) જાણીતા અંતયીિ લૈજ્ઞાતનક પ્રપેવય યુ.આય. યાલને ઇન્ટયનેળનર
એસ્રનટીકર પેડયે ળન અંતયીિ તલજ્ઞાનની પ્રગતતભાં તેના મગદાન ફદર
2016 આઈ.એ.એપ. શર ઓપ પેભ એલડસ થી વન્ભાનલાભાં આલળે.
૨૦) ફાતવિરનાએ 14 ભેં 2016 ના યજ ગ્રેનેડાને 3-0 થી શયાલીને 24 ભી લાય
રા ક્ષરગા ચૈસ્પમનળીન ક્ષખતાફ જીતેર છે .
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૧) બાયતભાં લન્મજીલ વંયિણ શેત ુથી ભધ્મપ્રદે ળ મસટન તલબાગને રનરી
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પ્રેનેટ દ્વાયા  ૃયસ્કૃત કયલાભાં આલેર છે .
૨) બાયત અને તલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વંગઠન દ્વાયા 13 ભેં 2016 ના યજ ક્ષચદકત્વાની
ાયં દયક પ્રણારીઓ આગ લધાયલા શેત ુથી દયમજના વશમગ વભજુતી
કયાય ય જીનીલાભાં શસ્તાિય કયલાભાં આવ્મા છે .
૩) આંતયયાષ્રીમ ફૂટફર ભશાવંઘે આઈ.ી.એર.સ્ટ દપસ્તવિંગની તાવ
કયલા ભાટે જષ્સ્ટવ મુકુર મુદગરને 14 ભેં 2016 ના યજ તાની વંચારન
વતભતતભાં ઉાધ્મિ તયીકે તનયુતત કયે ર છે .
૪) બાયતીમ લાયુવેના અને અભેદયકી લાયુવેના લચ્ચે અરાસ્કાભાં આમજજત
યે ડ ફ્રેગ લાયુવેના અભ્માવ 13 ભેં 2016 ના યજ વભાપ્ત થમ.
૫) 15 ભેં 2016 ના યજ ગુજયાત વશીત ભધ્મપ્રદે ળ અને યાજસ્થાનભાં
ઉજ્જજલરા મજનાન પ્રાયં બ કયલાભાં કયલાભાં આલેર છે .
૬) બાયતના વોથી લમવ ૃદ્ધ ટે સ્ટ દક્રકેટય દીક ળધનનું 87 લસની લમે
અલવાન થમેર છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૭) શારભાં બ્યુય ઓપ ઇષ્ન્ડમન સ્ટાન્ડડસ એતટ 2016 દ્વાયા નક્કી કયલાભાં
આલેર છે કે આગાભી વપ્ટે પફય સુધીભાં વના ચાંદીના દાગીનાઓ ય
શરભાકસ પયજીમાત રગાલલાભાં આલળે.
૮) 16 ભેં 2016 ના યજ દિીણ કદયમાની રેક્ષખકા શાન કાંગને તેભના ઉન્માવ
„ધ લેજીટે યીમન‟ ભાટે ભૈન બુકય પ્રાઈઝથી વન્ભાતનત કયલાભાં આવ્મા.
૯) ભૈન બુકય પ્રાઈઝ અંગ્રેજી વાદશત્મન તલળે ુયસ્કાય છે , તેની સ્થાના લસ
1969 ભાં કયલાભાં આલી શતી.
૧૦) આગાભી 30 ભી ભેં 2016 ના યજ 42 ભ તવમેટર ઇન્ટયનેળનર દપલ્ભ
પેસ્ટીલર આમજજત કયલાભાં આલળે.
૧૧) આ લે 42 ભાં તવમેટર દપલ્ભ પેસ્ટીલરભાં રઘુ દપલ્ભ ફેટીને આભંતત્રત
કયલાભાં આલેર છે .
૧૨) ફેટી નાભની રઘુ દપલ્ભ ચંડીગઢના યુલા તલદ્યાથીઓ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં
આલી છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૩) વયુકં ત યાષ્ર દ્વાયા ભેં 2016 ભાં ત્રીજા અઠલાદડમાભાં બાયતીમ ળાંતતદૂત
અને નાગદયક વશીત 124 રકને પ્રતતષ્ષ્ઠત વયુકં ત દક ભાટે વંદ કયલાભાં
આવ્મા છે .
૧૪) 11 ભેં 2016 ના યજ ઇટારીની વંવદભાં વભરૈંક્ષગક નાગદયક વંઘ ભાટે
કામદે વય કાનુન ાદયત કયે ર છે .
૧૫) તલશ્વન પ્રથભ યફટ લકીર અભેદયકી તલતધ કંની ફેકયશસ્ટે રય દ્વાયા
તનયુતત કયલભાં આલેર છે .
૧૬) 17 ભેં 2016 ના યજ તલશ્વ દુયવંચાય અને ઇન્પભેળન ડે ની થીભ વભાજને
પ્રબાતલત કયનાય સુચના અને પ્રાધ્મગીકી ઉદ્યતભતા યાખલભાં આલી શતી.
૧૭) 16 ભેં 2016 ના યજ  ૂલસ રંડન સ્સ્થત તલીન એરીઝાફેથ ાકસ ભાં શેડ્વ
ટુગેધય નાભના અક્ષબમાનન પ્રાયં બ કયલાભાં આલેર છે .
૧૮) બાયતીમ મ ૂના 15 લસના અભેદયકી વીભાંતક ામયાએ 17 ભેં 2016 ના
યજ ઇન્ટે ર પાઉન્ડેળનન યુલા લૈજ્ઞાતનક ુયસ્કાય જીતેર છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૯) ઇન્ટે ર પાઉન્ડેળનના યુલા લૈજ્ઞાતનક ુયસ્કાયની યકભ 50000 ડરય
આલાભાં આલે છે .
૨૦) ભેં 2016 ભાં ચચાસ ભાં યશેર ભધેળી આંદરન નેા દે ળ વાથે વંફતધત છે .
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૧) 14 ભેં 2016 ના યજ યાજસ્થાન શાઈકટસ ના મુખ્મન્મામધીળના રૂભાં
જસ્ટીવ નલીન તવિંશાએ ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૨) ચીન દ્વાયા ભેં 2016 ભાં દુય વંલેદી ઉગ્રશ મગાન-30 ને વપતા ૂલસક
રન્ચ કયલાભાં આલેર છે .
૩) તાજેતયભાં વૈન્મ મસટન વંફતધત પ્રથભ તલયમાત્રા ુણેભાં આયં બલાભાં
આલી.
૪) વયુકં ત યાષ્રના સ્લમંવેલક કામસક્રભ અંતગસત કામસ કયનાય બાયતીમ
નાગદયક કે જેને ભયણયાંત ડેગ હ્મવસકલ્ડ દક ભાટે વંદ કયલાભાં આવ્મા
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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છે .
૫) ભેં 2016 ભાં છતીવગઢ ઉચ્ચ ન્મામારમના મુખ્મન્મામધીળ તયીકે જસ્ટીવ
દીક ગુપ્તાએ ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૬) બાયતીમ ભદશરા તીયં દાજી ટીભના ત્રણ ભદશરા વદસ્મ દીતકા કુભાયી,
ફપફાલ્મા દે લી અને યાની ભાઝીને દયમ ઓક્ષરસ્પક 2016 ભાટે વંદ કયલાભાં
આવ્મા છે .
૭) ભેતવ લવેટેન સ્ૈતનળ ગ્રાન્ડ તપ્રતવ જીતનાય વોથી નાની ઉંભયે ચેસ્પમન
ફનેર છે , તેઓ 18 લસની લમના છે .
૮) જાણીતા તલદ્વાન અને બાયતીમ વંસ્કૃતતક વંફધ દયદના અધ્મિ
પ્ર.રકેળ ચંરાને કપફદડમાની પ્રતતષ્ષ્ઠત તથા એકભાત્ર ફોદ્ધ તવિંશાનુકયાજાએ
ં
તેભની તલદ્વતાના વન્ભાન ભાટે તેઓને ડી.રીટ.ની ડીગ્રીથી વન્ભાતનત કયે ર છે .
૯) તાજેતયભાં ઓતવપડસ ઈંગ્રીળ ડીિનયી દ્વાયા ભાચસ 2016 ના અડેટભાં
તવિંગાુયના 19 અને શોંગકોંગના 13 ળબ્દને વાભેર કયલાભાં આવ્મા છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૦) દે ળભાં વાલસજતનક િેત્રની મુખ્મ ફેંક બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકે 17 ભેં 2016 ના
યજ તાની ાંચ વશમગી ફેંક તથા નલ યક્ષચત બાયતીમ ભદશરા ફેંકને
તાનાભાં તલરીન કયલા ભાટે ની વયકાય ાંવે ભંજુયી ભાંગી છે .
૧૧) દયમ ઓક્ષરસ્પકભાં તલરીપાઈ કયનાય સુધાતવિંશે 15 ભેં 2016 ના યજ
પ્રતતષ્ષ્ઠત ડામભંડ રીગના ફીજા યાઉન્ડભાં ભદશરા 3000 ભીટય સ્ટીર
ચેજભાં યાષ્રીમ યે કડસ તડેર છે , અને તે આઠભા સ્થાને યશેર છે .
૧૨) 17 ભેં 2016 ના યજ તલશ્વશામયટે ન્ળન દદલવ ભનાલલાભાં આવ્મ,આ
લસન તલમ યાખલાભાં આલેર „તાના આંકડાઓ જાણ.‟
૧૩) 18 ભેં 2016 ના યજ યભાણું િભતા વંન્ન અને સ્લદે ળભાં તનતભિત
 ૃથ્લી-2 તભવાઈરનું વપ યીિણ કયલાભાં આવ્યુ.ં
૧૪) તાજેતયભાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ેટન્ટ આલેદનના યીિણભાં તેજી
રાલલા ભાટે તત્કાર તલન્ડન પ્રાયં બ કયે ર છે .
૧૫) શારભાં એન.કે. તવિંશની અધ્મિતાભાં યાજકીમ ઉતયદાતમત્લ અને
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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ફજેટ પ્રફંધન ય વ્માક વભીિા કયલા ભાટે ની યચના કયે ર છે .
૧૬) ભેં 2016 ના યજ બાયત દ્વાયા ઇઝયાઇરભાં બાયતીમ વ્મંજન વપ્તાશ
આમજજત કયલાભાં આલેર.
૧૭) ઓસ્રે ક્ષરમા દે ળના વંળધક દ્વાયા તલશ્વનું પ્રથભ સ્કૈ નીંગ દશરીમભ
ભાઈક્રસ્ક તનતભિત કયલાભાં આલેર છે .
૧૮) ભેં 2016 ભાં બાયતના દદલ્શી ળશેયભાં િાઈલય રેવ ભેર રે નનું યીિણ
કયલાભાં આલેર છે .
૧૯) 17 ભેં 2016 ના યજ ઓદયસ્વાના ચાંદીુયભાં  ૃથ્લી-2 તભવાઈરનું
યીિણ યે ન્જથી વપ યીિણ કયલાભાં આવ્યુ.ં
૨૦) 12 ભેં 2016 ના યજ ફેજીંગભાં બાયત, ચીન અને અન્મ ચાય દે ળએ
સ્લચાક્ષરત યીટીંગની બાગીદાયીના શેત ુથી વભજુતી કયાય કયે ર છે .
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૧) દે ળભાં વેત ુ બાયતભ પ્રજેતટ શેઠ કુર 208 જેટરા યે લ્લે ક્રતવિંગને 2019
સુધીભાં ઓલયિીજ દ્વાયા રૂ.20,800 ના ખચે દુય કયલાભાં આલળે.
૨) બાયતભાં અંગ્રેજ વભમના 1500 િીજનું વભાયકાભ ૩૦ કયડના ખચે
કયલાભાં આલળે.
૩) દે ળભાં આળયે 1,50,000 ુરની ભાણી ભાટે ઇષ્ન્ડમન િીજ ભેનેજભેન્ટ
તવસ્ટભની સ્થાના કયલાભાં આલી છે .
૪) કેન્ર વયકાયે દુષ્કા પ્રબાતલત દવ યાજ્મના મુખ્મભંત્રીઓ વાથે તલતલધ
પ્રકાયની વભસ્માઓને રઈને કામસ કયલા ય બાય મુકેર છે .
૫) દુષ્કા પ્રબાતલત દવ યાજ્મભાં તેરગ
ં ાણા, ઝાયખંડ, ઉિયપ્રદે ળ, ગુજયાત,
ભશાયાષ્ર, ભધ્મપ્રદે ળ, યાજસ્થાન, કણાસ ટક, આંધ્રપ્રદે ળ અને છિીવગઢન
વભાલેળ થામ છે .
૬) ભદશરા અને ફા તલકાવ ભંત્રારમ દ્વાયા 18 ભેં 2016 ના યજ યાષ્રીમ
ભદશરા નીતત 2016 ન મુવદ્દ યજુ કયલાભાં આલેર છે .
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૭) દે ળભાં 15 લસ ફાદ યાષ્રીમ ભદશરા નીતત 2016 ન મુવદ્દ યજુ કયલાભાં
આલેર.
૮) ટે કનરજી િેત્રની મુખ્મ કંની એપ્ર ઇન્ક દ્વાયા ફેંગલુરુ અને કણાસ ટકભાં
એ ડીઝાઇન વેન્ટય ખરલાની જાશેયાત કયે ર છે .
૯) 18 ભેં 2016 ના યજ એપ્ર કંનીના પ્રમુખ ટીભકુક દ્વાયા બાયતભાં માત્રા
દયતભમાન એ ડીઝાઇન વેન્ટય ખરલાની જાશેયાત કયલાભાં આલી છે .
૧૦) એપ્ર દ્વાયા એ ડીઝાઇન વેન્ટય ફેંગલુરુભાં ખરલાનું એટરા ભાટે
વંદ કયલાભાં આવ્યું કે ત્માં એક રાખથી લધાયે રક ટે કનરજી િેત્રભાં
કામસયત છે , જ્માયે 40

ટકાથી લધાયે તલદ્યાથીઓ સ્થાતનક કરેજભાં

એન્જીનીમયીંગ અને સુચના પ્રાધ્મગીકી િેત્રભાં સ્નાતક છે .
૧૧) 19

ભેં 2016

ના યજ શૈદયાફાદ, તેરગ
ં ણાભાં એપ્ર ઇન્ક દ્વાયા

ડેલરભેન્ટ વેન્ટય ખરલાભાં આવ્યું છે , જેનું ઓનીંગ એપ્રના વી.ઈ.ઓ.
ટીભ કુક દ્વાયા કયલાભાં આવ્યુ.ં
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
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૧૨) કેન્ર વયકાય દ્વાયા 19 ભેં 2016 ના યજ ખેરાડીઓ વાથે જડામેર, ખેર
વાથે જડામેરા રક ભાટે યાષ્રીમ કલ્માણ ક મજનાભાં વંળધન કયે ર છે .
૧૩) ખેરાડીઓ અને ખેર વાથે જડામેર રક ભાટે યાષ્રીમ કલ્માણ કની
સ્થાના લસ 1982 ભાં કયલાભાં આલી છે .
૧૪) દદલ્શી વયકાય દ્વાયા મુખ્મભંત્રી અયતલિંદ કેઝયીલારની અધ્મિતાભાં 18 ભેં
2016 ના યજ દદલ્શીને  ૂણસ યાજ્મન દયજ્જજ આલા ભાટે ન મુવદ્દા તલધેમક
વાય કયે ર છે .
૧૫) દદલ્શીને  ૂણસ યાજ્મના મુવદ્દાભાં ઉયાજ્મારના નાભને ફદરીને
યાજ્માર કયલાન પ્રસ્તાલ ણ યાખલાભાં આલેર છે .
૧૬) વાલસજતનક િેત્રની ંજાફ નેળનર ફેન્કને નન યપતભિંગ એવેટ્વને
કાયણે 5367 કયડ રૂતમાનું નુકળાન થમેર છે .
૧૭) ંજાફ નેળનર ફેંકને નાણાકીમ લસ 2014-15 ભાં 306.56 કયડન
ચખ્ખ નપ થમ શત.
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૮) આગ્રાભાં થીભ ાકસ ભાટે યુ.ી.એવ.આઈ.ડી.વી.અને દકિંગડભ કંની
લચ્ચે વભજુતી કયાય ય શસ્તાિય થમેર છે .
૧૯) આગ્રાભાં તૈમાય થનાય થીભાકસ ને અભેદયકાના ભૈજજક દકિંગડભની જેભ
ડેલર કયલાભાં આલળે.
૨૦) તલધાનવબા ચુટં ણી 2016 ભાં ચાય યાજ્મ તતભરનાડુ,તિભફંગા,
કેય,અને અવભ તથા કેન્રળાતવત પ્રદે ળ ુડુચેયીભાં થમેર ભતદાનની
ગણતયી 19 ભેં 2016 ના યજ કયલાભાં આલી.
રે  ર્ાળડા

ભારતન ં બંધારણ ળીકડયો દ્વારા ીખો
બાયતના ફંધાયણના 12 કરાક અને 48 તભતનટના કુર 29 HD તલડીમ ભેલલા  ૂરું
નાભ, વયનામુ ં તન કડ વાથે નીચે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવઝ
ે કય.

Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડસ વાથે દકિંભત રૂ.350
આ Google Play Store માં જઈ Edusafar ખી સર્ડ કરી એપ્સ
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ઘયે ફેઠા ાવસર આલી VPP થી જળે.
જે છડાલી રેળ.
ડેભ તલડીમ ક્ષરિંક નાણાં ંચ
7.6 MB
https://goo.gl/yaV7or
અથલા
ડેભ તલડીમ ક્ષરિંક નાણાં ંચ
4.3. MB
https://goo.gl/HKTsH0

બાયતના ફંધાયણના તલડીમ માદી
1. યાષ્રીમ પ્રતતક 31 તભતનટ

8. મ ૂભ ૂત અતધકાય

2. ફંધાયણનું તનયભાણ 30 તભતનટ

9. મ ૂભ ૂત પયજ

3. ફંધાયણની તલળેતા 52 તભતનટ

10. યાષ્રતત ાટૌસ વ 1

4. ફંધાયણની પ્રતાલના 34 તભતનટ

11. યાષ્રતત ાટૌસ વ 2

5. યાજ્મનું ુનગસઠન

12. ઉયાષ્રતત

6. વંઘ અને યાજ્મ િેત્ર

13. એટની જનયર

7. નાગદયકતા

14. લડાપ્રધાન
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15. ભંત્રી દયવદ
16. યાજ્મવબા
17. રકવબા
18. મુખ્મભંત્રી
19. યાજ્માર 1
20. યાજ્માર 1
21. એડલકે ટ જનયર
22. તલધાનવબા
23. તલધાન દયવદ
24. જપમુ કાશ્ભીય
25. સુપ્રીભ કટસ
26. વલોચ્ચ ન્મામારમ
27. ઉચ્ચ ન્મામારમ
28. ચટણી
ંૂ
ંચ
29. નાણાં ંચ
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ાવસર આલતા 8 થી 10 દદલવ જેટર વભમ રાગી ળકે છે .
આ સ્કીભન રાબ ૩૦ જુન ૨૦૧૬ સુધીજ ભળે, ત્મય ફાદ તેની
દકભતભાં પેયપાય થળે.
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