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વભીક્ષા 290 તાયીખ 16/5/16
કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ફોવધક વંદા અવધકાય નીવતની જાશેયાત કયલાભાં આલી...
૧) કેન્દ્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા 12 ભેં 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ ફૌધધક વંદા
નીધતને ભંજુયી આલાભાં આલી છે .
૨) આ આઈ.ી.આય.નીધતથી યચનાત્ભકતા અને નલાચાય વાથે-વાથે
ઉદ્યધભતા તથા વાભાજજક આધથિક અને વંસ્કૃધતક ધલકાવને ણ લેગ ભળે.
૩) આઈ.ી.આય.નીધતનો ઉદે શ્મ ફૌધધક વંદા અધધકાયો વાથે આધથિકવાભાજજક અને વંસ્કૃધતક રાબો ધલે વભાજના દયે ક લગગને જાગૃત કયલાભાં
આલળે.
૪) દે ળના નાણાભંત્રી દ્વાયા કશેલાભાં આવયું છે કે આ નલી નીધતથી સ્લાસ્્મ
દે ખયે ખ, ખાદ્ય સુયક્ષા અને માગ લયણ વયં ક્ષણને ણ ફ ભળે.
૫) ઔઘોગગક નીધત અને વંલધગન ધલબાગ તથા ફૌધધક વંદા અધધકાય
નીધતના વભન્દ્લમ કામગયત અને ધલકાવ ભાટે નોડર ધલબાગ ણ યખાળે.
૬) ફૌધધક વંદા અધધકાય નીધત દે ળની ફધી વંદાના વંયક્ષણ અને
ધલકાવની રૂયે ખા તૈમાય કયળે.
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૭) આ પ્રભાણે વમલસ્થા થલાના કાયણે પ્રત્મેક વમક્તત ોતાના નાભ અને
ઓખ ઉય ોતાની યચના લશેંચી ળકળે.
ૂ ભાં આ નીધતના રાગુ કયલાથી પ્રત્મેક વમક્તતને તેનો રાબ તેના કામગ
૮) ટંક
પ્રભાણે ભળે.

વભીક્ષા 291 તાયીખ 17/5/16
બાયતે સ્લદે ળી સયવવનક ઇન્દ્ટયવેપ્ટય વભવાઈર અવિનન ં વપ યીક્ષણ
કર્.ું ..
૧) 15 ભેં 2016 ના યોજ બાયત દે ળ દ્વાયા સ્લદે ળી સુયવોધનક ઇન્દ્ટયવેપ્ટય
ધભવાઈર અધિનનું વપ યીક્ષણ કયલાભાં આલેર છે .
૨) આ ધભવાઈર અધિનને ઓરયસ્વાના બરક જજલ્રાભાં અબ્દુર કરાભ
દ્વીના પ્રક્ષેણ રયવયભાં વપતા  ૂલગક રયક્ષણ કયલાભાં આલેર છે .
૩) આ ધભવાઈર 7.5 ભીટય રંફાઈ ધયાલે છે ,તે આધુધનક ટે કનોરોજીથી
વજ્જ છે .
૪) આ ધભવાઈર કોઈ ણ ફેરેસ્સ્ટક ધભવાઈરને ધનળાન ફનાલી ળકે છે .
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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૫) આ શેરા અભેરયકા, યધળમા,ઈઝયાઈર અને શલે બાયત આલા પ્રકાયની
ધભવાઈર ફનલલાભાં વપ થમેર છે .
ું
૬) ફંગાની ખાડીભાં આ ઇન્દ્ટયવેપ્ટય ધભવાઈરનું 12 મુ યીક્ષણ શત.આ
શેરા 9 યીક્ષણ ધનષ્ટ્પ યહ્યા શતા.
૭) આ ધભવાઈરનું લજન 1.2 ટન છે , તથા તેનો વમાવ 0.5 ભીટયથી ઓછો છે .

વભીક્ષા 292 તાયીખ 18/5/16
રઘ કપલ્ભ ફેટીને વવમેટર ઇન્દ્ટયનેળનર કપલ્ભ પેસ્ટીલરભાં આભંવિત
કયલાભાં આલી...
૧) 30 ભેં 2016 ના યોજ રઘુ રપલ્ભ ફેટીને લોળીંગ્ટન ડીવીભાં આમોજજત
થનાય 42 ભાં ધવમેટર રપલ્ભ પેસ્ટીલરભાં ધલળે સ્સ્િધનિંગ ભાટે આભંધત્રત
કયલાભાં આલેર છે .
૨) આ એક અદભુત તક છે કે તેભાં 85 દે ળોની 421 રપલ્ભો વાભેર થનાય
છે .તેભાં બાયતની એકભાત્ર રઘુરપલ્ભ ફેટી છે .
૩) ચંડીગઢના યુલા ધલદ્યાથીઓ દ્વાયા આ ફેટી રપલ્ભને ફનાલલાભાં આલી છે .
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27

4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ. 350

૪) ફેટી ફચાલો,ફેટી ઢાઓ ધલમ રઈને આ રપલ્ભ તૈમાય કયલાભાં આલી
છે .
૫) ધવમેટર ઇન્દ્ટયનેળનર રપલ્ભ પેસ્ટીલર દયલે 1976 થી ભનાલલાભાં
આલે છે .
૬) આ વભાયોશ ઉતય અભેરયકાભાં મુખ્મ વભાયોશોભાનો એક છે .
૭) આ ધભળનનો ઉદે શ્મ છે કે રોકોને એકવાથે દુધનમાબયભાંથી અવાધાયણ
રપલ્ભોની ળોધ ભાટે તૈમાય કયલા.
વભીક્ષા 293 તાયીખ 19 /5/16
બાયતે પ ૃથ્લી-2 વભવાઈરન ં વપ યીક્ષણ કર્.ું ..
૧) બાયતે 18 ભેં 2016 ના યોજ યભાણું ક્ષભતા વંન્ન અને સ્લદે ળભાં ધનધભિત
 ૃ્લી-2 ધભવાઈરનું વપ યીક્ષણ કયલાભાં આલેર છે .
૨) આ ધભવાઈરનું યીક્ષણ ઓરયસ્વાના ચાંદીુય યીક્ષણ યેં જથી કયલાભાં
આલેર છે .

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૩) જભીનથી જભીન ય ભાય કયલા ભાટે વક્ષભ આ ધભવાઈરનું યીક્ષણ
પ્રેક્ષેણ યેં જ રયવય 3 થી વલાયે 9:40 લાગ્મે કયલાભાં આલેર.
૪)  ૃ્લી-2 ધભવાઈરને વતત ફે યીક્ષણ કયલાની મોજના શતી.
૫) પ્રથભ યીક્ષણ ફાદ ફીજા યીક્ષણના ધલચાયને ટે કનીકરી વભસ્માઓને
કાયણે છોડી દે લાભાં આવયું શત.ું
૬) ઓરયસ્વાના ચાંદીુય યીક્ષણ યેં જથી 12 ઓતટોફય 2009 ના યોજ ફે
યીક્ષણ કમાગ શતા, તે ફંને વપ યહ્યા શતા.
૭)  ૃ્લી-2 ધભવાઈર 500 થી એક શજાય રકરોગ્રાભ સુધીના ળસ્ત્રો રઈ જલા
ભાટે વક્ષભ છે .
વભીક્ષા 294 તાયીખ 20/5/16
આઈ.આઈ.ટી.ની વલદ્યાથીની નંદીની બંડારં એ ર્યીમન વાભગ્રી વલજ્ઞાન
અનવંધાન ક્ષેિભાં ર્લા લૈજ્ઞાવનક પયસ્કાય જીતેર છે ...
૧) આઈ.આઈ.ટી. ખડગુયની ધલદ્યાથીની નંદીની બંડારુંએ ક્સ્પ્રિંગ ભીટીંગ
રીરે ફ્ાંવભાં યુયોીમન ભેટેયીમર યીવચગ વોવામટી 2016 નો મંગ
વામન્દ્ટીસ્ટ એલોડગ જીતેર છે .
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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૨) નંદીની બંડારુંને ભેટેયીમર ધલજ્ઞાન અને નોન પ્રોદ્યોગગક ધલબાગભાં તેના
મોગદાન ફદર વન્દ્ભાન ભે ર છે .
૩) નંદીનીને વોફ્ટ રપલ્ભો અને તેભની નેનો ૈટનીંગ ભાટે આ ુયસ્કાય પ્રદાન
કયલાભાં આલેર છે .
૪) નંદીની બંડારુએ નલા અનુવધ
ં ાનના ભાધ્મભથી પેબ્રીકેટીન્દ્ગની
વંબાલનાઓના વંફધભાં પ્રસ્તાલ દીધેર છે .
૫) શારભાં ળોધામેર ટે કનોરોજીના ભાધ્મભથી લતગભાન પોટો રીથોગ્રાપી
અથલા ઈરેતરોન ફીભ રીથોગ્રાપી આધારયત યીતોથી પેગબ્રકેળનના
ધનભાગ ણની રકભંતના દવભાં બાગ સુધી ઘટાડી ળકાળે.
૬) નૈનો પેગબ્રકેળન નૈનો ભીટયભાં ભાલાભાં આલેર આમાભો વાથે ડીઝાઇન
અને ઉકયણોનું ધનભાગ ણ છે .
૭) નલી થમેર ળોધ સુચના અને પ્રાધ્મોગીકી, કમ્પપ્યુટય, ઈન્દ્ટયનેટ અને જૈલ
ગચરકત્વા પ્રાધ્મોગીકી જેલા ક્ષેત્રોભાં મુખ્મ ટે કનોરોજી છે .

વભીક્ષા 295 તાયીખ 21/5/16
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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તાઈલાનના શેરા ભકશરા યાષ્ટ્રવત તયીકે વાઈ ઈંગ લેને ળથ ગ્રશણ
કમાડ ...
૧) તાઈલાનભાં ડેભોિેરટક પ્રોગ્રેવીલ ાટી (ડી.ી.ી.) ના નેતા વાઈ ઈંગ
લેને ભેં 2016 ભાં દે ળના શેરા ભરશરા યાષ્ટ્રધત તયીકે ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૨) વાઈ ઈંગ લેને ગત જાન્દ્યુઆયી 2016 ભાં મોજામેર ચટણીભાં
ંૂ
ાટીને વાયી
જીત અાલી શતી.
૩) વાઈ ઈંગને અંતમુખ
ગ ી યં ત ુ રઢ ઇષ્ટ્છા ળક્તત લાા નેતા ભાનલાભાં આલે
છે .
૪) તાઈલાનભાં છે લ્રા 70 લગથી ડી.ી.ી ભાત્ર ફીજીલાય વત્તા ય આલેર
છે .
૫) આ જીતથી ચીન અને તાઈલાનના વંફધોભાં ળીથીરતા આલળે, કાયણ કે
ચીન આજે ણ તાઈલાનને ોતાનો બાગ ગણી યહ્ું છે જો કે તે તેનાથી
અરગ થઇ ગયું છે .
૬) વાઈ ઈંગ લેનનો જન્દ્ભ 31 ઓગસ્ટ 1956 ભાં તાઈલાનના થાઈેઇભાં
થમો શતો.
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય
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૭) તેભણે નેળનર તાઈલાન યુધનલવીટી તથા રંડનના પ્રધતસ્ષ્ટ્િત રંડન સ્કુર
ઓપ ઇકોનોધભકવભાં ધળક્ષા પ્રાપ્ત કયી શતી.

વભીક્ષા 296 તાયીખ 22/5/16
નોવેના પ્રમખે નલી કદલ્શીભાં વશાયા શસ્ટે રન ં ખાતમહતડ કર્.ું ..
૧) બાયતીમ નૌવેના પ્રમુખ (એડધભયર)આય.કે.ધલન અને
એન.ડબ્લ્યુ.ડબ્લ્યુ.એ.ના અધ્મક્ષ ભીનુ ધોલને 18 ભેં 2016 ના યોજ વશાયા
શોસ્ટે રનું ખાતમુહત
ુ ગ કયે ર છે .
૨) નૌવેનાના કભગચાયીઓની ધલધલા સ્ત્રીઓ ભાટે એક શોસ્ટે ર કામગયત
કયલાભાં આલળે.
૩) નૌવેનાના કભગચાયીઓની ધલધલા સ્ત્રીઓ ભાટે આ એક અધત ભશત્લનું કદભ
શળે.
૪) નૌવેનાની ધલધલા સ્ત્રીઓ ભાટે શોસ્ટે રના ધનભાગ ણ ભાટે બાયતીમ નૌવેનાએ
20 જાન્દ્યુઆયી 2011 ના યોજ ડી.ડી.એ. ાંવેથી નલી રદલ્શી ક્સ્થત લવંત
કુંજના ડી-6 ભાં પ્રોટ ભેવમો શતો.
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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૫) 8 એધપ્રર 2016 ના યોજ આ બલન ધનભાગ ણ ભાટે ની ભંજુયી આલાભાં
આલી છે .
૬) ઓગસ્ટ 2018 સુધીભાં આ શોસ્ટે રનું કામગ  ૂણગ થલાની આળા છે , ચાય
ભાની આ ઈભાયતભાં બૌધતક સુધલધાઓનો ખ્માર યાખલાભાં આલળે.
૭) નૌવેનાના કભગચાયીનોની સ્ત્રીઓ ભાટે આ એક લધાયે સુધલધાયુતત આલાવ
યશેળે.

વભીક્ષા 297 તાયીખ 23/5/16
યતન ી. લટરને નીવત આમગના મખ્મ વરાશકાય તયીકે વનર્ક્ત કયલાભાં
આવ્મા...
૧) 20 ભેં 2016 ના યોજ ભ ૂત  ૂલગ નાણાવગચલ યતન ી.લટરને નીધત
આમોગના વાભાજજક ક્ષેત્રના મુખ્મ વરાશકાય તયીકે ધનયુતત કયલાભાં આવમા
છે .
ુ યી 2016 ના નાણાવગચલ દ યથી વેલા ધનવ ૃત
૨) યતન ી. લટર પેબ્રઆ
થમા છે .
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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૩) પ્રધળક્ષણ અને અન્દ્મ ધલબાગના જણાવમા પ્રભાણે તેઓને ત્રણ લગ ભાટે આ
દ ય ધનયુતત કયલાભાં આવમા છે .
૪) યતન ી.લટર 30 નલેમ્પફય 2013 ફાદ યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગગ પ્રાધધકયણ
ઇન્દ્ડીમાના ધનદે ળકના રૂભાં યશેરા.
૫) તેઓ ઓગસ્ટ 2015 થી એધપ્રર 2016 સુધી નાણા વગચલ તયીકે પયજ ય
યશેરા.
૬) શલેથી તેઓ નીધત આમોગના મુખ્મ વરાશકાય તયીકેની વેલા આળે.
૭) યતન ી.લટર ોતાના કામગકા દયધભમાન ધનષ્ટ્િા અને પ્રધતફદ્ધતા ભાટે
જણીતા છે .

વભીક્ષા 298 તાયીખ 24/5/16
બાયતના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા ઈન્દ્ટે રીજેન્દ્ટ ઓયે ળન વેન્દ્ટયન પ્રાયં બ કયલાભાં
આવ્મ...
૧) 19 ભેં 2016 ના યોજ દે ળના યાષ્ટ્રધત પ્રણલ મુખજી દ્વાયા યાષ્ટ્રધત
બલનભાં ઈન્દ્ટે રીજેન્દ્ટ ઓયે ળન વેન્દ્ટયનો પ્રાયં બ કયલાભાં આવમો.
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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૨) આ પ્રવંગે પ્રણલ મુખજી દ્વાયા ભોફાઈર એપ્ ભોનીટયનું ણ ઉદ્ઘાટન
કયે ર.
૩) આ એપ્ના ઉદ્ઘાટનથી પ્રેધવડેન્દ્ટ એસ્ટે ટને સ્ભાટગ ટાઉનળીભાં ફદરાલી
ળકાળે.
૪) ઈન્દ્ટે રીજેન્દ્ટ ઓયે ળન વેન્દ્ટયનો વોફ્ટલેય આઈ.ફી.એભ. દ્વાયા
ધલકવાલલાભાં આલેર છે .
૫) આ વોફ્ટલેય એસ્ટે ટભાં યશેર ધલધલધ સ્ત્રોતના આંકડાઓ એકધત્રત કયીને
તેનો ઉમોગ કયે છે .
૬) આ તભાભ આંકડાઓને એકીકૃત કયીને તેને દળાગ લળે,વાથે વાથે મોગ્મ
વભમનો ડેટા ણ ઉરબ્ધ કયાલળે.
૭) આ આંકડાઓ વંફધધત એજન્દ્વીઓને વભસ્માઓના વભાધાન ભાટે તથા
તેનો ઉકેર રાલલાભાં ણ કાભ રાગળે.
વભીક્ષા 299 તાયીખ 25/5/16

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય
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ગજયાત વલધાનવબા બલનન ં એરીલેળન ફદરલાન ં આમજન શાથ
ધયલાભાં આલળે...
૧) ગુજયાત ધલધાનવબા બલન જે શારભાં છે , ધલઠ્ઠરબાઈ ટે ર બલન તેના
34 લગ  ૂણગ થમેર,20 ભાચગ 1978 ના યોજ તેનો ામો નંખામો શતો.
૨) આ ગફલ્ડીંગ  ૂણગ થલાભાં 4 લગ રાગ્મા શતા, 8 જુરાઈ 1982 ના યોજ
ભરશરા યાજ્માર ળાયદા મુખજીના શસ્તે તેન ું ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આવયું શતુ.ં
૩) શારના ધલધાનવબા બલનનો ામો તત્કારીન યાષ્ટ્રધત નીરભ વંજીલ
યે ડ્ડીના શસ્તે નંખામો શતો.
૪) શલેથી તૈમાય થનાય ધલધાનવબા બલનભાં 182 વીટોની જગ્માએ 210
વીટો કયલાભાં આલળે, યીનોલેળનભાં ફે લગ જેટરો વભમ રાગળે.
૫) અદ્યતન તૈમાય થનાય ધલધાનવબા બલન ાછ 115 કયોડ રૂધમાનો
ખચગ કયલાભાં આલળે.
૬) તૈમાય થનાય ગૃશભાં તભાભ સુધલધાઓનું આધુધનકીકયણ કયલાભાં આલળે.
૭) તૈમાય થનાય ગૃશભાં મુખ્મભંત્રી અને ધલયોધક્ષના નેતાની ઓપીવ જે-તે
સ્થે જ યાખલાભાં આલળે, તેન ું આધુધનકીકયણ કયાળે.
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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વભીક્ષા 300 તાયીખ 26/5/16
બાયતની અલકાળ વંળધન વંસ્થા ઈવય દ્વાયા સ્લદે ળી સ્ેવ ળટર પ્રથભ
પ્રમાવે વપ...
૧) ઈવયો દ્વાયા 23 ભેં 2016 ના યોજ શ્રીશરયકોટા ખાતેના વતીળ ધલન સ્ેવ
વેન્દ્ટય યથી વં ૂણગ સ્લદે ળી ટે કનોરોજી દ્વાયા ધનધભિત સ્ેવળટરની
ટે સ્ટફ્રાઈટનું વપ યીક્ષણ કયલાભાં આવયું શત.ું
૨) આ વપતા ભેલતાની વાથે બાયતે અલકાળ વંળોધનભાં શયણપા
બયે ર છે .
૩) R.L.V.-T.D. (રય-યુઝેફર રોન્દ્ચ વશીકર ટે કનોરોજી ડેભોન્દ્સ્રે ટય) ના વપ
યીક્ષણ વાથે બાયતે સ્ેવળટર યુગભાં ડગ બયલાની ળરૂઆત કયે ર છે .
૪) R.L.V.-T.D. 56 રકરોભીટયની ઉંચાઈએ બુસ્ટયથી અરગ થઇ ગયું શતુ,ં તે
70 રકરોભીટયની  ૃ્લીની ફાહ્ય કક્ષાની ઉંચાઈએ શોંચી આોઆ યત
પયુું શત.ું

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
ભેવેઝ કય. Mo. 81 54 88 32 27
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૫) વંળોધકો જણાલલાભાં આવયું છે કે આ ટે કનોરોજીની ભદદથી અંતયીક્ષભાં
ભોકરાતા ે-રોડનો ખચગ 2000 ડોરય પ્રધત રકરો ઘટી જળે.
૬) આલા રય-યુઝેફર સ્ેવળટર ફનાલનાય દે ળોભાં અભેરયકા, યધળમા,
જાાન અને ફ્ાંવનો વભાલેળ થામ છે .
૭) R.L.V.-T.D. ની રંફાઈ 6.5 ભીટય, તેન ું લજન 1.7 ટન, તેને તૈમાય
કયલાનો ખચગ 95 કયોડ રૂધમા થમેરો.

વભીક્ષા 301 તાયીખ 27/5/16
વનયાઈ વલજમનને કેયના મખ્મભંિી દના ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૧) એર.ડી.એપ. ના નેતા ધનયાઈ ધલજમન ને 25 ભેં 2016 ના યોજ કેયના
મુખ્મભંત્રી તયીકે ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૨) કેયના યાજ્માર ી.વદાધળલભે ધલજમનને દ અને ગોનીમતાના
ળથ રેલડાવમા છે .

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૩) કેય યાજ્મના ભંત્રીભંડભાં કુર 19 ભંત્રીઓભાં મુખ્મભંત્રી વશીત
વી.ી.એભ.ના 12 ભંત્રી, વી.ી.આઈ.ના 4 ભંત્રી અને 3 અન્દ્મ ભંત્રી જનતા
દ (એવ.) એન.વી.ી. અને કોંગ્રેવ (એવ.) વાભેર છે .
૪) 16 ભેં 2016 ના યોજ થમેર ચટં ૂ ણીભાં ભાકા નેત ૃત્લ લાા એર.ડી.એપ
.એ કોંગ્રેવ વાભે ઓભાન ચાંડીના નેત ૃત્લ લાી યુ.ડી.એપ. વયકાયને શયાલીને
140 વદસ્મોલાી કેય ધલધાનવબાભાં 91 વીટો ય જીત ભેલી શતી.
૫) જમાયે યુ.ડી.એપ.ને ભાત્ર 47 વીટો ભી શતી.
૬) ીનયાઈ ધલજમન નો જન્દ્ભ 24 ભેં 1945 ના યોજ થમો શતો.
૭) ધલજમન લગ 1970 ભાં 26 લગની ઉભંયે કોઠુંયં ફા ધલધાનવબા વીટ
જીતીને પ્રથભલાય ધલધાનવબાભાં શોંચ્મા શતા.

વભીક્ષા 302 તાયીખ 28/5/16
વર્ક
ં ત યાષ્ટ્ર વલિ ભાનલીમ વળખય વંભેરન ઈસ્તંબરભાં વંન્ન...
ુ ભાં વયુકં ત યાષ્ટ્ર ધલિ ભાનલીમ
૧) 24 ભેં 2016 ના યોજ ત ુકીના ઈસ્તંબર
ધળખય વંભેરન વંન્ન થયુ.ં
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૨) આ વંભેરન ભાનલીમ મુદ્દાઓના વભન્દ્લમ શેત ુથી વયુકં ત યાષ્ટ્ર કામાગ રમ
દ્વાયા આમોજજત કયલાભાં આવયું શતુ.ં
૩) આ વંભેરનભાં ધલિના 50 થી ણ લધાયે દે ળો વશબાગી થમેરા.
૪) આ વંભેરનભાં જી-7 યાષ્ટ્રના પ્રધતધનધધઓ ગેય શાજય યશેરા તેના કાયણે
વયુકત
ં યાષ્ટ્રના ભશા વગચલ ફાન કી મુને ધનયાળા વમતત કયે ર છે .
૫) આ વંભેરનની મુખ્મ ઉરબ્ધી ગ્રૈંડ ફાગેન યશેર છે , ટે 51
પ્રતીફધ્ધ્તાઓનું ખતત્ર છે , જેના દ્વાયા કયી રયક્સ્થધતભાં ભાનલીમ અને
નાણાકીમ વશામતા દે લાની લાત કયલાભાં આલેર છે .
૬) આ વંભેરનભાં રદવમાંગ વમક્તતઓ ભાટે એક નલા ચાટગ યને રાગુ કયલાભાં
આલેર છે .
૭) નલેમ્પફય 2015 ભાં અંટોની ગેયાડગ ને ધલિ ભાનલીમ વંભેરનના પ્રમુખ
તયીકે ધનયુતત કયલાભાં આવમા શતા.

વભીક્ષા 303 તાયીખ 29/5/16
યે લ્લે ભંિારમ દ્વાયા યે ર શભવપય વપ્તાશન પ્રાયં બ કયે ર છે ...
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૧) 26 ભેં 2016 ના યોજ બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા યે ર શભવપય વપ્તાશની ળરૂઆત
કયલાભાં આલેર છે .
૨) આ વપ્તાશનો ઉદે શ્મ યે ર ભંત્રારમ દ્વાયા માધત્રકોની સુધલધા અને સુયક્ષા
લધાયલા ભાટે બાય મુકલો તેલો છે .
૩) યે ર શભવપય કામગિભ 1 જુન 2016 સુધી ચારળે, આ વપ્તાશના ધલધલધ
રદલવે જુદા-જુદા કામગિભ ઉજલલાભાં આલળે.
૪) 26 ભેં સ્લચ્છતા રદન, 27 ભેં વત્કાય રદન, 28 ભેં વેલા રદન, 29 ભેં વતકગ તા
રદન, 30 ભેં વાભંજસ્મ રદન, 31 ભેં વંમોજન રદન,1 જુન વંચાય રદન
ઉજલલાભાં આલળે.
૫) 30 ભેં વાભંજસ્મ રદન અંતગગત ઓછાભાં ઓછા 1000 વ ૃક્ષો લાલલાભાં
આલળે.
૬) 31 ભેંના યોજ ડી.આય.એભ. અને જી.એભ. ોતાના સ્ટાપ વાથે ફેિક કયીને
આમોજજત કયે ર મુદ્દાઓ ય ચચાગ કયળે.
૭) 15 જુન ના યોજ ડી.એ.આય.એભ. અને જી.એભ. આ વપ્તાશ દયધભમાન
થમેર કામગની વભીક્ષા કયળે.
આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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વભીક્ષા 304 તાયીખ 30/5/16
બાયતીમ તટ યક્ષક ફન ં જશાજ આરન ં જરાલતયણ કયલાભાં આવ્ર્.ં ..
૧) બાયતીમ તટ યક્ષક ફનું જશાજ આરુનું જરાલતયણ 26 ભેં 2016 ના
યોજ કયલાભાં આવયુ.ં
૨) બાયતીમ તટ યક્ષક વીભા ફના કભાન્દ્ડય ધિભ ધલબાગના ધનદે ળક
જનયર એવ.ી.એવ. ફવયા દ્વાયા કોચ્ચ્ચભાં તેન ું જરાલતયણ કયલાભાં
આવયુ.ં
૩) આ જશાજનું નાભ આરુ યાખલાભાં આવયું તેનો અથગ થામ છે , સ ૂમગન ું
પ્રથભ રકયણ.
૪) આરુ તીવ્ર ેરોર લાશનોભાં વાતમું જશાજ છે ,જમાયે આ શ્રેણીભાં 20
જશાજ વાભેર કયલાભાં આલળે.
૫) સ્લદે ળ ધનધભિત આરુ 50 ભીટય રાંફા એપ.ી.લી.નું લજન 421 ટન છે .
૬) આ જશાજભાં ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ બ્રીજ ભેનેજભેન્દ્ટ ધવસ્ટભ અને ઇન્દ્ટીગ્રેટેડ
ભળીનયી કંરોર ધવસ્ટભ રગાલલાભાં આવમા છે .

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૭) આ જશાજ ગુજયાતના ોયફંદય ધલબાગભાં કામગ કયળે તેના કભાન્દ્ડય
પ્રભોદ ોખયીમાર દ્વાયા કયલાભાં આલળે, તેભાં 33 જલાનો ણ તૈનાત યશેળે.
વભીક્ષા 305 તાયીખ 31/5/16
વવિંગાપયભાં બાયતીમ રેખખકાએ જીત્મ એવળમન બ ૂક એલડડ ...
૧) ભેં 2016 ભાં ધવિંગાુયભાં 31 લીમ બાયતીમ ભરશરા રેગખકાએ તેભની
3200 ળબ્દની ‘ાંડુરીી રલ ઓપ ઇસ્ન્દ્ડમન રશસ્રી’ ભાટે એધળમન બ ૂક
એલોડગ પ્રદાન થમેર છે .
૨) એધળમન બુક એલોડગ ન ું ુરુનાભ ‘સ્કોરૈસ્સ્ટક એધળમન બુક એલોડગ ’ છે .
૩) અરદધત કૃષ્ટ્ણકુભાયને ગત વપ્તાશભાં ાંડુગરી કોડ્કતવ ધ રોસ્ટ રે જય ઓપ
ઇન્દ્ડવ ભાટે 10,000 ધવિંગાુય ડોરય ુયસ્કાયના રૂભાં આલાભાં આવમા છે .
૪) અરદધત કૃષ્ટ્ણકુભાય નાણાકીમ ક્ષેત્રભાં કામગયત છે , તેઓ વાથે-વાથે રેખન
પ્રવ ૃધત્ત વાથે વંકામેરા છે .
૫) અરદધત કૃષ્ટ્ણકુભાય છે લ્રા ત્રણ લગથી ધવિંગાુયભાં યશે છે .તેઓએ
વપ્ટે મ્પફયના અંતભાં ોતાની લાતાગ ઓનો વંગ્રશ જભા કયાવમો શતો.

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમ ભેલલા પ ૂરં નાભ , વયનામ ં વન કડ વાથે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી
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૬) અરદધતની ાંડુગરીને સ્કોરૈસ્સસ્સ્ટક એધળમા દ્વાયા પ્રકાધળત કયલાભાં
આલેર છે .
૭) તેઓએ ોતાના ક્ષેત્રભાં વાયી કાભગીયી કયી બાયતનું ગૌયલ લધાયે ર છે .
- યે ળ ર્ાલડા

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરડ કય

