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  ગજયધત  

»
»

ગજયધત સ્થધનધ કદલવની વૌ

વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી) દ્વાયા આમોજીત આ
ભીટભાં મલમલધ યાજમોનાં પ્રમતનીમધઓ ઉન્સ્થત
યશેળે.

»

ગાંધીનગયની ગીપટ મવટીભાં ફેલ્ઝઝમભે

ઓનયયી કોન્સ્યુરેટ ઓદપવ ળરૂ કયી. ઓનયયી
કોન્સ્યુરેટ તયીકે શદય ળંકયની મનભણુકં . ગીપટ
મવટીભાં કોન્સ્યુરેટ ળરૂ કયનાય પ્રથભ દે ળ
ફેલ્ઝઝમભ ફન્મો.

»

IIM અભદાલાદનાં ડીયે કટય આમળ નંદાનુ ં

યાજીનામુ.ં

»

યશેણાંક મલસ્તાયોભાં દદડાનાં લધતા જતા

ત્રાવથી ફચલા મવિંશની જેભ દદડાનાં અભ્માયણ્મ
ફનળે. નભમદા, ડાંગ, સુયત અને અભયે રીભાં
દદડાનાં અભ્માયણ્મ ફનાલલા લાઇઝડ રાઇપ
ફોડમ ની ફેઠકભાં મનણમમ.

»

યાજકોટભાં લઝડમ કરાવ ગ્રીનદપઝડ એયોટમ

ફનળે. ચોટીરા તાલુકાનાં દશયાવય નજીક જભીન
પાલામ.

ગજયધતીઓને શબકધભનધ

»

જમ જમ ગયલી ગજયધત

ધયાલતા લડીરો ભાટે શ્રલણ તીથમ મોજના ળરૂ

બાયત વયકાય દ્વાયા ફનનાયા ૧૪

ઇકોનોમભક ઝોન ભાંથી ૩ ઇકોનોભીક ઝોન
ગુજયાતભાં ફનળે.

»

પ્રાયં બ. GUJCOST(ગુજયાત કાઉન્ન્વર ઓન

ગુજયાત વામન્વમવટીભાં ફે દદલવીમ સ્ટેટ

વામન્વ એન્ડ ટેકનોરોજી કાઉન્ન્વર ભીટનો

૧ ભે થી ૬૦ લમ થી ઉયની ઉંભય

થળે. જેભાં ગુજયાત મલત્ર માત્રાધાભ મલકાવ ફોડમ
અને એવટી મનગભ દ્વાયા ૨ યાત્રી અને ૩
દદલવની માત્રા ય ૫૦% વશામ ભળે.

  બધયત  

»

.ંચામતીયાજ દદલવ ય રખનઉભાં

મોજામેર વભાયોશભાં દદનદમા ઉાધ્મામ
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દે ળમુખ યાષ્ટ્રીમ ગૌયલ ગ્રાભવબા ુયસ્કાયથી
મલમલધ ંચામતોને વન્ભાનીત કયામ..
પ્રધાનભંત્રીનાં શસ્તે "ગ્રાભોદમ વંકઝ" ભેગેઝીન
રોન્ચ કયાયુ.ં

»

નીમત આમોગની ગલનીંગ કાઉન્ન્વરની

»

ઓદયસ્વાનાં મામલયણ કામમકતામ પ્રફુર

વાભંત્રાની ગ્રીન નોફેર ગણાતા ગોઝડભેન પ્રાઇઝ
એમળમા ક્ષેત્ર ભાટે વંદગી. તેભણે મનમાભગીયી
લમતભાાનાં ડોંગયીમા અને કોંધ જનજામતની
જભીન અને મામલયણ ભાટે રડત આી શતી.
તેને રીધે લેદાંતા એ ોતાનો પ્રાંટ ડતો મુક્યો

૩જી ફેઠક મોજામ. યાજમોનાં મુખ્મભંત્રીઓ અને

શતો. આ પ્રાઇઝ વાંનપાન્વીવકો ન્સ્થત ગોઝડભેન

પ્રધાનભંત્રીની ઉન્સ્થતી. નીમત આમોગનાં

એન્લામયનભેન્ટ પાઉન્ડેળન દ્વાયા આલાભાં આલે

ઉાધ્મક્ષ અયમલિંદ નગડીમાએ ન્યુ ઇન્ન્ડમા

છે . ભેધા ાટ્કય, એભ.વી.ભશેતા, ચંાદે લી

અંતગમત નીમત આમોગનો ૧૫ લમનો યોડભે

શુકરા, યભેળ અગ્રલાર લગેયે બાયતીમ આ

"મલઝન-૨૦૩૧-૩૨" યીોટમ યજુ કમો. જેભાં ૧૫

પ્રાઇઝથી વન્ભાનીત થઇ ચુક્યા છે .

લીમ મલકાવ દયકઝનાની વાથે, ૭ લીમ

»

યણમનતી અને ૩ લીમ એકળન પ્રાન છે .
શારની પ્રમત વ્મન્તત આલક ૧ રાખ ૬ શજાયથી
લધાયીને ૨૦૩૦-૩૧ સુધીભાં ૩ રાખ ૧૪ શજાય
કયલાનુ ં રક્ષ્મ છે .

»

છતીવગઢનાં સુકભા જજઝરાનાં ફયકાર

અને ચચિંતાગુપાં લચ્ચે વીઆયીએપની ટીભ ય
નકવરલાદી હભ
ુ રો. ૨૫ જલાન ળદશદ.

»

ઉતયપ્રદે ળભાં દદવ્માંગો ભાટે કેન્રીમ મલશ્વ

વામપ્રવનાં પ્રેવીડન્ટ નીકોવ

અનાસ્તેવમાદદવ બાયતનાં ૫ દદલવનાં પ્રલાવે.
બાયત અને વામપ્રવ લચ્ચે ૪ વભજુમત થઇ.
વામપ્રવ બાયતભાં યોકાણ કયતો ૮ભોં વૌથી ભોટો
યોકાણકાય દે ળ છે .

»

૨૦૧૬નાં દાદા વાશેફ પાકે ુયસ્કાય ભાટે

કામવનાથુની મલશ્વનાથનની વંદગી. શૈરાફાદનાં
ુ ુ અને દશન્દી દપઝભોભાં
મલશ્વનાથને તમભર,તેલગ
મનદે ળક અને અચબનેતા તયીકે મોગદાન આપ્યુ

મલદ્યારમ ફનળે.

છે . ૧૯૬૯થી અાતા આ એલોર્ મ ભાં મલજેતાને

»

સુલણમ કભ ,૧૦ રાખ યોકડ અને ળારથી

ઉયાષ્ટ્રમત શામભદ અંવાયી આભેમનમા

અને ોરેન્ડના ૫ દદલવનાં પ્રલાવે. આભેમનમા

વન્ભાનીત કયલાભાં આલે છે .

વાથે વંસ્ુમત ફાફતે વશકાય, યુલા ફાફતો અને

»

અંતદયક્ષ ફાફતે વભજુમત થઇ. ોરેન્ડે એ યુનોભાં

૫ દદલવનાં બાયત પ્રલાવે આવ્મા.

બાયતનાં સ્થામી વભ્મ ફનલા ભાટે અને

»

એનએવજી ભાટે બાયતનુ ં વભથમન કયુ.મ

શ્રીરંકાનાં પ્રધાનભંત્રી યાનીર મલક્રભમવિંઘે

દયજીમોનર કનેકટીમલટી સ્કીભ UDAN ( ઉડે

દે ળ કા આભ નાગદયક) શેઠ પ્રથભ પરાઇટ
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ંચામત વળકમતકયણ ુયસ્કાય અને નાનાજી
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એમલએળન ોચરવી અંગતગમત આ મોજના
ઓતટો-૨૦૧૬ભાં જાશેય કયલાભાં આલી શતી. આ
મોજના શેઠ ૧૨૮ શલાઇભાગો ય ૫૦૦ દકભી

»

નોમડાની શ્રુષ્ટ્ટી કૌય મભવ ટીન યુમનલવમ -

૨૦૧૭ ફની. ભધ્મ અભેદયકી દે ળ મનકાયાગુઆની
યાજધાની ભાનાગુઆભાં આ સ્ધામ મોજામ શતી.

  વલશ્વ  

સુધીની મુવાપયીનુ ં બારુ ૨૫૦૦ રૂમમા યશેળ.ે ૭૦
એયોટમ ને આ મોજના શેઠ જોડલાભાં આલળે
જેભાં ૫૦% વીટ ય આ જ બારુ યાખલાભાં
આલળે, જમાયે ચફજી વીટો ય એયરાઇન ોતાનુ ં
બારુ યાખી ળકે છે .

»

ફોચરવુડ અચબનેતા અને વાંવદ મલનોદ

ખન્નાનુ ં ૭૦ લમની લમે નીધન. ેળાલયભાં
જન્ભેર મલનોદ ખન્ના એ ૧૪૦ થી લધુ દપઝભોભાં

»

ાદકસ્તાનનાં અફોટાફાદભાં આલેર મળલ

ભંદદયભાં ુજા કયલાની કોટે ૨૦ લમ ફાદ છુટ
આી.

»

અભેદયકાની અંતયીક્ષમાત્રી ેગી મલટ્વને

અંતયીક્ષભાં વૌથી લધુ વભમ યશેલાનો યે કડમ કમો.
૫૩૪ દદલવ અલકાવભાં યશી.

અચબનમ આપ્મો શતો. તેભની માદગાય દપઝભોભાં

»

અભય અકફય એન્થેની, કુયફાની, યલયીળ,

જશાજ દચક્ષણ કોયીમાનાં બુળાન દકનાયે શોચ્યુ.

ચાંદની લગેયેનો વભાલેળ થામ છે

અભેદયકા-દચક્ષણ કોયીમા દ્વાયા યુધ્ધાભ્માવ શાથ

»

ધયાતા અને ઉતય કોયીમાની ધભકીઓનાં ગરે

યાષ્ટ્રમત પ્રણલ મુખજીનાં શસ્તે ૫૨ભોં

જ્ઞાનીઠ એલોડમ ફંગાનાં કમલ પ્રો.ળંખ ઘોને
એનામત. તેભને ૧૯૭૭ અને ૧૯૯૭ભાં વાદશત્મ
અકાદભી એલોડમ થી વન્ભામનત કયલાભાં આવ્મા
શતાં.

»

અરુણાચર પ્રદે ળભાં ાુય ેયે જજઝરાનુ ં

મનજુ મરી ગાભ અરુણાચરનુ ં પ્રથભ દડઝીટર ગાભ
ફન્યુ.

»

અયફવાગયભાં આલેર એચરપન્ટાની

ગુપાઓ સુધી દે ળનો પ્રથભ વમુરી યો લે ફનળે.
૮ દકભી રાંફો આ યો લે મુફ
ં ઇનાં ળેલયીને
એરીપન્ટાની ગુપાઓ વાથે જોડળે. જે મુફ
ં ઇ ોટમ
ટ્ર્સસ્ટ દ્વાયા ફનાલલાભાં આલળે.

અભેદયકાનુ ં કારમ મલઝવન મલભાન લાશક

તનાલનો ભાશોર. અભેદયકાએ દચક્ષણ કોયીમાભાં
એન્ટી ફેચરસ્ટીક મભવાઇર મવસ્ટભ THAAD
(Terminal High Altitude Area Defense) તૈનાત
કયી.

»

અભેદયકાભાં ઇમતશાવનાં વૌથી ભોટા ટેતવ

કાતની મોજના યાષ્ટ્રમત રમ્ે યજુ કયી.
કોોયે ટ ટેકવ ૨૦% ઘટાડા વાથે ૩૫% થી
ધટીને ૧૫% થળે અને અને ઇન્કભટેકવભાં ૭
સ્રેફની જગ્માએ ૩ સ્રેફ શળે. ૧૦, ૨૫ અને ૩૫
%. ઇન્કભટેક્ષ ૩૯..૬%થી ધટાડીને ૩૫% થળે.

»

બાયત-ફાંગ્રાદે ળ લચ્ચે પેની નદી ય ભૈત્રી

બ્રીજ ફનાલલાં ફાંગ્રાદે ળની વશભતી. બાયતનાં
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મળભરા-દદઝશી લચ્ચે ળરૂ થઇ. બાયતની મવમલર
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જોડળે.

»

મલશ્વ પ્રેવ સ્લતંત્રતા યેં દકિંગભાં બાયત ૩

સ્થાન ાછ પેંકાયુ. ૧૮૦ દે ળભાંથી ૧૩૬ભાં ક્રભે
યહ્યુ. ગત લે ૧૩૩ભાં ક્રભે શતુ.ં આ યેં દકિંગ

»

શૈદયાફાદનાં જીએભવી ફારમોગી

સ્ટેડીમભભાં મોજામેર યાષ્ટ્રીમ યુલા એથ્રેટીક
ચેન્મ્મનમળ કેયને શયાલીને શદયમાણાએ જીતી
રીધી.

યીોર્્મ વ મલધાઉટ ફોડમ ય –દપનરેન્ડ દ્વાયા જાશેય

»

કયાયુ ં છે .

ચીનનાં જજન્હઆ
ુ ભાં મોજામેર ગ્રા ી એથ્રેટીતવ

»

પ્રમતમોગીતાભાં ગોઝડ ભેડર જીત્મો. IAAF લઝડમ

બાયતભાં ૧૩ નલે. ૧૮ભી "લઝડમ યોડ

ભીટીંગ " મોજાળે. ઇન્ટયનેળનર યોડ પેડયે ળન

બાયતીમ ગોા પેંક એથ્રેટ ભનમપ્રત કૌયએ

ચેન્મ્મનમળ ભાટે કલોરીપાઇ થઇ.

દ્વાયા જાશેયાત. મલશ્વનાં ૪ શજાય પ્રમતમનધી

»

ઉન્સ્થત યશેળ.ે .

કોલાવ(ઉરુગ્લે)ની જોડીએ ભોન્ટે કારો ભાસ્ટવમ

  આવથિક જગત  

ટેમનવ ર્ુનામભેન્ટ(ફ્રાન્વ)ભાં ભેન્વ ડફઝવનુ ં ટાઇટર

»

દે ળભાં પ્રથભલાયે ૯૮ મભચરમન ટન

અનાજનુ ં ઉત્ાદન થયુ.ં

»

ઓસ્રેરીમા પ્રથભલાય બાયતની કેવય અને

અઝપાન્વો કેયી આમાત કયલા વશભત થયુ.ં

»

વાતભાં ગાયંચનાં બથ્થા ફાફતે

યોશન ફોન્ના અને ાબ્રો

જીતી રીધુ.

»

ટેસ્ટ દક્રકેટભાં ૧૦ શજાય યન ુયા કયનાય

ુ ખાન ફન્મો.
પ્રથભ ાદકસ્તાની ખેરાડી યુનવ

»

રાવ લેગાવભાં મોજામેર યુએવ ઓન

કયાટે ચેન્મ્મનમળભાં બાયતે ૩ ગોઝડ, ૨ મવઝલય
અને ૧૧ બ્રોઝ ભેડર જીત્યુ. ળૈપારી અગ્રલાર

યચામેર અળોક રલાવાની વમભતીએ નાણાભંત્રી

અને અચબેક વેનગુપ્તાને ગોઝડ ભેડર.

ને દયોટમ વોંપ્મો.

»

»

પ્રથભલાય વેન્વેક્ષ ૩૦૧૩૩ની યે કોડમ

ન્યુઝીરેન્ડભાં મોજામેર ૧૦૦ભી પયાટા

દોડભાં બાયતની ૧૦૧ લમની ભન કૌયએ ગોઝડ

વાટીએ ફંધ યહ્યો.

ભેડર જીત્મો.

»

»

ચફશાયની મલધાનવબાભાં GST ચફર ાવ

૨૬ભોં સુરતાન અઝરન ળાશ ુરુ શોકી

થયુ.ં તેરગ
ં ણા ફાદ GST ન્સ્લકાયનાય ચફશાય

ર્ુનામભેન્ટ એોશ –ભરેમળમાભાં ળરુ થમો. જેભાં

ચફજુ યાજમ ફન્યુ.ં ફાદભાં ઝાયખંડ, યાજસ્થાન,

ાદકસ્તાનને ફાદ કયતા બાયત, ભરેમળમા,

અને છમતગઢે ણ GST ચફરને ન્સ્લકાયુમ છે .

ઓસ્રેચરમા, ચબ્રટન, જાાન અને ન્યુઝીરેન્ડ બાગ

  યભત જગત  

રઇ યહ્યા છે .
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દચક્ષણ મત્રુયા અને ફાંગ્રાદે ળનાં પેની જજઝરાને
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»

ફ્રાન્વ નેલી વાથે યુધ્ધાભ્માવ લરૂણ ભાટે

બાયતીમ નેલીનાં INS મુફ
ં ઇ, INS મત્રશુર અને
INS આદદત્મ જશાજ ફ્રાન્વનાં ટોરન ોટમ
શોચ્મા. લરૂણ યુધ્ધાભ્માવની ળરૂઆત ૧૯૯૩થી
થઇ છે .

»

CRPF નાં નલા ડીજી તયીકે IPS યાજીલ

યામ બટનાગયની નીભણુકં .

»

ITBPનાં નલા ડીજી તયીકે ફંગા કેડયનાં

આય. કે.ચનંદાની મનભણુકં .

»

-Day of The week-
૨૪-એમપ્રર-ંચામતી યાજ દદલવ-૧૯૯૩ભાં આજ દદલવે
ંચામતી યાજ અમધમનમભ -૧૯૯૨ રાગુ થમો
શતો. ૨૦૧૦ થી ંચાતીયાજ દદલવ
ઉજલલાભાં આલે છે .
૨૫-એમપ્રર-મલશ્વ ભરેદયમા દદલવ- આ લમની થીભ "ુળ પોય
મપ્રલેન્ળન" છે .
૨૬-એમપ્રર- મલશ્વ ફૌલ્ધ્ધક વંદા દદલવ - આ લમની થીભ"
ઇનોલેળન ઇમ્રુમલિંગ રાઇવ્વ"
૩૦-એમપ્રર-ફા ભજુ યી મલયોધ દદન

યમળમા પ્રોજેકટ 23E000E શેઠ મલશ્વનુ ં

વૌથી ભોર્ુ મલભાનલાશક જશાજ "સ્ટોભમ "
ફનાલળે. જેભાં ૯૦ મલભાનો અને ૪ શજાય વૈમનકો
શળે.

»

ચીને પ્રથભ સ્લદે ળ મનમભિત એયક્રાપટ

કેયીમય રોન્ચ કયુ.મ જેભાં ૧૫ મલભાનો અને ૧૨
શેચરકોપ્ટય તૈનાત યશેળ.ે
બાયતે જભીન યથી શલાભાં ભાય કયતી

ઇન્ટય મભદડએટ યેં જ મભવાઇર અન્ગ્ન-૩નુ ં વપ
યીક્ષણ કયુ.મ આ યીક્ષણ ઓદયસ્વાનાં અબ્દુર
કરાભ ટાુ યથી કયલાભાં આવ્યુ છે ..

»

અભદાલાદ ન્સ્થત સ્ેવ એલ્પ્રકેળન વેન્ટય

ઇવયો એ વોરય કેઝયુરેટય નાભની એન્રોઇડ
એપ્ ફનાલી. જેનાં દ્વાયા કોઇણ સ્થની
વૌયઉજામ ક્ષભતા જાણી ળકાળે.
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પ્રશ્નોતયી
(૧) બધયતની મરધકધતે આલેર વનકોવ
અનધસ્તેવમધકદવ કમધું દે ળનધું યધષ્ટ્રવત છે ?
(૨) UDAN મોજનધ અંતગા ત પ્રથભ પરધઇટ કમધ
ફે ળશેયો લચ્ચે ળરૂ કયલધભધું આલી છે ?
(૩) ૨૦૧૬નો દધદધ વધશેફ પધકે એલોડા ભધટે
કોની વુંદગી થઇ ?
(૪) ગ્રીન નોફેર તયીકે જાણીતધ ગોલ્ડભેન
મધા લયણ પ્રધઇઝ ભધટે કોની વુંદગી થઇ છે ?
(૫) વલશ્વ પ્રેવ સ્લતુંત્રતધ યે કકિંગભધું બધયતે કેટરધભધું
ક્રભે યહ્યો ?
(૬) ૭ભધું ગધયુંચ ફધફતે કઇ વવભવતએ
નધણધભુંત્રીને યીોટા વોંપ્મો /
(૭) સરતધન અઝરન ળધશ ક કઇ યભત ભધટે ?
અને કમધું ળરૂ થમો છે ?
(૮)ુંચધમતી યધજ કદલવ ક્યધયે ઉજલધમ છે ?

જલધફો
1. વધમપ્રવ
2. વળભરધ-કદલ્શી
3. કધવીનધથની વલશ્વનધથ
4. પ્રફુર વધભુંત્રધ
5. ૧૩૬
6. અળોક રલધવધ વવભવત
7. શોકી, ભરેવળમધ
8. ૨૪ એવપ્રર
9. સ્ેવ એપ્રીકેળન વેન્ટય ઇવયો
અભદધલધદ
10. યધજીલ યધમ બટ્ટનધગય
11. પ્રો.ળુંખ ઘો

કયી છે ?
(૧૦) CRPF નધું નલધ ડીજી કોણ ફન્મધ છે ?
(૧૧) ૫૨ભધું જ્ઞધનીઠ એલોડા થી કોને વન્ભધનીત
કયધમધ ?
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(૯) વોરય કેલ્યરેટય એપ્ કઇ વુંસ્થધએ તૈમધય
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