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ગજયધત ભુંત્રીભુંડ કેબફનેટ કક્ષધ
ક્રભ
૧

નધભ
વલજમબધઇ રૂધણી

વલબધગ
વધભધન્મ લકશલટ વલબધગ, ઉધગ, ગ્રશ,

કમધુંથી ચ ુંટધમધ
યધજકટ વિભ

ળશેયી વલકધવ, ફુંદય, ખધણ ખવનજ,
ભધકશતી અને પ્રવધયણ, ેટ્રબરમભ,
કરધમભેન્ટ ચેન્જ, પ્રધવનિંગ, વધમન્વ અને
ટે કનરજી અને કઇ ભુંત્રીને ન પધલેર
શમ તેલી ફધફત
૨

નીવતનબધઇ ટેર

નધણધ, ભધગા અને ભકધન વલબધગ,

ભશેવધણધ

આયગ્મ અને કયલધય કલ્મધણ, તફીફી
વળક્ષણ, નભાદધ, કલ્વય, ધટનગય
મજનધ વલબધગ.
૩

ભેન્રવવિંશ ચડધવભધ

વળક્ષણ, ઉચ્ચ વળક્ષણ, કધમદ અને

ધકધ

ન્મધમતુંત્ર, ભીઠધ ઉધગ, નધગયીક
ઉડમન, ગોવુંલધાન,લૈધધવનક અને
વુંવદીમ ફધફત
૪

આય.વી.પદ

ક્રુવ, ગ્રધભવલકધવ, ભત્સ્મ ઉધગ,

જાભનગય દબક્ષણ

શધરન અને લધશન વ્મલશધય
૫

કોવળકબધઇ ટેર

ભશેસર વલબધગ

નધયણયધ

૬

વોયબબધઇ ટે ર

ઉજાા વલબધગ

ફટધદ

૭

ગણતબધઇ લવધલધ

આકદલધવી વલકધવ, પ્રલધવન, લન,

ભધુંગય(સયત)

ભકશરધ અને ફધ કલ્મધણ
૮

જમેળબધઇ યધદડીમધ

અન્ન નધગયીક યલઠધ, ગ્રધશકની

જેતય

ફધફત, કટીય ઉધગ,
૯

કદબરબધઇ ઠધકયે

શ્રભ યજગધય અને કડઝધસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ,

ચધણસ્ભધ

મધત્રધધધભ વલકધવ.
૧૦

ઇિયબધઇ યભધય

વધભધજીક ન્મધમ અને અવધકધયીતધ

ફધયડરી

ગજયધત ભુંત્રીભુંડ કેબફનેટ કક્ષધ
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પ્રકદવવિંશ જાડેજા



ગ્રશ,ઉજાા,કધમદ, ન્મધમતુંત્ર, બરવ

લટલધ

શધઉવીંગ(યધજમકક્ષધ) , ફડા ય વવકયયીટી,
વવવલર ડીપેન્વ, જેર, નળધફુંધી અને
આફકધયી ,પ્રટકર. બફનવનલધવી
ગજયધતી પ્રબધગ(સ્લતુંત્ર શલધર)
૨

યફતબધઇ ટેર

વવિંચધઇ અને ધણી યલઠધ(સ્લતુંત્ર

થયધદ

શલધર)
૩

જમરથવવિંશ યભધય

ક્રુવ (યધજમકક્ષધ), ુંચધમત મધાલયણ

શધરર

(સ્લતુંત્ર શલધર)
૪

યભણબધઇ ધટકય

લન અને આકદજાવત વલબધગ

ઉંભયગધભ

૫

યતભબધઇ વરુંકી

ભત્સ્મ ઉધગ

બધલનગય ગ્રધભીણ

૬

ઇિયબધઇ ટેર

વશકધય, યભતગભત અને યલક

અંકરેિય

વધુંસ્ક્રુવતક(સ્લતુંત્ર શલધર)
લધશનવ્મલશધ(યધજમકક્ષધ)
૭

લધવણબધઇ આકશય

વધભધજીક અએ ળૈક્ષબણક છધત લગોન ું

અંજાય

કલ્મધણ
૮

કકળયબધઇ કધનધણી

આયગ્મ અને કયલધય કલ્મધણ, તફીફી

લયધછધ યડ સયત

વળક્ષણ
૯

ફચબધઇ ખધફડ

ગ્રધભગ્રશધ વનભધાણ, ગ્રધભ વલકધવ,

દે લગઢ ફધયીમધ

શધરન, ગોવુંલધાન
૧૦

વલબધલયીફેન દલે

ભકશરધ ફધ કલ્મધણ,મધત્રધધધભ અને

બધલનગય લા

વળક્ષણ

 ૨૭ થી ૩૧ ડીવે. દયવભમધન ૨૫ભી બચલ્રન વધમન્વ કોંગ્રેવ અભદધલધદભધું વધમન્વવીટીભધું
મજાઇ. ૬ એવળમન દે ળ અને ૩૦ યધજમનધું ફધ લૈજ્ઞધવનકએ બધગ રીધ. તેની થીભ"
વધમન્વ, ટે કનરજી એન્ડ ઇનલેળન પય વસ્ટે નેફર ડેલરભેન્ટ" શતી.
 ગજયધત વેલ્પ પધમનધન્વ સ્કર(યે ગ્યરેળન ઓપ પી) એકટ -૨૦૧૭ ને શધઇકટે ભધન્મ યધખ્મ.
 વધફયભતી કયલયફ્રન્ટ ઇલેન્ટ ગ્રધઉન્ડ ખધતે પરધલય ળ -૨૦૧૮ ને મખ્મભુંત્રીએ ખલ્ર મકમ.
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 નભાદધ નદી ય ુંઢધયીમધથી ખુંબધતનધ અખધત સધી અને તધી નદી ય શથનય ડેભ થી
ખુંબધતનધું અખધત સધી જભધગા ફનળે. ૩ લાભધું ૩૨ નલધ જભધગો તૈમધય કયલધની
વયકધયની મજનધ .



  ભારત  



 પ્રધધનભુંત્રી નયે ન્ર ભદીએ કદલ્શી ભેટ્રનધ નલધ ભજેન્ટધ યે રભધગાન ું ઉદ્ઘધટન કય.ા આ યે રભધગા
નઇડધનધું ફટનીકર ગધડા નથી કધરકધજી ભુંદીય સધીન છે , તેની રુંફધઇ ૧૨.૬૪ કકભી છે .
 જનભધું કદલ્શી –કધબર લચ્ચે એય કધગો વેલધ ળરૂ થમધ ફધદ મફ
ું ઇ-કધબર લચ્ચે ણ એય
કધગો વેલધ ળરૂ થઇ. ૪૦ ટન પનધું જથ્થધ વધથેન ું પ્રથભ વલભધન કધબર શચ્ય.ું
 કશભધચરભધું ૧૪ભધું મખ્મભુંત્રી જમયધભ ઠધકય ફન્મધ. વળભરધભધું યીઝ ભેદધન ય મજામેર
ળથગ્રશણ વભધયશભધું ગલનાય આચધમા દે લવ્રત એ ૧૧ ભુંત્રીઓને ળથ રેલડધવ્મધ.
વલધધનવબધનધું અધ્મક્ષ યધજીલ બફિંદર ફન્મધ.
 નીવત આમગનધું અટર ઇનલેળન વભળન (AIM) શેઠ કટિંકયીંગ રેફ(ATL) ની સ્થધનધ ભધટે
દે ળબયની ૧૫૦૦ ળધધઓની વુંદગી કયધઇ. આલી ળધધઓભધું ૬ થી ૧૨ ધયણનધું
વલદ્યધથીઓને તધનધું ઇનલેટીલ વલચધયને વધકધય રૂ આલધ ભધટે લધતધલયણ ભળે.
 ધ મસ્સ્રભ વભન(પ્રટે કળન ઓપ યધઇટ્વ ઓન ભેયેજ) બફર-૨૦૧૭ રકવબધભધું વધય કયધય.
-એક વધથે ૩ તરધક વધભે રધગ થળે.
-ભોબખક, ઇભેઇર, લટ્વએ, પેવબક, ભેવેજ કે વવળમર વભકડમધનધું ભધધ્મભથી વત્રર તરધક
આલધ ગેયકધનની અને અભધન્મ શળે.
-૩ લાની વજાની જગલધમ છે .
 ૭૮ભી ઇવતશધવ કોંગ્રેવ કરકતધની જાદલય યવન.ભધું ળરૂ.
 શયગ અને રક્ષણ વલળે ભધકશતી આતી રધઇલ સ્ટક કડવીઝ પયલવભિંગ( LDF) ભફધઇર
એપ્ કેન્દ્ન્રમ ક્રુવભુંત્રી યધધધભશનવવિંશ એ રોંચ કયી. આ એપ્ નેળનર ઇન્સ્ટીટયટ ઓપ
લેટયનયી એવકડભમરીજી એન્ડ કડવીઝ ઇન્ફ્રયભેટીકવ

(ICAR-NIVEDI) ફેંગ્રય દ્વધયધ

ડેલર કયલધભધું આલી છે .
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 ન્યમકા ની જેભ તધન રગ ધયધલત ું બધયતન ું પ્રથભ ળશેય ફેંગ્રય ફન્ય. રગની કડઝધઇન
સ્ટધટા અ કુંની નધમ્મયે તૈમધય કયી છે .
 ઓકયસ્વધભધું વુંસ્ક્રુવત, બધધ અને યધતત્લની જાલણી ભધટે મખ્મભુંત્રીની આગેલધનીભધું શેયીટે ઝ
કેબફનેટની યચનધ કયધઇ.
 અબબનેત્રી અનષ્કધ ળભધા PETA( ીર પય ધ એવથકર ટ્રીટભેન્ટ ઓપ એવનભર) ની વાન
ઓપ ધ મય ફની. PETA ની સ્થધનધ ૧૯૮૦ભધું નપોક (લજીવનમધ-અભેકયકધ)ભધું થમેર. જે
પ્રધણીઓ ને ફચધલલધ ભધટે કધમા કયે છે .
 UGCનધું નલધ અધ્મક્ષ ધભેન્ર ધર વવિંઘ ફન્મધ. યવનલવવિટી ગ્રધન્ટવ કભીળન એકટ-૧૯૫૬
શેઠ UGC ની સ્થધનધ ૧૯૫૬ભધું સ્થધમેર.
 IPS અબમ NCB(નધકોટીકવ કુંટ્રર બ્યય)નધું ભશધવનદે ળક ફન્મધ. ગ્રશ ભુંત્રધરમ શેઠનધું
NCBની સ્થધનધ ૧૯૮૬ભધું થમેર.
 IAS સવભતધ વભશ્રધની પ્રધધનભુંત્રીની ઇકવભક એડલધઇઝયી કધઉંવવર (

PMEAC) નધું વુંયકત

વબચલ તયીકે વનભણકું .
 ICCRનધું અધ્મક્ષ તયીકે વલનમ વશસ્ત્રબધ્ધેની વનભણકું .

ICCR(ઇન્દ્ન્ડમન કધઉસ્ન્વર ઓપ

કલ્ચયર યીરેળન) ની સ્થધનધ ૧૯૫૦ભધું થમેર અને પ્રથભ અધ્મક્ષ ભોરધનધ અબ્દર કરધભ
આઝધદ શતધ.
 CISFનધ ડીયે કટય જનયર ઓ.ી.વવિંઘ ઉતયપ્રદે ળ બરવનધું નલધ ડીજીી ફન્મધ.
 તવભરનધડભધું યજનીકધુંત નલ ક્ષ ફનધલળે. આલનધયી વલધધનવબધની ચ ુંટણીભધું ૨૩૪ ફેઠક
ય તધનધું ઉભેદલધય ઉબધ યધખળે.



  વળશ્વ  



યનની લૈવિક મધાલયણ એમ્ફેવેન્ડય બિટીળ ગધવમકધ એરી ગોલ્ડીંગ ફની.

 અભેકયકધ ફધદ ગ્લધટે ભધરધ દે ળ ણ ઇઝયધમેરભધું તધન ું દતધલધવ તેર અલીલથી ખવેડીને
જેરૂસ્રેભ રધલળે. વેન્ટ્રર અભેકયકી દે ળ ગ્લધટે ભધરધન ું ધટનગય ગ્લધટે ભધરધ વીટી છે . તેન ું
ચરણ ક્લેતઝર છે .
 વધઉદી અયફ અને UAE ણ શલે ટે ક્વ ફ્રી નકશ યશે, ૧ જાન્ય.૨૦૧૮ થી લેટ રધગ ડળે.
આંતયયધષ્ટ્રીમ સ્તયે ઓઇરની કકભતને રીધે, ભશેસરી આલક ઘટતધ વયકધયન વનણામ.
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 રુંડન સ્સ્થત વેન્ટય પય બફઝનેવ એન્ડ ઇકનવભક યીચવાનધું યીટા મજફ ૨૦૧૮ સધીભધું
બિટન અને ફ્રધન્વને ધછ યધખીને બધયત વલિન ું ૫મ ું ભટ અથાતત્ર
ું ફની જળે. શધરભધું
બધયતીમ અથાતત્ર
ું ૭ભધું નુંફય ય છે .
 એકરધ વ્મસ્ક્તઓને ભધઉન્ટ એલયે સ્ટ ચઢલધ ય નેધે પ્રવતફુંધ મક્ય. લાતધયશણભધું
ફનતી ધટનધઓને અટકધલલધ ભધટે આ પ્રવતફુંધ રગધલલધભધું આવ્મ છે .
 બધયતનધું વલયધને ગરે મફ
ું ઇ હભરધનધું ભધસ્ટય ભધઇન્ડ શધકપઝ વૈમદની યે રીભધું બધણ
આનધય ેરેસ્ટધઇન યધજદત લરીદ અબ અરીને ધકકસ્તધનથી યત ફરધલી રીધ.
ઉલ્રેખનીમ છે કે પ્રધધનભુંત્રી પેબ્ર.ભધું ેરેસ્ટધઇનની મરધકધતે જલધનધ છે .
 અભેકયકધ ફધદ ઇઝયધમેર ણ UNESCO ભધુંથી અરગ થય. UNESCOનધ ડીયે કટય જનયર
ઔરી ઔઝુરેમ છે , અને શેડકલધટા ય ેયીવભધું છે .
 એભનેસ્ટી ઇન્ટયનેળનરનધું નલધ વેક્રેટયી જનયર બધયતીમ મનધ કભી નધમડ ફન્મધ. તેઓ
વબરર ળેટ્ટીન ું સ્થધન રેળે. ભધનલધવધકધય ભધટે રડત આતી અને ૧૯૬૧ભધું સ્થધધમેર
એભનેસ્ટી ન ું લડભથક રુંડનભધું આલેર છે . તેની સ્થધનધ ીટય ફેનેનવન એ કયે ર.
 વધઉદી અયફભધું ભકશરધ યધજદતની વનભણકું કયનધય પ્રથભ દે ળ ફેલ્ઝીમભ ફન્મ.
કયમધધભધું ફેલ્જીમભનધું યધજદત ડૉવભવનક વભનેઉય ફન્મધ.
 રધઇફેયીમધનધું પ્રવીડન્ટ તયીકે લા ફૂટફરય જમર્જ લી ચ ુંટધમધ.
 ઇન્ટયનેળનર પેડયે ળન ઓપ જનધા બરસ્ટ(બ્રવેલ્વ)નધું લધવિક યીટા મજફ ૨૦૧૭ભધું ૮૧
કયટા યની શત્મધઓ થઇ છે , જેભધું વોથી લધ શત્મધ ભેકવવકભધું થઇ છે .
 ચીનભધું જીનધન એકવપ્રેવ લે ય પ્રથભ વરધય શધઇલે ળરૂ કયધમ છે . જેભધું વત્રસ્તયીમ ડ શળે
અને વોથી ઉય ભજબત વરય ેનર રધગેર શળે, જેનધથી વલજી ઉત્ન થળે.

   આવથિક જગત   
 વલદે ળી બુંડૉ ભેલતી ફધી જ વુંસ્થધઓને નકકી કયે ર ૩૨ ફેંકભધુંથી કઇ એક જ ફેંકભધું
ખધત ખરધલલધન આદે ળ. PFMS(બ્રીક પધમનધન્વ ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ) શેઠ આ ફેંકભધું
ખધત ખરધલવ જરૂયી છે .
 ૨૫ ડીવે.૨૦૧૭ સધીભધું GSTની કર લસરધત ૮૦૮૦૮ કયડ થઇ. ૯૯.૦૧ રધખ
વ્મધધયીઓએ યજીસ્ટ્રે ળન કયધવ્ય.
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 ૨૦૧૬-૧૭નધું લાભધું એકસ્ટા ભધું વોથી લધ વ્રધ્ધ્ધ કયલધ ફદર ઓકયસ્વધને "ચેસ્મ્મન સ્ટે ટ"
જાશેય કયધય. ૨૦૧૫-૧૬ભધું એકવટા ૧૯૦૮૨ કયડની શતી જે લધીને ૨૦૧૬-૧૭ભધું
૪૦૮૭૨ કયડ થઇ.
 FMCG(પધસ્ટ મવલિંગ કન્ઝયભય ગડવ) કેટેગયીભધું બધયતની વોથી વલિનીમ િધન્ડ તુંજરીને
જાશેય કયધમ. િધન્ડન ું મલ્મધુંકન કયતી ટ્ર્સસ્ટ યીચવા એડલધઇઝયીનધ" ધ િધન્ડ ટ્રસ્ટ યીટા
ઇન્દ્ન્ડમધ સ્ટડી-૨૦૧૭"ભધું ૧૧ શજાય કુંનીઓને વધભેર કયધમ શતી.
 વયકધયે નધની ફચત યનધું વ્મધજ દય ૦.૨% ઘટધડયધ. શલેથી NSC(નેળનર વેવલિંગ
વટીકપકેટ) અને PPF(બ્રીક પ્રવલડન્ટ પુંડ) ય ૭.૬% , જમધયે કકવધન વલકધવત્ર ય
૭.૩% વ્મધજ ભળે.
 બધયતભધું ૨૦૧૬-૧૭ભધું દધન ું ઉત્ધદન ૧૬૩.૭ વભબરમન ટન થય. છે લ્રધ ૧૫ લાથી બધયત
દધન વોથી ભટ ઉત્ધદક દે ળ છે . બધયતભધું લધવિક દધ ઉત્ધદનભધું લધધય ૫.૫% છે .
 ઇન્દ્ન્ડમન ઇકનવભક એવવીએળનન ું ળતધબ્દી વુંભેરન આંધ્રપ્રદે ળનધું ગુંટયભધું આચધમા
નધગધજ ાન યવન. ભધું યધષ્ટ્રવતની ઉસ્સ્થતીભધું મજાય. ઇન્દ્ન્ડમન ઇકનવભક એવવીએળનની
સ્થધનધ ૧૯૧૭ભધું થમેર, જેભધું શધર ૫ શજાય ભેમ્ફય છે .
 ળધકબધજી ભધટે રઘતભ ટેકધનધું બધલ જાશેય કયનધય દે ળન ું પ્રથભ યધજમ શકયમધણધ ફન્ય.
બધલધુંતય બયધઇ મજનધ શેઠ ળધકબધજી ભધટે ની કકિંભત નકકી થળે.
 બધયતભધું ૨૦૧૫-૧૬નધું લાભધું ભધત્ર ૧.૭% એટરે કે ૨.૦૬ કયડ રકએ ઇન્કભટે કવ બમો.
ઇન્કભ ટેક્વ યીટના પધઇર કયનધયની વુંખ્મધ ૩.૬૫ કયડથી લધીને ૪.૦૭ કયડ થઇ.



  રમત જગત  



 ICC ટી-૨૦ યેં કકિંગભધું બધયત બફજા સ્થધને શચ્ય. જમધયે ધકકસ્તધન પ્રથભ નુંફયે છે .
 ઇન્દ્ન્ડમન ફકવીંગ પેડયે ળનનધું લા અધ્મક્ષ અળકકભધય ભધટન નીધન. તેઓ ૧૯૮૦ થી ૮૯
અને ૧૯૯૩ થી ૨૦૦૧ અધ્મક્ષ યહ્યધ શતધું.
 બધયત SAFF અન્ડય-૧૫ ભકશરધ ફૂટફર ચેસ્મ્મનવળ પધઇનરભધું ફધુંગ્રધદે ળ વધભે શધયીને
ઉવલજેતધ ફન્ય.
 યીમધધભધું મજામેર વલિ યે ીડ ળતયું જ ચેસ્મ્મનવળ બધયતનધું વલિનધથ આનુંદે જીતી રીધી.
૨૦૦૩ભધું તેભણે પ્રથભ યે ીડ ળતયું જ ચેસ્મ્મનવળ જીતી શતી.
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 વતરૂલનુંતયભભધું મજામેર છઠી યધષ્ટ્રીમ વનળધનેફધજી ચેસ્મ્મનવળભધું ૫૦ ભી.ીસ્ટર
સ્ધધાભધું જીત યધમએ નલધ યે કડા વધથે ગલ્ડ ભેડર જીત્મ. તેભણે ૨૩૩ અંક ભેવ્મધ શતધ, જે
યધષ્ટ્રીમ યે કડા છે .
 વલદબા ટીભનધું ઝડી ફરય યજનીળ ગયફધનીએ યણજી ટ્રપીની પધઇનરભધું કદલ્શી વધભે શેટ્રીક
વધથે ૬ વલકેટ ઝડી. તે યણજી ટ્રપીની પધઇનરભધું શેટ્રીક રેનધય બફજ ફરય ફન્મ છે , આ
શેરધ ૧૯૭૩ભધું તવભરનધડનધું કે.ફી.કલ્મધણસ ુંદયભએ મફ
ું ઇ વધભે શેટ્રીક રીધી શતી.
 બધયતભધું ફૂટફરને પ્રત્વધશન આલધ ભધટે વપ્રવભમય રીગનધું િધન્ડ એમ્ફેવેન્ડય તયીકે
અબબનેતધ યણલીયવવિંઘની વનભણકું .



  સાંરક્ષણ / વળજ્ઞાન  



 ઇન્દ્ન્ડમન એયપવાએ વભળન વેલન વવભટ ભધઉન્ટયીંગ રન્ચ કયી, જે મજફ ૭ ખુંડનધું ઉંચધ
શધડ ય બધયતીમ વત્રયું ગધ વધથે ટીભ શચળે.
 બધયતે દે ળભધું જ વલકવધલેર સયવવનક ઇન્ટયવેપ્ટય વભવધઇરન ું વપ યીક્ષણ કય.ા ૭.૫ ભી.
રધુંફી વવિંગર સ્ટેજ યકેટ ગધઇડેડ વભવધઇર નેલીગેળન પ્રણધરીની આધધયે ઓછી ઉંચધઇએ ણ
ટધગેટ તડી ધડે છે . વત્રજા ટેસ્ટભધું આ વભવધઇરે પ્રથ્લી વભવધઇરને તડી ધડી શતી. બધયત
એન્ટી ફેબરસ્ટીક વભવધઇર પ્રણધરી ધયધલત વલિન ચથ દે ળ ફન્મ છે , અત્મધય સધી
અભેકયકધ, યવળમધ અને ઇઝયધમેર ધવે જ આલી પ્રણધરી છે .
 ૧૦ જાન્ય એ ઇવય એકવધથે ૩૧ ઉગ્રશને

PSLV C-40 યકેટ દ્વધયધ અલકધળભધું તયતધ

મકળે.
 લધયવેનધનધું લડધ ફી.એવ.ધનઆએ "શકીઝ વલભધન" ની અંવતભ ઉડધન બયી.
 બધયતીમ વલજ્ઞધન કોંગ્રેવ-૨૦૧૮ શૈરધફધદની ઓસ્ભધવનમધ યવન.ને ફદરે ભબણયનધ ઇમ્પધરભધું
મજાળે. ૧૦૬ લાનધું ઇવતશધવભધું પ્રથભલધય તેન ું સ્થધન છે લ્રી ઘડીએ સયક્ષધ કધયણવય
ફદરવ ડય છે .
 બધયતભધું ૨૦૨૫ સધીભધું

LIGO(રેઝય ઇન્ટયપેયભીટય ગ્રેવલટે ળનર લેલ ઓબ્ઝયલેટયી)

ગ્રેવલળનર લેલ ડીટેકટય ફનળે. તે વલિન ું વત્રજ

LIGO ડીટેકટય ફનળે. શધરભધું આલધ ફે

ડીટેકટય અભેકયકધભધું કધમાયત છે .
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 અભદધલધદ સ્સ્થત સ્ેવ એપ્રીકેળન વેન્ટય( SAC) દ્વધયધ ન્ય એડલધન્વ શધઇટે ક કયભટ વેન્વય
કેભેયધ ફનધલલધભધું આલળે. જે ૩૦૦ કકભીની ઉંચધઇએથી તસ્સ્લય રેલધ ભધટે વક્ષભ શળે.



Person of The Week 

 રજનીકાાંત(સયાજી રાળ ગાયકળાડ) 
-યધજનીવતભધું જરધલનધય
ું
યજનીકધુંત તવભર અને કશન્દી કપલ્ભ અબબનેતધ છે , દબક્ષણ બધયતભધું તેભને
બગલધનની જેભ ચધશક જે છે . તેઓ તવભરનધડભધું થરધઇલધ તયીકે જાણીતધ છે .
-યજનીકધુંતનધું નધભે જાણીતધ વમધજી યધલ ગધમકલધડન જન્ભ કણધાટકનધું ફેંગ્રયભધું એક ભયધઠધ
યીલધયભધું ૧૨ ડીવે.૧૯૫૦ભધું થમેર.
-ત્ની રથધ યજનીકધુંત અને ફે ત્રીઓ ઐિમધા અને વોદમધા છે .
--તેભણે પ્રધથવભક વળક્ષણ રૂ કમધા ફધદ યધભકક્રષ્ન વભળનભધું બધયતીમ લેદ, યું યધ અને વુંસ્ક્રુવતન
અભ્મધવ કમો, જેણે તેની આધ્મધત્ત્ભકતધભધું લધધય કમો.
-તેઁભણે ભરધવ કપલ્ભ ઇન્સ્ટીટયટ ભધું અભ્મધવ કમો અને ળરૂઆતભધું ફવ કુંડકટય તયીકે નકયી કયી
શતી.
-તેભનધ આધ્મધત્ત્ભક ગરૂ સ્લધભી યધઘલેન્ર શતધ.
-તેભણે કપલ્ભ કેયીમયની ળરૂઆત કે ફધરધચુંરન ની કપલ્ભ "અલા યધુંગગર" થી કયી શતી, તેઓ
કે.ફધરધચુંરનને તધનધ ગરૂ ભધને છે .
-તેઓને કપલ્ભ ઇન્ડસ્ટ્રીભધું આેર મગદધન ફદર ધ્ભભણ (૨૦૦૦) અને ધ્ભવલભણ (૨૦૧૬)
થી વન્ભધનીત કયધમધ છે .
-વળલધજી કપલ્ભ ભધટે તેને ૨૬ કયડ રૂવમધ ચકલલધભધું આવ્મધ શતધ, જે જેકી ચધન ફધદ એવળમધભધું
વોથી લધ કભધણી કયનધય અબબનેતધ શત.
-તેભણે તવભર, તેલગ, કન્ન્ડ, ભરમધરભ,કશન્દી,અંગ્રેજી લગેયે કપલ્ભભધું કધભ કયા છે .
-પ્રથભ કપલ્ભ અલા યધુંગગર ૧૯૭૫ભધું કયરીઝ થમધ ફધદ અનેક કપલ્ભ આલી ગધમત્રી, વધધયું ગભ,
વપ્રમધ, ટધઇગય, કધરી, બ્રડસ્ટન(અંગ્રજી), વળલધ,વળલધજી, યધ લન જેલી અનેક મધદગધય કપલ્ભ આી
છે .
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  Days of The week   

૨૬-કડવે-ફકવીંગ ડે



 પ્રશ્નોતરી  

(૧) ગજયધતનધું ભશેસર ભુંત્રી કણ ફન્ય છે ?
(૨) ગજયધતનધું ગ્રશ ખધતધનધું કેબફનેટ ભુંત્રી કણ છે ?
(૩) ૭૮ભી ઇવતશધવ કોંગ્રેવ કમધ મજામ ?
(૪) તધન રગ ધયધલત દે ળન ું પ્રથભ ળશેય કય ફન્ય ?
(૫) શેયીટેજ કેબફનેટની યચનધ કમધ યધજમભધું થઇ ?
(૬) PETA ની વાન ઓપ ધ મય કઇ બધયતીમ અબબનેત્રી ફની ?
(૭) UGCનધું નલધ અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?
(૮) NCBનધ ડીયે કટય જનયર કણ ફન્ય ?
(૯) ICCRનધું અધ્મક્ષ કણ ફન્ય ?
(૧૦) ઉતયપ્રદે ળ બરવનધું નલધ ડીજીી તયીકે કની વનભણકું થઇ ?
(૧૧) અભેકયકધ ફધદ કમધું દે ળે દતધલધવ ઇઝયધમેરનધું તેર અલીલ થી જેરૂસ્રેભ ખવેડલધની જાશેયધત
કયી ?
(૧૨) અભેકયકધ ફધદ કમધ દે ળે UNESCO ન ું વભ્મદ છડય ?
(૧૩) એમ્નેસ્ટી ઇન્ટયનેળનરનધ નલધ વેક્રેટયી જનયર કણ ફન્ય ?
(૧૪) વધઉદી અયફભધું ભકશરધ યધજદતની વનભણકું કયનધય પ્રથભદે ળ કમ ?
(૧૫) કમધ દે ળભધું વરય શધઇલે ફન્મ ?
(૧૬) PFMS ન ું રૂનધભ શ છે ?
(૧૭) ૨૦૧૬-૧૭નધું લાભધું એકવટા વધ્ધ્ધ ભધટે કમધ યધજમને ચેસ્મ્મન સ્ટે ટ જાશેય કયધય ?
(૧૮) નધની ફચતનધું વ્મધજદયભધું કેટર ઘટધડ થમ ?
(૧૯) ળધકબધજી ભધટે રઘતભ ટેકધનધું બધલ જાશેય કયનધય પ્રથભ યધજમ કય ?
(૨૦) ICC ટી-૨૦ યે કકિંગભધું બધયત કેટરધભધું સ્થધને છે ?
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(૨૧) વલિ યે ીડ ળતયું જ ચેસ્મ્મનવળ કણ જીત્ય ?
(૨૨) છઠી યધષ્ટ્રીમ વનળધનેફધજી ચેસ્મ્મનવળભધું જીત યધમ એ કઇ ઇલેન્ટભધું યે કડા વધથે ગલ્ડ ભેડર
જીત્ય ?
(૨૩) યણજી ટ્રપીની પધઇનરભધું શેટ્રીક રેનધય બફજ ફરય કણ ફન્ય ?
(૨૪) સયવવનક ઇન્ટયવેપ્ટય વભવધઇર પ્રણધરી વલકવધલનધય બધયત વલિન કેટરધભોં દે ળ ફન્મ ?
(૨૫) બધયતીમ વલજ્ઞધન કોંગ્રેવ કમધું મજાળે ?



જળાબો  

(૧) કોવળક ટેર (૨) વલજમ રૂધણી (૩) કરકતધ (૪) ફેંગ્રય (૫) ઓકયસ્વધ (૬) અનષ્કધ ળભધા (૭)
ધભા ધર વવિંઘ (૮) IPS અબમ (૯) વલનમ વશસ્ત્રબધ્ધે (૧૦) ઓ.ી.વવિંઘ (૧૧)ગ્લધટે ભધરધ (૧૨)
ઇઝયધમેર (૧૩) કભી નધમડ (૧૪) ફેલ્ઝીમભ (૧૫) ચીન (૧૬) બ્બ્રક પધમનધન્વ ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભ
(૧૭) ઓકયસ્વધ (૧૮) ૦.૨% (૧૯) શકયમધણધ (૨૦) બફજા (૨૧) વલિનધથ આનુંદ (૨૨) ૫૦ ભી.
ીસ્ટર (૨૩) યજનીળ ગયફધની (૨૪) ચથ (૨૫) ઇમ્પધર
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