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 વલજમબાઈ રૂાણીની 
ઈઝયામેર માત્રા 

 ગજુયાતભાાં ોણ અભબમાનનો 
આયાંબ 

 ગોલ્ડન ગ્રોફ યેવ - 2018 

 કરા ભશાકુાંબ - 2018 

 Rera act - 2018 

 ભેક્સવકોભાાં યાષ્ટ્રવતની ચુાંટણી 
 ગજુયાત અને ઈઝયામેર લચ્ચે 

કેટરાક કયાય 

 ગજુયાતભાાં “ jetro” નો 
પ્રાયાંબ 

 નીવત આમોગની કાઉક્સવર  

 ડો.આંફેડકય અંત્મોદમ વલકાવ 
વનગભ  

 Motion magic –

special “અમતૃરાર 
લગેડ”  

 

 

 

 

Motion magic (current affairs) 

અંક – 7  (જુરાઈ – 2018) 
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વલદ્યાથીની કરભે.......................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          MOTION MAGIC  અંક દ્વાયા સ્ધાાત્ભક રયક્ષાની તૈમાયી કયતા 

વલદ્યાથીઓને રેખન કામા કયલા ભાટે એક વનેયી તક આલાભાાં આલે છે. 

                    કઈ ણ વલદ્યાથી સ્ધાાત્ભક રયક્ષાના કઈ ણ વલમ ય તાન 

ટવક સ્લશસ્તાક્ષય ભાાં રખીને અભને ભકરી ળકે છે. અભે આલતા અંકભા પ્રકાવળત 

કયશ.ુ 

આન ુરખાણ  નીચે આેરા WHATSAPP નાંફય ઉય ભકરવ.ુ 

 

Whatsapp  no. :- 8238352157 

 

 

“કકશ્ભત કે બગલાનના બયોવે ફેવીન યશલેામ,  
કદાચ બગલાન અને કકશ્ભત તભાયા  બયોવે ફેઠા શવે” 
 

Yogesh sanjava 
Student :- motion career academy – 

junagadh 
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 જન્ભ 3, ઓક્ટફય, 2018  

 વ્મલવામ રેખક, ચચત્રકાય 

 બાા ગજુયાતી, રશન્દી 
 વનલાવસ્થાન જફરયુ, ભધ્મપ્રદેળ 
 અભ્માવ વલશ્વ બાયતી યવુનલવવિટી , 

ળાાંવતવનકેતન 
 વતા ગલાભર જીલણ લેગડ 
 તેઓ વળક્ષક તયીકે ઈન્સન્સ્ટટયટુ ઓપ પાઈન 

આર્ૌાવભાાં જડામા શતા. 
 તેભણે ળાાંવતકેતનભાાં યશીને “ઈન્રડયવુળિંગ 

અરશિંવા રુ્ ધ ફેટર રપલ્ડ” વનફાંધ રખેર છે. તે 
વનફાંધ 1967 ભાાં ગાાંધી-ગાંગા સુ્તકનુાં બાગ 
ફન્ય.ુ 

 તેભને 2004ભાાં “વૌંદમાની નરદ નભાદા” ભાટે  
વારશત્મ અકાદભી યુસ્કાય એનામત કયલાભાાં 
આવ્મ શત.  

 

 

 તેભને જુદા-જુદા વર્જન ભાટે ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ વારશત્મ યુસ્કાય અને યાષ્ટ્રીમ યુસ્કાય ભળ્મા શતા. 
 

 અમતૃરાર લેગડની પ્રખ્માત યચનાઓ :- 
1. નભાદા કી રયક્રભા 

2. વૌંદમાની નરદ નભાદા 

3. રયક્રભા નભાદા ભૈમા  

4. થડુ વન ુથડુ રૂ ુ

5. અમતૃસ્મ નભાદા 

6. તીયે તીયે નભાદા  
 

Rip…………………અમરૃાર લેગડ 

 

મતૃરાર લેગડ 

 નભાદા ય પ્રથભ સુ્તક – યીલય  ઓપ બ્યટુી 

 નભાદાની પ્રથભ દમાત્રા – 1977 

 નભાદાની છેલ્રી દમાત્રા – 1999 
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1. ગજુયાત વારશત્મ અકાદભી ારયતવક - રયક્રભા નભાદા ભૈમાની 
2. કાકા વાશફે કારેરકય ારયતવક - રયક્રભા નભાદા ભૈમાની 
3. વારશત્મ અકાદભી યુસ્કાય (રદલ્શી) - વૌંદમાની નદી નભાદા 
4. ગજુયાત વારશત્મ અકાદભી ારયતવક - વૌંદમાની નદી નભાદા 
5. યભાનાંદ કુલયાંજી કારડમા ારયતવક - થડૂાં વન ુાં થડુ રૂ ૂ
6. ભધ્મપ્રદેળન ુયાષ્ટ્રીમ ળયદ જી વન્ભાન  

- વૌંદમાક નદી નભાદા 7. ભધ્મપ્રદેળ વારશત્મ રયદન અચખર 
બાયતીમ યુસ્કાય  

8. યાષ્ટ્રીમ ળયદ જી વન્ભાન  

- અમતૃસ્મ નભાદા 9. ભશાાંરડત યાહુર વાાંકૃત્માન યુસ્કાય 
10. ડૉ.ળાંકય દમારળભાા વર્જન વન્ભાન  
 

 વૌંદમયલતી નભયદા ભયાઠીભાાં અનલુાદ કયનાય “ભીનર પડણલીવ” 
 અમતૃસ્મ નભયદા ભયાઠીભાાં અનલુાદ કયનાય “ભીનર પડણલીવ” 
 વૌંદમયય નદી નભયદા ફાંગાીભાાં અનલુાદ કયનાય “તન બટ્ટાચામય” 
 અમતૃસ્મ નભયદા ફાંગાીભાાં અનલુાદ કયનાય “તન બટ્ટાચામય” 
 નભયદા – કયલય ઓપ બ્યકુટ અંગે્રજીભાાં અનલુાદ કયનાય “એભ.ભાકયેર” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અમતૃરાર લેગડને ભેરા પયુસ્કાયો 
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 ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ રૂાણીએ 
તાજેતયભાાં જૂન-જુરાઈ 2018 દયવભમાન છ 
રદલવ ભાટે ઈઝયામેર ની મરુાકાત રીધી 
શતી.  
 જે અંતગાત ઈઝયામેરના લડાપ્રધાન 

ફેન્ઝાભીન નેતન્માહુ વાથેની મરુાકાત 
દયવભમાન ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી 
વલજમબાઈ રૂાણીએ ગજુયાતભાાં 
મહુદીઓને ધાવભિક રઘભુવતઓન 
દયજ્જ આલાની જાશયેાત કયી શતી.  

 
 

 આ ઉયાાંત  ઈઝયામેરના કૃવ ભાંત્રી ઉયી અરયમરે મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ રૂાણી વભક્ષ ગજુયાત-
ઈઝયામેર લચ્ચે કૃવ ફાગામત જેલા કે્ષત્રભાાં યસ્ય આદાન-પ્રદાન ભાટે “જઈન્ટ લરકિંગ ગૃ” 
ની યચનાન પ્રસ્તાલ મકૂ્ય શત  

 મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ રૂાણીએ આ પ્રસ્તાલને ભાંજુયી આી શતી. 
 આ જઈન્ટ લરકિંગ ગૃ ગજુયાતના કૃવ કલ્માણ વલબાગ ના અવધક મખુ્મ વચચલ વાંજમ પ્રવાદના 

નેતતૃ્લભાાં ગલનાભેન્ટ – રુ્ – ગલનાભેન્ટ b2b (ચફઝનેવ ર્ૂ ચફઝનેવ) ફેચઝઝ ય વાથે ભીને કામા 
કયળે.  
 આ ઉયાાંત વલજમબાઈ રૂાણી એ તેભની ઈઝયામેર મરુાકત દયવભમાન 1918 ભાાં 

ઈઝયામેરના શૈપા ળશયેને મકુ્ત કયાલલા ભાટે થમેરા યદુ્વભાાં વલયગતી ાભેરા બાયતીમ 
વેનાનીઓની ળશાદતને શ્રદ્વાાંજરી આી શતી. 

લતયભાન પ્રલાશો 

વલજમબાઈ રૂાણીની ઈઝયામેર માત્રા 
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 ઈઝયામેરના શૈપા ળશયેને તરુકિ-જભાની વૈવનકના વાંકજાભાથી મકુ્ત કયાલલા ભાટે બાયતના 
જધયુ અને ભૈસયુ યજલાડાના ઘડેવલાય વૈવનકએ 23  વપ્ટેમ્ફય, 1918 ના યજ શૈપા 
ય આક્રભણ કયુા શત.ુ  

 આ યદુ્વભાાં ળશીદ થમેરા બાયતીમ વૈવનકને અંજરી અાલા ભાટે બાયતીમ વેના દ્વાયા 23 

વપ્ટેમ્ફયને “શૈપા ડે” તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 
 
 
 

 વલજમબાઈ રૂાણી ની આ મરુાકાત દયવભમાન ગજુયાતભાાં આધવુનક અને અવત આધવુનક સ્ભાટા  વવટી 
(સ્ભાટા  સ્ટેટ ઓપ ધ આટા વવટી) વલકવાલલા ભાટે ગજુયાત વયકાય અને ઈઝયામેર ની “એભ-પે્રસ્ટ” 
નાભની વફ્ટલેય કાંની લચ્ચે m.o.u. થમા શતા.  

 એભ – પે્રસ્ટ એ ઈઝયામેરની અગ્રગણ્મ વફ્ટલેય કાંની છે. અને બાયતભાાં ફેંગરુુ ખાતે તેની ઓરપવ 
ણ આલેરી છે.  
 
 
 
 
 

 વલજમબાઈ રૂાણી આ મરુાકાત દયવભમાન ઈઝયામેર ની ત્રણ ઈનલેરટલ સ્ટાટાપ્વ કાંનીઓ વાથે 
કયાય કયલાભાાં આવ્મા.  
1. એક્લાઈઝ 

2. ચક્રાટેક 

3. ગજુયાત આઈ-રક્રએટ  
 

 ઈઝયામેરના લડાપ્રધાન ફેન્ઝાવભન નેતન્માહુ એ જાન્યઆુયી 2018 ભાાં તેભની ગજુયાત મરુાકાત 
દયવભમાન ગજુયાતભાાં ફનાવકાાંઠાના વયશદી અને યણ વલસ્તાય ભાટે એક “જર ભફાઈર” લટય 
રડવેચરનેળન વ્શીકર ગજુયાતને બેટ આપ્યુાં શત ુાં.  

 M.o.u. – “ભેભયેન્ડભ ઓપ અન્ડયસ્ટેનન્ડિંગ”   
 

 

શૈપાન ુયદુ્વ 

ગજુયાત – એભ પે્રસ્ટ લચ્ચે કયાય 

ઈઝયામેરના ત્રણ ઈનોલેકટલ સ્ટાટયઅપ્વ અને ગજુયાતના આઈ – કિએટ લચ્ચે કયાય  
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 1 જુરાઈ, 2018 થી ફ્ાાંવભાાં રેફ 
વેફલ્વ ડી ઓરન ખાતેથી ગલ્ડન 
ગ્રફ યેવ 2018 ન ુઆમજન થય.ુ 
 આ વમદુ્રી વેઈચરિંગ યેવભાાં 

બાયતીમ નોવેનાના કભાન્ડય 
“અચબરા ટભી” બાગ રઈ 
યહ્યા છે. 

 અચબરા ટભી ગલ્ડન ગ્રફ 
યેવ 2018 ભાટે આભાંવત્રત 
એકભાત્ર એવળમન વ્મક્ક્ત છે.  

 
 અચબરા ટભી “સશૈુરી” નાભની ફટની પ્રવતકૃવત રૂ ફટ ય માત્રા કયીને બાયતન ુનેતતૃ્લ 

કયળે. 
 આ યેવ એવપ્રર, 2019 ભાાં ફ્ાાંવના રેવ વેફલ્વ ડી ઓરન ખાતે યૂી થલાની ળક્યતા છે. 

 

 ચિટનના વય યચફન નક્વ જન્વન દ્વાયા ઈ.વ. 1968 ભાાં ળરૂ કયલાભાાં આલેરા વલશ્વના 
પ્રથભ નન સ્ટ વયકભ નેવલગેળનની માદભાાં આ ગલ્ડન ગ્રફ યેવન ુઆમજન 
કયલાભાાં આલે છે. 

 અચબરા ટભી કીવતિ ચક્ર , ભેક ગે્રગય તથા તેનજજિંગ નગે જેલા યુસ્કાયથી વન્ભાવનત 
કયલાભાાં આવ્મા છે. 

 

ગલ્ડન ગ્રફ યેવ - 2018 
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 ગજુયાતભાાં કરા અને તેની વાથે 
જડામેરા કરાકાયને પ્રત્વાશન આી 
તેભની ઉત્તભ કરા – કૃવતઓને યાષ્ટ્રીમ 
– આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે યજુ કયલાના 
ઉદે્દળથી ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 26  

જુરાઈથી 10 વપ્ટેમ્ફય 2018 

દયવભમાન કરા ભશાકુાંબ 2018 નુાં 
આમજન કયલાભાાં આવ્ય ુછે.  

 આ અંતગાત તાકુા , જજલ્રા , પ્રદેળ 
અને યાજ્મકક્ષાએ વલવલધ ઈલેન્ટ 
મજાળે. 

 ગજુયાતભાાં લા 2017 ભાાં પ્રથભ કરા 
ભશાકુાંબન ુઆમજન થયુાં શત ુાં.  

 
 કરા ભશાકુાંબ 2017 ભાાં 22 કરાકૃવતઓ ભાટે સ્ધાા મજાઈ શતી. જ્માયે લા 2018ભાાં આ 22 

કરાકૃવતઓ ઉયાાંત ફીજી 7 નલી કૃવતઓન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે.  
 આ 7 કરાકૃવતઓભાાં વમશુ રગ્નગીત/પટાણા , કુચચડુી, વયદ, વાયાંગી, જરડમાાલા, યાલણશથ્થ અને 

બલાઈન વભાલેળ થામ છે.  
 

 ગજુયાત વયકાયના યલુક વેલા અને વાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃતઓના વલબાગ દ્વાયા આ કરા ભશાકુાંબન ુ
આમજન કયલાભાાં આવ્ય ુછે.  

 કરા ભશાકુાંબ 2018 ભાાં બાગ રેલા ઈચ્ુક કરાકાયએ 1 જુરાઈથી 15 જુરાઈ 2018 સધુીભાાં 
www.kalamahakumbh gujarat.com ય ઓનરાઈન અથલા ત જજલ્રાની વાંફાંવધત 
કચેયી યથી ઓપરાઈન યજીસ્રેળન કયાલલાન ુયશળેે.  

 

કરા ભશાકુાંબ - 2018 
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 Rera ન ુરુૂ નાભ “રયમર એસ્ટેટ એક્ટ – 
2016”  છે.  
 ઘય ખરયદનાય રકના વાંયક્ષણ અને 

રયમર એસ્ટેટ ક્ષેત્રના વનમાંત્રણ ભાટે 
બાયત વયકાય દ્વાયા આ એક્ટ 
ઘડલાભાાં આવ્મ છે.  

 આ એક્ટ 10  ભાચા, 2016ના યજ 
યાજ્મવબાભાાં અને 15 ભાચા 
2016ના યજ રકવબાભાાં વાય 
થમ શત. અને 25  ભાચા, 2016ના 
યજ યાષ્ટ્રવત દ્વાયા તેની ભાંજુયી 
આલાભાાં આલી શતી.  

 1 ભે, 2016 થી તે અભરભાાં આવ્મ 
છે.  

 
 
 
 
 
 

 ગજુયાત વયકાય દ્વાયા આ એક્ટના અભર ભાટે “ગજુયાત યીઅર એસ્ટેટ ઓથરયટી” ની યચના કયલાભાાં 
આલી છે.  

 અને 1 ભે, 2017 થી ગજુયાતભાાં આ કામદ અભરી ફનાલલાભાાં આવ્મ છે.  
 

 

 

Rera act - 2018 

Rera act નો ગજુયાતભાાં અભર 
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 તાજેતયભાાં ભેક્ક્વકભાાં મજામેરી યાષ્ટ્રવતની 
ચુાંટણીભાાં વત્તાધાયી ાટીને યાજમ આીને 
ભેક્ક્વકની વલક્ષ ાટીન વલજમ થમ છે.  
 આ અંતગાત ભેક્ક્વકના વત્તાધાયી ક્ષ 

“ઈન્સન્સ્ટટયટુળનર રયલલ્મળનયી 
ાટી(pri)” અને નેળનર એક્ળન ાટી 
(pan) ને યાજમ આીને વલક્ષ 
આન્દ્રવે ભેન્યઅુર રેજ ઓિેડય ની 
નેળનર રયજનયેળન મલૂભેન્ટ ન વલજમ 
થમ છે.  

 “આન્દ્રવે ભેન્યઅુર રેજ ઓિેડય” 
ભેક્ક્વક ના નલા યાષ્ટ્રવત ફનળે.  

 ભેક્ક્વકભાાં એવ ુશરેીલાય ફનળે કે કઇ 
ડાફેયી ક્ષના નેતા યાષ્ટ્રવત ફનળે.  

 

 ભેક્ક્વક એ અભેરયકા દેળન ાડળી દેળ છે. 
 ભેક્ક્વકની યાજધાની “”ભેક્ક્વક વવટી” છે. જે દેળન ુવોથી ભર્ૂ ળશયે ણ છે. 
 ભેક્ક્વકની બાા “સ્ેવનળ” છે. 
 ભેક્ક્વકન ુચરણ “ેવ” છે.  

 

 

 

 

ભેક્સવકોભાાં યાષ્ટ્રવતની ચુાંટણી 
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 3 જુરાઈ,2018 ના યજ ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી 
વલજમબાઈ રૂાણીએ ગાાંધીનગયના ભશાત્ના 
ભાંરદય ખાતેથી યાજ્મવ્માી “ણ અચબમાન” 
ન શબુાયાંબ કયાવ્મ શત. 

 બાયતના લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ 8 ભાચા, 
2018 ના યજ યાજસ્થાનના ઝુનઝુન ુખાતેથી 
યાષ્ટ્રવ્માી “ણ વભળન” ન શબુાયાંબ 
કયાવ્મ શત. 

 
 

 

 

 

 મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ રૂાણીએ ગજુયાતભાાં 
14 થી 18 લાની રકળયીઓભાાં કુણ-
એવનવભમાના વનમાંત્રણ ભાટે “ણૂાા મજના” ન 
પ્રાયાંબ કયાવ્મ શત. 

 ણૂાા મજનાન ુરુૂ નાભ :- “વપ્રલેન્વન ઓપ 
અંડય ન્યરુરળન એન્ડ રયડક્ળન ઓપ ન્યરૃુ્ળનર 
એવનવભમાએ અભોંગ એડરવન્ટ ગલ્વા”  

 ગજુયાતના ભરશરા – ફા વલબાગ દ્વાયા આ 
અચબમાનની ળરુઆત કયલાભાાં આલી છે. 
 

 

ગજુયાતભાાં ોણ અભબમાનનો પ્રાયાંબ 

પણૂાય મોજના 
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 5 જુરાઈ, 2018 ના યજ મખુ્મભાંત્રી 
વલજમબાઈ રૂાણી એ ગજુયાતના અભદાલાદ 
ખાતેથી “જેર” ના ચફઝનેવ વટા  વેન્ટયન 
પ્રાયાંબ કયાવ્મ શત. 

 Jetro – જાાન એક્વટનાર રેડ 
ઓગેનાઈઝેળન” 

 Jetro  એ જાાનની પ્રખ્માત કાંની છે. 
 

 

 

 

 

 

 તાજેતયભાાં નલી રદલ્શી ખાતે યાષ્ટ્રવત બલન 
ભાાં લડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદી ની અધ્મક્ષતાભાાં 
નીવત આમગની ચથી ગલવનિંગ કાઉક્ન્વર 
ફેઠકન ુઆમજન થયુાં શત ુાં.  

 આવથિક ફાફત અંગે વલવલધ યાજ્મના 
અનબુલન રાબ રઈને દેળના વલકાવને ગવત 
અને રદળા આલા ભાટે આ ફેઠક આમજન 
થય ુશત.ુ 

 આ ફેઠકભાાં ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ 
રૂાણી ઉક્સ્થત યહ્યા શતા અને તેભણે છેલ્રા 
દઢ દામકા ભાાં ગજુયાતે વાધેરી પ્રગવતની 
જાણકાયી આી શતી. 

 
 
 

 

Jetro ન ગજુયાતભાાં પ્રાયાંબ 

નીવત આમોગની ચોથી ગલવનિંગ કાઉક્સવર 
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 નયેન્દ્ર ભદીની અધ્મક્ષતાભાાં ભેરી નીવત આમગની ચથી ગલવનિંગ કાઉક્ન્વર ફેઠકભાાં કૃવ કે્ષતે્ર 
ભનયેગાના વ્માક વલવનમગ અંગે બરાભણ ભાટે મખુ્મભાંત્રીઓની એક વવભવત ની યચના કયલાભાાં 
આલી શતી. 

 આ વવભવતની વભ્મ નીચે મજુફ છે :  
 આ વવભવતભાાં ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ રૂાણી વરશત ચફજા યાજ્મના મખુ્મભાંત્રીન 

વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ છે.  
 ભધ્મપ્રદેળના મખુ્મભાંત્રી વળલયાજવવિંશ ચોશાણ આ વવભવતના અધ્મક્ષ યશળેે. 

 વળલયાજ વવિંશ ચોશાણ  (ભધ્મપ્રદેળ) 
 વલજમબાઈ રૂાણી    (ગજુયાત) 
 મગી આરદત્મનાથ    (ઉત્તયપ્રદેળ) 
 નીવતળ કુભાય         (ચફશાય) 

 ભભતા ફેનયજી       (વશ્વભ ફાંગા) 

 લન ચાભચરિંગ      (વવજિભ) 

 
 

 
 

 દેળના વલકાવને ગવત અને રદળા આલા ભાટે 
કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 1 જાન્યઆુયી, 2015 ના યજ 
નીવત આમગની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે. 

 આ વાંસ્થા કેન્દ્ર અને યાજ્મ લચ્ચે આવથિક 
ફાફત ય તાના ભાંતવ્મ આે છે. તેભજ 
આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે થઈ યશરેા આવથિક 
પેયપાયને રઈને નલી મજનાના વનભાાણ ભાટે 
વશકાય આે છે.  

 નીવત [ niti ] આમગન ુરુૂ નાભ :- નેળનર 
ઈન્સન્સ્ટટયળુન પય રાન્વપવભિંગ ઈનન્ડમા છે. 

 
 

કૃવ કે્ષતે્ર ભનયેગાના વ્માક વલવનમોગ અંગે મખુ્મભાંત્રીશ્રી વવભવત 

નીવત આમોગ 
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 15 ભાચા, 1950 ના યજ સ્થામેરા મજના આમગ (planning commission) ની જગ્માએ તેની 
સ્થાના કયલાભાાં આલી છે. 

 આ અંતગાત 17 ઓગષ્ટ્ટ,2014 ના યજ મજના આમગન ુવલવર્જન કયલાભાાં આવ્ય ુશત.ુ 
 નીવત આમગન ુલડુ ભથક નલી રદલ્શી ખાતે આલે ુછે. 
 શદ્દાની રૂએ દેળના લડાપ્રધાન નીવત આમગના અધ્મક્ષ શમ છે. 

 
 
 

 અધ્મક્ષ   :- નયેસર ભોદી 

 ઉાધ્મક્ષ :- યાજીલ કુભાય 

 C e 0      :-  અવભતાબ કાાંત 

 કામભી વભ્મ :- ચફફેક દેફેયમ, લી.કે.વાયસ્લત, યભેળ ચાંદ  
 
 

 

 

 
 

 તાજેતયભાાં ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી 
વલજમબાઈ રૂાણીએ ગાાંધીનગય ખાતે 
ડ.ફાફા વાશફે આંફેડકય અંત્મદમ વલકાવ 
વનગભની નલીન કચેયીન શબુાયાંબ કયાવ્મ 
છે.  

 ગાાંધીનગયના વેક્ટય – 10(ફી) ના 
કભામગી બલનભાાં આ કચેયી આલેરી છે.  

 “ગજુયાત અવનસચુચત જાવત – અવતછાત 
વલકાવ વનગભ” ને મખુ્મભાંત્રી વલજમબાઈ 
રૂાણી દ્વાયા લા 2017ભાાં “ડૉ.આંફેડકય 
અંત્મદમ વલકાવ વનગભ” નાભ આલાભાાં 
આવ્ય ુછે.  

 

 

નીવત આમોગના વભ્મો 

ડૉ.આંફેડકય અંત્મોદમ વલકાવ વનગભની નલી કચેયીનો પ્રાયાંબ  
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 ગજુયાતભાાં પ્રદુણ મકુ્ત લીજ ઉત્ાદન ભાટે 
ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વલન્ડ – વરાય 
શાઈિીડ ાલય ચરવી - 2018 અભરભાાં 
મકુલાભાાં આલી છે.  

 આ ચરવીન મખુ્મ ઉદે્દળ ગજુયાતભાાં એક જ 
જગ્માએથી વોય અને લન ઊજાા એક વાથે 
ઉત્ારદત કયલાન અને આલા લીજ ઉત્ાદન 
ભાટે પ્રત્વાશક વશામ આલાન છે.  

 
 

 

 

 
 

 સવુપ્રભ કટે તાજેતયભાાં તાના એક 
ભશત્લણૂા વનણામભાાં કહ્ય ુછે કે, એ લાત ય 
ભતબેદ નથી કે ચીપ જસ્ટીવ ઓપ ઈનન્ડમા 
જ “ભાસ્ટય ઓપ યસ્ટય” છે. 

 સવુપ્રભ કટાભાાં આલતા કેવને અરગ – 
અરગ ફેંચને પાલલાન તેભની ાવે 
અવધકાય છે.  

 સવુપ્રભ કટાના મખુ્મ ન્મામાધીળ – રદક 
વભશ્રા છે. 

 બાયતની સવુપ્રભ કટા  રદલ્શી ખાતે આલેરી 
છે. 

 
 
 

વલસડ – વોરાય શાઈબ્રીડ ાલય ોભરવી - 2018 

ચીપ જસ્ટીવ ઓપ ઈન્સડમા જ ભાસ્ટય ઓપ યોસ્ટય છે 
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 વવપ્રભ કટાભાાં ક્યા કેવની સનુલણી ક્યાયે અને કઈ ફેંચ દ્વાયા કયલાભાાં આલળે તેની ભારશતી આત ુ
એક ચરસ્ટ તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. આ ચરસ્ટને યસ્ટય તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

 યસ્ટય ફનાલલાન અવધકાય સવુપ્રભ કટાના મખુ્મ ન્મામાધીળ ાવે શમ છે. આથી તેભને ભાસ્ટય ઓપ 
યસ્ટય કશલેાભાાં આલે છે. 

 ભાસ્ટય ઓપ યસ્ટય વવધ્ધાાંત અનવુાય મખુ્મ ન્મામાધીળ તાના વલલેકથી એ નિી કયી ળકે છે કે 
કમા કેવની સનુલણી કઈ ફેંચ અથલા ક્યા જજ કયળે. 

 આ વવધ્ધાાંત અનવુાય સવુપ્રભ કટાના મખુ્મ ન્મામાધીળને કઈ કેવની વાંદગીન અવધકાય નથી. 
સવુપ્રભ કટાના મખુ્મ ન્મામાધીળ તેભને જે કેવ વોંે તે કેવની જ તેભણે સનુલણી કયલાની શમ છે. 

 મખુ્મ ન્મામાધીળના આદેળ અનવુાય સવુપ્રભ કટાના યજજસ્રાટ દ્વાયા આ યસ્ટય ફનાલલાભાાં આલે છે. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ગલ્ડન ગ્રફ યેવ – 2018 ન પ્રાયાંબ ક્યા દેળભાાં કયલાભાાં આવ્મ ? 
A. બાયત 

B. અભેરયકા 
C. ચિટન 

D. ફ્ાન્વ 

2.  ગલ્ડન ગ્રફ યેવ – 2018ભાાં બાગ રેનાય એકભાત્ર એવળમન કણ છે? 

a. અવલનાળ વત્રલેદી 
b. અચબરાા વ્માવ 

Important questions by motion magic 

યોસ્ટય અથલા ભાસ્ટય ઓપ યોસ્ટય વવધધાાંત શુાં છે? 
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c. અચબરા ટભ 

d. અભબરા ટોભી 
3.  તાજેતયભાાં ગજુયાતભાાં કેટરાભાાં કરા ભશાકુાંબન ુઆમજન થળે ? 

a. ચથા 
b. ાાંચભા 
c. ેરા 
d. ફીજા 

4.  Rera act એ ગજુયાતભાાં ક્યાયથી અભરભાાં આલેર છે ? 

a. 2014  
b. 2015 
c. 2016 
d. 2017 

5.  તાજેતયભાાં ભેક્ક્વકની ચટુણીભાાં કણ યાષ્ટ્રવત તયીકે ચુાંટાઈ આવ્મા છે ? 

a. રયકાડો અનામા 
b. જવ એન્ટવનમ ભેડે 

c. જેભ કેરડેયન 

d. આસરવે ભેસયઅુર રોેઝ ઓબે્રડોય 

6.  વલજમબાઈ રૂાણીએ ઈઝયામેર માત્રા દયવભમાન કને રઘભુતીઓન દયજ્જ આલાની જાશયેાત 
કયી છે ? 

a. ઈઝયામેરના નાગરયકને 

b. ચિક્સ્તઓને 

c. મકુ્સ્રભને 

d. મહુદીઓને 

7.  ગજુયાત અને ઈઝયામેર લચ્ચે કૃવ ફાગામત જેલા કે્ષત્રભા યસ્ય આદાન પ્રદાન ભાટે ક્યા 
ગ્રુની યચના કયલાભાાં આલી ? 

a. જઈન્ટ લેન્ચય ગ્રુ 

b. જઇન્ટ એડલેન્ચય ગ્રુ 

c. B2b ગ્રુ 

d. જોઈસટ લકકિંગ ગ્રુ 

8.  ગજુયાતભાાં અવતઆધવુનક સ્ભાટા  વવટી વલકવાલલા ભાટે ઈઝયામેરની કઈ કાંની વાથે Mou થમા 
છે  ? 

a. નેટારપભ 
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b. ચક્રાટેક 

c. ફામરપડ 

d. એભ-પે્રસ્ટ 

9.  ગજુયાતભાાં યાજ્મવ્માી ણ અચબમાનન પ્રાયાંબ ક્યાાંથી કયલાભાાં આવ્મ ? 

a. યાજકટ 

b. અભદાલાદ 

c. બાલનગય 

d. ગાાંધીનગય 

10.  ગજુયાતભાાં 14 થી 18 લાની રકળયીઓભા કુણ અને એવનવભમા વનમાંત્રણ ભાટે કઈ મજનાન 
પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

A. ણ અચબમાન 

B. વાંજીલની 
C. અક્ષયા 
D. પણૂાય 

11.  બાયતભાાં jetro ના ચફઝનેવ વટા  વેન્ટયન પ્રાયાંબ ક્યાથી કયલાભાાં આવ્મ છે ? 

a. રદલ્શી 
b. મુાંફઈ 

c. ગાાંધીનગય 

d. અભદાલાદ 

12.  તાજેતયભાાં નીવત આમગની કેટરાભી ગલવનિંગ કાઉક્ન્વરની ફેઠક ભી ? 

a. ેરી 
b. ફીજી 

c. ત્રીજી 

d. ચથી 
13.  નીવત આમગની ફેઠકભાાં અધ્મક્ષ તયીકે કણ શતા ? 

A. યાભનાથ કવલિંદ 

B. લેકૈમા નામડુ 

C. વલજમ રૂાણી 
D. નયેસર ભોદી 

14.  તાજેતયભાાં ડૉ.આંફેડકય અંત્મદમ વલકાવ વનગભની નલી કચેયીન પ્રાયાંબ ક્યાથી કયાવ્મ શત ? 

A. અભદાલાદ 
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B. લડદયા 
C. યફાંદય 

D. ગાાંધીનગય 

15.  યસ્ટય અથલા ભાસ્ટય ઓપ યસ્ટય એટરે કણ ? 

a. શાઈકટાના મખુ્મ ન્મામાધીળ 

b. શાઈકટાના ન્મામાધીળ 

c. સવુપ્રભ કટાના ન્મામાધીવ 

d. સવુપ્રભ કોટયના મખુ્મ સમામાધીળ 

 

 

 

 

 


