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૧. નેવી ડ : 
- ભારતીય નેવલ બીએઝ ારા 1971માં કરાંચી ઉપર િવજય 

મેળ યો હતો તેની યાદમાં દર વષ 4 થી ડસે બર નેવી ડ 

ઉજવાય છે. 

- આ ઉપરાંત ભારતીય નેવી ારા ડસે બર ના થમ 

અઠવાડ યાને આ ઉજવણીના ભાગ પે નેવી વીક તર ક ઉજવે 

છે. 

- આ વષ 44માં નેવી વીકની ઉજવણી કરાઈ. 

૨. એુસમા ં100 િથક ટકરમા ંચાર ભારતીય : 
- અમેર કામાં કાિશત થતી યાત મેગેઝીન ફોરન 

પો લસીએ 100 િથકટ ડની લ ટ ર  કર  છે. 

- આ લ ટમાં ચાર ભારતીયોનો સમાવેશ કરવામાં આ યો છે. 

- માનવતા માટ કામ કરવા બદલ આ ચાર ભારતીયોનો 

સમાવેશ થયો છે. 

   1) નીના ટંડન 2) રાજન આનંદ 3) આયશા ખ ા 4) ન 

ગા ડયાલી 

૩. ખેલ મહા ુંભ – 2015 : 
- રાજય સરકારના રમતગમત વુા અને સાં િૃતક િૃતઓ     

િવભાગ ારા ખેલ મહા ુંભ – 2015 ુ ંઆયોજન થશે. 

- આ માટ 4થી ડસે બર,2015 થી ર જ શન શ  કરા ું. 
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- શાર રક અશકત, બહરા ગુ, માનિસક િત ત અને 

ધજન ખેલાડ ઓ માટ પે યલ ખેલ મહા ુંભ ુ ંઆયોજન. 

- ખેલ મહા ુંભની પધાઓ તા. 19 આુર થી 18 ફ આુર  

ધુી યો શે. 

- આ વખતે ખેલ મહા ુંભ – 2015 માં નવી નવ રમતોનો 

સમાવેશ કરાયો છે. 

- ખેલ મહા ુંભમાં પધાઓ ડર 9,11,13,16 તથા 16 

ઉપરના 45 વષથી ઉપરના અને 60 વષથી ઉપરના 

વય ૂથોમાં યો શે. 

- લોગન : ‘ખેલે જુરાત, તે જુરાત.’  

ો 
૧. નેવી ડ ાર મનાવાય છે? ....... 4 ડસે બર  

૨. ભારતીય નેવી ારા નેવી વીકની ઉજવણી ાર કરાય છે?... 

ડસે બરના થમ અઠવાડ યામાં  

૩. આ વષ કટલામાં નેવી વીકની ઉજવણી થઇ ?.....  44મા 

૪. તા તરમાં અમે રકાના યાત મેગે ઝન ફોરન પો લસીના 

100 િથક ટ કરની યાદ માં કટલા ભારતીયોનો સમાવેશ થયો 

?......   ચાર 

૫. ખેલ મહા ુંભ  ુઆયોજન સરકાર ા િવભાગ ારા કરવામાં 

આવે છે ?.... રમતગમત, વુા અને સાં િૃતક િૃત િવભાગ 

૬. ખેલ મહા ુંભ-2015 માં ઓનલાઇન ર શન કરવા માટ 

વેબસાઇટ ુ ંનામ જણાવો..... www.khelmahakumbh.org 

૭. આ વષ ખેલ મહા ુંભમાં રા ય સરકાર ારા કટલી નવી 

રમતોનો સમાવેશ કરાયો ? ....... નવ  

૮. ખેલ મહા ુંભ -2015 ુ ં લો ન જણાવો ?..... ‘ખેલે જુરાત, 

તે જુરાત’  
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