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૧. સશ  સેના વજ દન : 
 - આ દવસે નાગ રકો, સરકાર  અને અધસરકાર  કચેર ઓ, 

ઔધો ગક એકમો, ખાનગી ે ે તેમજ શૈ ણક સં થાઓ પાસેથી 

દાન વ પે ભડંોળ એક  કરવામાં આવે છે. 

 - આ એકિ ત ભંડોળ દશની સરહદો ુ ંર ણ કરતા જવાનો, 

શ હદ જવાનોના પર વારજનો, ઘવાયેલા સૈિનકો વ. સૈિનકોના 

ધમપ નઓ, વૂ સૈિનકોના ક યાણ અથ ઉપયોગમાં લેવામાં 

આવે છે. 

૨. ખભંાળ યાની વુતીને ઈ ડયા કુ ઓફ વ ડ 

રકોડમા ં થાન : 
 - ખભંાળ યાના બાંધણીના યવસાય સાથે સકંળાયેલા રુશભાઈ 

તૂની ુ ી ધારાએ બાંધણી, િસ ક કાપડ, મોતી, ઉનના બો ટ, 

કળશ, આભલા વગેર ળૂ તૂ ચીજ વ ઓુ શુોભન માટ 

ઉપયોગમાં લઈ 72.69 મીટર લાં  ુતોરણ બાના ુ.ં 

 - તેની આ િસ ધને ઈ ડ ા કુ ઓફ વ ડ રકોડમાં થાન મ  ુ

છે. 

૩. ીકાતં – બેડિમટન લેયર : 
- ભારતીય બેડિમટન ટાર કદા બી ીકાંત ઈ ડોનેશીયા 

બેડિમટન નૂામે ટમાં રનસ અપ ર ો હતો. 

- ફાઈનલમાં તેનો ઈ ડોનેિશયાના ટોમી ગુીએટ  સામે પરાજય 

થયો હતો. 

૪. સતાક દનની રા યક ાની ઉજવણી : 
- આ વખતે 26મી આુર ના સતાક દનની રા ય 

ક ાની ઉજવણી નવ રચત જ લા ગીર સોમનાથ ખાતે થશે. 

ો 

૧.7 ડસે બરના રોજ ો દવસ મનાવાયો ?..... સશ  સેના 

વજ દન  

૨.સશ  સેના વજ દને કઇ કાયવાહ  હાથ ધરાય છે ? ... 

નગર કો તેમજ સરકાર  અને ખાનગી ે ે દાન વ પે ભડંોળ 

એક  કર  સેનના જવાનોના ક યાણ અથ ઉપયોગમાં લેવાય 

છે. 

૩.તા તરમાં જુરતની કઇ વુતીને બાંધણી ું 72.69 લાં  ુ

તોરણ બનાવવા બદલ ઇ ડયા કુ ઓફ વ ડ રકોડમાં થાન 

મ ુ ં? ..... ધારા તૂ 

૪. કદા બી ીકાંત કઇ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?..... બેડિમટન  

૫.તા તરમાં યો યેલ ઇ ડોનેિશયા બેડિમટન ુનામે ટમાં 

ીકાંત ા થાને ર ો હતો. ? ...... રનસ અપ. 

૬. 26મી આુર , 2016 સતાક દનની રા યક ાની 

ઉજવણી ાં યો શે? .... ગીર સોમનાથ. 
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