GK Samixa1થી 30વપ્ટે મ્ફય ,વાભાન્મજ્ઞાન
વભીક્ષા 62(1) તાયીખ 1/10/16
ળક્તિક્વાંશા નશે રુ ભેભોયીમર મ્મુઝીમભ અને રાઈબ્રેયીના ક્નર્દેળક િયીકે ક્નમુતિ કયામા...
૧) નનલૃત આઈ.એ.એવ. અનધકાયી ળનતતનવિંશાને 29 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ નશે રુ ભેભોયીમર
મ્મુઝીમભ અને રાઈબ્રેયીના નનદેળક તયીકે નનમુતત કયામા છે .
૨) ળનતતનવિંશાની નનમુનતત કે ન્દ્રીમ નનમુનતત વનભનત દ્વાયા કયલાભાિં આલી છે .
૩) ળનતતનવિંશા ૂલવ પ્રધાનભિંત્રી અટરનફશાયી લાજેમીના કામવકા લખતે પ્રધાનભિંત્રી
કામાવરમભાિં પયજ ફજાલતા શતા.
૪) ળનતતનવિંશા ઇનન્દ્ડમા પાઉન્દ્ડે ળનના નનદેળક દ ય ણ યશી ચુતમા છે , જે એક થીંક ટેં કનુિં
કાભ કયે છે .
૫) નશે રુ ભેભોયીમર મ્મુઝીમભ અને રાઈબ્રેયીના નનદેળકનુિં દ લવ 2015 થી ૂલવ નનદેળક ભશે ળ
યિંગયાજનના યાજીનાભાિં આપ્મા ફાદથી ખારી શતુિં.
૬) ળનતતનવિંશાની આ દ ય નનમુનતત થતા આ દને રઈને થતા નલલાદનો અિંત આવ્મો છે .
૭) ળનતતનવિંશાની નનમુનતત ય અથવળાસ્ત્રી નીનતન દેવાઈ દ્વાયા લાિંધો ઉઠાલલાભાિં આવ્મો શતો.
વભીક્ષા63 (1)િાયીખ 2/10/16
ઈન્પોવીવ કાં ની દ્વાયા પ્રથભલાય ઇન્પીભેકય ુયસ્કાયોની જાશે યાિ કયલાભાાં આલી...
૧) 29 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ભેક ઇન ઇનન્દ્ડમાને આગ લધાયલા ભાટે પ્રથભલાય ઇન્દ્પીભેકય
ુયસ્કાયોની જાશે યાત કયલાભાિં આલી છે .
૨) આ ુયસ્કાય અિંતગવત વાભાન્દ્મ નજદિં ગીને આવન ફનાલનાય ટે કનીકને ઈન્દ્પોવીવ ાિંચ રાખ
રૂનમાનો ુયસ્કાય પ્રદાન કયળે.
૩) દદલ્શીના નલદ્યાથી અનબેક ભટોનરમાએ એક એલી સ્ટીક ફનાલી છે કે જે અિંધ અને વાથે
ફધીય રોકોને ણ ઉમોગી થળે.તેને આ ુયસ્કાય આલાભાિં આવ્મો છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૪) અનબેક નવલામ દેળના 20 અન્દ્મ રોકોને ણ આ ુયસ્કાયથી વન્દ્ભાનનત કયલાભાિં આવ્મા
છે .
૫) ઇન્દ્પીભેકય ુયસ્કાયોનુિં રક્ષ્મ દેળની વલવશ્રેષ્ઠ પ્રનતબાઓને વન્દ્ભાનનત કયલાનુિં છે .
૬) ઈન્દ્પોવીવ આ ુયસ્કાય ોતાના ઈન્દ્પોવીવ પાઉન્દ્ડે ળન, અભેદયકા તયપથી આે છે .
૭) આ ુયસ્કાય કુ ર 20 રોકોને આલાભાિં આવ્મો છે , જે વાભાન્દ્મ રોકોના જીલનભાિં ખાવ
પે યપાય ભાટે ના નલીનીકયણ ળોધે છે .
વભીક્ષા64 (1)િાયીખ3/10/16
જાાન એળીમાઇ ખેર 2026 ની ભેજફાની કયળે...
૧) વપ્ટે મ્ફય 2016 ના ચોથા વપ્તાશભાિં જાાનના એઈચી પ્રીપે તચય અને તેની યાજધાની
નગોમાને લવ 2026 ભાિં આમોનજત થનાય એળીમાઇ ખેરોની ભેજફાની વોંલાભાિં આલી છે .
૨) એળીમાઇ ઓનરનમ્ક દયદે ળરૂઆતભાિં 2026 ના ખેરોનો પેં વરો લવ 2018 ભાિં કયલો
શતો.ણ આલનાય આઠ લવભાિં ત્રણ ઓનરનમ્ક યભતોની પ્રનતમોગીતા શોલાને કાયણે લશે રા
ભેજફાન વિંદ કયામા છે .
૩) લવ 2018 ભાિં દનક્ષણ કોદયમાને નળમાુ ઓનરનમ્ક યભતોત્વલની તૈમાયી કયલાની છે .
૪) જમાયે જાાનના ટોનકમોને લવ 2020 ના ઓનરનમ્કની તૈમાયી કયલાની છે .
૫) નળમાુ ખેરોનુિં આમોજન લવ 2022 ભાિં ફીજીંગભાિં થળે.
૬) જાાનના ટોનકમોભાિં લવ 2019 ભાિં યગ્ફી નલશ્વકનુિં આમોજન ણ કયાળે.
૭) જાાનભાિં આ ઉયાિંત એળીમાઇ ળીત કારીન ખેર લવ 2017 ભાિં તથા નલશ્વ તયણ સ્ધાવ
લવ 2021 ભાિં આમોનજત કયલાભાિં આલળે.
વભીક્ષા 65(1) િાયીખ 4/10/16
ભાાંન્ઝુરી ર્દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ બાયિ સ્લચ્છિા વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) 30 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ નલી દદલ્શીભાિં બાયત સ્લચ્છતા વિંભેરન (ઇન્દ્ડોવેન) નુિં
ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨) ઇન્દ્ડોવેનના ઉદ્ઘાટન બાણભાિં લડાપ્રધાનશ્રેએ કહ્ુિં કે સ્લચ્છતા અનબમાનથી દેળના રોકો
પ્રબાનલત થઇ યહ્ા છે .
૩) પ્રધાનભિંત્રીએ એ ણ કહ્ુિં કે સ્લચ્છતા ભાટે કોઈ નલળે ફજેટની જરૂયીમાત નથી, ણ રોક
જાગૃનત આલે તે ઇચ્છનીમ છે .
૪) આ વિંભેરનભાિં લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા સ્લચ્છતા ુયસ્કાય ણ નલતદયત કયલાભાિં આલેર .
૫) વાપ વપાઈ ુયસ્કાયભાિં ગુજયાતની યાણકીલાલને વાપ વપાઈ એલોડવ પ્રાપ્ત થમેર છે .
૬) ઇન્દ્ડોવેન એક લાનવક યાષ્ટ્રીમ વિંભેરન છે , જે દેળની સ્લચ્છતા વાથે વિંકામેર તભાભ
શસ્તીઓને એક પ્રેટપોભવ ૂરુિં ાડે છે .
૭) ઇન્દ્ડોવેન વિંભેરનભાિં એ નક્કી કયલાભાિં આવ્મુિં છે કે લવ 2019 વુધીભાિં દેળને ખુલ્લાભાિં
ળૌચદિમા ભુતત ફનાલલાભાિં આલળે.
વભીક્ષા 66(1) િાયીખ 5/10/16
ોસ્ટ ક્લબાગ દ્વાયા ગાાંધીજમાંક્િ ય ફે સ્ભાયક ટીકીટ જાશે ય કયલાભાાં આલી...
૧) સ્લચ્છ બાયત નભળનના ફે લવ ૂણવ થલા ય દેળના નાગદયકોને વાપ-વપાઈ ભાટે પ્રેદયત
કયલાના શે તુથી બાયતીમ ોસ્ટ દ્વાયા ફે સ્ભાયક ટીકીટ જાશે ય કયે ર છે .
૨) યાષ્ટ્રનતા ભશાત્ભા ગાિંધીની 147 ભી જન્દ્ભજમિંનતના અલવય ય કે ન્દ્રીમ ળશે યી નલકાવભિંત્રી
અને વિંચાય ભિંત્રીએ ાિંચ રૂનમા અને 25 રૂનમાની આ ટીકીટ જાશે ય કયે ર છે .
૩) દદલ્શીના ઇનન્દ્ડમા શે ફીટે ટ વેન્દ્ટયભાિં આમોનજત વભાયોશભાિં શદયમાણા અને દદલ્શીની ાિંચાિંચ ોસ્ટ ઓદપવોને વાપ-વપાઈના ભાભરે શ્રેષ્ઠ પ્રદળવન કયલાના શે તુથી વન્દ્ભાનનત કયે ર છે .
૪) ોસ્ટે ઝ ટીકીટના વિંગ્રશને પીરાટે રી કશે લાભાિં આલે છે .ઘણા રોકો ળોખ ખાતય ટાર ટીકીટ
એકઠી કયતા શોમ છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) બાયતભાિં પ્રથભ ોસ્ટે ઝ સ્ટે મ્ 1 જુ રાઈ 1852 ભાત્ર નવિંધ પ્રાિંતના ભુિંફઈ કયાિંચી ભાગવ ય
લાયલા ભાટે નવિંધ ોસ્ટ ટીકીટ ફશાય ાડલાભાિં આલી શતી.
૬) વૌપ્રથભ ઈંગ્રેન્દ્ડભાિં ોસ્ટ ટીકીટ લેચલાની વ્મલસ્થા લવ 1840 ભાિં કયલાભાિં આલી શતી.
૭) નલશ્વની પ્રથભ ોસ્ટ ટીકીટ 1 ભેં.1840 ના યોજ ગ્રેટ નબ્રટનભાિં જાશે ય કયલાભાિં આલી શતી.
વભીક્ષા 67 (1) િા 6/10/16
લાંર્દના કટારયમા એળીમાઇ ભરશરા શોકી ર્ેક્મ્મન્વ ટર ોપીભાાં બાયિના કે પ્ટન ફન્મા...
૧) આગાભી 29 ઓતટોફયથી 5 નલેમ્ફય લચ્ચે આમોનજત નવિંગાુયના આમોનજત એળીમાઇ
શોકી ચેમ્ીમનળીભાિં લિંદના કટાદયમાને બાયત તયપથી યભનાય ટીભનુિં પ્રનતનનનધત્લ વોંલાભાિં
આલેર છે .
૨) આ ટીભભાિં ડીપે ન્દ્ડય વુનીતા રાકડાને લાઈવ કે પ્ટન ફનાલલાભાિં આવ્મા છે .
૩) ચોથી એળીમાઇ શોકી સ્ધાવભાિં બાયત, જાાન, કોદયમા ,ચીન અને ભરેનળમા બાગ રેળે.
૪) બાયત ોતાની પ્રથભ ભેચ 29 ઓતટોફય 2016 ના યોજ જાાન વાથે યભળે.
૫) લિંદના કટાદયમાનો જન્દ્ભ 15 એનપ્રર 1992 ના યોજ ઉત્તયપ્રદેળભાિં થમો શતો.
૬) લિંદના કટાદયમાને લવ 2013 ની જુ નીમય ભદશરા નલશ્વકભાિં કાિંસ્મ દક પ્રાપ્ત થમેર .
૭) લિંદના કટાદયમાએ લવ 2006 ભાિં પ્રથભલાય જુ નીમય આિંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ધાવભાિં બાગ રીધો શતો.
વભીક્ષા 68 (1) િા 7/10/2016
વુળીર ર્ાંદ્રને વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષ િયીકે ક્નમુતિ કયલાભાાં આવ્મા...
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા વુળીર ચિંરને ઓતટોફય 2016 ભાિં વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષ તયીકે
નનમુતત કયલાભાિં આવ્મા છે .
૨) ચિંર શારભાિં યશે રા વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષ/નનદેળક યાની નવિંશ નામયના 31 ઓતટોફય
2016 ના યોજ વેલા નનલૃનત્ત થમા ફાદ આ દ વિંબાળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) વુળીર ચિંર શારભાિં વી.ફી.ડી.ટી.ના વદસ્મના રૂભાિં કામવયત છે .
૪) કે ન્દ્રીમ પ્રત્મક્ષ કય ફોડવ બાયતભાિં પ્રત્મક્ષ કયો ભાટે નનમભ તથા મોજનાઓ પ્રસ્તુત કયે છે .
૫) કે ન્દ્રીમ પ્રત્મક્ષ કય ફોડવ બાયત વયકાયના અનધનનમભ 1963 ના અનુવિંધાને સ્થાનત એક
વિંસ્થા છે .
૬) વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષ બાયતીમ યાજસ્લ વેલાના ઉચ્ચ અનધકાયી શોમ છે .
૭) વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષ રેફ્ટનન્દ્ટ જનયર, લાઈવ એડનભયર, એમય ભાળવર,
વી.ફી.આઈ.નનદેળક તથા ઉ નનમિંત્રક અને ભશારેખા યીક્ષકથી ણ ઊંચુિં શોમ છે .
વભીક્ષા 69 (1) િા 8/10/2016
બાયિ દ્વાયા ટે ક્રકોમ્મુક્નકે ળન વેટેરાઈટ GSAT-18 નુાં વપ રોક્ન્ર્ાંગ કયામુાં...
૧) 6 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત દ્વાયા ટે નરકોમ્મુનનકે ળન વેટેરાઈટ GSAT-18 નુિં વપ
રોનન્દ્ચિંગ કયામુિં છે .
૨) આ વેટેરાઈટ ફ્રેંચ ગુમાનાના કોરુિં સ્ેવોટવ યથી યોકે ટ એયીમન-5 દ્વાયા પ્રક્ષેનત કયલાભાિં
આવ્મો શતો.
૩) આ વેટેરાઈટ બાયત દેળને 15 લવ ભાટે ટે નરકોમ્મુનનકે ળનની વેલા ૂયી ાડળે.
૪) વેટેરાઈટ GSAT-18 નુિં કુ ર લજન 3404 નકરોગ્રાભ છે , જે અન્દ્મ લજન ક્ષભતાભાિં બાયે
ગણામ છે .
૫) ઈવયો દ્વાયા આ વેટેરાઈટ વાથે ઓસ્ટરે રીમાના ઓયે ટય એન.ફી.એ.(નેળનર બ્રોડફેન્દ્ડ
ઓયે ટય)નો એક વેટેરાઈટ સ્કામભસ્ટય-2 ણ રોન્દ્ચ કયે ર છે .
૬) વેટેરાઈટ GSAT-18 ને બાયતની અલકાળ વિંળોધન વિંસ્થા ઈવયો દ્વાયા તૈમાય કયલાભાિં
આલેર છે .
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GK Samixa1થી 30વપ્ટે મ્ફય ,વાભાન્મજ્ઞાન
૭) આજ વુધીભાિં ઈવયો દ્વાયા 14 જેટરા વેટેરાઈટ દેળ ભાટે કોમ્મુનનકે ળન કામવ ભાટે રગાલલાભાિં
આવ્મા છે , વેટેરાઈટ GSAT-18 દ્વાયા આ ભાખુિં લધાયે ભજફુત ફનળે.
વભીક્ષા 70 (1) િા 9/10/2016
ગૌિભ રારશડી પ્રેવ તરફ ઓપ ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ િયીકે વાંર્દ થમા...
૧) પ્રખ્માત ત્રકાય ગૌતભ રાદશડીને પ્રેવ તરફ ઓપ ઇન્દ્ડીમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે વિંદ
કયલાભાિં આવ્મા છે .
૨) જમાયે નલનમકુ ભાયને પ્રેવ તરફ ઓપ ઇન્દ્ડીમાના ભશા વનચલ તયીકે વિંદ કયલાભાિં આવ્મા
છે .
૩) પ્રેવ તરફ ઓપ ઇન્દ્ડીમાના દાનધકાયીઓ તથા કામવકયો ભાટે એક ઓતટોફય 2016 ના યોજ
ચુિંટણી આમોનજત કયલાભાિં આલી શતી.
૪) આ ચુિંટણીની ભત ગણના 4 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ળરુ કયલાભાિં આલી શતી.
૫) ભત ગણતયી અનુવાય દયણાભો પ્રભાણે ભનોયિંજન બાયતી ઉાધ્મક્ષ, જોભી થોભવ વમુિંકત
વનચલ, અને અરુણ કુ ભાય જોળી કોાધ્મક્ષ તયીકે ચૂિંટામા છે .
૬) આ ચુિંટણીભાિં 684 ભતો વાથે ગૌતભ રાદશડી પ્રથભ સ્થાને યહ્ા છે .
૭) તરફ કામવકાયોભાિં વિંદ થમેરા ઉભેદલાયોની વિંખ્મા કુ ર 16 છે , જે શલેથી ોતાની કાભગીયી
આયિંબળે.
વભીક્ષા 71 (1) િા 10/10/2016
ક્નળાનેફાજ જીિુ યામે ક્લશ્વકભાાં યજિર્દક જીત્મો...
૧) બાયતીમ નનળાનેફાજ જીતુ યામે 6 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ફોરોગ્ના,ઈટારીભાિં આમોનજત
આઈ.એવ.એવ.એપ. નલશ્વકભાિં યજતદક ભેલેર છે .
૨) આ યજતદક તેભણે પાઈનરની 50 ભીટય નસ્તોર સ્ધાવભાિં જીતેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) આ સ્ધાવભાિં ચીનના લેઈીંગ પ્રથભ સ્થાને યહ્ા શતા.
૪) આ સ્ધાવભાિં ઇટારીના જીમુવે નગમાડ યે નોએ કાિંસ્મદક દક જીતેર છે .
૫) જીતુ યામે નલશ્વક 2014 ભાિં ફનાલેર ોતાના ાછના યાષ્ટ્રીમ યે કોડવ સ્કોયની ફયાફયી
કયી.
૬) આ શે રા જીતુએ અજયફેજાનના ફાકુ ના નલશ્વકભાિં દવ ભીટય એમય નસ્તોરભાિં યજતદક
જીતેર.
વભીક્ષા 72 (1) િા 11/10/2016
ક્લશ્વ ોસ્ટર રર્દલવની ઉજલણી કયલાભાાં આલી...
૧) 9 ઓતટોફય 2016 ના યોજ નલશ્વ ોસ્ટર દદલવની ઉજલણી કયલાભાિં આલી.
૨) આ લવના ોસ્ટર દદલવનો નલમ યાખલાભાિં આવ્મો શતો, નલીનતા, એકીકયણ અને
વભાલેળન.
૩) આ દદલવનો ઉદેશ્મ દૈનનક જીલનભાિં ોસ્ટના ભશત્લને દળાવલલાભાિં આલેર છે .
૪) ોસ્ટ નલબાગની આિંતયયાષ્ટ્રીમ, વાભાનજક અને આનથવક નલકાવભાિં તેના મોગદાનને ણ
દળાવલલાભાિં આલેર છે .
૫) લવ 1874 ના યોજ આ દદલવે સ્લીત્ઝયરૅન્દ્ડની યાજધાની ફનવભાિં મુનનલવવર ોસ્ટર
મુનનમનની સ્થાના કયલાભાિં આલી શતી તેથી આ દદલવને ઉજલલાભાિં આલે છે .
૬) મુ.ી.મુ. કોંગ્રેવ ટોતમો દ્વાયા લવ 1969 ભાિં 9 ઓતટોફયને નલશ્વ ોસ્ટર દદન તયીકે
ઉજલલાની જાશે યાત કયલાભાિં આલી શતી.
૭) દયલે રગબગ 150 જેટરા દેળોભાિં નલશ્વ ોસ્ટર દદલવ ઉજલલાભાિં આલે છે .
વભીક્ષા 73 (1) િા 12/10/2016
એાંડી ભયે એ ર્ાઈના ઓન ુરુ ક્વાંગલ્વઓ ખીિાફ જીત્મો...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) 9 ઓતટોફય 2016 ના યોજ એિંડી ભયે એ ચાઈના ઓન ુરુ નવિંગલ્વનો નખતાફ જીતેર છે .
૨) આ સ્ધાવ નેળનર ટે નીવ વેન્દ્ટય ફીનજગ
િં ચીનભાિં આમોનજત કયલાભાિં આલી શતી.
૩) નલશ્વના નિંફય લન ફે ખેરાડી ભયે એ ગ્રીગોય દદભીત્રોલને 6-4,7-6 થી શયાવ્મા શતા.
૪) ચાઈના ઓનએ એક લાનવક સ્ધાવ છે . જે દય લે ફીજીંગભાિં આમોનજત થામ છે .
૫) નોલાક જોકોનલચ એકભાત્ર એલા ખેરાડી છે કે જેણે આ સ્ધાવ છ લાય જીતેર છે .
૬) વતત ચાય લાય આ સ્ધાવ જીતલાનો યે કોડવ ણ નોલાક જોકોનલચના નાભે છે .
૭) નોલાક જોકોનલચ લવ 2015 ની ચાઈના ઓન ુરુ નવિંગલ્વના નલજેતા યહ્ા શતા.
વભીક્ષા 74 (1) િા 13/10/2016
બાયિે ન્મુઝીરેન્ડને શયાલી શ્રેણી જીિી...
૧) ઇન્દ્દોયના શોરકય સ્ટે ડીમભભાિં 11 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત અને ન્દ્મુઝીરેન્દ્ડ લચ્ચે
યભામેર ત્રીજી ટે સ્ટભાિં બાયતે ન્દ્મુઝીરેન્દ્ડને 3-0 થી શયાલીને વીયીઝ જીતેર છે .
૨) બાયતે આ ભેચ 321 યનથી જીતેર છે .જેભાિં બાયતના ફેટ્વભેન આય.અનશ્વને ભશત્લની
બૂનભકા બજલી છે .
૩) બાયતે ન્દ્મુઝીરેન્દ્ડની ટીભને ચોથા દાલભાિં 475 યનનો રક્ષ્માિંક આપ્મો શતો.
૪) આ રક્ષ્માિંક વાભે ન્દ્મુઝીરેન્દ્ડની ટીભ 44.5 ઓલયભાિં 153 યનભાિં ઓર આઉટ થઇ શતી.
૫) બાયત દ્વાયા આલાભાિં આલેર આ ાિંચભો ટે સ્ટભાિં વૌથી ભોટો રક્ષ્માિંક શતો.
૬) આય.અનશ્વને આ ટે સ્ટભાિં કુ ર 13 નલકે ટ ભેલી શતી.
૭) આય.અનશ્વન દ્વાયા પ્રથભ ભેચભાિં છ અને ફીજી ભેચભાિં વાત નલકે ટ ઝડી શતી.
વભીક્ષા 75 (1) િા 14/10/2016
ર્દેળનુાં પ્રથભ આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ ભધ્મસ્થિા કે ન્દ્ર ભુાંફઈભાાં ળરુ થમુાં...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) ભશાયાષ્ટ્રના ભુખ્મભિંત્રી દેલેન્દ્ર પડણલીવ દ્વાયા 8 ઓતટોફય 2016 ના યોજ દેળના પ્રથભ
આિંતયયાષ્ટ્રીમ ભધ્મસ્થતા કે ન્દ્રનો ળુબાયિંબ કયલાભાિં આવ્મો છે .
૨) કિંનીઓને ભધ્મસ્થતા ભાટે શલે નવિંગાુય, શોંગકોંગ કે રિંડન જલાની જરૂય નદશ ડે .
૩) ભધ્મસ્થતા ભાટે આ કે ન્દ્ર બાયત નવલામના દેળને ણ કિંનીઓ ભાટે ઉમોગી થળે.
૪) ભુિંફઈભાિં આિંતયયાષ્ટ્રીમ ભધ્મસ્થતા કે ન્દ્ર ળરુ થલાના કાયણે નલશ્વભાિં વ્માાદયક નલલાદોના
વભાધાન ભાટે બાયત એક જુ દી ઓખ પ્રસ્થાનત કયળે.
૫) દેળભાિં આજવુધીના વૌથી શે રા ઉન્નત આિંતયયાષ્ટ્રીમ ભધ્મસ્થતા કે ન્દ્રની સ્થાનાથી
નલલાદ, વભાધાન વ્મલસ્થા સ્થાનત કયલુિં એક ભશત્લૂણવ કદભ છે .
૬) ભધ્મસ્થતા કે ન્દ્ર પ્રધાનભિંત્રીના ભેક ઇન ઇનન્દ્ડમા અનબમાનના અનુરૂ છે .
૭) આ કે ન્દ્રને યાજ્મ વયકાયના વશમોગથી ફનાલલાભાિં આવ્મુિં છે .અને તેનો ઉદેશ્મ ભાત્ર રાબ
ખાિંટલા ુયતો જ નથી. લાસ્તલભાિં કામવ કયલા ભાટે નો છે .
વભીક્ષા 76 (1) િા 15/10/2016
ોટુચ ગરના ૂલચ પ્રધાનભાંત્રી એન્ટોક્નઓ ગુિયવ વમુાંકિ યાષ્ટ્ર ભશાવાંઘના ભશા વક્ર્લ િયીકે
ક્નમુતિ થમા...
૧) શારભાિં ોટુવ ગરના ૂલવ પ્રધાનભિંત્રી એન્દ્ટોનનઓ ગુતયવ વમુિંકત યાષ્ટ્ર ભશાવિંઘના ભશા વનચલ
તયીકે ફાનકી ભુનના ઉતયાનધકાયી ફન્દ્મા છે .
૨) વમુિંકત યાષ્ટ્ર વિંઘના 193 દેળોની વલવ વિંભનતથી આ દ તેઓને વોંલાભાિં આલેર છે .
૩) ોટુવ ગરના એન્દ્ટોનનઓ ગુતયવ વમુિંકત યાષ્ટ્ર ભશાવિંઘના ભશા વનચલ તયીકે એક જાન્દ્મુઆયી
2017 થી ોતાનો કામવબાય વિંબાળે.
૪) એન્દ્ટોનનઓ ગુતયવ વમુિંકત યાષ્ટ્ર ભશાવિંઘના ભશા વનચલ તયીકે આગાભી ાિંચ લવ ભાટે
ોતાની વેલા આળે.
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૫) ોટુવ ગરના એન્દ્ટોનનઓ ગુતયવ વમુિંકત યાષ્ટ્ર ભશાવિંઘના ભશા વનચલ તયીકે તેઓ નલભાિં
વ્મનતત છે .
૬) 67 લવના એન્દ્ટોનનઓ ગુતયવ વમુિંકત યાષ્ટ્ર ભશાવિંઘના ભશા વનચલ તયીકે 72 લવના
લતવભાન ભશાવનચલ ફાન કી ભુનની જગ્મા રેળે.
૭) ફાન કી ભુનનો કામવકા 31 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ ખતભ થળે, તેઓ છે લ્લી ફે ટભવથી આ
દ ય શતા.
વભીક્ષા 77 (1) િા 16/10/2016
15 ઓતટોફય આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ ગ્રાભીણ ભરશરા રર્દલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) વભગ્ર નલશ્વભાિં આિંતયયાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ ભદશરા દદલવ ઉજલલાભાિં આવ્મો, આ લવનો નલમ
યાખલાભાિં આવ્મો શતો,જલામુિં દયલતવન કૃ ન અને ખાદ્યાન્નભાિં ણ ફદરાલ જરૂયી.
૨) આ લવના નલમ દ્વાયા ખેડૂતો ભાછીભાયો અને બયલાડો તથા કૃ ન વાથે જોડામેરા રોકોને
રાબ થળે.
૩) તેનાભાિં જલામુિં દયલતવન વાથે ખેતીભાિં જરૂયી ફદરાલની વભજ ણ નલકનવત કયાલલાભાિં
આલળે.
૪) વમુિંકત યાષ્ટ્રના ભત અનુવાય જો ગ્રાભીણ દયલાયની એક ભદશરાને વળતત ફનાલી દેલાભાિં
આલે તો તે વભગ્ર દયલાયને વળતત ફનાલી ળકળે.
૫) પ્રથભ આિંતયયાષ્ટ્રીમ ગ્રાભીણ ભદશરા દદલવ 15 ઓતટોફય 2008 ના યોજ ઉજલલાભાિં આવ્મો
શતો.
૬) આ દદલવની સ્થાના ભશાવબા દ્વાયા 18 ડીવેમ્ફય 2007 ના યોજ કયલાભાિં આલી શતી.
૭) આ દદલવ ગ્રાભીણ ભદશરાઓની ભશત્લૂણવ બૂનભકાના ભશત્લને માદ કયલાના ઉદેશ્મથી
ભનાલલાભાિં આલે છે .
વભીક્ષા 78 (1) િા 17/10/2016
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અજમકુ ભાય બલ્લા ક્લર્દેળ વ્માાયના ભશાક્નર્દેળક િયીકે ક્નમુતિ કયામા...
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા બાયતની પ્રળાવનીક વેલાના લદયષ્ઠ અનધકાયી અજમકુ ભાય બલ્લાની નલદેળ
વ્માાયના ભશાનનદેળક તયીકે નનમુનતત કયલાભાિં આલી છે .
૨) 1984 ની ફેચના અવભ-ભેઘારમ કે ડયના અનધકાયી બલ્લા શારભાિં વ્માાય ભિંત્રારમના ઉ
વનચલ છે .
૩) શલેથી તેઓની નનમુનતત અનુ લાધલાનની જગ્મા ય કયલાભાિં આલી છે .
૪) જમાયે લાધલાનને વ્માાય ભિંત્રારમના ઉ વનચલ ફનાલલાભાિં આવ્મ છે .
૫) નલદેળ વ્માાય ભશાનનદેળક વ્માાય અને ઉદ્યોગ ભિંત્રારમના વિંફધભાિં યશી કામવ કયે છે .
૬) ભશાનનદેળકની જલાફદાયી બાયતની નનકાવને લધાયલાની નીનતને રાગુ કયલાની યશે છે .
૭) ઇન્દ્દોયભાિં તેના ભુખ્મ કામાવરમ વાથે તેની ાવે અન્દ્મ 36 પ્રાદેનળક કામાવરમોનુિં નેટલકવ છે .
વભીક્ષા 79 (1) િા 18/10/2016
ફેંક ઓપ ફયોડાએ ી.લી. ક્વાંધુ અને શ્રીકાાંિને બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય િયીકે ક્નમુતિ કમાચ...
૧) બાયતના વાલવજનનક ક્ષેત્રની ફીજા નિંફયની વૌથી ભોટી ફેંક એટરે ફેંક ઓપ ફયોડા.
૨) શારભાિં ફેંક ઓપ ફયોડાએ ી.લી નવિંધુ અને શ્રીકાિંતને ોતાની ળાખા ભાટે બ્રાિંડ એમ્ફેવેડય
તયીકે નનમુતત કમાવ છે .
૩) ફેડનભન્દ્ટન ખેરાડી ી.લી.નવિંધુએ દયમો ઓનરનમ્કભાિં યજત દક જીત્મો શતો.
૪) શ્રીકાિંત ફેડનભન્દ્ટનભાિં ુરુ ખેરાડી છે , તે ણ ોતાના દપલ્ડભાિં વારુિં લચવસ્લ ધયાલે છે .
૫) લવ 2005 ભાિં આ ફેંકે દિકે ટય યાશુર રનલડને ોતાના બ્રાિંડ એમ્ફેવેડય ફનાવ્મા શતા.
૬) શારભાિં ફેંક ઓપ ફયોડાના કામવકાયી નનદેળક ભમિંક ભશે તા છે .
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૭) ફેંક ઓપ ફયોડાની સ્થાના ભશાયાજ વમાજીયાલ ગામકલાડ ત્રીજાએ 20 જુ રાઈ 1908 ના
ગુજયાતના દેળી યાજ્મ લડોદયાભાિં કયી શતી.
વભીક્ષા 80 (1) િા 19/10/2016
ક્વક્િભ ર્દેળનુાં પ્રથભ સ્લચ્છ યાજ્મ ફન્મુાં...
૧) સ્લચ્છ બાયત અિંતગવત દેળના ઉતય ૂલીમ બાગભાિં લવેરુિં શાડી યાજ્મ નવનક્કભ દેળનુિં પ્રથભ
સ્લચ્છ યાજ્મ ફનલા ાભેર છે .
૨) દેળના પ્રધાનભિંત્રી નયે ન્દ્રભોદીજીએ નવક્કીભના ગિંગટોકને દેળનુિં વૌથી સ્લચ્છ મવટક સ્થ
તયીકે વન્દ્ભાનનત કયે ર છે .
૩) નવનક્કભના દયે ક નલસ્તાયો એક-એક કયીને લધાયે સ્લચ્છ ફનલા ામ્મા છે .
૪) નવનક્કભભાિં સ્લચ્છતાનો વિંદેળ દયે ક ળશે ય તથા ગાભભાિં ણ શોંચાડલાભાિં આવ્મો છે .
૫) નવનક્કભના દયે ક નાગદયકો ોતાની સ્લચ્છતા અિંતગવત પયજ વાયી યીતે નનબાલી જાણ્મા છે .
૬) નિભ નવનક્કભના તાળીડીંગની વયકાયી સ્કુ રભાિં ફાકો કચયાના પયીલાય ઉમોગ કયલા
ભાટે જાગૃત ફન્દ્મા છે .
૭) નવનક્કભના નલદ્યાથીઓ તભાભ ચીજોને વ્મલનસ્થત યાખીને અન્દ્મ અબાલોને નલકલ્ભાિં
ફદરાલાની કોનળળ કયે છે .
વભીક્ષા 81 (1) િા 20/11/2016
બાયિીમ નૌકાર્દભાાં અણુ વફભયીન અરયશાંિને વાભેર કયાઈ...
૧) બાયતીમ નૌકાદભાિં આઈ.એન.એવ.અદયશિંતવાભેર થલાને કાયણે બાયત અણુ વફભયીન
ધયાલનાય નલશ્વનો છઠ્ઠો દેળ ફનલા ાભેર છે .
૨) આ વફભયીન વાભેર થલાને કાયણે બાયત ાણીભાિંથી ણ દુશ્ભન દેળો ય શુભરો કયી
ળકલા વક્ષભ ફની યશે ળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa1થી 30વપ્ટે મ્ફય ,વાભાન્મજ્ઞાન
૩) અભેદયકા, નબ્રટન, ફ્રાિંવ, યનળમા, ચીન ફાદ બાયતે આ અણુ વફભયીન નલકવાલી છે .
૪) અદયશિંતભાિં કે -15 અને ફીઓ-5 ળોટવ યેં જ નભવાઈર તૈમાય યાખલાભાિં આલેર છે .તેની ભાયક
ક્ષભતા 700 નકરોભીટય વુધીની છે .
૫) અદયશિંતની પ્રશાય ક્ષભતા 3500 નકરોભીટય જેટરી ધયાલે છે .
૬) અદયશિંત કે -4 ફેરેનસ્ટક નભવાઈલ્વથી ણ વજ્જ છે , તેની ક્ષભતા 3500 નકભી છે .
૭) અદયશિંતનુિં લજન 6000 ટન જેટરુિં છે , બાયત શલે ાડોળી દેળોને ટક્કય આી ળકળે.
વભીક્ષા 82 (1) િા 21/10/2016
બાયિના ર્ૂાંટણીાંર્ દ્વાયા ભિર્દાિાના ક્ળક્ષણ ભાટે આજ વુધીનુાં પ્રથભ આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ વાંભેરન
આમોક્જિ કયલાભાાં આવ્મુાં...
૧) બાયત ચૂિંટણીિંચ દ્વાયા ભતદાતા જાગૃનત ભાટે 19 ઓતટોફય 2016 ના યોજ નલી દદલ્શીભાિં
એક વિંભેરન મોજામુિં શતુિં.
૨) આ વિંભેરનના આમોજનનો નલમ શતો,વભાલેળી, જાગૃનત અને નૈનતક બાગીદાયી ભાટે તેના
ભાટે નળક્ષા.
૩) આ વિંભેરનનો ભુખ્મ ઉદેશ્મ ચૂિંટણી પ્રદિમાની વલોતભ ફાફતો, નીનતઓ અને ભતદાતા
જાગૃનતનુિં આ પ્રથભ ગથીમુિં શતુિં.
૪) આ ત્રણ દદલવીમ વિંભેરનભાિં 27 દેળોભાિંથી ાિંચ આિંતયયાષ્ટ્રીમ વિંગઠનોએ બાગ રીધો શતો.
૫) બાયતના ભુખ્મ ચૂિંટણી કનભળનયશ્રી તયીકે ડો.નવીભ જેદીએ વિંભેરનને ખુલ્લુિં ભુતમુિં શતુિં,
વિંફોધન કમુું શતુિં.
૬) બાયતનુિં ચૂિંટણીિંચ એક સ્લામત વિંસ્થા છે , ટે અધવ ન્દ્માનમક વિંસ્થાન ણ છે .
૭) બાયતભાિં ચૂિંટણીિંચની સ્થાના 25 જાન્દ્મુઆયી1950 ના યોજ કયલાભાિં આલી છે .
વભીક્ષા 83 (1) િા 22/10/2016
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બાયિ અને ર્ીન દ્વાયા વમુાંકિ વૈન્મ અભ્માવ આમોક્જિ થમો...
૧)19 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત અને ચીન દેળોએ વાથે ભીને ફીજા વૈન્દ્મ અભ્માવભાિં
બાગ રીધો છે .
૨) આ વમુિંકત અભ્માવ રદાખના ૂલવ નલસ્તાયભાિં આમોનજત કયલાભાિં આલેર છે .
૩) આ લવના વૈન્દ્મ અભ્માવને ચીન-બાયત વશમોગ-2016 નાભ આલાભાિં આવ્મુિં છે .
૪) આ આમોજન વયશદ યક્ષણ વશમોગ વભજુ તી 2013 અનુવિંધાને બાયત અને ચીનના વિંકવ
અને વશમોગ લધાયલાની શે ર સ્લરૂે કયલાભાિં આલેર છે .
૫) આ શે રા ણ પે બ્રુઆયી 2016 ભાિં એક વૈન્દ્મ અભ્માવ ફિંને દેળો લચ્ચે આમોનજત થઇ
ચુતમો છે .
૬) આ અભ્માવભાિં ભાનલીમ વશામતા અને આનત યાશત નલમ અિંતગવત દદલવબય અભ્માવ
ભાટે એક બાયતીમ વયશદી ગાભભાિં બૂિંક આલલાની ભોક ડર ીર કયલાભાિં આલી શતી.
૭) ફિંનેના વમુિંકત અભ્માવભાિં બાયતીમ ટીભનુિં નેતૃત્લ નબ્રગેડીમય આય.એવ.યભણ દ્વાયા
કયલાભાિં આવ્મુિં, જ્માયે ચીનની વેનાનુિં નેતૃત્લ કનવર પે ન જુ ને વાિંબળ્ુિં શતુિં.
વભીક્ષા 84 (1) િા 23/10/2016
બાયિીમ િફીફ ડો. કે િન ર્દેવાઈને લલ્ડચ ભેડીકર એવોવીએળનના અધ્મક્ષ િયીકે ક્નમુતિ
કયામા...
૧) દુનનમાબયના તફીફોની ભશત્લની વિંસ્થા લલ્ડવ ભેડીકર એવોનવએળનના અધ્મક્ષ તયીકે
બાયતીમ તફીફ ડો. કે તન દેવાઈને નનમુતત કયલાભાિં આવ્મા છે .
૨) તાઈલાનભાિં ભેરી ફેઠક અનુવિંધાને તેઓને અધ્મક્ષ તયીકે નનમુતત કયલાભાિં આવ્મા છે .
૩) લવ 2009 થી લલ્ડવ ભેડીકર એવોનવએળનના બાલી અધ્મક્ષ વિંદ કયલાના વભમથી કે તન
દેવાઈ ય ભ્રષ્ટ્ાચાયના આયો રાગી યહ્ા શતા.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa1થી 30વપ્ટે મ્ફય ,વાભાન્મજ્ઞાન
૪) તાઈલાનભાિં ભેર ફેઠકભાિં ડબ્લલ્મુ.એભ.એ.ની લાનવક વબાભાિં 40 થી લધાયે યાષ્ટ્રીમ
નચનકત્વા વિંઘોના પ્રનતનનનધઓ શાજય યહ્ા શતા.
૫) શલેથી કે તન દેવાઈ લવ 2016-17 વુધી ડબ્લલ્મુ.એભ.એ.ના અધ્મક્ષ તયીકે યશે ળે.
૬) ડો. કે તન દેવાઈ મુયોરોજીસ્ટ છે , તેઓ ફી.જે. ભેડીકર કોરેજ અભદાલાદભાિં મુયોરોજી
નલબાગના પ્રભુખ છે .
૭) શારભાિં તેઓ ગુજયાત ભેડીકર કાઉનન્દ્વરના વદસ્મ તયીકે વેલા આી યહ્ા છે .
વભીક્ષા 85 (1) િા 24/10/2016
ઇટારીના ક્ભરાન ક્વટીએ ર્દરાઈરાભાને ભાનર્દ નાગરયકા પ્રર્દાન કયી...
૧) 20 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ઇટારીના નભરાન વીટી કાઉનન્દ્વર દ્વાયા દરાઈરાભાને ભાનદ
નાગદયકતા પ્રદાન કયલાભાિં આલી છે .
૨) દરાઈરાભાને આલાભાિં આલેર વન્દ્ભાન ફદર ચીન દેળે ઇટારી પ્રત્મે નાયાજગી દળાવલી છે .
૩) નભરાનની કાઉનન્દ્વરના ચેયભેન રિંફેયતો ફેતોરેએ નભરાનભાિં આમોનજત એક કામવિભ
દયનભમાન દરાઈરાભાને ભાનદ નાગદયકતા પ્રદાન કયે ર છે .
૪) દરાઈરાભા નતબ્લફતી ફૌદ્ધ ધભવના લતવભાન ધભવગુરુ છે .
૫) ચીન દ્વાયા નતબ્લફત ય આિભણ ફાદ તેઓને યાજનૈનતક વત્તા વિંબાલાનો આગ્રશ કયલાભાિં
આવ્મો શતો.
૬) દરાઈરાભાએ 15 લવની લમે 1950 થી ોતાની જલાફદાયી વિંબાલાનુિં ળરુ કયી દીધુિં શતુિં .
૭) લવ 1959 ભાિં નતબ્લફતભાિં વિંઘવને કાયણે દરાઈરાભાએ બાયતભાિં આળયો પ્રાપ્ત કમો શતો.
વભીક્ષા 86 (1) િા 25/10/2016
ક્લશ્વનુાં વૌથી જુ નુાં ક્લભાન લાશક જશાજ આઈ.એન.એવ. ક્લયાટને વેલા ક્નલૃિ કયલાભાાં
આવ્મુ.ાં ..
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૧) નલશ્વનુિં વૌથી જૂ ની નલભાન લાશક આઈ.એન.એવ. નલયાટને 23 ઓતટોફય 2016 ના યોજ
વેલા નનલૃત કયલાભાિં આલેર છે .
૨) આ જશાજને વેલા નનલૃત કયલા ભાટે ભુિંફઈ ભોકરલાભાિં આલેર છે .
૩) આગાભી 29 ઓતટોફયના યોજ તેભની આનધકાદયક વેલા નનલૃનત્ત કયલાભાિં આલળે .
૪) આ જશાજ નબ્રટીળ વયકાયની વશામતાથી ફનાલલાભાિં આવ્મુિં શતુિં .
૫) આ જશાજ બાયતીમ નૌવેનાભાિં લવ 1987 ભાિં વાભેર કયલાભાિં આવ્મુિં શતુિં.
૬) આઈ.એન.એવ .નલયાટે નબ્રટીળ યોમર નેલીભાિં 29 લવ અને બાયતીમ નૌવેનાભાિં 27 લવ
વુધી ોતાની વેલા આેર છે .
૭) નલશ્વભાિં વૌથી લધાયે વેલા યશે લાને કાયણે આ જશાજનુિં નાભ નગનીવફુકભાિં નોંધલાભાિં આલેર
છે .
વભીક્ષા 87 (1) િા 26/10/2016
રકયણ ભજભુર્દાય ળોને ફ્રાન્વના વલોચ્ર્ નાગરયક વન્ભાનથી વન્ભાક્નિ કયલાભાાં આવ્મા...
૧) ફામકોન કિંનીના ચેયવવન અને પ્રફિંધ નનદેળક નકયણ ભજભુદાય ળોને શારભાિં ફ્રાન્દ્વના
વલોચ્ચ નાગદયક વન્દ્ભાનથી વન્દ્ભાનનત કયલાભાિં આવ્મા છે .
૨) બાયતભાિં ફ્રાન્દ્વના યાજદૂત એરેકજેન્દ્રે જીએગ્રયે ફ્રાન્દ્વના યાષ્ટ્રનત લતી નકયણ ભજભુદાય
ળોને આ વન્દ્ભાનથી વન્દ્ભાનનત કયે ર છે .
૩) આ વન્દ્ભાન તેઓને ફામોવામન્દ્વ ક્ષેત્રભાિં ઉત્કૃ ષ્ઠ પ્રદાન ભાટે આલાભાિં આવ્મુિં છે .
૪) નકયણ ભજભુદાય ળોનો જન્દ્ભ 23 ભાચવ 1953 ના યોજ ફેંગ્રોયભાિં થમો શતો.
૫) ઇંગ્રેન્દ્ડની પ્રખ્માત નત્રકા ‘ધ ભેડીવીન ભેકયે ’ દલા ક્ષેત્રની100 શસ્તીઓની માદીભાિં તેઓને
ફીજુ િં સ્થાન આલાભાિં આવ્મુિં શતુિં.
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૬) નકયણ ભજભુદાય ળો આજે ણ ફામોકોન કિંનીના અધ્મક્ષ અને પ્રફિંધ નનદેળક તયીકે
કામવયત છે .
૭) બાયત વયકાય દ્વાયા તેઓને દ્મશ્રી, દ્મ બૂણ અને કણાવટક વયકાય દ્વાયા તેઓને
યાજ્મોત્વલ’ ુયસ્કાયથી વન્દ્ભાનનત કયલાભાિં આલેર છે .
વભીક્ષા 88 (1) િા 27/10/2016
ક્ફરાર નાજકી જમ્ભુ કાશ્ભીયના ભાનલાક્ધકાય આમોગના અધ્મક્ષ િયીકે ક્નમુતિ કયામા...
૧) 24 ઓતટોફય 2016 ના યોજ જમ્ભુ કાશ્ભીયના ભાનલાનધકાય આમોગના અધ્મક્ષ તયીકે
નફરાર નાજકીની નનમુનતત કયલાભાિં આલી છે .
૨) કાશ્ભીયનાિં ભાનલાનધકાય આમોગના ૂલવ અધ્મક્ષ જસ્ટીવ ફળીરુદીન પયજ ફજાલતા શતા.
૩) નફરાર નાજકીનો જન્દ્ભ શ્રીનગય, જમ્ભુ કાશ્ભીયભાિં 18 નલેમ્ફય 1947 ના યોજ થમો શતો.
૪) નફરાર નાજકીએ અરીગઢ ભુનસ્રભ મુનનલવીટીભાિંથી નળક્ષણ પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૫) નફરાર નાજકી 14 નલેમ્ફય 2009 નાિં યોજ ઓડીળાયાજ્મના ઉચ્ચ ન્દ્મામારમના ભુખ્મ
ન્દ્મામાધીળ નનમુતત થમા શતા.
૬) લવ 2013 ભાિં શજ વનભનતના કામોની વભીક્ષા ભાટે યચામેર વનભનતના અધ્મક્ષ તયીકે યશી
ચુતમા છે .
૭) નફરાર નાજકી નફશાય ભાનલાનધકાય આમોગના અધ્મક્ષ દ ય ણ યશી ચુતમા છે .
વભીક્ષા 89 (1) િા 28/10/2016
યાષ્ટ્ર ીમ આરર્દલાવી વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન રર્દલ્શીભાાં થમુાં...
૧) 25 ઓતટોફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ દદલ્શીના ઇનન્દ્દયા ગાિંધી ઇન ડોય
સ્ટે ડીમભભાિં યાષ્ટ્રીમ આદદલાવી વિંભેરનનુિં ઉદ્ઘાટન કમુું.
૨) આ વિંભેરનનો ઉદેશ્મ આદદલાવીઓ લચ્ચે વભગ્રતાની બાલનાને લધાયલાનો છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) અરગ-અરગ નલસ્તાયો અને યાજ્મોભાિંથી આલેરા રગબગ 1600 આદદલાવી કરાકાયોએ
આ વભાયોશભાિં યે ડ કયી શતી, જે તેના ાયિંદયક ોળાકભાિં વજ્જ શતા.
૪) આ વિંભેરનનુિં આમોજન આદદલાવી ફાફતોના ભિંત્રારમ દ્વાયા કયલાભાિં આલેર .
૫) આ વિંભેરન ચાય દદલવ વુધી ચારનાય છે , તેભાિં આદદલાવી વિંસ્કૃ નતને ઉજાગય કયતા નલળે
કામવિભો પ્રવાદયત કયાળે.
૬) વિંભેરન દયનભમાન કામવિભોભાિં રાઈલ વિંગીત અને નૃત્મ પ્રદળવન , નળલ્ પ્રદળવન, ૈનર
ચચાવ, ુસ્તક ભેા જેલા આકવણો ભુખ્મ યશે ળે.
૭) આ વિંભેરનભાિં 1600 કરાકાયો અને અન્દ્મ 8000 આદદલાવીઓ પ્રનતનનનધના રૂભાિં બાગ
રીધેર.
વભીક્ષા 90 (1) િા 29/10/2016
28 ઓતટોફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્ર ીમ આમુલેર્દ રર્દલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો...
૧) કે ન્દ્રીમ આમુષ્મ ભિંત્રારમ દ્વાયા 28 ઓતટોફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ આમુલેદ દદલવ
ભનાલલાની જાશે યાત કયલાભાિં આલેર.
૨) આ દદલવનો નલમ યાખલાભાિં આવ્મો શતો,આમુલેદના ભાધ્મભથી યોગો ભીટાલલા અને
ડામાફીટીવ જેલા યોગો ય નનમિંત્રણ.
૩) આ દદલવ દય લે ધનલિંતયી જમિંતીના દદલવે ભનાલલાભાિં આલળે.
૪) આ દદલવે આમુષ્મ ભિંત્રારમ દ્વાયા દદલ્શીભાિં એક દદલવીમ યાષ્ટ્રીમ વિંગોષ્ઠીનુિં આમોજન
કયલાભાિં આવ્મુિં શતુિં.
૫) યાષ્ટ્રીમ આમુલેદના દદલવથી ુયા દેળભાિં નભળન ભધુભેશ એક નલળે રૂથી દયકનલ્ત
યાષ્ટ્રીમ ઉચાય પ્રોટોકોર રાગુ કયલાભાિં આલેર છે .
૬) ધનલિંતયીને દશિંદુ ધભવભાિં દેલતાઓના લૈધ ભાનલાભાિં આલે છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) તેઓના લિંળભાિં દદલોદાવ થઇ ગમા જેણે ળલ્મ નચનકત્વાનુિં નલશ્વનુિં પ્રથભ નલદ્યારમ કાળીભાિં
સ્થાનત કમુું શતુિં,જેના પ્રધાન આચામવ તયીકે વુશ્રુતે વેલા આી શતી.
વભીક્ષા 91 (1) િા 30/10/2016
બાયિના ામર્દ વૈન્મએ 69 ભો ામર્દ રર્દલવ ભનાવ્મો...
૧) દેળના ામદ વૈન્દ્મએ 27 ઓતટોફય 2016 ના યોજ 69 ભો ામદ દદલવ ભનાવ્મો શતો.
૨) ામદ વૈન્દ્મની ફશાદુયીની માદભાિં વળસ્ત્ર વૈન્દ્મ દ્વાયા 27 ઓતટોફયના યોજ પ્રત્મેક લવ
આ દદલવ ભનાલલાભાિં આલે છે .
૩) આ દદલવ મુદ્ધની યાણીના નાભે ણ ઓખલાભાિં આલે છે .
૪) લવ 1947 ભાિં ાનકસ્તાની શુભરાખોયો વાભે જમ્ભુ-કાશ્ભીયભાિં રડનાય અને ફનરદાન
આનાય ામદ વેનાના અનધકાયીઓ અને વૈનનકોને માદ કયલા તથા તેઓને વન્દ્ભાન આલા
બાયતીમ વેના 27 ઓતટોફય આ દદલવ ઉજલે છે .
૫) આ દદલવે બાયતીમ વેનાની ળીખ યે જીભેન્દ્ટની પ્રથભ ફટારીમનનુિં ામદ શ્રીનગય લામુવેના
ભથક ય ઉતયી રડાઈ કયીને ાનકસ્તાનીઓને શાિંકી કાઢ્યા શતા.
૬) ામદ વૈન્દ્મની એક ળાખા છે , જે મુદ્ધ દયનભમાન વૌથી લધાયે જોખભ વાથે રડાઈ કયે છે .
૭) ઐનતશાનવક રનષ્ટ્એ ામદ વેના રડાકુ શનથમાયની વૌથી જૂ ની ળાખા ના રૂભાિં
ઓખલાભાિં આલે છે .
વભીક્ષા 92 (1) િા 31/10/2016
ાંજાફ યાજ્મ દ્વાયા નેળનર કે ડે ટ કોચ યભિો જીિલાભાાં આલી...
૧) િંજાફ નનદેળારમ દ્વાયા 27 ઓતટોફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ કે ડેટ કોવ યભતોનો નખતાફ
જીતેર છે .
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૨) િંજાફના યાજ્મ યક્ષાભિંત્રી વુબા બાભયે એ નલજેતાઓને ુયસ્કાયો નલતદયત કયલાભાિં આવ્મા
શતા.
૩) એન.વી.વી યભતોનો ઉદેશ્મ પ્રનતબાળાી યભતલીયોને સ્કો આલા તથા યાષ્ટ્રીમ પ્રેટપોભવ
ૂરુિં ાડલાનો યશે રો છે .
૪) દદલ્શી કૈ ન્દ્ટભાિં આમોનજત આ વભાન વભાયોશભાિં એન.વી.વી.ના જલાનોએ અરગ-અરગ
કયતફો ફતાવ્મા શતા.
૫) વાયિંગ શે રીકોપ્ટય એયોફૈટીક ટીભ દ્વાયા પ્રનતબાનુિં પ્રદળવન કયલાભાિં આવ્મુિં શતુિં.
૬) આ કામવિભ દયનભમાન બાગ રઇ યશે રા ખેરાડીઓ દ્વાયા ભાચવ ાસ્ટ ણ કયલાભાિં આલેર .
૭) એન.વી.વી.ના 17 નનદેળારમોના કૈ ડેટ્વે આ કામવિભભાિં ોતાની પ્રનતબાના દળવન કયાવ્મા
શતા.
- યે ળ ર્ાલડા

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

