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યાષ્ટ્રીમ

૫) બાયતને સ્લતાંત્રતા ભળ્યા ફાદ 10

૧) કે ન્ર વયકાય આલનાય ફે લષભાાં

પે બ્રુઆયી1952 ના યોજ રોકવબા ભાટ્ે પ્રથભ

પ્રામોગગક ધોયણે દુયાંતો ટ્રે નભાાં ડોક્ટ્યોની

ચૂાંટ્ણી મોજાઈ શતી.

ગનભણાંક કયળે.

૬) શારભાાં મુગનલવીટ્ી ગ્રાન્ટ્ કભીળન દ્વાયા

૨) જાશે ય ગલતયણ વ્મલસ્થા (ી.ડી.એવ.)

તભાભ

ભાાં કાા ફજાય અને ગેયભાગે જતા યાળનને

વાંસ્થાઓએ તાકીદ કયલાભાાં આલી છે કે

યોકલા ભાટ્ે વસ્તા અનાજના કાડષ વાથે

સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના કોષ દય

વયકાયે આધાય કાડષ જોડલાની કાભગીયી

ત્રણ લે ફદરા અથલા તેભાાં લખતો-લખત

આયાંબી છે , આગાભી જુ ન વુધીભાાં આધાય

નલા વુધાયાઓ કયલા.

કાડષ નહશ જોડામ તેનુાં યાળન ફાંધ જ કયલાભાાં

૭) 10 પે બ્રુઆયીના યોજ દેળબયભાાં નેળનર

આલળે.

ડીલગભિંગ

૩)

બાયતની

નેળનર

ઇન્લેસ્ટ્ીગેળન

મુગનલવીટ્ીઓ

ડે

અને

(કૃ ગભનાળક)

ટ્ે કનીકર

ઉજલલાભાાં

આલેર.

એજન્વીને આાંતયયાષ્ટ્રીમ આાંતકલાદી વાંગઠન

આાંતયયાષ્ટ્રીમ

આઈ.એવ.ગકર રીસ્ટ્ભાાં 150 બાયતીમ

૮) બાયતીમ ભૂના ફે ભહશરા અલકાળ

આઈ.ટ્ી.પ્રોપે ળનલ્વની માદી ભેર છે .

માત્રીઓ ફાદ ડોક્ટ્ય ળાલના ાંડમા

૪) ગુજયાત યાજ્મ વાલષજગનક ગલતયણ

અાંતયીક્ષભાાં જનાય ત્રીજા બાયતીમ ભહશરા

પ્રણારીને ડીજીટ્ર ફનલાય દેળનુાં પ્રથભ

અલકાળ માત્રી ફનળે.

યાજ્મ ફનેર છે .

૯) ડોક્ટ્ય ળાલના કે નેડાના અલ્ફટ્ાષ
મુગનલવીટ્ીની શોગસ્ટ્રભાાં ન્મુયો વજષન છે .
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૧૦) શારભાાં તાતા સ્ટ્ીર દ્વાયા તેના

૧૫) અભેહયકાના ૂલષ નાંફય લન ગોલ્પય

સ્ેળીમરીટ્ી સ્ટ્ીર ગફજનેવને રીફટ્ી

ખેરાડી ટ્ાઈગય લુડ્વ ઘૂાંટ્ણભાાં વજષયી કયાલી

શાઉવ ગ્રુને 10 કયોડ ાઉન્ડભાાં લેંચલા

દોઢ લષ ફાદ ગોલ્પ યભલા ભાટ્ે તૈમાય થઇ

ભાટ્ે ડીપીનીટ્ીલ લેંચાણ કયાય કયે ર છે .

ગમા છે .

૧૧) તાજેતયભાાં ાગકસ્તાન દ્વાયા અયફી

૧૬) તાજેતયભાાં જાાને પે ડ કભાાં બાયતને

વભુરભાાં મુદ્ધ અભ્માવ આયાંબલાભાાં આલેર

3-0 થી યાજમ આેર છે .

છે , તેભાાં અભેહયકા, યગળમા અને ફીજા ઘણા

૧૭) શારભાાં ચેતશ્વય ુજાયાએ એક જ વત્રભાાં

દેળો ભીને 36 જેટ્રા મુદ્ધ જશાજો જોડાળે.

ચાંદુ ફોયડે નો વૌથી લધાયે યન ફનાલલાનો

૧૨) શાર ાગકસ્તાનના લાઈવ એડગભયર

યે કોડષ તોડે ર છે .

તયીકે વૈમદ અહયપૂલ્લાશ શુવૈની પયજ ફજાલી

અન્મ

યહ્યા છે .

૧૮) બાયત અને વેનેગર લચ્ચે સ્લાસ્્મ

યભત-જગત

અને ગચગકત્વા ક્ષેત્રે આઠ જેટ્રા કયાય

૧૩) શારભાાં ાગકસ્તાન હિકે ટ્ ફોડે ગલકે ટ્

કયલાભાાં આલેર છે .

કીય અને ફેટ્વભેન એલા વયપયાઝ

૧૯) બાયતના હદલ્શી ળશે યભાાં હપક્કીનુાં ભુખ્મ

અશે ભદને લન-ડે હિકે ટ્ ટ્ીભના નલા વુકાની

કામાષરમ ગસ્થત છે .

તયીકે વાંદ કયે ર છે .

૨૦) કે ન્ર વયકાયે 56 ોસ્ટ્ ઓહપવોભાાં

૧૪) હિકે ટ્ ભેચની એક જ ગવઝનભાાં1000

ાવોટ્ષ વેલા કે ન્ર ખોરલાની જાશે યાત કયે ર

યન ુયા કયનાય ખેરાડી તયીકે ગલયાટ્ કોશરી

છે .

પ્રથભ બાયાતીમ ખેરાડી ફન્મા છે . તેણે શલે
આ યે કોડષ ોતાના નાભે કયે ર છે .
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વભીક્ષા 195 (1) તાયીખ 11/2/2017
ગુજયાત ી.ડી.એવ.ને કૈ ળરેવ ફનાલનાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફન્મુ.ાં ..
૧) દેળભાાં ગુજયાત એલુાં પ્રથભ યાજ્મ ફનેર છે કે જેણે વાલષજગનક ગલતયણ પ્રણારી
અાંતગષત યાળનની દુકાન વાંૂણષ ણે કૈ ળરેવ ફની છે .
૨) આ ગવલામ યે લ્લે, ગલભાન તથા જીલન લીભા ોરીવી ણ ડીજીટ્ર યીતે ચૂકલામ તેલુાં
નક્કી કયી દેલાભાાં આલેર છે .
૩) દેળના કે ન્રીમ ખાદ્ય ભાંત્રી યાભ ગલરાવ ાવલાન દ્વાયા આ ભાહશતી આલાભાાં આલેર
છે .

૪) તેભના દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે ,કે આગાભી ભાચષ વુધીભાાં તભાભ દુકાનો ય આ
વુગલધા ઉરબ્ધ શળે.

૫) આ મોજના અનુવાય આધાય કાડષ ને આ પ્રણારી વાથે જોડી દેલાભાાં આલળે.

૬) ગુજયાત વયકાયે યાજ્મની 17,250 વયકાયી ભાન્મતા પ્રાપ્ત દુકાનોને આધાય કાડષ
આધાહયત ચુકલણી પ્રણારીથી વજ્જ કયે ર છે .

૭) યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી ગલજમ રૂાણી એ આ યીતે એવ.ટ્ી.ાવ તથા અન્મ વેલાઓને
જોડલાનો આગ્રશ કયે ર છે .
- યે ળ ચાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાાં જીકે , કયાંટ્ અપે વષ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ
ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

ગલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 16 ના ભલ્ટ્ીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન ગલડીમો જુ ઓ
નીચેની ગરાંક યથી
https://www.youtube.com/watch?v=GnE-1kMhEB0

ગગણત વાદુાં વ્માજ ગલડીમો બાગ ચાય.ભાટ્ે નીચેની ગરાંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/watch?v=v9uCYOeeN6A

1 થી 2 પે બ્રુઆયી કયાંટ્ અપે મવષનો ગુજયાતી ગલડીમો નીચેની ગરાંક યથી જુ ઓ
https://www.youtube.com/watch?v=3xUiTgR3bQw

ફેસ્ટ્ જીકે ગલડીમો ભાટ્ે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
ગભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ગલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટ્ે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જેથી GK
ગલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળ.ે

