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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ફી.એવ.એપ.ભાાં લોથી ફઢતીની યાશ 

જોઈ યશેર જલાનો11,529 (કોન્્ટેફર)ન ે

અગ્રેડ કયીન ે શેડ કોન્્ટેફર ફનાલલાભાાં 

આલળે. 

૨) બાયતભાાંથી લે દશાડે રગબગ 7000 

કયોડ રૂપમાના ચાભડાની પનકાવ થામ છે. 

૩) ડીઝીટર ેભેન્ટ અાંગે ફનાલામરેી યતન 

લતર વપભપતએ વયકાયન ે ઈ-ેભેન્ટન ાં 

પનમભન કયલાન ાં વ ચન આેર છે. 

૪) દદલ્શી ખાતે મોજાનાય યેડભાાં ક ર17 

યાજ્મોના ટેબ્રો અન ે 6 કેન્રળાપવત 

પ્રદેળોના ટેબ્રો પ્રદપળિત કયલાભાાં આલળે. 

૫) 24 જાન્મ આયી 1950 ના દદલવ ે

બાયતના યાષ્ટ્રગીતનો ્લીકાય કયલાભાાં 

આવ્મો શતો. 

૬) 24 જાન્મ આયી 1950 ના યોજ બાયતની 

ફાંધાયણ વબાએ યાજને્ર પ્રવાદને દેળના 

પ્રથભ યાષ્ટ્રપત તયીકે વાંદ કમાિ શતા. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) રાગેરી આગન ે ફ જાલલા ભાટે દ ફઈ 

પામય પિગેડ દ્વાયા નલી દડલાઈવ 

ફનાલલાભાાં આલેર છે, જ ેવ યભેનની જભે 

શલાભાાં ઉડીને આગ ઓરલલાની કાભગીયી 

કયળે. 

૮) અભેદયકાની જાવ વી વાં્થા 

વી.આઈ.એ.ના પનદેળકના રૂભાાં ભાઈક 

ોંપમોએ ળથ ગ્રશણ કયેર છે. 

૯) ભોયેપળમવના નલા ચ ાંટામરેા 

પ્રધાનભાંત્રીન ાં નાભ છે,પ્રપલાંદ જગનૌથ. 

ગ જયાત  

૧૦) લિ 1991 ફાદ 26 જાન્મ આયી 2017 

ના યોજ દદલ્શી ખાતે મોજાનાય યેડ ભાટે 

ગ જયાતના કચ્છની કરાનો ટેબ્રો પ્રદપળિત 

કયલાભાાં આલળે. 
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૧૧) ગ જયાતન ાં કભાિ પાઉન્ડેળન વાભાપજક 

પળક્ષણ, અન ે ભાનલતાના ધોયણ ે કાભ કયી 

યશેર છે, તેને ગ્રોયી ઓપ ગ જયાત 

એલોડિ-2017 આલાભાાં આલેર છે. 

૧૨) બાયતની પ્રપતપિત ઇપન્ડમન 

કાઉપન્વર ઓપ વોશ્મર લેલ્પેય દ્વાયા 

ગ જયાતનો કીપતિભાન વભો ્લચ્છતા એલોડિ  

વોભનાથ ભાંદદયન ેઅિણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) વોભનાથ ભાંદદયભાાં ્લચ્છતા ભાટે રૂ.50 

રાખની પકભાંતના વાધનો લવાલલાભાાં 

આવ્મા છે.આ ભાંદદય યાજ્મન ાં વૌથી ્લચ્છ 

ભાંદદય તયીકે વાંદ થમ ાં છે. 

યભત-જગત  

૧૪) ઓપ્ટરમાભાાં અલ્ાઇન લલ્ડિકભાાં 

પિટનના ડેલ યામડીંગે ્રેભ ઇલેન્ટભાાં 

પવલ્લયભેડર જીતેર છે. 

૧૫) પકાં ગ્વ ઈરેલન ાંજાફના ભેન્ટ તથા 

બ ત લિ બાયતીમ ઓનીંગ ફેટ્વભેન 

લીયેન્ર વશેલાગ શલે આગાભી આઈ.ી.એર. 

પવઝનભાાં ાંજાફની ટીભના દિકેટ 

ઓયેળન્વ તથા ્ટરે ટેજીની ભ ખ્મ બ પભકા 

બજલળે. 

૧૬) ઓ્ટરેરીમાના ફેટ્વભેન ડેપલડ લોનિયે 

વતત ફીજા લે ઓ્ટરેરીમન દિકેટના 

ટોચનો વ્મપતતગત એલોડિ  ભેલેર છે. 

૧૭) બાયતના ઈડન ગાડિન ્ટેડીમભના 

્ટેન્ડને પ્રથભલાય મ દ્ધભાાં ળશીદ થમરેા 

ળશીદોના નાભ આલાભાાં આલળે. 

અન્મ  

૧૮) દ ય વાંચાય કાંની ટર ાઈએ વીભકાડિ  ભાટે 

આધાયકાડિ  દ્તાલેજના ્લરૂે ્લીકાયલાની 

જાશેયાત કયેર છે. 

૧૯) આ લે યજ  થનાય ઝાયખાંડ યાજ્મન ાં 

ફજટે અત્માય વ ધીના યજ  થમરેા ફજટેભાાં 

વૌથી ભોટ ાં  યશેળે. 

૨૦) તપભરનાડ ની યાજ્મ વયકાયે જલ્લીકટ્ટ  

યભતના વ યપક્ષત વાંચારન ભાટે નલા 

દદળા-પનદેળ જાશેય કયેર છે.  
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વભીક્ષા 178(1) તાયીખ 25/1/2017 

 

યાષ્ટ્ર ીમ ફાપરકા દદલવ વભગ્ર દળેભાાં ભનાલલાભાાં આવ્મો... 
 

 

 

૧) 24 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ વભગ્ર દેળભાાં યાષ્ટ્ર ીમ ફાપરકા દદલવ ભનાલલાભાાં 
આવ્મો. 
 

૨) કન્મા કેલણી તથા દીકયીઓન ે ભાન  ભે તે શેત થી આ દદલવ ઉજલલાભાાં આલેર. 
 

૩) કેન્ર વયકાય દ્વાયા લિ 2008 થી દય 24 જાન્મ આયીના યોજ યાષ્ટ્ર ીમ ફાપરકા દદલવ 

તયીકે ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે. 
 

૪) આ દદલવ ઉજલલા ાછ ઘણા કાયણોભાાં એક કાયણ સ્ત્રી ભ્ર ણશત્મા શત્મા ણ યશેર 
છે. 
 

૫) ફાકીઓ ભાટે પતય્કૃત ્લબાલ દીકયીના પલકાવને ક ાં દિત કયે છે, તે ફાફતે 
જાગરૂકતા રાલલા ભાટે ણ આ દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 

૬) દેળભાાં ઘટતી સ્ત્રીઓની વાંખ્માન ેધ્માન ેરતેા ણ આ દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે. 
 

૭) યાષ્ટ્ર ીમ ફાપરકા દદલવના પ્રવાંગે આણે પ્રપતજ્ઞા રેલી જોઈએ કે અભે સ્ત્રી ભ્ર ણશત્મા 
નદશ કયીએ તથા પરાંગ બેદ ણ નદશ યાખીએ. 

 

 

- યેળ ચાલડા  
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 યોજ ે યોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવિ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

કયાં ટ અપેવિ પલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદ ાં વ્માજ પલડીમો-૧ 
https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદ ાં વ્માજ પલડીમો-૨ 
https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફે્ટ જીકે પલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC 

 
પભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના પલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચનેર વફ્િાઈફ કયળો જથેી 
GK પલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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