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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ ોસ્ટ વલબાગ દ્વાયા યાાંચી અને 

યામુયભાાં ઇવન્િમા ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક ળરુ 

કમાા ફાદ ગુજયાતના અભદાલાદ અને 

બરૂચની શેિ ોસ્ટ ઓફપવભાાં આ ળાખા ળરુ 

કયલાની કાભગીયી શાથ ધયળે. 

૨) શાર એન.વી.ઈ.આય.ટી.ના ફિયેક્ટય 

તયીકે પ્રો.હૃીકેળ વેનાવત પયજ ફજાલી 

યહ્યા છે. 

૩) કેન્રીમ ભાનલ વાંવાધન વલકાવ 

ભાંત્રારમના આદેળથી એન.વી.ઈ.આય.ટી. 

શલેથી દયેક યાજ્મભાાં કે્ષત્રીમ વળક્ષણ વાંસ્થાન 

ખોરળે. 

૪) શારભાાં ફી.ી. કાનુનગોને 

અએ.ફી.આઈ.ના િેપ્મુટી ગલનાય તયીકે 

વનમુક્ત કયામા છે, તેનો કામાકા ત્રણ 

લાનો યશેળે. 

૫) આગાભી ત્રણ એવપ્રરથી ફી.ી.કાનુનગો 

યીઝલા ફેંકભાાં ોતાનો કામાબાય વાંબાળે. 

 

૬) બાયતની વૌથી ભોટી ફેંક 

એવ.ફી.આઈ.એ જભાનીની િેલરભેન્ટ ફેંક 

વાથે કે.એપ.િફલ્મુ િેલરોભેન્ટ ફેંક વાથે 

1821 કયોિ રૂવમાની રોન ભાટે કયાય કયેર 

છે. 

૭) ભશાયાષ્ટ્રના ભુાંફઈભાાં બાયતની પ્રથભ 

એ.વી.યેર એમ્બ્મુરન્વનુાં અનાલયણ કયેર 

છે.આ એમ્બ્મુરન્વ એકવાથે 50 દદીઓને 

શોવસ્ટર શોંચાિળે. 

૮) શારભાાં આમોવજત થમેર જી.વીને 

એલોર્ડવા 2017 જાશેય થમો તેભાાં વુલ્તાન 

અને દાંગર વલાશ્રેષ્ઠ ફપલ્ભ જાશેય કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૯) કેન્રીમ જ આમોગના નલા અધ્મક્ષ 

તયીકે નયેન્ર કુભાયને વનમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) વતફેટનુાં રારુાં ગ ગાય ળશેય વલશ્વની 

વૌથી ભોટી ફૌદ્ધ એકિેભી ધયાલે છે, આ 

સ્થે વભગ્ર વલશ્વભાાંથી રોકો ફૌદ્ધીઝ્ભનુાં 

વળક્ષણ રેલા આલે છે. 

૧૧) મુયોીમ વાંઘ ોતાનુાં વૈન્મ પ્રવળક્ષણ 

કેન્રનુાં ભુખ્મ કામાારમ બ્રવેલ્વભાાં ફનાલળે. 

૧૨) નાવાનુાં મુયોા વક્રય ગુરુ ગ્રશના ચાંર 

ય એરીમનના જીલન વલે બા ભેલળે. 

૧૩) યવામણ વલજ્ઞાનભાાં નોફેર ભેલનાય 

જોજા ઓરાનુાં 89 લાની લમે અલવાન થમેર 

છે. 

યભત-જગત  

૧૪) શારભાાં ઓર ઇંગ્રેન્િ ફેિવભન્ટન 

ચેવમ્બમનળીની વલભેન્વ વવાંગર પાઈનરભાાં 

શાયી જતા વવાંધુ અને વામના નશેલાર ફાંને 

ફશાય થઇ ગમા છે. 

૧૫) શારભાાં પીપા દ્વાયા જાશેય કયામેરી 

યેન્કીંગભાાં બાયતીમ પૂટફોર ટીભ ફે અાંક 

નીચે યશીને 132 ભાાં સ્થાને શોંચી છે. 

 

 

 

૧૬) શારભાાં ભાકા  શોજકીન્વને 

સ્લીત્ઝયરૅન્િના ટેનીવ ખેરાિી યોજય 

પેિયયના જીલન ય આધાફયત પેિેગ્રાફપકા 

ફૂક રખેર છે. 

અન્મ  

૧૭) શાર ાંજાફ કૃવ વલશ્વવલદ્યારમ દ્વાયા 

કાવની નલી જાત ળોધલાભાાં આલેર છે. 

૧૮) આગાભી લા 2019 ભાાં રોકવબાની 

ચૂાંટણી બાયતભાાં મોજાલાની છે, તે શેરા 15 

યાજ્મોભાાં વલધાનવબા ચૂાંટણી મોજાળે. 

૧૯) ભણીુય ચૂાંટણીભાાં ોતાનુાં યાજકીમ 

ક્ષેત્ર વલસ્તયલા ભેદાને િેરા ઈયોભ ળવભારાને 

ભાત્ર 90 ભત ભળ્યા છે. 

૨૦) બાયત દેળના યાષ્ટ્રવતની ચૂાંટણી 

ભાટેના ભતોનુાં ભુલ્મ10,98,882 છે. 
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વભીક્ષા 225 (1) તાયીખ 13/3/2017 

 

બાયતે બ્રહ્મોવ વુય વોવનક કુ્રઝ વભવાઈરનુાં વપ ફયક્ષણ કમુું... 
 
૧) 11 ભાચા 2017 ના યોજ શેરા કયતા ણ લધાયે ભાયકક્ષભતા ધયાલતી બ્રહ્મોવ 
વુયવોવનક કુ્રઝ છોિીને પ્રકે્ષણ કયેર છે. 
 

૨) આ વભવાઈરને ઓફિવાના વકનાયેથી ચાાંદીુય વેન્ટય યથી છોિલાભાાં આલેર. 
 

૩) વભવાઈર પ્રધ્મોગીકી વનમાંત્રણ વ્મલસ્થાભાાં બાયતના પ્રલેળ ફાદ શેરા કયતા ણ 
લધાયે ક્ષભતા લાી વભવાઈરો તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. 
 

૪) નલી બ્રહ્મોવ વભવાઈરને ફસ્વો નેલુાં વકરોભીટયની જગ્માએ વાિા ચાયવો વકરોભીટય 
વુધી જઈ ળકે છે. 
 

૫) આ યીક્ષણનો ઉદેશ્મ ભાત્ર ળસ્ત્ર પ્રણારીને ફશેતય ફનાલલા ભાટેનો છે. 
 

૬) આ વવસ્ટભભાાં અત્માધુવનક વોફ્ટલેય વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૭) બ્રહ્મોવ વભવાઈરને જભીન, શલાઈ, વાગય અને વભુર નીચેના બાગોથી છોિી ળકામ 
છે. 
 

 

 

 

- યેળ ચાલિા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાં ટ અપેવા ભેલલા નીચેની રીંક યથી 
એ િાઉનરોિ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

 7 થી 9 ભાચા કયાં ટ અપેમવા  વલિીમો જુઓ ગુજયાતીભાાં  

https://www.youtube.com/watch?v=aStomsHePtE=rnQ5aoGXMj0

&t= 

ભાતૃત્લ રાબ વાંળોધન વલધેમક 2016 નો ગુજયાતી વલિીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=20n54C1GZmE 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ ફક્રમાદ-4  ગુજયાતી વલિીમો-14  નીચેની 

વરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=KsT_utyV_LI 

ધોયણ ૧૦ ગવણત ચેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોનુાં વોલ્મુળન  ભાટે નો વલિીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY 

 

ફેસ્ટ જીકે વલિીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલિીમો અરોિ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

વલિીમો ના નલા અિેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=aStomsHePtE
https://www.youtube.com/watch?v=20n54C1GZmE
https://www.youtube.com/watch?v=KsT_utyV_LI
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

