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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની અલકાળ વંળોધન વંસ્થા 

ઇવયોભાં શાર 4000 જટેરી ભહશરાઓ 

કામયબાય વંબાે છે. 

૨) અરુણાચર પ્રદેળ વયકાય દ્વાયા આદળય 

ગ્રાભ મોજનાની ળરૂઆત કયલાભાં આલી છે. 

૩) શાર બાયતના વંયક્ષણ ભંત્રી તયીકે યશેરા 

ભનોશય ાહયકયે ોતાના દ યથી યાજીનાભ ં 

આેર છે, તેનો કામયબાય નાણાભંત્રી અરુણ 

જટેરીને વોંલાભાં આલેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૪) બાયતીમ ભૂના અભેહયકી એટની પ્રીત 

બયાયાને ડોનાલ્ડ ટરમ્ની વયકાયે ફયખાસ્ત 

કયેર છે. 

૫) બાયતીમ ભૂના અભેહયકી એટની પ્રીત 

બયાયા અભેહયકાભાં ભ્રષ્ટ્ાચાય વલરુદ્ધની 

રડાઈભાં કામય કયી યહ્યા શતા. 

 

 

 

૬) શાર ૂલય આહિકાના મ ગાન્ડા દેળના 

લડાપ્રધાન તયીકે રુશાકાના રુગ ંડા પયજ 

ફજાલી યહ્યા છે, તેઓ શાર બાયતની 

ભ રાકાતે છે. 

૭) 13 ભાચય 1930 ના યોજ શાલયડય  કોરેજની 

લેધળાાએ પ્ર ટો ગ્રશ ળોધ્મો શતો. જો કે 

શાર આ ગ્રશ ભાન્મતા પ્રાપ્ત ગ્રશની વ્માખ્માભાં 

આલતો નથી. 

૮) બાયતીમ ભૂના અભેહયકી વીભા લભાયને 

ત્માની વયકાય દ્વાયા વયકાયી સ્લાસ્્મ 

કામયક્રભના પ્રભ ખ તયીકે વંદ કયલાભાં 

આવ્મા છે. 

૯) ફાંગ્રાદેળ વયકાય દ્વાયા 25 ભાચયને 

નયવંશાય હદન તયીકે ઉજલળે.(આ હદલવ 25 

ભાચય 1971 ના યોજ ાવકસ્તાન વેના દ્વાયા 

કયામેરા અત્માચાય વલરુદ્ધ ભનાલલાભાં 

આલળે.) 
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ગ જયાત  

૧૦) શાર ઘોઘા-દશેજ યોયો પેયીન ં કાભકાજ 

80 ટકા ૂણય થમેર છે, ત્માયે વયકાય 

આગાભી ચૂંટણી શેરા આ વેલા ળરુ કયલા 

ઈચ્છી યશી છે. 

૧૧) ડામભંડ વીટી તયીકે ઓખાતા 

વ યતભાં લય 2022 વ ધીભાં ભેટર ો ટરેન પ્રોજકે્ટ 

ળરુ થઇ ળકે તે ભાટે છ પ્રકાયના વલેની 

કાભગીયી આયંબી દેલાભાં આલી છે. 

૧૨) ગ જયાત યાજ્મભાં પ્રથભ નેચય વપાયી 

ડીઅય ાકય  લડોદયા નજીક લ ંદાલન ગાડયનની 

ફાજ ભાં 70 એકયભાં તૈમાય થળે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાં યભાઈ યશેરી 

ફી.એન.ી.ાહયફવ ઓન ટેનીવ 

ટ નાયભેન્ટની ક્લાટય ય પાઈનરભાં વાવનમા 

વભઝાય તથા સ્ટર ાઈકોલાએ પ્રલેળ ભેલી રીધો 

છે. 

૧૪) જાાનની યો કીવંગ ટીભે 30 

વેકન્ડભાં129 લાય દોયડા કૂદલાનો વલશ્વ 

યેકોડય  નોંધાલેર છે. 

 

 

૧૫) હયમો ઓવરવમ્કભાં બ્રોન્ઝભેડર પ્રાપ્ત 

કયનાય વાક્ષી ભવરકને ભશવય દમાનંદ 

મ વનલવીટીભાં ક સ્તી સ્ોટ્વય ડામયેક્ટય તયીકે 

વનભણંક ાભળે. 

૧૬) શારભાં ઓર ઇંગ્રેન્ડ ચૈવમ્મનળીનો 

વખતાફ જીતનાય ચોંગ લેઈ ભરેવળમા દેળના 

છે. 

૧૭) બાયતીમ ગોલ્પય એવ.એવ.ી. 

ચૌયવવમાએ ડી.એર.એપ.એન્ડ કન્ટર ી 

ક્રફભાં શીયો ઇવન્ડમન ગોલ્પ ટ નાયભેન્ટભાં 

વલજતેા ફનેર છે. 

અન્મ  

૧૮) વફશાયના લૈળારીભાં કેન્ર વયકાય કેા 

વંળોધન કેન્ર સ્થાવત કયલાનો વનણયમ 

કયેર છે. 

૧૯) કેય યાજ્મના જરીમ લાતાલયણભાં 

એભ.આય.એવ.એ.ન ં નલ ં ક્રોન ઓખી 

ળકામ ં છે. 

૨૦) લલ્ડય  ગોલ્ડ કાઉવન્વર અન વાય 

બાયતભાં લય 2020 વ ધીભાં વોનાની ભાંગ 

950 ટન યશેલાની વંબાલના છે. 
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વભીક્ષા 227 (1) તાયીખ 15/3/2017 

 

નયેન્ર ક ભાય કેન્રીમ જ આમોગના અધ્મક્ષ તયીકે વનમ ક્ત... 
 
 

૧) 10 ભાચય 2017 ના યોજ નયેન્ર ક ભાય કેન્રીમ જ આમોગના અધ્મક્ષ તયીકે વનમ ક્ત 
થમા છે. 
 

૨) નયેન્ર ક ભાય કેન્રીમ જ અવબમાવન્ત્રકી વેલા લય1979 ફેંચના અવધકાયી છે. 
 

૩) નયેન્ર ક ભાયને ઓક્ટોફય 2014 ભાં કેન્રીમ જ આમોગના વદસ્મ ફનાલલાભાં 
આવ્મા શતા. 
 

૪) નયેન્ર ક ભાય લય 2009 થી 2011 વ ધી શ્રીક ભાય બ્રહ્મ ત્ર અને ફયાક ઘાટી વળરોંગના 
ભ ખ્મ વદસ્મના દ ય યશેરા. 
 

૫) નયેન્ર ક ભાય લય 2011 થી 2014 વ ધી જ વંવાધન ભંત્રારમના આમ ક્ત દ ય 
યહ્યા છે. 
 

૬) કેન્રીમ જ આમ ક્ત જ વંવાધન કે્ષત્રભાં બાયતની એક ભશત્લૂણય વંસ્થા છે. 
 

૭) આ વંસ્થા લય 1945 થી બાયતભાં કામયયત છે, શારભાં આ જ વંવાધન,નદી વલકાવ 
અને ગંગા વંયક્ષણ ભંત્રારમના વંરગ્ન કામય કયે છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા   
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યોજ-ે યોજ આના પોનભા ંજી.કે, કયંટ અપેવય ભેલલા નીચેની રીંક યથી 
એ ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

 10 થી 12 ભાચય કયંટ અપેમવય  વલડીમો જ ઓ ગ જયાતીભાં  

https://www.youtube.com/watch?v=IfS44RXs7GI=rnQ5aoGXMj0

&t= 

વલજ્ઞાનની વલવલધ ળાખાઓ ભાટેનો ગ જયાતી વલડીમો જ ઓ નીચેની 

વરંક યથી 
https://www.youtube.com/watch?v=4WLQ8Ney7RM 

 

  ગ જયાતી વ્માકયણ હક્રમાદ-5  ગ જયાતી વલડીમો-15  નીચેની 

વરંક યથી જ ઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=YCse1HRrDtk 

ધોયણ ૧૦ ગવણત ચેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોન ં વોલ્મ ળન  ભાટે નો વલડીમો 

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

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

વભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=IfS44RXs7GI
https://www.youtube.com/watch?v=4WLQ8Ney7RM
https://www.youtube.com/watch?v=YCse1HRrDtk
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

