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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) NAAC (નેક)નુું ુરુનાભ થામ છે, 

નેળનર એકે્રડિએળન એવેવભેન્ટ કમભટી. 

૨) એન.એભ.વી.જી.નુું ુરુનાભ, નેળનર 

મભળન પોય ક્રીન ગુંગા થામ છે. 

૩) કેન્ર વયકાય દ્વાયા નદીઓનુું પ્રદુણ 

ઘટાિલા ભાટે 2154,28 કયોિ રૂમમાના 

ખરે્ચ 26 ડયમોજનાઓને ભુંજુયી આેર છે. 

૪) બાયતભાું ઉભાબાયતી કેન્રીમ જ 

વુંવાધન ભુંત્રી છે, નદી મલકાવ અને ગુંગા 

કામાકલ્ ભુંત્રી ણ છે. 

૫) મમભતા વુંધાનને વાયમલત ફેંકના 

પ્રફુંધક મનદેળક તયીકે મનમુક્ત કયલાભાું 

આવ્મા છે. 

૬) મમભતા વુંઘના વાયમલત ફેંકના પ્રથભ 

ભડશરા પ્રભુખ તયીકે મફયાજ્મા છે. 

૭) વાયમલત ફેંકની મથાના લષ 1918 ભાું 

થઇ શતી, તેનુું લિુું ભથક ભશાયાષ્ટ્ર  ભુુંફઈભાું 

આલેર છે. 

૮) 64 ભાું યાષ્ટ્ર ીમ ડપલ્ભ ુયમકાયોભાું ફેમટ 

એકટયનો એલોિષ  અક્ષમકુભાયને આલાભાું 

આલેર છે.રુમતભ ડપલ્ભ ભાટે. 

૯) નીયજા ડપલ્ભ ભાટે વોનભ કૂયને 

મેશ્મર ભેન્ળન એલોિષ  આલાભાું આલેર 

છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) બાયત ોતાના ાિોળી દેળ 

ફાુંગ્રાદેળને 32,140 કયોિ રૂમમાની રોન 

આળે. 

૧૧) ભુક્તા દત્તા તોભયને જભષનીભાું બાયતના 

નલા બ્ાુંિ એમ્ફેવેિય તયીકે મનમુક્ત કયલાભાું 

આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૨) ગુજયાત યાજ્મભાું ઉચ્ર્ચ મળક્ષણ આતી 

459 કોરેજોભાુંથી ભાત્ર 38 કોરેજ ાવે જ 

NAAC (નેક) પ્રભાણત્ર છે. 
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યભત-જગત  

૧૩) જાણીતા ામકમતાની ડક્રકેટય 

મુનુવખાન ણ લેમટ ઇન્િીઝના પ્રલાવ ફાદ 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ડક્રકેટભાુંથી મનલૃમત્ત જાશેય 

કયળે. 

૧૪) િેમલવકભાું બાયત, ઉઝફેમકમતાનને 

શયાલી એમળમા-ઓવનીમા ઝોન ગ્રુ ઓપ 

પ્રે ભાું શોંર્ચી ગમુ છે. 

૧૫) શારભાું રુઇવ શેમભલ્ટને ર્ચીની 

ગ્રા.મપ્રક્વભાું ોતાનો ાુંર્ચભો મખતાફ જીતેર 

છે. 

૧૬) રુઇવ શેમભલ્ટન મબ્ટીળ પોમ્મુષરા લન 

યેવય છે.જણેે લેટ્ટરને શયાલેર છે. 

અન્મ  

૧૭) 7 એમપ્રર 2017 ના યોજ દેળના 

યાષ્ટ્રમત દ્વાયા ડદલ્શીભાું મલશ્વ મલામ્મ 

વુંભેરનનુું ઉદ્ઘાટન કયલાભાું આવ્મુું શતુું. 

 

 

 

 

 

 

૧૮) ઉત્તયપ્રદેળની વયકાય દ્વાયા 100 

ડદલવોભાું ાુંર્ચ રાખ નલા લીજ કનેક્ળન 

આલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૯) શડયમાણા યાજ્મની વયકાયે ોતાના 

ુંર્ચામતી અમધમનમભ 1994 ને વુંળોમધત 

કયેર છે. 

૨૦) ફીટ કોઈન કયન્વીને જાાનભાું અલૈધ 

ભાનલાભાું આલી છે. 
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વભીક્ષા 253 (1) તાયીખ 10/4/2017 

 

વાયમલત ફેંકના પ્રફુંધ મનદેળક તયીકે મમભતા વુંધાને મનમુક્ત કયામા... 
 

 
 

૧) 1 એમપ્રર 2017 ના યોજ વશકાયી કે્ષત્રની વૌથી ભોટી ઋણ દાતા વાયમલત ફેંકના 
પ્રફુંધ મનદેળક તયીકે મમભતા વાુંધાને મનમુક્ત કયામા છે. 
 

૨) તેઓ બાયતની વૌથી ભોટી ળશેયી વશકાયી ફેંકોના પ્રથભ ભડશરા પ્રભુખ છે. 
 

૩) તેઓ આ શેરા આ ફેંકના વમુુંકત મનદેળક યશી ર્ચુક્મા છે. 
 

૪) મમભતા વાુંધા શેરા આ ફેંકના મનદેળક તયીકે એવ.કે.ફેનજી પયજ ફજાલી યહ્યા શતા. 
 

૫) એવ.કે. ફેનજી 31 ભાર્ચષ 2017 ના યોજ વેલા મનલૃત થમેરા છે. 
 

૬) એવ.કે,ફેનજી શલે આ ફેંકના ફોિષના વરાશકાયના રૂભાું કામષ કયી યહ્યા છે. 
 

૭) વાયમલત ફેંકની મથાના લષ 1918 ભાું કયલાભાું આલેર છે.તેનુું લિુું ભથક ભુુંફઈ ખાતે 
આલેર છે. 
 

 

 

- યેળ ર્ચાલિા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાું જી.કે, કયું ટ અપેવષ ભેલલા નીર્ચેની રીંક યથી 
એ િાઉનરોિ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

બાયતનો ઈમતશાવ બાગ -6 ગુજયાતી મલિીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGUnQ5aoGXMj0

&t= 

એર્ચ.ટાટ યીક્ષાની તૈમાયી કેભ કયલી  એક ભશત્લનો મલિીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=6STYdIVGdkM 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ મલળેણ-12 ગુજયાતી મલિીમો-34  નીર્ચેની 

મરુંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવષ ઓપ મીર્ચ -4 નીર્ચેની મરુંક યથી 

જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU 

  

ફેમટ જીકે મલિીમો ભાટે નીર્ચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

મભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના મલિીમો અરોિ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ચષ કયી, ર્ચેનર વફમક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

મલિીમો ના નલા અિેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGU
https://www.youtube.com/watch?v=6STYdIVGdkM
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

