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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) દદલ્શીભાાં એશ.આય.ડી.ભીનીસ્ટ ર્ ીની 

અધ્મક્ષતાભાાં ભેરી મભ્ીંગભાાં મળક્ષણ ક્ષેત્રે 

દયલાઇઝડ ફ્રેભલકક  ઓપ નેક નાભની નલી 

ોરીવીનો અભર કયલાભાાં આલળે, તેલ ાં 

વૂચલામ  છે. 

૨) દપલ્ભ અમબનેતા આભીયખાનને દાંગર 

દપલ્ભ ભા્ે 75 ભો ભાસ્ટ્ય દદનાનાથ ભાંગેળકય 

એલોડક  પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૩) શારભાાં રૂમમા 50 કયોડના ખચે 

મત્ર યાભાાં ૂલક બાયતન ાં વૌથી ભો  ્ાં  

આઈ.્ી.શફ ખૂરેર છે. 

૪) વભગ્ર દેળના ફાંદયોભાાં 14 જે્ રા ફાંદયો 

ય કોસ્ટ્ર ઝોન કામકયત કયલાભાાં આલળે. 

૫) મત્ર યાની યાજધાની અગયતરા છે, અને 

આ યાજ્મના ભ ખ્મભાંત્રી ભામણક વયકાય છે. 

૬) મવ ફેંકના એભ.ડી અને વીઈઓ તયીકે 

યાણા કૂય પયજ ફજાલી યહ્યા છે, આ ફેંકન ાં 

લડ ભથક ભ ાંફઈ ખાતે આલેર છે. 

૭) દેળના વૌથી મ લા ચાન્વેરય દદરી કે 

નામયે ડો ફાફા વાશેફ આાંફેડકય 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ પાઉન્ડેળન  યસ્ટકાય જીતેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) શારભાાં બાયત અને શ્રીરાંકાએ આમથકક 

વશમોગ વાધલા ય એક એભ.ઓ.મ . ય 

શસ્ટતાક્ષય કયેર છે. 

૯) બાયત અને અભેમનમા લચ્ચે ત્રણ 

વભજ તી કયાય ય શસ્ટતાક્ષય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૦) શાર બાયતના ઉયાષ્ટ્રમત અભેમનમા 

દેળની માત્રા ય છે.આ દેળની યાજધાની 

મેયેલન છે. 

૧૧) વ્શાઈ્શાઉવ દ્વાયા યેડોલ્પ અરેવને ગ પ્ત 

વેલાના નલા મનદેળક નામભત કયેર છે. 

ગ જયાત  

૧૨) ગ જયાત યાજ્મના ફાંદયો દશેજ, શજીયા 

અને અરાંગ ય કોસ્ટ્ર ઈકોનોભી ક્રસ્ટ્ય 

ઝોન ફનળે. 
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૧૩) ગ જયાતના ગીફ્્ મવ્ીભાાં ભાનદ 

લામણજ્મ દ તાલાવ કામાકરમ ખોરનાય 

ફેમલ્જમભ પ્રથભ દેળ ફનલા ાભેર છે. 

૧૪) ગીફ્્ વી્ીભાાં ગીફ્્ન ાં  રુનાભ થામ 

છે, ગ જયાત ઇન્્યનેળનર પાઈનેન્વ ્ેક 

વી્ી. 

૧૫) શાર ગીફ્્ મવ્ીના એભ.ડી. તયીકે 

અજમ ાાંડેમ વેલા આી યહ્યા છે. 

યભત-જગત  

૧૬) બાયતીમ પૂ્ફોર ખેરાડી વ બ્રતો ોર 

નાડાના ડો ્ેસ્ટ્ભાાં મનષ્પ યહ્યા છે. 

૧૭) ્ેનીવ સ્ટ્ાય ભાદયમા ળાયાોલા 15 

ભાવના પ્રમતફાંધ ફાદ તેઓ સ્ટ  ્્ગા ક્  ઓન 

્ેમનવભાાં એન્ ર્ ી ભેલી ચ ક્મા છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) મલશ્વ ફૌમધક વાંદા દદલવ 26 

એમપ્રરના યોજ ભનાલલાભાાં આલે છે. 

૧૯) ડફલ્મ .આઈ.ી.ઓ.ન ાં  રુનાભ થામ 

છે, લલ્ડક  ઈન્્ેરેકચ્મ અર પ્રો્ી 

ઓગેનાઈઝેળન. 

૨૦) ડફલ્મ .આઈ.ી.ઓ.ભાાં શાર 189 

દેળો વભ્મ તયીકે જોડામેરા છે. 
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વભીક્ષા 270 (1) તાયીખ 27/4/2017 

 

દાયા મળકોશ ય દદલ્શીભાાં વાંભેરન આમોમજત થળે... 
 
 

૧) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દાયા મળકોશ વાંભેરન આગાભી 27 અને 28 એમપ્રર 2017 ના યોજ 
આમોમજત કયાળે. 
 

૨) આ વાંભેરનન ાં આમોજન બાયતીમ વાાંસ્ટકૃમતક વાંફાંધ દયદ દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. 
 

૩) આ વાંભેરનનો ઉદેશ્મ દાયા મળકોશ દ્વાયા દશન્દ ત્લ અને ઇસ્ટરાભના આધ્મામત્ભક 
એકત્રીકયણના મોગદાનને દળાકલલાભાાં આલનાય છે. 
 

૪) દાયા મળકોશે બાયતની વાભામજક અને વાાંસ્ટકૃમતક એકતા ભા્ે ઉલ્લેખનીમ મોગદાન કયેર 
છે. 
 

૫) આ વાંભેરનભાાં અભેદયકા, ઈયાન,અપઘામનસ્ટતાન,ઉઝફેમકસ્ટતાન તથા બાયત વદશતના 
મલદ્વાનો બાગ રેળે. 
 

૬) દાયા મળકોશ ાાંચભાાં ભ ઘર વમ્રા્ ળાશજશાાંના ભો્ા  ત્ર શતા. 
 

૭) દાયા મળકોશ યાજા ફને તે શેરા તેના નાના બાઈ ઔયાંગઝેફ દ્વાયા તેની શત્મા કયલાભાાં 
આલી શતી. 
 

 

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

 

ળૈક્ષમણક વાંસ્ટથાઓ ભ દ્રા રેખ (્ે્ તથા ્ા્ ભા્ે સ્ટેળમર 

મલડીમો) 

https://www.youtube.com/watch?v=GwXQXm8mcbQGXt= 

દદળા અને અાંતયની વભજ આતો ભશત્લનો મલડીમો  
https://www.youtube.com/watch?v=TMTKi4XV-lw&t=19s  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય મલડીમો બાગ -18 (કાના પ્રકાય ) 
https://www.youtube.com/watch?v=tbDSnwE3uW4 

સ્ટધાકત્ભક યીક્ષાભાાં વપતા બાગ -૩ સ્ટેળીમર મલડીમો  

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

   

ફેસ્ટ્ જીકે મલડીમો ભા્ે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

મભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના મલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભા્ે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચક કયી, ચેનર વફસ્ટરાઈફ કયળો જથેી GK 

મલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=GwXQXm8mcbQ
https://www.youtube.com/watch?v=TMTKi4XV-lw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=tbDSnwE3uW4
https://www.youtube.com/watch?v=HK_ZQogJVvA
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

