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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 11 ભે 1998 ના યોજ બાયત વયકાય દ્વાયા 

બૂમભગત યભાણું યીક્ષણ કયલાભાું આવમયું 

શતયું. 

૨) બાયતે પ્રથભ યભાણું યીક્ષણ 18 ભે 

1974 ભાું કમયું શતયું.ફુંને રયક્ષણ 

યાજસ્થાનના ોખયણભાું કયલાભાું આવમા 

શતા. 

૩) બાયતના વડક રયલશન અને યાજભાગગ 

વમિલ વુંજમ મભશ્રાને યક્ષા વમિલ તયીકે 

મનમયક્ત કયલાભાું આવમા છે. 

૪) લગ 1999 ભાું બાયતીમ યેલ્લે ખાન-ાન 

અને મગટન મનગભની ળરૂઆત કયલાભાું 

આલી શતી. 

૫) બાયત વયકાયે દેળભાું યોજગાય ય ડેટા 

ઉરબ્ધ કયાલલા ભાટે ઉચ્િ સ્તયીમ ટાસ્ક 

પોવગની સ્થાના કયેર છે. 

૬) ટ્વીટય દ્વાયા યણજીતમવુંશને બાયતના 

કન્ટર ી ડામયેક્ટયના રૂભાું મનમયક્ત કયેર છે. 

૭) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ વયપ્રીભ કોટગની 

એમકકૃત કેવ ભેનેજભેન્ટ મવસ્ટભને રોન્િ 

કયેર છે. 

૮) શારભાું વૌથી ળમક્તળાી ાવોટગની 

માદીભાું બાયતના ાવોટગને 77 ભય સ્થાન 

પ્રાપ્ત થમેર છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) મલશ્વના વૌથી ળમક્તળાી ાવોટગભાું 

જભગની અને મવુંગાયયને સ્થાન ભળ્યું છે. 

૧૦) જભગની અને મવુંગાયય ફુંને દેળોનો 

મલઝા ફ્રી સ્કોય 159 છે.બાયતનો મલઝા ફ્રી 

સ્કોય 49 છે. 

૧૧) મસ્લટઝયરેન્ડની સ્લીવ નેળનર ફેંક 

દ્વાયા 20 સ્લીવ ફ્રાુંકની નલી નોટ ફશાય 

ાડેર છે. 

૧૨) શાર મસ્લટઝયરેન્ડ નેળનર ફેંકના 

લાઈવ િેયભેન તયીકે રફ્રટ્વ ઝયફયગગ  પયજ 

ફજાલી યહ્યા છે. 
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૧૩) આગાભી લગ 2018 ભાું નોલે 100 ટકા 

ઇરેમક્ટરક અને ઓટોનોભવ કાગો ળી રોન્િ 

કયળે, જ ેલગ દયમભમાન થતા 40,000 

ટરકોના પ્રદયમત પ્રલાવને અટકાલળે. 

ગયજયાત  

૧૪) 11 ભે 1951 ના યોજ બાયતના પ્રથભ 

યાષ્ટ્રમત ડો.યાજને્ર પ્રવાદે વોભનાથ 

ભુંરદયના ગબગગૃશભાું જ્મોમતગમરુંગ સ્થામત કમયું 

શતયું. 

૧૫) ગયજયાતી રપલ્ભના અમબનેતા રશતય 

કનોરડમાને શારભાું દાદા વાશેફ પાકે 

એલોડગ  આલાભાું આલેર છે. 

૧૬) િારય લગની ગયજયાતી રપલ્ભ યોંગ વાઈડ 

યાજયને નેળનર રપલ્ભ એલોડગ  ભેર છે. 

યભત-જગત  

૧૭) બાયતીમ ટેનીવ ખેરાડી મયકી બાુંફયી 

75000 ડોરયની ઇનાભી યકભલાી એટીી 

કાયળી િેરેન્જય ટેનીવ ટયનાગભેન્ટની ક્લાટગ ય 

પાઈનરભાું જગ્મા ફનાલી િયક્મા છે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) લૈમશ્વક તાભાન ભાલા ભાટેનો એકભ 

છે, આઈ.ી.ઓ.(ઇન્ટયડીકેડર ેમવરપક 

ઓસ્વીરેળન). 

૧૯) વૌથી ળમક્તળાી ાવોટગની માદી 

193 દેળોને ધ્માને યાખીને ફનાલલાભાું આલી 

છે. 

૨૦) શાર બાયતના પ્રધ્મોગીકી મલકાવ 

ફોડગના અધ્મક્ષ તયીકે પ્રો.આળયગતો ળભાગ 

પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
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વભીક્ષા 285 (1) તાયીખ 12/5/2017 

 

વુંજમ મભત્રા બાયતના યક્ષા વમિલ તયીકે મનમયક્ત કયામા... 
 

૧) કેન્રના કેફીનેટ દ્વાયા 10 ભે 2017 ના યોજ વુંજમ મભત્રાને યક્ષા વમિલના રૂભાું 
મનમયક્ત કયલાભાું આવમા છે. 
 

 

૨) વુંજમ મભત્રા આ શેરા વડક રયલશન અને યાજભાગગ વમિલ શતા. 
 

 

૩) કેફીનેટની મનમયમક્ત વમભમત દ્વાયા યક્ષા ભુંત્રારમભાું તેભની મનમયમક્ત મલળે અધીકાયી 
તયીકે ભુંજય યી આલાભાું આલી શતી. 
 

 

૪) વુંજમ મભત્રા 24 ભેં 2017 ના યોજ યક્ષા વમિલનયું દ વુંબાળે. 
 

 

૫) વુંજમ મભત્રા શેરા બાયતના યક્ષા વમિલ તયીકે જી.ભોશન કય ભાય પયજ ફજાલી યહ્યા 
શતા. 
 

 

૬) વુંજમ મભત્રા આગાભી ફે લગ ભાટે ોતાનો દબાય વુંબાળે. 
 

 

૭) અન્મભાું યશ્ભી લભાગ મગટન વમિલ તયીકેનો દબાય વુંબાળે. 
 

 

- યેળ િાલડા   
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાું જી.કે, કયું ટ અપેવગ ભેલલા નીિેની રીંક યથી 
એ ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

મનશારયકા,બયતીની વુંકલ્ના  મલળે મલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

https://www.youtube.com/watch?v=oOHrntk77KAGXt= 

ૃથ્લીના બૂગબગની જાણકાયી –મલળે મલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=UiS3bJrVS58  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય મલડીમો બાગ -25 (વાદો લતગભાન કા-5) 
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY 

4 થી 6 ભે 2017  કયું ટ અપેમવગ  સ્ેળીમર મલડીમો  

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

ફેસ્ટ જીકે મલડીમો ભાટે નીિેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

મભત્રો, એજ્મયવપય દ્વાયા GK ના મલડીમો અરોડ કયલાભાું આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વિગ કયી, િેનર વફસ્રાઈફ 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=oOHrntk77KA
https://www.youtube.com/watch?v=UiS3bJrVS58
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY
https://www.youtube.com/watch?v=qZiIYRWBcOw
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

