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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની કેન્ર વયકાય દ્વાયા દેળભાાં 10 

યભાણાં યીએક્ટય ફનાલલાભાાં આલળે, તેની 

ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે, દયેક યભાણાં 

યીએક્ટયની ઉત્ાદન ક્ષભતા 700 

ભેગાલોટની યશેળે. 

૨) દેળના યેલ્લે સ્ટેળનોનો સ્લચ્છતા ભાટેનો 

વલે ‘સ્લચ્છ યેર,સ્લચ્છ બાયત અભબમાન’ 

અાંતગગત કયલાભાાં આલે છે. 

૩) ઉફય ભોટો બાયતભાાં જમુય,શૈદયાફાદ, 

ગુયગાાંલ, પયીદાફાદ અને અભદાલાદ ખાતે 

કામગયત થળે. 

૪) ચેન્નાઈ ખાતે દેળનો પ્રથભ એકલાટીક 

યેનફો ટેકનોરોજી ાકગ  સ્થાભત કયલાભાાં 

આલળે.(આ ાકગ  વજાલટી ભાછરીના ઉછેય 

ભાટેનો યશેળે) 

 

 

 

૫) ભિભ ફાંગા ફાદ તભભરનાડુભાાં 

વજાલટી ભાછરી ભાટેનો ાકગ  સ્થાભત 

કયલાભાાં આલળે,તે દેળનો ફીજા નાંફયનો 

ાકગ  યશેળ.ે 

૬) 28 એભપ્રર 2017 થી યાજકુભાય 

એર.આઈ.વી.એભ.એપ.ના ૂર્ગ કારીન 

ભનદેળક ફન્મા છે. 

૭) વભગ્ર દેળભાાં યેલ્લે સ્લચ્છતા વલેભાાં 

ભલળાખાટ્ટનભ યેલ્લે સ્ટેળન પ્રથભ સ્થાને 

આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૮)ઇરેભક્ટરક લાશન અનાલલાભાાં ભલશ્વભાાં 

ચીન દેળ વૌથી આગ છે,તેના દ્વાયા 10 

લગભાાં કાફગન ઉત્વજગન 19 ટકા ઘટ્ુાં છે.  

૯) બાયતીમ લૈજ્ઞાભનક શ્રીભનલાવ કુરકર્ીને 

ખગો ભલજ્ઞાન કે્ષત્રભાાં તેભના પ્રદાન ભાટે 

ડેન ડેભલડ ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) આ એક ભીરીમન ડોરયનો ુયસ્કાય દય 

લે બૂતકા,લતગભાન,અને બભલષ્મની 

શ્રેર્ીઓભાાં આલાભાાં આલે છે. 
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૧૧) અભેરયકી અાંતયીક્ષ એજન્વી નાવા ભાટે 

બાયતના મુલકે ભલશ્વનો વૌથી નાનો ઉગ્રશ 

ભલકભવત કયેર છે, તેનુાં નાભ કરાભ વૈટ 

યાખલાભાાં આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૨) દેળના સ્લચ્છ યેલ્લે સ્ટેળનોભાાં 

અભદાલાદ વભગ્ર દેળભાાં વાતભાાં ક્રભાાંકે 

આલેર છે. 

૧૩) આગાભી નલેમ્ફય 2017 ભાાં ગુજયાતભાાં 

વાંબભલત ચુાંટર્ીને ધ્માને રઇ શારની વયકાયે 

14 આઈ.ી.એવ. અભધકાયીઓને પ્રભોળન 

આેર છે. 

૧૪) ઉફય દ્વાયા ગુજયાત યાજ્મભાાં પ્રથભલાય 

ફાઈક ળેયીંગ પ્રોજકે્ટની ળરૂઆત અભદાલાદ 

ખાતે કયેર છે.  

યભત-જગત  

૧૫) બાયતના ભરશરા શોકી ખેરાડી વુનીતા 

રાકયાએ શારભાાં દેળ ભાટે 100 આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

ભેચ યભલાની ભવભિ શાાંવર કયેર છે. 

૧૬) વુનીતા રાકયાએ લગ 2009 ભાાં 

ોતાની આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ કાયભકદીનો પ્રાયાંબ 

કમો શતો. 

૧૭) ભોસ્કો ચેવ ટુનાગભેન્ટભાાં ગ્રાન્ડભાસ્ટય 

ેંટરા શયીકૃષ્ર્ાએ ઈંગ્રેન્ડના ભાઈકર 

એડમ્વને શયાલી ટુનાગભેન્ટભાાં ોતાનો પ્રથભ 

ભલજમ ભેલેર છે. 

૧૮) ફ્ાાંવ ટેનીવ એવોવીએળનના પ્રભુખ 

તયીકે ફનાગડગ  ગુઈડીચીરી પયજ ફજાલી યહ્યા 

છે. 

અન્મ  

૧૯) બાયતીમ રપલ્ભના અભબનેત્રી યીભા રાગુ 

59 લગની લમે અલવાન ામ્મા છે. 

૨૦) શારભાાં કેન્રીમ માગલયર્ ભાંત્રી અનીર 

ભાધલદલેનુાં અલવાન 60 લગની લમે થઇ 

ગમેર છે. 
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વભીક્ષા 292 (1) તાયીખ 19/5/2017 

 

કૈફીનેટ ભાંત્રીએ રદવમાાંગો ભાટે 15 ભી યાષ્ટ્ર ીમ ફૈઠકનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું... 
 
 

૧) વાભાભજક ન્મામ અને અભધકાયીતા ભાંત્રી થાલયચાંદ ગશેરોતે રદવમાાંગો વમભક્તઓ ભાટે 
એક ફેઠકનુાં આમોજન કયેર. 
 

 

૨) આ ફેઠકનો શેતુ રદવમાાંગો વમભક્તઓને વભાન અલવય અને અભધકાયો તથા વાંયક્ષર્ 
તેભજ ૂર્ગ બાગીદાયી આલા ભાટેનો છે. 
 

 

૩) લગ 1995 ના અભધભનમભની વભીક્ષા ભાટે રદવમાાંગ વમભક્તઓ ભાટે યાજ્મ આમુક્તોની 
આ 15 ભી ફેઠક શતી. 
 

 

૪) આ ફેઠક ફે રદલવ ભાટે આમોભજત કયલાભાાં આલી શતી. 
 

 

૫) રદવમાાંગ વમભક્ત આય.ી.ડફલ્મુ.ડી.ના અભધકાય ભલધેમક ારયત થલાને કાયર્ે 
રદવમાાંગોની શ્રેર્ીભાાં 7 થી 21 ટકાનો વુધાયો થમો છે. 
 

 

૬) વભગ્ર દેળભાાં રદવમાાંગોના કલ્માર્ ભાટે આ વાંસ્થા કામગ કયે છે. 
 

 

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

 

‘ખાંડ પ્રલશન’ ભલળે ભલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ)  

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

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-3  ભલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=lU7kF8W5eOE&t=181s 

 

બાયતનો ઈભતશાવ – વભાજ વુધાયકો બાગ-૮ (જી.કે.) 
https://www.youtube.com/watch?v=j1-QXprFs84 

 

13  થી 15  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવગ  સ્ેળીમર ભલડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=13gYnwQRY_g&t=84s 

 

ફેસ્ટ જીકે ભલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

ભભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ભલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

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

ભલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=fXYLUejhJpo
https://www.youtube.com/watch?v=lU7kF8W5eOE&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=j1-QXprFs84
https://www.youtube.com/watch?v=13gYnwQRY_g&t=84s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

