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વભીક્ષા 32 (2) તાયીખ 1/9/2017
યાજીલ ગાફાએ કે ન્રીમ ગૃશ વચર્લનો દબાય વાંબાળ્યો...
૧) બાયતીમ પ્રળાવચનક વેલા (આઈ.એ.એવ.) ના લરયષ્ઠ અચધકાયી યાજીલ ગાફાએ 31
ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ કે ન્રીમ ગૃશ વચર્લનો દબાય વાંબાેર છે .
૨) યાજીલ ગાફાએ યાજીલ ભશચચનાં સ્થાન રીધેર છે .
૩) યાજીલ ભશચચ લચ 1978 ની ફેંર્ના યાજસ્થાન કે ડયના આઈ.એ.એવ. અચધકાયી છે .
૪) ભશચચનો કામચકા 30 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ ૂણચ થમેર છે .
૫) આ શે રા યાજીલ ગાફા ળશે યી ચલકાવ ભાંત્રારમના વચર્લ તયીકે કામચ કયતા શતા.
૬) યાજીલ ગાફા કે ન્રીમ અને યાજ્મ વયકાયોભાાં અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાંગઠનોભાાં લરયષ્ઠ દ ય
વેલા આી ર્ક્મા છે .
૭) લચ 1959 ભાાં જન્ભેરા ગાફાએ ાંજાફભાાં બૌચતક ચલજ્ઞાનભાાં સ્નાતકની ડીગ્રી ભેલેર છે .
વભીક્ષા 33 (2) તાયીખ2/9/17
યાજીલકભાય નીચત આમોગના ઉાધ્મક્ષ તયીકે વાંદગી ામ્મા...
૧) પ્રચવદ્ધ અથચળાસ્ત્રી યાજીલ કભાય 1 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ નીચત આમોગના ઉાધ્મક્ષ
તયીકે વાંદગી ામ્મા છે .
૨) યાજીલકભાયે અયચલાંદ નગરઢમાનાં સ્થાન ગ્રશણ કયે ર છે .
૩) અયચલાંદ નગરઢમાએ શારભાાં આ દ યથી યાજનાભાં આી દીધેર છે .
૪) નીચત આમોગ વયકાયની થીંક ટેં કના સ્લરૂે પ્રદાન કયે છે .
૫) યાજીલ કભાય ઘણા ભાંત્રારમ અને વચર્લ દને ળોબાલી ર્ક્મા છે .
૬) યાજીલ કભાયે ચફન વયકાયી વાંગઠન ઇચન્ડમા પાઉન્ડે ળનની ણ સ્થાના કયે ર છે .
૭) યાજીલ કભાય ઓક્વપડચ મચનલવીટીના અથચળાસ્ત્રચલમના ચલદ્યાથી યશી ર્ક્મા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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વભીક્ષા 34 (2) તાયીખ 3/9/17
નલી રદલ્શીભાાં યાજસ્લ જ્ઞાન વાંગભનાં લાચચક વાંભેરન આમોચજત કયલાભાાં આવમ...
ાં
૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા ફે રદલવીમ યાજસ્લ જ્ઞાન વાંગભ લચ 2017 ની ળરૂઆત કયલાભાાં
આલી છે .
૨) આ વાંભેરન ચલજ્ઞાન બલન નલી રદલ્શીભાાં આમોચજત કયલાભાાં આલેર.
૩) આ વાંભેરન કે ન્રીમ પ્રત્મક્ષ કય ફોડચ અને કે ન્રીમ ઉત્ાદન ળલ્ક અને વીભા ફોડચ દ્વાયા
વમાંકત રૂથી આમોચજત કયલાભાાં આલેર.
૪) આ વાંભેરનનો ભખ્મ ઉદેશ્મ ક્ષેત્રીમ કામાચરમોભાાં નીચત ચનભાચતાઓ અને લરયષ્ઠ અચધકાયીઓ
લચ્ર્ે ફાંને ફાજ વાંર્ાય કયલાનો છે .
૫) આ વાંર્ાયના કાયણે યાજસ્લ વાંગ્રશ લધાયલા અને તેનાં પ્રભખ ક્ષેત્રોભાાં વારાં રયણાભ જોલા
ભળે.
૬) આ આમોજનથી જે તે ક્ષેત્રભાાં કામદો અને નીચતઓને પ્રબાલી કામાચચન્લતની વચલધા ઉરબ્ધ
કયાલલાનો છે .
૭) લચ 2016 ભાાં પ્રથભલાય ફે યાજ્મોનાં વમાંકત વાંભેરન યાજસ્લ જ્ઞાન વાંગભ અાંતગચત આમોચજત
કયલાભાાં આવમાં શતાં.
વભીક્ષા 35 (2) તાયીખ 4/9/2017
ચિકવ ફેંક વશમોગી તાંત્રના ાાંર્ ફેંક ક્રેડીટ રાઈન્વ સ્થાચત કયળે...
૧) ચિકવ ફેંક વશમોગ તાંત્રના ાાંર્ ફેંક યાષ્ટ્રીમ ભરાઓભાાં ક્રેડીટ રાઈન્વ સ્થાચત કયળે .
૨) શાર ર્ીનભાાં ચિકવ વાંભેરન ભેર.તે શે રા આ ચનણચમ રેલાભાાં આલેર છે .
૩) િાજીચરમન ડે લરભેન્ટ ફેંક, ચલનળેકોન ફેંક, એક્વોટચ –ઈમ્ોટચ ફેંક ઓપ ઇચન્ડમા ,
ર્ીન ડે લરભેન્ટ ફેંક અને ડે લરભેન્ટ ફેંક ઓપ વાઉથ આરિકાએ ફીચજગ
ાં ભાાં વભજતી કયાય
કયે ર છે .
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૪) ચિકવ ચળખય વાંભેરન ૂલે ન્મ ડે લરભેન્ટ ફેંકે બાયત,યચળમા અને ર્ીનભાાં સ્થામી ચલકાવ
રયમોજનાઓ ભાટે 1.4 અફજ અભેરયકી ડોરયના ઋણને ભાંજયી આી દીધેર છે .
૫) શાર ર્ીન દેળ ચિકવ દેળોનાં નલભાાં ચળખય વાંભેરનની ભેજફાની કયી યહ્ાં છે .
૬) નલાભાાં ચિકવ ચળખય વાંભેરનનો ચલમ છે , સ્ટર ોંગય ાટચ નયળી પોય અ ફેટય ફ્મર્ય.
૭) ચિક દેળોભાાં લચ 2011 ભાાં વાઉથ આરિકા જોડતા તેનાં નાભ ચિકવ ફન્માં છે .
વભીક્ષા 36 (2) તાયીખ 5/9/17
કે નીથ જસ્ટય બાયતભાાં અભેરયકાના યાજદૂત તયીકે ચનભામા...
૧) અભેરયકાના યાષ્ટ્રચત ડોનાલ્ડ ટર મ્ે વપ્ટે મ્ફય 2017 ના પ્રથભ વપ્તાશભાાં કે નીથ જસ્ટયને
બાયતના યાજદૂત તયીકે ચનમક્ત કયે રા છે .
૨) અભેરયકી યાષ્ટ્રચત દ્વાયા જસ્ટય ભાટે ની આ જાશે યાત જન ભાવભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૩) જસ્ટય લચ 2001-2005 ના લાચણજ્મ અલય વચર્લ તયીકે ોતાની વેલા આી ર્ક્મા છે .
૪) જસ્ટય લચ 1992-1993 લચ્ર્ે ચલદેળ ભાંત્રારમભાાં કામચલાશક લાચણજ્મ દૂત ણ યહ્ા છે .
૫) તેઓએ શાલડચ કામદાની સ્કરભાાંથી કામદાની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયી શતી.
૬) જસ્ટયે ોતાના કામચકા દયચભમાન અભેરયકા-બાયત ઉચ્ર્ પ્રાધ્મોગીકી વશામતા વભૂશની
સ્થાના ણ કયી શતી.
૭) કે નીથ જસ્ટયને લચ 2004 ભાાં બ્રૈકકચલર એલોડચ થી વન્ભાચનત કયલાભાાં આવમા શતા.
વભીક્ષા 37 (2) તા 6/9/17
બાયત અને નેા લચ્ર્ે વમાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળર...
૧) 5 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ નેાના ચિભી જીલ્લા રનશે ડીભાાં વમાંકત વૈન્મ અભ્માવ
બાયત અને નેા લચ્ર્ે ળર થમેર છે .
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૨) આ અભ્માવભાાં આતાંકલાદ અને જગ
ાં રોભાાં થનાય અચબમાન ય ધ્માન કે ચન્રત કયલાભાાં
આલળે.
૩) વૈન્મ અભ્માવ દયચભમાન બાયત અને નેાની વેનાના લરયષ્ઠ અચધકાયીઓ શાજય યશે ળે .
૪) નેાી વેનાના લરયષ્ઠ અચધકાયી યાજેન્ર કાકીએ વમચ ચકયણ અભ્માવનાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૫) તેભાાં બાયત અને નેાના રગબગ 300-300 વૈચનકો બાગ રેળે.
૬) આદા પ્રફાંધન અને વમાંકત આદા યાશત અચબમાન આ અભ્માવનાં ભશત્લનાં રક્ષ્મ યશે ળે .
૭) બાયત અને નેા લચ્ર્ેના 12 ભાાં વમાંકત વૈન્મ અભ્માવનાં વત્ર 16 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના
યોજ વાંન્ન થળે.
વભીક્ષા 38 (2) તા 7/9/2017
નીચત આમોગે યાષ્ટ્રીમ ોણ યણનીચત જાશે ય કયી...
૧) નીચત આમોગે 5 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ ોણ યણનીચત ળર કયે ર છે .
૨) નીચત આમોગે ભાનલીમ ચલકાવ,ગયીફીભાાં કભી તથા આચથચક ચલકાવ વાથે ોણને ણ
ભશત્લ આલાભાાં આલેર છે .
૩) આ મોજનાનાં રક્ષ્મ યાષ્ટ્રીમ ચલકાવ કામચવર્ીભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
૪) નીચત આમોગે જણાવમાં છે કે આણા ોણ ઉદેશ્મોને પ્રાપ્ત કયલા ભાટે આ મોજનાના
કામચકતાચઓ અને ચર્ચકત્વકો લચ્ર્ે પ્રબાલૂણચ યોડભે તૈમાય કયલાભાાં આલળે .
૫) શાર નીચત આમોગના ઉાધ્મક્ષ યાજીલ કભાય પયજ ફજાલી યહ્ા છે .
૬) એક વલે અનવાય બાયતભાાં ત્રણ ફાકોભાાં એક ફાક કોચત છે .
૭) આ ોણ મોજના જન્ભથી ભત્મ વધીનો ોણની જરૂરયમાતને ધ્માને રેલાભાાં આલી છે .
વભીક્ષા 39 (2) તાયીખ 8/9/2017
નાયામણ ભૂચતચને પ્રવ એરામન્વ યસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવમો...
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૧) ઇન્પોવીવના વશ વાંસ્થાક એન.આય. નાયામણ ભૂચતચ અને ભાંફઈભાાં જન્ભેરા લૈજ્ઞાચનક
લીણા વશજલલ્લાને પ્રવ એરામન્વ પ્રાઈઝથી વન્ભાચનત કયલાભાાં આવમા છે .
૨) આ યસ્કાય ફે શ્રેણીઓભાાં પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે , જેભાાં ચળક્ષા,નલાર્ાય અને અનવાંધાન
નલાર્ાયભાાં પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે .
૩) નાયામણ ભૂચતચને ગ્રોફર રીડયળી ભાટે પ્રવ એરામન્વ પ્રાઈઝ આલાભાાં આલેર છે .
૪) જમાયે પ્રો.વશજલલ્લાને તેઓની રયમોજનાઓ ભાટે યીવર્ચ ફદર આ એલોડચ આલાભાાં
આલેર છે .
૫) આ યસ્કાયભાાં 50 શજાય અભેરયકી ડોરય આલાભાાં આલે છે .
૬) પ્રવ એરામન્વ એક પ્રચતચષ્ઠત પ્રાઈઝ ભાનલાભાાં આલે છે .
૭) આ પ્રાઈઝ વાંળોધન નલાર્ાય ગ્રોફર રીડયળી અને ગ્રોફર ઇનોલેળન પ્રદાન ભાટે
આલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 40 (2) તા 9/9/2017
ચનભચરા વીતાયાભને વાંયક્ષણ ભાંત્રી તયીકે નો શલારો વાંબાળ્યો...
૧) ૂલચ લાણીજ્મ પ્રધાન ચનભચરા વીતાયાભનને નલા વાંયક્ષણ પ્રધાન ફનાલલાભાાં આવમા છે .
૨) તેઓ દેળના ફીજા ભરશરા વાંયક્ષણ પ્રધાન તયીકે નલી ઓખ ામ્મા છે .
૩) આ શે રા ૂલચ લડાપ્રધાનશ્રી ઇચન્દયા ગાાંધી ફે લાય આ દ ય પયજ ફજાલી ર્ક્મા છે .
૪) બાયતના શારના નાણા પ્રધાન અરણ જેટરી ાવે આ વાંયક્ષણનો લધાયાનો શલારો શતો તે
શલેથી ચનભચરા વીતાયાભન વાંબાળે.
૫) તેઓના દ્વાયા રશ્કયને આધચનક ફનાલલાની અને વાંયક્ષણ વોદાનો જડી અભર થામ તેલા
પ્રમાવો કયલાભાાં આલળે.
૬) તેઓએ એભ ણ જણાલેર કે રાાંફા વભમથી લણઉકે લ્મા પ્રશ્નો ણ વાંયક્ષણ ચલબાગના
ઉકે રલાનો પ્રમાવ કયાળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) વાંયક્ષણ પ્રધાનનો શલારો વાંબાળ્યા ફાદ તેભણે ૂલચ વૈચનકો,ચલધલાઓ અને આચશ્રત
વૈચનકોને અનદાન આલાની જાશે યાત કયી શતી.
૮) આમ્ડચ પોવીવ ફ્રેગ ડે પાંડભાાંથી તેણી દ્વાયા રૂ.13 કયોડથી લધની નાણાવશામ જાશે ય કયલાભાાં
આલી છે .
વભીક્ષા 41 (2) તાયીખ 10/9/2017
એન.એવ.જી.દ્વાયા પ્રથભ નેળનર કૈ નાઇન વેભીનાય આમોચજત કયલાભાાં આવમો...
૧) ગૃશ યાજ્મ ભાંત્રી શ્રી ચકયણ યીજ્જએ એન.એવ.જી. કે મ્વ ભાનવેય (ગરગ્રાભ) શરયમાણાભાાં
આમોચજત કામચક્રભભાાં બાગ રીધો.
૨) આ કામચક્રભ એન.એવ.જી. દ્વાયા પ્રથભ નેળનર કૈ નાઇન વેભીનાય શતો.
૩) આ કામચક્રભ ફે રદલવ વધી ર્ારેરો. તેભાાં ઘણા અગત્મના વમચક્તઓ શાજય યહ્ા શતા.
૪) નેળનર કૈ નાઇન કામચક્રભનો ચલમ શતો, કે નાઈન એઝ ટે કટીકર લેન ઇન પાઈટ અગેચનસ્ટ
ટે યેયીઝભ.
૫) આ કામચક્રભનાં આમોજન કાઉન્ટય ટે યેયીઝભભાાં કૂ તયાની વતકચ તા અને પ્રચળક્ષણ ભાટે યણનીચત
ઘડલા ભાટે નો શતો.
૬) એન.એવ.જી.દેળભાાં બ્રેક કૈ ટવ તયીકે જાણીતા છે .
૭) એન.એવ.જી.ની સ્થાના લચ 1984 ભાાં કયલાભાાં આલી છે .
વભીક્ષા 42 (2) તા 11/9/2017
ડીઝીટર વાક્ષયતા ભાટે અવભ વયકાયે ગગર વાથે વભજતી કયાય કમાચ...
૧) યાજ્મના અાંતરયમા ચલસ્તાયોભાાં ઈન્ટયનેટ કનેક્ટીલીટી શોંર્ાડલા ભાટે આ ગરાં રેલાભાાં
આલેર છે .
૨) ગગર દ્વાયા ઈન્ટયનેટ કનેચક્ટચલટી શોંર્ાડલા ભાટે આ વભજતી કયાય કયલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa 1થી 30 September 2017,વાભાન્મ જ્ઞાન
૩) અવભ વયકાય દ્વાયા 2600 ગાભોભાાં નેટ પ્રદાન કયલાભાાં આલળે.
૪) અવભ યાજ્મભાાં ર્ાનાં ઉત્ાદન લધાયે થતાં શોલાથી 1500 જેટરા ર્ાના ફગીર્ાઓભાાં ણ
નેટ કનેચક્ટચલટી આલાભાાં આલળે.
૫) ગગર અને અવભ વયકાયના વમાંકત પ્રમાવોથી આ પ્રમત્ન વપ થળે .
૬) શાર અવભના ભખ્મભાંત્રી તયીકે વયફાનાંદ વોનોલાર વેલા આી યહ્ા છે .
૭) અવભના શારના યાજ્માર તયીકે ફનલાયીરાર યોરશત વેલા આી યહ્ા છે .
વભીક્ષા 43 (2) તા 12/9/2017
ડી.આય.ડી.ઓ. એ નાગ ચભવાઈરનાં વપ યીક્ષણ કમું...
૧) બાયતની સ્લદેળી ફનાલટ ય ચલકવાલેર ત્રીજી ેઢીની એન્ટી ટેં ક ગાઈડે ડ ચભવાઈર
(એટીજીએભ) નાગનાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ડીપે ન્વ યીવર્ચ ડે લરભેન્ટ ઓગેનાઈઝેળન દ્વાયા આ ચભવાઈર ચલક્વવભાાં આલેર છે .
૩) ડી.આય.ડી.ઓ. દ્વાયા આ ચભવાઈરનાં યીક્ષણ યાજસ્થાનના ચલસ્તાયભાાં કયલાભાાં આલેર .
૪) વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ અનવાય યાજસ્થાનભાાં ફે અરગ-અરગ સ્થાનો ચલરદ્ધ યીક્ષણ કયલાભાાં
આલેર.
૫) આ નાગ ચભવાઈર વાત ચકરોભીટય વધીનાં રક્ષ્મ બેદલાભાાં વક્ષભ છે .
૬) શાર ડી.આય.ડી.ઓ.ના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી એવ.રક્રસ્ટોપય ફજાલી યહ્ા છે .
૭) ડી.આય.ડી.ઓ.નાં ભખ્મ કામાચરમ નલી રદલ્શી ખાતે આલેર છે .
વભીક્ષા 43 (2) તા 13/9/2017
પ્રકાળને ાદકોણને રાઈપ ટાઈભ અર્ીલભેંટ એલોડચ આલાભાાં આલળે...
૧)બાયતીમ ફેડચભન્ટન ખેરાડી પ્રકાળ ાદકોણને ફેડચભન્ટન એવોચવએળન ઓપ ઇચન્ડમા
દ્વાયા પ્રથભલાય રાઈપટાઈભ અર્ીલભેંટ એલોડચ ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવમા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) તેઓને ફેડચભન્ટનભાાં વાયા મોગદાન ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવમા છે .
૩)આ યસ્કાયભાાં 10 રાખ રૂચમા આલાભાાં આલે છે .
૪) તેઓને આ યસ્કાય નલી રદલ્શીભાાં આમોચજત કામચક્રભભાાં પ્રદાન કયલાભાાં આલળે.
૫) પ્રકાળ ાદકોણે લચ 1980 ભાાં ઓર ઇંગ્રેન્ડ ર્ેચમ્મનળી જીતી શતી.
૬) તેઓ દ્વાયા લચ 1983 ભાાં કોનશે ગનભાાં આમોચજત ચલશ્વ ર્ેચમ્મનળીભાાં કાાંસ્મદક
જીતલાભાાં આવમાં શત.
૭) શ્રી રશભાાંથી ચફસ્લા ળભાચ ફેડચભન્ટન એવોચવએળન ઓપ ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ છે .
વભીક્ષા 45 (2) તા 14/9/2017
નલી રદલ્શીભાાં યાજ્મ સ્ટાટચ-અ વાંભેરન આમોચજત કયામ.ાં ..
૧) ઔધોચગક નીચત અને વાંલધચન ચલબાગ બાયત વયકાય દ્વાયા નલી રદલ્શીભાાં ફીજ ાં યાજ્મ સ્ટાટચ અ વાંભેરન આમોચજત કયે ર છે .
૨) યાજ્મભાંત્રી વી.આય. ર્ૌધયીએ આ વાંભેરનનાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૩) વાંભેરનભાાં ભખ્મ રૂથી ઇન્ગ્મફેળન વચલધાઓ વશીત ચલચલધ ભદ્દાઓ ય ચલર્ાય ચલભળચ
કયાળે.
૪) આ ઉયાાંત નલા ઉદ્યોગકાયોને ભાટે ચનમભો શલા ફનાલલા ભાટે ના પ્રમાવો ણ કયલાભાાં
આલળે.
૫) આ કામચક્રભભાાં યાજ્મભાાં સ્ટાટચ -અ ભાટે પ્રળાવચનક વધાયો કયલાભાાં આલે.
૬) બાયતભાાં સ્ટાટચ -અ ભાટે નાણાબાંડો એકત્ર કયલા ભાટે ની ર્ર્ાચ કયલી.
૭) શાર બાયતના લાચણજ્મ અને ઉદ્યોગ ભાંત્રી તયીકે વયે ળ પ્રબ વેલા આી યહ્ા છે .
વભીક્ષા 46 (2) તા 15/8/2017
14 વપ્ટે મ્ફયના યોજ રશન્દી રદલવ ભનાલલાભાાં આવમો...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧) દેળના યાષ્ટ્રચત યાભનાથ કોચલાંદ દ્વાયા 14 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ રશન્દી રદલવના અલવય
ય એક કામચક્રભ આમોચજત કયલાભાાં આલેર તેભાાં યાજબાા યસ્કાય આલાભાાં આલેર .
૨) આ ઉયાાંત યાષ્ટ્રચતશ્રીએ રીરા ભોફાઈર એનો ણ ળબાયાંબ કયે ર .
૩) 14 વપ્ટે મ્ફય 1949 ના યોજ દેળની ફાંધાયણ વબાએ એક ભતથી આ ચનણચમ રીધો શતો, કે
રશન્દી બાયતની યાજ બાા યશે ળે.
૪) આ ભશત્લના ચનણચમને પ્રચતારદત કયલા ભાટે રશન્દીને તભાભ ક્ષેત્રોભાાં પ્રવારયત કયલા ભાટે
યાષ્ટ્રબાા પ્રર્ાય વચભચત લધાચ ળર કયલાભાાં આલેર.
૫) આ વાંસ્થાના અચબપ્રામથી લચ 1953 થી દયલે 14 વપ્ટે મ્ફયને દેળભાાં રશન્દી રદલવના યોજ
ઉજલણી કયલાભાાં આલળે, તેલાં નક્કી કયલાભાાં આવમ.ાં
૬) 14 વપ્ટે મ્ફય 1949 ના ફાંધાયણ વબાએ દેલનાગયી રીીભાાં રખામેર રશન્દીને અાંગ્રેજી વાથે
યાષ્ટ્રની આચધકારયક બાા સ્લરૂે સ્લીકાયાઈ છે .
૭) બાયતના ફાંધાયણની આઠભી અનવૂચર્ભાાં આચધકારયક બાા ચવલામ અન્મ 22 બાાઓ
વાભેર છે .
વભીક્ષા 47 (2) તા 16/8/2017
દેળના યાષ્ટ્રચત શ્રી યાભનાથ કોચલાંદ દ્વાયા સ્લચ્છતા એજ વેલા અચબમાનનો પ્રાયાંબ કયામો...
૧) સ્લચ્છ બાયત અચબમાન ચભળનને વપ ફનાલલા ભાટે દેળના યાષ્ટ્રચત દ્વાયા આ જફ
ાં ેળ
ર્રાલલાભાાં આલી છે .
૨) ગત 15 વપ્ટે મ્ફય 2017 થી આ ચભળનનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર.
૩) આ એક યાષ્ટ્ર વમાી ઝાંફેળ છે , જેને યાષ્ટ્રચતશ્રી દ્વાયા કાનયના દેશાતના ઈશ્વયીગાંજ ગાભથી
ળર કયલાભાાં આલેર છે .
૪) આ અચબમાન આગના એક ખલારડમા વધી ર્ારળે, આ મોજના સ્લચ્છ બાયત ચભળન
અાંતગચત ર્ારળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) આ ચભળન અાંતગચત ઘણા પ્રકાયના કામચક્રભો આમોચજત કયલાભાાં આલળે, જેભાાં શ્રભદાન
રોકોને તેભાાં જોડાલલા ભાટે પ્રેરયત કયલાભાાં આલળે.
૬) મચનવેપ દ્વાયા જાશે ય કયામેરા રયોટચ ભાાં વાયી સ્લચ્છતાથી પ્રત્મેક રયલાય રગબગ 50 શજાય
રૂચમા ફર્ાલી ળકે છે .
૭) સ્લચ્છતા વલેક્ષણ 2018 ગીત ‘સ્લચ્છતા કી જ્મોચત જગી શૈ ’ , એ છે .
વભીક્ષા 48 (2) તા 17/9/2017
ગોલા 36 ભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ખેરોની ભેજફાની કયળે...
૧) બાયતીમ ઓચરચમ્ક વાંઘ (આઈ.ઓ.એ.) એ ઔર્ારયક રૂથી ગોલાને 36 ભાાં યાષ્ટ્રીમ
ખેરોની ભેજફાનીનો અચધકાય આી દીધેર છે .
૨) આ જાશે યાત ખેર યાજ્મ ભાંત્રી ભનોશય અજગાાંલકય દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે .
૩) અજગાાંલકયે કશે ર છે કે આઈ.ઓ.એ.ના ભશાવચર્લ યાજીલ ભશે તાએ ભખ્મભાંત્રી ભનોશય
રયકયને એક ત્રભાાં ઔર્ારયક રૂથી નલેમ્ફય 2017 આ ખેરની ભેજફાની કયલાનાં જણાલેર.
૪) શાર યભાતા યાષ્ટ્રીમ ખેરોને શે રા ઇચન્ડમન ઓચરચમ્કના રૂથી ઓખલાભાાં આલતા શતા.
૫) લચ 1985 ભાાં નલી રદલ્શીભાાં ઓચરચમ્કની ઢફ ય પ્રથભ આધચનક યાષ્ટ્રીમ ખેરોનાં
આમોજન કયલાભાાં આલેર.
૬) ત્માયફાદ આ ખેરોનાં આમોજન ચલચલધ સ્થે આમોચજત કયલાભાાં આલેછે.
વભીક્ષા 49 (2) તા 18/9/2017
ગજયાતભાાં તૈમાય થમેર નભચદા ડે ભને ચલચધલત યીતે યાષ્ટ્રને વભચચત કયામો...
૧) દેળના લડાપ્રધાનના જન્ભ રદલવે વયદાય વયોલય ડે ભ યાષ્ટ્રને અચણ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ડે ભની વાઈટ ય વયદાય ટે રની પ્રચતભા સ્ટે ચ્મ ઓપ મચનટીનાં ચનભાચણ કયલાભાાં આલી
યહ્ાં છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) આ સ્ટે ચ્મ ચલશ્વનાં વૌથી ઊંર્ાં 182 ભીટય જેટરી ઉંર્ાઈ લાાં ફનનાય છે .
૪) નભચદા ડે ભ 1.2 ચકરોભીટય રાાંફો અને 163 ભીટય ઊંડો છે .
૫) નભચદા ડે ભ અભેરયકાના ગ્રાન્ડ કોરી ડે ભ છી ચલશ્વનો ફીજા નાંફયનો ભોટો કોંક્રીટ ડે ભ છે .
૬) નભચદા ડે ભનાં ખાત ભશતચ દેળના પ્રથભ લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશે રના શસ્તે થમેર.
૭) શાર આ ડે ભ 138.64 ભીટય ઊંર્ાઈ ધયાલે છે , આ પ્રોજેક્ટ ાછ કર 54,700 કયોડ
રૂચમા ખર્ાચળે.
વભીક્ષા 50 (2) તા 19/9/2017
ૂલચ ડી.આઈ.જી. ડી.રૂાને યાષ્ટ્રચત દક પ્રદાન કયલાભાાં આવમાં...
૧) કે ન્રીમ કાયગાયભાાં કચથત અચનમચભતતાઓના બાાંડાપોડ કયનાય ડી.રૂાને ગણલાભાાં આલે છે .
૨) તેણીએ જેરભાાં એ.આઈ.ડી.એભ.કે . નેતા લી.ળળીકરાને ભી યશે ર ચલળે વચલધાનો બાાંડા
પોડ કમો શતો.
૩) કણાચટકના યાજ્માર તયીકે ગજયાતી લજબાઈ લાા વેલા આી યહ્ા છે .
૪) કણાચટકના યાજ્મારે યાજબલનભાાં કણાચટકના ભખ્મભાંત્રી ચવદ્ધયભૈમા અને ગૃશભાંત્રી યાભચરાંગા
યે ડ્ડીની શાજયીભાાં તેણીનાં વન્ભાન કમું શતાં.
૫) વપ્ટે મ્ફય ભાવના ફીજા વપ્તાશભાાં એક વભાયોશભાાં તેણીનાં વન્ભાન કયલાભાાં આવમાં શતાં .
૬) તેણીએ આેર વેલાઓ અને વાશવ ૂણચ કામચ ભાટે તેનાં વન્ભાન કયલાભાાં આલેર છે .
વભીક્ષા 51 (2) તા 20/9/2017
લામ.વી.ભોદી યાષ્ટ્રીમ તાવ એજન્વીના નલા પ્રભખ તયીકે ચનમચક્ત ામ્મા...
૧) નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વીના નલા પ્રભખ તયીકે લામ.વી.ભોદીની લયણી કયલાભાાં આલી
છે .
૨) શારભાાં એન.આઈ.એ.ના ડી.જી.તયીકે ની વેલા ળયદકભાય આી યહ્ા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૩) 30 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ એન.આઈ.એ.ના શારના ડીજી ળયદકભાય વેલા ચનલૃત થળે.
૪) લરયષ્ઠ આઈ.ી.એવ.અચધકાયી લામ.વી.ભોદી વપ્રીભ કોટે ફનાલેરી ચલળે તાવ
વચભચતના વભ્મ યશી ર્ક્મા છે .
૫) વીટ દ્વાયા લચ 2002 ભાાં ગજયાતભાાં થમેર યભખાણોની તાવ કયી શતી.
૬) લચ 2015 ભાાં તેઓ વીફીઆઈના એડીળનર ચનદેળક ણ યશી ર્ક્મા છે .
૭) લચ 1984 ના આવાભ-ભેઘારમ ફેંર્ના આઈ.ી.એવ.અચધકાયી ભોદી ાચકસ્તાનભાાં
આતાંકલાદી વાંગઠનો દ્વાયા જમ્ભ કાશ્ભીયના અરગતાલાદીઓ અને થ્થયફાજોને આચથચક ભદદ
આતા શોલાની તાવ કયળે.
વભીક્ષા 52 (2) તા 21/9/2017
રપલ્ભ અચબનેતા અક્ષમ કભાયને ઉત્તયાખાંડ સ્લચ્છતા ચભળનના િાાંડ એમ્ફેવેડય ચનમક્ત કયલાભાાં
આવમા...
૧) ઉત્તયાખાંડના ભખ્મભાંત્રી શ્રી દેલેન્રચવાંશ યાલતે યાજ્મભાાં સ્લચ્છ બાયત ચભળનના િાાંડ
એમ્ફેવેડય તયીકે અચબનેતા અક્ષમ કભાયને ચનમક્ત કયે ર છે .
૨) આ શે રા ણ અક્ષમ કભાય ઓગસ્ટ 2017 ભાાં ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મના સ્લચ્છતા અચબમાનના
િાાંડ એમ્ફેવેડય યશી ર્ક્મા છે .
૩) શારભાાં તેભની યીરીઝ થમેર રપલ્ભ ટોઇરેટ એક પ્રેભકથાને યાજ્મભાાં કયભક્ત જાશે ય કયલાભાાં
આલેર છે .
૪) શાર બાયતભાાં સ્લચ્છતા અચબમાન અાંતગચત સ્લચ્છતાના ચલચલધ અચબમાનો શાથ ધયલાભાાં
આલે છે .
૫) ઉત્તયાખાંડ યાજ્મની યાજધાની દશે યાદન છે .
૬) ઉત્તયાખાંડના યાજ્માર તયીકે ની જલાફદાયી શ્રી કૃ ષ્ણકાાંત ોર ચનબાલી યહ્ા છે .
વભીક્ષા 53 (2) તા 22/9/2017
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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50 દેળોએ વમાંકત યાષ્ટ્ર યભાણુ પ્રચતફાંધ વાંચધ ય શસ્તાક્ષય કમાચ...
૧) યભાણુાં શચથમાયો ય પ્રચતફાંધ રગાલલા ભાટે 50 દેળોએ એક વાંધી ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૨) આ વભજતી ચલશ્વના યભાણુ ળચક્ત ધયાલતા દેળોએ અલગણી છે .
૩) જ્માયે આ વભજતીને તેના વભથચક દેળોએ ઐચતશાચવક વભજતીના સ્લરૂભાાં સ્લીકાયી છે .
૪) જરાઈ 2017 ભાાં યભાણુ દેળો અને તેના વશમોગીઓના ચલયોધભાાં 120 થી લધાયે દેળોએ
નલા યભાણુ શચથમાય પ્રચતફાંધ વાંચધને ભાંજયી આી શતી.
૫) શારભાાં યભાણુાં ચલરદ્ધ અલાજ ઉઠાલલાની વાંચધભાાં િાઝીર દેળ પ્રથભ વશી કયનાય દેળ
ફનેર છે .
૬) િાજીર ફાદ આ વાંચધ ય અલ્ઝીરયમા અને લેનેઝએરા દેળે શસ્તાક્ષય કમાચ શતા.
૭) વમાંકત યાષ્ટ્ર વાંઘનાં ભખ્મ કામાચરમ ન્મમોકચ વમાંકત યાજ્મ અભેરયકાભાાં ચસ્થત છે .
વભીક્ષા 54 (2) તાયીખ 23/9/2017
રશભાર્ર પ્રદેળ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ઇરેચક્ટર ક ફવ વેલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી...
૧) આ યાજ્મ વયકાયે ભનારી અને યોશતાાંગ લચ્ર્ે 51 કીરોભીટય રાાંફા ભાગચની ભવાપયી ભાટે
ઇરેચક્ટર ક ફવ ળર કયે ર છે .
૨) યાજ્મની ોતાના તયપથી આ પ્રથભ ઇરેચક્ટર ક ફવ ળર કયાઈ છે .
૩) યાજ્મ રયલશન ભાંત્રી જી.એવ.ફારીએ ફવ વેલાને રીરીઝાંડી દેખાડી યલાના કયે ર.
૪) ડીઝર ટે ક્વીઓના કાયણે યોશતાાંગ ાવેના ચલસ્તાયોભાાં પ્રદણ પે રાઈ યહ્ાં શતાં.
૫) આ શે ર વાથે યાજ્મ 13 શજાય પૂટની ઊંર્ાઈ ય ઇરેચક્ટર ક ફવોને ર્રાલનાય ચલશ્વનાં પ્રથભ
યાજ્મ ફનેર છે .
૬) આ પ્રમોગનો ભખ્મ ઉદેશ્મ કાફચન પ્રદણને યોકલાનો છે .
૭) પ્રદણના કાયણે રશભારમના ગ્રેચળમય ીગલા ભાાંડ્યા છે , તેભાાં આાંચળક ઘટાડો થળે.
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વભીક્ષા 55 (2) તા 24/9/2017
અચશ્વન રોશાણી યે લ્લે ફોડચ ના નલા ર્ેયભન તયીકે ચનમક્ત કયલાભાાં આવમા...
૧) કે ન્ર વયકાયે અચશ્વન રોશાણીને યે લ્લે ફોડચ ના નલા ર્ેયભેન તયીકે ચનમક્ત કયે ર છે .
૨) તેઓની ચનમચક્ત એ.કે . ચભત્તરના સ્થાન ય કયલાભાાં આલેર છે .
૩) યે લ્લે ફોડચ ના ૂલચ ર્ેયભેન એ.કે .ચભત્તર વતત ઘટતી યે લ્લે દઘચટનાને કાયણે ોતાના દ યથી
યાજીનાભાં આી ર્ક્મા છે .
૪) ઉત્તય પ્રદેળભાાં એક જ વપ્તાશભાાં ફે યે ર અકસ્ભાત થલાથી 23 રોકોના અલવાન થમા છે .
૫) અચશ્વન રોશાણી શારભાાં એય ઇન્ડીમાના વીએભડી તયીકે કામચબાય વાંબાી યહ્ા છે .
૬) આ ઉયાાંત તેઓ આઈ.ટી.ડી.વી.ના ર્ેયભેન ણ યશી ર્ક્મા છે .
૭) અચશ્વન રોશાણીએ નલી રદલ્શીભાાં યે ર મ્મજીમભના ચનદેળક તયીકે ણ વેલા આેર છે .
વભીક્ષા 56 (2) તા 25/8/2017
તકચ ભેચનસ્તાનભાાં ાાંર્ભાાં એચળમાઈ ઇન્ડોય અને ભાળચર આટચ વ ગેમ્વભાાં બાયતે4 દક જીત્મા...
૧) અળફગત,તકચ ભેચનસ્તાનભાાં ાાંર્ભાાં એચળમાઈ ઇન્ડોય અને ભાળચર આટચ વ ગેમ્વભાાં બાયતે
ર્ાય દક જીત્મા છે .
૨) બાયતના વાજન પ્રકાળ રોઈ 100 ભીટય ફટયપરાઈ પ્રચતમોચગતાભાાં યજત જીતીને ફીજા
સ્થાને યહ્ા છે .
૩) રદવમા ગરીંગ ળીલ્લાાંત અને પ્રચતક ર્ાંરકાાંત યશાય ફાંનેને ભરશરાઓની એરીળ ક્રાચવકભાાં
70 ચકરોગ્રાભભાાં અને 75 ચકરોગ્રાભભાાં ફેલ્ટ યે વચરાંગભાાં કાાંસ્મ દક જીતેર છે .
૪) નાગારેન્ડના શે રલાન કે ડઓરીલ જભાંએ કજાખકૌયે ળ ળૈરી ફેલ્ટ કશ્તીના 90 ચકગ્રા લગચભાાં
કાાંસ્મદક જીતેર છે .

આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

GK Samixa 1થી 30 September 2017,વાભાન્મ જ્ઞાન
૫) જમાયે વૌયાલ કોઠાયીએ થાઈરેન્ડના ખેરાડી વાભે ચફચરમડચ ચવાંગલ્વભાાં વેભીપાઈનરભાાં
જીત્મા છે .
૬) ાાંર્ વલણચ, વાત યજત અને વાત કાાંસ્મદક વાથે બાયત 11 ભાાં સ્થાને યશે ર છે .
વભીક્ષા 57 (2) તા 26/8/2017
દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ દીનદમા શસ્તકરા વાંકર યાષ્ટ્રને વભચચત કમ...
ું
૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ લાયાણવીભાાં દીનદમા શસ્તકરા વાંકર યાષ્ટ્રને વભચચત કયે ર છે .
૨) આ વાંકર શસ્તકરા ચળલ્નાં વમાય વચલધા કે ન્ર છે .જે આ ક્ષેત્રને ચલકચવત કયળે.
૩) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ નલેમ્ફય 2014 ભાાં આ કે ન્રનાં ખાત ભશતચ કમું શતાં.
૪) આ વાંકર 300 કયોડ રૂચમાભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૫) આ ક્ષેત્ર 43,450 લગચ ભીટય એયીમાભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૬) વમાાય વચલધા કે ન્રથી કાયીગયો અને લણાટકાભ વાથે વાંકામેરા કાયીગયોને લૈચશ્વક
અથચવમલસ્થા વાથે જોડલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આલળે.
૭) આ વાંકરના પ્રથભ ર્યણનાં ઉદ્ઘાટન 22 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ કયલાભાાં આવમાં શતાં.
વભીક્ષા 58 (1) તા 27/9/2017
વૌબાગ્મ મોજનાની દેળભાાં ળરૂઆત કયલાભાાં આલી...
૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રધાનભાંત્રી વશજ લીજી શયઘય મોજના વૌબાગ્મને ળર કયે ર છે .
૨) આ મોજનાભાાં ડીવેમ્ફય 2018 વધીભાાં ગ્રાભીણ તથા ળશે યી ક્ષેત્રોભાાં 4 કયોડથી લધાયે
રયલાયોને લીજી કનેક્ળન આલાની નેભ યખાઈ છે .
૩) બાયતના 25 કયોડ રયલાયોના 4 કયોડ રયલાયો ાવે આઝાદીના 70 લો ફાદ લીજ
કનેક્ળન નથી.
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૪) ઉજાચ ભાંત્રીના કશે લા ભજફ ડીવેમ્ફય 201 8 વધીભા તભાભને લીજ કનેક્ળન યા કયલાભાાં
આલળે.
૫) દેળના તભાભ ગાભને લચ 2017 ના અાંત વધીભાાં ચલધ્મચતકયણભાાં પે યલલાભાાં આલળે.
૬) વૌબાગ્મ મોજનાનો ભૂ અથચ થામ છે , વશજ લીજી શય ઘય મોજના.
૭) આ મોજના ગયીફ રયલાયોને ભપત લીજી કનેક્ળન આળે.
વભીક્ષા 59 (1) તાયીખ 28/9/2017
આાંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે ચલશ્વ મચટન રદલવ ભનાલલાભાાં આવમો...
૧) 27 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ મચટન રદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
૨) આ રદલવનાં ઉજલલાનાં રક્ષ્મ રોકોને મચટન પ્રત્મે જાગૃત કયલાનાં છે .
૩) આ લે ચલશ્વ મચટન રદલવનો ચલમ યાખલાભાાં આવમો શતો, ‘લધતાં મચટન ચલકાવનાં એક
ઉકયણ છે .’
૪) 27 વપ્ટે મ્ફય 1970 ના યોજ ચલશ્વ મચટન વાંગઠનનાં ફાંધાયણ સ્લીકાયલાભાાં આવમાં શતાં, તેથી
આ રદલવ ચલશ્વ મચટન રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૫) વમાંકત યાષ્ટ્ર વાંઘ દય લે ચલશ્વ મચટન રદલવનો ચલમ નક્કી કયે છે .
૬) બાયત ચલશ્વના ાાંર્ મચટક સ્થોભાાં એક છે .
૭) ચલશ્વ મચટન રદલવ વભાયોશ વમાંકત યાષ્ટ્ર ચલશ્વ મચટન વાંગઠન દ્વાયા લચ 1980 ભાાં ળર
કયલાભાાં આલેર.
વભીક્ષા 60 (1) તા 29/9/2017
વભગ્ર ચલશ્વ વભરી રદલવ ભનાલલાભાાં આવમો...
૧) 28 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ ચલશ્વ વભરી રદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
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૨) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર ચલશ્વ વભરી રદલવનો ચલમ શતો, કનેક્ટીંગ ચળપ્વ ોટચ વ એન્ડ
ીર છે .
૩) આ ચલમને રયચર્ત કયલા ાછનો ચલર્ાય ળીીંગ અને અન્મ ચલમ ય ધ્માન કે ચન્રત
કયલાનો છે .
૪) આાંતયયાષ્ટ્રીમ વભરી વાંગઠનના વદસ્મ દેળોની વશામતા કયલા ભાટે નાં ધ્માન ખેંર્લાનો ણ
પ્રમાવ કયલાભાાં આલેર.
૫) 1948 ભાાં જીનીલાભાાં એક આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાંભેરનના ઔર્ારયક રૂથી
આઈ.એભ.ઓ.સ્થાચત કયલા ભાટે એક વાંભેરનને અનાલલાભાાં આલેર.
૬) આ વાંસ્થાનાં જનાં નાભ ફદરીને લચ 1982 ભાાં આઈ.એભ.ઓ. કયલાભાાં આલેર છે .
૭) દય લે આ રદલવ ચલચલધ ચલમ વાથે ભનાલલાભાાં આલે છે .
વભીક્ષા 61 (1) તા 30/9/2017
કે ન્રીમ ગૃશભાંત્રી યાજનાથચવાંશે એન.ડી.એભ.એ.ના 13 ભાાં સ્થાના રદલવનાં ઉદ્ઘાટન કમું...
૧) કે ન્રીમ ગૃશભાંત્રી યાજનાથ ચવાંશે 28 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ આદા પ્રફાંધન
પ્રાચધકયણના 13 ભાાં સ્થાના રદલવ વભાયોશનાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨) આ લચના સ્થાના રદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, ‘સ્કર વાંયક્ષા’.
૩) ગૃશ ભાંત્રીએ કહ્ાં છે કે 13 લોના કામચકાભાાં એન.ડી.એભ.એ. ખફ વાયી કાભગીયી કયે ર છે .
૪) આ વાંસ્થાએ વભગ્ર ચલશ્વભાાં બાયતની ચલશ્વવનીમતા સ્થાચત કયે ર છે .
૫) એન.ડી.એભ.એ એ આદા પ્રફાંધનની ક્ષભતાને લધાયલા ભાટે ફશે તય કામચ કયે ર છે .
૬) આ વાંસ્થાની સ્થાના લચ 2005 ભાાં થમેર છે .તેનાં લડાં ભથક નલી રદલ્શી ખાતે આલેર છે .
૭) એન.ડી.એભ.એ.ના શારભાાં 29 જેટરા કે ન્રો કામચયત છે . આ વાંસ્થા સ્થાલાનો પ્રથભ પ્રમાવ
લચ 1995 ભાાં કયલાભાાં આવમો શતો.
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- યે ળ ર્ાલડા
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