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સભીક્ષા 62 (2) તાયીખ 1/10/2017
યાષ્ટ્ર તત દ્વાયા ાાંર્ યાજ્મોભાાં નવા યાજ્મારની તનભણુક કયવાભાાં આવી...
૧) શાર દેળના યાષ્ટ્રતત દ્વાયા ાાંચ યાજ્મોભાાં નલા યાજ્મારની તનભણુક કયલાભાાં આલી છે .
૨) ૂલવ કે ન્દ્રીમ ભાંત્રી વત્માર ભતરક તફશાયના નલા યાજ્માર ફન્દ્મા છે .
૩) અવભના યાજ્માર ફનલાયીરાર ુયોહશત તતભરનાડુ ના નલા યાજ્માર ફનળે .
૪) અાંદભાન તનકોફાયના ઉયાજ્માર પ્રોપે વય જગદીળ ભુખી અવભના યાજ્માર ફનળે .
૫) એડતભયર દેલેન્દ્ર કુ ભાય જોળી અાંદાભાન નીકોફાયના ઉયાજ્મારના દ ય તફયાજળે .
૬) ગાંગા પ્રવાદને ભેઘારમના યાજ્મારના રૂભાાં તનમુક્ત કયલાભાાં આલળે.
૭) શ્રી ફી.ડી. તભશ્રાને અરુણાચર પ્રદેળના યાજ્માર તયીકે તનમુક્ત કયાળે .
સભીક્ષા 63 (2) તાયીખ 2/10/2017
ભધ્મપ્રદેશ યાજ્મને સવચશ્રેષ્ઠ મચટન યાજ્મનો ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમો...
૧) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મને વતત ત્રીજીલાય વલવશ્રેષ્ઠ મવટન યાજ્મનો ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમો છે .
૨) યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કોતલાંદે નલી હદલ્શીભાાં તલજ્ઞાન બલનભાાં આમોતજત એક વભાયોશભાાં મવટન
યાજ્મ ભાંત્રીને ‘શોર ઓપ પે ભ’ ુયસ્કાય ભાટે નાભાાંતકત કયે ર.
૩) શાર મવટન યાજ્મ ભાંત્રી તયીકે ની જલાફદાયી વુયેન્દ્ર ટલા ફજાલી યહ્યા છે .
૪) તલશ્વ મવટન હદલવ 27 વપ્ટે મ્ફયના અલવય ય આ કામવક્રભ મોજામો શતો.
૫) આ કામવક્રભભાાં ભધ્મપ્રદેળ યાજમએ કુ ર 10 ુયસ્કાય જીતેરા.
૬) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મની વલવશ્રેષ્ઠ હપલ્ભ વાંલધવન તભત્ર યાજ્મ, યાજ્મ વાંઘ ક્ષેત્રની શ્રેણીભાાં હપલ્ભ
પ્રભોળનની નીતત ભાટે યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાય ભેર છે .
૭) શાર તળલયાજ તવાંશ ચૌશાણ ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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સભીક્ષા 64 (2) તાયીખ 3/10/17
આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ અહહાંસા હદવસ 2 ઓકટોફય...
૧) દય લે આાંતયયાષ્ટ્રીમ અહશાંવા હદલવને બાયતના યાષ્ટ્રતતા એલા ભશાત્ભા ગાાંધીની માદભાાં
ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨) 2 ઓકટોફય 1869 ના યોજ ગાાંધીજીનો જન્દ્ભ થમો શતો.
૩) તેભનુાં તનલાવ સ્થાનનુાં સ્ભાયક ગુજયાતના ોયફાંદય ખાતે વચલામેર છે , તે કીતતવ ભાંહદય નાભે
ઓખામ છે .
૪) 15 જુ ન 2007 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્રના વાંકલ્ને ભશાવબા અનુવાય જેભના સ્ભાયકની
સ્થાના કયલાભાાં આલેર.
૫) આાંતયયાષ્ટ્રીમ અહશાંવા હદલવના ભાધ્મભથી અહશાંવાનો વાંદેળ તલશ્વભાાં પે રાલલા ભાટે આ હદલવ
ઉજલલાભાાં આલે છે .
૬) ભશાત્ભા ગાાંધી વત્મ અને અહશાંવા ભાટે જાણીતા ફનેરા.
૭) તેભની આત્ભકથાને વત્મના પ્રમોગો તેલુાં નાભ આલાભાાં આલેર છે .
સભીક્ષા 65 (2) તાયીખ 4/10/2017
ભીનાક્ષી સુાંદયે શ્વય ભાંહદયને બાયતભાાં સ્વચ્છ આઇકોતનક પ્રેસ જાહે ય કયવાભાાં આવમુ.ાં ..
૧) આ ભાંહદયને દેળભાાં વૌથી સ્લચ્છ આઇકોતનક પ્રેવ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૨) ભદુયાઈ જીલ્લાના તજલ્લાધીળ કે .લીયા યાઘલયાલ અને તનગભ આમુક્ત એવ.અનીળ ળેખયને
ઉભા બાયતી ેમજર અને સ્લચ્છતા ભાંત્રી દ્વાયા ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) આ ભાંહદયની સ્લચ્છતા ભાટે કુ ર 63 જેટરા કોમ્ેક્ટ ડબ્ફાઓ યાખલાભાાં આવ્મા છે .
૪) તેના કરેક્ળન ભાટે ચાય કમ્ેકટય ટર ક ભાંહદયની આવાવ હયવયભાાં ચક્કય રગાલે છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૫) માત્રીઓના ઉમોગ ભાટે 25 ઈ-ળૌચારમ કામવયત કયલાભાાં આલેર છે .
૬) ભાંહદય હયવયભાાં 15 જેટરા લોટય એટીએભ ભળીન ભુકલાભાાં આલેર છે .
૭) ભાગવને વાપ કયલા ભાટે ફે સ્ેળીમર વપાઈ કભવચાયી તથા ફે ફૈટયી વાંચાતરત લાશન છે .
સભીક્ષા 66 (2) તાયીખ 5/10/17
એસ.ફી.આઈ.ના નવા અધ્મક્ષના રૂભાાં યજનીશ કુ ભાય તનમુક્ત...
૧) વયકાય દ્વાયા ત્રણ લવ ભાટે બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકના નલા ચેયભેન તયીકે યજનીળ કુ ભાયને
તનમુક્ત કયામા છે .
૨) શલેથી તેઓ અરુાંધતત બટ્ટાચામવનુાં સ્થાન ગ્રશણ કયળે.
૩) શારભાાં યજનીળ કુ ભાય એવ.ફી.આઈ.ના પ્રફાંધ તનદેળક તયીકે ની કાભગીયી વાંબાી યહ્યા છે .
૪) ફેંક ફોડવ બ્મુયો દ્વાયા ગત જુ ન ભાવના અાંતભાાં આ દ ભાટે ચાય પ્રફાંધ તનદેળકો પ્રત્મે તલચાય
કમો શતો.
૫) આ ચાય ભાાંથી એક નાભની વયકાય ાવે બરાભણ કયી શતી.
૬) વયકાય દ્વાયા 7 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ અરુાંધતત બટ્ટાચામવના કામવકાને એક લવ ભાટે
લધામો શતો.
૭) સ્ટે ટ ફેંક ઓપ ઇતન્દ્ડમાનુાં લડુાં ભથક ભુાંફઈ ખાતે આલેર છે .
સભીક્ષા 67 (2) તા 6/10/17
5 ઓક્ટોફયના યોજ તવશ્વ તશક્ષક હદવસ ભનાવવાભાાં આવમો...
૧) વમુાંકત યાષ્ટ્રના ઉક્રભે 5 ઓક્ટોફયને તલશ્વ તળક્ષક હદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૨) આ હદલવની ઉજલણી વમુાંકત યાષ્ટ્રના નેજા શે ઠ લવ 1994 થી કયલાભાાં આલી યશી છે .
૩) આ હદલવને વમુાંકત યાષ્ટ્ર દ્વાયા લવ 1966 ભાાં મુનેસ્કો અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંગઠનની
ભેર ફેઠકને માદ યાખલા ભાટે ભનાલલાભાાં આલે છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૪) આ ફેઠકભાાં અધ્માકની તસ્થતત ય ચચાવ કયલાભાાં આલી શતી,તથા તેના ભાટે ના ઉકે રો યજુ
કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૫) લવ 2017 ના તલશ્વ તળક્ષક હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, ટીતચાંગ ઇન
ફ્રીડભ,એમ્ાલહયાંગ ટીચવવ
૬) આ હદલવનુાં આમોજન વમુાંકત યાષ્ટ્ર વાંગઠન મુનેસ્કો દ્વાયા આમોતજત કયલાભાાં આલે છે .
૭) મુનેસ્કો તળક્ષણ, તલજ્ઞાન, વાંસ્કૃ તત અને વાંચાયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ વશમોગના વભન્દ્લમ ભાટે ની
કાભગીયી કયી યશે ર છે .
સભીક્ષા 68 (2) તા 7/10/2017
નવી હદલ્હીભાાં પ્રથભ એતશમાઈ-બાયત સાંગીત સભાયોહની શરૂઆત થઇ...
૧) પ્રથભ એતળમાઈ –બાયત વાંગીત વભાયોશ નો ળુબાયાંબ નલી હદલ્શીના જુ ના તકલ્લાભાાં થમો છે .
૨) એતળમાઈ-બાયત લાતાવ વાંફધોની 25 ભી લવગાાંઠની ઉજલણી ભાટે વાંસ્કૃ તત ભાંત્રારમના
વશકાયથી બાયત વયકાયના તલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા આ ભશોત્વલનુાં આમોજન કયામુાં છે .
૩) આ ભશોત્વલ 6 થી 8 ઓક્ટોફય 2017 વુધી ળરુ યશે ળે.
૪) આ લવને માદ યાખાલા ભાટે તેનો તલમ યાખલાભાાં આલેર છે , ‘ળેડવ લેલ્મુ કોભન ડે સ્ટીની’.
૫) એવોવીએળન ઓપ વાઉથ-ઇસ્ટ એતળમન નેળન્દ્વ એક પ્રાદેતળક અાંતય વયકાયી વાંગઠન છે .
૬) આ વાંગઠનભાાં દવ દતક્ષણ-ૂલવ એતળમાઈ દેળો વાભેર છે .,તેભના આ કામવક્રભભાાં શય એક
હદલવના કામવકભની અરગ વુતચ આલાભાાં આલી છે .
૭) દતક્ષણ એતળમાઈ દેળોના વાંગઠનને જાલી યાખલા ભાટે આ કામવક્રભ ભશત્લની કડી વાતફત
થળે.
સભીક્ષા 69 (2) તાયીખ 8/10/2017
દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ દ્વાયકાભાાં ુરનુાં ખાતભુહુતચ કમુ.ું ..
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૧) પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્દ્રબાઈ ભોદીએ ઓખા ફેટ દ્વાયકા લચ્ચે એક ચાય રેન કે ફર વાથે જોડામેર
ુરનુાં ખાતભુશુતવ કયે ર છે .
૨) આ ુર જુ ના અને નલા દ્વાયકાને જોડલાની કડી વાતફત થળે.
૩) આ ુરની રાંફાઈ 2.32 તકરોભીટય છે , તેનુાં ખચવ 962.43 કયોડ રૂતમા થળે.
૪) આ ુરભાાં વેન્દ્ટર ર ડફર સ્ેન કે ફર-સ્ટે બાગનો 900 ભીટય હશસ્વો વાભેર છે .
૫) ચાય રેન 27.20 ભીટય શોાઈનો ફનળે.તેના દયે ક બાગ ય 2.50 ભીટય શોો પૂટાથ
શળે.
૬) પૂટાથની છત ય વૌય ેનર રાગળે, જે સ્ટર ીટ રાઈટ ભાટે લીજીનુાં ઉત્ાદન કયળે.
૭) શ્રી તલજમબાઇ રૂાણી ગુજયાતના લતવભાન ભુખ્મભાંત્રી છે ,જમાયે નીતતનબાઈ ટે ર
ઉભુખ્મભાંત્રી છે .
સભીક્ષા 70 (2) તા 9/10/2017
ઈસયો દ્વાયા ગુવાહાટીભાાં શોધ કે ન્ર ખોરવાભાાં આવશે...
૧) અવભના ભુખ્મભાંત્રી વફાવનાંદ વોનલારે 5 ઓકટોફય 2017 ના યોજ જાશે યાત કયી છે કે
ઇવયોનુાં વાંળોધન કે ન્દ્ર ગુલાશાટીભાાં ખોરલાભાાં આલળે.
૨) ઈવયોના આ વેન્દ્ટયથી ગ્રોફર ોજીળતનાંગ અને બૌગોતરક ડે ટા ફનાલલાભાાં વાનુકુતા
યશે ળે.
૩) આ કે ન્દ્રથી અવભ યાજ્મનો તલકાવ કયલાભાાં ણ ભદદ ભી યશે ળે .
૪) આ ળોધ કે ન્દ્રનો ઉમોગ યીભોટ વેન્દ્વીંગ ટે કનોરોજીની ભદદથી ુયની ચેતલણી આી
ળકાળે.
૫) લી અશીના તલસ્તાયોભાાં જભીનનુાં ક્ષયણ તથા બૂસ્ખરન જેલી પ્રાકૃ તતક આદાઓ વાભે
જાણકાયી ભેલી ળકાળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૬) યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રીએ ઈવયોના અધ્મક્ષ ાવે અાંતયીક્ષ પ્રધ્મોગીકીને એક્ટ ઈસ્ટ ોરીવી વાથે
વભતન્દ્લત કયલાનો અનુયોધ કયે ર છે .
સભીક્ષા 71 (2) તાયીખ 10/10/2017
દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ ઇન્ટે ન્સીપાઈડ તભશન ઇન્રધનુષ અતબમાનની શરૂઆત કયી...
૧) 8 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ ગુજયાતના લડનગય ખાતે વઘન ટીકાકયણ અતબમાનનો
ળુબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ અતબમાન દેળના પ્રત્મેક ફાકનુાં ટીકાકયણ થામ તે ઉદેશ્મ વાથે ળરુ કયલાભાાં આલેર
છે .
૩) વયકાયનુાં રક્ષ્મ છે કે કોઇણ ફાક ટીકાકયણથી યોકલા મોગ્મ કોઇણ ફીભાયીથી ીહડત
ન શોલુાં જોઈએ.
૪) આઈ.એભ.આઈ.અાંતગવત વાત હદલવીમ ટીકાકયણ અતબમાન લતવભાનથી જાન્દ્મુઆયી-2018
વુધી 173 જીલ્લાઓ અને 17 ળશે યોભાાં ચરાલલાભાાં આલળે.
૫) આ તજલ્લાઓભાાં આઠ ૂલોતય યાજ્મના 52 જીલ્લાઓ અને અન્દ્મ 16 યાજ્મોના 121 જીલ્લાઓ
વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે .
૬) બાયતની ઉગતી ેઢીભાાં યોગપ્રતતકાયક ળતક્તનો તલકાવ થામ તથા ફાકો ઉચ્ચતભ તાંદુયસ્ત
યશે તે ભાટે ના પ્રમાવ કયલાભાાં આલેર છે .
૭) દેળની જન ળતક્ત લધાયે વારુાં સ્લાસ્્મ ભેલી ળકે તે ભાટે ની ણ અેક્ષા યાખલાભાાં આલી
છે .
સભીક્ષા 72 (2) તા 11/10/2017
ઉયાષ્ટ્ર તત વૈંક્મા નામડુ એ ત્રીજા આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ મોગ સાંભેરનનો શુબાયાંબ કમો...
૧) ઉયાષ્ટ્રતત એભ.લૈંક્મા નામડુ એ 10 ઓકટોફય 2017 ના યોજ નલી હદલ્શીભાાં ત્રીજા
આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ વાંભેરનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૨) આ ફે હદલવીમ વાંભેરનનો ભુખ્મ તલમ યાખલાભાાં આલેર શતો, ‘સ્લસ્થ જીલન ભાટે મોગ.’
૩) વમુાંકત યાષ્ટ્ર દ્વાયા 21 જુ નને આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ હદલવ જાશે ય કયલાના ઉરક્ષ્મભાાં આમુ
ભાંત્રારમ આ વાંભેરનનુાં આમોજન કયલાભાાં જઈ યહ્યુાં છે .
૪) શાર આમુ ભાંત્રારમના વતચલ તયીકે વી.કે .તભશ્રા પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૫) આ કામવક્રભભાાં આમુ ભાંત્રારમના તલળે વતચલ તયીકે ની વેલા આનાય લૈધ યાજેળ કોટે ચા
ણ શાજય યશે રા.
૬) અન્દ્મ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ખ્માતત ાભેરા મોગ ગુરુ ણ શાજય યહ્યા શતા.
૭) કે ન્દ્રના વડક હયલશન, અને યાજભાગવ,ળીીંગ તથા જ વાંવાધન, નદી તલકાવ અને ગાંગા
વાંયક્ષણ ભાંત્રી નીતતન ગડકયી વાંભેરનના વભાન વભાયોશના ભુખ્મ અતતતથ યહ્યા શતા.
સભીક્ષા 73 (2) તા 12/10/2017
11 ઓક્ટોફયને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ફાતરકા હદવસના રૂભાાં ભનાવવાભાાં આવમો...
૧) લવ 2012 થી વભગ્ર તલશ્વભાાં આ હદલવ ભનાલલાભાાં આલી યહ્યો છે .
૨) આ હદલવ ઉજલલાનો ઉદેશ્મ ફાકીઓના વળતક્તકયણ ભાટે અને તેના ભાનલાતધકાય
ભાટે નો યાખલાભાાં આવ્મો છે .
૩) 19 ડીવેમ્ફય 2011 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાએ 11 ઓક્ટોફયને તલશ્વ ફાતરકા હદન
જાશે ય કયે ર.
૪) આ લે ઉજલલાભાાં આલેર આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફાતરકા હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો
શતો,કન્દ્મા વળતક્તકયણ-વાંકટ શે રા વાંકટ વભમે તથા વાંકટ ફાદ.
૫) પ્રથભલાય ઉજલલાભાાં આલેર તલશ્વ ફાતરકા હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, ફા
તલલાશની વભાતપ્ત.
૬) ભશાવબાના પ્રસ્તાલ 66/170 ને ાહયત કયી આ હદલવની ભાંજુયી અાઈ શતી.
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૭) દીકયીઓ પ્રત્મે વજાગતા અને જાગૃતત ભાટે આ હદલવનુાં તલળે ભશત્લ છે .
સભીક્ષા 74 (2) તા 13/10/2017
દેશના વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્રાભ સાંવાદ ભોફાઈર એપ્ રોન્ર્ કયી...
૧) 11 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ નાનાજી દેળભુખની જમાંતી અય દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા
આ એપ્ રોન્દ્ચ કયલાભાાં આલી છે .
૨) લડાપ્રધાનશ્રીએ હદલ્શીના ુવાભાાં આલેર ઇતન્દ્ડમન એગ્રીકલ્ચય યીવચવ ઇન્દ્સ્ટીટમુટના એક
કામવક્રભભાાં ગ્રાભ વાંલાદ ભોફાઈર એપ્ તથા હદળા ોટવ રને રોન્દ્ચ કયે ર છે .
૩) આ પ્રવાંગે દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ કહ્યુાં છે કે ગાભના તલકાવ ભાટે કયલાભાાં આલનાય તભાભ
શે રને વભમ ય ૂણવ કયલાનો પ્રમાવ કયાળે.
૪) તેઓના કશે લા ભુજફ લવ 2022 વુધીભાાં ગ્રાભીણ તલકાવની ગતત તેજ ફનળે.
૫) દેળના પ્રધાનભાંત્રીએ ગાભોભાાં કાભ આલનાય કાભ અને નલા આતલષ્કાયોનો ઉલ્લેખ કયે ર છે .
૬) આ પ્રવાંગે એક પ્રદળવન ણ મોજલાભાાં આલેર તેભાાં ગાભભાાં ટે કનોરોજી તલમ ય આધાહયત
શતુાં.
૭) આ પ્રદળવનભાાં 100 થી લધાયે માંત્ર પ્રદતળવત કયલાભાાં આવ્મા શતા, જેનાથી ગ્રામ્મ જીલન
ફશે તય ફનાલી ળકામ.
સભીક્ષા 75 (2) તા 14/10/2017
ગુજયાત સયકાયે ગાયભેન્ટસ એન્ડ અયે ર ોરીસી 2017 ની જાહે યાત કયી...
૧) તાજેતયભાાં ગુજયાત વયકાય દ્વાયા ગાયભેન્દ્ટવ એન્દ્ડ અયે ર ોરીવી 2017 ની જાશે યાત
કયલાભાાં આલી છે .
૨) ગુજયાતના લસ્ત્ર હયધાન ક્ષેત્રભાાં લધાયે વાયા અલવયો પ્રાપ્ત કયલા ભાટે આ ોરીવી
આધાયબૂત નીલડળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૩) આ વાથેના અયે ર ઉદ્યોગના ભાધ્મભથી ભહશરાઓ ભાટે ણ યોજગાયીની તકો ુયતા
પ્રભાણભાાં ખુરળે.
૪) આ ોરીવી ગુજયાતના ટે કવટાઇર ક્ષેત્રને વૌથી આગ લધાયલા ભાટે તૈમાય કયલાભાાં આલી
છે .
૫) કાડનો કાચોભાર કાવ ગુજયાતભાાં વૌથી લધાયે ેદા થતો શોલાથી ભજુ યીભાાં વફવીડી
પ્રદાન કયીને યાજ્મ વયકાય યોજગાયી લધે તેલા પ્રમાવ કયળે.
૬) આ ઉયાાંત ટે કવટાઇરના ભાતરકોને પ્રોત્વાશન આીને ણ ઘટતુાં કયલાના પ્રમાવો કયળે .
૭) આ નીતતભાાં ભહશરા કભવચાયીઓ ભાટે 4000 રૂ. વફવીડી જમાયે ુરુોને 3500 રૂ.વફવીડી
પ્રદાન કયાળે.
સભીક્ષા 76 (2) તા 15/10/2017
ભહાત્ભા ગાાંધીની 150 ભી વષચગાાંઠ 2 ઓકટોફય 2019 થી 2 ઓક્ટોફય 2020 સુધી
ભનાવવાભાાં આવશે...
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 2 ઓકટોફય 2019 થી 2020 વુધી યાષ્ટ્રતતા ભશાત્ભા ગાાંધીની 150 ભી
જન્દ્ભ જમાંતત ભનાલલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૨) કે ન્દ્ર વયકાયે ભશાત્ભા ગાાંધીના વાંદેળનો પ્રવાય કયલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તય ય
કામવક્રભ આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
૩) આ ઉજલણી ભાટે દેળના લડાપ્રધાનના નેતૃત્લ નીચે એક વતભતતનુાં આમોજન કયલાભાાં
આલળે.
૪) આ વતભતત ભાાં દેળના યાજ્મોના ભુખ્મભાંત્રીઓ,યાજનીતતક પ્રતતતનતધઓ અને ગાાંધી તલચાયકો
વાભેર થળે.
૫) વાંૂણવ કામવક્રભ ભાટે ની રૂયે ખા અગાઉથી નક્કી કયી રેલાભાાં આલળે.
૬) ભશાત્ભા ગાાંધીના સ્ભાયક સ્થો ય તલળે રૂથી ઉજાણી ભાટે ની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલળે.
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૭) ોયફાંદયના કીતતવ ભાંહદય, યાજકોટનુાં ગાાંધી મ્મુઝીમભ તથા દાાંડી સ્ભાયકને ણ તલળે
ઉજાણીભાાં જોડલાભાાં આલળે.
સભીક્ષા 77 (2) તા 16/10/2017
ર્ેન્નાઈભાાં ઇતન્ડમા –ઇન્ટયનેશનર સામન્સ પે સ્ટીવર મોજામો...
૧) ચેન્નાઈભાાં અન્ના તલશ્વતલદ્યારમના હયવયભાાં ઇતન્દ્ડમા ઈન્દ્ટયનેળનર વામન્દ્વ પે સ્ટીલર 2017
નુાં આમોતજન થમેર.
૨) આ ફે હદલવભાાં વૌથી ભોટા જીલ તલજ્ઞાનના ાઠ ભાટે એક નલો ગીનીવ લલ્ડવ યે કોડવ
ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૩) અશી 1049 તલદ્યાથીઓએ આ વત્રભાાં બાગ રીધો શતો.
૪) બાયતીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ તલજ્ઞાન વભાયોશનુાં ઉદ્ઘાટન ડો.શવલધવન દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૫) ડો.શવલધવનના જણાવ્મા પ્રભાણે તલજ્ઞાનના વ્માને લધાયલા ભાટે દેળની વયકાયે ઘણા
પ્રમાવો કયે રા છે , તેના અનુવાંધાને આ કામવક્રભ છે .
૬) પ્રથભ આઈ.આઈ.એવ.એપ.ની ળરૂઆત લવ 2015 ભાાં બાયતીમ પ્રધ્મોગીકી વાંસ્થાન
(આઈ.આઈ.ટી.)ભાાં આમોતજત કયામેર.
૭) લાઈ વુઝાના ચૌધયી તલજ્ઞાન અને પ્રધ્મોગીકી અને ૃ્લી તલજ્ઞાનના યાજ્મભાંત્રી છે .
સભીક્ષા 78 (2) તા 17/10/2017
ફીજો આમુવેદ હદવસ ભનાવામો...
૧) 17 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ ફીજો આમુલેદ હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૨) આ વભાયોશ નલી હદલ્શીભાાં આમોતજત કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૩) વભાયોશના ભુખ્મ અતતતથ તલળે તયીકે દેળના લડાપ્રધાનશ્રી શાજય યહ્યા શતા.
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૪) દેળનુાં પ્રથભ અતખર બાયતીમ આમુવલેદ વહયતા તલશાય નલી હદલ્શીભાાં તેનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં
આલેર છે .
૫) ઓર ઇતન્દ્ડમા ઇન્દ્સ્ટીટમુટ ઓપ આમુલેદ 157 કયોડ રૂતમાના ફજેટભાાં 10,15 એકયભાાં
સ્થાતત કયામુાં છે .
૬) આમુ ભાંત્રારમ અાંતગવત તે પ્રથભ તચતકત્વા વેન્દ્ટય છે , જે શોતસ્ટર અને સ્લાસ્્મ વેલા
પ્રદાતા યાષ્ટ્રીમ પ્રત્મામન ફોડવ દ્વાયા ભાન્દ્મતા પ્રાપ્ત છે .
૭) શારભાાં શ્રીાદ માવો નાઈક આમુ ભાંત્રારમના ભાંત્રી છે .
સભીક્ષા 79 (2) તા 18/10/2017
ગુજયાતભાાં તૈમાય થમેર નભચદા ડેભને તવતધવત યીતે યાષ્ટ્ર ને સભતચત કયામો...
૧) દેળના લડાપ્રધાનના જન્દ્ભ હદલવે વયદાય વયોલય ડે ભ યાષ્ટ્રને અવણ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ ડે ભની વાઈટ ય વયદાય ટે રની પ્રતતભા સ્ટે ચ્મુ ઓપ મુતનટીનુાં તનભાવણ કયલાભાાં આલી
યહ્યુાં છે .
૩) આ સ્ટે ચ્મુ તલશ્વનુાં વૌથી ઊંચુાં 182 ભીટય જેટરી ઉંચાઈ લાુાં ફનનાય છે .
૪) નભવદા ડે ભ 1.2 તકરોભીટય રાાંફો અને 163 ભીટય ઊંડો છે .
૫) નભવદા ડે ભ અભેહયકાના ગ્રાન્દ્ડ કોરી ડે ભ છી તલશ્વનો ફીજા નાંફયનો ભોટો કોંક્રીટ ડે ભ છે .
૬) નભવદા ડે ભનુાં ખાત ભુશુતવ દેળના પ્રથભ લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશે રુના શસ્તે થમેર.
૭) શાર આ ડે ભ 138.64 ભીટય ઊંચાઈ ધયાલે છે , આ પ્રોજેક્ટ ાછ કુ ર 54,700 કયોડ
રૂતમા ખચાવળે.
સભીક્ષા 80 (2) તા 19/10/2017
બાયતીમ શાાંતતયક્ષકોને સુદાનભાાં મુ.એન.ભેડરથી સન્ભાતનત કયવાભાાં આવમા...
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૧) દતક્ષણ વુદાનભાાં બાયતીમ ળાાંતત યક્ષકોને ળાાંતત કામભ યાખલા ભાટે તેઓને વમુાંકત યાષ્ટ્ર
દકથી વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) દતક્ષણ વુદાનભાાં તૈનાત યશે રા ૫૦ બાયતીમ ળાાંતત યક્ષકોને વાંઘવથી પ્રબાતલત દેળભાાં સ્થામી
ળાાંતતના પ્રમાવો ભાટે તેઓને વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) બાયતીમ ળાાંતત યક્ષકો દતક્ષણ વુદાનભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર તભળનના એક બાગ છે .
૪) દતક્ષણ વુદાનભાાં જોંગરેઈ ક્ષેત્રભાાં ફોયભાાં બાયતીમ ફટારીમન તૈનાત યશે છે .
૫) આ વૈન્દ્મને મુ.એન.એભ.આઈ.એવ.એવ. દ કભાન્દ્ડય જનયર ફ્રેંક ભુશ્મો ક્ભાાંન્દ્જી દ્વાયા
ુયસ્કૃ ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૬) તે વૈન્દ્મ દ્વાયા આ ક્ષેત્રના ૨૫૦૦ નાગહયકોને વુયતક્ષત લાતાલયણ ૂરુાં ડામેર છે .
૭) આ રોકો દ્વાયા ફોયભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર અવૈન્દ્મ વાંયક્ષણ સ્થભાાં આળયો ભાાંગ્મો શતો.
સભીક્ષા 81 (2) તા 20/10/2017
કતવતા દેવી ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.ઈ.ભાાં સાંદ થનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહહરા હે રવાન...
૧) ૂલવ પ્રતતસ્ધી ાલયતરફ્ટય લલ્ડવ યે વતરાંગ એન્દ્ટયટે નભેન્દ્ટ દ્વાયા વાંદ થનાય પ્રથભ બાયતીમ
ભહશરા ફન્દ્મા છે .
૨) લતવભાનભાાં ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.ઈ. ભાાં ચેતમ્મન ફનનાય જીન્દ્દય ભશર દ્વાયા આ વભાચાય
આલાભાાં આવ્મા છે .
૩) શહયમાણાના શોલાને કાયણે કતલતાજીએ ાંજાફના યે વતરાંગ પ્રભોળન એન્દ્ડ ટરે નીંગ એકડે ભીભાાં
ધ ગ્રેટ ખરી (હદરી તવાંશ યાણા)નુાં ભાગવદળવન ભેલેર.
૪) તેણીએ લવ ૨૦૧૬ ભાાં દક્ષીણ એતળમાઈ યભતોભાાં વુલણવદક ભેલેર.
૫) તેણીને ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.ઈ. ભુકાફરાભાાં પ્રલેળલાનુાં ગૌયલ પ્રાપ્ત થમેર છે .
૬) તેણી માંગ ક્રાતવક ભહશરા ટુ નાવભેન્દ્ટભાાં એક તલળે વશબાગી શતા.
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સભીક્ષા 82 (2) તા 21/10/2017
બાયત,યતશમા પ્રથભવાય તત્રકોણીમ સેવાઓભાાં સૈન્મ અભ્માસભાાં બાગ રેશ.ે ..
૧) બાયત અને યતળમા પ્રથભલાય વળસ્ત્ર ફો લચ્ચે પ્રથભલાય ટર ાઈ વતલવવ જોઈન્દ્ટ
એકવયવાઈઝ ઈન્દ્રા-૨૦૧૭ વૈન્દ્મ અભ્માવભાાં બાગ રેળે.
૨) આ અભ્માવ યતળમાના વ્રાદીલોસ્તક ભાાં આમોતજત કયાળે.
૩) બાયતના ફે સ્લદેળ તનતભવત જશાજ આઈ.એન.એવ. વતુયા અને આઈ.એન.એવ.કદભત આ
અભ્માવભાાં બાગ રેલા જળે.
૪) ત્માાં આ જશાજનુાં ઔચાહયક ાયાંહયક સ્લાગત કયલાભાાં આલેર.
૫) આ અભ્માવ ભાટે બાયતીમ દના નેતૃત્લ ટાસ્ક પોવવ કભાન્દ્ડય ભેજય જનયર એન.ડી.પ્રવાદે
કયે ર.
૬) તેભના દ્વાયા છે લ્લા નલ વાંસ્કયણોભાાં અભ્માવ ઈન્દ્રાને એક જ વેલા અભ્માવના રૂભાાં ફે દેળો
લચ્ચે લૈકતલ્ક રૂથી આમોતજત કયામેર.
સભીક્ષા 83 (2) તા 22/10/2017
સોરીસીટય જનયર યણજીત કુ ભાયનુાં યાજીનાભુ.ાં ..
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા તલસ્તાય પ્રદાન કમાવના થોડા ભહશના ફાદ વયકાયે ફીજા વૌથી ભોટા
યે તન્દ્કાંગ રો ઓહપવય બાયતના વોરીવીટય જનયર યણજીત કુ ભાયે તત્કાર પ્રબાલથી યાજીનાભુાં
આી દીધેર છે .
૨) શ્રી કુ ભાય લવ ૨૦૧૪ થી આ દ ય તફયાતજત શતા.
૩) તેભના દ્વાયા યાજીનાભુાં આલાનુાં કાયણ તેણે વ્મતક્તગત ફતાવ્મુાં શતુાં .
૪) વોરીવીટય જનયરના રૂભાાં ત્રણ લવના કામવકાભાાં ૬ જુ ન ૨૦૧૭ ના યોજ તેની અલધી
ૂણવ થમેર.
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૫) યાંતુ વયકાયના આદેળથી તલળે રૂે તેભનો કામવકા લધાયલાભાાં આવ્મો શતો.
૬) બાયતના વોરીવીટય જનયરના રૂભાાં તેઓએ ખુફ વાયી કાભગીયી ફજાલેર છે .
સભીક્ષા 84 (2) તાયીખ 23/10/2017
દેશના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા ઘોઘા-દહે જ વચ્ર્ે યોર ઓન યોર ઓપ નૌકા સેવાના પ્રથભ ર્યણનો
શુબાયાંબ કયામો...
૧) ૨૨ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ ગુજયાતના બાલનગય જીલ્લાભાાં ઘોઘા અને બરૂચ લચ્ચે ૬૧૫
કયોડ રૂતમાના ખચે આ પ્રોજેક્ટ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ આ નૌકા વેલા પ્રોજેક્ટને ોતાનો ડર ીભ પ્રોજેક્ટ કહ્યો શતો.
૩) વડકભાગવથી બાલનગય અને લડોદયા ળશે યો લચ્ચે ૩૧૦ તકરોભીટયનુાં અાંતય છે .
૪) આ નૌકા પ્રોજેકટથી ફાંને લચ્ચે આ અાંતય ભાત્ર ૩૦ તકભી થઇ જળે .
૫) આ પ્રોજેક્ટથી પ્રધાનભાંત્રી દશે જથી લડોદયા ભાટે યલાના થળે, ત્માાં ૧૧૪૦ કયોડ રૂતમાની
તીમોજ્નાઓનુાં ઉદ્ઘાટન કયળે.
૬) યો-યો હયમોજના ય કામવ કયી યશે રા ગુજયાત વભુરી ફોડવ ના ભુખ્મ કામવકાયી અતધકાયી
અજમ બાદુ છે .
૭) આ હયમોજનાના ફીજા ચયણભાાંફાંને ળશે યોની માત્રા કાયથી ણ કયી ળકાળે .
સભીક્ષા 85 (2) તા 24/10/2017
આઈ.ી. ી.ફી. ના એભ.ડી.અને સીઈઓ તયીકે સુયેશ સેઠી તનમુક્ત થમા...
૧) આઈ.ી. ી.ફી. નુાં ુરુનાભ ઇતન્દ્ડમા ોસ્ટ ેભેન્દ્ટ ફેંક થામ છે .
૨) શાર આ ફેંકના વીઈઓ અને એભ.ડી તયીકે વુયેળ વેઠીની તનમુતક્ત કયલાભાાં આલી છે .
૩) શ્રી વેઠી લોડાપોન એભ.-ૈવા રીભીટે ડના ૂલવ પ્રફાંધક તનદેળક શતા.
૪) શ્રી વેઠી,શ્રી એ.ી.તવાંશના ગતતળીર નેતૃત્લના સ્થાન દને વાંબાળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૫) શ્રી એ.ી.તવાંશ જાન્દ્મુઆયી ૨૦૧૭ થી આઈ.ી.ી.ફી. ના પ્રફાંધક તનદેળક તથા વીઈઓ
શતા.
૬) આઈ.ી. ી.ફી.ની ટે ગ રાઈન ‘આકા ફેંક’ છે .
૭) ઇતન્દ્ડમન ોસ્ટ ેભેન્દ્ટ ફેંકનુાં લડુાં ભથક નલી હદલ્શી ખાતે આલેર છે .
સભીક્ષા 86 (2) તા 25/10/2017
કે ન્ર સયકાયે સાત રાખ કયોડ રૂતમાના હાઈ-વે પ્રોજક્ે ટને ભાંજુયી આી...
૧) કે ન્દ્રીમ ભાંત્રી ભાંડે લવ ૨૦૨૨ વુધીભાાં ૬.૯ રાખ કયોડ રૂતમાના યોકાણ દ્વાયા રગબગ
૮૩,૦૦૦ તકરોભીટય વડક તલકતવત કયલાની અને તેનો તલસ્તાય કયલાની વૌથી ભોટી
હયમોજનાને ભાંજુયી આી દીધેર છે .
૨) આ હયમોજનાભાાં ૨૮,૪૦૦ તકરોભીટયના બાયતભારા યાજભાગવ કામવક્રભ વાભેર છે .
૩) આ હયમોજનાથી ફોડવ ય એહયમા ઇન્દ્ટયનેળનર ોટવ ોટવ અને તકનાયાના ક્ષેત્રોની
કનેતક્ટતલટીભાાં વુધાય થળે.
૪) બાયતભારા હયમોજના કે ન્દ્ર વયકાયનો ભેગા પ્રાન છે .
૫) આ મોજનાથી દેળભાાં ફશે તય કનેતક્ટતલટી તૈમાય કયી ળકાળે.
૬) નેળનર શાઈ-લે ડે લરભેન્દ્ટ પ્રોજેક્ટ ફાદ દેળનો ફીજા નાંફયનો વૌથી ભોટો શાઈ-લે
પ્રોજેક્ટ છે .
૭) આ પ્રોજેક્ટથી દેળની યોડ કનેતક્ટતલટીભાાં લધાયે વુધાયો આલળે.
સભીક્ષા 57 (2) તા 26/8/2017
તસાંગાુયનો ાસોટચ સૌથી તાકાતવય સાતફત ...
૧) વરાશકાય પભવ ઓટોન કે તટર દ્વાયા તલકતવત ાવોટવ વૂચકાાંકભાાં તવાંગાુય દેળનો ાવોટવ
૧૫૯ તલઝા ભુક્ત અાંકો વાથે તલશ્વનો વૌથી ળતક્તળાી ાવોટવ ફનેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૨) એતળમાઈ દેળનો ાવોટવ વૌથી ળતક્તળાી વાતફત થમો શોમ તેલુાં પ્રથભલાય વાતફત થમેર
છે .
૩) આ વલેભાાં બાયતે ૫૧ તલઝા ભુક્ત અાંકો વાથે ૭૫ ભુ સ્થાન શાાંવર કયે ર છે .
૪) ઐતતશતવક રૂથી તલશ્વના ૧૦ વૌથી ળતક્તળાી ાવોટવ ભોટે બાગે મુયો ક્ષેત્રના શતા.
૫) છે લ્લા ફે લવ જભવની વૌથી ભોખયાના સ્થાને યશે ર.જે યે કોડવ આ લે તૂટેર છે .
૬) અપઘાતનસ્તાન ૨૨ અાંકો વાથે વૌથી નીચા ૯૪ ભાાં સ્થાન ય છે .
૭) આ લે જભવની ૧૫૮ અાંકો વાથે ફીજા સ્થાને યશે લા ાભેર છે , જમાયે ાતકસ્તાન ૨૬ અાંકો
વાથે ૯૩ ભાાં સ્થાને છે .
સભીક્ષા 88 (1) તા 27/10/2017
નવી હદલ્હીભાાં ત્રીજા ગ્રોફર ઇન્વેસ્ટસચ ઇતન્ડમા પોયભનુાં આમોજન કયવાભાાં આવમુ.ાં ..
૧) લીજી અને નલીનીકયણ ઉજાવના કે ન્દ્રીમ યાજ્મ ભાંત્રી શ્રી આય.કે . તવાંશે આ વાંભેરનને
વાંફોતધત કયે ર.
૨) આ વાંભેરનનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, આઈહડમાટે ટ,ઇનોલેટ,ઈમ્પ્રેભેન્દ્ટ એન્દ્ડ
ઇન્દ્લેસ્ટવવ ઇન ઇતન્દ્ડમા.
૩) આ લૈતશ્વક વાંભેરનભાાં તલશ્વના ઉદ્યોગતતઓએ બાગ રીધો શતો.
૪) આ કામવક્રભભાાં ભુખ્મ ધ્માન લીજીના ઉત્ાદન ય આલાભાાં આલેર.
૫) વભગ્ર આમોજન એવોચેભ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૬) ASSOCCHAM નુાં ુરુનાભ એવોવીએટે ડ ચેમ્ફવવ ઓપ કોભવવ એન્દ્ડ ઇન્દ્ડસ્ટર ી ઓપ
ઇતન્દ્ડમા થામ છે .
સભીક્ષા 59 (1) તાયીખ 28/9/2017
૨૭ ઓકટોફય ના યોજ તવશ્વ રશ્મ-શ્રાવમ હદવસ ભનાવવાભાાં આવમો...
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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૧) દય લે ૨૭ ઓક્ટોફયના યોજ તલશ્વ-શ્રાવ્મ હદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૨) આ હદલવનુાં આમોજન ડફલ્મુ.ડી.એ.એચ.દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે .
૩) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર તલશ્વ રશ્મ-શ્રાવ્મ હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,
હડસ્કલય, યીભેમ્ફય એન્દ્ડ ળેમય.
૪) મુનેસ્કોની ભશાવબાએ લવ ૨૦૦૫ ભાાં તલશ્વ રશ્મ-શ્રાવ્મ તલયાવતની યક્ષા ભાટે તથા તેભની
યાષ્ટ્રીમ ઓખ ભાટે ધ્માન આકતવત કયે ર.
૫) મુનેસ્કો દ્વાયા તલશ્વ રશ્મ-શ્રાવ્મ હદલવ ભાટે ની ગાંબીયતા ૨૭ ઓક્ટોફયના યોજ ૨૦૦૫ ભાાં
ધ્માને રેલાભાાં આલેર.
૬) શાર મુનેસ્કોના ભશાતનદેળક તયીકે ઈયીના ફોકોલા વેલા આી યહ્યા છે .
સભીક્ષા 90 (1) તા 29/10/2017
આાંધ્રપ્રદેશના ભુખ્મભાંત્રીને ગોલ્ડન ીકોક એવોડચ એનામત કયવાભાાં આવમો...
૧) આાંધ્રપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી એન.ચાંર ફાફુ નામડુ ને શારભાાં ગોલ્ડન ીકોક એલોડવ આલાભાાં
આલેર છે .
૨) રાંડનભાાં આમોતજત ૧૭ ભો ગ્રોફર કન્દ્લેન્દ્ળન વભાયોશભાાં આ એલોડવ એનામત કયલાભાાં
આલેર.
૩) આ એલોડવ એન.ચાંરફાફુ નામડુ ને રોકવેલા અને આતથવક હયલતવનભાાં લૈતશ્વક નેતૃત્લ ભાટે ની
શ્રેણીભાાં વન્દ્ભાતનત કયલાભાાં આલેર.
૪) શ્રી નામડુ ને વાલવજતનક વેલાભાાં ોતાની ઉત્કૃ ષ્ઠતા ભાટે આ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર .
૫) લવ ૨૦૧૭-૧૮ ભાાં પ્રથભ તફક્કાભાાં લધાયે તલકાવ દય શાાંવર કયલાભાાં વપ આ યાજ્મ
વપ યશે ર છે .
૬) ગોલ્ડન ીકોક ુયસ્કાયથી સ્થાના લવ ૧૯૯૧ ભાાં કયલાભાાં આલેર.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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સભીક્ષા 61 (1) તા 30/9/2017
બાયત અને ફ્ાાંસ વચ્ર્ે હદ્વક્ષીમ યક્ષા સહમોગને ભજફુત ફનાવવા ભાટે સહભતી સાધવાભાાં
આવી...
૧) બાયત અને ફ્રાાંવ ફાંને દેળો લચ્ચે વાભુહશક બાગીદાયીના ભશત્લૂણવ તફક્કાના રૂભાાં
હદ્વક્ષીમ વશમોગ ભજફુત ફનાલલા ભાટે આ વભજુ તી વાધલાભાાં આલી છે .
૨) બાયતના યક્ષા ભાંત્રી તનભવરા વીતાયાભન અને વળસ્ત્ર દોના ફ્રેંચ ભાંત્રી વુશ્રી ફ્રોયે ન્દ્વ
ારીએ વેનાના વૈન્દ્મ વાંફાંધોના તલસ્તાય ભાટે કે ટરાક ઉામો ય ચચાવ કયલાભાાં આલી છે .
૩) ફાંને દેળો લચ્ચે લવ ૨૦૧૮ ના આયાંબભાાં લરુણ વૈન્દ્મ અભ્માવ આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
૪) ફાંને ભાંત્રીઓએ યક્ષા ઉકાયણો અને ઉદ્યોગ વશમોગભાાં વ્માક રૂે વભીક્ષા કયે ર .
૫) આ વાંફાંધે ફ્રાાંવ દેળ પ્રભુખ બાગીદાય દેળ તયીકે બાયતની ડખે યશે ળે.
૬) ેહયવ ફ્રાાંવ દેળની યાજધાની છે , જમાયે ઈભાનુર ભૈક્રોન ફ્રાન્દ્વના યાષ્ટ્રતત છે .
૭) આ અભ્માવથી બાયત અને ફ્રાાંવ દેળોના વાંફાંધોભાાં લધાયે ભજફૂતી આલળે.
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વાઈસ એડતભયર અજીત કુ ભાયે નૌસેના સ્ટાપના ઉ પ્રભુખના રૂભાાં દબાય ગ્રહણ કમો...
૧) લાઈવ એડતભયર અજીત કુ ભાય ી.એ.લી.એવ.એભ.,લી.એવ.એભ.એ લાઈવ એડતભયર
કયભફીય તવાંશ એ.લી.એવ.એભ.ના સ્થાન ય નૌવેના સ્ટાપના ઉ પ્રભુખ તયીકે તફયાજ્મા છે .
૨) હદલ્શીભાાં આમોતજત એક ઔચાહયક વભાયોશભાાં તેભને કામવબાય વોંામો શતો.
૩) અજીત કુ ભાય એ.લી.એવ.એભ.,લી.એવ.એભ. યાષ્ટ્રીમ યક્ષા અકાદભીના ૂલવ તલદ્યાથી છે .
૪) તેઓને ૧ જુ રાઈ ૧૯૮૧ ભાાં બાયતીમ નૌવેનાભાાં તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૫) તેઓ તભવાઈર તથા ગોરન્દ્દાજીના તલળેજ્ઞ છે .
૬) વુનીર રાાંફા બાયતીમ નૌવેના ના નૌવેના સ્ટાપના લતવભાન પ્રભુખ છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી સર્ચ કયી એપ્સ ડાઉનરોડ કયો
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