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વભીક્ષા 275 તાયીખ 1/5/16
સયે ન્દય કભાય બગત યે લ્લે સયક્ષા દના ભશાવનદે ળક તયીકે વનયક્ત
કયામા...
૧) લરયષ્ઠ આઈ.ી.એવ.અધધકાયી સુયેન્દય કુભાય બગતને 28 એધિર 2016
ના યજ યે લ્લે સુયક્ષા દના (RPF)ના ભશાધનદે ળક તયીકે ધનયુક્ત કયામા છે .
૨) આ દ ય તેઓને યે લ્લે વંધત અને માધિકની જલાફદાયી વોંલાભાં
આલી છે .
૩) એવ.કે.બગત ઉત્તયાખંડ કૈ ડયના 1982 ની ફૈંચના આઈ.ી.એવ.
અધધકાયી છે .
૪) તેઓ આય.ી.એપ. યે લ્લે ફડડ ના ડી.જી. તયીકે તાની વેલા ધનવ ૃધત્ત 30
જુન 2017 સુધી આ દ ય કામડયત યશેળે.
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૫) બગત આ વભમે કેન્રીમ યીઝલડ રીવ ફના ધલળે ભશાધનદે ળકના
રૂભાં કામડયત છે .
૬) તેઓ તાના દ ય વદૈ લ ધલધળષ્ટ વેલા ભાટે ચચાડ ભાં યહ્યા છે .

વભીક્ષા 276 તાયીખ 2/5/16
બાયતીમ વળક્ષાવલદ યાધા કભાયને વયક
ં ત યાષ્ટ્ર વલશ્વવલધારમ કયદભાં
વનયક્ત કયલાભાં આવ્મા...
૧) બાયતીમ ધળક્ષાધલદ યાધાકુભાંયને 28 ધિર 2016 ના યજ વયુકં ત યાષ્ર
યુધનલવીટી કાઉન્ન્વરભાં ધનયુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) આ દ ય તેઓ ધવિંધધાંત અને નીધતઓ ય ધલચાય કયળે, ઉયાંત
દ્વિલાધિક ફજેટ અને કામડક્રભને ભંજુયી દે લા વંફધધત કામડ કયળે.
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
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૩) યાધાકુભાય એ ફાય રકભાં છે , જેને વયુકં ત યાષ્રના ભશાવચચલ ફાન કી
મુન િાયા ધનયુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે .
૪) આ ફાય રક ભેં 2016 થી આલનાય છ લડ સુધી કામડબાય વંબાળે.
૫) યાધા કુભાય રદલ્શી આધારયત ધથિંક ટેં ક રદલ્શી રીવી ગ્રુના ડામયે ક્ટય
જનયર શતા.
૬) આ શેરા તેઓ જાધભમા ધભચરમા ઇસ્રાધભમા ધલશ્વ ધલદ્યારમભાં ભંડેરા
ળાંધત અને વંઘડ અધમમન કેન્રના ધનદે ળક યશી ચુક્યા છે .
૭) આ ફાય વ્મન્ક્તઓની રયદ તાના દે ળના િધતધનધધઓના રૂભાં નરશ
ણ તાની વ્મન્ક્તગત ક્ષભતા આધાયે કામડ કયે છે .

વભીક્ષા 277 તાયીખ 3/5/16
યાવામણણક યદ્ધના ીકડતો ભાટે સ્ભયણ કદલવ ભનાલલાભાં આવ્મો...
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૧) 29 એધિર 2016 ના યજ યાવામચણક યુદ્ધના ીરડત ભાટે સ્ભયણ રદલવ
ભનાલલાભાં આવ્મ.
૨) વયુકં ત યાષ્ર યુ.એન.િાયા યાવામચણક યુદ્ધના ીરડતના સ્ભયણ ભાટે આ
રદલવ ભનાલલાભાં આવ્મ શત.
૩) આ રદલવના કાયણે યવામણ યુદ્ધભાં ભામાડ ગમેર તથા તેભાં ગંબીય રૂથી
ઘામર થમેરા રક િત્મે અનુકંા દળાડ લલાન અલવય િાપ્ત થામ છે .
૪) આ વાથે વંગઠનન એ ણ ઉદે શ્મ યશેર છે કે ધલશ્વભાંથી યાવામચણક
શધથમાયને વભાપ્ત કયલાભાં આલે.જેનાથી તેન ખતય ટાી ળકામ.
૫) યાવામચણક કન્લેન્ળન ય સ્ટે ટ્વ ાટીની િીજી ફૈઠક એધિર 2013 ભાં
નેધયરેંડભાં આમજજત કયલાભાં આલી શતી.
૬) આ ફૈઠકભાં ાટી િાયા યાવામચણક શધથમાય ય િધતફંધ રગાલલાન
િસ્તાલ ારયત કયલાભાં આવ્મ શત.
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૭) વયુકં યાષ્ર સ્ટે ટ્વ ાટીઝનું દવમું વંભેરન 11 નલેમ્ફય 2005 ભાં ભે ર
તેભાં ધનણડમ રેલાભાં આવ્મ શત કે યાવામચણક યુદ્ધના ીરડત ભાટે તેન
સ્ભયણ રદલવ 29 એધિરના યજ ભનાલલાભાં આલે.
૮) શારભાં ધલશ્વના 188 દે ળ યાવામચણક શધથમાયના વંભેરનભાં બાગ રઇ
ચુક્યા છે ,કાયણ કે યાવામચણક શધથમાયન ધનેધ થઇ ળકે.

વભીક્ષા 278 તાયીખ 4/5/16
એન.કે. વવિંશ જાાનના ફીજા વલોચ્ર્ પયસ્કાયથી વન્ભાવનત કયામા...
૧) જાાન િાયા બાયતીમ નોકય ળાશથી યાજનેતા ફનેરા એન.કે. ધવિંશને 29
એધિર 2016 ના યજ જાાન દે ળના ફીજા વલોચ્ચ વન્ભાનથી વન્ભાનલાન
ધનણડમ રેલાભાં આવ્મ છે .
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ડાઉનરોડ
કયો
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૨) જાાનના િધાન ભંિી ધળન્જ એફી 10 ભેં 2016 ના યજ તેઓને
િધતષ્ષ્ઠત ધ ઓડડ ય ઓપ ધ યાઈજીંગ વન,ગલ્ડ અને ધવલ્લય િદાન કયળે.
૩) એન.કે. ધવિંશ બાયત અને જાાનના આધથિક વંફધને નલી ઉંચાઈ
આલલાભાં મુખ્મ ભ ૂધભકા બજલી ચુક્યા છે .
૪) એન.કે. ધવિંશ ભારુધત સુઝુકીના બાયતભાં યકાણ કયલાના ધનણડમ લખતે
જાાનભાં તાની વેલા આી યહ્યા શતા.
૫) તેઓએ અન્મ ઓટ ભફાઈર ક્ષેિની કંનીઓને ણ બાયતભાં યકાણ
કયલા ભાટે િત્વાશન આેલ.ું
૬) િધતષ્ષ્ઠત ધ ઓડડ ય ઓપ ધ યાઈજીંગ વન,ગલ્ડ અને ધવલ્લયની સ્થાના
લડ 1875 ભાં કયલાભાં આલી શતી.
૭) લડ 1981 થી ચફન જાાની રકને ણ આ એલડડ ભાટે નભીનેટ કયલા
ભાટે ન ધનણડમ રેલાભાં આલેર.
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વભીક્ષા 279 તાયીખ 5/5/16
કેન્રીમ નલીનીકયણીમ ઉજાડ ભંત્રી ીય ગોમર દ્વાયા ઉજારા સ્કીભન ં
ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આવ્ય.ં ..
૧) કેન્રીમ લીજી અને કરવા,નધલનીકયણીમ ઉજાડ ભંિી ીયુ ગમર
અને ભધમિદે ળના મુખ્મભંિી ધળલયાજધવિંશ ચોશાણ િાયા બાયત વયકાયન
યાષ્રીમ કામડક્રભ ઉન્નત જ્મધત િાયા તભાભ ભાટે એર.ઈ.ડી. ઉજારા
મજનાન િાયં બ કયે ર છે .
૨) આ મજનાને 1 ભેં 2016 ના યજ બાર ળશેયભાં ખુલ્રી મુકલાભાં
ં
આલી.
3) આ કામડક્રભને ળરુ કયલા ભાટે બાર લીજી ભંિારમ િાયા વશમગ
આલાભાં આલેર.
૪) આ કામડક્રભ અંતગડત આલનાય છ ભાવભાં િણ કયડ એર.ઈ.ડી. ફલ્ફ
લશેંચલાભાં આલળે.
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૫) ભધમિદે ળના રક 9 લટના એર.ઈ.ડી. ફલ્ફ 85 રૂધમાભાં ખયીદી
ળકળે.
૬) એક લડના વભમગાાભાં નલ કયડ એર.ઈ.ડી. ફલ્ફ લશેંચલાભાં
આલળે, તેનાથી િત્મેક ગ્રાશકને 5500 રૂધમાની ફચત કયલાભાં ભદદ ભળે.
૭) આ મજના ભાિ રાઈટ ફીર જ ઘટાડળે તેવ ું નથી તેનાથી ઉજાડ
વંયક્ષણભાં ણ ભદદ ભળે.
૮) આ ફલ્ફનું ધલતયણ લીજીના કામાડ રમ અને ફીર કરેક્ળન વેન્ટય ય
કયલાભાં આલળે.

વભીક્ષા 280 તાયીખ 6/5/16
ઉતયાખંડના ન્મામમ ૂવતિ કે.એભ.જોવેપને શૈદયાફાદ સ્થાંતકયત કયલાભાં
આવ્મા...
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૧) 4 ભેં 2016 ના યજ ઉતયાખંડના ન્મામાધીળ કે.એભ.જવેપને શૈદયાફાદ
ઉચ્ચ ન્મામારમભાં સ્થાનાન્તરયત કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) ઉતયાખંડભાં યાષ્રધત ળાવન રગાલલાના ધનણડમને ઉરટાલલા ફાફતે
એધિર 2016 ભાં તેઓ ચચાડ ભાં યહ્યા શતા.
3) કે.એભ. જવેપે જુરાઈ 2014 ભાં ઉતયાખંડભાં ન્મામાધીળ તયીકે જડામા
શતા.
૪) શલેથી જવેપ શૈદયાફાદ શાઈકટડ ના ચીપ જસ્ટીવ રદરી ફી. બવેરેન ું
સ્થાન ગ્રશણ કયળે.
૫) શારભાં રદરી ફી.બવરેને ભધમિદે ળ શાઈકટડ ના ચીપ જસ્ટીવ દ ય
ધનયુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે .
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૬) આને એ જણાલીએ કે જવેપે એધિર 2016 ભાં ઉતયાખંડભાં કેન્રના
યાષ્રધત ળાવનને વભાપ્ત કયી શયીળ યાલતને પયી મુખ્મભંિી ફનાલાન
યસ્ત ફનાલી આપ્મ શત.

વભીક્ષા 281 તાયીખ 7/5/16
જ વંકટ આવથિક વ ૃદ્ધદ્ધ ય અવય ાડી ળકે છે , તેલો વલશ્વ ફેંકનો કયોટડ ...
૧) ધલશ્વફેંક િાયા ચેતલણી આલાભાં આલી છે કે જ વંકટના કાયણે ધલશ્વની
આધથિક ફાફત િબાધલત થઇ ળકે છે .
૨) આંતયયાષ્રીમ નાણાકીમ વંસ્થા ધલશ્વફેંકનું કશેવ ું છે કે જલાયું
રયલતડનના કાયણે જ વંકટ લધી યહ્ું છે .
૩) 4 ભેં 2016 ના યજ શાઈ એન્ડ ડ્રાઈ;કરાઇભેન્ટ ચેન્જ,લટય એન્ડ ધ
ઈકનભીભાં કશેલાભાં આવ્યું છે કે લધતી જતી લવધત, લધતી આલક અને
ળશેયી ધલસ્તાયભાં ાણીની ભાંગના કાયણે લધાયે અછત લતાડ ળ.ે
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૪) ધલશ્વફેંકે કહ્ું છે કે એક વલે મુજફ ભ ૂધભગત જના મ્ીંગના કાયણે
બાયતના કુર કાફડન ઉત્વર્જનભાં ચાય થી છ ટકા રશસ્વ છે .
૫) ધલશ્વફેંક એક આંતયયાષ્રીમ નાણાકીમ વંસ્થા છે , જે દુધનમાબયભાં
વયકાયને રન આે છે .
૬) ધલશ્વફેંકનું કામાડ રમ અભેરયકાની યાજધાની લળીંગ્ટન ડી.વી.ભ આલેર છે ,
ધલશ્વફેંક અને આંતયયાષ્રીમ મુરા કની સ્થાના એક વાથે લડ 1944 ભાં
કયલાભાં આલી શતી.
૭) આ ફંને વંસ્થાઓની સ્થાના બ્રેટેનવુડવ વંભેરન દયધભમાન થઇ શતી,
તેથી આ ફંને વંસ્થાઓને બ્રેટેનવુડ્વ વંસ્થા ણ કશેલાભાં આલે છે .

વભીક્ષા 282 તાયીખ 8/5/16
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ફેંગલરભાં ઈન્પોવીવના વલળે આવથિક ઝોન (SEZ) વલકવાલલા ભાટે કેન્ર
વયકાય દ્વાયા ભંજયી આી દે લાભાં આલી...
૧) 28 એધિર 2016 ના યજ કેન્ર વયકાય લતી લાણીજ્મ વચચલ યીતા
તેલયીમાની અધમક્ષતાભાં આ વેઝને ભંજુયી આલાભાં આલી છે .
૨) ફડડ ની ફેઠક અનુવાય ફડે જયું કે વેઝ ધલકધવત કયનાય વંસ્થાના
કફજાભાં જભીન છે , આ આધાયે િસ્તાલને ઔચારયક ભંજુયી આલાભાં
આલી છે .
૩) ઈન્પવીવન આ વેઝ ચાય શેક્ટયથી ણ લધાયે ક્ષેિભાં શળે, આ ઉયાંત
અન્મ આઈ.ટી કંનીઓને વેઝ ધલકવાલલા ભાટે લધાયે વભમ આપ્મ છે .
૪) ફડડ િાયા યુનીટે ક રયમલ્ટી િજેક્ટને તાનું નાભ ફદરીને કેનડય
ગુડગાંલ લન ડેલરવડ યાખલાની ભંજુયી આેર છે .
૫) વેઝ એલા ધનકાવ કેન્ર છે કે જેન દે ળની કુર ધનકાવભાં 23 ટકા રશસ્વ છે .
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૬) નાણાકીમ લડ 2015-16 ભાં વેઝના ભાધમભથી 463,770 કયડ રૂધમાની
ધનકાવ કયલાભાં આલી શતી.
૭) ઉયક્ત યકભ લડ 2013 કયતા ઘણી લધાયે શતી, આભ દય લડ વેઝની
આલક લધતી જામ છે .
વભીક્ષા 283 તાયીખ 9/5/16
બાયતીમ તટયક્ષક જશાજ ળોમડન ં રોકાડણ કયલાભાં આવ્ય...
૧) ગલાના યક્ષા ળી માડડ રીભીટે ડ િાયા 5 ભેં 2016 ના યજ લસ્કભાં જશાજ
ળમડન ું રકાડણ કયલાભાં આલેર છે .
૨) તટ યક્ષક શ્રેણી છ નું આ ાંચમું અતટીમ જશાજ છે .બાયતીમ તટ યક્ષક
ફ િાયા આનું ધનભાડ ણ કામડ કયલાભાં આલેર છે .
૩) આ જશાજનું ધનભાડ ણ ગલા ન્સ્થત લાસ્ક ન્સ્થત યક્ષા ક્ષેિના વાલડજધનક
ઉક્રભભાં કયલાભાં આલેર છે .
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૪) ઉત્તભ િકાયના આ જશાજનું રકાડણ ગલાના યાજ્માર િાયા કયલાભાં
આલેર.
૫) આઈ.વી.જી.એવ.ળમડ 2017 ના લડની ળરૂઆતભાં તાની વેલા ળરુ કયી
દે ળે.
૬) આ જશાજ 23 નટીકર ભાઈર િધતકરાકની ઝડે દડલાભાં વક્ષભ છે ,
તેની ભાયક ક્ષભતા 6000 નટીકર ભાઈર છે .
૭) આ જશાજભાં 30 ભીભીની ફંદુક અને 12.7 ભીભીની ફંદુક અન્ગ્ન િણારી
વાથે વંચાચરત છે .

વભીક્ષા 284 તાયીખ 10/5/16
બાયતીમ પ્રોપેવય યાળય કરકણીએ એવળમા ક્ષેત્રનો 2016 નો યાષ્ટ્રભંડ
રઘકથા પયસ્કાય જીત્મો...
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૧) 5 ભેં 2016 ના યજ બાયતીમ િપેવય યાળય કુરકણીએ એધળમા ક્ષેિન
2016 ન યાષ્રભંડ રઘુકથા ુયસ્કાય જીતેર છે .
૨) વાભાજજક ધલજ્ઞાનના િપેવય યાળય કુરકણીને તેભની “કાઉ એન્ડ
કંની” નાભની રઘુકથા ભાટે આ વન્ભાન આલાભાં આલેર છે .
૩) એક ગામને ળધલા રાગેરા ચાય રક લાી કુરકણીની “કાઉ એન્ડ
કંની”ને એધળમાથી અંગ્રેજીભાં િકાધળત વલડશ્રેષ્ઠ રઘુકથા તયીકે વંદ
કયલાભાં આલી છે .
૪) આ ુયસ્કાયભાં તેભને 2500 ાઉન્ડ (રગબગ અઢીરાખ રૂધમા)ની યકભ
િદાન કયલાભાં આલી છે .
૫) વભગ્ર ધલશ્વભાં વારશત્મકાય અને લાતાડ કાયને િેરયત કયલા ભાટે અને
જડલા ભાટે યાષ્રભંડ ુયસ્કાયની ળરુઆત કયલાભાં આલી છે .
૬) લડ 2012 આ ુયસ્કાયની ળરૂઆત કયલાભાં આલી છે .
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૭) આ ુયસ્કાયની વંદગી અંતગડત ફે થી ાંચ શજાય ળબ્દની અંગ્રેજી
બાાની લાતાડ ઓને તેભાં વાભેર કયલાભાં આલે છે

વભીક્ષા 285 તાયીખ 11/5/16
સ્લીટ્ઝયરૅન્ડભાં મળ ર્ોયાની કાંવાની મ ૂવતિ સ્થાવત કયલાભાં આલી...
૧) સ્લીટ્ઝયરૅન્ડની વયકાય િાયા 4 ભેં 2016 ના યજ બાયતીમ રપલ્ભ ધનભાડ તા
મળ ચયાના વન્ભાનભાં ધલળે મ ૂધતિ સ્થાધત કયલાભાં આલી છે .
૨) 250 રકરની આ કાંવાની મ ૂધતિ તેભના ત્ની ાભેરા ચયા અને તેની
ુિલધુ યાની મુખજી િાયા ખુલ્રી મુકલાભાં
ં
આલી.
૩) આ મ ૂધતિને કુવાડ ર િદે ળભાં ઇન્ટયરેકેન લચ્ચે સ્થાલાભાં આલી છે . આ
ધલસ્તાયભાં િલાવીઓની અલય-જલય લધાયે યશે છે .
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

૪) મળ ચયાને આ વન્ભાન સ્લીટ્ઝયરૅન્ડભાં વાયા રકેળનભાં શુરટિંગ
કયલાને કાયણે આલાભાં આવ્યું છે .
૫) આ શેરા ણ મળ ચયાને ઇન્ટયરેકેન વયકાય િાયા વન્ભાધનત
કયલાભાં આવ્મા શતા.
૬) લડ 2011 ભાં મળ ચયાને ઇન્ટયરેકેન વયકાય િાયા એમ્ફેવેડય ઓપ
ઇન્ટયરેકેન એલડડ થી વન્ભાધનત કયલાભાં આવ્મા શતા.
૭) આ ઉયાંત જુન્ગ્રાઉં યે લ્લે િાયા મળ ચયાના નાભ યથી યે લ્લેન ું નાભ
ણ યાખલાભાં આવ્યું છે .
વભીક્ષા 286 તાયીખ 12/5/16
ભશાયાણા પ્રતાની માદભાં 100 રૂવમાનો સ્ભાયક વવક્કો તથા 10 રૂવમાના
વલતયણ વવક્કાઓ જાશેય કયલાભાં આવ્મા...
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

૧) કેન્રીમભંિી ભંડ િાયા 9 ભેં 2016 ના યજ ભશાયાણા િતાના 475 ભાં
જન્ભરદલવ ય 100 રૂધમાના તથા 10 રૂધમાના ધલતયણ ધવક્કા જાશેય
કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) આ ધવક્કાઓ વંસ્કૃધત અને મડટન યાજ્મભંિી (સ્લતંિ િબાય) ડ.ભશેળ
ળભાડ િાયા જાશેય કયલાભાં આવ્મા છે .
૩) ભશાયાણા િતા ઉદમુય યાજ્મના ઉદમધવિંશ દ્વિતીમ અને ભશાયાણી
જમલંતા ફાઈના ભટા ુિ શતા.
૪) ભશાયાણા િતાન જન્ભ રદલવ િત્મેક લડ જ્મેષ્ઠ શુક્રના િીજા રદલવે
ભનાલલાભાં આલે છે .
૫) ભશાયાણા િતા એક લીય મદ્ધા શતા, તેની વાથે શલ્દીઘાટીના ભેદાનની
ઐધતશાધવક ધયશય વંકામેર છે .
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

૬) ભશાયાણા િતા એક લીય મદ્ધા શતા, તે એક કુળ યણનીધતજ્ઞ શતા,
તેઓએ ફશાદુયીથી મુઘર વાભે તાની િજાનું યક્ષણ કયુું શત.ું
૭) યાજસ્થાનના ધવવરદમા લંળ વાથે જડામેર છે .

વભીક્ષા 287 તાયીખ 13/5/16
યભતોભાં નલી પ્રવતબા ળોધલા ભાટે ખેરો ઇન્ન્ડમા મોજના ળર કયલાભાં
આલી...
૧) 10 ભેં 2016 ના યજ યભતભાં યવ જલાઈ યશે તેભજ નલી િધતબાઓ
ળધી ળકામ તે ભાટે ખેર ઇષ્ન્ડમા મજનાની ળરુઆત કયલાભાં આલી છે .
૨) આ મજના યાજીલ ગાંધી ખેર મજના, ળશેયી ખેર વંયચના મજના અને
િધતબા ખજ મજનાના સ્થાન ય રાલલાભાં આલી છે .
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

૩) ખેરન જક લધાયલા તથા ખેરનું ભશત્લ લધાયલા મજના અંતગડત
ઓચરન્મ્કની તૈમાયીઓ ભાટે ઓચરન્મ્ક રડમભ કામડક્રભને ળરુ કયલાભાં
આલેર છે .
૪) ભેડર જીતલાની વંબાલનાઓ લાા ખેરાડીઓને ધલદે ળભાં િધળક્ષણ
આલાની ણ વ્મલસ્થા કયલાભાં આલી છે .
૫) ખેર ઇષ્ન્ડમા મજનાની તૈમાયી દે ળના આકાય અને જનવંખ્માના રશવાફે
ઓચરન્મ્ક અને ધલશ્વ ખેર િધતમગીતાભાં દે ળને ભતી ઓછી ઉરબ્ધી
ફાદ વયકાયે આ મજના ળરુ કયે ર છે .
૬) વયકાયનું ભાનવું છે કે દે ળભાં િધતબાઓની કભી નથી યં ત ુ વયકાયી તંિ
તેના ય ધમાન આી ળકતું નથી.
૭) દે ળની િધતબાઓને િત્વાશન આલા વયકાયે ધલધલધ મજનાઓનું ણ
અનાલયણ કયે ર છે .
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

વભીક્ષા 288 તાયીખ 14/5/16
દે ળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા 35 નવોને યાષ્ટ્રીમ ફ્રોયે ન્વ નાઈટે ન્ગર પયસ્કાય
પ્રદાન કયલાભાં આવ્મા...
૧) 12 ભેં 2016 ના યજ યાષ્રધત િણલ મુખજી િાયા આંતયયાષ્રીમ નધવિંગ
રદલવના અલવય ય નધવિંગ કભીમને યાષ્રીમ ફ્રયે ન્વ નાઈટે ન્ગર
ુયસ્કાય િદાન કયલાભાં આવ્મા છે .
૨) આ ુયસ્કાય બાયતભાં નવો અને નધવિંગ વ્મલવામભાં તેઓની વયાશનીમ
કાભગીયી ભાટે આલાભાં આલે છે .
૩) વંદગી ાભેરાઓને સ્મ ૃધત ચચન્શ અને િળન્સ્તિ સ્લાસ્્મ રયલાય
ભંિારમ િાયા આલાભાં આલે છે .
૪) િત્મેક લડ 12 ભેં ને દુધનમાબયભાં ફ્રયે ન્વ નાઈટે ન્ગરના જન્ભ રદલવ
તયીકે ભનાલલાભાં આલે છે .
આ
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

૫) વાલડજધનક સ્લાસ્્મ િત્મે નવોના મગદાન ભાટે તેની નોંધ રેલા ભાટે આ
રદલવ ભનાલલાભાં આલે છે .
૬) આ ુયસ્કાય દે ળ અને યાજ્મભાં કામડયત નધવિંગ કભીમને આલાભાં આલે
છે .
૭) આ ુયસ્કાયભાં 50 શજાય યકડા અને િભાણિ તથા િળન્સ્તિ
આલાભાં આલે છે .

વભીક્ષા 289 તાયીખ 15/5/16
બાયતીમ અભેકયકી ભંજીત વવિંશની અભેકયકાભાં યાષ્ટ્રવતની વરાશકાય
કયદભાં વદસ્મ તયીકે વનયક્ક્ત કયલાભાં આલી...
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
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૧) અભેરયકી યાષ્રધત ફયાક ઓફાભાં િાયા 12 ભેં 2016 ના યજ બાયતીમ
અભેરયકી એન્જીનીમય ભંજીત ધવિંશને યાષ્રધતની વરાશકાય રયદભાં
વદસ્મ તયીકે ધનયુન્ક્ત કયલાભાં આલી છે .
૨) તેઓની ધનયુન્ક્ત અસ્થા(ધલશ્વાવ) આધારયત અને ડળ બાગીદાયી
અંતગડત કયલાભાં આલેર છે .
૩) ભંજીત ધવિંશ એજીરીમવના અધમક્ષ છે , તે એક વફ્ટલેય ટે કનરજી
કન્વલ્ટીંગ ેઢી છે .
૪) તેઓ ળીખ અભેરયકન રીગર ડીપેન્વ એન્ડ એજ્યુકેળન પંડના વશામક
વંસ્થાક ણ છે .
૫) તેઓએ ગુરુ ગધલિંદ ધવિંશ પાઉન્ડેળનભાં ણ ફડડ ભેમ્ફયના રૂભાં કામડ
કયે ર છે , તથા ધ ફડડ ઓપ ઇન્ટયપેથ કાન્પેવ ઓપ ભેરચરટનના ભેમ્ફયએટ-રાર્જ ણ યહ્યા છે .
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
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૬) ભંજીત ધવિંશ ે ફમ્ફે યુધનલવીટીભાંથી ઈન્જીનીમયીંગભાં સ્નાતકની ડીગ્રી
ભેલેર છે .
૭) ભંજીત ધવિંશ ે સ્ટે ટ યુધનલવીટી ઓપ ન્યુમકડ અભેરયકાથી ધલજ્ઞાન ધલમભાં
સ્નાતકતયની ડીગ્રી ભેલેર છે .
યે ળ ર્ાલડા

બાયતન ં ફંધાયણ લીકડમો દ્વાયા ળીખો
બાયતના ફંધાયણના 12 કરાક અને 48 ધભધનટના કુર 29 HD ધલડીમ ભેલલા
 ૂરું નાભ, વયનામુ ં ધન કડ વાથે નીચે આેર ભફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવઝ
ે
કય.

Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે રકિંભત રૂ.350
ઘયે ફેઠા ાવડર આલી VPP થી જળે.
જે છડાલી રેળ.
ડેભ ધલડીમ ચરિંક નાણાં ંચ
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બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

7.6 MB
https://goo.gl/yaV7or
અથલા
ડેભ ધલડીમ ચરિંક નાણાં ંચ
4.3. MB
https://goo.gl/HKTsH0

બાયતના ફંધાયણના ધલડીમ માદી
1. યાષ્રીમ િધતક 31 ધભધનટ

13. એટની જનયર

2. ફંધાયણનું ધનયભાણ 30 ધભધનટ

14. લડાિધાન

3. ફંધાયણની ધલળેતા 52 ધભધનટ

15. ભંિી રયવદ

4. ફંધાયણની િતાલના 34 ધભધનટ

16. યાજ્મવબા

5. યાજ્મનું ુનગડઠન

17. રકવબા

6. વંઘ અને યાજ્મ ક્ષેિ

18. મુખ્મભંિી

7. નાગરયકતા

19. યાજ્માર 1

8. મ ૂભ ૂત અધધકાય

20. યાજ્માર 1

9. મ ૂભ ૂત પયજ

21. એડલકે ટ જનયર

10. યાષ્રધત ાર્ૌડ વ 1

22. ધલધાનવબા

11. યાષ્રધત ાર્ૌડ વ 2

23. ધલધાન રયવદ

12. ઉયાષ્રધત

24. જમ્મુ કાશ્ભીય

આ
Google Play Store ભાં
જઈ
Edusafar રખી
વર્ડ
કયી
એપ્વ
ડાઉનરોડ
કયો

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે આેર
ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350
25. સુિીભ કટડ
26. વલોચ્ચ ન્મામારમ
27. ઉચ્ચ ન્મામારમ
28. ચટણી
ંૂ
ંચ
29. નાણાં ંચ

આ
Google Play Store ભાં
જઈ
Edusafar રખી
વર્ડ
કયી
એપ્વ
ડાઉનરોડ
કયો

બાયતના ફંધાયણના HD વલડીમો ભેલલા પ ૂરં નાભ, વયનામ ં વન કોડ વાથે
આેર ભોફાઈર ય લૉટ્વએથી ભેવેઝ કયો. Mo. 81 54 88 32 27
4 GB ભેભયી કાડડ વાથે કકિંભત રૂ.350

ાવડર આલતા 8 થી 10 રદલવ જેટર વભમ રાગી ળકે છે .
આ સ્કીભન રાબ ૩૦ જુન ૨૦૧૬ સુધીજ ભળે, ત્મય ફાદ તેની
રકભતભાં પેયપાય થળે.

આ Google Play Store ભાં જઈ Edusafar રખી વર્ડ કયી એપ્વ
ડાઉનરોડ કયો

