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નમ કાર િવ ાથ િમ ો,
આજ રોજ તારીખ ૩૦ મ ૨૦૧૯ ગુ વારના રોજ સ જે
૭ કલાક ે
ભારતની નવી
સરકારનો શપથિવિધનો કાય મ યો યો. જે
મ મોદી સરકાર ફરી એકવાર શપથ લઈ રહી છે
,
જે
મ નરેભાઈ મોદી અને
તે
ની િટમ એટલે
કે
કિે
બને
ટ મંીઓ શપથ લઈ ર ા છે
.
દો તો આવનારા િદવસોમ તલાટી કમ મંી, િબનસિચવાલય લાક તથા ઓફીસ
આિસ ટ ટ, ફોરે
ટ ગાડ, િડપોટ મે
નજ
ેર, કૃ િષ યુિનવિસટી લાક, PGVCL, DGVCL,
MGVCL આિસ ટ ટ, રા ય વે
રા િનરી ક, PI, ITI સુપરવાઈઝર, રે
લવે
પરી ાઓ, બે
ક
પરી ાઓ, SSC વગે
રે
જે
વી રા ય અને
ક ે લે
વલની ઘણી બધી પરી ાઓ આવનારા
િદવસોમ લે
વામ આવનાર છે
.
આ બધી પરી ાઓમ ભારતના નવા મંીમં
ડળમ થી ન પૂ છવાની સૌથી વધુ
શ યતાઓ છે
, ભૂતકાળમ પણ યારે
નવું
મંીમં
ડળ રચાયું
છેયારે
તે
મ થી ઓછામ
ઓછી ણ ચાર નો પૂ છવામ આ યા છે
. તે
થી આ વખતે
પણ મંીમં
ડળમ થી ચાર પ ચ
નો આવનારી પરી ાઓમ પુછાય શક ે
છે
. માટે
ખાસ ૨૦૧૯ મ કોઈ પણ પધ મક
પરી ા આપવા વ આ PDF એક વાર જ ર વ ચીને
જવું
.
િમ ો ૫ વષના કાયકાળમ બે
થી ણ વાર મંીમં
ડળનો િવ તાર અથવા તો થોડો
ફે
રફાર કરવામ આવતો હોય છે
, માટે
Knowledge Guru YouTube ચે
નલને
સ
ાઇબ
કરી લે
વી સાથે
બે
લ આઇકોન પર લક પણ કરી લે
વુ જે
થી નવા િવડીયોની નોિટિફકશ
ેન
િવ ાથ ઓને
મળી શક.ે
મંીમં
ડળમ આવનારા સમયમ ફે
રફાર થશે
તો Knowledge
Guru YouTube ચે
નલ પરથી નવી અપડે
ટ સાથે
ની PDF િવ ાથ ઓને
Free મ મળી જશે
.
આ PDF વ ચી રહે
લા દરે
ક િવ ાથ ઓ ઇ છાનુસાર પરી ા પાસ કરી નોકરી મે
ળવો
એવી હાિદક શુભ ે
છા.

લી.
અતુલભાઈ

સોલીયા
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ભારતનું
નવું
મંીમં
ડળ

કિે
બને
ટ ક ાના મંી
(૧) નરેભાઈ મોદી : ધાનમંી, પશન, પરમા
ખાતા

ઉ

ંિર , નીિતિવષયક તમામ મુ ા, કોઈને
, અત
ન ફાળવાયે
લા

(૨) રાજનાથ િસં
હ : ર ામંી

(૩) અિમતભાઇ શાહ : ગૃહમંી

(૪) નીિતન ગડકરી : માગ વાહન યવહાર, ા સપોટ અને
MSME મંાલય

ંગૌડા : રસાયણ અને
(૫) સદાનદ
ખાતર

(૬) િનમલા સીતારામન : નાણામંી અને
કોપ રે
ટ બાબતો

(૭) રામિવલાસ પાસવાન : ાહક બાબતો, ખા અને હે
ર િવતરણ

(૮) નરેિસં
હ તોમર : કૃ િષ અને
ખે
ડત
ચાયતી રાજ
ૂ ક યાણ મંી, ામીણ િવકાસ, પં

(૯) રિવશં
કર સાદ : કાયદા અનેયાય મંી, ઇલે ોિન સ એ ડ ઇ ફોમશન ટેનોલોજી, ટે
લ ી કો યુિનકે
શન

(૧૦) હરસીમરત કૌર બાદલ : ખા

સં
કરણ
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(૧૧) થાવરચં
દ ગે
હલોત : સામાિજક યાય અને
અિધકારીતા

(૧૨) સુ મ યમ જયશં
કર : િવદે
શમંી

ંાધન િવકાસ
(૧૩) રમે
શ પોખરીયાલ િનશં
ક : માનવ સસ

(૧૪) અજુન મું
ડ ા : આિધવાસી બાબતો

(૧૫) મૃિત ઈરાની : મિહલા અને
બાળિવકાસ, કાપડ મંી

(૧૬) ડો. હષવધન : સાય સ એ ડ ટેનોલોજી, અથ સાય સ, આયો ય અને
પિરવાર ક યાણ

(૧૭) કાશ

વડે
કર : પય વરણ મંી, વન તે
મજ જળવાયું
પિરવતન, સૂચના અનેસારણ મંી

(૧૮) િપયુષ ગોયલ : રે
લવે
મંી, ઉ ોગ મંી

(૧૯) ધમ

ધાન : પેોિલયમ અને
ગે
સ, ટીલ મંી

(૨૦) મુ તાર અ બાસ નકવી : લઘુમતી બાબતો

ંદીય બાબતો, કોલસા અને
(૨૧) હલાદ જોશી : નાગિરક ઉ યન, સસ
ખાણ

(૨૨) ડૉ. મહેનાથ પ ડે
: કૌશ ય િવકાસ અને
ઉ ોગ સાહિસકતા

(૨૩) અરિવં
દ સાવં
ત : ભારે
ઉ ોગ અને હે
ર સાહસો
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(૨૪) િગિરરાજ િસં
હ : પશુપ ાલન મંી, ડે
ર ી અને
મ ય

(૨૫) ગજેિસં
હ શે
ખ ાવત : જળશ ત

રા ય ક ાના મંીઓ ( વતંહવાલો)
ંોષ ગં
(૨૬) સત
ગવાર :

મ અને
રોજગાર

ંડા અને
(૨૭) રાવ ઇ જીત િસં
હ : આક
કાય મ અમલીકરણ, આયોજન

(૨૮)

ીપાદ યશો નાઇક : આયુ ય, સરં ણ રા ય મંી

(૨૯) ડૉ. જીતે િસં
હ : ઉ ર પૂ વ રા યોનો િવકાસ, ધાનમંી કાય લય, ય તગત અને
ફિરયાદ પશન, પરમા
ંિર િવભાગ
ઉ અને
અત

(૩૦) િકરણ િરિજજુ : યુવ ા બાબતો, રમતગમત, લઘુમતી બાબતો.

(૩૧) હલાદ પટે
લ : સં
કૃ િત, વાસન િવભાગ

(૩૨) આર.કે
. િસં
હ:ઉ

, નવી અને
પુનઃ ા ય ઉ

, કૌશ ય િવકાસ અને
ઉ ોગ સાહિસકતા

(૩૩) હરદીપિસં
હ પુર ી : ગૃહ િનમ ણ અને
શહે
ર ી િવકાસ, નાગિરક ઉ યન, વે
પ ાર અને
ઉ ોગ

(૩૪) મનસુખ મ ડવીયા : િશિપં
ગ, રસાયણ અને
ખાતર
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રા ય ક ાના મંીઓ
(૩૫) ફ ગન િસં
હ કુ લ તે
: ટીલ

(૩૬) અિ નીકુ માર ચૌબે
: વા ય અને
પિરવાર ક યાણ

ંદીય બાબતો,
(૩૭) અજુન રામ મે
ઘવાલ : સસ

હે
ર સાહસો

(૩૮) વી.કે
. િસં
હ : માગ વાહન યવહાર અનેા સપોટ

(૩૯) કૃ ણપાલ ગુજર : સામાિજક યાય અને
અિધકારીતા

(૪૦) રાવસાહે
બ દાદારાવ દાનવે
: ાહક બાબતો, ખા અને હે
ર િવતરણ

(૪૧) જી િકશન રેી : ગૃહ

(૪૨) પુરષો મ

પાલા : કૃ િષ અને
ખે
ડત
ૂ ક યાણ

(૪૩) રામદાસ અઠાવલે
: સામાિજક યાય અને
અિધકારીતા

ંન યોિત : ામીણ િવકાસ
(૪૪) સા વી િનરજ

(૪૫) બાબુલ સુિ યો : પય વરણ, વન અને
જળવાયું
પિરવતન
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ંીવકુ માર બાિલયાન : પશુપ ાલન, ડે
(૪૬) સજ
ર ી અને
મ ય

ંય ધો ે
ંાધન િવકાસ, સચ
ંાર
(૪૭) સજ
: માનવ સસ

(૪૮) અનુર ાગિસં
હ ઠાકુ ર : નાણા અને
કોપ રે
ટ બાબતો,

ંાડી : રે
(૪૯) સુરશ
ેઅગ
લવે

ંરાય : ગૃહ બાબતો
(૫૦) િન યાનદ

ંાધન
(૫૧) રતનલાલ કટારીયા : જળ સસ

(૫૨) વી મુરલીધરન : િવદે
શ

(૫૩) રેકા િસં
હ સ તા : આિદવાસી બાબતો

(૫૪) સોમ કાશ : વાિણ ય અને
ઉ ોગ

(૫૫) રામેર તે
લ ી : ખા

સં
કરણ

ંી : MSME
(૫૬) તાપચંસારગ

(૫૭) કૈ
લ ાસ ચૌધરી : કૃ િષ અને
ખે
ડત
ૂ ક યાણ

(૫૮) દે
વ ો ી ચૌધરી : મિહલા અને
બાળ િવકાસ
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નો

1) બં
ધ ારણના કયા અનુ છે
દ મુજબ રા પિતને
મદદ કરવા અને
સલાહ આપવા માટે
મંીપિરષદની િનમ ક
કરવામ આવે
છે
? - અનુ.- 74
ંન
2) વડા ધાન અને
મંીપિરષદની િનમ ક અગ
દમ કરવામ આવી છે
? - અનુ.-75
ેી જોગવાઈ કયા અનુ છે
ંં
3) કયા અનુ છે
દ મુજબ ધાનમંીની ફરજ છે
કે
મંીમં
ડળ સ બ
િધત માિહતી રા પિતને
પુર ી પાડવી? - અનુ.
-78
4) ચૂં
ટણી પં
ચની થાપના યારે
થઈ હતી? - 25

યુઆરી 1950 (25

યુઆરી - રા ીય મતદાતા િદવસ)

5) બં
ધ ારણના કયા અનુ છે
દમ ચૂં
ટણી પં
ચની જોગવાઈ કરવામ આવી છે
? - અનુ.- 324
ંળી ઉપર િનશાન માટે
6) મતદાન દરિમયાન આગ
કઈ યાહીનો ઉપયોગ કરવામ આવે
છે
? - િસ વર નાઈ ટ
ે
7) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ ભારતીય જનતા પાટ ને
કુ લ કે
ટલી સીટ મળી છે
? - 303
8) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ NDA (National Democratic Alliance) ને
કુ લ કે
ટલી સીટ મળી છે
? 352
9) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ કુ લ કે
ટલા ટકા મતદાન થયું
કે
જે
અ યાર સુધ ીમ સૌથી વધુ ર ું
છે
? 67.10%
ંૂ ણ મતગણતરી મિહલાઓ ારા
10) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ ભારતનો એકમા એવો િજ લો કેય સપ
કરવામ આવી એ િજ લાનું
નામ જણાવો? - હરદા (મ ય દે
શ)
11) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ

ી

ંરની સૌથી મોટી પાટ કઈ બની છે
નબ
? - DMK

12) િવપ નો દર જો મે
ળવવા માટે
કે
ટલા સ સદ હોવા જ રી છે
? - 55 (કુ લ બે
ઠકના 10%)
13) લોકસભાની મહ મ સ ય સંયા કે
ટલી રાખી શકાય છે
? - 552
14) લોકસભાની સૌથી વધુ બે
ઠકો ધરાવતું
રા ય કયું
છે
? - ઉ ર દે
શ (80)
15) દે
શનુંથમ વોટર પાક કયા થળે
ખોલવામ આ યુ?ં- ગુ

ામ

16) ભારતમ સૌ થમ EVM નો ઉપયોગ કયા રા યમ કરવામ આ યો હતો? - કે
રળ (1982)
17) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ
18) ેફળની

ધાનમંી નરે મોદી કઈ સીટ પરથી િવજયી થયા છે
? - વારાણસી

ટએ લોકસભાની સૌથી મોટી બે
ઠક કઈ છે
? - લ ાખ

19) લોકસભાનો કોઈ ઉમે
દવાર કઈ થિતમ પોતાની જમાનત ગુમાવે
છે
? - 1/6 થી ઓછા મત

પધ મક પરી ાઓ માટે
બે
ટ બુક ઘરબે
ઠા ખરીદવા માટે
GujjuBook.in સચ કરો.
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20) લોકસભાની ચૂં
ટણી લડવા માટે
ઓછામ ઓછી મર કે
ટલા વષ હોવી જ રી છે
? - 25
21) દરે
ક રા યની લોકસભાની સીટોની સંયા કયા વષ સુધ ી યથાવત રહે
શ?ે- 2026 સુધ ી
22) કયા બં
ધ ારણીય સુધ ારા ારા મત આપવા માટે
ની મર ૨૧ થી ઘટાડીને
૧૮ વષ કરવામ આવી હતી? 61મ (1989)
23) લોકસભાનો ઉ લે
ખ બં
ધ ારણના કયા અનુ છે
દમ કરવામ આ યો છે
? - અનુ.- 81
24) લોકસભાની ચૂં
ટણી કઈ પ િતથી કરવામ આવે
છે
? -

ય

મતદાન

ંર શ
25) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ મ મતદાતાઓ માટે
કયો હેપલાઇન નબ

કરવામ આ યો હતો? - 1950

26) ચૂં
ટણી પં
ચ ારા તાજે
તરમ કયો એપ લો ચ કરવામ આ યો? - cVigil
27) લોકસભા ચૂં
ટણી ૨૦૧૯ માટે
આશરે
કે
ટલા મતદાન કેો હતા? - 10 લાખ
28) રા પિત બં
ધ ારણના કયા અનુ છે
દ મુજબ વડા ધાનની િનમ ક કરે
છે
? - અનુ. 75
ંુ ત રીતે
29) મંીપિરષદ સય
કોને
જવાબદાર હોય છે
? - લોકસભા
ંડે
30) ભારતના વડા ધાનની સરખામણી અમે
િરકાના રા પિત સાથે
કોણે
કરી હતી? - બાબાસાહે
બ આબ
કર
31) ભારતમ મંીપિરષદ વધુમ વધુ કે
ટલા ય તઓની રાખી શકાય? - 82
32) તાજે
તરમ સૌથી નાની મરે
લોકસભા સ સદ કોણ બ યા? - ચંાની મુમ ૂ (25 વષ)
33) ૧૭મી લોકસભા ચૂં
ટણીમ કે
ટલી મિહલા સ સદ ચૂં
ટાઈ આવી? - 78
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ઓનલાઈન બુક ખરીદવા માટે
નં
ુ સૌથી િવ ાસપા



મા 2 થી 5 િદવસમ સુપરફા ટ િડિલવરી અને
એ પણ ી



ભારતના કોઈપણ ખૂ ણે
િવ ાથ ઓ સુધ ી બુક પહ ચાડતી વે
બસાઈટ



24/7 િવ ાથ ઓને
સપોટ આપતી વે
બસાઈટ



ંોષકારક ઓડર
છે
લા 1 વષમ 10000 જે
ટલા િવ ાથ ઓના સત



ઓડર કે
સક કરવાની સુિવધા પણ ઉપલ ધ



ઓડર માણે
બુક ના મળે
, બુકમ પે
જ ફાટલું
અથવા પે
જ કો ં
નીકળે
તો વે
બસાઈટમ આપે
લા
ંક કરવો ઝડપથી નવી બુક પહ ચાડવામ આવશે
ન બર ઉપર સપ



દરે
ક તાલુકા, િજ લા અને
ખાસ તો છે
વ ાડાના ગામડાના િવ ાથ ઓ સુધ ી બે
ટ બુક પહ ચે
એવું
લે
ટફોમ

થળ - Gujjubook.in

પધ મક પરી ાઓ માટે
બે
ટ બુક ઘરબે
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GujjuBook.in સચ કરો.
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