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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયત અન ે ભોયેશળમવ દેળ લચ્ચ ે

વશકાયી અન ે તેની વાથ ે જોડામેરા ક્ષતે્રો 

ભાટેના વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય થમરેા 

છે. 

૨) યોશતકભાાં યાષ્ટ્ર ીમ ફોશ્વાંગ અકાદભીનુાં 

ઉદ્ઘાટન ખેરભાંત્રી શલજમ ગોમર દ્વાયા 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) તશભરનાડુ યાજ્મભાાં પ્રલાવીઓન ે ભદદ 

કયલા ભાટે શનાશકન નાભની ભોફાઈર 

એનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે. 

૪) નાગારને્ડ સ્લાસ્્મ રયમોજના ભાટે 

શલશ્વફેંક દ્વાયા 48 શભશરમન ડોરયની રોન 

ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) યાષ્ટ્ર ીમ લીયતા ુયસ્કાય 2016 ભાટે 25 

ફાકોને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) બાયતે મુયોીમ યભાણાં અનુવાંધાન 

વાંગઠન વાંસ્થા વાથે વશમોગી દેળ ફનલાના 

વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૭) બાયતના રદલ્શી ળશેયભાાં બાયત 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ રયધાન ભેાનો ળબુાયાંબ 

થમેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) શાર લેનેઝુએરા દેળના યાષ્ટ્રશત તયીકે 

શનકોરવ ભદુયો પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૯) લેનેઝુએરા દેળની વયકાયે દેળભાાં પુગાલો 

નાફુદ કયલા ભાટે 500 થી 20,000 

ફોરીલયની નોટ જાશેય કયેર છે. 

૧૦) અભેરયકન અાંતયીક્ષ માત્રી જીન કેનનનનુાં 

82 લનની લમે અલવાન થમરે છે. 

૧૧) કેપ્ટન કેનનન ચાંદ્ર ય જનાય ત્રણ 

અલકાળ માત્રીઓ ભાના એક શતા, ત ે લન 

1972 ભાાં ચન્દ્રની ધયતી છોડનાય છેલ્લા 

અલકાળમાત્રી શતા. 

૧૨) ગ્રોફર ાવોટન  ઇન્ડે્વની માદીભાાં 

જભનની પ્રથભ સ્થાન ેઆલે છે, તેનો ાવોટન  

શલશ્વભાાં વૌથી ળશ્તળાી છે. 
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૧૩) ગ્રોફર ાવોટન  ઇન્ડે્વની માદીભાાં 

બાયતીમ ાવોટન  78 ભાાં ક્રભાાંકનુાં સ્થાન 

ધયાલે છે, જભનનીના શલઝા ફ્રી સ્કોય 157 છે, 

જમાયે બાયતના શલઝા ફ્રી સ્કોય 46 છે. 

૧૪) ેરયવના એન્જીશનમય શલવેંટ કજફેાઉટ 

તાઈલાનની યાજધાની તાઈેઇભાાં ઇકોફ્રને્ડરી 

ટાલય ફનાલી યહ્યા છે.આ ટાલય 21 ભાનો 

ફનળે. 

૧૫) ફશેયીન દેળભાાં શલયોધ પ્રદળનન ફાદ 

અખફાયના ઓનરાઈન પ્રકાળન ય 

પ્રશતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર છે. 

ગજુયાત  

૧૬) શલશ્વની વૌથી રાાંફી ળોબામાત્રા ભાટે 

કાગલડના ઉત્વલને ગોલ્ડન ફુક ઓપ 

ઇશન્ડમા યેકોડનઝનુાં પ્રભાણત્ર એનામત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

અન્મ  

૧૭) અબીનેતા ઋશકૂયની આત્ભકથા 

ખુલ્લભ-ખૂલ્લાનુાં શારભાાં રોશન્ચાંગ થમુાં તે 

ઋશ કૂય અને ભીયાનામય દ્વાયા રખલાભાાં 

આલેર છે. 

 

૧૮) કેન્દ્રીમ ેટર ોરીમભ ભાંત્રારમ દ્વાયા 

વક્ષભ-2017 કામનક્રભની ળરૂઆત કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૯) ‘વક્ષભ-2017’ કામનક્રભ ‘વાંયક્ષણ 

ક્ષભતા ભશોત્વલ’ના નાભથી ણ 

ઓખલાભાાં આલે છે. 

૨૦) બાયતભાાં યાષ્ટ્ર ીમ લીયતા ુયસ્કાયની 

ળરૂઆત બાયતીમ ફા કલ્માણ રયદ 

તયપથી લન 1957 ભાાં કયલાભાાં આલેર છે.  
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વભીક્ષા 172 (1) તાયીખ 19/1/2017 

 

યાષ્ટ્ર ીમ લીયતા યુસ્કાય 2016  ભાટે 25 ફાકોની વાંદગી થઇ... 
 

૧) દેળભાાં યાષ્ટ્ર ીમ લીયતા ુયસ્કાય લન 2016 ભાટે 25 ફાકોને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે, 

તેભાાં 4 ફાકોને ભયણોયાાંત આ વન્ભાન આલાભાાં આલી યહુ્યાં છે. 
 

૨) આ ભયણોયાાંત ફાકોભાાં એક છોકયી જમ્ભુ કાશ્ભીયથી છે, અને ત્રણ ફાકો રદલ્શીથી 

છે. 
 

૩) યાષ્ટ્ર ીમ લીયતા ુયસ્કાય 2016 ના ફાકોના નાભની જાશેયાત બાયતીમ ફા કલ્માણ 

રયદના અધ્મક્ષ ગીતા શવદ્ધાથન દ્વાયા કયલાભાાં આલેર. 
 

૪) 23 જાન્મુઆયીના યોજ આમોશજત એક વભાયોશભાાં દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા આ 
ફાકોને પ્રોત્વારશત કયલાભાાં આલળે. 
 

૫) કુર વાંદ કયામેરા ફાકોભાાં 13 છોકયાઓ અને 12 છોકયીઓનો વભાલેળ થામ છે. 
 

૬) દેળભાાં આજ વુધીભાાં 945 ફાકોન ેલીયતા ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલી ચુ્મો છે, 

તેભાાં 669 છોકયાઓ અન ે276 છોકયીઓનો વભાલેળ થામ છે. 
 

૭) દેળભાાં યાષ્ટ્ર ીમ લીયતા ુયસ્કાયની ળરૂઆત લન 1957 થી કયલાભાાં આલેર છે. 
 

- યેળ ચાલડા  
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યોજ ેયોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવન ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

કયાં ટ અપેવન શલડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદુાં વ્માજ શલડીમો-૧ 

https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદુાં વ્માજ શલડીમો-૨ 

https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફેસ્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC 

 
શભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચન કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK શલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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