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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયત વયકાય દ્વાયા આ લે 7 દ્મ 

વલબૂણ અને 75 દ્મશ્રી ુયસ્કાય જાશેય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) આ લખત ે દેળના વલોચ્ચ નાગરયક 

ુયસ્કાય (બાયત યત્ન)ભાટે કોઇણની 

વાંદગી કયલાભાાં આલેર નથી. 

૩) ફાંધાયણની કરભ નાંફય 72 શેઠ 

યાષ્ટ્રવત કોઇણ પ્રકાયની વજા ભાપ કયી 

ળકે, લધાયી ળકે અથલા ઘટાડી ળકે છે. 

૪) વવજિકર સ્ટર ાઈકભાાં વાભેર થનાય19 

જલાનોન ે લીયતા ચાંદ્રકથી વન્ભાવનત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) 68 ભાાં પ્રજાવત્તાક લે 777 ોરીવ 

કભીઓને ોરીવ ભેડરથી વન્ભાવનત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) 26 જાન્મુઆયી1972 ના યોજ રદલ્શીભાાં 

ઇવન્ડમાગેટ ખાતે અભય જલાન સ્ભાયકનુાં 

અનાલયણ કયલાભાાં આવમુાં શતુાં. 

૭) અભય જલાન જ્મોવત સ્ભાયક લિ1971 

ના બાયત-ાવકસ્તાન મુદ્ધભાાં ળશીદ થમરેા 

બાયતીમ જલાનોની માદભાાં ફનાલલાભાાં 

આલેર છે. 

૮) તાભીરનાડુના લેાયીઓ આગાભી1 

ભાચિથી કોક અને ેપ્વી જલેી ફશુયાષ્ટ્ર ીમ 

કાંનીની બ્રાન્ડના ઠાં ડા ીણાનુાં લેંચાણ નરશ 

કયે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) બાયતના 68 ભાાં પ્રજાવત્તાક લે દુફઈની 

પ્રખ્માત વફલ્ડીંગ ફુજિ ખરીપાને  વતયાંગાના 

કરયની યોળની લડે ડેકોયેટેડ કયલાભાાં આલી 

શતી. 

૧૦) અભેરયકાની વયકાયે 7 ભુવસ્રભ દેળોના 

રોકોન ે આશ્રમ આળ ે નરશ તેલી જાશેયાત 

કયેર છે. 

૧૧) શારભાાં સ્ેનના કેનેયી ટાુ ય મુયોનુાં 

શેરુાં અન્ડય લોટય મ્મુઝીમભ રોકો ભાટે ખુલ્ુાં 

ભુકલાભાાં આલેર છે. 
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૧૨) એક વલે ભુજફ ફીર ગેટ્વ આગાભી 

25 લિભાાં દુવનમાના શેરા ખયફવત ફની 

જળે. 

ગજુયાત  

૧૩) આ લે એક ગુજયાતી એન.આય.આઈ. 

અને ફાકીના અન્મ વાત ભીન ે ગુજયાતના 

બાગે કુર આઠ દ્મ ુયસ્કાય આલેર 

છે.(યાજ્મની દ્રષ્ટ્ીએ વૌથી લધાયે) 

૧૪) ફનાવકાાંઠા વજલ્ાના ગોીમા ગાભના 

રદવમાાંગ ખેડૂતે દાડભની ખાતે ભાટે દ્મશ્રી 

એલોડિ  પ્રાપ્ત કયેર છે, આ એલોડિ  ભેલનાય 

તેઓ વજલ્ાભાાં પ્રથભ છે. 

યભત-જગત  

૧૫) વૈમદ-ભોદી ફેડવભન્ટન 

ચેવમ્મનળીભાાં ી.લી.વવાંધુ, અન ે

ડીપેન્ડીંગ ચેવમ્મન કીતામ્ફી શ્રીકાાંતે 

ોતાના ભુકાફરાભાાં જીત ભેલી ફીજા 

યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૬) ફીગ ફેળ રીગની વેભી પાઈનરભાાં 

વવડની વવક્વવે  જીત ભેલી પાઈનરભાાં 

પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

 

૧૭) અભદાલાદના મુલા ટેનીવ ખેરાડી ઝીર 

દેવાઈએ ઓસ્ટરેરીમન ઓનભાાં ગલ્વિ 

વવાંગલ્વની ક્લાટિય પાઈનરભાાં શોંચી ગમરેા 

છે. 

અન્મ  

૧૮) ખયફવત ભાટે અાંગ્રેજીભાાં ટર ીરીમોનય 

ળબ્દ જોલા ભતો નથી, ણ તે બવલષ્મભાાં 

ડીક્ષનયીભાાં ઉભેયાઈ ળકે છે. 

૧૯) યાષ્ટ્રધ્લજભાાં લયાતા કાડને ફન્ટીંગ 

ક્રોથ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

૨૦) વભગ્ર દેળભાાં ડામવિ એન્ડ વપ્રન્ટવિ 

વાંસ્થા યાષ્ટ્રધ્લજ વલતયણ કયલાની કાભગીયી 

વાંબાે છે, જ ેભુાંફઈભાાં આલેર છે.   
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વભીક્ષા 180(1) તાયીખ 27/1/2017 

 

ાંકજ અડલાણી વાતભી લાય યાષ્ટ્ર ીમ વફવરમડિવ અન ે સ્નકુય 
ચેવમ્મન ફન્મા... 
 
 

૧) શારભાાં 150 અ પોભેટભાાં વલશ્વ ચેવમ્મન ફનનાય ાંકજ અડલાણી બાયતીમ 

વફવરમડિવ અને સ્નુકય ખરેાડીએ એક લધાયે વખતાફ ોતાના નાભે કયેર છે. 
 

૨) યાષ્ટ્ર ીમ ચવેમ્મનળીની પાઈનરભાાં ાંકજ અડલાણીએ રૂેળ ળાશન ે5-1 થી શયાલેર. 
 

૩) ાંકજ અડલાણીએ વેભી પાઈનરભાાં વબ્રજળે દાભાણીને શયાલી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેવમો 
શતો. 
 

૪) ાંકજ અડલાણીનો જન્ભ 24 જુરાઈ 1985 ના યોજ ુણે ભશાયાષ્ટ્રભાાં થમો શતો. 
 

૫) ાંકજ અડલાણી સ્નુકય અન ેવફવરમડિવના વલશ્વ વલજતેા ફની ચકુ્મા છે. 
 

૬) ાંકજ અડલાણીએ પ્રથભ વફવરમડિવ વખતાફ લિ 2001 ભાાં જીત્મો શતો. 
 

૭) સ્નુકય ખરે ચીનભાાં વલળે રૂથી પ્રખ્માત છે, અને વલશ્વભાાં  ડેલીવ દ્વાયા પ્રથભ વલશ્વ 

સ્નુકય પ્રવતમોગીતાનુાં આમોજન કયલાભાાં આવમુાં શતુાં. 
 

 

 

 

- યેળ ચાલડા   
 



4 

27-1-2017 

  

 યોજ ે યોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવિ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

કયાં ટ અપેવિ વલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદુાં વમાજ વલડીમો-૧ 
https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદુાં વમાજ વલડીમો-૨ 
https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC 

 
વભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચનેર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી 

GK વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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