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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ટૂૂં ક વભમભાૂં આધાય 

ે વર્લિવ રોન્ચ કયલાભાૂં આલળે. 

૨) બાયતની ચાય જાશેય ક્ષેત્રની કૂંનીઓભાૂં 

બાજના નેતાઓની ડામયેક્ટય તયીકે 

ર્નભણૂંક કયલાભાૂં આલેર છે. 

૩) જાતીમ ળોણના આયો ફાદ 

ભેઘારમના યાજ્માર લી.ળણભુગનાથન ે

યાજીનાભુૂં આેર છે. 

૪) શાર કણાિટકભાૂં કમ્ફારા નાભની 

યૂંયાગત યભત યના પ્રર્તફૂંધ ઉઠાલી રેલા 

ભાટેની જોયદાય જુ ૂંફેળ ળરુ થઇ ગમરે છે. 

૫) છત્તીવગઢ યાજ્મની વયકાયે દારૂની 

દુકાનોનુૂં વૂંચારન યાજ્મ વયકાયની 

જલાફદાયી લાા ૂણિ ભાર્રકી લાા 

ર્નગભણે વોંલાનો ર્નણિમ કયેર છે. 

૬) દેળના યાષ્ટ્રર્ત પ્રણલ ભુખજી દ્વાયા 

ળશીદ શલરદાય શૂંગન દાદાન ે ભયણોયાૂંત 

અળોકચક્રથી વન્ભાર્નત કયેર છે. 

૭) યાષ્ટ્રર્ત દ્વાયા જીલન યક્ષા દક 

શ્ુૂંખરા-2016 ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાની 

અનુભર્ત આી,આ ુયસ્કાય કુર 36 રોકોન ે

આલાની જાશેયાત કયલાભાૂં આલેર છે. 

આૂંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) જાણીતા ટેનીવ ખરેાડી અને શોરીલુડના 

ફપલ્ભ ર્નભાિતા અળોક અભૃતયાજન ેબાયતભાૂં 

મુ.એન.ડી.ી. ભાટે વદબાલના યાજદૂત 

ફનાલલાભાૂં આવ્મા છે. 

૯) જાાનના નફૈયટા એયોટિ  ય માત્રીઓની 

એઠી પ્રેટ ઉઠાલી ળકે તેલા યોફટિ 

રગાલલાભાૂં આવ્મા છે. 

૧૦) અભેફયકાની શોલાડિ  હુ્યઝીવ ભેડીકર 

ઇન્સ્ટીટમુટભાૂં જીનેટીકરી ભોફડપાઇડ ડરેગન 

ફ્રામ ફનાલેર છે. 

૧૧) ળયણાથીઓ ભાટે મુ.એન.અન ેપનીચય 

કૂંની આઈકેઈએ દ્વાયા ફનેરા ફ્રેટ જલેા 

ળેલ્ટયને 2016 નો ડીઝાઇન ઓપ ધ મયનો 

એલોડિ  ભેર છે. 
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૧૨) 28 જાન્મુઆયી 1986 ના યોજ નાવાના 

ચેરેન્જય સ્ેવ ળટરની દુઘિટનાભાૂં  વાત 

અલકાળ માત્રીઓના અલવાન થમા શતા. 

યભત-જગત  

૧૩) ઓસ્ટરેરીમન ઓનની વેભી 

પાઈનરભાૂં યાપેર નડારે ફદર્ભત્રોલન ેશયાલેર 

છે. 

૧૪) ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભની ર્લભેન્વ 

ડફલ્વભાૂં ફીજો ક્રભાૂંક ધયાલતી અભેફયકાની 

ફેથેની ભેટ્ટકે વેન્ડવિ તથા ચેક યીર્લરકના 

લ્મુવી વાપાયોલાએ પ્રથભવેટ ગુભાવ્મા ફાદ 

લતા પ્રલાશભાૂં શલ્લાકોલા અન ે વુઈેંગને 

શયાલી ગ્રાન્ડસ્રેભ ોતાના નાભે કયેર છે. 

૧૫) વાર્નમા ર્ભઝાિ તથા ક્રોએર્ળમાના 

ઇલાન ડોડીન્ગે ઓસ્ટરેરીમન ઓન ટેનીવ 

ટુનાિભેન્ટની ર્ભક્વ ડફલ્વની પાઈનરભાૂં 

પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૬) આઈ.વી.વી.ની રેટેસ્ટ લન-ડે 

યેર્ન્કૂંગભાૂં એક સ્થાને ખવીન ે ર્લયાટ કોશરી 

ત્રીજા સ્થાન ેશોંચી ગમા છે. 

 

 

અન્મ  

૧૭) ચીનની લામુવેનાએ આકાળથી 

આકાળભાૂં ભાય કયી ળકે તેલી ર્ભવાઈરનુૂં 

શારભાૂં ફયક્ષણ કયેર છે. 

૧૮) મુયોીમ મુર્નમન ેચીન ય નલી સ્ટીર 

એન્ટી ડર્મ્ૂંગ ડ્યુટી રગાલેર છે. 

૧૯) છત્તીવગઢ યાજ્મના ભૂૂંગેરી અન ે

ફેભેતયા ર્જલ્લાઓભાૂં કૃર્ ર્લજ્ઞાન કેન્ર 

ખોરલાની જાશેયાત કયલાભાૂં આલી છે. 

૨૦) શારભાૂં પ્રબાત કુભાયે યાષ્ટ્ર ીમ 

એભ.એવ.એભ.ઈ.નીર્ત ય વયકાયન ે

ોતાનો યીોટિ  વોંેર છે.  
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ળશીદ શલારદાય શૂંગન દાદાન ે ભયણોત્તય અળોકચક્રથી વન્ભાર્નત 
કયલાભાૂં આવ્મા... 
 

૧) 26 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ળશીદ શલારદાય શૂંગન દાદાન ે ભયણોત્તય અળોક 

ચક્રથી વન્ભાર્નત કયલાભાૂં આવ્મા છે. 
 

૨) શૂંગન દાદા ભેં 2016 ભાૂં જમ્ભુ કાશ્ભીયભાૂં આૂંતકલાદીઓ વાથ ે ભુકાફરાભાૂં ળશીદ 

થમા શતા. 
 

૩) શૂંગન દાદાની ત્ની ચેવન રોલૂંગે આ વન્ભાન યાષ્ટ્રર્ત ાૂંવેથી પ્રાપ્ત કમુું. 
 

૪) લીયતા ુયસ્કાયોભાૂં વૌથી ભોટુૂં  વન્ભાન છે,તેઓને આ વન્ભાન લીયતા, અદમ્મ વાશવ 

અને ફર્રદાન ભાટે આલાભાૂં આલેર છે.  
 

૫) શૂંગન દાદાના નેતૃત્લભાૂં 1300 પૂટની ઉંચાઈએ ચાય આૂંતકલાદીઓને ખતભ કયલાભાૂં 

આવ્મા શતા. 
 

૬) શૂંગન દાદાનો જન્ભ 2 ઓક્ટોફય 1979 ભાૂં અરુણાચર પ્રદેળભાૂં થમો શતો. 
 

૭) વૈર્નકો તથા અન્મન ે આ વન્ભાન અવાધાયણ લીયતા ભાટે આલાભાૂં આલે છે, તે 

ભયણોયાૂંત ણ આી ળકામ છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  
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 યોજ ે યોજ આના પોનભાૂં જીકે, કયૂં ટ અપેવિ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

કયૂં ટ અપેવિ ર્લડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદુૂં વ્માજ ર્લડીમો-૧ 
https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદુૂં વ્માજ ર્લડીમો-૨ 
https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફેસ્ટ જીકે ર્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
ર્ભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના ર્લડીમો અરોડ કયલાભાૂં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

GK ર્લડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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