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યાષ્ટ્રીમ

આાંતયયાષ્ટ્રીમ

૧) રોકે ળનના આધાયે શલેથી વયકાય ઘયના

૬) બાયત-ાનકસ્તાનના શાઈ કનભળનય

યશે ણાાંકને ણ ડીઝીટર નાંફય આળે, દયે ક

અબ્દુર ફાનવતને ત્માાંની વયકાય દ્વાયા નલા

ઘયના રોકે ળનને આધાયે મુનનક ડીઝીટર

નલદેળ વનિલ ફનાવ્મા છે .

નાંફયીગ વીસ્ટભ ફનળે.

૭) બાયતીમ ભૂના ત્રણ નાગદયકોને

૨) શાર બાયતની આનથિક ફાફતોના વનિલ

ઓસ્ટરે રીમાનુાં વલોચ્િ નાગદયક વન્ભાન

તયીકે ળળીકાાંત દાવ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .

ભેર છે .

૩) અયફી વભુદ્રની યાણી તયીકે દનિણ

૮) યનળમાના એક િી ઘયભાાં રાઈગયનો

બાયતના કોિીન ળશે યને ઓખલાભાાં આલે

જન્ભ થમો છે , તેને ફકયીના દુધથી

છે .

ઉછે યલાભાાં આલી યશે ર છે .

૪) 4 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રનત

૯) વભગ્ર નલશ્વભાાં શાર 23 જેટરા લમસ્ક

દ્વાયા

રાઈગય છે , તેભાાં વૌથી ભોટા રાઈગયનુાં નાભ

યાષ્ટ્રનતબલનભાાં

લાનિક

ઉદ્યાનોત્વલનો પ્રાયાંબ કમો શતો.

શયક્મુરવ છે .

૫) બાયતીમ યે રલેના નિભ ઝોનભાાં ટરે નોની

૧૦) ભેડરીડભાાં વાંળોધકો દ્વાયા 12 ભીટય

ઝડ લધાયલા ભાટે ની ભાંજુયી આી દેલાભાાં

રાાંફો અને 1.75 ભીટય શોો નલશ્વનો

આલેર છે , ભુાંફઈથી દદલ્શીનુાં અાંતય 12

વૌપ્રથભ થ્રીડી નપ્રન્ટે ડ નબ્રજ ફનાલલાભાાં

કરાકભાાં કાી ળકાળે.

આવ્મો છે .
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ગુજયાત

૧૬) શદયમાણાના ભાનવેયભાાં યભામેરી

૧૧) કે ળરેવ નવસ્ટભને લધાયે વપ

નેળનર ટે ફર ટે નીવની િેનપમનળીભાાં

ફનાલલા ભાટે ગુજયાત એવ.ટી.નનગભ દ્વાયા

ગુજયાતનો વેભી પાઈનરભાાં યાજમ થતા

શે ર કયલાભાાં આલી છે , આ ફવોભાાં

બ્રોન્ઝભેડર પ્રાપ્ત થમેર છે .

ઈ-લોરેટથી 10 ટકા દડસ્કાઉન્ટ વાથે ટીકીટ

અન્મ

આલાભાાં આલળે.

૧૭) એક ભશત્લૂણિ પ્રાગ ઐનતશાનવક

૧૨) યાજકોટભાાં મોજામેરી ભેયેથોનભાાં 4

લિતીમ કરા વાઈટ અપફુકાં ુ થી શાડીઓની

ભદશરા

તેટીભાાં જોલા ભેર છે .

સ્ધિક

વશીત

16

સ્ધિકો

આાંતયયાષ્ટ્રીમ દોડલીયે બાગ રીધો શતો.

૧૮)

૧૩) યાજકોટભાાં મોજામેરી ભેયેથોન દેળભાાં

બયતનાટ્યભનો નુત્મકાય ોતાના નૃત્મ

વૌથી ભોટી અને એનળમાભાાં ફીજા નાંફયની

દયનભમાન સ્ટે જ ય ભૃત્મુ ાભેર છે .

સ્ધાિ ફની શતી.

૧૯) નલઝડન નત્રકાને દિકે ટના ફાઈફર

યભત-જગત

તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .

૧૪) બાયતીમ દિકે ટય નલયાટ કોશરીને

૨૦) નલશ્વ ઇન્ટયપે વ વદબાલ વપ્તાશ

નલઝડન નાભના ભુખત્રના કલય ેઇઝ ય

પે બ્રુઆયી 2011 થી પે બ્રુઆયી ભાવના પ્રથભ

સ્થાન આલાભાાં આલેર છે , વનિન ફાદ

વપ્તાશભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે .

તેઓ આ ેઇઝ ય ફીજા બાયતીમ દિકે ટય
છે .
૧૫) ઘણા દેળોભાાં ટી-20 દિકે ટ ભેિની
વપતા ફાદ દનિણ આદિકા ણ ોતાના
મજભાન દે ટી-20 રીગ ળરુ કયળે.

ઓભનાકટ્ટન

નાભનો

એક
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વભીિા 190(1) તાયીખ 6/2/2017
દેળના યાષ્ટ્રનત દ્વાયા યાષ્ટ્રનત બલનભાાં લાનિક ઉદ્યાનોત્વલનો પ્રાયાંબ
કમો...
૧) યાષ્ટ્રનત પ્રણલ ભુખયજી દ્વાયા 4 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રનત બલનનો લાનિક
ઉદ્યાનોત્વલનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૨) વાભાન્મ ભાણવો ભાટે 5 પે બ્રુઆયીથી 12 ભાિિ આ વોભલાયને છોડતા ખુલ્લો યશે ળે.
૩) આ વભમ દયનભમાન રોકો સ્પ્રીચ્મુર ગાડિ ન, શફિર ગાડિ ન, ફોનવાઈન ગાડિ ન અને
પમુઝીકર ગાડિ નનો રાબ ઉઠાલી ળકળે.
૪) આ વભમ દયનભમાન ફગીિાઓના ભ્રભણ કયલા ભાટે કોઈ ઓન રાઈન ફુનકાંગ કયલાભાાં
આલળે નદશ.
૫) આ વભમભાાં પયલા આલનાય રોકોને પ્રાથનભક વુનલધાઓની વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલેર
છે .
૬) ભુગર ગાડિ ન નલનળષ્ઠ રૂથી ખેડૂતો અને દદવ્માાંગો,વૈન્મ અને અધિ વૈન્મ ફ તથા
અન્મ ભાટે 10 ભાિિ વુધી ખુલ્લો યશે ળે.
૭) આ ઉદ્યાનોત્વલના પ્રાયાંબથી વાભાન્મ રોકોને આ જ્મા જોલાનો નલળે આનાંદ ભે
છે .

- યે ળ િાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાાં જીકે , કયાંટ અપે વિ ભેલલા નીિેની રીંક યથી એ
ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

નલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભલ્ટીર િોઈવ ક્લેિન નલડીમો જુ ઓ
નીિેની નરાંક યથી
https://www.youtube.com/watch?v=a292hPWbE20

ગનણત વાદુાં વ્માજ નલડીમો બાગ િાય.ભાટે નીિેની નરાંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/watch?v=v9uCYOeeN6A

28 થી 31 જાન્મુઆયી કયાંટ અપે મવિનો ગુજયાતી નલડીમો નીિેની નરાંક યથી જુ ઓ
https://www.youtube.com/watch?v=4lmDCO8C4-Y

ફેસ્ટ જીકે નલડીમો ભાટે નીિેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
નભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વિિ કયી, િેનર વફસ્િાઈફ કયળો જેથી
GK નલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળ.ે

