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યાષ્ટ્રીમ

૬) તાજેતયભાાં ચીનની યોકે ટ પોવષ ટીભે

૧) દેળભાાં ભોફાઈરથી થતા ગુનાઓને

1000 બકભીથી લધુની યેં જ ધયાલતી ભીડ્ીમભ

યોકલા ભાટે વુપ્રીભ કોટે કે ન્રને આદેળ

યેં જ ફેરેબસ્ટક બભવાઈર ડ્ોંગપેં ગ-16 નુાં

આેર છે , કે એક લષભાાં તભાભ ભોફાઈર

પ્રદળષન કયે ર છે .

ધાયકોનુાં લેરયરપકે ળન કયાલે.

૭) સ્રોલેકીમા દેળના લૈજ્ઞાબનકોનો એલો

૨) ોતાની જાતને વુબાચાંર ફોઝનાાં

દાલો છે કે તેઓએ બલશ્વની વૌથી જૂ ની

ડ્ર ાઈલય ગણાલતા નીઝાભુદીનનુાં 116 લષની

ઈભોજી ળોધી કાઢી છે .

લમે અલવાન થમેર છે .

૮) 7 પે બ્રીઆયી 1992 ના યોજ મુયોના

૩) તાજેતયભાાં ઉત્તય બાયતભાાં આલેર

વમુાંકત ચરણ ભાટે ની વાંધી ય શસ્તાક્ષય

બૂકાંનુાં કે ન્રબફાંદુ રુરપ્રમાગભાાં શતુાં.આ

કયલાભાાં આવ્મા શતા.

બૂકાંની તીવ્રતા 5.8 યીક્ટય સ્કે રની શતી.

૯)

૪) કૈ રાળ વત્માથીનુાં નોફર પ્રાઈઝ ોતાના

વાંળોધકોએ (ઉચ્છલાવ) ટે સ્ટ દ્વાયા કે ન્વયનુાં

ઘેયેથી ચોયાઈ ગમેર છે .

બનદાન થઇ ળકે તેલુાં ભળીન ફનાલેર છે .

આાંતયયાષ્ટ્રીમ

યભત-જગત

૫) ચીનના ઘય આાંગણે તૈમાય થમેર દેળનુાં

૧૦) ફી.વી.વી.આઇ.ના ભીરડ્મા ભેનેજય

વૌથી ભોટુાં ેવેન્જય પ્રેન ચારુ લે ઉડ્ાન

તયીકે પયજ ફજાલતા બનળાાંત અયોડ્ાએ

બયળે.

શારભાાં યાજીનાભુાં આેર છે .

રાંડ્નની

ઈમ્ીયીમર

કોરેજના
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૧૧) અગાભી 14 ભી પે બ્રુઆયીથી ળરુ થઇ

૧૮) ઇંગ્રેન્ડ્ની રિકે ટ ટીભના વુકાની કે પ્ટન

યશે ર એબળમા બભક્વ ટીભ ચેબમ્મનળીભાાં

કુ કે તેની ટીભ બાયત વાભે યાબજત થતા

વીંધુ તથા વામના નશે લાર બાગ રેળે.

ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે .

૧૨)

અન્મ

ભોશનકુ ભાય

ભાંગરભ

પૂટફોર

પ્રબતમોબગતાનુાં આમોજન ઉદમુય ખાતે

૧૯) NATA નુાં ુરુનાભ થામ છે , નેળનર

થમેર છે .

એપ્ટીટ્યુડ્ ટે સ્ટ ઇન આકીટે ક્ચય થામ છે .

૧૩) શારભાાં કે ભરૂન દેળે આરિકન નેળન્વ

૨૦) જીલન લીભા બનગભ તેના એજન્ટોને 2

પૂટફોર ક 2017 નો બખતાફ જીતેર છે .

રાખની જગ્માએ ત્રણ રાખ ગ્રેચ્મુઈટી

૧૪) ઈયાન દેળ અભેરયકી કુ શ્તી ટીભને બલઝા

આળે.

આલા ભાટે વશભત થમેર છે .
૧૫) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ગુજયાતભાાં ૈયા
એથ્રીટો ભાટે પ્રથભ પ્રબળક્ષણ કે ન્રનુાં ખાત
ભુશૂતષ કયે ર છે .
૧૬) ડ્ે બલવ ક લર્લડ્ષ ગ્રુના પસ્ટ યાઉન્ડ્ભાાં
ગ્રેટ બબ્રટન અને સ્ેને ક્લાટષ ય પાઈનરભાાં
પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૭) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફાસ્કે ટફોર ભશાવાંઘ
દ્વાયા

ભરશરા

એબળમાક

એપ.આઈ.ફી.એ.અન્ડ્ય-16

અને
ભરશરા

એળીમાક્ 2017 ની ભેજફાની બાયતને
વોંેર છે .
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વભીક્ષા 192(1) તાયીખ 8/2/2017
લમોલૃદ્ધ સ્લતાંત્રતા વેનાની યાચરાષ વામ્રાજ્મનુાં અલવાન થમુ.ાં ..
૧) સ્લતાંત્રતા વેનાની યાચરાષ વામ્રાજ્મનુાં 6 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે ,
તેઓ 98 લષની લમના શતા.
૨) તેઓએ લષ 1942 ભાાં અનાંતુયભાાં રશન્દી પ્રચાયક પ્રબળક્ષણ કામષિભ દયબભમાન બાયત
છોડ્ો આાંદોરનથી પ્રબાબલત થઇને સ્લતાંત્રતા આાંદોરનભાાં ઝાંરાવ્મુાં શતુાં.
૩) સ્લતાંત્રતા વેનાની યાચરાષ વામ્રાજ્મનો જન્ભ 1919 ભાાં આાંધ્રપ્રદેળના ગોાયાજુ લેંકટ
વુબ્ફાયાલ અને યાજ્મરક્ષ્ભીના ઘેયે થમો શતો.
૪) બાયત છોડ્ો આાંદોરન લખતે તેઓને ફેજાલાડ્ા જેરભાાં ણ ભોકરલાભાાં આવ્મા શતા.
૫) જી દુગાષફાઈની બળક્ષાથી પ્રબાબલત થઈને તેભણે 1945 ભાાં ગ્રાભીણ બલકાવ કામષિભોભાાં
બાગ રેલાની ળરૂઆત કયી.
૬) સ્લતાંત્રતા વેનાની યાચરાષ
વાભાબજક કમો કયે ર.

વામ્રાજ્મએ ગોદાલયી બજલ્લાના વીતાગ્રાભભાાં બલબલધ

૭) સ્લતાંત્રતા વેનાની યાચરાષ વામ્રાજ્મને કે ન્ર વયકાય દ્વાયા 1972 ભાાં તામ્રત્રથી
વન્ભાબનત કમાષ શતા.

- યે ળ ચાલડ્ા
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યોજે- યોજ આના પોનભાાં જીકે , કયાંટ અપે વષ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ
ડ્ાઉનરોડ્ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

બલડ્ીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભર્લટીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન બલડ્ીમો જુ ઓ
નીચેની બરાંક યથી
https://www.youtube.com/watch?v=a292hPWbE20

ગબણત વાદુાં વ્માજ બલડ્ીમો બાગ ચાય.ભાટે નીચેની બરાંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/watch?v=v9uCYOeeN6A

28 થી 31 જાન્મુઆયી કયાંટ અપે મવષનો ગુજયાતી બલડ્ીમો નીચેની બરાંક યથી જુ ઓ
https://www.youtube.com/watch?v=4lmDCO8C4-Y

ફેસ્ટ જીકે બલડ્ીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
બભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના બલડ્ીમો અરોડ્ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જેથી GK
બલડ્ીમો ના નલા અડ્ે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળ.ે

