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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) તાજતેયભાાં વાંદી જજોદીમાન ે

એવોસવએટ ચેમ્ફવસ ઓપ કોભવસ એન્ડ 

ઇન્ડસ્ટટર ી ઓપ ઇસન્ડમા (એવોચેભ)ના 

અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયામા છે. 

૨) બાયતીમ તફરા લાદક વાંદીસવાંશન ે

ગ્રેભી એલોડસ  પ્રાપ્ત થમરે છે. 

૩) બાયતીમ સવતાય લાદક અનુષ્કાળભાસન ે

છઠ્ઠીલાય ગ્રેભી એલોડસ  જીતલાભાાં સનષ્પતા 

ભેર છે. 

૪) બાયતના ભણીુય યાજ્મભાાં પ્રથભ 

ફ્રોટટાંગ સ્ટકુરનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) બાયત દેળે ઇંગ્રને્ડ વાથે મસટન અન ે

વ્માાયભાાં લધાયા ભાટે વભજુતી કયાય ય 

શસ્ટતાક્ષય કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) લસ 2017 ને બાયત અન ે જાાન દેળ 

લચ્ચે ઇન્ડો-જાાન ફ્રેન્ડળી લસ તયીકે 

ઉજલલાભાાં આલી યહુ્ાં છે. 

૭) તાજતેયભાાં મોજામેરા 59 ભાાં ગ્રેભી 

એલોડસભાાં એડરન ે ાાંચ એલોડસ  પ્રાપ્ત થમરેા 

છે. 

૮) અભેટયકાના કેસરપોનીમાભાાં ઓયોલીર ે

ડેભભાાં બાંગાણ ડતા ફ ે રાખ રોકોનુાં 

સ્ટથાાંતય કયલાભાાં આલળે. 

૯) ાસકસ્ટતાન દેળના પ્રથભ ભટશરા સલદેળ 

વસચલ તયીકે તશભીના જાન્જુઆ સનમુક્ત 

કયામા છે. 

ગજુયાત  

૧૦) કાશ્ભીયભાાં આાંતકીઓની અથડાભણભાાં 

અભદાલાદના જલાન ળશીદ ગોારસવાંશ 

બદોટયમા લીયગસત ામ્મા છે. 

૧૧) શાર ગુજયાત માત્રાધાભ સલકાવ ફોડસના 

ડામયેક્ટય તયીકે મોગીબાઈ ઢીમાય વેલા 

આી યહ્ા છે. 

૧૨) જુનાગઢ ખાત ે મોજાઈ યશેરા 

ભશાસળલયાસત્રના ભેરા ભાટે વયકાય દ્વાયા 

રૂ.32 રાખની ગ્રાન્ટ પાલલાભાાં આલી છે. 
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૧૩) શાર ગુજયાતની ભુરાકાતે આલેર 

કેન્રીમ શ્રભ અન ે યોજગાય અને શ્રસભક 

કલ્માણ ભાંત્રી ફાંદારાં  દતાત્રેમ ે લરવાડ 

શજીયા શારોર અન ે આણાંદભાાં 

ઈ.એવ.આઈ.વી.શેઠ રૂ.1400 કયોડના 

યોકાણ વાથે 100 ફેડની શોસસ્ટટરો 

સ્ટથાલાની જાશેયાત કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) શાર ાસકસ્ટતાન ટિકેટ ફોડસના અધ્મક્ષ 

તયીકે ળશયમાયખાન કામસયત છે. 

૧૫) પેડકના લલ્ડસ  ગ્રુના પ્રથભ યાઉન્ડભાાં 

સ્ટલીત્ઝયરૅન્ડે 4-1 થી ફ્રાાંવને શયાલેર છે. 

૧૬) 14 પેબ્રુઆયી 2017 થી ળર થમરેી 

એસળમા સભક્વ ચસેમ્મનસળભાાંથી બાયતીમ 

ફેડસભન્ટન ખેરાડી વામના નશેલાર તથા 

ી.લી.સવાંધુ ખવી ગમા છે. 

૧૭) બાયત અન ે ફાાંગ્રાદળે દેળ લચ્ચ ે

મોજામરેી ભેચભાાં બાયતીમ ખેરાડી સલયાટ 

કોશરીન ે ભેન ઓપ ધ ભેચ જાશેય કયલાભાાં 

આલેર છે. 

 

 

૧૮) વી.કે.નામડુ ટર ોપી અન્ડય-23 ની 

ક્લાટસય પાઈનર ભેચભાાં ગુજયાતે કેયન ે શાય 

આેર છે. 

અન્મ  

૧૯) ાસકસ્ટતાન દેળભાાં ફશુયાષ્ટ્ર ીમ નૌવૈસનક 

અભ્માવ અભન-2017 ની ળરૂઆત થમરે 

છે. 

૨૦) ાસકસ્ટતાન કોટટાંગ ધ અફીવ ુસ્ટતકના 

રેખક છે, સતરક દેલેળય. 
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વભીક્ષા 199(1) તાયીખ 15/2/2017 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભટશરા અન ેફાસરકા સલજ્ઞાન ટદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો... 
 

૧) 11 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભટશરા અન ે ફાસરકા સલજ્ઞાન ટદલવ 

ભનાલલાભાાં આવ્મો. 
 

૨) આ ટદલવ ફધા જ ભાટે સલજ્ઞાનના ક્ષતે્રભાાં ફાસરકાઓ અન ેસ્ત્રીઓએ સ્ટથાન ાભલા 

ભાટેનો અલવય આલા ભાટે ભનાલલાભાાં આલે છે. 
 

૩) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્ટતય ય આણે વશભત થમા છીએ કે સલકાવ રક્ષ્મોના વતત સલકાવ 

ભાટે 2030 ના એજ્ન્ડાભાાં રેસન્ગક વભાનતા ભી ળકે. 
 

૪) લસ 2016 ભાાં મુનેસ્ટકોએ રોટયમર પાઉન્ડેળન વાથ ેભીન ે‘પોય લુભેન ઇન વામન્વ’ 
નાભનુાં ઘોણાત્ર જાશેય કયેર. 
 

૫) આ ઘોણાત્રનો ઉદેશ્મ વયકાયભાાં અને ટશતધાયકોભાાં સલજ્ઞાનના ક્ષેત્રભાાં ફાસરકાઓ 
અને ભટશરાઓ લૈજ્ઞાસનકોના ભાધ્મભથી મુલા સ્ત્રીઓને ોતાની કેટયમયના સલકાવભાાં જાગૃત 

કયલાનો પ્રસ્ટતાલ યખામો શતો. 
 

૬) વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાએ એ.આય.ઈ.એવ. 70/2012 ના વાંકલ્ને અનાલેર છે, 

અને11 પેબ્રુઆયીને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભટશરા અને ફાસરકા સલજ્ઞાન ટદનના રૂભાાં ભનાલલાની 
જાશેયાત કયામરેી. 
 

૭) વૌથી લધાયે ભશત્લનો ઉદેશ્મ સલશ્વભાાં વ્માેરી સ્ત્રી-ુરની અવભાનતાને ટાલા 
ભાટે આ ટદલવનુાં આમોજન કયામ છે. 
 

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

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

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ નાભ અને તેના પ્રકાયો બાગ-૩ સલડીમો ભાટે નીચેની સરાંક 

ખોરો.  

https://www.youtube.com/watch?v=meQ4PjMhm5o 

 

લસ 2017-18 ફજટે  સલળે સલડીમો ભાટે નીચેની સરાંક ઓન કયો. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9A0sLtA3MYc 

 

નપોખોટ બાગ -1  ગુજયાતી સલડીમો નીચેની સરાંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9i6xi0D7v9E 

 

ફેસ્ટટ જીકે સલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
સભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના સલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચસ કયી, ચનેર વફસ્ટિાઈફ કયળો જથેી 

GK સલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=meQ4PjMhm5o
https://www.youtube.com/watch?v=9A0sLtA3MYc
https://www.youtube.com/watch?v=9i6xi0D7v9E
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

