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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં બાયતની ઓઈર કાંની બાયત 

ેટ્ર ોરીમભ કોોયેળન રીભીટે્ડે ચારુ 

નાણાકીમ લષ દયમભમાન રૂ.2000 કયોડ 

એકત્ર કયલાની મોજના ફનાલેર છે. 

૨) બાયતનો જીલાંત જ્લાાભુખી કે જ ે

અાંદભાન મનકોફાય ટ્ાુઓ ય આલેર છે, તે 

પયીથી વક્રિમ થમેરો શોલાનુાં મનષણાાંતો દ્વાયા 

નોંધલાભાાં આલેર છે. 

૩) વુપ્રીભ કોટે્ આલકથી લધાયે વાંમત 

ફદર ળળીકરાને ચાય લષની જરે આેર 

છે, અને દાંડ ણ કયેર છે. 

૪) યાજ્મબયની પ્રાથમભક તથા ભાધ્મમભક 

ળાાઓના ફાકોને પ્રોત્વાશન આલા 

ભાટે્ ‘મભર ફાાંચે’ કામષિભ ભધ્મપ્રદેળભાાં ળરુ 

થમેર છે. 

 

 

 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૫) ફશુયાષ્ટ્ર ીમ નૌવૈમનક અભ્માવ 

અભન-17 ામકસ્તાનભાાં ળરુ થમેર છે, 

તેભાાં ામકસ્તાન વશીત 37 દેળો બાગ રઇ 

યહ્યા છે. 

૬) બાયત અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્ચે ક્રદ્વક્ષીમ 

સ્તય ય મષટ્ન અને વ્માાય ફાફતે 

વભજુતી કયાય થમેરા છે. 

૭) અભેક્રયકન માષયણ વાંયક્ષણના પ્રભુખ 

તયીકે સ્કોટ્ પ્રુટે્નુાં નાભાાંકયણ થમેર છે. 

૮) અભેક્રયકા ક્રશભમુગભાાં જોલા ભતા 

શાથીની જાત ભૈભથને 4500 લષ ફાદ પયીથી 

જીમલત કયળે. 

૯) દમક્ષણ એળીમાઇ દેળો વાકષ  (રોકવબા) 

અધ્મક્ષોનુાં મળખય વાંભેરન ભધ્મપ્રદેળના 

ઇન્દોયભાાં આમોમજત કયાળે. 

૧૦) શાર ફાાંગ્રાદેળ વાંવદના સ્ીકય તયીકે 

ડો.મળયીન ળભીન ચૌધયી પયજ ફજાલી યહ્યા 

છે. 
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યભત-જગત  

૧૧) શક્રયમાણાના વાંદી કુભાયે 18 પેબુ્રઆયી 

2017 ના યોજ 50 મકભી ગાા ચારભાાં 

ોતાનો જ યેકોડષ  તોડેર છે. 

૧૨) બાયતીમ ક્રિકેટ્ય મલયાટ્ કોશરી ત્રણેમ 

પોભેટ્ભાાં કપ્તાન ફન્મા ફાદ આ પ્રેમયની 

બ્રાાંડ લેલ્મુ રૂ.600 કયોડ થમેર છે. 

૧૩) શારભાાં યભામેરી કતાય ઓનની વેભી 

પાઈનરભાાં વામનમા મભઝાષ તથા સ્ટ્ર ીકોલાની 

જોડીને શાયનો વાભનો કયલો ડેર છે. 

૧૪) ઈંગ્રેન્ડના ક્રિકેટ્ય ીટ્ય ક્રયચર્ડવષનુાં 85 

લષની લમે અલવાન થમેર છે. 

૧૫) શાર રાઓવના મલમેતનાભભાાં ચારી 

યશેર એળીમાઇ યગ્ફી વેલાંવ ટ્ર ોપીભાાં 

બાયતીમ યગ્ફી ટ્ીભે યજત દક શાાંવર કયેર 

છે. 

૧૬) એળીમાઇ યગ્ફી વેલાંવ ટ્ર ોપીભાાં 

દ.કોક્રયમા, ક્રપરીીન્વ, નેા, ામકસ્તાન, 

બાયત, ભરેમળમા, અને રાઓવ વશીત વાત 

દેળો યભી યહ્યા છે. 

 

 

 

૧૭) બાયતના ભક્રશરા ફેડમભન્ટ્ન ખેરાડી 

ી.લી.મવાંધુ ફી.ડબ્લલ્મ.ુએપ.મલશ્વ યેન્કીંગભાાં 

ોતાની કેક્રયમયની વલષશ્રેષ્ઠ યેન્કીંગભાાં 

ાાંચભાાં સ્થાને શોંચી ગમા છે. 

અન્મ  

૧૮) ભૈભથના અલળેો વૌપ્રથભલાય 

ઈ.વ.1799 ભાાં જોલા ભળ્યા શતા. 

૧૯) બાયતીમ ગામમકા રતા ભાંગેળકયને બ્રાાંડ 

રોયીમટ્ તયપથી રેજન્ડયી એલોડષથી 

વન્ભામનત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨૦) ગુજયાતભાાં આક્રદલાવી મલકાવ 

ગૌયલમાત્રા ઉનાઈ ભાતાના દળષન ફાદ ળરુ 

થમેરી જ ેઅાંફાજી ખાતે ૂણષ કયલાભાાં આલી 

શતી.
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વભીક્ષા 204 (1) તાયીખ 20/2/2017 

 

ઇમન્ડમન ૈનયોભાાં ક્રપલ્ભ પેસ્ટ્ીલર ોટ્ષ  બ્લરેમયભાાં આમોમજત થમો... 
 

 

૧) 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ોટ્ષ  બ્લરેમય,અાંદભાન મનકોફાય દ્વી વભૂશભાાં આમોમજત 
થમેર છે. 
 

૨) આ આમોજનભાાં અાંદાભાન મનકોફાય તથા પ્રળાવન તથા ક્રપલ્ભ પેસ્ટ્ીલર મનદેળારમ 
દ્વાયા કયામુાં છે. 
 

૩) આ કામષિભનુાં ઉદ્ઘાટ્ન અાંદભાન અને મનકોફાયના ભુખ્મ વમચલ અનીન્દો ભજભુદાય 
દ્વાયા કયલાભાાં આલેર. 
 

૪) આ કામષિભ ાાંચ ક્રદલવ વુધી ચારનાય છે, તેભાાં 15 બાાઓની ક્રપલ્ભો દેખાડલાભાાં 
આલળે. 
 

૫) આ ક્રપલ્ભ પેસ્ટ્ીલરનુાં વભાન 19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ થમેર છે. 
 

૬) ક્રપલ્ભ પેસ્ટ્ીલર મનદેળારમ બાયતભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ક્રપલ્ભ પેસ્ટ્ીલરનુાં આમોજન કયે છે. 
તે ઇમન્ડમન ૈનોયભાાં ક્રપલ્ભ પેસ્ટ્ીલરનુાં ણ આમોજન કયે છે. 
 

૭) ક્રપલ્ભોને વાંદ કયલા ભાટે્ એક મલળે વમભમત મનભામેરી છે, જ ેક્રપલ્ભો નક્કી કયે છે, 
તેની ળરૂઆત લષ 1973 થી થમેર છે. 
 

 

 

- યેળ ચાલડા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાંટ્ અપેવષ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 
ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  11 થી 12 પેબુ્રઆયી કયાં ટ્ અપેમવષનો ગુજયાતી મલડીમો નીચેની મરાંક યથી 

જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=elz6_59HIZs 

 

ગમણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 9 ના ભમલ્ટ્ર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન ગુજયાતી 

મલડીમો ભાટે્ . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s 

 

ઇવયોની મવમિનો ગુજયાતી મલડીમો નીચેની મરાંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s 

 

ફેસ્ટ્ જીકે મલડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

મભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના મલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી GK 

મલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=elz6_59HIZs
https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

