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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયત વયકાય દ્વાયા આગાભી વભમભાાં 

વોરાય લડે 40 ગીગાલોટ લીજી ેદા કયલા 

ભાટે 50 નલા વોરાય ાકક  સ્થાળે અને તે 

ભાટે 8,100 કયોડ રૂપમાન ાં યોકાણ કયળે.   

૨) આજ વ ધીભાાં દેળભાાં 34 વોરાય ાકક  

સ્થાલાભાાં આવ્મા છે, તેભની લીજી 

ઉત્ાદન ક્ષભતા 20,00 ભેગાલોટ છે. 

૩) કમ્પ્મ ટય અને ભોફાઈર પોનને લામયવ 

ભ ક્ત યાખલા ભાટે વયકાયના 

આઈ.ટી.ભાંત્રારમ દ્વાયા 90 કયોડના ખરે્ચ 

ભપત એન્ટી લામયવ રોન્ર્ચ કયેર છે. 

૪) એક વલે ભ જફ લક 2012 થી 2016 

દયપભમાન બાયત પલશ્વનો વૌથી લધાયે ળાસ્ત્રો 

ખયીદનાય દેળ ફનેર છે. 

૫) 22 પેબ્ર આયી 2017 ના યોજ 

નાગારેન્ડના ભ ખ્મભાંત્રી તયીકે નાગા ીલ્વ 

ફ્રન્ટના નેતા ળ યોજરેી રીજીત્વ ાંએ ળથ 

રીધા છે. 

 

૬) 22 પેબ્રીઆયી 2017 ના યોજ યેરભાંત્રી 

વ યેળ પ્રબ એ દદલ્શીના વપદગાંજ સ્ટેળન ય 

માત્રીઓની વ પલધા ભાટે અાંત્મોદમ ડબ્ફા 

યાષ્ટ્રને વભપકત કમાક. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) 23 પેબ્ર આયી 1947 ના યોજ દ પનમાને 

ભાદાંડભાાં વાાંકનાય આઈ.એવ.ઓ. 

વાંગઠનની સ્થાના થઇ શતી. 

૮) બ્રાપઝરના પલદેળભાંત્રી જોવવેયાએ 

નાદ યસ્ત તપફમતને કાયણે ોતાન દ 

યથી યાજીનાભ ાં આેર છે. 

૯) અભેદયકાની નલી પનલાકવન નીપત જો 

રાગ  થામ તો બાયતના આળયે ત્રણ રાખ 

રોકોને તેની અવય ડી ળકે. 

૧૦) શાર ફાાંગ્રાદેળના ઢાકાભાાં 44 ભ  

બાયત-ફાાંગ્રાદેળ વીભા વભન્લમ વાંભેરન 

ૂણક થમેર છે. 

૧૧) ર્ચીનના ફીપજાંગ ળશેયભાાં બાયત અને 

ર્ચીન લચ્રે્ચ વ યક્ષા ભ દે લાતાકરા વાંન્ન 

થમેર છે. 
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૧૨) પ્રખ્માત અભેદયકી પવાંગય જપસ્ટન ફીફય 

આગાભી 10 ભી ભેં 2017 ના યોજ ભ ાંફઈભાાં 

ળો કયળે, તેને ભલાની ટીકીટ 76 શજાય 

રૂપમા યાખલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) 23 પેબ્ર આયી 1886 ના યોજ 

અભેદયકાના યવામણળાસ્ત્રી ર્ચાલ્વક ભાટીન 

શોરે એલ્મ પભપનમભની ળોધ કયી શતી. 

યભત-જગત  

૧૪) આઈ.વી.વી. દ્વાયા આગાભી જ નભાાં 

ઇંગ્રેન્ડ ખાતે મોજાનાયી રે્ચપમ્પમન્વ ટર ોપી 

ટ યને રોન્ર્ચ કયી દીધેર છે, આ ટર ોપી બાગ 

રેનાયા આઠ દેળોના 19 ળશેયોભાાં પયળે. 

૧૫) આઈ.વી.વી.ની ફેટ્વ પલભેન્વની 

યેન્કભાાં બાયતીમ ભદશરા દિકેટ ખેરાડી 

પભતારી 733 ોઈન્ટ વાથે ફીજા સ્થાન 

શોચ્મા છે. 

૧૬) ાપકસ્તાનને શાય આી બ્રાઈંડ લલ્ડક  

જીતનાય તભાભ ખેરાડીઓને ાાંર્ચ-ાાંર્ચ 

રાખ રૂપમાન ાં ઇનાભ અાળે. 

૧૭) લક 2019 ભાટે બાયત દેળને 

કમ્પફાઈન્ડ પનળાનેફાજી પલશ્વકની 

ભેજફાની વોંલાભાાં આલેર છે. 

 

અન્મ  

૧૮) બાયત દેળ દ્વાયા નેાને શાઈડર ો ાલય 

ભાટે 5,700 કયોડ રૂપમા આેર છે. 

૧૯) જાણીતા ઉન્માવકાય લેદપ્રકાળ 

ળભાકન ાં 17 પેબ્ર આયી 2017 ના યોજ 62 

લકની લમે અલવાન થમેર છે. 

૨૦) બાયતીમ બાાઓના 24 પ્રપતપિત 

રેખકોને 22 પેબ્ર આયી 2017 ના યોજ 

વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા વન્ભાપનત કયલાભાાં 

આવ્મા છે.
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વભીક્ષા 208 (1) તાયીખ 24/2/2017 

 

વાદશત્મ અકાદભી  યસ્કાયથી 24 રેખકોને વન્ભાનલાભાાં આવ્મા... 

 

 
 
૧) 22 પેબ્ર આયી 2017 ના યોજ બાયતીમ બાાઓને 24 રેખકોને વાદશત્મ અકાદભી 
 યસ્કાયથી વન્ભાપનત કયલાભાાં આલેર છે. 

 
૨) આ  યસ્કાય વાદશત્મ અકાદભીના લાપકક પેસ્ટીલર ઓપ રેટવકભાાં આલાભાાં આલેર. 

 
૩) પલજતેાઓને તેભની કૃપતઓ ભાટે એક.એક રાખના યોકડા  યસ્કાય આલાભાાં આલેર 
છે. 

 
૪) આ વન્ભાનભાાં નાપવયા ળભાક, જયેી પાંટો, કભર લોયા અને પ્રબા લભાક વાભેર છે. 

 
૫) આ વભાયોશના ભ ખ્મ અપતથી બૌપતક પલજ્ઞાની અને ભયાઠી રેખક જમાંત નાયરીકય 
શતા. 

 
૬) આ લે અકાદભીના લાપકક વલાંત્વય વ્માખ્માન પ્રપતપિત પલદ્વાન તથા ઇપતશાવકાય 
યાભર્ચાંદ્ર ગ શા આળે. 

 
૭) આ ઉત્વલ 21 થી 26 પેબ્ર આયી વ ધી ર્ચારળે, આ  યસ્કાય પ્રથભલાય લક 1955 ભાાં 
આલાભાાં આવ્મા શતા. 

 

 
- યેળ ર્ચાલડા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાંટ અપેવક ભેલલા નીર્ચેની રીંક યથી એ 
ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  17 થી 18 પેબ્ર . કયાં ટ અપેમવકનો ગ જયાતી પલડીમો નીરે્ચની પરાંક યથી જ ઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Iad4T3bT80 

 

ગપણત, ધોયણ 10 ન ાં પ્રકયણ 9 ના ભપલ્ટર ર્ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મ ળન ગ જયાતી 

પલડીમો ભાટે . 

 

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

 

ગપણત નપો-ખોટ બાગ -2 ગ જયાતી પલડીમો જ ઓ નીરે્ચની પરાંક ઓન કયો.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYPVpaeYe9g 

 

ફેસ્ટ જીકે પલડીમો ભાટે નીર્ચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

પભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના પલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ચક કયી, ર્ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી GK 

પલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=-Iad4T3bT80
https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=HYPVpaeYe9g
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

