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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતભાાં મભળન સ્લચ્છ બાયત 

અમબમાનના બ્ાાંડ એમ્ફેવેડય હશન્દી હપલ્ભ 

અમબનેત્રી મળલ્ા ળેટ્ટીને ફનાલલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૨) લષ 2020 વુધીભાાં બાયત 500 અયફના 

ડીજીટર વ્મલશાય કયતો દેળ ફની જળે. 

૩) ભધ્મપ્રદેળભાાં શાર ખજુયાશો નૃત્મ 

ભશોત્વલ ળરુ થમેર છે. 

૪) બાયતના જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મભાાં લષ 

2017 નો ‘એમય ઓપ એર  પેસ્ટીલર’ 

ભનાલલાભાાં આલળે. 

૫) બાયતભાાં ઉત્ાહદત થતા વપયજનભાાં 70 

ટકા વપયજન જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મ કલે છે. 

૬) કાલેયી ન્મામામધકયણના અધ્મક્ષના 

રૂભાાં ન્મામધીળ અબમ ભનોશય વપ્રેને 

મનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) બાયતનુાં પ્રથભ શેરીોટષ  હદલ્શીભાાં 

ખોરલાભાાં આલળે, તેને 100 કયોડ રૂમમાના 

ખરે્ચ ફનાલાળે. 

૮) ળોનાતોયી નાઉ કલ્માણ-1 બાયતનુાં 

પ્રથભ કન્ટેનય જશાજ છે. 

૯) યેલ્લે દ્વાયા ઓનરાઈન ટીકીટ ય 

વયર્ચાજષ શટાલલાથી તેને 500 કયોડ 

રૂમમાનો ફોજો ડી ળકે તેભ છે. 

૧૦) વયકાય દ્વાયા ળરુ કયામેરી બીભ એ 

આજ વુધીભાાં 1.70 કયોડ લાય ડાઉનરોડ 

થઇ છે, જ ેએક મલશ્વ યેકોડષ  છે. 

૧૧) ભણીુયભાાં 16 લષ ફાદ ઉલાવ ુયા 

કયીને ઈયોભ ળમભષરા દ્વાયા ીલ્વ યીવજને્વ 

એન્ડ જસ્ટીવ અરામાંવ નાભની ાટી 

ફનાલી છે. 

૧૨) બાયત વયકાય દ્વાયા આદેળ કયલાભાાં 

આલેર છે, કે લષ 2017 થી ટુ વ્શીરવષની 

શેડ રાઈટનો રેમ્ 24 કરાક ળરુ યશે તે ભાટે 

ઓન ઓપ સ્લીર્ચ લાશનભાાં રગાલાળે જ 

નહશ. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૩) મલશ્વના ટો100 મલદ્યાથીઓના 

ળશેયભાાં કેનેડાને પ્રથભ સ્થાન આલાભાાં 

આલે છે.  

૧૪) દમક્ષણ એળીમાઇ દેળોના વાંગઠન 

આમવમાનના વાંભેરનની ભેજફાની બાયતને 

વોંલાભાાં આલી છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં ઓસ્ટરેરીમાએ ુણે ટેસ્ટભાાં 

બાયતને ત્રીજા હદલવે 333 યનથી શયાલી 

દીધેર છે. 

૧૬) હદલ્શીભાાં મોજામેરી ભેયેથોનના બ્ાાંડ 

એમ્ફેવેડય વમર્ચન તેંદુરકય યશેરા છે. 

૧૭) એક વલેભાાં બાયતીમ હિકેટય મલયાટ 

કોશરીને લષ 2016 ના શ્રેષ્ઠ કેપ્ટન તયીકે 

વાંદ કયામા છે. 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) કેન્ર વયકાયના ળશેયી મલકાવ ભાંત્રારમ 

દ્વાયા નેળનર શેયીટેઝ વીટી ડેલરોભેન્ટ 

એન્ડ ઓગ્ભેન્ટેળન મોજના (હૃદમ ) ની 

ળરૂઆત 21 જાન્મુઆયી 2015 ના યોજ 

થમેરી છે. 

૧૯) આગાભી જુન 2017 વુધીભા બાયત 

ોતાના ઘય આાંગણે વુય કમ્પ્મુટય તૈમાય 

કયી રેળે. 

૨૦) દેળનો વૌથી રાાંફો કેફર સ્ટેઇડ બ્ીજ 

ગુજયાતભાાં નભષદા નદી ય તૈમાય થમેર છે. 

-યેળ ર્ચાલડા  
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વભીક્ષા 211 (1) તાયીખ 27/2/2017 

 

યેલતી મભશ્ર વાહશત્મ અકાદભી અનુલાદ ુયસ્કાય શેતુ વાંદગી ામ્મા... 
 

 
 

૧) શારભાાં યેલતી મભશ્રને વાહશત્મ અકાદભી તયપથી અનુલાદ ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં 
આવ્મા છે. 
 

૨) ડો.જમકાાંત મભશ્રના ુસ્તક ‘ઇન્ટર ોડકળન ટુ ધ પોક રીટયેર્ચય ઓપ મભમથરા’નુાં 
‘મભથીરાક રોક વાહશત્મક બૂમભકા’ નાભથી ભીથીરાભાાં અનુલાદ કયલા ભાટે તેભને 2016 
નો ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૩) યેલતી મભશ્ર પ્રથભ ભહશરા છે, જનેે ભૈમથરી અનુલાદ ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં 
આવ્મા શોમ. 
 

૪) યેલતી મભશ્રને અાનાય આ અનુલાદ ુયસ્કાય ભૈથીરીભાાં 26 ભો અનુલાદ ુયસ્કાય છે. 
 

૫) યેલતી મભશ્રનો જન્ભ 7 જાન્મુઆયી1960 ના યોજ થમો શતો, તેઓએ અરાશાફાદ 
મલશ્વમલદ્યારમભાાંથી વાંસ્કૃતભાાં એભ.એ. કયેર છે. 
 

૬) યેલતી મભશ્રના મતા જમકાાંત મભશ્ર ભૈથીરીના પ્રથભ ઇમતશાવકાય છે. 
 

૭) વાહશત્મ અકાદભી દ્વાયા લષ 1989 થી અનુલાદ ુયસ્કાયો આલાભાાં આલે છે. 
 

 

 

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

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ મલકાયી દો અને અમલકાયી દો બાગ 5 ગુજયાતી મલડીમો 

નીરે્ચની મરાંક યથી જુઓ. 

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

 

  21 થી 22 પેબુ્. કયાં ટ અપેમવષનો ગુજયાતી મલડીમો નીરે્ચની મરાંક યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0 

://www.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

ગમણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 11 ના ભમલ્ટર ર્ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી મલડીમો ભાટે . 

https://www.youtube.com/watch?v=otgzApN9FOQ 

 

ગમણત નપો-ખોટ બાગ -2 ગુજયાતી મલડીમો જુઓ નીરે્ચની મરાંક ઓન કયો.  

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

 

ફેસ્ટ જીકે મલડીમો ભાટે નીર્ચેની રીંક ઓન કયો.  

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

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ચષ કયી, ર્ચેનર 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=pOIdCqkMJos
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