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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) નેળનર ઇન્સટીટમુટ ઓપ ઓળનોગ્રાપી 

અને વી.એવ.આઈ.આય.ના લૈજ્ઞાનનકો ફેયેન 

ટાુનો શાર દુયથી અભ્માવ કયી યહ્યા છે. 

૨) દુધલા નેળનર ાકક  લક1984-85 ભાાં 

ઇનન્દયા ગાાંધીની વયકાય લખતે તૈમાય થમેર 

છે. 

૩)1 ભાર્ક 1969 ના યોજ શેરી યાજધાની 

એક્વપ્રેવ ટરેન બાયતના દદલ્શી અને 

કોરકાતા લચ્રે્ ળરુ થઇ શતી. 

૪) બયતભાાં છ જ્લાાભુખી છે, તેભાાંથી ાાંર્ 

નનનષિમ છે, ફે અાંદાભાન ટાુ ય, એક 

ભશાયાષ્ટ્ર, એક શદયમાણા અને એક 

ગુજયાતભાાં ધીણોધય આલેર છે. 

૫) બાયતના યાજ્મોના ાટનગયને દદલ્શી 

વાથે જોડતી એક્વપ્રેવ ટરેનની વાંખ્મા શાર 

22 જટેરી છે.  

૬) પ્રખ્માત દપલ્ભ અનબનેતા કફીય ફેદીને 

27 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વાઈટવેલવકના 

બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે નનમુક્ત કયામા છે. 

૭) દુધલા નેળનર ાકક  ઉત્તયપ્રદેળના 

રખીભુય અને ખેયી જીલ્લાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) મુનાઇટેડ નેળન્વ લક1971 થી દયલે 

મુનનલવકર ોસટર મુનનમન (મુ.ી.મુ.) ના 

ભાધ્મભથી યાષ્ટ્ર ીમ અને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સતયે 

રેખન સધાકનુાં આમોજન કયે છે. 

૯) નાવા દ્વાયા વૂમકના યશસમોને જાણલા ભાટે 

જ ેયોફોદટક નભળન તૈમાય કયલાભાાં આવમુાં તે 

‘વોરાય પ્રોફ પ્રવ’.  

૧૦) બાયતભાાં ઉજલાતા શોનરકા ઉત્વલની 

જભે ર્ીનભાાં ફોન પામય પેસટીલર નાભનો 

ઉત્વલ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૧૧) ર્ીનના નવલ્ક રૂટ ભાટે પ્રખ્માત ળશેય 

તયીકે ળોઝુાંને ઓખલાભાાં આલે છે, આ 

ળશેયભાાં 56 દેળોના નબ્રજની યેનપ્રકા તૈમાય 

કયલાભાાં આલી છે. 

૧૨) રાંડનભાાં આલેર ટાલય બ્રીજ કેન્ટીરીલય 

બ્રીજ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
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યભત-જગત  

૧૩) સલીત્ઝયરૅન્ડના ટેનીવ ખેરાડી યોજય 

પેડયયે દુફઈ ઓન ટેનીવ ટુનાકભેન્ટની ભેન્વ 

નવાંગલ્વના ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ ભેલી 

રીધો છે. 

૧૪) આઈ.એવ.એવ.એપ. લલ્ડકક યાઈપર 

નસટર ળોટગનભાાં બાયતીમ ખેરાડી 

જીતુયામે બ્રોન્ઝભેડર ભેલેર છે. 

૧૫) દેળની ભદશરા શોકી ટીભના ભુખ્મ કોર્ 

તયીકે નેધયરેંડના ળુઅડક  ભયીનની વાંદગી 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૬) બાયતીમ દિકેટય ટીભના સોન્વય સટાય 

ના કયાય આગાભી 31 ભી ભાર્કના યોજ ૂણક 

થળે,ત્માયફાદ નલા સોન્વય ભળે. 

૧૭) ફી.વી.વી.આઈ. આ લે ફે પ્રખ્માત 

ફોરય યાજીન્દય ગોમર અને દ્માકય 

ળીલરકયને વી.કે.નામડુ રાઈપટાઇભ 

અનર્લભેન્ટ એલોડકથી વન્ભાનનત કયળે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) ર્ોથુાં બાયત-વી.એર.એભ.લી.વાંભેરન 

યાજસથાનના જમુયભાાં આમોનજત થમેર. 

૧૯) શાર સટાય ઇન્ડીમાના વી.ઈ.ઓ.તયીકે 

ઉદમ ળાંકય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) તાયક ભશેતાના ઉલ્ટા ર્શભાાંના રેખક 

તાયક ભશેતાનુાં 87 લકની લમે અલવાન 

થમેર છે.  
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વભીક્ષા 214 (1) તાયીખ 2/3/2017 

 

શાસમ રેખક તાયક ભશેતાનુાં અલવાન થમુાં... 
 
 

૧) 1 ભાર્ક 2017 ના યોજ  ‘તાયક ભશેતા કા ઉલ્ટા ર્શભાાં’ના રેખક તાયક ભશેતાનુાં 87 
લકની લમે અલવાન થમેર છે. 
 

૨) તેઓ રાાંફા વભમથી ફીભાય શતા, તેભનો અાંનતભ વાંસકાય નદશ કયલાભાાં આલે કયણ કે 
તેભના દયલાયજનોએ તેના દેશદાનનો વાંકલ્ કયેર છે. 
 

૩) તાયક ભશેતા દ્વાયા 80 થી લધાયે ફુક્વ રખલાભાાં આલી છે. 
 

૪) ભાર્ક1971 ભાાં તેભની પ્રથભ કોરભ ર્ન્રરરેખાભાાં છાલાભાાં આલી શતી. 
 

૫) તેભની નોલેર ‘દુનનમાને ઉંધા ર્શભાાં’ વૌથી લધાયે ખ્માતનાભ ફનેર.  

 

૬) 26 જાન્મુઆયી 2015 ના યોજ તાયક ભશેતાને દ્મશ્રી એલોડકથી વન્ભાનલાભાાં આવમા 
શતા. 
 

૭) તાયક ભશેતા છેલ્લા 16 લકથી અભદાલાદભાાં યશેતા શતા. તેઓ ગુજયાતના સથાનનક 
અખફાયોભાાં રખતા શતા. 
 

 

 

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

 

  ગુજયાતી વમાકયણ દળકક વલકનાભ અને તેના પ્રકાયો ગુજયાતી નલડીમો-6 નીર્ેની 

નરાંક યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=2nsGH2ugEp4 

 

  23 થી 25 પેબુ્ર. કયાં ટ અપેમવકનો ગુજયાતી નલડીમો નીરે્ની નરાંક યથી જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixMMyDRAJE&t=119s://w

ww.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

ગનણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 11 ના ભનલ્ટર ર્ોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી નલડીમો ભાટે . 

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

 

ગનણત નપો-ખોટ બાગ -3 ગુજયાતી નલડીમો જુઓ નીરે્ની નરાંક ઓન કયો.  

https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog 

ફેસટ જીકે નલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

નભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ક કયી, ર્ેનર વફસિાઈફ કયળો જથેી GK 

નલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=2nsGH2ugEp4
g%20k
https://www.youtube.com/watch?v=otgzApN9FOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

