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યાષ્ટ્રીમ

૬) લલ્ડિ ફેંકે ઝાયખુંડ યાજ્મભાું તેજસ્લીની

૧) બાયત દ્વાયા સ્લદેળ નનનભિત વુય વોનનક

હયમોજના અુંતગિત 6.8 રાખ મુલતીઓને

ઇન્ટયવેપ્તય નભવાઈરનુું એક ભહશનાભાું

વળક્ત ફનાલલા ભાટે 6.3 કયોડ રૂનમાનુું

ફીજીલાય વપ યીક્ષણ કયે ર છે .

ઋણ ભુંજુય કયે ર છે .

૨) ભશાયાષ્ટ્રની યાજ્મ વયકાય ાયુંાહયક

૭) શારભાું બાયતીમ યીઝલિ ફેંકે વાઈફય

ફદગાડાની યે વ યાજ્મભાું પયી ળરુ કયલા

ખતયા ય એક અુંતય અનુળાવનાત્ભક સ્થાઈ

ભાટે કામદાભાું વુધાયો કયલા ભાટે પ્રમાવ

વનભનતની યચના કયે ર છે .

કયળે.

૮) શારભાું વુદી રખટકીમાને

૩) નલશ્વના વૌથી અભીય ળશે યોભાું ભુુંફઈને

વી.આય.ી.એપ.ના ભશાનનદેળક તયીકે નો

એકલીવભુું સ્થાન આલાભાું આલેર છે .

લધાયાનો કામિબાય વોંલાભાું આલેર છે .

૪) બાયતના વેન્ટર ર ફોડિ ઓપ ડામયે ક્ટ

૯) અવભની યાજ્મ વયકાયે ઉચ્ચ

ટે કવીઝે એક અઠલાહડમાભાું 10 નલા અગ્રીભ

નલદ્યારમોભાું વાપ-વપાઈ ય નજય યાખલા

ભુલ્મ નનધાિયણ વભજુ તીઓભાું પ્રલેળ કયે ર

ભાટે એક નલળે નળક્ષકની નનમુનક્ત ભાટે નો

છે .

નનણિમ રીધેર છે .

૫) જાણીતા ોરીવ અનધકાયી

આુંતયયાષ્ટ્રીમ

ડી.આય.ડોરી ફભિનને શૈ દયાફાદ નસ્થત

૧૦) બાયત અને મુક્રેન દેળ નવનેભાના

વયદાય લલ્લબબાઇ ટે ર યાષ્ટ્રીમ ોરીવ

ભાધ્મભથી ફુંને દેળોની લચ્ચે હદ્વક્ષીમ

એકડે ભીના નનદેળક તયીકે નનમુક્ત કયામા છે .

વશમોગ ભજફુત ફનાલલા ભાટે ની વભજુ તી
વાધલાભાું આલેર છે .
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૧૧) અભેહયકાના નલા યાષ્ટ્રનત શારની

અન્મ

રોઅય સ્કીલ્ડ ઈનભગ્રેળનની નવસ્ટભને ફદરે

૧૮) તાજેતયભાું વુનભત ભનરકને ભશાયાષ્ટ્ર

ભેયીટ આધાહયત વીસ્ટભ રાલળે.

યાજ્મના ભુખ્મ વનચલ તયીકે નનમુક્ત કયલાભાું

૧૨) ચીનભાું લિ1979 ભાું લધતી લવનતને

આવ્મા છે .

નનમુંત્રણભાું યાખલા એક વુંતાનની નીનત

૧૯) ભશાયાષ્ટ્રના ૂલિ ભુખ્મ વનચલ તયીકે

અભરભાું ભૂકી શતી.

સ્લાધીન ક્ષનત્રમ પયજ ય શતા, તેનો

૧૩) મુયો ખુંડના એટના જ્લાાભુખીભાું 25

કામિકા 31 જાન્મુઆયીના યોજ ૂણિ થતો

લિનો વૌથી ભોટો પ્રચુંડ નલસ્પોટ થમેર છે .

શતો યુંતુ તેને એક ભાવ લધાયે રુંફાલલાભાું

ગુજયાત

આલેર.

૧૪) 2 ભાચિ 2017 ના યોજ ગુજયાતના કનલ

૨૦) વૈભવુંગ કુંનીએ નલશ્વના પ્રથભ વૌય

કાગની 40 ભી જન્ભ જમુંનત પ્રવુંગે કનલ

ઉજાિ વુંચાનરત યે ફ્રીજયે ટયની ળરૂઆત કયે ર

કાગફાુ રોકવાહશત્મ એલોડિ અિણ

છે .

કયલાભાું આવ્મા શતા.

યભત-જગત
૧૫) આઈ.એવ.એવ.એપ.લલ્ડિ કભાું
જીતુયામે ુરુોની 50 ભીટય નસ્તોર
ઇલેન્ટભાું ગોલ્ડભેડર ભેલેર છે .
૧૬) બાયતની પે ડયે ળન ઓપ ઇનન્ડમાએ આ
લે ઇનન્ડમન ફોનક્વુંગ રીગનુું આમોજન
કયલાનો નનણિમ રીધેર છે .
૧૭) શાર ભહશરા શોકી ઇન્ડીમાના નલા
કોચ ફનેરા નેધયરેંડના ળોડિ ભાહયનનો
કામિકા ચાય લિનો યશે ળે.
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વભીક્ષા 215 (1) તાયીખ 3/3/2017
નલશ્વ વ્માાય વુંગઠનભાું જે.એવ. દીક બાયતના આગના યાજદૂત તયીકે
નનમુક્ત કયામા...
૧) દુયવુંચાય વનચલ જે.એવ.દીકને આ લે જુ નથી બાયતના આગના યાજદૂત તયીકે
નનમુક્ત કયલાભાું આવ્મા છે .
૨) ઉત્તયપ્રદેળ કૈ ડયના 1982 ની ફેન્ચના આઈ.એ.એવ. અનધકાયી દીકને તાત્કાનરક
અવયથી દુય વુંચાય નલબાગથી શટાલલાભાું આલેર છે .
૩) તેઓને લાણીજ્મ નલબાગભાું નલળે કામાિનધકાયી ફનાલલાભાું આવ્મા છે .
૪) શાર તેઓ ફાનવિરોનાભાું આમોનજત થઇ યશે રા લલ્ડિ ભોફાઈર કોંગ્રેવભાું છે .
૫) જમાયે તેઓ ૂલિ લાણીજ્મ ભુંત્રારમભાું શતા ત્માયે ડફલ્મુ.ટી.ઓ. અને 16 દેળો થી
જોડામેરા ભુક્ત વ્માાય વભજુ તીભાું બાયતના ભુખ્મ વભજુ તીકાય યહ્યા શતા.
૬) આનધકાયીક આદેળ અનુવાય તેભનુું પ્રભોળન કયીને નનદેળક ભાુંથી વનચલ ફનાલલાભાું
આવ્મા છે .
૭) અને શલેથી તેઓ લાનણનજ્મક નલબાગભાું ઓ.એવ.ડી. તયીકે ની પયજ નનબાલળે.

- યે ળ ચાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાું જી.કે , કયુંટ અપે વિ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ
ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

ગુજયાતી વ્માકયણ દળિક વલિનાભ અને તેના પ્રકાયો ગુજયાતી નલડીમો-6 નીચેની
નરુંક યથી જુ ઓ.
https://www.youtube.com/watch?v=2nsGH2ugEp4

પોટો ળોભાું ટાઈટર કે ભ ફનાલલુું , ગુજયાતી નલડીમો નીચેની નરુંક યથી જુ ઓ.
https://www.youtube.com/watch?v=H94XsZbJTMQww.youtube.
com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t=
ગનણત, ધોયણ 10 નુું પ્રકયણ 11 ના ભનલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન
ગુજયાતી નલડીમો ભાટે .
https://www.youtube.com/watch?v=otgzApN9FOQ

ગનણત નપો-ખોટ બાગ -3 ગુજયાતી નલડીમો જુ ઓ નીચેની નરુંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog

ફેસ્ટ જીકે નલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
નભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જેથી GK
નલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળે.

