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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભ ુંફઈભાું શળલવેનાના ભશાદેલેશ્વય 

ભ ુંફઈના 76 ભાું ભેમય તયીકે ચ ુંટામા છે. 

૨) દેળભાું ખેત ઉત્ાદનોને થત ું ન કળાન 

અટકાલલા ભાટે ટ ું ક વભમભાું બાયત વયકાય 

100 જટેરા કોલ્ડ ચેઈન પ્રોજકે્ટને ભુંજ યી 

આળે. 

૩) શાર દેળના 50 એયોટટને શલકવાલલાની 

મોજનાન ું નાભ ‘ઉડે દેળ કા આભ આદભી’ 

છે.  

૪) વભગ્ર બાયત દેળભાું 398 એયસ્ટટર ી 

આલેર છે, જમાયે ગ જયાતભાું 21 એયસ્ટટર ી 

આલેર છે. 

૫) શલેથી પ્રધાનભુંત્રી ઉજ્જજ્જલારા મોજના 

અુંતગટત એર.ી.જી. કનેક્ળન પ્રાપ્ત કયલાભાું 

ભાટે આધાયકાડટ  જરૂયી  યાલા સ્ટલરૂે આલ ું 

પયજીમાત યશેળે. 

૬) 27 વપ્ટેમ્ફય 2017 ના યોજ પ્રથભલાય 

દેળના દદલ્શી ળશેયભાું ભોફાઈર કોંગ્રેવન ું 

આમોજન કયલાભાું આલળે. 

૭) યાષ્ટ્ર ીમ દયલાય સ્ટલાસ્ટ્મ વલે ભ જફ 

બાયતભાું 58 ટકા રોકો એનીશભમા ગ્રસ્ટત છે. 

૮) ફે દદલવ ભાટે  લોતય શફજનેવ વશભટ 

દદલ્શીભાું ળરુ કયલાભાું આલેર છે. 

૯) તેર ઉત્ાદન કે્ષત્રને લધાયલા ભાટે 

બાયત દ્વાયા નલી રામવન્વ ોરીવીની 

જાશેયાત કયલાભાું આલેર છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) ઈન્ડોનેશળમાના જાકાતાટભાું 6 અને 7 

ભાચટ 2017 ના યોજ 21 દેળો લચ્ચે ઇશન્ડમન 

ઓશવમન યીભ એવોવીએળનભાું બાયતન ું 

પ્રશતશનશધત્લ દેળના ઉયાષ્ટ્રશત શાશભદ 

અન્વાયી કયળે. 

૧૧) બાયતીમ દપલ્ભ અશબનેત્રી ઐશ્વમાટ યામે 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ દપલ્ભ ભશોત્વલ અને 

ઓસ્ટટરેરીમાના  યસ્ટકાયભાું વલટશ્રેષ્ઠ 

અશબનેત્રીનો  યસ્ટકાય જીતેર છે. 

૧૨) શલઓરા ડેશલવને શાલટડટ  દ્વાયા લટ 

2017 ના આટીસ્ટટ ઓપ ધ મય  યસ્ટકાયથી 

વન્ભાશનત કયલાભાું આલેર છે. 
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૧૩) વમ ુંકત યાષ્ટ્રવુંઘે ટીકાકયણ કામટક્રભ 

ભાટે બાયતના ડો.વોશનકાને પ્રથભ વીનીમય 

પ્રોજકે્ટ અશધકાયીના રૂભાું શનમ ક્ત કયલાભાું 

આવ્મા છે. 

ગ જયાત  

૧૪) ગ જયાતના લાુંકાનેય ાવેના યાભયા 

અબમાયણ્મ શલસ્ટતાયને બાયત વયકાય દ્વાયા 

ઇકો વેન્વેટીલ ઝોન જાશેય કયલાભાું આલેર 

છે. 

૧૫) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ઓખા અને ફેટ 

દ્વાયકા લચ્ચે રૂ.500 કયોડના ખચે 

આઇકોશનક બ્રીજ ફનાલલાની જાશેયાત કયેર 

છે. 

યભત-જગત  

૧૬) આગાભી 24 જ ન 2017 થી મોજાનાયા 

આઈ.વી.વી.ભદશરા લલ્ડટકના પ્રથભ 

દદલવે બાયત અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્ચે ભેચ 

યભાળે. 

૧૭) આઈ.વી.વી દ્વાયા  લટ બાયતીમ દક્રકેટય 

વશચન તેંદ રકયને 2017 ના ભદશરા શલશ્વ 

કના બ્રાુંડ એમ્ફેવેડય તયીકે શનમ ક્ત કયેર 

છે. 

 

અન્મ  

૧૮) 8 ભી ભાચટના યોજ દેળના 

લડાપ્રધાનશ્રીએ દેળબયભાુંથી સ્ટલચ્છતા 

ચેશમ્મન ફનેર 10 ભદશરા વયુંચોન ું 

વન્ભાન કયલાભાું આવ્મ ું શત ું. 

૧૯) 8 ભાચટ 2017 ના યોજ લદયષ્ઠ ત્રકાય 

અયશલુંદ દ્મનાબન ું 49 લટની લમે અલવાન 

થમેર છે. 

૨૦) કેન્ર વયકાય દ્વાયા નાના ભાછીભાયો 

ભાટે ભોટી અને આધ શનક ફોટ ખયીદલા ભાટે 

ભ રા મોજનાની જાશેયાત કયેર છે. 
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વભીક્ષા 222 (1) તાયીખ 10/3/2017 

 

બાયતભાું 58 ટકા ફાકો એનીશભમાથી ીદડત... 
 
 

૧) 6 ભાચટ 2017 ના યોજ એક વલેભાું જાશેય કયલાભાું આલેર છે કે બાયતભાું 58 ટકા 
ફાકો એનીશભમાથી ીદડત છે. 
 

૨) આ વલેક્ષણ યાષ્ટ્ર ીમ દયલાય સ્ટલાસ્ટ્મ વુંસ્ટથા દ્વાયા શાથ ધયલાભાું આવ્મ ું શત ું. 
 

૩) આ વભગ્ર વલેક્ષણ લટ 2015-16 ના આુંકડાઓ ય આધાદયત છે. 
 

૪) એનીશભમાથી ીદડત ફાકો વાભાન્મ ફાકોની ત રનાએ દશભોગ્રોફીન ઓછ  
ધયાલતા શોમ છે, અને જલ્દી ફીભાયીનો બોગ ફને છે. 
 

૫) આ વલેક્ષણભાું 38 ટકા ફાકો નાના કદના તથા લધાયે લજન લાા શોલાન ું ભાર ભ 
ડેર છે. 
 

૬) બાયતભાું અવભ,ઝાયખુંડ, શફશાય, યાજસ્ટથાના જલેા યાજ્જમોભાું એનીશભમાથી ીદડત 
ફાકોન ું પ્રભાણ લધાયે છે. 
 

૭) એનીશભમા ગ્રસ્ટત ભાત્ર ફાકો જ નદશ, લમસ્ટકો ણ જોલા ભે છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  
 

  
 

  



4 

10-3- 2017 

  

યોજ-ે યોજ આના પોનભાું જી.કે, કયું ટ અપેવટ ભેલલા નીચેની રીંક યથી 
એ ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

 8 ભાચટ ભદશરા દદન શલળે શલડીમો જ ઓ ગ જયાતીભાું  

https://www.youtube.com/watch?v=awYHXkUIKvc=rnQ5aoGXM

j0&t= 

ભોડટન દશસ્ટટર ી ઓપ ઇશન્ડમા  ગ જયાતી શલડીમો જ ઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY 

 

  ગ જયાતી વ્માકયણ દળટક વલટનાભ અને તેના પ્રકાયો ગ જયાતી 

શલડીમો-6 નીચેની શરુંક યથી જ ઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M 

 

ધોયણ ૧૦ ગશણત ચેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોન ું વોલ્મ ળન  ભાટે નો શલડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY 

 

ફેસ્ટટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

શભત્રો, એજ્જમ વપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચેનર વફસ્ટક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

શલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=awYHXkUIKvc
https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY
https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

