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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્ર વયકાય દ્વાયા વજાલટી ભાછરી 

ારનનો ામરોટ પ્રોજકે્ટ ળરુ કયલા ભાટે 

આઠ યાજ્મોને વંદ કયલાભાં આવ્મા છે. 

૨) દેળભાં પ્રથભલાય વુપ્રીભ કોટટ  દ્વાયા 

કોરકાતા શાઈકોટટના લતટભાન જજ 

વી.એવ.કયનન વલરુદ્ધ લોયંટ ઈશ્મુ કયેર છે. 

૩) કર્ાટટક યાજ્મના ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા 

તેઓની ઉરવધધઓ દળાટલલા ભાટે 

પ્રવતવફંફ મોજનાની ળરૂઆત કયેર છે. 

૪) એવળમાના પ્રથભ ભહશરા ડીઝર એન્ીન 

ડર ાઈલય ભુભતાઝ એભ. કાઝીને દેળના 

યાષ્ટ્રવત દ્વાયા નાયીળવક્ત એલોડટથી 

વન્ભાવનત કયલાભાં આલેર છે. 

૫) આગાભી એવપ્રર ભાવભાં દેળભાં ત્રર્ 

રોકવબા અને 12 વલધાનવબા વીટો ભાટે 

ચંૂટર્ી પ્રહિમા આમોવજત કયલાભાં આલળે. 

 

 

 

૬) એક જાર્કાયી અનુવાય યીઝલટ ફેંક દ્વાયા 

જર્ાલલાભાં આલેર છે કે ચરર્ભાં નલી 10 

રૂવમાની નોટ રાલલાભાં આલળે, જો કે જૂની 

નોટો મથાલત યીતે ળરુ યાખલાભાં આલળે. 

૭) ઓહયસ્વાના ભુખ્મભંત્રી નલીન ટ્ટનામક 

દ્વાયા યેળાન ભહશરાઓ ભાટે આંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

ભહશરા હદને 181 શેલ્રાઇન ળરુ કયામેર 

છે. 

૮) આય.એવ.એવ.ના પ્રભુખ ભોશન 

બાગલતને નાગુયની ભશાયાષ્ટ્ર  ળુ અને 

ભત્સસ્મ વલજ્ઞાન વલશ્વવલદ્યારમ દ્વાયા ડોક્ટય 

ઓપ વામન્વની ભાનદ દલીથી વન્ભાવનત 

કયેર છે. 

૯) નેળનર થભટર ાલય કોોયેળન દ્વાયા 45 

ભેગાલોટની ક્ષભતા લાું બાડરા વૌય 

ઉત્સાદન એકભ ળરુ કયલાભાં આલેર છે. 

૧૦) કોંકર્ી બાાના રેખક ભશાફેશ્વય 

વેરને તેભના ઉન્માવ ‘શોથન’ ભાટે 

વયસ્લતી વન્ભાન-2016 આલાભાં આલેર 

છે. 
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૧૧) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાં વલધલા 

ભહશરાઓને નલું નાભ પ્રદાન કયલાભાં આવ્મું 

છે, તે કલ્માર્ી નાભથી ઓખાળે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૨) ઈયાન દેળ દ્વાયા ફેરીસ્ટીક વભવાઈર 

‘શોભુટઝ-2’ નું વપતાૂલટક રોવન્ચંગ 

કયલાભાં આલેર છે. 

૧૩) બાયત અને વભશ્ર લચ્ચે વમુંકત રૂથી 

શસ્તવળલ્ કરા ભેાનું આમોજન થમેર છે, 

તેનું નાભ ‘ઇવન્ડમા ફામ ધ નાઇર’ યખામંુ 

છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતભાં યભાનાયી પ્રથભ વલભેન્વ હિકેટ 

રીગ ટી-20 ટુનાટભેન્ટનો રોગો રોન્ચ 

કયલાભાં આલેર છે. 

૧૫) બાયતની શોકી ઇવન્ડમા રીગભાં શોકી 

ખેરાડી યીતુ યાનીનું વાત ભાવ ફાદ 

ુનયાગભન થમેર છે. 

૧૬) બાયતીમ ભહશરા આઈવ શોકી ટીભે 

પ્રથભલાય શોંગકોંગભાં એવળમન 

ચેવપમનળી ટુનાટભેન્ટભાં પીરીીન્ઝને 

4-3 થી શયાલી ીત ભેલેર છે. 

 

અન્મ  

૧૭) બાયતભાં લટ 2017 ભાં ભહશરા 

વયંચોનું વંભેરન ગાંધીનગય ખાતે મોજામું 

શતું. 

૧૮) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ાક લીભા ોરીવી 

ભાટે આધાયકાડટ  પયીમાત કયેર છે. 

૧૯) 9 ભાચટ 2017 ના યોજ ભાતૃત્સલ રાબ 

વંળોધન વલધેમક 2016 વંવદભાં ાહયત 

કયલાભાં આલેર છે. 

૨૦) હદલ્શીની એઈપવ શોસ્ીટરે 

લી.આઈ.ી. દદીઓ ભાટે નલું કાઉન્ટય 

ખોરલાની જાશેયાત કયેર છે. 
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વભીક્ષા 223 (1) તાયીખ 11/3/2017 

 

ભાતૃત્સલ રાબ વંળોધન વલધેમક-2016 રોકવબાભાં ાહયત... 
 
૧) 9 ભાચટ 2017 ના યોજ ભાતૃત્સલ રાબ વંળોધન વલધેમક-2016 વંવદભાં ાહયત 
કયલાભાં આલેર છે. 
 

૨) આ વલધેમકને 11 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યાજ્મવબા દ્વાયા ાહયત કયલાભાં આવ્મું શતું. 
 

૩) આ વલધેમકભાં વંગહઠત ક્ષેત્રભાં કાભ કયનાય ભાતાઓ લેતન વશીત ભાતૃત્સલ યજાઓ 12 
અઠલાહડમાથી લધાયીને 26 અઠલાહડમા કયલાનો પ્રસ્તાલ કયલાભાં આલેર છે. 
 

૪) ભાતાઓને આ રાબ ફે ીવલત ફાકો વુધી જ પ્રાપ્ત થળે,ત્સમાયફાદ આ વુવલધા 12 
અઠલાહડમાની રાગુ યશેળે. 
 

૫) વાથે પ્રવુવત વુવલધા અવધકૃત ભાતા અથલા દતક ભાતા ભાટે ર્ પ્રદાન કયલાભાં 
આલળે.આ ભાતાઓને ફાક શસ્તગત કયલાથી 12 અઠલાહડમાનો રાબ ભેલલા ાત્ર 
થળે. 
 

૬) જ ેવંસ્થા 50 થી લધાયેય કભટચાયીઓ કાભે યાખતી શોમ ત્સમા ઘોહડમા ઘયની વ્મલસ્થા 
ર્ કયલાનું વૂચલલાભાં આલેર છે. 
 

૭) આલી વંસ્થાઓભાં ભાતાઓ ોતાના ફાકને ત્સમા રાલે છે, તો તે ભાતા ચાય લાય 
ઘોહડમા ઘયભાં પ્રવત હદન જઈ ળકળે. 
 

 

-યેળ ચાલડા   
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યોજ-ે યોજ આના પોનભા ંી.કે, કયંટ અપેવટ ભેલલા નીચેની રીંક યથી 
એ ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

 7 થી 9 ભાચટ કયંટ અપેમવટ  વલડીમો જુઓ ગુજયાતીભાં  

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

&t= 

ભોડટન હશસ્ટર ી ઓપ ઇવન્ડમા  ગુજયાતી વલડીમો જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY 

 

  ગુજયાતી વ્માકયર્ હિમાદ અને તેના પ્રકાયો  ગુજયાતી 

વલડીમો-૧૧  નીચેની વરંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=3NlJ9JjWQqQ 

 

ધોયર્ ૧૦ ગવર્ત ચેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોનું વોલ્મુળન  ભાટે નો વલડીમો 

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

 

ફેસ્ટ ીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=aStomsHePtE
https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY
https://www.youtube.com/watch?v=3NlJ9JjWQqQ
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

