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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 11 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયતભાાં 450 

કિભી યેન્જ લાી બ્રહ્મોવ વુયવોકનિ કુ્રઝ 

કભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ િયલાભાાં આલેર 

છે. 

૨) બાયત દ્વાયા લચ 2008 ભાાં છોડામેર 

ર્ાંદ્રમાન-1 ની બા નાવા વાંસ્થા દ્વાયા 

ભેલી રેલાભાાં આલેર છે. 

૩) બાયતીમ વાંળોધન વાંસ્થા ઇવયોનુાં 

ર્ાંદ્રમાન-1 લચ 2009 ભાાં વાંિચ  કલશોણાં 

ફન્મુાં શતુાં. 

૪) યેલ્લે ભાંત્રારમ અને મુ.એન.ઈ.ી.ફાંને એ 

માચલયણ શેર વાંફકધત આળમ ત્રો ય 

શસ્તાક્ષય િયેર છે. 

૫) 9 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત અને 

ફેકલ્જમભ લચ્રે્ િય વાંધી વાંળોધન ભાટે એિ 

વભજુતી િયાય ય શસ્તાક્ષય િયેર છે. 

૬) શારભાાં બાયતીમ વૈન્મભાાં લોટય જટે પાસ્ટ 

એટેિ જશાજ આઈ.એન.એવ.કતરાર્ાાંગ 

બાયતીમ વૈન્મભાાં વાભેર િયલાભાાં આલેર છે. 

૭) આ કતરર્ાાંગનાભ આાંદભાન કનિોફાયભાાં 

આલેર એિ ટાુના નાભ યથી યાખલાભાાં 

આલેર છે. 

૮) લચ 2016-17 ભાાં બાયતભાાં િૃક 

ઉત્ાદિતા 4.1 ટિા યશેલાની વાંબાલના 

દળાચલલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) ટેિ િાંની આઈ.ફી.એભ. દ્વાયા એિ 

યભાણાંનો ઉમોગ િયીને કલશ્વનુાં વૌથી નાનુાં 

ભેગ્નેટ ફનાલેર છે. 

૧૦) 11 ભાર્ચ 1985 ના યોજ વોકલમેત 

વાંઘના છેલ્લા યાષ્ટ્રકત કભખાઈર ગોફોરે્લે 

િોમ્મુકનસ્ટ ાટીના ભશા વકર્લ તયીિે 

કફયાજ્મા શતા. 

૧૧) ન્મુમોિચના પોડચ  પાઉન્ડેળન દ્વાયા પ્રદી 

નામયને બાયત નેા અને શ્રીરાંિાના 

પ્રાદેકળિ કનદેળિ તયીિે કનમુક્ત િયલાભાાં 

આવ્મા છે. 
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૧૨) 8 ભાર્ચના યોજ અભેરયિી અાંતયીક્ષ 

એજન્વી નાવાએ બ્રહ્માાંડની વૌથી ઠાં ડી 

પ્રમોગળાા ફનાલલાની જાશેયાત િયેર છે. 

૧૩) શારભાાં મુયોીમ વાંઘે ડોનાલ્ડ ટસ્િને 

રયદના અધ્મક્ષ રૂે તેઓના ફીજા 

િામચિાની ુષ્ઠી િયેર છે. 

૧૪) દકક્ષણ િોરયમાની ભુખ્મ અદારતે 

ભ્રષ્ટ્ાર્ાયની ફાફતે યાષ્ટ્રકત ાિચ  ગ્મુન 

કલરુદ્ધ વાંવદભાાં ભશાકબમોગને ળરુ યાખી 9 

ભાર્ચના યોજ તેઓને ફયખાસ્ત િયેર છે. 

૧૫) અભેરયિી યાષ્ટ્રકત ડોનાલ્ડ ટરમ્ે 

વાંઘીમ વાંર્ાય આમોગભાાં બાયતીમ ભૂના 

અજીત ૈ ને ફીજા િામચિા ભાટે નાકભત 

િયેર છે. 

૧૬) 8 ભાર્ચ 2017 ના યોજ રપરીીન્વ દેળ 

દ્વાયા શાઉવ ઓપ યીપ્રેઝેન્ટેટવે ભૃત્મુ દાંડ 

ફીર ારયત િયેર છે. 

અન્મ  

૧૭) રશભાર્ર પ્રદેળભાાં નોિયી ળોધલા ભાટે 

ભોફાઈર એ ભેયા શુનય એર્.ી.ની 

ળરૂઆત િયલાભાાં આલેર છે. 

 

 

૧૮) બાયતના ર્ૂાંટણી ાંર્ દ્વાયા ભણીુય 

કલધાનવબાની રૂ્ાંટણીનુાં રયણાભ જાશેય 

િયલાભાાં આલેર છે,તેભાાં િોંગ્રેવને 25 વીટો 

ભેર છે,જમાયે બાજને 21 વીટો પ્રાપ્ત 

થમેર છે. 

૧૯) ાંજાફ કલધાનવબાની રૂ્ાંટણીના 

રયણાભભાાં ણ િોંગ્રેવે કલજમ ભેલેર છે. 

૨૦) ઉત્તયપ્રદેળની કલધાનવબાની રૂ્ાંટણીભાાં 

બાજે કલજમ શાાંવર િયેર છે. 
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વભીક્ષા 224 (1) તાયીખ 12/3/2017 

 

રદલ્શીભાાં િર્યાભાાંથી લીજી ેદા િયનાય દેળના વૌપ્રથભ એિભની 

ળરૂઆત િયલાભાાં આલી... 
 

૧) 10 ભાર્ચ 2017 ના યોજ િેન્દ્રીમ ભાંત્રી લૈંક્મા નામડુ દ્વાયા િર્યાભાાંથી લીજી ઉત્ાદન 
િયનાય એિભની ળરૂઆત િયલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) ભાંત્રી દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે િે લેસ્ટેજ લસ્તુઓના ુયા ઉમોગ લગય સ્લચ્છ 
બાયત કભળન વાિાય ન થઇ ળિે. 
 

૩) રદલ્શીના નયેરા-ફલાન કલસ્તાયભાાં 24 ભેગાલોટની ઉત્ાદન ક્ષભતા લાા પ્રાન્ટનુાં 
ઉદ્ઘાટન િયલાભાાં આલેર છે. 
 

૪) આ એિભભાાં યોજ 1300 ભેરટરિ ટન િર્યાનો લયાળ થળે, વાથે વાથે ઉજાચનુાં ણ 
ઉત્ાદન થળે. 
 

૫) આ પ્રાન્ટ ફનાલલાનો ખર્ચ આળયે 650 િયોડ રૂકમાનો થમેર છે. 
 

૬) આ એિભ 100 એિય જભીનભાાં થયામેર છે,તેનાથી પ્રકતરદન 24 ભેગાલોટ લીજી 
ેદા િયલાભાાં આલળે. 
 

૭) અશી યોજ 2000 ભેરટરિ ટન ઘન િર્યાનો ઉમોગ િયલાભાાં આલળે. 
 

 

 

- યેળ ર્ાલડા  
  



4 

12-3- 2017 

  

યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.િે, િયાં ટ અપેવચ ભેલલા નીર્ેની રીંિ યથી 
એ ડાઉનરોડ િયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

 7 થી 9 ભાર્ચ િયાં ટ અપેમવચ  કલડીમો જુઓ ગુજયાતીભાાં  

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

&t= 

ભાતૃત્લ રાબ વાંળોધન કલધેમિ 2016 નો ગુજયાતી કલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=20n54C1GZmE 

 

  ગુજયાતી વ્માિયણ રક્રમાદ અને તેના પ્રિાયો  ગુજયાતી 

કલડીમો-૧૧  નીર્ેની કરાંિ યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=3NlJ9JjWQqQ 

 

ધોયણ ૧૦ ગકણત ર્ેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોનુાં વોલ્મુળન  ભાટે નો કલડીમો 

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

 

ફેસ્ટ જીિે કલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંિ ઓન િયો.  

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

 

કભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના કલડીમો અરોડ િયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ચ િયી, ર્ેનર વફસ્ક્રાઈફ િયળો જથેી GK 

કલડીમો 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=20n54C1GZmE
https://www.youtube.com/watch?v=3NlJ9JjWQqQ
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

