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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 17 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નારંદા ખાતે 

ફૌદ્ધ વંભેરનન ં ઉદ્ઘાટન દરાઈરાભા કયળે. 

૨) આગાભી 16 ભાર્ચ 2017 ના યોજ 

ંજાફભાં કેપ્ટન અભરયન્દય ભ ખ્મભંત્રી દના 

ળથ રેળે. 

૩) 18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્ર  

યાજ્મન ં ફજટે યજ  કયલાભાં આલળે.આ ફજટે 

દેલેન્ર પડનલીવ દ્વાયા યજ  કયાળે. 

૪) ગોલાના ભ ખ્મભંત્રી ફનલાની વંદગી 

ભનોશય રયકય ય ઉતયી છે, ત્માયે તેઓએ 

કેન્રીમ વંયક્ષણ પ્રધાન દ યથી યાજીનાભ ં 

આલ ં ડળે. 

૫) 13 ભાર્ચ 2017 ના યોજ આંધ્રપ્રદેળ અને 

તેરંગાણાભાં ફજટે વત્ર યજ  કયલાભાં આલેર 

છે. 

૬) શારભાં એ.વી.વી. દ્વાયા વનપાભાચના 

રદરી વંઘલીને આય.ફી.આઈ.ના શ્ચિભી 

સ્થાનીમ ફોડચના વદસ્મ તયીકે શ્ચનમ ક્ત 

કયલાભાં આવ્મા છે. 

૭) 15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વભગ્ર શ્ચલશ્વભાં 

ગ્રાશક અશ્ચધકાય રદનની ઉજલણી કયલાભાં 

આલળે. 

૮) પેબ્ર આયી 2017 વ ધીભાં 

આય.ફી.આઈ.દ્વાયા ર્રણભાં નલ ં નાણં 12 

રાખ નોટ ભાકેટભાં ભ કેર છે. 

૯) 18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ યાજસ્થાનના 

જમ ય ખાતે લામયરેવ ટેકનોરોજી અંતગચત 

કોન્પયન્વ મોજાળે. 

૧૦) બાયતીમ યીઝલચ ફેંકે 

એન.ફી.એપ.વી.દ્વાયા અાતી વોનાના 

ફદરાભાં રોન 25000 રૂશ્ચમા વ ધી વીશ્ચભત 

કયેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૧) અભેરયકાના શ્ચળકાગો ખાતે આગાભી 17 

ભાર્ચથી વેન્ટ ેરટરક ડે ઉત્વલન ં ળરૂઆત 

થળે, આ ઉત્વલ ભાટે શ્ચળકાગોની નદીન ં 

ાણી ક દયતી કરય લડે રીર ં કયલાભાં 

આલળે.આ ઉત્વલ વાત રદલવ ઉજલામ છે. 
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૧૨) એર્.એવ.ફી.વી. શોલ્ડીંગ 

ી.એર.વી.મ યોની વૌથી ભોટી ફેન્કોભાં 

સ્થાન ાભતી ફેંક છે. 

૧૩) એર્.એવ.ફી.વી. શોલ્ડીંગ 

ી.એર.વી. ફેંકે પ્રથભલાય એ.આઈ.એ. 

ફોવ ટકયને અધ્મક્ષના રૂભાં શ્ચનમ ક્ત કયેર 

છે. 

૧૪) લચ 1998 ભાં લવશ્ચત ગણતયી કમાચ 

ફાદ ાશ્ચકસ્તાન દેળ ટ ં ક વભમભાં લવશ્ચત 

ગણતયી કયલાની કાભગીયી આયંબળે. 

૧૫) કંનીઓ ાવેથી વભાન લેતનની 

વાશ્ચફતી ભાંગનાય દેળ તયીકે આઈવરેન્ડ 

પ્રથભ શેર કયનાય દેળ ફન્મો છે. 

યભત જગત  

૧૬) બાયતીમ ફેડશ્ચભન્ટન ખેરાડી 

જ્લારાગટ્ટા આગાભી ભાવભાં ોતાની 

ફેડશ્ચભન્ટન એકડેભી ખોરળે. 

૧૭) અંશ્ચતભ ટી-20 ભેર્ભાં અપઘાશ્ચનસ્તાને 

3-0 થી આમરેન્ડને યાશ્ચજત કયેર છે. 

શ્ચલજતેા ટીભે ટી-20 ભાં વતત 11 ભો શ્ચલજમ 

ભેલેર છે. 

 

 

અન્મ  

૧૮) એન.ફી.એપ.વી.ન ં  રુનાભ નોન 

ફેશ્ચન્કંગ પામનાન્વીમર કંની થામ છે. 

૧૯) કેન્રીમ ભાધ્મશ્ચભક શ્ચળક્ષણ ફોડચ  દ્વાયા 

આગાભી લચથી ાંર્ની જગ્માએ છ શ્ચલમ 

પયજીમાત કયેર છે. 

૨૦) આગાભી એક એશ્ચપ્રર ફાદ યેરલેના 

યીઝલેળન લખતે આધાયકાડચ  પયજીમાત 

કયાળે, અન્મથા યેલ્લે દ્વાયા ભતા રાબ 

ભલા ાત્ર થળે નરશ. 
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વભીક્ષા 226 (1) તાયીખ 14/3/2017 

 

ગોલાના યાજ્માર ભૃદ રા શ્ચવંશાએ ભનોશય રયકયને ભ ખ્મભંત્રી તયીકે 

શ્ચનમ ક્ત કમાચ... 
 

૧) 12 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફદરાતા ઘટનાક્રભ પ્રભાણે ગોલાના યાજ્માર ભૃદ રા શ્ચવંશાએ 
ભનોશય રયકયને ભ ખ્મભંત્રી તયીકે શ્ચનમ ક્ત કમાચ છે. 
 

૨) વાથે વાથે યાજ્માે રયકયને ળથ ગ્રશણ છીના 15 રદલવભાં શ્ચલધાનવબાભાં 
ફશ ભત વાશ્ચફત કયલો ડળે, તેલી ટકોય કયેર. 
 

૩) 14 ભાર્ચના યોજ રયકય ગોલાના ભ ખ્મભંત્રી દના ળથ રેળે. 
 

૪) 11 ભાર્ચના યોજ આલેર ર્ ંટણીના રયણાભભાં ગોલાભાં મોજામેર ર્ ંટણીભાં બાજને 
13 વીટો ભી છે. 
 

૫) જમાયે કોંગે્રવને ગોલાભાં17 વીટો પ્રાપ્ત થમેર છે.જો કે આગની શ્ચસ્થશ્ચત બાજની 
ભજફ ત છે. 
 

૬) આ પ્રરક્રમા ફાદ યક્ષા ભંત્રી ભનોશય રયકય અને તેના જ થે યાજ્માર ભ દ ચરા શ્ચવંશાને 
ભીને નલી વયકાય યર્લાનો દાલો કમો શતો. 
 

૭) શલે રયકયના ભ ખ્મભંત્રી દ સ્લીકાયલાથી દેળના વંયક્ષણ ભંત્રી દ ખારી ડળે,ત્મા 
અન્મ ભંત્રીની વંદગી થળે. 
 

 

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

 

 10 થી 12 ભાર્ચ કયંટ અપેમવચ  શ્ચલડીમો જ ઓ ગ જયાતીભાં  

https://www.youtube.com/watch?v=IfS44RXs7GI=rnQ5aoGXMj0

&t= 

ભાતૃત્લ રાબ વંળોધન શ્ચલધેમક 2016 નો ગ જયાતી શ્ચલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=20n54C1GZmE 

 

  ગ જયાતી વ્માકયણ રક્રમાદ-5  ગ જયાતી શ્ચલડીમો-15  નીર્ેની 

શ્ચરંક યથી જ ઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=YCse1HRrDtk 

ધોયણ ૧૦ ગશ્ચણત ર્ેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોન ં વોલ્મ ળન  ભાટે નો શ્ચલડીમો 

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

 

ફેસ્ટ જીકે શ્ચલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

શ્ચભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના શ્ચલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ચ કયી, ર્ેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

શ્ચલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=IfS44RXs7GI
https://www.youtube.com/watch?v=20n54C1GZmE
https://www.youtube.com/watch?v=YCse1HRrDtk
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

