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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ંડડત ડદનદમા ઉાધ્મામ યાષ્ટ્ર ીમ કૃષ 

ષલજ્ઞાન પ્રોત્વાશન ુયસ્કાય વભાયોશનું 

આમોજન ડદલ્શીભાં થમેર.  

૨) શાર ભણીુયના ઈફોફી ષવંશે ભુખ્મભંત્રી 

દ યથી યાજીનાભું આેર છે. 

૩) બાયતભાં પ્રથભલાય ચાય યાજ્મોભાં 

ભે-2017 ભાં ષવન્રનાઈઝ શાથીની લવષત 

ગણતયીનું કામય ળરુ કયલાભાં આલળે. 

૪) ભધ્મપ્રદેળભાં વૌય ઉર્જય એકભની 

સ્થાના ભાટે ષલશ્વફેંક રોન પ્રદાન કયળે. 

૫) અવભ યાજ્મભાં નભાભી બ્રહ્મુત્ર નદી 

ભશોત્વલ ભનાલલાભાં આલળે. 

૬) શાર કણાયટકના ભુખ્મભંત્રી ષવદ્ધ યભૈમા 

દ્વાયા ર્જશેયાત કયલાભાં આલી છે, કે 

તષભરનાડુભાં જભે અમ્ભા કેન્ટીન ચારે છે, 

તેભ કણાયટકભાં નમ્ભા કેન્ટીન ચારુ કયાળે, 

તેભાં ાંચ રૂષમાભાં નાસ્તો તથા દવ 

રૂષમાભાં બોજન ભળે.  

 

૭) વેફીએ ડયરામન્વ કોમ્મુનીકેળન વાથે 

એમયવેર કંનીના લામયરેવ વંચાય કે્ષત્રભાં 

થમેર કયાયને ભંજુયી આેર છે. 

૮) ભણીુયભાં બાયતીમ જનતા ાટી લાી 

વયકાયે ભુખ્મભંત્રી તયીકે એન.લીયેન ષવંશને 

ફેવાડ્યા છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) ર્જાન દેળ દ્વાયા દષક્ષણ ચીન વાગય 

ભાટે વૌથી ભોટંુ મુદ્ધ જશાજ ભોકરલાની 

મોજના ફનાલેર છે. 

૧૦) ષબ્રટન દેળની વયકાયે બે્રષજજટ ફીર 

ભાટેની અંષતભ સ્લીકૃષત પ્રદાન કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૧) ર્જણીતા વાઈકરીસ્ટ જોઆના યોવેર 

ળૈડે ફેલાય ઓષરષમ્ક વુલણયચંદ્રક જીત્મા 

ફાદ યભતભાંથી વન્માવ રેલાની ર્જશેયાત 

કયેર છે. 

૧૨) ડોષંગ કેવની ફાફતે વી.એ.એવ. 

દ્વાયા વગેઈ ુતયગારોલને આજીલન વસ્ેન્ડ 

કયેર છે. 
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૧૩) 15 ભાચયના યોજ ટેસ્ટ ડરકેટના 104 

લય ૂણય થલા ય ગુગરે ડુડર દ્વાયા માદ 

તાજી કયાલી. 

૧૪) 15 ભાચય 2017 ના યોજ ળળાંક ભનોશયે 

આઈ.વી.વી.ના ચેયભેન દ યથી યાજીનાભું 

આેર છે. 

૧૫) નલી આઈ.વી.વી. ઓરયાઉન્ડય 

ખેરાડીઓની માદીભાં યષલચંદ્રન અષશ્વન 

ભોખયાના સ્થાને છે. 

૧૬) ચીની તાઈેઇના ભડશરા ખેરાડી તાઈ 

જુ ઈંગ દ્વાયા ઓર ઇંગ્રેન્ડ ઓન 

ચેષમ્મનળીભાં ભડશરા ષવંગલ્વનો ષખતાફ 

જીતલાભાં વપ થમા છે. 

અન્મ  

૧૭) આ લે ભનાલલાભાં આલેર ગ્રાશક 

વુયક્ષા ડદલવનો ષલમ યાખલાભાં આવ્મો 

શતો, ‘ષફલ્ડીંગ એ ડીઝીટર લલ્ડય  કંજ્મંુભય 

ટરસ્ટ’ 

 

 

 

 

 

૧૮) શારભાં વેન્ટરર ફેંક ઓપ ઈષન્ડમાને 

લય 2015-16 નો અષધકાયીક 

બાાનીષતનો ુયસ્કાય આલાભાં આલેર છે. 

૧૯)13 ભાચયને યાષ્ટ્ર ીમ થાઈ શાથી ડદલવના 

રૂભાં ભનાલલાભાં આલેર. 

૨૦) શાથીની લવષત ગણતયી ભાટે 

ઓડયસ્વા, ષિભ ફંગા, છત્તીવગઢ અને 

ઝાયખંડ યાજ્મોને ધ્માને રેલામા છે. 
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વભીક્ષા 228 (1) તાયીખ 16/3/2017 

 

ફીયેન ષવંશે ભણીુય યાજ્મના ભુખ્મભંત્રી દના ળથ ગ્રશણ કમાય... 
 

 

૧) ભણીુયના યાજ્માર નજભા શેતુલ્લાએ એન. ફીયેન ષવંશને ભુખ્મભંત્રી દના ળથ 
રેલડાવ્મા છે. 
 

૨) આ ળથ વભાયોશ 15 ભાચય 2017 ના યોજ આમોષજત કયલાભાં આવ્મો શતો. 
 

૩) ભણીુય યાજ્મભાં પ્રથભલાય ફી.જ.ેી.ની ગઠફંધન લાી વયકાય ફનેર છે. 
 

૪) એન.ી.ી.ના નેતા મુભનાભ જમકુભાયષવંશ ઉભુખ્મભંત્રી તયીકે વંદ કયલાભાં આવ્મા 
છે. 
 

૫) 13 ભાચયના યોજ ફીયેન ષવંશને ફી.જ.ેી.ના ષલધામક દના નેતા વંદ કયામા શતા. 
 

૬) નાગા ીલ્વ ાટીના ચાય વદસ્મોએ બાજને ોતાનું વભથયન આેર છે. 
 

૭) ગોલા ફાદ ભણીુય ફીજુ ંએલું યાજ્મ ફનેર છે કે જ્માં બાજ વૌથી ભોટંુ જૂથ ગશોલા 
છતાં ત્માં ગઠફંધનની વયકાય યચલાભાં આલી શોમ. 
 

 

 

 

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

 

 10 થી 12 ભાચય કયંટ અપેમવય  ષલડીમો જુઓ ગુજયાતીભાં  

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

&t= 

ષલજ્ઞાનની ષલષલધ ળાખાઓ ભાટેનો ગુજયાતી ષલડીમો જુઓ નીચેની 

ષરંક યથી 
https://www.youtube.com/watch?v=4WLQ8Ney7RM 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ ડરમાદ-5  ગુજયાતી ષલડીમો-15  નીચેની 

ષરંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=YCse1HRrDtk 

ધોયણ ૧૦ ગષણત ચેપ્ટય ૮ ના પ્રશ્નોનું વોલ્મુળન  ભાટે નો ષલડીમો 

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

 

ફેસ્ટ જીકે ષલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ષભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ષલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચય કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી GK 

ષલડીમો 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=4WLQ8Ney7RM
https://www.youtube.com/watch?v=YCse1HRrDtk
https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

