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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઉત્તયપ્રદેળની વયકાય યાજ્મભાાં યાભ 

મ્મુઝીમભ ફનાલલા ભાટે અમોધ્માભાાં 25 

એકય જભીન પાલળે. 

૨) યાષ્ટ્રતિ પ્રણલ ભુખજી દ્વાયા પ્રદાન 

કયલાભાાં આલેર લીયિા ુયસ્કાયોભાાં ભેજય 

યોહશિ વુયીને કીતિિચક્રથી વન્ભાતનિ કયલાભાાં 

આવ્મા શિા. 

૩) બાયિ દેળનુાં તફશાય યાજ્મ ોિાનો 105 

ભો સ્થાના હદલવ ભાનલી યહ્ુાં છે. 

૪) આગાભી એક જુરાઈથી આઈ.ટી.યીટનિ 

બયલા ભાટે આધાયનાંફય આલો પયજીમાિ 

થળે. 

૫) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર તલશ્વ જ 

હદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શિો, 

‘અતળષ્ટ્ જ’.  

૬) આગાભી લિ 2018 ભાાં તલશ્વ જ 

હદલવનો તલમ ‘જ ભાટે પ્રકૃતિના આધાય 

ય વભાધાન’.યાખલાભાાં આલળે.  

 

૭) 22 ભાચિના યોજ તફશાયભાાં તલદ્યાથીઓને 

ફ્રી લાઈ-પાઈ વુતલધા આલાનો ળુબાયાંબ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૮) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી 

આહદત્મનાથ દ્વાયા વયકાયી ઓહપવોભાાં 

ાન-ભાલા ય પ્રતિફાંધ રગાલેર છે. 

૯) શારભાાં બાયિીમ વાંવદની યાજ્મ વબાભાાં 

ફશુભિીથી એચ.આઈ.લી. એઇડ્વ 

તલધેમકને ાહયિ કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) 22 ભાચિના યોજ તલશ્વ જ હદલવ 

ભનાલલાની જાશેયાિ વમુાંકિ યાષ્ટ્ર  દ્વાયા લિ 

1993 ભાાં કયલાભાાં આલી શિી. 

૧૧) વમુાંકિ યાષ્ટ્ર  ભશાવતચલ એન્ટોતનમો 

ગુટેયવે ઓક્ટોફય 2017 વુધીભાાં શૈિીભાાં 

વમુાંકિ યાષ્ટ્ર  ળાાંતિ તભળન ફાંધ કયલાનો 

પ્રસ્િાલ યાખેર છે. 

૧૨) પોર્બવિ દ્વાયા જાશેય કયામેર અભીયોની 

વૂતચભાાં વૌથી લધુ અભીય િયીકે ફીર 

ગેટ્વનુાં નાભ ભોખયે છે. 
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૧૩) ાતકસ્િાનના લહયષ્ઠ યાજનેિા 

િશભીના જાાંજુઆએ 20 ભાચિના યોજ તલદેળ 

વતચલનો કામિબાય વાંબાેર છે. 

યભિ-જગિ  

૧૪) િાજિેયભાાં અાંકુયખાનને 

આઈ.વી.વી.ના ભુખ્મ નાણા અતધકાયી 

િયીકે તનમુક્િ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૫) બાયિીમ હક્રકેટ કાંટર ોર ફોડે દેલધય ટર ોપી 

2017 ભાટે ઇતન્ડમા ર્બરુ અને ઇતન્ડમા યેડ 

નાભની ટીભની જાશેયાિ કયેર છે. 

૧૬) શારભાાં100 ભી ટેસ્ટ યભનાય ફાાંગ્રાદેળે 

શ્રીરાંકાને શાય આી 100 ભી ટેસ્ટભાાં તલજમ 

ભેલનાય ફાાંગ્રાદેળ ચોથો દેળ ફન્મો છે. 

૧૭) 100 ટેસ્ટભાાં જીિ શાાંવર કયનાય 

ઓસ્ટરેરીમા, લેસ્ટીન્ડીઝ અને ાતકસ્િાન 

દેળો છે, શલે ફાાંગ્રાદેળ િેભાાં ઉભેયામુાં. 

અન્મ  

૧૮) બાયિના ભાાંજુરી દ્વીને દેળના પ્રથભ 

કાફિન િટસ્થ જીલ્લો જાશેય કયામો છે. 

 

 

 

 

૧૯) કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડની ફેઠકભાાં શારભાાં 

ચાય જી.એવ.ટી. તલધેમકોને ભાંજુયી 

આલાભાાં આલી છે. 

૨૦) શારભાાં બાયિ વયકાયે ભાધલી ૂયી 

ફુચને વેફીના ૂણિ કારીન વદસ્મ િયીકે 

તનમુક્િ કયેર છે.  
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વભીક્ષા 235 (1) િાયીખ 23/3/2017 

 

યાષ્ટ્રતિ દ્વાયા લીયિા ુયસ્કાયો પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા... 
 

 

૧) 20 ભાચિ 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રતિ બલનભાાં આમોતજિ એક કામિક્રભભાાં લીયિા ુયસ્કાયો 
પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા. 
 

૨) આ પ્રતિતષ્ઠિ વભાયોશભાાં ઉયાષ્ટ્રતિ, ભોશમ્ભદ શાભીદ અન્વાયી, દેળના લડાપ્રધાન 
નયેન્ર ભોદી અને યક્ષા ભાંત્રી ઉતસ્થિ યહ્ા શિા. 
 

૩) યાષ્ટ્રતિ દ્વાયા એક કીતિિચક્ર 12 ળોમિ ચક્રોથી બાયિીમ વેનાના જલાનોને વન્ભાતનિ 
કયામેર છે. 
 

૪) યાષ્ટ્રતિ દ્વાયા છ ળોમિ ચક્ર ભયણોયાાંિ આલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૫) અન્મ ુયસ્કાયોભાાં 15 તલતળષ્ઠ વેલા દક, ત્રણ ઉત્કૃષ્ઠ વૈતનક દક અને 22 અતિ 
તલતળષ્ઠ વેલા દક પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૬) કીતિિચક્ર ભેજય યોહશિ વુયીને આલાભાાં આલેર છે. 
 

૭) કનિર ગુયવેલક તવાંશ,બાયિીમ લામુવેના (વુયક્ષા) ક્ષેત્રભાાં શિા, િેઓને ભયણોયાાંિ 
ળૌમિચક્રથી વન્ભાતનિ કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

 

 

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

 

 યક્િના વાંફાંધો યીક્ષા રક્ષી  તલડીમો જુઓ ગુજયાિીભાાં  

https://www.youtube.com/watch?v=EZWvD9lNbdcnQ5aoGXMj0

&t= 

યીઝનીંગ વીયીઝ બાગ ૧ (સ્ેળીમર સ્ધાિત્ભક યીક્ષા) 
https://www.youtube.com/watch?v=wuLallg5Sec  

 

  ગુજયાિી વ્માકયણ હક્રમાદ-અથિ અને પ્રકાય  ગુજયાિી 

તલડીમો-21  નીચેની તરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=JUqjpi0mys8 

 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાિી બાગ-2 નીચેની તરાંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=NI59X7BV_e0 

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

તભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભિા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=EZWvD9lNbdc
https://www.youtube.com/watch?v=wuLallg5Sec
https://www.youtube.com/watch?v=JUqjpi0mys8
https://www.youtube.com/watch?v=NI59X7BV_e0
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

