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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 23 ભાર્ચને વભગ્ર દેળભાાં ળશીદ દદન 

તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, આ દદલવે 

બગતસવાંશ, યાજગુરુ અને વુખદેલને પાાંવી 

આલાભાાં આલી શતી.  

૨) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી 

આદદત્મનાથે ભદશરાઓની વુયક્ષા ભાટે 

એન્ટી યોસભમો સ્કલોડની યર્ાના કયલાનો 

આદેળ આેર છે. 

૩) શારભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા વૈધાાંસતક 

રૂ1ે8 એયોટચ  ફનાલલા ભાટેની ભાંજુયી 

આી દીધેર છે.  

૪) બાયત ઉત્તય-ૂલચ કે્ષત્રભાાં ાાંર્ભાાં યાષ્ટ્ર ીમ 

વાાંસ્કૃસતક ભશોત્વલનુાં આમોજન થલા જઈ 

યહ્ુાં છે. 

૫) કોંગ્રેવ વયકાય લખતે સલદેળપ્રધાન યશી 

રુ્કેરા એવ.એભ.કૃષ્ણા 47 લચ કોંગ્રેવભાાં 

યહ્ા ફાદ બાજભાાં બી ગમા છે. 

 

 

૬) આગાભી 2 એસપ્રરના યોજ બાયતની 

વૌથી રાાંફી વુયાંગ વડકનુાં ઉદ્ઘાટન દેળના 

લડાપ્રધાન જમ્ભુ અને કાશ્ભીયભાાં કયળે.(આ 

વુયાંગ આળયે 9 સકભી રાાંફી છે.) 

૭)PMAY નુાં ુરુનાભ પ્રધાનભાંત્રી આલાવ 

મોજના થામ છે.(આ મોજના ળશેયી ગયીફો 

ભાટે છે.) 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) 21 ભાર્ચના યોજ મુ.એન.ઓ.એ આ 

દદલવ લર્લડચ  ડાઉન સવન્ડર ોભ તયીકે જાશેય કમો 

શતો. 

૯) 22 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વામફય વુયક્ષા 

ભાટે બાયત અને અભેદયકા લચ્રે્ વભજુતી 

કયાય થમેર છે. 

૧૦) કેનેડા આકચટીકના એક સળક્ષકને લાસચક 

લૈસિક સળક્ષક ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૧) આ લે 21 ભારે્ ઉજલલાભાાં આલેર 

સલિ લન દદલવનો સલમ યાખલાભાાં આવ્મો 

શતો, ‘પોયેસ્ટ એન્ડ એનજી’.  
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૧૨) શારભાાં અભેદયકાભાાં ડોનાર્લડ ટરમ્ની 

વયકાયે નાવાના પ્રોગ્રામ્વ ભાટે 19.5 

ફીરીમન ડોરયની ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૧૩) ધી ઈકોનોસભસ્ટ મુસનટ્વ લર્લડચલાઈડ 

કોસ્ટ ઓપ રીલીંગ વલેભાાં સવાંગાુય સલિનુાં 

વૌથી ભોંઘા ળશેય તયીકે સ્થાન ામ્મુાં છે. 

૧૪) એક વલે ભુજફ સલિના 66 કયોડથી 

લધુ રોકો સ્લચ્છ ાણી લગય જીલન જીલે 

છે. 

૧૫) શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા ફશાય 

ભાનલ સલકાવ આાંક 2015 ભાાં બાયત 188 

દેળોભાાં131 ભાાં સ્થાને યશેલા ામ્મો છે. 

૧૬) 23 ભાર્ચને વભગ્ર સલિભાાં ભૌવભ 

સલજ્ઞાન દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, 

લર્લડચ  ભટીયીમોરોજી વાંગઠનનુાં લડુભથક 

જીનીલા ખાતે આલેર છે. 

 ગુજયાત 

૧૭) ગુજયાત યાજ્મભાાં નલી ર્ાય ખાનગી 

મુસનલવીટીની સ્થાના ભાટેનુાં સલધેમક 

સલધાનવબાભાાં વાય કયલાભાાં આલેર છે.   

 

 

 

અન્મ  

૧૮) નાફાડચ  દ્વાયા કણાચટક યાજ્મભાાં જ 

વાંયક્ષણ અસબમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં 

આલેર છે.  

૧૯) ઉત્તયપ્રદેળના નલા ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા 

ભાંત્રીભાંડની યર્ના કયી તેભાાં 46 

સલધામકોને ભાંત્રી ફનાલેર છે. 

૨૦) શારભાાં ઉેન્ર સત્રાઠીને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

વૌય વાંગઠનના અાંતદયભ ભશાસનદેળક તયીકે 

વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

  



3 

24-3- 2017 

  

વભીક્ષા 236 (1) તાયીખ 24/3/2017 

 

વભગ્ર સલિભાાં ‘સલિ ભૌવભ સલજ્ઞાન’ દદલવ  ભનાલલાભાાં આવ્મો...  
 

 

૧) 23 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વભગ્ર સલિભાાં ભૌવભ સલજ્ઞાન દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો. 
 

૨) આ લચના સલિ ભૌવભ સલજ્ઞાનદદલવનો સલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, ‘લાદોને 
વભજલા’.  

 

૩) સલિ ભૌવભ સલજ્ઞાન દદલવના અલવય ય પ્રત્મેક લચ ભૌવભ સલજ્ઞાન ળોધ ભાટેના 
ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે. 
 

૪) લચ 1950 ભાાં સલિ ભૌવભ સલજ્ઞાન વાંગઠન વાંભેરનની યર્નાને અનુરક્ષીને 23 ભાર્ચને 
સલિ ભૌવભ સલજ્ઞાન દદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે. 
 

૫) શાર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભૌવભ સલજ્ઞાનના વભ્મ દેળોની વાંખ્મા 189 જટેરી છે. 
 

૬) લચ 2016 ભાાં સલિ ભૌવભ સલજ્ઞાન દદલવનો સલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,ગયભ, 
વુકો, બીનો બસલષ્મનો ર્શેયો. 
 

૭) આ વાંગઠનની સ્થાનાનો ભુખ્મ ઉદેશ્મ ભાનલીના દુખદદચને ઓછા કયલા ભાટેનો 
યાખલાભાાં આવ્મો છે. 
 

 

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

 

 યક્તના વાંફાંધો યીક્ષા રક્ષી  સલડીમો જુઓ ગુજયાતીભાાં  

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

&t= 

સલજ્ઞાનની સલસલધ ળાખાઓ બાગ -૩ એક ભશત્લનો સલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=lFYKfJhe_tQ 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ દિમાદ-અથચ અને પ્રકાય  ગુજયાતી 

સલડીમો-22  નીર્ેની સરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=AmtBU3FmjoY 

 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી બાગ-2 નીર્ેની સરાંક યથી જુઓ 

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

 

ફેસ્ટ જીકે સલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

સભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના સલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

સલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=EZWvD9lNbdc
https://www.youtube.com/watch?v=lFYKfJhe_tQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmtBU3FmjoY
https://www.youtube.com/watch?v=NI59X7BV_e0
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

