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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) યાજસ્થાનના તનુશ્રી ારયક ફોડડ ય 

સવક્મુયીટી પોવડના પ્રથભ ભરશરા રપલ્ડ 

કભાન્ડય તયીકે સનમુસક્ત ામ્મા છે. 

૨) ભશાયાષ્ટ્ર  અને ગુજયાત લચ્ચે ફુરેટ ટરેન 

પ્રોજકે્ટ આકાય રઇ યહ્યો છે, તે ભાટે 

ભુુંફઈના સલયાયથી થાણે લચ્ચે વાત સકભી 

દરયમાભાું અુંદય ટનર ફનાલલાભાું આલળે. 

૩) બાયતીમ અસબનેત્રી દીસકા દુકોણ 

વૌથી લધુ બ્રાન્્વ એન્ડોવડ કયનાય 

અસબનેત્રી ફની ગમા છે. 

૪) બાયતીમ નૌવેનાએ જભીન વાટીથી 

શલાભાું ભાય કયનાય ફયાક સભવાઈરનુું 

સલક્રભારદત્મથી પ્રથભ વપ યીક્ષણ કયેર 

છે. 

૫) બાયતીમ યીઝલડ ફેંક દ્વાયા દેળની તભાભ 

ફેંકોને1 એસપ્રર વુધી તભાભ રદલવ વુધી 

કાભ કયલાનો સનદેળ કયેર છે. 

 

 

૬) આુંધ્રપ્રદેળના નેલ્લોય સજલ્લાભાું ોસ્ટ 

ઓપીવ ાવોટડ  વેલા કેન્ર ખોરલાભાું 

આલળે. 

૭) બાયતીમ સલજ્ઞાન કોંગ્રેવનુું 105 ભુ વત્ર 

ઓસ્ભાસનમા સલદ્યારમભાું લડ 2018 ભાું 

આમોસજત કયલાભાું આલળે. 

૮) બાયતીમ યેલ્લે આગાભી વભમભાું દેળના 

500 જટેરા યેલ્લે સ્ટેળનો ય ફ્રી લાઈ-પાઈ 

વેલા ળરુ કયળે. 

૯) સલભાન ક્ષેત્રના ડોભેસસ્ટક લાશન વ્મલશાય 

ભાભરે બાયત જાાનને ાછ યાખી સલશ્વભાું 

ત્રીજા નુંફયે સ્થાન ામ્મુું છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) 26 ભાચડ 1971 ના યોજ ળેખ ભુજીફુય 

યશેભાને ૂલડ ાસકસ્તાનને ફાુંગ્રાદેળના 

રૂભાું સ્લતુંત્ર જાશેય કમો શતો. 

૧૧) શાર ફાુંગ્રાદેળના યાષ્ટ્રસત તયીકે 

ભોશભદ અબ્દુર શભીદ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
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૧૨) માડલયણ ભાટે લલ્ડડ  લાઈલ્ડ રાઈપ પુંડ 

દ્વાયા 25 ભાચડના યોજ અથડ અલય 

ભનાલલાભાું આલે છે. 

૧૩) લલ્ડડ  અથડ અલયની ળરૂઆત લડ 

2007 થી ઓસ્ટરેરીમાના સવડનીથી થમેર 

છે.  

૧૪) 25 ભાચડ 1957 ના યોજ ઇટારીની 

યાજધાની યોભભાું મુયોીમ વુંઘની વુંસધ થઇ 

શતી. 

યભત-જગત  

 ૧૫) આગાભી લડ 2018 ભાું મોજાનાય 

પૂટફોર સલશ્વક ક્લોરીપામયના ભુકાફરાભાું 

સ્ેને, ઇઝયામેર દેળને 4-1 થી શાય આેર 

છે. 

૧૬) બાયતીમ ેયા એથ્રીટોની ટીભે દુફઈ 

ક્રફભાું વત્રની પ્રથભ આઈ.ી.વી. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ એથરેટીક્વ ગ્રા.સપ્ર.ભાું 13 

દકો જીતેર છે. 

૧૭) ચાય લાય સલશ્વ ચેસમ્મન ફની ચુકેરા 

લેત્ટરે ઓસ્ટરેરીમાઈ ગ્રાન્ડ સપ્રક્વ જીતેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) 27 ભાચડના યોજ સલશ્વ યુંગબૂસભ રદન 

તયીકે ઉજલલાભાું આલળે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાય સળલાજી ભેભોયીમરની 

ઉંચાઈ 192 ભીટયથી લધાયીને 210 ભીટય 

કયલાનુું સલચાયે છે. 

૨૦) ઉતયાખુંડ યાજ્મ વયકાયે ોતાના 

સ્લાસ્થ્મ પ્રોજકે્ટ ભાટે સલશ્વ ફેંક વાથે 10 

કયોડ અભેરયકી ડોરય ભાટેના વભજુતી કયાય 

ય શસ્તાક્ષય કયેર છે.  
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વભીક્ષા 239 (1) તાયીખ 27/3/2017 

 

વમુુંકત યાષ્ટ્ર  વુયક્ષા રયદે લૈસશ્વક ધયોશયને વાચલલા ભાટેના પ્રસ્તાલને 

ારયત કમો... 
 
 

૧) લૈસશ્વક ધયોશય ગણાતા સ્થો ય વળસ્ત્ર વુંઘડને ધ્માને યાખીને તેની વુયક્ષા ભજફુત 
કયલાું ભાટે આ પ્રસ્તાલ ારયત કયલાભાું આલેર. 
 

૨) ગેય કામદેવય તોડ પોડ કયનાય અયાધીઓને મુદ્ધ અયાધો ભાભરે તેને દોસત ઠેયલી 
ળકાળે. 
 

૩) અપઘાસનસ્તાનના ફાસભમાન ફુદ્ધથી રઈને રટમ્ફકટુના પ્રાચીન સ્થો ય જાણી 
જોઇને કયલાભાું આલેર શુભરાઓ ણ ધ્માને રેલામા છે. 
 

૪) વમુુંકત યાષ્ટ્રના વદસ્મોએ લૈસશ્વક સ્થોની વુયક્ષા ભાટેની અીર કયેર છે. 
 

૫) શુભરાના પ્રકાયભાું તોડપોડ, ચોયી અથલા અન્મ નુકવાન ણ વાભેર કયાળે. 
 

૬) આભાું કશેલાભાું આવ્મુું છે કે ધભડ,સળક્ષા, કા, સલજ્ઞાન અને ધભાડથડ કમો ભાટે ફનેરી 
ઈભાયતો ય થતા શુભરાઓ આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ કામદા ભુજફ વજાને ાત્ર ફને છે. 
 

૭) આલી ગુંબીય બૂર મુદ્ધ અયાધભાું વભાલલાભાું આલળે, અને જ ેઅયાધ કયળે તેને 
વજા ણ કયાળે. 
 

 

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

 

કયું ટ અપેવડ તાયીખ 22 થી 24 ભાચડ સલડીઓ જુઓ .  

https://www.youtube.com/watch?v=MmYEZaGGRKMnQ5aoGX

Mj0&t= 

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

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ સલળેણ-3 ગુજયાતી સલડીમો-25  નીચેની 

સરુંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q 

 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી બાગ-5  નીચેની સરુંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=7aKQo9g0QUw 

ફેસ્ટ જીકે સલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ 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=MmYEZaGGRKM
https://www.youtube.com/watch?v=lFYKfJhe_tQ
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=7aKQo9g0QUw
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

