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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ફશુ ચર્ચિત ુસ્તક ‘શોભ ઓપ ધ 

બ્રેલ’ ના રેખક નીર્તન એ.ગોખરે 

અને ર્બ્રગેડીમય એવ.કે.ચેટયજી દ્વાયા 

યાષ્ટ્ર ીમ યાઈપર ય રખલાભાાં આલેર 

છે. 

૨) શારભાાં 15 શજાય લગિ પૂટની 

યાંગોી ભશાયાષ્ટ્રના ભુાંફઈભાાં તૈમાય 

કયલાભાાં આલી છે.  

૩) શારભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા 101 

એકીકૃત કોલ્ડ ચેન રયમોજનાઓને 

ભાંજુયી આેર છે. 

૪) જ.ેએન.ટી.ી.યેરડમોરોજીકર 

ડીટેકળનઉકયણ વીસ્ટભ ધયાલતુાં 

દેળનુાં એકભાત્ર પ્રથભ ફાંદય ફનેર 

છે. 

૫) શારભાાં શદમ નાયામણ દીર્િતને 

ઉત્તયપ્રદેળની ર્લધાનવબાના 

અધ્મિ તયીકે ચૂાંટલાભાાં આવ્મા છે. 

૬) 29 ભાચિ 2017 ના યોજ 

રોકવબાભાાં જી.એવ.ટી. વાથે 

જોડામેરા ચાય ર્લધેમકને ારયત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) યાષ્ટ્રર્ત પ્રણલ ભુખજીએ 

એમ્વના ર્નદેળક યણદી ગુરેરયમાને 

ડો.ફી.વી. યોમ ુયસ્કાયથી 

વન્ભાર્નત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૮) બાયતીમ ર્લભાનન વાંસ્થા તથા 

ડી.આય.ડી.ઓ. અને ઝાયખાંડ યાજ્મ 

વયકાય વાથે ભીને દેલધય શલાઈ 

ભથકનો ર્લકાવ કયળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) શારભાાં ઈયાન દ્વાયા અભેરયકાની 

કાંનીઓ ય પ્રર્તફાંધ રગાલલાભાાં 

આલેર છે. 
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૧૦) 28 ભાચિ 2017 ના યોજ 

યર્ળમા દ્વાયા શાઈયવોર્નક 

ર્ભવાઈર જીયકોનનુાં વપ યીિણ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) 28 ભાચિ 2017 ના યોજ લરયષ્ઠ 

યાંગબેદ ર્લયોધી કામિકતાિ અશભદ 

કૈથયાદાનુાં અલવાન થમેર છે. 

૧૨) ર્બ્રટન દેળભાાંથી નીકલાભાાં 

સ્કોટીળ વાંવદોએ જનભત વાંગ્રશના 

િભાાં ભત દીધેર છે. 

૧૩) બાયતીમ ભૂના પ્રીર્ત ટેરને 

પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાનથી 

વન્ભાર્નત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૪) 28 ભાચિ 2017 ના યોજ 

ર્બ્રટનભાાં ફશાય ડામેરા નલા 

ાઉન્ડના ર્વક્કાભાાં 12 ખુણાઓ છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં આજને્ટીનાને શયાલી 

બ્રાર્જર લિ 2018 ના લલ્ડિ ક 

ક્લારીપામયભાાં આલનાય પ્રથભ દેળ 

ફન્મો છે. 

 

૧૬) તર્ભરનાડુની ટીભે ઇર્ન્ડમા 

ફી.ને શયાલીને દેલધય ટર ોપી જીતેર 

છે. 

અન્મ  

૧૭) જ િેત્રભાાં વશમોગ ભાટે 

બાયત અને ફલેયીમા વમુાંકત દની 

યચના કયળે. 

૧૮) બાયતભાાં ઈ-લોરેટ વેલા 

આતી કાંની ેટીએભના વાંસ્થાક 

અને વીઈઓ ર્લજમ ળેખય ળભાિ છે. 

૧૯) ઈયડા 

(આઈ.આય.ડી.એ.આઈ.)ની 

સ્થાના લિ 2002 ભાાં થમેરી છે. 

૨૦) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા 

ટુયીઝભ ર્લકાવ ફોડિની યચના 

કયલાભાાં આલળ.ે  
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વભીિા 243 (1) તાયીખ 31/3/2017 

 

ર્લશ્વ માિલયણ ર્ળિા કોંગ્રેવ 2017 કેનેડાભાાં આમોર્જત થળે... 
 

 
 

૧) ર્લશ્વ માિલયણ ર્ળિા કોંગ્રેવ 9 થી15 વપ્ટેમ્ફય 2017 ના યોજ લાન કુાંલય કેનેડાભાાં 
આમોર્જત કયલાભાાં આલળે. 
 

૨) આ લિની વર્ભટ ની ર્લમ યાખલાભાાં આલળે ‘ર્લર્લાંગ ન્મુ કનેક્ળન’.  

 

૩) આ વાંસ્થાની આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ આમોજન વર્ભર્ત ઈટારીભાાં ર્સ્થત છે, (કામાિરમ તમાાં 
આલેર છે.) 

 

૪) આ વાંસ્થા માિલયણ અને ટકાઉ ર્લકાવ ભાટેના ર્ળિા િેત્રભાાં કામિ કયે છે. 
 

૫) આ વાંસ્થાનુાં ટુકુાં  નાભ ડફલ્મુ.ઈ.ઈ.વી.થામ છે, તેનુાં ુરુનાભ લલ્ડિ  એન્લામયભેન્ટ 
એજ્મુકેળન કોંગે્રવ થામ છે. 
 

૬) આ લે ભનાયી વર્ભટ આજ વુધીની નલભી વર્ભત શળે.જ ેકેનેડાભાાં આમોર્જત થળે. 
 

૭) આ વાંસ્થા માિલયણ ર્ળિાભાાં આર્ધક જાણકાયી આલાભાાં ભાટે વતત કામિળીર યશે 
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 

 

કયાં ટ અપેવિ તાયીખ 22 થી 24 ભાચિ ર્લડીઓ જુઓ .  

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

Mj0&t= 

ર્લજ્ઞાનની ર્લર્લધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશતલનો ર્લડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ ર્લળેણ-3 ગુજયાતી ર્લડીમો-25  નીચેની 

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

 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી બાગ-8  નીચેની ર્રાંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo 

ફેસ્ટ જીકે ર્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ર્ભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ર્લડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

ર્લડીમો 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=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

