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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 3 ભાર્ચના યોજ વલશ્વ લન્મજીલ દદલવ 

ભનાલલાભાાં આલેર. આ દદલવનો વલમ 

શતો, મુલાઓનો આલાજ વાાંબો. 

૨) જલાશયરાર નશેરુ મુવનલવીટીને 

બાયતની વલચશ્રેષ્ઠ મુવનલવીટી તયીકે જાશેય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) કર્ાચટક યાજ્મની યાજધાનીભાાં ફ્રાઈ 

ઓલય ભાટે અાંદાજ ે1800 કયોડ રૂવમાના 

પ્રોજકે્ટને કેન્વર કયલાભાાં આલેર છે. 

૪) દેળની વલચશ્રેષ્ઠ મુવનલવીટી જાશેય 

થલાથી જલાશયરાર નશેરુ મુવન.ને વલઝીટવચ 

એલોર્ડવચથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આલળે. 

૫) 3 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વયકાયે યેલ્લે 

પ્રલાવને આવન ફનાલલા ભાટે ઇન્ટીગે્રટેડ 

ભોફાઈર એનો ળુબાયાંબ કયેર છે. 

 

 

 

 

૬) બાયતભાાં 1 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ી.કે. 

ુયલાયને વયકાયી દુયવાંર્ાય પ્રભુખ,ભશાનગય 

ટેરીપોન વનગભ રીભીટેડ 

(એભ.ટી.એન.એર.) ના રે્યભેન અને 

પ્રફાંધક વનદેળક વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) ભેટર ો ટરેનભાાં ફ્રોય ય ફેવનાય ભાટે 200 

રૂવમાના દાંડની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. 

૮) કેન્ર વયકાય દ્વાયા જાશેયનાભુાં ફશાય 

ાડલાભાાં આલેર છે કે વભડ ડે વભર ભાટે 

આધાય કાડચ  જરૂયી છે, 30 જુન વુધીભાાં 

તભાભે આધાયકાડચ  કયાલલુાં જરૂયી છે. 

૯) સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા દ્વાયા 

જર્ાલલાભાાં આલેર છે, કે ખાતા ધાયકોએ 

ોતાના ખાતાભાાં ભીનીભભ ફેરેન્વ યાખલુાં 

જરૂયી છે, અન્મથા દાંડની જોગલાઈ કયલાભાાં 

આલી  છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) લગીકૃત અભેદયકી ઉગ્રશને 

કૈવરપોવનચમાથી પ્રકે્ષવત કયલાભાાં આલેર છે. 
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૧૧) બાયતે વમુાંકત આયફ અભીયાતના 

નાગદયકો ભાટે ાાંર્ લચના ભવલ્ટર એન્ટર ી 

વફજનેવ વલઝાની ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૨) 6 ભાર્ચના યોજ વલશ્વભાાં લલ્ડચ  સ્ેવરાંગ ડે 

ઉજલલાભાાં આલળે, આ ઉજલર્ીની ળરૂઆત 

લચ 2011 થી કયલાભાાં આલી યશી છે. 

૧૩) ભેવક્વકોભાાં લચ 2000 ભાાં ળોધામેરી 

ગુપા દિટર કેલ તયીકે ઓખામ છે. 

૧૪) જાર્ીતા વલજ્ઞાની યોફટચ  ફોઈરને 

કેવભસ્ટર ીના વતાભશ તયીકે ઓખલાભાાં આલે 

છે. 

૧૫) ભારદીલ દ્વાયા 26 અટોર (ટાુઓ) 

ભાાંથી એક ટાુને વાઉદી અયફને લેંર્લાનો 

પ્રમત્ન કયેર છે. 

૧૬) એવળમાઇ વલકાવ ફેંક દ્વાયા ૂલચ 

વકનાયાના વલસ્તાયોને આવથચક ભદદ કયલા 

ભાટેનો પ્રસ્તાલ ાદયત કયલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત 

૧૭) ફ્ાાંવના પ્રખ્માત પૂટફોરય યેભન્ડ 

કોાનુાં 85 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) 2 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ડી.આય.ડી.ઓ. 

દ્વાયા શવથમાયોને ળોધી ળકે તેલા યડાય 

સ્લાવતને બાયતીમ વેનાભાાં વાભેર કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૯) શાર કરલાયી વફભયીનભાાં પ્રથભ 

એન્ટી ળી વભવાઈરને રોન્ર્ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૨૦) અવભની યાજ્મ વયકાયે કોટન 

મુવનલવીટી સ્થાવત કયલા ભાટે કોટન 

મુવનલવીટી ફીર 2017 નો પ્રસ્તાલ આેર 

છે. 
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વભીક્ષા 217 (1) તાયીખ 5/3/2017 

 

3 ભાર્ચના યોજ વલશ્વ લન્મજીલ દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો... 
 
 

૧) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર લન્મજીલ દદલવનો વલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, 
‘મુલાઓનો આલાજ વાાંબો.’  

 

૨) આ દદલવનુાં આમોજન લૈવશ્વક સ્તય ય લન્મજીલ વાંયક્ષર્ અને જાગરૂકતા ભાટે કયલાભાાં 
આલે છે. 
 

૩) વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાએ 68 ભાાં અવધલેળનભાાં 20 ડીવેમ્ફય 2013 ના યોજ આ 
વનર્ચમ રીધો શતો કે દય લે 3 જાન્મુઆયી વલશ્વ લન્મજીલ દદલવ તયીકે ભનાલલાભાાં આલે. 
 

૪) લન્મજીલોને રુપ્ત થતા ફર્ાલલા ભાટે વલચપ્રથભલાય 1872 ભાાં લાઈલ્ડ એરીપન્ટ 
વપ્રઝલેળન એક્ટ ાદયત કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
 

૫) બાયતભાાં લન અને લન્મજીલને ફાંધાયર્ની વભલતી વૂવર્ભાાં ભુાંકલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૬) બાયતભાાં યાષ્ટ્ર ીમ લન્મજીલ મોજના લચ 1983 ભાાં પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલી શતી. 
 

૭) બાયતભાાં બાયતીમ લન્મજીલ વાંસ્થા (ડફલ્મુ.આઈ.આઈ.) ની સ્થાના લચ 1982 ભાાં 
કયલાભાાં આલી છે. 
 

 

 

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

 

  ગુજયાતી વ્માકયર્ દળચક વલચનાભ અને તેના પ્રકાયો ગુજયાતી વલડીમો-6 નીર્ેની 

વરાંક યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M 

 

  પોટો ળોભાાં ટાઈટર કેભ ફનાલલુાં , ગુજયાતી વલડીમો નીરે્ની વરાંક યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=H94XsZbJTMQww.youtube.

com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

26 થી 28 પેબુ્રઆયીનુાં કયાં ટ અપેય ગુજયાતી વલડીમો જુઓ નીરે્ની વરાંક યથી 

https://www.youtube.com/watch?v=PtHZ8X_Wl7g&t=151s 

 

ગવર્ત નપો-ખોટ બાગ -3 ગુજયાતી વલડીમો જુઓ નીરે્ની વરાંક ઓન કયો.  

https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M
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