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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતના યેલ્લે ભંત્રારમ દ્વાયા 6 લૈશ્વિક 

કંનીઓ વાથે ચચાા કયેર છે, જ ેનજીકના 

બશ્વલષ્મભાં 600 શ્વકભી.પ્રશ્વત કરાકની ઝડે 

દોડે તેલી ટ્રેન રાલળે.(આળયે દવ લાનો 

વભમ રાગળે.) 

૨) 7 ભાચા 2017 ના યોજ જક્ાંશ્વત 

અશ્વબમાન ય યાષ્ટ્ર ીમ વંભેરન દદલ્શીભાં 

આમોશ્વજત થળે. 

૩) દદલ્શીભાં આમોશ્વજત થનાય જક્ાંશ્વત 

વંભેરનન ં ઉદ્ઘાટ્ન ઉભા બાયતી કયળે. 

૪) ૂલા આઈ.એવ.એપ. અશ્વધકાયી 

એભ.ી.વૈમદ ળશાફ દીનન ં 82 લાની લમે 4 

ભાચા 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે. 

૫) 4 ભાચા 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રશ્વત 

દ્વાયા યાષ્ટ્રશ્વત બલનભાં આમોશ્વજત થનાય 

એક વપ્તાશના નલતય ઉત્વલન ં ઉદ્ઘાટ્ન 

કયેર છે. 

 

 

૬) 3 ભાચા 2017 ના યોજ દેળના 

યાષ્ટ્રશ્વતશ્રીએ અડીમાયભાં  (ચૈન્નાઈ)ભાં 

શ્વલભેન્વ ઈન્ડીમન એવોવીએળન ળતાબ્દી 

વભાયોશન ં ઉદ્ઘાટ્ન કયેર છે. 

૭) જમ્ભ  કાશ્ભીયના નલા વૂચના આમ ક્ત 

તયીકે ખ ળીદ અશભદ ગનેઈને શ્વનમ ક્ત 

કયલાભાં આવ્મા છે. 

૮) યક્ષા અને શલાઈ ઉત્ાદન કે્ષત્રોભાં 

યોકાણ લધાયલા ભાટે્ ભશાયાષ્ટ્રની યાજ્મ 

વયકાયે સ્લતંત્ર નીશ્વત તૈમાય કયેર છે. 

૯) 5 ભાચા 1931 ના દદલવે બાયતભાં 

ભશાત્ભા ગાંધી અને તત્કારીન લાઇવયોમ 

રોડા  ઈયલીન લચ્ચે એક કયાય થમેર તે 

ગાંધી-ઈયલીન કયાયથી જાણીતો ફન્મો શતો. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) યશ્વળમા દ્વાયા શ્વનશ્વભાત અત્માધ શ્વનક લામ  

યક્ષા પ્રણારી એવ.300 ન ં ઈયાન દેળ દ્વાયા 

વપ દયક્ષણ કયલાભાં આલેર છે. 
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૧૧) બાયતના ાડોળી દેળ ચીન દ્વાયા લા 

2017 ભાં જી.ડી.ી. લૃશ્વિદયન ં રક્ષ્મ 6.5 

ટ્કા યાખેર છે. 

૧૨) પતેશાફાદભાં વયસ્લતી નદીથી 

જોડામેર ખોદલાન ં કામા કયતી લખતે શડપ્ા 

વભ્મતાથી શેરાના અલળેો પ્રાપ્ત થમેર 

છે. 

૧૩) ભણી યના ૂલા વંવદ તથા ભંત્રી 

મ ભનાભ માઈભાં શ્વવંશન ં 95 લાની લમે 3 

ભાચા 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે. 

૧૪) મ નાઈટે્ડ નેળન્વભાં આગાભી 8 ભાચે 

મ .એન.ના ગ ડશ્વલર એમ્ફેવેડય ઐિમાા 

આય.ધન ન ં ડાન્વ યપોભાન્વ મોજાળે. 

૧૫) શાર દશ્વક્ષણ કોયીમાના યાષ્ટ્રશ્વત તયીકે 

ાકા  ગ્મ ન શ એના દબાય વંબાી યહ્યા છે. 

૧૬) શ્વજ.એવ.એભ.એવોવીએળનના 

અશેલાર અન વાય બાયત લા 2016 થી 

2020 દયશ્વભમાન 35 કયોડ નલા પોન વાથે 

આ દેળ દ શ્વનમાભાં સ્ભાટ્ા  પોનના લધાયાની 

ફાફતે શ્વલિભાં વૌથી આગ શળે. 

 

 

 

ગ જયાત  

૧૭) આગાભી 8 ભી ભાચે દેળના 

લડાપ્રધાનશ્રી ગાંધીનગય ખાતે દેળબયના 

6000 ભદશરા વયંચોને વંફોધન કયળે. 

અન્મ  

૧૮) કેયર યાજ્મની વયકાય રોકોને ફ્રી 

ઈન્ટ્યનેટ્ લયાળ ભાટે્ના કનેક્ળન આળે. 

૧૯) બાયત ઈરેક્ટ્ર ોશ્વનક ગલાનન્વના 

શ્વવંધધાંત અને કામા ય આધાદયત પ્રણારી 

ય 10 ભાં આંતયયાષ્ટ્ર ીમ વંભેરનની 

ભેજફાની દદલ્શી કયળે. 

૨૦) ડેસ્ટ્ીનેળન નોથા,ઇસ્ટ્ 2017 

ચંડીગઢભાં આમોશ્વજત કયલાભાં આલળે. 
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વભીક્ષા 218 (1) તાયીખ 6/3/2017 

 

દેળના યાષ્ટ્રશ્વત દ્વાયા નલાચાય ઉત્વલન ં ઉદ્ઘાટ્ન કયલાભાં આવ્મ ં... 
 
 

૧) 4 ભાચા 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રશ્વત દ્વાયા યાષ્ટ્રશ્વત બલનભાં એક અઠલાદડમા 
ભાટે્નો કામાક્ભ નલાચાય ઉત્વલન ં ઉદ્ઘાટ્ન કયલાભાં આલેર છે. 
 

૨) આ પ્રવંગે યાષ્ટ્રશ્વતશ્રી સ્થાશ્વનક નાલાચાયોને અને ઉત્કૃષ્ઠ જ્ઞાન પ્રદાન કયનાય 
નાલાચાયને 9 ભો દદ્વલાશ્વાક  યસ્કાય ણ આળે. 
 

૩) આ શ્વનલાવી કામાક્ભ શોલાથી કરાકાયો અને નલાચાયભાં બાગ રઇ યશેરા તભાભ 
યાષ્ટ્રશ્વત બલનભાં યોકાળે. 
 

૪) આ ઉત્વલન ં આમોજન યાષ્ટ્રશ્વત બલન દ્વાયા યાષ્ટ્ર ીમ નલાચાય પાઉન્ડેળન ઇન્ડીમાના 
વશમોગથી કયલાભાં આલેર. 
 

૫) આ ઉત્વલભાં પ્રદળાન ગોઠલાળે, તથા નલા ઇનોલેળનને કેભ રાગ  કયલા તે ભાટે્ ચચાા 
મોજાળે. 
 

૬) ઉત્વલભાં ગાંધીલાદી મ લા પ્રધમોગીકી નલાચાય ભાટે્  યસ્કાય અને શ્રેષ્ઠ શ્વલદ્યારમ ભાટે્ 
કેન્રીમ શ્વલિશ્વલદ્યારમોને લીઝીટ્વા એલોડા  આલાભાં આલળે. 
 

૭) નલાચાય પ્રદળાન વાભાન્મ રોકો ભાટે્ 10 ભાચા વલાયના 10 થી વાંજના ાંચ લાગ્મા 
વ ધી ખ લ્ ં યશેળે. 
 

 

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

 

  પોટ્ો ળોભાં ટ્ાઈટ્ર કેભ ફનાલલ ં – બાગ-2 ગ જયાતી શ્વલડીમો નીચેની શ્વરંક 

યથી જ ઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fkx4QepLmKAww.youtube.

com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

1 થી 3  ભાચાન ં કયંટ્ અપેય ગ જયાતી શ્વલડીમો જ ઓ નીચેની શ્વરંક યથી 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ino4hSNcjZ0&t=43s 

 

  ગ જયાતી વ્માકયણ દળાક વલાનાભ અને તેના પ્રકાયો ગ જયાતી શ્વલડીમો-6 નીચેની 

શ્વરંક યથી જ ઓ. 

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

 

ગશ્વણત નપો-ખોટ્ બાગ -3 ગ જયાતી શ્વલડીમો જ ઓ નીચેની શ્વરંક ઓન કયો.  

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

ફેસ્ટ્ જીકે શ્વલડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

શ્વભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના શ્વલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચેનર વફસ્ક્ાઈફ કયળો જથેી GK 

શ્વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
Current%20PDF%20(2).doc
https://www.youtube.com/watch?v=Ino4hSNcjZ0&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M
https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
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