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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત અને 

ઓભાન લચ્રે્ વમ ુંકત વૈન્મઅભ્માવ 

હશભાર્રપ્રદેળભાું ળરુ થમેર છે. 

૨) 7 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત અને 

નેા લચ્ર્ે પથોયગઢભાું વમ ુંકત વૈન્મ 

અભ્માવ ળરુ કયળે. 

૩) આગાભી 1 જ રાઈથી પજ.એવ.ટી.રાગ  

કયલાભાું આલળે, જો કે ભાઈગે્રળનની પ્રહિમા 

31 ભાર્ચ વ ધીભાું ૂર્ચ કયલાની યશેળે. 

૪) ભશાયાષ્ટ્રના વ નીત જાદલે 4 ભાર્ચ 2017 

ના યોજ ફીજીલાય પભસ્ટય ઇપન્િમાનો પિતાફ 

જીતી રીધેર છે. 

૫) શારભાું ટી.જકૈફને મ .ી.એવ.વી.ના 

વપર્લ તયીકે પનમ ક્ત કયલાભાું આવ્મા છે. 

૬) શાર વુંજીલપવુંશને ઇપન્િમન ઓઈર 

કોોયેળનના અધ્મક્ષના રૂભાું દબાય 

વોંલાભાું આલેર છે. 

 

 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) શાર ર્ીનના લિાપ્રધાન દ ય રી 

કેકીમાુંગ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૮) શાર ઓસ્ટરેરીમાભાું ર્ારી યશેરા 

ઇન્ટયનેળનર એય ળોભાું ટાઈવટીક્વ ઓપ 

િામનાભાઈટ એયોફેટીકવે પ્રદળચન કમ ું શત ું. 

૯) એક અુંદાજ પ્રભાર્ે પલશ્વ ફેંકે આજ 

વ ધીભાું ોતાના વભ્મ દેળોને છવો 

પફરીમનથી લધ ની રોન આેર છે. 

૧૦) ર્ીન દેળે 2017 ના લચભાું ોતાના 

વૈન્મિર્ચભાું 7 ટકા નો લધાયો જાશેય કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૧) 6 ભાર્ચ 1902 ના યોજ પલશ્વની 

ધનલાન ગર્ાતી પૂટફોર ક્રફ યીમર 

ભેિર ીિની ળરૂઆત કયલાભાું આલી શતી. 

૧૨)અભેહયકાના સ્લેભ ક્લેયીએ સ્ેનના 

ટેપનવ સ્ટાય યપેર નાદારને શયાલી ભેપક્વકન 

ઓન એ.ટી.ી.ટ નાચભેન્ટન ું ટાઈટર જીતી 

રીધેર છે. 
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૧૩) કતાયના દોશાભાું યભાઈ યશેર એપળમા 

ભેન્વ યગ્ફી વેલુંવ ટર ોપી 2017 ભાું બાયતે 

ાપકસ્તાનને 14-12 થી શયાલેર છે. 

૧૪) બાયતીમ ફેિપભન્ટન વુંઘ દ્વાયા 

પલજમપવુંશાને  નાર્ાકીમ અપનમપભતતાના 

ગુંબીય આયોો ભાટે આજીલન વસ્ેન્િ 

કયલાભાું આલેર છે. 

૧૫) આઈ.એવ.એવ.એપ પલશ્વક-2017 

ભાું ભેિર ભેલલાભાું ર્ીન દેળ વૌથી આગ 

યશેર છે. 

૧૬) બાયતે આઈ.એવ.એવ.એપ. 

પનળાનેફાજીભાું ાુંર્ ભેિર ભેલીને ાુંર્ભ ું 

સ્થાન ભેલેર છે. 

અન્મ  

૧૭) દેળની વયશદ અટાયી ફોિચ ય ય દેળનો 

વૌથી પલળા ઝુંિો રશેયાલલાભાું આલેર છે. 

૧૮) વયકાયી મોજનાઓનો રાબ રેલા ભાટે 

વયકાયે 34 જટેરી મોજનાઓ ભાટે 

આધાયકાિચ  પયજીમાત કયેર છે. 

 

 

 

 

૧૯) શહયમાર્ા પ્રદેળન ું ફજટે નાર્ાભુંત્રી 

કૈપ્ટન અપબભન્મ એ યાજ્મની પલધાનવબાભાું 

યજ  કયેર છે. 

૨૦) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ૂલચ રોકવબા 

અધ્મક્ષ યપલ યામન ું 90 લચની લમે અલવાન 

થમેર છે. 
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વભીક્ષા 219 (1) તાયીિ 7/3/2017 

 

ભશાયાષ્ટ્રના વ નીત જાધલે રગાતાય ફીજા લે પભસ્ટય ઇપન્િમાનો પિતાફ 

જીતેર છે... 
 
 

૧) 4 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફીજા લે પભસ્ટય ઈપન્િમાનો પિતાફ વ નીત જાધલે ભેલેર 
છે. 
 

૨) બાયતીમ ફોિી પફલ્િીંગ પેિયેળનની તયપથી10 ભી પભસ્ટય ઇપન્િમા 2017 ની ઇલેન્ટ 
આમોપજત કયલાભાું આલી શતી. 
 

૩) લચ 2016 ભાું ર્ વ નીત જાધલે આ  યસ્કાય પ્રાપ્ત કમો શતો. 
 

૪) આ સ્ધાચભાું પસ્ટચ  યનવચ અ 85 પકરોગ્રાભ લગચભાું યેરલેના યાભપનલાવ યહ્યા શતા. 
 

૫) વાથ-ેવાથે ાુંર્ભી ભહશરા ફોિી પફલ્િીંગ ર્ૈપપમન્વળીનો પિતાફ ભર્ી યના 
થીગફૈજ્ભના નાભે યહ્યો શતો. 
 

૬) આ સ્ધાચભાું પ્રથભ  યસ્કાયને ાુંર્ રાિ રૂપમા આલાભાું આવ્મા શતા. 
 

૭) ફીજા અને ત્રીજા આલનાયને ત્રર્ રાિ અને એક રાિની યકભ આલાભાું આલી શતી. 
 

 

- યેળ ર્ાલિા   
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાું જી.કે, કયુંટ અપેવચ ભેલલા નીર્ેની રીંક યથી એ 
િાઉનરોિ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  પોટો ળોભાું ટાઈટર કેભ ફનાલલ ું – બાગ-2 ગ જયાતી પલિીમો નીર્ેની પરુંક 

યથી જ ઓ. 

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

com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

4 થી 6  ભાર્ચન ું કયું ટ અપેય ગ જયાતી પલિીમો જ ઓ નીરે્ની પરુંક યથી 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r7A4yo6e02A&t=68s 

 

  ગ જયાતી વ્માકયર્ દળચક વલચનાભ અને તેના પ્રકાયો ગ જયાતી પલિીમો-6 નીર્ેની 

પરુંક યથી જ ઓ. 

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

 

ગપર્ત નપો-િોટ બાગ -3 ગ જયાતી પલિીમો જ ઓ નીરે્ની પરુંક ઓન કયો.  

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

ફેસ્ટ જીકે પલિીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

પભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના પલિીમો અરોિ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

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

પલિીમો ના નલા અિેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  
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