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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વેઈરના ત્રણ પ્રાન્ટને લશેંચલાની 

ભંજુયી કેન્ર વયકાય આી દેલાભાં આલી છે. 

૨) બાયતના અને વલશ્વના વૌથી જુના 

વલભાન લાશક મુદ્ધ જશાજ આઈ.એન.એવ. 

વલયાટને વેલા વનલૃત કયલાભાં આલેર છે. 

૩) આંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્ભાટટ  વિડ એક્ળન નેટલકટ  

કામટ વવભવતની 13 ભી ફેઠકનું ઉદ્ઘાટન 

બાયતના ગુરુિાભ ળશેયભાં થમેર. 

૪) ઓભાન અને બાયત લચ્ચે અર-નાગા 

વમુંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ થમેર છે. 

૫) શારભાં વેલા વનલૃત થમેર 

આઈ.એન.એવ.વલયાટે બાયતીમ વૈન્મભાં 30 

લટ વેલા આેરી. 

૬) ૂલોતય ક્ષેત્રના વલકાવ યાજ્મ ભંત્રી 

ડો.જીતેન્ર વવંઘે જમ્ભુ કાશ્ભીયના ઉધભુય 

જીલ્લાભાં 10 વકરોલોટ એપ.એભ. યેડડમો 

સ્ટેળનનું ખાતભુશુતટ કયેર છે. 

 

 

૭) શારભાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઉતયાખંડના 

કોટેશ્વય શાઈડર ો ઇરેવક્ટરક પ્રોજકે્ટના 

યીલાઈઝડ કોસ્ટ એસ્ટીભેટને ભંજુયી આેર 

છે. 

૮) શારભાં બાયત વયકાય દ્વાયા દેળભાં 50 

એયોટટને પયીલાય વલકવાલલા ભાટેના 

પ્રસ્તાલને ભંજુયી આલાભાં આલેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) મુનાઇટેડ આયફ અભીયાતભાં બાયતીમ 

ભૂના શ્રીયાજ કૃષ્ણનને 13 કયોડની રોટયી 

રગતા યાતોયાત કયોડવત થઇ ગમેર છે. 

૧૦) અભેડયકાએ છ ભુવસ્રભ દેળોના પ્રલેળ 

ય પ્રવતફંધ રગાવ્મો છે, તેભાં ઈયાક દેળને 

વાભેર કયલાભાં આલેર નથી. 

૧૧) બાયતના ાડોળી દેળ ચીને લટ 2017 

ભાટેના જી.ડી.ી.દયનો રક્ષમાંક ઘટાડી વાડા 

છ ટકા કયેર છે. 

૧૨) જાાનભાં આગ ય ચારલાનો 

પેસ્ટીલર નગાટોયો શાઈ-ભસ્તુયી તયીકે 

ઓખામ છે. 
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૧૩) 7 ભાચટ 2009 ના યોજ નાવાએ 

અલકાળી ટેરીસ્કો કેપ્રય આકાળભાં તયતંુ 

ભુકમંુ શતું.   

૧૪) ચીન દ્વાયા બાયતની વયશદે આલેર 

વતફેટનું ફીજા નંફયનું વૌથી ભોટંુ એયોટટ  

ખુલ્લું ભુકામેર છે. 

ગુજયાત  

૧૫) ગુજયાતના તાી વજલ્લાના યભીરા ફેન 

ગાભીતે ોતાના ગાભ તથા આજુફાજુના 

ગાભભાં 312 ળૌચારમો ફંધાલેર છે, તેથી 

દેળના લડાપ્રધાનશ્રી તેઓનું વન્ભાન 

ભશાત્ભા ભંડદય ગાંધીનગય ખાતે આજ ેકયળે. 

યભત-જગત  

૧૬) ફેરારુવ વાભે બાયતનો વતત ચોથો 

વલજમ શોકી યભતભાં થમેર છે, આ લખતે 

બાયતે ફેરારુવને 2-1 થી શયાલેર છે. 

૧૭) એવપ્રર ભાવભાં ાવકસ્તાન દેળની ટીભ 

લેસ્ટ ઇન્ડીઝ દેળના પ્રલાવે જળે ત્માયે આ 

ટીભનું કપ્તાન દ ડિકેટય વભસ્ફાશ વંબાળે. 

 

 

 

 

અન્મ 

૧૮) શાર બાયત અને નેા લચ્ચે 

વૂમટવકયણ-ઈરેલન વમુંકત વૈન્મ અભ્માવ 

ળરુ થમેર છે. 

૧૯) મોગદા વત્વંગ ભઠના 100 લટ ૂણટ 

થલા ય એક વલળે સ્ભાયક ટાર ટીકીટ 

જાશેય કયલાભાં આલેર છે. 

૨૦) આગાભી એક એવપ્રરથી બાયતીમ સ્ટેટ 

ફેંક, ફેંક ખાતાભાં ભીનીભભ ફેરેન્વ ન 

યાખલા ય ચાજટ લવુરલાનું ળરુ કયળે.  
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વભીક્ષા 220 (1) તાયીખ 8/3/2017 

 

બાયતના વૌથી જુના વલભાનલાશક મુદ્ધ જશાજ આઈ.એન.એવ.વલયાટને 

વેલા વનલૃત કયલાભાં આવ્મું... 
 

૧) 6 ભાચટ 2017 ના યોજ બાયતના વૌથી જુના વલભાનલાશક મુદ્ધ જશાજ 
આઈ.એન.એવ.વલયાટને વેલા વનલૃત કયલાભાં આલેર છે. 
 

૨) ભુંફઈ ખાતે એક વભાયોશ મોજીને આ જશાજને વેલા વનલૃત કયલાભાં આવ્મું શતું. 
 

૩) વલશ્વના વૌથી જુના અને વૌથી લધુ વભમ વેલા આનાય મુદ્ધ જશાજ તયીકે 
આઈ.એન.એવ.વલયાટને ગીનીવ ફુકભાં સ્થાન આલાભાં આલેર છે. 
 

૪) આ જશાજને એડવભયર વુનીર રાંફાની શાજયીભાં વેલા વનલૃત કયલાભાં આલેર છે. 
૫) આઈ.એન.એવ. વલયાટ મુ.કે. નેલીભાં ણ ોતાની વેલા આી ચુક્મંુ છે. 
 

૬) મુ.કે. ફાદ આઈ.એન.એવ. વલયાટને બાયતભાં વળફ્ટ કયલાભાં આવ્મું શતું. 
 

૭) આઈ.એન.એવ. વલયાટનો વવંધધાંત ‘ફરભેલ મસ્મ ફરભેલ તસ્મ’ છે. જનેો અથટ 
(જનેું વભુર ય વનમંત્રણ છે, તે વલટ ળવક્તળાી છે.) તેલો થામ છે. 
 

૮) આભ બાયતીમ ધયોશયનું આઈ.એન.એવ. વલયાટ ુયા ભાન વન્ભાન વાથે વલદામ 
થમેર. 
 

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

 

 8 ભાચટ ભડશરા ડદન વલળે વલડીમો જુઓ ગુજયાતીભાં  

https://www.youtube.com/watch?v=awYHXkUIKvc=rnQ5aoGXM

j0&t= 

ભોડટન ડશસ્ટર ી ઓપ ઇવન્ડમા  ગુજયાતી વલડીમો જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ દળટક વલટનાભ અને તેના પ્રકાયો ગુજયાતી વલડીમો-6 નીચેની 

વરંક યથી જુઓ. 

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

 

ગવણત નપો-ખોટ બાગ -3 ગુજયાતી વલડીમો જુઓ નીચેની વરંક ઓન કયો.  

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

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચેનર 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=awYHXkUIKvc
https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY
https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M
https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

