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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્રના વૂચના આમોગ પ્રવાયણ ભંત્રી 

લૈંક્મા નામડુએ દદલ્શીભાં ફે દદલવીમ 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ મોગ ભશોત્વલનો પ્રાયંબ કયેર 

છે. 

૨) એ.વી.આઈ કાઉન્ન્વર ઓપ ઇન્ન્ડમાની 

યેન્ન્કંગભાં જમુય એયોર્ટને પ્રથભ સ્થાન 

આલાભાં આલેર છે.  

૩) શદયમાણા વયકાય દ્વાયા ત્રણ ન્જલ્લાઓભાં 

ોસ્ર્ ઓપીવભાં ાવોર્ટ  વેલા કેન્ર ળરુ 

કયેર છે. 

૪) શારભાં બાયતીમ દિકેર્ ર્ીભના નલા 

પ્રમોજક તયીકે ઓોને સ્લીકાયલાભાં આવ્મા 

છે.  

૫) 7 ભાચટ 2017 ના યોજ ફંગાના 

જાણીતા રોક ગામક કાન્રકા પ્રવાદ 

બટ્ટાચામટનું 56 લટની લમે અલવાન થમેર 

છે. 

 

 

૬) યાજસ્થાન યાજ્મને નાયીળન્ક્ત 2016 નો 

ુયસ્કાય દેળના યાષ્ટ્રન્ત દ્વાયા એનામત 

કયલાભાં આલેર છે. 

૭) આંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભદશરા દદનના ઉરક્ષ્મભાં 

બાજના ભદશરા નેતા ળામના એનવીએ 

ભદશરાઓ ભારે્ સ્ત્રી વન્ભાન શેલ્રાઇનનો 

ળુબાયંબ કયેર છે. 

૮) 8 ભાચટ 1948 ના યોજ બાયતભાં એય 

ઇન્ન્ડમા ઇન્ર્યનેળનરની સ્થાના કયલાભાં 

આલી શતી. 

૯) એય ઇન્ન્ડમાની ભૂ કંનીની સ્થાના 

જ.ેઆય.ડી.તાતાએ લટ1932 ભાં કયી શતી. 

૧૦) બાયતના ભદુભરાઈ નેળનર ાકટને લટ 

1972 ના લાઈલ્ડરાઈપ પ્રોરે્કળન એક્ર્ 

ભુજફ લટ 2007 ભાં ર્ાઈગય યીઝલટ જાશેય 

કયલાભાં આલેર છે. 

૧૧) બાયતભાં લટ 1964 થી જલાશયરાર 

નશેરુ ભેભોયીમર પંડ સ્કોરયળી આલાભાં 

આલે છે. 

 

Current affairs   by-www.edusafar.com 

 www.edusafar.com 

78 78 5 91 0 92 ય GK રખી લોટ્વે ય વેન્ડ કયો. 

http://www.edusafar.com/


2 

9-3- 2017 

  

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) 6 ભાચટ 2017 ના યોજ ઉત્તય કોયીમાએ 

ચાય ફેરાન્સ્ર્કનું વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૧૩) 8 ભાચટ 2017 ના યોજ ઉજલલાભાં 

આલેર આંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભદશરા દદનનો ન્લમ 

શતો, ‘ફી ફોલ્ડ પોય ચેઈન્જ’  

૧૪) ચાઈનાની સ્ભાર્ટ  પોન કંની લન પ્રવ 

દ્વાયા અન્ભતાબ ફચ્ચનને ોતાના બ્ાંડ 

એમ્ફેવેડય ન્નમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે. 

૧૫) ઉત્તય કોદયમા અને ભરેન્ળમા દેળોએ 

એકફીજાના નાગદયકોને દેળ છોડલા ય 

પ્રન્તફંધ રગાડેર છે. 

ગુજયાત  

૧૬) તાજતેયભાં ગુજયાતની ભુરાકાતે 

આલેરા દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ યાજ્મના 

1200 ન્કભીના 8 ધોયી ભાગટને નેળનર 

શાઈલેભાં રૂાંતદયત કયલાભાં આલળે. 

૧૭) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજયાતના 

દશેજ ખાતે ઓ.ી.એ.એર.નું રોકાટણ 7 

ભાચટ 2017 ના યોજ કયેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) OPAL નું ુરુનાભ ઓએનજીવી 

ેર્ર ો એડીવંળ રીભીરે્ડ થામ છે. 

૧૯) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીના જણાવ્મા 

ભુજફ દેળભાં આળયે 1300 જરે્રા 

નાના-ભોર્ા ર્ાુઓ આલેર છે. 

૨૦) આગાભી વભમભાં બાયત વયકાય 260 

જરે્રા ર્ાુ પ્રદેળોને રુ્યીઝભ ોઈન્ર્  તયીકે 

ન્લકવાલળે.  
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વભીક્ષા 221 (1) તાયીખ 9/3/2017 

 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ મોગ પેસ્ર્ીલર નલી દદલ્શીભાં આમોન્જત થમો... 
 

૧) 8 ભાચટના યોજ આંતયયાષ્ટ્ર ીમ મોગ પેસ્ર્ીલર ફે દદલવ ભારે્ દદલ્શીભાં ળરુ થમેર છે. 
 

૨) આ પેસ્ર્ીલરભાં 3500 જરે્રા રોકો બાગ રેળે.અને 15 થી 18 દેળોના પ્રન્તન્નન્ધઓ 
ણ બાગ રેળે. 
 

૩) આ કામટિભનું ઉદ્ઘાર્ન કેન્રના વૂચના આમોગ અને પ્રવાયણ ભંત્રી લૈંક્મા નામડુ દ્વાયા 
કયલાભાં આલેર. 
 

૪) આ કામટિભનું આમોજન ભોયાયજી દેવાઈ યાષ્ટ્ર ીમ મોગ વંસ્થાન દ્વાયા ન્લન્બન્ન વંસ્થાઓ 
વાથે ભીને થઇ યહ્ું છે. 
 

૫) આ કામટિભભાં વભાંતય મોગ કામટળાાઓ અને વ્માખ્માન તેભજ વત્વંગ અને 
વાંસ્કૃન્તક કામટિભો ણ આમોન્જત કયલાભાં આલળે. 
 

૬) આ કામટિભભાં અન્મ સ્ર્ોર અને પ્રદળટન ન્લબાગ ણ યાખલા આલળે. 
 

૭) આ ઉયાંત મોગ ગુરુ સ્લાભી લેદ બાયતી, મોગ ગુરુ ર્ી.કે.લી.દેવીકાચય દ્વાયા મોગના 
પેરાલા ભારે્ પ્રલચન ણ યાખલાભાં આલળે. 
 

 

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

 

 8 ભાચટ ભદશરા દદન ન્લળે ન્લડીમો જુઓ ગુજયાતીભાં  

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

j0&t= 

ભોડટન દશસ્ર્ર ી ઓપ ઇન્ન્ડમા  ગુજયાતી ન્લડીમો જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=mv51n4ZOVbY 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ દળટક વલટનાભ અને તેના પ્રકાયો ગુજયાતી 

ન્લડીમો-6 નીચેની ન્રંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=eSk5nqnak2M 

 

ધોયણ ૧૦ ગન્ણત ચેપ્ર્ય ૮ ના પ્રશ્નોનું વોલ્મુળન  ભારે્ નો ન્લડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=1i_6fYlPHWY 

 

ફેસ્ર્ જીકે ન્લડીમો ભારે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ન્ભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ન્લડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભારે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી GK 

ન્લડીમો 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=1i_6fYlPHWY
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

