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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા દદનદમા 

યવોઈ મોજના અંતગગત ાંચ રૂપમા પ્રપત 

થાી આલાની મોજના ળરુ કયેર છે. 

૨) બાયતભાં લન્મ જીલો ભાટે ઉત્તય બાયતની 

પ્રથભ ડીએનએ ફેંક ફયેરીભાં ખુરળે. 

૩) શારભાં આળા ખેભકાને એપળમન 

પફજનેવ લુભન ઓપ ધ મય એલોડગ  ભાટે 

વંદ કયલાભાં આવ્મા છે. 

૪) આળા ખેભકાને પળક્ષણ કે્ષત્રભાં કયેરા 

પ્રમાવો અને તેના કૌળલ્મને ધ્માને યાખી 

પફજનેવ લુભન ઓપ ધ મય એલોડગ  ભાટે 

વંદ કયામા છે. 

૫) બાયતનો આજ વુધીનો પ્રથભ ભાઈક્રો 

ડર ાભા પેસ્ટીલર દદલ્શી યાજ્મભાં ળરુ થમેર 

છે. 

૬) બાયતની એય ઇપન્ડમા દ્વાયા એપલએળન 

મુનીલવીટી ફનાલલા ભાટેની તાજલીજ શાથ 

ધયલાભાં આલનાય છે. 

૭) શારના એય ઇન્ડીમાના વીએભડી 

અપિન રોશાનીએ શૈદયાફાદ વેન્ટરર ટરેનીંગ 

એસ્ટાબ્રીળભેન્ટને ડીમ્ડ મુપન. જાશેય કયલા 

ભાટેની ભાંગણી કયેર છે. 

૮) બાયતના ગૃશભંત્રી યાજનાથપવંશ અને 

અપબનેતા અક્ષમ કુભાયે બાયતના લીય 

નાભના લેફોટગર અને ભોફાઈર એ રોન્ચ 

કયેર છે, તેભાં રોકો ળશીદોના દયલાયના 

રોકોની ભદદ ભાટે તેભના એકાઉન્ટભાં 15 

રાખ રૂ.વુધીની યકભ જભા કયાલી ળકળે. 

૯) 10 એપપ્રર 1995 ના યોજ બાયતના 

પ્રથભ પફન કોંગ્રેવી લડાપ્રધાન ભોયાયજીબાઈ 

દેવાઈનું અલવાન થમું શતું. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) નાલાચાયને ઉતેજન આલા ભાટે 

બાયત અને યપળમા લચ્ચે એક વભજુતી કયાય 

ય શસ્તાક્ષય કયલાભાં આવ્મા છે. 

૧૧) યપળમાના પ્રધાનભંત્રી તયીકે દદપભત્રી 

ભેદલેદેલ અને યાષ્ટ્રપત તયીકે વ્રાદદભીય 

ુપતન પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
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ગુજયાત  

૧૨) બાયતના ભુંફઈ, શૈદયાફાદ,કોરકાતા, 

ચેન્નાઈ અને શલે ગુજયાતના યાંદેવણ ખાતે 

નેળનર પવક્મુયીટી ગાડગ  શફ ફનેર છે. 

૧૩) નેળનર પવક્મુયીટી ગાડગ  શફ યાંદેવણ 

ખાતે કામભી કયલાભાં આલળે, આ દેળનું 

ાંચભું વેન્ટય છે. 

યભત-જગત 

૧૪) સ્ેન દેળના ગાપવગમાએ ગોલ્પનો 

ભાસ્ટય પખતાફ જીતેર છે. 

૧૫) ઓપરપમ્ક બ્રોન્ઝ ભેડર પલજતેા 

ભદશરા ફોક્વય વાક્ષી ભપરક અને ભેન્વભાં 

વંદી તોભય શારભાં યજુ થમેરી લલ્ડગ  

યેવપરંગની યેપન્કંગભાં ટો-10 ભાં સ્થાન 

ભેલલાભાં વપ યહ્યા છે. 

અન્મ   

૧૬)11 એપપ્રર 2017 ના યોજ 

લોન્ડોઝ-10 નું નલું લઝગન દક્રએચવગ રોન્ચ 

થળે.  

૧૭)14 એપપ્રર 2017 ના યોજ દેળના 

લડાપ્રધાનશ્રી આધાય-ે નું રોપન્ચંગ કયળે. 

 

 

૧૮)15 એપપ્રર 2017 થી ઉતયાખંડ ચાય 

ધાભ માત્રા:ગ્રીનકાડગ  ફનાલલાની કાભગીયી 

ળરુ કયલાભાં આલળે. 

૧૯) પલિ શોભીમોોથી દદલવ 10 

એપપ્રરના યોજ ભનાલલાભાં આલે છે. 

૨૦) ‘ગાંધી ઇન ચંાયણ’ ુસ્તકના 

રેખકનું નાભ છે, ડીજી તેંદુરકય.
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વભીક્ષા 254 (1) તાયીખ 11/4/2017 

 

લેંકમા નામડુએ ગાંધી ઇન ચંાયણ નાભનું ુસ્તક રોન્ચ કમુું... 
 
 

૧) લગ 2017 ભાં ચંાયણ વત્માગ્રશને 100 લગ ૂણગ થલા ય દેળના ઘણા સ્થોએ 
પલપલધ કામગક્રભો આમોપજત કયલાભાં આવ્મા શતા. 
 

૨) આ કામગક્રભને ધ્માને રઈને ગાંધી ઇન ચંાયણ વશીત ભશાત્ભા ગાંધી ય આધાદયત 
ત્રણ જુના ુસ્તકોનું ફીજીલાય પલભોચન કયલાભાં આલેર છે. 
 

૩) લાચક વુધી ગાંધીના પલચાયો શોંચે તે ભાટે આ ુસ્તકોનું ફીજીલાય પલભોચન કયલાભાં 
આલેર છે. 
 

૪) આ ત્રણ ુસ્તકોભાં 1951 ભાં છામેર ‘ફામોગ્રાપી ઓપ ગાંધી’. ઉયાંત.  

 

૫) 1957 ભાં છાલાભાં આલેર ‘ગાંધી ઇન ચંાયણ’, રેખક ડીજી તેંદુરકય.  

 

૬) 1976 ભાં છાલાભાં આલેર ‘યોભેન યોરેન્ડ એન્ડ ગાંધી કોયવોન્ડેલ ’ નો વભાલેળ 
કયલાભાં આલેર છે. 
 

 

૭) આ ુસ્તકના પલભોચન લખતે લૈંક્મા નામડુએ ગાંધીના ભુલ્મો ય બાય ભુક્મો શતો. 
 

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

 

બૂગો વૂમગ ભંડ બાગ-1 રેટેસ્ટ પલડીમો ભાટે .... 

https://www.youtube.com/watch?v=tGrFTAgQauUnQ5aoGXMj0

&t= 

1857 શેરાના થમેરા પલદ્રોશો ભાટેનો પલડીમો –બાગ 8 
https://www.youtube.com/watch?v=jP_IqxMfKXc 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ પલળેણ-12 ગુજયાતી પલડીમો-34  નીચેની 

પરંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવગ ઓપ સ્ીચ -4 નીચેની પરંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ જીકે પલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

પભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના પલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચગ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

પલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=tGrFTAgQauU
https://www.youtube.com/watch?v=jP_IqxMfKXc
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

