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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) દશેયાદુનભાાં19 ભુાં યાષ્ટ્ર ીમ લન્મ વાંભેરન 

ાાંચ દદલવ ભાટે આમોજજત થઇ યહ્ુાં છે. 

૨) આ લે ભનાય 19 ભાાં યાષ્ટ્ર ીમ લન્મ 

વાંભેરનની થીભ યાખલાભાાં આલી છે, ‘વભૃજિ 

અને બાજલ ેઢી ભાટે લન.’ 

૩) બાયતની પોયેસ્ટ દયવચચ ઇન્સ્ટીટમુટ 

દશેયાદુન ખાતે આલેર છે, જમાાં લન્મ 

વાંળોધન થામ.  

૪) શારભાાં વયકાયે ાલયરુભ કે્ષત્રના જલકાવ 

ભાટે ાલય ટેક્વ ઇજન્ડમા મોજના રોન્ચ 

કયેર છે. 

૫) શારભાાં ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા 

એભ.ી.ઈ-નગયાજરકા એ રોન્ચ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) શારભાાં ઉદમ મોજનાભા વાભેર થનાય 

જભઝોયભ યાજમ દેળનુાં  27 ભુ યાજમ ફનલા 

ાભેર છે. 

 

૭) 2 એજપ્રર 2017 ના યોજ અરાશાફાદ 

શાઈકોટચની 150 ભી લચગાાંઠ ભનાલલાભાાં 

આલી. 

૮) આગાભી 8 એજપ્રર 2017 ના યોજ 

નેળનર રોક અદારતનુાં આમોજન કયલાભાાં 

આલળે. 

૯) 3 એજપ્રર 1984 ના યોજ પ્રથભ બાયતીમ 

અલકાળ માત્રી યાકેળ ળભાચ અાંતયીક્ષભાાં ગમા 

શતા. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) આગાભી 7 એજપ્રર 2017 ના યોજ 

નોલેના લડાપ્રધાન વોરફગચ ચીનના પ્રલાવે 

આલળે. 

૧૧) શારભાાં યાજીલ કુભાય ચાંદયને જીનીલાભાાં 

વમુાંકત યાષ્ટ્રના કામાચરમોભાાં બાયતના 

યાજદૂત અને સ્થામી પ્રજતજનજધના રૂભાાં 

જનમુક્ત કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૨) શારભાાં બાયત અને ભરેજળમા લચ્ચે 

વાત પ્રકાયના વભજુતી કયાય કયલાભાાં આલેર 

છે. 
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યભત-જગત  

૧૩) જિટનની ટેનીવ સ્ટાય જોશાના 

કલોન્ટાએ જલભેન્વ જવાંગલ્વભાાં ડેન્ભાકચની 

કેયોરીનને શયાલી ભામાભી ઓન 

ડફલ્મુ.ટી.એ.ની ટેનીવ ટુનાચભેન્ટનુાં ટાઈટર 

જીતી રીધુાં છે. 

૧૪) દયમો ઓજરજપકભાાં જવલ્લય ભેડર 

ભેલનાયા બાયતીમ ભદશરા ખેરાડી 

ી.લી.જવાંધુએ તેભના શયીપ સ્ેનના ભદશરા 

ખેરાડી કેયોરીનાને શયાલી ઇજન્ડમા ઓનનો 

જખતાફ જીતી રીધેર છે. 

૧૫) 3 એજપ્રર 2017 થી એજળમન સ્કૂર 

શોકી ચેપીમનળીની ળરૂઆત થમેર છે. 

૧૬) શારભાાં બાયતીમ ભદશરા શોકી ટીભે 

ઉરુગ્લેની ટીભને ળૂટ આઉટભાાં 4-2 થી 

યાજજત કયેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) ઉદમ મોજનાભાાં વાભેર થનાય 

આાંધ્રપ્રદેળ દેળનુાં પ્રથભ યાજમ ફન્મુાં શતુાં. 

૧૮) ન્મામભૂજતચ ઇજન્દયા ફેનજીને ભદ્રાવ 

ઉચ્ચ ન્મામારમના નલા ભુખ્મ ન્મામધીળ 

તયીકે જનમુક્ત કયામા છે. 

૧૯) જી.એવ.ટી. ના અભર અાંતગચત ાાંચ 

કયોડ રૂજમાની કયચોયી કયનાય ફીન 

જાભીનાત્ર અયાધી ગણાળે. 

૨૦) શાર ઉતયાખાંડના યાજમાર તયીકે 

ડો.કે.કે.ોર પયજ ફજાલી યહ્ા છે. 
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વભીક્ષા 247 (1) તાયીખ 4/4/2017 

 

19 ભુ યાષ્ટ્ર ીમ લન્મ વાંભેરન દશેયાદુનભાાં આમોજજત થમુાં... 
 
 

૧) 3 એજપ્રર 2017 ના યોજ 19 ભુ યાષ્ટ્ર ીમ લન્મ વાંભેરન દશેયાદુનભાાં ળરુ થમેર છે. 
 

૨) આ વાંભેરન ઉતયાખાંડભાાં આલેર પોયેસ્ટ દયવચચ ઇન્સ્ટીટમુટભાાં ળરુ થમેર છે. 
 

૩) આ વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન ઉતયાખાંડના યાજમાર ડો.કે.કે. ોર દ્વાયા કયલાભાાં આલેર. 
 

૪) ાાંચ દદલવ વુધી ચારનાય આ વાંભેરનની થીભ યાખલાભાાં આલી છે, ‘વભૃજિ અને 
બાજલ ેઢી ભાટે લન’ 
 

૫) આ વાંભેરનભાાં 49 કોભનલેલ્થના વભ્મ દેળોના પ્રજતજનજધઓ બાગ રેળે. 
 

૬) આ વાંભેરનનુાં આમોજન કેન્દ્રીમ માચલયણ, લન અને જલામુાં  દયલતચન ભાંત્રારમ 
દ્વાયા મુનાઇટેડ જકાંગડભના કોભનલેલ્થ લન્મ વાંઘ વાથે ભીને કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૭) આ ફેઠકભાાં જલામુાં દયલતચન અને શદયત આલયણને પ્રબાજલત કયલા ભાટેના ભુદ્દાઓ 
ય ણ ચચાચ કયલાભાાં આલળે. 
 

 

 

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

 

બાયતનો ઈજતશાવ બાગ -4 ગુજયાતી જલડીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=DnRF8ZnjgHonQ5aoGXMj0

&t= 

જલજ્ઞાનની જલજલધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશત્લનો જલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ જલળેણ-9 ગુજયાતી જલડીમો-31  નીચેની 

જરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=JYRDlYX0gcA 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવચ ઓપ સ્ીચ -4 નીચેની જરાંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ જીકે જલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

જભત્રો, એજમુવપય દ્વાયા GK ના જલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચચ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી GK 

જલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=DnRF8ZnjgHo
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=JYRDlYX0gcA
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

