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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતના શ્ચિભ ફંગા યાજ્મભાં 

ઝાયગ્રાભને આ યાજ્મનો 22 ભો જીલ્લો જાશેય 

કયલાભાં આલેર છે. 

૨) શાર શ્ચિભ ફંગાના યાજ્માર તયીકે 

કેવયીનાથ શ્ચિાઠી પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૩) શ્ચિભ ફંગા યાજ્મના ભુખ્મભંિીશ્રી 

ભભતા ફેનજીએ ઝાયગ્રાભ શ્ચજલ્લાના શ્ચલકાવ 

ભાટે 200 કયોડ રૂશ્ચમા ખર્ચલાની જાશેયાત 

કયેર છે. 

૪) SASEC ના નાણાભંિીઓની એક 

ફેઠક બાયતની યાજધાની દદલ્શી ળશેયભાં 

આમોશ્ચજત કયલાભાં આલી શતી. 

૫) કેન્રના વડક અને દયલશન ભંિીશ્રી 

નીશ્ચતન ગડકયીએ દેળના ૂલોતય શ્ચલબાગભાં 

40 શજાય કયોડ રૂશ્ચમાના ખરે્ એક્વપ્રેવ 

શાઈલે ફનાલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

 

 

૬) કોમમંુનીકેદટંગ  ઇશ્ચન્ડમા ય યાષ્ટ્ર ીમ 

વંભેરન નલી દદલ્શીભાં આમોશ્ચજત કયલાભાં 

આલેર. 

૭) દશ્ચિણ ઓદયસ્વાનો વૌથી ભોટો ઉત્વલ 

ફયશાભુય ઠાકુયની માિા ઉત્વલ ળરુ થમેર 

છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ઈક્લાડોયભાં વતારૂઢ ાટીના રેરીન 

ભોયેનો યાષ્ટ્રશ્ચત દની રંૂ્ટણી જીતી ગમા 

છે. 

૯) SASEC ના વાતભાં વદસ્મના રૂભાં 

મમાનભાય દદલ્શીભાં આમોશ્ચજત થમેર 

ફેઠકભાં શાજય યશેર. 

૧૦) SASEC નું ુરુનાભ થામ છે, 

વાઉથ એશ્ચળમા વફ દયજ્મોનર ઇકોનોશ્ચભક 

કો ઓયેળન. 

ગુજયાત  

૧૧) ગુજયાત યાજ્મના પ્રથભ ભદશરા ોરીવ 

લડા તયીકે ગીથા જોશયીને ર્ાજચ આલાભાં 

આલેર છે. 
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૧૨)ગીથા જોશયી શેરા ગુજયાતના 

ડી.જી.ી. તયીકે ી.ી.ાંડેમ પયજ ફજાલી 

યહ્યા શતા. 

૧૩) 5 એશ્ચપ્રર 1961 ના યોજ બાયતના 

લડાપ્રધાનશ્રી જલાશયરાર નશેરુએ નભચદા 

મોજનાનું બૂશ્ચભૂજન કમુું શતું. 

૧૪) નભચદા નદીનું નશેય તંિ શાર 74,626 

શ્ચકભી છે, જ ેશ્ચલશ્વભાં વૌથી રાંફુ નશેયતંિ છે. 

૧૫) 6 એશ્ચપ્રર 1930 ના યોજ ભશાત્ભા 

ગાંધીએ ગુજયાતના દાંડી ગાભે ભીઠાના 

અન્મામી કામદાનો બંગ કયી અંગ્રેજો વાભે 

ભોયર્ો ભાંડ્યો શતો. 

યભત-જગત   

૧૬) ૂલચ બાયતીમ દિકેટય કેપ્ટન ભશેન્રશ્ચવંશ 

ધોની એક દદલવ ભાટે ગલ્પ ઓઈરના 

કામચકાયી વીઈઓ ફન્મા શતા. 

૧૭) લાડાના ડો ોઝીટીલ ખેરાડીઓ ભાટે 

બાયત શ્ચલશ્વભાં િીજા સ્થાને યશેર છે. 

અન્મ  

૧૮) આગાભી છ ભાવભાં લોટ્વએ 

બાયતભાં ડીઝીટર ેભેન્ટ વશ્ચલચવ ળરુ કયળે. 

 

 

૧૯) યાષ્ટ્ર ીમ વભુરી દદલવ દેળભાં 5 

એશ્ચપ્રરના યોજ ભનાલલાભાં આલે છે. આ 

દદલવ પ્રથભલાય લચ1964 ભાં ભનાલલાભાં 

આવ્મો શતો. 

૨૦) 3 એશ્ચપ્રર 2017 ના યોજ ભશેળકુભાય 

જનૈે આઈ.ડી.ફી.આઈ.ફેંકના પ્રફંધ 

શ્ચનદેળક અને ભુખ્મ કામચકાયી અશ્ચધકાયી 

તયીકેનો દબાય વંબાી રીધો છે.  
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વભીિા 249 (1) તાયીખ 6/4/2017 

 

ઝાયગ્રાભ શ્ચિભ ફંગાનો 22 ભો શ્ચજલ્લો ફન્મો... 
 

 
 

૧) .ફંગાના ભુખ્મભંિી ભભતા ફેનજીએ ઝાયગ્રાભને યાજ્મનો 22 ભો શ્ચજલ્લો જાશેય કયેર 
છે. 
 

૨) ઝાયગ્રાભનું શ્ચનભાચણ શ્ચિભ શ્ચભદનાુય જનેી લવશ્ચત 11.37 રાખથી લહ્દયે છે.તેનું 
શ્ચલબાજન કયીને કયલાભાં આલેર છે. 
 

૩) શ્રી આય.અજુચનને નલા શ્ચજલ્લાના ભજીસ્ટરે ટ તયીકે શ્ચનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે. 
 

૪) જમાયે અશ્ચબેક ગુપ્તાને શ્ચજલ્લાના નલા ોરીવ અશ્ચધકાયી તયીકે શ્ચનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા 
છે. 
 

૫) ત્માના ભુખ્મભંિી દ્વાયા નલા શ્ચજલ્લાના શ્ચલકાવ ભાટે 200 કયોડ રૂશ્ચમાના શ્ચલકાવ કાભો 
કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 
 

૬) શ્ચિભ ફંગા યાજ્મના યાજ્માર તયીકે કેવયીનાથ શ્ચિાઠી વેલા આી યશેરા છે. 
 

 

 

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

 

બાયતનો ઈશ્ચતશાવ બાગ -6 ગુજયાતી શ્ચલડીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=5bSjOQLXo1cnQ5aoGXMj0

&t= 

શ્ચલજ્ઞાનની શ્ચલશ્ચલધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશત્લનો શ્ચલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ શ્ચલળેણ-10 ગુજયાતી શ્ચલડીમો-32  નીર્ેની 

શ્ચરંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=ItRmIHZ4ho8 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવચ ઓપ સ્ીર્ -4 નીર્ેની શ્ચરંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ જીકે શ્ચલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

શ્ચભિો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના શ્ચલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

શ્ચલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=5bSjOQLXo1c
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=ItRmIHZ4ho8
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

