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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) જમ્ભુ કાશ્ભીયના આમળા એક લીવ 

લષની લમે ભીગ-29 નાભનુું વલભાન 

ઉડાડળે. 

૨) શરયમાણા વયકાય 24 ઓગસ્ટ 2015 

ફાદ જ ેરયલાયભાું ત્રીજી દીકયી જન્ભી શળે, 

તેને આકી ફેટી શભાયી ફેટી મોજના 

અુંતગષત 21 શજાય રૂવમાનુું અનુદાન કયળે. 

૩) બાયત અને વિટેન સ્લચ્છ ઉજાષ ભાટે 

નાણાકીમ જરૂરયમાત ભાટે 240 ભીરીમન  

ાઉન્ડનુું પુંડ એકત્ર કયળે. 

૪) શાર શરયમાણા યાજ્મના યાજ્માર તયીકે 

કપ્તાન વવુંશ વોરુંકી અને તમાુંના ભુખ્મભુંત્રી 

ભનોશય રાર ખટ્ટય છે. 

૫) જી.ડી.ી.ના વુંદબે બાયત વલશ્વની 

વાતભી વૌથી ભોટી મષટન અથષવ્મલસ્થા છે. 

 

 

 

૬) નાસ્કોભના નલા પ્રભુખ તયીકે યભન 

યોમને વુંદ કયલાભાું આવ્મા છે, જમાયે યીદ 

પ્રેભજીને નાસ્કોભના ઉાધ્મક્ષ તયીકે વનમુક્ત 

કયલાભાું આવ્મા છે. 

૭) દેળ લડાપ્રધાનશ્રી ઝાયખુંડના 

વાશેફગુંજભાું ગુંગા નદી ય એક ફશુ ભોડેર 

ટવભષનરનો વળરાન્માવ કયળે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ચીન દેળના ચોંગ વક્લુંગભાું 5 એવપ્રર 

2017 ના યોજ 80 ભીટય રાુંફો સ્કામલોક 

વાભાન્મ જનતા ભાટે ખુલ્લો ભુુંકલાભાું આલેર 

છે. 

૯) શારભાું બાયત અને જ્મોજીમા લચ્ચે 

લામુવેલા વભજુતી કયાય કયલાભાું આલેર છે. 

૧૦) એવળમન ડેલરભેન્ટ ફેંક દ્વાયા ાલય 

ગ્રીડ કોોયેળન ઓપ ઇવન્ડમા રીભીટેડને 

175 ભીરીમન ડોરયની રોન આેર છે. 

૧૧) એવળમન ડેલરભેન્ટ ફેંકના પ્રેવવડેન્ટ 

તયીકે તાકેરશકો પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
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૧૨) શારભાું સ્લાસ્્મ અને વચવકતવા વુંફુંધી 

ક્ષેત્રભાું વશમોગ વાધલા ય બાયત અને 

ઓસ્ટરેરીમા લચ્ચે વભજુતી કયાય થમેરા છે. 

યભત-જગત  

૧૩) પૂટફોર નાભની યભત ઈંગ્રેન્ડભાું ખુફ 

પ્રખ્માત છે, તમાું યાતના વભમે ણ ળશેયોના 

વલસ્તાયોભાું 100 થી લધાયે જગ્માઓ ય આ 

યભત યભામ છે. 

૧૪) બાયતીમ રિકેટય વલયાટ કોશરીને 

વલઝડને લષ 2016ના રીડીંગ રિકેટય ઓપ 

ધ મય જાશેય કયેર છે. 

૧૫) 6 એવપ્રરના મ.ુએન. દ્વાયા 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ વલકાવ અને ળાુંવત ભાટે 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ખેર રદલવના રૂભાું 

ઉજલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૬) અભદાલાદના ચેવ ખેરાડી તેજસ્લીની 

વાગય લુભન ઇન્ટયનેળનર ભાસ્ટયનુું ટાઈટર 

ભેલનાય ગુજયાતના ફીજા ખેરાડી ફન્મા 

છે. 

 

 

 

 

અન્મ 

૧૭) બાયતભાું કામષયત આઈ.ડી.ફી.આઈ. 

ફેંકનુું લડુું ભથક ભુુંફઈભાું આલેર છે, અને 

તેના વીઈઓ વકળોય ખયાત છે. 

૧૮) વી.આય.ી.એપ.ના કભાન્ડન્ટ ચેતન 

વચતા  નલ ગોી લાગ્મા છી 51 રદલવ 

કોભભાું યહ્યા ફાદ એઈમ્વના ટર ોભા 

વેન્ટયભાુંથી યજા અાઈ છે. 

૧૯) બાયતની આઈ.આઈ.ટી ખડગુય શલે 

એન્જીનીમયીંગ ઉયાુંત ભેડીકર કોષ ણ 

લષ 2019 થી ળરુ કયળે.  

૨૦) શાર ઝાયખુંડના યાજ્માર તયીકે 

દ્રોદી ભુભષ અને ભુખ્મભુંત્રી તયીકે યઘુલય દાવ 

પયજ ય છે.  
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વભીક્ષા 250 (1) તાયીખ 7/4/2017 

 

6 એવપ્રર : વલકાવ અને ળાુંવત ભાટે આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ખેર રદલવ ભનાલામો... 
 

 
 

૧) લષ 2013 ભાું વમુુંકત યાષ્ટ્ર ોની ભશાવબાએ વાતભાું વત્રભાું 6 એવપ્રરને આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ 
વલકાવ રદલવ અને આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ળાુંવત રદલવ જાશેય કયલાનો વનણષમ રીધો શતો. 
 

૨) આ રદલવે વલકાવ અને ળાુંવત ભાટે ખેર કામાષરમ ય ડીઝીટર અવબમાન ણ રોન્ચ 
કયલાભાું આવ્મુું. 
 

૩) આ અવબમાન જનેુું નાભ ‘લી પ્રે ટુગેધય’ યાખલાભાું આલેર છે.  

 

૪) શાર વમુુંકત યાષ્ટ્ર  ભશાવબાના અધ્મક્ષ તયીકે ીટય થોભવન કામષબાય વુંબાી યહ્યા 
છે. 
 

૫) વમુુંકત યાષ્ટ્ર  ભશાવબાના પ્રભુખ તયીકે એન્ટોવનમો ગુટેયવ દબાય વુંબાી યહ્યા છે. 
 

૬) વમુુંકત યાષ્ટ્રનુું ભુખ્મારમ ન્મુમોકષ  વીટી મુ.એવ.એ.ભાું આલેર છે. 
 

૭) આ રદલવ વલશ્વભાું ળાુંવત અને વલકાવ ભાટે ભનાલલાભાું આવ્મો શતો. 
 

 

 

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

 

બાયતનો ઈવતશાવ બાગ -6 ગુજયાતી વલડીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGUnQ5aoGXMj0

&t= 

વલજ્ઞાનની વલવલધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશતલનો વલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ વલળેણ-11 ગુજયાતી વલડીમો-33  નીચેની 

વરુંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=vuONIeqf7fw  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવષ ઓપ સ્ીચ -4 નીચેની વરુંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ 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=c6M2pnlhLGU
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=vuONIeqf7fw
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

