
 

જાણો  જનયર નોરેજ  

 ગરુાફભાાં વૌથી લધ ુવલટાવભન વી ભે છે. 
 વલશ્વભાાં વૌથી લધ ુએઇડવનો યોગ થાઇરૅન્ડભાાં પેરામેરો છે. 
 વાંસ્કૃત બાાની પ્રથભ ફપલ્ભ આદ્ય ળાંકયાચામય શતી. 
 જીન્શા શાઉવ બાયતભાાં મુાંફઇભાાં આલેલુાં છે. 
 ભાટીન લ્યથુય ફકિંગ બ્રેક ગાાંધી તયીકે પ્રવવદ્ધ છે. 
 બાયતના  ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાાં વૌથી લધ ુડૉક્ટયો છે. 
 શભેુકય રેલી ધભૂકેતનુા ટકૂડા ગરુુ ગ્રશ વાથે ટકયામા શતાાં. 
 શડવનનો ઉવાગય ઉત્તય અભેફયકાભાાં આલેરો છે. 
 જાાનની પ્રથભ ભફશરા અલકાળમાત્રી  ચચમાકી મકુાઇ શતી. 
 ચાંદ્રકાન્ત ફક્ષીની આત્ભકથાનુાં નાભ ફક્ષીનાભા છે. 
 લીમયને સયુચક્ષત યાખલા ભાટે નાઇરોજન લાયનુો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે. 
 બાયતભાાં પ્રથભ કૃવવલદ્યારમ ાંતનગયભાાં સ્થામ શતી. 
 બાયતની વલયપ્રથભ વાંણૂય કમ્પ્યટુયયાઇઝડ ોસ્ટઓફપવ નલી ફદલ્રીભાાં ળરૂ 

કયલાભાાં આલી શતી. 
 વાભના વભાચાયત્ર વળલવેના ક્ષનુાં છે. 
 આજીલક વાંપ્રદામના સ્થાક ભખ્ખરી ગોળાર શતાાં. 
 વનક્કી ટોકીમો ળશયેના ળેયફજાયનો સચૂક આંક છે. 
 ્રાસ્ટય ઑપ ેફયવ જજ્વભભાાંથી ફને છે. 
 દ્રવ્મોની ચચકાળ ભાલાના વાધનને વલસ્કોભીટય કશલેાભાાં આલે છે. 
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 ભશાગજુયાતનુાં આંદોરન ઇ.વ 1956ભાાં થયુાં શત ુાં. 
 આંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય ફદલવ તયીકે 1ભે ને ઉજલલાભાાં આલે છે.. 
 બાયતભાાં 'ાંચયાંગી ક્રાવત'  .ૂાડુાંયાંગ ળાસ્ત્રીએ કયી શતી. 
 "ધી બકુ ઑપ ઇન્ન્ડમન ફડયઝ" નાાં રેખક વરીભ અરી શતાાં. 
 ફશજદુલ્રાશ એ ઇઝયામરનુાં ત્રાવલાદી વાંગઠન છે. 
 'કભ લોટ ભે" સતૂ્ર રારફશાદૂય ળાસ્ત્રીએ આ્યુાં શત ુાં. 
 યફુકચરડને 'ભવૂભવતના વતા' તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
 "તભે ભને વાયી ભાતા આો હુાં તભને વારુાં  યાષ્ટ્ર આીળ". આવુાં કશનેાય 

નેોચરમન શતાાં. 
 સમૂયભાાં વૌથી લધ ુલાય ુશાઇડ્રોજન શોમ છે. 
 રોશીશદુ્ધદ્ધ ભાટે અગત્મનુાં વલટાવભન 'વલટાવભન વી' છે. 
 આગાખાન ભશરે નૂાભાાં આલેરો છે. 
 'ળફયી ભેો' ગજુયાતનાાં ડાાંગ જજલ્રાભાાં મોજામ છે. 
 દયીમાની ઉંડાઇ ભાલા ભાટેનુાં વાધન પેધોભીટય છે. 
 1 ગેરન =  4.546 ચરટય થામ છે. 
 વોનાની વાંજ્ઞા Au છે. 
 આણાાં ળયીયભાાં શ્વાવોશ્વાવની ફક્રમા દય વભવનટે 16થી 18 લખત થામ છે. 
 શયના વભમભાાં બાયત આલનાય વલદેળી પ્રલાવી હ્ય-ુએન- ત્વાાંગ શતો. 
  'ફાડય ઓપ એલન' વલચરમભ ળેક્વવમયનુાં ઉનાભ છે. 
 આધવુનક ઓચરમ્મ્પકનાાં જન્ભદાતા યોફટય  વમયી કુફવતિન ગણામ છે. 
 આફિકાનાાં ગાાંઘી તયીકે નેલ્વન ભાંડેરા ઓખામ છે. 

 

 

www.brijeshsathvara.blogspot.in 



 
 

 વૌથી ભોટો ગ્રશ               -ગરુુ 

 વૌથી નાનો ગ્રશ              -બધુ 

 વૌથી તેજસ્લી ગ્રશ          -શકુ્ર 

 સમૂયથી નજીકનો ગ્રહ      -બધુ 

 રાર યાંગનો ગ્રશ         -ભાંગ 

 વૌથી ગયભ ગ્રશ     -બધુ 

 થૃ્લીનો વૌથી નજીકનો તાયો     - સમૂય 
 વલાયના તાયા તયીકે ઓખાતો ગ્રશ  - શકુ્ર 

 થૃ્લીની નજીકના ફે ગ્રશો -ભાંગ અને શકુ્ર 

 સમૂય અને થૃ્લી લચ્ચે આલેરાાં ગ્રશો -  બધુ અને શકુ્ર 

 આકાળભાંડભાાં વૌથી ચકતો તાયો -વ્માધ 

 ળવન ગ્રશની આવાવ લરમો - ચાય 

 નયી આંખે જોઇ ળકામ તેલા ગ્રશો -ભાંગ,બધુ,ગરુુ,શકુ્ર.ળવન, 

 જે ગ્રશ ય જીલન છે તે ગ્રશ -થૃ્લી 
 થૃ્લીનો ઉગ્રશ - ચાંદ્ર 

 અવલચ તાયો  - ધ્રલુ 

 વ્તવિ તાયા જૂથભાાં વભાવલષ્ટ્ટ તાયાઓ - 

ભયીચચ,લવવષ્ટ્ઠ,અંચગયવ,અવત્ર,રુસ્ત્મ,રુશ,ક્રત ુ

 વૌથી લધાયે ફયક્રભણ વભમ ધયાલતો ગ્રશ -નેચ્યનુ 

 વૌથી ઓછો ફયક્રભણ વભમ ધયાલતો ગ્રશ - બધુ 
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