
www.CurrentGujarat.in

Download From www.currentgujarat.in

નવી સરકાર� Job તથા તમામ TET/TAT/GPSC વગરે પેર��ાની Best તયૈાર� કરવા માટ મેારો આ
મોબાઈલ નબંર 79841 16217 આપના WhatsApp �પૂમા Aંdd કરો

�નુ�ેકો �ારા �વ� ધરોહર શહરે તર�ક �ેહરે કરાયલે
અમદાવાદ - ભારતમા 3ં6 વ�ડ�હ�ેરટજે સાઇ�સની સ�ંણૂ�

યાદ�
 1. નાલદંા મહા�વહરા (નાલદંા ��ુનવ�સ�ટ�), �બહાર

 2. ખાચં�ે�ગ�ગા નશેનલ પાક�, �સ��મ

 3. ક�ેપટોલ કો�પલ�ે, ચદં�ગઢ

 4. �ટે �હમાલયન નશેનલ પાક�, �હમાચલ �દશે

 5 રાણી ક� વાવ, પાટણ, �જુરાત

 6. હ�પી , કણા�ટક ખાત �ેમારકો�ુંજથૂ

 7. પ�ાદકલ, કણા�ટક ખાત �ેમારકો�ુંજથૂ

 8. ખજરુાહો �પુ ઓફ �મારકો, મ�ય�દશે

 9. રાજ�થાન �હલ �ક�લા

 10. બોધ ગયા, �બહારમા મંહાબો�ધ મ�ંદર સકંલુ

 11. ગોવા ચચ� અન કેો�વ�ેટસ

 12. સાખંી, મ�ય�દશે ખાત બેૌ� �મારકો

 13. �ટે �લ�વ�ગ ચોલા મ�ંદરો, ત�મલનાડુ

 14. મહાબલી�રુમ, ત�મળનાડ ખુાત �ેમારકો�ુંજથૂ

 15. ભીમબટેકા, મ�ય�દશેના રોક શ�ેટસ�

 16. અજ�તા �ફુાઓ, મહારા�

 17. એલોરા �ફુાઓ, મહારા�

 18. એ�લફ�ટાની �ફુાઓ, મહારા�

 19)કાઝ�ર�ગા વાઇ�ડ લાઇફ અભયાર�ય, આસામ

 20. માનસ વાઇ�ડ લાઇફ અભયાર�ય, આસામ

 21. કઓેલાડઓે નશેનલ પાક�, ભરત�રુ, રાજ�થાન

 22. નદં દવેી અન �ેલૂો રા��ય ઉ�ાન, વરાળ, ઉ�રાખડં

 23. �ુંદરવન નશેનલ પાક�, પ��મ બગંાળ

 24. પ��મ ઘાટ

 25. હુમા�નુી કબર, નવી �દ�હ�

 26. લાલ �ક�લો ક�પલ�ેસ, �દ�હ�
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 27. છ�પ�ત �શવા� ટ�મ�નસ (અગાઉ �વ�ટો�રયા ટ�મ�નસ), મહારા�

 28. સન ટ�ેપલ, કોણાક�, ઓ�ર�સા

 29. જ�તર મતંર, જય�રુ, રાજ�થાન

 30. આગરા ફોટ�, ઉ�ર �દશે

 31. ફતહે�રુ �સ��, ઉ�ર �દશે

 32 તાજ મહલે, આ�ા, ઉ�ર �દશે

 33. ભારતના માઉ�ટને રલેવે

 34. ક�ુબુ �મનાર અન તેનેા �મારકો, નવી �દ�હ�

 35 ચાપંાનરે-પાવાગઢ �રુાત�વીય પાક�, �જુરાત

 36 અમદાવાદ�ુંઐ�તહા�સક શહરે

તમામ �કારની સરકાર� અન �ેાઇવટે ભરતીની માહ�તી, �શ�ણન લેગતા સમાચાર, ન�વન પ�રપ�ો, કર�ટ અફસે�,
જનરલ નોલજે, ટટે/ટાટ/એચટાટ પ�ર�ા�ુંમટ�ર�ય�સ, બધી જ પર��ા�ું�રઝ�ટ વગરે મેાટ અેમાર� વબેસાઈટ

ની દરરોજ �લુાકાત લતેા રહો..
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�લુાકાત માટ તેમારા �મ�ોન પેણ કહો..આભાર....


