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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં કવલ ળાંખઘોને જ્ઞાનીઠ 

ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મો તે ફાંગરા 

બાાભાાં પ્રદાન કતાા છે. 

૨) દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા ઉદ્યોગવત યાશુર 

ફજાજનુાં પ્રેવવડેન્ટ રાઈપટાઈભ અચીલભેન્ટ 

એલોડાથી વન્ભાન કયેર છે. 

૩) તાજતેયભાાં આય.કે. ચનાંદાને 

આઈ.ટી.ફી.ી. વાંસ્થાના ભશાવનદેળક તયીકે 

વનમુક્ત કયેર છે. 

૪) દેળભાાં ગાંગા વપાઈ લચન દદલવનુાં 

આમોજન આગાભી 2 જી ભેં 2017 ના યોજ 

કયલાભાાં આલળે. 

૫) 27 એવપ્રર 2017 ના યોજ ળાશરૂખ ખાન 

ટેડ ટોકભાાં બાગ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ 

અવબનેતા ફન્મા છે. 

૬) 27 એવપ્રર 2017 ના યોજ વફશાય વયકાયે 

યાજ્મભાાં ઈ-સ્ટેમ્ પ્રણારીને ભાંજુય કયેર છે. 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૭) વભગ્ર વલશ્વભાાં 28 એવપ્રરને કામાસ્થ 

ય વુયક્ષા અને સ્લાસ્્મ દદલવ ભનાલલાભાાં 

આવ્મો. 

૮) વલશ્વનો પ્રથભ નાંફયનો ઝુયાવવક ાકા  

કેનેડાભાાં આલેર દશસ્ટર ી ાકા  છે. 

૯) ૂલા ભાંત્રી અવશ્વનીકુભાયને જાાનનુાં 

ઈમ્ીયીમર ડેકોયેળન વન્ભાન આલાભાાં 

આલેર છે.  

૧૦) બાયત વયકાય દ્વાયા ભુવક્તજોધા 

સ્કોરયળી મોજના ભાટે ફાાંગ્રાદેળને 35 

કયોડ રૂવમા આેર છે. 

૧૧) આગાભી ાાંચ લા ભાટે ફાાંગ્રાદેળભાાં 

સ્લતાંત્રતા વેનાનીઓના ફાકો ભાટે 

ભુવક્તજોધા સ્કોરયળી અાંતગાત બાયત ભદદ 

કયળે. 

૧૨) બાયત વયકાય દ્વાયા લા 1971 ના 

સ્લતાંત્રતા વેનાનીઓ લાંળજો ભાટે લા 2006 

ભાાં ભુવક્ત જોધા સ્કોરયળી મોજના ળરુ 

કયલાભાાં આલી શતી. 
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૧૩) લા 2017 ભાાં ભુવક્ત જોધા સ્કોરયળી 

અાંતગાત 600 સ્નાતક વલદ્યાથીઓને 

સ્કોરયળી આલાભાાં આલી શતી.  

ગુજયાત  

૧૪) બાયતનો પ્રથભ ઝુયાવવક ાકા  તયીકે 

ફારાવવનોયભાાં આલેર યૈમોરી ડામનોવોય 

ાકા  છે. 

૧૫) યૈમોરી ડામનોવોય ાકાભાાં આજ 

વુધીભાાં 75 ટકા શાડકા અને ઈંડાઓ ભી 

આવ્મા છે,આ ાકા  વલશ્વ રેલરે ફીજા નાંફયે 

સ્થાન ાભે છે. 

યભત-જગત  

૧૬) બાયતીમ દપલ્ભ અવબનેત્રી ગુર નાગ 

પોમ્મુારા યેવ કાય ચરાલનાય પ્રથભ બાયતીમ 

ભદશરા ફન્મા છે. 

૧૭) ચીનના સ્નુકય ખેરાડી રુ શાઓતીમને 

એળીમાઇ સ્નુકય ચેવમ્મનળી જીતી રીધેર 

છે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) એપ.એ.ટી.વી.એ.નુાં ુરુનાભ થામ છે, 

પોયેન એકાઉન્ટ ટેક્વ કમ્્રામાંવ એક્ટ. 

૧૯) ભોન્ટેનેગ્રો દેળની વયકાયે નાટોની 

વદસ્મતા રેલાની ુવષ્ટ્ કયેર છે. 

૨૦) ભણીુય યાજ્મ વયકાયે જલ્દી યાજ્મ 

દયલશન ળરુ કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 
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વભીક્ષા 274 (1) તાયીખ 1/5/2017 

 

શ્રુવષ્ટ્ કૌય વભવ ટીન મુવનલવા 2017 નો વખતાફ જીત્મા... 
 
 

૧) તાજતેયભાાં વૃષ્ટ્ી કૌયને વભવ ટીન મુવનલવા 2017 તયીકે વાંદ કયામા છે. 
 

૨) આ લાની પ્રવતમોવગતાભાાં વલશ્વના 25 દેળોથી સ્ધાકો આવ્મા શતા. 
 

૩) આ પ્રવતમોગીતા ભધ્મ અભેદયકાના દેળ વનકાયગુઆ દેળની યાજધાની ભાનાગુઆભાાં 
આમોવજત થમેર. 
 

૪) વૃષ્ટ્ીએ યાષ્ટ્ર ીમ ોળાકનો વખતાફ ણ જીતેર છે. વૃષ્ટ્ી નોઇડાના યશીળ છે. 
 

૫) કેનાડાના વભાંથા વમયે તથા ભેવક્વકોના આઈ ટરેલા વભવ ટીન મુવનલવાભાાં ઉ વલજતેા 
યશેર છે. 
 

૬) આ વૌંદમા પ્રવતમોવગતાભાાં 15 થી 19 લાની લમની વકળોયીઓ ભાટે વભવ મુવનલવા 
વાંગઠન દ્વાયા આમોવજત થામ છે. 
 

૭) આ પ્રવતમોગીતા છ લાથી આમોવજત થઇ યશી છે.(દય લે તેનુાં આમોજન થામ છે. 
 

 

 

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

 

ળૈક્ષવણક વાંસ્થાઓ ભુદ્રા રેખ (ટેટ તથા ટાટ ભાટે સ્ેળમર 

વલડીમો) 

https://www.youtube.com/watch?v=GwXQXm8mcbQGXt= 

વોરાય વીસ્ટભ વૂમા ભાંડ બાગ -3 વલળે વલડીમો  
https://www.youtube.com/watch?v=jfhYoSXsZBM  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય વલડીમો બાગ -19 (કાની લધુ વલગત ) 
https://www.youtube.com/watch?v=5gchs6MqH4g 

સ્ધાાત્ભક યીક્ષાભાાં વપતા બાગ -૩ સ્ેળીમર વલડીમો  

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

   

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ 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=GwXQXm8mcbQ
https://www.youtube.com/watch?v=jfhYoSXsZBM
https://www.youtube.com/watch?v=5gchs6MqH4g
https://www.youtube.com/watch?v=HK_ZQogJVvA
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

