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યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતના દદલ્શી ખાતે ઇન્ન્િમન
કાઉન્ન્વર ઓપ એગ્રીકલ્ચય વંસ્થા ખાતે
એન્ગ્ર ન્લઝન 2017 નં આમોજન કયલાભાં
આલેર છે .
૨) ઉસ્તાદ અભઝદ અરીખાને બાયતના12
વંગીતકાયો ય ભાસ્ટય ઓન ભાસ્ટવસ નાભની
ફક રખેર છે .
૩) ગજયાતના વયત ખાતે દેળના
લિાપ્રધાનશ્રી આગાભી 17 એન્પ્રર 2017 ના
યોજ વભર િે યીના 400 કયોિ રૂન્માના ખચે
તૈમાય થમેર નલા પ્રાન્ટનં ઉદ્ઘાટન કયળે.
૪) લેસ્ટનસ યે લ્લે દ્વાયા તૈમાય કયામેર લસ
2017 નં નલં વભમ ત્રક 1 જરાઈ 2017
ના ફદરે 1 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ
અભરી ફનાલલાભાં આલળે.

Page-1

આંતયયાષ્ટ્રીમ
૫) અભેદયકાના યાષ્ટ્રન્ત િોનાલ્િ ટર મ્ની
ત્રી ઇલાંકા વ્શાઈટ શાઉવભાં ોતાના
ન્તાના વરાશકાય તયીકે કામસ કયળે.
૬) વોન્લમેટ સ્ેવ ન્ભળનની સ્થાના લસ
1931 ભાં કયલાભાં આલી છે , તેના દ્વાયા
અંતયીક્ષભાં પ્રથભ ઉગ્રશ, પ્રથભ પ્રાણી તથા
પ્રથભ ભાણવ ભોકરલાનો યે કોિસ કયામેર છે .
૭) 31 ભાચસ 1966 ના યોજ વોન્લમેટ વંઘે
ચંદ્રમાન રના-10 રોન્ચ કમું શતં.
૮) ભંગ ઓફીટય ન્ભળને રાર ગ્રશ ય
વય શોટ ઓગસનની પ્રભખ ળોધ કયે ર છે .
૯) ઇઝયામેર દેળે બેદબાલને કાયણે વમંકત
યાષ્ટ્રભાં ોતાનં મોગદાન ઘટાિી દીધેર છે .
૧૦) ભધ્મ અભેદયકાનં વૌથી નાનં યાષ્ટ્ર
એર.વાલ્લાિોય ધાત ખનન ય પ્રન્તફંધ
રગાલનાય પ્રથભ દેળ ફનેર છે .
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યભત-જગત

૧૬) ચેન્નાઈના ન્નલાવી શ્રીનાથ નાયામણન

૧૧) બાયતીમ ફેિન્ભન્ટન ખેરાિી વભીય

બાયતના 46 ભાં ગ્રાન્િભાસ્ટય ફનલા તૈમાય

લભાસએ શોંગ-કોંગના શં મંનને યાજમ આી

થમેર છે .

ફી.િફલ્મ.એપ. વય વીયીઝ ઇન્ન્િમા

૧૭) એળીમાઇ શોકી યસ્કાયભાં બાયતના

ઓન ફેિન્ભન્ટન ટનાસભેન્ટની

એવ.વનીર પ્રેમય ઓપ ધ મય ફનેરા છે .

ક્લાટયપાઈનરભાં જગ્મા ફનાલી ચક્મા છે .

અન્મ

૧૨) અભેદયકાના ભદશરા ટે નીવ સ્ટાય ન્લનવ

૧૮) વનેના ન્વંશ નારંદા ન્લશ્વ ન્લદ્યારમના

ન્લન્રમમ્વે ઈંગ્રેન્િના જ્શોન કલોન્ટાને

નલા કરન્ત તયીકે ન્નમન્ક્ત ામ્મા છે .

યાજમ આી ભામાભી ઓન ટે નીવ

૧૯) શલેથી ભાઉન્ટ એલયે સ્ટના

ટનાસભેન્ટની ક્લાટસ ય પાઈનરભાં જગ્મા ફનાલી

કરાઈમ્ફવસને ન્ળખય યથી કચયો નીચે

ચક્મા છે .

રાલલા ભાટે પ્રન્ત ન્કરો120 રૂ. લતય પ્રાપ્ત

૧૩) શાર બાયતીમ દિકે ટય યલીન્દ્ર જાિે જા

થળે.

422 ોઈન્ટના વલસશ્રેષ્ઠ ોઈન્ટ વાથે

૨૦) ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ વય કયનાય

ન્લશ્વના નંફય-ટ ઓર યાઉન્િય ફની ગમા

પ્રલાતાયોશી અને તેની વાથેના ળેયાઓને

છે .

કે નલાવ ફેગ ક્રીનઅ ન્ભળન વાથે

૧૪) બ્રાન્જર દેળના પ્રખ્માત પૂટફોરય

જોિલાભાં આલળે, તેના ભાટે 80 ન્કરો

યોનાલ્િીન્શોએ વંગીત ક્ષેત્રભાં કાયન્કદી

ક્ષભતા લાી દવ કે નલાવ ફેગ આલાભાં

ફનાલલાનો ન્નણસમ કયે ર છે .

આલળે.

૧૫) તકીના રાંફા અંતયના યનય એલ્લાન
એફેરેગેવી અને ગામ્ફે ફરતને િોન્ંગભાં
દોન્ત જાશે ય થલાને કાયણે તેભની ાવેથી
લસ 2008 અને 2012 ઓન્રન્મ્કના ભેિરો
યત રેલાભાં આલળે.
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વભીક્ષા 244 (1) તાયીખ 1/4/2017
દેળના યાષ્ટ્રન્ત અવભભાં નભાન્ભ બ્રહ્મત્રનં ઉદ્ઘાટન કમું...
૧) બાયતનો વૌથી ભોટો નદી તશે લાય નભાન્ભ બ્રહ્મત્ર, અવભના 21 ન્જલ્લાઓભાં ળરુ
થમેર છે .
૨) બાયતની એકભાત્ર રુ નદીના રૂભાં ભાનલાભાં આલતી બ્રહ્મત્ર નદીના ન્કનાયે આ
કામસિભનં આમોજન થમેર છે .
૩) 31 ભાચસથી 4 એન્પ્રર 2017 વધી આ ઉત્વલ ચારળે, તેભાં 21 ન્જલ્લાઓના રોકો
જોિાળે.
૪) આ તશે લાયનો ભખ્મ ઉદેશ્મ યાજ્મભાં યોકાણ લધાયલા ભાટે નો છે .
૫) આ કામસિભના ઉદ્ઘાટન વભાયોશભાં બૂતાનના પ્રધાનભંત્રી શાજય યહ્યા શતા.
૬) આ કામસિભભાં અવભના યાજ્માર ફનલાયીરાર ણ પ્રભખ દ ળોબાલળે.
૭) બાયતની તભાભ નદીઓભાં બ્રહ્મત્ર નદી એકભાત્ર રુ નદીઓ દયજ્જો ધયાલે છે .

- યે ળ ચાલિા
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યોજે- યોજ આના પોનભાં જી.કે , કયંટ અપે વસ ભેલલા નીચેની રીંક યથી
એ િાઉનરોિ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

કયંટ અપે વસ તાયીખ 22 થી 24 ભાચસ ન્લિીઓ જઓ .
https://www.youtube.com/watch?v=MmYEZaGGRKMnQ5aoGX

Mj0&t=

ન્લજ્ઞાનની ન્લન્લધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશત્લનો ન્લિીમો.
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s

ગજયાતી વ્માકયણ ન્લળેણ-3 ગજયાતી ન્લિીમો-25 નીચેની
ન્રંક યથી જઓ.
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગજયાતી બાગ-8 નીચેની ન્રંક યથી જઓ
https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo

ફેસ્ટ જીકે ન્લિીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
ન્ભત્રો, એજ્મવપય દ્વાયા GK ના ન્લિીમો અરોિ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચસ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જેથી GK
ન્લિીમો ના નલા અિે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળે.

