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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં ફોર્ડ  ઓપ ટ્રસ્ટ્ીઝ દ્વાયા 

અવાંગઠિત કે્ષત્ર ભાટે્ ઈ.ી.એપ. ય વશભતી 

આેર છે. 

૨) હૃદમનાથ દીક્ષક્ષત શેરા ઉત્તયપ્રદેળ 

ક્ષલધાનવબાના 22 જટે્રા અધ્મક્ષો ફદરી 

ચુક્મા છે. 

૩) બાયતીમ વેના પ્રભુખ ફીીન યાલતને 

નેા દેળ દ્વાયા ભાનદ વૈન્મ યેંકથી 

વન્ભાક્ષનત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૪) 1 એક્ષપ્રર 2017 ના યોજ બાયતીમ યીઝલડ 

ફેંકે ોતાનો 82 ભો સ્થાના ઠદલવ 

ઉજલેર. 

૫) શારભાાં  બાયતીમ વૈન્મએ 

આઈ.આઈ.ટ્ી. ભદ્રાવ વાથે એક વભજુતી 

કયાય કયેર છે, તેભાાં વૈન્મને ટે્કનીકર 

વશામતા આલાભાાં આલળે. 

 

 

૬) શારભાાં લનાજા એન.ળભાડને 

વી.ફી.ઈ.વી.ના નલા અધ્મક્ષ તયીકે 

ક્ષનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) જભડની દેળના ફોર્ડ  ઓપ મ્મુઝીમભભાાંથી 

યાખલાભાાં આલેર 100 ક્ષકરોનો વોનાનો 

ક્ષવક્કો ચોયી થઇ ગમો છે. 

૮) 2 એક્ષપ્રર 2017 ના યોજ ભનાલલાભાાં 

આલેર ક્ષલશ્વ ઓટ્ીઝભ જાગરૂકતા ઠદલવનો 

ક્ષલમ યાખલાભાાં આલેર ‘ઓટ્ીઝભ તથા 

સ્લમાં વાંકલ્’ 

૯) પ્રથભ ભુક્ષસ્રભ વ્મક્ષક્ત અરી જાલેદને 

શારભાાં ન્મુમોકડ  ોરીવભાાં વાભેર કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૦) ભરેક્ષળમાના પ્રધાનભાંત્રી નજીફ યઝાક 

બાયતની છ ઠદલવની માત્રા ય આલેર છે. 

૧૧) જાાન દેળ દ્વાયા બાયતભાાં વભક્ષડત ફ્રેટ્ 

કોયીર્ોય વશીત અન્મ ફુક્ષનમાદી ભેથર્ ભાટે્ 

371 મેન અયફની જાશેયાત કયેર છે. 
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૧૨) ભરેક્ષળમા દેળની આઝાદીના ક્ષતા 

તયીકે ટૂ્ાં કુાં  અબ્દુર યશભાન તયીકે ઓખલાભાાં 

આલે છે. 

૧૩) ભરેક્ષળમા દેળની યાજધાની 

કુઆરારમ્ુય છે,જમાયે તેનુાં નાણાં 

ભરેક્ષળમાઈ યીક્ષગત છે. 

૧૪) શારભાાં જાાન દેળના યાજદૂત તયીકે 

કેંજી શીયાભાાંતવુાં બાયતભાાં છે. 

યભત-જગત  

૧૫) બાયતીમ શોકી ખેરાર્ી 

એવ.લી.વુનીરને એક્ષળમન શોકી એલોર્ડવડભાાં 

પ્રેમવડ ઓપ ધ મય તયીકે વાંદ કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

અન્મ  

૧૬) 85 લડથી ચારી યશેરા ઠદલ્શીના યીગર 

ક્ષવનેભાને શાંભેળા ભાટે્ ફાંધ કયી દેલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૭) બાયતના ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મનુાં યાજ્મ 

પ્રાણી ફાયક્ષળાંગા (શયણ) છે. 

 

 

 

 

૧૮) વી.ર્ી.દેળભુખ બાયતીમ યીઝલડ ફેંકના 

પ્રથભ ગલડનય ફન્મા શતા. 

૧૯) શારભાાં બાયતીમ યેરલેના કેન્દ્રીમ 

યેરભાંત્રી વુયેળ પ્રબુએ ઇક્ષન્ર્મન યેલ્લે-ધ 

ક્ષલક્ષલાંગ ઓપ નેળનર ટે્ેસ્ટ્ર ીનાભનુાં ુસ્તક 

જાશેય કયેર છે. 

૨૦) કેન્દ્રીમ યેરભાંત્રી દ્વાયા યાષ્ટ્ર ીમ યેર 

વાંગ્રશારમ,નલી ઠદલ્શીભાાં ભુરાકાતીઓ ભાટે્ 

ઉચ્ચ કક્ષાનુાં ફ્રી લાઈ-પાઈ વેલાઓની 

ળરૂઆત કયેર છે. 
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વભીક્ષા 245 (1) તાયીખ 2/4/2017 

 

1 એક્ષપ્રર 2017 ના યોજ દેળની યીઝલડ ફેંકનો 82 ભો સ્થાના 
ઠદલવ... 
 
 

૧) બાયતીમ યીઝલડ ફેંકની સ્થાના 1 એક્ષપ્રર 1935 ના યોજ કયલાભાાં આલી શતી. 
 

૨) આ ફેંકની સ્થાના ઠશલ્ટ્ન માંગ આમોગ દ્વાયા કયલાભાાં આલી શતી. 
 

૩) યીઝલડ ફેંકના પ્રથભ ગલડનય વય ઓસ્ફોન ક્ષસ્ભથ શતા, જ ેઅાંગે્રજ અપવય શતા. 
 

૪) શાર બાયતીમ યીઝલડ ફેંકના 24 ભાાં ગલનડય તયીકે ઊક્ષજડત ટે્ર વેલા આી યહ્યા છે. 
 

૫) યીઝલડ ફેંકનુાં યાષ્ટ્ર ીમકયણ લડ 1949 ભાાં થમુાં શતુાં, જ ેપ્રથભ લખત ફનેર ઘટ્ના શતી. 
 

૬) આજ વુધીભાાં આળયે  બાયતભાાં 26 જટે્રી ફેંકોનુાં યાષ્ટ્ર ીમકયણ થમેર છે.   
 

૭) બાયતીમ યીઝલડ ફેંકનુાં ભુખ્મારમ ભુાંફઈ ખાતે આલેર છે, અને લતડભાનભાાં 
આય.ફી.આઈ.ના ચાય ગલડનય છે. 
 

 

- યેળ ચાલર્ા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાં ટ્ અપેવડ ભેલલા નીચેની રીંક યથી 
એ ર્ાઉનરોર્ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

કયાં ટ્ અપેવડ તાયીખ 22 થી 24 ભાચડ ક્ષલર્ીઓ જુઓ .  

https://www.youtube.com/watch?v=MmYEZaGGRKMnQ5aoGX

Mj0&t= 

ક્ષલજ્ઞાનની ક્ષલક્ષલધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશતલનો ક્ષલર્ીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ ક્ષલળેણ-3 ગુજયાતી ક્ષલર્ીમો-25  નીચેની 

ક્ષરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q 

 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી બાગ-8  નીચેની ક્ષરાંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo 

ફેસ્ટ્ જીકે ક્ષલર્ીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ક્ષભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ક્ષલર્ીમો અરોર્ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી GK 

ક્ષલર્ીમો ના નલા અરે્ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=MmYEZaGGRKM
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

