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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં મોજામેરા 64 ભાાં ફપલ્ભ 

પેસ્ટીલરભાાં નીયજા ફેસ્ટ ફપલ્ભ તયીકે જાશેય 

થમેર છે. 

૨) 8 એપ્રિર 1929 ના યોજ ક્ાાંપ્રતકાયી 

બગતપ્રવાંશ અને ફટુકેશ્વયદત્ત દ્વાયા ફદલ્શી 

એવેમ્ફરીભાાં ફોમ્ફ પેંક્મો શતો. 

૩) કેન્ર વયકાય દ્વાયા 2 રાખથી લધાયેની 

રેણદેણ ય િપ્રતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર 

છે, જમાયે ોસ્ટ તથા ફચત ખાતાની યકભ 

ય તે પ્રનમભ રાગુ યશેળે નશી. 

૪) લષ 2017 -18 ના ફજટેભાાં નાણાભાંત્રી 

દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર કે ત્રણ રાખથી 

લધાયે નાણાની રેલડ-દેલ ય િપ્રતફાંધ 

રાગલલાભાાં આલળે.(જ ેઘટાડી શલે ફે રાખ 

કયલાભાાં આલી.) 

૫) 10 એપ્રિર 2017 ના યોજ નલી ફદલ્શીભાાં 

દેળના લડાિધાનશ્રી ચાંાયણ વત્માગ્રશ ય 

પ્રલળે ડીઝીટર િદળષન ખુલ્ુાં ભુકળે. 

૬) આ ફદલ્શીભાાં ખુલ્ુાં ભુકાનાય ચમ્ાયણ 

વત્માગ્રશ ય ડીઝીટર િદળષનનુાં નાભ 

યાખલાભાાં આલેર છે, ‘ફાુને કામાાંજપ્રર’.  

૭)ચાંાયણ વત્માગ્રશ પ્રફશાય યાજ્મભાાં લષ 

1917 થમેરા આ લે તેના100 લષ ૂણષ 

થમા. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ફેંકોક થાઈરેન્ડની યાજધાની ફશમા છે, 

અને ત્માાંનુાં ચરણ થાઈ ફાટ છે. 

૯) WEF ની લૈપ્રશ્વકી માત્રા અને મષટન 

િપ્રતસ્ધાષત્ભકતા યીોટષ  2017 ભાાં સ્ેન દેળ 

િથભ સ્થાન ય છે.  

૧૦) શારભાાં બાયત અને ફાાંગ્રાદેળ લચ્ચે 

22 િકાયના વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

 ૧૧) િથભ પ્રલશ્વમુદ્ધ દયપ્રભમાન જભષન 

આભી દ્વાયા ભાસ્ટાડષ  ગેવનો ઉમોગ કયલાભાાં 

આવ્મો શતો. 

૧૨) બાયત વયકાય દ્વાયા ફાાંગ્રાદેળના 

રશ્કયને ભજફુત કયલા ભાટે 50 કયોડ 
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ડોરયની રોન આલાભાાં આલળે. 

૧૩) બાયતના કોરકાતા અને ફાાંગ્રાદેળના 

ઢાાંકા લચ્ચે ભૈત્રી એક્વિેવ ટરેન એવી 

કયલાભાાં આલળે. આ ઉયાાંત એક નલી 

ેવેન્જય ટરેન ણ ળરુ કયલાભાાં આલળે. 

૧૪) ફાાંગ્રાદેળની યાજધાની ઢાાંકા છે, જમાયે 

તેનુાં ચરણ ફાાંગ્રાદેળી ટકા છે 

યભત-જગત  

૧૫) બાયતીમ ફોક્વય શ્માભકુભાયે ફેંકોકભાાં 

થાઈરેન્ડ ઇન્ટયનેળનર ટુનાષભેન્ટભાાં 49 

પ્રકરોગ્રાભ શ્રેણીભાાં વુલણષદક જીત્મા છે. 

અન્મ  

૧૬) શારભાાં પ્રલજ્ઞાન અને િધ્મોગીકી 

પ્રલબાગ દ્વાયા વી.ી.એવ.કામષક્ભની 

ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૭) વી.ી.એવ.નુાં ુરુનાભ થામ છે, 

વાઈફય પીજીકર વીસ્ટભ. 

૧૮) WEF ની લૈપ્રશ્વકી માત્રા અને મષટન 

િપ્રતસ્ધાષત્ભકતા યીોટષ  2017 ભાાં બાયત 

40 ભાાં સ્થાન ય છે. 

 

 

 

૧૯) NITI(નીપ્રત) નુાં ુરુનાભ થામ છે, 

નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ટર ાન્વપોપ્રભાંગ 

ઇપ્રન્ડમા. 

૨૦) શાર નીપ્રત આમોગના ચેયભેન દેળના 

લડાિધાનશ્રી નયેન્રબાઈ ભોદી છે.  
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વભીક્ષા 252 (1) તાયીખ 9/4/2017 

 

ભરારા મુવુફ્ઝાઈ વૌથી મુલા ળાાંપ્રત ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્રના વાંદેળાલાશક 

ફન્મા... 
 

 
 

૧) વૌથી નાની ઉંભયના નોફેર ુયસ્કાય પ્રલજતેા ભરારા ાપ્રકસ્તાન દેળના છે. 
 

૨) તેઓ વૌથી નાની ઉંભયે મુલા ળાાંપ્રત ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્ના વાંદેળા લાશક ફની ગમા છે. 
 

૩) તેઓની પ્રનમુપ્રક્ત આગાભી 10 એપ્રિર 2017 ના યોજ કયલાભાાં આલળે. 
 

૪) આ પ્રનમુપ્રક્ત વમુાંકત યાષ્ટ્રના િભુખ એલા એન્ટોપ્રનમો ગુટયવે દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. 
 

૫) ભરારા ોતાની નલી બૂપ્રભકાના બાગ રૂે પ્રલશ્વબયભાાં દીકયીઓના પ્રળક્ષણ ભાટે િમાવ 
કયલાભાાં ભદદ કયળે. 
 

૬) તેઓએ ાપ્રકસ્તાનભાાં ણ આલા જ િકાયના કામષને લેગ આપ્મો શતો. 
 

૭) ભરારા મુવુફ્જાઈની ઉંભય શાર 19 લષની છે.તેઓ વૌથી નાના નોફેર ભેલનાય 
વ્મપ્રક્ત છે. 
 

 

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

 

બાયતનો ઈપ્રતશાવ બાગ -6 ગુજયાતી પ્રલડીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGUnQ5aoGXMj0

&t= 

એચ.ટાટ યીક્ષાની તૈમાયી કેભ કયલી  એક ભશત્લનો પ્રલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=6STYdIVGdkM 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ પ્રલળેણ-12 ગુજયાતી પ્રલડીમો-34  નીચેની 

પ્રરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવષ ઓપ સ્ીચ -4 નીચેની પ્રરાંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ જીકે પ્રલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

પ્રભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના પ્રલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચેનર વફસ્ક્ાઈફ કયળો જથેી GK 

પ્રલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGU
https://www.youtube.com/watch?v=6STYdIVGdkM
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

