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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) અભેરયકી ભોટય વામકર ફનાલતી કંની 

મુ.એભ ઉતયાંચરભાં 50 શજાય મુનનટ્વની 

ક્ષભતા લાો પ્રાન્ટ સ્થાેર છે. 

૨) બાયત દેળને વલવવંભતીથી મુ.એન. 

શૈફીટીટના અધ્મક્ષના રૂભાં વંદ કયલાભાં 

આલેર છે. 

૩) મુ.એન. શૈફીટીટના અધ્મક્ષના રૂભાં 

બાયતે આ શેરા લવ 1988 અને 2007 ભાં 

ણ કામવ કયેર છે. 

૪) ઝાયખંડ વયકાય અને ઓયેકરે 

કરાઉડ-આધારયત નાગરયક વેલાઓભાં 

વુધાયા ભાટે એક વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય 

કયેર છે. 

૫) શરયમાણાના ભુખ્મભંત્રીએ યાજ્મના દયેક 

વ્મનતતના આંકડા એકઠા કયલાની અને 

વલેક્ષણ કયલાનો આદેળ આેર છે.  

 

 

૬) લીભા કંની એડરલાઈવ ટોનકમો રાઈપ 

ઈન્સ્મોયન્વનું બાયતભાં ભુખ્મ કામાવરમ 

ભુંફઈભાં આલેર છે. 

૭) લેણુ યાજાભણી જ ેનેધયરેંડભાં બાયતના 

યાજદૂત નનભામા તે યાષ્ટ્રનત પ્રણલ 

ભુખયજીના પ્રેવ વનચલ અને લરયષ્ઠ 

યાજનાનમક શતા. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ડીઝનીની રપલ્ભ બ્મુટી એન્ડ ધ ફીટ્વને 

લવ 2017 નો એભ.ટી.લી.ભુલી એન્ડ ટીલી 

એલોર્ડવવભાં લવની વલવશ્રેષ્ઠ રપલ્ભ જાશેય 

કયલાભાં આલી છે. 

૯) 9 ભે 1947 ના યોજ નલશ્વફેંકે ોતાની 

શેરી રોન ફ્ાંવ દેળને આી શતી. 

૧૦) ફ્ાન્વે 5000 રાખ ડોરયની ભાંગણી 

કયી શતી, યંતુ ફેંકે તેની અડધી રોન જ 

ભંજુય કયી શતી.2500 ડોરય. 

૧૧) લેનું યાજાભણી નેધયરેંડભાં બાયતના 

યાજદૂત તયીકે નનમુતત કયામા છે. 
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૧૨) નેધયરેંડની યાજધાની એમ્સસ્ટડવભ છે, 

તમાંનું ચરણ મુયો છે. 

યભત-જગત  

૧૩) બુલનેશ્વયભાં એનળમાઈ એથરેટીતવ 

ચૈનમ્સમનળીનો રોગો અને ભૈસ્કોટનું 

અનાલયણ કયલાભાં આલેર છે. 

૧૪) એનળમાઈ એથરેટીતવ 

ચૈનમ્સમનળીનો રોગો અને ભૈસ્કોટનું 

અનાલયણ ઓડીવના ભુખ્મભંત્રી નલીન 

ટ્ટનામક દ્વાયા કયલાભાં આલેર છે. 

૧૫) એનળમાઈ એથરેટીતવ ચૈનમ્સમનળી 

ઓડીવાભાં આમોનજત થઇ યશી છે, તે 22 ભુ 

વંસ્કયણ છે. 

૧૬) શીના નવંધુએ ગણયાજ્મભાં ગ્રાન્ડ 

નપ્રતવ ઓપ રીફયેળન પ્રેઝન 2017 

ચેનમ્સમનળીભાં ભરશરાઓની 10 ભીટય 

એમયનસ્ટરભાં કાંસ્મદક જીતેર છે. 

૧૭) મુનાનના ભરશરા નનળાનેફાજ અન્ના 

કોયાકાકીએ ગણયાજ્મભાં ગ્રાન્ડ નપ્રતવ ઓપ 

રીફયેળન પ્રેઝન 2017 ચેનમ્સમનળીભાં 

વુલણવચંદ્રક જીતેર છે. 

 

 

અન્મ  

૧૮) લીભા કંની એડરલાઈવ ટોનકમોએ 

બાયતના વૌથી શેરા અને વૌથી વય 

જીલન લીભા ઉતાદન રોન્ચ કયેર છે. 

૧૯) શોનરલૂડ અનબનેત્રી એમ્સભા લોટવનને 

પ્રથભલાય જને્ડયરેવ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાં 

આલેર છે. 

૨૦) આઈ.એભ.એપ.ના યીોટવ  અનુવાય 

બાયત લવ 2018-19 ભાં 7.7 ટકાના દયે 

નલકાવ કયળે. 
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વભીક્ષા 283 (1) તાયીખ 10/5/2017 

 

ઓડીવાની યાજધાનીભાં એનળમાઈ એથરેટીતવ ચેનમ્સમનળીનો રોગો 

અને ભૈસ્કોટનું અનાલયણ કયલાભાં આલેર છે... 
 
 

૧) ઓડીવાના ભુખ્મભંત્રી નલીન ટ્ટનામક દ્વાયા 6 જુરાઈ 2017 ના યોજ બુનેશ્વયના 
કનરંગા સ્ટેડીમભભાં આમોનજત થનાય એનળમાઈ એથરેટીતવ ચેનમ્સમનળીનો રોગો અને 
ભૈસ્કોટનું અનાલયણ કયેર છે. 
 

૨) ભુખ્મભંત્રીએ ઔચારયક રૂથી બુલનેશ્વયને યભતના આમોજનના ભેજફાનના રૂભાં 
જાશેય કયેર છે. 
 

૩) આ અનાલયણ કયામેરા ભૈસ્કોટનું નાભ ઓલ્લી ટટવર યાખલાભાં આલેર છે. 
 

૪) ઓડીવાના ગરશયભાથા વભુદ્ર તટ ય રુપ્તપ્રામ પ્રજાનતની પ્રાઈભ નેસ્ટીન્ગ વાઈટ છે, 
તેથી ઓરીલ રયડરે ટટવરના રૂે દળાવલેર છે. 
 

૫) રગબગ 45 દેળોના 700 થી લધાયે યભતલીયો 42 કામવક્રભોભાં બાગ રેળે. 
 

૬) ઓડીવાની યાજધાનીભાં એનળમાઈ એથરેટીતવ ચેનમ્સમનળીનો પ્રાયંબ થઇ યહ્યો છે, 
તે આ યભતનું 22 ભુ વંસ્કયણ છે. 
 

૭) યાજ્મ દ્વાયા વભગ્ર ખેરોનું આમોજન વંૂણવ યીતે વજ્જ થઈને કયલાભાં આલી યહ્યું છે. 
 

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

 

નનશારયકા,બયતીની વંકલ્ના  નલળે નલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

https://www.youtube.com/watch?v=oOHrntk77KAGXt= 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ વભમ યેખા અને સ્થાનનક વભમ....  
https://www.youtube.com/watch?v=tGuaqBT8sdE  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય નલડીમો બાગ -25 (વાદો લતવભાન કા-5) 
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY 

1 થી 3 ભે 2017  કયંટ અપેમવવ  સ્ેળીમર નલડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=2mpeNABvEQ0&t=68s  

ફેસ્ટ જીકે નલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

નભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચવ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

નલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=oOHrntk77KA
https://www.youtube.com/watch?v=tGuaqBT8sdE
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY
https://www.youtube.com/watch?v=2mpeNABvEQ0&t=68s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

