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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શલેથી ગોદયેજ ગુ્રનુું વુકાન અદદ 

ગોદયેજના ુત્રી નનવાફા વુંબાળે, 39 

લષની લમે તેઓ આટરી ભોટી કુંની 

વુંબાનાય દેળના વૌથી મુલા ભદશરા 

ફનળે. 

૨) IRCTC દ્વાયા દેળના 600 ળશેયોભાું ે 

ઓન ડીરેલયી નાભની વુનલધા ઉરબ્ધ 

કયાલલાની જાશેયાત કયી છે, આ વુનલધા ભાટે 

યેરમાત્રીઓએ ચાજષ ચૂકલલો ડળે. 

૩) બાયતભાું વુપ્રીભ કોટષ  26 જાન્મુઆયી 

1950 થી અનતતત્લભાું આલેર છે. 

૪) બાયતના ગૃશભુંત્રી યાજનાથનવુંશે 

ભાઓલાદી વાભે એક નલી યણનીનતની 

જાશેયાત કયી છે,SAMADHAN. 

૫) DIPAM નુું નેતૃત્લ બાયતના નાણાભુંત્રી 

અરુણ જટેરી કયી યહ્યા છે. 

 

 

૬) DIPAM નુું ુરુનાભ ડીાટષભેન્ટ ઓપ 

ઇન્લેતટભેન્ટ એન્ડ નબ્રક એવેટ્વ 

ભેનેજભેન્ટ થામ છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) દનિણ કોયીમાના ઉદાયલાદી નેતા ભૂન 

જઈે-ઇને યાષ્ટ્રનતના રૂભાું શારભાું ળથ 

રીધેર છે. 

૮) 10 ભે 1994 ના યોજ દનિણ આદિકાના 

યાષ્ટ્રનત દ ય પ્રથભ અશે્વત પ્રભુખ નેલ્વન 

ભુંડેરા ચૂુંટામા શતા. 

૯) દનિણ કોદયમાની યાજધાની નવમોર છે, 

તેનુું ચરણ લોન છે. 

૧૦) બાયતે આલનાયા ત્રણ ચાય લષભાું 

એન્ટાકષ દટકાભાું આલેર ભૈત્રી વુંળોધન કેન્રના 

તથાનભાું પેયપાય કયલાનો નનણષમ કયેર છે. 

૧૧) એન્ટાકષ દટકાભાું બાયતના ભૈત્રી 

અનુવુંધાન કેન્રનુું નનભાષણ લષ 1989 ભાું 

કયલાભાું આવમુું શતુું 
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ગુજયાત  

૧૨) ગુજયાત નલધાનવબાભાું 

જી.એવ.ટી.ફીર વલાષનુભતે ાવ કયલાભાું 

આવમુું છે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાું ઝૂરન ગૌતલાભી લન ડે દિકેટભાું 

વૌથી લધાયે નલકેટ રેનાય ભદશરા દિકેટય 

ફની ગમા છે.તેઓના નાભે181 નલકેટ 

ઝડલાનો યેકોડષ  નોંધામો છે. 

૧૪) આગાભી 14 ભે 2017 થી ળરુ થનાય 

શોકી ટેતટ ભેચભાું ાુંચ ટેતટ ભેચની શ્રેણી 

યભલા ભાટે બાયતની ટીભ ન્મુઝીરેન્ડ વાભે 

યભલા ફાફતે ન્મુઝીરેન્ડ યલાના થઇ ચુકી 

છે. 

૧૫) લલ્ડષ  ચેનપમનળી ભાટે ક્લોરીપામ 

કયનાયા વાત બાયતીમ ફોક્વયોને ઓગતટ 

વપ્ટેપફયભાું મોજાનાયી ટુનાષભેન્ટની તૈમાયી 

ભાટે નલળે ટરેનીંગ આલાભાું આલળે. 

૧૬) બાયતીમ ભૂના નવભી નવુંશને 

આમયરેન્ડની દિકેટ ટીભભાું વાભેર કયલાભાું 

આવમા છે. 

 

 

૧૭) લષ 2013 ભાું આમોનજત થમેર 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભદશરા દિકેટ નલશ્વક 

ઓતટરેરીમા દ્વાયા જીતલાભાું આવમો શતો. 

૧૮) લષ 2010 ભાું ઝૂરન ગૌતલાભીને 

અજુ ષન ુયતકાય અામો શતો,જમાયે લષ 

2012 ભાું તેને દ્મશ્રી ુયતકાય આલાભાું 

આવમો શતો. 

અન્મ  

૧૯) બાયતીમ અનબનેત્રી કોંકણાવેને 

ન્મુમોકષ  ઇનન્ડમન દપલ્ભ પેતટીલરભાું ભુખ્મ 

ુયતકાય જીતેર છે. 

૨૦) ઉત્તયપ્રદેળની આદદત્મ મોગીની વયકાયે 

અમોધ્મા અને ભથુયાને નગય નનગભ 

ફનાલલાનો નનણષમ કયેર છે. 
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ઝૂરન ગૌતલાભી લન-ડે ભાું વૌથી લધાયે નલકેટ રેનાય ભદશરા દિકેટય 

ફન્મા... 
 

૧) બાયતીમ ભદશરા દિકેટ ટીભના ભદશરા ખેરાડી ઝૂરન ગૌતલાભી 9 ભે 2017 ના યોજ 
વૌથી લધાયે નલકેટ રેનાય ભદશરા દિકેટય ફન્મા છે. 
 

૨) તેણીએ ઓતટરેરીમાના ભદશરા દિકેટય કૈથયીન દપટવૈદટરકવના 180 નલકેટોના યેકોડષને 
તોડી નાુંખેર છે. 
 

૩) ઝૂરન ગૌતલાભીએ 153 ભેચોભાું 181 નલકેટ રીધેર છે.લષ 2002 થી તેઓ ભદશરા 
દિકેટ ટીભના તેજ ફોરય યહ્યા છે. 
 

૪) ઝૂરન ગૌતલાભીએ વૌથી લધાયે નલકેટ રેલાનો યેકોડષ  દનિણ આદિકાભાું યભાઈ યશેર 
ચાય દેળની વીયીઝ અુંતગષત ફનાલેર છે. 
 

૫) ઝૂરન ગૌતલાભી એક ઓર યાઉન્ડય દિકેટય છે, તથા તથાનનક દિકેટ તેઓ ફુંગા 
તયપથી યભે છે. 
 

૬) ઝૂરન ગૌતલાભી નભતારી યાજ શેરા બાયતીમ દિકેટ ટીભના કેપ્ટન તયીકે યશી ચુક્મા 
છે. 
 

૭) બાયત વયકાય દ્વાયા તેને લષ 2012 ભાું દ્મશ્રી ુયતકાયથી વન્ભાનનત કયલાભાું આવમા 
શતા. 
 

 

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

 

નનશાદયકા,બયતીની વુંકલ્ના  નલળે નલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

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

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

1 થી 3 ભે 2017  કયું ટ અપેમવષ  તેળીમર નલડીમો  

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

ફેતટ જીકે નલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

નભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાું આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચેનર વફતિાઈફ 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

