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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બગલાન શળલની112 પૂટ ઉંચી પ્રશિભા 

આદિમોગીનુું નાભ ગીનીવ ફુક ઓપ લર્લડડ  

યેકોડડભાું વાભેર કયલાભાું આલેર છે. 

૨) આિીમોગી પ્રશિભા શલશ્વની વૌથી ભોટી 

આલક્ષ એટરે કે લક્ષથી ઉયની પ્રશિભા છે. 

૩) આિીમોગી પ્રશિભા 112.4 પૂટ 

ઉંચી,24.99 ભીટય શોી અને 147 પૂટ 

રાુંફી છે. 

૪)14 ભે 1992 ના યોજ બાયિ વશીિ 32 

િેળોભાું િશભર ટાઈગવડને આિુંકી વુંગઠન 

જાશેય કમુું શિુું. 

૫) િેળના યાષ્ટ્રશિશ્રીએ આુંિયયાષ્ટ્ર ીમ 

નશવુંગ દિલવ ય સ્લાસ્્મ કે્ષત્ર વાથે 

વુંકામેરા 35 કભડચાયીઓને િેભની ઉત્કૃષ્ઠ 

વેલા ભાટે યાષ્ટ્ર ીમ ફ્રોયેન્વ નાઈટેન્ગર 

ુયસ્કાયથી વન્ભાશનિ કયેર છે. 

 

 

૬) બાયિભાું વૌપ્રથભ ઈ.લી.એભ.ભળીનનો 

ઉમોગ કેયના રુય શલધાનવબા કે્ષત્રભાું 

50 ભિિાન કેન્રોભાું કયલાભાું આવ્મો શિો. 

૭) 10 ભે 2017 ના યોજ અરુણા 

વુુંિયયાજનને િુય વુંચાય શલબાગના વશચલ 

િયીકે શનમુક્િ કયલાભાું આવ્મા છે. 

૮) અરુણા વુુંિયયાજન શેરા િુય વુંચાય 

શલબાગના વશચલ િયીકે ી.કે. ુજાયી 

અુંળકારીન રૂે િ વુંબાી યહ્યા શિા. 

૯) ઉત્તયપ્રિેળની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 

પ્રાથશભક અને ભાધ્મશભક ળાાઓભાું 

ળશનલાયના યોજ ‘નો ફેગ ડે’ જાશેય કયેર છે.  

આુંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) 14 ભે 1948 ના યોજ મશૂિી યાજ્મ 

ઇઝયામેરે સ્લિુંત્રિાની જાશેયાિ કયી શિી. 

૧૧) એક વલે ભુજફ ચીનભાું શલશ્વના વૌથી 

લધાયે સ્થૂિાનો શળકાય ફનેરા રોકો 

લવલાટ કયે છે. 
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૧૨) શલશ્વભાું ચીન સ્થુિા ધયાલિા 

રોકોભાું પ્રથભ નુંફયે છે, જમાયે ફીજા નુંફયે 

અભેદયકાનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૩) આગાભી લડ 2049 ભાું આધુશનક 

ચીનના 100 લડ ૂણડ થળે. 

૧૪) શારભાું ચીન િેળ નલી નીશિ લન 

ફેર્લટ,લન યોડ દ્વાયા શલશ્વના 65 િેળોને એક 

યોડથી જોડલા ભાુંગે છે. 

યભિ-જગિ  

૧૫) ચેર્લવીએ ત્રણ શવઝનભાું ફીજીલાય 

ઈંગ્રીળ પ્રીશભમય રીગ ઈ.ી.એર.નુું ટાઈટર 

જીિી રીધેર છે. 

૧૬) બાયિીમ યેવરય ફજયુંગ ુશનમાએ 

એશળમન યેવશરુંગ ચેશપમનળીના 65 શકગ્રા 

લજન લગડભાું વાઉથ કોદયમાને શયાલી બાયિ 

ભાટે ગોર્લડ ભેડર જીિેર છે. 

૧૭) બાયિીમ ટીભના ફેટ્વભેન 

લી.લી.એવ.રક્ષ્ભણ 11 ભે 2017 ના યોજ 

ભેયીરફોન દિકેટ ક્રફની આજીલન 

વિસ્મિાથી વન્ભાશનિ કયલાભાું આવ્મા છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) શારભાું યેર્લલેએ ભશાયાષ્ટ્રભાું ‘લન રૂી 

કરીનીક’નો ળુબાયુંબ કયેર છે.  

૧૯) લધાયે નોન યપોભન્વ એવેટ્વના 

કાયણે આય.ફી.આઈ.એ આઈ.ડી.ફી.આઈ. 

ફેંકને ોિાની િેખયેખ નીચે યાખેર છે. 

૨૦) યાષ્ટ્ર ીમ ફ્રોયેન્વ નાઈટેન્ગર ુયસ્કાય 

અુંિગડિ કભડચાયીને 50 શજાય રૂશમાનુું 

ઇનાભ આલાભાું આલે છે. 
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વભીક્ષા 288 (1) િાયીખ 15/5/2017 

 

અરુણા વુુંિયયાજન િુયવુંચાય શલબાગના વશચલ િયીકે શનમુક્િ કયામા... 
 
 

૧) 10 ભે 2017 ના યોજ અરુણા વુુંિયયાજનને િુય વુંચાય શલબાગના વશચલ િયીકે શનમુક્િ 
કયલાભાું આવ્મા છે. 
 

૨) િેઓ આ િ વાથે ઇરેક્ટર ોનીક્વ એન્ડ આઈ.ટી. ભુંત્રારમના વશચલ િયીકે ણ 
કામડબાય વુંબાળે. 
 

૩) શલેથી િેઓ ી.કે.ૂજાયીનુું સ્થાન રેળે.ી.કે. ુજાયી આ િ ય ભાચડ 2017 થી આ 
િ ય અસ્થામી રૂથી શિા.  
 

૪) વુુંિય યાજન એક આઈ.એ.એવ. અશધકાયી છે, જભેણે લડ 1998 ભાું કેયરભાું 
આઈ.ટી.શલબાગ ફનાલલા ભાટે ભશત્લૂણડ કામડ કયેર છે. 
 

૫) કેયર વયકાય ભાટે આઈ.ટી. શલબાગ િૈમાય કયલાનુું શ્રેમ વુુંિય યાજનને જામ છે. 
 

૬) િુયવુંચાય વશચલનુું િ ભાચડ 2017 ભાું જ.ેએવ. િીકના જલાથી ખારી ડુ્ું શિુું. 
 

૭) જ.ેએવ.િીકે નલી ટેરીકોભ ોરીવીભા પેયપાય રાલલા ભાટે ણ વુચનો કમાડ શિા. 
 

 

 

- યેળ ચાલડા   
 

 

  



4 

15-5- 2017 

  

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

 

જ્લાાભુખીનો એક   શલળે શલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

https://www.youtube.com/watch?v=IPnWnpu9fn8&t=155sGXt= 

ગુજયાિી વાદશત્મકાયોના દયચમનો શલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=ffba5auLFSw&t=7s  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય શલડીમો બાગ -25 (વાિો લિડભાન કા-5) 
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY 

10  થી 12  ભે 2017  કયું ટ અપેમવડ  સ્ેળીમર શલડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=6DLnoHv4LTY&t=138s 

ફેસ્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

શભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

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

શલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભિા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=IPnWnpu9fn8&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=ffba5auLFSw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY
https://www.youtube.com/watch?v=6DLnoHv4LTY&t=138s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

