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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી 26 ભી ભે 2017 ના યોજ ચીન 

વયશદ નજીક બ્રહ્મુત્ર નદી ય ફનેરા 

9.15 કકભી રાાંફા ધોરા-વદદમા ુરનુાં 

લડાપ્રધાન નયેન્ર ભોદી ઉદ્ઘાટન કયળે. 

૨) બાયત અને મુકે લચ્ચે ળશેયી દયલશન 

કે્ષત્રે વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૩) ઇસ્કોન દ્વાયા સ્થાકત થાણે કજલ્લાભાાં 

આલેર ગોલધધન ઇકો ગ્રાભેં ભશાયાષ્ટ્રના 

ગ્રાભીણ કલસ્તાયોભાાં સ્થામી દયમોજના ભાટે 

સ્ભાટધ  ગ્રાભ ુયસ્કાય જીતેર છે. 

૪) વાલધજકનક ભાભરે આામેર વૂચકાાંકભાાં 

કેયર વૌથી ઉય યશેર છે, જમાયે કફશાય 

વૌથી નીચે યશેર છે. 

૫) શારભાાં આય.ફી.આઈ.એ મુકો ફેંકના 

કાયોફાય ય પ્રકતફાંધ રગાલી દીધેર છે. 

૬) મુકો ફેંકના એભડી.અને વીઈઓ તયીકે 

શ્રી યકલ કૃષ્ણ તાકય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭)16 ભે 2017 ના યોજ વીદયમા ળાાંકત 

ભાંત્રણાનો નલો તફક્કો ળરુ થળે. 

૮) 15 ભે ના યોજ વભગ્ર કલશ્વભાાં 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ડે ઓપ પેભીરી આમોકજત 

કયલાભાાં આલે છે. 

૯) 15 ભે 1957 ના યોજ કબ્રટન દેળ દ્વાયા 

શાઈડર ોજન ફોમ્ફનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આવમુાં 

શતુાં. 

૧૦) આ લે ઉજલામેર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

દયલાય દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી 

શતી, પેકભરીઝ એજ્મુકેળન એન્ડ લેર 

ફીગીન. 

યભત-જગત  

૧૧) બાયતના વુકભતે વીનીમય એકળમન 

કુશ્તી ચેકમ્મનળીભાાં કવલ્લય ભેડર જીતેર 

છે. 
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૧૨) બાયતભાાં આમોકજત થનાય પૂટફોર 

અન્ડય-17 ભાાં જભધની, ઇંગ્રેન્ડ, સ્ેન,અને 

તુકીએ લલ્ડધકભાાં ક્લોરીપામ કયી રીધેર 

છે. 

૧૩) આઈ.ી.એર. દિકેટભાાં બાયતીમ 

દિકેટય ભશેન્રકવાંશ ધોનીએ 100 યભતલીયોને 

સ્ટમ્ આઉટ કયેર છે. 

૧૪) યોભાનીમાની કવભોના શારેે ફ્રાન્વની 

દિસ્ટીના મ્રાદેનોલીચને શયાલી વતત ફીજા 

લે ભેડર ીડ ઓન ટેનીવ ટુનાધભેન્ટની 

કલભેન્વ કવાંગલ્વનુાં ટાઈટર જીતી રીધુાં છે. 

૧૫) ભુાંફઈ ઇકન્ડમન્વ ટી-20 ભાાં 100 ભેચ 

જીતનાય પ્રથભ ટીભ ફનેર છે. 

૧૬) એકળમન ચેકમ્મનળીભાાં આ લે 

બાયતે એક ગોલ્ડ, ાાંચ કવલ્લય, અને ચાય 

બ્રોન્ઝભેડર ભીને કુર 10 ભેડર જીતેર છે. 

૧૭) દિકેટ વાઉથ આદફ્રકાના એલોડધભાાં 

બાયતીમ ભૂના કસ્નય કેળલ ભશાયાજને 

નલોદદત દિકેટયનો એલોડધ  આલાભાાં આલેર 

છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) 17 ભે 2017 ના યોજ ગુગરની 

ડેલરય કોન્પયન્વ ળરુ થળે. 

૧૯) વી.ફી.આઈ.ની સ્ેશ્મર કોટધભાાં 

વુબ્રતો યોમ શાજય થળે. 

૨૦) ISCON નુાં ુરુનાભ ઇન્ટયનેળનર 

વોવામટી પોય કૃષ્ણ કોન્ળીમાળનેવ થામ છે.
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વભીક્ષા 289 (1) તાયીખ 16/5/2017 

 

ઇસ્કોનના ગોલધધન ઇકો ગ્રાભે સ્ભાટધ  ગ્રાભ ુયસ્કાય જીત્મો... 
 
 

૧) ઇસ્કોન દ્વાયા થાણે જીલ્લાની આવ-ાવ સ્થાકત ગોલધધન ઇકો ગ્રાભ ભશાયાષ્ટ્ર  
યાજ્મભાાં આલેર છે. 
 

૨) આ ગાભે ગ્રાભીણ કલસ્તાયોભાાં એક સ્થામી દયમોજના ભાટે સ્ભાટધ  ગ્રાભ ુયસ્કાય જીતેર 
છે. 
 

૩) આ ગાભ થાણે જીલ્લાના લાડા તારુકાભાાં વહ્યારી શાડોની તેટીભાાં ભુાંફઈથી 108 
કકભી ઉત્તયભાાં આલેર છે. 
 

૪) આ ુયસ્કાય બાયત વમાાય વાંલધધન વાંગઠન દ્વાયા આલાભાાં આલે છે. 
 

૫) આ વાંસ્થાને ટૂાં કભાાં આઈ.ટી.ી.ઓ.નાભથી ણ ઓખલાભાાં આલે છે.(ઇકન્ડમન ટરેડ 
પ્રભોળન ઓગેનાઈઝેળ ) 

 

૬) આઈ.ટી.ી.ઓ. લાણીજ્મ અને ઉદ્યોગ ભાંત્રારમની પ્રભુખ વમાાય પ્રોત્વાશન એજને્વી 
છે. 
 

૭) ઇસ્કોનનુાં ુરુનાભ ઇન્ટયનેળનર વોવામટી પોય કૃષ્ણ કોનકળમાળનેવ થામ છે. 
 

 

 

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

 

બુકભખાંડો અને ભશાવાગયો- કલળે કલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

https://www.youtube.com/watch?v=aCXn-w1f1gwGXt= 

ગુજયાતી વાદશત્મકાયોના દયચમ – બાગ-2  કલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=3lK5fJ6dduI&t=8s 

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

10  થી 12  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવધ  સ્ેળીમર કલડીમો  

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

ફેસ્ટ જીકે કલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

કભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના કલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

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

કલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=aCXn-w1f1gw
https://www.youtube.com/watch?v=3lK5fJ6dduI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=olu1WiZ1bmY
https://www.youtube.com/watch?v=6DLnoHv4LTY&t=138s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

