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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઉત્તયપ્રદેળની ળાાઓભાાં ભધ્માશન 

બોજનની ચકાવણી ભાટે ‘ભાાં વમભમિ’ની 

યચના કયલાભાાં આલી છે. 

૨) આઈ.આઈ.ટી.શૈદ્રાફાદના પ્રોપેવય 

અયમલાંદ કુભાય યેંગણને લષ 2017 ભાટે મુલા 

લૈજ્ઞામનક શ્રેણીભાાં પ્રમિમિિ બાયિીમ 

મલજ્ઞાન અકાદભી દકથી વન્ભામનિ 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૩) મુલા લૈજ્ઞામનક ુયસ્કાયભાાં કાાંસ્મદક 

અને 25 શજાય રૂમમા આલાભાાં આલે છે. 

૪) શાર એપ.આઈ.વી.વી.આઈ.(ફપક્કી)ના 

અધ્મક્ષ િયીકે ાંકજ આય ટેર વેલા આી 

યહ્યા છે. 

૫) મવક્કીભના ભુખ્મભાંત્રી લનકુભાય 

ચાભમરાંગને પ્રથભ બૈયોમવાંશ ળેખાલિ 

રાઈપટાઈભ અચીલભેન્ટ ઓનયથી 

વન્ભામનિ કયેર છે. 

 

૬) દેળના યાષ્ટ્રમિ દ્વાયા બૈયોમવાંશ ળેખાલિ 

સ્ભાયક વ્માખ્માન દયમભમાન લન કુભાય 

ચાભમરાંગને વન્ભામનિ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) ચીનની યાજધાની ફીજીંગભાાં 2 ફદલવનુાં 

ફેલ્ટ યોડ પોયભ વાંભેરન ફે ફદલવ ભાટે 

મોજાઈ ગમુાં. 

૮) વૈન્મ ક્ષભિા ભાભરે ગ્રોફર પામય 

ાલય યેન્કીંગભાાં અભેફયકાને પ્રથભ સ્થાન 

ભેર છે,બાયિને આ વલેભાાં ચોથુાં સ્થાન 

ભેર છે. 

૯)16 ભે 2013 ના યોજ ભાનલ સ્ટેભવેરનુાં 

ક્રોન કયલાભાાં વપિા અભેફયકી 

લૈજ્ઞામનકોએ દ્વાયા ભેલલાભાાં આલી શિી. 

૧૦) શાર ચીરી દેળના યાષ્ટ્રમિ િયીકે 

મભળેર ફાચેરટ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
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યભિ-જગિ  

૧૧) લાંમચિ ભાિાઓ ભાટે ફિકેટય વુયેળ યૈના 

અને િેની ત્ની મપ્રમાંકાએ વાથે ભીને 

ગે્રમવમા યૈના પાઉન્ડેળન ળરુ કયેર છે. 

૧૨) ફેંગકોક ખાિે યભાઈ યશેરી થાઈરેન્ડ 

જુમનમય િથા કેડેટ ગોલ્ડન ટેફર ટેનીવ 

વીયીઝભાાં ગુજયાિના ભાનલ ઠક્કયે ોિાનુાં 

ળાનદાય પ્રદળષન કયી જુમનમય કેટેગીયીભાાં 

મવલ્લય ભેડર જીિેર છે. 

૧૩) શારભાાં દીમિ ળભાષ અને મિનીએ 

ભફશરા ફિકેટભાાં વૌથી ભોટી બાગીદાયીનો 

યેકોડષ  નોંધાવ્મો છે. 

૧૪) જાણીિા ખેરાડી યપેર નડારે આ લે 

ભેડર ીડ ઓનનુાં ાાંચભીલાય ટાઈટર જીિી 

રીધેર છે. 

૧૫) િાજિેયભાાં રુઇવ શૈમભરન્ટને પોર્મમુષરા 

લન ચૈમર્મમનળીભાાં ોર ોજીળનથી 

સ્ૈમનળ ગ્રાાં.મપ્રક્વ. જીિી રીધેર છે. 

૧૬) જને્જય ભોટયસ્ોટ્વષ ભાટે ડર ાઈમલાંગ 

કયનાય અજુ ષન ભેનઈ જીી-3 યેવ જીિનાય 

પ્રથભ બાયિીમ ચારક ફનેર છે. 

 

 

૧૭) અજુષન ભેનઈ એક બાયિીમ યેમવાંગ 

ચારક છે, જણેે ોિાનો પ્રથભ ગો-કાટષ  

ાાંચ લષની લમે 80 વીવી કોભવષ કાટષ  પ્રાિ 

કયેર. 

અન્મ  

૧૮) કૈથોમરક વીયીમન ફેંક વાથે 

એચ.ડીએપ.વી.રાઈપે મલિયણ વભજુિી ય 

શસ્િાક્ષય કયેર છે. 

૧૯) શાર એચ.ડી.એપ.વી.ફેંકના પ્રફાંધ 

મનદેળક આફદત્મૂયી પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦)ઉત્તયપ્રદેળના ફે ઉભુખ્મભાંત્રી િયીકે 

કેળલ પ્રવાદ ભોમષ અને ફદનેળ ળભાષ છે.
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વભીક્ષા 290 (1) િાયીખ 17/5/2017 

 

દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ભધ્મપ્રદેળભાાં નદી વાંયક્ષણ ફયમોજનાની ળરૂઆિ 

કયી... 
 
 

૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા ભશત્લૂણષ નદીઓના વાંયક્ષણ ભાટે નભષદા વેલા મભળનની 
સ્થાના કયેર છે. 
 

૨) વયદાય વયોલય ફાંધની સ્થાના યોકલા ભાટે રાાંફો વાંઘષનુાં કેન્દ્ર ફનાલને કાયણ નભષદા 
નદીએ વભગ્ર દેળનુાં ધ્માન ખેંચમુાં શિુાં. 
 

૩) નદીઓના વાંયક્ષણનુાં કામષ નલી વયકાય વિાભાાં આવ્મા ફાદ લધાયે ઝડે કયલાભાાં 
આલેર છે. 
 

૪) નભષદા વેલા માત્રા 11 ડીવેર્મફય 2016 થી ળરુ કયલાભાાં આલેર. 
 

૫) આ માત્રાને વાલષજમનક બાગીદાયી વાથે મલશ્વની વૌથી નદી વાંયક્ષણ અમબમાનના 
રૂભાાં પ્રસ્િુિ કયલાભાાં આલેર. 
 

૬) આ માત્રા 15 ભે 2017 ના યોજ ૂણષ થમેર, જ ેનભષદા નદીના ઉત્મિ સ્થાનથી ળરુ 
થમેર. 
 

૭) નભષદા નદી ભૈકર શાડોભાાંથી નીકે છે, િે ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ટ્ર  અને ગુજયાિભાાંથી 
લશીને અયફ વાગયને ભે 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 

 

બુમભખાંડો અને ભશાવાગયો- મલળે મલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

ગુજયાિી વાફશત્મકાયોના ફયચમ – બાગ-2  મલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=3lK5fJ6dduI&t=8s 

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

10  થી 12  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવષ  સ્ેળીમર મલડીમો  

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

ફેસ્ટ જીકે મલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

મભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના મલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

મલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભિા 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

