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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની  અંતયીક્ષ એજને્વી ઈવયોને લષ 

2014 નો ઇન્ન્દયાગાંધી ળાંન્ત ુયસ્કાય ભેર 

છે. 

૨) બાયતના ૂલષ લડાપ્રધાનશ્રી ભનભોશન 

ન્વંશ ઇન્ન્દયા ગાંધી ળાંન્ત અને ઇન્ન્દયા ગાંધી 

સ્ભાયક ન્માવના ટ્રસ્ટ્ી તયીકે કામષ કયી યહ્યા 

છે. 

૩) 22 લષ ફાદ જનયર ભોટ્વષ બાયતભાં 

કાયનું લેંચાણ ફંધ કયળે, જી.એભ. ન્લશ્વની 

ત્રીજી વૌથી ભોટ્ી કાય કંની છે. 

૪) જી.એવ.ટ્ી. દયભાં કેન્ર અને યાજ્મનો 

અડધો-અડધો બાગ યશેળે, કોઈ લસ્તુ ય 

18 ટ્કા ટે્ક્વ યેટ્ છે, તો તેભાં 9 ટ્કા કેન્ર 

(વી.જીએવટ્ી) અને 9 ટ્કા 

(એવ.જીએવટ્ી) યશેળે. 

૫) ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાયે યાજ્મની વૌપ્રથભ સ્કીર 

ડેલરભેન્ટ્ મુનીલવીટ્ી ખોરેર છે. 

 

૬)19 ભે1904 ના યોજ તાતા કંનીના 

વંસ્થાક જભળેદજી તાતાનું અલવાન થમું 

શતું. 

૭) કેન્ર વયકાયે આંધ્રપ્રદેળભાં 8 યાષ્ટ્ર ીમ 

યાજભાગષ ભાટે્ 1793 કયોડ રૂન્મા પાલેર 

છે. 

૮) વીભા વુયક્ષા ફે આંતયયાષ્ટ્ર ીમ વયશદ 

ય ગયભ શલા ઓયેળન ળરુ કયેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) શાર ઇન્ટ્યનેળનર કોટ્ષ  ઓપ જસ્ટ્ીવના 

વભ્મ દેળો તયીકે 192 દેળો છે. 

૧૦) શારભાં અલવાન ાભેર ક્રિવ કોનર 

વાઉન્ડગાડષન મ્મુઝીક ફેન્ડના વંસ્થાક 

શતા. 

૧૧) ફોપોવષ કાંડના 30 લષ ફાદ બાયતીમ 

વૈન્મને અભેક્રયકાથી ફે અલ્ટટ્ર ા રાઈટ્ 

શોલીત્ઝય એભ-777 તો ભેર છે. 
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ગુજયાત  

૧૨) તન્ભરનાડુ અને ઉત્તયપ્રદેળના ગરે 

ગુજયાતભાં ણ અન્ન્ૂણાષ મોજનાની 

જાશેયાત કયલાભાં આલી છે, આ ળરૂઆત 

યાજકોટ્ ળશેયભાં ળરુ કયલાભાં આલનાય છે. 

૧૩) ગુજયાતભાં ળરુ કયલાભાં આલનાય 

અન્નુણાષ મોજનાભાં રાબાથીએ ગુજયાતી 

થાી ભાટે્ 10 રૂ.ચુકલલા ડળે, 20 

રૂ.વયકાય દ્વાયા ચુકલલાભાં આલળે. 

૧૪) શારભાં ગુજયાતની યાજ્મવબાની ત્રણ 

વીટ્ ભાટે્ ચંૂટ્ણી કામષિભ જાશેય કયલાભાં 

આલેર છે, ચંૂટ્ણીંચના આદેળ પ્રભાણે 

આગાભી 8 ભી જુને ચંૂટ્ણી મોજાળે. 

યભત-જગત  

૧૫) આગાભી વભમભાં ઇંગ્રેન્ડભાં 

મોજાનાયી લલ્ટડષ  રીગ વેભી પાઈનરભાં 

બાયતીમ શોકી ટ્ીભના વુકાની તયીકે ભનપ્રીત 

ન્વંશ કૌય યશેળે. 

૧૬) એક જુનથી ળરુ થઇ યશેર 

આઈ.વી.વી. ચેન્મ્મન્વ ટ્ર ોપીની ળરૂઆતી 

ભેચોભાં બાયતના વુંદયભ યન્લ ક્રપલ્ટડ અમ્ામય 

તયીકે કામષ કયળે. 

 

૧૭) આઈ.વી.વી.દ્વાયા જાશેય કયામેરા ટે્સ્ટ્ 

યેન્કીંગભાં ન્ઝમ્ફાબ્લેને 10 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત 

થમેર છે. 

અન્મ  

૧૮) ઉતયાખંડના યેણં વતી ેટ્ીએભ ેભેન્ટ્ 

ફેંકના પ્રથભ વીઈઓ ફન્મા છે. 

૧૯) અંળુ જાભવેન્ા ભાઉન્ટ્ એલયેસ્ટ્ ચાય 

લાય વય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભક્રશરા 

ફનેર છે. 

૨૦) અંળુ જાભવેન્ા લષ 2012 -13 ભાં 

સ્લચ્છ બાયત અન્બમાનના બ્ાંડ એમ્ફેવેડય 

યશી ચુક્મા છે. 
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વભીક્ષા 293 (1) તાયીખ 20/5/2017 

 

અંળુ જાભવેન્ા ભાઉન્ટ્ એલયેસ્ટ્ને ચાય લાય વય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ 

ભક્રશરા ફન્મા... 
 
 

૧) અંળુ જાભવેન્ાએ 16 ભે 2017 ના યોજ ચોથીલાય ન્લશ્વના વૌથી ઊંચા ન્ળખયને વય 
કયી રીધેર છે. 
 

૨) ચાય લાય આ ન્ળખયને વય કયનાય તે દેળના એકભાત્ર ભક્રશરા ફની ગમા છે. 
 

૩) તેણીએ 16 ભે 2017 ના યોજ ભાઉન્ટ્ એલયેસ્ટ્ ચડીને યાષ્ટ્રધ્લજ રશેયાવ્મો શતો. 
 

૪) ન્તબ્ફતના ધભષગુરુ દરાઈરાભાએ તેણીને રીરીઝંડી દેખાડી ચડાઈ ભાટે્ યલાના કયેર. 
 

૫) શલે તેણીનું વનું એલયેસ્ટ્ની ાંચભી લાય ચડાઈ કયલાનું છે, તે ભાટે્ અરુણાચરના 
આ લષતાયોશી ન્લશ્વના વૌથી ઊંચા ન્ળખય ય દવ ક્રદલવ છી પયીથી ચડલાનું ળરુ કયળે. 
 

૬) અંળુ જાભવેન્ા જો આ અન્બમાનભાં વપ થળે તો ાંચ લાય એલયેસ્ટ્ વય કયનાય  
તયીકેનો યેકોડષ  પ્રસ્થાન્ત કયળે. 
 

૭) અંળુ જાભવેન્ાએ લષ 2011 ભાં ફે લાય, લષ 2013 ભાં એકલાય તથા 2017 ભાં 
એકલાય ભીને ચાય લાય વપતા ભેલેર છે. 
 

 

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

 

‘ખંડ પ્રલશન’ ન્લળે ન્લડીમો  (જી.કે. યીરેટે્ડ)  

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

 

ગુજયાતી વાક્રશત્મકાયોના ક્રયચમ – બાગ-3  ન્લડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=lU7kF8W5eOE&t=181s 

 

બાયતનો ઈન્તશાવ – વભાજ વુધાયકો બાગ-૮ (જી.કે.) 
https://www.youtube.com/watch?v=j1-QXprFs84 

 

13  થી 15  ભે 2017  કયંટ્ અપેમવષ  સ્ેળીમર ન્લડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=13gYnwQRY_g&t=84s 

 

ફેસ્ટ્ જીકે ન્લડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

ન્ભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ન્લડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે્ 

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

ન્લડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=fXYLUejhJpo
https://www.youtube.com/watch?v=lU7kF8W5eOE&t=181s
https://www.youtube.com/watch?v=j1-QXprFs84
https://www.youtube.com/watch?v=13gYnwQRY_g&t=84s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

