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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) જભળેદુયના પ્રળાાંત યાંગનાથને 

અભેરયકાભાાં મોજામેરી વલશ્વની વૌથી ભોટી 

પ્રી.કોરેજ વામન્વ સ્ધાાભાાં ઇન્ટેર વામન્વ 

એલોર્ા  જીતી રીધેર છે. 

૨) પ્રળાાંત યાંગનાથને એન્લામયભેન્ટર 

એન્જીનીમયીંગ કેટેગીયીભાાં જવૈલક ખેતીના 

પ્રોજકે્ટ ભાટે એલોર્ા  ભેર છે. 

૩) 21 ભે 2017 ના યોજ બાયતના ૂલા 

લર્ાપ્રધાન યાજીલ ગાાંધીની 26 ભી 

ુણ્મવતવથ ઉજલલાભાાં આલી શતી. 

૪) જીએવટી રયદ ફાદ વનધાારયત 

લસ્તુઓના દય ફાદ ખાદ્યાન્ન દાથો વૌથી 

વસ્તા થળે. 

૫) રદલ્શીના યાજ્મારે 89 ગાભોને 

ળશેયીકૃત દયજ્જો આીને તેને રેન્ર્ ુવરાંગભાાં 

વાભેર કયેર છે. 

 

 

૬) ઓરયસ્વાભાાં રગાતાય તાભાન લધલાને 

કાયણે ઓયેન્જ યાંગનુાં વવગ્નર એરટા  જાશેય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) દેળના લર્ાપ્રધાનશ્રીએ પ્રવવદ્ધ કૃવ 

લૈજ્ઞાવનક ર્ો.એભ.એવ.સ્લાભીનાથન ય 

એક-2 બાગની ુસ્તક શ્રુાંખરાનુાં વલભોચન 

કયેર છે. 

૮) એભ.એવ.સ્લાભીનાથનને બાયતભાાં 

શરયમાી ક્ાાંવતના પ્રણેતા તયીકે ઓખલાભાાં 

આલે છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) ઈયાનભાાં મોજામેરી યાષ્ટ્રવતની 

ચૂાંટણીભાાં વતત ફીજીલાય શવન યૌશાની 

યાષ્ટ્રવત દ ભાટે ચૂાંટામા છે. 

૧૦) કેનેર્ા દેળના ુયાતત્લવલદ્દોએ 110 

ભીરીમન લા જુના ર્ામનોવયના ભભીની 

ળોધ કયેર છે. 
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યભત-જગત  

૧૧) તીયાંદાજી લલ્ર્ાકભાાં બાયતીમ ુરુ 

ટીભને ગોલ્ર્ભેર્ર ભેર છે. 

૧૨) બાયતની ભરશરા શોકી ટીભે વતત 

ન્મુઝીરેન્ર્ વાભે ાાંચભી લાય શાયનો વાભનો 

કયેર છે. 

૧૩) ચારુ લે બાયત 6 ઓક્ટોફયથી 

અન્ર્ય-17 લલ્ર્ાકની મજભાની કયળે. 

૧૪) 21 ભે 1904 ના યોજ આજના રદલવે 

પૂટફોરની લૈવશ્વક વાંસ્થા પીપાની સ્થાના 

કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૫) FIFA નુાં ુરુનાભ થામ છે, પેર્યેળન 

ઇન્ટયનેળનર પૂટફોર એવોવીએળન. 

૧૬) બાયતીમ અન્ર્ય-17 પૂટફોર ટીભનો 

ઇટારી વાભે 2-0 થી યાજમ થમેર છે. 

૧૭) જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મ વયકાયે પૂટફોર 

ક્રફોની સ્થાના ભાટે 50 રાખ રૂવમા 

આલાની જાશેયાત કયેર છે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) બાયતના ગૃશભાંત્રી યાજનાથવવાંશ દ્વાયા 

જાશેયાત કયલાભાાં  છે કે ેયભીરેટયી 

કોન્વેટેફરની 34 શજાય ોસ્ટને શેર્ 

કોન્સ્ટેફર તયીકે અગે્રર્ કયલાભાાં આલળે. 

૧૯) ગૃશભાંત્રી દ્વાયા અન્મ એક જાશેયાત 

કયલાભાાં આલી છે કે અધા રશ્કયી દોના 

ળશીદ થનાયા જલાનોના રયલાયોને એક 

કયોર્ રૂવમાનુાં લતય આલાભાાં આલળે. 

૨૦) આઈ.ટી.ફી.ી.નુાં ુરુનાભ ઇન્ર્ો 

વતફેટ ફોર્ા ય ોરીવ થામ છે.



3 

22-5- 2017 

  

વભીક્ષા 295 (1) તાયીખ 22/5/2017 

 

ૂવણાભા ફભાન અને વાંજમ ગુબ્ફીએ પ્રવતવિત ગ્રીન ઓસ્કાય એલોર્ા  

જીત્મો... 
 

૧) કણાાટકના વાંજમ ગુબ્ફી અને અવભના ૂવણાભા ફભાનને પ્રવતવિત ગ્રીન ઓસ્કાય 
એલોર્ા  આલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) લન્મજીલના વાંયક્ષણ ભાટે અાતા વ્શીટરી ુયસ્કાયને ગ્રીન ઓસ્કાય તયીકે ણ 
ઓખલાભાાં આલે છે. 
 

૩) આ ુયસ્કાય મ.ુકે. ભાાં નોંધામેર ચૈરયટી વ્શીટરી પાંર્ પોય નેચય કન્ઝલેળન દ્વાયા ળરુ 
કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૪) વાંજમ ગુબ્ફીને આ એલોર્ા  કણાાટકભાાં લાઘના વાંયક્ષણ ભાટે આલાભાાં આલેર છે. 
 

૫) ૂવણાભા ફભાનને આ એલોર્ા  અવભભાાં ગે્રટય એર્ઝુજટે સ્ટોકા  અને તેભના આલાવના 
વાંયક્ષણ ભાટે આલાભાાં આલેર છે. 
 

૬) આ ુયસ્કાય વલકાળળીર દેળોભાાં પ્રકૃવત વાંયક્ષણલાદીઓને આલાભાાં આલે છે. 
 

૭) આ વાંસ્થાને ર્ફલ્મુ.એપ.એન.ના નાભથી ણ ઓખલાભાાં આલે છે. 
 

 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  વલર્ીમો  (જી.કે. યીરેટેર્) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp7M1DBS34c= 

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-4  વલર્ીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=9MWh0iyJ5kY&t=71s 

 

બાયતનો ઈવતશાવ – વભાજ વુધાયકો બાગ-૯ (જી.કે.) 
https://www.youtube.com/watch?v=0qYOfBoalhw 

 

13  થી 15  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવા  સ્ેળીમર વલર્ીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે વલર્ીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલર્ીમો અરોર્ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચેનર વફસ્ક્ાઈફ કયળો જથેી GK 

વલર્ીમો ના નલા અરે્ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=Vp7M1DBS34c
https://www.youtube.com/watch?v=9MWh0iyJ5kY&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=0qYOfBoalhw
https://www.youtube.com/watch?v=13gYnwQRY_g&t=84s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

