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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ ચીનના ‘લન 

ફેલ્ટ લન યોડ’ વાભે પ્રોજક્ટ એશળમા- 

આફ્રિકા ગ્રોથ કોયીડોય શલકવાલલા ભાટેની 

શાાંકર કયલાભાાં આલી છે. 

૨) વભગ્ર દેળભાાં ઝાયખાંડ યાજ્મ વૌથી લધાયે 

કોરવાન ેઉત્ાફ્રદત કયતુ યાજ્મ છે. 

૩) કોરવાની ત્લફ્રયત ટરે શકાંગ ભાટે ીમુ 

ગોમર દ્વાયા ભોફાઈર એ ‘વેલા’ની 

ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૪) ઉત્તયપ્રદેળના ફયેરીભાાં ઇન્ડીમન 

લેટયનયી યીવચચ ઇન્્ટીટમુટ ખાત ે

લન્મજીલોની દેળની પ્રથભ ડી.એન.એ. ફેંક 

ખુરળે. 

૫)  ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મભાાં ખુલ્લાભાાં શાજતે જતા 

રોકો ભાટે ગુડ ભોશનિંગ ્કલોડની યચના 

કયલાભાાં આલી છે. 

 

 

૬) એક મુલા બાયતીમ 

આઈ.એ.એવ.અશધકાયી ભણીુય યાજ્મના 

યશેલાવી શોરીમનરાર ગઈતેએ  શારભાાં નલી 

ફ્રદલ્શી ખાતે ુ્તક ‘કન્પેળન ઓપ એ ડાઈંગ 

ધ બ્રાઈંડ પૈથ ઓપ આન્થેઇજ્ભ’ નાભનુાં 

ુ્તક પ્રકાશળત કયેર છે. 

૭) શાર કણાચટક ફેંકના વીઈઓ 

ભશાફેશ્વય એભ.એવ. છે, આ ફેંકનુાં 

લડુભથક ભાંગરુરાં , કણાચટકભાાં આલેર છે. 

૮) શારભાાં શમુ ગોમર દ્વાયા રોન્ચ 

કયલાભાાં આલેર ભોફાઈર એ SEVA નુાં 

ુરનાભ ‘વય ઇંધણ શલતયણ એ’ થામ 

છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૯) નેાના લડાપ્રધાન ુષ્ા કભર દશર 

પ્રચાંડે નેાના પ્રધાનભાંત્રી દ યથી 

યાજીનાભુાં  આેર છે. 
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૧૦)  ુષ્ા કભર દશર પ્રચાંડ નેાના 

પ્રધાનભાંત્રી દ ય શોંચનાય 35 ભાાં 

લડાપ્રધાન શતા.  

૧૧) શારભાાં ટેડર ોવ અદધનોભ શગબ્રેમવવન ે

ડબ્લ્મુ.એચ.ઓ.ના નલા ચીપ તયીકેની 

કાભગીયી વાંબાળે. 

૧૨) ડબ્લ્મુ.એચ.ઓ.નુાં વાંશલધાન 7 એશપ્રર 

1948 ભાાં રાગુ કયલાભાાં આવમુાં શતુાં, તથેી 7 

એશપ્રરન ે દય લે શલશ્વ ્લા્્મ ફ્રદલવના 

રૂભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે. 

૧૩) જમે્વ ફોન્ડનો અશબનમ કયનાય વય 

યોજયભુયનુાં 89 લચની લમે અલવાન થમરે 

છે. 

યભત-જગત  

૧૪) પ્રો.કફડ્ડી રીગની ાાંચભી વીઝન ભાટે 

ખેરાડીઓની શયાજીભાાં નીશતન તોભય વૌથી 

ભોંઘા ખરાડી ફની ગમા છે. 

૧૫) બાયત દેળે ફીજી એશળમન મુલા 

એથરેટીક્વભાાં ાાંચ ગોલ્ડ વશીત 14 ભેડર 

જીતેર છે. 

 

 

૧૬) બાયતીમ ભફ્રશરા ફ્રિકેટયો ઝૂરન 

ગૌ્લાભી અન ે શભતારી યાજ આ લે 

મોજાનાય લલ્ડચક ફ્રિકેટભાાં ચોથીલાય બાગ 

રેનાય ખેરાડીઓ ફનળે. 

૧૭) ભુાંફઈ ઇશન્ડમન્વ શલરદ્ધ િી ફ્રશટભાાં 

આઉટ થનાય ફેંગ્રોયના કેદાય જાદલ પ્રથભ 

ફ્રિકેટય ફની ગમા છે. 

અન્મ 

૧૮) તાતા કાંનીએ શારભાાં ભુખ્મ નાણાકીમ 

અશધકાયીના રૂભાાં વૌયબ અગ્રલારની 

શનમુશક્ત કયેર છે. 

૧૯) તાજતેયભાાં તાતા દ્વાયા નલા કાનુન 

પ્રભુખ તયીકે ળુલા ભાંડરન ેશનમકુ્ત કમાચ છે. 

૨૦) શારભાાં ફેંક ઓપ ફયોડાના અધ્મક્ષ 

તયીકે શ્રી યશલ લેંકટેળન પયજ ફજાલી યહ્યા 

છે.
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વભીક્ષા 298 (1) તાયીખ 25/5/2017 

 

બાયતીમ ફ્રિકેટય યશલચાંદ્રન અશશ્વનન ે વલચશ્રષે્ઠ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ફ્રિકેટય 
યુ્કાયથી વન્ભાશનત કયલાભાાં આવમા... 
 

૧) 24 ભે 2017 ના યોજ ફ્રિકેટય યશલચાંદ્રન અશશ્વનને વીએટ ફ્રિકેટ યેફ્રટાંગ (વી.વી.આય.) 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ુય્કાય 2017 ભાાં વલચશ્રેષ્ઠ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ફ્રિકેટય તયીકે વાંદ કયલાભાાં 
આવમા છે. 
 

૨) ૂલચ બાયતીમ કપ્તાન વુનીર ગાલ્કય દ્વાયા તેઓએ આ ુય્કાય પ્રદાન કયલાભાાં 
આલેર. 
 

૩) ફ્રિકેટય યશલચાંદ્રન અશશ્વનને ઇંગ્રેન્ડ,ન્મુઝીરેન્ડ અન ે ઓ્ટરેરીમા તથા ફાાંગ્રાદેળ 

વાભેની ભેચભાાં વારાં  પ્રદળચન કમુિં શતુાં. 
 

૪) આ વીયીઝભાાં બાયતે 13 ભેચોભાાંથી 10 ટે્ટ ભેચો જીતી શતી. 
 

૫) ફ્રિકેટય યશલચાંદ્રન અશશ્વનન ેછેલ્લા 12 ભફ્રશનાભાાં 99 શલકેટ શાાંવર કયેર છે. 
 

૬) મુલા ફેટ્વભેન ળુબભ ગીરન ેઆ લચના વલચશ્રેષ્ઠ મુલા ખરેાડીનો ુય્કાય આલાભાાં 
આલેર છે. 
 

૭) ળુબભ ગીરને ભુાંફઈભાાં ઇંગ્રેન્ડ શલરદ્ધ યભામેર અન્ડય-19 ભાાં એક ફ્રદલવીમ 
વીયીઝભાાં વાયા પ્રદળચન ભાટે આ એલોડચ  આલાભાાં આલેર. 
 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  શલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાફ્રશત્મકાયોના ફ્રયચમ – બાગ-6  શલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવચ  ્ળેીમર શલડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=MRVIXsjqCSg&t=4s 

 

ફે્ ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
શભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચચ કયી, ચનેર વફ્િાઈફ કયળો જથેી 

GK શલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=Vp7M1DBS34c
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=0qYOfBoalhw
https://www.youtube.com/watch?v=MRVIXsjqCSg&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

