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યાષ્ટ્રીમ
૧) 1 ભે 2017 થી વભગ્ર દેળભાાં રયમર
એસ્ટે ટ એક્ટ અભરભાાં આલેર છે .
૨) વભગ્ર દેળભાાં ભાત્ર 13 યાજ્મો અને કે ન્ર
ળાસવત પ્રદેળોએ જ તેના સનમભો જાશે ય કયે ર
છે .
૩) આગાભી 5 ભી ભે 2017 ના યોજ
બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો
જી-વેટ-9 વેટેરાઈટ રોન્ચ કયળે.
૪) કે યનાં અમભાનભ દેળનો પ્રથભ ડીઝીટર
ાંચામત લોડડ ફન્મો છે .
૫) પ્રખ્માત વપી ગામક અને ભશાન સવતાય
લાદક ઉસ્તાદ સલરામત અરીખાનના ત્રી
ફેગભ મભન ખાન 52 લડની લમે અલવાન
ામ્મા છે .
૬) ભશાયાષ્ટ્રના ભખ્મભાંત્રી દેલેન્ર પાડનસલળે
યાજ્મનાં પ્રથભ સ્લચાસરત ભૌવભ સ્ટે ળન ખલ્ાં
ભક્માં છે .
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આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) 2 ભે 2017 ના યોજ જભડન ચાન્વેરય
એન્જેરા ભકે ર યસળમાની માત્રાએ જળે.
૮) 4 ભે 2017 ના યોજ સવરયમા ભાભરા
અાંગેની ળાાંસતભાંત્રણાભાાં યસળમા વાભેર થળે.
૯) શારભાાં જાાનભાાં 8 ભો ફોન્વાઇ
કન્લેન્ળન ળરુ થમેર છે , તેભાાં 40 દેળોના
1200 થી લધ પ્રસતસનસધઓએ બાગ રીધેર.
૧૦) 1 ભે ના યોજ વભગ્ર સલશ્વભાાં
આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ રદલવ ભનાલલાભાાં
આવ્મો.
૧૧) રપનરેન્ડના લાલ્ટે યી ફોતાવે યસળમન
ગ્રા.સપ્રક્વ.2017 જીતેર છે .
૧૨) શાર તકીના યાષ્ટ્રસત યે વે તય્મી
બાયતની માત્રા ય છે .
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યભત-જગત

અન્મ

૧૩) 6 ભે 2017 ના યોજ 26 ભાાં

૧૭) 3 ભે 2017 ના યોજ બાયતનાં પ્રથભ

અઝરાનળાશ ક શોકી ટનાડભેન્ટની પાઈનર

ઇન્રા ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ટર સ્ટ ખરળે.

મોજાળે.

૧૮) RERA નાં રુનાભ થામ છે , રયમર

૧૪) અઝરાનળાશ ક શોકી ટનાડભેન્ટભાાં

એસ્ટે ટ યે ગ્મરેળન એક્ટ.

બાયતીમ શોકી ટીભે ન્મઝીરેન્ડને 3-0 થી

૧૯) છે લ્ા એક લડભાાં દેળભાાં 122

શયાલેર છે .

એન્જીનીમયીંગ કોરેજો ફાંધ થઇ ગઈ છે .

૧૫) બાયતીમ ગોલ્પય સળલ કૂયે 11 લડને

૨૦) ફાંધ થનાય એન્જીનીમયીંગ કોરેજોભાાં

ચાય ભાવ ફાદ એસળમન ટયભાાં ોતાનાં ફીજ ાં

ભશાયાષ્ટ્રની 23, શરયમાણાની13, ગજયાત

ટાઈટર જીતેર છે .

અને યાજસ્થાનની11-11 ફાંધ થઇ છે .

૧૬) જોળના સચનપ્ા એસળમાઈ સ્ક્લોળ
સખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા
ફન્મા છે .
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વભીક્ષા 275 (1) તાયીખ 2/5/2017
આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ રદલવ 1 ભે ના યોજ ભનાલલાભાાં આવ્મો...

૧) આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ રદલવને શ્રસભક રદલવ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે .
૨) આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંઘોને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે આ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૩) આ રદલવ કાભ કયલાના આઠ કરાક ભાટે ભજયોના આાંદોરનની જીત ભાટે ભનાલલાભાાં
આલે છે .
૪) આનો ઉદેશ્મ વભગ્ર સલશ્વભાાં આસથડક અને વાભાસજક અસધકાયો પ્રાપ્ત કયલા ભાટે
શ્રસભકોના ફસરદાનને અાંજસર અસડત કયલાનો છે .
૫) બાયતભાાં શ્રભ અને યોજગાય ભાંત્રી ફાંદારુાં દતાત્રેમ છે .
૬) તેઓ દ્વાયા નલી રદલ્શીભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ રદલવ ય આમોસજત વભાયોશની
અધ્મક્ષતા કયલાભાાં આલી શતી.
૭) ઘણા વાંઘો ભજદૂય કલ્માણની પ્રસતફધ્ધતા ભાટે આ રદલવ ભનાલે છે .

-યે ળ ચાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાાં જી.કે , કયાંટ અપે વડ ભેલલા નીચેની રીંક યથી
એ ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

ગજયાત સ્થાના રદનનો સલળે સલડીમો (જી.કે . યીરેટેડ)
https://www.youtube.com/watch?v=mIdbADoiKw0&t=174sGXt=

વોરાય વીસ્ટભ વૂમડ ભાંડ બાગ -3 સલળે સલડીમો
https://www.youtube.com/watch?v=jfhYoSXsZBM

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય સલડીમો બાગ -20 (કાની લધ સલગત )
https://www.youtube.com/watch?v=jn4khzB5GfI&t=13s

સ્ધાડત્ભક યીક્ષાભાાં વપતા બાગ -૩ સ્ેળીમર સલડીમો
https://www.youtube.com/watch?v=HK_ZQogJVvA

ફેસ્ટ જીકે સલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
સભત્રો, એજ્મવપય દ્વાયા GK ના સલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ કયળો જેથી GK
સલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળે.

