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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) એય ઇન્ન્િમાન ું એન્ીનીમયીંગ એકભ એય 

ઇન્ન્િમા એન્ીનીમયીંગ વન્લિવીવ ન્રન્ભટેિ 

એયક્રાફ્ટ ભેન્ટેનન્વ એન્ીનીમવિન ું ટરેનીંગ 

વેન્ટય ળરુ કયળે. 

૨) એય ઇન્ન્િમા ફોઇંગ વાથે જ ેટરેનીંગ 

વેન્ટય ળરુ કયળે, તે નાગ ય ખાતે 

એભ.આય.ઓ.ના વ ન્લધા કેન્રભાું ખ રળે. 

૩) બાયતભાું ઓટોભેટીક દયલાજા લાી 

પ્રથભ ટરેન તેજવ જ નના ફીજા વપ્તાશથી 

દોિાલલાભાું આલળે. 

૪) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઉિાન મોજના 

અુંતગિત પ્રથભ શલાઈ વેલા દદલ્શીથી વીભરા 

લચ્ચે ળરુ કયલાભાું આલી છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૫) બાયતીમ પૂિ પ્રોવેન્વુંગ વ્માાયી મ વ પ 

અરી એભ.એ.ને ન્વલન્વ એન્ટયપ્રાઈઝ 

એલોિિ-2017 આલાભાું આવ્મો છે.  

 

૬) અભેદયકાની એયપોવે રાુંફા અુંતયની 

ન્ભનટભેન ઇન્ટયનેળનર ફેરીસ્ટીક 

ન્ભવાઈરન ું યીક્ષણ કયેર છે. 

ગ જયાત  

૭) ગ જયાત યાજ્મની શ્રેષ્ઠ ન્જલ્લા ુંચામતન ું 

વ યત ાવેના તાી ન્જલ્લાને આલાભાું 

આલેર છે. 

૮) ગ જયાત ભેયી ટાઈભ ફોિિના ચીપ 

ઓયેટીંગ ઓદપવય તયીકે અજમ બાદ  વેલા 

આી યહ્યા છે. 

૯) એન્ળમાના વૌથી ભોટા ળી બે્રકીંગમાિિ  

અરુંગભાું રૂ.700 કયોિના ખચે વ ન્લધાઓ 

અગ્રેિ કયી નલી વલરતો લધાયલાભાું 

આલળે. 

૧૦) ગ જયાત યાજ્મના અભયેરી ખાતે 

કેન્રીમભુંત્રી  યોત્તભબાઈ રૂારાના શસ્તે 

આઇકોન્નક ફવ ોટિન ું ખાતભૂશ તિ કયલાભાું 

આલેર છે. 

૧૧) ગ જયાતના યાજકોટ ખાતે યાજ્મન ું વૌથી 

ભોટ ું  આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ એયોટિ  આકાય રેળે. 
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૧૨) ગ જયાત યાજ્મભાું પ્રથભલાય દશુંવક 

દીિાને ન્નમુંન્ત્રત કયલા ભાટે ચાય સ્થે 

રેિિ  ાકિ  ફનાલલાભાું આલળે, તેભાું નભિદા, 

અભયેરી, િાુંગ અને વ યત ન્જલ્લાને વુંદ 

કયલાભાું આલેર છે. 

૧૩) આગાભી 1 ભેં થી ગ જયાત યાજ્મભાું 

વીનીમય વીટીઝન ભાટે તીથિસ્થાનો પયલા 

ભાટે શ્રલણ દળિન મોજના ળરુ કયલાભાું 

આલળે. 

૧૪) આઈ.આઈ.એભ. અભદાલાદના 

િામયેવટય આન્ળ નુંદાએ ોતાના દ યથી 

યાીનાભ ું આી દીધેર છે. 

યભત-જગત 

૧૫) બાયતીમ ફેિન્ભન્ટન ખેરાિી 

ી.લી.ન્વુંધ  એન્ળમન ફેિન્ભન્ટન 

ચેન્પમનળીની વલાટય પાઈનરભાું શોંચી 

ગમા છે. 

૧૬) આઈ.ી.એર.-10 ની રીગ ભેચભાું 

યોમર ચેરેન્જવિ ફેંગ્રોય વાભે 7 ન્લકેટે 

રામન્વ ગ જયાતે ન્લજમ ભેલેર છે. 

૧૭) શારભાું ુંકજ અિલાણીએ એન્ળમન 

સ્ન કય ચેન્પમનળીની વેભી પાઈનરભાું 

શોંચી ભેિર ન્નન્િત કયેર છે.  

અન્મ  

૧૮) ગૂગર ભેભાું ઉભેયામેરા નલા પીચવિભાું 

વમાું કાય ાકિ  કયી છે, તે વયતાથી ળોધી 

ળકાળે. 

૧૯) કેન્ર વયકાયના વાતભાું ગાયુંચભાું 

52 બથ્થાઓ ફુંધ કયલાની બરાભણ 

રલાવા વન્ભન્ત દ્વાયા કયલાભાું આલેર છે. 

૨૦) જ.ેઈ.ઈ. ભેઇનભાું ઉદમ યના કન્લ્ત 

લીયલરે 100 ટકા ગ ણ ભેલી દેળભાું પ્રથભ 

યહ્યા છે. 
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વભીક્ષા 272 (1) તાયીખ 29/4/2017 

 

બ લનેશ્વય ન્મયે એર એપૈન્ટ એલોિિ  ીતનાય દેળન ું પ્રથભ ળશેય ફન્મ ું... 
 

 
 

૧) ઓદયસ્વાની યાજધાની ળશેય બ લનેશ્વય ન્મયે એર એપૈન્ટ પ્રાન્નુંગ એવવીરેન્વ એન્િ 
અચીલભેન્ટ એલોિિ-2017 ીતનાય દેળન ું પ્રથભ ળશેય ફનેર છે. 
 

૨) આ  યસ્કાય અભેદયકન પ્રાન્નુંગ એવોવીએળન દ્વાયા આલાભાું આલે છે. 
 

૩) આ વુંસ્થા દ્વાયા ાુંચ ઉત્ક ષ્ટ્તા  યસ્કાય પ્રાપ્તકતાિઓને વુંદ કયેર છે. 
 

૪) આગાભી 8 ભે 2017 ના યોજ ન્મ  મોકિ  એવોવીએળનના યાષ્ટ્ર ીમ મોજના વુંભેરનભાું 
તેઓને વન્ભાન્નત કયલાભાું આલળે. 
 

૫) સ્ભાટિ  વીટી બ લનેશ્વયને આ  યસ્કાય વાયી અને ઉન્નત ળશેયની મોજના ફનાલલા ભાટે 
અને રોકોને તેભાું વાભેર કયલા ભાટે આલાભાું આલે છે. 
 

૬) શાર ઓદયસ્વા યાજ્મના ભ ખ્મભુંત્રી તયીકે નલીન ટ્ટનામક વેલા આી યહ્યા છે. 
 

૭) બાયત વયકાય દ્વાયા દેળભાું 100 સ્ભાટિ  ળશેયો ફનાલલાની મોજના કામિયત છે. 
 

 

- યેળ ચાલિા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાું ી.કે, કયું ટ અપેવિ ભેલલા નીચેની રીંક યથી 
એ િાઉનરોિ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

ળૈક્ષન્ણક વુંસ્થાઓ ભ રા રેખ (ટેટ તથા ટાટ ભાટે સ્ેળમર 

ન્લિીમો) 

https://www.youtube.com/watch?v=GwXQXm8mcbQGXt= 

વોરાય વીસ્ટભ વૂમિ ભુંિ બાગ -૨ ન્લળે ન્લિીમો  
https://www.youtube.com/watch?v=peiocePB3fk  

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ન્લિીમો બાગ -18 (કાના પ્રકાય ) 
https://www.youtube.com/watch?v=tbDSnwE3uW4 

સ્ધાિત્ભક યીક્ષાભાું વપતા બાગ -૩ સ્ેળીમર ન્લિીમો  

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

   

ફેસ્ટ ીકે ન્લિીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ન્ભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના ન્લિીમો અરોિ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

ન્લિીમો ના નલા અિેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=GwXQXm8mcbQ
https://www.youtube.com/watch?v=peiocePB3fk
https://www.youtube.com/watch?v=tbDSnwE3uW4
https://www.youtube.com/watch?v=HK_ZQogJVvA
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

