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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં ેરેસ્ટાઈનના યાષ્ટ્રતિ ભશેભુદ 

અબ્ફાવ ચાય દદલવ ભાટે બાયિના પ્રલાવે 

આલેર છે, ફાંને દેળો લચ્ચે ાાંચ પ્રકાયના 

વભજુિી કયાય થમેરા છે. 

૨) આગાભી જુન ભાવભાાં બાયિની અલકાળ 

વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો 640 ટન લજનનો 

ઉગ્રશ અલકાળભાાં ભુકળે. 

૩) બાયિીમ નૌવેના એડતભયર વુનીર 

રાાંફાએ તવાંગાુયભાાં આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ વભુદ્રી 

વભીક્ષાભાાં બાગ રીધો શિો. 

૪) આગાભી જુનભાાં અલકાળભાાં િયિો 

ભુકલાભાાં આલળે િે ઉગ્રશ 

જી.એવ.એર.લી. ભાકક-3 િૈમાય કયિા 

બાયિીમ તલજ્ઞાનીઓને 12 લકનો વભમ 

રાગ્મો છે. 

૫) બાયિીમ નૌવેનાએ સ્ેવ એપ્રીકેળન 

વેન્ટય વાથે વભજુિી કયાય ય શસ્િાક્ષય 

કયેર છે. 

૬) બાયિીમ નૌવેના અને અભદાલાદના 

સ્ેવ એપ્રીકેળન વેન્ટય લચ્ચે ભૌવભ 

તલજ્ઞાન અને ભશાવાગય તલજ્ઞાન ક્ષેત્રે 

વભજુિી કયાય કયેર છે. 

૭) અનેસ્ટ એન્ડ માંગ દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં 

આલેર આ લકના અક્ષમ ઉજાક દેળ આકકણ 

વૂચકાાંકભાાં બાયિ ત્રીજા સ્થાનેથી ખવીને 

ફીજા વાથે શોંચી ગ્મુાં છે. 

આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) આતવમાન દતક્ષણ ૂલક એતળમાઈ દેળોનુાં 

વાંગઠન છે.િેભાાં િુકી અને ભોંગોતરમાને ણ 

વાભેર કયલાભાાં આલળે. 

૯) વમુાંકિ યાજ્મ અભેદયકાની સ્ેવએક્વ 

વાંસ્થા દ્વાયા ઇનભાયવેટ વાંચાય ઉગ્રશ 

રોન્ચ કયેર છે. 

૧૦) આતવમાન વાંગઠનની સ્થાના લક 

1967 ભાાં થઇ શિી,આ વાંગઠન વભ્મ 

દેળોના આતથકક તલકાવ અને વભૃતિ ભાટે કામક 

કયળે. 
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ગુજયાિ  

૧૧) 17 ભે 2017 ના યોજ અભયેરીના કતલ 

યભેળ ાયેખની 11 ભી ુણ્મતિતથ 

ભનાલલાભાાં આલી. 

૧૨) યભેળ ાયેખની 11 ભી ુણ્મતિતથ 

તનતભિે અભયેરીભાાં ‘િને આલડે િો ગા’ 

કામકક્રભ મોજાઈ ગમો. 

યભિ-જગિ  

૧૩) બાયિીમ દક્રકેટય ઈયપાન ઠાણ િથા 

મુવુપ ઠાણે ોિાની ચોથી દક્રકેટ એકડેભીનુાં 

રુણાલાડાભાાં રોતન્ચાંગ કયેર છે. 

૧૪) શારભાાં બાયિીમ તલભેન્વ શોકી ટીભને 

ન્મુઝીરેન્ડ વાભે યાજમ ભેર છે. 

૧૫) આગાભી 24 જુનથી ઈંગ્રેન્ડભાાં 

મોજાનાયા ભદશરા દક્રકેટ લર્લડકક ભાટે 

બાયિની ભદશરા દક્રકેટ ટીભની જાશેયાિ 

કયલાભાાં આલી છે, િેનુાં કપ્તાન દ તભિારી 

યાજ વાંબાળે. 

૧૬) જાાનના ટેનીવ ખેરાડી ભીત્વુશાળી 

ય ભેચ દપતક્વાંગના આયો વફફ િેના 

યભલા ય આજીલન પ્રતિફાંધ રગાલલાભાાં 

આલેર છે. 

 

અન્મ  

૧૭) UJALA  નુાં ુરુનાભ ‘ઉન્નિ જ્મોતિ 

ફામ એપોડેફર એરઈડી પોય ઓર’ થામ 

છે. 

૧૮) IIEST  નુાં ુરુનાભ ધ ઇતન્ડમન 

ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ એન્જીનીમયીંગ વામન્વ 

એન્ડ ટેકનોરોજી થામ છે. 

૧૯) IIEST દ્વાયા વપિાૂલકક દેળની 

શેરી સ્ભાટક  તગ્રડ દયમોજના ફનાલલાભાાં 

આલેર છે.જ ેઉજાકના નલીનીકયણ સ્ત્રોિોથી 

લીજી ેદા કયળે. 

૨૦) જનયર ફીીન યાલિ બાયિીમ 

વેનાના લિકભાન અને 27 ભાાં ચીપ ઓપ 

આભી સ્ટાપ છે. 
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મ.ુકે.ભાાં બાયિની ઉજારા સ્કીભ ઘયોભાાં યોળની કયળે... 
 

૧) બાયિે મુ.કે.-રાંડનભાાં વાભાન્મ રોકો ભાટે વસ્િા એર.ઈ.ડી ફર્લફોની આૂતિક ભાટેની 
નલી શેરની ળરૂઆિ કયેર છે. 
 

 

૨) આ પ્રદક્રમાના અાંતિભ િફક્કાભાાં બાયિ,મુ.કે.ભાાં ઉજારા મોજનાનુાં રોતન્ચાંગ કયળે. 
 

 

૩) આ શેરનો ઉદેશ્મ મુયોીમ દેળોની ઉજાક ફચાલલાનો છે. 
 

 

૪) ‘ઉજારા’ સ્કીભ તલશ્વ સ્િય ય વૌથી ભોટા દક્ષિા કામકક્રભોભાાં એક છે.  

 

 

૫) આ કામકક્રભના કાયણે બાયિ તલશ્વની એર.ઈ.ડી. યાજધાની ફની ચુક્મુાં છે. 
 

 

૬) બાયિના કેન્દ્રીમ ઉજાક પ્રધાન ીમુ ગોમર છે, આ ખાિા અાંિગકિ આ મોજના કામકયિ 
કયલાભાાં આલળે. 
 

 

૭) UJALA  નુાં ુરુનાભ ‘ઉન્નિ જ્મોતિ ફામ એપોડેફર એરઈડી પોય ઓર’ થામ છે.  

 

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

 

બુતભખાંડો અને ભશાવાગયો- તલળે તલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

https://www.youtube.com/watch?v=aCXn-w1f1gwGXt= 

 

ગુજયાિી વાદશત્મકાયોના દયચમ – બાગ-2  તલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=3lK5fJ6dduI&t=8s 

 

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

 

13  થી 15  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવક  સ્ેળીમર તલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

તભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભિા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=aCXn-w1f1gwGXt
https://www.youtube.com/watch?v=3lK5fJ6dduI&t=8s
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

