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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વલશ્વ ફેંકના યીોર્ટ  અનુવાય 

ભહશરાઓની કામટભાાં બાગીદાયીભાાં131 

દેળોના વલેભાાં જાણલા ભરે છે કે બાયત 

તેભાાં 120 ભાાં સ્થાન ેછે. 

૨) બાયતભાાં તભાકુના વ્માને ઘર્ાડલા અન ે

તેના ખતયાથી રોકોને લાકેપ કયલા ભારે્ના 

કામટભાાં પ્રગવત ફદર બાયતના સ્લાસ્્મ ભાંત્રી 

જ.ેી.નડ્ડાને ડબ્લ્મુ.એચ.ઓ.દ્વાયા 

સ્ેળીમર યીકોગ્નીળન એલોડટ  ભારે્ વાંદ 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૩) શારભાાં બાયત અને જભટની લચ્ચે 12 

પ્રકાયના વભજુતી કયાય કયલાભાાં આલેર છે. 

૪) હદ્શી ોરીવ ે ળશેયની બીડબાડ લાા 

વલસ્તાયભાાં ોરીવની ઉવસ્થવત લધાયલા 

ભારે્ વાઈકર વલાયી મોજના ળરુ કયેર છે, 

તે ભારે્ 65 શાઈ-એન્ડ વાઈકર રેલાભાાં 

આલેર છે. 

 

૫) ેમજર અન ે સ્લચ્છતા ભાંત્રારમ દ્વાયા 

દયલાજા ફાંધ નાભના યાષ્ટ્રવ્માી મોજના 

ળરુ કયલાભાાં આલી છે, તે વલશ્વ ફેંક દ્વાયા 

વભવથટત શળે. 

૬) બાયત વયકાયે લટ 2019 વુધીભાાં તભાભ 

ફાંદયો ય 200 ભેગાલોર્ વૌય ઉજાટ અન ે

લન ઉજાટ ઉત્ાદન ક્ષભતા સ્થાવત 

કયલાની મોજના ફનાલેર છે. 

૭) કેન્ર વયકાયના જણાવ્મા પ્રભાણ ેબાયત 

લટ 2016-17 ની રષ્ટ્ર ીએ 10 કયોડથી 

લધાયે માત્રી ર્ર ાહપક વાથે બાયત વલશ્વભાાં ત્રીજા  

વૌથી ભોર્ા વલભાન ફજાય તયીકે ઉબયેર છે. 

૮) કેન્રીમ ૃ્લી વલજ્ઞાન ભાંત્રારમ દ્વાયા 

જાન્મુઆયી 2018 ભાાં ડી ઓળન વભળનનો 

ળુબાયાંબ કયલા ભારે્ની મોજના ફનાલેર છે.  

૯) હપ્ભ વનભાટતા અને ૂલટ કેન્રીમ ભાંત્રી 

દાવાયી નાયામણ યાલનુાં શારભાાં અલવાન 

થમેર છે, તેઓ 75 લટની લમના શતા. 
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૧૦) ગોલા યાજ્મએ પ્રાવસ્ર્કની ખયીદી અન ે

લેંચાણ ય 5000 રૂવમા દાંડ રાગલાની 

જાશેયાત કયેર છે. 

૧૧) ભુાંફઈભાાં બાયતની પ્રથભ ડીજીર્ર 

વેનેર્યી ૈડ ફેંક ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) ઇર્ારીના વવવરીભાાં જી-7 વળખય 

વાંભેરનનુાં 43 ભુ વાંસ્કયણ 26-27 ભે 2017 

ના યોજ મોજાઈ ગમુાં. 

૧૩) જી-7 નુાં પ્રથભ વળખય વાંભેરન 

ઇર્ારીના લેવનવભાાં લટ 1980 ભાાં 

મોજામરે . 

૧૪) શાર વલશ્વ ફેંકના પ્રભુખ જીભ મોંગ કીભ 

છે, અન ેતેનુાં ભુખ્મારમ લોવળગ્ર્ન ડી.વી.ભાાં 

આલેર છે. 

૧૫) 29 ભે 2017 ના યોજ નાભા દળેના 

બૂતૂલટ તાનાળાશ ભૈનુઅર એન્ર્ોવનમોનુાં 

અલવાન થમેર છે. 

 

 

 

 

યભત-જગત 

૧૬) બાયતીમ હિકેર્ય વલયાર્ કોશરી દેળના 

એકભાત્ર હિકેર્ય ફન્મા છે, કે જ ેએકહદલવીમ 

ભેચોભાાં આઈ.વી.વી. ખેરાડીઓની 

યેવન્કાંગભાાં ર્ો 10 ભાાં સ્થાન ામ્મા છે. 

૧૭) વલયાર્ કોશરીન ે ત્રણલાય ોરી 

ઉભયીગય ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર છે, લટ 

2011-12, લટ 2014-15 તથા લટ 

2017 ભાાં.  

અન્મ  

૧૮) 31 ભે ના યોજ દયલે વલશ્વ તભાકુ 

વનેધ હદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, આ 

લે ઉજલામેર વલશ્વ તભાકુ વનેધ હદનની 

થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, ‘Tobacco-a 

threat to development.’ 

૧૯) આગાભી વભમભાાં રે્ડોવ અદાનોભ 

ગીફેયેમવવ ડબ્લ્મુ.એચ.ઓ.ના નલા પ્રભુખ 

યશેળે. 

૨૦) વલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંગઠન દ્વાયા લટ 1987 

ભાાં તભાકુ વનેધ હદનની ળરૂઆત કયલાભાાં 

આલી છે. 
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વભીક્ષા 305 (1) તાયીખ 1/6/2017 

 

બાયત અન ેજભટની લચ્ચ ે12 વભજુતી ય કયાય કયલાભાાં આલરે ... 
 

 

૧) બાયત અન ેજભટની લચ્ચે પ્રધાનભાંત્રી નયેન્ર ભોદી અન ેજભટનીના ચાન્વેરય એન્જરેા 
ભાકેર લચ્ચે આ કયાય થમા છે. 
 

૨) ફાંને ક્ષ ેથમેર વભજુતી કયાય ભાાં 12 જરે્રા કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૩) વભજુતીભાાં નલ વમુાંકત ઘોણાત્ર અન ેઅને ત્રણ અન્મ વાભેર કયામરે છે. 
 

૪) આ વભજુતીભાાં ડીઝીર્રીકયણ,કૌળ્મ વલકાવ અન ે વામફયનીવતભાાં વશમોગ ણ 

વાભેર કયામેર છે. 
 

૫) આ વવલામ ફાંન ેદેળો લચ્ચ ે ભુક્ત વ્માાય લાતાટ ય પયીથી ળરુ ચચાટ ળરુ કયલાભાાં 

આલેર. 
 

૬) આ વભજુતી બાયતના લડાપ્રધાનની જભટનીની માત્રા દયવભમાન થમરે. 
 

૭) શાર દેળના લડાપ્રધાન ચાય દેળોની માત્રા ય છે, જભેાાં જભટની, સ્ેન,યવળમા અને 

ફ્ાાંવનો વભાલેળ થામ છે. 
 

 

 

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

 

પ્રરે્ રે્કનીક થીમયી  વલડીમો  (જી.કે. યીરરેે્ડ) 

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

 

ગુજયાતી વાહશત્મકાયોના હયચમ – બાગ-6  વલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ર્ અપેમવટ  સ્ળેીમર વલડીમો  

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

 

ફસે્ર્ જીકે વલડીમો ભારે્ નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભારે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચનેર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી 

GK વલડીમો 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

