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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયત પ્રાકૃતતક ઉર્જાથી તભાભ વયકાયી 

ફંદયો ચરાલનાય તલશ્વનો પ્રથભ દેળ ફનલા 

ાભેર છે. 

૨) એતળમન ડેલરભેન્ટ ફેંક અન ે

ી.એન.ફી.એ વૌય રૂપટો રયમોજના ભાટે 

100 તભતરમન ડોરયન ં ઋણ આેર છે. 

૩) વ નીર ભશેતા ંર્જફ નેળનર ફેંકના 

એક નલા એભ.ડી. અન ેવીઈઓ છે. 

૪) શારભાં ળળીકાંત દાવ ેઆતથાક ભાભરાના 

વતચલ દથી વેલા તનલૃતિની ર્જશેયાત કયેર 

છે,તેઓ બાયત વયકાય વાથ ે37 લાથી આ 

દ વાથ ેજોડામેરા યહ્યા છે. 

૫) શલેથી આતથાક ભાભરાની ફાફતની 

કાભગીયી તન યે વંબાળે. 

૬) યાજસ્થાનના તફકાનેય કૃત 

તલશ્વતલદ્યારમ ક રતત ડો.ફી.આય.છીાન ે

યાષ્ટ્રતતના શસ્તે વયદાય લલ્લબબાઇ ટેર 

 યસ્કાયથી વન્ભાતનત કયલાભા ંઆવ્મા છે. 

૭) વયદાય લલ્લબબાઇ ટેર  યસ્કાયભા ં

ાંચરાખ રૂતમા અન ે એક પ્રતળસ્તી ત્ર 

આલાભાં આલે છે. 

૮) ડો. છીા રશન્દી પ્રેભી છે, તેઓ યાષ્ટ્ર ીમ 

અને આંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્તય ય રશન્દી બાાન ે

પેરાલલાની કાભગીયી કયે છે. 

૯) ઉિય પ્રદેળ વયકાયે અમોધ્મા ભાટે 350 

કયોડ રૂતમા આલાની ર્જશેયાત કયેર છે. 

૧૦) બાયતના યક્ષાભંત્રી અરુણ જટેરીએ 

તેરંગાણાના ભેડક તજલ્લાભાં આડીનેન્વ 

પેકટયીભાં 16 ભેગાલોટ ક્ષભતાની તરંકથી 

જોડામેર વૌય ઉર્જા એકભન ં ઉદ્ઘાટન કયેર 

છે. 

૧૧) તેરંગાણા લા 2014 ભા ં બાયતન  ં

યાજ્મ ફનરે છે, તેની યાજધાની શૈદયાફાદ 

છે. 
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૧૨) બાયતીમ યેલ્લેએ ટીકીટોની ખયીદી ભાટે 

‘Bye Now ,Pay Later’ ની વ તલધા 

રોન્ચ કયેર છે, જભેાં વ્મતતતએ ઓનરાઈન 

ફ તકંગ કયાવ્મા ફાદ ંદય રદલવભાં ટીકીટના 

રૂતમા ચૂકલલાના યશેળે. 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૩) 22 થી 31 ભે 2017 વ ધી તલશ્વ 

સ્લાસ્્મ વંભેરન સ્લીત્ઝયરૅન્ડના 

જીનીલાભાં આમોતજત કયલાભા ંઆલેર. 

૧૪) શારભાં ડોરયવ તરઉથડાને લા 2017 

ભાટે સ્લીવ યાષ્ટ્રતત તયીકે વંદ કયલાભા ં

આવ્મા છે. 

૧૫) નાવાએ લા 2018 ભાં વૂમા ય તલશ્વન ં 

પ્રથભ તભળન ળરુ કયલાની ર્જશેયાત કયેર છે. 

૧૬) નાવાના વમૂા યના તભળન દયતભમાન 

તાયા, લામ ભંડ અન ે અન્મ ફાફતો ય 

ળોધખો કયલાભાં આલળે. 

 

 

 

 

 

ગ જયાત  

૧૭) ગ જયાતન ં વૌથી ભોટ ં  ફંદય તયીકે 

કંડરા ોટા  ઓખામ છે,જ ેકચ્છભા ંઆલેર 

છે. 

અન્મ  

૧૮) ઉિયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા અમોધ્મા ભાટે 

આલાભાં આલેર યકભને અમોધ્માના 

તલકાવ ભાટે લાયલાભા ંઆલળે. 

૧૯) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ત્રણલાભાં 3.4 

તકરોભીટયની તલદેળ માત્રા કયેર છે. 

૨૦) શાર દેળના લડાપ્રધાન 29 ભે થી 3 

જ ન 2017 વ ધી મ યોીમ દેળોના અતધકાયીક 

પ્રલાવ ય છે. 
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વભીક્ષા 306 (1) તાયીખ 2/6/2017 

 

નાવાએ લા 2018 ભા ંવમૂા ય તલશ્વન ં પ્રથભ તભળન ળરૂ કયલાની ર્જશેયાત 
કયી... 
 
 

૧) નાવાએ આગાભી લા વમૂા ય તલશ્વના પ્રથભ તભળન ળરુ કયલાની ર્જશેયાત કયેર છે. 
 

૨) તભળન અંતગાત તાયાઓ, લામ  ભંડ, વંફધી અન્લેણ કયલાભા ંઆલળે. 
 

૩) અભેરયકી અંતયીક્ષ એજન્વી અન વાય ાકાય વોરય પ્રોફન  ંનાભ આલાભા ંઆલળે. 
 

૪) ખગો તલજ્ઞાની મ ઝીન ાકા ય રગબગ 60 લા શેરા વૌય લનની શમાતીની 
બતલષ્મલાણી કયી શતી. 
 

૫) નાવાના વામન્વ તભળન ડામયેતટોયેટ ના વશામક પ્રળાવક થોભવ જ ય ફ ચેન અન વાય 
નાવાએ પ્રથભલાય કોઈ જીતલત વ્મતતતના નાભ યથી અંતયીક્ષ માનન ં નાભ યાખરે છે. 
 

૬) ાકા ય વોરય પ્રોફ વૂમાના લામ  ભંડભાં માત્રા કયળે, આ શેરા એકણ માન વૂમાની 

વાટીની આટર  ંનજીક ગમ  ંનથી. 
 

૭) ાકા ય વોરય પ્રોફ વૌય બૌતીકીના એલા પ્રશ્નોના ઉિય આળે જ ેઆણે છ દળાકોભાં 

ભેલી ળતમા નથી. 
 

 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  તલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

ગ જયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-6  તલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયંટ અપેમવા  સ્ળેીમર તલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
તભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચનેર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી 
GK તલડીમો 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

