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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી જુન 2017 ભાાં બાયતની 

અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો જીવેટ-19 

ઉગ્રશને અલકાળભાાં તયતો ભુકળે. 

૨) આગાભી વભમભાાં ઈવયો દ્વાયા તયતા 

ભુકલાભાાં આલનાય ત્રણ ઉગ્રશથી બાયતભાાં 

શાઈસ્ીડ નેટનો પ્રાયાંબ કયી ળકાળે. 

૩) નેળનર એયોનેટીક્વ એન્ડ સ્ેવ 

એડમભમનસ્ટરેળનના મલજ્ઞાનીઓએ ળોધી 

કાઢેરા નલા ફેકટરયમાને બાયતના ૂલવ 

યાષ્ટ્રમત અને અલકાળ લૈજ્ઞામનક એ.ી.જ.ે 

અબ્દુર કરાભ નાભ આલાભાાં આલેર છે. 

૪) ૂલવ પ્રધાનભાંત્રી યાજીલ ગાાંધીની સ્ભૃમતભાાં 

21 ભે ને દેળના આાંતકલાદ મલયોધી રદન 

તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૫) યાજીલ ગાાંધી 1884 થી 1989 વુધી 

બાયતના લડાપ્રધાન દ ય પયજ ફજાલી 

ચુક્મા શતા. 

 

૬) અાંળુ જભળેપ્ાએ ભાઉન્ટ એલયેસ્ટની 

ચડાઈ ાાંચ રદલવભાાં ફીજીલાય ૂણવ કયી 

મલશ્વ યેકોડવ  કયેર છે. 

૭) અરુણાચર પ્રદેળના અાંળુ જભળેપ્ા 

મલશ્વના એકભાત્ર એલા ભરશરા ફન્મા છે કે 

જણેે ાાંચ રદલવભાાં ફે લાય ભાઉન્ટ 

એલયેસ્ટની ચડાઈ કયી છે. 

૮) ભુાંફઈ-ગોલા ભાગવ ય બાયતની 

આધુમનક શાઈ-સ્ીડ ટરેન તેજવ 

એક્વપ્રેવનો ળુબાયાંબ થમેર છે. 

૯) તેજવ એક્વપ્રેવ 15 કોચની ટરેન છે, 

તેની સ્ીડ પ્રમત કરાક 200 મકરોભીટય છે 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) આગાભી જુન ભાવભાાં એન.એવ.જી.નુાં 

વાંૂણવ અમધલેળન ફનવભાાં મોજાળે. 

૧૧) એન.એવ.જી.યભાણાં વાભગ્રી 

ઉકયણો અને પ્રધ્મોગીકીની આમાત ય 

મનમાંત્રણ કયનાય વાંગઠન છે. 

 

 

Current affairs   by-www.edusafar.com 

 www.edusafar.com 78 78 5 91 0 92 ય GK રખી લોટ્વે ય વેન્ડ કયો. 

http://www.edusafar.com/


2 

23-5- 2017 

  

૧૨) અભેરયકા દેળ ભેમક્વકો વાથે એક શજાય 

ભાઈર રાાંફી અને 20 પૂટ ઉંચી રદલાર 

ફનાલલાની મોજના ઘડી યહ્ુાં છે. 

૧૩) અભેરયકન પ્રભુખ ભેમક્વકો અને 

અભેરયકા લચ્ચે રદલાર એટરા ભાટે ફનાલલા 

ઈચ્છે છે કે ભેમક્વકોથી આલતા 

ળયણાથીઓના પ્રલાશને યોકી ળકામ. 

૧૪) એયરીફ્ટના અવરી નામક ભૈથુની 

ભેથ્મુનુાં 81 લવની લમે કુલૈતભાાં અલવાન 

થમેર છે. 

૧૫) રપનરેન્ડ લવ 2017 ના આકવટીક 

એનજી મળખય વાંભેરનની ભેજફાની કયળે. 

૧૬) રપનરેન્ડ ોતાની આકવટીક 

કાઉમન્વરનુાં અધ્મક્ષ તયીકે લવ 2017 થી 

2019 વુધી જાલળે. 

૧૭) મળખય વાંભેરન રપન્રેમન્ડમા શારભાાં 18 

થી 20 વપ્ટેમ્ફય 2017 ભાાં આમોમજત થળે. 

ગુજયાત  

૧૮) 22 ભે 2017 ના યોજ આરિકન 

ડેલરભેન્ટ ફેંકની ફેઠક અભદાલાદભાાં 

મોજાઈ ગઈ. 

 

 

અન્મ  

૧૯) 22 ભે 2017 ના યોજ લર્લડવ  ભેટર ોરોજી 

રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો, આ લવની 

આ રદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, 

રયલશન ભાટે ભાન છે. 

૨૦) 20 ભે 1875  ના યોજ 17 દેળોના 

પ્રમતમનમધઓ દ્વાયા ભીટય કન્લેન્ળન ય 

શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા ફાદ લર્લડવ  

ભેટર ોરોજી રદલવ દય લે ઉજલલાભાાં આલે 

છે.
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વભીક્ષા 296 (1) તાયીખ 23/5/2017 

 

 

ભુાંફઈ અને ગોલા લચ્ચે શાઈટેક ટરેન તેજવ એક્વપ્રેવનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં 

આવ્મો... 
 

૧) 22 ભે 2017 ના યોજ યેરભાંત્રી દ્વાયા મલમલધ વુમલધાઓથી વજ્જ શાઈટેક ટરેન તેજવ 
એક્વપ્રેવનો પ્રાયાંબ કયાલલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) આ ટરેન ળતાબ્દી એક્વપ્રેવ ટરેનથી 20 ગણી લધાયે ભોંઘી છે. 
 

૩) આ ટરેનભાાં લાઈ-પાઈ, આગ અને ધૂમ્રાનની ચકાવણી રગાલલાની વીસ્ટભ, તથા 
ચા-કોપી લેમન્ડાંગ ભળીન ણ યશેર છે. 
 

૪) ભુાંફઈના મળલાજી ટમભવનરથી આ ટરેનનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો શતો. 
 

૫) તેજવ એક્વપ્રેવ ટરેન એક વેભી શાઈ સ્ીડ ટરેન છે, જ ેતભાભ આધુમનક વુમલધા કયલાભાાં 
આલી છે. 
 

૬) આ ટરેનના ડબ્ફા પ્રમત કરાક 200 મકભીની સ્ીડે ચારલા ભાટે વક્ષભ છે. 
 

૭) તેજવ એક્વપ્રેવ ટરેન કોંકણ ફેર્લટના વઘન શરયમાી લાા મલસ્તાયોભાાંથી વાય થળે. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  મલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-5  મલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=nCJfehMiNJg&t=2s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવવ  સ્ેળીમર મલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે મલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

મભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના મલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચવ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી GK 

મલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=Vp7M1DBS34c
https://www.youtube.com/watch?v=nCJfehMiNJg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0qYOfBoalhw
https://www.youtube.com/watch?v=MRVIXsjqCSg&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

