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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતના ચૂૂંટણીૂંચે યાષ્ટ્રતત દની 

ચૂૂંટણીને ધ્માને યાખીને ગુજયાતની 3 વશીત 

યાજ્મવબાની 10 ફેઠકની 8 ભી જુને 

મોજાનાયી ચૂૂંટણી ભોકૂપ યાખેર છે. 

૨) એક વલે ભુજફ આતત,વૂંઘષ અને 

હશૂંવાને કાયણે ઘય છોડનાયાની વૂંખ્માના  

ભાભરે તલશ્વભાૂં બાયત ત્રીજા નૂંફયે આલતો 

દેળ છે. 

૩) બાયત દેળ આહિકન ડેલરભેન્ટ ફેંકનુૂં 

વભ્મ લષ 1982 થી થમેર છે. 

૪) બાયત અને અભેહયકાની અૂંતયીક્ષ 

એજન્વી નાવા-ઈવયો તવન્થેટીક યડાય 

નાભના ઉગ્રશને લષ 2021 ભાૂં અૂંતયીક્ષભાૂં 

તયતો ભુકળે. 

૫) બાયતના યેરભૂંત્રી વુયેળપ્રબુએ કોંકણ 

યેરલેના 28 યેલ્લે સ્ટેળનોભાૂંના એક કુડાર 

યેલ્લે સ્ટેળનથી લાઈ-પાઈ વુતલધાનો પ્રાયૂંબ 

કયેર છે. 

નોંધ :- (ગઈ કારે યાષ્ટ્ર ીમ તલબાગભાૂં 

યાજીલગાૂંધી લડાપ્રધાન દ યનો પ્રશ્ન 

આેર તેભાૂં બૂરથી લષ 1884 રખાઈ 

ગમેર તે વુધાયી 1984 લાૂંચલુૂં.) 

આૂંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) વમુૂંકત યાષ્ટ્રના વભતથષત ેનર દેળોએ 

વાલષજતનક રૂથી તભાભ શતથમાયોના 

અતધકાય અને તેના ઉમોગ ય પ્રતતફૂંધ 

રગાલલા ભાટે એક ડર ાફ્ટ વૂંતધ જાશેય કયી. 

૭) તલશ્વભાૂં વૌથી લધાયે સ્ટીર ઉત્ાદન 

ચીન દેળે કયેર છે, એટરે કે તે પ્રથભ સ્થાન 

ધયાલે છે. બાયત ફીજુ ૂં.(લષ 2016 ના 

ઉત્ાદનના છે.ધ્માને રઇ વલે કયામેર) 

૮) આહિકન ડેલરભેન્ટ ફેંકની સ્થાના 

10 વપ્ટેમ્ફય 1964 ના યોજ થમેર છે,શાર 

આ ફેંકના 81 દેળો વભ્મ છે. 

૯) આહિકન ડેલરભેન્ટ ફેંકે લષ 1982 થી 

તફન આહિકન દેળોને વભ્મદ આલાની 

ળરૂઆત કયી છે. 
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ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાતની લલ્ડષ  શેયીટેઝ વાઈટ ગણાતી 

યાણકીલાલને લાઈ-પાઈ ફનાલલાભાૂં આલેર 

છે. 

૧૧) તલશ્વપ્રતવદ્ધ યાણકીલાલના પ્રલાવે લષ 

2016-17 ભાૂં 3.81 રાખ પ્રલાવીઓ 

આવ્મા શતા. 

૧૨) ગુજયાતના ગાૂંધીનગય ખાતે આહિકન 

ડેલરભેન્ટ ફેંકની 52 ભી વાભાન્મ વબાનુૂં 

22 થી 26 ભેં વુધી આમોજન થમેર છે. 

૧૩) ગુજયાતના ગાૂંધીધાભ ખાતે દેળના 

લડાપ્રધાનશ્રીએ કૂંડરા ોટષ  ટરસ્ટની તલતબન્ન 

હયમોજનાઓની ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૪) શાર કૂંડરા ોટષ  ટરસ્ટના અધ્મક્ષ 

તયીકેની કાભગીયી શ્રી યતલ એભ. યભાય 

વૂંબાી યહ્યા છે. 

યભત-જગત  

૧૫) વુદીયભન કભાૂં બાયતની ટીભનો 

ડેન્ભાકષની ટીભ વાભે યાજમ થમેર છે.જમાયે 

ી.લી.તવૂંધુ ટુનાષભેન્ટભી પ્રથભ ભેચભાૂં બાયત 

તયપથી જીત ભેલનાય એકભાત્ર બાયતીમ 

ખેરાડી ફનેર છે. 

 

૧૬) WWE ના અયીનાભાૂં બાયતીમ યેવરય 

તજૂંદય ભશરે ઈતતશાવ યચેર છે, તેભણે 13 

લાય ચેતમ્મન ફનેરા યેડી ઓટષનને શયાલી 

ફેકરેળ ચેતમ્મનળીના ટાઈટરને જીતી 

રીધેર છે. 

૧૭) બાયતના આય.લૈળારીએ ચીનના 

ચેન્ગડુૂંભાૂં મોજામેરી એતળમન તલરટ્ઝ ચેવ 

ચેતમ્મનળીભાૂં નલ યાઉન્ડભાૂં આઠ ોઈન્ટ 

ભેલી ભહશરા તલબાગભાૂં ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો 

છે. 

અન્મ  

૧૮) નાવા-ઈવયો તવન્થેટીક યડાય 

ઉગ્રશનુૂં લજન 2200 તકરોગ્રાભ છે. 

૧૯) શારભાૂં બાયત તલશ્વભાૂં ફીજા નૂંફયે 

વૌથી ભોટો સ્ટીર ઉત્ાદક દેળ જાશયે થમેર 

છે. 

૨૦) બાયતના લન્મજીલ અને માષલયણ 

કાટુષ તનસ્ટ યોશન ચક્રલતીએ પ્રાકૃતતક રુખ 

ફદરલા ભાટે કયેર પ્રમાવોને ધ્માને રઈને 

તેને ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.એપ.દ્વાયા આૂંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

અધ્મક્ષ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાૂં આલેર છે.
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વભીક્ષા 297 (1) તાયીખ 24/5/2017 

 

વમુૂંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા યભાણૂં પ્રતતફૂંધ વૂંતધનો પ્રથભ ડર ાફ્ટ જાશેય કયલાભાૂં 

આવ્મો... 
 
 

૧) વમુૂંકત યાષ્ટ્રને વભતષત ેનર દ્વાયા વાલષજતનક રૂથી તભાભ યભાણૂં શતથમાયો અને 
તેના અતધકાયો તથા તેના ઉમોગ ય પ્રતતફૂંધ રગાલલા ભાટે એક ડર ાફ્ટ વૂંતધ જાશેય 
કયલાભાૂં આલેર છે. 
 

૨) ડર ાફ્ટ વૂંતધ એક તનયૂંતય અતબમાન છે, જ ે130 થી લધાયે તફન યભાણૂં દેળો દ્વાયા 
વભતથષત છે. 
 

૩) આ વૂંતધ યભાણૂં શતથમાય ધયાલતા દેળોને યભાણૂં શતથમાયો ય પ્રતતફૂંધ રગાલલા 
ભાટે યાજી કયલાભાૂં ફાફતે ફનાલેર છે. 
 

૪) યભાણૂં શતથમાય લાા દેળોની વૂંખ્મા નલ છે. 
 

૫) આ નલ દેળોભાૂં અભેહયકા, તિટન, ચીન,યતળમા, િાૂંવ, જાાન, ાતકસ્તાન, બાયત, 
ઉત્તય કોહયમા, અને ઇઝયામેર દેળનો વભાલેળ થામ છે. 
 

૬) આ વૂંતધ ભાટે યભાણૂં ધયાલતા દેળોએ તેનુૂં વભથષન કયેર નથી. 
 

૭) આ વૂંતધને ભાનનાય દેળ ક્માયેમ ણ યભાણૂં શતથમાયોનુૂં ઉત્ાદન અને તેનુૂં તલકાવ 
કામષ કયી ળકે નહશ. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  તલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયૂં ટ અપેમવષ  સ્ેળીમર તલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

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

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

તલડીમો 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=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

