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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 24 ભે 2017 ના યોજ લૈકલ્પક લ્િલ્કત્વા 

ક્ષેત્રભાાં વશમોગના વાંફાંધભાાં જભમની અન ે

બાયત લચ્િ ે વમુાંકત ઘોણાત્રન ે ભાંજુયી 

આી દેલાભાાં આલી છે. 

૨) નોઇડા-ગ્રેટય નોઇડા ભેટર ો યેરને કેન્રીમ 

કેફીનેટ દ્વાયા ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી 

છે. 

૩) અવભના કાભરૂભાાં નલા એઈમ્વની 

સ્થાના ભાટેની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી 

છે. 

૪) લ્લરુપ્ત શ્રેણીનો છોડ કોફયા રીરી 

નીરગીયીભાાં 84 લમ ફાદ ળોધી કાઢલાભાાં 

આલેર છે. 

૫) નોઇડા-ગ્રેટય નોઇડા ભેટર ો યેરને કેન્રીમ 

કેફીનેટ દ્વાયા ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી 

છે. 

 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) નેાના લડાપ્રધાનના યાજીનાભાાં ફાદ 

નલા લડાપ્રધાન તયીકે ળેયફશાદુય દેઉફાની 

લ્નમુલ્તત કયલાભાાં આલી છે. 

૭) િીનના લન ફેપટ, લન યોડ પ્રોજતેટન ે

ડકાય આલા ભાટે અભેરયકા એલ્ળમાભાાં ન્મ ુ

લ્વપક યોડ પ્રોજતેટ યોડ ળરુ કયી યહુ્ાં છે. 

૮) 25 ભે 1963 ના યોજ આરિકી 

ભશાવાંગઠનની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી, 

ત્માયે 32 દેળો વભ્મ શતા,આજ ે 55 દેળો 

તેભાાં વભ્મ દેળો છે. 

૯) 25 ભે 2008 ના યોજ અાંતયીક્ષ એજન્વી 

નાવાએ ભાંગ ગ્રશ ય યોફોટ ભોકપમો શતો. 

૧૦) શાર પેવફુક 4500 જટેરા કભમિાયીઓ 

ધયાલે છે, તેભાાં આલતા લે 3000 જટેરા 

કભમિાયીઓનો ઉભેયો કયલાભાાં આલળે. 

 

 

 

Current affairs   by-www.edusafar.com 

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

http://www.edusafar.com/


2 

26-5- 2017 

  

૧૧) ફે બાયતીમ ળાાંલ્ત વૈલ્નકો યાઈપરભેન 

લ્િજળે થાા અન ે યલ્લ કુભાયન ે 117 વૈન્મ 

ોરીવ અને નાગરયક કભીઓ વાથે વમુાંકત 

યાષ્ટ્ર  દ્વાયા પ્રલ્તલ્િત વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દક અન ે

ભયણોતય વન્ભાનથી વન્ભાલ્નત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૨) 24 ભે 2017 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  

ળાાંલ્ત વલૈ્નકોના આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ રદલવના 

અલવય ય ડેગ શૈભયજ્જોર ભેડર પ્રદાન 

કયલાભાાં આલેર. 

૧૩) એન્ટોલ્નમો ગુટેયવ વમુાંકત યાષ્ટ્રના 

નલભા ભશા વલ્િલ છે, વમુાંકત યાષ્ટ્રનુાં 

લડુભથક ન્મુમોકમ  મુ.એવ.એ.ભાાં આલેર છે. 

ગજુયાત  

૧૪) ગાાંધીનગયભાાં મોજામેરી વાકમ  દેળોની 

કામમળાાભાાં ાલ્કસ્તાનના પ્રલ્તલ્નલ્ધ ભાંડે 

બાગ રીધેર નથી. 

૧૫) ગુજયાતના લાઘ ફકયી જૂથને નલી 

રદપશી ખાતે યાષ્ટ્રલ્તના શસ્તે પેભીરી 

ફીઝનેવ એલોડમ  ભરે છે. 

 

 

યભત-જગત  

૧૬) ઓગસ્ટભાાં મોજાનાયા યોજવમ ક ટેનીવ 

ટુનામભેન્ટભાાં આમોજકોએ ભારયમા 

ળાયાોલાન ેલાઈપડ  કાડમ  આલાનો લ્નણમમ 

કયેર છે. 

૧૭) બૂતૂલમ લપડમ  યેકોડમધાયી  ળુટય શીના 

લ્વદ્ધ ુ મ્મુલ્નિભાાં િારી યશેર ળરુટાંગ 

લપડમકભાાં ભરશરા એમય લ્સ્તોર સ્ધામભાાં 

ફે અાંકના કાયણે પાઈનરભાાં ન શોંચ્મા. 

૧૮) 24 ભે 2017 ના યોજ બાયતીમ 

ફેડલ્ભન્ટન ખેરાડી ી.લી.લ્વાંધ ુ લપડમ  

પેડયેળન વલ્ભલ્તભાાં વાંદગી ામ્મા છે. 

અન્મ  

૧૮) શારભાાં અબીરૂ બટ્ટાિામમ દ્વાયા લ્લયાટ 

કોશરીની જીતલાની પોમ્મુમરા ય નલુાં ુસ્તક 

પ્રકાલ્ળત કયેર છે. 

૧૯) અલ્બરૂ બટ્ટાિામમ દ્વાયા લ્રલ્ખત 

ુસ્તક ‘લ્લલ્નાંગ રાઈક લ્લયાટ એન્ડ વતવીડ 

રાઈક કોશરી’ છે. 

૨૦) બાયતીમ ઉદ્યોગ લ્લકાવ વાંસ્થા અન ે

આઈ.વી.ટી. રીભીટેડે ોટમય ુયસ્કાય 2017 

નો જીતેર છે. 
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વભીક્ષા 299 (1) તાયીખ 26/5/2017 

 

બાયતીમ ખરેાડી ી.લી.લ્વાંધનુ ે લપડમ  ફડેલ્ભન્ટન પેડયેળન એ્રીટ 
આમોગ દ્વાયા વદસ્મના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા... 
 
 

૧) 24 ભે 2017 ના યોજ બાયતીમ ફેડલ્ભન્ટન ખરેાડી ી.લી.લ્વાંધુને લપડમ  ફેડલ્ભન્ટન 
પેડયેળન આમોગ દ્વાયા વદસ્મના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૨) તેણીન ેિાય જગ્માઓ ય થમરેા લોટીંગ ફાદ ફી.ડબ્લપમુ.એપ.ના વદસ્મ તયીકે વાંદ 
કયામા છે. 
 

૩) 21 લીમ બાયતીમ તેણીએ 129 ભતો ભેલીને ભતત્રભાાં વૌથી ઉયનુાં સ્થાન શાાંવર 

કયેર છે. 
 

૪) ી.લી.લ્વાંધુ આ દ ય િાય લમ વુધી વલેા આળે. 
 

૫) નલા વદસ્મના રૂભાાં જાાનના ળીન્ટા યો ઇકેદા, નેધયરેંડના કોન યીડય અને 
બાયતના વામના નશેલાર ખરેાડીઓના પ્રલ્તલ્નલ્ધ ભાંડભાાં વાભેર થળે. 
 

૬) ફી.ડબ્લપમુ.એપ. લ્લશ્વસ્તય ય 188 વદસ્મોનો એક વભૂશ છે. 
 

૭) કુઆરારમ્ુય, ભરલે્ળમાભાાં ફી.ડબ્લપમુ.એપ.નુાં લડુભથક આલેર છે. 
 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  લ્લડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયિમ – બાગ-6  લ્લડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવમ  સ્ળેીમર લ્લડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે લ્લડીમો ભાટે નીિનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
લ્ભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના લ્લડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વિમ કયી, િનેર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી 

GK લ્લડીમો 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

