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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વી.ફી.એવ.ઈ. દ્વાયા ભોડયેળન ોરીવી 

મોજના વભાપ્ત કયલા ય દદલ્શી ઉચ્ચ 

ન્મામારમ દ્વાયા આ વ્મલસ્થા 2017  ચાર ુ

યાખલાનો નનદેળ કયલાભાાં આલેર છે 

૨) દદલ્શીના યાષ્ટ્ર ીમ વાંગ્રશારમભાાં કેન્રીમ 

વાંસ્કૃનત ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત એ 

રોન્ચ કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) ભરાવ ઉચ્ચ ન્મામારમ દ્વાયા નીટની 

યીક્ષાના દયણાભ જાશેય કયલા ય પ્રનતફાંધ 

રગાલલાની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૪) યાષ્ટ્ર ીમ જનતા દના લદયષ્ઠ નેતા 

પ્રબુનાથ નવાંશને ઝાયખાંડની અદારત ે ઉંભય 

કેદની વજા પટકાયેર છે. 

૫) વસ્તી દલા અભૃત પાભમવીનો પ્રથભ સ્ટોય 

નલી દદલ્શી એમ્વભાાં ખોરલાભાાં આલેર છે. 

 

 

 

૬) એન.ડી.એ. વયકાયના ત્રણ લમ ૂણમ 

થલા ય બાયતીમ જનતા ાટીએ દેળબયભાાં 

કામમક્રભોની જાશેયાત કયી છે, તે ભેનકાંગ 

ડેલરપ્ડ ઇનન્ડમા ભોદી પેસ્ટ નાભે ઓખાળે. 

૭) 26 ભે 2017 ના યોજ દળેના 

પ્રધાનભાંત્રીશ્રીએ અવભના તીનવુનકમાભાાં 

બ્રહ્મુત્રા નદી ય ફનેર દેળનો વૌથી રાાંફો 

ુર ઢોરા વાદદમાનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૮) કેન્ર વયકાય દ્વાયા સ્ટાટમઅની દયબાા 

ફદરેર છે, કોઇણ ઉદ્યોગ ળરુ કમામના 

વાત લમ વુધી તે ઉદ્યોગ સ્ટાટમઅનો રાબ 

ઉઠાલી ળકળે. 

૯) ઉત્તય પ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી આદદત્મ 

મોગીનાથ ે25 ભે 2017 ના યોજ કુળીનગયભાાં  

ઇન્વેપેરાઈટીવ (ભગજનો તાલ)થી રડલા 

ભાટેના ટીકાકયણની ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૦) બાયતના દુય વાંચાય નલબાગ દ્વાયા 

નલભાનોભાાં ઈન્ટયનેટ વુનલધા દેલાનો આગ્રશ 

કયેર છે. 
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૧૧) લલ્ડમ  ઇકોનોનભક પોયભ દ્વાયા જાશેય 

કયામેરા નલશ્વના વૌથી અનધક બીડલાા 

ળશેયોની માદીભાાં બાયતનુાં દદલ્શી ળશેય ફીજા 

નાંફય ય આલેર છે. 

૧૨) સ્ટાટમઅ કાંનીઓને નલાચાય કયલા 

ય ાંદડત દીનદમાર કૌળલ્મ ઉત્કૃષ્ઠતા 

એલોડમ  આલાભાાં આલળે. 

૧૩) શારભાાં અનુયાગ નત્રાઠીને કેન્રીમ 

ભાધ્મનભક નળક્ષણ ફોડમના વનચલ તયીકે 

નનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૪) ચીન દળેભાાં નલશ્વનો વૌથી ભોટો 

સ્ોકરેવ જુરો તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) ાનકસ્તાનભાાં જફયદસ્ત રગ્ન કયીન ે

પવામરેી મુલતીન ેબાયતભાાં રાલલાભાાં આલી 

તેનુાં નાભ ઉજભાાં છે. 

યભત-જગત  
૧૬) 24 ભે 2017 ના યોજ ભાન્ચેસ્ટય 

મુનાઈટેડે ળાનદાય પ્રદળમન કયી પાઈનર 

ભેચભાાં એજકે્વ ક્રફન ે શયાલી મુયોા 

રીગનો નખતાફ જીતી રીધરે છે. 

 

અન્મ  

૧૭) 23 ભે ના યોજ નલશ્વ કાચફા દદલવ 

ઉજલલાભાાં આલે છે, નલશ્વ કાચફા દદલવ 

ભનાલલાની ળરૂઆત લમ 1990 થી કયલાભાાં 

આલી છે. 

૧૮) શારભાાં ભનોજ નવાંશા દ્વાયા કૌળલ્મ 

નલકાવ પ્રનતસ્થાન મોજના ળરુ કયલાભાાં 

આલી છે. 

૧૯) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ળેયડીનુાં રાબકાયી 

ભુલ્મ 25 રૂનમા પ્રનત નક્લન્ટર કયેર છે. 

૨૦) આગાભી ઓક્ટોફય ભાવ 2017-18 

ભાાં ળેયડી વત્ર ળરુ થળે.
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વભીક્ષા 300 (1) તાયીખ 27/5/2017 

 

દળેના પ્રધાનભાંત્રીશ્રીએ અવભભાાં દળેનો વૌથી રાાંફો રુ ઢોરા વાદદમાનુાં 
ઉદ્ઘાટન કમુું... 
 
 

૧) 26 ભે 2017 ના યોજ અવભના તીન વનુકમાભાાં બ્રહ્મુત્રા નદી ય ફનરેા દેળના વૌથી 
રાાંફા ઢોરા વાદદમા ુરનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 
 

૨) આ ુર બ્રહ્મુત્રા નદીની વશામક નદી રોદશત નદી ય ફનાલલાભાાં આવ્મો છે. 
 

૩) આ ુરની રાંફાઈ 9.15 નકરોભીટય જટેરી યાખલાભાાં આલી છે. 
 

૪) આ ુરના કાયણ ે અવભથી અરુણાચર પ્રદેળભાાં માત્રાનો વભમ છ કરાકથી ઘટીને 

ભાત્ર એક કરાક યશી જળે. 
 

૫) આ ુરન ેકાયણ ેઅવભ અન ેઅરુણાચર લચ્ચે દયલશનથી થનાય પ્રનત દદન 10 રાખ 

રૂનમાનો ખચમ ફજાલી ળકાળે. 
 

૬) આ ુર દેળનો વૌથી રાાંફો ુર છે, જ ે182 સ્થાંબો ય તૈમાય થમરે છે. 
 

૭) આ ુર 60 ટન મુદ્ધ ટેંકનો બાય વશન કયી ળકે છે, આ ુર ચારુ થલાથી ચીની ફોડમય 

ય વૈન્મ ઝડથી ભોકરી ળકાળે. 
 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  નલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાદશત્મકાયોના દયચમ – બાગ-6  નલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવમ  સ્ળેીમર નલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે નલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
નભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચમ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK નલડીમો 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

