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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 27 ભે 2017 ના યોજ બાયતના ૂલવ 

લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશેરુની ુણ્મતતતથ 

ય દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા શ્રધાાંજતર અતવત 

કયલાભાાં આલી. 

૨) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ 

ખાદ્ય-પ્રવાંસ્કયણના પ્રોત્વાશન ભાટે 

મુલાઓને યોજગાયી આલા ભાટેના ઉદેશ્મ 

વાથે કૃત વભુદ્રીમ,પ્રવાંસ્કયણ મોજના ળરુ 

કયેર છે. 

૩) કાંની ફાફતોના વતિલ તન યામન ે

નાણા ભાંત્રારમભાાં આતથવક ફાફતોના વતિલ 

તયીકેનો લધાયાનો પ્રબાય વોંલાભાાં આલેર 

છે. 

૪) ાંજાફભાાંથી આાંતકલાદન ેફશાય કયલાનો 

શ્રેમ જને ે જામ છે, તેલા કે.ી.એવ. ગીરનુાં 

82 લવની લમે અલવાન થમરે છે. 

 

 

૫) યાષ્ટ્ર ીમ જભાગવ ભાટે કેન્દ્રીમ વડક 

પાંડભાાંથી 2.5 ટકા પાંડની પાલણીન ે ભાંજુયી 

આલાભાાં આલેર છે. 

૬) 27 ભે 2017 ના યોજ દળેના પ્રથભ 

લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશેરુની 53 ભી 

ુણ્મતતતથ શતી, તેઓનો કામવકા 17 લવ 

વુધીનો લડાપ્રધાન તયીકેનો યશેર. 

૭) 14 નલેમ્ફય જલાશયરાર નશેરુના જન્ભ 

દદલવને ફાર દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે 

છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) અભેદયકાની વેનેટે બાયતીમ ભૂના 

અભુર થાયન ે અીરીમ અદારતભાાં 

ન્મામધીળ તનમુક્ત કયલાની ભાંજુયી આેર 

છે. 

૯) ાતકસ્તાન દેળે યક્ષા ફજટેભાાં વાત 

ટકાના લધાયા વાથ ે 920 ડોરય કયી દીધરે 

છે. 

 

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 

28-5- 2017 

  

૧૦) શ્રીરાંકાભાાં ુય અન ે બૂસ્ખરનભાાં 

પ્રબાતલત 90 થી લધાયેના ભોત 

થમા,અન્મની ભદદ  ભાટે બાયતીમ નેલીના 

જલાનો શોંચ્મા શતા. 

૧૧) શારભાાં બાયત દેળે ભોયેતળમવ દેળ ભાટે 

500 તભતરમન અભેદયકી ડોરયની 

વશામતાની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૨) શાર ભોયેતળમવ દેળના લડાપ્રધાન 

તયીકે જુગ્નૌથ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૩) નેાની કાભી યીતા ળેયાએ ભાઉન્ટ 

એલયેસ્ટ ય 21 લાય િડાઈ કયલાનો યેકોડવ  

નોંધાલેર છે. 

૧૪) કાભી યીતા લધાયેભાાં લધાયે િડાઈ 

કયનાય તલશ્વના યેકોડવ  કયનાય પ્રથભ ત્રણ 

રોકોભાાં સ્થાન ાભેર છે. 

૧૫) રેખક તગલ્ડે ોતાના 25 ભાાં લાતવક 

ઉત્વલભાાં નોફર વાદશત્મ ુયસ્કાય તલજતેા 

ટોની ભોદયવનન ેવન્ભાતનત કયેર છે. 

 

 

 

 

યભત-જગત  

૧૬) 29 ભે 2017 થી ાાંિ જુન વધુી 

િારનાય તલશ્વ ટેફર ટેનીવ િેતમ્મનળીભાાં 

બાયતીમ િેરને્જન ે સ્લીકાયલા ભાટે ળયત 

કભરને તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૭) ખેર ભાંત્રારમ દ્વાયા દદલ્શીભાાં ગાંદી 

લવાશતને દતક રેલાની ળરૂઆત કયેર છે. 

અન્મ  

૧૮) પોર્બવવ દ્વાયા જાશેય કયામરેા વલેભાાં 

ભુકેળ અાંફાણીની કાંની ટો ય યશેર છે. 

૧૯) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા કેન-ફેતલા નદીના 

ઇન્ટયતરતન્કાંગને ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) જમ્ભુ કાશ્ભીયની વયકાયે લવ 2022 

વુધીભાાં ખેડૂતોના આમુષ્મને ફે ગણાં કયલા 

ભાટે ઈ-તક્રનીકની વેલા ળરુ કયેર છે.



3 

28-5- 2017 

  

વભીક્ષા 301 (1) તાયીખ 28/5/2017 

 

 

દળેના પ્રથભ ઈ-લાશન વાલવજતનક દયલશનન ે રીરીઝાંડી આલાભાાં 
આલી... 
 

૧) શારની વયકાયને ત્રણ લવની માદ રૂે કેન્દ્રીમ દયલશન ભાંત્રી નીતતન ગડકયીએ 
ભશાયાષ્ટ્રના ભુ્મભાંત્રી દેલેન્દ્ર પદનલીવ વાથે ળશેયભાાં ટેક્વી એગ્રીગેટયના ઈરેક્ટર ોતનક 

લાશન વેલાઓને ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) આ પ્રકાયની વેલા પ્રાપ્ત કયનાય નાગુય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફનેર છે. 
 

 

૩) આ પ્રકાયના લાશનો ભાટે ફેટયી િાજીંગ સ્ટેળનનુાં ણ ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર. 
 

 

૪) ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાય ફેટયી િાજવ સ્ટેળનો લધાયલા ભાટે ઝડથી કામવલાશી કયળે. 
 

 

૫) આ શેરથી મુલાઓને યોજગાયી ભી યશે તે ભાટે કયલાભાાં આલેર છે. 
 

 

૬) યાજ્મના લાશનવ્મલશાયને ણ તજે ગતત ભે તે ભાટે વયકાય વતત પ્રમાવયત યશેળે. 
 

૭) અશી વપતા ભળ્યે અન્મ યાજ્મોભાાં ણ ળરૂઆત કયલાભાાંઆલનાય છે. 
 

- યેળ િાલડા  
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 યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાં ટ અપેવવ ભેલલા નીિનેી 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= 

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવવ  સ્ળેીમર તલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીિનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
તભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વિવ કયી, િનેર 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

