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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) તાજતેયભાાં વૈમદ ગમોરુર શવન 

રયજલીએ યાષ્ટ્ર ીમ રઘુભતત આમોગના 

અધ્મક્ષનો દબાય ગ્રશણ કયેર છે. 

૨) યાષ્ટ્ર ીમ રઘુભતત આમોગની સ્થાના લષ 

1992 ભાાં થમેર છે, અન ે ાાંચ વભુદામો 

જલેા કે ભુતસ્રભ, ઈવાઈ, તવખ,ફૌદ્ધ,અન ે

ાયવીઓનો વભાલેળ બાયતના રઘુભતત 

લગષભાાં કયલાભાાં આલે છે. 

૩) અટર ને્ળન મોજનાના ગ્રાશકોની 

વાંખ્મા 53 રાખ વુધી શોંચલા ાભેર છે. 

૪) શારભાાં 235 ફેંક અન ે ોસ્ટ તલબાગ 

અટર ેન્ળનને કામષયત કયલાભાાં વાભેર છે. 

૫) તાજતેયભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ પટીરાઈઝય 

એવોવીએળનના અધ્મક્ષના રૂભાાં યાકેળ 

કૂયને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) 25 ભે 2017 ના યોજ અનુયાગ તિાઠીન ે

કેન્રીમ ભાધ્મતભક તળક્ષા ફોડષના વતચલ 

તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) બાયતભાાં વૌપ્રથભ ઉત્તયપ્રદેળ ફોડષ  ઓપ 

શાઈસ્કુર એન્ડ ઇન્ટય ભીડીએટ એજ્મકેુળન 

ફોડષની સ્થાના લષ 1921 ભાાં કયલાભાાં 

આલી શતી. 

૮) ઉતયાખાંડના ભુખ્મભાંિી તિલેન્રતવાંશ 

યાલતે 25 ભે 2017 ના યોજ જ રદલવના 

અલવય ય દશેયાદુનભાાં જ વાંચમ અને જ 

વાંયક્ષણ-વાંલધષન અતબમાનનો ળબુાયાંબ 

કયેર છે. 

૯) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ કૃત-વાભુરરક 

પ્રવાંસ્કયણ મોજના (વાંદા) ની ળરૂઆત 

કયી તેનુાં ખચષ 6,000 તનધાષરયત કયામેર છે. 

૧૦) જમ્ભુ-કાશ્ભીયના  કૃત ભાંિી દ્વાયા 

ઈ-પ્રાન્ટ તક્રતનક રોન્ચ કયેર છે. 

૧૧) ઇરતેક્ટરક ટેક્વી અનાલનાય  દેળનુાં 

પ્રથભ ળશેય નાગુય ફનેર છે. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) વૌથી ભોટા ટેરીસ્કોનુાં તનભાષણ કામષ 

ચીરીભાાં ળરુ થઇ ગમરે છે, આ ટેરીસ્કો 

અતકાભાના યણની લચ્ચ ે3000 ભીટય ઊંચા 

શાડ ય ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૩) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ પટીરાઈઝય 

એવોવીએળન ભાાં આળયે 500 વદસ્મો છે, 

જ ેતલશ્વના 68 દેળોનુાં પ્રતતતનતધત્લ કયે છે. 

૧૪) યાષ્ટ્રતત ચૂાંટણી-2017 અનુવાય 

રેતનન ભોયેનો ઇક્લાડોય દેળના યાષ્ટ્રતત 

તયીકે વાંદગી ામ્મા છે. 

૧૫) રેતનન ભોયેનો ઇક્લાડોયના યાષ્ટ્રતતના 

રૂભાાં દ ગ્રશણ કયનાય પ્રથભ તલકરાાંગ 

વ્મતક્ત ફનરે છે. 

૧૬) ઈટારીભાાં 26 અને 27 ભે 2017 ના 

યોજ ફ ે રદલવીમ જી-7 તળખય વાંભેરન 

આમોતજત કયલાભાાં આલેર. 

યભત-જગત  

૧૭) ભાન્ચેસ્ટય મુનાઇટેડે કરફના 

ઈતતશાવભાાં પ્રથભલાય મુ.ઈ.એપ.એ.  મુયોા 

રીગ જીતી રીધેર છે. 

 

અન્મ  

૧૮) ડેરોઈટ વાંસ્થાના વલેક્ષણ અનુવાય 

બાયતીમ કય ભાખુાં એતળમા પ્રળાાંત ક્ષેિભાાં 

ફીજુ ાં વૌથી જરટર કય ભાખુાં  ભાનલાભાાં 

આલે છે. 

૧૯) વભગ્ર એતળમા પ્રળાાંત ક્ષેિભાાં વૌથી 

લધાયે જરટર કય ભાખુાં ચીન દેળ ધયાલે છે, 

ફીજા નાંફયે બાયત. 

૨૦) ગુગરના ઉાધ્મક્ષ (દતક્ષણ –ૂલષ 

એતળમા અને બાયત) યાજન આનાંદન ે

ઈન્ટયનેટ એન્ડ ભોફાઈર એવોવીએળન 

ઓપ ઇતન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ ફનાલલાભાાં 

આલેર છે. 
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વભીક્ષા 302 (1) તાયીખ 29/5/2017 

 

 

બાયત- ભોયેતળમવ લચ્ચ ે ચાય વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં 
આવ્મા... 
 
 

૧) ભોયેતળમવના પ્રધાનભાંિી પ્રલીણ કુભાય જુગ્નથ બાયતની િણ રદલવની માિા ય શતા. 
 

૨) કામાષરમ વાંબાળ્યા ફાદ આ તેભનો પ્રથભ ોટષ  ઓપ કોર છે. 
 

૩) બાયત ેતેને લાસ્તલભાાં ઐતતશાતવક અને માદગાય શેરી માિા ફનાલલા ભાટે એક રાર 
કારીન કે અથનુાં સ્લાગત કયેર. 
 

૪) 500 તભતરમન અભેરયકી ડોરયની કે્રડીટની જાશેયાત તવલામ, બાયતે રશન્દ ભશાવાગય 
ક્ષેિભાાં વભુરી વુયક્ષાના પ્રભુખ ક્ષેિભાાં તફન ળયતી વશમોગની યજૂઆત કયેર છે. 
 

૫) બાયતના પ્રધાનભાંિી નયેન્રબાઈ ભોદીએ ભોયેતળમવ કોકૌળર તલકાવ અન ે ભાનલ 
વાંવાધન તલકાવ વશીત ભશત્લૂણષ  ક્ષેિોભાાં તનયાંતય બાયતીમ વભથષનનુાં આશ્વાવન આેર 

છે. 
 

૬) ભોયેતળમવના પ્રધાનભાંિીએ બાયતના પ્રધાનભાંિી વાથ ેવ્માક પ્રતતતનતધ સ્તયની ચચાષ 

કયેર. 
 

૭) શારભાાં અભીના ગીયફ- પકીભ ભોયેતળમવના યાષ્ટ્રતત દ ય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  
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 યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાં ટ અપેવષ ભેલલા નીચનેી 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 વારશત્મકાયોના રયચમ – 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 અપેમવષ  સ્ળેીમર તલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ 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

