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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં બાયતે જભીનથી જભીન વધુી 

પ્રશાય કયી ળકે તેલી ૃથ્લી મભવાઈરનુાં 

વપતાૂલવક રયક્ષણ કયેર છે. 

૨) તાજતેયભાાં રયક્ષણ કયેરા ૃથ્લી 

મભવાઈરની ભાયક ક્ષભતા 350 મકભી જટેરી 

છે. 

૩) શાર તેરાંગાણા વયકાયે ટી-લોરેટ નાભનુાં 

ડીઝીટર લોરેટ રોન્ચ કયેર છે. 

૪) યામગઢ ઓરયસ્વાભાાં પ્રથભ 

એભ.આઈ.ટી.એવ. ભેગાપૂડ ાકવનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) આાંધ્રપ્રદેળના મચતુયભાાં બાયતનો પ્રથભ 

ભેગાપૂડ ાકવ  શ્રીની ખોરલાભાાં આલેર. 

૬) બાયતની યીઝલવ ફેંકે એવ. ગણેળકુભાયન ે

કામવકાયી મનદદેશળકના ૂપભાાં મનમુ્ત કયેર છે. 

૭) તાજતેયભાાં વાંજીલ મવાંશે ઇમન્ડમન ઓઈર 

કોોયેળનના અધ્મક્ષના ૂપભાાં દબાય 

વાંબાેર છે. 

૮) બાયતભાાં ઇમન્ડમન ઓઈર કોોયેળનની 

સ્થાના લવ 1959 ના લદેશ કયલાભાાં આલેર 

તેનુાં ભુખ્મ કામાવરમ રદલ્શી ખાતે આલેર છે. 

૯) નેળનર એવેવભેન્ટ એન્ડ એકે્રરડટેળન 

કાઉમન્વરને ગુણલતા આશ્વાવનભાાં 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વશમોગ ભાટે એમળમા પ્રળાાંત 

્લોરીટી નેટલકવ  ુયસ્કાય 2017 પ્રદાન 

કયલાભાાં એર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ભશાવબાએ સ્રોલાકના 

મલદેળ ભાંત્રી મભયોસ્રાલ રૈજ્ક્ક ન ે 193 

વભ્મો લાા ળમ્તળાી વાંગઠનના 

આગના અધ્મક્ષના ૂપભાાં મનમુ્ત કયેર 

છે. 

૧૧) વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાનુાં આગાભી 

72 ભુ વત્ર 12 વપ્ટેમ્ફય 2017 થી ળરુ 

થળે. 
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૧૨) ગ્રોફર ીવ ઇન્ડેક્ષના વલદેશભાાં 

આઈવરેન્ડને મલશ્વનો વૌથી ળાાંમતલાો દેળ 

જાશેય કયલા આલેર છે. 

૧૩) શાર જમદી ભજભુદાયન ેરપમરમન્વભાાં 

બાયતીમ યાજદૂત તયીકે મનમુ્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૪) 1 જુન 2017 ના યોજ બાયત અન ે

યમળમા લચ્ચે ાાંચ વભજુતી કયાય ય 

શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) ભાઈક્રોવોફ્ટના વાંસ્થાક ોર એરન 

દ્વાયા1 જુન 2017 ના યોજ મલશ્વનુાં વૌથી ભોટુાં  

મલભાન પ્રદમળવત કયલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૬) 1 જુન 2017 ના યોજ ભમનકા ફત્રા 

અને ભોઉભાાં દાવે મલશ્વ ટેફર ટેનીવ 

ચેમ્ીમનળીના ્લાટવય પાઈનરભાાં 

શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ જોડી ફનરે છે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) બાયતન ે  ગ્રોફર ીવ ઇન્ડેક્ષ 2017 

ભાાં 163 દેળોભાાં 137 ભુ સ્થાન આલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૮) એન.એ.એ.વી.વાંસ્થાની સ્થાના લવ 

1994 ભાાં થમેર અન ે તેનુાં ભુખ્મ ભથક 

ફેંગરુરુાં ભાાં  આલેર છે. 

૧૯) 1 જુન 2017 ના યોજ મલશ્વ 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દુગ્ધ રદલવ ભનાલલાભાાં 

આલેર. 

૨૦) આ લદેશ ભનાલલાભાાં આલેર 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દુગ્ધ રદલવની થીભ યાખલાભાાં 

આલી શતી, દૂધ ભાટે એક ગ્રાવ ઉાડો.
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વભીક્ષા 307 (1) તાયીખ 3/6/2017 

 

મલશ્વબયભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દગુ્ધ રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો... 
 
 

૧) 1 જુન 2017 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દુગ્ધ રદલવ ભનાલલાભાાં આલેર. 
 

૨) આ લદેશ ભનાલલાભાાં આલેર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દુગ્ધ રદલવનો મલમ યાખલાભાાં આલેર, 

દૂધ કે રીએ એક મગરાવ ઉઠાઓ. 
 

૩) આ રદલવ ઉજલલાનો શેતુ યાખલાભાાં આલેર છે, મલશ્વભાાં દુધની ઉમોગીતા અન ેતેના 

રાબથી તથ્મોન ેરોકો વુધી શોંચાડલા. 
 

૪) આ રદલવ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ખાદ્ય અન ેકૃમ વાંગઠન (પાઓ) દ્વાયા લવ 2001 થી ભનાલલા 
આલે છે. 
 

૫) પાઓએ રોકોને દધુ અને દધુની લસ્તઓુને દૈમનક આશાયભાાં અનાલલાભાાં આલે તે 
શેતુથી પ્રોત્વારશત કયેર છે. 
 

૬) આ રદલવ બાયતભાાં શે્વતક્રાાંમતના વજવક લગીવ કુરયમનના ભાનભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે. 
 

૭) જો કે પ્રથભ યાષ્ટ્ર ીમ દુગ્ધ રદલવ 14 નલેમ્ફય 2014 ના યોજ ભનાલલાભાાં આલેર. 
 

 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  મલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવવ  સ્ળેીમર મલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે મલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
મભત્રો, એજ્ક્મવુપય દ્વાયા GK ના મલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

GK મલડીમો 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

