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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) તાજતેયભાાં બાયતના પ્રધાનભાંત્રીશ્રી ચાય 

દેળોની માત્રા ય ગમરેા છે, આ ચાય દેળોભાાં 

જભમની, સ્ેન, ફ્ાાંવ અને યશળમાનો વભાલેળ 

થામ છે. 

૨) ભણીુયના ડાઈરોંગ ગાભને જલૈ 

શલશલધતા શલયાવત સ્થ તયીકે ત્માની યાજ્મ 

વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) શાર કેન્રના વાંયક્ષણ ભાંત્રીશ્રીએ 

કણામટકભાાં ડી.આય.ડી.ઓ. એમયોનેટીકર 

ટેસ્ટ યેંજનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૪) લમ 2016 ના યાંગભાંચ, કરા શલબાગ 

અનેએવ.એન. સ્કુર ઓપ આટમવ એન્ડ 

કોમ્મુશનકેળન શૈદયાફાદ શલશ્વ શલદ્યારમનો 

પ્રોપેવય વત્મવ્રત યાઉતને વાંગીત નાટક 

અકાદભી ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમરે છે. 

૫) શારભાાં બાયતીમ અશબનેત્રી શપ્રમાંકા 

ચોડાને દાદા વાશેફ પાકે એલોડમ  

આલાભાાં આલળે. 

૬) શારભાાં ુણેની ોરીવન ે

એપ.આઈ.વી.વી.આઈ. સ્ભાટમ  ોરીવીંગ 

ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) ઉતયાખાંડના લમતાયોશી રલ યાજ શવાંશ 

ધયભળશતતએ ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ શળખય ય છ 

લાય ચડલાનો યેકોડમ  ફનાલેર છે. 

૮) દદલ્શી ભેટર ો દ્વાયા આયાંબ કયલાભાાં આલેર 

શેયીટેઝ રાઈનભાાં આલનાય સ્ટેળનોની વાંખ્મા 

ત્રણ છે. 

૯) દેળનુાં પ્રથભ લૈભાનકીમ દયક્ષણ યેંજ 

શચત્રદુગમ ખાતે આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) શલશ્વ મામલયણ દદલવ ય બાયતભાાં 

મામલયણ દશતભાાં કચયા પ્રફાંધન 

અશબમાનનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલળે. 

૧૧) બાયતના લાણીજ્મ ભાંત્રારમે ખાનગી 

ક્ષેત્રના યક્ષા ઉકયણ શનભામતાઓન ે

રામવન્વ પ્રદાન કયલાની ભાંજુયી આેર છે. 
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૧૨) નઝભા શેતુલ્લાને  જાશભમા-શભશરમા 

ઇસ્રાશભમા મુનીલવીટીના ચાન્વેરય તયીકે 

શનમુતત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૩) બાયત ફામોભેદટરક ટેકનોરોજી 

અનાલલાભાાં શલશ્વબયભાાં પ્રથભ સ્થાન 

ાભેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૪) શારભાાં ચીન દળે દ્વાયા યાષ્ટ્ર ીમ ઉગ્રશ 

નેશલગેળન અને ોઝીળનીંગ વીસ્ટભ રોન્ચ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) ભાઉન્ટ એલયેસ્ટ શળખયને નેાભાાં 

વાગયભાથા અન ે ચીનભાાં ચોભોરુાંગભાાં 

નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે. 

૧૬) નાટોનુાં 28 ભુ શળખય વાંભેરન બ્રુવેભાાં 

વાંન્ન થમુાં છે. 

યભત-જગત  

૧૭) 29 ભે 2017 ના યોજ ડુવેરડોપભાાં 

શલશ્વ ટેફર ટેનીવ સ્ધામનુાં આમોજન થમરે 

છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) 29 ભે ને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  

ળાાંશત વશૈનક દદલવના રૂભાાં ભનાલલાભાાં 

આલે છે. 

૧૯) લમ 2017 નો વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ળાાંશત 

વૈશનક દદલવનો શલમ યાખલાભાાં આવ્મો 

શતો, ‘ઇન્લેશસ્ટાંગ ઇન ીવ અયાઉન્ડ ધ 

લલ્ડમ ’. 

૨૦) શારભાાં ઇન્ડીમન ઓઈર કોોયેળન 

રીભીટેડના અધ્મક્ષ તયીકે શ્રી એ. ફી.અળોક 

પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
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વભીક્ષા 303 (1) તાયીખ 30/5/2017 

 

નજભા શેતલુ્લાન ેજાશભમા-શભશરમા ઇસ્રાશભમા મનુીલવીટીના ચાન્વરેય 
તયીકે શનમતુત કયામા... 
 
 

૧) ભણીુયના યાજ્માર અન ે ૂલમ કેન્રીમભાંત્રી નજભા શેતુલ્લાન ે જાશભમા-શભશરમા 
ઇસ્રાશભમા મુનીલવીટીના ચાન્વેરય તયીકે શનમુતત કયામા છે. 
 

૨) જાશભમા-શભશરમાના ચાન્વરેય યીટામડમ  રે્ટનાંટ જનયર એભ.એ.જાકીનો કામમકા ભે 
2017 ભાાં ૂણમ થઇ યહ્યો છે. 
 

૩) શલેથી નજભા શેતુલ્લા તેની જગ્મા રેળે, અને તેઓ આગાભી ાાંચ લમ વુધી આ દ 

વાંબાળે. 
 

૪) નજભા શેતુલ્લાનો જન્ભ 13 એશપ્રર 1940 ના યોજ બોારના ભધ્મપ્રદેળભાાં થમો 

શતો. 
 

૫) નજભા શેતુલ્લા લમ 1986 થી લમ 2012 વુધીભાાં ાાંચલાય યાજ્મવબાના  વદસ્મ યશી 

ચુતમા છે. 
 

૬) તેઓ 16 લમ વુધી યાજ્મવબાના ડેપ્મુટી ચેય વમન યશી ચુતમા છે. 
 

૭) તેઓને ઓગસ્ટ, 2016 ભાાં ભણીુયના યાજ્માર શનમુતત કયલાભાાં આવ્મા શતા. 
 

 

- 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  શલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવમ  સ્ળેીમર શલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
શભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

GK શલડીમો 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

