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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) દેળબયના ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં 

ળૌચારમના ઉમોગના પ્રચાય ભાટે વયકાયે 

દયલાજા ફાંધ નાભના નલા અવબમાનની 

ળરૂઆત કયેર છે. 

૨) તાજતેયભાાં ફાાંગ્રાદેળભાાં આલેર ચક્રલાત 

તયીકે ઓખલાભાાં આલેર છે. 

૩) બાયતની યીઝલવ ફેંક ટૂાં ક વભમભાાં એક 

રૂવમાની નલી નોટ ફશાય ાડળે. 

૪) ગોલાની યાજ્મ વયકાયે 50 ભાઈક્રોન 

નીચેની પ્રાવસ્ટકની થરેીઓ લેંચલા ય 

પ્રવતફાંધ રાદેર છે. 

૫) કેન્રીમ ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રીશ્રી 

પ્રકાળ જાલડેકયે નલી દદલ્શીભાાં મુનીલવીટી 

ગ્રાન્ટ કભીળન દ્વાયા ળરુ કયેર 

એન્ટી-યેન્ગીંગ ભોફાઈર એની ળરૂઆત 

કયેર છે. 

 

 

૬) શારભ યાજન આનાંદનને ઈન્ટયનેટ એન્ડ 

ભોફાઈર એવોવીએળન ઓપ ઇન્ડીમાના 

નલા અધ્મક્ષ તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૭) શદયમાણાના ભુખ્મભાંત્રી ભનોશયરાર 

ખટ્ટયે ત્રકાયો ભાટે ેન્ળન મોજના ળરુ 

કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) વયકાય દ્વાયા વાંચાવરત પ્રવાય બાયતીએ 

પ્રવાયણ ક્ષેત્રભાાં વશમોગ આલા ભાટે 

ભોયક્કોની વોવામટી નેળનર ડી 

યેદડમોફ્મુઝન એટ ડી ટેરીવલઝન 

(એવ.એન.આય.ટી.) ની વાથ ે વભજુતી 

કયેર છે. 

૯) 30 ભે 2017 ના યોજ દળેના 

લડાપ્રધાનશ્રીએ જભવની વાથે વલવલધ 

પ્રકાયના 8 જટેરા વભજુતી કયાય ય 

શસ્તાક્ષય કયેર છે. 
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૧૦) શારભાાં બાયત અને દપઝી દેળ લચ્ચ ે

વાંયક્ષણ ક્ષેત્રભાાં વભજુતી કયાય કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૧) ગ્રીવના ૂલવ પ્રધાનભાંત્રી કોન્સ્ટેટીન 

વભત્વુતેકીવનુાં શારભાાં અલવાન થમરે છે. 

ગજુયાત  

૧૨) લડોદયા વભગ્ર દેળભાાં વૌથી વાપ ળશેયો 

10 ભાાં નાંફયે યશેર, તે લડોદયાભાાં 

એકવાથે,એક જગ્મા ય વૌથી લધાયે 

રોકોએ વપાઈ કયેર શોલાન ે કાયણ ે વલશ્વ 

ફુક્વ ઓપ યેકોર્ડવવભાાં સ્થાન ભેર છે. 

યભત-જગત  

૧૩) ભુાંફઈ દક્રકેટ એવોવીએળને ૂલવ 

ફેટ્વભેન અજીત અગયકયને વાંદગી 

વવભવતભાાં અધ્મક્ષ તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૪) બાયતીમ પેંવય વી.એ.બલાની દેલીએ 

યીક્જવેલક (આઈવરને્ડ) ભાાં ટનવઓઈ 

વેટેરાઈટ પેં વવાંગ ચેવપમનળીભાાં 

વુલણવચાંરક જીતેર છે. 

 

 

૧૫) પેં વવાંગ એક પ્રકાયની યભત છે, જભેાાં ફ ે

પ્રવતસ્ધી યૈય ળરૈીભાાં તરલાયોનો પ્રમોગ 

કયે છે. 

૧૬) શારભાાં વેફેસ્ટીમર લેટ્ટરે ભોનાકોભાાં 

લવ 2017 ભોનાકો ગ્રાન્ડ વપ્રક્વ જીતેર છે. 

અન્મ 

૧૭) ફાંગાના ૂલવ દક્રકેટય તન ફેનજીનુાં 

અલવાન 73 લવની થમેર છે. 

૧૮)  શારભાાં બાયતના ફેંક ફોડવ  બ્મુયોભાાં ફ ે

અન્મ વદસ્મોને જોડલાભાાં આલેર છે. 

૧૯) ફેંક ફોડવ  બ્મુયોના અધ્મક્ષ તયીકેની 

કાભગીયી વલનોદ યામ વાંબાી યહ્યા છે.  

૨૦) ફેંક ફોડવ  બ્મુયો વાંસ્થાએ લવ 201  

થી ોતાની કાભગીયી ળરુ કયેર છે.
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વભીક્ષા 304 (1) તાયીખ 31/5/2017 

 

યાજન આનાંદન આઈ.એ.એભ.એ.આઈ.ના અધ્મક્ષ તયીકે વનમકુ્ત થમા... 
 
 

૧) યાજન આનાંદનને ઈન્ટયનેટ એન્ડ ભોફાઈર એવોવીએળન ઓપ ઇવન્ડમાના નલા 
અધ્મક્ષ તયીકે વનમકુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૨) યાજન આનાંદને આ દ ફ્રીચાજવના વાંસ્થાક અન ેભુખ્મ કામવકાયી કુનાર ળાશ ાવેથી 
ગ્રશણ કયેર છે. 
 

૩) આઈ.એ.એભ.એ.આઈ. ના નલા ઉાધ્મક્ષ ભેકભામ ટર ીના અધ્મક્ષ દી રાકયાને 
વનમુક્ત કયામા છે. 
 

૪) દી કારયા પમુઝીક એ વાલનના વશ વાંસ્થાક છે, અન ેઅધ્મક્ષ વલનોદ બટ્ટના 
સ્થાનન ેતે ગ્રશણ કયળે. 
 

૫) બાયત અન ેદવક્ષણ એવળમાના પેવફુકના પ્રફાંધક વનદેળક ઉગભ ફેદીન ેવાંઘના નલા 

કોાધ્મક્ષ ફનાલામા છે. 
 

૬) ઈન્ટયનેટ અન ેભોફાઈર એવોવવએળન ઓપ ઇવન્ડમા વોવામટી અવધવનમભ 189  

અાંતગવત નોંધામરે છે. 
 

૭) આઈ.એ.એભ.એ.આઈ.નુાં ભુખ્મ કામાવરમ ભુાંફઈભાાં આલેર છે. 
 

 

- 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  વલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવવ  સ્ળેીમર વલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

