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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઓરયસ્વા બાયતન ું પ્રથભ એલ ું યાજ્મ 

ફનલા ાભેર છે કે જણે ે એક ઓટોભેટીક 

એડ્રેવ વીસ્ટભ વલકવવત કયેર છે. 

૨) ઓરયસ્વાની યાજ્મ વયકાય ટ ું ક વભમભાું 

અરી લોવનિંગ ડ્ીવેભીનેળન વીસ્ટભને 

સ્થાવત કયલા ભાટે તૈમાય છે, જ ે જ રાઈ 

2017 વ ધીભાું 122 સ્થાનો ય ટાલય વાથ ે

જોડ્લાભાું આલળે. 

૩) દેના ફેંક ભાટે યીઝલવ ફેંક દ્વાયા તત્કાર 

વ ધાયાત્ભક કામવલાશી ળરુ કયેર છે. 

૪) દેના ફેંકના પ્રફુંધક વનદેળક તયીકે 

અવિન ક ભાય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૫) શારભાું ળળી ળેખય લમ્ાતી, પ્રવાય 

બાયતીના નલા વીઈઓ તયીકે વનમ ક્ત કયામા 

છે. 

૬) બાયતીમ સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇવન્ડ્માએ વૌય 

યી મોજના ભાટે વલિફેંક ાવેથી 400 

કયોડ્ રૂવમાન ું ઋણ રીધરે છે. 

૭) વૌય યી મોજના કામવક્રભ દ્વાયા 

એવ.ફી.આઈ. 600 ભેગાલોટથી લધાયે 

રૂપટો વૌય ક્ષભતાની સ્થાના કયલા ભાટે 

વક્ષભ થળે. 

૮)  ઉત્તયપ્રદેળના વરયતા વવુંશે 1 જ ન 2017 

ના યોજ 21 ભી પેડ્યેળન ક નેળનર 

વીનીમય એથરેટીક્વ ચેમ્ીમનળીભાું 

ભરશરાઓની શેભય થ્રો સ્ધાવભાું યાષ્ટ્ર ીમ યેકોડ્વ  

ફનાલતાની વાથે વ લણવ દક જીતેર છે. 

૯) ળળી ળેખય લેમ્તી લવ 2014 ની 

ચ ુંટણી દયવભમાન નયેન્ર ભોદીના ડ્ીઝીટર 

કૈમ્ેનના ભશત્લના વદસ્મ શતા. 

૧૦) 2 જ ન 2017 ના યોજ કવલ 

એવ.અબ્દ ર યશભાનન ું અલવાન થમ ું, તેઓ 

તવભર બાાના કવલ શતા. 

૧૧) ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ વયકાયે નોકયી ઈચ્છતા 

અને નોકયી આનાયા ભાટે લેફ ોટવરની 

ળરૂઆત કયેર છે. 
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આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) શાર જીભ મોંગ વકન વલિફેંકના 

અધ્મક્ષ છે, અને તેન ું લડ્ ભથક લોવળગ્ટન 

ડ્ી.વી.ભાું આલેર છે. 

૧૩) બાયતીમ ભ ના વરમો લયદકયન ે

આમરેન્ડ્ ગણ યાજ્મના ભુંત્રી ફનલા ભાટે 

વુંદ કયલાભાું આવ્મા છે. 

૧૪) બાયત અને યવળમાએ ક ડ્નક રભભાું 

યભાણું ફ ે એકભ ભાટે ભશત્લ ણવ કયાય 

કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) 31 ભે 2017 ના યોજ રક્રકેટ દવક્ષણ 

આરિકા દ્વાયા ટી-20 રક્રકેટ રીગની જાશેયાત 

કયલાભાું આલી છે. 

૧૬) રક્રકેટ દવક્ષણ આરિકાની ટીભને ટી-20 

ગ્રોફર રીગના નાભથી ઓખલાભાું 

આલળે. 

૧૭) કોંગેવના નેતા વીી જોળીએ 2 જ ન 

2017 ના યોજ યાજસ્થાન રક્રકેટ ફોડ્વ  ભાું 

થમેર ચ ુંટણીભાું અધ્મક્ષ દ ભાટે જીત 

ભેલેર છે. 

 

અન્મ  

૧૮) વેફીએ બાયતી એમયટેર અન ે

ટેવરનોયના ભજવય ભાટેની સ્લીકૃવત પ્રદાન 

કયેર છે. 

૧૯) શાર એવ.ફી.આઈ.ના અધ્મક્ષ તયીકે 

અરુું ધતી બટ્ટાચામવ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) શારભાું પ્રવાય બાયતી ફોડ્વના અધ્મક્ષ 

તયીકે એ.વ મવ પ્રકાળ પયજ ફજાલી યહ્યા છે.
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વભીક્ષા 308 (1) તાયીખ 4/6/2017 

 

ળળી ળખેય લમે્તી પ્રવાય બાયતીના નલા વીઈઓ તયીકે વનમ વક્ત 
ામ્મા... 
 
 

૧) 2 જ ન 2017 ના યોજ ળળી ળખેય લેમ્તીને પ્રવાય બાયતીના નલા વીઈઓ તયીકે 
વનમ કત કયલાભાું આવ્મા છે. 
 

૨) ળળી ળખેય લેમ્તીની વનમ વક્ત ત્રણ વદસ્મો લાી વવભવતએ ભુંજ ય કયેર છે, જનેી 
અધ્મક્ષતા ઉયાષ્ટ્રવત કયી યહ્યા છે. 
 

૩) લેમ્તી પેબ્ર આયી 2016 થી પ્રવાય બાયતીના વદસ્મના રૂભાું વેલા આી યહ્યા છે. 
 

૪) શાર ળળી ળખેયની વનમ વક્ત ાુંચ લવ ભાટે થમેર છે,આ શેરા ણ તેઓ ભશત્લના 
દ વનબાલી ચ ક્મા છે. 
 

૫) લેમ્તીને ડ્ીઝીટર કૈમ્ેન ભાટે ઇન્ડ્સ્ટર ીઝ એલોડ્વ  ણ આલાભાું આવ્મો શતો. 
 

૬) પ્રવાય બાયતી એક વાલવજવનક પ્રવાયણ વુંસ્થા છે, તેભાું દ યદળવન અન ેઆકાળલાણી 
ણ વાભેર છે. 
 

૭) પ્રવાય બાયતીન ું વનભાવણ 23 નલેમ્ફય 1997 ના યોજ થમરે, જનેા ોતાના અરગ 
વનમભો શતા. 
 

 

 

- યેળ ચાલડ્ા   



4 

4-6- 2017 

  

 યોજ-ે યોજ આના પોનભાું જી.કે, કયું ટ અપેવવ ભેલલા નીચનેી રીંક 
યથી એ ડ્ાઉનરોડ્ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  વલડ્ીમો  (જી.કે. યીરટેેડ્) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયું ટ અપેમવવ  સ્ળેીમર વલડ્ીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે વલડ્ીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના વલડ્ીમો અરોડ્ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચવ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 
GK વલડ્ીમો ના નલા અડે્ટ્વ 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

