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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) જાણણતા અણબનેતા વૌણભત્ર ચેટયજીને 

ફ્ાાંવ વયકાય વલોચ્ચ નાગરયક ુયસ્કાય 

‘રીજન ડી’ ઓનય આળે. 

૨) વૌણભત્ર ચેટયજીને દાદા વાશેફ પાકે 

તથા દ્મબૂણ ુયસ્કાય ભી ચુક્મા છે. 

૩) શારભાાં બાયતના નીણત આમોગ દ્વાયા 

SATH કામયક્રભ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૪) SATH નુાં ુરુનાભ, વસ્ટેનેફર 

એક્ળન પોય ટર ાન્વપોણભિંગ હુ્યભન કેણટર 

થામ છે. 

૫) વામયવ એમયક્રાપટ દ્વાયા તમૈાય થમરે 

‘ણલજનજટે’ ણલભાન 12.62 કયોડભાાં તમૈાય 

થમેર છે. 

૬) કોરકાતાભાાં બાયતની શેરી અન્ડય 

લોટય ભેટર ો પ્રણારી ળરુ કયાળે,જ ે શુગરી 

નદીથી વાય થળે. 

૭) કોરકાતાની અન્ડય લોટય પ્રણારી ભુખ્મ 

ફે ટણભયનર શાલડા અન ેણવમારદશ ને જોડળે. 

૮) વી.ફી.ડી.ટી.દ્વાયા સ્ષ્ટ્ કયલાભાાં 

આલેર છે, કે ટેક્વ યીટનય બયલા ભાટે 1 

જુરાઈથી આધાય પયજીમાત થળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) ણિટનની ચુાંટણી ફાદ તનભનજીત ણવાંશ 

ઢેવી ણિટનના પ્રથભ ણવખ વાાંવદ ફન્મા છે. 

૧૦) ણિટનની આ ચૂાંટણીભાાં પ્રીત કૌય ગીર 

ણ ણિટનના પ્રથભ ભરશરા ણવખ વાાંવદ 

ફન્મા છે. 

૧૧) શાર લૈજ્ઞાણનકોએ વૌથી ગયભ ગ્રશની 

ળોધ કયેર છે, તેનુાં નાભ કેલ્ટ-9 ફી 

યાખલાભાાં આલેર છે.   

૧૨) ણલભાન કાંની વામયવ એમયક્રાપટ 

દ્વાયા ણલશ્વનુાં વૌથી નાનુાં અને વૌથી વસ્તુાં 

જટે રોન્ચ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) શારભાાં મુ.એન.દ્વાયા પ્રથભલાય 

ભશાવાગય વાંભેરન આમોણજત કયલાભાાં 

આલેર. 

 

Current affairs   by-www.edusafar.com 

 www.edusafar.com 78 78 5 91 0 92 ય GK રખી લોટ્વે ય વને્ડ કયો. 

http://www.edusafar.com/


2 

12-6- 2017 

  

યભત-જગત  

૧૪) રેટણલમાના ભરશરા ખેરાડી મરેેના 

ઓસ્તાેંકો ફ્ેંચ ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભભાાં 

ચેણપમન ફનીન ેઈણતશાવ યચી ચુક્મા છે. 

૧૫) શાર બાયતીમ ભરશરા કુસ્તી ટીભના 

કોચ તયીકે નઈભ અન્વાયીની વાંદગી 

કયલાભાાં આલી છે. 

૧૬) શારભાાં જાણીતા સ્ટર ાઈકય જજે ે

રારખેરુઆન ે અણખર બાયતીમ પોટફોર 

ભશાવાંઘના લય 2016 ના પ્રમેય ઓપ ધ મય 

જાશેય કયામા છે. 

૧૭) ભરશરાઓભ વણસ્ભતા ભણરકન ે લય 

2016 ન એ.આઈ.એપ.એપ. વલયશ્રેષ્ઠ 

ભરશરા ખેરાડીના રૂભાાં વાંદ થમા છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) જનૈ ધભયભાાં વુમાયસ્ત છી બોજન 

ણનેધ ભાનલાભાાં આલે છે. 

૧૯) શાર વૌય ઉજાય ઉત્ાદનભાાં બાયત 

ણલશ્વભાાં ત્રીજા ક્રભાાંકે શોંચી ગમુાં છે. 

૨૦) આમુ ભાંત્રારમ દ્વાયા મોગ જાગરૂકતા 

અણબમાન ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 
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વભીક્ષા 316 (1) તાયીખ 12/6/2017 

 

ફાંગાી અણબનતેા વૌણભત્ર ચેટયજીન ેપ્રાપ્ત થમુાં રીજન ડી શોનનયે... 
 

 
 

૧) થીણવમાન ફાંગાી અણબનેતા વૌણભત્ર ચેટયજીને ફ્ાન્વના વલોચ્ચ નાગરયકા વન્ભાન 
રામન ઓપ ઓનયથી વન્ભાણનત કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) આ ુયસ્કાય કોરકાતા ણસ્થત અણબનેતા બાયતના ફ્ાાંવના યાજદૂત એરેક્ઝાાંડય 

જીગરયને પ્રસ્તુત કયલાભાાં આલળે. 
 

૩) લય 1987 ભાાં વત્મજીત યે ન ે તત્કારીન યાષ્ટ્રણત ફ્ાાંકોઇવ ભીટયયેડ દ્વાયા આ 

ુયસ્કાયને આલાભાાં આલેર. 
 

૪) ત્માયફાદ 30 લય છી ફાંગાી સ્ક્રીનના જાણીતા વૌણભત્ર ચેટયજીને આ ુયસ્કાય 

અાઈ યહ્યો છે. 
 

૫) વૌણભત્ર ચેટયજી દાદા વાશેફ પાકે એલોડય  ણલજતેા ણ ફનેરા છે. 
 

૬) બાયત વયકાય દ્વાયા તેઓને દ્મબૂણ ણ આલાભાાં આલેર છે. 
 

૭) વૌણભત્ર ચેટજીએ પ્રથભલાય 1959 ભાાં અૂય વાંવાય રપલ્ભભાાં કામય કયેર. 
 

 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  ણલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવય  સ્ળેીમર ણલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે ણલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
ણભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના ણલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

GK ણલડીમો 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

