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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ટેરીકોભ યેગ્મુરેટયી ઓથોયીટી ઓપ 

ઇન્ન્ડમાએ વફસ્ક્રાઈફયો પોન કોરની 

ગુણલત્તાને યેટટિંગ આી ળકે એ ભાટે નલી 

એ રોન્ચ કયેર છે. 

૨) નેળનર કભીળન પોય ભાઈનોયીટીઝના 

લાઈવ ચેયભેન તયીકે જ્મોજજ કુટયમન પયજ 

ફજાલે છે. 

૩) વેન્ટરર ફોડજ  ઓપ વકેન્ડયી 

એજ્મુકેળનના વન્ચલ તયીકે અનુયાગ 

ન્િાઠીની ન્નભણિંક કયલાભાિં આલી છે. 

૪) લટયષ્ઠ નૌકયળાશ શોન્ળમાય ન્વિંશન ે

કોીયાઇટવજના યજીસ્ક્ટય તયીકે ન્નમુક્ત 

કયલાભાિં આવ્મા છે. 

૫) મુનીલવીટી ગ્રાન્ટ કભીળન અને અન્િર 

બાયતીમ ટેકનીકર ન્ળક્ષા ટયદ ટૂિં ક 

વભમભાિં બૂતકા ફનળે, તેના સ્ક્થાને શીયા 

નાભની ન્ળક્ષા પ્રણારી નીભાળે. 

 

૬) બાયતે અવભ નાગટયક કેન્ર વેલા 

ન્લતયણ ટયમોજના ભાટે ન્લશ્વ ફેંક વાથ ે

ઋણ વભજુતી ય શસ્ક્તાક્ષય કયેર છે. 

૭) શાર બાયતના ભાનલ વિંવાધન 

ન્લકાવભિંિી તયીકે પ્રકાળ જાલડેકય પયજ 

ફજાલી યહ્યા છે. 

આિંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ચીનના ફેઇજીંગભાિં ન્લશ્વના ક્રીન 

એનજી ભીનીસ્ક્ટવજ અને અન્ધકાયીઓની 

ફેઠકભાિં વોરાય કાય યજુ કયલાભાિં આલેર છે. 

૯) વમુિંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા ળરુ કયલાભાિં આલેર 

‘વુય ડેડવ’ ઝુિંફેળભાિં બાયતીમ ટરકેટય 

વન્ચન તેંદુરકય ણ જોડામા છે. 

૧૦) મુન્નવપેની વુય ડેડ્વ ઝુિંફેળ પાધય 

ડેના કેટરાક ટદલવ શેરા જ ળરુ કયલાભાિં 

આલેર છે. 

૧૧) 7 જુન 1979 ના યોજ 38 લજ શેરા 

બાયતે વોન્લમેત વિંઘના સ્ક્ેવ સ્ક્ટેળનથેી 

ઉગ્રશ બાસ્ક્કય-1 છોડ્યો શતો. 
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૧૨) ચીનભાિં અભેટયકાના નલા યાજદૂત તયીકે 

રોલાના ટેયી ન્નમકુ્ત કયામા છે. 

૧૩) બાયતે યેલ્લે ક્ષેિના ન્લકાવ ભાટે શ્રીરિંકા 

વાથે વભજુતી કયાય કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) ન્લયાટ કોશરી દ્વાયા ચેયીટી ભાટે ચારતી 

વિંસ્ક્થા એટર ે જસ્ક્ટીવ એન્ડ કેય તયીકે 

ઓિામ છે. 

૧૫) િણ દળેો લચ્ચેની આભિંિણ શોકી 

ટુનાજભેન્ટભાિં બાયતીમ શોકી ટીભે ોતાની 

અિંન્તભ ભેચભાિં જભજની વાભે યાજમનો 

વાભનો કયેર છે. 

૧૬) આઈલયી કોસ્ક્ટના પૂટફોરય ટીઓટનુિં 

ટરેનીંગ લિતે અલવાન થમેર છે. 

૧૭) 7 જુન 1975 ના યોજ રિંડનના રોડ્વજ 

િાતે પ્રથભ લલ્ડજક ભેચની ળરૂઆત થઇ 

શતી. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) વૂમજથી ભોટા તભાભ ગ્રશોન ેબ્રેક શોલ્વ 

કશેલાભાિં આલે છે, એક જાણકાયી ભુજફ 

બ્રહ્ાિંડભાિં 75 ટકા તાયાઓ જોડકા જન્ભે છે. 

૧૯) LIGO(રીગો) નુિં ુરુનાભ થામ છે, 

ધ રેવય ઇન્ટયપેયોભીટય ગ્રેન્લટેળનર લેલ 

ઓબ્ઝયલેટયી થામ છે. 

૨૦) HEERA નુિં ુરુનાભ થામ છે, શામય 

એજ્મુકેળન એમ્ાલયભેન્ટ યેગ્મરુેળન 

એજન્વી થામ છે. 
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વભીક્ષા 312 (1) તાયીિ 8/6/2017 

 

 

શારની વયકાય ટૂિંક વભમભાિં મ.ુજી.વી.અન ે એ.આઈ.વી.ટી.ઈ.ન ે 
એચ.ઈ.ઈ.આય.એ.ભાિં ફદરળ.ે(U.G.C.-A.I.C.T.E,= HEERA) 
 

૧) મુનીલવીટી ગ્રાન્ટ કભીળન અન ે અન્િર બાયતીમ ટેકનીકર ન્ળક્ષણ ટયદ ટૂિં ક 
વભમભાિં બૂતકા ફનળે. 
 

૨) વયકાય દ્વાયા આ ફિંન ે ન્નમાભકોન ેએક નલા ઉચ્ચ ન્ળક્ષા અન્બમાન વાથે ફદરલાની 
મોજના ફનાલી યશી છે. 
 

૩) આ મોજના શીયા નાભથી ઓિાળે, જનેા નલા આમાભો યશેળે. 
 

૪) HEERA નુિં ુરુનાભ શામય એજ્મકેુળન એમ્ાલયભેન્ટ યેગ્મરુેળન એજન્વી થામ છે. 
 

૫) આ નુતન પ્રમાવને ન્ળક્ષણ ક્ષેિભાિં નલા વુધાયા ભાટે અભરી ફનાલલાભાિં આલનાય છે. 
 

૬) ભાનલ વિંવાધન ન્લકાવ ભિંિારમ આ નલા પ્રસ્ક્તાન્લત ન્નમાભક વિંસ્ક્થા વાથે 

કામજન્લનની ટદળાભાિં નીન્ત આમોગ વાથે કામજ કયી યશેર છે. 
 

૭) નીન્તનુિં ુરુનાભ નળેનર ઇન્સ્ક્ટીટમુળન પોય ટર ાન્વપોન્ભિંગ ઇન્ન્ડમા થામ છે. 
 

 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  ન્લડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાટશત્મકાયોના ટયચમ – બાગ-6  ન્લડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયિં ટ અપેમવજ  સ્ક્ળેીમર ન્લડીમો  

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

 

ફસે્ક્ટ જીકે ન્લડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
ન્ભિો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના ન્લડીમો અરોડ કયલાભાિં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રિી વચજ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK ન્લડીમો 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

