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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની કેન્ર વયકાય દ્વાયા લાયાણવીભાાં 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ચોખા વાંળોધન કેન્ર સ્થાપત 

કયલાની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલેર છે. 

૨) આપથિક ફાફતોના વપચલનો દબાય 

વુબા ચાંર ગગિએ ગ્રશણ કયેર છે. 

૩) ભણીુયભાાં યાષ્ટ્ર ીમ ધોયીભાગિ 39 ના 65 

પકભી રાાંફા વેક્ળેનને ભોટો તથા શોો 

ફનાલલા ભાટે 16૩૦.29 કયોડ ખચિલાભાાં 

આલળે. 

૪) ઉત્તયપ્રદેળની પલધાનવબાભાાં 

ી.ઈ.ટી.એન. નાભનુાં પલસ્પોટક પ્રાપ્ત થમેર 

છે. 

૫) દેળના યાષ્ટ્રપત દ્વાયા પનળુલ્ક 

એજ્મુકેળનર ોટિર સ્લમાં રોન્ચ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૬) બાયતીમ લૈગનીકો દ્વાયા શારભાાં 

આકાળગાંગાના એક ભોટા વભુશને ળોધલાભાાં 

આવ્મો તેનુાં નાભ વયસ્લતી છે. 

૭) કેન્ર વયકાય દ્વાયા નેળનર શાઈ-લે નાંફય 

52 ળોરાુય-ફીજાુયને પોય રાઈન 

કયલાની ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૮) ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ વયકાયે જાપત ાંચામતો 

દ્વાયા કયાનાયા બેદબાલ પલરુદ્ધ કામદો 

ફનાલલાભાાં આલેર છે. 

૯) બાયતના ાંજાફ યાજ્મભાાં ઔધોપગક 

નીપત વાંલધિન પલબાગ દ્વાયા દેળનુાં પ્રથભ 

પ્રાધ્મોગીકી અને નલાચાય કેન્ર સ્થાપત 

કયલાભાાં આલળે. 

૧૦) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ળૈક્ષપણક 

વાંસ્થાઓભાાં પલદ્યાથીઓને આલાભાાં આલતી 

વુપલધાઓને જીએવટીના પનમભોથી ય 

યાખલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૧) બાયતના સ્લાસ્્મ ભાંત્રારમ દ્વાયા 

ભરેરયમા ઉન્ભૂરન 2017-22 ભાટે યાષ્ટ્ર ીમ 

વાભરયક મોજનાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) શારભાાં પ્રદી કુભાય યાલતને 

ઇન્ડોનેપળમાભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે 

પનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૩) શારભાાં ભાલ્ટા નાભના દેળે વભરૈંપગક 

રગ્નોને ભાંજુયી આેર છે. 

૧૪) પોર્બવિની માદી ભુજફ વયકાય ય 

બયોવાની લૈપિક વૂપચભાાં બાયત પ્રથભ 

સ્થાન ય છે. 

૧૫) નોફેર ળાાંપત ુયસ્કાય પલજતેા પરમુ 

ળીમાઓફોનુાં શારભાાં અલવાન થમેર છે. 

૧૬) પરમુ પળમાઓફોને ચીન વયકાયના 

ભુખ્મ પલયોધીના રૂભાાં ણ ઓખલાભાાં 

આલેછે,જ ેજીલતા યહ્યા તમાાં વુધી કેદભાાં 

શતા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) ફૃજભોશન રાર ભુાંજાર બાયતના શીયો 

કાંની વભૂશના સ્થાક અને ચેયભેન શતા. 

૧૮) ફૃજભોશન રાર ભુાંજારના નાભથી 

મુનીલવીટી દેળભા 12 જુરાઈ 2017 થી 

અપસ્તતલભાાં આલી. 

૧૯) શરયમાણાની 437 ગૌળાાઓભાાં 

ફામોગેવ એકભ સ્થાપત કયલાભાાં આલળે. 

૨૦) વુબા ગગિ શેરા ફાાંગ્રાદેળ, બૂતાન 

અને બાયત તેભજ શ્રીરાંકા ભાટે પલિ ફેંકના 

કામિકાયી પનદેળક યશી ચુક્મા છે. 

 

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીક્ષા 349 (1) તાયીખ 15/7/2017 

 

દેળના યાષ્ટ્રપતશ્રી દ્વાયા એજ્મુકેળનર ોટિર સ્લમાં રોન્ચ કયલાભાાં 
આવ્મુાં... 
 
 

૧) 9 જુરાઈ 2017 ના યોજ નલી રદલ્શીભાાં ભાનલ વાંવાધન ભાંત્રારમ દ્વાયા આમોપજત 
કામિક્રભ ડીઝીટર શેરને ખુલ્લો ભુકલાભાાં આલેર. 
 

૨) આ કામિક્રભભાાં ઓનરાઈન એજ્મુકેળાર ોટિર સ્લમાંને રોન્ચ કયલાભાાં આલેર. 
 

૩) આ ોટિરનુાં રોપન્ચાંગ દેળના યાષ્ટ્રપતશ્રી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર. 
 

૪) સ્લમાં બાયત વયકાય દ્વાયા આમોપજત કયલાભાાં આલેર કામિક્રભ છે. 
 

૫) આ ોટિરને ત્રણ ઉદેશ્મ વાથે ફનાલલાભાાં આલેર છે, તેભાાં શોંચ, પનષ્ક્ષતા અને 
ગુણલત્તાનો વભાલેળ થામ છે. 
 

૬) સ્લમાં ોટિરને ભાઈક્રોવોફ્ટની ભદદથી તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૭) સ્લમાં એજ્મુકેળનર ોટિરની લિ 2017-18 ના ફજટેભાાં જાશેયાત કયલાભાાં આલી 
શતી.   

 

 

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

 

ચારુ લતિભાન કા (બાગ-5)  

https://www.youtube.com/watch?v=JjJloqdsPpw=ps://www.yout

ube.com/watch?v=MIWzt7RITjE&t=66s 

જી.એવ.ટી.ના અગતમના એભ.વી.કમુાં. પ્રશ્નો  (જી.કે.) 
https://www.youtube.com/watch?v=KqE-OuPJ190 

 

કયાં ટ અપેમવિ ગુજયાતી પલડીમો 4 થી 6 જુરાઈ 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=DdLu62UgM2o&t=196s 

 

ફેસ્ટ જીકે પલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

પભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના પલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

પલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=JjJloqdsPpw
https://www.youtube.com/watch?v=KqE-OuPJ190
https://www.youtube.com/watch?v=DdLu62UgM2o&t=196s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

