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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) દેળના તભાભ યાજ્મોએ 1 જુરાઈ 2017 

થી જી.એવ.ટી. રાગુ કયલાની વશભતી 

આી દીધરે છે. 

૨) જી.એવ.ટી. વભગ્ર દેળ ભાટે એક 

અપ્રત્મક્ષ કય છે, જ ે બાયતન ે એકીકૃત 

વાભાન્મ ફજાય ફનાલે છે. 

૩) શારભાાં ફેંક ઓપ ફયોડાએ રઘ ુ કકવાન 

એગ્રીકફજનેવ કોન્વોર્ટિમભ વાથ ે વભજુતી 

કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૪) શારભાાં યાષ્ટ્રકતશ્રીએ રારન ળાશ 

પકીયના ગીત નાભના ુસ્તકની પ્રથભ પ્રત 

અને તેના ચૂટેરા ગીતોની પ્રથભ ડીલીડી 

પ્રાપ્ત કયેર છે. 

૫) રારન ળાશ પકીયના ગીત નાભનુાં ુસ્તક 

ભુચકુાં દ દુફે દ્વાયા રખલાભાાં આલેર છે. 

 

 

 

૬) રારન ળાશ પકીયના ગીત ુસ્તકના 

ભાધ્મભથી એક ભશાન વાંત અને વભાજ 

વુધાયક રારન ળાશ પકીયને શ્રધાાંજકર 

અિણ કયલાભાાં આલી છે. 

૭) ભોદી ઉત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન ફેંગરુરૂ ખાત ે

થમેર છે, આ લિનુાં ઉદ્ઘાટન કેન્રીમ ભાંત્રી 

વદાનાંદ ગૌડા દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) 5 જુન 2017 ના યોજ ખાડીના ચાય 

દેળોએ કતાય વાથે કુટનીકત વાંફાંધ તોડલાની 

જાશેયાત કયેર છે. 

૯) કતાય વાથ ે કુટનીકત વાંફાંધો તોડનાય 

દેળોભાાં વાઉદી અયફ, કભવય, ફશેયીન, 

વમુાંકત આયફ અભીયાત, અને મુ.એ.ઈ.નો 

વભાલેળ થામ છે. 

૧૦) આ લે ઉજલાઈ યશેર કલશ્વ માિલયણ 

ર્દલવનો કલમ યાખલાભાાં આલેર છે, 

‘રોકોને પ્રકૃકત વાથ ે જોડલા, ળશેયભાાં અન ે

બૂકભ ય ધુ્રલથી બૂભધ્મ યેખા વુધી’છે.   
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૧૧) શારભાાં એરકે્જને્ડય લુઈકકકે વકફિમાના 

યાષ્ટ્રકત તયીકેના ળથ ગ્રશણ કયેર છે. 

૧૨) શારભાાં ચીન દેળ વૌથી તજે ઉબયતી 

અથિ વ્મલસ્થા લાો દેળ ફનલા ાભેર છે. 

૧૩) આ લે ઉજલાઈ યશેર કલશ્વ માિલયણ 

ર્દનની ભેજફાની કેનેડા દેળ કયી યહ્યો છે. 

યભત-જગત  

૧૪) લેસ્ટઇન્ડીઝ ર્િકેટ ટીભની 91 ભી લિ 

ગાાંઠ ય આ ટીભે ોતાનુાં નાભ કલન્ડીઝ 

તયીકે ફદરેર છે. 

૧૫) લેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીભ લિ 2016 ભાાં 

આઈ.વી.વી. ટી-20 લર્લડિકભાાં કલજતેા 

ટીભ યશી ચુકી છે. 

૧૬) યીમર ભેડર ીડ વતત મુ.એ.એપ.એ. 

ચેકપમન્વ રીગનો કખતાફ જીતનાય પ્રથભ 

ટીભ ફનેર છે. 

૧૭) બાયતીમ ફેડકભન્ટન ખેરાડી ફી.વાઈ 

પ્રણીથ ે થાઇરને્ડ ઓનનો ુરુ કવાંગર્લવ 

પાઈનરભાાં ઇન્ડોનેકળમાઈ જોનાતન ર્િસ્ટીન ે

શયાલી ોતાનો પ્રથભ ગ્રાન્ડકપ્રક્વ વુલણિ 

દક જીતેર છે. 

 

અન્મ  

૧૮) શારભાાં બાયતીમ એમયટેરના અધ્મક્ષ 

તયીકે વુનીર બાયતી કભત્તર વેલા આી 

યહ્યા છે. 

૧૯) ર્યરામન્વ ઇન્રાસ્ટર ાકચય ભુાંફઈ ભેટર ો 

લન પ્રાઈલેટ રીભીટેડે ગૂગર ભૈપ્વ 

એપ્રીકેળનભાાં ોતાની વેલાઓ પ્રદકળિત 

કયલા ભાટે ગૂગર વાથે વભજુતી કયાય કયેર 

છે. 

૨૦) 5 ભી જુનને વભગ્ર કલશ્વભાાં કલશ્વ 

માિલયણ ર્દન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે.
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વભીક્ષા 309 (1) તાયીખ 5/6/2017 

 

લર્યષ્ઠ ત્રકાય કલનોદ દઆુની વાંદગી યેડઇન્ક એલોડિ  ભાટે કયલાભાાં 
આલી... 
 

 
૧) 3 જુન 2017 ના યોજ પ્રકવદ્ધ ત્રકાય કલનોદ દુઆને ભુાંફઈ પ્રેવ ક્રફના પ્રકતકષ્ઠત 
યેડઇન્ક એલોડિ  ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૨) કલનોદ દુઆન ે  યેડઇન્ક દ્વાયા રાઈપટાઈભ અકચલભેન્ટ અન ે યાજ કભર ઝાન ે લિના 

વલિશ્રેષ્ઠ ત્રકાય એલોડિ  આલાભાાં આલેર છે. 
 

૩) આ એલોડિ  કલતયણ વભાયોશ ભુાંફઈના નયીભાન ોઈન્ટ ાવ ેનેળનર વને્ટય પોય ધ 

યપોકભિંગ આટિવભાાં આમોકજત કયલાભાાં આલેર.   
 

૪) આ વભાયોશભાાં કપ્રન્ટ, ટેરીકલઝન અને ડીઝીટર ભીર્ડમાના 30 અન્મ ત્રકાયોને ણ 

વન્ભાકનત કયલાભાાં આલળે. 
 

૫) આ ત્રકાયોને અન્મ 11 કલકલધ શ્રણેીઓભાાં વન્ભાકનત કયલાભાાં આલળે. 
 

૬) કલનોદ દુઆ દેળના પ્રથભ ટેરીકલઝન વભાચાય કામિિભ ર્શન્દી ન્મુઝટરેકના વાંાદક યશી 

ચુક્મા છે. 
 

૭ ) તેઓ એન.ડી.ટી.લી.ના ણ વાંાદક ફનાલલાભાાં આવ્મા શતા. 

  

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  કલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાર્શત્મકાયોના ર્યચમ – બાગ-6  કલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવિ  સ્ળેીમર કલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે કલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
કભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના કલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચિ કયી, ચનેર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી 

GK કલડીમો 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

