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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ વૈન્મભાાં બયતી પ્રક્રિમા ભાટે 

ઓન રાઈન યીક્ષાના બાગ રૂે વીતેય શજાય 

પ્રશ્નોની ડેટા ફેંક તૈમાય કયલાભાાં આલી યશી 

છે. 

૨) ક્રદલ્શીના ભેકડોનાલ્ડના 55 આઉટરેટ્વ 

ભાાંથી 43 ફાંધ થમા છે,તેને કાયણે 1700 ની 

નોકયી જોખભભાાં ભુકાઇ છે. 

૩) અભેક્રયકી વાંયક્ષણ વલબાગ દ્વાયા શારભાાં 

બાયતને વી.ગ્રોફરભાસ્ટય ભાર લાશક 

જશાજ આલાની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૪) આય.ફી.આઈ.ના ૂલવ ગલવનય 

લાઈ.લી.યેડ્ડીની આત્ભકથાનુાં નાભ 

‘એડલાઈવ ભાઈ રાઈપ ઇન વલરક વવલવવ’ 

છે. 

૫) બાયતના કેન્રીમ ભાંવિભાંડ દ્વાયા 

ઈઝયાઈર દેળ વાથે જ વાંયક્ષણ ફાફતે 

વભજુતી કયાય કયેર છે 

 

૬) આઈ.આઈ.એભ. રખનઉ લવ 2017 ની 

કેટ-2017 યીક્ષા મોજળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) બાયતીમ ભૂના વકળોયે ભેન્વા અઈકમુાં 

ટેસ્ટભાાં આઇન્સ્ટાઇનનો યેકોડવ  તોડ્યો. 

૮) ભેન્વા વલશ્વની વૌથી ભોટી અને જૂની 

ઉચ્ચ આઈકમુાં વોવામટી ભાનલાભાાં આલે છે. 

૯) ઇન્ટયનેળનર ભાઈગ્રેળન આઉટરુકના 

યીોટવ  અનુવાય વલદેળી નાગક્રયકતા પ્રાપ્ત 

કયલાભાાં બાયતીમો પ્રથભ સ્થાને છે. 

૧૦) વિટીળના પ્રધાભાંિી થેયેવા ભેએ 

વાંવદભાાં વલશ્વાવભત શાાંવર કયેર છે. 

૧૧) યવળમન પેડયેળનના યાષ્ટ્ર ીમ ક્રદલવના 

અનુવાંધાને યવળમાભાાં અભ્માવ કયલા 

ઇચ્છતા બાયતીમ વલદ્યાથીઓ ભાટે 

સ્કોરયળી મોજના જાશેય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

 

 

Current affairs   by-www.edusafar.com 

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

http://www.edusafar.com/


2 

1-7- 2017 

  

૧૨) વલશ્વ આયોગ્મ વાંગઠન દ્વાયા આક્રિકાભાાં 

3 કયોડ રોકોને ઇફોરા લામયવની યવી 

આલાભાાં આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૩) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા ગુજયાતના 

ભોડાવા ખાતે ફે જ ક્રયમોજનાને ખુલ્લી 

ભુકલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બુનેશ્વયભાાં આમોવજત થનાય એવળમન 

એટરેટીકવભાાં બાયતના 95 ખેરાડીઓ બાગ 

રેળે, તેભાાં 45 ભક્રશરાઓનો વભાલેળ થામ 

છે. 

૧૫) વતત ફેલાય વુય વીયીઝ ટાઈટર 

જીતનાય વકતામ્ફી શ્રીકાાંતે લલ્ડવ  ફેડવભન્ટન 

ભેન્વ વવાંગલ્વ યેન્કીંગના ટો-10 ભાાં 

ોતાનુાં સ્થાન યત ભેલી રીધુાં છે. 

૧૬) ક્રિકેટના ભક્રશરા લલ્ડવકભાાં બાયતની 

ભક્રશરા ટીભનો લેસ્ટઇન્ડીઝ વાભે વાત વલકેટે 

વલજમ થમેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) કેટનુાં ુરુનાભ કમ્ફાઈન્ડ એડભીળન 

ટેસ્ટ થામ છે, જ ેઆ લે રખનઉ દ્વાયા 

મોજાળે. 

૧૮) ક્રદલ્શી એન.વી.આય.ભાાં ઉફેયે પૂડ 

ડીરીલયી વેલાનો ણ પ્રાયાંબ કયેર છે. 

૧૯) શારભાાં યાજીલકુભાયને ઉત્તયપ્રદેળના 

ભુખ્મ વવચલ તયીકે વનમુકત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૨૦) ઉત્તયપ્રદેળભાાં દુધલા યાષ્ટ્ર ીમ ઉદ્યાન 

આલેર છે, જ ેલાઘ ભાટે પ્રખ્માત છે. 
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વભીક્ષા 335 (1) તાયીખ 1/7/2017 

 

ઉત્તયાખાંડને લૈવશ્વક કૌળર વલકાવ વળખય વાંભેરનભાાં ઉત્કૃષ્ઠતા ુયસ્કાયથી 

વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મુાં... 
 

૧) ેક્રયવભાાં આમોવજત લૈવશ્વક કૌળર વલકાવ વળખય વાંભેરનભાાં ઉત્તયાખાંડને ુયસ્કૃત 
કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) આ યાજ્મને આ વન્ભાન નલાચાય અને યાજ્મોના મુલાઓને કૌળર વલકાવ ભાટે 
આામેર છે. 
 

૩) આ યાજ્મભાાં આઈ.ટી.નો વ્માક ઉમોગ ણ આ વન્ભાન ભાટે કાયણરૂ ગણામ છે. 
 

૪) શાર ઉતયાખાંડની કૌળર વલકાવ વવભવતના ડામયેકટય ાંકજકુભાય ાાંડેને યાજ્મની 
તયપથી વન્ભાન પ્રાપ્ત થમેર છે. 
 

૫) શાર ઉતયાખાંડના યાજ્માર તયીકે કૃષ્ણકાાંત ોર પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
 

૬) વિલેન્રવવાંશ યાલત આ યાજ્મના નલા ચૂાંટામેર ભુખ્મભાંિી છે. 
 

૭) ઉતયાખાંડભાાં ચાય ધાભ માિાનો રૂટ ણ તૈમાય કયામેર છે. 
 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  વલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાક્રશત્મકાયોના ક્રયચમ – બાગ-6  વલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવવ  સ્ેળીમર વલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભિો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચવ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી GK 

વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

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

