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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વલશ્વભાાં ફ્ાાંવ ફાદ કયતા બાયત વલશ્વનો 

161 ભો દેળ જી.એવ.ટી.રાગુ કયનાય દેળ 

ફનળે. 

૨) જી.એવ.ટી.કાઉન્વીરની 11 જુન 2017 

ની 16 ફેઠકભાાં 66 પ્રોડક્ટના દયભાાં ઘટાડો 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) ઉત્તયપ્રદેળ ફાદ ખેડૂતોના દેલા ભાપ 

કયનાય ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ દેળનુાં ફીજુ ાં યાજ્મ 

ફનલા ાભેર છે. 

૪) 12 જુન 1975 ના યોજ અરાશાફાદની 

લડીઅદારત ેબાયતના તત્કારીન લડાપ્રધાન 

ઇવન્દયા ગાાંધીની રોકવબાની ચૂાંટણીની 

જીતને ગેયકામદેવય ઠેયલી દ છોડલાનો 

આદેળ આપ્મો શતો. 

૫) બાયત અન ે ભોયેવળમવ ફાંન ે દેળોના 

વાાંવદો લચ્ચે વશમોગને વાંસ્થાગત ફનાલલા 

ભાટે વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૬) શોરીલુડના વુય સ્ટાય એડભ લેસ્ટનુાં 9 

જુન 2017 ના યોજ અલવાન થમરે છે. 

૭) એડભ લેસ્ટ 1960 ની પ્રખ્માત 

ટી.લી.વીયીઝ ફેટભેનના શીયો ફન્મા શતા, 

તેઓ બ્રડ કેન્વયથી ીડડત શતા. 

૮) ફ્ાન્વભાાં લષ 1954 ભાાં વૌપ્રથભ 

જી.એવ.ટી. રાગુ કયલાભાાં આલેર. 

૯) 12 જુન 1964 ના યોજ યાંગબેદ નીવત 

વલરુદ્ધ આાંદોરન કયનાય આડફ્કાના નેતા 

નેલ્વન ભાંડેરાને ઉંભય કેદ વજા પયભાલલાભાાં 

આલી શતી. 

૧૦) શાર ભોયેવળમવ દેળના યાષ્ટ્રવત તયીકે 

અભીના ગયીફ-પકીભ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૧) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ મોગ ડદલવ ય દુફઈભાાં 

બાયતીમ ભશાલાણીજ્મક દુતાલાવ ે આેર 

નાયો છે, મોગા એટ મોય ડોય સ્ટે. 
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યભત-જગત  

૧૨) ફ્ેંચ ઓનની પાઈનરભાાં યાપેર નાદાર ે

સ્ટેન લાલડયન્કાન ે યાજમ આી ટાઈટર 

ોતાના નાભે કયેર છે. 

૧૩) શાર ફ્ેંચ ઓનભાાં વલજતેા ફનરેા 

યાપેર નાદાર ભેન્વ વવાંગલ્વભાાં 15 ભુ 

ગ્રાન્ડસ્રેભ ોતાના નાભે કયલાભાાં વપ 

યહ્યા છે. 

૧૪) વલશ્વનો વૌથી ઝડી ભનુષ્મ જભૈકાનો 

મુવેન ફોલ્ટ છેલ્લી લાય ોતાના દેળભાાં 100 

ભીટયની યેવભાાં વાભેર થમા શતા,આ ટરેક ય 

તેભણે અાંવતભ યેવ જીતી રીધરે. 

૧૫) શારભાાં ળળીકાાંત કુટલારે ડદવ્માાંગો 

ભાટે 17 ભાાં વલશ્વ વ્મવક્તગત ળતયાંજ 

ચેવપમનળીભાાં વુલણષચાંદ્રક જીતેર છે. 

૧૬) 11 જુન 2017 ના યોજ ઇંગ્રેન્ડે 

અન્ડય-20 પૂટફોર વલશ્વક વખતાફ જીતેર 

છે. 

૧૭) વલશ્વકની ફીજી શ્રણેીભાાં બાયતીમ 

તીયાં દાજી ટીભને કાાંસ્મદક પ્રાપ્ત થમરે છે. 

 

 

અન્મ  

૧૮) જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય વલજતેા 

વી.નાયામણ યેડ્ડીનુાં અલવાન 85 લષની લમ ે

શૈદ્રાફાદભાાં થમેર છે. 

૧૯) શાર ભણીુયના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે 

નોંગથોપફભ વફયન વવાંશ પયજ ફજાલી યહ્યા 

છે. 

૨૦) કવલ અન ે વનફાંધકાય શયપ્રવાદ દાવન ે

કવરાંગ વાડશત્મ ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર 

છે. 
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વભીક્ષા 317  (1) તાયીખ 13/6/2017 

 

કોરકાતાભાાં બાયતની પ્રથભ અન્ડય લોટય ભટેર ો દોડળ.ે.. 
 
 

૧) કોરકાતાની વીટી ઓપ જોમ શુગરી નદીની નીચે અન્ડય લોટય ભેટર ો ટરેનના સ્લરૂે 
દોડાલલાભાાં આલળે. 
 

૨) આ બાયતની પ્રથભ એલી મોજના છે, કે આ શેરા ક્માયેમ કોઈ સ્થે તેન ે કામષયત 
કયલાભાાં આલેર નથી. 
 

૩) આ મોજના શુગરી નદી નીચ ેવુયાંગ ખોદીને ફનાલલાભાાં આલનાય છે. 
 

૪) આ વભગ્ર મોજના 16.6 વકભી રાાંફી છે,જભેાાં 10.8 વકભી જભીન નીચે તૈમાય થળે. 
 

૫) આ મોજના 502 ભીટય ાણી નીચે તૈમાય થળે. 
 

૬) આ ડયમોજના વિભભાાં શાલડા અને લૂષભાાં વોલ્ટ ઝીરન ેજોડળે. 
 

૭) વભગ્ર ડયમોજના ડીવેપફય 2019 વુધીભાાં ૂણષ થલાની આળા છે. 
 

 

 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  વલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવષ  સ્ળેીમર વલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચનેર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી 

GK વલડીમો 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

