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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 17 જુન 2017 ના યોજ દેળના 

લડાપ્રધાનશ્રીએ કોચ્ચી ભેટ્ર ો ટ્રેનનુું ઉદ્ઘાટ્ન 

કયેર છે. 

૨) બાયતના ૂલવ ભુખ્મ ન્મામધીળ 

ી.એન.બગલતીનુું રાુંફી ફીભાયી ફાદ 

અલવાન થમેર છે. 

૩) બાયતના વલદેળ ભુંત્રી વુષ્ભા સ્લયાજ ેમુલા 

વલદેળી બાયતીમો ભાટે્ નો ઇવન્ડમા પ્રોગ્રાભ 

રોન્ચ કયેર છે. 

૪) ફેંક ખાતાભાું 50 શજાય કે તેનાથી લધાયે 

રૂવમાની રેલડ-દેલડ લખતે આધાયકાડવ  

અવનલામવ કયલાભાું આલેર છે. 

૫) બાયતના સ્લાસ્્મ ભુંત્રારમ દ્વાયા 

ડામરયમા વનમુંત્રણ ખલારડમાની ળરૂઆત 

કયલાભાું આલેર. 

 

 

 

૬) ભશાયાષ્ટ્ર  આધારયત વુંગઠન વયશદ દ્વાયા 

સ્થાવત બૂેન શજારયકા ુયસ્કાયની 

ળરૂઆત લવ 2012 ભાું કયલાભાું આલી છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) શારભાું સ્લીત્ઝયરૅન્ડની પેડયર 

કાઉવન્વરે ગ્રોફર કન્લેળન પોય ઓટ્ોભેટ્ીક 

ઇન્પોભેળન એકવચેન્જ ઓન ટે્ક્વ ભેટ્યને 

ભુંજુયી આી દીધેર છે. 

૮) જભવનીના એકીકયણના અધ્મક્ષ યશી 

ચુકેરા શેભુલ્ટ્ કોરનુું 87 લવની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

ગુજયાત  

૯) ગુજયાતના ગાુંધીનગયના ભશાત્ભા ભુંરદય 

ખાતે ભુખ્મભુંત્રીના અધ્મક્ષ સ્થાને આરદલાવી 

વયુંચોનુું વુંભેરન મોજાઈ ગમુું. 

૧૦) 17 જુન 2017 ના યોજ અભદાલાદભાું 

વસ્થત ભશાત્ભા ગાુંધીનો વાફયભતી 

આશ્રભની ળતાબ્દી ૂણવ થઇ. 
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૧૧) વાફયભતી આશ્રભની ળતાબ્દી 

ભશાત્ભા ગાુંધીના લાયવ અને વિભ 

ફુંગાના યાજ્માર ગોારકૃષ્ણ ગાુંધીની 

ઉવસ્થવતભાું ભનાલલાભાું આલેર. 

યભત-જગત  

૧૨) ચીન દેળે છેલ્લા ત્રણ લવભાું પૂટ્ફોર 

ક્રફભાું15,466 કયોડ રૂવમા યોકી વૌથી 

ભોટ્ો યોકાણકતાવ દેળ ફનલા ાભેર છે. 

૧૩) બાયતીમ શેરલાનોએ જુવનમય 

એવળમાઈ ચૈવપમનળીભાું ાુંચ દકો 

જીતેર છે. 

૧૪) બાયતીમ ઓવરવપક વુંઘ વયકાયની 

ભુંજુયી ભલાને કાયણે 2032 ઓવરવપક 

યભતો ભાટે્ ભેજફાની કયલાની ફોરી 

રગાલલાની તૈમાયી કયી યશેર છે. 

૧૫) આગાભી ઓવરવપક યભતો ભાટે્ ેયીવ 

લવ 2024, અને રોવવએન્જરેવ 2028 ની 

ભેજફાની કયી યશેર છે. 

૧૬) મોગ ઓવરવપમાડ 2017, એ ફીજો 

ઓવરવપમાડ છે, જ ે18 થી 20 જુન 2017 

વુધી રદલ્શીભાું આમોવજત કયાળે. 

 

 

૧૭) બાયતીમ પૂટ્ફોર ટ્ીભના વુકાની 

વુનીર છેત્રીએ ઈંગ્રેન્ડના લેઇન રૂનીને ગોર 

કયલાના ભાભરે ાછ યાખી દીધેર છે. 

૧૮) બાયતના ટે્નીવ સ્ટ્ાય ગણાતા 

વરમેન્ડયનો જન્ભ રદલવ 17 જુન 1973 છે. 

૧૯) વરમેન્ડય ેવ શાર શરયમાણાના 

સ્ોટ્વવ એપફેવેડય તયીકે વેલા આી યહ્યા 

છે. 

અન્મ  

૨૦) મુવનવેપના વલે ભુજફ વલકવવત દેળોભાું 

દય ાુંચભુું દેળના અન્મ ફાક કયતા ગયીફ 

છે. 
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વભીક્ષા 322 (1) તાયીખ 18/6/2017 

 

બાયતના કેયર યાજ્મની પ્રથભ ભેટ્ર ો ટ્રેનનુું ઉદ્ઘાટ્ન થમુું... 
 
 

૧) બાયતના કેયર યાજ્મની પ્રથભ ભેટ્ર ો ટ્રેનનુું કોચ્ચી ખાતે રોવન્ચુંગ થમેર છે. 
 

 

૨) આ રોવન્ચુંગ દેળના લડાપ્રધનશ્રીના શસ્તે કયલાભાું આલેર. 
 

 

૩) કોચ્ચી ભેટ્ર ો ટ્રેન આલૃવતઓ લધાયલા અને ત્રુટ્ીઓને ઓછી કયલા વુંચાય આધારયત 
કુંટ્ર ોર પ્રણારીનો ઉમોગ કયનાય પ્રથભ ટ્રેન છે. 
 

૪) આ ટ્રેનના તભાભ સ્ટે્ળન ય વૌય ેનર રગાલલાભાું આલેર છે. 
 

૫) આ વલદુ્યત કુર ઉત્ાદનના 35 ટ્કા ઉત્ાદન ય કેવન્િત યશેળે. 
 

૬) આ ટ્રેન દેળની પ્રથભ ભલ્ટ્ી ભોડર ટ્ર ાન્વોટ્વ  ટ્રેન છે. 
 

૭) આ ટ્રેન પ્રથભ તફક્કાભાું અરુલાથી રાયીલોતભ લચ્ચે 13 વકભી રાુંફા ભાગવ ય 
ચારળે. 
 

 

 

 

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

 

પ્રેટ્ ટે્કનીક થીમયી  વલડીમો  (જી.કે. યીરેટે્ડ) 

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

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – 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  કયું ટ્ અપેમવવ  સ્ેળીમર વલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ્ જીકે વલડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચવ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ 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

