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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 1 જુરાઈ 2017 થી બાયતભાાં એક વયખુાં 

કય ભાખુાં રાગુ કયલાભાાં આવમુાં, તેભાાં જમ્ભુ 

કાશ્ભીય યાજ્મનો વભલેળ થતો નથી. 

૨) બાયતભાાં લસ્તુ અને વેલા કયનુાં ફેલડુાં  

ભોડર અનાવમુાં છે, આ પ્રકયની કય 

વમલસ્થા કેનેડાભાાં અસ્સ્તત્લભાાં છે. 

૩) લસ્તુ અને વેલા કયનુાંભાખુાં 

અનાલનાય દેળોની વાંખ્મા શલે 161 થઇ 

ચુકી છે. 

૪) શાર સ્લશ્વની 92 ટકા લવસ્ત 

જી.એવ.ટી.નીચે આલી ચુકી છે, સ્લશ્વભાાં 

પ્રથભલાય જીએવટી ફ્ાાંવ દેળે લષ 1954 ભાાં 

રાગુ કયેર. 

૫) બાયતના એટની જનયર તયીકે પયજ 

ફજાલતા ભુકુર યોશતગીએ ોતાનુાં દ 

છોડલાની જાશેયાત કયેર છે. 

 

 

૬) શલે બાયતના નલા એટની જનયર તયીકે 

લરયષ્ઠ લકીર કે.કે. લેણુગોારની વાંદગી 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) 1 જુરાઈ 1955 ના યોજ ઈમ્ીયીમર ફેંક 

ઓપ ઇસ્ન્ડમાનુાં યાષ્ટ્ર ીમકયણ કયીને સ્ટેટ ફેંક 

ઓપ ઇસ્ન્ડમા ફનાલલાભાાં આલેર. 

૮) લષ 1955 ભાાં સ્ટેટ ફેંકની ળાખાઓ ભાત્ર 

480 શતી, આજ ેતેની ળાખાઓ લધીને 22 

શજાયથી લધાયે થમેર છે. 

૯) એવ.ફી.આઈ.ભાાં લષ 2017 ભાાં એક 

એસ્પ્રરના યોજ સ્ટેટ ફેંક ઓપ સ્ફકાનેય અને 

જમુય વશીત ાાંચ ફેંકોનુાં ભસ્જિંગ કયલાભાાં 

આવમુાં શતુાં. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) 30 જુન 2017 ના યોજ જભષન વાંવદે 

વજાતીમ રગ્નને ભાંજુયી આેર છે. 

૧૧) અભેરયકાએ તાઈલાન દેળને 1.42 

અયફ ડોરયના શસ્થમાય લેંચલાની ભાંજુયી 

આી દીધેર છે. 
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ગુજયાત  

૧૨) શાર અભુર ડેયીના ચેયભેન તયીકે 

યાભસ્વાંશ યભાય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૩) ગુજયતની પ્રખ્માત ડેયી અભુર દ્વાયા 

વૌપ્રથભલાય રૂ.5715 કયોડનુાં ટનષઓલય 

શાાંવર કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ઓસ્રસ્મ્ક વસ્ભસ્તના 

ઉાધ્મક્ષ તયીકે જોન કોટ્વ પયજ ફજાલી 

યહ્યા છે. 

૧૫) બાયતીમ રિકેટ ટીભના બૂતૂલષ કેપ્ટન 

યાશુર દ્રસ્લડ બાયત-એ અને અન્ડય-19 

ટીભના કોચ દે મથાલત યીતે કામષ કયળે. 

૧૬) આગાભી લષ 2020 ભાાં ટોક્મોભાાં 

આમોસ્જત ઓસ્રસ્મ્કના ફજટેભાાં 2 અફજ 

ડોરયનો કા ભુકલાભાાં આલેર છે. 

૧૭) ગુજયાતના મુલા ખેરાડી ભાનલ ઠક્કય 

અને ભાનુ ળાશ ટેફર ટેનીવ યભત વાથે 

વાંકામેરા છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) બાયતના શલે છીના નલા ચૂાંટણી 

કસ્ભળનય તયીકે અચર કુભાય જ્મોસ્તની 

વાંદગી કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૯) શાર બાયતના ચૂાંટણી કસ્ભળનય તયીકે 

કાભગીયી કયી યશેરા નવીભ જદૈી 6 જુરાઈ 

2017 ના યોજ વેલા સ્નલૃત થઇ યહ્યા છે. 

૨૦) 30 જુન 2017 ના યોજ આય.કે. 

ચનાંદા બાયત-સ્તફેટ વયશદી ોરીવના 

પ્રભુખ તયીકે સ્નમુસ્ક્ત ામ્મા છે. 
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વભીક્ષા 336 (1) તાયીખ 2/7/2017 

 

એ.કે.જ્મોસ્ત શલે છીના ભુખ્મ ચૂાંટણી કસ્ભળનય તયીકે વાંદ કયામા... 
 
 

૧) અચર કુભાય જ્મોસ્ત બાયતના શલે છીના ભુખ્મ ચૂાંટણી કસ્ભળનય તયીકે વાંદ કયામા 
છે. 
 

૨) તેઓ લષ 1975 ની ફેંચના ગુજયાત કૈડયના છે. 
 

૩) બાયતીમ પ્રવાળસ્નક વેલા અસ્ધકાયી નવીભ જદૈીનુાં સ્થાન તેઓ શલે છી રેળે. 
 

૪) નવીભ જદૈી આગાભી 6 જુરાઈ 2017 ના યોજ વેલા સ્નલૃત થળે. 
 

૫) નવીભ જદૈી 19 એસ્પ્રર 2015 ના યોજ ભુખ્મ ચૂાંટણી કસ્ભળનય તયીકે સ્નમુસ્ક્ત ામ્મા 
શતા. 
 

૬) અચર કુભાય જ્મોસ્ત શારભાાં ઓ.ી.યાલત વશીત બાયતના ચૂાંટણી વદસ્મ છે. 
 

૭) અચર કુભાય જ્મોસ્તએ ગુજયાતના ભુખ્મ વસ્ચલ તયીકે ણ કામષ કયેર છે. 
 

 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  સ્લડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-6  સ્લડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવષ  સ્ેળીમર સ્લડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે સ્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
સ્ભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના સ્લડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

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

સ્લડીમો 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

