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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) એચોવેભના વલે ભુજફ વભગ્ર દેળભાાં 

ત્રણ રાખ મોગ શળક્ષકની અછત છે, છેલ્લા 

ત્રણ લષથી વભગ્ર શલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

મોગ દદન તયીકે 21 ભી જુન ઉજલામ છે. 

૨) આજ વુધીભાાં 10 થી લધાયે એલોર્ષ  જીતી 

ચુકેરી શરશટિક અન્ર્ય ભામ ફુખાષ 21 જુન 

2017 ના યોજ યીરીઝ થળે. 

૩) 20 જુન 1887 ના યોજ દેળનુાં 

અશતવ્મટત યેલ્લે ટિેળન શલક્િોદયમા િશભષનાંવ 

પ્રજા ભાિે ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૪) ભુાંફઈભાાં આલેર શલક્િોદયમા િશભષનાંવ શલે 

છત્રશત શળલાજી િશભષનાંવ તયીકે 

ઓખલાભાાં આલે છે. 

૫) ભુાંફઈની પ્રખ્માત તાજ ભશેર ેરેવ 

શોિેરને િરે ર્ભાકષ  આલાભાાં આલેર છે. 

 

 

 

૬) તાજ ભશેર ેરેવ શોિેર 114 લષ જૂની 

ઈભાયત છે, આ ઈભાયત િરેર્ભાકષ  યજીટિરેળન 

ભેલનાયી બાયતની પ્રથભ ઈભાયત ફનેર 

છે. 

૭) આગાભી 1 જુરાઈ 2017 થી શલદેળ 

જનાય બાયતીમોને ઇન્િયનેળનર એયોિષ  ય 

દર્ાચષય કાર્ષ  બયલાભાાંથી ભુશક્ત આલાભાાં 

આલળે. 

૮) શિભ ફાંગાના યાજ્માર કેવયીનાથ 

શત્રાઠી ોતાના યાજ્મ શવલામ શફશાયનો 

લધાયાનો ચાજષ વાંબાળે. 

૯) શલજ્ઞાન અને પ્રધ્મોશગકી ભાંત્રી 

ર્ો.શષલધષન દ્વાયા નલી દદલ્શીભાાં શલજ્ઞાન 

અને પ્રાધ્મોગીકી ભાંત્રારમ દ્વાયા તૈમાય 

કયામેર ભોફાઈર એ વેરીબે્રિી ‘મોગા 

રોન્ચ’ કયલાભાાં આલી છે.  

૧૦) બાયતના ભાંગમાને ોતાની કક્ષાભાાં 

1000 ૃથ્લી દદલવ ૂણષ કયેર છે, ઈવયોએ 

આ શભળન 5 નલેમ્ફય 2013 ના યોજ ળરુ 

કયેર. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૧) શાર ભાાં મોજામેર ફ્રાન્વની વાંવદીમ 

ચૂાંિણીભાાં ભેક્રોની ાિી રા દયશલરકા અને 

ભાળેએ 577 ફેઠકોની વાંવદભાાં 350 ફેઠકો 

જીતી રીધી છે. 

૧૨) મુનાઈિેર્ નેળન્વના જણાવ્મા પ્રભાણે 

વભગ્ર શલશ્વભાાં 6.65 કયોર્ રોકો શલટથાશત 

થમા છે. 

૧૩) અપઘાન યાષ્ટ્રશત અળયપ ગનીએ 

કાફુર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ શલાઈ ભથક ય પ્રથભ 

અપઘાશનટતાન-બાયત લામુ કોયીર્ોયનુાં 

ઉદ્ઘાિન કયેર છે. 

૧૪) વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા 20 જુનને શલશ્વ 

ળયણાથી દદલવ તયીકે વભગ્ર શલશ્વભાાં 

ભનાલલાભાાં આલે છે. 

યભત-જગત  

૧૫) લલ્ર્ષ  પૂિફોરના શનમભ તૈમાય કયનાય 

વાંટથાનુાં નાભ ધ ઇન્િયનેળનર પૂિફોર 

એવોવીએળન ફોર્ષ  છે. 

૧૬) બાયતીમ અશબનેતા ળાશરૂખ ખાને 

વાઉથ આદફ્રકન િી-20 રીગભાાં કેિાઉન 

િીભ ખયીદી છે. 

 

૧૭) એગોન ક્રાશવક િેશનવભાાં ક્રોમેશળમના 

ર્ોના લેકીચે પાઈનરભાાં શબ્રિનના જોશાના 

કોન્િાને શયાલી ચેશમ્મન ફનેર છે. 

અન્મ  

૧૮) શલેથી શલદ્યાથીઓની ર્ીગ્રીભાાં ણ 

આધાય કાર્ષ  પોિો તથા કોરેજનુાં નાભ 

જોર્લાભાાં આલળે. 

૧૯) શારભાાં શલજ્ઞાનીઓએ ઇફોરા લામયવ 

ભાિે નલી લેક્વીન તૈમાય કયેર છે. 

૨૦) શફશાયના યાજ્માર યાભનાથ કોશલાંદે 

ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે. 
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વભીક્ષા 325 (1) તાયીખ 21/6/2017 

 

બાયતે દરલીય બાંર્ાયીને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ન્મામારમ ભાિે પયી નાશભત કમાષ... 
 

 

 

૧) બાયતે ન્મામભૂશતષ દરલીય બાંર્ાયીને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ન્મામારમના ન્મામધીળના એક 
કામષકા ભાિે  નશભત કયેર છે. 
 

૨) ઇન્િયનેળનર કોિષ  ઓપ જટિીવનુાં લરુ્ાં ભથક શેગભાાં આલેર છે.(નેધયરેંર્) 

 

૩) બાયત વયકાય દ્વાયા તેભના લધાયે એક લાય કામષકા ભે તે ભાિે બારભણ કયલાભાાં 
આલી શતી. 
 

૪) આ શેરા દરલીય બાંર્ાયી એશપ્રર 2012 ભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ભશાવબા અને વુયક્ષા 
યીદભાાં થમેર ભતદાનભાાં ચૂાંિામા શતા. 
 

૫) તેભનો શારનો કામષકા પેબુ્રઆયી 2018 ભાાં ૂણષ થઇ યહ્યો છે. 
 

૬) બાયત તયપથી બાંર્ાયીના દાલેદાયીનુાં આલેદન વમુાંકત યાષ્ટ્રના ભશા વશચલને આલાભાાં 
આલેર. 
 

૭) શાર વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ભશાવબાનુાં અધ્મક્ષ દ એન્િોશનમો ગુિયવે વાંબાી યહ્યા છે. 
 

 

 

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

 

પ્રેિ િેકનીક થીમયી  શલર્ીમો  (જી.કે. યીરેિેર્) 

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

 

ગુજયાતી વાદશત્મકાયોના દયચમ – બાગ-6  શલર્ીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયાં િ અપેમવષ  ટેળીમર શલર્ીમો  

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

 

ફેટિ જીકે શલર્ીમો ભાિે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

શભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના શલર્ીમો અરોર્ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાિે 

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

શલર્ીમો ના નલા અરે્ટ્વ 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

