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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વભગ્ર વલશ્વભાાં ત્રીજા મોગ દદલવની 

ધભાકેદાય ઉજલણી કયલાભાાં આલી બાયત 

દેળનો ભુખ્મ કામયક્રભ રખનૌભાાં આમોવજત 

કયલાભાાં આલેર. 

૨) એક કયોડ રૂવમાના પાા ભાભરે ઇડી 

એ ‘આ’ નાભની યાજનૈવતક ાર્ટી ય 

ભનીરોન્ડદયાંગનો કેવ દાખર કયેર છે. 

૩) 18 શજાય કયોડ રૂવમાની દયમોજના 

અાંતગયત નીવત આમોગ દ્વાયા યેરલેના 

દદલ્શી-શાલડા અને દદલ્શી ભુાંફઈ રૂર્ટ ય 

160 વકભી પ્રવત કરાકની ઝડે ર્ટરેન 

ચરાલલાની ભાંજુયી પ્રદાન કયેર છે. 

૪) બાયત અને ોરુ્ટયગર દેળ દ્વાયા 

અવબરેખાગાય વશમોગને લધાયલા ભારે્ટ 

વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૫) યાભભણી અય્માંગય ભેઓયીય્ર મોગ 

વાંસ્થાન ુણેને પ્રથભ ી.એભ. મોગ ુયસ્કાય 

પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) બાયત અને એવળમન ડેલરોભેન્ર્ટ ફેંક 

લચ્ચે ભધ્મપ્રદેળભાાં ળશેયી વેલાઓ ભારે્ટ 275 

ભીરીમનના કયાય થમેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) મુવનવેપ દ્વાયા શારભાાં વીદયમાના 

ળયણાથી ભુજુન અરભેલ્લશાનને ગુડવલર 

એમ્ફેવેડય ફનાલલાભાાં આલેર છે. 

૮) ઉફેયના વીઈઓ ર્ટરેલીવ કૈરાવનકે શારભાાં 

ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે. 

૯) ત્રીજા આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ મોગ દદલવ ય 

બાયત વશીત અન્મ 150 દેળોભાાં મોગ દદન 

અાંતગયત કામયક્રભો મોજામા. 

૧૦) સ્ાઈવજરે્ટ દ્વાયા 10,900 કયોડ 

રૂવમાભાાં ફોમ્ફાડીમય કાંની વાથે 50 

કમુાં-400 વલભાન ખયીદલાના વભજુતી કયાય 

ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૧૧) સ્લીડન દેળે લય 2045 વુધીભાાં વાંૂણય 

ણે કાફયન ઉત્વજયન ખતભ કયલાને રઈને 

વાંવદભાાં ફીર ાવ કયલાભાાં આલેર છે. 
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૧૨) વાઉદી આયફના વમ્રાર્ટ વરભાને 

ોતાના 31 લીમ ુત્ર ભોશમ્ભદ વફન 

વરભાનને દેળના આગરાાં યાજકુભાય તયીકે 

વનમુક્ત કયેર છે. 

૧૩) રે્ટકનોરોજી કે્ષત્રભાાં ચીને શયણપા 

બયતા વલશ્વભાાં ચીને પ્રથભલાય અદ્રશ્મ ર્ટરે ક 

ય દોડતી ર્ટરેન ફનાલી વપતા  ભેલેર છે. 

૧૪) લય 2017 નો ઓયલેર ુયસ્કાય 

વિર્ટનના યાજનૈવતક રેખન ભારે્ટ જોન બ્મુને 

ોતાની આત્ભકથા ભારે્ટ વીર્ટીઝન ક્રેભ ભારે્ટ 

આલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) લાનુઆતના યાષ્ટ્રવત ફાલ્ડવલન 

રોવડેરનુાં શારભાાં અલવાન થમેર છે, તેઓ 

67 લયની લમના શતા. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યભત-જગત  

૧૬) બાયતીમ દક્રકેર્ટ ર્ટીભના ભુખ્મ કોચ 

અનીર કુાંફરેએ શારભાાં યાજીનાભુાં આેર છે. 

૧૭) બાયતીમ લુળુાં ર્ટીભે ચીનભાાં આમોવજત 

વિકવ 2017 યભતોત્વલભાાં 2 વુલણય વશીત 

કુર 6 દકો જીતેર છે. 

૧૮) િુક્વ કોએાએ અભેદયકી ઓન 

2017 નો ગોલ્પનો વખતાફ જીતેર છે. 

 

અન્મ  

૧૯) તાજતેયભાાં શાઈક કાંનીએ શાઈક લોરેર્ટ 

રોન્ચ કયેર છે. 

૨૦) ભેઘારમ વયકાયે ડીજીર્ટર રેણદેણ ભારે્ટ 

એવ.ફી.આઈ. ફેંક વાથે વભજુતી કયાય 

કયેર છે. 
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વભીક્ષા 326 (1) તાયીખ 22/6/2017 

 

ાંજાફ વયકાયે નવયયીથી રઈને ી.એચ.ડી.વુધી કન્માઓ ભારે્ટ ભપત 

વળક્ષણની જાશેયાત કયી... 
 

૧) શારભાાં ાંજાફ વયકાયે નવયયીથી રઈને ી.એચ.ડી.વુધી કન્માઓ ભારે્ટ ભપત વળક્ષણની 
જાશેયાત કયેર છે. 
 

૨) શાર ાંજાફના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે કૈપ્ર્ટન અભયીદય વવાંશ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 
 

૩) ઉયોક્ત જાશેયાત અભયીદય વવાંશનુાં ભદશરાઓના વળવક્તકયણ ભારે્ટ ભશત્લૂણય કદભ 
છે. 
 

૪) આ યાજ્મ દ્વાયા ાંચામતી યાજ વાંસ્થાનો તથા ળશેયી સ્થાવનક વાંસ્થાઓભાાં ભદશરાઓને 
શેરાથી ભદશરા આયક્ષણ 33 થી લધાયી 50 ર્ટકા કયેર છે. 
 

૫) ભુખ્મભાંત્રીએ 13000 પ્રાથવભક ળાાઓ અને વલદ્યારમો અને કોરેજોભાાં વુવલધાઓ 
લધાયલાની જાશેયાત કયેર છે. 
 

૬) યાજ્મના 48 ભશાવલદ્યારમોભાાં ણ ફ્રી લાઈ-પાઈ તથા વુવલધા લધાયલાની જાશેયાત 
કયેર છે. 
 

૭) શ્રી લી.ી.વવાંશ ફદન્નોયે ાંજાફના યાજ્માર છે. 
 

 

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

 

પ્રેર્ટ રે્ટકનીક થીમયી  વલડીમો  (જી.કે. યીરેરે્ટડ) 

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

 

ગુજયાતી વાદશત્મકાયોના દયચમ – 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 ર્ટ અપેમવય  સ્ેળીમર વલડીમો  

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

 

ફેસ્ર્ટ જીકે વલડીમો ભારે્ટ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભારે્ટ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચય કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ 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

