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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતભાાં યાષ્ટ્ર ીમ શળક્ષણ નીશત ભાટે નલ 

વભ્મોની એક વશભશત યચલાભાાં આલી છે. 

૨) કેન્ર વયકાયે દદલ્શી એન.વી.આય.ભાાં 

ફીજા શલાઈ ભથકને ભાંજુયી આી તે જલેયભાાં 

આકાય રેળે. 

૩) લ્મુીન પાભાા કાંનીના વાંસ્થાક 

દેળફાંધુ દાવ ગુપ્તાનુાં શારભાાં અલવાન થમેર 

છે. 

૪) અરુણાચરપ્રદેળની વયકાયે 

કભાચાયીઓની વેલા શનલૃશિ લમ લધાયીને 60 

લા કયેર છે. 

૫) કેન્ર વયકાયની નાણાકીમ મોજનાની 

નલી વ્મલસ્થાની મોજના અાંતગાત લા 2018 

ભાાં નલેમ્ફયભાાં ફજટે ફશાય ડળે. 

૬) યાષ્ટ્ર ીમ શળક્ષા નીશતના અધ્મક્ષ તયીકે 

કે.કસ્તુયી યાંગનને વાંદ કયામા છે. 

 

 

૭) બાયતીમ ટેરીકોભ શલબાગ દ્વાયા 

જણાલલાભાાં આલેર છે , આઈ.એભ.ઈ.આઈ. 

વાથે ચેડા કયનાયને ત્રણ લાની વજા થઇ 

ળકે છે. 

૮) બાયતીમ યેલ્લે આગાભી ઓક્ટોફય 

2017 થી 30 જટેરી ળતાબ્દી અને યાજધાની 

ટરેનોનુાં 25 કયોડ રૂશમાના ખચે યીનોલેળન 

કયળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) શલશ્વ ફેંકે ફશેતય નોકયીઓ ભાટે 

બાયતના પ્રોજકે્ટ સ્કીર ઇશન્ડમા ભાટે 1615 

કયોડ રૂશમાની રોન ભાંજુય કયેર છે. 

૧૦) 27 જુન 1976 ના યોજ આદિકાભાાં 

ઇફોરા લામયવનો કેવ દેખામો શતો, આજ 

વુધીભાાં કુર અશગમાય શજાય રોકો આ યોગથી 

ભોતને બેટ્યા છે. 

૧૧) 26 જુન 2017 ના યોજ ચીનભાાં 400 

શકભી પ્રશત કરાકની ઝડે દોડનાય ટરેન ળરુ 

કયલાભાાં આલી છે. 
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૧૨) 27 જુન 1967 ના યોજ રાંડનની 

ફાયક્રેઝ ફેંકની એક ળાખાભાાં 

એ.ટી.એભ.પ્રથભ લાય રગાલલાભાાં આવ્મુાં 

શતુાં. 

૧૩) બાયત દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ 

અભેદયકાના યાષ્ટ્રશતને ભળ્યા ફાદ 21 

જટેરી કાંનીઓના વીઈઓ વાથે ણ 

ભુરાકાત કયેર. 

ગુજયાત  

૧૪) ગુજયાત યાજ્મના વૌયાષ્ટ્ર  શલસ્તાયભાાં 

આલેર 3085 ોસ્ટ ઓદપવોભાાંની 3030 

ોસ્ટઓદપવોભાાં ઇશન્ડમા ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક 

ળરુ કયલાભાાં આલળે. 

યભત-જગત  

૧૫) શોકી લલ્ડારીગની વેભી પાઈનરભાાં 

આજને્ટીનાની વાભે નેધયરેંડ દેળે 6 ગોર 

પટકાયી શલજમ પ્રાપ્ત કયેર છે. 

૧૬) આગાભી 6 જુરાઈથી ઇંગ્રેન્ડ વાભેની 

ટેસ્ટ વીયીઝ ભાટે દશક્ષણ આદિકાએ ટીભની 

જાશેયાત કયી દીધેર છે. 

 

 

અન્મ  

૧૭) આઈ.એભ.ઈ.આઈ.નુાં ુરુનાભ 

ઇન્ટયનેળનર ભોફાઈર ઇશક્લભેન્ટ 

આઈડેન્ટીટી થામ છે. 

૧૮) પોબ્વાના જણાવ્મા પ્રભાણે બાયતીમ 

દપલ્ભ દાંગર શલશ્વબયભાાં 2000 કયોડ 

રૂશમાની કભાણી કયી આનાય પ્રથભ દપલ્ભ 

ફનેર છે. 

૧૯) શલભાની વેલા આશત સ્ાઈવ જટે 

કાંનીના ભુખ્મ કામાકાયી અશધકાયી શ્રી 

અજમશવાંશ છે. 

૨૦) સ્ાઈવ જટે લા 2017 ભાાં 124 ટકા 

રાબ વાથે શલશ્વભાાં ભોખયાના સ્થાને યશેલા 

ાભેર છે. 
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વભીક્ષા 332 (1) તાયીખ 28/6/2017 

 

શલશ્વફેંકે બાયતના કૌળલ્મ શલકાવ કામાક્રભ ભાટે 25 કયોડ રૂશમાની રોન 

ભાંજુય કયી... 
 
 

૧) શલશ્વફેંક દ્વાયા બાયતભાાં મુલાઓને કૌળલ્મ શલકાવ પ્રશળક્ષણ આી ળકામ તે ભાટે 25 
કયોડ રૂશમાની રોન ભાંજુય કયેર છે. 
 

૨) આ રોનનો ઉમોગ બાયતભાાં મુલાઓને કુળ ફનાલલા ભાટે કયલાભાાં આલળે. 
 

૩) અને તેનાથી યાજ્ગયીની તકો લધાયલા ભાટેના પ્રમાવો કયલાભાાં આલળે. 
 

૪) આ પ્રકાયના ગરાથી મુલા બાયતની આશથાક લૃશિ અને વભૃશિભાાં ફદરાલ રાલી 
ળકાળે. 
 

૫) આ કામાક્રભભાાં 15 થી 29 લાના 1.2 કયોડ મુલાઓને પ્રશળશક્ષત કયી શ્રભ ફજાયભાાં 
ઉતાયાળે. 
 

૬) આ કામાક્રભ અાંતગાત ભદશરાઓને યોજગાય અને ઉદ્યભળીરતાના અલવય આી ળકાળે. 
 

૭) શલશ્વ ફેંક શેરા ઓસ્ટરેરીમા દેળે ણ બાયતને આ કે્ષત્રભાાં વશમોગ આલાની લાત 
સ્લીકાયી શતી. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  શલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાદશત્મકાયોના દયચમ – બાગ-6  શલડીમો   
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 ટ અપેમવા  સ્ેળીમર શલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
શભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

શલડીમો 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

