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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી 1 જુરાઈથી બાયતીમ યેલ્લે 

તભાભને લેઈટટિંગ ટીકીટ નટશ,યિં તુ કન્પભમ 

ટીકીટ આળે. 

૨) બાયત વયકાયની 50 શજાય કયોડ 

રૂપમાની ખોટભાિં ચારી યશેર એય ઇપન્ડમાનુિં 

ડીવઇન્લેસ્ટભેન્ટ કયલાભાિં આલળે, નીપતિંચ 

દ્વાયા આ પ્રસ્તાલ યાખલાભાિં આલેર. 

આિંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૩) આિંતયયાષ્ટ્ર ીમ વિંસ્થા મુનેસ્કો દ્વાયા 

વમુિંકત આયફ અભીયાતના ળશેય ળાયજાશની 

ધી લલ્ડમ  ફુક કેપટર 2019 ના પખતાફ ભાટે 

વિંદગી કયેર છે. 

૪) ચીન દેળે તેનુિં વૌથી ળપતતળાી 

નૌકાદનુિં મુદ્ધ જશાજ 055 રોન્ચ કયેર છે, 

આ પ્રકાયના ચાય જશાજ ચીન તૈમાય કયે છે. 

૫) નેધયરેંડભાિં 16 કયોડ રોકોની લવપત 

વાભે તમાિં 18 કયોડ વાઈકર છે,  

 

ગુજયાત  

૬) 29 જુન 2017 ના યોજ ભશાતભા ગાિંધીના 

આધ્માપતભક ગુરુ શ્રીભદ્ યાજચિંદ્રની 150 ભી 

જન્ભજમિંપત પ્રવિંગે દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા 

તેભના ભાનભાિં 150 રૂપમાનો સ્ભાયક પવક્કો 

તથા ટાર ટીકીટ ફશાય ાડેર છે. 

૭) શ્રીભદ્ યાજચિંદ્ર પભળન ધયભુય દ્વાયા 

અને તેની વશમોગી વિંસ્થાઓ દ્વાયા 

વાફયભતી આશ્રભ નજીક શ્રીભદ્ યાજચિંદ્રની 

જન્ભજમિંપત કામમક્રભ આમોપજત કયામેર. 

૮) શ્રીભદ્  યાજચિંદ્રના ભાનભાિં ફશાય 

ડામેર સ્ભાયક પવક્કો 150 રૂ.નો 

કોરકાતાની ટિંકળા દ્વાયા તૈમાય કયલાભાિં 

આલેર છે, અને તેની વાથે 10 રૂ.નો પવક્કો 

ણ ફશાય ાડલાભાિં આલેર છે, તે છીથી 

ફજાયભાિં ચરણભાિં આલળે. 

૯) ગુજકોભાવોરનુિં ુરુનાભ ગુજયાત સ્ટેટ 

કો-ઓયેટીલ ભાકેટટિંગ વોવામટી રીભીટેડ 

થામ છે. 
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૧૦) યાજકોટભાિં 1435 ટદવમાિંગોનો વાઈન 

રેંગ્લેજથી યાષ્ટ્રગીત ગાઈ પલશ્વ યેકોડમ  

નોંધાલેર છે,આ શેરા ચીનના નાભે આ 

યેકોડમ  શતો. 

૧૧) વૌયાષ્ટ્ર  મુનીલવીટીના રોકવાટશતમ 

કેન્દ્ર દ્વાયા ડો.ફલિંત જાની અને 

ડો.યાજ્મગુરુને ભેઘાણી એલોડમ  એનામત 

કયલાભાિં આલળે. 

૧૨) વૌયાષ્ટ્ર  મુપન.ના રોકવાટશતમ કેન્દ્ર 

દ્વાયા ળશાફુદીન યાઠોડ, બીખુદાન ગઢલી 

અને અન્મને શેભુ ગઢલી એલોડમ  એનામત 

કયલાભાિં આલળે. 

૧૩) નભમદા નદીના રોકામણ વભાયોશ 

લખતે યાજકોટભાિં 10,629 ફાાઓની 

વાઈકર યેરીને એપળમા ફુકભાિં સ્થાન ભેર 

છે. 

૧૪) ગુજયાત યાજ્મભાિં ગુજકોભાવોર વાથે 

આળયે 6000 થી લધાયે ભિંડીઓ જોડામેર 

છે, આ વિંસ્થાના ગુજયાતના 14 પજલ્લાઓભાિં 

રાખો ભેટટરક ટનની ક્ષભતાના 149 ગોડાઉન 

છે. 

 

૧૫) શાર ગુજયાતભાિં ભાયી ભાતૃબાા ભાયો 

લગમ નાભનુિં ુસ્તક નટલય આશરયા દ્વાયા 

તૈમાય કયલાભાિં આલેર છે. 

૧૬) ગુજયાતભાિં ાવોટમ  ોરીવ 

લેયીપીકેળનનો વભમગાો 23 ટદલવ શતો, 

યિં તુ ોરીવ તયપથી મોગ્મ કાભગીયી થતી 

શોલાથી શલેથી આ વભમગાો 11 ટદલવ 

કયલાભાિં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૭) આગાભી 6 થી 9 જુરાઈ 2017 

દયપભમાન 22 ભી એપળમન એથરેટીતવ 

ચેપપમનળી બુનેશ્વય ખાતે મોજાળે. 

૧૮) બુનેશ્વયના કપરિંગા ખાતે મોજાનાય 22 

ભી એપળમન એથરેટીતવભાિં 45 દેળોના 

1104 ખેરાડીઓ બાગ રેળે,અને બાયતે આ 

ત્રીજીલાય મજભાની કયેર છે. 

૧૯) તેરિંગાણાના ભટશરા ટક્રકેટય પવિંધુજા 

યેડ્ડીને અભેટયકન ટક્રકેટ ટીભભાિં વાભેર 

કયલાભાિં આવમા છે. 

અન્મ  

૨૦) આગાભી 28 ભી જુરાઈથી પ્રો.કફડ્ડીની 

ાિંચભી વીઝન ળરુ થનાય છે. 
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વભીક્ષા 334 (1) તાયીખ 30/6/2017 

 

દેળભાિં ઉયાષ્ટ્રપતના દ ભાટેની ચૂિંટણી પ્રટક્રમા 5 ઓગસ્ટ 2017 ના 

યોજ મોજાળે... 
 
 

૧) બાયતના ભુખ્મ ચૂિંટણી કપભળનય નવીભ જદૈી દ્વાયા 15 ઉયાષ્ટ્રપતની ચૂિંટણી 
તાયીખનુિં એરાન કયલાભાિં આલેર છે. 
 

૨) ચૂિંટણીિંચના અશેલાર ભુજફ 5 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ ઉયાષ્ટ્રપત ભાટેની ચૂિંટણી 
મોજાળે. 
 

૩) જ ેટદલવે ચૂિંટણી મોજાળે,તે ટદલવે જ ભત ગણતયી કયલાભાિં આલળે. 
 

૪) આગાભી 4 જુરાઈના યોજ આ ભાટેની અપધવુચના જાશેય કયલાભાિં આલળે. 
 

૫) ચૂિંટણી ભાટે નાભાિંકન 18 જુરાઈ વુધી કયી ળકાળે, જમાયે પોભમ ાછુિં  ખેંચલાની તાયીખ 
21 જુરાઈ યશેળ.ે 
 

૬) શારના ઉયાષ્ટ્રપતનો કામમકા આગાભી 10 ઓગસ્ટના યોજ ૂણમ થામ છે. 
 

૭) તેઓ ફીજી લાય આ દ ય છે, શાભીદ અિંવાયી આ શેરા અરીગઢ ભુપસ્રભ પલશ્વ 
પલદ્યારમના ઉ કુરપત ણ યશી ચુતમા છે. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  પલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાટશતમકાયોના ટયચમ – બાગ-6  પલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયિં ટ અપેમવમ  સ્ેળીમર પલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે પલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
પભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના પલડીમો અરોડ કયલાભાિં આવમા છે આ ભાટે 

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

પલડીમો 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

