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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઈ.ી.એપ.ઓ.ભાાં શલે આગાભી 30 જુન 

2017 વુધીભાાં આધાય જભા કયાલી ળકાળે, 

અને ૂલોતય રાબાથીઓએ 30 વપ્ટેમ્ફય 

2017 વુધીભાાં આધાય જભા કયાલલાના 

યશેળે. 

૨) દદન દમા ઉાધ્મામની 100 ભી જન્ભ 

જમાંતતએ ઉત્તયપ્રદેળના ભુગરવયાઈ યેલ્લે 

સ્ટેળનનુાં નાભ ફદરીન ે દદનદમા 

ઉાધ્મામ યાખલાભાાં આલળે. 

૩) દદનદમા ઉાધ્મામનો જન્ભ 1916 ભાાં 

થમો શતો, તેનુાં અલવાન 11 પેબ્રુઆયી 

1968 ના યોજ થમુાં શતુાં. 

૪) શારના બાયતના યાષ્ટ્રતત પ્રણલ 

ભુખજીનો કામયકા 24 જુરાઈ 2017 ના યોજ 

ૂણય થઇ ય્ો ેે. 

 

 

 

૫) બાયતભાાં યાષ્ટ્રતત દની ચૂાંટણી 17 

જુરાઈ 2017 ના યોજ મોજાળે, અન ે

દયણાભ 20 જુરાઈ 2017 ના યોજ જાશેય 

કયલાભાાં આલળે. 

૬) શારભાાં કે.જી. કભાયકય અને ગૌયી ળાંકયન ે

બાયતીમ ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંકના સ્લતાંત્ર 

તનદેળક તયીકે તનમકુ્ત કયલાભાાં આવ્મા ેે. 

૭) ઇન્ડમન ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેક 30 

જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ યાાંચી અન ે

યામુયભાાં રોન્ચ કયલા આલેર. 

૮) કેન્રીમ સ્લાસ્્મ ભાંત્રી જ.ેી.નડ્ડાએ 

કૌળલ્મ તલકાવ અને સ્કીલ્વ પોય રાઈપ 

અતબમાનની ળરુઆત કયેર ેે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) મ્માનભાય દેળનુાં 100 થી લધાયે વ્મતક્ત 

વશીત ઉડાન બયેર વૈન્મ તલભાન વભુરભાાં 

ડુ્ાં. તભાભ ના ભૃત્મ ુથમા ેે. 
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૧૦) વાઉદી આયફના કુખ્માત શતથમાય 

ડીરયના રૂભાાં ઓખાતા અદનાન 

ખાવોગીનુાં શાર અલવાન થમેર ેે. 

૧૧) નેાના પ્રથભ ભદશરા ન્મામધીળ 

વુળીરા કયકી 66 લયની લમ ે8 જુનના યોજ 

વેલા તનલૃત થમા ેે. 

૧૨) વુળીરા કયકી નેાની વલોચ્ચ 

અદારતના 25 ભાાં ભુખ્મ ન્મામાધીળ ફન્મા 

શતા. 

ગજુયાત  

૧૩) ગુજયાતન અાંફાજી ભાંદદય દ્વાયા ત્રીજા 

તફક્કાભાાં ગોલ્ડ ભોનેટાઇઝેળન સ્કીભભાાં 6 

જુન 2017 ના યોજ 30 તકરો વોનુાં જભા 

કયાલલાભાાં આલેર ેે. 

૧૪) આજ વુધી અાંફાજી ભાંદદયનુાં વોનુાં 

ગોલ્ડ ભોનેટાઇઝેળન સ્કીભભાાં 50 તકરો 

જટેરુાંયીઝલય ભુાંકલાભાાં આલેર ેે. 

૧૫) શાર ગુજયાત યાજ્મભાાં યેયાના અધ્મક્ષ 

તયીકે શ્રીભતત ભાંજુરા વુબ્રભણ્મભ વેલા 

આીય્ા ેે. 

 

 

યભત-જગત 

૧૬) પોર્બવય માદી પ્રભાણ ે તલશ્વની વૌથી 

લધાયે અભીય પૂટફોર ટીભ તયીકે ભાન્ચેસ્ટય 

મુનાઇટેડ પ્રથભ ક્રભાાંકે યશેર ેે. 

૧૭) યભત-ગભત ભાંત્રારમના દ્વાયા 

ધ્માનચાંદને બાયત યત્ન આલા ભાટેની ભાાંગ 

ચારી યશેર ેે. 

૧૮) એતળમન યેવતરાંગ ચતેમ્મન બાયતીમ 

ખેરાડી ફજયાંગ ુતનમા (65 તકગ્રા.) લગયભાાં 

એતળમાના નાંફય લન ખેરાડી ફની ચુક્મા 

ેે.  

અન્મ  

૧૯) RERA નુાં ુરુનાભ થામ ેે, યીઅર 

એસ્ટેટ યેગ્મુરેળન એક્ટ. 

૨૦) 8 જુનના યોજ વભગ્ર તલશ્વભાાં તલશ્વ 

ભશાવાગય દદલવ ભનાલલાભાાં આલેર. 
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વભીક્ષા 113(1) તાયીખ 9/6/2017 

 

8 જુનના યોજ તલશ્વ ભશાવાગય દદલવ ભાનલલાભાાં આવ્મો... 
 
૧) 8 જુન 2017 ના યોજ વભગ્ર તલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભશાવાગય દદલવ ઉજલલાભાાં 

આવ્મો,  
 

૨) આ લે આ દદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,શભાયે ભશાવાગય શભાયે બતલષ્મ. 
 

૩) ભશાવાગયભાાં બનાય પ્રદુકોથી વાગય લધાયે ગાંદો ફને ેે, તેને ધ્માન ેરઇ આ દદલવ 

ઉજલલાભાાં આલે ેે. 
 

૪) વભુરી વૃષ્ટ્ીન ેજીલાંત યાખલા ભાટે ણ આ દદલવ ઉજલલાભાાં આલે ેે. 
 

૫) ખાવ કયીને પ્રાતસ્ટક પ્રદુણને કાયણે દદયમાઈ જીલો લધાયે નાળ ાભે ેે.તેની 
વાલધાની જરૂયી ેે. 
 

૬) ભશાવાગય ૃ્લી ય માયલયણીમ વાંતુરન જાલે ેે, તેથી તે ખાવ ઉમોગી ેે. 
 

૭) વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા આ દદલવ ય પોટો પ્રતતમોગીતા મોજી અન ેતલજતેાઓને પ્રોત્વાદશત 
કયેર. 

 
 

 

 

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

 

પ્રટે ટેકનીક થીમયી  તલડીમો  (જી.કે. યીરટેેડ) 

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

 

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

 

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

 

19  થી 21  ભ ે2017  કયાં ટ અપેમવય  સ્ળેીમર તલડીમો  

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

 

ફસે્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચનેી રીંક ઓન કયો.  

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

 
તભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા ેે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચય કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે  

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

