
1 

11-7- 2017 

  

 

 

Current affairs 143 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 11-7-2017      Page-1

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 11 જુરાઈ 2017 ના યોજ ઉત્તયપ્રદેળભાાં 

મોગી વયકાય પ્રથભલાય ફજટે યજુ કયળે. 

૨) 13 જુરાઈ 2017 ના યોજ ફેંગરુરુભાાં 

લી.ઇન્ન્િમા ઇનોલેળન વભીટ મોજાળે. 

૩) 14 જુરાઈ 2017 ના યોજ બોારથી 

ખજુયાશો વીધી ટરેન વેલા ળરુ કયલાભાાં 

આલળે. 

૪) શારભાાં શૈદયાફાદ ળશેયભાાં પ્રથભ ગયીફ 

નલાજ કૌળર ન્લકાવ કેન્રનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મની પોયેન્ન્વક વામન્વ 

રેફ દ્વાયા ફીપ િીટેકળન કીટ ન્લકવાલી છે. 

૬) ખાદ્ય પ્રવાંસ્કયણ ઉદ્યોગભાંત્રીએ શારભાાં 

ાંજાફભાાં ભકાઈ આધારયત પ્રથભ ભેગા 

પૂિાકકની આધાયળીરા યાખેર છે. 

૭) નોફેર ન્લજતેા કૈરાળ વત્માથી દ્વાયા 

‘વુયન્િત ફચન વુયન્િત બાયત’ 

અન્બમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) 10 જુરાઈ 2017 થી બાયત,જાાન અને 

અભેરયકાનો વમુાંકત મુદ્ધ અભ્માવ 

ભારાફાયભાાં ળરુ થમો છે. 

૯) 10 જુરાઈ 1973 ના યોજ ાન્કસ્તાનની 

નેળનર એવેમ્ફરીભાાં ફાાંગ્રાદેળને સ્લતાંત્ર 

દેળ તયીકે સ્લીકાયલાનો પ્રસ્તાલ ાવ કમો 

શતો. 

૧૦) જી-20 દ્વાયા વદસ્મ દેળોભાાં સ્લાસ્્મ 

પ્રણારી ભજફુત કયલાનો વાંકલ્ રીધેર છે. 

૧૧) અભેરયકા અને વીરયમા લચ્ચે મુદ્ધ 

ન્લયાભને રઈને વભજુતી કયાય થમા છે. 

૧૨) શેિન ક્રોવ નાભના ન્િટીળ ુરુ દ્વાયા 

શારભાાં એક ફાકને જન્ભ આલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૩) બાયતે ોતાના ાિોળી દેળ ફાાંગ્રાદેળ 

વાથે ભીને બાયતના ન્ભઝોયભ યાજ્મની 

ખાલતરાાંગતુઈુઈનદી ય ુર ફનાલલાનો 

ન્નણકમ રીધેર છે. 
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૧૪) અભેરયકાભાાં બાયતના ૂલક યાજદૂત નયેળ 

ચાંરાનુાં અલવાન થમેર છે. 

૧૫) નયેળ ચાંરા લક 1996 થી 2001 વુધી 

અભેરયકાભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે યશેરા. 

યભત-જગત  

૧૬) એન્ળમન એથરેટીક્વ ચેન્મ્મનળીભાાં 

બાયતે ોતાનુાં વલકશ્રેષ્ઠ પ્રદળકન કયી 29 

ભેિર જીતેર છે. 

૧૭) રદલ્શીભાાં મોજામેર વાતભી સ્રભ મુલા 

દોિને બાયતના ભરશરા ફોક્વય વાિી ભન્રકે 

પ્રસ્થાન કયાલેર. 

૧૮) ભરશરા શોકી લલ્િક  રીગની 

વેભીપાઈનરભાાં બાયત-આરિકા લચ્ચેની 

ભેચ િર ો યશી છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૯) બાયત વયકાય દ્વાયા આગાભી 15 ભી 

ઓગસ્ટ 2018 ના સ્લાતાંત્ર્મ લકના રદલવે 

ભુખ્મ અન્તન્થ તયીકે આન્વમાન દેળોના 

યાષ્ટ્રધ્મિને ફોરાલળે. 

૨૦) ન્લશ્વફેંકના યીોટક  અનુવાય બાયત 

જલામુાં રયલતકનની રિાઈ ન્લરુદ્ધ અગ્રણી 

દેળ ફની યહ્યો છે. 

 

- યેળ ચાલિા  
 



3 

11-7- 2017 

  

વભીિા 345 (1) તાયીખ 11/7/2017 

 

ઉત્તયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા પ્રથભ ખેર ન્લશ્વન્લદ્યારમ ખોરલાની જાશેયાત 
કયલાભાાં આલી... 
 
 

૧) ઉત્તયપ્રદેળની વયકાયે ખેરોને લધાયલા ભાટે પ્રથભ ખેર ન્લશ્વન્લદ્યારમ ખોરલાની 
જશેયાત કયેર છે. 
 

૨) આ ન્લદ્યારમભાાં ખેર વાંફન્ધત ન્લન્બન્ન ાઠ્યક્રભનો અભ્માવ કયાલલાભાાં આલળે. 
 

૩) આ અભ્માવક્રભથી મુલાઓ સ્ોટ્વક િેત્રભાાં ોતાની કાભગીયી લધાયી યોજગાયી ભેલી 
ળકળે. 
 

૪) આ ન્લદ્યારમભાાં એભ.ફી.એ.ની જભે ખેર પ્રફાંધનો ણ એક ન્લળે ાઠ્યક્રભ 
યાખલાભાાં આલળે. 
 

૫) ઉત્તયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા આ મુન્ન.ફનાલલા ભાટે વલા વો (125 એકય) જભીન ળોધી 
યશી છે. 
 

૬) આ ખેર ન્લશ્વન્લદ્યારમભાાં ફી.ી.એિ.નો િીગ્રી કોક ણ યશેળે. 
 

૭) આ ન્લદ્યારમભાાં ફશેતય કોચ ફનલાની ણ તારીભ આલાભાાં આલળે. 
 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  ન્લિીમો  (જી.કે. યીરેટેિ) 

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

 

ગુજયાતી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-6  ન્લિીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયાં ટ અપેમવક  સ્ેળીમર ન્લિીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે ન્લિીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ન્ભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ન્લિીમો અરોિ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

ન્લિીમો ના નલા અિેટ્વ 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

