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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્રીમ નાણાભંત્રી અરુણ જટેરીએ 

‘આમકય વેતુ’ નાભનું ઈ-વર્લિવ ભોડ્યુર 

રોન્ચ કયેર છે. 

૨) બાયતના પ્રખ્માત વંગીતકાય 

એ.આય.યશેભાન લર્લડિ  વાઉન્ડટરેક એલોડિ  

ભાટે વંદગી ામ્મા છે. 

૩) લિ 2011 ભાં એ.આય.યશેભાને ફપર્લભ 

127 અલવિ ભાં આેર વંગીત ભાટે લર્લડિ  

વાઉન્ડટરેક એલોડિ-ર્લરક ચોઈવ ુયસ્કાય 

જીત્મો શતો. 

૪) કેન્રીમ સ્લાસ્્મ અને ફયલાય કર્લમાણ 

ભંત્રારમ દ્વાયા 10 જુરાઈ 2017 ના યોજ 

કોરકાતાભાં ટર ાન્વફ્મુઝન ર્ચર્કત્વા ક્ષેત્રભાં 

ઉત્કૃષ્ઠ કેન્ર સ્થાર્ત કયલા ભાટે ર્િભ 

ફંગા વયકાય વાથે વભજુતી કયાય કયેર છે. 

૫) બાયત વયકાય દ્વાયા ઓનરાઈન લેંચાતી 

લસ્તુઓ ય એભ.આય.ી. દળાિલલાનું 

પયજીમાત કયેર છે. 

૬) ઉત્તયપ્રદેળના નાણાભંત્રી યાજળે અગ્રલાર 

દ્વાયા લિ 2017-18 નું ફજટે યજુ કયલાભાં 

આલેર છે. 

૭) 9 જુરાઈ 2017 ના યોજ પ્રખ્માત 

અર્બનેત્રી વુર્ભતા વન્મારનું અલવાન થમેર 

છે, તેઓ 72 લિના શતા. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) દય લે 11 જુરાઈને વમુંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા 

ર્લશ્વ લવર્ત ફદન તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે. 

૯) વમુંકત યાષ્ટ્ર  અને આર્થિક વશમોગ અને 

ર્લકાવ વંગઠન દ્વાયા જાશેય કયલાભાં આલેર 

છે કે બાયત લિ 2026 વુધીભાં ર્લશ્વનો 

વૌથી લધાયે દૂધ ઉત્ાદન કયનાય દેળ 

ફનળે. 

૧૦) લિ 2017 ભાં ભનાલામેર ર્લશ્વ લવર્ત 

ફદનનો ર્લમ યાખલાભાં આલેર શતો, 

‘ફયલાય ર્નમોજન’.  
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ગુજયાત  

૧૧) આગાભી 15 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ 

ગુજયાત યાજ્મનો યાજમકક્ષાનો સ્લાતંત્ર્મ લિ 

લડોદયા ખાતે મોજાળે. 

૧૨) આગાભી 15 ઓગસ્ટથી લડોદયાભાં 

વભા તાલ ખાતે ફનનાય ફ્રેગ ાકિભાં 62 

ભીટય ઉંચાઈથી યાજ્મનો વૌથી ઉંચો 

યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલાળે. 

૧૩) ગુજયાત વયકાય દ્વાયા યાજ્મભાં ‘ભાં 

નભિદા ભશોત્વલ’ ઉજલલાની જાશેયાત 

કયલાભાં આલી છે. 

૧૪) નભિદા યથ દ્વાયા ગુજયાતના ચાય કયોડ 

રોકોને નભિદા મોજનાની ભાફશતી આલાભાં 

આલળે,તેના ભાટેની ખાવ લેફવાઈટનું 

રોર્ન્ચંગ ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા કયલાભાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫)એર્ળમન એથરેટીક્વ ચેર્મ્મનળીભાં 

ભેડર જીતલાભાં બાયત પ્રથભ ક્રભે જમાયે 

ચીન ફીજા નંફયે યશેલા ાભેર છે. 

૧૬) એર્ળમન એથરેટીક્વભાં બાયતે 29 

ભેડર જીતેરા તેભાં 12 વુલણિ, ાંચ યજત 

અને 12 કાંસ્મદક છે. 

 

અન્મ  

૧૭) ખર્લટભા ફટારગા ભંગોર્રમાઈ 

યાષ્ટ્રર્તના રૂભાં વંદગી ામ્મા છે. 

૧૮) ભંગોર્રમાની યાજધાની ઉરાનફાટાય 

છે,ત્માનું ચરણ ભંગોર્રમાઈ તુગફયક છે. 

૧૯) બાયત વયકાયના શ્રભ અને આલાવ 

ભંત્રારમને વપ્ટેમ્ફય 1985 ભાં ળશેયી ર્લકાવ 

ભંત્રારમભાં ફદરલાભાં આલેર. 

૨૦) ખાદ્ય ક્ષેત્રને ઉતેજન આલા ભાટે કેં ર 

વયકાય નલેમ્ફય 2017 ભાં લૈર્શ્વક ખાદ્ય ભેો 

આમોર્જત કયળે. 

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીક્ષા 346 (1) તાયીખ 12/7/2017 

 

બાયતીમ ફક્રકેટ ટીભના ભુખ્મ કોચ તયીકે યર્લ ળાસ્ત્રીની વંદગી કયલાભાં 
આલી... 
 

૧) શારભાં યર્લ ળાસ્ત્રીને બાયતીમ ફક્રકેટ ટીભના નલા કોચ તયીકે વંદ કયલાભાં આવ્મા 

છે. 
 

૨) 26 જુરાઈ 2017 થી ળરુ થનાય શ્રીરંકા ર્લરુદ્ધ આગાભી ત્રણ ટેસ્ટભાં તેઓ કામિયત 

યશેળે. 
 

૩) ળાસ્ત્રીજીની વંદગી ફી.વી.વી.આઈ.ની ફક્રકેટ વરાશકાય વર્ભર્ત વી.એ.વી.દ્વાયા 
કયલાભાં આલેર છે. 
 

૪) આ વર્ભર્તભાં ૂલિ કેપ્ટન વૌયલ ગાંગુરી, વર્ચન તથા લી.એવ.રક્ષ્ભણ ણ વાભેર 
છે. 
 

૫) યર્લ ળાસ્ત્રીએ આ દ ભાટે ળરૂઆતભાં અયજી કયી ન શતી. 
 

૬) શાર ફી.વી.વી.આઈ.ના અધ્મક્ષ તયીકે ર્લનોદ યામ વેલા આી યહ્યા છે. 
 

૭) યર્લ ળાસ્ત્રીએ અનીર કંુફરેને એક પ્રભુખ કોચ તયીકે પ્રસ્થાર્ત કયેર. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  ર્લડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાતી વાફશત્મકાયોના ફયચમ – બાગ-6  ર્લડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયંટ અપેમવિ  સ્ેળીમર ર્લડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે ર્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ર્ભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ર્લડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

ર્લડીમો 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

