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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વલશ્વનો વૌથી ભોટો થીમેટય વભાયોશ 17 

પેબ્રુઆયીથી 8 એવિર 2018 વુધી બાયતના 

15 ળશેયોભાાં િથભલાય આમોવિત થળે. 

૨) છતીવગઢ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વિલ્લા 

વશકયી કેન્રીમ ફેંકોને ખતભ કયી યાજ્મ 

સ્તયીમ વશકાયી ફેંક ફનાલલાનો વનણણમ 

રીધો છે. 

૩) અવભ યાજ્મભાાં આલેર લધાયે લયવાદના 

કાયણે 24 વિલ્લાઓના 17 રાખ રોકો 

િબાવલત થમા છે. 

૪) કેન્ર વયકાય દ્વાયા કેન્રીમ ળવસ્ત્ર 

ોરીવ પોવણભાાં કામણયત વિવકત્વા 

અવધકાયીઓની વેલા વનલૃવિ ઉંભય 60 

લણથી લધાયીને 65 લણ કયેર છે. 

૫) વેફી દ્વાયા વલદેળી યોકાણકાયો ભાટેના 

દદળા-વનદેળભાાં વાંળોધન કામણ કયેર છે. 

 

 

૬) યેલ્લે ભાંત્રી વુયેળ િબુએ 12 િુરાઈ 

2017 ના યોિ યેરલેના વલવલધ શેરોની  

ળરૂઆત કયેર છે. 

૭) ભેઘારમના ભુખ્મભાંત્રી ભુકુર વાંગભાાંએ 

વોંગવકભાાં ‘રાઈપ’ કામણક્રભનો ળુબાયાંબ 

કયેર છે. 

૮) નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનર દ્વાયા શદયદ્વાયથી 

ઉિય િદેળના ઉન્નાલની લચ્િે ગાંગા વકનાયે 

100 ભીટયની વીભા અાંદય નો ડેલરભેન્ટ 

ઝોન ઘોવત કયેર છે. 

૯) શાર તીરુલનાંતુયભભાાં બીડ િફાંધન 

ભાટે ફે દદલવીમ યાષ્ટ્ર ીમ વાંભેરન આમોવિત 

કયલાભાાં આલેર. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) વઉદી અયફ દેળે િથભલાય 

કન્માળાાભાાં ળાયીદયક વળક્ષણ કામણક્રભ ળરુ 

કયલાનો વનણણમ રીધેર છે. 

૧૧) આતાંકલાદને નાણાકીમ વશામ યોકલા 

ભાટે અભેદયકા અને કતય દેળ લચ્િે વભિુતી 

કયાય કયલાભાાં આલેર છે. 
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૧૨) બ્રાવિરના ૂલણ યાષ્ટ્રવત રુઈિ 

ઇનેવળમો રુરા ડી વવલ્લાને ભ્રષ્ટ્ાિાય અને 

ભની રોન્ડદયાંગ ભાભરે દોવત વાવફત થતા 

10 લણની કેદ આલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) એન્ટાકણ દટકાભાાં એક ભોટી દશભખાંડ 

ળીરા રાવણન-વી નો ભોટો દશસ્વો ટકયાઈને 

અરગ થઇ ગમો છે. 

૧૪) અાંતયીક્ષ એિન્વી નાવાનુાં ભાનલ યદશત 

માન િુનો િુરાઈ 2017 ના ફીજા વપ્તાશભાાં 

ગુરુ ગ્રશની ાવે નજીક શોંિલાભાાં વપ 

યહુ્ાં છે. 

૧૫) આદળણ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ક્ષેત્રીમ વાંભેરન 

નેાના કાઠભાંડુભાાં આમોવિત કયલાભાાં 

આલેર. 

યભત-િગત  

૧૬) લલ્ડણ  ફોવ્વાંગ ઓગેનાઈઝેળ 

(ડફલ્મુ.ફી.ઓ.) લેલ્ટયલેટ નો વખતાફ િપે 

શોને જીતેર છે. 

૧૭) બાયતને લણ 2018 ભાાં આમોવિત 

થનાય આઠભા થીમેટય ઓવરવપ્વની 

ભેિફાની કયલાનો અલવય િાપ્ત થમેર છે. 

 

 

અન્મ  

૧૮) વશકાયી ક્ષેત્રની િૂાંટણી ભાટે ભીનીભભ 

વળક્ષણ મોગ્મતા નક્કી કયનાય યાિસ્થાન 

િથભ યાજ્મ ફનલા ાભેર છે. 

૧૯) શાર યાિસ્થાનના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે 

લવુાંધયા યાિ ેપયિ ફજાલી યહ્ા છે. 

૨૦) દદલ્શી ોરીવની ટેગ રાઈન છે, 

‘ળાાંવત, વેલા ન્મામ’.  

 

 

- યેળ િાલડા  
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વભીક્ષા 348 (1) તાયીખ 14/7/2017 

 

બાયતનુાં િથભ ઉચ્િ ગવત યેલ્લે િવળક્ષણ કેન્ર ગુિયાતના ગાાંધીનગયભાાં 
સ્થાવત કયલાભાાં આલળે... 
 
 

૧) ગાાંધીનગય ખાતે ઉચ્િ ગવત યેર િવળક્ષણ કેન્ર ફનળે. 
 

 

૨) કેન્ર અત્માધુવનક ટેકનીકોને ઉન્નત કયલા ભાટે આ કેન્ર ભશત્લનુાં વાવફત થળે. 
 

 

૩) િમાયે 2023 ભાાં બાયત િથભ ફુરેટ ટરેન ળરુ થલાનો િસ્તાલ છે. 
 

 

૪) િમાયે િવળક્ષણ કેન્ર લણ 2020 વુધીભાાં તૈમાય થલાની વાંબાલના છે. 
 

 

૫) શાર બાયતના યેર ભાંત્રી વુયેળ િબુ વેલાયત છે. 
 

 

૬) નેળનર શાઈ સ્ીડ યેર કોોયેળનના િફાંધક વનદેળક તયીકે અિર ખયે વેલા આી 

યહ્ા છે. 
 

 

- યેળ િાલડા    
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 યોિ-ે યોિ આના પોનભાાં જી.કે, કયાં ટ અપેવણ ભેલલા નીિેની રીંક 
યથી એ ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

િારુ લતણભાન કા (બાગ-5)  

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

 

કયાં ટ અપેમવણ ગુિયાતી વલડીમો 4 થી 6 િુરાઈ 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=DdLu62UgM2o&t=196s 

 

જી.એવ.ટી.ના અગત્મના એભ.વી.કમુાં. િશ્નો  (જી.કે.) 
https://www.youtube.com/watch?v=KqE-OuPJ190 

 

1  થી ૩ િુરાઈ  2017  કયાં ટ અપેમવણ  સ્ેળીમર વલડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9CtyRTVaQU&t=7s 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીિેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય િઇ, EduSafar રખી વિણ કયી, િેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો િથેી GK 

વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=JjJloqdsPpw
https://www.youtube.com/watch?v=DdLu62UgM2o&t=196s
https://www.youtube.com/watch?v=KqE-OuPJ190
https://www.youtube.com/watch?v=Z9CtyRTVaQU&t=7s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

