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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 14 જુરાઈ 2017 ના યોજ ફપલ્ભ 

અભબનેતા ળાશરૂખ ખાન જોધુય ટુફયસ્ટ 

ગાઈડ એવોવીએળનના વભ્મ ફન્મા છે. 

૨) પેવફુક મુઝવસના ભાભરે બાયતે 

અભેફયકાને ાછ યાખી નંફય લનનું સ્થાન 

શાંવર કયી રીધેર છે. 

૩) છતીવગઢના યામુયભાં આલેર સ્લાભી 

ભલલેકાનંદ એમયોટસ  ગ્રાશક વંતુષ્ઠી 

વૂચકાંકભાં પ્રથભ સ્થાને યશેર છે. 

૪) ગ્રાશક વંતુષ્ઠી વૂચકાંકનો વલે એમયોટસ  

ઓથોયીટી ઓપ ઇભન્ડમા દ્વાયા જાશેય કયલાભાં 

આવ્મો શતો, તેભાં 53 એમયોટસને વાભેર 

કયામા શતા. 

૫) 14 જુરાઈ 2017 ના યોજ બાયતની 

પ્રથભ વૌય ઉજાસ વંચાભરત ડીઝર ભલ્ટીર 

મુભનટ (ડી.એભ.મુ.) ને ળરુ કયલાભાં આલી 

છે. 

 

૬) બાયતની પ્રથભ વૌય ઉજાસ વંચાભરત ટરેન 

ફદલ્શીના વયામ સ્ટેળનથી શફયમાણાના 

પારુખનગય વુધી ચરાલાળે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) ભલશ્વનો વૌથી ઉંચો ફયંગ યોડ ચીન દેળ 

દ્વાયા ફનાલલાભાં આલેર છે. 

૮) ચીન દેળભાં ભલશ્વનો વૌથી ભોટો ઇનડોય 

સ્કીઈંગ ફયવોટસ  ખોરલાભાં આલેર છે. 

૯) જુરાઈ 2017 ભાં ભનાલલાભાં આલેર 

ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવ દ્વાયા સ્કીર પોય 

ઓર અભબમાન ચરાલલાભાં આલેર. 

૧૦) ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવની સ્થાના 

11 નલેમ્ફય 2014 ના યોજ થમેર. 

ગુજયાત   

૧૧) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય આગાભી 29 થી 

7 ઓગસ્ટ 2017 વુધી નભસદા ભશોત્વલની 

ઉજલણી કયળે. 
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૧૨) ગુજયાત યાજ્મભાં યાજવબાની ત્રણ 

ફેઠક ભાટેની ચૂંટણી આગાભી 8 ભી ઓગસ્ટ 

2017 ના યોજ મોજાળે. 

૧૩) ગુજયાતના શારના યાજ્મ વબાના 

વંવદ કોંગ્રેવના અશેભદ ટેર, બાજના 

સ્ભૃભત ઈયાની અને ફદરી ંડ્યા ભનલૃત થઇ 

યહ્યા છે. 

૧૪) ગુજયાત વયકાયે વોરાય રૂપ ટો 

મોજના ભાટે ફજટેભાં રૂ.50 શજાય કયોડની 

જોગલાઈ કયલાભાં આલેર છે. 

યભત-જગત 

૧૫) બાયતનું ભેઘારમ યાજ્મ લસ 2022 ભાં 

યાષ્ટ્ર ીમ યભતોત્વલની ભેજફાની કયળે. 

૧૬) તાજતેયભાં દભિણ ઓસ્ટરેરીમાઈ 

ઓન સ્્લોળ ચેભમ્મનળીનો ભખતાફ 

શફયંદય ાર વંધુએ જીતેર છે. 

 

 

 

 

 

 

અન્મ   

૧૭) શારભાં બાયત દેળ દ્વાયા 

એંટી-શાઈજકૈીંગ કામદો રાગુ કયલાભાં 

આલેર છે. 

૧૮) શાર દેળના યાષ્ટ્રભત દ્વાયા ભિભ 

ફંગાના ભુભળસદાફાદભાં વત્મ બાયતી 

પાઉન્ડેળનની નલી સ્કુરનું ઉદ્ઘાટન કયેર 

છે. 

૧૯) યાષ્ટ્રભત પ્રણલ ભુખજીના ત્ની 

સ્લગીમ વુફયા ભુખજી ય રખામેર ુસ્તકનું 

નાભ ‘પ્રેભવડેન્ટવ રેડી’. છે.  

૨૦) પ્રેભવડેન્ટવ રેડી નાભનું ુસ્તક વંગીતા 

ઘો દ્વાયા રખલાભાં આલેર છે. 

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીિા 350 (1) તાયીખ 16/7/2017 

 

15 જુરાઈ: ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવ ભનાલલાભાં આવ્મો... 
 
 

૧) 15 જુરાઈ 2017 ના યોજ આંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્તય ય ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવ ભનાલલાભાં 
આવ્મો. 
 

૨) આ ફદલવનો ઉદેશ્મ મુલાઓને લધાયેભાં લધાયે કૌળલ્મ ભલકાવ પ્રત્મે જાગૃત કયલાભાં 
ભાટેનો યાખલાભાં આલેર. 
 

૩) આ લે વમુંકત યાષ્ટ્રે  લલ્ડસ  સ્કીલ્વ ડોટ ઓઆયજીની વાથે ભીને સ્કીર પોય ઓર 
નાભનું અભબમાન આયંભ્મું શતંુ. 
 

૪) ફશેતય યોજગાયી ભલાથી વભાજ તથા દેળનું બભલષ્મ વારંુ ફનલા ભાટેની ણ આળા 
યાખલાભાં આલેર છે. 
 

૫) ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવની સ્થાના વમુંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબા દ્વાયા કયલાભાં આલેર 

છે. 
 

૬) 11 નલેમ્ફય 201૪ ના યોજ ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવની સ્થાના કયલાભાં આલી છે. 
 

૭) વમુંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાએ 15 જુરાઈને ભલશ્વ મુલા કૌળર ફદલવ ભનાલલાની જાશેયાત 
કયેર છે. 
 

 

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

 

ચારુ લતસભાન કા (બાગ-5)  

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

ube.com/watch?v=MIWzt7RITjE&t=66s 

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

 

કયંટ અપેમવસ ગુજયાતી ભલડીમો 4 થી 6 જુરાઈ 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=DdLu62UgM2o&t=196s 

 

ફેસ્ટ જીકે ભલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ભભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ભલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચસ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી GK 

ભલડીમો 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=KqE-OuPJ190
https://www.youtube.com/watch?v=DdLu62UgM2o&t=196s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

