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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઉત્તયપ્રદેળની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા લષ 

2017-18 ના ફજટેભાાં દદન દમા 

ઉાધ્મામ નગય વલકાવ મોજના ભાટે 300 

કયોડ રૂવમા પાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) દેળભાાં પ્રથભલાય ભાટ ાંગા યેલ્લે સ્ટેળન 

ભદશરા વાંચાવરત ફનાલલાભાાં આલેર છે. 

૩) ભાટ ાંગા યેલ્લે સ્ટેળનભાાં 30 ભદશરાઓ 

તભાભ પ્રકાયના લશીલટી કામષ કયી યેલ્લે 

સ્ટેળનન ાં વાંચારન કયે છે. 

૪) તાજતેયભાાં વયકાય દ્વાયા જીએવટી 

પ્રવળક્ષણ કામષક્રભ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) જીએવટી ભાર અને વેલાઓની આ વતષ 

ભાટે એકભાત્ર કય છે, જ ેવનભાષતાથી ભાાંડીને 

ગ્રાશક વ ધી છે. 

૬) બાયતભાાં જીએવટી રાગ  થલાની વાથે 

22 યાજ્મોભાાં ચેકોસ્ટ વભાપ્ત કયી દેલાભાાં 

આલેર છે. 

 

૭) દેળના યાષ્ટ્રવતશ્રીએ ઉજ્જલર મોજના 

શેઠ 15 જ રાઈ 2017 ના યોજ 2.5 કયોડભ  

કનેક્ળન આેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) બાયતીમ ભ ના કેનેડીમન મ ટ્ય ફ સ્ટાય 

રીરીવવાંશ મ વનવેપના ગ ડવલર 

બ્ાાંડએમ્ફેવેડય ફની ગમા છે. 

૯) રીરી વવાંશ મ ટ્ય ફ ય 1.2 કયોડ 

વફસ્ક્રાઈફવષને મ વનવેપ વલે ફતાલળે. 

૧૦) 16 જ રાઈ 1969 ના યોજ પ્રથભલાય 

ભાનલીએ ચાંદ્રને આાંફલાનો પ્રમાવ કમો 

શતો, શેરી ચાંદ્ર વપય ભાટે એોરો -11 

માનન ાં અલકાળ પ્રસ્થાન કયલાભાાંઆવ્મ ાં શત ાં. 

૧૧) ચીન દેળ દ્વાયા 248 એકયભાાં સ્ેળમર 

ાાંડા ાલય પ્રાન્ટ ળરુ કયેર છે. 

૧૨) રેફ્ટનાંન્ટ જનયર ભશેળને શ્રીરાંકાના 

વૈન્મ કભાન્ડય તયીકે વનમ ક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 
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૧૩) જાાનના ઓવકનોવળભાાં ટા ને મ નેસ્કો 

દ્વાયા લૈવિક લાયવાના સ્થ તયીકે જાશેય 

કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) ભદશરા દક્રકેટ લલ્ડષકભાાં બાયત વેભી 

પાઈનરભાાં શોંચી ગમેર છે,બાયતનો 

ન્મ ઝીરેન્ડ વાભે 186 યને વલજમ થમેર છે. 

૧૫) સ્ેનની ગાફીન ભ ગ રુઝા વલમ્ફરડન 

વલભેન્વ ચેવમ્મન ફનેર છે. ભ ગ રુઝા 14 

ભાાં ક્રભાાંકના ખેરાડી છે. 

૧૬) ેયા એથરેટીક્વ ચેવમ્મનળીભાાં 

વ ાંદય વવાંશ ગ જ ષયને ગોલ્ડ ભેડર ભેર છે. 

૧૭) લષ 2017 ની આઈ.ી.વી. ેયા 

એથરેટીક્વભાાં ગોલ્ડ ભેડર ભેલનાય 

વ ાંદયવવાંશ ગ જ ષય પ્રથભ બાયતીમ ફનેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) આઈ.આઈ.એપ.એ.(આઈપા) ન ાં 

 રુનાભ થામ છે, ઇન્ટયનેળનર ઇવન્ડમન 

દપલ્ભ એકડેભી. 

૧૯) આઈપા એલોડષન ાં 18 ભ  વાંસ્કયણ 

ન્મ મોકષભાાં આમોવજત કયલાભાાં આલેર. 

૨૦) બાયતીમ યેલ્લે દ્વાયા શારભાાં 

‘યેરવાયથી’ નાભની ભોફાઈર એ રોન્ચ 

કયેર છે.  

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીક્ષા 351 (1) તાયીખ 17/7/2017 

 

આઈપા એલોર્ડવષ 2017 ની માદી જાશેય કયલાભાાં આલી... 
 

૧) ઇન્ટયનેળનર ઇવન્ડમન  યસ્કાયોન ાં 18 ભ  વાંસ્કયણ ન્મ મોકષભાાં આમોવજત થમ ાં. 
 

૨) વોનભક યની દપલ્ભ નીયજાને વલષશ્રેષ્ઠ દપલ્ભનો  યસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મો. 
 

૩) અવબનેતા ળાદશદ ક યને ઉડતા ાંજાફ ભાટે વલષશ્રેષ્ઠ અવબનેતાનો  યસ્કાય પ્રદાન 
કયલાભાાં આવ્મો. 
 

૪) અવબનેત્રી આવરમા બટ્ટને ઉડતા ાંજાફ ભાટે વલષશ્રેષ્ઠ અવબનેત્રીનો  યસ્કાય પ્રદાન 
કયલાભાાં આવ્મો. 
 

૫) આઈ.આઈ.એપ.એ. લ ભન ઓપ ધ મય – યસ્કાય તાવી ન્ન ને વાંદ કયલાભાાં આવ્મા 
છે. 
 

૬) વલષશ્રેષ્ઠ વનદેળક તયીકે વાંક ભાટે અવનરુદ્ધ યોમ ચૌધયીને વાંદ કયામા છે. 
 

૭) વલષશ્રેષ્ઠ ગીતકાય ભાટે અવભતાબ બટ્ટાચામષ (ચન્ના ભેયે મા) એ દદર શૈ ભ વકકર ભાટે 
અામો છે.  
 

 

 

 

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

 

ચાર  બ તકા કા (ઈંગ્રીળ વ્માકયણ બાગ-38)  

https://www.youtube.com/watch?v=cQ19PLI_-lQ=ps://www.you

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

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

 

કયાં ટ અપેમવષ ગ જયાતી વલડીમો 9 થી 12 જ રાઈ 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=1YLNiaSxrs4 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 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=cQ19PLI_-lQ
https://www.youtube.com/watch?v=KqE-OuPJ190
https://www.youtube.com/watch?v=1YLNiaSxrs4
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

