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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 17 જુરાઈ 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રતિની 

ચૂૂંટણી ભાટેનુૂં ભિદાન થમેર છે, રયણાભ 

20 જુરાઈ 2017 ના યોજ જાશેય કયાળે. 

૨) દેળભાૂં વયકાયી ક્ષેત્રની ભાત્ર 10 થી 12 

ફેંકો યશેળે, અન્મ ફેંકોનુૂં તલરીનીકયણ કયીને 

તલશ્વ સ્િયની ત્રણથી ચાય ફેંકો ફનાલાળે. 

૩) આજ વુધીભાૂં બાયિ વયકાય દ્વાયા 

નેિાજી વુબાચૂંદ્ર ફોઝના ભૃત્મુના યશસ્મને 

ઉકેરલા ત્રણ ૂંચ નીભલાભાૂં આવ્મા છે. 

૪) બાયિભાૂં ટાઈગય યીઝલવ કેન્દ્રની વૂંખ્મા છ 

જટેરી છે, અશી લવ 2014 ભાૂં લાઘને 

ફચાલલાનો ખચવ લાતવક 23 કયોડ રૂતમા 

થમો છે. 

૫) બાયિના છ યીઝલવ ટાઈગય ક્ષેત્રોભાૂં વૌથી 

લધાયે લાઘની વૂંખ્મા તજભ કોફેટ નેળનર 

ાકવભાૂં છે, અશી 215 લાઘ વચલામા છે. 

૬) તવક્કીભના ૂલવ ભુખ્મભૂંત્રી નય ફશાદુય 

બૂંડાયીનુૂં 16 જુરાઈ 2017 ના યોજ અલવાન 

થમેર છે, િેઓ 77 લવની લમના શિા. 

૭) નય ફશાદુય બૂંડાયી લવ 1979 ભાૂં 

પ્રથભલાય તવક્કીભના ભુખ્મભૂંત્રી ફન્મા શિા. 

૮) આઈ.ી.એવ. અતધકાયી શ્રી આય.કે 

ૂંચનૂંદાએ શારભાૂં ઇન્ડો-તિબ્ફિ વીભા 

ોરીવના ભશા તનદેળક િયીકેનો દબાય 

વૂંબાેર છે. 

૯) શ્રી કૃષ્ણકુભાય ચૌધયીના સ્થાન ય 

આલનાય ૂંચનૂંદા આઈ.ટી.ફી.ી.ના 29 ભાૂં 

ચીપ છે. 

આૂંિયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) ન્મામભૂતિવ ગોાર પ્રવાદ યાજુરી 

નેાના નલા ભુખ્મ ન્મામાધીળ ફનળે. 

૧૧) રપલ્ડ્વ ભેડર ઇન્ટયનેળનર કોંગ્રેવ 

ઓપ ભૈથભૈટીળમન્વ દ્વાયા આલાભાૂં આલે 

છે. 

૧૨) બાયિીમ શ્રીરૂંકા લામુવેનાએ 

કોરૂંફોભાૂં આમોતજિ થમેર મુદ્ધ અભ્માવ 

વભાપ્ત કયેર છે.  
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યભિ-જગિ  

૧૩) તસ્લટઝયરેન્ડના યોજય પેડયયે 

ક્રોએતળમાના ભારયન તવરીચને યાતજિ કયી 

આઠભીલાય તલમ્ફરડન ટેનીવ 

ચેતમ્મનળીભાૂં તખિાફ જીિી રીધેર છે. 

૧૪) તિટીળ પોમ્મુવરા-1 યેવય રુઇવ 

શેતભલ્ડટને કાયતકદીભાૂં ાૂંચભીલાય તિટીળ 

ગ્રાન્ડતપ્રક્વ યેવ જીિી રીધેર છે. 

૧૫) સ્ટાય યાઈડય યોરશિ કુભાયની પ્રો.કફડ્ડી 

રીગની ાૂંચભી વીઝન ભાટે ફેંગરુરૂં  

ફુલ્ડવના વુકાની િયીકે લયણી કયલાભાૂં આલી 

છે. 

૧૬) કફડ્ડી રીગની ાૂંચભી વીઝનની પ્રથભ 

ભેચ 28 જૂરાઈ 2017 ના યોજ મોજાળે. 

૧૭) આઈ.એચ. ભનુદેલે ચેન્નાઈભાૂં પ્રથભ 

યાષ્ટ્ર ીમ ભાસ્ટવવ સ્નુકય ટુનાવભેન્ટનો તખિાફ 

જીિેર છે. 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) બાયિના કેન્દ્રીમ તવલ્ડક ફોડવનુૂં 

ભુખ્મભથક ફેંગરુરૂં ભાૂં આલેર છે. 

૧૯) તવક્કીભના શારના ભુખ્મભૂંત્રી લન 

કુભાય ચાભતરૂંગ છે. 

૨૦) પ્રતિતિિ રપલ્ડ્વ ભેડર જીિનાય 

પ્રથભ બાયિીમ ભરશરા ગતણિજ્ઞ ભયમભ 

ભીયજખાની છે.  

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીક્ષા 352 (1) િાયીખ 18/7/2017 

 

ભાટૂૂં ગા દેળનુૂં પ્રથભ ભરશરા વૂંચાતરિ યેલ્ડલે સ્ટેળન ફન્મુૂં... 
 

૧) ભરશરાઓના વળતક્િકયણ તલમ અૂંિગવિ ભધ્મ યેલ્ડલેના ભાટુૂંગા યેલ્ડલે સ્ટેળન ભરશરા 

વૂંચાતરિ ફનેર છે. 
 

૨) જુરાઈ 2017 થી આ સ્ટેળનભાૂં ભાત્ર ભરશરા કભવચાયીઓ કામવયિ છે. 
 

૩) ભાટુૂંગાના સ્ટેળન પ્રફૂંધક ભભિા કુરકણી છે,જનેી દેખયેખ નીચે સ્ટેળન ચારે છે. 
 

૪) અશી ભરશરાઓ ઓન ડમુટી કામવયિ છે, વયકાય દ્વાયા આ પ્રમોગ કયલાભાૂં આલેર છે. 
 

૫) જો અશી ભરશરા વૂંચારનનો પ્રમોગ વપ થમો િો અન્મ સ્ટેળનો ય ણ આ પ્રમોગ 

કયલાભાૂં આલળે. 
 

૬) ભાટુૂંગા યેલ્ડલે સ્ટેળન ય પ્રફૂંધકથી ભાૂંડીને ટીટી વુધીની િભાભ જલાફદાયી ભરશરા 
કભવચાયીઓ ફજાલે છે. 
 

૭) સ્ટેળન ય કુર 30 ભરશરા કભવચાયીઓ િૈનાિ છે, ભાટુૂંગાની આવાવ તળક્ષણના 
એકભો શોલાથી કન્માઓનો પ્રલાવ લધાયે યશે છે. 
 

 

 

 

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

 

ચારુ બૂિકા કા (ઈંગ્રીળ વ્માકયણ બાગ-38)  

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

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

ટેટ -2 – 2014 ેય વોલ્ડમુળન   
https://www.youtube.com/watch?v=lXynDzKDZao 

 

કયૂં ટ અપેમવવ ગુજયાિી તલડીમો 13 થી 15 જુરાઈ 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=RiNu1C6L9xM 

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

તભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાૂં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભિા 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=lXynDzKDZao
https://www.youtube.com/watch?v=RiNu1C6L9xM
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

