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યાષ્ટ્રીમ
૧) દુયદળશનના રોગોની ડીઝાઇન ફદરાળે,
તે ભાટે વાભાન્મ રોકો ાવેથી ડીઝાઇન
ભંગલલાભાં આલી છે , દુયદળશન શાર 23
ચેનરોનું પ્રવાયણ કયે છે .
૨) બાયતના યાષ્ટ્રીમ વુયક્ષા વરાશકાય તયીકે
અજીત ડોલાર પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૩) ફપલ્ભ અભબનેતા અક્ષમ કુ ભાયને ફૃશદ
ભુંફઈ મ્મુભનભવર કોોયે ળનના બ્ાંડ
એમ્ફેવેડય ફનાલલાભાં આવ્મા છે .
૪) ફૃશદભુંફઈ મ્મુભનભવર કોોયે ળન ભાત્ર
બાયતની જ નફશ વભગ્ર એભળમાની વૌથી
ભોટી ભશાનગય ાભરકા છે .
૫) ઉતયાખંડના કોફેટ નેળનર ાકશ ભાંથી
125 ભકરો લજનની કે ટપીળ ભી આલી છે .
૬) બાયતના ભભવાઈર ભેન ગણાતા
ડો.અબ્દુર કરાભ વાશે ફની ફીજી
ુણ્મભતભથ 27 જુ રાઈ 2017 ના યોજ શતી.
૭) એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભનું ુરુનાભ
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અફુર ભકય જૈનુરાબ્દીન અબ્દુર કરાભ
થામ છે .
૮) યીઝલશ ફેંકે રૂ.2000 ની નોટ છાલાનું
ફંધ કયી દીધેર છે , ટૂં ક વભમભાં રૂ.200 ની
નલી નોટ અભતતત્લભાં આલળે.
૯) ભફશાયભાં નીતીળ કુ ભાયે 27 જુ રાઈ
2017 ના યોજ ભુખ્મભંત્રી દના ળથ ગ્રશણ
કયે ર છે .
૧૦) કે ન્ર વયકાયે વુલણશ ફોન્ડ મોજનાભાં
યોકાણ કયલાની વીભા લધાયીને ચાય
ભકરોગ્રાભ પ્રભત લશ,પ્રભત વ્મભતતને પ્રદાન
કયલાભાં આલી છે .
૧૧) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભંત્રી આફદત્મનાથે
ફયમર એતટે ટ ભાટે એક લેફવાઈટ રોન્ચ
કયે ર છે , જેનુંનાભ યે યા છે .
૧૨) ઉતયાખંડના ભુખ્મભંત્રીના યીોટશ ભાં
જણાલલાભાં આલેર છે કે યાજ્મભાં લાઘની
વંખ્મા લધીને 242 થઇ ગઈ છે .
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આંતયયાષ્ટ્રીમ

અન્મ

૧૩) શ્રીરંકા દેળની કે ભફનેટે શંફન ટોટા

૧૭) એતવીવ ફેંકે ભોફાઈર લોરેટ ફ્રી

ોટશ ને ભલકભવત કયલા ભાટે વંળોભધત

ચાજશને 385 કયોડ રૂભમાભાં ખયીદલાની

વભજુ તી ાવ કયે ર છે .

જાશે યાત કયે ર છે .

૧૪) શારભાં વુંદય ીચાઈને અલ્પાફેટ

૧૮) યાભેશ્વયભભાં દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ

કંનીના ફોડશ ઓપ ડામયે તટયભાં વાભેર

અબ્દુર કરાભ તભાયકનું ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .

કયલાભાં આવ્મા છે .

૧૯) દ્વી ભલકાવ એજન્વીની પ્રથભ

યભત-જગત

ફેઠકની અધ્મક્ષતા યાજનાથ ભવંશે કયે ર.

૧૫) અભેફયકન તલીભય કે ટી રેડેતકીએ પીના

૨૦) આજ વુધી વુલણશ ફોન્ડ મોજનાભાં

લલ્ડશ તલીભીંગ ચેભમ્મનળીની 1500 ભીટય

વુલણશ જભા કયાલલાની ભમાશદા 500 ગ્રાભ

ફ્રી તટાઈર યે વભાં 15:31.8 વેકંડ વાથે

શતી.

ગોલ્ડ ભેડર જીતેર છે .
૧૬) શારભાં વોભદેલ ફભશનને
ડી.એર.ટી.એ.ના ભાગશદળશક તયીકે ભનમુતત
કયલાભાં આવ્મા છે .

- યે ળ ચાલડા
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વભીક્ષા 362 (1) તાયીખ 28/7/2017
દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ એ.ી.જે.અબ્દુર કરાભ તભાયકનું ઉદ્ઘાટન
કમુું...
૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ૂલશ યાષ્ટ્રભત અબ્દુર કરાભ વાશે ફના તભાયકનું ઉદ્ઘાટન
કયે ર છે .
૨) ડો.કરાભ વાશે ફની ફીજી ુણ્મભતભથ ય તભભરનાડુ ના યાભેશ્વયભભાં કરાભ તભાયકનું
ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આલેર છે .
૩) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી કરાભ વાશે ફની પ્રભતભાનું અનાલયણ કમુું અને તભાયક ય
યાષ્ટ્રીમ ધ્લજ રશે યાવ્મો શતો.
૪) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ડો. કરાભ વંદેળ લાફશનીની ળુબ ળરૂઆત કયે ર છે .જો કે આ
ફવના રૂભાં પ્રદળશન યશે ળે.
૫) આ ડો. કરાભ વાશે ફની પ્રદળશન ફવ દેળબયભાં માત્રા કયળે, અને 15 ઓતટોફય
2017 ના યોજ યાષ્ટ્રભત બલન શોંચળે.
૬) 15 ઓતટોફય ડો.કરાભ વાશે ફની જન્ભ જમંભત છે , ત્માયે આ ફવ યાષ્ટ્રભત બલન
શોંચળે.
૭) ડો. કરાભ વાશે ફ લશ 2002 થી 2007 વુધી બાયતના યાષ્ટ્રભત દ ય યહ્યા શતા.

-યે ળ ચાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાં જી.કે , કયંટ અપે વશ ભેલલા નીચેની રીંક
યથી એ ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

ચારુ બૂતકા કા (ઈંગ્રીળ વ્માકયણ બાગ-38)
https://www.youtube.com/watch?v=cQ19PLI_-lQ=ps://www.you

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

ટે ટ -2 – 2014 ેય વોલ્મુળન
https://www.youtube.com/watch?v=lXynDzKDZao

કયંટ અપે મવશ ગુજયાતી ભલડીમો 13 થી 15 જુ રાઈ 2017
https://www.youtube.com/watch?v=RiNu1C6L9xM

ફેતટ 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 વચશ કયી, ચેનર વફતરાઈફ કયળો જેથGK
ી
ભલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતાયશે ળે.

