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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયત આંતયયાષ્ટ્ર ીમ કેન્રના અધ્મક્ષ 

તયીકે એન.એન. લોશયાને વંદ કયલાભાં 

આવ્મા છે. 

૨) બાયત વયકાય દ્વાયા અભબનેત્રી ભિમંકા 

ચોયાને કૌળર બાયત અભબમાનના 

એમ્ફેવેડય તયીકે ભનમુક્ત કયલાભાં આલેર 

છે. 

૩) શારના લડાિધાનશ્રી દ્વાયા કૌળર બાયત 

અભબમાનનો િાયંબ જુરાઈ 2015 ભાં 

કયલાભાં આલેર. 

૪) અભયનાથ માત્રીઓનો લીભો લધાયીને 

ત્રણ રાખ રૂભમા કયલાભાં આલેર છે. 

૫) નાણાકીમ લષ 2016-17 ભાં યાજ્મોની 

નાણાકીમ ખાદ્ય 4.92 રાખ કયોડે શોંચી 

છે, જ ેલષ 1991-92 ભાં ભાત્ર 18,790 

કયોડ રૂભમા શતી. 

 

 

૬) બાયતીમ નાગરયક ઉડ્ડમન ક્ષેત્રભાં 

અલવયોની ઓખ કયલા ભાટે ફીઝનેવ 

કાઉભન્વર દ્વાયા એક ટાસ્ક પોવષ યચલાભાં 

આલી છે, તેનું નાભ મુ.એવ.ઇભન્ડમા 

ફીઝનેવ કાઉભન્વર યખામું છે. 

૭) બાયતના વૌથી ભોટા ફંદય જલાશયરાર 

નશેરુ ોટષ  ટરસ્ટ ય વાઈફય એટેક થમેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) શારભાં ભોશમ્ભદ ભફન વરભાનને વાઉદી 

આયફના ઉતયાભધકાયી તયીકે ભનમુક્ત 

કયલાભાં આવ્મા છે. 

૯) તાજતેયભાં કેનેથ આઈ જસ્ટયને બાયતભાં 

અભેરયકાના યાજદુતના રૂભાં ભનમુક્ત 

કયલાભાં આવ્મા છે. 

૧૦) જોન ળેપડષ  દ્વાયા ફનાલામેરા એટીએભ 

ભળીનના 27 જુન 2017 ના યોજ 50 લષ 

ૂણષ થમા. 

૧૧) મુયોીમન મુભનમને શારભાં ગુગર ય 

2.42 ભફરીમન મુયોનો દંડ રગાલેર છે. 
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૧૨) કૌભળક ફાવુએ શારભાં ઇન્ટયનેળનર 

ઇકોનોભભક એવોવીએળનનું અધ્મક્ષ દ 

વંબાેર છે. 

૧૩) ાભકસ્તાન દેળે એક ટર ાન્વઝેન્ડય 

કામષકતાષને ોતાનો િથભ થડષ  ઝેન્ડય 

ાવોટષ  ઈશ્મુ કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતીમ ભરશરા બૂભભકા ળભાષએ ભલશ્વ 

ફોડી ભફલ્ડીંગ સ્ધાષભાં ભખતાફ જીતેર છે. 

૧૫) બાયત દેળે જુભનમય ભલશ્વકભાં 25 

ભીટય પામય ભસ્ટરભાં કાંસ્મદક જીતેર છે. 

૧૬) જભષનીભાં ચારી યશેર જુભનમય ળુરટંગ 

લલ્ડષ  ચેભમ્મનભાં ચંડીગઢની મળભસ્લની 

દેવલારે 10 ભીટય એમય ભસ્ટરભાં 

વુલણષદક જીતેર છે. 

૧૭) શ્રીરંકાના પાસ્ટ ફોરય રભવત ભભરંગા 

ય એક લષનો િભતફંધ રગાલલાભાં આલેર 

છે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) શારભાં ઓક્વપડષ  ઈંગ્રીળ ડીક્ષનયીભાં 

ચણા અને ચણાદા ળબ્દ જોડલાભાં આલેર 

છે. 

૧૯) લષ 2016 ભાં ઓક્વપડષ  ડીક્ષનયીભાં 

ોસ્ટ ટુથ ળબ્દને લડષ  ઓપ ધ મય તયીકે 

જાશેય કયામો શતો. 

૨૦) વોશ્મર નેટલકીંગ વાઈટ પેવફુકના 

મુઝવષની વંખ્મા ફે અયફ થલા ાભી છે, 

એટરે કે ભલશ્વના દય ત્રણ વ્મભક્તએ એક 

વ્મભક્ત પેવફુક વાથે વંકામેર છે. 
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વભીક્ષા 333 (1) તાયીખ 29/6/2017 

 

કૌભળક ફાવુ ઇન્ટયનેળનર ઇકોનોભભક એવોવીએળનના અધ્મક્ષ 

ફન્મા... 
 
 

૧) ૂલષ ભુખ્મ આભથષક વરાશકાય કૌભળક ફાવુએ 27 જુન 2017 ના યોજ કૌભળક ફાવુ 
ઇન્ટયનેળનર ઇકોનોભભક એવોવીએળનના અધ્મક્ષ તયીકેનો દબાય વંબાેર છે. 
 

૨) તેઓ આ દ ય આલનાય ત્રણ લષ વુધી વેલા આળે. 
 

૩) આઈ.ઈ.એ. આ લૈભશ્વક આભથષક નીભત અને વંળોધનને આકાય આતંુ અને તેભાં 
િમાવયત યશેતું અથષળાસ્ત્રીઓનું એક ભુખ્મ વંગઠન છે. 
 

૪) આ શેરા ણ આ વંગઠનના અધ્મક્ષ તયીકે નોફેર ભલજતેા કેનેથ એયો, યોફટષ  વોરો 
અને અભર્તમષ વેન ણ યશી ચુક્મા છે. 
 

૫) કૌભળક ફાવુ શાર ઇન્ટયનેળનર સ્ટડીઝ એટ કોનેરભાં િોપેવયના દ ય કામષયત છે. 
 

૬) ફાવુએ આ શેરા લષ 2012 થી 2016 વુધી ભલશ્વ ફેંક વાથે ભુખ્મ આભથષક વરાશકાય 
તયીકે ણ વેલા આી ચુક્મા છે. 
 

૭) કૌભળક ફાવુ લષ 2009 થી 2012 વુધી કેન્ર વયકાયના ભુખ્મ આભથષક વરાશકાય તયીકે 
ણ યશી ચુક્મા છે. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  ભલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp7M1DBS34c= 

 

ગુજયાતી વારશર્તમકાયોના રયચમ – બાગ-6  ભલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

બાયતનો ઈભતશાવ – વભાજ વુધાયકો બાગ-૯ (જી.કે.) 
https://www.youtube.com/watch?v=0qYOfBoalhw 

 

19  થી 21  ભે 2017  કયંટ અપેમવષ  સ્ેળીમર ભલડીમો  

https://www.youtube.com/watch?v=MRVIXsjqCSg&t=4s 

 

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 વચષ 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=Vp7M1DBS34c
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=0qYOfBoalhw
https://www.youtube.com/watch?v=MRVIXsjqCSg&t=4s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

