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યાષ્ટ્ર ીમ  

૨) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં ઇઝયામર દ્વાયા પૂર 

અને વાંતયાની ખેતીભાાં તકનીકી વશામતા 

કયલાભાાં આલળે. 

૪)  બાયતીમ જનતા ાર્ટી દ્વાયા લૈંક્મા 

નામડુને ઉયાષ્ટ્રતત દના ઉભેદલાય જાશેય 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૬) શાર જોન જોવેપને જીએવર્ટી ગુપ્ત 

એજન્વીના પ્રભુખના રૂભાાં તનમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૮) નોવેનાઓન વમુાંકત અભ્માવ 

ભારાફાય નોવેના અભ્માવ બાયતના ચેન્નાઈ 

ળશેયભાાં વાંન્ન થમેર છે. 

૯) 17 જુરાઈ 2017 ના યજ આમતજત 

યાષ્ટ્રતતની ચુાંર્ટણીભાાં ફે કરયના ભતત્રન 

ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શત. 

૧૦) જીએવર્ટી દ્વાયા તવગાયેર્ટ ય ઉકય 

લધાયલાન તનણણમ રીધેર છે. 

 

૧૧) કણાણર્ટક યાજ્મએ અરગ ઓખ ભારે્ટ 

યાજ્મના અરગ ઝાંડાની ડડઝાઈન ભારે્ટ 9 

વભ્મની વતભતત તનભેર છે. 

૧૨) કેન્ર વયકાય દ્વાયા સ્ભૃતત ઈયાનીને 

વુચના અને પ્રવાયણ ભાંત્રીન લધાયાન 

કામણબાય વોંી દીધેર છે. 

૧૩) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મના ૂલણ ભાધ્મતભક 

તલદ્યારમભાાં આઓાં અાંગ્રેજી વીખે કામણક્રભન 

ળુબાયાંબ કયેર છે. 

૧૪) શારભાાં કેન્રીમ ભાંત્રી નયેન્રતવાંશ 

તભયને ળશેયી તલકાવ ભાંત્રારમન લધાયાન 

કામણબાય વોંલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૩) પ્રખ્માત અતબનેતા ભાર્ટીન રૈન્ડએ 

ડપલ્ભ એડલુડભાાં ફેરા રુગવીના અતબનમ 

ભારે્ટ ઓસ્કાય એલડણ  જીત્મા શતા. 

૫) શારભાાં વાઈભાાં શુવૈનને દતિણ 

એતળમાભાાં ડફલ્મુ.એચ.ઓ. વદબાલના 

યાજદૂતના રૂભાાં તનમુક્ત કયેર છે. 
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૭) તાજતેયભાાં ઓસ્ર્ટરેરીમાના તલદેળ ભાંત્રી 

જુરી ફીળ બાયત માત્રા ભારે્ટ ડદલ્શી 

શોંચેર છે. 

૧૫) ઓસ્કાય ુયસ્કાય તલજતેા ભાર્ટીન 

રૈન્ડનુાં 15 જુરાઈ 2017 ના યજ અલવાન 

થમેર છે. 

યભત-જગત  

૧) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્લીભીંગ પેડયેળન દ્વાયા 

ફુડાેસ્ર્ટ ળશેયને લણ 2024 ના ળર્ટણ  કવણ 

સ્લીભીંગ ચેતપમનળી આમજન કયલા ભારે્ટ 

વાંદ કયેર છે. 

૧૯) લણ 2018 ભાાં ચીનના શગ્જુ ળશેયભાાં 

ળર્ટણ  કણ તલશ્વ સ્લીભીંગ ચેતપમનળીનુાં 

આમજન થળે. 

૨૦) લણ 2020 ભાાં અફુધાફીભાાં ળર્ટણ  કૉવણ 

તલશ્વ સ્લીભીંગ ચેતપમનળીનુાં આમજન 

કયલાભાાં આલળે. 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) બાયતભાાં ઉયાષ્ટ્રતતન કામણકા 

ાાંચ લણ ભારે્ટન શમ છે, યાં તુ લચ્ચેથી દ 

છડલુાં શમ ત યાષ્ટ્રતતને યાજીનાભુાં આી 

ળકામ છે. 

૧૬) ઉત્તયપ્રદેળની વયકાયે દેળન વોથી 

ભર્ટ એક્વપ્રેવ લે ફનાલલાની જાશેયાત કયેર 

છે. 

૧૭) ઉત્તયપ્રદેળભાાં રખનઉથી ગાજીુય 

લચ્ચે 353 તકભીન એક્વેપ્રેવ લે ફનાલાળે, 

જને ખચણ આળયે 25 શજાય કયડ થળે. 

  

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીિા 353 (1) તાયીખ 19/7/2017 

 

કેન્ર વયકાયે સ્ભૃતત ઈયાનીને વૂચના અને પ્રવાયણ ભાંત્રી તયીકે તનમુક્ત 
કમાણ... 
 

૧) કેન્રીમ કાડ ભાંત્રી સ્ભૃતત ઈયાનીને વયકાય દ્વાયા વૂચના અને પ્રવાયણ ભાંત્રી તયીકે ણ 

તનમુક્ત કયેર છે. 
 

૨) શલેથી તેઓ ફાંને પ્રકાયના ખાતાઓન કામણબાય વાંબાળે. 
 

૩) કેન્રીમ ભાંત્રી નયેન્રતવાંશ તભયને ળશેયી તલકાવ ભાંત્રારમન લધાયેન કામણબાય 

વોંલાભાાં આલેર છે. 
 

૪) લૈંક્મા નામડુને ઉયાષ્ટ્રતત દના ઉભેદલાય જાશેય કમાણ ફાદ તેઓના ખાતાઓની 

લશેંચણી કયી દેલાભાાં આલેર છે. 
 

૫) લૈંક્મા નામડુ ાવે વૂચના અને પ્રવાયણ ભાંત્રારમ તથા આલાવીમ ળશેયી ફાફતનુાં 

ખાતુાં એભ ફે ખાતાઓ શતા. 
 

૬) ઉયાષ્ટ્રતત દના ઉભેદલાય જાશેય થમા ફાદ તેણે 17 જુરાઈ 2017 ના યજ આ ફાંને 
ખાતાભાાંથી યાજીનાભાાં આેર. 
 

૭) મુ.ી.એ.દ્વાયા ભશાત્ભા ગાાંધીના ોત્ર અને યીર્ટામડણ  આઇએવ.અતધકાયી ગર કૃષ્ણ 
ગાાંધીને આ દ ભારે્ટ વાંદ કયેર છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  

 



4 

19-7- 2017 

  

 યજ-ે યજ આના પનભાાં જી.કે, કયાં ર્ટ અપેવણ ભેલલા નીચેની રીંક 
યથી એ ડાઉનરડ કય. 
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 

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

 

કયાં ર્ટ અપેમવણ ગુજયાતી તલડીમ 13 થી 15 જુરાઈ 2017   
https://www.youtube.com/watch?v=RiNu1C6L9xM 

 

ફેસ્ર્ટ જીકે તલડીમ ભારે્ટ નીચેની રીંક ઓન કય.  

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

 

તભત્ર, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમ અરડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભારે્ટ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચણ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળ જથેી GK 

તલડીમ 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=lXynDzKDZao
https://www.youtube.com/watch?v=RiNu1C6L9xM
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

