
1 

30-3- 2017 

  

 

 

Current affairs 40 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 30-3-2017      Page-1

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ‘નયસવશ યાલથી નયેન્ર ભોદી’ 

ુસ્તક સ્લાભીનાથન અય્મય દ્વાયા 

રખલાભાાં આવ્મુ છે. 

૨) શાર એન.ડી.ડી.ફી.ના ચેયભેન 

તયીકે દદરી યથ પયજ ફજાલી યહ્યા 

છે. 

૩) બાયતીમ નૌવેનાએ 

INCLUL-51 વૈન્મભાાં વાભેર 

કયેર છે. 

૪) શારભાાં સ્ભૃસત ઈયાનીએ 33 ભો 

ઇસન્ડમા કાેટ એક્સસ્ોનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયેર છે. 

૫) ાંજાફ યાજ્મભાાં યાણા કાંલય 

ારને સનસલિયોધ સલધાનવબા 

અધ્મક્ષ તયીકે ચૂાંટામા છે. 

૬) શાર બાયત સલશ્વભાાં ત્રીજા 

નાંફયનો વૌથી લધુ એસલએળન 

વેક્સટયભાાં ભાકેટ દશસ્વો ધયાલતો દેળ 

ફન્મો છે. 

૭) 29 ભાચિ 1857 ના યોજ અાંગ્રેજો 

વાભે પ્રથભ સલરોશ થમો શતો, આ 

સલરોશની ળરૂઆત ભાંગર ાાંડેએ કયી 

શતી. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) અભેદયકાની વેનેટે નાટોભાાં 

વાભેર કયલા ભાટે ભોન્ટેનેગ્રો દેળને 

ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે. 

૯) ઓસ્ટરેરીમા દેળભાાં ચક્રલાતી 

તોપાન ડેફીની ચેતલણી જાશેય 

કયલાભાાં આલી છે. 

૧૦) ાસકસ્તાનની વૌથી ભોટી 

ત્રીજી ફેંક મુનાઇટેડ ફેંક સર.નુાં 

વુકાન વીભા કાસભર વાંબાળે. 

૧૧) ટૂાં ક વભમભાાં મુકેભાાં એક 

ાઉન્ડનો નલો સવક્કો અભરી 

ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૨) દસક્ષણ કૈયોસરનાના ૂલિ 

ગલિનય ડેસલડ ફીવેર યોભ સસ્થત 

સલશ્વ ખાદ્ય કામિક્રભનુાં નેતૃત્લ કયળે. 
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૧૩) ાસકસ્તાની ફેંકભાાં પ્રથભ 

પ્રભુખ ફનલાનુાં ગૌયલ વીભા 

કાસભરને પ્રાપ્ત થમેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતભાાં લર્લડિ  શોકી રીગ 

2017 અને લર્લડિ ક 2018 ની 

ભેજફાની બુનેશ્વય ળશેય કયળે. 

૧૫) ભામાભી ઓનના ચોથા 

યાઉન્ડભાાં યોભાનીમાની સવભોના 

શારેે ઓસ્ટરે સરમાની વાભાંથા 

સ્ટોવુયને શયાલી ભામાભી ઓનની 

ક્સલાટિ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી 

રીધો છે. 

૧૬) બાયતીમ દક્રકેટય આય અસશ્વનને 

વય ગાયપીર્લડ વોફવિ ટર ોપી 

આલાભાાં આલેર છે. 

૧૭) આય.અસશ્વન ગાયપીર્લડ ટર ોપી 

પ્રાપ્ત કયનાય ત્રીજા બાયતીમ દક્રકેટય 

ફન્મા છે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) શારભાાં સવન્ડીકેટ ફેંક દ્વાયા 

ડીઝીટર રૂથી દયલસતિત 40 

અનન્મા ળાખાઓનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર 

છે. 

૧૯) સવન્ડીકેટ ફેંકનુાં ભુખ્મ 

કામાિરમ કણાિટકભાાં આલેર છે, આ 

ફેંકની સ્થાના લિ 1925 ભાાં થઇ 

શતી. 

૨૦) શાર બાયતના ઓદયસ્વા 

યાજ્મના યાજ્માર તયીકે શ્રી 

એવ.જી.જભીય વેલા આી યહ્યા છે.  
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વભીક્ષા 242 (1) તાયીખ 30/3/2017 

 

KVB ને ભળ્યો વલિશ્રેષ્ઠ રઘુ ફેંકનો ુયસ્કાય... 
 

 
 

૧) કરુય લૈશ્મ ફેંકને શારભાાં 2016 ભાટેની વલિશ્રેષ્ઠ રઘુ ફેંક તયીકે જાશેય કયલાભાાં 
આલેર. 
 

૨) કે.લી.ફી.ના પ્રફાંધ સનદેળક કે.લેંકટયભનને ભુાંફઈભાાં આમોસજત એક વભાયોશભાાં 
નાણાકીમ અને મોજના ફાફતના ભાંત્રી ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાયના વુધીય ભૂાંગટીલાય ાવેથી આ 
ુયસ્કાય ભેર છે. 
 

૩) ચારુ નાણાકીમ લે કે.લી.ફી.દ્વાયા આ આઠભો ુયસ્કાય પ્રાપ્ત કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૪) કરુય લૈશ્મ ફેંકનુાં ભુખ્મ કામાિરમ તસભરનાડુભાાં આલેર છે. 
 

૫) આ ફેંકની સ્થાના લિ 1916 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી. 
 

૬) આ ફેંકનુાં આદળિ લાક્સમ યાખલાભાાં આવ્મુાં છે કે ‘સ્ભાટિ  લે ટુ ફેંક.’  

 

૭) રઘુ ફેંકોના ભાભરે આ ફેંક અન્મ કયતા ખુફ વાયી યીતે કામિળીર યશેલા ાભી છે. 
 

 

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

 

કયાં ટ અપેવિ તાયીખ 22 થી 24 ભાચિ સલડીઓ જુઓ .  

https://www.youtube.com/watch?v=MmYEZaGGRKMnQ5aoGX

Mj0&t= 

સલજ્ઞાનની સલસલધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશત્લનો સલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ સલળેણ-3 ગુજયાતી સલડીમો-25  નીચેની 

સરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q 

 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી બાગ-8  નીચેની સરાંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo 

ફેસ્ટ જીકે સલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

સભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના સલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

સલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=MmYEZaGGRKM
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=XIv67y-iN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9hgEIICpeyo
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

