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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મના ભુખ્મભંત્રી 

એન.ચંદ્રફાફુ નામડુને એક પ્રતિતિિ 

ુયસ્કાય ટ્ર ાન્વપોભેટટ્લ ભુખ્મભંત્રી ભાટે્ વંદ 

કયલાભાં આવ્મા છે. 

૨) દેળના પ્રધાનભંત્રીની અધ્મક્ષિાભાં 

ભેરી કેન્દ્રીમભંત્રી ભંડની ફેઠકભાં 

ભરેતળમા વાથે વંળોતધિ લામુ વેલા વભજુિી 

ય ભંજુયી આલાભાં આલી છે. 

૩) જમ્ભુ કાશ્ભીયભાં આલેર િુરી ગાડડનભાં 

46 પ્રકાયના 20 રાખ િુરી પૂરો વાથે આ 

ગાડડન એતળમાનો વૌથી ભોટ્ો ગાડડન છે. 

૪)1 એતપ્રર 2017 ના યોજ જમ્ભુ કાશ્ભીયભાં 

ફશાય એ કાશ્ભીય નાભનો િુરી પેસ્ટ્ીલર 

ળરુ થમેર છે. 

 

 

 

 

૫) શાર બાયિની એવ.ફી.આઈ.ફેંકભાં 

ાંચ અન્મ ફેંકોનું તલરીનીકયણ થમેર છે, 

ત્માયે આ એવ.ફી.આઈ. ફેંકની સ્થાના 

જણાલીએ િો િે 1 જુરાઈ 1955 ભાં 

સ્થામેર છે. 

૬) શાર એવ.ફી.આઈ.ભાં ાંચ ફેંકો િથા 

એક ભટશરા ફેંકનું તલરીનીકયણ થમેર છે. 

૭) ઇન્ટ્યનેળનર ટયવચડ વેન્ટ્ય પોય પૂટ્ 

ભાઉથ ટડજીજ ઓપ કૈટ્ર એન્ડ ફપેરોઝનું 

ઉદ્ઘાટ્ન ઓડીળા યાજ્મભાં થમેર છે. 

આંિયયાષ્ટ્ર ીમ 

૮) દતક્ષણ કોયીમાના પ્રથભ ભટશરા યાષ્ટ્રતિ 

ફનેરા ાકડ  ગ્મુન શેની ભ્રષ્ટ્ાચાય ભાભરે 

ધયકડ થમેર છે.  

૯)  અભેટયકી ગામક અને ગીિ રેખક ફોફ 

ડામરાને ુયસ્કાય વભાયોશના ત્રણ ભટશના 

છી વાટશત્મનો નોફર ુયસ્કાય સ્લીકાયેર 

છે. 
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૧૦) તલશ્વની વૌથી રાંફી વડક વુયંગ 

નોલેભાં આલેર છે, િેની રંફાઈ 24.5 

તકરોભીટ્ય જટે્રી છે. 

૧૧) એન.ડી.ફી.નું ભુખ્મભથક ચીન દેળના 

ળાંઘાઈ ળશેયભાં આલેર છે. 

૧૨) ઇઝયામેર દેળની વયકાયે ફે દામકાભાં 

પ્રથભલાય લેસ્ટ્ ફેંક વેટ્રભેન્ટ્ને ભંજુયી 

આેર છે. 

યભિ-જગિ  

૧૩) જાણીિા ખેરાડી ક્રીવ ગેઈર શાર 

આઈ.ી.એર.ની ટ્ી-20 ટુ્નાડભેન્ટ્ભાં 9937 

યન ફનાલી ચુક્મા છે, િેઓ આલનાયી 

તવઝનભાં 10 શજાય યન ુયા કયલાનો યેકોડડ  

નોંધાલળે. 

૧૪) બાયિીમ ખેરાડી ી.લી.તવંધુ ઇતન્ડમા 

ઓન ફેડતભન્ટ્ન ટુ્નાડભેન્ટ્ની પાઈનરભાં 

શોંચી ગમા છે. 

અન્મ  

૧૫) એન.ડી.ફી.ની પ્રાયંતબક અતધકૃિ ભૂડી 

100 તફરીમન અભેટયકી ડોરય છે. 

૧૬) તિકવ યાષ્ટ્ર ોભાં િાતજર, યતળમા, 

બાયિ, ચીન, અને દતક્ષણ આટિકાનો 

વભાલેળ થામ છે. 

૧૭) એ.આઈ.આઈ.ફી.નું ુરુનાભ 

એતળમન ઈન્િાસ્ટ્રક્ચય ઇન્લેસ્ટ્ભેન્ટ્ ફેંક 

થામ છે. 

૧૮) બાયિ દેળે એન.ડી.ફી. ાવે તલતલધ 

ટયમોજનાઓ ભાટે્ 2 અયફ ડોરયની 

વશામિા ભાંગેરી છે. 

૧૯) તિકવ ન્મુ ડેલરભેન્ટ્ ફેંકની ફીજી 

લાતડક ફેઠક નલી ટદલ્શીભાં આમોતજિ થઇ 

યશી છે. 

૨૦) એન.ડી.ફી.ના અધ્મક્ષ િયીકેની 

કાભગીયી બાયિભાં કે.લી.કાભથ ફજાલી યહ્યા 

છે. 
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વભીક્ષા 246 (1) િાયીખ 3/4/2017 

 

બાયિીમ સ્ટે્ટ્ ફેંકભાં ાંચ ફેંકોના તલરીનીકયણ ફાદ કાભગીયી ળરુ... 
 
 

૧) 1 એતપ્રર 2017  થી બાયિીમ સ્ટે્ટ્ ફેંકભાં બાયિીમ ભટશરા ફેંક વટશિ અન્મ ાંચ 
ફેંકોનું તલરીનીકયણ કયલાભાં આવ્મું છે. 
 

૨) એવ.ફી.આઈ. વાથે જોડાનાય ાંચ ફેંકોના નાભ આ પ્રભાણે છે, જભેાં સ્ટે્ટ્ ફેંક ઓપ 
ભૈવુય, સ્ટે્ટ્ ફેંક ઓપ ટટ્મારા, સ્ટે્ટ્ ફેંક ઓપ ત્રાલણકોય, સ્ટે્ટ્ ફેંક ઓપ તફકાનેય એન્ડ 
જમુય, સ્ટે્ટ્ ફેંક ઓપ શૈદયાફાદ. 
 

૩) શલે સ્ટે્ટ્ ફેંક વંતિના ભાભરે તલશ્વની ટ્ો 50 ફેંકોભાં વાભેર થઇ ગમેર છે. 
 

૪) આ ફેંકની ળાખાઓ વભગ્ર દેળભાં 24 શજાય જટે્રી છે, અને કુર ગ્રાશકો 37 કયોડ થમા 
છે. 
 

૫) આળયે 59 શજાય એટ્ીએભ વુધી િેની શોંચ છે, િેનું ભાખું વભગ્ર દેળભાં પ્રવયેરંુ છે. 
 

૬) બાયિીમ સ્ટે્ટ્ ફેંક દેળની વૌથી ભોટ્ી રોન આનાય વંસ્થા ફનેર છે. 
 

૭) એવ.ફી.આઈ.ના અધ્મક્ષ િયીકેની કાભગીયી અરંુધતિ બટ્ટાચામડ ફજાલી યહ્યા છે. 
 

 

 

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

 

બાયિનો ઈતિશાવ બાગ -4 ગુજયાિી તલડીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=DnRF8ZnjgHonQ5aoGXMj0

&t= 

તલજ્ઞાનની તલતલધ ળાખાઓ બાગ -4 એક ભશત્લનો તલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s 

 

  ગુજયાિી વ્માકયણ તલળેણ-9 ગુજયાિી તલડીમો-31  નીચેની 

તરંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=JYRDlYX0gcA 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાિી ાવડ ઓપ સ્ીચ -4 નીચેની તરંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ્ જીકે તલડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

તભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ 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=DnRF8ZnjgHo
https://www.youtube.com/watch?v=u3Eavx1IFoQ&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=JYRDlYX0gcA
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

