
1 

7-4- 2017 

  

 

 

Current affairs 49 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 8-4-2017      Page-1

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ યેલ્લે વોરાય દ્વાયા1000 

ભેગાલોટ તથા લન ઉર્જા દ્વાયા 200 

ભેગાલોટ ઉત્ાદન કયલાની મોજના ધયાલે 

છે. 

૨) 7 એપ્રિર 2017 ના યોજ 64 ભાાં યાષ્ટ્ર ીમ 

ફપલ્ભ ુયસ્કાયોની ર્જશેયાત કયલાભાાં આલી 

છે. 

૩) યત્નાકય ફેંક રીભીટેડે ગુજયાતના ગીફ્ટ 

પ્રવટીભાાં ોતાનુાં આઈ.એવ.એપ.વી. મુપ્રનટ 

ખોરેર છે. 

૪) યત્નાકય ફેંક રીભીટેડની સ્થાના લા 

1943 ભાાં કયલાભાાં આલી છે, આ ફેંકનુાં 

આદળા લાક્મ છે, ોતાનાઓની ફેંક. 

૫) શારભાાં બીભાયામ ભૈત્રીને 

આઈ.આઈ.એભ. પ્રતરુપ્રિયાલ્લી 

તપ્રભરનાડુના પ્રનદેળક તયીકે પ્રનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર પ્રલશ્વ 

સ્લાસ્્મ ફદનની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, 

ડીિેળન રેટ્વ ટોક (શતાળા િારો લાત 

કયીએ). 

૭) પ્રલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંગઠનના લડા 

(ડામયેક્ટય જનયર) ડો.ભાગાયેટ િૈન છે. 

૮) શારભાાં બાયત અને ઇઝયામેર દેળ લચ્િે 

2 અયફ ડોરયના વાંયક્ષણ વશકાય ભાટેના 

કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૯) 7 એપ્રિરને વભગ્ર પ્રલશ્વભાાં સ્લાસ્્મ ફદન 

તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, કયણ કે આ 

ફદલવે લા 1948 ભાાં પ્રલશ્વ સ્લાસ્્મ 

વાંગઠનની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૦) પ્રલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંગઠનને ટૂાં કભાાં who 

(શુાં) તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે, તેનુાં 

લડુાં ભથક સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ઝીનીલા ખાતે 

આલેર છે. 
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યભત-જગત  

૧૧) બાયતીમ ખેરાડી ી.લી.પ્રવાંધુએ 

શારભાાં ઇપ્રન્ડમા ઓનનો પ્રખતાફ જીતેર 

છે. 

૧૨) બાયતના ફેડપ્રભન્ટન ખેરાડી ી.લી 

પ્રવાંધુ શારની યેન્કીંગભાાં પ્રલશ્વભાાં ફીર્જ 

ક્રભાાંકના ખેરાડી ફની િુક્મા છે. 

૧૩) બાયતીમ પૂટફોર ટીભ પીપા યેપ્રન્કાંગભાાં 

ટો-100 ની નજીક શોંિી ગમેર છે.છેલ્લા 

વભમભાાં તેણે 31 ોઈન્ટની છરાાંગ રગાલેર 

છે. 

૧૪) આઈ.ી.એર.10 ભાાં ફદલ્શી 

ડેયડેપ્રલલ્વ તયપથી યભતા ઋબ ાંતના 

પ્રતા યેજને્ર ાંતનુાં શારભાાં અલવાન થમેર 

છે. 

૧૫) ાપ્રકસ્તાની ફક્રકેટય પ્રભસ્ફાશ લેસ્ટ 

ઇન્ડીઝ વાભેની ટેસ્ટ શ્રેણી ફાદ પ્રનલૃપ્રિ 

રેળે, તેલી ર્જશેયાત કયેર છે. 

૧૬) િાઈનીઝ તાઈેની તાઈ ઝૂ પ્રમાંગ 

પ્રલશ્વની નાંફય લન ખેરાડી ફનેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) બાયતના પ્રલળાખાટ્ટનભ ખાતે ત્રણ 

ફદલવીમ ફા ફપલ્ભ ભશોત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયલાભાાં આલળે. 

૧૮) એન.ઈ.એપ.ટી.નુાં ુરુનાભ થામ છે, 

નેળનર ઈરેક્ટર ોપ્રનક પાંડ ટર ાન્વપય  

૧૯) FMGC બાયતભાાં વૌથી લધાયે ગાય 

આનાય ઉદ્યોગ ફનલા ાભેર છે. 

૨૦) FMGC નુાં ુરુનાભ થામ છે, પાસ્ટ 

ભુપ્રલાંગ કન્્મુભય ગુડ્વ.  
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વભીક્ષા 251 (1) તાયીખ 8/4/2017 

 

જી.એવ.ટી.ફીરને વાંવદે ભાંજુયી આી... 
 
 

૧) 6 એપ્રિર 2017 ના યોજ જી.એવ.ટી.ફીરને વાંવદ દ્વાયા ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 
 

૨) આ નલી કય િણારીભાાં ઉબોક્તાઓ અને યાજ્મોના ફશતને ધ્માને યાખલાભાાં આલેર 
છે. 
 

૩) અને ખેતીલાડી ક્ષેત્રની આલક ય કોઈ કયલેયો રગાલલાભાાં આલેર નથી. 
 

૪) જી.એવ.ટી.ને રગતા િાય ફીરો યાજ્મ વબાએ ાફયત કમાા ફાદ રોક્વબાને ાછા 
આી દીધેર છે. 
 

૫) ઘણા ખાદ્ય દાથો ય શાર કોઈ કય રાગતો નથી, જીએવ.ટી. રાગુ થમા ફાદ ણ 
તેના ઉય કોઈ કય રગાલલાભાાં આલળે નફશ. 
 

૬) નાણાભાંત્રી અરુણ જટેરીના જણાવ્મા ભુજફ જી.એવ.ટી. 1 જુરાઈ 2017 થી રાગુ 
કયલાની પ્રલિાયણા છે. 
 

૭) જી.એવ.ટી દેળનો એકભાત્ર એલો કય શળે જ ેયાજ્મ અને કેન્ર એક વાથે એકત્ર કયળે. 
 

 

 

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

 

બાયતનો ઈપ્રતશાવ બાગ -6 ગુજયાતી પ્રલડીમો જુઓ  

https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGUnQ5aoGXMj0

&t= 

એિ.ટાટ યીક્ષાની તૈમાયી કેભ કયલી  એક ભશત્લનો પ્રલડીમો. 
https://www.youtube.com/watch?v=6STYdIVGdkM 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ પ્રલળેણ-12 ગુજયાતી પ્રલડીમો-34  નીિેની 

પ્રરાંક યથી જુઓ. 
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac 

ઈંગ્રીળ ગ્રાભય ઇન ગુજયાતી ાવા ઓપ સ્ીિ -4 નીિેની પ્રરાંક યથી 

જુઓ 

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

  

ફેસ્ટ જીકે પ્રલડીમો ભાટે નીિેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

પ્રભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના પ્રલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વિા કયી, િેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

પ્રલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=c6M2pnlhLGU
https://www.youtube.com/watch?v=6STYdIVGdkM
https://www.youtube.com/watch?v=ceiP1AqYFac
https://www.youtube.com/watch?v=mXWqfKPcdzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

