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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) નેળનર ફુક ટ્રસ્ટ્ દ્વાયા રોકોભાાં 

ુસ્તકોનો શોંચ લધાયલા ભાટે્ ‘શય શાથ 

એક ુસ્તક’ કામયક્રભ રોન્ચ કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૨) વાંજમ કુભાયને શારભાાં યાષ્ટ્ર ીમ આદા 

પ્રતતક્રક્રમા ફના ભશાતનદેળક તયીકે તનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૩) તેરાંગાણા યાજ્મની વયકાયે ખાદ્ય 

દાથોની ચકાવણી ભાટે્ યાજ્મભાાં 16 

એવ.ટ્ી.એપ. કેન્ર સ્થાતત કયલાનો તનણયમ 

રીધેર છે. 

૪) શારભાાં વન પાભાય કાંનીએ વૈભવાંગ 

ફમોરોજીક્વ વાથે 5.55 કયોડ ડોરયનો 

કયાય કયેર છે. 

૫) ઉત્તય પ્રદેળ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 

ઔધોતગક યોકાણ અને યોજગાય પ્રોત્વાશન 

નીત-2017 ને ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલેર 

છે. 

૬) આઈ.એ.એપે. વુયક્ષા ખાતયને ધ્માને 

યાખતા 108 તલભાન આશ્રમોના તનભાયણ ની 

મોજના ફનાલેર છે. 

૭) બાયતીમ ઉષ્ણકક્રટ્ફાંતધમ ભૌવભ તલજ્ઞાન 

વાંસ્થાન ુણે ળશેયભાાં સ્થાતત છે. 

૮) ઈ.ી.એપ.ઓ.એ લવુરી કયલા ભાટે્ 

ાાંચ ફેંકો વાથે વભજુતી કયાય કયેર છે.  

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) શાલડય  તલશ્વતલદ્યારમના અધ્મમનભાાં 

કશેલાભાાં આલેર છે કે આલનાય દળકભાાં 

બાયત લૈતશ્વક આતથયક લૃતિનુાં ભુખ્મ કેન્ર શળે. 

૧૦) કાક્રડયપ તલશ્વ તલદ્યારમના લૈજ્ઞાતનકોએ 

તલશ્વના વૌથી તલસ્તૃત ભતસ્તષ્કના આાંતક્રયક 

તાયોનો સ્કૈન કયેર છે. 

૧૧) શાર બાયત અને ઇઝયામેર દેળો લચ્ચે 

કૃત વશીત વાત વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૨) શાર બાયત અને ચીન દેળ લચ્ચે 

ડોંગરોંગ સ્થાનને રઈને તલલાદ ચારી યહ્યો  

છે. 
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૧૩) ઇટ્ારી દેળે માતનાને અયાધની 

શ્રેણીભાાં યાખલા ભાટે્નુાં તલધેમક વાય કયેર 

છે. 

યભત-જગત  

૧૪) 6 જુરાઈ 2017 ના યોજ પ્રતવિ થમેરા 

તલશ્વ યેન્કીંગભાાં બાયતને 96 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત 

થમેર છે. 

૧૫) બાયતીમ પૂટ્ફોર ટ્ીભને પીપા 

યેન્કીંગભાાં 96 ભાાં ક્રભાાંકનુાં સ્થાન 21 લોભાાં 

પ્રથભલાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૬) શાર જાશેય કયામેરા પીપા યેન્કીંગભાાં 

જભયની દેળને પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે. 

અન્મ  

૧૭) જમ્ભુ કાશ્ભીય તલધાનવબાભાાં 5 જુરાઈ 

2017 ના યોજ ગુડ્વ એન્ડ વતલયવ ટે્ક્વ 

પ્રસ્તાલને ભાંજુયી ભી ગમેર છે. 

૧૮) બાયતીમ ફાંધાયણના અનુસ્છેદ 370 

અાંતગતય જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મને તલળે 

યાજ્મનો દયજ્જો પ્રાપ્ત થમેર છે. 

 

 

 

 

૧૯) કેન્રીમ માયલયણ ભાંત્રી દ્વાયા લન 

ભશોત્વલને તચતન્શત કયલા ભાટે્ લૃક્ષાયોણ 

અતબમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૨૦) એન.ડી.આય.એપ.નુાં ુરુનાભ 

‘નેળનર ડીપેન્વ યેજીભેન્ટ્ પોવય’ (કેન્રીમ 

આદા પ્રતતક્રક્રમા ફ) થામ છે. 

  

- યેળ ચાલડા  
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વભીક્ષા 341 (1) તાયીખ 7/7/2017 

 

વાંજમ કુભાય એન.ડી.આય.એપ.ના નલા પ્રભુખ તયીકે તનમુક્ત કયામા... 
 
 

૧) લક્રયષ્ઠ આઈ.ી.એવ. અતધકાયી વાંજમ કુભાયને એન.ડી.આય.એપ.ના નલા 
ભશાતનદેળક તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૨) તેઓ શલેથી આય.કે.ચનાંદાનુાં સ્થાન રેળે, ચનાંદાને આઈ.ટ્ી.ફી.ી.ના ભશાતનદેળક 
તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૩) વાંજમ કુભાય ક્રશભાચર પ્રદેળ કૈડયના લય 1985 ની ફેંચના છે. 
 

૪) આ શેરા તેઓ ક્રશભાચર પ્રદેળ ોરીવના ભશાતનદેળક (ડી.જી.ી.) શતા. 
 

૫) બાયતભાાં એન.ડી.આય.એપ.ની સ્થાના લય 2006 ભાાં કયલાભાાં આલેર છે. 
 

૬) આજ ેતેભાાં 12 ફટ્ારીમન છે, અને 13,000 લધાયે કભયચાયીઓ કામયયત છે. 
 

૭) આ વાંસ્થાનુાં કામાયરમ ક્રદલ્શીભાાં આલેર છે, તથા વીધી ગૃશ ભાંત્રારમને આધીન યશી 
કામય કયે છે. 
 

૮) એન.ડી.આય.એપ.ની ફટ્ારીમન દેળબયભાાં નલ જગ્માઓ ય વતકય  યાખલાભાાં આલેર 
છે. 
 

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

 

પ્રેટ્ ટે્કનીક થીમયી  તલડીમો  (જી.કે. યીરેટે્ડ) 

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

 

ગુજયાતી વાક્રશત્મકાયોના ક્રયચમ – બાગ-6  તલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયાં ટ્ અપેમવય  સ્ેળીમર તલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ્ જીકે તલડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

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

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

તલડીમો 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

