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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઉયાષ્ટ્રતિની ચૂૂંટણી ભાટે તલક્ષી દો 

દ્વાયા ગોારકૃષ્ણ ગાૂંધીને ઉભેદલાય િયીકે 

જાશેય કયલાભાૂં આવ્મા છે. 

૨) બાયિભાૂં નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનર 

વૂંસ્થાની સ્થાના 18 ઓક્ટોફય 2010 ના 

યોજ કયલાભાૂં આલી છે. 

૩) બાયિીમ સ્ટેટ ફેંક દ્વાયા 1000 રૂતમા 

વુધીના આઈ.એભ.ી.એવ.રેણદેણ ય 

ળુલ્ક શટાલલાભાૂં આલેર છે. 

૪) નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનર દ્વાયા નામરોન 

અને તવન્થેટીક ભાૂંજા ય યાષ્ટ્રવ્માી 

પ્રતિફૂંધ રગાલેર છે. 

૫) દેળના યાષ્ટ્રતિ દ્વાયા યાષ્ટ્રતિ બલનના 

અતધકાયીઓ અને કભમચાયીઓ ભાટે 

ઉિયાખૂંડના દશેયાદુનભાૂં આતળમાના એનેકવ 

આલાવનુૂં ઉદ્ઘાટન કયલાભાૂં આલેર છે. 

 

 

૬) બાયિ વયકાય દ્વાયા ચીન અને બાયિની 

વયશદ ય યણનીતિક વડકોના તનભામણ ભાટે 

73 વડકોને તનભામણની ભૂંજુયી આી દેલાભાૂં 

આલી છે. 

૭) બાયિ વયકાય દ્વાયા શ્રધાુૂંઓને ધાતભમક 

વૂંસ્થો ય આલાભાૂં આલનાય તનળુલ્ક 

બોજનની વુતલધાને જીએવટીથી ભુક્િ 

યાખલાભાૂં આલેર છે. 

૮) બાયિીમ યેરલે વૂંગઠનને લૈકતલ્ક 

ફિણના પ્રમોગ ફદર ગોલ્ડન ીકોક 

એલોડમ  આલાભાૂં આલેર છે. 

૯) કેયની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યખડિા 

કુિયાઓ ભાટે ળુઘયનો પ્રસ્િાલ યાખલાભાૂં 

આલેર છે. 

૧૦) શારભાૂં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ખાૂંડ ય 

આમાિ ળુલ્ક લધાયીને 50 ટકા કયેર છે. 

૧૧) આધાય વૂંફતધિ પરયમાદને વૂંબાલા 

ભાટે ાૂંચ જજોની વતભતિ ફનાલલાભાૂં આલી 

છે. 
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આૂંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) શારભાૂં રપરીીન્વ દેળને આઇએવ 

આિૂંકી વૂંગઠનનો વાભનો કયલા ભાટે બાયિ 

દ્વાયા 3.2 કયોડ રૂતમાની વશામ કયલાભાૂં 

આલી છે. 

૧૩) પ્રખ્માિ કેમ્બ્રીઝ મુતન.ના લૈજ્ઞાતનકોએ 

રહ્ાૂંડનો વૌથી નાનો િાયો ળોધેર છે. 

યભિ-જગિ  

૧૪) શારભાૂં જશીય ખાનને બાયિીમ રિકેટ 

ટીભના ફોતરૂંગ કોચ ફનાલલાભાૂં આવ્મા છે. 

૧૫) આઈ.વી.વી ભરશરા લલ્ડમક 

દયતભમાન બાયિીમ ભરશરા રિકેટય તભિારી 

યાજ ેએક રદલવીમ રિકેટભાૂં વૈથી લધાયે 

6000 યન ફનાલનાય પ્રથભ ભરશર રિકેટય 

ફન્મા છે. 

૧૬) અપઘાતનસ્િાનભાૂં ફેટ્વભેન ળપીકુલ્લાશ 

ળપાકે ટી-20 ભેચભાૂં 71 ફોરભાૂં 214 યન 

પટકાયેર છે. 

૧૭) શ્રીરૂંકાના રિકેટય કેપ્ટન એન્જરેો 

ભૈથ્મુઝે 10 જુરાઈ 2017 ના યોજ રિકેટના 

ત્રણે પ્રારૂભાૂંથી યાજુનાભુૂં આી દીધેર છે. 

 

 

અન્મ  

૧૮) શ્રી જસ્ટીવ સ્લિૂંત્ર કુભાય 

એન.જી.ટી.ના લિમભાન અધ્મક્ષ છે. 

૧૯) યાષ્ટ્રતિ આતળમાના 1920 ભાૂં 

તરટીળયો દ્વાયા કભાન્ડેન્ટ ફૂંગરાના રૂભાૂં 

ફનાલલાભાૂં આલેર. 

૨૦) રશન્દુસ્િાન એયોનેટીક્વ રીભીટેડ દ્વાયા 

યક્ષા ભૂંત્રારમ વભજુિી કયાય ય શસ્િાક્ષય 

કયલાભાૂં આવ્મા છે. 

 

 

- યેળ ચાલડા  
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વભીક્ષા 347 (1) િાયીખ 13/7/2017 

 

નાફાડમ  વૂંસ્થાનો 36 ભો સ્થાના રદલવ ભનાલલાભાૂં આવ્મો... 
 
 

૧) 12 જુરાઈ 2017 ના યોજ નાફાડમ  વૂંસ્થાનો 36 ભો સ્થાના રદન ભનાલલા આવ્મો 
શિો. 
 

૨) આ કામમિભને કેન્રીમ નાણાભૂંત્રી અરુણ જટેરી દ્વાયા ખુલ્લો ભુકલાભાૂં આવ્મો શિો. 
 

૩) NABARD નુૂં ુરુનાભ નેળનર એગ્રીકલ્ચય ફેંક પોય રૂયર એન્ડ ડેલરભેન્ટ થામ 

છે. 
 

૪) આ રદલવની ઉજલણી વાથે એવ.એચ.વી ફેંક તરન્કેજ કામમિભની યજિજમૂંતિનુૂં ણ 
ઉદ્ઘાટન કયલાભાૂં આલેર. 
 

૫) સ્લ વશામિા વભૂશ ફેંક તરન્કેજ કામમિભ નાફાડમ  દ્વાયા નાણાકીમ વભાલેળનની એક 
અગ્રણી શેર છે. 
 

૬) તરન્કેજ કામમિભની ળરૂઆિ લમ 1992 થી કયલાભાૂં આલી શિી. 
 

૭) નાફાડમ  વૂંસ્થાની સ્થાના લમ 1982 ભાૂં કયલાભાૂં આલેર. 
 

 

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

 

પ્રેટ ટેકનીક થીમયી  તલડીમો  (જી.કે. યીરેટેડ) 

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

 

ગુજયાિી વારશત્મકાયોના રયચમ – બાગ-6  તલડીમો   
https://www.youtube.com/watch?v=avI6JpW2pOg&t=90s 

 

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

 

19  થી 21  ભે 2017  કયૂં ટ અપેમવમ  સ્ેળીમર તલડીમો  

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

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

તભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાૂં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચમ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ 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=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

