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યાષ્ટ્રીમ

આંતયયાષ્ટ્રીમ

૧) 8 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ દેળના ગૃશ

૬) 11 પે બ્રુઆયી 1990 ના યોજ યંગબેદની

યાજ્મભંત્રીના શસ્તે એક ુસ્તક ‘વલયપ્ન

નીવત વાભે રડી યશે રા દવક્ષણ આરિકાના

ચેન્જીંગ ધ વબ્રગેડ’નું રોવન્ચંગ કયલાભાં

નેલ્વન ભંડેરાની 27 લડ ફાદ જેર ભુક્ત

આલેર છે .

કયામા શતા.

૨) શારભાં વવક્મુરયટી એન્ડ એક્વચેન્જ

૭) 9 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ કે ન્માની

ફોડડ ઓપ ઇન્ડીમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે

અદારતે વલિની વૌથી ભોટી ળયણાથી

અજમ ત્માગીને વનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે .

વળવફયને ફંધ કયલાનો આદેળ આેર છે .

૩) બાયતના રદલ્શી ળશે યભાં યભાણં

૮) 8 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ નોફર

આતંકલાદ ય ત્રણ રદલવીમ લૈવિક વંભેરન

ુયસ્કાય વલજેતા વય ીટય ભેન્વરપલ્ડનું 83

ળરુ થમેર છે .

લડની લમે અલવાન થમેર છે .

૪) બાયત વયકાય દ્વાયા દેળની 10

૯) પે બ્રુઆયીના પ્રથભ વપ્તાશભાં પ્રથભ

આઈ.આઈ.એભ.ભાં

વોરાય ેનર વંચાવરત વડક િાન્વભાં ળરુ

નલા

ડામયે ક્ટયની

વનભણંક કયલાભાં આલેર છે .

થમેર છે .

૫) શાર વેફીના ચેયભેન તયીકે મુ.કે .વવંશા

૧૦) વફમ્વટે કના લરયષ્ઠ આવધકાયીઓની

છે , તેભનો કામડકા 1 ભાચડ 2017 ના યોજ

ફૈઠકનું 17 ભુ વત્ર 7 પે બ્રુઆયી 2017 ના

ૂણડ થામ છે .

યોજ નેા ખાતે વંન્ન થમેર.
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૧૧) બાયતના કાશ્ભીયભાં સ્નો કાવનડલર ળરુ

૧૭) ઓવસ્ટર માના વાઈક્રીસ્ટ ભાક્વડ ભેક્વે

છે , તેભ જાાનના વેપ્યો ળશે યભાં ણ સ્નો

45 ડીગ્રી યે તીના ઢા ય 167 વકભી પ્રવત

પે સ્ટીલર 10 પે બ્રુઆયી 2017 થી ળરુ થમેર

કરાકની સ્ીડે વાઈકર ઉતાયીને લડ 2011

છે .

ભાં ોતે સ્થાવત કયે ર યે કોડડ તોડે ર છે .

ગુજયાત

૧૮) વલયાટ કોશરી ફાંગ્રાદેળ વાભે ફેલડી

૧૨) અભદાલાદ આઈ.આઈ.એભ.ભાં પે કલ્ટી

વદી નોંધાલનાય બાયતના ફીજા ફેટ્વભેન

તયીકે

ફનેર છે .

યશે રા જી.યઘ્રુયાભ શલે ફેંગ્રોય

આઈ.આઈ.એભ.ના ડામયે ક્ટય તયીકે વેલા

અન્મ

આળે.

૧૯) કે ન્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા 2,351.38

૧૩) યાજકોટની ફી.આય.ટી.એવ.વેલાભાં

કયોડ રૂવમાના ખચે પ્રધાનભંત્રી ગ્રાભીણ

ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા િી લાઈ-પાઈ વેલાનો પ્રાયંબ

ડીજીટર

કયાલેર છે .

આલાભાં આલેર છે .

યભત-જગત

૨૦) બાયત અને વબ્રટન દેળ ફંને ોતાના

૧૪) શાર બાયતે શ્રીરંકા વાભે વલજમ ભેલી

લચ્ચે થનાય ઉડાનની વંખ્મા ય પ્રવતફંધને

બ્રાઈંડ લલ્ડડ કની પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલી

દુય કયલા ભાટે વશભત થમેર છે .

રીધો છે .
૧૫) પીપા અન્ડય-17 નું બાયતભાં અમોજન
થઇ યહ્ું છે , ત્માયે 10 પે બ્રુઆયી 2017 ના
યોજ તેનો ઓરપવવમર ભાસ્કોટ જાશે ય કયામો
છે .
૧૬)

આજેન્ટીનાના

ખેરાડી

ડીએગો

ભેયાડોનાને પીપાએ ોતાના બ્રાંડ એમ્ફેવેડય
તયીકે વનમુક્ત કયે ર છે .

વાક્ષયતા

અવબમાનને

ભંજુયી
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વભીક્ષા 196 (1) તાયીખ 12/2/2017
અરુણાચર પ્રદેળ ઈ-કે ફીનેટ રાગુ કયનાય ૂલોતયનું પ્રથભ યાજ્મ
ફન્મુ.ં ..
૧) 7 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ યાજ્મ ભંત્રીભંડના વભ્મો ભાટે ઈ-કે ફીનેટ વભાધાન
મોજનાને રાગુ કયલાભાં આલેર છે .
૨) આલી મોજના રાગુ કયનાય આ યાજ્મ ૂલોતય યાજ્મોભાં દેળનું પ્રથભ યાજ્મ છે .
૩) ઈ-કે ફીનેટ મોજનાથી યાજ્મની વયકાયવનણડમ રેલાની પ્રરિમા અને તેને અભરી
ફનાલલાની મોજના લશે રી વાકારયત થળે.
૪) આ મોજનાથી કે ફીનેટની ફેઠકનો વભમ ણ ફચાલી ળકાળે, લધાયાનો વપ્રન્ટીંગ ખચડ
ણ ફચાલી ળકાળે.
૫) ઈ કે ફીનેટ વભાધાન એક ખુફ જ ઉમોગી તથા કોઈણ વૂચનાને આલશ્મક રૂથી
વુયવક્ષત યાખલાનો વાયો ઉામ છે .
૬) આ મોજનાથી ભંત્રી કે ફીનેટથી દુય શોલા છતાં કે ફીનેટની કાભગીયીથી લાકે પ યશી ળકળે.

૭) આ મોજના વૂચના પ્રાધોવગકી અને વંચાય વલબાગ દ્વાયા ળરુ કયલાભાં આલેર છે .

- યે ળ ચાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાં જીકે , કયંટ અપે વડ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ
ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

વલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 16 ના ભલ્ટીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વલડીમો જુ ઓ
નીચેની વરંક યથી
https://www.youtube.com/watch?v=GnE-1kMhEB0

લડ 2017-18 ફજેટ વલળે વલડીમો ભાટે નીચેની વરંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/watch?v=9A0sLtA3MYc

3 થી 4 પે બ્રુઆયી કયંટ અપે મવડનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરંક યથી જુ ઓ
https://www.youtube.com/watch?v=WcFo4KM__uA&t=187s

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જેથી GK
વલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળ.ે

