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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) એક વલે ભુજફ બાયતભાાં નાની ભોટી 

ભીને કુર 3500 જટેરી ખાણો આલેરી છે. 

૨) બાયતભાાં ભની રોન્ડરયાંગના શેરા કેવભાાં 

એન્પોવસભેન્ટ ડીયેક્ટોયેટ ભધુ કોડાના વાળન 

લખતે ભાંત્રી દ ય યશેરા શરયનાયામણ યામન ે

વાત લસની વજા અન ેાાંચ રાખ રૂ.નો દાંડ 

પટકાયલાભાાં આલેર છે. 

૩) યેલ્લે તાંત્ર દ્વાયા નનણસમ રેલાભાાં આલેર છે 

કે ટરેનભાાં ીયવતા બોજનની નકાંભત ટીકીટ 

ય છાલાભાાં આલળે. 

૪) કેન્રીમ નાણા ભાંત્રી દ્વાયા ખેડૂતોની રોન 

ભાટે દવ રાખ રૂનમાના પાંડની જાશેયાત કયેર 

છે. 

૫) નાણા ભાંત્રી દ્વાયા નાણાકીમ લસભાાં ખેતી 

4.1 ટકાના દયથી લધળે તેલી આળા વ્મક્ત 

કયેર છે. 

 

 

૬) નાણાભાંત્રી દ્વાયા ચારુ નાણાકીમ લસ 

ભાટે ાાંચ રાખ રૂનમા ભનયેગા મોજના ભાટે 

ખચસલાનુાં રક્ષ્મ યાખલાભાાં આલેર છે. 

૭) બાજના નેતૃત્લ લાી લતસભાન વયકાય 

દ્વાયા આ ત્રીજુાં વાભાન્મ ફજટે ફશાય 

ાડલાભાાં આલેર છે. 

૮) નાણાભાંત્રી દ્વાયા નાની કાંનીઓનો ટેક્વ 

30 ટકાથી ઘટાડીને 25 ટકા વુધી કયલાનો 

નનણસમ રેલાભાાં આલેર છે. 

૯) નાણાભાંત્રી દ્વાયા ત્રણ રાખથી લધુના કેળ 

ટર ાન્જકે્ળન ય પ્રનતફાંધ રગાલલાભાાં 

આલળે,તેલી જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૦) લસ 2018 ભાાં નાણાભાંત્રી દ્વાયા 

ભેડીકર ોસ્ટ ગ્રેજ્મએુટ નળક્ષણભાાં 5000 

વીટો લધાયલાની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૧) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ભશાત્ભા ગાાંધી 

નનલાસણરદન ય સ્ળસ કુષ્ઠ યોગ જાગરૂકતા 

ખલારડમાની ળરૂઆત કયેર છે. 
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૧૨) વુપ્રીભ કોટસ  દ્વાયા ૂલસ કૈગ નલનોદ 

યામના નેતૃત્લભાાં ફી.વી.વી.આઈ.ન ે

ચરાલલા ભાટે ચાય વભ્મોની ેનર નનમુક્ત 

કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૩) શારભાાં ચીનના નળક્ષકોન ે દનક્ષણ 

કોરયમા દ્વાયા નલઝા દેલા ય નતફાંધ 

રાદલાભાાં આલેર છે. 

૧૪) ચાડ દેળના નલદેળભાંત્રી ભુવા પકી 

ભશાભત આરિકી વાંઘનુાં નેતૃત્લ કયળે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં નલક્રભજીતને રદલ્શીના નજલ્લા 

અને રક્રકેટ વાંઘના પ્રળાવક તયીકે નનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

અન્મ  

૧૬) નલા ફજટેભાાં જણાલલાભાાં આલેર છે કે 

લસ 2020 વુધીભાાં બ્રોડ ગેજ રાઈન ય 

ભાનલ યરશત યેલ્લે ક્રોનવાંગ વભાપ્ત કયી દેલાભાાં 

આલળે. 

૧૭) નાણાકીમ લસ 2017-18 ભાાં 3500 

નકભી નલો યેલ્લે ટરેક ફીછાલલાભાાં આલળે. 

 

૧૮) ૂલસ કેન્રીમ ભાંત્રી અન ે ઇનન્ડમન 

મુનનમન ભુનસ્રભ રીગના નેતા અશભદનુાં 1 

પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે. 

૧૯) કેન્રીમ કાડ ભાંત્રી સ્ભૃનત ઈયાનીએ 

ભેઘારમ યાજ્મભાાં પ્રથભ અૈયર એન્ડ 

ગાયભેન્ટ ભેનકાંગ વેન્ટયનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૨૦) ાંજાફ નલધાનવબાની ચૂાંટણી ભાટે 

કોંગ્રેવ ાટી દ્વાયા ચૂાંટણી ઢાં ઢેયો જાશેય 

કયલાભાાં આલેર છે.  
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વભીક્ષા 186(1) તાયીખ 2/2/2017 

 

31 ભો વયુજ કુાં ડ ભેો પયીદાફાદભાાં ળરુ થમો... 
 

૧) 31 ભો વુયજકુાં ડ ભેાની તૈમાયી ૂયી થઇ ગઈ છે, ુયા ભેાનુાં રયવય તૈમાય થઇ ગમરે 

છે. 
 

૨) અયલલ્લીની શાડીઓ લચ્ચે મોજાતા ભેાભાાં 15 રદલવ વુધી અરગ-અગર યાજ્મો 

અને નલદેળોની નળલ્કરા,અને રોકકરા અન ેવાંસ્કૃનતનો વાંગભ પ્રલાવીઓન ેજોલા ભે છે. 
 

૩) ભેાભાાં 150 નલદેળી કરાકાયો વશીત 500 બાયતીમ રોક કરાકાયો 15 રદલવ વુધી 

ોતાની કરાના કાભણ ાથયળે. 
 

૪) આ ભેાની ળરૂઆત 1 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ થઇ છે.તેભાાં ઉતયાખાંડ યાજ્મના 
ભુખ્મભાંત્રી ણ શાજય યહ્યા શતા. 
 

૫) આ ભેાભાાં પ્રથભલાય જીમ્ફાવ્લ,ેતાન્જાનીમા, ટમુનીનળમા, ભાંગોનરમા દનક્ષણ 
આરિકા,વીરયમા લગેયે બાગ રઇ યહ્યા છે. 
 

૬) આ ભેાના કન્ટર ી ાટસનય તયીકે તાંજાનનમા, જીમ્ફામ્લે વેળલ્વ તજાનકસ્તાન નકગીસ્તાન 
થી આલેર રોક કરાકાયો ોતાની કા ાથયળે. 
 

૭) આ ભેાભાાં ાંજાફ ોરીવ દ્વાયા વભૂશ બાાંગડા તથા શરયમાણલી નતૃ્મ ણ યજુ 
કયલાભાાં આલળે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવસ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  નલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 15 ના ભલ્ટીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન નલડીમો જુઓ 

નીચેની નરાંક યથી  

https://www.youtube.com/watch?v=OtAHBi2eUYw 

 

ગુજયાતી વ્માકયણ નાભ અને તેના પ્રકાયો ભાટે નલડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=fh6gQO8js1Q 

 

25 થી 27 જાન્મુઆયી કયાં ટ અપેમવસ નલડીમો  નીચેની નરાંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=SB8bZGSPQxQ 

 

ફેસ્ટ જીકે નલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
નભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચસ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK નલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=OtAHBi2eUYw
https://www.youtube.com/watch?v=fh6gQO8js1Q
https://www.youtube.com/watch?v=SB8bZGSPQxQ
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

