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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વીનીમય ેન્ળન લીભા મોજનાન ેકેફીનેટ 

દ્વાયા ભંજુયી આી દેલાભાં આલેર છે. 

૨) દદલ્શીના આંતયયાષ્ટ્ર ીમ એમયોટટન ે લટ 

2016 ના ગોલ્ડન ીકોક એલોડટ  ભાટે વંદ 

કયલાભાં આલેર છે. 

૩) દદલ્શીભાં ભદશરાઓની વુયક્ષા ભાટે 

સ્ેશ્મર ટાસ્ક પોવટની યચના કયલાભા ં

આલેર છે. 

૪) પ્રજાવત્તાક લટ ય બાયત વયકાય દ્વાયા 

રાર કકલ્લા ય છ દદલવીમ બાયત લટ નુ ં

આમોજન કયેર છે. 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ  

૫) અભેદયકાના યાષ્ટ્રકત ડોનાલ્ડ ટરમ્ે 

ોતાની ટીભભા ં બાયતીમ ભૂના અજીત 

લધટયાજ ાઈન ે વંચાય કભીળન શેડ તયીકે 

કનમુક્ત કમાટ છે. 

 

 

૬) ઇઝયામરેના એરુવરેભભા ં566 આફાદ 

ઘયોને કનભાટણ ભાટેની ભંજુયી આી દેલાભા ં

આલેર છે. 

૭) યકળમાના કલજ્ઞાનીઓ દ્વાયા યેરગન 

નાભના ળસ્ત્રનો પ્રથભ ટેસ્ટ કયલાભા ંઆવ્મો 

છે, આ યેરગન કોઇણ આભટયને ચીયીન ે11 

શજાય કકભી પ્રકત કરાકની ઝડે ગોીફાય 

કયી ળકે છે. 

૮) અભેદયકા દેળ ે લટ 1787 ભાં ફંધાયણ 

અનાલેર, તેભાં આજ વુધીભાં ભાત્ર 26 

વુધાયાઓ કયલાભા ં આલેર છે, બાયતે લટ 

1950 ભાં ફંધાયણ અનાવ્મું તેભા ં એકવો 

ંદય જટેરા વુધાયાઓ કયી નાખંલાભાં આલેર 

છે. 

૯) અભેદયકાના ફંધાયણભાં ભાત્ર 14 કરભ 

છે, જમાયે બાયતના ફંધાયણભા ં444 જટેરી 

કરભનો વભાલેળ કયલાભાં આલેર છે. 
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૧૦) અભેદયકાના દયેક યાજ્મનું ોતાનુ ં

ફંધાયણ છે, જમાયે બાયતભાં ભાત્ર કાશ્ભીય 

યાજ્મનું એકનું જ ોતાનું અરગ ફંધાયણ છે. 

૧૧) જાાન દેળે વેનાની ક્ષભતા લધાયલા 

ભાટે પ્રથભ વંચાય ઉગ્રશ રોન્ચ કયેર છે. 

ગજુયાત  

૧૨) કેન્ર વયકાયનાં યોડ દયલશન ભંત્રારમ 

દ્વાયા અભદાલાદ –યાજકોટ શાઈ-લે કવક્વ 

રેન ફનાલલા ભાટેના કાભની ભંજુયી આી 

દેલાભાં આલેર છે. 

૧૩) 26 ભી જાન્મુઆયીના પ્રજાવત્તાક લે 

ગુજયાતના કુર 15 ોરીવ કભીઓને 

યાષ્ટ્રકત એલોડટ  ભાટે વંદ કયલાભા ંઆવ્મા. 

૧૪) ાવોટટના આલેદનોની ોસ્ટ 

ઓદપવભાં જ પ્રોવેવ કયી ઉમોગ કતાટ વધુી 

શોંચાડલાનો ામરોટ પ્રોજકે્ટ 25 

જાન્મુઆયી 2017 થી ભૈવુય અને દાશોદ 

(ગુજયાત)ભાં ળરુ કયલાભા ંઆલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) બાયતીમ દિકેટય શ્રીવંતને સ્કોટરૅન્ડ 

રીગભાં યભલા ભાટેની ભંજુયી આલાભા ં

આલેર નથી. 

૧૬) ઓર ઇકન્ડમા પૂટફોર એવોવીએળન 

દ્વાયા દેળની પ્રથભ ભદશરા પૂટફોર રીગનુ ં

આમોજન 28 જાન્મુઆયીથી15 પેબ્રુઆયી 

2017 દયકભમાન કયલાભાં આલળે. 

૧૭) આગાભી 29 ભી જાન્મુઆયીથી ળરુ 

થઇ યશેર ભુસ્તાકઅરી ટી-20 દિકેટ 

ટુનાટભેન્ટભાં ંજાફની ટીભની કભાન 

શયબજનકવંશને વોંલાભા ંઆલળે. 

અન્મ  

૧૮) અભેદયકન વેનેટની કલદેળ વંફકધત 

વકભકતએ 23 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 

દેળના કલદેળ ભંત્રીના રૂભા ં યેક્વ 

ટીરયવનને લોટીંગ કયેર છે. 

૧૯) શારભાં કેન્રીમ ભંત્રીભંડે ગ્રાભીણ 

આલાવોને લધાયલા ભાટે તથા વુધાયા ભાટે 

એક નલી મોજનાને અનુભકત આેર છે. 

૨૦) બાયતીમ ોસ્ટ કલબાગ દ્વાયા કવંધુ, 

વાક્ષી, અને દીા કયભાકય ય ટાર ટીકીટ 

ફશાય ાડળે.    
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વભીક્ષા 179(1) તાયીખ 26/1/2017 

 

કેન્રીમ ભતં્રી ભડં ેલદયપેન ેન્ળન લીભા મોજનાન ેભજુંયી આી... 
 

૧) 24 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ કેન્રીમ ભંત્રી ભંડ દ્વાયા લદયપેન ેન્ળન લીભા મોજનાને 

ભંજુયી આલાભાં આલેર છે. 
 

૨) નાણાકીમ વભાલેળન અને વાભાકજક વુયક્ષા મોજનાના એક બાગ સ્લરૂે લદયપેન 

ેન્ળન મોજનાને ભંજુયી આલાભા ંઆલેર છે. 
 

૩) નાણા ભંત્રારમ દ્વાયા કશેલાભાં આલેર છે કે આ મોજના અનીકચચત ફજાયની 

કસ્થકતઓના કાયણ ે લૃદ્દાઅલસ્થા દયકભમાન 60 લટથી લધાયે લમના રોકોને બકલષ્મભાં 
તેઓની વ્માજની આલકભા ંઘટાડો ન થામ તે ભાટે વુયક્ષા પ્રદાન કયળે. 
 

૪) આ મોજનાને ચારુ લે બાયતીમ જીલન લીભા કનગભના ભાધ્મભથી ળરુ કયલાભાં 
આલળે. 
 

૫) આ મોજના અંતગટત દવ લટ વુધી પ્રકતલટ 8 ટકા લાકટક વ્માજ વાથે ને્ળન વુકલધા 

રાગુ કયલાભા ંઆલળે. 
 

૬) આ મોજનાનો ઉદેશ્મ 60 લટ તથા તનેા ઉયના લડીરોએ વુયક્ષા પ્રદાન કયલાનો 

યાખલાભાં આલેર છે. 
 

૭) લદયપેન ેન્ળન લીભા મોજના લટ 2017 થી એક લટ ભાટે વભ્મ નોંધણી કયળે.આ 

મોજના વયકાયની વાભાકજક વુયક્ષા તથા લીતીમ વભાલેળનનો એક બાગ છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  
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 યોજ ે યોજ આના પોનભાં જીકે, કયંટ અપેવટ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

કયંટ અપેવટ કલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદું વ્માજ કલડીમો-૧ 
https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદું વ્માજ કલડીમો-૨ 
https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફેસ્ટ જીકે કલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
કભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના કલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચનેર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી 

GK કલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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