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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી જુન-જુરાઈભાાં બાયતના 

લડાપ્રધાન જમાયે યશળમાની ભુરાકાત રેળ ે

ત્માયે તેન ે ત્માાં ગેસ્ટ ઓપ ઓનયનુાં વન્ભાન 

આલાભાાં આલળે. 

૨) દેળભાાં પ્રથભલાય ભહશરા કોસ્ટગાડડ  

ટીભની યચના કયી ચાય ભહશરાઓન ે

કોસ્ટગાડડભાાં શનભણાંક આલાભાાં આલી છે. 

૩) ભધ્મપ્રદેળના વાંવદ અશેભદ શાટડના 

એટેકને કાયણે 78 લડનીલમે અલવાન 

ામ્મા છે. 

૪) દેળના યાષ્ટ્રશતશ્રી 4 પેબ્રુઆયી 2017 

ના યોજ લાશડક ઉધાનોત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયળે. 

૫) આગાભી વભમભાાં દોઢ રાખ જટેરી 

ગ્રાભાંચામતોને શાઈસ્ીડ બ્રોડફેન્ડ વશલડવ 

આલાભાાં આલળે. 

 

 

૬) કેન્ર વયકાયના ફજટેભાાં આ લે સ્ોર્ટવડ 

ફજટેભાાં 350 કયોડનો લધાયો કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૭) નાફાડડ  અાંતગડત શવાંચાઈ અને ડેયી વેક્ટય 

ભાટે ફજટેભાાં લધાયાના ૨૦,૦૦૦ કયોડની 

પાલણી કયેર છે. 

૮) રેફ્ટનન્ટ જનયર વુયેળ ળભાડએ 1 

પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ ઇશન્જનીમય ઇન 

ચીપ બાયતીમ વેનાના રૂભાાં દબાય 

વાંબાેર છે. 

૯) બાયતના શલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા 

જણાલલાભાાં આવમુાં છે કે કૈરાળ 

ભાનવયોલયની માત્રા ભાટેનુાં યજીસ્ટરેળન ળરુ 

કયી દેલાભાાં આલેર છે, આ લે 12 જુનથી 8 

ડીવેમ્ફય વુધી ફ ેયસ્તે આ માત્રા ળરુ યશેળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) નોલેના ઉત્તય ધ્રુલના શલસ્તાયભાાં 

નલેમ્ફયથી જાન્મુઆયીના અાંત વુધી યાત્રી યશે 

છે. 
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૧૧) હશન્દ ભશાવાગયભાાં રા યીમુનીમનના 

ફ્રેંચ આઈરેન્ડ ય પોનેઈવ જ્લાાભુખી 

વહિમ થઇ પાટેર છે. 

૧૨) વેંટ ીર્ટવફગડ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ આશથડક 

પોયભભાાં બાયત દેળન ે અશતશથ દેળના રૂભાાં 

આભાંશત્રત કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) મુશનવેપ નાભની વાંસ્થાએ શલશ્વભાાં 

ભુશ્કેરી દયશભમાન કડામેરા ફાકોની 

વશામતા ભાટે 3.3  શફરીમન અભેહયકી 

ડોરય યકભ એકત્ર કયલાની અીર કયેર છે. 

ગજુયાત  

૧૪) ગુજયાત યાજ્મના ૂલડ અગ્ર વશચલ 

એચ.ી.જભાદાયન ેરાઈપ ટાઈભ અશચલભેન્ટ 

એલોડડથી વન્ભાનલાભાાં આવમા છે. 

૧૫) આ લડના ફજટેભાાં ગુજયાત અન ે

ઝાયખાંડ યાજ્મભાાં ફ ે નલા એઈમ્વ 

ફનાલલાની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

યભત-જગત  

૧૬) બ્રાઈંડ લર્લડડક હિકેટ ટુનાડભેન્ટભાાં 

બાયત, ાશકસ્તાન વાભે વાત શલકેટથી 

શાયેર છે. 

 

૧૭) બાયતના વૌથી મુલા ખેરાડી તયીકે 

હયબ ાંતની નોંધ કયલાભાાં આલેર છે, તેણ ે

19 લડ અને 120 હદલવે પ્રથભ 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ટી-20 ભેચ યભી છે. 

૧૮) શારભાાં યભાતી અન્ડય-19 હિકેટભાાં 

બાયતની ટીભે અડધી વદીથી ઇંગ્રેન્ડન ે

શયાલેર છે. 

અન્મ 

૧૯) શારભાાં ઇશન્ડમન નેલર એમય 

એન્કરેલનુાં ઉદ્ઘાટન 1 પેબ્રુઆયી 2017 ના 

યોજ વાાંતાિુઝ ખાત ેકયલાભાાં આવમુાં. 

૨૦) રેફ્ટનાંન્ટ જનયર વાંજીલ કુભાય 

શ્રીલાસ્તલને વીભા વડક વાંગઠન વાંસ્થાના 

ભશાશનદેળક તયીકે શનમુક્ત કયલાભાાં આવમા 

છે.  
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નલી િેડીટ શરાંક વફવીડી મોજના ભધ્મભ લગડના રોકો ભાટે ળરુ કયલાભાાં 
આલી... 
 

૧) કેન્રીમ ભાંત્રી ભાંડ દ્વાયા 1 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના 

(ળશેયી) ની વભકક્ષ િેડીટ શરાંક વફવડી સ્કીભ  રોન્ચ કયાઈ છે. 
 

૨) િેડીટ શરાંક વફવીડી ભાટે શાર જાશેય થમેરા ફજટેભાાં 1000 કયોડ રૂશમાનુાં બાંડો 

અનભત યાખલાભાાં આલેર છે. 
 

૩) િેડીટ શરાંક વફવીડી સ્કીભને ટૂાં કભાાં વી.એર.એવ.એવ.નાભથી ણ ઓખલાભાાં 
આલે છે. 
 

૪) વયકાયે લડ 2019 વુધીભાાં એક કયોડ ભકાન ફનાલલાનો પ્રસ્તાલ ણ ભુકેર છે. 
 

૫) પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના અાંતગડત 15000 કયોડના બાંડોના ફદર ે23000 કયોડ 

રૂશમાનુાં બાંડો તેભાાં યીઝલડ યાખલાભાાં આલેર છે. 
 

૬) આ શેરા મોજના જુન 2015 ભાાં યજુ કયલાભાાં આલી શતી, આ અાંતગડત આશથડક રૂથી 
નફા ઓછી આલક ધયાલતા ભકાન કે ફ્રટે ખયીદે તો તેને વફવીડી આલાભાાં આલતી 

શતી. 
 

૭) વી.એર.એવ.એવ. કામડિભ એન.એચ.ફી.અને શુડકો દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલી યહ્યો 

છે. 
 

 

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

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

 

  શલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભર્લટીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન શલડીમો જુઓ 

નીચેની શરાંક યથી  

https://www.youtube.com/watch?v=a292hPWbE20 

 

ફ્રેળ પ્રેમય કઈ યીતે ઇન્સ્ટોર કયલુાં ગુજયાતી શલડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=6c2kdcESTdQ 

 

25 થી 27 જાન્મુઆયી કયાં ટ અપેમવડ શલડીમો  નીચેની શરાંક યથી જુઓ 

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

 

ફેસ્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
શભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

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

GK શલડીમો ના નલા અડેર્ટવ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=a292hPWbE20
https://www.youtube.com/watch?v=6c2kdcESTdQ
https://www.youtube.com/watch?v=SB8bZGSPQxQ
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

