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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 4 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ ંજાફ અન ે

ગોલાભાં ચૂંટણી મોજાળે, આજ ેતમા ંભતદાન 

થળે. 

૨) નોટફધંી ફાદ ડીઝીટર ેભેન્ટન ે

પ્રોતવાશન આલા ભાટે વયકાયે આજ વુધીભા ં

94 કયોડની જાશેયાત ખચચ ફતાલેર છે.(9 

નલેમ્ફયથી 25 જાન્મુઆયી ) 

૩) શેલ્ભેટની ગુણલતા લધાયલા ભાટે વયકાયે 

બ્મુયો ઓપ ઇન્ન્ડમન સ્ટાન્ડડચ  વાથ ે ન્લચાય 

ન્લભળચ કયેર છે. 

૪) યભાણં યીએક્ટયની મોજના ભાટે વયકાય 

દેળભાં 12 નલા યીએક્ટય સ્થાળે, તેલી 

મોજના ય કામચલાશી કયલાભાં આલેર છે. 

૫) વામફય ભીડડમા યીચવચના જણા્મા 

ભુજફ બાયતભાં આ લે 13 કયોડ 

સ્ભાટચપોનની ન્નકાવ થળે. 

 

 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) લન ઉજાચ સ્થાલાભાં બાયત ન્લશ્વભા ં

ચોથા ક્રભાકેં આલે છે, તેભા ં પ્રથભ 

ચીન,અભેડયકા અન ે જભચની, બાયતથી 

આગ છે. 

૭) યોભાન્નમાભા ં1989 ની ક્રાંન્ત છી વૌથી 

લધાયે જન આંદોરન ભ્રષ્ટ્ાચાય ન્લરુદ્ધ 

દેખાલો મોજામા છે. 

૮) 3 પેબ્રુઆયી 1934 ના યોજ ન્લશ્વભા ં

પ્રથભલાય ન્લભાન દ્વાયા ાવચર શોંચાડલાની 

ળરૂઆત થઇ શતી. 

૯) શ્રીરંકાભાં શાર ઐન્તશાન્વક વૂચનાનો 

અન્ધકાય કાનુન રાગુ કયલાભાં આલેર છે. 

૧૦) ન્બ્રટન દેળની વયકાયે 28 દેળોના 

વંગઠન મુયોીમ વંઘથી ફશાય નીકલાના 

દસ્તાલેજ ન ેજાશેય કયલાભા ંઆલેર છે. 

ગજુયાત  

૧૧) અભદાલાદભા ં ફ ે કયોડના ખચ ે લંદ ે

ભાતયભ સ્ક્લેય ફનાલલાભા ંઆલળે. 
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યભત-જગત  

૧૨) 12 લચ ફાદ ાન્કસ્તાન ાંચભી 

પેબ્રુઆયીથી ડેન્લવ કની મજભાની કયળે. 

૧૩) નેત્રશીન લલ્ડચકભાં બાયતે ઇંગ્રેન્ડ 

વાભે 10 ન્લકેટે ન્લજમ પ્રાપ્ત કયેર છે. 

૧૪) ઝૂરન ગૌસ્લાભી અને વુકન્મા ડયંદા 

ઇજાને કાયણ ે આગાભી લલ્ડચક 

ક્લોરીપામયભાંથી ફશાય થઇ ગમા છે. 

૧૫) યન્ળમન ટેનીવ ખેરાડી ભાડયમા 

ળાયાોલા ય રાગેરો 15 ભડશનાનો 

પ્રન્તફંધ આગાભી એન્પ્રર ભાવભાં ણૂચ થળે. 

૧૬) ઇવ-કુ ઇન્ટયનેળનર કયાટે કભા ં

અભદાલાદના યાજલીય યાઠોડે ત્રણ ગોલ્ડ 

અને એક ન્વલ્લય ભેડર ભેલેર છે. 

૧૭) ઉતયાખંડના ંદય લીમ રક્ષ્મ વેન 

જુનીમય ફેડન્ભન્ટનભાં નફંય લન ફન્મા છે. 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) બાયત વયકાય 13 ી.એવ.મુ. ઓઈર 

કંનીના ન્લરીનીકયણની મોજના તૈમાય કયી 

યશેર છે. 

૧૯) ન્વતાયલાદક ઈભયત ખાને દ્મશ્રી 

સ્લીકાયલાનો ઇન્કાય કયેર છે. 

૨૦) જાશેય ક્ષેત્રની સ્ટીર કંનીઓ 

નાણાકીમ લચ 2017 -18 ભાં નલ ટકા 

લધાયે ભૂડી ખચચ કયળે. 
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વભીક્ષા 188(1) તાયીખ 4/2/2017 

 

બાયતના રક્ષ્મ વને ફન્મા ન્લશ્વના નફંય લન જુનીમય ફડેન્ભન્ટન 
ખરેાડી... 
 
 

૧) ઉતયાખંડના 15 લીમ રક્ષ્મ વેન ફી.ડબ્લ્મુ.એપ. ન્લશ્વ જુન્નમય ફેડન્ભન્ટન યેન્ન્કંગભાં 
ભોખયાનું સ્થાન શાંવર કયેર છે. 
 

૨) રક્ષ્મ વેને ગમા લે જુન્નમય એન્ળમન ચેન્મ્મન ળીભા ંકાસં્મદક જીતેર છે. 
 

૩) વાથ-ેવાથે અરુણાચરપ્રદેળભા ં ઓર ઇન્ન્ડમા વીનીમય યેન્ન્કંગભાં ન્ખતાફ ણ 
જીતેર. 
 

૪) તે ન્લશ્વ ફેડન્ભન્ટનની જુનીમય યેન્ન્કંગભા ંભોખયાના સ્થાન ય શોંચતા શેરા એક જ 
કદભ નીચ ેશતા. 
 

૫) જમાયે રક્ષ્મ 11 લચના શતા, તમાયથી ઓન્રન્મ્ક ગોલ્ડ ક્લેસ્ટ તેની વશામતા કયી 
યહ્યા શતા. 
 

૬) ઉતયાખંડના અલ્ભોડાથી આલનાય રક્ષ્મ 10 લચની લમે ફેંગરુય ન્સ્થત 1980 ના ઓર 

ઇંગ્રેન્ડ ફેડન્ભન્ટન ચને્મ્મન પ્રકાળ ાદકુોણની અકાદભીભાં ફેડન્ભન્ટન ળીખી યહ્યા 
શતા. 
 

૭) બાયતીમ ળટરય વભીય લભાચ 10 કદભની છરાંગ રગાલીન ે25 ભા ંસ્થાન ય શોંચી 
ગમા છે. 
 

- યેળ ચાલડા  



4 

4-2-2017 

  

યોજ-ે યોજ આના પોનભાં જીકે, કયંટ અપેવચ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

  ન્લડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભલ્ટીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન ન્લડીમો જુઓ 

નીચેની ન્રંક યથી  

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

 

ફ્રેળ પ્રેમય કઈ યીતે ઇન્સ્ટોર કયલું ગુજયાતી ન્લડીમો 

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

 

પાઈન્ડ મોય કમ્પ્મુટય ભોફાઈર એડરેવ ગુજયાતી ન્લડીમો નીચેની ન્રંક યથી જુઓ 

https://www.youtube.com/watch?v=PmvSV9X_Gt0 

 

ફેસ્ટ જીકે ન્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
ન્ભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના ન્લડીમો અરોડ કયલાભા ંઆ્મા છે આ ભાટે 

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

GK ન્લડીમો ના નલા અડેટ્વ 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=PmvSV9X_Gt0
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

