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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વી.ફી.આઈ.ના ૂલવ લડા 

જોગીન્દયસવિંશનુિં 3 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ 

અલવાન થમેર છે. 

૨) આધાય કાડવ  ભાટેની વેલા આતી 24 

જટેરી ફોગવ લેફવાઈટ અન ે એ વયકાય 

દ્વાયા ફિંધ કયલાભાિં આલેર છે. 

૩) દય લે 4 પેબ્રુઆયી ના યોજ સલવ ક કેન્વય 

દદલવ ભનાલલાભાિં આલે છે, એક અિંદાજ 

પ્રભાણે ભાનલ ળયીયભાિં 250 પ્રકાયના કેન્વય 

થઇ ળકે છે. 

૪) દેળભાિં મવટનનો સલકાવ થલાની વાથ ે

ભેડીકર ટુયીઝભનો સલકાવ થામ તે ભાટે 16 

એયોટવ  ય ઈ-સલઝાની ળરૂઆત કયલાભાિં 

આલી શતી, ડીવેમ્ફય 2016 દયસભમાન 

1.62 રોકો ઈ-સલઝા ય દેળભાિં આવ્મા 

શતા. 

 

 

૫) બાયતીમ યીઝલવ ફેંકે 3 પેબ્રુઆયી 2017 

ના યોજ જાશેય કયેર છે કે ટૂિં ક વભમભાિં નલી 

100 રૂસમાના ભૂલ્મની નોટ ફશાય ાડલાભાિં 

આલળે. 

૬) બાયતના જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મભાિં15 

દદલવ ભાટે સ્નો કાસનવલરનો આયિંબ કયલાભાિં 

આલેર છે. 

આિંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) 4 પેબ્રુઆયી 2004 ના યોજ પેવફુક 

રોન્ચ થમુિં શતુિં, જ ે શાલવડવના સલદ્યાથી ભાકવ  

ઝુકયફગે ળરુ કયેર. 

૮) લવ 2016 પ્રભાણે પેવફુકના મુઝવવની 

વિંખ્મા 1.86  અફજ નોંધાઈ છે, બાયતભાિં 

આજ ે19.51 કયોડ મુઝવવ છે. 

૯) ચીનભાિં વનૈ્મ ડર ોનની સનકાવ કયતી 

કિંની ધી ચાઈના એકેડભી ઓપ એયોસ્ેવ 

એકોડામનાસભકવ ે એ.આય-2 સભવાઈરનુિં 

વપ યીક્ષણ કયેર છે. 
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૧૦) ચીનના નામફ સલદેળભિંત્રી ચેંગ 

ગ્લોસિંગ આતિંકલાદ અટકાલલા ભાટેની 

ભિંત્રણા ભાટે ાસકસ્તાન જળે. 

૧૧) 4 પેબ્રુઆયી 2004 ના યોજ વમુિંકત 

આયફ અભીયાતના દુફઈભાિં ફજુ વ ખરીપા 

ઈભાયતનુિં ઉદ્ઘાટન કયલાભાિં આવ્મુિં શતુિં. 

૧૨) શારભાિં કુઆરારામ્ુય ખાતે ૂજા 

ાન્તાઈ ઉત્વલ ભનાલલાભાિં આવ્મો શતો. 

ગજુયાત  

૧૩) ગુજયાતની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યાજ્મની 

તભાભ ખાનગી અને વયકાયી 

મુસનલવીટીઓનુિં સનમભન કયલા ભાટે ગુજયાત 

યાજ્મ ઉચ્ચ સળક્ષણ દયદ સલધમેક 2016 

ને યાજ્માર દ્વાયા ભિંજુયી આલાભાિં આલેર 

છે. 

૧૪) યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ગુજયાત ભાદશતી 

આમોગના ચીપ તયીકે સનલૃત આઈ.એ.એવ. 

લી.એવ. ગઢલીની સનભણિંક કયેર છે. 

 

 

 

 

યભત-જગત  

૧૫) અભેદયકન સ્ટાય ગોલ્પય ટાઈગય લુડ્વે 

ીઠભાિં ઇજાને કાયણે ઓભેગા દુફઈ ડેઝટવ  

ક્રાસવક ટુનાવભેન્ટભાિં નદશ યભલાનો સનણવમ 

કયેર છે. 

૧૬) આઈ.ી.એર.-2017 ની શયાજી 20 

પેબ્રુઆયીના યોજ મોજાળે, તેભાિં આળયે 76 

જટેરા ખરેાડીઓ બાગ રળેે. 

૧૭) બાયતીમ અન્ડય-19 દિકેટ ટીભે 

ઇંગ્રેન્ડને વાત સલકેટથી શયાલેર છે. 

અન્મ  

૧૮) તાતા ભોટવવ દ્વાયા ટીભો નાભથી નલી 

ઉબ્રાિંડનો ળુબાયિંબ કયલાની મોજના જાશેય 

કયેર છે. 

૧૯) એચ.ડી.એપ.વી.ફેંક દ્વાયા ફચત 

ખાતાભાિં ખાતાધાયકો ભાટે ળુલ્ક રેલાની 

જાશેયાત કયલાભાિં આલી છે. 

૨૦) ફશુ ચસચવત ુસ્તક મ્મુઝીક,ભસ્તી,અન ે

ભોડવનીટી-ધ સવનેભા ઓપ નાસવય શુવૈનના 

રેખક અક્ષમ ભનલાની છે. 
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વભીક્ષા 189(1) તાયીખ 5/2/2017 

 

જમ્ભ ુકાશ્ભીયભાિં સ્નો કાસનવલરનો ળબુાયિંબ થમો... 
 
 

૧) 1 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ જમ્ભુ કાશ્ભીયના ભુખ્મભિંત્રી ભશફૂફા ભુફ્તીએ યાજ્મના 
ગુરભગવભાિં સ્નો કાસનવલરનો ળબુાયિંબ કયાવ્મો શતો. 
 

૨) યાજ્મના સલસલધ બાગભાિંથી આલેર કરાકાયો દ્વાયા ચારતો આ કામવિભ 15 દદલવ વધુી 
ચારળે. 
 

૩) આ કાસનવલરભાિં આઈવ શોકી, યગ્ફી અન ેફયપ વાથ ેજોડામરે અન્મ યભતોનુિં આમોજન 
કયલાભાિં આલળે. 
 

૪) કાસનવલરભાિં કાશ્ભીય મુસનલવીટીની પાઈન આટવ  સલબાગ દ્વાયા ફયપથી ઘણા પ્રકાયની 
ભૂસતવઓ ફનાલલાભાિં આલેર છે. 
 

૫) યભત-ગભત સવલામ  અશી લસ્તુઓના ખયીદ લેંચાણની વ્મલસ્થા ણ કયલાભાિં આલેર 

છે. 
 

૬) આ ઉયાિંત કાશ્ભીયના યાજા શદયસવિંશ ના જભાનાના ભશેરના ભશાયાજા ેરેવનુિં ણ 

ઉદ્ઘાટન કયલાભાિં આલેર. 
 

૭) આલા વાયા કામવિભભાિં જમ્ભુ કાશ્ભીયભાિં પ્રલાવી રોકોની વિંખ્મા લધાયે ભેલી ળકાતી 

નથી, છતાિં આમોજકોને આળા છે, કે ટૂિં ક વભમભાિં રોકોની વિંખ્મા ઉભટળે. 
 

 

- યેળ ચાલડા   



4 

5-2-2017 

  

યોજ-ે યોજ આના પોનભાિં જીકે, કયિં ટ અપેવવ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

  સલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભલ્ટીર ચોઈવ ક્લેશ્ચન સલડીમો જુઓ 

નીચેની સરિંક યથી  

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

 

ફ્રેળ પ્રેમય કઈ યીતે ઇન્સ્ટોર કયલુિં ગુજયાતી સલડીમો 

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

 

પાઈન્ડ મોય કમ્પ્મુટય ભોફાઈર એડરેવ ગુજયાતી સલડીમો નીચેની સરિંક યથી જુઓ 

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

 

ફેસ્ટ જીકે સલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
સભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના સલડીમો અરોડ કયલાભાિં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

GK સલડીમો 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

