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રાષ્ટ્રીય

આલળે.

૧) બાયતના ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાાં આલેર

૭) 11 પે બ્રયઆયી 2017 ના યોજ ાંદડત

નાશળક ળશે ય દ્રાક્ષ ઉત્ાદન વારાં ધયાલે છે ,

દદનદમા ઉાધ્મામની યણ્મશતશથ વભગણ

શાર તે દેળની લાઈન યાજધાની ફની યશી છે .

દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલળે.

૨) વી.ફી.એવ.ઈ. એક એ તૈમાય કયી યહ્યાં

આંતરરાષ્ટ્રીય

છે , તેની એક શકરક ય શલદ્યાથીને યીક્ષા

૮) શલશ્વના વૌથી રાાંફા અાંતયની ફ્રાઈટ

કે ન્દ્દ્ર અને અાંતય તથા ભાગગ ફતાલળે.

કતાય એયલેઝના શલભાને દોશાથી ઉડાન

૩) તાજેતયભાાં તશભરનાડય ના ભયખ્મભાંત્રી

બયે ર છે , આ શલભાન 10 ટાઈભ ઝોન ભાાંથી

નીયવેલ્લભે યાજીનાભયાં આી દીધેર છે ,

વાય થળે, અને 14,500 શકરોભીટયનયાં

તેની જગ્માએ ળળીકરા ભયખ્મભાંત્રી તયીકે

અાંતય કાળે.

ળથ રેળ.ે

૯) ાશકસ્તાનના પ્રખ્માત નાટ્યકાય અને

૪) આજે 7 પે બ્રયઆયીના યોજ શફશાય

વાદશત્મકાય ફાનો કય દશવમાનયાં 88 લગની લમે

શલધાનવબાનો સ્થાના દદન ઉજલલાભાાં

અલવાન થમેર છે .

આલળે.

૧૦) 8 પે બ્રયઆયી 2017 ના યોજ ન્દ્મયતરીમય

૫) 9 પે બ્રયઆયી 2017 ના યોજ બાયતભાાં

વયયક્ષા અાંગે આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફેઠક મોજાળે.

યાષ્ટ્રીમ કૃ શભ ભયશતત દદનનયાં આમોજન કયલાભાાં

૧૧) ઇન્દ્ડોનેશળમાભાાં અમાભ વેભાની નાભના

આલળે.

કૂ કડાની પ્રજાશત શલકવાલલાભાાં આલી છે ,

૬) 10 પે બ્રયઆયી 2017 ના યોજ દદલ્શી ખાતે

તેની શલળેતા એ છે કે તેની ાાંખ,આાંખો,

15 ભાાં રીટયે ચય પે સ્ટીલરનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં

અાંગ,જીબ,અને રોશીનો યાંગ ણ કાો છે .
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જય શનમય સ્તલોળ ચેશપમનળીભાાં 2-0 થી
શયાલી ગોલ્ડભેડર જીતી રીધેર છે .
૧૨) અભેદયકાના ટે તવાવ શસ્થત હ્યસ્ટન
ભેથોડીસ્ટ શોસ્ીટરે એક ભાઈક્રો ટર ાન્દ્વકે થેટય

અન્ય

ેશવાંગ વીસ્ટભ શલકવાલેર છે ,જે શલશ્વનયાં

૧૮) શારભાાં કે ન્દ્દ્ર વયકાય દ્વાયા ત્રણ રાખથી

વૌથી નાનયાં ેવભેકય છે .

લધાયે યોકડ રેણ-દેણ ય 100 ટકા

રમત-જગત

રગાલલાનો શનમભ જાશે ય કયે ર છે .

૧૩) બ્રાઈન્દ્ડ ટી-20 ભાાં ઓસ્ટરે રીમા વાભે

૧૯) 4 પે બ્રયઆયી 2017 ના યોજ ભનાલામેરા

બાયતનો 128 યને શલજમ થમેર છે .

શલશ્વ કે ન્દ્વય દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી

૧૪) આગાભી 12 ભી પે બ્રયઆયી 2017 ના

શતી, શભ કય વકતે શૈ , ભૈ કય વકતા શાં ય .

યોજ ફેંગરયરાં ખાતે અાંધજનોની ટી-20 દક્રકે ટ

૨૦) દદવમાાંગ ખેરાડીઓ ભાટે બાયતના

લલ્ડગ ક ટય નાગભેન્દ્ટની પાઈનર ભેચ મોજાળે,

ગયજયાત યાજ્મભાાં પ્રથભ ઉત્કૃ ષ્ઠતા કે ન્દ્દ્રની

ગમા લે બાયત આ ભેચભાાં શલશ્વ શલજેતા

સ્થાના થમેરી છે .

ફન્દ્મયાં શતય.ાં
૧૫) જય ન 2017 ભાાં ઈંગ્રેન્દ્ડભાાં મોજાનાય
ચેશપમન્દ્વ ટર ોપી શે રા તભાભ દક્રકે ટયોના
ડો ટે સ્ટ પયજીમાત કયલાભાાં આલળે.
૧૬) શાર યભાઈ યશે ર રા રીગા ળીભાાં
ભેસ્વીએ ફવોરના તયપથી ફ્રી શકક દ્વાયા
વૌથી લધાયે ગોર કયલાનો યે કોડગ નોંધાલેર
છે .
૧૭) તાજેતયભાાં બાયતે ભરેશળમાને એશળમન
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સમીક્ષા 191(1) તારીખ 7/2/2017
ભારતના હે રી વળકાસ મંત્રાય દ્વારા 6 રાજ્યોમાં અટ વમન
યોજનાઓને મંજુરી આપળામાં આળી...
૧) ળશે યી શલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા અટર કામાકલ્ અને ળશે યી રૂાાંતયણ શભળન (અભૃત)
અાંતગગત 2017 થી 2020 વયધીભાાં ફયશનમાદી ળશે યના ઢાાંચાને ફશે તયીન ફનાલલા ભાટે 6
યાજ્મોભાાં યોકાણની ભાંજયયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
૨) આ છ યાજ્મોભાાં આલનાય 42 ળશે યોભાાં1432 કયોડ રૂશમાની કે ન્દ્દ્રીમ વશામતા પ્રદાન
કયલાભાાં આલળે.
૩) આ વશામતા વાથે 2863 કયોડ રૂશમાનયાં યોકાણ કયલાભાાં આલળે.
૪) આ મોજના અાંતગગત ળશે યોના તભાભ આલાવોને નના ભાધ્મભથી જોડલાભાાં આલળે,
ગટય વમલસ્થા ણ રાગય કયલાભાાં આલળે.
૫) અભૃત મોજના અનયવાંધાને ઝાયખાંડભાાં વાત ળશે યોને આલયી રેલાભાાં આલેર છે .
૬) કણાગટક યાજ્મભાાં 955 કયોડ રૂશમાની કે ન્દ્દ્રીમ વશામતા ભાંજયય કયલાભાાં આલેર છે .
૭) દશભાચર પ્રદેળ યાજ્મને કે ન્દ્દ્ર વયકાય દ્વાયા 103 કયોડ રૂશમાની વશામતા ઉરબ્ધ
કયાલલાભાાં આલળે.

- પરે  ચાળડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાાં જીકે , કયાંટ અપે વગ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ
ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

શલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 15 ના ભલ્ટીર ચોઈવ તલેશ્ચન શલડીમો જય ઓ
નીચેની શરાંક યથી
https://www.youtube.com/watch?v=OtAHBi2eUYw//www.
youtube.com/watch?v=OtAHBi2eUYw
ગશણત વાદયાં વમાજ શલડીમો-4.ભાટે નીચેની શરાંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/watch?v=v9uCYOeeN6A

28 થી 31 જાન્દ્મયઆયી કયાંટ અપે મવગનો ગયજયાતી શલડીમો નીચેની શરાંક યથી જય ઓ
https://www.youtube.com/watch?v=4lmDCO8C4-Y

ફેસ્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
વમત્રો, એજ્યુસફર દ્વારા GK ના વળડીયો અપોડ કરળામાં આવ્યા છે આ માટે
YouTube પર જઇ, EduSafar ખી સચચ કરી, ચેન સબસ્ક્રાઈબ કરો જથ
ે ી
GK વળડીયો ના નળા અપડેટ્સ મેઈ પર મલતા રહે ે.

