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યાષ્ટ્રીમ

૭) નાગારેંડભાાં વયકાય અને દેખાલો લચ્ચેની

૧) એયોર્ટ ય ભુવાપયોને વેલા આલા ભાર્ે

વભસ્માને શલી કયલા ભાર્ે શાર ત્માના

ુણે એયોર્ટ દેળભાાં પ્રથભ અને વલશ્વભાાં 29

ભુખ્મભાંત્રી ર્ી.આય.જેરીમાાંગ યાજીનાભુાં

ભાાં નાંફયનુાં સ્થાન ધયાલે છે .

આળે.

૨) 20 પે બ્રુઆયી 2009 ના યોજ કોરકાતા

૮) બાયત દેળના ૂલટ ચીપ જસ્ર્ીવ

શાઈકોર્ટ ના જસ્ર્ીવ વેન વલરુદ્ધ ભ્રષ્ટ્ાચાયના

અલ્તભવ કફીયનુાં 68 લટની લમે કોરકાતા

આયોવય ભશાવબમોગ રાદલાભાાં આલેર.

ખાતે અલવાન થમેર છે .

૩) આગાભી 22 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ

૯) 29 ભી વપ્ર્ે મ્ઝફય 2012 ના યોજ

ભુાંફઈ ખાતે એમ્ઝ્મુભેન્ર્ ાકટ ઇન્ડસ્ર્ર ીઝનો

અલ્તભવ કફીય દેળના 39 ભાાં ચીપ જસ્ર્ીવ

17 ભો એક્સસ્ો આમોવજત થળે.

તયીકે વનમુક્સત થમા શતા.

૪) દવિણ બાયતના વતરુલનાંતભુયભભાાં 24

૧૦) આગાભી ભેં ભાવથી પ્રોવલડન્ર્ પાંડની

પે બ્રુઆયી 2017 થી રોકકરા ઉત્વલ ળરુ

યકભ ભેલલા ઓનરાઈન અયજી કમાટ ફાદ

થળે.

ત્રણ કરાકભાાં એ નાણા તભાયા ફેંક

૫) 25 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ ભુાંફઈ ખાતે

એકાઉન્ર્ભાાં જભા થઇ જળે.

એર.આઈ.વી. ગેર્-લે પે સ્ર્ીલરની ળરુઆત

ગુજયાત

થળે.

૧૧) ગુજયાતનુાં અભદાલાદ એયોર્ટ

૬) શાર બાયતનુાં કે યર યાજ્મ ઘર્તી જતી

ભુવાપયોને વુવલધા આલાના ભાભરે દેળનુાં

વસ્થવતએ નેચયર યબ્ફયનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં

ચોથા નાંફયનુાં તથા વલશ્વભાાં 38 ભાાં નાંફયનુાં

અન્મ યાજ્મો કયતા અગ્રેવય છે .

સ્થાન ાભેર છે .
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આાંતયયાષ્ટ્રીમ

અન્મ

૧૨) વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે સ્ર્ીરનુાં ઉત્ાદન

૧૮) લામુ પ્રદુણના કાયણે દેળના ફે ળશે યો

ચીન દેળ કયે છે , જમાયે બાયત સ્ર્ીરના

ર્ના અને નલી દદલ્શી વભગ્ર દેળભાાં

ઉત્ાદનભાાં ત્રીજા નાંફયે આલતો દેળ છે .

ભોખયાનુાં સ્થાન ધયાલે છે .

૧૩) 20 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ દદલ્શી

૧૯) 20 પે બ્રુઆયી 1987 ભાાં વભઝોયભ

ખાતે આાંતયયાષ્ટ્રીમ ર્ે રીકોભ પ્રદળટન

યાજ્મને દેળનુાં 23 ભુ યાજ્મ ફનાલલાભાાં

મોજામેર.

આવમુાં શતુ.ાં

યભત જગત

૨૦) બાયતના વાિયતાના ભાભરે વભઝોયભ

૧૪) શારભાાં આઈ.ી.એર.ની ર્ીભ યાઈઝીંગ

યાજ્મ દેળનુાં ફીજા નાંફયનુાં યાજ્મ છે ,જમાયે

ુણે વુય જામન્ટ્વે ભશે ન્રવવાંશ ધોનીને

કે યર પ્રથભ નાંફય ય આલે છે .

વુકાની દેથી શર્ાલી વસ્ર્લ વસ્ભથને તેભનુાં
સ્થાન વોંેર છે .
૧૫) આઈ.વી.વી વલભેન્વ લલ્ડટ ક
ક્સલારીપામયની પાઈનરભાાં બાયતીમ ભદશરા
ર્ીભે ાવકસ્તાનને વાત વલકે ર્ે શયાલેર છે .
૧૬) શારભાાં ચેક દયવબ્રકના પ્રીવકોલાએ
ર્ુ નાટભેન્ર્ની પાઈનરભાાં કે યોરીનાને યાજમ
આી ચારુ લે ફીજુ ાં ર્ાઈર્ર ોતાના નાભે
કયે ર છે .
૧૭) આગાભી દિકે ર્ પ્રેમવટની શયાજી
થલાની તેભાાં કુ ર વાત પ્રેમવટની ફેઝ પ્રાઈઝ
ફે કયોડ રૂવમા છે , તેભાાં ભાત્ર બાયતના એક
ખેરાડી ઇળાાંત ળભાટનો વભાલેળ થામ છે .
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વભીિા 205 (1) તાયીખ 21/2/2017
બાયતીમ વૈન્મભાાં આઈ.એન.એવ.તાદયણી વાભેર કયલાભાાં આલી...
૧) 18 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ વભુરી શોડી તાદયણી નેલીભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આ શે રા નેલીએ ોતાના દશસ્વાભાાં એક જશાજને વાભેર કમુું શતુાં.
૩) આ તાદયણી નાભના જશાજ ય આગાભી ઓગસ્ર્ ભાવભાાં પ્રથભ લાય ુયા વલશ્વના
ભ્રભણ ભાર્ે એક ર્ીભ નીકળે.
૪) આ ર્ીભભાાં નેલીના ભદશરા વભ્મો બાગ રેળે, અને ભદશરા વળવક્સતકયણને પ્રોત્વાશન
આલા ભાર્ે આ પ્રમાવ કયલાભાાં આલળે.
૫) વાભુદરક ગવતવલવધઓને પ્રોત્વાશન આલા ભાર્ે ણ છ ભદશરાઓના જૂ થને વાંદ
કયલાભાાં આલેર છે .
૬) વભગ્ર ર્ીભનુાં નેતૃત્લ રેફ્ર્નાંન્ર્ કભાન્ડય લવતટકા જોળી વાંબાળે.

૭) આ ર્ીભ વભુરભાાં 10 શજાય નોર્ીકર ભાઈરનો પ્રલાવ ખેડળે. તેઓના ઉત્વાશને
લધાયલા નેલી પ્રભુખ એડવભયર વુનીર રાાંફા ણ શાજય યહ્યા શતા.

- યે ળ ચાલડા
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યોજે- યોજ આના પોનભાાં જી.કે , કયાંર્ અપે વટ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ
ડાઉનરોડ કયો.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar

11 થી 12 પે બ્રુઆયી કયાંર્ અપે મવટનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરાંક યથી
જુ ઓ.
https://www.youtube.com/watch?v=elz6_59HIZs

ગવણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 9 ના ભવલ્ર્ર ચોઈવ ક્સલેશ્ચન વોલ્મુળન ગુજયાતી
વલડીમો ભાર્ે .
https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s

ઇવયોની વવવદ્ધનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરાંક યથી જુ ઓ
https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s

ફેસ્ર્ જીકે વલડીમો ભાર્ે નીચેની રીંક ઓન કયો.
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાર્ે
YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જેથી GK
વલડીમો ના નલા અડે ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશે ળે.

