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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી 8 થી 10 પેબ્રુઆયી 2017 ના 

યોજ ગોલાભાાં વલશ્વ ળાાંવિ વાંગીિ ભશોત્વલ 

‘વુય જશા’ મોજાળે. 

૨) આગાભી 18-19 પેબ્રુઆયી 2017 ના 

યોજ બાયિના ઇન્દોય ખાિ ે સ્ીકય વાંભેરન 

મોજાળે. 

૩) આદદત્મ વફયરા ગ્રુ િેના ધાંધાના 

વલસ્િયણ ભાટે આગાભી ફે લષભાાં 

આાંધ્રપ્રદેળભાાં 7000 કયોડ રૂવમાનુાં યોકાણ 

કયળે. 

૪) બાયિભાાં લાઘના વાંયક્ષણ ભાટે 50 જટેરા 

ટાઈગય યીઝલષ વલસ્િાયો ફનાલામરેા છે. 

૫) એક વલે ભુજફ બાયિીમો આવથષક 

વસ્થવિ અાંગે વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે આળાલાદી 

જણામા છે. 

૬) શારભાાં કેય યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 

અથીયાલ્લી ઇરેવ્ટરક દયમોજના રાગુ 

કયલાની જાશેયાિ કયલાભાાં આલી છે. 

૭) લષ 2018 વુધીભાાં બાયિભાાં લધ ુછ નલી 

વયકાયી ભેડીકર કોરજે ખોરલાભાાં આલળે.  

૮) 30 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ઇવન્ડમા 

ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંકની ળરૂઆિ કયલાભાાં આલી 

છે. 

આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) 31 જાન્મુઆયી 1958 ના યોજ ૃથ્લીની 

ભ્રભણકક્ષાભાાં પ્રથભ અભેદયકી ઉગ્રશ 

એ્વપ્રોયય-1  છોડલાભાાં આવ્મો શિો. 

૧૦) િાજિેયભાાં અભેદયકાના યાષ્ટ્રરવિ 

ડોનાલ્ડ ટરમ્ે એટની જનયર ળરૈી મેરવન ે

પયજ ભુ્િ કયેર છે. 

૧૧) ઈયાન દેળ દ્વાયા ભીડીમભ યેન્જની 

ફૈરીસ્ટીક વભવાઈરનુાં વપ દયક્ષણ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૨) િાજિેયભાાં દપવરાઇન્વભાાં મોજામરેી 

આ લષની વભવ મુવનલવષ સ્ધાષભાાં ફ્રાન્વની 

વભિેનેમય વલજિેા ફનેર છે. 
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૧૩) આ લષની વભવ મુવનલવષ સ્ધાષભાાં 

વભવ શૈિી યા્લેર ેવરવવએય પસ્ટ યનવષ 

અ ફનરે છે. 

૧૪) લષ 2017 ની દ્રષ્ટ્ીએ વલશ્વભાાં લાઘની 

વાંખ્મા 3,890 જટેરી છે.જભેાાંથી 2,226 

જટેરા લાઘ બાયિભાાં યશે છે. 

યભિ-જગિ  

૧૫) ટી-20 બ્રાઈન્ડ લલ્ડષકભાાં બાયિ ે

ફાાંગ્રાદેળને 129 યનથી શયાલેર છે. 

૧૬) બાયિના પ્રથભ ભલ્ટી સ્ોરવષ 

મ્મુઝીમભનુાં ઉદ્ઘાટન વવિન િેંદુરકય અન ે

વૌયલ ગાાંગુરી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૭) શાર ટેફર ટેનીવ વાંઘના અધ્મક્ષ 

િયીકે દુષ્ટ્માંિ િૌટારાન ે વનમુ્િ કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૮) ટેફર ટેનીવ વાંઘના અધ્મક્ષ િયીકે 

દુષ્ટ્માંિ િૌટારાન ે વનમુ્િ કયલાભાાં આલી 

િેભનો કામષકા લષ 2021 વુધી યશેળે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૯) બાયિ વયકાય દ્વાયા કાાનાણાન ે

ડાભલા ભાટે એક વોફ્ટલેય રોન્િ કયલાભાાં 

આલેર છે, જ ે વોફ્ટલેયનુાં નાભ ઓયેળન 

્રીન ભની યખામરે છે. 

૨૦) બાયિીમ ભૌવભ વલબાગ દ્વાયા કૃવ 

ગવિવલવધઓન ે ધ્માન ે યાખિા દેળના 660 

વજલ્લાઓભાાં ભૌવભ કેન્દ્ર સ્થાવિ કયલાનો 

વનણષમ રીધરે છે.  
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વભીક્ષા 185(1) િાયીખ 1/2/2017 

 

બાયિીમ ભૌવભ વલબાગની દળેના 660 વજલ્લાઓભાાં ભૌવભ વલજ્ઞાન કેન્દ્ર 

સ્થાવિ કયલાની મોજના... 
 

૧) બાયિીમ ભૌવભ વલબાગ દ્વાયા દેળના 660 વજલ્લાઓભાાં ભૌવભ કેન્દ્ર સ્થાવિ કયલાની 
મોજના જાશેય કયલાભાાં આલી છે. 
 

૨) ભૌવભ વલબાગ દ્વાયા પ્રથભ િયણભાાં 130 વજલ્લાઓભાાં ભૌવભ કેન્દ્ર સ્થાવિ કયલાભાાં 
આલળે, આ વજલ્લાઓણે શેરાથી જ વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૩) ભૌવભ વલબાગે બાયિીમ કૃવ વાંળોધન દયદ અાંિગષિ કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્રોનો 
ભૌવભની આગાશી ભાટે કયાળે. 
 

૪) ભૌવભ વલબાગના ભશાવનદેળક કે.જ.ેયભેળે કહુ્ાં છે કે આણી ાવ ે130 વજલ્લાઓભાાં 

ભૌવભ બવલષ્ટ્મલાણી િાંત્ર છે. 
 

૫) દયેક વજલ્લાઓભાાં આ કેન્દ્રો સ્થાવિ થમા ફાદ એક ભાવભાાં િાય લાય ભૌવભ બવલષ્ટ્મ 

લાણી કયાળે. 
 

૬) જ.ેયભેળના કશેલા ભુજફ કૃવ વલજ્ઞાન કેન્દ્રોભાાં કૃવના વલવબન્ન ક્ષેત્રો ય વલળેજ્ઞોની 

એક વાયી ટીભ છે. 
 

૭) ઉયો્િ મોજના લષ 2019 વધુીભાાં 660 વજલ્લાઓભાાં રાગુ કયાળે.  
 

 

-યેળ િાલડા  
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-યેળ િાલડા  

 

યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવષ ભેલલા નીિેની રીંક યથી એ 

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

 

  વલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 15 ના ભલ્ટીર િોઈવ ્લેશ્ચન વલડીમો જુઓ 

નીિેની વરાંક યથી  

https://www.youtube.com/watch?v=OtAHBi2eUYw 

 

ગુજયાિી વ્માકયણ નાભ અને િેના પ્રકાયો ભાટે વલડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=fh6gQO8js1Q 

 

25 થી 27 જાન્મુઆયી કયાં ટ અપેમવષ વલડીમો  નીિેની વરાંક યથી જુઓ 

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

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીિેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વિષ કયી, િનેર વફસ્રાઈફ કયળો જથેી 

GK વલડીમો ના નલા અડેરવ ભઈેર ય ભિા યશેળ.ે  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=OtAHBi2eUYw
https://www.youtube.com/watch?v=fh6gQO8js1Q
https://www.youtube.com/watch?v=SB8bZGSPQxQ
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

