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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્ર વયકાય દ્વાયા યેલ્લેની ઈ-ટીકીટ 

રેનાય ભુવાપયો ાવેથી રેલાતો ચાજજ નાફુદ 

કયલાભાાં આલળે. 

૨) દદલ્શીના ોળ વલસ્તાય રુટીમન્વ 

દદલ્શીન ડેરશાઉવી ભાર્જને નલુાં નાભ દાયા 

વળકોશ આલાનો પ્રસ્તાલ નન.ડી.નભ.વી. 

દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) મોર્ર્ુરુ ફાફા યાભદેલની આર્ેલાની 

શેઠ બાયતીમ મોર્ વાંઘની યચના કયલાભાાં 

આલી છે. 

૪) બાયતના ઓડીળા યાજ્મભાાં કયામેરી 

ડોવલ્પનની લવવત ર્ણતયીભાાં 181 ડોવલ્પન 

નજયે ડેર છે. 

૫) કનજરવવાંશને આલનાય ફે લજ ભાટે 

પ્રલતજન વનદેળારમના વનદેળક તયીકે વનમુતત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૬) બાયતીમ કોસ્ટ ર્ાડજ  દ્વાયા વમુાંકત અયફ 

અભીયાત દેળ વાથે ભીને 6 પેબુ્રઆયી 2017 

ભાાં યોજ વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) કૈભરૂન દેળ દ્વાયા નેળન્વ પૂટફોર ક 

2017 નો વિતાફ જીતેર છે. 

૮) જાાનની દશયોળીભા મુવનલવીટી અને 

નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ઇન્પોભેળન નન્ડ 

કોમ્મુવનકેળન ટેકનોરોજીન ટેયાશટજઝ 

ટર ાન્વભીટય ફનાલેર છે. 

૯) તાજતેયભાાં વોભાવરમાના યાષ્ટ્રવત તયીકે 

ભોશમ્ભદ અબ્દુલ્લા પભાજજોને વનમુતત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૦) વૌય ઉજાજ ઉત્ાદન કયતા દેળોભાાં ચીન 

દેળે વલશ્વભાાં ટોચનુાં સ્થાન શાાંવર કયેર છે. 

૧૧) યવળમા દેળે અપઘાવનસ્તાન ય ભુખ્મ 

ક્ષેત્રીમ વાંભેરન ફોરાલેર છે. 

૧૨) ઇંગ્રેન્ડની વાંવદના નીચરા ર્ૃશભાાં 

શાઉવ ઓપ કોભન્વ દ્વાયા 8 પેબુ્રઆયી 2017 

ના યોજ બે્રવતજટ શેતુ ભાટે પ્રસ્તાલને ાદયત 

કયલાભાાં આલેર છે. 
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ર્ુજયાત  

૧૩) દેળની વુપ્રીભ કોટજ  દ્વાયા ર્ુજયાત 

વયકાયને આદેળ આલાભાાં આવ્મો છે કે 

નભજદા ફાંધના કાયણે ભધ્મપ્રદેળના 

વલસ્થાવતોને બોર્લલી ડેરી શારાકી 

ફદર તેઓને 400 કયોડ રૂવમાનુાં લતય 

આલાભાાં આલે. 

૧૪) ડીપેન્વ રામવન્વ ભેલલાભાાં ર્ુજયાત 

દેળભાાં આઠભાાં ક્રભાાંકે છે,લજ 2001 છી 

આજ વુધીભાાં ડીપેન્વ રામવન્વ ભેલનાય 

કાંનીઓ ભાત્ર 342 છે. 

યભત-જર્ત  

૧૫) શારભાાં બાયતે બ્રાઈંડ લલ્ડજકભાાં 

નેાને 152 યનથી શયાલી આઠભો વલજમ 

ભેલી વેભી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી ચુતમુાં 

છે. 

૧૬) અન્ડય-19 ભાાં બાયત અને ઇંગ્રેન્ડ 

લચ્ચે યભામેરી ાાંચભી લન-ડે ભાાં ભેચ 

ટાઇભાાં દયણભી છે. 

૧૭) 9 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ાવકસ્તાની 

દક્રકેટય અજશય અરીન નક દદલવીમ દક્રકેટ 

યભતોભાાંથી કેપ્ટનળી છોડી દીધેર છે. 

 

અન્મ  

૧૮) 9 પેબુ્રઆયીના યોજ દય લે ચોકરેટ ડે 

ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૧૯) અવભ યાજ્મના નાણાભાંત્રી દશાંભત વલશ્વ 

ળભાજન શારભાાં લજ 2017-18 ભાટે યાજ્મનુાં 

ફજટે યજુ કયેર છે. 

૨૦) ઝાયિાંડની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વયકાયી 

નોકયીઓભાાં યભતલીયો ભાટે 2 ટકા અનાભત 

પ્રદાન કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 
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વભીક્ષા 194 (1) તાયીિ 10/2/2017 

 

બાયતના સ્લાસ્્મ અન ે દયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ દ્વાયા ટીકાકયણ 

અવબમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી... 
 
 

૧) 5 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ફેંર્રુરુભાાં આમોવજત નક વભાયોશભાાં દેળભાાં વભજલ્વ 
રૂફેર (ળીતા અને ઓયી) (નભ.આય.) ટીકા કયણ અવબમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં 
આલેર છે. 
 

૨) આ અવબમાન ફાદ ભીજલ્વ રૂફેર ટીકા વનમવભત રૂથી યોર્ પ્રવતયક્ષણ કામજક્રભભાાં 
વાભેર કયલાભાાં આલળે. 
 

૩) જ ેશારભાાં આલાભાાં આલી યશેર ટીાનુાં સ્થાન રેળે. 
 

૪) શારભાાં આ ટીકા કયણ ફે લાય આલાભાાં આલે છે, જભેકે 9-12 ભશીને અને 16-24 
ભશીનાની ઉંભયના ફાકોને આલાભાાં આલે છે. 
 

૫) આ ફે યોર્ વાભે દેળના ાાંચ યાજ્મોભાાં અવબમાન ળરુ કયલાભાાં આલેર છે, તેભાાં 
કણાજટક, તવભરનાડુ, ોંડીચેયી, ર્ોલા અને રક્ષ્મદીની વભાલેળ થામ છે. 
 

૬) આ અવબમાન અાંતર્જત રર્બર્ વાડા ત્રણ કયોડ ફાકોને આ ટીકાકયણ કયલાભાાં 
આલળે. 
 

૭) નભ.આય.નુાં રક્ષ્મ દેળબયના 41 કયોડ ફાકોને આ લેતવીનનો રાબ આલાનુાં છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા   
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાંટ અપેવજ ભેલલા નીચેની રીંક યથી ન 
ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  વલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભલ્ટીર ચોઈવ તલેશ્ચન વલડીમો જુઓ 

નીચેની વરાંક યથી  

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

 

ર્વણત વાદુાં વ્માજ વલડીમો બાર્ ચાય.ભાટે નીચેની વરાંક ઓન કયો. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9uCYOeeN6A 

 

1 થી 2 પેબુ્રઆયી કયાં ટ અપેમવજનો ર્ુજયાતી વલડીમો નીચેની વરાંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3xUiTgR3bQw 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રિી વચજ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

વલડીમો 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=v9uCYOeeN6A
https://www.youtube.com/watch?v=3xUiTgR3bQw
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

