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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આલતી કારે 1 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ 

નાણાપ્રધાન અરુણ જટેરી વંવદભાં ફજટે 

યજુ કયળે. 

૨) ઉત્તયપ્રદેળભા ં વલધાનવબાની ચૂંટણીન ે

ધ્માને રઈન ે તમાં મોજાતા તાજ વાહશતમ 

ભશોતવલને સ્થવગત કયલાભાં આલેર છે. 

૩) 2 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ 25 ભુ 

એવળમાઈ જ્મોવત વંભેરન જભળેદુયભા ં

આમોવજત કયલાભા ંઆલળે. 

૪) જુરાઈ 2017 થી ળરુ થઇ યશેર 

ભેનેજભેન્ટ પ્રોગ્રામ્વની પ્રલેળ યીક્ષા ઇગ્ન ુ

દ્વાયા 5 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ રેલાળે. 

૫) 30 જાન્મુઆયી 1948 ના યોજ નથુયાભ 

ગોડવે દ્વાયા ભશાતભા ગાધંીની શતમા કયલાભા ં

આલી શતી. 

૬) બાયતભાં દય લે અઢી રાખ રોકો 

વકડનીની ફીભાયીના કાયણે ભૃતમુ ાભે છે. 

 

૭) શાર કણાાટકના ડી.જી. અન ે

આઈ.જી.ી.તયીકે રૂ કુભાય દત્તાન ે વનમુક્ત 

કયલાભાં આવ્મા છે. 

૮) લા 1985ની ફેચના ોરીવ અવધકાયી 

અભુલ્મ ટનામકને હદલ્શી ોરીવના 

કવભળનય તયીકે વનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે. 

૯) ફીગ ફોવ વીઝન10 ભાં ઉત્તયપ્રદળેના ં

ખેડૂત ભનલીયને વલજતેા જાશેય કયલાભા ં

આવ્મા છે. 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) મુવનલવીટી ઓપ કેરીપોનીમાના વાન 

ફ્રાવન્વસ્કોના વળંોધક બાયતીમ ભૂના 

ડોક્ટય ળુબા યોમ કૃવિભ કીડની ફનાલલાભા ં

વપ યહ્યા છે. 

યભત-જગત  

૧૧) શારભા ંઓસ્ટરેરીમન ઓનના ભેઈન્વ 

વવંગલ્વની પાઈનરભા ં યોજય પેડયયે યાપેર 

નાદારન ે શયાલી કાયવકદીનું 18 ભુ ટાઈટર 

જીતી રીધેર છે. 

Current affairs   by-www.edusafar.com 

 www.edusafar.com 

78 78 5 91 0 92 ય GK રખી લોટ્વે ય વને્ડ કયો. 

http://www.edusafar.com/


2 

31-1-2017 

  

૧૨) બાયત-એ અન ે અન્ડય-19 બાયતીમ 

હિકેટ ટીભના પીઝીકર હપટનેવ ટરેનય યાજળે 

વાલંતનું ભંુફઈ ખાતે અલવાન થમેર છે. 

૧૩)1 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ 

બાયત-ઈંગ્રેંડ લચ્ચે િીજી ટી-20 ટુનાાભેન્ટ 

ફેંગરુરંુ ખાતે મોજાળે. 

૧૪) 2 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ બાયત વાભે 

ટેસ્ટ યભલા ભાટે ફાંગ્રાદેળની ટીભ આલળે. 

૧૫) શારભાં યભામરેી ઇન્ટય સ્ટેટ ટી-ટે્વન્ટી 

ટુનાાભેન્ટભાં ગુજયાતે ભશાયાષ્ટ્રન ે ાંચ વલકેટે 

શયાલી વલજમ શાંવર કયેર છે. 

૧૬) બાયતીમ ફેડવભન્ટન ખરેાડી 

ી.લી.વવંધુ અન ે વભીય લભાા વૈમદ ભોદી 

ઇન્ટયનેળનર ફેડવભન્ટન ચેવમ્મનળીભા ં

ભહશરા અને ુરુ વવંગલ્વભાં વલજતેા યહ્યા 

છે. 

૧૭) નેળન કભાં છ દકો જીતલા વાથ ે

બાયત િીજા સ્થાન ય છે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) ઉઈજા ફોડા  એટર ેજનેા ય એક વાથ ે

અક્ષય, નંફય અને ફીજા વચન્શો રખામરેા 

શોમ છે. 

૧૯) ળશીદ શંગપ્ન ય આધહયત ફનેર 

ડોકમુભેન્ટયી હપલ્ભને આઠ રાખ રોકોએ 

ભાિ િણ હદલવભાં જોઈ નાંખરે છે. 

૨૦) 31 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ કેફર 

વેટઅ ફોક્વ રગાલલાની તાયીખ ખતભ 

થમેર છે.  
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વભીક્ષા 184(1) તાયીખ 31/1/2017 

 

ડો. વલજમ બાટકય નારદંા વલશ્વ વલદ્યારમના કુરવત તયીકે વનમકુ્ત... 
 

૧) શારભા ં ડો. વલજમ બાટકયને આંતયયાષ્ટ્ર ીમ નારંદા વલશ્વ વલદ્યારમના કુરવત તયીકે 

વનમુક્ત કયલાભાં આવ્મા છે. 
 

૨) વલજમ બાટકયની વનમવુક્ત દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા કયલાભા ંઆલી છે, તેઓ તમા ંિણ 

લા વુધી ોતાની વેલા આળે. 
 

૩) તેઓ આ વલશ્વ વલદ્યારમના િીજા કુરવત તયીકે વનમવુક્ત ાભેરા છે. 
 

૪) વલજમ બાટકયની ગણતયી વલશ્વના ખ્માતનાભ લૈજ્ઞાવનકોભા ં થામ છે,તેઓને 

આઈ.ટી.ક્ષેિના વુિધાય તયીકે ભાનલાભા ંઆલે છે. 
 

 

૫) તેઓએ બાયતના વુય કમ્પ્મુટયના વલકાવભાં ખુફ જ અગતમનું મોગદાન આેર છે. 
 

 

૬) વલજમ બાટકય બાયતના પ્રથભ વુય કમ્પ્મુટયના વનભાાતા તથા વી-હડક વુય 

કમ્પ્મુંટીગના વંસ્થાક કામાકાયી વનદેળક ણ યશી ચુક્મા છે. 
 

 

૭) વલજમ બાટકય દ્વાયા 12 જટેરી ફુક્વ તથા એળીથી લધાયે ળોધિોનું પ્રકાળન 
કયલાભાં આલેર છે. 
 

 

-યેળ ચાલડા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાં જીકે, કયંટ અપેવા ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

 તાયીખ 25 થી 27 કયંટ અપેવા વલડીમો 

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

 

ગુજયાતી વ્માકયણ નાભ અને તેના પ્રકાયો ભાટે વલડીમો 

 

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

 

વાદું વ્માજ વલડીમો-૧ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
વભિો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચનેર વફસ્િાઈફ 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=SB8bZGSPQxQ
https://www.youtube.com/watch?v=fh6gQO8js1Q
https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC
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