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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શાર દદલ્શીના ઉયાજ્માર તયીકે 

અનીર ફૈજર પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨) બાયતીમ દપલ્ભ અને ટેરીવલઝન 

વંસ્થાના છ ાઠ્યક્રભને સ્નાતકોતય ડીગ્રીની 

ભાન્મતા પ્રદાન કયલભાં આલી છે. 

૩) આગાભી 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

બાયતની અલકાળ વંળોધન વંસ્થા ઈવયો 

એકવાથે104 જટેરા ઉગ્રશો અલકાળભાં 

છોડી નલો યેકોડડ  પ્રસ્થાવત કયળે. 

૪) દાઉદી વ્શોયા વભાજના અગ્રણી અને 

ધાવભડક નેતા વૈમદી શુવૈન બાઈ વાશેફ 

શુવાભુદીનનું 100 લડની લમે અલવાન 

થમેર છે. 

૫) ૂલડ યાષ્ટ્ર ીમ અધ્મક્ષ એલા શવુબાઈ 

દલેની ભશાત્ભા ગાધંી રેફય ઇન્સ્ટીટમુટ 

અભદાલાદ,ગલેન્ભેન્ટ ઓપ ગુજયાતનાં લાઈવ 

ચેયભેન દે લયણી કયલાભાં આલી છે. 

 

 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) 8 પેબુ્રઆયી 1971 ના યોજ અભેદયકાની 

લોર સ્ટર ીટ ય વલશ્વના પ્રથભ ઈરેક્ટટર ોવનક ળેય 

ફજાય નાસ્ડેકનો પ્રાયંબ થમો શતો. 

૭) વબ્રટનના ભેયી એરીવ ફીજા વલશ્વ મુદ્ધભાં 

ાઈરટ યશી ચુક્ટમા છે, તેભણે ોતાનો 100 

ભો જન્ભદદલવ પાઈટય પ્રેન ઉડાલીને 

ભનાવ્મો શતો. 

૮) શારભાં જોલેનર ભોઈવે શૈતીના નલા 

યાષ્ટ્રવતના રૂભાં ળથ ગ્રશણ કયેર છે. 

યભત-જગત  

૯) દદલ્શીની યણજી ટર ોપીભાં યભેરા ભોદશત 

અશરાલતે ટી-20 દક્રકેટભાં 72 ફોરભાં 300 

યન પટકાયી એક અનોખો યેકોડડ  ોતાના નાભ ે

કયેર છે. 

૧૦) શારભાં બાયતીમ વલભેન્વ ટીભ ે

આઈ.વી.વી. વલભેન્વ લલ્ડડક ક્ટલોરીપામય 

ટુનાડભેન્ટનીપ્રથભ ભેચભાં શ્રીરંકા વાભે 114 

યને જીતી ચુકી છે. 
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૧૧) આગાભી ઓગસ્ટ ભાવભાં મોજાનાયી 

લલ્ડડ  એથરેટીક્ટવ ચેવપમનળી રંડન ખાતે 

મોજાળે, તેભાં યવળમા બાગ રઇ નદશ ળકે. 

૧૨) 81 ભી યાષ્ટ્ર ીમ વવનીમય ફેડવભન્ટન 

ચેવપમનળીભાં વૌયબ લભાડ ભેન્વ અન ેયીતુ 

ણાડ વલભેન્વભાં ચેવપમન ફન્મા શતા. 

૧૩) બ્રાઈંડ લલ્ડડ  કભાં બાયતે 

ન્મુઝીરેન્ડને નલ વલકેટે યાજમ આી 

ટી-20 ભુકાફરાભાં ોતાનો છઠ્ઠો વલજમ 

શાંવર કયેર છે. 

૧૪) યાષ્ટ્ર ીમ ટેફર ટેનીવ ચેવપમનળીભાં 

વાતભો ુરુ વવંગર વખતાફ ળયત કભરે 

જીતેર છે. 

૧૫) ઇન્ટયનેળનર એવોવીએળન ઓપ 

એથરેટીક્ટવ પેડયેળનના અધ્મક્ષ વેફેસ્ટીમન 

કુએ છે. 

૧૬) શારભાં ઈટારીએ ડેવલવક ટેનીવ 

ટુનાડભેન્ટભાં લતડભાન ચેવપમન આજને્ટીનાન ે

યાવજત કયેર છે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) કેન્ર વયકાય દ્વાયા 2022 વુધીભાં 

ખેડૂતોની આલકને ફભણી કયલાભાં ભાટે  

એક વવભવતની યચના કયલાભાં આલી છે. 

૧૮) એ.ી.એ. મોજનાનો ળુબાયંબ લડ 

2012 ભાં આમકય અવધવનમભ અંતગડત થમો 

શતો. 

૧૯) 8 થી 10 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ત્રણ 

દદલવીમ ચચાડ વંભેરન બાયતભાં મોજાળે, 

જનેો વલમ યભાણં આતંકલાદના ખતયાથી 

ફચલાના ઉામો છે. 

૨૦) આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મનું પ્રથભ સ્ભાટડ  

ોરીવ ભથક તયીકે અભયાલતીના ગંતુય 

ળશેયભાં નગયેરભ યાજ્મભાં તૈમાય થમેર છે.
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વભીક્ષા 193(1) તાયીખ 9/2/2017 

 

અરુણાચર પ્રદળેની વયકાયે અરુણાચર વવવલર વલેા યુસ્કાયની 

ળરૂઆત કયી...  

 
 

૧) અરુણાચર પ્રદેળની વયકાયે યાજ્મભાં વુળાવનને પ્રોત્વાદશત કયલા ભાટે આ શેર 
કયલાભાં આલેર છે. 
 

૨) ઇટાનગયભાં ભુખ્મભંત્રી કામાડરમના જણાવ્મા ભુજફ આ ુયસ્કાય વયકાયી કભડચાયીઓના 
ભનોફને લધાયલાભાં ભાટે આલાભાં આલળે. 
 

૩) આલા ુયસ્કાયથી વયકાયને વયકાયી કામડભાં વુધાય આલલાની આળા જણાઈ યશી છે. 
 

૪) આ ુયસ્કાય દય લે આલાભાં આલળે, તેભાં વયકાયી ખાતાઓનો વભાલેળ કયાળે. 
 

૫) આ ુયસ્કાયભાં એક દક,એક ુસ્તક અને એક વ્મવક્ટત ભાટે એક રાખ રૂવમાનો યોકડ 
ુયસ્કાય આલાભાં આલળે. 
 

૬) અન્મભાં એક વગંઠન અન ે વભૂશ ભાટે ાંચ રાખ રૂવમાનો યોકડ ુયસ્કાય પ્રદાન 
કયલાભાં આલળે. 
 

૭) આ ુયસ્કાય નલી મોજ્નાનોના પ્રાયંબ કયનાય વયકાયી કભડચાયીઓને આલાભાં 
આલળે. 
 

 

 

- યેળ ચાલડા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભા ંજીકે, કયંટ અપેવડ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 
ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  વલડીમો ધોયણ 10 પ્રકયણ 14 ના ભલ્ટીર ચોઈવ ક્ટલેશ્ચન વલડીમો જુઓ 

નીચેની વરંક યથી  

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

 

ગવણત વાદું વ્માજ વલડીમો બાગ ચાય.ભાટે નીચેની વરંક ઓન કયો. 

 

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

 

1 થી 2 પેબુ્રઆયી કયંટ અપેમવડનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરંક 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, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ 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

