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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની અલકાળી વંળોધન વંસ્થા 

ઈવયો દ્વાયા 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

વલશ્વ યેકોડડ  નોંધાલલાભાં આલેર છે તેણે 

એકવાથે 104 ઉગ્રશ અલકાળભાં રોન્ચ 

કયલાભાં વપતા ભેલેર છે. 

૨) 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

ઉત્તયપ્રદેળભાં 67 ફેઠકો ભાટેની ફીજા 

તફક્કાની ચંૂટણી પ્રક્રિમા મોજામેરી. 

૩) તાજતેયભાં સ્ટેટ ઓપ ગ્રોફર યીોટડભાં 

જણાલલા આલેર છે કે લામુ પ્રદુણના 

કાયણે બાયત અને ચીનભાં 52 ટકા ભોત 

થામ છે. 

૪) 15 પેબુ્રઆયી1967 ના યોજ બાયતભાં 

ચૌથી વાભાન્મ ચંૂટણી મોજાઈ શતી અને 

તેભાં 520 ફેઠકોભાંથી 283 વીટો વાથે 

કોંગ્રેવનો વલજમ થમો શતો. 

૫) બાયતની અલકાળી વંળોધન વંસ્થા દ્વાયા 

ળુિ ગ્રશ ય પ્રથભ વભળન ભોકરલાની 

મોજના ફનાલલાભાં આલી છે. 

૬)14 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ શક્રયમાણા 

વયકાયે ળયાફના લેંચાણ ય પ્રવતફંધ 

રગાલેર છે. 

૭) ઇવન્ડમન વીડ કોંગ્રેવ-2017 ને 13 

પેબુ્રઆયીના યોજ કોરકાતાભાં ખુલ્ું ભુકલાભાં 

આલેર છે. 

૮) 13 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ગુજયાતના 

ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા દેળનું વલવળષ્ઠ જોફ ોટડર 

ક્રદવમાંગો ભાટે ળરુ કયેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) થાઈરેન્ડભાં તાજતેયભાં 30 દેળોનો 

વમુંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ થમેરો તેનું નાભ 

યાખલાભાં આલેર કોફયા ગોલ્ડ. 

૧૦) શારભાં ડોક્ટય નીરંુ ભેશયેત્રાને 

આઈ.આઈ.એભ. વવયભૌયના વનદેળક તયીકે 

વનમુક્ત કયામા છે. 

૧૧) દુફઈભાં પ્રથભલાય વલશ્વભાં પ્રથભલાય 

ડર ોન ટૈક્વીનો પ્રાયંબ કયલાભાં આલળે. 
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૧૨) તાજતેયભાં જીન વમયેને વમંુકત 

યાષ્ટ્રભાં ળાંવતદુતના રૂભાં વનમુક્ત કયલાભાં 

આવમા છે. 

યભત-જગત  

૧૩) ઓસ્ટરેરીમાના જાણીતા ખેરાડી એડભ 

લોજવેે યભતભાંથી વનલૃવત્ત રેલાની જાશેયાત 

કયેર છે. 

૧૪) અજુડન ભાદાવથર અને યાભચંદ્રશ્લોકે 

ઈયાન ફ્રંજ ફેડવભન્ટનભાં ુરુ ડફલ્વનો 

વખતાફ જીતી રીધેર છે. 

૧૫) ાવકસ્તાન ક્રિકેટ ટીભના નાવવય 

જભળેદ ક્રપવક્વંગના ભાભરે ટીભભાંથી ડતા 

ભુકામા છે. 

૧૬) આઈ.ી.એર-10 ભાટે 20 ભી 

પેબુ્રઆયીના યોજ રીરાભી થળે, તેભાં 28 

વલદેળી ખેરાડીઓ વશીત 76 ખેરાડીઓને 

ખયીદી ળકામ છે. 

૧૭) બાયતીમ ભક્રશરા ક્રિકેટય વભતારી યાજને 

વલશ્વની નંફય-2 ખેરાડી ફનલાનું ગૌયલ 

પ્રાપ્ત થમેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) બાયતના કેયભાં ભોયભોન વંભેરન 

આમોવજત કયાળે. 

૧૯) તુકડભેનીસ્તાન દેળના લતડભાન 

યાષ્ટ્રવત ફેયક્રદભુખાભેદોલે 12 પેબુ્રઆયીની 

યાષ્ટ્રવતની ચંૂટણીભાં 97.7 ટકાથી જીત 

ભેલેર છે. 

૨૦) અભેક્રયકાના વુયક્ષા વરાશકાય ભાઈકર 

ફ્રીને ોતાના દ યથી યાજીનાભું આી 

દીધેર છે.
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વભીક્ષા 200 (1) તાયીખ 16/2/2017 

 

બાયતે વર્જ્મો લલ્ડડ  યેકોડડ  ઇવયોનું અનોખું અવબમાન... 
 

 

૧) 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયાતની અલકાળી વંળોધન વંસ્થા ઈવયોએ એકવાથે 
104 ઉગ્રશ છોડીને ઈવતશાવ યચેર છે. 
 

૨) શલાભાનની બવલષ્મલાણી કયતા બાયતના કાટોવેટ-2 ઉયાંત 103 અન્મ ઉગ્રશ 
છોડીને 30 ભીનીટભાં વભળન વપ કયલાભાં આવમું. 
 

૩) આ વભળન ળવક્તળાી યોકેટ વી-37 દ્વાયા ૂણડ કયલાભાં આલેર. 
 

૪) ઈવયોએ કુર 1378 વકરોગ્રાભ લજન અંતયીક્ષભાં શોંચાડ્ું છે. 
 

૫) ઈવયો દ્વાયા આગાભી ભાવભાં જી.એવ.એર.લી. ભાકડ-2 થી વાકડ  દેળો ભાટે એક 
વેટેરાઈટ રોન્ચ કયળે. 
 

૬) આ વભળન ઇવયોનું 38 ભુ વપ વભળન યશેર છે, બાયતે આજ વુધીભાં 226 ઉગ્રશો 
અલકાળભાં પ્રક્ષેવત કમાડ. 
 

૭) શાર ઈવયોના કોભળીમર વલંગ એન્ટર ીકવના વી.એભ.ડી.ના જણાવમા ભુજફ બાયતને 
આ વપતા વાથે ઈવયોને 600 કયોડ રૂવમાના ઓડડ ય ભેર છે. 
 

 

- 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 

 

  7 થી 8  પેબુ્રઆયી કયંટ અપેમવડનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરંક યથી જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ojvkUYU5r_s 

 

ગવણત, ધોયણ 10 નું પ્રકયણ 13 ના ભવલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી વલડીમો ભાટે . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DpMxqD9jYzU 

 

ગવણત નપો-ખોટ બાગ 1 નો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DpMxqD9jYzU 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

વભત્રો, એર્જ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાં આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચડ કયી, ચેનર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી GK 

વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=ojvkUYU5r_s
https://www.youtube.com/watch?v=DpMxqD9jYzU
https://www.youtube.com/watch?v=DpMxqD9jYzU
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

