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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્રીમ સ્લાસ્્મ ભંત્રી જ.ેી.નડ્ડાએ 15 

પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ કામાકલ્ ુયસ્કાય 

2016-17 જાશેય કયેર છે. 

૨) શરયમાણા યાજ્મના મયટન વલબાગ દ્વાયા 

લરયષ્ઠ નાગરયકો ભાટે તીથય દળયન મોજના 

ળરુ કયલાભાં આલેર છે. 

૩) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ અરુણાચર 

પ્રદેળ દ્વાયા 31 ભો સ્થાના રદલવ 

ઉજલલાભાં આવ્મો. 

૪)19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નાગારેંડના 

ભુખ્મભંત્રી ડો.ળુશોજરેી રાઈજતેવંુને 

ફનાલામા છે. 

૫) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ એન.ચંર 

ળેખયને તાતા જૂથનું ચેયભેન દ વંબાેર 

છે, આ પ્રથભ ચેયભેન વફન ાયવી છે. 

૬) આગાભી વભમભાં રેલાનાય નીટ 

(નેળનર એરીજીફીરીટી કભ એન્ટરન્વ 

ટેસ્ટ) ભાયે આધાયકાડય  પયજીમાત કયલાભાં 

આલેર છે. 

૭) ચારુ ભાવના અંત વુધીભાં ફેંક 

એકાઉન્ટભાં ાનકાડય  જોડલાભાં નરશ આલે 

તો ખાતંુ ફ્રીઝ કયાળે. 

૮) 21 પેબુ્રઆયી 1999 ના યોજ બાયત 

ાવકસ્તાન લચ્ચે રાશોય ઘોણાત્ર ય 

શસ્તાક્ષય કયી વભજુતી વાધલાભાં આલી 

શતી. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) વમંુકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા 20 પેબુ્રઆયી 2017 

ના યોજ દવક્ષણ વુદાનના અભુક વલસ્તાયોભાં 

દુષ્કા જાશેય કયેર છે. 

૧૦) રેફ્ટનંન્ટ જનયર ભૈક ભાસ્ટયને 

અભેરયકાના યાષ્ટ્ર ીમ વુયક્ષા વરાશકાય તયીકે 

વનમુક્ત કયામા છે. 

૧૧) શારભાં વલશ્વ સ્લાસ્્મ વંગઠન દ્વાયા 

બાયતની દલાઓ વંફવધત યાષ્ટ્ર ીમ વનમાભક 

પ્રાવધકયણને વલોચ્ચ યેવન્કંગ આલાભાં 

આલેર છે. 
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૧૨) પ્રળાંત ભશાવાગયની અંદય વંળોધકોએ 

આઠભા ભશાદ્વી જીરએન્ડીમાની બા 

ભેલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૩) આઈ.ી.એર.-10 ની શયાજીભાં 

ઇંગ્રેન્ડના ખેરાડી ફેન સ્ટોક્વ વૌથી ભોંઘા 

લેંચામા છે. ફેઇઝ પ્રાઈઝ ફે કયોડ થી વાત 

ગણી યકભ એટરે કે 14.5 કયોડ રૂવમાભાં તે 

લેંચામા છે.(ુણે યાઈઝીંગ) 

૧૪) અપઘાવનસ્તાનના રિકેટય ભોશમ્ભદ 

નફી આઈ.ી.એર.-10 ની રિકેટ રીગભાં 

ખયીદલાભાં આલેર તે દેળના પ્રથભ રિકેટય 

ફની ગમા છે. 

૧૫) બાયતીમ રિકેટય વલયાટ કોશરીએ આઠ 

લય ભાટે સ્ોટ્વય અને રાઈપટાઈભ બ્રાંડ 

‘પ્મુભા’ વાથે 110 કયોડ રૂવમાભાં કયાય 

કયેર છે. 

૧૬) ાવકસ્તાનના રિકેટય ળારશદ આરફ્રદીએ 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ રિકેટભાંથી વનલૃવિ જાશેય કયેર 

છે. 

 

 

 

૧૭) બાયતના ગ્રાન્ડભાસ્ટય ગણાતા 

રોણાલલ્લી શયીકાએ વલશ્વ ચેવ 

ચેવમ્મનળીની ક્લાટય ય પાઈનરભાં પ્રલેળ 

ભેલી રીધો છે. 

૧૮) ફ્રાંવના ટેનીવ ખેરાડી જો વલલ્ફ્રેડ 

વોંગાએ યોટયડેભ ઓનનો વખતાફ જીતેર 

છે. 

અન્મ  

૧૯) 20 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વભગ્ર 

વલશ્વભાં વાભાવજક ન્મામ રદલવ ભનાલલાભાં 

આલેર. 

૨૦) ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવય વવભત ઝાયખંડભાં 

ઉદ્યોગવતઓ દ્વાયા ત્રણ રાખ કયોડના 

વભજુતી કયાય કયલાભાં આવ્મા છે.
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વભીક્ષા 206 (1) તાયીખ 22/2/2017 

 

કેન્રીમ સ્લાસ્્મ ભંત્રી જ.ેી.નડ્ડાએ કામાકલ્ ુયસ્કાય 2016-17 જાશેય 

કમાય. 
 
 

૧) 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નલી રદલ્શીભાં કામાકલ્ ુયસ્કાય 2016-17 પ્રસ્તુત 
કયલાભાં આવ્મા. 
 

૨) દેળનું ભુખ્મ સ્લાસ્્મ વંસ્થાન રદલ્શી એઈમ્વને વાપ-વપાઈ ભાભરે ાંચ કયોડ 
રૂવમાનો પ્રથભ ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 
 

૩) ફીજો ુયસ્કાય વળરાંગના ઉતય ૂલીમ ઇવન્દયા ગાંધી ક્ષેત્રીમ સ્લાસ્્મ અને વચવકતવા 
વલજ્ઞાન વંસ્થાનને ત્રણ કયોડ રૂવમા ભેર છે. 
 

૪) ચંડીગઢ ી.વજ.આઈ.એ એક કયોડ રૂવમાનો ત્રીજો ુયસ્કાય પ્રાપ્ત કયેર છે. 
 

૫) જોધુયની એઈમ્વ, યામુયની એઈમ્વ અને રદલ્શીના ક્ષમ યોગ વંસ્થાનને પ્રોતવાશન 
ુયસ્કાય રૂે 50 રાખ પ્રવત એકભને આલાભાં આલેર છે. 
 

૬) આ ુયસ્કાયથી વાલયજવનક સ્લાસ્્મ પ્રણારીભાં વુધાય આલે તે ભાટેના ગરાં આલકામય 
યશેળે. 
 

૭) કેન્રીમ સ્લાસ્્મ અને રયલાય કલ્માણ ભંત્રારમ દ્વાયા આ તભાભ કાભગીયી વંબાેર. 
 

 

 

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

 

  15 થી 16 પેબુ્ર. કયંટ અપેમવયનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરંક યથી જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h54E43ea-iE&t=29s 

 

ગવણત, ધોયણ 10 નું પ્રકયણ 9 ના ભવલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન ગુજયાતી 

વલડીમો ભાટે . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s 

 

ઇવયોની વવવિનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s 

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચય 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=h54E43ea-iE&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

