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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આઈ. વી.એ.આય.ના વલજ્ઞાનીકો દ્વાયા 

જણાલલાભાાં આવ્મા અનુવાય કૃવ ઉજનો 

35 ટકા હશસ્વો જાંતુઓ દ્વાયા નાળ થઇ જામ 

છે. 

૨) યાજસ્થાન યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શાટટ  એટેક 

વાંફવધત ‘યાશત’ નાભનો આયોગ્મ રક્ષી 

કામટક્રભ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) બાયતીમ નૌવેનાએ મુદ્ધની તૈમાયીઓને 

ચકાવલા ભાટે જાન્મુઆયી-પેબુ્રઆયી-2017 

ભાાં એક ભોટા મુદ્ધ અભ્માવનુાં આમોજન 

કયલાભાાં આલેર તેનુાંનાભ ટર ોેક્વ-2017 

યાખલાભાાં આલેર. 

૪) બાયતભાાં વેન્ટરર વવલ્ક ફોર્ટ  

(વી.એવ.ફી.) ના ચેયભેન તયીકે 

કે.એભ.શન્નુભનથાયામપ્ા છે. 

૫) બાયતભાાં શાર વવલ્કનુાં ઉત્ાદન 28 થી 

30 શજાય ભેહટરક ટન જટેરુાં થામ છે. 

 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) ઝેર્.ટી.આઈ. કાંનીએ વલશ્વનો વૌથી 

ગવતળીર 5-G પોન રોન્ચ કયેર છે. 

૭) શારભાાં લટ 2017 ભાટે ઓસ્કાય એલોર્ટ  

‘ભુનરાઈટ’ હપલ્ભને આલાભાાં આલેર છે.  

૮) આ લે મોજામેર ઓસ્કાય એલોર્ટ  89 ભી 

આલૃવિ શતી, આ એલોર્ટનુાં આમોજન 

ી.ર્ફલ્મુ.વી.દ્વાયા (પ્રાઈઝ લોટયશાઉઝ 

કુવટ ) દ્વાયા થામ છે. 

૯) 89 ભાાં ઓસ્કાય એલોર્ટ  વભાયોશભાાં 

ભશેયળરા અરી ોતાના અવબનમ ભાટે 

ઓસ્કાય જીતનાય પ્રથભ ભુવસ્રભ નાગહયક 

ફની ગમા છે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાત યાજ્મ વયકાયે પ્રથભલાય 

યાજ્મભાાં ઓગેવનક એગ્રીકલ્ચય મુવનલવીટી 

સ્થાલા ભાટે 80 કયોર્ રૂવમા પાવ્મા છે. 
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૧૧) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કૃવ 

વશકાય અને ખેરૂ્ત કલ્માણ મોજના ભાટે આ 

લટના ફજટેભાાં 6400 કયોર્ રૂવમાની 

પાલણી કયલાભાાં આલી છે. 

યભત-જગત 

૧૨) શારભાાં કવરાંગા રાન્વવટ દ્વાયા ટીભ 

ઇવન્ર્મા રીગ વખતાફ જીતલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) પોયપીમુઅવ નાભના વલશ્વના પ્રથભ 

યોફોટ ટેફર ટેનીવ ટ્યુટય યોફોટ તયીકે 

યેકોર્ટ  નોંધાલેર છે. 

૧૪) બાયતના ખેરાર્ી વામના નશેલારને 

ફી.ર્ફલ્મુ.એપ.ભાાં ઓવરવપક વવભવતનુાં 

પ્રવતવનવધત્લ કયલાની તક ભેર છે. 

૧૫) બાયતના શીના વવાંધુ અને જીતુયામને 

27 પેબુ્રઆયી 2017  આઈ.એવ.એવ.એપ. 

વલશ્વક વનળાનેફાજીની 10 ભીટય વભવિત 

ટીભ એમય વસ્તોર સ્ધાટભાાં જીત ભેર છે. 

૧૬) શારભાાં ન્મુઝીરેન્ર્ના ભહશરા હક્રકેટય 

વેટથટલેટે વતત ચાય વદી નોંધાલી યેકોર્ટ  

નોંધાલેર છે. 

૧૭) ઈ.એર.એપ.કભાાં ભાન્ચેસ્ટય 

મુનાઇટેરે્ વાઉથપટનને શયાલી ાાંચભીલાય 

ટાઈટર જીતલાભાાં વપ યશેર છે. 

૧૮) જાણીતા હક્રકેટય ભોશપભદ ળભી વલજમ 

શજાયે ટર ોપીભાાં ફાંગા તયપથી યભળે. 

અન્મ 

૧૯) યોશતકના વભચાના ગાભભાાં ખેતયભાાં 

ખોદકાભ કયતા ાાંચ શજાય લટ  જૂની શર્પ્ા 

વાંસ્કૃવતના અલળેો અને કાંકાર ભી આલેર 

છે. 

૨૦) આગાભી 1 ભાચટથી ફેંકભાાં ાાંચભાાં 

ટર ાન્ઝેક્ળન ય 150 રૂવમા ચાજટ રાગી ળકે 

છે.  
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વભીક્ષા 213 (1) તાયીખ 1/3/2017 

 

સ્લાવત ાથેયલ્લી બાયતીમ નૌવેનાના વલશ્વ અવબમાન ભાટે વાંદગી 

ાપમા... 
 
 

૧) 27 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ સ્લાવત ાથેયલ્લીને છ ભહશરા અવધકાયીઓભાાં વાંદ 
કયલાભાાં આવ્મા છે કે જઓે ઓગસ્ટ 2017 ભાાં બાયતીમ નૌવેનાની તયપથી વલશ્વ વપય ય 
નીકલાના છે. 
 

૨) બાયતીમ નૌવેનાનુાં આ અવબમાન શારભાાં નૌવેનાભાાં તયતા ભુકલાભાાં આલેર તાહયણી 
નૌકા દ્વાયા આયાંબલાભાાં આલળે. 
 

૩) અન્મ છ ભહશરાઓભાાં સ્લાવત ાથેયલ્લીનુાં નાભ એ ભાટે ભોખયે છે કે તેણી વલકટ 
હયવસ્થવતભાાં ણ  તેઓ નૌવેના અવધકાયીની ોસ્ટ વુધી શોંચ્મા છે. 
 

૪) સ્લાવત ાથેયલ્લી 15 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ વલશ્વ ભ્રભણ ભાટે નીકળે. 
 

૫) આ વલશ્વ ભ્રભણ અવબમાન 11 ભાવ વુધી ચારળે, તે અાંતગટત તેને દયયોજ વભુદ્રભાાં જ 
યશેલાનુાં થળે. 
 

૬) તેઓનો વભુદ્ર રૂટ ઓસ્ટરેરીમા, ન્મુઝીરેન્ર્, દવક્ષણ અભેહયકા, અને દવક્ષણ આહિકા 
થઈને બાયતના ગોલાના વભુદ્ર વકનાયે શોંચળે. 
 

૭) સ્લાવત ાથેયલ્લી 12 લટની લમથી જ એન.વી.વી ભાાં જોર્ાઈને નૌવેના(નૌકામાન) 
વાથે વાંકામેરા યહ્યા છે. 
 

-યેળ ચાલર્ા    
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જી.કે, કયાંટ અપેવટ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 
ર્ાઉનરોર્ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ વલટનાભ અને તેના પ્રકાયો ગુજયાતી વલર્ીમો નીચેની વરાંક 

યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=_Sp_0Kwh3R0 

 

  23 થી 25 પેબુ્ર. કયાં ટ અપેમવટનો ગુજયાતી વલર્ીમો નીચેની વરાંક યથી જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ixMMyDRAJE&t=119s://w

ww.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

ગવણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 11 ના ભવલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી વલર્ીમો ભાટે . 

https://www.youtube.com/watch?v=otgzApN9FOQ 

 

ગવણત નપો-ખોટ બાગ -3 ગુજયાતી વલર્ીમો જુઓ નીચેની વરાંક ઓન કયો.  

https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog 

ફેસ્ટ જીકે વલર્ીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલર્ીમો અરોર્ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

વલર્ીમો ના નલા અરે્ટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=_Sp_0Kwh3R0
g%20k
https://www.youtube.com/watch?v=otgzApN9FOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ExaD8EcBog
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

