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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 16 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

તાભીરનાડુના ભુખ્મભંત્રી તયીકે રાની 

સ્લાભીએ ળથ રીધા છે. 

૨) શારભાં દેળની યીઝલવ ફેંક ઓપ 

ઇન્ડીમાએ પ્રાદેશળક ગ્રાભીણ ફેંકોને ગોલ્ડ 

રોન આલાની ભમાવદા રૂ. એક રાખથી 

લધાયીને ફે રાખ વુધી આલાની ભંજુયી 

આેર છે. 

૩) ઇન્ડેક્વ ઓપ ઇકોનોશભક ફ્રીડભના 

વૂચકાંકભાં બાયતનો આ લવનો ક્રભાંક 143 

ભો થમો છે, જ ેગમા લવ કયતા ાછ છે. 

૪) કેન્રીમ ભાનલ વંવાધન દ્વાયા જાશેયાત 

કયલાભાં આલી છે, કે શલેથી 

વી.ફી.એવ.ઈ.ની ભાન્મતા ધયાલતી 

સ્કુરોભાં એન.વી.ઈ.આય.ટી.નો અભ્મવક્રભ 

જ બણાલલાભાં આલળે. 

૫) એન.વી.ઈ.આય.ટી.નું ુરુનાભ નેળનર 

કાઉશન્વર ઓપ એજ્મુકેળન યીવવવ એન્ડ 

ટરેનીંગ થામ છે. 

૬) બાયતના હશભાચર પ્રદેળ યાજ્મભાં નેચય 

પેસ્ટનું આમોજન કયલાભાં આલી યહ્ું છે. 

૭) બાયતના શતરુઅનંતુયભભાં 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ શવક્કા ભેાનું આમોજન 

કયલાભાં આલી યહ્ું છે. 

૮) વુયેન્ર લભાવને લવ 2016 ભાટે વ્માવ 

વન્ભાન પ્રદાન કયલાભાં આલેર છે. 

૯) ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવવ વશભટ-2017 

ઝાયખંડ યાજ્મભાં ળરુ થમેર છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) ચીન વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાં 

આલેર છે કે ચીનભાં કયદાયોને શાઈસ્ીડ ટરેન 

તથા પ્રેનભાં ભુવાપયી કયતા અટકાલલાભાં 

આલળે. 

૧૧) ઇન્ડેક્વ ઓપ ઇકોનોશભક ફ્રીડભના 

વૂચકાંકભાં શોંગ-કોંગ પ્રથભ સ્થાન ય આલે 

છે. 

૧૨) ચીન દેળભાં શલશ્વનો વૌથી ઉંચો 

વાઈકર ભાગવ ળરુ કયલાભાં આલેર છે. 
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૧૩) બાયતીમ શલદેળ વેલાના અગ્ર વશચલ 

અશધકાયી શલકાવ સ્લરૂને કેનેડાભાં 

બાયતના નલા યાજદૂત તયીકે શનમુક્ત 

કયલાભાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતીમ ફોક્વય શલજને્દય શવંશ 

આગાભી એક એશપ્રરના યોજ ભુંફઈભાં 

આમોશજત શભડર લેઇટ ચેશપમનળીના 

ભુકાફરાભાં ચીનના ફોક્વય ઝુલ્પીકાય વાભે 

ટકયાળે. 

૧૫) શારભાં યભાઈ યશેર એશળમા શભક્વ 

ફેડશભન્ટનભાં બાયતનો શવંગાુય વાભે 4-1 

થી શલજમ થમેર છે. 

૧૬) બાયત-ઉઝફેશકસ્તાન લચ્ચે યભનાય 

ડેશલવકની મજભાની ફેંગરુરુને આલાભાં 

આલેર છે. 

૧૭) બાયતે એશળમન ટરે ક વાઈકશરંગ 

ચૈશપમનળીભાં કાંસ્મદક જીતેર છે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) દેળની વુપ્રીભ કોટવભાં ાંચ નલા 

ન્મામધીળોની શનમુશક્ત કયલાભાં આલી છે. 

૧૯) વંખ્મા અનુવાય હદલ્શી ોરીવે 70 ભો 

સ્થાના હદલવ ભનાલેર છે. 

૨૦) લાશન શનભાવતા કંની તાતા ભોટવે 

ભાઈક્રોવોફ્ટ વાથે વભજુતી કયાય કયલાની 

જાશેયાત કયેર છે.
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વભીક્ષા 202 (1) તાયીખ 18/2/2017 

 

હશન્દી રેખક વુયેન્ર લભાવ વ્માવ વન્ભાન ભાટે વંદ થમા… 

 
 

 

૧) હશન્દીના શલખ્માત રેખક અને શલદ્વાન વુયેન્ર લભાવને લવ 2016 ના વ્માવ વન્ભાન ભાટે 
વંદ કયલાભાં આવ્મા છે. 
 

૨) તેભના ઉન્માવ ‘કાટના ળભી કા લૃક્ષ’, અને ‘દ્મ:ંખુયી કી ધાય વે’ ના કાયણે આ 
વન્ભાન ભાટે વંદ કયલાભાં આવ્મા છે. 
 

૩) તેઓનો આ ઉન્માવ લવ 2010 ભાં પ્રકાશળત થમો શતો. 
 

૪) વુયેન્ર લભાવનો જન્ભ 7 વપ્ટેપફય1941 ભાં ઝાંવીભાં થમો શતો.તેઓ આ ુયસ્કાય પ્રાપ્ત 
કયનાય 26 ભાં ભશાનુબાલ છે. 
 

૫) વુયેન્ર લભાવ દ્વાયા15 રઘુકથાઓ,ઉન્માવ અને વ્મંગ શલશબન્ન પ્રકાળન ય પ્રકાશળત 
થઇ ચુક્મા છે. 
 

૬) વ્માવ વન્ભાનનો પ્રાયંબ લવ1991 ભાં થમો શતો.આ વન્ભાનભાં વાડાત્રણ રાખ 
રૂશમા,પ્રભાણત્ર અને સ્ભૃશત શચન્શ દેલાભાં આલે છે. 
 

૭) આ વન્ભાન છેલ્લા દવ લવભાં પ્રકાશળત થમેરી કોઇણ શ્રેષ્ઠ કૃશત ભાટે આલાભાં 
આલે છે. 
 

 

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

 

  7 થી 8  પેબુ્રઆયી કયંટ અપેમવવનો ગુજયાતી શલડીમો નીચેની શરંક યથી જુઓ. 

 

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

 

ગશણત, ધોયણ 10 નું પ્રકયણ 10 ના ભશલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી શલડીમો ભાટે . 

 

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

 

ઇવયોની શવશિનો ગુજયાતી શલડીમો નીચેની શરંક યથી જુઓ 

 

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

 

ફેસ્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

શભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

શલડીમો 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=_JcSBPUBHsk
https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

