
1 

19-2-2017 

  

 

 

Current affairs 1 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 19-2-2017      Page-1

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ી.એપ. (પ્રોવલડન્ટ પંડ) ના 

રાબાથીઓને ોતાના ખાતા વાથે આધાય 

કાડડ  વરંક કયાલલાની ભુદત 28 પેબુ્રઆયીથી 

લધાયીને 31 ભી ભાર્ડ કયેર છે. 

૨) આઈ.આઈ.ટી.ની એક ટીભે વેન્ટરર યેલ્લે 

વાથે ભીને એક વોફ્ટલેય તૈમાય કયેર છે, 

જનેા આધાયે યેલ્લે અવધકાયીઓ ભાત્ર ાંર્ 

ભીનીટભાં યેલ્લેનું ટાઈભ ટેફર ફનાલી ળકળે. 

૩) દેળની વુપ્રીભ કોટડભાં આજના વંદબે 

ભુખ્મ જજની વંખ્મા 31 શોલી જોઈએ 17 

પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ાંર્ નલા જજોની 

વનભણંક થતા શલે તે વંખ્મા 28 શલે ત્રણ 

જગ્માઓ જજ ભાટેની ખારી યશેર છે. 

૪) 18 પેબુ્રઆયી 1836 ના યોજ સ્લાભી 

વલલેકાનંદના ગુરૂ એલા શ્રી યાભકૃષ્ણ 

યભશંવનો જન્ભ થમો શતો. 

૫) ક્રીમ્ોંગ વિભ ફંગા યાજ્મનો 21 

ભો જીલ્લો ફનેર છે. 

 

૬) બાયતની અલકાળ વંળોધન વંસ્થા 

ઈવયોએ દેળભાં વલકવવત થમેર ક્રામોજવેનક 

એન્જીન –ડી વલબાગનું વપતા ૂલડક 

યીક્ષણ કયેર છે. 

૭) 18 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નૌકા 

તારયણીને બાયતીમ નૌવેના વાભેર કયલાભાં 

આલેર છે. 

૮) ભાનલ વંવાધન ભંત્રારમ દ્વાયા 

જણાલલાભાં આલેર છે કે ળાા કોરેજભાં 

અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓએ આધાય કાડડ  

નોંધણી કયાલલી પયજીમાત છે, અન્મથા 

સ્કોરયળી ભલાાત્ર થળે નરશ. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) અભેરયકા અને થાઇરેન્ડની વેનાના 

વમુંકત અભ્માવ કોબ્રા ગોલ્ડભાં બાયત,ર્ીન 

વશીત વલશ્વના કુર 29 દેળો બાગ રેળે. 

૧૦) લામુ પ્રદુણના કાયણે લડ 2010 લડ 

2017 વુધીભાં 34 ફાકો અધૂયા ભાવે 

જનમ્મા છે.(જનેા ય ફા લમભાં અલવાન 

ાભલાનો ખતયો લધાયે શોમ છે.) 
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૧૧) વભગ્ર વલશ્વભાં આંતયયાષ્ટ્ર ીમ વીભા 

ળુલ્ક રદલવ 26 જાન્મુઆયીના યોજ 

ભનાલલાભાં આલે છે. 

૧૨) વલશ્વનો વૌથી ભોટો શસ્ત વળલ્ 

ઉશાય ભેો 16 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

ગ્રેટય નોઈડાભાં ળરુ થમેર છે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાં બાયતની ભરશરા રક્રકેટ ટીભે 

ફાંગ્રાદેળ વાભે નલ વલકેટ વલજમ ભેલી 

ભરશરા લલ્ડડક 2017 ભાટે ક્લોરીપામ કયી 

રીધેર છે. 

૧૪) આઈ.ી.એર.ટીભ ગુજયાત રામન્વે 

ફેટ્વભેન ભોશમ્ભદ કૈપને વશામક કોર્ 

ફનાલેર છે. 

૧૫) બાયતીમ ખેરાડી ળયત કભર તથા 

શયભીત દેવાઈએ આઈ.ટી.ટી.એપ. લલ્ડડ  ટુય 

ઇવન્ડમા ઓનની વપ્રક્લાટડ ય પાઈનરભાં 

પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૬) એવળમન ટીભ ફેડવભન્ટનની ક્લાટડ ય 

પાઈનરભાં બાયત થાઈરેન્ડ વાભે શાયેર છે. 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) યાભ કભર ભુખજી વરવખત ુસ્તક શેભા 

ભાવરની વફમોન્ડ ધ ડર ીભ ગરડ આ લે 

યીરીઝ થળે. 

૧૮) ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ કરાઉડ વીરડંગ ય 

ત્રણ લડનો પ્રમોગ ળરુ કયળે. 

૧૯) વરંગ યીક્ષણને રગતી જાશેયાતો વર્ડ 

એન્જીન યથી દુય કયલાની વુપ્રીભ કોટડ  દ્વાયા 

બરાભણ કયલાભાં આલેર છે. 

૨૦) શાર વમંુકત યાષ્ટ્રના ભશાવવર્લ તયીકે 

એન્ટોવનમો ગુતેયેવ પયજ ફજાલી યહ્યા છે.
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વભીક્ષા 203 (1) તાયીખ 19/2/2017 

 

શેભા ભાવરની: વફમોન્ડ ધ ડર ીભ ગરડ રેખક યાભ કભર ભુખજી આ 
લે યીરીઝ થળે... 
 
 

૧) પ્રકાળક શાડય કોરીન્વ ઇવન્ડમાએ શેભા ભાવરનીના જીલન ય આધારયત ુસ્તક શેભા 
ભાવરની: વફમોન્ડ ધ ડર ીભ ગરડ તેભના 69 ભાં જન્ભ રદલવ ય ભાકેટભાં ઉરબ્ધ કયાલળે. 
 

૨) આ ુસ્તકભાં શેભા ભારીનીની જીલનની ઘટનાઓ કંડાયલાભાં આલળે. 
 

૩) આગાભી ઓકટોફય 2017 ભાં તેભના જન્ભરદલવ ય તૈમાય કયાળે. 
 

૪) આ ુસ્તકના રેખક તયીકેની કાભગીયી યાભ કભર ભુખજીએ વનબાલેર છે. 
 

૫) આ શેરા ણ યાભ કભર ભુખજીએ શેભા ભાવરની ય કોપી ટેફર ફુક ણ રખેર છે. 
 

૬) શેભા ભાવરનીનો જન્ભ 16 ઓક્ટોફય 1948 ના યોજ થમો શતો. 
 

૭) શેભા ભાવરની શાર ઉત્તયપ્રદેળના ભથુયાની રોકવબાના વંવદ છે. 
 

 

 

 

 

 

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

 

  11 થી 12 પેબુ્રઆયી કયંટ અપેમવડનો ગુજયાતી વલડીમો નીરે્ની વરંક યથી 

જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=elz6_59HIZs 

 

ગવણત, ધોયણ 10 નું પ્રકયણ 10 ના ભવલ્ટર ર્ોઈવ ક્લેિન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી વલડીમો ભાટે . 

 

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

 

ઇવયોની વવવિનો ગુજયાતી વલડીમો નીરે્ની વરંક યથી જુઓ 

 

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

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીર્ેની 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 વર્ડ કયી, ર્ેનર વફસ્ક્રાઈફ 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=elz6_59HIZs
https://www.youtube.com/watch?v=_JcSBPUBHsk
https://www.youtube.com/watch?v=vjf8ZzFXBVo&t=108s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

