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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતભાાં ગઠફાંધન વયકાયની ળરૂઆત 

લષ 1990 ના દામકાથી થમેરી છે. 

૨) ફાંગાની યાજ્મ વયકાયે કુરુખ બાાને 

આધધકારયક બાાનો દયજ્જો આેર છે. 

૩) યાંજીત કુભાયને શારભાાં બાયતના 

વોરીવીટય જનયર તયીકે ધનમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૪) ધલશ્વ સ્તયના નેતાઓભાાં બાયત દેળના 

લડાપ્રધાનને પેવફુક ય વૌથી લધાયે પોરો 

કયલાભાાં આલે છે. 

૫) 19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ શરયમાણાના 

42 યભતલીયોને અશીના વલષશ્રેષ્ઠ બીભ 

એલોડષથી વન્ભાધનત કયેર છે. 

૬) શાર બાયતનુાં અથષતાંત્ર 2.2 રાખ કયોડનુાં 

કદ ધયાલે  છે, અને ગ્રોવ ડોભેધસ્ટક પ્રોડક્ટ 

(કુર ઘયગથથુાં ઉત્ાદન)ની દ્રષ્ટ્ીએ ધલશ્વભાાં 

વાતભાાં ક્રભાાંકે યશેર છે. 

 

 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૭) વમુાંકત યાષ્ટ્રના કશેલા ભુજફ મભન 

દેળના નાગરયકો ધલધલધ વભસ્માઓથી 

ઘેયામેરા શોલા છતાાં ઘેય યત જલા ભાટે 

ભજફુય છે.  

૮) ધ મુધનલવીટી ઓપ કેધરપોનીમાની 

રેફભાાં ગામના જીનભાાં યશેરા ળીંગડા 

ફનાલતા ડી.એન.એ.શટાલી રઇ ધળાંગડા 

લગયની ગામ ધલકવાલી છે, જથેી તેના 

શુભરાને ખાી ળકામ. 

૯) અઝયફૈજાનના યાષ્ટ્રધત તયીકે ઇલ્શાભ 

આરીમેલ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાત યાજ્મભાાં આધાય કાડષ  

ધલધેમક-2017 ને વયકાય દ્વાયા ધલના 

ધલયોધે ારયત કયેર છે. 

૧૧) ગુજયાતના એધળમારટક રામન, ઘુડખય 

અને ળાકષને ફચાલલા ભાટે વયકાયે ચારુ 

લષના ફજટેભાાં 118 કયોડ રૂધમાની 

જોગલાઈ કયેર છે. 
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૧૨) યાજકોટની આલ્રેડ શાઈસ્કૂરભાાં 

ભશાત્ભા ગાાંધી મ્મુધઝમભ ફનાલલા ભાટે 

યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 10 કયોડ રૂધમાની 

પાલણી કયેર છે. 

૧૩) ગુજયાતના લણાકફોયી ખાતે 800 

ભેગાલોટનુાં વુય રક્રટીકર થભષર લીજ ભથક 

તૈમાય થઇ યહ્યુાં છે. 

૧૪) ગુજયાતના દ્વાયકા ખાતે દેળનુાં પ્રથભ 

કભાન્ડો ટરેનીંગ વેન્ટય સ્થાળે. 

યભત-જગત  

૧૫) આઈ.વી.વી. ધલભેન્વ લલ્ડષક 

ક્લોરીપામય પાઈનર ભેચભાાં બાયતની 

ભરશરા ટીભે દ.આરરકાની ટીભને 1 ધલકેટે 

શયાલી ધલજમ પ્રાપ્ત જ=કયેર છે. 

૧૬) બાયતીમ રક્રકેટય ભશેન્દ્રધવાંશ ધોની 

ધલજમ શજાયે ટર ોપીભાાં ઝાયખાંડની ટીભનુાં 

નેતૃત્લ કયળે. 

૧૭) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ અધબધજત 

વયકાય એળીમાઇ શોકી ભશાવાંઘના ઉાધ્મક્ષ 

તયીકે ધનમુક્ત કયામા છે. 

 

 

 

અન્મ 

૧૮) કેયના મુલાન અફીળ ડોભીનીકે 

શાથની ભુઠ્ઠીથી એક ભીનીટભાાં124 નાયીમે 

તોડીને ધલશ્વધલક્રભ નોંધાલેર છે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્રના વોરાુયભાાં દેળભાાં 

પ્રથભલાય યેલ્લે ટરે ક તોડ્યા લગય ભાત્ર ચાય 

કરાકભાાં અન્ડય બ્રીજ ફનાલલાભાાં આલેર 

છે. 

૨૦) 22 પેબુ્રઆયી કસ્તુયફા ગાાંધી ધનલાષણ 

રદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે.
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વભીક્ષા 207 (1) તાયીખ 23/2/2017 

 

શરયમાણાભાાં 42 ખેરાડીઓને બીભ એલોડષથી વન્ભાધનત કયલાભાાં 

આવ્મા... 
 

 

૧) 19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ શરયમાણા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 42 ખેરાડીઓને બીભ 
એલોડષથી વન્ભાનલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૨) આ ખેરાડીઓભાાં ત્રણ જોલી ધલળે આકષણનુાં કેન્દ્ર ફની શતી, તેભાાં એક 
બાઈ-ફશેન શતા, ફે ફશેનો શતી, ને એક ધત-ત્ની ની જોડનો વભાલેળ થામ છે. 
 

૩) શરયમાણાના યાજ્માર પ્રો.ક્પ્તાનધવાંશ વોરાંકી વી.એભ.ભનોશય રાર ખટ્ટય અને ખેર 
ભાંત્રી અનીર લીજ ેખેરાડીઓનુાં બીભ એલોડષ  આીને વન્ભાન કમુું શતુાં. 
 

૪) વન્ભાન સ્લરૂે ખેરાડીઓને બીભ પ્રધતભા અને ાાંચ રાખ રૂધમાના ચેક, વન્ભાન 
ત્ર, બ્રેજય, ટાઈ  અને સ્કાપષ  પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા શતા. 
 

 ૫) છેલ્લા ચાય લષના ફાકી એલોડષ  લષ (2013 થી 17) વુધીના અામા. 
 

૬) વન્ભાન પ્રાપ્ત કયનાય ખેરાડીઓભાાં ભુખ્મ રૂથી વાક્ષી ભધરક, રદા ભધરક, ફફીતા 
પોગટ, લીનેળ પૌગાટ  અને વયદાય ધવાંશના નાભ વાભેર છે. 
 

૭) આ વભાયોશભાાં ઓધરધમ્કભાાં ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદાન કયનાય ખેરાડીઓ ભાટે ણ બીભ એલોડષ  
અામા શતા. 
 

 

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

 

  17 થી 18 પેબુ્ર. કયાં ટ અપેમવષનો ગુજયાતી ધલડીમો નીચેની ધરાંક યથી જુઓ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Iad4T3bT80 

 

ગધણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 9 ના ભધલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન ગુજયાતી 

ધલડીમો ભાટે . 

 

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

 

ગધણત નપો-ખોટ બાગ -2 ગુજયાતી ધલડીમો જુઓ નીચેની ધરાંક ઓન કયો.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYPVpaeYe9g 

 

ફેસ્ટ જીકે ધલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 

ધભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના ધલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

ધલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=-Iad4T3bT80
https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=HYPVpaeYe9g
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

