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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 24 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

કોઇમ્ફતુયભાાં દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા 112 

પૂટ ઉંચી સ્ટીરની ળાંકય બગલાનની પ્રતતભાનુાં 

અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) 22 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયત અને 

ગ્રીવ દેળ લચ્ચે શલાઈ વેલા વભજુતી કયાય 

ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) શાર બાયતના ઉયાષ્ટ્રતત શભીદ 

અન્વાયી મુગાન્ડાની ભુરાકાતે ગમા છે. 

૪) કેન્ર વયકાય દ્વાયા રોન્ચ કયામેરી સ્કીભ 

વોલયીન ગોલ્ડ ફોન્ડનો વાતભો તફક્કો 27 

પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ળરુ થળે. 

૫) કૈળરેવ તવસ્ટભને અનુભોદન આલા 

ભાટે વયકાયે બાયત કમુાં.આય.કોડ રોન્ચ 

કયેર છે. 

૬) કેન્રીમ ભહશરા અને ફા કલ્માણ ભાંત્રી 

ભેનકા ગાાંધીએ તનબભમા મોજના અાંતગભત એક 

લતય કોળ ફનાલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

 

૭) યાષ્ટ્ર ીમ જલૈ તલતલધતા કોંગે્રવ 2017 

કેયરભાાં આમોતજત કયલાભાાં આલેર. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) નાવાના લૈજ્ઞાતનકો દ્વાયા ૃથ્લી જલેા 

વાત ગ્રશો ધયાલતુાં નલુાં વૌય ભાંડ ળોધી 

કાઢ્ુાં છે. 

૯) શાર મુગાન્ડાના યાષ્ટ્રતત તયીકે મોલેયી 

ભુવેલેની પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૦) નાઇર નદીનુાં ઉદગભ સ્થાન 

મુગાન્ડાના જીન્જાને ભાનલાભાાં આલે છે. 

૧૧) સ્કોટરૅન્ડ માડભના પ્રથભ ભહશરા 

ોરીવ કતભળનય તયીકે કે્રતવદા ડીક ફનેરા 

છે. 

૧૨) ાતકસ્તાની અદારત દ્વાયા ટેસ્ટ ટ્યુફ 

ફેફીને કાનૂની અતધકાય આી દીધેર છે. 

૧૩) જભભનીની જીમોભાય વેન્ટય પોય 

એતળમન યીવચભ દ્વાયા પેબુ્રઆયી 2017 ભાાં 

જાશેય કયલાભાાં આલેર છે કે ગ્રોફર 

લોતભિંગના કાયણે વૌથી લધાયે ખતયો વભુરી 

જીલોને છે. 
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૧૪) 13 થી 17 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

વમુાંકત યાષ્ટ્ર  મુનોની યીવ્મુ વતભતતની ફેઠકનુાં 

આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૧૫) ાતકસ્તાનની લામુવેનાભાાં શારભાાં નલા 

જ.ેએપ.-17 તલભાનને વાભેર કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૬)13 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 70 ભાાં 

ફાપટા હપલ્ભ ુયસ્કાયોની ઘોણા કયલાભાાં 

આલેર. 

યભત-જગત  

૧૭) ફેલ્જીમભના ખેરાડી જાન-જાન 

ડોભેનને ઇન્ટયનેળનર શોકી પેડયેળને 2016 

ના વલભ શ્રેષ્ઠ ભેન્વ શોકી ખેરાડીના એલોડભથી 

વન્ભાતનત કયેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૮) આગાભી 1 એતપ્રરથી ફે રાખ 

રૂતમાથી લધાયે ઘયેણાની ખયીદી ય ટેક્વ 

રાગુ કયલાભાાં આલળે. 

૧૯) શાર બ્રાજીરના યાષ્ટ્રતત તયીકે તભળેર 

ટેભય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) બાયત અને યલાન્ડા લચ્ચે 20 પેબુ્રઆયી 

2017 ના યોજ નલાચાય તલભાન ભાટે 

એભ.ઓ.મુ. ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા 

છે.
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વભીક્ષા 209 (1) તાયીખ 25/2/2017 

 

જાણીતા રેખક લેદપ્રકાળ ળભાભનુાં અલવાન... 
 
 

૧) 17 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ પ્રખ્માત રેખક લેદપ્રકાળ ળભાભનુાં અલવાન થમેર છે, તેઓ 
62 લભની લમના શતા. 
 

૨) તેભના દ્વાયા રખામેર લભ 1993 ુસ્તક ‘લદીલારા ગુાંડા’ની એક હદલવભાાં 15 રાખ 
કોી લેંચાઈ ગઈ શતી. 
 

૩) લેદપ્રકાળ ળભાભ હશન્દીના ઉન્માવકાય શતા, તેઓનો જન્ભ 6 જુન 1955 ભાાં ભેયઠભાાં 
થમો શતો. 
 

૪) લેદપ્રકાળ ળભાભએ આજ વુધીભાાં 176 જટેરા ઉન્માવ રખ્મા છે. 
 

૫) તેભના ‘લદીલારા ગુાંડા’ ઉન્માવની આજ વુધીભાાં રગબગ 8 કયોડ પ્રત લેંચાઈ ચુકી 
છે. 
 

૬) લભ 1995 ભાાં તેભને નટયાજ એલોડભ  તથા 2008 ભાાં નટયાજ બૂણ એલોડભ  ણ 
એનામત થમેરા છે. 
 

૭) લેદપ્રકાળ ળભાભ દ્વાયા તુરવી ોકેટ ફુક્વ નાભની પ્રકાળન વાંસ્થા ણ ળરુ કયલાભાાં 
આલી શતી. 
 

 

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

 

  19 થી 20  પેબુ્ર. કયાં ટ અપેમવભનો ગુજયાતી તલડીમો નીચેની તરાંક યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZUJF0_ZmzM&t=167s 

 

  21 થી 22 પેબુ્ર. કયાં ટ અપેમવભનો ગુજયાતી તલડીમો નીચેની તરાંક યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0 

://www.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0&t= 

ગતણત, ધોયણ 10 નુાં પ્રકયણ 9 ના ભતલ્ટર ચોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન ગુજયાતી 

તલડીમો ભાટે . 

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

 

ગતણત નપો-ખોટ બાગ -2 ગુજયાતી તલડીમો જુઓ નીચેની તરાંક ઓન કયો.  

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

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

તભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

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

તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=GZUJF0_ZmzM&t=167s
https://www.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0
https://www.youtube.com/watch?v=p1BFnDulHPA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=HYPVpaeYe9g
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

