
1 

26-2-2017 

  

 

 

Current affairs 8 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 26-2-2017      Page-1

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) દય લે બાયત દેળભાાં નેળનર વામન્વ ડે 

તયીકે 28 ભી પેબુ્રઆયીને ઉજલલાભાાં આલે 

છે. 

૨) શાર એમ્પ્રોઇભેન્ટ પ્રોવલડાં ન્ટ પાંડ 

ઓગેનાઈઝેળનભાાં આળયે ચાય કયોડ 

રાબાથીઓ છે. 

૩) આગાભી1 એવપ્રર 2017 ના યોજ 

એવ.ફી.આઈ.ભાાં ાાંચ ફેંકોનુાં વલરીનીકયણ 

થતા આ ફેંક વલશ્વની 50 વૌથી ભોટી ફેંકોભાાં 

સ્થાન ાભળે. 

૪) ઝામડવ કેડીરાને વનમાભક તયપથી 

દેળભાાં વીઝનર ફ્રુ ભાટે ટેટર ાલેરેન્ટ 

ઇનએક્ટીલેટેડ ઇન્ફ્રુએન્ઝા લેક્વીન યજુ 

કયલાની ભાંજુયી ભી ગઈ છે. 

૫) આઈ.આય.ફી ઇન્રા દ્વાયા વનદેળક 

ભાંડના અધ્મક્ષના રૂભાાં યાજને્રવવાંશને 

વનમુક્ત કયામા છે. 

 

 

૬) આમુ ભાંત્રી દ્વાયા નલી દદલ્શીભાાં 

શોવભમોેથીક દલાઓના વનમભન ય વલશ્વ 

એકીકૃત વચવકત્વાવગગ પોયભનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયેર છે. 

૭) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ યક્ષા 

ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળની 7517 વકરોભીટય 

રાાંફી વભુર વયશદ ય દેખયેખ ભાટે 38 યડાય 

સ્ટેળન સ્થાલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલેર 

છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ગુગર દ્વાયા તૈમાય કયામેર વેલ્પ ડર ાઈવલાંગ 

કાયભાાં એન્થની રેનદાવ્વકીએ વાયો પાો 

આ્મો શતો. 

૯) વલશ્વ આયોગ્મ વાંસ્થાના અશેલાર ભુજફ 

વલશ્વભાાં ડીપ્રેળનથી ીડાતા રોકોની વાંખ્મા 

આળયે 32 કયોડ જટેરી છે. 

૧૦) બાયત વયકાય દ્વાયા ઇઝયામેર વાથે 

રૂ.17 શજાય કયોડના વભવાઈરના પ્રસ્તાલને  

ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલેર છે. 
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૧૧) બાયત દેળ દ્વાયા ફાાંગ્રાદેળના ળશેય 

વવરશટના વલકાવ ભાટે નાણાકીમ વશામ 

આલાની વશભતી આેર છે. 

ગુજયાત  

૧૨) 25 પેબુ્રઆયી1884 ના યોજ બાયતના 

વભાજ વુધાયક યવલળાંકય ભશાયાજનો જન્ભ 

ખેડા વજલ્લાના યઢુ ગાભ ખાતે થમો શતો. 

૧૩) ગુજયાતની નભગદા નદી ય કેફર 

સ્ટેઇડ વબ્રજને દેળના લડાપ્રધાનશ્રી આગાભી 

7 ભી ભાચગના યોજ ખુલ્લો ભુકળે. 

યભત-જગત  

૧૪) શારભાાં રેસ્ટય વીટી ક્રફ દ્વાયા 

ોતાના કોચ ક્રોડીમો યાનીએયીને ોતાના 

કોચ દ યથી શટાલી દીધેર છે. 

૧૫) શારભાાં વલભેન્વ 10 ભીટયની એય 

યાઈપરભાાં બાયતના ૂજા ઘટકયે બ્રોન્ઝભેડર 

ભેલી આઈ.એવ.એવ.એપ. લલ્ડગકના 

પ્રથભ દદલવે ળુબ ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૬) આગાભી ઓવરવમ્પકભાાં બાયતને કેભ 

લધાયે ભેડર ભે તે ભાટે સ્લવણગભ ગુજયાત 

સ્ોટ્વગ મુવનલવીટીના વશમોગથી એક 

લકગળોનુાં આમોજન કયામુાં છે. 

 

૧૭) દયમો ઓવરવમ્પકભાાં વવલ્લય ભેડર 

ભેલનાય ી.લી.વવાંધુને આાંધ્રપ્રદેળના 

ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા ક્રાવ લનની નોકયીની 

ઓપય કયી શતી, તે સ્લીકાયી તેણી 

અભયાલતીભાાં સ્થામી થળે. 

અન્મ  

૧૮) કેન્ર વયકાય દ્વાયા તવભરનાડુભાાં 

ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્ર ીમ ગ્રાભીણ યોજગાય 

ગેયેં ટી અવધવનમભ અાંતગગત શ્રવભકો ભાટે 

યોજગાયીના દદલવોની વાંખ્મા100 થી  

લધાયીને 150 કયલાની ભાંજુયી આલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૯) નેળનર પોક પેસ્ટીલર ઓપ કેયર 24 

પેબુ્રઆયી 2017 થી કેયભાાં ળરુ થમેર છે. 

૨૦) જમ્પભુ કાશ્ભીયના રડાખ વલસ્તાયભાાં 

જુના તશેલાય રાઈકય અને રેશ દોવભોચ 

તશેલાય ળરુ થમેર છે. 

-યેળ ચાલડા   
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વભીક્ષા 210 (1) તાયીખ 26/2/2017 

 

કેન્ર વયકાય દ્વાયા વભુર વકનાયાની દેખયેખ ભાટેની યી મોજનાને ભાંજુયી 

આી... 
 
 

૧) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ કેન્ર વયકાય દ્વાયા વભુર વકનાયાની દેખયેખ ભાટેની યી 
મોજનાને ભાંજુયી આી છે. 
 

૨) બાયતના યક્ષાભાંત્રારમ દ્વાયા 7517 વકરોભીટય રાાંફા દદયમા વકનાયા ય એરટગ  યશેલા 
ભાટે આ મોજનાને ભાંજુયી અાઈ છે. 
 

૩) યક્ષાભાંત્રી ભનોશય ાયીકયની અધ્મક્ષતાભાાં દદલ્શી ખાતે ભેરી ફેઠકભાાં આ વનણગમ 
રેલાભાાં આલેર છે. 
 

૪) આ મોજનાને ળરુ કયલા ભાટે ફેંગરુરુ વસ્થત બાયત ઈરેક્ટર ોવનકવ રીભીટેડભાાં 800 
કયોડ રૂવમાનો ખચગ કયલાભાાં આલળે. 
 

૫) આ મોજના અાંતગગત 38 વસ્થય યડાય સ્ટેળનો અને 4 ભોફાઈર દેખયેખ સ્ટેળનો યખાળે. 
 

૬) આ સ્ટેળનોને કચ્છના યણ અને ખાભફેટભાાં માતામાત પ્રફાંધન પ્રણારી વાથે વાાંકી 
રેલાભાાં આલળે. 
 

૭) આ કાભગીયી બાયતીમ નૌવેનાની કેફેરીમત અને તેની ળવક્ત લધાયલા ભાટે લધાયે 
વાયી વાવફત થળે. 
 

 

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

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ નાભ અને તેના પ્રકાયો બાગ 4 ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરાંક 

યથી જુઓ. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYcG9Jul0Xg 

 

  21 થી 22 પેબુ્ર. કયાં ટ અપેમવગનો ગુજયાતી વલડીમો નીચેની વરાંક યથી જુઓ. 

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

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

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

ગુજયાતી વલડીમો ભાટે . 

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

 

ગવણત નપો-ખોટ બાગ -2 ગુજયાતી વલડીમો જુઓ નીચેની વરાંક ઓન કયો.  

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

 

ફેસ્ટ જીકે વલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

વભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચગ કયી, ચેનર વફસ્રાઈફ 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=AYcG9Jul0Xg
https://www.youtube.com/watch?v=rnQ5aoGXMj0
https://www.youtube.com/watch?v=otgzApN9FOQ
https://www.youtube.com/watch?v=HYPVpaeYe9g
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

