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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ોતાની તયપનો પ્રથભ તશેલાય નેળનર 

પોક પેસ્ટીલર ઓપ કેયર 24 પેબુ્રઆયી 2017 

થી કેયના તતરુલનંતભુયભભાં ળરુ થમેર 

છે. 

૨) 27 પેબુ્રઆયી 1988 ના યોજ અંદાભાન 

તનકોફાયને જોડલા ભાટે પ્રથભલાય શેરીકોપ્ટય 

વેલા ળરુ કયલાભાં આલી શતી. 

૩) 28 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ દદલ્શી ખાતે 

દેળના પ્રથભ શેરીોટટનું ઉદ્ઘાટન કયલાભાં 

આલળે. 

૪) બાયતભાં વૌથી રાંફી ગુપા તયીકે 

ફેરુભની ગુપાને ઓખલાભાં આલે છે, જ ે

આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મભાં આલેરી છે. 

૫) એક વલે ભુજફ બાયતભાં પ્રતતલટ એક 

કયોડ મુલા ફેયોજગાયો શ્રભદભાં ઉભેયામ છે. 

આંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૬) અભેદયકાભાં ડેભોકે્રદટક વતભતતના 

વદસ્મોએ ૂલટ શ્રભ ભંત્રી ટોભ ેયેઝને નલા 

અધ્મક્ષ તયીકે વંદ કમાટ છે. 

7) 13 ભાં આતથટક વશમોગ વંગઠનની 

ભેજફાની ાતકસ્તાન દેળ દ્વાયા કયલાભાં 

આલળે. 

૮) તલશ્વભાં વૌથી લધાયે કોપીની લયાળ 

કયતા દેળોભાં ઇટારી,યતળમા અને જાાનનો 

નંફય આલે છે. 

૯) ાતકસ્તાન દેળભાં પ્રથભલાય 22 

મુલતીઓએ લામુદની યીક્ષા ાવ કયી છે, 

તેઓને ાતકસ્તાની લામુદ એકડેભીભાં 

વાભેર કયલાભાં આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૦) 27 પેબુ્રઆયી 2002 ના યોજ ગુજયાતના 

ગોધયા યેલ્લે સ્ટેળન ય 57 જટેરા 

કાયવેલકોને જીલતા વગાલી દેલાભાં આવ્મા 

શતા. 

૧૧) આગાભી 7 ભી ભાર્ટ 2017 ના યોજ 

દેળના લડાપ્રધાનશ્રી ગુજયાતના દશેજ ખાતે 

ઓ.એન.તજ.વી.ેટર ો એડીળન્વ રીભીટેડ 

(ઓાર) ના નલા ેટર ો કેતભકલ્વ 

કોમ્રેક્ષનું ઉદ્ઘાટન કયળે. 
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૧૨) ગુજયાતભાં ર્ારુ લે યજુ કયામેરા 

ફજટેભાં 108 ની એમ્્મુરન્વની વેલાભાં 70 

નલી એમ્્મુરન્વ ઉભેયલાભાં આલળે. 

૧૩) ગુજયાત વયકાયે આ લે ભોઢેયા એક 

ભોડેર ગાભ તયીકે તલકવે તે ભાટે તેને વૌય 

ઉજાટથી તલકવાલલાનું નક્કી કયલાભાં આલેર 

છે. 

યભત-જગત  

૧૪) દતક્ષણ આદિકાના ખેરાડી એફી 

ડીતલતરમવે એક દદલવીમ ભેર્ોભાં વૌથી 

ઝડી 9000 યન ફનાલલાનો યેકોડટ  

નોંધાલેર છે. 

૧૫) મુકે્રનના ભદશરા ખેરાડી ઇરેના 

તસ્લટોતરનાએ ડેન્ભાકટના કેયોતરન 

લોઝનીમાકીને શયાલી દુફઈ ડફલ્મુ.ટી.એ. 

ટેનીવ રે્તમ્મનળી જીતી રીધેર છે. 

૧૬) શારભાં યભાઈ યશેરી દપડે તલશ્વ ભદશરા 

રે્તમ્મનળીની વેભી પાઈનરભાં ટાઈ બ્રેકય 

ભુકાફરાભાં બાયતની ભદશરા ખેરાડી શદયકા 

દ્રોણાલલ્લીની યાજમ થતા બ્રોન્ઝભેડરથી 

વંતો ભાનલો ડેર છે. 

 

 

૧૭) આંધ્રપ્રદેળના નૈરુય ખાતે ખેરો ઇતન્ડમા 

લુળુ ગેમ્વભાં ગુજયાતની અન્ડય-14  

ટીભ(ગલ્વટ) કેટેગયીભાં વાત ભેડર જીતેર 

છે. 

અન્મ  

૧૮) વેન્ટરર ઝૂ ઓથોયીટી વકટવભાં શાથીના 

ઉમોગ ય પ્રતતફંધ રગાલળે. 

૧૯) ન્મુ લલ્ડટ  લેલ્થના અશેલાર પ્રભાણે 

બાયતભાં ભુંફઈ દેળનું વૌથી વભૃદ્ધ ળશેય છે. 

૨૦) તજ.જ.ેઈ.ી.વી.નું નું ુરુનાભ જમે્વ 

જ્લેરયી એક્વોટટ  પ્રભોળન કાઉન્વીર ઓપ 

ઇતન્ડમા થામ છે. 

- યેળ ર્ાલડા  
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વભીક્ષા 212 (1) તાયીખ 28/2/2017 

 

વકટવભાં શાથીના ઉમોગ ય પ્રતતફંધ રગાલલાભાં આવ્મો... 
 

૧) વેન્ટરર ઝૂ  ઓથોયીટી દ્વાયા વકટવભાં શાથીના ઉમોગ ય પ્રતતફંધ રગાલલાભાં આવ્મો 
છે. 
 

૨) વી.જડે.એ. દ્વાયા યાજ્મના લન્મજીલ ફોડટને ત્ર રખીને તેના અતધકાય કે્ષત્રભાં 
આલનાય શાથીઓને ુનલટવન કયલાભાં આલે તેલી તાકીદ કયેર છે. 
 

૩) વી.જડે.એ. ના વદસ્મ વતર્લ ડી.એન.તવંશે વેન્ટરર ઝૂ  ઓથોયીટીના વકટવભાં 
શાથીઓની પ્રસ્તુતત યની યોકને ૂરંુ વભથટન આેર છે. 
 

૪) આ વંસ્થાએ લન્મજીલ વંયક્ષણ અતધતનમભ 1972 અંતગટત ભોટા બાગના વકટવ કે જ ે
પ્રાણીઓના પ્રમોગ કયતા તેની ભાન્મતા યદ્દ કયી શતી. 
 

૫) આ ત્રભાં કશેલાભાં આલેર છે, કે વકટવ ભાતરકો ાવે તેઓની ાવે યશેરા શાથીઓનું 
ભાતરકી પ્રભાણત્ર જનેે શાથીઓના ુનલટવન ભાટે લન્મજીલ ફોડટ  યદ્દ કયી ળકે છે. 
 

૬) બાયતીમ શાથી લન્મજીલ વંયક્ષણ અતધતનમભ 1972 અંતગટત અનુવુતર્ એકભાં 
નોંધામેર છે. 
 

૭) આ પ્રભાણે શાથીને વુયતક્ષત યાખલા ભાટેના પ્રમાવો વયકાય દ્વાયા કયલાભાં આલી યહ્યા 
છે. 
 

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

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ તલકાયી દો અને અતલકાયી દો બાગ 5 ગુજયાતી તલડીમો 

નીરે્ની તરંક યથી જુઓ. 

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

 

  21 થી 22 પેબુ્ર. કયંટ અપેમવટનો ગુજયાતી તલડીમો નીરે્ની તરંક યથી જુઓ. 

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

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

ગતણત, ધોયણ 10 નું પ્રકયણ 11 ના ભતલ્ટર ર્ોઈવ ક્લેશ્ચન વોલ્મુળન 

ગુજયાતી તલડીમો ભાટે . 

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

 

ગતણત નપો-ખોટ બાગ -2 ગુજયાતી તલડીમો જુઓ નીરે્ની તરંક ઓન કયો.  

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

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વર્ટ કયી, ર્ેનર 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=pOIdCqkMJos
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

