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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન- ફેતલા નદીઓને જોડલાની ભંજુયી 

માાલયણ, લન્મ અન ે જનજાતતમ તલબાગો 

દ્વાયા આલાભા ંઆલેર છે. 

૨) શારભાં રેફ્ટનન્ટ જનયર વયત ચંદ દ્વાયા 

ઉવેના પ્રભુખના રૂભાં કામાબાય વંબારે 

છે. 

૩) 14 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ વમુંકત 

વળસ્ત્ર ફ ૂલા વૈતનક દદલવનુ ં આમોજન 

કયલાભાં આવમુ ંશતું. 

૪) એક્વીવ ફેંક બ્રોક્ચેન વેલાની ળરૂઆત 

કયનાય દેળની ત્રીજી ફેંક ફનલા ાભેર છે. 

૫) તાજતેયભાં બોારભાં 11 ભી બ્રાઈંડ 

ચૈરેન્જ કાય યેરીનુ ં આમોજન કયલાભા ં

આલેર. 

૬) કોરકાતા શાઈકોટા  દ્વાયા ભોશન 

બાગલતને 14 તાયીખના યોજ તિગેડ યેડ 

ગ્રાઉન્ડભાં યેરી મોજલાની ભંજુયી આેર છે. 

 

૭) સ્ાઇવ જટે કંનીએ તલભાન તનભાાતા 

કંની ફોઇંગ વાથ ેદોઢ રાખ કયોડના કયાય 

કયેર છે. 

૮) ગાંધીનગયભાં આમોતજત આઠભી 

લાઈિન્ટ વતભટભાં 25 શજાય વશભતી ત્રો 

ય શસ્તાક્ષય કયલાભાં આલેર છે. 

૯) કેન્ર વયકાય શારભાં નલી ડીઝાઇન લાા 

ાનકાડા  ઈશ્મુ કયે છે, તેભાં દશન્દી અન ે

અંગ્રેજી ફંને બાાઓભા ંજાણકાયી ઉરબ્ધ 

કયાલલાભાં આલળે. 

૧૦) શારભા ં યાજળે ગોીનાથનન ે

ટી.વી.એવ.ના પ્રફધં તનદેળક,ભુખ્મ 

કામાકાયી અતધકાયી તયીકે તનમુક્ત કયામરે 

છે. 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૧) શારભા ંયાદશર ળયીપન ેઇસ્રાતભક વનૈ્મ 

ગઠફંધનના પ્રભુખ તયીકે તનમુક્ત કયામા છે. 

૧૨) અભેદયકાના વંળોધકોએ ભાનલ 

એેન્ડીક્વનું એક નલંુ કામા ળોધેર છે. 
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૧૩) શાર કેન્માના યાષ્ટ્રતત તયીકે ઉરુશુ 

કેન્મતા પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૪) અભેદયકાના નલતનમુક્ત યાષ્ટ્રતત 

ડોનાલ્ડ ટરમ્ દ્વાયા વીભા લભાાને વને્ટય પોય 

ભેડીકેમય એન્ડ ભેડીકેડ વતલાવેઝભાં પ્રફધંક 

તયીકે તનમુક્ત કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) વતફામાના લફાાવભાં ચારી યશેર છઠ્ઠા 

નેળન ક ફોતક્વંગ ચેતમ્મનળીભા ં

બાયતીમ ભદશરા ફોકવયે ાચં દક જીત્મા 

છે. 

૧૬) દદલ્શી સ્ોટ્વા જનાારીઝભ 

એવોવીએળન દ્વાયા ફઇેજીંગ ઓતરતમ્કભા ં

કાંસ્મદક જીતનાય ફોક્વય તલજને્દય તવંશન ે

12 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ રાઈપ ટાઈભ 

અચીલભેન્ટ એલોડાથી નાલાજરે છે. 

૧૭) ોટુાગરના પૂટફોર ખરેાડી દિસ્ટીમાનો 

યોનાલ્ડો અને દતુનમાના વૌથી ઝડી 

દોડલીય ઉવેન ફોલ્ટને રોયેન્વ તલ્વ  ખરે 

એલોડા  2017 ભાટે નાભાતંકત કયામા છે. 

 

 

અન્મ  

૧૮) કૃતતકા નાભની ભદશરાએ રષ્ટ્ીશીન 

શોલા છતાં ડોક્ટય ફનલાના વનાને વાચુ ં

કયી દેખાડેર છે. 

૧૯) બાયતીમ એમયટેર કંનીએ 12 

જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ એમયટેર ેભેન્ટ 

ફેંકનો ળુબાયંબ કયેર છે. 

૨૦) પ્રોટાઈગય ડોટ કોભ દ્વાયા શાઉતવંગ 

ડોટ કોભ કંની વાથે તલરમની જાશેયાત 

કયલાભાં આલી છે.   
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વભીક્ષા 169 (1) તાયીખ 16/1/2017 

 

યોનાલ્ડો અન ેફોલ્ટ રોયેંવ તલ્વ  ખરે એલોડા  ભાટે વદંગી ામ્મા... 
 

૧) ોટુાગરના પૂટફોર ખેરાડી દિસ્ટીમાનો યોનાલ્ડો અન ેજભૈકાના ઝડી દોડલીય ઉવેન 

ફોલ્ટને રોયેંવ તલ્વ  ખેર એલોડા  2017 ભાટે વંદ કયામા છે. 
 

૨) રોયેંવ તલ્વ  ખરે એલોડા  2017 ની માદી નોલાક જોકોતલચ ેયજુ કયેર છે. 
 

૩) નોલાક જોકોતલચ ખુદ લા 2016 ભા ંઆ એલોડાના તલજતેા યશી ચકુ્મા છે. 
 

૪) ઉવેન ફોલ્ટે ત્રણ લાય ઓતરતમ્કભાં વુલણાચંરક પ્રાપ્ત કયેર છે. 
 

૫) ફોલ્ટ આ શેરા ત્રણ લાય આ એલોડા  જીતી ચુક્મા છે. 
 

૬) રોયેંવ તલ્વ  ખેર એલોડા-2017 ના ુયસ્કાયો ભાટે ખેરાડીઓની વંદગી લલ્ડા  ભીદડમા 

દ્વાયા કયલાભા ંઆલે છે. 
 

૭) આ લાના રોયેંવ એલોડા  ભાટે છ નાભનો વંદગી થમેર છે, તે તભાભ ઓતરતમ્ક દક 

તલજતેાઓ છે. 
 

૮) રોયેંવ તલ્વ  ખરે તલજતેાઓની જાશેયાત 14 પેિુઆયી 2017 ના યોજ કયલાભાં આલળે. 
 

- યેળ ચાલડા   
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યોજ ેયોજ આના પોનભાં જીકે, કયંટ અપેવા ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

કયંટ અપેવા તલડીમો 

https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદું વમાજ તલડીમો-૧ 

https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદું વમાજ તલડીમો-૨ 

https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC 

 
તભત્રો, એયુમવુપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચા કયી, ચનેર વફસ્િાઈફ કયળો જથેી 

GK તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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