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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) રાન્વ નામક શનુભંથપ્ાન ે69 ભા ંવેના 

દદલવના પ્રવંગે ભયણોયાંત વેના ભેડરથી 

વન્ભાનલાભાં આવ્મા છે. 

૨) રાન્વ નામક શનુભંથપ્ાનું વન્ભાન 

આભી ચીપના શસ્તે તેભના ધભમત્ની 

ભશાદેલીએ સ્લીકામુું શતું. 

૩) 69 ભા ં વેના દદલવે ફશાદુયી ભાટે 15 

જલાનોન ેવેના ભેડરથી નલાજલાભા ંઆવ્મા 

શતા, તેભાં 5 ભયણોયાંત છે. 

૪) શ્ચિભ ફંગાના કાચફુેદયમા ખાત ે

ભકયવંક્ાંશ્ચત શ્ચનશ્ચભતે ગંગાવાગય ભેાનુ ં

આમોજન થામ છે. 

૫) શાર બાયતના ઉયાષ્ટ્રશ્ચત દ ય 

આવીન શભીદ અન્વાયીનો કામમકા ઓગસ્ટ 

2017 ભાં ૂણમ થઇ યહ્યો છે. 

 

 

 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) દશ્ચિણ ચીન વભુદ્રને રઈને અભેદયકા 

અને ચીન લચ્ચે ળીત મુદ્ધના ભંડાણ થઇ 

ચુક્મા છે. 

૭) ઇક્લાડોય દેળને વમુકંત યાષ્ટ્ર  વભૂશ-77 

ની અધ્મિતા પ્રાપ્ત થમેર છે. 

ગજુયાત  

૮) બાલનગયભાં ોટમના પ્રદુણની વભસ્મા 

શ્ચનલાયલા ભાટે ગુજયાત ભેયી ટાઈભ ફોડમ  દ્વાયા 

4.5 કયોડના ખચે ડસ્ટ વેપ્રેળન વીસ્ટભ 

(ડી.એવ.એવ.) ભુકલાભાં આલેર છે. 

૯) ગુજયાતભાં ગુજયાત ભેયી ટાઈભ ફોડમ  દ્વાયા 

વૌપ્રથભલાય નલરખી ખાત ે ડસ્ટ વેપ્રેળન 

વીસ્ટભ કામમયત કયલાભા ં આલી શતી, 

બાલનગયભાં આ ફીજો પ્રમોગ છે. 

૧૦) ગુજયાત ભેયી ટાઈભ ફોડમ  દ્વાયા 

ગુજયાતભાં 10 પોગય ભળીન અન ેત્રણ લોટય 

ટર ીટભેન્ટ પ્રાન્ટ ણ પાલલાભાં આલેર છે. 
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યભત-જગત  

૧૧) 41 લાય યણજી ટર ોપીભાં ચશે્ચપમન યશેરી 

ભંુફઈને ાંચ શ્ચલકેટે શયાલી ગુજયાતે પ્રથભલાય 

યણજી ટર ોપીભા ંજીત શાંવર કયેર છે. 

૧૨) ગુજયાત ચેશ્ચપમન ટીભને ગુજયાત દક્કેટ 

એવોવીએળનએ ત્રણ કયોડ રૂશ્ચમાનુ ંઇનાભ 

આલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૩) ગુજયાત દક્કેટ એવોવીએળન ટીભના 

પ્રભુખ અશ્ચભત ળાશ તથા ઉપ્રભુખ દયભર 

નથલાણીએ ગુજયાત ટીભન ે યણજી ટર ોપી 

જીતલા ફદર અશ્ચબનંદન આેર છે. 

૧૪) 19 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ બાયત 

અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્ચે ફીજી લન-ડે ભેચ કટક 

ખાતે મોજાળે. 

૧૫) લમ 2017 ના પ્રથભ ગ્રાન્ડસ્રેભ 

ઓસ્ટરેરીમન ઓનનો પ્રાયંબ 16 

જાન્મુઆયી 2017 થી થઈ યહ્યો છે. 

૧૬) આગાભી તાયીખ 20 થી 24 જાન્મુઆયી 

2017 વુધી ભંુફઈ ખાતે ઈયાની ક ટુનામભેન્ટ 

મોજાળે. 

૧૭) ઈયાની ક ટુનામભેન્ટની ટીભના વુકાની 

દ ય ચેતેશ્વય ુજાયા કામમ કયળે. 

અન્મ  

૧૮) જાણીતા ત્રકાય ફયખાદત્ત ે

એન.ડી.ટી.લી.ભાંથી ોતાનું યાજીનાભંુ 21 

લમ કામમ કમામ ફાદ આી દીધેર છે. 

૧૯) શાર કેન્દ્રીમ ઉડ્ડમન વશ્ચચલ તયીકે 

યાજીલ ચૌફ ેપયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) દેળના નાના ળશેયોના 30 એયોટમ  ય 

ટંૂક વભમભા ં વસ્તી શ્ચલભાની વેલા ળરુ 

કયલાભાં આલળે.  
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વભીિા 170 (1) તાયીખ 17/1/2017 

 

69 ભો વનેા દદલવ 15 જાન્મઆુયીએ  ભનાલલાભા ંઆવ્મો.... 
 

૧) બાયતભાં ૧૫ જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 69 ભો વેના દદલવ ભનાલલાભાં આવ્મો. 
 

૨) દદલ્શીના કદયમપ્ા યેડ ગ્રાઉન્ડભા ં વેના પ્રભુખ જનયર ફીીન યાલતે અભય જલાન 

જ્મોશ્ચત ય ફશ્ચરદાની જલાનોન ેશ્રદ્ધાંજશ્ચર અી શતી. 
 

૩) ત્માયફાદ દદલ્શી કેન્ટભા ંયેડની વરાભી જીરીન ેજલાનોની શ્ચલધલાઓને વેના ભેડર 

તથા ફીજા ુયસ્કાયોથી વન્ભાશ્ચનત કમામ શતા. 
 

૪) વેના દદલવ બાયતીમ વેનાના પ્રથભ રફે્ટનન્ટ જનયર કે.એભ. કદયમપ્ાના ભાનભાં 

ભનાલલાભાં આલે છે. 
 

૫) કે.એભ. કદયમપ્ાએ 15 જાન્મુઆયી 1949 ના યોજ બાયતીમ વેનાના રેફ્ટનન્ટ 
જનયરનો દબાય વંબાળ્યો શતો. 
 

૬) ત્માયછીના પ્રત્મેક લે 15 જાન્મુઆયીના યોજ વેના દદલવ ભનાલલાભા ંઆલે છે. 
 

૭) વેના દદલવના દદલવે યેડ તથા શશ્ચથમાયોનું પ્રદળમન મોજલાભા ંઆલે છે. 
 

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

ડાઉનરોડ કયો. 

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

 

કયંટ અપેવમ શ્ચલડીમો 

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

 

વાદું વ્માજ શ્ચલડીમો-૧ 

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

 

વાદું વ્માજ શ્ચલડીમો-૨ 

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

 

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

 
શ્ચભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના શ્ચલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચમ કયી, ચનેર વફસ્ક્ાઈફ કયળો જથેી 

GK શ્ચલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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