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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) લષ 2017 ની અભયનાથ માત્રા 29 

જુનથી ળરુ થનાય છે, આ ભાટે યજીસ્ટટરેળન 1 

ભાર્ષ 2017 થી ળરુ થળે. 

૨) નાણા પ્રધાન અરુણ જટેરી દ્વાયા 

જાશેયાત કયલાભાાં આલેર છે કે યાજ્મો વાથ ે

વાંભતત વાધી ળકાઈ ન શોલાથી 

જી.એવ.ટી.એતપ્રરથી નહશ યાં તુ જુરાઈ 

ભાવથી રાગુ કયલાભાાં આલળે. 

૩) એક વલે ભુજફ દેળના ભાત્ર એક ટકા 

ધનલાન રોકો ાવે બાયતીમોની કુર 

વાંતતના 58 ટકા હશસ્ટવો છે. 

૪) શૈદયાફાદભાાં છઠ્ઠી એતળમાઈ 

ઇતન્લટેળનર કોન્પયન્વનુાં આમોજન 4 અન ે

5 પેબ્રુઆયી 2017 ના યોજ થળે. 

૫) શારભાાં ભશેળ ગુપ્તાને ઇન્ટયનેળનર લૈશ્મ 

પેડયેળનના નલા અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયામા 

છે. 

 

૬) વભાજલાદી ાટીભાાં આાંતહયક ઘભવાણન ે

કાયણ ે વાઈકરનુાં તનળાન ાટીના 

વાંસ્ટથાકને આલાન ેફદરે ર્ૂાંટણીાંર્ દ્વાયા 

શારના ભુખ્મભાંત્રી અતિરળે માદલન ે

આલાભાાં આલેર છે. 

૭) વેફી વાંસ્ટથાએ બાયતીમ કાંનીઓના 

તલરમ ભાટેના કડક તનમભો જશેય કયેર છે. 

૮) એક વલે ભુજફ તલભુહિકયણ બાયતની 

જી.ડી.ી.આલનાય ાાંર્ લષ ભાટે 6 ટકા 

યશેલાનો અાંદાજ છે. 

૯) કેય યાજ્મભાાં કોજીકોડ કોોયેળન પ્રથભ 

લૃદ્ધો ભાટે વશામક કોોયેળન ફનરે છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) ર્ીનના શુન્ઝાઈભાાં વપેદ ર્ાઈનીઝ 

ડોતફપન ભાટે પ્રથભ નરે્ય યીઝલષ ફનાલલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૧) તુકી દેળની વાંવદ ે એયડોગનની 

ળતતતને લધાયલા ભાટેનુાં ફીર ાવ કયેર છે. 
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૧૨) 17 જાન્મુઆયી 1991 ના યોજ અિાતી 

મુદ્ધનો પ્રાયાંબ થમો શતો, અભેહયકા ફ્ાાંવ અન ે

તબ્રટનનો ઈયાક ય શુભરો થમો શતો. 

યભત-જગત 

૧૩)બાયતના ૂલષ હિકેટય નલજોત તવાંધુાં શાર 

બાજ ક્ષ છોડીન ે કોંગ્રેવ ાટીભાાં વાભેર 

થઇ ગમા છે. 

૧૪) 16 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ગુજયાત 

હિકેટ એવોવીએળન દ્વાયા તલશ્વના વૌથી 

ભોટા સ્ટટેડીમભનુાં બૂતભૂજન કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૫) આ સ્ટટેડીમભ ફે લષભાાં તૈમાય કયલાભાાં 

આલળે, અન ે તેન ે ફનાલલાનો િર્ષ 700 

કયોડ જટેરો રાગળે. 

૧૬) હિકેટ ઓસ્ટટરેરીમાએ ૂલષ બાયતીમ 

તસ્ટનય શ્રીયાભ શ્રીધયનને તસ્ટન 

વરાશકાયના રૂભાાં તનમતુત કયેર છે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) ફશુર્તર્ષત ુસ્ટતક ‘ધ કયાર્ી 

ડીવેપ્ળન’ના રેિક છે,ળત્રુજીત નાથ. 

૧૮) ભધ્મપ્રદેળ વયકાયે યાજ્મન ેળયાફ ભુતત 

ફનાલલા ભાટેના અતબમાનની ળરૂઆત કયી 

દીધેર છે. 

૧૯) પ્રથભ એતળમા પ્રળાાંત બ્રોડકાતસ્ટટાંગ 

મુતનમન નતૃ્મ ભશોત્વલ શૈદયાફાદભાાં વાંન્ન 

થમો. 

૨૦) આગાભી 1 ભાર્ષથી દેળની 433 ફેંકોભાાં 

અભયનાથની માત્રાનુાં યજીસ્ટટરેળન ળરુ કયાળે.  
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વભીક્ષા 171 (1) તાયીિ 18/1/2017 

 

પ્રથભ એતળમા પ્રળાાંત બ્રોડકાતસ્ટટાંગ મતુનમન નતૃ્મ ભશોત્વલ શૈદયાફાદભાાં 
વાંન્ન... 
 

૧) આજ વુધીનો પ્રથભ એતળમા-પ્રળાાંત બ્રોડકાતસ્ટટાંગ મતુનમન નૃત્મ ભશોત્વલ 15 

જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ શૈદયાફાદભાાં વાંન્ન થમો. 
 

૨) ભશોત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન કેન્િીમ વૂર્ના અને પ્રવાયણ ભાંત્રી એભ.લૈંતમાનામડુ દ્વાયા 

કયલાભાાં આલેર. 
 

૩) આ ભશોત્વલનો ઉદેશ્મ એતળમા –પ્રળાાંત ક્ષેત્રની તલલીધાતાઓને ફશાય રાલલાનો છે, 
અને નૃત્મ કયતા વભમે આ તલસ્ટતાયના અરગ-અરગ વભુદામ જ ેિુળી વ્મતત કયે છે, તેની 

ઝાાંિી કયલાનો છે. 
 

૪) અન્મ ઉદેશ્મ એક આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ બાાના અનુવાંધાને નૃત્મના ભાધ્મભથી દુતનમાના 

અરગ-અરગ ક્ષેત્રના મુલાઓ લચ્ર્ે કડી રૂ ફનાલાનો ણ યિામો છે. 
 

૫) બાયતના ભોટા બાગના ાડોળી દેળોએ આ ભશોત્વલભાાં બાગ રીધો શતો. 
 

૬) આ ભશોત્વલનુાં આમોજન બાયતની વયકાયી વેલા પ્રવાયક પ્રવાય બાયતી દ્વાયા કયલાભાાં 

આવ્મુાં શતુાં. 
 

૭) એતળમા –પ્રળાાંત બ્રોડકાતસ્ટટાંગ મતુનમનની સ્ટથાના લષ 1964 ભાાં થમરેી છે. 
 

- યેળ ર્ાલડા  
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યોજ ેયોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવષ ભેલલા નીર્ેની રીંક યથી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 

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

 

કયાં ટ અપેવષ તલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

વાદુાં વ્માજ તલડીમો-૧ 
https://www.youtube.com/watch?v=27DaTAddnd8 

 

વાદુાં વ્માજ તલડીમો-૨ 

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

 

ફેસ્ટટ જીકે તલડીમો ભાટે નીર્ેની રીંક ઓન કયો.  

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

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

YouTube ય જઇ, EduSafar રિી વર્ષ કયી, ર્નેર વફસ્ટિાઈફ કયળો જથેી 

GK તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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