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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 19 જાન્મુઆયી 1966 ના યોજ કોંગ્રેવ 

ક્ષભાાંથી બાયતના લડાપ્રધાન દ ય 

વૌપ્રથભ લાય ભહશરા લડાપ્રધાન તયીકે 

ઇન્ન્દયાગાાંધી વાંદ થમા શતા. 

૨) શાર તન્ભરનાડુભાાં યાંયાગત યભત 

જરીકટુ્ટ યના પ્રન્તફાંધના કાયણ ે યભતના 

વભથથકો દ્વાયા દેખાલો મોજાઈ યહ્યા છે. 

૩) બાયતીમ વાંસ્થાન આઈ.આઈ.ટી. ફોમ્ફ ે

દ્વાયા 18 જાન્મુઆયી 2017 ના યીોટથભાાં 

જાશેય કયલાભાાં આલેર છે કે લામુ પ્રદુણના 

કાયણે હદલ્શી અન ે ભુાંફઈભાાં રગબગ 81 

શજાય રોકોના ભૃત્મુ થમા છે. 

૪) કેન્ર વયકાયે ઝાયખાંડભાાં બાયતીમ કૃન્ 

અનુવાંધાન વાંસ્થાનની સ્થાના ભાટે 200 

કયોડ રૂન્મા ભાંજુય કયેર છે. 

૫) ભેઘારમ યાજ્મનુાં ભાલલ્મનોંગ ગાભ 

વાપ-વપાઈ યાખલાભાાં અન્મ યાજ્મો ભાટે 

યોર ભોડેર જલુેાં કામથ કયે છે. 

૬) ધ અનટોલ્ડ લાજેમી: 

ોરીટીન્ળમનએન્ડ ૈયાડોક્વ ુસ્તક ઉલ્લેખ 

એન.ી. દ્વાયા રખલાભાાં આલેર છે. 

૭) 7 ભાાં ગાય ાંચની બરાભણોન ે 16 

જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ઝાયખાંડ યાજ્મ 

દ્વાયા ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 

૮) ગીતા વેનનુાં 86 લથની લમે16 

જાન્મુઆયીના યોજ અલવાન થઇ ગમુાં તેઓ 

અન્બનેત્રી શતા. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) ચીનથી રાંડન જનાય પ્રથભ ભારલાશક 

ટરેન 18 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ રાંડન 

ખાતે શોંચી ગઈ છે, આ ટરેને 18 હદલવભાાં 

11,999 ન્કભી.નુાં અાંતય કાેર છે. 

૧૦) ન્િભી આહિકી દળે ગફીમાભાાં 18 

જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ત્માાંના યાષ્ટ્રન્ત 

દ્વાયા ઈભયજન્વી રાગુ કયલાભાાં આલેર છે. 
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૧૧)વાઉદી અયફભાાં ખયાફ બોજન ખાલાન ે

કાયણે 150 જટેરા રોકોન ે પૂડ ોઈઝનીંગ 

થલાને કાયણે ત્માાં ઈભયજન્વી રાદલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૨) ઇટારીની મુયોીમન ીલ્વ ાટીના 

વદસ્મ એન્ટોન્નમો તજાનીને ચાય યાઉન્ડ 

ફાદ 17 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ મુયોીમ 

વાંવદના અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૩) આઈ.લી.એપ.ની નલી ટેકનીકનો 

ઉમોગ કયીને મુકે્રનભાાં ફીજા ફાકનો 

જન્ભ થમો છે. 

યભત-જગત  

૧૪) ભરેન્ળમા ભાસ્ટય ગ્રાન્ડ ન્પ્રક્વભાાં 

ફેડન્ભન્ટન ટુનાથભેન્ટની ન્પ્ર.ક્લાટથય 

પાઈનરભાાં વાઈના નશેલારે પ્રલેળ ભેલી 

રીધો છે. 

૧૫) ૂલથ બાયતીમ હક્રકેટય કન્ર દેલન ે

ભુાંફઈભાાં 17 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 

રેજને્્વ ક્રફ શોર ઓપ પેભભાાં વાભેર 

કયામા છે. 

 

૧૬ ) બાયતીમ ખેરાડી વાન્નમા ન્ભઝાથ તથા 

યોશન ફોન્નાએ ઓસ્ટરેરીમન ઓન 

ગ્રાન્ડસ્રેભ ટેનીવ ટુનાથભેન્ટના ફીજા 

યાઉન્ડભાાં પ્રલેળી ચુક્મા છે. 

અન્મ  

૧૭) વૌયાષ્ટ્ર  મુન્નલન્વથટીભાાં રૂન્મા આઠ 

કયોડના ખચે ઇન્ટયનેળનર કક્ષાનો સ્લીભીંગ 

ુર ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૮) 19 જાન્મુઆયી 2017 થી જમુયભાાં 

10 ભો રીટયેચય પેસ્ટીલર ળરુ થમરે છે. 

૧૯) અભદાલાદભાાં યાજ્મનુાં પ્રથભ વામફય 

ોરીવ સ્ટેળન ફનાલલાભાાં આલળે. 

૨૦) બ્રેક શોર ક્ષેત્રભાાં અભુલ્મ મોગદાન 

આનાય પ્રન્વદ્ધ લૈજ્ઞાન્નક વી.લી. 

ન્લશે્વશ્વયૈમાનુાં 17 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 

અલવાન થમેર છે.  
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ઉલ્લખે એન.ી. દ્વાયા ન્રન્ખત ‘ધ અનટોલ્ડ લાજમેી:ોરીટીળીમન 
એન્ડ યૈાડોક્વ’નુાં ન્લભોચન કયલાભાાં આવ્મુાં... 
 

૧) અટર ન્ફશાયી લાજેમીના જીલન ય એક નલી ફકુવ આલેર છે, તેનુાં નાભ ‘ધ 

અનટોલ્ડ લાજેમી:ોરીટીળીમન એન્ડ ૈયાડોક્વ’ યાખલાભાાં આલેર છે. 
 

૨) આ ુસ્તકના રખેક ઉલ્લેખ એન.ી. છે, આ ફકુ્વ અટર ન્ફશાયીના જીલન ય 

આધાહયત  છે. 
 

૩) ઉલ્લેખ એન.ી. ઓન ભેગેઝીનના કામથકાયી વાંાદક છે, આ ુસ્તકના પ્રકાળક 
ેગુઈનના કશેલા ભુજફ આ લથની વૌથી ભોટી યાજનેન્તક આત્ભકથા આ ફુક છે. 
 

૪) આ ફુક અટરજીન ે જોલાનો એક નલો અાંદાજ આે છે, તેભના વભમભાાં ઘટેરી 
ઘટનાઓની ભોટાબાગની લાતો તેભાાં વભાલી રેલાભાાં આલી છે. 
 

૫) ગત વાર અટરજીના જીલન ય આલેર ફુક્વનુાં નાભ શતુાં, ‘શાય નહશ ભાાંનુાંગા’ શતી. 
 

૬) ૂલથ પ્રધાનભાંત્રી એક વાયા લક્તા અન ે કન્લ અન ે યાજનેતાની છા આ ફુક્વ દ્વાયા 
ભેલે છે. 
 

૭) ‘ધ અનટોલ્ડ લાજમેી:ોરીટીળીમન એન્ડ ૈયાડોક્વ’ ુસ્તક 304 ાનાનુાં છે, અને 
તેની ન્કભાંત 599 રૂન્મા યાખલાભાાં આલેર છે. 
 

- યેળ ચાલડા   
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યોજ ેયોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવથ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 

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

 

કયાં ટ અપેવથ ન્લડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

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

 

વાદુાં વ્માજ ન્લડીમો-૨ 

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

 

ફેસ્ટ જીકે ન્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
ન્ભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના ન્લડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચથ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK ન્લડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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