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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભણીુય અને ઉત્તયાખંડભાં થનાય 

ચૂંટણીભાં પ્રથભલાય ઈ.લી.એભ.ભળીનભા ં

ઉભેદલાયના પોટાઓ રગાલલાભાં આલળે. 

૨) હશભાચર પ્રદેળના ભુખ્મભંત્રી 

વલયબદ્રવવંશ દ્વાયા ધભમળારાન ેયાજ્મની ફીજી 

યાજધાની તયીકે જાશેય કયેર છે. 

૩) શારભા ં જાશેય કયામેરા વભાલેળી 

વૂચકઆંકભાં બાયતને 60 ભુ સ્થાન 

આલાભાં આલેર છે. 

૪) બાયત શેલી ઇરેવ્ટરક રીભીટેડ દ્વાયા 

વિભ ફંગાભાં ફીજુ ં એકભ 500 

ભેગાલોટનું ળરુ કયલાભા ંઆલેર છે. 

૫) બાયતીમ અવબનતે્રી વપ્રમંકા ચોયાન ે

ીલ્વ ચોઈવ એલોડમભાં ફસે્ટ ડર ાભેહટક 

એ્ટરેવનો એલોડમ  આલાભાં આલેર છે. 

૬) શાર કેન્દ્રીમ ભંત્રી ભંડ દ્વાયા 105 

જટેરા જુના કામદાઓને વભાપ્ત કયલાની 

ભંજુયી આી દેલાભાં આલેર છે. 

૭) શારભાં સ્લાસ્્મ ભંત્રી જ.ેી.નડ્ડા દ્વાયા 

નલી હદલ્શીભાં ઇવન્ડમન પૂડ કમ્ોજીળન 

ટેફલ્વ 2017 નાભના ુસ્તકનું વલભોચન 

કયલાભાં આલેર છે. 

૮) બાયત અન ે ભોયેવળમવ દેળ લચ્ચ ે

વશકાયી ક્ષેત્રભાં વલકાવ ભાટેના વભજુતી 

કયાય કયલાભા ંઆલેર છે. 

૯) ંજાફના ૂલમ ભુખ્મભંત્રી વુયજીતવવંશ 

ફયનારાનું શારભાં અલવાન થમરે છે. 

૧૦) લમ 2016 નો વલમશ્રષે્ઠ અવબનેત્રીનો 

હપલ્ભપેય ુયસ્કાય ઉડતા ંજાફ ભાટે 

આવરમા બટ્ટન ેઆલાભાં આલેર છે. 

આતંયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૧) ેટા (PETA) વંસ્થાનું નાભ ીર 

પોય એથીકર ટર ીટભેન્ટ ઓપ એનીભલ્વ થામ 

છે. 

૧૨) ોટુમગરની વયકાયે એડંુઆડો ફ્રેયીમોન ે

નાઈટશુડ વખતાફથી વન્ભાવનત કયેર છે. 
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૧૩)16 જાન્મુઆયીને ફયાક ઓફાભાએ 

ધાવભમક સ્લતંત્રતા હદલવ તયીકે જાશેય કયેર 

છે. 

૧૪) ફાકોનું રોકવપ્રમ સ્થ ડીઝનીરેન્ડ  

કેરીપોનીમાના ઇનાશીભભાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) ઓવરવમ્કભા ંદેળને પ્રથભ ગોલ્ડભેડર 

અાલનાય અવબનલ વફન્દ્રા પ્રોપેવય ફની 

ગમા છે, તેઓ શલે વળક્ષણક્ષેત્ર ેોતાની વેલા 

આળે. 

૧૬) ભાન્ચેસ્ટય મુનાઇટેડ ્રફ નાણાકીમ 

યીતે ટોચના ક્રભાંકે શોંચી ગઈ છે. 

૧૭) હક્રકેટ એવોવીએળન પોય ધ બ્રાઈંડ 

લલ્ડમક ‘ટી-20’ ની ફે ભેચો ગુજયાતના 

અભદાલાદ ખાતે યભાળે. 

૧૮) હક્રકેટ એવોવીએળન ઓપ ફેંગાર દ્વાયા 

ટંૂક વભમભાં ઈડનગાડમન સ્ટેડીમભના એક 

સ્ટેન્ડને વૌયલ ગાંગુરી નાભ આલાભા ં

આલળે. 

 

 

 

અન્મ 

૧૯) શાર લૈજ્ઞાવનકોએ ત્રણ યોગના નાભ 

ફતાલેર છે, જ ેબવલષ્મભાં સ્લાસ્્મ વસ્થવત 

વાભે ખતયારૂ નીલડે તેભ છે. 

૨૦) મવ ફેંક દ્વાયા કસ્ટભાઈજફેર 

ફચતખાતંુ રોન્ચ કયલાભા ંઆલેર છે.  
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વભીક્ષા 175 (1) તાયીખ 22/1/2017 

 

હદલ્શી ોરીવ આમુ્ ત આરોક લભામ વી.ફી.આઈ.ના ચીપ તયીકે વનમવુ્ત 
ામ્મા... 
 

૧) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા હદલ્શી ોરીવ લડા આરોક કુભાય લભામન ે19 જાન્મુઆયી 2017 ના 

યોજ વી.ફી.આઈ.ના પ્રભુખ તયીકે વનમુ્ત કયેર છે. 
 

૨) વી.ફી.આઈ.ના ૂલમ વનદેળક અવનર વવંશા 2 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ વેલા વનલૃત 

થમા શતા, ત્માયફાદ યાકેળ અસ્થાનાન ેકામમકાયી વનદેળક ફનાલામા શતા. 
 

૩) આરોક લભામએ 24 ડીવેમ્ફય 1979 ભાં હદલ્શી ોરીવભા ં આમુ્ત(પ્રવળક્ષુ) તયીકે 
કેહયમયનો પ્રાયંબ કમો શતો. 
 

૪) 29 પેબ્રુઆયી 2016 ના યોજ આરોક લભામ હદલ્શી ોરીવ આમુ્ ત તયીકે વનમુ્ ત 
કયામા શતા. 
 

૫) આ શેરા તેઓ વતશાય જરેભાં ભશાવનદેળક તયીકે ોતાની પયજ ફજાલતા શતા. 
 

૬) પ્રધાનભંત્રી કામામરમભા ં45 આઈ.ી.એવ.ના નાભોની વૂચી ભોકરલાભાં આલી શતી. 
 

૭) આ દ ભાટે કૃષ્ણ ચૌધયી અન ેઅરુણા ફશુગુણાને દાલેદાય ભાનલાભા ંઆલતા શતા. 
 

 

 

- 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 વલડીમો 

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

 

વાદું વ્માજ વલડીમો-૧ 

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

 

વાદું વ્માજ વલડીમો-૨ 

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

 

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

 
વભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના વલડીમો અરોડ કયલાભા ંઆવ્મા છે આ ભાટે 

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

GK વલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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