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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વુસ્મભતા વેન લષ 2017 ભાાં સ્ભવ 

મુસ્નલવષ મધાષની જજ ેનરભાાં યશેળે. 

૨) તસ્ભરનાડુભાાં જરીકટુ્ટ યભતના સ્લયોધભાાં 

દેખાલો થલા ફદર તેની વાભેની યોક શટાલી 

રેલાભાાં આલેર છે. 

૩) આગાભી એસ્િર 2017 ભાાં સ્ફશાય 

યાજ્મભાાં ચાંાયણ વત્માગ્રશનો ળતાબ્દી લષ 

ઉજલલાભાાં આલળે. 

૪) યેર ભાંત્રારમ દ્વાયા ઝાયખાંડ યાજ્મ વયકાય 

વાથે જોઈન્ટ લેન્ચય વભજુતી કયાય કયેર છે. 

૫) 21 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 

આઈ.એન.એવ.સ્લક્રભાદદત્મભાાં 

એ.ટી.એભ.ની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) આઈ.એન.એવ.સ્લક્રભાદદત્મ ય 1500 

નૌવૈસ્નક કામષયત છે, અને 110 જટેરા 

અસ્ધકાયીઓ કામષ કયે છે. 

 

 

૭) 21 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ 2 કયોડ 

રોકોએ દારૂ ફાંધીના ભુદ્દા ય સ્ફશાયભાાં 

ભાનલ વાાંક યચી શતી. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) શોંગકોંગ દ્વાયા બાયતીમો ભાટે સ્લઝા ઓન 

અયાઈલરની વસુ્લધા વભાપ્ત કયી દેલાભાાં 

આલેર છે. 

૯) બાયત અન ે સ્વાંગાુય દેળ ે દદ્વક્ષીમ 

લામુવેના િસ્ળક્ષણ વભજુતી કયાયન ે

નલીનકૃત કયેર છે. 

૧૦) અભેદયકન વેનાએ 20 જાન્મુઆયી 

2017 ના યોજ મેવ ફઝે્ડ ઇન્રાયેડ સ્વમટભ 

જીમો ફ્રાઈટ-3 સ્ભળન રોન્ચ કયેર છે. 

ગજુયાત  

૧૧) જાન્મુઆયી 2017 ભાાં ખોડરધાભ 

કાગલડ ખાત ે એકવાથ ે 5 રાખ રોકોએ 

યાષ્ટ્રગાન ગાઈન ે ગીનેવફુક લર્લડષ  યેકોર્ડવષભાાં 

નોંધણી કયાલેર છે. 
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૧૨) ગુજયાતના કસ્લ દાદને વાંમકાય 

ુયમકાયથી વન્ભાસ્નત કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) 20 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ કચ્છભાાં 

એક ત્રણ દદલવીમ યાષ્ટ્ર ીમ વાંભેરન મોજાઈ 

ગમુાં તેભાાં મષટન અન ે વાંમકૃસ્ત જલેી 

ફાફતોને િોત્વાદશત કયલા ય બાય ભુકામો 

શતો. 

યભત-જગત  

૧૪) વામના નશેલારે ભરસે્ળમા ભામટવષ 

ગ્રાન્ડ સ્િક્વ ગોર્લડ ફેડસ્ભન્ટન ટુનાષભેન્ટની 

પાઈનરભાાં િલેળી ચુક્મા છે. 

૧૫) શારભાાં અનુયાગ ઠાકુયને વલષ વભાંસ્તથી 

દશભાચર િદેળ ઓસ્રસ્પક એવોસ્વએળનન ે

અધ્મક્ષ તયીકે સ્નમકુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૬) એવોસ્વમેટ દેળો લચ્ચે યભામરેી ડેઝટષ  

ટી-20 ટુનાષભેન્ટની પાઈનરભાાં આમરેન્ડન ે

10 સ્લકેટે શયાલી અપઘાનીમતાન જીત ભેલી 

ચુક્મુાં છે. 

૧૭) જભષનીભાાં િથભ પૂટફોરન ે વભસ્ષત 

દૈસ્નક અખફાય (પૂટફોર સ્લર્લડ) ળરુ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

 

અન્મ  

૧૮) સ્લશ્વના વૌથી ડામનસે્ભક ળશેયોભાાં 

બાયતના શૈદયાફાદ, ુણે,ચેન્નાઈ, દદર્લશી, 

ભુાંફઈ,અને ફેંગ્રોય નો વભાલેળ થામ છે. 

૧૯) થાણ ે સ્જલ્લાના ઇમકોનના ગોલધષન 

ગાભને વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ુયમકાય િાપ્ત થમેર છે. 

૨૦) શદયમાણા શેભવષને શયાલીન ે ાંજાફ 

યોમર્લવે ી.ડબ્ર્લમુ.એર. જીતી રીધરે છે.  
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વભીક્ષા 176 (1) તાયીખ 23/1/2017 

 

ભોના ભળેયાભન ેબાયતીમ ભદશરા ટીભભાાં વાભરે કયલાભાાં આવ્મા... 
 

૧) ભોના ભેળાયભને પેબ્રુઆયી 2017 ભાાં  કોરપફોભાાં મોજાનાય આઈ.વી.વી .ભદશરા 

સ્લશ્વક ક્લોરીપામય ભાટે બાયતીમ ટીભભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 
 

 

૨) ભોના ભેળયાભને મભૃસ્ત ભાંઘનાની જગ્માએ ટીભભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 
 

 

3) બાયતીમ ટીભ આગાભી 7 પેબ્રુઆયીથી ળરુ થનાય ભેચોભાાં શ્રીરાંકા શેરા દસ્ક્ષણ 

આદરકા વાભે યભળે. 
 

 

૪)સ્લશ્વકનુાં આમોજન સ્બ્રટનભાાં 26 જુન 2017 થી 23 જુરાઈ 2017 વુધી કયલાભાાં 
આલેર છે. 
 

 

૫) ભોના ભેળયાભનો જન્ભ 30 વપ્ટેપફય 1991 ભાાં નાગુયભાાં થમો શતો. 
 

 

૬) ભોના ભેળયાભ એક બાયતીમ દક્રકેટય છે, તે બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટ ટીભ ભાટે યભે છે. 
 

 

૭) લષ 2010 -11 ભાાં તેઓને વલષશ્રષે્ઠ જુનીમય ભદશરા દક્રકેટય શોલાન ે કાયણે 

ફી.વી.વી.આઈ.ના એભ.એ. સ્ચદપફયભ  ુયમકાયથી વન્ભાનલાભાાં આવ્મા શતા. 
 

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

ડાઉનરોડ કયો. 

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

 

કયાં ટ અપેવષ સ્લડીમો 

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

 

વાદુાં વ્માજ સ્લડીમો-૧ 

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

 

વાદુાં વ્માજ સ્લડીમો-૨ 

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

 

ફેમટ જીકે સ્લડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC 

 
સ્ભત્રો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના સ્લડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચષ કયી, ચનેર વફમક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK સ્લડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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