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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં યાષ્ટ્રતિ દ્વાયા તફશાયના ચાય 

કેદીઓની દમા અયજીના આધાયે િેઓન ે

પાાંવીની જગ્માએ આજીલન કેદની વજા કયી 

આેર છે. 

૨) ભ ાંફઈ ભશાનગયાતરકા દ્વાયા1250 

જટેરી સ્કૂરો ચરાલલાભાાં આલે છે, િેભાાં 

આળયે 4 રાખ તલદ્યાર્થીઓ અભ્માવ કયે છે. 

૩) ભ ાંફઈ નજીક ટા  ય તળલાજી ભશાયાજન ાં 

સ્ભાયક ફની યહ્ ાં છે, િે15 એકયભાાં િૈમાય 

ર્થળે, િેનો ખચચ 3,600 કયોડ રૂતમા 

અાંકલાભાાં આલેર છે. 

૪) આગાભી 29 જાન્મ આયીના યોજ 

મ .ી.ભાાં 3.40 કયોડ ફાકોને ોરીમોના 

ટીા ીલડાલલાન ાં રક્ષમાાંક યાખલાભાાં આલેર 

છે. 

૫) 26 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ અટાયી 

વયશદે વૌર્થી ઉંચો યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલાભાાં 

આલળે. 

૬) ઉદ ચના પ્રતવદ્ધ ળામય અને ગીિકાય નક્ળ 

રામરૂયીન ાં 22 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ 

અલવાન ર્થમેર છે, િેઓ 89 લચની લમના 

શિા. 

૭) 23 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ નેિાજી 

વ બાચાંદ્ર ફોઝની 120 ભી જન્ભ જમાંતિ 

ભનાલલાભાાં આલી શિી. 

આાંિયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) 23 જાન્મ આયી 1973 ના યોજ અભેરયકા 

અને તલમેિનાભ લચ્ચે 20 લચ ચારેરા મ દ્ધ 

ફાદ ળાાંતિ ભાટેની ભાંત્રણા ર્થઇ શિી. 

૯) નેધયરેંડભાાં 26 જાન્મ આયીર્થી 27 ભાચચ 

2017 વ ધી બાયિ ઉત્વલ ભનાલલાભાાં 

આલળે. 

૧૦) 22 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ ચીન ે

31 ભી સ્ટેલ્ર્થ લોયળીન ાં જરાલિયણ કયેર 

છે. 
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૧૧) ઓતસ્ટરમા દેળના બૌતિકળાસ્ત્રીઓએ 

શાઇડર ોજનન ાં એક નલ ાં રૂ ફનાલેર છે, જ ે

ઋણાત્ભક આલેતળિ શાઇડર ોજનનો વભૂશ છે. 

ગ જયાિ  

૧૨) ગ જયાિના 28 રાખ રદવમાાંગો શલેર્થી 

ોિાની ભાતરકીન ાં લાશન ધયાલિા નરશ શોમ 

િો ણ િેઓ ડર ાઈતલાંગ રામવન્વ ભેલી 

ળકળે.આ તનણચમ રૂલ્વ એન્ડ યેગ્મ રેળન 

કતભટીએ આેર છે. 

૧૩) બરૂચભાાં નભચદા નદી ય ફની યશેરા 

કેફર સ્ટેઇડ તિજ સ્ાનન ાં શારભાાં ટેસ્ટીંગ 

ચારી યહ્ ાં છે, આ સ્ાન દેળનો વૌર્થી રાાંફો 

કેફર સ્ટેઇડ સ્ાન છે,અને િે 390 કયોડ 

રૂતમાના ખચે િમૈાય ર્થળે. 

યભિ-જગિ  

૧૪) શારભાાં વામના નશેલારે ચોક લોગન ે

શયાલી ભરેતળમા ગ્રાન્ડ તપ્રક્વ ગોલ્ડ 

ટ નાચભેન્ટ જીિી રીધેર છે. 

૧૫) ઓસ્ટરે તરમાના તવડનીભાાં લચ 1987 

ભાાં લલ્ડચક ચતેપમન ફનરે ઓસ્ટરે તરમન 

ટીભના ખરેાડીઓન ાં ભેડલ્વ દ્વાયા વન્ભાન 

કયલાભાાં આવમ ાં શિ ાં. 

૧૬) વૌર્થી જૂની ઈંગ્રીળ પ્રીતભમય ક્રફ 

ભાન્ચેસ્ટય મ નાઇટેડના વ કાની લેન રુનીએ 

મ નાઇટેડ ક્રફ િયપર્થી વૌર્થી લધાયે ગોર 

કયલાનો ઈતિશાવ યચરે છે. 

૧૭) યતળમાના વેંટ ીટ્વફગચભાાં 2020 ના 

મ યો ક રોગોન ાં અનાલયણ કયલાભાાં આલેર 

છે. 

અન્મ  

૧૮) તલશ્વ આતર્થચક ભાંચ, નીતિ આમોગ િર્થા 

તલશ્વ ફૌતધક વાંદા વાંગઠન અન ે કોયનેર 

મ તનલવીટી બાયિના નલપ્રલિચન વૂચકાાંક 

િૈમાય કયળે. 

૧૯) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં આભીયખાન 

અતબનીિ રપલ્ભ દાંગર ટેક્વ ફ્રી જાશેય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) કેન્દ્રીમ ઇરેક્ટર ોતનકવ અને વૂચના 

પ્રાધ્મોગીકી ભાંત્રારમ દ્વાયા ડીજીટર ઇતન્ડમા 

કામચક્રભ અાંિગચિ ભણી ય યાજ્મભાાં કયાંગ 

દેળનો પ્રર્થભ કૈળરેવ ટા  જાશેય કયલાભાાં 

આલેર છે.  
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વભીક્ષા 177 (1) િાયીખ 24/1/2017 

 

વ તસ્ભિા વને તભવ મ તનલવચ 2017 પ્રિીમોગીિાના જજ ફનળ.ે.. 
 
 

૧) ૂલચ તભવ મ તનલવચ અને ફોરીલૂડ અતબનેત્રી વ તસ્ભિા વેન આગાભી તભવ મ તનલવચ 
વૌંદમચ પ્રતિમોતગિાના 65 ભાાં વાંસ્કયણભાાં તનણાચમક ભાંડનો રશસ્વો ફનળે. 
 

 

૨) તભવ મ તનલવચ 2017 સ્ધાચ 30 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ આમોતજિ કયલાભાાં આલળ.ે 
 

 

3) લચ 1994 ભાાં વ તસ્ભિા વેને ભનીરાભાાં આમોતજિ સ્ધાચભાાં તભવ મ તનલવચની સ્ધાચ 
જીિી શિી,ત્માાં પયીલાય િે સ્ધાચ મોજાઈ યશી છે,ત્માયે િેઓ જજની બતૂભકા તનબાલળે. 
 

 

૪) વ તસ્ભિા વેન 23 લચ છી આ સ્ધાચનો રશસ્વો ફનલા જઈ યહ્ા છે. 
 

 

૫) તભવ મ તનલવચ 2017 ભાાં બાયિન ાં પ્રતિતનતધત્લ યોતમભિા શયીભ તિચ કયળે. 
 

 

૬) વ તસ્ભિા વેન તભવ મ તનલવચનો તખિાફ જીિનાય પ્રર્થભ બાયિીમ ભરશરા છે. 
 

૭) તભવ મ તનલવચ વાંગઠનની સ્ર્થાના લચ 1952 ભાાં કયલાભાાં આલેર છે, આ સ્ધાચન ાં 
આમોજન દય લે કયલાભાાં આલે છે. 
 

૮) તલશ્વભાાં પ્રર્થભ તભવ મ તનલવચનો તખિાફ રપનરને્ડની અભી ક વેરાએ  લચ 1956 ભાાં 
જીત્મો શિો.     - યેળ ચાલડા  
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યોજ ેયોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાં ટ અપેવચ ભેલલા નીચેની રીંક યર્થી એ 

ડાઉનરોડ કયો. 

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

 

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

 

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

 

વાદ ાં વમાજ તલડીમો-૨ 

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

 

ફેસ્ટ જીકે તલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
તભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના તલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવમા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચચ કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જરે્થી 
GK તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભિા યશેળ.ે 
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