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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) તાતા ભોટવસ દ્વાયા વાલસજનનક 

રયલશનભાાં ગ્રીન એનજીને પ્રોત્વાશન 

આલા ભાટે એક વૂર્સ ર્ ેઇરને્ટરક ફવ 

અને એક શાઈબ્રીડ ફવ યજુ કયેર છે. 

૨) બાજના એક અગ્રર્ી નેતા અન ે

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ લૈશ્મ ભશાવાંભેરનના ૂલસ 

અધ્મક્ષ જનેુાં શારભાાં અલવાન થઇ ગમુાં તે 

યાભદાવ અગ્રલાર. 

૩) 26 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ બાયતના 

પ્રજાવત્તાક લસની યેડભાાં પાઈટય પ્રેન 

તેજવ પ્રથભલાય વાભેર કયામુાં શતુાં. 

૪) કાશ્ભીયભાાં વજીકર સ્ટટર ાઈકભાાં ભશત્લનો 

બાગ બજલનાય ધ્રુલ નાભનુાં શેરીકોપ્ટય ર્ 

26 ભી જાન્મુઆયીની યેડભાાં વાભેર કયામુાં 

શતુાં. 

૫) 26 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ થમરે 

યેડભાાં બાયતભાાં નનનભસત ધનુ તોની 

ઝરક ર્ નલશ્વને પ્રથભલાય જોલા ભરે. 

૬) 26 જાન્મુઆયી 2017 ની યેડભાાં 

પ્રથભલાય બાયતીમ વૈનનકોની વાથે અખાતી 

દેળ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  આયફ અભીયાતના 

વૈનનકોએ ર્ બાગ રીધેર. 

૭) વનજસકર સ્ટટર ાઈકભાાં ફશાદુયી દેખાડનાય 

ભેજય યોરશત વુયીન ે કીનતસચક્રથી વન્ભાનનત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) અભેરયકાની નલદેળ નીનત વાથે જોડામરે 

ભેગેજીને લસ 2017 ભાટે આઠ ળન્તળાી 

યાષ્ટ્ર ોની માદી ફશાય ાડી તેભાાં બાયતને છઠુ્ાં  

સ્ટથાન આેર છે. 

૯) બાયતભાાં નનમુન્ત ાભેરા યનળમન 

યાજદૂત એરેકજને્ડય  કદાકીનનુાં ટૂાં કી ફીભાયી 

ફાદ અલવાન થમરે છે. 
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૧૦) 26 જાન્મુઆયી 1950 ના યોજ 

બાયતના પ્રથભ પ્રજાવત્તાક લે 

ઇન્ડોનેનળમાના યાષ્ટ્રનત વકુર્ો ભશેભાન 

ફન્મા શતા, ત્માયથી બાયતભાાં આ લે એક 

નલદેળી ભશેભાન ફોરાલલાભાાં આલે છે. 

૧૧) 26 જાન્મુઆયી 2017 ના પ્રજાવત્તાક 

લસના ભુખ્મ અનતનથ તયીકે વમુાંકત આયફ 

અભીયાતના ળાશજાદા ભોશાંભદ નફન જામદ 

અર નાહ્યા યહ્યા શતા. 

૧૨) શારભાાં બાયત અને મુ.એ.ઈ. લચ્ચે14 

પ્રકાયના જુદા-જુદા કયાય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૩) આગાભી વભમભાાં મુ.એ.ઈ. બાયતભાાં 

ાાંચ રાખ કયોડનુાં યોકાર્ કયળે. 

ગજુયાત  

૧૪) 26 જાન્મુઆયી 2001 ના યોજ 

બાયતના 52 ભાાં પ્રજાવત્તાક લે ગુજયાતભાાં 

આલેર બમાનક બૂાંક ે 12 શજાય રોકોનો 

બોગ રીધો શતો. 

 

 

 

૧૫) ગુજયાતના યત્ન વુાંદય ભશાયાજને દ્મ 

બૂર્ એલોડસ  અસર્ કયલાભાાં આલેર છે, 

તેઓ આધ્માનત્ભક ક્ષેત્રે ે ોતાનુાં પ્રબુત્લ 

ધયાલે છે. 

યભત-જગત  

૧૬) ઉત્તયપ્રદેળ રક્રકેટ વાંઘના અનધકાયી 

યાજીલ ળુ્રાએ શારભાાં ોતાના દ યથી 

યાજીનાભુાં આી દીધેર છે. 

૧૭) કેયના શોકીના ખેરાડી શ્રી 

આય.ી.શ્રીજળેન ે આ લે દ્મશ્રી એલોડસથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા છે. 

અન્મ  

૧૮) મ્મુઝીકર રપલ્ભ ‘રા રા રેન્ડ’ને વૌથી 

લધાયે 14 નલબાગોભાાં નાભાાંનકત કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૯) ાક ળાસ્ત્રભાાં નનુર્ એલા વાંજીલ 

કૂયને આ લે દ્મશ્રી એલોડસ  આલાભાાં 

આલેર છે. 

૨૦) કેયના  ભીનાક્ષી અમ્ભાન ે ભાળસર 

આટસભાાં વાયી કાભગીયી ફદર દ્મશ્રી 

એનામત થમેર છે.  
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વભીક્ષા 181(1) તાયીખ 28/1/2017 

 

ભ્રષ્ટ્ાચાય ફાફત ેબાયત નલશ્વભાાં 79 ભાાં સ્ટથાન ે... 
 

૧) ફનરસનની ભ્રષ્ટ્ાચાય વાંદબ ે વલે કયનાય અન ે તેના ય ધ્માન યાખનાય એલી 

ટર ાન્વયન્વી ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા ભ્રષ્ટ્ાચાય ભાભરે નલશ્વના 176 દેળોની માદી ફશાય 
ાડેર છે. 
 

૨) ટર ાન્વયન્વી ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા ભ્રષ્ટ્ાચાયની માદી ફશાય ાડલાભાાં આલી તેભાાં 
બાયતને 79 ભુ સ્ટથાન આલાભાાં આલેર છે. 
 

૩) ટી.આઈ.ની વી.ી.આઈ.-2016 ના યીોટસભાાં ન્મુઝીરેન્ડ અને ડેન્ભાકસ  દેળોને વૌથી 
ઓછા ભ્રષ્ટ્ાચાય લાા દળે ફતાલલાભાાં આવ્મા છે. 
 

૪) વલેભાાં ન્મુઝીરેન્ડ અને ડેન્ભાકસન ે90 અાંક ભેર છે.જ ેબાયત કયતા લધાયે છે. 
 

૫) વોભાનરમા દેળન ેવૌથી લધાયે ભ્રષ્ટ્ દેળ ફતાલલાભાાં આલેર છે, તેને ભાત્રે  10 અાંક 
પ્રાપ્ત થમેરા છે. 
 

૬) બાયત અન ે ચીનન ે કયપ્ળન યવેપ્ળન ઇન્ડે્વ-2016 ભાાં ભ્રષ્ટ્ાચાય ફાફતે એક 
વાથે 79 ભાાં સ્ટથાન ેયાખલાભાાં આલેર છે. 
 

૭) ટી.આઈ.ના વલેક્ષર્ભાાં ફાંન ેદેળોએ 40-40 અાંકો પ્રાપ્તકયેર છે.લસ 2015 ભાાં આ અાંક 
38 શતા. 
 

૮) આ વલે યથી તાયર્ નીકે છે કે બાયત ભ્રષ્ટ્ાચાય યોકલાભાાં ાછ શટતુાં જામ 

છે.(આર્ી ભળીનયી ભોટા ગોટાાઓ યોકી ળકતી નથી.) 

 

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

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

 

કયાં ટ અપેવસ નલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

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

 

વાદુાં વ્માજ નલડીમો-૨ 
https://www.youtube.com/watch?v=71rl4P39Vik 

 

ફેસ્ટટ જીકે નલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

 
નભત્રે ો, એજ્મવુપય દ્વાયા GK ના નલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચસ કયી, ચનેર વફસ્ટક્રાઈફ કયળો જથેી 

GK નલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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