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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઈયડાએ સ્લીવ યેને બાયતના ભ ુંફઈ 

ળશેયભાું ળાખા ખોરલાની ભુંજ યી આેર છે. 

૨) ખેડૂતોન ે રોન આલા ભાટે ક્લોરીટી 

રીભીટેડે ફેંક ઓપ ફયોડા વાથ ે વભજ તી 

કયાય કયેર છે. 

૩) અવભના યાજ્માર ફનલાયી રાર 

તતલાયીને 27 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ 

ભેઘારમ યાજ્મનો લધાયાનો કામયબાય 

વોંલાભાું આલેર છે. 

૪) ઇતન્ડમા પાભાય 2017 અને ઇતન્ડમા 

ભેડીકર ડડલાઈવ 2017 દ્વાયા વુંભેરન 

ફેંગર રું ભાું આમોતજત કયલાુંભાું આલળે. 

૫) 29 થી30 જાન્મ આયી 2017 ના યોજ 

બાયત વયકાયના લસ્ત્ર ભુંત્રારમ દ્વાયા 

તળરોંગભાું પ્રથભ ૂલોતય ક્ષેત્ર યોકાણ 

વુંભેરનન ું આમોજન કયલાભાું આલેર છે. 

 

 

૬) અવભ યાજ્મ વયકાયે ગ લાશાટીભાું બૂતાન 

દેળન ું ભશાલાતણતજ્મક દ તાલાવ કામાયરમ 

ખોરલાની ભુંજ યી આેર છે. 

૭) 29 ભો કેય તલજ્ઞાન કોંગ્રેવ કામયક્રભ 

થનભથેટ્ટા તજલ્લાના તીરલારાભાું ળર 

થમેર છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) નેા દેળે બાયત દેળથી આમાત કયાતા 

ળાકબાજીની કભી ભાટે 10 લીમ મોજનાની 

ળરૂઆત કયેર છે. 

૯) અભેડયકાની વેનેટે વમ ુંકત યાષ્ટ્રભાું 

અભેડયકાની બતલષ્મના યાજદ તના સ્લરૂભાું 

બાયતીમ ભૂના તનક્કી શેરીનીતનમ તક્ત ય 

વશભતી વ્મક્ત કયેર છે. 

૧૦) ાતકસ્તાન દેળ દ્વાયા 2,200 

તકરોભીટય વ ધી પ્રથભલાય જભીનથી જભીન 

ભાય કયી ળકે તેલી અફાફીર તભવાઈરન ું 

ડયક્ષણ કયેર છે. 
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૧૧) શારભાું ન્મૂમોકયના ભેટર ોોરીટીન 

મ્મ ઝીમભ ઓપ આટય  દ્વાયા બાયતીમ નીતા 

અુંફાણીન ેવન્ભાતનત કયલાભાું  આલેર છે. 

ગ જયાત  

૧૨) એક વલે ભ જફ ગ જયાતભાું1227 જજો 

કામયયત છે, તેઓ ાવે ડતય કેવની વુંખ્મા 

23.56 રાખ છે. 

૧૩) ભોઢેયાના વૂમય ભુંડદયે દયલે 

ઉતયાધયનાભનો કામયક્રભ મોજામ છે,તેભાું 

યાજકોટની ટીભ ગ્ર ને ફીજીલાય યપોભય 

કયલાની તક ભી શતી. 

યભત-જગત  

૧૪) વેયેનાએ ઓસ્ટરેરીમન ઓનની 

પાઈનરભાું ભોટી ફશેન તલનવને શયાલી 23 

ભો ગ્રાન્ડસ્રેભ તખતાફ જીતી રીધેર છે. 

૧૫) બાયતની ડક્રકેટ ટીભ ભાટે ‘એ ટીભ’ની 

વુંદગી કયલાભાું આલી તેભાું અતબનલ 

ભ ક ન્દ વ કાની તયીકે યશેળે. 

૧૬) ઓસ્ટરેરીમાના ૂલય ફેટ્વભેન સ્ટ અટય  

રોનય લેસ્ટઇન્ડીઝ ડક્રકેટ ટીભના ભ ખ્મ કોચ 

ફન્મા છે. 

 

અન્મ  

૧૭) લય 2016 ભાું 5,423 નલા અખફાય 

અને ભેગેતઝનની નોંધણી થઇ છે. 

૧૮) વભગ્ર દેળભાું વક્મ યરેળનની દ્રષ્ટ્ીએ 

ભરમારભ બાાન ું લતનતા ભેગેતઝન નુંફય 

લન છે. 

૧૯) શાર તિટનના લડાપ્રધાન થેયેવા 

અભેડયકાના ભશેભાન ફન્મા છે. 

૨૦) 29 જાન્મ આયી1780 ના યોજ દેળન ું 

પ્રથભ અુંગ્રેજી અખફાય ફુંગા ગેજટે ફશાય 

ડ્ ું શત ું.  
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વભીક્ષા 183(1) તાયીખ 30/1/2017 

 

ચીન દ્વાયા અલાક્વ પ્રણારીની તભવાઈરન ું ડયક્ષણ કયલાભાું આવ્મ ું... 
 

૧) ચીનની લામ વેનાએ આકાળથી આકાળભાું પ્રશાય કયી ળકે તેલી તભવાઈર યીક્ષણ કયેર 

છે. 
 

૨) ચીનની લામ વેનાએ ડયક્ષણ કયેર આ તભવાઈર 400 તકરોભીટય વ ધી પ્રશાય કયી 

ળકલાની ક્ષભતા ધયાલે છે. 
 

૩) આ તભવાઈર મ દ્ધ ક્ષેત્રથી દ ય યશેનાય એડયમર યીફ્મ રીંગ તલભાન જલેા ભશત્લના રક્ષ્મો 

ય તનળાન ાય ાડી ળકે તેભ છે. 
 

૪) આ તભવાઈરની રુંફાઈ 22 ભીટય જટેરી છે, જ ેએક રાુંફા તલભાનનો એક ચત થય બાગ 
છે. 
 

૫) આ તભવાઈર નલેમ્ફય 2016 ના મ દ્ધ અભ્માવ દયતભમાન દેખાઈ શતી. 
 

૬) લામ વેનાના મ દ્ધ અભ્માવ દયતભમાન રગબગ 100 તલભાનો અન ે લામ યક્ષા અને 

ઈરેક્ટર ોતનક એકભોએ બાગ રીધો શતો.  
 

૭) આ તભવાઈરથી ચીનની વૈન્મ ળતક્તભાું લધાયો થમો અન ેવૈન્મને નલી પ્રણારી પ્રાપ્ત 
થમેરી છે. 
 

-યેળ ચાલડા  
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 યોજ ે યોજ આના પોનભાું જીકે, કયું ટ અપેવય ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 

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

 

કયું ટ અપેવય તલડીમો 
https://www.youtube.com/watch?v=dp6mEpZ0UJQ 

 

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

 

વાદ ું વ્માજ 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 કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચય કયી, ચનેર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી 
GK તલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભઈેર ય ભતા યશેળ.ે 
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