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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ યેલ્લે ટ્રેનોના બોજનભાાં લધાયે 

ડતા ચાજજ રેલા ફાફતે તથા અન્મ પરયમાદ 

વાંદબે લધાયે એક એ રોન્ચ તાંત્ર દ્વાયા 

તૈમાય કયલાભાાં આલળે. 

૨) ફાંગાભાાં ાંચામતોની ચૂાંટ્ણી આલી યશી 

છે,ત્માયે ત્માાં ભ્રષ્ટ્ાચાયને નાફુદ કયલા ભાટે્ 

વૌપ્રથભલાય ાંચામતના વભ્મોને ગાય 

આલાનુાં નક્કી કયેર છે. 

૩) ગોલાભાાં તાજતેયભાાં મોજામેરી ચૂાંટ્ણીભાાં 

ભતદાયને યીજલલા ભાટે્ ચૂાંટ્ણીાંચ દ્વાયા 

ટે્ડીફેય ગીફ્ટ્ભાાં આલાભાાં આવ્મા શતા.(જો 

કે ત્માાં યેકોડજ બે્રક ભતદાન 83 ટ્કા થમેર છે.) 

૪) સવયાસભક્વ એન્ડ સવયાસભક્વ એસળમા 

એક્ઝીફીળન આગાભી 1 થી 3 ભાચજ 

દયસભમાન અભદાલાદ ખાતે મોજાળે. 

૫) ગત લજ એસપ્રર થી નલેમ્ફય 2016 

દયસભમાન દેળભાાં ભેન્મુપેક્ચરયાંગ કે્ષત્રના વીધા 

સલદેળી ભુદીયોકાણભાાં 82 ટ્કાનો લધાયો થમો 

શતો. 

૬) શારભાાં ૂલજ નાણાપ્રધાન ી.સચદમ્ફયભ 

સરસખત એક ુસ્તકનુાં રોકાજણ થમુાં તેનુાં 

નાભ છે, રપમયરેવ-અોઝીળન ાલય એન્ડ 

એકાઉન્ટે્સફરીટ્ી. 

૭) શાર બાયત દ્વાયા જભીન યથી 50 સકભી 

દુય દુશ્ભન સભવાઈર શુભરાને ખાી ળકે તેલી 

ઇન્ટ્યવેપ્ટ્ય સભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયેર 

છે. 

૮) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્ાઈવ કોન્પયન્વ 2017 

સથરૂઅનાંતભુયભભાાં આમોસજત કયલાભાાં 

આલળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) જાણીતી ફ્રેંચ કાય કાંની પ્મુજોએ 

રશન્દુસ્તાન ભોટ્વજની એમ્ફેવેડય બ્રાાંડ 80 

કયોડ રૂસમાભાાં ખયીદી રીધેર છે. 

૧૦) ેયીવની એક વાાંસ્કૃસતક વાંસ્થા દ્વાયા 

તેના કામજક્રભભાાં બાયતીમ રપલ્ભ વજજક 

આળુતો ગોલાયીકયની ચાય રપલ્ભો 

દળાજલલાની જાશેયાત કયેર છે. 
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૧૧) જાાનના ભશાન કોસભક આટ્ીસ્ટ્ જીયો 

તૈનગુચીનુાં 69 લજની લમે અલવાન થમેર 

છે. 

૧૨) 54 લજ ફાદ ચીની વૈસનક લાાંગને 

બાયતભાાંથી ોતાના લતનભાાં ભોકરલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૩) એક વલે ભુજફ નોકયીની જગ્મા ખારી 

ડ્યા ફાદ તેને બયલાભાાં ચીન પ્રથભ સ્થાને 

આલતો દેળ છે. 

યભત-જગત  

૧૪) લન-ડે રક્રકેટ્ શ્રેણીભાાં દ.આરફ્રકાએ 

શ્રીરાંકાને 5-0 થી શયાલી લન-ડે ભાાં નાંફય 

લનનુાં શાાંવર કયેર છે. 

૧૫) આગાભી એસપ્રરભાાં ફ્રાાંવ વાભેની ડેસલવ 

કની પાઈનરભાાં સબ્રટ્નના ખેરાડી એન્ડી 

ભયે યભલા ઉતયળે. 

૧૬) ડોસાંગના ભાભરે યસળમન એથ્રીટ્ 

વેલીનોલાનો રાંડન ઓસરસમ્ક 2012 ભાાં 

જીતેર ગોલ્ડ ભેડર યત રેલાભાાં આલેર છે. 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) ચીની વૈસનક લાાંગ લજ 1962 ના 

મુદ્ધભાાં યસ્તો બૂરી જલાને કાયણે બાયતની 

વયશદભાાં આલી ચડ્યો શતો. 

૧૮) શાર બાયતના કામદા તયીકે યસલળાંકય 

પ્રવાદ કામજયત છે. 

૧૯) શાર વી.ટ્ી.ફી.ટ્ી.ના ચેયભેન તયીકે 

વુળીરચાંદ્ર પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) 11 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

ઇન્ટ્યનેળનર ડે ઓપ લુભન એન્ડ ગલ્વજ ઇન 

વામન્વ વભગ્ર સલશ્વભાાં ભનાલલાભાાં આવ્મો. 
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વભીક્ષા 197(1) તાયીખ 13/2/2017 

 

બાયત દ્વાયા ઇન્ટ્યવેપ્ટ્ય સભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં... 
 
 

૧) 11 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ઓરયસ્વાના ફારાવોય ય ઇન્ટ્યવેપ્ટ્ય સભવાઈરનુાં 
યીક્ષણ કયેર છે. 
 

૨) આ યીક્ષણ દ્વાયા બાયતે સભવાઈર ટે્કનોરોજીભાાં એક નલી ઉંચાઈ પ્રાપ્ત કયેર છે. 
 

૩) આ સભવાઈરનુાં યીક્ષણ અબ્દુર કરાભ ટ્ાુ યથી કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 
 

૪) ડી.આય.ડી.ઓ.ની ભારશતી ભુજફ આ યીક્ષણ ી.લી.ડી.સભળન ભાયપત કયલાભાાં 
આલેર છે. 
 

૫) આ સભવાઈર જભીન યથી 50 સકભી દુય વુધી દુશ્ભનોના રક્ષમાાંકને બેદલા ભાટે્ વક્ષભ 
છે. 
 

૬) આ સભવાઈર ઓટ્ોભેટે્ડ ઓયેળન યડાય આધારયત અને ટ્રે સકાંગ વીસ્ટ્ભ લગેયે 
ટે્કનીકથી વજ્જ છે. 
 

૭) આ સભવાઈર આધુસનક અને લખતોલખત વુધાયા લધાયાને અાંતે તૈમાય કયલાભાાં આલેર 
શોલાથી વાંૂણજ આધુસનક ફનાલલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આલેર છે. 
 

 

- યેળ ચાલડા  
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યોજ-ે યોજ આના પોનભાાં જીકે, કયાંટ્ અપેવજ ભેલલા નીચેની રીંક યથી એ 
ડાઉનરોડ કયો. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 

 

  ગુજયાતી વ્માકયણ નાભ અને તેના પ્રકાયો બાગ-૩ સલડીમો ભાટે્ નીચેની સરાંક 

ખોરો.  

https://www.youtube.com/watch?v=meQ4PjMhm5o 

 

લજ 2017-18 ફજટે્  સલળે સલડીમો ભાટે્ નીચેની સરાંક ઓન કયો. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9A0sLtA3MYc 

 

3 થી 4  પેબુ્રઆયી કયાં ટ્ અપેમવજનો ગુજયાતી સલડીમો નીચેની સરાંક યથી જુઓ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WcFo4KM__uA&t=187s 

 

ફેસ્ટ્ જીકે સલડીમો ભાટે્ નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

સભત્રો, એજ્મુવપય દ્વાયા GK ના સલડીમો અરોડ કયલાભાાં આવ્મા છે આ ભાટે્ 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચજ કયી, ચેનર વફસ્ક્રાઈફ કયળો જથેી GK 

સલડીમો ના નલા અડેટ્વ ભેઈર ય ભતા યશેળે.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar
https://www.youtube.com/watch?v=meQ4PjMhm5o
https://www.youtube.com/watch?v=9A0sLtA3MYc
https://www.youtube.com/watch?v=WcFo4KM__uA&t=187s
https://www.youtube.com/channel/UCfDAM9P2RF_ynz8B_j5enC

