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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભ ુંફઈના નીરેળ શળલજી શલકાભવેને 

શારભાું ઇન્્ટીટમ ટ ઓપ ચાટટડ એકાઉન્ટન્ટ 

ઓપ ઇશન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે શનમ ક્ત 

કયલાભાું આવ્મા છે. 

૨) શારભાું બાયતીમ નૌકાદન ું વલેક્ષક મ દ્ધ 

જશાજ પ્રથભલાય વૌય ઉર્જટથી વુંચાશરત 

ફનાલામ ું છે, તેના ય 17 વોરાય ળીટ 

રગાલીને 5.6 શકરોલોટ લીજી ેદા કયાળે. 

૩) દેળના ચાય ભશાનગયોને જોડતા વ લણટ 

ચત બ ટજ શાઈલેનો એક બાગ ઈ્ટ –લે્ટ 

કોયીડોય ય યાજ્થાનના કોટા ાવેના 

શેશગુંગ શિજન ું કામટ ૂણટ થતા તેને 31 ભેં 

2017 વ ધીભાું ખ લ્લો ભ કલાભાું આલળે. 

૪) વ લણટ ચત બ ટજ શાઈલેનો એક બાગ ઈ્ટ 

–લે્ટ કોયીડોયની રુંફાઈ 3300 શકરોભીટય 

જટેરી છે. તે ગ જયાતના ોયફુંદયથી રઈને 

અવભના ચીલ્ચયને જોડળે. 

૫)13 પેિ આયી1931 ના યોજ લાઇવયોમ 

રોડટ  ઈયલીને યાજધાની નલી દદલ્શીન ું 

વત્તાલાય યીતે ઉદ્ઘાટન કમ ું શત ું. 

૬) 14 પેિ આયી 2017 ના યોજ ્લદેળી 

એલોક્વ વી્ટભ એય પોવટભાું વાભેર થળે. 

૭) એયો ઇશન્ડમા-2017 ન ું આમોજન 

ફેંગર રુ ાવે આલેરા મેરાશુંકા એય ફેઝ 

ખાતે કયલાભાું આલળે. 

૮) બાયતના અલકાળી વુંળોધનોને લેગલાન 

ફનાલલા ભાટે આ લટના ફજટેભાું અુંતયીક્ષ 

અશબમાન ભાટે 23 ટકાનો લધાયો કયલાભાું 

આલેર છે. 

આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) અભેદયકાભાું એક શનમભ એલો ણ છે કે 

અભેદયકાનો નાગદયક શલશ્વભાું ક્મામ ણ યશે 

ણ તેનો ટેક્વ અભેદયકાભાું ચૂકલલો ડે. 

૧૦) શારભાું ફ્રૈંક લોલ્ટય ્ટાઇનભામયને 

જભટનીના યાષ્ટ્રશત તયીકે શનમ ક્ત કયલાભાું 

આલેર છે. 

૧૧) ફાુંગ્રાદેળન ું એક જશાજ વદબાલના 

માત્રા અુંતગટત14 પેિ આયી 2017 ના યોજ 

બાયત આલળે. 
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૧૨) 16 પેિ આયી 2017 થી બાયતન ું એય 

ઇશન્ડમા ફાુંગ્રાદેળની યાજધાની ઢાુંકા ભાટે 

નલી શલભાની વેલા ળરુ કયળે. 

૧૩) ઉત્તય કોયીમાના કીભ જોંગ ઉને12 

પેિ આયી 2017 ના યોજ ફેરેશ્ટક 

શભવાઈરન ું વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૧૪) ેદયવના એદપર ટાલયને પયતે અઢી 

ભીટય ઉંચી કાચની દીલાર ફનાલલાનો 

શનણટમ રેલાભાું આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાું યભામેરા બ્રાઇન્ડ લલ્ડટ  કભાું 

બાયતે ાશક્તાન દેળને 9 શલકેટે શયાલી 

ફીજીલાય આ કની પાઈનરભાું જીત ભેલી 

ચેશપમન ફનેર છે. 

૧૬) શારભાું યભાઈ યશેર ઈયાન પાજય 

ફેડશભન્ટન ટ નાટભેન્ટભાું બાયતીમ ખેરાડીઓ 

યાભ ચુંદ્રન અને અજ ટનનાભના ખેરાડીઓએ 

જીતી રીધેર છે. 

 

 

 

 

 

અન્મ  

૧૭) 13 પેિ આયી 2017 ના યોજ 

ભનાલલાભ આલેર લલ્ડટ  યેદડમો દદલવનો 

શલમ શતો,આ શૈ યેદડમો. 

૧૮) ઉધભ યભાું બાયતની વૌથી રાુંફી 

વ યુંગ ફનાલલાભાું આલેર છે. 

૧૯) ફે્ટ શથુંગ અફાઉટ 

મ .ઈઝ.મ . ્તકના રેખક છે, અન ભ ખેય 

૨૦) 10 પેિ આયી 2017 ના યોજ યેત 

શળલ્કાય વ દળટન ટ્ટનામકે ઓડીળાના ૂયી 

શકનાયા ય 48.8 પૂટ રાુંફા યેતીનો ભશેર 

ફનાલી શલશ્વ યેકોડટભાું ોતાન ું નાભ નોંધાલેર 

છે. 
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વભીક્ષા 198(1) તાયીખ 14/2/2017 

 

13 પેિ આયીના યોજ યેદડમો દદલવ ભનાલલાભાું આવ્મો... 
 

૧) વભગ્ર શલશ્વભાું 13 પેિ આયી 2017 ના યોજ યેદડમો દદલવ ભનાલલાભાું આવ્મો. 
 

૨) આ દદલવ પ્રત્મેક લે પ્રાવુંશગકતા તથા તેના ભનોયુંજન,વુંચાય અને વૂચનાના 
ભાધ્મભથી તેનો ઓખ ફનાલી યાખલા ભાટે ભનાલામ છે. 
 

૩) આ લે આ દદલવનો શલમ યાખલાભાું આવ્મો શતો, આ શૈ યેદડમો. 
 

૪) આ દદલવના ભાનભાું વમ ુંકત યાષ્ટ્ર  ળૈશક્ષક, લૈજ્ઞાશનક અને વાું્કૃશતક વુંગઠનના 
ભશા શનદેળક ઈદયના ફોકોલાએ કહ્ ું શત ું કે વભાજભાું અળાુંશતના ભાશોરભાું યેદડમો એક 
વારુું  ભુંચ પ્રદાન કયે છે. 

 

૫) શલશ્વભાું લટ 2012 ભાું વૌપ્રથભ લાય યેદડમો દદલવ ભનાલલાભાું આવ્મો શતો. 
 

૬) મ ને્કો દ્વાયા તેને આુંતયયાષ્ટ્ર ીમ ્તય ય ભનાલલાની ર્જશેયાત કયલાભાું આલી છે. 
 

૭) આ દદલવ યેદડમો દ્વાયા અરગ-અરગ વભ દામને એક ભુંચ ય રાલલાના પ્રમાવને 
શફયદાલામ છે. 
 

 

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

 

  ગ જયાતી વ્માકયણ નાભ અને તેના પ્રકાયો બાગ-૩ શલડીમો ભાટે નીચેની શરુંક 

ખોરો.  

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

 

લટ 2017-18 ફજટે  શલળે શલડીમો ભાટે નીચેની શરુંક ઓન કયો. 

 

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

 

3 થી 4  પેિ આયી કયું ટ અપેમવટનો ગ જયાતી શલડીમો નીચેની શરુંક યથી જ ઓ 

 

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

 

ફે્ટ જીકે શલડીમો ભાટે નીચેની રીંક ઓન કયો.  

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

શભત્રો, એજ્મ વપય દ્વાયા GK ના શલડીમો અરોડ કયલાભાું આવ્મા છે આ ભાટે 

YouTube ય જઇ, EduSafar રખી વચટ કયી, ચેનર વફ્રાઈફ કયળો જથેી GK 

શલડીમો 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

