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Current affairs 195 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) આગાભી 21 થી 23 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ કેન્ર વયકાય દ્વાયા દદલ્શીભાાં ઈન્રેડીફર 

ઇન્ન્ડમા ટુયીઝભ ઇન્લેસ્ટવસ વન્ભટનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે. 

૨) વોલેયીન ગોલ્ડ ફોન્ડનો ાાંચભો તફક્કો નલ દદલવ ભાટે એક વપ્ટેમ્ફય 2016 થી ળરુ 

થળે. 

૩) કેન્ર વયકાયે વયકાયી કભસચાયીઓ અને કાભદાયો ભાટેનુાં દૈન્નક રઘુતભ લેતન રૂ.246 થી 

લધાયીને રૂ.350 કયી આેર છે. 

૪) આગાભી 15 અને 16 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ બાયતના ુણે ખાતે B.R.I.C.S. દેળોનુાં 

વાંભેરન મોજાળે. 

ગુજરાત  

૫) ગુજયાત યાજ્મભાાં પ્રલાવન ક્ષેત્રને લેગ આલા ભાટે લાઈબ્રન્ટ વન્ભટ શેરા પ્રલાવન ન્લબાગ 

દ્વાયા ન્લન્લધ 32 જટેરા પ્રોજકે્ટ તૈમાય કમાસ છે. 

૬) શાર ગુજયાત યાજ્મ પ્રલાવન ન્લબાગના વન્ચલ તયીકે એવ.જ.ે શૈદય કાભગીયી ફજાલી યહ્યા 

છે. 

૭) અાંફાજીના નાંદનલન ઉદ્યોગને કોઇમ્ફતુય ખાતે 42 દેળોના 300 પ્રન્તનીધીઓની શાજયીભાાં 

રાઈપ ટાઈભ અન્ચલભેન્ટ એલોડસ  નાદયમેના છારની ગણેળની પ્રન્તભા ફનાલલા ફદર 

આલાભાાં આલેર છે. 

રમત-ગમત  

૮) લસ 2012 ભાાં રાંડન ઓન્રન્મ્કભાાં યેવરય ફેન્વક કૂદુખોલ ડોન્ાંગ ટેસ્ટભાાં દોન્ત જાશેય 

થતા, બાયતીમ યેવરય મોગેશ્વય દત્તને ભેર કાાંસ્મદક,ન્વલ્લયભેડરભાાં પેયલાળે. 
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૯) લસ 2005 ભાાં ભોન્ટે કારોભાાં મોજામેર લલ્ડસ  એથ્રેટીક્વની પાઈનરભાાં અાંજુ ફેફી જ્મોજ ે

ન્વલ્લયભેડર ભેડર ભેવ્મો શતો યાં તુ લસ 2014 ભાાં યન્ળમાના કોતોલો 2014 ભાાં ડો ટેસ્ટભાાં 

પેર થતા અાંજુ ફેફી જ્મોજસને ગોલ્ડભેડર ભળ્યો શતો. 

૧૦) બાયતીમ દરકેટય ભશેન્રન્વાંશ ધોનીના જીલન ય આધાદયત દપલ્ભનુાં નાભ એભ.એવ.ધોની: 

ધ અનટોલ્ડ સ્ટોયી છે. 

૧૧) ઓર ઇન્ન્ડમા ટેનીવ એવોવીએળનની વાંદગી વન્ભન્તએ 16 થી 18 ભી વપ્ટેમ્ફય વુધી 

સ્ેન વાભે યભનાયી ડેન્લવક લલ્ડસ  ગ્રુ પ્રે ઓપ ભુકાફરા ભાટે ટીભને મથાલત યાખેર છે. 

૧૨) મુગાન્ડાના ઝૂડટ્ટી ન્લસ્તાયભાાં જન્ભેરી ચેવ ખેરાડી દપમોના ભુતેવીના જીલન ય ભીયાાં 

નામયે જ ેદપલ્ભ ફનલી છે તેનુાં નાભ ‘ક્લીન ઓપ કાતલે’ છે. 

૧૩) શારભાાં વી.આય.ી.એપ. દ્વાયા ી.લી.ન્વાંધુને કભાન્ડેટની ભાનદ યેન્ક આલાનો પ્રસ્તાલ 

યાખલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૪) બાયતના ખેરાડી શ્રીકાાંત ભુાંડેએ ઇંગ્રેન્ડની સ્થાન્નક ટુનાસભેન્ટ ન્રલયૂર કોન્મ્દટળન 

પ્રીન્ભમય રીગભાાં 10 ન્લકેટ ઝડી ઈન્તશાવ યચેર છે. 

૧૫) શાર દયમો ભેડરભાાં ન્વલ્લયભેડર પ્રાપ્ત કયનાય ી.લી.ન્વાંધુને ખેર યત્ન એલોડસ  ભળ્યા ફાદ 

શલે તે દેળના વૌથી ભોટા અધસ વૈન્નકફ વી.આય.ી.એપ.ના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય ફનાલલાભાાં 

આવ્મા છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૧૬) વપ્ટેમ્ફય 2016 ભાાં આમરેન્ડભાાં ળરુ થનાય ગ્રાન્ડ શાફયન્નમન એક્સ્પ્રેવભાાં એક યાન્ત્રની 

વપયનુાં બાડુાં  1.25 રાખ રૂન્મા છે. 

અન્ય 

૧૭) એક વલે ભુજફ ન્લશ્વના12 કયોડ ગયીફ રોકો કોપીના ાક યથી ોતાનુાં ેટીમુાં યે છે. 
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૧૮) જ ેદેળભાાં ન્બ્રકવ વાંભેરન મોજામ તે દેળના ાડોળી દેળોને તેભાાં બાગ રેલા આભાંત્રણ 

આલાભાાં આલે છે તે પ્રદરમાને યીજનર આઉટયીચ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

૧૯) ચારુ ભદશનાનાાં અાંતભાાં લેનેઝુએરા દેળભાાં N.A.M. વાંભેરન મોજાળે. 

૨૦) શારભાાં ચીનભાાં 1,000 પૂટની ઉંચાઈએ યેસ્ટોયન્ટ ખુલ્લી ભુકલાભાાં આલી છે. 

Current affairs 196 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) લસ 2017 ભાાં બાયતભાાં ઉદ્યોગ વાશન્વક વન્ભટનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે. 

૨) નેળનર ેભેન્ટ કોોયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમાએ શારભાાં લીજી,ગેવ,ાણી અને પોનના ફીર 

ેભેન્ટ કયલા ભાટે એક એની ળરૂઆત કયેર છે, આ ઇન્ન્ડમા ફીર ેભેન્ટ વીસ્ટભની ળરૂઆત 

કયી દેલાભાાં આલી છે. 

૩) વભગ્ર દેળભાાં જી.એવ.ટી. ફીર ાવ કયનાય ગોલા ાંદયભુાં યાજ્મ ફનલા ાભેર છે. 

૪) દેળભાાં યાષ્ટ્ર ીમ ડીઝીટર રામબ્રેયીની ળરૂઆત કયી દેલાભાાં આલી છે,જનેી જલાફદાયી 

આઈ.આઈ.ટી ખડગુય દ્વાયા રેલાભાાં આલી છે. 

૫) શાર વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આવ્મુાં છે, કે યોડ ય ચારતા ઈ-કાટસવ અને ઈ-યીક્ષા ભાટે 

યભીટની જરૂય યશેળે નદશ. 

૬) શારભાાં ન્ફશાયની કેન્ફનેટ દ્વાયા નલી ઔદ્યોન્ગક પ્રોત્વાશન નીન્તને ભાંજુયી આેર છે. 

૭) કેન્ર વયકાયે શારભાાં ઓર ઇન્ન્ડમા યેદડમોને ફરુચ બાાભાાં કામસરભ ળરુ કયલાની 

દયખાસ્તને ભાંજુયી આી છે. 

૮) કેન્ર વયકાયે શારભાાં ન્લદેળી બાંડોને આકસલા ભાટે ભશત્લનો ન્નણસમ કમો કે રૂ.10 કયોડથી 

લધાયે બાયતભાાં યોકાણ કયનાય વ્મન્ક્તને ન્નલાવી દયજ્જો આલાભાાં આલળે. 

 



Current affairs Saptember -2016  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનોડ કરો 

૯) 31 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અળોક ચાલરાને ટેયી મુન્નલવીટીના કુરન્ત દ ભાટે ન્નમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૦) 1 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ રેફ્ટનન્ટ જનયર ફીીન યાલતને બાયતીમ થરવેનાના 

ઉપ્રભુખ તયીકે ન્નમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

ગુજરાત  

૧૧) આગાભી ાાંચ વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ગુજયાત યાજ્મના 13 ન્ળક્ષકોને ફેસ્ટ ન્ળક્ષક એલોડસ  

દેળના યાષ્ટ્રન્ત દ્વાયા દદલ્શી ખાતે આલાભાાં આલળે. 

૧૨) કેન્ર વયકાયની નેળનર ન્વન્લર એન્લએળન ોરીવી 2016 અાંતગસત યાજ્મના એક 

ન્લસ્તાયથી ફીજા ન્લસ્તાયભાાં જલા ભાટે કેન્ર વયકાયની 80 ગ્રાન્ટ અને યાજ્મની 20 ગ્રાન્ટના 

વશમોગથી ગુજયાતના 11 ળશેયોભાાં એયોટસ  ન્લકવાલલાભાાં આલળે. 

૧૩) આગાભી 2 ઓક્ટોફય 2016 થી ગુજયાતભાાં ખેર ભશાકુાંબ ભશોત્વલ ળરુ થળે. 

૧૪) આગાભી ઓક્ટોફય 2016 ભાાં ગુજયાતભાાં કફડ્ડી લલ્ડસક મોજાનાય છે, તેભાાં 12 દેળો બાગ 

રેળે. 

૧૫) યાજકોટની ફી.આય.ટી.એવ. ફવ વેલાભાાં શારભાાં ેટીએભથી ટીકીટ ન્લતયણ કયલાની 

વ્મલસ્થા ળરુ કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૬) ચીનના ભીનીસ્ટર ી ઓપ ઇન્ડસ્ટર ીઝ એન્ડ ઇન્પોભેળન ટેકનોરોજી દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આવ્મુાં 

છે કે લસ 2025 વુધીભાાં દેળભાાં 40 ભેન્મુપેક્ચદયાંગ વાંળોધન કેન્રો ળરુ કયળે. 

૧૭) શારભાાં ઉતયીમ જાાનભાાં રામનયોક નાભના ચરલાતે તાયાજી વજી છે. 

રમત-ગમત  

૧૮) ઇંગ્રેન્ડ તયપથી ત્રીજી લન-ડે ભેચભાાં 122 ફોરભાાં 171 યનની ઇન્નાંગ્વ યભનાય શારેવે 22 

ફાઉન્ડર ી પટકાયનાય ન્લશ્વનો નલભો ખેરાડી ફનલા ાભેર છે. 
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અન્ય 

૧૯) 31 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ વોની ન્ક્ચવસ દ્વાયા ટેન સ્ોર્ટવસનુાં અન્ધગ્રશણ કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૨૦) બાયતનુાં પ્રથભ જલૈ-વી.એન.જી. એન્જીન એકભનો ુણેભાાં પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે. 

Current affairs 197 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) ન્કયણ ભજભુદાય ળોને ફ્રેંચ દેળ દ્વાયા ફામોવામન્વ દયવચસભાાં મોગદાન આલા ફદર તેઓને 

વન્ભાનલાભાાં આલળે. 

૨) નેળનર કાઉન્ન્વર ઓપ એજ્મુકેળન યીવચસ એન્ડ ટરેનીંગ દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં ડીગ્રી અને 

ઇનોલેટીલ કોવસ ળરુ કયાળે. 

૩) શારભાાં જી.એવ.ટી.ફીરને ઓડીવાની યાજ્મ વયકાયે ણ ભાંજુયી આી દીધી છે, આ ફીરને 

ભાંજુયી આનાય ઓડીવા વોભુાં યાજ્મ ફનલા ાભેર છે. 

૪) બાયતની રાઈપ ઈન્સ્મોયન્વ કોોયેળન કાંનીએ 71 ટકા ફીઝનેવ વાથે 1 વપ્ટેમ્ફય 2016 

ના યોજ 60 લસ ૂણસ કયેર છે. 

૫) લસ 2011 ની લવન્ત ગણતયી ભુજફ દેળભાાં દશન્દુઓની કુર લવન્તના 36.40 ટકા રોકો 

ન્નયક્ષય છે. 

૬) એક વલે ભુજફ દેળભાાં જનૈ વાક્ષયતા દય વૌથી લધાયે 86.40 ટકા છે, જમાયે ભુન્સ્રભ 

વાક્ષયતા દય વૌથી નીચો છે. 

૭) સ્લચ્છ બાયત ન્ભળન શેતુથી ળશેયી ન્લકાવ ભાંત્રારમ અને કોન્ભક ફૂક અભય ન્ચત્રકથા વાથે 

વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય થમેર છે. 

૮) તાજતેયભાાં ભાાંજુરી દ્વીને ન્લશ્વના વૌથી ભોટા નદી દ્વી તયીકેનો દયજ્જો આલાભાાં આવ્મો ટે 

દ્વી બાયતના અવભ યાજ્મભાાં આલેર છે. 
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૯) શારભાાં ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મ દ્વાયા ન્લધાનવબાભાાં ન્લધામકોના લેતન અને ેન્ળન વાંફન્ધત 

ન્લધેમકને ાદયત કયેર છે. 

ગુજરાત  

૧૦) શારભાાં ગુજયાત આમુલેદ મુનીલવીટીના કુરન્ત તયીકે યાજકોટના ડો.વાંજીલ ઓઝાને 

સ્થાન આલાભાાં આવ્મુાં છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૧) ફામકોન કાંનીના ચેયવસન અને એભ.ડી. ન્કયણ ભજભુદાય ળોને ફ્રાાંવ દેળનુાં નાઈટ ઓપ 

ધી નેળનર ઓડસય ઓપ ધ ફ્રેંચ રીઝન ઓપ ધ ઓનય ભળે. 

૧૨) શારભાાં દુફઈભાાં ન્લશ્વનો વૌથી ભોટો ાકસ  ખુલ્લો ભુકલાભાાં આવ્મો છે. આ ાકસને ફનાલલા 

ભાટે 36 ભદશનાઓનો વભમ રાગ્મો શતો. 

૧૩) ચીનના ઝાાંગઝોઉં ળશેયભાાં જી-20 ન્ળખય વાંભેરન આમોન્જત થનાય છે. 

૧૪) શારભાાં અભેદયકા અને ક્મુફા દેળ લચ્ચે  55 લો ફાદ લાન્ણન્જ્મક વેલાની ળરૂઆત થમેર 

છે. 

રમત-ગમત  

૧૫) લેસ્ટઇન્ડીઝના ૂલસ કેપ્ટન કટસની લાલ્ળ શારભાાં ફાાંગ્રાદેળ દરકેટ ટીભના ફેર્ટવભેન કોચ 

ફન્મા છે. 

૧૬) શારભાાં જભસન પૂટફોરય શે્વન્વટેઈગયની આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ પૂટફોર ટીભભાાંથી ન્નલૃન્ત્ત રીધેર છે. 

૧૭) જાાનભાાં આગાભી 2020 ભાાં ટોક્મો ઓન્રન્મ્કની તૈમાયી ળરુ કયી દેલાભાાં આલી છે, તેના 

ભેડર જુના પોનના બાંગાયભાાંથી ફનાલલાભાાં આલનાય શોલાથી તેને ઈકોફ્રેન્ડરી ભેડર નાભ 

અામુાં છે. 

અન્ય  

૧૮) શારભાાં ગેભ ઓપ ધ થ્રોન્વ દુન્નમાનો વૌથી લધાયે ામયેટેડ ળો તયીકે ગીનીવ ફુકભાાં 
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ોતાનુાં નાભ નોંધાલી ચુક્મો છે. 

૧૯) બાયતના ખજૂયાશોભાાં શાર 1 અને 2 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્બ્રકવ વાંભેરન આમોન્જત 

થમેર. 

૨૦) બાયતીમ યેલ્લેએ શારભાાં લીભા મોજના ળરુ કયેર છે, તે મોજના ઈ-ટીકીટથી માત્રા કયે તે 

ગ્રાશકોને જ રાગુ ડે છે.  

Current affairs 198 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શારભાાં ભેયીકોભ કેન્ટર ગ્રુના કશેલા ભુજફ બાયતભાાં13 ન્ગગાલોટ વોરય એનજી ક્ષેત્ર 

ન્નભાસણ શેઠ છે. 

૨) બાયતભાાં ગુનાખોયીની વાંખ્માનુાં ન્લશ્વરેણ કયનાયી વાંસ્થા નેળનર રાઈભ યેકોડસ  બ્મુયો છે. 

૩) દેળભાાં પ્રથભલાય શૈદયાફાદ ખાતે મુનીલવીટીભાાં સ્ટુડન્ટવ અભેનીટીઝ વેન્ટય ફનાલલાભાાં 

આલળે. 

૪) બાયત અને ન્ભશ્ર દેળ લચ્ચે વભુરી દયલશન ભાટે 2 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ વભજુતી કયાય 

થમેર છે. 

૫) શાર અનુયાધા યાલને એવ.ફી.આઈ. મ્મુચ્મુઅર પાંડના વી.ઈ.ઓ. તયીકે ન્નમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૬) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ જમ્ભુ કાશ્ભીયના મુલાઓને ખેરોભાાં જોડલા ભાટે વકાયાત્ભક ખેર ગન્ત 

ન્લન્ધઓ ભાટે 200 કયોડ રૂન્માના ન્લળે ેકેજની જાશેયાત કયેર છે. 

૭) શૈદયાફાદભાાં તૈમાય થનાય સ્ટુડન્ટવ અભેનીટીઝ વેન્ટય ફનાલલા ાછ 10 કયોડ રૂન્મા 

ખચસલાભાાં આલળે. 

ગુજરાત  

૮) એક વલે ભુજફ ન્લશ્વભાાં વૌથી અરગ બ્રડ ગ્રુ ધયાલતા કોર ટોર ગ્રુના ભાત્ર વાત વ્મન્ક્ત 
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જ છે, તેભનો એક બાયતભાાં યશે છે,તે મુલાન વુયતભાાં છે. 

૯) ગુજયાતની નલી વયકાયના ન્નમભ ભુજફ શલે ટાઉન ન્લસ્તાયભાાં 125 છો. ચો.ભીટય વુધીનુાં 

ફાાંધકાભ કોઇણ પ્રકાયની ભાંજુયી લગય કયી ળકાળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૦) શારભાાં દશાંદ ભશાવાગય વાંભેરન ન્વાંગાુયભાાં આમોન્જત થઇ ગમુાં. તેભાાં ન્લડીમો કોન્પયન્વના 

ભાધ્મભથી ન્લદેળભાંત્રી વુભા સ્લયાજ ેવાંફોન્ધત કમુું શતુાં.  

૧૧) 3 વપ્ટેમ્ફય 1939 ના યોજ ન્બ્રટન અને ફ્રાાંવ દ્વાયા જભસની વાભે મુદ્ધ કયલાની જાશેયાત કયી 

શતી, તેના છી ફીજા ન્લશ્વ મુદ્ધનો ામો નાંખામો શતો. 

૧૨) ભધ્મ આદફ્રકાના દેળ ગૈફનભાાં અરી ફોંગો પયીલાય યાષ્ટ્રન્ત દ ય ચૂાંટામા છે. 

૧૩ ) શારભાાં ફરુન્ચસ્તાન ચચાસભાાં છે, એ ન્લસ્તાય ાન્કસ્તાનભાાં છે, તે છાત ન્લસ્તાય છે, 

યાં તુ ખનીજભાાં વભૃદ્ધ છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) ઓસ્ટરેરીમાના વૌથી લમોલૃદ્ધ દરકેટય અને ન્લકેટ કીય રેન ભેડોક્વનુાં 90 લસની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

૧૫) લસ 2017 ની લલ્ડસ  એથરેટીક્વ ચેન્મ્મનળીભાાં ફોલ્ટ 100 ભીટયની અાંન્તભ લાય દોડળે, 

તેની દૌડને જોલા 10 રાખથી લધુ રોકોએ ટીકીટ ભાટે અયજી કયી છે. 

૧૬) બાયતના ૂલસ ફોરય ઝશીયખાન ભેયરીફોનસ દરકેટ ક્રફભાાં કામભી વભ્મ તયીકે સ્થાન 

ામ્મા છે. 

૧૭) શારભાાં શ્રીરાંકાના ૂલસ ફેર્ટવભેન ન્થરાન વભયલીયાને ઇંગ્રેન્ડ વાભેની આગાભી શ્રેણી ભાટે 

ફાાંગ્રાદેળના ફેદટાંગ વરાશકાય ફનાલામા છે. 

અન્ય  

૧૮) ઇન્ટયવ્મુ આઈરેન્ડ લાઈલ્ડરાઈપ વેન્ચ્મુયી બાયતના અાંદભાન ન્નકોફાય દ્વી વભુશભાાં છે. 
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૧૯) ભન્રક વજ્જાદ દ્વાયા રખામેર ુસ્તકનુાં નાભ ‘ભુન્ુાં.અ ફોમ ફ્રોભ કાશ્ભીય’ છે. 

૨૦) લસ 2016 નુાં આન્વમાન વાંભેરન રાઓવભાાં આમોન્જત કયલાભાાં આલળે. 

Current affairs 199 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) 23 વપ્ટેમ્ફય 2013 ના યોજ બાયત વયકાય દ્વાયા ‘ન્જમો ાયવી’ નાભની મોજના ળરુ 

કયલાભાાં આલી શતી. 

૨) 31 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ પ્રખ્માત કન્લ તેભજ ઉન્માવકાય અને રઘુકથા રેખક કશ્ભીયી 

રાર ઝાકીયનુાં અલવાન થમેર. 

૩) શાર બાયત વયકાય લતી દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ન્લમેતનાભ દેળ વાથે જુદા-જુદા 12 જટેરા 

કયાય કયેર છે. 

૪) શાર બાયત વયકાય દ્વાયા ન્લમેતનાભ દેળને 50 કયોડ ડોરયની રશ્કયી વશામની જાશેયાત કયી 

છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૫) કરાઇભેન્ટ ચેઈન્જ ભાટે થમેરી વભજુતીભાાં ેયીવ ડીર ત્રીજી છે, આ શેરા લસ 1992 

મુ.એન.ફ્રેભલકસ  કન્લેન્ળન અને 1997 ભાાં ક્મોટો પ્રોટોકોર અન્સ્તત્લભાાં આવ્મા શતા. 

૬) શાર ન્ભશ્ર દેળના યાષ્ટ્રન્ત તયીકે અબ્દેર પતેશ અર વીવી કામસબાય વાંબાી યહ્યા છે. 

૭) જી-20 એ લીવ દેળોનો વભૂશ છે, તેની સ્થાના લસ 1999 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.લી 

બાયત તેનુાં પ્રન્તન્નન્ધ ણ છે. 

૮) શારભાાં ઉજ્ફેકીસ્તાનના યાષ્ટ્રન્ત ઇસ્રાભ કયીભોલનુાં અલવાન થમેર છે, તેઓ 78 લસના 

શતા. 

૯) ટૂાં ક વભમ શેરા ચીનના શુનાન પ્રાાંતભાાં તૈમાય થમેર ગ્રાવ બ્રીજ 13 દદલવભાાં ફાંધ કયલો 

ડ્યો છે, આ બ્રીજ ફનાલલાભાાં 535 કયોડ રૂ.ખચસલાભાાં આવ્મા શતા. 
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૧૦) કરાઇભેન્ટ ચેઈન્જ ભાટે ચીન અને અભેદયકાએ એક વભજુતીને ભાંજુયી આી દીધી છે, જનેા 

શેઠ તેઓ લૈન્શ્વક કાફસન ઉત્વજસન ઘટાડળે. 

૧૧) જી-20 વન્ભટના એક દદલવ શેરા ચીન અભેદયકા લચ્ચે ેયીવ કરાઇભેન્ટ ડીર થમેર છે. 

૧૨) ન્લશ્વભાાં કુર કાફસન ઉત્વજસનના 40 ટકા ભાટે જલાફદાય એક ચીન દેળ છે. 

રમત-ગમત  

૧૩) બાયતના સ્ક્લોળ ખેરાડી વૌયલ ઘોાર અને જોળના ન્ચનપ્ાનો ચાઈના સ્ક્લોળ 

ઓનના ક્લાટય પાઈનરભાાં યાજમ થમેર છે. 

૧૪) દુન્નમાના પ્રન્વદ્ધ દરકેટય એ.ફી.ડીન્લન્રમવસની આત્ભકથા વપ્ટેમ્ફય 2016 ભાાં પ્રકાન્ળત 

કયલાભાાં આલળે. 

૧૫) શાર ભશાયાષ્ટ્ર  ફેડન્ભન્ટન એવોવીએળનના અધ્મક્ષ તયીકે અરુણ રખાની પયજ ફજાલી 

યહ્યા છે. 

૧૬) દેળભાાં જલેરયીની પ્રખ્માત બ્રાાંડ કીન્તસરાર દ્વાયા વોના અને શીયાથી ફનેરુાં નાનુાં યેકેટ આી 

ી.લી.ન્વાંધુને વન્ભાન્નત કયામેર છે. 

અન્ય 

૧૭) ન્િસ્તી યાંયા ભુજફ વ્મન્ક્તના ભૃત્મુ છી જ વાંત ફની ળકામ, અને તેભના ફે ચભત્કાય 

વાભે આલલા જરૂયી છે. 

૧૮) શાર ન્િસ્તીધભસગુરુનુાં દ બોગલતા ો ફ્રાાંવીવ છે, તેઓ 266 ભાાં ો છે.  

૧૯) ગુગરની વશમોગી વાંસ્થા આલ્પાફેટની નેસ્ટ કાંની દ્વાયા દડલાઈવ કભ (નેસ્ટ સ્ભાટસ  રીફ) 

ફાકોના ાયણાનો ખ્માર યજુ કયેર છે. 

૨૦) 2 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્લશ્વ નાદયમે દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો. 

Current affairs 200 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
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૧) શારભાાં ભધય ટેયેવાને વાંતનો દયજ્જો આલાભાાં આવ્મો છે, ત્માયે ભુાંફઈભાાં વાંત ટેયેવાના 

નાભની ખાવ ટાર ટીકીટ ફશાય ાડલાભાાં આલી છે. 

૨) શલેથી ઊન્જસત ટેર આય.ફી.આઈ. ના નલા ગલનસય તયીકેની કાભગીયી કયળે. 

૩) ન્મુ લલ્ડસ  લેલ્થના અશેલાર ભુજફ બાયત વૌથી લધુ આલકની અવભાનતા ધયાલતા દેળોભાાં 

ફીજા નાંફયે યશેલા ામ્મો છે. 

૪) કે.કે. અગ્રલારને બાયતીમ ન્ચન્કત્વા વાંઘના યાષ્ટ્ર ીમ અધ્મક્ષ ન્નમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૫) શારભાાં બાયત અને આદફ્રકા લચ્ચે સ્લાસ્થ્મ ન્લજ્ઞાન ફેઠક દદલ્શીભાાં વાંન્ થમેર છે. 

ગુજરાત  

૬) શારભાાં ગુજયાત ન્બ્રક વન્લસવ કભીળન (જી.ી.એવ.વી.)ની ઓપીવ અભદાલાદભાાં 

કામસયત શતી, ખવેડીને ગાાંધીનગયભાાં ળરુ કયલાભાાં આલી છે. 

૭) શાર જી.ી.એવ.વી.ના ચેયભેન તયીકે દદનેળ દાવા વેલા આી યહ્યા છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૮) ન્લશ્વના વૌથી નાના લાાંદયા તયીકે ભાભાુંઝેટ લાનયને ઓખલાભાાં આલે છે. 

૯) આલકની અવભાનતાભાાં યન્ળમા દેળ વૌથી ભોખયે છે, આ દેળની 62 ટકા વાંન્ત ધન્નકોના 

શાથભાાં છે. 

૧૦) દી કુભાય ઉાધ્મામને પયી લાય બાયતભાાં નેાના યાજદૂત તયીકે નીભલાભાાં આવ્મા છે. 

રમત-ગમત  

૧૧) શાર ન્ભન્સ્કભાાં મોજામેરી શાપ ભેયાથોનભાાં લીવ શજાય રોકોએ બાગ રીધો શતો.21 

કી.ભી.ની આ યેવભાાં 42 દેળોના ખેરાડીઓએ બાગ રીધો શતો. 

૧૨) 5 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજથી કોવોલાના પૂટફોર લલ્ડસકના અન્બમાનનો પ્રાયાંબ થમેર 

છે. 

૧૩) અભેદયકાના વુય ાલય વેયેના ન્લન્રમમ્વે સ્લીડનની જોશાના રાવસનને શયાલી 
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ગ્રાન્ડસ્રેભભાાં ોતાનો ન્લરભી 307 ભો ન્લજમ ભેવ્મો છે. 

૧૪) ઓન્રન્મ્કભાાં ગોલ્ડ ભેડર ભેલનાય અન્બનલ ન્ફન્રાએ વતાલાય યીતે ળુદટાંગભાાંથી ન્નલૃન્ત્ત 

જાશેય કયેર છે. 

૧૫) ફેર્ટવભેન તયીકે આઈ.વી.વી.ની યેન્ન્કાંગ અનુવાય વૌથી આગ એલા એફી.ડીન્લન્રમવસ 

દન્ક્ષણ આદફ્રકા દેળના ખેરાડી છે. 

૧૬) બયતીમ દરકેટય જશીયખાનને ભેયરીફોન દરકેટ ક્રફની ભાનદ આજીલન વદસ્મતાથી 

વન્ભાન્નત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૭) ભવીડીઝના જભસન ડર ાઈલય નીકો યોવફગે ઈટારીમન ગ્રાન્ડ ન્પ્રક્વનુાં ટાઈટર શારભાાં જીતી 

રીધેર છે. 

અન્ય  

૧૮) 8 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્લશ્વ વાક્ષયતા દદલવ ઉજલલાભાાં આલળે. 

૧૯) ડો.વલોલ્લી યાધાકૃષ્ણનના જન્ભ દદલવને ન્ળક્ષક દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૨૦) 10 દડવેમ્ફય 2016 ના યોજ સ્લચ્છ બાયત ય ળોટસ  દપલ્ભ જભા કયાલલાની અાંન્તભ તાયીખ 

છે. 

Current affairs 201 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) શોટર અને પ્રલાવન ક્ષેત્રે યોકાણ આકસલાભાાં ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ દેળભાાં પ્રથભ નાંફયે યશેલા ામ્મુાં 

છે. 

ગુજરાત  

૨) ગુજયાત યાજ્મભાાં શલેથી જી.ી.એવ.વી. કરાવ લન અને ક્રાવ ટુ ની બયતી દય ફે લે 

થળે, તેલુાં યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) વભગ્ર દેળભાાં ગુજયાત એકભાત્ર એલુાં યાજ્મ છે કે જ્માાં મુસણ લસ ય નલ દદલવ ભાટે 
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કતરખાનાઓ ફાંધ યાખલાભાાં આલે છે, જનેા ય વુપ્રીભ કોટસ  દ્વાયા ભાંજુયીની ભશોય ભાયલાભાાં 

આલી છે. 

૪) આગાભી11 થી13 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ વૌયાષ્ટ્ર  મુનીલવીટી ખાતે ત્રણ દદલવીમ 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ કોન્પયન્વનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે, તેભાાં 12 દેળોના વાંળોધકો બાગ રેળે. 

૫) એવોચેભના વલે ભુજફ દેળભાાં ગુજયાત યાજ્મ પ્રલાવન ક્ષેત્ર આલક પ્રાપ્ત કયલાભાાં ફીજા નાંફયે 

યશેલા ામ્મુાં છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૬) એક્ળન દપલ્ભોના અન્બનેતા રેખક અને ન્નદેળક જકૈી ચેનને ભાનદ ઓસ્કાય એલોડસથી 

વન્ભાન્નત કયલાભાાં આલળે. 

૭) ન્તા બયતીમ અને ભાતા જાાનીઝની ુત્રી ન્પ્રમાંકા મોળીકાલા ન્ભવ જાાન-2016 ફનેર 

છે. 

૮) 5 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ચીનથી અરગ થલા શોંગકોંગભાાં 22 રાખ રોકોએ અબૂતૂલસ 

ભતદાન કયેર છે. 

૯) શારભાાં ઉત્તય કોદયમા દ્વાયા તેના ૂલસ વભુર ન્કનાયા ય ત્રણ ફેરેન્સ્ટક ન્ભવાઈરનુાં યીક્ષણ 

કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૧૦) આગાભી વભમભાાં લોળીગ્ટન ખાતે મોજાનાય ન્ભવ લલ્ડસની સ્ધાસભાાં ન્પ્રમાંકા મોળીકાલા 

જાાન દેળનુાં પ્રન્તન્નન્ધત્લ કયળે. 

રમત-ગમત  

૧૧) આજથી ત્રણ લસ શેરા ટેનીવ છોડી ચુકેરા રેટીલીમાના ભદશરા ટેનીવ ખેરાડી 

એનેસ્તેવીમા વેલાસ્તોલાએ પયીથી ટેનીવ કોટસ  ય આગભન કયેર છે, આલી યીતે યત પયેર તેઓ 

ત્રીજા ખેરાડી છે. 

૧૨) આજથી એટરે કે 7 વપ્ટેમ્ફય 2016 થી દયમોભાાં ેયારીન્મ્ક ગેમ્વની ળરૂઆત થળે.જભેાાં 
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બાયતના19 ખેરાડીઓ બાગ રઇ યહ્યા છે. 

૧૩) બાયતના યાજસ્થાનના ેયારીન્મ્ક એથ્રેટ દેલેન્ર ઝાઝડીમાએ લસ 2004 ભાાં એથેન્વ 

ેયાન્રન્મ્કભાાં લલ્ડસ  યેકોડસ  વાથે ગોલ્ડ ભેડર જીતી રાવ્મા શતા. 

૧૪) બાયતની ન્ભન્શ્રત જોડી પ્રણલ જયેી ચોડા અને એન.ન્વક્કી યેડ્ડીએ 5 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના 

યોજ લસ 2016 ની બ્રાન્ઝર ઓન ગ્રા.ન્પ્રક્વનો ન્ખતાફ જીતેર છે. 

૧૫) 5 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દન્ક્ષણ આદફ્રકાના દરકેટય રીન્ડવે ટકેટનુાં 97 લસની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

૧૬) લસ 2016 ના દયમો ઓન્રન્મ્કભાાં અન્બનલ ન્ફન્રા 10 ભીટય એય યાઈપરભાાં થોડા 

ોઈન્ટથી ભેડર ચુકનાય બાયતના ભુખ્મ ન્નળાનેફાજ છે. 

૧૭) 4 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ વાક્ષી ભન્રકને યોશતક ન્સ્થત ભશન્સ દમાનાંદ ન્લશ્વન્લદ્યારમભાાં 

કુશ્તી ડામયેક્ટયના રૂભાાં ન્નમુક્ત કયલાની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

અન્ય  

૧૮) યેરીગેમય એન્ટયપ્રાઈઝે વુનીર ગોદલાનીને વી.ઈ.ઓ. તયીકે ન્નમુક્ત કમાસ છે. 

૧૯) લસ 2016 ભાાં જી-20 ન્ળખય વાંભેરન ભળ્યુાં તે આજ વુધીનુાં 11 ભુ વાંભેરન શતુાં. 

૨૦) 4 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ભાડાગાસ્કયભાાં વાની નલી પ્રજાન્ત ઘોસ્ટ સ્નૈક ભી આલી છે. 

Current affairs 202 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) શારભાાં કભસચાયી યાજ્મ લીભા ન્નગભ વાથે જોડામેરા કભસચાયીઓ ભાટે ટેરી ભેડીવીન વેલા 

ળરુ કયલાભાાં આલી છે. 

૨) ટેરી ભેડીવીન દ્વાયા દદલ્શી અને ફેંગ્રોયના ઈ.એવ.આઈ.એવ. ભોડર શોન્સ્ટરોના 

ન્નષ્ણાાંત ડોકટયો ાવે વ્મન્ક્ત ોતાની વાયલાય કયાલી ળકળે. 

૩) ભાગસ અને દયલશન ભાંત્રારમ દ્વાયા નેળનર ડીજીટર રોકય ન્વસ્ટભ રોન્ચ કયલાભાાં આલળે, 
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તેભાાં ડર ાઈન્લાંગ રાઈવન્વ અને આય.વી ફુકની વોફ્ટ કોી યાખલાભાાં આલળે, તો ડર ાઈન્લાંગ લખતે 

આ ફાંને નભૂનાઓ વાથે યાખલા નદશ ડે.  

૪) દેળનુાં ટુયીઝભ ન્લબાગ આગાભી વભમભાાં નલા 600 પ્રોજકે્ટ દ્વાયા 50000 કયોડનુાં ભૂડી 

યોકાણ શાાંવર કયળે. 

ગુજરાત  

૫) જી.ી.એવ.વી.ની ઈન્ટયવ્મુાં ેનરભાાં ચાય અથલા ાાંચ વ્મન્ક્ત શોમ છે, તેભાાં એક વ્મન્ક્ત 

ઈન્ટયવ્મુાં કન્ભટીના ચેયભેન તયીકે જ ેજી.ી.એવ.વી.ના વભ્મ શોમ છે, ફે અથલા એક વયકાયી 

પ્રન્તન્નન્ધ શોમ છે, અને ફે ન્લમ ન્નષ્ણાાંત શોમ છે. 

૬) ગુજયાત યાજ્મના જાશેય વેલા આમોગભાાં ઈન્ટયવ્મુાંની ાયદન્ળસતા રાલલા ભાટે દયેક ઈન્ટયવ્મુાં 

રેનાયે ોતાના ભાક્વસ ઓનરાઈન આલાના યશેળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૭) શારભાાં દન્ક્ષણ આદફ્રકાભાાં બાયતીમ શાઈ કભીળને ‘ળેડસ  દશસ્ટર ી ઉત્વલ’નુાં આમોજન કયેર છે, 

31 ઓગસ્ટથી ળરુ થમેર આ પેસ્ટીલર 9 વપ્ટેમ્ફય વુધી ચારળે. 

૮) 7 વપ્ટેમ્ફય 1927 ના યોજ અભેદયકાના દપરો ટેરય પાન્વસલથે ટીલીની ઈરેક્ટર ોન્નક ઈભેજ 

ટ્યુફની ળોધ કયી શતી. 

રમત-ગમત  

૯) ન્લશ્વની પ્રથભ રભાાંન્કત ખેરાડી વેયેના ન્લન્રમમ્વે મુ.એવ.ઓનની પ્રી.ક્લાટસય પાઈનરભાાં 

308 ભો ગ્રાન્ડસ્રેભ શાાંવર કયી ઈન્તશાવ યચ્મો છે. 

૧૦) લલ્ડસક પૂટફોર 2018 ક્લારીપામય ભુકાફરાભાાં સ્ેને 11 ભીનીટભાાં રીચ્ટેનસ્ટેઇને 8-0 

થી યાન્જત કયેર છે. 

૧૧) શાર દયમો ેયાન્રન્મ્કભાાં 4350 ખેરાડીઓ બાગ રેળે, આ ખેરાડીઓ165 દેળોભાાંથી 

આલળે. 
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૧૨) શાર ચારી યશેરા દયમો ેયાન્રન્મ્કભાાં 23 યભતોને સ્થાન આલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૧૩) યન્ળમા ખાતે યભનાયા 2018 ના લલ્ડસક ભાટે એક રાખ રોકોએ લોરેન્ટીમવસ તયીકે અયજી 

કયેર છે. 

૧૪) લસ 2018 નો લલ્ડસક14 જુનથી15 જુરાઈ વુધી યભાળે, તે12 સ્ટેડીમભભાાં આમોન્જત 

થળે. 

૧૫) ટીભ ઇન્ડીમાના ૂલસ કોચ અને વાઉથ આદફ્રકાના ૂલસ દરકેટય ગેયી કસ્ટસન પયી એકલાય 

બાયતીમ દરકેટયોને કોન્ચાંગ આળે. 

૧૬) ટી-20 ભાાં શ્રીરાંકાના 260 યનનો યેકોડસ  તોડી ઓસ્ટરેરીમાએ 263 યન કયી યેકોડસ  ફનાલેર 

છે. 

અન્ય  

૧૭) NAFED નુાં ુરુનાભ થામ છે, નેળનર એગ્રીકલ્ચય કોઓયેટીલ ભાકેદટાંગ પેડયેળન થામ 

છે. 

૧૮) બાયત વયકાય સ્લાસ્થ્મ વુખાકાયી ભાટે દય લે કુર ફજટેના 0.06 ટકા નાણા પાલે છે. 

૧૯) બાયતનુાં ત્રીજુ ાં વલોચ્ચ નાગદયક વન્ભાન તયીકે દ્મ બૂણની ગણના થામ છે. 

૨૦) બાયતભાાં 6 કયોડ રોકો ભાનન્વક ફીભાયીથી ીડામ છે, આ વાંખ્મા દન્ક્ષણ આદફ્રકાની કુર 

લવન્ત કયતા લધાયે છે. 

Current affairs 203 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) દેળભાાં ભાત્ર ફે યેલ્લે સ્ટેળનને ડફર ભોડેર સ્ટેળન તયીકે ન્લકવાલલાભાાં આલળે, તેભાાં 

દ્વાયકાનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૨) શારભાાં બાયતીમ યેલ્લે દ્વાયા યાજધાની,ળતાબ્દી અને દુયાં તો ભાટે પરેકવી પેય ન્વસ્ટભ રાગુ 

કયલાનો ન્નણસમ રેલાભાાં આવ્મો છે, 9 વપ્ટેમ્ફય 2016 થી તે રાગુ કયલાભાાં આલળે. 
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૩) એવોચેભના જણાવ્મા ભુજફ દેળભાાં શોન્ભમોેથી ભેડીવીનનુાં ભાકેટ રૂ.26300 કયોડે શોચ્મુાં 

છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૪) ટેક્વચોયો વાભે કામસલાશી કયલા ભાટે ડેન્ભાકસ  વયકાય રીક થમેરા નાભાાં ેવસનો ડેટા 

ખયીદળે. 

૫) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ અલકાળ સ્ટેળનભાાં છ ભાવ ગળ્યા ફાદ કભાન્ડય ન્લન્રમમ્વ, અને ફે યન્ળમન 

એસ્ટર ોનર્ટવ ઓરેગ ન્સ્રોચકા અને એરેક્વી ઓલચીનીન વાથે યન્ળમન વોમુઝ સ્ેવરાફ્ટથી 

કઝાન્કસ્તાન ઉતમાસ છે. 

૬) શારભાાં અલકાળમાત્રી ન્લન્રમમ્વે આઈ.એવ.એવ.ભાાં વૌથી લધાયે યશેલાનો અભેદયકન યેકોડસ  

ફનાલેર છે, તે 4 ન્ભળનભાાં 534 દદલવ અલકાળભાાં યશી ચુક્મા છે. 

૭) દુન્નમાબયની નદીઓભાાં વૌથી ભોટી બયતી ચીનની ક્લીનટાાંગ નદીભાાં આલે છે. 

૮) શારભાાં વુપ્રીભ કોટે તભાભ યાજ્મોને તાકીદ કયી છે, કે દરભીનર પ્રોવીઝય કોડ 

(વી.આય.ી.વી.) શેઠ તભાભ એપ.આઈ.આય. ન્લસ્તાયના જ્મુડીળીમર ભેન્જસ્ટરેટને 

ભોકરલાભાાં આલે. 

૯) 8 વપ્ટેમ્ફય 1943 ના યોજ ફીજા ન્લશ્વમુદ્ધભાાં ઈટારીએ મુદ્ધન્લયાભ ભાટેની વાંન્ધ કયી શતી. 

ગુજરાત  

૧૦) 7 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી રુાણીએ 6000 ગાભડાને જી-સ્લાનની 

શાઈસ્ીડ ડીજીટર કનેન્ક્ટન્લટીથી જોડલા નલો પ્રોજકે્ટ રોન્ચ કયેર છે. 

૧૧) કેન્ર વયકાયની જભે ગુજયાતભાાં ણ ફકયી ઇદની યજા 12 વપ્ટેમ્ફયને ફદરે 13 તયીખે 

યાખલાનો ન્નણસમ રેલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૨) 11 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ગુજયાત યાજ્મના ત્રકાયોનુાં વાંભેરન ચોટીરા ખાતે મોજાળે. 

રમત-ગમત  
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૧૩) લલ્ડસક પૂટફોર 2018 ના ક્લોરીપાઈંગ ભુકાફરાભાાં બ્રાઝીરે કોરન્મ્ફમાને 2-1 થી 

શયાલેર છે. 

૧૪) 7 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ ડફલ્વ ફેડન્ભન્ટન ખેરાડી જ્લારાગટ્ટાએ 33 ભો 

જન્ભ દદલવ ઉજવ્મો શતો. 

૧૫) શારભાાં ઇન્ટયનેળનર દરકેટ કાઉન્વીરે ન્લશ્વના વૌથી ધનાઢ્ય દરકેટ ફોડસ  

ફી.વી.વી.આઈ.ના વજ્જડ ન્લયોધ ફાદ ટુ-ટામય ટેસ્ટ પ્રણારીના ોતાનો ન્લલાદાસ્દ પ્રસ્તાલ 

ાછો ખેંચી રીધો છે. 

૧૬) મોગેશ્વય દત્તનો ન્વલ્લય ભેડર શલે ગોલ્ડભેડર નદશ થામ, કાયણ કે અજયફેજાનના યેવરય 

તોગરુરને એસ્ગાયોલે ડોન્ાંગના ન્નમભો તોડ્યા નથી. તેથી તેનો ભેડર છીનલાળે નદશ. 

૧૭) વપ્ટેમ્ફય 2016 ના પ્રથભ વપ્તાશભાાં તાઈલાનના તાઓમુઆનભાાં આમોન્જત 9 ભી 

એન્ળમાઈ લુળુાં ચેન્મ્મનળીભાાં ળાનદાય પ્રદળસન કયીને 9 દક જીતેર છે. 

અન્ય  

૧૮) ચારુ લસ 2016 દયન્ભમાન દેળભાાં ફભણી લૃન્દ્ધ વાથે11 કયોડ ભોફાઈર શેન્ડવેટનુાં 

ભેન્મુપેક્ચદયાંગ થમેર છે. 

૧૯) નીન્ત આમોગે શારભાાં 44 જાશેય વાશવભાાં ડાઈલેસ્ટભેન્ટની બરાભણ કયેર છે. 

૨૦) મુન્નવેપ દ્વાયા 7 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ થમેર વલે ભુજફ ન્લશ્વભાાં રગબગ ાાંચ કયોડ 

ફાકો ફેઘય છે. 

Current affairs 204 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 8 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ સ્ેવ એજન્વી ઈવયોએ આધુન્નક શલાભાન ઉગ્રશ 

ઇન્વેટ-3 ડી.આય. વપતા ૂલસક રોન્ચ કમો શતો. 

૨) શલે આલક લેયા ન્લબાગે કયદાતાઓની પયીમાદો ઉકેરલા ભાટે ઓનરાઈન ઈ-ન્નલાસણ 
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વુન્લધા ળરુ કયેર છે. 

૩) બાયતીમ યીઝલસ ફેંકે સ્થાન્નક વચસ એન્જીન જસ્ટ ડામરને ોતાના પ્રીેડ લોરેટ વેલા 

ફજાયભાાં ભુાંકલાની વૈધાાંન્તક ભાંજુયી આી છે. 

૪) 8 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ વત્મનાયામણને બાયતીમ ન્લન્ળષ્ટ્ ઓખ પ્રાન્ધકયણના 

અાંળકારીન અધ્મક્ષ ન્નમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૫) 8 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ અવભના ભુખ્મભાંત્રી વલાસનાંદ વોનોલારે અવભના ન્જલ્લાના રૂભાાં 

ભાજુરી ન્જલ્લાનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે, આ દેળનો પ્રથભ દ્વી ન્જલ્લો ફનેર છે. 

૬) 8 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ અરુણાચર યાજ્મ દ્વાયા જી.એવ.ટી. ફીરને ાદયત કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૭) શારના પોચ્મુસનની 51 ભોસ્ટ ાલયપુર ભદશરાઓની માદીભાાં ઈન્રાનુમી દુન્નમાના વૌથી 

ળન્ક્તળાી ભદશરા જાશેય થમા છે. 

૮) શારભાાં દદલ્શી શાઈકોટે કેઝયીલાર વયકાયના 21 વાંવદીમ વન્ચલોની ન્નભણાંક યદ્દ કયી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૯) 9 વપ્ટેમ્ફય 1791 ભાાં લોન્ળાંગ્ટન ડી.વી.ને અભેદયકાની યાજધાની જાશેય કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૦) અભેદયકા બન્લષ્મભાાં ડેન્ગ્મુાં અને ટી.ફી ભાટેની યવી ન્લકવાલળે.આ ન્લધાન અભેદયકી 

ન્લદેળભાંત્રી દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૧૧) લસ 1962 ભાાં ચીને બાયત વાથે મુદ્ધ કયીને બાયતનો 60,000 ચો.કી.ભી. ન્લસ્તાય ચાલી 

ાડ્યો શતો. 

૧૨) ચીન દેળને આળયે 14,500 ન્કરોભીટય દદયમા કાાંઠો ભેર છે, અને આ કાાંઠે 7300 જટેરા 

ટાુઓ ન્લકવેર છે. 

૧૩) આજ વુધીભાાં કુર 19 યાજ્મોએ જી.એવ.ટી.ફીરને ભાંજુયીની ભશોય ભાયી છે, તેના ફાદ 

યાષ્ટ્રન્ત દ્વાયા ણ જી.એવ.ટી. ફીરને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 
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રમત-ગમત  

૧૪) ઇન્ટયનેળનર દરકેટભાાં બાયતના અનેક અમ્ામવસ ટેસ્ટ, લન ડે, તથા ટી-20 ભેચોભાાં 

અમ્ામયીંગ કયી ચુકેરા આન્ભ વાશેફા બાયતના ટો-5 અમ્ામવસભાાં વાભેર થમા છે. 

૧૫) શારભાાં વયેના ન્લન્રમમ્વે કાયન્કદીના 33 ભાાં ગ્રાન્ડસ્રેભની વેભી પાઈનરભાાં શોંચી છે. 

૧૬) દદલ્શી ડામનાભોવ પૂટફોર ક્રફે ઇન્ન્ડમન વુયરીગ પૂટફોર ટુનાસભેન્ટના ત્રીજા ચયણ 

ભાટે 8 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બ્રાન્ઝરની ભીડદપલ્ડય ઈભવસન ગોભેજ વાથે અનુફાંધ કયેર છે. 

અન્ય  

૧૭) શારભાાં નેધયરેંડના ળશેયભાાં ઝુાંડટસભાાં લાન્સક ફ્રાલય યેડ મોજલાભાાં આલી શતી. 

૧૮) શારભાાં રોન્ચ કયામેર ઇન્વેટ-3 ડી.આય. ઉગ્રશ બાયતભાાં ફનેરા રામોજને્નક એન્જીનથી 

છોડલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૯) શારભાાં આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ.ફેંક વોફ્ટલેય યોફોટીક્વ રાગુ કયનાય દેળની પ્રથભ ફેંક 

ફનલા ાભેર છે. 

૨૦) શારભાાં ભધ્મપ્રદેળના 26 ના યાજ્માર તયીકે ઓ.ી.કોશરીએ ળથ ગ્રશણ કમાસ છે. 

Current affairs 205 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) ખાતયની ડામયેક્ટ ફેનીપીટ ટર ાન્વપય ભાટે નલી ટાસ્ક પોવસની યચના કયલાભાાં આલળે, વયકાયે 

ામરોટ પ્રોજકે્ટ દ્વાયા 14 ન્જલ્લાઓભાાં ખયીપ વીઝન દયન્ભમાન ખેડૂતોને વીધી વફવીડી ભી 

યશે તે ભાટે પ્રદરમા શાથ ધયી છે. 

૨) 11 વપ્ટેમ્ફય 1895 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્રના યામગઢ જીલ્લાના ગાગોદા ગાભે બૂદાન મજ્ઞના 

પ્રણેતા ન્લનોફા બાલેનો જન્ભ થમો શતો. 

૩) તાજતેયભાાં યાષ્ટ્ર ીમ પ્રભાણત્ર કોની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે, તેના અનુવાંધાને 

ન્લદ્યાથીઓ ઘેય ફેઠા ોતાના ડીગ્રી,પ્રભાણત્રો ભેલી ળકળે. 
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૪) ન્ફબૂતી રશકયે બાયતીમ ાયીસ્થીન્તક તાંત્ર ન્લદ્વાન તેભજ વાંયક્ષણ ક્ષેત્રભાાં પ્રન્તન્િત શેયીટેઝ 

શીયોઝ એલોડસ  ભેલેર છે. 

૫) શાર બાયતીમ નૌવેનાને લોટય જટે પાસ્ટ એટેક રાફ્ટ ‘ન્તશામુાં’ વોંલાભાાં આલેર છે. 

૬) ઓડીવા વયકાય દ્વાયા ‘ફીજુાં કન્મા યત્ન મોજના’ની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૭) શારભાાં કેન્રીમ સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રારમ દ્વાયા કુષ્ટ્યોગ ન્નદાન અન્બમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં 

આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૮) દન્ક્ષણ આદફ્રકા અને બાયતની ઐન્તશાન્વક ન્લયાવતને દળસનાથસના શેતુથી સ્થાન્ત કયલાભાાં 

આલળે,તેનુાં નાભ ટોરસ્ટોમ પાભસ છે. 

૯) પ્રન્વદ્ધ દપલ્ભ ન્નદેળક કે.જી.જ્મોજસને શારભાાં જ.ેવી.ડેન્નમર એલોડસ  ભેર છે. 

૧૦) ન્બ્રટન દેળે ઈયાન વાથે વાંફાંધ વુધાયલા ભાટે લસ 2011 ફાદ ત્માાં ોતાના યાજદૂતની 

ન્નમુન્ક્ત કયી છે. 

૧૧) વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ચાટસયનો શારભાાં વાંસ્કૃત બાાભાાં અનુલાદ કયલાભાાં આલેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૨) ગ્રાન્ડસ્રેભ મુએવ ઓન ટેનીવ ટુનાસભેન્ટભાાં અભેદયકાની સ્થાન્નક ખેરાડી વેયેના 

ન્લન્રમમ્વ વેભી પાઈનરભાાં ચેક દયન્બ્રકની કેયોરીના પ્રીસ્કોલા વાભે શાયી ફશાય થઇ ગમા છે. 

૧૩) એન્ળમન ચેન્મ્મન્વ શોકીભાાં 23 ભી ઓક્ટોફયે બાયત-ાન્કસ્તાન લચ્ચે ભુકાફરો 

મોજાળે. 

૧૪) શારભાાં ાંકજ અડલાણી યેડ લલ્ડસ  સ્નુકય ચેમ્ીમનળીની ક્લાટસય પાઈનરભાાં શોંચી ગમા 

છે. 

૧૫) બ્રાઝીરના સ્ટાય ેયરીન્મ્મન સ્લીભય ડેન્નમર ડામવે એવ.-5 કેટેગયીભાાં 200 ભીટય ફ્રી 

સ્ટાઈર ઇલેન્ટભાાં ગોલ્ડ ભેડર જીતી ોતાની કાયન્કદીનો16 ભો ભેડર જીત્મો છે. 
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૧૬) દયમોભાાં ખેરાઈ યશેર ેયાન્રન્મ્ક ગેમ્વભાાં12 ભો ગોલ્ડભેડર જીતીને ન્બ્રટનની વયાશા સ્ટોયી 

અત્માય વુધીના વૌથી વપ ેયારીમ્ીમન ફની ગમા છે. 

૧૭) ેયાન્રન્મ્ક યભતોભાાં બાયતીમ ાલયરીપટય પયભાન ફાળા ોદડમભ પીનીળની નજીક 

આલી ભેડરથી લાંન્ચત યહ્યા છે, તેને ચોથો રભાાંક ભળ્યો છે.  

અન્ય  

૧૮) નલી દદલ્શીભાાં આમોન્જત પ્રથભ ન્બ્રકવ દપલ્ભ વભાયોશભાાં વલસશ્રેિ દપલ્ભનો ુયસ્કાય કન્ડ 

દપલ્ભ ‘થીથી’ને આલાભાાં આલેર છે. 

૧૯) બાયતની જન ન્ળક્ષણ વાંસ્થાને મુનેસ્કો કન્ફ્મુન્ળમવ ન્ળક્ષણ ુયસ્કાયથી વન્ભાન્નત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) ેઈન્ટય દ્મવીનુાં ેઈન્ટીંગ ગ્રીક રેન્ડસ્કે 19,19 કયોડ રૂન્માભાાં શયાજીથી લશેંચામુાં છે, 

આ એક યોકોડસ  છે. 

Current affairs 206 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) ઓગસ્ટ 2016 ભાાં ડામયેક્ટય જનયર ઓપ ન્વન્લર એન્લએળને દેળના પ્રથભ એય એમ્બ્મુરન્વ 

શેન્રકોપ્ટયને વેલા આલાની ભાંજુયી આી દીધેર છે, ટૂાં ક વભમભાાં શેરી એય એમ્બ્મુરન્વ વેલા 

ફેંગરુયથી ળરુ થળે. 

૨) અરુણાચર પ્રદેળના આદદલાવીઓ ય રખામેર ઉન્માવનુાં નાભ ‘ઇન ટુ ધ દશડેન લૈરી’ 

છે.  

૩) ટૂાં ક વભમભાાં આઈ.આય.વી.ટી.વી (યેલ્લે)લધુ 23 ટરેનોભાાં કેટદયાંગ વેલા ળરુ કયળે. 

૪) રેશએ રડાખ ન્જલ્લાનુાં લડુભથક છે, આ જીલ્લો કચ્છ ફાદ બાયતનો વૌથી ભોટો ફીજા નાંફયનો 

જીલ્લો છે. 

૫) તન્ભરનાડુ દેળના પ્રથભ એલુાં યાજ્મ છે કે જભેા ભદશરાઓ ભાટે 9 ભાવની ભેટયનીટી રીલ 
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જાશેય કયલાભાાં આલી છે. 

૬) 1 ભેં થી ન્ફશાયભાાં થમેર દારૂફાંધી ફાદ આજ વુધીભાાં દારૂફાંધીનો બાંગ કયનાય 13 શજાય 

રોકોની ધયકડ થઇ છે, આ અન્મ યાજ્મ કયતા વૌથી લધાયે છે. 

ગુજરાત  

૭) વૌયાષ્ટ્ર  મુનીલવીટીના ઉરભે 11 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ‘ભેઘાણી અને શેભુ ગઢલી 

એલોડસ ’ ન્લતયણ કયલાભાાં આવ્મા છે, તેભાાં ભેઘાણી એલોડસ  2016 ન્ળલદાન ગઢલીને અને શેભુ 

ગઢલી એલોડસ  સ્લ.રાખાબાઈ ગઢલીને આલાભાાં આલેર છે. 

૮) 11 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાલનગયભાાં યાજ્મકક્ષાની યસ્વા ખેંચ સ્ધાસનો પ્રાયાંબ થમેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૯) 11 વપ્ટેમ્ફય 2001ના યોજ અભેદયકાના લલ્ડસટરેડ વેન્ટય ય આતાંકલાદી શુભરો થમો શતો. 

૧૦) ચારુ લે યન્ળમાએ ત્રણ કયોડ ટન ઘઉંની ન્નકાવ કયી ળકે છે.જ ેયન્ળમાના આજ વુધીના 

ઇન્તશાવભાાં યેકોડસ  છે. 

૧૧) શારભાાં ઉતય કોયીમાએ ાાંચલાય યભાણાં યીક્ષણ કયતા વુયક્ષા દયદે તેના ય લધુ 

પ્રન્તફાંધો રાદલાની ચેતલણી આી છે. 

રમત-ગમત  

૧૨) દયમોભાાં ચારી યશેર ેયારીમ્ીકભાાં12 લસ ફાદ બાયતને ગોલ્ડ ભેડર અને 32 લસ ફાદ 

બાયતને એક જ ઇલેન્ટભાાં ફે ભેડર અાલનાય ભદયમપ્ન થાન્ગુાંલેરુએ ગોલ્ડ અને લરુણે બ્રોન્ઝ 

ભેડર અાવ્મા છે. 

૧૩) ેયાન્રન્મ્ક ખેરભાાં દેળને ગોલ્ડભેડર અાલનાય ભદયમપ્નને તન્ભરનાડુ વયકાય ફે 

કયોડનુાં ઇનાભ આળે, તેલી જાશેયાત કયેર છે. 

૧૪) ેયાન્રન્મ્ક ગેમ્વભાાં ચીનના વોન્ગ ભોઓડાાંગે લલ્ડસ  યેકોડસ  તોડી 100 ભીટય ફટયફ્રામ 

એવ-8 ભાાં ગોલ્ડભેડર ભેલેર છે. 
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૧૫) મુ.એવ.ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભભાાં નોલાક જોકોન્લચે ફ્રાન્વના ગેર ભોનદપલ્વને શયાલી 

પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૬) 200 થી લધાયે યન વાઉથ આદફ્રકાએ ટી-20 દરકેટભાાં10 લાય ફનાલેર છે, જ ેએક યેકોડસ  

છે. 

૧૭) શારભાાં ાંકજ અડલાણી પ્રખ્માત વેન્ગવોભ-6 યેડ સ્નુકયભાાં લલ્ડસ  ચેન્મ્મનળીભાાં ભેડર 

જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ફનેર છે. 

અન્ય  

૧૮) અભેદયકાના વાંળોધનકતાસઓએ વપ્ટેમ્ફય 2016 ભાાં ળોધેર નલા પ્રજીલનુાં નાભ ફયાક 

ઓફાભાના નાભ યથી યાખેર છે. 

૧૯) અભેદયકાના જનસર ઓપ ેયાવાઈટોરોજીના દ્વાયા ળોધામેરા પ્રજીલનુાં નાભ ફયાકટરેભાાં 

ઓફાભઈ યાખલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) અભેદયકાના થોભવ આય.પ્રેટ દ્વાયા આ શેરા 32 અન્મ નલી પ્રજાન્તઓ ળોધલાભાાં આલી 

છે. 

Current affairs 207 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) ઓક્ટોફય 2016 થી બાયતભાાં નલી શભવપય ટરેન ળરુ થળે, તેનુાં બાડુાં  ભેર અને એક્વપ્રેવ 

ટરેન કયતા લધાયે યશેળે. 

૨) 13 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દદલ્શીભાાં બાયત-અભેદયકા આન્થસક વાંભેરન ળરુ થળે. 

૩) શારભાાં ફેંકના એવ.એભ.એવ. એરટસનો ચાજસ ફેંક ત્રણ ભશીને 60 થી120 રૂન્મા લવુરે છે , 

ત્માયે આ ચાજસ ખતભ કયલાની વશભતી આય.ફી.આઈ. દ્વાયા આલાભાાં આલી છે. 

૪) 14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ અપઘાન્નસ્તાનના યાષ્ટ્રન્ત બાયત આલળે. 

૫) 16 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ જમુય ખાતે ઇન્ન્ડમા ઇન્ડસ્ટર ીમર ભેો ળરુ થળે. 
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૬) સ્ેનીળ વુયસ્ટાય ટેલ્ગો ટરેન દદલ્શીથી ભુાંફઈ વુધીનુાં અાંતય 11 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ 12 

કરાકથી ઓછા વભમભાાં કાપ્મુાં શતુાં. 

૭) 17 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી આદદલાવીઓ વાથે જન્ભદદલવ ઉજલળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૮) શારભાાં ચીન સ્કામ ટરેન ફનલાય દેળ તયીકે ત્રીજા સ્થાને યશેલા ાભેર છે, ચીને ળરુ કયેર 

સ્કામ ટરેનભાાં 200 ભાણવો ભુવાપયી કયી ળકે છે. 

૯) શાર વેળલ્વભાાં થમેર ચૂાંટણીભાાં 40 લસભાાં પ્રથભલાય ન્લક્ષની જીત થઇ છે.અશી ન્લક્ષ 

તયીકે એર.ડી.એવ.એ. કામસયત છે. 

૧૦) લસ 1986 ભાાં વેળેલ્વભાાં થમેર ફલાને કચડલા ભાટે બાયતે ઓયેળન ફ્રાલય બ્રુાંભીંગ 

શેઠ વેના ભોકરી શતી. 

૧૧) આજ વુધીભાાં સ્કામ ટરેન ળરુ કયનાય દેળ તયીકે જભસની અને જાાનની નાભના શતી, તેભાાં 

ચીનનો ઉભેયો થમો છે. 

૧૨) લસ 2017 ભાાં મોજાનાયી અભેદયકાના યાષ્ટ્રપ્રભુખની ચૂાંટણીના ડેભોરેદટક ઉભેદલાય દશરેયી 

ક્રીન્ટન પ્રન્વદ્ધ રેન્ખકા છે. 

ગુજરાત  

૧૩) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ઉદ્યોગોને લેગ આલા ભાટે યાજ્મની પ્રથભ ફશુભાી 

જી.આઈ.ડી.વી.કાભનો પ્રાયાંબ ભેટોડાભાાં કયલાભાાં આલેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) આગાભી 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યાજકોટભાાં ઇંગ્રેન્ડ વાભે પ્રથભ ટેસ્ટ ભેચ યભાળે. 

૧૫) ચીનની ેન્ગ ન્કમુાંીંગે ોતાનો જ યેકોડસ  તોડતા દયમો ઓન્રન્મ્કની ન્લભેન્વ 50 ભીટય 

ફેકસ્ટર ોક એવ.-3 સ્લીભીંગ સ્ધાસભાાં ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો છે. 

૧૬) શારભાાં મુ.એવ.ઓનની ગ્રાન્ડસ્રેભ ટેનીવ ટુનાસભેન્ટની ન્લભેન્વ ન્વાંગલ્વની પાઈનરભાાં 
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ચેક દયન્બ્રકની કેયોન્રના પ્રીસ્કોલાને શયાલીને ટાઈટર જીતલા ઉયાાંત ડબ્લ્મુ. ટી.એ.ની લલ્ડસ  

યેન્ન્કાંગભાાં નાંફય લન ણ ફની છે. 

૧૭) 18 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દયમોભાાં ચારી યશેરી ેયાન્રન્મ્ક યભતોન વભાન થળે. 

અન્ય  

૧૮) સ્લયાજ ભાયો જન્ભ ન્વદ્ધ અન્ધકાય છે, આ વુત્રને 100 લસ આ લે ૂણસ થતા ભશાયાષ્ટ્ર  

યાજ્મભાાં ઉજલણી કયલાભાાં આલી. 

૧૯) 12 વપ્ટેમ્ફય 1992 ના યોજ અભેદયકાની સ્ેવ એજન્વી નાવા તથા જાાનની નેળનર 

સ્ેવ ડેલર એજન્વી નાસ્ડાના વમુાંકત અન્બમાન દ્વાયા સ્ેવ ળટર એન્ડલેય 

એવ.ટી.એવ.-47 નુાં અલકાળભાાં વભાનલ વપ રોન્ન્ચાંગ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૨૦) શારભાાં ન્બ્રટનના ડોકટયો દ્વાયા પ્રથભલાય યોફોટસ  દ્વાયા આાંખની વજસયી વપતા ૂલસક ાય 

ાડલાભાાં આલી છે. 

Current affairs 208 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શારભાાં અરુણાચર પ્રદેળના યાજ્માર યાજ્ખોલાને દેળના યાષ્ટ્રન્ત દ્વાયા શોદ્દા યથી 

શટાલલાભાાં આવ્મા છે, અશી યાજ્મારની કામભી વ્મલસ્થા ન થામ ત્માાં વુધી ભેઘારમના 

યાજ્માર લી.ળણભુગનથનને લધાયાનો ચાજસ વોંલાભાાં આલળે. 

૨) આજ વુધીભાાં શારની વયકાયે ળરુ કયેર ગોલ્ડ ભોનેટાઈઝેળન સ્કીભભાાં 105 ડીોઝીટયો 

ફન્મા છે, અને કુર 2890 ન્કરો વોનુાં બેગુાં થમુાં છે, તેભાાં ભોટા બાગનુાં વોનુાં ભાંદદયોનુાં છે. 

૩) કણાસટક અને તન્ભરનાડુ લચ્ચે કાલેયી જ ન્લલાદ ભુદે્દ બાયે તાંગદીરી ઉબી થઇ છે. 

૪) શાર બાયતના કયલેયા ન્લબાગે આલક લેયા બયલાની અાંન્તભ તાયીખ 30 વપ્ટેમ્ફયથી લધાયીને 

17 ઓક્ટોફય 2016 કયેર છે. 

૫) શારભાાં દેળની કેન્ર વયકાય જી.એવ.ટી.દયદની યચના કયલા ભાટેની ભાંજુયી આી ચુકી છે. 
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૬) કેન્ર વયકાય ટૂાં ક વભમભાાં શામય એજ્મુકેળન પાઇનાન્ન્વાંગ એજન્વી (એચ.ઈ.એપ.એ.) ની 

યચના કયળે. 

૭) શામય એજ્મુકેળન પાઇનાન્ન્વાંગ એજન્વી (એચ.ઈ.એપ.એ.) એ ભાનલ વાંવાધન ન્લકવ 

ભાંત્રારમ અાંતગસત કામસ કયળે. 

૮) ભધ્મપ્રદેળની વયકાયે ત્માના ધાયાવભ્મોનુાં લેતન રૂ.71 શજાય શતુાં, તેભાાંથી લધાયીને એક 

રાખ દવ શજાય કયી દીધેર છે. 

૯) આખા દેળભાાં ન્લધાનવબા અને ન્લધાનદયદને ન્ભરાલતા કુર 4120 ધાયાવભ્મો છે. 

૧૦) શારભાાં વયકાયે ોસ્ટર પદયમાદ ભાટે ટોર ફ્રી નાંફય 1924 રોન્ચ કયેર છે.આ નાંફયનો 

વભમ વલાયના આઠ થી વાાંજના આઠ વુધીનો યશેળે. 

૧૧) કેન્રીમ અને ભાગસ લાશન વ્મલશાય પ્રધાન નીન્તન ગડકયીએ જણાવ્મુાં છે કે રૂ.16000 

કયોડના ખચે દદલ્શી અને જમુય લચ્ચે નલો શાઈ લે તૈમાય થતા પ્રલાવીઓ 270 ન્કભી.નુાં અાંતય 

ભાત્ર ફે કરાકભાાં કાાંી ળકળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૧૨) બાયત અને ઓસ્ટરેરીમાના લૈજ્ઞાન્નકો ચોખાને ખાયાળથી ફચાલલા ભાટે ચેન્ાઈભાાં 20 રાખ 

ડોરયના પ્રોજકે્ટ ભાટે કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૩) આ લસના અાંત વુધીભાાં યન્ળમા, ાન્કસ્તાન અને ચીન વાથે વૈન્મ અભ્માવ કયળે, આ 

અભ્માવનુાં નાભ દોસ્તી-2016 યાખલાભાાં આવ્મુાં છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) દયમો ઓન્રન્મ્કભાાં બ્રોન્ઝ ભેડર જીતનાય બાયતીમ ભદશરા યેવરય વાક્ષી ભન્રક પ્રથભલાય 

મુનાઇટેડ લલ્ડસ  યેં ન્કાંગના 58 કી.ગ્રા. લગસભાાં ચોથા સ્થાને શોંચલાભાાં વપ યહ્યા છે. 

૧૫) શારભાાં બાયતીમ ેયા એથરેટીક્વ દીા ભન્રકે દયમો ેયાન્રન્મ્કભાાં ળોટુટ એપ-53 ભાાં 

ન્વલ્લય ભેડર જીતી ઈન્તશાવ યચ્મો છે. 
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૧૬) ેયાન્રન્મ્કભાાં ભેડર જીતનાય બાયતીમ ભદશરા તયીકે દીા ભન્રક પ્રથભ સ્થાને યશેરા છે. 

૧૭) શારની મુ.એવ.ઓનનની પાઈનરભાાં નોલાક જોકોન્લચને શયાલી લાાંલદયકા પ્રથભ ન્લજતેા 

ફનેર છે. 

અન્ય  

૧૮) જી.એવ.ટી. કાઉન્ન્વરભાાં કેન્ર અને યાજ્મને 33 ટકા તથા 66 ટકા ભતાન્ધકાય આલાભાાં 

આલળે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્ર  ન્લધાનવબાભાાં શાર 288 ધાયાવભ્મો છે, જભેના લેતન ય શલે દય ભશીને રૂ.છ 

કયોડની યકભ લયાળે. 

૨૦) દેળની રોકવબા અને યાજ્મવબાને ન્ભરાલતા કુર વાાંવદો 790 છે. 

૨૧) એક વલે ભુજફ દેળના રોકો ાવે કુર  2,23,53031 ન્કરોગ્રાભ વોનુાં છે.  

Current affairs 209 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) બાયત વયકાય દ્વાયા દ્મ ુયસ્કાય ભેલનાયાઓની ભાદશતી શલે ઓનરાઈન ભુકલાભાાં આલી 

છે,લસ1954 થી 2016 વુધીના ુયસ્કૃતની માદી ભુકાઇ છે. 

૨) કેન્રીમ જલામુાં દયલતસન ભાંત્રારમ દ્વાયા ન્બ્રકવ દેળોના માસલયણ ભાંત્રીઓની ફેઠક ગોલાભાાં 

મોજલાભાાં આલળે. 

૩) શારભાાં પચ્મુુંન ભેગેઝીનની માદીભાાં મુ.એવ. ફશાયની 50 ળન્ક્તળાી ભદશરાઓભાાં બાયતની 

ત્રણ ભદશરાઓને સ્થાન ભળ્યુાં છે, આ માદીભાાં અરુાં ધતી બટ્ટાચામસ, ચાંદા કોચય અને ળીખા 

ળભાસનો વભાલેળ થામ છે. 

૪) વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર એક અન્ધકૃત ન્નલેદન અનુવાય દીક ન્વાંઘરને તેભના 

શોદ્દા યથી દુય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૫) ભુાંફઈના રેન્ખકા ભેઘના ાંતે એપ.ઓ.એન. રઘુકથા એલોડસ  જીતેર છે. 
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૬) મુન્નમન કેફીનેટ દ્વાયા12 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ગુડ્વ એન્ડ વન્લસવીઝ ટેક્વ કાઉન્વીરની 

યચનાને ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૭) ન્બ્રટનભાાં ાાંચ ાઉન્ડની નલી નોટ જાશેય કયલાભાાં આલી છે, આ નોટ ોરીભયથી ફનેર 

શોલાના કાયણે પાટળે ણ નદશ અને તૂટળે ણ નદશ. 

૮) 14 વપ્ટેમ્ફય 1891 ના યોજ ન્મુમોકસભાાં એમ્ામય સ્ટેટ એક્વપ્રેવ નાભની ટરેન ળરુ કયલાભાાં 

આલી શતી. 

૯) શારભાાં ચાય બાયતીમ અભેદયકી ઉદ્યોગન્તને અભેદયકાભાાં હુ્યસ્ટન ઉદ્યોગના વાંગઠન દ્વાયા ફાંને 

દેળો લચ્ચે કડીરૂ બૂન્ભકા બજલલા ફદર વન્ભાન્નત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૦) 13 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ચીન અને ન્લમેતનાભ દન્ક્ષણી ચીન વાગયના ભતબેદોના 

પ્રફાંધન ભાટે એકફીજા વાથે કયાયથી જોડામા છે. 

રમત-ગમત  

૧૧) ચીનના ાન ળીમુાંને દયમો ેયાન્રન્મ્કભાાં ોતનો જ યેકોડસ  તોડીને ભેન્વ 50 ભીટય 

ફટયફ્રામ એવ-7 કેટેગયીનો ગોલ્ડ ભેડર જીતેર છે. 

૧૨) શારભાાં પીફા ફાસ્કેટફોરભાાં બાયતે ચીનને 70-64 થી શયાલેર છે. 

૧૩) બૂતૂલસ બાયતીમ દરકેટય શ્રીધય પયી બાયતના દપલ્ડીંગ કોચ ફન્મા છે. 

૧૪) 14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ેયાન્રન્મ્કભાાં બાયતના દેલેન્ર ઝાઝદયમાને ુરુોની બારા 

પેંક સ્ધાસભાાં વુલણસ દક ભેર છે. 

૧૫) શારભાાં ફી.વી.વી.આઈ. દ્વાયા વાંદગી ભાટેના ન્નમભો કડક ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૬) લેસ્ટઇન્ડીઝ દરકેટ ફોડે 13 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દપર વીભાંવને લેસ્ટઇન્ડીઝના ભુખ્મ 

કોચ દયથી ફયખાસ્ત કયેર છે. 

૧૭) બાયતીમ ખેર પ્રાન્ધકયણ તથા અન્ખર બાયતીમ પૂટફોર વાંઘ દ્વાયા 13 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના 
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યોજ વમુાંકત રૂથી ન્લદેળી સ્કાઉટીંગ કામસરભો ભાટે ોટસરનો પ્રાયાંબ કયેર છે. 

અન્ય  

૧૮) બાયતભાાં 14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્ર ીમ દશન્દી દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો. 

૧૯) બાયતે દદ્વક્ષીમ લામુ વેલાના શેતુથી 7 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ મુનાન વાથે ળરૂઆતી 

વભજુતી કયાય કયેર છે. 

૨૦) કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા 12 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયત અને સ્લીત્ઝયરૅન્ડ લચ્ચે ભધ્મ 

દદ્વક્ષીમ તકનીકી વભજુતીને ભાંજુયી પ્રદાન કયેર છે. 

Current affairs 210 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) 14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રન્ત દ્વાયા દશન્દી દદલવના અલવય ય યાજબાા 

ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા. 

૨) પ્રખ્માત બાયતીમ દરકેટય નલજ્મોત ન્વાંધુએ વપ્ટેમ્ફય 2016 ભાાં બાજ ાટીભાાંથી 

ઔચાદયક રૂે યાજીનાભુાં આી દીધેર છે. 

૩) પોબ્વની વુન્ચ ભુજફ બાયતીમ અન્બનેત્રી ન્પ્રમાંકા ચોયા વૌથી લધાયે કભાણી કયનાય 

અન્બનેત્રી ફની ગમા છે. 

૪) પોયેસ્ટ યીવચસ ઇન્સ્ટીટમુટ દ્વાયા14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ એક અભ્માવભાાં જણાલલાભાાં 

આવ્મુાં છે કે ગ્રોફર લોન્ભુંગથી લનસ્ન્ત ય ખયાફ અવય ડી છે. 

૫) યાષ્ટ્ર ીમ જ ન્લજ્ઞાન વાંસ્થા રૂડકીની ન્ત્રકાન યાજબાા કીન્તસ ુયસ્કાય મોજના અાંતગસત 

પ્રથભ ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મો તે ન્ત્રકાનુાં નાભ ‘જર ચેતના’ છે. 

૬) બાયતીમ ન્લજ્ઞાની યભેળ યાસ્કયને 3.25 કયોડનો રેભેલ્ળન MIT એલોડસ  આલાભાાં આવ્મો 

છે. 

૭) શારભાાં કેન્રના નાણાભાંત્રી દ્વાયા કેન્રના ેન્ળન ધાયકો તથા સ્લતાંત્ર વેનાની ેન્ળન ધાયકો 
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ભાટે લેફોટસર રોન્ચ કયેર છે. 

૮) 15 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ભનાલલાભાાં આલેર રોકતાંત્ર દદલવનો ન્લમ શતો, લસ ‘2030 

એજન્ડા અને વતત ન્લકાવ’. 

ગુજરાત  

૯)આગાભી 22 થી 23 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રન્ત ગુજયાતની ભુરાકાતે આલી 

યહ્યા છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૦) તાઈલાનના દન્ક્ષણ બાગે શારભાાં આ લસનુાં વૌથી લધાયે ળન્ક્તળાી તુપાન આલેર છે, આ 

તોપાનનુાં નાભ છે ભેયાાંટી. 

૧૧) ચીન દેળ દ્વાયા શારભાાં ન્લશ્વનુાં વૌથી રાાંફુ ફુરેટ ટરેન નેટલકસ  સ્થાન્ત કયલાભાાં આવ્મુાં છે, 

આ નેટલકસ  20,000 ન્કભી રાાંફુ છે. 

રમત-ગમત  

૧૨) વાતલાય કફડ્ડી લલ્ડસક ન્લજતેા બાયત લલ્ડસક 2016 ની ભેચ કોદયમા વાભે યભળે. 

૧૩) દેળભાાં કફડ્ડી લલ્ડસક અભદાલાદ ખાતે 7 થી 22 ઓક્ટોફય 2016 દયન્ભમાન મોજાળે. 

૧૪) શાર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ કફડ્ડી પેડયેળનના ડીયેક્ટય તયીકે જનાદસન ન્વાંશ ગેશરોત કામસબાય 

વાંબાી યહ્યા છે. 

૧૫) શાર ઇન્ન્ડમા ેયાન્રન્મ્કના કોાધ્મક્ષ તયીકે ધીયજ ઉાધ્મામ કામસબાય વાંબાી યહ્યા છે. 

૧૬) લેસ્ટ ઇન્ડીઝ દરકેટ ફોડે તાત્કાન્રક અવયથી ટીભના કોચ દ યથી વીભન્વને ફયખાસ્ત 

કયેર છે. 

૧૭) શારભાાં ઇન્ન્ડમા બ્લ્મુ ટીભ દ્વાયા લસ 2016 ની દુરી ટર ોપી ટુનાસભેન્ટ ભુકાફરો જીતલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૮) બાયતીમ ભદશરા ખેરાડી વુન્ષ્ભતા યામે ન્લશ્વ ભાળસર આટસવ ભાસ્ટયન્ળપ્વ-2016 ભાાં 
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કાાંસ્મદક ભેલેર છે. 

અન્ય  

૧૯) શારભાાં દયરામન્વ કોમ્મુનીકેળન દ્વાયા ટેરીકોભ વેક્ટયભાાં ફઢતી ભેલલા ભાટે એમયવેર 

કાંનીના ન્લરમની જાશેયાત કયેર છે. 

 ૨૦)શારભાાં કેદાયનાથ લન્મ જીલ અભ્માયણભાાં તાંન્ગમાની 55 પ્રજાન્તઓની બા ભેલલાભાાં 

આલી છે. 

Current affairs 211 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/9/16  

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શાર મુન્નક આઇડેન્ન્ટટી ઓથોયીટી ઓપ ઇન્ડીમાના વી.ઈ.ઓ. તયીકે અજમ બૂણ 

કાભગીયી ફજાલી યહ્યા છે. 

૨) લસ 2008 ફાદ બાયતનો જી.ડી.ી. 64 ટકાના દયે લધ્મો ણ વયેયાળ ગાય 0.2 ટકાના 

દયે લધેર છે.(કુર ઘયગથ્થુ ઉત્ાદન )(ગ્રોવ ડોભેન્સ્ટક પ્રોડક્ટ ) 

૩) કેન્રીમ યાજ્મભાંત્રી ભનવુખ ભાાંડલીમાએ અરુણાચર પ્રદેળભાાં પ્રથભ પ્રધાનભાંત્રી જન ઔધી 

સ્ટોયનો ળુબાયાંબ કયેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૪) 16 વપ્ટેમ્ફય 1963 ના યોજ ભરેન્ળમા દેળ તયીકે અન્સ્તત્લભાાં આવ્મો શતો. 

૫) બાયતીમ ભૂના વાંળોધક દદનેળ બયાડીમાને વપ્ટેમ્ફય 2016 ભાાં અભેદયકાભાાં માંગ સ્કોરય 

એલોડસથી વન્ભાન્નત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૬) બાયતીમ ભૂના અભેદયકી ભદશરા ડામને ગુજયાતીને અભેદયકી યાષ્ટ્રન્ત ફયાક ઓફાભાએ 

ન્મુમોકસ  મુ.એવ. ડીસ્ટર ીક કોટસ  ફેન્ચના પેડયર જજ ભાટે ન્નભણાંક ત્ર આેર છે. 

ગુજરાત  

૭) ગુજયાત યાજ્મભાાં ગયીફ દયલાયોની અાંત્મેિીનો તભાભ ખચસ અને લાશન વદશતની વુન્લધા 
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ૂયી ાડલા ગુજયાત વયકાય નલી મોજના ફનાલી યશી છે. 

૮) ગુજયાતના ગીયનાય લસત ય યો-લે ભાટે માસલયણ ન્લબાગની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી 

છે, શલે યાજ્મ વયકાય અને જુનાગઢ ભશાનગયાન્રકા વમુાંકત કાભગીયી શાથ ધયળે. 

રમત-ગમત  

૯) બાયતીમ યેલ્લેની ુરુ શોકી ટીભે એભ.વી.વી. ભુરુગપ્ા ગોલ્ડક શોકી ટુનાસભેન્ટ 2016 

પ્રથભલાય જીતી રીધી છે. 

૧૦) બાયતીમ પૂટફોર કરફ ઇસ્ટ ફેન્ગારે 16 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ વતત વાતભીલાય 

કરકતા પૂટફોર રીગ 2016 નો ન્ખતાફ જીતેર છે. 

૧૧) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ કફડ્ડી ભશાવાંઘના અધ્મક્ષ જનાદસન ન્વાંશ ગશરોતે કફડ્ડી ન્લશ્વક 2016 ના 

રોગાનુાં અનાલયણ કયેર છે. 

૧૨) આગાભી 27 વપ્ટેમ્ફય 2016 થી જાાન ઓન વુય વીયીઝ ળરુ થળે. 

૧૩) મુયોન્મન પૂટફોરની યેલન્મુ (ભાકેટ લેલ્મુ) 1.91 રાખ કયોડ રૂન્મા છે, જ ે92 દેળોની 

જી.ડી.ી.થી લધાયે છે. 

૧૪) શારભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દરકેટય રક્ષ્ભીન્ત ફારાજીએ પ્રથભ શ્રેણીની દરકેટભાાંથી વન્માવ 

રીધો છે. 

૧૫) ઇંગ્રેન્ડના બૂતૂલસ ફેર્ટવભેન ગ્રીભ દશક ઓસ્ટરેરીમાના ફેદટાંગ કોચ ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૬) શારભાાં બાયતીમ ટીભે ટરેક એન્ળમાક વાઈકન્રાંગ ટુનાસભેન્ટના પ્રથભ દદલવે છ દક જીતેર 

છે. 

અન્ય  

૧૭) 16 વપ્ટેમ્ફય 1987 ભાાં આજના દદલવે ઓઝોન ડની વુયક્ષા ભાટે ભોન્ટર ીઅર વાંન્ધ યજુ 

કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૮) ન્બ્રકવ ળશેયીકયણ ભાંચની ત્રીજી ફેઠક 14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતના 
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ન્લળાખાટ્ટનભભાાં ળરુ થમેર. 

૧૯) શારભાાં ઉત્તયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા અન્બનેતા નાલાજુદ્દીન ન્વદ્દકીને વભાજલાદી ન્કવાન લીભા 

મોજનાના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય ફનાવ્મા છે. 

૨૦) યેલ્લે ભાંત્રારમ દ્વાયા પ્રકાન્ળત થમેર બાયતીમ યેર ન્ત્રકાને યાજબાા કીન્તસ ુયસ્કાય પ્રાપ્ત 

થમેર છે. 

Current affairs 212 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) પ્રન્વદ્ધ ન્લલેચક અને નાટ્યકાય ડો.પ્રબાકય શ્રોત્રીમનુાં 78 લસની લમે અલવાન થમેર છે. 

૨) શાર અરુણાચર ન્લધાનવબાના અધ્મક્ષ તયીકે લાાંગકી રેલાાંગ કામસબાય વાંબાી યહ્યા છે. 

૩) શારભાાં નેળનર પાભાસસ્મુદટકર પ્રાઈઝ ઓથોયીટીના ભાધ્મભથી દેળભાાં 10 જટેરી દલાઓના 

બાલ ઘટાડલાભાાં આવ્મા છે. 

૪) અરુણાચર પ્રદેળભાાં ભુખ્મભાંત્રી વશીત 43 ન્લધાનવભ્મો કોંગ્રેવ છોડીને ીલ્વ ાટી ઓપ 

અરુણાચર પ્રદેળભાાં જોડાઈ ગમા છે. 

૫) શાર અરુણાચર પ્રદેળભાાં ન્લધાનવબાના વભ્મોની વીટો 60 છે. 

૬) શાર જાભનગય અને ભુાંફઈ લચ્ચે વેન્ટરરી એ.વી. ઉદમ એક્વપ્રેવને ભાંજુયી આલાભાાં આલી 

છે. 

૭) યીઝલસ ફેંક ઓકટોફયની ોરીવી ૂલે તેભની ભોનેટયી ોરીવી કન્ભટીની યચના કયી દેળે, આ 

કન્ભટીભાાં ત્રણ યીઝલસ ફેન્કના અને ત્રણ વયકાયના વભ્મો યશેળે. 

૮) શારભાાં એક્વીવ ફેંકે ફનાયવ દશાં દુ ન્લશ્વન્લદ્યારમ વાથે ન્લળે ફેંકીગ ાઠ્યરભોની ળરૂઆત 

કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૯) શારભાાં શ્રીનગયના ી.ડી.ી. વાંવદ દ્વાયા ાટી અને રોકવબાની વદસ્મતા યથી યાજીનાભુાં 

આેર છે. 
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૧૦) 17 વપ્ટેમ્ફય 2014 ના યોજ બાયતીમ ભૂના નીના દાલુરુયીએ ન્ભવ અભેદયકાનો ન્ખતાફ 

જીત્મા શતા. 

૧૧) લેનેજુએરાભાાં આમોન્જત ગુટ ન્નયેક્ષ આાંદોરનના 17 ભાાં ન્ળખય વાંભેરન ભાટે બાયતનુાં 

પ્રન્તન્નન્ધત્લ ઉયાષ્ટ્રન્ત શાભીદ અન્વાયી કયળે. 

૧૨) શારભાાં યન્ળમા અને બાયતે ઉજાસ ક્ષેત્રોભાાં ોતાના વાંફધોને વુધાયલા ભાટે વભૂશ કામસની 

ગોઠલણ કયેર છે. 

૧૩) આકાળલાણી ોતાની ફરુચી વેલા ભાટે ભલ્ટીભીદડમા લેફવાઈટ અને ભોફાઈર 

એપ્રીકેળન ળરુ કયળે. 

૧૪) 14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્લશ્વની વૌથી ભોટી ફીજ કાંની ભોન્વેટોને જભસન પભસ ફેમયે 

66 અયફ ડોરયભાાં ખયીદેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૫) બાયતીમ દરકેટ ટીભના ખેરાડી યોદશત ળભાસ અને અાંજીકમ યશાણેને અનુરભે લસ 2015 તથા 

2016 ભાટે અજુ સન એલોડસ  એનામત કયલાભાાં આવ્મા છે 

૧૬) શારભાાં બાયતીમ યેલ્લે ટીભે વીનીમય યાષ્ટ્ર ીમ ાલયરીપટીંગ ચેન્મ્મનળી જીતેર છે. 

અન્ય  

૧૭) કેન્ર વયકાય દ્વાયા લસ 2016-17 દયન્ભમાન જન ઔધી મોજના અાંતગસત ૩૦૦૦ સ્ટોય 

ખોરલાનો ન્નણસમ કયેર છે. 

૧૮) આજ વુધીભાાં દેળભાાં 423 જન ઔધી સ્ટોય શેરાથી જ કામસયત છે. 

૧૯) ફરુન્ચસ્તાનભાાં આકાળલાણી પ્રવાયણની ળરૂઆત લસ 1974 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી. 

૨૦) 100 ટકા ઘયોભાાં લીજી શોચાડનાય દેળનુાં ફીજુ ાં યાજ્મ આાંધ્રપ્રદેળ ફન્મુાં છે. 
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Current affairs 213 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) લસ 1954 થી બાયત વયકાયે દ્મશ્રી એલોડસની ળરૂઆત કયેર છે, તેભાાં આજ વુધીભાાં 4329 

દ્મુયસ્કાય એનામત થઇ ચુક્મા છે. 

૨) કુર આમેરા દ્મુયસ્કાયની વાંખ્માએ દદલ્શી, ભશાયાષ્ટ્ર, તાન્ભરનાડુ અને ઉત્તયપ્રદેળને 

અડધો-અડધ ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમા છે. 

૩) શાર વયકાય દ્વાયા ળરુ કયામેરા દ્મ ુયસ્કાય ભાટેના ોટસરભાાં નોભીનેળન ભાટેની નલી 

પ્રદરમા ળરુ કયાતા 1700 જટેરી અયજીઓ ુયસ્કાય ભાટે ભી ચુકી છે. 

૪) કેન્રીમ જ વાંવાધન ભાંત્રારમ અને કૃન્ ભાંત્રારમએ વાથે ભીને ગાંગા નદીના ન્કનાયે 5000 

થી લધાયે ગાભોભાાં ખેડૂતોને જનૈ્લક ખેતી ગ્રશણ કયલા ભાટે ખેડૂતોને પ્રોત્વાદશત કયલા ભાટેના 

વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૫) કેન્રીમ પ્રલાવન ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્લદેળ દળસન સ્કીભ અાંતગસત જમ્ભુ કાશ્ભીયને 500 કયોડ 

રૂન્માની મોજનાને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

૬) 16 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રન્ત દ્વાયા ાાંચ ઉચ્ચ ન્મામારમોના ભુખ્મ ન્મામધીળોની 

ન્નમુન્ક્ત કયલાભાાં આલી છે. 

૭) 17 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ નૌકાદના વૌથી ળન્ક્તળાી ન્લધ્લાંવક મુદ્ધ જશાજ 

ભોયભુગાઓને વભુરભાાં ઉતાયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૮) 18 વપ્ટેમ્ફય 1987 ના યોજ અભેદયકા અને વોન્લમેત વાંઘ લચ્ચે ચારી યશેર ળીતમુદ્ધ 

દયન્ભમાન ફાંને દેળોએ તફક્કાલાય યભાણાં ન્ભવાઈરો ઘટાડલા ભાટે વભાંન્ત આી શતી. 

૯) 18 વપ્ટેમ્ફય 1984 ના યોજ જોએ કેદટગય શોટ એય ફરુનથી એકરા એટરાન્ટીક ાય કયનાય 

દુન્નમાના પ્રથભ વ્મન્ક્ત ફન્મા શતા. 
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૧૦) શાર ન્બ્રટનભાાં 24 લસના કોરે એરન નાભ ધયાલતા એક ટર ાન્વજને્ડય વૈન્મની ફ્રન્ટ 

રાઈનભાાં વાભેર થનાય પ્રથભ ભદશરા ફન્મા છે. 

૧૧) શાર ભધ્મ અભેદયકાના કોસ્ટાદયકાભાાં 16 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ યેલાંતઝોન નદી ય 

ફનાલામેરા શાઈડર ોરીક ડેભનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર છે, જ ેાાંચ રાખ ઘયોને લીજી ૂયી 

ાડળે. 

૧૨) શાર ચીનભાાં પૂજીમાન પ્રાાંતભાાં ભેયાાંન્ત લાલાઝોડુાં  ત્રાટકલાના કાયણે 1700 કયોડ રૂન્માનુાં 

નુકળાન થમેર છે.આ લાલાઝોડુાં  લસ 1949 છીનુાં વૌથી ળન્ક્તળાી લાલાઝોડુાં  છે. 

રમત-ગમત  

૧૩) બાયતે ટરેક એન્ળમા કના અાંન્તભ દદલવે ફે ગોલ્ડ વશીત કુર આઠ ભેડર જીતેર છે. 

૧૪) ટરેક એન્ળમા કભાાં બાયતે ાાંચ ગોલ્ડ, ચાય ન્વલ્લય, વાત બ્રોન્ઝ ભેડર જીતી ફીજા સ્થાને 

યશેર છે. 

૧૫) ટરેક એન્ળમા કભાાં 11 ગોલ્ડ, ચાય ન્વલ્લય અને ત્રણ બ્રોન્ઝ ભેડર વાથે શોંગકોંગ પ્રથભ 

સ્થાને યશેલા ાભેર છે. 

૧૬) શારભાાં ખેર ભાંત્રારમ દ્વાયા ‘પ્રન્તબા શેચાન’ ોટસરની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૭) બાયતીમ પૂટફોર ટીભને પીપા યેન્ન્કાંગભાાં શાર 148 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે. 

અન્ય  

૧૮) શારભાાં બાયત અને નેા દેળ લચ્ચે વડક તેભજ ામાની ફાફતોના વુધાય ક્ષેત્રે ત્રણ 

વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાય દ્વાયા દદવ્માાંગ વાંતાન ધયાલતી ભદશરા વયકાયી કભસચાયીએ અને ન્લળે 

પ્રકયણભાાં ુરુ કભસચાયીને 730 દદલવની ન્લળે ફા ઉછેય યજા રાગુ કયલા ભાટે દેલેન્ર 

પડણલીવની વયકાય દ્વાયા ભાંજુયીની ભશોય રગાલલાભાાં આલી છે. 

૨૦) લસ 2017 મોજાનાય લાઈબ્રન્ટ વન્ભટભાાં મુ.એવ. આણાં ાટસનય ફનળે, આલો વતાલાય 
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અશેલાર અભેદયકાના આન્વસ્ટન્ટ વેરેટયી ઓપ સ્ટેટ ન્નળા ન્ફસ્લારે આેર છે. 

Current affairs 214 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) આગાભી 21 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ મુ.ી.એવ.વી.ના નલા  ચેયવસન અરકા ન્વયોશી 

ોતાનુાં દ વાંબાળે. 

૨) શદયમાણાના ભુખ્મભાંત્રી ભનોશયરાર ખટ્ટયે યખી દાદયીને 22 ભો ન્જલ્લો જાશેય કયેર છે. 

૩) શારભાાં ન્લયાટ કોશરીને ાંજાફ નેળનર ફેંકના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય ન્નમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૪) 19 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ત્રકાય દેલકૃષ્ણ વ્માવનુાં 89 લસની લમે અલવાન થમેર છે. 

ગુજરાત  

૫) આગાભી 11-12 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ગુજયાતભાાં મોજાનાય લલ્ડસ  ગ્રોફર વન્ભટભાાં 

થાઇરેન્ડ દેળ ણ ાટસનય ફનળે. 

૬) ન્નયક્ષયોને વાક્ષય કયલા ભાટે કેન્ર વયકાયની વાક્ષયતા મોજના અને ગુજયાત યાજ્મ વયકાયની 

વયસ્લતી મોજના અભરભાાં છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૭) 19 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ મુ.એન.ની જનયર એવેમ્બ્રીનુાં 71 ભુ વત્ર ળરુ થમેર છે. 

૮) યન્ળમાના ભતદાતાઓએ શારભાાં યન્ળમાના નીચરા ગૃશ ડૂભા ભાટે વાડા ચાયવો વાાંવદોની 

ચૂાંટણી કયેર છે. 

રમત-ગમત  

૯) બાયતીમ ેયા એથરેટીક્વ લીયેન્દય દયમો ેયારીન્મ્કભાાં ુરુોની ળોટુટ સ્ધાસના એપ 

56-57 ન્લબાગની પાઈનરભાાં આઠભા સ્થાને યશેર છે. 

૧૦) દપફા એન્ળમન ચેરેન્જ ફાસ્કેટફોર ચેન્મ્મનળીભાાં બાયત વાતભાાં સ્થાને યશેર છે. 
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૧૧) જાાનભાાં મોજામેરી ટોન્કમો ઓન ટેનીવ ટુનાસભેન્ટભાાં અભેદયકાની દરસ્ટીના ભેકશેરે ચેક 

ગણયાજ્મની કેટેદયના વીનીમાકોલાને યાજમ આી ટાઈટર જીત્મુાં છે. 

૧૨) દયમો ેયારીન્મ્કભાાં ઈયાનના વાઈકરીસ્ટ ફશાભાનનુાં યેવ ય ભોત થમેર છે, તે 48 લસની 

લમના શતા. 

૧૩) ેયારીન્મ્કભાાં એક કે તેથી લધુ ગેભભાાં 100 કે તેનાથી લધાયે ગોલ્ડભેડર જીતલાના ભાભરે 

ચીન દેળ ત્રીજા સ્થાને યહ્યો છે. 

૧૪) ચીન શેરા ેયારીન્મ્કભાાં 100 થી લધાયે ભેડર જીતલાનો યેકોડસ  અભેદયકાએ અને ન્બ્રટન 

દ્વાયા નોંધાલલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) બાયતીમ ળૂટવસ આઈ.એવ.એવ.એપ.જુનીમય લલ્ડસક ળુદટાંગ સ્ધાસના પ્રથભ દદલવે ત્રણ 

ગોલ્ડ વશીત વાત ભેડર જીતી ઈન્તશાવ યચેર છે. 

૧૬) 22 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયત ોતાની 500 ભી ટેસ્ટ ભેચ ન્મુઝીરેન્ડ વાથે યભળે. 

૧૭) 25 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ફોન્ક્વાંગ પેડયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમાની ચૂાંટણી ભુાંફઈભાાં મોજાળે. 

૧૮) બાયતીમ ેયાએથ્રેટ ન્નળાનેફાજ ન્પ્રમેળ દેળભુખ14 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્લશ્વ ફધીય 

ચેન્મ્મનળીભાાં કાાંસ્મદક જીતલાભાાં વપ યહ્યા છે. 

અન્ય  

૧૯) શારભાાં ઇન્ન્ડમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ટેકનોરોજી ગુલાશાટી દ્વાયા યભ ઈળાસન કમ્પ્મુટય તૈમાય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) નાદદમા ભુયાદને શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્રના ગુડન્લર એમ્ફેવેડય ન્નમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 215 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) બાયતની યીઝલસ ફેંકના ૂલસ ગલનસય યઘુયાભ યાજન શલે ન્ળકાગો મુનીલવીટીની ફુથ સ્કૂર ઓપ 

ન્ફઝનેવભાાં પાઈનાન્વના પ્રોપેવય તયીકે નાભાાંન્કત વેલા ૂયી ાડળે. 
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૨) એ.ટી.ી.ના અશેલાર ભુજફ છેલ્લા દવ લસ દયન્ભમાન દેળના 621 જલાનો આાંતકલાદી 

શુભરાઓભાાં ળશીદી લશોયી ચુક્મા છે. 

૩) દદવ્માાંગ રોકો જમાયે તેભના ખાવ લાશનભાાં જળે ત્માયે તેભને દેળબયના ટોરટેકવભાાંથી ભુન્ક્ત 

ભળે. આ ભાટેના ન્નદેળ ભાગસ દયલશન ભાંત્રારમ દ્વાયા અામા છે. 

૪) આભ આદભી ાટીના નેતા અયન્લાંદ કેઝયીલાર અને તેભની ાટી ઉય ફનાલલાભાાં આલેર 

ડોકમુભેન્ટયી અને ઇનન્વગ્નીદપકન્ટ ભેન 41 ભાાં ટોયેન્ટો દપલ્ભ પેસ્ટીલરભાાં યજુ કયલાભાાં આલળે. 

૫) 19 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ કેન્રીમ ભાનલ વાંવાધન ભાંત્રી પ્રકાળ જાલડેકય દ્વાયા 

આઈ.આઈ.ટી. ગુલાશાટીભાાં વુય કમ્પ્મુટય ઈળાસનનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૬) 16 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ ઇરેક્ટર ોનીક્વ રીભીટેડના શેરા ભદશરા ન્નદેળક 

તયીકે આનાંદી યાભાન્રાંગભેં કામસબાય વાંબાેર છે. 

ગુજરાત  

૭) ગુજયાતના ગીફ્ટ ન્વટીભાાં દેળની વૌથી ભોટી ફેંક એવ.ફી.આઈ.100 કયોડનુાં યોકાણ કયી 

ઇન્ટયનેળનર મુન્નટ સ્થાળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૮) શાર ઓસ્ટરે ન્રમન નેળનર મુનીલવીટી (એ.એન.મુ.) ના લૈજ્ઞાન્નકોએ એલો દાલો કયેર છે કે 

ગુાંદયના લૃક્ષ ય ન્લભાન ભાટેનુાં ઇંધણ ઉગાડી ળકાળે. 

૯) શાર તુકસ ભેન્નસ્તાનની યાજધાની અશ્કાફાદના નલા ઇન્ટયનેળનર એયોટસનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૧૦) 20 વપ્ટેમ્ફય 1946 ના યોજ ફ્રાન્વભાાં કાન્વ દપલ્ભ પેસ્ટીલરનુાં ઉદ્ઘાટન થમુાં શતુાં. જો કે આ 

પેસ્ટીલર ભેં ભદશનાભાાં આમોન્જત થામ છે. 

૧૧) ુન્રત્ઝય એલોડસ  ન્લજતેા એડલડસ  એલ્ફીનુાં 16 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ અલવાન થમેર 

છે. 
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૧૨) બાયતીમ ભૂના યન્લ યેડ્ડી દન્ક્ષણ આદફ્રકા યાષ્ટ્ર ીમ યક્ત વેલાના પ્રભુખ તયીકે ન્નમુન્ક્ત 

ામ્મા છે. 

૧૩) દન્ક્ષણ આદફ્રકા યાષ્ટ્ર ીમ યક્ત વેલા (એવ.એ.એન.ફી.એવ.) નુાં લડુભથક એમ્વસ્ટડેભ 

ખાતે આલેર છે. 

૧૪) 18 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ અભેદયકાના રોવસએન્જરીવભાાં 68 ભાાં લાન્સક પ્રાઈભ ટાઈભ 

એભી એલોડ્વસની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૫) 68 ભાાં પ્રાઈભ ટાઈભ એલોડ્વસભાાં ‘ગેભ ઓપ થ્રોન્વ’ને લસ 2016 ની વલસશ્રેિ પ્રાઈભ ટાઈભ 

ડર ાભા એલોડસ  ભેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૬) ગ્રેટ ન્બ્રટને શારભાાં ડેન્લવ કભાાં આજને્ટીનાને શયાલી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૭) બાયતના દીક ુનીમાએ જ્મોજીમાભાાં મોજામેરી લલ્ડસ  દરકેટ કુસ્તી સ્ધાસભાાં ગોલ્ડ જીતી 

બાયતને ગૌયલ અાલેર છે. 

અન્ય  

૧૮) શાર ગુગર દ્વાયા ઓપય ભુાંકલાભાાં આલી છે કે સ્ભાટસપોન નેક્વવ 6ી. અને નેક્વવ પાઈલ 

એક્વ શેક કયનાયને ગુગર તયપથી 2.3 કયોડ રૂન્માનુાં ઈનાભ આલાભાાં આલળે. 

૧૯) એ.ટી.ી.નુાં ુરુનાભ વાઉથ એન્ળમા ટેયદયઝભ ોટસર થામ છે. 

૨૦) 19 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ યન્ળમાભાાં યાષ્ટ્રન્ત વ્રાદદભીય ુટીનની ાટી અને તેના 

વશમોગી દોને શારની ચૂાંટણીભાાં 450 ભાાંથી 343 વીટો ભેર છે.આ ાટીનુાં નાભ મુનાઈટેડ 

યન્ળમા ાટી છે. 

Current affairs 216 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  
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૧) 20 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતે ઇઝયામેરના વશમોગથી ફે વયપેવ ટુ એય ન્ભવાઈરનુાં 

વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૨) દદલ્શી-ભુાંફઈ કોયીડોયના બાગ રૂે લડોદયા-ભુાંફઈ નેળનર શાઈ લેની એક્સ્પ્રેવ લે 

અગ્રેડેળન ભાટે વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 

૩) ઇન્ટયનેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ સ્ટરે ટેન્જક સ્ટડીઝના લાન્સક યીોટસ  ન્ભરેટર ી ફેરેન્વભાાં 

જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે ળસ્ત્રોની ખયીદી ફાફતે બાયત ફીજા નાંફયનો વૌથી ભોટો દેળ છે. 

૪) યેલ્લે ભાંત્રી વુયેળ પ્રબુ દ્વાયા યેલ્લે ફજટેને વાભાન્મ ફજટેભાાં વભાલલા ભાટેની ભાંજુયી આી 

દેલાભાાં આલી છે. 

૫) 20 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ કેન્ર વયકાય દ્વાયા દેળના નલા 27 સ્ભાટસ  ળશેયોની માદી જાશેય 

કયલાભાાં આલી છે, તેભાાં કાળી અને લડોદયાનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૬) શારભાાં ભાનલ વાંવાધન ન્લકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળના આઈ.આઈ.એભ.ભાાં ન્લદ્યાથીઓની 

વાંખ્મા લધાયલા ભાટેની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૭) બાયતના કન્ટર ી ડીયેક્ટય તયીકે ન્લશ્વફેંકભાાં જુનેદ અશેભદ દ્વાયા દબાય વાાંબલાભાાં આવ્મો 

છે. 

૮) આગાભી વભમભાાં ાન્કસ્તાન –યન્ળમા લચ્ચે મોજાનાય રશ્કયી કલામતને યન્ળમા દ્વાયા ભોકૂપ 

યાખલાભાાં આલી છે. 

૯) શારભાાં ચીને દુન્નમાની વૌથી ભોટી ળીરીફ્ટ ફનાલી છે.આ ળી રીફ્ટભાાં જભસન ટેકનીકનો 

ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૦) માશુએ તાજતેયભાાં ઈન્સ્ટન્ટ ભેવેન્જાંગ ભાંચ માશુ ભેવેન્જયથી ન્લડીમો ળેય કયલાની વુન્લધા 

આલાભાાં આલી છે. 

ગુજરાત  
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૧૧) તાજતેયભાાં ગુજયાતભાાં આમોન્જત થનાય ઇન્ટયનેળનર દપલ્ભ પેસ્ટીલરનુાં આમોજન ડતુાં 

ભુકલાભાાં આલેર છે. 

૧૨) નલી નીન્તની જાશેયાત ફાદ છ ભદશનાભાાં 36 ગુજયાતી દપલ્ભો ફનલા ાભી છે, આ 

દપલ્ભોના ટીકીટોના લેંચાણના આધાયે ચાય ગ્રેડ ાડી ાાંચથી 50 રાખ વુધીની વશામ આલાભાાં 

આલળે. 

૧૩) લસ 2015-16 દયન્ભમાન ન્નભાસણ ાભેર 36 દપલ્ભોભાાંથી શ્રેિ દપલ્ભોની વાંદગી કયલા 

ભાટે15 વભ્મોની જ્મુયી જાશેય કયલાભાાં આલી છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) લલ્ડસગ્રુ પ્રે ઓપ ભુકાફરાભાાં સ્ેન વાભે 5-0 થી વ્શાઇટલોળનો વાભનો કમાસ ફાદ 

બાયતીમ ડેન્લવક ટેનીવ ટીભને એન્ળમા ઓવનીમા ગ્રુ-1 ભાાં કજાકીસ્તાન ફાદ ફીજો નાંફય 

ભેર છે. 

૧૫) જુનીમય લલ્ડસક ળુટીંગભાાં ગુજયાતના ઋન્યાજ ફાયોટને ગોલ્ડભેડર ભેર છે. 

અન્ય  

૧૬) એક વલે ભુજફ બાયતીમ નૌવેના ાન્કસ્તાનની નૌવેના કયતા ત્રણ ગણી લધાયે છે. 

૧૭) ન્લશ્વના ચોથા નાંફયનુાં વૈન્મ ધયાલતા બાયત ાવે 1,27,200 કભસચાયીઓ અને એયરાફ્ટ 

છે. 

૧૮) ાન્કસ્તાની વેનાના ફજટે કયતા બાયતનુાં વૈન્મ ફજટે ત્રણ ગણાં લધાયે છે. 

૧૯) લસ 1964 ભાાં ચીને અણ યીક્ષણ કયેર તેની ાવે અાંદાજ ે250 યભાણાં ફોમ્ફ છે. 

૨૦) એન.એવ.ઈ.એર.નુાં ુરુનાભ નેળનર સ્ોટ એક્વચેન્જ રીભીટેડ થામ છે, શાર તેના 

ડીયેક્ટય જીજ્ઞેળ ળાશ ય વી.ફી.આઈ.ની તાવ ળરુ છે. 

Current affairs 217 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
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૧) દદલ્શીભાાં યેવકોવસ ભાગસનુાં નાભ ફદરીને રોકકલ્માણ ભાગસ યાખલાભાાં આલતા દેળના 

લડાપ્રધાનનુાં નલુાં વયનાભુાં 7 રોક કલ્માણ ભાગસ યશેળે. 

૨) અદાણી ઔઘોન્ગક એકભે તન્ભરનાડુભાાં ન્લશ્વનો વૌથી ભોટો 648 ભેગાલોટનો વોરય ાલય 

પ્રાન્ટ યાષ્ટ્રને વભન્સત કયેર છે. 

૩) બાયત અને શ્રીરાંકા લચ્ચે ભાછીભાયો અને ખેડૂતો ભાટે શારભાાં એક વભજુતી કયાય ય 

શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૪) લસ 1999 ભાાં અટર ન્ફશાયી લાજેમીની વયકાય લખતે દદલ્શી-રાશોય ફવ વેલા ળરૂ 

કયલાભાાં આલી શતી, જ ેછેલ્લા એક લસથી નુકળાનભાાં ચારે છે. 

૫) ફ્રાાંવ વાથેના યપાર વોદાને કેન્રીમ કેફીનેટની ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

૬) 21 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દદલ્શીના ન્લજ્ઞાન બલનભાાં અતુલ્મ બાયત મસટન ન્ળખય 

વાંભેરન-2016 નો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૭) 21 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ કેન્ર વયકાય દ્વાયા દુય વાંચાય કાંની 

ફી.એવ.એન.એર.ની1,250 કયોડ રૂન્માની વફવીડી ભાંજુય કયલાભાાં આલી છે. 

૮) 22 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્મામભૂન્તસ ન્ગયીળ ચાંર ગુપ્તા કરકતા ઉચ્ચ ન્મામારમના ભુખ્મ 

ન્મામાધીળ તયીકે ન્નમુક્ત થમા છે. 

૯) સ્લતાંત્રતા વેનાનીઓના ભાન્વક ેન્ળનભાાં 20 ટકાનો લધાયો કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૦) શારભાાં વેન્ટરર ફોડસ  ઓપ ડામયેક્ટ ટેક્વીવ દ્વાયા દેળબયના 30 ઇન્કભટેક્ષ કન્ભળનયોની 

ફદરી કયલાભાાં આલી છે. 

૧૧) દેળના કેન્રીમ કેફીનેટ દ્વાયા યેલ્લે ફજટેને વાભાન્મ ફજટે વાથે યજુ કયલાની યલાનગી 

આી દેલાભાાં આલી છે, તેથી ચારી આલતી અરગ ફજટેની જોગલાઈનો અાંત આલળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૨) દુન્નમાના વૌથી ઊંચા ટીનેજય તયીકે બ્રોક બ્રાઉનનુાં નાભ ચચાસભાાં છે, તેની ઉંચાઈ 7 પૂટ 11 
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ઇંચ યશેર છે. 

૧૩) 22 વપ્ટેમ્ફય 1965 ના યોજ મુ.એનની વુયક્ષા દયદે બાયત-ાન્કસ્તાનને મુદ્ધ ન્લયાભ 

ભાટે કહુ્યાં શતુાં. 

રમત-ગમત  

૧૪) શારભાાં ફી.વી.વી.આઈ. દ્વાયા ૂલસ ન્લકેટકીય એભ.એવ.કે. પ્રવાદને ન્વરેકળન કન્ભટીના 

ચેયભેન ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૫) ફી.વી.વી.આઈ.ની 87 ભી એ.જી.એભ.ભાાં અજમ ન્ળકેને વેરેટયી ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૬) બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે યભાનાય 500 ભી ટેસ્ટ ભેચભાાં ઓસ્ટરે ન્રમાના ૂલસ ફેર્ટવભેન 

ડેન્લડ ફુનને ભેચ યેપયી તયીકે ન્નમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૭) ફી.ી.વી.એર.(બાયત ેટર ોરીમભ કોોયેળન રીભીટેડ)એ ઓફએદુલ્લા શેયીટેઝ ક શોકી 

ટુનાસભેન્ટ જીતેર છે. 

અન્ય  

૧૮) સ્લતાંત્ર બાયતનુાં પ્રથભ ફજટે પ્રથભ યેલ્લે ભાંત્રી જોન ભથાઈ દ્વાયા યજુ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૧૯) બાયતભાાં આજ વુધીભાાં ભદશરા યેલ્લે ભાંત્રી તયીકે ભભતા ફેનયજી યેલ્લે ફજટે યજુ કયનાય 

એકભાત્ર ભદશરા ભાંત્રી ગણામ છે. 

૨૦) બાયતભાાં વૌથી લધાયે લાય યેલ્લે ફજટે યજુ કયલાનો યેકોડસ  ફાફુ જગજીલન યાભના નાભે છે, 

તેભણે વાત લાય યેલ્લે ફજટે આેર છે. 

Current affairs 218 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) દેળના પ્રધાનભાંત્રીની અધ્મક્ષતાભાાં આમોન્જત કેન્રીમભાંત્રી ભાંડની ફેઠકભાાં એડન્ભયેરીટી 

ન્લધેમક 2016 ના અધીનીમભનને સ્લીકૃન્ત પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે. 
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૨) પોબ્વસની માદીભાાં દેળના100 અભીયોભાાં વતત નલ લસથી ટોચના રભે ભુકેળ અાંફાણી યહ્યા 

છે. 

૩) દેળના 100 અભીયોની માદીભાાં તાંજન્ર આમુલેદનાાં આચામસ ફારકૃષ્ણ 48 ભાાં સ્થાને યહ્યા 

છે. 

૪) આગાભી ડીવેમ્ફય ભાવથી ી.એપ.ના ૈવા ઓનરાઈન કાઢી ળકાળે, તેના ભાટે 

ઈ.ી.એપ.ઓ ડેટા ઈંન્ટીગ્રેળન કયી યહુ્યાં છે. 

૫) બાયતની ન્લદેળ વેલાના લદયિ નાગદયક નલતેજ વયનાની અભેદયકાભાાં બાયતના નલા યાજદૂત 

તયીકે ન્નભણાંક ામ્મા છે. 

૬) આગાભી 26 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ અનુવાંધાન વાંસ્થા (ઈવયો) એકવાથે આઠ 

ઉગ્રશોનુાં રોન્ન્ચાંગ કયળે. 

૭) શારભાાં મુ.જી.વી. દ્વાયા કોરેજ કક્ષાએ એયોનેટીકર ગ્રેજ્મુએળન કોવસ ળરુ કયલાનો આદેળ 

આલાભાાં આવ્મો છે, શાર એયરાફ્ટ ભેન્ટેનન્વ ફી.એવ.વી.,એવ.વી. સ્તયનો અભ્માવરભ 

તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૮) દેળની આઈ.આઈ.ટી વાંસ્થાઓભાાં ભાસ્ટય કોવસ કયલા ભાટે આગાભી પેબ્રુઆયી 2017 ભાાં ગેટ 

નાભની યીક્ષા રેલાભાાં આલળે. 

૯) શાર ફી.એવ.એન.એર.ના ભેનેજીંગ ડીયેક્ટય તયીકે અનુભ શ્રીલાસ્તલ વેલા આી યહ્યા છે. 

૧૦) શારભાાં વયકાય દ્વાયા ફેંક વ્માજદય નક્કી કયનાયી નાણાકીમ નીન્ત વન્ભતીના વભ્મદે 

આઈ.આઈ.એભ. અભદાલાદનાયલીન્ર ધોન્કમા વશીત ત્રણ વભ્મોની લયણી થમેર છે. 

<b><font color="#ff0000">આંતરરાષ્ટ્રીય</font> </b>  

રાષ્ટ્ર ીય  

૧૧) 22 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ સ્લીડનના સ્ટોકશોભભાાં આ લસના યાઈટ રાઈલરીશુડ 
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એલોડસની જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૨) આગાભી ઓસ્કાય એલોડસભાાં પોયેન રેન્ગલેજ દપલ્ભ કેટેગયીભાાં તન્ભર દપલ્ભ ન્લવયનાઈ 

બાયત લતી જળે. 

ગુજરાત  

૧૩) વૌયાષ્ટ્ર  મુનીલવીટી દ્વાયા વુલણસ જમાંન્તલસભાાં રોક વાદશત્મકાયો અને રોક વાંગીતના 

કરાકાયોને વન્ભાન્નત કયલા એકીવાથે 22 ભેઘાણી એલોડસ  આલાનો ન્નણસમ રેલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૪) એસ્ટર ોવીટી એક્ટના કામદાભાાં વુધાયા થમા ફાદ છ ભાવે યાજ્મના કામદા ન્લબાગે ગુજયાત 

શાઇકોટસની ભાંજુયી ભેલીને 14 ન્જલ્લાઓભાાં ખાવ કોટોની યચના કયી છે. 

૧૫) ગુજયાત વયકાયે આજ વુધીભાાં નળાફાંધી એક્ટ-1949 ભાાં 25 થી લધાયે વુધાયા કમાસ શોલા 

છતાાં તેનો અવયકાયક અભર થમો નથી. 

૧૬) શારભાાં ગુજયાત વયકાય નળાફાંધી એક્ટને ધયભૂભાાંથી પેયલળે.તેભાાં યશેરી શલી વજાને 

પેયલી લધાયે કડક વજાની જોગલાઈ કયળે. 

૧૭) લડોદયાભાાં આગાભી 6 થી 10 ઓકટોફય 2016 ના દયન્ભમાન સ્લીચ એક્સ્ો મોજાળે. 

રમત-ગમત  

૧૮) શારભાાં બાયતીમ ફેડન્ભન્ટન ખેરાડી કીદામ્ફી શ્રીકાાંત જાાન ઓન વુય વીયીઝભાાં 

અાંન્તભ આઠભાાં શોંચી ગમા છે. 

૧૯) ભશેન્રન્વાંશ ધોનીને ન્લસ્ડનની બાયતીમ ઓર ટાઈભ ટેસ્ટ ટીભના કપ્તાન તયીકે ન્નમુન્ક્ત 

ામ્મા છે. 

અન્ય  

૨૦) 19 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ગોદયેજ ગ્રુના ન્નદેળક આદદ ગોદયેજને 10 ભાાં લાન્સક 

ક્રીન્ટન ગ્રોફર ન્વટીજન એલોડસથી વન્ભાન્નત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 219 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/9/16 
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રાષ્ટ્ર ીય 

૧) શારભાાં તન્ભરનાડુ વયકાય દ્વાયા 50 અમ્ભા લાઈ-પાઈ ઝોન જાશેય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) શારભાાં યેરટેર સ્ટેળન ઈન્ટયનેટ વલરત આે છે, આ ઉયાાંત યેરટેર નેટલકસથી ગ્રામ્મ 

ક્ષેત્રભાાં ટેરીભેડીવીન વુન્લધા ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે. 

૩) યાષ્ટ્ર ીમ ભાનલ અન્ધકાય આમોગ દ્વાયા ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મને કુોણને કાયણે થમેર ભોત ભાટે 

નોટીવ આલાભાાં આલેર છે. 

૪) દશન્દી અને ઉદુસ બાાના પ્રખ્માત નાટ્યકાય યેલતી ળયણ ળભાસનુાં 92 લસની લમે અલવાન 

થમેર છે. 

૫) યેલતી ળયણ ળભાસએ ઓર ઇન્ન્ડમા યેદડમો ભાટે 150 જટેરા નાટકો રખ્મા છે,અને લસ 2007 

ભાાં તેઓને વાંગીત નાટક અકાદભી દ્વાયા ાદયતોન્ક આલાભાાં આવ્મો શતો. 

૬) તારીભફદ્ધ રોકોની અછત દુય કયલા ભાટે કેન્ર વયકાય ટૂાં ક વભમભાાં 75 જટેરા કોવસ રોન્ચ 

કયળે. 

૭) બાયતના આાંતય યાજ્મ જભાગસ પ્રાન્ધકયણ અને જભસનીની કાંની ભેવવસ ડી.એવ.ટી. વાથે 

જશાજ ડીઝાઈનીંગના કયાય ય શસ્તાક્ષય થમા છે. 

૮) કન્ભટી દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આવ્મુાં છે કે 90 જટેરી લસ્તુઓ ય જી.એવ.ટી. કય રાગળે નદશ, 

શાર ટેક્વના દામયાભાાં આળયે 300 લસ્તુઓ અને વેલાઓ ફશાય છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૯) 36 યાપેર મુદ્ધ ન્લભાનના વોદા ય બાયત અને ફ્રાાંવ વયકાયના શસ્તાક્ષય થમેર છે, આ વોદો 

59 શજાય કયોડ રૂન્માનો થમેર છે. 

૧૦) 24 વપ્ટેમ્ફય 1975 ના યોજ ન્બ્રટનના ડગર શેસ્ટન અને ડગ સ્કોટે એલયેસ્ટ વય કયનાય 

પ્રથભ બ્રીટીળયો ફન્મા શતા. 

૧૧) 21 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ટાઈમ્વ શામય એજ્મુકેળન લલ્ડસ  મુન્નલવીટી યેન્ન્કાંગભાાં 
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ઓક્વપડસ  મુન્નલવીટી અગ્રણી મુન્નલવીટીઓની માદીભાાં પ્રથભ સ્થાન ય યશેલા ાભેર છે. 

૧૨) ન્લશ્વની 200 ફેસ્ટ મુન્નલવીટીઓભાાં અભેદયકાની 63 મુન્નનો વભાલેળ થામ છે, જમાયે 

ન્બ્રટનની 32 વાંસ્થાઓનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૩) લસ 2016 ના યાઈટ રાઇલરી શુડ એલોડ્વસભાાં પ્રથભલાય વીદયમા દેળની એક વાંસ્થાને 

ભાનલીમ કામોના કાયણે વન્ભાન્નત કયલાભાાં આલેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) ઇન્ટયનેળનર ળુદટાંગ સ્ોટસ  પેડયેળન જુનીમય લલ્ડસકભાાં બાયતીમ ળુટયોએ કુર 24 ભેડરો 

ભેવ્મા છે.આટરા ભેડર ભેલી બાયત ફીજા સ્થાને યશેલા ામ્મુાં છે. 

૧૫) બાયતીમ ભદશરા શોકી ટીભના કેપ્ટન યીતુ યાનીએ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ શોકી ટુનાસભેન્ટભાાંથી 

વન્માવ રેલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૬) સ્ોર્ટવસ ડામયેક્ટ ડોટકોભના ભુખ્મ કામસકાયી આન્ધકાયી દેલ પોયવે ોતાના દ યથી 

યાજીનાભુાં આેર છે. 

અન્ય  

૧૭) શારભાાં પોબ્વસ દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર 100 અભીયોની માદીભાાં ચાય બાયતીમ 

ભદશરાઓને સ્થાન આલાભાાં આલેર છે. 

૧૮) શારભાાં પેવફુક દ્વાયા ન્લશ્વભાાં યોગચાાને ન્નમાંન્ત્રત કયલા 3 ન્ફરીમન અભેદયકી ડોરયના 

યોકાણ કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૯) નીન્ત આમોગ દ્વાયા લસ 2024 ના ઓન્રન્મ્કભાાં 50 ભેડર જીતલાની મોજના ફનાલેર છે. 

૨૦) શારભાાં લૈજ્ઞાન્નકોએ વભુરભાાં રગબગ 15 શજાય જટેરા ન્લન્લધ લામયવ ળોધેર છે. 

Current affairs 220 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  
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૧) કણાસટકના કોડાગુ ન્જલ્લાભાાંથી નીકતી કાલેયી નદીની રાંફાઈ 750 ન્કરોભીટય રાાંફી છે, તે 

તન્ભરનાડુ, કેય થઈને ફાંગાની ખાડીને ભે છે.(શાર કાલેયી ન્લલાદ ચારે છે.) 

૨) છત્તીવગઢ વયકાય ોતાના નાના પ્રોજકે્ર્ટવ ભાટે ભશાનદી ય13 જટેરા ફાંધો ફાાંધી યશી છે. 

૩) દેળભાાં ળાયીદયક ન્ળક્ષણના ન્ળક્ષકોની સ્કીર ન્લકાવ ભાટે ળટર ટાઈભ ઇન્ન્ડમા પ્રોગ્રાભ ળરુ 

કયલાભાાં આલળે. 

૪) શારભાાં ચાંડીગઢ ખાતેની વી.આય.આઈ.આય. ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ભાઈરો ફીમર ટેકનોરોજીના 

લૈજ્ઞાન્નકોએ તેભના વાંળોધનભાાં ગાંગાજભાાં ખાવ પ્રકાયના ફેકટદયમોપેન્વઝ લામયવ ળોધી કાઢ્યો 

છે, જ ેફેકટેદયમા ખામ છે. 

૫) શારભાાં ન્ભકા ન્ભવાઈર કરફભાાં બાયતનો વભાલેળ થમો છે, શારભાાં એયપોવસ દ્વાયા એય ટુ એય 

ન્ભવાઈરનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

ગુજરાત  

૬) આગાભી 31 ઓકટોફય 2016 થી દીલભાાં લાઈ-પાઈ વેલા ડીઝીટર ઇન્ન્ડમા અાંતગસત ળરુ 

કયલાભાાં આલળે. 

૭) શારભાાં આમુ ભાંત્રારમ દ્વાયા ગુજયાતભાાં આમુલેદની 3 કોરેજોની 170 ફેઠકોને ભાંજુયી 

આલાભાાં આલી છે. 

૮) નલી દદલ્શીભાાં ડામયેક્ટય જનયર, પામય વન્લસવ, ડીપેન્વ અને શોભ ગાડસઝભાાં ન્નભણાંક 

ાભેરા ગુજયાત યાજ્મના ૂલસ લડા ી.વી.ઠાકુયની ફદરી યદ્દ કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૯) શાર ાન્કસ્તાનનુાં રડાકુ ન્લભાન જટે એપ-7 ી.જી. ેળાલયથી 20 ન્કભી દુય તૂટી ડતા 

ાઈરટનુાં ભૃત્મુ થમેર છે. 

૧૦) 25 વપ્ટેમ્ફય 1992 ના યોજ અભેદયકાએ1018 ન્કરોગ્રાભના યોફોદટક ભાવસ ઓબ્ઝલસય 

સ્ેવ રાફ્ટને અાંતયીક્ષભાાં ભોકલ્મુાં શતુાં. 
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૧૧) શારભાાં સ્લીડનભાાં ન્લશ્વનુાં જૂનાભાાં જુનુાં લૃક્ષ ભી આવ્મુાં છે, જનેી લમ આળયે 9950 લસ 

શોલાની ભનામ છે. 

૧૨) વીદયમાના એરેપ્ો ળશેયભાાં વીયીમાઈ વૈન્મ વાથે યશીને યન્ળમાએ 24 કરાકભાાં આળયે 200 

જટેરા શલાઈ શુભરા કયતા 100 રોકોના ભોત થમા છે. 

૧૩) ળશેયોની વુયક્ષા વ્મલસ્થાના વાંદબે કશેલાભાાં આલે તો ન્લશ્વભાાં વુયક્ષા વ્મલસ્થાભાાં પ્રથભ 

નાંફયે ટોન્કમો આલે છે, અને ફીજા નાંફયે ન્વાંગાુય આલે છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે યભાઈ યશેરી શેરી દરકેટ ટેસ્ટના ત્રીજા દદલવે યલીન્ર જાડેજા 

અને આય.અન્શ્વને ભીને નલ ન્લકેટ ઝડી છે. 

૧૫) અભેદયકાના ટેનીવ સ્ટાય વેયેના ન્લન્રમમ્વ ખબાની ઈજાને કાયણે ચીનભાાં મોજાનાય લુશાન 

ઓનભાાંથી ખવી ગમા છે. 

૧૬) ડેન્લવ કભાાં બાયત આલતા લે ન્મુઝીરેન્ડની મજભાની કયળે. 

૧૭) શારભાાં બાયતીમ ટેનીવ સ્ટાય વાન્નમા ન્ભઝાસ અને તેની વાથી ખેરાડી ફાયફયા 

સ્ટર ાઈકોલાની જોડીએ રીમાાંગ તથા ચીનની માાંગની જોડીને યાજમ આી, ટોયે ાન ેન્વદપક 

ઓન ટેનીવ ટુનાસભેન્ટની ન્લભેન્વ ડફરનુાં ટાઈટર જીતી રીધેર છે. 

અન્ય  

૧૮) ભુક ફધીય રોકો પ્રત્મે રાગણી દળાસલલા ન્લશ્વબયભાાં વપ્ટેમ્ફય ભાવના છેલ્લા યન્લલાયે ન્લશ્વ 

ફધીય દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૧૯) યશેલાની રષ્ટ્ીએ શ્રેિ ળશેયોના રીસ્ટભાાં ભુાંફઈ 115 ભાાં સ્થાને અને દદલ્શી 111 ભાાં સ્થાને 

છે. 

૨૦) પેવફુકના વાંસ્થાક ભાકસ  ઝુકયફગસ પ્રખ્માત લૈજ્ઞાન્નક ન્સ્ટપન શોકીન્ગ્વ અને યન્ળમાના 

ઉદ્યોગન્ત મુયી ન્ભરનયે એન્રમનનુાં જીલન ળોધલા ભાટે એક પ્રોજક્ટ ળરુ કમો છે. 
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Current affairs 221 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) આગાભી 30 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્બ્રકવ ન્ળક્ષણ વાંભેરનની ફેઠક દદલ્શીભાાં ભળે. 

૨) આગાભી 1 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજથી આજ વુધીની દેળની વૌથી ભોટી સ્ેક્ટરભ શયયાજી 

દેળભાાં ળરુ થળે. 

૩) 2 ઓકટોફય 2016 ના યોજ ેયીવ જલામુાં વાંન્ધને બાયત ભાંજુયી આળે. 

૪) શાર બાયતના ઉતયાખાંડ યાજ્મના યાનીખેત ભુકાભે બાયત અને અભેદયકા દેળના વૈન્મનો 

અભ્માવ ચારી યહ્યો છે.આ અભ્માવને ‘મુદ્ધ અભ્માવ-2016’ નાભ આલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૫) 28 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના યેલ્લેપ્રધાન વુયેળ પ્રબુ શવડીશા-દુભકા (ન્ફશાય) યેલ્લે 

રાઈનનો ળુબાયાંબ કયાલળે. 

૬) વભગ્ર દેળભાાં સ્લચ્છતા વપ્તાશ 26 વપ્ટેમ્ફયથી 2 ઓકટોફય 2016 વુધી ચારળે, તેના બ્રાાંડ 

એમ્ફેવેડય અન્ભતાબ ફચ્ચન અને વન્ચન તેંદુરકયને ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) 26 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના ઉયાષ્ટ્રન્ત શાન્ભદ અન્વાયી નાઈજીદયમા દેળના પ્રલાવે 

ગમા છે. 

૮) લસ્તુ અને વેલા કય દયદભાાં અય વન્ચલના રૂભાાં શારભાાં અરુણ ગોમરને ન્નમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૯) શારભાાં તન્ભરનાડુ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ન્લલાશ વશામતા કામસરભ ‘થારીકુાં  થાંગભ મોજના’ની 

ળરૂઆત કયેર છે. 

ગુજરાત  

૧૦) આગાભી ભાચસ 2017 વુધીભાાં ગુજયાત યાજ્મની ગ્રાભાંચામતો ઓપ્ટીકર પાઈફય નેટલકસથી 

જોડલાભાાં આલળે.તેના ભાટેની કાભગીયી ળરુ કયી દેલાભાાં આલી છે. 

૧૧) ગુજયાતી વાદશત્મ જગતનો વૌથી ભોટો પ્રન્તન્િત ‘નયન્વાંશ ભશેતા એલોડસ-2016’ 
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ગઝરકાય જરન ભાતયીને આલાભાાં આલળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૧૨) 26 વપ્ટેમ્ફય 1580 ના યોજ ન્બ્રટીળ નાન્લક ફ્રાન્વીવ ડરે ક દદયમાઈ ભાગે આખી દુન્નમાની 

વપય કયનાય પ્રથભ નાન્લક ફન્મા શતા. 

૧૩) શારભાાં ગુગરે ોતાની વૌથી નલીનતભ સ્ભાટસ  ભેવેન્જાંગ એ ‘એરો’ને ન્લશ્વભાાં જાશેય કયેર 

છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) શારભાાં બાયતીમ દરકેટય ઓપ ન્સ્નય આય. યન્લચાંરન અન્શ્વન ટેસ્ટ ભેચભાાં બાયત તયપથી 

50,100,150 અને 200 ન્લકેટ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા છે. 

૧૫) આગાભી 29 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ઓસ્ટરે ન્રમન શોકીરીગ ળરુ થળે. 

૧૬) બાયતીમ ઇન્તશાવની 500 ભી ટેસ્ટ ગ્રીનાકસ  કાનુયભાાં યભલાભાાં આલી છે. 

૧૭) શારભાાં ફોન્ક્વાંગ ભશાવાંઘના અધ્મક્ષ તયીકે સ્ાઈવજટે કે.અજમન્વાંશને વાંદ કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

અન્ય  

૧૮) સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રારમ દ્વાયા દયલાય ન્નમોજનને ઉતેજન આલાભાાં ભાટે ળરુ કયલાભાાં આલેર 

મોજનાને ‘ન્ભળન દયલાય’ નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે. 

૧૯) 26 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ પ્રથભ ન્બ્રકવ મુલા લૈજ્ઞાન્નકના કોન્કરેલ ફેંગરુરૂભાાં ળરુ 

થમેર છે. 

૨૦) 26 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ ઈવયોએ એકવાથે આઠ ઉગ્રશોને અલકાળભાાં વપ યીતે 

પ્રક્ષેન્ત કમાસ છે. 

Current affairs 222 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  
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૧) ટૂાં ક વભમભાાં ઈ.ી.એપ.ઓ. ોતાની એ રોન્ચ કયળે તેનાથી ઝડથી રૂન્મા ઉાડી 

ળકાળે. 

૨) શેરી ઇન્રેડેફર ઇન્ન્ડમા ટુયીઝભ ઇન્લેસ્ટવસ વન્ભટભાાં 86 કાંનીઓ દ્વાયા 15000 કયોડના 

ડેલરભેન્ટ એન્ડ શોન્સ્ટાન્રટી પ્રોજકે્ટ ભાટેના એભ.ઓ.મુ. વાઈન કમાસ છે. 

૩) શદયમાણાનાાં ઉઝાના ગાભની છ છોકયીઓ ફને શાથથી એક વાથે રખે છે, આભ કયલાની 

પ્રેયણા તેઓને અઈન્સ્ટાઇન ાવેથી ભી છે. 

૪) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા દ્વાયા બાયતના ત્રણ ઉગ્રશો, અલ્જીદયમાના ત્રણ 

અભેયીકાના એક અને કેનેડાના એક ઉગ્રશને અલકાળભાાં પ્રક્ષેન્ત કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) શારભાાં આઠ લસની ભશેનત ફાદ આઈ.આઈ.ટી. ભુાંફઈના ન્લદ્યાથીઓ દ્વાયા  ળૈક્ષન્ણક 

ઉગ્રશ ‘પ્રથભ’ ફનાલલાભાાં આવ્મો છે. 

૬) દેળના 2600 યેલ્લે સ્ટેળનો ય આલેરા યેલ્લે પ્રલાવીઓ ભાટેના ન્લશ્રાભગૃશો અને ડોયભેટર ી 

શલે રક્ઝયી શોટેરભાાં પેયલલાભાાં આલળે. 

૭) નલા પ્રક્ષેન્ત કયામેરા ઉગ્રશ પ્રથભનુાં લજન 10.15 ન્કરોગ્રાભ છે.તે ચાય ભદશના વુધી 

અલકાળભાાં યશેળે. 

૮) શારભાાં બાયતે અલકાળભાાં છોડેર સ્લદેળી ત્રણ ઉગ્રશના નાભ સ્કેટવેટ તથા ી.આઈ.વેટ 

અને પ્રથભ છે. 

૯) 25 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ કેન્રના કૃન્ ભાંત્રારમ દ્વાયા ાંદડત દીનદમા ઉાધ્મામ 

અાંત્મોદમ કૃન્ ુયસ્કાયનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૦) આજ વુધીભાાં બાયત 21 દેળોના 79 અને 85 બાયતીમ ઉગ્રશો રોન્ચ કયી ચુક્મુાં છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૧) 26 વપ્ટેમ્ફયના યોજ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ યભાણાં શન્થમાય ઉન્ભૂરન દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો. 

૧૨) શાર યન્ળમાના ન્લદેળપ્રધાન તયીકે વગેઈ રાલયોલે વેલા આી યહ્યા છે. 
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૧૩) અઢક પ્રજાન્તઓના પૂરોથી બયામેરુાં ફ્રાલય દપલ્ડ ચીનના શેનાન પ્રાાંતનુાં છે, 28 

વપ્ટેમ્ફય 2016 વુધી તે વાભાન્મ રોકો ભાટે ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આલળે. 

૧૪) 27 વપ્ટેમ્ફય 1905 ના યોજ પ્રખ્માત ન્લજ્ઞાન્નક આઇન્સ્ટાઈને ન્લશ્વને E=mc2 નાભનુાં 

વભીકયણ આીને ઈન્તશાવ યચ્મો શતો. 

૧૫) 27 વપ્ટેમ્ફયના યોજ ન્લશ્વ મસટન દદલવ આમોન્જત કયલાભાાં આવ્મો શતો. 

રમત-ગમત  

૧૬) ઐન્તશાન્વક 500 ભી ટેસ્ટભાાં બાયતનો ન્લજમ,શારભાાં બાયત દુન્નમાની પ્રથભ ટીભ ફની છે, 

જ ે13 ભાવથી એકેમ ટેસ્ટ શાયી નથી. 

૧૭) ફેલ્જીમભ ઓનભાાં ુરુ ન્વાંગલ્વનો ન્ખતાફ ળાથીમાન ગનાન ળેખયને જીતેર છે. 

૧૮) બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે યભામેરી 500 ભી ટેસ્ટભાાં ભેન ઓપ ધ ભેચ યલીન્ર જાડેજા 

ફન્મા છે. 

અન્ય  

૧૯) યેલ્લે ફજટેને વાભાન્મ ફજટેભાાં ભેલલા ભાટે ન્લયપ્ા ભોઈરીની અધ્મક્ષતાભાાં એક 

વન્ભન્તની યચના કયલાભાાં આલી છે. 

૨૦) યન્ળમા અને ાન્કસ્તાન દેળ લચ્ચે વૈન્મ અભ્માવ ‘દુબ્જા-2016’ ની ળરૂઆત કયલાભાાં 

આઈ છે. 

Current affairs 223 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શારભાાં ગુાંડગાલ ન્જલ્લાને ગુરુગ્રાભ ન્જલ્લા તયીકે ઓખાલલાની ભાંજુયી કેન્ર વયકાય દ્વાયા 

આી દેલાભાાં આલી છે. 

૨) શાર કેનેડાના ભોન્ટર ીમર ળશેયભાાં આલેર એયોટસ  કાઉન્ન્વર ઇન્ટયનેળનર વાંસ્થા દ્વાયા 

દદલ્શીના એ.આઈ.જી. એયોટસને વભગ્ર એન્ળમાનુાં શેરુાં કાફસન ન્મુટર ીમર એયોટસ  જાશેય કયેર છે. 
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૩) બાયત વયકાય દ્વાયા 20 લસ શેરા ાન્કસ્તાનને ભોસ્ટ પેલડસ  નેળનનો દયજ્જો આેરો છે. 

૪) 28 વપ્ટેમ્ફય 2004 ના યોજ ન્લશ્વ ફેંકે બાયતને ચોથી વૌથી ભોટી અથસવ્મલસ્થા ગણાલી 

શતી. 

૫) આગાભી1 ઓક્ટોફય 2016 થી લેસ્ટનસ યેલ્લેનુાં નલુાં ટાઈભ ટેફર અભરી ફનળે. 

૬) ન્બ્રકવ દેળોભાાં બ્રાઝીર, યન્ળમા,ઇન્ન્ડમા,ચાઈના અને વાઉથ આદફ્રકા નલી રેડીટ યેદટાંગ 

એજન્વી સ્થાલાની મોજના ફનાલી યહ્યા છે. 

ગુજરાત  

૭) અભયેરીની કો ફોડીંગભાાં રાાંન્તકાયી રડતના રાાંન્તલીય ફીીનચાંર ાર લસ 1931 ભાાં 

અાંગ્રેજોની ધયકડથી ફચલા18 દદલવ યોકામા શતા. 

૮) એયોટસ  કાઉન્ન્વર ઓપ ઇન્ટયનેળનર એયોટસ  વન્લસવ  ક્લોરીટીના વલેભાાં અભદાલાદ 

એયોટસભાાં10 ભાાં રભાાંકે યહુ્ય છે. 

૯) 28 વપ્ટેમ્ફય 2016 થી ગુજયાતના ખેડૂતો ોતાનો ભાર 400 ફજાયોભાાં ઓનરાઈન લેચી 

ળકળે. 

૧૦) ભશાત્ભા ગાાંધીનુાં કીન્તસ ભાંદદય લસ 1950 ભાાં તૈમાય થમુાં શતુાં, તેને વયદાય ટેર દ્વાયા ખુલ્લુાં 

ભુકલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૧) એક વલે અનુવાય જાાનભાાં દયલે 50 રાખ શજાય ટન ઈ-લેસ્ટ નીકે છે. 

૧૨) શાર ાન્કસ્તાન દેળની વાંવદભાાં 66 લે દશાં દુ લાલાશ ખયડો વાય કયલાભાાં આવ્મો છે. 

રમત-ગમત  

૧૩) 30 વપ્ટેમ્ફય 2016 ના યોજ કોરકાતાના ઈડન ગાડસનભાાં પ્રથભલાય ઘાંટ લાગળે, આ ઘાંટ 

કન્રદેલ લગાડી બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે ભેચની ળરૂઆત કયાલળે. 

૧૪) ઇન્ટયનેળનર ઓન્રન્મ્કની ગાઈડ રાઈન અનુવાય ઓન્રન્મ્કના ગોલ્ડભેડરભાાં 6 ગ્રાભ 
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વોનુાં શોમ છે, તથા 92.5 ટકા ન્વલ્લય શોમ છે. 

૧૫) દયમો ઓન્રન્મ્કવભાાં ન્વલ્લયભેડર ન્લજતેા બાયતની ફેડન્ભન્ટન ખેરાડી ી.લી.ન્વાંધુને 50 

કયોડના સ્ોન્વયળી કોન્ટરકટ ભળ્યો છે, જ ેત્રણ લસની ભુદત ભાટેનો છે. 

૧૬) ઓન્રન્મ્ક ગોલ્ડ ભેડરનો વ્માવ 2.4 ઇંચ અને જાડાઈ 0.12 ઇંચ શોમ છે. 

અન્ય  

૧૭) ખેડૂતોની ખેત-ેદાળને ઓનરાઈન ફજાય ભી યશે તે ભાટે વયકાય દ્વાયા ‘ઈ-નાભ’ અને 

‘ઈ-નેળનર એગ્રીકલ્ચય ભાકેટ’ વાથે જોડાણ કયેર છે. 

૧૮) ભોસ્ટ પેલડસ  નેળન્વનો દયજ્જો ધયાલતા દેળ વાથે લેાયભાાં બાગીદાય દેળોની વયખાભણીભાાં 

કોઈ બેદબાલ કયલાભાાં આલતો નથી, બાયત દ્વાયા ાન્કસ્તાનને લસ 1996 ભાાં આ દયજ્જો 

આલાભાાં આવ્મો શતો. 

૧૯) શારભાાં ગુગરે બાયતભાાં ‘મુ-ટ્યુફ ગો’ રોન્ચ કમુું છે, આ એ બાયતીમ દળસકોને ધ્માને 

યાખીને તૈમાય કયલાભાાં આલી છે, આ એની ટેગ રાઈન ‘ભઝે ઉડાઓ ડેટા નદશ’ યાખલાભાાં આલી 

છે. 

૨૦) શદયમાણાના ભુખ્મભાંત્રી ભનોશય રાર ખટ્ટય દ્વાયા જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે, કે ગુાંડગાલ 

ન્જલ્લા અને ળશેયને શલે ગુરુગ્રાભ તયીકે ઓખલાભાાં આલળ.ે 

Current affairs 224 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/9/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શાર ન્વક્મુયીટી એન્ડ એક્વચેન્જ ફોડસ  ઓપ ઇન્ન્ડમા(વેફી)ના ચેયભેન તયીકે મુ.કે. ન્વાંશા 

પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨) એક ઓક્ટોફય 2016 થી લીભા ોરીવી ભાટે ઈ-લીભા એકાઉન્ટ પયજીમાત ખોરાલલાનુાં 

યશેળે.તેનાથી તભાભ ોરીવી ભોફાઈર પોનભાાં જ યશેળે. 

૩) શારની વયકાય દ્વાયા ભુન્સ્રભ રોકોને ન્લકાવના પ્રલાશભાાં જોડલા ભાટે પ્રોગ્રેવ ાંચામતનુાં 
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આમોજન કયળે, પ્રથભ પ્રોગ્રેવ ાંચામત શદયમાણાના ભેલાતભાાં 29 વપ્ટેમ્ફય 2016 આમોન્જત 

કયલાભાાં આલી શતી. 

૪) શારભાાં ન્મુ લલ્ડસ  લેલ્થ દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર યીોટસભાાં દેળની આન્થસક યાજધાની 

ગણાતુાં ભુાંફઈ ળશેય 820 અફજ ડોરયની કુર વાંન્ત વાથે બાયતનુાં વૌથી ધન્નક ળશેય જાશેય 

થમેર છે. 

૫) દેળની દયેક વેન્ટરર મુનીલવીટીને ડેટા એકજ વલસયભાાં વુયન્ક્ષત યાખલા ભાટે કરાઉદડાંગ 

કોમ્પ્મુટીંગ દ્વાયા આ ળક્મ ફનાલી ળકાળે. 

૬) લદયિ ેન્ળન લીભા મોજના 2003 અને લદયિ ેન્ળન લીભા મોજના 2014 ને ચારુ 

યાખલાની ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે. 

૭) યેર કભસચાયીઓને 78 દદલવનુાં ફોનવ કેફીનેટ ભાંડ દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૮) શારભાાં ઈઝયાઈરના ૂલસ યાષ્ટ્રપ્રભુખ ન્ળભોન ેયેઝનુાં 93 લસની લમે અલવાન થમેર છે. 

૯) ન્મુ લલ્ડસ  લેલ્થના યીોટસભાાં જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે આલકની અવભાનતાની ફાફતભાાં 

યન્ળમા પ્રથભ સ્થાને છે, જમાયે બાયત ફીજા સ્થાને છે. 

૧૦) આ લે ચીનભાાં ઘણા તોપાન આવ્મા તેભાનુાં શારનુાં ભેગી તોપાને બાયે તાયાજી વજી છે, આ 

ચીનભાાં આલેરુાં આ લસનુાં 17 ભુ તોપાન છે. 

૧૧) ાન્કસ્તાનની મજભાનીભાાં ભનાય 19 ભાાં વાકસ  વાંભેરનભાાં બાયતે બાગ રેલાની ના ાડતા 

ફાાંગ્રાદેળ, અપઘાન્નસ્તાન અને બૂતાને ણ આ વાંભેરનભાાં બાગ ન રેલાની જાશેયાત કયી 

છે.જમાયે નેાે આ વાંભેરનનો ફદશષ્કાય કયેર છે. 

ગુજરાત  

૧૨) ગુજયાતના આળયે વાડા ચાય શજાય મુલાનોને દદલ્શી ોરીવભાાં સ્થાન આલા ભાટે ોરીવ 

બયતી ટૂાં ક વભમભાાં ફશાય ાડલાભાાં આલળે. 



Current affairs Saptember -2016  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનોડ કરો 

૧૩) 29 વપ્ટેમ્ફય વભગ્ર ન્લશ્વભાાં લલ્ડસ  શાટસ  ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, આજ ેલસ 2015-16 

ભાાં ગુજયાતભાાં ફાયોગના દદીઓની વાંખ્મા 6275 નાાં આાંકને ાય કયી ગઈ છે. 

૧૪) ન્લશ્વ આન્થસક ભાંચ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેરા લૈન્શ્વક સ્ધાસત્ભકતા વૂચકાાંકભાાં બાયતને 

39 ભુ સ્થાન ભળ્યુાં છે,જમાયે ાન્કસ્તાનને 122 ભુ સ્થાન ભેર છે. 

૧૫) ન્લશ્વભાાં જાાન વૌથી શેરો એલો દેળ શતો કે જણેે શેરુાં ડર ોન અભેદયકા ાવેથી લસ 1968 

ભાાં ખયીદ્યુાં શતુાં. 

૧૬) લસ 1985 થી 2014 ની લચ્ચે ન્લશ્વભાાં ઈઝયામરે વૌથી લધાયે ડર ોન્વની ન્નકાવ કયી શતી. 

રમત-ગમત  

૧૭) ેયાન્રન્મ્કભાાં ભેડર ભેલનાયા બાયતીમ ખેરાડીઓને વયકાય દ્વાયા 90 રાખ રૂન્મા 

આલાભાાં આલળે. 

અન્ય  

૧૮) ભેન્ક્વકોભાાં ફે ભાતા અને એક ન્તા એભ ત્રણ ેયેન્ર્ટવ શોમ તેલા ન્લશ્વના પ્રથભ ફાકે 

જન્ભ રીધો છે. 

૧૯) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં ચી રગાડેરા ઈ-ાવોટસ  રોકોને આલાભાાં આલળે, 

તેનાથી લેયીપીકેળન ઝડી ફનળે. 

૨૦) 31 ડીવેમ્ફય 2015 વુધીભાાં બાયતભાાં ભાન્મ ાવોટસ  ધયાલતા રોકોની વાંખ્મા 63 કયોડ 

જટેરી શતી. 

- પરેશ ર્ાવડા 


