Current affairs 1 થી 30 saptember -16 સામાન્ય જ્ઞાન
Current affairs 225 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) .ફંગા વયકાયે ફજ-ફજ અને રૂફી વલસ્તાય લચ્ચે ભોનો યે ર ચરાલલાનો વનણણમ રીધો
છે .
૨) 29 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ વનલૃત આઈ.ી.એવ. ઓફપવય ળવતત વવંશાને નશે રુ ભેભોયીમર
મ્મુઝીમભ અને રાઈબ્રેયીના વનદેળક તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
૩) શારભાં કે . ભાધલનું અલવાન થમું તે બાયતીમ સ્લાતંત્ર્મ વેનાની તયીકે યશી ચુતમા શતા.
૪) કે ન્રીમ ખાદ્ય ભંત્રી શયવીભયત કૌય ફાદરે શારભાં રુંધીમણા ભેગા પૂડ ાકણ નું ઉદ્ઘાટન કયે ર
છે .
૫) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મને દુષ્કાગ્રસ્ત જાશે ય કયી તેને 12 અફજ 69 કયોડ
રૂવમાની વશામ જાશે ય કયે ર છે .
૬) બાયતીમ વલભાન પ્રાવધકયણ દ્વાયા વંચાવરત વતરુવત શલાઈભથકને આંધ્રપ્રદેળ પ્રલાવ દ્વાયા
યાજ્મની લાવણક ઉત્કૃ ષ્ટ્તા ુયસ્કાય 2015-16 નો વલણશ્રેષ્ઠ મણટક ફ્રેન્ડરી શલાઈભથકનો
ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાં આવ્મો છે .
૭) ક્રેડીટ કાડણ કે ડે ફીટ કાડણ થી ટર ાન્ઝેતળન કયલા ભાટે આગાભી લણથી PIN ની જરૂય નફશ યશે ,
આંખની કીકી અથલા અંગુઠાના ફપંગયવપ્રન્ટની ભદદથી કાભ થઇ ળકળે.
૮) આજથી યે લ્લેનું નલું ટાઈભ ટે ફર અવસ્તત્લભાં આલેર છે , તેભાં વભગ્ર દેળભાં 350 ટરે નોની
સ્ીડ લધાયલાભાં આલી છે .
૯) થોડા વભમ શે રા કાશ્ભીયના ઉયીભાં થમેર આંતકી શુભરાભાં બાયતના 18 જલાનો ળશીદ
થમા શતા, વાભે બાયતે લતો પ્રશાય કયતા દેળના વૈન્મએ એર.ઓ.વી. ાય કયી 36
આંતકીઓને ભામાણ, તેભજ ફે ાકના જલાનો ણ ઠાય થમા છે .
ગુજરાત
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૧૦) ગુજયાત યાજ્મભાં શે લ્થ વેકટયને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શે લ્થ ોરીવી
રાલલાભાં આલળે.
૧૧) શાર દેળભાં 10 શભવપય ટરે નોની જાશે યાત થઇ છે , તેભાંથી ફે અભદાલાદ ળશે યને ભી છે .
૧૨) અભદાલાદભાં વાતભી ઓતટોફય 2016 થી કફડ્ડી લલ્ડણ ક મોજાઈ યહ્યો છે ત્માયે બાયતનો
પ્રથભ ભુકાફરો વાતભીએ વાઉથ કોફયમા વાથે છે .
૧૩) યાજકોટના લી.લી.ી. કોરેજના એન્ીનીમયીંગના વલદ્યાથી વવધધાંત યભાયે રાંફી યબ્ફય
ફેન્ડ ચેઈનનો યે કોડણ નોંધાલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૪) અપઘાવનસ્તાનભાં ળાંવત ભાટે યાષ્ટ્રવત ગની અને વંમુતત યાષ્ટ્ર દ્વાયા આંતકી જાશે ય કયામેરા
ગુરફુદીન ફશકભતમાય લચ્ચે વંધી થમેર છે .
૧૫) શાર અભેફયકાના યાષ્ટ્રીમ વુયક્ષા વરાશકાય તયીકે વુઝૈન યાઈવ કામણબાય વંબાી યહ્યા છે .
રમત-ગમત
૧૬) બાયતીમ ફક્રકે ટય વુયેળ યૈ નાને મુ.ી.યણી ટીભના કે પ્ટન તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા
છે .
અન્ય
૧૭) વવજણકર સ્ટર ાઈક એટરે કોઈ ભામાણફદત ક્ષેત્રભાં વેના જમાયે દુશ્ભનો અથલા આંતકલાદીઓને
નુકળાન શોંચાડલા ભાટે વૈન્મ કામણલાશી કયે તેને વવજણકર સ્ટર ાઈક કશે લાભાં આલે છે .
૧૮) વભગ્ર દેળભાં ફ્રુના કે વ લધતા ડર ગ્વ યે ગ્મુરેટયીએ ઇન્જેતળન વાથે ેયાવીટાભોર ટે બ્રેટની
વકભંતભાં 35 ટકા વુધીનો ઘટાડો કમો છે .
૧૯) શારભાં ફોરીલુડની અવબનેત્રી કંગના યનૌતને ‘લુભેન ઓપ ધ મય 2016’ નો એલોડણ પ્રદાન
કયલાભાં આવ્મો છે .
૨૦) 30 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ વલશ્વબયભાં આંતયયાષ્ટ્રીમ અનુલાદ ફદલવ ભનાલલાભાં
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આલેર.
Current affairs 226 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાં કાશ્ભીયના ભુખ્મભંત્રી ભશે ફુફા ભુફ્તીએ શ્રીનગયભાં પ્રધાનભંત્રી ઉજ્જલરા મોજનાનો
ળુબાયંબ કયે ર છે .
૨) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ફદલ્શીભાં સ્લચ્છતા વંફધી વંભેરનનું ઉદ્ઘાટન કમુું તેનું નાભ
‘ઇન્ડોવૈન’ છે .
૩) આંતકલાદ અને વુયક્ષા ભુદ્દે બાયત અને ચીન લચ્ચે પ્રથભ બાયત અને ચીન ભુદ્દે ઉચ્ચ સ્તયીમ
વંભેરન ચીનના ફીવજગ
ં ભાં વંન્ન થમું.
૪) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા જલામું ફયલતણન વંફવધત જે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કમાણ તે ેયીવ
વભજુ તી નાભે ઓખામ છે .
૫) ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા જગ
ં રોના વંલધણન ભાટે લૃક્ષાયોણ અવબમાન ભાટે 50 કયોડ છોડ
યોલાના રક્ષ્મ ભાટે એક કયોડ લૃક્ષદૂત નીભલાભાં આલળે.
૬) શફયમાણા વયકાયે ાંચ લણ લૃક્ષ કાલા ય પ્રવતફંધ રગાલી દીધો છે , આ શફયમાણા
વયકાયનું માણલયણ ફચાલલા ભાટે નું શકાયાત્ભક ગરું છે .
૭) વફશાયભાંથી શારભાં ળયાફ ફંધી નાફુદ કયલાભાં આલી છે , શાર વભગ્ર દેળભાં દારૂફંધી
રાદલાની ભાંગ વુપ્રીભ દ્વાયા પગાલલાભાં આલી છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શાર ાવકસ્તાનના ભુખ્મ ન્મામભૂવતણ અનલય ઝશીયે આગાભી વભમનો ફદલ્શી પ્રલાવ યદ્દ કમો
છે , તેઓ એક કોન્પયન્વભાં બાગ રેલા બાયત આલલાના શતા.
૯) શાર વાકણ દેળોના આઠ દેળોભાં નેા શાર વાકણ નું અધમક્ષ દ બોગલી યહ્યું છે .
૧૦) ઇન્ટયનેળનર ભોનેટયી પંડ (આઈ.એભ.એપ.) દ્વાયા ાવકસ્તાનને 683 કયોડ રૂવમાની
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વશામ આલાભાં આલી છે .
૧૧) શાર આઈ.એભ.એપ. કામણકાયી ફોડણ ના કે યટે કય ચેય અને નામફ ભેનેજીંગ ડામયે તટય
વભતવુશીયો પૂરુવાલા છે .
ગુજરાત
૧૨) ગુજયાતની લામબ્રન્ટ વવભટ 2017 ભાં પ્રથભલાય ફ્રાંવ ણ ાટણ નય ફનળે.
૧૩) ગુજયાતી વાફશત્મની લેફવાઈટ શારભાં યઘુલીય ચૌધયીના શસ્તે રોન્ચ કયલાભાં આલી છે .
રમત-ગમત
૧૪) બાયતીમ ટે ફર ટે નીવ ભશાવંઘ દ્વાયા ઇટારીના ટે ફર ટે નીવ ભૈવવભો કોસ્ટે ટીનોને
આલનાયા ફે લણ ભાટે યાષ્ટ્રીમ ટીભના કોચ દ ય પયીલાય વનમુતત કયામા છે .
૧૫) મજભાન ફાંગ્રાદેળને શયાલી બાયત એવળમા શોકીકની સ્ધાણભાં ચેવમ્મન ફની ગમું છે .
૧૬) બાયતની ખેરાડી વાવનમા વભઝાણ તથા ફાયફોયા સ્ટર ાઈકોલાની જોડીએ લુશાન ઓન ટે નીવ
ટુ નાણભેન્ટભાં વલભેન્વ ડફલ્વ સ્ધાણની પાઈનરભાં શોંચી ચુતમા છે .
અન્ય
૧૭) 30 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ ભનાલલાભાં આલેર આંતયયાષ્ટ્રીમ અનુલાદ ફદનનો વલમ
શતો, ‘અનુલાદ અને વ્માખ્મા:વલશ્વને જોડલું.’
૧૮) 1 ઓતટોફય 1991 ભાં પ્રથભલાય આંતયયાષ્ટ્રીમ લૃદ્ધ ફદલવ ઉજલલાની ળરૂઆત કયલાભાં
આલેરી.
૧૯) ભાંજરુયના વ્રજધાભ ભંફદયના વંસ્થાક ૂ.ઇવન્દયા ફેટીી (ૂ.ીી) નું 29 વપ્ટે મ્ફય
2016 ના યોજ દેશાલવાન થમેર છે .
૨૦) વલશ્વભાં વૌપ્રથભલાય આંતયયાષ્ટ્રીમ અનુલાદ ફદલવ 30 વપ્ટે મ્ફય 1953 ના યોજ
ભનાલલાભાં આવ્મો શતો.
Current affairs 227 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/10/16
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રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયત અને ચીન લચ્ચે લશે તી નદીઓના ાણી અંગે ફંને દેળો લચ્ચે એતવટણ રેલર
ભીકે નીઝભની સ્થાના કયલાભાં આલેર છે .
૨) 2 ઓતટોફય 2016 થી દેળના દયે ક યાષ્ટ્રીમ સ્ભાયકો ય ોરીથીનના ઉમોગ ય પ્રવતફંધ
રાદલાભાં આવ્મો છે .
૩) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકના પ્રભુખ અરુંધતી યોમનો કામણકા એક લણ વુધી રંફાલલાભાં આવ્મો છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૪) વતફેટભાં બ્રહ્મુત્રા નદી માય રુંગ વાંગ્ો નાભથી જાણીતી છે .
૫) ચીનનું ચરણ શલે ગ્રોફર કયન્વી ફન્મું છે , તેને આ દયજ્જો આંતયયાષ્ટ્રીમ ભોનેટયી પંડ દ્વાયા
આલાભાં આલેર છે .
૬) આજ વુધી ગ્રોફર કયન્વી તયીકે અભેફયકાના ડોરય, મુયોના મેન, અને વબ્રટીળના ાઉન્ડનો
વભાલેળ થતો શતો.
૭) કોઈણ ચરણનો એવ.ડી.આય.ભાં વભાલેળ કયલાભાં આલે ત્માયે આઈ.એભ.એપ. તયપથી
રોન ભેલતી લખતે તે ચરણને વલકલ્ તયીકે સ્લીકાયી ળકામ છે .
૮) બાયતીમ ભૂના એન.ી.નાયલેકયને શાલણડણ મુનીલવીટીએ ોતાની શાલણડણ ભેનેજભેન્ટ
કંનીના પ્રેવવડે ન્ટ અને વી.ઈ.ઓ. તયીકે વંદ કમાણ છે .
ગુજરાત
૯) ગુજયાતનો શાંવોટ તારુકો જાશે યભાં ળૌચફક્રમા ભુતત તારુકા તયીકે યાજ્મનો પ્રથભ તારુકો
ફન્મો છે .
૧૦) 2 થી 8 ઓતટોફય ગુજયાત યાજ્મ લન વલબાગ દ્વાયા લન્મીલ વપ્તાશ ઉજલલાની ળરૂઆત
થઇ ગઈ છે .
૧૧) ગુજયાત યાજ્મભાં ટુ વ્શીરવણના લેંચાણ વાથે વલનાભૂલ્મે શે લ્ભેટ પયીમાત આલાનું યશે ળે,
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ફે લણ શે રા આ જાશે યનાભું પ્રવવદ્ધ કયલાભાં આવ્મું શતું, યંતુ શલેથી તેનો અભર કયલાભાં
આલળે.
રમત-ગમત
૧૨) ૂલણ વલશ્વ ચેવમ્મન પયે યાને ભાકે ફટંગ કંનીના કમું નેટના 400 કયોડના કૌબાંડ ભાભરે શાર
ચચાણભાં છે .
૧૩) ફી.વી.વી.આઈ. એ ોતાના ટીભ ઇવન્ડમાના ખેરાડીઓને એક ભેચ દીઠ વાત રાખ
આલાને ફદરે 15 રાખ રૂવમા આલાની જાશે યાત કયી છે .શલેથી બાયતીમ ફક્રકે ટયો વૌથી
લધાયે વેરયી ભેલનાય ફક્રકે ટય ફનળે.
૧૪) એક ભેચ દીઠ ખેરાડીને 50 શજાય રૂવમા આનાય વઝમ્ફાબ્લે ટીભ વૌથી ઓછા નાણા
ચુકલે છે .
૧૫) શાર ગુજયાતના ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા કફડ્ડી વલશ્વકની ટર ોપીનું અનાલયણ કયલાભાં આલેર છે .
અન્ય
૧૬) એવ.ડી.આય.નું ુરુનાભ સ્ેશ્મર ડર ોઈંગ યાઈટ્વ થામ છે .
૧૭) આગાભી13 ભી ઓતટોફયે વાફશત્મભાં નોફેર વલજેતા કોણ? તેની જાશે યાત કયલાભાં
આલળે.જમાયે ઇકોનોવભક વામન્વ ુયસ્કાયની જાશે યાત10 ઓતટોફય 2016 ના યોજ કયાળે.
૧૮) આગાભી 9 થી 10 નલેમ્ફયે ાવકસ્તાનભાં ભનાય વાકણ વંભેરનને ાવકસ્તાન દ્વાયા યદ્દ
કયલાભાં આલેર છે .
૧૯) શારભાં બાયતીમ આંકડા ળાખાના પ્રભુખ તયીકે વલજમ કે રકયને વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
૨૦) વલશ્વ આયોગ્મ વંસ્થાના કશે લા ભુજફ વલશ્વની 92 ટકા પ્રજા પ્રદુવત લામુભાં શ્વાવ રેલા ભાટે
ભજફુય છે .
Current affairs 228 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
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૧) 2 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ભશાત્ભા ગાંધીની 147 ભી જન્ભ જમંવત પ્રવંગે ગાંધીીના
વભાવધ સ્થ યાજઘાટ ય અનેક નેતાઓ દ્વાયા ુષ્ાંજવર અણલાભાં આલી.
૨) 3 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વવંગાોયના પ્રધાનભંત્રી વીએન રુંગ બાયતની ભુરાકાતે આવ્મા
છે .
૩) આજે 4 ઓતટોફય 2016 ના યોજ યીઝલણ ફેંક ોતાની ક્રેડીટ ોરીવી જાશે ય કયળે.
૪) બાયત શવથમાયો આમાત કયનાય દેળોભાં 14 ટકા ખયીદી વાથે વલશ્વભાં શવથમાયો ખયીદલાભાં
ટોચનું સ્થાન ધયાલે છે .
૫) 8 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ંજાફભાં નેળનર એવ.વી/એવ.ટી.શફ ળરુ થળે.
૬) 8 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ભુંફઈભાં પ્રથભ કોભળીમર આફીટે ળન વેન્ટય ળરુ થળે.
૭) ફશુફરીભાં અવબનમ કયનાય પ્રબાવની ભીણની પ્રવતભા ભેડભ તુવાદ મ્મુઝીમભભાં ફેંગકોક
ખાતે ભુકલાભાં આલળે, આ પ્રવતભા ભૂકલાને કાયણે પ્રબાવ પ્રથભ દવક્ષણ બાયતના અવબનેતા
ફનળે, જેની પ્રવતભા તુવાદ મ્મુઝીમભભાં ભુકલાભાં આલી શોમ.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) ચીનભાં વૌથી ભોટો યોક ફેન્ડ કોન્વટણ નો યે કોડણ 953 વંગીતકાયોએ વાથે ભીને તોડ્યો છે .
૯) શવથમાયો લેંચલાના ભાભરે અભેફયકા પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે , જ્માયે યવળમા ફીજા ક્રભાંકે છે .
૧૦) શારભાં અભેફયકા દ્વાયા ધ એવ.લી.1.1 નાભનું ટેં ક જેલું વાધન વલકવાવ્મું છે જે ાણીભાં
તયળે, અને જભીન ય ચારળે.
૧૧) ચીનના ફંદયગાશ ય શલે યોફોટ કસ્ટભ અવધકાયી તૈનાત કયલાભાં આવ્મા છે , આ યોફોટ
28 બાાઓભાં પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે.
૧૨) શારભાં નોથણ કે યોવરના મુનીલવીટીને અને ચાઇનીઝ એકડે ભી ઓપ વામન્વને પૂડ
ોઝીટીવ્વનો ઉમોગ કયીને પ્રાવસ્ટક વોરય વેર તૈમાય કયલાભાં વપતા ભી છે .
ગુજરાત
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૧૩) ાટણની યાણકીલાલભાંથી લણ 2001 ભાં ચોયામેરી બ્રહ્માીની ભૂવતણ રંડનભાંથી ભી
આલી છે .તેનો મુ.કે . વસ્થત બાયતીમ દુતાલાવે કફજો ભેવ્મો છે .
રમત-ગમત
૧૪) તાર ભેભોયીમર ચેવમ્મનળીભાં વલશ્વનાથ આનંદે ાંચભાં યાઉન્ડભાં બૂતૂલણ
લલ્ડણ ચેવમ્મનળીના ચેરેન્જય ઈઝયામેરના ફોયીવ ગેરપે ન્ડને શયાલેર છે .
૧૫) બાયતના ગોલ્પય ગગનીત બુલ્લયે 10 રાખ ડોરયના કોફયમા ઓન ગોલ્પ ટુ નાણભેન્ટનું
ટાઈટર ોતાના નાભે કયે ર છે .
૧૬) સ્કોટીળ ફોતવય ભાઈક ટોલેરનું ભાથાભાં ઈજા થલાને કાયણે 25 લણની લમે અલવાન થમેર
છે .
૧૭) ૂલણ બાયતીમ ફેડવભન્ટન ખેરાડી ુરેરા ગોીચંદના ીલન ય આધાફયત ફપલ્ભ તેરુગુ ,
ફશન્દી અને અંગ્રેીભાં ફનળે.
અન્ય
૧૮) કમો દેળ કે ટરા શવથમાય ખયીદે છે , તથા કમો દેળ કે ટરા શવથમાય લશેં ચે છે , આ આંકડાઓ
વીયી નાભની વંસ્થા ફશાય ાડે છે .
૧૯) વીયીનું ુરુનાભ ‘સ્ટોકશોભ ઇન્ટયનેળનર ીવ યીવચણ પાઉન્ડે ળન થામ છે .
૨૦) બાયતીમ ોસ્ટ વલબાગે ગાંધી જમંવત 2 ઓતટોફય 2016 ના યોજ સ્લચ્છ બાયત વભળન
અંતગણત ફે ટાર ટીકીટ જાશે ય કયે ર છે .
Current affairs 229 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) યાજસ્થાન વયકાય ડીવેમ્ફય 2016 થી12 ળશે યોભાં રૂ.ાંચભાં નાસ્તો અને આઠભાં જભલાનું
‘અન્નુણાણ યવોઈ મોજના’ અંતગણત આળે.
૨) પ્રખ્માત રેવખકા અરુંધવત યોમનો ફીજો ઉન્માવ ‘ધ ભીનીસ્ટર ી ઓપ એટભોસ્ટ શે પ્ીનેવ’
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આગાભી લે જુ નભાં પ્રકાવળત થળે.
૪) અરુંધવત યોમનો પ્રથભ ઉન્માવ લણ 1977 ભાં ‘ધી ગોડ ઓપ સ્ભોર વથંગ્વ’ને વુપ્રવવદ્ધ
એલોડણ ફુકય પ્રાઈઝ ભળ્ું શતું.
૫) બાયતીમ લામુવેનાનું જેગુઆય રડાકુ વલભાન યાજસ્થાનના ોખયણ નીક દુઘણટના ગ્રસ્ત થમું
છે .
૬) વલશ્વ ફેંકના વલે ભુજફ લણ 2013 ભાં બાયતભાં 22.4 કયોડ રોકો ગયીફ શતા.
૭) આંતયયાષ્ટ્રીમ ભાદંડ પ્રભાણે યોજના 126 રૂવમાથી ઓછું કભાનાય ગયીફી યે ખા નીચે
ગણલાભાં આલે છે .(બાયતનો યાષ્ટ્રીમ ભાદંડ જુ દો છે .)
૮) વલશ્વ ફેંકના જણાવ્મા અનુવાય વલશ્વનો દય ત્રીજો ગયીફ બાયતીમ છે , વલશ્વભાં ગયીફોની
વંખ્માએ બાયત છી નાઈઝીફયમાનો ફીજો ક્રભાંક આલે છે .
ગુજરાત
૯) એક ઓતટોફય 2016 થી ગુજયાત યાજ્મભાં કોભળીમર લાશનોભાં સ્ીડ ગલનણયનો પયીમાત
અભર ળરુ કયલાભાં આલળે.
૧૦) ગુજયાત અને આંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ ળશે યી ક્ષેત્રોભાં ખુલ્લાભાં ળૌચફક્રમાથી ભુતત ફનનાય પ્રથભ ફે
યાજ્મ ફનલા ાભેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) બાયતીમ ભુની વકમાયાએ વંતયાની છારભાંથી દુષ્કાના ઉકે ર રૂ ોરીભય ફનાલી
ગુગર એલોડણ ીતેર છે .
૧૨) 4 ઓતટોફય 1957 ના યોજ અલકાળભાં પ્રથભલાય ભાનલે ગ ભુતમો શતો, એ ફદલવે
વોવલમેત વંઘે ભાનલ ઇવતશાવનો પ્રથભ ઉગ્રશ સ્ુતવનક અલકાળભાં પ્રક્ષેવત કમો શતો.
૧૩) જાાનના જૈલ વલજ્ઞાની મોળીનોયી ઓવુભીને ચારુ લણનો ભેડીકર ક્ષેત્રનો નોફેર
ાફયતોવક આલાની જાશે યાત કયલાભાં આલી છે .
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૧૪) લણ 2016 નો નોફેર ભેલનાય જાાન દેળને આ 25 ભો તથા વતત ત્રીજા લે નોફેર
ાફયતોવક ભળ્ો છે .
૧૫) નોફેર ાફયતોવકભાં 80 રાખ સ્લીડીળ ક્રોનય (અંદાજે 6.94 કયોડ રૂવમા)નું ઇનાભ
આલાભાં આલે છે .
રમત-ગમત
૧૬) લણ 2016 ભાં બાયતે વતત ત્રીી લખત અને કુ ર ચાય લાય ટે સ્ટ નંફય લનનો તાજ શાંવર
કયે ર છે .
૧૭) ચાઈના ઓનના ળરૂઆતના યાઉન્ડભાં વરમેન્ડય ેવ અને યોશન ફોન્ના ફંનેનો યાજમ
થતા બાયત ટુ નાણભેન્ટની ફશાય થઇ ગમું છે .
અન્ય
૧૮) 1 ઓતટોફય 2016 ના યોજ યાીલ ળભાણ ાલય પાઈનાન્વ કોોયે ળન રીભીટે ડના અધમક્ષ
અને પ્રફંધ વનદેળક તયીકે વનમુવતત ામ્મા છે .
૧૯) લણ 2017 ના પ્રજાવતાક ફદન ય યે ડના અલવય ય ભુખ્મ અવતવથના રૂભાં
આફુધાફીના ક્રાઉન વપ્રંવને આભંત્રણ આલાભાં આવ્મું છે .
૨૦) ભુગાણ નાભની રઘુ ફપલ્ભને સ્લચ્છ બાયત ળોટણ ફપલ્ભ પે સ્ટીલરભાં વલણશ્રેષ્ઠ ફપલ્ભ તયીકે વંદ
કયલાભાં આલેર છે .
Current affairs 230 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાં યીઝલણ ફેંકના ગલનણય ઊવજણત ટે રે પ્રથભ વધયાણ નીવતની વભીક્ષા કયી તેભાં 0.25
ટકા વ્માજદય ઘટાડી 6.25 કયે ર છે .
૨) યીઝલણ ફેંકની આગાભી વધયાણ નીવત 7 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ યજુ કયલાભાં આલળે.
૩) શારભાં વી.લી.ચંરળેખયને વંગીત નાટક અકાદભી પે રોળી દ્વાયા વન્ભાવનત કયલાભાં આવ્મા
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છે .
૪) કે ન્ર વયકાયના યાજ્મ ફયલશન ભંત્રી દ્વાયા લાશનવ્મલશાયને વય ફનાલલા ભાટે શારભાં ુર
પ્રફંધન પ્રણારીનો ળુબાયંબ કયે ર છે .
૫) એવ.વવલાકુ ભાયને બાયતીમ વલવધ આમોગના ૂણણકારીન વદસ્મ વનમુતત કયલાભાં આવ્મા
છે .
૬) 5 ઓતટોફય 2011 ના યોજ આજના ફદલવે બાયતે વલશ્વનું વૌથી વસ્તું ટે બ્રેટ ી.વી.
આકાળ રોન્ચ કમુું શતું.તેભની વકભંત 2,250 યાખલાભાં આલી શતી.
૭) શાર દેળના નાણા વવચલ તયીકે અળોક રલાવા કામણબાય વંબાી યહ્યા છે .
૮) શારભાં બાજ વયકાય દ્વાયા નલજ્મોત વવંધુને સ્થાને રૂા ગાંગુરીને યાજ્મવબાભાં વનમુતત
કમાણ છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) રંડનભાં મોજામેર શોટીકલ્ચય વોવામટી શાલેસ્ટ પે સ્ટીલર ળોભાં ઉગાડલાભાં આલેર 566
વકરોના કોાને ઇનાભ આલાભાં આવ્મું છે .
૧૦) બાયત, ાવકસ્તાન વલરુદ્ધ યભાણં યીક્ષણનો કે વ આંતયયાષ્ટ્રીમ અદારતભાં રઇ જનાય
દેળ ભાળણર દ્વી વભૂશ જ્માં આ કે વનો ચુકાદો બાયતની તયપે ણભાં આવ્મો છે .
૧૧) કસ્ટી કરજુ રેદ શારભાં એસ્ટોવનમા દેળના પ્રથભ યાષ્ટ્રવત ફન્મા છે .
૧૨) ફ્રાંવ દેળે શારભાં પ્રાવસ્ટકના ક અને ડીળો ય પ્રવતફંધ રગાલલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૩) મ્માનભાય દેળભાં ળાખા ખોરનાય પ્રથભ બયતીમ ફેંક એટરે બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંક.
૧૪) મુનાઈટે ડ નેળન્વ દ્વાયા દય લે 4 થી10 ઓતટોફયને લલ્ડણ સ્ેવ વલક તયીકે ઉજલલાભાં
આલે છે .
રમત-ગમત
૧૫) યવળમાના ટે નીવ સ્ટાય ભાફયમા ળાયાોલાને કોટણ ઓપ આફીટે ળન પોય સ્ોટ્વણ દ્વાયા વજાભાં
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યાશત આલાભાં આલી છે , તેના ય ભેચ યભલા ય ફે લણનો પ્રવતફંધ શતો, તે ઘટાડીને15
ભફશના કયલાભાં આવ્મો છે .
૧૬) ગુજયાત સ્ટે ટ ગોલ્પ ચેમ્ીમનળીભાં યાજ્મના 200 ગોલ્પવણ બાગ રઇ યહ્યા છે ,જેભાં
ફદવ્માંગ કે ટેગયીભાં આફદત્મ ળાશ નેટ સ્કોય વાથે પ્રથભ ક્રભાંકે છે .
૧૭) 29 ઓતટોફયથી ાંચ નલેમ્ફય 2016 દયવભમાન વવંગાુયભાં મોજાનાય ચોથી એવળમન
ચેમ્ીમનળી ભાટે બાયતની ભફશરા ટીભ જાશે ય કયલાભાં આલી છે , તેભાં લંદના કટાફયમાને
યભતની કભાન વોંલાભાં આલી છે .
અન્ય
૧૮) શારભાં ભશાયાષ્ટ્રનો પ્રથભ ડીઝીટર વજલ્લો નાગુય ળશે ય ફનેર છે .
૧૯) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકના પ્રથભ ભફશરા અધમક્ષ તયીકે અરુંધવત બટ્ટાચામણ શાર કામણયત છે .
૨૦) શારભાં ફદલ્શી યાજ્મ ોરીવ દ્વાયા લફયષ્ઠ નાગફયકો ભાટે ભોફાઈર એનો ળુબાયંબ કયે ર
છે .
Current affairs 231 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાયે ઓતટોફય 2016 ભાં વી.ફી.ડી.ટી.ના અધમક્ષ તયીકે વુળીર ચંરને વનમુતત
કમાણ છે .
૨) વેન્ટર ર ફોડણ ઓપ ડામયે તટ ટે તવ વંસ્થા બાયત યાજ્મ અવધવનમભ 1963 ના અનુવંધાને
સ્થામેરી છે .
૩) 4 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત અને વવંગાુય લચ્ચે ત્રણ વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય
કયલાભાં આવ્મા છે .
૪) શારભાં શફયત કે ય મોજનાના બ્રાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે કે .જે. મેવુદાવને વનમુતત કયલાભાં
આવ્મા છે .
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૫) 6 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયતીમ વંચાય ઉગ્રશ ‘ીવૈટ-18’ને ફ્રેંચ ગુમાનાથી વપ
યીતે પ્રક્ષેવત કયલાભાં આલેર છે .
ણ લાજેમીએ શારભાં વલશ્વના વૌથી ઊંચા લણતની ટોચ
૬) બાયતના જાણીતા લણતાયોશી અજુ ન
ચો-ઓમું ચડલાનો યે કોડણ ફનાલેર છે .
૭) ઓઈર ઇવન્ડમા રીભીટે ડે હ્યુસ્ટન વલશ્વવલદ્યારમ વાથે તેર યીકલયી ક્ષેત્રભાં લધાયે વારું કામણ
કયી ળકલાના શે તુથી વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
ગુજરાત
૮) એસ્વાય ાલય તેના ગુજયાતના વરામા ખાતેના ાલય પ્રાન્ટની ક્ષભતા 1200 ભેગાલોટ છે ,
તેનાથી લધાયીને 2520 ભેગાલોટ કયલા ભાટે લધુ 7000 કયોડનું યોકાણ કયળે.
૯) ગુજયાતભાં 100 કયોડથી લધાયે રૂવમાના ખચે વાફયકાંઠાના ભશે રાલ ગાભ ાવે વંત
નગયીનું વનભાણણ કયલાભાં આલળે.
૧૦) એયટે ર ટે રીકોભ કંનીએ ગુજયાતના અભદાલાદભાં 4G વવલણવનો ળુબાયંબ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) ીનીલાએ એક એલી ઇકોફ્રેન્ડરી ફવ ફનાલી છે , જે 15 વેકન્ડ ચાજણ કમાણ ફાદ ફે વકભી
વુધી ચારે છે .
૧૨) આજથી 84 લણ શે રા વાઉદી અયફે ઇસ્રાવભક કે રેન્ડય અનાવ્મું શતું, તેના ફદલવોની
વંખ્મા 354 પ્રવત લણ શતી,તેથી આ કે રેન્ડય ફદરી લેસ્ટનણ કે રેન્ડય સ્લીકાયલાભાં આલળે.
૧૩) ગ્રીન શાઉવ ગેવ ઉત્વજણન ઓછું કયલાના શે તુથી કે નેડાએ ેયીવ જલામું વભજુ તીનું
અનુભોદન કયે ર છે .
૧૪) શારભાં એન્ટોવનમો ગુતેયવને વુયક્ષા ફયદ દ્વાયા વમુંકત યાષ્ટ્રના ભશાવવચલ તયીકે
વનમુવતત કયલાભાં આલી છે .
૧૫) આ લણનું યવામણ વલજ્ઞાનનું નોફેર ીન વમયે ળાલેજ, જે ફ્રેજય સ્ટોડાટણ અને ફનાણડણ
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પે યીંગોને આલાભાં આલેર છે .
રમત-ગમત
૧૬) 7 ઓતટોફય 2016 થી અભદાલાદભાં કફડ્ડી વલશ્વકની ળરૂઆત થઇ યશી છે , ત્માયે
ઇન્ટયનેળનર કફડ્ડી પે ડયે ળન દ્વાયા ાવકસ્તાન દેળને આભંત્રણ આલાભાં આવ્મું નથી.
૧૭) બાયતીમ જુ નીમય શોકી ટીભે ઓસ્ટરે રીમન શોકી રીગભાં લેસ્ટનણ ઓસ્ટરે રીમાને શયાલી વેભી
પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલી ચુતમું છે .
૧૮) શારભાં ગોલાભાં પ્રથભ વબ્રકવ અન્ડય-17 પૂટફોર ટુ નાણભેન્ટનો ળુબાયંબ કયલાભાં આવ્મો
છે .
અન્ય
૧૯) જાણીતા કરાકાય મુવુપ અયક્કનું અલવાન થમેર છે .તે પ્રવતબાળાી કરાકાય શતા.
૨૦) તાજેતયભાં નમનજોત રાફશડીને જોન ઓપ ફયચડણ ુયસ્કાયથી વન્ભાવનત કયલાભાં આલેર
છે .
Current affairs 232 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ઈન્ટયનેટ મુઝય 146 દેળોભાં બાયતનો 114 ભો ક્રભાંક યહ્યો છે .એવળમા ેવેફપકભાં બાયતના
ઈન્ટયનેટની ઝડ વૌથી ઓછી છે .
૨) 6 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત દ્વાયા ટે વરકોમ્મુવનકે ળન વેટેરાઈટ GSAT-18 નું વપ
રોવન્ચંગ કયામું છે .
૩) વેટેરાઈટ GSAT-18 નું કુ ર લજન 3404 વકરોગ્રાભ છે , જે અન્મ લજન ક્ષભતાભાં બાયે
ગણામ છે .
૪) આગાભી લણ ભાટે ઈવયો ીવેટ-17 અને ીવેટ-11 નાભના ઉગ્રશો રોન્ચ કયળે.
૫) દેળભાં ઉચ્ચ કક્ષાના અત્માધુવનક ભેડીકર ઇવતલભેન્ટ પ્રોડતટનું ઉત્ાદન લધે તે ભાટે
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ચેન્નાઈ ખાતે પ્રથભ ભેડીકર ફડલાઈવ ભેન્મુપેતચફયંગ ાકણ સ્થાલાભાં આલળે.
૬) કે ન્રીમ વવચલ ી.કે . વવંશાએ જણાવ્મું છે કે શલેથી વંવદીમ પ્રશ્નોના જલાફ ઓનરાઈન
ભુકલાભાં આલળે.
૭) દેળનું યે લ્લે ખાતું ભશત્લના 24 સ્ટે ળનો ય મણટક વશામતા કે ન્ર ફનાલળે, જેભાં તભાભ
પ્રકાયની વુવલધાઓ ઉરબ્ધ કયાલલાભાં આલળે.
૮) આઈ.આય.વી.ટી.એ. ફદલાી ય યે લ્લે માત્રીઓ ભાટે એક ૈવાભાં 10 રાખ રૂવમાના
વલભાની જાશે યાત કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) વલશ્વભાં વૌથી ઝડી ઈન્ટયનેટ લાયનાય દેળ તયીકે વાઉથ કોફયમાની ગણતયી થામ છે .
૧૦) સ્લેતરાના ગુનુશ્કીના યવળમાના ભુખ્મ ભાનલ અવધકાય કામણકય છે ,તેભણે 1990 અત્માય
વુધીભાં આળયે 50 શજાય રોકોની ભદદ કયી છે .
૧૧) 7 ઓતટોફય 1958 ના યોજ ાવકસ્તાનભાં ભાળણર રો રાદલાભાં આવ્મો શતો.
૧૨) ાવકસ્તાનના પ્રથભ યાષ્ટ્રવત ઇસ્કંદય વભઝાણએ વાભાન્મ ચુંટણી શે રા જ ફંધાયણ સ્થવગત
કયીને ભાળણર રોનું એરાન કમુું શતું.
૧૩) શાર રેફેનોનભાં આટણ ઇન ભોળન પ્રદળણન ળરુ થમું છે , આ પ્રદળણન અખફાયી ેેયથી
ફનાલલાભાં આલેર છે .
૧૪) બાયતીમ ભૂની અભેફયકાભાં યશે તી અનુષ્કા નાઈકનલયે લૈવશ્વક ઇનાભ ભેલનાય વલશ્વના
વૌથી મુલા વ્મવતત ફની ગમા છે , તેભને આ ઇનાભ એક ફેન્ડે જ ફનાલી છે કે ટે ોતેજ ફતાલી
ળકળે કે ઘા રૂઝામો કે નફશ.
૧૫) શાર ભેવતવકોભાં પ્રથભ જાશે ય કે ફર કાયનું ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આલેર છે .આ કાયના ખચણ
સ્લરૂે 8.8 કયોડ ડોરય લયામા છે .
ગુજરાત
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૧૬) ચીનભાં 200 ભેગાલોટનો વોરાય ાલય પ્રાન્ટ છે , ત્માયે ગુજયતના ચાયણકા ખાતે 1000
ભેગાલોટનો ાલય પ્રાન્ટ સ્થાી ચીનને ાછ યાખી દીધેર છે .
રમત-ગમત
૧૭) ભરેવળમાભાં આમોવજત થનાય ચોથી એવળમન ચેવમ્મન્વ ટર ોપી ટુ નાણભેન્ટભાં બાયતીમ ુરુ
શોકી ટીભનું નેતૃત્લ ી.આય.શ્રીજેળ વંબાળે.
૧૮) બાયતીમ ળુટય ીતુ યામે ઓવરવમ્કના ખયાફ પ્રદળણનને બૂરી જઈ આઈ.એવ.એવ.એપ.
લલ્ડણ કની પાઈનરભાં 50 ભીટય વસ્તોર સ્ધાણભાં વવલ્લયભેડર પ્રાપ્ત કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) ેપ્વીકો કંની વાભે અભેફયકી અદારતભાં વાવફત થઇ ચુતમું છે , કે તેના ઉત્ાદન ભાઉન્ટ
ડ્યુભાં ઉંદય ભુકલાભાં આલે તો 30 ફદલવભાં ઓગી જામ છે .
૨૦) લણ 1980 ભાં પ્રથભલાય જેમ્વ શોન્વેને કરાઈભેન્ટ ચેન્જને કાયણે ડતી ભુશ્કે રીઓને
દુવનમાની વાભે યાખી શતી.
Current affairs 233 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયત ાવે દુવનમાનું વૌથી ભોટું વભરેટરી વલભાન વી-17 ગ્રોફભાસ્ટય છે .
૨) જુ રાઈ 2016 ના યીોટણ અનુવાય બાયતની લામુવેનાભાં શાર 1,38,596 લામુ વૈવનકો છે .
૩) શારભાં વયકાય દ્વાયા તભાભ આય.ટી.આઈ. અયીઓને ઓનરાઈન જાશે ય કયલાનો આદેળ
આલાભાં આવ્મો છે .
૪) વવવક્કભ યાજ્મના ભુખ્મભંત્રીને વતત વલકાવ નેતૃત્લ ુયસ્કાયથી વન્ભાવનત કયલાભાં આલેર
છે .
૫) દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા દીલ્શી ખાતે પ્રથભ વલશ્વ વતત વલકાવ વળખય વંભેરનનું ઉદ્ઘાટન કયે ર
છે .
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૬) બાયતના ટી-3 ટવભણનર શલાઈ ભથકને ગ્રીન વફલ્ડીંગ કાઉવન્વર દ્વાયા પ્રેટીનભ યે ફટંગ
આલાભાં આલેર છે .
૭) દેળની પ્રથભ શીયા ખાણના બ્રોકની શયાી ભધમપ્રદેળભાં કયલાભાં આલી છે .
૮) જાણીતા ગાવમકા આળા બોંવરેની ફામોગ્રાપી યાજુ બાયતે રખેર છે .
ગુજરાત
૯) ગુજયાતભાં ચભણ ઉદ્યોગ વાથે વંકામેરી દવરત જાવતના રોકોની ઓખભાં જ્માં ચભાય
રખેર શળે, ત્માં યોફશત રખાલલાભાં આલળે.(ચભાય શલેથી યોફશત તયીકે ઓખાળે.)
૧૦) બાયત અને ાવકસ્તાન લચ્ચે કુ ર ફોડણ ય 3,323 વકરોભીટય છે , તેભાં ગુજયાત વાથે
જોડમેરી ફોડણ ય 508 વકરોભીટય છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) ઓનય વકવરંગ વલરુદ્ધ ફીર શારભાં ાવકસ્તાન વંવદના વમુંકત વત્રભાં 6 ઓતટોફય
2016 ના યોજ ાફયત કયલાભાં આલેર છે .
૧૨) સ્કોટરૅન્ડભાં તંગ ટે કનીક ય આધાફયત ાલય સ્ટે ળન કામટુ ન્વ ફનાલલાભાં આવ્મું છે .
૧૩) લણ 2016 નું ળાંવતભાટે નું નોફેર પ્રાઈઝ કોરવમ્ફમાના યાષ્ટ્રવત જુ આન ભેન્મુઅર
વાંતોવને આલાભાં આવ્મું છે .
૧૪) અભેફયકાના ઈરીનોમવના ટાઉન ઓપ કે વી ળશે યના 61 લણના ીભ ફોરીને 8 વલળાકામ
કરાકૃ વતઓ ફનાલી 8 વલશ્વ યે કોડણ ફનાલેર છે .
૧૫) જુ આનને ોતાના દેળભાં 50 લણથી ચારતા ગૃશમુદ્દને વભાપ્ત કયલા તથા ળાંવતની સ્થાના
કયલા ભાટે નોફર પ્રાઈઝ આલાભાં આલેર છે .
રમત-ગમત
૧૬) અભદાલાદભાં ળરુ થમેર કફડ્ડી વલશ્વકભાં દવક્ષણ કોયીમાએ બાયતને પ્રથભ ભેચભાં
શયાલેર છે .કફડ્ડીભાં બાયતને શયાલનાય ાવકસ્તાન ફાદ કોફયમાની ફીી ટીભ ફની છે .
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૧૭) શારભાં બાયતીમ ભફશરા આકાંક્ષા શગલાને યવળમાભાં આમોવજત થમેર ભફશરા અન્ડય-16
વલશ્વ મુલા ળતયંજ ચેવમ્મનળીનો વખતાફ ીતેર છે .
૧૮) બયતીમ પૂટફોરય ઇળાન ંફડત દેળના પ્રથભ એલા પૂટફોરય ફન્મા છે કે જેણે સ્ેનીળ
પૂટફોર રીગ વાથે કયાય કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) લણ 2016 ભાં ભનાલલાભાં આલી યશે ર આંતયયાષ્ટ્રીમ ોસ્ટર ફદલવનો વલમ નલીનતા
એકીકયણ અને વભાલેળન છે .
૨૦) શારભાં શૈ દયાફાદભાં આલેર જભણનીના લાવણવજ્મક દુતાલાવભાં ફી.લી.આય.ભોશન યે ડ્ડીને
જભણનીના ભાનદ કોવુર વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
Current affairs 234 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાં એશ્વમાણ યામને ‘આઉટરૂક ફીઝનેવ આઉટ સ્ટે વન્ડંગ વેવરવબ્રટી લુભન ઓપ ધ મય’નો
એલોડણ આલાભાં આવ્મો છે .
૨) 8 ભી ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયતીમ લામુવેનાએ ોતાની 84 ભી લણગાંઠ ઉજલી શતી.
૩) વબ્રકવદેળોનો પ્રથભ ટરે ડ પે મય 12 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ફદલ્શી ખાતે આમોવજત કયલાભાં
આલળે.
૪) શારભાં દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ધ કમ્પ્રીટ લકવણ ઓપ દીનદમા ઉાધમામના ંદય
વંસ્કયણ લાા એક વંગ્રશનું વલભોચન કયે ર છે .
૫) યે લ્લે માત્રીઓએ આધાય વાથે ટીકીટ રીંક કયલાથી ટીકીટભાં યાશત ભી ળકળે.યે લ્લેએ ફધા
વલબાગને આધાય વાથે જોડલાની આગ્રશ કમો છે .
૬) બાયતીમ યીઝલણ ફેંકના ભત અનુવાય 30 ભી વપ્ટે મ્ફય 2016 વુધી દેળનો વલદેળી શંૂ ફડમાભણ
બંડાય 371,99 અફજ ડોરય થઇ ગમો છે .
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૭) દેળના લડાપ્રધાન કામાણરમને 20 ભફશનાભાં 10 રાખ આય.ટી.આઈ. અને ત્રો ભળ્ા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શાર જભણનીની યાજધાની ફરીનભાં પે સ્ટીલર ઓપ રાઈટ્વ ળરુ થમો છે , આ પે સ્ટીલરભાં 20
રખારોકો જોલા આલળે.
૯) 9 ઓતટોફય 2006 ના યોજ દુવનમાના વૌથી વલસ્પોટક ગણાતા ઉત્તય કોયીમાએ યભાણં
યીક્ષણ કમુું શતું.
૧૦) ચીને લણ 2017 વુધીભાં એલી સ્ેવળી વલકવવત કયલાની મોજના ફનાલી છે કે તે ધયતી
યથી અંતયીક્ષભાં જતા રોકો ભાટે બોજનની વુવલધા ૂયી ાડલાભાં વક્ષભ શળે.
૧૧) ચીનનું તયી યશે રું સ્ેવ સ્ટે ળન વતમાનગોન્ગ-1ની વભમ ભમાણદા લણ 2017 વુધીભાં ૂણણ
થઇ જળે.
ગુજરાત
૧૨) નભણદાના જગ
ં ર વલસ્તાયભાં લન્મ પ્રાણીઓની લવવત ગણતયીભાં ાંચ લણભાં 15 દીડા
અને 7 યીંછનો લધાયો થમો છે .
૧૩) શાર ગુજયાતભાં નલા પ્રકાયના નલ જાતના ક્ષીઓની નોંધણી થઇ છે .
૧૪) ગુજયાતભાં વાભાન્મ યીતે 581 ક્ષીઓની પ્રજાવતઓ છે , તેભાં 9 નો ઉભેયો થતા કુ ર વંખ્મા
590 ની થઇ છે .
રમત-ગમત
૧૫) બાયતના બૂતૂલણ કફદ્દીના વુકાની યાજુ બાલવાયને કફડ્ડીની યભતભાં ળાનદાય પ્રદળણન
ણ એલોડણ ભી ચુતમો છે .
ભાટે અજુ ન
૧૬) તાર ભેભોયીમર ચેવભાં વલશ્વનાથ આનંદ ચેવ ટુ નાણભેન્ટની અંવતભ ભેચભાં આભેવનમાના
રેલોન આયોનીમન વાથે ડર ો કયી વમુંકત યીતે ત્રીજા સ્થાને યહ્યા છે .
૧૭) વબ્રટનના ટોચના ખેરાડી જોશાના કોન્ટાએ ચાઈના ઓનની પાઈનરભાં શોંચી ગમા
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છે .બાયતીમ ફેડવભન્ટન ખેરાડીઓ ઋવત્લકા અને વવફયર લભાણ યવળમન ઓનની પાઈનરભાં
શોંચી ગમા છે .
૧૮) કફડ્ડી લલ્ડણ કની ફીી ભેચભાં બાયતે ઓસ્ટરે રીમાને શયાલી પ્રથભ ભેચ ીતી છે .
૧૯) બાયતીમ વનળાનેફાજ ીતુયામે વલશ્વકભાં યજત દક પ્રાપ્ત કયે ર છે .આ સ્ધાણભાં ઈટારીભાં
આમોવજત કયલાભાં આલી શતી.
અન્ય
૨૦) ગોલાભાં મોજાનાય વબ્રકવ વવભટનું ઉદ્ઘાટન દેળના ઉયાષ્ટ્રવત શાભીદ અન્વાયી દ્વાયા
કયલાભાં આલળે.
Current affairs 235 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દેળભાં એચ.આઈ.લી.ની વાયલાયના વૌથી લધાયે 55 એ.આય.ટી. કે ન્રો આંધ્રપ્રદેળભાં આલેર
છે .
૨) વબ્રકવના પ્રથભ ટરે ડ પે મય ફાદ ગોલાભાં 15-16 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વબ્રતવની યાજકીમ
વવભટનું આમોજન કયલાભાં આલળે.
૩) 14 ભી ઓતટોફય 2016 ના યોજ ળોમણ સ્ભાયકનો ળુબાયંબ કયલા દેળના લડાપ્રધાન બોાર
જળે.
૪) બાયતનું પ્રથભ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભધમસ્થતા કે ન્ર ભુંફઈભાં સ્થાવત કયલાભાં આવ્મું છે .
૫) ફામોપાભાણવીટીકર પ્રવતસ્ધાણ અને યોકાણ વલેક્ષણભાં બાયતનું સ્થાન 19 ભુ યહ્યું છે .
૬) એમ્ોઈઝ પ્રોવલડન્ટ પંડ એજન્વી (ઈ.ી.એપ.ઓ.) શલે આઈ.ટી. વલબાગના ફે રાખ કોભન
વવલણવ વેન્ટય ય ી.એપ. વંફવધત વુવલધાઓ ઉરબ્ધ કયાલળે.
૭) બાયતના તવભરનાડુ યાજ્મના વળલાકાળીભાં ફદલાીના વભમ ૂલે ળુષ્ક લાતાલયણ શોમ છે ,
તેથી ત્માં લધાયે પટાકડા ફનાલલાભાં આલે છે , બાયતનીકુ ર લયાળના 80 ટકા પટાકડા ત્માં
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ફનાલલાભાં આલે છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શાર ાવકસ્તાન નેળનર આટણ મ્મુઝીમભના ભશાવનદેળક તયીકે જભારળાશ પયજ ફજાલી યહ્યા
છે .
૯) શારભાં અભેફયકી લૈજ્ઞાવનકોએ એલો દાલો કયે ર છે કે તેઓ વૌથી નાના ટર ાન્ઝીસ્ટય
ફનાલલાભાં વપ યહ્યા છે .
૧૦) અભેફયકાના ન્મુ જવી ખાતે આગાભી 14 થી 16 ઓતટોફય 2016 વુધી ગુજયાતી વરટયયી
એકડે ભી ઓપ નોથણ અભેફયકા દ્વાયા વાફશવત્મક અવધલેળનનું આમોજન કયલાભાં આવ્મું છે .
રમત-ગમત
૧૧) 84 લણના ઇવતશાવભાં ટે સ્ટ ફક્રકે ટભાં ફેલડી વદી પટકાયનાય વલયાટ કોશરી બાયતના પ્રથભ
ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૨) ચાઈના ઓન ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટભાં ોરેન્ડની ત્રીજા ક્રભાંકની ખેરાડી એગ્નીવસ્કા
યાડલાન્સ્કાએ વબ્રટનની જોશાના કોન્ટાને વતત વેટભાં શયાલી વલભેન્વ વવંગલ્વનું ટાઈટર ીતી
રીધું છે .
૧૩) 16 ઓતટોફય 2016 થી બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે ાંચ લન-ડે ભેચની વીયીઝ ળરુ
થળે.
૧૪) જાાન ઓન ગ્રાન્ડ પ્રીતવભાં ભવવણડીઝના નીકો યોવફગે ટાઈટર ીતી રીધેર છે .
૧૫) યવળમા ગ્રાન્ડ વપ્રતવ ફેડવભન્ટનભાં બાયતીમ ખેરાડી ઋવત્લકા વળલાની ગડ્ડેએ ભફશરા
વવંગલ્વભાં અને પ્રણલ જેયી ચોયા અને વવક્કી યે ડ્ડીએ વભતવ ડફલ્વભાં ટાઈટર ીતેર છે .
૧૬) શારભાં એન્ડી ભયે એ ચીના ઓન ુરુ વવંગલ્વનો વખતાફ ીતેર છે .
૧૭) લણ 2016 નો એકરવ્મ ખેર ુયસ્કાય વબ્રાની નંદાએ ીતેર છે .
અન્ય
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૧૮) ુસ્તક ઓલ્ડ ાથ વલથ કરાઉડવના રેખક થીચ ન્શાત શન છે .
૧૯) જમુયભાં ચોથી વબ્રકવ વલજ્ઞાન,પ્રધમોગીકી અને નલાચાય ભંત્રીસ્તયીમ ફૈઠક વંન્ન થમેર
છે .
૨૦) તેરંગાણા યાજ્મભાં ફતુકાભાં નાભનો તશે લાય ભનાલલાભાં આલે છે .
Current affairs 236 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતીમ ટરે નભાં પ્રલાવન ભંત્રારમને લેગ આલાભાં ભાટે ટરે નભાં કાચના કોચ અને યીલોલ્લીંગ
ચેય વાથેની વુવલધા લાા કોચ જોડલાભાં આલળે.
૨) યે રલેને સ્લચ્છતા અને વુયક્ષા અવબમાન પ્રોત્વાશન આલા ભાટે વયકાયે યે રલેને 1,655
કયોડ રૂવમા આેર છે .
૩) યાષ્ટ્રવત પ્રણલ ભુખજીએ 8 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વિભ ફંગાના ભુવળણદાફાદ
વજલ્લાભાં નલા વૈન્મ સ્ટે ળનનો પ્રાયંબ કયે ર છે .
૪) શારભાં ચંડીગઢ ઇન્ટયનેળનર એયોટણ રીભીટે ડને આઈ.ફી.વી.ઉત્કૃ ષ્ઠતા એલોડણ થી
વન્ભાવનત કયલાભાં આલેર છે .
૫) પ્રથભ તફક્કાભાં તૈમાય થનાય કાચના ત્રણ કોચને કાશ્ભીય ખીણભાં તેભજ અયકું ઘાટી
તવભરનાડુ ભાં યે ગ્મુરય ટરે ન વાથે જોડલાભાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૬) શારભાં વબ્રટીળ-અભેફયકન અથણળાસ્ત્રી ઓરીલય શાટણ અને ફપનરેન્ડના ફેન્ટ શોભસ્ટર ોભને
વમુંકત યીતે લણ 2016 નું અથણળાસ્ત્ર વલમનું નોફેર પ્રાઈઝ ભેર છે .
૭) 11 ઓટોફય 1968 ના યોજ અભેફયકી અંતયીક્ષ એજન્વી નાવાએ એોરો-7 વભળન અંતગણત
પ્રથભલાય ભાણવોને અંતયીક્ષભાં ભોકલ્મા શતા.
૮) સ્ેવએતવ કંનીના પ્રભુખ તયીકે એરેન ભાસ્ક વેલા ફજાલી યહ્યા છે .
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૯) એરન ભાસ્ક દ્વાયા એલી જાશે યાત કયલાભાં આલી છે કે ટૂં ક વભમભાં ટૂં ક વભમભાં રોકોને રાર
ગ્રશ ય ભોકરલાભાં આલળે.આ કામણ કયનાય સ્ેવએતવ પ્રથભ કંની શળે.
૧૦) ળાંવત ભાટે ના નોફેર વલજેતા કોરવમ્ફમાના યાષ્ટ્રવત જુ આન ભેનુઅરે ોતાને ભેરી
નોફર પ્રાઈઝની યકભ વંઘણ ીફડત રોકો ભાટે લાયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૧) બાયત અને ઇન્ડોનેવળમા લચ્ચે ફદ્વક્ષીમ વાભુરી અભ્માવ ઓતટોફય 2016 ભાં ફેરાલન
(ઇન્ડોનેવળમા)ભાં ળરુ થમેર છે .
૧૨) અથણળાસ્ત્રી ઓરીલય શાટણ અને ફપનરેન્ડના ફેન્ટ શોભસ્ટર ોભ દ્વાયા વમુંકત યીતે તૈમાય થમેર
કોન્ટર ાતટ થીમયી ભાટે આ લણનું નોફેર આલાભાં આલેર છે .
ગુજરાત
૧૩) ગુજયાતના ભયે રી વજલ્લાના લંડાભાં ગાંધીલાદી પ્માયઅરીબાઈએ ફામ્ફુ ફાદ નીરગીયી
પાઈફયભાંથી ખાદી ફનાલેર છે .
રમત-ગમત
૧૪) બાયતના અનુબલી વસ્તોર ળુટય ીતુ યામે આંતયયાષ્ટ્રીમ ળુફટંગ યભત ભશાવંઘ ચેવમ્મન્વ
ટર ોપી ીતેર છે .
૧૫) બાયતીમ જુ નીમય ુરુ શોકી ટીભને ઓસ્ટરે રીમા શોકી રીગભાં બ્રોન્ઝભેડર ભાટે ના પ્રે ઓપ
ભુકાફરાભાં અને એન.એવ.ડબ્લ્મુ લાટાણઉવ વાભે યાવજત થમેર છે .
૧૬) શારભાં જાશે ય થમેર ભફશરા ટે નીવ યે વન્કંગભાં વબ્રટનની ટે નીવ ખેરાડી જોશાના કોન્ટાએ
ાંચભા સ્થાનથી છરાંગ રગાલી નલભા ક્રભાંક ય શોંચ્મા છે .
૧૭) શારભાં યભાઈ યશે ર લલ્ડણ ક તલોરીપામયભાં ઇટારીનો ભેવોડોનીમા વાભે 3-2 થી વલજમ
થમેર છે .
અન્ય
૧૮) જૈન ધભણભાં 6 ફાહ્ય અને 6 અભ્મંતય એભ 12 પ્રકાયના તનો ભફશભા લણણલલાભાં આવ્મો
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છે .
૧૯) દય લે લલ્ડણ ભેન્ટર શે લ્થ ડે 10 ભી ઓતટોફયના યોજ ભનાલલાભાં આલે છે .
૨૦) ફેટયીભાં ખાભી વજાણલાના કાયણે વેભવંગ ઇરેતટર ોનીતવ કંનીએ ગેરેતવી નોટ -7 નું
ઉત્ાદન ફંધ કયે ર છે .
Current affairs 237 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) યાષ્ટ્રીમ સ્લમં વેલક વંઘના 91 ભાં સ્થાના ફદને વંઘની ઓખ વભા ખાખી શાપેન્ટને
ગણલેળભાંથી વલદામ આલાભાં આલી છે .
૨) વૌપ્રથભલાય લણ 1925 ભાં ખાખીળટણ અને શાપેન્ટ વાથે કાી ટોી તથા વભરેટરી પ્રકાયના
કાા એન્કર ફુટ વંઘનો પ્રથભ ગણલેળ ફન્મા શતા.
૩) શારભાં અવભતાબ ફચ્ચને ોતાનો ઝરવા ફંગરાભાં 75 ભાં જન્ભફદલવની વાદગી ૂણણ
ઉજાણી કયી શતી. તેણે આ વભમે દેળના જલાનોને ભદદ કયલાની લાત ઉચ્ચાયી શતી.
૪) બાયતના ભાનલ વંવાધન ભંત્રારમ દ્વાયા વલશ્વકક્ષાની યે વન્કંગ ધયાલતી 10 વંસ્થાઓ સ્થાલા
ભાટે નો ડર ાફ્ટ તૈમાય કયી દેલાભાં આવ્મો છે .
૫) બાયતની ભશાયાજા એતસ્પ્રેવ ટરે નભાં રગ્નની યીત યવભ ભાટે ની વુવલધા ઉરબ્ધ કયાલલાભાં
આલી છે .
૬) 10 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ગોદયે જ ગ્રુના ચેયભેન અફદ ગોદયે જના ધભણત્ની યભેશ્વયનું
અલવાન થમેર છે .તેઓ 70 લણની લમના શતા.
૭) જાણીતી અવબનેત્રી વળલ્ા ળેટ્ટીના વતા વુયેન્ર ળેટ્ટીનું 74 લણની લમે આલવાન થમેર છે .
૮) બાયતની આંતયયાષ્ટ્રીમ વયશદ ય દેખયે ખ યાખલાનું કામણ નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વી કયે
છે .
૯) એન.વી.ટી.ઈ.નું ુરુનાભ નેળનર કાઉવન્વર ઓપ ટીચવણ એન્ડ એજ્મુકેળન થામ છે .
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) ભોયોક્કોના ઇસ્રાવભક જસ્ટીવ એન્ડ ડે લરભેન્ટ ાટીના નેતા અબ્દેવરરાશ ફેકીયાને 10
ઓતટોફય 2016 ના યોજ ભોયોક્કોના પ્રધાનભંત્રી તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૧) ચીન બાયતના વશકાયથી વીરીકોન લેરી ાકણ ફનાલળે તેભાં બાયતીમ આઈ.ટી.
વ્મલવાવમકોને યોજગાયી ભળે.
૧૨) શારભાં ચીન વલશ્વનો વૌથી નાનો યભાણં પ્રાન્ટ ફનાલી યહ્યુ છે .તે રાંફા વભમ વુધી
યીફ્મુરીંગ વલના ટાુઓને લીજી ૂયી ાડી ળકળે.
૧૩) દુફઈભાં વલશ્વનો વૌથી ઉંચા ટાલયનું વનભાણણ કામણ ળરુ કયી દેલાભાં આવ્મું છે , આ ટાલય
2020 વુધીભાં તૈમાય થઇ જળે.
ગુજરાત
૧૪) ગુજયાત વયકાય ટૂં ક વભમભાં લીજી ફચાલતા ંખા અને ટ્યુફરાઈટ આલાની મોજના
ળરુ કયળે.
રમત-ગમત
૧૫) શારભાં વઝમ્ફાબ્લેએ ોતાની ટીભના ભુખ્મ કોચ તયીકે શીથ સ્ટર ીકની વંદગી કયલાભાં
આલી છે .
૧૬) ઇન્દોયના શોરકય સ્ટે ડીમભભાં 11 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે
ત્રીી ટે સ્ટ ભેચભાં બાયતે ન્મુઝીરેન્ડને 3-0 થી શયાલીને વીયીઝ ીતેર છે .
અન્ય
૧૭) શાડકાના યોગો વલે રોકોભાં જાગૃવત આલે તે શે તુથી લણ 1996 થી આથણયાઈટીવ એન્ડ
રૂશભેટીઝભ ઇન્ટયનેળનર દ્વાયા દય લે 12 ભી ઓતટોફયના યોજ લલ્ડણ આથણયાઈટીવ ડે તયીકે
ઉજલલાભાં આલે છે .
૧૮) આ લણના ઉજલલાભાં આલતા લલ્ડણ આથણયાઈટીવ ડે ની થીભ છે .ઈટ ઈઝ ઇન મોય શે ન્્વ
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ટે ઈક એતળન.
૧૯) એક વલે ભુજફ લણ 2025 વુધીભાં એટરે કે આલનાય દવ લોભાં 26.80 કયોડ ફાકો
ભેદવસ્લતાનો વળકાય ફનળે.
૨૦) નોટીંગશાભ મુનીલવીટીના લૈજ્ઞાવનકોએ દાલો કમો છે કે ભાનલકોભાં યશે રા પ્રોટીનની
લધઘટ જ લૃદ્ધત્લ ભાટે જલાફદાય છે .
Current affairs 238 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) લણ 2016 ભુજફ દેળભાં જજોની વંખ્મા 21 શજાય છે તે લધાયીને 40 શજાય કયલાની
જરૂફયમાત ચીપ જસ્ટીવ ઓપ ઇવન્ડમા ટી.એવ.ઠાકુ યે જણાલેર છે .
૨) બાયત દેળભાં 24 શાઈકોટણ કામણયત છે , તેભાં જજોની વનભણંકભાં વલરંફ થલાની તાવ
વંવદીમ વવભવત કયળે.
૩) આગાભી 23 ભી ઓતટોફય 2016 નાયોજ દેળના યાષ્ટ્રવત અંકરેશ્વય ખાતે વયદાય ટે ર
શોવસ્ટરનું અનાલયણ કયળે.
૪) શારભાં મુવનમન કે ફીનેટ દ્વાયા યે રલેના એતવાન્ળનના નલ પ્રોજેતટને વલસ્તાયલા ભાટે ની
ભંજુયી આી દેલાભાં આલી છે .
૫) યે રલેના નલ પ્રોજેતટ અંતગણત 1937.38 વકભી.નલી યે લ્લે રાઈન નાંખળે, તેભાં 21 શજાય
કયોડ રૂવમાનો ખચણ કયલાભાં આલળે.
૬) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા જમ્ભુ કાશ્ભીયભાં ઇન્ડીમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ભેનેજભેન્ટ નાભની વંસ્થા
ખોરલાનો વનણણમ રેલાભાં આવ્મો છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) મ્માનભાય દેળના યાષ્ટ્રીમ વરાશકાય અને વલદેળ પ્રધાન આંગ વાન વુ કી 17 થી 19
ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયતની ભુરાકાતે આલી યહ્યા છે .
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૮) દુવનમાભાં વૌથી લધુ ીલનાય વ્મવતતનો યે કોડણ ફ્રાન્વના ીન કારભેના નાભે છે .તેભનું ભૃત્મુ
1997 ભાં 122 લણની લમે થમું શતું.
૯) આંતયયાષ્ટ્રીમ અન્ન નીવત વંળોધન વંસ્થા દ્વાયા જાશે ય કયલાભાં આવ્મું છે કે લૈવશ્વક બૂખભયા
વૂચકાંકભાં બાયત 118 દેળોભાં 97 ભાં સ્થાને યશે લા ાભેર છે .
૧૦) ફ્રાન્વની કાય વનભાણતા કંની યે નોએ બાયતભાંથી 50,000 વતલક કાય યત ભંગાલી છે , આ
કાયની ઇંધણ વવસ્ટભભાં ખાભી છે , તે વનલાયલાભાં આલળે.
૧૧) કે રીપોનીમાભાં ફી.એભ.ડબ્લ્મુ.એ ભોટય વલઝન-100 લણ ભાટે કન્વેપ્ટ ભોટય વાઈકર
વેલ્પ કંટર ોર કયી ળકે તેલા ફાઈકની યજૂ આત કયી છે .
રમત-ગમત
૧૨) બાયતીમ ખેરાડી આય.યવલચંરન અવશ્વન વલશ્વના નંફય લન ટે સ્ટ ફોરય ફની ગમા છે .
૧૩) બાયતીમ ફક્રકે ટયોભાં વૌથી લધાયે ટે સ્ટ યે વન્કંગ 877 કવર દેલના નાભે શતું, શલે
આય.યવલચંરન અવશ્વનનું યે ફટંગ 900 થમું છે .
૧૪) 12 ઓતટોફય 2016 ના યોજ કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં જાાને ોરેન્ડને શયાલેર છે .
૧૫) 13 ઓતટોફય2016 થી યાજકોટભાં ચોથી નેળનર યે વન્કંગ ટે ફર ટે નીવ ચેવમ્મનળીનો
યાજકોટભાં પ્રાયંબ થમો છે .
૧૬) શારભાં યાજકોટભાં યાજમકક્ષાની તયણ સ્ધાણ વંન્ન થઇ છે , તેભાં યાજકોટના તયલૈમાઓએ
ડાઈલીંગ અને લોટયોરોભાં ભોખયે યહ્યા શતા.
૧૭) ફદલ્શી ખાતેના ડો.આંફેડકય સ્ટે ડીમભભાં યભામેર 57 ભાં વુબ્રતો ક ઇન્ટયનેળનર પૂટફોર
ટુ નાણભેન્ટની પાઈનરભાં શફયમાણાએ નાગારેન્ડને શયાલેર છે .
૧૮) વબ્રકવ અન્ડય-17 ની પૂટફોર ટુ નાણભેન્ટભાં બાયત ચીનથી યાવજત થમેર છે .
અન્ય
૧૯) શારભાં ઓસ્ટરે રીમાભાં બાયતના યાજદૂત તયીકે યે ણારને વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
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૨૦) પ્રવવદ્ધ અવબનેતા વય ઇમાન ભૈકકે રનને ઓતટોફય 2016 ના યોજ મુ.કે . થીમેટય
ુયસ્કાયથી નલાજલાભાં આવ્મા છે .
Current affairs 239 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાં કે ન્રીમ યવામણ ખાતય પ્રધાન તયીકે અનંતકુ ભાય વેલા આી યહ્યા છે .
૨) 14 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ભધમપ્રદેળ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા તૈમાય થમેર ળશીદ સ્ભાયકને
દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા ખુલ્લું ભુકલાભાં આલેર ત્માયફાદ લડાપ્રધાનશ્રીએ ળોમણ વબાને વંફોવધત
કયી શતી.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૩) શારભાં અભેફયકાના ગીતકાય અને ગામક ફોફ ડીરનની વાફશત્મના નોફર ભાટે ની વંદગી
કયલાભાં આલી છે .
૪) 14 ઓતટોફય 1964 ના યોજ ભાત્ર 35 લણની ઉભયે ગાંધી વલચાયોથી પ્રબાવલત ભાટીન
લ્મુથય વકંગને નોફેર ભળ્ું શતું.
૫) અભેફયકી ગામક ફોફને અભેફયકી ગીતોની યંયાભાં કવલતાના નલા બાલ યચલા ફદર
નોફેર ુયસ્કાય તેને અણણ કયલાભાં આવ્મો છે .
૬) ઇટારીના નોફર ુયસ્કાય વલજેતા નાટ્યકાય ડાફયમો પોનનું 90 લણની લમે અલવાન થમેર
છે .
૭) ાવકસ્તાન ોતાનું વંયક્ષણ ફજેટ 7.6 અફજ ડોરય પાલે છે , જમાયે બાયત ોતાનું
વંયક્ષણ ફજેટ 51 અફજ ડોરય પાલે છે .
૮) વલશ્વભાં ફે ઈંડાલાા વૌથી લધુ આભરેટ ફનાલલાનો યે કોડણ અભેફયકાના શોલાડણ શે રભયના
નાભે છે .
૯) પોબ્વણ દ્વાયા જાશે ય કયામેરા ભૃત્મુ ફાદ વૌથી લધુ કભાણી વ્મવતતઓની માદીભાં ભાઈકર
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જેતવનનું નાભ ભોખયે છે .
૧૦) થાઇરેન્ડના વાત દામકાના ળાવક યાજા બુભીફોરનું 88 લણની લમે અલવાન થમેર છે .
૧૧) કતાયભાં છે લ્લા વાત લણભાં બાયતની આળયે ફે ડઝન સ્થાવનક કંનીઓએ 45 કયોડ
ડોરયનું ભૂડીયોકાણ કયે ર છે .
ગુજરાત
૧૨) ગુજયાતના યાજકોટ ખાતે યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની કૃ વ વાધન ટે સ્ટીંગ રેફ ફનાલલાભાં આલળે.
૧૩) કે ન્રીમ ખાતય પ્રધાનની જાશે યાત ભુજફ ગુજયાતભાં દેળનું પ્રથભ પાભાણ કરસ્ટય સ્થાલાભાં
આલળે.
રમત-ગમત
૧૪) શાર ચારી યશે ર કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં ગ્રુ-ફી ભુકાફરાભાં થાઇરેન્ડે કે ન્મા વાભે 53-21
એક તયપી વલજમ ભેવ્મો છે .
૧૫) શાર ચારી યશે ર ડચ ઓન ફેડવભન્ટન ટુ નાણભેન્ટની ભેન્વ વવંગલ્વની તલાટણ ય પાઈનરભાં
અજમ જમયાભ તથા ી.કશ્મે ળાનદાય વલજમ ભેવ્મો છે .
૧૬) ટે સ્ટ ફક્રકે ટભાં 500 ટે સ્ટ યભનાય બાયત 16 ભી ઓતટોફયે ન્મુઝીરેન્ડ વાભે ધભણળારાભાં
પ્રથભ લન-ડે ભેચ યભળે,ત્માયે લધાયે એક ઈવતશાવ યચાળે, આજ વુધીભાં બાયતે 799 ભી
લન-ડે ભેચ યભી છે .ન્મુઝીરેન્ડ વાભેની ભેચ બાયત ભાટે 900 ભી ટે સ્ટ ભેચ શળે,આ વવવદ્ધ
ભેલનાય બાયત દેળ વલશ્વનો પ્રથભ દેળ ભળે.
૧૭) ઓસ્ટરે રીમા દેળે આજ વુધીભાં 888 ટે સ્ટ ભેચ યભેર છે .જમાયે ત્રીજા ક્રભાંકે ાવકસ્તાન દેળ
છે , જે 866 ભેચ યભી ચુતમું છે .
અન્ય
૧૮) ઓતટોફય ભાવનો ફીજો ળુક્રલાય લલ્ડણ એગ ડે તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે .
૧૯) શારભાં ચીન દેળ દ્વાયા વલશ્વનું વૌથી ભોટું એસ્કે રેટય ળરુ કયલાભાં આવ્મું છે .
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૨૦) યવળમાએ દુશ્ભનોને છે તયલા ભાટે યડાયભાં ણ ન કડામ તેલા ફરુન જેલા શવથમાય
ફનાવ્મા છે .
Current affairs 240 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) 14 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વલશ્વના વૌથી લધાયે અવુયવક્ષત દેળોની માદી જાશે ય કયલાભાં
આલી તેભાં બાયતને 13 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૨) બાયતના અગ્રણી ુયાતત્લી ળાસ્ત્રીઓભાં એવ.આય. યાલનું નાભ જોડામેર છે .
૩) ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ચાટણ ડ એકાઉન્ટન્ટ્વ ઓપ ઇવન્ડમાના પ્રેવવડે ન્ટ તયીકે એભ. દેલયાજ યે ડ્ડી
વેલા આી યહ્યા છે .
૪) તવભરનાડુ યાજ્મભાં છે લ્લા એક ભાવથી ખારી યશે ર યાજ્મારની વનભણંક કયલા ભાટે કે ન્ર
વયકાય વલચાયણા કયી યશી છે .
૫) 15 ઓતટોફય1932 ભાં તાતા કંનીના વલભાને ોતાની પ્રથભ ઉડાન બયી શતી.
૬) ઈવાઈ વણનર રો ભુજફ દંતીએ છૂટાછે ડા રેલા ભાટે ફે લણ એકફીજાથી અરગ યશે લું જરૂયી
છે , આ ઉયાંત ુત્રીનો ભાતાની વંવત ય કોઈ અવધકાય નથી યશે તો.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) લણ 1949 ભાં વબ્રટનના બૂતૂલણ વંસ્થાનોના વભૂશ તયીકે કોભનલેલ્થની સ્થાના કયલાભાં
આલી શતી.
૮) શારભાં ચીનના પ્રભુખ ળી ીનીંગ અને ફાંગ્રાદેળના લડાપ્રધાન ળેખ શવીના વાથેની
ફેઠકભાં 26 જેટરા ભશત્લના કયાયો કયલાભાં આવ્મા છે .
૯) ચીન ફાંગ્રાદેળભાં 24 અફજ ડોરયનું વધયાણ આળે, ત્માં ામાની ભાખાકીમ
વગલડતાઓ વલકવાલળે.
૧૦) તાજેતયભાં ભારદીલ કોભનલેલ્થભાંથી નીકી ગમું છે ,શાર કોભનલેલ્થભાં 52 દેળો
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જોડામેરા છે .
૧૧) ચીનનો ગ્રોથ યે ટ ઘટતા વયકાય વૈન્મભાંથી ત્રણ રાખ જલાનોની છટણી કયળે.
ગુજરાત
૧૨) બાયત સ્ટોક એતવચેન્જ ગુજયાતના ગીફ્ટ વીટી ખાતે જાન્મુઆયી 2017 થી ોતાની
કાભગીયી ળરુ કયળે.
૧૩) ગુજયાતના ગાંધીનગય ખાતે 18 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ઇન્ટયનેળનર કોન્કરેલ ઓન
શામય એજ્મુકેળનનું આમોજન કયલાભાં આલળે.
રમત-ગમત
૧૪) બાયતીમ પોયલડણ એવ.લી. વુનીર તથા ભીડફપલ્ડય ભનપ્રીત વવંશ 20 ઓતટોફયથી
ભરેવળમાભાં યભાનાયી એવળમન ચેવમ્મન્વ ટર ોપી ટુ નાણભેન્ટભાંથી ફશાય થઇ ગમા છે .
૧૫) શારભાં યણી ટર ોપીભાં ભશાયાષ્ટ્રના સ્લપ્નીર ગુગારે 351 અને અંવકત ફાલને 258 યન
કયીને 594 યનની બાગીદાયી કયી નલો યે કોડણ પ્રસ્થાવત કયે ર છે .
૧૬) રખનૌભાં આગાભી 8 થી18 ડીવેમ્ફય 2016 દયવભમાન જુ નીમય શોકી લલ્ડણ કભાં બાયતનો
પ્રથભ ભુકાફરો કે નેડા વાભે થળે.
૧૭) કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં ઇંગ્રેન્ડની ટીભ વાભે આજેન્ટીનાની ટીભ યાવજત થમેર છે .
અન્ય
૧૮) 17 ઓતટોફય 2016 ના યોજ અન્નાભુરક 45 ભાં સ્થાના ફદનની ઉજલણી કયલાભાં
આલળે.
૧૯) લલ્લબ વંપ્રદામના ગ્રંથ વાગયીમ પ્રળવસ્તભાં ઉલ્લેખ પ્રભાણે 3195 લણ ૂલે ળયદૂવણણભાના
ફદલવે રોથર ફંદયનો વલનાળ થમો શતો.
૨૦) 13 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ઉતયાખંડના પ્રવવદ્ધ રેખક અને વાફશત્મકાય દમાનંદ અનંતનું
નૈનીતારભાં અલવાન થમેર છે .
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Current affairs 241 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) એન.વી.વી.નો નેળનર ઈન્ટીગ્રેળન કે મ્ 15 ઓતટોફય 2016 થી ઉદમુય ખાતે ળરુ થમો
છે , તેભાં 600 કે ડેટ્વ વશબાગી થમા છે .
૨) વિભ ફંગાના પોયે સ્ટ ડીાટણ ભેન્ટ દ્વાયા વાના ઝેય વાથે વંકામેરા 4 રોકોને કડી
ાડ્યા છે , તેઓ ાવે રૂવમા 250 કયોડનું ઝેય ભી આવ્મું છે .
૩) બાયતની એભેટી મુનીલવીટીએ ન્મુમોકણ ભાં 170 એકયનું એક કે મ્વ 20 રાખ ડોરયભાં ખયીદ્યું
છે .
૪) ળશીદ વૈવનકોની કથા વાથે વંકામેર ળૌમણ સ્ભાયકને બોારની અયે યા ફશલ્વ ય અંદાજે 41
કયોડ રૂવમાના ખચે તૈમાય કયલાભાં આલેર છે .
૫) 15 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયતના બૂતૂલણ યાષ્ટ્રવત અબ્દુર કરાભની 85 ભી
જન્ભજમંતીએ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા બાલાંજવર આલાભાં આલી.
૬) આઝાદ ફશન્દ પોજના છે લ્લા વૈવનક ડે વનમર કાેનું કોલ્શાુયભાં 95 લણની લમે ભાંદગી ફાદ
અલવાન થમેર છે .
૭) કોલ્શાુયભાં શાર અનાભત ભુદ્દે ભયાઠાઓનું ળવતત પ્રદળણનનું આમોજન કયલાભાં આવ્મું શતું.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શારભાં બાયત અને યવળમા લચ્ચે રૂવમા 40 શજાય કયોડના વંયક્ષણ કયાયો કયલાભાં આવ્મા
છે .
૯) થાઈરેન્ડભાં 66 લણના પ્રેભ તીનવુરાનંદને શારભાં કામણલાશક યાજા ફનાલલાભાં આવ્મા છે .તે
એક ભફશના ભાટે આ દ યશે ળે.
૧૦)16 ઓતટોફય 1846 ના ફદલવે તફીફ ડો.ભોટણ ને આ ફદલવે વલશ્વભાં પ્રથભલાય
એનેસ્થેવવમા આીને ઓયે ળન કયી આધુવનક વજણયીનો ામો નાંખ્મો શતો.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૧) વભગ્ર વલશ્વભાં 16 ઓતટોફયને વલશ્વ એસ્થેનેવવમા ફદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે .
૧૨) થાઈરેન્ડના ફંધાયણ ભુજફ યાજાના ભૃત્મુ ફાદ યાજગાદી ખારી યશે તી નથી, તેથી પ્રીલી
કાઉવન્વરના અધમક્ષને કામણલાશક યાજા ફનાલલાભાં આલે છે .
ગુજરાત
૧૩) ગુજયાત યાજ્મ વયકાયના ગુજયાત ઉજાણ વલકાવ એજન્વી દ્વાયા વોરાય રૂપ ટો વીસ્ટભ
મોજના ળરુ કયલાભાં આલી છે , યાજ્મભાં વૌપ્રથભ આ મોજના વુયતભાં ળરુ કયલાભાં આલી છે .
૧૪) યાજકોટની દવ લણની કાભગીયીના આધાયે યાજકોટના બૂતૂલણ કરેકટય કે .શ્રીવનલાવન અને
લતણભાન કરેકટય ડો.વલક્રાંત ાંડેને એ.ી.જે.અબ્દુર કરાભ એલોડણ ઇનોલેળન ઇન ગલનણન્વ ભાટે
આલાભાં આલેર છે .
૧૫) જૂ નાગઢભાં આદ્યકવલ નયવવંશ ભશે તા વાફશત્મ વનવધ ટર સ્ટ દ્વાયા જરન ભાતયીને નયવવંશ
ભશે તા એલોડણ આલાભાં આવ્મો છે .
રમત-ગમત
૧૬) કફડ્ડી લલ્ડણ કના નલભા ફદલવે પ્રથભ ભુકાફરાભાં વાઉથ કોયીમાએ ઓસ્ટરે રીમાને
63-25 થી શયાલી વતત ચોથો વલજમ શાંવર કયી વેભી પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલેર છે .
૧૭) બાયતના ફેડવભન્ટન ખેરાડી અજમ જમયાભ ડચ ઓન ફેડવભન્ટન ચેવમ્મનળીભાં
ુરુ વવંગલ્વની વેભી પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલી ચુતમા છે .
અન્ય
૧૮) શારભાં બાયત વયકાયના પ્રલાવન ભંત્રારમે ગુજયાતભાં પ્રલાવનના રૂ.120 કયોડના ખચણ
લાા ફે પ્રોજેતટ્વ ભંજુય કયે ર છે .
૧૯) ગુજયાતભાં સ્લદેળ દળણન સ્કીભ શે ઠ રૂ.93 કયોડના ખચે ગાંધી વકીટ પ્રોજેતટને શાથ
ધયલાભાં આલળે.
૨૦) પ્રવાદ સ્કીભ શે ઠ રૂ.27.23 કયોડના ખચે દ્વાયકાના ભંફદયને અગ્રેડ કયલાભાં આલળે.
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Current affairs 242 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) આમુલેદને પ્રોત્વાશન ભે તે ભાટે બાયત વયકાયના આમુ ભંત્રારમ દ્વાયા ધન તેયવને
યાષ્ટ્રીમ આમુલેદ ફદલવ તયીકે ઉજલલાભાં આલળે.
૨)19 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ફદલ્શીભાં આંતયયાષ્ટ્રીમ નાટ્ય વંભેરન ળરુ થળે .
૩) 20 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વેન્ટર ર ફોડણ ભેમ્ફવણ તથા ઊવજણત ટે રની કાનુયભાં ફેઠક
મોજાળે.
૪) આ લે ઉજલલાભાં આલી યશે રા યાષ્ટ્રીમ આમુલેદ ફદલવની થીભ ‘આમુલેદ પોય વપ્રલેન્ળન
એન્ડ કંટર ોર ઓપ ડામાવફટીવ’ યાખલાભાં આલી છે .
૫) ભધમપ્રદેળના ઇન્દોયભાં વતત 98 કરાક બંડાયો ચરાલલાનો લલ્ડણ યેકોડણ ભશુના વાઈ દભા
શ્વાવ વનળુલ્ક ઉચાય વંસ્થાએ કયે ર છે .
૬) 21 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વવંગુય ખાતે ખેડૂતોને ોતાની જભીન યત આલાની
કામણલાશી ળરુ થળે.
૭) 17 ઓતટોફય 1979 ના યોજ ભધય ટે યેવાને ળાંવત ભાટે નું નોફેર ાફયતોવક આલાભાં
આવ્મું શતું.
૮) 21 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ઇન્દોય ખાતે દેળ વલદેળના 80 વી.ઈ.ઓ. કોન્કરેલભાં બાગ
રેળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) વબ્રટનના લડાપ્રધાન થેયેવભા છ થી આઠ નલેમ્ફય દયવભમાન બાયતની ભુરાકાતે આલળે.
૧૦) અભેફયકાના શલાઈ દ્વીના લોલ્કે નોવ નેળનર ાકણ ભાં પ્રલાવીઓને જ્લાાભુખીનો યોભાંચ
કયાલલા ભાટે તેની ાવેથી રઇ જલામ છે , આ ાકણ એક શજાય લગણ વકભી.ભાં પે રામેરો છે .
૧૧) 17 ઓતટોફય 2016 ના યોજ મ્માનભાયના વલદેળભંત્રી વુ કી બાયત આલળે.
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રમત-ગમત
૧૨) ઓગસ્ટ 2016 ભાં ફયમો ઓવરવમ્કભાં બ્રોન્ઝભેડર ીતનાય યે વરય વાક્ષી ભવરકે ોતાની
વાથે પ્રેતટીવ કયતા શે રલાન વત્મવ્રત વાથે વગાઇ કયી રીધેર છે .
૧૩) બાયતની ટીભ ઇવન્ડમાએ ન્મુઝીરેન્ડ વાભેની 900 ભી ટે સ્ટ છ વલકે ટ વાથે ીતેર છે .
૧૪) 20 ઓતટોફય 2016 ના યોજ બાયત અને ાવકસ્તાન લચ્ચે વ્શીરચેય ફક્રકે ટ ભેચ
(ભરેવળમાભાં) મોજાળે.
૧૫) ફે લાય ડચ ઓનભાં ચેવમ્મન યશી ચુકેરા અજમ જમયાભે ોતાનું ટાઈટર ફચાલલાના
રક્ષ્મ વાથે પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૬) ગુજયાતની ધમાના ટે રે 11 લણની લમે લુભન કે ન્ડીડે ટ ભાસ્ટયનું ટાઈટર ભેવ્મું છે .
૧૭) શારભાં વૌયબ લભાણએ તાઈેઈ ઓન ફેડવભન્ટન વખતાફ ીતેર છે .
૧૮) બ્રાવઝર દેળે શારભાં પ્રથભ વબ્રકવ અન્ડય-17 પૂટફોર ટુ નાણભેન્ટનો વખતાફ ીતેર છે .
અન્ય
૧૯) એક વલે ભુજફ શાર બાયતભાં ડામાવફટીવના 6.6 કયોડ અને શે ેટાઈટીવના ચાય કયોડ
દદીઓ લવી યહ્યા છે .
૨૦) બાયતે શારભાં શંગેયી દેળ વાથે જ વંવાધન ક્ષેત્રભાં વશમોગ ભાટે ફે વભજુ તી કયાય ય
શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
Current affairs 243 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતના ચૂંટણીંચ દ્વાયા ચાય રોકવબા અને આઠ વલધાનવબાની ફેઠકોના ેટા ચૂંટણીના
કામણક્રભની જાશે યાત કયલાભાં આલી છે .
૨) આગાભી રોકવબા, વલધાનવબાની ેટા ચૂંટણી19 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ મોજાળે, જમાયે
તેનું ફયણાભ 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ જાશે ય કયાળે.
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૩) શારભાં ઇન્ડો-વતફેટીમ ોરીવ પોવે પ્રથભલાય વયશદે ભફશરા વૈવનકોને તૈનાત કમાણ છે .
૪) નાણાકીમ ગેયયીતીના આયોવય ધ ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ કંની વેક્રેટયીઝ ઓપ ઇવન્ડમા નલી
ફદલ્શી દ્વાયા તેની લેસ્ટનણ ઇવન્ડમા યીજનર કાઉવન્વરના ચેયભેન વી.એવ.કભરેળ જોળી અને
વવચલ સ્લાવત બટ્ટની શકારટ્ટી કયલાભાં આલી છે .
૫) ઉત્તયપ્રદેળ, યાજસ્થાન, અરુણાચરપ્રદેળ અને ભેઘારમભાં આ ચાય યાજમોના 22 શાઈ-લેને
યન-લેની જેભ વલકવાલલાભાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૬) યવળમાના અલકાળ માત્રી ગેનેડી ડાલ્કાએ ાંચ અંતયીક્ષ અવબમાન દયવભમાન વૌથી લધુ
879 ફદલવ સ્ેવભાં વલતાવ્મા છે .
૭) અલકાળભાં વૌથી લધુ વભમ યોકાણ કયનાય ભફશરાઓભાં અભેફયકાની ેગી લાઈટવનનો
વભાલેળ થામ છે , તેણે ફે વભળન દયવભમાન 377 ફદલવ અલકાળભાં વલતાવ્મા છે .
૮) દુફઈભાં ફુજ ણ ખરીપાની ઉંચાઈનો યે કોડણ શલે તૂટળે તેની જગ્મા શલે નલી ફનનાય ઈભાયત અર
ફુજ ણ રેળે, આ ઈભાયત 2020 વુધીભાં તૈમાય થળે.
૯) એવપ્રર 2016 ના વંદબે વલશ્વભાં વૌથી લધાયે અલકાળી વેટેરાઈટ છોડનાય દેળ યવળમા છે ,
તેણે કુ ર 1457 ઉગ્રશો રોન્ચ કયે ર છે .
૧૦) 18 ઓતટોફય 1386 ભાં જભણનીભાં વૌથી જૂ ની શાઈડે રફગણ મુનીલવીટીની સ્થાના
કયલાભાં આલી શતી.
૧૧)15 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ીનીલાભાં વમુંકત યાષ્ટ્ર વંભેરનભાં વનળસ્ત્રીકયણ વંભેરનના
યાજદૂત તયીકે અભનદી વવંશ ગીર વનમુતત કયામા છે .
૧૨) 17 ઓતટોફય 2016 ના યોજ પ્રખ્માત યાજનામક નલદી વવંશ વુયીને વમુંકત અયફ
અભીયાતભાં યાજદૂત તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
રમત-ગમત
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૧૩) ગુજયાત યાજ્મ ાલય રીપટીંગ જુ નીમય કક્ષાની બાઈઓ અને ફશે નોની સ્ધાણ વુયત ભુકાભે
23 ભી ઓતટોફય 2016 ના યોજ મોજાળે.
૧૪) સ્રોલાવકમાની ટે નીવ ખેરાડી ડોવભવનકા વવફુરકોલાએ સ્લીત્ઝયરૅન્ડની વલતટોફયઝા
ગોરુફીકને શયાલી વરન્ઝ ઓન ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટ ીતી રીધી છે .
૧૫) 18 ઓતટોફય 2016 થી ડે ન્ભાકણ ઓન ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટનો પ્રાયંબ થઇ ચુતમો છે , આ
ટુ નાણભેન્ટની પાઈનર 23 ઓતટોફય 2016 ના યોજ મોજાળે.
૧૬) બાયતીમ કફડ્ડી ટીભના કે પ્ટન અનુકુ ભાય શાર ચારી યશે રા કફડ્ડી લલ્ડણ ક ફાદ વનલૃવત્ત
જાશે ય કયળે.
૧૭) કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં ોરેન્ડની ટીભે ઈયાનની ટીભને 41-25 થી શયાલેર છે .
અન્ય
૧૮) શાર ન્મુ ડે લરભેન્ટ ફેંકના પ્રભુખ તયીકે કે .લી. કાભત પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૧૯) શાર બાયતની થીંક ટેં ક વેન્ટય પોય ઈન્ટયનેટ એન્ડ વોવામટીના અધમક્ષ તયીકે વુનીર
અબ્રાશભ કામણ કયી યહ્યા છે .
૨૦) કોઇણ વ્મલશાય ભાટે વલલાદ ઉબો ન થામ તે ભાટે વયકાય શલે આધાય કાડણ લડે ભેલેરી
વેલા અને રાબનો યે કોડણ વાત લણ વુધી જાલળે.
Current affairs 244 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શફયમાણા વયકાય દ્વાયા આંતયયાષ્ટ્રીમ શે રલાન ગીતા પોગટને શફયમાણા ોરીવભાં
ડી.એવ.ી. ફનાલલાભાં આવ્મા છે .
૨) બાયતના વૈન્મભાં અયીશંત અણ વફભયીન વાભેર થતા બાયત અણ વફભયીન ધયાલનાય
વલશ્વનો છઠ્ઠો દેળ ફનલા ામ્મો છે .
૩) બાયતની ફીી ન્મુવતરમય વફભયીન અયીદભન લણ 2018 વુધીભાં કામણયત થઇ જળે.
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૪) ભણીુયભાં 16 લણ વુધી આમ્વણ પોવીવ સ્ેળીમર ાલય એતટ વલરુદ્ધ ઉલાવ કયનાય
ઈયોભ ળવભણરાએ નલા યાજકીમ ક્ષની સ્થાના કયે ર છે .
૫) ઈયોભ ળવભણરાએ ફનાલેર નલા યાજકીમ ક્ષનું નાભ ીલ્વ યીવજેન્વ એન્ડ જસ્ટીવ
એરામન્વ યાખ્મું છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૬) શારભાં નાવા દ્વાયા જાશે ય કયલાભાં આલેર છે કે છે લ્લા136 લોભાં વૌથી લધાયે ગયભ ભફશના
તયીકે વપ્ટે મ્ફય 2016 ને જાશે ય કયલાભાં આલેર છે .
૭) ચીનભાં વલશ્વની વૌથી ભોટી લીંટી ઘડલાભાં આલી છે , આ લીંટી 82 વકરો વોના ભાંથી
ફનાલલાભાં આલી છે .
૮) શારભાં બાયતીમ યે લ્લે અને યવળમા યે લ્લે લચ્ચે યે રલેની ગવત લધાયલા ભાટે ના પ્રોટોકોર ય
શસ્તાક્ષય કયલાભાં આવ્મા છે .
૯) મુયોની વૌથી ભોટી ઓઈર કંની વબ્રટીળ ેટરોવરમભને બાયતભાં ેટરોર ં ખોરલા ભાટે ની
ભંજુયી આી દેલાભાં આલી છે .
૧૦) બાયતભાં મુયોની વૌથી ભોટી ેટરોરીમભ કંની 3500 જેટરા ેટરોર ં ખોરળે.
ગુજરાત
૧૧) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય ાણીના ફગાડને અટકાલલા ભાટે ટૂં ક વભમભાં 8 ભશાનગયાવરકા
અને 18 શજાય ગાભડાઓભાં ાણીના વલતયણ ભાટે ના ભીટયો ભુંકલાની ળરૂઆત કયળે.
૧૨) ગુજયાત યાજ્મ ાણી ુયલઠા વલબાગે શાર ળશે યી વલસ્તાયભાં ભાથાદીઠ 140 રીટય અને
ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાં ભાથાદીઠ 100 રીટય ાણીની વલતયણ વ્મલસ્થા કયે ર છે .
રમત-ગમત
૧૩) ગીતા પોગટે લણ 2010 ની કોભનલેલ્થ ગેમ્વભાં ગોલ્ડભેડર ીતી ચુતમા છે .
૧૪) આંતયયાષ્ટ્રીમ ઓવરવમ્ક વવભવત એથ્રીટ આમોગે બાયતની ફેડવભન્ટન ખેરાડી વામના
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નશે લારને ોતાના વભ્મ તયીકે વંદ કમાણ છે .
૧૫) શાર ઇન્ટયનેળનર ઓવરવમ્ક વવભવતના અધમક્ષ થોભવ ફાકે દ્વાયા વામના નશે લારના
નાભની જાશે યાત આમોગના વભ્મ તયીકે ની કયલાભાં આલી છે .
૧૬) ટીપવા લલ્ડણ સ્ોટ્વણ કુ સ્તીભાં બાયતે શારભાં ચાય ભેડર ભેવ્મા છે .
અન્ય
૧૭) ઈ-ભેઈર એકાઉન્ટ ખોરલા ભાટે અંગ્રેી બાા નફશ યંતુ બાયતીમ આઠ બાાઓભાં ખોરી
ળકાળે, તેભાં ફશન્દી, ઉદુણ, ંજાફી, તવભર, તેરુગુ, ભયાઠી, ફંગાી અને ગુજયાતીનો વભાલેળ
થામ છે .
૧૮) 10 ઓતટોફય 2016 ના ફદલવે ભૃત્મુદંડ નાફુદી ફદલવ તયીકે ઉજલાઈ ગમો.
૧૯) 18 ઓતટોફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાને રુંધીમાણાભાં એવ.વી.-એવ.ટી.શફનો
આયંબ કયે ર છે .
૨૦) લણ 2015 ભાં મભુના એતસ્પ્રેવ શાઈ-લે ય વભયાજ-2000 ને રેન્ડ કયાલલાભાં આવ્મું શતું.
Current affairs 245 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) 20 ઓતટોફય 1962 ના યોજ બાયત અને ાવકસ્તાન લચ્ચે મુદ્ધની ળરૂઆત થઇ શતી.
૨) બાયતભાં શારના તફક્કે પ્રવત દવ રાખ રોકોએ ભાત્ર18 જજની વ્મલસ્થા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૩) શારભાં સ્લીત્ઝયરૅન્ડના વલજ્ઞાનીઓએ વવન્થેફટક બ્રેઈન ફનાલલાની તૈમાયી કયી રીધી
છે ,બ્રુ બ્રેઈન પ્રોજેતટ અંતગણત લણ 2005 થી આ કામણ કયી યહ્યા છે .
૪) નેળનર ફેંક ઓપ ાવકસ્તાને વૌથી લધાયે ઉંચાઈ ખુંફયાજ દયાણ ય એ.ટી.એભ.રગાવ્મું છે ,
શે રા આ યે કોડણ બાયતના નાભ ય શતો.
૫) આગાભી 16-17 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ વવડનીના ઓેયા શાઉવ ખાતે 24 કરાક વતત
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ચારનાય વફંગપે સ્ટ પે સ્ટીલરનું આમોજન કયલાભાં આવ્મું છે .
૬) 20 ઓતટોફય1973 ના યોજ ઓસ્ટરે રીમાના વવડની ઓેયા શાઉવ રોકો ભાટે ખુલ્લું ભુંકલાભાં
આવ્મું શતું.
૭) સ્લીત્ઝયરૅન્ડના વલજ્ઞાનીઓએ લણ 2023 વુધીભાં વવન્થેટીક ભગજ તૈમાય કયી આલાની
જાશે યાત કયે ર છે .
૮) ફાકોભાં કુ ોણ નાફુદ કયલા ભાટે ફાંગ્રાદેળ દેળને વલશ્વફેંક દ્વાયા એક વફરીમન
અભેફયકન ડોરયની વશામ આલાભાં આલળે.
ગુજરાત
૯) ગુજયાતભાં ોયફંદય-લાંવજાવમા યે લ્લે રાઈનને ગ્રીન કોયીડોય જાશે ય કયલાભાં આલેર છે .
૧૦) ોયફંદય-લાંવ જાવમા યે લ્લે ટરે ક 33.69 વકરોભીટય રાંફો છે , તેભાં છ જેટરા સ્ટે ળનનો
વભાલેળ થામ છે .
રમત-ગમત
૧૧) આંતયયાષ્ટ્રીમ એભેચ્મોય ફોવતવંગ એવોવીએળને બાયતીમ ફોવતવંગ એવોવીએળનને
ભાન્મતા આી છે .
૧૨) શારભાં ટે નીવ સ્ટાય વાવનમા વભઝાણ રગાતાય 80 વપ્તાશથી વલશ્વની નંફય લન ક્રભાંક ખેરાડી
ફની યહ્યા છે .
૧૩) કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં ગ્રુ એ ભાં વેભીપાઈનરભાં શોંચનાય ફે ટીભભાં વાઉથ કોફયમા તથા
બાયત છે .
૧૪) 20 ઓતટોફય 2016 થી એવળમન ચેવમ્મન્વ ટર ોપી શોકીનો પ્રાયંબ થમેર છે .
૧૫) યાષ્ટ્રીમ ભફશરા પૂટફોરય ૂનભ ચૌશાણનું ડે ન્ગ્મુના કાયણે લાયાણવીની ખાનગી
શોસ્ીટરભાં અલવાન થમેર છે .
૧૬) ફપપા-2017 ના વલશ્વકની મજભાની બાયતના ળશે ય કોચીને ભી છે .
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અન્ય
૧૭) બાયત અને ચીન લચ્ચે રડાખભાં ફીજો વમુંકત વૈન્મ અભ્માવ આમોવજત કયલાભાં આલેર .
૧૮) 20 ઓતટોફય 2016 ના યોજ લલ્ડણ ઓસ્ટીમોોયોવીવ ડે ઉજલલાભાં આલેર તેનો વલમ
શતો, ‘રલ મોય ફોન્વ,પ્રોટે તટ મોય ફ્મુચય’શતો.
૧૯) યવળમા દ્વાયા બાયતને ફીી યભાણં વફભયીન રીજ ય આલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૨૦)19 ઓતટોફય 2016 ના યોજ મભનભાં 72 કરાક ભાટે મુદ્ધ વલયાભની જાશે યાત કયલાભાં
આલી છે .
Current affairs 246 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા વી.એ. ભાટે ના નલા કોણનું રોવન્ચંગ ટૂં ક વભમભાં કયલાભાં આલળે.
૨) શારભાં ફદલ્શીભાં વલશ્વના વૌથી ઓછા લજનના ફાકનું રીલય ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયલાભાં
વપતા ભી છે .
૩) 21 ઓતટોફય 1959 ના યોજથી ોરીવ વંબાયણા ફદલવ ઉજલલાભાં આલે છે . આ ફદલવે
ચીન વાથેની અથડાભણભાં10 ોરીવ જલાનોના ભૃત્મુ થમા શતા.
૪) દેળના પ્રથભ તફક્કાભાં ગ્રીન સ્ટે ળન તયીકે યાભેશ્વયભને જાશે ય કયામા ફાદ ફીજા તફક્કાભાં
દ્વાયકા તથા ોયફંદય વશીત ગુજયાતના 23 સ્ટે ળનનોને ગ્રીન સ્ટે ળન જાશે ય કયામા છે .
૫) આગાભી ભાચણ 2017 ભાં જમ્ભુ તાલીથી કટાયા યે લ્લે સ્ટે ળન લચ્ચે આલતા સ્ટે ળનોને ગ્રીન
સ્ટે ળન જાશે ય કયલાભાં આલળે.
૬) બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકોએ ઉજાણનો ઉમોગ કમાણ વલના ાણીથી લીજી ફનાલલાભાં વપતા
પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૭) વડક ફયલશન અને યાજભાગણ ભંત્રારમ દ્વાયા લાશનો ભાટે કાફણન ઉત્વજણન અને ધલની
પ્રદુણ જાણકાયીનો વનમભ પયીમાત ફનાલેર છે .
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) 21 ઓતટોફય 1959 ના યોજ અભેફયકાના ન્મુમોકણ ળશે યભાં ગુગેનશાઈભ મ્મુવઝમભનું ઉદ્ઘાટન
કયલાભાં આવ્મું શતું.
૯) શાર જભણનીના ફ્રેંકપટણ ળશે યભાં વલશ્વનો વૌથી ભોટો ફુક પે ય ળરુ થમો છે .
૧૦) શારભાં યોફટણ ડી નીયોને ફપલ્ભ વોવામટી ઓપ વરંકન વેન્ટય દ્વાયા શારભાં 44 ભાં ચૈવપ્રન
એલોડણ ભાટે વંદ કયલાભાં આવ્મા છે .
ગુજરાત
૧૧) શાર ગુજયાત યાજ્મ ાઠ્યુસ્તક ભંડના 47 ભાં સ્થાના ફદને વલજ્ઞાન પ્રલાશના
વલદ્યાથીઓ ભાટે અરગ-અરગ ાંચ પ્રકાયના વલમનું ુસ્તક પ્રકાવળત કયે ર છે .
રમત-ગમત
૧૨) શારભાં જાશે ય કયલાભાં આલેર ફપપા યેં વકંગભાં બાયત11 ક્રભાંકની શયણપા બયી137 ભાં
ક્રભાંકે શોચ્મું છે .
૧૩) ડે ન્ભાકણ ઓન ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટભાં ી.લી વવંધુ ફીજા યાઉન્ડભાં પ્રલેળી ચુતમા છે .
૧૪) ફવોરોનાના સ્ટાય ખેરાડી રુઇવ વુઆયે જ ે મુયોની ડોભેવસ્ટક રીગભાં ગત લે વારું
પ્રદળણન કયતા તેઓને મુયોીમ ગોલ્ડન ળું નો એલોડણ આલાભાં આવ્મો શતો.
૧૫) ઓતટોફયના ફીજા વપ્તાશભાં બાયતીમ યે લ્લેએ વલશ્વ યે લ્લે ળુફટંગ ચેવમ્મનળીનો વખતાફ
ીતેર છે .
૧૬) બાયતીમ યે લ્લે ટીભે15 ભાં ઇન્ટયનેળનર ળુફટંગ લલ્ડણ ચેવમ્મનળીભાં કુ ર દવ દક ીતેર
છે .
અન્ય
૧૭) ઓતવપડણ મુનીલવીટી પ્રેવની ફશન્દી ઓનરાઈન ડીક્ષનયી ઉરબ્ધ કયાલલાની જાશે યાત
કયલાભાં આલી છે , તેના દ્વાયા ડીક્ષનયી ઉપ્રબ્ધ કયાલનાય બાાભાં ફશન્દી નલભી બાા છે .
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૧૮) ઓતવપડણ મુનીલવીટી દ્વાયા 100 જેટરી બાાઓને ઓનરાઈન ડીક્ષનયીના રૂભાં
ઉપ્રબ્ધ કયાલલાની છે .
૧૯) 21 ઓતટોફયના યોજ દય લે ોરીવ વંબાયણા ફદન તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે .
૨૦) કે ન્રીમ નાણા ભંત્રારમ દ્વાયા ગુ્વ એન્ડ વવલણવ ટૈ તવના દયોભાં ફદરાલ રાલલાનો
પ્રસ્તાલ યાખલાભાં આવ્મો છે , તે અંતગણત નાણા ભંત્રારમ દ્વાયા 26 ટકા ી.એવ.ટી. દય
વૂચલલાભાં આવ્મો છે .
Current affairs 247 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ફદલ્શીથી કે નેડાના લેનકુ લય ભાટે ત્રણ નલી ફ્રાઈટ આગાભી ભાવથી ળરુ થળે.
૨) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા વાભાન્મ નાગફયકોને પ્રાદેવળક વંકણ ભાટે જોડલા ‘ઉડાન’ નાભની મોજના
રોન્ચ કયે ર છે .આ મોજનાને અનુવંધાને નાના ળશે યોને શલાઈ વેલાથી વાંકલાભાં આલળે .
૩) 22 ઓતટોફય 2008 ના યોજ બાયતનું વલણપ્રથભ ભાનલ યફશત અંતયીક્ષમાન ચંરમાન પ્રથભ
ચંર તયપ યલાના થમું શતું. તેના દ્વાયા ચંર ય ાણી શોલાના ુયાલા ભળ્ા છે .
૪) યોકાણને લધાયલા ભાટે શારભાં ભધમપ્રદેળભ ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવણ વવભટનું આમોજન કયલાભાં
આવ્મું શતું.
૫) શારભાં ભશાયાષ્ટ્ર નલવનભાણણ વેના દ્વાયા ફશન્દી ફપલ્ભ ‘એ ફદર શૈ ભુવશ્કર’નો વલયોધ કયલાભાં
આવ્મો છે .
૬) ફદલ્શીભાં ‘શલા ફદરો’ એ દ્વાયા લામુ પ્રદુણની જાણકાયી ભેલી ળકાળે.
૭) આઈ.આઈ.ટી. ભાં વયતાથી વલદેળી પે કલ્ટીની વંદગી થઇ ળકે તે ભાટે ભાનલ વંવાધન
દ્વાયા વલદેળ ભંત્રારમને બરાભણ ત્ર ભોકરલાભાં આવ્મો છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શાર ાવકસ્તાનભાં રૂ.2000 કયોડના 3.45 રાખ વકરો ડર ગ્વનો નાળ કયલાભાં આવ્મો છે .
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૯) ાવકસ્તાનના ફશંદુ ભંફદયોને વલળે વુવલધા,વુયક્ષા ૂયી ાડલાભાં આલળે.
૧૦) દરાઈરાભાને વભરાન, ઇટારી દ્વાયા ભાનદ નાગફયકા પ્રદાન કયલાભાં આલેર છે .
૧૧) વભગ્ર વલશ્વભાં દય લે 29 રાખ કયોડ રૂવમાનું ડર ગ ફજાયોભાં લશેં ચલા શોચાડામ છે .
ગુજરાત
૧૨) દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા લડોદયાભાં આંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈભથકનું ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આલેર
છે .
૧૩) 21 ઓતટોફય 2016 ના યોજ જુ નાગઢ કૃ વ મુવન. અને યાજ્મ વયકાય લચ્ચે ોયફંદય ખાતે
લલ્ડણ તરાવ કાઉ વેન્ચ્મુયી ફનાલલા ભાટે ના વભજુ તી કયાય કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૪) ગુજયાત યાજ્મભાં ોયફંદય, ભાંડલી, ફનાવકાંઠા અને જાભકંડોયણા ખાતે ચાય સ્થોએ
કાઉ વેન્ચ્મુયી ફનળે.
૧૫) ગુજયાત યાજ્મભાં 22 ભયીન ોરીવ સ્ટે ળન, 25 કોસ્ટર શાઈ-લે, 31 ઇન્ટયવેપ્ટય ફોટ
ભાયપતે વુયક્ષા કયલાભાં આલે છે .
રમત-ગમત
૧૬) જાણીતા ફક્રકે ટય વુનીર ગાલાસ્કયને રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટએલોડણ આલાભાં આલળે.
૧૭) કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં કોફયમાને શયાલીને ઈયાન પાઈનરભાં શોંચી ગમું છે .
અન્ય
૧૮) બાયતીમ તફીફ ડો. કે તન દેવાઈને ડબ્લ્મુ.એભ.એ.ના અધમક્ષ ફનાલલાભાં આવ્મા છે .
૧૯) શારભાં ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા કૌળલ્મ વેતુ શે રને રોન્ચ કયલાભાં આલેર છે .
૨૦) વળમાયે રી એલું ભાવણ યોલય છે , જે ભંગની વાટી ય ઉતમાણ ફાદ કોઈ ણ પ્રકાયના
વંદેળાને ભોકરલાભાં અવપ યહ્યું શતું.
Current affairs 248 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
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૧) ભાનલ વંવાધન વલકાવ ભંત્રારમ દ્વાયા આઈ.આઈ.એભ. -એ.ના ચેયભેન તયીકે કુ ભાય ભંગરભ
વફયરાની વનભણંક કયે ર છે .
૨) ન્મુ લલ્ડણ લેલ્થ યીોટણ અનુવાય ભુંફઈ દેળનું વૌથી અભીય ળશે ય તયીકે ખ્માવત પ્રાપ્ત થમું છે .
૩) રૂયર ઇન્પોભેળન એન્ડ કોમ્મુવનકે ળન ટે કનોરોી પ્રોજેતટ અંતગણત ગ્રામ્મ વલસ્તાયની ોસ્ટ
ઓફપવોભાં નાણાકીમ વ્મલશાયો ઝડી ફને તે ભાટે ઈ-ડીલાઈવ આલાભાં આલળે.
૪) કે ન્ર વયકાયે ઉડાન મોજનાનો ળુબાયંબ કયે ર છે . વયકાયની મોજના ‘ઉડે દેળકા આભ
નાગફયક’ નાભથી આ મોજના ળરુ કયે ર છે .
૫) લરુણ ખુયાનાએ ક્રોપાભણ નાભની સ્ટાટણ અ કંની ફનાલી છે , જેનો ભાવવક કાયોફાય એક
કયોડ રૂવમા વુધી શોંચી ગમો છે .
૬) અંદાભાન વનકોફાયભાં 50 ભેગાલોટની વૌય ફયમોજના ભાટે એન.ટી.ી.વી. વાથે વભજુ તી
કયાય કયલાભાં આવ્મા છે .
૭) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મ વયકાયે વૈભવંગભાં 1970 કયોડ રૂવમાનું યોકાણ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) ન્મુ લલ્ડણ લેલ્થ યીોટણ અનુવાય રંડન દુવનમાનું વૌથી અભીય ળશે ય તયીકે ઉબયી આવ્મું છે ,
જેભાં ભુંફઈનું સ્થાન 14 ભુ છે .
૯) કીગરી લી દાશીનદુલાણનું શારભાં અલવાન થમું તેઓ યલાન્ડા દેળના શતા.
૧૦) મુયોીમન સ્ેવ એજન્વીના ભંગ અવબમાનના માન શ્માયે રીના ભંગની વાટી ય
અથડાલાના વંકેત ભળ્ા છે .
૧૧) ફડસ્ોજેફર નેી ેડીને તૈમાય કયનાય વબ્રટીળ ભફશરા લેરેયી શન્ટયનું 94 લણની લમે
અલવાન થમેર છે .
ગુજરાત
૧૨) આજ વુધી વયકાય દ્વાયા ચરાલાતું ીસ્લાન 800 એભ.ફી.ી.એવ.ની સ્ીડે ચારતું શલે તે
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3770 એભ.ફી.ી.એવ.ની ઝડ ભેલલાભાં વપ થમું છે .
રમત-ગમત
૧૩) અભદાલાદભાં યભામેરા કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં ઈયાનને ત્રીીલાય છડાટ આી બાયત લલ્ડણ
ચેવમ્મન ફનેર છે .
૧૪) લણ 2016 શે રા ણ લણ 2004 અને 2007 ભાં ણ બાયતે ઈયાનને કફડ્ડી લલ્ડણ કભાં
શયાલેર છે .
૧૫) લણ 2018 ભાં યવળમાભાં મોજાનાયા ફપપા લલ્ડણ ક ભાટે ચશ્ભાં શે યેરા લરુને ભાસ્કોટ તયીકે
વંદ કયલાભાં આવ્મું છે .
૧૬) ભફશરા ટે વનવભાં લણની અંવતભ પ્રવતવષ્ઠત ટુ નાણભેન્ટ ડબ્લ્મુ.ટી.એ. પાઈનલ્વનો 23
ઓતટોફય 2016 થી પ્રાયંબ થમો છે .
અન્ય
૧૭) દરાઈરાભા વતબ્ફતી ફૌદ્ધ ધભણના લતણભાન ધભણ ગુરુ છે .
૧૮) ફોરીલૂડની અવબનેત્રી વોનભ કૂયને લણ 2016 ભાટે ઈટી ટરે ડવેટય એલોડણ આલાભાં
આવ્મો છે .
૧૯) નલદી વવંશ વૂયીને તાજેતયભાં વમુંકત અયફ અભીયાતભાં યાજદૂત તયીકે વનમુતત કયલાભાં
આવ્મા છે .
૨૦) વબ્રકવ વંગઠને ોતાની અરગ ક્રેડીટ યે ફટંગ એજન્વી ફનાલલાની વશભતી વ્મતત કયે ર છે .
Current affairs 249 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતના ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મની વલધાનવબાનો કામણકા 27 ભાચણ 2017ના યોજ ૂયો થળે.
૨) બાયતીમ તટ યક્ષક જશાજ આઈ.એન.એવ.આમણભાન અને અતુલ્મને કે યના કોચીભાં
બાયતીમ નૌકાદભાં વાભેર કયી દેલાભાં આવ્મા છે .
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૩) વલશ્વનું વૌથી જુ નું વલભાનલાશક જશાજ આઈ.એન.એવ.વલયાટને વેલા વનલૃત કયલાભાં આલેર
છે .
૪) યાજસ્થાન વયકાયે લૈધાવનક અને અન્મ છાત લગણના આમોગની યચના કયે ર છે .
૫) ફમકોન કંનીના ચેયભેન વકયણ ભજભુદાય ળોને ફ્રાન્વના વલોચ્ચ નાગફયક વન્ભાનથી
વન્ભાવનત કયલાભાં આવ્મા છે .
૬) 24 ઓતટોફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ લાયાણવીભાં ગંગા પ્રોજેતટને રીરી
ઝંડી આી છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ ય ચડનાય પ્રથભ ભફશરા જાાનના જુ ન્કો તફેઈએ દુવનમાને અરવલદા કયી
દીધેર છે , તે વલશ્વના એકભાત્ર પ્રથભ ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ વય કયનાય સ્ત્રી વભ્મ શતા.
૮) 27 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ન્મુઝીરેન્ડના લડાપ્રધાન જોન ત્રણ ફદલવના પ્રલાવે બાયત
આલળે.
૯) અભેફયકાની એક કંનીએ વાઈકરના તાાભાં પોમ્મુણરા ડી-લન ગેવ બયીને નલી ટે કનીક
વલકવાલી છે જે વ્મવતત આ તાું તોડલાનો પ્રમાવ કયળે ,તે વ્મવતત આ ગેવના વંકણ ભાં આલળે,
તો તે ફેબાન થઇ જળે, આ અવય 20 વભનીટથી વાત કરાક વુધી ચારી ળકે છે .
ગુજરાત
૧૦) સ્લાતંત્ર્મ વેનાની ગુણલંતબાઈ ુયોફશતનો ળતાબ્દી લંદના કામણક્રભ અભયે રીભાં એક લણ
વુધી ઉજલલાભાં આલી યહ્યો છે .
૧૧) ગુજયાત યાજ્મ ાઠ્યુસ્તક ભંડ દ્વાયા જાશે ય કયામેર નીટ, જે.ઈ.ઈ. અને ગુજકે ટની
પ્રેતટીવ ભાટે પ્રશ્નફેંક ાંચ નલેમ્ફય 2016 અભદાલાદના આવાયલા કે ન્ર યથી ભળે.
૧૨) દેળબયભાં રોકોને વસ્તા બાલે દલાઓ ભી યશે તે ભાટે ુયા દેળભાં 30 શજાય વેન્ટય
ખોરાળે, જેભના 300 ગુજયાતભાં ખુરળે.
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રમત-ગમત
૧૩) બાયતીમ ફક્રકે ટ ટીભના કપ્તાન ભશે ન્રવવંશ ધોની લન-ડે ફક્રકે ટભાં 9000 યન ુયા કયનાય
બાયતના ાંચભાં તથા વલશ્વના ત્રીજા વલકે ટકીય ફની ગમા છે .
૧૪) શારભાં ભશે ન્રવવંશ ધોની150 સ્ટમ્ીંગ કયનાય દુવનમાના પ્રથભ વલકે ટકીય ફની ચુતમા છે .
૧૫) 30 ઓતટોફય 2016 ના યોજ આંતયયાષ્ટ્રીમ જુ નીમય શોકી ટુ નાણભેન્ટ સ્ેનભાં ળરુ થળે.
૧૬) ચોથી એવળમન ચેવમ્મન્વ ટર ોપીની રીગભાં ાવકસ્તાનને બાયતે 3-2 થી શયાલેર છે .
૧૭) 26 ઓતટોફય 2016 થી બાયતભાં પ્રથભલાય વીનીમય શોકી ચેવમ્મનળીની ળરુઆત
થળે.
અન્ય
૧૮) 28 ઓતટોફય 2016 (ધન તેયવ) યાષ્ટ્રીમ આમુલેદ ફદલવ ઉજલલાભાં આલળે.
૧૯) 26 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ભાઈક્રોવોફ્ટ નલી વયપે વ પ્રોડતટ રોન્ચ કયળે.
૨૦) 24 ઓતટોફય 1945 ના યોજ 193 દેળોનું વંગઠન મુનાઇટે ડ નેળન્વની સ્થાના થઇ શતી.
Current affairs 250 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) 5 જુ ન 2016 ના યોજ ભુંફઈના ચચણગેટ સ્ટે ળન ાવે ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા ફોટર
ફય-વામકરીંગ ભળીન રગાલલાભાં આવ્મું છે , તેભાં લેસ્ટઝ ફોટર નાંખલાભાં આલે તો તેના ૈવા
પ્રાપ્ત થામ છે , આ વપ પ્રમોગ ફાદ વયકાય જાશે ય સ્થોએ આલા ભળીન ભૂકી સ્લચ્છતાના ાઠ
રોકોને બણાલળે.
૨) શાર તાતા જૂ થના કામણકાયી ચેયભેન તયીકે યતન તાતાએ દબાય વંબાળ્ો છે , જમાયે વામયવ
વભસ્ત્રીને ચેયભેન દેથી શટાલલાભાં આવ્મા છે .
૩) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકે ઉત્તય-ૂલણના વીલ્ચયને ોતાના ાંચભાં ઝોન તયીકે જાશે ય કયે ર છે .
૪) ટે રીકોભ યે ગ્મુરેટયી ઓપ ઇવન્ડમાએ ફયરામન્વ ીમોને આીલન ફ્રી લોઈવ કોવરંગને ભંજુયી
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આી છે .
૫) રડાખના આઠવો લણ જુ ના ઈંચુ ગાભભાં પ્રથભલાય વૌય ભાઈક્રો ગ્રીડનો ઉમોગ કયીને ત્માં
લીજી શોંચાડલાભાં આલી છે .
૬) કે ન્રીમ ગૃશભંત્રી શારભાં ત્રણ ફદલવ ભાટે ફશે યીન દેળની માત્રાએ ગમા છે .
૭) બાયત વયકાય એક લે કુ ોણ દુય કયલા ભાટે 8000 કયોડ રૂવમા ખચે છે , છતાં ણ આજે
બાયતભાં દય લે 25 રાખ ફાકો કુ ોણના કાયણે ભૃત્મુ ાભે છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શાર બાયતભાં અભેફયકી યાજદૂત તયીકે ની કાભગીયી ફયચડણ લેભાું ફજાલી યહ્યા છે .
૯) આંતયયાષ્ટ્રીમ વલેક્ષણ ભુજફ વલશ્વભાં વૌથી લધાયે ગયીફો બાયત દેળભાં છે , અને ફીજા
નંફયે નાઇીયીમા દેળ આલે છે .
૧૦) 25 ઓતટોફય 1945 ના યોજ તાઈલાન ય ચીને ોતાનું વાળન જભાવ્મું શતું.
૧૧) ઓસ્ટર ીમાની લેરો નાભની કંનીએ દાલો કયે ર છે , કે તેણે એક પોલ્ડ થઈ ળકે અને
આોઆ યીચાજણ થઇ ળકે તેલી ઈ-વાઇકર ફનાલી છે .
ગુજરાત
૧૨) વભગ્ર યાજ્મભાં વૌ પ્રથભ વુયત ભશાનગયાવરકાએ ઓટોભેફટક લોટય યીડીંગ ભળીન
રગાલલાની કાભગીયી ળરુ કયી દીધેર છે .250 ભળીનો રગાલી ણ દીધા છે .
રમત-ગમત
૧૩) શ્રીરંકાભાં મોજામેરી વાઉથ એવળમન એકલેફટક ચેવમ્મનળીભાં બાયતના તયણ
સ્ધણકોએ 216 ભેડર ભેલી ચેવમ્મન ટર ોપી ીતી રીધી છે .
૧૪) લણ 2018 ભાં યભાનાય પીપા વલશ્વકનું આમોજન યવળમાભાં થનાય છે .
૧૫) વલશ્વભાં લણ 1930 થી પીપા વલશ્વકનું આમોજન થઇ યહ્યું છે , લણ 1942 અને 1946 ભાં
મુદ્ધની ફયવસ્થવત શોલાના કાયણે તેનું આમોજન થઇ ળતમું નશોતું .
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૧૬) 21 ઓતટોફય 2016 ના યોજ કોફયમાની ભફશરા અન્ડય -17 ટીભે લણ 2016 નો પીપા
અન્ડય-17 વલશ્વક ીતેર છે .
૧૭) આ લે પીપા ભફશરા વલશ્વકનું આમોજન જોડણ નભાં કયલાભાં આવ્મું શતું .
અન્ય
૧૮) ભુરામભવવંશ માદલની વયકાય દ્વાયા લણ 1994 થી મળ બાયતી ુયસ્કાય આલાભાં આલે
છે .
૧૯) વામયવ વભસ્ત્રીને ડીવેમ્ફય 2012 ભાં તાતા ગ્રુના ચેયભેન તયીકે આરૂઢ કયલાભાં આવ્મા
શતા.
૨૦) ઉત્તયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા મળ બાયતી ુયસ્કાય 2016 ભાટે 54 વ્મવતતઓને વંદ કયલાભાં
આલી છે .
Current affairs 251 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શાર ફદલ્શીભાં 26 થી 28 ઓતટોફય 2016 પ્રથભ આફદલાવી વંભેરન ચારી યહ્યું છે .
૨) 24 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વફરાર નાજકીને જમ્ભુ-કાશ્ભીયના ભાનલ અવધકાય
આમોગના અધમક્ષ તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
૩) બાયત વયકાય દ્વાયા આફદલાવીઓ ભાટે લનફંધુ કલ્માણ મોજના કામણયત છે .
૪) વભગ્ર વલશ્વભાં વ્માાય કયલાની રષ્ટ્ીએ બાયતનું સ્થાન વલશ્વફેંકના ભત ભુજફ 130 ભુ યશે લા
ામ્મું છે .
૫) 26 ઓતટોફય 1947 ના યોજ કાશ્ભીયના યાજા શફયવવંશે કાશ્ભીયને બાયત વાથે જોડલાના કયાય
ય શસ્તાક્ષય કમાણ શતા.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૬) 26 ઓતટોફય 1994 ના યોજ ઇઝયામેર અને જોડણ ન લચ્ચે ળાંવત વંવધ વાથે 46 લણથી
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ચારતા મુદ્ધનો અંત આવ્મો શતો.
૭) ચીન દ્વાયા આગાભી લલ્ડણ યોફો કોન્પયન્વભાં વલવલધ પ્રકાયના યીમર ડર ોઈડ તૈમાય કયલાભાં
આવ્મા છે , તે યોફો વાથે ચીન ોતાનું પ્રવતવનવધત્લ કયળે.
૮) ચીન દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં આલેર વજઆ-વજઆ નાભનો યોફો રોકોના શાલબાલ વભી ળકે
છે , ભાનલ બાાને વભી ળકે છે .
૯) અભેફયકાના નેલાડા યાજ્મભાં ફૈટર ભાઉન્ટે ન શાઈલે નંફય 305 વલશ્વનો વૌથી વીધો અને
વૌથી વાટ અને વૌથી વય શાઈલે ભાનલાભાં આલે છે .
૧૦) અભેફયકાના તજજ્ઞોએ એયોલેરા એટા નાભની વૌથી ઝડી દોડતી વાઈકર ફનાલી છે , જે
144 વક.ભી. પ્રવત કરાકના દોડે છે .
૧૧) ચીનની અલકાળ વંળોધન વંસ્થા તીમાનગોંગ-2 એ 23 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ભાઈક્રો
વેટેરાઈટ ફૈકીવંગ-2 નું વપ પ્રક્ષેણ કયે ર છે .
૧૨) અભેફયકી ડોતટયોએ ભાતાના ગબણભાં યશે રા 23 વપ્તાશના ભ્રુણને ફશાય કાઢી વજણયી કયી,
ાછુ પ્રત્માયોણ કયીને ફાકીનો ીલ ફચાવ્મો શતો, તે ફાકીના જન્ભ ફાદ તેનું નાભ
‘શો’ યાખલાભાં આવ્મું છે .
રમત –ગમત
૧૩) શોકીની એવળમન ચેવમ્મન્વ ટર ોપીભાં બાયતે ચીનને 9-0 થી ચીનને શયાલેર છે .
૧૪) એટરેફટકો ભેડરીડના પ્રખ્માત એન્ટોઇન ગ્રીઝભેને રામોનર ભેસ્વી અને ફક્રસ્ટીમાનો
યોનાલ્ડોને છડાટ આી આ લણના વલણશ્રેષ્ઠ પૂટફોરયનો એલોડણ ીતી ચુતમા છે .
૧૫) દેળના એકભાત્ર ેયા સ્લીભય તયીકે ભુંફઈની અંધ છોકયી કંચનભારા છે , જેણે આજ વુધીભાં
તયણભાં છ ગોલ્ડ ભેડર વાથે 9 ભેડર ીતેર છે .
૧૬) શારભાં મોજામેરી ાંચભી ફપર એવળમા ફોડી વફલ્ડીંગ ચેવમ્મનળીભાં ી.ફારકૃ ષ્ણ
વભસ્ટય એવળમા-2016 ફન્મા છે .
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અન્ય
૧૭) એક વંળોધન અનુવાય એલું પ્રવતાફદત કયલાભાં આવ્મું છે કે ભાણવના હ્રદમના લાલ્લને
ઘોડાના લાર રગાલલાભાં આલે તો તે ંદય લણ લધાયે ચારે છે , અને ખયાફ થતા નથી.
૧૮) શારભાં અભેફયકી રેખક ોર ફીટીને લણ 2016 ના ભૈન ફુકય પ્રાઈઝ આલા ભાટે વંદ
કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૯) ોર ફીટી દ્વાયા રખામેર ‘વેર આઉટ’ અનુવંધાને તેઓની વંદગી ફુકય પ્રાઈઝ ભાટે થઇ
છે .
૨૦) પ્રત્મેક લણ 24 થી 30 ઓતટોફય વનળસ્ત્રીકયણ વપ્તાશ ભનાલલાભાં આલે છે .
Current affairs 252 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) આગાભી લણથી એ.ટી.એભ.ભળીનભાં ફપંગય વપ્રન્ટ અને યે ફટના સ્કે નથી તભાયી ઓખ
આલી ડળે, આ ભાટે જાન્મુઆયી 2017 થી નલા એ.ટી.એભ. સ્થાવત કયલાભાં આલળે.
૨) ઉત્તયપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા અાતા મળબાયતી વન્ભાન ભાટે ાવકસ્તાનના વાફયી બ્રધવણ અને
યાજેન્રવવંશ તથા ેટીએભના વલજમ ળેખય લગેયેનો વભાલેળ થામ છે .
૩) પ્રખ્માત કાશ્ભીયી ગાવમકા યાજ ફેગભનું 26 ઓતટોફય 2017 ના યોજ 89 લણની લમે
અલવાન થમેર છે .
૪) એક વલે ભુજફ બાયતભાં વાત યાષ્ટ્રીમ ક્ષો અને 49 પ્રાદેવળક ક્ષો છે .
૫) ભાઓલાદી નેતા ફરેશ્વય ઓયાઓને ોતાની જાતે જ ોરીવ વભક્ષ આત્ભવભણણ કયી દીધું
છે , તેના ય ાંચ રાખ રૂવમાનું ઇનાભ શતું, તે ચેક તેને આી દેલાભાં આવ્મો છે .
૬) કન્શા નેળનર ાકણ ભાં લાઘનો વળકાય કયનાયની સ્ેળીમર ટાસ્ક પોવણ દ્વાયા ધયકડ કયલાભાં
આલી છે .
૭) તાજેતયભાં ભોશારીભાં વોફ્ટલેય ટે કનોરોી ાકણ ઓપ ઇવન્ડમાભાં ઇન્કમુફેળનની વુવલધાનું
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ઉદ્ઘાટન કયલાભાં આવ્મું છે .
૮) શારભાં લવંત પ્રતા વવંશને ભધમપ્રદેળ યાજ્મના ભુખ્મ વવચલ તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા
છે .
૯) શારભાં કે ન્ર વયકાયે યાઈટ ટુ એજ્મુકેળન એતટ શે ઠ આઠભા ધોયણ વુધીના વલદ્યાથીઓને
‘નો પે ઈરનો’ વનમભ યદ્દ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) શારભાં જાશે ય થમેર વી.એ.એપ. લલ્ડણ ગીલીંગ ઇન્ડે તવ 2016 ભુજફ ઈયાકના રોકો
અજાણ્મા રોકો પ્રત્મે વૌથી લધાયે ઉદાયતા દળાણલનાયા જાશે ય કયામા છે .
૧૧) જાાનના રોકો ફદલાી જેલો તશે લાય ઉજલે છે તેનું નાભ આવનમો પે ય પે સ્ટીલર છે .
૧૨) 27 ઓતટોફય 1811 ના યોજ જન્ભેરા અભેફયકી વંળોધક આઈઝેક ભેયીટ વવંગયે વલશ્વને
વવરાઈ ભળીનની ળોધ કયી આેર છે .
૧૩) વાઉદી અયફના વલળે વૈન્મ ફોએ ચીન દેળ વાથે આતંકલાદ વલયોધી પ્રથભ વમુંકત
વૈવનક અભ્માવ કયે ર છે .
૧૪) જાાનના ળાશી ખાનદાનના ઉમ્રદયાજ વદસ્મ અને વમ્રાટ અકીશીતોના કાકા વપ્રન્વ
ભીકાવાનું 100 લણની લમે અલવાન થમેર છે .
ગુજરાત
૧૫) વૌયાષ્ટ્ર મુવનલવીટીની ગોલ્ડન જ્મુફીરીની ઉજલણીના બાગ રૂે બૌવતક વલજ્ઞાન અને
નેનો વામન્વ બલનના વમુંકત ઉક્રભે આગાભી 11 થી 13 નલેમ્ફય દયવભમાન આંતયયાષ્ટ્રીમ
ફયવંલાદનું આમોજન કયલાભાં આલળે.
રમત-ગમત
૧૬) બાયતીમ ભફશરા જુ નીમય શોકી ટીભે સ્ેનને 3-2 થી યાજમ આેર છે .
૧૭) શારભાં બ્રાવઝરના પ્રખ્માત પૂટફોર ખેરાડી કારોવ અલ્બ્રટોનું અલવાન થમેર છે .
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અન્ય
૧૮) ફ્રી કાટણ ના ચીપ પાઈનાવન્વમર વંજમ ફાલેજાએ ોતાના દ યથી યાીનાભું આેર
છે .
૧૯) લલ્ડણ ઇકોનોવભક પોયભ દ્વાયા જાશે ય કયામેરા ગ્રોફર જેન્ડય ગૈ યીોટણ 2016 ભાં બાયતનું
સ્થાન 87 ભુ યશે લા ાભેર છે .
૨૦) ઓતટોફય 2016 ભાં ઉતયાખંડ યાજ્મની શાઈકોટે લાઈનના લેંચાણ ય પ્રવતફંધ રગાલેર
છે .
Current affairs 253 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) આગાભી લણભાં મુ.ી.એવ.વી.ની પ્રાથવભક યીક્ષા જુ ન 2017 ભાં રેલાભાં આલળે.
૨) વતફેટીમન ધભણગુરુ દરાઈરાભાના અરુણાચર પ્રલાવને કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ભંજુયી આલાભાં
આલી છે , તેઓ આગાભી લે ત્માનો પ્રલાવ કયળે.
૩) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મભાં દવ લણથી જુ ના વૌથી લધુ કે વ ેન્ડીંગ શોમ તેલું દેળનું પ્રથભ યાજ્મ છે ,
અશી વૌથી લધાયે જુ ના કે વો વનકાર થમા લગયના ડી યહ્યા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૪) શારભાં નેધયરેંડના વલજ્ઞાનીઓએ વલશ્વનું વૌથી ભોટું એય લેતમુભ તરીનય ફનાવ્મું છે , જે
લેતમુભ કરીનયથી આવાવની 300 ભીટય વુધીની જગ્માને તરીન કયી ળકાળે.
૫) ચીનના ઉત્તય-વિભ ળશે ય ચોંગવકંગભાં 220 જેટરા સ્લમંવેલકોએ આઠ કરાકભાં 29,728
પોટાઓનો વંગ્રશ કયી 2045 ચોયવ ભીટયભાં આ પોટો ભોઝેક તૈમાય કયી યે કોડણ કયે ર છે .
૬) અદાણી ગ્રુ ઓપ કંની લણ 2017 થી ઓસ્ટરે વરમા ખાતે કોરવાની ખાણનું કાભકાજ ળરુ
કયળે.
૭) વલશ્વ લન્મ ીલન અને ઝુઓરોીકર વોવામટી રંડનના વંળોધકોએ અશે લાર ફશાય ાડ્યો
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છે કે જો પ્રદુણ અને વળકાય જેલી પ્રલૃવત્ત ય યોક નફશ રગાલલાભાં આલે તો લણ 2020 વુધીભાં
67 ટકા લન્મીલો નાળ ાભળે.
ગુજરાત
૮) અભદાલાદ ભુંફઈ ફુરેટ ટરે ન પ્રોજેતટનું કાભ લણ 2017 થી ળરુ કયલાભાં આલળે.
૯) બરૂચ ાવેના દશે જ ખાતે આળયે 30 શજાય કયોડ રૂવમાના ખચે ઓેર પ્રાન્ટ આલી યહ્યો
છે , જે એવળમાનો વૌથી ભોટો ેટરોકે વભકર પ્રાન્ટ શળે.
૧૦) દવ લણથી જુ ના કે વોની વંખ્માભાં ગુજયાત દેળભાં ફીજા ક્રભાંકે આલતું યાજ્મ છે .
૧૧) ગુજયાત યાજ્મની આઠ ભશાનગયાવરકા અને162 ાવરકાઓભાં 9.60 રાખ સ્ટર ીટ રાઈટોને
એર.ઈ.ડી.ભાં પે યલલા ભાટે ની વૈદ્ધાંવતક ભંજુયી યાજ્મના ભુખ્મભંત્રી દ્વાયા આી દેલાભાં આલી છે .
૧૨) લડોદયાભાં વલશ્વાવભત્રી નદીના વકનાયે આળયે 66 એકય જભીનભાં ક્રોકોડાઈર ાકણ
ફનાલલાભાં આલળે.
૧૩) ગુજયાત વયકાય ક્રોકોડાઈર ાકણ ભાટે 10 કયોડ રૂવમાનો ખચણ કયળે,ત્માં ભગયની ઉત્વત
અને ઈવતશાવ વફશતની ભાફશતીનું વળક્ષણ ણ આલાભાં આલળે .
રમત-ગમત
૧૪) ડફલ્મુ.ટી.એ.ની પાઈનરભાં એન્જરીક ક્રેફયે અભેફયકાની ભેડીવન વકમવને 6-3, 6-3
થી શયાલીને યે ડ ગ્રુની વેભી પાઈનરભાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૫) ગુજયાત સ્ટે ટ ગોલ્પ ચેવમ્મનળીની પાઈનરભાં આફદત્મ ળાશ ચેવમ્મન ફન્મા છે .
૧૬) બાયતીમ ફડપે ન્ડય વુયેન્દયકુ ભાય ચોથી એવળમન ચેવમ્મન્વ ટર ોપી શોકી ટુ નાણભેન્ટભાં
ભરેવળમા વાભેની ભેચભાં જાણી જોઈને પાઉર કયલાના દોવત જણાતા આગાભી ફે ભેચ ભાટે તેને
વસ્ેન્ડ કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૭) બાયતીમ જુ નીમય ુરુ શોકી ટીભની ફેલ્ીમભ વાભે શાયનો વાભનો કયલો ડ્યો છે .
અન્ય
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૧૮) ઇસ્રાવભક યીવચણ પાઉન્ડે ળન નાભની એન.ી.ઓ. વંસ્થા ઝાકીય નાઈક ચરાલી યહ્યા છે .
૧૯) મુનાઈટે નેળન્વના જણાવ્મા પ્રભાણે ભોવુર અવબમાનથી એક રાખ ાંચ શજાય રોકો
વલસ્થાવત થમા છે .
૨૦) ભોવુર અવબમાનએ આંતકલાદીઓ વલરુદ્ધ ચરાલલાભાં આલેર અવબમાન શતું .
Current affairs 254 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ફોરીલુડના એકટય યાજાર માદલે ‘વલણ વભબાલ’ નાભની યાજકીમ ાટી ફનાલી છે .
૨) વવવક્કભ ફાદ ફશભાચર પ્રદેળ ખુલ્લાભાં ળૌચથી ભુતત થનાય દેળનું ફીજા નંફયનું યાજ્મ ફનલા
ાભેર છે .
૩) દરાઈરાભા વતફેટથી નાવીને બાયતભાં આવ્મા શતા, ત્માયે તેઓની લમ ભાત્ર 24 લણની
શતી.
૪) દેળના લડાપ્રધાન આ લે ફદલાી ચીન વયશદ ય પયજ ફજાલી યશે રા આઈ.ટી.ફી.ી.ના
જલાનો વાથે ભનાલળે.
૫) ગોલાના શે રા ભફશરા ભુખ્મભંત્રી ળળીકરા કાકોદકયનું અલવાન થમેર છે , તેઓ 81 લણની
લમના શતા.
૬) આગાભી11-12 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન જાાન દેળની ભુરાકાતે જળે.
૭) 31 ઓતટોફય વયદાય ટે રનો જન્ભ ફદલવ લણ 2014 થી નેળનર મુવનટી ડે તયીકે ઉજલામ
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) આંતકલાદીઓ ાવેથી ભોવુર ળશે યનો કફજો ભેલલા જે અવબમાન શાથ ધયામું તે ભોવુર
અવબમાન તયીકે ઓખામ છે .
૯) ચીનના ગુરોન્ગભાં શાર વભમાઓ કમ્મુનીટી જાવતના રોકોનો રુળેંગ પે સ્ટીલર ચારી યહ્યો છે ,
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જેભાં રોકો ચાંદીના ભુકુટ તથા ઘયે ણા ધાયણ કયે છે .
૧૦) 28 ઓતટોફય 2016 ના યોજ વલદેળ ભંત્રારમના અવતફયતત વવચલ ડો.અજમ
એભ.ગોડાનને ઓસ્ટરે વરમાભાં બાયતના નલા ઉચ્ચામુતત તયીકે વનમુતત કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૧) ઈયાકી ભૂની નાફદમા ભુયાદ અને રાભીમા અી ફળયને મુયોીમ વંવદ દ્વાયા 27
ઓતટોફય 2016 ના યોજ પ્રવવદ્ધ વખાયોલ ુયસ્કાયથી વન્ભાવનત કયલાભાં આવ્મા છે .
૧૨) કોભનલેલ્થ વવચલારમ દ્વાયા જાશે ય થમેરા લૈવશ્વક મુલા વલકાવ વૂચકાંકભાં બાયત 183
દેળોભાં 133 ભાં ક્રભે યશે લા ામ્મો છે .
૧૩) 29 ઓતટોફય 1923 ભાં તુકીભાં ઓટોભન વામ્રાજ્મનો અંત આલતા તુકીભાં વંવદીમ
રોકળાશીની સ્થાના થઇ શતી.
ગુજરાત
૧૪) માત્રાધાભ વલકાવ ફોડણ દ્વાયા પ્રથભલાય વગયનાયની ફયક્રભા ભાટે 10 રાખ રૂવમાની ગ્રાન્ટ
ભંજુય કયલાભાં આલી છે .
૧૫) વુયતભાં તૈમાય થઇ યશે ર એભેઝીમા ાકણ આગાભી નલેમ્ફય ભાવના અંત વુધીભાં જાશે ય
જનતા ભાટે ખુલ્લો ભુકલાભાં આલળે.
રમત-ગમત
૧૬) ફ્રેંચ ઓન ફેડવભન્ટન ટુ નાણભેન્ટભાં બાયતીમ ખેરાડી ી.લી.વવંધુ ફીજા યાઉન્ડભાં ચીન
વાભે યાસ્ત થમા છે .
૧૭) શારભાં યભાઈ યશે ર ડબ્લ્મુ.ટી.એ.ની વેભી પાઈનરભાં વાવનમા વભઝાણ અને તેની વાથીદાય
ભાફટણ ના ફશંગીવ શોંચી ચુતમા છે .
૧૮) 27 ઓતટોફય 2016 ના યોજ ંજાફ યાજ્મ દ્વાયા નેળનર કે ડેટ કોણ (એન.વી.વી)
યભતોનો વખતાફ ીતેર છે .
અન્ય
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૧૯) ઈરેતળન વકંગ તયીકે જાણીતા દ્મયાજને ભદુયાઈ વજલ્લાની વતરુાયનકુ ન્રભ વલધાનવબા
ફેઠક યથી ઉભેદલાયી નોંધાલેર છે , તેઓની આ117 ભી ઉભેદલાયી છે .
૨૦) 27 ઓતટોફયના યોજ દેળબયભાં 69 ભો ામદ વેના ફદલવ ભનાલલાભાં આવ્મો શતો.
Current affairs 255 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 31/10/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ભધમપ્રદેળ યાજ્મ વયકાયે વવંચાઈ ફયમોજના ભાટે 1626 કયોડ રૂવમાની ભંજુયી આલાભાં
આલી છે .
૨) બાયતીમ યે લ્લેની એક એ ય 17 પ્રકાયની વલવલધ વેલાઓ (વુવલધાઓ) આલાભાં
આલળે.
૩) બાયતભાં 2020 વુધીભાં એક અફજ ભોફાઈર વફસ્ક્રાઈફય થઇ જળે , શાર બાયતના
ભોફાઇર મુઝવણ દુવનમાભાં ફીજા સ્થાને છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૪) વમુંકત યાષ્ટ્ર ભાનલાવધકાય ફયદની ચૂંટણીભાં યવળમા ત્રીજા નંફયે યહ્યું છે , આ ચૂંટણીભાં
શંગેયીને 144, ક્રોએવળમાને124 તથા યવળમાને112 ભત ભળ્ા છે .
૫) 23 ભી આંતયયાષ્ટ્રીમ ુન:લવન લલ્ડણ કોંગ્રેવ સ્કોટરૅન્ડભાં આમોવજત કયલાની જાશે યાત
કયલાભાં આલી છે .
૬) લાનુઆત દેળને બાયતે અનુદાન સ્લરૂે એર.ઈ.ડી. ફલ્ફ ઉકયણ પ્રદાન કયલાની જાશે યાત
કયે ર છે .
૭) ાવકસ્તાનના યાજ નામકને શારભાં વંફદગ્ધ ગવત વલવધઓને કાયણે બાયત છોડલાનો આદેળ
આલાભાં આવ્મો છે .
૮) વમુંકત યાષ્ટ્રની ભાનલાવધકાય ફયદ 47 વભ્મો ધયાલે છે , જેનું વભ્મ બાયત ણ છે ,
બાયતનો કામણકા લણ 2017 ભાં ૂણણ થનાય છે .
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૯) જોન્વન એન્ડ જોન્વન કંની લણભાં ત્રીી લાય કે વ શાયી, આ લખતે કે વરપોવનણમાની કે ન્વય
ીડીતને 468 કયોડ રૂવમાનું લતય આલાભાં આલળે.
ગુજરાત
૧૦) ગુજયાત વયકાયે એક જાશે યનાભું પ્રવવદ્ધ કમુું છે , કે શલેથી વભગ્ર યાજ્મભાં 500 ચો.ભીટયથી
લધુ ફાંધકાભ અથલા 8 ફ્રેટ કયતા ભોટી સ્કીભ ભાટે યીમર એસ્ટે ટ યે ગ્મુરેળન્વ ઓથોયીટી વભક્ષ
યીસ્ટરે ળન કયાલલું ડળે.
રમત-ગમત
૧૧) બાયત ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે યભામેરી લન-ડે શ્રેણીભાં ાંચભી લન-ડે ભાં બાયતે ન્મુઝીરેન્ડને
યાસ્ત કયે ર છે .
૧૨) બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે આગાભી લે મોજાનાયા ડે વલવ ક યભતોની મજભાની ુણે
ળશે ય કયળે.
૧૩) શારભાં યચામેર ફોવતવંગ પે ડયે ળન ઓપ ઇવન્ડમાને યભત ભંત્રારમ દ્વાયા નેળનર સ્ોટ્વણ
પે ડયે ળનના રૂભાં ભાન્મતા આલાભાં આલેર છે .
૧૪) ફોવતવંગ પે ડયે ળન ઓપ ઇન્ડીમાના અધમક્ષ તયીકે અજમવવંશને કામણબાય વોંલાભાં આલેર
છે .
૧૫) આગાભી ત્રણથી નલ ડીવેમ્ફય લચ્ચે એવળમન એયગન ળુફટંગ ચેવમ્મનળી ઈયાનના
તશે યાનભાં મોજાળે.
૧૬) ભરેવળમાના કુ આન્ટાભાં શાર એવળમન ચેવમ્મન્વ શોકી ટુ નાણભેન્ટ યભાઈ યશી છે , તેભાં
બાયત અને ાવકસ્તાન લચ્ચે પાઈનર મોજાનાય છે .
૧૭) ોટુણ ગરના પૂટફોરય ફક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડોએ રીસ્ફનભાં ફીી શોટર ેસ્તાના વી.આય.7
રીસ્ફોઆ ખોરી છે , આ શોટરભાં તેની રાઈપ સ્ટાઈર પ્રદવળણત કયલાભાં આલી છે .
૧૮) આગાભી જાન્મુઆયી 2017 ભાં સ્કુ ર ગેમ્વ પે ડયે ળન ઓપ ઇવન્ડમા દ્વાયા મોજાનાય
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અન્ડય-19 ગલ્વણ ફક્રકે ટ ટુ નાણભેન્ટ ભાટે ગુજયાતની ટીભભાં અભદાલાદની યે ચર ફક્રસ્ટીની વંદગી
થઇ છે .
અન્ય
૧૯) RERA નું ુરુનાભ યીમર એસ્ટે ટ યે ગ્મુરેટીંગ એતટ થામ છે .
૨૦) ફશભાચર પ્રદેળની વયકાયે 37 તારુકાઓભાં લાનયને ફશંવક ળુ જાશે ય કયે ર છે .
- પરે શ ર્ાવડા
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