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રાષ્ટ્રીય
૧) યાજધાની દદલ્શીભાાં પ્રદુણ નનમાંનિત કયલા ભાટે વયકાય ાાંચ સ્થો ય એમય પ્મુયીપામય
રગાલળે.
૨) શ્રભ ભાંિારમે અકુ ળ કૃ ન શ્રનભકો ભાટે 350 રૂનમા ન્મુનતભ ભજુ યી આલાનો નનણણમ કયે ર
છે .
૩) ઓર ઇનન્ડમા યે ડીમોની નચિલાતાણ લાઘની ડામયીને એનળમા પ્રળાાંત ક્ષેિ પ્રવાયણ વેલા
વાંઘનો પ્રથભ ુયસ્કાય ભેર છે .
૪) ‘લન યે ન્ક લન ેન્ળન’ મોજના ય વયકાય દ્વાયા યચામેર એક વભ્મની ન્માનમક વનભનતએ
ોતાની યીોટણ યક્ષાભાંિી ભનોશય દયકયને વોંેર છે .
૫) દશયો ભોટય કોે એથય એનજીભાાં યોકાણ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે , આ પ્રોજેક્ટ ભાટે તે 200
કયોડ રૂનમાનુાં યોકાણ કયળે.
૬) શદયમાણા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આલનાય લણ 2017 ને ગયીફ કલ્માણ લણના રૂભાાં
ભનાલલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૭) પ્રલતણન નનદેળારમના નનદેળક તયીકે ઓક્ટોફય 2016 ભાાં કનણર નવાંશને નનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૮) આલાવ અને ળશે યી ગયીફી ઉળભન ભાંિારમ દ્વાયા 28 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ ાાંચ
યાજ્મોભાાં પ્રધાનભાંિી આલાવ મોજના ભાટે ળશે યી ગયીફો ભાટે 84,460 લધાયે ભકાનોના
નનભાણણની ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
૯) ળશે યી ગયીફો ભાટે 3,073 કયોડ રૂનમાનુાં યોકાણ કયલાભાાં આલળે, નિભ ફાંગા, ાંજાફ,
ઝાયખાંડ , કે ય, અને ભણીુયભાાં આ યોકાણ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) બાયત વયકાય દ્વાયા ફડણ ફ્લલ્મુ ય નજય યાખલા ભાટે ભુનીય્પપ્ા વનભનતની યચના કયલાભાાં
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આલેર છે .
૧૧) બાયતની પ્રથભ અાંતયીક્ષ જીલન ય આધાદયત એસ્ટર ોફામોરોજી કોન્પયન્વ ભુાંફઈભાાં
આમોનજત કયલાભાાં આલી શતી.
૧૨) તાજેતયભાાં ફવાંત પ્રતાનવાંશને ભધ્મપ્રદેળના નલા ભુખ્મ વનચલ તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૩) આદદત્મ નફયરા ગ્રુે ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં 20,000 કયોડ રૂનમાના યોકાણ કયલાની
જાશે યાત કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૧૪) ફાાંગ્રાદેળ વયકાયે દશરવા ભાછરીની પ્રજાનત ફચાલી યાખલા ભાટે 27 નજલ્લાઓભાાં ભાછરી
કડલાની ભનાઈ પયભાલેર છે .
૧૫) એન્ટાકણ દટકા ભશાવાગયના 600,000 સ્ક્લેય ભાઈર ક્ષેિભાાં નલશ્વનો વૌથી ભોટો વભુદ્રી ાકણ
ફનાલલાભાાં આલળે.
૧૬) નલશ્વના વૌથી ભોટા વભુદ્રી ાકણ ફનાલલા ભાટે મુયોીમ વાંઘ અને 24 દેળો તેના ભાટે
વશભત થઇ ગમા છે .
રમત-ગમત
૧૭) અનબનજત ગુપ્તાએ શુગેલીન ળતયાંજભાાં રગાતાય ફીજો નખતાફ જીતેર છે .
૧૮) નલી દદલ્શીને પીપા અન્ડય-17 પૂટફોર નલશ્વક ભાટે વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
અન્ય
૧૯) આઈ.આઈ.એર. વાંસ્થાએ વુલયોને ટે લભણથી ફચાલલા ભાટે પ્રથભલાય પ્રમાવ કયે ર છે .
૨૦) 26 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ પ્રનવદ્ધ કાશ્ભીયી ગાનમકા યાજ ફેગભનુાં અલવાન થમુાં તેને
‘નાઈટે ન્ગર ઓપ કાશ્ભીય’ તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે.
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રાષ્ટ્રીય
૧) 31 ઓક્ટોફય 1984 ના યોજ બાયતના આમનણ રેડી તયીકે ઓખાતા ઇનન્દયા ગાાંધીની ગોી
ભાયીને શત્મા કયાઈ શતી.
૨) તાજેતયભાાં છતીવગઢના સ્થાના દદલવ ય દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ યામુયભાાં વપાયી ાકણ નુાં
રોકાણણ કયે ર છે .
૩) દદલ્શીભાાં ફનળે બાજનુાં શાઈટે ક કામાણરમ તેભાાં તભાભ બૌનતક વુનલધાઓની બયભાય યશે ળે.
૪) છતીવગઢના સ્થાના દદન ય યામુયભાાં ાાંચ દદલવના યાજ્મોત્સ્લનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં
આલેર છે .
૫) બાજના નલા કામાણરમ ફનાલલા ાછ રૂનમા 65 કયોડનો ખચણ કયલાભાાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૬) તાજેતયભાાં એય-ળોભાાં પ્રથભ લખત ચીને ચેંગડુ -જે-20 સ્ટીલ્થ પાઈટય જેટ નલશ્વ વભક્ષ
જાશે ય કયે ર છે .
૭) બાયત અને નવાંગાુય લચ્ચે દદ્વક્ષીમ નૌવૈનનક અભ્માવ ળરુ થમેર છે .
૮) 30 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ મુયોીમ વાંઘ અને કે નેડા લચ્ચે બ્રવેલ્વભાાં ભુક્ત વ્માાય
વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૯) ચેંગડુ -જે-20 સ્ટીલ્થ પાઈટય જેટ ચેંગડુ એયક્રાફ્લટ ઇન્ડસ્ટર ીઝ ગ્રુ દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર
છે .
૧૦) તાજેતયભાાં ચીને મોજેર એય-ળોભાાં ચીન દ્વાયા દુનનમાનુાં વૌથી ભોટુાં એમ્પીફીમન પ્રેન યજુ
કયાળે.
ગુજરાત
૧૧) ઘોઘા-દશે જ ખાતે યો-યો પે યી ભાટે નલશ્વના વૌથી ભોટા 96 ભીટય રીંક સ્ાનનુાં નનભાણણ થઇ
યહ્ુાં છે .
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૧૨) દશે જ ખાતે તૈમાય થનાય રીંક સ્ાનની ડીઝાઇન રાંડનની એન્જીનીમયીંગ કાંની દ્વાયા તૈમાય
કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) ગુજયાત ભદશરા કોંગ્રેવ દ્વાયા 31 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ ઇનન્દયા ગાાંધીની નનલાણણ નતથી
ય ‘નપ્રમદળણની તુઝે વરાભ’ વાંભેરનનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુ.ાં
૧૪) મુ.જી.વી.ની ભદશરા વળનક્તકયણ મોજના અાંતગણત અભદાલાદભાાં 12 કયોડના ખચે
ગુજયાતની પ્રથભ મુનનલવીટી લનકિં ગ લુભન શોસ્ટે ર ફનળે .
રમત-ગમત
૧૫) નવાંગાુયભાાં ચારી યશે ર ડબ્લલ્મુ.ટી.એ.ટે નીવ ચેનમ્મનળીભાાં ભદશરા એકરનો નખતાફ
ડોનભનનકા નવફુરકોલાએ ભેલેર છે .
૧૬) તાજેતયભાાં બાયતીમ જુ નીમય ુરુ શોકી ટીભે ચતુષ્કોણીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ટુ નાણભેન્ટભાાં
જભણની વાભે જીત ભેલી છે .
૧૭) 29 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ ભનવણડીઝના નબ્રટીળ ચારાક રુઇવ શે નભલ્ટને ભેનક્વકન ગ્રાન્ડ
નપ્રક્વનો નખતાફ જીતેર છે .
૧૮) રુઇવ શે નભલ્ટને ભેનક્વકન ગ્રાન્ડ નપ્રક્વ નખતાફ જભણનીના નીકો યોવફગણને શયાલીને જીતેર
છે .
અન્ય
૧૯) 31 ઓક્ટોફય નલશ્વ ળશે યી દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨૦) વમુાંકત યાષ્ટ્ર વપ્તાશ 20 થી 26 ઓક્ટોફય વુધી ભનાલલાભાાં આલે છે .
Current affairs 258 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) વેન્ટર ર ફોડણ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે ક્વીવ દ્વાયા વુળીર ચાંદ્રાને ચેયભેન તયીકે નનમુક્ત કયે ર છે .
૨) શલેથી વુળીર ચાંદ્રા વી.ફી.ડી.ટી.ના ચેયભેન તયીકે યાનીનવાંશ નામયનુાં સ્થાન રેળ.ે
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૩) શલેથી વયકાયી ફેંકોભાાં એક કયોડ રૂનમાથી લધાયે ની છે તયનાંડી કયનાયની જાણકાયી કે ન્દ્રીમ
વતકણ તા આમોગને આલી ડળે.
૪) બાયતભાાં યીમર એસ્ટે ટ એક્ટના નનમભો વૌથી શે રા કે ન્દ્ર ળાનવત પ્રદેળોભાાં રાગુ થળે.
૫) બાયત અને નેા લચ્ચે વાંયક્ષણ વાંફધોને ભજફુત ફનાલલા અને લધાયલા ભાટે 1 નલેમ્ફય
2016 થી 10 ભો વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ થમો છે .
૬) બાયત અને નેા લચ્ચે વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ પ્રનત લણ થામ છે , તેનુાં આમોજન એક લણ
બાયતભાાં અને એક લણ નેાભાાં કયલાભાાં આલે છે .
૭) બાયત અને નેા લચ્ચે થનાય વૈન્મ અભ્માવનુાં નાભ વૂમણ નકયણ યાખલાભાાં આલેર છે .
૮) વી.એવ.આઈ.આય.ના નલજ્ઞાનીઓએ ૂવા અયશય-16 નાભની દાની નલી જાત વાંળોનધત
કયે ર છે .
૯) યાષ્ટ્રીમ એકતા દદલવના ઉરક્ષ્મભાાં પ્રધાનભાંિીએ એક બાયત શ્રેષ્ઠ બાયત મોજના જાશે ય
કયે ર છે .
૧૦) દશન્દીબાાના પ્રખ્માત રેખક શદમેળ ભેશયોિાનુાં 31 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ અલવાન
થમેર છે , તેઓ 86 લણની લમના શતા.
૧૧) શદયમાણા વુલણણ જમાંતી કામણક્રભ 1 નલેમ્ફય 2016 થી 31 ઓક્ટોફય 2017 વુધી
ભનાલલાભાાં આલળે.
૧૨) શાર બાયતના લાનણજ્મ અને ઉદ્યોગ યાજ્મ ભાંિી તયીકે નનભણરા વીતાયાભન કામણબાય
વાંબાી યહ્ા છે .
૧૩) 31 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ નલી દદલ્શીભાાં કાયોફાય વુગભતા યે નન્કગની જાશે યાત કયલાભાાં
આલી તેભાાં આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ પ્રથભ સ્થાને યશે ર છે .
૧૪) 31 ઓક્ટોફયથી ાાંચ નલેમ્ફય 2016 વુધી બાયતભાાં વતકણ તા જાગરૂકતા દદલવ
ભનાલલાભાાં આલી યશે ર છે , તેનો નલમ યાખલાભાાં આવ્મો છે ,અખાંડતાને લધાયલી તથા
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ભ્રષ્ટ્ાચાયને વભાપ્ત કયલાભાાં રોકોની બાગીદાયી.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૧૫) વમુાંકત યાષ્ટ્રએ એક વાંળોધનભાાં જાશે ય કયે ર છે કે નલશ્વના રગબગ ૩૦ કયોડ ફાકો
પ્રદુનત શલાનો બોગ ફની યહ્ા છે .
૧૬) શાર નેાભાાં વૌથી ઝડથી ગતુાં જતુાં ગ્રેનળમય ઈભજા તાળો છે .
રમત-ગમત
૧૭) શારભાાં જાશે ય થમેર ડબ્લલ્મુ .ટી.એ.ની ભદશરા ડફલ્વ યે નન્કાંગભાાં બાયતની સ્ટાય ખેરાડી
વાનનમા નભઝાણ પ્રથભ સ્થાન ય ટકી યહ્ા છે .
અન્ય
૧૮) શદમેળ ભેશયોિાનુાં ુરુનાભ શદમ નાયામણ ભેશયોિા શતુ.ાં
૧૯) 1 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ શદયમાણા વુલણણ જમાંતીના રૂભાાં 51 ભો શદયમાણા દદલવ
ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૨૦) એક નલેમ્ફય 2016 ના યોજ કે ય યાજ્મએ ોતાની સ્થાનાના 60 લણ ૂણણ કયે ર છે .
Current affairs 259 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) દેળના 648 કૃ ન નલજ્ઞાન કે ન્દ્રોએ સ્લચ્છતા અનબમાન અાંતગણત 2340 ગાભડાને દત્તક રીધા
છે .
૨) દેળની વૌથી ભોટી નચનકત્વા વાંસ્થા ઓર ઇનન્ડમા ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ભેડીકર વામન્વે 50
દદીઓના શાટણ ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયી યે કોડણ કયે ર છે .
૩) તાજેતયભાાં દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ છતીવગઢના 16 ભાાં સ્થાના દદને યામુયભાાં જે વપાયી
ાકણ નુાં ઉદ્ઘાટન કમુિં છે , તે દેળનો વૌથી ભોટો વપાયી ાકણ છે .
૪) બાયતીમ યે લ્લે આલક લધાયલા ભાટે ટરે નભાાં ખાનગી કાંનીઓની જાશે યાત રગાલળે, પ્રામોનગક
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ધોયણે યાજધાની,ળતાબ્લદી તેભજ ડફરડે કય જેલી ટરે નો વાંદ કયલાભાાં આલી છે .
૫) શલેથી ઈ.ી.એપ.ઓ.દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે વ્મનક્તના ભૃત્મુ ફાદ વાત દદલવભાાં
ી.એપ.ની યકભ ઉાડી ળકાળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૬) શાર કે નેડાના ઈનભગ્રેળન પ્રધાન તયીકે જોન ભેક્કુરભ દબાય વાંબાી યહ્ા છે .
૭) શારભાાં જભણનીએ નલશ્વની વૌથી શે રી ગ્રીન ટરે ન તૈમાય કયે ર છે , ધ કોયાડીમા આઈરેન્ડ
નાભની આ ટરે ન શાઈડર ોજન ગેવથી ચારે છે ,અને શલાભાાં ભાિ લયાનુાં ઉત્વજણન કયે છે .
૮) તાજેતયભાાં બાયતીમ ભૂના ળીખ વયફજીત નવાંશ ભાયલાશને કે નેડાના વાંવદભાાં વદસ્મ તયીકે
નનભણુક કયામા છે .
૯) આગાભી લણથી જભણનીભાાં ગ્રીન ટરે ન દોડળે, આ ટરે ન 140 નકભી.પ્રનત કરાકની ઝડે દોડળે.
૧૦) શારભાાં બાયત દેળને યનળમા દ્વાયા યભાણુ દયમેકટય વાંળોધન દયમોજના ભાટે આભાંનિત
કયલાભાાં આલેર છે .
રમત-ગમત
૧૧) સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ટે નીવ સ્ટાય યોજય પે ડયય પોબ્લવણના પે ફ -40 રીસ્ટ અાંતગણત 240 કયોડની
બ્રાાંડ લેલ્મુ વાથે પ્રથભ સ્થાને યહ્ા છે .
૧૨) જભણનીના સ્ટાય પૂટફોરય નભયોસ્રાલ ક્રોવે નનલૃનત્ત જાશે ય કયે ર છે .
૧૩) બાયતની જુ નીમય ભેન્વ શોકી ટીભે સ્ેનની મજભાનીભાાં યભામેરી જભણનીને યાનજત કયી
5-2 થી નખતાફ જીતેર છે .
૧૪) બાયતીમ મુલા ળટરય પ્રતુર જોળીએ ફશે યીન ઇન્ટયનેળનર ચેરેન્જ ફેડનભન્ટનભાાં નલજમ
ભેલી પ્રથભ ઇન્ટયનેળનર ટાઈટર જીત્મુાં છે .
૧૫) બાયતીમ ટે નીવ સ્ટાય વાનનમા નભઝાણ ડબ્લલ્મુ.ટી.એ.ની પાઈનલ્વભાાં ોતાના ટાઈટરનુાં
યક્ષણ કયલાભાાં નનષ્પ ગમા શોલા છતાાં ,તે ફીજા લણના વભાન લે તેઓ નલશ્વના પ્રથભ
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ખેરાડી નલભેન્વ તયીકે ચારુ યહ્ા છે .
૧૬) નબ્રટે નના ટે નીવ સ્ટાય એન્ડી ભયે એ નલશ્વના15 ભાાં ક્રભાાંકના ફ્રાન્વના જો નલલ્ફ્રેડ વોંગાને
શયાલી એયે સ્તે ફેંક ઓન ટુ નાણભેન્ટભાાં ચેનમ્મન ફન્મા છે .
૧૭) શદયમાણાના સ્થાના દદન લખતે દયમો ેયાનરનમ્કભાાં દેળને નવલ્લય ભેડર અાલનાય
ેયાએથ્રીટ દીા ભનરકને લડાપ્રધાનશ્રીએ ચાય કયોડ રૂનમાનુાં ઇનાભ આી વન્ભાનનત કયલાભાાં
આવ્મા શતા.
૧૮) પ્રથભલાય ડબ્લલ્મુ.ટી.એ.ની પાઈનરભાાં ક્લોનરપામ થમેરા સ્રોલેનકમાના ડોભનીકા
નવફુરકોલાએ નાંફય લન ખેરાડી જભણનીના એન્જેરીક કાફેયને શયાલી ટાઈટર જીતલાભાાં વપ
થમા છે .
અન્ય
૧૯) 2 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ વુરબ ઇન્ટયનેળનરના સ્થાક ડો.ફીન્દેશ્વય ાઠકને સ્લચ્છ
યે લ્લે નભળનના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૨૦)1 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ટ્વીટય ઇન્ડીમાના પ્રભુખદ યથી ઋન જેટરીએ યાજીનાભુાં આી
દીધેર છે .
Current affairs 260 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) કે ન્દ્ર વયકાય અને યાજ્મ વયકાયના ઉક્રભે ખોલામેરા ફાકોને ળોધલા ભાટે જે ઓયે ળન
શાથ ધયામ છે તેને ઓયે ળન ‘ભુસ્કાન તથા સ્ભાઈર’ એલા નાભ આલાભાાં આવ્મા છે .
૨) વુપ્રીભ કોટે 2 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ખોટા દસ્તાલેજના આધાય ય સ્લતાંિતા વેનાની
ઓખાલનાયને ભાનલીમ આધાય ય ેન્ળન દેલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૩) 1 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ટાઈમ્વ નાઉના એદડટય ઇન ચીપના દ યથી અનણફ ગોસ્લાભીએ
યાજુ નાભુાં આી દીધેર છે .
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૪) શાર બાયતીમ નૌવેના ાવે 78 શજાય એક્ટીલ વૈનનકો છે , જેભાાં 11 શજાય અનધકાયીઓ છે ,
અને 67 નૌવૈનનકો છે .
૫) બાયતીમ નૌવેના ાવે 295 ળી છે , અને 251 અત્માધુનનક એયક્રાફ્લટ ણ છે .
૬) જી.એવ.ટી.રાગુ થમા ફાદ બાયત એનળમાનુાં િીજા નાંફયનુાં નવાંગર ભાકે ટ ફનળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૭) નલશ્વના વૌથી ભોટા સ્ેવ ટે રીસ્કોનુાં કામણ નાવા દ્વાયા શારભાાં ૂણણ કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૮) નલશ્વના વૌથી ભોટા સ્ેવ ટે રીસ્કોનુાં નાભ ‘જેમ્વ લેફ સ્ેવ’ જે શફર ટે રીસ્કો કયતા
100 ગણી લધાયે ક્ષભતા ધયાલે છે .
૯) નલશ્વના ટોચના બૂગબીમ રશ્કયી ભથકોભાાં ઝીતકુ ય ફેઝ ફીજા ક્રભાાંકે આલતુાં ભથક છે .
૧૦) 3 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ વાઉદી અયફના આઠ લૈજ્ઞાનનકોને જ ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત
કમાણ છે .
ગુજરાત
૧૧) એક વલે ભુજફ ગુજયાત યાજ્મભાાં છે લ્લા ાાંચ લણભાાં 25,254 ફાકો નલનલધ કાયણોવય
ગુભ થમા છે .
૧૨) આગાભી વપ્તાશભાાં ગુજયાતના નિભ નકનાયે નેલી દ્વાયા નિભી રશે ય કલામત મોજલાભાાં
આલળે.
૧૩) 7 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ વાંતશ્રી જરાયાભ ફાાની 217 ભી જન્ભ જમાંતી ઉજલલાભાાં
આલળે.
રમત-ગમત
૧૪) બાયતના કે ન્દ્રીમ યભત ભાંિારમ દ્વાયા અભદાલાદ ખાતે યભામેર કફડ્ડી નલશ્વકભાાં જીત
ભેલનાય તભાભ ખેરાડીઓને 10-10 રાખ રૂનમા ુયસ્કાય સ્લરૂે આલાભાાં આલળે.
૧૫) નલશ્વના પ્રથભ તથા ફીજા નાંફયના ખેરાડી નોલાક જોકોનલચ તથા એન્ડી ભયે એ
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ોત-ોતાના ભુકાફરાભાાં જીત ભેલી ેયીવ ભાસ્ટવણ ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટના ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ
ભેલી રીધો છે .
૧૬) 2 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ ખેર વાંઘ દ્વાયા એલા ખેરાડીઓને ઓખ કયલાનુાં
કશે લાભાાં આવ્મુાં છે કે જેઓ ટોક્મો ઓનરનમ્ક 2020 ભાાં દક જીતલાની વાંબાલના શોમ.
૧૭) ાનકસ્તાનના ૂલણ ઓર યાઉન્ડય ખેરાડી અજશય ભશભૂદને 2 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ
ાનકસ્તાની દક્રકે ટ ટીભના ફોરીંગના કોચ તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
અન્ય
૧૮) જમ્ભુ કાશ્ભીયના ૂલણ ઉભુખ્મભાંિી ભાંગત યાભ ળભાણનુાં અલવાન થમુ છે , તેઓ 85 લણની
લમના શતા.
૧૯) દેળના 29 યાજ્મો અને 6 કે ન્દ્ર ળાનત પ્રદેળોભાાં ખાદ્ય વુયક્ષા કાનુન રાગુ કયલાભાાં આવ્મો
છે .
૨૦) કે ય અને તનભરનાડુ યાજ્મભાાં આ ભાવથી ખાદ્ય વુયક્ષા કાનુન રાગુ કયલાભાાં આવ્મો છે .
Current affairs 261 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) કે ન્દ્રીમ વૂચના આમોગભાાં શલેથી આય.ટી.આઈ. કયનાય ોતાની પદયમાદને ઓનરાઈન
પાઈર કયી ળકળે.
૨) 7 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના ગૃશપ્રધાન યાજનાથનવાંશ કે ન્દ્રીમ વૂચના આમોગના લાનણક
વાંભેરનભાાં ઈ-કોટણ નવસ્ટભ રોન્ચ કયળે.
૩) ઈ-કોટણ નવસ્ટભ રોન્ચ કયલાનો ઉદેશ્મ ડીઝીટર ટે કનોરોજી દ્વાયા પદયમાદો અને અીરોનુાં
ઝડી નનયાકયણ રાલલાનો છે .
૪) શારભાાં કે ન્દ્ર વયકાયે દેળ દ્રોશની પ્રલૃનતની ગનતનલનધઓભાાં વાંકામેરી 25 નફન વયકાયી
વાંસ્થાઓ રાઇવન્વ યદ્દ કમાણ છે .
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૫) ઓ.એન.જી.વી.ના ગેવ બ્લરોકભાાં ડર ીરીંગ કયીને 7 લણ વુધી ગેવ કાઢલા ફદર દયરામન્વ
અને તેની વશમોગી વાંસ્થાઓને કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 10 શજાય કયોડનો દાંડ પટકાયે ર છે .
૬) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા એ-1 કે ટેગયીના 75 યે લ્લે સ્ટે ળનો ય સ્ટે ળન ડામયે ક્ટયની નલી
નનભણુાંક કયલાભાાં આલળે. આ ભાટે અરગથી નલી ોસ્ટ ઉબી કયાઈ છે .
૭) આગાભી ાાંચ લણભાાં નભળન ઈરેક્ટર ીપીકે ળન અાંતગણત બાયતીમ યે લ્લે 24000 નકભી ટરે કને
આલયી રેળ.ે
૮) ૩ નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યનભાંદય નવાંશે ટ્વીટય ઇન્ડીમાના ભેનેજીંગ ડીયે ક્ટય દ યથી
યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૯) 3 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ આનત જોખભ ન્મૂનનીકયણ ઉય એળીમાઇ ભાંિી સ્તયીમ
વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૧૦) 2 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યાભનાથ ગોમનકા ભેભોયીમર પાઉન્ડે ળન દ્વાયા યાભનાથ
ગોમનકા ચેંજ ભેકય એલોર્ડવણ ળરુ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૧) 4 ડીવેમ્ફય 1971 ના દદલવે કયાચી શફણરભાાં બાયતીમ નૌવેના દ્વાયા વપ નભવાઈર
શુભરાની જીતની માદભાાં દય લે બાયતીમ નૌવેના દદન ઉજલલાભાાં આલે છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૧૨) યાષ્ટ્રનત પ્રણલ ભુખજીને નેા દેળના નલશ્વનલધારમ દ્વાયા ડી.રીટ.ની દલી પ્રદાન
કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) બાયતીમ ભૂની ઓસ્ટરે રીમાઈ સ્ત્રી ઉપ્ભાાં નલદીને ઓસ્ટરે રીમાના ફીઝનેવ લુભન ઓપ ધ
ઈમય જાશે ય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) નબ્રટીળ શાઈકોટણ દ્વાયા શારભાાં બ્રીકવીટ ય પ્રનતફાંધ રગાલી દીધેર છે .
૧૫) ફ્રીડભ શાઉવ દ્વાયા જાશે ય કયામેર પ્રેવની સ્લતાંિતા યીોટણ ભાાં નલશ્વના 13 ટકા રોકો ાવે
સ્લતાંિ પ્રેવની વુનલધા શોલાની જાણકાયી ભેર છે .
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૧૬) રેફનાન દેળભાાં વાંજમ અયોડાને બાયત તયપના યાજદૂત તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-ગમત
૧૭) નલશ્વના વૌથી ઝડી દોડનાય જભૈકાના મુવેન ફોલ્ટ ભેરફોનણ ખાતે આગાભી પે બ્રુઆયીભાાં
મોજાનાયી નનટર ો એથરેટીક્વ ચેનમ્મનળીભાાં ફોલ્ટ ઓર સ્ટાવણ ટીભનુાં નેતૃત્લ કયળે.
અન્ય
૧૮) નળક્ષણ ક્ષેિની છે લ્લી દલી તયીકે ડી.રીટ.ને ભાનલાભાાં આલે છે ,

D.Lit.નુાં ુરુનાભ

ડોક્ટય ઓપ રીટયે ચય થામ છે .
૧૯) બાયતીમ યીઝલણ ફેંક દ્વાયા એ.ટી.એભ.ભાાં રૂનમા 100 ની નોટ લધાયે ભાાં લધાયે પ્રમોગ
કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૨૦) શારભાાં આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ ફેંક દ્વાયા ભકાનની રોન ભાટે ઓલયડર ાફ્લટની વુનલધા ળરુ
કયે ર છે .
Current affairs 262 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા આગાભી એક ભદશનાભાાં દેળના 2175 સ્ટે ળનો ય 2500 એ.ટી.એભ.
ઇન્સ્ટોર કયી રૂનમા150 કયોડની આલક ઉબી કયળે.
૨) નેળનર એવેવભેન્ટ એન્ડ એક્રેદડટે ળન કાઉનન્વર (નેક) દ્વાયા દેળની મુનનલવીટીઓના ગ્રેડ
જાશે ય કયલાભાાં આલતા શોમ છે .
૩) ાંજાફ યાજ્મભાાં અલેમય એન્ડ કે મય સ્લાસ્થ્મ કામણક્રભનો આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) શારભાાં દેળભાાં ગાંબીય લામુથી ીદડત ળશે ય તયીકે દદલ્શીની ગણના થામ છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૫) શારભાાં રાંડનની રીગેટભ ઇન્સ્ટીટમુટ દ્વાયા નલશ્વના વૌથી વભૃદ્ધ દેળોની માદી ફશાય
ાડલાભાાં આલી છે .
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૬) શારભાાં દનક્ષણ એનળમાના પ્રધાનભાંિી તયીકે નકભ બ્લમોંગ જુ નને નનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) પ્રખ્માત શ્રીરાંકન વાંગીતકાય ાંદડત અભયદેલાનુાં અલવાન થમેર છે , તેઓ દ્મશ્રી નલજેતા
શતા.
૮) કયણદી કોચયે વૌથી નાની લમે ી.જી.ટી.આઈ. પ્રેમવણ ગોલ્પ ચેનમ્મનળી જીતેર છે .
૯) છે લ્લા વાત લણથી લૈનશ્વક વભૃનદ્ધભાાં અગ્રેવય યશે તા નોલે દેળને ાછ છોડી ન્મુઝીરેન્ડ દેળ
પ્રથભ સ્થાને યહ્ો છે .
૧૦) નલશ્વના વભૃદ્ધ ાાંચ દેળોભાાં ન્મુઝીરેન્ડ પ્રથભ સ્થાને, નોલે ફીજા, દપનરેન્ડ િીજા,
સ્લીત્ઝયરૅન્ડ ચોથા તેભજ કે નેડા ાાંચભાાં સ્થાને યહ્ા છે .
ગુજરાત
૧૧) કે ન્દ્રીમ ભાંિારમ અને ગુજયાત વયકાય દ્વાયા કચ્છના ઘોયડો ખાતે નવાંધુ વાંસ્કૃ નતનુાં નલશ્વ
કક્ષાનુાં મ્મુઝીમભ ફનાલલાભાાં આલળે.
૧૨) અભદાલાદ ખાતેના વામન્વ નવટીભાાં એક્લાદટક અને યોફોદટક ગેરેયીઓ સ્થાલાભાાં
આલળે.
૧૩) નેક વાંસ્થા દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર નલા ગ્રેડભાાં ગુજયાતની એકણ મુનનલવીટી કે
કોરેજને સ્થાન આલાભાાં આલેર નથી.
રમત-ગમત
૧૪) બાયતે કોભનલેલ્થ યે વનરાંગ સ્ધાણભાાં 5 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ 14 ગોલ્ડ ભેડર જીતી
રીધા છે .
૧૫) બાયતીમ નલભેન્વ શોકી ટીભે એનળમન ચેનમ્મન્વ ટર ોપીનો નખતાફ જીતી રીધો છે .
૧૬) ટે નનવભાાં કમ્પ્મુટયાઈઝ્ડ યે નન્કાંગ ળરુ થમા ફાદ નલશ્વના નાંફય લન ફનનાય પ્રથભ નબ્રટીળય
એન્ડી ભયે ફન્મા છે .
૧૭) યાજકોટભાાં યભાનાય પ્રથભ ટે સ્ટ ભેચભાાં બાયતીમ દક્રકે ટના ઇનતશાવભાાં પ્રથભલાય ફે
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ભદશરાઓ શે ભારી દેવાઈ અને વેજર દલે સ્કોદયાંગ કયળે.
૧૮) બાયતીમ ઓનરનમ્ક એવોવીએળને ોતાની કાયોફાયી વનભનત દ્વાયા જણાલામુ છે કે બાયત
2020 ભાાં ભશાયાષ્ટ્રભાાં એનળમન ફીચ ગેમ્વની છઠ્ઠી વીઝનની મજભાની કયળે.
અન્ય
૧૯) એનળમન ફીચ ગેમ્વનુાં આમોજન એનળમન ઓનરનમ્ક એવોનવએળન દ્વાયા કયલાભાાં આલે
છે .
૨૦) 6 નલેમ્ફય 1913 ના યોજ ગાાંધીજીના નેતૃત્લભાાં આદફ્રકાભાાં યાંગ બેદ વાભે નલયોધ થમેરો.
Current affairs 263 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) વેન્ટર ર ફોડણ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે ક્વીવ કયદાતાઓની વુનલધા ભાટે આલક લેયા વેલા કે ન્દ્રો ય
ચેક ડીોઝીટ ભળીન રગાલળે.
૨) આગાભી 10 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રનતશ્રી અાંફારા લામુવેનાના કામણક્રભભાાં
બાગ રેળ.ે
૩) શાર નબ્રટનના લડાપ્રધાન થેયેવા બાયતની ભુરાકાતે છે . તેઓ 6 થી 8 નલેમ્ફય 2016 વુધી
બાયતના ભશે ભાન છે .
૪) વેન્ટર ર ફોડણ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે ક્વીવ દ્વાયા ચારુ નાણાકીમ લણભાાં લધુ 65 આલકલેયા વેલા
કે ન્દ્રો ળરુ કયાળે.
૫) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા રાાંફા રૂટની ટરે નોના એન્જીનભાાં ‘પોગ ઓપ વેપ’ નાભનુાં દડલાઈવ
રાગાલલાભાાં આલળે, જેનાથી ટરે નના ડર ાઈલય આગના સ્ટે ળનનુાં નવગ્નર ચારુ છે કે કે ભ તે 500
શે રાથી જાણી ળકળે.
૬) બાયતના જમ્ભુ કાશ્ભીય ખાતેના રડાખભાાં 30 ભીટયનુાં નલળાકામ ટે રોસ્કો સ્થાલાની
મોજના શારભાાં ડતી ભુકલાભાાં આલી છે .
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૭) વુાંદય ટનામકે આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે પ્રનવદ્ધ યે ત નળલ્ કરાકાયની ઓખ ઉબી કયે ર છે.
૮) ઇગ્નુ ઇનન્દયા ગાાંધી નેળનર ઓન મુનનલવીટી વેન્ડ આટણ ની રોકનપ્રમતા લધાયલા વટીપીકે ટ
કોણ ળરુ કયળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) આજે 8 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયત-ચીન લચ્ચે આાંતકલાદ નલયોધી વાંનધ થળે.
૧૦) શારભાાં ચીને નલશ્વનુાં વૌથી ળનક્તળાી ફોમ્ફય ડર ોન નલભાન ફનાવ્માનો દાલો કયે ર છે ,
આ ડર ોનનુાં નાભ વી.એચ-5 યાખેર છે .
૧૧) ચીન દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલેર વી.એચ.-5 ડર ોન યીફ્લમુરીંગ લગય ફે દદલવભાાં 2500
નકરોભીટય વુધી ઉડલાની ક્ષભતા ધયાલે છે .
૧૨) આગાભી વભમભાાં બાયતભાાં રગાલલાભાાં આલનાય શતુાં તે ટે રીસ્કો એટરાન્ટીક ભશાવાગય
ય આલેરા કે નેયી ટાુ ય રગાલાળે .
ગુજરાત
૧૩) ગુજયાત વયકાય દ્વાયા શારભાાં સ્ટર ીટ લેન્ડય એક્ટ-2014 ના અભરીકયણ ભાટે ભાંજુયી આી
દીધી છે .
૧૪) ગુજયાત વયકાય દ્વાયા સ્ટે ચ્મુ ઓપ મુનનટી આકાય રઇ યહ્ુાં છે , તેની નજીક નાાંદોદ ાવે 10
શે ક્ટય નલસ્તાયભાાં વયકાય ટર ાઈફર મ્મુઝીમભ સ્થાળે.
૧૫) ટર ાઇફર મ્મુઝીમભ આદદલાવી યાંયાને જીલાંત યાખલા ભાટે ફનાલલાભાાં આલળે, તેભાાં
આદદલાવીઓની ધયોશય વચલાળે.
રમત-ગમત
૧૬) આજેન્ટીનાના સ્ટાય પૂટફોરય રામોનર ભેસ્વીએ 52 કયોડ રૂનમાભાાં પૂટફોરના આકાયનુાં
ઘય ફનાવ્મુાં છે .
૧૭) ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટભાાં ચોથો ક્રભાાંક ધયાલતી નસ્લતોરીનાએ નબ્રટનના ખેરાડી જોશાના
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કલોન્ટાને શયાલી ડફલ્મુ.ટી.એ.ની એરાઈટ ટર ોપીની પાઈનરભાાં સ્થાન ફનાલી ચુક્મા છે .
૧૮) નનલૃનત્ત ફાદ દયાંગભાાં પયી યત પયનાય દપનરાઈન્વના ભૈની ોકીમાએ ચેમ્ીમવ જેવી
લગાણવને શયાલી ડબ્લલ્મુ.ફી.ઓ.નો લેલ્ટય લેઇટનો નખતાફ ોતાના નાભે કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) સ્ટર ીટ લેન્ડય એક્ટ- 2014 નુાં ુરુનાભ નેળનર સ્ટર ીટ લેન્ડવણ (પ્રોટે ક્ળન ઓપ રાઈલરીશુડ
એન્ડ યે ગ્મુરેળન્વ ઓપ સ્ટર ીટ લેનન્ડાંગ) એક્ટ-2014 એલુાં થામ છે .
૨૦) શારભાાં રોકોના જીલનને ફચાલલા અને વુય ફગ જેલા જીલાણુાંઓના પ્રવાય અટકાલલા
ડોકટયો વજણયી છી એન્ટી ફામોટીક ન આે તેલી નલશ્વ આયોગ્મ વાંગઠન દ્વાયા બરાભણ
કયલાભાાં આલી છે .
Current affairs 264 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શારભાાં બાયતની યીઝલણ ફેંકે એભ.યાજેશ્વય યાલની નલા એક્ઝીક્મુટીલ ડામયે ક્ટય તયીકે
નનભણુાંક કયી છે .
૨) 7 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયત યત્ન વય વી.લી.યાભનની 128 ભી જમાંતી ભનાલલાભાાં
આલેર.
૩) દેળના લડાપ્રધાન નયે ન્દ્રબાઈ ભોદી અતુલ્મ બાયત અનબમાનનુાં બ્રાન્ડીંગ કયળે.
૪) 7 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યત્નેળ કુ ભાયને ફેંક ઓપ ફયોડા કૈ નટર ભાકે ટ્વના પ્રફાંધન
નનદેળક તથા વી.ઈ.ઓ.`નનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) તાજેતયભાાં એવ.કે .નવાંશાને ઈન્ટે રીજન્વી બ્લમુયોના અનતદયક્ત નનદેળક તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૬) બાયતીમ વેના દ્વાયા રડાખભાાં ાણીની ાઈ ાથયલા ભાટે ડે ભચોક નભળન ૂરુાં કયલાભાાં
આલેર છે .
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૭) બાયતભાાં કાા નાણાને ડાભલા ભાટે દેળની વયકાય દ્વાયા 9 નલેમ્ફય 2016 થી રૂ.500 અને
1000 ના ભૂલ્મની જૂ ની ચરણી નોટો વ્મલશાયભાાંથી દુય કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૮) શલેથી વ્મલશાયભાાં રૂ.500, 1000 અને 2000 ના ભૂલ્મની નલી નોટ ભાકે ટભાાં ભુકાળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) ગ્રાન્ટ થોનણટોન દ્વાયા આાંતયયાષ્ટ્રીમ વ્માાય દયોટણ -2016 ભાાં બાયત લૈનશ્વક વ્માાય
આળાલાદી વૂચકાાંકભાાં ફીજા સ્થાન ય યશે ર છે .
૧૦) બાયત અને શ્રીરાંકા લચ્ચે ભાછીભાયોની વભસ્માઓને દુય કયલા ભાટે ના વભજુ તી કયાય ય
શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
રમત –ગમત
૧૧) દેળના ચેવ ખેરાડી શદયકૃ ષ્ણને પીડ દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર લલ્ડણ યેં નકાંગભાાં ટો-10
ભાાં સ્થાન આલાભાાં આલેર છે .
૧૨) નબ્રટીળ ટે નીવ ખેરાડી એન્ડી ભયે એ નલશ્વભાાં નાંફય લન ખેરાડીનો દયજ્જો ેયીવ ઓનનુાં
ટાઈટર જીતીને ભેલી રીધો છે .
૧૩) બાયતીમ લુળુાં ટીભે ચીનના ળીમાનભાાં 4 થી 6 નલેમ્ફય 2016 દયનભમાન મોજામેરા આઠભાાં
વાાંડા લલ્ડણ કભાાં ચાય નવલ્લય અને એક બ્રોન્ઝ વશીત કુ ર ાાંચ ભેડર ભળ્યા છે .
૧૪) ચીનભાાં મોજામેરી ઝુશાઈ ઓન ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટની પાઈનરભાાં ચેકગણ યાજ્મની
ેટરાકનલટોલાએ મુક્રેઇનની એરીના સ્લીતોરીનાને યાજમ આી ટાઈટર શાાંવર કયે ર છે .
૧૫) શારભાાં રીમોનેર ભેસ્વીએ ફાવેરોના ક્રફ તયપથી યભતા 500 ભો ગોર કયી લધુ એક
યે કોડણ નોંધાલેર છે .
૧૬) ોટુણ ગરના પૂટફોરય દક્રસ્ટીમાનો યે નાલ્ડોએ 2021 વુધી સ્ેનીળ ક્રફ યીમર ભેડરીડ વાથે
225 ભીરીમન ાઉન્ડનો કોન્ટર ાક્ટ કયે ર છે .
ગુજરાત
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Current affairs Saptember -2016 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૭) અભયે રીના આયજી શુકુભતના વેનાનત અને ળતાબ્લદી લણભાાં પ્રલેળેરા ીઢ સ્લાતાંત્ર્મ
વેનાની ગુણલાંતબાઈ ુયોદશતનુાં 99 લણની લમે અલવાન થમેર છે .
અન્ય
૧૮) ગાાંધીજીના િીજા ુિ યાભદાવ ગાાંધીના ુિ કનુબાઈ ગાાંધીનુાં 86 લણની લમે વુયતભાાં
નનધન થમેર છે .
૧૯) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા શલેથી રાાંફા અાંતયની ટરે નોભાાં 72 ના ફદરે 80 ફથણના કોચ
રગાલલાભાાં આલળે.
૨૦) ૂલણ કે ન્દ્રીમ ભાંિી અને બાજના નેતા જમલાંતીફેન ભશે તાનુાં 78 લણની લમે ભુાંફઈ ખાતે
અલવાન થમેર છે .
Current affairs 265 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) બાયત વયકાયે દશભાચર પ્રદેળ, નફશાય, ભધ્મપ્રદેળ,યાજસ્થાન અને ઉત્તયપ્રદેળભાાં આ ાાંચ
યાજ્મોભાાં ન્મુભોનનમાની યવીની ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે , લણ 2017 થી અશી યવીકયણ ળરુ
થઇ જળે.
૨) યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ એકાઉન્ટના આાંકડા ભુજફ દેળની પ્રજા અાંદાજે 2.9 રાખ કયોડ જેટરો ખચણ
આયોગ્મની વેલાઓ ભાટે કયે છે .
૩) 7 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ વૈન્મને ભજફુત કયલા ભાટે વાંયક્ષણ ભાંિારમે 82 શજાય
કયોડના વાંયક્ષણ વોદાને ભાંજુયી આી છે .
૪) ાંજાફના ભુખ્મભાંિી વુખફીય ફાદરે 8 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યાજ્મના બટીંડા જીલ્લાના
વયદાયગઢભાાં સ્થામેરા100 ભેગાલોટના વૌય ઉજાણ પ્રાન્ટનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૫) જાણીતા બાયતીમ અભેદયકી રેખક અનભતાબ ઘોને આ લણનો તાતા રીટયે ચય રાઈલ
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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રાઈપટાઈભ એચીલભેન્ટ એલોડણ એનામત કયલાભાાં આલળે.
૬) રેખક અનભતાબ ઘોના ુસ્તકો દુનનમાબયભાાં 20 બાાઓભાાં અનુલાદદત થઈને ભતા થમા
છે .
૭) 9 નલેમ્ફય 1989 ભાાં આજના દદલવે ફનરણનની દીલાર તોડી ાડલાભાાં આલી શતી.
૮) ચીન દેળે એક સ્થે ચાય શજાય રોકો બેગા થઈ ડાન્વ કયલાનો નલશ્વ નલક્રભ નોંધાવ્મો છે .
૯) આગાભી 20 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ડોનાલ્ડ ટર મ્ અભેદયકાના વ્શાઈટ શાઉવભાાં યાષ્ટ્રનત
દનો કામણબાય વાંબાળે.
૧૦) બાયતીમ ભૂના કભરા શૈ યીવે મુ.એવ.વેનેટની ચૂાંટણીભાાં જીત ભેલી તેઓ શે રા ચૂાંટણી
જીતનાય બાયતીમ ભૂના ભદશરા ફન્મા છે .
ગુજરાત
૧૧) આગાભી ડીવેમ્ફય ભાવભાાં ગુજયાત યાજ્મભાાં 10 શજાયથી લધાયે ગ્રાભ ાંચામતોની ચૂાંટણી
મોજાળે,તે અનુવાંધાને યાજ્મ વયકાય વયાંચને બાંડો લાયલા અભમાણદ વત્તા આી છે .
૧૨) 9 નલેમ્ફય 1947 ના યોજ જુ નાગઢને આઝાદી ભી શતી, તેથી 9 નલેમ્ફયને જૂ નાગઢનો
આઝાદી દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૧૩) ગુજયાત યાજ્મભાાં 14 ભી નલેમ્ફય 2016 થી જેનદયક દલાના 50 સ્ટોયનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં
આલળે.
રમત-ગમત
૧૪) આઈ.ી.એર.-10 ની વીઝન ભાટે આલતા ભશીને ફેંગરુરુભાાં ખેરાડીઓની શયાજી થળે.
૧૫) દદલ્શીના મુલા દક્રકે ટય દયબ ાંતે ઝાયખાંડ વાભેની યણજી ટર ોપી દક્રકે ટ ભેચભાાં 48 ફોરભાાં
વદી પટકાયીને બાયત તયપથી પસ્ટણ ક્રાવ દક્રકે ટભાાં નલો યે કોડણ સ્થાપ્મો છે .
૧૬) આગાભી 13 ભી નલેમ્ફય 2016 થી ળરુ થઇ યશે ર એ.ટી.ી. લલ્ડણ ટુ ય પાઈનલ્વભાાં
નબ્રટનના એન્ડી ભયે અને વનફણમાના નોલાક જોકોનલચ લચ્ચે નાંફય લન ફનલાની સ્ધાણ થળે.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૭) વુપ્રીભ કોટે યાજકોટભાાં યભાનાયી ટે સ્ટ ભાટે ફી.વી.વી.આઈ.ને 58.66 રાખ રૂનમાનુાં પાંડ
લાયલાની અનુભનત આેર છે .
અન્ય
૧૮) અભેદયકાની ચૂાંટણીભાાં ડોનાલ્ડ ટર મ્ે યાષ્ટ્રનત દની ઉભેદલાયી જીતી રીધેર છે .
૧૯) અભેદયકાભાાં મોજામેર ચૂાંટણી ફાદ શલે નલા યાષ્ટ્રનત તયીકે ડોનાલ્ડ ટર મ્ 45 ભાાં યાષ્ટ્રનત
ફનળે.
૨૦) ડોનાલ્ડ ટર મ્ને 276 ભત ભળ્યા છે ,જો કે ચૂાંટણી જીતલા ભાટે 270 ભત ભલા જરૂયી છે .
Current affairs 266 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) આ લણનો ગોલ્ડન ીકોક એલોડણ ભશાયત્ન કાંની સ્ટીર ઓથોયીટી ઓપ ઇનન્ડમા(વેઈર)ને
આલાભાાં આલળે.
૨) 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ઉતયાખાંડના ભુખ્મભાંિી શયીળ યાલતે નાયામણ દત્ત નતલાયીને
‘ઉતયાખાંડ યત્ન’થી વન્ભાનનત કમાણ છે .
૩) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા દશભાચર પ્રદેળને 8 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ન્મુભોનનમાની યવી ભાટે ની
અનુભનત આલાભાાં આલી છે .
૪) ગોલાની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ભોા શલાઈભથકને નલકનવત કયલા ભાટે જી.એભ.આય.લચ્ચે
વભજુ તી કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) કૌળલ્મ નલકાવ અને ઉદ્યનભતા ભાંિારમ દ્વાયા 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ પ્રધાનભાંિી મુલા
મોજનાનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો છે .
૬) બાયતના કે ન્દ્રીમ ભાંિીભાંડ દ્વાયા ઓડીવાના બ્રહ્મુયભાાં બાયતીમ નલજ્ઞાન નળક્ષા અને
વાંળોધન વાંસ્થા ળરુ કયલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
૭) 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ઉતયાખાંડ યાજ્મની સ્થાનાના 17 લણ ૂણણ થમા.
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૮) કે ન્દ્ર વયકાયના નાણા વનચલ તયીકે કામણ કયતા અળોક રલાવાએ જણાવ્મુાં છે કે 11 નલેમ્ફય
2016 થી એ.ટી.એભ.ભાાંથી નલી 500 અને 2000 રૂનમાની નોટો ભળે.
૯) મુ.એવ.ની પ્રખ્માત કાંની પોડણ ચેન્નઈ ખાતે નલુાં યીવચણ એન્ડ ડે લરભેન્ટ વેન્ટય સ્થાલા
ભાટે 1300 કયોડ રૂનમાનુાં યોકાણ કયળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૧૦) આગાભી 14 થી 21 નલેમ્ફય 2016 વુધી ઇઝયામેરના યાષ્ટ્રનત યીમુલેન દયલરીન
બાયતના પ્રલાવે આલળે.
૧૧) શોંગકોંગની મુનનલવીટીના નલજ્ઞાનની જીનમાઓ તાાંગના નેતૃત્લભાાં નવન્થેટીક નૈનો યોફોટ
નલકનવત કયલાભાાં આવ્મો છે .
૧૨) બાયત અને જાાન દેળ લચ્ચે ભયીન અથણ વામન્વ એન્ડ ટે કનોરોજી શે તુથી વભજુ તી કયાય
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૩) આજથી 20 લણ શે રા ઈઝયામેરના લડા એજય નલજભેન બાયતના પ્રલાવે આવ્મા શતા.
રમત-ગમત
૧૪) વાઉથ આદફ્રકાના દક્રકે ટય યોફીન ીટયવને દક્રકે ટના તભાભ પોભેટભાાંથી નનલૃનત્ત જાશે ય કયે ર
છે .
૧૫) ીટયવને લણ 2002 ભાાં ચેનમ્મન્વ ટર ોપીભાાં બાયત વાભેની ભેચ દ્વાયા આાંતયયાષ્ટ્રીમ
દક્રકે ટભાાં દાણણ કમુિં શતુ.ાં
૧૬) લણ 2022 ભાાં મોજાનાયા પૂટફોર લલ્ડણ ક લખતે કતાયભાાં જાશે ય સ્થો ય દારૂ ીલાની
ભનાઈ પયભાલલાભાાં આલી છે .
૧૭) જાન્મુઆયી 2017 ભાાં મોજાનાય પ્રીનભમય ફેડનભન્ટન રીગની ફીજી નવઝન ભાટે 9 નલેમ્ફય
2016 ના યોજ ખેરાડીઓની શયાજી કયલાભાાં આલી શતી.
૧૮) બાયતના આાંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાના ફોક્વય નલજેન્દયનવાંશ ોપે ળનર ફોનક્વાંગભાાં ગમા ફાદ,
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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તેઓ 17 ભી દડવેમ્ફયે ોતાના એનળમા ેવેદપક વુય નભડર લેઇટ ટાઈટરને જાલી યાખલા
દયાંગભાાં ઉતયળે.
અન્ય
૧૯) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા રૂ.1000 ની નલી નોટની ડીઝાઇન જાશે ય કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૨૦) બાયતના કે યર યાજ્મભાાં વૌપ્રથભલાય એર.એન.જી. વાંચાનરત ફવ વેલા ળરુ કયલાભાાં
આલી છે .
Current affairs 267 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) તભાકુ પ્રોડક્ટ્વ યની ચેતલણી આલાભાાં નલશ્વના 205 દેળોભાાં બાયત િીજા સ્થાને યહ્ો
છે .
૨) યાષ્ટ્રનત પ્રણલ ભુખજીએ 10 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ અાંફારા નસ્થત એમય પોવણ સ્ટે ળનભાાં
501 નવગ્નર મુનનટ અને 30 સ્ક્લાડર નને ભાનાાંકોથી વન્ભાનનત કયે ર છે .
૩) તાતા વન્વે ઈળાત શુવૈનને ોતાની વોફ્લટલેય વાંસ્થા તાતા કન્વલ્ટન્વી વનલણવના અાંતદયભ
ચેયભન તયીકે નનમુક્ત કમાણ છે .
૪) 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ કે ન્દ્ર વયકાયના આયોગ્મ અને દયલાય કલ્માણ ભાંિારમ દ્વાયા
સ્લસ્થ બાયત એક શે ર નાભની નિકાનો આયાંબ કયે ર છે .
૫) ટૂાં ક વભમભાાં કે ન્દ્ર વયકાય નનમત વભમભાાં 1700 વેલાઓ આનાયી લેફવાઈટ ળરુ કયળે.
૬) 11 નલેમ્ફયના દેળબયભાાં યાષ્ટ્રીમ નળક્ષણ દદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૭) બાયતભાાં 1 એનપ્રર 1935 ના યોજ કોરકાતાભાાં કે ન્દ્રીમ ઓપીવ વાથે યીઝલણ ફેંકનુાં કાભકાજ
ળરુ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુ.ાં
૮) લણ1938 ભાાં પ્રથભલાય બાયતીમ યીઝલણ ફેંક દ્વાયા ેય કયન્વી છાલાભાાં આલી શતી, આ
રૂનમા ાાંચની નોટ શતી, તેના ય જ્મોજણાંચભની છા શતી.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) તભાકુ પ્રોડક્ટ્વ ય 90 ટકા ચેતલણી આીને નેા દેળ નલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાને યશે ર છે .
૧૦) ચીન દેળ દ્વાયા 10 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નલશ્વની વૌથી ઉંચી વડક વુયાંગનુાં નનભાણણ કામણ
ૂણણ કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૧૧) કે ન્દ્રના ભાનલ વાંવાધન નલકાવભાંિી પ્રકાળ જાલડે કયે 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નલશ્વના
વૌથી ભોટા યાષ્ટ્રનનભાણણ કયનાય પ્રોગ્રાભ સ્ભાટણ ઇનન્ડમા શૈ કાથોન-2017 ળરુ કયે ર છે .
૧૨) ચીન દ્વાયા તૈમાય થમેર વડક વુયાંગ ચીન અને નતબ્લફતને જોડળે.આ ભાટે 170 ભીરીમન
અભેદયકી ડોરયનો ખચણ કયલાભાાં આવ્મો છે .
૧૩) 9 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ પ્રનભરા જમાર અભેદયકાની પ્રનતનનનધ વબાભાાં ચૂાંટાનાય પ્રથભ
બાયતીમ-અભેદયકી ફન્મા છે .
૧૪) શારભાાં દયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીઝને નલશ્વનુાં પ્રથભ ઈથેન દક્રસ્ટર જશાજ ભળ્યુાં છે , જે ઈથેનના
દયલશનના ઉમોગભાાં રઇ ળકાળે.
ગુજરાત
૧૫) અભયે રી નજલ્લાના સ્લાતાંત્ર્મ વેનાની ગુણલાંતબાઈ ુયોદશતનુાં અભયે રીના ફાફાુયભાાં સ્ભાયક
ફનાલલાભાાં આલળે.
રમત-ગમત
૧૬) ઓર ઇનન્ડમા વીનીમય ટે નીવ એવોવીએળન તથા વીનીમય ટે નીવ પ્રેમવણ એવોનવએળન
ગુજયાત દ્વાયા એ.વી.ટી.એપ. ખાતે 14 થી 18 નલેમ્ફય 2016 વુધી નેળનર વીનીમય ટુ નાણભેન્ટનુાં
આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૧૭) શારભાાં બાયતીમ ભદશરા દક્રકે ટ ટીભે લેસ્ટઇન્ડીઝને છ નલકે ટથી શયાલી િણ લન-ડે ભેચોની
શ્રેણીભાાં રીડ ભેલી રીધી છે .
૧૮) 10 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ભુાંફઈની નિભી યે લ્લે ભદશરા ટીભે 33 ભી ઇનન્ડમન ઓઈર
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વલો વુયજીત શોકી ટુ નાણભેન્ટનો નખતાફ જીતેર છે .
અન્ય
૧૯) વુયજીત શોકી વોવામટીની સ્થાના લણ 1984 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૨૦) પ્રનભરા જમારનો જન્ભ 21 વપ્ટે મ્ફય 1965 ભાાં ચેન્નાઈભાાં થમો શતો.
Current affairs 268 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શારભાાં તાતા કે નભકલ્વનાાં નનદેળક તયીકે કામણ કયી યશે રા બાસ્કય બટ્ટે યાજીનાભુાં આી દીધેર
છે .
૨) દેળભાાં પ્રથભ ફેનન્કાંગ યોફોટ રક્ષ્ભીએ 11 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ચેન્નાઈભાાં કામણ ળરુ કયે ર
છે .
૩) બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ અઢી લણભાાં છ ખાંડના 56 દેળોની નલદેળ માિા કયી છે .
૪) અઢી લણભાાં લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા 27 નલદેળ માિા કયલાભાાં આલી છે , તેનો કુ ર ખચણ રૂ.
77.90 રાખ જેટરો થામ છે .
૫) જ્માાં ફ્લરાઈટો ઓછી છે , તેલા ળશે યોને શલાઈ વેલા શે ઠ આલયી રેલા ભાટે વયકાય UDAN
નાભની સ્કીભ રાલી છે .
૬) નલશ્વ સ્લસ્થ્મ વાંગઠનના કશે લા ભુજફ 20 ટકા બાયતીમ ફાકો પ્રદુનત શલાથી ીદડત છે .
૭) શારભાાં બાયત અને જાાન લચ્ચે ઐનતશાનવક યભાણુાં કયાય વશીત કુ ર 10 કયાયો કયલાભાાં
આવ્મા છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૮) અભેદયકાના પ્રનવદ્ધ ગામક,ગીતકાય અને કનલ નરમોનાડણ કોશે નનુાં 82 લણની લમે અલવાન
થમેર છે .
૯) કોશે નને ‘યોક એન્ડ યોર, શોર ઓપ પે ભ અને ઓડણ ય ઓપ કે નેડા’ જેલા અનેક એલોડણ ભેલી
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ચુક્મા છે .
૧૦) શારભાાં સ્લીત્ઝયરૅન્ડના જીનીલાભાાં 9.14 નો નાંક ડામભાંડ ખુલ્લો ભુકલાભાાં આલેર છે .
૧૧) ચીનની જાણીતી ઈ-કોભવણ કાંની અરીફાફાએ નવાંગલ્વ-ડે વેરના12, કરાકભાાં 12
અફજ ડોરયનુાં નલક્રભી લેચાણ કયી ચુકી છે .
૧૨) એક વલે ભુજફ લામુ પ્રદુણના કાયણે નલશ્વભાાં દય લે 55 રાખથી લધાયે રોકોના ભૃત્મુ
થામ છે .
૧૩) ચીન દેળ નલશ્વના વૌથી લધુ કાફણન ડામોક્વાઈડ ઉત્વજીત કયનાય દેળ ઓખામ છે .
૧૪) ગામ યામડય આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ વાંગઠનના નનદેળક તયીકે પયીલાય વાંદગી ામ્મા છે . તેઓ
આગાભી ાાંચ લણ ભાટે આ દ ય યશે ળ.ે
૧૫) દય લે લામુ પ્રદુણના કાયણે 14 રાખ રોકો બાયતભાાં એન 16 રાખ રોકો ચીનભાાં ભૃત્મુ
ાભે છે .
ગુજરાત
૧૬) ગુજયાતના લડનગયને ફુનદ્ધષ્ટ્ ટુ દયસ્ટ વકીટ ભાટે કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 100 કયોડ રૂનમા
પાલલાભાાં આલળે.
૧૭) લડનગય ખાતે મોજામેરા તાના-યીયી ભશોત્વલભાાં એકવાથે 640 શાયભોનનમભ લાદકોએ
એક વાથે વતત ાાંચ નભનીટ વુધી શાયભોનનમભ ય યાષ્ટ્ર ગાન અને યાષ્ટ્રગીતની ધૂન લગાડી
નલશ્વ યે કોડણ ભાાં જીલ્લાનુાં નાભ ગીનીવ ફુકભાાં નોંધાલેર છે .
રમત-ગમત
૧૮) યનળમન ટે નીવ સ્ટાય ભાદયમા ળાયાોલાની વમુાંકત યાષ્ટ્રના ગુડનલર એમ્ફેવેડય તયીકે
પયીલાય નનમુનક્ત કયલાભાાં આલી છે .
અન્ય
૧૯) પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ કૃ ન જૈલ નલનલધતા વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન દેળન લડાપ્રધાન દ્વાયા
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કયલાભાાં આલેર.
૨૦) શારભાાં યાષ્ટ્રીમ ભાનલાનધકાય આમોગના વદસ્મના રૂભાાં અનલનાળ યામ ખન્નાને નનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
Current affairs 269 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શારભાાં નોઈડાભાાં તભાકુ નનમાંિણ શે તુથી ફ્રેભલકણ કન્લેન્ળનની કોન્પયન્વ ઓપ ધ ાટીઝનુાં
આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુ.ાં
૨) એક વલે અનુવાય દેળની 80 ટકા નકરી નોટ ફાંગાના ભારદા નલસ્તાયભાાંથી આલતી
શોલાનુાં જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે .
૩) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા આય.આઈ.એર. અને તેની વશમોગી વાંસ્થાઓ ય 10,000 કયોડનો દાંડ
પટકાયે ર છે .
૪) બાયતના 17000 જજોની ભાદશતી નેળનર જ્મુડીળીમર ડે ટા ગ્રીડભાાં વભાલલાભાાં આલળે .
૫) શારભાાં નકયાર નવાંશ ફાંડુગયને નળયોભણી ગુરુદ્વાયા પ્રફાંધક કનભટીના પ્રધાન તયીકે નનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૬) 13 નલેમ્ફય1985 ના યોજ કોરાંફીમાભાાં જ્લાાભુખી પાટતા 23,000 રોકોના ભોત થમા
શતા, અને આખા ળશે યભાાં યાખ પે રાઈ શતી.
૭) 13 નલેમ્ફય 1971 ના યોજ ભાંગની કક્ષાભાાં પ્રલેળ કયનાય અભેદયકી અલકાળમાન
ભૈદયનય-9 શતુ.ાં
૮) અભેયીકાના પ્રભુખ ફનનાય ટર મ્ ાવે ોતાનુાં નલભાન ફોઇંગ 757 છે .
૯) શારભાાં બાયત અને લેનેજુએરા દેળ લચ્ચે તેર ઉત્ાદન વભજુ તી ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં
આવ્મા છે .
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૧૦) ભાયાકે ળ નાભના ળશે યભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્રનુાં 22 ભુ જલામુ દયલતણન વાંભેરન 7 નલેમ્ફય
2016 ના યોજ મોજામુાં શત્તુાં.
રમત-ગમત
૧૧) શોકી ઇનન્ડમાન અધ્મક્ષ નયે ન્દ્ર ફિા આાંતયયાષ્ટ્રીમ શોકી ભશાવાંઘના નલા અધ્મક્ષ ફન્મા
છે .
૧૨) નેયેન્દ્ર ફિા પ્રથભ બાયતીમ છે કે જે આાંતયયાષ્ટ્રીમ શોકી ભશાવાંઘના અધ્મક્ષ ફન્મા શોમ,
જે 12 ભાાં અધ્મક્ષ છે .
૧૩) ગુજયાતભાાં યભાઈ યશે રી નેળનર દક્રકે ટ ટુ નાણભેન્ટ પોય બ્લરાઈન્ડભાાં ગુજયાતે કણાણટકને આઠ
નલકે ટે શયાલીને વેભીપાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૪) બાયતીમ વીનીમય નલભેન્વ શોકી ટીભની ભેરફોનણ ખાતે ઓસ્ટરે રીમા વાભેની ટે સ્ટ શ્રેણી
દયનભમાન ટીભનુાં નેતૃત્લ લાંદના કટાયીમા કયળે.
૧૫) આઠ લણની કાશ્ભીયની દીકયી તુજભુર ઈસ્રાભે ોતાની જોયદાય કીકથી એક નલો ઈનતશાવ
યચી ફોનક્વાંગના વફ જુ નીમય લગણભાાં લલ્ડણ ચેનમ્મનનુાં ટાઈટર જીતી રીધુાં છે .
૧૬) આગાભી લે મોજાનાયા બ્લરાઈંડ ટી-20 લલ્ડણ કના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે યાશુર દ્રનલડ
કામણ કયળે.
૧૭) બાયતીમ શોકી ટીભના કે પ્ટન ી.આય. શ્રીજેળ લણ 2016 ના એપ.આઈ.એચ.એલોડણ ભાટે
લણના વલણશ્રેષ્ઠ ગોર કીય તયીકે નાભાાંનકત કયામા છે .
૧૮) બાયત દેળની ભદશરા ટીભ દ્વાયા એનળમન ચેનમ્મન્વ ટર ોપીનો નખતાફ જીતલાભાાં આવ્મો છે .
અન્ય
૧૯) 14 થી 20 નલેમ્ફય 2016 વુધી અલકાળભાાં રીઓનીર્ડવ ઉલ્કા લાણનો નજાયો જોલા
ભળે.
૨૦) લણ 1948 ભાાં થમેરી ઘટના 70 લણ ફાદ આજે પયીથી થળે, આજે ચાંદ્ર ૃથ્લીથી વૌથી
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નજીક દેખાળે, અને તે 14 ટકા લધાયે ભોટો તથા 20 ટકા લધાયે ચભકદાય રાગળે.
Current affairs 270 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) ઉતયાખાંડની લડી અદારત દ્વાયા યાજ્મના તભાભ શાડી નલસ્તાયોભાાં ગ્રેનળમયોને માણલયણ
વાંલેદનળીર જાશે ય કયલાનો આદેળ આેર છે .
૨) તાજેતયભાાં િણ દદલવીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ગ્રોફર એગ્રીટે ક વાંભેરન (ગ્રામ્મ)નુાં આમોજન
યાજસ્થાન યાજ્મભાાં કયલાભાાં આલેર .
૩) કોોયે ળન ફેંક દ્વાયા બાયતીમ ામદ વૈન્મ વાથે યક્ષા લેતન ભાટે એક વભજુ તી કયાય ય
શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૪) યાજ્મની લડી અદારત દ્વાયા ગાંગોિી અને મભનોિી ગ્રેનળમયોના 25 નકભી. ના ક્ષેિભાાં
કોઇણ પ્રકાયના નનભાણણ કમો કયલા ય યોક રગાલી છે .
૫) 14 ભી નલેમ્ફય 2016 થી દદલ્શીના પ્રગનત ભેદાનભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ વ્માાય ભેાની ળરૂઆત
થઇ છે .
૬) દદલ્શીભાાં ચારી યશે ર વ્માાય ભેાભાાં 27 દેળોની 150 થી લધાયે કાંનીઓ બાગ રઈ યશી છે .
૭) 15 નલેમ્ફય 2016 થી ુણેભાાં બાયત-ચીનની વેના વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ કયળે.
૮) 16 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ અભેદયકાના ફીર ગેટ્વ બાયતના નનભાણતાઓને વાંફોધળે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) ચીને લ્વય ટે સ્ટ વેટેરાઈટ એક્વ.ી.એન.લી-1 નુાં જીઉકુ આન વેટેરાઈટ કે ન્દ્રથી પ્રક્ષેણ
કયે ર છે .
૧૦) ચીનના જન વુયક્ષા ઉભાંિી ભેંગ શોંગલેઈને ઇન્ટયોરના ચીપ તયીકે નનમુક્ત કયે ર છે .
૧૧) નલશ્વ ફેંક દ્વાયા જાશે ય કયામેર નલેમ્ફય 2016 ના યીોટણ અનુવાય આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ
લીજીના કામણકુળ પ્રમોગ ભાટે અગ્રણી યાજ્મ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
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૧૨) 17 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નાગુય ભેટરો ભાટે ફ્રાાંવ બાયતભાાં ઋણ કયાય કયળે.
ગુજરાત
૧૩) ગુજયાતના યાજકાયણભાાં નફન કોંગ્રેવી વયકાયની યચનાભાાં ભશત્લની બૂનભકા બજલનાય
આય.આય.એવ.ના અગ્રણી પ્રલીણબાઈ ભનણમાયનુાં 82 લણની લમે અલવાન થમેર છે .
રમત-ગમત
૧૪) ડી.એર.એપ.ગોલ્પ એન્ડ કન્ટર ી ક્રફભાાં ભદશરા ઇનન્ડમનનો નખતાફ શારભાાં બાયતીમ
ગોલ્પય અદદનત અળોકે શાાંવર કયે ર છે .(આ નખતાફ ભેલનાય તે પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા
ફન્મા.)
૧૫) બાયતના ઓનરનમ્ક ખેરાડી એવ.ી.ચૌયનવમાએ 13 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ 10 રાખ
ડોરયની ઇનાભી નકભાંત ધયાલતી ભનીરા ભાસ્ટય ગોલ્પ ટુ નાણભેન્ટના રૂભાાં નલદેળી ધયતી ય
ોતાનુાં શે રુાં ટાઈટર જીત્મુાં છે .
૧૬) 17 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નલળાખાટ્ટનભભાાં બાયત-ઇંગ્રેન્ડ લચ્ચે ફીજી ટે સ્ટ મોજાળે.
અન્ય
૧૭) 14 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ વભગ્ર નલશ્વભાાં ડામાફીટીવ દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૮) લણ 2016 ના ભનાલલાભાાં આલેર ડામાફીટીવ દદલવનો નલમ, આઈજ ઓન
ડામાફીટીવ યાખલાભાાં આવ્મો શતો.
૧૯) લણ 1991 થી 14 ભી નલેમ્ફયને ઇન્ટયનેળનર ડામાફીટીળ પે ડયે ળન દ્વાયા લલ્ડણ
ડામાફીટીળ ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨૦) 18 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દદલ્શીભાાં ફે દદલવનો એય એક્સ્ો ળરુ થળે.
Current affairs 271 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા પે બ્રુઆયી 2017 ફાદ ભાઈક્રોચી ધયાલતા નલા ઈ-ાવોટણ અભરભાાં
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ભુકલાભાાં આલળે.
૨) ગમા ભે ભદશનાભાાં મભુના એકસ્પ્રેવ લે ય પ્રથભલાય દેળભાાં આઈ.એ.એપ.એ. ફ્રેંચ ડવોલ્ટ
નભયાજ-2000 નાભના પાઈટય જેટનુાં વપ રેન્ડીંગ કયામુાં શતુ.ાં
૩) 13,200 કયોડ રૂીમાન ખચે તૈમાય થમેર આગયા-રખનૌ એક્વપ્રેવ-લેનુાં 21 ભી નલેમ્ફયે
ઓનીંગ કયલાભાાં આલળે.
૪) 22 ભદશનાના અાંતે તૈમાય થનાય મભુના એક્વપ્રેવ શાઈ-લે ય ઓનીંગ વભમે એક વાથે
આઠ પાઈટય જેટ નલભાન રેન્ડીંગ કયાળે.
૫) શાર14 નલેમ્ફયથી એક વપ્તાશ ભાટે ઈઝયાઈરના યાષ્ટ્રનત દયલરીન બાયતના પ્રલાવે આલેર
છે .
૬) ધ એવોનવમેટેડ જનણલ્વ નરભીટે ડ દ્વાયા લણ 2008 ભાાં નેળનર શે યાલ્ડનુાં પ્રકાળન ફાંધ કયી
દીધુાં શતુ.ાં
૭) છે લ્લા આઠ લણથી ફાંધ કોંગ્રેવનુાં અખફાય નેળનર શે યાલ્ડ કે જેની ળરૂઆત જલાશયરાર
નશે રુએ કયી શતી તેનુાં યી રોનન્ચાંગ થળે, તેનુાં ડીઝીટર લઝણન તૈમાય કયાળે.
૮) વયકાય શલે આઈ.આઈ.ટી.ની પ્રલેળ યીક્ષાની તૈમાયી ભપતભાાં ઓનરાઈન કયાલળે, આ ભાટે
ઓનરાઈન ‘ાર’ નાભના કામણક્રભની ળરૂઆત 2017 થી ળરુ થળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) નબ્રટનના પ્રથભ ળીખ જજ અને બાયતલાંળી ભોતા નવાંશનુાં 86 લણની લમે 14 નલેમ્ફય 2016
ના યોજ અલવાન થમેર છે .
૧૦)15 નલેમ્ફય 1978 ના દદલવે ભક્કાથી ઇન્ડોનેનળમા જઈ યશે રુાં એક નલભાન શ્રીરાંકાભાાં તૂટી
ડતા 183 માિીઓ ભૃત્મુ ામ્મા શતા.
૧૧) જભણનીની એક ઈન્ટે રીજન્વ વાંસ્થાએ એલો યોફોટ ફનાવ્મો છે કે તે રગબગ 4 શજાય
નકભી.થી દુય ફેવેરા ઓયે ટયને પીડફેક આી ળકે છે .
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૧૨) ચીનના જે-10 રડામક નલભાનની પ્રથભ ભદશરા ચારાક મુ ક્ળુનુાં નલભાની અકસ્ભાતભાાં
ભૃત્મુ થમુાં છે .
ગુજરાત
૧૩) ગુજયાતના બરૂચ ખાતે નભણદા નદી ય 400 કયોડ રૂનમાના ખચે તૈમાય થઇ યશે ર દેળના
પ્રથભ કે ફર સ્ટે ઇડ નબ્રજને આગાભી જાન્મુઆયીના અાંત બાગભાાં ખુલ્લો ભુકલાભાાં આલળે.
૧૪) શાર તૈમાય થઇ યશે ર કે ફર સ્ટે ઇડ બ્રીજના નનભાણણની કાભગીયી લણ 2014 થી આયાંબી
દેલાભાાં આલી શતી.
રમત-ગમત
૧૫) ટર ીર નલશ્વ ચેનમ્મન રુઇવ શે નભલ્ટને શારભાાં મોજામેરી બ્રાનઝર ગ્રાન્ડ નપ્રક્વનુાં ટાઈટર
જીતી રીધુાં છે , શે નભલ્ટનની આ વીઝનની નલભી અને કાયનકદીની 52 ભી જીત છે .
૧૬) શારભાાં ચેક ગણયાજ્મે ફ્રાાંવને પે ડ કની પાઈનરભાાં 3-2 થી યાજમ આી વતત
િીજીલાય અને કુ ર દવભી લાય આ ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
અન્ય
૧૭) IM.P.S. નુાં ૂરુાં નાભ ઈભીદડએટ ેભેન્ટ વનલણવ થામ છે , જે ભોફાઈર ફેનન્કાંગ વદશતના
અન્મ ભોડ દ્વાયા ટર ાન્ઝેક્ળન થામ તેને કશે લાભાાં આલે છે .
૧૮) શાર બાયત દેળભાાં 40 ટકા ટર ાન્ઝેક્ળન કે ળરેવ કયાઈ યહ્ુાં છે .
૧૯) R.T.G.S. નુાં ૂરુાં નાભ યીમર ટાઈભ ગ્રોવ વેટરભેન્ટ થામ છે , દેળભાાં વૌથી લધાયે
ટર ાન્ઝેક્ળન આ વીસ્ટભથી થામ છે .
૨૦) 56 લીમ અનબનેતા જેકી ચેન કે જેણે 200 જેટરી દપલ્ભો કયી છે , તેને ઓસ્કાય એલોડણ થી
નલાજલાભાાં આવ્મા છે .
Current affairs 272 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/11/16
રાષ્ટ્રીય
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૧) આગાભી નાણાકીમ લણ ભાટે ફજેટ 1 પે બ્રુઆયી 2017 ના યોજ યજુ કયલાભાાં આલળે.
૨) 94.3 ની આય.જે. લીની દેળની પ્રથભ એલી આય.જે. ફની છે કે જેને એવોનવએળન પોય
ઇન્ટયનેળનર બ્રોડકાનસ્ટાંગ એલોડણ પ્રાપ્ત થમો છે .
૩) લણ 2015-16 ના કાનરદાવ વન્ભાનથી પ્રો.યાજ ફીવાદયમાને નલાજલાભાાં આવ્મા છે .
૪) દેળલાવીઓના તનાલને દુય કયલા ભાટે સ્લાસ્થ્મ ભાંિારમ દ્વાયા ‘નો ભોય ટે ન્ળન’ ભોફાઇર
એનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો છે .
૫) ઉજ્જીલન પાઈનાનન્વમર વનલણવેજ રીભીટે ડ દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે બાયતીમ
યીઝલણ ફેંકે તેભની વશામક ઉજ્જીલન નાની નાણાકીમ ફેંક રીભીટે ડને નાણાકીમ ફેંક ભાટે
રામવન્વ પ્રદાન કયે ર છે .
૬) ઉજ્જીલન નાની નાણાકીમ ફેંકને 12 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ રામવન્વ પ્રદાન કયલાભાાં
આવ્મુાં છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૭) ઈજીપ્તના દભ્રષ્ટ્ યાષ્ટ્રનત ભોશાંભદ ભુવીની પાાંવીની વજા યદ્દ કયલાભાાં આલી છે .
૮) રાંડન ખાતે મોજામેરા એલોડણ પાંકળનભાાં આય.જે. નલનીને યે દડમો વણનાનરટી ઓપ ધ મય નો
એલોડણ આલાભાાં આવ્મો છે .
૯) નલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠનના તભાકુ નનમાંિણ ય ફ્રેભલકણ કન્લેન્ળન ભાટે કોન્પયન્વ ઓપ
ાટીઝનુાં આઠભુાં વાંસ્કયણ 2018 ભાાં સ્લીત્ઝયરૅન્ડના જીનીલાભાાં આમોનજત થળે.
૧૦) કોન્પયન્વ ઓપ ાટીઝનુાં આઠભુાં વાંસ્કયણ 2018 ભાાં સ્લીત્ઝયરૅન્ડના જીનીલાભાાં
આમોનજત થળે, તેની અધ્મક્ષતા બાયત દેળ કયળે.
૧૧) નલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠનના તભાકુ નનમાંિણ ય ફ્રેભલકણ કન્લેન્ળન 12 નલેમ્ફય 2016 ના
યોજ આમોનજત કયાઈ શતી.
૧૨) તાજેતયભાાં કોરનમ્ફમા વયકાય અને ભાકણ વલાદી નલદ્રોશી ગુટ પાકણ લચ્ચે ળાાંનત વભજુ તી
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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ભાટે ના કયાય થમા છે . તેનાથી 52 લણના વળસ્ત્ર વાંઘણનો અાંત આવ્મો છે .
૧૩) ઓસ્ટરે રીમા ઘામર વૈનનકો ભાટે લણ 2018 ભાાં ઇનન્લકટવ ખેરની ભેજફાની કયળે.
ગુજરાત
૧૪) ઓટો વેક્ટયની અગ્રણી કાંની ભારૂતી વુઝુકી ઔઘોનગક તારીભ કે ન્દ્ર ભશે વાણા ગુજયાતભાાં
ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૧૫) ગુજયાતભાાં જીભ ( JIM) ની સ્થાના કયલા ભાટે જાાન અને બાયત ભીને 3.2 કયોડ
રૂનમાની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે .
રમત-ગમત
૧૬) ફ્રાાંવ પે ડ ટીભના કે પ્ટન એનભરી ભોયે સ્ભોએ ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૧૭) એ.ટી.ી. લલ્ડણ ટુ ય પાઈનલ્વના જ્શોન ભેકઅનણ ગ્રુના યોફીન યાઉન્ડ ભુકાફરાભાાં નાંફય
લન ટે નીવ ખેરાડી એન્ડી ભયે એ વાતભાાં ક્રભાાંનકત ક્રોએનળમાના ભાદયન નવરીચને યાજમ આેર
છે .
અન્ય
૧૮) જીભ (JIM) નુાં ુરુ નાભ જાાન-ઇનન્ડમા ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ભેન્મુપેક્ચદયાંગ થામ છે .
૧૯) બ્રાઝીરીમન ફ્રી ટે લ્ડ ફેટ (ચાભાનચદડમુાં ) તભાભ જાનલયોભાાં વૌથી લધાયે ઝડથી ઉડનાય
જાનલય છે .
૨૦) દેળના લડાપ્રધાનને 500 અને 1000 ની નોટ ફાંધ કયલાનો પ્રસ્તાલ ઔયાંગાફાદના
નભકે નનકર એન્જીનીમય અનીર ફોકીરે આપ્મો શતો.
Current affairs 273 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શારભાાં શ્રભ ભાંિારમ દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે કે જે ઈ.ી.એપ.ખાતુાં 36 ભદશનાથી
લધાયે નનનષ્ક્રમ યે શળે તેને નનનષ્ક્રમ નશી ભનામ, યાંતુ તેભાાં વ્માજ જભા થતુાં યશે ળ.ે
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૨) શાર લણ 2015-16 ભાાં ઈ.ી.એપ. ય ભનાયા વ્માજનો દય 8.8 ટકા છે .
૩) દેળની વુપ્રીભ કોટે ગૂગર, માશુ અને ભાઈક્રોવોફ્લટ જેલા વચણ એનન્જનને 36 કરાકભાાં ોતાની
વાઈટ યથી જાનત યીક્ષણની જાશે યખફયને દુય કયલાની તાકીદ કયે ર છે .
૪) રાાંફા અાંતય ફાદ તૈમાય થમેર બાયતના પ્રથભ અનભાન્ડ કોમ્ફાટ એય વ્શીકર રુસ્તભ-2
એ ફેંગરોયથી 200 નક.ભી.ના અાંતયે પ્રથભ વપ ઉડાન બયે ર છે .
૫) આગાભી એક દામકાભાાં દેળના ઓટો વેક્ટયભાાં 65 રાખની નલી યોજગાયી વજાણળ.ે તેલુાં
ભારુનત વુઝુકીના વી.ઈ.ઓ.દ્વાયા જણાલામુ છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૬) 17 નલેમ્ફય 1869 ના દદલવે વુએઝ નશે ય લાશનવ્મલશાય ભાટે ખોરલાભાાં આલેર , આ
નશે યના નનભાણણભાાં 10 લણ રાગ્મા શતા.
૭) ડોનાલ્ડ ટર મ્ શે રા શલણટ શુલય અને અભેદયકી જોન એપ. કે નડીએ ણ યાષ્ટ્રનતને ભનાયી
વેરયી ન સ્લીકાયીને વાભાનજક કામો કયનાયી વાંસ્થાઓને ભદદ કયલાનો નનણણમ જાશે ય કમો શતો.
૮) પે વફુકના વી.ઈ.ઓ. ભાકણ ઝુકયફગણ ણ વૌથી ઓછી વેરયી ભેલનાયા કભણચાયી છે , તે
વેરયી તયીકે ભાિ એકજ ડોરય ગાય રે છે .
૯) બાયતીમ નલભેન્વે લેસ્ટ ઇન્ડીઝનો વ્શાઇટલોળ કયે ર છે , ભદશરા દક્રકે ટય કૃ ષ્ણાભૂનતણએ
ળાનદાય 71 યન કયે ર છે .
ગુજરાત
૧૦) દ્વાયકાભાાં પ્રાચીન તફીફ નલદ્યાનુાં જ્ઞાન લધાયલા 19 થી 21 નલેમ્ફય વુધી ાંચગવ્મ
નચનકત્વા વાંભેરન મોજાળે.
૧૧) દેળના19 પ્રદેળ અને11 બાાઓભાાં 1200 ાંચગવ્મ નચનકત્વા નલજ્ઞાનના ગવ્મનવદ્ધો આ
ભશાવાંભેરનભાાં એકનિત થળે.
રમત-જગત
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૧૨) યીમર ભેડરીડ કરફના સ્ટાય પૂટફોરય દક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડોએ લણભાાં100 નભરીમન મુયો
કભાનાય નલશ્વના પ્રથભ ખેરાડી ફની ચુક્મા છે .
૧૩) દક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડોએ યીમર ભેડરીડની વાથે-વાથે કયે ર નલા કયાય અને નાઈકી વાથેની
અન્મ ભોંઘી ડીર દ્વાયા ઈનતશાવ યચ્મો છે .
૧૪) બાયતના અનુબલી શોકી ખેરાડી ગુયફાજ નવાંશ શોકી ઇનન્ડમા રીગ 2017 ની ક્રોઝ
ફીડભાાં વૌથી ભોંઘા ખેરાડીના રૂભાાં લેચામા છે .
૧૫) ગુયફાજ નવાંશને લણ 2015 ભાાં ચેનમ્મન યોંચી યે ઝે 99,000 ડોરયભાાં ખયીદ્યા શતા.
૧૬) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 1000 અને 500 ની નોટ ફાંધ કયાતા ુણે આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભેયેથોનના
આમોજકોએ આ સ્ધાણને સ્થનગત કયી દીધી છે , તે શલે આગાભી જાન્મુઆયી 2017 ભાાં આમોનજત
કયાળે.
૧૭) નલશ્વભાાં ફીજી યે ન્ક ધયાલતા ટે નીવ ખેરાડી નોલાક જોકોનલચે કે નેડાના ભીરોવ યાઓનીકને
યાજમ આી એટીી લલ્ડણ ટુ ય પાઈનલ્વની વેભી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૮) શારભાાં ચાઈના નશે લાર ચીન ઓન વુય વીયીઝના પ્રથભ યાઉન્ડભાાં યાજીત થમેર છે .
અન્ય
૧૯) રુસ્તભ-2 નલભાન 20 ભીટયની ાાંખો ધયાલે છે , આ નલભાન 24 થી 30 કરાક શલાભાાં ઉડી
ળકે છે .
૨૦) યાભાનાંદ વાગયની ટી.લી.વીયીમર યાભામણભાાં નલબીણનુાં ાિ બજલનાય ભુકેળ યાલરનુાં
ળફ યે લ્લે ટરે ક યથી ભેર છે , તેઓ 66 લણની લમના શતા.
Current affairs 274 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) કાશ્ભીય તથા અવભના ૂલણ યાજ્માર તથા રેફ્લટનન્ટ જનયર એવ.કે .નવાંશાનુાં 92 લણની લમે
અલવાન થમેર છે .
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૨) કભણચાયી યાજ્મ લીભા નનગભ દ્વાયા દદલ્શીભાાં ોતાના રાબાથીઓ ભાટે ‘કશી બી,કબી બી,’
નચનકત્વા વુનલધાની ળરૂઆત કયે ર છે .
૩) એવ.કે . નવાંશા લણ 1943 ભાાં બાયતીમ વૈન્મભાાં જોડામા શતા.
૪) વેન્ટર ર ભીકે નીકર એન્જીનીમયીંગ યીવચણ ઇન્સ્ટીટમુટના નલજ્ઞાનીઓ દ્વાયા લોઈવ કભાન્ડથી
ચારનાયી વ્શીરચેય ફનાલલાભાાં આલી છે .
૫) D.I.P.P. એ યાજ્મોના વુધાયાના આધાયે વ્માાયની કાભગીયી અને નફજનેવના લેગને ધ્માને
યાખીને યીન્કીંગ આળે.
૬) વદબાલ એન્જીનીમયીંગને ચાય ભાગીમ ગોભતી ચૌયાશા- ઉદેુય વેક્ળન અને એન.એચ.-8
ભાટે દૂન એન્ડ બ્રાડસ્ટર ીટ-એલયે સ્ટ ઇન્ડસ્ટર ીઝ ઇન્ફ્રા એલોડણ -2016 આલાભાાં આવ્મો છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૭) ઈન્ડોનેળીમા દેળની વેન્ટર ર ફેંક દ્વાયા એક રાખ રૂનમાની નોટ ફશાય ાડલાભાાં આલી છે .
૮) 18 નલેમ્ફય 1963 ના યોજ એભેદયકી ટે રીપોન કાંની ફેરએ પ્રથભલાય ફટનલાો પોન
રોન્ચ કમો શતો.
૯) સ્લીડન ઈ-કયન્વી દાખર કયનાય નલશ્વનો પ્રથભ દેળ ફનલા ામ્મો છે .
૧૦) પોચ્મુણન દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર યીોટણ અનુવાય લણ 2016 ના 50 ધનકુ ફેયની માદીભાાં
ભાકણ ઝુકય ફગણને પ્રથભ સ્થાન આલાભાાં આવ્મુાં છે .
૧૧) આાંતયયાષ્ટ્રીમ વૌય ગઠફાંધન પ્રારૂ ય 20 થી લધાયે દેળોએ શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૨) શારભાાં બાયત અને ઇઝયામેર લચ્ચે જ વાંવાધન અને પ્રફાંધન તેભજ કૃ ન ક્ષેિે વશમોગ
ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-ગમત
૧૩) બાયતીમ વૈન્મના પ્રભુખ દરફીય નવાંશ લલ્ડણ વફજુ નીમય નકક ફોનક્વાંગભાાં ગોલ્ડ ભેડર
ભેલનાયી 8 લણની તુજભુર ઈસ્રાભને ભીને 1.5 રાખનો ચેક અણણ કમો શતો.
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૧૪) બાયતીમ એથ્રેટ ધયભલીય નવાંશ ય યાષ્ટ્રીમ ડોનાંગ નલયોધી એજન્વી (નાડા) એ આઠ
લણનો પ્રનતફાંધ રગાવ્મો છે .
૧૫) નબ્રટીળ પૂટફોર ક્રફ લુલ્લયશે મ્ટન લાન્ડયવણ એપ.વી.ના બૂતૂલણ વુકાની જોડ ક્રેડોકે
યભતથી અરગ થઇ આટીસ્ટ ફની ગમા છે .
૧૬) બાયત અને થાઈરેન્ડભાાં મોજાનાય ભદશરા એનળમા ટી-20 દક્રકે ટભાાં બાયત અને ાનકસ્તાન
વાથે યભલા અાંગે ભાંજુયી આી શોલાનો ાનકસ્તાન દ્વાયા દાલો કયલાભાાં આવ્મો છે .
૧૭) બાયતીમ ફેડનભન્ટન ખેરાડી ી.લી.નવાંધુ અને અજમ જમયાભે ચાઈના ઓન વુય
વીયીઝના ફીજા યાઉન્ડભાાં નલજમ ભેલી ક્લાટણ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી ચુક્મા છે .
અન્ય
૧૮) D.I.P.P.નુાં ુરુનાભ ડીાટણ ભેન્ટ ઓપ ઇન્ડસ્ટર ીમર ોરીવી એન્ડ પ્રભોળન થામ છે .
૧૯) બાયતીમ વૈન્મભાાં તોની અછત દુય કયલા અભેદયકા ાવેથી 145 એભ-777 અલ્ટર ારાઈટ
શોલીત્ઝય તો ખયીદળે .
૨૦) દય લે યાષ્ટ્રીમ પ્રેવ દદલવ 16 નલેમ્ફયના યોજ ભનાલલાભાાં આલે છે .
Current affairs 275 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) 21 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નેલીની પનરટભાાં આઈ.એન.એવ. ચેન્નાઈ જશાજ વાભેર કયલાભાાં
આલળે.
૨) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ દ્વાયા કૃ નક્ષેિે લીજ ુયલઠા ભાટે વોરય એનજીની મોજના તૈમાય કયલાભાાં
આલી છે .
૩) ભશાયાષ્ટ્રના ભુખ્મભાંિી દેલેન્દ્ર પડનલીવના જણાવ્મા ભુજફ યાજ્મભાાં 10 શજાય વૌય કૃ ન ાં
ફેવાડલાભાાં આવ્મા છે .
૪) ફશુ ચનચણત દપલ્ભ થ્રી ઈદડમટ્વભાાં આભીયખાનના ાિની પ્રેયણા ફનેરા ઈજનેય વોનભ
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લાાંગચુકને લૈકનલ્ક ક્ષેિભાાં મોગદાન આલા ફદર યોરેકવ એલોડણ પોય ઇન્ટયપ્રઈઝેઝ 2016 થી
ુયસ્કૃ ત કયામા છે .
૫) નલેમ્ફય 2016 ભુજફ દેળની વુપ્રીભ કોટણ ભાાં ાાંચ જજો અને દેળની શાઈકોટોભાાં 427 જજોની
વીટો ખારી છે .
૬) વુપ્રીભ કોટણ ના જજની નનલૃનત્તલમ 65 લણ યખાઈ છે , જમાયે શાઈકોટણ ના જજની નનલૃનત્તલમ 62
લણ યાખલાભાાં આલી છે .
૭) 19 નલેમ્ફય 1917 ના યોજ દેળના પ્રથભ ભદશરા લડાપ્રધાન ઇનન્દયા ગાાંધીનો જન્ભ થમો
શતો., ગઈકારે તેઓની 100 ભી જન્ભજમાંનત શતી.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૮) નાવાના વીનીમય એસ્ટર ોનોટ ેગી વ્શીટવન સ્ેવભાાં જનાય વૌથી ઉંભયરામક ભદશરા ફની
ગમા છે .(તેઓ 56 લણની લમના છે .)
૯) 19 નલેમ્ફય 1985 ના યોજ પ્રથભલાય નલશ્વની ફે ભશાવત્તાઓ તત્કારીન વોનલમેત વાંઘ અને
અભેદયકા લચ્ચે સ્લીત્ઝયરૅન્ડની નળખય લાતાણ ળરુ થઇ શતી.
૧૦) ઓકરેન્ડભાાં ભાિ િણ ભીનીટવભાાં નત્ઝા વૌપ્રથભલાય ડોનભનોઝ કાંની દ્વાયા
શોંચાડલાભાાં આવ્મા શતા.
૧૧) જાણીતા બૌનતકળાસ્ત્રી સ્ટીપન શોનકન્વ દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે ૃથ્લી ય 1000
લણ છી ભાનલી યશી ળકળે નદશ, યશે ઠાણ ભાટે નલો ગ્રશ ળોધલો ડળે.
રમત-જગત
૧૨) બાયત વયકાય દ્વાયા લણ 2024 ના ઓનરનમ્કભાાં 50 ભેડર જીતલાનુાં રક્ષ્મ યાખેર છે .
૧૩) બાયતના નીનત આમોગ દ્વાયા ‘આઓ યભીએ’ નાભનુાં એક ુસ્તક ફશાય ાડલાભાાં આવ્મુાં
છે , તેભાાં લણ 2024 ના ઓનરનમ્કભાાં 50 ભેડર જીતલાના રક્ષ્મને દળાણલલાભાાં આવ્મુાં છે .
૧૪) શારભાાં લેસ્ટઇન્ડીઝ ભદશરા દક્રકે ટ ટીભનો બાયતીમ ભદશરા દક્રકે ટ ટીભ વાભે છ નલકે ટે નલજમ
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થમેર છે .
૧૫) આગાભી 8 થી 18 ડીવેમ્ફય 2016 દયનભમાન રખનૌભાાં મોજાનાય જુ નીમય શોકી લલ્ડણ ક
ભાટે બાયત દ્વાયા18 વભ્મનો શોકી ટીભ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૬) શારભાાં કે નેડાના ખેરાડી ભીરોવ યાઓનીકે ોતાના િીજા યાઉન્ડ યોફીન ભુકાફરાભાાં
ઓનસ્ટર માનાાં ડોભનનક થીમાભને શયાલી એટીી લલ્ડણ ટુ નાણભેન્ટની વેભી પાઈનરભાાં પ્રલેળી ચુક્મા
છે , તેઓ આ વેભી પાઈનરભાાં શોંચનાય પ્રથભ કે નેડીમન ખેરાડી ફન્મા છે .
અન્ય
૧૭) 19 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નલશ્વ ળૌચારમ દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો.
૧૮) એક વલે ભુજફ દેળની કોટોભાાં કુ ર 3.10 કયોડ કે વ નનકાર કયલાના ડી યહ્ા છે .
૧૯) નત્ઝા ભાટે જાણીતી કાંની ડોનભનોઝ દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે તેણે વૌપ્રથભ લાય
ડર ોનની ભદદથી નત્ઝા ડીરીલય કમાણ છે .
૨૦) ઇનન્દયાગાાંધીના ઘણા ઉનાભો ભળ્યા છે , તેભાાં દુગાણ , નપ્રમદળીની અને રોખાંડી ભદશરા
જેલા ઉનાભો વાભેર છે .
Current affairs 276 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) ટરે નોભાાં શલેથી સ્રીય કોચભાાં 8 ની જગ્માએ 18 ચાજીંગ ોઈન્ટ રગાલલાભાાં આલળે.
૨) શાર બાયતીમ યે લ્લે ાવે 7977 સ્રીય અને 4634 જનયર કોચ છે .
૩) બાયત પોજણ અભેદયકન કાંની લોલ્કય પોજણને એક્લામય કયળે, આ ડીરનુાં ભુલ્મ 140 રાખ
ડોરય છે .
૪) શાર નલડીમોકોન કાંનીના ચેયભેન તયીકે ઉદ્યોગનત યાજકુ ભાય ધુત દબાય વાંબાી યહ્ા
છે .
૫) નલશ્વભાાં વૌથી લધાયે રાાંફી ભુદતની વજા કાી ચુકેરા ભદશરા કે દી તયીકે યાજીલ ગાાંધીની
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શત્મા કયનાય ભદશરા નરીનીનુાં નાભ ભોખયે છે .
૬) યાજીલ ગાાંધીની શત્મા કયનાય ભદશરા નનરનીએ જેરભાાં યશીને તનભર બાાભાાં 500 ાનાની
ોતાની આત્ભકથા રખી છે , તે આગાભી 24 ભી નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યીરીઝ થળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૭) વૌપ્રથભલાય આટીપીળીમર શાટણ ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયનાય પ્રનવદ્ધ શાટણ વજણન ડો.ડે ન્ટન કુ રીનુાં 96
લણની લમે અલવાન થમેર છે .
૮) ટે ક્વાવ શાટણ ઇન્સ્ટીટમુટના વાંસ્થાક પ્રનવદ્ધ શાટણ વજણન ડો.ડે ન્ટન કુ રી છે . તેઓની ટીભે
એકરાખ અઢાય શજાયથી લધાયે ઓન શાટણ વઝણયી કયે ર છે .
૯) 30 લણ શે રા 20 નલેમ્ફય 1985 ના યોજ નફર ગેટ્વે નલન્ડોઝ-1 ઓયે ટીંગ વીસ્ટભ
રોન્ચ કયી શતી.
૧૦) શારભાાં મુ.એન.દ્વાયા ભૃત્મુદાંડ ય પ્રનતફાંધ રગાલલાભાાં આલતા બાયત દ્વાયા તેનો નલયોધ
કયલાભાાં આવ્મો છે .
રમત-જગત
૧૧) દયમો ઓરનમ્કની નવલ્લય ભેડર નલજેતા બાયતના સ્ટાય ખેરાડી ી.લી.નવાંધુએ ચાઈના
ઓન વુય વીયીઝ ફેડનભન્ટન સ્ધાણની નલભેન્વ નવાંગલ્વની પાઈનરભાાં પ્રલેળી ચુક્મા
છે .તેભણે કોયીમાની વુાંગ હ્ુનને યાજમ આેર છે .
૧૨) બાયતીમ ુરુ અને ભદશરા કફડ્ડી ટીભે પયી એકલાય કફડ્ડી લલ્ડણ કનુાં ટાઈટર જીતી
રીધેર છે .
૧૩) શારભાાં ાનકસ્તાન વયકાય દ્વાયા ાનકસ્તાન શોકી પે ડયે ળનની ટીભને ભાંજુયી આતા તેઓની
જુ નીમય ટીભ આગાભી ભદશનાભાાં રખૌનાભાાં મોજાનાય જુ નીમય શોકી લલ્ડણ કભાાં બાગ રેલા બાયત
આલળે.
૧૪) એટીી લલ્ડણ ટુ યનુાં ટાઈટર ાાંચભીલાય જીતલાના રક્ષ્મ વાથે નોલાક જોકોનલચ વેભી
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પાઈનરભાાં જાાનના કે ઈ નીળકોયી વાભે યભતભાાં ઉતયળે.
૧૫) શારભાાં આઈ.ી.એર.ની ભુાંફઈ ઇનન્ડમન્વ ટીભના કોચ તયીકે શ્રીરાંકાના ૂલણ કે પ્ટન ભશે રા
જમલદણનની નનભણુક કયલાભાાં આલી છે .
૧૬) બાયતભાાં વૌથી લધાયે વદી પટકાયના ખેરાડી તયીકે એનરસ્ટય કુ કનુાં નાભ આલે છે , તેણે
યાજકોટભાાં વદી પટકાયી તે બાયતભાાં તેની ાાંચભી વદી શતી.
૧૭) ઈંગ્રેંડ તયપથી વૌથી લધાયે ટે સ્ટ (136) યભનાય શે રા ખેરાડી તયીકે એનરસ્ટય કુ ક
ઓખામ છે .
અન્ય
૧૮) એનરસ્ટય કુ ક ઈંગ્રેન્ડના ધ ડે ઈરી ટે રીગ્રાપ અને ભેટરો અખફાય ભાટે કોરભ રખી ચુક્મા છે .
૧૯) ઓક્વપડણ ડીક્ષનયી દ્વાયા લણ 2016 નો ળબ્લદ તયીકે POST-TRUTH ને વાંદ કયલાભાાં
આવ્મો છે .
૨૦) ોસ્ટ ટુ થ ળબ્લદ નલળેણ તયીકે લાયલાભાાં આલે છે , તેનો ભતરફ વાંફધ કયલો અથલા તે
દયનસ્થનતઓ તયપ ઈળાયો કયલો તેલો થામ છે .
Current affairs 277 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) બાયતના આધ્માનત્ભક ગુરુની ઓખ ધયાલતા શ્રી શ્રી યનલળાંકયને 20 નલેમ્ફય 2016 ના
યોજ ડો.નાગેન્દ્રનવાંશ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) 21 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતીમ નૌકાદભાાં આઈ.એન.એવ. નલક્રાાંતને વાભેર કયલાભાાં
આલેર છે .
૩) 26 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં વાાંચી ભશોત્વલની ળરૂઆત થળે.
૪) 26 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ફાંધાયણ દદન ઉજલલાભાાં આલળે, આ પ્રવાંગે વાંવદનુાં નલળે વિ
ફોરાલલાભાાં આલળે.
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૫) ઉત્તયપ્રદેળ વૌથી રાાંફા એક્વપ્રેવ-લે રખનૌ- આગયાનુાં રોકણણ અનખરેળ માદલ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર છે .
૬) 27 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ઔયાંગાફાદભાાં શે યીટે ઝ થીભ આધાદયત શાપ ભેયેથોનનુાં આમોજન
કયલાભાાં આલળે.
૭) શારભાાં અરુણાચર પ્રદેળના ભુખ્મભાંિી દ્વાયા ડીઝીટર ઇનન્ડમા આઉટયીચ અનબમાન ળરુ
કયલાભાાં આલેર છે .
૮) 27 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દદલ્શી ખાતે ળરુ થમેરા ઇનન્ડમા ઇન્ટયનેળનર ટરે ડ પે મયનુાં
વભાન થળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) એક વલે ભુજફ નલશ્વભાાં વૌથી વારુાં અાંગ્રેજી નેધયરેંડના રોકો ફોરે છે , નલશ્વના 72 દેળોના
વલેક્ષણભાાં બાયત 22 ભાાં સ્થાને છે , નેધયરેંડ પ્રથભ સ્થાને છે .
૧૦) સ્લીડન દેળભાાં ભાિ િણ ટકા વ્મલશાય જ કે ળ ટર ાન્ઝેક્ળન દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે .
૧૧) ફાાંગ્રાદેળ દેળ તયપથી ઓક્ટોફય 2016 ભાાં બાયતભાાં વૌથી લધાયે પ્રલાવીઓનુાં આગભન
થમેર છે .
૧૨) નેધયરેંડના 98 ટકા રોકો ાવે ક્રેડીટ અથલા ડે ફીટ કાડણ શોમ છે , ત્માાં યે સ્ટોયન્ટભાાં અને
યીટે ઈરવણ ણ કે ળરેવ વ્મલશાય કયે છે .
૧૩) 21 નલેમ્ફય 1877 ના યોજ જાણીતા લૈજ્ઞાનનક થોભવ આલ્લા એડીવને નલશ્વ વભક્ષ પ્રથભ
પોનોગ્રાપ યજુ કમો શતો.
૧૪) શારભાાં બાયત અને નબ્રટન લચ્ચે નિક્ષીમ અગ્રીભ ભૂલ્મનનધાણયણ વભજુ તી કયાય ય
શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
ગુજરાત
૧૫) ગુજયાત યાજ્મના બરૂચભાાં વૌપ્રથભલાય જુ લાયભાાંથી ઇથેનોર ફનાલલા ભાટે ની પ્રદક્રમા ળરુ
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કયલાભાાં આલળે.
રમત-જગત
૧૬) બાયતીમ ળટરય ી.લી.નવાંધુ ચાઈના ઓનનો નખતાફ 20 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ જીતી
ચુક્મા છે .
૧૭) શારભાાં બાયતીમ ભદશરા શે રલાન ગીતા નવાંશ પોગટના રગ્ન શદયમાણાના ફરારી ગાભભાાં
મોજામા શતા.
૧૮) નલયાટ કોશરી આ લણભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ દક્રકે ટભાાં વૌથી લધાયે યન કયનાય ખેરાડી ફની ગમો
છે .
અન્ય
૧૯) બાયત દ્વાયા ઓડીળાભાાં યભાણુ શનથમાય રઇ જલાભાાં વક્ષભ નભવાઈર ૃથ્લી-2 નુાં વપ
યીક્ષણ કયે ર છે .
૨૦) શારભાાં દદલ્શીભાાં આમોનજત શાપ ભૈયાથોનના ુરુ લગણની દોડભાાં એરીમદ કી ચોંગે જીત
શાાંવર કયે ર છે .
Current affairs 278 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શાર ઓર ઇનન્ડમા ફેંક ઓદપવવણ કો-પે ડયે ળનના વીનીમય લાઈવ પ્રેવીડન્ટ તયીકે
ડી.થોભવ ફ્રાાંકો પયજ ફજાલી યહ્ા છે .
૨) કે યનુાં પ્રનવદ્ધ લણતીમ ભાંદદય ળફયીભારાનુાં નાભ ફદરીને શલે તેને શ્રી અય્પમપ્ાસ્લાભી
ભાંદદય તયીકે ઓખલાભાાં આલળે.
૩) ઝામડવ કે ડીરા અને કે ડીરા શે લ્થકે ય રીભીટે ડના ચેયભેન તયીકે પયજ ફજાલતા ાંકજ ટે રની
પે ડયે ળન ઓપ ઇનન્ડમન ચેમ્ફય ઓપ કોભવણ એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ીઝ (દપક્કી) ના પ્રભુખ તયીકે લયણી
કયલાભાાં આલી છે .
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૪) 19 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ઉતયાખાંડના ૂલણ ભુખ્મ વનચલ ળિુધ્નનવાંશને ઉતયાખાંડના ભુખ્મ
વૂચના આમુક્ત દ ય આવીન કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મના ૂલણ યાજ્માર અને મુ .ી.ના ૂલણ ભુખ્મભાંિી
યાભ નયે ળ માદલનુાં 89 લણની લમે આલવાન થમેર છે .
૬) 19 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ નકાંફરી પ્રોવેવ વટીપીકે ટ સ્કીભના ઉાધ્મક્ષ તયીકે બાયતને
વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
૭) યે લ્લેભાાં ભુવાપયી કયતા દ્રનષ્ટ્શીન રોકો કોઈની ભદદ લગય વીટ ળોધી ળકે તે ભાટે કોચની વીટ
ય બ્રેઇરરીીથી વીટ નાંફય રખલાભાાં આલળે.
૮) લણ 2011 ભાાં યે રલેના માનિકોની વરાભતી ભાટે મુ.ી.એ.વયકાય દ્વાયા જે વનભનત નીભલાભાાં
આલી શતી, તે કાકોડકય વનભનત તયીકે ઓખાતી શતી.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૯) શલેથી બાયત અને ઈઝયાઈર ભેક ઇનન્ડમા અને ભેક નલથ ઇનન્ડમા કામણક્રભ શે ઠ વાથે યશીને
કામણ કયળે.
૧૦) 22 નલેમ્ફય 2005 ના યોજ જભણનીભાાં ચાન્વેરય તયીકે પ્રથભ ભદશરા એન્જેરા ભકે ર ફન્મા
શતા.
૧૧) આાંતયયાષ્ટ્રીમ રૂથી પ્રખ્માત કોયીમાના દપલ્ભ નનદેળક અને રેખક ઈભ નોન તાઈકને 20
નલેમ્ફય 2016 ના યોજ આઈ.એપ.એપ.આઈ.-2016 ભાાં પ્રનતનષ્ઠત રાઈપટાઈભ અનચલભેન્ટ
એલોડણ થી નલાજલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-જગત
૧૨) નલશ્વના નાંફય-6 ખેરાડી ભાદયન નવનરકએ િણ લણ છી ચેન્નાઈ ઓનભાાં ુનયાગભન
કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૩) લણ 2016 ના લણના ટો ાાંચ ફેટ્વભેનભાાં પ્રથભ ક્રભે જોઈ રૂટનુાં સ્થાન છે , તેઓ
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ઇંગ્રેન્ડની ટીભના છે .
૧૪) શારભાાં આય.અનશ્વને લણ 2016 ભાાં શાઈએસ્ટ 55 નલકે ટ ભેલી શે યાથનો યે કોડણ તોડે ર છે .
૧૫) નલશ્વના નાંફય લન ખેરાડી એન્ડી ભયે એ નલશ્વના ફીજા ક્રભાાંનકત ખેરાડી વનફણમાના નોલાક
જોકોનલચને શયાલી લણની છે લ્લી ભેજય ટુ નાણભેન્ટ એટીી લલ્ડણ ટુ ય ટે નીવ પાઈનલ્વનુાં ટાઈટર
ોતાના નાભે શાાંવર કયે ર છે .
૧૬) એન્ડીભયે શલે વત્તાલાય યીતે નાંફય લન યે નન્કાંગ વાથે લણ 2016 નુાં વભાન કયળે.
૧૭) યનળમાના મુનરમા ઝેયીોલા ડોનાંગ ટે સ્ટભાાં નનષ્પ જતા તેનો લણ 2012 નો રાંડન
ઓનરનમ્કભાાં જીતેરા ગોલ્ડભેડર છીનલી રેલાભાાં આલેર છે .
અન્ય
૧૮) બાયતના ગગનજીત બુલ્લયે ઇન્ડોનેનળમા ઓનનો નખતાફ જીતેર છે .
૧૯) 47 ભાાં બાયતીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ દપલ્ભ ભશોત્વલની ળરૂઆત શાર ગોલાભાાં થમેર છે .
૨૦) આ શે રા દપક્કીના પ્રભુખ તયીકે શણલધણન નીઓટીમા કામણયત શતા.
Current affairs 279 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/11/16
રાષ્ટ્રીય
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<font color="#ff0000"><b>રાષ્ટ્રીય</font></b>
૧) આગાભી વભમભાાં બાયતભાાં પ્રથભલાય13 ભો લલ્ડણ યોફોટ ઓરનમ્માડ આમોનજત કયલાભાાં
આલળે.
૨) 13 ભાાં લલ્ડણ ઓરનમ્માડની થીભ ‘યે  ધ સ્ક્રે’ યાખલાભાાં આલી છે , આ ઓરનમ્માડભાાં
54 દેળોના 2000 નલદ્યાથીઓ બાગ રેળ.ે
૩) કણાણટક વાંગીતના નલખ્માત વાંગીતકાય એભ.ફારભુયરીકૃ ષ્ણનુાં 86 લણની લમે આલવાન
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૪) બૂકાંભાાં નુકળાન ાભેર નેાનો ફૌદ્ધનાથ સ્તૂ આ દેળનો વૌથી ભોટો સ્તૂ છે , તેને
136 કયોડ રૂનમાના યીનોલેળન ફાદ પયીથી રોકો ભાટે ખુલ્લો ભુકલાભાાં આવ્મો છે .
૫) બાયત અને સ્લીત્ઝયરૅન્ડ દેળ લચ્ચે ઓટોભેટીક એક્વચેન્જ ઓપ ઇન્પોભેળન (A.E.O.I.)
ભાટે જોઈન્ટ દડક્રેયેળન ય શસ્તાક્ષય થમા છે .
૬) બાયતના વેન્ટર ર ફોડણ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે ક્વીવના ચેયભેન અને બાયતભાાં નભળન ઓપ સ્લીવ
એમ્ફેવીના ડે પ્મુટી ચીપ જામલ્વ યોડ્યુટે 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ સ્લીવ ફેન્કભાાં બાયતીમ
ખાતાઓની ભાદશતી લણ 2019 થી આલાભાાં આલળે તેલા કયાય કમાણ શતા.
૭) 21 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ થાઇરેન્ડના યાજકુ ભાયી ભશા ચક્રી નવયીનધયને પ્રથભ નલશ્વ
વાંસ્કૃ ત ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૮) ચીન દેશ્વ શારભાાં નલશ્વની વૌથી રાાંફી વુયનક્ષત કલાાંટભ વાંચાય રાઈનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
ગુજરાત
૯) તાજેતયભાાં યાજકોટભાાં 23 થી 26 નલેમ્ફય 2016 વુધી યાજકોટ ભળીન ટુ લ્વ ળો-2016 નુાં
આમોજન કયામુાં છે , તેભાાં નલદેળની 400 જેટરી કાંનીઓ બાગ રઇ યશી છે .
૧૦) જુ નાગઢ ગીયનાય ય યો-લે ફનાલલા ભાટે ઓનસ્ટર મા નલશ્વ પ્રનવદ્ધ કાંની ડોરભેમય અને
ઉાબ્રેકો દ્વાયા શલેથી વલેની કાભગીયી ળરુ કયી દેલાભાાં આલી છે .
૧૧) ગુજયાતભાાં છે લ્લી િણ ટભણથી વભયવ થઇ યશે રી 1019 ગ્રાભ ાંચામતો ભાટે ચોથીલાય ણ
વભયવ થામ તે ભાટે એક ગ્રાભ ાંચામતને જો વભયવ થામ તો 8 રાખનુાં પ્રોત્વાશક પાંડ આલાભાાં
આલળે.
૧૨) ગુજયાત યાજ્મભાાં ફશે નો ભાટે ની વ્મામાભ નળક્ષક તારીભી કોરેજ ૂ.ઇન્દુભતીફેન દ્વાયા લણ
1964 ભાાં અડારજ ખાતે સ્થાઈ શતી.
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રમત-જગત
૧૩) ક્રેફય ડબ્લલ્મુ .ટી.એ.નલભેન્વની નવાંગલ્વ યે ન્કીંગભાાં ટોચનુાં સ્થાન શાાંવર કયનાય ફીજા જભણન
ખેરાડી ફની યહ્ા છે .
૧૪) જભણન ખેરાડી ક્રેફય નાંફય –લન સ્ટે પીગ્રાપ ફાદ તેઓ પ્રથભ ટે નીવ ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૫) શાર ગુજયાતભાાં યાજ્મ કક્ષાની ટે ફર ટે નીવ સ્ધાણ ોયફાંદય ખાતે ચારી યશી છે , તેભાાં
1804 સ્ધણકો બાગ રેળ.ે
૧૬) નાનકડી ફોટ લડે પ્રલાવ ખેડલાની યભતને કામકીંગ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે , બાયતના
ખેરાડી કૌસ્તુબ ખાડે એ લણ 2015 ભાાં ભુાંફઈથી ગોલાનો 415 નક.ભી.ના દદયમાભાાં ાંદય દદલવ
કામકીંગ કયી નરમ્કા ફુક્વ ઓપ યે કોડણ ભાાં સ્થાન ભેવ્મુાં છે .
૧૭) બાયતભાાં ફાસ્કે ટ ફોર યભતની વાંબાલનાઓ જોતા એન.ફી.એ. (નેળનર ફાસ્કે ટફોર
એજન્વી) દેળભાાં ટરે નીંગ વેન્ટયો ખોરળે .
અન્ય
૧૮) 18 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ઈન્પોવીવ વામન્વ પાઉન્ડે ળન દ્વાયા ઈન્પોવીવ ુયસ્કાય
2016 ના નલજેતાઓના નાભ જાશે ય કયલાભાાં આવ્મા.
૧૯) 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ બૌનતકળાસ્ત્રી પ્રોપે વય એભ.જી.કે .ભેનનનુાં 88 લણની લમે
અલવાન થમેર છે .
૨૦) ોટુણ ગર દેળના પ્રધાનભાંિી 14 ભાાં બાયતીમ પ્રલાવી દદલવ ય ભુખ્મ અનતથીના રૂભાાં
શાજય યહ્ા શતા.
Current affairs 280 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દદલ્શી ખાતે ભેડીકર કાઉન્વીર ઓપ ઇનન્ડમાની 142 ભી જનયર
ફેઠક ફોરાલલાભાાં આલી શતી.
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૨) ભેડીકર કાઉનન્વર ઓપ ઇનન્ડમાની 142 ભી જનયર ફેઠકભાાં એક ભશત્લનો નનણણમ રેલાભાાં
આલેર છે , કે દેળબયના એરોેથી ડોકટયોને મુનનક આઈ.ડી.નાંફય આલાભાાં આલળે.
૩) શારભાાં વયકાય દ્વાયા નાગદયકોની વુનલધાઓ ભાટે ફેન્કોની નલી ભોફાઇર એપ્રીકે ળન UPI
નોપ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) ટૂાં ક વભમભાાં દેળની તભાભ મુનનલવીટીઓની દલી ઓનરાઈન કયલાભાાં આલળે, તેના ભાટે
નેળનર એક્ડે નભક ડીોઝીટયીભા ડીગ્રી,ડીપ્રોભાાં થળે, ડીજીટર પોભણભાાં સ્ટોય.
૫) દીલનો નકલ્લો ુયાતન વભમના કાયણે બાયતના 100 આદળણ સ્ભાયકોભાાં સ્થાન ામ્મો છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૬) નલશ્વની પ્રનવદ્ધ જ્લેરયી યીટે ર જોમરુકાવનો શે રો ળો-રૂભ 19 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ
હ્ુસ્ટન મુ.એવ.એ.ભાાં ળરુ થમેર છે .
૭) એક વલેભાાં જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે દય લે ભૃત વભુદ્ર એક ભીટય જેટરો ઊંડે ઉતયતો જામ
છે , અથલા ઘટતો જામ છે .
૮) ભૃત વભુદ્ર વાભાન્મ દદયમાઈ વાટી કયતા 429 ભીટય નીચે આલેર છે .
૯) શારના વભમભાાં નલશ્વના નલકનવત દેળોના 80 ટકાથી લધાયે રોકો ઈન્ટયનેટ વેલાનો તેભના
ભોફાઈર દ્વાયા ઉમોગ કયે છે .
૧૦) 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ લૈનશ્વક નાણાકીમ વેલા આતી કાંની ક્રેડીટ રુઇવે ગ્રોફર
લેલ્થ યીોટણ જાશે ય કયે ર છે .
૧૧) ક્રેડીટ રુઇવે કાંનીએ જાશે ય કયે ર ગ્રોફર લેલ્થ યીોટણ પ્રભાણે દુનનમાબયના દેળોની કુ ર
વાંનત 256 રાખ કયોડ ડોરય છે .
૧૨) 21 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ભચેન્ટ નેલી કે પ્ટન યાનધકા ભેનનને ફશાદુયી ુયસ્કાયથી
વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૩) ઈઝયાઈરના મેશુરભાાં એક ઈભાયતના ફાાંધકાભ ભાટે ામો ખોદતી લખતે 3800 લણ
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શે રાનો જગ ભળ્યો શોલાનો દાલો કયલાભાાં આવ્મો છે .
૧૪) ાનકસ્તાનના પ્રધાનભાંિી નલાજ ળયીપના નલદેળી ફાફતોના વરાશકાય વયતાજ અઝીઝ
શાટણ ઓપ એનળમા વાંભેરનભાાં બાયત આલળે.
રમત-જગત
૧૫) શારભાાં બાયતીમ શોકી ટીભે ઓસ્ટરે રીમા વાભે શોકી ટે સ્ટ ભેચભાાં નલજમ ભેવ્મો છે .
૧૬) શારભાાં બાયતીમ ખેરાડી વામના નશે લારે શોંગકોંગ ઓન વુય વીયીઝ ફેડનભન્ટન
ચેનમ્મનળીભાાં થાઈરેન્ડની ોનીટ ફુયાનાપ્રાવેતુણકને શયાલેર છે .
૧૭) બાયતીમ ભદશરા ચેવ ખેરાડી ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય શદયકા દ્રોણાલલ્લીએ યનળમાભાાં યભાઈ યશે ર દપડે
એરીટ ભદશરા ગ્રા.નપ્રક્વ.ભાાં પ્રથભ જીત ભેલેર છે .
અન્ય
૧૮) 22 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ ફયાક ઓફભાએ 21 રોકોને પ્રેજીન્ડે ળીમર ભેડર ઓપ ફ્રીડભ
ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત કયે ર છે .
૧૯) શારભાાં નેા દેળ દ્વાયા એક અયફ ડોરયની એક્સ્પ્રેવલે દયમોજના યદ્દ કયામેર છે .
૨૦) શારભાાં અભેદયકાભાાં બાયતીમ ભૂની યાશીરા અશભદે ત્માની સ્થાનનક ચૂાંટણીભાાં જીત
ભેલેર છે .
Current affairs 281 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શાર બાયતની એયોટણ ઓથોયીટી ઓપ ઇન્ડીમાના ચેયભેન તયીકે ગુરુપ્રવાદ ભશાાિા પયજ
ફજાલી યહ્ા છે .
૨) દશભાચર પ્રદેળનુાં ારભુય નલધાનવબા ક્ષેિ દેળનુાં પ્રથભ ઈ-નલધાનવબા ક્ષેિ ફનેર છે .
૩) ઉત્તયપ્રદેળભાાં એકજ ઈભયજન્વી વેલા મુ.ી-100 ળરુ થમેર છે , આ દયમોજના સ્ભાટણ
ોરીવીંગ ભાટે કામણ કયળે.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૪) આગાભી 9 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ પ્રલાવી બાયતીમ દદલવ ભનાલલાભાાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૫) સ્લીડનના સ્ટોકશોભ ખાતે આલેર ગ્રોફર ચેરેન્જીવ પાઉન્ડે ળન દ્વાયા દુનનમાના તાત્કાનરક
ખતયા અાંગે વૌથી વાયો ઉકે ર જણાલનાયને અાંદાજે 34 કયોડ રૂનમાનુાં ઈનાભ આલાની જાશે યાત
કયાઈ છે .
૬) નલશ્વભાાં વૌથી લધાયે વજા એ ભોતનો શુકભ આનાયા દેળોભાાં ચીન, ઈયાન અને અભેદયકાનો
વભાલેળ થામ છે .
૭) શાર ચેક દયનબ્લરકના નલજ્ઞાનીઓને ભાનલીઓના પે પવાનુાં વદક્રમ ભોડે ર ફનાલલાભાાં
વપતા ભી છે .
૮) નેા દેળે બાયત દ્વાયા તાજેતયભાાં ફશાય ાડે રી રૂ.2000 અને 500 ની નોટને ગેયકામદેવય
જાશે ય કયી છે .
૯) નેા વયકાયના જણાવ્મા પ્રભાણે બાયત પે ભા(FEMA) નોટીપીકે ળન ફશાય ાડે છી જ
જે તે ચરણી નોટ અભરી ફને છે .
૧૦) વમુાંકત યાષ્ટ્ર દ્વાયા 25 નલેમ્ફયને દય લે ભદશરાઓ વાભેની દશાંવાનો નલયોધ દદલવ
ભનાલલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
ગુજરાત
૧૧) યાજકોટભાાં ઇન્ટયનેળનર કક્ષાના ગ્રીન દપલ્ડ એયોટણ ભાટે 150 એકય ખાનગી જભીન
વાંાદન કયલાભાાં આલળે.
૧૨) 27 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ અભયે રી ખાતે જાણીતા કનલ યભેળ ાયે ખની 76 ભી જન્ભ
જમાંનત નનનભતે અત્તય ઢોામુાં રૂભારભાાં કામણક્રભ આમોનજત કયાળે.
રમત-જગત
૧૩) શારભાાં ચાય દેળની ઇન્ટયનેળનર શોકી ટુ નાણભેન્ટભાાં બાયતે ભરેનળમાને 4-2 થી શયાલેર છે .
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૧૪) આગાભી 8 દડવેમ્ફયથી ળરુ થઇ યશે ર જુ નીમય શોકી નલશ્વક ભાટે 18 વભ્મોની બાયતીમ
ભેન્વ ટીભની કે પ્ટનળી વોંેર છે .
૧૫) શારભાાં બાયતીમ નલભેન્વ દક્રકે ટ ટીભ એનળમા ક દક્રકે ટ ટુ નાણભેન્ટભાાં બાગ રઇ યશી છે . આ
ટીભ થાઈરેન્ડ વાભે પ્રથભ ભેચ યભળે.
૧૬) શાર યભાઈ યશે ર શોંગકોંગ ઓન વુય વીયીઝ ફેડનભન્ટન ટુ નાણભેન્ટની ક્લાટય પાઈનરભાાં
વાઈના નશે લાર, ી.લી.વીંધુ, વભીય લભાણ અને અજમ જમયાભ શોંચલાભાાં વપ યહ્ા છે .
૧૭) ઇંગ્રેન્ડ ટીભના ૂલણ કે પ્ટન અને રીલયુરના ખેરાડી પૂટફોરય સ્ટીલન ગેયાડે પૂટફોરના
તભાભ પોયભેટ ભાાંથી નનલૃનત્ત રીધી છે .
અન્ય
૧૮) FEMA નુાં ુરુનાભ પોયે ન એક્વચેન્જ ભેનેજભેન્ટ એક્ટ થામ છે .
૧૯) પ્રખ્માત દશન્દી અને બોજુયી રેખક અને વાદશત્મકાય ડો.નલલેકી યામનુાં અલવાન 92
લણની લમે થમેર છે .
૨૦) શારભાાં મુ.ી.નવાંશને યાષ્ટ્રીમ સ્લચ્છ ગાંગા નભળનના ભશાનનદેળક તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
Current affairs 282 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) 26 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ શ્વેતક્રાાંનતના વજણક ડો.લગીવ કુ દયમનની 95 ભી જન્ભજમાંનત
ભનાલલાભાાં આલી.
૨) બાયતભાાં 90 લણથી નોટ છાઈ યશી છે , આભ છતા ાાંચ સ્થો ય જ નપ્રન્ટીંગ થામ છે ,
તેભાાં નાનવક, દેલાવ, ભૈવુય, વારફોની અને શોળાંગાફાદનો વભાલેળ થામ છે .
૩) 26 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયતભાાં ફીજો વાંનલધાન દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૪) બાયત દેળના ફાંધાયણભાાં 10 દેળોની વ્મલસ્થા અને 101 જેટરા વુધાયાઓ કયલાભાાં આવ્મા
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છે , તેભજ વૌથી લધાયે આદટણ કર તેભાાં યશે રા છે .
૫) બાયતના ફાંધાયણભાાં 26 નલેમ્ફય 2016 વુધીભાાં 101 વુધાયાઓ કયલાભાાં આવ્મા છે , તેભાાં
છે લ્લો વુધાયો જી.એવ.ટી. નફરનો કયલાભાાં આલેર છે .
૬) શારભાાં મુદ્ધનલય નવાંશ ભાનરકને કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા નલા યાષ્ટ્રીમ યાજભાગણ પ્રાનધકયણના નલા
ચેયભેન તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) જાણીતા િકાય દદરી ાંડગાાંલકયનુાં 25 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ અલવાન થમેર છે , તેઓ
72 લણની લમના શતા.
૮) શારભાાં ગોલાભાાં આમોનજત થમેર દપલ્ભ ભશોત્વલના વભાન વભાયોશભાાં ભુખ્મ અનતનથ
તયીકે એવ.એવ. યાજ્ભૌરીને આભાંનિત થમા શતા.
૯) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા શારભાાં દેળભાાં 62 નલા જલાશય નલોદમ નલદ્યારમ ખોરલાની ભાંજુયી
આલાભાાં આલી છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૧૦) તાજેતયભાાં ભનોજ લાજેઈને 10 ભો એનળમા ેવેદપક સ્ક્રીન એલોર્ડવણ આલાભાાં આવ્મો છે .
૧૧) શારભાાં આઈ.આઈ.ટી ખડકુય વાંસ્થાને વતત ફીજીલાય આાંતયયાષ્ટ્રીમ વલેભાાં ટોચનુાં
સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૧૨) કોરનમ્ફમા વયકાય દ્વાયા દેળના વૌથી ભોટા નલદ્રોશી ગુટ દયલોલ્મુળનયી આમ્ડણ પોવેજ ઓપ
કોરનમ્ફમા વાથે ળાાંનત વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૩) તુકી ળાાંઘાઈ વશમોગ વાંગઠન ઉજાણ ક્રફ 2017 ની અધ્મક્ષતા કયળે.
રમત-જગત
૧૪) શારભાાં લલ્ડણ ફોનક્વાંગ કાઉનન્વર દ્વાયા પ્રોપે ળનર ફોકવવણની નલી માદી જાશે ય કયલાભાાં
આલી છે , તેભાાં બાયતીમ ફોક્વય નીયજ ગોમતને સ્થાન આલાભાાં આવ્મુાં છે .
૧૫) નીયજ ગોમત આ લે 12 જેટરા ભુકાફરાઓભાાં યભી ચુક્મા છે , તેભના 8 ભાાં તે નલજમ થઇ
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ચુક્મા છે .
૧૬) 25 નલેમ્ફય 2016 થી યાજકોટ ખાતે 62 ભી યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની ળાાકીમ તયણ સ્ધાણનો
પ્રાયાંબ થમો છે .
૧૭) શારભાાં ી.લી નવાંધુ શોંગકોંગ ઓનની વેભીપાઈનરભાાં શોંચલાભાાં વપ યહ્ા છે , જમાયે
વાઈના નશે લાર સ્ધાણભાાંથી ફશાય થમા છે .
અન્ય
૧૮) રૂે (RuPay) (કાડણ )નો ઉમોગ નેળનર ેભેન્ટ કોોયે ળન કયે છે , તેની પ્રોવેવ દેળભાાં
જ થામ છે .
૧૯) એક વલે ભુજફ દેળભાાં 78 કયોડ કાડણ મુઝવણ છે , તેભાાં 92 ટકા ભાિ નાણા ઉાડલા ભાટે
તેનો ઉમોગ કયે છે .
૨૦) 19 ડીવેમ્ફય 1961 ના યોજ દીલ ભુક્ત થમા ફાદ દય લે આ દદલવ ઉજલામ છે , આગાભી
ભાવભાાં આ કામણક્રભ 3 દદલવ ભાટે ઉજલલાભાાં આલળે.
Current affairs 283 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) બાયત અને વાઇપ્રવ લચ્ચે વાંળોનધત ડી.ટી.એ.એ. વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૨) વી.ફી.એવ.ઈ.શલેથી ધોયણ 12 ાવ કયે ર નલદ્યાથીઓને ડીજીટર રોકય આળે.
૩) શારના વી.ફી.એવ.ઈ.ના ચેયભેન આય.કે . ચતુલેદી દબાય વાંબાી યહ્ા છે , તે જણાવ્મા
પ્રભાણે દયણાભ ભાંજુા રોન્ચ કયલાભાાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૪) ફાાંગ્રાદેળ દેળના લડાપ્રધાન ળેખ શવીના લણ 1971 ભાાં ફાાંગ્રાદેળની આઝાદી ભાટે ળશીદ
થમેરા ફે શજાય જેટરા બાયતીમ જલાનોને વન્ભાનનત કયળે.
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૫) શારભાાં ાનકસ્તાન વેનાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે જનયર કભય જાલેદ ફાજલાની નનમુનક્ત
કયલાભાાં આલી છે .
૬) તાજેતયભાાં ક્મુફાના ૂલણ યાષ્ટ્રનત અને કમ્મુનનષ્ટ્ ક્રાાંનતના નેતા દપદેર કાસ્ટર ોનુાં 90 લણની
લમે અલવાન થમેર છે .
૭) 27 નલેમ્ફય 1975 ના યોજ ગીનીવ ફુક ઓપ યે કોર્ડવણના વશ વાંસ્થાક યોવ ભેનક્લટણ યની
શત્મા થઇ શતી.
૮) મુયોીમન વેન્ટર ર ફેંક દ્વાયા 500 મુયો કે તેનાથી લધાયે ભૂલ્મની નોટો યદ્દ કયલાની જાશે યાત
કયામેર છે .
૯) શારભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ અયાધ ન્મામારમ વાંનધભાાંથી યનળમા ફશાય થમુાં છે .
૧૦) આાંતયયાષ્ટ્રીમ િકાયોને પ્રેવ સ્લતાંિતા ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આલે છે .
૧૧) નલશ્વનુાં પ્રથભ ફોરીલુડ થીભ ાકણ દુફઈભાાં ખોરલાભાાં આલેર છે .
૧૨) ળેખ અબ્લદુલ્લા નફન જામદ અર નાશમાનને નલેમ્ફય 2016 ભાાં ભધય ટે યેવા આાંતયયાષ્ટ્રીમ
એલોડણ થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-જગત
૧૩) બાયતીમ ભદશરા દક્રકે ટ ટીભે ટી-20 એનળમા કની ળરૂઆતભાાં ફાાંગ્રાદેળને 64 યનોથી
શાય આી છે .
૧૪) બાયતીમ ળટરય ી.લી.નવાંધુાં વતત ફીજીલાય શોંગકોંગ ઓન વુય વીયીઝ ફેડનભન્ટન
ટુ નાણભેન્ટની પાઈનરભાાં શોંચી ગમા છે .
૧૫) બાયતીમ ુરુ શોકી ટીભ ચાય દેળની ઇનન્લટે ળનર શોકી ટુ નાણભેન્ટભાાં ન્મુઝીરેન્ડ વાભે
2-3 થી શાયી ટુ નાણભેન્ટભાાંથી ફશાય થઇ ગમા છે .
૧૬) શારભાાં નયે ન્દ્ર ફિા આાંતયયાષ્ટ્રીમ શોકી પે ડયે ળનના નલા અધ્મક્ષ ફન્મા છે .
૧૭) તાજેતયભાાં શોકી ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ તયીકે ભદયમમ્ભા કોળીની નનભણુાંક કયલાભાાં આલી છે .
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૧૮) ફી.વી.વી.આઈ.દ્વાયા સ્થાનનક ખેરાડીઓ ભાટે એન્ટી ડોનાંગ શે લ્રાઇન ળરુ કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) વાદશત્મભાાં ભશત્લના મોગદાન ભાટે યનસ્કન ફોન્ડને ટાઈભ રીસ્ટ પે સ્ટના ઉદ્ઘાટન વભમે
રાઈપ ટાઈભ અનચલભેન્ટ એલોડણ થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨૦) શાર કોસ્ટાદયકાભાાં આલેર લાલાઝોડુાં ઓટો લાલાઝોડુાં નાભથી ઓખલાભાાં આલેર.
Current affairs 284 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/11/16
રાષ્ટ્રીય
૧) શાર ોસ્ટ નલબાગદ્વાયા અભરભાાં ભુકામેર ‘ભામ સ્ટે ’ અાંતગણત વ્મનક્ત ોતાના પોટા લાી
ટીકીટ રૂ.300 ચૂકલીને ાાંચ રૂનમા ભૂલ્મની 12 ટીકીટો ભેલી ળકળે.
૨) બાયતીમ ડીમ્ર ટે ર દ્વાયા શારભાાં ‘નભવ ગ્રોફ બ્લમુટી ેજન્ટ 2016’ નો નખતાફ જીતી
રેલાભાાં આવ્મો છે .
૩) આગાભી 31 દડવેમ્ફયથી ગોલા દેળનુાં પ્રથભ કે ળરેવ યાજ્મ ફનળે , ભોટાબાગના વ્મલશાયો
ક્રેદડટકાડણ , ડે ફીટકાડણ કે ભોફાઈર એપ્વથી થળે.
૪) આગાભી 3 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ શાટણ ઓપ એનળમા બાયતભાાં ળરુ થળે.
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૫) 4 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ ઈટારીભાાં ફાંધાયણીમ વુધાયા ભાટે જનભત વાંગ્રશ કયલાભાાં
આલળે.
૬) આગાભી 22 થી 26 ભે 2017 ના યોજ આદફ્રકન ડે લરભેન્ટ ફેન્કની એન્મુઅર જનયર
ભીટીંગ ગાાંધીનગય ખાતે ભળે.
૭) લણ 1983 થી બાયત દેળ આદફ્રકન ડે લરભેન્ટ ફેંકભાાં ોતાનુાં કામભી વભ્મદ ધયાલે છે .
૮) આદફ્રકન ડે લરભેન્ટ ફેંકની સ્થાના લણ 1963 ભાાં થમેરી છે .
૯) શારભાાં ાનકસ્તાન દ્વાયા યનળમાને ોતાના તાફા શે ઠનુાં ગ્લાદય ફાંદય લાયલા આલાની
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ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
૧૦) શારભાાં બાયત દેળ દ્વાયા ભોજામ્ફીક દેળ ભાટે 10 રાખ ડોરયની વશામતા જાશે ય કયે ર છે .
રમત-જગત
૧૧) શારભાાં આજભગઢના ડી.એભ. (આઈ.એ.એવ.) અનધકાયી વુશાવ એરલાઈ એનળમન ેયા
ફેડનભન્ટન ચેનમ્મનળીની પાઈનરભાાં ગોલ્ડભેડર જીત્મા છે .
૧૨) બાયતીમ ખેરાડી ી.લી.નવાંધુ અને વભીય લભાણ શોંગકોંગ ઓન ફેડનભન્ટન ટુ નાણભેન્ટના
ટાઈટર ભુકાફરાભાાં યાનજત થમા છે .
૧૩) નેાના કાાંઠભાાંડુભાાં મોજામેર પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ટરે ડીળનર ગેમ્વની ફાસ્કે ટફોર
સ્ધાણભાાં બાયતીમ ટીભ ચેનમ્મન ફની છે . બાયતે નેાને શયાલેર છે .
૧૪) શાર યભાતી શોકી ટુ નાણભેન્ટભાાં બાયતે ભરેનળમાને શયાલી બ્રોન્ઝભેડર ભેલેર છે .
૧૫) લણની અાંનતભ ગ્રા.પ્રીક્વભાાં ભનવણડીઝ ડર ાઈલય રુઇવ શે નભલ્ટન પ્રથભ સ્થાને યહ્ા છે ,જમાયે
નીકો યોવફગણ ફીજા સ્થાને યશી લણ 2016 ના લલ્ડણ ચેનમ્મન ફન્મા છે .
૧૬) થાઈરેન્ડભાાં યભાઈ યશે ર ભદશરા એનળમા ક ટી-20 ભાાં બાયતીમ ભદશરા દક્રકે ટ ટીભે
થાઈરેન્ડને નલ નલકે ટે યાજમ આેર છે .
૧૭) નલકાવ કૃ ષ્ણ માદલને વલણશ્રેષ્ઠ ફોક્વયના ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૮) બાયતીમ ગોલ્પય અદદનત અળોકે નલેમ્ફય 2016 ભાાં કતાય રેડીઝ ઓનનો નખતાફ જીતેર
છે .
અન્ય
૧૯) 1 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ નલશ્વ એઇર્ડવ દદન નનનભતે એઇર્ડવ જાગૃનતના કામણક્રભો દયે ક
જગ્માએ મોજાળે.
૨૦) એક અશે લાર ભુજફ દેળની નીચરી અદારતોભાાં 5,111 જજોની અછત છે .
Current affairs 285 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/11/16
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રાષ્ટ્રીય
૧) કે ન્દ્રીમ ળીીંગ ભાંિારમ દ્વાયા વભગ્ર દેળભાાં 142 ફાંદયોના આધુનનકીકયણનો ભાસ્ટય પ્રાન
તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે .
૨) N.S.S.O. નુાં ુરુનાભ નેળનર વેમ્ર વલે ઓપીવ થામ છે . આ વાંસ્થા લવનત ગણતયી
નલમક કાભગીયી કયે છે .
૩) 27 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ વાદશત્મ અકાદભીથી ુરુસ્કૃ ત વાદશત્મકાય આનાંદ માદલનુાં
અલવાન થમેર છે .
૪) ફેંગરુરુભાાં નલેમ્ફય 2016 ભાાં વાંન્ન થમેર એક વભાયોશભાાં નલષ્ણુ યાજ ભેનનને નભસ્ટય
ઇનન્ડમા લલ્ડણ 2016 ના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) ‘એન.અનપીનીશ્ડ ડર ીભ અને આઈ.ટુ શે ડ અ ડર ીભ’ ફાંને ુસ્તક ડો.લગીવ કુ દયમન દ્વાયા
રખલાભાાં આવ્મા છે .
૬) લધતા પ્રદુણને ધ્માને યાખીને વુપ્રીભ કોટણ દ્વાયા દદલ્શી એન.વી.આય.ભાાં પટાકડા લેંચલા ય
વાંૂણણ પ્રનતફાંધ રાદ્યો છે .
આાંતરરાષ્ટ્રીય
૭) શારભાાં નઝમ્ફાબ્લલે વયકાય દ્વાયા તેની 2.5 ડોરયની નોટ્વ યદ્દ કયતાની વાથે અભેદયન ફોન્ડ
નોટ્વ ફશાય ડલાની જાશે યાત કયી છે .
૮) 29 નલેમ્ફય 1947 ના યોજ મુ.એન. દ્વાયા ેરેસ્ટાઇનના બાગરાનો પ્રસ્તાલ સ્લીકાયલાભાાં
આવ્મો શતો.
૯) શારભાાં મુનનલવીટી ઓપ ભાન્ચેસ્ટય દ્વાયા અાંધ રોકો ભાટે એલી સ્ભાટણ રાકડી ળોધી છે , કે
તેનાથી અાંધ રોકોને ોતાને આડે આલનાય અલયોધને તેઓ ખાી ળકળે.
૧૦) અાંધ રોકો ભાટે ની રાકડી વેન્વય જેલુાં કાભ કયળે, તે રાકડીનુાં નાભ ‘ભામ સ્ભાટણ કે ન’
યાખલાભાાં આવ્મુાં છે .
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ગુજરાત
૧૧) આગાભી 27 ભી ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ ગુજયાતભાાં 10,318 ગ્રાભ ાંચામતોની વાભાન્મ
ચૂાંટણી મોજાળે, આ ગ્રાભ ાંચામતની ચૂાંટણીભાાં પ્રથભલાય (નાટો) નો નલકલ્ આલાભાાં
આલળે.
૧૨) કે ન્દ્રીમ ળીીંગ ભાંિારમ દ્વાયા ગુજયાતના બાલનગય વશીત 12 નજલ્લાઓનો કોસ્ટર
ઇકોનોનભક ઝોન અાંતગણત વભાલેળ કયલાભાાં આલળે.
રમત-ગમત
૧૩) ભધ્મપ્રદેળ દક્રકે ટ ટીભના કે પ્ટન દેલેન્દ્ર ફુન્દેરા યણજી ટર ોપીના ઈનતશાવભાાં વૌથી લધાયે
ભેચ યભનાય ખેરાડી ફનળે. આગાભી ભેચ તેની કાયનકદીની 137 યણજી અને 156 ભી પ્રથભ
શ્રેણી શળે.
૧૪) શારભાાં આજેન્ટીનાએ ક્રોએનળમાને શયાલી ડે નલવક ટે નીવ ટુ નાણભેન્ટનુાં પ્રથભલાય ટાઈટર
જીતેર છે .
૧૫) શારભાાં બાયતીમ સ્નુકય ખેરાડી ાંકજ અડલાણી આઈ.ફી.એવ.એપ.લલ્ડણ સ્નુકય
ચેનમ્મનળીની વેભીપાઈનરભાાં પ્રલેળી ચુક્મા છે .
૧૬) શારભાાં વનચનનવાંશે મુલા નલશ્વ ફોનક્વાંગ ચેનમ્મનળીભાાં વુલણણદક જીતેર છે .
અન્ય
૧૭) V.O.I.P. નુાં ુરુનાભ લોઈવ ઓલય ઈન્ટયનેટ પ્રોટોકોર થામ છે .
૧૮) કે ન્દ્રીમ ભાંિીભાંડ દ્વાયા બાયત અને ન્મુઝીરેન્ડ લચ્ચે કન્લેન્ળનના િીજા પ્રોટોકોરભાાં
પ્રલેળ અને દ્રઢીકયણને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
૧૯) ‘ડે થ અન્ડય દેલદાવ’ ુસ્તક યનસ્કન ફોન્ડ દ્વાયા પ્રકાનળત કયલાભાાં આવ્મુ છે .
૨૦) 26 થી 28 નલેમ્ફય 2016 ના યોજ દશભાચરપ્રદેળભાાં આમુ આયોગ્મ ભેો આમોનજત
કયલાભાાં આવ્મો શતો. - પરે શ ર્ાવડા
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

