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Current affairs 317 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 30 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા ડડજજટર રેલડ-દેલડ ભાટે એક
ભોફાઈર એ રોન્ર્ કયે ર છે ,આ એનાં નાભ ‘બીભ’ યાખલાભાાં આલેર છે . (બીભ- એટરે
બાયત ઇન્ટયપે વ પોય ભની.)
૨) ઉત્તયપ્રદેળભાાં વતાધાયી ક્ષ વભાજલાદી ાટીના અધ્મક્ષ ભરામભજવાંશ માદલે મીના
ભખ્મભાંત્રી અજખરેળ માદલને 6 લચ ભાટે ાટીભાાંથી વસ્ેન્ડ કયે ર છે .
૩) અરુણાર્રપ્રદેળના ભખ્મભાંત્રી ેભાાં ખાાંડને વતારૂઢ ક્ષ ી.ી.એ.દ્વાયા વસ્ેન્ડ કયલાભાાં
આલેર છે .
૪) નાગડયક ડે ટાફેઝ ફનાલલા ભાટે શડયમાણા યાજ્મએ આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મ વાથે એક વભજતી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૫) પાકચ જલદ્રોશીઓ ભાટે કોરજમ્ફમા દેળ દ્વાયા એક ક્ષભાદાન પ્રસ્તાલને ાડયત કયલાભાાં આલેર
છે .
૬) રશ્કય એ તોમફાના જલદ્યાથી વાંગઠન અર ભશમ્ભડદમાને પ્રજતફાંજધત કયલાનો જનણચમ
અભેડયકા દ્વાયા રેલાભાાં આલેર છે .
૭) નેા દેળ દ્વાયા 20 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયત દ્વાયા પ્રસ્તાજલત ઓન સ્કાઈ ઓપયનો
અસ્લીકાય કયી દેલાભાાં આલેર છે .
૮) 14 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ ાજકસ્તાન દેળ દ્વાયા ફાફય ક્રઝ જભવાઈરનાં વપ યીક્ષણ
કયલાભાાં આલેર.
૯) ાજકસ્તાન દેળ દ્વાયા તૈમાય કયામેર ફાફય ક્રઝ જભવાઈર જભીન તથા વભદ્રભાાં ોતાના
જનળાનને વાધલા અને ર્ોક્કવ યીતે પ્રશાય કયલા ભાટે વક્ષભ છે .
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૧૦) શાર ઉજ્ફેકીસ્તાનના યાષ્ટ્રજત તયીકે ળૌકત ભીયજીમોમેલ દબાય વાંબાી યહ્યા છે .
૧૧) અભેડયકા દેળ દ્વાયા શે જકાંગની ઘટના ય યજળમા ય પ્રજતફાંધ રગાલેર છે .
૧૨) તકી અને યજળમા દ્વાયા યા વીડયમા ભાટે એક વાંઘચ જલયાભ મોજના ય વભજતી વાધેર છે .
૧૩) યોભાજનમાના યાષ્ટ્રજતએ વોયીન ગ્રીનડે નને દેળના પ્રધાનભાંત્રી તયીકે નાજભત કયે ર છે .
ગજયાત
૧૪) કે વરેળ ટર ાન્જેક્ળનભાાં વાયી કાભગીયી ફદર યાજકોટના કરેકટય ાાંડેને લડાપ્રધાનના શસ્તે
એલોડચ આલાભાાં આલેર છે .
૧૫) દેળની પ્રથભ રેવય ટે કનોરોજી મક્ત ઓટોભેટીક વ્શીકર ભેનેજભેન્ટ જવસ્ટભ ળાભાજી
ર્ેકોસ્ટનાં ગજયાત યાજ્મના ભખ્મભાંત્રી દ્વાયા ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૬) ોટચ ગરના પૂટફોરય ડક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડોને ર્ીનની એક ક્રફે 25 કયોડ ાઉન્ડની ઓપય
કયે ર છે ,(જે સ્લીકાયાઈ નથી.)
૧૭) બાયતીમ ડક્રકે ટ ટીભ ર્ાય ટે સ્ટ ભેર્ની શ્રેણી યભલા ભાટે લચ 2017 ના ડીવેમ્ફયભાાં દ.
આડિકા જળે.
૧૮) ભેરફોનચ ડક્રકે ટ ગ્રાઉન્ડ ય વૌથી લધાયે એક ઇજનગ્વ દયજભમાન વાત જવક્વય ભાયલાનો
યે કોડચ ઓસ્ટરે રીમન ખેરાડી જભર્ેર સ્ટાકે નોંધાવ્મો છે .
૧૯) વયે ળ કરભાડી તથા અબમજવાંશ ર્ૌટારાની આજીલન પ્રભખદે લયણી કયલા ફદર યભત
ભાંત્રારમે આઈ.ઓ.એ.ને વસ્ેન્ડ કયે ર છે .
અન્મ
૨૦) આગાભી 15 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અજબનેતા ઋજકૂયની ઓટો ફામોગ્રાપી
ખલ્લભ-ખલ્લા યીરીઝ થળે.
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યાષ્ટ્રીમ
૧) લચ 2017 ભાાં ભધ્મપ્રદેળના યીલાભાાં જલશ્વના વૌથી ભોટા વોરય પ્રાન્ટનાં કાભ આયાંબી
દેલાભાાં આલળે,આ પ્રાન્ટ 750 ભેગાલોટ લીજીનાં ઉત્ાદન કયળે.
૨) જલશ્વની વૌથી ઉંર્ી યશે ણાાંક ઈભાયત ભાંફઈભાાં ફની યશી છે ,જે લલ્ડચ લન ટાલય તયીકે
ઓખાળે.
૩) આ લે બાયત દેળની વૌથી રાાંફી નાળયી યોડ ટનરની ળરૂઆત થળે,તેને શ્રીનગય-જમ્ભ
શાઈ-લે ય ફનાલલા આલી છે .
૪) બાયતના અરુણાર્ર પ્રદેળના દોંગ નાભના ગાભભાાં દેળભાાં પ્રથભલાય વૂમોદમ થામ છે .
૫) એજળમાનો વૌથી ભોટો ર ઢોરા-વડદમા ર બ્રહ્મત્રા નદી ય ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૬) લચ 2017 ભાાં આઈ.આઈ.ટી ખડગયભાાં રનચ,અનચ એન્ડ યીટનચ પાંડ નાભે મોજના ળરુ
કયલાભાાં આલળે, તેભાાં જલદ્યાથીઓ અભ્માવ ૂણચ કમાચ ફાદ ોતે લાજચક 10 શજાય આીને
ોતાની પી બયી ળકળે.
૭) ર્ાર લે કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 2.18 રાખ મલાનોને નોકયી આલાભાાં આલળે.
૮) અરુણાર્ર પ્રદેળભાાં શાર બાજની વયકાય ફની છે ,અને નલા ભખ્મભાંત્રી તયીકે ેભા ખાાંડાં
ફન્મા છે .
૯) રેફ્ટનન્ટ જનયર ફીીન યાલતે આભીના ર્ીપ તયીકે 31 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ કામચબાય
વાંબાેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) બાયતીમ ભૂના જબ્રટીળ પ્રોપે વય ળાંકય ફારાવબ્રભણ્મભને ક્લીન એજરઝાફેથ ડદ્વતીમ
નાઈટ શડના જખતાફથી વન્ભાજનત કયળે.
૧૧) જલશ્વભાાં વૌપ્રથભ નલાં લચ ન્મઝીરેન્ડ અને ઓસ્ટરે રીમાભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે .
૧૨) આગાભી 20 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અભેડયકાભાાં ડોનાલ્ડ ટર મ્ ોતાની વત્તા વાંબાળે.
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૧૩) યોભાજનમાના યાષ્ટ્રજતએ વોયીન જગ્રનડે નને દેળના નલા પ્રધાનભાંત્રી તયીકે નાજભત કયે ર છે .
૧૪) અભેડયકાએ ાજકસ્તાન જભવાઈર કામચક્રભ વાથે જોડામેરા વાત વાંસ્થાનો ય પ્રજતફાંધ
રગાડે ર છે .
યભત-જગત
૧૫) ાજકસ્તાનની પ્રથભ ટે સ્ટ ટીભના વભ્મ ઈજમ્તમાઝ અશે ભદનાં શાટચ ઇન્પે કળનને કાયણે 88
લચની લમે અલવાન થમેર છે .
૧૬) આાંતયયાષ્ટ્રીમ શોકી પે ડયે ળનના અધ્મક્ષ અને આઈ.ઓ.એ.ના એવોજવમેટ પ્રેજવડે ન્ટ નયે ન્દ્ર
ફત્રાએ આઈ.ઓ.એ.ભાાં ોતાના દ યથી યાજીનાભાં આી દીધેર છે .
૧૭) ભાંફઈના કળ બગતે પ્રથભલાય લેસ્ટનચ એજળમા મથ ળતયાંજ ર્ેજમ્મનળીભાાં ત્રણ
વલણચર્ાંદ્રક જીતીને ઈજતશાવ યર્ેર છે .
૧૮) રોર્ડવચ દ્વાયા જલશ્વના 20 શ્રેષ્ઠ ખેરાડીઓની માદી ફશાય ાડલાભાાં આલી તેભાાં જલયાટ
કોશરીનો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૯) કે નેડાના લૈજ્ઞાજનકોએ ભાનલ સ્ટે ભ કોજળકાઓનો ઉમોગ કયીને પ્રથભલાય કામાચત્ભક
કોજળકાઓને જલકજવત કયે ર છે .
૨૦) નૌવેના પ્રભખ વનીર રાાંફાને ર્ીપ ઓપ સ્ટાપ કજભટીના ર્ેયભેન તયીકે જનમક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
Current affairs 319 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શારભાાં આભીના ર્ીપ જનયર તયીકે શોદ્દો વાંબાનાય ફીીન યાલત 27 ભાાં આભી ર્ીપ
ફન્મા છે .
૨) બ્રેક કે ટ કભાન્ડો પોવચની સ્થાના લચ 1984 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી, આતાંકી શભરા
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જલરુદ્ધ કામચલાશી કયલી તે તેનાં ભખ્મ કામચ છે .
૩) 3 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી ઇજન્ડમન વામન્વ કોંગ્રેવનાં ઉદ્ઘાટન
કયળે.
૪) 4 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ બાયતની વલોચ્ર્ અદારતના 44 ભાાં ન્મામાધીળ તયીકે
જે.એવ.ખેશય ળથ ગ્રશણ કયળે.
૫) કોરકાતા બાયત અને ફાાંગ્રાદેળની વયશદે આગાભી વભમભાાં સ્ભાટચ વેન્વય અને રેવય
દીલારો લડે વયક્ષા ભજફત કયાળે.
૬) બાયત અને ફાાંગ્રાદેળ લચ્ર્ે ર્ાય શજાય જકભીની વયશદ છે , તેભાની 2216 જકભી વયશદ
જિભ ફાંગાભાાં આલેર છે .
૭) ડીવેમ્ફય 2016 ભાાં બાયતીમ વળસ્ત્ર વેના દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે બૂતાન અને
નેાની વયશદ ભાટે જલળે ઈન્ટે રીજન્વ લીંગની ળરૂઆત કયલાભાાં આલળે.
૮) 5 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ગરુગોજલાંદના પ્રકાળોત્વલભાાં લડાપ્રધાન શાજયી આળે.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) 2 જાન્મઆયી 1959 ના યોજ વોજલમેત વાંઘે રના-1 નાભનાં ભાનલ જનજભચત માન અલકાળભાાં
છોડ્ાં શતાં, જોકે તે વપ યહ્યાં ન શતાં, યાંત તે ૃથ્લીની ઓફીટયને ાય કયી ર્ાંદ્ર વધી શોંર્નાય
પ્રથભ માન શતાં.
૧૦) 7 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ોટચ ગરના લડાપ્રધાન બાયતની ભરાકાતે આલળે.
ગજયાત
૧૧) આગાભી 9 થી 13 જાન્મઆયી 2017 દયજભમાન ગાાંધીનગય ખાતે ગ્રોફર ટરે ડ ળો
આમોજજત કયલાભાાં આલળે.
૧૨) ગાાંધીનગય ખાતે મોજાનાયા ટરે ડ ળોભાાં 12 દેળોના ઉદ્યોગજતઓ શજાય યશે ળે,અને 80
દેળોના પ્રજતજનજધઓ ણ શાજયી આળે.
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૧૩) ગજયાતભાાં 35 જેટરી આય.ટી ઓ. કર્ેયી લાશનોના રજનિંગ રામવન્વ કાઢલાની કાભગીયી
કયી યશી છે .
૧૪) શારભાાં ગજયાતના જલત્ર માત્રાધાભ જલકાવ ફોડચ ના નલા વજર્લ તયીકે જકયીટ અધ્લમચને
જનમક્ત કયામા છે .
યભત-જગત
૧૫) શાર બાયતીમ ડે જલવ કના કોર્ તયીકે ની પયજ જીળાન અરી ફજાલી યહ્યા છે .
૧૬) બાયત ભે લચ 2010 ભાાં કોભનલેલ્થ ગેમ્વભાાં ગોલ્ડભેડર જીતનાયા વોભદેલ ફભચને
ોપે ળનર ટે નીવભાાંથી જનલૃજત્ત જાશે ય કયે ર છે .
૧૭) 2 જાન્મઆયી 2017 થી બાયતભાાં પ્રો યે વજરાંગના ફીજા વેળનની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર
છે .
૧૮) 3 જાન્મઆયી 2017 થી બાયત અને ન્મઝીરેન્ડ લચ્ર્ે ડે જલવકની ભેર્ો યભાળે.
અન્મ
૧૯) બાયતીમ અજબનેત્રી જપ્રમાંકા ર્ોયાને આ લે મોજાનાયા 74 ભાાં ગોલ્ડન ગ્રોફ એલોર્ડવચભાાં
શોસ્ટ કયલાનાં આભાંત્રણ ભેર છે .
૨૦) એક વલે ભજફ વૌથી ઝડી દોડનાય પ્રાણી તયીકે જર્તો ગણામ છે , તેની જાજત નાભળે
થલાના આયે છે , કશે લામ છે કે શાર જલશ્વભાાં ભાત્ર 7100 જર્તા જ યહ્યા છે .
Current affairs 320 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 4/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 2 જાન્મઆયી 2017 એક ર્કાદાભાાં દેળની વપ્રીભ કોટચ દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે કે
દેળભાાં ધભચ,લાંળ, જાજત, વભદામ કે બાાના આધાયે ભત ભાાંગી ળકાળે નડશ.
૨) બાયતના ફેંગ્રોય ળશે યભાાં એપ્ર દ્વાયા આઈપોનના ઉત્ાદનનાં એકભ ળરુ કયલાભાાં આલળે
તેલી જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
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૩) લાયાણવી અને શડયદ્વાય ળશે યભાાં નભાજભ ગાંગે અાંતગચત અનેક મોજનાઓને ભાંજયી આલાભાાં
આલી છે .
૪) બાયતના ણે ળશે યને સ્ભાટચ વીટી ફનાલલા ભાટે રાવચન એન્ડ ટબ્રોકાંનીને બાગીદાય
ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૫) કે ન્દ્રીમ ભાંત્રી ભખ્તાય અબ્ફાવ નકલીએ શારભાાં બાયતીમ શજ કજભટી ભોફાઈર એનો પ્રાયાંબ
કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) શાર જકગીસ્તાન વેનાભાાં ભેજય તયીકે ળેખ યપીકની જનમજક્ત કયલાભાાં આલી છે .
૭) એજળમાના ર્ીન દેળે 12000 જકરોભીટય દય એટરે કે રાંડન વધી યે ર વેલાનો આયાંબ કયે ર
છે .
૮) નેા દેળની કોટે ભશત્લૂણચ વાંજલધાન વાંળોધન જલધેમક ય વયકાયને ભાંજયી આેર છે .
૯) અભેડયકાના શારના યાષ્ટ્રજત ફયાક ઓફાભા 10 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ જલદામ બાણ
આળે.
૧૦) કાફરભાાં ઉછયે રા ફે બાઈઓએ એન્ટી ભાઈન ડર ોન ફનાવ્માં છે , જે જભીનભાાં છાલામેરા
જલસ્પોટકો ળોધીને તેનો નાળ કયે છે .
૧૧) ર્ીનની નેળનર સ્ેવ એડજભજનસ્ટરે ળન વાંસ્થાના ઉપ્રભખ તયીકે લ માનશઆન પયજ
ફજાલી યહ્યા છે .
૧૨) 1 જાન્મઆયી 2017 થી એન્ટોજનમો ગટયે વે વમાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવજર્લનો કામચબાય વાંબાેર
છે .
૧૩) એનીભેટેડ ડપલ્ભોભાાં નાભ કભાનાય ટામયવ લોન્ગનાં 30 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ અલવાન
થમેર છે .
૧૪) જબ્રટન વયકાય એક ભાર્ચના અાંત વધીભાાં એક ાઉન્ડનો નલો જવક્કો જાશે ય કયળે,અને શાર
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ર્ારી યશે ર જવક્કાને ઓક્ટોફય વધીભાાં યત ખેંર્ળે.
યભત-જગત
૧૫) બાયતીમ ડક્રકે ટ કાંટર ોર ફોડચ ના અધ્મક્ષ અનયાગ ઠાકય અને વજર્લ તયીકે પયજ ફજાલતા
અજમ જળકે ને વપ્રીભ કોટચ દ્વાયા પયજ યથી ફયતયપ કયામા છે .
૧૬) જાણીતા ટે નીવ ખેરાડી રીએન્ડય ેવે યભતભાાંથી જનલૃજત્ત રેલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૭) ડક્રકે ટ ઓસ્ટરે રીમાએ વશામક કોર્ તયીકે ડયકી ોજન્ટાંગને વાંદ કયે ર છે .
ગજયાત
૧૮) શાર ાલાગઢ ખાતે ાંર્ ભશોત્વલ મોજાઈ ગમો, તેલા લલ્ડચ શે યીટે ઝભાાં સ્થાન ાભેર
ઈભાયતોને અલનલી યોળનીથી વળોજબત કયાઈ શતી.
અન્મ
૧૯) ભખ્મભાંત્રી અજખરેળ માદલ વભાજલાદી ાટીના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ તયીકે જનમક્ત કયામા છે .
૨૦) એન્ટોજનમો ગટયે વ લચ 1995 થી 2000 વધી ોટચ ગરના પ્રધાનભાંત્રી યશી ર્ક્મા છે .
Current affairs 321 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 31 જાન્મઆયી 2017 થી દેળની વાંવદનાં ફજેટ વત્ર ળરુ થળે,અને ફજેટ 1 પે બ્રઆયી 2017
ના યોજ યજ કયલાભાાં આલળે.
૨) બાયતના ર્ૂાંટણીાંર્ ાાંર્ યાજ્મોની ર્ૂટાં ણી ભાટે ની તાયીખો નક્કી કયી દેલાભાાં આલેર છે ,
તેભાાં ગોલા અને ાંજાફભાાં 4 પે બ્રઆયી, ઉત્તયપ્રદેળભાાં 11 પે બ્રઆયી તેભજ ઉતયાખાંડભાાં 15
પે બ્રઆયી અને ભણીયભાાં 8 ભાર્ચના યોજ ર્ૂાંટણી પ્રડક્રમા મોજાળે.
૩) દેળના યાષ્ટ્રજત પ્રણલ ભખજી દ્વાયા ન્મામાધીળ જગદીળજવાંશ ખેશયને વપ્રીભ કોટચ ના 44 ભાાં
ન્મામાધીળ તયીકે ળથ રેલાડાલેર છે .
૪) એમય ભાળચર એવ.ફી.દેલ 2 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ લામવેનાના ઉ પ્રભખ દ ય
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જનમક્ત થમા છે .
૫) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ભાતૃત્લ રાબ કામચક્રભ દેળબયભાાં રાગ કયે ર છે .
૬) ભોફાઈરભાાં ેજનક ફટન રાગલલા ભાટે કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા કાંનીઓને 28 પે બ્રઆયી 2017
વધીનો વભમ આલાભાાં આલેર છે .
૭) તાજેતયભાાં જતરુજતના લૈંકટે શ્વય જલશ્વજલદ્યારમભાાં 104 ભો ઇજન્ડમન વામન્વ કોંગ્રેવ કામચક્રભ
મોજાઈ ગમો.
૮) આગાભી ભાર્ચ 2017 ના અાંત વધીભાાં કોરકાતાભાાં ફામોગેવથી ર્ારતી ફવ ળરુ કયલાભાાં
આલળે.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) સ્લીડનના ડે જલવને તાજેતયભાાં વૌથી ઓછા વભમભાાં દજક્ષણ ધ્રલ ય શોંર્લાનો જલક્રભ
નોંધાવ્મો છે .
૧૦) 4 જાન્મઆયી 1958 ના યોજ વય એડભાંડ ડશરેયીએ દજક્ષણ ધ્રલ વધી શોંચ્મા શતા.
૧૧) ફકય પ્રાઈઝ જલજેતા રેખક જોન ફઝચયનાં 90 લચની લમે અલવાન થમેર છે .
યભત-જગત
૧૨) ઓસ્ટરે રીમાના ડક્રકે ટય ડે જલડ લોનચય ટે સ્ટ ભેર્ભાાં રાંર્ શે રા વદી પટકાયનાય જલશ્વના ાાંર્ભા
ફેટ્વભેન ફની ર્ક્મા છે .
૧૩) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડક્રકે ટ ડયદ દ્વાયા ઓસ્ટરે રીમાના બૂતૂલચ ખેરાડી આથચય ભોડયવને શોર
ઓપ પે ભભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) ઓસ્ટરે રીમાના ખેરાડી આથચય રેલીવનો વભાલેળ શોર ઓપ પે ભભાાં થમો,યાંત તેનાં
અલવાન લચ 2015 ભાાં થમેર શોલાથી આ વન્ભાન તેભના ત્ની જડડથ ભોડયવે સ્લીકામિં શતાં.
૧૫) શારભાાં ભાાંર્ેસ્ટય મનાઇટે ડે ઈંગ્રીળ પ્રીજભમય રીગભાાં ોતાનાં જલજમી અજબમાન જાલી
યાખતા વતત છઠ્ઠીલાય જીત ભેલેર છે .
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૧૬) શ્રીરાંકાના કોરાંફો ખાતે આગાભી 3 થી 21 પે બ્રઆયી 2016 દયજભમાન ભડશરા લલ્ડચ ક
મોજાળે, બાયતીમ ટીભનાં નેતત્ૃ લ જભતારી યાજ કયળે.
૧૭) રોઢા ેનરની બરાભણ અનવાય વતત ફે ટભચ અથલા નલ લચ વધી જ કોઈ વ્મજક્ત
અધ્મક્ષ યશી ળકે , જમાયે અનયાગ ઠાકય ડશભાર્રપ્રદેળ ડક્રકે ટ એવોવીએળનના અધ્મક્ષ તયીકે 16
લચથી કામચયત છે .
અન્મ
૧૮) 3 જાન્મઆયી 2016 ના યોજ ગગર દ્વાયા બાયતીમ વભાજ વધાયક ભડશરા વાજલત્રી ફાઈ
પૂરેના જન્ભ ડદલવને ગગરની ડડર દ્વાયા શ્રદ્ધાાંજજર આલાભાાં આલી શતી.
૧૯) 3 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ વપ્રીભ કોટે 500 કયોડથી લધાયે કયજ લાી કાંનીઓની માદી
વયકાય ભાંગાલી છે .
૨૦) બ્રાજઝરના એક ળશે યભાાં જેરના કે દીઓના ઝઘડાભાાં 60 રોકોના ભૃત્મ થમા છે .
Current affairs 322 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મની જલધાનવબાની ર્ૂાંટણી આલી યશી છે ,ત્માયે આ યાજ્મની કર ફેઠકો 403
છે .
૨) શારભાાં એમય ભાળચર વાંજમ ળભાચએ બાયતીમ લામવેનાભાાં ઓડપવય ઇન ર્ાજચ ભેન્ટે નન્વના
રૂભાાં કામચબાય ગ્રશણ કયે ર છે .
૩) શારભાાં આાંધ્રપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા એન.ટી.આય.આયોગ્મ યક્ષા મોજનાની ળરૂઆત કયલાભાાં
આલેર છે .
૪) શારભાાં કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 418 ખાતાઓને વયક્ષા ઓડીટનો આદેળ આેર છે .
૫) બાયતીમ યીઝલચ ફેંક દ્વાયા ેટીએભ ઈ-લોરેટને ેભેન્ટ ફેંક ખોરલાની ભાંજયી આેર છે .
૬) શાર તૃણભૂર કોંગ્રેવના વાંવદ વદી ફાંદોાધ્મામની યોઝલેરી ોન્ઝી સ્કીભના વાંદબચભાાં
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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17000 કયોડ રૂજમાનાની સ્કીભભાાં પવામા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) 5 જાન્મઆયી 1691 ના યોજ મયોભાાં પ્રથભલાય કયન્વી નોટ છાલાભાાં આલી શતી.
૮) ર્ીનની જકન્ગાઈથી જતફેટને જોડતો દજનમાનો વૌથી ઉંર્ો યીંગ યોડ ફનાલલાભાાં આવ્મો છે ,
તેની રાંફાઈ 100 જકરોભીટય જેટરી છે ,અને તેને જનભાાં ખલ્લો ભકલાભાાં આલળે.
૯) ડપનરેન્ડ દેળભાાં ફેયોજગાયોને પ્રજતભાવ ફેજીક ગાય આલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૧૦) શારભાાં ાાંર્ બાયતીમ અભેડયકનોએ કોંગ્રેવ વદસ્મોના રૂભાાં ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૧૧) તાજેતયભાાં આમરેન્ડના લૈજ્ઞાજનકો દ્વાયા ભનષ્મના ાર્નતાંત્રભાાં એક નલા અાંગની ળોધ
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૨) ાજકસ્તાન વયકાય દ્વાયા ડશાંદ જલલાશ ફીરને સ્લીકૃ જત પ્રદાન કયે ર છે .
૧૩) શારભાાં જોલેનેર ભોઈવે શૈ તીના યાષ્ટ્રજતની ર્ાંટણી જીતેર છે .
યભત-જગત
૧૪) બાયતીમ ડક્રકે ટ ટીભના વકાની ભશે ન્દ્રજવાંશ ધોનીએ ોતાની કે પ્ટનળી યથી યાજીનાભાં
આી દીધેર છે .
૧૫) જલશ્વના ફીજા નાંફયના ટે નીવ ખેરાડી વયે ના જલજરમમ્વ આ લચની પ્રથભ ટનાચભેન્ટ
ઓકરેન્ડ ક્રાજવકના ફીજા યાઉન્ડભાાંથી ફશાય થઇ ગમા છે .
૧૬) શાર ભાંફઈ ડક્રકે ટ એવોવીએળનના લાઈવ પ્રેજવડે ન્ટ ડદરી લેંગવયકયે ોતાના દ યથી
યાજીનાભાં આી દીધેર છે .
૧૭) યણજી ટર ોપી વેભીપાઈનરભાાં ગજયાતે ઝાયખાંડને 123 યને છાડી 66 લચ ફાદ પાઈનરભાાં
પ્રલેળ ભેવ્મો છે .
૧૮) બાયતીમ ભડશરા શોકી ટીભ દ્વાયા વૈપ પૂટફોર ર્ૈજમ્મનજળનો જખતાફ ફાાંગ્રાદેળ વાથે
યભીને જીતી રીધેર છે .
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અન્મ
૧૯) ગાંગા નદીને વાપ યાખલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ સ્લચ્છ ગાંગા જભળન અાંતગચત નદીભાાં કર્યો એકઠો
કયલા ભાટે એક શોડી ર્રાલલાભાાં આલળે.
૨૦) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ોરીવ ભાટે આઈ.ી.આય.પ્રલતચન ટરકીટ અજબમાનનો ળબાયાંબ કયે ર
છે .
Current affairs 323 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) જાણીતા અજબનેતા ઓભયીનાં ભાંફઈ ખાતે અલવાન થમેર છે .
૨) ળીખોના દવભાાં ગરુ ‘ગરુ ગોજલાંદજવાંશજી’ના ટના જસ્થત જન્ભ સ્થાનક તખ્તનાં નાભ શયભાંદ
વાશે ફ છે .
૩) દ્વી મચટન ભશોત્વલ 2017 ોટચ બ્રેમયભાાં આમોજજત કયલાભાાં આલળે.
૪) ઈ-લોરેટ કાંની ભોફીજક્લકે ોતાના વ્માને લધાયલા ભાટે દેળભાાં 13 નલા કામાચરમ
ખોરલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૫) ડીજીટર ેભેન્ટ વાંફધી કોઈ ભશ્કે રી ભાટે વયકાય દ્વાયા 14444 નાંફયની શે લ્રાઇન ળરુ
કયે ર છે .
૬) 5 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ટનાભાાં ગરુ ગોજલાંદજવાંશનો 350 ભો પ્રકાળલચ ભનાલલાભાાં
આલેર.
૭) બાયતીમ ભૂના યાજ ળાશની અભેડયકાના વ્શાઈટ શાઉવભાાં કોમ્મનીકે ળન એન્ડ યીવર્ચ
ડામયે ક્ટયના ડે પ્મટી તયીકે જનમજક્ત કયાઈ છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) ર્ીન દ્વાયા ળરુ કયમેરી વૌથી રાાંફા અાંતયની ફરેટ ટરે નનાં નાભ ળાાંગયી-રા ઓપ ધ લલ્ડચ
યાખલાભાાં આલેર છે .
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૯) ર્ીન દ્વાયા ર્રાલતી ફરેટ ટરે ન ળાાંગયી-રા ઓપ ધ લલ્ડચ મનાનના ાટનગય કનજવાંગથી
ફેઇજીંગ લચ્ર્ે દોડળે.
૧૦) િાન્વના યોફોટચ ભોળે 105 લચની લમે વૌથી રાાંફા અાંતય વધી વામકર ર્રાલીને જલશ્વ
યે કોડચ નોંધાલેર છે .
૧૧) ાજકસ્તાનના ળાસ્ત્રીમ ગામક ઉસ્તાદ ફડે પતેશઅરી ખાનનાં 81 લચની લમે અલવાન
થમેર છે .
૧૨) અભેડયકાની વેનાભાાં ાઘડી અને ડશજાફ શે યલાની અનભજત આલાભાાં આલેર છે .
૧૩) ટે ક્વાવ(અભેડયકા)ભાાં ડોજલ્પન જેલા વયીવૃોના નલ કયોડ લચ જના અજશ્ભઓ પ્રાપ્ત થમેરા
છે .
૧૪) મયોીમ વાંગઠને બાયતભાાંથી આમાત કયાતા ળાકબાજી યના રગાલામેરા ત્રણ લચના
પ્રજતફાંધને દય કયે ર છે .
૧૫) જલશ્વનો વૌથી ઉંર્ો યીંગ યોડ ફનાલલાભાાં આવ્મો તે દેળનાં નાભ ર્ીન છે .
યભત-જગત
૧૬) 5 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ટે સ્ટ ભેર્ભાાં વદી પટકાયનાય ાજકસ્તાની ખેરાડી મનવખાન
11 દેળભાાં પ્રથભ ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૭) શાર પે ન બ્રેડરી રોયીને ગોર ઓપ ધ ભાંથ યસ્કાયથી વન્ભાજનત કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૮) 6 જાન્મઆયીના યોજ અલવાન ાભેરા ઓભયીનો જન્ભ 18 ઓક્ટોફય 1950 ના યોજ
શડયમાણાભાાં થમો શતો.
૧૯) 4 જાન્મઆયીના યોજ જવતાય લાદક અબ્દર શરીભ જપય ખાનનાં 88 લચની લમે અલવાન
થમેર છે .
૨૦) 6 જાન્મઆયી 1992 ના યોજ અભેડયકન વયકાયે બ્રેસ્ટ પ્રત્માયોણભાાં વીરીકોનના ઉમોગ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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ય પ્રજતફાંધ પયભાવ્મો શતો.
Current affairs 324 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ાંજાફની જલધાનવબાની ર્ૂાંટણી આલી યશી છે , ત્માયે ત્માની જલધાનવબાભાાં117 ફેઠકો ભાટે
જગ
ાં ખેરાળે.
૨) આગાભી એજપ્રર વધીભાાં ગજયાતભાાં જલશ્વનો વૌથી ભોટો જરાંક સ્ાન તૈમાય થળે, જે બરૂર્થી
બાલનગયનાં અાંતય 90 જભજનટભાાં કાી ળકલાની વયતા કયી આળે.
૩) જાાનના યાજદૂત કેં જી ડશયાભાત્વએ કે ન્દ્રના ળશે યી જલકાવ ભાંત્રી લૈક્માનામડ વાથે ભરાકાત
કયે ર તેભાાં જાાન બાયતને ળશે યી જલકાવભાાં ભદદ કયળે તેલી જાશે યાત કયે ર.
૪) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા લચ 2020 વધીભાાં દેળભાાં 100 સ્ભાટચ ળશે યો ફનાલલા ભાટે 48000 કયોડ
રૂજમાનાં ફજેટ પાલેર છે .
૫) આાંધ્રપ્રદેળના ભખ્મભાંત્રી ર્ાંદ્રફાફ નામડએ જાશે યાત કયે ર છે , કે યાજ્મની કોઈ વ્મજક્ત નોફેર
ભેલે તો તેને 100 કયોડ રૂજમા ઇનાભ આલાભાાં આલળે..
૬) શારભાાં અલવાન ાભેર ઓભયીને અધચ વત્મ ડપલ્ભ ભાટે યાષ્ટ્રીમ યસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં
આવ્મો શતો.
૭) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ઉરુગ્લે દેળ વાથે વીભા ળલ્ક વાંફધી યસ્ય વશમોગ વાધલાની વભજતી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૮) 4 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ોટચ ગર દેળ વાથે કૃ જ અને તેને વાંફધી
ક્ષેત્રોભાાં વશમોગ વાધલા ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે .
૯) દેળની વી.ફી.ડી.ટી.વાંસ્થા દ્વાયા કયદાતાઓ વાથે ત્રણ ભખ્મ ભલ્માાંકન વભજતી કયાય ય
શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૦) કૌળલ્મ જલકાવ ભાંત્રારમ અને ઉદ્યજભતા ભાંત્રારમ દ્વાયા બયતીમ કૌળલ્મ જલકાવ વેલાની
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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સ્થાના કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૧) 7 જાન્મઆયી 1789 ના યોજ અભેડયકાની પ્રથભ ર્ૂાંટણી મોજાઈ શતી, તેભાાં ભાત્ર ભત એજ
રોકો આી ળકતા જેની ાવે વાંજત શતી.
૧૨) નાવા લચ 2018 ભાાં પ્રથભલાય અભેડયકી આડિકી નાગડયકને સ્ેવ સ્ટે ળનભાાં ભોકરળે.
૧૩) નાવાના લૈજ્ઞાજનકો દ્વાયા ળોધામેર એક દરચબ ધૂભકે ત જાન્મઆયી 2017 ના ફીજા
વપ્તાશભાાં દૂયફીનની ભદદથી જોઈ ળકાળે.
૧૪) ઇન્ડોનેજળમા દેળ દ્વાયા ઓસ્ટરે જરમા વાથેના વૈન્મ અભ્માવને ફાંધ યાખલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૫) બાયતના ટે નીવ ખેરાડી વાજનમા જભઝાચ તથા અભેડયકાના ફેથેની ભેટ્ટકે વેન્ડવની જોડીએ
ર્ાઇનીઝ તાઈેઈની વ લેઈ શવેઈ તથા જભચનીની રાયા જવાંગભાંડેની જોડીને શયાલીને જબ્રવફેન
ઇન્ટયનેળનર ઓન ટે નીવ ટનાચભેન્ટની જલભેન્વની ડફર પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૬) ન્મઝીરેન્ડ દ્વાયા ટી-20 ટનાચભેન્ટભાાં ફાાંગ્રાદેળને 47 યને શયાલલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૭) ૃથ્લી જેલી ફયપની ડશભ આકૃ જતઓ પ્રટો ગ્રશ ય ણ જોલા ભેર છે .
૧૮) શાર જબ્રટનના નલા યાજદૂત તયીકે યાજનજમક ડટભ ફૈયોને જનમક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૯) ભળશૂય લકીર યોફોટચ રાઈટઝયને અભેડયકા દ્વાયા ટરે ડ ડયપ્રેઝન્ટે ડટલ તયીકે જનમકત કમાચ છે .
૨૦) ોર યે માનને પયી એકલાય અભેડયકાની પ્રજતજનજધ વબાના અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયામા છે .
Current affairs 325 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) જલાંડ ટફાચઈન ઉત્ાદક કાંની વઝરોનને આાંધ્રપ્રદેળભાાં 105 ભેગાલોટ લીજ ઉત્ાદન
કયલાનો ઓડચ ય ભેર છે .
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Current affairs 1 થી 30 january -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૨) 2017 ના 12 ડે સ્ટીનેળન ટ લોર્ભાાં બાયતના કે યર યાજ્મને આઠભાં સ્થાન આલાભાાં આલેર
છે .
૩) 7 જાન્મઆયી 2017 થી જમયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડપલ્ભ પે સ્ટીલર ળરુ થઇ ગમેર છે , જે 11
જાન્મઆયી વધી ર્ારળે.
૪) ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા શારભાાં ત્રણ નલા વૂર્ના આમક્ત જનમક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) 7 જાન્મઆયી 2017 થી જમયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડપલ્ભ પે સ્ટીલરભાાં યભેળ પ્રવાદને રાઈપ
ટાઇભ અર્ીલભેન્ટ એલોડચ આલાભાાં આલળે.
૬) 8 જાન્મઆયી 1965 ના યોજ અજબનેતા જફભર યોમનાં અલવાન થમાં શતાં,તેઓને ભધભતી
ડપલ્ભ ભાટે 9 જેટરા ડપલ્ભપે ય એલોડચ ભળ્યા શતા.
૭) આગાભી 28 ભી પે બ્રઆયી 2017 વધીભાાં ફેંકભાાં ાનકાડચ નાંફય જભા કયાલલા ભાટે
આલકલેયા જલબાગ દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે .
૮) શડયમાણા યાજ્મભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયનાં ખેર જલશ્વજલદ્યારમ સ્થાજત કયલાભાાં આલળે.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) બાયતીમ ભૂના ડો.બયત ફયઈ અને ડો.વાંત જળલાાંગીને પ્રલાવી બાયતીમ એલોડચ ભાટે
વાંદ કયામા છે .
૧૦) ર્ીન દેળ દ્વાયા ર્રાલલાભાાં આલેર પ્રથભ ભાર ગાડી કજાકીસ્તાન,યજળમા, ફેરારુવ,
ોરેન્ડ, જભચની, ફેલ્જીમભ, અને િાાંવ થઈને રાંડન શોર્ળે.
૧૧) આડિકાના યાષ્ટ્રજત જૈકફ જભાને જિભી વશાયાની સ્લતાંત્રતાને વભથચન આેર છે .
૧૨) નાના અકપો-અદ્દોએ શારભાાં ઘાના દેળના યાષ્ટ્રજતના રૂભાાં ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૧૩) વમાંકત યાષ્ટ્રોને ભનાયી 60 રાખ ડોરયની ભદદભાાં ઇઝયામેર દેળ દ્વાયા ઘટાડો કયલાભાાં
આલળે.
યભત-જગત
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૪) વાજનમા જભઝાચએ જબ્રસ્ફેન ઓનનાં ટાઈટર જીતી રીધેર છે , યાંત 91 અઠલાડડમા વધી
જાલી યાખેર નાંફય લનનાં ટાઈટર ગભાલી દીધાં છે .
૧૫) શારભાાં જબ્રટનના ટે નીવ ખેરાડી એન્ડી ભયે અને છે લ્લા ર્ેજમ્મન વજફચમન નોલાક જોકોજલર્
કતાય ઓન ટે નીવ ટનાચભેન્ટની પાઈનરભાાં શોર્ી ગમા છે .
૧૬) જબ્રસ્ફેન ઓન ટે નીવ ટનાચભેન્ટભાાં ભડશરા જવાંગલ્વની પાઈનરભાાં ર્ેકગણયાજ્મના
કે યેરીના પ્રીસ્કોલાએ ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૭) 6 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ જલયાટ કોશરીને લન-ડે અને ટી-20 ડક્રકે ટ ભેર્ના કે પ્ટન
તયીકે ની કાભગીયી વોંી દેલાભાાં આલી છે .
૧૮) શાર જબ્રટીળ જનીમય ઓન સ્ક્લોળ અન્ડય-19 લગચભાાં બાયતીમ સ્ક્લોળ ખેરાડીઓએ
વારુાં પ્રદળચન કયી વલણચર્દ્રાં ક અને કાાંસ્મદક જીતી રીધેર છે .
અન્મ
૧૯) ગૂગર દ્વાયા નાના અને ભધ્મભ ઉદ્યોગની લેફવાઈટને આગ ધાલલા ભાટે પ્રાઈભય એ
રોન્ર્ કયે ર છે .
૨૦) જબ્રટનની વૌથી ભોટી ટવચ એન્ડ ટર ાલેલ્વ વાંર્ારન વાંઘ દ્વાયા ડે સ્ટીનેળન12 ની માદી ફશાય
ાડે છે .
Current affairs 326 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 9 જાન્મઆયી 1915 ના યોજ ભશાત્ભા ગાાંધી દજક્ષણ આડિકાથી બાયત યત પમાચ શતા, તેઓ
ત્માાં 21 લચ યોકામેરા.
૨)10 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ઉત્તયપ્રદેળ અને ભશાયાષ્ટ્રભાાં10 જલધાનડયદ ફેઠકો ય
ર્ૂાંટણી મોજાળે.
૩) 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ શડયમાણાના યોશતકભાાં 21 ભો યાષ્ટ્રીમ મલક ભશોત્વલ
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મોજાળે.
૪) 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ શોજરલૂડ સ્ટાય લેન ડીઝર ભાંફઈના કામચક્રભભાાં ધાયળે.
૫) 14 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ઉદમય ખાતે આડદલાવી એકતા વાંભેરન મોજાળે.
૬) શલે ભતની ગણતયી (ઓડીટ) ભળીનથી થામ તે ભાટે ગાજઝમાફાદ જલધાનવબાની ર્ટાં ણીભાાં
પ્રથભલાય પ્રમોગ કયલાભાાં આલળે.
૭) ભતદાન વાથે ગણતયી ભાટે રગાલામેરા ભળીનને લી.લી.ી.એ.ટી.ભળીન તયીકે
ઓખલાભાાં આલળે.
૮) લી.લી.ી.એ.ટી.નાં રુનાભ લોટય લેયીપાઈડ ેય ઓડડટ ટરે ઈર થામ છે .
૯) બાયતના 20 ભાાં યાષ્ટ્રીમ ઈ-ગલનચન્વ વાંભેરનના આમોજનનાં સ્થ જલળાખાટ્ટનભ યશે ળે.
૧૦) ોટચ ગરના પ્રધાનભાંત્રીની બાયતની માત્રા દયજભમાન વાત વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય
કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૧) ભાડાગાસ્કયભાાં પ્રથભલાય લચ 1990 ના દામકાના અાંતભાાં નીરભ ભી આવ્મો શતો.
૧૨) ‘રા રા રેન્ડ’ નાભની ડપલ્ભને ગોલ્ડન ગ્રોફ એલોર્ડવચભાાં વલચશ્રષ્ઠ
ે ડપલ્ભનો યસ્કાય
આલાભાાં આલેર છે .
૧૩) ઈયાનના ૂલચ યાષ્ટ્રજત અકફય શાજળભ યપવાંજાનીનાં 8 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અલવાન
થમેર છે .
યભત-જગત
૧૪) બાયતભાાં મોજામેરી પ્રો.કસ્તી રીગભાાંથી ગીતા પોગટ અને ફફીતા પોગટ શટી ગમા છે , જેણે
શટલાનાં કાયણ ઈજા દળાચલેર છે .
૧૫) જબ્રસ્ફેન ઇન્ટયનેળનર ટે નીવ ટનાચભેન્ટનાં ટાઈટર ફેલ્ગેયીમાના દીજભત્રોલે જાાનના કે ઈ
જનજળકોયીને પાઈનરભાાં શયાલીને જીતી રીધેર છે .
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૧૬) ઈંગ્રેન્ડના પૂટફોર ખેરાડી લેન રૂનીએ વૌથી નાની ઉભાંયે ગોર કયલાનો યે કોડચ નોંધાલેર
છે .અને તેઓ ાાંર્લાય પ્રીજભમય રીગના ‘પૂટફોરય ઓપ ધ ભાંથ’ ફની ર્ક્મા છે .
૧૭) 15 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ બાયત-ઇંગ્રેન્ડ લચ્ર્ે લન-ડે શ્રેણીની પ્રથભ ભેર્ યભાળે.
૧૮) શારભાાં મોજામેરી ર્ેન્નાઈ ઓનભાાં યોશન ફોન્ના અને જીલન નેદનર્ેઝીમનની જોડીએ
ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
અન્મ
૧૯) કે ન્દ્ર વયકાયની ભનયે ગા મોજના ભાટે આધાયકાડચ પયજીમાત કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) ોટચ ગરના ૂલચ યાષ્ટ્રજત ભાડયમો વોયે વનાં 7 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અલવાન થમેર
છે .તેઓ 92 લચની લમના શતા.
Current affairs 327 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 9 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ બાયત વયકાયના કાડ ભાંત્રારમ દ્વાયા જળલ્ગરુ યસ્કાય અને
યાષ્ટ્રીમ યસ્કાય જલતયણ વભાયોશ યાષ્ટ્રજત બલન ખાતે ડદલ્શીભાાં મોજાઈ ગમો.
૨) કે ન્દ્ર વયકાયના ઓ.ફી.વી. રીસ્ટભાાં 15 નલી જાજતઓનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો છે .
૩) ડદલ્શીના લડયષ્ઠ નલરકથાકાય કભરકાાંત જત્રાઠીને વાડશત્મભાાં મોગદાન આલા ફદર
તેભને આ લચનાં શ્રીરાર ળક્ર સ્ભૃજત ઇપકો વાડશત્મ વન્ભાન આલાભાાં આલળે.
૪) ભાંફઈભાાં છત્રજત જળલાજી ટભીનર અને છત્રજત જળલાજી આાંતયયાષ્ટ્રીમ એયોટચ ના નાભ
ફદરીને છત્રજત જળલાજી ભશાયાજા ટજભચનન્વ અને છત્રજત જળલાજી ભશાયાજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ
શલાઈ ભથક નાભ અાળે.
૫) કોઇણ યાજકીમ શોદ્દો ન ધયાલતા છતાાં તજભરનાડના યાજકાયણભાાં ળળીકરા નટયાજન
વૌથી ળજક્તળાી ભડશરા ગણામ છે .
૬) યાજસ્થાનની ારી ડીસ્ટર ીકટ શોજસ્ટર તેની શ્રેણીની પ્રથભ ડીજીટર શોજસ્ટર ફનળે, તેનાં
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 january -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
ડીજીટરાઈજેળન ઈરેક્ટર ોજનક અને ઇન્પોભેળન ટે કનોરોજી ભાંત્રારમ દ્વાયા કયલાભાાં આલળે.
ગજયાત
૭) લચ 2021 ભાાં ભાંગ ગ્રશ ભોકરલાભાાં આલનાય ભાંગમાનના ાટ્વચ અભદાલાદના ઈવયો
વેન્ટય ખાતે ફનળે તેભાાં વયતના જલદ્યાથી અધીળ યાલર ણ વશમોગ કયળે.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) ઇટારીના ગેરાટીભો આઈસ્ક્રીભ પે સ્ટીલરભાાં ડદજભત્રી ેન્વીએયોએ 121 આઈસ્ક્રીભ સ્કૂ  એક
જ કોન ય ભાંકી જલશ્વ યે કોડચ નોંધાલેર છે .
૯) ફયપ આચ્છાડદત એન્ટાકચ ડટકા ખાંડભાાં એક બાગ ય 91 ભીટય શોી એક ક્રેક દેખાઈ છે , જે
531 ભીટય ઊંડી છે .
૧૦) એન્ટાકચ ડટકા ખાંડભાાં દેખામેર ક્રેકનાં નાભ રાવચન વી આઈવ ળેલ્પ છે .
૧૧) ઓભાન દેળભાાં બાયત-અયફ ાટચ નયળી કોન્પયન્વ-2016 નાં આમોજન કયલાભાાં
આલળે.
૧૨) ર્ીનની ઝીમાતોંગ મજનલવીટીભાાં કાભ કયતા ડો.ગઓએ દદીના શાથની ત્લર્ા ય કાન
ઉગાડી તેનાં પ્રત્માયોણ કયળે, લચ 2013 ભાાં દદીના ભાથાય નાક ઉગાડી પ્રત્માયોણ કયાઈ
ર્ક્માં છે .
૧૩) શારભાાં અભેડયકાભાાં વાંયક્ષણ પ્રધાન તયીકે એસ્ટન કાટચ ય પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
યભત-જગત
૧૪) બાયતીમ ળટરય ી.કશ્મે ભેન્વ જવાંગલ્વભાાં ર્ીનના ઝોઉં ઝોકી વાભે જલજમ ભેલી
કોડયમન ભાસ્ટવચ ઓન ગ્રાન્ડ જપ્રક્વ ફેડજભન્ટન ટનાચભેન્ટની ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી
ર્ક્મા છે .
૧૫) આગાભી 16 થી 29 જાન્મઆયી મોજાનાયી લચની શે રી ગ્રાન્ડસ્રેભ ઓસ્ટરે રીમન ઓન
ટે નીવ સ્ધાચભાાં લલ્ડચ ના ટો 99 ખેરાડીઓ બાગ રેળે.
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૧૬) આગાભી પે બ્રઆયી 2017 ભાાં ઓસ્ટરે રીમન ફોક્વય જોઈન્ટ ટરે નીંગ ભાટે બાયત આલળે.
૧૭) શાર બાયતીમ ફોજક્વાંગ પે ડયે ળનના પ્રભખ તયીકે અજમજવાંશ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
અન્મ
૧૮) ેડયવના લેક્વ મ્મજઝમભભાાં બાયતીમ અજબનેતા યણલીય જવાંશનાં તાં ભકલાભાાં આલળે.
૧૯) આગાભી 16 થી 23 ડીવેમ્ફય 2016 ના યોજ ગોલાભાાં વેયેન્ડીીટી કરા ભશોત્વલનાં
આમોજન કયલાભાાં આલળે.
૨૦) કભરકાાંત જત્રાઠીને શ્રીરાર ળક્ર સ્ભૃજત ઇપકો વાડશત્મ વન્ભાનભાાં 11 રાખ રૂજમા
આલાભાાં આલળે.
Current affairs 327(1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ફોમ્ફે સ્ટોક એક્વર્ેન્જના પ્રથભ પ્રભખ તયીકે ર્ીનબાઈ ભોતીરાર ફન્મા શતા.
૨) 1 એજપ્રર 2017 થી દેળભાાં જનયર એન્ટી એલોડન્વ રુર (ગાય) રાગ કયલાભાાં આલળે.
૩) શાર ફોમ્ફે સ્ટોક એક્વર્ેન્જના વી.ઈ.ઓ.તયીકે આજળ ર્ૌશાણ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૪) આગાભી 16 ભી જાન્મઆયી 2017 થી ઇન્ટયનેળનર સ્ટોક એક્વર્ેન્જભાાં 22 કરાક કામચ થઇ
ળકળે.
૫) ઇજન્દયા ગાાંધી નેળનર ઓન મજનલવીટી (ઇગ્ન)એ યજળમન બાાભાાં વટીપીકે ટ પ્રોગ્રાભ ળરુ
કમો છે .
૬) શારભાાં ઉજાચ ભાંત્રી ીમ ગોમર દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ સ્ટર ીટ રાઈટ પ્રજતસ્થાન કામચક્રભનો આયાંબ
કયલાભાાં આલેર છે .
ગજયાત
૭) ગાાંધીનગયના ગીફ્ટ વીટી ખાતે દેળના પ્રથભ ઇજન્ડમા ઇન્ટયનેળનર એક્વર્ેન્જનાં
લડાપ્રધાનના શસ્તે ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૮) લામબ્રન્ટ ગજયાત ગ્રોફર વભીટની ઉજલણી જનજભતે વૂમચજકયણ એય ળોનાં આમોજન
કયલાભાાં આવ્માં શતાં.
૯) આઠભા ગ્રોફર લાઈબ્રન્ટ વજભટ જે ગાાંધીનગયભાાં મોજાઈ યશે ર છે , તેની થીભ કનેકટીંગ
ઇજન્ડમા ટ ધ લલ્ડચ યાખલાભાાં આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) અલકાળભાાં વૌથી ભોટી ઉભયે સ્ેવલોક કયનાય તયીકે ેગી વ્શીટવને યે કોડચ નોંધાવ્મો છે .
૧૧) કે નેડાભાાં રીરા કબ્રસ્તાનની મોજના ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૧૨) જલશ્વભાાં ભેટરો ટરે નની ળરૂઆત 10 જાન્મઆયી1863 ના યોજ રાંડન ખાતે થઇ શતી.
૧૩) ર્ીનના બૌજતક જલજ્ઞાનીઓ ઝાઓ ઝોંગજળમાન અને ઔધીમ લૈજ્ઞાજનક ત મમને ર્ીનનો
ટોર્નો જલજ્ઞાજનક યસ્કાય આલાભાાં આલેર છે .
૧૪) ાજકસ્તાન વયકાય દ્વાયા યભાણાં શજથમાય રઇ જલાભાાં વક્ષભ એલી ફાફય-3 જભવાઈરનાં
વપ યીક્ષણ કયે ર છે .
૧૫) ડોનાલ્ડ ટર મ્ દ્વાયા વ્શાઈટ શાઉવના લડયષ્ઠ વરાશકાય તયીકે જૈયેડ કળનયને જનમક્ત
કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૧૬) રોવચ એન્જેરવભાાં આમોજજત વભાયોશભાાં ભન રાઈટ ડપલ્ભને વલચશ્રેષ્ઠ ડપલ્ભનો યસ્કાય
આલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૭) ડક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડો લચ 2016 ના પીપા પ્રેમય ઓપ ધ મય તયીકે વાંદ કયામા છે .
અન્મ
૧૮) ફ્રી કાટચ ના નલા વી.ઈ.ઓ. તયીકે કલ્માણ ભૂજતચને જનમક્ત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) જલજ્ઞાન અને એન્જીનીમયીંગ વ્મલવામભાાં અાનાયા વલોચ્ર્ વન્ભાનભાાં અભેડયકી
યાષ્ટ્રપ્રભખ ફયાક ઓફાભાએ ર્ાય બાયતીમ અભેડયકનોની વાંદગી કયે ર છે .
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૨૦) આઈ.આઈ.ટી. ખડગયના ૂલચ જલદ્યાથી યાગ શલરદાયે ટે કનીકર ઓસ્કાય યસ્કાય જીતેર
છે .
Current affairs 328 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 10 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ બાયતના જલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા જલશ્વ ડશન્દી ડદલવ ભનાલલાભાાં
આલેર.
૨) કયણ જૌશયની ફામોગ્રાપી ‘અન વટે ફર ફોમ’ જાન્મઆયી 2017 ભાાં રોન્ર્ કયલાભાાં
આલળે.
૩) ભશાલીય જવાંશ પોગટની આત્ભકથાનાં ‘અખાડા’ રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) ત્રકાય વૌયબ દગ્ગર દ્વાયા આત્ભકથા ‘અખાડા’ રોન્ર્ કયલાભાાં આલી તે ભશાલીય જવાંઘના
જીલનનો જર્તાય આે છે .
૫) ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા બાયતની વૌથી ભોટી લાઈ-પાઈ વેલા ળરુ કયે ર છે .
૬) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો અને િાાંવની અલકાળી વાંસ્થા
વી.એન.ઈ.એવ.લચ્ર્ે ઉગ્રશ પ્રક્ષેણ ભાટે એક વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૭) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાાં 28 ભાાં વડક વયક્ષા વપ્તાશનો ળબાયાંબ અજબનેતા અજભતાબ ફચ્ર્ન દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર છે .
૮) નોટફાંધીને કાયણે બાયતનો જલકાવ દય 7 ટકા યશે લાની જલશ્વફેંક દ્વાયા વાંબાલના વ્મક્ત કયે ર
છે .
૯) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા શારભાાં આઈ.આય.વી.ટી.વી.યે ર કનેક્ટ નાભની ભોફાઈર એ રોન્ર્
કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) 11 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ નોલે જલશ્વનો પ્રથભ એલો દેળ ફન્મો છે , કે જેણે એપ.એભ.
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યે ડડમો નેટલકચ ફાંધ કયે ર છે .
૧૧) નોલે દેળે ોતાના ડીઝીટર ઓડડમો બ્રોડકાજસ્ટાંગને વોટચ કયલા ભાટે એપ.એભ.યે ડડમો
નેટલકચ ને ફાંધ કયે ર છે .
૧૨) ર્ીન દેળ દ્વાયા 9 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ત્રણ ઉગ્રશ અલકાળભાાં છોડે ર છે .
૧૩) જભચનીના ૂલચ યાષ્ટ્રજત યોભાન શૈ ત્વોગચનાં 10 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અલવાન થમેર
છે .
૧૪) ઈયાન દેળના ૂલચ યાષ્ટ્રજત અકફય શાળભી યપ વાંજાનીનાં 82 લચની લમે અલવાન થમેર
છે .
યભત-જગત
૧૫) લચ 2026 થી પીપા લલ્ડચ કભાાં 32 નડશ યાંત 48 ટીભો બાગ રેળે.
૧૬) શારભાાં ોટચ ગરના સ્ટાય ખેરાડી ડક્રસ્ટીમો યોનાલ્ડો ર્ોથીલાય પીપા દ્વાયા ફેસ્ટ પ્રેમય ઓપ
ધ લલ્ડચ જાશે ય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૭) ઓસ્ટરે રીમન ટે નીવ ખેરાડી નીક જરન્ડર ય ભ્રષ્ટ્ાર્ાયનો આક્ષે રાગતા તેનાય વાત
લચનો પ્રજતફાંધ રાદલાભાાં આલેર છે .
૧૮) શારભાાં આઈ.ઓ.એ.ના અધ્મક્ષ તયીકે જાશે ય કયામેરા વયે ળ કરભાડી અને અબમજવાંશ
ર્ૌટારાની આજીલન અધ્મક્ષ દની લયણી યદ્દ કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૯) ગજયાત વયકાય દ્વાયા બાયતની પ્રથભ જલદ્યાથી સ્ટાટચ અ અને નલાર્ાય નીજતને પ્રસ્તત
કયે ર છે .
૨૦) 11 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ એમય ઇજન્ડમા દ્વાયા ફ્રાઈ પોય શ્મોય મોજનાનો આયાંબ
કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 329 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/1/17
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યાષ્ટ્રીમ
૧) આગાભી 25 જાન્મઆયીના યોજ દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા ડદલવ ઉજલલાભાાં આલળે.
૨) ગજયાત યાજ્મ નશે રુ મલા કે ન્દ્રના ડે પ્મટી ડામયે ક્ટય તયીકે શ્માભજવાંગ યોડશત પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
૩) કોકાકોરા કાંની દ્વાયા બાયતના આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મભાાં 750 કયોડ રૂજમાનાં યોકાણ કયળે.
૪) 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ સ્લાભી જલલેકાનાંદની 154 ભી જન્ભ જમાંજત ઉજલાઈ, આ
ડદલવ મલા ડદન તયીકે ણ ભનાલામ છે .
૫) શારભાાં બાયત અને ઇઝયામેર દેળ લચ્ર્ે કૃ જ વાંફજધત વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં
આલેર છે .
૬) બાયતના પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ એક્વર્ેન્જ ઇજન્ડમા આઈ.એન.એક્વ.ના પ્રભખ તયીકે
લી.ફારવબ્રભણ્મભને જનમક્ત કયામા છે .
૭) ભોફાઈર શે ન્ડ વેટ ફનાલતી જીઓની કાંનીએ જલયાટ કોશરીને ોતાના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય
તયીકે જનમક્ત કમાચ છે .
૮) બાયત દ્વાયા કે ન્માને કૃ જ આધજનકીકયણ ભાટે દવ કયોડ ડોરયની રોન અાળે.
૯) જમ્ભ કાશ્ભીય વયકાયે 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ યાજ્મનાં 79,472 કયોડ રૂજમાના ખર્ચનાં
ફીજ ાં ફજેટ યજ કયે ર છે .
૧૦) શડયમાણાભાાં યોકાણને ઉતેજન આલા ભાટે યાજ્મના ભખ્મભાંત્રી દ્વાયા ફે ડે ડીકે ટેડ વેર
સ્થાજત કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૧) બાયતની ગ્રીનીવ વાંસ્થાના કશે લા ભજફ દેળભાાં પ્રદણના કાયણે પ્રજતલચ 12 રાખ
રોકોના ભૃત્મ થામ છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૨) ર્ીન દેળ દ્વાયા જલશ્વનો વૌથી રાાંફો ફ્રોડટાંગ ાથ ફનાલામો છે , તેના ય ાણીભાાં ાાંર્
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જકરોભીટય જેટરાં પયી ળકામ છે .
૧૩) ર્ીનના ફ્રોડટાંગ ાથને ફનાલલા ભાટે 22 શજાય તયતા પાઈફય ફીભ લયામા છે , અને
યા જલસ્તાયને જોલા ભાટે 10 કરાક જેટરો વભમ રાગે છે .
૧૪) બાયતની કમ્પ્મટય ઈભયજન્વી ડયસ્ોન્વ ટીભેં અભેડયકા વાથે વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય
કયે ર છે .
૧૫) ફીજા જલશ્વ મધ્ધની વૌપ્રથભ ખફય આનાય જબ્રટીળ ત્રકાયનાં શારભાાં અલવાન થમાં તે
કરેમય શોરીંગલથચ.
૧૬) જલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠનના અશે લાર ભજફ જવગાયે ટ અથલા તભાકના ીલાથી પ્રજતલચ 60
રાખથી લધીને 80 રાખ રોકોના ભૃત્મ થલાની વાંબાલનાઓ છે .
યભત-જગત
૧૭) લેસ્ટ ઇન્ડીઝ દ્વાયા બૂતૂલચ ખેરાડી જીભી એડમ્વને ડક્રકે ટ ટીભના નલા જનદેળક તયીકે
જનમક્ત કયામા છે .
અન્મ
૧૮) આધજનક વજલધાઓથી વજ્જ ક્રલયી શ્રેણીનાં ફીજ ાં જશાજ આઈ.એન.એવ. ખાાંદેયી 12
જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ભઝગાાંલ ડોક ળીજફલ્ડવચ રીભીટે ડભાાં તયતાં ભકલાભાાં આલેર છે .
૧૯) આઈ.એન.એવ. ખાાંદેયીનાં ટર ામર ડીવેમ્ફય 2017 વધી ર્ારળે, ત્માયફાદ તેને વૈન્મભાાં
વાભેર કયલાભાાં આલળે.
૨૦) ગ્રીનીવ વાંસ્થાના કશે લા પ્રભાણે લામ પ્રદણના કાયણે દેળભાાં 24 યાજ્મોના 168 ળશે યોભાાં
પ્રદણની ભાત્રા લધતી જામ છે .
Current affairs 330 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) તાતા કન્વલ્ટન્વી વજલચવેઝનાં નેતૃત્લ કયનાયા એન. ર્ાંદ્રળેખયનની યતન તાતાએ ગ્રના
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ર્ેયભેન તયીકે વાંદગી કયે ર છે .
૨) વયકાયી જલભાન કાંની એય ઇજન્ડમાએ ભડશરાઓ ભાટે છ વીટો યીઝલચ યાખલાનો જનણચમ કયે ર
છે .
૩) બાયતભાાં ભેડભ તળાદ મ્મઝીમભની શે રી ળાખા ડદલ્શીભાાં જન 2017 ભાાં ળરુ થઇ જળે.
૪) ડદલ્શી યાજ્મ ોરીવ અને ઈન્ડીગો એયરાઈન્વ ફાંનેએ વાથે ભીને આખયી આશજત નાભના
કામચક્રભની ળરૂઆત કયે ર છે .
૫) જનાકા યોકે ટ પ્રણારીનાં ર્ાાંદીય યીક્ષણ યેં જથી વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે .
૬) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા કભચર્ાયીઓનાં ેન્ળન લધાયે પ્રજત વ્મજક્ત 9000 રૂજમા કયે ર છે .
૭) વીટી ફેંક દ્વાયા પોન ફેજન્કાંગ ભાટે લોઈવ ઓથેજન્ટકે ળનની ળરૂઆત કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) યજળમાની વયકાયે લચ 2015 છી જન્ભેરા ફાકો ભાટે જવગાયે ટ ય પ્રજતફાંધ રગાવ્મો છે .
૯) અભેડયકાના યાષ્ટ્રજત ફયાક ઓફાભાએ ોતાના કામચકાની વભાજપ્ત ૂલે જો જબ્રડે નને ત્માાંના
વલોચ્ર્ વન્ભાન પ્રેજવડે જન્વમર ભેડર ઓપ િીડભથી વન્ભાજનત કયે ર છે .
૧૦) જાાનના પ્રધાનભાંત્રી જળાંજો ઓફેએ પીરીીન્ઝ દેળ વાથે રગબગ 8.7 અયફ ડોરયના
વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૧) વાઉદી આયફે બાયતનો શજ ક્લોટા 1.36 રાખથી લધાયીને 1.70 રાખ કયે ર છે .
૧૨) ફયાક ઓફાભાએ ક્મફા દેળના પ્રલાવીઓ ભાટે ફનેર લેટ િટ,ડર ાઈ પૂટ ોરીવીને ખતભ
કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૩) બાયતીમ નેળનર પૂટફોર ટીભ શાર 129 ભાાં ક્રભાાંકે શોંર્ેર છે .
૧૪) યજળમાના ભડશરા જીમ્નાસ્ટ માનાકદ્ર માલત્વેલામે 19 લચની લમે યભતભાાંથી જનલૃજત્ત રીધી
છે .
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૧૫) યજળમાના ટે નીવ ખેરાડી નાડદમા ેટરોલાએ ઈજાના કાયણે ટે નીવ યભતભાાંથી જનલૃજત્ત જાશે ય
કયે ર છે .
૧૬) બાયતીમ ટે નીવ સ્ટાય વાજનમા જભઝાચ અને સ્ટર ામકોલા એજમા ઓનની પાઈનરભાાં શોંર્ી
ર્ક્મા છે .
૧૭) 11 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ શોકી ભશાવાંઘના કામચકાયી ફોડે બાયતીમ
એથ્રેટ શ્રીજેળને વજભજતના વદસ્મ જનમક્ત કમાચ છે .
અન્મ
૧૮) શજ વફવીડી ખતભ કયલા ભાટે અલ્વાંખ્મક ભાંત્રારમ દ્વાયા એક વજભજત ફનાલલાભાાં આલી
છે , તેના અધ્મક્ષ અપજર અભાનલ્લા યશે ળે.
૧૯) ફાયગઢ ધન માત્રાનો નાતો ઓડયસ્વા વાથે છે , જે 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ વાંન્ન
થઇ.
૨૦) 14 જાન્મઆયીના અનવાંધાને અભદાલાદના યીલયિન્ટ ય 28 ભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ તાંગ
ભશોત્વલનાં આમોજન કયામેર છે .
Current affairs 331 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ફી.એવ.એન.એર. લૈજશ્વક સ્તયે ોતાના ગ્રાશકોને લાઈ-પાઈ વેલા ઉરબ્ધ કયાલળે.
૨) ફી.એવ.એન.એર.ના ગ્રાશકો જલશ્વના 4.4 કયોડ શોટસ્ોટનો ઉમોગ કયી ળકળે.
૩) કે યભાાં વોરાય એનજીથી ર્ારતી 75 વીટો લાી આડદત્મ ફોટ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૪) બાયતીમ રશ્કયભાાં આળયે 10 રાખ વૈજનકો છે , જમાયે અધચ રશ્કયી દોભાાં12 રાખ વૈજનકો
છે .
૫) જલશ્વ તાંગ ભશોત્વલની ઉજલણી ગજયાતભાાં લચ1989 થી થામ છે .
૬) શાર બાયત દેળભાાં ફેયોજગાયોની વાંખ્મા1.78 કયોડ જેટરી છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) અભેડયકાભાાં પ્રથભલાય બ્રેક રેડી રીફટીની છા ધયાલતો જવક્કો ફનાલામો છે .
૮) લચ 2017 ભાાં અભેડયકાની સ્લતાંત્રતાનાં 225 ભ લચ ઉજલલાભાાં આલળે.
૯) 14 જાન્મઆયી 1994 ના યોજ જબ્રટનના ળાશી ડયલાયના વભ્મ ડર્ેવ ઓપ કે ન્ટ કે થોજરક
ર્ર્ચના વભ્મ ફન્મા શતા.
૧૦) તાજેતયભાાં વાઉદી અયફભાાં જબ્રટનના યાજદૂત વાઈભનન કોજરવે ઇસ્રાભ ધભચ અનાવ્મો,
આલાં કયનાય તેઓ જબ્રટનના પ્રથભ યાજદૂત શતા.
૧૧) થાઇરેન્ડભાાં તાંગ ઉડાડલા ભાટે અરગ-અગર 78 જેટરા જનમભોનાં ારન કયલાં ડે છે ,
તે જનમભ ાલાભાાં આલે તો જ તાંગ ત્માાં ઉડાડી ળકામ.
૧૨) ર્ીન દેળ દ્વાયા લચ 2015 ભાાં જલશ્વની વૌથી રાાંફી તાંગ ફનાલલા ફદર યે કોડચ
નોંધાલલાભાાં આવ્મો શતો.
૧૩) લચ 2015 ભાાં ર્ીન દેળ દ્વાયા તૈમાય કયામેરા ર્ાઇનીઝ ડર ીભ નાભના તાંગની રાંફાઈ
6000 ભીટય શતી.
૧૪) વમાંકત યાષ્ટ્ર શ્રભ વાંગઠનના અશે લાર અનવાય લચ 2017 -18 ભાાં બાયતભાાં ફેયોજગાયી
લધી ળકે છે , તેલી વાંબાલનાઓ વ્મક્ત કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૫)

જબ્રટનના ભડશરા ટે નીવ ખેરાડી જોશાના કોન્ટાએ જલભેન્વ જવાંગલ્વ પાઈનલ્વભાાં

ોરેન્ડની એગ્નીયસ્કાને શયાલી જવડની ઓન ટે નીવ ટનાચભેન્ટનાં ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૬) એજમા ઓનભાાં વાજનમા જભઝાચ તથા ફાયફોયા સ્ટર ામાકોલાની જોડી યાજજત થતા યનવચ
અ થમેર છે .
૧૭) વયે ળ કરભાડી તથા અબમજવાંશ ર્ૌટારાની કામભી અધ્મક્ષની જનમજક્ત યદ્દ થમા ફાદ યભત
ભાંત્રારમ દ્વાયા આઈ.ઓ.એ. યથી પ્રજતફાંધ શટાલી રીધેર છે .
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અન્મ
૧૮) દજનમાનાં વૌથી ભોટાં તાંગ વાંગ્રશારમ ર્ીનના લાઈપેં ગભાાં આલેર છે .અશી જલશ્વના
અરગ-અરગ1000 થી લધાયે તાંગ જોલા ભે છે .
૧૯) શે રીના ધૂભકે તના ળોધક એડભાંડ શે રીનાં 14 જાન્મઆયી 1742 ના યોજ અલવાન થમાં શતાં.
૨૦) એડભાંડ શે રી ઈંગ્રેન્ડના પ્રજવદ્ધ ખગોજલદ્દ ગણામ છે , તેઓ યોમર વોવામટીભાાં પે રો
ડયવર્ચય તયીકે જનમજક્ત ણ ામ્મા શતા.
Current affairs 332 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કે ન- ફેતલા નદીઓને જોડલાની ભાંજયી માચલયણ, લન્મ અને જનજાજતમ જલબાગો દ્વાયા
આલાભાાં આલેર છે .
૨) શારભાાં રેફ્ટનન્ટ જનયર વયત ર્ાંદ દ્વાયા ઉવેના પ્રભખના રૂભાાં કામચબાય વાંબાેર છે .
૩) 14 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ વમકાં ત વળસ્ત્ર ફ ૂલચ વૈજનક ડદલવનાં આમોજન કયલાભાાં
આવ્માં શતાં.
૪) એક્વીવ ફેંક બ્રોક્ર્ેન વેલાની ળરૂઆત કયનાય દેળની ત્રીજી ફેંક ફનલા ાભેર છે .
૫) તાજેતયભાાં બોારભાાં 11 ભી બ્રાઈંડ ર્ૈરેન્જ કાય યે રીનાં આમોજન કયલાભાાં આલેર.
૬) કોરકાતા શાઈકોટચ દ્વાયા ભોશન બાગલતને 14 તાયીખના યોજ જબ્રગેડ યે ડ ગ્રાઉન્ડભાાં યે રી
મોજલાની ભાંજયી આેર છે .
૭) સ્ાઇવ જેટ કાંનીએ જલભાન જનભાચતા કાંની ફોઇંગ વાથે દોઢ રાખ કયોડના કયાય કયે ર છે .
૮) ગાાંધીનગયભાાં આમોજજત આઠભી લાઈબ્રન્ટ વજભટભાાં 25 શજાય વશભતી ત્રો ય શસ્તાક્ષય
કયલાભાાં આલેર છે .
૯) કે ન્દ્ર વયકાય શારભાાં નલી ડીઝાઇન લાા ાનકાડચ ઈશ્મ કયે છે , તેભાાં ડશન્દી અને અાંગ્રેજી
ફાંને બાાઓભાાં જાણકાયી ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૦) શારભાાં યાજેળ ગોીનાથનને ટી.વી.એવ.ના પ્રફાંધ જનદેળક,ભખ્મ કામચકાયી અજધકાયી
તયીકે જનમક્ત કયામેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૧) શારભાાં યાડશર ળયીપને ઇસ્રાજભક વૈન્મ ગઠફાંધનના પ્રભખ તયીકે જનમક્ત કયામા છે .
૧૨) અભેડયકાના વાંળોધકોએ ભાનલ એેન્ડીક્વનાં એક નલાં કામચ ળોધેર છે .
૧૩) શાર કે ન્માના યાષ્ટ્રજત તયીકે ઉરુશ કે ન્મતા પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૧૪) અભેડયકાના નલજનમક્ત યાષ્ટ્રજત ડોનાલ્ડ ટર મ્ દ્વાયા વીભા લભાચને વેન્ટય પોય ભેડીકે મય
એન્ડ ભેડીકે ડ વજલચવેઝભાાં પ્રફાંધક તયીકે જનમક્ત કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૫) વજફચમાના લફાચવભાાં ર્ારી યશે ર છઠ્ઠા નેળન ક ફોજક્વાંગ ર્ેજમ્મનળીભાાં બાયતીમ
ભડશરા ફોકવયે ાાંર્ દક જીત્મા છે .
૧૬) ડદલ્શી સ્ોટ્વચ જનાચરીઝભ એવોવીએળન દ્વાયા ફેઇજીંગ ઓજરજમ્કભાાં કાાંસ્મદક જીતનાય
ફોક્વય જલજેન્દય જવાંશને 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ રાઈપ ટાઈભ અર્ીલભેન્ટ એલોડચ થી
નાલાજેર છે .
૧૭) ોટચ ગરના પૂટફોર ખેરાડી ડક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડો અને દજનમાના વૌથી ઝડી દોડલીય
ઉવેન ફોલ્ટને રોયે ન્વ જલશ્વ ખેર એલોડચ 2017 ભાટે નાભાાંજકત કયામા છે .
અન્મ
૧૮) કૃ જતકા નાભની ભડશરાએ દ્રષ્ટ્ીશીન શોલા છતાાં ડોક્ટય ફનલાના વનાને વાર્ાં કયી દેખાડે ર
છે .
૧૯) બાયતીમ એમયટે ર કાંનીએ 12 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ એમયટે ર ેભેન્ટ ફેંકનો
ળબાયાંબ કયે ર છે .
૨૦) પ્રોટાઈગય ડોટ કોભ દ્વાયા શાઉજવાંગ ડોટ કોભ કાંની વાથે જલરમની જાશે યાત કયલાભાાં
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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આલી છે .
Current affairs 333 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) રાન્વ નામક શનભાંથપ્ાને 69 ભાાં વેના ડદલવના પ્રવાંગે ભયણોયાાંત વેના ભેડરથી
વન્ભાનલાભાાં આવ્મા છે .
૨) રાન્વ નામક શનભાંથપ્ાનાં વન્ભાન આભી ર્ીપના શસ્તે તેભના ધભચત્ની ભશાદેલીએ
સ્લીકામિં શતાં.
૩) 69 ભાાં વેના ડદલવે ફશાદયી ભાટે 15 જલાનોને વેના ભેડરથી નલાજલાભાાં આવ્મા શતા, તેભાાં
5 ભયણોયાાંત છે .
૪) જિભ ફાંગાના કાર્ફેડયમા ખાતે ભકયવાંક્રાાંજત જનજભતે ગાંગાવાગય ભેાનાં આમોજન થામ
છે .
૫) શાર બાયતના ઉયાષ્ટ્રજત દ ય આવીન શભીદ અન્વાયીનો કામચકા ઓગસ્ટ 2017 ભાાં
ૂણચ થઇ યહ્યો છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) દજક્ષણ ર્ીન વભદ્રને રઈને અભેડયકા અને ર્ીન લચ્ર્ે ળીત મદ્ધના ભાંડાણ થઇ ર્ક્મા છે .
૭) ઇક્લાડોય દેળને વમકાં ત યાષ્ટ્ર વભૂશ-77 ની અધ્મક્ષતા પ્રાપ્ત થમેર છે .
ગજયાત
૮) બાલનગયભાાં ોટચ ના પ્રદણની વભસ્મા જનલાયલા ભાટે ગજયાત ભેયી ટાઈભ ફોડચ દ્વાયા 4.5
કયોડના ખર્ે ડસ્ટ વેપ્રેળન વીસ્ટભ (ડી.એવ.એવ.) ભકલાભાાં આલેર છે .
૯) ગજયાતભાાં ગજયાત ભેયી ટાઈભ ફોડચ દ્વાયા વૌપ્રથભલાય નલરખી ખાતે ડસ્ટ વેપ્રેળન વીસ્ટભ
કામચયત કયલાભાાં આલી શતી, બાલનગયભાાં આ ફીજો પ્રમોગ છે .
૧૦) ગજયાત ભેયી ટાઈભ ફોડચ દ્વાયા ગજયાતભાાં 10 પોગય ભળીન અને ત્રણ લોટય ટર ીટભેન્ટ
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પ્રાન્ટ ણ પાલલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૧) 41 લાય યણજી ટર ોપીભાાં ર્ેજમ્મન યશે રી ભાંફઈને ાાંર્ જલકે ટે શયાલી ગજયાતે પ્રથભલાય
યણજી ટર ોપીભાાં જીત શાાંવર કયે ર છે .
૧૨) ગજયાત ર્ેજમ્મન ટીભને ગજયાત ડક્રકે ટ એવોવીએળનએ ત્રણ કયોડ રૂજમાનાં ઇનાભ
આલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૩) ગજયાત ડક્રકે ટ એવોવીએળન ટીભના પ્રભખ અજભત ળાશ તથા ઉપ્રભખ ડયભર
નથલાણીએ ગજયાત ટીભને યણજી ટર ોપી જીતલા ફદર અજબનાંદન આેર છે .
૧૪) 19 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ બાયત અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્ર્ે ફીજી લન-ડે ભેર્ કટક ખાતે
મોજાળે.
૧૫) લચ 2017 ના પ્રથભ ગ્રાન્ડસ્રેભ ઓસ્ટરે રીમન ઓનનો પ્રાયાંબ 16 જાન્મઆયી 2017 થી
થઈ યહ્યો છે .
૧૬) આગાભી તાયીખ 20 થી 24 જાન્મઆયી 2017 વધી ભાંફઈ ખાતે ઈયાની ક ટનાચભેન્ટ
મોજાળે.
૧૭) ઈયાની ક ટનાચભેન્ટની ટીભના વકાની દ ય ર્ેતેશ્વય જાયા કામચ કયળે.
અન્મ
૧૮) જાણીતા ત્રકાય ફયખાદત્તે એન.ડી.ટી.લી.ભાાંથી ોતાનાં યાજીનાભાં 21 લચ કામચ કમાચ ફાદ
આી દીધેર છે .
૧૯) શાર કે ન્દ્રીમ ઉડ્ડમન વજર્લ તયીકે યાજીલ ર્ૌફે પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૨૦) દેળના નાના ળશે યોના 30 એયોટચ ય ટૂાં ક વભમભાાં વસ્તી જલભાની વેલા ળરુ કયલાભાાં
આલળે.
Current affairs 334 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/1/17
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યાષ્ટ્રીમ
૧) લચ 2017 ની અભયનાથ માત્રા 29 જનથી ળરુ થનાય છે , આ ભાટે યજીસ્ટરે ળન 1 ભાર્ચ 2017
થી ળરુ થળે.
૨) નાણા પ્રધાન અરુણ જેટરી દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે કે યાજ્મો વાથે વાંભજત વાધી
ળકાઈ ન શોલાથી જી.એવ.ટી.એજપ્રરથી નડશ યાંત જરાઈ ભાવથી રાગ કયલાભાાં આલળે.
૩) એક વલે ભજફ દેળના ભાત્ર એક ટકા ધનલાન રોકો ાવે બાયતીમોની કર વાંજતના 58 ટકા
ડશસ્વો છે .
૪) શૈ દયાફાદભાાં છઠ્ઠી એજળમાઈ ઇજન્લટે ળનર કોન્પયન્વનાં આમોજન 4 અને 5 પે બ્રઆયી 2017
ના યોજ થળે.
૫) શારભાાં ભશે ળ ગપ્તાને ઇન્ટયનેળનર લૈશ્મ પે ડયે ળનના નલા અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયામા છે .
૬) વભાજલાદી ાટીભાાં આાંતડયક ઘભવાણને કાયણે વાઈકરનાં જનળાન ાટીના વાંસ્થાકને
આલાને ફદરે ર્ૂાંટણીાંર્ દ્વાયા શારના ભખ્મભાંત્રી અજખરેળ માદલને આલાભાાં આલેર છે .
૭) વેફી વાંસ્થાએ બાયતીમ કાંનીઓના જલરમ ભાટે ના કડક જનમભો જશે ય કયે ર છે .
૮) એક વલે ભજફ જલભડદ્રકયણ બાયતની જી.ડી.ી.આલનાય ાાંર્ લચ ભાટે 6 ટકા યશે લાનો
અાંદાજ છે .
૯) કે ય યાજ્મભાાં કોજીકોડ કોોયે ળન પ્રથભ લૃદ્ધો ભાટે વશામક કોોયે ળન ફનેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) ર્ીનના શન્ઝાઈભાાં વપે દ ર્ાઈનીઝ ડોજલ્પન ભાટે પ્રથભ નેર્ય યીઝલચ ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૧૧) તકી દેળની વાંવદે એયડોગનની ળજક્તને લધાયલા ભાટે નાં ફીર ાવ કયે ર છે .
૧૨) 17 જાન્મઆયી 1991 ના યોજ અખાતી મદ્ધનો પ્રાયાંબ થમો શતો, અભેડયકા િાાંવ અને
જબ્રટનનો ઈયાક ય શભરો થમો શતો.
યભત-જગત
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૧૩)બાયતના ૂલચ ડક્રકે ટય નલજોત જવાંધાં શાર બાજ ક્ષ છોડીને કોંગ્રેવ ાટીભાાં વાભેર થઇ
ગમા છે .
૧૪) 16 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ગજયાત ડક્રકે ટ એવોવીએળન દ્વાયા જલશ્વના વૌથી ભોટા
સ્ટે ડીમભનાં બૂજભૂજન કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) આ સ્ટે ડીમભ ફે લચભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલળે, અને તેને ફનાલલાનો ખર્ચ 700 કયોડ
જેટરો રાગળે.
૧૬) ડક્રકે ટ ઓસ્ટરે રીમાએ ૂલચ બાયતીમ જસ્નય શ્રીયાભ શ્રીધયનને જસ્ન વરાશકાયના રૂભાાં
જનમક્ત કયે ર છે .
અન્મ
૧૭) ફશર્જર્ચત સ્તક ‘ધ કયાર્ી ડીવેપ્ળન’ના રેખક છે ,ળત્રજીત નાથ.
૧૮) ભધ્મપ્રદેળ વયકાયે યાજ્મને ળયાફ ભક્ત ફનાલલા ભાટે ના અજબમાનની ળરૂઆત કયી દીધેર
છે .
૧૯) પ્રથભ એજળમા પ્રળાાંત બ્રોડકાજસ્ટાંગ મજનમન નૃત્મ ભશોત્વલ શૈ દયાફાદભાાં વાંન્ન થમો.
૨૦) આગાભી 1 ભાર્ચથી દેળની 433 ફેંકોભાાં અભયનાથની માત્રાનાં યજીસ્ટરે ળન ળરુ કયાળે.
Current affairs 335 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયત અને ભોયે જળમવ દેળ લચ્ર્ે વશકાયી અને તેની વાથે જોડામેરા ક્ષેત્રો ભાટે ના વભજતી
કયાય ય શસ્તાક્ષય થમેરા છે .
૨) યોશતકભાાં યાષ્ટ્રીમ ફોજક્વાંગ અકાદભીનાં ઉદ્ઘાટન ખેરભાંત્રી જલજમ ગોમર દ્વાયા કયલાભાાં
આલેર છે .
૩) તજભરનાડ યાજ્મભાાં પ્રલાવીઓને ભદદ કયલા ભાટે જનાજકન નાભની ભોફાઈર એનો
ળબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
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૪) નાગારેન્ડ સ્લાસ્થ્મ ડયમોજના ભાટે જલશ્વફેંક દ્વાયા 48 જભજરમન ડોરયની રોન ભાંજય
કયલાભાાં આલેર છે .
૫) યાષ્ટ્રીમ લીયતા યસ્કાય 2016 ભાટે 25 ફાકોને વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
૬) બાયતે મયોીમ યભાણાં અનવાંધાન વાંગઠન વાંસ્થા વાથે વશમોગી દેળ ફનલાના વભજતી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૭) બાયતના ડદલ્શી ળશે યભાાં બાયત આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડયધાન ભેાનો ળબાયાંબ થમેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) શાર લેનેઝએરા દેળના યાષ્ટ્રજત તયીકે જનકોરવ ભદયો પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૯) લેનેઝએરા દેળની વયકાયે દેળભાાં પગાલો નાફદ કયલા ભાટે 500 થી 20,000 ફોરીલયની
નોટ જાશે ય કયે ર છે .
૧૦) અભેડયકન અાંતયીક્ષ માત્રી જીન કે નચનનાં 82 લચની લમે અલવાન થમેર છે .
૧૧) કે પ્ટન કે નચન ર્ાંદ્ર ય જનાય ત્રણ અલકાળ માત્રીઓ ભાના એક શતા, તે લચ 1972 ભાાં
ર્ન્દ્રની ધયતી છોડનાય છે લ્લા અલકાળમાત્રી શતા.
૧૨) ગ્રોફર ાવોટચ ઇન્ડે ક્વની માદીભાાં જભચની પ્રથભ સ્થાને આલે છે , તેનો ાવોટચ જલશ્વભાાં
વૌથી ળજક્તળાી છે .
૧૩) ગ્રોફર ાવોટચ ઇન્ડે ક્વની માદીભાાં બાયતીમ ાવોટચ 78 ભાાં ક્રભાાંકનાં સ્થાન ધયાલે છે ,
જભચનીના જલઝા િી સ્કોય 157 છે , જમાયે બાયતના જલઝા િી સ્કોય 46 છે .
૧૪) ેડયવના એન્જીજનમય જલવેંટ કજેફાઉટ તાઈલાનની યાજધાની તાઈેઇભાાં ઇકોિેન્ડરી ટાલય
ફનાલી યહ્યા છે .આ ટાલય 21 ભાનો ફનળે.
૧૫) ફશે યીન દેળભાાં જલયોધ પ્રદળચન ફાદ અખફાયના ઓનરાઈન પ્રકાળન ય પ્રજતફાંધ
રગાલલાભાાં આલેર છે .
ગજયાત
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૧૬) જલશ્વની વૌથી રાાંફી ળોબામાત્રા ભાટે કાગલડના ઉત્વલને ગોલ્ડન ફક ઓપ ઇજન્ડમા
યે કોડચ ઝનાં પ્રભાણત્ર એનામત કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૭) અબીનેતા ઋજકૂયની આત્ભકથા ખલ્લભ-ખૂલ્લાનાં શારભાાં રોજન્ર્ાંગ થમાં તે ઋજ કૂય
અને ભીયાનામય દ્વાયા રખલાભાાં આલેર છે .
૧૮) કે ન્દ્રીમ ેટરોરીમભ ભાંત્રારમ દ્વાયા વક્ષભ-2017 કામચક્રભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) ‘વક્ષભ-2017’ કામચક્રભ ‘વાંયક્ષણ ક્ષભતા ભશોત્વલ’ના નાભથી ણ ઓખલાભાાં આલે
છે .
૨૦) બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ લીયતા યસ્કાયની ળરૂઆત બાયતીમ ફા કલ્માણ ડયદ તયપથી લચ
1957 ભાાં કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 336 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 19 જાન્મઆયી 1966 ના યોજ કોંગ્રેવ ક્ષભાાંથી બાયતના લડાપ્રધાન દ ય વૌપ્રથભ લાય
ભડશરા લડાપ્રધાન તયીકે ઇજન્દયાગાાંધી વાંદ થમા શતા.
૨) શાર તજભરનાડભાાં યાંયાગત યભત જરીકટ્ટ યના પ્રજતફાંધના કાયણે યભતના વભથચકો દ્વાયા
દેખાલો મોજાઈ યહ્યા છે .
૩) બાયતીમ વાંસ્થાન આઈ.આઈ.ટી. ફોમ્ફે દ્વાયા 18 જાન્મઆયી 2017 ના યીોટચ ભાાં જાશે ય
કયલાભાાં આલેર છે કે લામ પ્રદણના કાયણે ડદલ્શી અને ભાંફઈભાાં રગબગ 81 શજાય રોકોના
ભૃત્મ થમા છે .
૪) કે ન્દ્ર વયકાયે ઝાયખાંડભાાં બાયતીમ કૃ જ અનવાંધાન વાંસ્થાનની સ્થાના ભાટે 200 કયોડ
રૂજમા ભાંજય કયે ર છે .
૫) ભેઘારમ યાજ્મનાં ભાલલ્મનોંગ ગાભ વાપ-વપાઈ યાખલાભાાં અન્મ યાજ્મો ભાટે યોર ભોડે ર જેલાં
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કામચ કયે છે .
૬) ધ અનટોલ્ડ લાજેમી: ોરીટીજળમનએન્ડ ૈયાડોક્વ સ્તક ઉલ્લેખ એન.ી. દ્વાયા
રખલાભાાં આલેર છે .
૭) 7 ભાાં ગાય ાંર્ની બરાભણોને 16 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ઝાયખાંડ યાજ્મ દ્વાયા ભાંજયી
આલાભાાં આલેર છે .
૮) ગીતા વેનનાં 86 લચની લમે16 જાન્મઆયીના યોજ અલવાન થઇ ગમાં તેઓ અજબનેત્રી શતા.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) ર્ીનથી રાંડન જનાય પ્રથભ ભારલાશક ટરે ન 18 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ રાંડન ખાતે શોંર્ી
ગઈ છે , આ ટરે ને 18 ડદલવભાાં 11,999 જકભી.નાં અાંતય કાેર છે .
૧૦) જિભી આડિકી દેળ ગફીમાભાાં 18 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ત્માાંના યાષ્ટ્રજત દ્વાયા
ઈભયજન્વી રાગ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૧)વાઉદી અયફભાાં ખયાફ બોજન ખાલાને કાયણે 150 જેટરા રોકોને પૂડ ોઈઝનીંગ થલાને
કાયણે ત્માાં ઈભયજન્વી રાદલાભાાં આલેર છે .
૧૨) ઇટારીની મયોીમન ીલ્વ ાટીના વદસ્મ એન્ટોજનમો તજાનીને ર્ાય યાઉન્ડ ફાદ 17
જાન્મઆયી 2017 ના યોજ મયોીમ વાંવદના અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૩) આઈ.લી.એપ.ની નલી ટે કનીકનો ઉમોગ કયીને મક્રેનભાાં ફીજા ફાકનો જન્ભ થમો છે .
યભત-જગત
૧૪) ભરેજળમા ભાસ્ટય ગ્રાન્ડ જપ્રક્વભાાં ફેડજભન્ટન ટનાચભેન્ટની જપ્ર.ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં વાઈના
નશે લારે પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૫) ૂલચ બાયતીમ ડક્રકે ટય કજર દેલને ભાંફઈભાાં 17 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ રેજન્ે ર્ડવ ક્રફ
શોર ઓપ પે ભભાાં વાભેર કયામા છે .
૧૬ ) બાયતીમ ખેરાડી વાજનમા જભઝાચ તથા યોશન ફોન્નાએ ઓસ્ટરે રીમન ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભ
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ટે નીવ ટનાચભેન્ટના ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળી ર્ક્મા છે .
અન્મ
૧૭) વૌયાષ્ટ્ર મજનલજવચટીભાાં રૂજમા આઠ કયોડના ખર્ે ઇન્ટયનેળનર કક્ષાનો સ્લીભીંગ ર
ફનાલલાભાાં આલળે.
૧૮) 19 જાન્મઆયી 2017 થી જમયભાાં 10 ભો રીટયે ર્ય પે સ્ટીલર ળરુ થમેર છે .
૧૯) અભદાલાદભાાં યાજ્મનાં પ્રથભ વામફય ોરીવ સ્ટે ળન ફનાલલાભાાં આલળે.
૨૦) બ્રેક શોર ક્ષેત્રભાાં અભલ્મ મોગદાન આનાય પ્રજવદ્ધ લૈજ્ઞાજનક વી.લી. જલશ્વેશ્વયૈ માનાં 17
જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે .
Current affairs 337 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ડદલ્શી ોરીવના કજભળનય આરોક લભાચ વી.ફી.આઈ.ના નલા ડામયે ક્ટય (પ્રભખ) ફન્મા
છે .
૨) ઈવયોના ર્ેયભેન જકયણકભાયના જણાવ્મા ભજફ ઈવયો ર્ાંદ્રમાન-2 પ્રોજેક્ટ 2018 ના પ્રથભ
છ ભડશનાભાાં શાથ ધયલાભાાં આલળે.
૩) ઈવયો આગાભી ભાર્ચ 2017 ભાાં જજમોસ્ટે ળનયી ઉગ્રશ અલકાળભાાં છોડળે.
૪) યાષ્ટ્રજત પ્રણલ ભખયજીએ વાભાન્મ ફજેટભાાં યે ર ફજેટના વભાલલા ભાટે ના જનમભોભાાં
પે યપાય કયલાની ભાંજયી આી દેલાભાાં આલી છે .
૫) બાયતીમ યાજદૂત નલતેજ વયનાને ડોનાલ્ડ ટર મ્ના ળથ ગ્રશણ વભાયોશભાાં શાજય યશી
બાયતનાં પ્રજતજનજધત્લ કયલાની જલાફદાયી વોંલાભાાં આલેર છે .
૬) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ફેઘય ફાકો ભાટે આધાયકાડચ પ્રદાન કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) 20 જાન્મઆયી 1961 ના યોજ જોન ઓપ કે નડી વૌથી ઓછી ઉંભયે મ.એવ.ના 35 ભાાં
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યાષ્ટ્રજત ફન્મા શતા.
૮) એડભાાં ફૈયોને શારભાાં ગાજમ્ફમાના ત્રીજા યાષ્ટ્રજત તયીકે ળથ રેલડાલલાભાાં આવ્મા છે .
૯) જલશ્વભાાં વૌથી ઝડી ડયલતચનળીર ટો 10 ળશે યોભાાં ફેંગરોય પ્રથભ સ્થાને યશે ર છે .
૧૦) ગ્રોફર કનેજક્ટજલટીભાાં સ્થાન ાભનાય જલશ્વના 30 ડામનેજભક ળશે યોભાાં બાયતના 6
ળશે યોનો વભાલેળ થામ છે .
૧૧) તાજેતયભાાં ડોનાલ્ડ ટર મ્ અભેડયકાના 45 ભાાં યાષ્ટ્રજત તયીકે ળથ રીધેર છે .
ગજયાત
૧૨) ગજયાતભાાં ઉજારા ફલ્ફના લેંર્ાણ ફાદ ગ્રાશકો ભાટે એર.ઈ.ડી. ટ્યફરાઈટ અને ાંખા
26 ભી જાન્મઆયી 2017 થી ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે.
યભત-જગત
૧૩) નલી ડદલ્શીભાાં મોજામેરી 62 ભી નેળનર સ્કર ગેમ્વ સ્ધાચભાાં અભદાલાદની તેજસ્લીની
ર્ૌશાણ નાભની જલદ્યાથીનીએ બ્રોન્ઝભેડર ભેલેર છે .
૧૪) બાયતીમ ટે નીવ ખેરાડી વજભત નાગરને અનવાળનડશનતા ફદર ન્મઝીરેન્ડ વાભેના
ડે જલવક ભકાફરાભાાંથી ફશાય કયી દેલાભાાં આવ્મા છે .
૧૫) ભરેજળમા ભાસ્ટવચ ગ્રા.જપ્ર.ટનાચભેન્ટભાાં બાયતની વાઈના નશે લાર અને અજમ જમયાભે
ોત-ોતાના ભકાફરાભાાં જીત ભેલી ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૬) શારભાાં એન.વો.આય.ાંજાફ યોમલ્વ દ્વાયા પ્રો.યે વજરાંગ રીગ-વીઝન-2 નો જખતાફ
જીતેર છે .
૧૭) ભશે ન્દ્રજવાંશ ધોની એક ડદલવીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડક્રકે ટભાાં 200 જવક્વ પટકાયનાય જલશ્વના
ાાંર્ભાાં ફેટ્વભેન ફનેર છે .
અન્મ
૧૮) શારભાાં જકયણ દોળીને પ્રખ્માત ‘ધ ડશાંદ યસ્કાય 2016’ પ્રાપ્ત થમેર છે .
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૧૯) કે ન્દ્રીમ ભાનલ વાંવાધન જલકાવભાંત્રીએ વલચ જળક્ષા અજબમાન ભાટે ળગન લેફ ોટચ રનો
ળબાયાંબ કયે ર છે .
૨૦) કણાચટક વયકાયે ખૂલ્લા ફજાયભાાં વપે દ કે યોવીન લેંર્લાની અનભજત આેર છે .
યે ળ ર્ાલડા
Current affairs 338 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ભણીય અને ઉત્તયાખાંડભાાં થનાય ર્ૂાંટણીભાાં પ્રથભલાય ઈ.લી.એભ.ભળીનભાાં ઉભેદલાયના
પોટાઓ રગાલલાભાાં આલળે.
૨) ડશભાર્ર પ્રદેળના ભખ્મભાંત્રી જલયબદ્રજવાંશ દ્વાયા ધભચળારાને યાજ્મની ફીજી યાજધાની તયીકે
જાશે ય કયે ર છે .
૩) શારભાાં જાશે ય કયામેરા વભાલેળી વૂર્કઆાંકભાાં બાયતને 60 ભ સ્થાન આલાભાાં આલેર છે .
૪) બાયત શે લી ઇરેજક્ટર ક રીભીટે ડ દ્વાયા જિભ ફાંગાભાાં ફીજ ાં એકભ 500 ભેગાલોટનાં ળરુ
કયલાભાાં આલેર છે .
૫) બાયતીમ અજબનેત્રી જપ્રમાંકા ર્ોયાને ીલ્વ ર્ોઈવ એલોડચ ભાાં ફેસ્ટ ડર ાભેડટક એક્ટરે વનો
એલોડચ આલાભાાં આલેર છે .
૬) શાર કે ન્દ્રીમ ભાંત્રી ભાંડ દ્વાયા 105 જેટરા જના કામદાઓને વભાપ્ત કયલાની ભાંજયી આી
દેલાભાાં આલેર છે .
૭) શારભાાં સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રી જે.ી.નડ્ડા દ્વાયા નલી ડદલ્શીભાાં ઇજન્ડમન પૂડ કમ્ોજીળન ટે ફલ્વ
2017 નાભના સ્તકનાં જલભોર્ન કયલાભાાં આલેર છે .
૮) બાયત અને ભોયે જળમવ દેળ લચ્ર્ે વશકાયી ક્ષેત્રભાાં જલકાવ ભાટે ના વભજતી કયાય કયલાભાાં
આલેર છે .
૯) ાંજાફના ૂલચ ભખ્મભાંત્રી વયજીતજવાંશ ફયનારાનાં શારભાાં અલવાન થમેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૦) લચ 2016 નો વલચશ્રેષ્ઠ અજબનેત્રીનો ડપલ્ભપે ય યસ્કાય ઉડતા ાંજાફ ભાટે આજરમા બટ્ટને
આલાભાાં આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૧) ેટા (PETA) વાંસ્થાનાં નાભ ીર પોય એથીકર ટર ીટભેન્ટ ઓપ એનીભલ્વ થામ છે .
૧૨) ોટચ ગરની વયકાયે એડાં આડો ફ્રેયીમોને નાઈટશડ જખતાફથી વન્ભાજનત કયે ર છે .
૧૩)16 જાન્મઆયીને ફયાક ઓફાભાએ ધાજભચક સ્લતાંત્રતા ડદલવ તયીકે જાશે ય કયે ર છે .
૧૪) ફાકોનાં રોકજપ્રમ સ્થ ડીઝનીરેન્ડ કે રીપોનીમાના ઇનાશીભભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૫) ઓજરજમ્કભાાં દેળને પ્રથભ ગોલ્ડભેડર અાલનાય અજબનલ જફન્દ્રા પ્રોપે વય ફની ગમા છે ,
તેઓ શલે જળક્ષણક્ષેત્રે ોતાની વેલા આળે.
૧૬) ભાન્ર્ેસ્ટય મનાઇટે ડ ક્રફ નાણાકીમ યીતે ટોર્ના ક્રભાાંકે શોંર્ી ગઈ છે .
૧૭) ડક્રકે ટ એવોવીએળન પોય ધ બ્રાઈંડ લલ્ડચ ક ‘ટી-20’ ની ફે ભેર્ો ગજયાતના અભદાલાદ
ખાતે યભાળે.
૧૮) ડક્રકે ટ એવોવીએળન ઓપ ફેંગાર દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં ઈડનગાડચ ન સ્ટે ડીમભના એક સ્ટે ન્ડને
વૌયલ ગાાંગરી નાભ આલાભાાં આલળે.
અન્મ
૧૯) શાર લૈજ્ઞાજનકોએ ત્રણ યોગના નાભ ફતાલેર છે , જે બજલષ્મભાાં સ્લાસ્થ્મ જસ્થજત વાભે
ખતયારૂ નીલડે તેભ છે .
૨૦) મવ ફેંક દ્વાયા કસ્ટભાઈજેફર ફર્તખાતાં રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 339 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) વજસ્ભતા વેન લચ 2017 ભાાં જભવ મજનલવચ સ્ધાચની જજ ેનરભાાં યશે ળે.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) તજભરનાડભાાં જરીકટ્ટ યભતના જલયોધભાાં દેખાલો થલા ફદર તેની વાભેની યોક શટાલી
રેલાભાાં આલેર છે .
૩) આગાભી એજપ્રર 2017 ભાાં જફશાય યાજ્મભાાં ર્ાંાયણ વત્માગ્રશનો ળતાબ્દી લચ ઉજલલાભાાં
આલળે.
૪) યે ર ભાંત્રારમ દ્વાયા ઝાયખાંડ યાજ્મ વયકાય વાથે જોઈન્ટ લેન્ર્ય વભજતી કયાય કયે ર છે .
૫) 21 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ આઈ.એન.એવ.જલક્રભાડદત્મભાાં એ.ટી.એભ.ની ળરૂઆત
કયલાભાાં આલેર છે .
૬) આઈ.એન.એવ.જલક્રભાડદત્મ ય 1500 નૌવૈજનક કામચયત છે , અને 110 જેટરા અજધકાયીઓ
કામચ કયે છે .
૭) 21 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ 2 કયોડ રોકોએ દારૂ ફાંધીના ભદ્દા ય જફશાયભાાં ભાનલ વાાંક
યર્ી શતી.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) શોંગકોંગ દ્વાયા બાયતીમો ભાટે જલઝા ઓન અયાઈલરની વજલધા વભાપ્ત કયી દેલાભાાં આલેર
છે .
૯) બાયત અને જવાંગાય દેળે ડદ્વક્ષીમ લામવેના પ્રજળક્ષણ વભજતી કયાયને નલીનકૃ ત કયે ર છે .
૧૦) અભેડયકન વેનાએ 20 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ સ્ેવ ફેઝ્ડ ઇન્િાયે ડ જવસ્ટભ જીમો
ફ્રાઈટ-3 જભળન રોન્ર્ કયે ર છે .
ગજયાત
૧૧) જાન્મઆયી 2017 ભાાં ખોડરધાભ કાગલડ ખાતે એકવાથે 5 રાખ રોકોએ યાષ્ટ્રગાન ગાઈને
ગીનેવફક લલ્ડચ યે કોર્ડવચભાાં નોંધણી કયાલેર છે .
૧૨) ગજયાતના કજલ દાદને વાંસ્કાય યસ્કાયથી વન્ભાજનત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૩) 20 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ કચ્છભાાં એક ત્રણ ડદલવીમ યાષ્ટ્રીમ વાંભેરન મોજાઈ ગમાં
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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તેભાાં મચટન અને વાંસ્કૃ જત જેલી ફાફતોને પ્રોત્વાડશત કયલા ય બાય ભકામો શતો.
યભત-જગત
૧૪) વામના નશે લારે ભરેજળમા ભાસ્ટવચ ગ્રાન્ડ જપ્રક્વ ગોલ્ડ ફેડજભન્ટન ટનાચભેન્ટની પાઈનરભાાં
પ્રલેળી ર્ક્મા છે .
૧૫) શારભાાં અનયાગ ઠાકયને વલચ વભાંજતથી ડશભાર્ર પ્રદેળ ઓજરજમ્ક એવોજવએળનને
અધ્મક્ષ તયીકે જનમક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૬) એવોજવમેટ દેળો લચ્ર્ે યભામેરી ડે ઝટચ ટી-20 ટનાચભેન્ટની પાઈનરભાાં આમરેન્ડને 10
જલકે ટે શયાલી અપઘાનીસ્તાન જીત ભેલી ર્ક્માં છે .
૧૭) જભચનીભાાં પ્રથભ પૂટફોરને વભજચત દૈજનક અખફાય (પૂટફોર જલલ્ડ) ળરુ કયલાભાાં આલેર
છે .
અન્મ
૧૮) જલશ્વના વૌથી ડામનેજભક ળશે યોભાાં બાયતના શૈ દયાફાદ, ણે,ર્ેન્નાઈ, ડદલ્શી, ભાંફઈ,અને
ફેંગ્રોય નો વભાલેળ થામ છે .
૧૯) થાણે જજલ્લાના ઇસ્કોનના ગોલધચન ગાભને વમાંકત યાષ્ટ્ર યસ્કાય પ્રાપ્ત થમેર છે .
૨૦) શડયમાણા શે ભવચને શયાલીને ાંજાફ યોમલ્વે ી.ડબ્લ્મ.એર. જીતી રીધેર છે .
Current affairs 340 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શારભાાં યાષ્ટ્રજત દ્વાયા જફશાયના ર્ાય કે દીઓની દમા અયજીના આધાયે તેઓને પાાંવીની
જગ્માએ આજીલન કે દની વજા કયી આેર છે .
૨) ભાંફઈ ભશાનગયાજરકા દ્વાયા1250 જેટરી સ્કૂ રો ર્રાલલાભાાં આલે છે , તેભાાં આળયે ર્ાય
રાખ જલદ્યાથીઓ અભ્માવ કયે છે .
૩) ભાંફઈ નજીક ટા ય જળલાજી ભશાયાજનાં સ્ભાયક ફની યહ્યાં છે , તે15 એકયભાાં તૈમાય થળે,
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 january -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
તેનો ખર્ચ 3,600 કયોડ રૂજમા અાંકલાભાાં આલેર છે .
૪) આગાભી 29 જાન્મઆયીના યોજ મ.ી.ભાાં 3.40 કયોડ ફાકોને ોરીમોના ટીા
ીલડાલલાનાં રક્ષમાાંક યાખલાભાાં આલેર છે .
૫) 26 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ અટાયી વયશદે વૌથી ઉંર્ો યાષ્ટ્રધ્લજ પયકાલલાભાાં આલળે.
૬) ઉદચના પ્રજવદ્ધ ળામય અને ગીતકાય નક્ળ રામરૂયીનાં 22 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ
અલવાન થમેર છે , તેઓ 89 લચની લમના શતા.
૭) 23 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ નેતાજી વબાર્ાંદ્ર ફોઝની 120 ભી જન્ભ જમાંજત ભનાલલાભાાં
આલી શતી.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) 23 જાન્મઆયી 1973 ના યોજ અભેડયકા અને જલમેતનાભ લચ્ર્ે 20 લચ ર્ારેરા મદ્ધ ફાદ
ળાાંજત ભાટે ની ભાંત્રણા થઇ શતી.
૯) નેધયરેંડભાાં 26 જાન્મઆયીથી 27 ભાર્ચ 2017 વધી બાયત ઉત્વલ ભનાલલાભાાં આલળે.
૧૦) 22 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ર્ીને 31 ભી સ્ટે લ્થ લોયળીનાં જરાલતયણ કયે ર છે .
૧૧) ઓજસ્ટર મા દેળના બૌજતકળાસ્ત્રીઓએ શાઇડર ોજનનાં એક નલાં રૂ ફનાલેર છે , જે ઋણાત્ભક
આલેજળત શાઇડર ોજનનો વભૂશ છે .
ગજયાત
૧૨) ગજયાતના 28 રાખ ડદવ્માાંગો શલેથી ોતાની ભાજરકીનાં લાશન ધયાલતા નડશ શોમ તો ણ
તેઓ ડર ાઈજલાંગ રામવન્વ ભેલી ળકળે.આ જનણચમ રૂલ્વ એન્ડ યે ગ્મરેળન કજભટીએ આેર છે .
૧૩) બરૂર્ભાાં નભચદા નદી ય ફની યશે રા કે ફર સ્ટે ઇડ જબ્રજ સ્ાનનાં શારભાાં ટે સ્ટીંગ ર્ારી યહ્યાં
છે , આ સ્ાન દેળનો વૌથી રાાંફો કે ફર સ્ટે ઇડ સ્ાન છે ,અને તે 390 કયોડ રૂજમાના ખર્ે
તૈમાય થળે.
યભત-જગત
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૧૪) શારભાાં વામના નશે લારે ર્ોકલોગને શયાલી ભરેજળમા ગ્રાન્ડ જપ્રક્વ ગોલ્ડ ટનાચભેન્ટ જીતી
રીધેર છે .
૧૫) ઓસ્ટરે જરમાના જવડનીભાાં લચ 1987 ભાાં લલ્ડચ ક ર્ેજમ્મન ફનેર ઓસ્ટરે જરમન ટીભના
ખેરાડીઓનાં ભેડલ્વ દ્વાયા વન્ભાન કયલાભાાં આવ્માં શતાં.
૧૬) વૌથી જૂ ની ઈંગ્રીળ પ્રીજભમય ક્રફ ભાન્ર્ેસ્ટય મનાઇટે ડના વકાની લેન રુનીએ મનાઇટે ડ
ક્રફ તયપથી વૌથી લધાયે ગોર કયલાનો ઈજતશાવ યર્ેર છે .
૧૭) યજળમાના વેંટ ીટ્વફગચભાાં 2020 ના મયો ક રોગોનાં અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૮) જલશ્વ આજથચક ભાંર્, નીજત આમોગ તથા જલશ્વ ફૌજધક વાંદા વાંગઠન અને કોયનેર
મજનલવીટી બાયતના નલપ્રલતચન વૂર્કાાંક તૈમાય કયળે.
૧૯) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં આભીયખાન અજબનીત ડપલ્ભ દાંગર ટે ક્વ િી જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) કે ન્દ્રીમ ઇરેક્ટર ોજનકવ અને વૂર્ના પ્રાધ્મોગીકી ભાંત્રારમ દ્વાયા ડીજીટર ઇજન્ડમા કામચક્રભ
અાંતગચત ભણીય યાજ્મભાાં કયાંગ દેળનો પ્રથભ કૈ ળરેવ ટા જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 341 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ફી.એવ.એપ.ભાાં લોથી ફઢતીની યાશ જોઈ યશે ર જલાનો11,529 (કોન્સ્ટે ફર)ને અગ્રેડ
કયીને શે ડ કોન્સ્ટે ફર ફનાલલાભાાં આલળે.
૨) બાયતભાાંથી લે દશાડે રગબગ 7000 કયોડ રૂજમાના ર્ાભડાની જનકાવ થામ છે .
૩) ડીઝીટર ેભેન્ટ અાંગે ફનાલામેરી યતન લતર વજભજતએ વયકાયને ઈ-ેભેન્ટનાં જનમભન
કયલાનાં વર્ન આેર છે .
૪) ડદલ્શી ખાતે મોજાનાય યે ડભાાં કર17 યાજ્મોના ટે બ્રો અને 6 કે ન્દ્રળાજવત પ્રદેળોના ટે બ્રો
પ્રદજળચત કયલાભાાં આલળે.
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૫) 24 જાન્મઆયી 1950 ના ડદલવે બાયતના યાષ્ટ્રગીતનો સ્લીકાય કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૬) 24 જાન્મઆયી 1950 ના યોજ બાયતની ફાંધાયણ વબાએ યાજેન્દ્ર પ્રવાદને દેળના પ્રથભ
યાષ્ટ્રજત તયીકે વાંદ કમાચ શતા.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) રાગેરી આગને ફજાલલા ભાટે દફઈ પામય જબ્રગેડ દ્વાયા નલી ડડલાઈવ ફનાલલાભાાં આલેર
છે , જે વયભેનની જેભ શલાભાાં ઉડીને આગ ઓરલલાની કાભગીયી કયળે.
૮) અભેડયકાની જાવવી વાંસ્થા વી.આઈ.એ.ના જનદેળકના રૂભાાં ભાઈક ોંજમોએ ળથ ગ્રશણ
કયે ર છે .
૯) ભોયે જળમવના નલા ર્ૂાંટામેરા પ્રધાનભાંત્રીનાં નાભ છે ,પ્રજલાંદ જગનૌથ.
ગજયાત
૧૦) લચ 1991 ફાદ 26 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ડદલ્શી ખાતે મોજાનાય યે ડ ભાટે ગજયાતના
કચ્છની કરાનો ટે બ્રો પ્રદજળચત કયલાભાાં આલળે.
૧૧) ગજયાતનાં કભાચ પાઉન્ડે ળન વાભાજજક જળક્ષણ, અને ભાનલતાના ધોયણે કાભ કયી યશે ર છે ,
તેને ગ્રોયી ઓપ ગજયાત એલોડચ -2017 આલાભાાં આલેર છે .
૧૨) બાયતની પ્રજતજષ્ઠત ઇજન્ડમન કાઉજન્વર ઓપ વોશ્મર લેલ્પે ય દ્વાયા ગજયાતનો કીજતચભાન
વભો સ્લચ્છતા એલોડચ વોભનાથ ભાંડદયને અચણ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૩) વોભનાથ ભાંડદયભાાં સ્લચ્છતા ભાટે રૂ.50 રાખની જકભાંતના વાધનો લવાલલાભાાં આવ્મા
છે .આ ભાંડદય યાજ્મનાં વૌથી સ્લચ્છ ભાંડદય તયીકે વાંદ થમાં છે .
યભત-જગત
૧૪) ઓજસ્ટર માભાાં અલ્ાઇન લલ્ડચ કભાાં જબ્રટનના ડે લ યામડીંગે સ્રેભ ઇલેન્ટભાાં જવલ્લયભેડર
જીતેર છે .
૧૫) જકાંગ્વ ઈરેલન ાંજાફના ભેન્ટ તથા બૂતૂલચ બાયતીમ ઓનીંગ ફેટ્વભેન લીયે ન્દ્ર વશે લાગ
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શલે આગાભી આઈ.ી.એર. જવઝનભાાં ાંજાફની ટીભના ડક્રકે ટ ઓયે ળન્વ તથા સ્ટરે ટેજીની ભખ્મ
બૂજભકા બજલળે.
૧૬) ઓસ્ટરે રીમાના ફેટ્વભેન ડે જલડ લોનચયે વતત ફીજા લે ઓસ્ટરે રીમન ડક્રકે ટના ટોર્નો
વ્મજક્તગત એલોડચ ભેલેર છે .
૧૭) બાયતના ઈડન ગાડચ ન સ્ટે ડીમભના સ્ટે ન્ડને પ્રથભલાય મદ્ધભાાં ળશીદ થમેરા ળશીદોના નાભ
આલાભાાં આલળે.
અન્મ
૧૮) દય વાંર્ાય કાંની ટર ાઈએ વીભકાડચ ભાટે આધાયકાડચ દસ્તાલેજના સ્લરૂે સ્લીકાયલાની
જાશે યાત કયે ર છે .
૧૯) આ લે યજ થનાય ઝાયખાંડ યાજ્મનાં ફજેટ અત્માય વધીના યજ થમેરા ફજેટભાાં વૌથી ભોટાં
યશે ળે.
૨૦) તજભરનાડની યાજ્મ વયકાયે જલ્લીકટ્ટ યભતના વયજક્ષત વાંર્ારન ભાટે નલા ડદળા-જનદેળ
જાશે ય કયે ર છે .
Current affairs 342 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) વીનીમય ેન્ળન લીભા મોજનાને કે ફીનેટ દ્વાયા ભાંજયી આી દેલાભાાં આલેર છે .
૨) ડદલ્શીના આાંતયયાષ્ટ્રીમ એમયોટચ ને લચ 2016 ના ગોલ્ડન ીકોક એલોડચ ભાટે વાંદ કયલાભાાં
આલેર છે .
૩) ડદલ્શીભાાં ભડશરાઓની વયક્ષા ભાટે સ્ેશ્મર ટાસ્ક પોવચની યર્ના કયલાભાાં આલેર છે .
૪) પ્રજાવત્તાક લચ ય બાયત વયકાય દ્વાયા રાર જકલ્લા ય છ ડદલવીમ બાયત લચ નાં આમોજન
કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) અભેડયકાના યાષ્ટ્રજત ડોનાલ્ડ ટર મ્ે ોતાની ટીભભાાં બાયતીમ ભૂના અજીત લધચયાજ ાઈને
વાંર્ાય કભીળન શે ડ તયીકે જનમક્ત કમાચ છે .
૬) ઇઝયામેરના એરુવરેભભાાં 566 આફાદ ઘયોને જનભાચણ ભાટે ની ભાંજયી આી દેલાભાાં આલેર
છે .
૭) યજળમાના જલજ્ઞાનીઓ દ્વાયા યે રગન નાભના ળસ્ત્રનો પ્રથભ ટે સ્ટ કયલાભાાં આવ્મો છે , આ
યે રગન કોઇણ આભચયને ર્ીયીને 11 શજાય જકભી પ્રજત કરાકની ઝડે ગોીફાય કયી ળકે છે .
૮) અભેડયકા દેળે લચ 1787 ભાાં ફાંધાયણ અનાલેર, તેભાાં આજ વધીભાાં ભાત્ર 26 વધાયાઓ
કયલાભાાં આલેર છે , બાયતે લચ 1950 ભાાં ફાંધાયણ અનાવ્માં તેભાાં એકવો ાંદય જેટરા
વધાયાઓ કયી નાાંખલાભાાં આલેર છે .
૯) અભેડયકાના ફાંધાયણભાાં ભાત્ર 14 કરભ છે , જમાયે બાયતના ફાંધાયણભાાં 444 જેટરી કરભનો
વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) અભેડયકાના દયે ક યાજ્મનાં ોતાનાં ફાંધાયણ છે , જમાયે બાયતભાાં ભાત્ર કાશ્ભીય યાજ્મનાં એક નાં
જ ોતાનાં અરગ ફાંધાયણ છે .
૧૧) જાાન દેળે વેનાની ક્ષભતા લધાયલા ભાટે પ્રથભ વાંર્ાય ઉગ્રશ રોન્ર્ કયે ર છે .
ગજયાત
૧૨) કે ન્દ્ર વયકાયનાાં યોડ ડયલશન ભાંત્રારમ દ્વાયા અભદાલાદ –યાજકોટ શાઈ-લે જવક્વ રેન
ફનાલલા ભાટે ના કાભની ભાંજયી આી દેલાભાાં આલેર છે .
૧૩) 26 ભી જાન્મઆયીના પ્રજાવત્તાક લે ગજયાતના કર 15 ોરીવ કભીઓને યાષ્ટ્રજત
એલોડચ ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) ાવોટચ ના આલેદનોની ોસ્ટ ઓડપવભાાં જ પ્રોવેવ કયી ઉમોગ કતાચ વધી શોંર્ાડલાનો
ામરોટ પ્રોજેક્ટ 25 જાન્મઆયી 2017 થી ભૈવય અને દાશોદ (ગજયાત)ભાાં ળરુ કયલાભાાં આલેર
છે .
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યભત-જગત
૧૫) ઓર ઇજન્ડમા પૂટફોર એવોવીએળન દ્વાયા દેળની પ્રથભ ભડશરા પૂટફોર રીગનાં આમોજન
28 જાન્મઆયીથી15 પે બ્રઆયી 2017 દયજભમાન કયલાભાાં આલળે.
૧૬) આગાભી 29 ભી જાન્મઆયીથી ળરુ થઇ યશે ર ભસ્તાકઅરી ટી-20 ડક્રકે ટ ટનાચભેન્ટભાાં
ાંજાફની ટીભની કભાન શયબજનજવાંશને વોંલાભાાં આલળે.
૧૭) બાયતીમ ડક્રકે ટય શ્રીવાંતને સ્કોટરૅન્ડ રીગભાાં યભલા ભાટે ની ભાંજયી આલાભાાં આલેર નથી.
અન્મ
૧૮) અભેડયકન વેનેટની જલદેળ વાંફજધત વજભજતએ 23 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ દેળના જલદેળ
ભાંત્રીના રૂભાાં યે ક્વ ટીરયવનને લોટીંગ કયે ર છે .
૧૯) શારભાાં કે ન્દ્રીમ ભાંત્રીભાંડે ગ્રાભીણ આલાવોને લધાયલા ભાટે તથા વધાયા ભાટે એક નલી
મોજનાને અનભજત આેર છે .
૨૦) બાયતીમ ોસ્ટ જલબાગ દ્વાયા જવાંધ, વાક્ષી, અને દીા કયભાકય ય ટાર ટીકીટ ફશાય
ાડળે.
Current affairs 343 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયત વયકાય દ્વાયા આ લે 7 દ્મ જલબૂણ અને 75 દ્મશ્રી યસ્કાય જાશે ય કયલાભાાં આલેર
છે .
૨) આ લખતે દેળના વલોચ્ર્ નાગડયક યસ્કાય (બાયત યત્ન)ભાટે કોઇણની વાંદગી કયલાભાાં
આલેર નથી.
૩) ફાંધાયણની કરભ નાંફય 72 શે ઠ યાષ્ટ્રજત કોઇણ પ્રકાયની વજા ભાપ કયી ળકે , લધાયી
ળકે અથલા ઘટાડી ળકે છે .
૪) વજજચકર સ્ટર ાઈકભાાં વાભેર થનાય19 જલાનોને લીયતા ર્ાંદ્રકથી વન્ભાજનત કયલાભાાં આલેર
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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છે .
૫) 68 ભાાં પ્રજાવત્તાક લે 777 ોરીવ કભીઓને ોરીવ ભેડરથી વન્ભાજનત કયલાભાાં આલેર
છે .
૬) 26 જાન્મઆયી1972 ના યોજ ડદલ્શીભાાં ઇજન્ડમાગેટ ખાતે અભય જલાન સ્ભાયકનાં અનાલયણ
કયલાભાાં આવ્માં શતાં.
૭) અભય જલાન જ્મોજત સ્ભાયક લચ1971 ના બાયત-ાજકસ્તાન મદ્ધભાાં ળશીદ થમેરા બાયતીમ
જલાનોની માદભાાં ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૮) તાભીરનાડના લેાયીઓ આગાભી1 ભાર્ચથી કોક અને ેપ્વી જેલી ફશયાષ્ટ્રીમ કાંનીની
બ્રાન્ડના ઠાંડા ીણાનાં લેંર્ાણ નડશ કયે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) બાયતના 68 ભાાં પ્રજાવત્તાક લે દફઈની પ્રખ્માત જફલ્ડીંગ ફજચ ખરીપાને જતયાંગાના કરયની
યોળની લડે ડે કોયે ટેડ કયલાભાાં આલી શતી.
૧૦) અભેડયકાની વયકાયે 7 ભજસ્રભ દેળોના રોકોને આશ્રમ આળે નડશ તેલી જાશે યાત કયે ર છે .
૧૧) શારભાાં સ્ેનના કે નેયી ટા ય મયોનાં શે રાં અન્ડય લોટય મ્મઝીમભ રોકો ભાટે ખલ્લાં
ભકલાભાાં આલેર છે .
૧૨) એક વલે ભજફ ફીર ગેટ્વ આગાભી 25 લચભાાં દજનમાના શે રા ખયફજત ફની જળે.
ગજયાત
૧૩) આ લે એક ગજયાતી એન.આય.આઈ. અને ફાકીના અન્મ વાત ભીને ગજયાતના બાગે
કર આઠ દ્મ યસ્કાય આલેર છે .(યાજ્મની દ્રષ્ટ્ીએ વૌથી લધાયે )
૧૪) ફનાવકાાંઠા જજલ્લાના ગોીમા ગાભના ડદવ્માાંગ ખેડૂતે દાડભની ખાતે ભાટે દ્મશ્રી એલોડચ
પ્રાપ્ત કયે ર છે , આ એલોડચ ભેલનાય તેઓ જજલ્લાભાાં પ્રથભ છે .
યભત-જગત
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૫) વૈમદ-ભોદી ફેડજભન્ટન ર્ેજમ્મનળીભાાં ી.લી.જવાંધ, અને ડીપે ન્ડીંગ ર્ેજમ્મન કીતામ્ફી
શ્રીકાાંતે ોતાના ભકાફરાભાાં જીત ભેલી ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૬) ફીગ ફેળ રીગની વેભી પાઈનરભાાં જવડની જવક્વવે જીત ભેલી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી
રીધો છે .
૧૭) અભદાલાદના મલા ટે નીવ ખેરાડી ઝીર દેવાઈએ ઓસ્ટરે રીમન ઓનભાાં ગલ્વચ જવાંગલ્વની
ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં શોંર્ી ગમેરા છે .
અન્મ
૧૮) ખયફજત ભાટે અાંગ્રેજીભાાં ટર ીરીમોનય ળબ્દ જોલા ભતો નથી, ણ તે બજલષ્મભાાં
ડીક્ષનયીભાાં ઉભેયાઈ ળકે છે .
૧૯) યાષ્ટ્રધ્લજભાાં લયાતા કાડને ફન્ટીંગ ક્રોથ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
૨૦) વભગ્ર દેળભાાં ડામવચ એન્ડ જપ્રન્ટવચ વાંસ્થા યાષ્ટ્રધ્લજ જલતયણ કયલાની કાભગીયી વાંબાે છે ,
જે ભાંફઈભાાં આલેર છે .
Current affairs 344 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) તાતા ભોટવચ દ્વાયા વાલચજજનક ડયલશનભાાં ગ્રીન એનજીને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે એક વૂણચ
ણે ઇરેજક્ટર ક ફવ અને એક શાઈબ્રીડ ફવ યજ કયે ર છે .
૨) બાજના એક અગ્રણી નેતા અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ લૈશ્મ ભશાવાંભેરનના ૂલચ અધ્મક્ષ જેનાં
શારભાાં અલવાન થઇ ગમાં તે યાભદાવ અગ્રલાર.
૩) 26 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ બાયતના પ્રજાવત્તાક લચની યે ડભાાં પાઈટય પ્રેન તેજવ
પ્રથભલાય વાભેર કયામાં શતાં.
૪) કાશ્ભીયભાાં વજીકર સ્ટર ાઈકભાાં ભશત્લનો બાગ બજલનાય ધ્રલ નાભનાં શે રીકોપ્ટય ણ 26 ભી
જાન્મઆયીની યે ડભાાં વાભેર કયામાં શતાં.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૫) 26 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ થમેર યે ડભાાં બાયતભાાં જનજભચત ધન તોની ઝરક ણ
જલશ્વને પ્રથભલાય જોલા ભેર.
૬) 26 જાન્મઆયી 2017 ની યે ડભાાં પ્રથભલાય બાયતીમ વૈજનકોની વાથે અખાતી દેળ વમાંકત
યાષ્ટ્ર આયફ અભીયાતના વૈજનકોએ ણ બાગ રીધેર.
૭) વજજચકર સ્ટર ાઈકભાાં ફશાદયી દેખાડનાય ભેજય યોડશત વયીને કીજતચર્ક્રથી વન્ભાજનત કયલાભાાં
આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) અભેડયકાની જલદેળ નીજત વાથે જોડામેર ભેગેજીને લચ 2017 ભાટે આઠ ળજક્તળાી યાષ્ટ્રોની
માદી ફશાય ાડી તેભાાં બાયતને છઠ્ઠાં સ્થાન આેર છે .
૯) બાયતભાાં જનમજક્ત ાભેરા યજળમન યાજદૂત એરેકજેન્ડય કદાકીનનાં ટૂાં કી ફીભાયી ફાદ
અલવાન થમેર છે .
૧૦) 26 જાન્મઆયી 1950 ના યોજ બાયતના પ્રથભ પ્રજાવત્તાક લે ઇન્ડોનેજળમાના યાષ્ટ્રજત
વકણો ભશે ભાન ફન્મા શતા, ત્માયથી બાયતભાાં આ લે એક જલદેળી ભશે ભાન ફોરાલલાભાાં આલે
છે .
૧૧) 26 જાન્મઆયી 2017 ના પ્રજાવત્તાક લચના ભખ્મ અજતજથ તયીકે વમકાં ત આયફ
અભીયાતના ળાશજાદા ભોશાંભદ જફન જામદ અર નાહ્યા યહ્યા શતા.
૧૨) શારભાાં બાયત અને મ.એ.ઈ. લચ્ર્ે14 પ્રકાયના જદા-જદા કયાય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૩) આગાભી વભમભાાં મ.એ.ઈ. બાયતભાાં ાાંર્ રાખ કયોડનાં યોકાણ કયળે.
ગજયાત
૧૪) 26 જાન્મઆયી 2001 ના યોજ બાયતના 52 ભાાં પ્રજાવત્તાક લે ગજયાતભાાં આલેર બમાનક
બૂાંકે 12 શજાય રોકોનો બોગ રીધો શતો.
૧૫) ગજયાતના યત્ન વાંદય ભશાયાજને દ્મ બૂણ એલોડચ અચણ કયલાભાાં આલેર છે , તેઓ
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આધ્માજત્ભક ક્ષેત્રે ોતાનાં પ્રબત્લ ધયાલે છે .
યભત-જગત
૧૬) ઉત્તયપ્રદેળ ડક્રકે ટ વાંઘના અજધકાયી યાજીલ ળક્રાએ શારભાાં ોતાના દ યથી યાજીનાભાં
આી દીધેર છે .
૧૭) કે યના શોકીના ખેરાડી શ્રી આય.ી.શ્રીજેળને આ લે દ્મશ્રી એલોડચ થી નલાજલાભાાં
આવ્મા છે .
અન્મ
૧૮) મ્મઝીકર ડપલ્ભ ‘રા રા રેન્ડ’ને વૌથી લધાયે 14 જલબાગોભાાં નાભાાંજકત કયલાભાાં આલેર
છે .
૧૯) ાક ળાસ્ત્રભાાં જનણ એલા વાંજીલ કૂયને આ લે દ્મશ્રી એલોડચ આલાભાાં આલેર છે .
૨૦) કે યના ભીનાક્ષી અમ્ભાને ભાળચર આટચ ભાાં વાયી કાભગીયી ફદર દ્મશ્રી એનામત થમેર છે .
Current affairs 345 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કે ન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં આધાય ે વજલચવ રોન્ર્ કયલાભાાં આલળે.
૨) બાયતની ર્ાય જાશે ય ક્ષેત્રની કાંનીઓભાાં બાજના નેતાઓની ડામયે ક્ટય તયીકે જનભણાંક
કયલાભાાં આલેર છે .
૩) જાતીમ ળોણના આયો ફાદ ભેઘારમના યાજ્માર લી.ળણભગનાથને યાજીનાભાં આેર
છે .
૪) શાર કણાચટકભાાં કમ્ફારા નાભની યાંયાગત યભત યના પ્રજતફાંધ ઉઠાલી રેલા ભાટે ની
જોયદાય જફ
ે ળરુ થઇ ગમેર છે .
ાં ળ
૫) છત્તીવગઢ યાજ્મની વયકાયે દારૂની દકાનોનાં વાંર્ારન યાજ્મ વયકાયની જલાફદાયી લાા ૂણચ
ભાજરકી લાા જનગભણે વોંલાનો જનણચમ કયે ર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૬) દેળના યાષ્ટ્રજત પ્રણલ ભખજી દ્વાયા ળશીદ શલરદાય શાંગન દાદાને ભયણોયાાંત
અળોકર્ક્રથી વન્ભાજનત કયે ર છે .
૭) યાષ્ટ્રજત દ્વાયા જીલન યક્ષા દક શ્રખ
ાં રા-2016 યસ્કાય પ્રદાન કયલાની અનભજત
આી,આ યસ્કાય કર 36 રોકોને આલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) જાણીતા ટે નીવ ખેરાડી અને શોરીલડના ડપલ્ભ જનભાચતા અળોક અભૃતયાજને બાયતભાાં
મ.એન.ડી.ી. ભાટે વદબાલના યાજદૂત ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૯) જાાનના નૈડયટા એયોટચ ય માત્રીઓની એઠી પ્રેટ ઉઠાલી ળકે તેલા યોફટચ રગાલલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૦) અભેડયકાની શોલાડચ હ્યઝીવ ભેડીકર ઇન્સ્ટીટમટભાાં જીનેટીકરી ભોડડપાઇડ ડરે ગન ફ્રામ
ફનાલેર છે .
૧૧) ળયણાથીઓ ભાટે મ.એન.અને પનીર્ય કાંની આઈકે ઈએ દ્વાયા ફનેરા ફ્રેટ જેલા ળેલ્ટયને
2016 નો ડીઝાઇન ઓપ ધ મયનો એલોડચ ભેર છે .
૧૨) 28 જાન્મઆયી 1986 ના યોજ નાવાના ર્ેરેન્જય સ્ેવ ળટરની દઘચટનાભાાં વાત અલકાળ
માત્રીઓના અલવાન થમા શતા.
યભત-જગત
૧૩) ઓસ્ટરે રીમન ઓનની વેભી પાઈનરભાાં યાપે ર નડારે ડદજભત્રોલને શયાલેર છે .
૧૪) ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભની જલભેન્વ ડફલ્વભાાં ફીજો ક્રભાાંક ધયાલતી અભેડયકાની ફેથેની ભેટ્ટકે
વેન્ડવચ તથા ર્ેક યીજબ્રકના લ્મવી વાપાયોલાએ પ્રથભવેટ ગભાવ્મા ફાદ લતા પ્રલાશભાાં
શલ્લાકોલા અને વઈેંગને શયાલી ગ્રાન્ડસ્રેભ ોતાના નાભે કયે ર છે .
૧૫) વાજનમા જભઝાચ તથા ક્રોએજળમાના ઇલાન ડોડીન્ગે ઓસ્ટરે રીમન ઓન ટે નીવ ટનાચભેન્ટની
જભક્વ ડફલ્વની પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૬) આઈ.વી.વી.ની રેટેસ્ટ લન-ડે યે જન્કાંગભાાં એક સ્થાને ખવીને જલયાટ કોશરી ત્રીજા સ્થાને
શોંર્ી ગમા છે .
અન્મ
૧૭) ર્ીનની લામવેનાએ આકાળથી આકાળભાાં ભાય કયી ળકે તેલી જભવાઈરનાં શારભાાં ડયક્ષણ
કયે ર છે .
૧૮) મયોીમ મજનમને ર્ીન ય નલી સ્ટીર એન્ટી ડજમ્ાંગ ડ્ટી રગાલેર છે .
૧૯) છત્તીવગઢ યાજ્મના ભૂાંગેરી અને ફેભેતયા જજલ્લાઓભાાં કૃ જ જલજ્ઞાન કે ન્દ્ર ખોરલાની જાશે યાત
કયલાભાાં આલી છે .
૨૦) શારભાાં પ્રબાત કભાયે યાષ્ટ્રીમ એભ.એવ.એભ.ઈ.નીજત ય વયકાયને ોતાનો યીોટચ વોંેર
છે .
Current affairs 346 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/1/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ઈયડાએ સ્લીવ યે ને બાયતના ભાંફઈ ળશે યભાાં ળાખા ખોરલાની ભાંજયી આેર છે .
૨) ખેડૂતોને રોન આલા ભાટે ક્લોરીટી રીભીટે ડે ફેંક ઓપ ફયોડા વાથે વભજતી કયાય કયે ર છે .
૩) અવભના યાજ્માર ફનલાયી રાર જતલાયીને 27 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ ભેઘારમ
યાજ્મનો લધાયાનો કામચબાય વોંલાભાાં આલેર છે .
૪) ઇજન્ડમા પાભાચ 2017 અને ઇજન્ડમા ભેડીકર ડડલાઈવ 2017 દ્વાયા વાંભેરન ફેંગરરુાંભાાં
આમોજજત કયલાાંભાાં આલળે.
૫) 29 થી30 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ બાયત વયકાયના લસ્ત્ર ભાંત્રારમ દ્વાયા જળરોંગભાાં પ્રથભ
ૂલોતય ક્ષેત્ર યોકાણ વાંભેરનનાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે .
૬) અવભ યાજ્મ વયકાયે ગલાશાટીભાાં બૂતાન દેળનાં ભશાલાજણજજ્મક દતાલાવ કામાચરમ ખોરલાની
ભાંજયી આેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૭) 29 ભો કે ય જલજ્ઞાન કોંગ્રેવ કામચક્રભ થનભથેટ્ટા જજલ્લાના તીરુલારાભાાં ળરુ થમેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) નેા દેળે બાયત દેળથી આમાત કયાતા ળાકબાજીની કભી ભાટે 10 લીમ મોજનાની
ળરૂઆત કયે ર છે .
૯) અભેડયકાની વેનેટે વમાંકત યાષ્ટ્રભાાં અભેડયકાની બજલષ્મના યાજદતના સ્લરૂભાાં બાયતીમ
ભૂના જનક્કી શે રીનીજનમજક્ત ય વશભતી વ્મક્ત કયે ર છે .
૧૦) ાજકસ્તાન દેળ દ્વાયા 2,200 જકરોભીટય વધી પ્રથભલાય જભીનથી જભીન ભાય કયી ળકે
તેલી અફાફીર જભવાઈરનાં ડયક્ષણ કયે ર છે .
૧૧) શારભાાં ન્મૂમોકચ ના ભેટરોોરીટીન મ્મઝીમભ ઓપ આટચ દ્વાયા બાયતીમ નીતા અાંફાણીને
વન્ભાજનત કયલાભાાં આલેર છે .
ગજયાત
૧૨) એક વલે ભજફ ગજયાતભાાં1227 જજો કામચયત છે , તેઓ ાવે ડતય કે વની વાંખ્મા 23.56
રાખ છે .
૧૩) ભોઢે યાના વૂમચ ભાંડદયે દયલે ઉતયાધચનાભનો કામચક્રભ મોજામ છે ,તેભાાં યાજકોટની ટીભ ગ્રને
ફીજીલાય યપોભચ કયલાની તક ભી શતી.
યભત-જગત
૧૪) વેયેનાએ ઓસ્ટરે રીમન ઓનની પાઈનરભાાં ભોટી ફશે ન જલનવને શયાલી 23 ભો ગ્રાન્ડસ્રેભ
જખતાફ જીતી રીધેર છે .
૧૫) બાયતની ડક્રકે ટ ટીભ ભાટે ‘એ ટીભ’ની વાંદગી કયલાભાાં આલી તેભાાં અજબનલ ભકન્દ
વકાની તયીકે યશે ળે.
૧૬) ઓસ્ટરે રીમાના ૂલચ ફેટ્વભેન સ્ટઅટચ રોનચ લેસ્ટઇન્ડીઝ ડક્રકે ટ ટીભના ભખ્મ કોર્ ફન્મા છે .
અન્મ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૭) લચ 2016 ભાાં 5,423 નલા અખફાય અને ભેગેજઝનની નોંધણી થઇ છે .
૧૮) વભગ્ર દેળભાાં વક્મચરેળનની દ્રષ્ટ્ીએ ભરમારભ બાાનાં લજનતા ભેગેજઝન નાંફય લન છે .
૧૯) શાર જબ્રટનના લડાપ્રધાન થેયેવા અભેડયકાના ભશે ભાન ફન્મા છે .
૨૦) 29 જાન્મઆયી1780 ના યોજ દેળનાં પ્રથભ અાંગ્રેજી અખફાય ફાંગા ગેજટે ફશાય ડ્ાં શતાં.
Current affairs 347 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 31/1/17
યાષ્ટ્રીમ
Current affairs 347 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 31/1/17
<font color="#ff0000"><b>રાષ્ટ્રીય </font></b>
૧) આલતી કારે 1 પે બ્રઆયી 2017 ના યોજ નાણાપ્રધાન અરુણ જેટરી વાંવદભાાં ફજેટ યજ
કયળે.
૨) ઉત્તયપ્રદેળભાાં જલધાનવબાની ર્ૂાંટણીને ધ્માને રઈને ત્માાં મોજાતા તાજ વાડશત્મ ભશોત્વલને
સ્થજગત કયલાભાાં આલેર છે .
૩) 2 પે બ્રઆયી 2017 ના યોજ 25 ભ એજળમાઈ જ્મોજત વાંભેરન જભળેદયભાાં આમોજજત
કયલાભાાં આલળે.
૪) જરાઈ 2017 થી ળરુ થઇ યશે ર ભેનેજભેન્ટ પ્રોગ્રામ્વની પ્રલેળ યીક્ષા ઇગ્ન દ્વાયા 5 પે બ્રઆયી
2017 ના યોજ રેલાળે.
૫) 30 જાન્મઆયી 1948 ના યોજ નથયાભ ગોડવે દ્વાયા ભશાત્ભા ગાાંધીની શત્મા કયલાભાાં આલી
શતી.
૬) બાયતભાાં દય લે અઢી રાખ રોકો જકડનીની ફીભાયીના કાયણે ભૃત્મ ાભે છે .
૭) શાર કણાચટકના ડી.જી. અને આઈ.જી.ી.તયીકે રૂ કભાય દત્તાને જનમક્ત કયલાભાાં આવ્મા
છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૮) લચ 1985ની ફેર્ના ોરીવ અજધકાયી અભલ્મ ટનામકને ડદલ્શી ોરીવના કજભળનય
તયીકે જનમક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૯) ફીગ ફોવ વીઝન10 ભાાં ઉત્તયપ્રદેળનાાં ખેડૂત ભનલીયને જલજેતા જાશે ય કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) મજનલવીટી ઓપ કે રીપોનીમાના વાન િાજન્વસ્કોના વાંળોધક બાયતીમ ભૂના ડોક્ટય ળબા
યોમ કૃ જત્રભ કીડની ફનાલલાભાાં વપ યહ્યા છે .
યભત-જગત
૧૧) શારભાાં ઓસ્ટરે રીમન ઓનના ભેઈન્વ જવાંગલ્વની પાઈનરભાાં યોજય પે ડયયે યાપે ર નાદારને
શયાલી કાયજકદીનાં 18 ભ ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૨) બાયત-એ અને અન્ડય-19 બાયતીમ ડક્રકે ટ ટીભના પીઝીકર ડપટનેવ ટરે નય યાજેળ વાલાંતનાં
ભાંફઈ ખાતે અલવાન થમેર છે .
૧૩)1 પે બ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયત-ઈંગ્રેંડ લચ્ર્ે ત્રીજી ટી-20 ટનાચભેન્ટ ફેંગરરુાં ખાતે
મોજાળે.
૧૪) 2 પે બ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયત વાભે ટે સ્ટ યભલા ભાટે ફાાંગ્રાદેળની ટીભ આલળે.
૧૫) શારભાાં યભામેરી ઇન્ટય સ્ટે ટ ટી-ટ્વેન્ટી ટનાચભેન્ટભાાં ગજયાતે ભશાયાષ્ટ્રને ાાંર્ જલકે ટે શયાલી
જલજમ શાાંવર કયે ર છે .
૧૬) બાયતીમ ફેડજભન્ટન ખેરાડી ી.લી.જવાંધ અને વભીય લભાચ વૈમદ ભોદી ઇન્ટયનેળનર
ફેડજભન્ટન ર્ેજમ્મનળીભાાં ભડશરા અને રુ જવાંગલ્વભાાં જલજેતા યહ્યા છે .
૧૭) નેળન કભાાં છ દકો જીતલા વાથે બાયત ત્રીજા સ્થાન ય છે .
અન્મ
૧૮) ઉઈજા ફોડચ એટરે જેના ય એક વાથે અક્ષય, નાંફય અને ફીજા જર્ન્શો રખામેરા શોમ છે .
૧૯) ળશીદ શાંગપ્ન ય આધડયત ફનેર ડોકમભેન્ટયી ડપલ્ભને આઠ રાખ રોકોએ ભાત્ર ત્રણ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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ડદલવભાાં જોઈ નાાંખેર છે .
૨૦) 31 જાન્મઆયી 2017 ના યોજ કે ફર વેટઅ ફોક્વ રગાલલાની તાયીખ ખતભ થમેર છે .
- યે ળ ર્ાલડા
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