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Current affairs 348 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી 8 થી 10 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ગોલાભાાં વલશ્વ ળાાંવત વાંગીત ભશોત્વલ ‘વુય જશા’ 

મોજાળે. 

૨) આગાભી 18-19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયતના ઇન્દોય ખાતે સ્ીકય વાંભેરન મોજાળે. 

૩) આદદત્મ વફયરા ગુ્ર તેના ધાંધાના વલસ્તયણ ભાટે આગાભી ફે લચભાાં આાંધ્રપ્રદેળભાાં 7000 

કયોડ રૂવમાનુાં યોકાણ કયળે. 

૪) બાયતભાાં લાઘના વાંયક્ષણ ભાટે 50 જટેરા ટાઈગય યીઝલચ વલસ્તાયો ફનાલામેરા છે. 

૫) એક વલે ભુજફ બાયતીમો આવથચક વસ્થવત અાંગે વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે આળાલાદી જણામા છે. 

૬) શારભાાં કેય યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અથીયાલ્લી ઇરેવ્ટરક દયમોજના રાગુ કયલાની જાશેયાત 

કયલાભાાં આલી છે. 

૭) લચ 2018 વુધીભાાં બાયતભાાં લધુ છ નલી વયકાયી ભેડીકર કોરેજ ખોરલાભાાં આલળે.  

૮) 30 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ ઇવન્ડમા ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંકની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) 31 જાન્મુઆયી 1958 ના યોજ ૃથ્લીની ભ્રભણકક્ષાભાાં પ્રથભ અભેદયકી ઉગ્રશ 

એ્વપ્રોયય-1  છોડલાભાાં આવ્મો શતો. 

૧૦) તાજતેયભાાં અભેદયકાના યાષ્ટ્રરવત ડોનાલ્ડ ટરમ્ે એટની જનયર ળૈરી મેરવને પયજ ભુ્ત 

કયેર છે. 

૧૧) ઈયાન દેળ દ્વાયા ભીડીમભ યેન્જની ફૈરીસ્ટીક વભવાઈરનુાં વપ દયક્ષણ કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૨) તાજતેયભાાં દપવરાઇન્વભાાં મોજામેરી આ લચની વભવ મુવનલવચ સ્ધાચભાાં ફ્રાન્વની વભતેનેમય 

વલજતેા ફનેર છે. 
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૧૩) આ લચની વભવ મુવનલવચ સ્ધાચભાાં વભવ શૈતી યા્લેર ેવરવવએય પસ્ટ યનવચ અ ફનેર છે. 

૧૪) લચ 2017 ની દ્રષ્ટ્ીએ વલશ્વભાાં લાઘની વાંખ્મા 3,890 જટેરી છે.જભેાાંથી 2,226 જટેરા 

લાઘ બાયતભાાં યશે છે. 

યભત-જગત  

૧૫) ટી-20 બ્રાઈન્ડ લલ્ડચકભાાં બાયતે ફાાંગ્રાદેળને 129 યનથી શયાલેર છે. 

૧૬) બાયતના પ્રથભ ભલ્ટી સ્ોરવચ મ્મુઝીમભનુાં ઉદ્ઘાટન વવર્ન તેંદુરકય અને વૌયલ ગાાંગુરી 

દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૭) શાર ટેફર ટેનીવ વાંઘના અધ્મક્ષ તયીકે દુષ્ટ્માંત ર્ૌટારાને વનમુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૮) ટેફર ટેનીવ વાંઘના અધ્મક્ષ તયીકે દુષ્ટ્માંત ર્ૌટારાને વનમુ્ત કયલાભાાં આલી તેભનો 

કામચકા લચ 2021 વુધી યશેળે. 

અન્મ  

૧૯) બાયત વયકાય દ્વાયા કાાનાણાને ડાભલા ભાટે એક વોફ્ટલેય રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે, જ ે

વોફ્ટલેયનુાં નાભ ઓયેળન ્રીન ભની યખામેર છે. 

૨૦) બાયતીમ ભૌવભ વલબાગ દ્વાયા કૃવ ગવતવલવધઓને ધ્માને યાખતા દેળના 660 વજલ્લાઓભાાં 

ભૌવભ કેન્દ્ર સ્થાવત કયલાનો વનણચમ રીધેર છે.  

Current affairs 349 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) એક વલે ભુજફ બાયતભાાં નાની ભોટી ભીને કુર 3500 જટેરી ખાણો આલેરી છે. 

૨) બાયતભાાં ભની રોન્ડદયાંગના શેરા કેવભાાં એન્પોવચભેન્ટ ડીયે્ટોયેટ ભધુ કોડાના વાળન લખતે 

ભાંત્રી દ ય યશેરા શદયનાયામણ યામને વાત લચની વજા અને ાાંર્ રાખ રૂ.નો દાંડ પટકાયલાભાાં 

આલેર છે. 

૩) યેલ્લે તાંત્ર દ્વાયા વનણચમ રેલાભાાં આલેર છે કે ટરેનભાાં ીયવતા બોજનની વકાંભત ટીકીટ ય 
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છાલાભાાં આલળે. 

૪) કેન્દ્રીમ નાણા ભાંત્રી દ્વાયા ખેડૂતોની રોન ભાટે દવ રાખ રૂવમાના પાંડની જાશેયાત કયેર છે. 

૫) નાણા ભાંત્રી દ્વાયા નાણાકીમ લચભાાં ખેતી 4.1 ટકાના દયથી લધળે તેલી આળા વ્મ્ત કયેર 

છે. 

૬) નાણાભાંત્રી દ્વાયા ર્ારુ નાણાકીમ લચ ભાટે ાાંર્ રાખ રૂવમા ભનયેગા મોજના ભાટે ખર્ચલાનુાં 

રક્ષ્મ યાખલાભાાં આલેર છે. 

૭) બાજના નેતૃત્લ લાી લતચભાન વયકાય દ્વાયા આ ત્રીજુ ાં વાભાન્મ ફજટે ફશાય ાડલાભાાં 

આલેર છે. 

૮) નાણાભાંત્રી દ્વાયા નાની કાંનીઓનો ટે્વ 30 ટકાથી ઘટાડીને 25 ટકા વુધી કયલાનો વનણચમ 

રેલાભાાં આલેર છે. 

૯) નાણાભાંત્રી દ્વાયા ત્રણ રાખથી લધુના કેળ ટર ાન્જે્ ળન ય પ્રવતફાંધ રગાલલાભાાં આલળે,તેલી 

જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૦) લચ 2018 ભાાં નાણાભાંત્રી દ્વાયા ભેડીકર ોસ્ટ ગ્રેજ્મુએટ વળક્ષણભાાં 5000 વીટો લધાયલાની 

જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૧) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ભશાત્ભા ગાાંધી વનલાચણદદન ય સ્ળચ કુષ્ઠ યોગ જાગરૂકતા ખલાદડમાની 

ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૨) વુપ્રીભ કોટચ  દ્વાયા ૂલચ કૈગ વલનોદ યામના નેતૃત્લભાાં ફી.વી.વી.આઈ.ને ર્રાલલા ભાટે ર્ાય 

વભ્મોની ેનર વનમુ્ત કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૩) શારભાાં ર્ીનના વળક્ષકોને દવક્ષણ કોદયમા દ્વાયા વલઝા દેલા ય વતફાંધ રાદલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૪) ર્ાડ દેળના વલદેળભાંત્રી ભુવા પકી ભશાભત આદફ્રકી વાંઘનુાં નેતૃત્લ કયળે. 
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યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં વલક્રભજીતને દદલ્શીના વજલ્લા અને દક્રકેટ વાંઘના પ્રળાવક તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

અન્મ  

૧૬) નલા ફજટેભાાં જણાલલાભાાં આલેર છે કે લચ 2020 વુધીભાાં બ્રોડ ગેજ રાઈન ય ભાનલ 

યદશત યેલ્લે ક્રોવવાંગ વભાપ્ત કયી દેલાભાાં આલળે. 

૧૭) નાણાકીમ લચ 2017-18 ભાાં 3500 વકભી નલો યેલ્લે ટરે ક ફીછાલલાભાાં આલળે. 

૧૮) ૂલચ કેન્દ્રીમ ભાંત્રી અને ઇવન્ડમન મુવનમન ભુવસ્રભ રીગના નેતા અશભદનુાં 1 પેબુ્રઆયી 

2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે. 

૧૯) કેન્દ્રીમ કાડ ભાંત્રી સ્ભૃવત ઈયાનીએ ભેઘારમ યાજ્મભાાં પ્રથભ અૈયર એન્ડ ગાયભેન્ટ ભેવકાંગ 

વેન્ટયનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૨૦) ાંજાફ વલધાનવબાની રૂ્ાંટણી ભાટે કોંગે્રવ ાટી દ્વાયા રૂ્ાંટણી ઢાં ઢેયો જાશેય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

Current affairs 350 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આગાભી જુન-જુરાઈભાાં બાયતના લડાપ્રધાન જમાયે યવળમાની ભુરાકાત રેળે ત્માયે તેને ત્માાં 

ગેસ્ટ ઓપ ઓનયનુાં વન્ભાન આલાભાાં આલળે. 

૨) દેળભાાં પ્રથભલાય ભદશરા કોસ્ટગાડચ  ટીભની યર્ના કયી ર્ાય ભદશરાઓને કોસ્ટગાડચભાાં વનભણાંક 

આલાભાાં આલી છે. 

૩) ભધ્મપ્રદેળના વાંવદ અશેભદ શાટચના એટેકને કાયણે 78 લચનીલમે અલવાન ામ્મા છે. 

૪) દેળના યાષ્ટ્રવતશ્રી 4 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ લાવચક ઉધાનોત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન કયળે. 

૫) આગાભી વભમભાાં દોઢ રાખ જટેરી ગ્રાભાંર્ામતોને શાઈસ્ીડ બ્રોડફેન્ડ વવલચવ આલાભાાં 
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આલળે. 

૬) કેન્દ્ર વયકાયના ફજટેભાાં આ લે સ્ોરવચ ફજટેભાાં 350 કયોડનો લધાયો કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) નાફાડચ  અાંતગચત વવાંર્ાઈ અને ડેયી વે્ટય ભાટે ફજટેભાાં લધાયાના ૨૦,૦૦૦ કયોડની 

પાલણી કયેર છે. 

૮) રેફ્ટનન્ટ જનયર વુયેળ ળભાચએ 1 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ઇવન્જનીમય ઇન ર્ીપ બાયતીમ 

વેનાના રૂભાાં દબાય વાંબાેર છે. 

૯) બાયતના વલદેળ ભાંત્રારમ દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે કૈરાળ ભાનવયોલયની માત્રા ભાટેનુાં 

યજીસ્ટરેળન ળરુ કયી દેલાભાાં આલેર છે, આ લે 12 જુનથી 8 ડીવેમ્ફય વુધી ફે યસ્તે આ માત્રા 

ળરુ યશેળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) નોલેના ઉત્તય ધ્રુલના વલસ્તાયભાાં નલેમ્ફયથી જાન્મુઆયીના અાંત વુધી યાત્રી યશે છે. 

૧૧) દશન્દ ભશાવાગયભાાં રા યીમુનીમનના ફ્રેંર્ આઈરેન્ડ ય પોનેઈવ જ્લાાભુખી વદક્રમ થઇ 

પાટેર છે. 

૧૨) વેંટ ીરવફગચ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ આવથચક પોયભભાાં બાયત દેળને અવતવથ દેળના રૂભાાં આભાંવત્રત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) મુવનવેપ નાભની વાંસ્થાએ વલશ્વભાાં ભુશ્કેરી દયવભમાન કડામેરા ફાકોની વશામતા ભાટે 

3.3  વફરીમન અભેદયકી ડોરય યકભ એકત્ર કયલાની અીર કયેર છે. 

ગુજયાત  

૧૪) ગુજયાત યાજ્મના ૂલચ અગ્ર વવર્લ એર્.ી.જભાદાયને રાઈપ ટાઈભ અવર્લભેન્ટ એલોડચથી 

વન્ભાનલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૫) આ લચના ફજટેભાાં ગુજયાત અને ઝાયખાંડ યાજ્મભાાં ફે નલા એઈમ્વ ફનાલલાની જાશેયાત 

કયલાભાાં આલી છે. 
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યભત-જગત  

૧૬) બ્રાઈંડ લલ્ડચક દક્રકેટ ટુનાચભેન્ટભાાં બાયત, ાવકસ્તાન વાભે વાત વલકેટથી શાયેર છે. 

૧૭) બાયતના વૌથી મુલા ખેરાડી તયીકે દયબ ાંતની નોંધ કયલાભાાં આલેર છે, તેણે 19 લચ 

અને 120 દદલવે પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ટી-20 ભેર્ યભી છે. 

૧૮) શારભાાં યભાતી અન્ડય-19 દક્રકેટભાાં બાયતની ટીભે અડધી વદીથી ઇંગ્રેન્ડને શયાલેર છે. 

અન્મ 

૧૯) શારભાાં ઇવન્ડમન નેલર એમય એન્કરેલનુાં ઉદ્ઘાટન 1 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વાાંતાકુ્રઝ 

ખાતે કયલાભાાં આવ્મુાં. 

૨૦) રેફ્ટનાંન્ટ જનયર વાંજીલ કુભાય શ્રીલાસ્તલને વીભા વડક વાંગઠન વાંસ્થાના ભશાવનદેળક 

તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 351 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 4/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 4 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ાંજાફ અને ગોલાભાાં રૂ્ાંટણી મોજાળે, આજ ેત્માાં ભતદાન થળે. 

૨) નોટફાંધી ફાદ ડીઝીટર ેભેન્ટને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે વયકાયે આજ વુધીભાાં 94 કયોડની 

જાશેયાત ખર્ચ ફતાલેર છે.(9 નલેમ્ફયથી 25 જાન્મુઆયી ) 

૩) શેલ્ભેટની ગુણલતા લધાયલા ભાટે વયકાયે બ્મુયો ઓપ ઇવન્ડમન સ્ટાન્ડડચ  વાથે વલર્ાય વલભળચ 

કયેર છે. 

૪) યભાણાં યીએ્ટયની મોજના ભાટે વયકાય દેળભાાં 12 નલા યીએ્ટય સ્થાળે, તેલી મોજના ય 

કામચલાશી કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) વામફય ભીદડમા યીર્વચના જણાવ્મા ભુજફ બાયતભાાં આ લે 13 કયોડ સ્ભાટચપોનની વનકાવ 

થળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  



Current affairs 1 થી 28 february -17  વાભાન્મ જ્ઞાન 
 

 આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી  એપ્વ ડાઉનરોડ કયો 

૬) લન ઉજાચ સ્થાલાભાાં બાયત વલશ્વભાાં ર્ોથા ક્રભાાંકે આલે છે, તેભાાં પ્રથભ ર્ીન,અભેદયકા અને 

જભચની, બાયતથી આગ છે. 

૭) યોભાવનમાભાાં 1989 ની ક્રાાંવત છી વૌથી લધાયે જન આાંદોરન ભ્રષ્ટ્ાર્ાય વલરુદ્ધ દેખાલો 

મોજામા છે. 

૮) 3 પેબુ્રઆયી 1934 ના યોજ વલશ્વભાાં પ્રથભલાય વલભાન દ્વાયા ાવચર શોંર્ાડલાની ળરૂઆત 

થઇ શતી. 

૯) શ્રીરાંકાભાાં શાર ઐવતશાવવક વૂર્નાનો અવધકાય કાનુન રાગુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) વબ્રટન દેળની વયકાયે 28 દેળોના વાંગઠન મુયોીમ વાંઘથી ફશાય નીકલાના દસ્તાલેજ ને 

જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૧) અભદાલાદભાાં ફે કયોડના ખરે્ લાંદે ભાતયભ સ્્લેય ફનાલલાભાાં આલળે. 

યભત-જગત  

૧૨) 12 લચ ફાદ ાવકસ્તાન ાાંર્ભી પેબુ્રઆયીથી ડેવલવ કની મજભાની કયળે. 

૧૩) નેત્રશીન લલ્ડચકભાાં બાયતે ઇંગ્રેન્ડ વાભે 10 વલકેટે વલજમ પ્રાપ્ત કયેર છે. 

૧૪) ઝૂરન ગૌસ્લાભી અને વુકન્મા દયાંદા ઇજાને કાયણે આગાભી લલ્ડચક ્લોરીપામયભાાંથી 

ફશાય થઇ ગમા છે. 

૧૫) યવળમન ટેનીવ ખેરાડી ભાદયમા ળાયાોલા ય રાગેરો 15 ભદશનાનો પ્રવતફાંધ આગાભી 

એવપ્રર ભાવભાાં ૂણચ થળે. 

૧૬) ઇવ-કુ ઇન્ટયનેળનર કયાટે કભાાં અભદાલાદના યાજલીય યાઠોડે ત્રણ ગોલ્ડ અને એક 

વવલ્લય ભેડર ભેલેર છે. 

૧૭) ઉતયાખાંડના ાંદય લીમ રક્ષ્મ વેન જુનીમય ફેડવભન્ટનભાાં નાંફય લન ફન્મા છે. 

અન્મ  
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૧૮) બાયત વયકાય 13 ી.એવ.મુ. ઓઈર કાંનીના વલરીનીકયણની મોજના તૈમાય કયી યશેર 

છે. 

૧૯) વવતાયલાદક ઈભયત ખાને દ્મશ્રી સ્લીકાયલાનો ઇન્કાય કયેર છે. 

૨૦) જાશેય કે્ષત્રની સ્ટીર કાંનીઓ નાણાકીમ લચ 2017 -18 ભાાં નલ ટકા લધાયે ભૂડી ખર્ચ 

કયળે. 

Current affairs 352 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વી.ફી.આઈ.ના ૂલચ લડા જોગીન્દયવવાંશનુાં 3 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે. 

૨) આધાય કાડચ  ભાટેની વેલા આતી 24 જટેરી ફોગવ લેફવાઈટ અને એ વયકાય દ્વાયા ફાંધ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) દય લે 4 પેબુ્રઆયી ના યોજ વલશ્વ કેન્વય દદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે, એક અાંદાજ પ્રભાણે 

ભાનલ ળયીયભાાં 250 પ્રકાયના કેન્વય થઇ ળકે છે. 

૪) દેળભાાં મચટનનો વલકાવ થલાની વાથે ભેડીકર ટુયીઝભનો વલકાવ થામ તે ભાટે 16 એયોટચ  

ય ઈ-વલઝાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી શતી, ડીવેમ્ફય 2016 દયવભમાન 1.62 રોકો ઈ-વલઝા 

ય દેળભાાં આવ્મા શતા. 

૫) બાયતીમ યીઝલચ ફેંકે 3 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ જાશેય કયેર છે કે ટૂાં ક વભમભાાં નલી 100 

રૂવમાના ભૂલ્મની નોટ ફશાય ાડલાભાાં આલળે. 

૬) બાયતના જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મભાાં15 દદલવ ભાટે સ્નો કાવનચલરનો આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) 4 પેબુ્રઆયી 2004 ના યોજ પેવફુક રોન્ર્ થમુાં શતુાં, જ ેશાલચડચના વલદ્યાથી ભાકચ  ઝુકયફગે ળરુ 

કયેર. 

૮) લચ 2016 પ્રભાણે પેવફુકના મુઝવચની વાંખ્મા 1.86  અફજ નોંધાઈ છે, બાયતભાાં આજ ે
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19.51 કયોડ મુઝવચ છે. 

૯) ર્ીનભાાં વૈન્મ ડર ોનની વનકાવ કયતી કાંની ધી ર્ાઈના એકેડભી ઓપ એયોસ્ેવ 

એકોડામનાવભકવે એ.આય-2 વભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૧૦) ર્ીનના નામફ વલદેળભાંત્રી ર્ેંગ ગ્લોવાંગ આતાંકલાદ અટકાલલા ભાટેની ભાંત્રણા ભાટે 

ાવકસ્તાન જળે. 

૧૧) 4 પેબુ્રઆયી 2004 ના યોજ વમુાંકત આયફ અભીયાતના દુફઈભાાં ફુજચ ખરીપા ઈભાયતનુાં 

ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૧૨) શારભાાં કુઆરારામ્ુય ખાતે ૂજા ાન્તાઈ ઉત્વલ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો. 

ગુજયાત  

૧૩) ગુજયાતની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા યાજ્મની તભાભ ખાનગી અને વયકાયી મુવનલવીટીઓનુાં 

વનમભન કયલા ભાટે ગુજયાત યાજ્મ ઉચ્ર્ વળક્ષણ દયદ વલધેમક 2016 ને યાજ્માર દ્વાયા 

ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 

૧૪) યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ગુજયાત ભાદશતી આમોગના ર્ીપ તયીકે વનલૃત આઈ.એ.એવ. લી.એવ. 

ગઢલીની વનભણાંક કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) અભેદયકન સ્ટાય ગોલ્પય ટાઈગય લુડ્વે ીઠભાાં ઇજાને કાયણે ઓભેગા દુફઈ ડેઝટચ  ્રાવવક 

ટુનાચભેન્ટભાાં નદશ યભલાનો વનણચમ કયેર છે. 

૧૬) આઈ.ી.એર.-2017 ની શયાજી 20 પેબુ્રઆયીના યોજ મોજાળે, તેભાાં આળયે 76 જટેરા 

ખેરાડીઓ બાગ રેળે. 

૧૭) બાયતીમ અન્ડય-19 દક્રકેટ ટીભે ઇંગ્રેન્ડને વાત વલકેટથી શયાલેર છે. 

અન્મ  

૧૮) તાતા ભોટવચ દ્વાયા ટીભો નાભથી નલી ઉબ્રાાંડનો ળુબાયાંબ કયલાની મોજના જાશેય કયેર છે. 
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૧૯) એર્.ડી.એપ.વી.ફેંક દ્વાયા ફર્ત ખાતાભાાં ખાતાધાયકો ભાટે ળુલ્ક રેલાની જાશેયાત કયલાભાાં 

આલી છે. 

૨૦) ફશુ ર્વર્ચત ુસ્તક મ્મુઝીક,ભસ્તી,અને ભોડચનીટી-ધ વવનેભા ઓપ નાવવય શુવૈનના રેખક 

અક્ષમ ભનલાની છે. 

Current affairs 353 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) રોકેળનના આધાયે શલેથી વયકાય ઘયના યશેણાાંકને ણ ડીઝીટર નાંફય આળે, દયેક ઘયના 

રોકેળનને આધાયે મુવનક ડીઝીટર નાંફયીગ વીસ્ટભ ફનળે. 

૨) શાર બાયતની આવથચક ફાફતોના વવર્લ તયીકે ળળીકાાંત દાવ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૩) અયફી વભુદ્રની યાણી તયીકે દવક્ષણ બાયતના કોર્ીન ળશેયને ઓખલાભાાં આલે છે. 

૪) 4 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રવત દ્વાયા યાષ્ટ્રવતબલનભાાં લાવચક ઉદ્યાનોત્વલનો પ્રાયાંબ 

કમો શતો. 

૫) બાયતીમ યેરલેના વિભ ઝોનભાાં ટરેનોની ઝડ લધાયલા ભાટેની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલેર 

છે, ભુાંફઈથી દદલ્શીનુાં અાંતય 12 કરાકભાાં કાી ળકાળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) બાયત-ાવકસ્તાનના શાઈ કવભળનય અબ્દુર ફાવવતને ત્માાંની વયકાય દ્વાયા નલા વલદેળ 

વવર્લ ફનાવ્મા છે. 

૭) બાયતીમ ભૂના ત્રણ નાગદયકોને ઓસ્ટરેરીમાનુાં વલોચ્ર્ નાગદયક વન્ભાન ભેર છે. 

૮) યવળમાના એક ક્ષી ઘયભાાં રાઈગયનો જન્ભ થમો છે, તેને ફકયીના દુધથી ઉછેયલાભાાં આલી 

યશેર છે. 

૯) વભગ્ર વલશ્વભાાં શાર 23 જટેરા લમસ્ક રાઈગય છે, તેભાાં વૌથી ભોટા રાઈગયનુાં નાભ 

શય્મુરવ છે. 
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૧૦) ભેડર ીડભાાં વાંળોધકો દ્વાયા 12 ભીટય રાાંફો અને 1.75 ભીટય શોો વલશ્વનો વૌપ્રથભ થ્રીડી 

વપ્રન્ટેડ વબ્રજ ફનાલલાભાાં આવ્મો છે. 

ગુજયાત  

૧૧) કેળરેવ વવસ્ટભને લધાયે વપ ફનાલલા ભાટે ગુજયાત એવ.ટી.વનગભ દ્વાયા શેર કયલાભાાં 

આલી છે, આ ફવોભાાં ઈ-લોરેટથી 10 ટકા દડસ્કાઉન્ટ વાથે ટીકીટ આલાભાાં આલળે. 

૧૨) યાજકોટભાાં મોજામેરી ભેયેથોનભાાં 4 ભદશરા સ્ધચક વશીત 16 સ્ધચકો આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

દોડલીયે બાગ રીધો શતો. 

૧૩) યાજકોટભાાં મોજામેરી ભેયેથોન દેળભાાં વૌથી ભોટી અને એવળમાભાાં ફીજા નાંફયની સ્ધાચ 

ફની શતી. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતીમ દક્રકેટય વલયાટ કોશરીને વલઝડન નાભના ભુખત્રના કલય ેઇઝ ય સ્થાન 

આલાભાાં આલેર છે, વવર્ન ફાદ તેઓ આ ેઇઝ ય ફીજા બાયતીમ દક્રકેટય છે. 

૧૫) ઘણા દેળોભાાં ટી-20 દક્રકેટ ભેર્ની વપતા ફાદ દવક્ષણ આદફ્રકા ણ ોતાના મજભાન 

દે ટી-20 રીગ ળરુ કયળે. 

૧૬) શદયમાણાના ભાનવેયભાાં યભામેરી નેળનર ટેફર ટેનીવની રે્વમ્મનળીભાાં ગુજયાતનો 

વેભી પાઈનરભાાં યાજમ થતા બ્રોન્ઝભેડર પ્રાપ્ત થમેર છે. 

અન્મ  

૧૭) એક ભશત્લૂણચ પ્રાગ ઐવતશાવવક લચતીમ કરા વાઈટ અમ્ફુાંકુથી શાડીઓની તેટીભાાં 

જોલા ભેર છે. 

૧૮) ઓભનાકટ્ટન નાભનો એક બયતનાટ્યભનો નુત્મકાય ોતાના નૃત્મ દયવભમાન સ્ટેજ ય 

ભૃત્મુ ાભેર છે. 

૧૯) વલઝડન વત્રકાને દક્રકેટના ફાઈફર તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
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૨૦) વલશ્વ ઇન્ટયપેવ વદબાલ વપ્તાશ પેબુ્રઆયી 2011 થી પેબુ્રઆયી ભાવના પ્રથભ વપ્તાશભાાં 

ભનાલલાભાાં આલે છે. 

Current affairs 354 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) બાયતના ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મભાાં આલેર નાવળક ળશેય દ્રાક્ષ ઉત્ાદન વારુાં  ધયાલે છે, શાર તે 

દેળની લાઈન યાજધાની ફની યશી છે. 

૨) વી.ફી.એવ.ઈ. એક એ તૈમાય કયી યહ્યુાં છે, તેની એક વકરક ય વલદ્યાથીને યીક્ષા કેન્દ્ર 

અને અાંતય તથા ભાગચ ફતાલળે. 

૩) તાજતેયભાાં તવભરનાડુના ભુખ્મભાંત્રી નીયવેલ્લભે યાજીનાભુાં આી દીધેર છે, તેની જગ્માએ 

ળળીકરા ભુખ્મભાંત્રી તયીકે ળથ રેળે. 

૪) આજ ે7 પેબુ્રઆયીના યોજ વફશાય વલધાનવબાનો સ્થાના દદન ઉજલલાભાાં આલળે. 

૫) 9 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયતભાાં યાષ્ટ્ર ીમ કૃવભ ભુવ્ત દદનનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે. 

૬) 10 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ દદલ્શી ખાતે 15 ભાાં રીટયેર્ય પેસ્ટીલરનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં 

આલળે. 

૭) 11 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ાંદડત દદનદમા ઉાધ્મામની ુણ્મવતવથ વભચણ દદલવ 

તયીકે ઉજલલાભાાં આલળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૮) વલશ્વના વૌથી રાાંફા અાંતયની ફ્રાઈટ કતાય એયલેઝના વલભાને દોશાથી ઉડાન બયેર છે, આ 

વલભાન 10 ટાઈભ ઝોન ભાાંથી વાય થળે, અને 14,500 વકરોભીટયનુાં અાંતય કાળે. 

૯) ાવકસ્તાનના પ્રખ્માત નાટ્યકાય અને વાદશત્મકાય ફાનો કુદવવમાનુાં 88 લચની લમે અલવાન 

થમેર છે. 

૧૦) 8 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ન્મુ્રીમય વુયક્ષા અાંગે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ફેઠક મોજાળે. 
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૧૧) ઇન્ડોનેવળમાભાાં અમાભ વેભાની નાભના કૂકડાની પ્રજાવત વલકવાલલાભાાં આલી છે, તેની 

વલળેતા એ છે કે તેની ાાંખ,આાંખો, અાંગ,જીબ,અને રોશીનો યાંગ ણ કાો છે. 

૧૨) અભેદયકાના ટે્વાવ વસ્થત હ્યુસ્ટન ભેથોડીસ્ટ શોસ્ીટરે એક ભાઈક્રો ટર ાન્વકેથેટય ેવવાંગ 

વીસ્ટભ વલકવાલેર છે,જ ેવલશ્વનુાં વૌથી નાનુાં ેવભેકય છે. 

યભત-જગત  

૧૩) બ્રાઈન્ડ ટી-20 ભાાં ઓસ્ટરેરીમા વાભે બાયતનો 128 યને વલજમ થમેર છે. 

૧૪) આગાભી 12 ભી પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ફેંગરુરુાં  ખાતે અાંધજનોની ટી-20 દક્રકેટ લલ્ડચક 

ટુનાચભેન્ટની પાઈનર ભેર્ મોજાળે, ગમા લે બાયત આ ભેર્ભાાં વલશ્વ વલજતેા ફન્મુાં શતુાં. 

૧૫) જુન 2017 ભાાં ઈંગ્રેન્ડભાાં મોજાનાય રે્વમ્મન્વ ટર ોપી શેરા તભાભ દક્રકેટયોના ડો ટેસ્ટ 

પયજીમાત કયલાભાાં આલળે. 

૧૬) શાર યભાઈ યશેર રા રીગા ળીભાાં ભેસ્વીએ ફવોરના તયપથી ફ્રી વકક દ્વાયા વૌથી લધાયે 

ગોર કયલાનો યેકોડચ  નોંધાલેર છે. 

૧૭) તાજતેયભાાં બાયતે ભરેવળમાને એવળમન જુવનમય સ્્લોળ રે્વમ્મનળીભાાં 2-0 થી શયાલી 

ગોલ્ડભેડર જીતી રીધેર છે. 

અન્મ  

૧૮) શારભાાં કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ત્રણ રાખથી લધાયે યોકડ રેણ-દેણ ય 100 ટકા રગાલલાનો 

વનમભ જાશેય કયેર છે. 

૧૯) 4 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ભનાલામેરા વલશ્વ કેન્વય દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, 

શભ કય વકતે શૈ, ભૈ કય વકતા શુાં. 

૨૦) દદવ્માાંગ ખેરાડીઓ ભાટે બાયતના ગુજયાત યાજ્મભાાં પ્રથભ ઉત્કૃષ્ઠતા કેન્દ્રની સ્થાના 

થમેરી છે. 

Current affairs 355 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/2/17 
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યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) દેળભાાં ભોફાઈરથી થતા ગુનાઓને યોકલા ભાટે વુપ્રીભ કોટે કેન્દ્રને આદેળ આેર છે , કે એક 

લચભાાં તભાભ ભોફાઈર ધાયકોનુાં લેદયદપકેળન કયાલે. 

૨) ોતાની જાતને વુબાર્ાંદ્ર ફોઝનાાં ડર ાઈલય ગણાલતા નીઝાભુદીનનુાં 116 લચની લમે 

અલવાન થમેર છે.  

૩) તાજતેયભાાં ઉત્તય બાયતભાાં આલેર બૂકાંનુાં કેન્દ્રવફાંદુ રુદ્રપ્રમાગભાાં શતુાં.આ બૂકાંની તીવ્રતા 

5.8 યી્ટય સ્કેરની શતી. 

૪) કૈરાળ વત્માથીનુાં નોફર પ્રાઈઝ ોતાના ઘેયેથી ર્ોયાઈ ગમેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૫) ર્ીનના ઘય આાંગણે તૈમાય થમેર દેળનુાં વૌથી ભોટુાં  ેવેન્જય પ્રેન ર્ારુ લે ઉડાન બયળે. ૬) 

તાજતેયભાાં ર્ીનની યોકેટ પોવચ ટીભે 1000 વકભીથી લધુની યેંજ ધયાલતી ભીડીમભ યેંજ ફેરેવસ્ટક 

વભવાઈર ડોંગપેંગ-16 નુાં પ્રદળચન કયેર છે.  

૭) સ્રોલેકીમા દેળના લૈજ્ઞાવનકોનો એલો દાલો છે કે તેઓએ વલશ્વની વૌથી જૂની ઈભોજી ળોધી 

કાઢી છે.  

૮) 7 પે બુ્રઆયી 1992 ના યોજ મુયોના વમુાંકત ર્રણ ભાટેની વાંધી ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં 

આવ્મા શતા. 

૯) રાંડનની ઈમ્ીયીમર કોરેજના વાંળોધકોએ (ઉચ્છલાવ) ટેસ્ટ દ્વાયા કેન્વયનુાં વનદાન થઇ ળકે 

તેલુાં ભળીન ફનાલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૦) ફી.વી.વી.આઇ.ના ભીદડમા ભેનેજય તયીકે પયજ ફજાલતા વનળાાંત અયોડાએ શારભાાં 

યાજીનાભુાં આેર છે. 

૧૧) અગાભી 14 ભી પેબુ્રઆયીથી ળરુ થઇ યશેર એવળમા વભ્વ ટીભ રે્વમ્મનળીભાાં વીંધુ તથા 
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વામના નશેલાર બાગ રેળે. 

૧૨) ભોશનકુભાય ભાંગરભ પૂટફોર પ્રવતમોવગતાનુાં આમોજન ઉદમુય ખાતે થમેર છે. 

૧૩) શારભાાં કેભરૂન દેળે આદફ્રકન નેળન્વ પૂટફોર ક 2017 નો વખતાફ જીતેર છે. 

૧૪) ઈયાન દેળ અભેદયકી કુશ્તી ટીભને વલઝા આલા ભાટે વશભત થમેર છે. 

૧૫) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ગુજયાતભાાં ૈયા એથ્રીટો ભાટે પ્રથભ પ્રવળક્ષણ કેન્દ્રનુાં ખાત ભુશૂતચ કયેર 

છે. 

૧૬) ડેવલવ ક લલ્ડચ  ગુ્રના પસ્ટ યાઉન્ડભાાં ગે્રટ વબ્રટન અને સ્ેને ્લાટચ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ 

ભેલી રીધો છે. 

૧૭) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ફાસ્કેટફોર ભશાવાંઘ દ્વાયા ભદશરા એવળમાક અને 

એપ.આઈ.ફી.એ.અન્ડય-16 ભદશરા એળીમા્ 2017 ની ભેજફાની બાયતને વોંેર છે. 

૧૮) ઇંગ્રેન્ડની દક્રકેટ ટીભના વુકાની કેપ્ટન કુકે તેની ટીભ બાયત વાભે યાવજત થતા ોતાના 

દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે. 

અન્મ 

 ૧૮) NATA નુાં ુરુનાભ થામ છે, નેળનર એપ્ટીટ્યુડ ટેસ્ટ ઇન આકીટે્ર્ય થામ છે.  

૧૯) જીલન લીભા વનગભ તેના એજન્ટોને 2 રાખની જગ્માએ ત્રણ રાખ ગ્રેચ્મુઈટી આળે. 

Current affairs 356 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

Current affairs 356 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/2/17 

૨) બાયતીમ દપલ્ભ અને ટેરીવલઝન વાંસ્થાના છ ાઠ્યક્રભને સ્નાતકોતય ડીગ્રીની ભાન્મતા પ્રદાન 

કયલભાાં આલી છે. 

૩) આગાભી 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો 

એકવાથ1ે04 જટેરા ઉગ્રશો અલકાળભાાં છોડી નલો યેકોડચ  પ્રસ્થાવત કયળે. 
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૪) દાઉદી વ્શોયા વભાજના અગ્રણી અને ધાવભચક નેતા વૈમદી શુવૈન બાઈ વાશેફ શુવાભુદીનનુાં 

100 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

૫) ૂલચ યાષ્ટ્ર ીમ અધ્મક્ષ એલા શવુબાઈ દલેની ભશાત્ભા ગાાંધી રેફય ઇન્સ્ટીટમુટ 

અભદાલાદ,ગલેન્ભેન્ટ ઓપ ગુજયાતનાાં લાઈવ રે્યભેન દે લયણી કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) 8 પેબુ્રઆયી 1971 ના યોજ અભેદયકાની લોર સ્ટર ીટ ય વલશ્વના પ્રથભ ઈરે્ટર ોવનક ળેય ફજાય 

નાસ્ડેકનો પ્રાયાંબ થમો શતો. 

૭) વબ્રટનના ભેયી એરીવ ફીજા વલશ્વ મુદ્ધભાાં ાઈરટ યશી ર્ુ્મા છે, તેભણે ોતાનો 100 ભો 

જન્ભદદલવ પાઈટય પ્રેન ઉડાલીને ભનાવ્મો શતો. 

૮) શારભાાં જોલેનર ભોઈવે શૈતીના નલા યાષ્ટ્રવતના રૂભાાં ળથ ગ્રશણ કયેર છે. 

યભત-જગત  

૯) દદલ્શીની યણજી ટર ોપીભાાં યભેરા ભોદશત અશરાલતે ટી-20 દક્રકેટભાાં 72 ફોરભાાં 300 યન 

પટકાયી એક અનોખો યેકોડચ  ોતાના નાભે કયેર છે. 

૧૦) શારભાાં બાયતીમ વલભેન્વ ટીભે આઈ.વી.વી. વલભેન્વ લલ્ડચક ્લોરીપામય 

ટુનાચભેન્ટનીપ્રથભ ભેર્ભાાં શ્રીરાંકા વાભે 114 યને જીતી રુ્કી છે. 

૧૧) આગાભી ઓગસ્ટ ભાવભાાં મોજાનાયી લલ્ડચ  એથરેટી્વ રે્વમ્મનળી રાંડન ખાતે મોજાળે, 

તેભાાં યવળમા બાગ રઇ નદશ ળકે. 

૧૨) 81 ભી યાષ્ટ્ર ીમ વવનીમય ફેડવભન્ટન રે્વમ્મનળીભાાં વૌયબ લભાચ ભેન્વ અને યીતુ ણાચ 

વલભેન્વભાાં ર્ેવમ્મન ફન્મા શતા. 

૧૩) બ્રાઈંડ લલ્ડચ  કભાાં બાયતે ન્મુઝીરેન્ડને નલ વલકેટે યાજમ આી ટી-20 ભુકાફરાભાાં 

ોતાનો છઠ્ઠો વલજમ શાાંવર કયેર છે. 

૧૪) યાષ્ટ્ર ીમ ટેફર ટેનીવ રે્વમ્મનળીભાાં વાતભો ુરુ વવાંગર વખતાફ ળયત કભરે જીતેર 
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છે. 

૧૫) ઇન્ટયનેળનર એવોવીએળન ઓપ એથરેટી્વ પેડયેળનના અધ્મક્ષ વેફેસ્ટીમન કુએ છે. 

૧૬) શારભાાં ઈટારીએ ડેવલવક ટેનીવ ટુનાચભેન્ટભાાં લતચભાન રે્વમ્મન આજને્ટીનાને યાવજત 

કયેર છે. 

અન્મ  

૧૭) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા 2022 વુધીભાાં ખેડૂતોની આલકને ફભણી કયલાભાાં ભાટે  એક વવભવતની 

યર્ના કયલાભાાં આલી છે. 

૧૮) એ.ી.એ. મોજનાનો ળુબાયાંબ લચ 2012 ભાાં આમકય અવધવનમભ અાંતગચત થમો શતો. 

૧૯) 8 થી 10 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ત્રણ દદલવીમ ર્ર્ાચ વાંભેરન બાયતભાાં મોજાળે, જનેો 

વલમ યભાણાં આતાંકલાદના ખતયાથી ફર્લાના ઉામો છે. 

૨૦) આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મનુાં પ્રથભ સ્ભાટચ  ોરીવ ભથક તયીકે અભયાલતીના ગાંતુય ળશેયભાાં 

નગયેરભ યાજ્મભાાં તૈમાય થમેર છે. 

Current affairs 357 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા યેલ્લેની ઈ-ટીકીટ રેનાય ભુવાપયો ાવેથી રેલાતો ર્ાજચ નાફુદ કયલાભાાં 

આલળે. 

૨) દદલ્શીના ોળ વલસ્તાય રુટીમન્વ દદલ્શીન ડેરશાઉવી ભાગચને નલુાં નાભ દાયા વળકોશ 

આલાનો પ્રસ્તાલ એન.ડી.એભ.વી. દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) મોગગુરુ ફાફા યાભદેલની આગેલાની શેઠ બાયતીમ મોગ વાંઘની યર્ના કયલાભાાં આલી છે. 

૪) બાયતના ઓડીળા યાજ્મભાાં કયામેરી ડોવલ્પનની લવવત ગણતયીભાાં 181 ડોવલ્પન નજયે ડેર 

છે. 

૫) કનચરવવાંશને આલનાય ફે લચ ભાટે પ્રલતચન વનદેળારમના વનદેળક તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં 
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આવ્મા છે. 

૬) બાયતીમ કોસ્ટ ગાડચ  દ્વાયા વમુાંકત અયફ અભીયાત દેળ વાથે ભીને 6 પેબુ્રઆયી 2017 ભાાં 

યોજ વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) કૈભરૂન દેળ દ્વાયા નેળન્વ પૂટફોર ક 2017 નો વખતાફ જીતેર છે. 

૮) જાાનની દશયોળીભા મુવનલવીટી અને નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ઇન્પોભેળન એન્ડ 

કોમ્મુવનકેળન ટેકનોરોજીએ ટેયાશટચઝ ટર ાન્વભીટય ફનાલેર છે. 

૯) તાજતેયભાાં વોભાવરમાના યાષ્ટ્રવત તયીકે ભોશમ્ભદ અબ્દુલ્લા પભાચજોને વનમુ્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૦) વૌય ઉજાચ ઉત્ાદન કયતા દેળોભાાં ર્ીન દેળે વલશ્વભાાં ટોર્નુાં સ્થાન શાાંવર કયેર છે. 

૧૧) યવળમા દેળે અપઘાવનસ્તાન ય ભુખ્મ ક્ષેત્રીમ વાંભેરન ફોરાલેર છે. 

૧૨) ઇંગ્રેન્ડની વાંવદના નીર્રા ગૃશભાાં શાઉવ ઓપ કોભન્વ દ્વાયા 8 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

બે્રવ્જટ શેતુ ભાટે પ્રસ્તાલને ાદયત કયલાભાાં આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૩) દેળની વુપ્રીભ કોટચ  દ્વાયા ગુજયાત વયકાયને આદેળ આલાભાાં આવ્મો છે કે નભચદા ફાંધના 

કાયણે ભધ્મપ્રદેળના વલસ્થાવતોને બોગલલી ડેરી શારાકી ફદર તેઓને 400 કયોડ રૂવમાનુાં 

લતય આલાભાાં આલે. 

૧૪) ડીપેન્વ રામવન્વ ભેલલાભાાં ગુજયાત દેળભાાં આઠભાાં ક્રભાાંકે છે,લચ 2001 છી આજ 

વુધીભાાં ડીપેન્વ રામવન્વ ભેલનાય કાંનીઓ ભાત્ર 342 છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં બાયતે બ્રાઈંડ લલ્ડચકભાાં નેાને 152 યનથી શયાલી આઠભો વલજમ ભેલી વેભી 

પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રુ્્મુાં છે. 
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૧૬) અન્ડય-19 ભાાં બાયત અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્રે્ યભામેરી ાાંર્ભી લન-ડે ભાાં ભેર્ ટાઇભાાં 

દયણભી છે. 

૧૭) 9 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ાવકસ્તાની દક્રકેટય અજશય અરીએ એક દદલવીમ દક્રકેટ 

યભતોભાાંથી કેપ્ટનળી છોડી દીધેર છે. 

અન્મ  

૧૮) 9 પેબુ્રઆયીના યોજ દય લે ર્ોકરેટ ડે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૧૯) અવભ યાજ્મના નાણાભાંત્રી દશાંભત વલશ્વ ળભાચએ શારભાાં લચ 2017-18 ભાટે યાજ્મનુાં ફજટે 

યજુ કયેર છે. 

૨૦) ઝાયખાંડની યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વયકાયી નોકયીઓભાાં યભતલીયો ભાટે 2 ટકા અનાભત પ્રદાન 

કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 

Current affairs 358 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) કેન્દ્ર વયકાય આલનાય ફે લચભાાં પ્રામોવગક ધોયણે દુયાંતો ટરેનભાાં ડો્ટયોની વનભણાંક કયળે. 

૨) જાશેય વલતયણ વ્મલસ્થા (ી.ડી.એવ.) ભાાં કાા ફજાય અને ગેયભાગે જતા યાળનને યોકલા 

ભાટે વસ્તા અનાજના કાડચ  વાથે વયકાયે આધાય કાડચ  જોડલાની કાભગીયી આયાંબી છે, આગાભી 

જુન વુધીભાાં આધાય કાડચ  નદશ જોડામ તેનુાં યાળન ફાંધ જ કયલાભાાં આલળે. 

૩) બાયતની નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વીને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ આાંતકલાદી વાંગઠન 

આઈ.એવ.વકર રીસ્ટભાાં 150 બાયતીમ આઈ.ટી.પ્રોપેળનલ્વની માદી ભેર છે. 

૪) ગુજયાત યાજ્મ વાલચજવનક વલતયણ પ્રણારીને ડીજીટર ફનલાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફનેર છે. 

૫) બાયતને સ્લતાંત્રતા ભળ્યા ફાદ 10 પેબુ્રઆયી1952 ના યોજ રોકવબા ભાટે પ્રથભ રૂ્ાંટણી 

મોજાઈ શતી. 

૬) શારભાાં મુવનલવીટી ગ્રાન્ટ કભીળન દ્વાયા તભાભ મુવનલવીટીઓ અને ટેકનીકર વાંસ્થાઓએ 
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તાકીદ કયલાભાાં આલી છે કે સ્નાતક અને અનુસ્નાતક કક્ષાના કોચ દય ત્રણ લે ફદરા અથલા 

તેભાાં લખતો-લખત નલા વુધાયાઓ કયલા. 

૭) 10 પેબુ્રઆયીના યોજ દેળબયભાાં નેળનર ડીલવભિંગ ડે (કૃવભનાળક) ઉજલલાભાાં આલેર. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) બાયતીમ ભૂના ફે ભદશરા અલકાળ માત્રીઓ ફાદ ડો્ટય ળાલના ાંડમા અાંતયીક્ષભાાં જનાય 

ત્રીજા બાયતીમ ભદશરા અલકાળ માત્રી ફનળે. 

૯) ડો્ટય ળાલના કેનેડાના અલ્ફટાચ મુવનલવીટીની શોવસ્ટરભાાં ન્મુયો વજચન છે. 

૧૦) શારભાાં તાતા સ્ટીર દ્વાયા તેના સ્ેળીમરીટી સ્ટીર વફજનેવને રીફટી શાઉવ ગ્રુને 10 

કયોડ ાઉન્ડભાાં લેંર્લા ભાટે ડીપીનીટીલ લેંર્ાણ કયાય કયેર છે. 

૧૧) તાજતેયભાાં ાવકસ્તાન દ્વાયા અયફી વભુદ્રભાાં મુદ્ધ અભ્માવ આયાંબલાભાાં આલેર છે, તેભાાં 

અભેદયકા, યવળમા અને ફીજા ઘણા દેળો ભીને 36 જટેરા મુદ્ધ જશાજો જોડાળે. 

૧૨) શાર ાવકસ્તાનના લાઈવ એડવભયર તયીકે વૈમદ અદયપૂલ્લાશ શુવૈની પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાાં ાવકસ્તાન દક્રકેટ ફોડે વલકેટ કીય અને ફેરવભેન એલા વયપયાઝ અશેભદને લન-ડે 

દક્રકેટ ટીભના નલા વુકાની તયીકે વાંદ કયેર છે. 

૧૪) દક્રકેટ ભેર્ની એક જ વવઝનભાાં1000 યન ુયા કયનાય ખેરાડી તયીકે વલયાટ કોશરી પ્રથભ 

બાયાતીમ ખેરાડી ફન્મા છે. તેણે શલે આ યેકોડચ  ોતાના નાભે કયેર છે. 

૧૫) અભેદયકાના ૂલચ નાંફય લન ગોલ્પય ખેરાડી ટાઈગય લુડ્વ ઘૂાંટણભાાં વજચયી કયાલી દોઢ લચ 

ફાદ ગોલ્પ યભલા ભાટે તૈમાય થઇ ગમા છે. 

૧૬) તાજતેયભાાં જાાને પેડ કભાાં બાયતને 3-0 થી યાજમ આેર છે. 

૧૭) શારભાાં રે્તશ્વય ુજાયાએ એક જ વત્રભાાં ર્ાંદુ ફોયડેનો વૌથી લધાયે યન ફનાલલાનો યેકોડચ  

તોડેર છે. 
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અન્મ  

૧૮) બાયત અને વેનેગર લચ્રે્ સ્લાસ્થ્મ અને વર્વકત્વા કે્ષત્રે આઠ જટેરા કયાય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૯) બાયતના દદલ્શી ળશેયભાાં દપક્કીનુાં ભુખ્મ કામાચરમ વસ્થત છે. 

૨૦) કેન્દ્ર વયકાયે 56 ોસ્ટ ઓદપવોભાાં ાવોટચ  વેલા કેન્દ્ર ખોરલાની જાશેયાત કયેર છે. 

Current affairs 359(1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 8 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ દેળના ગૃશ યાજ્મભાંત્રીના શસ્તે એક ુસ્તક ‘વલયપ્ન ર્ેન્જીંગ ધ 

વબ્રગેડ’નુાં રોવન્ર્ાંગ કયલાભાાં આલેર છે.  

૨) શારભાાં વવ્મુદયટી એન્ડ એ્વરે્ન્જ ફોડચ  ઓપ ઇન્ડીમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે અજમ 

ત્માગીને વનમુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૩) બાયતના દદલ્શી ળશેયભાાં યભાણાં આતાંકલાદ ય ત્રણ દદલવીમ લૈવશ્વક વાંભેરન ળરુ થમેર 

છે. 

૪) બાયત વયકાય દ્વાયા દેળની 10 આઈ.આઈ.એભ.ભાાં નલા ડામયે્ટયની વનભણાંક કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૫) શાર વેફીના રે્યભેન તયીકે મુ.કે.વવાંશા છે, તેભનો કામચકા 1 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ૂણચ થામ 

છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) 11 પેબુ્રઆયી 1990 ના યોજ યાંગબેદની નીવત વાભે રડી યશેરા દવક્ષણ આદફ્રકાના નેલ્વન 

ભાંડેરાની 27 લચ ફાદ જરે ભુ્ત કયામા શતા. 

૭) 9 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ કેન્માની અદારતે વલશ્વની વૌથી ભોટી ળયણાથી વળવફયને ફાંધ 

કયલાનો આદેળ આેર છે. 
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૮) 8 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નોફર ુયસ્કાય વલજતેા વય ીટય ભેન્વદપલ્ડનુાં 83 લચની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

૯) પેબુ્રઆયીના પ્રથભ વપ્તાશભાાં પ્રથભ વોરાય ેનર વાંર્ાવરત વડક ફ્રાન્વભાાં ળરુ થમેર છે. 

૧૦) વફમ્વટેકના લદયષ્ઠ આવધકાયીઓની ફૈઠકનુાં 17 ભુ વત્ર 7 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નેા 

ખાતે વાંન્ન થમેર. 

૧૧) બાયતના કાશ્ભીયભાાં સ્નો કાવનચલર ળરુ છે, તેભ જાાનના વેપ્યો ળશેયભાાં ણ સ્નો 

પેસ્ટીલર 10 પેબુ્રઆયી 2017 થી ળરુ થમેર છે. 

ગુજયાત  

૧૨) અભદાલાદ આઈ.આઈ.એભ.ભાાં પેકલ્ટી તયીકે યશેરા જી.યઘ્રુયાભ શલે ફેંગ્રોય 

આઈ.આઈ.એભ.ના ડામયે્ટય તયીકે વેલા આળે. 

૧૩) યાજકોટની ફી.આય.ટી.એવ.વેલાભાાં ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા ફ્રી લાઈ-પાઈ વેલાનો પ્રાયાંબ કયાલેર 

છે. 

યભત-જગત  

૧૪) શાર બાયતે શ્રીરાંકા વાભે વલજમ ભેલી બ્રાઈંડ લલ્ડચકની પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો 

છે. 

૧૫) પીપા અન્ડય-17 નુાં બાયતભાાં અમોજન થઇ યહ્યુાં છે, ત્માયે 10 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 

તેનો ઓદપવવમર ભાસ્કોટ જાશેય કયામો છે. 

૧૬) આજને્ટીનાના ખેરાડી ડીએગો ભેયાડોનાને પીપાએ ોતાના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે વનમુ્ત 

કયેર છે. 

૧૭) ઓવસ્ટરમાના વાઈ્રીસ્ટ ભા્વચ ભે્વે 45 ડીગ્રી યેતીના ઢા ય 167 વકભી પ્રવત કરાકની 

સ્ીડે વાઈકર ઉતાયીને લચ 2011 ભાાં ોતે સ્થાવત કયેર યેકોડચ  તોડેર છે. 

૧૮) વલયાટ કોશરી ફાાંગ્રાદેળ વાભે ફેલડી વદી નોંધાલનાય બાયતના ફીજા ફેરવભેન ફનેર છે. 
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અન્મ  

૧૯) કેન્દ્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા 2,351.38 કયોડ રૂવમાના ખરે્ પ્રધાનભાંત્રી ગ્રાભીણ ડીજીટર 

વાક્ષયતા અવબમાનને ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) બાયત અને વબ્રટન દેળ ફાંને ોતાના લચ્રે્ થનાય ઉડાનની વાંખ્મા ય પ્રવતફાંધને દુય કયલા 

ભાટે વશભત થમેર છે. 

Current affairs 360 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ યેલ્લે ટરેનોના બોજનભાાં લધાયે ડતા ર્ાજચ રેલા ફાફતે તથા અન્મ પદયમાદ વાંદબે 

લધાયે એક એ રોન્ર્ તાંત્ર દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલળે. 

૨) ફાંગાભાાં ાંર્ામતોની રૂ્ાંટણી આલી યશી છે,ત્માયે ત્માાં ભ્રષ્ટ્ાર્ાયને નાફુદ કયલા ભાટે 

વૌપ્રથભલાય ાંર્ામતના વભ્મોને ગાય આલાનુાં નક્કી કયેર છે. 

૩) ગોલાભાાં તાજતેયભાાં મોજામેરી રૂ્ાંટણીભાાં ભતદાયને યીજલલા ભાટે રૂ્ાંટણીાંર્ દ્વાયા ટેડીફેય 

ગીફ્ટભાાં આલાભાાં આવ્મા શતા.(જો કે ત્માાં યેકોડચ બે્રક ભતદાન 83 ટકા થમેર છે.) 

૪) વવયાવભ્વ એન્ડ વવયાવભ્વ એવળમા એ્ઝીફીળન આગાભી 1 થી 3 ભાર્ચ દયવભમાન 

અભદાલાદ ખાતે મોજાળે. 

૫) ગત લચ એવપ્રર થી નલેમ્ફય 2016 દયવભમાન દેળભાાં ભેન્મુપે્ર્દયાંગ કે્ષત્રના વીધા વલદેળી 

ભુદીયોકાણભાાં 82 ટકાનો લધાયો થમો શતો. 

૬) શારભાાં ૂલચ નાણાપ્રધાન ી.વર્દમ્ફયભ વરવખત એક ુસ્તકનુાં રોકાચણ થમુાં તેનુાં નાભ છે, 

દપમયરેવ-અોઝીળન ાલય એન્ડ એકાઉન્ટેવફરીટી. 

૭) શાર બાયત દ્વાયા જભીન યથી 50 વકભી દુય દુશ્ભન વભવાઈર શુભરાને ખાી ળકે તેલી 

ઇન્ટયવેપ્ટય વભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૮) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્ાઈવ કોન્પયન્વ 2017 વથરૂઅનાંતભુયભભાાં આમોવજત કયલાભાાં આલળે. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) જાણીતી ફ્રેંર્ કાય કાંની પ્મુજોએ દશન્દુસ્તાન ભોટવચની એમ્ફેવેડય બ્રાાંડ 80 કયોડ રૂવમાભાાં 

ખયીદી રીધેર છે. 

૧૦) ેયીવની એક વાાંસ્કૃવતક વાંસ્થા દ્વાયા તેના કામચક્રભભાાં બાયતીમ દપલ્ભ વજચક આળુતો 

ગોલાયીકયની ર્ાય દપલ્ભો દળાચલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૧) જાાનના ભશાન કોવભક આટીસ્ટ જીયો તૈનગુર્ીનુાં 69 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

૧૨) 54 લચ ફાદ ર્ીની વૈવનક લાાંગને બાયતભાાંથી ોતાના લતનભાાં ભોકરલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) એક વલે ભુજફ નોકયીની જગ્મા ખારી ડ્યા ફાદ તેને બયલાભાાં ર્ીન પ્રથભ સ્થાને આલતો 

દેળ છે. 

યભત-જગત  

૧૪) લન-ડે દક્રકેટ શ્રેણીભાાં દ.આદફ્રકાએ શ્રીરાંકાને 5-0 થી શયાલી લન-ડે ભાાં નાંફય લનનુાં 

શાાંવર કયેર છે. 

૧૫) આગાભી એવપ્રરભાાં ફ્રાાંવ વાભેની ડેવલવ કની પાઈનરભાાં વબ્રટનના ખેરાડી એન્ડી ભયે 

યભલા ઉતયળે. 

૧૬) ડોવાંગના ભાભરે યવળમન એથ્રીટ વેલીનોલાનો રાંડન ઓવરવમ્ક 2012 ભાાં જીતેર ગોલ્ડ 

ભેડર યત રેલાભાાં આલેર છે. 

અન્મ  

૧૭) ર્ીની વૈવનક લાાંગ લચ 1962 ના મુદ્ધભાાં યસ્ત્તો બૂરી જલાને કાયણે બાયતની વયશદભાાં 

આલી ર્ડ્યો શતો. 

૧૮) શાર બાયતના કામદા તયીકે યવલળાંકય પ્રવાદ કામચયત છે. 

૧૯) શાર વી.ટી.ફી.ટી.ના રે્યભેન તયીકે વુળીરર્ાંદ્ર પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) 11 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ઇન્ટયનેળનર ડે ઓપ લુભન એન્ડ ગલ્વચ ઇન વામન્વ વભગ્ર 
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વલશ્વભાાં ભનાલલાભાાં આવ્મો. 

Current affairs 361 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભુાંફઈના નીરેળ વળલજી વલકાભવેને શારભાાં ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ર્ાટચડ એકાઉન્ટન્ટ ઓપ 

ઇવન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) શારભાાં બાયતીમ નૌકાદનુાં વલેક્ષક મુદ્ધ જશાજ પ્રથભલાય વૌય ઉજાચથી વાંર્ાવરત ફનાલામુાં 

છે, તેના ય 17 વોરાય ળીટ રગાલીને 5.6 વકરોલોટ લીજી ેદા કયાળે. 

૩) દેળના ર્ાય ભશાનગયોને જોડતા વુલણચ ર્તુબુચજ શાઈલેનો એક બાગ ઈસ્ટ –લેસ્ટ કોયીડોય ય 

યાજસ્થાનના કોટા ાવેના શેવગાંગ વબ્રજનુાં કામચ ૂણચ થતા તેને 31 ભેં 2017 વુધીભાાં ખુલ્લો 

ભુકલાભાાં આલળે. 

૪) વુલણચ ર્તુબુચજ શાઈલેનો એક બાગ ઈસ્ટ –લેસ્ટ કોયીડોયની રાંફાઈ 3300 વકરોભીટય જટેરી 

છે. તે ગુજયાતના ોયફાંદયથી રઈને અવભના ર્ીલ્ર્યને જોડળે. 

૫)13 પેબુ્રઆયી1931 ના યોજ લાઇવયોમ રોડચ  ઈયલીને યાજધાની નલી દદલ્શીનુાં વત્તાલાય યીતે 

ઉદ્ઘાટન કમુિં શતુાં. 

૬) 14 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ સ્લદેળી એલો્વ વીસ્ટભ એય પોવચભાાં વાભેર થળે. 

૭) એયો ઇવન્ડમા-2017 નુાં આમોજન ફેંગરુરુ ાવે આલેરા મેરાશાંકા એય ફેઝ ખાતે કયલાભાાં 

આલળે. 

૮) બાયતના અલકાળી વાંળોધનોને લેગલાન ફનાલલા ભાટે આ લચના ફજટેભાાં અાંતયીક્ષ 

અવબમાન ભાટે 23 ટકાનો લધાયો કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) અભેદયકાભાાં એક વનમભ એલો ણ છે કે અભેદયકાનો નાગદયક વલશ્વભાાં ્મામ ણ યશે ણ 

તેનો ટે્વ અભેદયકાભાાં રૂ્કલલો ડે. 
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૧૦) શારભાાં ફ્રૈંક લોલ્ટય સ્ટાઇનભામયને જભચનીના યાષ્ટ્રવત તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) ફાાંગ્રાદેળનુાં એક જશાજ વદબાલના માત્રા અાંતગચત14 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયત 

આલળે. 

૧૨) 16 પેબુ્રઆયી 2017 થી બાયતનુાં એય ઇવન્ડમા ફાાંગ્રાદેળની યાજધાની ઢાાંકા ભાટે નલી 

વલભાની વેલા ળરુ કયળે. 

૧૩) ઉત્તય કોયીમાના કીભ જોંગ ઉને12 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ફેરેવસ્ટક વભવાઈરનુાં વપ 

યીક્ષણ કયેર છે. 

૧૪) ેદયવના એદપર ટાલયને પયતે અઢી ભીટય ઉંર્ી કાર્ની દીલાર ફનાલલાનો વનણચમ રેલાભાાં 

આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં યભામેરા બ્રાઇન્ડ લલ્ડચ  કભાાં બાયતે ાવકસ્તાન દેળને 9 વલકેટે શયાલી ફીજીલાય 

આ કની પાઈનરભાાં જીત ભેલી રે્વમ્મન ફનેર છે. 

૧૬) શારભાાં યભાઈ યશેર ઈયાન પાજય ફેડવભન્ટન ટુનાચભેન્ટભાાં બાયતીમ ખેરાડીઓ યાભ ર્ાંદ્રન 

અને અજુ ચનનાભના ખેરાડીઓએ જીતી રીધેર છે. 

અન્મ  

૧૭) 13 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ભનાલલાભ આલેર લલ્ડચ  યેદડમો દદલવનો વલમ શતો,આ શૈ 

યેદડમો. 

૧૮) ઉધભુયભાાં બાયતની વૌથી રાાંફી વુયાંગ ફનાલલાભાાં આલેર છે. 

૧૯) ફેસ્ટ વથાંગ અફાઉટ મુ.ઈઝ.મુ.ુસ્તકના રેખક છે, અનુભ ખેય 

૨૦) 10 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ યેત વળલ્કાય વુદળચન ટ્ટનામકે ઓડીળાના ૂયી વકનાયા ય 

48.8 પૂટ રાાંફા યેતીનો ભશેર ફનાલી વલશ્વ યેકોડચભાાં ોતાનુાં નાભ નોંધાલેર છે. 

Current affairs 362 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/2/17 
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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) તાજતેયભાાં વાંદી જજોદીમાને એવોવવએટ રે્મ્ફવચ ઓપ કોભવચ એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ી ઓપ ઇવન્ડમા 

(એવોરે્ભ)ના અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયામા છે. 

૨) બાયતીમ તફરા લાદક વાંદીવવાંશને ગે્રભી એલોડચ  પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૩) બાયતીમ વવતાય લાદક અનુષ્ટ્કાળભાચને છઠ્ઠીલાય ગે્રભી એલોડચ  જીતલાભાાં વનષ્ટ્પતા ભેર છે. 

૪) બાયતના ભણીુય યાજ્મભાાં પ્રથભ ફ્રોદટાંગ સ્કુરનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) બાયત દેળે ઇંગ્રેન્ડ વાથે મચટન અને વ્માાયભાાં લધાયા ભાટે વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય 

કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) લચ 2017 ને બાયત અને જાાન દેળ લચ્ર્ે ઇન્ડો-જાાન ફ્રેન્ડળી લચ તયીકે ઉજલલાભાાં 

આલી યહ્યુાં છે. 

૭) તાજતેયભાાં મોજામેરા 59 ભાાં ગે્રભી એલોડચભાાં એડરને ાાંર્ એલોડચ  પ્રાપ્ત થમેરા છે. 

૮) અભેદયકાના કેવરપોનીમાભાાં ઓયોલીરે ડેભભાાં બાંગાણ ડતા ફે રાખ રોકોનુાં સ્થાાંતય 

કયલાભાાં આલળે. 

૯) ાવકસ્તાન દેળના પ્રથભ ભદશરા વલદેળ વવર્લ તયીકે તશભીના જાન્જુઆ વનમુ્ત કયામા છે. 

ગુજયાત  

૧૦) કાશ્ભીયભાાં આાંતકીઓની અથડાભણભાાં અભદાલાદના જલાન ળશીદ ગોારવવાંશ બદોદયમા 

લીયગવત ામ્મા છે. 

૧૧) શાર ગુજયાત માત્રાધાભ વલકાવ ફોડચના ડામયે્ટય તયીકે મોગીબાઈ ઢીમાય વેલા આી 

યહ્યા છે. 

૧૨) જુનાગઢ ખાતે મોજાઈ યશેરા ભશાવળલયાવત્રના ભેરા ભાટે વયકાય દ્વાયા રૂ.32 રાખની ગ્રાન્ટ 

પાલલાભાાં આલી છે. 
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૧૩) શાર ગુજયાતની ભુરાકાતે આલેર કેન્દ્રીમ શ્રભ અને યોજગાય અને શ્રવભક કલ્માણ ભાંત્રી 

ફાંદારુાં  દતાત્રેમે લરવાડ શજીયા શારોર અને આણાંદભાાં ઈ.એવ.આઈ.વી.શેઠ રૂ.1400 કયોડના 

યોકાણ વાથે 100 ફેડની શોવસ્ટરો સ્થાલાની જાશેયાત કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) શાર ાવકસ્તાન દક્રકેટ ફોડચના અધ્મક્ષ તયીકે ળશયમાયખાન કામચયત છે. 

૧૫) પેડકના લલ્ડચ  ગુ્રના પ્રથભ યાઉન્ડભાાં સ્લીત્ઝયરૅન્ડે 4-1 થી ફ્રાાંવને શયાલેર છે. 

૧૬) 14 પેબુ્રઆયી 2017 થી ળરુ થમેરી એવળમા વભ્વ ર્ેવમ્મનવળભાાંથી બાયતીમ 

ફેડવભન્ટન ખેરાડી વામના નશેલાર તથા ી.લી.વવાંધુ ખવી ગમા છે. 

૧૭) બાયત અને ફાાંગ્રાદેળ દેળ લચ્ર્ે મોજામેરી ભેર્ભાાં બાયતીમ ખેરાડી વલયાટ કોશરીને ભેન 

ઓપ ધ ભેર્ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૮) વી.કે.નામડુ ટર ોપી અન્ડય-23 ની ્લાટચ ય પાઈનર ભેર્ભાાં ગુજયાતે કેયને શાય આેર છે. 

અન્મ  

૧૯) ાવકસ્તાન દેળભાાં ફશુયાષ્ટ્ર ીમ નૌવૈવનક અભ્માવ અભન-2017 ની ળરૂઆત થમેર છે. 

૨૦) ાવકસ્તાન કોદટાંગ ધ અફીવ ુસ્તકના રેખક છે, વતરક દેલેળય. 

Current affairs 363 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની અલકાળી વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો દ્વાયા 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વલશ્વ યેકોડચ  

નોંધાલલાભાાં આલેર છે તેણે એકવાથે 104 ઉગ્રશ અલકાળભાાં રોન્ર્ કયલાભાાં વપતા ભેલેર 

છે. 

૨) 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ઉત્તયપ્રદેળભાાં 67 ફેઠકો ભાટેની ફીજા તફક્કાની રૂ્ાંટણી પ્રદક્રમા 

મોજામેરી. 

૩) તાજતેયભાાં સ્ટેટ ઓપ ગ્રોફર યીોટચભાાં જણાલલા આલેર છે કે લામુ પ્રદુણના કાયણે બાયત 
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અને ર્ીનભાાં 52 ટકા ભોત થામ છે. 

૪) 15 પેબુ્રઆયી1967 ના યોજ બાયતભાાં ર્ૌથી વાભાન્મ રૂ્ાંટણી મોજાઈ શતી અને તેભાાં 520 

ફેઠકોભાાંથી 283 વીટો વાથે કોંગ્રેવનો વલજમ થમો શતો. 

૫) બાયતની અલકાળી વાંળોધન વાંસ્થા દ્વાયા ળુક્ર ગ્રશ ય પ્રથભ વભળન ભોકરલાની મોજના 

ફનાલલાભાાં આલી છે. 

૬)14 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ શદયમાણા વયકાયે ળયાફના લેંર્ાણ ય પ્રવતફાંધ રગાલેર છે. 

૭) ઇવન્ડમન વીડ કોંગ્રેવ-2017 ને 13 પેબુ્રઆયીના યોજ કોરકાતાભાાં ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આલેર છે. 

૮) 13 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા દેળનુાં વલવળષ્ઠ જોફ ોટચર દદવ્માાંગો 

ભાટે ળરુ કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) થાઈરેન્ડભાાં તાજતેયભાાં 30 દેળોનો વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ થમેરો તેનુાં નાભ યાખલાભાાં 

આલેર કોફયા ગોલ્ડ. 

૧૦) શારભાાં ડો્ટય નીરુાં ભેશયેત્રાને આઈ.આઈ.એભ. વવયભૌયના વનદેળક તયીકે વનમુ્ત કયામા 

છે. 

૧૧) દુફઈભાાં પ્રથભલાય વલશ્વભાાં પ્રથભલાય ડર ોન ટૈ્વીનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલળે. 

૧૨) તાજતેયભાાં જીન વમયેને વમુાંકત યાષ્ટ્રભાાં ળાાંવતદુતના રૂભાાં વનમુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

યભત-જગત  

૧૩) ઓસ્ટરેરીમાના જાણીતા ખેરાડી એડભ લોજવેે યભતભાાંથી વનલૃવત્ત રેલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૪) અજુચન ભાદાવથર અને યાભર્ાંદ્રશ્લોકે ઈયાન ફ્રાંજ ફેડવભન્ટનભાાં ુરુ ડફલ્વનો વખતાફ 

જીતી રીધેર છે. 

૧૫) ાવકસ્તાન દક્રકેટ ટીભના નાવવય જભળેદ દપવ્વાંગના ભાભરે ટીભભાાંથી ડતા ભુકામા છે. 

૧૬) આઈ.ી.એર-10 ભાટે 20 ભી પેબુ્રઆયીના યોજ રીરાભી થળે, તેભાાં 28 વલદેળી ખેરાડીઓ 
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વશીત 76 ખેરાડીઓને ખયીદી ળકામ છે. 

૧૭) બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટય વભતારી યાજને વલશ્વની નાંફય-2 ખેરાડી ફનલાનુાં ગૌયલ પ્રાપ્ત 

થમેર છે. 

અન્મ  

૧૮) બાયતના કેયભાાં ભોયભોન વાંભેરન આમોવજત કયાળે. 

૧૯) તુકચભેનીસ્તાન દેળના લતચભાન યાષ્ટ્રવત ફેયદદભુખાભેદોલે 12 પેબુ્રઆયીની યાષ્ટ્રવતની 

રૂ્ાંટણીભાાં 97.7 ટકાથી જીત ભેલેર છે. 

૨૦) અભેદયકાના વુયક્ષા વરાશકાય ભાઈકર ફ્રીને ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે. 

Current affairs 364 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) રે્તલણી અને વનમાંત્રણ પ્રણારી નેત્ર બાયતીમ લામુવેનાભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) આગાભી વત્ર 2017-18 થી કેન્દ્રીમ વલદ્યારમભાાં પ્રલેળ પ્રદક્રમા ઓનરાઈન કયાળે. 

૩) બાયતના આલકલેયા વલબાગ નલી એપ્વ તૈમાય કયી યહ્યુાં છે, તેનાથી ાનકાડચ  ભેલલાની 

પ્રદક્રમા ઝડી ફનળે, અને ટે્વ ણ જભા કયાલલો વય ફનળે. 

૪)15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયતીમ સ્ટેટ ફેન્કભાાં ાાંર્ વશમોગી ફેંકને ભજચ કયલાની ભાંજુયી 

વયકાય દ્વાયા આી દેલાભાાં આલેર છે. 

૫) ળેખ વલકાવ ખન્નાના ુસ્તક ‘ઉત્વલ અ્રીનયી એવક ઓપ ધ ઇવન્ડમન પેસ્ટીલર’ (જ ે

કુવકાંગ ફેઝ્ડ છે) તે 30 રાખ રૂવમાભાાં લેર્ામેર છે. 

૬) કેન્દ્રીમ ભાંત્રી શચલધચને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ને્વજને ટે્નોરોજીજ વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૭) ર્ીનના શુનાન પ્રાાંતભાાં 2000 લચ જુના ળશેયને ત્માની વયકાય રૂવમા 500 કયોડના ખરે્ પયી 

લાવલળે. 
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૮) બાયતે ક્રોએવળમા દેળ વાથે આવથચક કે્ષત્રભાાં વશમોગ વાધલા ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૯) શારભાાં ર્ીનની વુપ્રીભ કોટચ  દ્વાયા લટ શુકભ ફશાય ાડેર છે કે જ ેરોકો કય નાાં રુ્કલે તેનો 

વાભાવજક ફદશસ્કાય કયલાભાાં આલે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આગાભી વલધાનવબાના ફજટે વત્રભાાં યજુ કયલાભાાં આલનાય 

12 જટેરા વલધેમકોને ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) ગુજયાતભાાં ડી.એભ.આઈ.વી. અાંતગચત રૂ.5500 કયોડના ખરે્ 141 યેલ્લે ઓલયવબ્રજ 

ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૨) ડી.એભ.આઈ.વ.વી.નુાં ુરુનાભ દદલ્શી-ભુાંફઈ ડેડીકેટેડ ફ્રેઈડ કોયીડોય થામ છે. આ યેલ્લે 

ટરે ક ગુજયાતભાાં 558 વકભી વલસ્તયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાાં પોમ્મુચરા નાંફય લનના વલજતેા નીકો યોવફગચને બે્રક થ્રુ ઓપ ધ મયનો એલોડચ  

આલાભાાં આલેર છે. 

૧૪) રોદયમવ એલોડચ  લલ્ડચ  વભાયાંબભાાં મુવૈન ફોલ્ટે ર્ોથીલાય સ્ોરવચ ભેન ઓપ ધ મયની ટર ોપી 

ભેલેર છે. 

૧૫) વલભેન્વ લલ્ડચક ્લોરીપામયભાાં બાયતે વાઉથ આદફ્રકાને 49 યનથી યાજમ આેર છે. 

૧૬) અભેદયકાના જાણીતા સ્લીભય પેલ્પ્વને કભફેક ઓપ ધ મયના એલોડચથી વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૭) ટેસ્ટ દક્રકેટભાાં વૌથી તેજ 250 વલકેટ રેનાય ફોરય તયીકે યવલર્ાંદ્રન અવશ્વન દ્વાયા યેકોડચ  

નોંધામો છે. 

અન્મ  

૧૮) શાર તાભીરનાડુના યાજ્માર તયીકે વલદ્યાવાગય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 



Current affairs 1 થી 28 february -17  વાભાન્મ જ્ઞાન 
 

 આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી  એપ્વ ડાઉનરોડ કયો 

૧૯) જુભ એમય કાંનીએ વલભાની કે્ષત્રભાાં દાચણ કયેર છે. 

૨૦) બાયતના ભનારીભાાં લન વફરીમન યાઈજીંગ કૈમ્ેન ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

 Current affairs 365 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/2/17  

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 16 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ તાભીરનાડુના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે રાની સ્લાભીએ ળથ રીધા 

છે. 

૨) શારભાાં દેળની યીઝલચ ફેંક ઓપ ઇન્ડીમાએ પ્રાદેવળક ગ્રાભીણ ફેંકોને ગોલ્ડ રોન આલાની 

ભમાચદા રૂ. એક રાખથી લધાયીને ફે રાખ વુધી આલાની ભાંજુયી આેર છે. 

૩) ઇન્ડે્વ ઓપ ઇકોનોવભક ફ્રીડભના વૂર્કાાંકભાાં બાયતનો આ લચનો ક્રભાાંક 143 ભો થમો છે, 

જ ેગમા લચ કયતા ાછ છે. 

૪) કેન્દ્રીમ ભાનલ વાંવાધન દ્વાયા જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે, કે શલેથી વી.ફી.એવ.ઈ.ની 

ભાન્મતા ધયાલતી સ્કુરોભાાં એન.વી.ઈ.આય.ટી.નો અભ્મવક્રભ જ બણાલલાભાાં આલળે. 

૫) એન.વી.ઈ.આય.ટી.નુાં ુરુનાભ નેળનર કાઉવન્વર ઓપ એજ્મુકેળન યીવવચ એન્ડ ટરેનીંગ 

થામ છે. 

૬) બાયતના દશભાર્ર પ્રદેળ યાજ્મભાાં નેર્ય પેસ્ટનુાં આમોજન કયલાભાાં આલી યહ્યુાં છે. 

૭) બાયતના વતરુઅનાંતુયભભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વવક્કા ભેાનુાં આમોજન કયલાભાાં આલી યહ્યુાં છે. 

૮) વુયેન્દ્ર લભાચને લચ 2016 ભાટે વ્માવ વન્ભાન પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે. 

૯) ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવચ વવભટ-2017 ઝાયખાંડ યાજ્મભાાં ળરુ થમેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) ર્ીન વયકાય દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલેર છે કે ર્ીનભાાં કયદાયોને શાઈસ્ીડ ટરેન તથા 

પ્રેનભાાં ભુવાપયી કયતા અટકાલલાભાાં આલળે. 

૧૧) ઇન્ડે્વ ઓપ ઇકોનોવભક ફ્રીડભના વૂર્કાાંકભાાં શોંગ-કોંગ પ્રથભ સ્થાન ય આલે છે. 
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૧૨) ર્ીન દેળભાાં વલશ્વનો વૌથી ઉંર્ો વાઈકર ભાગચ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) બાયતીમ વલદેળ વેલાના અગ્ર વવર્લ અવધકાયી વલકાવ સ્લરૂને કેનેડાભાાં બાયતના નલા 

યાજદૂત તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતીમ ફો્વય વલજને્દય વવાંશ આગાભી એક એવપ્રરના યોજ ભુાંફઈભાાં આમોવજત વભડર 

લેઇટ ર્ેવમ્મનળીના ભુકાફરાભાાં ર્ીનના ફો્વય ઝુલ્પીકાય વાભે ટકયાળે. 

૧૫) શારભાાં યભાઈ યશેર એવળમા વભ્વ ફેડવભન્ટનભાાં બાયતનો વવાંગાુય વાભે 4-1 થી વલજમ 

થમેર છે. 

૧૬) બાયત-ઉઝફેવકસ્તાન લચ્ર્ે યભનાય ડેવલવકની મજભાની ફેંગરુરુને આલાભાાં આલેર 

છે. 

૧૭) બાયતે એવળમન ટરે ક વાઈકવરાંગ રૈ્વમ્મનળીભાાં કાાંસ્મદક જીતેર છે. 

અન્મ  

૧૮) દેળની વુપ્રીભ કોટચભાાં ાાંર્ નલા ન્મામધીળોની વનમુવ્ત કયલાભાાં આલી છે. 

૧૯) વાંખ્મા અનુવાય દદલ્શી ોરીવે 70 ભો સ્થાના દદલવ ભનાલેર છે. 

૨૦) લાશન વનભાચતા કાંની તાતા ભોટવે ભાઈક્રોવોફ્ટ વાથે વભજુતી કયાય કયલાની જાશેયાત કયેર 

છે. 

Current affairs 01 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ી.એપ. (પ્રોવલડન્ટ પાંડ) ના રાબાથીઓને ોતાના ખાતા વાથે આધાય કાડચ  વરાંક 

કયાલલાની ભુદત 28 પેબુ્રઆયીથી લધાયીને 31 ભી ભાર્ચ કયેર છે. 

૨) આઈ.આઈ.ટી.ની એક ટીભે વેન્ટરર યેલ્લે વાથે ભીને એક વોફ્ટલેય તૈમાય કયેર છે, જનેા 

આધાયે યેલ્લે અવધકાયીઓ ભાત્ર ાાંર્ ભીનીટભાાં યેલ્લેનુાં ટાઈભ ટેફર ફનાલી ળકળે. 
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૩) દેળની વુપ્રીભ કોટચભાાં આજના વાંદબે ભુખ્મ જજની વાંખ્મા 31 શોલી જોઈએ 17 પેબુ્રઆયી 

2017 ના યોજ ાાંર્ નલા જજોની વનભણાંક થતા શલે તે વાંખ્મા 28 શલે ત્રણ જગ્માઓ જજ ભાટેની 

ખારી યશેર છે. 

૪) 18 પેબુ્રઆયી 1836 ના યોજ સ્લાભી વલલેકાનાંદના ગુરૂ એલા શ્રી યાભકૃષ્ટ્ણ યભશાંવનો જન્ભ 

થમો શતો. 

૫) ્રીમ્ોંગ વિભ ફાંગા યાજ્મનો 21 ભો જીલ્લો ફનેર છે. 

૬) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયોએ દેળભાાં વલકવવત થમેર ક્રામોજવેનક એન્જીન –ડી 

વલબાગનુાં વપતા ૂલચક યીક્ષણ કયેર છે. 

૭) 18 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નૌકા તાદયણીને બાયતીમ નૌવેના વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 

૮) ભાનલ વાંવાધન ભાંત્રારમ દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે કે ળાા કોરેજભાાં અભ્માવ કયતા 

વલદ્યાથીઓએ આધાય કાડચ  નોંધણી કયાલલી પયજીમાત છે, અન્મથા સ્કોરયળી ભલાાત્ર થળે 

નદશ. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) અભેદયકા અને થાઇરેન્ડની વેનાના વમુાંકત અભ્માવ કોબ્રા ગોલ્ડભાાં બાયત,ર્ીન વશીત 

વલશ્વના કુર 29 દેળો બાગ રેળે. 

૧૦) લામુ પ્રદુણના કાયણે લચ 2010 લચ 2017 વુધીભાાં 34 ફાકો અધૂયા ભાવે જનમ્મા 

છે.(જનેા ય ફા લમભાાં અલવાન ાભલાનો ખતયો લધાયે શોમ છે.) 

૧૧) વભગ્ર વલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વીભા ળુલ્ક દદલવ 26 જાન્મુઆયીના યોજ ભનાલલાભાાં આલે 

છે. 

૧૨) વલશ્વનો વૌથી ભોટો શસ્ત વળલ્ ઉશાય ભેો 16 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ગ્રેટય નોઈડાભાાં 

ળરુ થમેર છે. 

યભત-જગત  
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૧૩) શારભાાં બાયતની ભદશરા દક્રકેટ ટીભે ફાાંગ્રાદેળ વાભે નલ વલકેટ વલજમ ભેલી ભદશરા 

લલ્ડચક 2017 ભાટે ્લોરીપામ કયી રીધેર છે. 

૧૪) આઈ.ી.એર.ટીભ ગુજયાત રામન્વે ફેરવભેન ભોશમ્ભદ કૈપને વશામક કોર્ ફનાલેર છે. 

૧૫) બાયતીમ ખેરાડી ળયત કભર તથા શયભીત દેવાઈએ આઈ.ટી.ટી.એપ. લલ્ડચ  ટુય ઇવન્ડમા 

ઓનની વપ્ર્લાટચ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૬) એવળમન ટીભ ફેડવભન્ટનની ્લાટચ ય પાઈનરભાાં બાયત થાઈરેન્ડ વાભે શાયેર છે. 

અન્મ  

૧૭) યાભ કભર ભુખજી વરવખત ુસ્તક શેભા ભાવરની વફમોન્ડ ધ ડર ીભ ગરચ આ લે યીરીઝ થળે. 

૧૮) ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ કરાઉડ વીદડાંગ ય ત્રણ લચનો પ્રમોગ ળરુ કયળે. 

૧૯) વરાંગ યીક્ષણને રગતી જાશેયાતો વર્ચ એન્જીન યથી દુય કયલાની વુપ્રીભ કોટચ  દ્વાયા 

બરાભણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) શાર વમુાંકત યાષ્ટ્રના ભશાવવર્લ તયીકે એન્ટોવનમો ગુતેયેવ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

Current affairs 2 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં બાયતની ઓઈર કાંની બાયત ેટર ોરીમભ કોોયેળન રીભીટેડે ર્ારુ નાણાકીમ લચ 

દયવભમાન રૂ.2000 કયોડ એકત્ર કયલાની મોજના ફનાલેર છે. 

૨) બાયતનો જીલાંત જ્લાાભુખી કે જ ેઅાંદભાન વનકોફાય ટાુઓ ય આલેર છે, તે પયીથી વદક્રમ 

થમેરો શોલાનુાં વનષ્ટ્ણાાંતો દ્વાયા નોંધલાભાાં આલેર છે. 

૩) વુપ્રીભ કોટે આલકથી લધાયે વાંવત ફદર ળળીકરાને ર્ાય લચની જરે આેર છે, અને દાંડ 

ણ કયેર છે. 

૪) યાજ્મબયની પ્રાથવભક તથા ભાધ્મવભક ળાાઓના ફાકોને પ્રોત્વાશન આલા ભાટે ‘વભર 

ફાાંરે્’ કામચક્રભ ભધ્મપ્રદેળભાાં ળરુ થમેર છે.  
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૫) ફશુયાષ્ટ્ર ીમ નૌવૈવનક અભ્માવ અભન-17 ાવકસ્તાનભાાં ળરુ થમેર છે, તેભાાં ાવકસ્તાન 

વશીત 37 દેળો બાગ રઇ યહ્યા છે. 

૬) બાયત અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્રે્ દદ્વક્ષીમ સ્તય ય મચટન અને વ્માાય ફાફતે વભજુતી કયાય 

થમેરા છે. 

૭) અભેદયકન માચયણ વાંયક્ષણના પ્રભુખ તયીકે સ્કોટ પ્રુટેનુાં નાભાાંકયણ થમેર છે. 

૮) અભેદયકા દશભમુગભાાં જોલા ભતા શાથીની જાત ભૈભથને 4500 લચ ફાદ પયીથી જીવલત કયળે. 

૯) દવક્ષણ એળીમાઇ દેળો વાકચ  (રોકવબા) અધ્મક્ષોનુાં વળખય વાંભેરન ભધ્મપ્રદેળના ઇન્દોયભાાં 

આમોવજત કયાળે. 

૧૦) શાર ફાાંગ્રાદેળ વાંવદના સ્ીકય તયીકે ડો.વળયીન ળભીન ર્ૌધયી પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

યભત-જગત  

૧૧) શદયમાણાના વાંદી કુભાયે 18 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 50 વકભી ગાા ર્ારભાાં ોતાનો 

જ યેકોડચ  તોડેર છે. 

૧૨) બાયતીમ દક્રકેટય વલયાટ કોશરી ત્રણેમ પોભેટભાાં કપ્તાન ફન્મા ફાદ આ પ્રેમયની બ્રાાંડ લેલ્મુ 

રૂ.600 કયોડ થમેર છે. 

૧૩) શારભાાં યભામેરી કતાય ઓનની વેભી પાઈનરભાાં વાવનમા વભઝાચ તથા સ્ટર ીકોલાની જોડીને 

શાયનો વાભનો કયલો ડેર છે. 

૧૪) ઈંગ્રેન્ડના દક્રકેટય ીટય દયર્ડ્વચનુાં 85 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

૧૫) શાર રાઓવના વલમેતનાભભાાં ર્ારી યશેર એળીમાઇ યગ્ફી વેલાંવ ટર ોપીભાાં બાયતીમ યગ્ફી 

ટીભે યજત દક શાાંવર કયેર છે. 

૧૬) એળીમાઇ યગ્ફી વેલાંવ ટર ોપીભાાં દ.કોદયમા, દપરીીન્વ, નેા, ાવકસ્તાન, બાયત, 

ભરેવળમા, અને રાઓવ વશીત વાત દેળો યભી યહ્યા છે. 
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૧૭) બાયતના ભદશરા ફેડવભન્ટન ખેરાડી ી.લી.વવાંધુ ફી.ડબ્લ્મ.ુએપ.વલશ્વ યેન્કીંગભાાં ોતાની 

કેદયમયની વલચશ્રેષ્ઠ યેન્કીંગભાાં ાાંર્ભાાં સ્થાને શોંર્ી ગમા છે. 

અન્મ  

૧૮) ભૈભથના અલળેો વૌપ્રથભલાય ઈ.વ.1799 ભાાં જોલા ભળ્યા શતા. 

૧૯) બાયતીમ ગાવમકા રતા ભાંગેળકયને બ્રાાંડ રોયીમટ તયપથી રેજન્ડયી એલોડચથી વન્ભાવનત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨૦) ગુજયાતભાાં આદદલાવી વલકાવ ગૌયલમાત્રા ઉનાઈ ભાતાના દળચન ફાદ ળરુ થમેરી જ ે

અાંફાજી ખાતે ૂણચ કયલાભાાં આલી શતી. 

Current affairs 3 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) એયોટચ  ય ભુવાપયોને વેલા આલા ભાટે ુણે એયોટચ  દેળભાાં પ્રથભ અને વલશ્વભાાં 29 ભાાં 

નાંફયનુાં સ્થાન ધયાલે છે. 

૨) 20 પેબુ્રઆયી 2009 ના યોજ કોરકાતા શાઈકોટચના જસ્ટીવ વેન વલરુદ્ધ ભ્રષ્ટ્ાર્ાયના 

આયોવય ભશાવબમોગ રાદલાભાાં આલેર. 

૩) આગાભી 22 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ભુાંફઈ ખાતે એમ્ઝ્મુભેન્ટ ાકચ  ઇન્ડસ્ટર ીઝનો 17 ભો 

એ્સ્ો આમોવજત થળે. 

૪) દવક્ષણ બાયતના વતરુલનાંતભુયભભાાં 24 પેબુ્રઆયી 2017 થી રોકકરા ઉત્વલ ળરુ થળે. 

૫) 25 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ભુાંફઈ ખાતે એર.આઈ.વી. ગેટ-લે પેસ્ટીલરની ળરુઆત થળે. 

૬) શાર બાયતનુાં કેયર યાજ્મ ઘટતી જતી વસ્થવતએ નેર્યર યબ્ફયનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં અન્મ 

યાજ્મો કયતા અગ્રેવય છે. 

૭) નાગારેંડભાાં વયકાય અને દેખાલો લચ્રે્ની વભસ્માને શલી કયલા ભાટે શાર ત્માના ભુખ્મભાંત્રી 

ટી.આય.જરેીમાાંગ યાજીનાભુાં આળે. 
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૮) બાયત દેળના ૂલચ ર્ીપ જસ્ટીવ અલ્તભવ કફીયનુાં 68 લચની લમે કોરકાતા ખાતે અલવાન 

થમેર છે. 

૯) 29 ભી વપ્ટેમ્ફય 2012 ના યોજ અલ્તભવ કફીય દેળના 39 ભાાં ર્ીપ જસ્ટીવ તયીકે વનમુ્ત 

થમા શતા. 

૧૦) આગાભી ભેં ભાવથી પ્રોવલડન્ટ પાંડની યકભ ભેલલા ઓનરાઈન અયજી કમાચ ફાદ ત્રણ 

કરાકભાાં એ નાણા તભાયા ફેંક એકાઉન્ટભાાં જભા થઇ જળે. 

ગુજયાત  

૧૧) ગુજયાતનુાં અભદાલાદ એયોટચ  ભુવાપયોને વુવલધા આલાના ભાભરે દેળનુાં ર્ોથા નાંફયનુાં 

તથા વલશ્વભાાં 38 ભાાં નાંફયનુાં સ્થાન ાભેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે સ્ટીરનુાં ઉત્ાદન ર્ીન દેળ કયે છે, જમાયે બાયત સ્ટીરના ઉત્ાદનભાાં 

ત્રીજા નાંફયે આલતો દેળ છે. 

૧૩) 20 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ દદલ્શી ખાતે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ટેરીકોભ પ્રદળચન મોજામેર. 

યભત જગત  

૧૪) શારભાાં આઈ.ી.એર.ની ટીભ યાઈઝીંગ ુણે વુય જામન્રવે ભશેન્દ્રવવાંશ ધોનીને વુકાની 

દેથી શટાલી વસ્ટલ વસ્ભથને તેભનુાં સ્થાન વોંેર છે. 

૧૫) આઈ.વી.વી વલભેન્વ લલ્ડચક ્લારીપામયની પાઈનરભાાં બાયતીમ ભદશરા ટીભે 

ાવકસ્તાનને વાત વલકેટે શયાલેર છે. 

૧૬) શારભાાં રે્ક દયવબ્રકના પ્રીવકોલાએ ટુનાચભેન્ટની પાઈનરભાાં કેયોરીનાને યાજમ આી 

ર્ારુ લે ફીજુ ાં ટાઈટર ોતાના નાભે કયેર છે. 

૧૭) આગાભી દક્રકેટ પ્રેમવચની શયાજી થલાની તેભાાં કુર વાત પ્રેમવચની ફેઝ પ્રાઈઝ ફે કયોડ 

રૂવમા છે, તેભાાં ભાત્ર બાયતના એક ખેરાડી ઇળાાંત ળભાચનો વભાલેળ થામ છે. 
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અન્મ  

૧૮) લામુ પ્રદુણના કાયણે દેળના ફે ળશેયો ટના અને નલી દદલ્શી વભગ્ર દેળભાાં ભોખયાનુાં 

સ્થાન ધયાલે છે. 

૧૯) 20 પેબુ્રઆયી 1987 ભાાં વભઝોયભ યાજ્મને દેળનુાં 23 ભુ યાજ્મ ફનાલલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૨૦) બાયતના વાક્ષયતાના ભાભરે વભઝોયભ યાજ્મ દેળનુાં ફીજા નાંફયનુાં યાજ્મ છે,જમાયે કેયર 

પ્રથભ નાંફય ય આલે છે. 

Current affairs 4 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) કેન્દ્રીમ સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રી જ.ેી.નડ્ડાએ 15 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ કામાકલ્ ુયસ્કાય 

2016-17 જાશેય કયેર છે. 

૨) શદયમાણા યાજ્મના મચટન વલબાગ દ્વાયા લદયષ્ઠ નાગદયકો ભાટે તીથચ દળચન મોજના ળરુ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ અરુણાર્ર પ્રદેળ દ્વાયા 31 ભો સ્થાના દદલવ ઉજલલાભાાં 

આવ્મો. 

૪)19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નાગારેંડના ભુખ્મભાંત્રી ડો.ળુશોજરેી રાઈજતે્વુાંને ફનાલામા છે. 

૫) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ એન.ર્ાંદ્ર ળેખયને તાતા જૂથનુાં રે્યભેન દ વાંબાેર છે, આ 

પ્રથભ ર્ેયભેન વફન ાયવી છે. 

૬) આગાભી વભમભાાં રેલાનાય નીટ (નેળનર એરીજીફીરીટી કભ એન્ટરન્વ ટેસ્ટ) ભાયે 

આધાયકાડચ  પયજીમાત કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) ર્ારુ ભાવના અાંત વુધીભાાં ફેંક એકાઉન્ટભાાં ાનકાડચ  જોડલાભાાં નદશ આલે તો ખાતુાં ફ્રીઝ 

કયાળે. 

૮) 21 પેબુ્રઆયી 1999 ના યોજ બાયત ાવકસ્તાન લચ્ર્ે રાશોય ઘોણાત્ર ય શસ્તાક્ષય કયી 
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વભજુતી વાધલાભાાં આલી શતી. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા 20 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ દવક્ષણ વુદાનના અભુક વલસ્તાયોભાાં દુષ્ટ્કા 

જાશેય કયેર છે. 

૧૦) રેફ્ટનાંન્ટ જનયર ભૈક ભાસ્ટયને અભેદયકાના યાષ્ટ્ર ીમ વુયક્ષા વરાશકાય તયીકે વનમુ્ત કયામા 

છે. 

૧૧) શારભાાં વલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન દ્વાયા બાયતની દલાઓ વાંફવધત યાષ્ટ્ર ીમ વનમાભક 

પ્રાવધકયણને વલોચ્ર્ યેવન્કાંગ આલાભાાં આલેર છે. 

૧૨) પ્રળાાંત ભશાવાગયની અાંદય વાંળોધકોએ આઠભા ભશાદ્વી જીરએન્ડીમાની બા ભેલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૩) આઈ.ી.એર.-10 ની શયાજીભાાં ઇંગ્રેન્ડના ખેરાડી ફેન સ્ટો્વ વૌથી ભોંઘા લેંર્ામા છે. 

ફેઇઝ પ્રાઈઝ ફે કયોડ થી વાત ગણી યકભ એટરે કે 14.5 કયોડ રૂવમાભાાં તે લેંર્ામા છે.(ુણે 

યાઈઝીંગ) 

૧૪) અપઘાવનસ્તાનના દક્રકેટય ભોશમ્ભદ નફી આઈ.ી.એર.-10 ની દક્રકેટ રીગભાાં ખયીદલાભાાં 

આલેર તે દેળના પ્રથભ દક્રકેટય ફની ગમા છે. 

૧૫) બાયતીમ દક્રકેટય વલયાટ કોશરીએ આઠ લચ ભાટે સ્ોરવચ અને રાઈપટાઈભ બ્રાાંડ ‘પ્મુભા’ 

વાથે 110 કયોડ રૂવમાભાાં કયાય કયેર છે. 

૧૬) ાવકસ્તાનના દક્રકેટય ળાદશદ આદફ્રદીએ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ દક્રકેટભાાંથી વનલૃવત્ત જાશેય કયેર છે. 

૧૭) બાયતના ગ્રાન્ડભાસ્ટય ગણાતા દ્રોણાલલ્લી શયીકાએ વલશ્વ રે્વ રે્વમ્મનળીની ્લાટચ ય 

પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૮) ફ્રાાંવના ટેનીવ ખેરાડી જો વલલ્ફ્રેડ વોંગાએ યોટયડેભ ઓનનો વખતાફ જીતેર છે. 

અન્મ  
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૧૯) 20 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વભગ્ર વલશ્વભાાં વાભાવજક ન્મામ દદલવ ભનાલલાભાાં આલેર. 

૨૦) ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવચ વવભત ઝાયખાંડભાાં ઉદ્યોગવતઓ દ્વાયા ત્રણ રાખ કયોડના વભજુતી 

કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 5 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતભાાં ગઠફાંધન વયકાયની ળરૂઆત લચ 1990 ના દામકાથી થમેરી છે. 

૨) ફાંગાની યાજ્મ વયકાયે કુરુખ બાાને આવધકાદયક બાાનો દયજ્જો આેર છે. 

૩) યાંજીત કુભાયને શારભાાં બાયતના વોરીવીટય જનયર તયીકે વનમુ્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૪) વલશ્વ સ્તયના નેતાઓભાાં બાયત દેળના લડાપ્રધાનને પેવફુક ય વૌથી લધાયે પોરો કયલાભાાં 

આલે છે. 

૫) 19 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ શદયમાણાના 42 યભતલીયોને અશીના વલચશ્રેષ્ઠ બીભ એલોડચથી 

વન્ભાવનત કયેર છે. 

૬) શાર બાયતનુાં અથચતાંત્ર 2.2 રાખ કયોડનુાં કદ ધયાલે  છે, અને ગ્રોવ ડોભેવસ્ટક પ્રોડ્ટ (કુર 

ઘયગથ્થુાં ઉત્ાદન)ની દ્રષ્ટ્ીએ વલશ્વભાાં વાતભાાં ક્રભાાંકે યશેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૭) વમુાંકત યાષ્ટ્રના કશેલા ભુજફ મભન દેળના નાગદયકો વલવલધ વભસ્માઓથી ઘેયામેરા શોલા 

છતાાં ઘેય યત જલા ભાટે ભજફુય છે.  

૮) ધ મુવનલવીટી ઓપ કેવરપોનીમાની રેફભાાં ગામના જીનભાાં યશેરા ળીંગડા ફનાલતા 

ડી.એન.એ.શટાલી રઇ વળાંગડા લગયની ગામ વલકવાલી છે, જથેી તેના શુભરાને ખાી ળકામ. 

૯) અઝયફૈજાનના યાષ્ટ્રવત તયીકે ઇલ્શાભ આરીમેલ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાત યાજ્મભાાં આધાય કાડચ  વલધેમક-2017 ને વયકાય દ્વાયા વલના વલયોધે ાદયત કયેર 
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છે. 

૧૧) ગુજયાતના એવળમાદટક રામન, ઘુડખય અને ળાકચને ફર્ાલલા ભાટે વયકાયે ર્ારુ લચના 

ફજટેભાાં 118 કયોડ રૂવમાની જોગલાઈ કયેર છે. 

૧૨) યાજકોટની આલ્ફ્રેડ શાઈસ્કૂરભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી મ્મુવઝમભ ફનાલલા ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા 

10 કયોડ રૂવમાની પાલણી કયેર છે. 

૧૩) ગુજયાતના લણાકફોયી ખાતે 800 ભેગાલોટનુાં વુય દક્રટીકર થભચર લીજ ભથક તૈમાય થઇ 

યહ્યુાં છે. 

૧૪) ગુજયાતના દ્વાયકા ખાતે દેળનુાં પ્રથભ કભાન્ડો ટરેનીંગ વેન્ટય સ્થાળે. 

યભત-જગત  

૧૫) આઈ.વી.વી. વલભેન્વ લલ્ડચક ્લોરીપામય પાઈનર ભેર્ભાાં બાયતની ભદશરા ટીભે 

દ.આદફ્રકાની ટીભને 1 વલકેટે શયાલી વલજમ પ્રાપ્ત જ=કયેર છે. 

૧૬) બાયતીમ દક્રકેટય ભશેન્દ્રવવાંશ ધોની વલજમ શજાયે ટર ોપીભાાં ઝાયખાંડની ટીભનુાં નેતૃત્લ કયળે. 

૧૭) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ અવબવજત વયકાય એળીમાઇ શોકી ભશાવાંઘના ઉાધ્મક્ષ તયીકે 

વનમુ્ત કયામા છે. 

અન્મ 

૧૮) કેયના મુલાન અફીળ ડોભીનીકે શાથની ભુઠ્ઠીથી એક ભીનીટભાાં124 નાયીમે તોડીને 

વલશ્વવલક્રભ નોંધાલેર છે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્રના વોરાુયભાાં દેળભાાં પ્રથભલાય યેલ્લે ટરે ક તોડ્યા લગય ભાત્ર ર્ાય કરાકભાાં અન્ડય 

બ્રીજ ફનાલલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) 22 પેબુ્રઆયી કસ્તુયફા ગાાંધી વનલાચણ દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

Current affairs 6 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 
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૧) બાયત વયકાય દ્વાયા આગાભી વભમભાાં વોરાય લડે 40 ગીગાલોટ લીજી ેદા કયલા ભાટે 50 

નલા વોરાય ાકચ  સ્થાળે અને તે ભાટે 8,100 કયોડ રૂવમાનુાં યોકાણ કયળે.   

૨) આજ વુધીભાાં દેળભાાં 34 વોરાય ાકચ  સ્થાલાભાાં આવ્મા છે, તેભની લીજી ઉત્ાદન ક્ષભતા 

20,00 ભેગાલોટ છે. 

૩) કમ્પ્મુટય અને ભોફાઈર પોનને લામયવ ભુ્ત યાખલા ભાટે વયકાયના આઈ.ટી.ભાંત્રારમ દ્વાયા 

90 કયોડના ખરે્ ભપત એન્ટી લામયવ રોન્ર્ કયેર છે. 

૪) એક વલે ભુજફ લચ 2012 થી 2016 દયવભમાન બાયત વલશ્વનો વૌથી લધાયે ળાસ્ત્રો 

ખયીદનાય દેળ ફનેર છે. 

૫) 22 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નાગારેન્ડના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે નાગા ીલ્વ ફ્રન્ટના નેતા 

ળુયોજરેી રીજીત્વુાંએ ળથ રીધા છે. 

૬) 22 પેબ્રીઆયી 2017 ના યોજ યેરભાંત્રી વુયેળ પ્રબુએ દદલ્શીના વપદગાંજ સ્ટેળન ય માત્રીઓની 

વુવલધા ભાટે અાંત્મોદમ ડબ્ફા યાષ્ટ્રને વભવચત કમાચ. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) 23 પેબુ્રઆયી 1947 ના યોજ દુવનમાને ભાદાંડભાાં વાાંકનાય આઈ.એવ.ઓ. વાંગઠનની 

સ્થાના થઇ શતી. 

૮) બ્રાવઝરના વલદેળભાંત્રી જોવવેયાએ નાદુયસ્ત તવફમતને કાયણે ોતાન દ યથી યાજીનાભુાં 

આેર છે. 

૯) અભેદયકાની નલી વનલાચવન નીવત જો રાગુ થામ તો બાયતના આળયે ત્રણ રાખ રોકોને તેની 

અવય ડી ળકે. 

૧૦) શાર ફાાંગ્રાદેળના ઢાકાભાાં 44 ભુ બાયત-ફાાંગ્રાદેળ વીભા વભન્લમ વાંભેરન ૂણચ થમેર 

છે. 

૧૧) ર્ીનના ફીવજાંગ ળશેયભાાં બાયત અને ર્ીન લચ્રે્ વુયક્ષા ભુદે લાતાચરા વાંન્ન થમેર છે. 
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૧૨) પ્રખ્માત અભેદયકી વવાંગય જવસ્ટન ફીફય આગાભી 10 ભી ભેં 2017 ના યોજ ભુાંફઈભાાં ળો 

કયળે, તેને ભલાની ટીકીટ 76 શજાય રૂવમા યાખલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) 23 પેબુ્રઆયી 1886 ના યોજ અભેદયકાના યવામણળાસ્ત્રી ર્ાલ્વચ ભાટીન શોરે 

એલ્મુવભવનમભની ળોધ કયી શતી. 

યભત-જગત  

૧૪) આઈ.વી.વી. દ્વાયા આગાભી જુનભાાં ઇંગ્રેન્ડ ખાતે મોજાનાયી રે્વમ્મન્વ ટર ોપી ટુયને રોન્ર્ 

કયી દીધેર છે, આ ટર ોપી બાગ રેનાયા આઠ દેળોના 19 ળશેયોભાાં પયળે. 

૧૫) આઈ.વી.વી.ની ફેરવ વલભેન્વની યેન્કભાાં બાયતીમ ભદશરા દક્રકેટ ખેરાડી વભતારી 733 

ોઈન્ટ વાથે ફીજા સ્થાન શોચ્મા છે. 

૧૬) ાવકસ્તાનને શાય આી બ્રાઈંડ લલ્ડચ  જીતનાય તભાભ ખેરાડીઓને ાાંર્-ાાંર્ રાખ 

રૂવમાનુાં ઇનાભ અાળે. 

૧૭) લચ 2019 ભાટે બાયત દેળને કમ્ફાઈન્ડ વનળાનેફાજી વલશ્વકની ભેજફાની વોંલાભાાં 

આલેર છે. 

અન્મ  

૧૮) બાયત દેળ દ્વાયા નેાને શાઈડર ો ાલય ભાટે 5,700 કયોડ રૂવમા આેર છે. 

૧૯) જાણીતા ઉન્માવકાય લેદપ્રકાળ ળભાચનુાં 17 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 62 લચની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

૨૦) બાયતીમ બાાઓના 24 પ્રવતવષ્ઠત રેખકોને 22 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વાદશત્મ 

અકાદભી દ્વાયા વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 7 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 24 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ કોઇમ્ફતુયભાાં દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા112 પૂટ ઉંર્ી સ્ટીરની 
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ળાંકય બગલાનની પ્રવતભાનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) 22 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ બાયત અને ગ્રીવ દેળ લચ્રે્ શલાઈ વેલા વભજુતી કયાય ય 

શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) શાર બાયતના ઉયાષ્ટ્રવત શભીદ અન્વાયી મુગાન્ડાની ભુરાકાતે ગમા છે. 

૪) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા રોન્ર્ કયામેરી સ્કીભ વોલયીન ગોલ્ડ ફોન્ડનો વાતભો તફક્કો 27 

પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ ળરુ થળે. 

૫) કૈળરેવ વવસ્ટભને અનુભોદન આલા ભાટે વયકાયે બાયત કમુાં.આય.કોડ રોન્ર્ કયેર છે. 

૬) કેન્દ્રીમ ભદશરા અને ફા કલ્માણ ભાંત્રી ભેનકા ગાાંધીએ વનબચમા મોજના અાંતગચત એક લતય 

કોળ ફનાલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૭) યાષ્ટ્ર ીમ જલૈ વલવલધતા કોંગે્રવ 2017 કેયરભાાં આમોવજત કયલાભાાં આલેર. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) નાવાના લૈજ્ઞાવનકો દ્વાયા ૃથ્લી જલેા વાત ગ્રશો ધયાલતુાં નલુાં વૌય ભાંડ ળોધી કાઢુ્ાં છે. 

૯) શાર મુગાન્ડાના યાષ્ટ્રવત તયીકે મોલેયી ભુવેલેની પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૦) નાઇર નદીનુાં ઉદગભ સ્થાન મુગાન્ડાના જીન્જાને ભાનલાભાાં આલે છે. 

૧૧) સ્કોટરૅન્ડ માડચના પ્રથભ ભદશરા ોરીવ કવભળનય તયીકે કે્રવવદા ડીક ફનેરા છે. 

૧૨) ાવકસ્તાની અદારત દ્વાયા ટેસ્ટ ટ્યુફ ફેફીને કાનૂની અવધકાય આી દીધેર છે. 

૧૩) જભચનીની જીમોભાય વેન્ટય પોય એવળમન યીવર્ચ દ્વાયા પેબુ્રઆયી 2017 ભાાં જાશેય કયલાભાાં 

આલેર છે કે ગ્રોફર લોવભિંગના કાયણે વૌથી લધાયે ખતયો વભુદ્રી જીલોને છે. 

૧૪) 13 થી 17 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  મુનોની યીવ્મુ વવભવતની ફેઠકનુાં 

આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૧૫) ાવકસ્તાનની લામુવેનાભાાં શારભાાં નલા જ.ેએપ.-17 વલભાનને વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૬)13 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ 70 ભાાં ફાપટા દપલ્ભ ુયસ્કાયોની ઘોણા કયલાભાાં આલેર. 
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યભત-જગત  

૧૭) ફેલ્જીમભના ખેરાડી જાન-જાન ડોભેનને ઇન્ટયનેળનર શોકી પેડયેળને 2016 ના વલચ શ્રેષ્ઠ 

ભેન્વ શોકી ખેરાડીના એલોડચથી વન્ભાવનત કયેર છે. 

અન્મ  

૧૮) આગાભી 1 એવપ્રરથી ફે રાખ રૂવમાથી લધાયે ઘયેણાની ખયીદી ય ટે્વ રાગુ કયલાભાાં 

આલળે. 

૧૯) શાર બ્રાજીરના યાષ્ટ્રવત તયીકે વભળેર ટેભય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) બાયત અને યલાન્ડા લચ્ર્ે 20 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ નલાર્ાય વલભાન ભાટે એભ.ઓ.મુ. 

ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 8 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) દય લે બાયત દેળભાાં નેળનર વામન્વ ડે તયીકે 28 ભી પેબુ્રઆયીને ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૨) શાર એમ્પ્રોઇભેન્ટ પ્રોવલડાં ન્ટ પાંડ ઓગેનાઈઝેળનભાાં આળયે ર્ાય કયોડ રાબાથીઓ છે. 

૩) આગાભી1 એવપ્રર 2017 ના યોજ એવ.ફી.આઈ.ભાાં ાાંર્ ફેંકોનુાં વલરીનીકયણ થતા આ ફેંક 

વલશ્વની 50 વૌથી ભોટી ફેંકોભાાં સ્થાન ાભળે. 

૪) ઝામડવ કેડીરાને વનમાભક તયપથી દેળભાાં વીઝનર ફ્રુ ભાટે ટેટર ાલેરેન્ટ ઇનએ્ટીલેટેડ 

ઇન્ફ્રુએન્ઝા લે્વીન યજુ કયલાની ભાંજુયી ભી ગઈ છે. 

૫) આઈ.આય.ફી ઇન્ફ્રા દ્વાયા વનદેળક ભાંડના અધ્મક્ષના રૂભાાં યાજને્દ્રવવાંશને વનમુ્ત કયામા 

છે. 

૬) આમુ ભાંત્રી દ્વાયા નલી દદલ્શીભાાં શોવભમોેથીક દલાઓના વનમભન ય વલશ્વ એકીકૃત 

વર્વકત્વાવગચ પોયભનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૭) 21 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ યક્ષા ભાંત્રારમ દ્વાયા દેળની 7517 વકરોભીટય રાાંફી વભુદ્ર વયશદ 
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ય દેખયેખ ભાટે 38 યડાય સ્ટેળન સ્થાલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) ગુગર દ્વાયા તૈમાય કયામેર વેલ્પ ડર ાઈવલાંગ કાયભાાં એન્થની રેનદાવ્વકીએ વાયો પાો આપ્મો 

શતો. 

૯) વલશ્વ આયોગ્મ વાંસ્થાના અશેલાર ભુજફ વલશ્વભાાં ડીપ્રેળનથી ીડાતા રોકોની વાંખ્મા આળયે 

32 કયોડ જટેરી છે. 

૧૦) બાયત વયકાય દ્વાયા ઇઝયામેર વાથે રૂ.17 શજાય કયોડના વભવાઈરના પ્રસ્તાલને ભાંજુયી 

આી દેલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) બાયત દેળ દ્વાયા ફાાંગ્રાદેળના ળશેય વવરશટના વલકાવ ભાટે નાણાકીમ વશામ આલાની 

વશભતી આેર છે. 

ગુજયાત  

૧૨) 25 પેબુ્રઆયી1884 ના યોજ બાયતના વભાજ વુધાયક યવલળાંકય ભશાયાજનો જન્ભ ખેડા 

વજલ્લાના યઢુ ગાભ ખાતે થમો શતો. 

૧૩) ગુજયાતની નભચદા નદી ય કેફર સ્ટેઇડ વબ્રજને દેળના લડાપ્રધાનશ્રી આગાભી 7 ભી 

ભાર્ચના યોજ ખુલ્લો ભુકળે. 

યભત-જગત  

૧૪) શારભાાં રેસ્ટય વીટી ્રફ દ્વાયા ોતાના કોર્ ્રોડીમો યાનીએયીને ોતાના કોર્ દ 

યથી શટાલી દીધેર છે. 

૧૫) શારભાાં વલભેન્વ 10 ભીટયની એય યાઈપરભાાં બાયતના ૂજા ઘટકયે બ્રોન્ઝભેડર ભેલી 

આઈ.એવ.એવ.એપ. લલ્ડચકના પ્રથભ દદલવે ળુબ ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૬) આગાભી ઓવરવમ્કભાાં બાયતને કેભ લધાયે ભેડર ભે તે ભાટે સ્લવણચભ ગુજયાત સ્ોરવચ 

મુવનલવીટીના વશમોગથી એક લકચળોનુાં આમોજન કયામુાં છે. 
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૧૭) દયમો ઓવરવમ્કભાાં વવલ્લય ભેડર ભેલનાય ી.લી.વવાંધુને આાંધ્રપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા 

્રાવ લનની નોકયીની ઓપય કયી શતી, તે સ્લીકાયી તેણી અભયાલતીભાાં સ્થામી થળે. 

અન્મ  

૧૮) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા તવભરનાડુભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી યાષ્ટ્ર ીમ ગ્રાભીણ યોજગાય ગેયેં ટી અવધવનમભ 

અાંતગચત શ્રવભકો ભાટે યોજગાયીના દદલવોની વાંખ્મા100 થી  લધાયીને 150 કયલાની ભાંજુયી 

આલાભાાં આલેર છે. 

૧૯) નેળનર પોક પેસ્ટીલર ઓપ કેયર 24 પેબુ્રઆયી 2017 થી કેયભાાં ળરુ થમેર છે. 

૨૦) જમ્ભુ કાશ્ભીયના રડાખ વલસ્તાયભાાં જુના તશેલાય રાઈકય અને રેશ દોવભોર્ તશેલાય ળરુ 

થમેર છે. 

Current affairs 9 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/2/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતભાાં વભળન સ્લચ્છ બાયત અવબમાનના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે દશન્દી દપલ્ભ અવબનેત્રી 

વળલ્ા ળેટ્ટીને ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) લચ 2020 વુધીભાાં બાયત 500 અયફના ડીજીટર વ્મલશાય કયતો દેળ ફની જળે. 

૩) ભધ્મપ્રદેળભાાં શાર ખજુયાશો નૃત્મ ભશોત્વલ ળરુ થમેર છે. 

૪) બાયતના જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મભાાં લચ 2017 નો એમય ઓપ એર ભનાલલાભાાં આલળે. 

૫) બાયતભાાં ઉત્ાદદત થતા વપયજનભાાં 70 ટકા વપયજન જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મ કલે છે. 

૬) કાલેયી ન્મામાવધકયણના અધ્મક્ષના રૂભાાં ન્મામધીળ અબમ ભનોશય વપ્રેને વનમુ્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૭) બાયતનુાં પ્રથભ શેરીોટચ  દદલ્શીભાાં ખોરલાભાાં આલળે, તેને 100 કયોડ રૂવમાના ખરે્ 

ફનાલાળે. 

૮) ળોનાતોયી નાઉ કલ્માણ-1 બાયતનુાં પ્રથભ કન્ટેનય જશાજ છે. 
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૯) યેલ્લે દ્વાયા ઓનરાઈન ટીકીટ ય વયર્ાજચ શટાલલાથી તેને 500 કયોડ રૂવમાનો ફોજો ડી 

ળકે તેભ છે. 

૧૦) વયકાય દ્વાયા ળરુ કયામેરી બીભ એ આજ વુધીભાાં 1.70 કયોડ લાય ડાઉનરોડ થઇ છે, જ ે

એક વલશ્વ યેકોડચ  છે. 

૧૧) ભણીુયભાાં 16 લચ ફાદ ઉલાવ ુયા કયીને ઈયોભ ળવભચરા દ્વાયા ીલ્વ યીવજને્વ એન્ડ 

જસ્ટીવ અરામાંવ નાભની ાટી ફનાલી છે. 

૧૨) બાયત વયકાય દ્વાયા આદેળ કયલાભાાં આલેર છે, કે લચ 2017 થી ટુ વ્શીરવચની શેડ રાઈટનો 

રેમ્ 24 કરાક ળરુ યશે તે ભાટે ઓન ઓપ સ્લીર્ લાશનભાાં રગાલાળે જ નદશ. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૩) વલશ્વના ટો100 વલદ્યાથીઓના ળશેયભાાં કેનેડાને પ્રથભ સ્થાન આલાભાાં આલે છે.  

૧૪) દવક્ષણ એળીમાઇ દેળોના વાંગઠન આવવમાનના વાંભેરનની ભેજફાની બાયતને વોંલાભાાં 

આલી છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં ઓસ્ટરેરીમાએ ુણે ટેસ્ટભાાં બાયતને ત્રીજા દદલવે 333 યનથી શયાલી દીધેર છે. 

૧૬) દદલ્શીભાાં મોજામેરી ભેયેથોનના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય વવર્ન તેંદુરકય યશેરા છે. 

૧૭) એક વલેભાાં બાયતીમ દક્રકેટય વલયાટ કોશરીને લચ 2016 ના શ્રેષ્ઠ કેપ્ટન તયીકે વાંદ કયામા 

છે. 

અન્મ  

૧૮) કેન્દ્ર વયકાયના ળશેયી વલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા નેળનર શેયીટેઝ વીટી ડેલરોભેન્ટ એન્ડ 

ઓગ્ભેન્ટેળન મોજના (હૃદમ ) ની ળરૂઆત 21 જાન્મુઆયી 2015 ના યોજ થમેરી છે. 

૧૯) આગાભી જુન 2017 વુધીભા બાયત ોતાના ઘય આાંગણે વુય કમ્પ્મુટય તૈમાય કયી રેળે. 

૨૦) દેળનો વૌથી રાાંફો કેફર સ્ટેઇડ બ્રીજ ગુજયાતભાાં નભચદા નદી ય તૈમાય થમેર છે. 
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Current affairs 10 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/2/17 

૧) ોતાની તયપનો પ્રથભ તશેલાય નેળનર પોક પેસ્ટીલર ઓપ કેયર 24 પેબુ્રઆયી 2017 થી 

કેયના વતરુલનાંતભુયભભાાં ળરુ થમેર છે. 

૨) 27 પેબુ્રઆયી 1988 ના યોજ અાંદાભાન વનકોફાયને જોડલા ભાટે પ્રથભલાય શેરીકોપ્ટય વેલા 

ળરુ કયલાભાાં આલી શતી. 

૩) 28 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ દદલ્શી ખાતે દેળના પ્રથભ શેરીોટચનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલળે. 

૪) બાયતભાાં વૌથી રાાંફી ગુપા તયીકે ફેરુભની ગુપાને ઓખલાભાાં આલે છે, જ ેઆાંધ્રપ્રદેળ 

યાજ્મભાાં આલેરી છે. 

૫) એક વલે ભુજફ બાયતભાાં પ્રવતલચ એક કયોડ મુલા ફેયોજગાયો શ્રભદભાાં ઉભેયામ છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૬) અભેદયકાભાાં ડેભોકે્રદટક વવભવતના વદસ્મોએ ૂલચ શ્રભ ભાંત્રી ટોભ ેયેઝને નલા અધ્મક્ષ તયીકે 

વાંદ કમાચ છે. 

7) 13 ભાાં આવથચક વશમોગ વાંગઠનની ભેજફાની ાવકસ્તાન દેળ દ્વાયા કયલાભાાં આલળે. 

૮) વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે કોપીની લયાળ કયતા દેળોભાાં ઇટારી,યવળમા અને જાાનનો નાંફય 

આલે છે. 

૯) ાવકસ્તાન દેળભાાં પ્રથભલાય 22 મુલતીઓએ લામુદની યીક્ષા ાવ કયી છે, તેઓને 

ાવકસ્તાની લામુદ એકડેભીભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૦) 27 પેબુ્રઆયી 2002 ના યોજ ગુજયાતના ગોધયા યેલ્લે સ્ટેળન ય 57 જટેરા કાયવેલકોને 

જીલતા વગાલી દેલાભાાં આવ્મા શતા. 

૧૧) આગાભી 7 ભી ભાર્ચ 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી ગુજયાતના દશેજ ખાતે 

ઓ.એન.વજ.વી.ેટર ો એડીળન્વ રીભીટેડ (ઓાર) ના નલા ેટર ો કેવભકલ્વ કોમ્રેક્ષનુાં 
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ઉદ્ઘાટન કયળે. 

૧૨) ગુજયાતભાાં ર્ારુ લે યજુ કયામેરા ફજટેભાાં 108 ની એમ્બ્મુરન્વની વેલાભાાં 70 નલી 

એમ્બ્મુરન્વ ઉભેયલાભાાં આલળે. 

૧૩) ગુજયાત વયકાયે આ લે ભોઢેયા એક ભોડેર ગાભ તયીકે વલકવે તે ભાટે તેને વૌય ઉજાચથી 

વલકવાલલાનુાં નક્કી કયલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) દવક્ષણ આદફ્રકાના ખેરાડી એફી ડીવલવરમવે એક દદલવીમ ભેર્ોભાાં વૌથી ઝડી 9000 

યન ફનાલલાનો યેકોડચ  નોંધાલેર છે. 

૧૫) મુકે્રનના ભદશરા ખેરાડી ઇરેના વસ્લટોવરનાએ ડેન્ભાકચના કેયોવરન લોઝનીમાકીને શયાલી 

દુફઈ ડફલ્મુ.ટી.એ. ટેનીવ રે્વમ્મનળી જીતી રીધેર છે. 

૧૬) શારભાાં યભાઈ યશેરી દપડે વલશ્વ ભદશરા ર્ેવમ્મનળીની વેભી પાઈનરભાાં ટાઈ બ્રેકય 

ભુકાફરાભાાં બાયતની ભદશરા ખેરાડી શદયકા દ્રોણાલલ્લીની યાજમ થતા બ્રોન્ઝભેડરથી વાંતો 

ભાનલો ડેર છે. 

૧૭) આાંધ્રપ્રદેળના નૈરુય ખાતે ખેરો ઇવન્ડમા લુળુ ગેમ્વભાાં ગુજયાતની અન્ડય-14  ટીભ(ગલ્વચ) 

કેટેગયીભાાં વાત ભેડર જીતેર છે. 

અન્મ  

૧૮) વેન્ટરર ઝૂ ઓથોયીટી વકચવભાાં શાથીના ઉમોગ ય પ્રવતફાંધ રગાલળે. 

૧૯) ન્મુ લલ્ડચ  લેલ્થના અશેલાર પ્રભાણે બાયતભાાં ભુાંફઈ દેળનુાં વૌથી વભૃદ્ધ ળશેય છે. 

૨૦) વજ.જ.ેઈ.ી.વી.નુાં નુાં ુરુનાભ જમે્વ જ્લેરયી એ્વોટચ  પ્રભોળન કાઉન્વીર ઓપ ઇવન્ડમા 

થામ છે. 

- યેળ ર્ાલડા 

 


