Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
Current affairs 72 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શારભાાં કવલ ળાંખઘોને જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મો તે ફાંગરા બાાભાાં પ્રદાન કતાચ
છે .
૨) દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા ઉદ્યોગવત યાશુર ફજાજનુાં પ્રેવવડે ન્ટ રાઈપટાઈભ અર્ીલભેન્ટ
એલોડચ થી વન્ભાન કયે ર છે .
૩) તાજેતયભાાં આય.કે . ર્નાંદાને આઈ.ટી.ફી.ી. વાંસ્થાના ભશાવનદેળક તયીકે વનમુક્ત કયે ર
છે .
૪) દેળભાાં ગાંગા વપાઈ લર્ન દદલવનુાં આમોજન આગાભી 2 જી ભેં 2017 ના યોજ કયલાભાાં
આલળે.
૫) 27 એવપ્રર 2017 ના યોજ ળાશરૂખ ખાન ટે ડ ટોકભાાં બાગ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ અવબનેતા
ફન્મા છે .
૬) 27 એવપ્રર 2017 ના યોજ વફશાય વયકાયે યાયમમભાાં ઈ-સ્ટે મ્ પ્રણારીને ભાંજુય કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) વભગ્ર વલશ્વભાાં 28 એવપ્રરને કામચસ્થ ય વુયક્ષા અને સ્લાસ્્મ દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૮) વલશ્વનો પ્રથભ નાંફયનો ઝુયાવવક ાકચ કે નડે ાભાાં આલેર દશસ્ટર ી ાકચ છે .
૯) ૂલચ ભાંત્રી અવશ્વનીકુ ભાયને જાાનનુાં ઈમ્ીયીમર ડે કોયે ળન વન્ભાન આલાભાાં આલેર છે .
૧૦) બાયત વયકાય દ્વાયા ભુવક્તજોધા સ્કોરયળી મોજના ભાટે ફાાંગ્રાદેળને 35 કયોડ રૂવમા
આેર છે .
૧૧) આગાભી ાાંર્ લચ ભાટે ફાાંગ્રાદેળભાાં સ્લતાંત્રતા વેનાનીઓના ફાકો ભાટે ભુવક્તજોધા
સ્કોરયળી અાંતગચત બાયત ભદદ કયળે.
૧૨) બાયત વયકાય દ્વાયા લચ 1971 ના સ્લતાંત્રતા વેનાનીઓ લાંળજો ભાટે લચ 2006 ભાાં ભુવક્ત
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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જોધા સ્કોરયળી મોજના ળરુ કયલાભાાં આલી શતી.
૧૩) લચ 2017 ભાાં ભુવક્ત જોધા સ્કોરયળી અાંતગચત 600 સ્નાતક વલદ્યાથીઓને સ્કોરયળી
આલાભાાં આલી શતી.
ગુજયાત
૧૪) બાયતનો પ્રથભ ઝુયાવવક ાકચ તયીકે ફારાવવનોયભાાં આલેર યૈ મોરી ડામનોવોય ાકચ છે .
૧૫) યૈ મોરી ડામનોવોય ાકચ ભાાં આજ વુધીભાાં 75 ટકા શાડકા અને ઈંડાઓ ભી આવ્મા છે ,આ
ાકચ વલશ્વ રેલરે ફીજા નાંફયે સ્થાન ાભે છે .
યભત-જગત
૧૬) બાયતીમ દપલ્ભ અવબનેત્રી ગુર નાગ પોમ્મુર
ચ ા યે વ કાય ર્રાલનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા
ફન્મા છે .
૧૭) ર્ીનના સ્નુકય ખેરાડી રુ શાઓતીમને એળીમાઇ સ્નુકય ર્ેવમ્મનળી જીતી રીધેર છે .
અન્મ
૧૮) એપ.એ.ટી.વી.એ.નુાં ુરુનાભ થામ છે , પોયે ન એકાઉન્ટ ટે ક્વ કમ્પ્રામાંવ એક્ટ.
૧૯) ભોન્ટે નેગ્રો દેળની વયકાયે નાટોની વદસ્મતા રેલાની ુવષ્ટ્ કયે ર છે .
૨૦) ભણીુય યાયમમ વયકાયે જલ્દી યાયમમ દયલશન ળરુ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
Current affairs 73 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/4/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 1 ભે 2017 થી વભગ્ર દેળભાાં દયમર એસ્ટે ટ એક્ટ અભરભાાં આલેર છે .
૨) વભગ્ર દેળભાાં ભાત્ર 13 યાયમમો અને કે ન્ર ળાવવત પ્રદેળોએ જ તેના વનમભો જાશે ય કયે ર છે .
૩) આગાભી 5 ભી ભે 2017 ના યોજ બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો જી-વેટ-9
વેટેરાઈટ રોન્ર્ કયળે.
૪) કે યનુાં અમભાનભ દેળનો પ્રથભ ડીઝીટર ાંર્ામત લોડચ ફન્મો છે .
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૫) પ્રખ્માત વુપી ગામક અને ભશાન વવતાય લાદક ઉસ્તાદ વલરામત અરીખાનના ુત્રી ફેગભ
મભન ખાન 52 લચની લમે અલવાન ામ્મા છે .
૬) ભશાયાષ્ટ્રના ભુખ્મભાંત્રી દેલેન્ર પાડનવલળે યાયમમનુાં પ્રથભ સ્લર્ાવરત ભૌવભ સ્ટે ળન ખુલ્ુાં ભુક્મુાં
છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) 2 ભે 2017 ના યોજ જભચન ર્ાન્વેરય એન્જેરા ભકે ર યવળમાની માત્રાએ જળે.
૮) 4 ભે 2017 ના યોજ વવદયમા ભાભરા અાંગેની ળાાંવતભાંત્રણાભાાં યવળમા વાભેર થળે.
૯) શારભાાં જાાનભાાં 8 ભો ફોન્વાઇ કન્લેન્ળન ળરુ થમેર છે , તેભાાં 40 દેળોના 1200 થી લધુ
પ્રવતવનવધઓએ બાગ રીધેર.
૧૦) 1 ભે ના યોજ વભગ્ર વલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ શ્રભ દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૧) દપનરેન્ડના લાલ્ટે યી ફોતાવે યવળમન ગ્રા.વપ્રક્વ.2017 જીતેર છે .
૧૨) શાર તુકીના યાષ્ટ્રવત યે વે તય્મી બાયતની માત્રા ય છે .
યભત-જગત
૧૩) 6 ભે 2017 ના યોજ 26 ભાાં અઝરાનળાશ ક શોકી ટુ નાચભેન્ટની પાઈનર મોજાળે.
૧૪) અઝરાનળાશ ક શોકી ટુ નાચભેન્ટભાાં બાયતીમ શોકી ટીભે ન્મુઝીરેન્ડને 3-0 થી શયાલેર છે .
૧૫) બાયતીમ ગોલ્પય વળલ કૂયે 11 લચને ર્ાય ભાવ ફાદ એવળમન ટુ યભાાં ોતાનુાં ફીજુ ાં ટાઈટર
જીતેર છે .
૧૬) જોળના વર્નપ્ા એવળમાઈ સ્ક્લોળ વખતાફ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા ફન્મા છે .
અન્મ
૧૭) 3 ભે 2017 ના યોજ બાયતનુાં પ્રથભ ઇન્રા ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ટર સ્ટ ખુરળે.
૧૮) RERA નુાં ુરુનાભ થામ છે , દયમર એસ્ટે ટ યે ગ્મુરેળન એક્ટ.
૧૯) છે લ્ા એક લચભાાં દેળભાાં 122 એન્જીનીમયીંગ કોરેજો ફાંધ થઇ ગઈ છે .
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૨૦) ફાંધ થનાય એન્જીનીમયીંગ કોરેજોભાાં ભશાયાષ્ટ્રની 23, શદયમાણાની13, ગુજયાત અને
યાજસ્થાનની11-11 ફાંધ થઇ છે .
Current affairs 74 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) વાકચ વેટેરાઈટ ફનાલલાનો ખર્ચ 235 કયોડ રૂ.બાયત દ્વાયા કયલાનો શતો, ણ ાવકસ્તાન
દેળે આ ફાફતે ઇન્કાય કયે ર.
૨) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો કયતા ાવકસ્તાનની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા
વુાકો જૂ ની છે .
૩) ઈવયો દ્વાયા દવક્ષણ એવળમાના દેળો ભાટે જે વેટેરાઈટ વલકવાલલાભાાં આવ્મો છે , તેનુાં નાભ
જી-વેટ-9 યાખલાભાાં આલેર છે .
૪) જી-વેટ-9 નુાં લજન 2230 વકગ્રા છે , તેભાાં 12 ટર ાન્વોન્ડય શળે.
૫) શ્રી એન્થોની રીન જુ આરાએ નલા ભશારેખા વનમાંત્રકના રૂભાાં કામચબાય વાંબાેર છે .
૬) ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રી પ્રકાળ જાલડે કયે વલદ્યા -લીયતા અવબમાનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૭) વલદ્યા-લીયતા અવબમાનનો ઉદેશ્મ વલદ્યાથીઓના ભનભાાં દેળબવક્ત અને યાષ્ટ્રલાદની બાલના
ઉત્ન્ન કયલાનો છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) ોતાની ઓખના પોન્ટ ફનાલનાય દુફઈ વલશ્વનુાં પ્રથભ ળશે ય ફન્મુાં છે , ભાઈક્રોવોફ્ટની
ભદદથી આ પોન્ટ ફનાલામા છે , તેનુાં નાભ દુફઈ પોન્ટ યખામુાં છે .
૯) 2 ભેં 1997 ના યોજ ટોની બ્રેય વિટનના વૌથી નાની લમના પ્રધાનભાંત્રી ફન્મા શતા.
૧૦) શાર તુકચસ્તાનના પ્રભુખ યજ્જફ તૈમફ ઇદોગાચન બાયતની ભુરાકાતે આવ્મા છે .
ગુજયાત
૧૧) ગુજયાતના સ્થાના દદને યાયમમના ભુખ્મભાંત્રીએ જાશે યાત કયી છે કે અગાભી ફે લચભાાં
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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એભ.ફી.ફી.એવ.ની 5000 ફેઠકો ઉરબ્ધ કયાલાળે.
યભત-જગત
૧૨) 3 ભે 2017 ના યોજ દક્રકે ટય વવર્ન તેંદુરકય ોતાના નાભની િાાંડ લાો srt-phone
રોન્ર્ કયળે.
૧૩) આઈઝોર એપ.વી.એ વળરોંગ રાજોંગને યોકી આ લચનુાં ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૪) આઈ.વી.વી દ્વાયા લન ડે યે વન્કાંગના અડે ટભાાં ન્મુઝીરેન્ડને ાછ યાખી બાયત લન ડે
યે વન્કાંગભાાં ત્રીજા સ્થાને યશે ર છે .
ચ એલોડચ ભાટે ફેટ્વભેન ર્ેતેશ્વય ુજાયા તથા શયભનપ્રીતનુાં નાભ
૧૫) ફી.વી.વી.આઈ દ્વાયા અજુ ન
વૂર્લલાભાાં આવ્મુાં છે .
અન્મ
૧૬) કે ન્ર વયકાયે ફે મોજનાઓ એક આઈ.ી.-દો ડીસ્ેન્વયી અને ફીજી આધાય આધાદયત
ઓનરાઈન ક્રેભ વફભીળનની ળરૂઆત કયે ર છે .
૧૭) આભીયખાને આળાયે ખની આત્ભકથા ‘આળા ાયે ખ ધ શીટ ગરચ’ દદલ્શીભાાં રોન્ર્ કયી છે .
૧૮) બાયતીમ ઉદ્યોગ વાંસ્થાએ શારભાાં લચ 2017-18 ભાટે નલા દાવધકાયીઓની જાશે યાત કયી
છે .
૧૯) શારભાાં ળોબના કાભીનેની વી.આઈ.આઈ. નલા અધ્મક્ષ તયીકે નો દબાય વાંબાેર છે .
૨૦) આાંધ્રપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી ર્ાંરફાફુ નામડુ ને ટર ાન્વપોભેટીલ ર્ીપ ભીનીસ્ટય ુયસ્કાય 2017
ભાટે વાંદ કયામા છે .
Current affairs 75 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 4/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શારભાાં કે ન્ર વયકાયના નાણાભાંત્રી દ્વાયા 100 ડીઝીટર વલરેજની માદી ફશાય ાડલાભાાં
આલી છે .
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૨) બાયતનુાં ભધ્મપ્રદેળ યાયમમ જાન્મુઆયીથી ડીવેમ્ફય નાણાકીમ લચ અનાલનાય પ્રથભ યાયમમ
ફનલા ાભેર છે .
૩) નલી દદલ્શીભાાં બાયતીમ ઉદ્યોગ દયવાંઘ ,બાયતીમ ભાનાાંક બ્મુયો અને યાષ્ટ્રીમ પ્રભાણન
ફોડચ ના વશમોગથી લાણીયમમ વલબાગ બાયત વયકાયે 1 અને 2 ભે 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ ભાનાાંક
વાંભેરનનુાં આમોજન કયે ર છે .
ચ ખડગેને ી.એ.વી.ના અધ્મક્ષના રૂભાાં વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૪) શારભાાં ભવલ્કાજુ ન
૫) બાયતીમ દુયવાંર્ાય વલબાગ દ્વાયા તયાંગ વાંર્ાય ોટચ ર રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) 3 ભે 1947 ના યોજ ફીજા વલશ્વ મુદ્ધના વલનાળ છી જાાને નલુાં ફાંધાયણ અનાવ્મુાં શતુાં.
૭) ર્ીનની યોફોદટક કાંની ગ્રેટ ભૈટરેએ ર્ાય ટનથી લધાયે લજનનો યોફોટ ભાંકી વકાંગ તૈમાય કયે ર
છે .
૮) ર્ીન શે રા અભેદયકા અને જાાને જામન્ટ યોફોટ ફનાલેરા છે .અભેદયકાના યોફોટનુાં નાભ
ભેગાફોટ્વ અને જાાનના યોફોટનુાં નાભ કુ યાતાજ છે .
૯) એન.એ.ટી.એ.એવ. નુાં ુરુનાભ નેળનર એકડે ભી ઓપ આટચ વ એન્ડ વામન્વીઝ થામ છે .
૧૦) શારભાાં 44 ભાાં લાવચક ડે ટાઈભ એભી ુયસ્કાયની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૧૧) ળફાના આઝભી દ્વાયા અવબવનત ધ ફેલ્ક વપ્રન્વને હ્યુસ્ટન દપલ્ભ વભાયોશભાાં વન્ભાવનત
કયલાભાાં આલી.
ગુજયાત
૧૨) ગુજયાત યાયમમભાાં ભરેદયમા નાફુદી ભાટે યાયમમ વયકાય દ્વાયા પીલય શે લ્રાઇનની ળરૂઆત 7
ભે 2017 ના યોજ કયળે.
૧૩) ભરેદયમા શે લ્રાઇન 104 નાંફયથી ળરુ થઇ યશી છે , જેનુાં રોવન્ર્ાંગ યાજકોટથી થળે.
૧૪) ગુજયાત વયકાય દ્વાયા લચ 2022 વુધીભાાં ભરેદયમા ભુક્ત કયલા ભાટે ની ઝુાંફેળ શાથ ધયલાભાાં
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આલી છે .
૧૫) યાજકોટ વજલ્ાના વળલયાજુય અને ભાંડરીકુયનો વભાલેળ દેળના 100 ડીઝીટર વલરેજભાાં
વભાલેળ થમો છે .
યભત-જગત
૧૬) અઝરાન ળાશ શોકી ટુ નાચભેન્ટભાાં બાયતની ટીભને ઓસ્ટરે રીમાએ 3-1 થી યાવજત કયે ર છે .
૧૭) આઈ.વી.વી. ટ્વેંટી-20 ટીભ યે વન્કાંગભાાં બાયત 118 ોઈન્ટ વાથે ર્ોથા ક્રભે વયકી ગ્મુાં છે .
અન્મ
૧૮) કોટક ભદશન્રા ફેંક દ્વાયા ભોફાઈર ય પૂર વવલચવ ડીઝીટર ફેવન્કાંગ ઇકોવીસ્ટભ 811
રોન્ર્ કયે ર છે , આ વેલા બાયતના 700 સ્થો ય ળરુ કયલાભાાં આલી છે .
૧૯) ડે ટાઈભ એભી ુયસ્કાય એન.એ.ટી.એ.એવ.દ્વાયા પ્રદાન કયલાભાાં આલે છે .
૨૦) 3 ભે ના યોજ વલશ્વ પ્રેવ સ્લતાંત્રતા દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
Current affairs 76 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) આગાભી 12 ભી ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ યાષ્ટ્રીમ મુલા ુયસ્કાય એનામત કયલાભાાં આલળે, આ
જાશે યાત ખેર અને મુલા ફાફતોના પ્રધાન વલજમ ગોમર દ્વાયા કયલાભાાં આલી છે .
૨) છતીવગઢ યાયમમ વયકાય દ્વાયા બાયતના વૌથી ભોંઘા ર્ૂનાના ્થય બ્રોકની શયયાજી કયે ર
છે .
૩) વડક દયલશન અને યાજભાગચ ભાંત્રી નીવતન ગડકયીએ ફે પ્રદળચનને ખુલ્ા ભુકેર છે , જેભાાં ધ
શાઈલે વાગા અને ાસ્ટ,પ્રેઝેન્ટ એન્ડ ફ્મુર્ય ઓપ વેપ યોડ એન્ડ ઇન્ટય સ્ટે ટ શાઈલે ટર ાન્વપોવભિંગ
ઇવન્ડમા વૃષ્ટ્ીનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૪) બાયતના વૌથી ભોંઘા ર્ૂનાના ્થય બ્રોક આઈ.ફી.એભ.(ઇવન્ડમન બ્મુયો ઓપ ભાઈન્વ)
ની ફોરીભાાં 96.15 વકભાંત પ્રાપ્ત થઇ છે .
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૫) આાંધ્રપ્રદેળ ાલય પ્રોજેક્ટ ભાટે એ.આઈ.આઈ.ફી.એ160 ભીરીમન ડોરય ભાંજુય કયે ર છે .
૬) બાયતભાાં ફે લચભાાં જમ્ભુ-કાશ્ભીયની વર્નાફ નદી ય વલશ્વનો વૌથી ભોટો યે લ્લે ુર તૈમાય
કયલાભાાં આલળે.
૭) વર્નાફ નદી યનો ુર ેદયવના એદપર ટાલયથી 35 ભીટય રાાંફો ફનલાની ળક્મતા છે .
૮) સ્લચ્છ ળશે ય વલેક્ષણ 2017 ભાાં ઇન્દોય વૌથી વાપ ળશે ય જાશે ય થમુાં છે .
૯) સ્લચ્છ ળશે ય વલેક્ષણ 2017 ભાાં દેળના 434 ળશે યોનો વભલેળ કયી વલેક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં
શતુાં.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) ેઈન્ટય ળાદ ભોશમ્ભદ દ્વાયા શાથથી રખેરી 700 ભીટય રાાંફી કુ યાન તૈમાય કયલાભાાં આલી
છે .
૧૧) વમુાંકત યાષ્ટ્રના યીોટચ અનુવાય બાયતને આ લે 7.1 ટકાની લૃવદ્ધ દય પ્રાપ્ત થલાની આળા
છે .
ગુજયાત
૧૨) ગુજયાત યાયમમભાાં પ્રથભલાય લચ 2016-17 ભાાં ઇવન્ડમન નવવિંગ કાઉવન્વર નલી દદલ્શી
દ્વાયા વયકાયી અને ખાનગી કોરેજની ભીને 1770 ફેઠકો આલાભાાં આલી છે .
યભત-જગત
૧૩) ગુજયાતના શયભીત દેવાઈ ટે ફર ટે નીવ લલ્ડચ યે ન્કીંગભાાં ોતાની વલચશ્રેષ્ઠ 95 ભી યે ન્કીંગભાાં
શોંચ્મા છે .
૧૪) અઝરાન ળાશ શોકી ટુ નાચભેન્ટભાાં 3 ભે 2017 ના યોજ બાયતે જાાનને 4-3 થી શયાલેર છે .
૧૫) ાવકસ્તાની દક્રકે ટય વભસ્ફાશ ત્રણલાય 99 ના સ્કોયે આઉટ થનાય વલશ્વના પ્રથભ દક્રકે ટય
ફની ગમા છે .
અન્મ
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૧૬) SRISHTI નુાં ુરુનાભ વેપ યોડ એન્ડ ઇન્ટય સ્ટે ટ શાઈલે ટર ાન્વપોવભિંગ ઇવન્ડમા થામ છે .
૧૭) આઈ.વી.એવ.એવ.આય.નુાં ુરુનાભ ઇવન્ડમન કાઉવન્વર ઓપ વોશ્મર વામન્વ દયવર્ચ
થામ છે .
૧૮) શારભાાં િીજ વફશાયી કુ ભાયને આઈ.વી.એવ.એવ.આય.ના અધ્મક્ષ તયીકે વનમુક્ત કયામા
છે .
૧૯) શારભાાં વલજમલાડા શલાઈભથકને આાંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથક ફનાલલાની યલાનગી
આલાભાાં આલેર છે .
૨૦) સ્લચ્છ ળશે ય વલેક્ષણભાાં ઉત્તયપ્રદેળનુાં ગોંડા ળશે ય વૌથી લધાયે પ્રદુવત ળશે ય જાશે ય થમેર
છે .
Current affairs 77 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતના કે ન્રીમભાંત્રી ભાંડે નલી કે ન્રીમ મોજના વાંદાને ભાંજુયી આી દીધેર છે .
૨) SAMPADA નુાં ુરુનાભ થામ છે , સ્કીભ પોય એગ્રો-ભદયન પ્રોવેવવાંગ એન્ડ ડે લરોભેન્ટ
ઓપ એગ્રો પ્રોવેવવાંગ ક્રસ્ટય.
૩) વાંદાનો ઉદેશ્મ કૃ વને ુયક કયલુાં,આધુવનકીકયણ કયલુાં, અને કૃ વના કર્યાને ઓછો કયલો.
૪) શારભાાં નાફાડચ વાંળોધન વલધેમક 2017 દેળના નાણાભાંત્રી અરુણ જેટરી દ્વાયા યજુ કયલાભાાં
આલેર છે .
૫) શાર નાફાડચ ના અધ્મક્ષ તયીકે શચ કુ ભાય બાંલરા પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૬) ઉતયાખાંડ વયકાયે શે રા ગાંગા અને મભુના નદીને જીવલત જાશે ય કયે ર છે .
૭) શારભાાં ભધ્મપ્રદેળ વલધાનવબા દ્વાયા નભચદા નદીને જીવલત નદીનો દયજ્જો આેર છે .
૮) નાફાડચ વાંસ્થાની ળરૂઆત100 કયોડ રૂવમાની પ્રાયાંવબક ભુડીથી ળરુ કયલાભાાં આલેર.
૯) ભધ્મપ્રદેળભાાં બાયતના પ્રથભ નાના શવથમાયો ફનાલલાના એકભને ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
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૧૦) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો દ્વાયા 5 ભે 2017 ના યોજ આજવુધીના વૌથી
બાયે અાંતયીક્ષ યોકે ટનુાં પ્રક્ષેણ કયે ર છે .
૧૧) 3 ભેં 2017 ના યોજ જભીનથી જભીન ય પ્રશાય કયનાય િહ્મોવ બ્રોક-3 વભવાઈરનુાં
યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે .
ગુજયાત
૧૨) યાજકોટની આલ્રેડ શાઈસ્કુ રને ફાંધ કયી મ્મુઝીમભભાાં તફદીર કયલાભાાં ભાટે યાયમમ વયકાય
દ્વાયા ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે .
૧૩) આલ્રેડ શાઈસ્કુ રની સ્થાના17 ઓક્ટોફય 1853 ભાાં વિટીળ વભમગાા દયવભમાન
થમેર
યભત-જગત
૧૪) બાયતની ુરુ પૂટફોર ટીભ 21 લચભાાં પ્રથભલાય ટોર્ની100 ટીભોભાાં વાભેર થમેર છે .
૧૫) 4 ભે 2017 ના યે વન્કાંગ અડે ટભાાં બાયત 331 અાંકો વાથે 100 ભાાં સ્થાન ય યશે ર છે .
૧૬) લચ 1996 ભાાં બાયતીમ ુરુ પૂટફોર ટીભ યે ન્કીંગભાાં 94 ભાાં સ્થાને શતી.
અન્મ
૧૭) શારભાાં દુયવાંર્ાય વલબાગ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર ોટચ ર તયાંગ ભોફાઈર ટાલયથી
નીકનાય વલવકયણોની બા ભેલળે.
૧૮) દેળના ફે રાખ લવવત લાા ળશે યની સ્લચ્છતાભાાં અાંવફકાુય પ્રથભ નાંફય ય છે , આ ળશે ય
છતીવગઢભાાં આલેર છે .
૧૯) ઝાયખાંડના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા નલી ેન્ળન નીવત રાગુ કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૨૦) કે ન્રીમ મુનાની ઔધી અનુવાંધાન દયદ દ્વાયા વયકાયી ુસ્તકારમોના સ્લર્ારન ભાટે
નેટલવકિં ગ ભાટે ઈ-ગ્રાંથારમ ય ત્રણ દદલવીમ કામચળાા મોજેર.
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યાષ્ટ્રીમ
૧) ાંજાફ નેળનર ફેંકના એભ.ડી. અને વી.ઈ.ઓ. ઉા અનાંતવુિભણ્મભને અરાશાફાદ
ફેંકના એભ.ડી.વી.ઈ.ઓ. તયીકે વનમુક્ત કયામા છે .
૨) ફેંક ઓપ ઇન્ડીમાના એભ.ડી. વી.ઈ.ઓ. સ્લરૂે કૈ નયા ફેંકના કામચકાયી વનદેળક દદનફાંધુ
ભશાાત્રા વનમુક્ત કયામા છે .
૩) શદયમાણા વયકાય યાયમમભાાં 23 સ્થો ય અાંત્મોદમ અન્ન મોજના અાંતગચત નોંધામેરા
શ્રવભકોને વફવીડી ય બોજન ઉરબ્ધ કયાલલા કે ન્ટીન ખોરળે.
૪) 5 ભે 2017 ના યોજ ઉડ્ડમન ભાંત્રારમે પ્રલાવીઓ ભાટે નલા દદળા-વનદેળ જાશે ય કયે ર છે .
૫) ઉડ્ડમનભાાં અલયોધ ઉબો કયનાય માત્રીઓ ય વખત કામચલાશી કયલાભાાં આલળે.જરૂય ડ્યે
તેને નો ફ્રાઈંગ ઝોનભાાં વાભેર કયાળે.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) ર્ીન દ્વાયા પ્રથભ સ્લદેળી વલભાન તૈમાય કયલાભાાં આવ્મુાં છે , તેણે પ્રથભ ઉડાન ુડોંગ
ઇન્ટયનેળનર એયોટચ થી ઉડાન બયી શતી.
૭) ર્ીન દ્વાયા તૈમાય કયામેર ક્રોભેક-919 ફનાલલાભાાં આવ્મુાં,તે પ્રોજેક્ટ 8 લે ૂણચ થમેર છે .
૮) 6 ભે1889 ના યોજ ેયીવનો એદપર ટાલય વાભાન્મ જનતા ભાટે ખુલ્ો ભુકલાભાાં આવ્મો શતો.
૯) ર્ીનના લૈજ્ઞાવનકોએ બ્રડના એક ટીા યથી કે ન્વયની જાણકાયી થઇ જામ તેલી કીટનુાં
વનભાચણ કયે ર છે , તેલો દાલો કમો છે .
૧૦) જભચનીભાાં બાયતના એમ્ફેવેડયના રૂભાાં ભુકતા દાવને વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૧) તાજેતયભાાં ઈરીય ભેટાને અલ્ફાવનમાના યાષ્ટ્રવત તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
ગુજયાત
૧૨) બાલનગયના જનાદચનબાઈ બટ્ટે નેળનર ડીપે ન્વ પાંડભાાં એક કયોડ રૂવમાનુાં દાન આેર
છે .તેભના દ્વાયા ભશીને ાાંર્ રૂવમા ળશીદોને દાનભાાં આામ તો ણ ભોટી યકભ થામ તેલી
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મોજના તૈમાય કયાઈ છે .
૧૩) ગુજયાત અને દશભાર્ર પ્રદેળભાાં મોજાનાય આગાભી વલધાનવબાની ર્ૂાંટણીભાાં લીલીેટ
ભળીનનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.
૧૪) ગુજયાત યાયમમભાાં 6 ભે 2017 થી વજલ્ાલાય કૃ વ ભેાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે , પ્રથભ
કૃ વભેો ખેડા વજલ્ાના નદડમાદથી કયલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૫) એવળમન ફોવક્વાંગ ર્ેવમ્મનળીભાાં વળલ થાાએ પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૬) અઝરાન ળાશ શોકી ટુ નાચભેન્ટભાાં ભરેવળમા1-0 થી જીતતા બાયત યાવજત થમેર છે , શલે
બાયત પાઈનરભાાં શોંર્ળે નદશ.
૧૭) આઈ.વી.વી.એ વલભેન્વ લલ્ડચ ક ભાટે ઇનાભી યકભભાાં દવ ગણો લધાયો કયી 2 રાખ
ડોરયની તુરનાભાાં 20 રાખ ડોરય કયે ર છે .
૧૮) આગાભી ભાવભાાં ઈંગ્રેન્ડભાાં આઈ.વી.વી વલભેન્વ દક્રકે ટ લલ્ડચ કની ળરૂઆત થઇ યશી છે .
અન્મ
૧૯) અાંત્મોદમ અન્ન મોજના બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રામોવજત મોજના છે .
૨૦) લીલીેટ ભળીનનુાં ુરુનાભ લોટય લેયીપીકે ળન ેય ઓડીટ ટરે ઈર થામ છે .
Current affairs 79 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ગુડ્વ એન્ડ વવલચવ ટે ક્વ રાગુ કયતા શે રા વુધાયાલાી વલદેળ વ્માાયનીવત 2015-20 ભાાં
પે યપાય કયી જાશે ય કયલાભાાં આલળે.
૨) 7 ભે1907 ના યોજ ભુાંફઈભાાં પ્રથભ ઇરેવક્ટર ક ટર ાભ કાયનુાં વાંર્ારન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૩) 7 ભે 1973 ના યોજ અરુણાર્ર પ્રદેળની નલી યાજધાની ઇટાનગયભાાં વળરાયોણ થમુાં શતુાં.
૪) દદલ્શી શાઈકોટચ ના પ્રથભ ભદશરા ન્મામભૂવતચ રીરા ળેઠનુાં 86 લચની લમે અલવાન થમેર છે .
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૫) રીરા ળેઠ રાંડનની ફાય યીક્ષાભાાં પ્રથભ સ્થાન શાાંવર કયનાય પ્રથભ ભદશરા ફન્મા શતા.
૬) રીરા ળેઠ દ્વાયા લચ 2014 ભાાં ‘ટોવકાંગ ઓપ જસ્ટીવ ીલ્વ યાઈટવ ઇન ભોડચ ન ઇવન્ડમા’
ુસ્તક પ્રકાવળત કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૭) વુપ્રીભ કોટચ દ્વાયા 5 ભે 2017 ના યોજ યાયમમ વયકાયને તાકીદ કયી છે કે 2009 ના કામદા
અનુવાય ભપત અને પયજીમાત વળક્ષણ અાંતગચત લાંવર્ત વભુશભાાં આલતા એર્.આઈ.લી ીદડત
ફાકોને ણ તેભાાં વાભેર કયલાભાાં આલે.
૮) કે ન્ર વયકાયે આમ્ડચ પોવીવ સ્ેળમર ાલય એક્ટ (આફ્સ્ા) અાંતગચત વભગ્ર અવભને
અળાાંત જાશે ય કયે ર છે .
૯) દદલ્શીભાાં ત્રણ દદલવીમ ઇવન્ડમા ઇન્ટીગ્રેટેડ ટર ાન્વોટચ અને રોજીસ્ટીક વવભટને વાંન્ન કયે ર
છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) તાજેતયભાાં ઓક્વપડચ મુવનલવીટીના વાંળોધકોએ વલશ્વભાાં પ્રથભલાય વવન્થેટીક યે દટના
ફનાલલાભાાં વપતા ભેલી છે .
યભત-જગત
૧૧) વુરતાન અઝરાનળાશ શોકી ટુ નાચભેન્ટભાાં બાયતે ન્મુઝીરેન્ડને શયાલી િોન્ઝભેડર ોતાના
નાભે કયે ર છે .
૧૨) ર્ેવમ્મન્વ ટર ોપી ભાટે 8 ભે 2017 ના યોજ બાયતે ોતાની ટીભની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૩) બાયતીમ દક્રકે ટય વવર્ન તેંદુરકયને આ લચના એવળમન એલોડચ થી વન્ભાવનત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૪) શારભાાં ગ્રેટ વિટને વુરતાન અઝરાન ળાશ શોકી ટુ નાચભેન્ટ જીતી રીધેર છે .
૧૫) અઝરાન ળાશ શોકી ટુ નાચભેન્ટનુાં 26 ભુ વાંસ્કયણ ઈોશ ભરેવળમાભાાં આમોવજત કયલાભાાં
આવ્મુાં શતુાં.
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અન્મ
૧૬) યીઝલચ ફેંકે ડૂ ફેરા ઋણની વભસ્માને અલી કયલા ભાટે ભાદાંડોભાાં ફદરાલ કયે ર છે .
૧૭) પે વફુક દ્વાયા બાયતભાાં એક્વપ્રેવ લાઈ-પાઈની ળરૂઆત કયે ર છે , આ વેલા 4 ભે 2017 ના
યોજ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૮) અવભના પ્રવવદ્ધ ર્ાના ફાગ ભાવરક પ્રબાત કભર ફેયમફોયશને ટી ફોડચ ઓપ ઇન્ડીમાના
ર્ેયભેન તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૯) પ્રખ્માત કોપી ઉત્ાદક એભ.એવ.ફોજે ગૌડાને બાયતીમ કોપી ફોડચ ના અધ્મક્ષ તયીકે
વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨૦) ‘યાઈઝીંગ સ્ટાય ધ ભેવકાંગ ઓપ ફયાક ઓફાભા’ ુસ્તક ડે વલડ જે ગૈયો દ્વાયા રખલાભાાં
આલેર છે .
Current affairs 80 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 12 ભે 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી શ્રીરાંકાના પ્રલાવે ત્રણ દદલવ ભાટે જળે.
૨) ુણેભાાં દેળનુાં પ્રથભ જૈલ દયપામનયી એકભ કામચયત કયલાભાાં આલેર છે .
૩) ત્રણ બાયતીમ લૈજ્ઞાવનકો કૃ ષ્ણા ર્ેટયજી,વુબા ખોત અને મદવલન્દય ભાશીને યોમર
વોવામટીના અધ્મેતાના રૂભાાં ર્ૂાંટલાભાાં આવ્મા છે .
૪) ઓદયસ્વાભાાં નાલ એમ્બ્મુરન્વ વેલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
૫) ઓદયસ્વાભાાં ળરુ થમેર નાલ એમ્બ્મુરન્વ ર્ાય જીલ્ાભાાં ોતાની વેલા ૂયી ાડળે.
૬) ભશાન વવતાયલાદક ઉસ્તાદ યઈવખાનનુાં અલવાન 77 લચની લમે થમેર છે .
૭) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ નલી દદલ્શીભાાં વભળન ફેઠકના બાયતીમ પ્રભુખોને વાંફોવધત કમાચ
શતા.
૮) ઓદયસ્વાના ભુખ્મભાંત્રી નલીન ટ્ટનામક છે , અને યાયમમાર ડો.વીનાાંગફા ર્ફુતોળી જભીય
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) 11 ભે 2017 ના યોજ ાક એયરાઈન્વ કયાાંર્ી ભુાંફઈ ફ્રાઈટ ફાંધ કયળે.
૧૦) ઈભાનુાંએર ભૈક્રોનને રાન્વના યાષ્ટ્રવત તયીકે ર્ૂાંટલાભાાં આવ્મા છે .તેઓ રાન્વના વૌથી
નાના યાષ્ટ્રવત છે .
યભત-જગત
૧૧) 13 ભે 2017 ના યોજ વવર્ન-રાયા વત્રવનદાદ દક્રકે ટ ભેદાનભાાં ઉતયળે.
૧૨) એવળમાઈ ફોવક્વાંગ ર્ેવમ્મનળીનુાં આમોજન તાશ્કાંદ ઉયમફેવકસ્તાનભાાં કયલાભાાં આલેર.
૧૩) ર્ાય દેળો લચ્ર્ે યભાઈ યશે રી ભદશરા દક્રકે ટ ભેર્ભાાં બાયતીમ ભદશરા ટીભે આમયરેન્ડ વાભે
10 વલકે ટે જીત ભેલી છે .
૧૪) ભેડરીડ ઓનના ફીજા યાઉન્ડભાાં ભાદયમા ળાયાોલાએ 17 ભી યેં ક ધયાલતી ક્રોમેવળમાની
ભીયઝાના લ્મુવવક ફોયોનીનીને શાય આેર છે .
૧૫) ભુાંફઈ ઇવન્ડમન્વના પાસ્ટ ફોરય રવવથ ભવરાંગા આઈ.ી.એર.ભાાં 150 વલકે ટ ઝડનાય
પ્રથભ ફોરય ફન્મા છે .
અન્મ
૧૬) 8 ભે ના યોજ વભગ્ર વલશ્વભાાં થેરેવેવભમા દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૧૭) ૮ ભે 1945 ના યોજ ફીજા વલશ્વ મુદ્ધનો અાંત આવ્મો શતો, તેભાાં જભચનીએ આત્ભવભચણ
કમુિં શતુાં.
૧૮) આ લે ઉજલામેર યે ડક્રોવ દદનની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી,રેવ નોન યે ડક્રોવ સ્ટોયીઝ.
૧૯) અદનાન વાભીને વાંગીતભાાં ઉત્કૃ ષ્ઠ પ્રદાન ભાટે ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) પે વફુકે લધાયે 20,000 શોટસ્ોટ સ્થાવત કયલા ભાટે બાયતી એમયટે ર વાથે વભજુ તી
કયાય કયે ર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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Current affairs 81 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) અભેદયકી ભોટય વામકર ફનાલતી કાંની મુ.એભ ઉતયાાંર્રભાાં 50 શજાય મુવનટ્વની ક્ષભતા
લાો પ્રાન્ટ સ્થાેર છે .
૨) બાયત દેળને વલચવાંભતીથી મુ.એન. શૈ ફીટીટના અધ્મક્ષના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
૩) મુ.એન. શૈ ફીટીટના અધ્મક્ષના રૂભાાં બાયતે આ શે રા લચ 1988 અને 2007 ભાાં ણ કામચ
કયે ર છે .
૪) ઝાયખાંડ વયકાય અને ઓયે કરે કરાઉડ-આધાદયત નાગદયક વેલાઓભાાં વુધાયા ભાટે એક
વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૫) શદયમાણાના ભુખ્મભાંત્રીએ યાયમમના દયે ક વ્મવક્તના આાંકડા એકઠા કયલાની અને વલેક્ષણ
કયલાનો આદેળ આેર છે .
૬) લીભા કાંની એડરલાઈવ ટોવકમો રાઈપ ઈન્સ્મોયન્વનુાં બાયતભાાં ભુખ્મ કામાચરમ ભુાંફઈભાાં
આલેર છે .
૭) લેણુ યાજાભણી જે નેધયરેંડભાાં બાયતના યાજદૂત વનભામા તે યાષ્ટ્રવત પ્રણલ ભુખયજીના પ્રેવ
વવર્લ અને લદયષ્ઠ યાજનાવમક શતા.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) ડીઝનીની દપલ્ભ બ્મુટી એન્ડ ધ ફીટ્વને લચ 2017 નો એભ.ટી.લી.ભુલી એન્ડ ટીલી
એલોડ્વચભાાં લચની વલચશ્રેષ્ઠ દપલ્ભ જાશે ય કયલાભાાં આલી છે .
૯) 9 ભે 1947 ના યોજ વલશ્વફેંકે ોતાની શે રી રોન રાાંવ દેળને આી શતી.
૧૦) રાન્વે 5000 રાખ ડોરયની ભાાંગણી કયી શતી, યાંતુ ફેંકે તેની અડધી રોન જ ભાંજુય કયી
શતી.2500 ડોરય.
૧૧) લેનુાં યાજાભણી નેધયરેંડભાાં બાયતના યાજદૂત તયીકે વનમુક્ત કયામા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૨) નેધયરેંડની યાજધાની એમ્સ્ટડચ ભ છે , ત્માાંનુાં ર્રણ મુયો છે .
યભત-જગત
૧૩) બુલનેશ્વયભાાં એવળમાઈ એથરેટીક્વ ર્ૈવમ્મનળીનો રોગો અને ભૈસ્કોટનુાં અનાલયણ
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૪) એવળમાઈ એથરેટીક્વ ર્ૈવમ્મનળીનો રોગો અને ભૈસ્કોટનુાં અનાલયણ ઓડીવના
ભુખ્મભાંત્રી નલીન ટ્ટનામક દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) એવળમાઈ એથરેટીક્વ ર્ૈવમ્મનળી ઓડીવાભાાં આમોવજત થઇ યશી છે , તે 22 ભુ
વાંસ્કયણ છે .
૧૬) શીના વવાંધુએ ગણયાયમમભાાં ગ્રાન્ડ વપ્રક્વ ઓપ રીફયે ળન પ્રેઝન 2017 ર્ેવમ્મનળીભાાં
ભદશરાઓની 10 ભીટય એમયવસ્ટરભાાં કાાંસ્મદક જીતેર છે .
૧૭) મુનાનના ભદશરા વનળાનેફાજ અન્ના કોયાકાકીએ ગણયાયમમભાાં ગ્રાન્ડ વપ્રક્વ ઓપ રીફયે ળન
પ્રેઝન 2017 ર્ેવમ્મનળીભાાં વુલણચર્રાં ક જીતેર છે .
અન્મ
૧૮) લીભા કાંની એડરલાઈવ ટોવકમોએ બાયતના વૌથી શે રા અને વૌથી વય જીલન લીભા
ઉત્ાદન રોન્ર્ કયે ર છે .
૧૯) શોવરલૂડ અવબનેત્રી એમ્ભા લોટવનને પ્રથભલાય જેન્ડયરેવ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર
છે .
૨૦) આઈ.એભ.એપ.ના યીોટચ અનુવાય બાયત લચ 2018-19 ભાાં 7.7 ટકાના દયે વલકાવ
કયળે.
Current affairs 82 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શલેથી ગોદયે જ ગ્રુનુાં વુકાન અદદ ગોદયે જના ુત્રી વનવાફા વાંબાળે, 39 લચની લમે તેઓ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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આટરી ભોટી કાંની વાંબાનાય દેળના વૌથી મુલા ભદશરા ફનળે.
૨) IRCTC દ્વાયા દેળના 600 ળશે યોભાાં ે ઓન ડીરેલયી નાભની વુવલધા ઉરબ્ધ કયાલલાની
જાશે યાત કયી છે , આ વુવલધા ભાટે યે રમાત્રીઓએ ર્ાજચ ર્ૂકલલો ડળે.
૩) બાયતભાાં વુપ્રીભ કોટચ 26 જાન્મુઆયી 1950 થી અવસ્તત્લભાાં આલેર છે .
૪) બાયતના ગૃશભાંત્રી યાજનાથવવાંશે ભાઓલાદી વાભે એક નલી યણનીવતની જાશે યાત કયી
છે ,SAMADHAN.
૫) DIPAM નુાં નેતૃત્લ બાયતના નાણાભાંત્રી અરુણ જેટરી કયી યહ્યા છે .
૬) DIPAM નુાં ુરુનાભ ડીાટચ ભેન્ટ ઓપ ઇન્લેસ્ટભેન્ટ એન્ડ વબ્રક એવેટ્વ ભેનેજભેન્ટ થામ
છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) દવક્ષણ કોયીમાના ઉદાયલાદી નેતા ભૂન જેઈ-ઇને યાષ્ટ્રવતના રૂભાાં શારભાાં ળથ રીધેર છે .
૮) 10 ભે 1994 ના યોજ દવક્ષણ આદરકાના યાષ્ટ્રવત દ ય પ્રથભ અશ્વેત પ્રભુખ નેલ્વન ભાંડેરા
ર્ૂાંટામા શતા.
૯) દવક્ષણ કોદયમાની યાજધાની વવમોર છે , તેનુાં ર્રણ લોન છે .
૧૦) બાયતે આલનાયા ત્રણ ર્ાય લચભાાં એન્ટાકચ દટકાભાાં આલેર ભૈત્રી વાંળોધન કે ન્રના સ્થાનભાાં
પે યપાય કયલાનો વનણચમ કયે ર છે .
૧૧) એન્ટાકચ દટકાભાાં બાયતના ભૈત્રી અનુવધ
ાં ાન કે ન્રનુાં વનભાચણ લચ 1989 ભાાં કયલાભાાં આવ્મુાં
શતુાં
ગુજયાત
૧૨) ગુજયાત વલધાનવબાભાાં જી.એવ.ટી.ફીર વલાચનુભતે ાવ કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
યભત-જગત
૧૩) શારભાાં ઝૂરન ગૌસ્લાભી લન ડે દક્રકે ટભાાં વૌથી લધાયે વલકે ટ રેનાય ભદશરા દક્રકે ટય ફની ગમા
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છે .તેઓના નાભે181 વલકે ટ ઝડલાનો યે કોડચ નોંધામો છે .
૧૪) આગાભી 14 ભે 2017 થી ળરુ થનાય શોકી ટે સ્ટ ભેર્ભાાં ાાંર્ ટે સ્ટ ભેર્ની શ્રેણી યભલા ભાટે
બાયતની ટીભ ન્મુઝીરેન્ડ વાભે યભલા ફાફતે ન્મુઝીરેન્ડ યલાના થઇ ર્ુકી છે .
૧૫) લલ્ડચ ર્ેવમ્મનળી ભાટે ક્લોરીપામ કયનાયા વાત બાયતીમ ફોક્વયોને ઓગસ્ટ
વપ્ટે મ્ફયભાાં મોજાનાયી ટુ નાચભેન્ટની તૈમાયી ભાટે વલળે ટરે નીંગ આલાભાાં આલળે.
૧૬) બાયતીમ ભૂના વવભી વવાંશને આમયરેન્ડની દક્રકે ટ ટીભભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૭) લચ 2013 ભાાં આમોવજત થમેર આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભદશરા દક્રકે ટ વલશ્વક ઓસ્ટરે રીમા દ્વાયા
જીતલાભાાં આવ્મો શતો.
ચ ુયસ્કાય અામો શતો,જમાયે લચ 2012 ભાાં તેને
૧૮) લચ 2010 ભાાં ઝૂરન ગૌસ્લાભીને અજુ ન
દ્મશ્રી ુયસ્કાય આલાભાાં આવ્મો શતો.
અન્મ
૧૯) બાયતીમ અવબનેત્રી કોંકણાવેને ન્મુમોકચ ઇવન્ડમન દપલ્ભ પે સ્ટીલરભાાં ભુખ્મ ુયસ્કાય જીતેર
છે .
૨૦) ઉત્તયપ્રદેળની આદદત્મ મોગીની વયકાયે અમોધ્મા અને ભથુયાને નગય વનગભ ફનાલલાનો
વનણચમ કયે ર છે .
Current affairs 83 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 11 ભે 1998 ના યોજ બાયત વયકાય દ્વાયા બૂવભગત યભાણુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૨) બાયતે પ્રથભ યભાણુાં યીક્ષણ 18 ભે 1974 ભાાં કમુિં શતુાં.ફાંને દયક્ષણ યાજસ્થાનના
ોખયણભાાં કયલાભાાં આવ્મા શતા.
૩) બાયતના વડક દયલશન અને યાજભાગચ વવર્લ વાંજમ વભશ્રાને યક્ષા વવર્લ તયીકે વનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૪) લચ 1999 ભાાં બાયતીમ યે લ્લે ખાન-ાન અને મચટન વનગભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી
શતી.
૫) બાયત વયકાયે દેળભાાં યોજગાય ય ડે ટા ઉરબ્ધ કયાલલા ભાટે ઉચ્ર્ સ્તયીમ ટાસ્ક પોવચની
સ્થાના કયે ર છે .
૬) ટ્વીટય દ્વાયા યણજીતવવાંશને બાયતના કન્ટર ી ડામયે ક્ટયના રૂભાાં વનમુક્ત કયે ર છે .
૭) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ વુપ્રીભ કોટચ ની એવકકૃ ત કે વ ભેનેજભેન્ટ વવસ્ટભને રોન્ર્ કયે ર છે .
૮) શારભાાં વૌથી ળવક્તળાી ાવોટચ ની માદીભાાં બાયતના ાવોટચ ને 77 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર
છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) વલશ્વના વૌથી ળવક્તળાી ાવોટચ ભાાં જભચની અને વવાંગાુયને સ્થાન ભળ્ુાં છે .
૧૦) જભચની અને વવાંગાુય ફાંને દેળોનો વલઝા રી સ્કોય 159 છે .બાયતનો વલઝા રી સ્કોય 49 છે .
૧૧) વસ્લટઝયરેન્ડની સ્લીવ નેળનર ફેંક દ્વાયા 20 સ્લીવ રાાંકની નલી નોટ ફશાય ાડે ર છે .
૧૨) શાર વસ્લટઝયરેન્ડ નેળનર ફેંકના લાઈવ ર્ેયભેન તયીકે દરટ્વ ઝુફુગચ પયજ ફજાલી યહ્યા
છે .
૧૩) આગાભી લચ 2018 ભાાં નોલે 100 ટકા ઇરેવક્ટર ક અને ઓટોનોભવ કાગો ળી રોન્ર્ કયળે,
જે લચ દયવભમાન થતા 40,000 ટર કોના પ્રદુવત પ્રલાવને અટકાલળે.
ગુજયાત
૧૪) 11 ભે 1951 ના યોજ બાયતના પ્રથભ યાષ્ટ્રવત ડો.યાજેન્ર પ્રવાદે વોભનાથ ભાંદદયના
ગબચગૃશભાાં યમમોવતચવરાંગ સ્થાવત કમુિં શતુાં.
૧૫) ગુજયાતી દપલ્ભના અવબનેતા દશતુ કનોદડમાને શારભાાં દાદા વાશે ફ પાકે એલોડચ આલાભાાં
આલેર છે .
૧૬) ર્ારુ લચની ગુજયાતી દપલ્ભ યોંગ વાઈડ યાજુ ને નેળનર દપલ્ભ એલોડચ ભેર છે .
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યભત-જગત
૧૭) બાયતીમ ટે નીવ ખેરાડી મુકી બાાંફયી 75000 ડોરયની ઇનાભી યકભલાી એટીી કાયળી
ર્ેરેન્જય ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટની ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં જગ્મા ફનાલી ર્ુક્મા છે .
અન્મ
૧૮) લૈવશ્વક તાભાન ભાલા ભાટે નો એકભ છે , આઈ.ી.ઓ.(ઇન્ટયડીકે ડર ેવવદપક
ઓસ્વીરેળન).
૧૯) વૌથી ળવક્તળાી ાવોટચ ની માદી 193 દેળોને ધ્માને યાખીને ફનાલલાભાાં આલી છે .
૨૦) શાર બાયતના પ્રધ્મોગીકી વલકાવ ફોડચ ના અધ્મક્ષ તયીકે પ્રો.આળુચતો ળભાચ પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
Current affairs 84 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) આઈ.વી.આઈ.વી આઈ.ના પ્રભુખ ર્ાંદા કોર્યને લુડરો વલલ્વન ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં
આવ્મો.
૨) શારભાાં એર.આઈ.વી.શાઉવવાંગ પાઈનાન્વે એક નલી મોજના ગૃશ વવવદ્ધ રોન્ર્ કયે ર છે .
૩) કૃ વ અને વકવાન કલ્માણ કે ન્રીમ ભાંત્રી શ્રી યાધાભોશન વવાંશે નલી દદલ્શીભાાં ઈ-કૃ વ વાંલાદનુાં
ઓનરાઈન ઇન્ટયપે વ રોન્ર્ કયે ર છે .
૪) ઈ-કૃ વ વાંલાદનુાં ઓનરાઈન ઇન્ટયપે વથી ખેડૂતોની વભસ્માઓનુાં વભાધાન પ્રત્મક્ષ અને
પ્રબાલી રૂે કયી ળકાળે.
૫) બાયતીમ જીલન લીભા વનગભ લચ 1956 થી બાયતભાાં કામચયત છે .તેનુાં લડુ ભથક ભુફ
ાં ઈભાાં
આલેર છે .
૬) શારભાાં ફેંગરુરુાંને નલા ટે ક વીટી ઇન્ડે ક્ષ 2017 ભાાં વલશ્વના વૌથી વસ્તા ટે કનોરોજી ળશે યભાાં
પ્રથભ સ્થાન આલાભાાં આલે છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૭) ફેંગરુરુને બાયતનુાં વીરીકોન લેરી ભાનલાભાાં આલે છે .તેને આઈ.ટી.શફ ણ ગણલાભાાં
આલે છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) દય લે 12 ભે ના યોજ વભગ્ર વલશ્વભાાં ઇન્ટયનેળનર ફ્રોયે ન્વ નાઈદટાંગર ડે (નવવિંગ ડે )
ઉજલલાભાાં આલે છે .
૯) એન્ટાકચ દટકાભાાં લચ 1984 દયવભમાન દવક્ષણ ગાંગોત્રી વાંળોધન કે ન્ર બાયત દ્વાયા સ્થાવત
કયલાભાાં આલેર.
૧૦) વલશ્વના આળયે 56 જેટરા દેળોએ આમોડીન મુક્ત નભક લાયલા ય ભનાઈ પયભાલેર છે .
૧૧) ડે ન્ભાકચ દેળની વયકાય દ્વાયા લચ 1940 ની વારથી આમોડીન મુક્ત ભીઠુાં લાયલા ય
પ્રવતફાંધ રગાવ્મો શતો.
૧૨) તુકી દેળ એવળમા અને મુયો ફાંનેભાાં છે ,શાર તુકીના યાષ્ટ્રવત દયવેમ તૈવમ છે .
ગુજયાત
૧૩) આ લે કે ન્ર વયકાયે યાજસ્થાન અને ગુજયાતભાાં ગીય ગામ અબમાયણ્મ ફનાલલા ભાટે ની
ભાંજુયી આેર છે .
૧૪) 12 ભે 2017 ના યોજ ોયફાંદય ખાતે ગીયગામ અબમાયણ્મનુાં ખાત ભુશુતચ કયલાભાાં આલેર
છે .
યભત-જગત
૧૫) લચ 2017 ભાાં પીપા અન્ડય-17 વલશ્વક બાયતભાાં આમોવજત થળે.
૧૬) લચ 2018 ભાાં પીપા વલશ્વક યવળમાભાાં આમોવજત કયલાભાાં આલળે.
૧૭) ન્મામભૂવતચ ભુકુર ભુદગરને પીપા ગલચનન્વ કવભટીના પ્રભુખ તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
અન્મ
૧૮) લુડરો વલલ્વન ુયસ્કાય લચ1998 થી આલાભાાં આલે છે .આ ુયસ્કાય દય લે આલાભાાં
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આવ્મા છે .
૧૯) વલશ્વ પ્રલાવી દદલવ દય લે 10 ભે ના યોજ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૨૦) આઈ.એભ.એપ ની સ્થાના લચ 1945 ભાાં થમેર છે , આજે તે 189 દેળોભાાં કામચ કયે છે .
Current affairs 85 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતીમ દપલ્ભ અવબનેતા અવભતાબ ફચ્ર્નને વલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંગઠનના વદબાલના દૂત
તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) અવભતાબ ફચ્ર્ન દશેટાઈદટવ યોકલા અાંગે રોકોભાાં જાગૃવત રાલળે, તેઓ દશેટાઈદટવ-ફી
થી ીદડત યશી ર્ુક્મા છે .
૩) શારભાાં વલજમ કુ ભાય વાયસ્લતને જલાશયરાર નશે રુ મુનીલવીટીના ર્ાન્વેરય તયીકે વનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૪) 13 ભે 1967 ના યોજ બાયતના ત્રીજા યાષ્ટ્રવત તયીકે ડો.ઝાકીય શુવેને યાષ્ટ્રવત દનો
દબાય વાંબાળ્ો શતો.
૫) ડો.ઝાકીય શુવેન બાયતના પ્રથભ ભુવસ્રભ યાષ્ટ્રવત શતા.તેઓ અથચળાસ્ત્ર વલમભાાં
ી.એર્.ડી. શતા.
૬) બાયતના ર્ૂાંટણી ાંર્ે ટોર રી નાંફય 1800111950 વાથે યાષ્ટ્રીમ વાંકચ કે ન્રનો ળુબાયાંબ
કયે ર છે .
૭) ડો.નવીભ જૈદી બાયતના 20 ભાાં ર્ૂાંટણી કવભળનય છે .બાયતભાાં ર્ૂાંટણીાંર્ની સ્થાના લચ
1950 ભાાં થમેરી છે .
૮) તાજેતયભાાં વલનમ ભોશન કલાત્રાને રાન્વભાાં બાયતના નલા યાજદૂત તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
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૯) પ્રીન્વીવમા ભેથેભેદટકા નાભનો પ્રખ્માત ગ્રાંથ રખનાય ફટર ાન્ડ યવેર છે , જેની જન્ભ જમાંવત
18 ભે ના યોજ ઉજલાળે.
૧૦) લચ 1957 ભાાં ફટર ાન્ડ યવેરને બાયતનુાં કવરાંગ ાદયતોવક આલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૧૧) 7 ભે 2017 ના યોજ ભધ્મ જભચનીભાાં વલશ્વનો વૌથી રાાંફો જુ રતો ુર વાભાન્મ રોકો ભાટે
ખુલ્ો ભુકલાભાાં આલેર છે .
૧૨) જભચનીભાાં ખુલ્ો ભુકલાભાાં આલેર જુ રતો ુર 100 ભીટય ઉંર્ો અને 458 ભીટય રાાંફો છે .
ગુજયાત
૧૩) શારભાાં ગુજયાત વાદશત્મ અકાદભીના અધ્મક્ષ દ ય દ્મશ્રી વલષ્ણુ ાંડમાની વનભણુાંક
કયલાભાાં આલી છે .
૧૪) ગુજયાત વાદશત્મ અકાદભીના અધ્મક્ષ દ ય 8 એવપ્રર 2017 વુધી બાગ્મેળ ઝા પયજ
ફજાલી યહ્યા શતા.
૧૫) આગાભી 21 જુ ન 2017 ના યોજ વલશ્વ મોગ દદનની ઉજલણી અભદાલાદ ખાતે કયલાભાાં
આલળે,તેભાાં ાાંર્ રાખ થી લધાયે રોકો બાગ રેળે.
યભત-જગત
૧૬) બાયતીમ દક્રકે ટય વવર્ન તેન્ડુ રકયે શારભાાં પ્રો.કફડ્ડીની ટીભ ખયીદી છે .વવર્ન કફડ્ડી
શે રા પ્રીવભમય ફેડવભન્ટન રીગ ફેંગરુરુાં બ્રાસ્ટવચ અને ઇવન્ડમન વુય પૂટફોર રીગ,કે યરા
બ્રાસ્ટવચના વશ ભાવરક છે .
૧૭) બાયતીમ ભદશરા કુ સ્તીફાજ વાક્ષી ભવરકે શારભાાં એવળમન ર્ેવમ્મનળીભાાં 60 વકગ્રાની
શ્રેણીભાાં વવલ્લયભેડર ોતાના નાભે કયે ર છે .
અન્મ
૧૮) Spyder નુાં ુરુનાભ Surface-to-air Python and DERby થામ છે .
૧૯) બાયતે ઓદયસ્વાના ર્ાાંદીુય ટે સ્ટ યે ન્જથી જભીનથી શલાભાાં ભાય કયી ળકે તેલી વભવાઈર
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સ્ાઈડયનો ટે સ્ટ પામય કયે ર છે .
૨૦) પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ દદલવ લચ 2015 ભાાં નલી દદલ્શીભાાં આમોવજત કયલાભાાં આલેર.
Current affairs 86 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બગલાન વળલની112 પૂટ ઉંર્ી પ્રવતભા આદદમોગીનુાં નાભ ગીનીવ ફુક ઓપ લલ્ડચ યે કોડચ ભાાં
વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આદીમોગી પ્રવતભા વલશ્વની વૌથી ભોટી આલક્ષ એટરે કે લક્ષથી ઉયની પ્રવતભા છે .
૩) આદીમોગી પ્રવતભા 112.4 પૂટ ઉંર્ી,24.99 ભીટય શોી અને 147 પૂટ રાાંફી છે .
૪)14 ભે 1992 ના યોજ બાયત વશીત 32 દેળોભાાં તવભર ટાઈગવચને આતાંકી વાંગઠન જાશે ય કમુિં
શતુાં.
૫) દેળના યાષ્ટ્રવતશ્રીએ આાંતયયાષ્ટ્રીમ નવવિંગ દદલવ ય સ્લાસ્્મ ક્ષેત્ર વાથે વાંકામેરા 35
કભચર્ાયીઓને તેભની ઉત્કૃ ષ્ઠ વેલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ ફ્રોયે ન્વ નાઈટે ન્ગર ુયસ્કાયથી વન્ભાવનત કયે ર
છે .
૬) બાયતભાાં વૌપ્રથભ ઈ.લી.એભ.ભળીનનો ઉમોગ કે યના રુય વલધાનવબા ક્ષેત્રભાાં 50
ભતદાન કે ન્રોભાાં કયલાભાાં આવ્મો શતો.
૭) 10 ભે 2017 ના યોજ અરુણા વુાંદયયાજનને દુય વાંર્ાય વલબાગના વવર્લ તયીકે વનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૮) અરુણા વુાંદયયાજન શે રા દુય વાંર્ાય વલબાગના વવર્લ તયીકે ી.કે . ુજાયી અાંળકારીન રૂે
દ વાંબાી યહ્યા શતા.
૯) ઉત્તયપ્રદેળની યાયમમ વયકાય દ્વાયા પ્રાથવભક અને ભાધ્મવભક ળાાઓભાાં ળવનલાયના યોજ ‘નો
ફેગ ડે ’ જાશે ય કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
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૧૦) 14 ભે 1948 ના યોજ મશૂદી યાયમમ ઇઝયામેરે સ્લતાંત્રતાની જાશે યાત કયી શતી.
૧૧) એક વલે ભુજફ ર્ીનભાાં વલશ્વના વૌથી લધાયે સ્થૂતાનો વળકાય ફનેરા રોકો લવલાટ કયે
છે .
૧૨) વલશ્વભાાં ર્ીન સ્થુતા ધયાલતા રોકોભાાં પ્રથભ નાંફયે છે , જમાયે ફીજા નાંફયે અભેદયકાનો
વભાલેળ થામ છે .
૧૩) આગાભી લચ 2049 ભાાં આધુવનક ર્ીનના 100 લચ ૂણચ થળે.
૧૪) શારભાાં ર્ીન દેળ નલી નીવત લન ફેલ્ટ,લન યોડ દ્વાયા વલશ્વના 65 દેળોને એક યોડથી
જોડલા ભાાંગે છે .
યભત-જગત
૧૫) ર્ેલ્વીએ ત્રણ વવઝનભાાં ફીજીલાય ઈંગ્રીળ પ્રીવભમય રીગ ઈ.ી.એર.નુાં ટાઈટર જીતી
રીધેર છે .
૧૬) બાયતીમ યે વરય ફજયાંગ ુવનમાએ એવળમન યે વવરાંગ ર્ેવમ્મનળીના 65 વકગ્રા લજન
લગચભાાં વાઉથ કોદયમાને શયાલી બાયત ભાટે ગોલ્ડ ભેડર જીતેર છે .
૧૭) બાયતીમ ટીભના ફેટ્વભેન લી.લી.એવ.રક્ષ્ભણ 11 ભે 2017 ના યોજ ભેયીરફોન દક્રકે ટ
ક્રફની આજીલન વદસ્મતાથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
અન્મ
૧૮) શારભાાં યે લ્લેએ ભશાયાષ્ટ્રભાાં ‘લન રૂી કરીનીક’નો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૧૯) લધાયે નોન યપોભન્વ એવેટ્વના કાયણે આય.ફી.આઈ.એ આઈ.ડી.ફી.આઈ. ફેંકને
ોતાની દેખયે ખ નીર્ે યાખેર છે .
૨૦) યાષ્ટ્રીમ ફ્રોયે ન્વ નાઈટે ન્ગર ુયસ્કાય અાંતગચત કભચર્ાયીને 50 શજાય રૂવમાનુાં ઇનાભ
આલાભાાં આલે છે .
Current affairs 87 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/5/17
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યાષ્ટ્રીમ
૧) આગાભી 26 ભી ભે 2017 ના યોજ ર્ીન વયશદ નજીક િહ્મુત્ર નદી ય ફનેરા 9.15 વકભી
રાાંફા ધોરા-વદદમા ુરનુાં લડાપ્રધાન નયે ન્ર ભોદી ઉદ્ઘાટન કયળે.
૨) બાયત અને મુકે લચ્ર્ે ળશે યી દયલશન ક્ષેત્રે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે .
૩) ઇસ્કોન દ્વાયા સ્થાવત થાણે વજલ્ાભાાં આલેર ગોલધચન ઇકો ગ્રાભેં ભશાયાષ્ટ્રના ગ્રાભીણ
વલસ્તાયોભાાં સ્થામી દયમોજના ભાટે સ્ભાટચ ગ્રાભ ુયસ્કાય જીતેર છે .
૪) વાલચજવનક ભાભરે આામેર વૂર્કાાંકભાાં કે યર વૌથી ઉય યશે ર છે , જમાયે વફશાય વૌથી નીર્ે
યશે ર છે .
૫) શારભાાં આય.ફી.આઈ.એ મુકો ફેંકના કાયોફાય ય પ્રવતફાંધ રગાલી દીધેર છે .
૬) મુકો ફેંકના એભડી.અને વીઈઓ તયીકે શ્રી યવલ કૃ ષ્ણ તાકય પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭)16 ભે 2017 ના યોજ વીદયમા ળાાંવત ભાંત્રણાનો નલો તફક્કો ળરુ થળે.
૮) 15 ભે ના યોજ વભગ્ર વલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડે ઓપ પે ભીરી આમોવજત કયલાભાાં આલે છે .
૯) 15 ભે 1957 ના યોજ વિટન દેળ દ્વાયા શાઈડર ોજન ફોમ્ફનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
૧૦) આ લે ઉજલામેર આાંતયયાષ્ટ્રીમ દયલાય દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, પે વભરીઝ
એયમમુકેળન એન્ડ લેર ફીગીન.
યભત-જગત
૧૧) બાયતના વુવભતે વીનીમય એવળમન કુ શ્તી ર્ેવમ્મનળીભાાં વવલ્લય ભેડર જીતેર છે .
૧૨) બાયતભાાં આમોવજત થનાય પૂટફોર અન્ડય-17 ભાાં જભચની, ઇંગ્રેન્ડ, સ્ેન,અને તુકીએ
લલ્ડચ કભાાં ક્લોરીપામ કયી રીધેર છે .
૧૩) આઈ.ી.એર. દક્રકે ટભાાં બાયતીમ દક્રકે ટય ભશે ન્રવવાંશ ધોનીએ 100 યભતલીયોને સ્ટમ્
આઉટ કયે ર છે .
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૧૪) યોભાનીમાની વવભોના શારેે રાન્વની દક્રસ્ટીના મ્રાદેનોલીર્ને શયાલી વતત ફીજા લે
ભેડરીડ ઓન ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટની વલભેન્વ વવાંગલ્વનુાં ટાઈટર જીતી રીધુાં છે .
૧૫) ભુાંફઈ ઇવન્ડમન્વ ટી-20 ભાાં 100 ભેર્ જીતનાય પ્રથભ ટીભ ફનેર છે .
૧૬) એવળમન ર્ેવમ્મનળીભાાં આ લે બાયતે એક ગોલ્ડ, ાાંર્ વવલ્લય, અને ર્ાય
િોન્ઝભેડર ભીને કુ ર 10 ભેડર જીતેર છે .
૧૭) દક્રકે ટ વાઉથ આદરકાના એલોડચ ભાાં બાયતીમ ભૂના વસ્નય કે ળલ ભશાયાજને નલોદદત
દક્રકે ટયનો એલોડચ આલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૮) 17 ભે 2017 ના યોજ ગુગરની ડે લરય કોન્પયન્વ ળરુ થળે.
૧૯) વી.ફી.આઈ.ની સ્ેશ્મર કોટચ ભાાં વુિતો યોમ શાજય થળે.
૨૦) ISCON નુાં ુરુનાભ ઇન્ટયનેળનર વોવામટી પોય કૃ ષ્ણ કોન્ળીમાળનેવ થામ છે .
Current affairs 88 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ઉત્તયપ્રદેળની ળાાઓભાાં ભધ્માશન બોજનની ર્કાવણી ભાટે ‘ભાાં વવભવત’ની યર્ના
કયલાભાાં આલી છે .
૨) આઈ.આઈ.ટી.શૈ રાફાદના પ્રોપે વય અયવલાંદ કુ ભાય યેં ગણને લચ 2017 ભાટે મુલા લૈજ્ઞાવનક
શ્રેણીભાાં પ્રવતવષ્ઠત બાયતીમ વલજ્ઞાન અકાદભી દકથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) મુલા લૈજ્ઞાવનક ુયસ્કાયભાાં કાાંસ્મદક અને 25 શજાય રૂવમા આલાભાાં આલે છે .
૪) શાર એપ.આઈ.વી.વી.આઈ.(દપક્કી)ના અધ્મક્ષ તયીકે ાંકજ આય ટે ર વેલા આી યહ્યા
છે .
૫) વવક્કીભના ભુખ્મભાંત્રી લનકુ ભાય ર્ાભવરાંગને પ્રથભ બૈયોવવાંશ ળેખાલત રાઈપટાઈભ
અર્ીલભેન્ટ ઓનયથી વન્ભાવનત કયે ર છે .
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૬) દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા બૈયોવવાંશ ળેખાલત સ્ભાયક વ્માખ્માન દયવભમાન લન કુ ભાય
ર્ાભવરાંગને વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) ર્ીનની યાજધાની ફીજીંગભાાં 2 દદલવનુાં ફેલ્ટ યોડ પોયભ વાંભેરન ફે દદલવ ભાટે મોજાઈ ગમુાં.
૮) વૈન્મ ક્ષભતા ભાભરે ગ્રોફર પામય ાલય યે ન્કીંગભાાં અભેદયકાને પ્રથભ સ્થાન ભેર
છે ,બાયતને આ વલેભાાં ર્ોથુાં સ્થાન ભેર છે .
૯)16 ભે 2013 ના યોજ ભાનલ સ્ટે ભવેરનુાં ક્રોન કયલાભાાં વપતા અભેદયકી લૈજ્ઞાવનકોએ દ્વાયા
ભેલલાભાાં આલી શતી.
૧૦) શાર ર્ીરી દેળના યાષ્ટ્રવત તયીકે વભળેર ફાર્ેરટ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
યભત-જગત
૧૧) લાંવર્ત ભાતાઓ ભાટે દક્રકે ટય વુયેળ યૈ ના અને તેની ત્ની વપ્રમાંકાએ વાથે ભીને ગ્રેવવમા
યૈ ના પાઉન્ડે ળન ળરુ કયે ર છે .
૧૨) ફેંગકોક ખાતે યભાઈ યશે રી થાઈરેન્ડ જુ વનમય તથા કે ડેટ ગોલ્ડન ટે ફર ટે નીવ વીયીઝભાાં
ગુજયાતના ભાનલ ઠક્કયે ોતાનુાં ળાનદાય પ્રદળચન કયી જુ વનમય કે ટેગીયીભાાં વવલ્લય ભેડર જીતેર
છે .
૧૩) શારભાાં દીવપ્ત ળભાચ અને વદ્મનીએ ભદશરા દક્રકે ટભાાં વૌથી ભોટી બાગીદાયીનો યે કોડચ
નોંધાવ્મો છે .
૧૪) જાણીતા ખેરાડી યપે ર નડારે આ લે ભેડરીડ ઓનનુાં ાાંર્ભીલાય ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૫) તાજેતયભાાં રુઇવ શૈ વભરન્ટને પોમ્મુચરા લન ર્ૈવમ્મનળીભાાં ોર ોજીળનથી સ્ૈવનળ
ગ્રાાં.વપ્રક્વ. જીતી રીધેર છે .
ચ ભેનઈ જીી-3 યે વ જીતનાય પ્રથભ
૧૬) જેન્જય ભોટયસ્ોટ્વચ ભાટે ડર ાઈવલાંગ કયનાય અજુ ન
બાયતીમ ર્ારક ફનેર છે .
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ચ ભેનઈ એક બાયતીમ યે વવાંગ ર્ારક છે , જેણે ોતાનો પ્રથભ ગો-કાટચ ાાંર્ લચની લમે
૧૭) અજુ ન
80 વીવી કોભવચ કાટચ પ્રાપ્ત કયે ર.
અન્મ
૧૮) કૈ થોવરક વીયીમન ફેંક વાથે એર્.ડીએપ.વી.રાઈપે વલતયણ વભજુ તી ય શસ્તાક્ષય કયે ર
છે .
૧૯) શાર એર્.ડી.એપ.વી.ફેંકના પ્રફાંધ વનદેળક આદદત્મૂયી પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૨૦)ઉત્તયપ્રદેળના ફે ઉભુખ્મભાંત્રી તયીકે કે ળલ પ્રવાદ ભોમચ અને દદનેળ ળભાચ છે .
Current affairs 89 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શારભાાં ેરસ્ે ટાઈનના યાષ્ટ્રવત ભશે ભુદ અબ્ફાવ ર્ાય દદલવ ભાટે બાયતના પ્રલાવે આલેર
છે , ફાંને દેળો લચ્ર્ે ાાંર્ પ્રકાયના વભજુ તી કયાય થમેરા છે .
૨) આગાભી જુ ન ભાવભાાં બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો 640 ટન લજનનો ઉગ્રશ
અલકાળભાાં ભુકળે.
૩) બાયતીમ નૌવેના એડવભયર વુનીર રાાંફાએ વવાંગાુયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ વભુરી વભીક્ષાભાાં
બાગ રીધો શતો.
૪) આગાભી જુ નભાાં અલકાળભાાં તયતો ભુકલાભાાં આલળે તે ઉગ્રશ જી.એવ.એર.લી. ભાકચ -3
તૈમાય કયતા બાયતીમ વલજ્ઞાનીઓને 12 લચનો વભમ રાગ્મો છે .
૫) બાયતીમ નૌવેનાએ સ્ેવ એપ્રીકે ળન વેન્ટય વાથે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૬) બાયતીમ નૌવેના અને અભદાલાદના સ્ેવ એપ્રીકે ળન વેન્ટય લચ્ર્ે ભૌવભ વલજ્ઞાન અને
ભશાવાગય વલજ્ઞાન ક્ષેત્રે વભજુ તી કયાય કયે ર છે .
૭) અનેસ્ટ એન્ડ માંગ દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર આ લચના અક્ષમ ઉજાચ દેળ આકચણ
વૂર્કાાંકભાાં બાયત ત્રીજા સ્થાનેથી ખવીને ફીજા વાથે શોંર્ી ગ્મુાં છે .
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આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) આવવમાન દવક્ષણ ૂલચ એવળમાઈ દેળોનુાં વાંગઠન છે .તેભાાં તુકી અને ભોંગોવરમાને ણ વાભેર
કયલાભાાં આલળે.
૯) વમુાંકત યાયમમ અભેદયકાની સ્ેવએક્વ વાંસ્થા દ્વાયા ઇનભાયવેટ વાંર્ાય ઉગ્રશ રોન્ર્ કયે ર છે .
૧૦) આવવમાન વાંગઠનની સ્થાના લચ 1967 ભાાં થઇ શતી,આ વાંગઠન વભ્મ દેળોના આવથચક
વલકાવ અને વભૃવદ્ધ ભાટે કામચ કયળે.
ગુજયાત
૧૧) 17 ભે 2017 ના યોજ અભયે રીના કવલ યભેળ ાયે ખની 11 ભી ુણ્મવતવથ ભનાલલાભાાં
આલી.
૧૨) યભેળ ાયે ખની 11 ભી ુણ્મવતવથ વનવભતે અભયે રીભાાં ‘તને આલડે તો ગા’ કામચક્રભ મોજાઈ
ગમો.
યભત-જગત
૧૩) બાયતીમ દક્રકે ટય ઈયપાન ઠાણ તથા મુવુપ ઠાણે ોતાની ર્ોથી દક્રકે ટ એકડે ભીનુાં
રુણાલાડાભાાં રોવન્ર્ાંગ કયે ર છે .
૧૪) શારભાાં બાયતીમ વલભેન્વ શોકી ટીભને ન્મુઝીરેન્ડ વાભે યાજમ ભેર છે .
૧૫) આગાભી 24 જુ નથી ઈંગ્રેન્ડભાાં મોજાનાયા ભદશરા દક્રકે ટ લલ્ડચ ક ભાટે બાયતની ભદશરા
દક્રકે ટ ટીભની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે , તેનુાં કપ્તાન દ વભતારી યાજ વાંબાળે.
૧૬) જાાનના ટે નીવ ખેરાડી ભીત્વુશાળી ય ભેર્ દપવક્વાંગના આયો વફફ તેના યભલા ય
આજીલન પ્રવતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૭) UJALA નુાં ુરુનાભ ‘ઉન્નત યમમોવત ફામ એપોડે ફર એરઈડી પોય ઓર’ થામ છે .
૧૮) IIEST નુાં ુરુનાભ ધ ઇવન્ડમન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ એન્જીનીમયીંગ વામન્વ એન્ડ
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ટે કનોરોજી થામ છે .
૧૯) IIEST દ્વાયા વપતાૂલચક દેળની શે રી સ્ભાટચ વગ્રડ દયમોજના ફનાલલાભાાં આલેર છે .જે
ઉજાચના નલીનીકયણ સ્ત્રોતોથી લીજી ેદા કયળે.
૨૦) જનયર ફીીન યાલત બાયતીમ વેનાના લતચભાન અને 27 ભાાં ર્ીપ ઓપ આભી સ્ટાપ છે .
Current affairs 90 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતની કે ન્ર વયકાય દ્વાયા દેળભાાં 10 યભાણુાં યીએક્ટય ફનાલલાભાાં આલળે, તેની ભાંજુયી
આી દેલાભાાં આલી છે , દયે ક યભાણુાં યીએક્ટયની ઉત્ાદન ક્ષભતા 700 ભેગાલોટની યશે ળે.
૨) દેળના યે લ્લે સ્ટે ળનોનો સ્લચ્છતા ભાટે નો વલે ‘સ્લચ્છ યે ર,સ્લચ્છ બાયત અવબમાન’ અાંતગચત
કયલાભાાં આલે છે .
૩) ઉફય ભોટો બાયતભાાં જમુય,શૈ દયાફાદ, ગુયગાાંલ, પયીદાફાદ અને અભદાલાદ ખાતે કામચયત
થળે.
૪) ર્ેન્નાઈ ખાતે દેળનો પ્રથભ એકલાટીક યે નફો ટે કનોરોજી ાકચ સ્થાવત કયલાભાાં આલળે.(આ
ાકચ વજાલટી ભાછરીના ઉછે ય ભાટે નો યશે ળે)
૫) વિભ ફાંગા ફાદ તવભરનાડુ ભાાં વજાલટી ભાછરી ભાટે નો ાકચ સ્થાવત કયલાભાાં આલળે,તે
દેળનો ફીજા નાંફયનો ાકચ યશે ળે.
૬) 28 એવપ્રર 2017 થી યાજકુ ભાય એર.આઈ.વી.એભ.એપ.ના ૂણચ કારીન વનદેળક ફન્મા છે .
૭) વભગ્ર દેળભાાં યે લ્લે સ્લચ્છતા વલેભાાં વલળાખાટ્ટનભ યે લ્લે સ્ટે ળન પ્રથભ સ્થાને આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮)ઇરેવક્ટર ક લાશન અનાલલાભાાં વલશ્વભાાં ર્ીન દેળ વૌથી આગ છે ,તેના દ્વાયા 10 લચભાાં
કાફચન ઉત્વજચન 19 ટકા ઘટ્ુાં છે .
૯) બાયતીમ લૈજ્ઞાવનક શ્રીવનલાવ કુ રકણીને ખગો વલજ્ઞાન ક્ષેત્રભાાં તેભના પ્રદાન ભાટે ડે ન
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ડે વલડ ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર છે .
૧૦) આ એક ભીરીમન ડોરયનો ુયસ્કાય દય લે બૂતકા,લતચભાન,અને બવલષ્મની શ્રેણીઓભાાં
આલાભાાં આલે છે .
૧૧) અભેદયકી અાંતયીક્ષ એજન્વી નાવા ભાટે બાયતના મુલકે વલશ્વનો વૌથી નાનો ઉગ્રશ
વલકવવત કયે ર છે , તેનુાં નાભ કરાભ વૈટ યાખલાભાાં આલેર છે .
ગુજયાત
૧૨) દેળના સ્લચ્છ યે લ્લે સ્ટે ળનોભાાં અભદાલાદ વભગ્ર દેળભાાં વાતભાાં ક્રભાાંકે આલેર છે .
૧૩) આગાભી નલેમ્ફય 2017 ભાાં ગુજયાતભાાં વાંબવલત ર્ુાંટણીને ધ્માને રઇ શારની વયકાયે 14
આઈ.ી.એવ. અવધકાયીઓને પ્રભોળન આેર છે .
૧૪) ઉફય દ્વાયા ગુજયાત યાયમમભાાં પ્રથભલાય ફાઈક ળેયીંગ પ્રોજેક્ટની ળરૂઆત અભદાલાદ ખાતે
કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૫) બાયતના ભદશરા શોકી ખેરાડી વુનીતા રાકયાએ શારભાાં દેળ ભાટે 100 આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભેર્
યભલાની વવવદ્ધ શાાંવર કયે ર છે .
૧૬) વુનીતા રાકયાએ લચ 2009 ભાાં ોતાની આાંતયયાષ્ટ્રીમ કાયવકદીનો પ્રાયાંબ કમો શતો.
૧૭) ભોસ્કો ર્ેવ ટુ નાચભેન્ટભાાં ગ્રાન્ડભાસ્ટય ેંટરા શયીકૃ ષ્ણાએ ઈંગ્રેન્ડના ભાઈકર એડમ્વને
શયાલી ટુ નાચભેન્ટભાાં ોતાનો પ્રથભ વલજમ ભેલેર છે .
૧૮) રાાંવ ટે નીવ એવોવીએળનના પ્રભુખ તયીકે ફનાચડચ ગુઈડીર્ીરી પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
અન્મ
૧૯) બાયતીમ દપલ્ભના અવબનેત્રી યીભા રાગુ 59 લચની લમે અલવાન ામ્મા છે .
૨૦) શારભાાં કે ન્રીમ માચલયણ ભાંત્રી અનીર ભાધલદલેનુાં અલવાન 60 લચની લમે થઇ ગમેર છે .
Current affairs 91 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/5/17
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યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતની અાંતયીક્ષ એજેન્વી ઈવયોને લચ 2014 નો ઇવન્દયાગાાંધી ળાાંવત ુયસ્કાય ભેર છે .
૨) બાયતના ૂલચ લડાપ્રધાનશ્રી ભનભોશન વવાંશ ઇવન્દયા ગાાંધી ળાાંવત અને ઇવન્દયા ગાાંધી સ્ભાયક
ન્માવના ટર સ્ટી તયીકે કામચ કયી યહ્યા છે .
૩) 22 લચ ફાદ જનયર ભોટવચ બાયતભાાં કાયનુાં લેંર્ાણ ફાંધ કયળે, જી.એભ. વલશ્વની ત્રીજી વૌથી
ભોટી કાય કાંની છે .
૪) જી.એવ.ટી. દયભાાં કે ન્ર અને યાયમમનો અડધો-અડધો બાગ યશે ળે, કોઈ લસ્તુ ય 18 ટકા
ટે ક્વ યે ટ છે , તો તેભાાં 9 ટકા કે ન્ર (વી.જીએવટી) અને 9 ટકા (એવ.જીએવટી) યશે ળે.
૫) ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે યાયમમની વૌપ્રથભ સ્કીર ડે લરભેન્ટ મુનીલવીટી ખોરેર છે .
૬)19 ભે1904 ના યોજ તાતા કાંનીના વાંસ્થાક જભળેદજી તાતાનુાં અલવાન થમુાં શતુાં.
૭) કે ન્ર વયકાયે આાંધ્રપ્રદેળભાાં 8 યાષ્ટ્રીમ યાજભાગચ ભાટે 1793 કયોડ રૂવમા પાલેર છે .
૮) વીભા વુયક્ષા ફે આાંતયયાષ્ટ્રીમ વયશદ ય ગયભ શલા ઓયે ળન ળરુ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) શાર ઇન્ટયનેળનર કોટચ ઓપ જસ્ટીવના વભ્મ દેળો તયીકે 192 દેળો છે .
૧૦) શારભાાં અલવાન ાભેર દક્રવ કોનર વાઉન્ડગાડચ ન મ્મુઝીક ફેન્ડના વાંસ્થાક શતા.
૧૧) ફોપોવચ કાાંડના 30 લચ ફાદ બાયતીમ વૈન્મને અભેદયકાથી ફે અલ્ટર ા રાઈટ શોલીત્ઝય
એભ-777 તો ભેર છે .
ગુજયાત
૧૨) તવભરનાડુ અને ઉત્તયપ્રદેળના ગરે ગુજયાતભાાં ણ અન્ન્ૂણાચ મોજનાની જાશે યાત
કયલાભાાં આલી છે , આ ળરૂઆત યાજકોટ ળશે યભાાં ળરુ કયલાભાાં આલનાય છે .
૧૩) ગુજયાતભાાં ળરુ કયલાભાાં આલનાય અન્નુણાચ મોજનાભાાં રાબાથીએ ગુજયાતી થાી ભાટે 10
રૂ.ર્ુકલલા ડળે, 20 રૂ.વયકાય દ્વાયા ર્ુકલલાભાાં આલળે.
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૧૪) શારભાાં ગુજયાતની યાયમમવબાની ત્રણ વીટ ભાટે ર્ૂાંટણી કામચક્રભ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે ,
ર્ૂાંટણીાંર્ના આદેળ પ્રભાણે આગાભી 8 ભી જુ ને ર્ૂાંટણી મોજાળે.
યભત-જગત
૧૫) આગાભી વભમભાાં ઇંગ્રેન્ડભાાં મોજાનાયી લલ્ડચ રીગ વેભી પાઈનરભાાં બાયતીમ શોકી ટીભના
વુકાની તયીકે ભનપ્રીત વવાંશ કૌય યશે ળે.
૧૬) એક જુ નથી ળરુ થઇ યશે ર આઈ.વી.વી. ર્ેવમ્મન્વ ટર ોપીની ળરૂઆતી ભેર્ોભાાં બાયતના
વુાંદયભ યવલ દપલ્ડ અમ્ામય તયીકે કામચ કયળે.
૧૭) આઈ.વી.વી.દ્વાયા જાશે ય કયામેરા ટે સ્ટ યે ન્કીંગભાાં વઝમ્ફાબ્લેને 10 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
અન્મ
૧૮) ઉતયાખાંડના યે ણુાં વતી ેટીએભ ેભેન્ટ ફેંકના પ્રથભ વીઈઓ ફન્મા છે .
૧૯) અાંળુ જાભવેન્ા ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ ર્ાય લાય વય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા ફનેર છે .
૨૦) અાંળુ જાભવેન્ા લચ 2012 -13 ભાાં સ્લચ્છ બાયત અવબમાનના િાાંડ એમ્ફેવડે ય યશી
ર્ુક્મા છે .
Current affairs 92 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/5/17
૧) આ ાટીના નેતા અયવલાંદ કે ઝયીલાર ય ફનેર ડોકમુભેન્ટયી દપલ્ભનુાં નાભ ‘એન
ઇન્વીગ્નીપીકે ન્ટ ભેન’- (એક ભાભુરી ભાણવ) યાખલાભાાં આલેર છે .
૨) અયવલાંદ કે ઝયીલાર ય ફનેર ડોકમુભેન્ટયી દપલ્ભનુાં નાભ ‘એન ઇન્વીગ્નીપીકે ન્ટ ભેન’ને
વેન્વય ફોડે વાત કટ વાથે ભાંજુયી આી દીધેર છે .
૩) શાર વભગ્ર બાયત દેળભાાં 22 યભાણુાં યીએક્ટય દ્વાયા 6780 ભેગાલોટ લીજી ઉત્ાદદત
કયલાભાાં આલી યશી છે .
૪) વશાયા સ્થાવત એમ્ફી લેરી બાયતનુાં વૌથી શે રુાં ખાનગી દશર સ્ટે ળન શતુાં.
૫) ઇન્પોવચભેન્ટ ડીયે કટોયે ટ દ્વાયા બાયતના ૂલચ નાણાપ્રધાનના ુત્ર કાવતચ વર્દમ્ફયભ વાભે અને
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અન્મ વાભે ભનીરોન્ડદયાંગનો કે વ કયે ર છે .
૬) દેળના નાગદયકોને વભાજ કલ્માણ મોજનાઓનો રાબ રેલો શોમ તો આગાભી 30 જુ નથી
આધાય પયજીમાત કયી દેલાભાાં આલળે.
૭) ટફો ભેગા એમયલેજ ઉડાન અાંતગચત ઉડાન બયલા ભાટે નુાં રામવન્વ પ્રાપ્ત કયનાય પ્રથભ
ખાનગી એય રાઈન ફની ગઈ છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) 20 ભે 1498 ના યોજ લાસ્કો દ-ગાભા બાયતના કારીકટ ફાંદયે શોંચ્મો શતો.
ગુજયાત
૯) ગુજયાત વયકાયને વુપ્રીભ કોટચ દ્વાયા આદેળ કયલાભાાં આલેર છે કે ોસ્ટ ગ્રેયમમુએટ ભેડીકર
ડીપ્રોભાાં કોવીવભાાં ઇન વવલચવ ઉભેદલાયોને ભેડીકર કાઉવન્વર ઓપ ઇન્ડીમાના વનમભ ભુજફ
50 ટકા અનાભત આલી.
૧૦) ભેડીકર ડીપ્રોભાાં કોવીવભાાં 50 ટકા અનાભત ભતા અાંતદયમા વલસ્તાયભાાં વવલચવ કયતા
યાયમમના ફે શજાયથી લધાયે ડોકટયોને રાબ થળે.
૧૧) આગાભી લચ 2018 થી ગુજયાત યાયમમભાાં ધોયણ 9 અને 11 ભાાં ગવણત અને વલજ્ઞાન તેભજ
અાંગ્રેજીભાાં એન.વી.ઈ.આય.ટી.ભુજફનો અભ્માવક્રભ રાગુ કયલાનો વનણચમ રેલાભાાં આલેર છે .
૧૨) શારભાાં ગુજયાતના વળક્ષણવલદ્દ ભનોજ વોનીની વનભણુાંક મુ.ી.એવ.વી.ના વભ્મ તયીકે
કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) ભનોજ વોની અભદાલાદની આાંફેડકય ઓન મુનીલવીટીના લાઈવ-ર્ાન્વેરય છે .
યભત-જગત
૧૪) બાયતના ભાસ્ટય-બ્રાસ્ટય વવર્ન તેંદુરકયની ફામોવકનુાં નાભ ‘વવર્ન અ વફવરમન
ડર ીમ્વ’ છે .
૧૫) ન્મૂઝીરેન્ડ વાભેની ાાંર્ ભેર્ોની શ્રેણીભાાં બાયતીમ ભદશરા શોકી ટીભનો વતત ર્ોથો
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યાજમ થમેર છે .
૧૬) જરાંધય ખાતે મોજામેરી 15 ભી વીનીમય નેળાર વોફ્ટ ટે નીવ ર્ેવમ્મનળીની ફોમઝ
કે ટેગીયીભાાં ગુજયાતની ટીભને િોન્ઝભેડર પ્રાપ્ત થમેર છે .
૧૭) ભદશરા યે વરય તથા એક ફાકની ભાતા રૂવન્દય કૌય વાંધુએ વવડની ખાતે મોજામેરી
ઓસ્ટરે રીમન યે વવરાંગ ર્ેવમ્મનળીભાાં ગોલ્ડભેડર જીતી રીધેર છે .
અન્મ
૧૮) ECIR નુાં ુરુનાભ એન્પોવચભેન્ટ કે વ ઇન્પોભેળન યીોટચ એલુાં થામ છે .
૧૯) કણાચટકના ૂવણચભા ફભચન અને વાંજમ ગુબ્ફીએ પ્રવતવષ્ઠત ગ્રીન ઓસ્કાય એલોડચ જીતેર છે .
૨૦) લન્મજીલ વાંયક્ષણ ભાટે જે એલોડચ આલાભાાં આલે છે , એટરે કે વ્શીટરી ુયસ્કાયને ગ્રીન
ઓસ્કાય એલોડચ કશે લાભાાં આલે છે .
Current affairs 93 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) જભળેદુયના પ્રળાાંત યાંગનાથને અભેદયકાભાાં મોજામેરી વલશ્વની વૌથી ભોટી પ્રી.કોરેજ વામન્વ
સ્ધાચભાાં ઇન્ટે ર વામન્વ એલોડચ જીતી રીધેર છે .
૨) પ્રળાાંત યાંગનાથને એન્લામયભેન્ટર એન્જીનીમયીંગ કે ટેગીયીભાાં જૈવલક ખેતીના પ્રોજેક્ટ ભાટે
એલોડચ ભેર છે .
૩) 21 ભે 2017 ના યોજ બાયતના ૂલચ લડાપ્રધાન યાજીલ ગાાંધીની 26 ભી ુણ્મવતવથ ઉજલલાભાાં
આલી શતી.
૪) જીએવટી દયદ ફાદ વનધાચદયત લસ્તુઓના દય ફાદ ખાદ્યાન્ન દાથો વૌથી વસ્તા થળે.
૫) દદલ્શીના યાયમમારે 89 ગાભોને ળશે યીકૃ ત દયજ્જો આીને તેને રેન્ડ ુવરાંગભાાં વાભેર કયે ર છે .
૬) ઓદયસ્વાભાાં રગાતાય તાભાન લધલાને કાયણે ઓયે ન્જ યાંગનુાં વવગ્નર એરટચ જાશે ય કયલાભાાં
આલેર છે .
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૭) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રવવદ્ધ કૃ વ લૈજ્ઞાવનક ડો.એભ.એવ.સ્લાભીનાથન ય એક-2
બાગની ુસ્તક શ્રુખ
ાં રાનુાં વલભોર્ન કયે ર છે .
૮) એભ.એવ.સ્લાભીનાથનને બાયતભાાં શદયમાી ક્રાાંવતના પ્રણેતા તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) ઈયાનભાાં મોજામેરી યાષ્ટ્રવતની ર્ૂાંટણીભાાં વતત ફીજીલાય શવન યૌશાની યાષ્ટ્રવત દ ભાટે
ર્ૂાંટામા છે .
૧૦) કે નેડા દેળના ુયાતત્લવલદ્દોએ 110 ભીરીમન લચ જુ ના ડામનોવયના ભભીની ળોધ કયે ર
છે .
યભત-જગત
૧૧) તીયાંદાજી લલ્ડચ કભાાં બાયતીમ ુરુ ટીભને ગોલ્ડભેડર ભેર છે .
૧૨) બાયતની ભદશરા શોકી ટીભે વતત ન્મુઝીરેન્ડ વાભે ાાંર્ભી લાય શાયનો વાભનો કયે ર છે .
૧૩) ર્ારુ લે બાયત 6 ઓક્ટોફયથી અન્ડય-17 લલ્ડચ કની મજભાની કયળે.
૧૪) 21 ભે 1904 ના યોજ આજના દદલવે પૂટફોરની લૈવશ્વક વાંસ્થા પીપાની સ્થાના કયલાભાાં
આલી શતી.
૧૫) FIFA નુાં ુરુનાભ થામ છે , પે ડયે ળન ઇન્ટયનેળનર પૂટફોર એવોવીએળન.
૧૬) બાયતીમ અન્ડય-17 પૂટફોર ટીભનો ઇટારી વાભે 2-0 થી યાજમ થમેર છે .
૧૭) જમ્ભુ કાશ્ભીય યાયમમ વયકાયે પૂટફોર ક્રફોની સ્થાના ભાટે 50 રાખ રૂવમા આલાની
જાશે યાત કયે ર છે .
અન્મ
૧૮) બાયતના ગૃશભાંત્રી યાજનાથવવાંશ દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં છે કે ેયભીરેટયી કોન્વેટેફરની 34
શજાય ોસ્ટને શે ડ કોન્સ્ટે ફર તયીકે અગ્રેડ કયલાભાાં આલળે.
૧૯) ગૃશભાંત્રી દ્વાયા અન્મ એક જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે અધચ રશ્કયી દોના ળશીદ થનાયા
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
જલાનોના દયલાયોને એક કયોડ રૂવમાનુાં લતય આલાભાાં આલળે.
૨૦) આઈ.ટી.ફી.ી.નુાં ુરુનાભ ઇન્ડો વતફેટ ફોડચ ય ોરીવ થામ છે .
Current affairs 94 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) આગાભી જુ ન 2017 ભાાં બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયો જીવેટ-19 ઉગ્રશને
અલકાળભાાં તયતો ભુકળે.
૨) આગાભી વભમભાાં ઈવયો દ્વાયા તયતા ભુકલાભાાં આલનાય ત્રણ ઉગ્રશથી બાયતભાાં શાઈસ્ીડ
નેટનો પ્રાયાંબ કયી ળકાળે.
૩) નેળનર એયોનેટીક્વ એન્ડ સ્ેવ એડવભવનસ્ટરે ળનના વલજ્ઞાનીઓએ ળોધી કાઢે રા નલા
ફેકટદયમાને બાયતના ૂલચ યાષ્ટ્રવત અને અલકાળ લૈજ્ઞાવનક એ.ી.જે. અબ્દુર કરાભ નાભ
આલાભાાં આલેર છે .
૪) ૂલચ પ્રધાનભાંત્રી યાજીલ ગાાંધીની સ્ભૃવતભાાં 21 ભે ને દેળના આાંતકલાદ વલયોધી દદન તયીકે
ઉજલલાભાાં આલે છે .
૫) યાજીલ ગાાંધી 1884 થી 1989 વુધી બાયતના લડાપ્રધાન દ ય પયજ ફજાલી ર્ુક્મા શતા.
૬) અાંળુ જભળેપ્ાએ ભાઉન્ટ એલયે સ્ટની ર્ડાઈ ાાંર્ દદલવભાાં ફીજીલાય ૂણચ કયી વલશ્વ યે કોડચ
કયે ર છે .
૭) અરુણાર્ર પ્રદેળના અાંળુ જભળેપ્ા વલશ્વના એકભાત્ર એલા ભદશરા ફન્મા છે કે જેણે ાાંર્
દદલવભાાં ફે લાય ભાઉન્ટ એલયે સ્ટની ર્ડાઈ કયી છે .
૮) ભુાંફઈ-ગોલા ભાગચ ય બાયતની આધુવનક શાઈ-સ્ીડ ટરે ન તેજવ એક્વપ્રેવનો ળુબાયાંબ
થમેર છે .
૯) તેજવ એક્વપ્રેવ 15 કોર્ની ટરે ન છે , તેની સ્ીડ પ્રવત કરાક 200 વકરોભીટય છે
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
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૧૦) આગાભી જુ ન ભાવભાાં એન.એવ.જી.નુાં વાંૂણચ અવધલેળન ફનચભાાં મોજાળે.
૧૧) એન.એવ.જી.યભાણુાં વાભગ્રી ઉકયણો અને પ્રધ્મોગીકીની આમાત ય વનમાં ત્રણ કયનાય
વાંગઠન છે .
૧૨) અભેદયકા દેળ ભેવક્વકો વાથે એક શજાય ભાઈર રાાંફી અને 20 પૂટ ઉંર્ી દદલાર ફનાલલાની
મોજના ઘડી યહ્યુાં છે .
૧૩) અભેદયકન પ્રભુખ ભેવક્વકો અને અભેદયકા લચ્ર્ે દદલાર એટરા ભાટે ફનાલલા ઈચ્છે છે કે
ભેવક્વકોથી આલતા ળયણાથીઓના પ્રલાશને યોકી ળકામ.
૧૪) એયરીફ્ટના અવરી નામક ભૈથુની ભે્મુનુાં 81 લચની લમે કુ લૈતભાાં અલવાન થમેર છે .
૧૫) દપનરેન્ડ લચ 2017 ના આકચ ટીક એનજી વળખય વાંભેરનની ભેજફાની કયળે.
૧૬) દપનરેન્ડ ોતાની આકચ ટીક કાઉવન્વરનુાં અધ્મક્ષ તયીકે લચ 2017 થી 2019 વુધી
જાલળે.
૧૭) વળખય વાંભેરન દપન્રેવન્ડમા શારભાાં 18 થી 20 વપ્ટે મ્ફય 2017 ભાાં આમોવજત થળે.
ગુજયાત
૧૮) 22 ભે 2017 ના યોજ આદરકન ડે લરભેન્ટ ફેંકની ફેઠક અભદાલાદભાાં મોજાઈ ગઈ.
અન્મ
૧૯) 22 ભે 2017 ના યોજ લલ્ડચ ભેટરોરોજી દદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો, આ લચની આ
દદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, દયલશન ભાટે ભાન છે .
૨૦) 20 ભે 1875 ના યોજ 17 દેળોના પ્રવતવનવધઓ દ્વાયા ભીટય કન્લેન્ળન ય શસ્તાક્ષય
કયલાભાાં આવ્મા ફાદ લલ્ડચ ભેટરોરોજી દદલવ દય લે ઉજલલાભાાં આલે છે .
Current affairs 95 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતના ર્ૂાંટણીાંર્ે યાષ્ટ્રવત દની ર્ૂાંટણીને ધ્માને યાખીને ગુજયાતની 3 વશીત
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Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
યાયમમવબાની 10 ફેઠકની 8 ભી જુ ને મોજાનાયી ર્ૂાંટણી ભોકૂ પ યાખેર છે .
૨) એક વલે ભુજફ આવત,વાંઘચ અને દશાંવાને કાયણે ઘય છોડનાયાની વાંખ્માના ભાભરે વલશ્વભાાં
બાયત ત્રીજા નાંફયે આલતો દેળ છે .
૩) બાયત દેળ આદરકન ડે લરભેન્ટ ફેંકનુાં વભ્મ લચ 1982 થી થમેર છે .
૪) બાયત અને અભેદયકાની અાંતયીક્ષ એજન્વી નાવા-ઈવયો વવન્થેટીક યડાય નાભના ઉગ્રશને
લચ 2021 ભાાં અાંતયીક્ષભાાં તયતો ભુકળે.
૫) બાયતના યે રભાંત્રી વુયેળપ્રબુએ કોંકણ યે રલેના 28 યે લ્લે સ્ટે ળનોભાાંના એક કુ ડાર યે લ્લે
સ્ટે ળનથી લાઈ-પાઈ વુવલધાનો પ્રાયાંબ કયે ર છે .
નોંધ :- (ગઈ કારે યાષ્ટ્રીમ વલબાગભાાં યાજીલગાાંધી લડાપ્રધાન દ યનો પ્રશ્ન આેર તેભાાં
બૂરથી લચ 1884 રખાઈ ગમેર તે વુધાયી 1984 લાાંર્લુ.ાં )
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્રના વભવથચત ેનર દેળોએ વાલચજવનક રૂથી તભાભ શવથમાયોના
અવધકાય અને તેના ઉમોગ ય પ્રવતફાંધ રગાલલા ભાટે એક ડર ાફ્ટ વાંવધ જાશે ય કયે ર છે .
૭) વલશ્વભાાં વૌથી લધાયે સ્ટીર ઉત્ાદન ર્ીન દેળે કયે ર છે , એટરે કે તે પ્રથભ સ્થાન ધયાલે છે .
બાયત ફીજુ .ાં (લચ 2016 ના ઉત્ાદનના છે .ધ્માને રઇ વલે કયામેર)
૮) આદરકન ડે લરભેન્ટ ફેંકની સ્થાના 10 વપ્ટે મ્ફય 1964 ના યોજ થમેર છે ,શાર આ
ફેંકના 81 દેળો વભ્મ તયીકે જોડામેરા છે .
૯) આદરકન ડે લરભેન્ટ ફેંકે લચ 1982 થી વફન આદરકન દેળોને વભ્મદ આલાની
ળરૂઆત કયી છે .
ગુજયાત
૧૦) ગુજયાતની લલ્ડચ શે યીટે ઝ વાઈટ ગણાતી યાણકીલાલને લાઈ-પાઈ ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૧૧) વલશ્વપ્રવવદ્ધ યાણકીલાલના પ્રલાવે લચ 2016-17 ભાાં 3.81 રાખ પ્રલાવીઓ આવ્મા શતા.
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Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૧૨) ગુજયાતના ગાાંધીનગય ખાતે આદરકન ડે લરભેન્ટ ફેંકની 52 ભી વાભાન્મ વબાનુાં 22 થી
26 ભેં વુધી આમોજન થમેર છે .
૧૩) ગુજયાતના ગાાંધીધાભ ખાતે દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ કાંડરા ોટચ ટર સ્ટની વલવબન્ન
દયમોજનાઓની ળરૂઆત કયે ર છે .
૧૪) શાર કાંડરા ોટચ ટર સ્ટના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી શ્રી યવલ એભ. યભાય વાંબાી યહ્યા છે .
યભત-જગત
૧૫) વુદીયભન કભાાં બાયતની ટીભનો ડે ન્ભાકચ ની ટીભ વાભે યાજમ થમેર છે .જમાયે
ી.લી.વવાંધુ ટુ નાચભેન્ટભી પ્રથભ ભેર્ભાાં બાયત તયપથી જીત ભેલનાય એકભાત્ર બાયતીમ ખેરાડી
ફનેર છે .
૧૬) WWE ના અયીનાભાાં બાયતીમ યે વરય વજદાં ય ભશરે ઈવતશાવ યર્ેર છે , તેભણે 13 લાય
ર્ેવમ્મન ફનેરા યે ડી ઓટચ નને શયાલી ફેકરેળ ર્ેવમ્મનળીના ટાઈટરને જીતી રીધેર છે .
૧૭) બાયતના આય.લૈળારીએ ર્ીનના ર્ેન્ગડુાં ભાાં મોજામેરી એવળમન વબ્રટ્ઝ ર્ેવ
ર્ેવમ્મનળીભાાં નલ યાઉન્ડભાાં આઠ ોઈન્ટ ભેલી ભદશરા વલબાગભાાં ગોલ્ડ ભેડર જીત્મો છે .
અન્મ
૧૮) નાવા-ઈવયો વવન્થેટીક યડાય ઉગ્રશનુાં લજન 2200 વકરોગ્રાભ છે .
૧૯) શારભાાં બાયત વલશ્વભાાં ફીજા નાંફયે વૌથી ભોટો સ્ટીર ઉત્ાદક દેળ જાશયે થમેર છે .
૨૦) બાયતના લન્મજીલ અને માચલયણ કાટુચ વનસ્ટ યોશન ર્ક્રલતીએ પ્રાકૃ વતક રુખ ફદરલા ભાટે
કયે ર પ્રમાવોને ધ્માને રઈને તેને ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.એપ.દ્વાયા આાંતયયાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ ુયસ્કાય પ્રદાન
કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 96 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/5/17
યાષ્ટ્રીમ
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Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૧) બાયતના લડાપ્રધાનશ્રીએ ર્ીનના ‘લન ફેલ્ટ લન યોડ’ વાભે પ્રોજક્ટ એવળમા- આદરકા
ગ્રોથ કોયીડોય વલકવાલલા ભાટે ની શાાંકર કયલાભાાં આલી છે .
૨) વભગ્ર દેળભાાં ઝાયખાંડ યાયમમ વૌથી લધાયે કોરવાને ઉત્ાદદત કયતુ યાયમમ છે .
૩) કોરવાની ત્લદયત ટરે વકાંગ ભાટે ીમુ ગોમર દ્વાયા ભોફાઈર એ ‘વેલા’ની ળરૂઆત કયલાભાાં
આલી છે .
૪) ઉત્તયપ્રદેળના ફયે રીભાાં ઇન્ડીમન લેટયનયી યીવર્ચ ઇન્સ્ટીટમુટ ખાતે લન્મજીલોની દેળની
પ્રથભ ડી.એન.એ. ફેંક ખુરળે.
૫) ભશાયાષ્ટ્ર યાયમમભાાં ખુલ્ાભાાં શાજતે જતા રોકો ભાટે ગુડ ભોવનિંગ સ્કલોડની યર્ના કયલાભાાં
આલી છે .
૬) એક મુલા બાયતીમ આઈ.એ.એવ.અવધકાયી ભણીુય યાયમમના યશે લાવી શોરીમનરાર
ગઈતેએ શારભાાં નલી દદલ્શી ખાતે ુસ્તક ‘કન્પે ળન ઓપ એ ડાઈંગ ધ બ્રાઈંડ પૈ થ ઓપ
આન્થેઇયમભ’ નાભનુાં ુસ્તક પ્રકાવળત કયે ર છે .
૭) શાર કણાચટક ફેંકના વીઈઓ ભશાફેશ્વય એભ.એવ. છે , આ ફેંકનુાં લડુ ભથક ભાંગરુરુાં,
કણાચટકભાાં આલેર છે .
૮) શારભાાં વમુ ગોમર દ્વાયા રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર ભોફાઈર એ SEVA નુાં ુરુનાભ
‘વય ઇંધણ વલતયણ એ’ થામ છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) નેાના લડાપ્રધાન ુષ્ા કભર દશર પ્રર્ાંડે નેાના પ્રધાનભાંત્રી દ યથી યાજીનાભુાં
આેર છે .
૧૦) ુષ્ા કભર દશર પ્રર્ાંડ નેાના પ્રધાનભાંત્રી દ ય શોંર્નાય 35 ભાાં લડાપ્રધાન શતા.
૧૧) શારભાાં ટે ડરોવ અદધનોભ વગિેમવવને ડબ્લ્મુ.એર્.ઓ.ના નલા ર્ીપ તયીકે ની કાભગીયી
વાંબાળે.
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Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૧૨) ડબ્લ્મુ.એર્.ઓ.નુાં વાંવલધાન 7 એવપ્રર 1948 ભાાં રાગુ કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં, તેથી 7
એવપ્રરને દય લે વલશ્વ સ્લાસ્્મ દદલવના રૂભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૩) જેમ્વ ફોન્ડનો અવબનમ કયનાય વય યોજયભુયનુાં 89 લચની લમે અલવાન થમેર છે .
યભત-જગત
૧૪) પ્રો.કફડ્ડી રીગની ાાંર્ભી વીઝન ભાટે ખેરાડીઓની શયાજીભાાં નીવતન તોભય વૌથી ભોંઘા
ખરાડી ફની ગમા છે .
૧૫) બાયત દેળે ફીજી એવળમન મુલા એથરેટીક્વભાાં ાાંર્ ગોલ્ડ વશીત 14 ભેડર જીતેર છે .
૧૬) બાયતીમ ભદશરા દક્રકે ટયો ઝૂરન ગૌસ્લાભી અને વભતારી યાજ આ લે મોજાનાય લલ્ડચ ક
દક્રકે ટભાાં ર્ોથીલાય બાગ રેનાય ખેરાડીઓ ફનળે.
૧૭) ભુાંફઈ ઇવન્ડમન્વ વલરુદ્ધ રી દશટભાાં આઉટ થનાય ફેંગ્રોયના કે દાય જાદલ પ્રથભ દક્રકે ટય
ફની ગમા છે .
અન્મ
૧૮) તાતા કાંનીએ શારભાાં ભુખ્મ નાણાકીમ અવધકાયીના રૂભાાં વૌયબ અગ્રલારની વનમુવક્ત
કયે ર છે .
૧૯) તાજેતયભાાં તાતા દ્વાયા નલા કાનુન પ્રભુખ તયીકે ળુલા ભાંડરને વનમુક્ત કમાચ છે .
૨૦) શારભાાં ફેંક ઓપ ફયોડાના અધ્મક્ષ તયીકે શ્રી યવલ લેંકટે ળન પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
Current affairs 97 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 24 ભે 2017 ના યોજ લૈકવલ્ક વર્વકત્વા ક્ષેત્રભાાં વશમોગના વાંફધ
ાં ભાાં જભચની અને બાયત
લચ્ર્ે વમુાંકત ઘોણાત્રને ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે .
૨) નોઇડા-ગ્રેટય નોઇડા ભેટરો યે રને કે ન્રીમ કે ફીનેટ દ્વાયા ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
૩) અવભના કાભરૂભાાં નલા એઈમ્વની સ્થાના ભાટે ની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે .
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૪) વલરુપ્ત શ્રેણીનો છોડ કોફયા રીરી નીરગીયીભાાં 84 લચ ફાદ ળોધી કાઢલાભાાં આલેર છે .
૫) નોઇડા-ગ્રેટય નોઇડા ભેટરો યે રને કે ન્રીમ કે ફીનેટ દ્વાયા ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) નેાના લડાપ્રધાનના યાજીનાભાાં ફાદ નલા લડાપ્રધાન તયીકે ળેયફશાદુય દેઉફાની વનમુવક્ત
કયલાભાાં આલી છે .
૭) ર્ીનના લન ફેલ્ટ, લન યોડ પ્રોજેક્ટને ડકાય આલા ભાટે અભેદયકા એવળમાભાાં ન્મુ વવલ્ક
યોડ પ્રોજેક્ટ યોડ ળરુ કયી યહ્યુાં છે .
૮) 25 ભે 1963 ના યોજ આદરકી ભશાવાંગઠનની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી, ત્માયે 32 દેળો
વભ્મ શતા,આજે 55 દેળો તેભાાં વભ્મ દેળો છે .
૯) 25 ભે 2008 ના યોજ અાંતયીક્ષ એજન્વી નાવાએ ભાંગ ગ્રશ ય યોફોટ ભોકલ્મો શતો.
૧૦) શાર પે વફુક 4500 જેટરા કભચર્ાયીઓ ધયાલે છે , તેભાાં આલતા લે 3000 જેટરા
કભચર્ાયીઓનો ઉભેયો કયલાભાાં આલળે.
૧૧) ફે બાયતીમ ળાાંવત વૈવનકો યાઈપરભેન વિજેળ થાા અને યવલ કુ ભાયને 117 વૈન્મ ોરીવ
અને નાગદયક કભીઓ વાથે વમુાંકત યાષ્ટ્ર દ્વાયા પ્રવતવષ્ઠત વમુાંકત યાષ્ટ્ર દક અને ભયણોતય
વન્ભાનથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૨) 24 ભે 2017 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર ળાાંવત વૈવનકોના આાંતયયાષ્ટ્રીમ દદલવના અલવય ય ડે ગ
શૈ ભયજ્જોર ભેડર પ્રદાન કયલાભાાં આલેર.
૧૩) એન્ટોવનમો ગુટેયવ વમુાંકત યાષ્ટ્રના નલભા ભશા વવર્લ છે , વમુાંકત યાષ્ટ્રનુાં લડુ ભથક ન્મુમોકચ
મુ.એવ.એ.ભાાં આલેર છે .
ગુજયાત
૧૪) ગાાંધીનગયભાાં મોજામેરી વાકચ દેળોની કામચળાાભાાં ાવકસ્તાનના પ્રવતવનવધ ભાંડે બાગ
રીધેર નથી.
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૧૫) ગુજયાતના લાઘ ફકયી જૂ થને નલી દદલ્શી ખાતે યાષ્ટ્રવતના શસ્તે પે ભીરી ફીઝનેવ એલોડચ
ભેર છે .
યભત-જગત
૧૬) ઓગસ્ટભાાં મોજાનાયા યોજવચ ક ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટભાાં આમોજકોએ ભાદયમા ળાયાોલાને
લાઈલ્ડ કાડચ આલાનો વનણચમ કયે ર છે .
૧૭) બૂતૂલચ લલ્ડચ યે કોડચ ધાયી ળુટય શીના વવદ્ધુ મ્મુવનર્ભાાં ર્ારી યશે ર ળુદટાંગ લલ્ડચ કભાાં ભદશરા
એમયવસ્તાર સ્ધાચભાાં ફે અાંકના કાયણે પાઈનરભાાં શોંર્ી ળક્મા નથી.
૧૮) 24 ભે 2017 ના યોજ બાયતીમ ફેડવભન્ટન ખેરાડી ી.લી.વવાંધુ લલ્ડચ પે ડયે ળન વવભવતભાાં
વાંદગી ામ્મા છે .
અન્મ
૧૮) શારભાાં અબીરૂ બટ્ટાર્ામચ દ્વાયા વલયાટ કોશરીની જીતલાની પોમ્મુર
ચ ા ય નલુાં ુસ્તક
પ્રકાવળત કયે ર છે .
૧૯) અવબરૂ બટ્ટાર્ામચ દ્વાયા વરવખત ુસ્તક ‘વલવનાંગ રાઈક વલયાટ એન્ડ વક્વીડ રાઈક
કોશરી’ છે .
૨૦) બાયતીમ ઉદ્યોગ વલકાવ વાંસ્થા અને આઈ.વી.ટી. રીભીટે ડે ોટચ ય ુયસ્કાય 2017 નો જીતેર
છે .
Current affairs 98 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) વી.ફી.એવ.ઈ. દ્વાયા ભોડયે ળન ોરીવી મોજના વભાપ્ત કયલા ય દદલ્શી ઉચ્ર્ ન્મામારમ
દ્વાયા આ વ્મલસ્થા 2017 ર્ારુ યાખલાનો વનદેળ કયલાભાાં આલેર છે
૨) દદલ્શીના યાષ્ટ્રીમ વાંગ્રશારમભાાં કે ન્રીમ વાંસ્કૃ વત ભાંત્રારમ દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત એ રોન્ર્
કયલાભાાં આલેર છે .
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૩) ભરાવ ઉચ્ર્ ન્મામારમ દ્વાયા નીટની યીક્ષાના દયણાભ જાશે ય કયલા ય પ્રવતફાંધ
રગાલલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૪) યાષ્ટ્રીમ જનતા દના લદયષ્ઠ નેતા પ્રબુનાથ વવાંશને ઝાયખાંડની અદારતે ઉંભય કે દની વજા
પટકાયે ર છે .
૫) વસ્તી દલા અભૃત પાભચવીનો પ્રથભ સ્ટોય નલી દદલ્શી એમ્વભાાં ખોરલાભાાં આલેર છે .
૬) એન.ડી.એ. વયકાયના ત્રણ લચ ૂણચ થલા ય બાયતીમ જનતા ાટીએ દેળબયભાાં કામચક્રભોની
જાશે યાત કયી છે , તે ભેવકાંગ ડે લરપ્ડ ઇવન્ડમા ભોદી પે સ્ટ નાભે ઓખાળે.
૭) 26 ભે 2017 ના યોજ દેળના પ્રધાનભાંત્રીશ્રીએ અવભના તીનવુવકમાભાાં િહ્મુત્રા નદી ય
ફનેર દેળનો વૌથી રાાંફો ુર ઢોરા વાદદમાનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૮) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા સ્ટાટચ અની દયબાા ફદરેર છે , કોઇણ ઉદ્યોગ ળરુ કમાચના વાત લચ
વુધી તે ઉદ્યોગ સ્ટાટચ અનો રાબ ઉઠાલી ળકળે.
૯) ઉત્તય પ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી આદદત્મ મોગીનાથે 25 ભે 2017 ના યોજ કુ ળીનગયભાાં
ઇન્વેપેરાઈટીવ (ભગજનો તાલ)થી રડલા ભાટે ના ટીકાકયણની ળરૂઆત કયે ર છે .
૧૦) બાયતના દુય વાંર્ાય વલબાગ દ્વાયા વલભાનોભાાં ઈન્ટયનેટ વુવલધા દેલાનો આગ્રશ કયે ર છે .
૧૧) લલ્ડચ ઇકોનોવભક પોયભ દ્વાયા જાશે ય કયામેરા વલશ્વના વૌથી અવધક બીડલાા ળશે યોની
માદીભાાં બાયતનુાં દદલ્શી ળશે ય ફીજા નાંફય ય આલેર છે .
૧૨) સ્ટાટચ અ કાંનીઓને નલાર્ાય કયલા ય ાંદડત દીનદમાર કૌળલ્મ ઉત્કૃ ષ્ઠતા એલોડચ
આલાભાાં આલળે.
૧૩) શારભાાં અનુયાગ વત્રાઠીને કે ન્રીમ ભાધ્મવભક વળક્ષણ ફોડચ ના વવર્લ તયીકે વનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૪) ર્ીન દેળભાાં વલશ્વનો વૌથી ભોટો સ્ોકરેવ જુ રો તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
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૧૫) ાવકસ્તાનભાાં જફયદસ્ત રગ્ન કયીને પવામેરી મુલતીને બાયતભાાં રાલલાભાાં આલી તેનુાં નાભ
ઉજભાાં છે .
યભત-જગત
૧૬) 24 ભે 2017 ના યોજ ભાન્ર્ેસ્ટય મુનાઈટે ડે ળાનદાય પ્રદળચન કયી પાઈનર ભેર્ભાાં એજેક્વ
ક્રફને શયાલી મુયોા રીગનો વખતાફ જીતી રીધેર છે .
અન્મ
૧૭) 23 ભે ના યોજ વલશ્વ કાર્ફા દદલવ ઉજલલાભાાં આલે છે , વલશ્વ કાર્ફા દદલવ ભનાલલાની
ળરૂઆત લચ 1990 થી કયલાભાાં આલી છે .
૧૮) શારભાાં ભનોજ વવાંશા દ્વાયા કૌળલ્મ વલકાવ પ્રવતસ્થાન મોજના ળરુ કયલાભાાં આલી છે .
૧૯) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ળેયડીનુાં રાબકાયી ભુલ્મ 25 રૂવમા પ્રવત વક્લન્ટર કયે ર છે .
૨૦) આગાભી ઓક્ટોફય ભાવ 2017-18 ભાાં ળેયડી વત્ર ળરુ થળે.
Current affairs 99 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 27 ભે 2017 ના યોજ બાયતના ૂલચ લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશે રુની ુણ્મવતવથ ય દેળના
લડાપ્રધાન દ્વાયા શ્રધાાંજવર અવચત કયલાભાાં આલી.
૨) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ખાદ્ય-પ્રવાંસ્કયણના પ્રોત્વાશન ભાટે મુલાઓને યોજગાયી આલા
ભાટે ના ઉદેશ્મ વાથે કૃ વ વભુરીમ,પ્રવાંસ્કયણ મોજના ળરુ કયે ર છે .
૩) કાંની ફાફતોના વવર્લ તન યામને નાણા ભાંત્રારમભાાં આવથચક ફાફતોના વવર્લ તયીકે નો
લધાયાનો પ્રબાય વોંલાભાાં આલેર છે .
૪) ાંજાફભાાંથી આાંતકલાદને ફશાય કયલાનો શ્રેમ જેને જામ છે , તેલા કે .ી.એવ. ગીરનુાં 82
લચની લમે અલવાન થમેર છે .
૫) યાષ્ટ્રીમ જભાગચ ભાટે કે ન્રીમ વડક પાંડભાાંથી 2.5 ટકા પાંડની પાલણીને ભાંજુયી આલાભાાં
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આલેર છે .
૬) 27 ભે 2017 ના યોજ દેળના પ્રથભ લડાપ્રધાન જલાશયરાર નશે રુની 53 ભી ુણ્મવતવથ શતી,
તેઓનો કામચકા 17 લચ વુધીનો લડાપ્રધાન તયીકે નો યશે ર.
૭) 14 નલેમ્ફય જલાશયરાર નશે રુના જન્ભ દદલવને ફાર દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) અભેદયકાની વેનેટે બાયતીમ ભૂના અભુર થાયને અીરીમ અદારતભાાં ન્મામધીળ વનમુક્ત
કયલાની ભાંજુયી આેર છે .
૯) ાવકસ્તાન દેળે યક્ષા ફજેટભાાં વાત ટકાના લધાયા વાથે 920 ડોરય કયી દીધેર છે .
૧૦) શ્રીરાંકાભાાં ુય અને બૂસ્ખરનભાાં પ્રબાવલત 90 થી લધાયે ના ભોત થમા,અન્મની ભદદ ભાટે
બાયતીમ નેલીના જલાનો શોંચ્મા શતા.
૧૧) શારભાાં બાયત દેળે ભોયે વળમવ દેળ ભાટે 500 વભવરમન અભેદયકી ડોરયની વશામતાની
જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૧૨) શાર ભોયે વળમવ દેળના લડાપ્રધાન તયીકે જુ ગ્નૌથ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૧૩) નેાની કાભી યીતા ળેયાએ ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ ય 21 લાય ર્ડાઈ કયલાનો યે કોડચ નોંધાલેર
છે .
૧૪) કાભી યીતા લધાયે ભાાં લધાયે ર્ડાઈ કયનાય વલશ્વના યે કોડચ કયનાય પ્રથભ ત્રણ રોકોભાાં સ્થાન
ાભેર છે .
૧૫) રેખક વગલ્ડે ોતાના 25 ભાાં લાવચક ઉત્વલભાાં નોફર વાદશત્મ ુયસ્કાય વલજેતા ટોની
ભોદયવનને વન્ભાવનત કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૬) 29 ભે 2017 થી ાાંર્ જુ ન વુધી ર્ારનાય વલશ્વ ટે ફર ટે નીવ ર્ેવમ્મનળીભાાં બાયતીમ
ર્ેરેન્જને સ્લીકાયલા ભાટે ળયત કભરને વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૧૭) ખેર ભાંત્રારમ દ્વાયા દદલ્શીભાાં ગાંદી લવાશતને દતક રેલાની ળરૂઆત કયે ર છે .
અન્મ
૧૮) પોબ્વચ દ્વાયા જાશે ય કયામેરા વલેભાાં ભુકેળ અાંફાણીની કાંની ટો ય યશે ર છે .
૧૯) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા કે ન-ફેતલા નદીના ઇન્ટયવરવન્કાંગને ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે .
૨૦) જમ્ભુ કાશ્ભીયની વયકાયે લચ 2022 વુધીભાાં ખેડૂતોના આમુષ્મને ફે ગણુાં કયલા ભાટે
ઈ-વક્રનીકની વેલા ળરુ કયે ર છે .
Current affairs 100 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) તાજેતયભાાં વૈમદ ગમોરુર શવન દયજલીએ યાષ્ટ્રીમ રઘુભવત આમોગના અધ્મક્ષનો દબાય
ગ્રશણ કયે ર છે .
૨) યાષ્ટ્રીમ રઘુભવત આમોગની સ્થાના લચ 1992 ભાાં થમેર છે , અને ાાંર્ વભુદામો જેલા કે
ભુવસ્રભ, ઈવાઈ, વવખ,ફૌદ્ધ,અને ાયવીઓનો વભાલેળ બાયતના રઘુભવત લગચ ભાાં કયલાભાાં
આલે છે .
૩) અટર ેન્ળન મોજનાના ગ્રાશકોની વાંખ્મા 53 રાખ વુધી શોંર્લા ાભેર છે .
૪) શારભાાં 235 ફેંક અને ોસ્ટ વલબાગ અટર ેન્ળનને કામચયત કયલાભાાં વાભેર છે .
૫) તાજેતયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ પટીરાઈઝય એવોવીએળનના અધ્મક્ષના રૂભાાં યાકે ળ કૂયને વાંદ
કયલાભાાં આલેર છે .
૬) 25 ભે 2017 ના યોજ અનુયાગ વત્રાઠીને કે ન્રીમ ભાધ્મવભક વળક્ષા ફોડચ ના વવર્લ તયીકે
વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) બાયતભાાં વૌપ્રથભ ઉત્તયપ્રદેળ ફોડચ ઓપ શાઈસ્કુ ર એન્ડ ઇન્ટય ભીડીએટ એયમમુકેળન ફોડચ ની
સ્થાના લચ 1921 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૮) ઉતયાખાંડના ભુખ્મભાંત્રી વત્રલેન્રવવાંશ યાલતે 25 ભે 2017 ના યોજ જ દદલવના અલવય ય
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દશે યાદુનભાાં જ વાંર્મ અને જ વાંયક્ષણ-વાંલધચન અવબમાનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૯) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ કૃ વ-વાભુદરક પ્રવાંસ્કયણ મોજના (વાંદા) ની ળરૂઆત કયી તેનુાં
ખર્ચ 6,000 વનધાચદયત કયામેર છે .
૧૦) જમ્ભુ-કાશ્ભીયના કૃ વ ભાંત્રી દ્વાયા ઈ-પ્રાન્ટ વક્રવનક રોન્ર્ કયે ર છે .
૧૧) ઇરેવક્ટર ક ટે ક્વી અનાલનાય દેળનુાં પ્રથભ ળશે ય નાગુય ફનેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૨) વૌથી ભોટા ટે રીસ્કોનુાં વનભાચણ કામચ ર્ીરીભાાં ળરુ થઇ ગમેર છે , આ ટે રીસ્કો
અતકાભાના યણની લચ્ર્ે 3000 ભીટય ઊંર્ા શાડ ય ફનાલલાભાાં આલળે.
૧૩) આાંતયયાષ્ટ્રીમ પટીરાઈઝય એવોવીએળન ભાાં આળયે 500 વદસ્મો છે , જે વલશ્વના 68 દેળોનુાં
પ્રવતવનવધત્લ કયે છે .
૧૪) યાષ્ટ્રવત ર્ૂાંટણી-2017 અનુવાય રેવનન ભોયે નો ઇક્લાડોય દેળના યાષ્ટ્રવત તયીકે વાંદગી
ામ્મા છે .
૧૫) રેવનન ભોયે નો ઇક્લાડોયના યાષ્ટ્રવતના રૂભાાં દ ગ્રશણ કયનાય પ્રથભ વલકરાાંગ વ્મવક્ત
ફનેર છે .
૧૬) ઈટારીભાાં 26 અને 27 ભે 2017 ના યોજ ફે દદલવીમ જી-7 વળખય વાંભેરન આમોવજત
કયલાભાાં આલેર.
યભત-જગત
૧૭) ભાન્ર્ેસ્ટય મુનાઇટે ડે કરફના ઈવતશાવભાાં પ્રથભલાય મુ.ઈ.એપ.એ. મુયોા રીગ જીતી
રીધેર છે .
અન્મ
૧૮) ડે રોઈટ વાંસ્થાના વલેક્ષણ અનુવાય બાયતીમ કય ભાખુાં એવળમા પ્રળાાંત ક્ષેત્રભાાં ફીજુ ાં
વૌથી જદટર કય ભાખુાં ભાનલાભાાં આલે છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 may -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૧૯) વભગ્ર એવળમા પ્રળાાંત ક્ષેત્રભાાં વૌથી લધાયે જદટર કય ભાખુાં ર્ીન દેળ ધયાલે છે , ફીજા
નાંફયે બાયત.
૨૦) ગુગરના ઉાધ્મક્ષ (દવક્ષણ –ૂલચ એવળમા અને બાયત) યાજન આનાંદને ઈન્ટયનેટ એન્ડ
ભોફાઈર એવોવીએળન ઓપ ઇવન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ ફનાલલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 101 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/5/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) તાજેતયભાાં બાયતના પ્રધાનભાંત્રીશ્રી ર્ાય દેળોની માત્રા ય ગમેરા છે , આ ર્ાય દેળોભાાં
જભચની, સ્ેન, રાાંવ અને યવળમાનો વભાલેળ થામ છે .
૨) ભણીુયના ડાઈરોંગ ગાભને જૈલ વલવલધતા વલયાવત સ્થ તયીકે ત્માની યાયમમ વયકાય દ્વાયા
જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૩) શાર કે ન્રના વાંયક્ષણ ભાંત્રીશ્રીએ કણાચટકભાાં ડી.આય.ડી.ઓ. એમયોનેટીકર ટે સ્ટ યેં જનુાં
ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૪) લચ 2016 ના યાંગભાંર્, કરા વલબાગ અનેએવ.એન. સ્કુ ર ઓપ આટચ વ એન્ડ કોમ્મુવનકે ળન
શૈ દયાફાદ વલશ્વ વલદ્યારમનો પ્રોપે વય વત્મવ્રત યાઉતને વાંગીત નાટક અકાદભી ુયસ્કાય પ્રાપ્ત
થમેર છે .
૫) શારભાાં બાયતીમ અવબનેત્રી વપ્રમાંકા ર્ોડાને દાદા વાશે ફ પાકે એલોડચ આલાભાાં આલળે.
૬) શારભાાં ુણેની ોરીવને એપ.આઈ.વી.વી.આઈ. સ્ભાટચ ોરીવીંગ ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં
આલેર છે .
૭) ઉતયાખાંડના લચતાયોશી રલ યાજ વવાંશ ધયભળવક્તએ ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ વળખય ય છ લાય
ર્ડલાનો યે કોડચ ફનાલેર છે .
૮) દદલ્શી ભેટરો દ્વાયા આયાંબ કયલાભાાં આલેર શે યીટે ઝ રાઈનભાાં આલનાય સ્ટે ળનોની વાંખ્મા ત્રણ
છે .
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૯) દેળનુાં પ્રથભ લૈભાનકીમ દયક્ષણ યેં જ વર્ત્રદુગચ ખાતે આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) વલશ્વ માચલયણ દદલવ ય બાયતભાાં માચલયણ દશતભાાં કર્યા પ્રફાંધન અવબમાનનો પ્રાયાંબ
કયલાભાાં આલળે.
૧૧) બાયતના લાણીયમમ ભાંત્રારમે ખાનગી ક્ષેત્રના યક્ષા ઉકયણ વનભાચતાઓને રામવન્વ પ્રદાન
કયલાની ભાંજુયી આેર છે .
૧૨) નઝભા શે તુલ્ાને જાવભમા-વભવરમા ઇસ્રાવભમા મુનીલવીટીના ર્ાન્વેરય તયીકે વનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૩) બાયત ફામોભેદટર ક ટે કનોરોજી અનાલલાભાાં વલશ્વબયભાાં પ્રથભ સ્થાન ાભેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૪) શારભાાં ર્ીન દેળ દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ઉગ્રશ નેવલગેળન અને ોઝીળનીંગ વીસ્ટભ રોન્ર્ કયલાભાાં
આલેર છે .
૧૫) ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ વળખયને નેાભાાં વાગયભાથા અને ર્ીનભાાં ર્ોભોરુાંગભાાં નાભથી
ઓખલાભાાં આલે છે .
૧૬) નાટોનુાં 28 ભુ વળખય વાંભેરન િુવેભાાં વાંન્ન થમુાં છે .
યભત-જગત
૧૭) 29 ભે 2017 ના યોજ ડુ વેરડોપભાાં વલશ્વ ટે ફર ટે નીવ સ્ધાચનુાં આમોજન થમેર છે .
અન્મ
૧૮) 29 ભે ને આાંતયયાષ્ટ્રીમ વમુાંકત યાષ્ટ્ર ળાાંવત વૈવનક દદલવના રૂભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૯) લચ 2017 નો વમુાંકત યાષ્ટ્ર ળાાંવત વૈવનક દદલવનો વલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,
‘ઇન્લેવસ્ટાંગ ઇન ીવ અયાઉન્ડ ધ લલ્ડચ ’.
૨૦) શારભાાં ઇન્ડીમન ઓઈર કોોયે ળન રીભીટે ડના અધ્મક્ષ તયીકે શ્રી એ. ફી.અળોક પયજ
ફજાલી યહ્યા છે .
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૧) દેળબયના ગ્રાભીણ વલસ્તાયોભાાં ળૌર્ારમના ઉમોગના પ્રર્ાય ભાટે વયકાયે દયલાજા ફાંધ
નાભના નલા અવબમાનની ળરૂઆત કયે ર છે .
૨) તાજેતયભાાં ફાાંગ્રાદેળભાાં આલેર ર્ક્રલાત તયીકે ઓખલાભાાં આલેર છે .
૩) બાયતની યીઝલચ ફેંક ટૂાં ક વભમભાાં એક રૂવમાની નલી નોટ ફશાય ાડળે.
૪) ગોલાની યાયમમ વયકાયે 50 ભાઈક્રોન નીર્ેની પ્રાવસ્ટકની થેરીઓ લેંર્લા ય પ્રવતફાંધ રાદેર
છે .
૫) કે ન્રીમ ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રીશ્રી પ્રકાળ જાલડે કયે નલી દદલ્શીભાાં મુનીલવીટી ગ્રાન્ટ
કભીળન દ્વાયા ળરુ કયે ર એન્ટી-યે ન્ગીંગ ભોફાઈર એની ળરૂઆત કયે ર છે .
૬) શારભ યાજન આનાંદનને ઈન્ટયનેટ એન્ડ ભોફાઈર એવોવીએળન ઓપ ઇન્ડીમાના નલા
અધ્મક્ષ તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) શદયમાણાના ભુખ્મભાંત્રી ભનોશયરાર ખટ્ટયે ત્રકાયો ભાટે ેન્ળન મોજના ળરુ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) વયકાય દ્વાયા વાંર્ાવરત પ્રવાય બાયતીએ પ્રવાયણ ક્ષેત્રભાાં વશમોગ આલા ભાટે ભોયક્કોની
વોવામટી નેળનર ડી યે દડમોફ્મુઝન એટ ડી ટે રીવલઝન (એવ.એન.આય.ટી.) ની વાથે વભજુ તી
કયે ર છે .
૯) 30 ભે 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ જભચની વાથે વલવલધ પ્રકાયના 8 જેટરા વભજુ તી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૦) શારભાાં બાયત અને દપઝી દેળ લચ્ર્ે વાંયક્ષણ ક્ષેત્રભાાં વભજુ તી કયાય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૧) ગ્રીવના ૂલચ પ્રધાનભાંત્રી કોન્સ્ટે ટીન વભત્વુતેકીવનુાં શારભાાં અલવાન થમેર છે .
ગુજયાત
૧૨) લડોદયા વભગ્ર દેળભાાં વૌથી વાપ ળશે યો 10 ભાાં નાંફયે યશે ર, તે લડોદયાભાાં એકવાથે,એક
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જગ્મા ય વૌથી લધાયે રોકોએ વપાઈ કયે ર શોલાને કાયણે વલશ્વ ફુક્વ ઓપ યે કોડ્વચભાાં સ્થાન
ભેર છે .
યભત-જગત
૧૩) ભુાંફઈ દક્રકે ટ એવોવીએળને ૂલચ ફેટ્વભેન અજીત અગયકયને વાંદગી વવભવતભાાં અધ્મક્ષ
તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) બાયતીમ પેં વય વી.એ.બલાની દેલીએ યીક્જેવલક (આઈવરેન્ડ) ભાાં ટનચઓઈ વેટેરાઈટ
પેં વવાંગ ર્ેવમ્મનળીભાાં વુલણચર્રાં ક જીતેર છે .
૧૫) પેં વવાંગ એક પ્રકાયની યભત છે , જેભાાં ફે પ્રવતસ્ધી યૈ ય ળૈરીભાાં તરલાયોનો પ્રમોગ કયે છે .
૧૬) શારભાાં વેફસ્ે ટીમર લેટ્ટરે ભોનાકોભાાં લચ 2017 ભોનાકો ગ્રાન્ડ વપ્રક્વ જીતેર છે .
અન્મ
૧૭) ફાંગાના ૂલચ દક્રકે ટય તન ફેનજીનુાં અલવાન 73 લચની થમેર છે .
૧૮) શારભાાં બાયતના ફેંક ફોડચ બ્મુયોભાાં ફે અન્મ વદસ્મોને જોડલાભાાં આલેર છે .
૧૯) ફેંક ફોડચ બ્મુયોના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી વલનોદ યામ વાંબાી યહ્યા છે .
૨૦) ફેંક ફોડચ બ્મુયો વાંસ્થાએ લચ 2016 થી ોતાની કાભગીયી ળરુ કયે ર છે .
- યે ળ ર્ાલડા
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