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Current affairs 195 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/9/17
યાષ્ટ્રીમ

૧) બાયતના નેળનર વેન્ટય પોય સવસ્ભોરોજીના ડીયે ક્ટય તયીકે સલસનત ગૌશરતા પયજ
ફજાલી યહ્યા છે .
૨) બાયતના અથચ વામન્વ ભાંત્રારમના વસર્લ તયીકે એભ.યાજીલ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૩) બાયતભાાં શાર અથચક્લેક ઓબ્ઝલેટયીની વાંખ્મા 84 છે ,આગાભી વભમભાાં તેભાાં લધુ
31 કામચયત કયલાભાાં આલળે.
૪) બાયતની લામુ વેનાએ દેળભાાં 21 ભાાંથી 13 નેળનર શાઈલેને ઈભયજન્વી શલાઈ
ટ્ટી તયીકે સલકસવત કયલાની ભાંજુયી આી દીધેર છે .
૫) આગાભી વભમભાાં ગણેળ ઉત્વલ આલી યહ્યો છે , તે બાયતભાાં છે લ્લા 124 લચથી
ઉજલલાભાાં આલી યહ્યો છે ,આ લચ 125 ભુ યશે ળે, તેની ઉજલણીની ળરૂઆત રોકભાન્મ
સતરકે કયી શતી.
૬) 6 ઓગસ્ટ2017 ના યોજ કોસચર્ભાાં ઇન્ટીગ્રેટીલ આમુલેદ એન્ડ એરોેથી કોન્પયન્વ
આમોસજત થળે.
૭) વમુાંકત યાષ્ટ્ર ખાદ્ય વાંગઠનના વલે અનુવાય ભાાંવની સનકાવ ભાભરે બાયત સલશ્વભાાં
ત્રીજા ક્રભાાંકે યશે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) આગાભી 28 થી 31 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ સવાંગાોય ખાતે ઇન્ટયનેળનર વેન્ડ
આટચ કમ્ટીળન આમોસજત થળે, તેભાાં બાયતીમ વેન્ડ આટીસ્ટ વુદળચન ટનામક બાગ
રેલા જળે.
૯) અભેરયકાના રોવચ એન્જરવચભાાં છે લ્લા 55 લચથી લોટયભેરન પે સ્ટીલર આમોસજત
કયલાભાાં આલે છે .
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૧૦) સસ્લટઝયરેન્ડભાાં સલશ્વના વૌથી રાાંફા મોય બ્રીજનુાં રોકાચણ કયલાભાાં આલેર
છે .
૧૧) અાંતયીક્ષ કક્ષાભાાં ઉગ્રશ સ્થાસત કયલાભાાં વક્ષભ યોકે ટ રપસનક્વનુાં પ્રક્ષેણ ઈયાન
દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે .
૧૨) યસળમાએ 755 અભેરયકી યાજનાસમકોને તત્કાર દેળ છોડલાનો આદેળ આેર છે .
૧૩) કતય દેળ વાથે લાતર્ીત કયલા ભાટે ર્ાય અયફ દેળો વશભત થમા છે .(વઉદી
અયફ, વમુાંકત અયફ અભીયાત, સભસ્ર અને ફશે યીન)
યભત-જગત
૧૪) ર્ેક રયસબ્રકભાાં આમોસજત થમેર 48 ભી ગ્રા.સપ્રક્વ.ઉસ્તી નાદ રાફેભ
ર્ેસમ્મનળીભાાં બાયતને 5 ગોલ્ડ ભેડર ફે સવલ્લય ભેડર અને એક બ્રોન્ઝભેડર ભેર
છે .
૧૫) 3 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ એલોડચ વસભસત ખેરયત્ન સલજેતાઓની વાંદગી કયળે.
૧૬) 4 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ રાંડન ખાતે લલ્ડચ એથરેટીકવની ળરૂઆત થળે.
૧૭) આઈ.વી.વી .ભરશરા લન-ડે યે ન્કીંગભાાં બાયતીમ ભરશરા ખેરાડી શયભનપ્રીત કૌય
ટો ટે નભાાં વાભેર થમા છે .
અન્મ
૧૮) શારભાાં ભુાંફઈ ખાતે જીમો ાયવી બ્રીવીટી પે ઝ-2 નો ળુબાયાંબ કયલાભાાં
આવ્મો છે .
૧૯) બાયતના વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ દ્વાયા તૈમાય થમેર ભાનલ યરશત ટે ન્કનુાં નાભ છે , ભાંત્રા.
૨૦) સલશ્વફેંકની ભધ્મસ્થતા વાથે સવાંધુ જ વાંસધ અાંતગચત ફેઠક આમોસજત કયલાભાાં
આલળે.
Current affairs 196 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/9/17
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યાષ્ટ્રીમ
૧) તાજેતયભાાં થમેર આસથચક વલેક્ષણભાાં એસપ્રરથી જુ ન વુધીભાાં બાયતની કુ ર ઘયગથથુાં ેદાળનો
દય (ગ્રોવ ડોભેસસ્ટક પ્રોડક્ટ) 5.7 યશે લા ાભી છે , જે ત્રણ લચભાાં વૌથી તસમે છે .
૨) બાયતની કે ન્ર વયકાયે અનીતા કયલારને વીફીએવઈના ર્ેયવચન તયીકે સનમુસક્ત આી છે .
૩) વીટના લડા યશી ર્ુકેરા આઈ.ી.એવ. અસધકાયી આય.કે .યાઘલનને વામપ્રવ દેળના યાજદૂત
તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૪) તાજેતયભાાં ઈવયો દ્વાયા નેસલગેળન વેટેરાઈટ છોડલાભાાં આલેર તેનુાં રોસન્ર્ાંગ શીટ સવાંક ઈજેક્ટ
નરશ થલાના કાયણે સનષ્પ યહ્યુાં છે .
૫) કે ન્ર વયકાય આગાભી ઓક્ટોફય ભાવથી ઈ-લે ફીર રાગુ કયલાની ેયલી કયી યશી છે .
૬) યીઝલચ ફેન્કના લાસચક યીોટચ અનુવાય ફેંકે જૂ ની નોટ ાછી ખેંર્લાભાાં 99 ટકા નોટ યત
ભેલી રીધી છે .
૭) ભાનલ વાંવાધન સલકાવ ભાંત્રી ભશે ન્રનાથ ાાંડેમને ઉત્તય પ્રદેળના બાજના નલા અધ્મક્ષ
તયીકે સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) એક વલે અનુવાય ર્ીન છી વૌથી લધુ ઈન્ટયનેટ લાયનાય દેળ એટરે બાયત જે નેટ
લાયલાભાાં ફીજા નાંફયનુાં સ્થાન ધયાલે છે .
૯) બાયતીમ ભૂના ૂલચ નોકયળાશ સવાંગાુયના કામચલાશક યાષ્ટ્રસત ફન્મા છે , તેનુાંનાભ જે લાઈ
સલ્લાઇ છે .
૧૦) બાયતીમ યે રલેએ ોતાના નેટલકચ ને સલસ્તાયલા અને તેનુાં આધુસનકીકયણ કયલા
સ્લીત્ઝયરૅન્ડ દેળ વાથે ફે પ્રકાયના કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે રા છે .
૧૧) સ્કોટરૅન્ડના ક્લીન્વપે યી ક્રોસવાંગ બ્રીજ 31 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ ખુલ્લો ભુકલાભાાં આલેર
છે , જે મુકેનો વૌથી ઉંર્ો બ્રીજ છે .
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૧૨) રપસર બ્મુડેઇસકન નાભની મુલતીને યસળમાભાાં બ્રુ વ્શે ર ગેભના સનભાચણ કયલાના કાયણોવય
ધયકડ કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) પોબ્વચ દ્વાયા જાશે ય કયામેર ભ્રષ્ટ્ દેળોની વૂસર્ભાાં વભગ્ર એસળમાભાાં બાયત પ્રથભ નાંફયે
આલેર છે .
ગુજયાત
૧૪) ગુજયાતભાાં યભખાણોની તાવ ભાટે જે વસભસત નીભલાભાાં આલી શતી તેનુાં નાભ વીટ
યાખલાભાાં આલેર.(SIT) સ્ેશ્મર ઇન્લેસ્ટીગેળન ટીભ.
૧૫) ગુજયાત કે ડયના યાભેશ્વયપ્રવાદ ગુપ્તાની નીસત આમોગના એસધક વસર્લ દ ય સનભણુક
કયલાભાાં આલી છે .
૧૬) દેળનુાં પ્રથભ ભયીન ોરીવ સ્ટે ળન સ્થાલા ભાટે દ્વાયાકાભા કલામત શાથ ધયલાભાાં આલી
છે .
૧૭) નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ડીઝાઇન અભદાલાદ દ્વાયા ોરીવ ભાટે સ્ભાટચ મુસનપોભચ તૈમાય
કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૮) દેળભાાં ાન કાડચ ને આધાય નાંફય વાથે જોડલાની તાયીખ રાંફાલીને 31 ડીવેમ્ફય કયલાભાાં
આલી છે .
૧૯) કે ન્રના ભાંસત્રભાંડભાાં પે યફદરી શે રા છ કે ન્રીમ ભાંત્રીઓએ યાજીનાભાાં આલાની જાશે યાત
કયી છે .
૨૦) આત્ભશત્મા તયપ પ્રેયતી બ્રુ વ્શે ર ગેમ્વ બાયતભાાં વૌથી લધાયે વર્ચ થામ છે .
Current affairs 197 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 31 ઓગસ્ટ 2017 ના યોજ વુનીર અયોડાને ર્ૂાંટણી આમુક્ત તયીકે સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા
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છે .
૨) શારભાાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ી.એવ.મુ.અને ફેંસકાંગ ક્ષેત્રભાાં રક્રભીરેમય આયક્ષણ રાગુ કયલાનો
સનણચમ રીધેર છે .
૩) કે ન્ર વયકાયે વપ્ટે મ્ફય અને ઓક્ટોફય 2017 ભાટે ખાાંડના ઉત્ાદકો ય સ્ટોક શોલ્ડીંગ
વીભા રાગુ કયે ર છે .
૪) કે ન્ર વયકાયે વેનાના રશડન એયોટચ ને માત્રીઓના સલભાનની ઉડાન ભાટે ભાંજુયી પ્રદાન કયે ર
છે .
૫) વયકાય દ્વાયા રદલ્શી ોરીવ વાથે ભીને શારભાાં મુલા કૌળર સલકાવ કામચક્રભ કયલાભાાં
આલેર.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૬) ગ્રોફર એજલોર્ ઇન્ડે ક્ષ ભુજફ લૃદ્ધો ભાટે શ્રેષ્ઠ દેળોભાાં સસ્લઝયરેન્ડ પ્રથભ સ્થાને આલે છે .
૭) લૃદ્ધો ભાટે યશે લા રામક દેળોના વલેભાાં 96 દેળોનો અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો શતો, તેભાાં
અભેરયકા 10 ભાાં સ્થાને તથા બાયત 71 ભાાં સ્થાને યશે લા ામ્મુાં છે .
૮) સસ્લઝયરેન્ડના યાષ્ટ્રસત ડોરયવ રોઈતશાટચ ત્રણ રદલવની માત્રા ય નલી રદલ્શી શોંચમા છે .
૯) આાંતયયાષ્ટ્રીમ યભાણુાં ઉજાચ એજન્વી દ્વાયા કઝાસકસ્તાન દેળભાાં શારભાાં મુયેસનમભ ફેંકઓ
આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) સ્ેન દેળભાાં શારભાાં જેસરમો ઉત્વલ ભનાલલાભાાં આલી યહ્યો છે .
૧૧) જભચન વીટીભાાં સલશ્વનો વૌથી ઉંર્ો યે તીનો સકલ્લો ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૧૨) જભચન સવટીભાાં ફનાલલાભાાં આલેર યે તીના સકલ્લાની ઊંર્ાઈ 16.68 ભીટય છે . આ શે રા
બાયતીમ યે ત સળલ્કાય વુદળચન ટનામક દ્વાયા 14.84 ભીટયની ઊંર્ાઈનો સકલ્લો ફનાવ્મો શતો.
ગુજયાત
૧૩) ગુજયાત યાજ્મભાાં પ્રથભલાય ભાધ્મસભક સળક્ષકો ભાટે ઇનોલેળન પે યનુાં આમોજન કયલાભાાં
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આલળે, પ્રાથસભક સળક્ષકોનો ઇનોલેળન પે ય તો દય લે આમોસજત કયલાભાાં આલે છે .
યભત-જગત
૧૪) શ્રીરાંકા લલ્ડચ ક 2019 ભાાં વીધા ક્લોરીપામથી ર્ુકી ગમુાં છે , આ ક્લોરીપામ ભાટે તેણે
બાયત વાભે યાભામેર શ્રેણી જીતલાની જરૂય શતી.
૧૫) લચ 2019 ભાાં સલશ્વક રક્રકે ટ ટુ નાચભેન્ટ 30 ભે થી 15 જુ રાઈ લચર્ે મોજાળે.
૧૬) બાયતના ખેરાડી વાસનમા સભઝાચ અને યોશન ફોન્નાએ મુ.એવ.ઓન ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટભાાં
ોત-ોતાના વાથીદાય વાથે સલજમી ળરૂઆત કયીને ભેન્વ તથા સલભેન્વ ડફલ્વના ફીજા
યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૭) શારભાાં શોકી ઇસન્ડમાએ જુ સનમય ભરશરા યાષ્ટ્રીમ સળસફય ભાટે 28 વદસ્મોના જૂ થની જાશે યાત
કયે ર છે .
અન્મ
૧૮) શારભાાં કે ન્રીમ ભાંત્રી સ્ભૃસત ઈયાનીએ રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી યાષ્ટ્રીમ પ્રળાવન અકાદભીના 92
ભાાં પાઉન્ડે ળન કોવચનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૧૯) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ફે રદલવીમ યાજસ્લ જ્ઞાન વાંગભ 2017 ના લાસચક વાંભેરનનુાં
ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨૦) લચ 2016 ભાાં પ્રથભલાય ફે યાજ્મોનુાં વમુાંકત વાંભેરન યાજસ્લ જ્ઞાન વાંગભ અાંતગચત
આમોસજત કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં.
Current affairs 198 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 4/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયત વયકાય દ્વાયા 1 થી 7 વપ્ટે મ્ફય 2017 વુધી યાષ્ટ્રીમ ોણ વપ્તાશ ઉજલલાભાાં આલળે.
૨) કે ન્રીમ ભાંત્રી ભાંડભાાં વાભેર થમા ફાદ ીમુ ગોમરને નલા યે ર ભાંત્રીના રૂભાાં સનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૩) શલેથી ીમુ ગોમર કે ન્રના યે ર ભાંત્રી વુયેળ પ્રબુનુાં સ્થાન રેળે.
૪) શારભાાં સનભચરા સવતાયાભનને વાંયક્ષણ ભાંત્રારમના ભાંત્રી ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ,
૫) વાંયક્ષણ ભાંત્રારમભાાં ભાંત્રીનુાં દ ભરશરાઓભાાં પ્રથભ ઇસન્દયા ગાાંધીએ બોગલેર ત્માયફાદ
સનભચરા વીતાયાભન આ દ ય ફીજા ભરશરા સફયાજ્મા છે .
૬) દેળના લડાપ્રધાનના ભાંત્રીભાંડભાાં પે યફદરી કયીને 9 ભાંત્રીઓને સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) શારભાાં ર્ીન 9 ભાાં સબ્રકવ સળખય વાંભેરનની ભેજફાની કયી યહ્યુાં છે .
૮) સસ્ટપન શોસકાંગ દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર પ્રોજેક્ટનુાં નાભ ફેક થ્રુ રીવન છે , જે ૃથલી
સવલામની જગ્માએ અન્મ પ્રજાસતઓ છે કે કે ભ તે ળોધલા ભાટે નુાં કામચ કયે છે .
૯) ફેક થ્રુ રીવન પ્રોજેક્ટ વાથે બાયતીમ ભૂના સલજ્ઞાની સલળાર ગજ્જય ણ વાંકામેર છે .
૧૦) બાયતીમ ભૂના મુવુલય મુલયાજ સલ્લેને સવાંગાુયના યાષ્ટ્રસતના રૂભાાં સનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૧) કે નેથ આઈ જસ્ટય બાયત ભાટે નલા અભેરયકી યાજદૂત ફન્મા છે .
૧૨) શાર અભેરયકાના યાષ્ટ્રસત દ ય ડોનાલ્ડ ટર મ્ પયજ ફજાલી યહ્યા છે , તેઓ ત્માના 45
ભાાં યાષ્ટ્રસત છે .
ગુજયાત
૧૩) ભશે વાણાભાાં ગુરુ આસળ ભશાલચભાાં દેળના યાષ્ટ્રસતશ્રી બાગ રેળે.
૧૪) વાવણગીયભાાં એક ભરશના ભાટે ગીય ભોન્વુન પે સ્ટીલર ળરુ કયલાભાાં આલેર છે , તે ગુજયાત
યાજ્મ પ્રલાવન સલબાગ દ્વાયા આમોસજત કયલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૫) શોકી ઇસન્ડમાએ બાયતીમ શોકી ટીભના ભુખ્મ કોર્ યોરેન્ટ ઓલ્ટભેન્વને વસ્ેન્ડ કયે ર છે .
૧૬) ભસવચડીઝના સબ્રટીળ યે વરય રેલીવ શે સભલ્ટને ઇટાસરમન ગ્રા.સપ્રક્વ. પોમ્મુચરા લન યે વભાાં 69
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ભી લાય ોર ોઝીળન ભેલી ભાઈકર ળુભાકયનો યે કોડચ તોડે ર છે .
૧૭) કે ન્રીમ ખેર ભાંત્રારમ દ્વાયા સલસબન્ન યાષ્ટ્રીમ અને આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તય ય ખેરાડીઓના
પ્રદળચનના વુધાયા ભાટે એક વસભસત યર્લાના પ્રસ્તાલને ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે .
૧૮) કે ન્રીમ ખેર ભાંત્રારમ યર્લાભાાં આલેર વસભસતભાાં 13 વભ્મો યશે ળે, તેઓનો ઉદેશ્મ લચ
2020 ભાાં ટોક્મો ઓસરસમ્કભાાં બાયતીમ ખેરાડીઓનુાં પ્રદળચન વુધાયલાનો યશે ળે.
અન્મ
૧૯) નલભાાં સબ્રકવ સળખય વાંભેરનનો સલમ યાખલાભાાં આવ્મો છે , ‘સ્ટર ોંગય ાટચ નયળી પોય એ
ફેટય ફ્મુર્ય.’
૨૦) 8 ભુ સબ્રકવ સળખય વાંભેરન 16 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ ગોલાભાાં આમોસજત કયલાભાાં
આવ્મુાં શતુાં.
Current affairs 199 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) દેળના ગૃશપ્રધાન શ્રી યાજનાથસવાંશ 5 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ રખનઉભાાં ભેટરો ટરે ન વેલાની
ળરૂઆત કયળે.
૨) રખનઉભાાં પ્રથભ તફક્કાની ભેટરો ટરે ન ટર ાન્વોટચ નગયથી ર્ાયફાગ વુધી ર્ારળે.
૩) રદલ્શી વયકાયે તભાભ સલબાગોને સ્લામત એકભોભાાં ૈવાની રેલડ-દેલડ ભાટે ઈ-ેભેન્ટનો
ઉમોગ કયલાનો સનદેળ કયે ર છે .
૪) કે ન્ર વયકાય રઘુતભ લેતન ફભણુાં કયલાનુાં સલર્ાયી યશી છે , નલા સનમભો ભુજફ પે યપાય
કયલાભાાં આલળે તો શ્રસભકનુાં લેતન 9100 થી લધાયીને 18000 રૂસમા કયલાભાાં આલળે.
૫) બાયતનુાં યે લ્લે ભાંત્રારમ ટરે નોના નાભ પ્રસવદ્ધ વારશસત્મક કૃ સતઓ યથી યાખલાની સલર્ાયણા
કયી યહ્યુાં છે , તેના ભાટે ુયસ્કૃ ત થમેરી કૃ સતઓ ળોટચ સરસ્ટ કયલાભાાં આલી યશી છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
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૬) જભચનીભાાં એક મુલકે વૌથી લધાયે ફીઅય ભગ ઉાડલાનો લલ્ડચ યે કોડચ નોંધાવ્મો છે , જેણે એક
વાથે 29 ભગ ઉાડ્યા શતા અને 40 ભીટય જેટરુાં ર્ાલ્મુાં શતુાં.
૭) 3 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ ઉત્તય કોરયમાએ શાઈડર ોજન ફોમ્ફનુાં યીક્ષણ કમુું શતુાં.
૮) ઉત્તય કોરયમાનો શાઈડર ોજન ફોમ્ફ અણુફોમ્ફ કયતા નલ ગણો ળસક્તળાી છે .તેનુાં આ છઠ્ુાં
યભાણુાં યીક્ષણ વૌથી ળસક્તળાી છે .
ગુજયાત
૯) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા લડોદયાભાાં ફુરેટ ટરે નનુાં ટરે નીંગ વેન્ટય ખોરળે.જો કે આ ટરે નીંગ વેન્ટય
યે લ્લે મુસનલવીટીનો બાગ ગણાળે નરશ.
૧૦) આગાભી 14 ભી વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી અભદાલાદ ખાતે ફુરેટ ટરે ન
પ્રોજેક્ટનુાં ખત ભુશુતચ કયળે.
૧૧) આગાભી લચ 2018 -19 ભાાં ગુજયાતભાાં ધોયણ 1 થી 9 ભાાં ગસણત અને સલજ્ઞાન સલમભાાં
યાષ્ટ્રીમ અભ્માવક્રભ રાગુ કયલાભાાં આલળે.
૧૨) વીફીએવઈ તયપ લતા પ્રલાશને કાયણે લચ 2020 વુધીભાાં ગુજયાત યાજ્મની પ્રાથસભક
ળાાઓભાાં એન.વી.ઈ.આય.ટી.ના તભાભ ુસ્તકોનો અભર કયલાભાાં આલળે.
૧૩) ગુજયાત યાજ્મના ધાયાવભ્મો ભાટે ગાય-બથથા અસધસનમભ લચ 1960 નો આજે અભરભાાં
છે .
યભત-જગત
૧૪) 5 વપ્ટે મ્ફય 2017 થી કે ન્વસલરે ગોલ્પ એન્ડ કન્ટર ી ક્રફ તથા અન્મ ી.જી.ટી.આઈ.
દ્વાયા વમુાંકત યીતે ગોલ્પ ર્ેસમ્મનળીનો પ્રાયાંબ કયળે.
૧૫)19 ભી લલ્ડચ ફોસક્વાંગ ર્ેસમ્મનળીભાાં ક્મુફા દેળે ાાંર્ ગોલ્ડ વાથે વતત ફીજા લે ણ
ટોર્ના સ્થાને યશે ર છે .
૧૬)19 ભી લલ્ડચ ફોસક્વાંગ ર્ેસમ્મનળીભાાં ઉઝફેસકસ્તાન દેળે 6 ભેડર જીતી ફીજો ક્રભાાંક
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શાાંવર કયે ર છે , જમાયે બાયતને ભાત્ર એક ભેડર પ્રાપ્ત થમેર છે .
૧૭) ઇટારીના પે સફમો પોગસનની મુ.એવ.ઓન ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટના પ્રથભ યાઉન્ડભાાં યાસજત
થમેરા છે .
અન્મ
૧૮) વયકાયના કામચ વાથે વાંકામેરા કોન્ટર કટયો અને કભચર્ાયીઓને ઈ-ેભેન્ટથી તેની ર્ુકલણી
કયલાભાાં આલળે.
૧૯) શાર બાયતીમ યે લ્લે ફોડચ ના ર્ેયભેન તયીકે અસશ્વન રોશાની પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૨૦) ‘અસિગબચ’ કૃ સત ભશાશ્વેતા દેલીની કૃ સત છે , જમાયે ‘નીર કુ વુભ’ યાભધાયી સવાંશ રદનકયની
કૃ સત છે .
Current affairs 200 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતભાાં સળક્ષકરદન ઉજલલાની ળરૂઆત લચ 1962 થી કયલાભાાં આલી છે .
૨) 5 વપ્ટે મ્ફય 1997 ના યોજ નોફેર સલજેતા ભધય ટે યેવાનુાં અલવાન થમુાં શતુાં.
૩) HAL વેનાને 41એડલાન્વ રાઈટ શે રીકોપ્ટય આળે, એર્.એ.એર.ના અધ્મક્ષ તયીકે ની
કાભગીયી ટી.વુલણાચ યાજુ ફજાલી યહ્યા છે .
૪) ભધ્મપ્રદેળના આઈ.ટી.સલળેજ્ઞ શ્રીવુબા અદ્દે લ્લીએ સભવ ઇસન્ડમા વાઉથ આરિકા ગૌતેન્ગ
2017 નો સખતાફ જીત્મા છે .
૫) બાયતીમ યીઝલચ ફેંક દ્વાયા એર્.ડી.એપ.વી.ફેંકને ોતાની ટુ ફીગ ટુ પે ઈર રીસ્ટભાાં વાભેર
કયલાભાાં આલેર છે .
૬) અરુણાર્ર પ્રદેળના સ્લાસ્થમ અને રયલાય કલ્માણભાંત્રી જોભદે કે નનુાં 52 લચની લમે
અલવાન થમેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
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૭) શાર બ્રાજીર દેળના યાષ્ટ્રપ્રભુખ તયીકે ભાઈકર તેભેય પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૮) દસક્ષણ આરિકાના યાષ્ટ્રપ્રભુખ તયીકે જેકફ જુ ભા પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૯) રપનરેન્ડ દેળનુાં સળક્ષણ દ્ધસત સલશ્વભાાં આદય વાથે ભોખયાનુાં સ્થાન ધયાલે છે .
૧૦) તાઈલાનના પ્રધાનભાંત્રી રીન ર્ુઆને ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આલાની જાશે યાત કયી
છે .
૧૧) સલસલધ દેળોભાાં સળક્ષકરદનની ઉજલણી અરગ-અરગ તાયીખે થામ છે , તેભાાં બાયતભાાં 5,
ર્ીનભાાં 10,આજેન્ટીનાભાાં 11 ભી વપ્ટે મ્ફયના સળક્ષકરદન ભનાલલાભાાં આલે છે .
ગુજયાત
૧૨) દેળના યાષ્ટ્રસતશ્રીએ વૌયાષ્ટ્રના ઘેરા વોભનાથ ખાતે વૌની મોજનાના ફીજા ર્યણનુાં
ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૧૩) આ ફીજા ર્યણની મોજના ખુલ્લી ભુકતા વૌયાષ્ટ્રના 115 ફાંધોભાાં ાણી બયલાભાાં આલળે.
યભત-જગત
૧૪) આઈ.ી.એર.ના ભીરડમા અસધકાયોની શારભાાં નીરાભી થઇ છે , તેભાાં 24 કાંનીઓએ
પ્રમત્ન કયે ર, તેભાાં સ્ટાય ઇસન્ડમાએ 16,347 કયોડ રૂસમાભાાં આ અસધકાયો ખયીદ્યા છે .
૧૫) લચ 2018 થી 2022 વુધી સ્ટાય નેટલકચ ય આઈ.ી.એર. ભેર્ોનુાં પ્રવાયણ થળે.
૧૬) જ્મોસજચમાના ફીરીવીભાાં ર્ારી યશે રા ર્ેવ લલ્ડચ કભાાં બાયતના ાાંર્ લખતના લલ્ડચ
ર્ેસમ્મન સલશ્વનાથ આનાંદે પ્રથભ યાઉન્ડભાાં સલજમ ભેલી રીધો છે .
૧૭) શે રલાન વતીળ કુ ભાયને 25 રાખ રૂસમાનુાં લતય આલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૮) HAL નુાં ુરુનાભ રશન્દુસ્તાન એયોનેટીક્વ રીભીટે ડ થામ છે .
૧૯) જોભદે કે ના પ્રથભલાય સલધાનવબાની ર્ૂાંટણીભાાં લચ 2004 ભાાં ર્ૂાંટામા શતા.
૨૦) રદલ્શીના ઉયાજ્માર અનીર ફૈજરે યાજ્મની ત્રણ જગ્માઓ ય જ્માાં કર્યો ઠારલલાભાાં
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આલતો શતો, તેના ય પ્રસતફાંધ રગાલી દીધેર છે .
Current affairs 201 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) મુઆઇડીએઆઈ એ વયકાયી ખાનગી ફેંકોની 10 ટકા ળાખાઓભાાં આધાય નોંધણી કે ન્ર
ખોરલા ભાટે લધાયે એક ભાવનો વભમ આેર છે .
૨) આગભી 1 ઓક્ટોફયથી નોંધણી કે ન્ર લગયની દયે ક ફેંક ળાખાને રૂ.20 શજાયનો દાંડ કયલાભાાં
આલળે.
૩) નોફેર સલજેતા ભરારા મુવુફ્ઝાઈના જીલન ય ફનેરી ફામોસકનુાં નાભ ‘ગુર ભકઈ’
આલાભાાં આલેર છે .
૪) આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ દ્વાયા છામા નાભની ટે બ્રેટ રયલાય સનમોજન ભાટે
ઉમોગભાાં રેલાનુાં વૂર્લામુ છે .
૫) શારભાાં આય.કે .સવાંશ દ્વાયા સલદ્યુત અને નલીનીકયણીમ ઉજાચ ભાંત્રારમનો કામચબાય વાાંબલાભાાં
આલેર છે .
૬) લરયષ્ઠ કન્નડ ત્રકાય ગૌયી રાંકેળની શારભાાં શત્મા કયી નાાંખલાભાાં આલી છે .
૭) કન્નડ સત્રકા ‘રાંકેળ સત્રકે ’ના તાંત્રી ગૌયી વાાંપ્રદાસમકતા અને કટ્ટયાંથની સલરુદ્ધ અલાજ
ઉઠાલતા શતા.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) બાયતે શારભાાં મ્માનભાય દેળને યાષ્ટ્રીમ યાજભાગચ 37 યથી ડીઝરની પ્રથભ ખે ભોક્રાલેર
છે .
૯) ાસકસ્તાન દેળના ાાંર્ રાખ ળયણાથીઓને છે લ્લા ાાંર્ લચભાાં તેના દેળભાાં યત ભોકરી
દેલાભાાં આલેર છે .
૧૦) 6 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ બાયત અને મ્માનભાય લચર્ે 11 પ્રકાયના વભજુ તી કયાય ય
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શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
યભત-જગત
૧૧) બાયતીમ ખેરાડી યોશન ફોન્ના તેની કે નેડીમન વાથીદાય ગ્રેફીમેરા ડાબ્રોલસ્કી વાથે સભક્વ
ડફલ્વભાાં શાયી જતા મુ.એવ.ઓન ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટભાાં તેના અસબમાનનો અાંત આલેર છે .
૧૨) શારની ર્ેસમ્મન ટના ાઈયે ટ્વ વાભે જમુય સાંક ેન્થવચનો 47-21 થી યાજમ થમો
છે .
૧૩) જભચની અને ઇંગ્રેન્ડે લચ 2018 ભાાં યભનાયા લલ્ડચ ક પૂટફોર ક્લોરીપામયભાાં ોતાનુાં
સ્થાન સનસિત કયી રીધુાં છે .
૧૪) યાષ્ટ્રભાંડર મુલા બાયતોરન ર્ેમ્ીમનળીભાાં કોનવાભ ઉસભચરાએ વુલણચ દક જીતેર છે .
૧૫) શારભાાં નીતા અાંફાણીને યાષ્ટ્રીમ ખેર પ્રોત્વાશન ુયસ્કાયથી વન્ભાસનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૬) શયભીતોએ શારભાાં ર્ેક ઓન આઈટીટીએપ ટુ નાચભેન્ટનો સખતાફ જીતેર છે .
અન્મ
૧૭) નાયદ ટીલી સ્ટીંગ ભાભરે ર્ર્ાચભાાં યશે રા વાંવદ વુલ્તાન અશભદનુાં શારભાાં અલવાન થમેર
છે .
૧૮) કે ન્ર વયકાયે શારભાાં સલધામક ર્ીન્નભનેની યભેળની બાયતીમ નાગરયકતા યદ્દ કયે ર છે .
૧૯) ર્ીન્નભનેની યભેળે લચ 2009 ભાાં બાયતની નાગરયકતા શાાંવર કયી શતી.
૨૦) કે ન્રીમ સ્લાસ્થમ અને રયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ દ્વાયા 5 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ સભળન
રયલાય સલકાવ નાભના એક કે ન્રીમ રયલાય સનમોજનની શે ર કયે ર છે .
Current affairs 202 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) અવભ યાજ્મએ ડીફીટી મોજના ળરુ કયલા ભાટે ડીફીટી વેરની સ્થાના કયે ર છે .
૨) દેળના ઉયાષ્ટ્રસતશ્રી લૈંક્મા નામડુ એ ાાંર્ વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ દીક્ષા ોટચ રનો
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ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૩) બાયત વયકાય ૂલોતય ક્ષેત્ર સલકાવ ભાંત્રારમ આ લે ૂલોતય વુધી શોંર્લા ભાટે ૂલોતય
કોસરાંગ કામચક્રભનુાં આમોજન કયી યશી છે .
૪) રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીઝ દ્વાયા કમ્ોઝીટ ફનાલનાય કે ભયોક ઇન્ડસ્ટર ીઝના અસધગ્રશણની
જાશે યાત કયે ર છે .
૫) દેળના ૂણચકારીન ભરશરા યક્ષાભાંત્રી તયીકે નો પ્રથભલાય ર્ાજચ સનભચરા વીતાયાભન દ્વાયા
વાંબાલાભાાં આલેર છે .
૬) આાંધ્રપ્રદેળ વયકાય સલજમલાડા અને અભયાલતી ળશે યોને શાઈયરુના ભાધ્મભથી જોડળે.
૭) સલલેક ગોમનકાને પ્રેવ ટર સ્ટ ઓપ ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ તયીકે સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૮) કે ન્ર વયકાય ટૂાં ક વભમભાાં નદીઓને જોડલા ભાટે ની ત્રણ રયમોજનાઓ ય કામચ ળરુ કયળે.
૯) પ્રેવ ટર સ્ટ ઓપ ઇન્ડીમાના ઉાધ્મક્ષ તયીકે દૈસનક વભાર્ાય ત્ર ‘ધ રશાંદુ’ વાથે જોડામેરા
એન.યસલને સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૦) એવ.ફી.આઈ. રાઈપ ઈન્સ્મોયન્વ કાંનીના વીઈઓ તયીકે શ્રી અયસજત ફવુ પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
૧૧) શાર ગીફ્ટ સવટીના પ્રફાંધક સનદેળક અને ગ્રુ વીઈઓ તયીકે અજ્મ ાાંડે પયજ ફજાલી યહ્યા
છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૨) ોરીટીકોએ અભેરયકાની યાજનીસતક ત્રકારયતા કાંની છે .
૧૩) કે ન્રીમ ઉજાચ ભાંત્રારમ દ્વાયા વાંર્ાસરત બાયતની ઉજારા મોજના ભરેસળમાના ભેરાકા
સલસ્તાયભાાં રાગુ કયલાભાાં આલી છે .
૧૪) બાયત અને અભેરયકા લચર્ે વમુાંકત વૈન્મ મુદ્ધ અભ્માવ 14 થી 27 વપ્ટે મ્ફય 2017 વુધી
અભેરયકાભાાં આમોસજત કયલાભાાં આલળે.
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૧૫) રયણીતી ર્ોયાને ટુ યીઝભ ઓસ્ટરે સરમાના પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા યાજદૂત તયીકે વાંદ
કયલાભાાં આવ્મા છે .
યભત-જગત
૧૬) ઉત્તયપ્રદેળના વૈપઈ સસ્થત સ્ોટ્વચ કોરેજનુાં નાભાાંકયણ શોકીના ખેરાડી ભેજય ધ્માનર્ાંદના
નાભ યથી કયલાભાાં આલળે.
૧૭) લચ 2019 ભાાં બાયત યાષ્ટ્રભાંડ લેઇટ રીપટીંગ ર્ેસમ્મનળીનુાં આમોજન કયળે.
અન્મ
૧૮) ૂલચ સલદેળ વસર્લ શ્માભ વયનના ુસ્તકનુાં રોકાચણ ૂલચ પ્રધાનભાંત્રી ભનભોશનસવાંશ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) ડો.વુબ્રભણ્મભ જમળાંકય બાયતના લતચભાન સલદેળ વસર્લ છે .
૨૦) એન.એભ.ડી.વી.નુાં ુરુનાભ થામ છે , નેળનર સભનયર ડે લરભેન્ટ કોોયે ળન.
Current affairs 203 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતના ભાગચ રયલશન ભાંત્રારમ દ્વાયા ફુધલાયે યોડ એસક્વડન્ટ ઇન ઇન્ડીમા 2016 યીોટચ
જાશે ય કયે ર છે .
૨) શારના બાયતના કે ન્રીમ ઉડ્ડ્ડ્યન ભાંત્રી તયીકે નો દબાય જમાંત સવાંશા સનબાલી યહ્યા છે .
૩) બાયતના ૂલચ પ્રધાનભાંત્રી ઇસન્દયા ગાાંધીએ લચ 1975 ભાાં 30 નલેમ્ફયથી 20 ડીવેમ્ફય વુધી
વાંયક્ષણ ભાંત્રી તયીકે ની જલાફદાયી સનબાલી શતી.
૪) ઇસન્દયા ગાાંધીએ ફીજીલાય 14 જાન્મુઆયી 1980 થી 15 જાન્મુઆયી 1982 વુધી વાંયક્ષણ
ભાંત્રી તયીકે ની જલાફદાયી સનબાલી શતી.
૫) આય.ટી.ઓ. ભાટે નો નલો વોફ્ટલેય વાયથી-4 કામચયત કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
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૬) 2500 જુ નુાં શ્વેદાગોન ેંગોડા ર્ીન દેળભાાં આલેર છે , જેના દળચન શારના દેળના
લડાપ્રધાનશ્રીએ કયે રા.
૭) અભરયકાભાાં ફે વપ્તાશભાાં ફીજુ ાં લાલાઝોડુાં ત્રાટકલાની આગાશી છે , ફીજુ ાં આલનાય લાલાઝોડુાં
શરયકે ન ઈયભા છે .
૮) વમુાંકત યાષ્ટ્રના સળક્ષણ અને વાંસ્કૃ સતક સલબાગ મુનેસ્કોએ લચ 1966 ભાાં પ્રથભલાય સલશ્વ
વાક્ષયતા રદલવ ઉજવ્મો શતો.
૯) સબ્રટનના એક વાંળોધકે ફાકોની ઉંભય લધે તેભ તે ભોટા થતા જામ તેભ તેના કડા ણ
ભોટા થતા જામ તે પ્રકાયનુાં કાડ ળોધ્મુાં છે .
ગુજયાત
૧૦) ગુજયાત વયકાય દ્વાયા સફશાય યાજ્મને ાાંર્ કયોડ રૂસમાની વશામ ુય ગ્રસ્ત રોકો ભાટે
આેર છે ,જે ત્માના ભુખ્મભાંત્રી નીતીળ કુ ભાયે સ્લીકાયે ર છે .
૧૧) 8 વપ્ટે મ્ફય 1929 ના યોજ રોકવારશત્મકાય શે ભુ ગઢલીની જન્ભ જમાંતી છે .
૧૨) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા મુયીમા ખાતય યનો ાાંર્ ટકા એડીળનર લેટ નાફુદ કયલાભાાં
આલેર છે .
યભત-જગત
૧૩) બાયતના પ્રલાવ ભાટે ન્મુઝીરેન્ડ-એ ટીભના કે પ્ટન તયીકે શે નયી નીકોલ્વની લયણી
કયલાભાાં આલી છે .
૧૪) બાયતનામુલા ળટરય ઋસત્લકા સળલાની ર્ીની તાઈેની લાન વી તોંગને શયાલી સલમેતનાભ
ઓન ગ્રા.સપ્ર.ની ભરશરા સવાંગલ્વની ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં શોંર્ી ગમા છે .
૧૫) 8 વપ્ટે મ્ફય 2001 ના યોજ મુ.એવ.ઓન ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટની પાઈનરભાાં ફે ફશે નો લચર્ે
ભુકાફરો થમો શતો.
૧૬) લચ 2001 ભાાં ફે ફશે નો લચર્ે યભામેર મુ.એવ.ઓનના ભુકાફરાભાાં ફે વગી ફશે નો
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સલનવ અને વયે ના લચર્ે થમેર તેભાાં સલનવે જીત ભેલી શતી.
અન્મ
૧૭) આગાભી 14 ભી વપ્ટે મ્ફયના યોજ રશન્દી રદલવ ભનાલલાભાાં આલળે.
૧૮) દય લે 8 ભી વપ્ટે ફયને સલશ્વ વાક્ષયતા રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૧૯) 8 ભી વપ્ટે મ્ફયને લલ્ડચ પીઝીમોથેયેી ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨૦) G.R.I.M.C.O. નુાં ુરુનાભ ગુજયાત રૂયર ઇન્ડસ્ટર ીઝ ભાકે રટાંગ કોોયે ળન થામ છે .
Current affairs 204 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ાંજાફના સળક્ષણભાંત્રી અરુણ ર્ૌધયીએ તાજેતયભાાં એક ભીડ-ડે ભીર ભોફાઈર એ રોન્ર્
કયે ર છે .
૨) ભેક ભામ ટર ીના વશવાંસ્થાક આસળ કશ્મે ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૩) વેફીએ ી.એ.વી.એર.ના ર્ાય ડામયે ક્ટયો ય 2423 કયોડ રૂસમાનો દાંડ પટકાયે ર છે .
૪) ેટીએભ ેભેન્ટ ફેંકને ઇન્શ્મોયન્વ યે ગ્મુરેટયી ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમાએ ઇન્શ્મોયન્વ પ્રોડક્ટ
લેંર્લાનુાં રામવન્વ પ્રદાન કયે ર છે .
૫) ઉત્તય પ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથ શારભાાં સલધાન રયદ ભાટે વાંદ કયામા છે .
૬) તેરાંગાણા યાજ્મના ગૃશભાંત્રી એન.નયસવાંશ યે ડ્ડીએ નારગોડા એક્વ યોડ ય પ્રથભ જ
એટીએભનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) ર્ીન અને ાસકસ્તાનની લામુ વેનાએ વમુાંકતરૂથી મુદ્ધ અભ્માવ ળરુ કયે ર છે .
૮) ઈયભા તોપાનથી શલેભાાં થમેર નુકળાનની યાશત ભાટે ડોનાલ્ડ ટર મ્ દ્વાયા 15 અયફ ડોરયની
વશામતા જાશે ય કયલાભાાં આલી છે .
૯) ફારી ઘોણાત્ર ત્રભાાં બાયતે મ્માનભાય ભુદ્દે સ્લમાંને અરગ યાખી શસ્તાક્ષય કયલાની ભનાઈ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 september -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
કયી છે .
૧૦) સલશ્વફેંક બાયતીમ કૃ સ વાંળોધન રયદને કૃ સ ક્ષેત્રભાાં ળોધ કામચ ભાટે અસગમાય અયફ
રૂસમાની વશામ કયળે.
૧૧) અભેરયકાએ ાસકસ્તાનની ભોટી પ્રાઈલેટ ફેંક શફીફને ોતાને ત્માાં ફાંધ કયી દીધેર છે .
ગુજયાત
૧૨) 9 વપ્ટે મ્ફય 1900 ના યોજ ગુજયાતી વારશત્મ યર્નાય ગુણલાંતયામ આર્ામચનો જન્ભરદલવ
છે , તેની ‘દરયમારાર’ નલરકથા જાણીતી છે .
૧૩) ગુજયાત યાજ્મ અને અભુર લચર્ે આાંગણલાડીના ફાકોને કુ ોણથી ફર્ાલલા ભાટે ના
વભજુ તી કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે .
યભત-જગત
૧૪) નેધયરેન્ડના ૂલચ ખેરાડી અને બાયતીમ ભરશરા શોકી ટીભના કોર્ ળોડચ ભાયીન બાયતીમ
ભેન્વ શોકી ટીભના કોર્ દે સનભણુક ામ્મા છે .
૧૫) જ્મોજીમાના ફીરીવીભાાં ર્ારી યશે ર ર્ેવ લલ્ડચ ક 2017 ના ભુકાફરાભાાંથી સલશ્વનાથ
આનાંદ ફશાય થઇ ગમા છે .
૧૬) અભદાલાદ ખાતે મોજામેરી કે ન્વસલરે ઓન 2017 ભાાં ળાંકયદાવ ર્ેસમ્મન ફન્મા છે .
૧૭) બાયતના મુલા ભરશરા ફોક્વય વોનભ ભસરકે ગ્રીવભાાં મોજામેરી લલ્ડચ કે ડેટ યે વસરાંગ
ર્ેસમ્મનળીભાાં ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે .
૧૮) જેમ્વ એન્ડયવેન ટે સ્ટ રક્રકે ટભાાં 500 સલકે ટ રેનાય સલશ્વના છઠ્ા અને ઈંગ્રેન્ડના પ્રથભ
ફોરય ફનેર છે .
૧૯) બાયત દેળને શારભાાં સ્કી ક-2018 ની ભેજફાની વોંલાભાાં આલી છે .
અન્મ
૨૦) લચ 2017 ભાાં ભનાલામેરા આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાક્ષયતા રદલવનો મુનેસ્કો દ્વાયા જાશે ય કયામેરો
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 september -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
સલમ શતો, ડીઝીટર દુસનમાભાાં વાક્ષયતા.
Current affairs 205 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ાંજાફ નેળનર ફેંક અને બાયત વાંર્ાય સનગભ રીભીટે ડ લચર્ે ભોફાઈર લોરેટ ભાટે વભજુ તી
કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) ી.એન.ફી.અને ફી.એવ.એન.એર. લચર્ે વભજુ તી થમા ભુજફ તેઓ દ્વાયા દવ યાજ્મોભાાં
‘સ્ીડ ે’ નાભનુાં ભોફાઈર લોરેટ તૈમાય કયાલલાભાાં આલળે.
૩) આધાય કાડચ વાથે નરશ જોડામેરા વીભકાડચ ને પે બ્રુઆયી 2018 ફાદ સનસષ્ક્રમ કયી દેલાભાાં
આલળે.
૪) આધાય કાડચ વીભ વાથે જોડલાથી દેળના નાગયીકો સવલામ (અથલા આધાયબૂત વ્મસક્ત
સવલામ ) વીભ કાડચ કોઈ લાયી ળકળે નશી, છે તયસાંડી ઘટળે.
૫) શાર અવભ યાજ્મના યાજ્માર તયીકે ફનલાયી રાર ુયોરશત વેલા આી યહ્યા છે .
૬) મુ.આઈ.ડી.એ.આઈ.ના ર્ીપ એ.ફી.ાાંડેને જી.એવ.ટી.એન.ના અધ્મક્ષ તયીકે સનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) બાયત અને શ્રીરાંકા લચર્ે વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ

SLINEX-2017 નો પ્રાયાંબ

સલળાખાટ્ટનભભાાં થમેર છે , અને તે 14 વપ્ટે મ્ફય 2017 વુધી ર્ારળે.
૮) એપ.એવ.એવ.એ.આઈ.ના વી.ઈ.ઓ.શ્રી લનકુ ભાય અગ્રલારે ભાનવેય ગુરુગ્રાભભાાં નેસ્રે
પૂડ વેપટી ઇન્સ્ટીટમુટનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું.
૯) સફશાય કૈ ડયના ૂલચ આઈ.એ.એવ.અસધકાયી નલીન કુ ભાય જી.એવ.ટી.એન.ના પ્રથભ અધ્મક્ષ
શતા.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) ાસકસ્તાનની શફીફ ફેંકે અભેરયકાભાાં લચ 1978 થી ોતાની કાભગીયી ળરુ કયી શતી.
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૧) ગ્રીવ દેળની યાજધાની તયીકે એથેન્વ પ્રખ્માત છે ,જમાયે એરેસક્વવ વીયવ ગ્રીવના
પ્રધાનભાંત્રી છે .
૧૨) ઈરયના ફોકોલા મુનેસ્કોના લતચભાન ભશાસનદેળક તયીકે ની વેલા આી યહ્યા છે .
૧૩) બાયત અને શ્રીરાંકા લચર્ે વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ SLINEX-2017 નો પ્રાયાંબ થમેર
છે .
યભત-જગત
૧૪) મુ.એવ.ઓનભાાં અભેરયકાની સ્રોઅન સ્ટીપે ન્વે ભરશરા સવાંગલ્વભાાં સખતાફ જીતી રીધેર
છે .
૧૫) અભેરયકી ખેરાડી સ્રોઅન સ્ટીપે ન્વે તેના જ અભેરયકી ખેરાડી ભેરડવન કીજને
6-3,6-0.થી શયાલેર છે .
૧૬) જોયોદ ભાયજીનને બાયતીમ ુરુ શોકી ટીભના કોર્ તયીકે સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૭) લચ 2020 વુધી એટરે કે ટોક્મો ઓસરસમ્ક વુધી જોયોદ ભાયજીન ટીભના કોર્ તયીકે વેલા
આળે.
અન્મ
૧૮) જી.એવ.ટી.એન.નુાં ુરુનાભ થામ છે , ગુડ્ડ્વ એન્ડ વસલચવ ટે ક્વ નેટલકચ .
૧૯) શાર એમયટે ર ફીઝનેવના વીઈઓ અને સનદેળક તયીકે અળોક ગણસત વેલા આી યહ્યા
છે .
૨૦) એપ.એવ.એવ.એ.આઈ.ના વી.ઈ.ઓ. તયીકે ની કાભગીયી શ્રી લનકુ ભાય અગ્રલાર
સનબાલી યહ્યા છે .
Current affairs 206 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 11 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ સ્લાભી સલલેકાનાંદ દ્વાયા જે સલશ્વધભચ રયદ વાંફોધલાભાાં આલી
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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શતી, તેના 125 લચ ૂણચ થમા છે .
૨) આગાભી 1 ઓક્ટોફય 2017 થી ાંજાફ નેળનર ફેંકના ાાંર્ ટર ાન્ઝેક્ળન િી યશે ળે,ત્માયફાદ
દય ટર ાન્ઝેક્ળન ય દવ રુસમા ર્ાજચ સ્લરૂે લવુરલાભાાં આલળે.
૩) 11 વપ્ટે મ્ફય 1895 નો રદલવ સલનોફા બાલેની જન્ભજમાંસત છે .
૪) સલનોફા બાલેને બૂદાન મજ્ઞના પ્રણેતા ભાનલાભાાં આલે છે .
૫) દેળના ઉયાષ્ટ્રસત લૈંક્મા નામડુ એ દેળના પ્રથભ ગ્રીન રપલ્ડ યાાંર્ી સ્ભાટચ વીટીનુાં ખાત ભુશુતચ
કયે ર છે .
૬) શાર ઝાયખાંડ યાજ્મના યાજ્માર તયીકે શ્રીભતી રોાૂડી ભુભચ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૭) શાર ાંજાફ નેળનર ફેન્કના એભ.ડી.અને વીઈઓ તયીકે ની કાભગીયી વુનીર ભશે તા સનબાલી
યહ્યા છે .
૮) શાર ફી.એવ.એન.એર.ના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી શ્રી અનુભ શ્રીલાસ્તલ સનબાલી યહ્યા
છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) 12 ભી વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ મુએન.ની 72 ભી ભશાવબાભળે, તેભાાં ુસતન શાજયી
આળે નરશ.
૧૦) 13 ભી વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ જાાનના પ્રધાનભાંત્રી સળન્જો ઓફે ત્રણ રદલવ ભાટે
બાયતના પ્રલાવે આલળે.
૧૧) સબ્રટનના સવાંશાવનના ઉત્તયાસધકાયી સપ્રન્વ ર્ાલ્વચ લેલ્વના વૌથી રાાંફા વભમ વુધી વેલા
પ્રદાન કયનાય સપ્રન્વ ફન્મા છે .
૧૨) વમુાંકત આયફ અભીયાતભાાં બાયતીમ યાજદૂત નલદી સવાંશ વુયીએ ભુશ્કે રીભાાં પવામેરા
બાયતીમોને વશામતા કયલા ભાટે ફીજા બાયતીમ શ્રસભક વાંવાધન કે ન્રનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૧૩) બાયત દ્વાયા પ્રથભ આઈ.ડબ્લ્મુ.આય.વી.લચ 2010 ભાાં દુફઈભાાં ખોરલાભાાં આલેર.
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યભત-જગત
૧૪) બાયતીમ ફેડસભન્ટન ખેરાડીઓએ ભેન્વ ડફર તથા સભક્વ ડફલ્વના સખતાફ મુક્રેન
ઓનભાાં શાાંવર કયે ર છે .
૧૫) આગાભી 15 થી17 ભી વપ્ટે મ્ફય 2017 વુધી ટર ાન્વ સ્ટે ડીમા એયીના ખાતે 30 ભી એસળમન
ક ટે ફર ટે સનવ ટુ નાચભેન્ટ મોજાળે.
૧૬) આઈ.વીવી.ના નલા ટે સ્ટ યે સન્કાંગભાાં બાયતના સ્ટાય ફોરય યલીન્ર જાડે જા એક સ્થાનના
નુકળાન વાથે ફીજા ક્રભાાંકે શોંર્ી ગમા છે .
અન્મ
૧૭) બાયતના વાંયક્ષણ ભાંત્રી સનભચરા વીતાયાભને ગોલાભાાં આઈ.એન.એવ.ભન્ડોલી જેટીથી
નાસલકા વાગય રયક્રભાનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૧૮) ડી.આય.ડી.ઓ.એ નાગ સભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયે ર છે .
૧૯) શાર ડી.આય.ડી.ઓ.ના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી એવ.રક્રસ્ટોપય ફજાલી યહ્યા છે .
૨૦) શારભાાં નાગ સભવાઈરનુાં યીક્ષણ યાજસ્થાનભાાં કયલાભાાં આલેર, તથા આ સભવાઈર વાત
સકરોભીટય વુધીની ભાયક ક્ષભતા ધયાલે છે .
Current affairs 207 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) બાયતભાાં અભદાલાદ-ભુાંફઈ શાઈ-સ્ીડ પ્રોજેક્ટ ૂયો કયલા ભાટે જાાન યે લ્લેએ વાંજીલ
સવાંશાને ટોક્મોભાાં વરાશકાય તયીકે સનમુક્ત કયે રા છે .
૨) ઈયડા વાંસ્થાએ ઓટો ડીરય નેટલકચ ના ભાધ્મભથી લાશન લીભા ોરીવી લેંર્લાની અનુભસત
પ્રદાન કયે ર છે .
૩) ૂલોતય ક્ષેત્ર સલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ફે રદલવીમ નોથચ-ઇસ્ટઝ કોસરાંગ ભશોત્વલનુાં રદલ્શીભાાં
વભાન થમેર છે .
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૪) ત્રકાય ગૌયી રાંકેળની શત્માભાાં વાંઘનો શાથ શોલાનુાં ફતાલનાય યાભર્ાંદ ગુશા નાભના ત્રકાય
ય બાજે કાનૂની નોટીવ ભોકરાલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૫) વમુાંકત યાષ્ટ્ર વાંઘ દ્વાયા ઉત્તય કોરયમાભાાં ભોકરલાભાાં આલતા કોરવા,દરયમાઈ ખોયાક અને
રીડ ય પ્રસતફાંધ રાદલાભાાં આલેર છે .
૬) શારભાાં સબ્રટીળ વાંવદ દ્વાયા મુયોીમ વાંઘથી અરગ થલાનુાં સલધામક ારયત કયે ર છે .
૭) થેયેવા ભે મુનાઈટે ડ સકાંગડભના લતચભાન પ્રધાનભાંત્રી છે .
૮) તારશય ભશભૂદને એન.આય.ભાધલન ભેનન વલચશ્રેષ્ઠ કાનુન ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર
છે .
૯) ાસકસ્તાન અને ર્ીન દેળ વીીઈવી વાથે આતાંકલાદ સલયોધી વશમોગ લધાયલા ય વશભત
થમેર છે .
૧૦) એસળમન ડે લરભેન્ટ ફેંકે ાલય ટર ાન્વસભળન લધાયલા ભાટે નેા દેળને 152 સભસરમન
ડોરયની વશામ પ્રદાન કયે ર છે .
૧૧) શારભાાં બાયત અને અપઘાસનસ્તાન દેળે આતાંકલાદ સલરુદ્ધ રડાઈ અને પ્રસતફદ્ધતા ભાટે
ર્ાય પ્રકાયના વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૨) શોકી ઇસન્ડમા દ્વાયા જુ સનમય ુરુ યાષ્ટ્રીમ પ્રસળક્ષણ સળસફય ભાટે 37 વદસ્મોનુાં એક કૌય
ગ્રુ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૩) ભોસ્કો ળોટગન સલશ્વ ર્ેસમ્મનભાાં બાયત ાાંર્ભાાં સ્થાન ય યશે ર છે .
૧૪) બાયતીમ એથરેટ સપ્રમાંકા લાય ડો ટે સ્ટભાાં સનષ્પ યશે લા ના કાયણે તેના ય આઠ લચનો
પ્રસતફાંધ રગાલલાભાાં આવ્મો છે .
૧૫) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મએ શારભાાં છત્તીવગઢભાાં આમોસજત ભુખ્મભાંત્રી ક જીતેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૬) બાયતીમ ફેડસભન્ટન ખેરાડી પ્રકાળ ાદુકોણને ફેડસભન્ટન એવોસવએળન ઓપ ઇસન્ડમા
દ્વાયા પ્રથભલાય રાઈપ ટાઈભ અસર્લભેન્ટ એલોડચ પ્રદાન કયલાભાાં આલળે.
૧૭) શાર શ્રી રશભાાંથા સફસ્લા ળભાચ ફેડસભન્ટન એવોસવએળન ઓપ ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ છે .
૧૮) કોચર્ી ફી.ડબ્લ્મુ.એપ. લલ્ડચ વીનીમય ફેડસભન્ટન ર્ેસમ્મનળીની ભેજફાની કયળે.
અન્મ
૧૯) ભધય ડે યી અને ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય લચર્ે પ્રવાંસ્કયણ એકભ ભાટે વભજુ તી કયાય કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૨૦) યાષ્ટ્રીમ ેન્ળન મોજનાની લધાયે ભાાં લધાયે ઉંભયની વીભા 65 લચ કયલાભાાં આલેર છે .

Current affairs 208 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) નેળનર થભચર ાલય કોોયે ળન યાજસ્થાન વયકાયનો છાફયા ાલય પ્રાન્ટ આગાભી વભમભાાં
રૂ.4000 કયોડભાાં શસ્તગત કયળે.
૨) રશાંદુ ભેયેજ એક્ટ અાંતગચત તરાક શે રા ફાંને ક્ષોને વભજુ તી ભાટે એક અલવય રૂે છ
ભરશનાનો વભમને ફાંધાયણભાાં કુ સરાંગ ીરયમડ નાભથી ઓખાલેર છે .
૩) ભધ્મપ્રદેળની સ્કુ રોભાાં સલદ્યાથીઓની શાજયી ર્કાવતી લખતે તેઓને મવ વય-ભેડભની
જગ્માએ જમરશન્દ ફોરલાનુાં વૂર્લામુ છે .
૪) તસભરનાડુ કે ડયના ટી.જૈકફને મુસનમન સબ્રક વસલચવ કસભળનના વસર્લ તયીકે સનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૫) શારભાાં કે ન્ર વયકાયના કભચર્ાયીઓ અને ેન્ળન ધાયકોને ભોંઘલાયી બથથુાં ાાંર્ ટકા કયલાભાાં
આલેર છે .
૬) શોસભમોેથીની પ્રથભ ઉન્નત લામયોરોજી પ્રમોગળાાનુાં ઉદ્ઘાટન કોરકાતાભાાં કયલાભાાં
આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) અભેરયકી યાષ્ટ્રસત ડોનાલ્ડ ટર મ્ે બાયતીમ ભૂના લકીર ભનીા સવાંશને સ્ટે ટ ડીાટચ ભેન્ટ
ભશત્લનો શોદ્દો આેર છે .
૮) બાયતીમ ભૂના લકીર અભેરયકી ભસના સવાંશને ઇકોનોસભક ડીપ્રોભવીના ઇન્ર્ાજચ
ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૯) અભેરયકાના લલ્ડચ ટરે ડ વેન્ટય ય થમેરા શુભરાની 11 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ 16 ભી લયવી
સનસભતે ભૌન ાી શ્રદ્ધાાંજસર આલાભાાં આલેર.
૧૦) બાયત અને ફેરારુવ દેળે રદ્વક્ષીમ વાંફાંધોને ભજફુત ફનાલલા ભાટે 10 પ્રકાયના વભજુ તી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૧) અભેરયકાભાાં વભરૈંસગક અસધકાયો ભાટે અલાજ ઉઠાલનાય એડીથ સલન્ડવયનુાં શારભાાં
અલવાન થમેર છે .
૧૨) બાયતીમ ભૂના યાજ ળાશને અભેરયકી યાષ્ટ્રસત ડોનાલ્ડ ટર મ્ ભુખ્મ ઉ પ્રેવ વસર્લ તયીકે
સનમુક્ત કયે ર છે .
૧૩) યસળમા અને ર્ીને શારભાાં ઉત્તય કોરયમા સલરુદ્ધ વમુાંકત યાષ્ટ્ર લોટ પ્રસત વશભતી દળાચલેર છે .
૧૪) બાયતના કે ન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા આભેસનમા લચર્ે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૫) શારભાાં કોર્ી ખાતે વીનીમય ફેડસભન્ટન લલ્ડચ ર્ેસમ્મનળી ળરુ થમેર છે , તેભાાં 40
દેળોના 665 ખેરાડીઓ બાગ રઇ યહ્યા છે .
૧૬) વીનીમય ફેડસભન્ટન લલ્ડચ ર્ેસમ્મનળીની બાયત મજભાની કયી યહ્યુાં છે , તેભાાં 175
બાયતીમ ખેરાડીઓ બાગ રઇ યહ્યા છે .
૧૭) વપ્ટે મ્ફય 2017 ભાાં યીરીઝ થમેર ટે નીવ યે ન્કીંગભાાં યાપે ર નડારને પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્ત
થમેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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અન્મ
૧૮) એપ્ર ભોફાઈર પોન ફનાલનાય કાંનીએ શોભ ફટન લગયના પોનનુાં રોસન્ર્ાંગ કયે ર છે .
૧૯) શાર રદલ્શીભાાં ફીજુ ાં યાજ્મ સ્ટાટચ અ વાંભેરન આમોસજત કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) શારભાાં ેટીએભ ેભેન્ટ ફેંકે રૂે ડે ફીટ કાડચ રોન્ર્ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
Current affairs 209 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) એઇમ્વના ડો.રદલાકયે લૈશ્મએ સલશ્વનુાં વૌથી નાનુાં લેન્ટીરેટય ફનાવ્મુાં છે , જે સખસ્વાભાાં વભાઈ
જામ તેલુાં છે .
૨) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા એભ.જી.યાભર્ન્રનની જન્ભ ળતાબ્દી ય 100 રૂસમાનો સ્ભાયક સવક્કો
અને 5 રૂસમાનો સવક્કો ફશાય ાડલાની જાશે યાત કયી છે .
૩) બાયત વયકાય દ્વાયા યોરશગ્મા ળયણાથીઓ ભાટે આયાંબ કયલાભાાં આલેર અસબમાનનુાં નાભ છે ,
‘ઓયે ળન ઈન્વાસનમત’.
૪) લલ્ડચ ઇકોનોસભક પોયભના ગ્રોફર હ્યુભન કે સટર ઇન્ડે ક્ષભાાં બાયત 103 ભાાં સ્થાને યશે લા
ાભેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૫) બાયત અને જાાન દેળ ભીને એસળમા-આરિકા ગ્રોથ કોયીડોય નાભનો પ્રોજેક્ટ રોન્ર્
કયળે.
૬) બાયત-જાાનના એસળમા-આરિકા ગ્રોથ કોયીડોયભાાં બાયત આગાભી ત્રણ લચભાાં 10
સફરીમન ડોરય જમાયે જાાન આગાભી ાાંર્ લચભાાં 30 સફરીમન ડોરયનુાં યોકાણ કયળે.
૭)14 વપ્ટે મ્ફય 1959 ના યોજ વોસલમેત વાંઘનો ઉગ્રશ રુના-2 ર્ાંરની વાટી ય ઉતમો
શતો.
૮) શાર શારીભાાં માકુ ફને સવાંગાુયના યાષ્ટ્રસત તયીકે જાશે ય કયલાભાાં આવ્મા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૯) સલશ્વભાાં વૌથી રાાંફુ શાઈ સ્ીડ યે ર નેટલકચ જા ર્ીન દેળભાાં ફીછાલલાભાાં આલેર છે .
ગુજયાત
૧૦) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ જાાનના લડાપ્રધાન વાથે અભદાલાદના એથરેટીક્વ ગ્રાઉન્ડ ખાતે
ફુરેટ ટરે નનુાં ખાત ભુશુતચ કયે ર છે .
૧૧) અભદાલાદ ભુાંફઈ લચર્ે ળરુ થનાય ફુરેટ ટરે નના પ્રોજેક્ટભાાં જાાન વયકાય ભદદ કયળે.
૧૨) જાાનની 15 કાંનીઓ ગુજયાતભાાં ાાંર્ રાખ કયોડ રૂસમાનુાં યોકાણ કયળે.
૧૩) શારભાાં ગુજયાતભાાં બાયત-જાાનનુાં 12 ભુ લાસચક વાંભેરન આમોસજત થમુાં શતુાં.
યભત-જગત
૧૪) ઈંગ્રેન્ડના બૂતૂલચ ભરશરા રક્રકે ટય જેન સબ્રટનનુાં 58 લચની લમે અલવાન થમેર છે .
૧૫) કોરયમા ઓન ફેડસભન્ટન ટુ નાચભેન્ટના ફીજા યાઉન્ડભાાં ી.લી.સવાંધુ તથા ારુલ્લી કશ્મે
સ્થાન ભેલી રીધુાં છે .
૧૬) બાયે લયવાદનાકાયણે પ્રો.કફડ્ડીની સ્થસગત ભેર્ો શલે યાાંર્ી તથા ુણેભાાં યભાડલાભાાં
આલળે.
૧૭) શારભાાં અભૃતાર સવાંશને ઓસ્ટરે સરમાઈ એન.ફી.એર. ટીભભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૮) ઋબ ળાશે શ્રીરાંકાભાાં ફીજી સિભ એસળમા મુલા ળતયાંજ ર્ેસમ્મનળીની અન્ડય-14
યે સડ અને સબ્રટ્ઝ પ્રારૂભાાં ફે કાાંસ્મ દક જીતેરા છે .
અન્મ
૧૯) ફોરીલુડ પે સ્ટીલર નોલે-2017 ની ળરૂઆત રપલ્ભ ઇન્દુ વયકાયથી કયલાભાાં આલી છે .
૨૦) બાયતભાાં ફનેરી ઇન્દુ વયકાય રપલ્ભના સનભાચતા અને સનદેળક ભધુય બાંડાયકય છે .
Current affairs 210 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) શારભાાં દેલવ્રત ભુખયજીઓરડટ બ્મુયો ઓપ વક્મુચરેળનના નલા ર્ેયભેન ફન્મા છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૨) લૈજ્ઞાસનકોએ ર્ાંરની ભાટીની વૌથી ઉયના ડભાાં ભૌજુ દ ાણી તત્લનો પ્રથભ નકળો તૈમાય
કયી રીધો છે .
૩) બાયત અને ાસકસ્તાન દેળે 14 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ સવાંધુ જ વાંસધના તકસનકી ભુદ્દાઓ
ય ઉચર્ સ્તયીમ લાતર્ીત ળરુ કયે ર છે .
૪) કે ન્રીમ સકયણ યીજ્જુએ જેર પ્રળાવનભાાં લદીધાયી ભરશરાઓ ય પ્રથભ યાષ્ટ્રીમ વાંભેરનનુાં
ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૫) વેલા અવાંતોજનક શોલાને કાયણે સભઝોયભભાાં વેલાયત આઈ.ી.એવ. ઓરપવય સરાંગરા
સલજમ પ્રવાદને તેઓની વેલા યથી શટાલી રેલાભાાં આલેર છે .
૬) તસભરનાડુ કે ડયના બાયતીમ પ્રળાવન વેલાના ભરશરા અસધકાયીસસ્ભતા નાગયાજને
ભશાસનદેળક અસધગ્રશણ,યક્ષા ભાંત્રારમભાાં સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) કે ન્ર વયકાયે જે.એન.મુ.વશીત 100 થી લધાયે એપ.વી.આય.એ.રામવન્વ યદ્દ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) શારભાાં અભેરયકા દેળે નાણાકીમ પ્રણારીભાાં ગડફડ કયલાના આયોવય ઈયાન દેળની 11
કાંનીઓ ય પ્રસતફાંધ રગાલેર છે .
૯) ઈયાને શારભાાં વીરયમા દેળની લીજી ગ્રીડને યીેય કયલા ભાટે ના વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય
કયે ર છે .
૧૦) ફાલ્જન ુયસ્કાય જીતનાય બાયતીમ ભૂના ભરશરા પ્રોપે વયનુાં નાભ છે , ફીના અગ્રલાર.
૧૧) લચતાયોશી જુ ડલા ફશે નો નુાંગ્ળી-તાળીને લચતાયોશણનો વભાન ફનાલતી ભાઉન્ટે ન
શાડચ સલમેય કાંનીએ ોતાના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય ફનાલેર છે .
૧૨) જાાનના પ્રધાનભાંત્રીની બાયતની માત્રા દયસભમાન 15 જેટરા વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય
કયલાભાાં આલેર.
યભત-જગત
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૧૩) બાયત ડે સલવ કભાાં ક્લોરીપામ કયલા ભાટે વતત ર્ોથા પ્રમાવભાાં કે નેડા વાભે ટકયામેર.
૧૪) 15 વપ્ટે મ્ફય 2017 થી અભદાલાદ ખાતે 30 ભાાં ટે ફર ટે નીવ એસળમા કનો પ્રાયાંબ થમેર
છે ,આ ભેર્ભાાં બાયત વશીત 12 દેળોના ખેરાડીઓ બાગ રેળે.
૧૫) ગોલા યાજ્મભાાં બાયતના 36 ભાાં યાષ્ટ્રીમ ખેરનુાં આમોજન થળે.
૧૬) શારભાાં પીપા દ્વાયા જાશે ય કયામેરા તાજા યે ન્કીંગભાાં બાયતીમ ટીભને 107 ભુ સ્થાન આલાભાાં
આલેર છે .
અન્મ
૧૭) એપ.વી.આય.એ.રામવન્વ યદ્દ થમેરા વાંસ્થાનો સલદેળભાાંથી પાંડ ભેલી ળકળે નરશ.
૧૮) નેટલસકું ગ કાંની ગુગર ણ ટૂાં ક વભમભાાં ગૂગર ભોફાઈર ેભેન્ટ વસલચવ રોન્ર્ કયળે.
૧૯) ગૂગર દ્વાયા ગૂગર ભોફાઈર ેભેન્ટ વસલચવ રોન્ર્ કયલાભાાં આલળે, તેનુાં નાભ તેજ
યાખલાભાાં આલેર છે .
૨૦) એ.ફી.વી.નુાં ુરુનાભ ઓરડટ બ્મુયો ઓપ વક્મુચરેળન થામ છે .
Current affairs 211 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મને વતત ાાંર્ભીલાય કૃ સ કભચણ એલોડચ આલાભાાં આલેર છે .
૨) દેળની તભાભ ોસ્ટ ઓરપવોભાાં ર્ુકલણીની વુસલધા ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે.
૩) ખાનગી ક્ષેત્રની એર્.ડી.એપ.વી.ફેંક આ લે ણ દેળની ટોર્ની ફેંક યશે લા ાભેર છે .
૪) કૃ સ કભચણ એલોડચ ભાાં ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મને એક ટર ોપી, પ્રસળસ્તી ત્ર અને ફે કયોડ રૂસમા
યોકડા એનામત કયલાભાાં આલે છે .
૫) કે ન્રનાાં આઈ.ટી.ભાંત્રી યસલળાંકય પ્રવાદે જણાલેર છે કે દેળભાાં આધાય કાડચ ડર ાઈસલાંગ રામવન્વ
વાથે સરાંક કયલાભાાં આલળે.
૬) આધાય કાડચ ડર ાઈસલાંગ રામવન્વ વાથે જોડાતાની વાથે ટર ારપકભાાં કડાળો અને ભેભો કાળે
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તો વીધા ફેંક એકાઉન્ટભાાંથી ૈવા કાઈ જળે.
૭) દેળનુાં પ્રથભ એનીભર રો વેન્ટય શૈ દયાફાદ ખાતે ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૮) શૈ દયાફાદ ખાતે નેળનર એકડે ભી ઓપ રીગર સ્ટડીઝ એન્ડ યીવર્ચ મુસનલવીટીભાાં કે ન્રીમ
પ્રધાન ભેનકા ગાાંધીએ દેળના પ્રથભ એનીભર રો વેન્ટયનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) ઉત્તય કોરયમાએ વમુાંકત યાષ્ટ્રના પ્રસતફાંધોને અલગણીને શારભાાં 3700 સકભી.ની પ્રશાય ક્ષભતા
લાી ઇન્ટયકોન્ટીનેટર ફેરીસ્ટીક સભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયે ર છે .
૧૦)16 વપ્ટે મ્ફય 1963 ના યોજ ભરેસળમા દેળ અસસ્તત્લભાાં આલેર, પે ડયે ળન ઓપ ભરેસળમાભાાં
ઉત્તય ફોનીમો,વાયાલાક અને સવાંગાુય જોડીને નલો દેળ ફનાલલાભાાં આવ્મો શતો.
૧૧) અભેરયકા દેળની ભેવેચમુવેટ્વ મુસનલવીટીના વાંળોધક યોફટચ રેન્ગટચ દ્વાયા વુય
ઈન્જેકળનની ળોધ કયલાભાાં આલી છે .
૧૨) વુય ઈન્જેકળન એકલાય આપ્મા ફાદ તેભાાંથી અનેક યોગના ડોઝ એકવાથે આી દેલાળે,
નાની-નાની કે પ્વુર સ્લરૂે તે ળયીયભાાં ઈન્જેકળન લાટે દાખર એકીલાયભાાં દાખર કયી ળકાળે.
ગુજયાત
૧૩) 17 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી નભચદા ડે ભનુાં રોકાચણ કયળે.
૧૪) નભચદા ફાંધ ફાાંધલા ાછ આજ વુધીભાાં 47 શજાય કયોડ રૂસમાનો ખર્ચ કયલાભાાં આલેર
છે .
યભત-જગત
૧૫) બાયતના ફેડસભન્ટન ખેરાડી ી.લી.સવાંધુ કોરયમા ઓન વુય વીયીઝ ફેડસભન્ટન
ટુ નાચભેન્ટની વેભી પાઈનરભાાં પ્રલેળી ર્ુક્મા છે .
૧૬) બાયતીમ ભરશરા શોકી ટીભનો ોતાના મુયો પ્રલાવની ત્રીજી ભેર્ભાાં રેડીઝ ડે ન ફોળની
ટીભ વાભે 1-3 થી યાસજત થમેર છે .
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૧૭) ટે નીવ સ્ટાય ભારયમા ળાયાોલા દ્વાયા સરસખત ુસ્તક ‘અનસ્ટોેફર: ભામ રાઈપ વો પાય’
ુસ્તકનુાં રોકાચણ કયલાભાાં આલેર છે .
અન્મ
૧૮) 20 લચની ઐસતશાસવક માત્રા ફાદ કે સવની 15 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ ળસન ગ્રશની શદભાાં
પ્રલેળ કયીને નષ્ટ્ થમેર.
૧૯) નાવા દ્વાયા કે સવની પ્રોજેક્ટ લચ 1997 ભાાં આયાંબલાભાાં આલેર.તેનો ખર્ચ 24,960 કયોડ
રૂસમા થમેર.
૨૦) રદલ્શીભાાં આલેર કનોટ પ્રેવ ઓપીવ ભાટે (કાભકાજ ભાટે નુાં સ્થ) ભાાં સલશ્વની દવભી
વૌથી ભોંઘી જગ્મા તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
Current affairs 212 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) તેરાંગાણા યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રીએ જાશે યાત કયી છે કે ધોયણ 12 વુધી દયે ક ળાાભાાં તેરુગુ
બણાલલુાં પયજીમાત યશે ળે.
૨) સવનીમય એડલોકે ટ યાભ જેઠભરાણીએ 95 લે સનલૃસત્ત જાશે ય કયે ર છે .
૩) ફજાય સનમાભક વાંસ્થા વેફીએ એ.વી.આઈ. ઇન્પોકોભ ય રૂ.ર્ાય રાખનો દાંડ રાગુ કયે ર છે .
૪) એયર એક્સ્ોટચ પ્રભોળન કાઉસન્વર નાભની વાંસ્થા ટે ક્વટાઈર ક્ષેત્રે કામચ કયે છે .
૫) આ લે ભાર્ચના અાંતે બાયત દેળનુાં ફાહ્ય દેલુાં 13.1 અફજ ડોરય અથલા 2.7 ટકા ઘટીને
471.9 અફજ ડોરય થમેર છે .
૬) 17 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન નયે ન્રબાઈ ભોદીનો 68 ભો જન્ભરદલવ
ભનાલામો.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) રપરીીન્વ દેળની વયકાયે દેળના ભાનલ અસધકાય ાંર્ને આલા ભાટે ના બાંડોની યકભ 146
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રાખ ડોરયથી ઘટાડીને 20 રાખ ડોરય કયી દીધી છે .
૮) ર્ીન દેળ દ્વાયા ાઈરટ સલનાનુાં શે રીકોપ્ટય ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૯) ર્ીનભાાં આમોસજત થમેર એસલએળન એક્સ્ોભાાં 22 દેળોભાાંથી 400 થી લધાયે એસલએળન
કાંનીઓએ બાગ રીધો શતો.
૧૦) 17 વપ્ટે મ્ફય 1983 ના યોજ પ્રથભલાય અશ્વેત ભરશરા લેનેવા સલસરમમ્વે સભવ અભેરયકાનો
સખતાફ જીતી રીધો શતો.
૧૧) ઈશ્વયની સનાંદા ભાટે ાસકસ્તાન તથા ઈયાન દેળભાાં ભોતની વજા વાંબાલલાભાાં આલે છે .
ગુજયાત
૧૨) ગુજયાતના અભેયેરી ખાતે રૂ.175 કયોડના ખર્ે આધુસનક ભાકે રટાંગ માડચ નુાં ઉદ્ઘાટન દેળના
લડાપ્રધાનના શસ્તે કયલાભાાં આલેર છે .
૧૩) અભયે રી ખાતે દેળનો વૌથી ભોટો શની પ્રાન્ટનુાં ખાત ભુશુતચ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૪) અભયે રી ખાતે આકાય રઈ યશે ર શની પ્રાન્ટ રૂ.75 કયોડના ખર્ે તૈમાય કયલાભાાં આલનાય
છે .
૧૫) અભયે રી ખાતે પ્રથભલાય ભાકે રટાંગ માડચ લચ 1955 ભાાં ળરુ થમુાં શતુાં.
યભત-જગત
૧૬) બાયતીમ ટે નીવ સ્ટાય ી.લી.સવાંધુ કોરયમા ઓન વુય સવયીઝની પાઈનરભાાં ોતાનુાં
સ્થાન ભેલી ર્ુક્મા છે .
૧૭) બાયતીમ મુલા ળટરય ળથ બાયદ્વાજ આઈ.એવ.એવ.એપ.લલ્ડચ ક પાઈનલ્વ ભાટે
ક્લોરીપામ કયી ર્ુક્મા છે .(તેઓ ભાત્ર 15 લચની લમના છે .)
૧૮) બાયતીમ યે વરય વાંગ્રાભ સવાંશે કે ડી જાધલ યે વસરાંગ ર્ેસમ્મનળીભાાં અભેરયકાના કે સલન
યે ડ્ડ્પોડચ ને શયાલી ટાઈટર ોતાના નાભે કયી ર્ુક્મા છે .
અન્મ
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૧૯) A.E.P.C. નુાં ુરુનાભ એયર એક્સ્ોટચ પ્રભોળન કાઉસન્વર થામ છે .
૨૦) લચ 2017 ભુજફ દેળના 630 સજલ્લાઓભાાંથી 235 જીલ્લાઓભાાં વાભાન્મ કયતા ઓછો
લયવાદ નોંધામો છે .
Current affairs 213 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કે ન્ર વયકાય ટૂાં ક વભમભાાં યાજ્મો તથા જીલ્લાઓનુાં યે સન્કાંગ ોણના આધાયે કયળે.
૨) નીસત ાંર્ના વીઈઓ અસભતાબ કાાંતે કહ્યુાં છે કે લચ 2022 વુધીભાાં દયે ક યાજ્મના ોણના
10 ભાદાંડો ય મોગ્મતા વાસફત કયલાની યશે ળે.
૩) આગાભી 23 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ બાયતના સલદેળપ્રધાન વુષ્ભા સ્લયાજ
મુ.એન.ભશાવબાભાાં બાણ આળે.
૪) બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા 18 વપ્ટે મ્ફય 2017 થી ભુાંફઈ-ગોલા રૂટ ય સલસ્ટાડોભ કોર્ ળરુ
કયલાભાાં આવ્મા છે , આ કોર્ વાંુણચ ણે કાર્ની છત ધયાલે છે .
૫) બાયતીમ એવ.ફી.આઈ.ાવે 40 કયોડ વેસલાંગ એકાઉન્ટ છે , તેભાાંથી 13 કયોડ એકાઉન્ટ
જન-ધન મોજનાના છે .
૬) નીતીળ કુ ભાયને જેડીમુના અધ્મક્ષ દથી શટાલીને તેના સ્થાને કામચકાયી અધ્મક્ષ તયીકે
છોટુ બાઈ લવાલાને રેલામા છે .
૭) લચ 1965 ભાાં બાયત-ાસકસ્તાન મુદ્ધભાાં ભશત્લૂણચ બૂસભકા નીબાલનાય એમય ભાળચર
અજચન સવાંશનુાં શારભાાં અલવાન થમેર છે .
૮) શારભાાં ભુખ્મભાંત્રી મોગી વશીત ાાંર્ ભાંત્રીઓએ સલધાનરયદ વદસ્મના રૂભાાં ળથ ગ્રશણ
કયે ર છે .
૯) વર્ચ એન્જીન ગુગરે બાયતભાાં ોતાની ભોફાઈર ર્ુકલણી વેલાનો ળુબાયાંબ કયે ર છે , તેનુાં
નાભ તેજ યાખલાભાાં આલેર છે .
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૧૦) દેળના પ્રધાનભાંત્રી નયે ન્રબાઈ ભોદીના જન્ભ રદલવ ય સલસબન્ન યાજ્મોભાાં રોકોએ સ્લચછતા
ભાટે શ્રભદાન કમુું, આ રદલવનુાં નાભ વેલા રદલવ આલાભાાં આલેર.
૧૧) રપલ્ભકાય આય.એવ.યાજભૌરીને લચ 2017 ભાટે પ્રસતસષ્ઠત અક્કીનેની નાગેશ્વય યાલ
ુયસ્કાયથી વન્ભાસનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૨) ાસકસ્તાનભાાં નલાજ ળયીપને ી.એભ.દ ભાટે મોગ્મ ઠે યવ્મા ફાદ ખારી થમેર જગ્મા ય
નલાજ ળયીપની ત્નીએ જીત ભેલી તેનુાં નાભ છે , કુ રવુભ નલાજ.
૧૩) ‘તારીભ’ નાભના તોપાને શારભાાં જાાનના કાગોળીભાાં સલસ્તાયભાાં બાયે તફાશી ભર્ાલી છે .
૧૪) શારભાાં ભસવચડીઝ અયાઓજને ેરુના પ્રધાનભાંત્રીના રૂભાાં સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૫) ન્મુમોકચ ભાાં આમોસજત વમુાંકત યાષ્ટ્રની ભશાવબાના લાસચક વત્રભાાં બાયતનુાં પ્રસતસનસધત્લ
વુભા સ્લયાજ કયળે.
યભત-જગત
૧૬) બાયતના ી.લી.સવાંધુ શારભાાં કોરયમા ઓન વુય વીયીઝ ફેડસભન્ટન ટુ નાચભેન્ટભાાં
ર્ેસમ્મન ફન્મા છે .
૧૭) ી.લી.સવાંધુ કોરયમન ઓનના 26 લચના ઈસતશાવભાાં ર્ેસમ્મન ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ
ભરશરા ફન્મા છે .
અન્મ
૧૮) એક વલે ભુજફ બાયત આગાભી વભમભાાં સલશ્વની વૌથી ભોટી ત્રીજા નાંફયની અથચવ્મલસ્થા
ફની ળકે તેભ છે .
૧૯) ઇન્પોસવવના વીનીમય લાઈવ પ્રેવીડે ન્ટ યાજ ગોારને ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આેર
છે .
૨૦) એમય ભાળચર અજચન સવાંશનો જન્ભ 15 એસપ્રર 1919 ભાાં સબ્રટીળ બાયતના રામરુય જે
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શાર ાસકસ્તાનભાાં છે , તે પૈ વરાફાદભાાં થમો શતો.
Current affairs 214 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) વીનીમય આઈ.ી.એવ.અસધકાયી લામ. વી.ભોદી નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વીના ર્ીપ
ફનળે.
૨) આગાભી 30 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વીના ર્ીપ દ યથી
ળયદકુ ભાય સનલૃત થળે.
૩) ઉત્તયપ્રદેળભાાં આગાભી 25 ભી વપ્ટે મ્ફય 2017 થી તીથચ સ્થો ભાટે કે વરયમા યાંગની ફવો
ર્ારળે.
૪) ગોલા વયકાયે જાશે ય સ્થો ય ળયાફ ીલા ય પ્રસતફાંધ રગાલલાની સલર્ાયણા ળરુ કયી
દીધેર છે .
૫) આગાભી લચ 2019 ભાાં દેળભાાં રોકવબાની ર્ૂાંટણીઓ મોજાળે.
૬) શાર બાયતની રોકવબાભાાં યાજકીમ ક્ષ બાજના 282 વાાંવદો યશે રા છે .
૭) ધ એન્પોવચભેન્ટ ડીયે ક્ટોયે ટ (ઇડી) દ્વાયા સકાંગરપળય એયરાઇન્વ રીભીટે ડના ર્ેયભેન સલજમ
ભાલ્માની વાંસત જપ્ત કયલાની પ્રરક્રમા ળરુ કયલાભાાં આલી છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) બાયત વાથે વાંકામેરી રપલ્ભો 42 ભાાં ટોયે ન્ટો ઇન્ટયનેળનર રપલ્ભ પે સ્ટીલરભાાં ટો એલોડચ
જીતલાભાાં વપ યશી છે .
૯) બાયતીમ ભૂના કે નેડીમન રપલ્ભ ભેકય જેનીપય ફેછલારની રોંગ ટાઈભ યનીંગ તથા કૃ ણાર
વેન સનદેસળત એનીભેળન રપલ્ભ વુય વાઈઝ ભી-2 શોરી ર્ીકનને ીર ર્ોઈવ કે ટેગીયીભાાં
એલોડચ પ્રાપ્ત થમા છે .
૧૦) ર્ીન દેળે દસક્ષણ એસળમાભાાં પ્રલેળ કયલાભાાં ભાટે સતફેટ થઈને નેા વયશદ વુધી જતો
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એક વ્મુશાત્ભક શાઈ-લે ખોરી નાાંખ્મો છે .
૧૧) ઉત્તય કોરયમા વતત નલા ળસ્ત્ર રયક્ષણ કયતુ શોલાના કાયણે અભેરયકાના યાષ્ટ્રસત ડોનાલ્ડ
ટર મ્ દ્વાયા અભેરયકાના વાંયક્ષણ ફજેટભાાં 14 ટકા લધાયો કયલાનો પ્રસ્તાલ ભુકલાભાાં આલેર છે .
૧૨) તાજેતયભાાં રોવચએન્જેરવભાાં 69 ભો એભી એલોડચ આમોસજત થમેર.
ગુજયાત
૧૩) ગુજયાતના મુલક વેલા અને વાાંસ્કૃ સતક સલબાગ દ્વાયા આગાભી વભમભાાં વાત રદલવીમ ખડક
ર્ઢાણ એડલેન્ર્ય કોચનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે .
૧૪) મુલા વાાંસ્કૃ સતક સલબાગ દ્વાયા આમોસજત કયલાભાાં આલનાય એડલેન્ર્ય કોચભાાં અનુવુસર્ત
જાસતના ફાકો જ બાગ રઇ ળકળે.
૧૫) ફગવયાના જનીકા કસલ વુરતાન રોખાંડલારાનુાં 82 લચની લમે અલવાન થમેર છે .
યભત-જગત
૧૬) બાયતે તુકીના ઈસ્તાાંફુરભાાં મોજામેરી અશભત કોભેટચ ઇન્ટયનેળનર ફોસક્વાંગ
ર્ેસમ્મનળીભાાં એક ગોલ્ડ વશીત કુ ર નલ ભેડર જીત્મા છે .
૧૭) કઝાસકસ્તાનના ભરશરા ખેરાડી ઝયીના દીમાવ જાાન ઓનભાાં ર્ેસમ્મન ફન્મા છે .
અન્મ
૧૮) શાર તાભીરનાડુ ના સ્ીકય તયીકે ની કાભગીયી ી.ધનાર ફજાલી યહ્યા છે .
૧૯) તસભરનાડુ વયકાયના સ્ીકય ી.ધનારે તે યાજ્મના 18 ધાયાવભ્મોને ગેય રામક ઠે યવ્મા
છે .
૨૦) એન.આઈ.એ.નુાં ુરુનાભ નેળનર ઇન્લેસ્ટીગેળન એજન્વી થામ છે .
Current affairs 215 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/9/17
૧) સફશાયના બાગરુયભાાં ફટે શ્વય ગાંગા ાં નશે ય મોજના ફાંધ ઉદ્ઘાટન શે રા જ ાણીભાાં લશી
ગમેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 september -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૨)18 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ વળસ્ત્ર વીભા ફની નલી સવક્રેટ વ્મલસ્થાનુાં વાંર્ારન
યાજનાથસવાંશ દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૩) રયલાય કલ્માણ વસભસત યર્નાય દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ સત્રુયા ફનલા ાભેર છે .
૪) રશભાર્ર પ્રદેળની યાજ્મ વયકાયે જ યક્ષકો ભાટે પ્રસતભાવ 2500 રૂસમા ભાનદ લેતન
આલાનુાં નક્કી કયે ર છે .
૫) ઉત્તયપ્રદેળની વયકાયે જભીનના દસ્તાલેજને આધાય વાથે જોડલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૬) શારના દેળના ઉયાષ્ટ્રસત લેંકમા નામડુ દ્વાયા 19 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ બાયતયત્ન
ડો.એભ.એવ.વુબ્ફુરક્ષ્ભીની જન્ભ ળતાબ્દી ય સ્ભાયક સવક્કાઓ જાશે ય કયામા છે .
૭) બાયતનો પ્રથભ ફીભસ્ટે ક આદા પ્રફાંધન અભ્માવ-2017 આગાભી ઓકટોફય ભાવભાાં
રદલ્શીભાાં આમોસજત કયલાભાાં આલળે.
૮) જલાશયરાર નશે રુ ોટે વતત 11 ભી લાય યાજબાા કીસતચ ુયસ્કાય જીતેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) સવાંગાુય દેળની વયકાયે ૂલોતય બાયતભાાં કૌળર સલકાવ કે ન્રના સનભાચણની જાશે યાત કયે ર
છે .
૧૦) બાયતીમ ભૂના શ્રીયાભ કૃ ષ્ણને ટ્વીટયે ોતાના સલસળષ્ટ્ ઉત્ાદન શે તુથી લરયષ્ઠ સનદેળક
તયીકે સનમુક્ત કયે ર છે .
૧૧) અભેરયકાના ભેસક્વકોભાાં 7.1 ની સતવ્રતાનો બૂાંક આલલાના કાયણે 150 થી લધાયે રોકોના
ભૃત્મુ થમા છે .
૧૨) બાયત દ્વાયા અજમ ફીવયીમાને ાસકસ્તાનના નલા ઉચર્ામુક્તના રૂભાાં સનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા.
યભત-જગત
૧૩) બાયત દ્વાયા એસળમા ભાળચર આટચ યભતોભાાં ર્ાય દક જીતલાભાાં આલેર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 september -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૧૪) જાાન ઓન વુય વીયીઝભાાં ફેડસભન્ટન ટુ નાચભેન્ટ ત્માાંના ટોક્મો ળશે યભાાં આમોસજત
કયલાભાાં આલળે.
૧૫) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ખેરો ઇસન્ડમાના ુનરુદ્ધાય ભાટે ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે .
૧૬) ફી.વી.વી.આઈ.દ્વાયા દ્મબૂણ ુયસ્કાય ભાટે એભ.એવ. ધોનીના નાભની બરાભણ કયે ર
છે .
ચ , યાજીલગાાંધી ખેર યત્ન તથા દ્મશ્રી ુયસ્કાયથી
૧૭) બાયતીમ રક્રકે ટય ભશે ન્રસવાંશ ધોની અજુ ન
વન્ભાસનત થઇ ર્ુક્મા છે .
અન્મ
૧૮) ૂલોતય ક્ષેત્ર સલકાવ યાજ્મભાંત્રી જીતેન્રસવાંશ દ્વાયા પ્રથભ ેન્ળન અદારતનુાં ઉદ્ઘાટન
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) બાયતના ગોયખુય સલસ્તાયભાાં જીયો શાંગય પ્રોગ્રાભ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૨૦) શારભાાં યજનીકાાંત સભશ્રાને એવ.એવ.ફી.ના પ્રભુખ તયીકે સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
Current affairs 216 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) વયકાય દ્વાયા રદવ્માાંગ રોકોને સલળે મુસનલવચર આઈ.ડી.કાડચ આાળે, જાશે ય સ્થોએ
તેઓના ભાટે સલળે યે મ્ ફનાલલાભાાં આલળે.
૨) આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ.ફેંક દ્વાયા થમ્ફ રોગઇન એ રોન્ર્ કયલાભાાં આલી છે .
૩) ઓ.એન.જી.વી.એ શારભાાં બાયતના અયફ વાગય ક્ષેત્રભાાં ફે કયોડ ટન તેરના બાંડાયની ળોધ
કયે ર છે .
૪) વયકાયી સલબાગભાાં કાભભાાં વુધાયા ભાટે ફી.એ.આય.આય.સલસધને ભશાયાષ્ટ્ર યજની કે સફનેટે
ભાંજુયી પ્રદાન કયે ર છે .
૫) ર્ીન દેળથી આમાત કયલાભાાં આલતા ફવ-ટર કના ટામયો ય એન્ટી ડસમ્ાંગ ડમુટી
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો

Current affairs 1 થી 30 september -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
રગાલલાભાાં આલેર છે .
૬) વત્માર સવાંશ દ્વાયા શારભાાં નલ સલદ્યાથીઓ તથા સળક્ષકો તથા ટે કનોરોજી વાંસ્થાઓને
પ્રથભ સલશ્વકભાચ ુયસ્કાયથી વન્ભાસનત કયે રા છે .
૭) કે ન્રીમ ભાંત્રીભાંડે17 વયકાયી પ્રેવને ાાંર્ એકભોભાાં સલરમ કયલાની ભાંજુયી આી દીધેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮)બાયત અને શ્રીરાંકા દેળે થોડભાન વ્મલવાસમક પ્રસળક્ષણ કે ન્રને અગ્રેડ કયલા ભાટે વભજુ તી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૯) કઝાસકસ્તાન દેળની યાજધાની અસ્તાનાભાાં આાંતય વયકાયી આમોગની 13 ભી ફેઠક
આમોસજત કયલાભાાં આલી શતી.
૧૦) જભચનીના ડુ ઈવફગચભાાં સલશ્વનો વૌથી ઉંર્ો વેન્ડકાસ્ટ તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૧) શાર વમુાંકત યાષ્ટ્રભાાં 51 દેળોએ યભાણુાં શસથમાયોથી દુય યશે લાની વાંધી ય શસ્તાક્ષય કયે ર
છે .
૧૨) વમુાંકત યાષ્ટ્રવાંઘના લડા એન્ટે સનમો ગુટેયવના જણાવ્મા પ્રભાણે સલશ્વ રગબગ 15 શજાય
યભાણુ શથીમાયોના સનળાના ય છે .
૧૩) િાાંવ દેળ દ્વાયા સનસભચત બાયતને પ્રથભ ઉચર્ ક્ષભતા લાુાં યે લ્લે એન્જીન પ્રાપ્ત થમેર છે .
યભત-જગત
૧૪) ાંજાફના યે વરય રદરી સવાંશ યાણા ઉપે ધ ગ્રેટ ખરીની ફામોસક ફનાલલાભાાં આલળે.
૧૫) ાસકસ્તાન રક્રકે ટ ફોડચ દ્વાયા ખારીદ રતીપ ય ાાંર્ લચનો પ્રસતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર
છે .
૧૬) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા યભત-ગભત સલબાગ ભાટે એક યોડ ભે તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે ,1000
ઉબયતા ખેરાડીઓ વાંદ કયી ાાંર્ રાખ રૂસમાની સળષ્મલૃસત્ત આલાભાાં આલળે.
અન્મ
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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૧૭) 21 વપ્ટે મ્ફયના યોજ સલશ્વબયભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ ળાાંસત રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૮) બાયત દેળના નાણા ભાંત્રારમ દ્વાયા ‘પ્રોજેક્ટ ઇનવાઈડ’ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) પ્રખ્માત અસબનેત્રી ળકીરાનુાં 20 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે ,તેઓ 82
લચની લમના શતા.
૨૦) એન.ી.ર્ી.આઈ.નુાં ુરુનાભ નેળનર ેભેન્ટ કોોયે ળન ઓપ ઇન્ડીમા થામ છે .
Current affairs 217 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કોરકાતા ળશે યભાાં દેળનો વૌથી ભોંઘો ાંડાર તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે , સિભ ફાંગા દુગાચ
ૂજા ભાટે જાણીતુાં છે , આ ાંડારનો ખર્ચ 10 કયોડ રૂસમા થમેર છે .
૨) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથ અને ઉભુખ્મભાંત્રી કે ળલ પ્રવાદ ભોમચએ
રોક્વવબાના વભ્મ દેથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૩) શારભાાં મોગી આરદત્મનાથ તથા કે ળલ પ્રવાદ ભોમચ મુી સલધાન રયદના વભ્મ દ ય
ર્ૂાંટામા છે .
૪) સલશ્વબયભાાં પ્રસવદ્ધ ભૈવુયનો દળેયા પે સ્ટીલર ળરુ થઇ ગમો છે .આ લે મોજાનાય દળેયા
પે સ્ટીલર 408 ભો છે .
૫) શારભાાં બ્રહ્મુત્રા નદીના સલશ્લેણ ભાટે નૌકા ય પ્રમોગળાાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી
છે .
૬) રશભાર્ર પ્રદેળની વયકાયે ભનારી અને યોશતાાંગ લચર્ે 51 સકરોભીટય રાાંફી ભુવાપયી ભાટે
ોતાની પ્રથભ ઇરેસક્ટર ક ફવ ળરુ કયે ર છે .
૭) ઓસ્કાય 2018 ભાાં ન્મુટન રપલ્ભને બાયત તયપથી આસધકારયક પ્રલેળ પ્રાપ્ત થમેર છે .
૮) દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા શારભાાં લાયાણવી થી લડોદયા દેળની ત્રીજી ભશાનાભા એક્વપ્રેવ
ટરે નનો ળુબાયાંબ કયાલેર છે .
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આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૯) સલશ્વની વૌથી ધનલાન ભરશરા સરસરમન ફેટનકોટચ નુાં શારભાાં અલવાન થમેર.
૧૦) બાયતના પ્રથભ વસર્લ ઇનભ ગાંબીયે શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્રભાાં ાસકસ્તાનને ટે યરયસ્તાન વાંજ્ઞા
આેર છે .
૧૧) બ્રાજીર દેળના યાષ્ટ્રસત સભળેર ટે ભયે વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાની ફેઠકભાાં વૌથી શે રા નલી
યભાણુાં વાંસધ ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૨) નેધયરેંડ દેળના અરશાંવાલાદી રોકોએ ગાાંધી જમાંસતના અલવય ય ‘પોરો ધ ભશાત્ભા’
નાભના સલસળષ્ટ્ અસબમાનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૧૩) ર્ીન દેળભાાં સલશ્વની વૌથી તેજ ફુરેટ ટરે નનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૪) વાઉદી આયફ અને સબ્રટન દેળ લચર્ે વૈન્મ વશમોગ ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
યભત-જગત
૧૫) સબ્રટનના વાઈકસરસ્ટે 78 રદલવોભાાં સલશ્વનુાં ર્ક્કય રગાલીને ાછના ગીનીવ લલ્ડચ
યે કોડચ ને તોડી નાાંખેર છે .
૧૬) ૂલચ ફોસક્વાંગ ર્ેસમ્મન જેના જીલન ય ‘યે સજગ
ાં ફુર’નાભની રપલ્ભ ફની છે , તેલા જેક
રીભોટાનુાં શારભાાં અલવાન થમેર છે .
૧૭) પીપા ભરશરા સલશ્વ ક િાાંવ 2019 નો રોગો અને આદળચ લાક્મ રોન્ર્ કયલાભાાં
આવ્મુાં.આદળચ લાક્મ છે , ‘ડે મય ટૂ ળાઈન’.
અન્મ
૧૮) શફર નાભના ટે રીસ્કોે ધૂભકે તુ જેલી સલળેતાઓ લાા અનોખ ફામનયી એસ્ટયોઇડને
ળોધેર છે .
૧૯) સ્ટાન્ડડચ એન્ડ ુઅવચના રયોટચ ભાાં ર્ીન દેળની ક્રેડીટ યે રટાંગ ફીજીલાય ઘટાડલાની જાશે યાત
કયલાભાાં આલી છે .
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૨૦) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ટે ક્વટાઈર અને અૈયેર પે મય લસ્ત્રના છઠ્ા વાંસ્કયણનો શારભાાં જમુયભાાં
ળુબાયાંબ થમેર છે .
Current affairs 218 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કે ન્રીમ નાગરયક ઉડ્ડમન ભાંત્રીએ બાયતીમ સલભાનન એકડે ભી ભાટે ના નલા રયવયનુાં ઉદ્ઘાટન
નલી રદલ્શીભાાં કયે ર છે .
૨) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ યાભામણ ય આધારયત ોસ્ટ ટે મ્નુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૩) બાયતીમ ોસ્ટ દ્વાયા યાભામણ ય આધારયત 11 ટીકીટોનો વેટ ફશાય ાડલાભાાં આવ્મો છે ,
તેભાાં બગલાન શ્રી યાભનુાં જીલન આલયી રેલાભાાં આલેર છે .
૪) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ોતાના ફે રદલવીમ કાળી પ્રલાવ દયસભમાન આયાજીરાઈન સસ્થત
ળાંશ ળાશુયભાાં ળુ આયોગ્મ ભેાનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૫) સ્લાસ્થમ અને રયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમના યાજ્મ ભાંત્રી અનુસપ્રમા ટે રે કે ન્વય સલે
ભરશરાઓભાાં જાગરૂકતા ભાટે અસબમાનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૬) નેળનર શાઈડર ો ાલય કોોયે ળનના અધ્મક્ષ તયીકે ફરયાજ જોળીની સનમુસક્ત કયે ર છે .
૭) શારભાાં ડાફય ઇસન્ડમાએ આમુલેદ ફજાય ભાટે એભેઝોન વાથે વભજુ તી કયાય કયે ર છે .
૮) એસળમન ડે લરભેન્ટ ફેંક દ્વાયા સિભ ફાંગા યાજ્મને 300 ભીરીમન ડોરયની વશામતા
ભેર છે .
૯) શારભાાં ડોકટય શચલધચને ાંરડત દીનદમા ઉાધ્મામ સલજ્ઞાન ગ્રાભ વાંકલ્ રયમોજના
રોન્ર્ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) બાયત અને યસળમા વાથે ભીને ફાાંગ્રાદેળભાાં યભાણુાં એકભ સ્થાળે.
૧૧) એસળમન ડે લરભેન્ટ ફેંકનુાં ભુખ્મ કામાચરમ ભનીરા રપસરાઈન્વભાાં આલેર છે .
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૧૨) એસળમન ડે લરભેન્ટ ફેંકના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી ટે કરશકો નાકાઓ ફજાલી યહ્યા છે .
૧૩) એવ.ફી.આઈ ફેંક દ્વાયા રાંડનભાાં બાયતીમ ફોન્ડ્ડ્વ ઇન્ડે ક્વ વીયીઝની ળરૂઆત કયે ર છે .
ગુજયાત
૧૪) ગુજયાત યાજ્મભાાં સ્ભાટચ ગુજયાત પોય ન્મુ ઇસન્ડમા શે ક્થોન 2017 નો આગાભી 26 ભી
વપ્ટે મ્ફયથી પ્રાયાંબ થળે.
૧૫) સ્ભાટચ શે ક્થોન પોય ન્મુ ઇન્ડીમા કામચક્રભ મોજનાય ગુજયાત યાજ્મ દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફનળે.
૧૬) કે ન્રીમ ેટરોરીમભ ભાંત્રી ધભેન્ર પ્રધાન ગાાંધીનગયભાાં આમોસજત પ્રથભ
એર.ી.જી.ાંર્ામતભાાં બાગ રેળે.
યભત-જગત
૧૭) યસળમાભાાં આમોસજત સકક ફોસક્વાંગ ર્ેસમ્મનળીભાાં બાયતીમ ટીભના યીભા નયલતે ગોલ્ડ
ભેડર જીતેર છે .
અન્મ
૧૮) શારભાાં પીનો ેભેન્ટ ફેંક દ્વાયા ભોફાઈર ફેસન્કાંગ એનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) જમ્ભુ કાશ્ભીયના ગલનચય એન.એન. લોશયાએ ફીજા આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ ભશોત્વલનો પ્રાયાંબ
કયે ર છે .
૨૦) પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ ભશોત્વલ ઉતયાખાંડભાાં આમોસજત કયલાભાાં આલેર.
Current affairs 219 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કે ન્ર વયકાયના ભુખ્મ આસથચક વરાશકાય અયસલાંદ વુબ્રભણ્મભની ભુદતભાાં એક લચનો લધાયો
૨) સલદેળની ધયતી ય પ્રથભલાય બાયતીમ સતયાંગો રશે યાલનાય ભેડભ બીખાઈજી કાભાનો જન્ભ
24 વપ્ટે મ્ફય 1861 ના યોજ થમો શતો.
૩) રદલ્શી ળશે યભાાં કોંગ્રેવના ભુખ્મ બલન વાભે જ ગુજયાત બલન ફનાલલા ભાટે શારની વયકાયે
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જભીન પાલી દીધી છે .
૪) શારભાાં બાયત દેળે અપઘાનીસ્તાન દેળ ભાટે 116 રયમોજનાનોની જાશે યાત કયે ર છે .
૫) ત્રણ લચભાાં કુ ોણથી રડલા ભાટે કે ન્ર વયકાયે 12000 કયોડ રૂસમાની લધાયાની યકભ
પાલી છે .
૬) અવભ યાજ્મભાાં નીસત આમોગ દ્વાયા વાથ કામચક્રભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) શાર કે નેડાના લડાપ્રધાન તયીકે જસસ્ટન ટુ ડો પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૮) નાવાનુાં ઓસવરયવ-યે ક્વ નાભનુાં અાંતયીક્ષ માન એસ્ટોયોઈડનો નભુનો રેલા ૃથલીની ભ્રભણ
કક્ષાભાાંથી ફશાય ગમુાં છે .
૯) શારભાાં ઈયાન અને ાસકસ્તાન દેળે ણ સભવાઈર યીક્ષણ કમાચ છે .
૧૦) શાર ાસકસ્તાનના ર્ીપ ઓપ ધ નેલર સ્ટાપ એડસભયર તયીકે ની કાભગીયી ભુશમ્ભદ
જકાઉલ્લાશ ફજાલી યહ્યા છે .
૧૧) તુકચભેસનસ્તાનની સિભી વીભા કાસસ્મન વાગય વાથે જોડામેર છે .
૧૨) શારના વાઉદી ક્રાઉન પ્રીન્વનુાં નાભ ભોશમ્ભદ સફન વરભાન છે .
૧૩) ઇસ્ટ તુકીસ્તાન ઇસ્રાસભક ભુલભેન્ટ ર્ીન દેળભાાં યશે નાય ઉઈગય ભુસસ્રભ ર્રાલી યહ્યા છે .
યભત-જગત
૧૪) બાયતના પ્રસવદ્ધ ફેડસભન્ટન ખેરાડી ી.લી.સવાંધુ ફી.એપ.ડબ્લ્મુ.ભરશરા સવાંગલ્વ
યે સન્કાંગભાાં ફીજા નાંફયે યહ્યા છે .
૧૫) બાયતીમ રક્રકે ટય કુ રદી માદલ એક રદલવીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ રક્રકે ટભાાં શૈ રટર ક રેનાય પ્રથભ
બાયતીમ ફોરય ફન્મા છે .
૧૬) તુકચભેસનસ્તાનભાાં ાાંર્ભી એળીમાઇ ઇન્ડોય અને ભાળચર આટચ વ ગેમ્વભાાં બાયતે 4 દકો
જીત્મા છે .
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અન્મ
૧૭) 9 વપ્ટે મ્ફય ના યોજ રશભારમ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૮) પ્રોજેક્ટ 75 અાંતગચત સલકસવત આઈ.એન.એવ.કરલાયીનુાં નાભ ટાઈગય ળાકચ યાખલાભાાં
આલેર છે .
૧૯) સલશ્વ વ્માાય વાંગઠનની સ્થાના લચ 1995 ભાાં કયલાભાાં આલી છે .
૨૦) નીસત આમોગ બાયત વયકાય દ્વાયા મોજના આમોગના સ્થાને યર્લાભાાં આલેર છે .
Current affairs 219 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) લચ 2022 વુધીભાાં ન્મુ ઇસન્ડમાભાાં વયકાય ધયતીની અાંદય યશે રી ગયભીથી ણ લીજી
ભેલી ળકાળે.
૨) બાયત વયકાયે આગાભી ાાંર્ લચભાાં 1000 ભેગાલોટ બૂગબીમ ઉજાચ ભેલલાનુાં રક્ષ્મ યાખેર
છે .
૩) નાફાડચ વાંસ્થાએ શરયમાણાના ાાંર્ સજલ્લાઓભાાં વાત ુરોનુાં સનભાચણ અને ગ્રાભીણ વડક
રયમોજનાભાાં વુધાયો રાલલા ભાટે 119 કયોડ રૂસમાની રોન ભાંજુય કયે ર છે .
૪) કે ન્રીમ ભાંત્રી ભુખ્તાય અબ્ફાવ નકલીએ ુડ્ડુાંર્ેયીભાાં શુનય શાટનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૫) શારભાાં સલશ્વ યભાણુ ઉદ્યોગ સસ્થસત રયોટચ 2017 ના અનુવાય બાયતનુાં યભાણુ ઉજાચ
પ્રસતષ્ઠાનભાાં ત્રીજા નાંફયનુાં સ્થાન છે .
૬) 25 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ 24 કરાક લીજીની વૌબાગ્મ મોજના રોન્ર્ કયે ર છે .
૭) 27 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ બાયતભાાં ભોફાઈર લલ્ડચ કોંગ્રેવ આમોસજત થળે.
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) 26 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ અભેરયકાના વાંયક્ષણ ભાંત્રી જીભ ભેરટવ બાયતની ભુરાકાતે
આલળે.
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૯) આગાભી 1 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ નેધયરેંડના શે ગ ળશે યભાાં પ્રથભલાય ગાાંધી ભાર્ચનુાં
આમોજન થળે.
૧૦) શાર લલ્ડચ ગોલ્ડ કાઉસન્વરના એભ.ડી.તયીકે ની જલાફદાયી વોભ વુાંદયભ ી.આય.ફજાલી
યહ્યા છે .
૧૧) 25 વપ્ટે મ્ફય 2006 ના યોજ ાસકસ્તાની વેનાભાાં શે રા રશાંદુ જલાન દાનેળની બયતી થઇ
શતી.
૧૨) અભેરયકી યાષ્ટ્રસત ડોનાલ્ડ ટર મ્ દ્વાયા આઠ દેળો ય અભેરયકાની માત્રા ૂણચ રૂથી તેભજ
આાંસળક રૂ ય પ્રસતફાંધ રગાલેર છે .
યભત-જગત
૧૩) ડે ન્ભાકચ ના કે યોરીન લોઝ્નીમાકીએ યસળમાની એનેસ્તીમાભાાં ાલલ્મુાંર્ેન્કોને શયાલી ાન
ેવેરપક ઓન ટે નીવ ટુ નાચભેન્ટભાાં ત્રીજીલાય ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
૧૪) 28 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ બાયત-ઓસ્ટરે સરમા લચર્ે ર્ોથી લન-ડે ફેંગરુરુભાાં
આમોસજત થળે.
૧૫) 1 ઓકટોફય 2017 ના યોજ બાયત અને ઓસ્ટરે સરમા લચર્ે ાાંર્ભી લન-ડે ભશાયાષ્ટ્રના
નાગુયભાાં યભાળે.
૧૬) બાયતીમ ભરશરા ફોક્વય ખેરાડી ભેયીકોભ આઈ.ઓ.વી.ના ખેરાડી પોયભભાાં
એ.આઈ.ફી.એ.નુાં પ્રસતસનસધત્લ કયળે.
૧૭) બાયતીમ પૂટફોર કરફ ઈસ્ટ ફાંગાે 24 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ આઠભી લાય વતત
રગાતાય કરકતા પૂટફોર રીગ 2017 નો સખતાફ જીતી રીધો છે .
અન્મ
૧૮) ડફલ્મુ.જી.વી.નુાં ુરુનાભ લલ્ડચ ગોલ્ડ કાઉસન્વર થામ છે .
૧૯) એર્.ી.વી.એર. કાંનીભાાં વયકાયની રશસ્વેદાયી ખયીદલાની જાશે યાત ઓ.એન.જી.વી. એ
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કયે ર છે .
૨૦) આગાભી 2 ઓકટોફય 2017 થી કે ન્ર વયકાય નેફયશુડ એક્ળન પ્રાનનો ળુબાયાંબ કયળે.
Current affairs 221 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ વૌના ભાટે લીજી 24 કરાક ઉરબ્ધ ફનાલલા ભાટે ‘ાલય પોય
ઓર’ નાભની નલી મોજનાની ળરૂઆત કયે ર છે .
૨) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકે ોતાના ગ્રાશકોનુાં ભીનીભભ ફેરેન્વ ાાંર્ શજાય રૂસમા શતુાં, તે ઘટાડીને
ત્રણ શજાય કયી આેર છે .
૩) તૃણભૂર ાટીએ ભુકુર યોમને છ વાર ભાટે ગેય રામક ઠે યવ્મા છે .
૪)શ્રીનગયના સનલાવી 18 લીમ સફરાર ડાયને ‘સ્લચછતા એજ વેલા’ના બ્રાાંડ એમ્ફેવેડય
ફનાલલાભાાં આવ્મા છે .
૫) ગૃશભાંત્રી યાજનાથસવાંશ દ્વાયા ફાશ્રભના યાષ્ટ્રીમ વાંભેરનભાાં ‘ેસન્વર ોટચ ર’નો પ્રાયાંબ
કયલાભાાં આલેર છે .
૬) શાર બાયતીમ કાંની રયરામન્વ ઇન્ડસ્ટર ીઝ સરભીટે ડ સલશ્વની વૌથી ભોટી ત્રીજા નાંફયની
એનજી કાંની ફની ગમેર છે .
૭) વાભાસજક ન્મામ અને આસધકાયીતા ભાંત્રી શ્રી થાલયર્ાંદ ગશરોતે ‘રદવ્માાંગ વાયથી’ નાભની
ભોફાઈર એનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૮) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મભાાં મોગી આરદત્મનાથ વયકાયે યાજ્મના 1.65 રાખ સળક્ષા સભત્રોને સળક્ષક
બયતીભાાં તેઓની વેલાના આધાય ય 25 અાંકો વુધીનુાં લેઇટે ઝ આેર છે .
૯) 26 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ આઈ.એન.એવ. તાયાવાને બાયતીમ વૈન્મભાાં વાભેર કયલાભાાં
આલેર છે .
૧૦) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ આસથચક વરાશકાય રયદની પયીલાય યર્ના કયે ર છે , તેના અધ્મક્ષ
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સલલેક દેફયામને ફનાવ્મા છે .
૧૧) બાયતીમ અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઈવયોના જણાવ્મા ભુજફ ભાવચ ઓફીટય સભળને ભાંગ
ગ્રશની કક્ષાભાાં ત્રણ લચ ૂણચ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
ે ા ભાકે ર ર્ોથીલાય જભચનીના ર્ાન્ર્ેરય તયીકે ર્ૂાંટામા છે .
૧૨) એાંજર
૧૩) ઉત્તય કોરયમા દેળે અભેરયકા દેળ ય મુદ્ધની ળરૂઆત કયલાનો આયો રગાલેર છે .
૧૪) બાયતભાાં આલેર અભેરયકાના વાંયક્ષણ ભાંત્રીએ ‘અભય જલાન જ્મોત’ની ભુરાકાત રીધેર.
૧૫) ર્ીન દેળે ોતાના આાંતરયક કાયણોવય વ્શોટ્વ અ ય પ્રસતફાંધ રગાલેર છે .
૧૬) ઇન્ડોનેસળમા દેળભાાં સલશ્વની વૌથી નાની સખવકોરી ભી આલેર છે .
યભત-જગત
૧૭) બાયતીમ મુલા ળટરય લૈષ્ણલી યે ડ્ડીએ શારભાાં ફેલ્જીમભ જુ સનમય ઓન ફેડસભન્ટનનો
સખતાફ જીતી રીધેર છે .
૧૮) શારની એસળમાઈ ર્ેસમ્મનળીભાાં ગોસલાંદન રક્ષભણનને 25 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ
નશે રુ સ્ટે રડમભભાાં 57 ભી યાષ્ટ્રીમ ઓન એથરેટીક્વ ર્ેસમ્મનળીભાાં પ્રથભ રદલવે ુરુોની
ાાંર્ શજાય ભીટય દૌડભાાં વુલણચદક જીતેર છે .
અન્મ
૧૯) કણાચટક યાજ્મના 21 સલધામકોના લેતન-બથથાને યોકી દેલાભાાં આલેર છે .
૨૦) 26 વપ્ટે મ્ફયના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ યભાણુાં ઉન્ભૂરન રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
Current affairs 222 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) 27 વપ્ટે મ્ફય 1907 ના યોજ સ્લાતાંત્ર્મ વેનાની બગત સવાંશનો જન્ભરદલવ છે .
૨) ફનાયવ રશાંદુ સલશ્વ સલદ્યારમભાાં સલદ્યાથીનીઓ ય થમેર રાઠીર્ાજચની જલાફદાયી રેનાય
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દાસધકાયી ર્ીપ પ્રોક્ટય ઓએન સવાંશે ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૩) ‘ખેર વફકે રીએ’યાષ્ટ્રીમ કામચળાાનુાં ઉદ્ઘાટન નલી રદલ્શીભાાં કનચર યાજ્મલધચન સવાંશ
યાઠોડે કયે ર છે .
૪) કે ન્રીમ ભાંત્રી ભાંડે ોરીવ પોવચના આધુસનકીકયણ ભાટે ‘ફૃશદ અમ્બ્રેરા’ મોજનાને લચ
2017-18 થી 2019-20 ભાટે ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
૫) બાયતભાાં પ્રથભ ભોફાઈર કોંગ્રેવનુાં આમોજન નલી રદલ્શીભાાં 27 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ
કયલાભાાં આલેર.
૬) આઈ.ી.એવ.અણાચ કુ ભાયે આઠભી વૌથી ઉંર્ી ર્ોટી ય સતયાંગો રશે યાલેર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૭) સલશ્વનો વૌથી ભોટો અનકટ શીયો જેનુાં લજન 1109 કે યેટ છે , તે રૂ.358 કયોડભાાં લશેં ર્લાભાાં
આલેર છે .
૮) સલશ્વ આસથચક ભાંર્ના લૈસશ્વક પ્રસતસ્ધાચત્ભકતા વૂર્કાાંકભાાં બાયત 40 ભાાં સ્થાન ય યશે ર છે .
૯) જાાનના પ્રધાનભાંત્રી સળાંજો ઓફેએ ભધ્મલતી ર્ુાંટણીની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૦) ઓસ્ટરે સરમા દેળે ોતાની ખુદની અાંતયીક્ષ એજન્વી સ્થાસત કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૧) વાઉદી અયફભાાં ભરશરાઓને ડર ાઈસલાંગ રામવન્વ પ્રદાન કયલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલી
છે .
ગુજયાત
૧૨) ગુજયાત યાજ્મભાાં 110 કોરેજોભાાંથી 25 કોરેજોભાાં લાઈ-પાઈ વેલા ‘સ્ભાટચ ગુજયાત’
અાંતગચત ળરુ કયી દેલાભાાં આલેર છે .
૧૩) શારભાાં કાંડરા ફાંદયનુાં નાભ ાંરડત દીનદમા ફાંદય યાખલાભાાં આલેર છે .
યભત-જગત
૧૪) ઉડતા ળીખના નાભથી જાણીતા સભલ્ખાસવાંશ ભેડભ તુાદ મ્મુઝીમભ ભાાં ભૂસતચ સ્લરૂે શોંર્ી
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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ગમા છે , તેભની ખાવ પ્રસતભા રાંડનથી રાલીને રદલ્શીભાાં તેનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) આઈ.વી.વી.એ રક્રકે ટના કે ટરાક નલા સનમભો આગાભી 28 ભી વપ્ટે મ્ફય 2017 થી રાગુ
કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૬) લલ્ડચ જોસ્ટીગાં ર્ેસમ્મનળીભાાં ફે ઘોડે વલાય 40-40 સકરોની ઢાર અને 20-20 સકરોના
બારા રઈને એકફીજા ય શુભરો કયે છે .
૧૭) બાયતીમ શે રલાન ફજયાંગ ુસનમા લચ 2017 ની એસળમાઈ ઇન્ડોય યભતોભાાં વુલણચદક
જીત્માાં છે .
૧૮) સભવય દેળના ભોશમ્ભદ અફોરધય ભકાઉ ઓન સ્ક્લોળ ટુ નાચભેન્ટભાાં જીત ભેલી ર્ુક્મા
છે .
અન્મ
૧૯) બાયતભાાં 5જી વેલા ઉરબ્ધ કયાલલા ભાટે વયકાયી વસભસતની યર્ના કયલાભાાં આલી છે .
૨૦) 27 વપ્ટે મ્ફયના વભગ્ર સલશ્વભાાં સલશ્વ મચટન રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
Current affairs 223 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) રયરામન્વ વાથે વાંકામેરા ભુકેળ અાંફાણીએ ‘લલ્ડચ ભોફાઈર કોંગ્રેવ’ભાાં કશે ર છે કે
આલનાય દવ લચભાાં બાયતની અથચવ્મલસ્થા ત્રણ ગણી લધી જળે.
૨) શુઆલેઈ ટે સરકોમ્મુસનકે ળન ઇસન્ડમાએ 5જી નેટલકચ ના સલકાવ ભાટે બાયતીમ એયટે ર ટે રીકોભ
કાંની વાથે વભજુ તી કયાય કયે ર છે .
૩) નૌવેનાના વોનાયની ખયીદી ભાટે શારભાાં યક્ષા અસધગ્રશણ રયદે ભાંજુયી પ્રદાન કયે ર છે .
૪) કે ન્રીમ ભાંત્રી ભાંડે બાયતીમ યે ર સર્સકત્વા વેલાના ડોક્ટયોની વેલા સનલૃસત્ત લમ લધાયીને 65
લચ કયે ર છે .
૫) ઇન્ડીડ કાંની દ્વાયા કયલાભાાં આલેર વલેક્ષણભાાં બાયતભાાં બેર અને એવ.ફી.આઈને વૌથી
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ફશે તય કામચસ્થની વૂસર્ભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
૬) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેન્કના નલા સનમભો અનુવાય ખાતા ખોરલાના 14 રદલવો ય ગ્રાશકો ાવેથી
કોઇણ પી લવુરલાભાાં આલળે નરશ.
૭) નાગુય-ભુાંફઈ વભૃસદ્ધ ભશાભાગચના સનભાચણ શે તુ દસક્ષણ કોરયમા અને ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ વાથે
વભજુ તી કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૮) કે ન્રીમ ભાંત્રી ભાંડે 27 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ બાયત અને ઇથોસમા લચર્ે વૂર્ના વાંર્ાય
અને ભીરડમા ક્ષેત્રભાાં વશમોગ ય શસ્તાક્ષય કયલાની ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે .
૯) શારભાાં ભનાલલાભાાં આલેર સલશ્વ વભુરી રદલવ 2017 નો સલમ શતો, ‘જશાજો,ફાંદયો અને
રોકોને જોડલા’.
૧૦) શારભાાં લૈજ્ઞાસનકો દ્વાયા જાશે ય કયલાભાાં આલેર ળોધત્રભાાં બ્રેકશોરથી ગુરુસત્લમ તયાંગોની
ઓખાણ કયલાભાાં આલી છે .
૧૧) પોબ્વચ દ્વાયા જાશે ય કયામેર ળસક્તળાી ભરશરા વાશસવકોની વૂસર્ભાાં ર્ાંદા કોર્ય અને સળખા
ળભાચનુાં નાભ વાભેર છે .
૧૨) એસળમન ડે લરભેન્ટ ફેંક બાયત ભાટે લાસચક રોન 4 અયફ વુધી લધાયળે.
૧૩) યસળમા અને અભેરયકાએ ર્ાંરભાાં ાવે વલચપ્રથભ અાંતયીક્ષ સ્ટે ળન ફનાલલા ભાટે ના વભજુ તી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૪) વમુાંકત યાષ્ટ્ર વુયક્ષા રયદે બાયતની સ્થામી વદસ્મતાના વભથચન ભાટે ફે અભેરયકી
વાંવદોએ પ્રસતસનસધ વબાભાાં કાનુન યજુ કયે ર છે .
યભત-જગત
૧૫) ફી.વી.વી.દ્વાયા જાશે ય કયામેર 100 વૌથી પ્રબાલળાી ભરશરાઓની વૂસર્ભાાં ભરશરા રક્રકે ટ
ટીભની સભતારી યાજનો વભાલેળ કયલાભાાં આલેર છે .
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૧૬) બાયતીમ કુ શ્તી વાંઘ દ્વાયા કોર્ કૃ ાળાંકય ટે રને વસ્ેન્ડ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૭) બાયત 6 ડીવેમ્ફય 2017 થી ગુલાશાટીભાાં પ્રથભલાય દસક્ષણ એસળમાઈ ભુક્કેફાજી
ર્ેસમ્મનળીની ભેજફાની કયળે.
અન્મ
૧૮) આઈ.વી.આઈ.વી.આઈ.ફેંકે, કૈ ળફેંક શોભરોનનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૧૯) સવન્ડીકે ટ ફેંકે ફર્તખાતાના વ્માજદયભાાં 0.5 ની કભી કયે ર છે .
૨૦) ફનાયવ રશાંદુ સલશ્વસલધારમના પ્રોપે વય યોમના સવાંશને ોતાના ભુખ્મ પ્રોભોટયના રૂભાાં
સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
Current affairs 224 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/9/17
યાષ્ટ્રીમ
૧) કે ન્રના યે લ્લે ભાંત્રી ીમુ ગોમરે બાયતીમ યે લ્લેભાાં વ્માક ફદરાલ ભાટે ભશત્લૂણચ
સનણચમોની જાશે યાત કયે ર છે .
૨) દસક્ષણ કોરયમાએ ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાાં વભૃસદ્ધ કોયીડોય પ્રોજેક્ટભાાં યોકાણ કયલાનો સનણચમ કયે ર
છે .
૩) કૈ ળરેવ વ્મલશાયને લધાયલા ભાટે આગાભી નાણાકીમ લચભાાં 60 ટકા એટીએભ ભાકે ટભાાંથી
ઓછા કયલાભાાં આલળે.
૪) સલશ્વ મચટન રદલવના ઉરક્ષ્મભાાં શ્રીનગય અને યામુયના એમયોટચ ને વલચશ્રેષ્ઠ એમયોટચ નુાં
વન્ભાન પ્રદાન કયલા આલેર છે .
૫) કે ન્રીમ દત્તક ગ્રશણ પ્રાસધકયણે 28 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ ફાકોને દત્તક રેલા અને
દેલાની સલસધલત પ્રરક્રમાની જાણકાયી વાભાન્મ રોકોને ભી યશે તે ભાટે એક ભાસવક કામચક્રભ
જનવાંકચ આયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૬) કે ન્રીમ ગૃશભાંત્રીએ એન.ડી.એભ.એ.ના 13 ભાાં સ્થાના રદલવનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
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Current affairs 1 થી 30 september -17 વાભાન્મ જ્ઞાન
૭) બાયત વયકાયના સ્લાસ્થમ અને રયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમે 28 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ નોલે
વયકાયના સલદેળ ભાંત્રારમ વાથે નોલે-બાયત વશભતી ભાટે સ્લાસ્થમ ક્ષેત્રભાાં વશમોગ ભાટે
વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આલેર છે .
૮) ભાંત્રી ભાંડે બાયત અને ઇથોસમા લચર્ે વૂર્ના અને વાંર્ાય તથા ભીરડમા ક્ષેત્રોભાાં વશમોગ
ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૯) જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મ વયકાયે સલકરાાંગ વૈસનકો અને આશ્રીતો ભાટે મોજના ળરુ કયે ર છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૦) ર્ીન દેળ દ્વાયા ર્ોથી ેઢીનુાં રડાકુ સલભાન સ્ટે લ્થ જે-20 જેટને લામુવેનાભાાં વાભેર
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૧) જાઓ રોયે ન્કોએ અાંગોરા દેળના યાષ્ટ્રસતના રૂભાાં ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૧૨) સ્ટે લ્થ જે-20 રડાકુ સલભાન ફે એન્જીન લાુાં છે ,અને તે ભધ્મભ અને રાાંફી ભાયક ક્ષભતા
ધયાલે છે .
૧૩) ઉત્તય સિભ ઘાટ ય જરીમ વાની નલી પ્રજાસત ળોધી કાઢલાભાાં આલેર છે .
ગુજયાત
૧૪) ગુજયાતની આગાભી ર્ૂાંટણીભાાં વૌપ્રથભલાય લીલીેટ ભળીનનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.
૧૫)મચટન ક્ષેત્રભાાં વૌથી લધાયે ભાશોર સલકસવત કયલા ભાટે ગુજયાત અને ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મને
ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા છે .
યભત-જગત
૧૬) તુકચભેસનસ્તાનભાાં આમોસજત ાાંર્ભી એસળમાઈ ઇન્ડોય અને ભાળચર આટચ વ ખેરોભાાં બાયત
40 દકો વાથે 11 ભાાં સ્થાન ય યશે ર છે .
૧૭) લાડાએ 26 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ િાાંવ દેળની ડોસાંગ સલયોધી પ્રમોગળાાને
પ્રસતફાંસધત કયે ર છે .
આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી એપ્વ ડાઉનરોડ કયો
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અન્મ
૧૮) એન.ડી.એભ.એ.નુાં ુરુનાભ નેળનર ડીઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ ઓથોયીટી થામ છે .
૧૯) ાસકસ્તાન વાભેની વઝીક્ર સ્ટર ાઈકનુાં એક લચ 29 વપ્ટે મ્ફય 2017 ના યોજ ૂણચ થમુાં.
૨૦) ઉયાષ્ટ્રસત લૈંક્મા નામડુ એ ળૌર્ારમ ભાટે ‘વભય’નુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
- યે ળ ર્ાલડા
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