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Current affairs 225 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દેળના યાષ્ટ્રતતશ્રી દ્વાયા ાાંચ યાજ્મોભાાં નલા યાજ્મારની તનભણુક કયલાભાાં આલી છે .
૨) દીકયીઓ ભાટે વુકન્મા વભૃતિ ખાતુાં તેના જન્ભથી 10 લષ વુધીભાાં ખોરી ળકામ છે .
૩) એયીળ કમ્મુતનકે ળને આઈ.ઓ.ટી.વોલ્મુળન ભાટે ફી.એવ.એન.એર. વાથે વભજુ તી કયાય
કયે ર છે .
૪) એયીળ કમ્મુતનકે ળન ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી ઋત બટનાગય વાંબાી યહ્યા છે .
૫) શારભાાં ફી.એવ.એન.એર.ના ચેયભેન અને પ્રફાંધ તનદેળક તયીકે ની કાભગીયી અનુભ
શ્રીલાસ્તલ વાંબાી યહ્યા છે .
૬) શારભાાં દેળના ઉયાષ્ટ્રતત લૈંક્મા નામડુ દ્વાયા તલભોતચત થમેર ુસ્તક ‘વીક્મોફરયાંગ
ઇતન્ડમા ધ ભોદી લે’ ના રેખક છે નીતતન ગોખરે.
૭) જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મ વયકાયે તલકરાાંગ વૈતનકો અને આતશ્રતો ભાટે એક મોજના ળરુ કયે ર છે .
૮) લષ 2019 ની ચૂાંટણીભાાં તભાભ જગ્માએ તલલીેટ ભળીનનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.
૯) દેળના યાષ્ટ્રતતશ્રી 1 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ તળયડી એમયોટષ નુાં ઉદ્ઘાટન કયળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) ઓતસ્ટર મા દેળભાાં ફુયખા શે યલા ય પ્રતતફાંધ રાદલાભાાં આલેર છે .
૧૧) શારભાાં શષ કુ ભાય જૈનને સ્રોલાક રયતલરક ભાટે બાયતના યાજદૂત તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા
છે .
૧૨) શારભાાં તટય થોભવનને ભશાવાગયોના દુતના રૂભાાં તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૩) કુ લૈતભાાં 15 બાયતીમોની ભોતની વજા આજીલન કાયાલાવભાાં ફદરલાભાાં આલી છે .
ગુજરાત
૧૪) ગુજયાત યાજ્મભાાં પ્રથભલાય ઈ.લી.એભ.વાથે લીલીેટ ભળીનનો ઉમોગ ણ કયલાભાાં
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આલળે.
૧૫) ગુજયાત યાજ્મભાાં આજથી ગુજયાત ગૌયલ માત્રાનુાં પ્રસ્થાન અતભતળાશ કયાલળે.
રમત-જગત
૧૬) 1 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ બાયત અને ઓસ્ટરે રીમા લચ્ચે ાાંચભી લન-ડે ભેચ યભાળે.
૧૭) બાયતીમ પૂટફોર ટીભે આગના લષભાાં મોજાનાય એ.એપ.વી.અન્ડય-16 ચેતમ્મનળી
ભાટે ક્લારીપાઈ કયી રીધેર છે .
અન્ય
૧૮) રપલ્ભ અતબનેતા ટોભ અલ્ટયનુાં અલવાન 67 લષની લમે થમેર છે .
૧૯) ફોરીલુડ અતબનેતા ટોભ અલ્ટયને ચયવ રપલ્ભથી રશન્દી રપલ્ભોભાાં એન્ટર ી ભી શતી.
૨૦) ફારુદી વુયાંગોની બા ભેલલા ટર ોર નાભની પ્રણારી તલકતવત કયલાભાાં આલી છે .
Current affairs 226 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બૂતૂલષ કે ન્રીમ પ્રધાન ભાખનરાર પોતેદાયનુાં રદલ્શી ખાતે અલવાન થમેર છે .
૨) દુય વાંચાય આમોગ દ્વાયા દુય વાંચાય કાંનીઓ દ્વાયા નીરાભીભાાં ખયીદેરા સ્ેક્ટર ભની
ચુકલણીની અલધી શાર 10 લષ શતી, તે લધાયીને 16 લષ કયલાનો તનણષમ કયે ર છે .
૩) શારભાાં અલવાન ાભેરા અતબનેતા ઓલ્ટય એક ત્રકાય ણ શતા, તેઓને દ્મશ્રી એલોડષ
ણ ભેર.
૪) ફનલાયી રાર ુયોરશત તતભરનાડુ ના યાજ્માર ફન્મા તે શે રા ભશાયાષ્ટ્રના યાજ્માર
તલદ્યા વાગય યાલ કામષબાય વાંબાી યહ્યા શતા.
૫) લૈતિક લન્મ જીલન કામષક્રભ વાંભેરન ફે ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ ગાાંધી જમાંતતના રદલવે
રદલ્શીભાાં આમોતજત કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs 1 થી 31 october -17 સામાન્ય જ્ઞાન
૬) બાયત અને ઈ.મુ.નલી રદલ્શીભાાં 14 ભો તળખય વાંભેરન લાતાષરા આમોતજત કયળે.
૭) અભેરયકન કે ન્રીમ ફેંક દ્વાયા એચ.એવ.ફી.વી.ય 175 ભીરીમન ડોરયનો દાંડ પટકાયે ર છે .
૮) પે ડયર યીઝલષ વીસ્ટભ વમુાંકત યાજ્મની ખાનગી ભાતરકી લાી કે ન્રીમ ફેંક પ્રણારી છે .
૯) પે ડયર યીઝલષ તવસ્ટભના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી જેનેટ એર.મેરન ફજાલી યહ્યા છે .
૧૦) વભગ્ર તલિભાાં વૂચનાની વાલષબૌતભક શોંચ ભાટે 28 વપ્ટે મ્ફયના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ રદલવ
ભનાલલાભાાં આલેર.
૧૧) 1 ઓક્ટોફયને આાંતયયાષ્ટ્રીમ લૃિ રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૧૨) 14 ડીવેમ્ફય 1990 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાએ 1 ઓક્ટોફયને આાંતયયાષ્ટ્રીમ લૃિ
રદન તયીકે જાશે ય કયે ર.
૧૩) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર આાંતયયાષ્ટ્રીમ લૃિ રદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,
વાભાતજક વાાંસ્કૃ તતક આતથષક અને નાગરયક તથા યાજનીતતક જીલનના તલતલધ ફાગોભાાં
વ્મતક્તઓની બાગીદાયી લધાયલી.
૧૪) અભેરયકા દેળ લષ 2018 ભાાં 45000 ળયણાથીઓનો સ્લીકાય કયળે.
ગુજરાત
૧૫) ફેટ દ્વાયકા ટાુને જભીન ભાગે જોડલા ભાટે ના ફેટ દ્વાયકા આઇકોતનક કે ફર તિજનુાં
તનભાષણ 7 ઓકટોફય 2017 ના યોજ થળે.
૧૬) ગુજયાતના યાજ્માર ઓભપ્રકાળ કોશરી ગુજયાત વાથે ભધ્મપ્રદેળના યાજ્મારનો ચાજષ
ણ વાંબાે છે .
રમત-જગત
૧૭) ઇંગ્રેન્ડ અને લેલ્વ રક્રકે ટ ફોડષ દ્વાયા ઓર યાઉન્ડય રક્રકે ટ ખેરાડી ફેન સ્ટોક્વ અને તેના
વાથી એરેક્વ શે રવ ય પ્રતતફાંધ રગાલેર છે .
અન્ય
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૧૮) ઈ.ઈ.એવ.એર.કાંની તાતા ભોટવષ ાવેથી 10000 ઇરેતક્ટર ક લાશનોની ખયીદી કયળે.
૧૯) અવભના પ્રતવિ ત્રકાય યાતધકા ભોશન બગલતીનુાં 85 લષની લમે અલવાન થમેર છે .
૨૦) યાજીલ વફયલાર તાતા કે તટરના નલા વીઈઓ તયીકે તનમુક્ત થળે.
Current affairs 227 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ભશાયાષ્ટ્રના બૂતૂલષ ભુખ્મભાંત્રી નાયામણ યાણેએ ભશાયાષ્ટ્ર સ્લાતબભાન ક્ષની જાશે યાત કયી
છે .
૨) 2 ઓકટોફય 2017 થી બાયતની કે ન્ર વયકાયનુાં ક્રીન ઇતન્ડમા કે મ્ેન ળરુ થમેર છે .
૩) 4 ઓકટોફય 2017 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી રશભાચર પ્રદેળભાાં એમ્વનો તળરાન્માવ
કયળે.
૪) આગાભી 7 ભી ઓક્ટોફય 2017 થી કુ ડનકુ રભ ન્મુતક્રમય પ્રાન્ટ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૫) 8 ઓકટોફયના યોજ એયપોવષ ડે ની ઉજલણી કયલાભાાં આલળે, જોધુયભાાં એક ખાવ કામષક્રભ
આમોતજત કયાળે.
૬) બાયત દેળે 2 ઓકટોફય 2017 ના યોજ દેળના ૂલષ પ્રધાનભાંત્રી રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રીની જમાંતી
ય શ્રિાાંજતર અષણ કયી શતી.
૭) રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી 9 જુ ન 1964 થી 11 જાન્મુઆયી 1966 વુધી બાયતના લડાપ્રધાન યહ્યા
શતા.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) ચીન દેળે અરુણાચર પ્રદેળ વાથે જોડામેર તતફેટની વયશદે 409 તકરોભીટય રાાંફો નલો
એક્વપ્રેવ શાઈ –લે ળરુ કયે ર છે .
૯) શારભાાં સ્ેન દેળથી અરગ થલા કે ટારોતનમા તલસ્તાયના રોકો વત્માગ્રશ કયી યહ્યા છે .
૧૦) જભષની દેળભાાં શાર વજાતીમ રગ્નના કામદાને ભાન્મ યાખલાભાાં આલેર છે , આ રગ્નને ભાન્મ
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યાખનાય દેળભાાં જભષની તલિનો 23 ભો દેળ ફનલા ાભેર છે .
૧૧) પીઝીમોરોજી અને ભેડીવીનભાાં લષ 2017 નુાં નોફેર પ્રાઈઝ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૨) ચીન દેળે 68 ભો સ્લાતાંત્ર્મ રદન 1 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ ભનાલેર છે .
૧૩) ચીન દેળભાાં યાષ્ટ્રીમ રદલવ એક અઠલારડમાની યજા વાથે ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૪) 3 ઓકટોફય 2017 ના યોજ તિટીળના તલદેળભાંત્રી ભાકષ રપલ્ડ બાયત આલળે.
ગુજરાત
૧૫) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વોભનાથ ખાતે એક ભરશના ભાટે ફીચ પે સ્ટીલરનુાં આમોજન
કયે ર છે .
રમત-જગત
૧૬) બાયત દેળે ઓસ્ટરે તરમા દેળને રક્રકે ટભાાં શયાલી લન ડે ભાાં પયી નાંફય લનનુાં સ્થાન શાાંવર કયે ર
છે .
૧૭) 6 ઓક્ટોફય 2017 થી બાયતભાાં પીપા અન્ડય-17 તલિકની ળરૂઆત થઇ યશી છે .
અન્ય
૧૮) બાયતભાાં દય લે 2 થી 8 ઓકટોફય વુધી લન્મજીલ વપ્તાશની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે .
૧૯) 2 ઓકટોફય 2017 ના યોજ ભશાત્ભા ગાાંધીની148 ભી જમાંતી ભનાલલાભાાં આલી.
૨૦) બાયત દેળે મ્માનભાય અને ફાાંગ્રાદેળ વયશદ ય ફે આલલા-જલા ભાટે ચોકીઓ ખોરેર છે .
Current affairs 228 (2) સામાન્ય જ્ઞાન 4/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાયે રશન્દુસ્તાન ેય કોોયે ળનને પયી જીલાંત કયલા ભાટે એક શજાય કયોડ રૂતમાની
મોજના તૈમાય કયે ર છે .
૨) દેળના લડાપ્રધાનના જીલન ય આધારયત ુસ્તકનુાં શારભાાં તલિસ્તય ય તલભોચન કયલાભાાં
આવ્મુાં, તે ુસ્તકનુાં નાભ છે , ‘ધ ભેતકાંગ ઓપ એ રેજન્ે ડ.’
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૩) દેળના યાષ્ટ્રતત શ્રી યાભનાથ કોતલાંદ જીફુતી અને ઇથોતમા દેળની ચાય રદલવીમ માત્રા ભાટે
ગમા છે .
૪) વભગ્ર દેળભાાં રામવન્વ વાથે શથીમાય યાખલાભાાં ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મ દેળભાાં વૌથી લધાયે
શતથમાય ધયાલે છે .
૫) બાયતના ઉયાષ્ટ્રતત એભ.લૈંક્મા નામડુ દ્વાયા યાષ્ટ્રતતા ભશાત્ભા ગાાંધીની148 ભી જન્ભ
જમાંતત 2 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ યાજઘાટભાાં કાાંવાની પ્રતતભાનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે .
૬) ભીનાક્ષી વુાંદયે િય ભાંરદયને બાયતનુાં સ્લચ્છ આઇકોતનક પ્રેવ જાશે ય કયલાભાાં આવ્મુાં.
૭) ભીનાક્ષી વુાંદયે િય ભાંરદય તતભરનાડુ યાજ્મભાાં આલેર છે ,ત્માના યાજ્માર ફનલાયીરાર
ુયોરશત છે .
૮) આાંધ્રપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી ચાંરફાફુ નામડુ એ ગાાંધી જમાંતતના અલવય ય સ્લચ્છ આાંધ્ર
તભળનનો પ્રાયાંબ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) તાજેતયભાાં અભેરયકાના રાવલેગવ ળશે યભાાં થમેર ગોીફાયભાાં એક વાથે 59 રોકોના ભૃત્મુ
થમા છે .
૧૦) 4 થી 6 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ શ્રીરાંકાના કોરાંફોભાાં વાકષ વાાંવદ અધ્મક્ષ વાંઘનુાં 8 ભુ
વાંભેરન ભળે.
૧૧) અભેરયકાના ત્રણ લૈજ્ઞાતનકો જેફ્રી વી શોર, ભાઈકર યાવફોવ અને ભાઈકર ડફલ્મુ માંગને
તચતકત્વા ક્ષેત્રભાાં નોફેર ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૨) અાંગ્રેજી ગીત ‘આઈ લોન્ટ ફૈક ડાઉન’ ના ગીતકાય ટોભ ૈટી છે , જેનુાં શાર અલવાન થમુાં.
૧૩) શારભાાં જગભીત તવાંશ કે નેડાભાાં ાટીના પ્રભુખ ફનનાય પ્રથભ અિેત વ્મતક્ત છે .
૧૪) પ્રથભલાય બાયત અને નેા દ્વાયા વમુાંકત લાઘ ગણનાનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) મુ.કે .ના વલોચ્ચ ન્મામારમના પ્રથભ ભરશરા અધ્મક્ષ તયીકે િેડા શે રની તનમુતક્ત કયલાભાાં
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આલી છે .
રમત-જગત
૧૬) જગન કુ ભાય એતળમા યોડ યે તવાંગ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ વ્મતક્ત છે . તેભણે યાષ્ટ્રીમ ભોટય
વાઈકર યે તવાંગભાાં વતત છઠ્ઠીલાય તખતાફ શાાંવર કયે ર છે .
૧૭) ળતયાંજભાાં ાાંચ લાય તલિ ચેતમ્મન ફનનાય તલિનાથ આનાંદ આઈર ઓપ ભેન ળતયાંજ
ચેતમ્મન ળીભાાં સ્થાને યશે લા ામ્મા છે .
૧૮) બાયતે શારભાાં ઓસ્ટરે રીમા દેળને 4-1 થી શયાલી રક્રકે ટની ટે સ્ટ વીયીઝ જીતેર છે .
અન્ય
૧૯) ગ્રોફર પાઈનાતન્વમર વેન્ટય ઇન્ડે ક્વભાાં ગીફ્ટ તવટીએ 10 ભુ સ્થાન શાાંવર કયે ર છે .
૨૦) ભશાત્ભા ગાાંધીની આત્ભકથા વત્મના પ્રમોગોનુાં નેાી વાંસ્કયણ ‘વત્મ કે વાથ ભેયે પ્રમોગો
કી કશાની’નુાં રોતન્ચાંગ ફીજી ઓકટોફયના યોજ કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 229 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) જાણીતા ગાતમકા આળા બોંવરેનુાં ભીણનુાં ુતુાં ભેડભ તુાદ મ્મુઝીમભ રદલ્શી ખાતે ભુકલાભાાં
આલેર છે .
૨) કે ન્ર વયકાયે વાંગભ ય નદી જૈલતલતલધતા ાકષ તલકતવત કયલા ભાટે ની ભાંજુયી પ્રદાન કયે ર છે .
૩) નદી જૈલ તલતલધતા ાકષ નભાતભ ગાંગે કામષક્રભ અાંતગતષ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૪) કે ન્રીમ ભાંત્રીભાંડે બાયત અને તરથુઆતનમા દેળ લચ્ચે પ્રત્મષણ વાંતધને ભાંજુયી પ્રદાન કયે ર
છે .
૫) યાષ્ટ્રતત ફન્મા ફાદ દેળના યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કોતલાંદ ોતાની તલદેળ માત્રાભાાં જીફુતી
દેળભાાં ગમેરા.
૬) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ગ્રાતભણ ક્ષેત્રોભાાં ભરશરાઓને યોજગાય વુતલધાઓ ઉરલધ કયાલલા ભાટે
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આલનાય ાાંચ લોભાાં ાાંચ કયોડ ભરશરાઓને ચયખા આલાની મોજના પ્રસ્તાતલત કયલાભાાં
આલી છે .
૭) કૃ ષ્ણા નદી ય ઉયાષ્ટ્રતત એભ.લૈન્ક્મા નામડુ દ્વાયા શારભાાં યાષ્ટ્રીમ યાજભાગષ-4 ના
તલકાવની રયમોજનાનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલેર છે .
૮) શારભાાં યાષ્ટ્રીમ યાજભાગષ પ્રાતધકયણ દ્વાયા પ્રોજેક્ટ ભોનીટયીંગ ઇન્પોભેળન વીસ્ટભ ભોફાઈર
એનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) તલિનો એકભાત્ર ઇઝયામેર એલો દેળ છે , જેનો યાજધભષ મશૂદી છે .જમાયે તલિના કોઇણ
દેળનો યાજધભષ રશાંદુ નથી.
૧૦) ચીન દેળે ભોટા તાંતગમા આકાયનો તલિનો વૌથી રાાંફો તયતો યસ્તો ફનાલેર છે .
૧૧) તલિના 27 દેળોનો યાજધભષ ઇસ્રાભ છે , બૂતાન અને કાંફોરડમા દેળનો યાજધભષ ફુતિઝભ
છે .
૧૨) અભેરયકાના ત્રણ ખગો તલજ્ઞાનીઓને બૌતતક તલજ્ઞાનનુાં નોફેર ારયતોતક આલાની
જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) અભેરયકાએ ચીન દ્વાયા તૈમાય થનાય ‘લન ફેલ્ટ લન યોડ મોજના’ ભાટે બાયતની તસ્થતતને
વાથ આેર છે .
ગુજરાત
૧૪) ગુજયાત યાજ્મભાાં 2 ઓક્ટોફયથી યાજ્મના ાાંચ ળશે યોભાાં એનીભર એમ્લમુરન્વ વેલા ળરુ
કયલાભાાં આલી છે .
૧૫) એતનભર એમ્લમુરન્વ વેલા ળરૂઆતભાાં યાજકોટ, લડોદયા, અભદાલાદ, વુયત, અને
ભશે વાણાભાાં કામષયત કયલાભાાં આલળે.
રમત-જગત
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૧૬) અભેરયકાના તલલાદાસ્દ એથ્રીટ જસ્ટીન ગેટરીનને વલષશ્રેષ્ઠ એથ્રીટોના લાતષક એલોડષ ભાાં
સ્થાન ભળ્ુાં નથી.
૧૭) બાયતીમ ભરશરા રક્રકે ટ ટીભ આઈ.વી.વી.ના તાજા યે ન્કીંગભાાં 116 ભાાં યે રટાંગ વાથે ચોથા
સ્થાને મથાલત યશે લા ાભેર છે .
૧૮) ઉત્તયપ્રદેળની યાજ્મ વયકાયે તાજભશારને ોતાની મષટન માદીભાાંથી શટાલેર છે .
૧૯) કે ન્ર વયકાયે તવક્મોય રશભારમ રયમોજનાની ળરૂઆત કયે ર છે .
૨૦) સ્ટે ટ ફેંક ઓપ ઇતન્ડમાના નલા અધ્મક્ષ તયીકે યજનીળ કુ ભાયને તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
Current affairs 230 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં તફશાયના યાજ્માર તયીકે વત્માર ભતરકને તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) બાયતના સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રારમને સ્લચ્છતા ખલારડમા દયતભમાન વલષશ્રેષ્ઠ મોગદાન ભાટે
ુયસ્કૃ ત કયલાભાાં આલેર છે .
૩) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ વયકાયે 4 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ દેલયી તકવાન ભશાવાંભેરનભાાં રૂ.1800
કયોડની ભાઈક્રો તવાંચાઈ રયમોજનાની જાશે યાત કયે ર છે .
૪) દેળભાાં મષટનને લધાયલા ભાટે કે ન્ર વયકાય દ્વાયા દેળબયભાાં મષટન લષનુાં આમોજન કયલાભાાં
આલેર છે .
૫) બાયતે ફેંગ્રોયભાાં ભેટરો રયમોજના ભાટે ઈ.આઈ.ફી વાથે નાણાકીમ વભજુ તી કયે ર છે .
૬) બાયતીમ યે રલેના જણાવ્મા ભુજફ યે લ્લેની ઈ-ટીકીટ ય ભાચષ 2018 વુધી કોઈ વતલષવ ચાજષ
નરશ લવુરલાભાાં આલે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) શારભાાં કાજુ ઓ ઈતળગુયોને લષ 2017 નુાં નોફેર પ્રાઈઝ વારશત્મ ભાટે આલાભાાં આલેર છે .
૮) લષ 2016 ભાાં સ્લીડીળ એકડે ભીએ અભેરયકા કાઉન્ટય કલ્ચય આઇકન અને યોક સ્ટાય ફોફ
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ડીરનને વારશત્મનુ નોફેર અામુાં શતુાં.
૯) લષ 1994 થી વમુાંકત યાષ્ટ્રના નેજા શે ઠ તલિ તળક્ષક રદલવ 5 ઓક્ટોફય ના યોજ
ભનાલલાભાાં આલી યહ્યો છે .
૧૦) તલિ વયકાય તળખય વાંભેરન આમોતજત કયનાય વાંસ્થાનુાં ભુખ્મ કામાષરમ દુફઈ વમુાંકત
અયફ અભીયાતભાાં આલેર છે .
૧૧) 4 થી 10 ઓક્ટોફય વભગ્ર તલિભાાં ‘અાંતયીક્ષ વપ્તાશ’ના રૂભાાં ઉજલલાભાાં આલે છે .આ
લષનો તલમ છે , ‘એક્સ્પ્રોયીંગ ન્મુ લલ્ડષ વ ઇન સ્ેવ.’
રમત-જગત
૧૨) બાયત-એ ટીભે ઓસ્ટરે રીમા શોકી રીગના આગાભી યાઉન્ડભાાં ક્લારીપામ કયી રીધુાં છે .
૧૩) ૂજા કારદમાન લુળુાં લલ્ડષ કભાાં ગોલ્ડ ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા ફન્મા છે .
૧૪) વટ્ટાફાજીના આયોવય સ્ેનીળ ટે નીવ ખેરાડી વેભુએર યીફેયીમો નલાયાતે ય આઠ
ભાવનો પ્રતતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર છે .
૧૫) બાયતભાાં પ્રથભલાય મોજાઈ યશે ર અન્ડય-17 પીપા લલ્ડષ ક 6 થી 28 ઓક્ટોફય 2017
દયતભમાન યભાળે.
૧૬) આઈ.વી.વી.દ્વાયા અન્ડય-19 લલ્ડષ ક ટીભ 2018 ભાટે એન્ડયવનને એમ્ફેવેડય તયીકે
તનમુક્ત કયે ર છે .
૧૭) ભશાલીય યઘુનાથન મુયોીમ યે તવાંગ ચેમ્ીમનળી જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા છે , તેઓ
તતભરનાડુ ના છે .
અન્ય
૧૮) ધ ટાઈમ્વ શામય એજ્મુકેળન વાંસ્થાએ લલ્ડષ મુતનલવીટી યે તન્કાંગ 2018 જાશે ય કયે ર છે .
૧૯) ઉત્તય-ૂલષભાાં જરપ્રફાંધન ભાટે કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ઉચ્ચ સ્તયીમ વતભતતની યચના કયલાભાાં
આલી છે .
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૨૦) તલિ વયકાય તળખય વાંભેરનની લાતષક વબા બાયતભાાં આગાભી લષ 2018 ભાાં11 થી 13
પે િુઆયી વુધી મોજાળે.
Current affairs 231 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ઉત્તયપ્રદેળના ૂલષ ભુખ્મભાંત્રી અતખરેળ માદલ વભાજલાદી ાટીના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ ફન્મા છે ,
તેઓનો કામષકા ાાંચ લષનો યશે ળે.
૨) શાર એયોટષ ઓથોયીટી ઓપ ઇન્ડીમાના ચેયભેન તયીકે ડો.ગુરુપ્રવાદ ભશાાત્રા પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
૩) દેળના યાષ્ટ્રીમ ધોયીભાગષને શરયમાા ફનાલલા ભાટે નેળનર શાઈ-લે ઓપ ઓથોયીટી
ઇતન્ડમા દ્વાયા ચારુ લે ચોભાવાભાાં 10 રાખ છોડ યોપ્મા છે .
૪) ત્રકાય ગૌયી રાંકેળને ભયણોયાાંત પ્રતતતષ્ઠત અન્ના ોતરત કોવ્સ્કામા એલોડષ પ્રદાન કયલાભાાં
આલળે.
૫) અરુણાચર પ્રદેળના તલાાંગ ક્ષેત્રભાાં બાયતનુાં ક્રેળ થમેર શે રીકોપ્ટયનુાં નાભ છે ,
એભ.આઈ.-17.
૬) ગુલાશાટીભાાં ઈવયો દ્વાયા ળોધ કે ન્ર સ્થાતત કયલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૭) નલી રદલ્શીભાાં પ્રથભ એતળમાઈ-બાયત વાંગીત વભાયોશની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
૮) શારભાાં ફનલાયી રાર ુયોરશતે તતભરનાડુ ના યાજ્મારના રૂભાાં ળથ રીધેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) ગા અને ભાથાના જીલરેણ યોગ કે ન્વય ય ળોધ કયી યશે રા બાયતલાંળી પ્રો.તનળા ડી
તવલ્લાને વસ્ટે તનાંગ આઉટસ્ટે તન્ડાંગ એતચલભેન્ટ ઇન યીવચષ એલોડષ આલાભાાં આલેર છે .
૧૦) યતળમા દેળભાાં શારભાાં યભાણુ ઉજાષથી વાંચાતરત જશાજનુાં તનભાષણ કયલાભાાં આવ્મુાં છે .
૧૧) શાર ડફલ્મુ એચ.ઓ. ના ઉ ભશાતનદેળક તયીકે વૌમ્મા સ્લાભીનાથન તનમુતક્ત ામ્મા છે .
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૧૨) બાયત અને જીફુતી દેળે આતાંકલાદ વાથે રડલા ભાટે ના વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર
છે .
ગુજરાત
૧૩) યાજકોટ ખાતે આકાય રઈ યશે રા નલા એયોટષ ભાટે રૂ.1405 કયોડ રૂતમા કે ન્ર વયકાય
દ્વાયા ભાંજુય કયી દેલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-જગત
૧૪) બાયતની રક્રકે ટ ટીભના પાસ્ટ ફોરય બુલનેિય કુ ભાયે ભેયઠની નુુય નાગય વાથે વગાઇ કયી
રીધેર છે .
૧૫) બાયતીમ રક્રકે ટ ટીભના ભુખ્મ કોચ યતલ ળાસ્ત્રીને ોતાના નલા કામષકાના પ્રથભ ત્રણ
ભાવની વેલા ભાટે એક કયોડ લીવ રાખ રૂતમા ફી.વી.વી.આઈ.દ્વાયા ચૂકલી દેલાભાાં આલેર છે .
૧૬) રયમો ઓતરતમ્ક વતભતતના અધ્મક્ષ કારોવ આથષય નુજભેન ભ્રષ્ટ્ાચાયના આયોને કાયણે
કે દ કયામા છે .
અન્ય
૧૭) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ઉજાષ એજન્વીના જણાવ્મા ભુજફ બાયતની અક્ષમ ઉજાષ ક્ષભતા લષ 2022
વુધીભાાં ફેગણી થઇ જળે.
૧૮) શાર બાયતની નલીનીકયણ ઉજાષ ક્ષભતા 58.30 ગીગાલોટ છે ,તેભાાં લન ઉજાષ અને વોરય
ઉજાષનો વભાલેળ થામ છે .
૧૯) એક યીોટષ અનુવાય બાયતભાાં તનભોતનમા અને ડામરયમાથી ભાયનાય ફાકોની વાંખ્મા
ઘટલા ાભી છે , જે બાયત ભાટે ખુળીના વભાચાય છે .
૨૦) બાયતની તલજમા ફેંકે ડીઝીટર ચુકલણી ભાટે એચ.ી.વી.એર. વાથે વભજુ તી કયાય કયે ર
છે .
Current affairs 232 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/10/17
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રાષ્ટ્ર ીય
૧) વાાંસ્કૃ તતક વાંફાંધોને લધાયલા ભાટે અરુણાચર પ્રદેળ,ઉત્તયપ્રદેળ અને ભેઘારમ યાજ્મ લચ્ચે
વભજુ તી કયાય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૨) તિગેડીમય ફી.ડી.તભશ્રા (વેલા તનલૃત) અરુણાચર પ્રદેળના લતષભાન યાજ્માર છે .
૩) બાયત અને મુયોીમ યોકાણ ફેંક (આઈ.ઈ.ફી.)એ ફેંગ્રોય ભેટરો યે ર રયમોજનાના ફીજા
ચયણ ભાટે 300 તભતરમન મુયો એટરે કે 2293 કયોડ રૂતમા આલા ભાટે ના કયાય ય શસ્તાક્ષય
કયે રા છે .
૪) ફેંગ્રોયની ભેટરો ટરે ન યીમોજના ૂલષ-તિભ અને ઉત્તય-દતક્ષણ રાઈનો તલસ્તાયથી વાંફાંતધત
છે .
૫) બાયતભાાં જીએવટી 27 લસ્તુઓ ય ટે ક્વના દયોભાાં ઘટાડો કયલાભાાં આવ્મો છે .
૬) રપલ્ભ તનભષતા કુાં દન ળાશનુાં અલવાન થમેર છે , તેઓ 69 લષની લમના શતા.
૭) ૂલષ કે ન્રીમ ભાંત્રી ુયોતભ રાર કૌતળકનુાં અલવાન થમેર છે , તેઓ 87 લષની લમના શતા.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) બાયત અને ઓસ્ટરે રીમા વમુાંકત વાંચારન વતભતતની પ્રથભ ફેઠકનુાં આમોજન કયલાભાાં
આલેર છે .
૯) ઓસ્ટરે રીમાની યાજધાની કે નફયા છે , અને તેની ભુરા ઓસ્ટરે રીમાઈ ડોરય છે .
૧૦) અભેરયકી યાષ્ટ્રતત ડોનાલ્ડ ટર મ્ ટ્વીટય ય પોરોઅવષની રષ્ટ્ીએ પ્રથભ ફન્મા છે , જમાયે
દેળના લડાપ્રધાન ભોદી ત્રીજા સ્થાન ય છે .
ગુજરાત
૧૧) ઓકટોફય 2017 ભાાં દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ઓખા અને ફેટદ્વાયકા લચ્ચે એર ચાય રેન
કે ફરથી જોડામેરા ુરનુાં ખાતભુશુતષ કયે ર છે .
૧૨) ઓખા-ફેટ દ્વાયકા કે ફર િીજ ફનાલલાનુાં ખચષ 962.43 કયોડ રૂતમા આાંકલાભાાં આલેર
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છે .
૧૩) ચાય રેન ુરની રાંફાઈ 2.32 તકભીની યશે ળે, તેના પૂટાથ ય વોરાય ેનર રગાલીને
ઈરેક્ટર ીવીટી ેદા કયીને ુર ય રાઈટ કયલાભાાં આલળે.
૧૪) જે.વાગય એવોવીએટવ (જે.એવ.એ.) ગુજયાત ઇન્ટયનેળનર પાઈનેન્વ ટે ક વીટી
(તગફ્ટ )ભાાં એક કામાષરમ ખોરનાય પ્રથભ કાનૂની ેઢી ફનેર છે .
૧૫) શ્રી અજમ ાાંડે જી.આઈ.એપ.ટી.ના પ્રફાંધ તનદેળક અને વભૂશના વીઈઓ છે .
રમત-જગત
૧૬) ઓસ્ટરે રીમાના પાસ્ટ ફોરય જોન શે તસ્ટાંગવે ટે સ્ટ ભેચ અને લન-ડે રક્રકે ટ ભેચોભાાંથી તનલૃતત્ત
જાશે ય કયે ર છે .
૧૭) જોન શે તસ્ટાંગવે જુ ન 2017 ભાાં ન્મુઝીરેન્ડ વાભે એક લન-ડે ભાાં યાષ્ટ્રીમ ક્ષનુાં પ્રતતતનતધત્લ
કમુું શતુાં.
અન્ય
૧૮) શાર એચ.ડી.એપ.વી.ફેંકના ભુખ્મકામષકાયી અતધકાયી તયીકે આરદત્મૂયી પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
૧૯) ખાનગી લીભા કાંની તાતા એ.આઈ.એ.રાઈપે ‘ઈજી કનેક્ટ’નુાં રોતન્ચાંગ કયે ર છે .
૨૦) તાતા એ.આઈ.એ.રાઈપના વીઈઓ અને એભડી તયીકે નલીન તારશતરમા પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
Current affairs 233 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) લષ 2017-18 ભાાં બાયતભાાં કોપી ઉત્ાદન વાડા ત્રણ રાખ ટન યશે લાની ળક્મતા છે .
૨) દેળના યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કોતલાંદ 10 ઓકટોફય 2017 ના યોજ નલી રદલ્શીભાાં બાયત જ
વપ્તાશ-2017 નુાં ઉદ્ઘાટન કયળે.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૩) કે યભાાં ભાંરદયોની જાલણી ભાટે ત્રાલણકોય દેલસ્લાભ ફોડે ભાંરદયોભાાં ુજાયીઓની વાંદગી
અનાભતના આધાયે કયે ર છે .
૪) બાયત દેળભાાં વૌથી લધાયે કોપી કણાષટક યાજ્મ ઉત્ાદન કયે છે .
૫) દેળના યાષ્ટ્રતતશ્રીએ કે યરભાાં ભાતા અભૃતનાંદભમી ભઠ રયમોજના જીલનતભત્રની ળરૂઆત
કયે ર છે .
૬) યીઝલષ ફેંક ઓપ ઇતન્ડમા ટૂાં ક વભમભાાં નલ યાજ્મોભાાં નાણાકીમ વાક્ષયતા ડર ાઈલ રોન્ચ કયળે.
૭) શાર પ્રવાય બાયતીના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી એ.વુમષપ્રકાળ ફજાલી યહ્યા છે .
૮) નલી શજ નીતતભાાં કે ન્ર વયકાયે વફવીડી યદ્દ કયલાનો પ્રસ્તાલ યજુ કયે ર છે .
૯) પ્રવાય બાયતીમના અધ્મક્ષ એ.વુમષપ્રકાળે ઓર ઇતન્ડમા યે રડમોની તભાભ ળૈરીભાાં વાંગીત
ઓડીળન ભાટે એક ઓનરાઈન આલેદન પ્રણારી રોન્ચ કયે ર છે .
૧૦) બાયતીમ લામુ વેનાની સ્થાના લષ 1932 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૧૧) 8 ઓકટોફય 2017 ના યોજ બાયતીમ લામુવેનાનો 85 ભો સ્થાના રદલવ ભનાલલાભાાં
આવ્મો.
૧૨) બાયતભાાં પ્રથભલાય 8 ઓકટોફય 2017 ના યોજ ઓનરાઈન ભેભોયીમર ફનાલલાભાાં
આલેર છે , તેભાાં 12 શજાય થી લધાયે ળશીદોની જાણકાયી આલાભાાં આલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૩) અભેરયકાભાાં નેટી તુપાન ભેતક્વકો તયપ આગ લધી યહ્યુાં છે .અશી 95 તકભી પ્રતત કરાક
લન પાંૂ કાઈ યહ્યો છે .
ગુજરાત
૧૪) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા દ્વાયકાભાાં ભયીન ોરીવ યીવચષ ઇન્સ્ટીટમુટનુાં તનભાષણ કયલાભાાં
આલળે.
૧૫) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ બરૂચભાાં નભષદા નદીની ઉય ફનનાય બદબૂત ફૈયાજનુાં ખાતભુશુતષ
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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કયે ર છે .
૧૬) આગાભી16 ઓક્ટોફયના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રી ગુજયાતના ભશે ભાન ફનળે.
અન્ય
૧૭) નેળનર ગ્રીન ીવ વાંસ્થા દ્વાયા રદલ્શીના જતાં ય-ભાંતય ક્ષેત્રભાાં ધાયણા એ પ્રદળષન ય
પ્રતતફાંધ રગાલી દેલાભાાં આલેર છે .
૧૮) આઈ.ફી.ફી.આઈ.વાંસ્થાએ આઈ.ફી.ફી.આઈ.અતધતનમભ-2017 અતધવૂતચત કયે ર છે .
૧૯) શારભાાં ાંજાફ યાજ્મ વયકાયે ધાનના ુઆરના પ્રફાંધ ભાટે કે ન્ર વયકાય ાવે 2000
કયોડની ભાાંગ કયે ર છે .
૨૦) લૈતિક ઉદ્યતભતા વાંભેરન-2017 શૈ દયાફાદભાાં આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
Current affairs 234 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) જી.એવ.ટી. કાઉતન્વર દ્વાયા કમ્ોજીળન સ્કીભભાાં નોંધણી ભાટે ની વભમ ભમાષદા લધાયલાભાાં
આલી છે ,એટરે કે 31 ભાચષ 2018 વુધી.
૨) જી.એવ.ટી.કાઉતન્વરની 22 ભી ફેઠકભાાં 27 લસ્તુઓ ય ટે ક્વ ઘટાડલાનુાં નક્કી કયલાભાાં
આલેર છે .
૩) ફેંગરુય તસ્થત આાંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથક કે મ્ગોડા દેળનુાં પ્રથભ આધાય આધારયત એન્ટર ી
અને ફામોભેરટર ક ફોડીંગ વીસ્ટભ લાુાં એમયોટષ ફનેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૪) 11 ઓકટોફય 2017 ના યોજ શ્રીરાંકાભાાં લલ્ડષ કોન્પયન્વ ઓન એજ્મુકેળન ળરુ થળે.
૫) વાઉદી અયફના ળાશી ભશે ર ય શુભરો થલાથી તેના ફે ગાડષ ભૃત્મુ ામ્મા છે .
૬) લષ 2017 ના અથષળાસ્ત્રના નોફેર ારયતોતક ભાટે રયચડષ એચ.થેરયને વાંદ કયલાભાાં
આવ્મા છે .
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૭) શારભાાં ાતકસ્તાન નૌવેનાના પ્રભુખનો દબાય એડતભયર જપય ભશભૂદ અલફાવીએ ગ્રશણ
કયે ર છે .
૮) 11 ભી ઓકટોફયના યોજ ઇતન્ડમા લોટય એક્સ્ો-2017 ળરુ થળે.
૯) લષ 1968 થી નોફેર ુયસ્કાય આલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
ગુજરાત
૧૦) બાયત વયકાય દ્વાયા ઇન્ટીગ્રેટેડ ાલય ડે લરભેન્ટ સ્કીભ અાંતગષત યાજકોટભાાં 250 તકભી
અન્ડયગ્રાઉન્ડ કે ફર ફીછાલલાભાાં આલળે.
૧૧)12 ઓકટોફયના યોજ વોભનાથના વાતનધ્મભાાં યાષ્ટ્રીમ વાાંસ્કૃ તતક ભશોત્વલ મોજાળે.તેભાાં
દેળના 12 યાજ્મોના કરાકાયો બાગ રેળે.
૧૨) ગોધયાકાાંડ ભાભરે ગુજયાતની શાઈકોટે 11 દોીઓને જનભટીની વજા વાંબાલી છે .
૧૩) ગુજયાતભાાં બાડબૂત ફાંધ રયમોજનાનો ઉદેશ્મ નભષદા નદીભાાં ખારુાં ાણી બતા યોકલા
ભાટે નો છે .
રમત-જગત
૧૪) પીપા અન્ડય-17 પૂટફોર લલ્ડષ કભાાં પ્રથભલાય યભી યશે રા ફ્રાન્વની ટીભે ન્મુ કે રોડોનીમાને
ગ્રુ-ઈ ના ભુકાફરાભાાં 7-1 થી યાજમ આેર છે .
૧૫) બાયતીમ ટીભ બાયતીમ ટીભ એતળમા ક શોકી ટુ નાષભેન્ટભાાં 15 ભી ઓક્ટોફય 2017 ના
યોજ ાતકસ્તાન વાભે યભળે.
૧૬) ફ્રાન્વની કે યોરીના ગ્રાવીમાએ 8 ઓકટોફય 2017 ના યોજ ચાઈના ઓન ડલલ્મુ. ટી.
એ.ની ટે નીવ ટુ નાષભેન્ટનુાં ટાઈટર ોતાના નાભે કયી રીધેર છે .
૧૭) બાયતીમ ગોલ્પય અજીતેળ વાંધુએ શારભાાં પ્રથભ એતળમન ગોલ્પ ટાઈટર જીતી રીધેર છે .
અન્ય
૧૮) વુપ્રીભ કોટષ ના આદેળ અનુવાય રદલ્શી એન.વી.આય.ભાાં રદલાી ય પટાકડા નલી લેંચામ.
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૧૯) યાષ્ટ્રીમ સ્લચ્છ ગાંગા તભળન દ્વાયા 700 કયોડ રૂતમાના ખચષ લાી 8 યીમોજનાને ભાંજુયી
આી દેલાભાાં આલી છે .
૨૦) કે ન્રના ખાદ્ય ભાંત્રી યાભતલરાવ ાવલાને ઈરેક્ટર ોતનક નૈગોતવમેફર લેમયશાઉવ રયવીપ્ટ
વીસ્ટભના લેફ ોટષ રની ળરૂઆત કયે ર છે .
Current affairs 235 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મભાાં ાાંચ લષ વુધીના ફાકો ભાટે તલળે પ્રતતયક્ષણ અતબમાનની ળરૂઆત
કયલાભાાં આલી છે .
૨) ડીઝીટર ઇતન્ડમા અાંતગષત શારભાાં બાયતીમ ોસ્ટ દ્વાયા ઈ-આઈ.ી.ઓ.ની વુતલધા ળરુ
કયલાભાાં આલી છે .
૩) 10 ઓકટોફય 2017 થી પ્રથભ તફમ્વટે ક આદા પ્રફાંધન અભ્માવ-2017 નો ળુબાયાંબ
નલી રદલ્શીભાાં થમેર છે .
૪) તફમ્વટે ક આદા પ્રફાંધન અભ્માવ -2017 10 થી 14 ઓક્ટોફય વુધી ચારળે.
૫) ઝાયખાંડના ભુખ્મભાંત્રી યઘુલય દાવ તથા ચેક રયતલરક કાંની શોભ ક્રેડીટ લચ્ચે 9 ઓક્ટોફય
2017 ના યોજ વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
૬) બાયતના વાંચાય ભાંત્રી તયીકે ભનોજ તવાંશા પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૭) બાયતના વડક રયલશન અને યાજભાગષ ભાંત્રારમ દ્વાયા લેલ્મુ ઈન્જીનીમયીંગ કામષક્રભ રાગુ
કયલાનો તનણષમ રીધેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) કતાય દેળે પ્રતતફાંધોના કાયણે અથષ વ્મલસ્થાને થઇ યશે ર નુકળાનથી ફચલા ભાટે ખાનગી
ક્ષેત્રોને વશામતા આલાની જાશે યાત કયી છે .
૯) ચેક રયતલરક કાંની શોભ ક્રેડીટ ઝાયખાંડ યાજ્મભાાં 75 કયોડ રૂતમાનુાં યોકાણ કયળે.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs 1 થી 31 october -17 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૦) 10 ઓક્ટોફયના યોજ વભગ્ર તલિભાાં તલિ ભાનતવક સ્લાસ્થ્મ રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૧) ાતકસ્તાન વયકાયે વેલા તનલૃત ન્મામભૂતતષ જાલેદ ઇકફારને નેફ (યાષ્ટ્રીમ જલાફદેશી
લમુયો) ના અધ્મક્ષ તયીકે તનમુક્ત કમાષ છે .
૧૨) અભેરયકાની ટે ક્વાવ મુતનલવીટીભાાં થમેર પામયીંગભાાં એક ોરીવ અતધકાયીનુાં ભોત થમેર
છે .
૧૩) નેા દેળભાાં પ્રથભલાય ટર ાન્વજેન્ડયના રગ્નને કામદાકીમ ભાન્મતા પ્રાપ્ત થમેર છે .
૧૪) 9 ઓક્ટોફયના યોજ વભગ્ર તલિભાાં તલિ ોસ્ટ રદલવ ભનાલલાભાાં આલેર.
રમત-જગત
૧૫) પૂટફોર યભતને લધાયલા ભાટે શરયમાણા યાજ્મ વયકાયે 1000 પૂટફોર ક્રફ ખોરાલાની
જાશે યાત કયે ર છે .
૧૬) તલિ તીયાંદાજી મુલા ચેતમ્મનળીભાાં જૈભવન અને અાંતકતાની જોડીએ વુલણષદક જીતેર
છે .
અન્ય
૧૭) શારભાાં ેપ્વીકો ઇન્ડીમાના ચેયભેન દેથી ડી.તળલકુ ભાયે યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૧૮) વોતવમર ભીરડમા કાંની પે વફુકના ભેનેજીંગ ડીયે ક્ટયના દ યથી ઉભાંગ ફેદીએ ત્માગત્ર
આેર છે .
૧૯) આ લે ઉજલલાભાાં આલેર ભાનતવક સ્લાસ્થ્મ રદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો,
‘કામષસ્થ ય ભાનતવક સ્લાસ્થ્મ.’
૨૦) ડી.તળલકુ ભાયે રશન્દુસ્તાન મુનીરીલય રીભીટે ડભાાં 14 લષ વુધી કામષ કયે ર છે .
Current affairs 236 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) વયકાય દ્વાયા ગાભના તલકાવ ભાટે અને મોજનાઓ ય નજય યાખલા ગ્રાભ વાંવદ એ
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ફનાલલાભાાં આલેર છે .
૨) શારભાાં અનુભ ખેયને રપલ્ભ એન્ડ ટે તરતલઝન ઇન્સ્ટીટમુટના ચેયભેન તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૩) તફશાય યાજ્મ વયકાયે રદવ્માાંગ રોકો ભાટે ળૈક્ષતણક વાંસ્થાઓ તથા વયકાયી નોકયીઓ ભાટે
અનાભતના પ્રસ્તાલને ભાંજુયી આેર છે .
૪) યાજસ્થાન યાજ્મ ઉચ્ચ તળક્ષણભાાં કૌળલ્મ તલકાવ કામષક્રભને વાભેર કયનાય દેળનુાં પ્રથભ
યાજ્મ ફનલા ાભેર છે .
૫) બાયતના 22 યાજ્મોભાાં ફાવભતી ચોખાની ખેતી ય પ્રતતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર છે .
૬) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથે શારભાાં ઉત્તયપ્રદેળ રયલશન તનગભની 50
ફવોને વાંકલ્ વેલા નાભથી નલી વેલાભાાં જોડી તેનુાં પ્રસ્થાન કયાલેર છે .
૭) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ નાનાજી દેળભુખ પ્રાન્ટ પીનોતભક્વ કે ન્રનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) બાયતીમ ભૂના ભધુ લલ્લીએ 18 દેળોની મુલતીઓને શયાલી તભવ ઇતન્ડમા લલ્ડષ લાઈડ
2017 નો તખતાફ જીતી રીધેર છે .
૯) યે લ્લેની ઝડ 200 તકભી પ્રતત કરાક લધાયલા ભાટે બાયતીમ યે લ્લેએ જભષની વાથે વમુાંકત
ઘોણા ત્ર ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૦) 11 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફાતરકા રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૧) આ લષના આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફાતરકા રદલવનો તલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, વાંકટ
શે રા,વાંકટ વભમ અને વાંકટ ફાદ.
રમત-જગત
૧૨) ઓસ્ટરે રીમાના બૂતૂલષ ફેટ્વભેન ડીન જોન્વની અપઘાતનસ્તાન રક્રકે ટ ટીભના નલા ઇન્ટયીભ
કોચ તયીકે લયની કયલાભાાં આલી છે .
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૧૩) બાયતીમ ખેરાડી મુકી બાાંફયીએ તાશ્કાંદ ચેરેન્જય ટે તનવભાાં એટીી તાશ્કાંદ ઓન ટે નીવ
ટુ નાષભેન્ટની ભેન્વ તવાંગલ્વના ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધા ફાદ ડફલ્વની ક્લાટષ ય
પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી ચુક્મા છે .
૧૪) આઈવરેન્ડ દેળ દ્વાયા પ્રથભલાય પીપા તલિક ભાટે ક્લારીપાઈ કયી રેલાભાાં આલેર છે .
૧૫) શારભાાં એચ.એવ.પ્રણમ ી.ફી.એર. નીરાભીભાાં વૌથી ભોંઘા ખેરાડીના રૂભાાં ખયીદામા
છે .
૧૬) ટરે ક એતળમા કભાાં બાયત દેળે પ્રથભ રદલવે ાાંચ વુલણષ દક જીતેરા છે .
૧૭) 21 ભો પીપા તલિક યતળમાભાાં લષ 2018 ભાાં આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
અન્ય
૧૮) બાયતભાાં રપલ્ભ એન્ડ ટે તરતલઝન ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ઇતન્ડમાનુાં ભુખ્મ કામાષરમ ુણે ખાતે
આલેર છે .
૧૯) રશભાચર પ્રદેળ યાજ્મ દ્વાયા લરયષ્ઠ નાગરયકો ભાટે સ્લાસ્થ્મ લીભા મોજનાને કામાષતન્લત
કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) શાર રશભાચર પ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે લીયબરતવાંશ વેલા આી યહ્યા છે .
Current affairs 237 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) રદલ્શીભાાં વાઈફય સ્ેવ ભાટે ાાંચભુાં લૈતિક વાંભેરન આમોતજત કયલાભાાં આલળે.
૨) 12-13 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રતત બલનભાાં યાજ્મારોનુાં 48 ભુ વાંભેરન
આમોતજત કયાળે.
૩) શારભાાં કોરેજોના પ્રોપે વયોને વાતભાાં ગાયાંચનો રાબ આી દેલાભાાં આલેર છે .
૪) આજીતલકાના લધાયા ભાટે ળરુ કયલાભાાં આલેર મોજનાનુાં નાભ છે , વાંકલ્ મોજના.
૫) ચૂાંટણીાંચ દ્વાયા 12 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ રશભાચર પ્રદેળ તલધાનવબાની ચૂાંટણીની
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તાયીખ જાશે ય કયે ર છે .
૬) રશભાચર પ્રદેળભાાં આગાભી 9 નલેમ્ફય 2017 ના યોજ ભતદાન મોજાળે, અને 18 ડીવેમ્ફય
2017 ના યોજ ભત ગણતયી થળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) કે ન્ર વયકાયે બાયત અને જાાન લચ્ચે એર.એન.જી.ફજાય સ્થાતત કયલાની ભાંજુયી આી
દેલાભાાં આલી છે .
૮) સ્કીર ઇતન્ડમા તભળન અાંતગષત કે ન્ર વયકાયે ત્રણ રાખ મુલાઓને જાાન ભોકરલાની
જાશે યાત કયે ર છે .
૯) એચ.એવ.ફી.વી.ના શલે છીના ભુખ્મ કામષકાયી અતધકાયી જોન ફ્રીન્ટને તનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૦) એચ.એવ.ફી.વી.નુાં ભુખ્મ કામાષરમ રાંડન મુનાઈટે ડ તકાંગડભભાાં આલેર છે .
૧૧) લી.એભ. કલાત્રાને ભોનાકોના યાજતાંત્રભાાં યાજદૂતના રૂભાાં તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૨) કે ન્રીમ ભાંત્રીભાંડે વ્મલવાતમક તળક્ષા અને પ્રતળક્ષણ ભાટે બાયત અને ફેરારુવ લચ્ચે
એભ.ઓ.મુ.ને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
રમત-જગત
૧૩) બાયતીમ રક્રકે ટય આતળ નશે યાએ 11 ઓક્ટોફય 2017 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ અને યાષ્ટ્રીમ
રક્રકે ટથી તનલૃતત્ત રેલાની જાશે યાત કયી છે .
૧૪) તલિ કૌળલ્મ આાંતયયાષ્ટ્રીમ અફુધાફી 2017 પ્રતતસ્ધાષભાાં વુલણષ દક જીતનાય સ્ધષકો
ભાટે ઇનાભી યકભ 10 રાખ રૂતમા યખાઈ છે .
૧૫) શરયમાણા યાજ્મને ફોતક્વાંગ પે ડયે ળન ઓપ ઇન્ડીમાએ પ્રતતફાંતધત કયે ર છે .
૧૬) યાષ્ટ્રતત યાભનાથ કોતલાંદ દ્વાયા લરયષ્ઠ નાગરયકો ભાટે બાયતીમ ભુક્કેફાજીના કોચ
ગુરુફખ્ળ તવાંશ તવાંધુ તથા રોક પ્રવાળન તળક્ષા અને પ્રફાંધનભાાં ઉત્કૃ ઠતા ભાટે રારફશાદુય
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ળાસ્ત્રી યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાયથી ડો.તફાંદેિય ાઠકને વન્ભાતનત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૭) બાયતીમ ફેડતભન્ટન ખેરાડી ફલ્ગેરયમાઈ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફ્મુચય વીયીઝ ટુ નાષભેન્ટભાાં ુરુ
તવાંગલ્વનો તખતાફ જીતી રીધેર છે .
૧૮) ગુરુ વાઈદત્ત નલેમ્ફય 2017 ભાાં આમોતજત થનાય વીનીમય યાષ્ટ્રીમ ચેમ્ીમન ળીભાાં
બાગ રેળે.
અન્ય
૧૯) દેળની વૌથી ભોટી વાલષજતનક ક્ષેત્રની ફેંક બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંક નલી ભુાંફઈભાાં નલાચાય
કે ન્રનુાં તનભાષણ કયળે.
૨૦) એવ.ફી.આઈ. ભુાંફઈભાાં રૂતમા 100 કયોડના ખચે નલાચાય કે ન્રનુાં તનભાષણ કયળે.

Current affairs 238 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાયે 2 ઓકટોફય 2019 થી 2 ઓકટોફય 2020 વુધી ભશાત્ભા ગાાંધીની 150 ભી
જન્ભજમાંતત ભનાલલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૨) પ્રધાનભાંત્રીની આતથષક વરાશકાય રયદે આતથષક તલકાવની પ્રાથતભકતા ભાટે 10 ક્ષેત્રોને
તનદેતળત કયે રા છે .
૩) શારભાાં જાશે ય કયામેરા ગ્રોફર શાંગય ઇન્ડે ક્ષભાાં બાયતનુાં સ્થાન 119 દેળોભાાં 100 ભુ છે .
૪) યે લ્લે ફોડષ દ્વાયા ભશે ળકુ ભાય ગુપ્તાને યે લ્લે ફોડષ ના નલા વદસ્મના દ ય તનમુક્ત કયે રા છે .
૫) જમ્ભુ કાશ્ભીય યાજ્મભાાં શારભાાં તલકરાાંગ વૈતનકો આતશ્રતો ભાટે ની મોજના ળરુ કયલાભાાં આલી
છે .
૬) બાયતભાાં તનધષનતાથી છુટકાયો ભેલલા ભાટે પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા ‘ગયીફી બયત છોડો’
અતબમાન ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૭) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથ દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે યાજ્મભાાં
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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ગૌયલથ ફનાલીને ળશીદોના ગાભોને જોડલાભાાં આલળે.
૮) બાયતીમ લામુ વેનાએ સ્લાસ્થ્મ ભોફાઈર એ ભેડલોચની ળરૂઆત કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) શારભાાં અભેરયકા દેળે મુનેસ્કોની વદસ્મતા છોડલાનો તનણષમ કયે ર છે .
૧૦) કે ન્ર વયકાયે બાયતીમ તલદેળ વેલાના અતધકાયી ગૌતભ ફાંફાલારેને ચીનભાાં બાયતના શલે
છીના યાજદૂત તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૧) તલજમ ગોખરે બાયતના યાજદૂત તયીકે ચીનભાાં પયજ ફજાલી યહ્યા શતા.
૧૨) શારભાાં ચીન દેળે ઉત્તય કોરયમાની કાંનીને ફાંધ કયલાનો તનણષમ રીધેર છે .
૧૩) વમુાંકત અયફ અભીયાત (મુએઈ) દ્વાયા ઉત્તય કોરયમાના નાગયીકો ભાટે તલઝા આલા ય
પ્રતતફાંધ ભુકલાભાાં આલેર છે .
૧૪) બાયતીમ ભૂના અજીત ઈને અભેરયકી વાંચાય આમોગના કામષકાયી અધ્મક્ષ તયીકે તનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
ગુજરાત
૧૫) શારભાાં ગુજયાત વયકાયે ગાયભેન્ટવ એન્ડ અયે ર ોરીવી 2017 ની જાશે યાત કયે ર છે .
રમત-જગત
૧૬) રોયીમન્વ સ્ોટ્વષ પોય ગુડ્વ દ્વાયા મુલયાજ તવાંશને ોતાના િાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે વાંદ
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૭) સ્લીડનના અજેન યોફેને ઇન્ટયનેળનર પૂટફોર યભતોભાાંથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
અન્ય
૧૮) ઈરેક્ટર ોતનક કાંની વેભવાંગના વીઈઓ ઓશ હ્યુને ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આી
દીધેર છે .
૧૯) ધ ઇકોનોતભસ્ટ ઇન્ટે તરજન્વ મુતનટના વલે ભુજફ તલિભાાં આ લષનુાં વૌથી વુયતક્ષત ળશે ય
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ટોક્મો વાંદ કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) વુપ્રીભ કોટષ દ્વાયા લકીરોને ઉચો દયજ્જો આલા ભાટે એક સ્થામી વતભતતની યચના કયલાભાાં
આલી છે , તેના અધ્મક્ષ તયીકે બયતના ભુખ્મ ન્મામાધીળ યશે ળે.
Current affairs 239 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયત અને શ્રીરાંકા લચ્ચે શારભાાં ુણેના કે ન્રભાાં ાાંચભો વમુાંકત પ્રતળક્ષણ અભ્માવ ળરુ
કયલાભાાં આવ્મો તેનુાં નાભ તભત્ર ળતક્ત 2017 યાખલાભાાં આલેર છે .
૨) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ શારભાાં તફશાય યાજ્મભાાં 3700 કયોડ રૂતમાના ખચે તૈમાય થનાય
વીલયે જ અને યાષ્ટ્રીમ યાજભાગષ યીમોજનાનુાં ખાતભુશુતષ કયે ર છે .
૩) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મ વયકાયે ગ્રાભીણ ક્ષેત્રભાાં વેલા આલાભાાં અવપ યશે રા વાડા ચાય શજાય
ડોક્ટયોનુાં યજીસ્ટરે ળન યદ્દ કયે ર છે .
૪) કે ન્રીમ કાડ ભાંત્રી સ્ભૃતત ઈયાનીએ તલિના વૌથી ભોટા ફી.2 ફી.ઉશાય અને શસ્તતળલ્
ભેાનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૫) રદલ્શીના ગ્રેટય નોઈડાભાાં 44 ભાાં બાયતીમ શસ્તતળલ્ અને ઉશાય ભેાનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં
આલેર છે .
૬) બાયતના પ્રતવિ ઈતતશાવકાય વતીળ ચાંરનુાં 95 લષની લમે અલવાન થમેર છે .
૭) ઈતતશાવકાય વતીળ ચાંર દ્વાયા રશસ્ટર ી ઓપ ભેડીલર ઇતન્ડમા ુસ્તકનુાં રેખન કામષ કયલાભાાં
આલેર છે .
૮) શ્રી એભ.કે . વુયાના એચ.ી.વી.એર.ના શારના અધ્મક્ષ અને પ્રફાંધ તનદેળક છે .
૯) ભાતૃબૂતભ વારશત્મ ુયસ્કાય ભાટે એભ.કે .વાનુાંની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે .
૧૦) 89 લષના એભ.કે .વાનુાં કે યર વારશત્મ અકાદભી ુયસ્કાય, લામરય ુયસ્કાય, દ્મનાબ
ુયસ્કાય વશીત ઘણા વન્ભાન ભેલી ચુક્મા છે .
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૧૧) જનયર ફીીન યાલત બાયતીમ વૈન્મના 27 ભાાં વેના પ્રભુખ છે .
૧૨) વાંચાય ભાંત્રી ભનોજ તવાંશાએ વાંૂણષ લીભા ગ્રાભ મોજનાનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૩) મુનેસ્કોના કામષકાયી ફોડે ફ્રાન્વના ૂલષ વાાંસ્કૃ તતક ભાંત્રી એડરે એજોરેને વમુાંકત યાષ્ટ્રની
વાાંસ્કૃ તતક ળાખાના આગના પ્રભુખ વાંદ કયામા છે .
૧૪) તળક્ષણનો વ્મા લધાયલા ભાટે ગૂગરે આલનાય ાાંચ લોભાાં તફન વયકાયી વાંગઠનો ય
એક અયફ ડોરય ખચષ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૫) શાર મુનેસ્કોના ભશાતનદેળક તયીકે ની કાભગીયી ઈરયના ફોકોફા ફજાલી યહ્યા છે .
રમત-જગત
૧૬) ફાાંગ્રાદેળના રક્રકે ટય ળાતકફને એભ.વી.વી.તલિ રક્રકે ટ વતભતતભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર
છે .
અન્ય
૧૭) આઈ.આઈ.ટી. ભરાવભાાં તલિનુાં વૌથી ભોટુાં જ્લરન અનુવાંધાન કે ન્ર ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આવ્મુાં.
૧૮) આઈ.આઈ.ટી. ભરાવની સ્થાના લષ 1959 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૧૯) ઓરયસ્વા વયકાયે એવ.ફી.આઈ.(એવ.ફી.આઈ.ઈ-ે ના એકીકયણ ભાટે ) વાથે વભજુ તી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કમાષ છે .
૨૦) એવ.ફી.આઈ. વાંસ્થાની સ્થાના લષ 1955 ભાાં 1 જુ રાઈના યોજ કયલાભાાં આલી છે .
Current affairs 240 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) તફશાયભાાં આાંતય ભાખાકીમ રયલતષન ભાટે દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ સ્ટોન પાઉન્ડે ળનની
સ્થાના કયી .
૨) તફશાયભાાં ભોકાભાભાાં ચાય યાષ્ટ્રીમ યાજભાગષ યીમોજનાઓ છે , આ રયમોજનાઓનુાં કુ ર ખચષ
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3700 કયોડ રૂતમા થળે.
૩) શાર તફશાયના યાજ્માર તયીકે વત્માર ભતરક વેલા આી યહ્યા છે .
૪) લષ 2011 ની લવતત ગણતયી પ્રભાણે પ્રતત ચોયવ કીભીભાાં 1106 રોકોના લવલાટ વાથે
તફશાય દેળભાાં વૌથી લધાયે લવતત ગીચતા ધયાલતુાં યાજ્મ છે .
૫) યાજસ્થાન તલધાનવબા કોર ભોળન ઓનરાઈન કયનાય દેળની પ્રથભ તલધાનવબા ફનેર છે .
૬) ચેન્નાઈભાાં અન્ના તલિતલદ્યારમના રયવયભાાં ઇતન્ડમા ઈન્ટયનેળનર વામન્વ પે સ્ટીલર
આમોતજત થમેર.
૭) બાયતીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ તલજ્ઞાન વભાયોશનુાં ઉદ્ઘાટન ડો.શષલધષન દ્વાયા કયલાભાાં આલેર.
૮) પ્રથભ આઈ.આઈ.એવ.એપ.ની ળરૂઆત લષ 2015 ભાાં બાયતીમ પ્રધ્મોગીકી વાંસ્થાન
(આઈ.આઈ.ટી.)ભાાં આમોતજત કયામેર.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) 15 ઓકટોફય ગ્રાભીણ ભરશરાઓ ભાટે પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્રીમ રદલવ લષ 2008 ભાાં
ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો.
૧૦) વમુાંકત યાષ્ટ્રભશાવબા દ્વાયા 18 નલેમ્ફય 2007 ના યોજ 62/136 ના પ્રસ્તાલભાાં આ
રદલવને ભનાલલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર.
૧૧) ગ્રાભીણ ભરશરાઓ ભાટે આાંતયયાષ્ટ્રીમ રદલવનો ઉદેશ્મ કૃ ત અને ગ્રાભીણ ક્ષેત્રને લધાયલુાં
તથા તેભના તલકાવ ભાટે ના પ્રમાવો કયલા ભાટે નો યખામો છે .
૧૨) વમુાંકત યાષ્ટ્ર વાંઘ લષ 1945 ભાાં સ્થાતત એક વાંસ્થા છે .તેના શારભાાં 193 જેટરા વભ્મ
યાષ્ટ્રો છે .
૧૩) વમુાંકત યાષ્ટ્ર વાંઘના લતષભાન ભશાવતચલ તયીકે નલભા વ્મતક્ત એન્ટોતનમો ગુટેયવ છે ,
તેઓએ 1 જાન્મુઆયી 2017 થી આ દ વાંબાેર છે
રમત-જગત
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Current affairs 1 થી 31 october -17 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૪) શારભાાં ઇન્ટયનેળનરરક્રકે ટ કાઉતન્વર દ્વાયા ટે સ્ટ રક્રકે ટ ચેતમ્મનતળને ભાંજુયી પ્રદાન
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) આગાભી લષ 2019 ના રક્રકે ટના લલ્ડષ ક ફાદ ટે સ્ટ રક્રકે ટ ચેતમ્મનળીનુાં આમોજન
કયાળે.
૧૬) શારભાાં યોજય પે ડયયે તલિના નાંફય લન ગણાતા યાપે ર નડારને શયાલીને6-4,6-3 થી
શયાલીને ળાાંઘાઈ ભાસ્ટવષનો તખતાફ શાાંવર કયી રીધેર છે .
૧૭) યાપે ર નડાર એક સ્ેનીળના પ્રખ્માત ટે નીવ ખેરાડી છે , જે લતષભાનભાાં ુરુ તવાંગલ્વભાાં
તલિના પ્રથભ નાંફય ય યશે રા છે .
અન્ય
૧૮) યાજસ્થાન યાજ્મનુાં ક્ષેત્રપ 342,293 ચો.તકભી.છે , જે દેળભાાં વૌથી ભોટા યાજ્મનો દયજ્જો
ધયાલે છે .
૧૯) શાર યાજસ્થાન તલધાનવબાના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી કૈ રાળ ભેઘલાર ફજાલી યહ્યા છે .
૨૦) શાર યાજસ્થાન યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે લવુાંધયા યાજે તવાંતધમા વેલા આી યહ્યા છે .
Current affairs 241 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કોંગ્રેવ ાટીએ શારભાાં ગુરુદાવુય તલધાનવબાની ચૂાંટણીભાાં જીત શાાંવર કયે ર છે .
૨) રદલ્શી અને ભુાંફઈ લચ્ચે યાજધાની ટરે ન વેલાનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આલેર છે .
૩) પ્રખ્માત વાંગીતકાય ટી.એભ.કૃ ષ્ણાને ઇંરદયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ એકતા ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૪) તાતા સ્ટીરે લષ 2020 વુધીભાાં ોતાના કભષચાયીઓભાાં સ્ત્રીઓની બાગીદાયી 20 ટકા કયલાનુાં
રક્ષ્મ યાખેર છે .
૫) વાંયક્ષણ ભાંત્રી તનભષરા વીતાયાભને બાયતભાાં ફનેરા સ્લદેળી એન્ટી જશાજને બાયતીમ
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નૌવેનાભાાં વાભેર કયે ર છે , તેનુાં નાભ આઈ.એન.એવ.તકરટન છે .
૬) કે ન્રીમ ભાંત્રી શષલધષન અને ડો.ભશે ળ ળભાષને શારભાાં સ્લચ્છ લામુ અતબમાનના રૂભાાં નાની
ભેયેથોન દૌડને રદલ્શીભાાં રીરીઝાંડી દેખાડે ર છે .
૭) ઇન્ડવઇન્ડ ફેંક અને ફી.આઈ.એપ.એર.ફાંનેનુાં તલરીનીકયણ કયલાભાાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) ચીન દેળ દ્વાયા આાંતકલાદી તલયોધી અતબમાન ભાટે રેઝય ગન તલકતવત કયે ર છે .
૯) 16 ઓક્ટોફયને તલિ ખાદ્ય રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .લષ 1945 થી પૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચય
ઓગેનાઈઝેળનના ઉરક્ષ્મભાાં આ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૦) અતબનેતા લરુણ ધલનની પ્રતતભા રાંડનના ભેડભ તુાદ મ્મુઝીમભભાાં રગાલલાભાાં આલળે,
જે વૌથી મુલા અતબનેતા છે .
૧૧) લાનુઆત દેળના એક્વચેન્જભાાં ફીટકોઇન સ્લીકાયલાથી આ દેળ આલુાં ચરણ સ્લીકાયનાય
પ્રથભ યાષ્ટ્ર ફનલા ાભેર છે .
રમત-જગત
૧૨ ) બાયતના પ્રથભ ઓતરતમ્ક તયલૈમાનુાં નાભ ળભળેય ખાન છે , જેનુાં શારભાાં અલવાન થમેર
છે .
૧૩) શારભાાં જોશાના લેટ્ટયને ગોલ્ડન રટર ક્વ-2017 દ્વાયા ુરુ તલબાગભાાં વલષશ્રેષ્ઠ મુયોીમન
ખેરાડીના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) બાયતના મુલા ટે ફર ટે નીવ ખેરાડી વેરેના વેલ્લાકુ ભાયે તભસ્ત્રભાાં જુ નીમય એન્ડ કૈ ડેટ ટે ફર
ટે નીવ ઓનભાાં ત્રણ વુલણષદક જીતી રીધેર છે .
૧૫) યાજકુ ભાયી યીભા તફાંત ફાંદય તફન વુલ્તાનને વઉદી અયફના ખેર વાંઘના અધ્મક્ષ તયીકે
વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૬) ળાતકફ અર શવનને એભ.વી.વી. તલિ રક્રકે ટ વતભતતભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૧૭) ભોશન ફાગાને 10 ભી લાય ગલનષય ગોલ્ડ તખતાફી જીતી રીધેર છે .
અન્ય
૧૮) 13 ઓકટોફયના યોજ આદા ન્મુનીકયણ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૯) પ્રણલ ભુખજીની આત્ભકથા ‘ધ કરેક્ળન મવષ 1996-2012’ નુાં રોકાષણ કયલાભાાં
આવ્મુાં.
૨૦) પ્રણલ ભુખજી લષ 2012 થી 2017 ના દેળના યાષ્ટ્રતત તયીકે વેલા આી ચુક્મા છે .
Current affairs 242 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) રદલ્શીભાાં દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ અતખર બાયતીમ આમુલેદ વાંસ્થાનનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨) મવ ફેંક દ્વાયા નભાતભ ગાંગે રયમોજના ભાટે 156 કયોડ રૂતમાની પાલણી કયલાભાાં આલી
છે .
૩) શાર મવ ફેંકના વીઈઓ તયીકે યાણા કૂય વેલા આી યહ્યા છે ,તથા તેનુાં લડુ ભથક ભુાંફઈ
ખાતે આલેર છે .
૪) યાષ્ટ્રીમ યોકાણ અને અને આાંતયભાખાકીમ પાંડ દ્વાયા અફુધાફી યોકાણ પ્રાતધકયણ વાથે 1
અયફ ડોરયના યોકાણ ભાટે ના વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૫) ભરશન્રા એન્ડ ભરશન્રાએ કુ ળ એગ્રોનોતભક કૃ ત ભાટે ઓજાયો અને ઉકયણોનો પ્રચાય
કયીને કૃ ત ક્ષેત્રભાાં કાભ કયનાય ભરશરાઓને વળક્ત ફનાલલા ભાટે પ્રેયણા રયમોજનાની ળરૂઆત
કયે ર છે .
૬) પ્રતવિ કતલ અને ગીતકાય ત્રકાય પ્રબાકય લભાષને લષ 2017 ના દ્મ ુયસ્કાય ભાટે વાંદગી
કયલાભાાં આલી છે .
૭) અતબનેત્રી શે ભા ભાતરનીની આત્ભકથા તેઓના 69 ભાાં જન્ભરદલવ ય પ્રતવિ કયલાભાાં આલી
છે , તેની પ્રસ્તાલના દેળના લડાપ્રધાનશ્રી દ્વાયા રખલાભાાં આલી છે .
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૮) શે ભા ભાતરનીની આત્ભકથા ‘તફમોન્ડ ધ ડર ીભ ગરષ’ નુાં રોકાષણ દીતકા ાદુકોણ દ્વાયા
કયલાભાાં આલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) ઓસ્ટર ીમા દેળના વૌથી મુલા ચાન્વેરયના રૂભાાં વેફેતસ્ટમન કુ જષ ફન્મા છે .
૧૦) વોભાતરમાભાાં થમેરા ટર ક તલસ્પોટના શુભરાભાાં 300 થી લધાયે રોકોના ભૃત્મુ થમા છે .
૧૧) ાતકસ્તાનના ચૂાંટણીાંચ દ્વાયા નલાજ ળયીપ વશીત 261 તલધામકોને ગેય રામક ઠે યલલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૨) બાયતના ેટરોરીમભ અને પ્રાકૃ તતક ગેવ ભાંત્રી ધભેન્ર પ્રધાન છઠ્ઠા લાતષક એર.એન.જી.
પ્રોડ્યુવવષ ઉબોક્તા વાંભેરનભાાં બાગ રેલા જાાનની માત્રા ય ગમા છે .
૧૩) જાાન દેળની યાજધાની ટોક્મો છે , જ્માયે તેના લડાપ્રધાન તયીકે તળન્જો ઓફે છે .
રમત-જગત
૧૪) આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મને વાઉથ યીઝનર રક્રકે ટ પોય લરાઈંડ ટુ નાષભેન્ટના વમુાંકત તલજેતા જાશે ય
કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) એટરાન્ટા 1996 અને એથેન્વ 2004 ભાાં વુલણષ દક જીતનાય નાતલક યોફટષ સ્કીડીટ દ્વાયા
ઓતરતમ્કની પ્રતતમોગીતાભાાંથી તનલૃતત્ત જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૬) ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.ઈ. ભાટે શસ્તાક્ષરયત થનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા કતલતા દેલી ફન્મા છે .
અન્ય
૧૭) શારભાાં તનભાષતા શાલી લાઈન્સ્ટનને ભોળનતક્ચવષ એકડે ભી દ્વાયા ફોડષ ભાાંથી છુટા કયલાભાાં
આલેર છે .
૧૮) 17 ઓક્ટોફયના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ગયીફી ઉન્ભૂરન રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૯) શાર બાયતના આમુ ભાંત્રારમના ભાંત્રી તયીકે ની કાભગીયી શ્રીાદ માવો ફજલી યહ્યા છે .
૨૦) તફમોન્ડ ધ ડર ીભ ગરષ ુસ્તકનુાં રેખન કામષ યાભ કભર ભુખજી દ્વાયા કયલાભાાં આલેર છે .
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Current affairs 243 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દીાલરીના ઉત્વલના ઉક્રભે ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથ ફે રાખ દીલાઓ
વરશત વયમુ નદીના તકનાયે આમોતજત થનાય કામષક્રભભાાં શાજય યશે ળે.
૨) બાયતીમ ખાદ્ય વુયક્ષા અને ભાનક પ્રાતધકયણ સ્લાસ્થ્મ અને રયલાય કલ્માણ ભાંત્રારમ
અાંતગષત કામષ કયે છે .
૩) ભધ્મપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી તળલયાજતવાંશ ચૌશાણે યાજ્મના ખેડૂતો ભાટે બલાંતય બુગતાન નાભની
મોજના ળરુ કયે ર છે .
૪)ભરશરાઓ તલરુિ ભરશરાઓભાાં તરાંગ ૂલષગ્રશને વભાપ્ત કયલા ભાટે ભરશરા અને ફા તલકાવ
ભાંત્રારમ દ્વાયા ‘લુભન પોય લુભન’ અતબમાનની ળરૂઆત કયે ર છે .
૫) શાર બાયતના ભરશરા અને ફા તલકાવભાંત્રી તયીકે ભેનકા વાંજમ ગાાંધી વેલાયત છે .
૬) ૧૭ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ આમુ ોસ્ટ ટીકીટ ઉત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન ગોલાભાાં કયલાભાાં
આલેર.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) બાયત અને યતળમા દેળના વૈન્મ લચ્ચે ‘ઇન્ર-૨૦૧૭’ મુિ અભ્માવ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૮) વીરયમાના યક્કા નાભના સ્થને અભેરયકા વભતથષત વુયક્ષા દ દ્વાયા ઇસ્રાતભક સ્ટે ટથી ભુક્ત
કયાલી રેલાભાાં આલેર છે .
૯) અભેરયકી રેખક જોજષ વાાંડવષને શારભાાં ભેન ફુકય પ્રાઈઝથી નલાજલાભાાં આવ્મા છે .
૧૦) દતક્ષણ વુદાનભાાં કામષયત ૫૦ જેટરા બાયતીમ ળાાંતતયક્ષકોને શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભેડર
દ્વાયા વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૧) તિટનભાાં યશે તા બાયતીમ ભૂના મુલાન અક્ષમ રૂાયે રીમા વૌથી નાની લમના કયોડતત
ફન્મા છે .
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૧૨) લમોલૃિ તિટીળ અતબનેતા યોમ ડોટરે વનુાં રાંડનભાાં અલવાન થમેર છે ,તેઓ ૯૪ લષની
લમના શતા.
૧૩) પ્રખ્માત બાયતીમ અભેરયકી અજમ યાજુ ને અભેરયકાભાાં વદકામો ભાટે ત્રીજા અભેરયકન ફજાય
પીરેનથ્રોી એલોડષ થી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) ાતકસ્તાન નેા અને અપઘાતનસ્તાન વશીત ૧૫ દેળોને વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભાનલાતધકાય
રયદભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે
રમત-જગત
૧૫) શાર ાતકસ્તાની રક્રકે ટય ખારીદ રતીપ ય ાાંચ લષનો પ્રતતફાંધ અને દવ રાખ રૂતમાનો
પ્રતતફાંધ રાદલાભાાં આલેર છે .
૧૬) શારભાાં ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.ઈ. વાથે કયાય કયનાય પ્રથભ બાયતીમ ભરશરાનુાં નાભ કતલતા દેલી
છે .
૧૭) શારભાાં વાન ભેભવ સ્ટે ડીમભને તલિનુાં વૌથી વારુાં સ્ટે ડીમભ જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
અન્ય
૧૮) સ્નેડીરના ભુખ્મ નાણા અતધકાયી અનુ લકીરે ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આી
દીધેર છે .
૧૯) એક વલે અનુવાય બાયતભાાં વૌથી પ્રાભાતણક િાાંડ તયીકે ગૂગરને સ્થાન ભેર છે .
૨૦) રદલ્શીભાાં લધતા પ્રદુણ ભાટે ડીઝર જનયે ટય ય પ્રતતફાંધ રાદલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 244 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ભશાયાષ્ટ્રના ભુખ્મભાંત્રી દેલેન્ર પડનલીવ દ્વાયા ૩૪૦૦ કયોડ રૂતમાથી લધાયે ખેતી ઋણભાપી
મોજનાના પ્રથભ ચયણભાાં ૪૦૦૦ કયોડ રૂતમાની યકભ પાલી છે .
૨) ભશાયાષ્ટ્રભાાં ખેતી ઋણભાપી મોજનાના પ્રથભ ચયણભાાં ૮ રાખથી લધાયે ખેડૂતોને આલયી
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રેલાભાાં આલળે.
૩) શાર ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મના યાજ્માર તયીકે ચેન્નાભાની તલધાવાગય યાલ પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૪) બાયતની ટરે ડભાકષ યજીસ્ટર ીએ શારભાાં ભુાંફઈની તાજભશર ેરેવ શોટે રને ઈભેજ ટરે ડભાકષ પ્રદાન
કયલાભાાં આલેર છે .
૫) બાયતના આમકય તલબાગ દ્વાયા કયદાતાઓ ભાટે એક ઓનરાઈન ચેટ વેલાની ળરૂઆત
કયલાભાાં આલી છે .
૬) વી.ફી.ડી.ટી, નુાં ુરુનાભ વેન્ટર ર ફોડષ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે કવીઝ થામ છે .
૭) શારના વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષ તયીકે વુળીર ચાંર વેલા આી યહ્યા છે .
૮) ઇસ્કોન ગોલધષન ઇકો તલરેજને ગ્રીન પ્રેટીનભ એલોડષ પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે .
૯) પે િુઆયી ૨૦૧૮ ભાાં ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવષ વતભટનુાં આમોજન અવભ યાજ્મ કયળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) તલિભાાં પ્રથભલાય નકાભા ઉત્વજષનથી લીજી એકભની ળરૂઆત આઈવરેન્ડભાાં કયલાભાાં
આલી છે .
૧૧) તભસ્ર દેળની વયકાયે વુયક્ષાની રષ્ટ્ીએ ૧૨ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ દેળભાાં આાતકારની
વીભા લધાયે ત્રણ ભરશના ભાટે લધાયી છે .
૧૨) જમુય શલાઈભથક લાતષક ભુરાકાતીઓની રતષ્ટ્એ તલિભાાં ભોખયે યશે ર છે , ત્માાં લાતષક
૨૦ થી ૫૦ રાખ રોકો ભુરાકાત રે છે .
૧૩) બાયત દેળ દ્વાયા ભોજામ્ફીકભાાં યોલુભા ગેવ ક્ષેત્રના તીવ્ર તલકાવ કયલા ય વશભતી દળાષલી
છે .
૧૪) એર.એન.જી. ઉત્ાદક-ઉબોક્તા વાંભેરન-૨૦૧૭ ટોક્મોભાાં આમોતજત કયલાભાાં આલેર
છે .
રમત-જગત
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૧૫) વતચન તેંદુરકયને ટૂાં ક વભમભાાં કોતભક શીયોના રૂભાાં પ્રસ્તુત કયલાભાાં આલળે.
૧૬) િાજીરના ભશાન વેરય સ્કીરડટે ઓતરતમ્ક યભતોભાાંથી તનલૃતત્ત જાશે ય કયે ર છે .
૧૭) યાષ્ટ્રીમ વુયક્ષા ગાડષ ના લતષભાન પ્રભુખ તયીકે આય.વી.તામર વેલા આી યહ્યા છે .
૧૮) શાર જમુય શલાઈભથકના તનદેળક તયીકે જે.એવ.ફરશાયા વેલા આી યહ્યા છે .
અન્ય
૧૯) છત્તીવગઢ વયકાય ભુખ્મભાંત્રી સ્લાસ્થ્મ લીભા મોજના અાંતગષત પ્રત્મેક રયલાયને ૫૦ શજાય
રૂતમા પ્રદાન કયળે.
૨૦) ેટરોરીમભ અને પ્રાકૃ તતક ગેવ ભાંત્રારમને સ્લચ્છ બાયત અાંતય-ભાંત્રારમ ુયસ્કાય પ્રદાન
કયલાભાાં આલેર.
Current affairs 245 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/10/17
૧) ઉતયાખાંડના ધાતભષક સ્થ કે દાયનાથભાાં દેળના પ્રધાનભાંત્રીશ્રી દ્વાયા શારભાાં ાાંચ રયમોજનાઓનો
તળરાન્માવ કયલાભાાં આલેર છે .
૨) વોપીળ નાભની ભાછરીને લૈજ્ઞાતનકો દ્વાયા બાયતભાાં રુપ્તપ્રામ ફતાલલાભાાં આલેર છે .
૩) શાર સ્લચ્છતા યાજ્મ ભાંત્રી તયીકે ની જલાફદાયી એવ.એવ.અશરુલાતરમા ફજાલી યહ્યા છે .
૪) ઉત્તયપ્રદેળના આગયા-રખનઉ એક્સ્પ્રેવ શાઈલેને લામુવેનાએ તલભાન ઉતાયલા અને ઉડાન બયલા
ભાટે વાંદ કયે ર છે .
૫) તફશાય યાજ્મભાાં ળાાઓની યીક્ષા વતભતતની રાયલાશીના કાયણે શાઈકોટષ દ્વાયા યીક્ષા વતભતતને
ાાંચ રાખ રૂતમાનો દાંડ પટકાયલાભાાં આલેર છે .
૬) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા બાયતીમ વૈતનકો દ્વાયા ઉમોગ કયલાભાાં આલતા વેટેરાઈટ પોનનુાં ભાતવક બાડુાં
૫૦૦ રૂતમાથી ઘટાડીને જીયો કયી દીધેર છે .
૭) શારભાાં વુપ્રીભ કોટષ દ્વાયા િવન તાંત્રથી ીરડત માત્રીઓ ભાટે યે રલેને પયજીમાત ઓક્વીજન
વીરીન્ડય યાખલાનો આદેળ કયે ર છે .
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૮) ધભેન્ર પ્રધાને બુનેિયભાાં ાઈડ પ્રાકૃ તતક ગેવ આૂતતષ વ્મલસ્થાના પ્રથભ ચયણનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) પે વફુકની મુલાઓભાાં લધતી રોકતપ્રમતાને કાયણે પે વફુક વોતળમર વાઈટે ટી.ફી.એચ.ભેવેતજગ
ાં
એ 650 કયોડ રૂતમાભાાં ખયીદી રીધેર છે .
૧૦) કોન એન્ડ લોલ્ફ્ના વલેક્ષણ અનુવાય ગૂગર ઈન્ટયનેટ કાંની બાયતીમોની પ્રથભ તલિનીમતા
િાાંડ તયીકે ઉબયી આલેર છે .
૧૧) ચીન દેળભાાં પ્રદુણના કાયણે લષ ૨૦૧૫ ભાાં અઢાય રાખ રોકોના ભૃત્મુ થમા શતા.
૧૨) શાર અભેરયકાના તલદેળ પ્રધાન તયીકે યે ક્વ ટીરયવન વેલા આી યહ્યા છે .
૧૩) એક વલે ભુજફ પ્રદુણના કાયણે થનાય ભોતની ફાફતભાાં બાયત પ્રથભ અને ચીન ફીજા નાંફયે
આલતો દેળ છે .
૧૪) બાયતભાાં પ્રદુણના કાયણે ૨૫ રાખ રોકોના ભોત થમા છે , જે ચીન કયતા લધાયે છે .
૧૫) બાયત,યતળમાભાાં પ્રથભલાય વળસ્ત્ર ફો લચ્ચે ટર ાઈ વતલષવ જોઈન્ટ એકવયવાઈઝ ઈન્રા-૨૦૧૭
યતળમાના વ્રાદીલોસ્તોકભાાં ળરુ થમેર છે .
રમત-જગત
૧૬) ડફલ્મુ.ડફલ્મુ.ઈ.ભાાં વાભેર થનાય પ્રથભ અયફ ભરશરાનુાં નાભ ળારદમા ફતવવો છે .
અન્ય
૧૭) ાઈડ રયમોજના તૈમાય કયલા ભાટે નો ખચષ ૧૭૦૦ કયોડ રૂતમા થમેર છે .
૧૮) ઉત્તય બાયતભાાં ભાંદાતકની અને વયસ્લતી નદીના વાંગભ યઘાટ ફનાલલાભાાં આલળે.
૧૯) શાર ઉત્તયાખાંડના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે તત્રલેન્ર તવાંશ યાલત વેલા આી યહ્યા છે .
૨૦) ૨૧ ઓકટોફયના યોજ ોરીવ વાંબાયણા રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
Current affairs 246 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/10/17
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રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતીમ યે લ્લે રાાંફા અાંતયઈ રગબગ ૫૦૦ ટરે નોના માત્રાના વભમભાાં ફે કરાકનો ઘટાડો
કયલા ઈચ્છે છે .
૨) શારભાાં યાંજીતકુ ભાયે ફીજા વલોચ્ચ કાનૂની અતધકાયી વોરીવીટયના જનયર દ યથી
યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૩) ૨૧ ઓકટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ રદલ્શીભાાં ોરીવ સ્ભયણોત્વલ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૪) શાર અવભ યાજ્મના યાજ્માર તયીકે જગદીળ ભુખી કામષયત છે .
૫) શાર અાંદભાન-નીકોફાયના યાજ્માર તયીકે દેલેન્ર જોળી પયજ ફજાલી યહ્યા છે .
૬) પ્રાયાંતબક જી.એવ.ટી.આય. યીટનષ પાઈર કયલાભાાં ભાટે જી.એવ.ટી.એન.દ્વાયા એક્વેર
આધારયત ઓપ રાઈન ટુ ર રોન્ચ કયલાભાાં આવ્મુાં.
૭) આય.એવ.ટીલી ના વાંાદક ઇન ચીપના દ ય ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે ાાંચ વદસ્મોની
વતભતતની યચના કયલાભાાં આલેર છે .
૮) યાજ્મ વબા ટીલી વાંવદના ઉરા ગૃશદ્વાયા વાંચાતરત થામ છે , ઉાધ્મક્ષ તેના અધ્મક્ષ છે .
૯) ૨૧ ઓક્ટોફય ૧૯૫૯ ના યોજ રડાખભાાં ચીની વૈતનકો દ્વાયા ૨૦ બાયતીમ વૈતનકો ય શુભરો
કયલાભાાં આલેર તેભાાં દવ વૈતનકોના ભોત થમા શતા.તેની માદભાાં આ રદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) તલિભાાં વૌથી અવુયતક્ષત ળશે યભાાં પ્રથભ સ્થાન કયાાંચીને આલાભાાં આલેર છે .
૧૧) ધ ઈકોનોતભસ્ટ ઇન્ટે તરજન્વ મુતનટના વેપ વીટી ઇન્ડે ક્ષ ૨૦૧૭ ભાાં ટોક્મોને વૌથી વુયતક્ષત
ળશે ય તયીકે જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૧૨) શારભાાં મભનભાાં અરકામદાના આાંતકલાદીઓને ભાયલા અભેરયકાએ શલાઈ શુભરો કયે ર છે .
૧૩) શારભાાં તિટે ન દેળે ેટરોર અને ડીઝર લગય લાશન ચારાલલાના તનદેળ જાશે ય કયે ર છે .
ગુજરાત
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૧૪) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા રશયાવય ગ્રીનરપલ્ડ એમયોટષ રયમોજનાને ગ્રીન ક્રીમયન્વ રામવન્વ
પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે .
૧૫) યાજકોટ ગુજયાતભાાં ગ્રીનરપલ્ડ રયમોજના ભાટે 1400 કયોડ રૂતમા પાલલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-જગત
૧૬) શારભાાં ફોક્વય ઓપ મયના ુયસ્કાયથી એન્થની જોળુઆને વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૭) આઈ.વી.વી.ની લન-ડે રક્રકે ટયોની યે ન્કીંગભાાં એ.ફી.ડીતલતરમવષને પ્રથભ સ્થાન પ્રાપ્ત
થમેર છે .
અન્ય
૧૮) ક્રીન ગાંગા લાયાણવીને આલતા લે ભાચષ વુધી ફે નલા એવ.ટી.ી. ભળે.
૧૯) રાર ફશાદુય ળાસ્ત્રી આાંતયયાષ્ટ્રીમ શલાઈ ભથક લાયાણવી ઉત્તયપ્રદેળભાાં તસ્થત છે , તે એક
વાલષજતનક શલાઈ ભથક છે .
૨૦) લાયાણવી ગાંગાનદીના તકનાયે પ્રાચીન ળશે ય છે , તે બાયતના તલત્ર ળશે યોભાાંનુાં એક છે .
Current affairs 247 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) અવભ મષટન તલબાગ દ્વાયા ૧૯ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ અવભની પ્રલાવન નીતત ૨૦૧૭
ને જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
૨) અવભના મષટન તલબાગ દ્વાયા આવોભ-અવભ નાભની જાશે યાત ણ પ્રતવિ કયલાભાાં
આલેર છે .
૩) અવભ યાજ્મના પ્રલાવન ભાંત્રી શ્રી રશભાંત તલિળભાષએ અવભ મષટન તલબાગની જાશે યાત
આવોભ અવભનુાં રોતન્ચાંગ કયે ર છે .
૪) ાંજાફના ૂલષ ભુખ્મભાંત્રી અભરયાંદય તવાંશે અન્મ છાત વભૂશ અને છાત લગષ ભાટે ક્રીભીરેમય
લગષ ભાટે કુ ર લાતષક આલકની વીભા છ રાખથી લધાયીને ૮ રાખ રૂ. કયે ર છે .
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૫) ક્લેયીંગ ધ વતકષ ર: ભશાત્ભા ગાાંધી એન્ડ ધ જુ ઇળ નેળનર શોભ ુસ્તક ી.આય. કુ ભાયસ્લાભી
દ્વાયા રખલાભાાં આલેર છે .
૬) વી.ી.આઈ.એભ.ના ૂલષ વાાંવદ અભર દત્તાનુાં ૮૪ લષની લમે અલવાન થમેર છે .
૭) ભશાયાષ્ટ્ર વયકાય દ્વાયા ોરીવ સ્ટે ળનોને આધુતનક ફનાલલા ભાટે રૂ.૪૦૦ કયોડની મોજનાને
અાંતતભ રૂ આેર છે .
૮) કે ય વયકાયે યાજ્મ સ્ટાટષ અ તભળન અાંતગષત તભાભ ભશાતલદ્યારમો વાથે જોડામેરા વદસ્મોને
સ્ટાટષ અ સ્થાતત કયલા ભાટે અધ્મમન ભાટે અલકાળ પ્રદાન કયાળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) ઓસ્ટરે રીમા દેળના તલક્ટોરયમા તલસ્તાયભાાં ઈચ્છા ભૃત્મુ તલધેમકને ારયત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) વમુાંકત આયફ અભીયાત દેળે પ્રથભ કુ તત્રભ ફુતિભતા (આટીપીળીમર ઇન્ટે તરજન્વ) ભાંત્રીને
તનમુક્ત કયે ર છે .
૧૧) રેફનાન દેળે લષ ૨૦૦૫ ફાદ આજ વુધીનુાં પ્રથભ ફજેટ ારયત કયે રષ છે .
૧૨) ન્મુઝીરેન્ડની રેફય ાટીના નેતા જૈવીન્ન્ડા આડાષનષને ન્મુઝીરેન્ડના પ્રધાનભાંત્રી તનમુક્ત
કયાળે.
૧૩) આતવમાન દેળોના વાંયક્ષણ ભાંત્રીઓની ફેઠક ૨૩ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ રપરીીન્વભાાં
આમોતજત થળે.
ગુજરાત
૧૪) દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ દશે જથી ઘોઘા યો-યો પે યીની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
૧૫) આ દશે જ યો-યો પે યી ળરુ કયલાનો પ્રોજેક્ટ ખચષ ૬૧૫ કયોડ રૂતમા થમેર છે .
રમત-જગત
૧૬) અફુધાફીભાાં આમોતજત લલ્ડષ સ્કીલ્વ પ્રતતમોગીતાભાાં ફે બાયતીમોને એક ને યજત તથા
ફીજાને કાાંસ્મદક પ્રાપ્ત થમેર છે .
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૧૭) દતક્ષણ આરફ્રકા દેળની રક્રકે ટ ટીભ ૧૯ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ જાશે ય થમેર નલીનતભ
આઈ.વી.વી. લન-ડે યે તન્કાંગભાાં બાયતને ાછ યાખી પ્રથભ સ્થાન ય શોંચી ગમેર છે .
અન્ય
૧૮) તલિનુાં વૌથી ઊંડુાં તાલ ફૈકાર તાલ દુગુંધ મુક્ત ાણી અને ળેલા તથા પ્રદુણના
કાયણે વાંકટની તસ્થતતભાાં શોંચેર છે .
૧૯) કે યે બાયતનુાં પ્રથભ ડીઝીટર યાજ્મ ફનલાનુાં ગૌયલ શાાંવર કયે ર છે .
૨૦) ેરયમાય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન કે યની તિભ ઘાટીભાાં આલેર છે .
Current affairs 248 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) યાજસ્થાન યાજ્મ દ્વાયા જજો અને વયકાયી કભષચાયીઓ તલરુિ પ્રાથતભકી નોંધલલા ભાટે
વયકાયની ભાંજુયી રેલાનુાં અતનલામષ કયે ર છે .
૨) નેળનર ગ્રીન ટર ીલમુનર દ્વાયા રદલ્શીના ચાય યે લ્લે સ્ટે ળનો ય એક-એક રાખ રૂતમાનો દાંડ
પટકાયે ર છે .
૩) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા દેળભાાં 2000 વૈતનકોની છાલણીઓને આધુતનક ફનાલલાની સ્લીકૃ તત
પ્રદાન કયે ર છે .
૪) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા યાકે ળ અસ્થાનીને વી.ફી.આઈ.ના તલળે તનદેળક તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૫) કે ન્રીમ ગૃશભાંત્રી યાજનાથ તવાંશ દ્વાયા ેટરોરીમભ અને પ્રાકૃ તતક ગેવ ભાંત્રી તથા કૌળર તલકાવ
અને ઉદ્યતભતા ભાંત્રી ધભેન્ર પ્રધાન વાથે નલી રદલ્શીભાાં બાયતના પ્રથભ પ્રધાનભાંત્રી કૌળર
કે ન્રનો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૬) શારભાાં ઇતન્ડમન ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક દ્વાયા વુયેળ ળેઠીને એભ.ડી.તથા વીઈઓ તયીકે તનમુક્ત
કયે ર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) તલિ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન દ્વાયા શારભાાં યોફટષ ભુગાફેને તેના ગુડતલર િાાંડ એમ્ફેવેડયના દ
યથી શટાલલાની જાશે યાત કયલાભાાં આલેર છે .
૮) બાયતના વાંયક્ષણ પ્રધાન તનભષરા વીતાયભણ રપરીીન્વભાાં આમોતજત દતક્ષણ-ૂલષ
એતળમાઈ દેળના વાંયક્ષણ ભાંત્રીઓની ફેઠક બાગ રેળે.
૯) શારભાાં ફાાંગ્રાદેળ અને બાયત લચ્ચે ગેવ અને ઓઈર વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૧૦) જાાન અને અભેરયકાના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ ઉત્તય કોરયમા ય દફાણ રાલલા ભાટે વશભત
થમેર છે .
૧૧) એચ.એવ.ફી.વી. દ્વાયા જમાંત યીખીને શારભાાં બાયતભાાં વીઈઓ તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા
છે .
૧૨) જાાનભાાં મોજામેરી 48 ભી વાભાન્મ ચૂાંટણીભાાં તળાંજો ઓફેના નેતૃત્લ લાા ગઠફાંધનને
ફશુભતી ભેર છે .
૧૩) જાાનભાાં રૈન નાભનુાં ચક્રલતી તોપાન શોન્ળુાં તકનાયે ટકયાઈ ળકે છે .
રમત-જગત
૧૪) ભરેતળમા દેળ વાથે યભામેરા શોકીના પાઈનર ભુકાફરાભાાં બાયતે એતળમા શોકી ક જીતી
રીધેર છે .
૧૫) બાયતીમ ુરુ ખેરાડી કીતામ્ફી શ્રીકાાંતે ડે ન્ભાકષ ઓન વુય વીયીઝ તખતાફ જીતી
રીધેર છે .
૧૬) બાયતીમ ખેરાડી ગગનજીત બુલ્લય ભકાઉ ઓન ચેતમ્મનળીભાાં તલજેતા યહ્યા છે .
૧૭) બાયતીમ ભરશરા કમ્ાઉન્ડ ટીભે તીયાંદાજી તલિક પ્રતતસ્ધાષભાાં પાઈનરભાાં પ્રથભલાય
યજતદક જીતી રીધેર છે .
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અન્ય
૧૮) ઇતન્ડમન ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંકની ટે ગ રાઈન છે . ‘આકા ફેંક’.
૧૯) શારભાાં અલ્કા માતગ્નક અને ઉરદત નાયામણને રતા ભાંગેળકય ુયસ્કાયથી વન્ભાતનત
કયલાભાાં આલળે.
૨૦) લષ ૨૦૦૧ ભાાં રતા ભાંગેળકયને બાયત યત્ન ુયસ્કાય આલાભાાં આલેર.
Current affairs 249 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) યાજધાની એક્વપ્રેવ યે લ્લે વેલાભાાં ટીકીટ લેઈટીંગભાાં યશે લા ય માત્રીઓને શલાઈ ટીકીટ
દેલાની મોજના ફનાલલાભાાં આલી યશી છે .
૨) જમ્ભુ કાશ્ભીયના ભુદ્દા ય વભાજના તભાભ લગો વાથે લાતચીત ભાટે રદનેિય ળભાષને
ભધ્મસ્થી તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) વુપ્રીભ કોટષ ભાાંજણાલલાભાાં આલેર છે ,કે તવનેભાઘયોભાાં યાષ્ટ્રગીત ચરાલલા દયતભમાન ઉબુાં
થલુાં અતનલામષ નથી.
૪) ભાંત્રીભાંડની તનમુતક્ત વતભતતએ આઈ.ી.એવ.ને વી.આઈ.એવ.એપ.ભાાં પ્રતતતનમુકતીના
આધાય ય આરોક કુ ભાય ટે યીમાને અય ભશાતનદેળક તયીકે તનમુક્ત કમાષ છે .
૫) બાયતીમ યીઝલષ ફેકે બાયત ભાટે વાલષજતનક ઋણ યજીસ્ટર ી ય દવ વભ્મોની ઉચ્ચ સ્તયીમ
વતભતતઈ યચના કયે ર છે .
૬) નગાંગભ વયત તવાંશને ભણીુય અને તભજોયભ યાજ્મના વમુાંકત તલદ્યુત તલનીમાભક આમોગના
વદસ્મ તયીકે તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૭) આગયા –રખનઉ એક્સ્પ્રેવ શાઈ-લે ય એમય પોવષના ૧૭ પાઈટય પ્રેન દ્વાયાષ ટચ ઉડાન મુિ
અભ્માવ કયલાભાાં આવ્મો.
૮) શાર આય.ફી.આઈ.ના ૨૪ ભાાં ગલષનય તયીકે ઊતજષત ટે ર કામષ કયી યહ્યા છે .
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૯) ઈ.ઈ.ી.વી. ઇતન્ડમાએ ાંજાફ નેળનર ફેંક વાથે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કમાષ છે .
૧૦) શાર વુનીર ભશે તા ાંજાફ નેળનર ફેંકના એભ.ડી.અને વીઈઓ છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) રપતરાઇન્વના ભાયાલી ળશે યને આઈ.એવ.વભથષક આતાંકલાદીઓ ાવેથી ભુક્ત કયલલાની
જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે .
૧૨) કમ્મુતનસ્ટ ાટીના ળી જીનીંગને ાાંચ લષના કામષકા ભાટે ચીનભાાં યાષ્ટ્રતત દ ભાટે
ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) લયદયાજ ઇને શારભાાં અભેરયકાના વાંચાય આમોગના કામષકાયી અધ્મક્ષના રૂભાાં તનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) ૨૪ ઓક્ટોફયને વભગ્ર તલિભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૧૫) કે ન્રીમ અભેરયકી દેળ તનકાયગુઆએ ેરયવ જલામુાં વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કમાષ છે .
ગુજરાત
૧૬) કે ન્ર દ્વાયા ગુજયાતના કાંડરા ોટષ ને ૧૧૭૬ કયોડ રૂતમાના ખચે સ્ભાટષ વીટી તયીકે તલકાવ
કયલાની ભાંજુયી આી છે .
અન્ય
૧૭) લષ ૧૯૪૮ થી ૨૪ ઓકટોફયને વમુાંકત યાષ્ટ્ર રદલવના રૂભાાં ભનાલલાભાાં આલે છે .
૧૮) એવ.ફી.આઈ.એ ટરે ક્ટય પાઈનાન્વ ભાટે એસ્કોટષ વાથે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કમાષ છે .
૧૯) વમુાંકત યાષ્ટ્ર જનવાંખ્મા કોના કામષકાયી તનદેળક તયીકે ડો.નતાતરમા કાનૈભ વેલા આી
યહ્યા છે .
૨૦) ચીન દેળના ફીજીંગભાાં ભે-૨૦૧૮ ભાાં રદ્વતીમ તલિ કોંગ્રેવનુાં આમોજન કયલાભાાં આલળે.
Current affairs 250 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
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૧) રશરચાર પ્રદેળ યાજ્મભાાં શારભાાં ભુખ્મભાંત્રી ગ્રાભીણ વડક ભયામ્ભત મોજના ળરુ કયલાભાાં
આલી છે .
૨) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર બાયતભારા પ્રોજેક્ટ ય કુ ર વાત રાખ કયોડ
રૂતમાનો ખચષ કયલાભાાં આલળે.
૩) બાયતના ગૃશ ભાંત્રારમ દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે બાયત-ચીન ફોડષ ય ય ૫૦ નલી
વીભા ચોકી ફનાલાળે.
૪) ઉત્તય પ્રદેળ યાજ્મભાાં ભુખ્મભાંત્રી વાભુરશક તલલાશ મોજના ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૫) તિભ ફાંગાભાાં નાણાકીમ ફદરાલ અને વુધાય ભાટે બાયત દ્વાયા એતળમાઈ તલકાવ ફેંક
વાથે વભજુ તી કયાય કયલાભાાં આલેર છે .
૬) બાયતના ગૃશભાંત્રી યાજનાથતવાંશે બાયત-તતલફત ફોડષ ય ોરીવના ૫૬ ભાાં સ્થાના રદલવની
યે ડભાાં બાગ રીધેર.
૭) લરયષ્ઠ આઈ.એ.એવ.અતધકાયી ઉત્ત્ર કુ ભાય તવાંશને ઉત્તયાખાંડ યાજ્મના નલા ભુખ્મ વતચલ
તયીકે તનમુક્ત કયામા છે .
૮) ી.એચ.ડી.ચેમ્ફય ઓપ કોભવષ દ્વાયા ળતભષરા ટાગોયને રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટ એલોડષ થી
નલાજલાભાાં આવ્મા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) શારભાાં સ્ીડ ટે સ્ટ ડોટ નેટ દ્વાયા કયલાભાાં આલેર ઈન્ટયનેટ સ્ીડ વલેભાાં કુ ર ૧૨૨ દેળોનો
વલે કયલાભાાં આવ્મો તેભાાં બાયતને ૧૧૧ ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૧૦) ન્મુઝીરેન્ડની પસ્ટષ ાટીના ઉભેદલાય તલસ્ટન ીટવષને દેળના ઉપ્રધાનભાંત્રી અને
તલદેળભાંત્રી તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૧) બાયત અને એતળમાઈ તલકાવ ફેંક વાથે 300 ભીરીમન ડોરયના વભજુ તી કયાય ય
શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે .
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૧૨) તાજેતયભાાં થમેરા વલેભાાં તલિના તભાભ દેળોના ાવોટષ ની વુયક્ષાભાાં તવાંગાુયનો ાવોટષ
વૌથી લલધાયે વુયતક્ષત ગણામ છે .
રમત-જગત
૧૩) શારભાાં શીના તવાંધુ તથા જીતુયામની જોડીએ આઈ.એવ.એવ.એપ.તલિક પ્રતતમોતગતાભાાં
વુલણષદક પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૧૪) રક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડોને પીપાના વલષશ્રેષ્ઠ ખેરાડીનો તખતાફ ાાંચભીલાય જીતી રીધેર છે .
ગુજરાત
૧૫) ગુજયાત તલધાનવબાનો કામષકા આગાભી ૨૨ ભી જાન્મુઆયી ૨૦૧૮ ના યોજ ૂણષ થળે.
૧૬) ગુજયાત તલધાનવબાની ચુાંટણી આગાભી વભમભાાં ફે તફક્કાભાાં મોજાળે, પ્રથભ તફક્કાભાાં
૯ ડીવેમ્ફય અને ફાકી યશે ર જગ્માઓ ય ૧૪ ડીવેમ્ફયના યોજ ભતદાન મોજાળે, તેનુાં રયણાભ
૧૮ રડવેમ્ફયે જાશે ય કયાળે.
અન્ય
૧૭) કે ન્રીમ ઉજાષ અને લસ્ત્ર ભાંત્રારમના વમુાંકત ઉક્રભે ‘વાથ’ શે રનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં
આલેર છે .
૧૮) શાર બાયતના કે ન્રીમ લસ્ત્રભાંત્રી તયીકે ની કાભગીયી સ્ભૃતત જુ ફીન ઈયાની ફજાલી યહ્યા છે .
૧૯) એક વલેક્ષણ અનુવાય ડીઝીટરીકયણની શે રાભાાં ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ વૌથી ભોખયાનુાં સ્થાન
ધયાલે છે .
૨૦) પ્રતવિ ળાસ્ત્રીમ ગામક અને દ્મ તલબૂણ ુયસ્કાય પ્રાપ્ત કયે ર ગીયીજા દેલીનુાં કોરકાતાભાાં
૮૮ લષની લમે અલવાન થમેર છે .
Current affairs 251 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્રીમ વતકષ તા આમોગ દ્વાયા ૨૫ વાંગઠનોનો એકીકૃ ત વૂચકાાંક ફનાલલાભાાં આલળે.
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૨) એર.ઓ.વી. ય ડમુટી કયતા વભમે બૂરથી ાતકસ્તાનની વીભાભાાં ચાલ્મા ગમેરા ચાંદુ
ચૌશાણ નાભના બાયતીમ વૈતનકને બાયતીમ વૈન્મ કોટે દોતત જાશે ય કયી કોટષ ભાળષરની વજા
પયભાલી છે .
૩) બાયતીમ યે લ્લે અને અભુર લચ્ચે શારભાાં વોશ્મર ભીરડમા ય ડીર પાઈનર કયલાભાાં આલી
છે .
૪) બાયતના તલદ્યુત કે ન્રીમભાંત્રીએ ત્રીજા ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટવષ ઇતન્ડમા પોયભને વાંફોતધત કયે ર છે .
૫) દેળના પ્રધાનભાંત્રીએ રદલ્શી ખાતે ઉબોક્તા વાંયક્ષણ ય લૈતિક વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર.
૬) બાયતની કે ન્ર વયકાયે ગેવની બા ભેલલા અને તેના ઉત્ાદનભાાં લૃતિ થામ તે ભાટે ૪૦
અયફ ડોરય ખચષલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૭) ભરાવ શાઈકોટે તતભરનાડુ ભાાં ફેનયો ય જીતલત વ્મતક્તઓની તસ્લીયો ય પ્રતતફાંધ રગાલેર
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) શારભાાં ભૈવોડોનીમાભાાં બાયતના યાજદુતના રૂભાાં ૂજા કૂયને તનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૯) તલિની પ્રથભ ાટા લગયની સ્ભાટષ ટરે નનો ળુબાયાંબ ચીન દેળભાાં કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) ચીન દ્વાયા ાટા લગયની ટરે નનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં આવ્મો તે ટરે ન વ્શીકર લચુષઅર યે ર
રાઈન તયીકે ઓખાળે.
૧૧) તફશાય યાજ્મના છોટી કુ ભાયી તવાંશને સ્લીત્ઝયરૅન્ડના તલભેન્વ લલ્ડષ વતભટ પાઉન્ડે ળન દ્વાયા
વન્ભાતનત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૨) ઉબોક્તા વાંયક્ષણ લૈતિક વાંભેરનભાાં એતળમા ખાંડના ૨૨ દેળોએ બાગ રીધો શતો.
૧૩) બાયતીમ ભૂના અિેત ભરશરા ગીના તભરયને તિટનભાાં વૌથી પ્રબાલળાી વ્મતક્તના
રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૪) કતાય દેળે શારભાાં શ્રતભકો ભાટે ન્મુનતભ લેતન ોરીવી આયાંબ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
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૧૫) ાતકસ્તાન દેળની અદારતે ૂલષ પ્રધાનભાંત્રી તલરુદ્દ જભાનતી તગયફ્તાયી લોયાંટ ઈશ્મુ કયે ર
છે .
૧૬) બાયતીમ ભૂના દતક્ષણ આરફ્રકી ળોધકતાષઓ પ્રો. વરીભ અલદુર કયીભ અને ક્લાઈવા
અલદુર કયીભને એચ.આઈ.લી./એઇડ્વ ક્ષેત્રભાાં તેઓના અવાધાયણ મોગદાન ભાટે વન્ભાતનત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
રમત-જગત
૧૭) બાયતીમ જુ નીમય શોકી ટીભે અભેરયકાની ટીભને ૨૨-૦ થી શયાલી વાતભાાં વુલ્તાન જોશોય
ક શોકી ટુ નાષભેન્ટ જીતભાાં શે રટર ક ૂણષ કયે રષ છે .
અન્ય
૧૮) શાર એર.એન્ડ ટી.ના અધ્મક્ષ તયીકે ની કાભગીયી એ.એભ.નામક ફજાલી યહ્યા છે .
૧૯) વી.આઈ.એવ.એપ.ના એ.ડી.જી. તયીકે આરોક કુ ભાય ાટોયીમાને તનમુક્ત કયલાભાાં
આવ્મા છે .
૨૦) શાર યાજસ્થાન યાજ્મના લતષભાન યાજ્માર તયીકે કલ્માણતવાંશ વેલા આી યહ્યા છે .
Current affairs 252 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) યાંગકભી યાભ ગોાર ફજાજને કાતરદાવ વન્ભાન આલાભાાં આલળે. તેઓનુાં વન્ભાન
ઉજ્જૈનભાાં એક વભાયોશભાાં ૩૧ ઓકટોફયના યોજ કયાળે.
૨) સ્ટે ટ ફેંક ઓપ ઇતન્ડમાએ ઈતભડીમેટ ેભેન્ટ વતલષવ પી ભાાં ૮૦ ટકાનો ઘટાડો કયે ર છે .
૩) ભધ્મપ્રદેળ ળાવનના પ્રતતતષ્ઠત યાષ્ટ્રીમ વન્ભાન રતાભાંગેળકય વન્ભાનથી ઉા ખન્નાને
વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૪) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા વયકાયી મોજનો અને વફવીડી ભાટે આધાય જરૂયી કયલાની વભમ ભમાષદા
લધાયીને ૩૧ ભાચષ ૨૦૧૮ કયલાભાાં આલી છે .
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૫) યાજસ્થાન યાજ્મએ ઓફીવી વભુદામની અનાભત વીભા ૨૧ ટકાથી લધાયીને ૨૬ ટકા વુધી
કયે ર છે .
૬) ૨૭ ઓકટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ બાયતભાાં ૭૦ ભો ઇન્પેં ન્ટર ી રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
૭) બાયતભાાં ઇન્પેં ન્ટર ી રદલવ વીખ યે જીભેન્ટ ફટારીમનના ફતરદાન ભાટે ભનાલલાભાાં આલે છે .
૮) બાયતના મષટન ભાંત્રારમે એક મોજના અાંતગષત વાત કાંનીઓને ૧૪ સ્ભાયકોને વાંયતક્ષત
યાખલા ભાટે એક આળમ ત્ર જાશે ય કયે ર તેનુાં નાભ ધયોશય ગોદ મોજના છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) વાઉદી અયફભાાં વોરપમા નાભના યોફોટષ ને દેળની આતધકારયક નાગરયકતા આલાભાાં આલેર
છે .
૧૦) બાયત અને શ્રીરાંકાએ શમ્ફન ટોટા ફાંદય ય ૧૨૦૦ ઘયોના તનભાષણ ભાટે વભજુ તી કયાય
કયે રા છે .
૧૧) ઓસ્ટરે રીમા દેળની અદારતે ફેલડા નાગરયકત્લ ભાભરે શારભાાં ત્માના ઉ પ્રધાનભાંત્રી
ફાનષફામ જોમવ અને ચાય અન્મ નેતાઓને અમોગ્મ ઠે યવ્મા છે .
૧૨) ફ્રોયીડા મુતનલવીટી વાથે ભીને બાયતીમ વાંળોધકોએ ચોભાવાની ચોક્કવ બતલષ્મલાણી
ભાટે એક પ્રણારી તલકતવત કયે ર છે .
રમત-જગત
૧૩) અભેરયકાના ટે નીવ ખેરાડી તલનવ તલતરમમ્વ ાાંચભીલાય ડફલ્મુ.ટી.એ. પાઈનલ્વની વેભી
પાઈનરભાાં સ્થાન જભાલલાભાાં વપ યહ્યા છે .
૧૪) બાયતની જુ નીમય શોકી ભેન્વ ટીભે ૨૬ ઓકટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ વુરતાન જોશોયકભાાં
ઓસ્ટરે રીમા વાભે ૩-૪ થી યાતજત થલુાં ડે ર છે .
૧૫) કયનારભાાં દવભી યાષ્ટ્રીમ વ્શીરચેમય પે ન્વીંગ ચેતમ્મનળીનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર.
૧૬) અભેરયકાભાાં ફનેરા રક્રકે ટ ભેદાનને બાયતીમ ખેરાડી વુનીર ગાલસ્કય નાભ આલાભાાં
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આલેર છે .
૧૭) પોલવષની િાાંડ લેલ્મુ યાખનાય પ્રેમવષના રીસ્ટભાાં બાયતીમ ખેરાડી તલયાટ કોશરીને વાભેર
કયલાભાાં આવ્મા છે .
અન્ય
૧૮) કણાષટક કે તફનેટે ટર ાન્વ જેન્ડય નીતત ૨૦૧૭ ને ભાંજુયી પ્રદાન કયે ર છે .
૧૯) વપ્ટે મ્ફય ૨૦૧૭ ના નલા વાંસ્કયણભાાં ઓક્વપડષ ડીક્ષનયીભાાં ૭૦ બાયતીમ ળલદ જોડલાભાાં
આલેર છે .
૨૦) ૨૭ ઓક્ટોફયના યોજ તલિ રશ્મ-શ્રાવ્મ તલયાવત રદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો.
Current affairs 253 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતના વાંયક્ષણ પ્રધાન તનભષરા વીતાયાભન કણાષટક યાજ્મવબાના વદસ્મ ણ છે .
૨) આાંધ્રપ્રદેળ યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રીને ગોલ્ડન ીકોક એલોડષ થી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા છે .
૩) આાંધ્રપ્રદેળ ભુખ્મભાંત્રી ચાંરફાફુ નામડુ ને રોકવેલા અને આતથષક રયલતષનભાાં લૈતિક નેતૃત્લ
ભાટે ગોલ્ડન ીકોક એલોડષ પ્રાપ્ત થમો છે .
૪) ભશાકારેિય જ્મોતતતરુંગના ક્ષયણને યોકલા ભાટે વુપ્રીભ કોટષ ના આદેળ અનુવાય બગલાન
ભશાકારનો અતબેક આય.ઓ.ના ાણીથી કયલાભાાં આલળે.
૫) દેળના યાષ્ટ્રતતશ્રીએ ૨૭ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ તતરુલનાંતુયભભાાં ટે કનોવીટી
રયમોજના રોન્ચ કયે ર છે .
૬) એતળમાઈ તલકાવ ફેંક અને બાયત વયકાયે ૨૬ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ યાષ્ટ્રીમ
યાજધાનીભાાં ૬૫.૫ ભીરીમન ડોરયના વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) બાયત અને અભેરયકા વભુરી વુયક્ષા ભજફુત કયલા ભાટે શે રીકોપ્ટય ઓયે ળન્વ ફ્રોભ તળપ્વ
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs 1 થી 31 october -17 સામાન્ય જ્ઞાન
અધય ધેન એમયક્રાફ્ટ કૈ યીમવષ ભાટે કામષક્રભ રાગુ કયલા ભાટે વશભત થમેર છે .
૮) શારભાાં ન્મુઝીરેન્ડના નલા પ્રધાનભાંત્રી તયીકે જૈવીન્ડા અડષ નષને ળથ ગ્રશણ કયે રા છે .
૯) ન્મુઝીરેન્ડ દેળના પ્રથભ ભરશરા પ્રધાનભાંત્રી ડે ભ જૈની તળાંરે ફન્મા શતા.
૧૦) ન્મુઝીરેન્ડ દેળની યાજધાની લેતરાંગ્ટન છે ,જમાયે તેની ભુરા ન્મુઝીરેન્ડ ડોરય છે .
૧૧) ફરુાંડી આાંતયયાષ્ટ્રીમ અયાધ ન્મામરમ છોડનાય તલિનો પ્રથભ દેળ ફનલા ાભેર છે .
૧૨) ઇન્ટયનેળનર રક્રભીનર કોટષ ની સ્થાના લષ ૨૦૦૨ ભાાં કયલાભાાં આલી શતી.
૧૩) આાંતયયાષ્ટ્રીમ અયાધ ન્મામારમનુાં ભુખ્મ કામાષરમ નેધયરેંડના શે ગ ળશે યભાાં આલેર છે .
૧૪) પોલવષ તત્રકા અનુવાય જેપ ફેજોવ તલિના વૌથી અભીય વ્મતક્ત ફન્મા છે , તેણે ફીર
ગેટ્વને ાછ યાખી દીધેર છે .
૧૫) અભેરયકાને છડાટ આીને બાયત ફન્મુાં તલિનુાં વૌથી ભોટુાં ફીજા નાંફયનુાં સ્ભાટષ પોન ભાકે ટ.
૧૬) શારભાાં કે ટેરોનીમા દેળે સ્લમાંને સ્ેનથી અરગ જાશે ય કયે ર છે .
રમત-જગત
૧૭) આઈ.એવ.એવ.એપ. તલિક પાઈનરભાાં અભનપ્રીતે કાાંસ્મદક જીતેર છે .
૧૮) જીતુ યામ અને શીના તવાંધુએ આઈ.એવ.એવ.એપ. તલિક પાઈનરના પ્રથભ રદલવે ૧૦
ભીટય તભતશ્રત એમય તસ્તોરભાાં વુલણષદક જીતેર છે .
અન્ય
૧૯) ગોલ્ડન ીકોક ુયસ્કાયની સ્થાના લષ ૧૯૯૧ ભાાં થમેર છે .
૨૦) સ્ટે ટ ફેંક ઓપ ઇન્ડીમાએ ઈભીડીમેટ ેભેન્ટ વતલષવ ચાજષભાાં ઘટાડો કયે ર છે .
Current affairs 254 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/10/17
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ભરાવ શાઈકોટે જણાલેર છે કે ઈયડાએ દુઘષટના લીભા કલચને લધાયીને ૧૫ રાખ રૂતમા
કયલા.
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૨) I.R.D.A. નુાં ુરુનાભ ઇન્શ્મોયન્વ યે ગ્મુરેટયી એન્ડ ડે લરભેન્ટ ઓથોયીટી થામ છે .
૩) અવભના ગુલાશાટી,રદિુગઢ ફાદ અગયતારા ળશે ય યાજધાની એક્વપ્રેવ ભેલલાભાાં વપ
યશે ર છે .
૪) કણાષટક યાજ્મ વયકાયે ભાઈક્રોવોફ્ટ વાથે વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૫) શારભાાં ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે લૃાંદાલન અને ફયવાનાને પ્રલાવન સ્થ તયીકે જાશે ય કયે ર છે .
૬) ળતભષરા ટાગોયને રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટ એલોડષ થી વન્ભાતનત કયલાભાાં આવ્મા તેણીએ
ોતાની કે રયમયની ળરૂઆત લષ ૧૯૫૯ થી કયે રી.
૭) ળતભષરા ટાગોયને રપલ્ભ ભાટે વલષશ્રેષ્ઠ અતબનેત્રીનો યાષ્ટ્રીમ ુયસ્કાય ણ પ્રદાન કયલાભાાં
આલેર.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) બાયત અને અભેરયકા લચ્ચે લોતળાંગ્ટન ડી.વી.ભાાં ૧૧ ભી વ્માાય નીતત ભાંચનુાં આમોજન
કયલાભાાં આલેર.
૯) ચીનભાાં તલિના પ્રથભ શાઈડર ોજન ટર ાભનુાં વાંચારન ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) શાઈડર ોજન ટર ાભનુાં વાંચારન ચીનના શે ફેઈ તલસ્તાયના તાાંગળાનભાાં પ્રથભલાય વ્મલવાતમક
ઉમોગ ભાટે રગાલેર છે .
૧૧) એન.જે. ગેંગટે ને જાતમ્ફમા ગણયાજ્મભાાં બાયતના શલે છીના ઉચ્ચામુક્તના રૂભાાં તનમુક્ત
કયલાભાાં આવ્મા છે .
૧૨) શાર જાતમ્ફમા ગણયાજ્મના યાષ્ટ્રતત તયીકે એડગય રુાંગુ વેલા આી યહ્યા છે .
૧૩) બાયત અને ફ્રાાંવે રદ્વક્ષીમ યક્ષા વશમોગને ભજફુત કયલા ભાટે વભજુ તી વાધેર છે .
૧૪) ફ્રાાંવ અને બાયત લચ્ચે લષ ૨૦૧૮ ની ળરૂઆતભાાં લરુણ વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ
કયાળે.
રમત-જગત
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૧૫) ઇંગ્રેન્ડે સ્ેનને પીપા તલિક અન્ડય-૧૭ ની પાઈનરભાાં ૫-૨ થી શયાલીને તલિક જીતી
રીધેર છે .
૧૬) તલયાટ કોશરી એક રદલવીમ રક્રકે ટ ભેચભાાં વૌથી ઝડી નલ શજાય યન ુયા કયનાય ફેટ્વભેન
ફન્મા છે .
૧૭) તલયાટ કોશરી ૯૦૦૦ યન ુયા કયનાય છઠ્ઠા બાયતીમ રક્રકે ટય ફન્મા છે .
૧૮) તલયાટ કોશરીએ ડી-તલરીમવષનો વૌથી ઝડી યન ફનાલલાના યે કોડષ ને તોડે ર છે .
અન્ય
૧૯) કે ન્રના કે તફનેટે છ આઈ.આઈ.ટી.કે મ્ોના તનભાષણ ભાટે ૭૦૦૦ કયોડ રૂતમા ખચષલાની
ભાંજુયી આેર છે .
૨૦) શાર બાયતના ભાનલ વાંવાધન ભાંત્રી તયીકે પ્રકાળ જાલડે કય વેલા આી યહ્યા છે .
Current affairs 255 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 31/10/17
૧) ભાનલ વાંવાધન અને તલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા કે ન્રીમ તલદ્યારમોનુાં યે તન્કાંગ આગાભી જુ ન
૨૦૧૮ ભાાં કયલાભાાં આલળે.
૨) ૩૧ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ વી.ફી.એવ.ઈ.નો એક બાયત શ્રેષ્ઠ બાયત કામષક્રભ ળરુ
કયલાભાાં આલળે.
૩) બાયત દ્વાયા ૪૩૧ જેટરા ાતકસ્તાની રશાંદુઓને રાાંફા ગાા ભાટે તલઝા ઈશ્મુ કયે ર છે .
૪) ૧ નલેમ્ફય ૨૦૧૭ થી બાયતીમ યે લ્લેનુાં નલુાં ટાઈભ ટે ફર રાગુ કયલાભાાં આલળે.
૫) ૧ નલેમ્ફય ૨૦૧૭ ના યોજ ઝાયખાંડભાાં ચારી યશે રા ભાઈનીંગ ળોનુાં વભાન થળે.
૬) બાયતીમ વૈન્મને ૪૦,૦૦૦ કયોડ રૂતમાના અત્માધુતનક શતથમાયો ભળે.
૭) અત્માધુતનક શતથમાયોભાાં વૈન્મને વાત રાખ યાઈપલ્વ અને ૪૪,૦૦૦ રાઈટ ભળીન ગન્વ
પ્રાપ્ત થળે.
૮) ૨ નલેમ્ફય ૨૦૧૭ ના યોજ ધભષળારા ઇન્ટયનેળનર રપલ્ભ પે સ્ટીલરની ળરૂઆત થળે.
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૯) ૩ નલેમ્ફય ૨૦૧૭ ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ુષ્કય ભેાભાાં શાયભની ભેયેથોન મોજાળે.
૧૦) બાયતીમ વાંવદના ફાંને ગૃશોભાાં શાર ૧૨ ટકા ભરશરા છે , એટરે કે તેની વાંખ્મા ૯૬ જેટરી
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) બાયત અને જાાન લચ્ચે વમુાંકત નૌવૈતનક અભ્માવ આયાંબલાભાાં આલેર છે .
૧૨) વઉદી અયફભાાં ભરશરાઓને ડર ાઈતલાંગ રામવન્વ પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મા ફાદ તેઓને
સ્ોટ્વષ સ્ટે ડીમભભાાં ણ એન્ટર ી પ્રદાન કયલાભાાં આલી છે .
૧૩) વુદાન દેળ યથી અભેરયકાએ આતથષક પ્રતતફાંધો શટાલી રીધેરા છે .
રમત-જગત
૧૪) ડે ન્ભાકષ ના કે યોરીના લોઝ્નીમાકી ડફલ્મુ.ટી.એ.ની પાઈનરભાાં તલનવને શયાલીને શોંચી
ગમા છે .
૧૫) બાયત દ્વાયા જેની મજભાની થમેર તે આઈ.એવ.એવ.એપ. ળુરટાંગ લલ્ડષ ક પાઈનરભાાં
બાયત વાતભાાં ક્રભાાંકે યશે ર જમાયે ઇટારી ફે ગોલ્ડ ભેડર વાથે પ્રથભ ક્રભે યશે લા ાભેર છે .
૧૬) બાયતીમ જુ નીમય ુરુ શોકી ટીભે ૨૯ ઓક્ટોફય ૨૦૧૭ ના યોજ વુરતાન જોશોય કભાાં
કાાંસ્મદક જીતેર છે .
૧૭) બાયતે ન્મુઝીરેન્ડને શયાલીને એક રદલવીમ આાંતયયાષ્ટ્રીમ રક્રકે ટ શ્રુાંખરા જીતી રીધેર છે .
અન્ય
૧૮) ી.ી.એપ.પાંડ ભાટે વયકાયે તનમભોભાાં રયલતષન કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૯) ઉત્તયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આરદત્મનાથે ભદયે વા ભાટે એન.વી.આય.ટી. ાઠ્યક્રભની
જાશે યાત કયે ર છે .
૨૦) દેળના પ્રધાનભાંત્રીએ કણાષટકભાાં ફીદય-ક્રફુગી નલી યે લ્લે રાઈનનુાં ઉદ્ઘાટન કમુું છે .
- પરે શ ર્ાવડા
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