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૧) હાલમાાં રેમન મેગ્સેસ એવોર્ડ  વવજતેા અાંશુ ગુપ્તા વિન સરકારી સાંસ્થા ગુાંજ ના સ્થાપક છે. 

૨) હાલમાાં શ્રીલાંકન સરકારે દેશમાાં ગુગલ િાલુન પરી યોજના શરુ કરવા માટે સર્ડ એન્જીન કાંપની 

ગૂગલની સાથે થયેલ એક કરાર મુજિ હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૩) શ્રીલાંકાની સમજુતી અનુસાર ગૂગલ પુરા દેશમાાં ૩ ી ઈન્જટરનેટ સેવા આપવા માટે પુરા દેશમાાં 

૧૩ એલટીટ્યુર્ િાલુન લગાવશ.ે 

૪) હાલમાાં કજાકીસ્તાન વવશ્વ વ્યાપાર સાંગઠનમાાં ૧૬૨ માાં ક્રમાાંક પર પ્રવતવનવિઓના સમૂહ માાં 

જોર્ાયુાં. 
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૫) ૩૦ જુલાઈ ૨૦૧૫ માાં ભારત ે ર્ીની નાગરરકો માટે ઈ-પયડટક વવઝા રોલ આઉટ કરવની 

જાહેરાત કરી છે. 

૬) વિટનની સૌથી મોયી િેંક સાવડજવનક િેંક ઓફ સ્કોટલનૅ્જર્ છે. 

૭) દવક્ષણ આરિકાના પૂવડ રક્રકેટર ક્લાઈવ રાઈસનુાં જ્હોનીસિગડમાાં અવસાન થઇ ગયુાં છે. 

૮) ભારતની સૌથી મોટો ટુ વ્હીલર વાહન િનાવનારી કાંપની હીરો મોટર કોપડ અમેરરકાની એરરક 

િુએલ રેવસાંગની સાંપવત ખરીદવાની યોજના િનાવી રહી છે, 

૯) રફલીપીન્જસની એક કાંપનીએ એક એવો લેમ્પ િનાવ્યો છે કે તે િે ર્મર્ી વનમક અન ેએક ગ્લાસ 

પાણી નાાંખવાથી તે ૮ કલાક વીજળી આપશે. 

૧૦) પાણી અને વનમક થી ર્ાલતા આ લેમ્પનુાં નામ (SALt) વસ્થર વવકલ્પ પ્રકાશ રાખવામાાં 

આવ્યુાં છે. 

૧૧) અમેરરકાની અાંતરીક્ષ એજન્જસી નાસાએ સ્પીત્ઝર સ્પેસ ટેવલસ્કોપની મદદથી પૃથ્વીથી સૌથી 

નીક રોકી એક્ષ્પ્લોનેટ (ખર્કોથી િનેલા ગ્રહ) ની શોિ કરી છે. 

૧૨) અમેરરકાની સ્પેસ એજન્જસીએ પોતાનુાં સ્પીત્ઝર સ્પેસ ટેલીસ્કોપ કૈનરી રિપમાાં સ્થાવપત કરેલ 

છે. 

૧૩) ર્ીનના ઝીજ્યાાંગ વવસ્તારના તારીમ િેસીનની નીર્ ે પુષ્કળ પ્રમાણમાાં જળરાશી વાળા 

જ્લસ્ત્રોતની શોિ કરવામાાં આવી છે. 

૧૪) આરિકન દેશ ર્ારે્ મૃત્યુ દાંર્ની સજા ર્ાલુ રાખવા માટે ત્યાાંની પાલાડમેન્જટમાાં તેના સમથડનમાાં 

વોટીંગ કયુું. 

૧૫) આરિકી દેશ ર્ારે્ મૃત્યુ દાંર્ની સજા ર્ાલુ રખાવવા માટે વોટીંગ કયુું, પરાં તુ આ સજાની માાંગ 

એ લોકોએ િાજુના પર્ોશ દેશ નાઈીરીયા દેશના િાકો હરામ આાંતકી સાંગઠનના વિતા 

હુમલાઓને રોકવા માટે કરવામાાં આવેલ છે. 
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૧૬) ખાનગી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી િેક ICICI નો નફો ર્ાલ ુવર્ડમાાં એટલ ેકે વર્ડ ૨૦૧૫ -૧૬ માાં 

૧૨.૮ ટકા વિવા પમ્યો છે. 

૧૭) આરદવાસી મામલાના માંત્રાલયે ૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ વવશેર્ રૂપથી નિળા જાવત 

સમૂહોના વવકાસની યોજનાના વનયમોમાાં સાંશોિન કરવાની જાહેરાત કરી છે. 

૧૮) ભારતીય રીઝવડ િેંકે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય યોગ રદવસની યાદ સ્વરૂપે ૧૦ રૂવપયાનો વસક્કો િહાર 

પરે્લ છે. 

૧૯) તાલીિાની સાંગઠને પોતાના મુખ્ય સાથી મુલ્લા ઉમ્રના મૃત્યુની ઘોર્ણા કરી છે. 

૨૦) તાલીિાની સાંગઠને પોતાના નવા મુખ્ય સાથી તરીકે મુલ્લા અખ્તર મન્જસુરને પસાંદ કયાડ છે. 

-  ર્ાવર્ા પરેશ. 
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૧) ઇન્જટરનેશનલ ઓવલવમ્પક કવમટીએ વવન્જટર ઓવલવમ્પક ગેમ્સ ૨૦૨૨ ની યજમાની ર્ીનના 

િેઇજીંગને સોંપી છે. 

૨) ૨૦૨૨ ની ગેમ્સની યજમાની નક્કી થયા િાદ પૂવડ એવશયાન ેસતત ત્રીી વાર ઓવલવમ્પક 

ગેમ્સની યજમાની મળશે, કારણ કે વર્ડ ૨૦૧૮ માાં સાઉથ કોરરયાના ્યોંગ ર્ાાંગ, વર્ડ ૨૦૨૦ માાં 

જાપાનના ટોક્યોમાાં અન ેવર્ડ ૨૦૨૨ માાં ર્ીનના િેઇજીંગ ખાત ેરમશે. 

૩) તા.૧/૮/૧૯૫૬ માાં ભારતના પહેલા કોમસીયલ પાઈલોટ દુિાડ િેનજી િન્જયા હતા. 

૪) હાલ વત્રપુરાના રાજ્યપાલ તથાગત રોય છે. 

૫) વવશ્વનો સૌથી મોટો સરફુંગ પાકડ  નોથડ વેલ્સના સ્નોર્ીવનયા નેશનલ પાકડમાાં તૈયાર થયો છે, તે 

િનાવવા પાછળનો ખર્ડ ૧૨૦ કરોર્ થયો છે. 

૬) હાલમાાં િાાંગ્લાદેશના 50 થી વિુ ગામ અન ેજમીન ભારતન ેસોંપવામાાં આવ્યા છે, જયારે 

ભારતના 100 થી વિુ ગામ અન ેજમીન િાાંગ્લાદેશન ેસોંપવામાાં આવ્યા છે. 
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૭) સમગ્ર ભારતના સૌથી ઊંર્ા માણસનો દરજ્જો લખનૌમાાં રહેતા િમેન્જર પ્રતાપવસાંહને મળેલ છે. 

૮) િાંગાળની ખાર્ીમાાં કોમેન મેન નામનુાં વાવાઝોરુ્ાં  આગળ વિી રહુ્ાં છે, તેનાથી ભારતના પવિમ 

િાંગાળ, ઓરરસ્સા, ઝારખાંર્, આસામ, અન ેકણાડટક રાજ્યન ેઅસર પર્શે. 

૯) ગત વરે્ એવોર્ડ  મેળવવામાાં ગેરહાજર રહેલ રક્રકેટર રવવર્ાંરન અવશ્વનન ેવર્ડ ૨૦૧૪નો અજુડન 

એવોર્ડ  આપવામાાં આવ્યો છે. 

૧૦) િેંગ કોંગ ખાત ેરમાઈ રહેલ એવશયા લીગ ક્વોલીફાયમાાં ભારતીય ટેવનસની અન્જર્ર ૧૪ ટીમના 

ત્રણ ખેલાર્ીઓ ક્વોલીફાય થયા િાદ તે ત્રણેન ેવલ્ર્ડ  જુવનયર ફાઈનલ્સમાાં સ્થાન મળ્ુાં છે. 

૧૧) એક જાહેર રહતની અરીના સાંદભડમાાં જાણવા મળેલ છે કે કેન્જર સરકાર આિાર કાર્ડને 

ફરીયાત માનતી નથી. 

૧૨) હાલમાાં ૩૦ જુલાઈ ના રોજ માનવ તસ્કરી વવરુદ્ધ રદવસ મનાવવામાાં આવ્યો. 

૧૩) હાલમાાં ગોવા માાં આયોવજત રેન ફારેસ્ટ ર્ેલેન્જજ સ્પિાડમાાં ટાન ર્ુાંગ હોંગ ને વખતાિ મળ્ો છે. 

૧૪) રાષ્ટ્ર ીય હરરયાળી સાંસ્થાએ ઋવર્કેશમાાં રાફટીંગ વશવિરોન ેઅનુમવત દેવાનો ઈન્જકાર કરવામાાં 

આવ્યો છે. 

૧૫) હાલ માાં તવમલનારુ્ સરકારે આવી જાહેરાત કરી છે કે ર્ો એ.પી.જ.ે અબ્દુલ કલામના નામ પર 

દર વરે્ અવોર્ડ  આપવમાાં આવશે. 

૧૬) તવમલનારુ્ સરકાર િારા અપાનારા એવોર્ડમાાં ૮ ગ્રામ સોનુાં અન ે૫ લાખ રૂ રોકર્ા આપવામાાં 

આવશે, અન ેપ્રમાણ પત્ર પણ આપાશે.. 

૧૭) કેન્જર સરકાર િારા ૧ જુલાઈના રદવસ ેજાહેર કરવમાાં આવ્યુાં કે આગામી ૭ ઓગસ્ટના રોજ 

પહેલો હાથવણાટ રદવસ મનાવવામાાં આવશે. 

૧૮) પાવકસ્તાન રક્રકેટ ટીમના પૂવડ કપ્તાન જહીર અબ્િાસન ેિિોર્ાંસ માાં થયલે મીટીંગ અનુસાર 

ICCના નવા અધ્યક્ષ તરીકે વનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૯) હાલમાાં ICC ના નવા ર્ેરમેન જહીર અબ્િાસ ૧૩ માાં અધ્યક્ષનો કાયડભાર સાંભાળશ.ે 
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૨૦) આગામી ફીફા ક્વાલીફાઈ માટે ભારતીય ટીમના ૨૮ સદસ્ય પસાંદમાાં કરવામાાં છે. 

- પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) ગઈકાલ ેગુજરાતના વાસાંદા ી. નવસરી મુકામે રાજ્ય કક્ષાનો ૬૬ મો વન મહોત્સવ સાદગી 

પૂવડક ઉજવવામાાં આવ્યો હતો. 

૨) માઈકોબ્લોગીંગ ટ્વીટરે પોતાના ્લેટફોમડ પર ર્ાર ભાર્ાઓનો ઉમેરો કરી પોતાની સેવામાાં 

વિારો કયો છે, આ ર્ાર ભાર્ાઓમાાં ગુજરાતી, કન્નર્, મરાઠી અને તવમલનો સમાવેશ થાય છે. 

૩) આકાશમાાં પહેલીવાર ૧૬૪ લોકોએ સ્કાયર્ાઈવ કરી વવશ્વવવક્રમ સ્થાવપત કયો છે. આ માટેની 

તાલીમ તેઓને સ્પેનમાાં મળી હતી. 

૪) હીટ ઇન્જરે્ક્સ એટલ ેહવાના તાપમાનની સાથ ેભેજને જોર્ીને હીટ ઇન્જરે્ક્સ (તાપમાન સૂર્કાાંક) 

નુાં માપ કાઢવામાાં આવે છે. 

૫) ઈરાનમાાં આજ સુિીની સૌથી વિારે ગરમી પર્ી છે , અહી હીટ ઇન્જરે્ક્સ ૭૪ ર્ીગ્રી રહ્ો અન ે

સામાન્જય તાપમાન ૪૬ ર્ીગ્રી રહેવા પામ્યુાં હતુાં. 

૬) હાલમાાં રક્રકેટ સાઉથ આરિકાએ પોતાના મુખ્ય અિકારી સી.ઈ.ઓ. હારુન લોગાટડનો કાયડકાળ 

વિારીન ે૨૧ જુલાઈ ૨૦૧૯ કરેલ છે. 

૭) હાલમાાં ભારતના ૧૪ વર્ીય ગોલ્ફર રણવીરવસાંહ સૈનીએ સ્પેશીયલ ઓવલવમ્પકમાાં ી.એફ. 

ગોલ્ર્ લેવલ-૨ ઓલ્ટરનેટ શોટડ  ટીમ ્લેમાાં ગોલ્ર્મેર્લ ીતીને ઈવતહાસ િનાવ્યો છે. 

૮) વવશ્વમાાં અપહરણના વકસ્સાઓમાાં ભારત િીજા ક્રમાાંકે આવે છે, સૌથી વિુ અપહરણ 

મેવક્સકોમાાં થાય છે. 

૯) હાલમાાં સરકારે સાત પ્રત્યક્ષ વવદેશી રોકાણ પ્રસ્તાવોને માંજુરી આપી છે. 

૧૦) હાલમાાં દેશમાાં જ ર્ીઝાઇન થયેલ અને વવકવસત તેમજ ઉત્પારદત થયલે આકાશ વમસાઈલ 
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પ્રણાલીન ેભારતીય વાયુ સેનામાાં સામેલ કરવામાાં આવી છે. 

૧૧) ભારતીય વાયુ સેનાને ૮ સ્ક્વાર્રનના ઉત્પાદનનો આદેશ આપવામાાં આવ્યો છે, જમેાાંથી 

પહેલાથી ૪ તૈનાત થવા માટે ભારતીય વાયસુેનાને આપી દેવામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) હાલમાાં ઓલા નામની એ્સથી આપની માાંગણી પ્રમાણ ે વકરાણાની વસ્તુઓ ઘરે િેઠા 

રર્લીવરીથી મળી જશે. 

૧૩) ઓલા એ્સ ેશરૂઆતમાાં એ્સ આિારરત ટેકસી સેવા પ્રદાન કરવાની શરૂઆત કરેલ. 

૧૪) હાલમાાં ફોબ્સ િારા જાહેર કરવામાાં આવેલા ફોબ્સ એવશયા ફેિલુસ 50 ની યાદીમાાં ભારતની 

૧૦ કાંપનીઓને સમાવવામાાં આવી છે. 

૧૫) સયુાંકત રાષ્ટ્રસાંઘના રીપોટડ  અનુસાર વર્ડ ૨૦૨૨ સુિીમાાં ભારતની જનસાંખ્યા ર્ીનના આાંકને 

પાર કરી જશ.ે 

૧૬) સયુાંકત રાષ્ટ્રસાંઘનો રીપોટડ  વવશ્વ જનસાંખ્યા સાંભાવનાએ ૨૦૧૫ ના અવતરણમાાં લખવામાાં 

આવ્યુાં છે કે છેલ્લા સાત વર્ડથી ભારતની જનસાંખ્યા સતત વિતી જાય છે. 

૧૭) રાજ્યના નાણામાંત્રી જયાંતવસન્જહા િારા કહેવામાાં આવ્યુાં છે કે ૩૭૮૫ ભારતીય કાંપનીઓની 

અધ્યક્ષતા મરહલા વનદેશકો િારા કરવામાાં આવશે. 

૧૮) ભારત હેવી ઇલેવક્ટરક લીમીટેર્ કાંપનીએ મધ્ય એવશયામાાં પોતાની પકર્ જમાવી રાખવા માટે 

કઝાવકસ્તાનની ત્રણ વસરાવમક કાંપનીઓ સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૧૯) હાલમાાં પાવકસ્તાન ેપાર્ોશી દેશ અફઘાવનસ્તાનના ઉગ્રવાદી સાંગઠન તાલીિાનોના મુકાિલા 

માટે સયુાંકત રાજ્ય અમેરરકા પાસેથી ૩૩૬ વમવલયન ર્ોલરની સહાય મેંળવી છે.  

૨૦) હાલમાાં મૈન્જયુફેકર્ર એશોસીએશન ફોર ઇન્જફોમેશન ટેકનોલોીના નવા અધ્યક્ષ તરીકે 

દેવજાની ઘોરે્ કાયડભાર સાંભાળ્ો છે. 

- પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) કમડર્ારી ભવવષ્ય વનવિ સાંગઠન ઈ.પી.એ.ઓ. આગમી ૬ ઓગસ્ટથી શેર માકેટમાાં રોકાણ 

કરશે. 

૨) હાલના ર્ાલ ુ નાણાકીય વર્ડ ૨૦૧૫-૧૬ માાં ઈ.પી.એફ.ઓ. પાાંર્ હજાર કરોર્ રૂવપયાની 

પ્રાથવમક મૂર્ીના સ્વરૂપમાાં ઈ.ટી.એફ. માાં રોકાણ કરશ.ે 

૩) હાલમાાં અમેરરકન ગાયક લી એન્જર્રસનનુાં ૬૭ વર્ડની વયે અવસાન થયલે છે. 

૪) હાલમાાં જ મહારાષ્ટ્ર  સરકારે સાંર્ાર સુપર એક્સપ્રેસ માગડનુાં વનમાડણ કરવાની ઘોર્ણા કરી છે. 

૫) ગોવા રાજ્યની નેત્રવલી જગ્યાએથી વન્જયીવ શોિકતાડન ે નવા દેર્કાની પ્રજાવતનો ખ્યાલ 

આવવા પામ્યો છે. 

૬) ઓસ્ટરેલીયાના ર્ોમીનીક થીયામ િેલ્ીયમના રે્વવર્ ગીફનન ેસ્વીસ ઓપન ટેનીસ ટુનાડમેન્જટની 

ફાઈનલ માાં પરાજય આપીને વવજયી થયા છે. 

૭) સ્ક્વોશમાાં ર્ાલી રહેલ જુવનયર વલ્ર્ડકપ ર્ેવમ્પયનશીપમાાં ભારતીય ગલ્સડ ટીમે ઓસ્ટરેલીયાન ે

૨-૧ થી પરાવજત કરીન ેક્વાટર ફાઈનલ પ્રવેશ મેળવી લીિો છે. 

૮) ભારતના રજત ર્ૌહાણ ેવલ્ર્ડ  તીરાં દાીમાાં ભારતન ેપહેલો વ્યવક્તગત વસલ્વર મેર્લ આપાવ્યો 

છે. 

૧૦) આવનારા વર્ડમાાં િાીલના રરયો-ર્ી-જનેરીયોમાાં ઓવલવમ્પક ગેમ્સ આયોવજત થવાની છે, 

ત્યાાં આતાંકી હુમલો થવાની આશાંકાએ ઓવલવમ્પક કવમટીના પ્રમુખને શરૂઆતથી વિારે વર્ાંતા થાય 

છે. 

૧૧) વલ્ર્ડ  તીરાં દાીમાાં ભારતન ેરવશયાએ હરાવ્યુાં હતુાં, તીરાં દાી ર્ેવમ્પયનશી૫ના કોઈપણ ભાગમાાં 

ભારત પોતાનુાં સ્થાન િનાવી શક્યો નથી.  

૧૨) ભારતની જોશીના ર્ીન્નાપાએ સ્ક્વોશમાાં ર્ેવમ્પયનનો ખીતાિ ીતેલ છે, આ પુરસ્કારના 

રૂપમાાં તેમને ૧૫,૦૦૦ યુ.એસ. ર્ોલર રોકર્ રાશી પ્રદાન કરી છે. 
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૧૩) નારકોટીક્સ સિાંિી ગુનાઓમાાં પાંજાિ દેશનો પહેલો નાંિર િરાવે છે. 

૧૪) ભારતની રેલ્વે સેવાના ઇલેવક્ટરક એન્જીન્જયરીંગના અવિકારી ગાંગારાવ અગ્રવાલ ેરેલવે િોર્ડ  માાં 

૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ સવર્વનો પદભાર સાંભાળેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં દેશમાાં િાળકોન ે દતક લેવા માટેની પ્રરક્રયાના વનયમો તથા સાંર્ાલન કરવના 

રદશા-વનદેશનો -૨૦૧૫ લાગુ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) પ્રખ્યાત લેખક રાંગનાથ રામ દયાલ વતવારીને ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ રહન્જદી રત્ન 

સન્જમાનથી સન્જમાવનત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) રહન્જદી રત્ન સન્જમાન મેળવનાર સદભાગીન ે પ્રમાણપત્ર સાથે ૧ લાખ રૂવપયાની રકમ 

આપવામાાં આવે છે. 

૧૮) ભારત ે પૈીયો લેિોરેટરીઝ લીમીટેર્ની આયુડવેરદક દવા પેટન્જટ કરાવવાની કોવશર્ને ના 

કામયાિ િનાવી છે. 
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૧) તારીખ ૪/૮/૧૯૫૬ ના રોજ ભારતનુાં પહેલુાં પરમાણાં રીએક્ટર અણમથક સ્થાવપત કરવમાાં 

આવ્યુાં હતુાં, જનેુાં નામ અ્સરા રાખવામાાં આવ્યુાં હતુાં. આ અણમથક ત્યારે ભારતમાાં જ નરહ પણ 

સમગ્ર એવશયામાાં પ્રથમ હતુાં. 

૨) ભારતનુાં પ્રથમ પરમાણાં રીએક્ટર ટેકનીકલ ખામીના કારણ ેિાંિ કરવાાંમાાં આવ્યુાં હતુાં, પછીથી 

૨૦ જાન્જયુઆરી ૧૯૫૭ માાં ફરીથી તેન ેશરુ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં, વર્ડ ૨૦૧૦ થી તે સ્થાયી રૂપથી 

િાંિ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૩) રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાાં દેશનુાં સૌથી મોટુાં  ટેલીસ્કોપ કે જ ેમલ્ટી એ્લીકેશન સોલારના નામથી 

ઓળખવામાાં આવે છે, તેન ેISRO ના ર્ેરમેન વકરણ કુમાર િારા ખુલ્લુાં મુાંકવામાાં આવ્યુાં છે. 

૪) તવમલનારુ્ રાજ્યમાાં આદી પેરકુ્કાં  ઉત્સવ પારાંપરરક ઉલ્લાસ સાથ ેમનાવવામાાં આવ્યો છે. 



Current affairs 1 થી15 ઓગસ્ટ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

GK માટે Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૫) દેશના ઉતરપ્રદેશ રાજ્યની રહન્જદી સાંસ્થાને વર્ડ ૨૦૧૪ નો ભારત-ભારતી સન્જમાન પુરસ્કાર 

રહન્જદી સારહત્યકાર કાશીનાથ વસાંહને આપવાની ઘોર્ણા કરેલ છે. 

૬) ભારત-ભારતી સન્જમાન પ્રાપ્ત કરનાર વ્યવક્તને ૫ લાખ રૂવપયા આપવામાાં આવે છે. 

૭) ભારત-ભારતી સન્જમાન વરરષ્ઠ કથાકાર કાશીનાથ વસાંહને ૧૪ સ્ટેમ્િર ૨૦૧૫ન રોજ રહન્જદી 

રદવસના ઉપલક્ષમાાં આપવામાાં આવશે. 

૮) IRTS અવિકારી કુાં દનવસાંહે રેલ્વે િોર્ડના સદસ્યના રૂપમાાં કાયડભાર સાાંભળ્ો છે. 

૯) વિહારમાાં લઘુમતી આયોગના અવિકારી/અધ્યક્ષ નૌશાદ અહમદે પોતના પદેથી રાીનામુાં 

આપી દીિુાં છે. 

૧૦) હાલમાાં ઇન્જટરનેશનલ ઓવલવમ્પક કવમટીના અધ્યક્ષ/પ્રમુખ થોમસ િાક છે. 

૧૧) ગુર્ગાવ પોલીસ ેઓપરેશન મુસ્કાનના માધ્યમથી ૧૦૯૪ િાળકો શોધ્યા છે. 

૧૨) અમેરરકન મરહલા સ્વીમર કેટી લેદ્સસ્કીએ વલ્ર્ડ  સ્વીમીંગ ર્ેવમ્પયનશીપમાાં ૧૫૦૦ મીટરની િી 

સ્ટાઇલમાાં પોતાનો રેકોર્ડ  તોર્ીને ગોલ્ર્ મેર્લ મેળવેલો છે. 

૧૩) અમેરરકન ગોલ્ફર ટર ોય મેરીટે પોતના જ દેશના રરકી ફ્લલ્વારને હરાવીને ક્વીકન લોન્જસ પીીએ 

ટાઈટલ ીતેલ છે. 

૧૪) ભારત ેદવક્ષણ એવશયા િાસ્કેટિોલ ટુનાડમેન્જટમાાં સુવણડ પદક ીતેલ છે. 

૧૫) શ્રીલાંકાના રાષ્ટ્રપવત મૈત્રીપાલા સીરીસેનાએ નવવનવમડત નેશનલ કીર્ની કોશના િાાંર્ 

એમ્િેસેર્રના રૂપમાાં પ્રખ્યાત રક્રકેટર મુથૈયા મુરલીિરન અન ેવતલક રત્ન રદલશાનન ેવનયકુ્ત કયાડ 

છે. 

૧૬) હાલમાાં વિટનના પ્રવસદ્ધ ગાવયકા વસલા બ્લેકનુાં અવસાન થયેલ છે. 

૧૭) સયુાંકત રાષ્ટ્ર ોના ૧૯૩ દેશો/સદસ્યો વચ્ર્ે સતત વવકાસના એજન્જર્ા પર સમજુતી થયેલ છે. 

૧૮) UNSCનુાં પૂરુાં  નામ યુનાઇટેર્ નેશન્જસ વસક્યુરીટી કાઉવન્જસલ થાય છે. 

૧૯) નેપાળના ગઢીમાઈ માંરદરના ટરસ્ટે ૨૮ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ લાખો પશુઓની અપાતી િલી 
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પર પ્રવતિાંિ લગાવવાની ઘોર્ણા કરી છે. 

૨૦) લીવિયાની એક અદાલત ેપૂવડ રાષ્ટ્રપવત મુઅમ્મર ગદાફીનો પુત્ર સૈફ અલ ઇસ્લામ ગદાફીન ે

૨૮ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ મૃત્યુ દાંર્ આપવામાાં આવ્યો. 

-ર્ાવર્ા પરેશ 
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૧) સમગ્ર દેશમાાં પેટર ોલ પાંપની સાંખ્યા ૫૩,૪૧૯ છે, અને તેમાાંથી મોટા ભાગના જાહેર ક્ષેત્ર 

હસ્તકની કાંપનીઓ પાાંસે રહેલા છે. 

૨) તા. ૫/૮/૧૯૯૧ ના રોજ ભારતના પહેલા હાઇકોટડના જજ લીલાિેન શેઠ િન્જયા હતા, તે રદલ્હી 

હાઈકોટડમાાં સેવારત થયા હતા. 

૩) ભારતના અરુણાર્લ પ્રદેશના નાયિ કવમશ્નરનુાં હેલીકો્ટર ગાયિ થયુાં છે. 

૪) કુવત્રમ વરસાદ કરાવવાના પ્રયોગમાાં મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યને વનષ્ફળતા મળી. 

૫) કુવત્રમ વરસાદ વરસાવવાના પ્રયોગમાાં મહારાષ્ટ્ર  રાજ્ય દેશમાાં પ્રથમ. 

૬) ભારતીય હોકી ટીમના િહુ ર્વર્ડત મરહલા ખેલાર્ી રાની રામપાલ સ્પોર્ટસડ ઓથોરીટી ઓફ 

ઇવન્જર્યાના સહાયક કોર્ િનશ.ે 

૭) હાલ યુરોપના પ્રવાસે રહેલ ભારતીય હોકી ટીમ તેની પહેલી મેર્ ીતી ર્ુકી છે. 

૮) હાલમાાં આયોવજત થઇ રહી આરિકા અને ન્જયુઝીલને્જર્ રક્રકેટ મેર્ માટે ન્જયુઝીલને્જરે્ પોતાની 

ટીમની જાહેરાત કરી છે. 

૯) હાલમાાં રમાઈ ર્ુકી વન-રે્ મેર્માાં ન્જયુઝીલેન્જરે્ વજમ્િાબ્વેન ે૧૦ વવકેટથી હરાવ્યુાં છે. 

૧૦) ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ એવશયાના પ્રવસદ્ધ રફલ્મ ફેસ્ટીવલ િુસાનમાાં િજરાંગી ભાઈજાન 

રફલ્મ દેખાર્વા માટે ર્ૂાંટવામાાં આવી છે. 

૧૧) િીજા વવશ્વયુદ્ધમાાં િોમ્િર ઓપરેશન પાઈલોટ જોન લેસ્લી મુનરોનુાં ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના 
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રોજ ન્જયુઝીલને્જર્ની એક હોસ્પીટલમાાં અવસાન થયુાં છે. 

૧૨) શ્રીલાંકન સરકારે નેપાળમાાં આવેલ ભૂકાંપના કારણ ે ક્ષવતગ્રસ્ત થયલે માંરદરોને ફરીથી 

િાાંિવાની ઘોર્ણા કરી છે. 

૧૩) વવશ્વનુાં સૌથી મોટુ વીમાન સ્ટર ોટોલોન્જર્ કેરરયર વર્ડ ૨૦૧૬ સુિીમાાં અમેરરકા િારા લોન્જર્ 

કરવામાાં આવશે. 

૧૪) વસ્વત્ઝરલેન્જર્ની ઇન્જસ્ટીટયુટ ઓફ લ ે રોજ ે વવશ્વની સૌથી મોંઘી સ્કૂલ છે, ત્યાાં પાાંર્ 

વવદ્યાથીઓ વચ્ર્ે એક વશક્ષકની વ્યવસ્થા છે. 

૧૫) હાલ દેશના કુલ કૃવર્ ઉત્પાદનોમાાં માત્ર ૨ ટકા જ પ્રોસેવસાંગ થાય છે, િાકીનુાં ઉત્પાદન એટલે 

કે ૯૨,૦૦૦ કરોર્ રૂવપયાની ઉપજ દર વરે્ િગર્ી જાય છે. 

૧૬) ભારતીય રીઝવડ િેંકે આ મરહનામાાં નવી ખુલનારી િેન્જકોના લાઇસન્જસ આપી દેવાની જાહેરાત 

કરી છે. 

૧૭) ભારતની ખાનગી ક્ષેત્રની ગૈસ વવકે્રતા કાંપની ગો ગૈસ સમગ્ર દેશમાાં ૫૧ ્લાન્જટો સાથે સૌથી 

મોટી વવકે્રતા કાંપની િની છે. 

૧૮) કેન્જરીય પેટર ોલીયમ અને પ્રાકૃવતક ગૈસ માંત્રાલય ે તેલ ઉદ્યોગ સુરક્ષા પુરસ્કાર ૨૦૧૩-૧૪ 

એનાયત કયો છે. 

૧૯) કોમસડ ઇન્જર્સ્ટર ીઝ એસોવસએટ ર્ૈમ્િર (એસોર્ૈમ) િારા સ્ટાટડઅપ ઉદ્યોગો પર કરવામાાં 

આવેલ અભ્યાસનો રીપોટડ  ૨ી ઓગસ્ટના રોજ પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૨૦) મહારાષ્ટ્ર  સરકારે ર્ોક્ટરની સેવા વનવૃવિવયમાાં વિારો કરેલ છે. એ વય ૫૮ થી ૬૦ વર્ડ કરેલ 

છે. 

-પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) મહારાષ્ટ્ર  રાજ્ય સરકારે હાલમાાં શ્યામાપ્રસાદ મુખરી વન વવકાસ યોજનાની શરૂઆત કરેલ છે. 

૨) ભારતનુાં રાષ્ટ્ર ીય પ્રાણી વાઘની સાંખ્યા સમગ્ર દેશમાાં ૨૨૨૬ રહેવા પામી છે, વર્ડ ૨૦૧૪ મુજિ 

આમાાંથી ૧૯૦ જટેલા વાઘ મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યમાાં રહેલ છે. 

૩) વવશ્વમાાં માત્ર ૧૪ દેશોમાાં વાઘ જોવા મળે છે, અન ેભારતમાાં માત્ર ૪ રાજ્યમાાં જ વાઘ જોવા મળે 

છે. 

૪) થોર્ા સમય પહેલા ભારત-અમેરરકા વચ્ર્ે અજમેર, આલાહાિાદ અને વવશાખાપટ્ટનમને સ્માટડ  

વસટીના રૂપમાાં વવકસાવવા માટે સમજુતી કરાર કરવામાાં આવેલ. 

૫) અગામી ૧૩ ઓગસ્ટના રોજ વલ્ર્ડ  ઓગડન રે્ ઉજવવામાાં આવશે, આ રદવસ કીર્ની દાતઓને 

જાગૃત કરવા માટે ઉજવવામાાં આવે છે. 

૬) હાલમાાં મધ્યપ્રદેશના પૂવડ માંત્રી અન ેવરરષ્ઠ ભારતીય જનતા પાટીના સભ્ય જગ્ગનાથ વસાંહનુાં 

લાાંિી િીમારી િાદ આવસાન થયલે છે. 

૭) જગ્ગનાથ વસાંહ વર્ડ ૧૯૭૭ માાં પહેલીવાર દેવસર વવસ્તાર માાંથી િારસભ્ય પદની ર્ુાંટણી 

ીત્યા હતા. 

૮) હાલમાાં કેરલ સરકારે પોતાની પ્રથમ IIT સાંસ્થાના પરરસરની શરૂઆત પલ્લકર્ ીલ્લાથી કરેલ 

છે. 

૯) ભારતના પહેલવાન િિીતા િજરાંગએ આવનારા રદવસોમાાં એટલે કે ૭ થી ૧૨ સ્ટેમ્િર 

૨૦૧૫ માાં લાસવેગાસમાાં આયોવજત વલ્ર્ડ  રેસવલાંગ સ્પિાડ માટે ક્વોલીફાઈ કયુું છે. 

૧૦) અમેરરકાના િહુર્વર્ડત િોક્સર ફ્લલોયાદડ મેવેદર ૧૨ સ્ટેમ્િર ૨૦૧૫ ના રોજ પોતાની 

કારવકદીની અાંવતમ િાઝી રમશે, તેનો મુકાિલો િેરટો સામે થશ.ે 

૧૧) એવપ્રલ ૨૦૧૫ માાં વવશ્વ વ્યાપાર સાંગઠનના સભ્ય દેશમાાં સેશલ્સ જોર્ાઈને ૧૬૧ મો સભ્ય 

દેશ િન્જયો છે. 
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૧૨) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ઓવલવમ્પક સવમવતએ પોતના હોદ્દાની રુએ ઓવલવમ્પક ખેલના રૂપમાાં 

િીસિીન ેમાન્જયતા આપી છે. 

૧૩) ભારતીય મસાલા િોરે્ ભારતમાાં મસાલાના ઉત્પાદનોન ેવિારવા માટે સિસીર્ીની જાહેરાત 

કરી છે. 

૧૪) દુવનયાની પ્રવસદ્ધ પવત્રકા ફોબ્સે ૩૪ સૌથી વિુ કમાઉ અવભનેતાઓની યાદી િહાર પરે્લ છે. 

આ યાદીનુાં નામ િ વલ્ર્ડ  હાઈએસ્ટ પેર્ એક્ટસડ ૨૦૧૫ રાખવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૫) ભારતના િોલીવુર્ સ્ટાર અવમતાભ િચ્ર્ન, સલમાન ખાન અક્ષયકુમાર દુવનયામાાં ટોપ-૧૦ 

કમાનારા એક્ટરેસ ની યાદીમાાં સ્થાન પામ્યા છે. 

૧૬) ભારતની કાંપની સુપર ટેક લીમીટેરે્ દુિઈમાાં અરેવિયન કન્જસ્ટરકશન સાથ ે૫૦૦ કરોર્ રૂવપયા 

ની સમજુતી પર હસ્તક્ષર કરેલ છે. 

૧૭) ભારતીય માનાાંક બ્યુરોના મહાવનદેશકના રૂપમાાં અલ્કા પાાંર્ાને વનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૮) વવઝા ઇન્જકે િેંગ્લોરમાાં નવા પ્રધ્યોગીકી કેન્જરની સ્થાપનાની જાહેરાત કરી છે. 

૧૯) તારીખ ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ સાંસદે રદલ્હી ઉચ્ર્ ન્જયાયાલય સાંશોિન વવિેયક ૨૦૧૫ 

ને માંજુરી આપેલ છે. 

૨૦) કેન્જરીય માંવત્રમાંર્ળે મનરેગાના શ્રવમકોની મજુરી સીિી તેના ખાતામાાં જમા થાય તેવી માંજુરી 

આપી દીિી છે. 

- પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) હાલમાાં યુરોપન પ્રવાસે ગયેલ ભારતીય હોકી ટીમે િાન્જસન ે ૨-૦ થી હરાવીને સીરીઝ પર 

પોતાનો કાિ ુમેળવ્યો છે. 

૨) ર્ર ાઈવવાંગમાાં ૪૧ રેકોર્ડ  કરનાર વવશ્વની સૌથી શ્રેષ્ઠ ૫૪ વર્ીય નતાલીયા મક્નોવાએ ગત 
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રવવવારના રોજ પાણીમાાં પ્રેક્ટીસ માટે છલાાંગ લગાવ્યા િાદ િહાર આવ્યા નથી. 

૩) નતાવલયા વર્ડ ૨૦૦૫ માાં ૯ રેકોર્ડ  પોતાને નામ કરી ર્ુક્યા છે, ઉપરાાંત તે ૯ વમનીટ સુિી 

પાણીમાાં શ્વાસ િાંિ કરીને રહી શકતા હતા. 

૪) ભારતીય ફૂટિોલ ટીમ નવા રજુ કરવામાાં આવેલ ફીફા રેન્જકમાાં ૧૫૬ માાં સ્થાન પર રહેવા પામી 

છે. 

૫) હાલમાાં રમાઈ ગયેલ ઓસ્ટરેલીયા અન ે ઇંગ્લેન્જર્ વચ્ર્ેની રક્રકેટ મેર્માાં ઇંગ્લેન્જર્ના ખેલાર્ી 

સ્ટુઅટડ  િોરે્ ૩૦૦ મી વવકેટ લઈને વલ્ર્ડ  રેકોર્ડ  કરેલ છે. 

૬) ઇંગ્લેન્જર્ના ખેલાર્ી સ્ટુઅટડ  િોરે્ ટેસ્ટ રક્રકેટમાાં ૩૦૦ મી વવકેટ લેનાર વવશ્વના ૨૯ માાં ખેલાર્ી 

િની ર્ુક્યા છે, સાથ-ેસાથે ઇંગ્લેન્જર્ના પાાંર્માાં ખેલાર્ી િની ર્ુક્યા છે. 

૭) સોફ્લટવેર વવકાસ અને પ્રવશક્ષણના હેતુથી ભારત અને મ્યાનમાર વચ્ર્ે ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના 

રોજ સમજુતી થવા પામી છે. 

૮) વવશ્વ જુનીયર કુસ્તી ર્ૈવમ્પયનશીપ માટે ભારત ેપોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીિી છે. 

૯) જાપાનના હીરોશીમા પર પરમાણાં િોંિ હુમલાના ૭૦ વર્ડના ઉપક્રમે રહરોશીમા રદન 

મનાવવામાાં આવ્યો. 

૧૦) ભારત હેવી ઇલવેક્ટરક લીમીટેરે્ (BHEL) વવાંધ્યાર્લ પાવર સ્ટેશનના સાતમાાં એકમમાાં 

વીજળીનુાં ઉત્પાદન શરુ કરેલ છે. 

૧૧) ર્ેક િાઉન્જસની વસ્થવતમાાં વનષ્પક્ષ સુનવણી કરવા માટે સાંસદમાાં ૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ 

એક વવિેયક પસાર કરવમાાં આવ્યુાં છે. 

૧૨) રાજસ્થાન સરકાર અને ખાનગી કાંપનીઓ વચ્ર્ે વ્યાપારી િોરણ ે૨૪૫૨ કરોર્ રૂ.ની સમજુતી 

થવા પામી છે. 

૧૩) હાલ શરુ થયેલ ભારત હેવી ઇલેવક્ટરક લીમીટેર્ના ્લાન્જટમાાં ૫૦૦ મેગા વોટ વીજળી પેદા 

કરવાન ક્ષમતા છે. 
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૧૪) હાલમાાં વમસરના રાષ્ટ્રપવત અબ્દેલ ફતેહ અલ-સીસ છે. 

૧૫) િાઝીલમાાં ૧૦ થી ૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ સુિી વવશ્વ જુવનયર કુસ્તી ર્ૈવમ્પયનશીપનુાં આયોજન 

કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૬) અમેરરકાની અાંતરીક્ષ એજન્જસી નાસાએ અમેરરકી અાંતરીક્ષ યાત્રીઓન ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય અાંતરીક્ષ 

સ્ટેશન લઇ જવા માટે રવશયાની અાંતરીક્ષ એજન્જસી સાથે ૪૧ કરોર્ ર્ોલરનો કરાર કયો છે. 

૧૭) ર્ીનની ઓનલાઈન કાંપની ટેન્જસેટ િારા પ્રેક્ટોમાાં ૫૭૩ કરોર્ રૂ.નુાં રોકાણ કરવાની જાહેરાત 

કરી છે.  

૧૮) પ્રોક્ટો એક ઈન્જટરનેટ આિારરત સેવા આપનારી કાંપની છે. 

૧૯ પ્રોક્ટોમાાં ભારતના ૨ લાખથી વિ ુર્ોક્ટર ઉપલબ્િ છે. 

૨૦) રાષ્ટ્ર ીય આપદા પ્રિાંિક સાંસ્થાના કાયડકારી વનદેશક પ્રો. સાંતોર્ કુમાર છે. 

પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) રાજસ્થાન રાજ્યની જોિપુર હાઇકોટે હાંગામી િોરણ ેકામ કરી રહેલ સરકારી કમડર્ારીઓને પૂરો 

પગાર આપવા માટે સરકારને આદેશ કરેલ છે. 

૨) આગમી સ્ટેમ્િર માસમાાં ભારત સરકાર િેરોજગારો માટે યુ વવન સ્માટડ  કાર્ડ  જાહેર કરશે. 

૩) થોર્ા સમયમાાં મોિાઈલમાાં નેટ વાપરવા માટે ટોલ િી નાંિર ૧૯૨૫ અવસ્તત્વમાાં આવશે. 

૪) આગામી ૩૦ સ્ટેમ્િર થી ૮ ઓક્ટોિર ૨૦૧૫ સુિી પાવકસ્તાનમાાં ૬૧ મી કોમનવેલ્થ 

પાલાડમેન્જટરી કોન્જફરન્જસ આયોવજત થવા જઈ રહી છે. 

૫) ભારત સરકારે ગુજરાત રાજ્યમાાં સ્માટડ  સીટી માટે િારરકાન ેિદલ ેદાહોદ શહેરને પસાંદ કયુું છે. 

૬) પુરા ગુજરાત રાજ્યમાાં પાાંર્ શહેર અમદાવાદ, સુરત, વર્ોદરા, રાજકોટ અન ેદાહોદનો સ્માટડ  

સીટી પ્રોજકે્ટમાાં સમાવેશ થાય છે. 
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૭) પૃથ્વીની ગવતવવવિયોનુાં નીરીક્ષણ કરવા વાળો ગ્લોિલ સેટેલાઈટ (DRI) ન ે ર્ો. કલામ 

સાહેિના નામ સાથ ેજોર્વામાાં આવશે. 

૮) આજારિીજાનની અલજનૈ તારીક વલ્ર્ડ  એકવેટીસ ર્ેમ્પીયનશીપમાાં ભાગ લેનાર વવશ્વની સૌથી 

નાની વયની વ્યવક્ત જાહેર થઇ છે. 

૯) ૧૦ વર્ડની ઉમરે અલજનૈ ેરમત હારી ન ેપણ વવશ્વ વવક્રમ નોંિાવ્યો છે. 

૧૦) ફૂટિોલની ફેમસ ઈંગ્લીશ ટુનાડમેન્જટ તા. ૭/૮/૨૦૧૫ ના રોજ શરુ થઇ ગઈ, આ ટુનાડમેન્જટની 

ફાઈનલ આગામી વરે્ મેં ૨૦૧૬ માાં યોજાશ.ે 

૧૧) ભારત સામે રમનાર રક્રકેટ ટીમ શ્રીલાંકાએ પોતાની આગામી સીરીઝ માટે ટીમની જાહેરાત કરેલ 

છે. 

૧૨) વજમ્િાબ્વે અન ેન્જયુઝીલને્જર્ની વચ્ર્ે રમાઈ ગયેલ મેર્માાં ીમ્િાવે પરાવજત થયલે છે.  

૧૩) થોલીર્ોમાઇર્ નામની દવા ને અમેરરકામાાં વેંર્વા પર પ્રવતિાંિ લગાવવામાાં મુખ્ય ભુવમકા 

ભજવનાર કેનેર્ાના તિીિ િાન્જસીસ ઓલ્દમ કેલ્સીનુાં ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ન રોજ અવસાન થયેલ 

૧૪) ફોબ્સ મેગેઝીને ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ ટેકનોલોી ક્ષેત્રમાાં વવશ્વમાાં ૧૦૦ થી વિારે 

જાણકારી વાળી અિોપવતઓની યાદી િહાર પાર્ી છે. 

૧૫) હાલમાાં ભારતનુાં પબ્લીક સેક્ટર યુવનટ (િી.એસ.એન.એલ.) ને પોતાની નવી કાંપની 

સ્થાપવાની માંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૧૬) હાલમાાં ભારત ેઉજાડ ક્ષેત્રમાાં સહયોગ અને વવકાસ માટે મોજામ્િીક દેશ સાથ ેસમજૂતી કરાર 

કરેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં વિહાર રાજ્યમાાં ધ્વની મત િારા લોક ફરરયાદ વનવારણ વવિેયક ૨૦૧૫ પારરત 

કરવામાાં આવ્યુ છે. 

૧૮) FICCI નુાં પૂરુાં  નામ ફેર્રેશન ઓફ ઇવન્જર્યા ર્ેમ્િર ઓફ કોમસડ એન્જર્ ઇન્જર્સ્ટર ીઝ થાય છે. 

૧૯) જળ સાંશોિન એન્જીનીયરીંગ કાંપની મરુગ્પાએ જાપાનની ઓગોનો કાપડ કાંપની સાથ ેએક 
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સમજુતી કરાર કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં અલીિાિા કાંપની એમ કોમસડની રદગ્ગજ પેટીએમ(PAYTM) માાં રોકાણ કરવાની 

યોજના િનાવી રહુ્ાં છે.  

-પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) ભારતના મુખ્યપ્રિાનના વવદેશ પ્રવાસમાાં મુખ્ય ભૂવમકા ભજવનાર વાળી વ્યવક્ત છે, શોયડ 

ર્ાભોલ. જ ેવિન રાજકીય છે. 

૨) હાલમાાં શોયડ ર્ાભોલ ૨૦૦૯ માાં સ્થાવપત કરેલ ઇવન્જર્યા ફાઉન્જરે્શન નામની સાંસ્થા ર્લાવી 

રહ્ા છે, જ ેવતડમાન સરકાર માટે થીંક ટેંકની કામગીરી કરે છે. 

૩) હાલની લોકસભાના અધ્યક્ષ સુવમત્રા મહાજન છે, જણે ેકાયદાની ૩૭૪ મી િારાના અનસુાંિાને 

૨૫ સાાંસદોને થોર્ા સમય માટે સસ્પેન્જર્ કયાડ છે. 

૪) દ.ભારતના વતરુમાલા માંરદરની સાંપવતનો ખુલાસો થયો, માંરદરના નામ પર િેંકમાાં ૪.૫ ટન 

સોનુાં રાખવામાાં આવ્યુાં છે. 

૫) માંરદરની આ જમા પુાંીથી માંરદરને દર વરે્ ૮૦ વકલો સોનુાં વ્યાજમાાં મળે છે. 

૬) દેશમાાં ઇગ્નુ યુવનવસીટીમાાં ટોપ પર રહેનાર વ્યવક્ત અીતકુમાર વરાણસી જલેમાાં અઢી વર્ડ માટે 

હત્યાના ગુનામાાં સજા ભોગવી રહ્ા છે. 

૭) સયુાંકત રાષ્ટ્ર ોની સતાવાર ભાર્ાઓમાાં ર્ીની, અરિી, અાંગ્રેી, રવશયન, સ્પેનીશ, િેંર્ છે 

૮) માનવ જાવતના સાંહાર માટે વર્ડ ૧૯૪૫ માાં છેલ્લ ે૭૦ વર્ડ પહેલા પરમાણાં િોમ્િનો પ્રયોગ 

કરવામાાં આવ્યો હતો. 

૯) આજના સમયમાાં દુવનયામાાં ૯ દેશો પાાંસ ે૧૬,૦૦૦ થી વિારે પરમાણાં િોમ્િ હોવાની આશાંકા 

છે. 
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૧૦) ન્જયવુક્લયર ફ્લયુઝનની ટેકનીક શોિ માટે ૧૯૪૪ માાં ઓટો હાનન ે નોિલે પારરતોવર્ક 

આપવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૧૧) પ્રથમ ન્જયવુક્લયર રીએક્ટર િનાવનાર અનેરીકો ફમીન ેપણ નોિેલ પારીતોવર્ક આપવામાાં 

આવ્યુાં હતુાં, તેન ેલોકો ફાિર ઓફ િ એટવમક િોમ્િના નામથી ઓળખતા હતા. 

૧૨) હાલમાાં તાઈવાનમાાં સાઉર્ લોર્ર નામનુાં વાવાઝોરુ્ાં  ત્રાટક્યુાં છે. 

૧૩) સાઉર્લોર્ર વાવાઝોર્ાને કારણ ેર્ીનમાાં પણ આશરે દોઢ લાખ લોકોનુાં સ્થળાાંતરણ કરવામાાં 

આવ્યુાં છે. 

૧૪) હાલમાાં ઓસ્ટરે વલયાના કપ્તાન માઈકલ ક્લાકે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય રક્રકેટમાાંથી આવનારી ટેસ્ટ પછી 

વનવૃવિ લેવાનો વનણડય લીિો છે. 

૧૫) સ્વીમર માઈકલ ફ્લલેપ ેયુ.એસ. સ્વીમીંગ ર્ેમ્પીયનશીપમાાં ૨૦૦ મીટર િટર ફ્લલાય સ્પિાડમાાં 

૧ મીનીટમાાં 52.94 સેકન્જર્માાં ગોલ્ર્ મેર્લ વવનર િન્જયા હતા. 

૧૬) જોશના વર્ન્પાએ ગ્લાસગો ગેમ્સમાાં દીવપકા પલ્લીકાલની સાથ ેસ્ક્વોશમાાં ભારતને ગોલ્ર્ 

મેર્લ આપવ્યો છે. 

૧૭) હાલમાાં ઈંગ્લેંરે્ ઓસ્ટરે વલયાન ેર્ોથી ટેસ્ટમાાં ત્રીજા રદવસે પણ હરાવ્યુાં છે. 

૧૮) ભારત ેઆ વખતે સ્થાવનક ઉદ્યોગના વવકાસ માટે ર્ીનથી આયાત થતા વીટામીન સી. ના 

તમામ પ્રકાર અને િિાજ ગ્રેર્ પર પાાંર્ વર્ડ માટે એન્જટી ર્વમ્પાંગ ડ્યુટી પ્રવત વકલો ૩.૭૪ યુ.એસ. 

ર્ોલર વિારી દીિેલ છે. 

૧૯) ગુજરાત રાજ્યમાાં ૧૯૬ વન વસાહતી ગામર્ાઓને મહેસુલી ગામનો દરજ્જો આપવામાાં આવશે. 

૨૦) વસાંગાપોર સરકારે પોતાની આઝાદીના ૫૦ વર્ડ પૂણડ કયાડ, પરાં તુ ત્યાાં વવદેશી મજુરો પર 

પ્રવતિાંિ લદવામાાં આવ્યો હોવાથી તેના વવકાસમાાં અવરોિ પેદા થવાની આશાંકા છે.  

-પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) ભારતનો સૌથી પહેલો સ્માટડ  હાઈ-વે ઇસ્ટનડ પેરરફેરલ એક્સપ્રેસ વે િનશે. જમેાાં આિુવનક 

ઇન્જટેવલજન્જસ ટર ારફક સીસ્ટમ (ITS) લગાવવામાાં આવશે. 

૨) દેશના સાયન્જસ એન્જર્ ટેકનોલોી માંત્રાલયના યુવનટ કાઉન્જસીલ ફોર સાયન્જટીરફક એન્જર્ 

ઇન્જર્સ્ટર ીયલ રીસર્ડ ટરેર્ીશનલ નોલેજ ર્ીઝીટલ લાયિેરી િારા પ્રાર્ીન ૨૫૦ આસનોની 

વવર્ીઓગ્રાફી તૈયાર કરવામાાં આવી છે. 

૩) તાજતેરમાાં લાંર્નમાાં યોજાયલે અન્જર્ર ૨૩ વલ્ર્ડ  અલ્ટીમેટ િીસિી ર્ેમ્પીયનશીપમાાં ભારત 

વમક્સ ટીમમાાં ૯ માાં સ્થાન ેરહેવા પામેલ છે, પરાં તુ ખેલાર્ીઓની વજાંદારદલીન ેકારણ ેઆ ટીમને 

સ્પોર્ટસડ મેન સ્પીરીટનો એવોર્ડ  અપાયો છે. 

૪) ભારતીય ખેલાર્ી અવભમન્જય ુગાાંિી સ્ટેટ ઓપન રેવન્જકાંગ વિવલયર્ડસમાાં અન ેસ્નુકર ર્ૈવમ્પયન 

શીપમાાં ટોપ ફોર મા પોતાની જગ્યા િનાવવામાાં સફળ રહ્ા છે. 

૫) BCCI એ ઉતરાખાંર્ અન ેવિહાર માટે એડ્હોક કવમટીની રર્ના કરી છે. 

૬) ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૩ ના રોજ રવશયાના અવકાશયાત્રી યુરી માાંલેન્જર્ને્જકોએ અાંતરીક્ષમાાં રહી લગ્ન 

કયાડ હતા. 

૭) ગુજરાત રાજ્યમાાં સૌપ્રથમવાર ૬ અિડન હોવસ્પટલ સુરતમાાં િનશ,ે આ પ્રોજકે્ટ માટે ૧૫ કરોર્ 

રૂ. ખર્ડવામાાં આવશે. 

૮) વૈવશ્વક ઇલેક્ટર ોવનક કાંપની ફોક્સકોનડ આવનારા પાાંર્ વર્ડમાાં મહારાષ્ટ્રમાાં પાાંર્ વિવલયન 

અમેરરકી ર્ોલરનુાં રોકાણ કરશે. તેવી ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ જાહેરાત કરવામાાં આવી છે. 

૯) ભારતીય સમાજના જવૈ વૈજ્ઞાવનક રાઘવેન્જર ગર્કરને ૭ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ િેંગ્લોર વસ્થત 

જમડન વાણીજ્ય શાખામાાં િ ક્રોસ ઓફ ઓર્ડર ઓફ િ મેરીટ જ ેજમડનીનુાં સવોચ્ર્ નાગરરક સન્જમાન 

છે, તેનાથી સન્જમાનવામાાં આવ્યા છે. 

૧૦) પ્રખ્યાત કન્નર્ કવવ અન ેસ્વતાંત્રતા સેનાની કૈયરા કીન્જહાના રાયનુાં અવસાન થયુાં છે, તેઓ નુાં 
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આયુષ્ય ૧૦૧ વર્ડનુાં હતુાં. 

૧૧) ભારતીય-અમેરરકી અતુલ કેશપન ે માલદીવ અન ે શ્રીલાંકામાાં સયુાંકત રાજ્ય અમેરરકાના 

રાજદૂતના રૂપમાાં વનયકુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) હાલ ભારતમાાં અમેરરકી રાજદૂત રીર્ાર્ડ  રાહુલ વમાડ પછીના ક્ષેત્રના રાજદૂત તરીકે નીમાવા 

વાળા ભારતીય મૂળના િીજા અમેરરકી રાજ્નાયક િનીર્ુક્યા છે. 

૧૩) ઘઉંની આયાત ઘટાર્વા માટે સરકારે ૩૧ માર્ડ ૨૦૧૬ થી ઘઉં પર ૧૦ ટકા આયાત ખર્ડ 

લગાર્વાનો વનણડય કરેલ છે. 

૧૪) વત્રપુરા રાજ્યની વવિાનસભાએ જિન્જય અપરાિના મામલે મોતની સજા અને આીવન 

કારાવાસ આપવાની સજાન ેસમાપ્ત કરવાવ માટે સવડ સમાંવત પ્રસ્તાવ પારરત કરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૫) કેન્જર સરકારે પોતાની પયડટન ઈ-વવઝા સુવવિાન ેહજુ ૩૬ દેશોમાાં વવસ્તરવાની યોજના કરી છે, 

આ મરહનાની ૧૫ તારીખથી તેનો અમલ કરવામાાં આવશે. 

૧૬) રાજ્ગીરી સ્કુલ ઓફ એવન્જજનીયરીંગ એન્જર્ ટેકનોલોીના પૂવડ વવદ્યાથીઓ િારા શહીદોના 

પરરવરોને સન્જમાવનત કરવા માટે પરમ ત્યાગ ર્ક્ર આપવાની પહેલ કરી છે. 

૧૭) ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ સ્વચ્છ ભારત અાંતડગત દેશના ૪૭૬ શહેરોની યાદી િહાર 

પાર્વામાાં આવી છે, જ ેશહેરનો સ્વચ્છતા આાંક િતાવશે. 

૧૮) કેન્જર સરકારે છાત્રોન ેપ્રકૃવત સાથ ેજોર્વા માટે સ્કુલ નસડરી યોજના લોન્જર્ કરી છે. 

૧૯) હાલમાાં ભારતમાાં સેવાક્ષેત્રમાાં પ્રત્યક્ષ વવદેશી મૂર્ી રોકાણમાાં ૧૫ ટકાની કમી નોંિવામાાં આવી 

છે. 

૨૦) ભારતનુાં શ્રી સીટી શહેર આાંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાાં આવેલ છે, જ્યાાં ર્ીનની એક મોિાઈલ વનમાડતા 

કાંપની પોતાનુાં યુવનટ શરુ કરવા જઈ રહી છે. 

- પરેશ ર્ાવર્ા 
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GK માટે Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

1) અમેરરકાની ટેનીસ ખેલાર્ી સ્લોએન સ્ટીફને વોવશગ્ટનમાાં રમાયેલી સીટી ઓપન ટેનીસ 

ટુનાડમેન્જટની ફાઈનલમાાં રવશયાની અનાસ્તાવસયાન ેહરાવી ટાઈટલ ીતી લીિુાં છે. 

2) વપાંક રીવોલ્યુશન શબ્દ ગાય અન ેભેંસના માસની વનકાસ સાથ ેસાંકળાયલે છે. 

3) વવશ્વમાાં િીફ આયાત કરવામાાં ર્ીન પ્રથમ સ્થાને છે. જયારે ભારત િીફ વનકાસ કરવામાાં પ્રથમ 

સ્થાન ેછે. 

4) ગુજરાતમાાં આગામી જાન્જયુઆરી ૨૦૧૬માાં ૮ મી વાઈિન્જટ ગુજરાતની સવમવત યોજવા માટેની 

તૈયારીઓ શરુ કરવામાાં આવશે. 

5) IRFC ઇવન્જર્યન રેલ્વે ફાઈનાન્જસ કોપોરેશન ર્ાલ ુનાણાકીય વર્ડમાાં ટેક્સ િી િોન્જર્ મારફત 

રૂ.૬૦૦૦ કરોર્ એકત્ર કરશે. 

6) ભારતીય સીનીયર હોકી ખેલાર્ી ગુરુિાઝવસાંહ પર ગેરવશસ્ત િદલ ૯ માસ નો પ્રવતિાંિ 

લાદવામાાં આવ્યો છે, હવે તેણે રમવા માટે મેં ૨૦૧૬ સુિી રાહ જોવી પર્શે. 

7) હાલમાાં સેન્જટરલ િેંક ઓફ ઇન્જર્ીયાના એક્ઝીક્યુટીવ ર્ાયરેક્ટર આર.કે. ગોયલ છે. 

8) મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યના માલેગાવની શાળામાાં દેશનુાં પ્રથમ સેનેટરી પેર્ ATM કાયડરત કરવામાાં 

આવ્યુાં. 

9) હાલમાાં કેન્જર સરકારની કોઇપણ યોજના માટે આિાર કાર્ડ  ફરીયાત નથી, આવી સ્પષ્ટ્તા 

સુપ્રીમ કોટે કરેલ છે. 

10) હાલમાાં વિહારના રાજ્યપાલ તરીકે રામનાથ કોવવાંદ ેશપથ લીિા છે. 

11) હાલ માાં જમ્મુ કાશ્મીરના રાજ્યપાલ કવીન્જર ગુપ્તા છે, તેઓ ને પાવકસ્તાન સરકારે ૬૧ મી રાષ્ટ્ર  

માંર્ળ સાંસદીય સાંમેલનમાાં આમાંત્રણ અપાયુાં નથી. 

12)મહારાષ્ટ્ર  સરકારે થાણ ેરક્રક ના વકનારના વવસ્તારન ેફ્લલેવમન્જગો અભ્યારણના રૂપમાાં ઘોવર્ત 

કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

13)૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના ભારતીય મુળના સુાંદર પીસાઈને ગૂગલના સી. ઈ.ઓ. વનયુક્ત 
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કરવામાાં આવ્યા છે. 

14) ભારતના રાષ્ટ્રપવત પ્રણવ મુકરીએ ર્ો વીર્પા મોઈલીને સરસ્વતી સન્જમાન થી સન્જમાવનત 

કયાડ છે. 

15) અવભનેતા અવમતાભ િચ્ર્ન ેમહારાષ્ટ્રમાાં વાઘ સાંરક્ષણ પરરયોજના ના િાાંર્ એમ્િેસેર્ર 

િનવાનો પ્રસ્તાવ સ્વીકાર કરી લીિો છે. 

16) નેશનલ ગ્રીન ટર ીબ્યુનલ સાંસ્થાએ ઉતરપ્રદેશ સરકારને તાકીદ કરી છે કે, તાજમહેલ 

પયાડવરણક્ષેત્રમાાં કોઈપણ પ્રકારની ખોદકામ કે િાંિ કામને માંજુરી આપવી નરહ. 

17) ગૂગલે પોતાની નવી મૂળ કાંપની એલ્ફિેટ ઇન્જક નો શુભારાંભ કરેલ છે. 

18) પ્રવસદ્ધ મરાઠી રાંગમાંર્ના અવભનેતા ગાયક અન ે નાટક વનમાડતા ભાલર્ાંર પેંિકરનુાં 

અવસાન થયેલ છે, તે ૯૪ વર્ડની વાયના હતા. 

 

19) પેટર ોલીયમ માંત્રી િમેન્જર ર્ૌહાણ ે૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ વવશ્વ જવૈ િળતણ રદવસના 

અાંતગડત જવૈ િળતણ વમવશ્રત હાઈ વસ્પર્ ર્ીઝલ નો શુભારાંભ કરાવેલ છે. 

-પરેશ ર્ાવર્ા 

 

Current affairs 175 સામાન્ય જ્ઞાન 

1)  રે્વ વાલેસમાાં સ્પેનની હોકી ટીમે ભારતન ે૪-૧ થી પરાજય આ્યો છે, આ પહેલા ભારત ેિાાંસ 

સામેના િે મુકાિલામાાં ીત મેળવી હતી. 

2)  ભારતના સ્નુકર ખેલાર્ી પાંકજ અર્વાણી ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫માાં કરાાંર્ી વવશ્વ ૬ રેર્ સ્નુકર 

ર્ૈવમ્પયનશીપમાાં પોતાની ીત હાાંસલ કરેલ છે. 

3)  ભારતીય ટેનીસસ્ટાર સાવનયા વમઝાડને આગામી ૨૯ ઓગસ્ટના રોજ રાીવગાાંિી ખેલરત્ન 

એવોર્ડ  આપવામાાં આવશે. ૨૯ ઓગસ્ટ સ્પોર્ટસડ રે્ તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે.  
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4)  દવક્ષણ કોરરયાના સુવોનમાાં સમાપ્ત થયેલ એવશયન યુવા ર્ેસ ર્ેમ્પીયનશીપમાાં ભારત ેકુલ 

૧૫ મેર્લ મેળવ્યા છે. 

5)  એવશયન યુવા ર્ેવમ્પયનશીપમાાં ભારત ે૧૫ મેર્લ મેળવી સૌથી વિારે મેર્લ ીત્યા છે, જયારે 

ઈરાને ૬ મેર્લ મેળવીને િીજુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુું છે. 

6)  આગામી વર્ડ 2016માાં ભારતમાાં યોજાનારા ટી-૨૦ વલ્ર્ડપમાાં પાવકસ્તાનની એકપણ મેર્ 

મહારાષ્ટ્રમાાં નરહ યોજવાનો િી.સી.સી.આઈ.નો વનણડય. 

7)  ૧૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫માાં એવશયન કોન્જટીનેટલ શતરાંજ ટુનાડમેન્જટમાાં ભારતના ગ્રાન્જર્ માસ્ટર સૂયડ 

શેખર ગાાંગુલીએ રજત ર્ાંરક મેળવીને પોતાની ીત હાાંસલ કરેલ છે. 

8)  વસર્નીમાાં રમાઈ રહેલ નેટિોલ વલ્ર્ડકપમાાં ઇંગ્લેન્જર્ સામે ઓસ્ટરે વલયાએ આસન વવજય 

મેળવ્યો હતો. 

9) ભારતના 28 રમતવીરોને સાંવગ્િત ર્ોવપાંગ માટે ઇન્જટરનેશનલ એસોવશયશેન ઓફ એથલેટીક્સ 

ફેર્રેશને અમયાડરદત સમય માટે વનરસ્ત કયાડ છે. 

10) 'રાીવ ગાાંિી ખેલ રત્ન એવોર્ડ ' પ્રાપ્ત કરનાર સાવનયા વમઝાડ દેશની એકમાત્ર મહીલા િનશ.ે 

11) હાલ ગૂગલે પોતાના નવા સી.ઈ.ઓ. તરીકે સુાંદર પીર્ાઈન ેપસાંદ કયાડ છે, અન ેગૂગલના 

માવલક લેરી પેજ છે. 

12) કુકુશીમાાં દુઘડટના િાદ જાપાનમાાં પહેલી વાર પરમાણાં રીએક્ટર શરુ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

સાર્ા ર્ાર વર્ડ િાદ જાપાને પરમાણાં ્લાન્જટ શરુ કરેલ છે. 

13) જાપાનમાાં કુલ ૪૩ જટેલા પરમાણાં ્લાન્જટ છે તેમના િિાજ છેલ્લા િે વર્ડથી સુરક્ષાના કારણ ે

િાંિ રાખવામાાં આવ્યા છે. 

14) ર્ીન દેશે વવશ્વનો સૌથી લાાંિો ૬.૮ માઈલ પુલ નદીઓની મધ્યમાાં િાાંિીન ેલોકો માટે એક 

વિુ સારુાં  આકર્ડણનુાં કેન્જર િનાવ્યુાં છે. 

15) ઉતર પ્રદેશ સરકારે રહન્જદી રફલ્મ રશ્યમ ને મનોરાંજન કર મુક્ત જાહેર કરેલ છે. 
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16) તાજતેરમાાં જ કેન્જરના એક મહત્વના માંત્રાલય િારા શરુ કરવામાાં આવેલ કાયાકલ્પ 

જનસ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રની સુવવિાઓ માટે સન્જમાન આપશે. 

17). ભારતની નેશનલ ટાઇગર કન્જજવેશન ઓથોરરટીએ છેલ્લા 7 માસમાાં 41 વાઘના મૃત્ય ુથઇ 

ર્ુક્યા છે, તેવો રીપોટડ  જાહેર કરેલ છે. 

18)ઉતર પ્રદેશ સરકારે 11 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ િેગમ અખ્તર પુરસ્કાર માટે નવા રદશા 

વનદેશનમાાં સુિારો કરવાની માન્જયતા પ્રદાન કરેલ છે. 

19) િેગમ અખ્તર પુરસ્કારમાાં ઉતરપે્રદેશ સરકાર તરફથી 5 લાખ રૂ. તથા એક શાલ અન ેપ્રશવસ્ત 

પત્ર આપવામાાં આવે છે. 

20). કેન્જર સરકાર તથા વવશ્વ િેક વચ્ર્ે 11 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ 308.40 વમવલયન ર્ોલરની 

સમજુતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાાં આવ્યા છે. આ રકમ રાષ્ટ્રમાાં ર્ક્રવાત અને અન્જય આપવતના ભોગ 

િનેલ રાજ્યમાાં વાપરવામાાં આવશે. 

-પરેશ ર્ાવર્ા 
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૧) ઝીરો ઈફેક્ટ ઝીરો રર્ફેક્ટ સૂત્ર સુિામૂવતડ િારા આપવામાાં આવ્યુાં છે. 

૨) ભારતમાાં િેરોજગારીના આાંકર્ા એકવત્રત અન ેપ્રદવશડત કરનારી સાંસ્થા નેશનલ સેમ્પલ સવે 

ઓફીસ છે. 

૩) ભારત છેલ્લા ૩૦ વર્ડથી હળવા લર્ાકુ વવમાન િનાવવામાાં કાયડરત છે, છતા િનેલ તેજસ 

માકડ-૧ માાં કેગે(CAG) ૫૩ ખામીઓ ગણાવી છે. 

૪) આગામી વિહાર રાજ્યની ર્ૂાંટણીમાાં રાજદ,અન ેજરે્ીય ુ૧૦૦-૧૦૦ િેઠકો પર લર્શે જયારે 

કોંગ્રેસ ૪૦ સીટ પર ર્ુાંટણીમાાં પ્રવતવનવિત્વ કરશે. 

૫) ગ્વાવલયરના કાં દપડ શમાડ(૫) અન ે રરવત્વકા શમાડ(૮) વર્ડની વય ેમાઉન્જટ એવરેસ્ટ િઝે કેમ્પ 

૫,૩૮૦ મી.સુિી પાંહોર્ીન ે સૌથી નાની વયે પવડતારોહક તરીકે તેમનુાં નામ ગીનીસ િુકમાાં 
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નોંિાવેલ છે.  

૬) વિકસ દેશોનુાં છઠુાં  વશખર સાંમેલન ફોિાડલજેોમાાં યોજાયુાં હતુાં. 

૭) વવશ્વની નાંિર વન ગણાતી અમેરરકાના સરેના વવવલયમ્સે રોજસડ કપ ટેવનસ ટુનાડમેન્જટમાાં ત્રીજા 

રાઉન્જર્માાં પ્રવેશ મેળવી લીિો છે. 

૮) સ્ટાર સ્ટર ાઈકર લાયનોલ મેસ્સીએ િી કીકથી નોંિાવેલા િે ગોલથી િસેલોનાએ યુએફા સુપર 

કપ ફૂટિોલનુાં ટાઈટલ ીતી લીિુાં છે. 

૯) ઈજાગ્રસ્ત થયેલ િીકી જમે્સ સાઈકલીંગ ખેલાર્ી ફરીથી ટરેક પર પુનરાગમન કરવાની તૈયારી કરે 

છે, આગામી ૧૪ થી ૧૬ ઓગસ્ટમાાં ર્િીમાાં યોજાનાર સ્પિાડમાાં તે કમિેક કરશ.ે 

૧૦) િીકી જમે્સ વર્ડ ૨૦૧૩માાં સાઈકલીંગમાાં વલ્ર્ડ  ર્ેવમ્પયન િન્જયા હતા. 

૧૧) ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ ના રોજ જયાંત પટેલને ગુજરાતના ઉચ્ર્ ન્જયાયાલયમાાં કાયડકારી મુખ્ય 

ન્જયાયિીશ તરીકે વનયુવક્ત આપવામાાં આવી છે. 

૧૨) અવખલ ભારતીય આયુડવવજ્ઞાન નામની સાંસ્થા નવી રદલ્હીમાાં સ્થાપવા માટેની માંજુરી આપી 

દેવામાાં આવી છે. 

૧૩) ઓસ્ટરે વલયાની સરકારે જળવાયુાં પરરવતડનની એક િેઠકમાાં જણાવ્યુાં છે કે વર્ડ ૨૦૦૫ થી 

૨૦૩૦ સુિીમાાં ગ્રીન હાઉસ ગૈસ ઉત્સજડનમાાં 26 થી 28 ટકા ઘટાર્ો કરવો પર્શે. 

૧૪) હાલમાાં ઈસરોની સ્થાપના કેરળ રાજ્યમાાં કરવામાાં આવી છે, અહી પહેલા સ્વદેશી ટાઈટેવનયમ 

સ્પાંજ સાંયત્રનુાં વ્યપારી િોરણ ેઉત્પાદન શરુ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૫) હાલમાાં પૂવોતર ભારતમાાં િલીપરા થી ભાલુકપોંગ (અરુણાર્લ પ્રદેશ) માાં ટરેન સેવા શરુ 

કરવામાાં આવી છે. 

૧૬) હાલમાાં કેરળ રાજ્ય સરકાર િારા વર્ડ ૨૦૧૪ નો રાજ્ય રફલ્મ પુરસ્કાર સવડ શ્રેષ્ઠ અવભનેતાનો 

પુરસ્કાર નીવીન પોલીન ેઆપવામાાં આવ્યો છે. 
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૧૭) વર્ડ ૨૦૧૫ ના કુવેમ્પુાં રાષ્ટ્ર ીય પુરસ્કાર માટે મરાઠી લેખક શ્યામ મનોહરને પસાંદ કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૮) હીરો સાઇકલ લીમીટેર્ના સ્થાપક ઓમ પ્રકાશ મુાંજાલનુાં તા.૧૩/૮/૧૫ ના રોજ 

લુાંન્જિીયાનામાાં ૮૭ વર્ડની વયે અવસાન થયલે છે. 

૧૯) મહારાષ્ટ્ર  સરકારે દહીં હાાંર્ી ખેલન ેસાહવસક ખેલનો દરજ્જો આપેલ છે, આ ઉત્સવમાાં માનવ 

વપરામીર્ િનાવાતો હોવાન ે કારણ ે ૧૨ વર્ડથી ઓછી વય વાળા િાળકોન ે તેમાાંથી િાકાત 

રાખવાની વાત પણ કરેલ છે. 

૨૦) ભારતના પૂવડ રાષ્ટ્રપવત ર્ો એ.પી.જ ેકલામ સાહેિનુાં સ્મારક િનાવવા જમીનનુાં પ્રારાં વભક 

સવેક્ષણ શરુ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 
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૧) પ્રખ્યાત ઉદુડ સારહત્યકાર શમીમ હનફીને જ્ઞાન ગરરમા માનદ અલાંકરણ પુરસ્કાર માટે ગત 13 

ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૨) દેશની પ્રિાનમાંત્રી જન િન યોજના હેઠળ િેન્જકોમાાં નવા ખૂલલેા ખાતાઓમાાં ૨૧,૦૦૦ 

કરોર્ની ર્ીપોઝીટ જમા થવા પામી છે. 

૩) ઇન્જર્ોનેવશયામાાં પહેલી િુલેટ ટરેનના પ્રોજકે્ટ માટે જાપાન અને ર્ીન હરીફાઈ કરી રહુ્ાં છે. 

૪) ઇન્જર્ોનેવશયામાાં િાાંરુ્ાં ગ શહેરથી જાકાતાડ વચ્ર્ે પ્રથમ િુલેટ ટરેન સેવા શરુ કરવાની યોજના 

અમલમાાં આવશે. 

૫) ર્ીન દેશે પોતાના ર્લણ યુઆનનુાં નાણાકીય અવમુલ્યન ૩.૫ ટકા કરેલ છે. 

૬) ઇન્જટરનેશનલ મોનેટરી ફાં રે્ દુવનયાના ર્ાર કરન્જસીન ેરીઝવડ કરન્જસી ગણીને પોતાનુાં ભાંર્ોળ ઉભુાં 

કયુું છે. 
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૭) ઇન્જટરનેશનલ મોનેટરી ફાં રે્ વવશ્વના ર્ાર ર્લણન ેરીઝવડ કયાડ છે તેમાાં ર્ોલર, યુરો, પાઉન્જર્, અન ે

જાપાનના યેનનો સમાવેશ થાય છે. 

૮) ભારત અન ેઅમેરરકા વચ્ર્ેની સાયિર સમજુતી વર્ડ 2015 ની હાલમાાં અમેરરકાના વોવશાંગ્ટન 

ર્ી.સી. માાં સાંપન્ન થઇ. આ સમજુતીનો હેતુ સાયિર સુરક્ષા વિારવા માટેનો હતો. 

૯) આ સાયિર વાતાડમાાં ભારતના પ્રવતવનવિ તરીકે અરવવાંદ ગુપ્તા સામેલ થયા હતા. 

૧૦) હાલમાાં અસમ સરકારે રાજ્ય વવિાનસભામાાં 13 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ અસમ વવર્ રહટીંગ 

(વનરે્િ, રોકથામ, સાંરક્ષણ) િીલ પારરત કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૧) વર્ડ 2015 થી ભારતીય જ્ઞાનપીઠ િારા પ્રથમ જ્ઞાનગરરમા માનદ અલાંકરણ પુરસ્કાર 

આપવામાાં આવશે, આ પુરસ્કાર જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કારના ૭૦ વર્ડ પૂણડ થવાના કારણ ેઆપવામાાં આવે 

છે. 

૧૨) કેન્જર સરકાર િારા સામાવજક સુરક્ષા યોજનાઓન ેઅનુલક્ષીન ેનામાાંકરણ સુવવિા માટે િાંિન 

ર્ર ાઈવનો આરાંભ કરવામાાં આવ્યો છે. 

૧૩) કેન્જરના પ્રિાનમાંત્રી માંર્ળે ભારત અન ેનેપાળ વચ્ર્ે પેટર ોલીયમ પાઈપ લાઈન નાાંખવાની 

માંજુરી આપી દીિી છે. 

૧૪) આ પાઈપ લાઈનન ે સાંદભે નેપાળ ઓઈલ કોપોરેશન અન ે ભારતના ઇવન્જર્યન ઓઈલ 

કોપોરેશન વચ્ર્ે પાંદર વર્ડના હાલ પૂરતા કરાર થયલે છે. 

૧૫) હાલમાાં સયુાંકત રાષ્ટ્ર  મહાસભાના અધ્યક્ષ સૈમ કુટેસા છે. 

૧૬) વૈવશ્વક સુરક્ષા પરરર્દમાાં ભારતની સ્થાયી સદસ્યતા પર અમેરરકા, રવશયા, અને ર્ીને પોતાનો 

વવરોિ દશાડવ્યો છે. 

૧૭) ૧૩ ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ િાાંસ અને ભારત વચ્ર્ે નવીનીકરણ ઉજાડના મુદે્દ સાંસ્થાગત 

સાંિાંિ વિારવા માટે સમજુવત સાિવામાાં આવી છે. 

૧૮) તાતા ગ્રુપ ેએર એવશયામાાં પોતાની ભાગીદારી ૩૦ ટકાથી વિારીન ે૪૧ ટકા કરવાની જાહેરાત 
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GK માટે Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

કરેલ છે. 

૧૯) ટેસ્ટ મેર્માાં આઠ કેર્ પકર્ીને ભારતીય ખેલાર્ી અાંીકય રહાણે ૧૪ ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ 

વવશ્વ રેકોર્ડ  પોતાના નામે કયો છે. 

 

-પરેશ ર્ાવર્ા 

  


