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Current Affairs 132 સામાન્ય જ્ઞાન 

1) વિશ્વની 800 શ્રેષ્ઠ સંસ્થાઓમાં ભારતના માત્ર 11 ઇવન્સ્િટ્યુટ્સ આિે છે. 

2) ગ્રીસ દેશ હાલ ભયકંર મંદીનો સામનો કરી રહ્યો છે, ત્યારે તેણ ેઆઈ.એમ.એફ. સંસ્થાને 1.8 

અબજ યુરો ડોલર ચુકિિાના થાય છે. 
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3) હાલ ગ્રીસ દેશના િડાપ્રધાન એલેવકસસ વસપ્રાસ છે. 

4) આગામી 6 જુલાઇના રોજ ગ્રીસ જનમત સંગ્રહ દ્વારા નક્કી કરશે કે તેણે યુરો ઝોનમા ંરહેિંુ કે 

નહી. 

5) હાલ સેન્િૂલ ઇન્ફોમેંશન કવમશન પાસે આર.િી.આઇ.ની 37000 અરજીઓ પેવન્ડંગ પડી 

છે. 

6) બજાજ એલાઇન્ઝ મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યમાં મોસંબીનાં પાક માિે હિામાન આધારરત કૃવિ વિમો 

લોન્ચ કરશે. 

7) રિસ્િાઇન લેગાડડ  આઇ.એમ.એફ. સાથ ેસંકળાયલેા છે. 

8) તા.30/6/15 ના રોજ આપણા સમયમાં એક લીપ સેકન્ડ જોડાશે, એિલ ે કે રાત્રે 

11:59:59 નહી પણ 11: 59: 60 થયલે. 

9) હાલ ભારતમા ંિુ જી ફ્રેન્ડલી ફેસબુક લાઇિ એપ લોન્ચ કરિામા ંઆિી છે. 

10) હાલ યુરોપ દેશ 28 સભ્યોનું યુરોવપયન યુવનયન ચલાિે છે. 

11) ભારતના જ્િાલા ગટ્ટા અન ેઅશ્વીની પોનપ્પાએ કેનેડા ઓપન ગ્રા.વપ.માં નેધરલને્ડને હરાિી 

ચેવપપયન બન્યા. 

12) હાલની કેન્ર સરકારે 10 િિડ પહેલા અિસાન પામેલા કોંગ્રેસી િડાપ્રધાન પી.િી. 

નરવસંહરાિનું સ્મારક બનાિેલ છે, જૂન માસમાં જન્મેલા આ િડાપ્રધાનનો કાયડકાળ 1991 થી 
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1996 સુધી રહ્યો હતો. 

13) ભારતીય બોકસર વિજને્ર વસંહ ઓવલવપપક છોડી પ્રોફેશનલ બોકસર બન્યા. હિેથી તઓે 

ભારત તરફથી દાિેદારી નહી કરી શકે. 

14) વિજને્ર વસંહના કોચ ગુરૂબખ્શ વસંહ છે. 

15) ગાંધીનગરના પ્રથમ પાઇલિ િત્સલ ઉપાધ્યાય લફુથાન્સા એરિેઝમાં ઓરફસર હતા, 

િોએવશયા વિમાન િેશમા ંતેનું અિસાન થયલે છે. 

16) રેનો નામની ઓિોમોબાઇલ કંપની ફ્રાન્સ દેશની છે. 

17) ભારતમાં ફૂડ વસક્યુરરિી ઉત્પાદન એકમ માિે બ્લુમબગડ રોકાણ કરિાં આગળ આિશે. 

18) હાલ બ્લુમબગડ કંપનીના ચેરમેન રફવલપ બ્લુમબગડ છે. 

19) 16 મંુ વિશ્વ સંસ્કૃત સંમેલન થાઇલેન્ડના બેંગકોક શહેરમાં શરૂ થયેલ. 

20) 16 માં વિશ્વ સંસ્કૃત સંમેલનના અવતવથ વિશેિ તરીકે શ્રીમતી સુષ્મા સ્િરાજ રહેલા. 

- પરેશ ચાિડા. 

            

Current Affairs 133 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

1) FATF નું પુરૂનામ ફાઈનાવન્સયલ એકશન િાસ્ક ફોસડ થાય છે. 

2) FATE નો મુખ્ય ઉદેશ આતંકિાદીઓને નાણાકીય સહાયની તેમજ, નાણાની ગેર કાયદેસર 
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લેણ-દેણ સામે નીવતઓ ઘડિાનો છે. 

 

3) ભારતીય બેડવમન્િન સ્િાર સાઇના નહેિાલ ેબ્રેકફાસ્િ બનાિતી કંપની સાથ ે1.5 કરોડનો બ ે

િિડ માિે જાહેરાતનો કોન્િર ાક્િ કરતા એડિિાડઈઝમાં સથથી િધુ કમાણી કરનાર ભા૨તીય ખેલાડી 

તે બન્યા. 

4) આગામી સપ્િેપબર મરહનાથી ગુજરાતની નિી િુરરઝમ પોલસી અમલમા ંઆિશે. 

5) આ પોલીસીમા ંબ્રાન્ડ એપબેસેડર તરીકે અવમતાભ બચ્ચન જ રહેશે. 

6) અવમતાભ બચ્ચન ેખશૂ્બુ ગુજરાત કી ની કુલ 18 જિેલી એડ કરેલ છે. 

7) િેવલકોમ ક્ષેત્રની એરિેલ કંપની દેશમા ં ૩-જી સવિડસ આપિા રૂા 6,400 કરોડ રૂા. નુ ં

રોકાણ કરશે. 

8) તા 1/7/ 15 ના ં રોજથી ભારતના િડાપ્રધાન ે રદલ્હીમા ંએક "ડીઝીિલ ઇવન્ડયા" સપ્તાહ 

નામનાં કાયડિમની શરૂઆત કરી.  

9) મંુબઇમાં ભીખ માંગીન ેઅમીર બન્યા ભરત જનૈ, હાલ તનેી માવસક આિક 75 ,000 રૂ. 

જિેલી છે. 

10) રાજકોિના ભૂપેન્રભાઈ રાિલ ેઅસ્થમાના દદીઓ માિે આધુવનક ઇન્હેલર બનાવ્યા, તનેી 

પેિન્િ 193 દેશોમાં લેિાઇ.  

11) ડેિાવિન્ડ કંપનીએ રૂા. 4,999 ની વકંમતનું િેબ્લેિ લોન્ચ કયુું છે. 
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12) અરિેલ કંપની વિશ્વની ત્રીજા નબંરની સથથી મોિી મોબાઇલ કંપની બનિા પામી છે. 

 

13) ઇિાલીમાં આિેલ િેવનસ શહેર નાના-મોિા 118 િાપુ પર િસેલ છે, જને ેવસિી ઓફ િોિર 

કહેિામાં આિે છે. 

14) આગામી 17 જુલાઈએ NCERT ની એપ લોન્ય કરશે તેથી, તમામ પુસ્તકો ડાઉનલોડ કરી 

શકશે. 

15) હાલ ભારત સરકારે રડઝીિલ ઈવન્ડયા અંતડગત લોકોન ે "ડીઝીિલ લૉકર"ની સુવિધા પરુી 

પાડેલ છે. 

16) Y.C.MODI ને સી.બી.આઈ.ના વનદેશક તરીકે વનયકુ્ત કરાયા છે, તઓેએ અચડના રામ 

સંુદરમનું સ્થાન લીધેલ છે. 

17) લેનોિા ઇવન્ડયા કંપનીના પ્રબંધક વનદેશકના રૂપમા ંરાહુલ અગ્રિાલન ેવનયુક્ત કરાયા છે. 

18) KASSIA ના રાષ્ટ્રપવત તરીકે િી. કે. રદવક્ષતન ેચૂંિિામાં આવ્યા છે. 

19) ચેન્નઇ મેિર ો િરેનના 10 વક.મી.ના પ્રથમ વિભાગનુ ંઉદ્દઘાિન તમીલનાડુના મુખ્યમંત્રી સુશ્રી 

જયલલીતાએ કરેલ છે. 

20) આંતરરાષ્ટ્ર ીય અંતરરક્ષ સ્િેશન માિે જરૂરરયાત મુજબ િસ્તુઓ લઈ જિા માિે 

અંતરરક્ષયાનમાં ડરેગન નામનું યાન નાસા દ્વારા શરૂ કરિામાં આિશે. 

- પરેશ ચાિડા 
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Current Affairs 134 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

1) પ્રખ્યાત ખાનગી િેકસી કંપની ઊબેરે િીયર િુ શ્રેણીના સાત શહેરોમા ં પોતાની સુવિધા શરૂ 

કરેલ છે, ગુજરાતનું સુરત શહેર તેમા સમાિેશ પામે છે. 

2) હાલ વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (W.H.O.) ના િડા ડૉ. માગડરેિ ચાન છે. 

3) માતા માંથી બાળકમા ંHIV ચેપ દુર કરિામાં ક્યબુા વિશ્વનો પ્રથમ દેશ બન્યો છે. 

4) િલ્ડડ  ઇકોનોવમક ફોરમના હાલના અહેિાલ મુજબ િોલમાિડ  રોજગારી આપિા બાબતે વિશ્વની 

ત્રીજી સથથી મોિી કંપની બનિા પામી છે. 

5) એક સિે મુજબ િોલમાિડમા ંહાલમા ં21 લાખ કમડચારીઓ કાયડ કરે છે. 

6) ન્યુઝીલેન્ડ વિમેન્સ િીમનો ભારત સામે ત્રણ વિકેિે વિજય થિા પાપયો છે. 

7) કેન્ર સરકારે દરેક ગામ સુધી વસંચાઇની સુવિધા આપિા માિે રૂા.50,000 કરોડની 

યોજનાને મંજુરી આપેલ છે. 

8) વસંચાઇ યોજનાનું નામ પ્રધાનમંત્રી કૃવિ વસંચાઈ યોજના રાખિામાં આવ્યું 

છે.(પી.એમ.કે.એસ.િાય.)  

9) પુણામાં આિેલી ભારતીય વિદ્યાપીઠનો સુિણડ જ્યંવત સમારોહ ઉજિાઇ રહ્યો છે. આ સસં્થા 
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1964 માં સ્થપાઇ હતી, તેના સ્થાપક ડૉં પતંગરાિ કદમ રહેલા. 

 

10) ચીનના સાપયિાદી પક્ષની સ્થાપનાની 94 મી િિડગાંઠે ભારતના િડાપ્રધાન ે પાઠિી 

શુભેચ્છા. 

11) ગુજરાત રાજ્યના મહત્િના 15 શહેરોના બસ સ્િેન્ડ ખાનગી કંપનીન ેસોંપીન ેઅપગ્રેડ કરાશે. 

12) થોડા સમય પહેલા ભારતના પૂિડ િડાપ્રધાન નરવસંહ રાિની 94 મી જન્મ જયવંત સમય ે

રદ૯હીમાં તેમનું સ્મારક બન્યું તો તેલંગણા સરકારે રાજ્યની શાળાઓના અભ્યાસિમમા ં તેમના 

સમગ્ર જીિનને ધ્યાનમાં રાખી લખાયેલ જીિનચરરત્ર મુકિામા ંઆવ્યું. 

13) નરવસંહ રાિની સરકાર િખતે દેશમા ંલાઇસન્સ રાજ નાબુદ થય ુહોિાનુ ંમનાય છે. 

14) ભારતના જુવનયર શૂિર વશિમ શુકલાએ જમડનીમા ંયોજાઇ રહેલા આંતરરાષ્ટ્ર ીય શરૂિંગ સ્પોિડ  

ફેડરેશન જૂવનયર કપમાં શાનદાર પ્રદશન ચાલુ રાખી ત્રીજો ગોલ્ડ મેડલ મેળિેલ છે. 

15) હાલ િી.સી.એસ.કંપનીના ચેરમેન સાયરસ વમસ્ત્રી છે. 

16) િી. સી. એસ. કંપની ચાલ ુિિે 60,000 નિા કમડચારીઓની ભરતી કરશે. 

17) મંુબઇના વશક્ષક રદનેશ ઉપાધ્યાયની વિશેિ વસવિ તેમણ ે48 જિેલા વિશ્વ વિિમ પોતાના 

નામે કયાડ છે. 

18) રદનેશ ઉપાધ્યાય મોઢામા ં92 પેવન્સલ એક સાથે રાખી શકે છે. 

19) વિશ્વ હોકી લીગમાં ભારતે મલેવશયાને હરાવ્યું છે. 
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- પરેશ ચાિડા. 

 

Current Affairs 135 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

1) મહત્િ વિિયો વિજ્ઞાન, ગવણત અન ે સામાવજક વિજ્ઞાનનુ ંઔપચારરક વશક્ષણ ન આપતી 

મદરેસાઓની માન્યતા મહારાષ્ટ્ર  સરકારે રદ કરેલ છે. 

2) હાલ HDFC બેંકના ંM.D. રેનુ-સુદ કનાડડ છે. 

3) ભારતી એરિેલ કંપની હાલ 17 જિેલા આરફ્રકન દેશોમાં કાયડરત છે. 

4) ભારતી એરિેલ ેિાિર વબઝનેસ 8320 કરોડ રૂા માં િેચ્યો છે. 

5) જૂન સુધીમા ંકોલ ઇવન્ડયાનું ઉત્પાદન 12 % થી િધીન ે1213,3 લાખ િન થિા પાપયુ છે. 

6) ભારતમાં પ્રાણી અને જીિજતુંઓની મળીને ફૂલ 176 પ્રજાવત મળી આિેલ છે. 

7) નિી પ્રજાવતમા ં93 નાના જીિાણ,ં પતંવગયા અન ે23 માછલી, કીડીની જાત 12 અન ે12 

કાચબાઓ મળી આિેલા.  

8) અમરનાથની યાત્રાએ જિાના બ ે રૂિ, પહલગાંિ થઇ અન ેબીજા સોનમાગડ થી બલાયલથી 

પણ જિાય છે. 

9) રફફા િલ્ડડકપની સેમી ફાઈનલમા ં ઇંગ્લેન્ડને હરાિી જાપાન ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, હિે તે 

અમેરરકા સામે િકરાશે. 
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10) હાલમાં સરકારે સામાવજક, આવથડક, તથા જાવત અધારરત િસ્તી ગણતરી બહાર પાડેલ છે. 

11) ગઇકાલથી દેશભરમાં મોબાઇલ નબંર પોિેબીલીિી શરૂ કરિામા,ં આિેલ છે. 

12) આગામી સોમિારથી ભારતના પ્રધાનમંત્રી છ દેશોની યાત્રાએ જશે. 

13) હાલ યવુનસેફ (Unicef) યુનાઇિેડ નેશન્સ ઇન્િીગ્રેિેડ વચલ્ડરન્સ ઇમરજન્સી ફંડના ંબ્રાન્ડ 

એપબેસેડર બનેલ વપ્રયંકા ચોપરાએ ભોપાલની મુલાકાત લીધેલ. 

14) જાણીતી િીરડયોકોન કંપનીએ લોન્ચ કયો ઝેડ - 51 પ્લસ સ્માિડફોન જ ે8 GB ઇન્િરનલ 

મેમરી સ્િોરેજ આપશે. 

15) સરકાર પોતાનો ખચડ િધારે અન ેકરિેરા ઘિાડે તો આિી નીવતન ેરાજકોિીય નીવત કહેિાય 

છે. 

16) અમેરરકામા ંિિડ 1929 થી 1933 િચ્ચે મહામંદી આિેલી. 

17) "બેંકરન" એિલ ે સંગ્રહખોરોને જ્યારે બેંક પરથી વિશ્વાસ ઉડી જાય અને જ ે વસ્થતી સજાડય 

તેને કહેિામાં આિે છે. 

18) િિડ 1929 - 30 માં એકલા અમેરરકામાં 900 જિેલી બેંકો બંધ થઈ ગઈ હતી. 

19) મંદીમાંથી બહાર નીકળિા મની સપ્લાય મહત્િનું છે.કારણ કે મની સપ્લાય એિલ ેચલણનો 

પુરિઠો િધારીને વ્યાજ દરમા ંઘિાડો કરિાનો છે, આ નીવતને મથરરક નીવત કહે છે. 

20) િિડ 1962 થી 2002 સુધી વિશ્વનું સથથી વ્યસ્ત પોિડ  રોિરડેમ પોિડ  હતંુ. 
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- પરેશ ચાિડા. 

 

 

 

Current Affairs 136 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

1) રડવજિલ ઇવન્ડયા અંતડગત ગામડાની મરહલાઓને માિે "ઇન્િરનેિ સાથી" કાયડિમ હેઠળ 

નેિની તાલીમ આપિામાં આિશે. 

2) "ઇન્િરનેિ સાથી" કાયડિમની પહેલ ગુજરાત, રાજસ્થાન, અને ઝારખંડથી કરિામા ંઆિશે. 

3) "ઇન્િરનેિ સાથી" કાયડિમ અંતડગત આગામી દોઢ િિડમાં 5 લાખ મરહલાઓને તાલીમ મા ં

સાંકળિામાં આિશે. 

4) "ઇન્િરનેિ સાથી" કાયડિમમાં વિવશષ્ટ્ સાયકલ કાિડ  દ્વારા તાલીમ માિેની વ્યિસ્થા કરાશે. 

5) ભારતીય લોકોમાંથી 4 વ્યવકતઓ રાકેશ ખુરાના, મારવિન બોિર, મધવુલકા વસક્કા, અન ે

અબ્રાહમ િગીજન ેઅમેરરકા તરફથી ધપ્રાઇડ ઓફ અમેરરકા પુરસ્કારથી સન્માનિામાં આવ્યા છે. 

6) ભારતની BSNL કંપનીએ લોન્ચ કયુું, વપ્રપેડ કાડડ  "સ્પીડ પ"ે તનેાથી ઓનલાઇન ખરીદી 

અને ATM માંથી પૈસા મેળિી શકાશે. 

7) ભારતમાં સથથી િધ ુ શાખાઓ ધરાિતી સ્િેિ બેક ઓફ ઇવન્ડયાએ લોન્ચ કયો "પ્રોજકેિ 
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તત્કાલ", બેંકને દસ્તાિેજ મળ્યે થી 10 રદિસમાં હોમ લોન અપાશે. 

8) તેલંગણાના મુખ્યમંત્રી કે.ચરં શખેર રાિે રૂા. 5 કરોડની 12 સીિર બુલેિપ્રફુ મવસડડીઝ બને્ઝ 

બસ ખરીદેલ છે. 

9) "કશ્મીર ધ િાજપેયી ઇયસડ" નામનું પસુ્તક એ.એસ. દથલતે લખેલ છે. 

 

10) હાલમાં રરસચડ એન્ડ એનાવલસીસ િીંગ (RAW) (રો) ના ભતૂપિૂડ પ્રમુખ એ.એસ.દથલત ે

િાજપેઈ સરકારની ગુપ્ત મારહતીનો ઘિસ્ફોિ કયો હોિાથી ચચાડમા ંછે. 

11) ફ્રાન્સે વિકીવલક્સનાં સંસ્થાપક જુવલયન અસાજંનેે પનાહ આપિાનો ઇન્કાર કયો છે. 

12) અમેરરકા દેશની સ્િંતત્રતા તારીખ 4 જુલાઈ 1776 છે. 

13) 4 જુલાઈ 1776 બાદના સો િિડ ઍિલે કે 1876 મા ંફ્રાન્સ ેU.S.ને સ્િેચ્ય ુઓફ વલબિી 

ભેિમાં આપ્યું હતું. 

14) (રો) ના ભૂતપૂિડ અવધકારી આર. કે. યાદિે િિડ 2014 માં "વમશન રો" નામનુ ં પસુ્તક 

લખ્યું છે. 

15) શેખ અબ્દુ૯લાની જીદના કારણે સ્િ.પંરડત જિાહર લાલ નહેરુએ બંધારણમા ં370 મી 

કલમ ઉમેરી છે, આિો ઘિસ્ફોિ વમશન રો નામના પુસ્તકમાં કરાયલે છે. 

16) ઇન્િરનેશનલ મેરરિાઇમ ઓગેનાઇઝેશન સંસ્થાએ ગત 25 જૂનના રોજ વસફેયરર રદિસની 
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ઉજિણી કરી હતી. 

17) સોલર ઇપપલ્સે 100 કલાક પેવસરફક મહાસાગર પર ઉડિાનો રેકોડડ  કરેલ છે 

18) 100 કલાકનાં રેકોડડ  પહેલા અમેરરકન સાહવસકે 36 કલાક 45 વમવનિ ઍિલેન્િીક 

ગ્લોબલ ફલાયર કયુું હતું. 

19) સોલર ઇપપલ્સ પ્લેન વસ્િત્ઝલને્ડના આન્ર ે બોશેબગડ અને બદ્વાન્ડ વપક્કાડડ  િારાફરતી 

ચલાિે છે. 

20) માગડ વનમાડણના ખચાડનાં 1% વ્રુક્ષ િાિિા માિે િાપરિામા ંઆિશે 

- પરેશ ચાિડા. 

 

Current Affairs 137 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

1) જો આપણા િાહનમાં હાઇ વસકયોરરિી રજીસ્િરેશન નંબર પ્લિે (HSRP) લગાિિામા ંઆિી 

હોય તો ચોરીના ગુનાઓ અિકશે, કારણ કે આ નંબરપ્લેિ ની નકલ થઈ શકતી નથી. 

2) ભારતની અંતરરક્ષ સંશોધન સંસ્થા ઇસરો (P.S.L.V.) સી 28 ના માધ્યમથી આગામી 10 

જુલાઇએ વબ્રિનના પાંચ ઉપગ્રહો ને અિકાશમાં મોકલશે. 

3) વબ્રિનના પાચં ઉપગ્રહોનું િજન 1440 વકલોગ્રામ છે તે શ્રી હરરકોિા વસ્થત સતીિ ધિન 

અંતરરક્ષ કેન્રથી આકાશમા ંછોડાશે. 

4) હાલમાં બ્રાવઝલના રાષ્ટ્રપવત રડલ્મા રોસેફ છે. 
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5) બ્રાવઝલના રાષ્ટ્રપવતએ િિડ 2016 માં યોજનારી ઓવલવપપક મશાલનું અનાિરણ કરેલ છે 

6) તા.4/7/15 ના રોજ જાહેર થયેલ UPSC ના પરરણામમાં ગારરયાધારના ખડુેતપુત્ર 

ડો.અવનલ ધામેવલયા સમગ્ર દેશમાં 23 માં સ્થાને અને ગુજરાતમાં પ્રથમ સ્થાને. 

7) આ િિે UPSC નાં મેરરિમાં પ્રથમ િાર 1 થી 4 ના િમમાં માત્ર યિુવતઓનો જ સમાિેશ 

થયો. 

8) UPSC એ પ્રથમ િાર ઇન્િરવ્યુ પછીના ચોથા રદિસ ેરરઝલ્િ જાહેર કયુું. 

9) િિડ 2010 માં રિકેિમાં આિનાર ઓસ્િરે વ લયાના ઝડપી બોલર રેયાન હેરરસે એવશઝ રિકેિ 

શ્રેણી શરૂ થયા પહેલા રિકેિના તમામ ફોમેિ માંથી વનિૃવત જાહેર કરેલ છે. 

10) આગામી 14 જૂલાઈથી નાવસકમા ંકંુભમેળાની શરૂઆત થશે. 

11) સહોદરનો એક અથડ જોરડયા અથિા એક સરખા જિેો પણ થાય છે. 

12) ચીનની કુનવમંગ નામની યુવનિવસડિીએ ઇ કોમસડ પ્લેિફોમડ પર વિદ્યાથીઓના િેલેન્િન ે

િેંચિા મંુકયું. 

13) આગામી ઓવલવપપક ગેપસનો પ્રારંભ બ્રાવઝલના ંરરયોમાં 5 ઓગષ્ટ્ 2016 ના ંરોજ થશે. 

14) રરયોમા ંતૈયાર થયેલ ઓવલવપપક મશાલ આગામી િિે વિશ્વના વિવિધ શહેરોમા ં28,000 

વક.મી. ફરશે. 

15) ગ્રામીણ વિસ્તારમાં મરહલાઓન ેઇન્િરનેિનો િપરાશ કરાિિા માિે િાિા િરસ્િ અન ેગૂગલ 
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સાથે કાયડ કરશે. 

16) હાલ વિશ્વ ખાદ્ય પુરસ્કાર 2015 ફઝલ ેહસન આવબદે જીતેલ છે. 

17) હરરયાણા રાજ્યએ ગામમાં સતત વિજળી મળી રહે તે માિે "પહારા ગામ જગમગ ગામ" 

યોજનાનો પ્રારંભ કરેલ છે. 

18) જાવત આધારરત િસવત ગણતરી મુજબ હજુ 73 િકા પરરિાર ગ્રામીણ વિસ્તારમા ં૨હે છે. 

 

19) વિશ્વ બેંકે રજુ કરેલ આંકડા મુજબ ભારતનું કુલ ઘરગથથું ઉત્પાદન 2 રિર વલયન ડોલર થિા 

જાય છે. 

20) પી.એન.સી. મેનનને સમાચાર ચેનલ્સ િાઇમ નાઉ દ્વારા અરબ ભારતીય બાર એિોડડ  

2015 થી સન્માનિામા ંઆવ્યા છે. 

- પરેશ ચાિડા. 

 

Current Affairs 138 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

1) ( મહએ૨) મેરી િાઇમ એનજી હેલી એર સવિડસ દ્વારા સી-પ્લેનની ઉડાન ગઇ કાલથી શરૂ 

થઈ 9 સીિો ધરાિતું આ પ્લેન નાવસકથી પણૂે િચ્ચેની સફર કરશે. 

2) સી-પ્લેનમા ંનાવસકથી પૂણેનું એક તરફનું ભાડુ 5,999 રૂા. અને 50 વમવનિમા ંઆ સફર 
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પૂણડ થશે. 

3) વ્યાપમ કથભાંડ એિલે મધ્ય પ્રદેશમા ં વ્યિસાવયક પરરક્ષા મંડળ દ્વારા લેિાતી રાજ્યની 

સરકારી સ્પદ્યાત્મક અન ે પ્રિેશ પરરક્ષામા ં થયેલી વ્યાપક ગેરરીતીન ે વ્યાપમ કથભાડં તરીકે 

ઓળખિામાં આિે છે. 

4) ભજનીક હેમંત ચથહાણને લંડનમાં 2 જુલાઈ 2015 ના રોજ સંગીત ભૂિણ એિોડડથી 

સન્માવનત કરાયા. 

 

5) ગઈ કાલે રરલાયન્સનાં સ્થાપક, ધીરૂભાઇ અબંાણીની વનિાડણ તારીખ હતી. તનેુ ંઅિસાન 

6/7/2002 માં થયેલ. 

6) િલ્ડડ  હોકી લીગમાં ભારત ઇંગ્લને્ડ સામે 1-5 થી હાયુું. 

7) અગામી તારીખ 8/7/15 ના રોજ રવશયામાં વબ્રક્સ દેશોનુ ંવશખર સંમેલન યોજાશે. 

8) હાલ ચેન્નઇમાં ગત 3 જુલાઇથી દેશભરના િણકરોનો વસ૯ક ઈવન્ડયા એક્સ્પો ચાલી રહ્યો છે. 

9) આગામી 11 જૂલાઇએ મરહલા વિપબલ્ડનની ફાઈનલ મેચ યોજાશે. 

10) 11 જૂલાઈના રોજ વિશ્વ િસવત રદન ઉજિિામાં આિશે. 

11) 9 જુલાઇનાં રોજ 244 મરહલા રેસલસડની િીમ દેશનુ ંવપ્રવતવનવધત્િ કરશે. 

12) જોસેફ મેસ્િરને દુવનયામા ંસથ પ્રથમિાર હડકિાની રસી લગાિિામાં આિી હતી. 
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13) તા.6/7/ 1885 માં લુઇ પાશ્વરે પ્રથમ િખત દદીને હડકિાની રસી લગાિિામા ંઆિી 

હતી. 

14) ચીનનો GDP દર 10 રિર વલયન ડોલરથી િધ ુ છે, ભારત કરતા ત ેપાચં ગણી ઉત્પાદન 

ક્ષમતા ધરાિે છે. 

15) કોપા અમેરરકા શૂિ આઉિમાં આજવેન્િનાને પરાજય આપી ચીલી બન્યુ વિનર.... 

16) ભારતના િડાપ્રધાન મધ્યએવશયાના 5 દેશ અને રવશયાની એક અઠિારડયાની મુલાકાત ે

રિાના. 

17) ભારતે શ્રીલંકાન ેહરાિી દવક્ષણ એવશયાઈ બાસ્કેિબોલ ચવેપપયનશીપ જીતી લીધેલ છે. 

18) સરકાર દ્વારા વનણડય લેિાયો છે કે રાષ્ટ્ર ીય ધોરી માગડ 90,000 વક.મી. સધુી ગ્રીન 

કોરરડો૨માં ફેરિાશ.ે 

19) માઇિોસોફ્િ મહારાષ્ટ્રમાં એક સ્માિડ  MIDC વિકસીત કરિાની યોજના બનાિી રહંુ્ય છે. 

20) સરકાર દ્વારા જાહેર કરિામા ં આવ્ય ુ છે, કે વનતી આયોગ સાથ ે સંકળાયલેા અરવિંદ 

પનગરઢયાને કેબીનેિ મંત્રીનું પદ આપિામા ંઆિશે. 

- પરેશ ચાિડા. 

 

Current Affairs 139 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) હરરયાણાના રહસાર ક્ષેત્રના િતની હરરદત વસંહને ઓસ્િરે વલયાની મેલબોનડ વસ્થત વિક્િોરરયા 
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યુવનિવસડિીમાં સ્િુડન્િ ઓફ ધ યરનો એિોડડ  મળેલ છે. 

૨) ભારત સરકાર દ્વારા આગામી સમયમા ં૧૫૦ દેશો માિે ઈ- િુરરસ્િ વિઝાની સુવિધા આપાશે, 

હાલ ૭૬ દેશોને આ સુવિધા અપાઈ છે. 

૩) મરહલા રિકેિર મીતાલીના િન-ડે માં ૫૦૦૦ રન પૂણડ થયા, છેલ્લે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાલી 

રહેલી ગેમમાં અણનમ ૮૧ રન ફિકારેલ. 

૪) હોકી િલ્ડડ  લીગમાં બેલ્જીયમને હરાિી ઓસ્િરેલીયા વિજયી બન્યું. 

૫) હેરી પોિડર આધારરત નાિક કસ્ડ ચાઈલ્ડ પ્લે આગામી િિે લંડનમાં ભજિાશે. 

 

૬) મેંગ્લોરમાં કોપોરશન બને્કે મુરા કાડડ  લોન્ચ કરેલ છે, પ્રધાનમંત્રી મુરા યોજના અતંગડત કાડડ  

લોન્ચ કરાયુ ંછે. 

૭) ગુજરાત રાજ્યમાં સીિીઝન ચાિડર એકિનું જાહેરનામંુ બહાર પડાશે. 

૮) મરહલા ફૂિબોલ િલ્ડડ  કપમા ંજાપાને અમેરરકાન ે૫-૨ થી હરાિી વિજય મેળવ્યો. 

૯) ન્યુઝીલેન્ડના ગોલ્ફદેની વલય ેગ્રીન વબ્રયર કલાવસક ગોલ્ફ િુનાડમેન્િમાં િાઈિલ જીતેલ છે. 

૧૦) બોિ પીપલ એિલ ેએિા લોકો કે જને ેરહેિા માિે કોઈ સ્થાન કે જગ્યા નથી, તઓે સમુન્રમા ં

બોિમાં રહેિા મજબુર છે. એિલ ેતેમને બોિ પીપલ કહેિા આિે છે. 

૧૧) હાલ બોિ પીપલની સંખ્યા ૧૮ લાખથી િધારે હોિાની ધારણા છે. 

૧૨) મેસેશુત્સ ઇન્સ્િીિયુિ ઓફ િેકનોલોજીના િૈજ્ઞાવનકોએ બનાવ્યુ ં સ્માિડ  ફોન માિે 

સ્પેકિોમીિર. 

૧૩) વિશ્વનું સથપ્રથમ ફીઝીકલ ડાયમંડ એક્ષ્ચેન્જ વસંગાપુરમાં શરુ થઇ રહંુ્ય છે. 

૧૪) અસમથી મેઘાલય જિાની પ્રથમ િરેન િિડ ૨૦૧૪ માં નિેપબરમાં શરુ થઇ હતી. 
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૧૫) ગ્રીસની હડતાલના મુદે્દ યુરોઝોનના નાણા મંત્રીઓની બ્રેસેલ્સમાં બેઠક યોજાશે. 

૧૬) ફ્રાન્સના શૈપપન વિનયાડડને વિશ્વ િારસાના સ્થળોનો દરજ્જો યુનેસ્કો દ્વારા આપિામા ં

આવ્યો છે. 

૧૭) હાલ ભારતની ૧૯ કોલેજોને યુજીસી દ્વારા િારસાનો દરજ્જો આપલ ેછે. 

૧૮) ભારત સરકારના કહેિા મુજબ ૧૦૧ નદીઓ જળમાગડમા ંપરરિવતડત થશે. 

૧૯) PHD ચેપબર ઓફ કોમસડ એન્ડ ઇન્ડસ્િર ીઝ દ્વારા નિી રદલ્હી માં િર ાન્સપોસ્િેશન ઇન્ફ્રા 

સવમિ ૨૦૧૫, આયોજીત્ત થશે. 

૨૦) હાલ ગ્રીસ નાણાપ્રધાન યનીસ િફકકીસ્શે પોતાના પદ પરથી રાજીનામંુ આપેલ છે. 

- પરેશ ચાિડા. 

Current Affairs 140 સ મ ન્ય જ્ઞ ન  

૧) ગુજરાત રાજ્યમાં લોકયુક્તનો ૧૭ મો િાવિડક અહેિાલ રાજ્યપાલશ્રી ન ેસુપરત કરાયો. 

૨) ગુજરાતમાં પહેલું ઓનલાઈન માકેિયાડડ  સુરતમાં શરુ થયા બાદ જામજોધપૂરે પોતાના પુરતંુ 

સીવમત ઓનલાઈન યાડડની સેિા શરુ કરેલ છે. 

૩) આગામી ૩ િિડમાં દેશના ૫૮૫ માકેિયાડડને ઓનલાઈન કરિામાં આિશે. 

૪) સથથી ઊંચા માઉંન્િ એિરેસ્િ પર વિશ્વની સથપ્રથમ જોરડયા બહેનો તાશી અન ે નુંગશી 

માવલકન ેવશખર સર કરિામાં મળી સફળતા. 

૫) તાશી અને નુંગશી માવલકે વિશ્વના તમામ ખંડોમાં આિેલા સિોચ્ચ વશખરોન ેસર કરનારી 

વિશ્વની સથપ્રથમ જોરડયા બહેનો બની. 

૬) શ્રીલંકાના રિકેિર બાિલન પથમનાથનનું ઈંગ્લેન્ડમા ં રમતના મેદાન પર બોલ િાગિાથી 

મોત થિા પાપયુ ંહતું. 
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૭) અમેરરકાના િોવશંગિનમાં રમાયેલ િલ્ડડ  પોલીસ એન્ડ ફાયર ગેપસમાં ભારતને ૧૫૬ મેડલ 

મળેલ છે. 

૮) હાલ ભારતના િડાપ્રધાન ઉઝબેવકસ્તાન ગયા, ત્યાના તાશ્કંદ શહેરમાં ભારતના ભૂતપિડ 

િડાપ્રધાન લાલબહાદુર શાસ્ત્રીનુ ંઅિસાન થયું હતું,. 

૯) િિડ ૧૯૬૫ માં ભારત- પાવકસ્તાન યિુ પછી શાંવત મંત્રણા માિે શાસ્ત્રીજી તાશ્કંદ ગયા હતા, 

ત્યા ંતેનું અિસાન થયલેુ,ં જોકે હાલ હાલ તાશ્કંદમાં શાસ્ત્રીજીની પ્રવતમા આિેલી છે. 

૧૦) જાણીતા બોલીિુડ એકિર શહીદ કપૂરે મીરા રાજપૂત સાથે લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા. 

૧૧) રેલ્િે તંત્ર દ્વારા કસ્િમર કપપ્લેઇન િેબ પોિડલ શરુ કરિામા ંઆિેલ છે. 

 

૧૨) બ્રાઝીલમા ંખ્રીસ્તી લોકો દ્વારા ફેસબકુ જિેીજ સોશ્યલ સાઈિ સીન ફ્રી શરુ કરતા તેના ૧ 

લાખ ફોલોઅસડ બન્યા. 

૧૩) લીિીંગ પ્લેજ ક આંતરરાષ્ટ્ર ીય અવભયાન છે, તેમાં વિશ્વના ધવનક વ્યવક્તઓને સાકંળી 

તેમની અડધી સંપવત જરૂરરયાત ધરાિતા લોકોને આપે તેિી રીતે પ્રેરરત કરાય છે. 

૧૪) િલ્ડડ  બોવક્સંગ ફેડરેશનની ફી ન ચકુિતા ફ્લોયેડ મેિેદર પાસેથી િેઈિનું િાઈિલ પરત 

લેિામાં આવ્યું છે. 

૧૫) મધ્યપ્રદેશના બહુ ચવચડત વ્યાપમ કથભાડંમાં આજ સુધીમાં ૪૮ લોકોનો ભોગ લેિાયો છે. 

૧૬) જામનગરના એઈિ િન્ડસડ ગ્રુપ ે૧૦ િલ્ડડ  રેકોડડ  સજીન ેઅનોખુ ંસ્થાન બનાિેલ છે. 

૧૭) વિશ્વબેંક દ્વારા મહાત્મા ગંધી નારેગા યોજનાને વિશ્વની સથથી મોિી સાિડજવનક યોજના 

ગણાિી છે. 
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૧૮) તમામ રાજકીય પક્ષોન ે R.T.I. માં લાિિા અંગે સુવપ્રમની કેન્ર ચુંિણીપંચ અન ે

ભાજપ-કોંગ્રેસ પક્ષોને નોિીસ આપાઈ. 

૧૯) માઉન્િ એિરેસ્િ આરોહણ માિે નેપાળ સરકારની પરમીશન લેિામા ંઆિે છે. 

૨૦) નેપાળમાં આિેલા ભૂકંપના કારણે પિડતારોહણ પર અવનયત મુદતનો પ્રવતબંધ લાદિામાં 

આિેલો.  

- પરેશ ચાિડા. 
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૧) ગંગા નદીના સંશોધન પોજકે્િ અંતગડત ૧૦ હજાર ગ્રંથોનુ ં ડીજીિલાઈઝેશન કરિામા ંઆવ્યુ ં

છે. 

૨) ભારતીય રિકેિ કંિર ોલ બોડે દેશની મરહલા રિકેિ િીમને ૨૧ લાખ રૂ. નો એિોડડ  આપિાની 

જાહેરાત કરી છે. 

૩) આગામી સમયમાં રજુ થનારી ચોક-ડસ્િર રફલ્મમાં અવભનેત્રી શબાના આઝમીએ ગીત ગાયુ ં

છે. 

૪) વબ્રકસ દશેોની યુનીિસીિીઓમા ં બેંગલરુુની ઇવન્ડયન ઇન્સ્િીિયુિ ઓફ સાયન્સ પાંચમા 

સ્થાન ેછે. 

૫) વબ્રકસ દેશોના સિે મુજબ પ્રથમ ત્રણ યવુનિસીિીઓ ચીનની છે. 

૬) કઝાવકસ્તાનની રાજધાની અષ્ટ્નામા છે, કઝાવકસ્તાનના રાષ્ટ્રપવત નુર સલુતાન નજર બયિે 

છે. 

૭) જીયોલોજીકલ સિે મુજબ ઝારખંડની ધરતીમાં એક લાખ િનથી િધ ુસોનાનો જથથો હોિાનો 

અંદાજ છે. 
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૮) વબ્રકસ બેન્કના ૧૦૦ અબજ ડોલરના ફોરેકસ રીઝિડ ફંડમાં ભારત ૧૮ અબજ ડોલરનુ ં

યોગદાન કરશે. 

૯) P.C.A.નું પૂરંુ નામ પરમેનેન્િ કોિડ  ઓફ અરબીરેશન થાય છે. 

૧૦) P.C.A. એ ૭ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજથી દવક્ષણ ચીન સાગરમાં સંશોધન કાયડ અન ેમાછલી 

પકડિાના અવધકારને લઈને ચીન અને આ સસં્થા િચ્ચે વિિાદ ચાલતો હતો. 

૧૧) સયુંકત રાષ્ટ્ર  સંસ્થાએ ૬ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ સહ્સ્રાબ્દી વિકાસ લક્ષ્ય રીપોિડ  રજુ કરેલ 

છે. 

૧૨) હાલમાં ઉત્તરાખંડમાં ૪૪ લાપતા બાળકોને શોધિા માિે ઓપરેશન સ્માઈલ હાથ ધરિા મા ં

આવ્યું હતુ,ં જ ેસફળ રહેિા પાપયું. 

૧૩) ઓપરેશન સ્માઈલની શરૂઆત િિડ ૨૦૧૪ માં ગાજીયાબાદ પોલીસ સ્િેશનથી હતી. 

૧૪) એ.એસ. દથલત વલવખત કાશ્મીર ધ િાજપેયી ઈયસડ બુકનું ૬ જુલાઈના રોજ લોવન્ચંગ 

કરિામાં આવ્યું. 

૧૫) હાલમા ં રચાયેલ ખેલ કુદ અંતગડત વિશેિ સવમવતના વિશેિજ્ઞ તરીકે અવશ્વની નાચપ્પાન ે

વનમાયા છે. 

૧૬) હાલ દવક્ષણ કોરરયાના ગ્િાંગજુમા ંઆયોવજત િલ્ડડ  યુવનિસીિી ગેમમાં ૮ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના 

રોજ ભારતીય શોિ-પુિ રમતિીર ઇન્રજીતવસંહે સુિણડ પદક મેળિેલ છે.  

૧૭) આજ સુધીમાં િલ્ડડ  યવુનિસીિી ગેમમાં કોઈપણ ભારતીય ે મેડલ મેળવ્યો ન હતો, તથેી 

ઇન્રજીતવસંહ પ્રથમ મેડલ મેળિનાર ભારતીય બન્યા. 

૧૮) ઈંગ્લેન્ડના િેલ્સ રિકેિ બોડડના ૧૪ સભ્યો અંતગડત કમલેશ પિેલન ે ઈ.સી.બી. પ્રબંધન 

બોડડના પહેલા વબ્રિીશ-એશીયાઇ િડા વનયુક્ત કરાયા છે. 
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૧૯) કેન્રીય ગૃહ મંત્રાયલ ેનાગાલેંન્ડ રાજ્યન ે૧ િિડ માિે અશાંત ક્ષેત્ર જાહેર કરેલ છે. 

૨૦) નાગાલેંડમાં અશાંત ક્ષેત્રનો દરજ્જો ૩૦ જુન થી શરંુ થયો, તે ૩૦ જુન ૨૦૧૬ સુધી ચાલશે.  

- પરેશ ચાિડા. 
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૧) ભારતની સથપ્રથમ સુવિધા િરેન ગોરખપુરથી આનંદ વિહાર િચ્ચ ેદોડશે. 

૨) આગામી ૧૩ જુલાઈથી ભારતના સથથી મોિા પ્લેિફોમડ ગોરખપુર સ્િેશનથી સુવિધા િરેનનો 

પ્રારંભ કરિામા ંઆિશે. 

૩) ભારતની રીઝિડ બેંકે પ્રિાસ કાડડની મંજુરી આપી છે, આ કાડડની લઘુતમ મયાડદા ૬ મરહના 

સુધીની રહેશે. 

૫) આજને્િીના સાત િિડમાં પહેલી િખત ફીફા રેન્કમા ંપ્રથમ સ્થાન પર આવ્યું. 

૬) અગામી સપ્િેપબર માસથી િપાલ વિભાગ દ્વ્વ્રારા SMS થી પાસડલ રડલીિરીનુ ં સ્િેિસ 

જણાિિામા ંઆિશ,ે ૨૦૧૭ સુધીમાં દેશમાં ૩૦૦૦ ATM યોજના પણ હાથ ધરિામાં આિશે. 

૭) હાલ પાવકસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્િાજા આવસફ છે. 

૮) િેસ્િેઇન્ડીઝના રિકેિર રિસ ગેલ ેિી-૨૦ માં ૮૦૦૦ રન પૂણડ કરેલ છે, આ વસિી માિે તેઓ 

પ્રથમ વનવમત બન્યા છે. 

૯) હાલમાં કેન્રીય કોમસડ મંત્રાયલ દ્વારા ઈ-પેમેન્િ સુવિધા શરુ કરિામાં આિેલ છે. 

૧૦) DGFT નું પૂરંુનામ ડાયરેક્િર જનરલ ઓફ ફોરેન િરેડ થાય છે. 

૧૧) દેશની િોપ ૩૦ યુનીિસીિીઓમાં સથરાષ્ટ્ર  યુવનિસીિી ૨૮ માં િમાંકે સ્થાન પામી. 
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૧૨) હિેથી ભારત દેશને અમેરરકા કાળાનાણા ના મુદે્દ મદદ કરશે, બંને દેશો િચ્ચ ેિેક્સ સંબધી 

કેસોમાં પારદશાડકતા લિાશ,ે તેના માિે ફોરેન એકાઉન્િ િેક્સ કોપપ્લાયંસ એક્િ લાગુ કરાશે. 

૧૩) ઇિાલીના પૂિડ િડાપ્રધાન બલુડસ્કોનીન ેલાચં કેસમાં ત્રણ િિડ જલેની સજા, તથા તઓેની 

પાંચ િિડ ચુંિણીની દાિેદારી ન થાય િે માિે ધ્યાન રાખિામા ંઆિશે. 
૧૪) આજ ે૧૧ જુલાઈ સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વ િસવત રદિસની ઉજાણી કરિામાં આિશે. 

૧૫) ગ્રાન્ડ સ્લેમ સ્પધાડમાં મરહલાઓની ડબલ્સની ફાઈનલમાં પહોંચિામા ં સાવનયા વમજાડને 

બીજી િાર સફળતા મળી છે. 

૧૬) સાવનયા વમજાડએ આજ સુધીમા ં ગ્રાન્ડસ્લેમ સ્પધાડઓ માં ત્રણ વમક્સ્ડ ડબલ િર ોફી જીતી 

ચુક્યા છે. 

૧૭) આગામી િિે ૨૦૧૬ ની સાકડ  સવમિ પાવકસ્તાનમા ંયોજાશે. 

૧૮) ભારત અન ેવઝપબાબ્િે િચ્ચ ેરમાયલે મેચમાં ભારતનો ચાર રન ેથયો વિજય, જો કે ભારતે 

૮૭ રન માં ૫ વિકેિ ગુમાિી હતી. 

૧૯) આગામી સપ્િેપબર માસમાં ૨૦ રાજ્યોમાં માત્ર સાત રદિસમાં ગેસનો બાિલો મળે તેિી 

યોજના હાથ ધરાશે. 

૨૦) IDBI બેંક મુરા બેન્ક સાથે સહયોગ કરીને નાના ઉદ્યોગ સાહવસકોન ેલોન આપાશે. 

- પરેશ ચાિડા 

Current Affairs 14૩ સ મ ન્ય જ્ઞ ન  

૧) આગામી માસમાં કોલકાતામા ંબંધન બેંક શરુ થશે, તેના પહેલા ચીફ તરીકે અશોક કુમાર 
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લારહડી રહેશે. 

૨) ભારતીય ફૂિબોલના સુકાની સુનીલ છેત્રી ઇવન્ડયન સુપર લીગ માિે સથથી મોંઘા િહેચાયા છે. 

૩) િિડ ૨૦૦૬ માં ૧૧ જુલાઈના રોજ મંુબઈમાં થયેલ સીરીયલ બોપબ બ્લાસ્િમાં ૧૮૮ થી િધ ુ

લોકો મરેલા, તેની સાથ ેસંકળાયેલા યુિક પરાગ સાિંતનું તાજતેરમા ંમોત થયુ,ં ત ે૯ િિડ સધુી 

બ્લાસ્િમાં ઘિાયા બાદ કોમામા ંરહ્યો હતો. 

૪) ચીનમાં હાલ ચાન-હોમ નામનું િાિાઝોડંુ ત્રાિક્યું હતંુ, તેના કારણે ૧૦ લાખ લોકો પ્રભાવિત 

થયા, ૫૬ હાજર લોકોન ેસ્થળાંતર કરિંુ પડેલું. 

૫) હાલ યુનોની રેફ્યુજી એજન્સીના પ્રમુખ એન્િોવનયો ગુિેરીશ છે. 

૬) વસરરયામા ં રહંસાન ેકારણ ેઅહીંથી લગભગ ૪૦ લાખ લોકો સ્થળાંતરણ કરીન ેઅન્યત્ર જતા 

રહ્યાનો યુનોનો રીપોિડ . 

૭) ૧૦૦૦ ની િસવત ધરાિતા િાપુમય દેશ િુિાલુ દુવનયાના ચોથા નંબરનો સથથી નાનો દેશ છે, 

આ દેશ સમુર સપાિીથી ૪ મીિરની ઉંચાઈ પર છે. એના મોિા ભાગનો રહસ્સો ડૂબી ગયો છે. 

૮) હાલ િુિાલુ દેશના પ્રધાનમંત્રી ઈનેલ સ્પોઆગા છે. 

૯) સયુંકત રાષ્ટ્ર ોની સુરક્ષા પરરિદ તથા કોપપ્રીહેન્સીિ કન્િેન્શન ઓન ઇન્િરનેશનલ 

િેરરરીઝમમાં ભારતની સ્થાયી સભ્યતા માિે કરેલ અપીલમા ંકઝાકીસ્તાન ેભારતન ેસાથ આપેલો. 
૧૦) તા. ૧૧/૭/૧૫ નાં રોજ ભારતના િડાપ્રધાને તુક્મેનીસ્તાનમાં મહાત્મા ગાંધીની 

પ્રવતમાનું આનાિરણ કરશે. 

૧૧) ભરતીય રેલ્િે હિે પ્લેિફોમડ પર રેલ નીર પાણીની બાિલો ઉપલબ્ધ કરાિશ,ે રેલનીર ૧ 

લીિર બોિલના રૂ. ૫ િસુલિામા ંઆિશે. 

૧૨) હાલમાં ૨જી જુલાઈએ અમદાિાદ નગરપાવલકા સંચાવલત ૨૮૯ શાળાઓમાં સ્માિડ  લવનુંગ 
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પ્રોજકે્િ અમલમાં મુક્યો છે,  

૧૩) આિતા િિડથી વબ્રકસ બેંક લોકલ કરન્સીમાં લોન આપે તેિી વિચારણા ચાલ ેછે. 

૧૪) આધ્યાત્મ ક્ષેત્ર ે ૧૨૧ િિડનો ઈવતહાસ ધરાિતી િૈવશ્વક ધમડ પરરિદ આ િિે આગામી 

ઓક્િોબર માસમાં અમેરરકાના ઉિાહ રાજ્યમા ંયોજાશે. 

૧૫) િૈવશ્વક ધમડ પરરિદમા ંભારત તરફથી શાસ્ત્રીય સંગીતના રાગ પર આધારરત જનૈ સ્ત્રોતોનું 

ફ્યુઝન આકિડણ જમાિશે. 

૧૬) બેંક બેલને્સ કરતા િધુ રકમ ATM માંથી કાઢિાનો પ્રયાસ કરિમાં આિશે, તો પ્રયાસ દીઠ 

રૂ. ૧૭ ચાજડ કપાશે. 

૧૭) NHRM નું પુરુનામ નેશનલ રૂલર હેલ્થ વમશન થાય છે,  

૧૮) રફલ્મ એન્ડ ઇન્સ્િીિયુિ ઓફ ઇન્ડીયાના ગિડનીંગ કાઉવન્સંગના અધ્યક્ષ તરીકે 

મહાભારતમાં યુવધવષ્ઠરનું પાત્ર ભજિતા ગજને્ર ચથહાણન ેપસંદ કરાયા છે.  

૧૯) ભારતની અને ચીનની વ્યાપાર સંધી સામે નેપાળ સરકારે વિરોધ દશાડવ્યો છે, કારણ કે તેમાં 

પવિમ નેપાળમાં આિેલ વિિાદાસ્પદ વ્યાપાર રૂિનો ઉપયોગ થિાની શક્યતા છે તેથી. 

૨૦) NGT નું પૂરંુ નામ નશેનલ ગ્રીન િર ીબ્યુનલ થાય છે. 

- પરેશ ચાિડા 

Current Affairs 144 સ મ ન્ય જ્ઞ ન  
૧) વબહારની વિધાન પરરિદની ચુંિણીમાં ભાજપના નેતતૃ્િ િાળી ૨૪ સીિો માંથી 

એન.ડી.એ .એ ૧૨ સીિો મેળિી લીધલે છે. 

૨) મધ્યપ્રદેશની પ્રાઇિેિ મેડીકલ અને ડેન્િલ કોલેજોમા ં૧૨ જુલાઈએ યોજાનારી પ્રિેશ પરરક્ષા 
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રદ્દ કરિા મા ંઆિી હતી. 

૩) રક્ષા મંત્રી મનોહર પરીકરે ગ્યાલીયારમાં આજ ે મહારાજાપુર િાયુસેના મથક પર સ્િદેશી 

બનાિિની જમીન થી હિામાં માર કરી શકે તેિી આકાશ વમસાઈલ િાયુ સેનાને અપડણ કરી છે. 

૪) ભારતે છ દેશોની િોલ્િો ઇન્િરનેશનલ અન્ડર ૨૧ હોકી િુનાડમેન્િ માિે ૧૮ સભ્યોની િીમની 

જાહેરાત કરી દીધી છે. 

૫) ભારતીય તિ રક્ષક દળનુ ંલાપતા ડોનીયર વિમાનનો કાિમાળ તામીલનાડુના પીચ્ચાિરમ 

સમુર વકનારે થી મળલે છે. આ વિમાન ગત મરહના ની ૮ તારીખે લાપતા બન્યુ ંહતું. 

૬) હાલમાં બલવિન્દર વસંઘે ખનન મંત્રાયલનો કાયડભાર સાંભળી લીધેલ છે. 

૭) પંજાબ અને હરરયાણા રાજ્યપાલ અન ે કેન્દ્વ્રશાવિત પ્રદેશ ચંડીગઢ પ્રશાસક કેપ્િન વસંહ 

સોલંકીએ ૧ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ ચંડીગઢ શહેર માિે ઓદ્યોવગક નીવત ૨૦૧૫ રજુ કરેલ છે. 

૮) ચંડીગઢ ઓદ્યોવગક નીવત ૨૦૧૫ થી શહેરમાં રોજગારી અન ે નબળા િગડના લોકોને નાના 

અને મોિા ઉદ્યોગોમાં સ્થાન આપિામાં મદદ મળશે. 

૯) કેલીફોનીયા વિશ્વવિદ્યાલયના સેિા વનિૃત વશક્ષક ભારતીય મૂળના આર.પોલ. વસંહને િિડ 

૨૦૧૫ નો કન્ફેડરેશન ફોર હાયર એજ્યકેુશન એશોવશએશન ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ લાઈફ 

સાયન્સ િલ્ડડ  અગ્રીકાલ્ચર પુરષ્કાર માિે નોવમનેિ કરાયા છે. 

૧૦) ભારતે તુકડ મેવનસ્તાન સાથે યોગ સહીત અન્ય સાત સમજુતી સરાર કરેલ છે. 

૧૧) હાલ તુકડ મેવનસ્તાનના રાષ્ટ્રપવત ગુરબાગુંલી બેદીમુહામેદોિ છે. 

૧૨) ચાલ ુમાસમા ંયોજાઈ રહેલી અન્ડર ૨૦ હોકી િુનાડમેન્િ મા ંભારતીય િીમનું પ્રવતવનવધત્િ 

રાની રામપાલ કરશે. 

૧૩) હાપડર લી િુ ની પહેલી નિલકથા ગો સેિ અ િોચમેન હતી, જ ેછપાયા પહેલા જ હીિ નીિડી 

હતી. 

૧૪) હાલ સાઉદી અરબમાં વકડમ િાિર આ િાિર 78 અબજ રૂા.ના ખચડ થી વનમાડણ પામશે. 
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૧૫) આ વકંગડમ િાિર 157 માળનો અન ેતેમા 59 વલફ્િ ચાલશ,ે િાિરના આવકડ િેકિ એરડયન 

વસ્મથ છે. 

૧૬) હૈદરાબાદમાં આિેલ રાજીિ ગાંધી આંતરરાષ્ટ્ર ીય એરપોિડને સુિણડમયુર પયાડિરણ એિોડડ  

આપિામાં આવ્યો છે. 

૧૭) કોમવસડયલ સ્પેસ ફલાઇિ કાયડિમ માિે 4 અંતરરક્ષ યાત્રીઓની પસંદગીમાં સુવનતા 

વિવલયપસ મંગળ ગ્રહ પર જશે. 

૧૮) િોપ સીડ અમેરરકાના સેરેના વિવલયપસ સતત છ િાર વિપબલડન વિજતેા બન્યા. 

૧૯) સ્પેનમાં જૂલાઇ ના પહેલા શવન-રવિમાં અનોખો ફેવસ્િિલ "રાપા દેસ બેસ્તસ" ઉજિાય છે.  

૨૦) ગુજરાત સરકારે જયારે ફરજીયાત મતદાન ના કાયદાની િાત કરી છે, ત્યારે મતદાન 

ફરજીયાત ના કરિી શકાય તેિો આદશે આપતું ચુંિણીપચ. 

-પરેશ ચાિડા. 

Current Affairs 145 સ મ ન્ય જ્ઞ ન  

૧) દેશમાં સથથી િધુ આઈ પી એસ ની ૯૦૦ થી િધારે જગ્યાઓ ખાલી પડી છે. 

૨) ગૃહ મંત્રાયલ દ્વ્વ્રારા એકત્ર કરાયેલા આકંડાઓ દ્વારા જાણિા મળ્યુ ં કે સથથી િધ ુજગ્યાઓ 

ઉત્તર પ્રદેશમાં ૧૨૯ આઈ પી એસ ની જગ્યાઓ ખાલી પડી છે. 

 

૩) કેરલ રાજ્યમા ં મરહલાઓ માિેમરહલા સંચાવલત સી બસ સેિ શરુ કરિામા ંઆિશે, તમેા ં

ડર ાઈિર પણ મરહલા જ હશે. 

૪) જપમુ કાશ્મીરના દલ સરોિરના કાંઠે એવશયાની સથથી મોિી ઇફતાર પાિીનુ ં આયોજન 
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કરિામાં આિેલુ,ં તેમાં િાનગી મુકિા માિેનુ ંપાથરણં ૧.૬ કી.મી. લાબં ુહતુ,ં આ પાિીન ેવલપકા 

બુક ઓફ રેકોડડમાં સ્થાન મળ્યુ ંછે. 

૫) િરઉજિે એર લાઇન્સે વતરુપવત થી તેલંગાણા િચ્ચ ેવિમાની સેિા શરુ કરેલ છે. 

૬) કુિૈતમાં વિદેશી વ્યવક્ત અલ અહમદીની કુિૈત પોલીસે ધરપકડ કરી છે, કારણ કે તેણ ેભીખ 

માંગીને સ્થાવનક બેન્કના ખાતામા ં૫૦૦,૦૦૦ કુિૈતી દીનાર જમા કરાવ્યા છે, જ ેરકમ ૧૦ કરોડ 

થી પણ િધારે છે. 

૭) િૈજ્ઞાવનક ભાિામાં કહેિામાં આિે તો મનુષ્યના એક િાળની જાડાઈ ૧લાખ એન.એમ. 

હોિાનું મનાય છે, જયારે રક્ત કોશીકાની જાડાઈ ૭,૫૦૦ એન.એમ. હોય છે. 

૮) અમેરરકાની આઈ.પી.એમ કંપની એક એિી ચીપ બનાિી રહી છે, જનેી પહોળાઈ માત્ર ૭ 

એન.એમ. હશે. 

૯) ઇિલી અન ેવસ્િત્ઝરલને્ડ ફીફા બીચ િલ્ડડ  કપની ક્િાિડર ફાઈનલમાં સ્થાન મેળિી ચુક્યા છે. 

૧૦) ભારતીય ખેલાડી સાવનયા વમજાડએ પોતાની સાથી માિીના રહંગીસ સાથ ેમળીને વિપબલ્ડન 

ગ્રાન્ડસ્લેમ િેનીસ િુનાડમેન્િમાં વિમેન્સ ડબલનું િાઈિલ જીતી ચુક્યા છે. 

૧૧) વિપબલડન વિમેન્સ ડબલ્સનું િાઈિલ જીતનાર સાવનયા વમજાડ પ્રથમ ભરતીય બન્યા છે. 

૧૨) તા.૧૩/૭/૧૯૭૪ માં ભારત પોતાની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્ર ીય િન-ડે રિકેિ મેચ ઇંગ્લેન્ડ 

સામે રપયું હતું. 

 

૧૩) હાલ ભારતની વઝપબાબ્િે સામે ત્રણ િન-ડે મેચની સીરીઝ ચાલી રહી છે, જમેાંથી ભારત બ ે

મેચ જીતી ચુક્યું છે. 
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૧૪) ગઈકાલે સરકારે તા. ૧૩/૭/૧૫ ના રદિસને વિશ્વ યુિા કથશલ રદિસ તરીકે ઉજિેલો. 

૧૫) આગામી ૧૭ જુલાઈના રોજ જાપાનમાં ચાલી રહેલ ઇવન્ડયા િરેડ ફેરનું સમાપન થશે. 

૧૬) આગામી ૧૯ જુલાઈએ પંજાબમાં િૃક્ષારોપણ કાયડિમ અંતગડત એક કરોડ છોડ રોપિાનું 

લક્ષ્ય રાખિામા ંઆવ્યુ ંછે. 

૧૭) ઇસરોની કોમશીયલ એન્િર ીક્સની સાઈિ હેક કરિામા ંઆિી છે. 

૧૮) હાલ વકગીસ્તાનના રાષ્ટ્રપવત અલ્ઝામૈજબાક અતમબેયુ ંછે. 

૧૯) અમેરરકા માત્ર ત્રણ કલાકમા ં ન્યૂયોકડથી લંડન પહોંચી શકાય તેિંુ સુપર સોવનક વિમાન 

વનમાડણ કરિા જઈ રહંુ્ય છે. 

૨૦) આગામી ૧૮ જુલાઈ ના રોજ પુરીની પ્રવસિ રથયાત્રા શરુ થશે, આ િખત ેભગિાનની 

પ્રવતમાઓ બદલિામાં આિશે. 

- પરેશ ચાિડા. 

Current Affairs 146 સ મ ન્ય જ્ઞ ન  

૧) આગામી નિેપબર મરહનાથી પાસપોિડનું પોલીસ િેરીફેકેશન એક અઠિાડીયાથી પણ ઓછા 

સમયમાં કરી આપિામા ંઆિશે. 

૨) સી.સી.િી.એન.એસ. નુ ંપૂરંુ નામ િાઈમ એન્ડ રિવમનલ િરે વકંગ નેિિકડ  સીસ્િમ થાય છે. 

૩) બ્રેિ લી ભારતીય રફલ્મમાં અવભનેતા બન્યો ઓસ્િરે વલયાની રિકેિ િીમ માથંી વનિૃવત્ત લીધા 

બાદ હિે ત ેરફલ્મ ઇન્ડસ્િર ીઝ આગળ િધ્યા છે. 

૪) માનિ સંશાધન દ્વારા આપિામા ંઆિતી સ્કોલરશીપ માિે દેશભરની તમામ યવુનિસીિીઓ 

માિે ઈ-પોિડલ લોન્ચ કરિામા ંઆવ્યુ ંછે. 

૫) ગુજરાતના જતેપુરમાં સથરાષ્ટ્રના તાલુકા લેિલનુ ં ઈ-બીિ ગાડડ  મશીન પોલીસ તતં્ર દ્વારા 

લગાિિામાં આવ્યુ ંછે. 
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૬) ભારતીય િેનીસ સ્િાર વલજને્ડ વલયેન્ડર પેસ અન ે માિીના રહંગીસે વિપબલડનમાં વમક્સ 

ડબલનું િાઈિલ જીતી લીધુ ંછે. 

૭) ભારતમાં એલ પી જી સબસીડી છોડનાર સથપ્રથમ વ્યવક્ત પેિર ોલીયમ મંત્રી ધમેન્રવસંહ છે. 

૮) દવક્ષણ કોરરયાની યુિા ખલેાડી ચુન ેયુ એસ ગોલ્ફનો વખતાબ જીતી ચુકી છે. 

૯) િેઇિ લીફિીંગ સ્પધાડમા ં૧૦૬ કી.ગ્રા. િજન ઊંચકિા જતા િેનજુેયલેાની મરહલા િેઇિ વલફ્િર 

જવેનસીસ રોરડરગજ ગોમેઝ બેલેન્સ ગુમાિતા ગંભીર ઈજાથી બચી ગઈ, અને તને ેવસલ્િર મેડલ જ 

મળિા પામેલ છે. 

૧૦) સ્કોિલને્ડની બ ેબહેનોમા ંગોલ્ડ મેડલ વિજતેા લ્યુસી તથા ક્પબલી પાસ ેઓવલપપીકનીમાં 

ભાગ લેિાના નાણા નથી, એક બહેનનો ખચડ ૨૦ હજાર પાઉન્ડ થતો હોિાથી નાની બહેન માિે 

મોિી બહેને ઓવલવપપક રમતમાં ભાગ લેિાનુ ંિાળ્યું. 

૧૧) જાણીતા અવભનેતા અવમતાભ બચ્ચને કબડ્ડી લીગ માિે િાઈિલ સોંગ માિે પોતાનો 

આિાજ આપ્યો. 

૧૨) પ્રો.કબડ્ડી લીગ-૨ આગામી ૧૮ જુલાઈ થી શરુ થશ,ે તેની ફાઈનલ આગામી ૨૩ મી 

ઓગસ્િના રોજ યોજાશે. 

૧૩) ગુજરાતમા ં બાંધકામના શ્રવમકોના કલ્યાણ માિે સરકાર દ્વારા ઉઘરાિાતી શેિ ના ૬૦૦ 

કરોડ રૂ. િાપયાડ િગરના પડ્યા છે. 

૧૪) કેન્ર સરકાર દ્વારા બેરોજગારોને યોગ્ય માગડદશડન મળી રહે તે માિે એપપ્લોઇમેન્િ 

એક્ષચને્જન ેનેશનલ કેરરયર કાઉવન્સલની રચના કરી છે. 

૧૫) સોમનાથ સંસ્કૃત યુવનિવસડિીના કુલપવત તરીકે પ્રો. અકડનાથ ચથધરીને વનમાયા છે. 

૧૬) હાલમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રીએ અશ્ગાબાત મુકામે એક પારંપરરક વચવકત્સા અને યોગ 

કેન્રની શરૂઆત કરી છે. 
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૧૭) કેરલ રાજ્ય હાલમા ંએક વિશેિ મરહલા પોલીસ બિાવલયન બનાિિાની યોજના બનાિી 

રહંુ્ય છે. 

૧૮) હાલમાં પ્રભ ુ કરન બીલીમોરીયાને યુ.કે. કાઉવન્સલ ફોર ઇન્િરનેશનલ સ્િુડેન્િ અફેસડ ના 

અધ્યક્ષ બનાિિામા ંઆવ્યા છે. 

૧૯) આંધ્રપ્રદેશમાં પુષ્કરલુ ઉત્સિમાં થયલેી ભાગદોડમાં ૨૭ લોકોના મોત થયા છે, અન ે

ઘણાને ઈજાઓ થિા પામી છે. 

૨૦) સરકાર ૫ િિડમાં ૧૦ કરોડ ૨૦ લાખ યિુાઓને કથશલ વિકાસ તાલીમ આપશે. 

- પરેશ ચાિડા. 


