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૧) ન્યજુર્સીના એમ્ઝેયુુંમેન્ટ પાર્કમાું ૧,૯૭૫ ફૂટ લાુંબી વોટર સ્લાઈડ બનાવવામાું આવી રહી છે, 

આ સ્લાઈડ આગામી ૨૦૧૬માું ખુલ્લી મુર્વમાું આવશે. 
૨) પ્રખ્યાત તમમલ ર્સુંગીતર્ાર એમ.એર્સ મવશ્વનાથનનુું ૮૭ વર્કની વયે અવર્સાન થયલે છે. 
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૩) એમ.એર્સ મવશ્વનાથને ૧૯૫૨ માું આવેલ તમમલ ફફલ્મ પાનમ થી શરૂઆત ર્રેલી. 
૪) તા. ૧૪/૭/૨૦૧૫ ના રોજ નાર્સાનુું ન્યુ હોરાઈઝન્ર્સ યાન ર્સાડા નવ વર્કની લાુંબી મુર્સાફરી 

ર્યાક બાદ પ્લુટોની ર્સૌથી નજીર્ પહોચયુું હતુું. 
૫) નાર્સા દ્વ્રારા ન્યુ હોરાઈઝન્ર્સ યાન વર્ક ૨૦૦૬ ના ૧ જાન્યુઆરીમાું લોન્ચ ર્રવામાું આવયુું 

હતુું, 

૬) થોડા વર્ો પહેલા પ્લુટો ગ્રહ માનવામાું આવતો હતો પરું તુ આ ગ્રહ ગ્રહોની વયાખ્યામાું ન 

આવતો હોવાને ર્ારણ ેગ્રહ ગણવામાું આવતો નથી,પરું તુ તેને એસ્ટર ોઇડ નુંબર ૧૩૪૩૪૦ છે. 

૭) હાલમાું મનીર્ પાુંડે ભારતનો ૨૦૬ મો વન-ડે ખેલાડી બન્યો છે. 
૮) તા.૧૫/૭/૨૦૦૬ ના રોજ યુઝર્સક માટે ટ્વીટર લોન્ચ ર્રવામાું આવયુું હતુું. 
૯) અુંબર એલટક ર્સેવા એ બાળર્ોને અપહરણ થતા અટર્ાવવાની ર્સેવા છે. 
૧૦) પૈન અમેફરર્ન ગેમ્ર્સની આફટકસ્ટીર્ જીમ્નાસ્ટીર્ ઇવેન્ટનો બ્રોન્જ મેડલ બ્રાઝીલની ર્સૌથી 

નાની ઉમરની ફ્લેમવયા લોપ્ર્સ ેહાુંર્સલ ર્રેલ છે. 
૧૧) ભારત આઝાદ થયુું ત્યારે ર્સૌપ્રથમ પોતાનુું રાજ્ય દેશન ેર્સોંપવામાું આવનાર ભાવનગરના 

મહારાજા રૃ્ષ્ણરુ્માર મર્સુંહ હતા. 
૧૨) ર્સુરતમાું લોર્ોન ેઆર્ર્કવા બી.આર.ટી.એર્સ ની બર્સમાું ફ્રી વાઈ-ફાઈ શરુ ર્રવામાું આવયુું 

છે. 
૧૩) આઈ.પી.એલ. માું ર્સટ્ટો રમવા બદલ ગુરુનાથ મયપ્પન અને રાજ રુ્ન્રા પર મેચ માટે 

આજીવન પ્રમતબુંધ લાદવામાું આવયો છે. 
૧૪) ર્ણાકટર્ બેંર્ મલમીટેડે ચાલ ુ નાણાર્ીય વર્કમાું દેશના અલગ અલગ મવસ્તારોમાું ૨૫ 

ઈ-લોબી ખોલવાની યોજના બનાવી છે. 
૧૫) હાલ મેડર ીડ આુંતરાષ્ટ્ર ીય ફફલ્મ મહોત્ર્સવ ૨૦૧૫ માું મવદેશી ભાર્ામાું ર્સવક શ્રષે્ઠ સ્રીન પ્લ ે
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નો પુરસ્ર્ાર બુદ્ધા ઇન અ ટર ાફફર્ જામ નામની ફફલ્મને મળેલ છે. 
૧૬) હાલમાું નાબાડક  નામની ર્સુંસ્થાએ ખેતીમાું મર્સુંચાઈના ઉપાયોગ માટે ભારતીય ખેડૂતોને લોન 

સ્વરૂપે ૩૦,૦૦૦ ર્રોડ રૂ. ઉપલબ્ધ ર્રાવવાની યોજના ર્રી રહુ્ું છે. 

૧૭) હાલમાું ભારત ે સ્વદેશી બનાવટની નાગ મમર્સાઈલ નુું રાજસ્થાનન જરે્સલમેરમાું ફાઈફરુંગ 

રેન્જમાું તેન ેર્સફળતા પૂવકર્ મુર્વામાું આવી છે. 
૧૭) ભારતની ર્સૌથી લાુંબી ર્સડર્ રુ્સરુંગ જમ્મુ ર્ાશ્મીર રાજ્યમાું તૈયાર ર્રવામાું આવી છે. 

૧૮) ભારત ે૧૪ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ રક્ષા અમધગ્રહણ પ્રોજકે્ટની બેઠર્માું ૨૯,૦૦૦ ર્રોડના 

રક્ષા પ્રસ્તાવને મુંજુરી આપવામાું આવી છે 
૧૯) ૧૪ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ શેહરી મવર્ાર્સ મુંત્રાયલ ેપુંજાબના અમૃતર્સરથી દેશના ૧૨ શહેરો 

માટે રાષ્ટ્ર ીય મવરાર્સત મવર્ાર્સ અન ેર્સુંવધકન યોજના (હૃદય) યોજનાનો પ્રારુંભ ર્યો છે. 
૨૦) રે્ન્ર ર્સરર્ારે (હૃદય) યોજના માટે ૧૨ શહેરોન ેપર્સુંદ ર્રીન ેતેના મવર્ાર્સ માટે ૫૦૦ ર્રોડ 

રૂ. ખચકશે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) યુવા ર્ૌશલ ફદન મનમમતે ભારતના વડાપ્રધાનશ્રીએ તા.૧૫/૭/૧૫ ના રોજ સ્ર્ીલ ઇમન્ડયા 

પ્રોગ્રામ લોન્ચ ર્યો. 
૨) સ્ર્ીલ ઇમન્ડયા પ્રોગ્રામ અુંતગકત વર્ક ૨૦૨૨ ર્સુધીમાું ૪૨.૨ ર્રોડ લોર્ોને તાલીમ આપી 

રોજગારીન ેલાયર્ બનાવાશે. 
૩) આગામી ૨૯ જુલાઈના રોજ માઈરોર્સોફ્ટ મવન્ડોઝ ઓપરેટીંગ મર્સસ્ટમનુું નવુું વઝકન મવન્ડોઝ 

૧૦ મવશ્વના ૧૩ દેશોમાું લોન્ચ ર્રવામાું આવશે. 
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૪) ભારતીય મચત્રર્ાર ર્સૈયદ હૈદર રજાન ેફ્રાન્ર્સના ધ લીઝન ઓફ ધ ઓનર એવોડકથી ર્સન્મામનત 

ર્રવામાું આવશે. 
૫) વર્ક ૨૦૦૯ થી યોજાતી આઈ.પી.એલ. પછીની લીગ ટુનાકમેન્ટ -૨૦ બુંધ ર્રવામાું આવી છે. 
૬) ભારતીય ફરરે્ટર હરભજને ૭૦૦ થી વધુ મવરે્ટ ઝડપીને મવશ્વનો ૧૨ મો ખેલાડી બની ચુક્યો 

છે. 
૭) આુંતરાષ્ટ્ર ીય ક્ષેત્ર ે ર્સૌથી વધ ુ મવરે્ટ ઝડપનાર મુથૈયા મુરલીધરન ૧૩૪૭ મવરે્ટ ઝડપનાર 

ર્સૌથી ઉપરના સ્થાન પર છે. 
૮) મપતા પુત્ર બુંને એ હાલ એર્જ મેચમાું ગોલ ર્યાક તે બ્રાઝીલના સ્ટાર ફૂટબોલર રીવાલ્ડો અન ે

પુત્ર રીવાલ્ડીન્હો બુંન ેએર્ પફરવારના છે. 
૯) ભારતીય મવમેન્ર્સ ફરરે્ટ ટીમે ન્યુઝીલેન્ડ ર્સામે ત્રીજી ટી-૨૦ મેચ જીતી લીધેલ છે. 

૧૦) ૧૪ જુલાઈને ફ્રાન્ર્સ નેશનલ ડે તરીરે્ ઉજવવામાું આવે છે, ઈ.ર્સ. ૧૭૮૯ માું ફ્રાન્ર્સની રાુંમત 

થયેલી. આ ફ્રાન્ર્સ નેશનલ ડે. ન ેબસ્ટીલે ડે તરીરે્ પણ ઉજવવમાું આવે છે, 

૧૧) આજથી ૧૫૯ વર્ક પહેલા તા. ૧૬ જુલાઈ ના રોજ ભારતમાું મવધવા પુનઃ લગ્નન ેમાન્યતા 

મળી હતી. 
૧૨) ભારતના રુ્શીનગરમાું મફહલા ર્લ્યાણ મવભાગે જાહેરાત ર્રી છે રે્ જ ેમવધવા ર્સાથે લગ્ન ર્રશ ે

તેન ે૧૧ હજાર રૂમપયાનુું ઇનામ આપવામાું આવશે. 
૧૩) હાલમાું દુમનયાભરમાું એર્ મર્લોગ્રામ માટે જ ેર્સીલીન્ડરને માપદુંડ તરેરે્ ઉપયોગમાું લેવામાું 

આવે છે, તે ર્સીલીન્ડર ફ્રાન્ર્સના ર્સેવરમાું ઇન્ટરનેશનલ બ્યુરો ઓફ વેટ એન્ડ મેઝર્સક માું ર્સરુમક્ષત 

રાખવામાું આવયો છે. 

૧૪) ગત ૧૧ જુલાઈ મવશ્વ વસ્તી ફદને ભારતની વસ્તી એર્ અબજ ૨૭ ર્રોડ, ૪૨ લાખ,૩૯ 
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હજાર, ૭૬૯ નોંધવામાું આવી છે. 

૧૫) જગતમાું પ્રથમ વખત પરમાણું બોમ્બનુું પફરક્ષણ અમેફરર્ાએ ૧૬ જુલાઈ ૧૯૪૫ માું ર્યુું 

હતુું. 
૧૬) અમેફરર્ાના લેખર્ હાપકર લી દ્વારા ગો ર્સટે અ વોચમેન નામની બુક્ર્સ પ્રર્ામશત થઇ છે. 
૧૭) આગામી ૨ ઓગસ્ટે શરુ થનારી બુંધન બેંર્નુું ઉદ્વ્ઘાટન ભારતના રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ મુખજી 

ર્રશે. 

૧૮) ભારતમાું એચ.આઈ.વી નો ભય દુર થશે, વર્ક ૨૦૦૦ થી ૨૦૧૪ એચ,આઈ,વી ધરાવતા 

લોર્ોની ર્સુંખ્યામાું ૨૦ ટર્ાનો ઘટાડો નોંધાયો છે. 
૧૯) ધ ડર ામેટીર્ ડીરે્ડ : ધ ઇમન્દરા ગાુંધી યર્સક પુસ્તર્ના લેખર્ આપણા હાલના રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ 

મુખજી છે. 

૨૦) ભારતના પ્રથમ મશક્ષણમુંત્રી મૌલાના અબ્દુલ ર્લામ આઝાદ હતા, તેની જન્મજયુંમત ૧૧ 

નવેમ્બર છે, આ ફદવર્સે રાષ્ટ્ર ીય મશક્ષણ ફદવર્સ ઉજવવામાું આવે છે. 

૨૧) દેશનુું પ્રથમ વાઈ-ફાઈ ર્સુમવધા ધરાવતુું રેલ્વે સ્ટેશન ર્ણાકટર્ની રાજધાની બેંગ્લોર બન્યુું 

હતુું. 

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 149 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) મીનીમમ ઓલ્ટરનેટીવ ટેક્ર્સ (મેટ) મુદે્દ હોબાળો થયા બાદ ર્સરર્ાર દ્વારા એર્સ.પી. શાહ 

ર્સમમમત ની રચના ર્રવામાું આવી છે. 
૨) હાલમાું એન.ડી.એ. ર્સરર્ારે તામીલનાડુના ર્ોંગ્રેર્સી નેતા ર્ામરાજની ૧૧૩ મી જન્મજયુંમત 
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ઉજવેલ. 
૩) ચીનની ર્ાર ઉત્પાદર્ ર્ુંપની ગ્રેટ બોલ વોટર અન ેનાન્ર્ાઈ યમુનવર્સીટીએ મગજથી ર્સુંચામલત 

મોટર ર્ાર તૈયાર ર્રી. 
૪) ગત વર્ક ર્રતા આ વરે્ ભારતમાું ઈ-ટુફરસ્ટ મવઝા પર આવનારની ર્સુંખ્યામાું ૭૫૪.૩ ટર્ાનો 

વધારો થવા પામ્યો છે, 

૫)) V.I.S.A. શબ્દ નો અથક મવઝીટર્સક ઇન્ટરનેશનલ સ્ટે એડમમશન થાય છે. 

૬) હાલમાું ઉપ પરમાણું ર્ણોનો એર્ નવો વગક પેન્ટાક્વર્કની ર્સૌપ્રથમ ભમવષ્યવાણી હૈરી જ ે

લીપર્ીન ેર્રી હતી. 
૭) પેન્ટાક્વર્ક  શબ્દનો ર્સૌપ્રથમ પ્રયોગ વર્ક ૧૯૮૭ માું હૈરી જ ેલીપર્ીન ેર્યો હતો. 

૮) SECC નુું પૂરુું  નામ ર્સોર્સીયો ઇર્ોનોમમર્ એન્ડ ર્ાસ્ટ ર્સેન્ર્સર્સ થાય છે. 

૯) હાલની ર્સરર્ારે વર્ક ૨૦૧૧ માું SECC માું ગણતરી થયેલ જામત ના નામોના વગીર્રણ માટે 

૧૬ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ એર્ મવશેર્ ર્સમમમતની રચના ર્રેલ છે. 
૧૦) જતી આધાફરત જનગણના માટે મવશેર્ ર્સમમમતના અધ્યક્ષ અરમવુંદ પનગફિયાન ે

બનાવવામાું આવયા છે. 
૧૧) હાલ ભારતીય રીઝવક બેંર્ના ર્ાયકપાલર્ મનદેશર્ દીપર્ મોહુંતી છે. 
૧૨) જવાહર નવોદય મવદ્યાલય ચુરાચાુંદપુર મણીપુરે જવાહર નવોદય મવદ્યાલય માટે ૧૮ મો 

રાષ્ટ્ર ીય યુવા ર્સુંર્સદ પ્રમતયોમગતા ૨૦૧૫ જીતેલ છે. 
૧૩) રે્ન્ર ર્સરર્ારે જાહેર ક્ષેત્રની દુર્ાનો પર મળતા રે્રોર્સીન પર પ્રમત લીટર ર્સબર્સીડી રૂ.૧૨ 

આપવાનો મનણકય ર્યો છે. 
૧૪) પમબ્લર્ પ્રાઇવેટ પાટકનરશીપ વડે તયૈાર થયેલ ભારતની પ્રથમ બ્રોડગેજ રલવે લાઈન 



7 
 

આપ Google Play Store મ ાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડ ઉનલોડ કરો 

ગુજરાતમાું ગાુંધીધામથી ટુના ટેર્રા વચચે ચલાવવામાું આવે છે.  
૧૫) વર્ક ૧૯૯૬ માું ન્યુનતમ વેતન ધારો ભારતમાું ર્સૌપ્રથમ વાર લાગુ ર્રાયો હતો. 
૧૬) પ્રધાન મુંત્રી રૃ્મર્ મર્સુંચાઈ યોજના અનરુ્સાર એર્ ર્ાયકરમ હર ખેત હો પાની પણ આપવામાું 

આવશે. 
૧૭) હાલમાું આયર્ર મવભાગે ઈ-ફાઈલ ર્રવા માટે વન ટાઇમ પાર્સવડકની શરૂઆત ર્રેલ છે. 
૧૮) હાલમાું આર્સામમાું પૂર ના પ્રભાવથી ૯૦૦૦૦ લોર્ોન ેઅર્સર થવા પામી છે. 
૧૯) આર્સામના ૧૭૪ ગામો પાણીમાું ગરર્ થયા છે .ત્યાું વરર્સાદની માત્રા હાલમાું વધારે છે 
૨૦) ઓફરસ્ર્સામાું હાલ હાથીની ર્સુંખ્યા ૧૯૫૪ થવા જાય છે. 

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 150 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) હાલમાું જાપાનમાું નાન્ગર્ા વાવાઝોડુું  ત્રાટર્વાથી એર્ લાખ લોર્ોન ે સ્થળાુંતફરત થવાની 

નોબત આવી હતી. 
૨) પામર્સ્તાનના ઝડપી બોલર વર્સીમ અર્રમ પામર્સ્તાન ફરરે્ટ બોડક  ર્સાથે જોડાઈને 

પામર્સ્તાનમાું યુવા ખેલાડીઓન ેતૈયાર ર્રશે. 

૩) બી.ર્સી.ર્સી.આઈ. દ્વારા વર્ક ૨૦૧૬ માું ૧૧ માચક થી ૩ એમપ્રલ દરમમયાન ટી-20 વલ્ડકર્પ 

યોજાશે. 
૪) જમૈર્ાના ઝડપી દોડવીર આર્સફા પોવેલે ૧૦૦ મીટર દોડમાું ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલ છે. આ 

દોડ તેમણે ૯.૮૭ ર્સેર્ન્ડમાું પૂણક ર્રી હતી. 
૫) હાલ પામર્સ્તાનના ફરરે્ટર મહોમ્મદ હફીઝને શ્રીલુંર્ા ર્સામે શુંર્ાસ્પદ બોમલુંગ નાખવા બદલ 

હવેથી એર્ વર્ક બોમલુંગ ન નાખવા માટે એર્ વર્કની ર્સજા ફરમાવવામાું આવી છે.  
૬) અમરેલી જીલ્લાનુું પીપાવાવ બુંદર ખાતે આવેલા ફડફેન્ર્સ મશપયાડક  રે્ જ્યાું યદુ્ધજહાજો મનમાકણ 
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થાય છે, અહી રમશયા પણ ૩ અબજ ડોલરનુું રોર્ાણ ર્રી પ્રોજકે્ટ શરુ ર્રશે. 

૭) ભારત ેઝીમ્બાબ્વે ને પ્રથમ ટી-20 ફરરે્ટ મેચમાું ૫૪ રન ેહરાવેલ છે. 

૮) સ્ટેટ બેંર્ ઓફ ઇમન્ડયા પોતાના નફાના ત્રણ ટર્ા પોતાના ર્મકચારીઓન ેવહેચશે. આ માટે 

નાણા મુંત્રાયલ પાર્સ ેમુંજુરી માુંગવામાું આવી છે. 
૯) રીઝવક બેંર્ના આદેશ મુજબ રેફડટર્ાડકના ત્રણ ફદવર્સ લેઇટ પેમેન્ટ પર હવે પેનલ્ટી લાગશ ે

નફહ. 
૧૦) ભારતના રે્નરશામર્ત પ્રેદેશો અુંતગકત ફદલ્હીન ે ટર ાન્જીટ ઓરીએન્ટેડ ડેવલોપમેન્ટ નીમત 

અુંતગકત ર્સાુંર્ળી લેવામાું આવશે. 
૧૧) તા.૧૮/૭/૧૯૪૭ ના રોજ ભારતીય સ્વાધીનતા અમધમનયમને મબ્રટીશ ર્સુંર્સદની શાહી 

મુંજુરી મળી હતી. 
૧૨) મશર્ાગોના નેપરમવલેમાું આગામી ૧૬ મી ઓગષ્ટ્ના રોજ ર્સત્તાવાર રીત ે ભારતીય 

સ્વાધીનતા ફદન પરેડ યોજાશે. 
૧૩) તા. ૧૭ જુલાઈ ના રોજ ફદલ્હી ર્સરર્ારે ફદલ્હી પુલીર્સ રેલ્વે લાઈન નુંબર ૧૫૧૨ ની 

શરૂઆત ર્રી છે. 
૧૪) ગત ૭મી જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ મવશ્વબેન્રે્ સ્ટેટ ર્સેફટી નેટ ૨૦૧૫ નો રીપોટક  બહાર પાડેલ 

છે. 
૧૫) ભારતના ર્સુમમત નાગલ અને મવયેતનામના નામ હોઆુંગ લી ની જોડીએ મવમ્બલડન ટેનીર્સ 

ટુનાકમેન્ટ નો બોયર્સ ડબલ મખતાબ જીતેલો છે. 

૧૬) રે્ન્રીય મફહલા અન ેબાળમવર્ાર્સ મુંત્રાલય ેફેર્સબુર્ ર્સાથ ે100 મફહલાએ પહલ ની શરૂઆત 

ર્રેલ છે. 

૧૭) 100 મફહલાએ પહલ ના અુંતગકત ર્સોશ્યલ મીફડયાના માધ્યમથી ર્સાવકજમનર્ ક્ષેત્રની 100 
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મફહલાઓ ની પર્સુંદગી માટે એર્ પ્રમતયોગીતા થશે. 

૧૮) રે્ન્રીય મુંત્રીમુંડળે 400 રેલ્વે સ્ટેશનોને પુનઃ મવર્ાર્સ માટે મુંજુરી આપી છે. 

૧૯) તા. ૧૭ જુલાઈના રોજ ભારતના વડાપ્રધાને જમ્મુ ર્ાશ્મીરની મુલાર્ાત લીધી ત્યાું 

મગરધારીલાલ ડોગરાનો શતાબ્દી ર્સમારોહ ઉજવતો હતો. 

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 151 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) એસ્ટર ોઇડ ર્સામાન્ય રીત ેઅુંતરીક્ષ મસ્થત મેટલ, માટી અન ેપ્રવાહીના મમશ્રણ માુંથી બને છે. 

૨) વી ફોર મવર્ટરી નુું મનશાન એર્ વખતના મબ્રટનના વડાપ્રધાન મવસ્ટન ચમચકલે આપ્યુું હોવાનુું 

મનાય છે. 
૩) એર્ અભ્યાર્સ મુજબ બ ેઆર્ાશ ગુંગાઓ અથડાય તો તેમાુંથી તારાઓનુું ર્સજકન થાય છે. 
૪) ગોવાના ઈમતહાર્સર્ારો અને સ્વાતુંત્ર્ય ર્સેનાનીઓ દવો ર્રે છે રે્ ભારતમાું પ્રથમ બળવો 

૧૮૫૭ માું નફહ પરું તુ ૧૫૮૩ માું થતો હતો. 
૫) ઈ.ર્સ. ૧૫૮૩ માું ગોવાને બેરેક્પોર તરીરે્ ઓળખવામાું આવતુું હતુું અહીના પાુંચ ગામોમાું 

લોર્ોએ પોટુકગીઝ ર્સત્તા ર્સામે બળવો ર્યો હતો. 
૬) ૧૯ જુલાઈ ૧૯૪૧ ના રોજ ચચીલ ેવી. ફોર મવર્ટરી ની ર્સાઈન બતાવી બીજા મવશ્વ યુદ્ધનુું 

રે્મ્પેઈન શરુ ર્યુું હતુું. 
૭) બેડમમન્ટન સ્ટાર જ્વાલા ગટ્ટા મૂળ હૈદરાબાદના છે. 

૮) દેશની પહેલી પ્રો. ર્બડ્ડી લીગ વર્ક ૨૦૧૪ માું યોજાઈ હતી, આ વરે્ પણ ૧૮ જુલાઈથી 

પ્રો.ર્બડ્ડી લીગની શરૂઆત થઇ ચુર્ી છે. 
૯) આ વરે્ ૧૪ દેશોના ખલેાડીઓ ર્બડ્ડી લીગમાું ભાગ લઇ રહ્ા છે. 
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૧૦) પ્રો ર્બડ્ડી લીગની પ્રથમ મેચમાું ગત વર્કની ચેમમ્પયન જયપુર મપુંર્ પને્થાર્સકને પરાજય 

આપી યુ. મુુંબઈએ જીત હાુંર્સલ ર્રેલ છે. 
૧૧) ભારતની મધ્યસ્થ બેંરે્ ક્લીન નોટ પોલીર્સી વર્ક ૨૦૦૧ માું જાહેર ર્રી હતી. 
૧૨) હવેથી દેશમાું ર્રન્ર્સી પેપર બનવાને ર્ારણ ેર્સરર્ારને નોટ છાપવા પાછળ મવદેશમાું થતો 

૧૫૦૦ ર્રોડ રૂમપયાનો ખચક બચાવી શર્ાશે. 

૧૩) હાલમાું બહુ ચમચકત ફફલ્મ બાહુબલીનુું પોસ્ટર 50,000 ચો.ફૂટ.નુું હોવાને ર્ારણે ગીનીર્સ 

બુર્માું સ્થાન પામ્યુું છે.  
૧૪) ભારત ર્સરર્ારમાું ૨૯ ઓગસ્ટના રોજ મેજર ધ્યાનચુંદના જન્મફદવર્સે રાષ્ટ્રપમત અજુકન 

એવોડક , રોણાચાયક એવોડક , અને ધ્યાનચુંદ એવોડક  ર્સાથ ેપ્રદાન ર્રે છે. 

૧૫) દુબઈમાું સ્માટક  પામ ટર ી લાગવામાું ર્સવય છે, આ ટર ી ર્સોલાર પાવરથી ફદવર્સ દરમમયાન 

રીચાજક થશ ેઅન ેરાત્રીના ર્સમય ેફોન ચાજક ર્રવામાું ર્મ આપશે ર્સાથ ેફ્રી વાઈ-ફાઈ ર્સુમવધા પણ 

આપશે. 
૧૬) હાલના ફ્રાન્ર્સના ફોમ્યુકલા વન ડર ાઈવર મબઆુંચીનુું ૨૫ વર્કની વયે આવર્સાન થયલે છે. 

તેઓ ગત ઓક્ટોબર મફહનામાું એર્ રેર્સમાું ઘવાયા હતા. 
૧૭) હાલમાું ર્સુનીતા મવશ્વનાથન ેર્સયુુંર્ત રાજ્ય અમેફરર્ાના વહાઈટ હાઉર્સ દ્વારા ચમેમ્પયન ઓફ 

ચેન્જ એવોડક  જીતેલ છે. 
૧૮) ગત ૧૨ જુલાઈના રોજ ર્સોમદેવ દેવવમકને અમેફરર્ામાું યોજાયેલ એટીપી. ચલેન્જર ટુરનો 

મખતાબ હાુંર્સલ ર્રેલ છે. 
૧૯) રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ મુખરજીએ મર્સર્ન્દરાબાદના બોલારામમાું રાષ્ટ્રપમત નીલયમ ગાડકનમાું 

નક્ષત્ર વાફટર્ાનુું ઉદઘાટન ર્રેલ છે. 
૨૦) ગત ૭ જુલાઈના રોજ રાષ્ટ્ર ીય ડેરી મવર્ાર્સ બોડે ખેડૂતો માટે એર્ મોબાઇલ એપ્લીરે્શન પશુ 
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પોર્ણનો શુભારુંભ ર્રાવયો છે. 

- પરેશ ચાવડા. 

 

Current affairs 152 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) વોલ્વો ઇન્ટરનેશનલ અન્ડર ૨૧ ટુનાકમેન્ટમાું ભારતીય મફહલા હોર્ી ટીમ નેધરલેંડ ર્સામે 

પરામજત થઇ છે. 
૨) હાલમાું યોજાયેલ બીજી ૨૦ ટુનાકમેન્ટમાું ભારતીય ટીમ મઝમ્બાબ્વે ર્સામે હારી ચુર્ી છે. 
૩) તા.૨૦ જુલાઈ ૧૯૬૯ ના રોજ અમેફરર્ન અુંતરીક્ષયાત્રી નીલ આમકસ્ટર ોંગ ચુંર પર પહોચયા 

હતા. 

૪) ૨૦ જુલાઈ ૧૯૬૦ માું ર્સીરીમાું ભુંડાર નાયર્ શ્રીલુંર્ાના વડાપ્રધાન ચૂુંટાયા હતા, તેઓ 

દુમનયાના પ્રથમ મફહલા પ્રમુખ હતા. 
૫) પુંજાબ રાજ્યના મોહાલી શહેર પાર્સ ે૪૦ એર્ર જમીનમાું રુ્તરાને તાલીમ આપવા માટેની સ્રૂ્લ 

બનવવામાું આવી છે. 

૬) નેશનલ સ્ર્ીલ ડેવલપમેન્ટ મમશન ની સ્થાપના યુ.પી.એ. ર્સરર્ાર 2 ના ર્ાયકર્ાળ દરમમયાન 

રાષ્ટ્ર ીય ર્ૌશલ નીમત હેઠળ વર્ક ૨૦૦૯ માું ર્રવામાું આવી હતી. 
૭) હાલ ભારતીય શ્રમમર્ોમાું માત્ર ૩.૫ ટર્ા જ રુ્શળ ર્ારીગરો રહેલા છે. 
૮) હાલમાું રમાઈ રહેલા ડેમવર્સ ર્પમાું ન્યુઝીલેન્ડને ભારત ે૩-૨ થી હરાવયુું. 
૯) માઈર્લ ર્ોલીન્ર્સ એર્ અવર્ાશ યાત્રી હતા તે ચુંર મમશન વખત ેનીલ આમકસ્ટર ોંગ અન ેબીજા 

એલ્ડર ીન ર્સાથે ચુંરની ધરતી પર ગયલેા પણ ચુંરની ધરતી પર પગ નહોતા મૂર્ી શક્યા. 
૧૦) ચીનના પેઈન રે હમથયારની મવશેર્તા એ છે રે્ જમેાથી ર્સૂક્ષ્મ તરુંગો નીર્ળે છે. 
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૧૧) પ્રખ્યાત ઉદુક લખેર્ ડો.બીશશેર પ્રદીપનુું ૧૯ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશના 

લખૌનોમાું અવર્સાન થયલે છે. 
૧૨) આમ આદમી પાટીના નેતા સ્વાતી માલીવાલ ેફદલ્હી મફહલા આયોગનો પદભાર ર્સુંભાળ્યો. 

 

૧૩) ફદલ્હીના મુખ્યમુંત્રી અરમવુંદ રે્ઝરીવાલ ેપ્રથમ આમ આદમી ક્લીનીર્નુું ઉદઘાટન ફદલ્હીમાું 

ર્રેલ છે. 
૧૪) ગત ૧૮ જુલાઈના રોજ આુંતરરાષ્ટ્ર ીય નલે્ર્સન મુંડેલા ફદન ઉજવવામાું આવેલો. 

૧૫) પાટા (PATA) પુરસ્ર્ારનુું પૂરુું  નામ પેમર્સફફર્ એમશયા ટર ાવેલ એશોર્સીએશન થાય છે. 

૧૬) અમેફરર્ાના વૈજ્ઞામનર્ોએ સ્ટેમ રે્શીર્ાઓની ર્સાથે માઈરો ચીપ પર મીની હૃદય બનાવેલ છે. 
૧૭) આવર્ વેરા મવભાગે હાલમાું ૧ ર્રોડ ર્રદાતાઓ શોધી ર્ાિવા માટે એર્ મહત્વર્ાુંક્ષી 

અમભયાન ચલાવયુું છે. 
૧૮) ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ બાદ આજના વડાપ્રધાન આગામી ર્સપ્ટેમ્બર 

માર્સમાું ર્સીલીર્ોન વેલી નો પ્રવાર્સ ર્રશે. 
૧૯) ભારતમાું ગત ૨૬ મેં ના રોજ મર્ર્સાન ચનેલ શરુ ર્રવામાું આવી છે. 
૨૦) ભરતીય મૂળના અમેફરર્ી મવદ્યાથીઓમાું જીયાગ ગુઓએ ગમણત ઓલમમ્પર્ યાડક  એવોડક  

જીતેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા. 
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૧) જુલાઈ ૨૦૧૫ માું યોજાયેલ મેડર ીડ ફફલ્મ ફેસ્ટીવલમાું મવનોય બહલને ર્સવક શ્રેષ્ઠ ડોક્યુમેન્ટર ી 

પ્રોડ્યુર્સરનો અવોડક  આપવામાું આવયો છે. 
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૨) મવનોય બહલે બનાવેલ ડોક્યુમેન્ટર ી ફફલ્મનુું નામ છે, ઇમન્ડયન રૂટ્ર્સ ઓફ તીબ્બમતયન 

બુમદ્ધજમ. 
૩) ભારતીય મૂળના ડો. મશવપાુંડેને યમુનવર્સીટી ઓફ ર્સેન્ટરલ લુંર્ાશાયરની માનદ ફેલોશીપથી 

ર્સન્મામનત ર્રાયા છે. 
૪) હાલમાું મોટર્સક ગ્રુપના નવા ર્સી.એમ.ડી. તરીરે્ પુંર્જ મુુંજાલની મનયુમક્ત ર્રવામાું આવી છે. 
૫) ભારતમાું હાલમાું અુંદાજ ે૯૮૨ રોજગાર ર્ચેરીઓ આવેલી છે. 
૬) આગામી ૨૫ જુલાઈના રોજ મેજર ધ્યાનચુંદન ે મબ્રટીશ ર્સુંર્સદમાું ભારત ગૌરવ પુરસ્ર્ાર 

આપવામાું આવશે, આ અવોડક  માટે તેમના પતુ્ર અશોર્ રુ્મારને આમુંમત્રત ર્રાયા છે. 

૭) હાલમાું ફદલ્હીમાું ૪૬ મી લેબર ર્ોન્ફરન્ર્સ ર્સુંપન્ન થવા પામી છે. 
૮) દેશની પહેલી ઓનલાઈન આમી ભરતી રેલી તમમલનાડુમાું આગામી ૨૪ મી ર્સપ્ટેમ્બરના રોજ 

યોજવામાું આવશે. 

૯) ઈ.ર્સ.૧૯૭૫ માું સ્થપાયેલ માઈરોર્સોફ્ટ ર્ુંપનીને ૪૦ વર્ક થયા, આગામી ૨૯ જુલાઈના રોજ 

ર્ુંપની મવન્ડો ૧૦ લોન્ચ ર્રવા જઈ રહુ્ું છે. 
૧૦) બ્રામઝલ અને પારાગ્વેની ઉજાકની જરૂફરયાતન ે પહોચી વળવા ત્યાુંની પરાના નદી પર 

હાઇડર ોઇલમેક્ટરર્ ડેમ બાુંધવામાું આવયો છે. 
૧૧) ભારતીય ફરરે્ટ બોડે આગામી ૬ મફહના માટે ૯૦૦ ડોમેમસ્ટર્ મેચનો ર્ાયકરમ ઘડી ર્ાઢ્યો 

છે, આ મેચોમાું દુલીપ ટર ોફીન ેપડતી મુર્ાઇ છે. 

૧૨) વર્ક ૧૯૬૧-૬૨ થી દમુલપ ટર ોફી રમાતી આવી છે. દુમલપ ટર ોફી રુ્માર દુમલપ મર્સુંહજીના 

માનમાું રમાય છે. 
૧૩) આુંતરરાષ્ટ્ર ીય રીપોટકના ર્સવે પ્રમાણ ેઆજ ર્સુધીમાું ર્સૌથી ગરમ વર્ક ૨૦૧૪ નુું રહેવા પામેલુું. 
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૧૪) ચીન બનાવી રહુ્ું છે, દુમનયાનુું ર્સૌથી મોટુું  મવમાન જ ેહવા અન ેપાણીમાું ચાલશ.ે જનેુું નામ 

એ. જી. ૬૦૦ રાખાવામાું આવયુું છે. 
૧૫) ભારત ેઅત્યાર ર્સુધીનુું ર્સૌથી શમક્તશાળી રાયોજમેનર્ રોરે્ટ એન્જીન મવર્ર્સાવવામાું ર્સફળતા 

હાુંર્સલ ર્રેલ છે. 
૧૬) ફદલ્હીના ઇમન્દરા ગાુંધી આુંતરરાષ્ટ્ર ીય એરપોટક  પર રશ્યને માપવા વાળુું ઉપર્રણ રમષ્ટ્ 

લાગવાવવામાું આવયુું છે. 
૧૭) તા. ૨૦ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ ર્સયુુંર્ત રાષ્ટ્ર  ર્સુરક્ષા પફરર્દે ઈરાન પરમાણું ર્ાયકરમના 

પ્રસ્તાવને પાફરત ર્યો છે. 
૧૮) ગત ૨૦ જુલાઈના રોજ મોરીર્સ ઓબ્ર્સફેલ્ડને આુંતરરાષ્ટ્ર ીય નાણા ભુંડોળના મુખ્ય 

અથકશાસ્ત્રી બનવવામાું આવયા છે. 
૧૯) જાપાનના ર્સરર્ારી મુંત્રીમુંડળે ૨૧ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ વર્ક ૨૦૧૫ ના રક્ષા શે્વતપત્રને 

મુંજુરી આપી દીધી છે. 
૨૦) તા.૨૧/૭/૧૫ ના રોજ રે્ન્ર ર્સરર્ારે રાષ્ટ્ર ીય રે્ફરયર ર્ાઉન્ર્સેમલુંગ પોટકલનો શુભારુંભ ર્રેલ 

છે  

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 154 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) માર્સક ઓબીટર મમશનની ર્સફળતા બાદ ભારત ેમબ્રટીશ રે્સટેલાઈટનુું લોમન્ચુંગ ર્યુું, હવે ભારત 

શુર, મુંગળ, અને એર્ એસ્ટોરોઇડ મવશેની માફહતી મેળવવા ડીપસ્પેર્સ એર્સ્પ્લોરેશન યોજના 

બનાવી રહુ્ું છે. 
૨) આયર્ર મવભાગ દ્વારા ર્ાળા નાણાન ેજાહેર ર્રવા ઈ-ફાઈમલુંગ લીન્ર્ લોન્ચ ર્રવામાું આવી 
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છે. 

૩) તાતા પાવરે મુુંબઈમાું પ્રથમ વાર રેડીયો ફફ્રર્વન્ર્સી મીટરીંગની શરૂઆત ર્રી છે, તેની 

મવશેર્તા એ છે રે્ મીટર જાતે જ તમારુું  બીલ નોંધી શર્ાશે. 
૪) ચીન આગામી વર્ોમાું મવશ્વમાું ત્રીજા રમનુું પરમાણું ઉજાક ઉત્પાદર્ દેશ બની જશે.ચીન 

૨૦૧૩ થી આજ ર્સુધીમાું ૧૦ પરમાણું પ્લાન્ટ જોડી ચુક્યુું છે. 

 

૫) દમક્ષણ આફફ્રર્ાના ફરરે્ટર એલ્વીરો પીટરર્સન તથા ઈશે્વલો મપ્રન્ર્સે ઇંગ્લને્ડની ર્ાઉન્ટી મેચમાું 

૫૦૧ રનની ભાગદારી ર્રી નવો મવરમ નોંધાવેલ છે. 

૬) હાલમાું યોજાયલેી ઓપન ગોલ્ફ ચમેમ્પયનશીપને જરે્ જોન્ર્સને જીતી લીધલે છે, તેન ે ૧૧ 

ર્રોડની ઇનામ રાશી મળી. 
૭) આગામી ર્સમયમાું ઈ-ર્સીમ ર્ાડક  આવશે હાલના ર્સીમ ર્ાડકનો અુંત આવશે. 
૮) વર્ક ૧૯૯૧ માું જમકન સ્માટક  ર્ાડક  મેર્ર જીર્સેર્ અન ે ડેવરીએન્ટે પહેલા ૩૦૦ ર્સીમર્ાડક  

રેડીઓલીન્જા નામના ઓપેરેટરને વેચયા હતા. 

૯) SIM ર્ાડક  નુું પૂરુું  નામ ર્સબસ્રાઈબર આઇડેમન્ટટી મોડ્યુલ થાય છે. 

૧૦) નેશનલ ડેરી રીચર્સક ઇન્સ્ટીટયુટે હાલમાું ઘી ના ર્ોલોસ્ટર ોલના સ્તરન ે ઓછુું  ર્રવાની રીત 

શોધી હોવાનો દાવો ર્યો છે. 
૧૧) હોલીવુડના પ્રખ્યાત અમભનેતા ઓલફ પુલેનુું ૧૦૧ વર્કની વય ેઅવર્સાન થયલે છે. 
૧૨) આગામી વર્ક ૨૦૧૬ ની ટે્વન્ટી-૨૦ ની ફાઈનલ મેચ ર્ોલર્ાતાના ઈડનગાડકનમાું યોજાશે. 
૧૩) રે્ન્ર ર્સરર્ારે ર્સુરમક્ષત ખાદ્ય અમભયાનની શરૂઆત ર્રેલ છે. 
૧૪) હાલના ભારતના નૌર્સેના પ્રમુખ એડમમરલ આર.રે્ ધવન છે. 
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૧૫) ભારત અન ેમર્સુંગાપુરે ર્સામુફરર્ ર્સહયોગ વધારવા પર ર્સુંબુંધીત ર્રાર પર હસ્તાક્ષર ર્યાક. 
૧૬) ઝારખુંડ ર્સરર્ારે જયપ્રર્ાશ નરાયણના આુંદોલનના ર્સુંદભે જોડયલેા લોર્ોન ે પેન્શન 

આપવાની યોજના અમલમાું મુર્વાની તૈયારી ર્રી રહુ્ું છે. 
૧૭) જાપાન ર્સરર્ારે ૨૦૩૦ ર્સુધીમાું ગ્રીન હાઉર્સની અર્સર વાળા વાયુને ઉત્ર્સજકનમાું ૨૬ ટર્ા 

ઘટાડો ર્રવા મનણકય ર્યો છે. 
૧૮) રે્ન્રીય ગૃહ મુંત્રાલય ે જમ્મુ ર્ાશ્મીર અને નક્ર્સલ પ્રભામવત રાજ્યો માું ૧૭ નવી પુલીર્સ 

બટાલીયન બનાવવાનો મનણકય લીધો છે. 

૧૯) એમશયાઈ હોર્ી મહાર્સુંઘ ેપોતાની ર્સમમમતમાું મારીયામ્મ ર્ોશી, આર.પી મર્સુંધ અન ેએલના 

નોમકન ની મનયમુક્ત ર્રી છે. 
૨૦) નેશનલ રાઈમ રેર્ોડક  બ્યુરોએ આપેલ અહેવાલ અનુર્સાર વર્ક ૨૦૧૪ માું ર્સૌથી વધ ુ

આત્મહત્યા મહારાષ્ટ્ર  રાજ્ય માું થયલે. 

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 155 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) એલરે્ર્સ મોગકન જ ેઅમેફરર્ાના મફહલા ફૂટબોલર છે, તેણે મફહલા ફૂટબોલ જીતાડવામાું ટીમન ે

ઘણી મદદ ર્રી હતી, તેથી તેન ેફીફા ૨૦૧૬ના ર્વરપેજ પર સ્થાન આપવામાું આવયુું છે. 

૨) આજ ર્સુધીમાું ફીફાના ર્વરપેજ પર ર્ોઈપણ મફહલાને સ્થાન અપાયુું નથી, આ પેજ પર સ્થાન 

મેળવનાર એલકે્ર્સ મોગકન પ્રથમ મફહલા ખલેાડી બન્યા છે. 
૩) ઇન્ટરનેશનલ અન્ડર ૨૧ હોર્ી ટુનાકમેન્ટમાું ભારતીય પરુુર્ હોર્ી ટીમનો બેલ્જીયમ ર્સામે 

૧-૩ થી પરાજય થયેલ છે. 
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૪) મવશ્વના દર્સ ધનવાન દશેોમાું ર્તાર પ્રથમ સ્થાને રહેવા પામ્યુું છે. 
૫) ગ્લોબલ ફાઈનાન્ર્સ મેગેઝીનના ર્સવે અનરુ્સાર મવશ્વના ધનવાન દેશોમાું ભારત ૧૩૦ માું રમાુંરે્ 

રહેવા પામ્યુું છે. 
૬) આચીના પ્રખ્યાત ર્ાટૂક મનસ્ટ ટીમ મુરેનુું રે્ન્ર્સરની બીમારીને ર્ારણ ે૮૬ વર્કની વયે અવર્સાન 

થયુું છે. 
૭) મવશ્વના ર્સૌથી ધનવાન દુંપતીઓમાું મબલ અને મેમલન્ડા ગેટ્ર્સ પ્રથમ સ્થાન ેરહેવા પામ્યા છે. 
૮) ભારતની અવર્ાશ ર્સુંશોધન ર્સુંસ્થા ઈર્સરોએ મવદેશોના ઉપગ્રહો અવર્ાશમાું છોડીન ે ૬૮૬ 

ર્રોડ રૂમપયાની આવર્ મેળવી છે. 
૯) ઈર્સરોએ અન્ય ૧૯ દશેોના ૪૫ ઉપગ્રહો અવર્ાશમાું છોડવામાું ર્સફળતા મેળવી છે. 
૧૦) ભારતીય મૂળના મર્સધાથક મુખરજીના પુસ્તર્ના આધારે બનલેી દસ્તાવેજી ફફલ્મ એમ્મી 

એવોડક  માટે નામાુંમર્ત થઇ છે. આ ફફલ્મમાું રે્ન્ર્સરને લગતી વાત ર્રવામાું આવી છે. 

૧૧) NCRB નેશનલ રાઈમ રેર્ોડક  બ્યુરોના ર્સવે મુજબ ભારતમાું દરરોજ ૮૪૮ મફહલાઓ ત્રાર્સ, 

રે્ ગુનાખોરીનો મશર્ાર બન ેછે. 

૧૨) તા.૨૩ જુલાઈ ૧૯૨૭ માું ભારતમાું પ્રથમવાર રેફડયો પ્રર્સારણ શરુ ર્રવામાું આવયુું હતુું, 

આ ર્ાયકરમનુું ઉદઘાટન લોડક  ઈરવીન ેર્યુું હતુું. 

૧૩) ભારતમાું પ્રથમ રેફડયો પ્રર્સારણ રે્ન્ર મુુંબઈ બન્યુું હતુું, જ ેઇમન્ડયન બ્રોડર્ામસ્ટુંગ ર્ુંપનીના 

નામે શરુ થયુું હતુું. 

૧૪) આજ ે રેફડયો મારફતે દશેના વડાપ્રધાનનો મન ર્ી બાત અુંતગકત ર્ાયકરમ રજુ થાય છે, તે 

વધારે ચચાકમાું છે. 
૧૫) ઇન્ટરનેશનલ એટમમર્ એનજી એજન્ર્સી દ્વારા વર્ક ૨૦૧૫ ના આુંર્ડા અનુર્સાર ભારત 
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પરમાણું વીજળી ઉત્પાદનમાું ૧૨ માું નુંબરે છે. 
૧૬) ગત ૨૧ જુલાઈના રોજ ર્સવોચચ અદાલતે જાત આરક્ષણ પર પુન:મવચાર માટેની અરજી 

આવી હતી તેન ેના મુંજુર ર્રી છે. 
૧૭) ભારતીય મૂળના અમેફરર્ન અમમતોજ છાબડાએ ૧૧ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ લાર્સવેગાર્સમાું 

ગોલ્ડન નેગેટ્ર્સ રૈ્ર્સીનોમાું આયોમજત યુ.એર્સ. પાવર લીફટીંગ ચમૈમ્પયનશીપનો જુમનયર મખતાબ 

જીતેલ છે. 

૧૮) ભારતના પ્રખ્યાત ર્સુંગીતર્ાર આર.ડી.બમકન પર ખગેશ દેવ બમકન ેપુસ્તર્ પ્રર્ામશત ર્રેલ છે, 

જનેુું નામ છે, આર.ડી. બમકન ધ મપ્રન્ર્સ ઓફ મ્યુમજર્. 

૧૯) પ્રખ્યાત ર્સુંગીતર્ાર આર.ડી. બમકનને પુંચમદા નામથી પણ ઓળખવામાું આવતા હતા. 

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 156 સ મ ન્ય જ્ઞ ન  

૧) બહુ ચમચકત ફોચયુકન મેગેઝીનના ર્સવે મુજબ મવશ્વની ટોચની ૫૦૦ ર્ુંપનીઓમાું ભારતની માત્ર 

૭ ર્ુંપનીઓનો ર્સમાુંવેશ થાય છે. 

૨) TERI નુું પુરુનામ ધ એનજી એન્ડ રીચર્સક ઇન્સ્ટીટયુટ થાય છે. 

૩) ટેરી ર્સુંસ્થાના વડા તરીરે્ રહેલા આર.રે્. પચૌરીન ેદુર ર્રાયા છે, તેના સ્થાન ેઅજય માથરુન ે

નીમવામાું આવયા છે.  

૪) મતબેટમાું ૩૦ વર્ક જુના બૌદ્ધ મુંફદરમાું દર્સ હજાર નન બૌદ્ધ ધમકનો અભ્યાર્સ ર્રે છે, આ નન 

રહેવા માટે ૧.૨ મીટર ઊંચા અન ે૧ મીટર લાુંબા બોક્ર્સમાું એર્ાુંતમાું અભ્યાર્સ ર્રે છે. 
૫) હાલમાું યુ.એર્સ. ગ્રીન મબલ્ડીંગ ર્ાઉન્ર્સીલ ે પોતાનો રીપોટક  જાહેર ર્રતા ર્હુ્ું હતુું રે્ ગ્રીન 
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મબલ્ડીંગ મામલ ેટર્ાઉ ઈમારતોની ડીઝાઇનના ક્ષેત્રમાું અમેફરર્ા પ્રથમ , ચીન બીજુું અન ેભારત 

ત્રીજા સ્થાન ેછે 
૬) ફાુંર્સીની ર્સજા નાબુદ ર્સૌપ્રથમ પોટુકગલ દશેે ર્રી હતી. 
૭) હાલ મવશ્વમાું ૧૪૦ દેશોમાું ફાુંર્સીની ર્સજા નાબુદ ર્રવામાું આવી છે. 
૮) હાલ બહુ ચમચકત ફફલ્મ બાહુબલીએ માત્ર ૧૦ ફદવર્સમાું ૩૫૦ ર્રોડ રૂમપયાની ર્માણી ર્રી 

લીધી છે.  

૯) ભારતની વર્ાક ર્સુંજીવ અન ે શ્રી રૃ્ષ્ણ ર્સૂયકનારાયણે વલ્ડક  સ્નરુ્રમાું ઉપરા – ઉપર ત્રણ 

મુર્ાબલા જીત્યા છે. 
૧૦) નાર્સાએ પૃથ્વી જવેો રે્પ્લર ૪૫૨ બી. ની શોધ ર્રવાની જાહેરાત ર્રી છે.  
૧૧) મવશ્વની પહેલી મેલફરયા વેક્ર્સીનને આફફ્રર્ામાું ૬ થી ૧૭ મફહનાના બાળર્ને આપવા માટેનુું 

લાઈર્સન્ર્સ મળી ચુક્યુું છે. આપની જાણ માટે આફફ્રર્ામાું મચછરથી રોગ વધારે થવા પામે છે. 

૧૨) અફઘામનસ્તાન ટી-૨૦ વલ્ડકર્પ માટે ક્વોલીફાઈ, પપુઆ ન્ય ુ ગુયાનાન ે હરાવી ૬ મવરે્ટે 

પરાજય આપ્યા બાદ ર્સફળતા મળી. 
૧૩) આગામી ઓગસ્ટ માર્સમાું શ્રીલુંર્ા ર્સામેની ત્રણ ટેસ્ટ મેચની ર્સીરીઝ માટે ૧૫ ર્સભ્યો વાળી 

ભરતીય ટીમ જાહેર થઇ છે, આ ટીમમાું મવરાટ ર્ોહલી ર્પ્તાન રહેશે. 

૧૪) હાલમાું અબકન લૈડર ર્ુંપનીના CTO તરીરે્ એફ.ર્સી. ર્ોહલીને મનયુક્ત ર્રાયા છે. 

૧૫) ભારતના આુંધ્રપ્રદેશ રાજ્યની રાજધાની અમરાવતીને મવર્મર્સત ર્રવાનો પ્લાન મર્સુંગાપુર 

બનાવી રહુ્ું છે. 
૧૬) હાલમાું મૃત્યુ પામેલા ઈ.એલ. ડોર્ટરો અમેફરર્ાના એર્ પ્રમર્સદ્ધ ઉપન્યાર્સર્ાર હતા. 
૧૭) હાલમાું એની વોલ્્મેનને અમેફરર્ન બુર્ એવોડક  ૨૦૧૫ ના ૩૬ માું ર્સુંસ્ર્રણમાું લાઈફ 
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ટાઇમ અમચવમેન્ટ એવોડકથી ર્સન્મામનત ર્રાયા છે. 
૧૮) ગત ૧૩ જુલાઈના રોજ રે્ન્રીય નાગફરર્ ઉડ્ડયન મુંત્રાલયે ગગન પ્રણાલીનો પ્રારુંભ ર્યો છે. 
૧૯) ગત ૧૩ જુલાઈના રોજ લેફ્ટનુંન્ટ જનરલ મન મોહન મર્સુંહ રાયન ે ભારતીય ર્સેનાના 

ઉપપ્રમુખ બનવવામાું આવયા છે. 
૨૦) મવશ્વની પહેલી મેલફરયાની રર્સી આર.ટી. એર્સ. મોસ્ક્યુરીક્ર્સને યુરોપીય દવા એજન્ર્સીએ 

૨૪ જુલાઈના રોજ માન્યતા આપી છે. 

- પરેશ ચાવડા 

 

Current affairs 157 સ મ ન્ય જ્ઞ ન  

૧) આગામી ૧ ઓગસ્ટથી ગુજરાત ર્સરર્ાર મફહલા ર્સશમક્તર્રણ પખવાફડયુું ઉજવશે. 
૨) હાલમાું આઈ.જ.ેર્સી.એ. વલ્ડક  સ્ટાર જુમનયર ગોલ્ફ ટુનાકમેન્ટ જીતનાર પ્રથમ ભારતીય 

બનવાનુું શ્રેય શુભમ જગલાને જાય છે. 

૩) તા.૨૫/૭/૧૯૭૭ ના રોજ દેશના છઠ્ઠા રાષ્ટ્રપમત નીલમ ર્સુંજીવ રેડ્ડી બન્યા હતા, તઓે તે 

ર્સમયના ર્સૌથી યુવા રાષ્ટ્રપમત હતા. 
૪) ૨૫/૭/૨૦૦૭ ના રોજ દેશના પ્રથમ મફહલા રાષ્ટ્રપમત પ્રમતભાદેવી મર્સુંહ પાટીલ બન્યા 

હતા. 

૫) હાલ ચીનમાું વન ચાઈલ્ડ પોલીર્સી છે, તેમાું ફેરફાર ર્રીને બીજા બાળર્ને જન્મ આપવાનો 

ર્ાયદો અમલમાું લાવવાની ર્વાયત હાથ ધરવામાું આવી છે. 
૬) ચીન ર્સરર્ારન ેલાગી રહુ્ું છે રે્ વન ચાઈલ્ડ પોલીર્સીને ર્ારણે દશેના શ્રમ ક્ષમતા ઘટવા પામી 

છે. 
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૭) નાર્સાએ શોધેલા રે્પલર ૪૫૨ બી (Kepler-452b) નામના ગ્રહ પર ૩૮૫ ફદવર્સનુું એર્ 

વર્ક થાય છે. 

૮) જાપાનના રુ્રુ્શીમાું પ્રાુંતમાું બાયો માર્સ પાવર સ્ટેશન બનશ,ે આ સ્ટેશન ૨૦૧૮ ર્સધુીમાું 

તૈયાર થઇ જશે. 

૯) ભારતમાું IDFC ને બેંર્ માટે રીઝવક બેંર્ની મુંજુરી મળી ગઈ છે. 

૧૦) ઈન્ફ્રાસ્ટરક્ચર ફાઈનામન્ર્સગ ફમક ર્ુંપનીન ેબમેન્ર્ુંગ લાઇર્સન્ર્સ મળી ચકુ્યુું છે, ત્યારે આ ર્ુંપની 

આગામી ઓક્ટોબર ૨૦૧૫ માું બેમર્ુંગ ર્સેવા શરુ ર્રશે. 
૧૧) હાલની ર્સરર્ારે ફદલ્હી અને મુુંબઈ વચચ ેસ્પેનીશ ટરેન ચલાવવાની ર્ાયકવાહીને મુંજુરી આપી. 

આ ટરેન ર્સફળ થશે તો ફદલ્હી થી મુુંબઈ વચચેની મુર્સાફરી ૧૭ ર્લાર્ થી ઘટીને ૧૨ ર્લાર્ થઇ 

જશે. પાુંચ ર્લાર્ ઘટી જશે. 
૧૨) પોરબુંદરનો યુવા ખલેાડી અજય લાલચેતા હવે ઓમાન તરફથી ટી-૨૦ ઇન્ટરનેશનલમાું 

રમશે. 
૧૩) વર્ક ૧૯૧૨ માું યુ. રે્.માું ર્સેન્ડયલુ મોર નામના વૈજ્ઞામનરે્ આવજના મર્સગ્નલ મોર્લવાની 

શરૂઆત ર્રી, હેમ રેફડયો પદ્ધમત મવર્ર્સાવી હતી. 

૧૪) આ વરે્ રાષ્ટ્ર  ર્ક્ષાનો હેમફેસ્ટ ર્સેમીનાર આગામી તા. ૨૯/૩૦ ના રોજ રાજર્ોટ ખાત ે

આત્મીય ર્ોલજેમાું યોજાશે. 

૧૫) ર્સમગ્ર મવશ્વમાું ફેલાવો ધરાવતુું ફાઇનામન્ર્સયલ ટાઈમ્ર્સ વેચાયુું, તેન ે જાપાનની પ્રખ્યાત 

અખબાર ર્ુંપની નીકે્કઈ દ્વારા ખરીદવામાું આવયુું છે. 
૧૬) પ્રખ્યાત ફાઇનામન્ર્સયલ ટાઈમ્ર્સ વર્ક ૧૮૮૮ માું લુંડનમાું પ્રથમવાર ચાર પેઈઝમાું આ 
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અખબાર બહાર પડુ્યું હતુું. 
૧૭) ય.ુરે્.માું ર્સૌપ્રથમ જાહેર સ્થળે ર્સી.ર્સી.ટી.વી. રે્મેરો વર્ક ૧૯૬૦ માું લગાવવામાું આવયો 

હતો. 
૧૮) હાલમાું રે્ન્ર ર્સરર્ારે અમખલ ભારતીય ખેલ પફરર્દ ર્સુંસ્થાનુું મનમાકણ ર્રેલ છે. 
૧૯) તા.૨૪ જુલાઈના રોજ પ્રખ્યાત ઇમતહાર્સર્ાર રામચુંર ગુહાન ે એર્ડેમમર્ શ્રણેીમાું ફૂરુ્ઓર્ા 

એમશયન ર્લ્ચર પુરસ્ર્ાર માટે મનયુક્ત ર્રાયા છે. 
૨૦) હાલમાું આુંધ્રપ્રદેશ રાજ્યએ પુરતી માત્રામાું યુરેમનયમના ભુંડારની શોધ ર્રેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા. 
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૧) પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટમાું મેન ઓફ ધ મેચ બનનાર બાુંગ્લાદેશના મુસ્તફીઝુર પ્રથમ ફરરે્ટર 

બન્યા છે. 
૨) ભારતના મફહલા બોક્ર્સર ર્સોમનર્ા ર્ાલીરમન પ્રો.રેર્સલીંગમાું ફાઈટ લડવાનો મનણકય ર્રી 

ચુક્યા છે. 

૩) CAG નુું પુરુનામ ર્મ્પટર ોલર એન્ડ ઓડીટર જનરલ થાય છે. 

૪) CAG ના વડાએ સ્પોટક  ઓથોરીટી ઓફ ઇમન્ડયા (SAI) ના વડાન ે૧૫ ર્રોડના ખોટા ખચક 

માટે તાર્ીદ ર્રેલ છે. 
૫) ચીન મવશ્વનુું ર્સૌથી મોટુું  રેફડયો ટેલીસ્ર્ોપ બનાવી રહુ્ું છે. આ ટેમલસ્ર્ોપની પહોળાઈ ૦.૫ 

મર્.મી. રાખવામાું આવી છે. 
૬) રેફડયો ટેમલસ્ર્ોપની ર્ામગીરી મર્રણોન ે ફડટેર્ટ ર્રવા અને બાદમાું રેડીયોમાું ટર ાન્ર્સફર ર્રી 
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આપવાનુું હોય છે. 

૭) ગઈ ર્ાલ ેર્ારગીલ મવજય ફદવર્સના ૧૬ વર્ક પૂણક થયા, આ યુદ્ધમાું ભારતના ૫૨૭ જવાનો 

શહીદ થયા હતા. 
૮) ર્સમગ્ર મવશ્વમાું એઇ્ર્સના ર્ારણે મૃત્યુ પામનાર લોર્ોની ર્સુંખ્યામાું ભારત ત્રીજા રમાુંરે્ આવે 

છે. 

૯) એઇ્ર્સ રોર્થામ માટે ર્ામ ર્રનારી ર્સુંસ્થા NAKO નામે ઓળખાય છે. NAKO નુું પૂરુું નામ 

(નેશનલ એઇ્ર્સ ર્ું ટર ોલ ઓગેનાઈઝેશન) થાય છે. 
૧૦) ગુજરાત રાજ્યના મશક્ષણ મવભાગ દ્વારા મવજ્ઞાન પ્રદશકનના મવર્ય તરીરે્ ગમણત અન ે

મવજ્ઞાન જાહેર ર્યાક છે. 
૧૧) જમ્મુ ર્ાશ્મીરના રાર્સમાું ર્ારગીલ યુદ્ધના શહીદોની યાદમાું સ્મારર્ બનાવવામાું આવયા છે. 

૧૨) ચીન દ્વારા ૫ મી પેિીના રોરે્ટનુું ર્સફળ પફરક્ષણ ર્રવામાું આવયુું, આ રોરે્ટ ૨૫ ટન ર્સધુીના 

ર્સામાનને લઈન ેપૃથ્વીની નીચલી ર્ક્ષા ર્સધુી જઈ શર્શે. 
૧૩) આગામી ૨૦૨૦ માું ટોક્યોમાું યોજાનારા ઓમલમમ્પર્ તેમજ પેરામલમમ્પર્ ગેમ્ર્સ માટેના 

પ્રમતર્ જાહેર ર્રવામાું આવયા છે. 
૧૪) ઓમલમમ્પર્ માટેનુું પ્રમતર્ જાપાનના ર્લાર્ાર રે્નજીરો ર્સતો દ્વારા તૈયાર ર્રવામાું આવયુું છે. 
૧૫) રે્લીફોનીયામાું જન્મેલી મોગકનન ે વલ્ડકર્પ ૨૦૧૫ અન ે ઓમલમમ્પર્ ૨૦૧૨ ચેમમ્પયન 

થવાનો યશ મળ્યો છે. 

૧૬) ૨૬ વર્કના એલેક્ર્સ મોગકન અમેફરર્ન ર્સૌથી ર્સફળ મફહલા ફૂટબોલર છે, તણે ેલખલે પસુ્તર્ 

ધ ર્ીક્ર્સ બેસ્ટ ર્સેલર બની ચકુ્યુું છે. 
૧૭) વોલ્વો ઈમન્વટેશન અન્ડર ૨૧ હોર્ી ટુનાકમેન્ટમાું ભારત ે ન્યુઝીલને્ડને ૬-૧ થી પરાજય 
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આપ્યો છે. 
૧૮) હાલમાું ભારતના પ્રવાર્સન મવભાગે પ્રર્સાદ નામનો એર્ ર્ાયકરમ શરુ ર્યો છે. 

૧૯) હાલમાું ભારત ર્સરર્ારે ગુંગા નદીના શુમદ્ધર્રણ માટે નમામી ગુંગે ર્ાયકરમ અુંતગકત ૨૦,૦૦૦ 

ર્રોડ રૂમપયાની મુંજુરી આપી દીધી છે. 
૨૦) હાલ યુ.પી.ના અમખલેશ વાજપેઈના ર્સૂચનથી ર્સરર્ારે મવર્લાુંગો માટે રેલ્વે વેબર્સાઈટ પર 

આરમક્ષત ટીર્ીટની શરૂઆત ર્રી છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) મવશ્વ બેન્ર્ના આહેવાલ મુજબ ભારતનુું દેવુું ર્સતત વધતુું જાય છે, ભારતમાું વયમક્તગત દવુેું 

વર્ક ૨૦૧૪ માું ૨,૯૬૬ રૂ. હતુું તે વધીને આજ ે૪૪,૦૯૫ રૂ થવા જાય છે. 

૨) ર્સમગ્ર ગુજરાતમાું એર્માત્ર રાજર્ોટ ર્સોલાર મર્સટી તરીરે્ પર્સુંદ થયુું છે, મબનર્સરર્ારી ર્સુંસ્થા 

ઇર્લીએ રાજર્ોટની શાળાને ર્સોલાર એનજી વળી ર્રવા માટે ૨૦ લાખ રૂ.નો ર્સહયોગ ર્રેલ છે. 
૩) ગુજરાતના જાણીતા લોર્ ગાયર્ હેમુ ગિવીની ર્સુવણક જયુંમત મનમમતે ર્સાયલા તાલુર્ાનુું તેનુું 

વતન િાુંર્ણીયામાું તેનુું સ્મૃમત મુંફદર બનાવવામાું આવશે. 
૪) ર્સૌરાષ્ટ્ર  યુમનવર્સીટીના શ્રી ઝવેરચુંદ મેઘાણી લોર્ર્સાફહત્ય રે્ન્ર દ્વારા પ્રમત વર્ક હેમુ ગિવી 

લોર્ ગાયર્ એવોડક  આપાશ,ે જમેાું ૧ લાખ રૂ. તથા સ્મૃમત મચન્હ પણ આપવામાું આવશે. 
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૫) આ વર્કનો પ્રથમ હેમુગિવી લોર્ગાયર્ એવોડક  પદ્મશ્રી ફદવાળીબેન ભીલન ેઆપવામાું આવશે. 

૬) મબ્રર્ર્સ (BRIKS)બ્રામઝલ, રમશયા, ભારત, ચીન, અને દમક્ષણ આફફ્રર્ા દ્વારા બનેલ મબ્રર્ર્સ 

બેંર્ પોતાનુું પહેલુું ઋણ ચીન ચલણ યુઆન માું આપશે. આ બેંર્ની મૂડી ૧૦૦ ર્રોડ અબજ 

ડોલર છે. 

૭) હાલમાું ફરલાયન્ર્સ ઇન્ડસ્ટર ીઝ દ્વારા દેશમાું ૧૦૦૦ જટેલા jio Centres ખુલશે. 

૮) હાલ ભારતની EIC ઈલેક્ટર ોમનર્ ર્ુંપનીએ ચીનની લેયાડક  ઓપ્ટોઇલેક્ટર ોમનર્ ર્ોપોરેશન 

લીમીટેડને ૧૨૫ ર્રોડનુું રોર્ાણ ર્રવાની મુંજુરી આપી છે. 
૯) હાલમાું અવર્સાન પામેલા રામરૃ્ષ્ણ ર્સયુકભાન ગવઈ રે્રલ તથા મબહારના રાજ્યપલ બની 

ચુક્યા છે. 

 

૧૦) હાલના દેશના પ્રધાનમુંત્રીની જાહેરાત મુજબ દેશમાું દીનદયાળ ઉપાધ્યાય ગ્રામ જ્યોમત 

યોજના શરુ ર્રવામાું આવી છે. 
૧૧) હાલમાું ભારત ર્સરર્ારના ૧૪ ટર્ા રાજ્યોમાું અન ેરે્ન્ર શામર્ત પ્રદેશોમાું ર્સાક્ષરતા ૮૦ ટર્ા 

જોવા મળે છે. 

૧૨) ભારતના જાણીતા નેતા ર્લામનમધ મારન દ્વારા ર્સન ટી.વી. ગ્રુપ ચાલ ેછે, તઓેની ર્સુંસ્થાનુું 

એર્મ રેડ એફ. એમ. રેફડયો છે. 
૧૩) ગુજરાત હાઇર્ોટે દ્વારા અલુંગમાું ર્ામ ર્રતા મજુરો માટે પાયાની ર્સુમવધા ઉપલબ્ધ ર્રાવવા 

માટે ચાર ર્સભ્યોની ર્સમમમત બનાવી છે, આ ર્સમમમત જલ્દીથી પહેલા હોસ્પીટલની વયવસ્થા 

ર્રાવશે. 
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૧૪) હાલમાું યુરોપ ર્સુંઘ દ્વારા ૨૫ જુલાઈ ૧૫ ના રોજ ભારતના અનુર્સુંધાને બનનારી ર્ુંપની 

જીવીરે્ બાયોર્સાઈજ દ્વ્રારા મનમમકત ૭૦૦ જનેેફરર્ દવાઓના વેચાણ પર પ્રમતબુંધ લાદવામાું 

આવયો છે. 
૧૫) યુરોપીય ર્સુંઘ દ્વારા લગાવવામાું આવેલો દવા પરનો પ્રમતબુંધ ૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫થી લાગુ 

ર્રવામાું આવશે. 
૧૬) ફેરારીના જમકન ડર ાઈવર ર્સેબેસ્ટીયન વેટલે હનેરી ગ્રા.મપ્ર.નો મખતાબ હાુંર્સલ ર્રેલ છે. 
૧૭) તા. ૨૪ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ પરમાણું મનશસ્ત્રીર્રણના પ્રમુખ અમધવક્તા પી.આર. ચારી 

નુું નવી ફદલ્હી ખાતે અવર્સાન થયલે છે. 
૧૮) પી.આર. ચારીન ેપરમાણું મનશસ્ત્રીર્રણના મવર્યમાું આુંતરરાષ્ટ્ર ીય ઉચચ સ્તરીય મવચારર્ 

માનવામાું આવતા હતા. 
૧૯) મવશ્વનુું ર્સૌથી મોટુું  ફૂલ એમોફોફેલર્સ ટીતૈનીયમ ટોક્યોના જીન્દાઈ ગાડકનમાું ખીલ્યુું છે. 
૨૦) ફૂલ એમોફોફેલર્સ ટીતૈનીયમ ટોક્યોના ગાડકનમાું છેલ્લા પુંચ વર્કમાું પ્રથમવાર ખીલવા પામ્યુું 

છે, આ ફૂલની ઉંચાઈ ૨ મીટર જટેલી છે. 

૨૧) ભારત ેગુમાવય ુઅણમોલ રત્ન અબ્દુલ ર્લામ. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ભારતના ૧૧ માું રાષ્ટ્રપમત ડો. એ.પી.જ ેઅબ્દુલ ર્લામનુું ર્સોમવારના રામત્રના ૮૪ વર્કની 

વયે અવર્સાન થયેલ છે. તે છેલ્લીવારના લેર્ચરનો મવર્ય મબલીવેબલ પ્લેનેટ હતો. 
૨) હાલમાું ભારતીય મફહલા રુ્સ્તી ટીમે ર્જાર્ીસ્તાનમાું યોજાયેલી પાુંચમી ર્સીમનયર 

ઇન્ટરનેશનલ રેર્સમલુંગ ચેમમ્પયનશીપમાું મર્સલ્વર મેડલ જીતવામાું ર્સફળ રહી હતી. 
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૩) ભારતના ૨૧ ર્સભ્યો વાળી પરુુર્ હોર્ી ટીમ નવા ર્ોચ રોલેન્ટ ઓલ્ટમેન્ર્સનના માગકદશકન 

હેઠળ આગામી ૩૧ જુલાઈથી ૧૫ ફદવર્સના યરુોપના પ્રવાર્સ ેજશે. 
૪) આગામી ૨૯ ર્સપ્ટેમ્બરથી ર્સાઉથ આફફ્રર્ાની ટીમ પોતાના ર્સૌથી લાુંબા ૭૨ ફદવર્સના ભારત 

પ્રવાર્સ ેઆવશે,  

૫) મવશ્વની ર્સૌથી મોટી ગોલ્ડ રીફીનીંગ ર્ુંપની વોલર્ામ્બી છે, તેની ખરીદી રાજશે એક્ષ્પોટક  દ્વારા 

ખરીદી લેવામાું આવી છે. 
૬) વોલર્ામ્બી ર્ુંપનીના મામલર્ીહક્ક આના વેચાણ પહેલા ન્યુમોન્ટન માઈનીંગ ર્ોપોરેશન અન ે

મસ્વઝરલેન્ડનારોર્ાણર્ારોના એર્ ર્સમૂહ પાર્સ ેહતો. 

૭) હાલમાું સ્વાતી મફહવાલ ફદલ્હી મફહલાપુંચના અધ્યક્ષ બન્યા છે, આ માટે ફદલ્હીના 

ઉપરાજ્યપાલ નજીબજુંગે તેમને મનમણુંર્ પત્ર આપી દીધો છે. 
૮) હવેથી સ્થામનર્ સ્વરાજ્યની ર્સુંસ્થાઓમાું ગુજરાતમાું ફરજીયાત મતદાન ર્રવાના ર્ાયદાનો 

અમલ ર્રાશે. 
૯) હાલમાું ટેલીફોન રેગ્યુલેટરી ઓથોરીટી ઓફ ઇમન્ડયાના નવા ચેરમેન રામર્સેવર્ શમાકન ે

મનયુક્ત ર્રવામાું આવયા છે. 
૧૦) તા. ૨૭/૭/૧૫ ના રોજ પુંજાબના ગુરુદાર્સ પૂરમાું આતુંર્વાદી હુમલામાું ર્સાત સ્થેળ ે

હુમલામાું ર્સાત પોલીર્સ ર્મીઓ શહીદ અને ૬ નાગફરર્ોના મોત થયા હતા.  
૧૧) ર્સમગ્ર મવશ્વમાું ત્રાર્સવાદથી પીફડત રાષ્ટ્ર ોમાું ભારત છઠ્ઠા રમાુંરે્ આવે છે. 

૧૨) મવશ્વમાું ર્સૌથી વધ ુ ટેક્ર્સ અરૂબા દેશના નાગફરર્ો ભરે છે, અરુબામાું ૫૮.૯૫ ટર્ા ટેક્ર્સ 

લોર્ો દ્વારા ચૂર્વાય છે. 
૧૩) ગઈર્ાલે આમશર્ બહુગુણાને ભારતીય ખાદ્ય ર્સુરક્ષા અને માનાુંર્ પ્રામધર્રણના અધ્યક્ષ 
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નીમવામાું આવયા છે. 
૧૪) ભારતીય ખાદ્ય ર્સુરક્ષા અને માનાુંર્ પ્રામધર્રણના અધ્યક્ષનો ર્ાયકર્ાળ ૩ વર્કનો રાખવામાું 

આવે છે. 

૧૫) ભારત દુમનયામાું ર્સૌથી વધ ુર્સોનાની ખરીદી ર્રે છે, આપણી વામર્કર્ ર્સોનાની માુંગ ૯૦૦ 

ટન જટેલી થાય છે. 
૧૬) ગત ૨૭/૭/૧૫ ના રોજ નેપાળમાું પોતાના બુંધારણમાું ધમકમનરપેક્ષ શબ્દ ર્ાિી નાખવા 

પર તમામ પક્ષોએ ર્સહમતી આપી છે. 
૧૭) હાલ રે્ન્ર ર્સરર્ારે ભારત બાુંગ્લાદેશ રેલ્વે લીંર્ પફરયોજના માટે ૧૦૦૦ ર્રોડ રૂમપયા મુંજુર 

ર્રવામાું આવયા છે. 
૧૮) ભારતના અગરતલા રેલ્વે સ્ટેશનને બાુંગ્લાદેશના અખૌરા રેલ્વેસ્ટેશન ર્સાથ ે જોડવામાું 

આવશે. 

 

૧૯) ભારતીય મૂળના ભૌમતર્ વૈજ્ઞામનર્ પી. હરીહરનનુું મનધન ૨૭ જુલાઈ ૨૦૧૫ ના રોજ 

અમેફરર્ામાું થયલે છે. 
૨૦) મવશ્વની ર્સૌથી મોટી ર્ુંપની વોલ્ર્ામ્બીએ વર્કમાું ર્સરેરાશ ૯૨૫ ટન ર્સોનુું અન ે ૩૨૫ ટન 

ચાુંદી રીફાઇન ર્રી છે. 

- પરેશ ચાવડા. 
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૧) ર્સમાનવ મુંગળ પર જઈ શરે્ તેવુું રોરે્ટ વામસ્તવર્તા બનશ,ે આ રોરે્ટ આશરે ૨૦૧૮ ર્સધુીમાું 

ર્સુંપૂણક ર્સજ્જ હશે. આ રોરે્ટ નક્કર રોરે્ટ ર્રતા ૧૨ ટર્ા વધારે શમક્ત પેદા ર્રી શર્શે. 
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૨) નાર્સા દ્વારા તૈયાર થઇ રહેલુું આ યાન એર્સ એલ એર્સ નામથી ઓળખાશ,ે (સ્પેર્સ લોન્ચ 

ર્સીસ્ટમ) 
૩) મબ્રટનની રે્થરીન બાટકલેટને મવશ્વની ર્સૌથી શમક્તશાળી મફહલાનો મખતાબ આપવામાું આવયો 

છે, વયવર્સાયે હેરડરેર્સર ટરર્ અને ર્ાર ખેંચીન ેઆ મખતાબ હાુંર્સલ ર્યો છે. 

૪) ફ્રાન્ર્સના ર્સરમુખત્યાર નેપોમલયન બોનપાટકને ઈ.ર્સ.૧૮૧૫માું વોટરલૂની લડાઈમાું પરાજય 

મળ્યો હતો. 
૫) આગામી માર્સમાું ઇન્ડોનેમશયા ખાત ે રમાનારી વલ્ડક  બેડમમન્ટન ચમેમ્પયનમશપ માટે ભારત 

તરફથી ર્સાઈના નહેવાલ અન ેશ્રીર્ાુંતન ેભારતીય ટીમનુું નેતતૃ્વ ર્સોંપવામાું આવશે. 
૬) દમક્ષણ આફફ્રર્ાના પૂવક રે્પ્ટન ક્લાઈવ રાઈર્સ નુું ૬૬ વર્કની વય ેબ્રેઈન ટ્યુમરની બીમારીના 

ર્ારણ ેઆવર્સાન થયેલુું છે. 
૭) ટપાલ ટીર્ીટનો ર્સુંગ્રહ ર્રવાની પ્રફરયાને ફીલાટેલી ર્હેવામાું આવે છે. 
૮) થોડા ર્સમયમાું ર્સુંગ્રહવા લાયર્ ટપાલ ટીર્ીટોની માફહતી આપતી એપ્ર્સ દુરર્સુંચાર મવભાગ 

દ્વારા બહાર પાડવામાું આવશે. 
૯) હવેથી દરેર્ યમુનવર્સીટીએ દર વરે્ રે્ન્ર ર્સરર્ારના ઉચચ મશક્ષણ પોટકલ ઉપર માફહતી 

આપવાની રહેશે. 

૧૦) આગામી વર્ક ૨૦૧૬ માું ફરયો ઓમલમમ્પર્ યોજાશ,ે તેમાું ભારતની મવમેન્ર્સ આચકરી ટીમ 

ભાગ લેશે. 
૧૧) તા.૨૯/૭ ૧૯૮૦ ના વરે્ એટલેરે્ ૩૫ વર્ક પહેલા ભારતીય હોર્ી ટીમેં ઓમલમમ્પર્ ગોલ્ડ 

મેડલ જીત્યો હતો. 
૧૨) જાપાન દ્વારા ઈલકે્ટર ોમનર્ ફડવાઈર્સીર્સનુું મેનેજ ર્રતો રોબોટ મવર્ર્સાવવામાું આવયો છે. તેનુું 

નામ ર્સોટા રાખવામાું આવયુું છે. 
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૧૩) વર્ક ૧૯૯૩ ના બ્લાસ્ટના આરોપી યારુ્બ મેમેણન ેઆજ ેર્સવાર નાગપુરની જલેમાું ફાુંર્સી 

આપવામાું આવનાર છે. આજ ેયેરુ્બ મેમેણનો જન્મ ફદવર્સ પણ છે. 
૧૪) વર્ક ૧૯૯૩ ના બ્લાસ્ટના ૧૪ આરોપીઓ હતા તેમાુંથી ૧૨ ને ફાુંર્સીની ર્સજા માુંથી 

જન્મટીપની ર્સજા બદલવામાું આવી, એર્ આરોપી નુું મૃત્ય ુ થયુું, અને આજ ે એર્ને ર્સજા 

આપવામાું આવનાર છે. 

૧૫) હવેથી ખ્યાતનામ લોર્ોની પણ પોસ્ટ ટીર્ીટ જાહેર થશ,ે આ ઉપરાુંત મવમભન્ન રાજ્યોમાું 

ર્સુંસ્રૃ્મતર્ અને રાુંમતર્ારી અઈર્ોનની પણ જાહેરાત અથ ેટીર્ીટ બહાર પડાશે. 
૧૬) હાલમાું રણબીર ર્પૂરને ર્ાર ઉત્પાદર્ ર્ુંપની રેનો ઇમન્ડયાના બ્રાુંડ એમ્બેર્સેડરના રૂપમાું 

ર્સાઈન ર્રવામાું આવયા છે. 
૧૭) હાલ ર્જાર્ીસ્તાન ેપાુંચમી વફરષ્ઠ આુંતરરાષ્ટ્ર ીય રુ્શ્તી ટુનાકમેન્ટમાું ર્સુવણક પદર્ પ્રાપ્ત ર્રેલ 

છે. 
૧૮) હવેથી રૈ્થોમલર્ ર્સીરીયન બેન્ર્ના નવા પ્રબુંધર્ મનદેશર્ અન ેર્સી.ઈ.ઓ. આનુંદ રૃ્ષ્ણમૂમતક 

રહેશે. 

૧૯) પૂવક રે્ન્રીય મુંત્રી મવજય હાુંડીનુું અવર્સાન થઈ ગયુું, તેઓ ૬ વાર લોર્ર્સભાના ર્સદસ્ય બની 

ચુક્યા છે. 
૨૦) ગઈર્ાલે મબહારના પૂવક મુખ્યુંત્રી જીનતરામ માુંઝીની પાટી ફહન્દુસ્તાન આવામ મોચાકને 

ભારતના ચૂુંટણીપુંચ ેરાજનીમતર્ પક્ષની માન્યતા આપી છે. 

- પરેશ ચાવડા. 

Current affairs 162 સ મ ન્ય જ્ઞ ન 

૧) મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યમાું આશરે ૫૫ વરે્ મરાઠી ભાર્ાન ેરાજ્યભાર્ાનો દરજ્જો આપતો ર્સુધારા ખરડો 
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મુંજુર ર્રવામાું આવયો છે. 
૨) પ્રમર્સદ્ધ શામસ્ત્રય ગામયર્ા અને પુંફડત રુ્માર ગાુંધવકના પત્ની વર્સુુંધરા ર્ોમર્લીનુું દવેાર્સમાું 

અવર્સાન થયુું છે, તેઓના પુંફડત રુ્માર ર્સાથે ૧૯૬૩ માું લગ્ન થયા હતા. 

૩) ભારતના ટોચના મર્સુંગલ્ર્સ ટેનીર્સ સ્ટાર ર્સોમદેવ બમકન એટીપી એટલાન્ટા ઓપન ટેનીર્સ 

ટુનાકમેન્ટ માુંથી બહાર થયા છે.  
૪) હાલમાું શરુ થઇ રહેલી સ્ર્ોટલનૅ્ડ ગોલ્ફમાું ભારતના મશવ ર્પૂર તથા જીવ મમલ્ખામર્સુંઘ જવેા 

ગોલ્ફરો ભાગ લશેે. 

૫) વર્ક ૨૦૧૫ ના રેમન મેગ્રે્સર્સ અવોડક  માટે બે ભારતીય પ્રમતષ્ઠોને પર્સુંદ ર્રાયા છે, ર્સુંજીવ 

ચતુવેદી અન ેઅુંશ ુગુપ્તા. 
૬) ર્સાફહત્ય માટેના પ્રમર્સદ્ધ એવો બુર્ર પુરસ્ર્ાર માટે બ ેભારતીયોન ેર્સમામવષ્ટ્ ર્રવામાું આવયા 

છે, તેમાું અનુરાધા રાવ તથા ર્સુંજીવ ર્સહોતાનો ર્સમાવેશ થાય છે. 

૮) મૂળ ભારતના હાલ અમેફરર્ામાું વર્સવાટ ર્રતા અમેફરર્ન નીખીલ ધુરુંધરે લોહીમાું ગ્લરુ્ોઝની 

માત્રા ઘટાડવાના ઉપચારનો ઉરે્લ શોધ્યો છે. 
૯) ગત ૨૮/૭/૨૦૧૫ ના રોજ મવશ્વમાું હેપેટાઇટ્ર્સ ફદવર્સ મનાવવામાું આવેલો. 
૧૦) આ વર્કના હેપેટાઇટ્ર્સ ફદવર્સનો મવર્ય હેપેટાઇટ્ર્સ ઇટ્ર્સ અપ ટુ ય ુનુું રે્ન્ર મબુંદ ુવાઈરલ 

હેપેટાઇટ્ર્સ રાખવામાું આવેલ. 

૧૧) FKCCI ના 100 વર્ક ની ર્સેવા બદલ ભારતના રાષ્ટ્રપમત પ્રણવ મુખજી દ્વારા ૨૭ 

જુલાઈના રોજ આ ર્સુંસ્થાનો 100 મો ઉત્ર્સવ ઉજવવા માટેના ર્ાયકરમન ેખુલ્લો મુુંર્વામા આવેલ. 

૧૨) FKCCI નુું પૂરુું  નામ ફેડરેશન ઓફ ર્ણાકટર્ ચેમ્બર્સક ઓફ ર્ોમર્સક એન્ડ ઇન્ડસ્ટરીઝ થાય 
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છે. 
૧૩) હાલ અનીલ અુંબાણીના નેતતૃ્વમાું ફરલાયન્ર્સ ર્સમૂહ તેલ અને ગેર્સ વયવર્સાય એર્મના નવા 

ર્સી.ઈ.ઓ. તરીરે્ અશોર્ રુ્માર બાલ્યાનન ેમનયુક્ત ર્રવામાું આવયા છે. 
૧૪) હાલ બુંગાળની ખાડીમાું ર્ોમેન નામનુું વાવાઝોડુું  ર્સફરય થઇ રહુ્ું છે. 
૧૫) દમક્ષણ આફફ્રર્ાના પ્રમર્સદ્ધ ફરરે્ટર ડેલ સ્ટેન ૩૦ જુલાઈ૨૦૧૫ ના રોજ ર્સૌથી વધારે ટેસ્ટ 

મવરે્ટ લેનાર મવશ્વના ૧૩ માું ખેલાડી બની ગયા છે. 
૧૬) આ વરે્ મળનારા મેનબુર્ર પ્રાઈઝની ર્સૂચી ૧૩ ઓર્ટોબર ૨૦૧૫ ના રોજ જાહેર ર્રવામાું 

આવશે. 
૧૭) મવશ્વમાું પહેલુું બરુ્ર પ્રાઈઝ અલ્બેનીયાના લખેર્ ઈસ્માઈલ ર્ાદરને આપવામાું આવયુું હતુું. 

૧૮) હાલમાું રે્ન્ર ર્સરર્ારે ચીન ચરે્ ગણરાજ્ય, હોંગ-ર્ોંગ, અન ેમર્ાઉ માટે ઈ-ટુફરસ્ટ મવઝાની 

ર્સુમવધા આપવાનો મનણકય લેવામાું આવયો છે. 
૧૯) હાલમાું રે્ન્ર ર્સરર્ાર દ્વારા ઈ-ટુફરસ્ટ મવઝા યોજના આરુંભ ર્રેલ હોવાથી લગભગ ૨ લાખ 

ઈ ટુફરસ્ટ મવઝા અલગ અલગ દેશોમાું આપવામાું આવયા છે. 
૨૦) તા. ૨૯ જુલાઈના રોજ માઈરોર્સોફ્ટના અમધર્ારી ર્સત્યા નાદેલાએ રે્ન્યામાું આયોમજત એર્ 

ર્સમારોહમાું મવન્ડોઝ ૧૦ નુું લોમન્ચુંગ ર્યુું છે.  

- પરેશ ચાવડા 

 

 


