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૧) હાલમાાં ભારતમાાં અવકાશ ક્ષતે્ર ેકામ કરતી ઈસરો સાંસ્થા ૯ નેનો /માઈક્રો ઉપગ્રહોની શરૂઆત 

અમેરરકા દેશ માટે કરશ.ે 

૨) તાજતેરમાાં અમમત ઘોષન ેસ્નેપડીલના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે મનયકુ્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૩) રાજકોટના પોલીસ કમમશ્નર મોહન ઝાને મવમશષ્ટ સેવા બદલ રાષ્ટરપમતના હસ્તે એવોડડ  

આપવામાાં આવ્યો છે. 

૪) આ વષે મવમશષ્ટ સેવા બદલ આપતા એવોડડમાાં ગુજરાત પોલીસના બે વ્યમકતઓનો સમાવેશ 

કરવામાાં આવ્યો છે.(મોહન ઝા અન ેએ.એસ.આઈ. એલ.વી. રાણા) 
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૫) તા. 15 ઓગસ્ટ 2015 નો રાજ્ય કક્ષાનો સ્વાતાંત્ર્ય પવડ લણુાવાડામાાં (મહીસાગર) મજલ્લામાાં 

યોજવામાાં આવ્યો હતો. 

૬) ભારત સરકારની રાાંધણગેસ સબસીડી યોજનાન ે ગીનીસ બુક ઓફ વર્લડડ  રેકોડડમાાં સ્થાન 

આપવામાાં આવ્યુાં છે, આ યોજનાન ેદુમનયાની સૌથી મોટી કેશ ટર ાન્સફર યોજના તરીકે નોંધવામાાં 

આવી છે. 

૭) સુપર રીચ એવા લોકોન ે કહેવામાાં આવે છે કે જનેી પાસ ે ૩ કરોડ ડોલર અથવા રૂ. ૨૦૦ 

કરોડની સાંપમત હોય. 

૮) હાલમાાં ભારતના ચુાંટણી કમમશ્નર તરીકે ઓમ પ્રકાશ રાવતને નીમવામાાં આવ્યા છે. 

૯) થોડા સમય પહેલા રહમાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકે આચાયડ દેવવ્રતે શપથ ગ્રહણ કરેલ. 

૧૦) હરરયાણા રાજ્યની સરકારે પોતાની સરસ્વતી મવકાસ બોડડની રચના કરેલ છે. 

૧૧) IRDA ભારતીય વીમા મનયામક અને મવકાસ પ્રામધકરણ ે 13 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ 

બેન્કોને વીમા કાંપની સાથે જોડવાની માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૧૨) હાલમાાં ભારત અને સ્લોવાક ગણરાજ્યએ રેર્લવે ક્ષેત્રે ટેકનીકલ સહાયની સમજુતી માટેના 

કરાર કરેલ છે. 

૧૩) ભારતીય હોકી ટીમે 13 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ સ્પેનમાાં આયોમજત થયેલ ટેસ્ટ મેચમાાં 

ભારત ેસ્પેનને હરાવી સીરીઝમાાં સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં ગુજરાત કો ઓપરેટીવ મમર્લક માકેરટાંગ ફેડરેશનના અધ્યક્ષ જઠેાભાઈ પટેલને 

નીમવામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) હાલમાાં ભાલચાંદ્ર પેઢારકારનુાં અવસાન થયુાં તે મરાઠી અમભનેતા અને મનમાડતા હતા. 

૧૬) સમગ્ર દેશ માાંથી પહેલ ુશહેર જ ેબીમજાંગ મસ્થત મવશ્વ પયડટન શહેર ફેડરેશનનુાં સદસ્ય બનવા 

પામયુાં તે દમક્ષણ ભારતનુાં કોચી છે. 
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૧૭) હાલમાાં ICICI બેંકે સમાજના નબળા વગો માટે ગ્રામીણ આવાસ ઋણ યોજનાની શરૂઆત 

કરેલ છે. 

૧૮) SEBI ના નવા સભ્ય માટે લોકસભાના અધ્યક્ષ સુમમત્રા મહાજનના ભાઈ અરુણ સાાંઠેની 

મનમણાંક રાજકારણમાાં મવવાદ વધવા પામયો છે. 

૧૯) સુપ્રીમ કોટડના આદેશ મુજબ સરકારી યોજનાના લાભ માટે આધાર કાડડ  ફરજીયાત નથી તવુેાં 

જણાવતા રાષ્ટર ીય ચુાંટણી પાંચ ેઆધાર કાડડ  લીંકઅપની કામગીરી હાલ પુરતી અટકાવી છે. 

૨૦) વષડ ૧૯૧૯ માાં ભારતના રાષ્ટરગીતનુાં અાંગ્રેજી અનુવાદ કરી મોમનિંગ સોંગ ઓફ ઇમન્ડયા 

નામથી પ્રકામશત કરવામાાં આવ્યુ હતુાં. 

-પરેશ ચાવડા 
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૧) સુપ્રમસદ્ધ ગામયકા આશા ભોસલ ે દ્વારા ગવાયેલ ગુજરાતી ગીતોનુાં આર્લબમ આગામી 20 

ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ અમદાવાદ ખાતે ગુજરાતના મુખ્યમાંત્રીના હસ્તે ખુલ્લુાં મુકાશ.ે 

૨) આ ગુજરાતી ગીતોના આર્લબમમાાં સાંગીત અમવનાશ વ્યાસ ેઆપેલ છે. આગામી 28 ઓગસ્ટ 

2015 ના રોજ આશા ભોસલ ેઅમેરરકા મુકામે કાયડક્રમ આપવા જશ.ે 

૩) વર્લડડ  બેડમમન્ટનની સ્પધાડની ફાઈનલમાાં પ્રવેશીને રજત ચાંદ્રક મેળવનાર સાઈના નહેવાલ 

પહેલા ભારતીય ખલેાડી બન્યા છે. 

૪) જકાતાડમાાં રમાયેલ વર્લડડ  બેડમમન્ટનની સ્પધાડમાાં મરહલાઓની મસાંગર્લસની ફાઈનલમાાં પ્રવેશ 

મેળવ્યા બાદ સાઈના નહેવાલનો પરાજય થતા તેન ેરજત ચાંદ્રકથી સાંતોષ માનવો પડેલ છે. 

૫) હાલમાાં ૫૪ લોકો સાથેનુાં એક ઇન્ડોનમેશયન મવમાન પપુઆ મવસ્તારમાાં ગુમ થયાના સમાચાર 

છે. 
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૬) ટર ીગાના એરનુાં મવમાન ATR42 જયાપુરથી ઉડ્યા બાદ દ્કક્સીબીલ શહેર જઈ રહુ્ાં હતુાં. 

૭) છેલ્લ ે34 વષડ પહેલા ભારતીય વડાપ્રધાન સ્વ.ઇમન્દરા ગાાંધી ય.ુએ.ઈ. ગયા હતા, ત્યારબાદ 

હાલના વડાપ્રધાન ય.ુએ.ઈ.ની યાત્રા પર છે. 

૮) યુનાઇટેડ આરબ અમમરાતના સશસ્ત્ર દળોના નાયબ સુપ્રીમ કમાન્ડર શેખ મોહમદ મબન 

જાયદ છે. 

૯) પી સી.સી. મવશ્વની પ્રમુખ ધાતુ ઉત્પાદક કાંપની છે, આ કાંપની દ્રારા બનાવવામાાં આવેલ 

ઉત્પાદનોનો પ્રયોગ વાય ુયાન અને ગૈસ ટબાડઈનના મનમાડણમાાં કરવમાાં આવે છે. 

૧૦) રાઈફલ મનશાનબેાજ ચૈનમસાંહે 15 ઓગસ્ટ 2015ના રોજ ઓમલમમપક કોટામાાં સ્થાન 

મેળવનાર સાતમાાં ભારતીય ખલેાડી બન્યા છે. 

૧૧) પામકસ્તાનના પાંજાબ પ્રાાંતમાાં એટોક શહેરમાાં થયલે બોમબ મવસ્ફોટમાાં તે પ્રાાંતના ગૃહ પ્રધાન 

શુજા ખાનઝાદા સહીત 9 લોકોં મત થયા છે. 

૧૨) ગઈકાલે દેશના વડાપ્રધાને રદર્લહીના મુખ્યમાંત્રીને જન્મ રદવસની પાઠવી શુભેચ્છા આપી. 

૧૩) આગામી 25 ઓગસ્ટના રોજ અમદાવાદમાાં અનામતોન ેલઇ મવશાલ રેલી યોજવામાાં આવશે. 

૧૪) રદર્લહીની સરકારે રદર્લહી વાસીઓના વીજબીલ માફ કરી આપવાની યોજના બનાવી છે, જમેાાં 

જુના બીલમાાં 80 ટકા જટેલી રાહત આપવામાાં આવશ.ે 

૧૫) મવશ્વના અન્ય દેશો કરતા સૌથી વધ ુ ભારતીયો યુાંએઈ અને સાઉદી અરેમબયામાાં વધારે 

નોકરી કરી રહ્ા છે. 

૧૬) હાલમાાં ચીન દ્વારા પોતાના નાણાનુાં ત્રીજીવાર અવમુર્લયન કરવામાાં આવ્યુાં છે, જનેાથી અન્ય 

દેશોન ચલણ પર પણ પ્રભાવ પડ્યો છે. 

૧૭) ભારતીય ખલેાડી સાંદીપ કુમાર મનશાનબેાજી ખલેમાાં પોતાનુાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે. 

૧૮) હાલમાાં ૨૯ ઓગસ્ટે યોજાનારા અજુ ડન પુરસ્કાર કાયડક્રમમાાં ૧૭ વ્યમક્તઓન ેઅજુડન પુરસ્કાર 

આપવામાાં આવશે. 
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૧૯) હાલમાાં ઓરરસ્સા રાજ્યએ શહેરી ક્ષેત્રમાાં તમામ માટે આવાસની એક નવી નીમતને માંજુરી 

આપી છે. 

૨૦) હાલમાાં લાઈફ ટાઇમ અમચવમેન્ટ એવોડડ  દ્રોણાચાયડ 2015 ના વષડ માટે સ્વતાંત્ર રાજમસાંહન ે

પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) થોડા સમયમાાં કેન્દ્ર સરકાર નવી શ્રમનીમત રજુ કરશ,ે તેમાાં ફૂલ ટાઈમ ઘરકામ કરનારન ે

મામસક 9,000 રૂમપયા પગાર આપવમાાં આવશે. 

૨) ભારતીય બોક્સર મનદીપ જાાંગરાની આગામી અજુ ડન એવોડડ  માટે પસાંદગી થઇ છે. 

૩) ભારતીય તીરાં દાજ અમભષેક વમાડને વર્લડડ  આચડરી કપના ત્રીજા રાઉન્ડમાાં ગોર્લડ મેડલ મળલે 

છે. 

૪) તા.15/8/2015 ના રોજ 69 માાં સ્વાતાંત્ર્ય પવે ભારતના વડાપ્રધાને સ્ટાટડ-અપ ઇમન્ડયા, 

સ્ટેન્ડ-અપ ઇમન્ડયા કાયડક્રમની શરૂઆત કરી છે. 

૫) હાલમાાં આાંધ્રપ્રદેશમાાં પટ્ટીસીમા લીફ્ટ મસાંચાઈ યોજનાનુાં ઓપનીંગ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૬) હવે પછી ભારત-અમેરરકા સાંયુક્ત સૈન્ય પ્રમશક્ષણ અભ્યાસ યુદ્ધ અભ્યાસ 2015 લુઇસ 

મેકકોડડ  ,સયુાંકત રાજ્ય અમેરરકામાાં યોજાશ.ે 

૭) કુલ 8 ભારતીય યુવા મવદ્વાનોને મહમષડ બાદરાયણ વ્યાસ સન્માન પ્રાપ્ત થયુાં છે. 

૮) ભારતના 69 માાં સ્વાતાંત્ર્ય પવડ પર મેલબોનડમાાં IFFM-2015 માાં એટલે કે રફર્લમ 

મહોત્સવમાાં બોલીવુડની પીકુાં  રફર્લમે સવડ શ્રષે્ઠ રફર્લમનો પુરસ્કાર જીત્યો છે. 

૯) મેલબોનડ રફર્લમ ફેસ્ટીવલમાાં અનીલ કપૂરને મવશ્વ મસનેમામાાં યોગદાન આપવા બદલ મવશેષ 

પુરસ્કાર આપવામાાં આવ્યો હતો. 
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૧૦) હાલમાાં સરકારે રાકેશ શમાડન ેકેનરા બને્કના MD એવમ CEO મનયુક્ત કયાડ છે. 

૧૧) મિટનના ટેમનસ ખેલાડી એાંડી મરેએ 16 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ માાંટર ીયલ માસ્ટસડ મખતાબ 

પોતાના નામે કરેલ છે. 

૧૨) વષડ 2015 ના સ્વાતાંત્ર્ય પવે રાષ્ટરપમત તથા ત્રણેય પાાંખના વડા પ્રણવ મુખજીએ સશસ્ત્ર 

બળો અન ેઅધડ સૈન્ય બળોના સદસ્યો માટે 67 વીરતા પુરસ્કારની માંજુરી આપી છે. 

૧૩) ભારતીય ખલેાડી અનીબાન લારહડી એ 16 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ PGA ચૈમમપયનશીપ 

માાં 5 મુ સ્થાન પ્રાપ્ત કરવામાાં સફળ રહ્ા છે. 

૧૪) એમ્લોઇઝ સ્ટેટ ઇન્્યોરન્સ સ્કીમ અાંતગડત અસાંગરઠત ક્ષેત્રના લોકોને પણ સ્વાસ્્ય 

વીમાનો લાભ મળશ.ે 

૧૫) હાલમાાં છતીસગઢ રાજ્ય સરકાર રાજ્યના 17 લાખ અસાંગરઠત ક્ષેત્રના મજુરો માટે સ્વાસ્્ય 

મવમા કરાવવાનો મનણડય કરેલ છે. 

૧૬) હાલની સરકાર અસાંગરઠત ક્ષેત્રના મજુરો માટે ય-ુમવન (અસાંગરઠત વકડસ આઇડેમન્ટફીકેશન 

નાંબર) નામના સ્માટડ  કાડડ  લોન્ચ કરેલ છે. 

૧૭) વર્લડડ  નાંબર 2 ઇમન્ડયન ખેલાડી સાઈના નહેવાલન ે વર્લડડ  બેડમમન્ટન ચૈમમપયનશીપમાાં 

મવશ્વની નાંબર 1 કેરોલીના સામે હાર સહન કરવી પડી હતી. 

૧૮) અનીબાન લારહડી મેઝર ટુનાડમેન્ટમાાં પાાંચમાાં સ્થન પર પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે. 

૧૯) સમગ્ર એમશયામાાં ગોર્લફર યાાંગ બાદઅનીબાન લારહડી બીજા નાંબરના ગોર્લફર બન્યા છે. 

૨૦) ભારતના રાષ્ટરપમત દ્વારા દર વષે 15 ખેલાડીઓ ન ેજ અજુડન પુરસ્કાર આપવામાાં આવે છે, 

પરાં તુ આ વષે 17 ખેલાડીઓને આ પુરસ્કાર આપવામાાં આવશે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ભારતીય શીપ INS મવક્રમારદત્યની આવતી ફેિુઆરી 2016 માાં પીપાવાવ મશપયાડડ  ખાત ે

રમશયા અન ેભારતીય એમન્જમનયરો દ્વારા પ્રથમ વખત મરામત કરવામાાં આવશ.ે 

૨) મવશ્વમાાં સૌપ્રથમ ફ્યુચર મસટીનો દરજ્જો મસદર શહેરને આપવામાાં આવ્યો છે. આ શહેર 

અબ-ુધબીથી 17 મક.મી. દુર છે. 

૩) પ્રો.મુતાંમશર બમાડને ગત 14 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ વષડ 2015 ના ગુજર મલ મોદી એવોડડ  

ફોર ઇનોવેટીવ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી પુરસ્કારથી સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૪) સ્વીત્ઝરલૅન્ડની બેલીંડા બેનસીચે રોજસડ કપ ટેમનસ ટુનાડમેન્ટમાાં મરહલા વગડનો મખતાબ 

જીતેલ છે. 

૫) ભારતના પહેલવાન રમવ કુમારે િાજીલના સાર્લવાડોર ડે બરહયામાાં આયોમજત જુમનયર મવશ્વ 

કુસ્તી ચમૈમપયનશીપમાાં ફ્રી સ્ટાઇલ સ્પધાડમાાં 55 મકગ્રા.માાં તા.17 ઓગસ્ટના રોજ રજત ચાંદ્રક 

પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૬) ભૂતપૂવડ કેબીનેટ સમચવ અજીત કુમાર શઠેન ેPSEB ના અધ્યક્ષ બનાવવામાાં આવ્યા છે. 

૭) ભારત અન ેપૈરગ્વે મવદેશ કાયાડલય પરામશડ વાતાડનો બીજો તબક્કો નવી રદર્લહીમાાં આયોજીત 

કરવામાાં આવ્યો હતો, તેનાથી બાંને દશેોના સાંબાંધોમાાં સુધાર આવશ.ે 

૮) ભારતમાાં 27 નવેમબર 2014 ના રોજ 9 એરપોટડ  પર ઈ-મવઝાની સુમવધા ઉપલબ્ધ હતી. આજ 

સુધીમાાં 2 લાખથી વધુ લોકોએ ઈ-મવઝાની સેવાનો લાભ લીધો છે. 

૯) ગત 15 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ અમદાવાદ સહીત ભારતના બીજા અન્ય 7 એાંરપોટડ  પર 

ઈ-મવઝાની સુમવધા શરુ કરવામાાં આવશ.ે તેવી જાહેરાત સરકાર દ્વારા કરવામાાં આવી છે. 

૧૦) હાલમાાં બહુ ચમચડત શબ્દ સાંથારોનો સામાન્ય અથડ જનૈ સમાજમાાં કોઈવાર આમરણાાંત અન્ન 

છોડી દેવામાાં આવે અન ેદેહ છૂટી જવાની મસ્થમતને સાંથારો કહેવામાાં આવે છે. 

૧૧) મિટનમાાં તૈયાર કરાયેલ મધર રોબોટ જીનોમથી નવી જનરેશનના રોબોટ તૈયાર કરી શકાશ.ે 
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૧૨) હાલમાાં ગૂગલનુાં સુકાન સાંભાળનાર સુાંદર પીચાઈ આઈ.આઈ.ટી.ખડગ પૂરથી પાસ આઉટ 

થયા છે. 

13) ભારતની હીરો સાઈકલની કાંપનીએ મિટન મસ્થત એવોસેટ સ્પોર્ટસડમાાં અમધકાાંશ રહસ્સો પ્રાપ્ત 

કરી લીધો છે. 

૧૪) હાલમાાં ભારતના ઓરરસ્સા રાજ્યએ મત્સ્ય નીમત 2015 ને માંજુરી આપી છે. 

૧૫) મવપ્રો કાંપનીના ચેરમેન અજીમ પ્રેમજી અન ેHCL ના સાંસ્થાપક મસવ નડાલ ઔધોમગક 

ક્ષેત્રના માત્ર બ ેએવા ભારતીય છે કે જણે ેમવશ્વમાાં 20 અમીર ઉધોગપમતઓમાાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયુિં છે. 

૧૬) ફોબ્સડન સવે મુજબ મવશ્વના 100 અમીર ઉદ્યોગપમતઓમાાં અજીમ પ્રેમજી 13 માાં સ્થાન ેછે, 

જયારે નડાલ 14માાં સ્થાન પર છે. 

૧૭) આ વષે અજુડન એવોડડ  મેળવનારન યાદીમાાં જીતુાં રાયનુાં નામ પણ સામેલ છે, જ ેશટુીંગ રમત 

સાથે સાંકળાયેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં IDBI બેંકના પ્રબાંધક અન ે મનદેશક એમ.ઓ. રેગોને બેંક ઓફ ઇન્ડીયાના નવા 

MD એવમ CEO મનયુક્ત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૯) હાલ પેરાગ્વેના મવદેશ પ્રધાન ઓસ્કર કૈબીલો સરૂબી છે. 

૨૦) ગુજરાત રાજ્ય હાલમાાં કૃમષ સૌર નીમત અમલી બનાવવા જઈ રહુ્ાં છે, સમગ્ર દેશમાાં ગુજરાત 

પ્રથમ રાજ્ય હશ ેજ ેઆ પ્રકારની નીમત અખત્યાર કરવા જઈ રહુ્ાં છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ચૈનઈના રક્રકેટર રદનેશ કામતડકેય અન ે સ્ક્વેશ ્લેયર દીમપકા પલ્લીકલ 18 ઓગસ્ટના રોજ 

મવવારહત થયા, આ મવવાહ ક્રીમશયન રીત-રીવાજ પ્રમાણે થયા છે. 

૨) ભારતના રાષ્ટરપમત પ્રણવ મુખજીના ધમડ પત્નીનુાં અવસાન 71 વષડની વયે 18 ઓગસ્ટ 

2015ના રોજ થયલે છે. 
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૩) હવે દેશમાાં પરરવહન માટે ટોલ ટેક્સ માટે મામસક, છ મામસક અને વામષડક પાસ કાઢી 

આપવામાાં આવશે. 

૪) દેશના એડવોકેટ જનરલન ેસાંસદને સાંબોધન કરવાનો અમધકાર આપવામાાં આવ્યો છે. 

૫) હાલમાાં ગાાંધીનગરમાાં મહાત્મા માંદીરમાાં યોજાયલે એક સમારોહમાાં એવોડડ  ફોર એકસલેન્સનુાં 

આયોજન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૬) મહાત્મા માંદીરમાાં મવમભન્ન ક્ષેત્રમાાં 45 ઉદ્યોગપમતઓને એવોડડથી સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૭) લોન્લી ્લેનેટ અર્લટીમેટ ટર ાવેલીસ્ટની યાદીમાાં વર્લડડ  ટોપ ફાઈવ સ્થળોમાાં ભારતનો તાજ 

મહાલ સ્થાન પામયો છે, આ યાદીમાાં કામબોડીયાનુાં અન્ગવારકોટ માંરદર પ્રથમ સ્થાન પર છે.  

૮) ઓસ્ટરે મલયાના રક્રકેટર ક્લાકડ  બાદ ક્રીસ રોજસડ ઇંગ્લેન્ડમાાં યોજાનાર રક્રકેટ મેચ બાદ રક્રકેટ 

જગત માાંથી મનવૃમિ લેશ.ે 

૯) તુકીની ઓમલમમપક મેડલ મવજતેા રેસર એસ્લી કાકીરને ડોમપાંગના મનયમોનુાં ઉલાંઘન કરવા 

બદલ વષડ 2021 સુધી તમામ ગેમસમાાં રહસ્સો કેવા પર પ્રમતબાંધ લાદવામાાં આવ્યો છે. આ 

ઉપરાાંત તેને મળેલ તમામ મેડલ પરત આપવાની સચુના અપાઈ છે. 

૧૦) પોલેન્ડની કેન્ડાની િકુ્સ હેન્ડરસને પોટડલેન્ડ ક્લામસક ગોર્લફ ટુનાડમેન્ટ જીતી લીધી છે. 

૧૧) પોટુડગલના સ્ટાર ફૂટબોલર રક્રસ્ટીયો રોનાર્લડોએ અમેરરકામાાં 121 કરોડ રૂમપયામાાં ઘર ખરીદ્યુાં 

છે. 

૧૨) સમગ્ર ભારત દેશમાાં 24 હાઈકોટડમાાં 384 જજોની જગ્યાઓ ખાલી પડેલ છે. 

૧૩) હવે જજોની મનમણક કરવા માટે કોલજેીયમ સીસ્ટમ સમાપ્ત કરી દેવામાાં આવી છે, તેની 

જગ્યાએ નશેનલ જ્યુડી્યલ એપોઇમેન્ટ કમીશન કાયડરત થશ.ે 

૧૪) ઉિરપ્રદેશની હાઇકોટે કહુ્ાં છે કે સ્થામનક નેતાઓ, સરકારી કમડચારીઓ તથા સરકાર સાથ ે

જોડાયેલ તમામેં પોતાના બાળકોન ે સરકારી સ્કુલોમાાં ભણાવવાના રહેશ.ે આ આદશેનુાં છ 

મરહનાની અાંદર પાલન કરવામાાં નરહ આવ તો ઇન્ક્રીમેન્ટ અને પ્રમોશન અટકાવવામાાં આવશે. 
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૧૫) કેન્દ્ર સરકારે મબહાર માટે 1,25,000 કરોડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. 

૧૬) મવશ્વનુાં સૌપ્રથમ અન ે 20 મકલોમીટર ઊંચુાં સ્પેસ એલીવેટરના મનમાડણ માટે કેનેડાની 

કાંપનીને અન્મેરરકા દ્વારા પેટન્ટ આપવામાાં આવી છે. 

૧૭) સમગ્ર મવશ્વમાાં 19 ઓગસ્ટને મવશ્વ ફોટોગ્રાફી રદવસ તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે. હોમાઈ 

વ્યારાવાલા ભારતના પ્રથમ મરહલા ફોટો ગ્રાફર તરીકે જાણીતા છે. 

૧૮) દેશની સૌથી મોટી બેંક ભારતીય બેંકે એક્ષ્ચને્જર અન ે માસ્ટર કાડડના સહયોગ થી એક 

મોબાઈલ વોલેટ એ્લીકેશન SBI બડી નામથી શરુ કરી છે. 

૧૯) સમગ્ર દેશમાાં તમમલનાડુ રાજ્યમાાં સૌથી વધુ અાંગદાન કરે છે. 

૨૦) ભારતની રીઝવડ બેંકે NBFC સહીત સાત નોન બેમન્કાંગ નાણાકીય સાંસ્થાઓનુાં રજીસ્ટરેશન 

રદ્દ કરેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ભારતની વન-ડે ઇમન્ડયા ટીમના કપ્તાન મહેન્દ્રમસાંહ ધોનીન ેલેફ્ટનન્ટ કનડલનુાં પદ મળલે છે, 

પરાં તુ હાલમાાં તેણ ે આગ્રામાાં એક સૈન્યની તાલીમ લેવાની શરૂ કરેલ છે, તે પૂણડ થતા તેન ે

પેરાટરપરનો દરજ્જો આપવામાાં આવશ.ે 

૨) મોંઘી મકાંમતના ઉપકરણો તથા 25 હજારથી વધારે રૂ. મવદેશમાાંથી ભારતમાાં લાવવા હશ ેતો, 

હવેથી કસ્ટમ મવભાગને જાણ કરવી પડશે. 

૩) અમેરરકામાાં પહેલીવાર કોઈ એક હોદ્દા પર રૈફી ફ્રીડમેન ગુરસ્પેન નામની ટર ાન્સજને્ડર મરહલાન ે

વ્હાઈટ હાઉસમાાં મનમણાંક આપવામાાં આવી છે. 

૪) ઇકોનોમીસ્ટ ઈન્ટેલીજન્સીના સવે મુજબ ઓસ્ટરે મલયાનુાં મેલબોનડ શહેર સતત પાાંચમી વખત 

રહેવા માટે શ્રેષ્ઠ શહેર જાહેર થયુાં છે. 
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૫) હાલમાાં રરઝવડ બેંકે ૧૧ જટેલી પેમેન્ટ બેંકોન ે સૈધાાંમતક માંજુરી આપી છે, તેમાાં રરલાયન્સ, 

એરટેલ, મબરલા, અને વોડાફોનનો સમાવેશ થાય છે. 

૬) ભારતમાાં વષડ ૧૮૫૪ માાં શરુ થયલે ટેલીગ્રામ સેવાને વષડ ૨૦૧૩માાં બાંધ કરવામાાં આવી છે. 

૭) હાલમાાં શ્રીલાંકામાાં યોજાયલે ચુાંટણીમાાં યુનાઇટેડ નેશનલ પાટીનો મવજય થતા રાનીલ 

મવક્રમમસાંહ સતત ચોથીવાર શ્રીલાંકાના વડાપ્રધાન બની રહ્ા છે. 

૮) ભારતના એકમાત્ર ખલેાડી સમચન તેંદલુકરને એરફોસડ દ્વારા ગ્રુપ કે્ટનનુાં પદ અપાય ુછે. 

૯) મિટનના સેબેમસ્ટયન કો આાંતરરાષ્ટર ીય એથલેટીક્સ ફેડરેશનના પ્રમુખ પદે ચુાંટાઈ આવ્યા છે, 

તેમને 115 મત મળેલ છે, જયારે તેના હરીફ સજઈે બબુકાન ે92 મત મળ્યા હતા. 

૧૦) રમશયાની ટેમનસ સ્ટાર મારરયા શારાપોવા અન ેઅમેરરકાની મવનસ મવમલયમસ સાંપૂણડ રીત ે

સ્વસ્થ ન હોવાથી સીનસીનાટી ઓપન સ્પધાડમાાંથી પોતાનુાં નામ પરત ખેંચી લીધુાં છે. 

૧૧) સીનસીનાટી ઓપનમાાં ભારતના મલયેન્ડર પેસ અન ેસ્વીત્ઝરલનૅ્ડના વાવરીન્કાની જોડીએ 

ક્વાટર ફાઈનલમાાં પોતાનુાં સ્થાન બનાવી લીધુાં છે. 

૧૨) નેશનલ ક્રાઈમ રેકોડડ  બ્યુરોના અહેવાલ મુજબ નાગાલેંડ રાજ્યન ેમરહલાઓ માટે સૌથી વધ ુ

સુરક્ષા પુરી પાડનારુાં  રાજ્ય ગણવામાાં આવે છે. 

૧૩) પ્રખ્યાત ટાટા ટરસ્ટ સાંસદ આદશડ ગ્રામ યોજનાની શરૂઆત માટે આાંધ્રપ્રદેશના મવજયવાડામાાં 

264 ગામને મવકમસત કરવાની કામગીરી કરશે. 

૧૪) ભારતીય કેન્દ્ર સરકાર રદર્લહીની આસ-પાસના મવસ્તારમાાં ઓખલા પક્ષી અભયારણ્યની 

આજુ-બાજુ પયાડવરણ ક્ષેત્રે સાંવેદનશીલ રહેવા SEZ નુાં સીમાાંકન પૂણડ કરેલ છે. 

૧૫) રોમમયો જમેસને વષડ 2015 નો પ્રમતમષ્ઠત ધ્યાનચાંદ એવોડડ  માટે પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૬) હાલમાાં બાાંગ્લાદેશે દમક્ષણ એશીયાઇ ફૂટબોલ ફેડરેશન અન્ડર 16 ટાઈટલ જીતેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં મકશોર પીરાજી ખરાત ે IDBI બેન્કના પ્રબાંધક મનદશેક અને મુખ્ય કાયડકારી 

અમધકારીના રૂપમાાં કાયડભાર ગ્રહણ કયો છે. 
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૧૮) ફોટોગ્રાફી શબ્દની ઉત્પમત ગ્રીક શબ્દ ફોટોઝ (પ્રકાશ) અને ગ્રાફી (ખેચવુાં) એવા શબ્દ 

મળીને થયો છે. 

૧૯) સૌપ્રથમ 1839માાં ફ્રાન્સના વૈજ્ઞાનીક લુઇસ જકે્સ અને મેંડે ડગ્યુાંરે ફોટો તત્વને શોધ્યુાં 

હોવાનો દાવો કયો હતો. 

૨૦) ઉિરપ્રદેશની પ્રવાસ પરરષદની બીજી બેઠક 18 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ એ રાજ્યના 

મુખ્યમાંત્રીના મનવાસ સ્થાને યોજાઈ હતી. 
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૧) છેલ્લા ચાર મરહનામાાં ભારતીય ટેમનસ સ્ટાર સાઈના નહેવાલ ચોથી વાર મવશ્વ નાંબર વન બન્યા 

છે. 

૨) આાંતરરાષ્ટર ીય રક્રકેટ કાઉન્સીલ ેપામકસ્તાનના મોહમદ આમસફ, સલમાન બટ્ટ, અને મોહમદ 

આમીર પર લગાવેલ પ્રમતબાંધ આગામી 1 સ્ટેમબર 2016 ના રોજ ખતમ થશ.ે 

૩) સીનસીનાટી ઓપનમાાં સરેના મવમલયમસે સીમોના હાલપ ે મલેડેનોવાન ે અન ે મપરોકોવાન ે

હરાવીને અાંમતમ 16 માાં પહોંચી ચુક્યા છે. 

૪) ભારત અને શ્રીલાંકા વચ્ચ ેચાલી રહી ટેસ્ટ રક્રકેટ મેચમાાં લોકેશ રાહુલ ેપોતાની મજાંદગીની બીજી 

સદી ફટકારી છે. 

૫) કોમન વેર્લથ સાંસદીય સાંમેલન જ ેપામકસ્તાનમાાં આયોમજત થવા જઈ રહુ્ાં હતુાં તે હવે ન્યયુોકડમાાં 

યોજાશ.ે 

૬) કોમન વેર્લથ સાંસદીય સાંમેલન એટલ ેકે લાંડન મસ્થત 53 સદસ્યો દેશોનો સમૂહ કે જ ે1911 માાં 

અમપાયર પાલાડમેન્ટર ી એસોમશયેશન નામથી સ્થામપત થયુાં હતુાં. 

૭) ગ્વાાંગડોંગ મવસ્તારના જુહાઈ શહેરમાાં એક મસનેમાએ દુમનયાનો સૌથી મવશાળ સ્ક્રીન લગાવીન ે

મવશ્વ રેકોડડ  બનાવ્યો છે. 
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૮) મિટનમાાં બનલેા દસ માળના મબર્લડીંગ વચ્ચે મવશ્વનો સૌથી પ્રથમ અન ેપહેલો પારદશડક પલૂ 

બનાવવામાાં આવ્યો છે, જ ેસાંપૂણડ કાચથી તૈયાર કરાયો છે. 

૯) હાલમાાં અમેરરકા દેશ ે મસ્વફટ રીન્સ્પોન્સ -15 ના નામથી મવશ્વના સૌથી મોટા હવાઈ 

અભ્યાસનો પ્રારાંભ કયો છે. 

૧૦) હાલમાાં જીયા હૈદર રહમાનને મિટનનો સૌથી જુનો સારહમત્યક પુરસ્કાર જમેસ ટીટ બ્લેક 

પુરસ્કાર 2015 થી સન્મામનત કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૧) મૂળ બાાંગ્લાદેશ મનવાસી મિટીશ નાગરરક લેખક જીયા હૈદર રહમાનના લખેલ પુસ્તક ઇન ધ 

લાઈટ ઓફ વ્હાઈટ મવ નો માટે ટીટ બ્લેક પ્રાઈઝથી સન્માનવામાાં આવ્યા છે. 

૧૨) 21 ઓગસ્ટ 1972 માાં ભારતમાાં પહેલીવાર વન્ય જીવ સાંરક્ષણ ધારો અમલમાાં આવ્યો હતો. 

13) હાલ માાં મબહાર રાજ્યમાાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવા મવમનમાડણ સયાંત્ર અને મશીનરીની સ્થાપના 

માટે 30 ટકા આવક વેરામાાં છૂટ આપવામાાં આવી છે. 

૧૪) હાલમાાં ગુજરાત રાજ્યના પૂવડ નાણામાંત્રી સનત મહેતાનુાં ૯૧ વષડની વય ેહ્રદયના હુમલાન ે

કારણ ેઅવસાન થયેલ છે. 

૧૫) પ્રશાાંત મહાસાગરમાાં વસેલા ૧૪ દેશોનુાં સાંમેલન ભારતની આગેવાની હેઠળ રાજસ્થાનના 

જયપુરમાાં સાંપન્ન થયુાં. 

૧૬) ઉતર ભારતના હરરદ્વાર અન ેઋમષકેશ શહેરોને ટ્વીન્સ શહેર તરીકે મવશ્વ સ્તરીય યોગ અન ે

અધ્યાત્મના કેન્દ્રના સ્વરૂપમાાં મવરાસત શહેર તરીકેનો દરજ્જો આપીને મવકસાવવાનો પ્રસ્તાવ 

રખાયો છે. 

૧૭) હાલમાાં પરવૂર ભારથાનનુાં અવસાન થયુાં તે એક અમભનેતા હતા. 

૧૮) હાલમાાં એ.બી.એ. સાહેબ પુરાં દરને મહારાષ્ટર  ભૂષણ એવોડડ  2015 થી સન્મામનત કરાયા છે. 

૧૯) હાલમાાં 17 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ તલેાંગણા રજ્ય સરકારે ગ્રામ જ્યોમત યોજનાની શરૂઆત 

કરી છે. 
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૨૦) કર સાંબમધત સુચનાના આદાન પ્રદાન માટે ભારત અન ેસેશર્લશ વચ્ચે સમજુતી પર હસ્તાક્ષર 

કરવાની માંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 

 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) નેશનલ ક્રાઈમ રેકોડડ  બ્યુરોન ેઅહેવાલ મુજબ સમગ્ર દશેમાાં બાળહત્યાના પ્રમાણમાાં મહારાષ્ટર  

રાજ્ય સૌથી આગળ છે. 

૨) હોકી ઇન્ડીયા લીગના ચોથા સત્ર માટે 135 ભારતીય અન ે142 મવદેશી ખલેાડીઓની હરાજી 

આગામી 17 સ્ટેમબરથી શરુ કરવામાાં આવશે. 

૩) મિટનના ઝડપી દોડવીર મો. ફરાહ છે, તે અત્યાર સુધીમાાં પાાંચમીવાર 10,000 મીટરનુાં 

ટાઈટલ જીતી ચકુ્યા છે. 

૪) સ્ટેટ બેંક ઓફ મવયેતનામેં પોતાની કરન્સી ડોન્ગનુાં ૧ ટકા ડી-વેર્લયુશન કરેલ છે. 

૫) ભારત સરકાર આગામી 31 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ ચાલ ુ નાણાકીય વષડના મત્રમામસક 

ગાળાનો એમપ્રલથી જુન દરમમયાનનો જી.ડી.પી. ડેટા જાહેર કરશે. 

૬) 22 ઓગસ્ટ 1639 ના રોજ મદ્રાસ શહેરની સ્થપના કરવામાાં આવી હતી, વષડ 1996 માાં 

મદ્રાસ શહેરનુાં નામ બદલીને ચેન્નઈ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૭) જાપાનના આઈચી પ્રાાંતમાાં રહેનાર 112 વષડના સાસુતારો કોઈદ ે હવે દુમનયાના સૌથી વૃદ્ધ 

વ્યમક્તનો દરજ્જો પામયા છે, તેથી તેમનુાં નામ ગીનીસ બકુમાાં નોંધવામાાં આવ્યુાં છે. 

૮) ભારતમાાં પ્રસારણ કરતી પ્રસાર ભારતી અન ે ડીઝીટલ ટેલીમવઝન રમશયાએ 20 ઓગસ્ટ 

2015 ના રોજ ટીવી કાયડક્રમોના સહ મનમાડણ ક્ષેત્રે સમજુતી કરાર કરેલ છે. 
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૯) ઇમન્ડયન એયર લાઈન (એર ઇમન્ડયા) ના નવા ચેરમેન તરીકે અમશ્વની લાહોનીન ે મનયુક્ત 

કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૦) સરકારે એજ્યુકેશન લોન લેવા ઇચ્છતા મવધાથીઓ માટે હાલમાાં એક વેબસાઈટ શરુ કરેલ છે, 

આ વેબસાઈટનુાં નામ 

https://www.vidyalakshmi.co.in/ રાખવામાાં આવેલ છે. 

૧૧) સાઉદી અરબમાાં પહેલીવાર મરહલાઓને મતદાતા તરીકે સ્થાન આપવામાાં આવ્યુાં છે, 

આવનાર મયુમનમસપલ કચેરીઓની ચુાંટણીઓમાાં તેઓ મતદાન કરશ.ે 

૧૨) હાલમાાં બાાંગ્લાદેશ ેસયુાંકત રાષ્ટરસાંઘ પાસેથી પોતાની સૌર હોમ મસસ્ટમની કામગીરી આગળ 

વધારવા માટે સહાય પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં પામકસ્તાન દેશ ે ૪ ઉન્નત MI-35 રહન્દ-ઈ લડાકુ હેલીકો્ટર વેચવા માટે રમશયા 

સાથે લેન્ડમાકડ  રક્ષા પ્રણાલી પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં મણીપુર રાજ્ય જોઈન્ટ કમમટી ઓફ ઇનર લાઈન પરમીટ સીસ્ટમ સાથે એક સમજુતી 

માટે તૈયાર થઈ ગયલે છે. 

૧૫) હાલ માાં મસક્યુરીટી એક્સચને્જ બોડડ  ઓફ ઇમન્ડયા નામની સાંસ્થાએ 59 જટેલી સાંસ્થાઓન ે

બોમબ ેસ્ટોક એક્સચેન્જમાાં વહીવટ કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે. 

૧૬) અર્લપસાંખ્યક માંત્રાલયના માંત્રી ડો. નઝમા હેપતુલ્લાએ નઈ રોશની માટે ઓન લાઈન આવેદન 

પ્રણાલીની શરૂઆત કરી છે. 

૧૭) સાઉદી અરબમાાં વષડ 2011 ની ચુાંટણી પછી તેના પૂવડ મકાંગ અબ્દુલ્લા મબન અબ્દુલ્લા જીજ 

અલ સાઉદે મરહલાઓને મતદાન કરવાના અમધકાર આપવાનો મનણડય કરેલ. 

૧૮) મવશ્વમાાં સૌથી વધુ જાંગલ મવસ્તાર ધરાવતા દેશોમાાં રમશયા પ્રથમ સ્થાને આવે છે. 

૧૯) દુમનયાનુાં સૌથી પ્રાચીન બીજા નાંબરનુાં વૃક્ષ મેથુસલેાહ છે, તે અમેરરકાના ઇન્ચો જાંગલ 

મવસ્તારમાાં આવેલ છે. 
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૨૦) ન્યુઝીલને્ડ દેશનુાં રાષ્ટર ીય પક્ષી મકવી વાઈપોઆ જાંગલ મવસ્તારમાાં જોવા મળ ેછે. 

-પરેશ ચાવડા 
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૧) હાલમાાં રફમલપાઈન્સમાાં ગોની નામનુાં વાવાઝોડુાં  ત્રાટકતા આશરે ૫,000 લોકોને સ્થળાાંતર 

કરવાની ફરજ પડી છે. 

૨) હાલમાાં જમડનીએ જીવીકે બાયો સાયન્સ દ્વારા મકલમનકલી ટેસ્ટ કરાયેલ 54 દવાના માકેરટાંગ 

ઉપર પ્રમતબાંધ ફરમાવ્યો છે. 

૩) બે અમેરરકન મરહલાઓ કે્ટન રક્રસ્ટન અને ફસ્ટ લેફ્ટનન્ટ શાય ેઅમેરરકાની રેન્જસડ સ્કૂલથેી 

પ્રથમ ગેજ્યુએટ થયા છે. 

૪) અમેરરકાની રેન્જસડ સ્કૂલ મવશ્વમાાં સખત ટરેનીંગ, યુદ્ધની મુ્કેલીઓન ે પાંહોચી વળવા માટે 

કાબલે બનાવવા માટે જાણીતી છે. 

૫) કેન્દ્રીય પ્રદુષણ મનયાંત્રણ બોડડ  અનુસાર વતડમાનમાાં યમુના નદી (રદર્લહી) સૌથી વધારે 

પ્રદુમષત છે. 

૬) હાલમાાં આરફ્રકન દેશ ઓરેટર ીયાના ખલેાડી ઘ્રીમે ઘિેેસેલાસીએ વર્લડડ  એથલેરટક 

ચૈમમપયનશીપની મેરેથોન દોડમાાં ગોર્લડ મેડલ મેળવી દેશન ેપહેલો ગોર્લડ મેડલ અપાવેલ છે. 

૭) ભારતીય ટેમનસ સ્ટાર સામનયા મમઝાડ અને તેની સાથીદાર રહાંગીસની જોડીએ અમેરરકાના 

ખેલાડીઓન ેપરાજય આપીને અાંમતમ ચારમાાં પોતાની જગ્યા બનાવી છે. 

૮) ભારતના ટેમનસ ખલેાડી યુકી ભાાંબરી ઓડલમ િાઉન વેનોપેન ટુનાડમેન્ટની સેમીફાઈનલમાાં 

પાંહોચી ગયા છે. 

૯) બોલીવુડની અમભનેત્રી રટ્વાંકલ ખન્ના મલમખત મમસીજ ફન્નીબોન્સ શી ઈઝ જસ્ટ લાઇક ય ુએન્ડ 

અ લોટ લાઇક મી પુસ્તકનુાં લોકપડણ મુાંબઈના એક સમારોહમાાં 18 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ થયલે 
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છે. 

૧૦) હાલમાાં ચીનના બમેજાંગમાાં IAAF દ્વારા આયોમજત ૧૫ મો મવશ્વ એથલેટીક્સ ચૈમમપયનશીપ 

રમતોત્સવ ચાલી રહ્ો છે. 

૧૧) ચીનના બેમજાંગ ચાલી રહેલ રમતોત્સવ 22 ઓગસ્ટથી ૩૦ ઓગસ્ટ 2015 સુધી ચાલશ,ે 

અહી આ ગેમસમાાં 207 દેશોના ખલેાડીઓ ભાગ લેશ.ે 

૧૨) બેમજાંગ ખાત ે ચલી રહેલા વર્લડડ  એથલરેટક ચૈમમપયનશીપમાાં ભારત તરફથી 17 ભારતીય 

ખલાડીઓ ભાગ લેશ,ે તેમાાં 10 મરહલાઓ અને 7 પુરુષો છે. 

13) ઓસ્ટરે મલયાના પૂવડ સલામી ફટકાબાઝ રક્રકેટર અને ડોન િેડમેનની 1948ની ટીમના 

અપરાજયે ટીમના સદસ્ય આથડર મોરીસનુાં 91 વષડની વયે અવસાન થયેલ છે. 

૧૪) IIT રદર્લહીના મવધાથી મચરાગ કમપલન ેમસાંગાપુરમાાં આયોમજત એક સ્પધાડમાાં પ્રોમીમશાંગ યાંગ 

ઇન્ટરપ્રેન્યોર તરીકે પસાંદ કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૫) હાલમાાં પાંજાબ મવશ્વમવદ્યાલય ે મવશ્વમવદ્યાલય સ્તરનો મૌલાના અબલુ કલામ આઝાદ ટર ોફી 

એટલે કે ખલે પુરસ્કાર જીતેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં રદર્લહીની રાજ્ય સરકારે ભારતમાાં આયોમજત થનાર ઓગસ્ટ–સ્ટેમબર 2017માાં 

અન્ડર-17 ફૂટબોલ મવશ્વકપના આયોજન માટે ફીફા સાંસ્થા સાથે હાથ મમલાવેલ છે. 

૧૭) હાલમાાં ભારતમવદ્દ અન ેસાંસ્કૃત મવદ્વાન ડો. એન.આર. વરહદનુાં અવસાન થયલે છે. 

૧૮) ભારતદેશની આાંધ્રપ્રદેશ સરકાર શ્રમમકોના કર્લયાણ માટે અને તેમની દેખરેખ માટે કોલ 

સેન્ટર અને મનયાંત્રણ કચેરી ખોલશ.ે 

૧૯) અમેરરકાના વૈજ્ઞામનકોએ પ્રયોગશાળા ડીશમાાં સફળતાપૂવડક એક માનવ મસ્તકની પ્રમતકૃમત 

તૈયાર કરી હોવાનો દાવો કરેલ છે. 

૨૦) હાલ નૈરૂ દશેના રાષ્ટરપમત બરોન દીવાવેસી વાકા છે. 

- પરેશ ચાવડા 



Current affairs 16 થી 31 ઓગસ્ટ સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 

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

Current affairs 187 સામાન્ય જ્ઞાન 

૧) ભારતના ઉજાડ માંત્રાલય દ્વારા દેશમાાં 50 સોલાર સીટી બનાવવાના પ્રોજકે્ટને માંજુરી આપવામાાં 

આવી છે, દેશના આઠ શહેરો આદશડ સૌર સીટી તરીકે મવકસાવાશ.ે 

૨) સોલાર મસટીના પ્રોજકે્ટમાાં ગુજરાતના ત્રણ ગાાંધીનગર, રાજકોટ અન ે સુરતનો સમાવેશ 

કરવામાાં આવ્યો છે. 

૩) આગામી 1 સ્ટેમબર 2015 ના રોજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 100 સ્માટડ  સીટી ની યાદી જાહેર 

કરવામાાં આવશ.ે 

૪) ગુજરાત સ્ટેટ રેસમલાંગ અસોમશએશન દ્વારા સીનીયર મવભાગની ગુજરાત રાજ્ય કુસ્તી સ્પધાડનુાં 

આયોજન કયુિં છે, તે 19-20 સ્ટેમબર 2015 ના રોજ યોજાશ.ે 

૫) જમૈકાના સ્પીડ સ્ટાર ઉસેન બોર્લટે વર્લડડ  એથલેટીક્સ ચમેમપયનશીપમાાં 100 મીટરની દોડમાાં 

9.08 સેકાં ડના સમય સાથે ગોર્લડ મેડલ મેળવેલ છે, આ સાથે બોર્લટે વર્લડડ  ચમેમપયનશીપમાાં 9 મો 

ગોર્લડ મેડલ મેળવેલ છે. 

૬) આજ સુધીમાાં સૈન્યમાાં આપતા પરમવીર ચક્રમાાં હરરયાણા રાજ્ય સૌથી મોખરે છે, હરરયાણા 

રાજ્ય સરકારે 31 લાખ રૂમપયાની રકમ આ સન્માન માટે એનાયત કરેલ છે. 

૭) મેઘાલય રાજ્ય સરકાર દ્વારા એકપણ એવોડડ  સૈન્ય માટે એનાયત થયલે નથી. 

૮) સાંઘ પ્રદેશના દુધની ગામમાાં દેશની ત્રીજી 108 એમબ્યુલન્સ બોટ સેવા શરુ કરવામાાં આવી છે, 

આ બોટ દધુની અન ેકૌચા ગામ અન ેદમણ ગાંગા વચ્ચે ફેરી કરશ.ે 

૯) ભારતીય ટેમનસ સ્ટાર સામનયા મમઝાડ અને રહાંગીસ ડબ્ર્લયુ. ટી. એ. ની સીનસીનાટી માસ્ટસડ 

ટેમનસ ટુનાડમેન્ટની સેમી ફાઈનલમાાં હારી જતા ટાઈટલથી વાંમચત રહી ગયા છે. 

૧૦) પેમેન્ટ બેંકો શરુ કરવા માટે રીઝવડ બેંકને 41 અરજીઓ મળી હતી અને તેમાાંથી માત્ર 11 

એકમોને માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૧૧) પેમેન્ટ બેંક શરુ કરવા માટેની સૈધાાંમતક માંજુરી ક્યાાં એકમન ે આપવી તે એક્સ્ટનડલ 
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એડવાઇઝરી કમમટી દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

૧૨) સીનસીનાટી ઓપનમાાં માસ્ટસડ ટેમનસ ટુનાડમેન્ટની ફાઈનલ નોવાક જકેોવીચ અન ે

સ્વીત્ઝરલૅન્ડના રોજર ફેડરર વચ્ચે યોજાશ.ે 

13) દેશની એ.પી.શાહ સમમમતએ જણવ્યુાં છે કે મીનીમમ અર્લટરનેટીવ ટેક્સ FII પર ન લગાવવો 

જોઈએ. 

૧૪) હાલ માાં ભારતમાાં આર. ગાાંધી સમમમત શહેરી સહકારી બેંકો માટે રચવામાાં આવી છે. 

૧૫) મસાંગાપુર દેશના એક મવરાસત સમૂહ દ્વારા લગભગ 50 વષડના 350 સ્થામનક તમમલ 

સારહત્યની કૃમતઓનો એક સાંગ્રહ ડીઝીટલ કયો છે. 

૧૬) હાલમાાં ગુજરાત રાજ્ય કૃમષ સૌર નીમત પ્રારાંભ કરવા માટે દેશનુાં પ્રથમ રાજ્ય બનવા જઈ રહુ્ાં 

છે. 

૧૭) હાલમાાં ભારતના નાણામાંત્રી અરુણ જટેલીએ એક પૂણડ અનુસુમચત વ્યાપારી બેંક રૂપમાાં 

બાંધન બેંક શરુ કરવામાાં આવી છે. 

૧૮) વર્લડડ  એથલેટીક્સની ગોળાફેંક સ્પધાડમાાં ભારતીય ખલેાડી ઈન્દરજીત મસાંહ 11 માાં સ્થાન પર 

રહ્ા. 

૧૯) હાલમાાં દેશના પમિમ બાંગાળ રાજ્યમાાં બાંધન ફાઈનામન્સયલ સમવડસીઝ બેંક શરુ થઇ ગઈ 

છે. 

૨૦) ભારતીય રીઝવડ બેંક દ્વારા 21 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં કે દષુ્કાળ અન ે

પુરની આફતનો ભોગ બનેલાઓ માટે ખેતીમાાં 50 ટકા નુકશાની ગઈ હોય તો તેઓન ેબેન્કની 

ખેતી વાડીની લોન પરત કરવાની આવાધી પાાંચ વષડ કરી આપવામાાં આવશ.ે 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ભારતીય રફર્લમ અમભનેતા અમોલ પાલકેરને ભારતની ઓસ્કાર જ્યુરીના અધ્યક્ષના રૂપમાાં 

મનયુમક્ત કરવામાાં આવી છે. 

૨) વષડ 2016 માાં આયોમજત થનાર ઓસ્કાર એવોડડ  માટે ભારતીય રફર્લમને અમોલ પાલેકાર 

પસાંદ કરશ,ે આ કમમટીમાાં 17 સભ્યો નેતૃત્વ કરે છે. 

૩) મવશ્વના નાંબર વન બોક્સર બનેલ મેવેદરે 30 કરોડ રૂમપયાની ટર ાવીટા કાર ખરીદી છે. 

૪) મબહારના પટનામાાં પોસ્ટ મવભાગે પ્રથમવાર સમ્રાટ અશોકના નામની રૂ.5 ની ટપાલ ટીકીટ 

બહાર પડેલ છે, આ ટીકીટનુાં મવમોચન કેન્દ્રીયમાંત્રી રમવશાંકર પ્રસાદ ેકરેલ. 

૫) ભારતીય રક્રકેટર મહેન્દ્રમસાંહ ધોની સનૈ્યમાાં પેરાટૂપરની મસદ્ધી હાાંસલ કરનાર મવશ્વના પ્રથમ 

ખેલાડી બની ચકુ્યા છે. 

૬) સીનસીનાટી ઓપનમાાં સ્વીત્ઝરલનૅ્ડના રોજર ફેડરરે મેન્સ મસાંગર્લસમાાં નોવાક જકેોવીચન ે

હરાવી ટાઈટલ પ્રાપ્ત કરી લીધુાં છે, આ તેઓની સાતમી જીત હતી. 

૭) સીનસીનાટી ડબ્ર્લયુ. ટી. એ. ની ઓપનમાાં સરેના મવમલયમસે સીમોના હોલેપને હરાવીન ે

ગેમસનુાં ટાઈટલ પ્રાપ્ત કરી લીધુાં છે, આ જીત તેમની 69 મી છે. 

૮) શ્રી લાંકાના રક્રકેટર કુમાર સાંગાકારા એ 23 ઓગસ્ટ 2015 ના રોજ પોતાની અાંમતમ મેચ રમીન ે

આાંતરરાષ્ટર ીય રક્રકેટ માાંથી મનવૃમિ લઇ લીધી છે. 

૯) ભારતની યુવા પ્રમતભાશાળી ગોર્લફ ખલેાડી અરદમત અશોકે ઈમતહાસ રચ્યો તેણ ે લેડીઝ 

મિટીશ એઈમેચ્યોર સ્ટર ોક ્લ ેની ચૈમમપયનશીપ જીતી લીધી છે. 

૧૦) કુમાર સાંગાકારાએ પોતાની અાંમતમ મેચમાાં માત્ર 18 રન બનાવી શક્યા હતા. 

૧૧) કુમાર સાંગાકારાએ 15 વષડના કાયડકાળમાાં કુલ 63 સદીઓ ફટકારી છે, અને ટેસ્ટ મેચ તથા 

વન-ડે મેચમાાં બાંનેમાાં મળીન ેદસ હજારથી વધારે રન કરી શક્યા છે. 

૧૨) હાલમાાં ભારત દેશમાાં ધમડ આધારરત જનગણનાના આાંકડાઓ જાહેર કરવામાાં આવ્યા છે, 
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તેમાાં રહન્દુઓની સાંખ્યા 96.63 કરોડ થવા જાય છે. 

૧૩) હાલમાાં કોંગ્રેસના નેતા વ્યાંકટેશ નાયકનુાં અવસાન રેલ દુઘડટનામાાં થવા પામયુાં છે. 

૧૪) હાલમાાં જનૈા એરહીમેં સાહસી અને નૈમતક પત્રકારરતા માટે પ્રમતમષ્ઠત મપટર મૈકલર અવોડડ  

2015 જીતેલ છે. 

૧૫) આગામી 4 સ્ટેમબર 2015 ના રોજ ગુજરાતના જુનાગઢ શહેરમાાં સરકારી મેડીકલ કોલજેનુાં 

લોકપડણ રાજ્યના મુખ્યમાંત્રીના હસ્ત ેથશ.ે 

૧૬) સીરરયાનુાં પ્રાચીન શહેર ્લામાઈરા મસ્થત 2000 વષડ જુનુાં માંરદર આાંતકવાદીઓએ ખતમ 

કરી દીધુાં છે. 

૧૭) મિટેન અને ઈરાને એક બીજા દેશોમાાં પોતાના દુતાવાસ ફરીથી ખોર્લયા છે, આ દતુાવાસ ચાર 

વષડથી બાંધ હતા. 

૧૮) ભારતમાાં પ્રથમવાર 108 એમબ્યુલન્સ સેવાનો પ્રારાંભ 15 ઓગસ્ટ 2005 ના રોજ 

આાંધ્રપ્રદેશ રાજ્યથી થયો હતો.  

-પરેશ ચાવડા 
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1. અમેરરકાના પાાંકોના હાકામાાં હાલમાાં કાર રેસીંગ વખત ે કાર રેશર જસ્ટીન વીલશનન ુ

અકસ્માતમાાં મૃત્યુ થય ુછે. 

2. આવતી કાલ ે એટલે કે 28/ 08/15 ના રોજ રાષ્ટર ીય શાયર ઝવેરચાંદ મેઘાણીની 119 મી 

જન્મજયાંમત મનમમતે ચોટીલામાાં રાં ગ કસુબલ ડાયરો યોજાશ ે

3.દેશના કોઈ પણ ભાગમાાં જ્યારે કરફય ુ( સાંચારબાંધી) લગાડવામાાં આવે ત્યારે બાંધારણની કલમ 

૧૪૪ હેઠળ થાય છે 

4. ભારતના મેધા ભાટીયા એમશયન જુનીયર કો સની સેમી ફાઈનલમાાં પહોચ્યા છે 
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5. આગામી 25 નવે. 2015 ના રોજ કોલકતા ખાતે વન ડે ટેમનસ ટુનાડમેન્ટ યોજાશ ે

6.ગ્રાન્ડ ચેસ ટુનાડમેન્ટ ની સીક રફર્લડ કપના બીજા રાઉન્ડમાાં મવશ્વનાથ આનાંદ પરાજીત થયા છે. 

7. ICI દ્વારા જાહેર થયલે ટોપટેન માાંથી ભારતીય બેટમેન મવરાટ કોહલી બહાર થયા 

8. ICI દ્વારા જાહેર થયેલ ટોપટેનમાાં પ્રથમ સાથ ે ઓસ્ટરે મલયાના બેટમેન સ્ટીવન સ્મીથ જાહેર 

થયા 

9. અમેરરકી વાય ુદળના સમચવ ટેબેરા જમેસ છે. 

10. 26 ઓગસ્ટ 1950માાં િીટનની બહાર પહેલી વાર ટીવીનુાં પ્રસારણ થય ુહતુ. 

11. હાલ ભારતીય બજારમાાં OLAT ટીવી લોન્ચ કયુિં છે જ ેપીકચર કોલીટીમાાં સૌથી શ્રષે્ઠ છે 

12. હાલ ચીન સૌથી શ્રીમાંત વ્યમકત ડેવીયન વેડા છે જમેન ે શેર બજારમાાં એક રદવસમાાં 3.6 

અબજન ુનુકશાન થય ુહત ુ

13. ભારતના ઇમતહાસમાાં પ્રથમ વાર રોકેટનો ઉપયોગ મૈસુર ના હૈદરઅલી અને તેના પુત્ર ટીપ ુ

સુલતાને કરેલ 

14. ઉિર પ્રદેશના મુજ્જફરનગરના રહેવાસી અમમત મસાંઘલના શરીર પર ભારતનો કુદરતી રીત ે

અમક્ત થયેલ નકશો છે 

15. દુબઇના મહત્વના આકષડણ સ્વરૂપ સાબા પાકડ  વખણાય છે 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) આગામી ૧૧ મી ઓક્ટોબર 2015 ના રોજ ભારતમાાં પ્રથમવાર વ્યમક્તગત આાંતરરાષ્ટર ીય 

વેઇટ લીફટીંગ સ્પધાડ યોજાશ.ે 

૨) મવશ્વના પ્રથમ ક્રમાાંમકત ખેલાડીઓમાાં સમબડયાના જોકોમવચ તથા સેરેના મવમલયમસ વષડના 

છેલ્લા ગ્રાન્ડસ્લેમ ય.ુએસ. ઓપન ટેમનસ ટુનાડમેન્ટમાાં અનુક્રમે મેન્સ તથા મવમેન્સ વગડમાાં ટોચના 

સ્થાન ેરહ્ા છે. 
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૩) ભારતીય એ્લેટ ટીંટુ લુકા વર્લડડ  એથલેટીક્સ ચેમમપયનશીપમાાં મવમેન્સની 800 મીટરની 

રેસમાાં પ્રથમ રહટમાાં જ બહાર થઇ ગયા છે. 

૪) હાલમાાં એમશયન ચેમમપયન તથા નેશનલ રેકોડડ  ધરાવતા લકુા તેની સારા પ્રદશડનન ે કારણે 

રરયો ઓમલમમપકમાાં પ્રમતમનમધત્વ કરી શકશ.ે 

૫) કણાડટક હાઈકોટે એચ.એન. મગરીશની અપીલના કારણે સામનયા મમઝાડને મળનાર ખેલરત્ન 

પુરસ્કાર પર રોક લગાવી છે. 

૬) 27 ઓગસ્ટ 1999 માાં ભારતના પ્રથમ મરહલા મરીન ઈજનેર સોનાલી બેનજી બન્યા હતા. 

૭) મરીન ઈજનેર બનવા માટે તેનો સ્પે્યલ કોસડ ચાર વષડનો પણૂડ કરવો જરૂરી છે. 

૮) ભારતમાાં વષડ 1949 માાં કોઈ મરહલાએ મરીન એન્જીનીયરીંગ રરસચડ ઇન્સ્ટીટયુટમાાં પ્રવેશ 

મેળવેલ પણ કોઈ કારણોસર તેણ ેઆ કોષડ પૂણડ ન કયો હતો, તેવી મારહતી સાંસ્થાના રેકડડ  પરથી 

મળે છે. 

૯) પાણીનો નોબલ પુરસ્કાર સમાન એવોડડ  વોટર જુમનયર એવોડડ  ગણાય છે. 

૧૦) ભારતીય મૂળના પેરી અર્લગાપાનન ે સ્ટોકહોમ વોટર જુમનયર એવોડડમાાં જુનીયર વગડના 

મવજતેા જાહેર કરવામાાં આવ્યા છે. 

૧૧) ભારતીય પોલીસમાાં RAF નામના દળનુાં પૂરુાં  નામ ‘રેપીડ એક્શન ફોસડ’ થાય છે. 

૧૨) આગામી 9 થી 12 સ્ટેમબર 2015 ના રોજ (1961 બોડડ ર ગ્રાઉન્ડ રૂર્લસ અાંતગડત) આઈ.જી. 

બોડડ ર મસક્યુરરટી ફોસડ અન ેડી.જી. પામકસ્તાન રેન્જસડ વચ્ચે માંત્રણા યોજાશ.ે 

૧૩) ભારત સરકારની ઇમન્ડયન ઓઈલ કોપોરેશને મબહારથી નેપાળ સધુી પેટર ોલીયમ પ્રોડક્ટ 

પાઈપ લાઈન સ્થાપવા માટે નેપાળ ઓઈલ કોપોરેશન સાથ ેકરાર કરેલ છે. 

૧૪) આગામી 9 થી 12 સ્ટેંબર 2015 સુધી અમેરરકાના લાસવેગાસમાાં વર્લડડ  ચેમપીયનશીપમાાં 

ભારતના યોગેશ્વરદિ કુસ્તી સ્પધાડમાાં ભાગ લશેે. 
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૧૫) હાલના સમાચાર મુજબ અમેરરકા દેશની જી.ડી.પી. 17 લાખ કરોડ ડોલરથી વધારે છે, 

જયારે ચીનની જી.ડી.પી. 10 લાખ કરોડ ડોલર છે. 

૧૬) ભારતની વીમા કાંપની LIC એ ઇમન્ડયન ઓઈલ કોપોરેશનના 90 ટકા શેર ખરીદયા છે. 

૧૭) ભારતીય મૂળના અમેરરકી અર્લગપાન ે પાણીથી ભરેલી ધાત ુ અલગ કરવા માટે નેનો 

ટેકમનકથી રફર્લટર બનાવ્યુાં છે. 

૧૮) બેંગકોકના પ્રખ્યાત માંરદર ઈરાવન માંરદરમાાં િહ્માજીની મૂમતડ મબરાજમાન છે, હાલ તેનુાં 

સમારકામ ચાલી રહુ્ાં છે. 

૧૯) NATO સાંગઠનનુાં પૂરુાં  નામ નશેનલ એટલાન્ટીક ટર ીટી ઓગેનાઈઝેશન થાય છે. 

૨૦) િાજીલના રરયો-ડી જાનેરરયોમાાં ઉબેર ટેક્સી સમવડસ પર પ્રમતબાંધ લાદવા માટે મતદાન 

કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) મવશ્વનો નાંબરવન ટેમનસ ખલેાડી નોવાકડ  જકેોવીચ સયુાંકત રાષ્ટરની સાંસ્થા યુમનસફેનો નવો 

ગુડમવલ એમબેસેડર બન્યો છે. 

૨) મસ્પ્રન્ટ મકાંગ યુસૈન બોર્લટે અમેરરકાના હરીફ જસ્ટીન ગેટલીનન ેહરાવી 200 મીટર દોડમાાં પણ 

એક વધ ુગોર્લડ મેડલ હાાંસલ કરેલ છે. 

૩) હાલ અમેરરકામાાં એરરકા નામનુાં વાવાઝોડુાં  સરક્રય બન્યુાં છે, આગામી સોમવાર સુધીમાાં તે 

ફ્લોરીડા પહોંચે તેમ છે. 

૪) મિટનના લાંડનમાાં એલીઝાબેથ ટાવર ઉપર આવેલી 156 વષડ જૂની ઘરડયાળ ‘બીગ બને’ના 

નામે ઓળખાય છે. 

૫) 28 ઓગસ્ટ 1904 ના રોજ ભારતમાાં પહેલીવાર કાર રેલી યોજવામાાં આવી હતી, તે બરેાક્પરુ 

અને કોલકાતા વચ્ચે યોજાઈ હતી. 
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૬) તાજતેરમાાં જ હૈદરાબાદમાાં મરહલા કાર રેલી યોજાઈ હતી, તે તેલાંગાણા મવમેન કાર રેલી નામે 

ઓળખાઈ હતી. 

૭) વષડ 1965 માાં થયલે ભારત-પામકસ્તાન યુદ્ધનો મવરામ 22 સ્ટેમબર 1965 ના રોજ થયેલ. 

૮) તાસ્કાં દ કરાર 10 જાન્યુઆરી 1966 ના રોજ થયેલ, ત્યારબાદના બીજા રદવસે લાલબહાદુર 

શાસ્ત્રીનુાં અવસાન થયલે. 

૯) હાલમાાં નેશનલ રફર્લમ ડેવલોપમેન્ટ કોપોરેશન દ્વારા રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની વાતાડ ‘કાબલુી 

વાલા’ પરથી એનીમેશન રફર્લમ બનાવાશ.ે 

૧૦) કાબુલીવાલા એનીમેશન રફર્લમ મચર્લડરન્સ લબેમાાં પસાંદ પામેલ 6 રફર્લમો માની એક છે, તનેુાં 

ડાયરેકશન સૌમમત્ર રાનાડે કરશ.ે 

૧૧) 26/11 ના હુમલા પર બનકે રફર્લમ ફેન્ટમ પર પામકસ્તાનમાાં પ્રમતબાંધ મુકવામાાં આવ્યો છે. 

૧૨) સ્માટડ  શહેરનો સૌથી વધુ લાભ ઉિરપ્રદેશને મળશે તેના 13 શહેરો સ્માટડ  બનશ ે,જયારે 

તામીલનાડુના ૧૨ શહેરો સ્માટડ  શહેરોમાાં ફેરવાશ.ે 

૧૩) કચ્છના માધાપરમાાં 45 વષડ પહેલા 1971 ના યુદ્ધમાાં દુ્મનોએ તોડી પડેલ રન-વે જાનના 

જોખમે બનાવનારી વીરાાંગનાઓનુાં સ્મારક સાંરક્ષણ પ્રધાન મનોહર પરીકરે હાલમાાં ખુલ્લુાં મકેલ છે. 

૧૪) કચ્છના માધાપરમાાં તયૈાર થયેલ મવરાાંગના સ્મારકમાાં પામકસ્તાનન ેપરાસ્ત કરેલ ટેંક અન ે

ફાઈટર ્લેન ભેટ આપવામાાં આવશ.ે 

૧૫) સાઉથ આરફ્રકાની વન-ડે ટીમના કે્ટન એ.બી.ડી મવમલયસે ન્યુઝીલને્ડ સામેની ત્રીજી 

નવાાં-ડે માાં 19 રન બનાવતાની સાથ ેજ વન-ડે રક્રકેટમાાં સૌથી જડપી 8,000 રન બનાવવાની 

મસદ્ધી મેળવી હતી. 

૧૬) ભારતના રક્રકેટર સૌરવ ગાાંગુલીએ 200 ઈમનાંગમાાં 8,000 રન પુરા કયાડ હતા, જ્યારે ડી 

મવમલયસ ે182 ઈમનાંગમાાં 8,000 રન પુરા કરી તેનો રેકોડડ  તોડેલ છે. 

૧૭) ભારત ેહાલમાાં મોટા સમૈનક ઉપગ્રહ જી.સેટ -6 નુાં સફળતા પૂવડક પ્રક્ષેપણ કરેલ છે. 
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૧૮) વષડ 1939 ના રદ્વતીય મવશ્વ યુદ્ધ વખત ેઅમેરરકાનુાં અથડતાંત્ર પ્રથમ નાંબરે હતુાં. 

૧૯) વષડ 1999 માાં થોમસ એલ. ફ્રીડમેને ‘ધ સકસેસ એન્ડ ધ ઓલીવ ટર ી’ નામનો ગ્રાંથ લખલે 

છે. 

૨૦) એમશયન જુમનયર સ્ક્વોશમાાં ભારતન ેએક મસર્લવર અન ેચાર િોન્જ મેડલ મળેલ છે. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) ગુજરાતનો બહુ પ્રખ્યાત ભામતગળ મેળો સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના તરણેતરમાાં મત્રનેત્રેશ્વર 

મહાદેવના સામનધ્યમાાં યોજાય છે. 

૨) અગ્રણી ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર અને કવોન્ટમ ફાંડના ફાઉન્ડર જીમ રોજસડ ભારત સહીત મવશ્વની 

અને બઝારોમાાં રોકાણ કરે છે, ભારત દેશમાાં વષડના અાંત સુધીમાાં વોડાફોન કાંપની 4G સવેા શરુ 

કરશે, આ કાંપની હાલ મવશ્વના 18 દેશોમાાં આ સેવા આપી રહી છે. 

૩) હાલમાાં કાયદાપાંચ ભારતમાાંથી આતાંકવાદ મસવાયના તમામ કેસો માાંથી ફાાંસીની સજા નાબદુ 

કરવાની ભલામણ કરવાની તૈયાર કરી રહુ્ાં છે. 

૪) ગુજરાતના પોરબાંદરની કાજલ વાઘેલા સતત પાાંચ વાર રાજ્ય કક્ષાની શરુટાંગ સ્પધાડમાાં ભાગ 

લઇ 2 િોન્જ મેડલ મેળવેલ છે. 

૫) હાલમાાં મનદીપ ઝાાંગડાએ 69 મક.ગ્રા.વજન મવભાગમાાં મવયેતનામના હુઈનન ેહરાવી એમશયન 

બોમક્સાંગ ચેમમપયનશીપની મપ્ર. ક્વાટર ફાઈનલમાાં પ્રવેશ મેળવી ચુક્યા છે. 

૬) હાલમાાં આજને્ટીનાના સ્ટાર ખલેાડી લીયોનેલ મેસ્સી યુરોમપયન ્લયેર ઓફ ધ યરનો એવોડડ  

જીતી ચુક્યા છે. 

૭) આ વષડના એવોડડ  પહેલા પણ મલયોનલે મેસ્સી વષડ 2011-2012 માાં પણ બસે્ટ ્લયેર ઓફ 

ધ યરનો એવોડડ  જીતી ચકુ્યા છે. 
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૮) ટેમનસ રમતમાાં સ્ટેફી ગ્રાફે વષડ 1988 માાં વષડના ચારેય ગ્રાન્ડસ્લેમ જીતી રેકોડડ  બનાવ્યો હતો. 

૯) આ વષે મલયોનલે મેસ્સી યુરોમપયન બસે્ટ ્લયેર ઓફ ધ યર નો એવોડડ  જીત્યા તેણ ેઝારના 

251 ના ગોલના રેકોડડને તોડેલ છે. 

૧૦) હાલ મવશ્વના 35 દેશોમાાં સાંસ્કૃત ભાષાનુાં અધ્યયન ચાલી રહુ્ાં છે, ભારતમાાં 110 સાંશોધન 

સાંસ્થાઓમાાં સાંસ્કૃત શાસ્ત્રોના મવષયમાાં સાંશોધન ચાલી રહુ્ાં છે. 

૧૧) ભારતમાાં બળેવના રદવસન ેસાંસ્કૃત રદવસ તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે, હાલ આખા ગુજરાતમાાં 

માત્ર 1.10 લાખ લોકો જ સાંસ્કૃત ભાષા બોલ ેછે. 

૧૨) ગુજરાત રાજ્યની એકમાત્ર સોમનાથ સાંસ્કૃત યમુનવસીટી વેરાવળ સોમનાથમાાં આવેલ છે. 

૧૩) રાષ્ટર ીય શાયર ઝવેરચાંદ મેઘાણીની જન્મ તારીખ 28/8/1896 થયો હતો. તેણે પહેલા 

ધોરણમાાં પ્રવેશ રાજકોટની સદર ખાત ેઆવેલી શાળામાાં લીધો હતો. 

૧૪) ભારત અને દમક્ષણ આરફ્રકા A વચ્ચે રમાયેલી મેચમાાં અક્ષર પટેલે છ ઓવરમાાં શૂન્ય રન 

આપીને ચાર મવકેટ જડપી હતી. 

૧૫) રદર્લહીમાાં આવેલ ઔરાંગઝેબ રોડનુાં નામ બદલીન ેઅબ્દુલ કલામ રાખવામાાં આવેલ છે, જ ે

મહાનગરપામલકાએ જાહેર કરેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં WWE રેસલર માકડ  ભારતની મુલાકાતે આવેલ છે, તે અહીના લોકોમાાં પ્રોફેશનલ 

કુસ્તીને પ્રોત્સાહન આપશ.ે 

૧૭) ભારત WTO માાં અમેરરકા સોલાર પાવર કેસમાાં હારી ગયુાં છે. 11 જાન્યુઆરી 2010 માાં 

ભારત ેનેશનલ સૌર ઉજાડ નીમત અાંતગડત જવાહરલાલ નહેરુ નશેનલ સોલર મમશન પ્રોગ્રામ રજુ 

કયો હતો. 

૧૮) હાલમાાં કોલકાતામાાં શરુ થયલે બાંધન બેંકે વષડ 2016 ના અાંત સધુીમાાં 27 રાજ્યોમાાં 632 

િાાંચ તેમજ 250 ATM ખોલવાની યોજના તૈયાર કરેલ છે.  

૧૯) હાલમાાં ઇંગ્લેન્ડના સીનીયર બેર્ટસમેન અને પાાંચ વાર એમશઝ મવજતેા ખેલાડી ઇયાન બલે ે
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પોતાની કારમકદીન ેઆગળ વધારવા માટે ટેસ્ટ રક્રકેટમાાંથી મનવૃમિ જાહેર કરેલ છે. 

૨૦) સયુાંકત આરબ અમીરાતમાાં 29 ઓગસ્ટ 2015 ના રદવસન ેપ્રથમવાર રાષ્ટર ીય મરહલા રદન 

મનાવવામાાં આવ્યો હતો. 

- પરેશ ચાવડા 
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૧) દેશની હાઈસ્પીડ ટરેન ગમતમાન એક્ષપ્રેસ રદર્લહીથી આગ્રા વચ્ચે આગામી ઓકટોબર માસથી 

શરુ કરવામાાં આવશ,ે આ માટેનુાં ટર ાયલ પાાંચવાર લેવાઈ ગયુાં છે. 

૨) 29 ઓગસ્ટ 1949 ના રોજ એટલ ેકે 66 વષડ પહેલા તત્કાલીન સોવયેતસાંઘે પરમાણાં બોમબનુાં 

પરરક્ષણ કયુિં હતુાં. 

૩) ભારતમાાં એક વષડ પહેલા રચાયલે મસ્કલ ડેવલોપમેન્ટ માંત્રાલયના પહેલા સમચવ સુનીલ 

અરોરાન ેબનવાયા હતા. 

૪) હાલના વષે ડો બાબા સાહેબ આાંબેડકરની 125 મી જન્મજયાંમત ઉજવાઈ રહી છે, ત્યારે 

આાંબેડકરના માનમાાં 125 રૂ.નો મસક્કો તથા તેમની પોસ્ટલ ટીકીટ પણ બહાર પાડવામાાં આવશે. 

૫) હાલમાાં રીઝવડ બેંક દ્વારા 11 પેમેન્ટ બેંકોને માંજુરી આપવામાાં આવી છે, ત્યારે આ બેંકો મારફત ે

સરકારને 14 લાખ કરોડ રૂ.નુાં ફાંડ વામષડક મળશે. 

૬) હાલમાાં સુઝલોન એનજી દ્વારા રૂ.6000 કરોડના રોકાણ દ્વારા દેશનુાં પ્રથમ ઓફ શોર 

મવન્ડમમલ પ્રોજકે્ટ સ્થાપવાની યોજના છે. 

૭) હાલમાાં મિટનના ટેમનસ ખલેાડી જોહાના કોન્ટાએ ય.ુએસ. ઓપન ક્વોલીરફાંગ રાઉન્ડમાાં 

મવજય મેળવી મુખ્ય ડર ોમાાં સ્થાન મેળવી ચુક્યા છે. 

૮) કણાડટક હાઇકોટડનો સ્ટે હોવા છતા ટેમનસ સ્ટાર સામનયા મમઝાડને રાષ્ટરપમતના હસ્ત ે

રાજીવગાાંધી ખલેરત્ન એવોડડ  એનાયત કરવામાાં આવ્યો. 
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આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૯) સામનયા મમઝાડને વષડ 2004 માાં અજુ ડન એવોડડ  અન ે2006 માાં પદ્મશ્રી એવોડડ  અપાયા છે. 

૧૦) 31 ઓગસ્ટ 2015 થી શરુ થતા વષડના ચોથા ગ્રાન્ડસ્લેમમાાં મક્વટોવા અન ેસફેરોવા વચ્ચ ે

ટેમનસની ફાઈનલ યોજાશ.ે 

૧૧) જનૈ સાંપ્રદાયના મુમન તરુણસાગરના પુસ્તક ‘કડવે પ્રવચન’ ભાગ-8 નુાં લોકપડણ 

ફરીદાબાદમાાં થયુાં, આ પુસ્તક ઉંચાઈ 33 ફૂટ છે, તેનુાં વજન 2 ટન છે. 

૧૨) જનૈ સાંપ્રદાયના પુસ્તક ‘કડવે પ્રવચન’ 14 ભાષાઓ અન ે દેશના 100 શહેરોમાાં અન ે

મવશ્વના 15 દેશોમાાં એક સાથ ેલોકપડણ થયુાં. 

૧૩) હાલ ભારતની મરહલા હોકી ટીમ 36 વષડ બાદ રરયો ઓમલમમપકમાાં રમવા જવા માટે હકદાર 

બની છે. 

૧૪) ભારતની મરહલા હોકી ટીમને રરયોમાાં રમવા જવા માટેની તક યુરો હોકી ચેમમપયનશીપમાાં 

ઇંગ્લેન્ડે સ્પેનન ેહરાવ્યુાં તેના કારણે મળવા પામી છે. 

૧૫) એથલેટીક્સ મવશ્વ સાંસ્થાએ આ વષે શૈલીન ે મવમેન્સ અને યુસૈન બોર્લટને મેન્સ વગડના 

એથલેટ ઓફ ધ યર જાહેર કરેલ છે. 

૧૬) આ વષડની વર્લડડ  એથલેટીક્સમાાં યુસૈન બોર્લટને સતત ૩ ગોર્લડમેડલ મળ્યા છે, કુલ મળીન ે

યુસૈનન ેવર્લડડ  એથલેટીક્સ રમતના 11 ગોર્લડમેડલ મળી ચુક્યા છે. 

૧૭) વર્લડડ  એથલેટીક્સ સ્પધાડમાાં અમેરરકાન ેપછાડી ચીને મસર્લવર મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૮) મસ્પ્રન્ટર ક્વીન શલૈી એન. ફ્રેઝરે વર્લડડ  એથલેટીક્સમાાં 100 મીટરની ત્રીજી વાર જીત મેળવી 

દુમનયાની પ્રથમ મવમેન્સ મસ્પ્રન્ટર બની ગયા છે. 

૧૯) રેર્લવે સાથે જોડાયેલી જાણકારી અપડેટ કરનારી નેક્સ્ટ જને ટર ાવેલ એપ રક્ષાબાંધનના રદવસ ે

રજુ કરવામાાં આવી છે. 

૨૦) હાલ મલેમશયાના વડાપ્રધાન રઝ્ઝાકના ખાતામાાં 4600 કરોડ રૂમપયા જમાાં થવાથી આ રકમ 

ક્યાાંથી આવી તેવા સવાલ સાથ ેએક સાથ ે50,000 લોકોના ટોળાએ તેમનો મવરોધ કયો છે. 


