Current affairs JULY-2016 સામાન્ય જ્ઞાન
Current affairs 133 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) અગાભી 18 જુ રાઇ થી 12 ઓગસ્ટ 2016 વુધી વંવદનું ચોભાવું વત્ર ભળે.
૨) બાયતે ઓરયસ્વાભાં જભીનથી શલાભાં પ્રશાય કયી ળકે તેલી મભવાઇરનું યીક્ષણ 30 જુ ન
2016 ના યોજ કયે ર છે , અ યીક્ષણ વપ યશે ર છે .
૩) અગાભી 7 થી 11 જુ રાઇ 2016 દયમભમાન દેળના લડાપ્રધાન પયી ભોઝામ્ફીમા, વાઈથ
અરિકા, તાન્ઝામનમા ને કે ન્માનો પ્રલાવ ખેડળે.
૪) શલેથી અઇ.અઇ.ટી.ના મલદ્યાથીઓને વયકાય ભપતભાં સ્ટડી ભટીયીમર અળે.અગાભી 15
ઓગસ્ટે જે.ઇ.ઇ.ના મલદ્યાથીઓ ભાટે ભટીયીમલ્વ જાશે ય કયલાભાં અલળે.
૫) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા શારભાં ભોડર ળોપ્વ એન્ડ એસ્ટાબ્રીળભેન્ટ એક્ટને ભંજુયી અલાભાં
અલી છે તે ંતગગત ભોર દુકાનો ને યે સ્ટોયાંને ચોલીવ કરાક ખુલ્લા યાખી ળકાળે.
૬) દેળના તભાભ કભગચાયીઓને લગ 2030 વુધીભાં કભગચાયી બમલષ્મ મનમધ વંગઠન શે ઠ
અલયી રેલાભાં અલળે.
૭) નેળનર સ્કીર ડે લરભેન્ટ કોોયે ળન કોોયે ટ શાઈવ ાવેથી કોોયે ટ વોમળમર
રયસ્ોમન્વમફમરટી શે ઠ 200 કયોડ રૂમમાનું બંડો ઈબું કયળે.
૮) શારભાં કે ન્રીમ કે ફીનેટ દ્વાયા ભાઇનીંગ ને મભનયલ્વ એકસ્પ્રોયે ળન ંગેની નલી નીમતને
ફશારી અલાભાં અલી છે .
૯) 29 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતભાં મનમભગત શે લી લેઆટ ટોયીડો લરૂણાસ્ત્ર નૌવેનાભાં વાભેર
કયલાભાં અલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) ામકસ્તાનના ભરારા મુવુફ્ઝાઇ એ ોતાના ુસ્તક ને રેક્ચવગ ભાંથી 20 કયોડ રૂમમાની
કભાણી કયી ચુક્મા છે , તેભની અત્ભકથા અઇ.એભ.ભરારા ઓક્ટોફય 2013 ભાં યજુ થઆ શતી.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs JULY-2016 સામાન્ય જ્ઞાન

૧૧) શારભાં નેાભાં વયંધ્ર તશે લાયની ઈજલણી કયલાભાં અલી, તેને યાષ્ટ્રીમ ડાંગય રદલવ
તયીકે ણ ઈજલલાભાં અલે છે .
૧૨) 30 જુ ન 1997 ના યોજ યામત્રના વભમે શોંગકોંગને વાલગબૌભત્લ પ્રાપ્ત થમેરું .
૧૩) 29 જુ ન 2016 ના યોજ ચીન દ્વાયા ળીજીમન-16 મવયીંજનો ઈગશ અલકાળભા છોડલાભાં
અલેર છે .
૧૪) ચીનભાં 492 કયોડના ખચે લોટય એમ્મુઝભેન્ટ ાકગ તૈમાય કયલાભાં અલી યહ્યો છે , તેભાં
સ્લીભીંગ વશીત 20 પ્રકાયની ન્મ યભતો ણ છે .
૧૫) 30 જુ ન 1971 ના યોજ ત્રણ યમળમન લકાળ માત્રીઓ કઝામકસ્તાનભાંથી ભૃત ભળ્યા શતા.
ગુજરાત
૧૬) લડોદયાના દ્મમલબૂણ ડો.કે .જી.વુબ્રભણ્મભનું 29 જુ ન 2016 ના યોજ લવાન થમેર
છે , તેઓ મચત્રકાય કમલ ને રેખક ણ શતા.
રમત-ગમત
૧૭) શારભાં જ્મોજીમાના સ્લીભય ઓમરમલમા સ્ભોરીગાએ ભેરયકન વંદગી ટર ામલ્વભાં 100
ભીટય ફેકસ્ટર ોકભાં ગોર જીત્મો છે .
૧૮) શારભાં બાયતીમ ઓમરમમ્ક વંઘના ભશાવમચલ તયીકે યાજીલ ભશે તા કામગબાય વાંબી યહ્યા
છે .
અન્ય
૧૯) ભયનાથની માત્રાએ જનાયા રોકો જમ્ભુ દળગન કયી ળકે તે ભાટે ફે જમ્ભુ દળગન ફવ વેલા
ળરુ કયલાભાં અલી છે .
૨૦) શારભાં લયવાદ ભાલાના અધુમનક ભીટય તયીકે ટે રી ભેરટર ક યે આન ભીટય તયીકે ઓખલાભાં
અલે છે .
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Current affairs 134 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) જે મલદ્યાથીઓના ભાતા-મતાની અલક એક રાખ રૂમમાથી ઓછી શોમ તેને કે ન્રીમ મલશ્વ
મલદ્યારમ પી ભાં યાશત અળે, તેલી મોજના મલે ભાનલ વંવાધન મલકાવ ભંત્રારમ મલચાયી યહ્યું
છે .
૨) બાયતીમ ોસ્ટ મલબાગે જુ ન 2016 ભાં વ્મમક્તઓ ને કોોયે ટ ભાટે ‘ભામ સ્ટે મ્ મોજના’નો
પ્રાયંબ કયે ર છે .
૩) શારભાં કે ન્રના મલદેળપ્રધાન વુષ્ભા સ્લયાજના પ્રમાવોના કાયણે રદલ્શીના હ્યત ફાક
વોનુંને ફાંગ્રાદેળથી છ લગ ફાદ યત રાલલાભાં અવ્મો છે .
૪) વભગ્ર દેળની 22 ફોગવ મુનીલવીટીઓના નાભની માદી શારભાં મુનીલવીટી ગ્રાન્ટ કભીળન
દ્વાયા ફશાય ાડલાભાં અલી છે .
૫) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા વયકાયી કભગચાયીની કાભગીયી લધાયલા ભાટે ‘ભાથુય ેનર’ની યચના કયાઇ
શતી.
૬) 1 જુ રાઇ 1961 ના યોજ બાયતીમ ભરશરા ંતયીક્ષ માત્રી કલ્ના ચાલરાનો જન્ભ રદલવ
શતો.
૭) બાયતીમ લામુદની ‘33 સ્કલોડર ન’ભાંથી 11 સ્ક્લાડર નભાં ભીગ-21 ને ભીગ-27 પાઇટય
મલભાનો છે .
૮) એક વલે ભુજફ દેળભાં વૌથી લધાયે ભરશરા શ્રમભકોની વંખ્મા ઈત્તયપ્રદેળભાં છે , ગ્રાભીણ
મલસ્તાયભાં 1.36 કયોડ ને ળશે યી મલસ્તાયભાં 24 રાખનો વભાલેળ થામ છે .
૯) મલશ્વફેંક વૌય ઈજાગના વ્મા લધાયલા ભાટે બાયતને 6750 કયોડ રૂમમાનું બંડો અળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) ન્મુમોકગ ભાં લલ્ડગ ટરે ડ વેન્ટય વાઇટનો રીફટી ાકગ જાશે ય જનતા ભાટે ખુલ્લો ભુંકલાભાં અવ્મો
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છે .
૧૧) 1 જુ રાઇ 1921 ના યોજ કમ્મુમનસ્ટ ાટી ઓપ ચાઇનાની સ્થાના કયલાભાં અલી શતી.તે
દુમનમાની ફીજી વૌથી ભોટી ાટી છે .
રમત-ગમત
૧૨) ભેરયકાના પે લ્પ્વ વતત ાંચલાય ઓમરમમ્ક ખેરાડી તયીકે વંદગી ામ્મા છે , અ લે
યભનાયા ઓમરમમ્કભાં બાગ રઆ તેઓ ાંચભો ઓમરમમ્ક યભનાય પ્રથભ ભેરયકન કશે લાળે .
૧૩) ભેરયકન ખેરાડી પે લ્પ્વ 18 ગોલ્ડ ભેડર ભીને કુ ર 22 ઓમરમમ્ક ભેડર જીતનાય સ્ટાય
સ્લીભય ગણામ છે .
૧૪) જાાન અજ વુધીના વભય ઓમરમમ્કભાં 398 ભેડર જીતી ચુક્મું છે , તેભાંથી 130
ગોલ્ડભેડર છે .
૧૫) વાઈથ અરિકાના ભરશરા ગોલ્પય રીએની ેવે ઝીકા લાઆયવના ડયથી બ્રામઝરભાં મોજાઇ
યશે રા ઓમરમમ્ક ગેમ્વભાંથી ખવી જલાનો મનણગમ રીધેર છે .
૧૬) 56 ભી નેળનર અંતયયાજ્મ એથરેટીક્વ ચેમ્ીમનળીભાં કે યના જીનવન જશોન્વન 43
વેકંડ ભાટે રયમો ઓમરમમ્કભાં ક્લારીપામ કયલાનું ચુકી ગમા છે .
૧૭) શારભાં નોલાકગ જોકોમલચે મલમ્ફલ્ડનના ફીજા યાઈન્ડભાં િાંવના એરડર મન ભૈનાયીનોને
યામજત કયી ગ્રાન્ડસ્રેભભાં વતત 30 ભી જીત ભેલી છે .
અન્ય
૧૮) એક્ળન ને કોભેડી ભાટે જામણતા ઇટારીમ એકટય ને પ્રોડ્યુવય ફડ સ્ેન્વનું 27 જુ ન
2016 ના યોજ લવાન થમેર છે , તેઓ 86 લગની લમના શતા.
૧૯) શાર મલશ્વફેંકના ધ્મક્ષ તયીકે જીભ મોંગ મકંગ કામગબાય વાંબી યહ્યા છે .
૨૦) બાયતના નેતૃત્લ શે ઠ 123 દેળોના ફનેરા વંગઠન આન્ટયનેળનર વોરય એરામન્વ શે ઠ
મલશ્વફેંકે એક કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
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Current affairs 135 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) અગાભી 15 ઓગસ્ટ 2016 થી બાયતીમ યે લ્લે મભળન 5 મભનીટ ને 15 મભનીટ ળરુ કયી
યહ્યું છે , તે ંતગગત યે લ્લેના ભુવાપયોને જનયર ટીકીટ ાંચ ભીનીટભાં ને રયઝલેળન ટીકીટ 15
ભીનીટભાં ભી જળે.
૨) દેળના યાષ્ટ્રમત શ્રી પ્રણલ ભુખજી દ્વાયા 1 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ડોક્ટય રદન ય
યાષ્ટ્રમતબલનભાં અમોમજત એક વભાયોશભાં લગ 2008, 2009 ને 2010 ના ડો.ફી.વી.યોમ
ુયસ્કાય મલતરયત કયામા.
૩) બાયતીમ નૌવેના ભાટે તૈમાય કયલાભાં અલેરા ચાય લોટય જેટ પાસ્ટ ટૈ ક ક્રાફ્ટની શ્રેણીભાં
‘તયાવા’ જશાજને 30 જુ ન 2016 ના યોજ જરાલરયત કયલાભાં અલેર છે .
૪) કે ન્ર વયકાયના જણાવ્મા ભુજફ શલેથી વેલ્પ ડે કરેયેળનથી નોકયીનો મનભણંક ત્ર ભી જળે.
૫) વયકાયે શારભાં મનબગમા પંડ ભાંથી એક શજાય યે લ્લે સ્ટે ળનો ય વી.વી.ટી.લી કે ભેયા
રગાલલાનો મનણગમ રીધેર છે , તે ભાટે 500 કયોડ રૂમમા ખચગલાભાં અલળે.
૬) શારભાં એયોટગ ઓથોયીટી ઓપ આમન્ડમાના વલે ભુજફ દેળના 53 એયોટગ ભાંથી યાજકોટને
32 ભો નંફય પ્રાપ્ત થમો છે .
૭) અણા દેળનું વૌથી જુ નું મ્મુઝીમભ કોરકાતાભાં ‘આમન્ડમા મ્મુઝીમભ’ નાભે અલેરું છે , તે
દેળના મલમલધ ખૂણેથી ભેરા ઐમતશામવક લળેોને વાચલે છે .
૮) શાર રશન્દુસ્તાન એયોનેટીકવ રીભીટે ડના ચેયભેન ને ભેનેજીંગ ડામયે ક્ટય તયીકે ટી. વુલણાગ
યાજ દબાય વાંબી યહ્યા છે .
ગુજરાત
૯) ગુજયાતના ંકરેશ્વય ખાતે નાના ભોટા કદના એક વાથે 6 એયક્રાફ્ટનું યીેયીંગ થઆ ળકે તેલું
મલશ્વ કક્ષાનું એભ.અય.ઓ. (ભેન્ટે નન્વ યીેયીંગ ને ઓલયશોમરંગ) વેન્ટય સ્થાલાભાં અલળે.
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૧૦) ૩ જુ રાઇ 1897 ના યોજ બાયતના પ્રથભ ભરશરા કુ રમત શંવાફેન ભશે તાનો જન્ભ વુયતભાં
થમો શતો.
રમત-ગમત
૧૧) બાયતીમ સ્ક્લોળ સ્ટાય ને નેળનર ચેમમ્મન જોળના મચનપ્ા શારભાં જાશે ય કયલાભાં
અલેર લલ્ડગ યે મન્કંગભાં 10 ભાં ક્રભાંકે શોંચ્મા છે .
૧૨) શારભાં ટીભ આમન્ડમા વાથે જોડામેરા બૂતૂલગ ડામયે ક્ટય યમલ ળાસ્ત્રીએ અઇ.વી.વી.ની
રક્રકે ટભાંથી યાજીનાભું અી દીધેર છે .
૧૩) ગુજયાત ફેડમભન્ટન એવોવીએળન ને ગુજયાત સ્ટે ટ ઓમરમમ્ક એવોવીએળન દ્વાયા
અગાભી 30 ભી જુ રાઇથી ત્રીજી ગુજયાત સ્ટે ટ ફેડમભન્ટન ટુ નાગભેન્ટ 2016 ળરુ થળે.
૧૪) બાયતીમ ખેરાડી ગુરુમપ્રતમવંશ વંધુ મુયોા રીગની ટોચની ક્રફ તયપથી યભનાય પ્રથભ
બાયતીમ પૂટફોરય ફન્મા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૫) 2 જુ રાઇ 1972 ના યોજ બાયત ને ફાંગ્રાદેળ લચ્ચે મળભરા કયાય થમા શતા.
૧૬) જાાનના યે ન્કો-જી ખાતે પ્રમતલગ 18 ઓગસ્ટના યોજ વુબાચંર ફોઝના મસ્થ
સ્ભાયકભાં ફુદ્ધ સ્ભયણ ળૈરીથી તેભની સ્ભૃમત લાગોલાભાં અલે છે .
૧૭) 30 જુ ન 2016 ના યોજ બાયત ને ઇઝયાઇર દ્વાયા મનમભગત ફયાક-8 મભવાઇરનું વપ
યીક્ષણ કયલાભાં અલેર.
અન્ય
૧૮) 30 જુ ન 2016 ના યોજ દેળની પ્રથભ એવ.એભ.ઇ.ફેંક એચ.ડી.એપ.વી. ફેંક દ્વાયા રોન્ચ
કયલાભાં અલી છે .
૧૯) જી.એભ.અય. એનજીએ દાણી ટર ાન્વભીળનને ાયે ણ રયમોજનાનો ોતાનો રશસ્વો
લેંચલાની જાશે યાત 1 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કયે રી છે .
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૨૦) બાયતનું પ્રથભ એકીકૃ ત યક્ષા વંચાય નેટલકગ 30 જુ ન 2016 ના યોજ ળરુ કયલાભાં અલેર
છે .
Current affairs 136 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) છતીવગઢના યામુયભાં દેળની પ્રથભ કોભમળગમર કોટગ ને વ્માાયી મલલાદ વભાધાન કે ન્ર
(કોટગ ) ળરુ કયલાભાં અલેર છે .
૨) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા અચામગ મલદ્યાવાગયના વન્ભાનભાં મલદ્યાવાગય જાળમની જાશે યાત
કયે ર છે .
૩) કે ન્ર વયકાય શલેથી મલદેળ જનાયા કાયીગયોને સ્કીર ડે લરભેન્ટ ટરે નીંગ ને પ્રભાણત્ર
અળે.
૪) કાયીગયોને સ્કીર ડે લરભેન્ટ પ્રભાણત્ર અલા ભાટે મલદેળ ભંત્રારમ ને સ્કીર
ડે લરભેન્ટ ને ઈદ્યોગ વાશમવકતા ભંત્રારમ લચ્ચે કયાય થમેર છે .
૫) કાયીગયોને સ્કીર ડે લરભેન્ટ પ્રભાણત્ર કૌળર મલકાવ મોજના ંતગગત અલાભાં અલળે .
૬) બાયતભાં પ્રથભલાય ઢાયભી વદીભાં ઇસ્ટ આમન્ડમા કંની દ્વાયા જનયર ફેંક ઓપ ફંગાર
ને મફશાયની સ્થાના કયલાભાં અલી શતી, જેણે પ્રથભલાય કાગની ચરણી નોટો છાી શતી.
૭) બાયતની યીઝલગ ફેંકે લગ 1935 ભાં છાેરી પ્રથભ શ્રેણીની નોટભાં દવ શજાય રૂમમાની નોટ
શતી, ત્માયફાદ તે ભૂલ્મની નોટ ક્માયે મ છાલાભાં અલી નથી.
૮) ટે ક્વ નરશ બયીને ફચાલેરા નાણા (બ્રેક ભની)ને જાશે ય કયલા વયકાયે એભનેસ્ટી સ્કીભ જાશે ય
કયે ર છે .
૯) 1 જુ નથી 30 વપ્ટે મ્ફય 2016 વુધી વયકાયની એભનેસ્ટી સ્કીભ ળરુ યશે ળે, તેના દંડભાં 14
ટકાની છૂટ અલાભાં અલી શોલાથી પક્ત 31 ટકા કય બયલો ડળે.
૧૦) દેળભા પ્રથભલાય ભાથા ય નાક ઈગાડીને નાક ઇમ્પ્રાન્ટ વજગયી ભધ્મપ્રદેળભાં આન્દોયના
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તફીફોએ કયી.
૧૧) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકે લલ્ડગ ફેંક વાથે ગ્રીન એનજીને પ્રોત્વાશન અલા ને દેળના
માગલયણને યક્ષણ અલા ભાટે ગ્રીન એનજી વેક્ટયની નાણાકીમ જરૂરયમાત ભાટે 62.5 કયોડ
ડોરયના વભજુ તી કયાય થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૨) નેળનર મજમોગ્રારપક ટરે લર પોટોગ્રાપય ઓપ મય 2016 કોન્ટે સ્ટભાં એન્થોની રાઈનાના
પોટાને પ્રથભ ુસ્કાય એનામત કયલાભાં અલેર છે .
રમત-ગમત
૧૩) દુમનમાના વૌથી ઝડી દોડલીય ઈવૈન ફોલ્ટ જૈભકે ન ટૈ ક એન્ડ રપલ્ડ ટર ામરના 100 ભીટય
યે વની પાઇનરભાં શૈ ભસ્ટર ીંગની ઇજાના કાયણે બાગ રઇ ળક્મા નથી.
૧૪) નેળનર ફાસ્કે ટફોર એવોવીએળનએ ડોમંગના મનમભોનું ઈરંઘન કયલા ફદર
મભરલાઈકી ટીભના ખેરાડી ઓ.જે.ભામો ય ફે લગનો પ્રમતફંધ રગાવ્મો છે .
૧૫) કે નેડા ઓન ગ્રાન્ડ મપ્રક્વ ટુ નાગભેન્ટભાં બાયતીમ ફેડમભન્ટન ખેરાડી જમ જમયાભ ને
ફી.વાઇ પ્રમણતે ભેન્વ મવંગલ્વ લગગભાં મલજમ ભેલી વેભી પાઇનરભાં સ્થાન ભેલી રીધું છે .
૧૬) ઓમરમમ્કની મલભેન્વ પૂટફોરભાં ભેરયકાની મલભેન્વ પૂટફોર ટીભે 7 ભેડર જીત્મા છે ,
તેભાં ચાય ગોલ્ડભેડર છે .
૧૭) ઓસ્ટરે રીમાના સ્લીભય કે ટ કે મ્ેફેરે શારભાં મબ્રવફેન ગ્રાન્ડ મપ્રક્વભાં ભરશરા મલબાગના
100 ભીટય િી સ્ટાઆરભાં લલ્ડગ યે કોડગ ફનાલેર છે .
૧૮) નેળનર આન્ટય સ્ટે ટ વીનીમય એથરેટીક્વ ચેમમ્મનળીભાં ભરશરાઓની 400 ભીટય દોડ
51.48 વેકન્ડભાં ૂણગ કયી બાયતીમ ભરશરા ખેરાડી મનભગરા ળેયોને ઓમરમમ્ક ભાટે ક્લારીપાઇ
કયે ર છે .
અન્ય
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૧૯) સ્ટે ટ ફેંક ઓપ આમન્ડમા શારભાં મભંગર વેલા ળરુ કયી છે , તેના ંતગગત પે વફુક ને
ટ્વીટયથી ફેંકભાં રેલડ-દેલડ કયી ળકાળે.
૨૦) પે વફુક ય ટૂં ક વભમભાં 45 બાાભાં રખી ળકામ તેલું વોફ્ટલેય મલકવાલી યહ્યું છે , ટૂં ક
વભમભાં લયાળકતાગઓને તે વેલાનો રાબ ભતો થળે.
Current affairs 137 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ઓગસ્ટભાં ભેવીલ ઓન ઓનરાઇન કોવગના સ્લમં ોટગ ર ય રગબગ
2000 કોગ ઓનરાઇન અળે.
૨) શારભાં ગોલ્ફર સ્ટાટગ  આકોમવસ્ટભભાં બાયતનું સ્થાન ત્રીજુ ં યશે લા ામ્મું છે , શી
4,200 અધુમનક કંનીઓ છે .
૩) લગ 2015 ભાં સ્ટાટગ  ઇકોમવસ્ટભભાં અળયે નલ ટકા સ્થાકો ને વશ સ્થાકોભાં
ભરશરાઓનો પાો શતો.
૪) બાયતભાં સ્ટાટગ ને મનભાગણ ને પ્રોત્વાશન અલા ભાટે આમન્ડમા એમસ્યે ળન પંડ
(અઇ.એ.એપ.) વેલ્પ એમ્પ્રોમભેન્ટ એન્ડ ટે રેન્ટ મુરટરાઇઝેળન
(એવ.ઇ.ટી.મુ.)(વેતુ),ટર આનોલેળન મભળન (એઆભ) કામગયત છે .
૫) કે ન્ર વયકાયે જુ રાઇ 2016 ભાં વીખ ગુરુ ગોમલંદમવંશના જન્ભ રદલવને વભગ્ર દેળભાં
ભનાલલાભાં અલળે તેલી જાશે યાત કયે ર છે .
૬) શારભાં શરયમાણા યાજ્મએ ાંચ મફરીમન ડોરયના ખચે નલી ઔઘોમગક ટાઈનળી
ફનાલાનો મનણગમ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) લગ 1986 ભાં નોફેર ભેલેરા મલવર 87 લગની લમે લવાન ામ્મા છે , તેઓ મશૂદી
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નયવંશાયભાં ફચી ગમા શતા, તેભને ળાંમતનું નોફેર ભેર છે .
૮) 9 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ોરેન્ડની ભેજફાનીભાં ફે લગ ફાદ નાટોની ફેઠક ભળે .
૯) 4 જુ રાઇ 1947 ના યોજ મબ્રટીળ વંવદભાં ધ આમન્ડમન ઇન્ડીેન્ડન્વ એક્ટ યજુ કયલાભાં
અવ્મો શતો.
૧૦) સ્લીત્ઝયરૅન્ડની ફેન્કોભાં નાણા જભા કયાલલાના ક્રભભાં બાયત 75 ભાં ક્રભાંકે યહ્યું છે ,
જમાયે પ્રથભ ક્રભાંકે મબ્રટન યશે લા ામ્મું છે .
૧૧) મલશ્વભાં 2016 નું લગ અંતયયાષ્ટ્રીમ કઠો લગ તયીકે ઈજલાઇ યહ્યું છે .
રમત-ગમત
૧૨) 2012 ના રંડન ઓમરમમ્કભાં િાન્વે 11 ગોલ્ડ વશીત કુ ર 34 ભેડર જીતીને વાતભું સ્થાન
શાંવર કમુું શતું.
૧૩) ભેરયકાના સ્ટાય ખેરાડી વેયેના મલમરમમ્વે મલમ્ફલ્ડન ગ્રાન્ડસ્રેભ ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટભાં
જભગનીના એમિકા ફેકને શયાલી ચોથા યાઈન્ડભાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૪) શારભાં વેયેના મલમરમમ્વે ોતાની કાયમકદીનો 300 ભો ગ્રાન્ડસ્રેભ પ્રાપ્ત કયે ર છે .(જીતેર
છે .)
૧૫) શારભાં આટારીના કોચ એન્ટોમનમો કોન્ટે એ જભગની વાભે ળૂટઅઈટભાં મનષ્પ યહ્યા ફાદ
કોચ દેથી યાજીનાભું અી દીધેર છે .
ગુજરાત
૧૬) 6 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભદાલાદ ખાતે બગલાન જગિાથજીની 139 ભી યથમાત્રા
નીકળે.
૧૭) ભદાલાદના જગિાથજીના યથનું નાભ નંદીઘો છે , ફરબરજીના યથનું નાભ તરધ્લજ
ને વુબરાજીના યથનું નાભ ક્લ્ધ્લજ છે .
૧૮) લડોદયાની એભ.એવ.મુમનલવીટીની પે કલ્ટી ઓપ ટે કનોરોજી એન્ડ એન્જીનીમયીંગ
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ટે ક્વટાઇર કે ભેસ્ટર ી ડીાટગ ભેન્ટના પ્રોપે વયે કે ના થડના યે ાભાંથી નેનો વેલ્મુરોજ મલકવાલલાભાં
વપતા ભેલી છે .
અન્ય
૧૯) વયગલાનું ફોટમનકર નાભ ભોયીંગા ઓરીપે યા છે , તેને ંગ્રેજીભાં ડર ભમસ્ટક કશે લાભાં અલે
છે .
૨૦) વ્મલવામ કયલાની વયતાભાં મલશ્વફેંકના યીોટગ નુવાય લગ 2016 ભાં દુમનમાના189
દેળોભાં બાયતનું સ્થાન 130 ભું યશે લા ામ્મું છે .
Current affairs 138 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શાર ઈંગ્રેન્ડના એક વ્મમક્તના નાભ ય 110 મકરોનો વભોવો ફનાલલાનો યે કોડગ છે , ત્માયે
બાયતના ઈત્તયપ્રદેળના મવવલાભાં 350 મકરોનો વભોવો બુયી ભાતાના ભંરદયે ફનાલલાભાં
અલળે.
૨) બાયતની આમન્ડમા ોસ્ટએ મલશ્વનું વૌથી ભોટું ભેઇર ડીરેલયીનું નેટલકગ ધયાલે છે .
૩) અ લગના ંત વુધીભાં આમન્ડમા ોસ્ટે દવ શજાય એ.ટી.એભ. ને લીવ શજાય ભાઇક્રો
એ.ટી.એભ. ળરુ કયલાની મોજના ફનાલેર છે .
૪) યીઝલગ ફેંક અગાભી 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ મધયાણ નીમતની વભીક્ષા શાથ ધયળે.
૫) ગોલા બાયતનું એકભાત્ર એલું યાજ્મ છે કે તે કોભન પે ભીરી રો- વભાન નાગરયક ધાયો ધયાલે
છે .
૬) બાયતના ફંધાયણના નુચ્છે દ 44 ભાં વભાન નાગરયક વંરશતાનો અદળગ તયીકે ભાત્ર સ્લીકાય
થમો છે .
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) શરીંગ અમરેન્ડની યાષ્ટ્રીમ યભત છે , તેની ળરૂઅત 129 લગ શે રા થઆ શતી.
૮) શારભાં નાવા દ્વાયા ફનાલેરા વામન્ટીપીક ફરૂન ફનાલામો છે , તે1.88 કયોડ ક્મુફીક પૂટનો
છે , અ ફારુન 16 ભેં 2016 ના યોજ ન્મુઝીરેન્ડથી ઈડ્યું શતું, તે 46 રદલવ 20 કરાક ને 19
મભનીટ ઈડ્યા ફાદ 2 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ેરુભાં ઈતમુું છે . અ ફરુને 46 રદલવ શલાભાં
યશે લાનો યે કોડગ ફનાવ્મો છે .
૯) 5 જુ રાઇ 1996 ના યોજ ક્રોનીંગથી ડોરી નાભનું પીભેઆર ઘેટંુ સ્કોટરૅન્ડભાં જન્મ્મું શતું.
૧૦) ભેરયકાની ંતયીક્ષ એજન્વી નાવાનું સ્ેવક્રાફ્ટ ‘જુ નો’ ાંચ લગની વપય ખેડીને
જ્મુમટયની કક્ષાભાં શોંચ્મું છે .
રમત-ગમત
૧૧) શારભાં કે નેડા ઓન ફેડમભન્ટનભાં બાયતીમ ખેરાડી વાઇ પ્રણીથ ભેન્વ મવંગલ્વભાં તથા
ભનું ત્રી ને વુભીથ યે ડ્ડીની જોડી ભેન્વ ડફલ્વભાં ચેમમ્મન ફનેર છે .
૧૨) શારભાં મુયો ક પૂટફોરની ટુ નાગભેન્ટભાં િાન્વે અઇવરેન્ડને શયાલી વેભી પાઇનરભાં પ્રલેળ
ભેલી રીધો છે .
૧૩) મુયો ક 2016 ની કોઇ એક ભેચભાં પ્રથભ શાપભાં ચાય ગોર કયનાય િાન્વની ટીભ પ્રથભ છે .
૧૪) ઓમરમમ્ક ટે કલોન ડોભાં વાઈથ કોરયમા વૌથી લધાયે 14 ભેડર જીતનાય દેળ છે .
૧૫) શરીંગ યભલા ભાટે લયાતી મસ્ટક, શોકી મસ્ટક કયતા નાની ને થોડી ચટી શોમ છે , જેને
શરે કશે લાભાં અલે છે , જમાયે ફોરને સ્રીઓટય કશે લાભાં અલે છે .
૧૬) 5 જુ રાઇ 1975 ના યોજ અથગય એળ મલમ્ફરડન મવંગલ્વ જીતનાય પ્રથભ શ્વેત ખેરાડી
ફન્મા શતા.
૧૭) મલમ્ફલ્ડન 2016 ની ભેચનો ભેન્વ મવંગલ્વ પાઇનર ભુકાફરો 10 જુ રાઇ 2016 ના યોજ
યભાળે.
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૧૮) અગાભી રયમો ઓમરમમ્ક ભાટે બાયતના 100 થી લધુ ખેરાડીઓ 13 ગેમ્વ ભાટે ક્લારીપામ
કયી ચુક્મા છે .
૧૯) ઈત્તયપ્રદેળના જેલરીન થ્રોય િુ યાનીએ 2 જુ રાઇ 2016 ના યોજ 56 ભી નેળનર સ્ટે ટ
વીનીમય એથરેટીક્વ ચૈમમ્મનળીભાં યાષ્ટ્રીમ યે કોડગ ફનાલેર છે .
અન્ય
૨૦) રંડન ઓમરમમ્કભાં બાયતે 83 ખેરાડીઓ યભત ભાટે ભોકલ્મા શતા.
Current affairs 139 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્રના ળીીંગ ભંત્રારમ દ્વાયા 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ જશાજ મનભાગણ નાણાકીમ વશામતા
નીમત ય ભર ભાટે ના રદળા મનદેળ જાશે ય કયલાભાં અવ્મા છે .
૨) કે ન્રીમ ભંત્રી ભંડ દ્વાયા 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ તમભરનાડુ ના કોરાચેર નજીક એનામભભાં
ભુખ્મ ફંદયને મનભાગણ ભાટે ની કામદાકીમ ભંજુયી અલાભાં અલી છે .
૩) અગાભી વપ્ટે મ્ફય 2016 ભાં બાયતનું કે ન્રીમ લેાય ઈદ્યોગ ભંત્રારમ શૈ દયાફાદભાં સ્ટાટગ 
પે સ્ટીલરનું અમોજન કયળે.
૪) લગ 2016-17 ભાં દેળની મલન્ડ ાલય ક્ષભતા 30 ટકાથી લધીને 4300 ભેગાલોટ થળે.
૫) શારભાં દેળની કે ફીનેટ દ્વાયા યાજધાની રદલ્શીભાં વયકાયી અલાવની ત્રણ કોરોનીને
ુન:મનભાગણ કયલા ભાટે ની ભંજુયી અલાભાં અલી છે .
૬) દેળના લડાપ્રધાન ‘ભન કી ફાત’ કામગક્રભ દ્વાયા રોકોને વંફોધે છે , ત્માયે રદલ્શીના ભુખ્મભંત્રી
યમલંદ કે ઝયીલાર ોતાનો કામગક્રભ ‘ટોક ટુ એ.કે .’17 જુ રાઇ થી યજુ કયળે.
૭) કે ન્રની કે મફનેટે શારભાં કરકતા, ભરાવ ને ફોમ્ફે કોટગ ના નાભ ફદલ્મા છે , શલેથી તે
કોરકાતા, ચેિાઇ ને ભુંફઇ શાઇકોટગ તયીકે ઓખાળે.
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૮) 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ મલશ્વનો વૌથી ભોટો ચયખો નલી રદલ્શીના આમન્દયા ગાંધી
અંતયયાષ્ટ્રીમ એયોટગ ય સ્થામત કયલાભાં અવ્મો છે .
૯) મલશ્વના વૌથી ભોટા ચયખાને આમન્દયા ગાંધી અંતયયાષ્ટ્રીમ એયોટગ રદલ્શી ય કે ન્રના શ્રભ
ભંત્રી કરયાજ મભશ્ર દ્વાયા રોકાગણ કયલાભાં અલેર છે .
ગુજરાત
૧૦) વભગ્ર દેળભાં 550 મુમનલવીટીઓ અલેરી છે , તેભાંથી એકભાત્ર વૌયાષ્ટ્ર મુમનલવીટીભાં
વી.વી.ડી.વી. મલબાગ ચરાલલાભાં અલે છે .
૧૧) શારભાં ગાંધીનગયના વારશર ભોભીનની જભગનીની અંતયયાષ્ટ્રીમ રક્રકે ટ ટીભભાં સ્થાન ભળ્યું
છે .
રમત-ગમત
૧૨) ભેરયકન ોર લોલ્ટય રોગાન કનીંગશાભે ટરે ક રપલ્ડની વંદગી ટર ામરભાં 5.60 ભીટયની
છરાંગ રગાલી રયમો ભાટે ક્લારીપાઇ કયે ર છે .
૧૩) દમક્ષણ કોરયમા ઓમરમમ્ક મતયંદાજીભાં વૌથી લધુ 19 ગોલ્ડભેડર વશીત 34 ભેડર
જીતનાય દેળ છે .
૧૪) ઓમરમમ્ક એથ્રેરટક્વભાં વૌથી લધાયે ભેડર ભેરયકાએ 320 ગોલ્ડ વશીત 767 ભેડર
જીતેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૫) 4 જુ રાઇ 2016 ના યોજ રંડનભાં વૌથી ભોટા ને પ્રખ્માત શે મ્ટન કોટગ પે સ્ટીલરની
ળરૂઅત થમેર છે , અ કામગક્રભ 10 જુ રાઇ વુધી ચારળે.
૧૬) ઇયાનના પ્રમવદ્ધ રપલ્ભ મનદેળક બ્ફાવ કીમોયોસ્તાભીનું 4 જુ રાઇ 2016 ના યોજ લવાન
થમેર છે , તેઓ 76 લગના શતા.
૧૭) રપલ્ભ મનદેળક બ્ફાવ કીમોયોસ્તાભીને લગ 1997 ભાં તેભની રપલ્ભ ટે સ્ટ ઓપ ચેયી ભાટે
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કાંવ રપલ્ભ પે સ્ટીલરભાં પ્રખ્માત ાભ-ડી ને એલોડગ અલાભાં અવ્મા શતા.
અન્ય
૧૮) વી.વી.ડી.વી. એટરે કે રયમય કાઈન્વેમરંગ એન્ડ ડે લરભેન્ટ વેન્ટય.
૧૯) પ્રમવદ્ધ લૈજ્ઞામનક ભાધલ ઢે કાણેને ઇવયોના આનયમળમર મવસ્ટભ મુમનટના મનદેળક તયીકે
મનમુક્ત કયલાભાં અવ્મા છે .
૨૦) ભાધલ ઢે કાણેએ લગ 1983 ભાં મલક્રભ વાયાબાઆ સ્ેવ વેન્ટય જોઇન્ટ કમુું શતું.
Current affairs 140 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતના ભાત્ર 30 શોકી સ્ટે ડીમભ એલા છે જેની ાવે એપ.અઇ.એચ.નું પ્રભાણત્ર છે .
૨) શલેથી યે લ્લે અધાય નંફય મલના ટીકીટ નરશ અે અ વ્મલસ્થા ટૂં ક વભમભાં ફે તફક્કાભાં
ભરી ફનાલાળે, પ્રથભભાં લરયષ્ઠ નાગરયકો ને રદવ્માંગોનો વભાલેળ કયાળે .
૩) ભોફાઇર ઇન્ટયનેટની સ્ીડ જાણલા ભાટે ટર ાઇ(ટે રીપોન યે ગ્મુરેટયી ઓથોયીટી ઓપ
આમન્ડમા) એ ‘ટર ામ ભામ સ્ીડ’ નાભની એ રોન્ચ કયે ર છે , તેનાથી ટૂં ક વભમભાં ભોફાઇર
ડે ટાની વેલા ગુણલત્તા મનમિત કયલા ભાટે કંનીઓને વરાશ અળે.
૪) ફઝાય મનમાભક વેફીએ લચગાાના અદેળ દ્વાયા સ્ટોક એક્વચેન્જની દ્ધમતનો દુયઈમોગ
કયલા ફદર 26 કંનીઓ ય પ્રમતફંધ રાદી દીધો છે .
૫) દેળની નેળનર આન્્મોયન્વ કંનીએ આકોનોમભક ટાઇમ્વ દ્વાયા ફી.એપ.એવ.અઇ. ફેસ્ટ
બ્રાંડ એલોડગ 2016 પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૬) 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ અરદત્મ મફયરા પૈ ળન એન્ડ રયટે રે પોયે લય-21 નું મધગ્રશણ કયે ર
છે .
૭) 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ પ્રદુણ મનલાયણ પ્રામધકયણે 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ડીઝર
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લાશનો ય 20-22 ટકા ગ્રીન કય રગાલલાની બરાભણ કયે ર છે .
૮) જાણીતા યે ત કરાકાય વુદળગન ટ્ટનામકે જુ રાઇ 2016 ભાં ઓરયસ્વાના ૂયી તટ ય યે તીના
100 યથ ફનાલી ોતાના નાભ ય એક લધુ મલશ્વ યે કોડગ ફનાલી મરમ્કા ફુકભાં ોતાનું નાભ
નોંધાલેર છે .
૯) 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાયે એક્વીવ ફેંકને એપ.ડી.અઇ.ના પ્રસ્તાલની ભંજુયી
અેર છે .
૧૦) 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ દેળના ભંત્રીભંડનું મલસ્તયણ કયીને 19 યાજ્મ ભંત્રીઓને ખાતાઓ
વોંલાભાં અવ્મા છે .
ગુજરાત
૧૧) યાજકોટભાં તૈમાય થમેર યે વકોવગનું ભેજય ધ્માનચંદ શોકી ગ્રાઈન્ડને શોકીની યભતનું
અંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ વંચારન કયતી (એપ.અઇ.એચ.)પે ડયે ળન ઓપ આન્ટયનેળનર શોકી દ્વાયા
પ્રભામણત પ્રભાણત્ર અલાભાં અવ્મું છે .
૧૨) યાજકોટ ભશાનગયામરકા દ્વાયા તૈમાય કયલાભાં અલેર મવન્થેટીક એથરેટીક્વ ટરે કને ણ
એપ.અઇ.એચનું ક્રાવ-2 એથરેટીક્વ પે વીરીટી પ્રભાણત્ર ભી ચુક્મું છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૩) ઈંગ્રેન્ડના બૂતૂલગ કે પ્ટન નામવય શુવેને રોડગ વના ભેદાનભાં વૌથી ઉંચો કે ચ ઝડી લલ્ડગ
યે કોડગ કયે ર છે . ફેટકે ભ ડર ોનની ભદદથી ફોરને 150 પૂટની ઉંચાઇથી નીચે પેં કામો શતો.
૧૪) દમક્ષણ અરિકાના બ્રેડ યનય ઓસ્કાય મસ્ટોરયમવનને ોતાની ગરગિેન્ડની શત્મા ફદર 6
લગની જેરની વજા થઆ છે .
૧૫) ાંચલાય લલ્ડગ પૂટફોરય ઓપ ધ મય ફનનાય રામોનર ભેસ્વીને કયચોયીના ત્રણ કે વભાં 21
ભરશનાની કે દની વજા પટકાયલાભાં અલી છે .
રમત-ગમત
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૧૬) ઇંગ્રેન્ડ ક્રફ ખાતે વાતલાય ચેમમ્મન ફનેરા સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ત્રીજા ક્રભાંમકત ખેરાડી
યોજય પે ડયયે મલમ્ફલ્ડન ગ્રાન્ડસ્રેભ ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટની ભેન્વ મવંગરભાં મલક્રભી 11 ભી લાય વેભી
પાઇનરભાં પ્રલેળ ભેવ્મો છે .
૧૭) શારભાં કે નેડાની ઓન ચેમમ્મનના ફી.વાઇ પ્રમણત વરશતના છ બાયતીમ યભતલીયો
ભેરયકન ઓન ગ્રાન્ડ મપ્રક્વ.ના ગોલ્ડ ફેડમભન્ટન ટુ નાગભેન્ટના ફીજા યાઈન્ડભાં પ્રલેળ ભેલી
ચુક્મા છે .
અન્ય
૧૮) વુદળગન ટ્ટનામકે અજ વુધીભાં 50 થી લધાયે અંતયયાષ્ટ્રીમ યે ત મળલ્ પ્રમતમોમગતાભાં
બાગ રેલાની વાથે કે ટરામ અંતયયાષ્ટ્રીમ એલોડગ ભેલેર છે .
૧૯) ટૂં કા ગાાના શ્રમભકો ભાટે ન્મુનતભ ભજુ યી રાગુ કયનાય યાજસ્થાન પ્રથભ યાજ્મ ફનલા
ાભેર છે .
૨૦) રદવ્મા ગંબીયને યાષ્ટ્રીમ ોસ્ટકાડગ ભેમકંગ પ્રમતમોમગતાનું લગ 2016 નો માગલયણલાદી
ુયસ્કાય અલાભાં અલેર છે .
Current affairs 141 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત મબમાન ભાટે પ્રવાય બાયતીને એક ગીત ફનાલલાનું
કશે લાભાં અવ્મું છે ,જે અકાળલાણી ય પ્રવારયત કયલાભાં અલળે.
૨) આમન્ડમન કોટન પે ડયે ળન દ્વાયા ફે રદલવીમ અંતયયાષ્ટ્રીમ કોટન કોન્પયન્વનું અમોજન
19-20 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તમભરનાડુ ભાં અમોમજત કયલાભાં અલળે.
૩) ડીઝીટર થગતંત્રની તૈમાયીની માદીભાં બાયત 91 ભાં સ્થાને શોચ્મું છે , જમાયે મવંગાોય
ફીજીલાય પ્રથભ સ્થાને યશે લા ામ્મું છે .
૪) એક વલે ભુજફ બાયત મલશ્વના શીયાની મનકાવભાં 95 ટકા રશસ્વો ધયાલે છે , બાયતએ મલશ્વનો
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ત્રીજા નંફયનો શીયાનો લયાળકાય દેળ છે .
૫) અ લે બાયતભાં 770 કયોડ એનું ડાઈનરોડીંગ થમું છે .એ ડાઈનરોડભાં બાયતભાં દયલે
92 ટકાનો લધાયો થામ છે .
૬) શારભાં બાયતના પ્રધાનભંત્રી ભોઝામમ્ફક દેળની ભુરાકાતે ગમા છે ત્માયે તે દેળ વાથે ત્રણ
વભજુ તી કયાય કયે ર છે .
૭) મલશ્વના ચીન, મુ.એવ.એ. ને બ્રામઝર ફાદ બાયત એ આકોનોભીભાં ચોથા ક્રભાંકે યશે લા
ામ્મું છે .
૮) શારભાં કે ન્ર વયકાયે નભાભી ગંગે પ્રોજેક્ટની ળરુઅત કયે ર છે , તેભાં રગ-રગ 300
રયમોજનાને અલયી રેલાભાં અલી છે .
ગુજરાત
૯) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા વયખેજ-ગાંધીનગય લચ્ચે ટોર િી શાઇ-લે મવક્વ રેન ફનાલલાનો
પ્રોજેક્ટ ભંજુય કયલાભાં અવ્મો છે , તેના ભાટે 270 કયોડ રૂમમા ભંજુય કયલાભાં અવ્મા છે .
૧૦) લડોદયા ખાતે દેળની પ્રથભ ભેડીકર રડલાઇવ યીક્ષણ ભાટે ની રેફ ફનાલલા ભાટે ની ભંજુયી
કે ન્ર વયકાય દ્વાયા અલાભાં અલી છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) ડીઝીટર થગતંત્રની તૈમાયીની માદી જીમનલા મસ્થત લલ્ડગ આકોનોમભક પોયભ નાભની વંસ્થા
ફશાય ાડે છે .
૧૨) કમ્ફોરડમાના પ્રાચીન ભંરદય ંગકોયલાટ ભંરદય રયવયભાં બક્તો ભાટે ડરે વકોડ રાગુ
કયલાભાં અવ્મો છે .
૧૩) 7 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભેરયકા, યમળમા ને જાાનના કોસ્ભોનેટ અઇ.એવ.એવ. ભાટે
યલાના થમા છે , તેઓએ વોમુઝ એયક્રાફ્ટ દ્વાયા ઈડાન બયી શતી.
૧૪) 8 જુ રાઇ 1948 ના યોજ ભેરયકી વૈન્મભાં ભરશરા વૈમનકોની બયતી ળરુ કયલાભાં અલી
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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શતી.તે પ્રોજેક્ટનું નાભ લુભન આન ધ એયપોવગ યાખલાભાં અવ્મું શતું.
રમત-ગમત
૧૫) શારભાં વયે ના મલમરમમ્વે મલમ્ફલ્ડન ગ્રાન્ડસ્રેભ ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટની મલભેન્વ મવંગલ્વની
પ્રથભ વેભી પાઇનરભાં યમળમાની આરેના લેવમનનાને શયાલી પાઇનરભાં પ્રલેળ ભેલી ચુક્મા છે .
૧૬) ઓમરમમ્કભાં ફોમક્વંગભાં વૌથી લધાયે ભેડર ભેરયકાએ 111 જીતેર છે , તેભાં 50
ગોલ્ડભેડરનો વભાલેળ થામ છે .
૧૭) શાર નોથગ કે યોમરનાના પોટગ બ્રેગભાં ભેજય રીગ ફેવફોર ટુ નાગભેન્ટ યભાઇ યશી છે .
અન્ય
૧૮) લલ્ડગ યીવોવીઝના શે લાર ભુજફ 70 ટકા બાયતીમો ગંદુ ાણી ીલે છે .
૧૯) બાયતીમ રક્રકે ટય ભશે ન્રમવંશ ધોનીના 35 ભાં જન્ભ રદલવે ધોનીની ફામોમક
એભ.એવ.ધોની: ધ ન ટોલ્ડ સ્ટોયીનું નલું ોસ્ટય યીરીઝ કયલાભાં અવ્મું છે .
૨૦) લગ 2013 ભાં લેસ્ટ આન્ડીઝ રક્રકે ટ ફોડગ દ્વાયા કે યેમફમન પ્રીમભમય રીગની ળરૂઅત થઆ
શતી.અ દેળની છ ટીભો છે , તેના ભમરક બાયતીમ વ્માાયીઓ ને ળાશરૂખખાન ણ એક
ટીભના ભમરક છે .
Current affairs 142 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાય સ્લચ્છ બાયત મભળન શે ઠ દેળના 10 પ્રમવદ્દ સ્થોની વપાઇ કયળે.
૨) સ્ટાટગ  મોજના વાથે જોડલા ભાટે દેળનું શે રું ડીઝીટર કે ન્ર મતરુલનંતુયભભા અગાભી
13 જુ રાઇ 2016 થી ળરુ કયલાભાં અલળે.
૩) કે યની તભાભ વયકાયી સ્કૂ રોને અંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની ફનાલલાભાં અલળે, તે ભાટે 1000
કયોડ રૂમમા ખચગલાભાં અલળે.
૪) દેળભાં મત્ઝા ને ફગગય જેલા જકં પૂડ ય 14.5 ટકા પે ટ ટે ક્વ રગાલનાય કે યર યાજ્મ દેળનું
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Current affairs JULY-2016 સામાન્ય જ્ઞાન
પ્રથભ યાજ્મ ફનલા ામ્મું છે .
૫) શાર દેળની વૌથી ભોટી ગણાતી યીક્ષા જે.ઇ.ઇ. ભેઇન્વના ચેયભેન ળોક મભશ્રા છે .
૬) ગ્રોફર ન્મુટરીળન યીોટગ 2016 નુવાય બાયતભાં 38.7 ટકા ફાકો ગંબીય યીતે કુ ોમત
છે .
૭) ફાંગ્રાદેળભાં થમેર અતંકલાદી શુભરાભાં બોગ ફનેરી બાયતીમ ભરશરાનું નાભ તાયીી જૈન.
૮) કે યર યાજ્મ દ્વાયા શારભાં ઇ-મવગાયે ટ ય પ્રમતફંધ રાદલાભાં અવ્મો છે .
૯) કે ન્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા ખેડૂતોના વ્માજ ભાપીની મોજનાને ભંજુયી 5 જુ રાઇ 2016 ના યોજ
અેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) 9 જુ રાઇ 2011 ના યોજ અરિકી દેળ વુદાન ફે બાગોભાં લશેં ચાઆ ગમો શતો,દમક્ષણ બાગ
રયમબ્રક ઓપ વુદાન વાઈથ વુદાન ફન્મો શતો.
૧૧) ભશાત્ભા ગાંધીને મલદેળી જેરભાં યાખલાભાં અવ્મા શતા, તે અરિકાની જેર ઓલ્ડ પોટગ
કોમ્પ્રેક્ષ જ્શોનીવફગગભાં અલેર છે .
૧૨) શાર દમક્ષણ અરિકાના યાષ્ટ્રમત તયીકે જેકફ જુ ભાનો કામગબાય વાંબી યહ્યા છે .
૧૩) બ્રાઝીરના રયમોભાં અગાભી 5 ઓગસ્ટ 2016 થી 21 ભી ઓમરમમ્ક ગેમ્વ મોજાળે.
૧૪) મલશ્વનું વૌથી રાંફી યે લ્લે ટનર સ્લીત્ઝયરૅન્ડભાં અલેરી છે , જે ઈતય દમક્ષણ મુયોને
વાંકે છે , તેનો કોભળીમર ઈમોગ રડવેમ્ફય 2016 થી ળરુ થળે.
૧૫) બાયત દ્વાયા જુ રાઇ 2016 ના પ્રથભ વપ્તાશભાં નાઇજીરયમાભાં એક લસ્ત્ર પ્રમળક્ષણ કે ન્રની
સ્થાના કયે ર છે , જેનો ઈદે્મ મિભ અરિકા દેળભાં કાડ ઈદ્યોગભાં ભદદ થઆ ળકે .
રમત-ગમત
૧૬) મુયોક પૂટફોર ટુ નાગભેન્ટભાં જભગનીએ િાન્વને શયાલી પાઇનરભાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૭) 10 જુ રાઇ 1949 જાણીતા રક્રકે ટય વુનીર ગાલાસ્કયની જન્ભ તાયીખ છે , તેઓ દ્મબૂણ
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એલોડગ ભેલી ચુક્મા છે .
અન્ય
૧૮) નાવાએ ન્મુ શોયાઇજન મભળન ંતગગત ંતયીક્ષના ગુઢ યશસ્મોને ઈજાગય કયલાની જાશે યાત
કયે ર છે .
૧૯) 7 જુ રાઇ 2016 ના યોજ જાણીતા વંગીતકાય ઓભ પ્રકાળ વોનીકનું લવાન થમેરું છે .
૨૦) મફશાયની ંચામતની ચૂંટણીભાં વૌથી મુલા લમે વયંચની ચુંટણી જીતનાય ભરશરાનું નાભ
કુ ર ફદન દેફી છે .
Current affairs 143 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) વયકાય દ્વાયા એયોટગ ઓથોયીટી ઓપ આમન્ડમાને મલભાન ભથકો ય લધાયાની વૌય ઈજાગ
ઈત્ારદત કયલાનો મનદેળ અપ્મો શતો, એયોટગ ોતાની જરૂરયમાત ૂણગ કમાગ ફાદ લધાયાની
લીજી ગ્રીડને અી ળશે યોને અળે.
૨) શારભાં રપયોજ લાન્રેલારાએ ટી.વી.એવ.ના મનદેળક દેથી યાજીનાભું અેર છે .
૩) દેળના લડાપ્રધાનશ્રી શારભાં દમક્ષણ અરિકાનો પ્રલાવે ત્માયે ત્માંના રોકોને HOPE નો ભંત્ર
અપ્મો છે , તેનો થગ શાભગની,ઓપ્ટીમભઝભ,ોટે મન્ળમર ને એનજી કયલાભાં અવ્મો છે .
૪) ગુજયાતના ુયોત્તભબાઇ રૂારાએ કે ન્રભાં નલા કૃ મ ભંત્રી તયીકે દબાય ગ્રશણ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૫) ામકસ્તાનના વભાજવેલક ને ઇદરશ પાઈન્ડે ળનના વંસ્થાક બ્દુર વતાય ઇદીનું શારભાં
લવાન થમેર છે , તેઓ ામકસ્તાનના ભધય ટે યેવા તયીકે જાણીતા શતા.
૬) ઓમરમમ્કભાં ચીન ટે ફર ટે મનવભાં 24 ગોલ્ડભેડર વશીત 47 ભેડર ભેલી વૌથી અગ
છે .
૭) ન્મુમોકગ ની ભાઈન્ટ મળનાઆ ભેડીવીન સ્કુ રભાંથી ડોકટયનો ભ્માવ ૂણગ કયનાય ફારા ભુયરી
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વૌથી નાની લમે 17 લે ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયનાય ડોક્ટય ફન્મા છે , તેભનું નાભ ગીનીવ ફુકભાં નોંધામું
છે .
૮) શારભાં બાયત ને ભોઝામમ્ફક લચ્ચે નળાકાયક દાથોની શે યપે ય, દા તથા ઈત્ાદન ને
વ્માાય તથા યભત ક્ષેત્રભાં વભજુ તી કયાય થમેર છે .
૯) શાર ભોઝામમ્ફક દેળના યાષ્ટ્રમત તયીકે રપમર ન્મુંવી કામગબાય વાંબી યહ્યા છે .
૧૦) 8 જુ રાઇ 2016 ના યોજ રદલ્શીભાં કૃ મ મલજ્ઞાન કે ન્ર ોટગ રનો ળુબાયંબ કયલાભાં અલેર છે .
૧૧) 8 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્રના ભુખ્મભંત્રી દેલેન્ર પડણલીવ દ્વાયા ભંત્રીભંડનું
મલસ્તયણ કયીને 11 નલા ભંત્રીઓને વભાલામા છે .
રમત-ગમત
૧૨) રક્રસ્ટીમો યોનાલ્ડોએ અજવુધીભાં 132 અંતયયાષ્ટ્રીમ ભેચભાં 61 ગોર કયે રા છે .
૧૩) ગ્રેઝભેને અજ વુધીભાં 33 અંતયયાષ્ટ્રીમ ભેચ યમ્મા છે , ને 13 ગોર કયે રા છે .
૧૪) 120.000 ડોરયની આનાભી યકભ ધયાલતી ભેરયકન ઓન ગ્રા.મપ્રક્વ.ગોલ્ડ ફેડમભન્ટન
ટુ નાગભેન્ટભાં બાયતના અનંદ લાયને શાય અી જમ જમયાભે વેભી પાઇનરભાં પ્રલેળ ભેલી
રીધો છે .
૧૫) ભરશરા શોકી ટીભના કે પ્ટન યીતુ યાનીને શારભાં તેના ખયાફ પ્રદળગન ને મોગ્મ
વ્મલશાયના કાયણે રયમો ઓમરમમ્કભાંથી ફશાય કયલાભાં અવ્મા છે .
૧૬) શાર િાંવ મુયોકની પાઇનરભાં યભનાય છે ત્માયે િાંવ લગ 1984 ને લગ 2000 ભાં
મુયોક મલજેતા યશી ચુક્મું છે .
૧૭) ભેરયકાના ગોલ્પય ડસ્ટીન જશોન્વને મઝકા લામયવના બમથી રયમો ઓમરમમ્ક ભાંથી
ોતાનું નાભ યત ખેંચી રીધું છે .
અન્ય
૧૮) એન.વી.ફી.અય.નું ૂરું નાભ નેળનર ક્રાઇભ બ્મુયો ઓપ યે કોડગ ઝ થામ છે .
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૧૯) 10 જુ રાઇ 1973 ના યોજ મકસ્તાનની નેળનર એવેમ્ફરીએ ફાંગ્રાદેળને સ્લતંત્ર દેળ
જાશે ય કમો શતો.
૨૦) 16 રડવેમ્ફય 1971 ના યોજ સ્લતંત્ર ૂલગ ામકસ્તાન એટરે કે ફાંગ્રાદેળની યચના થમેરી.
Current affairs 144 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દેળના એ શ્રેણીના 75 યે લ્લે સ્ટે ળનો ય ફેટયી વંચામરત કાયની વુમલધા અલાભાં અલળે,
અગાભી ઓગસ્ટ ભાવથી ભદાલાદભાં ણ અ વેલા ળરુ કયલાભાં અલનાય છે . અ ટે ક્વી લૃદ્ધો
ને રદવ્માંગો તેભજ જરૂરયમાતભંદ રોકો ઈમોગ કયી ળકળે .
૨) કે યભાં શે રું ડીઝીટર આન્કમુફેટય અગાભી 13 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ળરુ કયલાભાં
અલળે.
૩) વભગ્ર દેળની ફીજી રોમવગ એકડે ભી અગાભી 16 જુ રાઇ 2016 ના યોજ યાંચીભાં ળરુ
કયલાભાં અલળે.
૪) અગાભી વપ્ટે મ્ફય ભાવથી દેળભાં 650 મજલ્લાઓભાં ેભેન્ટ ફેંકો ળરુ કયલાભાં અલળે,તેભને
1.60 રાખ ોસ્ટ ઓરપવો વાથે વાંકલાભાં અલળે.
૫) 13 જુ રાઇ 2016 ના યોજ શૈ દયાફાદ ખાતે વામનમા મભઝાગ ય રખામેર ુસ્તકનું રોમન્ચંગ
કયલાભાં અલળે.
ગુજરાત
૬) શારના વલે ભુજફ ફાકીઓના ભ્માવભાં 21 યાજ્મોની માદીભાં ગુજયાત 20 ભાં ક્રભાંકે છે .
૭) દેળની ૌયામણક નદીઓભાં જેની ગણના થામ છે , તેલી એકભાત્ર તાી નદીનો જન્ભ રદલવ
11 જુ રાઇના યોજ ઈજલલાભાં અલે છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) સ્ેનભાં ફુર પાઇટની સ્ધાગભાં એલોડગ મલજેતા ભેટાડોયનું લવાન થમેર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૯) એક ંદાજ ભુજફ સ્ેનભાં દયલે ફે શજાય જેટરી ફુર પાઇટ સ્ધાગઓ મોજલાભાં અલે છે .
૧૦) નેાના શે રા ભરશરા ચીપ જસ્ટીવ વુળીરા કાકી ફનળે , તે શાર કામગલાશક ચીપ જસ્ટીવ
છે .
૧૧) શાર ચીનભાં નેાતગક લાલાઝોડાએ ચાય રાખ રોકોને વય શોંચાડી છે , ને એક શજાય
જેટરા ઘયોનો નાળ કમો છે .
રમત-ગમત
૧૨) બાયતના ખેરાડી જમ જમયાભ મુ.એવ.ઓન ફેડમભન્ટન ટુ નાગભેન્ટની ભેન્વ મવંગલ્વની
વેભી પાઇનરભાં યામજત થમા છે .
૧૩) ઓમરમમ્ક યભતભાં વોમલમેત મુમનમન કુ સ્તીભાં વૌથી લધાયે 116 ભેડર જીત્મું છે , તેભાં
62 ગોલ્ડભેડર છે .
૧૪) ગ્રાન્ડ મપ્રક્વ પોમ્મુગરા લન યે વને વતત ત્રીજીલાય જીતનાય રુઆવ શે મભલ્ટને નીકોયોવ ફગગને
શયાલેર છે .
૧૫) મબ્રટનના એન્ડીભયે એ ભેન્વ મવંગલ્વની પાઇનરભાં કે નેડાના ભીરોવ યોઓનીકને શયાલી
ફીજીલાય મલમ્ફલ્ડન ગ્રાન્ડસ્રેભ ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટનું ટાઇટર જીતી રીધું છે .
૧૬) લગ 1987 થી દયલે મલશ્વ લવમત રદન ભનાલલાભાં અલે છે , અ લે મલશ્વની લવમત ાંચ
ફજ થઆ શતી.
અન્ય
૧૭) 15 જુ રાઇના યોજ મલશ્વ મુલા કૌળર રદન વભગ્ર મલશ્વભાં ઈજલલાભાં અલળે .
૧૮) શાર શોકી આન્ડીમાના ધ્મક્ષ તયીકે નયીન્દય ફત્રા કામગબાય વાંબી યહ્યા છે .
૧૯) ગઇકારે વભગ્ર મલશ્વભાં 11 જુ રાઇ મલશ્વ લવમત રદન ઈજલલાભાં અવ્મો શતો.
૨૦) બ્રાઝીરના ભશાન પૂટફોરય ેરેએ 75 લગની ઉંભયે ત્રીજા રગ્ન કયી રીધા છે , તેભણે 42
લગની ભમવગમા ચેફેર વાથે રગ્ન કયે ર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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Current affairs 145 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતના શલાઇદભાં ટૂં ક વભમભાં વુય વુખોઇ પાઇટય જેટ વાભેર કયલાભાં અલળે.
૨) શલેથી બાયત ને યમળમા ફંને એક ફીજાના વશકાયથી ાંચભી ેઢીનું પાઇટય પ્રેન તૈમાય
કયળે.
૩) બાયત વયકાય કે ન્મા દેળને તેના રઘુઈદ્યોગના મલકાવ ભાટે 302 કયોડરૂમમાની રોન અળે.
૪) બાયતના નાગુય ખાતે એકવાથે 295 ડોક્ટયોએ ભીને ચેઇન ફનાલી એકફીજાને તાવી
ભેરયકાનો યે કોડગ તોડ્યો શતો, અ યે કોડગ ની ગીનીવ ફુકભાં નોંધ રેલાઇ છે .
૫) 12 ભી જુ રાઇ 2012 ના યોજ બાયતના યે વરય દાયામવંશનું લવાન થમું શતું.
૬) બૂતકાભાં ત્રણ મત્રકાઓનું વંચારન કયતી વંસ્થા એવોવીએટે ડ જનગલ્વ રીભીટે ડ બાયતના
કોંગ્રેવ ક્ષ વાથે વંકામેરી છે .
૭) શારભાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ગુજયાતના અઇ.ી.એવ. વતીળ લભાગની વી.અય.ી.એપ. ભાં
ફદરી કયલાભાં અલી છે .
૮) લગ 2016 ભુજફ દેળના અળયે એક તૃતીમાંળ ગાભોભાં એટરે કે છ કયોડ ગ્રાભીણ ઘયોભાં
લીજીની વુમલધા ભી નથી.
૯) બાયતના તમભરનાડુ યાજ્મના કુ ડનકુ રભભાં 1000 ભેગાલોટની ક્ષભતાનું ફીજુ ં યભાણં
રયએકટયે 10 જુ રાઇ 2016 ના યોજ યભાણં મલખંડન કયલાન ળરુ કયી દીધેર છે .
૧૦) શાર તમભરનાડુ ભાં ળરુ થમેર 1000 ભેગાલોટનું દાફ જર યીએક્ટય દેળનું ફીજુ ં યીએક્ટય
છે .
રમત-ગમત
૧૧) શારભાં જીનવન જોનવને ભેન્વ 800 ભીટય યે વ જીતીને રયમો ઓમરમમ્ક ભાટે ક્લોરીપામ
કયી રીધેર છે .
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Current affairs JULY-2016 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૨) મુયોક પૂટફોરભાં ોટુગ ગરે િાન્વને શયાલી મુયોક પૂટફોરની ટુ નાગભેન્ટ જીતી રીધેર છે .
૧૩) મુયોક પૂટફોર ટુ નાગભેન્ટ ન જીતલાને કાયણે િાંવનું ત્રીજીલાય અ ટુ નાગભેન્ટ જીતલાનું
સ્લપ્નું યોાઇ ગમું છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૪) લગ 2016 ભાં નલા દેળ તયીકે ની ાંચભી લગગાંઠ ઈજલનાય દમક્ષણ વુદાનભાં યાષ્ટ્રમત
ને ઈયાષ્ટ્રમત લચ્ચે ચારેરા વંઘગભાં અળયે 300 રોકો ભામાગ ગમા છે .
૧૫) ભેરયકાના ફ્રોયીડા ભુકાભે અળયે 274 ડોક્ટયોએ ચેઇન તૈમાય કયી સ્ટે થોસ્કો લડે
એકફીજાને તાવી ગીનીવ ફુકભાં યે કોડગ નોંધાવ્મો શતો..
૧૬) કોયનેર મુનીલવીટીના વંળોધકોના જણાવ્મા ભુજફ ળમનના ભોટા ચંર ટાઇટન ય
શાઇડર ોજન વાઇકોડની ઈમસ્થમત શોલાને કાયણે ત્માં જીલનની ળક્મતાઓ યશે રી છે .
અન્ય
૧૭) 8 જુ રાઇ 2016 ના યોજ વંજમગુપ્તા કોંકણ યે લ્લે કોોયે ળનના ધ્મક્ષ ને પ્રફંધ મનદેળક
તયીકે મનમુમક્ત ામ્મા છે .
૧૮) જુ રાઇ ભાવની ળરૂઅતભાં ફોનીમન ઓયે ન્ગુટાનને રુપ્તપ્રામ પ્રાણીઓની શ્રેણીભાં ભુંકલાભાં
અલેર છે .
૧૯) 11 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ન્મ છ બાયતીમોએ ણ રયમો ઓમરમમ્ક ભાટે ક્લારીપામ
કયે ર છે .
૨૦) બાયત ેટરોરીમભ કોોયે ળન રીભીટે ડ ને ઓઇર આમન્ડમા રીભીટે ડના ધ્મક્ષ ને
પ્રફંધ મનદેળક ડી. યાજકુ ભાયને ફનાલલાભાં અવ્મા છે .
Current affairs 146 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 14/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) છતીવગઢના યામુયભાં દેળની પ્રથભ કોભમળગમર કોટગ ને વ્માાયી મલલાદ વભાધાન કે ન્ર
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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(કોટગ ) ળરુ કયલાભાં અલેર છે .
૨) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા અચામગ મલદ્યાવાગયના વન્ભાનભાં મલદ્યાવાગય જાળમની જાશે યાત
કયે ર છે .
૩) કે ન્ર વયકાય શલેથી મલદેળ જનાયા કાયીગયોને સ્કીર ડે લરભેન્ટ ટરે નીંગ ને પ્રભાણત્ર
અળે.
૪) કાયીગયોને સ્કીર ડે લરભેન્ટ પ્રભાણત્ર અલા ભાટે મલદેળ ભંત્રારમ ને સ્કીર
ડે લરભેન્ટ ને ઈદ્યોગ વાશમવકતા ભંત્રારમ લચ્ચે કયાય થમેર છે .
૫) કાયીગયોને સ્કીર ડે લરભેન્ટ પ્રભાણત્ર કૌળર મલકાવ મોજના ંતગગત અલાભાં અલળે .
૬) બાયતભાં પ્રથભલાય ઢાયભી વદીભાં ઇસ્ટ આમન્ડમા કંની દ્વાયા જનયર ફેંક ઓપ ફંગાર
ને મફશાયની સ્થાના કયલાભાં અલી શતી, જેણે પ્રથભલાય કાગની ચરણી નોટો છાી શતી.
૭) બાયતની યીઝલગ ફેંકે લગ 1935 ભાં છાેરી પ્રથભ શ્રેણીની નોટભાં દવ શજાય રૂમમાની નોટ
શતી, ત્માયફાદ તે ભૂલ્મની નોટ ક્માયે મ છાલાભાં અલી નથી.
૮) ટે ક્વ નરશ બયીને ફચાલેરા નાણા (બ્રેક ભની)ને જાશે ય કયલા વયકાયે એભનેસ્ટી સ્કીભ જાશે ય
કયે ર છે .
૯) 1 જુ નથી 30 વપ્ટે મ્ફય 2016 વુધી વયકાયની એભનેસ્ટી સ્કીભ ળરુ યશે ળે, તેના દંડભાં 14
ટકાની છૂટ અલાભાં અલી શોલાથી પક્ત 31 ટકા કય બયલો ડળે.
૧૦) દેળભા પ્રથભલાય ભાથા ય નાક ઈગાડીને નાક ઇમ્પ્રાન્ટ વજગયી ભધ્મપ્રદેળભાં આન્દોયના
તફીફોએ કયી.
૧૧) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકે લલ્ડગ ફેંક વાથે ગ્રીન એનજીને પ્રોત્વાશન અલા ને દેળના
માગલયણને યક્ષણ અલા ભાટે ગ્રીન એનજી વેક્ટયની નાણાકીમ જરૂરયમાત ભાટે 62.5 કયોડ
ડોરયના વભજુ તી કયાય થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
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૧૨) નેળનર મજમોગ્રારપક ટરે લર પોટોગ્રાપય ઓપ મય 2016 કોન્ટે સ્ટભાં એન્થોની રાઈનાના
પોટાને પ્રથભ ુસ્કાય એનામત કયલાભાં અલેર છે .
રમત-ગમત
૧૩) દુમનમાના વૌથી ઝડી દોડલીય ઈવૈન ફોલ્ટ જૈભકે ન ટૈ ક એન્ડ રપલ્ડ ટર ામરના 100 ભીટય
યે વની પાઇનરભાં શૈ ભસ્ટર ીંગની ઇજાના કાયણે બાગ રઇ ળક્મા નથી.
૧૪) નેળનર ફાસ્કે ટફોર એવોવીએળનએ ડોમંગના મનમભોનું ઈરંઘન કયલા ફદર
મભરલાઈકી ટીભના ખેરાડી ઓ.જે.ભામો ય ફે લગનો પ્રમતફંધ રગાવ્મો છે .
૧૫) કે નેડા ઓન ગ્રાન્ડ મપ્રક્વ ટુ નાગભેન્ટભાં બાયતીમ ફેડમભન્ટન ખેરાડી જમ જમયાભ ને
ફી.વાઇ પ્રમણતે ભેન્વ મવંગલ્વ લગગભાં મલજમ ભેલી વેભી પાઇનરભાં સ્થાન ભેલી રીધું છે .
૧૬) ઓમરમમ્કની મલભેન્વ પૂટફોરભાં ભેરયકાની મલભેન્વ પૂટફોર ટીભે 7 ભેડર જીત્મા છે ,
તેભાં ચાય ગોલ્ડભેડર છે .
૧૭) ઓસ્ટરે રીમાના સ્લીભય કે ટ કે મ્ેફેરે શારભાં મબ્રવફેન ગ્રાન્ડ મપ્રક્વભાં ભરશરા મલબાગના
100 ભીટય િી સ્ટાઆરભાં લલ્ડગ યે કોડગ ફનાલેર છે .
૧૮) નેળનર આન્ટય સ્ટે ટ વીનીમય એથરેટીક્વ ચેમમ્મનળીભાં ભરશરાઓની 400 ભીટય દોડ
51.48 વેકન્ડભાં ૂણગ કયી બાયતીમ ભરશરા ખેરાડી મનભગરા ળેયોને ઓમરમમ્ક ભાટે ક્લારીપાઇ
કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) સ્ટે ટ ફેંક ઓપ આમન્ડમા શારભાં મભંગર વેલા ળરુ કયી છે , તેના ંતગગત પે વફુક ને
ટ્વીટયથી ફેંકભાં રેલડ-દેલડ કયી ળકાળે.
૨૦) પે વફુક ય ટૂં ક વભમભાં 45 બાાભાં રખી ળકામ તેલું વોફ્ટલેય મલકવાલી યહ્યું છે , ટૂં ક
વભમભાં લયાળકતાગઓને તે વેલાનો રાબ ભતો થળે.
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Current affairs 147 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાય શલેથી નેળનર વેમલંગ્વ વરટગ રપકે ટ (એન.એવ.વી.) ને મકવાન મલકાવ ત્ર
(કે .લી.ી.) પીઝીકર સ્લરૂભાં નશી ણ ડીઝીટર સ્લરૂભાં અળે.
૨) કાભ કયલાની ધગળ ને કભગચાયીની પયજ મનષ્ઠાભાં બાયત મલશ્વભાં ટોચના ાંચભાં નંફયે
યશે લા ામ્મું છે .
૩) સ્ેવીપાઇડ ન્ડયટે મકંગ ઓપ મુમનટ ટર સ્ટ ઓપ આમન્ડમાભાં બાયતનું એર.અઇ.વી. મુમનટ
ત્રીવ શજાય કયોડનું યોકાણ કયળે.
૪) શારભાં વયકાયે આન્ટયે સ્ટ વફવીડી સ્કીભ શે ઠ મનકાવકાયોને ભાચગ વુધીની 1,433 કયોડ
વફવીડી ચૂકલી દીધી છે .
૫) વયકાય ટૂં ક વભમભાં રેધય વેક્ટયને પ્રોત્વાશન અનારું ેકેજ જાશે ય કયળે, શાર તેના ય
કામગલાશી ચારી યશી છે .
૬) દમક્ષણ વુદાનભાં પવામેરા 600 જેટરા બાયતીમોને યત રાલલા ભાટે બાયત વયકાય
ઓયે ળન ‘વંકટભોચન’ શાથ ધયળે.
૭) 13 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ળોક ટનામકને નેટગ્રીડના ભુખ્મ કામગકાયી મધકાયી
(વી.ઇ.ઓ.) તયીકે મનમુક્ત કયલાભાં અવ્મા છે .
૮) કે ફીનેટ દ્વાયા ગોયખુય, મવંદયી ને ફયૌનીભાં ફંધ થમેરા ખાતયના કાયખાનાઓને પયીથી
ળરુ કયલાની ભંજુયી અલાભાં અલી છે .
૯) બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંક ઓપ આમન્ડમાએ જુ રાઇ 2016 ભાં નલાચાય ને ઈદ્યમભતા બાયતીમ
પ્રાધ્મોગીકી વંસ્થાન વાથે વભજુ તી કયાય કયે ર છે .
૧૦) 12 જુ રાઇ 2016 ના યોજ વુપ્રીભ કોટગ દ્વાયા રુણાચર પ્રદેળભાં કોંગ્રેવની વયકાયને
ુન:ફશાર કયલાની ભંજુયી અલાભાં અલેર છે .
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અંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૧) બાયતીમ ભૂના લૈજ્ઞામનક પ્રોપે વય ડોકટય મકંળુકને 12 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભેરયકાની
મુનીલવીટી ઓપ નોથગ ટે ક્વાવ કોરેજ ઓપ આન્પોભેળનના રદન તયીકે મનમુક્ત કયલાભાં અવ્મા
છે .
૧૨) કાભ કયલાની ધગળ ને કભગચાયીની પયજ મનષ્ઠાના વલેભાં મલશ્વના 75 દેળો ય વલે
કયલાભાં અવ્મો શતો, ન્મુઝીરેન્ડ દેળ વતત ફીજા લે ણ અ માદીભાં પ્રથભ ક્રભાંક
જાલલાભાં વપ યહ્યો છે .
૧૩) યમળમાભાં મોજાનાયા આિોપ્રોભ-2016 ના એન્જીનીમયીંગ ટરે ડ પે યભાં બાયતની 110
કંનીઓ બાગ રેળે.
૧૪) શારભાં મબ્રટનભાં લડાપ્રધાન ફનેરા થેયેવા ભેં વૌથી રાંફો વભમ ગૃશપ્રધાનદ
વંબાનાયા ભરશરા નેતા તયીકે ઓખલાભાં અલે છે .
યભત-ગભત
૧૫) ઓગસ્ટભાં મોજાનાયા રયમો ઓમરમમ્કભાં કુ ર 10,293 ખેરાડીઓ ક્લોરીપામ કયી ચુક્મા
છે , તેભાંથી 120 બયતના છે .
૧૬) અગાભી ત્રણ થી વતય નલેમ્ફય 2016 ના યોજ છઠ્ઠો કફડ્ડી લલ્ડગ ક ંજાફભાં અમોમજત
કયલાભાં અલળે.
૧૭) બાયતીમ શોકી ઓમરમમ્ક ખેરાડી એન્ટીચનું 90 લગની લમે લવાન થમેર છે .
ન્મ
૧૮) રડવેમ્ફય 2015 ભાં વરક્રમ થમેરો ઇન્ડોનેમળમાનો ભાઈન્ટ બ્રોભો જ્લાાભુખી શાર ાછો
વરક્રમ થમો છે , તેભાંથી યાખ નીકલાનું ળરુ થઆ ગમું છે .
૧૯) 14 જુ રાઇ 1969 ના યોજ મુ.એવ. એ લધાયે ભૂલ્મના ડોરયનો ઈમોગ ફંધ કમો શતો.
૨૦) ભેરયકાભાં વૌથી ભોટી નોટ એક રાખ ડોરયનું ગોલ્ડ વટીરપકે ટ શતી, તે લગ 1935 વુધી
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છાલાભાં અલતી શતી.
Current affairs 148 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાયે પ્રધાનભંત્રી કૌળલ્મ મોજના ંતગગત જુ રાઇ 2016 ના યોજ 1200 કયોડ રૂમમા
પાલેર છે .
૨) ભાનલ વંવાધન ભંત્રારમ ટૂં ક વભમભાં અઇ.અઇ.ટી.ના મલદ્યાથીઓની પી ચુકલલા પંડ ઈબું
કયલાની મોજના ફનાલી યહ્યું છે .
૩) ભથુયાની મભુના નદીભાં મુદ્ધ કૌળલ્મ ફતાલલા ભાટે બાયતીમ લામુવેનાનો ભેઘ પ્રશાય
ભ્માવ શાથ ધયલાભાં અવ્મો છે .
૪) વયકાયની ભામરકી ધયાલતી ાલય ગ્રીડ ટર ાન્વમભળન કંની ાલયગ્રીડ કોોયે ળન ઓપ
આમન્ડમા ચાય લગભાં એક રાખ કયોડ રૂમમાનું યોકાણ કયળે .ને ગ્રાભીણ મલસ્તાયભાં લીજી
શોચાડલાનો પ્રમાવ કયળે.
૫) બાયતભાં 56,621 કયોડ રૂમમા ફેન્કોની રાયલાશીથી રડપોલ્ટયોએ ચાલી ડ્યા છે .
૬) 14 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્રીમ ભાધ્મમભક મળક્ષણ ફોડગ ના નલા ચેયભેન તયીકે યાજેળ કુ ભાય
ચતુલેદીને મનમુક્ત કયલાભાં અવ્મા છે .
૭) રડવેમ્ફય 2014 થી વી.ફી.એવ.ઇ.ના ચેયભેનનું દ ખારી શતું, તે શલેથી ૂણગ થમું શોલાને
કાયણે લગ 2020 વુધી યાજેળ કુ ભાય ચતુગલેદી દબાય વંબાળે.
૮) દાની ઘટની વભસ્માના વભાધાન ભાટે યમલંદ વુબ્રભણ્મભ વમભમત યચલાભાં અલી છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) શાર જાાનના વંયક્ષણ પ્રધાન તયીકે જનયર નાકાતાની બાયતની ભુરાકાતે અલી યહ્યા છે .
૧૦) શારભાં ેરુ દેળના 11 યાજ્મોભાં ઝીકા લામયવને કાયણે ઇભયજન્વી રાદલાભાં અલી છે .
૧૧) ેરુ દેળભાં 102 રોકોને ઝીકા લામયવ ોઝીટીલ અલતા વાથે જ 13 જુ રાઇ 2016 ના
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યોજ દેળના 11 યાજ્મો ભાટે અાતકારીન કટોકટી રાદી દેલાભાં અલી છે .
૧૨) લગ 1947 ભાં મુગાંડાના ઝીકા જગ
ં રભાં અ ઝીકા લામયવએ ઓખલાભાં અવ્મો શતો.
ગુજરાત
૧૩) ગુજયાતની ખેરાડી જ્મોમત ડી મવવોરદમાએ તુકીભાં મોજામેર લલ્ડગ સ્કુ ર ગેમ્વની
યે વરીંગભાં બાગ રઆ 43 મકગ્રા લજન લગગભાં મવલ્લયભેડર જીતેર છે .
રમત-ગમત
૧૪) શાર જાશે ય થમેર પીપા યે મન્કંગભાં બાયતીમ પૂટફોર ટીભે 11 સ્થાનની છરાંગ રગાલીને
152 ભો ક્રભાંક પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૧૫) પીપા યે મન્કંગ નુવાય અજેન્ટીનાની ટીભ અ લખતે ણ પ્રથભ સ્થાન જાલલાભાં ગ્રેવય
યશી છે .
૧૬) લગ 1993 ભાં સ્લતંત્ર યાષ્ટ્ર ફનેરું ચેક રયમબ્રક ઓમરમમ્કભાં 105 ખેરાડીઓ ભોકરળે.
૧૭) શારભાં કાભના ભાભરે 189 દેળના કયે રા વલેભાં બાયતને 130 ભી યે ન્ક પ્રાપ્ત થઆ છે , જોકે
મલકાવળીર દેળની માદીભાં બાયતનો ક્રભાંક 30 ભો છે .
અન્ય
૧૮) 15 જુ રાઇ 2016 થી ડે લીવક ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટની ળરૂઅત થઆ છે .
૧૯) 14 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ઇંગ્રેન્ડ વાભે ામકસ્તાનના ખેરાડી મભવફાશ શકે વેન્ચ્મુયી
ફનાલી તેથી તેઓ ટે સ્ટ રક્રકે ટભાં વેન્ચ્મુયી ફનાલનાય વૌથી ભોટી ઉંભયના કપ્તાન ફની ગમા છે .
૨૦) રયમો ઓમરમમ્કના અમોજનભાં 206 દેળોના 10,500 ખેરાડીઓ બાગ રેળે.
Current affairs 149 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) અય.ફી.અઇ.ના બૂતૂલગ ગલનગય ડી.વુબ્ફાયાલે ોતાના ુસ્તક ‘શં ુ ભુવ્ડ ભામ આન્ટયે સ્ટ યે ટ’
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રખેર છે .
૨) કે યર યાજ્મના તભાભ ભંરદયોભાં 16 જુ રાઇથી યાભામણ ભાવ ભનાલલાનું ળરુ કયલાભાં અલેર
છે .
૩) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાં વૌથી ભોટો ભેો ંઢયુયભાં બયામ છે , ત્માં ચંરબાગા નદીનું મલળે
ભશત્લ છે .
૪) ભધ્મપ્રદેળભાં કે ફીનેટ દ્વાયા શે પ્ીનેવ ભંત્રારમ ફનાલલાની ભંજુયી અલાભાં અલી છે .
૫) 14 જુ રાઇ 2016 ના યોજ બાયતે એમળમન ડે લરભેન્ટ ફેંક વાથે કાલેયી ફેમવનના મલકાવ
ભાટે 100 ભીરીમન ડોરયના ઋણ ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૬) કાલેયી ફેવીન મલકવે તો તમભરનાડુ યાજ્મને લધાયે પામદો થનાય છે .
૭) કાાનાણા ય ંકુળ રગાલલા ભાટે એવ.અઇ.ટી.એ એક રદલવભાં ત્રણ રાખથી લધુની
યોકડ ય પ્રમતફંધ રાદલાની બરાભણ કયે ર છે .
૮) બાયતીમ કમ્મુમનસ્ટ ાટીના લરયષ્ઠ નેતા બાયત પ્રકાળનું 14 જુ રાઇ 2016 ના યોજ લવાન
થમેર છે .
૯) શફીફગંજ યે લ્લે સ્ટે ળનના ૂન:મનભાગણ ભાટે અઇ.અય.એવ.ડી.વી. ને ફંવર ગ્રુે
શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
રમત-ગમત
૧૦) ભેમક્વકો ઓમરમમ્ક વમભમતના ધ્મક્ષ કારોવ ાડીરા છે . તેણે રયમો ઓમરમમ્કભાં
ભેમક્વકોના 120 ખેરાડીઓ બાગ રેળે તેલું જણાલેર છે .
૧૧) શાર સ્ેનના ઓમરમમ્ક કમભટીના ચીપ બ્રાનકોના જણાવ્મા ભુજફ યપે ર નાદાર રયમો
ઓમરમમ્કભાં બાગ રેળે.
૧૨) ઓમરમમ્ક 2012 ભાં લેઆટમરમફ્ટંગભાં બ્રોન્ઝભેડર ભેલનાયા મુક્રેનની મુમરમા કારીના
ડોમંગ ભાટે દોમત વામફત થમા છે . (ડોમંગ એટરે નળાકાયક દલાનું વેલન)
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૧૩) રયમો ઓમરમમ્કભાં 78000 દળગકોની ક્ષભતા ધયાલતા સ્ટે ડીમભભાં રયમોની ઓનીંગ
વેયેભની મોજાળે, ને વભાન વભાયોશ ણ ત્માં જ મોજાળે.
૧૪) અગાભી 13 ભી નલેમ્ફય 2016 ના યોજ યાજકોટ ખાતે ઇંગ્રેન્ડ વાભે બાયત પ્રથભ ટે સ્ટ
ભેચ યભળે.
૧૫) રપડે ભરશરા ગ્રાન્ડ મપ્રક્વ ળતયંજ ટુ નાગભેન્ટનો મખતાફ શરયકા રોણાલરીએ જીતેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૬) શારભાં િાન્વના નીવ ળશે યભાં ફેસ્ટીર ડે ના વભાયોશ દયમભમાન અંતકલાદી શુભરો થમેર
છે .
૧૭) દેળના ઈયાષ્ટ્રમત શાભીદ ંવાયીએ ફે રદલવીમ એમળમા મુયો ફૈઠક ‘અવેભના’ 11
ભાં મળખય વંભેરનભાં બાયતીમ પ્રમતમનમધ ભંડનું નેતૃત્લ કયે ર.
અન્ય
૧૮) 15 જુ રાઇ 2016 ના યોજ વભગ્ર મલશ્વભાં મલશ્વ મુલા કૌળલ્મ રદલવ ભનાલલાભાં અવ્મો,
તેનો મલમ યખામો શતો, ‘સ્કીર ડે લરભેન્ટ ટુ ઇમ્પ્રુલ મુથ એમ્પ્રોમભેન્ટ’.
૧૯) શારભાં પીપા દ્વાયા જાશે ય કયામેરી યે મન્કંગભાં બાયતીમ પૂટફોર ટીભ 152 ભાં ક્રભાંકે છે .
૨૦) વમુંકત યાષ્ટ્રના લગ 2016 ના યે મન્કંગ નુવાય બાયત 118 ભાં સ્થાન ય છે .
Current affairs 150 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) અજથી વંવદનું ચોભાવું વત્ર ળરુ થનાય છે , તે 12 ઓગસ્ટ 2016 વુધી ચારળે, તેભાં 56
ફીરો ય ચચાગ થલાની વંબાલના છે .
૨) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ટર ાન્વપોમભુંગ આમન્ડમા ંતગગત લેફવાઇટ રોન્ચ કયલાભાં અલી છે .તેના
દ્વાયા વયકાય રોકોની વીધી જ લાત વંબાળે.
૩) મિભ યે લ્લે દ્વાયા શારભાં 13 ભેર એક્વપ્રેવ ટરે નોને વુય પાસ્ટ ટરે નનો દયજ્જો અલાની
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જાશે યાત કયલાભાં અલી છે .
૪) અગાભી ઓક્ટોફય 2016 થી વૌયાષ્ટ્રની ાંચ ભદાલાદની ફે, કચ્છની ફે, ભુંફઇની ફે,
તેભજ યાજસ્થાનની એક ટરે ન વુયપાસ્ટ ટરે ન ફનાલાળે.
૫) શાર યે લ્લેએ નલી ઓટો એક્વપ્રેવ ટરે ન રોન્ચ કયે ર છે , તેનાથી ગાડીઓની શે યપે ય કયલાભાં
અલળે.
૬) ઓટો એક્વપ્રેવ ટરે ન વૌપ્રથભ ગુડગાંલથી ફેંગરુરુ નજીક અલેરા મનદાલંદા લચ્ચે
દોડાલલાભાં અલી યશી છે .
૭) 16 જુ રાઇ 2016 ના યોજ રુણાચરના ભુખ્મભંત્રી નફાભ તુકીએ યાજીનાભું અપ્મું છે .
૮) શારભાં કોંગ્રેવના લરયષ્ઠ નેતા ભાગેટ લ્લા દ્વાયા મરમખત ુસ્તક કયે જ એન્ડ કમભટભેન્ટભાં
દેળના જુ ના યાજકાયણની માદોને તાજી કયે ર છે .
૯) 6 ઓગસ્ટ 2009 ના યોજ 14 ભેં 2012 વુધી ઈતયાખંડના પ્રથભ ભરશરા યાજ્માર તયીકે
ભાગગયેટ લ્લાએ કામગ કમુું શતું.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) ભેરયકન વેન્ટય પોય ડીવીવ કંટર ોર ને મપ્રલેન્ળનના જણાવ્મા ભુજફ મલશ્વના પક્ત 19
દેળો એલા છે , જ્માં ઝીકા લામયવને નુકુ લાતાલયણ છે , યંતુ ત્માં લામયવ પે રામો નથી,
ને ચાડ, મતબ્રોતી, એરયટર ીમા ને મભનભાં ઝીકા લામયવ પે રાલલાનો બમ છે .
૧૧) રંડનના લૈજ્ઞામનકોએ દાલો કયે ર છે કે તેઓએ ગ્રીક ગોલ્ડન બ્મુટી યે મળમોને અધાયે
કમ્પ્મુટય ભેમંગ દ્ધમતથી યપે ક્ટ લુભન પે ઇવ ફનાવ્મો છે .
૧૨) યમળમાએ મલકવાલેરા શાઇય વોમનક યોકે ટ જેં પાઇટય જેટ ફનાવ્મું છે , તે ંતયીક્ષભાંથી જ
મનળાન વાધલા ભાટે વક્ષભ શળે.
રમત-ગમત
૧૩) મતયંદાજીભાં વાઈથ કોરયમાનો પ્રબાલ યહ્યો છે , તેણે અજ વુધીભાં 19 ગોલ્ડ વાથે 34 ભેડર
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જીત્મા છે .
૧૪) શાર ામકસ્તાન ઓમરમમ્ક એવોમવમેળનના ધ્મક્ષ અયીપ શવન છે .
૧૫) ામકસ્તાન 20 લગ ફાદ ણ ઓમરમમ્કભાં એકણ ખેરાડી ક્લારીપાઇ કયી ળક્મા નથી.
૧૬) 17 જુ રાઇ 1976 ના યોજ ભોન્ટર ીમરભાં મોજામેરી 21 ભી ઓમરમમ્ક ગેમ્વના ઈદ્ઘાટન
વભાયોશભાં 25 અરિકન દેળોએ ગેમ્વનો ફરશસ્કાય કમો શતો. કાયણ ન્મુઝીરેન્ડની યંગબેદની
નીમતનો તેઓ બોગ ફનતા શોમ તેલું તેને રાગતું શતું.
૧૭) કે નેડાના ટે નીવ ખેરાડી ભીરોવ યાઓનીક ને યોભાનીમાની વીભોના શારેે ઝીકા
લામયવના ડયથી રયમો ઓમરમમ્કભાંથી ખવી ગમા છે .
અન્ય
૧૮) 17 જુ રાઇ 1850 ના યોજ શાલગડગ લૈધળાાએ તાયાનો શે રો પોટોગ્રાપ રીધો શતો.
૧૯) રયકલગ ફો એયોને (તીયને ) 240 મકરોભીટયની ઝડથી છોડલાભાં વક્ષભ શોમ છે .
૨૦) બાયતના ૂલગ રક્રકે ટય ભનોજ પ્રબાકય શલે ઈત્તયપ્રદેળ યણજી ટીભના નલા કોચ ફનળે.
Current affairs 151 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ોંડીચેયીભાં ગંદકી થતી ટકાલલા ભાટે સ્લચ્છ ફાવેના કામગ કયળે. શી અ પ્રથભ પ્રમોગ
ળરુ કયલાભાં અવ્મો છે .
૨) મુનીલવીટી ગ્રાન્ટ કભીળન દ્વાયા કોરેજોભાં ફૌમધક વંદા મધકાય મલમને લૈકમલ્ક મલમ
તયીકે અલાભાં અલળે.
૩) કે ન્ર વયકાયે જાશે ય કયે ર મનમભો નુવાય શલેથી ડીઝર, ેટરોર લાશનોભાં આરેમક્ટર ક કીટ
થલા શાઇબ્રીડ આરેમક્ટર ક મવસ્ટભ રગાલલી ડળે.
૪) રુણાચર પ્રદેળભાં 17 જુ રાઇ 2016 ના યોજ નલા ભુખ્મભંત્રી દે ેભાં ખાંડુએ ળથ
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રીધા.
૫) 22 જુ રાઇ 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન ગોયખુયભાં એઇમ્વનો મળરાન્માવ કયળે .
૬) બાયતના રપલ્ભ સ્ટાય યાજેળ ખિાને પ્રથભ વુય સ્ટાય તયીકે નાભના પ્રાપ્ત થઆ શતી તેનું
મનધન 18 ભી જુ રાઇ 2012 ના યોજ થમું શતું.
૭) અઇ.અય.ડી.એ.ના જણાવ્મા ભુજફ બાયતભાં લગ 2015 ભાં 288 ભીરીમન બાયતીમોએ
સ્લાસ્થ્મ લીભો ઈતયાવ્મો શતો.
૮) રુણાચર પ્રદેળભાં ભુખ્મભંત્રી દના ળથ રેનાય ેભાં ખાંડુ એ દેળના વૌથી મુલા લમના
ભુખ્મભંત્રી ફન્મા છે , તેઓની લમ 36 લગની છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) વભગ્ર મલશ્વના 186 દેળોના ઓછાભાં ઓછા એક ખેરાડીએ ક્લોરીપામ કમુું છે , યંતુ 21 દેળો
અલું નથી કયી ળક્મા તેના કભવે કભ ફે ખેરાડીઓને લાઇલ્ડ કાડગ થી પ્રલેળ અલાભાં અવ્મો
છે .
૧૦) અગાભી લગ 2020 ભાં જાાનભાં મોજાનાયી ઓમરમમ્કભાં કરાઇમમ્ફંગની યભતનો
વભાલેળ કયલાભાં અવ્મો છે .
રમત- ગમત
૧૧) બાયતભાંથી પ્રથભલાય રયમો ઓમરમમ્ક ક્લોરીપામ કયનાય ભરશરા જીમ્નાસ્ટીક દીા
કયભાકય ઇન્ડીમલડ્યુંર ઓરયાઈન્ડ આલેન્ટભાં ડકાય ઝીરળે.
૧૨) ભરશરા અટીમસ્ટક જીમ્નાસ્ટીકભાં વોમલમેત વંઘનું લચગસ્લ યહ્યું છે , અ દેળે 33 ગોલ્ડ
વશીત કુ ર 88 ભેડર જીત્મા છે .
૧૩) ભરશરા અટીમસ્ટક જીમ્નાસ્ટીકભાં યોભાંનીમાએ 22 ગોલ્ડ વશીત 57 ભેડર જીત્મા છે .
૧૪) દેળની પ્રથભ ભલ્ટી વીટી ભેયેથોન ગ્રેટ આમન્ડમા યન 1480 મકભી રાંફી ભેયેથોનનો પ્રાયંબ
કે ન્રીમ યભત ભંત્રી મલજમ ગોમરે કયાવ્મો છે .
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૧૫) અગાભી 23 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ચંડીગઢભાં પ્રથભ નાઇટ શાપ ભેયેથોન દોડ મોજાળે.
૧૬) મબ્રટનના દોડલીય ભોશભંદ પાયાશ ભોનાકો ડામભંડ રીગના 1500 ભીટય દોડભાં ાંચભા
સ્થાને યહ્યા છે .
૧૭) બાયતના પ્રમવદ્ધ ફોક્વય મલજેન્દય મવંશે 16 જુ રાઇ 2016 ના યોજ નલી રદલ્શીભાં
અમોમજત ડફલ્મુ.ફી.ઓ. એમળમા ેવેરપક વુય મભડરલેટ પ્રમતમોમગતાભાં ઓસ્ટરે રીમાના કે યી
શોને શયાલી મખતાફ જીતેર છે .
અન્ય
૧૮) 17 જુ રાઇ 2016 ના યોજ મુનેસ્કો દ્વાયા બાયતના ત્રણ સ્થોને મલશ્વ લાયવાના સ્થોની
માદીભાં વાભેર કયે ર છે .
૧૯) 17 જુ રાઇ 2016 ના યોજ મલશ્વ લાયવા વમભમતનું 40 ભુ વત્ર ઇસ્તંફુરભાં મોજામું શતું.
૨૦) 18 જુ રાઇ 2016 ના યોજ વભગ્ર મલશ્વભાં નેલ્વન ભંડેરા રદન ભનાલલાભાં અવ્મો.
Current affairs 152 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) રોન રેનાયા રોકોએ જે મવમફર યીોટગ ના 450 રૂમમા ચુકલલા ડતા તે શલેથી ભપત ભળે,
તેલું અય.ફી.અઇ.ના ગલનગય દ્વાયા જણાલલાભાં અલેર છે .
૨) ફેંગ્રોયભાં છ લગના ઓભે રીંફો સ્કે ટીંગભાં ગીનીવફુકભાં નલો લલ્ડગ યે કોડગ નોંધાલેર છે .
૩) શારભાં યાજ્મવબાના વભ્મ ને ૂલગ રક્રકે ટય નલજોત મવદ્ધુએ ને તેની ત્ની નલજોત કૌયે
યાજીનાભું અેર છે .
૪) ાણીની ખાયાળ દુય કયલા ભાટે વૌય ઈજાગ દ્વાયા ચારતું લોટય ટર ીટભેન્ટ રડલાઇવ મલકવાલામું
છે , તે ટૂં ક વભમભાં શૈ દયાફાદભાં રગાલાળે.
૫) વભગ્ર દેળભાં લગ 1957 થી ફાકોને ફશાદુયી ભાટે ના યાષ્ટ્રીમ કક્ષાના એલોડગ અલાભાં
અલે છે .અ લગની યજીઓ જે તે મજલ્લા કક્ષાએ 30 વપ્ટે મ્ફય વુધી સ્લીકાયાળે.
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ગુજરાત
૬) ગુજયાતભાં શાર ત્રણ રક્રકે ટ એવોવીએળન છે , જેભાં વૌયાષ્ટ્ર, ફયોડા ને ગુજયાત રક્રકે ટ
એવોવીએળનનો વભાલેળ થામ છે .
૭) અઇ.વી.એ.અઇ. દ્વાયા રેલાતી વી.એ.ની યીક્ષાભાં લડોદયાના યોનક ફાપનોએ વભગ્ર
દેળભાં વાતભો ક્રભાંક તથા લડોદયાભાં પ્રથભ ક્રભાંક ભેલેર છે .
૮) શાર ગુજયાતભાં ટોયે ન્ટ ાલયે ફ્મુર વયચાજગભાં 50 ૈવાનો ઘટાડો કયે ર છે .
૯) ગુજયાતભાં ોસ્ટ મલબાગ દ્વાયા ‘નેક્સ્ટ ડે કનેક્ટ આમન્ડમા’ મબમાન ંતગગત ભદાલાદથી
લડોદયા ને ભદાલાદથી યાજકોટની તભાભ ોસ્ટને ફીજા જ રદલવે ગ્રાશકો વુધી શોંચાડલા
ભાટે યોડ નેટલકગ ળરુ કયલાભાં અવ્મું છે .
૧૦) રક્રકે ટની ીચ ફનાલલા નલવાયીની રાર ભાટી (જયાઇ થાયી)ગાભની ભાટી ાથયીને
ફનાલલાભાં અલે છે .
રમત-ગમત
૧૧) ભેયેથોનની ગણતયી ટરે ક આલેન્ટભાં કયલાભાં અલતી નથી, અ યોડ આલેન્ટ તયીકે
ઓખલાભાં અલે છે .
૧૨) બાયતનું એથરેટીક્વનું દ કોઆણ ન્મ યભત કયતા વૌથી ભોટું છે .
૧૩) અ લે મોજાનાયા રયમો ઓમરમમ્કભાં ચીન તયપથી 416 એથ્રેટો બાગ રેળે. તેભાં 256
મલભેન્વ ને 160 ભેન્વ છે .
૧૪) શારભાં ગ્રેભોગગનના 19 લગના એનેયીન ડોનાલ્ડે પસ્ટ ક્રાવ રક્રકે ટભાં વૌથી ઝડી ફેલડી
વદીના યમલળાસ્ત્રીના 31 લગ જુ ના યે કોડગ ની ફયાફયી કયે ર છે .
૧૫) શારભાં દીમકા લ્લીકરે 73 ભી વીનીમય નેળન સ્ક્લોળ ચેમમ્મનભાં ભરશરાનું ટાઇટર
ોતાના નાભે કે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
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૧૬) લગ 1900 ભાં ેરયવભાં વૌપ્રથભલાય ભેટરો યે રની ળરૂઅત થઆ શતી.
૧૭) ેરયવભાં 27 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભેટરો ટરે ન મબ્રક ફવ મવસ્ટભ ળરુ કયનાય છે , જે
વોભથી ળુક્રલાય વુધી ભળે.
૧૮) નેધયરેંડ ને ઈત્તયપ્રદેળ લચ્ચે 14 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ખેડૂતોને મળમક્ષત કયલા ને
તેના કૌળલ્મને મલકવાલલા ભાટે એક વભજુ તી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) શાર મલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વંગઠનના યીોટગ ભુજફ બાયતના 57 ટકા એરોેથી ડોકટયો ાવે
ભેડીકર ક્લોમરરપકે ળન જ નથી.
૨૦) સ્ેવ એક્વ દ્વાયા 18 જુ રાઇ 2016 ના યોજ અંતયયાષ્ટ્રીમ ંતયીક્ષ સ્ટે ળન ભાટે એક
નાભ ડરે ગન કાગો કૈ પ્વુર પ્રક્ષેમત કયે ર છે .
Current affairs 153 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતની પ્રથભ ઇ-કોટગ શૈ દયાફાદભાં ળરુ કયલાભાં અલેર છે .
૨) અઇ.વી.અઇ.વી.અઇ. ગ્રુ દ્વાયા લગ 2017 વુધીભાં તેના સ્કીર ડે લરભેન્ટ પ્રોગ્રાભ
ંતગગત એકરાખ મુલાનોને તારીભ ૂયી ાડળે.
૩) વેન્ટર ર ફોડગ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે કવીઝના શારના ચેયભેન તયીકે તુરેળ જીન્દાર પયજ ફજાલી
યહ્યા છે .
૪) 19 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા 13 વયકાયી ફેંકોભાં 22,915 કયોડ રૂમમાની
ભૂડી ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અલી છે .
૫) શલેથી મફજનેવની કાભગીયીને વય ફનાલલા ને લધાયે રોકોને કયલેયા બયતા કયલા ભાટે
ભાત્ર ત્રણ રદલવભાં ાનકાડગ ની યજીનો મનકાર કયલાભાં અલળે .
ગુજરાત
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૬) શાર ગુજયાત વયકાયના લન મલબાગ દ્વાયા યાજ્મના ચાય સ્થોએ વપાયી ાકગ ફનાલલાનું
અમોજન શાથ ધમુું છે , તેભાં જુ નાગઢ, ધાયી, નભગદા ને યાજીાનો વભાલેળ થામ છે .
૭) શાઇકોટગ વમભમતની વભીક્ષા દયમભમાન નફી કાભગીયી ફદર ગુજયાતના 18 ડીસ્ટર ીક્ટ જજને
પયજીમાત મનલૃત કયલાભાં અવ્મા છે .
રમત -ગમત
૮) અ લે બાયત તયપથી પ્રથભલાય ઓમરમમ્કભાં 121 ખેરાડીઓ બાગ રેળે, તેભાં ડધા
યભતલીયો 25 લગથી ઓછી લમના છે .
૯) અ લે વાઈદી અયફની ઓમરમમ્ક ટીભભાં પ્રથભલાય ચાય ભરશરા એથ્રેટોનો વભાલેળ
કયલાભાં અવ્મો છે .
૧૦) બાયતના યભતલીય મલકાવ ગૌડા રડસ્કથ્રો આલેન્ટભાં રયમો ઓમરમમ્કભાં બાગ રેળે .
૧૧) બાયતીમ ભરશરા શોકી ટીભનો મુ.એવ. વાભે 2-3 થી યાજમ થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૨) 20 જુ રાઇ 1960 ના યોજ મવરોનના મવરયભા બંડાયનામકે મલશ્વના પ્રથભ ભરશરા
લડાપ્રધાન તયીકે શોદ્દો ગ્રશણ કમો શતો.
૧૩) મવંગાુયના ૂલગ યાષ્ટ્રાધ્મક્ષ એવ.અય.નાથન પ્રલાવી બાયતીમ ુયસ્કાયથી વન્ભામનત
કયલાભાં અવ્મા છે .
૧૪) ચીન ભેયી ટાઇભ મવલ્ક યોડ પ્રોજેક્ટભાં શ્રીરંકાને જોડી યહ્યું છે .જે અણા ભાટે મલચાયણીમ
ભુદ્દો છે .
૧૫) 19 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભારકોભ ટનગ ફુરે ઓસ્ટરે રીમાના પ્રધાનભંત્રી તયીકે ના ળથ
રીધેર છે .
અન્ય
૧૬) બ્દુર લાશીદ તનલીયે કોમમ્ફતુયભાં એભ.અય.એપ.યે રીને જીતેર છે .
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૧૭) શારભાં શરયમાણા વયકાય દ્વાયા ‘થગક્લેક રી લોમનુંગ મવસ્ટભ’ તૈમાય કયે ર છે .
૧૮) ૧૮ જુ રાઇ 2016 ના યોજ બાયતના જાણીતા ગામમકા ભુફાયક ફૈગભનું ભુંફઇભાં લવાન
થમેર છે .
૧૯) યે લ્લેએ અપતના કશે યથી ફચલા ભાટે ‘મત્રનેત્ર’ નાભના મંત્રને મલકમવત કયે ર છે .
૨૦) 11 ભી એમળમા-મુયો ફૈઠક વંભેરનનું અમોજન ઈરાનફાટાય (ભંગોમરમા) ભાં થમું શતું.
Current affairs 154 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) તાજેતયના એક વંળોધનભાં જાણલા ભળ્યું છે કે બાયતભાં 65 થી 70 ટકા રોકો મલટાભીન ડી
ની ઈણ ધયાલે છે .
૨) 21 જુ રાઇ 2007 ના યોજ બાયતના યાષ્ટ્રમત દ ભાટે પ્રથભ ભરશરા ઈભેદલાય પ્રમતબાદેલી
મવંશ ાટીર મફયાજ્મા શતા.
૩) 19 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા સ્લદેળ દળગન મોજના ંતગગત ત્રણ યાજ્મોભાં
275 કયોડની રયમોજનાને ભંજુયી અી દેલાભાં અલી છે .
૪) બાયતના શોકી પ્રેમય ભોશમ્ભદ ળારશદનું 20 જુ રાઇ 2016 ના યોજ લવાન થમેર છે , તેઓ
56 લગની લમના શતા.
૫) વેફી દ્વાયા આન્લેસ્ટય પ્રોટે ક્ળન એન્ડ એજ્મુકેળન પંડ (અઇ.ી.ઇ.એપ.) ની વરાશકાયી
વમભમતની ુન: યચના કયળે.
૬) શારભાં આન્લેસ્ટય પ્રોટે ક્ળન એન્ડ એજ્મુકેળન પંડ (અઇ.ી.ઇ.એપ.) ની વરાશકાયી
વમભમતના ધ્મક્ષ તયીકે મયાભર ગ્રુ ને શ્રીયાભ ગ્રુના ચેયભેન જમ ીયમભર છે .
૭) શારભાં શૈ દયાફાદના યોરશત ખંડેરલારે મભસ્ટય લલ્ડગ 2016 નો મખતાફ જીતેર છે , અ
મખતાફ જીતનાય તેઓ પ્રથભ બાયતીમ છે .
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૮) 20 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા ઈત્તયપ્રદેળના ગોયખુય ખાતે ‘એઇમ્વ’ની
સ્થાનાને ભંજુયી અેર છે , તેના ભાટે વયકાયે 1011 કયોડ રૂમમાના ખચગની જોગલાઇ કયે ર છે .
૯) 20 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા વંવદભાં ફેનાભી રેણદેણ વંળોધન
મલધેમક-2015 ને ભંજુયી પ્રદાન કયે ર છે .
૧૦) જમ્ભુ-કા્ભીયના ન્મામમક કે વ શલેથી દેળના ન્મ યાજ્મોભાં ણ ટર ાન્વપય કયી ળકાળે.
૧૧) બાયતીમ યે લ્લે વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ સ્લેમચ્છક માત્રી લીભા મોજના ળરુ કયલાની તૈમાયી
કયી યહ્યું છે .
૧૨) કે ન્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા ઘાટભુયભ ઈતયપ્રદેળભાં 1980 ભેગાલોટની ક્ષભતાની થભગર
રયમોજનાને ભંજુયી અેર છે .
રમત-ગમત
૧૩) અ લે રયમોભાં મોજાનાયા ઓમરમમ્કભાં મજભાન બ્રામઝર 462 ખેરાડીઓ ઈતાયળે,
તેઓની વાથે 344 કોચ ણ યશે ળે.
૧૪) ચારુ લે બાયતીમ ખેરાડી રીએન્ડય ેવ વાતભું તથા મફન્રા ાંચભું ઓમરમમ્ક યભળે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૫) શારભાં ઓસ્ટરે રીમાએ ઓમરમમ્કની ઈજલણી કયલા ભાટે ફે ઓસ્ટરે રીમન ડોરય(રગબગ
100 રૂમમા)નો સ્ેળીમર મવક્કો જાશે ય કયે ર છે .
૧૬) દુમનમાનું વૌથી ભોટું મવંગર ડીળ યે રડમો ટે રીસ્કો તયીકે પ્મુટો રયકોના પ્રખ્માત છે , તે
નાણાકીમ વશામના અબાલે ભુ્કે રીભાં છે .
૧૭) યોમર ફેંક ઓપ સ્કોટરેંડ (અય.ફી.એવ.) દ્વાયા 1 ઓક્ટોફય 2016 થી બાયત ખાતેની છ
યીટે ઇર બ્રાંચ ફંધ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૧૮) 21 જુ રાઇ 1969 ના યોજ નીર અભગ સ્ટર ોંગ એોરો માન ભાયપત ચંરની વાટી ય ગ
ભુંકનાય પ્રથભ વ્મમક્ત ફન્મા શતા.
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ગુજરાત
૧૯) અજથી 22 જુ રાઇથી ગુજયાત ચેવ એવોવીએળન દ્વાયા 30 ભી નેળનર ન્ડય-13
ફોમઝ ને ગલ્વગ ચેમમ્મન ટુ નાગભેન્ટ મોજાળે.
અન્ય
૨૦) લગ 2016 ભુજફ વભગ્ર મલશ્વભાં 70 દેળો એલા છે , તેના યાષ્ટ્રમત થલા લડાપ્રધાન તયીકે
ભરશરા ઈભેદલાયો છે .
Current affairs 155 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) વુજરોન ગ્રુ ભધ્મપ્રદેળભાં 58.8 ભેગાલોટની લન ઈજાગ રયમોજના સ્થામત કયળે.
૨) 20 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્રીમ ભંત્રીભંડ દ્વાયા મકિયોના મધકાય મધમનમભ 2016 ને
ભંજુયી અેર છે .
૩) U.I.D.A.I.ના મભળન ડીજી ને મભળન ડામયે ક્ટય યશે રા જમ બૂણને U.I.D.A.I.ના
વી.ઇ.ઓ. ફનાલલાભાં અવ્મા છે .
૪) શલેથી ગોલા યાજ્મની વયકાય જેર ટુ યીઝભ મલકવાલલાનીમોજના ય કામગ કયી યશી છે , શી
ોટુગ ગીઝ કાની ગોડા જેરને ટુ યીઝભ ડે સ્ટીનેળન તયીકે મલકવાલલાની મોજના શાથ ધયલાભાં
અલી યશી છે .
૫) વેન્ટય પોય ગ્રોફર ડે લરભેન્ટના જણાવ્મા ભુજફ બાયતભાં દય લે 25 શજાય શે ક્ટય જગ
ં ર
નોન પોયે સ્ટર ી મુઝ ભાટે કાલાભાં અલે છે .
૬) ભેંગરોય યીપાઆનયી એન્ડ ેટરોકે ભીકલ્વ અગાભી લોભાં 15000 કયોડના યોકાણ દ્વાયા
ેટરોરીમભ કોક ગેવ કોમ્પ્રેક્વનો નલો પ્રાન્ટ સ્થાળે .
૭) લગ 2016 ભુજફ વેન્ટર ર પ્રોમલડન્ટ પંડ ના કમભળનય તયીકે લી.ી.જોમ કાભગીયી ફજાલી
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યહ્યા છે .
૮) શારભાં કે ન્ર વયકાયે દેળના દયે ક યાજ્મભાં એક અઇ.અઇ.ટી. ળરુ કયલાની મોજના ફનાલેર
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) મળકાગોની મુનીલવીટીના મલજ્ઞાની ભાકગ ડાકીને એચ.અઇ.લી.ગ્રસ્ત વ્મમક્તની ભદદ ભાટે
ફેટયી શે લ્થ નાભની ભોફાઇર એ મલકવાલેર છે .
૧૦) બાયત ને ભોજામ્ફીક લચ્ચે શલાઇ વેલા પ્રાયંબ કયલાના શે તુથી વભજુ તી કયાયને ભંજુયી
અેર છે .
૧૧) મલશ્વ સ્તયની 500 કંનીઓની પોચ્મુગન દ્વાયા જાશે ય કયામેરી નલી માદીભાં બાયતની વાત
કંનીઓનો વભાલેળ થમો છે , તેભાં ફે ગુજયાતીઓની કંની છે .
રમત-ગમત
૧૨) ન્મુઝીરેન્ડના બૂતૂલગ ખેરાડી જેમ્વ િેન્કરીને ોતાના ઓર ટાઇભ પ્રેઇંગ ઇરેલન ડર ીભ
ટીભભાં ત્રણ બાયતીમ ખેરાડીઓ વમચન તેંદુરકય, યોરશત ળભાગ, ને શયબજન મવંશનો વભાલેળ
કયલાભાં અવ્મો છે .
૧૩) મલશ્વ રેલરે યભતની વલોચ્ચ દારત તયીકે કોટગ ઓપ અફીટે ળન પોય સ્ોર્ટવગ કામગ કયે છે .
૧૪) શાર યભત ગભતની વલોચ્ચ વંસ્થા કોટગ ઓપ અફીટે ળન પોય સ્ોર્ટવગના ચુકાદાભાં
યમળમાના 67 એથ્રેર્ટવ ય ડોમંગ ભાભરે રયમોભાં ન યભલા ય પ્રમતફંધ ળરુ યાખેર છે , તેથી
તેઓ રયમોભાં બાગ રઆ ળકળે નરશ.
૧૫) આન્ટયનેળનર એવોવીએળન ઓપ એથરેટીક્વ પે ડયે ળન્વના શારના પ્રભુખ તયીકે
વેફેસ્ટીમન કામગબાય વાંબી યહ્યા છે .
૧૬) ઓમરમમ્કની લેઆટમરમફ્ટંગ સ્ધાગભાં ુરુ મલબાગભાં એરેક્વી રોલચેચે યમળમા તયપથી
પ્રમતમનમધત્લ કમુું શતું, તેણે 472 લગગ મકગ્રા. લજનભાં લગ 2015 ભાં લલ્ડગ યે કોડગ કમો શતો.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૭) આટારીના ટે નીવ ખેરાડી ભાકો કે ચીનાટો ય ભેચ રપમક્વંગભાં વાભેર થલા ફદર દોઢ
લગનો પ્રમતફંધ રાદલાભાં અવ્મો છે .
અન્ય
૧૮) 22 જુ રાઇ 2009 ના યોજ બાયતભાં અ વદીનું વૌથી રાંફુ વૂમગગ્રશણ જોલા ભળ્યું શતું .
૧૯) દેળભાં લગ 1971 ભાં ભરશરાઓને ગબગાતને ભંજુયી અતો કામદો ઘડલાભાં અવ્મો શતો,
જેનું નાભ શતું, ભેડીકર ટમભગનેળન ઓપ પ્રેગ્નન્વી એક્ટ 1971.
૨૦) અઇ.એ.એ.એપ.નું ુરુનાભ આન્ટયનેળનર એવોવીએળન ઓપ એથરેટીક્વ પે ડયે ળન્વ
થામ છે .
Current affairs 156 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 24/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતીમ શલાઇદનું એ.એન.-32 મલભાન ખયાફ શલાભાનને કાયણે ફંગાની ખાડીભાં
રાતા થઆ ગમું છે , અ મલભાનભાં 6 કૃ ભેમ્ફય ને 29 ન્મ રોકો વલાય શતા.
૨) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ગોલ્વની પ્રામપ્તભાં 149 દેળોભાં બાયતનો ક્રભાંક 110 ભો જાશે ય થમો
છે , લગ 2016 ના નલા આન્ડે ક્વભાં સ્લીડન પ્રથભ સ્થાને છે .
૩) મુમનવેપના શે લાર નુવાય લગ 2015 ભાં બાયતભાં 12,6 રાખ ફાકોના ભૃત્મુ થમા છે .
૪) 21 જુ રાઇ 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન ને ફાંગ્રાદેળના પ્રધાનભંત્રી ળેખ શવીનાએ
વાથે ભીને ેટરોોર એમકકૃ ત ચેકોસ્ટનું ઈદ્ઘાટન કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૫) શારભાં પોચ્મુગનની જાશે ય થમેર નલી માદીભાં ભેરયકાની વૌથી લધુ 134 કંનીઓનો
વભાલેળ કયલાભાં અવ્મો છે .
૬) 23 જુ રાઇ 1974 ના યોજ ગ્રીવભાં ર્કયી ળાવનનો ંત અવ્મો શતો.
૭) ગુગરના શે ડક્લાટગ ય કે રોપોનીમાભાં ગુગરે બાયતીમ કભગચાયીઓ ભાટે ‘ફાદર’ નાભની
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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બાયતીમ યે સ્ટોયન્ટ ફનાલી છે .
૮) વભગ્ર મલશ્વભાં અજ વુધીભા 80 જેટરા શે ન્ડ ટર ાન્વપ્રાન્ટ કયલાભાં અવ્મા છે .
૯) મુમનવેપના લગ 2015 ના શે લાર નુવાય મલશ્વભાં 6 કયોડ ફાકોના ભૃત્મુ થમા તેલા ાંચ
દેળોભાં કોંગો, આથોમમા, નાઆજીયીમા, ામકસ્તાન ને બાયતનો વભાલેળ થામ છે .
૧૦) જુ રાઇ 2016 ભાં ભેરયકાની ંતયીક્ષ એજન્વી નાવાએ ોતાના માન કે પ્રયના ભાધ્મભથી
વૌયભંડથી ફશાય 100 થી લધાયે ગ્રશો ળોધેર છે .
૧૧) યોભામનમાના મબનેતા ને મનદેળક ને મનફંધકાય યાડુ ફેગરીનનું શારભાં લવાન
થમેર છે .
૧૨) કે નેડા દેળે જુ રાઇ 2016 ભાં ભનુષ્મો ય ઝીકા લૈક્વીનનો પ્રમોગ કયલાનો મનણગમ રીધેર
છે .
રમત-ગમત
૧૩) બાયતની લેસ્ટઆન્ડીઝ વાભેની પ્રથભ ટે સ્ટભાં કોશરીએ ોતાની કાયમકદીની ને કે પ્ટન
તયીકે મલદેળી ધયતી ય પ્રથભ ફેલડી વદી પટકાયી છે .
૧૪) શારભાં બાયતીમ રક્રકે ટય મલયાટ કોશરીએ ટે સ્ટભાં 3000 યન ુયા કયે ર છે .
૧૫) અ લે મોજાનાયા રયમો ઓમરમમ્કભાં ભેરયકા 555 વભ્મોનું દ બાગ રેળે, તેભાં ત્રણ
કે ન્માના એથ્રેર્ટવનો ણ વભાલેળ કયલાભાં અવ્મો છે .
અન્ય
૧૬) વસ્ટે નેફર ડે લરભેન્ટ ગોલ્વ ત્રણ ફાફતોના અધાયે નક્કી કયામ છે , તેભાં અમથગક
મલકાવ, વાભામજક વભાલેમળકયણ ને એન્લામયભેન્ટર વસ્ટે નેમફરીટી ધ્માને રેલામ છે .
૧૭) ડર ોન મલભાનના ભાધ્મભથી મલશ્વના ંતરયમા મલસ્તાયભાં ઇન્ટયનેટ શોંચાડલાની રદળાભાં
પે વફુક દ્વાયા જુ રાઇ 2016 ભાં વોરય ડર ોનનું યીક્ષણ કયે ર છે .
૧૮) બાયત ગ્રોફર વેલા મનલૃમત્ત વૂચકાંકભાં ચાય લગથી છે લ્લા સ્થાન ય યહ્યું છે .
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૧૯) મલશ્વ ભૌવભ મલજ્ઞાન વંગઠન દ્વાયા ૃથ્લીના તાભાનભાં 1.3 ડીગ્રી વેમલ્વમવ લધાયાની
નોંધ કયલાભાં અલી છે .
૨૦) ડોમભમનક યનોન્દ કે જે િેંચ વાઇકમરસ્ટ છે , તેઓએ 11 લાય ટુ ય ડી િાંવભાં બાગ રીધેર
છે .
Current affairs 157 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દેળના યાષ્ટ્રમત પ્રણલ ભુખજીને યાષ્ટ્રમત તયીકે અજે 25 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ચાય લગ
ૂણગ થળે.
૨) 23 જુ રાઇ 2016 ના યોજ મફંદુ મચત્ર ળૈરીના પ્રખ્માત મચત્રકાય વૈમદ યઝાનું નલી રદલ્શી ખાતે
લવાન થમેર છે .
૩) શારભાં દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ મલડીમોકોન્િમન્વંગના ભાધ્મભથી રયરામન્વ પાઈન્ડે ળન મુથ
સ્ોર્ટવગ સ્ધાગનો ળુબાયંબ કયાવ્મો છે .
૪) લાઇલ્ડ રાઇપ ક્ષેત્રે કામગયત ફેંગ્રોય મસ્થત નેચય આન પોકવ વંસ્થા દ્વાયા એમળમા રેલરે નેચય
એન્ડ લાઇલ્ડ રાઇપ પોટોગ્રાપી પે સ્ટીલર 2016 ંતગગત લાઇલ્ડરાઇપ પોટોગ્રાપી સ્ધાગનું
અમોજન કયલાભાં અવ્મું શતું.
૫) 24 જુ રાઇ 1991 ના યોજ ભનભોશનમવંશ વૂમચત બાયતે નલી નીમતની ળરૂઅત કયી શતી.
૬) ફંધાયણની કરભ 25 ંતગગત રશંદુ વગનર રો ંતગગત રશંદુ, ળીખ, જૈન ફૌદ્ધ જ્ઞામત
લગયે નો વભાલેળ વભાલેળ થામ છે .
ગુજરાત
૭) એમળમા કક્ષાની લાઇલ્ડરાઇપ સ્ધાગભાં જાભનગયના મળોધન બાટીમાની જાભનગયના
મળમાુ ભશે ભાન લૈમાની તસ્લીય એમનભર આન શે ફીટે ટ મલબાગભાં પ્રથભ સ્થાન ાભી છે .
૮) ગુજયાત રક્રકે ટ એવોવીએળનના ઈપ્રભુખ કાંમતબાઇ દેવાઇનું લરવાડભાં લવાન થમેર છે .
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) પઘામનસ્તાનના ાટનગય કાફુરભાંથી બાયતીમ ભૂના વભાજવેમલકા જુ રડથ ડીવોજાનું
શયણ થમેર તેઓ ભૂ કોરકાતાના છે .
૧૦) મુનાઆટે ડ શે ીનેવ આન્ડે ક્વભાં ામકસ્તાન 92 ભાં ક્રભાંકે છે , જમાયે ચીન 83 ભાં નંફયે છે .
૧૧) શે ીનેવ આન્ડે ક્વભાં પ્રથભ નંફયે અલનાય દેળ ડે ન્ભાકગ ત્માયફાદ મસ્લઝયરેન્ડનો વભાલેળ
થામ છે .
૧૨) શે ીનેવ આન્ડે ક્વભાં વૌથી છે લ્લે ફુરુન્ડી, વીરયમા ને ગુઅના જેલા દેળોનો વભાલેળ થામ
છે .
રમત-ગમત
૧૩) રંડન ઓમરમમ્કના ઈદ્ઘાટન ને વભાન વભાંયબ ય 698 કયોડ રૂમમા ખચગ થમા
શતા.
૧૪) રયમોભાં યભત-ગભત દયમભમાન 300 જેટરા યભાણં વુયક્ષાકભીઓ તૈનાત યાખલાભાં
અલળે.
૧૫) અંતયયાષ્ટ્રીમ ઓમરમમ્ક વમભમત દ્વાયા ફેઆજીંગ ઓમરમમ્ક 2008 ના 23 ભેડર
મલજેતાઓ વશીત 45 એથ્રીટોના ડો ટે સ્ટ ોઝીટીલ અવ્મા છે .
૧૬) બાયતીમ ટે નીવ ખેરાડી યાભકુ ભાય યાભનાથે મુ.એવ. ચેરેન્જવગ ટુ નાગભેન્ટની વેભીપાઇનરભાં
પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
અન્ય
૧૭) અજે બૂતૂલગ લડાપ્રધાન ભનભોશનમવંશને બાયતીમ થગવ્મલસ્થાના ઈદાયીકયણના જનક
ભાનલાભાં અલે છે .
૧૮) બાયત વયકાયે લગ 1965 ભાં રશંદુ વગનર રો ફનાવ્મો છે .
૧૯) બાયતનાં ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાં દેળનું વૌપ્રથભ શે ીનેવ ભંત્રારમ ખુરળે.
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૨૦) મલશ્વભાં વૌથી લધાયે શે ીનેવ ભેલનાય દેળ તયીકે જાશે ય થમો છે , છતાં તે દેળભાં શે ીનેવ
ભંત્રારમ નથી.
Current affairs 158 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયતના યફી બાાના કે રીગ્રાપય ભુખ્તાય એશભદને કારશયા અંતયયાષ્ટ્રીમ ભશોત્વલભાં
યફી કે રીગ્રાપી ભાટે ટોચના ુયસ્કાયથી વન્ભાનલાભાં અવ્મા છે .
૨) વુપ્રીભ કોટગ ના કશે લા ભુજફ 70 લગથી લધાયે લમના રોકો રક્રકે ટ વંઘના વભ્મદ ય યશી
ળકતા નથી.
૩) શલેથી દયે ક યાજ્મભાંથી દા, ખાદ્યતેર, ને યોજીંદી ચીજ-લસ્તુ યથી સ્થામનક કય
શટાલલાભાં અલળે.અ વાથે યાજ્મો વયકાયો અ લસ્તુઓના બાલ નક્કી કયી ળકળે .
૪) 25 જુ રાઇ 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રમત બલનનો ઇમતશાવ શાઇટે ક મ્મુમઝમભભાં પ્રદમળગત
કયલાભાં અવ્મો શતો, તેનું ઈદ્ઘાટન દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા કયલાભાં અવ્મું શતું.
૫) 30 જુ રાઇ 2016 ના યોજ નેળનર ટુ યીઝભ ડીાટગ ભેન્ટ એલોડગ કે ન્રીમ પ્રલાવન ભંત્રારમ
દ્વાયા અલાભાં અલળે.
૬) 31 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્રીમ યે રભંત્રી વુયેળપ્રબુ ફાંગ્રાદેળ યે લ્લે પ્રોજેક્ટની ળરૂઅત
કયળે.
૭) દેળની વૌપ્રથભ ગ્રીન કોયીડોય યાભેશ્વયભ ને ભના ભદુયાઇ લચ્ચે ળરુ કયલાભાં અલેર છે ,
અ કોયીડોયનું ઈદ્ઘાટન યે લ્લે ભંત્રીએ મલડીમો કોન્પયન્વથી કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) 24 જુ રાઇ 2016 ના યોજ નેાના લડાપ્રધાન કે .ી.ળભાગ ઓરીએ યાજીનાભું અેર છે .
૯) શારભાં ચીન દ્વાયા મલશ્વનું વૌથી ભોટું વી પ્રેન ફનાલલાભાં અવ્મું છે , અ પ્રેન ફનાલતા
તેને વાત લગ રાગ્મા છે .
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૧૦) 25 જુ રાઇ 1978 ના યોજ્જ મબ્રટનના ઓલ્ડશોભભાં દુમનમાના પ્રથભ અઇ.લી.એપ. ફેફી
રુઆવ જોમ બ્રાઈનનો જન્ભ થમો શતો.
રમત-ગમત
૧૧) રક્રકે ટ વંઘના ધ્મક્ષ અગાભી છ ભરશના ફાદ ભશાયાષ્ટ્ર રક્રકે ટ એવોવીએળનનું ધ્મક્ષ
દ છોડળે.
૧૨) બાયતીમ ફોક્વય નયમવંશ માદલ ડોમંગ ટે સ્ટભાં મનષ્પ ગમા છે . તેથી તેઓ રયમોભાં જઇ
ળકળે કે કે ભ તે ંગે ળંકાઓ લધી ગઇ છે .
૧૩) સ્ેનીળ ટે નીવ ખેરાડી પે રીમવમાનાં રોેઝે પાઇનરભાં ડચ પ્રેમય યોફીન શાવને શયાલી
સ્લીવ ઓન ગસ્ટાડ એ.ટી.ી. ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટ જીતી રીધી છે .
૧૪) બાયતીમ ખેરાડી વજગન પ્રકાળ ને મળલાની કટાયીમા રયમો ઓમરમમ્કભાં સ્લીભીંગ યે વભાં
બાયતનું પ્રમતમનમધત્લ કયળે.
૧૫) બાયતના થ્રોય નીયજ ચોયાએ ોરેન્ડ ખાતેની ન્ડય-20 લલ્ડગ એથરેટીક્વ
ચેમમ્મનળીભાં 86.48 ભીટય નો થ્રો કયીને લલ્ડગ યે કોડગ કયે ર છે .
૧૬) લતગભાન ચેમમ્મન રુઆવ શે મભલ્ટને શંગેરયમન ગ્રાન્ડ મપ્રક્વ પોમ્મુગરા લન યે વનું ાંચભીલાય
ટાઇટર જીતેર છે .
અન્ય
૧૭) અઇ.લી.એપ.નું ૂરુંનાભ આન મલટર ો પટીરાઇજેળન થામ છે .
૧૮) 25 જુ રાઇના યોજલલ્ડગ આન મલટર ો પટીરાઇજેળન (અઇ.લી.એપ.) ડે ભનાલલાભાં અલે છે .
૧૯) અજે 26 જુ રાઇના યોજ દેળબયભાં કાયગીર મલજમ રદલવ મનમભતે કામગક્રભો મોજાળે .
૨૦) 27 જુ રાઇ 2016 ના યોજ યાભેશ્વયભભાં બ્દુર કરાભ સ્ભાયકનો મળરાન્માવ કયલાભાં
અલળે.
Current affairs 159 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/7/16
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રાષ્ટ્ર ીય
૧) શલેથી આમન્ડમન ઓઇર કોોયે ળનના ખેડૂત વેલા કે ન્ર ખાતે ખેડૂતોને ફેમન્કંગ વેલા ણ
અલાભાં અલળે.
૨) આમન્ડમન ઓઇર કોોયે ળન દ્વાયા દેળભાં 6500 ખેડૂત વેલા કે ન્રો ખોરેરા છે , તેભાં ખેડૂતોને
ડીઝર, મફમાયણ, ખાતય ને ફેમન્કંગ વેલા પ્રાપ્ત થળે, તે ભાટે એવ.ફી.અઇ. વાથે કયાય
કયલાભાં અવ્મા છે .
૩) કે ન્ર વયકાય 21 યાજ્મોભાં 13 વકીટ મગટન કે ન્ર મલકવાલળે, અ ભાટે 2048 કયોડ
રૂમમાની રયમોજનાને ભંજુયી અલાભાં અલી છે .
૪) શારભાં યીઝલગ ફેંકે પોયે ક્વની 6100 કયોડ રૂમમાની મનમમભતતાને રઇને ફેંક ઓપ
ફયોડાને ાંચ કયોડ રૂમમાની ેનલ્ટી રગાલી છે .
૫) બાજના વંવદ ભીનાક્ષી રેખીને જુ રાઇ 2016 ભાં રોકવબાની મલળેામધકાય વમભમતના
ધ્મક્ષ મનમુક્ત કયલાભાં અવ્મા છે .
ગુજરાત
૬) ગ્રાશકોને ોસ્ટની વુમલધા ઘેય ફેઠા અલા ભાટે ોસ્ટના કભગચાયીઓ શે ન્ડ શે લ્ડ ડીલાઇવનો
ઈમોગ કયળે, લગ 2017 વુધીભાં યાજ્મના તભાભ મલસ્તાયભાં અ વેલા અલાભાં અલળે.
૭) ગુજયાત યાજ્મ ભોગેજ રોન (શોભરોન) ના ભાભરે દેળબયભાં વૌથી ઝડી લૃમદ્ધદય વાથે
ભોખયે છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) ભેરયકાના લ્મુમવમા મુમનલવીટીના મલજ્ઞાનીઓએ લાઇની ખેંચને ટકાલલા ભાટે ભદદરૂ
થનાય નલી દલા એર.એ.મુ. ળોધેર છે .
રમત-ગમત
૯) લગ 2017 ભાં ભરશરા લલ્ડગ કભાં બાયત વશીત અઠ ટીભો બાગ રેળે.
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૧૦) શારભાં ભરશરા રક્રકે ટ ભાટે નો લલ્ડગ ક 2017 નો રોગો અઇ.વી.વી.એ.જાશે ય કયે ર છે .
૧૧) અ લે ભેરયકા રયમો ઓમરમમ્કભાં 555 વભ્મો ભોકરળે તેભાંથી 292 ભરશરા ખેરાડીઓ
છે . જે એક મલશ્વ યે કોડગ છે .
૧૨) રયમોભાં જુ ડો નાભની યભત ભાટે બાયત તયપથી ુરુ મલબાગભાં લતાય મવંશ બાગ રેળે,
તેઓ 90 મકરોગ્રાભ લેઆટ કે ટેગયીભાં બાગ રેળે.
૧૩) રંડનભાં મોજામેર ઓમરમમ્કભાં ભેરયકા તયપથી 269 ભરશરા ખેરાડીઓ ઈતાયલાભાં
અવ્મા શતા.
૧૪) શારભાં લોળીંગ્ટન ખાતે યભામેરી વીટી ઓન ડબ્લ્મુ.ટી.એ. ટે નીવ ટુ નાગભેન્ટની પાઇનરભાં
ભેરયકાની રોયે ન ડે મલવને શયાલી ફેલ્જીમભની મામનના મલકભામય ચેમમ્મન ફનેર છે .
૧૫) લગ 2016 ભાં મબ્રટનની રશધય લોટવન ફાદ કે રીપોનીમાભાં ડબ્લ્મુ.ટી.એ. ટાઇટર
જીતનાય ફીજા મબ્રટીળ ખેરાડી કોન્ટા ફન્મા છે .
૧૬) બાયતની જુ નીમય શોકી ટીભે ઈંગ્રેન્ડના પ્રલાવ દયમભમાન ોતાના ફીજા ભુકાફરાભાં
સ્કોટરૅન્ડને યામજત કયે ર છે .
૧૭) 24 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ડચ ખેરાડી યોફીન શાવેને પાઇનરભાં શયાલી પે મરમવમાનો
રોેજ ે સ્લીવ ઓન ગેસ્ટાડ 2016 નો મખતાફ જીતેર છે .
અન્ય
૧૮) અગાભી 7 ભી ઓગસ્ટના યોજ મલશ્વ અરદલાવી રદનની ઈજલણી કયલાભાં અલળે , લગ
1994 ભાં કે ન્ર વયકાયે અરદલાવી રદલવની ભંજુયી ભાટે મુનોભાં જાશે યાત કયી શતી.
૧૯) જુ રાઇ 2016 ભાં બાયત વમુંકત યાષ્ટ્ર પંડભાં ંળદાન કયનાય મલશ્વનો પ્રથભ દેળ ફનલા
ાભેર છે .
૨૦) 22 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ગુલાશાટીભાં બ્રહ્મુત્ર રપલ્ભ વભાયોશનું અમોજન કયલાભાં અવ્મું
શતુ.ં
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Current affairs 160 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) 19 જુ રાઇ 2016 ના યોજ દેળની યાજ્મવબાભાં ચાઇલ્ડ રેફય એભેન્ડભેન્ટ ફીર ાવ
કયલાભાં અલેર છે .
૨) ચાઇલ્ડ રેફય એભેન્ડભેન્ટ નુવાય 14 લગની નાની લમના ફાકોને કાભે યાખલાભાં અલળે
તો ફે લગની જેરની વજા કયલાભાં અલળે.
૩) કે ન્ર વયકાયના યજુ કયામેરા વાતભાં ગાયંચભાં 196 બથ્થાભાંથી 51 બથ્થા ખતભ
કયલાની ને 37 ને લેતનભાં વભાલી રેલાની બરાભણ કયે ર છે .
૪) લગ 1998 થી ટે ફર ટે મનવને ઓમરમમ્કભાં વાભેર કયલાભાં અલેર છે , ત્માયથી ભાંડીને
અજ વુધીભાં ચીને 28 ભાંથી 24 ગોલ્ડ જીતેર છે .
૫) વંવદભાં વયકાયે અેરી ભારશતી પ્રભાણે લગ 2015-16 ભાં જાશે ય ક્ષેત્રની ફેંકોએ વાઇઠ
શજાય કયોડ રૂમમાની રોન ભાંડલા કયે ર છે .
૬) AFSPA ના કામદા શે ઠ રુણાચર પ્રદેળ, અવાભ, ભણીુય, ભેઘારમ, મભઝોયભ, ને
નાગારેંડ યાજ્મભાં અભી કોઆણ લોયંટ મલના કોઆણ વ્મમક્તની તાવ કયીને તેને કડલાનો
મધકાય ધયાલે છે .
૭) AFSPA શટાલલાની ભાંગણી વાથે છે લ્લા 16 લગથી નળન કયી યશે રી ળમભગરા ઇયોભેં તેના
ઈલાવ છોડલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૮) શારભાં યીઝલગ ફેંક ઓપ આમન્ડમાએ એચ.ડી.એપ.વી. ફેંકને કે .લામ.વી.ને
ભનીરોન્ડરયંગની ખાભીઓને કાયણે રૂમમા ફે કયોડનો દંડ પટકામો છે .
૯) 27 જુ રાઇ 2015 ના યોજ દેળના નોતા ુત્ર ડો.એ.ી.જે. બ્દુર કરાભ વાશે ફે અ દુમનમા
છોડે રી.
૧૦) 24 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ભીનાક્ષી રેખી રોકવબા મલળેામધકાય વમભમતના ધ્મક્ષ તયીકે
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મનમુમક્ત ામ્મા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) વૂમગ ઈજાગથી ઈડતા મલશ્વના શે રા મલભાન વોરાય ઇમ્લ્વ દ્વાયા એક લગ ને ાંચ
ભરશનાભાં તેની વપય ૂણગ કયે ર છે , નલભી ભાચગ 2015 ના યોજ તેણે વપયની ળરૂઅત કયી શતી.
૧૨) ંતયીક્ષ દેલાવ વોદાભાં શે ગની અંતયયાષ્ટ્રીમ કોટે અેરા ચુકાદાભાં બાયતની શાય થમેર
છે , તેનાથી બાયતની છફી ખયડાળે.
૧૩) 27 જુ રાઇ 1921 ના યોજ ટોયન્ટો મુમનલવીટીના ફે લૈજ્ઞામનકો િેડરયક ફેરટંગ ને ચાલ્વગ
ફેસ્ટે ઇન્સ્મુરીન નાભના શોભોનને રગ કયલાભાં વપતા ભેલી શતી.
રમત-ગમત
૧૪) રયમો ઓમરમમ્કભાં અ લે ટે ફર ટે નીવ સ્ધાગભાં ભેન્વ મલબાગભાં બાયત તયપથી ચંતા
ળયત કભર ને વોમ્મજીત ઘો બાગ રેળે.
૧૫) રયમોભાં િાન્વના ધ્લજલાશક જુ ડે કા ટે ડી યીનય અઠભીલાય લલ્ડગ ચેમમ્મન ફની ચુક્મા છે .
૧૬) બાયતીમ ળોટુટ ખેરાડી આન્રજીતનો ણ ડોમંગ ટે સ્ટ ોઝીટીલ અવ્મો છે .
૧૭) 27 જુ રાઇ1996 ભાં એટરાન્ટા ઓમરમમ્કભાં મલસ્પોટ થતા 200 રોકો ઘામર થમા શતા.
અન્ય
૧૮) AFSPA નું ુરુનાભ અમ્ડગ પોવીવ સ્ેળીમર ાલય એકટ એલું થામ છે , જે કામદો
વંવદભાં લગ 1958 ભાં વાય કયલાભાં અવ્મો શતો.
૧૯) શારભાં બાયત વમુંકત યાષ્ટ્ર પંડભાં ંળદાન કયનાય પ્રથભ દેળ ફનલા ામ્મો છે .
૨૦) મલશ્વનો વૌથી ભોટો ઇરેક્ટર ોમનક મ્મુઝીક પે સ્ટીલર ટુ ભોયોરેન્ડ ફેમલ્જમભભાં 22 જુ રાઇ
2016 ના યોજ મોજાઇ ગમો.
Current affairs 161 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs JULY-2016 સામાન્ય જ્ઞાન
૧) દેળના પ્રમવદ્ધ કૃ મ મલજ્ઞાની ડો. નીરભયાજુ ગંગાપ્રવાદ યાલનું 89 લગની લમે લવાન થમેર
છે .
૨) દેળબયભાં ઘેયફેઠા ભ્માવ કયલા ભાટે ઇ-સ્ટડી ભાટે ‘સ્લમં’ પ્રેટપોભગ ખુલ્લું ભુંકલાભાં અવ્મું
છે , દેળની તભાભ મુમનલવીટીને અ પ્રેટપોભગ રાગુ કયાળે.
૩) શારભાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ંજાફના બટીંડાભાં એઇમ્વના પ્રસ્તાલને ભંજુયી ભી.
૪) અગાભી લગ 2017 ભાં રેલાનાયી ફોડગ ની યીક્ષાઓભાં મલદ્યાથીઓના અધાય કાડગ નંફયને
પયજીમાત નાંખલો ડળે ન્મથા યીક્ષાભાં ફેવલા દેલાભાં નરશ અલે .
૫) અ લગના પ્રમતમષ્ઠત યે ભન ભેગ્વેવ એલોડગ ભાટે ફે બાયતીમ કણાગટકી વંગીતના ળાસ્ત્રીમ
ગામક ટી.એભ. કૃ ષ્ણા ને વાભામજક કામગકય મલલ્વનની વંદગી કયલાભાં અલી છે .
૬) બાયતભાં અજ વુધીભાં 53 રોકોને યે ભન ભેગ્વેવ એલોડગ ભી ચુક્મો છે .
૭) વયકાય તયપથી ભતી ઈચ્ચ વુયક્ષા ભેલનાયા એકભાત્ર ઈદ્યોગમત તયીકે ભુકેળ ને નીતા
ંફાણી છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) યે ભન ભેગ્વેવ એલોડગ રપરીીન્વ દેળ દ્વાયા અલાભાં અલે છે .
૯) શ્રીરંકાના ભશાન મસ્નય ભુયરીધયન ને ન્મ ત્રણ ખેરાડીઓને અઇ.વી.વી.એ દ્વાયા અ
લે ‘શોર ઓપ િેભ’ ભાટે વંદ કયલાભાં અવ્મા છે .
૧૦) 28 ભી જુ રાઇ 1976 ના યોજ ચીનભાં બૂકં થમેરો તેભાં ઢીરાખ રોકો ભૃત્મુ ામ્મા શતા.
રમત-ગમત
૧૧) દમક્ષણ અરિકાના લામગક એલોડગ વભાયોશભાં ઝડી ફોરય કાંગીવો યફાડાએ ‘રક્રકે ટ ઓપ
ધ મય’ વશીત છ એલોડગ ભેવ્મા છે .
૧૨) બૂતૂલગ ટે નીવ ખેરાડી યોજય પે ડયય ઘૂંટણની ઇજાના કાયણે રયમો ઓમરમમ્કભાંથી ફશાય
થઆ ગમા છે .
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૧૩) ફાસ્કે ટફોરના ૂલગ અંતયયાષ્ટ્રીમ યે પયી ટી.ી. વુબ્રભણ્મનનું શારભાં લવાન થમું.
૧૪) ન્મુઝીરેન્ડનાં વલગશ્રેષ્ઠ ઘોડે વલાય ભાકગ ટોડ અઠભી લાય ઓમરમમ્કભાં ઈતયલા ભાટે તૈમાય
છે , તેઓ 60 લગની લમના છે .
૧૫) લગ 1912 ભાં યભામેર ઓમરમમ્કથી ભોડગ ન ેન્ટાથ્રોનની ળરૂઅત થઆ શતી, શારભાં
શંગેયી ને સ્લીડન નલ-નલ ગોલ્ડ વાથે વૌથી અગ છે .
અન્ય
૧૬) બટીંડાભાં એઇમ્વ સ્થાલા ભાટે 925 કયોડ રૂમમાનું ખચગ કયલાભાં અલળે.
૧૭) ડોમંગ એટરે યભતલીય ોતાના યપોભગન્વભાં વુધાયા ભાટે પ્રમતફંમધત દલાઓનું વેલન કયે
તેને ડોમંગ કશે લાભાં અલે છે .
૧૮) અાણા દેળભાં યભતની વૌથી ભોટી વંસ્થા તયીકે સ્ોર્ટવગ ઓથોયીટી ઓપ આમન્ડમા (વાઇ)
કામગયત છે .
૧૯) 28 જુ રાઇ 2016 ના યોજ પ્રમવદ્ધ રેમખકા ભશાશ્વેતા દેલીનું રાંફી ફીભાયી ફાદ શૈ દયાફાદ
ખાતે લવાન થમેર છે .
૨૦) યે લ્લે દ્વાયા કયામેરા વલેક્ષણ નુવાય ગુજયાત યાજ્મભાં વૌથી લધાયે વાયા યે લ્લે સ્ટે ળનો છે .
Current affairs 162 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) મલખ્માત તફરાલાદક રચ્છુ ભશાયાજનું શારભાં લવાન થમેર છે , તેઓ 72 લગની લમના
શતા.
૨) બાયતભાં દય એક રાખે 167 ભરશરાઓ પ્રવુમતના વભમે ભૃત્મુ ાભે છે , જે અરિકાના દેળ
કમ્ફોરડમા કયતા ણ લધાયે છે , કમ્ફોરડમાભાં અ દય 161 છે .
૩) ખેરાડીઓભાં ડોમંગ ભાભરે યમળમા, આટરી ફાદ બાયત ત્રીજા નંફયે અલનાય દેળ છે .
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રમત-ગમત
૪) તુકી ખાતે મોજામેરી ત્રીજી લલ્ડગ ડે પ ટે ફરટે નીવ ચેમમ્મનળીભાં બાયતીમ મલભેન્વ ટીભે
ોરેન્ડ તથા તુકીને શયાલી ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે .
૫) અમરેન્ડની ભેન્વ શોકી ટીભે લગ 1908 ફાદ પ્રથભલાય ઓમરમમ્ક ભાટે ક્લારીપામ કમુું છે .
૬) ડે કાથ્રોન યભતને ઓમરમમ્કભાં લગ 1912 ભાં વભાલલાભાં અલી શતી, ભેરયકા અ
યભતભાં 24 ભાંથી 13 ગોલ્ડભેડર ભેલી પ્રથભ સ્થાને છે .
૭) રયમો ઓમરમમ્ક દયમભમાન ેયામરમમ્કવ 2016 દયમભમાન અળયે 300 યભાણં
વુયક્ષાકભીઓ ત્માં વેલા ય શાજય યશે ળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) મબ્રટીળ કરામવક મવનેભા ભાટે લખાણતો સ્ટુ રડમો ાઇનલુડ લગ 1930 ભાં રંડનભાં
ફનાલામો શતો.
૯) આન્ડોનેમળમાભાં બાયતીમ ંજાફના જારંધયના ગુરુદીમવંશ ય કે પી રવ્મોની દાણચોયીનો
અયો છે .
૧૦) આન્ટયનેળનર એટમભક એનજી એજન્વીનું લડુ ભથક ઓમસ્ટર માના મલમેનાભાં અલેર છે .
૧૧) બાયત-ચીનની વયશદની કુ ર રંફાઇ 3488 મકરોભીટય છે , જે મલશ્વની વૌથી રાંફી
મલલાદાસ્દ વયશદ છે .
૧૨) નેધયરેંડની યાજધાની એભસ્ટડગ ભભા નલા પ્રકાયના ગાભડાઓ લવાલલાભાં અલી યહ્યા છે ,
તેને રય-જેન મલરેજ તયીકે ઓખલાભાં અલે છે .
૧૩) 29 જુ રાઇ 1958 ના યોજ ભેરયકાની વંવદે ંતયીક્ષ એજન્વી નાવાની સ્થાના ભાટે નો
ખયડો વાય કમો શતો.
૧૪) ચીનના ળાંઘાઇભાં વૌથી ઉંચી ઇભાયત એક જભનાઓ ટાલયે ોતાના 88 ભાં ભાે 340
ભીટય ઊંચું કાચનું પ્રેટપોભગ પ્રલાવીઓ ભાટે ખુલ્લું ભુક્મું છે .
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૧૫) મબ્રટન, િાંવ, યમળમા,ભેરયકા ને ચીન વમુંકત યાષ્ટ્રના ાંચ કામભી વભ્મો છે , તેઓ
લીટો ાલય ધયાલે છે .
અન્ય
૧૬) અઇ.એ.ઇ.એ.નું ુરુનાભ આન્ટયનેળનર એટમભક એનજી એજન્વી (અંતયયાષ્ટ્રીમ
યભાણં ઈજાગ એજન્વી) થામ છે .
૧૭) 29 જુ રાઇ 1957 ના યોજ આન્ટયનેળનર એટમભક એનજી એજન્વીની ળરૂઅત કયલાભાં
અલી શતી.
૧૮) વમુંકત યાષ્ટ્રની વુયક્ષા રયદભાં બાયતને અ લે કામભી વભ્મદ નરશ ભે , શાર વમુંકત
યાષ્ટ્ર વુયક્ષા રયદના 193 વભ્મ દેળો છે .
૧૯) વમુંકત યાષ્ટ્રની વુયક્ષા રયદ દ્વાયા 15 જેટરી વમલગવ ચરાલલાભાં અલે છે .
૨૦) 29 જુ રાઇ 2016 ના યોજ અંતયયાષ્ટ્રીમ લાઘ રદલવ ભનાલલાભાં અવ્મો.
Current affairs 163 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન તાયીખ 31/7/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) 29 જુ રાઇ 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા નેતાજી વુબાચંર ફોઝની લધુ 25 પાઇરો
જાશે ય કયાઇ છે .
૨) યે લ્લે ફોડગ ના ચેયભેન એ.કે .મભત્તરને કે ફીનેટની એોમભેન્ટ કમભટીએ ફે લગ ભાટે ુનઃ
મનમુમક્તની ભંજુયી અી છે , તેઓ 31 જુ રાઇએ મનલૃત થલાના શતા.
૩) નાકોટીક્વ ડર ગ્વ ને વામકોટર ોમક વફસ્ટાન્વ એકટ 1985 શે ઠ દેળભાં પીણ, ચયવ
ને ગાંજા વશીત નળાકાયક દાથોની ગેય કામદેવય ખેતી ય પ્રમતફંધ ભુંકલાભાં અવ્મો છે .
૪) યીઝલગ ફેંકના મનમભના બંગ ફદર જાશે ય ક્ષેત્રની મુ.કો. ફેંકને 1 કયોડની ેનલ્ટી ચૂકલલાનો
અદેળ કયામો છે .
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૫) શારભાં ઈત્તયપ્રદેળ યાજ્મના ઈ રોકામુક્ત તયીકે ળમ્બુ મવંશ માદલને મનમુક્ત કયલાભાં
અવ્મા છે .
૬) 28 જુ રાઇ 2016 ના યોજ ટના શાઇકોટગ દ્વાયા બાજના વંવદ છે દી ાવલાનને વભ્મદ
છોડલાનો અદેળ અપ્મો છે .
૭) 29 જુ રાઇ 2016 ના યોજ દેળની વંવદ દ્વાયા મનલામગ લનીકયણ કોળ મલધેમક-2016
ારયત કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) દુમનમાનો ફીજો વૌથી નાનો દેળ એટરે ભોનાકો,ને વૌથી નાનો દેળ એટરે લેરટકન વીટી.
૯) તુકી દેળ બાયતભાં ખવ-ખવ ફીજના મનકાવકાય દેળ તયીકે ઈબયી અવ્મું છે .
રમત-ગમત
૧૦) જભગનીના ખેરાડી ફાસ્ટીમન શ્વેન સ્ટીગયે તત્કારીન વયથી આન્ટયનેળનર પૂટફોરભાંથી
મનલૃમત્ત જાશે ય કયે ર છે .
૧૧) 30 જુ રાઇ 1932 ના યોજ રોવગ એન્જેરવગભાં 10 ભાં ઓમરમમ્ક ગેમ્વની ળરૂઅત થઆ
શતી, તેભાં 37 દેળોએ બાગ રીધો શતો.
૧૨) અગાભી 5 ભી ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ રયમોભાં મોજાનાયી ઓમરમમ્ક ગેમ્વ 31 ભી છે .
૧૩) બાયતના પ્રથભ ભરશરા જીમ્નાસ્ટ તયીકે દીા કયભાકય રયમોભાં બાગ રેનાય બાયત તયપથી
પ્રથભ ભરશરા જીમ્નાસ્ટ છે .
૧૪) ભેરયકાએ કુ ર 26 વભય ઓમરમમ્કભાં બાગ રીધો છે , જેભાં 2399 ભેડર જીતેર છે .
અન્ય
૧૫) વમુંકત યાષ્ટ્ર વુયક્ષા રયદનું 71 ભુ મધલેળન અગાભી 15 રડવેમ્ફયથી ળરુ થળે.
૧૬) જગતગુરુ શ્રી લલ્લબાચામગજીની 16 ભી ેઢીના નુગાભી તયીકે શાર આમન્દયાફેટીજીની
તમફમત શાર ગંબીય છે .
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૧૭) ગુજયાતના યાષ્ટ્રીમ ડે યી મલકાવ ફોડગ ના ધ્મક્ષના દ યથી શારભાં ટી.નંદા કુ ભાયે
યાજીનાભું અેર છે .
૧૮) આમન્ડમાઝ ભોસ્ટ ાલયપૂર લુભેન ુસ્તકના રેમખકા શ્રીભતી પ્રેભ શરુલામરમા છે .
૧૯) 28 જુ રાઇ 2016 ના યોજ વભગ્ર મલશ્વભાં મલશ્વ શે ેટાઇટીવ રદલવ ભનાલલાભાં અવ્મો શતો.
૨૦) અ લગનો શે ેટાઇટીવ રદનનો મલમ ‘એમરમભનેળન’ યાખલાભાં અવ્મો શતો.
- પરે શ ર્ાવડા
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