Current affairs June 2016 સામાન્ય જ્ઞાન
Current affairs 103(1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શલેથી દદલ્શી એઈમ્વની ક્ષભતા આગાભી ફે લષભાાં ફભણી કયલાભાાં આલળે , શારના
બલનની ફાજુ ભાાં એક નલુાં બલન તૈમાય કયલાભાાં આલળે,તે આધુનનક ભેડીકર વેલાઓ ધયાલતુાં
શળે.
૨) બાયતીમ નૌવેનાના નલા ચૂાંટામેરા એડનભયર વુનીર રાાંફાએ શલેથી કામષબાય વાંબાેર છે .
૩) બાયતીમ ોસ્ટ ઓપીવ દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં શદયદ્વાય,ઋનકે ળનુાં ળુદ્ધ ગાંગાજ દેળબયભાાં
ઘેય-ઘેય શોંચાડળે.
૪) આજથી કૃ ન કલ્માણ વેવ રાગુ થલાના કાયણે વનલષવ ટે ક્વનો દય 14.5 ટકાથી લધીને 15
ટકા થળે.
૫) વયકાય દ્વાયા બાયતભાાં ાાંચ રાખ, ગુજયાતભાાં ાાંચ શજાય,અને ફનાવકાાંઠાભાાં એકવો ચાવ
ડીઝીટર ઇનન્ડમા ેભેન્ટ વેન્ટય ખોરાળે.
૬) તાભીરનાડુ ના નળલગાંગા જીલ્લાભાાં નકરાડી નાભનુાં ગાભ ભી આવમુાં છે , જે શડપ્ા અને
ભોશેં જો દડો વાથે ભતુાં આલે છે ,નકરાડી ગાભ લેગઈ નદીના નકનાયે આલેર છે .
ગુજરાત
૭) 30 ભેં 2016 ના યોજ ફનાવકાાંઠા જીલ્લાના ભારણ ગાભથી બાયતના પ્રથભ ડીઝીટર ઇનન્ડમા
ેભેન્ટ વેન્ટયનો પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવમો છે .
૮) શારભાાં કે ન્રના ભાગષ અને દયલશન ભાંત્રી નીનતન ગડકયી દ્વાયા જાશે યાત કયલાભાાં આલી છે કે
ઓખા અને ફેટ દ્વાયકા લચ્ચે રૂ.400 કયોડના ખચે આાંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાનો ુર ફનાલલાભાાં
આલળે.
અન્ય
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૯) આલકલેયાના કામદા ભુજફ રૂ.25 રાખની આલક ધયાલતા ચેયીટે ફર ટર સ્ટની આલક કયાત્ર
ગણલાભાાં આલળે, યાંતુ ટર સ્ટનુાં યજીસ્ટરે ળન યદ્દ કયાળે નદશ.
૧૦) 31 ભેં 2016 ના યોજ નલશ્વ તભાકુ નનેધ દદન ઉજલામો તેનો નલમ ‘ગેટ યે ડી પોય પ્રેન
ેકેજીંગ’ યાખલાભાાં આવમો શતો.
રમત-ગમત
૧૧) યનળમન પ્રેમય ઇનવન ફામેલા ાાંચ ભીટયનો જમ્ રગાલનાય શે રા ભદશરા ોર લોલ્ટય
છે .
૧૨) નિટનના ેયારીનમ્મન ડે નલડ લેમયનાએ લેસ્ટ નભન્સ્ટય ભાઈર યે વભાાં એક ભાઈર 1.60
નકભીની યે વ 2 નભનીટ 57 વેકન્ડભાાં ૂયી કયે ર છે .
૧૩) શારભાાં મુયો 2016 પૂટફોર ટુ નાષભેન્ટની લાભષઅ ભેચભાાં સ્રોનલકામાએ 3-1 થી જભષનીને
યાજમ આેર છે .
૧૪) ઈંગ્રેન્ડના દિકે ટય એનરસ્ટય કુ કે ટે સ્ટ દિકે ટભાાં 10,000 યનની નવનદ્ધ ભેલનાય 12 ભાાં
ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૫) એનરસ્ટય કુ કે વૌથી નાની લમે આ નવદ્ધી ભેલનાય વનચનનો યે કોડષ તોડે ર છે . વનચને 31
લષ 326 દદલવે યે કોડષ કયે ર અને એનરસ્ટયે 31 લષ 157 દદલવે યે કોડષ કમો છે .
૧૬) બાયતના યાષ્ટ્રીમ પૂટફોરય ગુરુનપ્રત નવાંશ વાંધુ મુયો રીગભાાં યભનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૭) શાર ઓસ્ટરે નરમાના ળશે ય ભેરફોનષભાાં જાશે યભાાં સ્ભોનકાંગ ય પ્રનતફાંધ ભુકલાની કલામત
ચારી યશી છે , આ કલામતભાાં વપતા ભળે તો લષ 2019 વુધીભાાં ટે આ ગરુાં રેનાય દુનનમાનુાં
પ્રથભ ળશે ય ફની જળે.
૧૮) ભેં 2016 ભાાં ઉતય કોદયમા દ્વાયા કયલાભાાં આલેર ભશતભ દુયીના નભવાઈર યીક્ષણભાાં
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વપતા ભેર નથી.
૧૯) ચીન દેળે જુ રાઈ 2016 ભાાં ોતાનો પ્રથભ પ્રામોનગક કલાાંટભ કમ્મુનનકે ળન વેટેરાઈટ
પ્રક્ષેણ કયલાની જાશે યાત કયે ર છે .
૨૦) બાયતીમ વાંગીતકાય એ.આય.યશે ભાનને જાાન દ્વાયા પૂકુઓકા ુયસ્કાય 2016 થી
વન્ભાનનત કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 104 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) વભગ્ર એનળમાના વૌથી ભોટા દારૂગોા બાંડાય તયીકે લધાષના ુરગાાંલ ખાતે આલેર
વી.ડી.એ. કે મ્ આલેર છે , તેભાાં આગ રગતા આળયે 20 જલાનોના ભોત થમા છે .
૨) શલેથી દવભાાં ધોયણ ાવ નલદ્યાથીઓ આઈ.ટી.આઈ. જોઈન્ટ કયળે, તો ત્માયફાદ તેને 12 ભુ
ધોયણ ાવ ભાનલાભાાં આલળે, અને કોરેજભાાં વીધો પ્રલેળ ભેલી ળકળે.
૩) શારભાાં કે ન્ર વયકાયે ફે રાખ રૂનમાના દાગીના ખયીદલા ય રગાડલાભાાં આલતો ટે ક્વ
કરેક્ળન એટ વોવષ (ટી.વી.એવ.) યત ખેંચેર છે .
૪) દદલ્શીના ૂલષ ળશે ય ોરીવ કનભળનય બીભ નવાંશ ફસ્વીને મુ.ી.એવ.વી.ના વભ્મ તયીકે
નનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૫) લષ 2015-16 ભાાં બાયતની ભાથાદીઠ આલકભાાં 7.4 ટકાનો લધાયો થતાની વાથે ભાથાદદઠ
આલક 93,293 રૂ. થલા ાભી છે .
૬) શારભાાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા કે ન્રીમ આયોગ્મ વેલા વાથે વાંકામેરા ડોકટયોની નનલૃનિ લમ
લધાયીને 65 લષ કયે ર છે .
૭) ગૂગર ટે ક્વ એટરે ઇકલરાઈઝેળન કય, બાયતભાાંથી ઓનરાઈન જાશે યાતો ભેલતી
ઓનરાઈન વનલષવ પ્રોલાઇડય કાંનીઓ ય રાગુ કયલાભાાં આલે છે , જેભાાં ગૂગર, માશુ,
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પે વફુક,ટ્વીટય જેલી કાંનીઓનો વભાલેળ થામ છે .
૮) વયકાય દ્વાયા રાદલાભાાં આલેર કૃ ન કલ્માણ ટે ક્વના કાયણે વાભાન્મ ભાનલીના ખચષ ય
આગાભી નાણાકીમ લષભાાં 20.600 કયોડ રૂ.નો ફોજ ડળે.
૯) શારભાાં બાયત અને અભેદયકા લચ્ચે ન્મુનક્રમય કયાય થલા ામ્મા છે , તે વાંદબે અભેદયકાની
તોનળફા કોષ લેનસ્ટાંગ શાઉવ ઇરેનક્ટર ક ોતાના છ પ્રસ્તાનલત ન્મુનક્રમય મુનનટ ગુજયાતભાાંથી
ખવેડીને આાંધ્રપ્રદેળભાાં સ્થાળે.
ગુજરાત
૧૦) ગુજયાત યાજ્મ નવલામ વભગ્ર દેળની ળાાઓભાાં ધોયણ11 ભાાં પ્રલેળ ભેલલા ભાટે ક્મામ
અનાભત પ્રથાનો અભર કયલાભાાં આલતો નથી.
૧૧) 10 જુ ન 1997 ના યોજ તત્કારીન ભુખ્મભાંત્રી ળાંકયનવાંશ લાઘેરાની વયકાયે ધોયણ 11 ભાાં
અનાભતનો અભર કયલાની ળરૂઆત કયી શતી.
૧૨) ગુજયાત પ્રદુણ નનમાંત્રણ ફોડષ ગુજયાતભાાં પ્રદુણનુાં પ્રભાણ ભાલા ભાટે 196 સ્ટે ળનો
યથી યીોટષ ભેલે છે .
૧૩) ગુજયાત યાજ્મના પ્રદુણ નનમાંત્રણ ફોડષ ના જણાવમા ભુજફ અભદાલાદ યાજ્મનુાં વૌથી
પ્રદુનત ળશે ય છે .
૧૪) શાર ગુજયાત યાજ્મભાાં કુ ર 207 ભુખ્મ ભાકે ટમાડષ અને 206 વફમાડષ કુ ર ભીને 400 થી
લધાયે એ.ી.એભ.વી. કામષયત છે .(એગ્રીકલ્ચય પ્રોડક્ટીંગ ભાકે દટાંગ કનભટી)
રમત-ગમત
૧૫) ઇંગ્રેન્ડની શે પ્ટા એથ્રેટ કે ટયીના જશોન્વને દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે ક્લારીપામ કયી રીધુાં છે .
૧૬) શાર ઓસ્ટરે નરમાભાાં યભાઈ યશે ર ચાય દેળો લચ્ચેની ટુ નાષભેન્ટભાાં ન્મુઝીરેન્ડ વાભે ોતાની
પ્રથભ ભેચભાાં બાયતીમ ભદશરા શોકી ટીભનો 4-1 થી યાજમ થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
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૧૭) ચીનના ગેજીમાાંગ પ્રાાંતભાાં કાચનો ફનાલેરો નલશ્વનો વૌથી રાાંફો અને ઉંચો ુર ફનાલલાનુાં
કભ ૂણષ થઇ ગમેર છે , તેને જુ રાઈ ભાવભાાં ખુલ્લો ભુાંકલાભાાં આલળે.
૧૮) ચીનભાાં ફનાલલાભાાં આલેર કાચના ુરની રાંફાઈ 430 ભીટય છે , તેને ઈઝયાઈરી આનકષ ટેક
શાઈભ દોતાન દ્વાયા ડીઝાઇન કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) શાર તાઈલાનના તાઈેમીભાાં નલશ્વનો વૌથી ભોટો લલ્ડષ કમ્પ્મુટય ટરે ડ ળો ળરુ થમો છે .
અન્ય
૨૦) બાયતભાાં જોલાતી વીયીમર ‘ફાનરકા લધુ’ ના વૌથી રાાંફા એનવોડ ભાટે લષ 2016 ભાાં
તેને નરમ્કા ફુક ઓપ લલ્ડષ યે કોડષ ભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 105 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/6/16
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧) 1 જુ ન 2016 ના યોજ નસ્લત્ઝયરેન્ડભાાં નલશ્વની વૌથી રાાંફી યે લ્લે ટનરને ખુલ્લી ભુાંકલાભાાં
આલેર છે આ ટનર ૂલષ-નિભ મુયોને જોડલાનુાં કાભ કયળે.
૨) દુનનમાની વૌથી રાાંફી અને ઊંડી ટનર સ્લીત્ઝયરૅન્ડની આલ્પ્વ લષત ભાા શે ઠ ફનેરી
છે , તેની આગાભી ઓકટોફય 2016 ભાાં ટર ામર રેલાભાાં આલળે, અને ડીવેમ્ફય 2016 ભાાં તેને
વમાાયી ઉમોગ ભાટે ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૩) આગાભી 16 ભી જુ ને ચીનના ળાાંઘાઈ ળશે યભાાં તૈમાય થમેર ડીઝની દયવોટષ ખુલ્લો ભુાંકલાભાાં
આલળે, તેને તૈમાય કયલા ભાટે 5.5 નફરીમન ડોરયનો ખચષ થમેર છે .
૪) શાર દુનનમાનો વૌથી ભોંઘો સ્ભાટષ પોન રાંડનભાાં રોન્ચ કયલાભાાં આવમો છે , આ સ્ભાટષ પોન
ઇઝયામરની કાંની નવયીન રેબ્વે ફનાલેર છે , તેની નકભાંત 16,000 ડોરય અાંદાજે દવ રાખ
રૂનમા છે .આ પોનનુાં નાભ વોરોદયન યાખલાભાાં આવમુાં છે .
૫) 31 ભેં 2016 ના યોજ બાયત અને ભોયોક્કો દેળ લચ્ચે વાંસ્કૃ નતક આદાન-પ્રદાન અને
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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પ્રનળક્ષણ ભાટે ના વશભતી ત્રો ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવમા છે .
રાષ્ટ્ર ીય
૬) વયકાય દ્વાયા ોસ્ટ ઓપીવ નલબાગની ફેંક ળાખાઓ અને 5000 એ.ટી.એભ. આગાભી લે
વપ્ટે મ્ફય ભદશનાથી ળરુ કયળે.
૭) કે ન્ર વયકાય શલેથી પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજનાભાાં એક લધાયાનો રૂભ ફનાલલાભાાં ણ ભદદ
કયળે, યાંતુ અગાઉથી ફનેર એક ભકાન શોલુાં જરૂયી છે .
૮) ફોરીલુડના જાણીતા કોભેદડમન યઝાકખાનનુાં 1 જુ ન 2016 ના યોજ શાટષ એટે કના કાયણે
આલવાન થમેર છે .
૯) શાર બાયતીમ યીઝલષ ફેંકના ગલષનય તયીકે પયજ ફજાલનાય યઘુયાભ યાજનનો કામષકા
આગાભી વપ્ટે મ્ફયના અાંતભાાં ૂણષ થઇ યહ્યો છે .
૧૦) શારભાાં બાયતીમ લામુવેનાના નલાંગ કભાન્ડય કભરનવાંશે 52 નકરોના નલળાકામ
લામુવેનાના ધ્લજની વાથે સ્કાઈ ડર ાઈનલાંગ કયીને નલો યે કોડષ સ્થાનત કયે ર છે .
રમત-ગમત
૧૧) નલશ્વના નાંફય લન ખેરાડી નોલાકષ જોકોનલચ ફ્રેંચ ઓનની ક્લાટય પાઈનરભાાં શોંચીને તે
સ્ેનને શયાલી 675 કયોડની કભાણી કયનાય એકભાત્ર ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૨) નલશ્વભાાં પ્રથભ નલન્ટય ઓનરનમ્ક ગેમ્વ 1924 ભાાં ફ્રાન્વભાાં મોજલાભાાં આલી શતી.
૧૩) લોરીફોર ગેમ્વભાાં દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે ોરેન્ડે જાાન, ફ્રાાંવ અને ચીનને ણ શયાલેર
છે .
૧૪) ત્રણ લાય નલશ્વ ચેનમ્મન ફનેરા પૂટફોરય ેરેને ભેર ટર ોપીઓની શયાજી રાંડનભાાં થળે,
તેભાાં લલ્ડષ ક ટર ોપી ણ વાભેર છે .
૧૫) ફાંગા દિકે ટ એવોવીએળનના બૂતૂલષ ભુખ્મ નચ ક્મુયેટય પ્રફીય ભુખજીનુાં 86 લષની લમે
અલવાન થમેર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs June 2016 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૬) શાર શ્રીરાંકાના ઝડી ફોરય ન્મુલાન કુ રળેખયાએ 1 જુ ન 2016 ના યોજ ટે સ્ટ દિકે ટભાાંથી
નનલૃનિ જાશે ય કયે ર છે .
૧૭) લષ 2017 ભાાં ઇંગ્રેન્ડ ખાતે યભાનાયી ચેનમ્મન્વ ટર ોપી લન-ડે દિકે ટ ટુ નાષભેન્ટભાાં બાયતનો
પ્રથભ ભુકાફરો 4 જુ ને યાંયાગત સ્ધષક ાનકસ્તાન વાથે થળે.
ગુજરાત
૧૮) 1 જુ ન 2016 થી ગુજયાત શાઈકોટષ દ્વાયા કાનુન નલબાગની ખાવ વુચનાથી યાજ્મના 4
ળશે યોભાાં સ્ેળીમર કોભનળષમર કોટષ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) ગુજયાતની ચાય કોભનળષમર કોટષ ૈકીની એક કોટષ વૌયાષ્ટ્ર-કચ્છ નલબાગની કોટષ યાજકોટભાાં
ળરુ કયલાભાાં આલેર છે , તેભાાં નાણાકીમ નલલાદોનો નનકાર કયાળે.
અન્ય
૨૦) શાર બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ ભદશરા ાંચના અધ્મક્ષ ડો.રરીતા કુ ભાયભાંગરભ વેલા આી યહ્યા
છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧) 1 જુ ન 2016 ના યોજ નસ્લત્ઝયરેન્ડભાાં નલશ્વની વૌથી રાાંફી યે લ્લે ટનરને ખુલ્લી ભુાંકલાભાાં
આલેર છે આ ટનર ૂલષ-નિભ મુયોને જોડલાનુાં કાભ કયળે.
૨) દુનનમાની વૌથી રાાંફી અને ઊંડી ટનર સ્લીત્ઝયરૅન્ડની આલ્પ્વ લષત ભાા શે ઠ ફનેરી
છે , તેની આગાભી ઓકટોફય 2016 ભાાં ટર ામર રેલાભાાં આલળે, અને ડીવેમ્ફય 2016 ભાાં તેને
વમાાયી ઉમોગ ભાટે ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૩) આગાભી 16 ભી જુ ને ચીનના ળાાંઘાઈ ળશે યભાાં તૈમાય થમેર ડીઝની દયવોટષ ખુલ્લો ભુાંકલાભાાં
આલળે, તેને તૈમાય કયલા ભાટે 5.5 નફરીમન ડોરયનો ખચષ થમેર છે .
૪) શાર દુનનમાનો વૌથી ભોંઘો સ્ભાટષ પોન રાંડનભાાં રોન્ચ કયલાભાાં આવમો છે , આ સ્ભાટષ પોન
ઇઝયામરની કાંની નવયીન રેબ્વે ફનાલેર છે , તેની નકભાંત 16,000 ડોરય અાંદાજે દવ રાખ
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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રૂનમા છે .આ પોનનુાં નાભ વોરોદયન યાખલાભાાં આવમુાં છે .
૫) 31 ભેં 2016 ના યોજ બાયત અને ભોયોક્કો દેળ લચ્ચે વાંસ્કૃ નતક આદાન-પ્રદાન અને
પ્રનળક્ષણ ભાટે ના વશભતી ત્રો ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવમા છે .
રાષ્ટ્ર ીય
૬) વયકાય દ્વાયા ોસ્ટ ઓપીવ નલબાગની ફેંક ળાખાઓ અને 5000 એ.ટી.એભ. આગાભી લે
વપ્ટે મ્ફય ભદશનાથી ળરુ કયળે.
૭) કે ન્ર વયકાય શલેથી પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજનાભાાં એક લધાયાનો રૂભ ફનાલલાભાાં ણ ભદદ
કયળે, યાંતુ અગાઉથી ફનેર એક ભકાન શોલુાં જરૂયી છે .
૮) ફોરીલુડના જાણીતા કોભેદડમન યઝાકખાનનુાં 1 જુ ન 2016 ના યોજ શાટષ એટે કના કાયણે
આલવાન થમેર છે .
૯) શાર બાયતીમ યીઝલષ ફેંકના ગલષનય તયીકે પયજ ફજાલનાય યઘુયાભ યાજનનો કામષકા
આગાભી વપ્ટે મ્ફયના અાંતભાાં ૂણષ થઇ યહ્યો છે .
૧૦) શારભાાં બાયતીમ લામુવેનાના નલાંગ કભાન્ડય કભરનવાંશે 52 નકરોના નલળાકામ
લામુવેનાના ધ્લજની વાથે સ્કાઈ ડર ાઈનલાંગ કયીને નલો યે કોડષ સ્થાનત કયે ર છે .
રમત-ગમત
૧૧) નલશ્વના નાંફય લન ખેરાડી નોલાકષ જોકોનલચ ફ્રેંચ ઓનની ક્લાટય પાઈનરભાાં શોંચીને તે
સ્ેનને શયાલી 675 કયોડની કભાણી કયનાય એકભાત્ર ખેરાડી ફન્મા છે .
૧૨) નલશ્વભાાં પ્રથભ નલન્ટય ઓનરનમ્ક ગેમ્વ 1924 ભાાં ફ્રાન્વભાાં મોજલાભાાં આલી શતી.
૧૩) લોરીફોર ગેમ્વભાાં દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે ોરેન્ડે જાાન, ફ્રાાંવ અને ચીનને ણ શયાલેર
છે .
૧૪) ત્રણ લાય નલશ્વ ચેનમ્મન ફનેરા પૂટફોરય ેરેને ભેર ટર ોપીઓની શયાજી રાંડનભાાં થળે,
તેભાાં લલ્ડષ ક ટર ોપી ણ વાભેર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૫) ફાંગા દિકે ટ એવોવીએળનના બૂતૂલષ ભુખ્મ નચ ક્મુયેટય પ્રફીય ભુખજીનુાં 86 લષની લમે
અલવાન થમેર છે .
૧૬) શાર શ્રીરાંકાના ઝડી ફોરય ન્મુલાન કુ રળેખયાએ 1 જુ ન 2016 ના યોજ ટે સ્ટ દિકે ટભાાંથી
નનલૃનિ જાશે ય કયે ર છે .
૧૭) લષ 2017 ભાાં ઇંગ્રેન્ડ ખાતે યભાનાયી ચેનમ્મન્વ ટર ોપી લન-ડે દિકે ટ ટુ નાષભેન્ટભાાં બાયતનો
પ્રથભ ભુકાફરો 4 જુ ને યાંયાગત સ્ધષક ાનકસ્તાન વાથે થળે.
ગુજરાત
૧૮) 1 જુ ન 2016 થી ગુજયાત શાઈકોટષ દ્વાયા કાનુન નલબાગની ખાવ વુચનાથી યાજ્મના 4
ળશે યોભાાં સ્ેળીમર કોભનળષમર કોટષ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૯) ગુજયાતની ચાય કોભનળષમર કોટષ ૈકીની એક કોટષ વૌયાષ્ટ્ર-કચ્છ નલબાગની કોટષ યાજકોટભાાં
ળરુ કયલાભાાં આલેર છે , તેભાાં નાણાકીમ નલલાદોનો નનકાર કયાળે.
અન્ય
૨૦) શાર બાયતભાાં યાષ્ટ્રીમ ભદશરા ાંચના અધ્મક્ષ ડો.રરીતા કુ ભાયભાંગરભ વેલા આી યહ્યા
છે .
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રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં બાયતની દપલ્ભ એન્ડ ટરે નીંગ ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ઇન્ડીમાના ડામયે ક્ટય તયીકે બુેન્ર
કે ન્થોરા કામષયત છે .
૨) શાર બાયતની દપલ્ભ એન્ડ ટરે નીંગ ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ઇનન્ડમાના પ્રભુખ દેથી અનબનેતા ટોભ
ઓલ્ટયે એનક્ટાંગ ડીાટષ ભેન્ટના પ્રભુખ દેથી યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૩) લડાપ્રધાન દ્વાયા જાશે ય કયામેરી ઉજ્જલરા મોજનાભાાં વીરીન્ડય ભેલનાય રાબાથીને થતો
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1600 રૂનમાનો ખચષ ેટરોરીમભ ભાંત્રારમ ચૂકલળે.
૪) 3 જુ ન 1984 ના યોજ અભૃતવયના શયભાંદદય વાશે ફ ગુરુદ્વાયા એટરે કે વુલણષ ભાંદદય ય
બાયત વયકાયના આદેળથી આતાંકીઓને શટાલલા ઓયે ળન બ્લ્મુ સ્ટાય શાથ ધયલાભાાં આવમુાં
શતુ.ાં
૫) બાયતના ેટરોરીમભ ભાંત્રારમના આદેળ અનુવાય 30 જુ ન વુધીભાાં ગેવ એજન્વીભાાં ગ્રાશક
આધાય કાડષ જભા નદશ કયાલે તો ગ્રાશકોને જુ રાઈ ભાવથી વફવીડી આલાભાાં નદશ આલે .
૬) શાર કોન્પે ડયે ળન ઓપ ઇંદડમન ઇન્ડસ્ટર ીઝના અધ્મક્ષ તયીકે નૌળાદ પોબ્વ છે .
૭) નવક્મુદયટીઝ એન્ડ એક્વચેન્જ ફોડષ ઓપ ઇનન્ડમા (વેફી) દ્વાય આગાભી ભશીને વશાયા
ઇનન્ડમા યીમર એસ્ટે ટ રી.ની 10 પ્રોટી લેશેંચળે, તેની કુ ર નકભાંત 1200 કયોડ રૂનમા છે .
૮) બાયતીમ યે લ્લેનુાં નલુાં ટાઈભ ટે ફર 1 જુ રાઈથી રાગુ કયામ છે , યાંતુ આ લે 1 ઓકટોફય
2016 થી નલુાં ટાઇભ ટે ફર અભરભાાં આલળે, 30 વપ્ટે મ્ફય 2016 વુધી જુ નુાં ટાઈભ ટે ફર
મથાલત યશે ળે.
૯) શારભાાં ડામયે ક્ટય બાનુ પ્રકાળ ઝા દ્વાયા ફનાલલાભાાં આલી યશે ર દપલ્ભ ળશીદ ખુદીયાભ
ફોઝની ફામોનક ભાટે રતા ભાંગેળકયે લધુ એક દેળબનક્ત ગીત ગામેર છે .
રમત-ગમત
૧૦) લષ 1896 ભાાં શે રી ભોડષ ન ઓનરનમ્કભાાં 14 દેળોના 241 એથ્રેટે બાગ રીધો શતો.
૧૧) બાયતીમ ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય બનક્ત કુ રકણીએ એનળમન ઓન ચેવના વાતભાાં યાઉન્ડભાાં
કજાકીસ્તાનની દદનયા વાભેની ભેચ ડર ો યભી શતી, બનક્ત શાર એનળમન ઓનભાાં ટોચના સ્થાને
છે .
૧૨) શાર ઈ.એવ.ી.એન. દ્વાયા જાશે ય કયામેરી માદી અનુવાય નલશ્વના 100 ટોચના
ખેરાડીઓભાાં બાયતના ભશે ન્રનવાંશ ધોની અને નલયાટ કોશરીનો વભાલેળ કયલાભાાં આવમો છે .
૧૩) ઈ.એવ.ી.એન.દ્વાયા નલશ્વના ટોચના 100 ખેરાડીઓની માદીભાાં પ્રથભ સ્થાને ોટુષ ગર
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દેળનો પૂટફોર ખેરાડી દિસ્ટીમાનો યોનાલ્ડો છે .
૧૪) બાયતીમ ફેડનભન્ટન ખેરાડી વાઈના નશે લાર ઇન્ડોનેનળમા ઓન ફેડનભન્ટન
ચેનમ્મનળીના ફીજા યાઉન્ડભાાં જીત ભેલી ક્લાટય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલેર છે .
ગુજરાત
૧૫) શાર ગુજયાત યાજ્મ વાંગીત અકાદભીના ચેયભેન તયીકે મોગેળબાઈ ગઢલી વેલા આી યહ્યા
છે .
૧૬) લષ 2012 ની નલધાનવબા ચૂાંટણી શે રા બાજે જાશે ય કયે રી ભુખ્મભાંત્રી સ્કોરયળી
મોજનાને ગુજયાત વયકાયે ફાંધ કયે ર છે . આ મોજનાનો અભર 2014 ની ચૂાંટણીઓ શે રા ળરુ
કયલાભાાં આલી શતી.
૧૭) શાર ગુજયાત વયકાયે ચારુ કયે ર ભુખ્મભાંત્રી મુલા સ્લાલરાંફન મોજનાભાાં અન્મ વાત સ્કીભો
ણ જોડી દેલાભાાં આલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૮) વભગ્ર નલશ્વભાાં અખફાય વક્મુષરેળન ય દેખયે ખ યાખનાયી વાંસ્થા તયીકે લલ્ડષ એવોવીએળન
ઓપ ન્મુઝેવષ બ્રીળવષ છે .
૧૯) શારભાાં બાયતીમ ફેન્કય યાઘલન વીતાયાભનને 30 ભેં 2016 ના યોજ ગ્રીન ઈકોનોભી
નલજનયી એલોડષ થી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવમા છે .
અન્ય
૨૦) એદડટ બ્મુયો ઓપ વક્મુષરેળન (એ.ફી.વી.) અખફાયો અને ભેગેઝીન્વના વક્મુષરેળનને
પ્રભાનણત કયનાયી વાંસ્થા છે .
Current affairs 107 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
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૧) શલેથી યાાંધણગેવ ડીરયળી એજન્વીભાાં 33 ટકા બાગ ભદશરાઓ ભાટે અનાભત યાખલાભાાં
આલળે, તેલી ેટરોરીમભ પ્રધાન ધભેન્ર નવાંશે જાશે યાત કયે ર છે .
૨) શારભાાં વયકાય દ્વાયા ઉજ્જલરા મોજના ભાટે ટોર ફ્રી નાંફય 18002666696 જાશે ય કયામેર છે .
૩) આગાભી 18 ભી જુ ને બાયતીમ લામુદભાાં ત્રણ ભદશરા ાઈરટની શે રી ફેચને મુદ્ધ ાઈરટ
ળાખાભાાં વભાલેળ કયાળે.
૪) પ્રથભલાય ત્રણ ભદશરા ાઈરટ બાયતીમ લામુદભાાં વભાલેળ ાભળે તે બાલના કાંઠ, અલની
ચતુલેદી, અને ભોશાના નવાંશ છે .
૫) બાયત દેળે કુ ર 109 દેળો વાથે એય વનલષવ એગ્રીભેન્ટ ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૬) શાર બાયત વયકાયના ઉડ્ડમન ભાંત્રારમના વનચલ દ ય યાજીલ નાયામણ ચોફે કામષયત છે .
૭) શારભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા નલી ળી નફલ્ડીંગ ોરીવી ભાટે ગાઈડ રાઈન જાશે ય કયામેર છે .
૮) બાયતભાાં વેન્ટર ર ડીોઝીટયી વનલષવીવ રીભીટે ડ દ્વાયા યોકાણકાયો ભાટે ઈ-રોકય વુનલધાનો
પ્રાયાંબ કયે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) શારભાાં નીતા અાંફાણી આાંતયયાષ્ટ્રીમ ઓનરનમ્ક વનભનત ભાટે નોભીનેટ થમા છે .
૧૦) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ઓનરનમ્ક વનભનતની 129 ભાાં વત્રની ચુાંટણી િાનઝરભાાં આગાભી 2 થી 4
ઓગસ્ટ લચ્ચે મોજાળે.
૧૧) ફ્રાાંવીવી યે લ્લે કાંની એવ.એન.વી.એપ. ઇન્ટયનેળનર બાયતભાાં વય દયલશન ભાટે ફવ
તથા કાય ળેયીંગ વેલા ળરુ કયળે.
૧૨) 4 જુ ન 2001 ના યોજ નેાભાાં જ્ઞાનેન્ર લીય નલિભ ળાશે વતા વાાંબી શતી.
૧૩) ભશાયાજા જ્ઞાનેન્ર દુનનમાના છે લ્લા દશાંદુ વમ્રાટ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે .
ગુજરાત
૧૪) ગુજયાતભાાંથી યાજ્મવબાના વભ્મ પ્રલીણ યાષ્ટ્રારના નનધન ફાદ ખારી ડે રી ફેઠક
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ભાટે બાજ તયપથી ુરુોતભ રૂારા નફન શયીપ નલજેતા જાશે ય થમા છે .
૧૫) ગુજયાતભાાં ચાય યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન અને 22 અબમાયણ્મો આલેરા છે , તેભાાંથી ત્રણ ઉદ્યાન અને
14 જેટરા અબમાયણ્મ વૌયાષ્ટ્ર- કચ્છભાાં આલેર છે .
૧૬) ગુજયાતભાાં આ લે ભેડીકરની 250 ફેઠકો લધતા 3080 ફેઠકોભાાંથી 3330 ફેઠકો થલા
ાભી છે .
રમત-ગમત
૧૭) ફ્રેંચ ઓન ટે નીવ સ્ધાષભાાં ભેન્વ લગષના નલજેતાને 13 કયોડ 45 રાખ રૂનમાનુાં ઇનાભ ભે
છે .
૧૮) શાર ેદયવભાાં ચારી યશે રી ફ્રેંચ ઓનભાાં ભદશરા નવાંગલ્વની ભેચોની વેભીપાઈનરભાાં
લેનેઝુએરાની ગાફાષઈન ભુગુરુઝાએ ઓસ્ટરે નરમાની વાભાંથા સ્ટોવુયને શયાલી ક્રેકોટષ ટુ નાષભેન્ટની
પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૯) શાર મોજામેરી ઈન્ડોનેનળમાની ફેડનભન્ટન ઓન ટુ નાષભેન્ટભાાં એકભાત્ર બાયતીમ વામના
નશે લાર યભી યહ્યા શતા, તેનો યાજમ થતા બાયતીમ અનબમાનનો અાંત આલેર છે .
અન્ય
૨૦) ગમા લષ 2015 ભાાં ગૂગર ય 24 અફજ વેલ્પી પોટો અરોડ થમા શતા.
Current affairs 108 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શાર બાયતના આલકલેયા નલબાગ દ્વાયા એ.ટી.એભ. આધાદયત લેયીપીકે ળન વુનલધા રોન્ચ
કયી છે , જે ઓનરાઈન યીટનષ બયલા ભાટે એવ.ફી.આઈ.ના એ.ટી.એભ.થી જનયે ટ
ઈ-લેયીપીકે ળન કોડની ભદદ રઇ ળકાળે.
૨) આલકલેયા નલબાગના યીટનષ બયલા ભાટે ઈ- લેયીપીકે ળનની વુનલધા ભાત્ર એવ.ફી.આઈ
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ફેંકના એ.ટી.એભ.ભાાં જ ઉરબ્ધ કયલાભાાં આલી છે .
૩) ભરાવ કોટષ ના ચુકાદા ભુજફ ભોટય એક્વીડે ન્ટ ક્રેભ ટર ીબ્મુનરના લીભા દલાની યકભ ય
ટી.ડી.એવ. કાી ળકામ નદશ.
૪) 4 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતીમ ીઢ અનબનેત્રી વુરબા દેળ ાાંડેનુાં અલવાન થમુ .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૫) ત્રણલાય લલ્ડષ ચેનમ્મન યશી ચુકેરા ફોક્વય ભોશમ્ભદ અરીનુાં 74 લષની લમે 4 જુ ન 2016
ના યોજ અલવાન થમેર છે .
૬) શારભાાં જાાનના ળીજેભી કે જેની લમ 96 લષ છે , છતાાં તેઓએ ક્મોટોકરા અને ડીઝાઈન
મુનનલવીટીભાાંથી સ્નાતકની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કયી વૌથી ભોટી ઉંભયે સ્નાતક થલાનો યે કોડષ ગીનીવ
ફુકભાાં નોંધાલી ચુક્મા છે .
૭) શાર બાયતના લડાપ્રધાન નયે ન્ર ભોદીને અપઘાનનસ્તાનના વલોચ્ચ નાગદયક વન્ભાન આનભય
અભાનુલ્લાશ ખાન એલોડષ થી વન્ભાનલાભાાં આવમા છે .
૮) મુ.એન.ના એક યીોટષ પ્રભાણે બાયતભાાં દય લે આળયે 24.500 ફાકો ગુભ થામ છે .
૯) શાર અપઘાનીસ્તાન દેળના યાષ્ટ્રનત તયીકે અળયપ ગની દબાય વાાંબી યહ્યા છે .
૧૦) શાર બાયતના લડાપ્રધાન દ્વાયા અપઘાનનસ્તાનભાાં વરભા ડે ભનુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આવમુાં
તેનુાં નાભ અપઘાન-ઇનન્ડમા ફ્રેન્ડળી ડે ભ નાભ આામુ છે .
૧૧) 5 જુ ન 1990 ના યોજ જભષનીને એક કયનાયા નભખાઈર ગોફાષચોલને ળાાંનત ભાટે નુાં નોફેર
આલાભાાં આવમુાં શતુાં.
ગુજરાત
૧૨) ગુજયાત યાજ્મ પ્રલાવન નલબાગ દ્વાયા આઈ.ી.એર.ની ગુજયાત રામન્વ ટીભના દિકે ટવષને
પ્રલાવન ક્ષેત્રની એડ ભાટે નલા એમ્ફેવેડય ફનાલલાભાાં આવમા છે .
૧૩) ગુજયાતભાાં અભદાલાદ-લડોદયા નેળનર શાઈ-લે નાંફય 8 ને વુય એક્વપ્રેવ ફનાલલાનો
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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પ્રોજેક્ટ ખચષ 2125.24 કયોડ રૂનમાથી લધીને 4880 કયોડ રૂનમા આજ વુધીભાાં થલા ામ્મો
છે .
રમત-ગમત
૧૪) એનળમાભાાં પ્રથભલાય ઓનરનમ્ક લષ 1964 ભાાં ટોક્મો ખાતે આમોનજત કયલાભાાં આલી
શતી.
૧૫) શાર બાયતીમ જુ ડો વાંઘના અધ્મક્ષ તયીકે ભુકેળકુ ભાય કાભગીયી ફજાલી યહ્યા છે .
૧૬) બાયતના જુ ડોકા અલતાય નવાંશે દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે શારભાાં ક્લોરીપામ કયી રીધેર છે .
૧૭) ફ્રેંચ ઓન ભદશરા નવાંગલ્વની પાઈનરભાાં વેયેના નલનરમમ્વને શયાલી ગાફાષઈન ભુગુરુઝાએ
નલજમ શાાંવર કયે ર છે .
અન્ય
૧૮) નલશ્વ માષલયણ દદન નનનભતે આ લેની થીભ ‘ગો લાઈલ્ડ પોય રાઈપ’ યાખલાભાાં આલી
શતી.
૧૯) 5 જુ ન 1974 ના યોજ પ્રથભલાય નલશ્વ માષલયણ દદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી.
૨૦) લષ 2016 ના યીોટષ પ્રભાણે ગાનમ્ફમા, ફુનકષ ના પાવો, ફેનનન અને ટોન્ગોભાાં શલે એકણ
નચમ્ાન્ઝીનો લાવ નથી.
Current affairs 109 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં કે ન્ર વયકાય નલદ્યાાંજરી નાભની મોજના જાશે ય કયીને નળક્ષક ન શોમ તે રોકો ણ
ફાકોને બણાલી ળકે તે ભાટે ની મોજના ળરુ કયળે.આગાભી વત્રથી વાક્ષય રોકો, નનલૃત
નળક્ષકો, વૈન્મના જલાનો લગેયે રોકો ે સ્કે ર ય બણાલલાની કાભગીયીભાાં જોડાઈ ળકળે.
૨) આઝાદ બાયતના પ્રથભ નભસ્ટય મુનનલવષ યશી ચુકેરા ભનોશય આઈચુનુાં 102 લષની લમે
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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અલવાન થમેર છે .
૩) 7 જુ ન 2016 ના યોજ યીઝલષ ફેંક ોતાની િે ડીટ ોરીવી યજુ કયળે.
૪) આગાભી ૧૦ જુ ન 2016 ના યોજ દદલ્શી નલધાનવબાનુાં આત વત્ર ફોરાલલાભાાં આલળે .
૫) આગાભી 11 જુ ન 2016 ના યોજ યાજ્મવબાની 57 ફેઠકો ભાટે ચુાંટણી મોજાળે.
૬) ઓર ઇનન્ડમા ફોનક્વાંગ એવોવીએળન દ્વાયા 11 જુ ન 2016 ના યોજ દેળના ાટનગય દદલ્શી
ખાતે પ્રો.ફોનક્વાંગ મોજાળે.
૭) નલશ્વભાાં ચારી યશે રા ઓનરાઈન કમ્પ્મુટય નવસ્ટભ ય લાઇયવ શુભરો કયાતા ટોચના ાાંચ
દેળોભાાં બાયતનો વભાાંલેળ થામ છે . (ીદડત તયીકે )
૮) ઓનરાઈન કમ્પ્મુટય નવસ્ટભ ય શુભરો થલાભાાં બાયત દેળ નલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાને છે , લષ
2016 ભાાં ભેં ભાવ વુધીભાાં આલા ચાય શુભરા થઇ ચુક્મા છે .
રમત-ગમત
૯) ઓનરનમ્કભાાં છે લ્લી લખત દિકે ટ લષ1900 ભાાં (ેયીવ) ભાાં યભામુ શતુાં.
૧૦) શારભાાં વનફષમાના નોલાકષ જોકોનલચે ફ્રેંચ ઓન ગ્રાન્ડસ્રેભ ટે નીવ ટુ નાષભેન્ટભાાં ભેન્વ
નવાંગલ્વની પાઈનરભાાં એન્ડી ભયે ને શયાલી ોતાની કાયનકદીનુાં 12 ભુ ટાઈટર જીતેર છે .
૧૧) શારભાાં ચીનની ખેરાડી તાઈ ઝૂ મીંગે ઇન્ડોનેનળમા ઓન વુય વીયીઝ ફેડનભન્ટનની
નલભેન્વ નવાંગલ્વનુાં ટાઈટર જીતેર છે .
૧૨) મુયો 2016 ફાદ કોન્ટે વલાષનધક લેતન ભેલનાયા ફીજા કોચ ફનળે.
૧૩) નલશ્વભાાં વૌથી લધાયે લેતન ભેલનાય કોચ તયીકે શોગવનનુાં નાભ ભોખયે છે , તેને 50 રાખ
મુયોનુાં લેતન ભે છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૪) શાર દપનરાઇન્વના નલા યાષ્ટ્રનત તયીકે યોડર ીગો દુતેતે દબાય વાંબાી યહ્યા છે .
૧૫) 10 જુ ન 2016 ના યોજ નેાના ઉ લડાપ્રધાન કભર થાા બાયત આલળે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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ગુજરાત
૧૬) ગુજયાતના વૌયાષ્ટ્ર અને કાઠીમાલાડભાાં કે વય કે યીનુાં ઉત્ાદન કયલાભાાં આલે છે .
૧૭) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાાં યત્નાગીયી અને આાંધ્રપ્રદેળભાાં ફદાભ કે યીનુાં ઉત્ાદન થામ છે .
૧૮) અભયે રી જીલ્લાના એક ખેડૂત કે વય, આમ્રારી, દળેયી, રીરેળાન, રીરેશ્વયી, રીરપાગુન,
ામરોટ, કે પ્ટન, વુાંદયી, શ્રાલણીમો, ફનાયવી, રાંગડો, કરકતી રાંગડો, ામયી જેલી 13
કે યીની જાતોનુાં લાલેતય કયે છે .
અન્ય
૧૯) ભોંગોનરમા દેળભાાં યાંયાગત ઉત્વલ નાદાભ ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨૦) 8 જુ ન2016 ના યોજ લલ્ડષ ઓનળમન ભશાવાગય દદલવ ઉજલલાભાાં આલળે.
Current affairs 110 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/6/16

રાષ્ટ્રીય
૧) શારભાાં બાયત વયકાયે 56 જેટરી દલાઓના બાલ દપક્વ કમાષ છે , જેનાથી દદીઓને પામદો
થળે.
૨) 1 એનપ્રર 2016 થી ફેન્કવષ ફોડષ બ્મુયોને કમાષનન્લન્ત કયલાભાાં આલેર છે , તેના ચેયભેન
તયીકે બૂતૂલષ કોમ્પ્ટર ોરય એન્ડ ઓડીટય જનયર નલનોદયામ છે .
૩) બાયતીમ યે લ્લે ત્રણ નલા યે ર ફ્રેઇટ કોયીડોય ાછ રૂ.3.3 રાખ કયોડનુાં યોકાણ કયળે.
૪) શાર બાયત દેળભાાં 54 રાખ ટાર કચેયીઓ છે , તેભાાંથી ળરૂઆતના ધોયણે 650 ોસ્ટ
ઓપીવ ફેંક ળાખાઓ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૫) 7 જુ ન 1979 ના યોજ બાયત દ્વાયા ોતાનો પ્રથભ યીભોટ વેન્વીંગ વેટેરાઈટ રોન્ચ કયામો
શતો.
૬) બાયતે એન.એવ.જી.ના વભ્મ ફનલા ભાટે 12 ભેં 2016 ના યોજ નલનધલત અયજી કયે ર છે ,
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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જો કે બાયતના પ્રમાવ વભ્મ ફનલાના લષ 2005 થી ળરુ છે .
ગુજરાત
૭) ગુજયાતભાાં ોરીવની વુયક્ષા લધાયલા ભાટે વી.વી. ટી.લી કે ભેયા ફાદ તેની લામયરેવ નવસ્ટભ
ણ આધુનનક ફનાલલાભાાં આલળે, ગુજયાતના ાાંચ ળશે યો ભાટે 400 કયોડ રૂનમાના ખચે ટરાં કડ
ડીઝીટર યે દડમો ટરે નકાંગ નવસ્ટભ કામષયત કયલાભાાં આલળે.
૮) ગુજયાત યાજ્મભાાં ધોયણ 9 થી 12 ભાાં વેભેસ્ટય પ્રથાને વયકાય દ્વાયા ફાંધ કયલાભાાં આલી છે .
૯) અભદાલાદભાાં યે કેટ એકડે ભી દ્વાયા ગુજયાતભાાં પ્રથભલાય પૂર વાઈઝ આટીપીળીમર ટપષ પૂટફોર
ભેદાન ફનાલલાભાાં આવમુાં છે .
રમત-ગમત
૧૦) લષ 2008 ભાાં ફેઇજીંગભાાં યભામેરી ઓનરનમ્કભાાં વૌથી લધુ 43 લલ્ડષ યે કોડષ તૂટ્યા શતા.
૧૧) શારભાાં નિટીળના યભતલીય ભોશમ્ભદ પયાશે 3000 ભી.યે વભાાં વાત નભનીટ 32.62 વેકન્ડના
વભમ વાથે ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે .
૧૨) શાર ફોક્વય ળુળીર કુ ભાય તથા અન્મ યે વરય નયનવાંશ લચ્ચે દયમો ફાફતે ખટયાગ ચારી
યહ્યો છે , ત્માયે માદ આલીએ કે નયનવાંશે (74 નકગ્રા.) ગમા લે રાવ લેગાવભાાં મોજામેરી લલ્ડષ
ચેમ્ીમનળીભાાં િોન્ઝભેડર ભેડર જીતીને બાયત ભાટે દયમો ગેમ્વનો ક્લોટા શાાંવર કયી ચુક્મા
શતા.
૧૩) 7 જુ ન 1975 ના યોજ રાંડનના રોર્ડવષ સ્ટે ડીમભભાાં પ્રથભ નલશ્વક દિકે ટ ભેચ યભાઈ શતી.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૪) અણુળનક્ત ધયાલતા નલશ્વના 48 દેળોએ એક કરફ ફનાલી છે તેનુાં નાભ ન્મુનક્રમય
વપ્રામવષ ગ્રુ (એન.એવ.જી.) ના ટૂાં કા નાભથી ણ ઓખામ છે .
૧૫) આગાભી 9-10 જુ ન 2016 ના યોજ નલમેનાભાાં ન્મુનક્રમય વપ્રામવષ ગ્રુની ફેઠકભાાં
બાયતને વભ્મ ફનાલલા ય નલચાયણા થનાય છે .
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૧૬) નલશ્વના 10 ખુળખુળાર દેળોભાાં ડે ન્ભાકષ દેળ 7.526 ભાાં ોઇન્ટે પ્રથભ સ્થાને આલે છે .
૧૭) લષ 2016 ભાાં નલશ્વના 157 દેળોના શે ીનેવના આાંકડાઓભાાં બાયત 118 ભાાં સ્થાને આલે
છે .
૧૮) નલશ્વભાાં વૌપ્રથભ નાગદયકોને ખુળી આલાનો નલચાય લષ 1972 ભાાં બૂતાન દેળે ળરુ કમો
શતો.(બૂતાને ગ્રાવ નેળનર શે ીનેવ ઇન્ડે ક્વની ળરૂઆત કયી શતી.)
૧૯) મુનાઇટે ડ આયફ અનભયાતની વયકાય દ્વાયા પે િુઆયી 2016 ના યોજ ોતાના દેળભાાં
નાગદયકોની ખુળારી ભાટે ની શે ર કયી શતી, આ ભાંત્રારમનુાં નાભ વદશષ્ણણુતા અને ખુળી ભાંત્રારમ
યાખલાભાાં આવમુાં શતુાં.
અન્ય
૨૦) બાયતના ૂલષ નભવ મુનનલવષ અને ફોરીલુડ અનબનેત્રી રાયા દિા માભાશા નભવ દીલા નભવ
મુનનલવષ ઇનન્ડમા 2016 ના ભેન્ટય ફનળે.
Current affairs 111 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ઓર ઇનન્ડમા કાઉનન્વર પોય ટે કનીકર એજ્મુકેળન (એ.આઈ.વી.ટી.ઈ.)ના ચેયભેન તયીકે
શાર અનીર દતાત્રેમ કામષબાય વાંબાી યહ્યા છે .
૨) શારભાાં બાયતને નભવાઈર ટે કનોરોજી કાંટર ોર યીજીભ જૂ થના 34 દેળોએ તેના જુ થભાાં જોડલા
ભાટે નુાં વભથષન આેર છે .
૩) લષ 2015-16 ગ્રોફર યે મ્મુાંનેળન પ્રાનનાંગ યીોટષ ભાાં જણાલલાભાાં આવમુાં છે કે એનળમા
ેવેદપક પ્રાાંતભાાં કોઇણ શોદ્દાના લાનષક ફેજીક ગાયના ભુદ્દે બાયત વૌથી ાછ છે .
૪) યીઝલષ ફેન્કની આગાભી િે ડીટ ોરીવી 9 ભી ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જાશે ય થળે.
૫) બાયત ાવે યશે રી અણુ વફભયીન અદયશાંતને યક્ષા નલળેજ્ઞો ‘બ્રેક ભોન્ટય ઓપ ધ વી’
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તયીકે ઓખે છે .
રમત-ગમત
૬) નિભ ફાંગાની સ્થાનનક ટુ નાષભેન્ટ વુય રીગની પાઈનર આગાભી 17 થી 20 જુ ન વુધી
ફ્રડરાઇટભાાં યભાળે.
૭) ઓનરનમ્કભાાં વૌથી ભોટી ઉંભયે ગોલ્ડભેડર જીતનાયા ઓસ્કાય સ્લાશન 64 લષની લમના
શતા.
૮) 10 જેટરી ઇન્ટયનેળનર અને ચાય જુ નીમય લલ્ડષ કભાાં બાગ રઇ ચુકેરા ઋનયાજ આગાભી
વપ્ટે મ્ફય 2016 ભાાં અઝયફૈજાનના ગફારાભાાં મોજાનાયા જુ નીમય લલ્ડષ કભાાં બાગ રેલા જળે .
૯) દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે ક્લારીપાઈ થઇ ચૂકેર બાયતીમ એથ્રેટ ટીંટુ રુકાએ ચેક દયનબ્રકના
પ્રાગ ખાતે મોજામેરી જોવેપ ઓર્ડરોઝીર એથરેટીક્વ ભીટની 800 ભીટય યે વભાાં વારુાં પ્રદળષન કયી
નવલ્લયભેડર ભેલેર છે .
૧૦) સ્ેનની ુરુ શે ન્ડફોર ટીભ આ લે 40 લષભાાં પ્રથભલાય ઓનરનમ્ક ભાટે ક્લારીપામ
કયી ળકી નથી.
૧૧) શાર નલમેતનાભના શોચી નભન્શ નવટીભાાં ૂણષ થમેર 17 ભી જુ નીમય એથરેટીક્વ
ચેમ્ીમનળીભાાં બાયત 17 ભેડર વાથે ત્રીજા સ્થાને યશે ર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૨) ઇન્ટયનેળનર ડાકષ સ્કામ એવોવીએળન (આઈ.ડી.એ.) ના જણાવમા ભુજફ અભેદયકાભાાં
તાયાભાંડ (આકાળ) જોલા ભાટે 64 અાંધકાયભમ ખુણાઓ નનમત કયે ર છે .
૧૩) શાર દુનનમાબયભાાં યભાણુાં ભાયક ક્ષભતા ધયાલતા દેળોની વાંખ્મા ભાત્ર નલ છે , તેઓ ાવે
આળયે 17.000 જેટરા યભાણુાં શનથમાયો છે .
૧૪) શાર બાયતના લડાપ્રધાન અભેદયકાના પ્રલાવે ગમા તે વભમે અભેદયકા દ્વાયા લડાપ્રધાનને
ચૌર લાંળ વાથે જોડામેરી12 દુરષબ ભૂનતષઓ બેટ આી યત આલાભાાં આલી છે , જેની નકભાંત
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660 કયોડ રૂનમા થામ છે .
૧૫) M.T.C.R. નુાં ુરુનાભ નભવાઈર ટે કનોરોજી કાંટર ોર યીજાઈભ થામ છે , આ વાંસ્થા
નભવાઈર ટે કનોરોજીના પ્રવાયને અટકાલલાનુાં કાભ કયે છે .
૧૬) M.T.C.R.,નભવાઈર ટે કનોરોજી કાંટર ોર યીજાઈભ, આ વાંસ્થાની સ્થાના લષ 1987 ભાાં
કયલાભાાં આલી શતી.
ગુજરાત
૧૭) ભોયફીના નવયાનભક ઉદ્યોગ દ્વાયા નલશ્વની પ્રથભ ઓનરાઈન નવયાનભક ભાકે ટ નવયાનભક
લલ્ર્ડવષ ડોટ કોભ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૮) ગુજયાત વયકાય દ્વાયા લષ 1997 ફાદ 18 લષ છી નલી ખયીદ-લેંચાણ નીનત 2016
જાશે ય કયે ર છે .
અન્ય
૧૯) 8 જુ નને નલશ્વભાાં લલ્ડષ િેઈનટ્યુભય ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
૨૦) આજે 9 જુ ન 1900 ના યોજ બાયતના િાાંનતકાયી નફયવા ભુાંડાની ુણ્મનતનથ છે .
Current affairs 112 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/6/16

રાષ્ટ્રીય
૧) શારભાાં દેળના યે લ્લે પ્રધાન વુયેળ પ્રબુ દ્વાયા યે લ્લેભાાં જનની વેલા મોજના અાંતગષત નાના
ફાકો વાથે પ્રલાવ કયતી ભાતાઓને દૂધ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલળે .
૨) વેફીએ દયમર એસ્ટે ટ ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ટર સ્ટવને લષ 2014 ભાાં તેના નનમભન શે ઠ ભુક્મુાં શતુાં.
૩) બાયત અને દનક્ષણ કોદયમા લચ્ચે વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ વશમોગ-શે મોબ્રીઓગ 2016 નુાં
આમોજન 11 જુ ન 2016 વુધી ચારળે.
૪) દેળભાાં તૈમાય થમેર શલુાં રડાકુ નલભાન તેજવનુાં પ્રથભ સ્ક્લાડર ન 1 જુ રાઈ 2016 થી ઉડાન
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બયળે.
૫) શારભાાં બાયતના નાણાભાંત્રારમ દ્વાયા યનળમાભાાંથી આમાત થતા ોરીટે ટરાફ્રોયોઈથીરીન ય
એન્ટી ડનમ્ાંગ ડ્યુટી રાદલાનો નનણષમ રીધો છે .
૬) લલ્ડષ સ્ટીર એવોવીએળનના જણાવમા પ્રભાણે લષ 2015 ભાાં ટો 10 સ્ટીર આમાતકાય
દેળોભાાં બાયતનો વભાલેળ થામ છે .
૭) અદાણી ગ્રુ દ્વાયા ભુાંરાભાાં 10 રાખ ટનની ક્ષભતા ધયાલતો કોય પ્રાન્ટ સ્થાલાની મોજના
ય કાભ ળરુ છે .
૮) આજે 10 જુ નના યોજ તાતા લાયને 100 લષ ુયા થતા શોલાને કાયણે બાયત વયકાય દ્વાયા
તેના ભાનભાાં રૂ.ાાંચની ટાર ટીકીટ ફશાય ાડળે.
રમત-ગમત
૯) ડર ગ ટે સ્ટભાાં નનષ્ણપ યશે નાય યનળમન ટે નીવ સ્ટાય ભાદયમા ળાયાોલા ય ઇન્ટયનેળનર ટે નીવ
પે ડયે ળન દ્વાયા ફે લષનો પ્રનતફાંધ રાદલાભાાં આવમો છે .
૧૦) નલશ્વના ૂલષ નાંફય લન ગોલ્પય ટાઈગય લુર્ડવ આગાભી વપ્તાશભાાં ઓક્ભેન્ટભાાં મોજાઈ યશે ર
અભયીકન ઓન ગોલ્પ ચેમ્ીમનળીભાાંથી ખવી ગમા છે .
૧૧) આગાભી લષ 2019 ની કોા અભેદયકા પૂટફોર ટુ નાષભેન્ટની મજભાની િાનઝર દેળ કયળે.
૧૨) બાયતીમ ટે ફર ટે નીવ ખેરાડી વૌમ્મજીત ઘો ચાય સ્થાનની છરાાંગ રગાલીને કાયનકદીના
વલોચ્ચ 61 ભાાં યે ન્ક ય શોંચી ગમા છે .
૧૩) આજ વુધી કોઇણ યાષ્ટ્રીમ કે આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ધાષભાાં એકથી ત્રીજા િભાાંકે આલતા
કભષચાયીને ઇન્વેન્ટીલ ભતુાં શતુાં, યાંતુ શલેથી નનમભભાાં પે યપાય કયીને ચોથા િભાાંકે આલતા
કભષચાયીને ણ ઇન્વેન્ટીલ ભળે.
૧૪) લષ 2008 ભાાં ફેઇજીંગભાાં મોજામેરી ઓનરનમ્કભાાં વૌથી લધાયે 132 યે કોડષ તૂટ્યા શતા.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
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૧૫) ફ્રાન્વભાાં વયકાય દ્વાયા આાંતકી શુભરાને ખાલા ભાટે ચેતલણી આતી એ નલકવાલલાભાાં
આલી છે , તેનુાં નાભ એરટષ નવસ્ટભ એન્ડ ઇન્પોભેળન ઓપ ોપ્મુરેળન યખામુાં છે .
૧૬) લલ્ડષ સ્ટીર એવોવીએળનના જણાવમા પ્રભાણે લષ 2015 ભાાં મુયોીમન મુનનમને વૌથી
લધુ 3.77 કયોડ ટન સ્ટીરની આમાત વાથે નલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાને યહ્યુાં શતુાં.
૧૭) શારભાાં દેળના લડાપ્રધાન નયે ન્રબાઈ ભોદી અભેદયકન વાંવદને વાંફોધનાયા ાાંચભાાં
બાયતીમ લડાપ્રધાન ફન્મા છે .
અન્ય
૧૮) 8 જુ ન 1936 ના યોજ વય નરમોનેર દપલ્ડે ઇન્ડીમન િોડકાસ્ટીંગ વનલષવનુાં નાભ ફદરીને
ઓર ઇનન્ડમા યે દડમો યાખ્મુાં શતુાં.
૧૯) 23 જુ રાઈ 1977 ના યોજ પ્રથભલાય ભરાવભાાં એપ.એભ.વેલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી
શતી.
૨૦) 3 ઓક્ટોફય 1957 ના યોજ દેળભાાં પ્રથભલાય નલનલધ બાયતી વેલા ળરુ કયલાભાાં આલી
શતી.
Current affairs 113 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં બાયતીમ યીઝલષ ફટારીમનનુાં નાભ ભશાયાણા પ્રતા યાખલાભાાં આવમુાં છે .
૨) બાયત ોતાના વાંયક્ષણ ક્ષેત્રને લધાયે ભજફુત ફનાલલા ભાટે નલમેતનાભ દેળને િહ્મોવ
નભવાઈર લશેં ચળે.
૩) બાયત થાઈરેન્ડથી ત્રણ રાખ ટન યફયની આમાત કયળે, બાયતનુાં યફયનુાં સ્થાનનક ઉત્ાદન
ાાંચ રાખ ટન જેટરુાં છે .
૪) વેન્ટર ર ફોડષ ઓપ ડામયે ક્ટ ટે કવીઝએ આલકલેયાના ચીપ કનભળનયોને ત્ર રખીને જણાવમુાં
છે કે એક કયોડ કે તેનાથી લધુનો ટે ક્વ ફાકી શોમ તેલા કયદાતાઓની માદી ફોડષ ને 1 જુ રાઈ
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શે રા ભોકરી આે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૫) ન્મુનક્રમય વપ્રામવષ ગ્રુની નલમેનાભાાં ભેરી ફેઠકભાાં બાયતને એન.એવ.જી.ના વભ્મ
ફનાલલા ભાટે ની ભાંજુયી ભેનક્વકોએ આી ણ ચીને નદશ.
૬) ન્મુનક્રમય વપ્રામવષ ગ્રુની આગાભી ફેઠક 20 જુ ને દનક્ષણ કોદયમાભાાં ભળે, ત્માયે બાયતને
તેના વભ્મ ભાટે ની ચચાષ થળે.
૭) વતત ઘટતા િુ ડ ઓઇરના બાલને કાયણે લેનેઝુએરાભાાં ગયીફીનો આાંક 52 ટકાથી લધીને
76 ટકા થઇ ગમો છે .
૮) બાયતીમ ભૂના અભેદયકી રેખક અનખર ળભાષ આાંતયયાષ્ટ્રીમ ડબ્રીન વાદશત્મ વન્ભાનથી
નલાજામા છે .
૯) શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્રના ભશાવનચલ ફાન કી ભુનને યનળમાના ઓડષ ય ઓપ ફ્રેન્ડળી
વન્ભાનથી વન્ભાનલાભાાં આવમા છે .
૧૦) નાટોએ આજ વુધીનો વૌથી ભોટો વૈન્મ અભ્માવ એનાકોન્ડા-16 ોરેન્ડભાાં આયાંબેર છે .
રમત-ગમત
૧૧) શારભાાં બાયતીમ ળટરય વાઈના નશે લાર તથા કીદામ્ફી શ્રીકાાંતે ઓસ્ટરે રીમન ઓન વુય
વીયીઝભાાં ફેડનભન્ટન ટુ નાષભેન્ટની ક્લાટય પાઈનરભાાં સ્થાન ભેલી ચુક્મા છે .
૧૨) શારભાાં બાયતીમ દિકે ટ કાંટર ોર ફોડષ દ્વાયા ોતાના કામષિભની જાશે યાત કયી છે તેભાાં વપ્ટે મ્ફય
2016 થી ભાચષ 2017 દયનભમાન 212 દદલવભાાં 918 ભેચના 1882 પ્રેઇંગ ડે શળે.
૧૩) આગાભી લષભાાં ટીભ ઇનન્ડમા ઘય આાંગણે 13 ટે સ્ટ દિકે ટ ભેચ, 8 લન ડે , 3 ટી ટ્વેંટી ભેચ
યભળે.
૧૪) આજ વુધીભાાં અભેદયકા દેળ ઓનરનમ્કભાાં 2189 ભેડર જીતનાય દેળ તયીકે વૌથી આગ
છે .
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૧૫) દુનનમાના ભશાન પૂટફોરય ેરેએ લષ 1958,1958 થી 1970 વુધીના વોનેયી પૂટફોર
કાના નલનલધ ભેડર તથા 1970 ભાાં ભેરી પૂટફોર લલ્ડષ કની યે નપ્રકાની શયાજી કયતા
3,95,000 ાઉન્ડ ઉજ્મા છે .
૧૬) બાયતના યભત ભાંત્રારમ દ્વાયા દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે ક્લોરીપાઈ કયી ચૂકેર ભદશરા ળુટય
શીના નવદ્ધુની નાણાકીમ વશામ 75 રાખથી લધાયીને એક કયોડ રૂ. કયી દેલાભાાં આલી છે .
૧૭) 10 જુ ન 1986 ના યોજ ઈંગ્રેન્ડના રોર્ડવષ ભેદાન ય બાયતે ઇંગ્રેન્ડને પ્રથભલાય ટે સ્ટ
દિકે ટભાાં શયાવમુાં શતુાં.
અન્ય
૧૮) એક યીોટષ અનુવાય ગુજયાતભાાં 150 કયદાતાઓએ 300 કયોડનો ટે ક્વ બમો નથી.
૧૯) આગાભી 7 ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ અનનરકૂયના ુત્ર શષલધષનને ચભકાલતી દપલ્ભ
ભાઝીમા યીરીઝ થળે.
૨૦) જનષર નેચય કરાઇભેટ ચેન્જભાાં પ્રકાનળત અશે લાર ભુજફ નલશ્વભાાં 2000 કયોડ ળુઓની
વાંખ્મા છે , જેનાથી 600 કયોડ ટન ગ્રીન શાઉવ ગેવનુાં ઉત્વજષન થામ છે .
Current affairs 114 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્રીમ દયલશન ભાંત્રી નીનતન ગડકયીએ જણાવમુાં છે કે આગાભી ત્રણ ભદશનાભાાં દદલ્શીથી
આગ્રા લચ્ચે મભુના નદી ય વી-પ્રેન ચરાલલાભાાં આલળે, ત્માયફાદ શોલયિાફ્ટની ણ
મોજના અભરી ફનાલાળે.
૨) બાયત, જાાન અભેદયકાના વમુાંકત મુદ્ધ અભ્માવ ભરફાયભાાં બાયત તયપથી નેલી દ્વાયા
વાતુડા, વહ્યારી, ળનક્ત અને નકચષ મુદ્ધ જશાજ ઉતામાષ શતા.
૩) બાયતભાાં દપલ્ભ પ્રભાણન પ્રદિમા વીનેભેટોગ્રાપ એક્ટ 1952, ધ નવનેભેટોગ્રાપ રૂલ્વ
1983,અને કે ન્ર વયકાય દ્વાયા જાશે ય કયમેરી ભાગષદનળષકાની કરભ 5 ફી પ્રભાણે થામ છે .
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૪) બાયતના દપલ્ભ વેન્વય ફોડષ ની કુ ર નલ ઓદપવો છે , તેભાાં 22 થી 25 વભ્મો કાભ કયે છે .
૫) જાણીતા ત્રકાય કે .કે . ક્ત્મારનુાં 8 જુ ન 2016 ના યોજ અલવાન થમેર છે , તેઓ લષ 2004
ભાાં એવોનવએટ એદડટયના દ યથી વેલા નનલૃત થમા શતા.
૬) 5 જુ ન 2016 ના યોજ દશભાચરપ્રદેળ સ્ટે ટ ડે ટા વેન્ટયનો ળુબાયાંબ કયનાય પ્રથભ બાયતીમ
યાજ્મ ફનલા ાભેર છે .
૭) ફીી સ્ટે દટનસ્ટકર દયવમુ ઓપ લલ્ડષ એનજીના યીોટષ અનુવાય બાયત દુનનમાનો ત્રીજો વૌથી
ભોટો તેર ઉબોક્તા દેળ ફનેર છે .
યભત-ગભત
૮) તાભીરનાડુ ના મુલા આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભાસ્ટય એન.આય. નલવાખ ભુાંફઈ ભેમવષ આાંતયયાષ્ટ્રીમ
ઓન ળતયાંજ ટુ નાષભેન્ટ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા છે .
૯) ઝીમ્ફાબ્લે તથા દનક્ષણ આદફ્રકા ખાતે ચાય ટે સ્ટ ભેચની શ્રેણીનો પ્રલાવ ખેડનાયી
ન્મુઝીરેન્ડની ટીભભાાં બાયતીમ ભૂના ઓનય જીત યાલરની વાંદગી કયાઈ છે .
૧૦) 15 લાય ચેનમ્મન ફનેર ઉરુગ્લેની ટીભ કોા અભેદયકા પૂટફોર ટુ નાષભેન્ટભાાંથી ફશાય થઈ
છે .
૧૧) એથેન્વ ઓનરનમ્ક 2004 ભાાં વૌથી લધાયે 202 દેળોએ બાગ રીધો શતો.
૧૨) બાયતીમ ખેરાડી નભલ્ખા નવાંશે થાઈરેન્ડના થોંગચાઈ જૈદીના વમનક્તગત કાયણોવય શટી
જલાના કાયણે મુ.એવ.ઓન ગોલ્પ ટુ નાષભેન્ટ ભાટે ક્લારીપામ કયી રીધુાં છે .
૧૩) આ લે દયમો ઓનરનમ્કભાાં ાાંચભીલાય યભલા જનાય બાયતીમ ળુટય અનબનલ નફન્રા દયમો
ઓનરનમ્કભાાં બાયતીમ ધ્લજ લાશક તયીકે ની વાંદગી ામ્મા છે .
આાંતયયાષ્ટ્રીમ
૧૪) શારભાાં બાયત જાાન અને અભેદયકા દ્વાયા દનક્ષણ ચીન નજીક ોતાનો વમુાંકત મુદ્ધ
અભ્માવ ભરફાય મુદ્ધ ળરુ કયે ર છે .
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૧૫) બાયત અને અભેદયકા લષ 1992 થી લાનષક ધોયણે મુદ્ધ અભ્માવ કયી યહ્યા છે , તેનો શાફષય
તફક્કો 10 જુ ન 2016 ના યોજ વાવેફોભાાં ળરુ થમો છે .
૧૬) જાાન દેળભાાં ાયાંદયક પે સ્ટીલર તયીકે ‘વાનો પે સ્ટીલર’ ઉજલલાભાાં આલે છે .
૧૭) ન્મુજવી અને ભૈનક્વકોભાાં પ્રાથનભક તફક્કાભાાં નનણાષમક જીત ફાદ 8 જુ ન 2016 ના યોજ
દશરેયી ક્રીન્ટન અભેદયકાના શે રા ભદશરા યાષ્ટ્રનત દના ઉભેદલાય ફન્મા છે .
૧૮) 9 જુ ન 2016 ના યોજ ેરુ દેળની ચૂાંટણી પ્રદિમા શાથ ધયનાય યાષ્ટ્રીમ કામાષરમ દ્વાયા જાશે ય
કયલાભાાં આવમુાં છે કે ેડરો ાબ્રો કુ કજીન્વકીએ ોતાના શયીપ કે ઇકો પૂજીભોયીને શયાલી ેરુના
યાષ્ટ્રનત ફન્મા છે .
અન્ય
૧૯) ગૂગર અને તાતાની વમુાંકત શે ર ‘ઈન્ટયનેટ વાથી’નો નિભ ફાંગાથી પ્રાયાંબ કયલાભાાં
આવમો છે .
૨૦) C.B.F.C. આ વાંસ્થાનુાં ૂરુાં નાભ વેન્વય ફોડષ ઓપ દપલ્ભવદટષ દપકે ળન થામ છે ,આ વાંસ્થા
બાયતના ભાદશતી અને પ્રવાયણ ભાંત્રારમ અાંતગષત થમેર છે .
Current affairs 115 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા આઈ.આઈ.ટી. નુાં કોનચાંગ કયનાય નલદ્યાથીઓ ભાટે 24 કરાકની ચેનર
ળરુ કયલાભાાં આલળે.
૨) બાયતભાાં ોક્વો (પ્રોટે ક્ળન ઓપ નચલ્ડર ન ફ્રોભ વેકસ્મુઅર ઓપે ન્વ એક્ટ) લષ 2012 ભાાં
અભરભાાં ભુકામો શતો.
૩) વભગ્ર દેળભાાં 19 ઓક્ટોફય 2014 ભાાં ાંજાફના રુનધમાણાભાાં 31 લીમ ભદશરા વાભે
ોકવો શે ઠ પ્રથભલાય ગુનો દાખર કયલાભાાં આવમો શતો.
૪) શારભાાં બાયતીમ ેટન્ટ ઓપીવ દ્વાયા સ્ટાટષ અપ્વ ભાટે ની ભાગષદનળષકા જાશે ય કયલાભાાં આલી
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છે , તેભાાં અાતા પે વીરેટયનો ખચષ વયકાય લશન કયળે.
૫) યાજ્મવબાની કુ ર 57 ફેઠકો ભાટે દદ્વલાનષક ચુાંટણી ૂણષ તેભાાં વાત યાજ્મોભાાં 27 ફેઠકો ભાટે
ભતદાન થમુાં, અને અન્મ 30 વભ્મો નનનલષયોધ ચૂાંટામા છે .
૬) શાર દેળભાાં પ્રથભલાય યીઝલષ ફેંકના ગલનષયદના ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે પ્રથભલાય
વનભનત યચાલાભાાં આલી છે , તેનુાં અધ્મક્ષ દ ી.કે . નવાંશ વાંબાળે.
૭) ફેંગ્રોયભાાં આલેરી દેળની એકભાત્ર જરાશારી ટે કનીકર કોરેજના ઇનતશાવભાાં પ્રથભલાય કોઈ
ભદશરા ફ્રાઈંગ ઓદપવયને ાવીંગ આઉટ યે ડનુાં કભાાંડ વોંલાભાાં આવમુાં છે , તે છે ઓદપવય
વના ળભાષ.
રમત ગમત
૮) લષ 1912 ભાાં મોજામેર સ્ટોકશોભ ઓનરનમ્કભાાં પ્રથભલાય ાાંચ ભશાદ્વીોના ખેરાડીઓએ
બાગ રીધો શતો.
૯) દેળની ત્રણ ભદશરા કુ શ્તીની યભત ભાટે દયમો ઓનરનમ્કભાાં વાંદગી ાભી છે તે શદયમાણાની
ફફીતા પોગટ, લીનેળ પોગટ અને વાક્ષી ભનરક છે .
૧૦) પૂટફોરનો ભીની લલ્ડષ ક ગણાતા મુયોક 2016 નો 11 જુ ન 2016 થી ફ્રાન્વભાાં પ્રાયાંબ
થમો છે .
૧૧) આ લષના મુયોક્ભાાં મુયોની 24 ટીભો બાગ રઇ યશી છે , અને ફ્રાાંવ આ ત્રીજીલાય
મુયોકની મજભાની કયી યહ્યુાં છે .
૧૨) બાયતની ફેડનભન્ટન ખેરાડી વામના નશે લારે શારભાાં વાત રાખ 50 શજાય ડોરયના
ઇનાભની યકભ ધયાલતી ઓસ્ટરે રીમન ઓન વુય વીયીઝ ફેડનભન્ટનની નલભેન્વ નવાંગલ્વની
વેભી પાઈનરભાાં ચીનની લાાંગ દશમાનને શયાલી પાઈનરભાાં પ્રલેળી ચુક્મા છે .
૧૩) શારભાાં ચીને લોરીફોર ગ્રા.નપ્રક્વ.ભાાં થાઇરેન્ડને 14 ભી લાય શયાલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
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૧૪) શારભાાં ઈન્ડોનેનળમાના ફારી ટાુ નસ્થત ડે નાવય ખાતે 38 ભો ફારી આટષ પે સ્ટીલર
ળરુ થમેર છે .તે એક ભદશના વુધી ચારળે.
૧૫) ઇથોનમા દેળની વયકાયે નાઈર નદી ય આદફ્રકાનો વૌથી નલળા ફાંધ ફાંધાલાનો પ્રોજેક્ટ
શાથ ધમો છે , આ પ્રોજેક્ટ લષ 2017 ભાાં ૂણષ થળે.
૧૬) 38 ભાાં ફારી આટષ પે સ્ટીલરનુાં ઉદ્ઘાટન ઈન્ડોનેનળમાના યાષ્ટ્રપ્રભુખ જોકો નલડોડોએ કમુું
શતુ.ાં
૧૭) આગાભી 15 થી 17 જુ ન દેળના યાષ્ટ્રનત નાનભનફમા દેળની ભુરાકાતે જળે.
ગુજરાત
૧૮) ગુજયાતભાાં આળયે 54.47 રાખ ખેડૂતો છે , તેની વાભે વયકાયી અને ખાનગી ભીને ભાત્ર
80 જભીન ટે સ્ટીંગ રેફોયે ટયી છે .
૧૯) એડલેન્ચય સ્ોર્ટવષ એવોવીએળન ઓપ ઇનન્ડમા દ્વાયા ભનારી ખાતે મોજામેરી ઓર
ઇનન્ડમા એડલેન્ચય સ્ોર્ટવષ ટુ નાષભેન્ટભાાં વૌયાષ્ટ્ર મુનીલવીટીના ખેરાડીઓએ વાયો દેખાલ કયી
વભગ્ર દેળભાાં ફીજો િભાાંક ભેલેર છે .
૨૦) શાર દ્વાયકાભાાં વુદાભા વેતુના રોકાષણ પ્રવાંગે ભુખ્મભાંત્રીશ્રીએ દ્વાયકાથી ફેટ લચ્ચે અન્ડય
લોટય ગ્રાવ િીજ ફાંધાલાની જાશે યાત કયે ર છે .
Current affairs 116 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 14/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) વૌય ઉજાષથી ચારતા 65000 વૌય ાં રગાલીને બાયતે નલશ્વ યે કોડષ નોંધાલેર છે .
૨) વયકાય દ્વાયા લધુ એક રાખ વૌય ાં રગાલલાનો રક્ષમાાંક યાખલાભાાં આવમો છે , તેભાાં ભાટે
નાફાડષ તયપથી 40 ટકા વફવીડી આલાભાાં આલળે.
૩) શારભાાં ઇનન્દયા ગાાંધી યાષ્ટ્રીમ કા કે ન્ર વાંગ્રશારમ નલજ્ઞાન તથા વાંસ્કૃ નત પ્રફાંધક કોવષ ળરુ
કયલાની તૈમાયી કયી યહ્યુાં છે .
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૪) બાયતના એકભાત્ર યાજ્મ શદયમાણાની દવ ુત્રીઓએ નલશ્વના વૌથી ઊંચા (8848 ભીટય
ઊંચા ભાઉન્ટ એલયે સ્ટ) ય બાયતનો ધ્લજ પયકાલેર છે .
૫) આઈ.આઈ.ટી.ભાાં એડભીળન ભાટે ની જે.ઈ.ઈ. એડલાન્વનુાં દયણાભ જાશે ય થમુાં તેભાાં
જમુયના અભન ફાંવરે ટો કમુું છે , જમાયે કોટાની દયમા નવાંશે ણ ટો કયે ર છે .
૬) આગાભી 18 જુ ન 2016 ના યોજ દેળભાાં પ્રથભલાય ભદશરા ામરટ પાઈટય નલભાન ઉડાડળે .
૭) આગાભી 19 જુ ન 2016 ના યોજ ભાનાલારભાાં દેળના નાણાભાંત્રી અરુણ જેટરી
આઈ.આઈ.એભ.નુાં ખાતભુશુતષ કયળે.
૮) શાર વેન્ટર ર પ્રોનલડન્ટ પાંડના કનભળનય તયીકે લી.ી.જોમ વેલા આી યહ્યા છે .
૯) આગાભી વભમભાાં નફનવાંગદઠત લગષના કાભદાયોને ણ ઈ.ી.એપ.ઓ. શે ઠ આલયી રેલાની
કાભગીયી થઈ યશી છે .
૧૦) યે લ્લે ભાંત્રી વુયેળપ્રબુ દ્વાયા નલશ્વ માષલયણ દદલવે ટાઇગય એક્સ્પ્રેવ ગાડીનો ળુબાયાંબ
કયાલેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) નલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠનના જણાવમા પ્રભાણે દુનનમાભાાં દયલે પ્રેગ્નન્વીના ભાભરે ાાંચ રાખ
29 શજાય ભદશરાઓના ભોત થામ છે .
૧૨) આગાભી 15 જુ ન 2016 ના યોજ સ્લીત્ઝયરૅન્ડના નલદેળભાંત્રી બાયતના પ્રલાવે આલળે.
રમત ગમત
૧૩) બાયતીમ ફેડનભન્ટન ખેરાડી વામના નશે લારે ઓસ્ટરે રીમન ઓન વુય વીયીઝનુાં ટાઈટર
જીતી રીધેર છે , આ તેની ઓસ્ટરે રીમન ઓન ટુ નાષભેન્ટભાાં ફીજી જીત છે .
૧૪) લષ 1896 ભાાં શે રો ભોડષ ન ઓનરનમ્ક એથેન્વભાાં મોજામેર તેભાાં નલજેતાઓને નવલ્લય
ભેડર અામા શતા.
૧૫) શાર મુિેનના ફોક્વય ફેનવરે વાતભી પાઈટભાાં પ્મુાંટો દયકોના ફોક્વય યોભન ભાટષ નેઝને નોક
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આઉટ કયી ફીજુ ાં લલ્ડષ ટાઈટર જીતેર છે .
૧૬) શારભાાં કોસ્ટાદયકાએ કોા અભેદયકા પૂટફોર ટુ નાષભેન્ટભાાં કોરનમ્ફમાને ૩-2 થી યાનજત
કયે ર છે .
અન્ય
૧૭) 14 જુ નના યોજ નલશ્વબયભાાં યક્તદાન દદલવ ઉજલલાભાાં આલળે.
૧૮) 16 જુ નથી 20 યાજ્મોભાાં વાભાન્મ રોકો વયકાયી ળાાઓભાાં બણાલી ળકળે .
૧૯) 5 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતીમ ૂલષ દિકે ટય કયળન ઘાલયીનુાં હૃદમ યોગના કાયણે અલવાન
થમેર છે .
૨૦) ચાંરળાા નાભના યાંગભાંચની સ્થાના કયનાય કરાકાય વુરબા દેળાાંડેનુાં શારભાાં અલવાન
થમેર છે .
Current affairs 117 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) ઈ.ી.એપ.ઓ. ટૂાં ક વભમભાાં જ ેન્ળન મોજનાભાાં સ્લૈનચ્છક અાંળ દાનની ભાંજુયી આળે.
૨) નલ લષના અનનલદા નલજમ વૌથી નાની લમના એ ડે લરોય ફની ગમા છે , એરની
લાનષક કોન્પયન્વભાાં તેઓએ બાગ રીધો શતો.
૩) નેળનર યીવચષ ડે લરોભેન્ટ એન્ડ કોોયે ળને જુ ન 2016 ભાાં કણાષટક યાજ્મ વાથે વભજુ તી
કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૪) કે ન્રીમ ેટરોરીમભ ભાંત્રી ધભેન્રનવાંશે 9 જુ ન 2016 ના યોજ ઉતયાખાંડ યાજ્મભાાં પ્રધાનભાંત્રી
ઉજલલ્લા મોજનાની ળરૂઆત કયે ર છે .
૫) નલલાદોભાાં વડામેર ઉડતા ાંજાફ દપલ્ભને વેન્વય ફોડષ દ્વાયા એ. ગ્રેડ પ્રભાણત્ર આેર
છે .
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૬) લષ 2013 ભાાં યાભનાથ ગોમનકા ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત લદયષ્ઠ ત્રકાય ઇન્ર ભલ્શોત્રાનુાં જુ ન
2016 ભાાં અલવાન થમેર છે .
૭) તાતા ાલય કોોયે ટ રીભીટે ડ દ્વાયા 12 જુ ન 2016 ના યોજ અક્ષમ ઉજાષ કાંની લેલ્વુન
દયન્મુઅર એનજી પ્રાઈલેટ રીભીટે ડ વાથે અનધગ્રશણ ભાટે વભજુ તી કયાય કયે ર છે .
૮) 13 જુ ન 2016 ના યોજ ભણીુય શાઈકોટષ ના લદયષ્ઠ જજ જસ્ટીવ યાકે ળ યાંજન પ્રવાદે ભુખ્મ
ન્મામનધળનો દબાય ગ્રશણ કયે ર છે .
૯) 9 જુ ન 2016 વુધી ભણીુય શાઇકોટષ ના ભુખ્મ ન્મામધીળ તયીકે જસ્ટીવ રક્ષભીકાાંતા ભશાાત્રા
વેલા આી યહ્યા શતા.
૧૦) બાયતીમ યીઝલષ ફેંક દ્વાયા 13 જુ ન 2016 ના યોજ ફેંકોના યોકામેરા નાણા યત રાલલા
ભાટે નલી મોજના જાશે ય કયામેર છે .
રમત ગમત
૧૧) દપના નલભેન્વ લલ્ડષ રીગ વુય પાઈનરભાાં અભેદયકન નલભેન્વે ત્રીજીલાય લોટય ોરો લલ્ડષ
વુય રીગ ટાઈટર જીત્મુાં છે .
૧૨) ટીભ ઇન્ડીમાના ભુખ્મ કોચ ફનલા ભાટે ની 57 જેટરી અયજીઓ આલેર છે , તેલુાં
ફી.વી.વી.આઈ. ના વેિેટયી અજમ નળકે એ જણાલેર છે .
૧૩) તુકીના ઇઝયઝુભભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ નસ્પ્રન્ટ અને યીરે ટીભ કભાાં 4*400 ભીટય યીરે દોડભાાં
3 નભનનટ,2 વેકન્ડઅને 17 ભાઈિો વેકન્ડના વભમ વાથે 18 લષ જુ નો યે કોડષ તોડે ર છે .
૧૪) બાયતના દિકે ટય ભશે ન્રનવાંશ ધોની અને ટે નીવ સ્ટાય નરમેન્ડય ેવ ફાંનેએ ોતાના યભતના
વાધનોની શયાજી કયી તે યકભ કે ન્વય ીદડતો ભાટે આેર છે .
૧૫) ઇંગ્રેન્ડના ૂલષ દિકે ટ કે પ્ટન યશી ચુકેરા ડોનાલ્ડ કાયનુાં 13 જુ ન 2016 ના યોજ 83 લષની
લમે અલવાન થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો

Current affairs June 2016 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૬) 14 જુ નને અભેદયકાભાાં ઝાંડા દદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે , કાયણ કે 14 જુ ન 1777 ના
યોજ નલા દેળના ઝાંડાનુાં સ્લરૂ નક્કી કયામુાં શતુાં.
૧૭) આગાભી 23 ભી જુ નના યોજ 28 દેળોના મુયોીમ વાંઘભાાં યશે લુાં કે નદશ તે નિટનના નાગદયકો
ોતાનો ભત નક્કી કયળે.
૧૮) શારભાાં ભાઈિોવોફ્ટે રૂ.1.76 રાખ કયોડ કે ળભાાં નરાંકડઈનને ખયીદી રીધેર છે .
૧૯) ચીન દ્વાયા જુ ન 2016 ભાાં ોતાની નેનલગેળન અને ોઝીળનીંગ નેટલકષ પ્રણારીને વળક્ત
ફનાલલા ફેઈદોuઉ નેનલગેળન ઉગ્રશ પ્રક્ષેનત કયે ર છે .
ગુજરાત
૨૦) ગાાંધીનગયની નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ડીઝાઇન દ્વાયા તૈમાય કયામેર મોગા

લેય ટરે કની

વાંદગી ઇન્ટયનેળનર મોગા ડે ભાટે કયલાભાાં આલી છે .
Current affairs 118 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) નફશાયના ભુખ્મભાંત્રી નીતીળ કુ ભાયે 12 જુ ન 2016 ના યોજ ફારાશ્રભ ટરે નકાંગ નવસ્ટભનુાં
ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨) બાયત વમુાંકત યાજ્મ અભેદયકા લચ્ચે 10 થી 17 જુ ન 2016 વુધી વમુાંકત વૈન્મ લાનષક
અભ્માવ ભરફાયભાાં આમોનજત કયલાભાાં આલેર છે .
૩) દદલ્શીભાાં કે જયીલાર વયકાયભાાં દયલશનભાંત્રી ગોાર યામે 14 જુ ન 2016 ના યોજ ોતાના
દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે .
૪) અદાણી ાલય ઝાયખાંડભાાં 1600 ભેગાલોટનો ાલય પ્રાન્ટ સ્થાલાનો પ્રાન ધયાલે છે .
૫) યે લન્મુ ન્મુટરર યે ટ એટરે કે જે દયો ય યાજ્મોને કોઈ નુકળાન ના થામ તે પ્રકાયની જોગલાઈ
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કયલી.
ગુજરાત
૬) ઓનરાઈન ળોનાંગ ય ટે ક્વ લવુર કયલાની ળરૂઆત ગુજયાતે પ્રથભલાય કયે ર છે .
૭) ગુજયાત નલધાનવબાના ફજેટ વત્રભાાં 30 ભાચષ 2016 ના યોજ ગુજયાત ટે ક્વ ઓન એન્ટર ી
ઓપ સ્ેવીપાઈડ ગુર્ડવ ઇનટુ રોકર એયીમાઝ ખયડો 2016 ભાાં વાય કયલાભાાં આલેર છે .
રમત ગમત
૮) રાંડન ઓનરનમ્કભાાં બાયતીમ જુ થભાાં 83 ખેરાડીઓ વાભેર શતા, અને બાયતે 6 ભેડર
જીત્મા શતા.
૯) પ્રો.કફડ્ડી-4 રીગ આગાભી 25 જુ નથી ળરુ થઇ યશી છે , આ જુ થભાાં વનલષવીઝના 15
પ્રોપે ળનલ્વ ખેરાડીઓ બાગ રઇ યહ્યા છે .
૧૦) પ્રો કફડ્ડી રીગ-4 નો ઉદ્ઘાટન ભુકાફરો ુણેયી રટન અને તેરુગુ ટાઈટન્વ લચ્ચે
ુણેના શ્રી નળલ છત્રનત સ્ોર્ટવષ કોમ્પ્રેક્ષભાાં યભાળે.
૧૧) શાર યભાઈ યશે ર મુયોક પૂટફોર ટુ નાષભેન્ટભાાં ઈટારીએ ફેલ્જીમભને શયાલેર છે .
૧૨) 15 જુ ન 1954 ના યોજ મુયોના પૂટફોર વાંઘોના વાંગઠન (મુએપા)(મુનનમન ઓપ
મુયોીમન પૂટફોર એવોવીએળન)ની સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ફાવેર ળશે યભાાં યચના કયલાભાાં આલી
શતી.
૧૩) આગાભી ાાંચભી ઓગસ્ટથી િાઝીરના દયમોભાાં દયમો ઓનરનમ્ક ળરુ થઇ યશી છે ત્માયે
તેભાાં બાયતના 99 ખેરાડીઓ ક્લોરીપાઈ કયી ળક્મા છે .
૧૪) આ લે ઓનરનમ્કભાાં બાયતીમ ધ્લજ લાશક અનબનલ નફન્રાએ લષ 2008 ભાાં ફેઇજીંગ
ઓનરનમ્કભાાં બાયતને એકભાત્ર ગોલ્ડ ભેડર અાવમો શતો.
૧૫) આ લે મોજાનાય દયમો ઓનરનમ્કભાાં ગોલ્પને પ્રથભલાય સ્થાન આલાભાાં આવમુાં છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
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૧૬) બાયતીમ ફૈયીએદટર ક વજષન ળળાાંક એવ ળાશને નલનનમન પોન્વેકા સ્કોરય એલોડષ -2016 થી
વન્ભાનનત કયલાભાાં આવમા છે .
૧૭) ચીન દેળે કમ્પ્મુટય શે નકાંગથી ફચલા ભાટે ક્લોન્ટભ કોમ્મુનીકે ળન નેટલકષ ની ટે કનોરોજી
નલકવાલી છે .
૧૮) ફુધ ગ્રશ જેલા દેખાતા ગ્રશ કે પ્રય-1647 ફી ની ળોધ કયલાભાાં આલી છે . તે રગબગ 3700
પ્રકાળલષ દુય છે .
૧૯) ળળાાંક એવ ળાશને ડામાનફટીવ ક્ષેત્રભાાં તેભના મોગદાન ભાટે અભેદયકી ડામાનફટીવ
એવોવીએળન દ્વાયા તેઓને પ્રનતનષ્ઠત અભેદયકી ુયસ્કાયથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આવમા છે .
૨૦) 13 જુ ન 2016 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાએ ઈઝયાઈરને ોતાની કાનૂની વનભનતના
અધ્મક્ષ તયીકે વાંદ કયે ર છે .
Current affairs 119 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં કે ફીનેટ દ્વાયા સ્ટે ટ ફેંકભાાં તેની ાાંચ વશમોગી ફેંકો તથા યાજ્મ વયકાય વાંચાનરત
બાયતીમ ભદશરા ફેંકના ભજષય કયલાની ભાંજુયી ભી ગઈ છે .
૨) કે ન્રીમ કે ફીનેટ દ્વાયા બાયત અને વાઉદી આયફ લચ્ચે અકુ ળ, અધષ કુ ળ કે કુ ળ
કાભદાયોને રાબદામક વશકાય વાંનધને ભાંજુયી આી દીધેર છે .
૩) શલેથી યે લ્લે ેવેન્જય યે રલેના પે વફુક અને ટ્વીટય એકાઉન્ટ ય ણ પદયમાદ નોંધાલી ળકળે,
ત્માાંથી વાંફનધત ડી.આય.એભ.ને ભોકરી આલાભાાં આલળે, આ વુનલધા યે લ્લેભાંત્રી દ્વાયા રોન્ચ
કયલાભાાં આલી છે .
૪) આગાભી 10 થી 30 જુ રાઈ દયનભમાન દદલ્શીથી ભુાંફઈ વુધી ગ્રેટ ઇનન્ડમા યન મોજાળે .
૫) ગ્રેટ ઇનન્ડમા યન છ યાજ્મોભાાંથી વાય થળે, તેનો રૂટ 1480 નકભીનો નક્કી કયાળે.
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૬) આગાભી 21 જુ નના યોજ મોગ દદને ગુન લી.ળેખયન નાભના નળક્ષક 69 કરાક મોગ કયલાનો
લલ્ડષ યે કોડષ કયળે, તે 18 જુ નના વાાંજના ાાંચ લાગ્માથી મોગ ળરુ કયી 21 જુ ન ફે લાગ્મા વુધી
મોગ કયળે.
૭) 15 જુ ન 2016 ના યોજ બાયત વયકાય દ્વાયા નલી એનલએળન ોરીવીની ભાંજુયી આલાભાાં
આલેર છે , તેભાાં આાંતયયાષ્ટ્રીમ નલભાની વેલા ળરુ કયલા ભાટે એનલમેળન કાંનીને 20 નલભાનોની
જરૂદયમાત યશે ળે, ણ ાાંચ લષ યાશ નદશ જોલી ડે .
૮) કે ફીનેટ ભાંત્રારમ દ્વાયા બાયત અને તાઈલાન લચ્ચે નલભાની વેલા ળરુ કયલાની યલાનગી
આલાભાાં આલી છે .
૯) ાંજાફ નેળનર ફેંકના નકાંગ દપળય અને એન.એપ.ઈ.ડી. વશીત કુ ર 913 દડપોલ્ટયો ાાંવે
રૂ.11.486 કયોડ ફાકી છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) આજ વુધીભાાં વતત 47 કરાક વુધી મોગ કયલાનો યે કોડષ 45 લષના ચીની મોગ ગુરુના
નાભે છે .
૧૧) શાર આાંતયયાષ્ટ્રીમ એટનભક એનજી એજન્વીના લડા મુકીમા અભાનો છે .
૧૨) 16 જુ ન 1963 ના યોજ ભદશરા એસ્ટર ોનોટ લેરેન્તીના ટે યેશ્કોલા અાંતયીક્ષભાાં શોચનાય
દુનનમાના પ્રથભ ભદશરા ફન્મા શતા.
૧૩) 16 જુ ન 2007 ના યોજ વુનીતા નલનરમમ્વે 195 દદલવ વુધી અાંતયીક્ષભાાં વાય કયીને કોઈ
ભદશરા દ્વાયા વૌથી રાાંફો વભમ અલકાળભાાં યશે લાનો યે કોડષ કમો શતો.
ગુજયાત
૧૪ ) જમ્ભુ કાશ્ભીયભાાં તાલી નદી ય વાફયભતી નદી જેલો દયલયફ્રન્ટ ફનાલલા ભાટે ત્માની
વયકાયે અભદાલાદને કન્વલ્ટન્ટ તયીકે નનમુનક્ત કયી છે .
રમત ગમત
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૧૫) બાયતીમ ખેરાડી એભ.એવ.ધોનીએ નલકે ટની ાછ 350 ખેરાડીઓને આઉટ કમાષ છે , આ
યે કોડષ ફનાલનાય તેઓ પ્રથભ બાયતીમ નલકે ટકીય દિકે ટય ફન્મા છે .
૧૬) જૈભેકાના ખેરાડી મુવેન ફોલ્ટ 22 જુ રાઈએ રાંડન એનીલવષયી ગેમ્વની 200 ભીટય યે વભાાં
બાગ રેળે.
૧૭) ઓનરનમ્કની તીયાંદાજીભાાં વાઉથ કોયીમાએ આજ વુધીભાાં વૌથી લધાયે ભેડર 34 જીતેર
છે .
૧૮) શારભાાં રક્ઝભફગષની દિસ્ટીન ભાજેયવે નલભેન્વ ટુ ય વાઈકરીંગનુાં શે રુાં સ્ટે જ જીતી રીધુાં
છે .
૧૯) શારભાાં યભામેરી નઝમ્ફાબ્લે વાભેની ભેચભાાં એભ.એવ. ધોનીએ વૌથી લધુ ભેચોભાાં
કે પ્ટનળીનો યે કોડષ કયે ર છે .
અન્ય
૨૦) ફૌદ્ધ ધભષભાાં ફૌદ્ધ વાધુ ફનલા ભાટે ઉવાંદા નલનધ કયલી અનનલામષ છે , નદશતય વાધુ
ફની ળકાતુાં નથી.
Current affairs 120 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શલેથી ઈ.એવ.આઈ.વી.(એમ્પ્રોઇઝ સ્ટે ટ ઇન્શ્મોયન્વ કોોયે ળન) તેના વભ્મોનુાં ફ્રી લાનષક
શે લ્થ ચેકઅ કયળે.
૨) વયકાયી ળાાઓભાાં કૌળલ્મ અને નલીનતા નલકવાલલાના શે તુથી દેળની 500 ળાાઓભાાં
પ્રમોગળાાઓ ખોરલાભાાં આલળે.
૩) આગાભી 17 જુ રાઈથી અટર પ્રમોગ ળાા ભાટે ની અયજી કયી ળકાળે, નીનત આમોગ દ્વાયા
દયે ક અટર પ્રમોગળાા ભાટે 20 રાખ રૂનમા આળે.
૪) ફી.એવ.એન.એર. દ્વાયા આતી ભપત યોનભાંગ વેલા લધુ એક લષ ભાટે લધાયે ર છે .
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૫) આઈ.આઈ.ટી. ગુલાશાટીના ડામયે ક્ટય દ ય પ્રોપે વય ગૌતભ લોયાની નનભણુાંક કયલાભાાં
આલી છે .
૬) કે ન્ર વયકાયે નલીન અને નલીનીકયણીમ ઉજાષ ભાંત્રારમ વાથે ભીને 15 જુ ન 2016 ના યોજ
1000 ભેગાલોટ લન ઉજાષ દયમોજના સ્થાનત કયલાની મોજનાની ળરૂઆત કયે ર છે .
૭) લન ઉજાષની મોજના દ્વાયા કે ન્ર વયકાય લષ 2022 વુધીભાાં અક્ષમ ઉજાષ વાંવાધનો દ્વાયા 175
ગીગા લોટ લીજીના રક્ષમાાંકને પ્રાપ્ત કયલાની ઈષ્ણછા ધયાલે છે .
૮) 15 જુ ન 2016 ના યોજ ભોશન ફાગાન દ્વાયા એલી જાશે યાત કયલાભાાં આલી કે તેઓ દેળના
રોણાચામષ પૂટફોર કોચ વૈમદ નઈભુદ્દીનને ભોશન ફાગાન યત્નથી વન્ભાનનત કયળે.
૯) લદયષ્ઠ આઈ.એ.એવ.અનધકાયી વુનપ્રમા વાશુને દુયદળષનના ભશાનનદેળક તયીકે નીભલાભાાં
આવમા છે .
૧૦) અવભ પ્રદેળ કોંગ્રેવ વનભનતના અધ્મક્ષ અાંજન દિાનુાં 16 જુ ન 2016 ના યોજ હૃદમ યોગના
કાયણે અલવાન ાભેર છે , તેઓ 64 લષની લમના શતા.
૧૧) ડી.ફી.એવ. ફેંક ઇનન્ડમાએ જુ ન 2016 ના ફીજા વપ્તાશભાાં નીયજ નભિરને પ્રફાંધક
નનદેળક અને ઇનન્ડમા શે ડ વાંસ્થાગત ફેનન્કાંગ પ્રભુખ નનમુક્ત કયે ર છે .
અન્ય
૧૨) આગાભી ઓગસ્ટ 2016 વુધીભાાં લોડાપોન ગુજયાત, શદયમાણા, મુ.ી.,અને નિભ ફાંગા
જેલા અન્મ યાજ્મોભાાં 4-G વેલા ળરુ કયળે.
રમત ગમત
૧૩) ફી.વી.વી.આઈ.નુાં શે રુાં લાનષક દિકે ટ વાંભેરન આગાભી 21 થી 24 જુ ન વુધી ધભષળારાભાાં
મોજાળે.
૧૪) શારભાાં ન્મુઝીરેન્ડ દિકે ટના અમ્ામય ફીરી ફોડે નને ન્મુઝીરેન્ડ દિકે ટે ોતાની
ઇન્ટયનેળનર અમ્ામદયાંગ ેનરભાાંથી ફશાય કયી દીધેર છે .
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૧૫) ઓસ્ટરે રીમાએ આજ વુધીભાાં યભામેરી ઓનરનમ્કભાાં 138 ગોલ્ડભેડર જીત્મા છે , તેભાાં
વૌથી લધાયે 57 સ્લીભીંગભાાં જીતેર છે .
૧૬) શારભાાં વાઉથ આદફ્રકાએ લલ્ડષ અન્ડય-20 યગ્ફી ચેમ્ીમનળીભાાં ફ્રાાંવને શયાલી વેભી
પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૭) કોા અભેદયકાના ગ્રુ સ્ટે જ ભાાંથી જ ફશાય થનાયી િાનઝરની ટીભના કોચ ડુાં ગાની
ફાદફાકી ફાદ ટીટે નને નલા કોચ ફનાલલાભાાં આવમા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૮) બાયતીમ એન્ટયપ્રઈઝેઝના વાંસ્થાક અને અધ્મક્ષ વુનીર બાયતી નભિરને 16 જુ ન 2016
ના યોજ ઇન્ટયનેળનર ચૈમ્ફય ઓપ કોભવષના અધ્મક્ષ ફનાલામા છે .
૧૯) દયમો ઓનરનમ્ક આમોજન વનભનત દ્વાયા 14 જુ ન 2016 ના યોજ અનધકાયીક સ્રોગન ‘અ
ન્મુ લલ્ડષ ’ નુાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
૨૦) સ્રોગન ‘અ ન્મુ લલ્ડષ ’ ઓનરનમ્ક 2016 ના ભધ્મભાાં રખલાભાાં આલળે, તેનાથી ુયા
નલશ્વભાાં તેનો વાંદેળો શોંચાડી ળકામ.
Current affairs 121 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) 18 જુ ન 2016 થી આઈ.આઈ.ટી, આઈ.આઈ.એવ.ઈ.આય.ના 18 નલદ્વાનો ઇન યે વીડે ન્વ
કામષિભ અાંતગષત 24 જુ રાઈ 2016 વુધી યાષ્ટ્રનત બલનભાાં યશે ળે.
૨) બાયત ેટરોરીમભ કોોયે ળન રીભીટે ડ દ્વાયા ઉભાંગ નાભની વેલા અાંતગષત ેટરોરાં ય
ઈ-કોભવષ, ભની ટર ાન્વપય, ડી.ટી.એચ.યીચાજષ વેલા,ાનકાડષ અને ાવોટષ ફની ળકળે.
૩) 18 જુ ન 1946 ના યોજ ડોક્ટય યાભ ભનોશય રોદશમા દ્વાયા ોટુષ ગીઝો વાભે આાંદોરન ળરુ
કયલાભાાં આવમુાં શતુાં.
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૪) 18 જુ નના યોજ ગોલાભાાં િાાંનત દદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલે છે .
૫) 13 જુ ન 2016 ના યોજ દશન્દીના પ્રનવદ્ધ રેખક અને વાદશત્મકાય ભુરાયાક્ષવનુાં રાાંફી ફીભાયી
ફાદ રખનૌભાાં અલવાન થમેર છે , તેઓ 82 લષની લમના શતા.
૬) 13 જુ ન 2016 ના યોજ અવભભાાં યાનુાં રાંગથાવાને વલષ વાંભનતથી એન.વી.એચ.એ.વી.ના
પ્રથભ ભદશરા અધ્મક્ષ તયીકે નનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૭) 15 જુ ન 2016 ના યોજ નફશાયના ભુજ્જ્પયુયભાાં વાલષજનનક ક્ષેત્રની કાંની બેર દ્વાયા 195
ભેગાલોટનો થભષર ાલય પ્રાન્ટ સ્થાનત કયલાભાાં આવમો છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૮) બાયતીમ ભૂના કભરા ળીયીન રખાધીય ભરેનળમાના અભેદયકી એમ્ફેવેડય ફન્મા છે .
૯) બાયતના યાષ્ટ્રનતશ્રીએ 14 જુ ન 2016 ના યોજ કોટ દીવલાયના યાષ્ટ્રનત અરવાને
આઓતયા ાાંવેથી ત્માના યાષ્ટ્રીમ ભેયીટ ઓડષ યભાાં યાષ્ટ્રના વલોચ્ચ વન્ભાન ગ્રાન્ડ િોઈક્વ
કભાન્ડે મુય પ્રાપ્ત કયે ર છે .
૧૦) 16 જુ ન 2016 ના યોજ કે નેડાની કનલમત્રી અને વાદશત્મકાય તેભજ માષલયણનલદ્દ ભાગષયેટ
એટલુડને લષ 2016 ના ેન ીંટય ુયસ્કાય ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવમા છે .
૧૧) ેન ીંટય ુયસ્કાયની સ્થાના ઈંગ્રીળ ેન દ્વાયા લષ 2009 ભાાં નોફર ુયસ્કાય નલજેતા
નાટ્યકાય શે યોલ્ડ ીટયના વન્ભાનભાાં કયલાભાાં આલી છે .
૧૨) ેન ીંટય ુયસ્કાય આલાનો ઉદેશ્મ અનબવમનક્તની સ્લતાંત્રતા અને ઉત્કૃ ષ્ઠ રેખકોને
પ્રોત્વાશન ભે તે યાખલાભાાં આવમો છે .
૧૩) 13 જુ ન 2016 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર ભશાવબાના અધ્મક્ષ દ્વાયા પીજીના ીટય થોભવનને
71 ભાાં અનધલેળનના અધ્મક્ષ તયીકે નનમુક્ત કમાષ છે .
૧૪) કોરનમ્ફમા મુનીલવીટીના લૈજ્ઞાનનક પ્રોપે વય ગોયડાના નોલાકોલીકે જીનલત શાડકાને
નલકનવત કયલા ભાટે ની નવનદ્ધ પ્રાપ્ત કયે ર છે , તેનાથી શાડકાની નલકૃ નતઓ દુય કયી ળકાળે.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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રમતગમત
૧૫) વૌપ્રથભ લાય ૈયાનરનમ્ક ગેમ્વ લષ 1952 ભાાં સ્ટોકભેડેલીરે ગ્રેટ નિટનભાાં યભાઈ શતી.
૧૬) બાયતીમ ભદશરા ગોલ્પય લાણી કૂયે શીયો નલભેન્વ પ્રોપે ળનર ટુ યનુાં આઠભુાં રેગ જીતી રીધુાં
છે . તેભનુાં આ વીઝનનુાં ચોથુાં ટાઈટર છે .
૧૭) 17 જુ ન 2016 ના યોજ ટે નીવ ખેરાડી નરમેન્ડય ેવનો જન્ભ દદલવ શતો તેઓ શલે 43
લષની લમના થમા.
૧૮) 17 જુ ન 2016 ના યોજ અભેદયકાએ કોા અભેદયકાની ટુ નાષભેન્ટભાાં ઇક્લાડોયને શયાલી
ટુ નાષભેન્ટની વેભી પાઈનરભાાં સ્થાન ભેલી રીધુાં છે .
૧૯) 14 જુ ન 2016 ના યોજ ગુનણત ચડ્ઢાએ ડ્યુળ ફેંક બાયતના ભુખ્મ કામષકાયી અનધકાયી
(વી.ઈ.ઓ.) ના દ યથી યાજીનાભુાં આી ચુક્મા છે .
૨૦) 16 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતે નઝમ્ફાબ્લેને ત્રણ ભેચોની એક દદલવીમ શ્રેણીભાાં ૩-0 થી
શયાલેર છે .
Current affairs 122 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) બાયત વાંચાય નનગભ રીભીટે ડ દેળભાાં 40,000 શોટ સ્ોટ રગાલળે તેનાથી દેળના રોકોને
નજીલા દયે 4-G ની વુનલધા ઉરબ્ધ કયાલી ળકાળે, આજ વુધીભાાં 2500 લાઈ-પાઈ સ્ોટ
રગાલી દેલાભાાં આવમા છે .
૨) શારભાાં બાયતના બૂતૂલષ દિકે ટય ચેતન ચૌશાણને નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ પે ળન
ટે કનોરોજીના અધ્મક્ષ ફનાલલાભાાં આવમા છે .
૩) નલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન અનુવાય બાયતભાાં શાર 1681 દદીઓએ 1 ડોક્ટયની ઉરબ્ધી છે .
૪) 4 વપ્ટે મ્ફય 2016 ના યોજ શારના યીઝલષ ફેંકના ગલનષય યઘુયાભ યાજનનો કામષકા ૂણષ થઈ
યહ્યો છે ત્માયે તે લી ાછા નળક્ષણ ક્ષેત્રભાાં યત પયલા ભાાંગે છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૫) ઉતયાખાંડ યાજ્મ ફામો ટે કનોરોજી દયદના લૈજ્ઞાનનકોએ િાનઝર, ેરુ, કોરનમ્ફમા અને
ન્મુઝીરેન્ડભાાં જોલા ભતા ટભયે રો એટરે કે વોરેનીમભ લેક્ટભ પ્રજાનતના ટાભેટાની ખેતીના
પ્રમોગ ળરુ કમાષ છે .
૬) શારભાાં ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે પ્રાનસ્ટકના કચયાનો ઉમોગ યોડના નનભાષણ ભાટે કયલાનો નનણષમ
રીધો છે .
૭) 17 જુ ન 2016 ના યોજ બાયત અને થાઈરેન્ડ લચ્ચે વાંસ્કૃ નત અને નળક્ષા ક્ષેત્રભાાં વભજુ તી
કયાય કયલાભાાં આવમા છે .
૮) 17 જૂ ન 2016 ના યોજ દેળના આમુ ભાંત્રારમ દ્વાયા આાંતયયાષ્ટ્રીમ મોગ દદલવ 2016 ભાટે
મોગ ગીત જાશે ય કયલાભાાં આવમુાં છે .
રમતગમત
૯) અભેદયકા આજ વુધીભાાં ફેડનભન્ટન યભતભાાં એકણ ઓનરનમ્ક ભેડર જીતી ળક્મુાં નથી.
૧૦) શારભાાં ઇંગ્રેન્ડે ઓસ્ટરે રીમાભાાં શે રીલાય યગ્ફી વીયીઝ જીતેર છે , ઇંગ્રેન્ડે ઓસ્ટરે રીમાને
23-7 થી યાનજત કયે ર છે .
૧૧) ચેનમ્મન્વ ટર ોપીનો આ લખતનો શ્રેષ્ઠ ખેરાડીનો એલોડષ જભષનીના ટોફાઉવ શાઉકે ને
આલાભાાં આવમો છે .
૧૨) ચેનમ્મન્વ ટર ોપીનો આ લખતનો શ્રેષ્ઠ મુલા ખેરાડીનો એલોડષ બાયતના શયભનનપ્રત નવાંશને
આલાભાાં આવમો છે .
૧૩) બાયતીમ શોકી ટીભે ચેનમ્મન્વ ટર ોપીની પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેવમો શતો,યાંતુ પાઈનરભાાં
ઓસ્ટરે રીમા વાભે યાજમ થતા નવલ્લય ભેડર ભેલી ળક્મુાં છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૪) દડવેમ્ફય 2015 ભાાં અલકાળભાાં ગમેરા ત્રણ અાંતયીક્ષમાત્રીઓભાાં નિટનના ટીભોથી ીક,
યનળમાના મુયી ભેરેચોનકો અને અભેદયકાના ટીભ કોયા 18 જુ ન 2016 ના યોજ યત પયે ર છે .
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૧૫) નિટનના ટીભોથી ીક, યનળમાના મુયી ભેરેચોનકો અને અભેદયકાના ટીભ કોયાએ કુ ર 186
દદલવ અલકાળભાાં નલતાલીને યત પયે ર છે .
૧૬) ટભયે રો એટરે કે વોરેનીમભ લેક્ટભ પ્રજાનતના ટાભેટાની ખેતીનો પ્રથભ પ્રમોગ લષ 1996
ભાાં ઓસ્ટરે રીમાભાાં થમો શતો.
૧૭) ાનકસ્તાનની લામુવેનાભાાં શે રા ભદશરા ાઈરટ તયીકે આમળા લષ 2005 ભાાં વાભેર
થમા શતા, શાર ાનકસ્તાનની લામુવેનાભાાં 19 ભદશરાઓ છે .
૧૮) શાર ઈઝયાઈરના યણની લચ્ચે નલશ્વનુાં વૌથી ઊંચુાં વોરાય ટાલય સ્થાઈ યહ્યુાં છે , તે 57
કયોડ ડોરયના ખચે તૈમાય થળે.
૧૯) ઉતય અભેદયકાભાાં પ્રથભલાય ડોનલ્પન ભાટે અબમાયણ્મનો પ્રાયાંબ15 જુ ન 2016 ના યોજ
કયલાભાાં આવમો.
ગુજરાત
૨૦) કચ્છ નજલ્લાના ફાગામતી નલબાગના નનમાભકના જણાવમા ભુજફ કચ્છભાાં કુ ર 17 શજાય
શે કટયભાાં ખાયે કનુાં ઉત્ાદન રેલાભાાં આલે છે .
- પરે શ ર્ાવડા
Current affairs 123 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) આજે નલશ્વ મોગ દદને દેળના લડાપ્રધાન ચાંદીગઢભાાં મોગ કયળે, અને ચૈન્નાઈભાાં એકવાથે
ચાવ શજાય રોકો મોગ કયીને યે કોડષ નોંધાલળે.
૨) લીજી કોરવા અને નલીનીકયણીમ ઉજાષ ભાંત્રી નમુ ગોમરે 16 જુ ન 2016 ના યોજ ‘ઉજાષ
ભોફાઈર એપ્રીકે ળન’નો ળુબાયાંબ કયે ર છે .
૩) શારભાાં ટે નીવ સ્ટાય વાનનમા નભઝાષ ફેસ્ટ ડરે વ સ્ોર્ટવષ વષન ઇન લેય વાંદ થમા છે .
૪) 22 જુ ન 2016 નાયોજ બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ‘ઈવયો’ એક વાથે ‘20
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ઉગ્રશો’નુાં પ્રક્ષેણ કયળે.
૫) શાર શૈ દયાફાદ ખાતે 63 ભો વાઉથ દપલ્ભપે ય એલોડષ મોજાઈ ગમો, તેભાાં ભશે ળ ફાફુને તેરુગુ
દપલ્ભ ‘શ્રીભાંતુડુ’ ભાટે 2015 નો વલષશ્રેષ્ઠ અનબનેતાનો એલોડષ અામો છે .
ગુજરાત
૬) ગુજયાતભાાં 55 ટાુઓને નલકવાલીને ટાુ ટુ યીઝભ ભાટે વયકાયે પ્રોજેક્ટ શાથ ધમો છે .
૭) ટાુ ટુ યીઝભભાાં વૌયાષ્ટ્રના ચાય ટાુ ીયોટન-જાભનગય, ફેટ દ્વાયકા-વોભનાથ, ખદીય ફેટ
કચ્છ નજલ્લો, નળમા ફેટ અભયે રી નજલ્લો. વભાનલષ્ઠ થમેર છે .
૮) ટાુ ટુ યીઝભના નલકાવ ભાટે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આઈરેન્ડ ડે લરભેન્ટ ઓથોયીટીની યચના
કયલાભાાં આલી છે .
૯) શાર ગુજયાત ઈન્ફ્રાસ્ટર ક્ચય ડે લરભેન્ટ ફોડષ ના વી.ઈ.ઓ. અજમ બાદુ છે .
૧૦) યાજકોટને દેળનુાં પ્રથભ ધ્લનન પ્રદુણ ભુક્ત ળશે ય ફનાલલા ભાટે ોરીવ કનભળનયે પ્રાન
જાશે ય કયે ર છે .
૧૧) કે ન્રીમ વાદશત્મ અકાદભીનો ફા વાદશત્મ ુયસ્કાય ઋનયાજ જાનીને તેભના લાતાષ વાંગ્રશ
‘ચભત્કાદયક ચરદુયબા’ ભાટે આલાભાાં આવમો.
૧૨) લષ 2016 નો વલષપ્રથભ ફા વાદશત્મ ુયસ્કાય ગુજયાતના વાદશત્મકાય ઋનયાજ જાનીને
ભતા ગુજયાતી તેભજ વાંસ્કૃ ત વાદશત્મ ભાટે આનાંદનો નલમ ફન્મો છે .
૧૩) 18 જુ ન 2016 ના યોજ ગુજયાત ચેમ્ફય ઓપ કોભવષ એન્ડ ઇન્ડસ્ટર ીઝના અધ્મક્ષ તયીકે
ફીીન આય. ટે રને નનમુક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
રમતગમત
૧૪) ઓનરનમ્કભાાં ટરે ક એન્ડ દપલ્ડ ઇલેન્ર્ટવભાાં વૌથી લધાયે આળયે 2000 એથ્રેટો બાગ રે છે .
૧૫) બાયતની જલેરીન થ્રોઅય અન્નુ યાનીએ ફુડાેસ્ટ ઓન એથ્રેદટક ભીટભાાં ગોલ્ડભેડર
જીત્મો છે .
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૧૬) જાાનના તોભોકાજુ શાયીભોતાએ આઈ.ટી.ટી.એપ. લલ્ડષ ટુ ય ટે ફર ટે નીવ નખતાફ જીતેર
છે .
૧૭) 24 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતીમ દિકે ટ ટીભના નલા કોચની જાશે યાત થળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૮) 23 જુ ન 2016 ના યોજ નિટનભાાં ઈ.મુ.ભાાં યશે લા ભાટે નુાં ભતદાન થળે.
૧૯) શારભાાં જભષનીની સ્ટે ટ ારાષભેન્ટભાાં શે રીલાય ભુનસ્રભ ભદશરા સ્ીકય ચૂાંટામા શતા, ભુશુભાું
અયવ જભષનીની ગ્રીન ાટીના નેતા છે .
૨૦) કન્નડ દપલ્ભ ‘નતનથ’એ ચીનના ળાાંઘાઈ આાંતયયાષ્ટ્રીમ દપલ્ભ ભશોત્વલભાાં એનળમા ન્મુ ટે રેન્ટ
એલોર્ડવષભાાં વલષશ્રેષ્ઠ દપલ્ભ અને વલષશ્રેષ્ઠ ટકથા રેખકનો એલોડષ જીતી ચુકી છે .
Current affairs 124 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) યાજનીનતજ્ઞથી નળક્ષાનલદ્દ ફનેરા અને જેનમાય એજ્મુકેળનર ટર સ્ટના વાંસ્થાક જેનમાયનુાં
18 જુ ન 2016 ના યોજ ચેન્નાઈભાાં અલવાન થમેર છે , તેઓ 85 લષની લમના શતા.
૨) 20 જુ ન 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ોટે નળમભ િોભેટને ખાદ્ય દાથોભાાં એડીટીલના
સ્લરૂે લાયલા ય પ્રનતફાંધ રગાડલાભાાં આવમો છે .
૩) લષ 1849 ભાાં કોરકાતાના ડો.એન.વી.ોર દ્વાયા રખામેરુાં ‘એ ટર ીટાઈઝ ઓન ધ મોગા’
દપરોવોપી મોગનુાં પ્રથભ લૈજ્ઞાનનક અધ્મમન ભાનલાભાાં આલે છે .
૪) ાંજાફ વયકાય દ્વાયા 18 જુ ન 2016 ના યોજ ભુખ્મભાંત્રી શે ેટાઈટીવ –વી યાશત કોનો પ્રાયાંબ
કયલાભાાં આલેર છે .
૫) શારભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા એનલએળન, ડીપે ન્વ અને પાભાષસ્મુદટકર વેક્ટયભાાં 100 ટકા
એપ.ડી.આઈ ને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
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૬) શારના ભાનલ વાંવાધન અને નલકાવ પ્રધાન સ્ભૃનત ઈયાનીએ જણાવમુાં છે કે આગાભી લષથી
છ કે ન્રીમ મુનીલવીટીઓભાાં મોગ કરા અને નલજ્ઞાન નલબાગ ળરુ કયલાભાાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) યોભભાાં થમેર સ્થાનનક ચૂાંટણી પ્રદિમાભાાં 19 જુ ન 2016 ના યોજ લજીનીમા યાજી પ્રથભ
ભદશરા ભેમય તયીકે ચૂાંટામા છે .
૮) 30 એનપ્રર 2016 ના યોજ ચીનભાાં કાચનુાં 1300 પૂટ ઉંચાઈએ આલેરુાં પ્રેટપોભષ ખુલ્લુાં ભુકામુાં
શતુ,ાં તેના ય 150 રોકોએ મોગ દદન ૂલે પ્રેક્ટીવ કયી યોભાાંચ અનુબવમો શતો.
૯) આાંતયયાષ્ટ્રીમ ખગોીમ વાંસ્થા દ્વાયા જુ ન 2016 ભાાં ભાંગ ગ્રશ ય શમાત 9.8 નકરોભીટય
ભોટા ખાડાનુાં નાભ નેાભાાં બૂકાં પ્રબાનલત જગ્મા રાાંગ ટાાંગના નાભ યથી યાખેર છે .
૧૦) શારભાાં મુનીલવીટી ઓપ કે રીપોનીમાના પ્રોપે વય દ્વાયા 1000 પ્રોવેવય લાી ભાઈિોચી
તૈમાય કયલાભાાં આલી છે .
રમતગમત
૧૧) નક્રલડે ન્ડ કે લેરીમવષની ટીભ એન.ફી.એ. પાઈનલ્વની વાતભી ગેભભાાં સ્ટે ટ લોયીમવષને
93-89 થી શયાલી ચેનમ્મન ફનેર છે .
૧૨) અભેદયકન દડસ્કવ થ્રોઅય અર ઓયતેયે વતત ચાય ઓનરનમ્કભાાં ગોલ્ડ ભેડર જીત્મા શતા.
૧૩) અભેદયકન ગોલ્પય ડસ્ટીન જ્શોનવને શારભાાં મુ.એવ.ઓન ટુ નાષભેન્ટ જીતી રીધેર છે ,
તેઓ ગમા લે યનવષ અ યહ્યા શતા.
૧૪) શારભાાં મુયોીમન ચેનમ્મનળીભાાં ઈઝયાઈરની દયધનભક જીમ્નાસ્ટીક ટીભે ગોલ્ડભેડર
જીતેર છે .
૧૫) બાયતીમ શોકી પ્રેમય વયદાય નવાંશને 6 નેળન્વ શોકી ભાટે બાયતનુાં નેતૃત્લ વોંામેર છે , આ
ટુ નાષભેન્ટ સ્ેનભાાં 27 જુ ન થી 3 જુ રાઈ વુધી મોજાળે.
૧૬) ઓનરનમ્ક ક્લોરીપામય ઇલેન્ટભાાં બાયતીમ ફોક્વય ભનોજકુ ભાયે 64 નકરોગ્રાભ લજન
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લગષની નપ્ર.ક્લાટષ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
અન્ય
૧૭) એન.એવ.જી.ભાાં સ્થાન ાભલા ભાટે ન્મુનક્રમય નોન પ્રોરીપીયે ળન ટર ીટી ય શસ્તાક્ષય કયલા
અનનલામષ ભાનલાભાાં આલે છે , જે બાયતે કયે ર નથી.(જો કે અન્મ દેળોએ આભાાં શસ્તાક્ષય કયે ર
નથી છતાાં એન.એવ. જી.ભાાં વાભેર છે )
૧૮) એપ.ડી.આઈ.નુાં ુરુનાભ પોયે ન ડામયે ક્ટ ઇન્લેસ્ટભેન્ટ થામ છે .(વીધુાં નલદેળી ભૂડી યોકાણ)
૧૯) મુનોએ દડવેમ્ફય 2014 ભાાં 21 જુ ને મોગ દદલવ ભનાલલાનો પ્રસ્તાલ વાય કમો શતો.
૨૦) શારભાાં મોગ વાથે થમેર ફદરાલને ‘લેરનેવ િાાંનત’ એલુાં નાભ આલાભાાં આવમુાં છે .
Current affairs 125 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) આગાભી જુ રાઈ 2016 થી યે લ્લેભાાં ભુવાપયોને લેઈટીંગ ટીકીટ નશી આામ યાંતુ કન્પભષ
અથલા આય.એવી ટીકીટ ભળે.
૨) ાાંચ નલેમ્ફય 2015 ના યોજ ચીને ાાંચ ળશે યોભાાં 1443 વગબાષ ભદશરાઓને મોગ કયાલી
ગીનીવ ફુકભાાં નાભ નોંધાવમુાં શતુાં, તેનો યે કોડષ યાજકોટભાાં 1581 વગબાષ ભદશરાઓને મોગ કયાલી
તોડલાભાાં આવમો છે .ગીનીવ ફુકભાાં નોંધ રેલાઈ છે .
૩) શલે નલદ્યાથીઓના જાનત પ્રભાણત્રો અને યશે ઠાણ પ્રભાણત્ર આધાય વાથે જોડલાભાાં
આલળે.ાાંચથી રઈને આઠભા ધોયણના ફાકોને આ પ્રભાણત્ર 60 દદલવભાાં આી દેલાભાાં
આલળે.
૪) એક વલે ભુજફ દેળભાાં 59 રાખ રોકો છે , જેઓ ઇન્કભટે ક્ષ યીટનષ પાઈર કયતા નથી.
૫) ફીજા નલશ્વ મોગ દદને દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા ફે એલોડષ ની જાશે યાત કયલાભાાં આલી તેભાાં
મોગનાાં ક્ષેત્રભાાં શ્રેષ્ઠ કાભ કયનાયને યાષ્ટ્રીમ સ્તયે અને એક આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે ુયસ્કાય આલાભાાં
આલળે.
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૬) શાર બાયતીમ યે લ્લે દ્વાયા ભુવાપયોને આલાભાાં આલતી વફનવડીને કાયણે દય લે યે રલેને
30 શજાય કયોડ રૂનમાનુાં નુકળાન થામ છે .
૭) વયકાયી એજન્વી િે ડીટ ઇન્પોભેળન બ્મુયો રીભીટે ડ રોકોએ રીધેર રોન અને િે દડટકાડષ ફીર
ચુકલણી ય નજય યાખે છે .
૮) ખુલ્લા અથષ ણાની લાત કયીએ તો ઇન્ટયનેળનર ચેમ્ફય ઓપ કોભવષના ઓન અ ભાકે ટ
વૂચકાાંકભાાં 75 દેળોભાાં બાયતનુાં સ્થાન 63 ભુ યશે લા ામ્મુાં છે .
૯) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મે જુ ન 2016 ભાાં યાજ્મભાાં યશે નાય મશુદીઓને રઘુભતીભાાં વભાલલાના પ્રસ્તાલને
ભાંજુયી આેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૦) શારભાાં નીકે ળ અયોયા વોફ્ટ ફેંકના પ્રેનવડે ન્ટ દ યથી યાજીનાભુાં આી ચુક્મા છે . તેઓન
લષ 2015 ભાાં પ્રેનવડે ન્ટ ફનાલલાભાાં આવમા શતા.
૧૧) શે રા ભાત્ર 30 વેકન્ડનો નલડીમો ટ્વીટય ય અરોડ કયી ળકાતો શતો, શલે 140 વેકન્ડનો
નલડીમો તેના ય અરોડ કયી ળકાળે.
૧૨) અભેદયકાની કન્લેન્ટીલ થીંક ટેં ક શે યીટે જ પાઉન્ડે ળન દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર અભ્માવ
દયનભમાન એપ.ડી.આઈ.ના ભુદ્દે શોંગકોંગ પ્રથભ સ્થાને આલે છે .
રમતગમત
૧૩) ઓનરનમ્કભાાં ટે નનવભાાં વલાષનધક 44 ભેડર ગ્રેટ નિટન દ્વાયા જીતલાભાાં આવમા છે . તેભાાંથી
17 ગોલ્ડભેડર છે .
૧૪) વતત ત્રણ ડો ટે સ્ટભાાં ગેય શાજય યશે લાના કાયણે ઇટારીના ૂલષ લલ્ડષ ચેનમ્મન યોઅય ય
16 ભદશનાનો પ્રનતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર શોલાથી તે દયમોભાાં બાગ રઇ નદશ ળકે .
૧૫) શારભાાં ઇંગ્રેન્ડે અન્ડય 20 યગ્ફી લલ્ડષ ભાાં વાઉથ આદફ્રકાને શયાલી પાઈનરભાાં પ્રલેળ
ભેલી રીધો છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૬) શારભાાં ટીભ ઇન્ડીમાના ઝડી ફોરય જવપ્રીત ફુભયાશ આ લે ટી-20 દિકે ટભાાં વૌથી લધુ
નલકે ટ ઝડનાય ફોરય ફની ગમા છે .
૧૭) ભુાંફઈ વુય ટે ફર ટે નીવ રીગના વશભાનરક તયીકે ધનયાજ નલ્લે છે .
અન્ય
૧૮) ઈવયોએ 22 જુ ન 2016 ના યોજ શ્રીશદયકોટાથી એકવાથે 20 ઉગ્રશોને રોન્ચ કમાષ છે .
૧૯) શારભાાં એચ.ી. કાંની દ્વાયા નલશ્વનુાં વૌથી ાતુાં રેટો રોન્ચ કયલાભાાં આલેર છે .
૨૦) તાતા લાયને ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભાાં 30 ભેગાલોટનો પોટોલોલ્ટીક પ્રોજેક્ટનો ઓડષ ય ભેર છે .
Current affairs 126 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 24/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં બાયત દ્વાયા રોન્ચ કયામેરા 20 ઉગ્રશોભાાં 13 અભેદયકાના ચાય અન્મ દેળોના અને
ત્રણ બાયતના શતા, તેભાાંથી ફે વેટેરાઈટ નલદ્યાથીઓ દ્વાયા ફનાલલભાાં આવમા શતા.
૨) નલદ્યાથીઓ દ્વાયા ફનાલામેરા ઉગ્રશોભાાં એકનુાં નાભ ‘વત્મબાભા વેટ’ ચેન્નાઈ દ્વાયા અને
‘સ્લમાં વેટેરાઈટ’ને ુણેના નલદ્યાથીઓ દ્વાયા ફનાલલાભાાં આવમો છે .
૩) 19 એનપ્રર 1975 થી એટરે કે છે લ્લા 41 લષભાાં બાયત દ્વાયા 113 યોકે ટનુાં પ્રક્ષેણ કયે ર છે .
તેભાના 97 વપ યશે ર છે .
૪) ટનાભાાં ગાંગા નદી ય નેળનર શાઈલે 19 ય ભશાત્ભા ગાાંધી વેતુના નલીનીકયણને કે નફનેટે
ભાંજુયી આી દીધી છે .
૫) શારભાાં ટે ક્વટાઈર વેકટયભાાં નલી યોજગાયીના વજષન ભાટે અને નનકાવ લધાયલા ભાટે વયકાયે
નલી ટે કવટાઇર નીનતને ભાંજુયી આી છે .
૬) કણાષટકભાાં શુફરી શોસ્ેટ નેળનર શાઈલે 63 ને પોયરેન કયલા ભાટે નો નનણષમ રેલાભાાં આવમો
છે , 144 નકભી રાાંફા યોડ ભાટે 2,272,20 કયોડ રૂનમાનો ખચષ થળે.
૭) 22 જુ ન 2016 ના યોજ આનાંદ ફાઝાય અને અને ધ ટે રીગ્રાપના ભુખ્મ વાંાદક દ યથી
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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અલીક વયકાયે યાજીનાભુાં આી દીધેર છે .
૮) 22 જુ ન 2016 ના યોજ ટે ક ભદશન્રાએ નિટે નની ફી.આઈ.ઓ. એજેન્વીનુાં 4.5 કયોડ
ાઉન્ડથી અનધગ્રશણ કયે ર છે .
૯) 23 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતે યાષ્ટ્રભાંડના દેળોના રોકો ભાટે ગ્રાભીણ નલકાવ,
નલીનીકયણીમ ઉજાષ અને આઈ.ટી.વશીત નલનબન્ન ક્ષેત્રોભાાં વાંૂણષ યીતે ોનત પ્રનળક્ષણ
ાઠ્યિભ ળરૂ કયે ર છે .
૧૦) શારભાાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા કડા અને દયધાન ક્ષેત્ર ભાટે 6000 કયોડ રૂનમાનુાં ેકેઝ જાશે ય
કયે ર છે .
ગુજરાત
૧૧) શારભાાં ગુજયાત વયકાય દ્વાયા 31 આઈ.એ.એવ. અનધકાયીઓની ફદરી કયલાભાાં આલેર
છે .
રમતગમત
૧૨) ૂલષ એથ્રેટ અાંજુ ફેફી જ્મોજષ કે યર યાજ્મ યભત દયદના અધ્મક્ષ દ યથી યાજીનાભુાં
આી ચુક્મા છે .
૧૩) નોલે નલન્ટય ઓનરનમ્કભાાં વૌથી લધાયે 112 ગોલ્ડભેડર જીતનાયો દેળ છે .
૧૪) શારભાાં નઝમ્ફાબ્લે વાભે બાયતનો ટ્વેન્ટી-20 ભાાં 2-0 થી નલજમ થમેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૫) ાનકસ્તાનના પ્રખ્માત કવલારી ગામક અભજદની શત્મા કયલાભાાં આલેર છે .
૧૬) 22 જુ ન 2016 ના યોજ ઉતય કોયીમાએ ફે ળનક્તળાી ભધ્મભ યેં જની નભવાઈરનુાં યીક્ષણ
કયે ર છે .
૧૭) ડીઝીટર ચુકલણી ભાટે ના પ્રેટપોભષ ેારે 22 જુ ન 2015 ના યોજ અનુભ ાશુજાને
ોતાના પ્રફાંધક નનદેળક અને બાયતીમ કયોફાયીના પ્રફાંધક નનદેળ તયીકે નનમુક્ત કયે ર છે .
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અન્ય
૧૮) 23 જુ ન 2016 ના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર રોકવેલા દદલવ ભનાલલાભાાં આવમો, આ લષનો તેનો
નલમ શતો-‘રીલીંગ નો લન નફશાઇન્ડ ઇનોલેટીલ ઇન્સ્ટીટમુળનર એપ્રોચ એન્ડ નબ્રક
વનલષવ’.
૧૯) 23 જુ ન 2016 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તય ય નલધલા દદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
૨૦) લષ 2016 ભાાં આઈપા ુયસ્કાયનુાં આમોજન ભેડરીડ (સ્ેન)ભાાં થમુાં શતુાં.
Current affairs 127 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં ભવષય દ્વાયા થમેર વલેભાાં બાયતભાાં વૌથી લધાયે ભોંઘા ળશે ય તયીકે ભુાંફઈને જાશે ય
કયલાભાાં આલેર છે .
૨) જુ ન 2016 ભાાં બાયતીમ દિકે ટ ટીભે ૂણષ વભમના કોચ તયીકે અનીર કુાં ફરેની વાંદગી એક
લષ ભાટે કયે રી છે .
ગુજરાત
૩) નલશ્વની ફશુ ચનચષત વાંસ્થા W.W.F. (લલ્ડષ લાઈડ પાંડ) દ્વાયા વાઉથ એનળમાભાાં માષલયણ
વુયક્ષા તેભજ વૂમષ ઉજાષ ક્ષેત્રે કામષયત ઇકરી વાંસ્થાએ બાયતભાાંથી એકભાત્ર યાજકોટની વાંદગી
નેળનર અથષ અલય કે નટર વીટી તયીકે કયી છે .
૪) શાર ગુજયાત ોરીવનુાં વાંખ્માફ 80 શજાય છે , અને ગુજયાત ોરીવ ાવે અાંદાજે 12 શજાય
એ.કે .47 ઓટોભેટીક ભળીનગન છે .
૫) શારભાાં ગુજયાત ોરીવ ભાટે 6000 AK-47 ખયીદલા ભાટે કે ન્રીમ ગૃશ ભાંત્રારમને દયખાસ્ત
ભોકરી દેલાભાાં આલી છે .
૬) આગાભી 15 ઓગસ્ટના યાજ્મ કક્ષાના સ્લાતાંત્ર્મ લષની ઉજલણી ભોયફી ખાતે કયલાભાાં
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) દનક્ષણ એનળમાભાાં ોરીવ પોવષભાાં ભદશરાઓની બાગીદાયી ાાંચ ટકાથી ઓછી છે , જમાયે
ભદશરા જજોની વાંખ્મા 10 ટકા કયતા ઓછી છે .
૮) 25-26 જુ ન 2016 ના યોજ એનળમન ઈન્ફ્રાસ્ટર ક્ચય ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેંકના ફોડષ ઓપ
ગલનુંવની શે રી લાનષક ભીટીંગ ભળે.
૯) નિકવ દેળોએ એનળમાભાાં ઈન્ફ્રાસ્ટર ક્ચય ઇન્લેસ્ટભેન્ટ કયલા ભાટે એનળમન ઈન્ફ્રાસ્ટર ક્ચય
ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેંકની સ્થાના કયે રી છે .
૧૦) 24 જુ ન 1983 ના યોજ અભેદયકાના પ્રથભ ભદશરા અલકાળ માત્રી વેરી યાઈડ અલકાળભાાં છ
દદલવ નલતાલી યત પમાષ શતા.
૧૧) શારભાાં જાાને દેળની પ્રથભ કાચની ટરે ન ફનાલેર છે ,તેના કોચ વાંૂણષ કાચથી ફનાલલાભાાં
આવમા છે .
૧૨) જાાનભાાં ચરાલલાભાાં આલતી કાચની ટરે ન 291 િીજ અને 91 ટનર ાય કયી 180
ભાઈરની વપય ખેડે છે .
૧૩) નિટન લષ 1973 ભાાં મુયોીમ વાંઘનુાં વભ્મ ફન્મુાં શતુાં, તે 24 જુ ન 2016 ના યોજ અરગ
થમુાં છે .
રમત ગમત
૧૪) બાયતીમ દિકે ટય અનીર કુાં ફરે તેના વભમગાાના વૌથી વપ ફોરય યહ્યા છે તેણે 950
નલકે ટથી લધાયે ઇન્ટયનેળનર નલકે ટો ઝડી છે .
૧૫) બાયતીમ દિકે ટ ટીભના કોચ દ યથી કનરદેલે લષ 2000 ભાાં યાજીનાભુાં આપ્મા ફાદ
તભાભ કોચ નલદેળના આવમા શતા, છે લ્લે લષ 2016 ભાાં અનીર કુાં ફરેની વાંદગી કયલાભાાં આલી
છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૬) કોા અભેદયકાની ટુ નાષભેન્ટભાાં કોરનમ્ફમાએ 2-0 થી નચરીને શયાલી પાઈનરભાાં સ્થાન
ભેલી રીધુાં છે .
૧૭) નિટનના જોશાના કોન્ટાએ ચેકગણયાજ્મની ેટરા નક્લટોનાને યાનજત કયી એજફેસ્ટન
ટે નીવ ટુ નાષભેન્ટની ક્લાટય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
અન્ય
૧૮) 21 જુ ન 2016 ના યોજ વભગ્ર નલશ્વભાાં નલશ્વ શાઈડર ોગ્રાપી ડે ભનાલલાભાાં આવમો.
૧૯) આ લષનો શાઈડર ોગ્રાપી ડે નો નલમ યાખલાભાાં આલેરો તે શતો, શાઈડર ોગ્રાપી- વાયી યીતે
પ્રફાંનધત વભુર અને જભાગષની ચાલી.
૨૦) 22 જુ ન 2016 ના યોજ ભવષય દ્વાયા થમેર વલેભાાં વભગ્ર નલશ્વભાાં ભોંઘા ળશે ય તયીકે
શોંગ-કોંગને જાશે ય કયલાભાાં આલેર છે .
Current affairs 128 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) દશભાચર યાજ્મની આઈ.ઈ.વી.મુનીલવીટીના લીવી ડો. ભશાલીય નવાંશ નલશ્વના 100
પ્રબાલળાી લીવીની માદીભાાં સ્થાન ામ્મા છે .
૨) દાજીનરાંગભાાં દ્મજા નામડુ દશભારમન જુ ઓરોજીકાર ાકષ ને જલ્દી રાંડનના ડુ ડરે
જુ રોજીક્ર ગાડષ નભાાંથી એક દશભ તેન્દુઆ પ્રાપ્ત થળે.
૩) બાયતભાાં શારભાાં કામષયત નીનત આમોગના વી.ઈ.ઓ. તયીકે અનભતાબ કાન્ત વેલા આી
યહ્યા છે .
૪) બાયતની યીઝલષ ફેંકના ડે પ્મુટી ગલનષય તયીકે ઊનજષત ટે ર વેલા આી યહ્યા છે .
૫) શાર બાયતે છોડે રા 20 ઉગ્રશો ૈકીનો વત્મબાભા વેટ-ઓ ઉગ્રશ ગ્રીન શાઉવના
આાંકડાઓ એકઠા કયળે.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૬) બાયત વયકાયના ઉજવલરા મોજના અાંતગષત એર.ઈ.ડી. ફલ્ફ નલતયણભાાં પ્રથભ િભાાંકે
આાંધ્રપ્રદેળ આલે છે .
૭) 25 જુ ન 1975 ના યોજ દેળના તત્કારીન લડાપ્રધાન ઇનન્દયા ગાાંધીએ દેળભાાં ઈભયજન્વી
રાગુ કયી શતી.(શાર આ ઘટનાને 41 લષ ુયા થમા.)
૮) 25 જુ ન 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા ુણેભાાં સ્ભાટષ વીટી પ્રોજેક્ર્ટવનુાં ઉદ્ઘાટન
કયલાભાાં આલેર છે .
૯) દેળભાાં 20 સ્ભાટષ ળશે યો ભાટે 14 જુ દી-જુ દી મોજનાઓનો પ્રાયાંબ લડાપ્રધાન દ્વાયા 25 જુ ન
2016 થી ુણેભાાં ળરુ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) નફશાયભાાં ટોય યશે નાય રૂફી યામ અને અન્મ ત્રણ ટોવષ નલરુદ્ધ નફન જભીન ાત્ર લોયાંટ
ઈશ્મુ થમા છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૧) 22 જુ ન 2016 ના યોજ જાાનના પ્રનવદ્ધ વમાાદયક વભૂશ વોફ્ટ ફેંકે કે ન ભીમોચીને
જાાની ટે રીકોમ્મુનીકે ળન કામષપ્રણારી ભાટે અધ્મક્ષ અને ભુખ્મ વાંચારન અનધકાયીના રૂભાાં
વાંદ કમાષ છે .
૧૨) જુ ન 2016 ભાાં નલશ્વ ફેંકે બાયત નલકાવ અદ્યતન 2016 નો યીોટષ જાશે ય કયે ર છે .
૧૩) 22 જુ ન 2016 ના યોજ મુયોીમન મુનનમન દ્વાયા પ્રલાવીઓના વાંકટને શલુાં કયલા ભાટે
ફોડષ ય એન્ડ કોસ્ટગાડષ પોવષ તૈમાય કયલાનો નનણષમ કયે ર છે .
૧૪) આગાભી 28 ભી જુ નથી 1 જુ રાઈ 2016 દયનભમાન અભેદયકાના નામફ નલદેળ પ્રધાન
થોભવ ળેનન બાયતની ભુરાકાતે આલી યહ્યા છે .
રમત ગમત
૧૫) ફેઇજીંગ ઓનરનમ્ક ચેનમ્મન શે લેનાને દયમોભાાં બાગ રેનાયા ચીનની જીમ્નાસ્ટ ટીભભાાં
વાભેર કયલાભાાં આવમા છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ ડાઉનોડ કરો
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૧૬) બાયતીમ ભદશરા દિકે ટય શયભન પ્રીત કૌય નલદેળ રીગ વાથે જોડાનાય પ્રથભ ભદશરા દિકે ટય
ફની ગમા છે , તેઓ નવડની થાંડવષ ટીભ વાથે જોડામા છે .
૧૭) ફી.વી.વી.આઈ. એ દયે ક લે વપ્ટે મ્ફયભાાં ભીની આઈ.ી.એર. ઓલયવીવના
આમોજનનો નનણષમ કયે ર છે .
૧૮) 25 જુ ન 2016 ના યોજ બાયતીમ ભદશરા ધાનલકા દૂતી ચાંદ દયમો ઓનરનમ્કભાાં 100 ભીટય
દૌડ ભાટે ક્લારીપામ કયી ચુક્મા છે .
અન્ય
૧૯) દશભ તેન્દુઆ એક નફરાડી કુ નુાં પ્રાણી છે , જે ભધ્મ એનળમાભાાં યશે છે .
૨૦ ) 25 જુ ન 2016 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્રીમ નાનલક દદલવ ભનાલલાભાાં આવમો.
Current affairs 129 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં જમ્ભુ કાશ્ભીયના ભુખ્મભાંત્રી ભશે ફુફા ભુફ્તી અનાંતનાગભાાં મોજામેરી ેટા ચૂાંટણીભાાં
ફાય શજાય કયતા લધાયે ભતોથી જીત ભેલી ચુક્મા છે .
૨) ઈ.ી.એપ.ઓ. ટર સ્ટી ફોડષ ની ફેઠક આગાભી 7 ભી જુ રાઈએ ભળે.
૩) ઈ.ી.એપ.ઓ. સ્થાનનક સ્તયની વભસ્માઓ વભમવય ઉકે રલા ભાટે ટૂાં ક વભમભાાં દયે ક
યાજ્મભાાં જોઈન્ટ વેિેટયીની નનભણુાંક કયળે.
૪) દેળના પ્રથભ ભદશરા ધાયાવભ્મ ભુથુરક્ષભી શતા, તેઓ 1886 ભાાં જન્મ્મા શતા, તેઓ
ભરાવની વયકાયી શોનસ્ટરના પ્રથભ ભદશરા શાઉવ વજષન ણ ફન્મા શતા.
૫) 21 જુ ન 2016 ના યોજ પ્રથભલાય ચાનુાં ઈ-ઓક્ળન થમુાં છે .(ચાને લશેં ચતા શે રા ભેન્મુઅર
ઓક્ળન થતુાં શતુાં યાંતુ ઈ-ઓક્ળન પ્રથભલાય થમેર છે .)
૬) 22 જુ ન 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા નજલ્લા સ્તય ય વરાશકાય અને દેખયે ખ યાખલા
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ભાટે ની વનભનતની યચનાને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે .
૭) ભધ્મપ્રદેળના લદયષ્ઠ કોંગ્રેવી નેતા અને ૂલષ યાજ્મ ભાંત્રી ભોશભદ ઈિાશીભ કુ યે ળીનુાં 19 જુ ન
2016 ના યોજ અલવાન થમેર છે .
૮) બાયતની બાયતીમ સ્ટે ટ ફેંકને 158 ગ્રોફર ફેનન્કાંગ અને નાણા વાંસ્થાનોની ‘શોર ઓપ
ળેભ’ ની માદીભાાં સ્થાન અામેર છે .
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૯) શારભાાં મુનીલવીટી ઓપ ફનભુંઘના લૈજ્ઞાનનકો દ્વાયા લામયરેવ એવ.ટી.એ. એન્ટે નાને
નલકવાલેર છે , તેનાથી રેટો ય –લાઈ-પાઈ જેલી વુનલધાઓ રઇ ળકાળે.
૧૦) કે ગ કામાષરમ વાથે વાંકામેરા ળળીકાાંત ળભાષને ચીનની નાનજીંગ ઓડીટ મુનીલવીટી દ્વાયા
ભાનદ પ્રોપે વયનુાં દ આલાભાાં આવમુાં છે .
અન્ય
૧૧) આ લે ઉજલલાભાાં આલેર નાનલક દદલવનો નલમ યાખલાભાાં આવમો શતો, ‘એટ વી પોય
ઓર’.
રમત ગમત
૧૨) લષ 2022 ભાાં મોજાનાયા પૂટફોર લલ્ડષ કનુાં ભેદાન ફનાલલાભાાં ભાટે કતાયભાાં ટે કનોરોજી
લાયીને થ્રી.ડી. સ્ટે ડીમભ તૈમાય કયલાભાાં આલળે.
૧૩) બાયતીમ ફોક્વય ળુળીરકુ ભાય શારભાાં બાયતીમ સ્કુ ર યભત ભશાવાંઘના અધ્મક્ષ ફની ગમા
છે .
૧૪) શારભાાં ન્મુઝીરેન્ડે ત્રીજી યગ્ફી ટે સ્ટ ભેચભાાં લેલ્વને શયાલી 46-6 થી યાનજત કયે ર છે .
૧૫) વાઉથ કોયીમાએ તાઈક્લાાંડોભાાં 14 ભેડર જીત્મા છે , તેભાાંથી 10 ગોલ્ડભેડર છે .
૧૬) 23 જુ ન 2016 ના યોજ દયમો ઓનરનમ્ક નલરેજનુાં અનાલયણ કયલાભાાં આલેર છે .
૧૭) દયમો ઓનરનમ્ક નલરેજભાાં નલશ્વના વતય શજાય ખેરાડીઓ અને ટીભ અનધકાયીઓ યશે ળે .
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૧૮) આઝયફેઝનભાાં ચારી યશે રા ળુદટાંગના લલ્ડષ કભાાં બાયતના નસ્તોર ળુટય જીતુાં યામે 10
ભીટય એય નસ્તોર સ્ધાષભાાં નવલ્લય ભેડર ભેલેર છે .
૧૯) અજયફૈઝાનભાાં પ્રથભલાય આમોનજત મુયોીમન પોમ્મુષરા ગ્રાન્ડ નપ્રક્વ.ભાાં નલજેતા નીકો
યોવફગષ યહ્યા શતા.
૨૦) બાયતીમ ફોક્વય નલકાવ કૃ ષ્ણણનને આાંતયયાષ્ટ્રીમ ફોનક્વાંગ વાંઘના નલશ્વ કલારીપાઈંગ
ટુ નાષભેન્ટભાાં કાાંસ્મદક ભેેર છે .
Current affairs 130 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શલેથી ભજુ યોને તથા અકુ ળ શ્રનભકોને એોઇભેન્ટ રેટય આલાભાાં આલળે, જે મુનનટ 10 થી
લધાયે શ્રનભકો યાખતા શળે તેને પયજીમાત એોઇભેન્ટ રેટય આલા ડળે.
૨) બાયતીમ યે લ્લે ભુવાપયોને 55 જેટરી શ્રેણીઓભાાં યાશત આે છે .
૩) આગાભી 1 જુ રાઈ 2016 ના યોજ દેળબયભાાં ડોક્ટય અને વી.એ. ડે ઉજલલાભાાં આલળે.
૪) ૧૮) બાયતના પ્રખ્માત નક્લઝ ભાસ્ટય નીર ઓ િામનનુાં 24 જુ ન 2016 ના યોજ કોરકાતાભાાં
આલવાન થમેર છે . તેઓ 82 લષના શતા.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૫) શારભાાં ચીનના ઝોંગજીમાજી નલસ્તાયભાાં ફે શાડ લચ્ચે 984 પૂટની ઊંચાઈ ય ચીન વયકાય
દ્વાયા કાચનો ુર ફાાંધલાભાાં આવમો છે , તેની રાંફાઈ 1410 પૂટ છે .
૬) ચીને ફનાલેરો દુનનમાનો વૌથી રાાંફો કાચનો િીજ વાભાન્મ રોકો અને જાશે ય જનતા ભાટે
ખુલ્લો ભુાંકલાભાાં આવમો છે .
૭) શારભાાં બાયતને અભેદયકા તયપથી ડીપે ન્વ ાટષ નય તયીકે નો દયજ્જો આતા બાયતને
મુ.એવ.ની 99 ટકા ડીપે ન્વ ટે કનોરોજી ભળે.
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૮) લષ 2015-16 ભાાં યજુ કયે ર રાંડન ટાઈમ્વના શામય એજ્મુકેળન ઇન્ડે ક્વભાાં નલશ્વની શ્રેષ્ઠ
200 ગ્રોફર મુનીલવીટીઓ બાયતની એકણ મુનનલવીટીનો વભાલેળ થતો નથી.
૯) શાલડષ મુનીલવીટીભાાં બણેરા નલદ્યાથીઓ આજે નલશ્વના 30 દેળોના લડાઓ છે , ત્માાં નોફેર
પ્રાઈઝ ભેલનાયાઓની વાંખ્મા 45 છે .
૧૦) રાંડનના કલીન ભેયી મુનીલવીટીના લૈજ્ઞાનનક દ્વાયા એક કમ્પ્મુટય પ્રોગ્રાભ ફનાલલાભાાં
આવમો છે , કે શલે ટચ સ્િીન ય કોઇણ સ્કે ચ ફનાલી અને તેનુાં ળોનાંગ કયી ળકાળે.
ગુજરાત
૧૧) ગુજયાત વયકાય યાજ્મભાાં લધુ એક કાઉ (ગામ) વેન્ચ્મુયી વુયતના ભાાંડલી નજીક ફનાલળે.
૧૨) શાર ગુજયાત વયકાયની ોયફાંદયના ધયભુય ખાતે કાઉ વેન્ચ્મુયી ફનાલલાની કાભગીયી
ળરુ છે .
રમત-ગમત
૧૩) ફાટે ક ઓસ્ટાલોવવકીએ નલશ્વના પ્રથભ શાથ લગયના યે નવાંગ કાય ડર ાઈલય છે .
૧૪) ઓનરનમ્ક લોરીફોરભાાં વૌથી લધાયે 12 ભેડર વોનલમત મુનનમને જીત્મા છે , તેભાાં વાત
ગોલ્ડ ભેડર છે .
૧૫) શારભાાં ઈંગ્રેન્ડભાાં અન્ડય-20 યગ્ફી લલ્ડષ ક ચારી યહ્યો છે , ત્માયે ચાય લષભાાં ત્રીજીલાય
ઇંગ્રેન્ડ લલ્ડષ ક જીત્મુાં છે , તેણે આમરેન્ડને શયાલેર છે .
૧૬) આગાભી દયમો ઓનરનમ્કભાાં એકભાત્ર બાયતીમ ભેન્વ લગષના તીયાંદાજ તયીકે અતનુાં દાવ
યશે ળે.
૧૭) દયમો ઓનરનમ્ક ભાટે લધુ ત્રણ બાયતીમ ખેરાડી અાંનકત, શ્રાલણી તથા અનવ ક્લોરીપામ
થતા દયમોભાાં યભનાય બાયતીમ ખેરાડીઓની વાંખ્મા 100 થી લધાયે થલા ાભી છે .
૧૮) 27 જુ ન 2016 ના યોજ નચરીએ આજેન્ટીનાને ફીજીલાય શયાલી કોા અભેદયકા નખતાફ
જીતેર છે .
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અન્ય
૧૯) 27 જુ ન 1957 ના યોજ પ્રથભલાય એક લૈજ્ઞાનનક યીોટષ ભાાં ધૂમ્રાન અને પે પવાના કે ન્વયને
વાંફધ છે તેલો દાલો કયલાભાાં આવમો શતો.
૨૦) 26 જુ ન 2016 ના યોજ નળીરી દલાઓના વેલન અને તેની તસ્કયી યોકલા ભાટે
આાંતયયાષ્ટ્રીમ દદલવ ભનાલલાભાાં આવમો. તેનો આ લષનો નલમ શતો ‘શે રા વાાંબો’.
Current affairs 131 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) શારભાાં કે ન્ર વયકાયે ેન્ળનના નલરાંફની તાવ ઓનરાઇન થઇ ળકે તે ભાટે દયે ક નલબાગોને
ઓનરાઈન ેન્ળન વેક્ળન અને ેભેન્ટ ટરે નકાંગ નવસ્ટભ બનલષ્ણમભાાં વાથે વાાંકલાનો નનણષમ
રીધો છે .
૨) કે ન્ર વયકાય ોતાના કામષની નલગત ઓનરાઈન આે તે ભાટે દયે ક ભાંત્રારમને આદેળ
આલાભાાં આવમો છે .
૩) શારભાાં દેળની એનજી એદપનળમન્વી વનલષવીઝ રીભીટે ડ ટાર નલબાગ વાથે કયાય કયી
એર.ઈ.ડી. ફલ્ફ ગ્રાશકના ઘેયે ટારથી શોંચાડળે.
૪) દેળની લામુવેનાને આગાભી પ્રથભ જુ રાઈ 2016 થી ફે સ્લદેળી રડાકુ નલભાન ‘તેજવ’
ભળે.
૫) વાતભાાં ગાયાંચની બરાભણો ી.કે .નવાંશાના લડણ શે ઠ ફનેરી વનચલોની કનભટી દ્વાયા
કયલાભાાં આલી છે .
૬) શાર બાયત વયકાયના નાણા વનચલ તયીકે અળોક રલાવા કામષબાય વાાંબી યહ્યા છે .
૭) બાયતના વાંયક્ષણ નલબાગભાાં વૌથી લધુ 14 ટકા ભદશરા કભષચાયીઓ ઉિયપ્રદેળના છે , તેના
ફાદ વાતથી આઠ ટકા લચ્ચે યાજસ્થાન, ભશાયાષ્ટ્ર અને ાંજાફ આલે છે .
૮) શાર દેળના આલકલેયા નલબાગે જણાલેર છે કે શે રી એનપ્રર 2017 શે રાના યોકાણ યની
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આલક ય ગાય (GAAR) કામદો રાગુ નદશ ડે .
૯) થોડા વભમફાદ યીઝલષ ફેંકના ગલનષય યઘુયાભ યાજનની નલદામ થલાની છે , ત્માયે વયકાય
દ્વાયા દેળની ચાય શસ્તીઓના નાભ નલા ગલનષય ભાટે ળોટષ રીસ્ટે ડ કયામા છે , તેભાાં ઊનજષત ટે ર,
યાકે ળ ભોશન, વુફીય ગોકણષ અને અરુાંધનત બટ્ટાચામષનો વભાલેળ થામ છે .
૧૦) નેળનર પાભાષસ્મુદટકર પ્રાઈનવાંગ ઓથોયીટી દ્વાયા શારભાાં 42 જેટરી દલાઓની નકભાંતભાાં
15 ટકાનો ઘટાડો કયલાભાાં આવમો છે .
ગુજરાત
૧૧) વૌયાષ્ટ્ર મુનીલવીટીના મુલા વાંળોધકો દ્વાયા તૈમાય કયામેર નોફર પ્રાઈઝ ભટીયીમર
દડલાઈવના વાંળોધન ત્રને મુ.કે .ના આાંતયયાષ્ટ્રીમ વાભનમકભાાં સ્થાન ભળ્ુાં છે .
અન્ય
૧૨) ગાય (GAAR) નુાં ૂરુાં નાભ જનયર એન્ટી એલોર્ડન્વ રુર થામ છે .
૧૩) 34 દેળોના નભવાઈર ટે કનોરોજી કાંટર ોર યીઝભ (એભ.ટી.વી.આય.) ગ્રુભાાં બાયતે 27 જુ ન
2016 ના યોજ 35 ભાાં વભ્મ તયીકે પ્રલેળ કમો છે .
૧૪) બાયતીમ દપલ્ભ અનબનેતા તુાય કૂય વયોગવી ટે કનોરોજીની ભદદથી નવાંગર પાધય
ફનનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા છે ,તેભણે ોતાના ુત્રનુાં નાભ રક્ષમ યાખ્મુાં છે .
રમત-ગમત
૧૫) ન્મુઝીરેન્ડના ગોલ્પય રીદડમા કોએ એન.ડબ્લ્મુ.અયકાંકાવ ચેનમ્મનળી ત્રણ ળોટથી
જીતી રીધેર છે , આ તેનો 18 ભો નખતાફ છે .
૧૬) આજેન્ટીનાના પ્રખ્માત પૂટફોરય રામોનર ભેસ્વીએ આાંતયયાષ્ટ્રીમ પૂટફોર ટુ નાષભેન્ટભાાંથી
નનલૃનિ રઇ રીધી છે .
૧૭) ફાઈચુાંગ બૂટીમાએ બાયતના ૂલષ પૂટફોર ખેરાડી છે .
૧૮) નલશ્વભાાં અભેદયકા વૌથી લધાયે એટરે કે ચાય લાય ઓનરનમ્કની મજભાની કયનાય દેળ છે .
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આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૧૯) ચીનની વયકાયી ન્મુઝ એઝ્નન્વી ઝીન્શાં ુ ના કશે લા ભુજફ ચીનભાાં નકરી લધુ 30
મુનીલવીટીઓ જાશે ય કયલાભાાં આલી છે .
૨૦) બાયતને એભ.ટી.વી.આય. ઉયાાંત ળાાંઘાઈ કોોયે ળન ઓગેનાઈઝેળન (

SCO) નુાં

વભ્મદ ણ ભેર છે .
Current affairs 132 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/6/16
રાષ્ટ્ર ીય
૧) નાગારેંડ યાજ્મભાાં ભુશ્કે રીભાાં પવામેરી ભદશરાઓ ભાટે ‘વખી લન સ્ટો’ નાભના કે ન્રની
ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે .
૨) આગાભી લષ 2018 ભાાં દશન્દી વાંભેરન ભોયે નળમવભાાં ભળે.બાયતભાાં વપ્ટે મ્ફય 2015
નત્ર-દદલવીમ દશન્દી વાંભેરન બોારભાાં ભળ્ુાં શતુાં.
૩) શારભાાં બાયતના લડાપ્રધાન અને યનળમાના પ્રભુખ વરાદદભીય ુનતને દવીનલર ન્મુનક્રમય
એનજી અને શાઈડર ોકાફષન ક્ષેત્રે વશકાય લધાયલા ભાટે ચચાષ કયે ર છે .
૪) બાયત દેળભાાં શાર જાશે ય ક્ષેત્રની ફેન્કોની વાંખ્મા 27 છે , યાંતુ વયકાય ફેંકોનુાં એકીકયણ
કયીને તેભાાંથી 8 થી 10 ફનાલલાનુાં નલચાયી યશી છે .
૫) દેળની શાઈ-લે ભીનીસ્ટર ી જુ દાજુ દા 15 સ્થોએ ભલ્ટીભોડર રોજીસ્ટીક્વ ાક્વષ સ્થાલાની
મોજના ધયાલે છે .
૬) જુ ન 2016 ભ દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા ‘પ્રધાનભાંત્રી વુયનક્ષત ભાતૃત્લ અનબમાન’ ળરુ કયે ર
છે , આ મોજના અાંતગષત પ્રત્મેક ભદશનાની નલ તયીખે વજષન દ્વાયા ગબષલતી ભદશરાઓનુાં ફ્રી
ચેકઅ કયી આલાભાાં આલળે.
આાંતરરાષ્ટ્ર ીય
૭) શારભાાં ચીન દેળના તોંગઝોઉંભાાં નલશ્વનુાં પ્રથભ થ્રીડી નપ્રન્ટે ડ ભકાન તૈમાય કયલાભાાં આવમુાં છે ,
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ફે ભાનુાં આ ઘય ભાત્ર 45 દદલવભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલેર છે .
૮) શાર કમ્ફોદડમા દેળની ીલ્વ ાટીના 65 ભાાં સ્થાના દદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલી
તેભાાં કમ્ફોડીમાના લડાપ્રધાન શુનવેન ણ શાજય યહ્યા શતા.
૯) એક વલે અનુવાય વૌથી લધાયે વુય કમ્પ્મુટય ચીન ાવે 167 છે જમાયે અભેદયકા ાાંવે 165
જેટરા છે ,જમાયે બાયત ાવે ભાત્ર નલ વુય કમ્પ્મુટય છે .
૧૦) 26 જુ ન 2016 ના યોજ સ્ેનભાાં આમોનજત 17 ભાાં આઈપા એલોડષ ની જાશે યાત કયલાભાાં
આલી છે તેભાાં ફેસ્ટ દપલ્ભ તયીકે ફજયાંગી બાઈજાન અને ફેસ્ટ એકટય તયીકે યણફીયનવાંશને
ફાઝીયાલ ભસ્તાની ભાટે વાંદ કયામા છે .
ગુજરાત
૧૧) ટૂાં ક વભમભાાં ગુજયતભાાં ાાંચ નલી એન.વી.વી ફટારીમન ફનાલલાભાાં આલળે.
રમત-ગમત
૧૨) આગાભી લષ 2017 ભાાં બાયત અન્ડય-17 દપપા લલ્ડષ કની મજભાની કયલાનુાં છે , ત્માયે
બાયત ાવે વાત જ સ્ટે ડીમભ આ આમોજન ભાટે વાયી વગલડો ધયાલે છે .
૧૩) શારભાાં ઓનરનમ્ક ચેનમ્મન ફનેરી જભષનીની શોકી ટીભે છ દેળોની શોકી ટુ નાષભેન્ટભાાં
બાયતને 4-0 થી યાનજત કયે ર છે .
૧૪) બાયતના ળુટય વાંજીલ યાજૂતે આઈ.એવ.એવ.એપ.લલ્ડષ કભાાં 50 ભીટય યામપર થ્રી
ોઝીળન ઇલેન્ટભાાં નવલ્લય ભેડર જીતેર છે .
૧૫) ચેનમ્મન ટર ોપી ટુ નાષભેન્ટભાાં નવલ્લયભેડર જીતનાય બાયતીમ ટીભ લલ્ડષ યે નન્કાંગભાાં ફે
સ્થાનની છરાાંગ રગાલી ાાંચભા િભાાંકે શોચેર છે .
અન્ય
૧૬) શારભાાં ાનાભાાં નશે યને 9 લષના અાંતય ફાદ પયીલાય વમાાય ભાટે ખોરલાભાાં આલેર છે .
૧૭) ‘ધ ફર્ડવષ ઓપ ફન્ની ગ્રાસ્રેન્ડ’ ુસ્તક માષલયણ વાથે વાંફનધત છે .
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૧૮) 29 જુ ન 2007 ના યોજ એર કાંનીનો શે રો આઈપોન ભાકે ટભાાં ભુાંકામો શતો, અને એક
વપ્તાશભાાં 1.46 રાખ પોન લશેં ચામા શતા.
૧૯) ભેદસ્લી રોકોની લવનતની રષ્ટ્ીએ બાયત નલશ્વભાાં ત્રીજા સ્થાને આલે છે , જમાયે પ્રથભ નાંફયે
અભેદયકા આલે છે .
૨૦) ઈન્ટયનેટ ય નલનકીદડમા પ્રોજેક્ર્ટવનો ામો જીમ્ભી લેલ્વને નાાંખ્મો છે .
- પરે શ ર્ાવડા
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