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Current affairs 164 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) ચારુ લે દેળની યીઝલવ ફેંક રૂ.10 અને 100 ની નલી ચરણી નોટ ફશાય ાડળે, તેભાાં 

નોટોની નાંફયીગ ેનરભાાં ઇનવેટ રેટય નહશ શોમ. 

૨) દેળભાાં કુર 28607 યેલ્લે ક્રોસવાંગ છે, તેભાાં 9340 ભાનલ યહશત યેલ્લે ક્રોસવાંગ છે. 

૩) આજ ે1 ઓગસ્ટથી 31 ઓક્ટોફય વુધી મુલા ભતદાય ભશોત્વલ 2016 ઉજલલાભાાં આલળે. 

૪) ટૂાં ક વભમભાાં એવ.ફી.આઈ.ભાાં ાાંચ ફેંકનુાં સલરીનીકયણ થળે, તેનાથી કોઈણ કભવચાયીની 

નોકયીને અવય નહશ થામ. 

૫) કણાવટકભાાં શાર ભશાદેમી નદીના ભુદે ફાંધ ાલાભાાં આવ્મો છે,ાણી વાંદબે સલલાદ છે. 

૬) કેન્ર વયકાય દ્વાયા 29 જુરાઈ 2016 ના યોજ ગ્રાભીણ ક્ષેત્રોભાાં સલકાવ મોજનાભાાં તેજી રાલલા 

ભાટે સજલ્લા સલકાવ વભન્લમ અને દેખયેખ વસભસત (હદળા) ની યચના કયલાભાાં આલી છે. 

ગુજરાત 

૭) ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે કે આગાભી 15 ભી ઓગસ્ટથી યાજ્મના 

શાઈ-લે ય નાના લાશનો ભાટે ટોરટેક્વભાાંથી ભુસક્ત ભળે. 

રમત-ગમત 

૮) ઇન્ટયનેળનર ઓસરસપક કસભટી હયમો ઓસરસપક ફાદ 24 કરાકની ઓન રાઈન 

ઓસરસપક ચેનર રોન્ચ કયળે. 

૯) બાયતીમ ખેરાડી રરીતા ફાફય પ્રથભલાય સ્ટીર ચેવભાાં હયમો ઓસરસપક દયસભમાન 

બાયતનુાં પ્રસતસનસધત્લ કયળે. 

૧૦) બાયતીમ ભહશરા શોકી ટીભ હયમોભાાં જઈ યશી છે, ત્માયે તેનુાં વુકાન ળુળીરા ચાનુાંને 

વોંલાભાાં આવ્મુાં છે. 
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૧૧) શાર યોજવવ કભાાં ભહશરા ડફલ્વની ક્લાટય પાઈનરભાાં વાસનમા તથા હશાંગીવને યાજમ 

ભેર છે. 

૧૨) ઓસ્ટરે સરમા ખેરાડી નોથવન સરમોને ટેસ્ટ ભેચભાાં વૌથી લધાયે 200 સલકેટ રઈને યેકોડવ  

નોંધાલેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૩) સલશ્વનુાં વૌથી ભોટી વૈન્મ ીલ્વ રીફયેળન આભી ચીન દેળનુાં છે, જભેાાં 23 રાખ જલાનો 

છે. 

૧૪) ચીન સલશ્વનો એકભાત્ર એલો દેળ છે, જ્માાં વીધુાં વૈન્મ વતા બોગલતુાં શોમ. 

૧૫) ીલ્વ રીફયેળન આભીના 31 જુરાઈ 2016 ના યોજ 89 લવ ૂણવ થમા છે. 

૧૬) ુસરત્ઝય એલોડવ  જીતનાય પ્રથભ અશે્વત રેખક જપેવ એરન ભૈકપયવનનુાં શારભાાં અલવાન 

થમેર છે. 

૧૭) શારભાાં સભળેર ફાયનીમયને મુયોીમન મુસનમન આમોગ દ્વાયા ભુખ્મ બ્રેકસવટ લાતાવકાય 

તયીકે સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

અન્ય 

૧૮) જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય બાયતનો વલોચ્ચ વાહશસત્મક વન્ભાન ુયસ્કાય છે. 

૧૯) જ્ઞાનીઠ ુયસ્કાય બાયતના ફાંધાયણની આઠભી અનુવૂસચભાાં ઉલ્લેખ કયામેર 22 

બાાઓભાાં કોઇણ બાાના રેખકને આ ુયસ્કાય ભી ળકે છે. 

૨૦) પ્રધાનભાંત્રી વુયસક્ષત ભાતૃત્લ મોજના અાંતગવત ગબવલતી ભાતાને દય ભહશનાની 9 ભી તાયીખે 

ડોક્ટય ફ્રીભાાં તાવ કયી આળે. 

Current affairs 175 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) આગાભી 7 ભી ઓગસ્ટે મુ.ી.એવ.વી.2016 ની પ્રીરીભીનયી યીક્ષા મોજાળે. 
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૨) N.A.B.H. નુાં ુરુનાભ નેળનર એક્રીડીટેળન ફોડવ  પોય શોસસ્ટર એન્ડ શેલ્થકેય પ્રોલાઇડવવ 

થામ છે. 

૩) લવ 2016 ભુજફ બાયતનુાં અથવતાંત્ર સલશ્વફેંકના અશેલાર ભુજફ 134 કયોડને આાંફી ગમુાં છે. 

૪) શારભાાં યાની નામયને વી.ફી.ડી.ટી.ના અધ્મક્ષના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૫) શારભાાં અરુણા વુાંદય યાજનને કેન્રીમ આઈ.ટી. ભાંત્રારમ દ્વાયા નલા વસચલના રૂભાાં વાંદ 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૬) કેન્ર વયકાયે ઉત્તયપ્રદેળભાાં દુષ્કાની વશામતા ભાટે 620 કયોડ રૂસમાની વશામ જાશેય કયેર 

છે. 

૭) શારભાાં ઈકફાર અશભદ અાંવાયીને ટના લડી અદારતના ભુખ્મ ન્મામધીળ તયીકે સનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

ગુજરાત 

૮) નેળનર એક્રીડીટેળન ફોડવ  પોય શોસસ્ટર એન્ડ શેલ્થકેય પ્રોલાઇડવવનુાં પ્રભાણત્ર ભેલનાયી 

ગુજયાતની પ્રથભ શોસસ્ટર તયીકે આણાંદની ઝામડવ શોસસ્ટર ફની છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૯) આગાભી 3 અને 4 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ાસકસ્તાનના ઇસ્રાભાફાદભાાં વાકવ  દેળોની 

ભશત્લની ફેઠક ભળે. 

૧૦) બૂટાન દેળ દ્વાયા લવ 1972 થી જી.એન.એચ.(ગ્રોવ નેળનર શેીનેવ) ના ખ્મારનો 

અભર કયેર છે. 

૧૧) સકસગવસ્તાનભાાં દેળના યાષ્ટ્ર ીમ નામક તાઈરાક ફાસતયની લવગાાંઠે તેભની સ્ભૃસતભાાં 

યાંયાગત રોકઉત્વલ ઉજલામ છે. 

૧૨) 1 ઓગસ્ટ 1960 ના યોજ ાસકસ્તાનભાાં કયાાંચીને ફદરે ઇસ્રાભાફાદને યાજધાની તયીકે 

જાશેય કયલાભાાં આલી શતી. 
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૧૩) અભેહયકાની લ્મુક એસકન્વ નાભની વ્મસક્ત ેયેળુટ સલના 25 શજાય પૂટની ઉંચાઈએથી છરાાંગ 

રગાલનાય સલશ્વના પ્રથભ વ્મસક્ત ફની ગમા છે. 

રમત-ગમત 

૧૪) શાર યસળમન ઓસરસપક દભાાં 387 ખેરાડીભાાંથી 115 ય ડોસાંગના કાયણે પ્રસતફાંધ 

રાદલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૫) બાયતીમ હક્રકેટ ટીભના લાઈવ કેપ્ટન શયભનપ્રીત કૌય ઓસ્ટરેરીમાભાાં મોજાનાયી સલદેળ 

રીગભાાં યભનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા હક્રકેટય ફન્મા છે. 

૧૬) બાયતીમ ટેનીવ ખેરાડી સરમેન્ડય ેવ વતત વાતભી લાય ઓસરસપકભાાં બાગ રઇ યહ્યા 

છે, જ ેટેસનવભાાં લલ્ડવ  યેકોડવ  છે. 

૧૭) ટેનીવ ખેરાડી નોલાક જોકોસલચ અને એસળમાના ટોચના ખેરાડી કેઈ નીળકોયી લચ્ચે લચ્ચે 

યોજવવ કની પાઈનર મોજાળે. 

૧૮) રીન ડાન ચીનના 33 લવના ફેડસભન્ટન ખેરાડી છે, તે સલશ્વના શ્રેષ્ઠ ફેડસભન્ટન ખેરાડી 

તયીકે ઓખામ છે. 

અન્ય 

૧૯) વભગ્ર દેળભાાં નેળનર એક્રીડીટેળન ફોડવ  પોય શોસસ્ટર એન્ડ શેલ્થકેય પ્રોલાઇડવવનુાં 

પ્રભાણત્ર ભેલનાય શોસસ્ટરોની વાંખ્મા 25 છે. 

૨૦) ચારુ લે ઓક્ટોફયભાાં બાયતભાાં કફડ્ડીનુાં આમોજન થળે. 

 

Current affairs 166 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) દેળની યીઝલવ ફેંકે નલી ફેંકના રામવન્વ ભાટે 22 પેબ્રુઆયી 2013 ના યોજ ભાગવદસળવકા જાશેય 

કયેર છે. 
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૨) વેફી દ્વાયા 29 જુરાઈ 2016 ના યોજ પ્રથભ તફક્કાનુાં  નલી કાંનીઓ ભાટેનુાં ોટવર ળરુ 

કયેર છે. 

૩) શારભાાં દેળના સલદેળ પ્રધાન વુષ્ભા સ્લયાજ ેઅધ્મક્ષ સ્થાને યશી ઇસન્ડમા ડેલરભેન્ટ 

પાઉન્ડેળન ઓપ ઓલયવીઝ ઇસન્ડમનની પ્રથભ ફેઠકનુાં આમોજન કયેર. 

૪) ાણીની ગુણલતાના ભાભરે સલશ્વના 122 દેળોભાાં બાયત 120 ભાાં સ્થાને છે. 

૫) બાયત દેળના 17 યાજ્મોના 14 શજાય ગાભોને ીલાના ાણીના સ્ત્રોતભાાં ફ્રોયાઈડનુાં પ્રભાણ 

લધાયે જોલા ભે છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૬) શારભાાં યસલ લેલ્લુય દ્વાયા સરસખત ઇસન્ડમા યાઈઝીંગ : ફ્રેળ શો ન્મુ પીમવવ  નાભના ુસ્તકનુાં 

સલભોચન થમેર છે. 

૭) 29 જુરાઈ 2016 ના યોજ બાયત અને થાઈરેન્ડ લચ્ચે વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ કયાફી 

થાઈરેન્ડભાાં ૂણવ થમેર છે. 

ગુજરાત  

૮) ગુજયાતભાાં ભાાંડલી તારુકાનુાં ધજ ગાભ દેળનુાં પ્રથભ ઇકો સલરેજ ફન્મુાં છે. 

રમત-ગમત 

૯) થ્રોઈંગ યભતભાાં શારની હયમો ઓસરસપકભાાં ચાય ઇલેન્ટ છે, તેભાાં ળોટુટ,હડસ્ક થ્રો, બારા 

પેંક અને શેભય થ્રોનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૦) જીપનાસ્ટીક નાભની યભતભાાં ત્રણ કેટેગયી યખામેર છે, જભેાાં આટીસ્ટીક, યીદસભક અને ટેો 

રાઈનનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૧) ઓસ્ટરે સરમાની ટીભના ભુખ્મ કોચ ડેયેન રેશભનના કામવકાને 2 લવ વુધી લધુ લધાયલાભાાં 

આવ્મો છે.  

૧૨) આ લે મોજાનાયી હયમો ઓસરસપકના રોગાની ડીઝાઇન ફ્રેડ જરેીએ તૈમાય કયેર છે. 
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૧૩) આ લવની હયમો ઓસરસપકના રોગાની ડીઝાઇનભાાં ત્રણ રોકો એકફીજાના ગે ભી યહ્યા 

તેલો આકાય તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૪) બાયતીમ યેવરય નયસવશ માદલને નાડા દ્વાયા કરીનચીટ ભતા હયમો ભાટેનો ભાગવ નક્કી 

થઇ ગમો છે. 

૧૫) હયમોભાાં પ્રથભલાય ક્લોરીપામ કયનાય નાઉરુ દેળના ફે એથ્રીટો હયમોભાાં બાગ રેળે. 

૧૬) અભેહયકાના ગોલ્પય જીભી લોકયે મુ.એવ.ઓન ગોલ્પ ટુનાવભેન્ટનુાં ટાઈટર જીતી રીધેર છે. 

૧૭) સલશ્વના નાંફય લન ટેનીવ ખેરાડી નોલાક જોકોસલચે યોજવવ કનુાં ટાઈટર ચોથીલાય 

જીતલાભાાં વપતા ભેલી છે. 

અન્ય 

૧૮) 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભરાવ ઉચ્ચ ન્મામારમનુાં નાભ ફદરીને તસભરનાડુ યાખલાનો 

પ્રસ્તાલ ાહયત કયેર છે. 

૧૯) જુરાઈ 2016 ભાાં ઝાયખાંડ વયકાય આહદભ જનજાતીમ વભૂશો ભાટે અરગ વેર ફનાલળે. 

૨૦) 30 જુરાઈ 2016 ના યોજ ન્મામભૂસતવ હદરી ફાફા વાશેફ બોવરેએ ઇરાશાફાદ ઉચ્ચ 

ન્મામારમના ભુખ્મ ન્મામાધીળ દના ળથ ગ્રશણ કયેર છે. 

 

Current affairs 167 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શાર દેળભાાં 8.5 કયોડ રોકો ડામાફીટીવના સળકાય ફન્મા છે. 

૨) બાયતની ફોડવ ય સવક્મોયીટી પોવવભાાં શલે દયયોજ ી.ટી.ની જગ્માએ મોગ કયાલલાભાાં આલળે, 

તેના ભાટે 1900 કભવચાયીઓએ ફાફા યાભદેલ ાવેથી સલળે ટરેનીંગ રીધી છે. 

૩) આગાભી 9 ભી ઓગસ્ટે દેળના લડાપ્રધાન 70 વાર આઝાદી માદ કયો કુફાવની નાભનો 

કામવક્રભ ળરુ કયળે. 
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૪) બાજ ક્ષ આમોસજત 70 વાર આઝાદી માદ કયો કુફાવની નાભનો કામવક્રભ બાયત છોડો 

આાંદોરનના 75 લવ ુયા થલાના પ્રવાંગે છે. 

૫) યાજધાની એક્સ્પ્રેવ કયતા લધાયે દોડતી ટર ાલ્ગો ટરેન હદલ્શી-ભુાંફઈની પ્રથભ ટર ામરભાાં વપ 

યશી છે. 

૬) દેળભાાં વૌથી લધાયે સરગ્નાઈટ તાસભરનાડુ ાવે,ફીજા નાંફયે યાજસ્થાન અને ત્રીજી નાંફયે 

ગુજયાત આલે છે. 

૭) શારભાાં દેળની સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇસન્ડમા દ્વાયા શોભરોન ભાટે ફે પ્રાન યજુ કયલાભાાં આવ્મા છે, 

તેભાાં પ્રીલીરીજ શોભ રોન અને વુમાવ શોભ રોન યજુ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૮) બાયતના યભત-ગભત ભાંત્રી સલજમ ગોમર દ્વાયા હદલ્શીભાાં બાયતીમ ખેરાડીઓને ળુબકાભના 

ાઠલલા ભાટે લોર ઓપ સલસળઝની ળરૂઆત કયાલેર છે. 

૯) શારભાાં સિભ ફાંગા યાજ્મનુાં નાભ ફદરલાની કલામત શાથ ધયલાભાાં આલી છે, ટૂાં કભાાં તે 

ફાાંગ્રા કે ફોન્ગા તયીકે ઓખાળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૦) 3 ઓગસ્ટ 1957 ના યોજ ભરેસળમા દેળે પ્રગસત ભાટે વુધાયાલાદી નેતા અબ્દુર યશેભાનને 

ચૂાંટ્યા શતા. 

૧૧) ચીન દેળ દ્વાયા તીમાનભેન લવત ય 100 ભીટય રાાંફો અને 1.6 ભીટય શોો ગ્રાવ બ્રીજ 

ફનાવ્મો છે.આ ુર 3 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જનતા ભાટે ખુલ્લો ભુકામો છે. 

૧૨) શારભાાં 3 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભરેસળમા ખાતે નલો વુયક્ષા કામદો અભરભાાં ભુકલાભાાં 

આવ્મો છે. 

૧૩) નેાના એથ્રેટ ગૌહયકાસવાંશ આ લવના હયમો ઓસરસપકના વૌથી મુલા એથ્રેટ છે, તેની 

લમ ભાત્ર 13 લવની છે. 
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ગુજરાત  

૧૪) દેળભાાં ગુજયાત ાવે સરગ્નાઈટનો ત્રીજો વૌથી ભોટો અનાભતનો જથ્થો ડ્યો છે. 

૧૫) ગોંડર ાવેના ખાંબારીડાની ફૌદ્ધ ગુપાઓ લવ 1958 ભાાં ુયાતત્લસલદ્દ ી.ી.ાંડ્યાએ 

ળોધી શતી. 

૧૬) ગુજયાતના ઉજાવ ભાંત્રીએ નલી ઉજાવ નીસત-2016 ની જાશેયાત કયી છે, તે લવ 2021 વુધી 

અભરી યશેળે. 

રમત-ગમત  

૧૭) આગાભી 27 અને 28 ઓગસ્ટ દયસભમાન બાયત અને લેસ્ટઇન્ડીઝ લચ્ચે ટી-20 ફે ભેચો 

ફ્રોયીડાભાાં મોજાળે. 

૧૮) બાયતના ગોાપેંક ખેરાડી ઇન્રજીતસવાંઘનુાં ફી-વેપર ણ પેર આલતા તેઓ હયમો 

ઓસરસપકભાાં બાગ રઇ ળકળે નહશ. 

અન્ય 

૧૯) ઈંગ્રેન્ડના રોર્ડવવના હક્રકેટ ગ્રાઉન્ડની જભે કોરકાતાના ઈડન ગાડવનભાાં ણ ફેર 

લગાડલાભાાં આલળે. 

૨૦) ાંચલટી, મળોધયા અને વાકેત જલેી યચનાઓના કસલ ભૈસથરીળયણ ગુપ્તનો જન્ભ 3 

ઓગસ્ટ 1886 ભાાં થમો શતો. 

Current affairs 168 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) 31 જુરાઈ 2016 વુધી વી.ફી.ડી.ટી.ના પ્રભુખ તયીકે અતુરેળ સજાંદર શતા. 

૨) ભહશરાઓ ય થતા દુષ્કભવની ફાફતભાાં ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મ દેળભાાં વૌથી ભોખયે આલે છે. 

૩) શારભાાં જી.એવ.ટી. ફીરને ફશારી ભેરી છે, તે જી.એવ.ટી. એસપ્રર 2017 થી રાગુ 

કયલાભાાં આલળે. 
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૪) 3 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળભાાં વડક વુયક્ષા વુધાયા વાંફધી સલધેમકને ભાંજુયી આલાભાાં 

આલી છે. 

૫) કેન્ર વયકાય દ્વાયા યજુ કયલાભાાં આલેર જી.એવ.ટી. ફીર યાજ્મવબાભાાં ાવ થમુાં છે, તેની 

તયપેણભાાં 197 ભત ડ્યા છે, તેની સલરુદ્ધભાાં એકણ ભત ડ્યા નથી. 

૬) બાયતભાાં ફેલડો જી.એવ.ટી. રાગુ થળે, જભેાાં વેન્ટરર જી.એવ.ટી.ને વી.જી.એવ.ટી. 

કશેલાળે, જમાયે યાજ્મ દ્વાયા ઉઘયાલલાભાાં આલતો એવ.જી.એવ.ટી. કશેલાભાાં આલે છે. 

૭) 30 જુરાઈ 2016 ના યોજ રોકવબાના સ્ીકય વુસભત્રા ભશાજન દ્વાયા લવ 2014-15 ના 

યાષ્ટ્ર ીમ મવટન ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૮) કોપમુસનસ્ટ ાટી ઓપ નેા-ભાઓલાદીના ચેયભેન ુષ્ત  કભર દશર (પ્રચાંડ) ફીજીલાય 

નેાના નલા લડાપ્રધાન ફન્મા છે. 

૯) શારભાાં ઉતય કોયીમાએ પ્રથભલાય જાાનના ાણીભાાં ફેરેસસ્ટક સભવાઈર એટેક કયી યીક્ષણ 

કયેર છે. 

૧૦) બાયત-થાઇરેન્ડ લચ્ચે મુદ્ધ અભ્માવ ભૈત્રી 2016 ભાાં યોમર થાઈરેન્ડ આભીના 90 

વૈસનકોએ બાગ રીધો શતો. 

૧૧) શારભાાં 65 ના યસળમન નાગહયક પેડોય કોન્મુખોલએ શોટ એય ફરુન દ્વાયા વૌથી ઓછા 

વભમભાાં સલશ્વ ભ્રભણ કયલાનો યેકોડવ  નોંધાલેર છે. 

૧૨) વાઉદી અયફભાાં પવામેરા 7,700 રોકોને બાયત રાલલા સલદેળ યાજ્મ પ્રધાન લી.કે.સવાંશ 3 

ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ હયમાધ ગમા છે. 

ગુજરાત  

૧૩) જાન્મુઆયી 2016 ભાાં ળરુ થમેર યાજ્મની પ્રથભ ફ્રોહટાંગ શોટર બરૂચના નભવદાના 

ાણીભાાં ળરુ કયલાભાાં આલી શતી, તે અભાવની બાયતીના કાયણે દહયમાભાાં ગયકાલ થઇ ગઈ છે. 
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૧૪) 4 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યાજ્મ કક્ષાનુાં એકતા લન ફાયડોરીભાાં ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આવ્મુ છે. 

૧૫) ગુજયાતના પ્રથભ ભહશરા ભુખ્મભાંત્રીશ્રી એ 2 લવ, 2 ભહશના અને 11 હદલવ કામવબાય 

વાંબાળ્યો શતો. 

અન્ય 

૧૬) 2 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ યાષ્ટ્ર ીમ પ્રોધ્મોગીકી વાંસ્થા સલજ્ઞાન સળક્ષણ અને વાંળોધન 

સલધેમક 2016 ાહયત કયેર છે. 

૧૭) લહયષ્ઠ આઈ.એ.એવ. અસધકાયી બાસ્કય ખુફરેને 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ પ્રધાનભાંત્રીના 

વસચલ તયીકે સનમુસક્ત ાપમા છે. 

૧૮) બાસ્કય ખુફરે લવ 2014 થી પ્રધાનભાંત્રી કામાવરમભાાં એડીળનર વેકે્રટયીના રૂભાાં વેલા 

આી યહ્યા છે. 

૧૯) 3 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ઈંટીગ્રર કોચ પેક્ટયીના ભશાપ્રફાંધક તયીકે વુધાાંળુભણીને સનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨૦) 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તાતા ઇન્ટયનેળનર રીભીટેડ દ્વાયા દીક પ્રેભ નાયામણને 

કાંનીના ગૈય કામવકાયી સનદેળક તયીકે સનમુક્ત કમાવ છે. 

 

Current affairs 169 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) શારભાાં યીઝલવ ફેંક દ્વાયા ‘વચેત’ નાભની લેફવાઈટ રોન્ચ કયલાભાાં આલી છે, જ ેફનાલટી 

અથલા ચીટપાંડ કાંનીથી રોકોને ફચાલળે. 

૨) આજ ે6 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જપભુ કાશ્ભીયભાાં આઈ.આઈ.ટી.નુાં ઉદ્ઘાટન કયલાભાાં આલળે. 

૩) આગાભી 10 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સલશ્વ સવાંશ હદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલળે, આ 

ઉજલણી લવ 2013 થી કયલાભાાં આલે છે. 
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૪) ૂલવ સનમાંત્રક અને ભશારેખા યીક્ષક સલનોદ યામે 1 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ આઈ.ડી.એપ.વી. 

ફેંકના ફોડવભાાંથી યાજીનાભુાં આેર છે. 

૫) 4 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભધ્મ-ૂલવ યેરલેના ભશાપ્રફાંધક તયીકે ડી.કે. ગામનને સનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૬) બાયતીમ ભૂના પ્રસભરા જમારનો લોળીગ્ટનની પ્રાથસભક ચૂાંટણીભાાં સલજતેા થમા છે. 

૭) શારભાાં ચીનભાાં એરીલેટેડ ફવનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આવ્મુાં છે, આ ફવ 22 ભીટય 

રાાંફી અને 7.8 ભીટય શોી છે. 

રમત-ગમત  

૮) આજ વુધીની ઓસરસપકભાાં અભેહયકા 976 ગોલ્ડ જીતીને પ્રથભ નાંફય ય છે, જમાયે બાયત 

ગોલ્ડ જીતલાભાાં 51 ભાાં નાંફયે છે. 

૯) શારભાાં આમોસજત થમેર ઓસરસપકની યેડભાાં બાયતના ખેરાડી અસબનલ સફન્રા 95 ભાાં 

ક્રભે સતયાંગો કડળે. 

૧૦) લવ 1900 ભાાં પ્રથભલાય ઓસરસપકભાાં ભહશરાઓએ બાગ રીધો શતો, તેભાાં ફે ભહશરાએ 

એક ગોલ્પ તથા ટેસનવભાાં તક ભેલી શતી. 

૧૧) લવ 2012 મોજામેરી રાંડન ઓસરસપકભાાં તભાભ યભતોભાાં ભહશરાઓએ બાગ રીધો શતો. 

૧૨) લવ 2012 ભાાં મોજામેરી રાંડન ઓસરસપકભાાં તભાભ દેળની ભહશરા એથ્રીટોએ બાગ રીધો 

શતો. 

૧૩) ચીન દેળે આજવુધીની ઓસરસપકભાાં 473 ભેડર જીત્મા છે, તે આ લે 27 ભેડર જીતળે 

તો 500 ભેડર જીતનાય દેળોની માદીભાાં તે સ્થાન ાભળે. 

૧૪) લવ 2000 ભાાં બાયત તયપથી ઓસરસપકભાાં બ્રોન્ઝ ભેડર જીતનાય કણવભ ભલ્લેશ્વયી પ્રથભ 

બાયતીમ ભહશરા ફન્મા શતા. 
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૧૫) બાયત આજ વુધીભાાં 26 ભેડર ઓસરસપકભાાં ભેવ્મા છે, જભેાાં નલ ગોલ્ડ, છ સવલ્લય અને 

અસગમાય બ્રોન્ઝ ભેડરનો વભાલેળ થામ છે. 

૧૬) ઇન્ટયનેળનર ઓસરસપક કસભટીની જાશેયાત ભુજફ હયરામન્વના અધ્મક્ષ નીતા અાંફાણીની 

આઈ.ઓ.વી.ના વ્મસક્તગત વભ્મ દે વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 

૧૭) આ લે પ્રથભલાય યેફ્મુજી ટીભ ઓસરસપકભાાં બાગ રેળે, જ ેટીભનુાં નાભ ળયણાથી ટીભ 

યાખલાભાાં આવ્મુ છે. 

અન્ય 

૧૮) પેવફુકે શારભાાં વસલવવીઝ અને ળો નાભના ફે ેઇઝ ળરુ કમાવ છે.તેના ય લેાયીઓ 

ોતાનો વ્માાય લધાયી ળકળે. 

૧૯) સલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વાંગઠન અને વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ફારકો તયપથી સલશ્વ સ્તનાન વપ્તાશ 1 થી 7 

ઓગસ્ટ 2016 વુધી ભનાલલાભાાં આલળે. 

૨૦) ચાંર ય માન ભોકરલાના શેતુથી પ્રથભલાય ખાનગી કાંની વાંઘીમ સલભાનન પ્રવાળનને 

અાંતયીક્ષભાાં અને ચાંર ય ઉતાયલાના શેતુથી 4 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તેને રામવન્વ આલાભાાં 

આલેર છે. 

Current affairs 170 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) શાર બાયતભાાં માવલયણ ક્ષેત્રે કામવ કયતી વાંસ્થા નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનરના ચેયભેન જસ્ટીવ 

સ્લતાંત્રકુભાય છે. 

૨) હદલ્શીભાાં સનબવમાકાાંડ ય ફનેરી દસ્તાલેજી હપલ્ભ (ડોકમુભેન્ટયી) ફી.ફી.વી. દ્વાયા 

ફનાલલાભાાં આલી છે, તેનુાં નાભ ‘ઇસન્ડમાઝ ડોટય’ યાખલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૩) દેળભાાં માવલયણીમ ટેકનોરોજી ભાટેનો વ્માાય ભેો આઈ.એપ.એ.ટી.ઇસન્ડમા દ્વાયા 

આગાભી વપ્ટેપફયભાાં ભુાંફઈ ખાતે મોજાળે. 
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૪) જીમોરોજીકર વલે ઓપ ઇસન્ડમાએ દેળના ઘણા યાજ્મોભાાં 98 રાખ ટન વોનાના વાંળોધન 

સ્થો ળોધી કાઢ્યા છે. 

૫) દેળની 226 જટેરી કૌબાાંડી કાંનીઓ વાભે એવ.એપ.આઈ.ઓ.એ તાવ શાથ ધયી છે. 

૬) એવ.એપ.આઈ.ઓ. નુાં ુરુનાભ સવહયમવ ફ્રોડ ઇન્લેસ્ટીગેળન ઓપીવ એલુાં થામ છે. 

૭) જીમોરોજીકર વલે ઓપ ઇસન્ડમાએ લવ 2012-13,2013-14, અને 2014-15 ભાાં 

યાજસ્થાનભાાં 67,8 રાખ ટન, ઝાયખાંડભાાં 20 રાખ ટન અને કણાવટકભાાં 10.2 રાખ ટન વોનાનો 

જથ્થો યશેરો શોલાનુાં જણાવ્મુાં છે. 

ગુજરાત  

૮) ગત 21 જુન 2016 ના યોજ યાજકોટ ખાતે 1546 વગબાવ ભહશરાઓએ વાભુહશક મોગ કયીને 

લવ 2015 ના ચીનના યેકોડવને તોડ્યો શોલાનો દાલો કયેર, તેની નોંધ ગીનીવ ફુકભાાં રેલાભાાં 

આલી છે. શલે એકવાથે 1546 વગબાવ ભહશરાઓના વાભુહશક મોગનો યેકોડવ  યાજકોટના નાભે 

યશેળે. 

૯) શાર ગુજયાત યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી જાશેય થમેરા સલજમબાઈ રૂાણીનુાં જન્ભસ્થ પમાનભાય છે. 

૧૦) આ લે નામફ ભુખ્મભાંત્રી ફનનાય નીસતન ટેર કુર ત્રીજા નામફ ભુખ્મભાંત્રી ફન્મા છે, 

આ શેરા વી.ડી.ટેર અને નયશહય અભીન આ દ બોગલી ચુક્મા છે. 

રમત-ગમત  

૧૧) હયમો ઓસરસપકની વ્મસક્તગત હયકલવ આચવયીના યેસન્કાંગ યાઉન્ડભાાં વાઉથ કોયીમાના સકભ લુ 

જીને 720 ોઈન્ટ ભાાંથી 700 ોઈન્ટ ભેલી સલશ્વ યેકોડવ  નોંધાલેર છે. 

૧૨) હયમોભાાં બાગ રેલા ગમેરી બાયતીમ શોકી ટીભના કોચ તયીકે ઓલ્ટોભેવ ઈભેર યશેરા છે. 

૧૩) હયમો ઓસરસપકની વ્મસક્તગત હયકલવ આચવયીના યેસન્કાંગ યાઉન્ડભાાં બાયતીમ ખેરાડી અતાનુાં 

દાવ દ્વાયા 700 ભાાંથી 683 ોઈન્ટ ભેલી ાાંચભાાં સ્થાને યહ્યા છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 
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૧૪) ઉતય અભેહયકાની ઓશામો મુસનલવીટીભાાં શેરુાં સત્ઝા એ.ટી.એભ. ળરુ કયલાભાાં આલેર 

છે, તેને ફ્રેંચ કાંની દ્વાયા ઇન્સ્ટોર કયલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૧૫) સલશ્વના અન્મ દેળોની વયખાભણીભાાં વાઉદી અયેસફમાની જરેોભાાં વૌથી લધાયે બાયતીમ 

કેદીઓ યશેરા છે. 

૧૬) 6 ઓગસ્ટ હશયોળીભા હદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, આ હદલવે લવ 1945 ભાાં સલશ્વભાાં 

પ્રથભલાય અણુફોપફનો ઉમોગ ભાનલ વાંશાય ભાટે કયલાભાાં આવ્મો શતો. 

અન્ય 

૧૭) ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મનુાં જુનુાં નાભ મુનાઈટેડ પ્રોસલસન્વવ શતુાં, જ ે20 જાન્મુઆયી 1950 ના યોજ 

ફદરી નાંખામુાં છે. 

૧૮) 25 ભાચવ 2011 ના યોજ વાંવદ દ્વાયા ઓહયસ્વા યાજ્મનુાં નાભ ફદરીને ઓડીળા કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૯) દેળભાાં પ્રથભ સ્થામેરી શાઈકોટવએ કરકતા શાઈકોટવ  છે,જનેી સ્થાના 1862 ભાાં કયલાભાાં 

આલી શતી. 

૨૦) સલદેળભાાં યશેતા બાયતીમોની પહયમાદ વાંબાલા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા ‘ઇસન્ડમા સભળન 

અસબમાન’ અાંતગવત પહયમાદ નોંધલાભાાં આલે છે. 

Current affairs 171 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) આગાભી 12 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ચીનના સલદેળ પ્રધાન લાાંગ મી  ત્રણ હદલવ ભાટે 

બાયતની ભુરાકાતે આલી યહ્યા છે. 

૨) ઉતયાખાંડભાાં એડલેન્ચય સ્ોર્ટવવ ભાટે તાળી અને નુાંગ્ળીને બ્રાાંડ એપફેવેડય ફનાલલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૩) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં તાંજસર કાંની 500 કયોડ રૂસમાનુાં યોકાણ કયળે. 
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૪) વુપ્રીભ કોટવ  દ્વાયા શારભાાં કશેલાભાાં આવ્મુાં છે કે દુધભાાં સભરાલટ કયનાયને ઉમ્રકેદની વજા 

કયલાભાાં આલળે. 

૫) હશભાચર પ્રદેળના સફરાવૂયભાાં દેળની પ્રથભ શાઈડર ો ઈન્જીનીમયીંગ કોરેજને સ્થાલાની 

ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

૬) દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા ભામ જીઓલી ડોટ કોભને ફે લવ ુયા થતા રોકો વાથે વીધો વાંલાદ 

પ્રથભલાય ‘ટાઉનશોર’ કામવક્રભ મોજ્મો શતો.  

ગુજરાત  

૭) શાર ગુજયાત સલધાનવબાના અધ્મક્ષ દ યથી ગણતબાઈ લવાલાએ યાજીનાભુાં આી 

દીધેર છે. 

૮) યાજ્મભાાં ગ્રાશક તકયાય સનલાયણ ભાટે સ્ટેટ કસભળનભાાં યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ત્રણ જજીવની 

સનમુસક્ત કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૯) અભેહયકન આભી પ્રોજકે્ટના એક બાગ રૂે તૈમાય કયામેર સલશ્વના વૌથી ભોટા સલભાન 

એયરેન્ડયે  પ્રથભલાય ોતાનુાં શેંગય છોડુ્યાં છે, તે આ ભહશનાના અાંતભાાં ઉડાન બયળે. 

૧૦) સલશ્વની વૌથી ભોટી ફેંકચોયીના નાણા પીરીીન્ઝ દેળ ફાાંગ્રાદેળને યત કયળે. 

૧૧) ન્મુમોકવ  ખાતેની ફાાંગ્રાદેળની ફેંક ભાાંથી ચોયલાભાાં આલેર 8.1 કયોડ  ડોરય હક્રભીનર દ્વાયા 

ભનીરાના ફેંક ખાતાભાાં ભુક્મા શતા. 

૧૨)આગાભી વપ્ટેપફય 2016 ભાાં જી-20 સળખય વાંભેરન ચીનના શાાંગઝૂભાાં મોજાળે. 

૧૩) 7 ઓગસ્ટ 1944 ના યોજ આઈ.ફી.એભ. કાંની દ્વાયા ઓટોભેટીક કેલ્ક્મુરેટય શાલવડવ  ભાકવ  

લન યજુ કયામુાં શતુાં. 

૧૪) ઓગસ્ટ 2016 ભાાં ભરેસળમા દેળ દ્વાયા યાષ્ટ્ર ીમ વુયક્ષા હયદ કામદો રાગુ કયલાભાાં આવ્મો 

છે. 
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રમત-ગમત  

૧૫) 7 ઓગસ્ટ 1985 ના યોજ ગીત વેઠી સલશ્વ અભેચય સફસરમર્ડવવ ચેસપમનળી જીતનાય 

ત્રીજા બાયતીમ ફન્મા શતા. 

૧૬) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ઓસરસપક વસભસત એથ્રીટ આમોગના અધ્મક્ષ તયીકે એન્જરેા રુગ્ગીયોને 

સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે.  

૧૭) શારભાાં બાયતીમ શોકી ટીભે હયમો ઓસરસપકભાાં આમરેન્ડને યાજમ આી સલજમની 

ળરૂઆત કયેર છે. 

અન્ય 

૧૮) ળુબભશ્રીને બાયત બૂણ કસલતા ુયસ્કાય-2016  ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૯) શારભાાં દીક ઐમયને ભોડેરેજ ઇસન્ડમાના પ્રફાંધક સનદેળકના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૨૦) અાંનત ભશેશ્વયીને શારભાાં ભાઈક્રોવોફ્ટ ઇસન્ડમાના અધ્મક્ષના રૂભાાં વાંદ કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

Current affairs 172 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયત દેળના લડાપ્રધાન ળશીદ ચાંરળેખય આઝાદના જન્ભ સ્થ 

બાબયા ગાભે જળે. 

૨) 13 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કેયભાાં વૌથી ભોટી સ્નેક ફોટ યેવ થળે. 

૩) કેન્ર વયકાય વાથે વાંકામેરા સનલૃત કભવચાયીઓને ભાસવક ેન્ળન 3500 થી લધાયીને 

9000 આલાભાાં આલળે. 

૪) 8 ઓગસ્ટ 1942 ના યોજ ઓગસ્ટ કાાંસત (બાયત છોડો આાંદોરન)આાંદોરનની ળરૂઆત થઇ 

શતી. 
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૫) આગાભી 15 ભી ઓગસ્ટના યોજ બાયતનો 70 ભો સ્લતાંત્રતા લવ ઉજલાળે. 

૬) શાર આણા યાષ્ટ્રધ્લજ સતયાંગાને પયકાલીએ છીએ તે 22 જુરાઈ 1947 ના યોજ સ્લીકાયલાભાાં 

આવ્મો છે. 

૭) એક વલે ભુજફ બાયતભાાં પ્રસતહદન 80 રોકો ાણીભાાં ડૂફલાથી ભૃત્મુ ાભે છે, લે દશાડે 29 

શજાય રોકો ાણીભાાં ડૂફી ભાયે છે. 

૮) આજ ેયીઝલવ ફેંકના ગલવનય યઘુયાભ યાજન તેભની અાંસતભ નાણાકીમ વભીક્ષા યજુ કયળે, 

આગાભી 4 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ તેભનો કામવકા ૂણવ થળે. 

૯) પ્રખ્માત અવસભમા વાહશત્મકાય ભાહશભ ફોયાનુાં 5 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ 92 લવની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

૧૦) 7 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ તેરાંગાણાભાાં સભળન બગીયથ રોન્ચ કયેર 

છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૧) શારભાાં ચીનની શેરી એયોપ્રેન યેસ્ટોયાાં ળરુ થમેર છે, તેનુાં નાભ સરરી એયલેઝ યાખલાભાાં 

આવ્મુાં છે. 

૧૨) શારભાાં ચીન દેળ દ્વાયા એકવાથે 1007 યોફોટવને નચાલીને ગીનીવ ફુકભાાં નાભ નોંધાલેર 

છે. 

૧૩) જભવનીભાાં યાંયાગત પેસ્ટીલર ભાટે ભૈળી તાલભાાં 130 તયલૈમા ાણીભાાં ભળાર રઈને 

ઉતમાવ શતા. 

 

રમત-ગમત 

૧૪) બાયતના સ્ટાય તીયાં દાજ દીસકા કુભાયીની ટીભે હયમો ઓસરસપકની તીયાં દાજી સ્ધાવની 

ક્લાટય પાઈનરભાાં શોંચી છે. 
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૧૫) ન્મુઝીરેન્ડ વાભે ઓગસ્ટ 2016 ભાાં મોજાનાય ફે ટેસ્ટની વીયીઝભાાં પાપડુ પ્રેવી ચોટીર 

એફી ડીસલસરમવવની જગ્માએ કેપ્ટનળી કયળે. 

૧૬) ફેલ્જીમભના વાઈકરીસ્ટ લેન એલયભાઈટે હયમોની વાઈકસરાંગ યોડ યેવ સ્ધાવભાાં ગોલ્ડભેડર 

ભેવ્મો છે. 

૧૭) ડોસાંગ સલલાદભાાં પવામેરા યસળમાને હયમોભાાં આમોસજત જુડો સ્ધાવભાાં પ્રથભ ગોલ્ડ ભેડર 

ભળ્યો છે. 

૧૮) 6 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અભેહયકાએ હયમો ઓસરસપકવનુાં પ્રથભ વુલણવ દક જીતી રીધેર 

છે. 

અન્ય 

૧૯) હયમો ઓસરસપકભાાં નલી ટેકનોરોજી લાા કેભેયા ઉમોગભાાં રેલાઈ યહ્યા છે, આ કેભેયાભાાં 

એક વેકન્ડે દવ શજાય પોટા ડલાની ક્ષભતા છે. 

૨૦) હયમો ઓસરસપકભાાં ખેરાડીઓની વુસલધા ભાટે ચાય ફરુન શલાભાાં યખામા છે, દયેક 

ફરૂનભાાં 13 કેભેયા ગોઠલલાભાાં આવ્મા છે, કટોકટીની વીધી જાણકાયી આ કેભેયા લડે આભીને 

ભે છે. 

Current affairs 173 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) ચારુ લે ભુાંફઈભાાં ડીવેપફય 2016 ભાાં 10 ભો ઇસન્ડમા ઇન્ટયનેળનર ટેક્વટાઈલ્વ ભળીનયી 

એક્ઝીફીળન મોજાળે. 

૨) શારભાાં દેળના યાષ્ટ્રસત દ્વાયા નીટ પ્રલેળ વ્મલસ્થા અાંગેના વાય થમેરા ફાંને સલધેમકને 

ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૩) શારભાાં વાય થમેરા નીટ અાંગેના સલધેમકભાાં ઇસન્ડમન ભેડીકર કાઉસન્વર એક્ટ 2016 અને 

ડેન્ટીસ્ટ એક્ટ 2016 છે. 
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૪) શાર લડાપ્રધાન દ્વાયા આલાભાાં આલેર ‘પાઈલ એભ’.નો ભતરફ ભેન, ભળીન, ભની, 

ભટીયીમર,અને ભીનીટવ થામ છે. 

૫) વયકાય દ્વાયા આઝાદીના 70 લવની ઉજલણી રૂે 9 થી 23 ઓગસ્ટ 2016 આઝાદી 

ખલાડીમા તયીકે ઉજલલાભાાં આલળે. 

૬) 6 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કેન્રીમ ળશેયી સલકાવ ભાંત્રી એભ. લૈકમા નામડુ દ્વાયા 500 નગયોનો 

સ્લસ્છ વલેક્ષણ 2017 ની ળરૂઆત કયેર છે. 

૭) 4 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ હદલ્શી શાઈકોટવ  દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે રેફ્ટનાંટ ગલનવય 

યાષ્ટ્ર ીમ યાજધાની ક્ષેત્રના પ્રવાળસનક પ્રભુખ છે. 

૮) દેળની કય પ્રણારીભાાં એકરૂતા રાલલા ભાટે જી.એવ.ટી. ફીર વાય કયલાભાાં આલેર છે. 

ગુજરાત  

૯) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શલેથી લગવ ત્રણની બયતીભાાં 10 ટકાની જગ્માએ 20 ટકાનુાં 

લેઈટીગ રીસ્ટ જાશેય કયાળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૦) 6 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ચીન દેળે ભોફાઈર દુયવાંચાય ભાટે પ્રથભ ઉગ્રશ 

સતઆનતોંગ-01નુાં પ્રક્ષેણ કયેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૧) નેધયરેંડવ હયમો ઓસરસપકની સલભેન્વ યોડ વાઈકરીંગ ઇલેન્ટભાાં ગોલ્ડ ભેડર ભેલલાભાાં 

વપ યહુ્યાં છે. 

૧૨) લોટયસકાંગના નાભથી જાણીતા થમેરા અભેહયકાના ભાઈકર પેલ્પ્વે હયમોભાાં મોજામેર 

સ્લીભીંગભાાં 100 ભીટય ફ્રી સ્ટાઇર યીરે સ્ધાવભાાં 19 ભો ગોલ્ડભેડર ભેલી ચુક્મા છે. 

૧૩) બાયતીમ જીપનાસ્ટીક દીા કયભાકયે હયમોની લોલ્ટ પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી ઈસતશાવ 

નોંધાવ્મો છે. 
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૧૪) બાયતીમ શોકી ટીભને હયમોભાાં જભવનીની ટીભ વાભે યાજમનો વાભનો કયલો ડ્યો છે. 

૧૫) ચીનના લેઇટ રીપટય રોંગ સકાંગકલને લેઇટ રીપટીંગની સ્ધાવભાાં ુરુ સલબાગના 56 

સકરોગ્રાભ લજનભાાં 370 કી.ગ્રા. લજન ઉઠાલી લલ્ડવ  યેકોડવ  વાથેગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે. 

૧૬) હયમોભાાં 10 ભીટય એય યાઈપર ઇલેન્ટભાાં બાયતીમ ળુટય અસબનલ સફન્રા સનષ્પ યહ્યા છે, 

તેભાાં ઇટારીના સનકોરો કેસપપ્રમાનીએ પ્રથભ સ્થાન ભેલેર છે. 

૧૭) 7 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ૂલવ ઓસ્ટરેરીમન વહપિંગ ચેસપમન ફનાવડ પયેરીનુાં 71 લવની લમે 

અલવાન થમેર છે. 

અન્ય 

૧૮) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સલશ્વભાાં આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ આહદલાવી હદનની ઉજલણી કયલાભાાં 

આલી. 

૧૯) ભધ્મપ્રદેળ ઔઘોસગક કેન્ર સલકાવ સનગભના પ્રફાંધ સનદેળક કુભાય ુયોતભ છે. 

૨૦) છતીવગઢ સજલ્લા વશકાયી ફેંકને કે.લામ.વી.ના સનમભોનુાં ઉરાંઘન ફદર યીઝલવ ફેંક દ્વાયા 

ાાંચ રાખ રૂસમાનો દાંડ પટકાયલાભાાં આલેર છે. 

 

 

Current affairs 174 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ 70 વાર આઝાદી માદ કયો કુફાવની થીભ 

વોંગ રોન્ચ કયેર છે. 

૨) ક્રાાંસતકાયી ચાંરળેખય આઝાદની જન્ભ બૂસભ બાફયાનુાં નાભ ફદરીને દેળના લડાપ્રધાને 

ચન્રળેખય આઝાદ નગય યાખેર છે. 

૩) ભણીુયના એકટીલીસ્ટ ઈયોભ ળસભવરાએ ોતાના અને સલશ્વના વૌથી રાાંફા 16 લવ વુધી 
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ચારેરા અનળનનો ત્માગ કયેર છે. 

૪) અરુણાચર પ્રદેળના ૂલવ ભુખ્મભાંત્રી કારીખો 144 હદલવ ભુખ્મભાંત્રી યહ્યા શતા, તેનો 9 

ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભૃતદેશ ભી આવ્મો છે. 

૫) બાયતીમ યીઝલવ ફેંકની આગાભી યીઝલવ ોરીવી ચોથી ઓક્ટોફય 2016 ના યોજ જાશેય 

કયલાભાાં આલળે. 

૬) શલેથી યીઝલવ ફેંકના વ્માજદય નક્કી કયલા ભાટે ભોનેટયી ોરીવી કસભટી કાભ કયળે. 

રમત-ગમત  

૭) હયમો ઓસરસપકભાાં ફીચ લોરીફોરભાાં બ્રાઝીરે આજને્ટીનાને શયાલેર છે. 

૮) હયમો ઓસરસપકભાાં બ્રાઝીરીમન જુડો પાઈટય યપેરા સવલ્લાએ 57 સકગ્રા. લેઇટ રીફ્ટભાાં 

ભાંગોસરમાની વુભીમા ડોય વૂયેનને શયાલી દેળને પ્રથભ વુલણવ ભેડર જીતાડમો છે. 

૯) હયમો ઓસરસપકભાાં કોરાંફીમાના લેઇટસરફ્ટય ઓસ્કયે ગોલ્ડ ભેડર ભેલી સનલૃસત્ત જાશેય કયેર 

છે. 

૧૦)શારભાાં અસબસજત ગુપ્તાએ કોભનલેલ્થ ળતયાંજ ચેસપમન ળીનો સખતાફ ભેલેર છે. 

૧૧) હયમો ઓસરસપકભાાં યગ્ફી-7 નો વલવપ્રથભ ગોલ્ડ ભેડર ઓસ્ટરેરીમાએ જીતેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૨) 10 ઓગસ્ટ 1990 ના યોજ 15 ભહશનાના પ્રલાવ ફાદ ભેગેરન સ્ેવ ળટર ળુક્ર ગ્રશ ય 

શોંચ્મુ શતુાં. 

૧૩) 10 ઓગસ્ટ 1947 ના યોજ ાસકસ્તાનના કયાચીભાાં ાસકસ્તાનની ફાંધાયણ વબાની પ્રથભ 

ફેઠક ભી શતી. 

ગુજરાત  

૧૪) યેળનીંગના જથ્થાભાાં ભતુાં અનાજ વડતુાં અટકાલલા ભાટે વૌયાષ્ટ્રભાાં 124 ગોડાઉન 

ફનાલલાની મોજના શાથ ધયલાભાાં આલળે. 
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૧૫) શારભાાં ગુજયાતના ગોડાઉનભાાં અનાજની જથ્થો 2.86 રાખ ભેહટરક ટન વાચલી ળકતો, 

તેની ક્ષભતા લધાયીને 5.86 ભેહટરક ટન કયલાભાાં આલળે. 

૧૬) ગુજયાત યાજ્મભાાં અનાજનો જથ્થો વાચલલા ભાટે 501 વયકાયી ગોડાઉન છે, તેભાાં 124 

લધુ ઉભેયલાભાાં આલળે. 

અન્ય 

૧૭) ઓડીવા યાજ્મની ગુના ળોધક ળાખાએ ઓયેળન ભુસ્કાન-2 અાંતગવત 1051 ફાકોને 

ોતાના હયલાય વાથે સભરાવ્મા. 

૧૮) હદલ્શી આજવુધી કેન્ર ળાસત પ્રદેળ છે, અને ફાંધાયણ અનુવાય 239 એ.એ.અાંતગવત તેભાાં 

સલળે વભજ આલાભાાં આલી છે. 

૧૯) કીંગ થેયેી એટરે કાચના કને ગયભ કયીને ખેરાડીના ખાંબા અને ીઠના બાગ ય 

ભુકલાભાાં આલે છે, આ ટેકનીક ચીનભાાં પ્રખ્માત છે. 

૨૦) ફનાયવ હશાં દુ સલશ્વસલદ્યારમના લૈજ્ઞાસનકોને કેયીભાાંથી દારુ ફનાલલાભાાં વપતા પ્રાપ્ત થઇ 

છે. 

Current affairs 175 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 11 ઓગસ્ટ 1908 ના યોજ સ્લાતાંત્ર્મ વેનાની ખુદીયાભ ફોઝને 18 લવની લમે પાાંવી 

આલાભાાં આલી શતી. 

૨) શારભાાં ાંજાફના અભૃતવયના ેન્થય સ્ટેડીમભભાાં ઇસન્ડમન આભી એક્ઝીફીળનનનુાં 

આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) ડ્યુટી દયસભમાનના ઓલયટાઈભના કરાક શલે ત્રણ ભહશનાભાાં લધુભાાં લધુ 100 યશેળે, આ 

લાતની રોકવબાએ કાયખાના વુધાય ફીર-2016 ને ધ્લસનભતથી ભાંજુયી આી દીધી છે. 

૪) શલે કેન્ર વયકાય દેળભાાં જાસતના આધાયે જનગણના ભાટે એક્વટવ  કસભટીની સનભણુાંક કયળે. 
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૫) વયકાય દ્વાયા ફનનાય એક્વટવ  કસભટીના અધ્મક્ષ નીસત આમોગના લાઈવ ચેયભેન અયસલાંદ 

નગહઢમા યશેળે. 

૬) શારભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ભાતૃત્લ રાબ અસધસનમભભાાં વુધાયો કયતા શલેથી નોકહયમાત 

ભહશરાઓને 26 વપ્તાશની ભેટયનીટી રીલ ભળે, આ રાબ ભાત્ર ફે ફાકો વુધી વીસભત યશેળે. 

૭) યાજનેતા ફાફુર વુસપ્રમોએ ૂલવ એય શોસ્ટેવ યચના ળભાવ વાથે રગ્ન કયી રીધા છે. 

૮) કોરકાતાભાાં 5.50 રાખ રોકોએ શાથ ધોઈ યેકોડવ  સ્થાપ્મો શતો. 

૯) બાયતભાાં ટર ોલ્ગો ટરેનનુાં ત્રણ ભહશના વુધી યીક્ષણ કમાવ ફાદ આ ટરેન ન ચરાલલા ભાટે યેલ્લે 

સલબાગે બરાભણ કયેર છે. 

ગુજરાત  

૧૦) ગુજયાત વયકાય શસ્તકના 12 ભાગો ય આગાભી 15 ભી ઓગસ્ટ 2016 થી કાય,જી અને 

હયક્ષાને ટોર ટેક્વભાાંથી ભુસક્ત ભળે. 

૧૧) યાજકોટની ભોશનદાવ ગાાંધી સલદ્યારમભાાં સ્ભાટવ  વીટી પ્રોજકે્ટ અાંતગવત રૂ.15 કયોડના ખચે 

પમુઝીમભ ફનાલલાભાાં આલળ ે

૧૨) નભવદા સજલ્લાભાાં ળૌચહક્રમા ફાદ શાથ ધોલા અાંગે જાગૃસત આલે તે વાંદબે એકવાથે 6.25 

રાખ રોકો શાથ ધોઈ નલો યેકોડવ  સ્થાેરો છે. 

૧૩) એકવાથે લધુ રોકોને એક જ લવત ય ચડલા ભાટેની સ્ધાવ અાંતગવત સગયનાય સ્ધાવને 

સલશ્વ યેકોડવનુાં પ્રભાણત્ર તથા ટર ોપી ભળ્યા છે. 

૧૪) નેળનર ભીન્વ કભ ભેયીટ સ્કોરયળી મોજના તથા યાષ્ટ્ર ીમ પ્રસતબા ળોધ કવોટી આગાભી 6 

નલેપફય 2016 ના યોજ યાજ્મ યીક્ષા ફોડવ  ગાાંધીનગય દ્વાયા રેલાભાાં આલળે. 

રમત-ગમત  

૧૫) ઓસરસપક મુગના વૌથી વપ ખેરાડી તયીકે અભેહયકાના ભાઈકર ફ્રેપ્વે હયમો 

ઓસરસપકભાાં ભેડરની શેહટરક નોંધાલી છે.અભેહયકાને તેણે કુર 25 ભેડર અાવ્મા છે. 
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૧૬) અભેહયકાની સલભેન્વ ટીભને આટીસ્ટીક જીપનાસ્ટીકભાાં શેરો ગોલ્ડ ભેડર ભળ્યો છે. 

૧૭) બાયતીમ ભહશરા તીયાં દાજ ફોપફમરા દેલીએ 10 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ફે લાય સલજમ 

ભેલીને હયમો ઓસરસપકની તીયાં દાજી સ્ધાવના ક્લાટય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી ચુક્મા છે. 

અન્ય 

૧૮) 11 ઓગસ્ટ 1961 ના યોજ ોટુવગરના તાફાભાાં યશેરુાં દાદયા નગય શલેરી બાયતભાાં 

જોડલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૧૯) લવ 2013 થી સલશ્વ સવાંશ હદન ઉજલામ છે, યાં તુ આ લે ગીય અબમાયણ્મને 50 લવ ૂણવ 

થતા શોઈ તેથી ગોલ્ડન જમુફેરી લવ અનુવાંધાને સવાંશ ફચાલો કામવક્રભ મોજલાભાાં આવ્મો શતો. 

૨૦) યેરલેભાાં ભુવાપયી દયસભમાન ટીકીટ ચેસકાંગ ભાટે આલતા ટી.ટી.નુાં ુરુનાભ ટર ાલેસરાંગ ટીકીટ 

એક્ઝાસભનય એલુાં થામ છે. 

Current affairs 176 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 9 ઓગસ્ટ 2016 બાયતીમ સ્ટેટ ફેન્કના ભેનેસજાંગ ડીયેક્ટય તયીકે હદનેળ કુભાય ખેયને સનમુક્ત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) બાયતના ફે અફજોસત એક અઝીભ પ્રેભજી અને ફીજા સળલ નાદય શારભાાં પોબ્વના 100 

અભીય ટેકનોરોજી વમ્રાટભાાં સ્થાન ાપમા છે. 

૩) ભેટયનીટી રીલ આલાભાાં આલાભાાં બાયત સલશ્વભાાં ત્રીજા ક્રભાાંકે આલતો દેળ છે. 

૪) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભળશુય દસક્ષણ બાયતીમ અસબનેત્રી જ્મોસત રક્ષ્ભીનુાં અલવાન 

ચેન્નાઈ ખાતે થમેર છે. 

ગુજરાત  

૫) શારભાાં ગુજયાતના જભીન વાંાદન વુધાયા ખયડાને યાષ્ટ્રસત દ્વાયા ભાંજુયી આલાભાાં આલી 

છે. 
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૬) ગુજયાતભાાં જભીન વુધાયા વાંાદન વુધાયા કામદાનો અભર 15 ઓગસ્ટ 2016 થી ળરુ કયી 

દેલાભાાં આલળે. 

૭) શારભાાં ગુજયતના યભત-ગભત અને વાાંસ્કૃસતક સલબાગ દ્વાયા 14 ઓગસ્ટે સતયાંગા માત્રા 

મોજલાની જાશેયાત કયી છે. 

૮) વભગ્ર યાજ્મભાાં અાંગદાન કયલાભાાં યાજકોટ ફીજા ક્રભાાંકે છે, જમાયે વુયત પ્રથભ ક્રભાાંકે છે. 

૯) જૂનાગઢની ફશાઉદીન કોરેજની સ્થાના થમા ફાદ લવ 1903 થી 1920 વુધી કોરેજના 

પ્રથભ સપ્રન્વીાર તયીકે ડોન જપેવ સ્કોટ શતા. 

૧૦) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ગુજયાતના બાજ પ્રદેળ પ્રભુખ તયીકે જીતુાં લાઘલાણીની 

સનમુસક્ત કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૧) ાસકસ્તાનના બૂતૂલવ હક્રકેટય શનીપ ભોશપભદનુાં 11 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અલવાન થમેર 

છે, તેઓ પેપવાના કેન્વયથી ીહડત શતા. 

૧૨) 12 ઓગસ્ટ 1985 ના યોજ જાાનનુાં ફોઇંગ પ્રેન ગેટ તૂટલાથી શાડ વાથે અથડામુાં શતુાં, 

તેભાાં 509 માત્રીઓ વલાય શતા. 

૧૩) ચીન દ્વાયા ગાઓપેન-3 ઉગ્રશને વપતાૂલવક છોડલાભાાં આલેર છે, આ ઉગ્રશ દહયમા 

સકનાયા ય નજય યાખળે. 

૧૪) ભેટયનીટી રીલ આલાભાાં કેનેડા 50 વપ્તાશ, નોલે 44 વપ્તાશ અને બાયત ત્રીજા ક્રભાાંકે 26 

વપ્તાશની યજા આળે. 

રમત-ગમત 

૧૫) શારભાાં બાયતીમ હક્રકેટય આય.અસશ્વને કસરદેલના યેકોડવની ફયાફયી કયી એરીટ ક્રફભાાં 

ોતાનુાં નાભ નોંધાવ્મુાં છે. 

૧૬) શાર ચારી યશેરા હયમો ઓસરસપકભાાં સ્ેન દેળને 24 લવ ફાદ સ્લીભીંગ ઇલેન્ટભાાં ગોલ્ડ 
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ભેડર ભળ્યો છે. 

૧૭) બાયતીમ ભહશરા ફેડસભન્ટન ખેરાડી વાઈના નશેલાર અને ી.લી.સવાંધુએ ભહશરા 

સવાંગલ્વના પ્રથભ ભુકાફરાભાાં સલજમ ભેલી ચુક્મા છે. 

૧૮) હયમો ઓસરસપકભાાં ભેન્વ પૂટફોર ટુનાવભેન્ટભાાં બાયત નેધયરેંડ વાભે 1-2 થી શામુિં છે. 

અન્ય 

૧૯) આગાભી 13 ઓગસ્ટના યોજ સલશ્વ અાંગદાન હદન ઉજલલાભાાં આલળે. 

૨૦) 10 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ નાવાએ ભાંગ સભળન ય લવાશતો તૈમાય કયલા ભાટે 

અભેહયકાની છ કાંનીઓને વાંદ કયેર છે. 

 

Current affairs 177 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 14/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) આગાભી 6 નલેપફય 2016 ભાાં યોજ મોજાનાયી NMMS યીક્ષાની મોજના ભાનલ વાંવાધન 

સલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ચરાલલાભાાં આલે છે. 

૨) 15 ઓગસ્ટ 1872 ના યોજ ભશાન આધ્માસત્ભક ગુરુ અયસલાંદો ઘોનો જન્ભ થમો શતો. 

૩) શારભાાં કોોયેળન ફેંક દ્વાયા વભૂશ કે્રડીટ જીલન લીભા મોજનાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૪) શારભાાં કેન્રીમ ભાંત્રી ભેનકા ગાાંધીએ વોશ્મર ભીહડમા ય ફેટી ફચાલો વપ્તાશનો પ્રાયાંબ કયેર 

છે. 

૫) શારભાાં આઈ.ડી.એપ.વી.ફેંકના સ્લતાંત્ર સનદેળક દ ય આનાંદ સવાંશાને સનમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૬) દશેયાદુન સસ્થત બાયતીમ લન્મજીલ વાંસ્થાનભાાં પ્રથભલાય ટાઈગય વેરનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં 

આવ્મો છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 
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૭) શારભાાં ચીનનુાં એક સલભાન ુયા સલશ્વની વપય કયલા યલાના થમેર છે, તે સલભાનના ામરટનુાં 

નાભ ઝાાંગ ફો છે. 

૮) બાયતીમ વયોદ લાદક ઉસ્તાદ અભજદ અરી ખાની લીજા અયજી સબ્રટન દ્વાયા નકાયલાભાાં 

આલી છે, તેઓ યોમર પેસ્ટીલરભાાં બાગ રેલા જલાના શતા. 

ગુજરાત  

૯) ગુજયાતના નલા ફનેરા ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા લધુ ત્રણ ધાયાવભ્મોને વાંવદીમ વસચલના દ 

આલાભાાં આવ્મા છે, કુર વાંવદીમ વસચલોની વાંખ્મા 11 થઇ છે. 

૧૦) શાર ગુજયાતના 5 ACS 10 IAS ઓહપવયોની ફદરી કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) આગાભી 29 ઓગસ્ટના યોજ ગુજયાત ભાધ્મસભક સળક્ષણ ફોડવની વાભાન્મ વબા ભળે. 

રમત-ગમત  

૧૨) હયમોભાાં ઈથોસમાના યનવવ અલ્ભાઝ અમાનાએ ઓસરસપકની દવ શજાય ભીટય પાઈનરભાાં 

લલ્ડવ  યેકોડવ  કયી ગોલ્ડભેડર ભેલેર છે. 

૧૩) અભેહયકાની જુડોકા કામરા શેહયવને 78 કી.ગ્રા.લગવભાાં ગોલ્ડભેડર ભેલેર છે, જુડો 

સ્ધાવભાાં ફે ગોલ્ડ ભેલનાય તેઓ શેરા જુડેકા ફન્મા છે. 

૧૪) અભેહયકાના સ્લીભય ભાઈકર ફ્રેપ્વે લધુ એક ગોલ્ડ ભેડર ભેલી 22 ભેડર ોતાના નાભે 

કયેર છે. 

૧૫) આજ વુધીભાાં ઓસરસપકભાાં બાયતના કુર જીતેર ભેડરની વાંખ્મા 26, તેની વાભે 

અભેહયકાના સ્લીભય ફ્રેપ્વે ભાત્ર ોતાના એકના જીતેરા ભેડર 26 છે. 

૧૬) હયમો ઓસરસપકભાાં આહફ્રકન ભહશરા સ્લીભય સવભોન ભેનુઅરે કેટી રેડેકીને શયાલી 

ઓસરસપકભાાં વૌથી ઝડી તયલાનો નલો યેકોડવ  સ્થાસત કમો છે. 

અન્ય 

૧૭) NMMS નુાં ૂરુાં  નાભ નેળનર ભીન્વ કાભ ભેયીટ સ્કોરયળી થામ છે. 
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૧૮) ાણીનુાં ભા કમુવેકભાાં રખામ છે , ત્માયે કમુવેક એટરે એક વેકન્ડભાાં એક ઘનપૂટ ાણી 

લશી જલુાં, અને એક ઘનપૂટ એટરે 28.32 રીટય ાણી થામ. 

૧૯) 14 ઓગસ્ટ ના યોજ અખાંડ બાયત સ્ભૃસત હદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૨૦) લવ 2016 ના આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્લદેળી હદલવનો સલમ શતો, ‘સ્લદેળી રોકોને સળક્ષાનો 

અસધકાય’.  

 

 Current affairs 178 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) 70 ભાાં સ્લતાંત્રતા લવ ય હદલ્શીના વાંવદબલનને 24 શજાય એર.ઈ.ડી.ફલ્ફથી પ્રકાસળત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) શારભાાં કેન્રીમ યેળભ ફોડવના અધ્મક્ષ તયીકે કે.એભ. શનુભાનથાાને સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૩) દય લવ કયતા આ લે ફે શજાય ફલ્ફ લધાયે વાંવદ બલન ભાટે લયામા છે, છતાાં લીજ ખચવ 8 

ગણો ઓછો આલળે. 

૪) બાયતભાાં લવ 1924 થી યેલ્લે ફજટે અરગથી આલાની ળરૂઆત થમેરી શતી. 

૫) આગાભી લવ 2017 થી યેલ્લે ફજટેને વાભાન્મ ફજટેભાાં વભાલી રેલાભાાં આલળે, તેને 

અરગથી યજુ કયલાભાાં નહશ આલે, નાણા ભાંત્રારમ દ્વાયા દયખાસ્ત સ્લીકાયલાભાાં આલી છે. 

૬) કેન્ર વયકાયની દેળની 111 નદીઓની જભાગવ ફનાલલાની મોજના છે. 

૭) ‘આઝાદીનો યાંગ’ નાભનો કામવક્રભ બાયતના કાડ ભાંત્રારમ દ્વાયા 9 થી15 ઓગસ્ટ 2016 

વુધી મોજાળે. 

ગુજરાત  

૮) 13 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સ્લાસભનાયામણ વાંપ્રદામનાશ્રી પ્રભુખ સ્લાભીનો અક્ષય લાવ થમો. 
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૯) પ્રભુખ સ્લાભીના નાભે ફે સલશ્વ યેકોડવ  છે, એક તેઓ  યોજ 400 ત્રોના જલાફ આતા, અને 

ફીજુાં તેઓએ દેળ-સલદેળભાાં વૌથી લધુ ભાંહદયો 1100 જટેરા ફાંધાવ્મા છે. 

૧૦) મુનોભાાં ગુજયાતીભાાં બાણ આનાય પ્રભુખ સ્લાભી પ્રથભ વાંત શતા. 

૧૧) શાર ગુજયાતનુાં કાભ ચરાઉ નેલીનુાં લડુ ભથક ોયફાંદયભાાં કામવયત છે, તેને ખવેડીને 

ગાાંધીનગય રઈ જલાભાાં આલળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૨) જાાનની ભુખ્મ ટામય કાંની બ્રીજસ્ટોન કોોયેળને 11 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયતભાાં ટુ 

વ્શીરવવ ટામયભાાં પ્રલેળ કયલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૩) શારભાાં ચીન દેળ દ્વાયા સવન્થેટીક એચવય યડાય ઇભેસજાંગ ઉગ્રશ રોન્ચ કયેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૪) હયમો ઓસરસપકભાાં સવાંગાુયના સ્કુરીંગે 100 ભીટય ફટય ફ્રામભાાં એક વેકન્ડથી ફ્રેપ્વને 

શયાલી ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે. 

૧૫) હયમોભાાં જભૈકાના મુવેન ફોલ્ટે ળાનદાય પ્રદળવન કયી ભેન્વ 100 ભીટય યેવની પાઈનરભાાં 

શોંચી ગમા છે. 

૧૬) હયમો ઓસરસપકભાાં અભેહયકાની યશોડ છ ઓસરસપકભાાં છ ભેડર જીતનાય પ્રથભ ભહશરા 

ફન્મા છે. 

૧૭) બાયતીમ ખેરાડી અસબસજત ગુપ્તાએ વતત ફીજીલાય કોભનલેલ્થ ચેવ ચેસપમનનો સખતાફ 

જીતેર છે. 

અન્ય 

૧૮) શારભાાં લન ભુાંજારને શીયો ભોટય દ્વાયા પયીલાય વી.ઈ.ઓ.તયીકે સનમુક્ત કયેર છે. 

૧૯) તસભરનાડુભાાં તૈમાય થમેર કુડનપૂરભ યભાણુાં પ્રાન્ટ યસળમા દેળની વશામતાથી તૈમાય 

કયલાભાાં આલેર છે. 
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૨૦) અવભ યાજ્મ દેળનુાં પ્રથભ જી.એવ.ટી. ાવ કયનાય યાજ્મ ફનલા ાભેર છે. 

 

Current affairs 179 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) દેળના દવ ળશેયોભાાં સ્ભાટવ  ગાંગા હયમોજના વયકાય દ્વાયા ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) ી.ઓ.કે. ય ચાય આતાંકીઓને ઠાય ભાયનાય શાંગન દાદાને આ લે ભયણોયાાંત 

અળોકચક્રનુાં વન્ભાન એનામત કયલાભાાં આલળે. 

૩) શારભાાં યાષ્ટ્રસતશ્રી દ્વાયા 82 લીયતા ુયસ્કાયોની માદીને ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

૪) 16 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જી.એવ.ટી. અાંતગવત સફશાય સલધાનવબાભાાં ખાવ વત્ર 

ફોરાલલાભાાં આલળે. 

૫) ઈ.ી.એપ.ઓ.દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં ી.એપ. ગીયલે ભૂકી ભકાન ખયીદી ળકામ તેલી સ્કીભ ફશાય 

ાડળે. 

૬)14 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રસત દ્વાયા વુયક્ષાકભીઓ ભાટે 1000 જટેરા લીયતા 

ુયસ્કાયની જાશેયાત કયેર છે. 

૭) શારભાાં નેળનર સવક્મુયીટી ગાડવના રેપ.કનવર સનયાંજન ઇકેને ભયણોતય ળોમવ ચક્રથી 

નલાજલાભાાં આવ્મા છે. 

ગુજરાત  

૮) દેળની એકભાત્ર ગુજયાત ટેકનોરોજીકર મુસનલવીટી દ્વાયા ગત લવથી સ્ભાટવ  સવટીના ચાય 

અભ્માવક્રભ ળરુ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૯) નભવદા કેનારની ચાય બ્રાાંચ કેનાર ય 900 કયોડના ખચે સ્ભોર શાઈડર ો ાલય પ્રાન્ટ ફનળે. 

૧૦) બાયતના યાષ્ટ્રસત દ્વાયા ગુજયાતના 19 અસધકાયીઓને ોરીવ ચાંરક આલાની જાશેયાત 

કયલાભાાં આલી છે. 
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૧૧) જૂનાગઢભાાં શાર પ્રથભલાય ગુજયાત યાજ્મ કક્ષાની ફીજી ભાઉન્ટ એડલેન્ચય વાઈકર 

સ્ધાવનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

રમત-ગમત  

૧૨) હયમોની હડસ્ક થ્રો સ્ધાવભાાં જભવનીની શાટીન્ગે ગોલ્ડ ભેડર ભેવ્મો છે. 

૧૩) શારભાાં સબ્રટનના ભોશપભદ પયાશે 10,000 ભીટયની ઇલેન્ટભાાં ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે. 

૧૪) શાર ચારી યશેરા હયમો ઓસરસપક અાંતગવત અભેહયકાએ ઓસરસપકના ઇસતશાવભાાં 1000 

ગોલ્ડભેડર ૂણવ કયેર છે. 

૧૫) હયમો ઓસરસપકભાાં પ્મુટો હયકો દેળની ભોસનકા ુઈગે સલભેન્વ ટેનીવ ઇલેન્ટભાાં દેળનો 

વૌપ્રથભ ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે. 

૧૬) બાયતની ભેન્વ શોકી ટીભ હયમોની ક્લાટય પાઈનરભાાં ફેલ્જીમભ વાભે યાસજત થમેર છે. 

અન્ય  

૧૭) 82 લીયતા ુયસ્કાયભાાં 1 અળોક ચક્ર, 14 ળોમવ ચક્ર, 63 વૈન્મ ભેડર, 2 નેલીભેડર તથા 2 

લામુવેના ભેડર આલાભાાં આલળે. 

૧૮) ઘયેરુાં નોકયો ભાટે ઈ.એવ.આઈ. દ્વાયા ટૂાં ક વભમભાાં ભેડીકર પેવેરીટી ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં 

આલળે. 

૧૯) શારના બાયતના શ્રભ વસચલ તયીકે ળાંકય અગ્રલાર કામવબાય વાંબાી યહ્યા છે. 

૨૦)19 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સલશ્વ પોટોગ્રાપી હદલવ ઉજલલાભાાં આલળે. 

 

Current affairs 180 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) શારભાાં ભાઈક્રોવોફ્ટ યીવચવ ઇસન્ડમા રેફના ભૈનેસજાંગ ડીયેક્ટય તયીકે શ્રીયાભ યાજાભણીને 

સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 
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૨) કેન્રીમ વુચના અને પ્રવાયણ ભાંત્રી લૈંક્મા નામડુએ શારભાાં હદલ્શીભાાં સ્લતાંત્રતા હદલવ હપલ્ભ 

વભાયોશનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૩) 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રસત દ્વાયા ભશસવ ફાદયામણ વ્માવ ુયસ્કાય એનામત 

કયલાભાાં આવ્મા. 

૪) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ છતીવગઢ યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી ડો.યભણસવાંશ દ્વાયા યાજ્મ વડક 

નેટલકવના સલકાવ અને સલસ્તાય ભાટે 2800 કયોડ રૂસમાના ખચે 27 નલી વડકોના સનભાવણને 

ભાંજુયી આેર છે. 

૫) 9 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ નલી હદલ્શીભાાં વાંયક્ષણ ભાંત્રી ભનોશય યીકયે ‘બાયત લવ’ નુાં 

ઉદ્ઘાટન કમુિં શતુાં. 

૬) ફોપફે સ્ટોક એક્વચેન્જ 9358 કયોડ રૂસમાના વયકાયી ફોન્ડની નીરાભી કયળે. 

૭) શારભાાં સફશાય સલધાનવબા અને સલધાનહયદે જી.એવ.ટી. ફીર ાહયત કયેર છે. 

૮) ભાનવેય-શહયમાણાભાાં ઓટોભોટીલ પ્રધ્મોગીકી શેતુથી આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ યીક્ષણ વુસલધા કેન્રનો 

ળુબાયાંબ કયેર છે. 

૯) શારભાાં 24 કરાકભાાં 5 કયોડ લૃક્ષ લાલલાનો યેકોડવ  ઉત્તયપ્રદેળ યાજ્મ દ્વાયા કયલાભાાં આવ્મો છે, 

તેના ફદરે તેને ગીનીવ ફુકનુાં પ્રભાણત્ર એનામત કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૦) યસળમાએ શારભાાં જ ેસલલાહદત સ્થે સભવાઈર તૈનાત કયેર છે, તે સલલાહદત સ્થનુાં નાભ 

છે, ક્રાઈભીમા. 

રમત-ગમત  

૧૧) 13 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયતની સ્ક્લોળ ખેરાડી દીસકા લ્લીકરે ઓસ્ટરે સરમન સ્ક્લોળ 

ઓન-2016 નો સખતાફ જીતેર છે. 

૧૨) જભૈકાના ઉવેન ફોલ્ટે 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ હયમો ઓસરસપકભાાં 100 ભીટય પયાટાવ 
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દૌડભાાં ગોલ્ડભેડર ભેલેર છે. 

૧૩) બાયતીમ ખેરાડી વીભા ુસનમા હયમો ઓસરસપકભાાં ચક્રપેંકની ઇલેન્ટભાાં સનષ્પ યાહ્યા છે. 

૧૪) હયમો ઓસરસપકની ફેડસભન્ટન યભતની ક્લાટવય પાઈનરભાાં બાયતીમ એથ્રીટો ી.ફી.સવાંશા 

અને સકતાપફી શ્રીકાાંત વપ યહ્યા છે. 

૧૫) શારભાાં અભેહયકી ખેરાડી ફ્રેપ્વે વોસલમેત વાંઘની જીપનાસ્ટ રાહયવા રાતનીનાનો યેકોડવ  

તોડેર છે. 

૧૬) આજને્ટીનાના પૂટફોરય સરમોનેર ભેસ્વીએ ોતાના દેળની ટીભભાાં પયીથી આલલાનો 

સનણવમ કયેર છે. 

૧૭) કુલેતના સનળાનેફાજ અર દીશાની ઓસરસપકની ુરુ ડફર ટરે સ્ધાવભાાં પ્રથભ સ્થાન 

ભેલીને ગોલ્ડ ભેડર ભેલનાય પ્રથભ ઈન્ડીેન્ડન્ટ એથ્રીટ ફની ગમા છે. 

અન્ય 

૧૮) 12 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ મુલા હદલવ ઉજલલાભાાં આવ્મો. 

૧૯) આ લવનો મુલા હદલવનો સલમ શતો-રક્ષ્મ-2030: ગયીફી ઉન્ભૂરન અને વતત 

ઉત્ાદન અને ખત રક્ષ્મ પ્રાપ્ત કયલુાં. 

૨૦) શારભાાં ભાંજુરા ચેલ્લુય ફોપફે શાઈકોટવના ફીજા ભહશરા ચીપ જસ્ટીવ ફન્મા છે. 

Current affairs 181 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) નેળનર શાઈ-લે ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમા દ્વાયા 15000 સકરોભીટય ભાગોને ફે થી પોયરેન 

ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયાળે. 

૨) શારભાાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇસન્ડમાએ સલદેળ અભ્માવ ભાટે એજ્મુકેળન રોન 30 રાખથી 

લધાયીને દોઢ કયોડ કયેર છે. 

૩) આજ વુધીભાાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇસન્ડમાએ 15000 કયોડની એજ્મુકેળન રોન આેર છે. 
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૪) 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ આતાંકલાદી શુભરાભાાં વી.આય.ી.એપ.ના કભાન્ડય પ્રભોદકુભાયે 

ળશાદત લશોયેર છે, તેઓ 40 લવના શતા. 

૫) હદલ્શીભાાં રઘુતભ લેતન ભમાવદા 9000 થી લધાયીને 14000 રૂસમા કયલાભાાં આલળે. 

૬) નેળનર ેન્ળન સ્કીભભાાં રઘુતભ હશસ્વો લાસવક 1000 રૂ. કયલાભાાં આવ્મો છે, જ ેશેરા 

6000 રૂ.શતો. 

ગુજરાત  

૭) શાર નીટ-1 અને નીટ-2  યીક્ષાનુાં હયણાભ જાશેય થમુાં તેભાાં નહડમાદના શેત ળાશ વભગ્ર 

દેળભાાં પ્રથભ નાંફયે આવ્મા છે. 

૮) 17 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ પ્રભુખ સ્લાભીના દેશને ાંચભશાબૂતભાાં  સલરીન કયલાભાાં આવ્મો. 

૯) ગુજયાતના નલા ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા ભોયફીભાાં જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે કે યાજકોટ અને ભોયફી 

લચ્ચે 275 કયોડનાાં ખચે પોયરેન શાઈ-લે ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૦) જૂનાગઢના ગીયનાય લવત ય 3600 પૂટની ઉંચાઈએ એકવાથે 447 રોકોએ ધ્લજલાંદન કયી  

સલશ્વ યેકોડવ  નોંધાલેર છે, આ નોંધ સરપકા ફુકભાાં ણ રેલાઈ છે. 

૧૧) બૂતૂલવ લડાપ્રધાન યાજીલ ગાાંધીએ લવ 1986 કચ્છની ભુરાકાત રીધા ફાદ વયશદી 

ગાભડાના સલકાવ ભાટે એક મોજના આી શતી તે મોજના શતી, ફોડવ ય એહયમા ડેલરભેન્ટ 

પ્રોગ્રાભ.(ફી.એ.ડી.ી.) 

૧૨) શલેથી વોભનાથ માત્રા એ દ્વાયા તભાભ ભાહશતી વયતાથી બાસલકો ભેલી ળકળે, તેના 

ભાટેની એ ભાંહદયના ટરસ્ટી કેળુબાઈ દ્વાયા રોન્ચ કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૩) જ્મોજીમાની યાજધાની સતબ્રીવ ખાતે ગુયભ નાભના વ્મસક્તએ દાાંતથી એક વાથે ચાય કાય 

ખેંચીને સલશ્વ યેકોડવ  પ્રસ્થાસત કયેર છે. 
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૧૪) શારભાાં યસળમાના પેડય કોસનમુાંખોપે એય ફરુન લડે 11 હદલવભાાં ુયા સલશ્વની માત્રા કયી 

શતી, આ એક સલશ્વ યેકોડવ  છે. 

૧૫) 16 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ચીને દુસનમાનો વૌપ્રથભ શેક્પ્રૂપ વેટેરાઈટ રોન્ચ કયેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૬) એસળમન ગેપવના ગોલ્ડ ભેડારીસ્ટ સલકાવ કૃષ્ણન હયમો ઓસરસપકભાાં 75 કી.ગ્રા. કેટેગયી 

પાઈનરભાાં શાયી ચુક્મા છે. 

૧૭) રૂથ ફેજટેે હયમો ઓસરસપકની 3000 ભીટય સ્ટીરચેજભાાં વુલણવ ચાંરક જીતેર છે. 

અન્ય 

૧૮) શાર દ્મનાબ ભાંહદયભાાંથી 186 કયોડ રૂસમાના વોનાના લાવણ ગામફ થમેર છે. 

૧૯) ખાદ્ય દાથોની જાશેયાતો ય પૂડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડવવ ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમા (fssai) 

ધ્માન યાખે છે. 

૨૦) લધાયે ડતી ખોટો પ્રચાય કયતી જાશેયાત ાછી ખેંચાલલા અથલા તેને વુધાયલા ભાટે 

એર્ડલટાવઈઝીંગ સ્ટાન્ડડવવ કાઉસન્વર ઓપ ઇસન્ડમા કામવયત છે. 

Current affairs 182 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) દેળના 70 ભાાં સ્લતાંત્રતા હદલવ ય વચવ એન્જીન ગૂગરે ોતાનુાં ડુડર દેળના પ્રથભ 

લડાપ્રધાન ાંહડત જલાશયરારને વભસવત કમુિં શતુાં. 

૨) શાર ળુ લીભો 647 રૂસમાભાાં તૈમાય થામ છે, તેનુાં પ્રીભીમભ ઘટાડીને 200 રૂ.કયલાભાાં 

આલળે.કેન્ર વયકાયની સલચાયણા ચારી યશી છે. 

૩) શારભાાં યેલ્લે યાષ્ટ્ર ીમ એકડેભીએ એક વાંસ્થા વાથે કયાય કમાવ ભુજફ યેરલેના અસધકાયીઓ 

એભ.ફી.એ. કોવ કયી ળકળે. 

૪) ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે ઓગસ્ટ 2016 ભાાં ધાયાવભ્મોનો ગાય 25 ટકા જટેરો લધાયી દીધેર છે. 
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૫) ભશાયાષ્ટ્રના દશીશાાંડી ઉત્વલભાાં 20 પૂટથી લધાયે ઉંચાઈએ ભટુકી નહશ ફાાંધી ળકામ અને 18 

લવથી નીચેની લમના ગોસલાંદા તેભાાં બાગ નહશ રઈ ળકે, વુપ્રીભ કોટવનો સનણવમ. 

૬) શારભાાં કેન્રના યેલ્લે ભાંત્રી વુયેળપ્રબુએ રોકોની વુસલધા ભાટે ચાય નલી ટરેન ળરુ કયલાની 

જાશેયાત કયેર છે,જભેાાં ‘શભવપય’, ‘ઉદમ’, ‘તેજવ’ અને ‘અાંત્મોદમ’ એક્સ્પ્રેવનો વભાલેળ 

થામ છે. 

૭) શારભાાં કેન્ર વયકાયે નઝભા શેતુલ્લાની ભણીુયના યાજ્માર તયીકેની જલાફદયી વોંી છે. 

૮) શારભાાં વયકાયે લી.ી.સવાંશ ફદનોયને ાંજાફના અને ફનલાયી રાર ુયોહશતને આવાભના 

યાજ્મ.ાર ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૯) શાર ભેઘારમ યાજ્મના યાજ્માર તયીકે લી.ળાભુ ગાંથન ભણીુય યાજ્મનો લધાયાનો લશીલટ 

વાંબાતા શતા.    

ગુજરાત  

૧૦) આ લે ોયફાંદયનો 1027 ભો સ્થાના હદન શતો, દય લે કયાતી ઉજાણી થમેર નથી, 

ોયફાંદયની સ્થાના સલક્રભ વલાંત 1046 ના યોજ જઠેલા લાંળના યાજલી ફાષ્કર દેલજીએ કયી 

શતી. 

૧૧) ોયફાંદયના છેલ્લા યાજલી તયીકે ભશાયાણા નટલય સવાંશજી જઠેલા શતા. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૧૨) શાર ઇન્ડોનેસળમા ોતાનો 71 ભો સ્લાતાંત્ર્મ હદન ઉજલી યહુ્યાં છે, ત્માયે તેણે મોજરે 

કામવક્રભનુાં નાભ ‘ાંજાત સનાાંગ’ યાખલાભાાં આવ્મુાં છે.  

૧૩) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ પૂટફોર વાંઘના ૂલવ અધ્મક્ષ જોઆઓ શેલારોંગનુાં અલવાન 16 ઓગસ્ટ 

2016 ના યોજ થમેર છે,તેઓ 100 લવના શતા. 
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રમત-ગમત  

૧૪) યસળમન ખેરાડી મુસરમા ચભોળાંસ્કામા ડોસાંગ ટેસ્ટભાાં સનષ્પ જતા તેને લવ 2008 ભાાં 

ભેર ગોલ્ડભેડર યત કયલો ડળે. 

૧૫) હયમો ઓસરસપકભાાં કેનેડાના ડર ોઈનને ઉંચી કૂદભાાં ગોલ્ડભેડર પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૬) શાર ચારી યશેર હયમો ઓસરસપકની તૈમાયી સ્લરૂે ચીન દેળે 21 શજાય કયોડ રૂસમાનો 

ખચવ કયેરો. 

૧૭) હયમો ઓસરસપકના 12 હદલવ ૂણવ થલા છતાાં બાયતે એકણ ભેડર ભેલેર નથી, 92 

ખેરાડીઓ નાકાભ યહ્યા છે. 

૧૮) હયમો ઓસરસપકભાાં શોકીની ુરુ ટીભભાાં પ્રથભલાય આજને્ટીના અને ફેસલ્જમભ ટકયાળે. 

અન્ય 

૧૯) 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કેન્રીમ ચાભડા વાંળોધન કેન્રના પ્રભુખ લૈજ્ઞાસનક 

ી.ળણભુગભને એ.ી.જ.ે અબ્દુર કરાભ એલોડવથી વન્ભાસનત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨૦) એ.ી.જ.ે અબ્દુર કરાભ એલોડવભાાં ાાંચ રાખ રૂસમાનો ચેક, આઠ ગ્રાભનુાં વુલણવ દક 

તથા પ્રભાણત્ર એનામત કયલાભાાં આલે છે. 

 

Current affairs 183 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) કેન્રીમ સ્લાસ્થ્મ ભાંત્રી જ.ેી. નડ્ડાએ જણાવ્મુાં છે કે દેળભાાં ટૂાં ક વભમભાાં નેળનર ટરેજયી કાં ટર ોર 

પ્રોગ્રાભ ળરુ કયલાભાાં આલળે, તેના અાંતગવત અકસ્ભાતભાાં ઘામર થમેરાને તાત્કાસરક વાયલાય 

ભી યશેળે. 

૨) હયમો ગેપવભાાં વાક્ષી ભસરકને શહયમાણા વયકાયે અઢી કયોડ રૂસમાની ઇનાભની જાશેયાત કયેર 

છે, વાથે એક વયકાયી નોકયી ણ ભળે. 
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૩) મુ.જી.વી.એ શાર નેળનર એક્રીડીએળન ધયાલતી દેળની 100 મુસનલવીટીઓની 557 

કોરેજોને સ્લામત જાશેય કયેર છે. 

૪) 18 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ એવ.ફી.આઈ.ને લૈસશ્વક સ્તયની ફેંક ફનાલલા ભાટે ાાંચ 

વશામક ફેંકોના સલરમની ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

૫) 17 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ઉતયપ્રદેળના ઈરાશાફાદભાાં ભેટર ો ટરેન ળરુ કયલાની કેફીનેટ દ્વાયા 

ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૬) શાર ન્મુઝીરેન્ડભાાં દુસનમાની પ્રથભ ભુડ ફેંક ળરુ કયલાભાાં આલી છે, જ્માાં વ્મસક્ત સ્ટેટ ઓપ 

ભાઈન્ડ જભા કયાલી ળકળે. 

ગુજરાત  

૭) આગાભી 30 ઓગસ્ટના યોજ દેળના લડાપ્રધાન ગુજયાતભાાં ‘વૌની મોજના’નુાં રોકાવણ 

કયળે, આ મોજના ાછ રૂ.દવ શજાય કયોડનો ખચવ કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૮) વુયેન્રનગય સજલ્લાના વામરા તારુકાના ઢાાંકણીમા ગાભે આજ ેશેભુ ગઢલીનુાં જન્ભસ્થ ‘શેભ 

તીથવ’ ખુલ્લુાં ભુાંકલાભાાં આલળે. 

૯) આ લે શેભુ ગઢલીની ુણ્મસતસથની વુલણવસતથી ણ છે, તેની ઉજલણીના બાગ રૂે આ 

સ્ભાયક ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આલળે. 

૧૦) ઓટોનભવ મોજનાભાાં ગુજયાતની ચાય મુસનલવીટીઓની એક-એક કોરેજનો વભાલેળ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) શારભાાં 3000 કયોડના ખચે વુયત યેલ્લે સ્ટેળનને લલ્ડવક્રાવ યેલ્લે સ્ટેળન ફનાલલા ભાટેના 

વભજુતી કયાય થમેરા છે. 

રમત-ગમત  

૧૨) હયમો ઓસરસપકભાાં ફેડસભન્ટન ભુકાફરાભાાં પાઈનરભાાં શોંચનાય પ્રથભ બાયતીમ ભહશરા 
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તયીકે ી.લી.સવાંધુએ ોતાની સવસદ્ધ નોંધાલી છે. 

૧૩) બ્રાઝીરના વુય સ્ટાય નેભાયે ઓસરસપકના ઇસતશાવનો વૌથી ઝડી ગોર નોંધાવ્મો છે. 

૧૪) જભૈકાની અરેની થોપવને સલભેન્વની 200 ભીટયની યેવનો ગોલ્ડ ભેડર જીતીને 28 લવ 

જુના યેકડવની ફયાફયી કયેર છે. 

૧૫) હયમો ઓસરસપકભાાં બાયતે બ્રોન્ઝભેડરથી ોતાનુાં ખાતુાં ખોરાલેર છે.આ ભેડર બાયતીમ 

યેવરય વાક્ષીના નાભે છે. 

૧૬) હયમો ઓસરસપકભાાં ી.લી.સવાંધુની પાઈનરભાાં શાય થમેર છે, તેને સવલ્લય ભેડર ભેર છે. 

૧૭) 18 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કોટવ  ઓપ આયફીટરેળન પોય સ્ોર્ટવવ દ્વાયા નયસવશ માદલ ય 

લલ્ડવ  એન્ટી ડોસાંગ એજન્વીની અીર ય ચાય લવનો પ્રસતફાંધ રગાલલાભાાં આવ્મો છે. 

અન્ય 

૧૮) ગ્રાન્ટેડ વાંસ્થાઓને લધાયે વતાઓ આલા ભાટે જ ેફોડીની યચના થઇ તેને ઓટોનભવ 

ફોડી તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

૧૯) ાંજાફ-શહયમાણાના લન સલબાગ અને યેરલેના કયાય ભુજફ યેલ્લે ટરેકની આવાવ ાાંચ 

રાખ લૃક્ષોનુાં લાલેતય કયાળે. 

૨૦) કેન્ર વયકાયે તાજતેયભાાં કપેન્ઝેટયી એપોયેસ્ટેળન પાંડ ભેનેજભેન્ટ એન્ડ પ્રાસનાંગ ઓથોયીટી 

ફીર વાય કયેર છે. 

Current affairs 184 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) ઓગસ્ટ 2016 થી વયકાયી વેલાઓ ભાટે કાડવથી ટર ાન્જકેળન કયલા ય વુસલધા કય અને 

વેલાકયભાાંથી ભુસક્ત આલાભાાં આલળે. 

૨) ળળી ળેખય વસભસતએ ઓગસ્ટ 2016 ભાાં શ્રી.શ્રી.યસલળાંકયના આટવ  ઓપ રીલીંગ દ્વાયા 

આમોસજત લલ્ડવ  કલ્ચય પેસ્ટીલરનો યીોટવ  નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનરને વોંેર છે. 
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૩) 20 ઓગસ્ટ 1944 ના યોજ બાયતના વૌથી મુલાન લડાપ્રધાન યાજીલગાાંધીનો જન્ભ થમો 

શતો. 

૪) સલશ્વભાાં વૌથી લધાયે કેાનુાં ઉત્ાદન બાયતભાાં થામ છે, બાયતભાાં દયલે 2.50 કયોડ ટન 

કેાનુાં ઉત્ાદન થામ છે. 

૫) લવ 2000 ભાાં બાયત વયકાયે જનેુાં દ્મશ્રી ુયસ્કાયથી વન્ભાન કયેરુાં તે નાયામણ ભૂસતવનો જન્ભ 

હદલવ 20 ઓગસ્ટ (1946) છે.   

૬) 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ચેન્નાઈના લામ.એભ.વી.એ. ગ્રાઉન્ડ ય એક વાથે 50 શજાય 

રોકોએ ભેદાનભાાં ઉબા યશી બાયતનો નેળનર ફ્રેગ ફનાલી સલશ્વ યેકોડવ  ફનાવ્મો છે. 

૭) ઓગસ્ટ 2016 ભાાં ાંહડત સળલકુભાય ળભાવને ભાતવડ ઉસ્તાદ ચાાંદ ખાન રાઈપટાઈભ અચીલભેંટ 

એલોડવ  ભાટે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૮) શારભાાં કેન્ર વયકાયે સ્લતાંત્રતા વેનાનીઓના ેન્ળનભાાં 5000 રૂસમાની લૃસદ્ધ કયલાનો 

સનણવમ રીધેર છે. 

ગુજરાત  

૯) શાર ગુજયાત સલધાનવબાના અધ્મક્ષની ફેઠક ખારી છે, ત્માયે યભણરાર લોયા અધ્મક્ષ 

તયીકે લયણી ભાટે ચૂાંટણી પોભવ બયળે, અને ભાંગુબાઈ ટેર ઉાધ્મક્ષ તયીકે આગ ડતુાં નાભ 

ધયાલે છે. 

૧૦) ગુજયાતનુાં બુજડી ગાભ એલુાં છે કે જ્માાં 250 કુટુાંફભાાંથી 150 કાયીગયો છે,અને તેભાાંથી 28 

કાયીગયો દેળના અને યાજ્મના પ્રસતસષ્ઠત એલોડવ  સલજતેા કાયીગયો છે. અશી સળલ્કાભ અને 

લણાટકાભ પ્રખ્માત છે. 

રમત-ગમત 

૧૧) બાયતના જાણીતા હક્રકેટય આય.અસશ્વન 438 અાંકો વાથે એક ટેસ્ટ ઓરયાઉન્ડય ફન્મા છે, 

અને ફીજુાં તે ફોસરાંગ ભાભરે સલશ્વભાાં ફીજા ક્રભાાંકે છે. 
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૧૨) જભૈકાના મુવેન ફોલ્ટે હયમો ઓસરસપક વશીત વતત ત્રણ ઓસરસપકની 100 ભીટય તથા 

200 ભીટય યેવભાાં ગોલ્ડભેડર જીતનાય સલશ્વનો પ્રથભ એથ્રેટ ફનલા ાપમો છે. 

૧૩) હયમો ઓસરસપકભાાં આજને્ટીનાએ ોતાનો પ્રથભ શોકી ગોલ્ડભેડર ફેસલ્જમભ વાભેની 

ભેચભાાં જીતેર છે. 

૧૪) હયમો ઓસરસપકભાાં બાયતીમ ખેરાડી ી.લી.સવાંધુને યાસજત કયનાય સ્ેનની કેયોસરના 

ભહયન ફે લાય સલશ્વ સલજતેા ફની ચુકી છે. 

અન્ય 

૧૫) એક વલે ભુજફ વભગ્ર સલશ્વભાાં દયલે 14 કયોડ ટન કેાનુાં ઉત્ાદન થામ છે. 

૧૬) 19 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ વભગ્ર સલશ્વભાાં સલશ્વ ભાનલીમ હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો. 

૧૭) સલશ્વનુાં વૌથી ભોટુાં  શલાઈ જશાજ એમયરેન્ડય-10 એ 17 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સબ્રટનથી 

પ્રથભલાય ઉડેર છે. 

૧૮) એમયરેન્ડય-10 392 ભીટય રાાંફુ,અને 44 ભીટય શોુાં છે. 

૧૯) વભગ્ર સલશ્વભાાં ભનાલલાભાાં આલેર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભાનલીમ હદલવનો સલમ શતો, ‘એક 

ભાનલતા.’ 

૨૦) મુનીરીલયે શારભાાં સ્લીડનની બ્રુ એમય કાંની ોતાના શસ્તક રેલાની જાશેયાત કયેર છે. 

Current affairs 185 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) શારભાાં ટેરીકોભ યેગ્મુરેટયી ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમા દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે કે ભોફાઈર 

નેટ ેકની લેરીડીટી 90 હદલવથી લધાયીને એક લવ કયલાભાાં આલી છે. 

૨) ડીજીટર ક્રાાંસતને ધ્માને યાખીને દેળના મુલા વાંળોધકો ભાટે ફનાલામેરી નેળનર ડીજીટર 

રામબ્રેયીભાાં એક રાખ ેઈઝનુાં 40 પ્રકાયના અભ્માવક્રભનુાં અને અન્મ ભટીયીમલ્વ 70 બાાભાાં 

ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં આલેર છે. 
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૩) દેળના લડાપ્રધાનનુાં નાભ રખેરા ભોનોગ્રાભ વૂટે શયાજીભાાં વૌથી ઉંચી સકભાંતે લેચામેરા 

કડાની શ્રેણી શેઠ આ વૂટે સગસનવફૂક ઓપ લલ્ડવ  યેકોડવભાાં નાભ નોંધાલેર છે. 

૪) નેળનર ડીજીટર રાઈબ્રેયી ફનાલલા ભાટેની મજભાની આઈ.આઈ.ટી. ખડગુય દ્વાયા 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) શારભાાં બાયતીમ યીઝલવ ફેંકના 24 ભાાં ગલનવય તયીકે ઊસજવત ટેરની સનભણુાંક કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૬) શારભાાં બાયત દ્વાયા 100 સક.ભી.સલસ્તાયને આલયી રેતા ગ્રાઈડ ફોપફનુાં વપ યીક્ષણ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) બાયતે યીક્ષણ કયેર ગ્રાઈડ ફોપફના નાભ ગરુડ અને ગરૂથભા છે. 

૮) શારભાાં યેવસરાંગ પેડયેળન ઓપ ઇન્ડીમાના અધ્મક્ષની જલાફદાયી લૃજબૂણ સવાંશ સનબાલી 

યહ્યા છે. 

ગુજરાત  

૯) ગુજયાત ફોડવના સલદ્યાથીઓ ભાટે ભેડીકરભાાં પ્રલેળ ભાટેની નીટ તેભજ એન્જીનીમયીંગ ભાટેની 

જ.ેઈ.ઈ.ભાાં હયણાભ ભેલી ળકે તે ભાટે સવરેક્ટેડ સજલ્લાઓનો 50 સ્કુરોભાાં ામરટ પ્રોજકે્ટ ભાટે 

ુસ્તકો તૈમાય કયેર છે, તે આળે. 

૧૦) નયેન્રબાઈ ભોદીનો વૂટ શયાજીભાાં વૌથી ભોંઘા વૂટ તયીકે 4.31 કયોડ રૂસમાભાાં લશેંચામો 

શતો. 

રમત-ગમત  

૧૧) શારભાાં નેધયરેંડને શયાલી સબ્રટને પ્રથભલાય શોકીનો ગોલ્ડ ભેડર જીતેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૨) 20 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ચીનના જઝેીમાાંગભાાં સલશ્વનો વૌથી રાાંફો અને વૌથી ભોટો 

ગ્રાવ બ્રીજ રોકો ભાટે ખુલ્લો ભુકલાભાાં આવ્મો છે. 
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૧૩) શાર વમુાંકત યાષ્ટ્રના ઉ ભશાવસચલ તયીકે જાન એસરમાવ કામવબાય વાાંબી યહ્યા છે. 

૧૪) સલશ્વભાાં ગ્રાઈડ ફોપફનો પ્રથભ ઉમોગ જભવની દેળે કમો શતો. 

૧૫) શાર સલશ્વભાાં જભવની,સબ્રટન,અભેહયકા,ફ્રાાંવ,અને યસળમા ગ્રાઈડ ફોપફ સલકસવત કમાવ 

શોલાનુાં ભનામ છે. 

૧૬) સલશ્વના રોકોની સસ્થસત વુધયી ળકે તે ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્ર  વેન્ટરર ઈભયજન્વી હયસ્ોન્વ પાંડ 

વશામ કયે છે. 

૧૭) વમુાંકત યાષ્ટ્રના જણાવ્મા ભુજફ શાર સલશ્વભાાં 13 કયોડ રોકોએ જીસલત યશેલા ભાટે અન્મની 

ભદદની જરૂય છે. 

અન્ય 

૧૮) લવ 2016 ના ફજટેભાાં યેલ્લે ભાંત્રીએ ‘સભળન યપતાય’ની રૂયેખા આી શતી. 

૧૯) સભળન યપતાય અાંતગવત ડીઝરથી ચારતી ટરેનોના ફદરે સલદુ્યત એન્જીન ટરેનો ળરુ કયલાભાાં 

આલળે. 

૨૦) બાયતને ગૌયલ અાલનાય ી.લી.સવાંધુને સલસલધ યાજ્મોની વયકાય દ્વાયા રૂસમા 13 કયોડ 

થી લધાયેના ઇનાભ આલાભાાં આલળે. 
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રાષ્ટ્ર ીય 

૧) ગઈકારે 22 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સબ્રકવ દેળોના પ્રસતસનસધ ભાંડનુાં વાંભેરન ઉદમુયભાાં 

મોજામુાં શતુાં. 

૨) 28 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ઈવયો ઇનવેટ-3 ડી.આય. શલાભાન વેટેરાઈટ છોડળે. 

૩) અભુરભાાં ભેનેજીંગ ડીયેક્ટય તયીકે પયજ ફજાલી યશેરા આય.એવ.વોઢીની ઇસન્ડમન ોસ્ટ 

ેભેન્ટવ ફેંકના સ્લતાંત્ર ડીયેક્ટય તયીકે સનભણુાંક કયલાભાાં આલી છે. 
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૪) એચ.વી.એર.ના ચેયભેન સળલ નાદયે સતરુસત ફારાજી સસ્થત શ્રી લેંકટેશ્વય ભાંહદય ટરસ્ટને એક 

કયોડ રૂસમાનુાં દાન આેર છે. 

૫) બાયતભાાં શલેથી ળયણાથી તયીકે યશેતા રોકોને આધાયકાડવ, અને ફેંક એકાઉન્ટ ણ ખોરલા 

વહશતની વુસલધાઓ ભી ળકળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૬) શાર અભેહયકાના ળોકાગોભાાં 56 ભો એય એન્ડ લોટય ળો ળરુ થમેર છે, આ સલશ્વનો વૌથી 

ભોટો ફ્રી એય ળો છે. 

૭) બાયતભાાં જભે શોીનો તશેલાય ઉજલામ છે, તેભ ઓસ્ટરે સરમાભાાં ‘કરય યન’ નાભનો લવ 

ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૮) શાર ચીરીભાાં ેન્ળન વુધાયા ફીર રાગુ કયલાભાાં આલેર છે, તેભાાં ખાનગી ક્ષેત્રભાાં કાભ 

કયનાય રોકોને ણ ેન્ળન આલાની  જોગલાઈ કયાઈ છે. 

૯) આગાભી 15 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ નેાના લડાપ્રધાન પ્રચાંડ બાયતના પ્રલાવે આલળે. 

રમત-ગમત  

૧૦) સલશ્વની ગ્રેટેસ્ટ ફાસ્કેટફોર ટીભભાાં સ્થાન ભેલનાય અભેહયકાની સલભેન્વ ટીભે હયમો 

ઓસરસપકભાાં વતત છઠ્ઠીલાય ગોલ્ડ ભેડર શાાંવર કયી નલો ઈસતશાવ યચેર છે. 

૧૧) હયમો ઓસરસપકભાાં બાયતને પ્રથભ ભેડર અાલનાય વાક્ષી ભસરક હયમો ઓસરસપકના 

વભાન વભાયોશભાાં બાયતના ધ્લજલાશક ફનળે. 

૧૨) બાયતીમ યેવરય મોગેશ્વય દત્ત હયમોભાાં પ્રથભ યાઉન્ડભાાં જ શાયી ગમા શતા. 

૧૩) ઓસરસપકના મજભાન બ્રાસઝરને ોતાના નેતૃત્લભાાં પૂટફોરભાાં પ્રથભ ગોલ્ડ  અાલનાય 

સ્ટાય ખેરાડી તથા કેપ્ટન નેભાયે કેપ્ટનળીના દેથી યાજીનાભુાં આેર છે. 

૧૪) હયમો ઓસરસપકભાાં અભેહયકાને 108 લવના ગાા ફાદ 1500 ભીટય યેવભાાં ગોલ્ડ ભેડર 

ભેર છે. 
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૧૫) રાંડન ઓસરસપકની સવલ્લયભેડર સલજતેા દસક્ષણ આહફ્રકાની કાસ્ટય વેભેન્માએ હયમો 

ઓસરસપકની સલભેન્વ 800 ભીટય યેવનો ગોલ્ડભેડર જીતેર છે. 

૧૬) સબ્રટનના ભોશપભદ પયાશે હયમોભાાં 10 ભીટય દોડનો ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે. 

૧૭) અભેહયકાની ચાય ફામ 400 ભીટય ભેન્વ યીરે ટીભે ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે. 

અન્ય 

૧૮) ઓગેનાઈઝેળન ઓપ ઇસ્રાસભક કો ઓયેળનના ભશાભાંત્રી તયીકે ઈમાદ ભદની કામવયત છે. 

૧૯) શારભાાં એભ.એન.શ્રીલાસ્તલને ગુજયાત વયકાયે ગુજયાત સ્ટેટ ેટર ોનેટ સરસભટેડના ચેયભેન 

દ ભાટે ફે લવનુાં એક્સ્ટેન્ળન આેર છે. 

૨૦) આઈ.આઈ.ટી. ાવ આઉટ સલદ્યાથીઓને વયકાય દ્વાયા પ્રધાનભાંત્રી યીવચવ પેરોળી 

આલાની સલચાયણા શાથ ય રેલાભાાં આલેર છે. 
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રાષ્ટ્ર ીય  

૧) શારભાાં ળીીંગ કોોયેળન ઓપ ઇન્ડીમાના ચીપ(લડા) તયીકે એસ્વાય સળસાંગના ભેનેજીંગ 

ડીયેક્ટય અનુ કુભાયની સનભણુાંક કયેર છે. 

૨) એવોચેભના યીોટવ  પ્રભાણે આઈ.ટી.ક્ષેત્રે યોકાણ વાંદબે કણાવટક યાજ્મ દેળભાાં પ્રથભ સ્થાને 

છે. 

૩) અવભ,સફશાય, ઝાયખાંડ ફાદ શલે હશભાચર પ્રદેળભાાં ણ જી.એવ.ટી વુધાયા ફીર 

સલધાનવબાભાાં વાય કયલાભાાં આલેર છે. 

૪) બાયતના મુથ એન્ડ સ્ોર્ટવવ ભીનીસ્ટર ી દ્વાયા છ કોચને રોણાચામવ એલોડવ  આલાભાાં આલળે. 

૫) શારભાાં બાયતીમ અસબનેતા કભરા શવન ફ્રાાંવના ળેલરીમય એલોડવ  ભાટે વાંદ કયામા છે. 
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૬) 21 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સબ્રકવ દેળોની ભહશરા વાાંવદોએ જમુય ઘોણાત્ર જાશેય કયેર 

છે, આ ત્રભાાં વાંલાદ,સલકાવ મોજનાઓ અને નાગહયકોને સળસક્ષત કયલાની જરૂહયમાતો ય ધ્માન 

આલાભાાં આલેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૭) હયમો ઓસરસપકભાાં અભેહયકાએ 45 ગોલ્ડભેડર વાથે કુર 120 ભેડર જીતી ટોચના સ્થાને 

યશેલા ાપમુાં છે. 

૮) 20 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ત્રકાય અને ભાનલ અસધકાય કામવકતાવ તેભજ પ્રકાળક જ્મોજવ ઈ 

કયીનુાં અલવાન થમેર છે.તેઓ 69 લવની લમના શતા. 

૯) હયમો ઓસરસપકભાાં સબ્રટન દેળના પાે 67 ભેડર આવ્મા છે, જ ેઅભેહયકા છી ફીજા નાંફયના 

શક્કદાય ફને છે. 

ગુજરાત 

૧૦) ગુજયાતના નલા અધ્મક્ષ તયીકે યભણરાર લોયા અને ઉાધ્મક્ષ તયીકે ળાંબુજી ઠાકોયની 

લયણી કયલાભાાં આલી છે. 

૧૧) ગુજયાતના પ્રખ્માત  માત્રાધાભ દ્વાયકા ખાતે તાયીખ 24 અને 25 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ 

ગોભતીઘાટ ખાતે ‘દ્વાહયકા ઉત્વલ-2016’ ઉજલાળે. 

રમત-ગમત  

૧૨) ઇસન્ડમન ઓસરસપક  એવોવીએળનના અધ્મક્ષ એન. યાભચાંરનને 21 ઓગસ્ટ 2016 ના 

યોજ ઓસરસપક ઓડવય એલોડવ  વન્ભાનથી વન્ભાનલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૩) ઓસરસપક ઓડવય એલોડવની સ્થાના લવ 1975 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી, આ શેરા 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ઓસરસપક વસભસત દ્વાયા ઓસરસપક વટીપીકેટ આલાભાાં આલતુાં શતુાં. 

૧૪) ગત હયમો ઓસરસપકભાાં સવલ્લયભેડર જીતનાય ી.લી.સવાંધુ અને બ્રોન્ઝભેડર ભેલનાય 

વાક્ષી ભસરક તથા જીતુાં યામને ખેરયત્ન એલોડવ  આલાભાાં આલળે. 
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૧૫) આગાભી 32 ભો ઓસરસપક યભતોત્વલ લવ 2020 ભાાં જાાનના ટોક્મોભાાં મોજાળે. 

૧૬) આ લે બાયતના 15 એથ્રીટોને અજુ વન એલોડવ  આલાભાાં આલળે. 

૧૭) આજ વુધીભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા 28 એથ્રીટોને ખેરયત્ન એલોડવ  અાઈ ચુક્મા છે, પ્રથભ 

ખેરયત્ન સલશ્વનાથ આનાંદને આલાભાાં આવ્મો શતો. 

અન્ય 

૧૮) 18 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ઓહડમો હપલ્ભ અસબનેતા ગોસલાંદ તેજનુાં અલવાન થમેર છે. 

૧૯) ઓહડમો હપલ્ભ અસબનેતા ગોસલાંદ તેજને ‘જમદેલ’ વન્ભાનથી નલાજલાભાાં આવ્મા શતા. 

૨૦) 19 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ૂલવ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ અપામય વુબ્રત ફેનજીનુાં કોરકાતા ખાતે 

અલવાન થમેર છે, તેઓ 71 લવની લમના શતા. 

 

Current affairs 188 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) બાયતભાાં યીન્મુએફર એનજીની સ્થાસત ક્ષભતા 44 ગીગા લોર્ટવને ાય થઇ ગમેર છે. આલુાં 

દેળના લડાપ્રધાન દ્વાયા એક ફેઠકભાાં જણાલલાભાાં આવ્મુાં છે. 

૨) 22 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ નીસત આમોગની વભીક્ષા પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા કયાઈ. 

૩) ઉત્તયપ્રદેળભાાં 4 લવની અનન્મા લભાવને ધોયણ 9 ભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આવ્મો છે, અને તેનુાં 

નાભ સરપકા ફુક ઓપ યેકોડવભાાં સ્થાન આલાભાાં આેર છે. 

૪) યીઝલવ ફેંકની આગાભી સધયાણ નીસત ચોથી ઓક્ટોફયે લગીકૃત કયલાભાાં આલળે. 

૫) વભગ્ર દેળભાાં ભશાયાષ્ટ્ર  ટુયીઝભ 17 ટકાના હશસ્વા વાથે ભૂડીયોકાણ આકવલાભાાં પ્રથભ સ્થાને 

યશેર છે. 

૬) સફશાયના ટના ક્ષેત્રભાાં ગાંગા નદીભાાં ુય આલતા ફે રાખ 74 શજાય રોકોને ઘય છોડલાની 

પયજ ડી છે.  
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૭) 22 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જલાશયરાર નશેરુ ોટવ  ટરસ્ટે ફાહ્ય લાસણસજ્મક ઋણ રેલા ભાટે 

બાયતીમ સ્ટેટ ફેંક અને સવાંગાુય સલકાવ ફેંક વાથે વભજુતી કયાય કયેર છે. 

૮) નેળનર સ્ટોક એક્વચેન્જ દ્વાયા જાશેય બયણા ભાટે ચાય ઇન્લેસ્ટભેન્ટ ફેન્કવવની સનભણુાંક 

કયલાભાાં આલી છે, તેભાાં વીટી ફેંક, જ.ેએભ. પાઈનાસન્વમર, કોટક ભહશન્રા અને ભોગવન 

સ્ટેનરીની વાંદગી કયલાભાાં આલી. 

૯) શારભાાં દેળના વાંયક્ષણ ભાંત્રારમ દ્વાયા હદલ્શીભાાં સલળા વાંગ્રશારમ ફનાલલાનો સનણવમ 

રેલાભાાં આવ્મો છે, જભેાાં લામુવેનાના લૈભાસનક ઈસતશાવની ઝાાંખી યજુ કયાળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૦) અાંજસર સત્રાઠી અને ટીના આય.ળાશને અભેહયકાભાાં વ્શાઈટ શાઉવભાાં પ્રસતસષ્ઠત પેરોસળ 

લવ 2016-17 ભાટે વાંદ કયામા. 

૧૧) વમુાંકત યાજ્મ અભેહયકાએ દસક્ષણ વુદાન ભાટે 138 ભીરીમન ડોરયની નલી વશામતા 

આલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૨) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયતીમ ભૂના સવાંગાુયના ૂલવ યાષ્ટ્રસત એવ.આય.નાથનનુાં 

અલવાન થમેર છે. 

૧૩) શારભાાં ન્મુ લલ્ડવ  લેલ્થ દ્વાયા તૈમાય કયલાભાાં આલેર વલે ભુજફ સલશ્વના ધસનક દેળોની માદી 

ફશાય ાડલાભાાં આલી તેભાાં વૌથી લધુ ધનલાન દેળ અભેહયકા, અને ફીજા નાંફયે ચીન આલે છે, 

જમાયે બાયત વાતભાાં ક્રભાાંકે આલતો દેળ ફન્મો છે. 

ગુજરાત 

૧૪) શાર ગુજયાત સલધાનવબાએ જી.એવ.ટી.ના ફાંધાયણીમ વુધાયા ખયડાને ભાંજુયી આેર છે. 

રમત-ગમત 

૧૫) આઈ.વી.વી યેસન્કાંગભાાં પ્રથભ નાંફય ધયાલતા આય.અસશ્વને બૂતૂલવ હક્રકેટય વસચન તેંદુરકય 

તથા સલયેન્ર વશેલાગને ાછ છોડી બાયત તયપથી વલાવસધક છઠ્ઠી લાય પ્રેમય ઓપ ધ મયનુાં 
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સફરુદ ભેવ્મુાં છે. 

૧૬) શારભાાં ભેવન ખાતે યભામેરી ઓહશમો ટેનીવ ટુનાવભેન્ટની પાઈનરભાાં એન્જરેીક કે્રફયને 

શયાલીને ચેક યીબ્રીકની કેયોરીના ીલ્વકોલા ચેપીમન ફનેર છે. 

૧૭) જાણીતા હક્રકેટય અજીંકમ યશાણેને અજુ વન ુયસ્કાય પ્રદાન કયલાભાાં આલેર છે. 

અન્ય 

૧૮) વભુરભાાં ઓઈર ઢોલા ફદર નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનર દ્વાયા બાયતની ત્રણ અને નાભાની 

એક કાંનીને રૂ.100 કયોડનો દાંડ પટકામો છે. 

૧૯) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ લલ્ડવ  લડાાઉં-ડે સનસભતે ગુડગાાંલભાાં 145 પૂટ રાાંફો લડાાઉં 

તૈમાય કયલાભાાં આવ્મો, જનેે સરપકા ફુક ઓપ યેકોડવભાાં સ્થાન ભળ્યુાં છે. 

૨૦) શલે વી.ફી.એવ.ઈ. તેના વાંફધતા સનમભોભાાં પેયપાય કયળે, તેભાાં યાઈટ ટુ એજ્મુકેળન એક્ટ 

અને સલકરાાંગતા અસધસનમભની જોગલાઈ વાભેર કયળ ે

Current affairs 189 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) ઝાયખાંડના બાજના નલા પ્રદેળ અધ્મક્ષ તયીકે રક્ષ્ભણ સગરુઆ ફન્મા છે. 

૨) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રસત દ્વાયા ફાાંગ્રાદેળના શ્રોતાઓ ભાટે 

આકાળલાણીની ‘ભૈત્રી વેલા’નો ળુબાયાંબ કયેર છે. 

૩) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભૂસતવકાય અદૈ્વત ગડનામકને ‘નેળનર ગૈરયી ઓપ ભોડવન 

આટવ’ના સનદેળક તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૪) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ જમ અનભોરને હયરામન્વ કેસટરના અસતહયક્ત સનદેળક તયીકે 

સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૫) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મએ જી.એવ.ટી.ફીર ાહયત કયલા ભાટે એક હદલવનુાં સલળે વત્ર 

સલધાનવબાનુાં ફોરાલેરુાં.  



Current affairs August-2016  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનોડ કરો 

૬) બાયતના ૂલોતય ક્ષેત્રના વાાંસ્કૃસતક કેન્ર દ્વાયા હદવ્માાંગ ફાકો ભાટે સલળે પ્રસતબા ઉત્વલનુાં 

આમોજન કયલાભાાં આલળે, તેનુાં નાભ ‘ઉભાંગ ઉત્વલ’ યખાળે. 

૭) તેરાંગાણા યાજ્મએ સજલ્લાઓની વીભાઓ હયલતવન કયીને 17 નલા સજલ્લાઓ ફનાલલાની 

વુચના જાશેય કયેર છે. 

૮) શારભાાં ભશાયાષ્ટ્ર  અને તેરાંગાણા યાજ્મ લચ્ચે રાાંફા વભમથી ગોદાલયી નદીના સલલાદનો 

વુખદ અાંત આવ્મો છે. 

૯) બાયતીમ યેલ્લે એન્જીનીમય અસશ્વની ઉાધ્મામએ કેટય સરય ટરેનભાાં નલીનતા રાલલાના 

શેતુથી એભ.આઈ.ટી. ુયસ્કાય ભાટે વાંદગી ાપમા છે. 

૧૦) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા યેલ્લે રાઈન સલસ્તાય ભાટે 21,000 

કયોડ રૂસમાની ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 

૧૧) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયતની કેન્ર વયકાયે ‘વુગપમ ુસ્તકારમ’ નાભની 

ઈ-રાઈબ્રેયીની ળરૂઆત કયેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૨) અભેહયકન વયકાયે વૌથી લધાયે 70 ટકા એચ.ફી.લન સલઝા બાયત દેળના નાગહયકોને 

આેર છે. 

૧૩) ઓસ્ટરે સરમા, મુ.કે. ફ્રાાંવ, કેનેડા, જભવની અને સ્લીડન જલેા દેળોભાાં વ્માાયી ધોયણે 

વયોગવી ય પ્રસતફાંધ રાદલાભાાં આલેરછે, તેના ગરે બાયતભાાં ણ શલેથી કુખ બાડે રઇ 

ળકાળે નહશ. 

૧૪) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દસક્ષણ કોહયમાએ ાણીભાાંથી છોડી ળકામ તેલી ફૈસરસ્ટીક 

સભવાઈરનુાં યીક્ષણ કયેર છે. 

ગુજરાત  

૧૫) જી.એવ.ટી.ફીરને સલધાનવબાભાાં ાહયત કયનાય યાજ્મ તયીકે ગુજયાત છઠુ્ઠાં  યાજ્મ ફનલા 
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ાભેર છે. 

રમત-ગમત  

૧૬) 22 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ વાસનમા સભઝાવ ડબ્લ્મુ.ટી.એ.ભહશરા મુગર યેસન્કાંગભાાં સલશ્વની 

નાંફય લન ખેરાડી ફનેર છે. 

૧૭) બાયત અને લેસ્ટઇન્ડીઝ  લચ્ચે પ્રથભ 20-20 ભેચ વીયીઝ અભેહયકાભાાં આમોસજત કયલાભાાં 

આલળે.  

અન્ય 

૧૮) ફશુ ચસચવત ુસ્તક ‚ધ ઓસળમન ઓપ ચનવ: શાઉ ધ ઇસન્ડમન ઓસળમન‛ના રેખક વાંજીલ 

વાન્માર છે.  

૧૯) વાક્ષી ભસરક શહયમાણાભાાં ‘ફેટી ફચાલો ફેટી ઢાલો’ અસબમાન ભાટે બ્રાાંડ એપફેવેડય 

તયીકે સનમુસક્ત ાપમા છે. 

૨૦) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સફશાય, સિભ ફાંગા અને શહયમાણાના ૂલવ યાજ્માર 

એ.આય.કીડલાઈનુાં હદલ્શીની ખાનગી શોસ્ીટરભાાં અલવાન થમેર છે. 

 

Current affairs 190 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 
૧) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભોશપભદ ળાહશદને ભયણોયાાંત ઉત્તયપ્રદેળના વલોચ્ચ ખેર 

વન્ભાન ભાટે વાંદ કયામા છે. 

૨) ૂલવ ઓસરસપમન વીરલાનુવ ડુાં ગ-ડુાં ગને ભેજય ધ્માનચાંદ રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટ એલોડવ  

આલાભાાં આલળે. 

૩) 29 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રસત દ્વાયા વીરલાનુવ ડુાં ગ-ડુાં ગને ભેજય ધ્માનચાંદ 

રાઈપ ટાઈભ અચીલભેંટ એલોડવ  આલાભાાં આલળે.  
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૪) 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કેન્ર વયકાયે અલ્વાંખ્મક ભાંત્રારમની હશન્દી લેફવાઈટ અને 

ઉન્નત ઈંગ્રીળ લેફવાઈટનો ળુબાયાંબ કયેર છે. 

૫) ઉત્તયપ્રદેળ વયકાયે 25 શજાય ત્રણ વો અડતારીવ કયોડ રૂસમાનુાં ુયક ફજટે યજુ કયેર છે. 

૬) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ગ્રુ એ ની વેલાઓ ભાટે ટાસ્ક પોવવની યચના કયેર છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૭) 25 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કોરસપફમા અને પાકવ  સલરોહશમો લચ્ચે ળાાંસત ભાટેના વભજુતી 

કયાય થમા છે. 

૮) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અભેહયકી ોસ્ટ સલબાગ દ્વાયા જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે કે 

બાયતના રોકસપ્રમ તશેલાય હદલાી ય ટાર ટીકીટ જાશેય કયલાભાાં આલળે. 

૯) 25 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ સવાંગાુયભાાં પ્રથભલાય વેલ્પ ડર ાઈસલાંગ કાયની ળરૂઆત થમેર છે. 

૧૦) બાયતીમ ભૂના વભાજ વેસલકા સળરે યોહડર ગ્વને રાંડન માવલયણ અને ઉજાવ સલબાગના 

ડેપ્મુટી ભેમય દ ય સનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

રમત-ગમત  

૧૧) 23 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ બાયતીમ હક્રકેટની પ્રથભ શ્રેણી દુરી ટર ોપી ટુનાવભેન્ટ પ્રથભલાય 

ગુરાફી દડાથી યભલાની ળરૂઆત થઇ છે. 

૧૨) આ લે ગુજયાતભાાં ખેરભશાકુાંબભાાં 25 રાખ ખેરાડીઓ બાગ રેળે,અને ૩૦ યભતો યભાળે.  

૧૩) ોટુવગરના હક્રસ્ટીમાનો યોનાલ્ડોને આ લે ણ એકલાય પયી મુયોના ફેસ્ટ પ્રેમય ઓપ ધ 

મયનો એલોડવ  જીતેર છે. 

૧૪) છેરા18 વભય ઓસરસપકભાાં બાગ રેનાય પ્મુટોહયકા દેળને આ લે પ્રથભલાય ત્માના ટેનીવ 

ખેરાડી ભોસનકા ુઈંગે ભહશરા સવાંગલ્વભાાં ગોલ્ડ ભેડર ભેલી પ્મુટોહયકા દેળને વન્ભાન અાલેર 

છે. 
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૧૫) હયમો ઓસરસપકભાાં જોડવનના અશેભદ અફુગૌવે 68 સક.ગ્રા.લજન લગવભાાં ગોલ્ડભેડર જીતી 

દેળને પ્રથભ ભેડર અાલેર છે. 

૧૬) ફશેયીન દેળે નલ લાય ઓસરસપકભાાં બાગ રીધા ફાદ આ લે સ્ટીર ચેઝ સ્ધાવભાાં રૂથ 

જફેેટે ગોલ્ડ ભેડર જીતી દેળને પ્રથભ ગોલ્ડ ભેડર આાલેર છે. 

૧૭) શ્રીરાંકાના ફેર્ટવભેન હક્રકેટય સતરકયત્ને હદરળાને 25 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ એક હદલવીમ 

હક્રકેટ ભેચભાાંથી સનલૃસત્ત જાશેય કયેર છે. 

અન્ય 

૧૮) 21 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દીસકા દુકોણ એમયરામન્વ કાંની સલસ્તાયાના બ્રાાંડ 

એપફેવેડય ફન્મા છે. 

૧૯) શારભાાં અલકાળ લૈજ્ઞાસનકો દ્વાયા ૃથ્લી જલેા નલા ગ્રશની ળોધ કયેર છે, જનેુાં નાભ 

પ્રોસક્વફા ફી. 

૨૦) હયમો ઓસરસપક 2016 ભાાં જીતેરા ભેડરની શયાજી કયી કેન્વય ીહડત ફાકોને ભદદ 

કયલાની જાશેયાત ોરેન્ડના ખેરાડી સમોત્ર ભૈરાચોવ્વકીએ કયેર છે. 

Current affairs 191 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) નેળનર શાઈ-લે ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમા દ્વાયા 15000 સકરોભીટય ભાગોને ફે થી પોયરેન 

ફનાલલાની કાભગીયી શાથ ધયાળે. 

૨) શારભાાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇસન્ડમાએ સલદેળ અભ્માવ ભાટે એજ્મુકેળન રોન 30 રાખથી 

લધાયીને દોઢ કયોડ કયેર છે. 

૩) આજ વુધીભાાં સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇસન્ડમાએ 15000 કયોડની એજ્મુકેળન રોન આેર છે. 

૪) 15 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ આતાંકલાદી શુભરાભાાં વી.આય.ી.એપ.ના કભાન્ડય પ્રભોદકુભાયે 

ળશાદત લશોયેર છે, તેઓ 40 લવના શતા. 
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૫) હદલ્શીભાાં રઘુતભ લેતન ભમાવદા 9000 થી લધાયીને 14000 રૂસમા કયલાભાાં આલળે. 

૬) નેળનર ેન્ળન સ્કીભભાાં રઘુતભ હશસ્વો લાસવક 1000 રૂ. કયલાભાાં આવ્મો છે, જ ેશેરા 

6000 રૂ.શતો. 

ગુજરાત  

૭) શાર નીટ-1 અને નીટ-2  યીક્ષાનુાં હયણાભ જાશેય થમુાં તેભાાં નહડમાદના શેત ળાશ વભગ્ર 

દેળભાાં પ્રથભ નાંફયે આવ્મા છે. 

૮) 17 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ પ્રભુખ સ્લાભીના દેશને ાંચભશાબૂતભાાં  સલરીન કયલાભાાં આવ્મો. 

૯) ગુજયાતના નલા ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા ભોયફીભાાં જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે કે યાજકોટ અને ભોયફી 

લચ્ચે 275 કયોડનાાં ખચે પોયરેન શાઈ-લે ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૦) જૂનાગઢના ગીયનાય લવત ય 3600 પૂટની ઉંચાઈએ એકવાથે 447 રોકોએ ધ્લજલાંદન કયી  

સલશ્વ યેકોડવ  નોંધાલેર છે, આ નોંધ સરપકા ફુકભાાં ણ રેલાઈ છે. 

૧૧) બૂતૂલવ લડાપ્રધાન યાજીલ ગાાંધીએ લવ 1986 કચ્છની ભુરાકાત રીધા ફાદ વયશદી 

ગાભડાના સલકાવ ભાટે એક મોજના આી શતી તે મોજના શતી, ફોડવ ય એહયમા ડેલરભેન્ટ 

પ્રોગ્રાભ.(ફી.એ.ડી.ી.) 

૧૨) શલેથી વોભનાથ માત્રા એ દ્વાયા તભાભ ભાહશતી વયતાથી બાસલકો ભેલી ળકળે, તેના 

ભાટેની એ ભાંહદયના ટરસ્ટી કેળુબાઈ દ્વાયા રોન્ચ કયલાભાાં આલી છે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૩) જ્મોજીમાની યાજધાની સતબ્રીવ ખાતે ગુયભ નાભના વ્મસક્તએ દાાંતથી એક વાથે ચાય કાય 

ખેંચીને સલશ્વ યેકોડવ  પ્રસ્થાસત કયેર છે. 

૧૪) શારભાાં યસળમાના પેડય કોસનમુાંખોપે એય ફરુન લડે 11 હદલવભાાં ુયા સલશ્વની માત્રા કયી 

શતી, આ એક સલશ્વ યેકોડવ  છે. 

૧૫) 16 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ચીને દુસનમાનો વૌપ્રથભ શેક્પ્રૂપ વેટેરાઈટ રોન્ચ કયેર છે. 
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રમત-ગમત  

૧૬) એસળમન ગેપવના ગોલ્ડ ભેડારીસ્ટ સલકાવ કૃષ્ણન હયમો ઓસરસપકભાાં 75 કી.ગ્રા. કેટેગયી 

પાઈનરભાાં શાયી ચુક્મા છે. 

૧૭) રૂથ ફેજટેે હયમો ઓસરસપકની 3000 ભીટય સ્ટીરચેજભાાં વુલણવ ચાંરક જીતેર છે. 

અન્ય 

૧૮) શાર દ્મનાબ ભાંહદયભાાંથી 186 કયોડ રૂસમાના વોનાના લાવણ ગામફ થમેર છે. 

૧૯) ખાદ્ય દાથોની જાશેયાતો ય પૂડ વેપટી એન્ડ સ્ટાન્ડડવવ ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમા (fssai) 

ધ્માન યાખે છે. 

૨૦) લધાયે ડતી ખોટો પ્રચાય કયતી જાશેયાત ાછી ખેંચાલલા અથલા તેને વુધાયલા ભાટે 

એર્ડલટાવઈઝીંગ સ્ટાન્ડડવવ કાઉસન્વર ઓપ ઇસન્ડમા કામવયત છે. 

Current affairs 192 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 27 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાય દ્વાયા અાંદાસજત 46,000 કયોડના ખચે 

ભુાંફઈ-નાગુય વુય કોપમુસનકેળન શાઈ-લે નુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૨) આગાભી 7 થી 9 જાન્મુઆયી 2017 ના યોજ બાયતના ફેંગ્રોયભાાં 14 ભો પ્રલાવી બાયતીમ 

હદલવ ભનાલલાભાાં આલળે. 

૩) બાયત વયકાય દ્વાયા લવ 2003 થી 2015 વુધીભાાં 13 પ્રલાવી બાયતીમ હદલવ ભનાવ્મા છે. 

૪) શાર લલ્ડવ  હયસ્ક યીોટવ  2016 જાશેય કયલાભાાં આવ્મો છે, તેભાાં બાયતનુાં સ્થાન 77 ભુ યશેલા 

ાપમુાં છે. 

૫) 26 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ કેન્રીમ ભહશરા અને ફા સલકાવ ભાંત્રી ભેનકા ગાાંધીએ નલી 

હદલ્શીભાાં ફાકોને મૌન અયાધોથી વુયક્ષા ભાટે ોક્વો ઈ-ફોક્વની ળરૂઆત કયેર છે. 
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૬) આગાભી 7 થી 8 ભહશનાભાાં વયકાય દ્વાયા એર.ઈ.ડી.ફલ્ફની જભે એ.વી. ણ લીજ કેન્રો 

ય વસ્તા બાલે લશેંચલાની મોજના ફનાલી યશી છે. 

૭) હદલ્શી વયકાયે ેટરન એભીળન ટોભોગ્રાપી(ી.ઈ.ટી.) ળરુ કયેર છે, તે અાંતગવત હદલ્શીભાાં ટેસ્ટ 

કેન્વય ઇન્સ્ટીટમુટભાાં ેટના ભાધ્મભથી કેન્વયની ાાંચ શજાય રૂસમાભાાં થઇ જળે. 

૮) ફાકો વાંફસધત ફા અદારત 24 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ તેરાંગણાભાાં ળરુ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૯) બાયતીમ યીઝલવ ફેંકે તભાભ ફેંકોને શારના લવભાાં વયકાયના વાંળોસધત હદળા સનદેળ અનુવાય 

ગ્રાભીણ ક્ષેત્રોભાાં ભહશરાઓને સ્લમાં વશામતા ભાટે તભાભ ફેંકોને 7 ટકાના લાસવક દયથી રોન 

આલાની બરાભણ કયેર છે. 

૧૦) કોહયમાભાાં ફનેરી ડર ામલય રેવ દેળની પ્રથભ ભેટર ો ટરેન ડીવેપફય 2016 વુધીભાાં ળરુ કયી 

દેલાભાાં આલળે, ળરૂઆતભાાં તેભાાં ડર ામલય તેભાાં યશેળે ત્માયફાદ તેને દુય કયાળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૧૧) 25 ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ન યોજ જાાન દેળના લૈજ્ઞાસનકોએ જાશેય કયેર છે કે તેઓએ દુરવબ અને 

ભુશ્કેર એલા ૃથ્લીના કાંનની જાણકાયી ભેલી રીધી છે. 

૧૨) શારભાાં માવલયણ અને ભાનલ વુયક્ષા ભાટે વમુાંકત યાષ્ટ્ર  સલશ્વ વાંસ્થા અને જભવનીની એક 

વાંસ્થા દ્વાયા લલ્ડવ  હયસ્ક યીોટવ  2016 જાશેય કયલાભાાં આવ્મો છે. 

૧૩) લલ્ડવ  હયસ્ક યીોટવ  2016 ભાાં વૌથી લધાયે જોખભી દેળ તયીકે ટાુ પ્રદેળ લાનુઆત પ્રથભ 

સ્થાન ય આલે છે. 

૧૪) સલશ્વભાાં પ્રથભલાય વાંૂણવ યીતે ઓટોભેટીક ટરેન ન્મુમોકવભાાં લવ 1961 ભાાં ચરાલલાભાાં આલી 

શતી. 

રમત-ગમત  
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૧૫) ઓગસ્ટ 2016 ભાાં બાયતની ફેડસભન્ટન ખેરાડી વામના નશેલાર તાજતેયભાાં સલશ્વ 

યેસન્કાંગભાાં ચાય સ્થાન ખવીને નલભાાં સ્થાને શોંચેર છે. 

અન્ય 

૧૬) લવ 2014 વુધીભાાં દુસનમાના 32 દેળોભાાં 47 વાંૂણવ ઓટોભેટીક ભેટર ો યેર સવસ્ટભનો 

ઉમોગ થઇ યહ્યો છે.. 

૧૭) ભધ્મપ્રદેળના રોકેન્ર લભાવ નાભના 21 લીમ મુલકે 6 કરાકભાાં 4,222 વશી કયી સલશ્વ 

યેકોડવ  નોંધાલેર છે. 

૧૮) શાર ઉફેય, એર અને ગુગર ણ ોતાની ડર ામલય રેવ કાયનુાં યીક્ષણ કયી યહ્યા છે. 

૧૯) ોક્વો ઈ-ફોક્વ એલુાં ભાંચ છે કે જ્માાં મૌન ળોણથી ીહડત કોઇણ ફાક ોતાની 

પહયમાદ ઓનરાઈન નોંધાલી ળકે છે. 

૨૦) એસળમાનુાં પ્રથભ આદા જોખભ ન્મુનીકયણ ભાટે સલજ્ઞાન અને પ્રધ્મોગીકી વાંભેરન 

ફેંગકોકભાાં આમોસજત થમેર. 

 

Current affairs 193 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય 

૧) 29 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ અભેહયકન સલદેળભાંત્રી જ્શોન કેયી બાયતની માત્રાએ આલેરા છે. 

૨) 2 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ નલી હદલ્શીભાાં સબ્રકવ હપલ્ભ પેસ્ટીલરની ળરૂઆત થળે. 

૩) આગાભી 2 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ ટરેડ મુસનમનની શડતાભાાં ફેંક કભવચાયીઓ ણ વાભેર 

થળે. 

૪) આગાભી 4 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ શૈદયાફાદભાાં ઇન્ટયનેળનર સ્ટાટવઅ કોન્પયન્વ મોજાળે. 

૫) હયમુઝ યોકેટ ટેકનોરોજી (સ્કેભ જટે) નુાં એન્જીન સતરુલનાંતૂયભના સલક્રભ વાયાબાઇ અાંતયીક્ષ 

કેન્ર દ્વાયા સલકવાલલાભાાં આવ્મુાં છે. 
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૬) ગ્રાભીણ બાયતના દવ યાજ્મોના ન્મુટર ીળન સ્ટેટવનુાં સનમભન કયલા ભાટે લવ 1972 ભાાં 

નેળનર ન્મુટર ીળન ભોનીટયીંગ બ્મુયોની યચના થઇ શતી. 

૭) ટૂાં ક વભમભાાં દેળભાાં ફ્રોજન લેજીટેફર અને પ્રોવેસ્ડ ફુ્રટ પ્રોડકવ ભાટે નલા ભાદાંડો નક્કી 

કયલાભાાં આલળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

૮) 3 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ ચીનભાાં જી-20 સળખય વાંભેરન મોજાળે. 

૯) એસ્ટોસનમાના ાટનગય તારીનભાાં વદીઓ જૂની યાંયા નાઈટ ઓપ ફોનાપામવવનુાં આમોજન 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) ાસકસ્તાનની એજન્વી (ી.ઈ.એભ.આય.એ.) નુાં ુરુનાભ ાસકસ્તાન ઈરેક્ટર ોસનક ભીહડમા 

યેગ્મુરેટયી ઓથોયીટી થામ છે. 

૧૧) એક વલે ભુજફ સલશ્વભાાં શાર 42.20 કયોડથી લધાયે રોકો ડામાફીટીવના યોગથી ીડામ 

છે. 

૧૨) 29 ઓગસ્ટ 1923 ના યોજ ગાાંધીજીના જીલન ય હપલ્ભનુાં સનભાવણ કયનાય હયચડવ  

એટનફયોનો જન્ભ ઈંગ્રેન્ડભાાં થમો શતો. 

૧૩) પ્રોટીનની ઉણ ધયાલતા દેળોની માદીભાાં ાસકસ્તાન દેળ વૌથી આગ છે. 

ગુજરાત  

૧૪) ોયફાંદયનુાં સભળાર-1 જશાજ ઓભાનથી જુનો બાંગાય બયીને ળાયજશા તયપ જતુાં શતુાં, ત્માયે 

આ જશાજ ઓભાન નજીક ડૂફતા લશાણ ભાસરકને ચાય કયોડ રૂસમાની ખોટ જલા ાભી છે. 

રમત-ગમત  

૧૫) જ ેબાયતીમ ખેરાડી ાવે સ્ોર્ટવવ ઓથોયીટી ઓપ ઇસન્ડમાનુાં કન્ળેળન  પ્રભાણત્ર શળે તેને 

યેલ્લે કન્ળેળન આળે. 
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૧૬) યસળમાની ટેનીવ સ્ટાય ભાહયમા ળાયાોલા ય ફે લવનો ફેન રાગેર છે. ત્માયે ોતાના નલા 

વ્મલવામ ય ધ્માન આી યશી છે. 

૧૭) 29 ઓગસ્ટ 1905 ના યોજ શોકીના જાદુગય ગણાતા એલા ધ્માનચાંદનો જન્ભ થમો શતો, 

તેના જન્ભ હદનને સ્ોર્ટવવ ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

અન્ય  

૧૮) 31 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દુસનમાનો વૌથી વસ્તો યેલ્લે માત્રી લીભો ળરુ થળે. 

૧૯) 4 વપ્ટેપફય 2016 ના યોજ ભધય ટેયેવાને વાંતની ઉાધી આલાભાાં આલળે. 

૨૦) શાર દેળભાાં પ્રથભલાય હયમુઝ યોકેટ ટેકનોરોજી (સ્કેભ જટે) નુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

Current affairs 194 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 31/8/16 

રાષ્ટ્ર ીય  

૧) કેન્ર વયકાય એક લવભાાં પાભાવ ાકવ  અને પાભાવ ક્રસ્ટય ફનાલી ગયીફોને વસ્તી દલા ૂયી 

ાડલા ભાટે 3000 જનઔધી કેન્રો ળરુ કયળે. 

૨) શારભાાં જી.એવ.ટી. ખયડાને ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મ વયકાય દ્વાયા વલાવનુભતે વાય કયલાભાાં આવ્મો 

છે. 

૩) બાયતભાાં રૈંસગક વભાનતા અને ભહશરા વળસક્તકયણ ભાટે કાભ કયલાના શેતુ વાથે અસબનેતા 

યજનીકાાંતની ુત્રી ઐશ્વમાવ મુ.એન.વાથે જોડામા છે. 

૪) તસભરનાડુ યાજ્મભાાં ગ્રાભીણ મુલાનો ભાટે અપભા જીભ અને ાકવ  ખુરળે, આ યાજ્મભાાં 500 

જીભ અને 500 ાકવ  ખુરળે. 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય  

૫) શારભાાં બાયત અને પમાનભાય લચ્ચે કનેસક્ટસલટી, ભેહડવીન, નલીનીકયણ અને ઉજાવ જલેા 

ક્ષેત્રોભાાં વભજુતી કયાય થમેરા છે. 
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૬) શાર ઓસ્ટરે સરમાભાાં અદાણીના ખાણ પ્રોજકે્ટને ભાંજુયી આડેના અલયોધો દુય થમા છે. 

૭) ભાંગ ગ્રશના લાતાલયણને વભજલા નાવાએ 6 સલજ્ઞાનીઓને એક સનજવન ડોભભાાં એક લવથી 

અાંદય યાખ્મા શતા, આ કામવ સવપમુરેળન પ્રોગ્રાભ યાખલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. જ ેશારભાાં ફશાય આવ્મા 

છે. 

૮) શારભાાં ફેરુતને બોજન ભાટે જાણીતા આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ળશેયોભાાં સ્થાન ભળ્યુાં છે. 

ગુજરાત  

૯) ગુજયાતના ભોયફીભાાં 18 ઐસતશાસવક સ્થોને વાાંકતી શેયીટેજ લોક જાશેય કયલાભાાં આલી 

છે. 

૧૦) આગાભી 1 ઓક્ટોફય 2016 થી વૌયાષ્ટ્ર  ભેઈર વુય પાસ્ટ શ્રેણીભાાં વભાલલાભાાં આલળે. 

૧૧) 30 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના લડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજયાતભાાં વૌની મોજના પ્રોજકે્ટનુાં 

રોકાવણ કયેર છે. 

૧૨) ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રીના ચીપ સપ્રન્વીાર વેકે્રટયી તયીકે કૈરાળનાથનની ુનઃ સનભણુાંકનો 

આદેળ કયલાભાાં આવ્મો છે.તેઓ ભુખ્મભાંત્રીના કામવકા વુધી ચારુ યશેળે. 

૧૩) સિભ ફાંગાની સલધાનવબાભાાં એક ઠયાલ વાય કયલાભાાં આવ્મા ભુજફ શલેથી આ યાજ્મ 

ફાાંગ્રા કે ફાંગાર તયીકે ઓખાળે. 

રમત-ગમત  

૧૪) શાર સબ્રટીળ મુસનલવીટીના એક હયવચવભાાં દાલો કયલાભાાં આવ્મો છે કે જી.ી.એવ. 

ટેકનોરોજીની ભદદથી પૂટફોરય ઈજાથી ફચી ળકળે. 

૧૫) 29 ઓગસ્ટ 2016 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રસતશ્રીએ પ્રથભલાય એકવાથે ચાય ખેરાડીઓને 

દેળનો વલોચ્ચ (ખેરયત્ન) ખેર ુયસ્કાય એનામત કયેર છે. 

૧૬) લવ 1991-92 થી યાજીલ ગાાંધીની સ્ભૃસતભાાં ખેરયત્ન એલોડવ  આલાભાાં આલે છે. 
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૧૭) આ લે ધ્માનચાંદ એલોડવ  વતી ગીથા, વેરલાનુાંવ દાંગ (શોકી) અને પ્રશરાદ (યોસલાંગ) ભાટે 

આલાભાાં આલેર છે. 

અન્ય 

૧૮) વુય સ્ટાય યજનીકાાંતની ુત્રી ઐશ્વમાવએ ોતાના ફાણના હદલવો ય રખેર ુસ્તકનુાં 

નાભ સ્ટેસન્ડાંગ ઓન એર-સ્ટોયી ઓપ ધ ગરવ અભોંગ ધ સ્ટાવવ છે. 

૧૯) ઇન્કભટેક્ષ ડીાટવ ભેન્ટ એક કયોડ કે તેનાથી લધાયેનો ટેક્વ નહશ ચૂકલનાયા હડપોલ્ટયોના 

નાભ નેભ એન્ડ ળેભ મોજના શેઠ જાશેય કયળે. 

૨૦) કાનુયની 11 લીમ દીકયી શ્રદ્ધાએ ક્રીન ગાંગાના વાંદેળ ભાટે 570 સકભી. ાણીભાાં અાંતય 

કાી સલશ્વ સલક્રભ ફનાલળે. 

- પરેશ ર્ાવડા 

 


