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-Paresh Chavda 
પ્રસ્તાલના 
આ ઈ બકૂ આના શાથભાાં મકુતા આનાંદ અનબુલીએ છીએ. આ બકુના વાંકરન કતાા શ્રી યેળબાઈ 

ચાલડાએ ખફુ વાયી જશભેત રઈને કાભ કયુું છે. યજે યજ ફનતી ઘટનાને આલયી રઈને વયબાાભાાં 

આની વભક્ષ આ બકૂ મકૂી છે. 

આ બકૂ  દયેક ભણકા એજ્યવુપય એ ય ક્રમભક યીતે મકુલાભાાં આવ્મા છે, અને આજે ણ આ વપય 

અમલયત ચાલ ુછે. 

જ આને આ બકૂ ઉમગી રાગે ત યજે યજના તભાભ અડટે ભાટે એજ્યવુપય એ ડાઉનરડ કયી 

ઇન્સસ્ટર કયી રેળ.  

આ એપની વળેવતા 

1.      આ એ ફ્રિ છે. 

2.       જીકેની તૈમાયી કયતા વો કઈ ભાટે ઉમગી ભટીયીમર. 

3.      નલી બયતીની નટીપીકેળન દ્વાયા જાણ કયલાભાાં આલળે. 

4.      એ 3.10 MB ની છે, જેથી ઝડથી ડાઉનરડ કયી ળકામ છે. 

5.      એક લખત ડટેા ડાઉનરડ થઇ ગમા છી નેટ લગય ણ ઓફાઈન ઉમગ 
કયી ળકામ છે. 

6.      યજ કરંટ અફેશસ અને જફ ય અડટે કયલાભાાં આલે છે, જેની નટીપીકેળન દ્વાયા 
જાણ કયલાભાાં આલે છે. 
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એપ ડાઉનોડ કરળાની રીત 

1.    એ ડાઉનરડ કયલા ભાટે Google પ્રેસ્ટયભા જઈ Edusafar રખી વચા 
કય, અને એ ઇન્સસ્ટર કય. 

2.    અથલા આ www.edusafar.com લરિંક યથી ડાઉનરડ કય. 

-એજ્યવુપય ટીભ 

00.5-જી નેટળકસ ની માહષતી. 
ઇન્સટયનેટની દુમનમાભાાં રક 2-જી અને 3-જી ન લયાળ કયે  છે. આણે તમાાં 4-જી ની લાત કયી તેન 

આનાંદ રેલાનુાં ણ ળરુ થઇ ગયુાં. જ કે શજુ 3-જી ણ દેળભાાં ફધે શચયુાં  નથી.યાંત ુફ્રપનરેન્સડભાાં ત 

અતમાયથી 5-જી ફજાયભાાં રાલલાની ભથાભણ ળરુ થઇ ગઇ છે. આગાભી 2020 સધુીભાાં 5-જી ફજાયભાાં 

આલલાની ળક્યતા છે. ફ્રપનરેન્સડનાાં ઓઊલ ુળશયેભાાં ફ્રપનીવ ફ્રયવચા ઇન્ન્સટટયટુ ખાતે 5-જી રાલલા ની તૈમાયી 

ળરુ થઇ છે. રગબગ ફ્રપનરેન્સડ કદાચ આ વૈથી શરેા ક્રભે શળે. ફ્રપનરેન્સડ સ્ટેટ પ્રજેકટથી 4-જી ત રાલી જ 

યહ્ુાં છે. તે 5-જી ભાટે ણ ઝડથી આગ લધી યહ્ુાં છે. 18 પેબ્રઆુયી 2015 થી 5-જી ના કાભની તૈમાયી 

આયાંબળે. અને 2020 સધુીભાાં ણુા કયળે. 5- જી નેટલકા 4-જી કયતા 100 ગણ ુઝડી શળે 

કયન્સટ નરેજ !!   

1-ઇન્સટયનેટ કાંની ગગૂરનુાં લડુ ભથક કમાાં આલેર છે? જ- કેલરપમનમાા. 

1. એશ્ટન કાટાય અભેફ્રયકાનાાં 25 ભાાં યક્ષાભાંત્રી ફન્સમા. 

2. જાન્સયઆુયી 2015 ના બાયતની રકવબાનાાં અધ્મક્ષ સમુભત્રા ભશાજન છે. 

3. 18 થી 22 પેબ્રઆુયી 2015 ફેંગલરુુભાાં 10 ભ એય ઇન્ન્સડમા ળ ઉજલાઇ યહ્ય છે,જે એમળમાન ભટાભાાં 

ભટ એય-ળ છે. 

4. પેબ્રઆુયી 2015 મજુફ એચ.ડી.એપ.ડી. ફેન્સકનાાં ચેયભેન ફ્રદક ાયેખ છે. 

5. આગાભી ફજેટભાાં ભશતલન મદુ જી.એવ.ટી ન યશળેે.(ગડુ એન્સડ વમલવાટેકવ) 
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1 ) ફરીવડુભાાં મનષ્પ ગમેરી ફ્રપલ્ભ ભાટે અાત એલડા --- ગલ્ડન કેરા એલડા. 

2 ) આગાભી 14 ભી ભાચા 2015 નાાં યજ ફ્રદલ્શી ખાતે 7 ભ ગલ્ડન કેરા એલડા વભાયશ મજાળે. 

3 ) ઇઝયાઇરનાાં વમદુ્રભાાંથી 10ભી વદીનાાં 2000 વનાના મવક્કાઓ ભી આવ્મા. 

4 ) પ્રધાનભાંત્રીએ 19 પેબ્રઆુયી 2015 નાાં યજ દેળવ્માી વઈર શલે્થકાડા મજનાન આયાંબ કયાવ્મ. 

5 ) બાયતીમ ફ્રયઝલા ફેન્સકે 19 પેબ્રઆુયી 2015 ના યજ વનાના મવક્કાઓ અને ચાંન્સ્કની આમાત યન 

પ્રમતફાંધ ઉઠાલી રીધ. 

6 ) મલશ્વભાાં સ્સ્લટઝયરેન્સડ દેળનાાં યાષ્રમતન કામાકા એક લાન છે. 

7 ) મલશ્વભાાં અભેફ્રયકાનાાં યાષ્રમતને ફધાથી લધ ુલેતન ભે છે. 

8 ) વાઉદી અયફ દેળભાાં એક ણ ભાંફ્રદય નથી. 

9 ) ગ્રેટ લિટન એલ દેળ જેની ટાર ફ્રટફ્રકટ ય તાના દેળનુાં નાભ નથી રખત. 

10 ) નેા દેળની મલળેતા એ છે કે તે આજ સધુી કઇણ દેળન ગરુાભ નથી ફન્સમ. 

1. શામાન્ય જ્ઞાન 
=> નીમતળ કુભાય 22/2/2015 ના યજ લફશાયનાાં મખુ્મભાંત્રી તયીકે ચથીલાય ળથ રેળે. 

=> લફશાયના લૂા મખુ્મભાંત્રી જજનતયાભ ભાાંઝીએ તાનુાં યાજીનામુાં યાજમાર કેવયીનાથ મત્રાઠીએ આપ્યુાં. 

=> ઇવયનાાં સ્ેવ એપ્રીકેળન વેન્સટયનાાં નલા અધ્મક્ષ તયીકે તન મભશ્રાએ કામાબાય વાંબાળ્મ. 

=>  બાયતભાાં ટેરીપન વેલા આતી એયટેર કાંનીએ આફ્રિકાભાાં ભપત મળક્ષણ આલા ભાટે યમુનવેપ વાથે 

કયાય કમાા..... 

=> વતત ચારીવ કરાક મગ કયનાય મગીયાજ વી.ી.એ લગનીવ બકૂ ઓપ  લલ્ડ યેકડાભાાં તાનુાં નાભ 

નોંધાવ્યુાં તેને રક મગગરુૂ તયીકે ઓખે છે. 

=>  તેરાંગણાને અરગ યાજમન દયજ્જ અાલનાય વ્મફ્રકત અથલા તમાાંના ગાાંધી તયીકે ભુથી કૃષ્ણમમૃતિ 
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કશી ળકામ. 

=> બાયતભાાં 10 ભી પેબ્રઆુયીને યાષ્રીમ સ્લચછતા ફ્રદલવ તયીકે ઓખીશુાં. 

=> બાયતનુાં કરકત્તા ળશયે વભગ્ર દેળભાાં પ્રથભ લાઇ-પાઈ ળશયે ફનલા ામયુાં છે. 

=> 4 પેબ્રઆુયી વભગ્ર મલશ્વભાાં કેન્સવય જાગમૃત ફ્રદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે. 

=> 2015 ભાાં ઓસ્રેલરમન ઓન ભફ્રશરા લખતાફ વયેના મલરીમમવને ભળ્મ. 

2. વળિંગનો ટાપ ુએટે??? 
નાના ટાઓુ ભીને લૂા આફ્રિકાન એક દેળ ફનેર છે, તેનુાં નાભ છે, ટાન્સઝામનમા અફ્રશ ઝાાંઝીફાય નાભન 

એક પ્રદેળ આલેર છે. લી ઝાાંઝીફાયના ફધાથી ભટા ટાનુ ુાં નાભ ઊગજુા અને ેમફા છે. તમાાં રમલિંગની 

મલળે ખેતી થામ છે. આ ઊયાાંત આ સ્થ પ્રલાવન ભાટે ણ અગતમનુાં છે, આ ટાનુ ુાં ભટાભા ભટુ ળશયે 

લેસ્ટ છે. ઇસ્રાભ ધભા અશીન મખુ્મ ધભા છે. અશીના રક વ્મલશાયભાાં સ્લાશીરી બાા ફરે છે. લા 1973 

ભાાં પ્રથભ લાય ઝાાંઝીફાય ટા ુઅંગેની ભાફ્રશતી ટી.લી.નાાં ભાધ્મભથી રકને ભી જે આજે મલશ્વભાાં રમલિંગના 

ટા ુતયીકે ઓખામ છે. 

3. ળર્લડસકપ સ્પેવય તારીખ ૧૪/૨/૧૫ 
=>લલ્ડાકની મજભાની કયનાય દેળ ઓસ્રેલરમા અને ન્સયઝુીરેન્સડ ૨૩ લા ફાદ ફાંને મ જભાન દે છે. 

=>૨૦૧૫ ના લલ્ડાકની પ્રથભ ભેચ ૧૪ પેબ્રઆુયીએ શ્રીરાંકા અને ન્સયઝુીરેન્સડ લચચે ક્રાઈસ્ટ ચચાભાાં યભાઈ. 

=>શાર અલગમાયભ લલ્ડાક ચારી યહ્ય છે. ૧૧ભાાં લલ્ડાકભાાં ૧૪ ટીભ,૧૪ ભેદાન, ફે મજભાન દેળ, ૪૪ 

ફ્રદલવ, ૪૯ ભેચ, ૩૭ ડ-ેનાઈટ, ૧૨ ડ-ેભેચ મજાળ.ે 

=>આલનાયી ૨૯ ભાચા ૨૦૧૫ ના યજ ભેરફના ફ્રક્રકેટ ગ્રાઉન્સડ ય પાઈનર ભેચ યભાળે. 

=>આ ૧૧ ભાાં લલ્ડાકભાાં એક ટીભના ૧૫ એભ કુર ૨૧૦ ખેરાડીઓ બાગ રઇ યહ્યા છે. 

=>દુમનમાભાાં લલ્ડાકની ળરૂઆત ૭ જુન ૧૯૭૫ ના ફ્રદલવે શરેી ભેચ યભીને થઇ શતી. 

=>ઈ.વ.૧૯૯૨ ભાાં યાંગીન કભાાં ફ્રક્રકેટ લલ્ડાક મજામ શત. 
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=>૧૧ભા લલ્ડાકભાાં ઓસ્રેલરમાભાાં યભાનાયી તભાભ ભેચ ડ-ેનાઈટ  યશળેે. 

=>ન્સયઝુીરેન્સડભાાં ભેચ બાયતીમ વભમ મજુફ વલાયે ૩:૩૦ કરાકે ળરુ થળે. 

=>ન્સયઝુીરેન્સડભાાં ડ-ેનાઈટ ભેચ બાયતીમ વભમ મજુફ વલાયે ૬:૩૦ કરાકે ળરુ થળે. 

=>ઓસ્રેલરમાભાાં ડ-ેનાઈટ ભેચ બાયતીમ વભમ મજુફ વલાયે ૯:૦૦ ળરુ થળે. 

=>ઓસ્રેલરમાના થા ખાતેની તભાભ ભેચ બાયતીમ વભમ મજુફ ફયે ૧૨:૦૦ કરાકે ળરુ થળે. 

=>ટીભ એ અને ટીભ ફી તેભના ગ્રુના ફાકીના ૬ દેળ વાથે એક-એક ભેચ યભળ.ે 

=>લલ્ડાકની પ્રથભ ભેચભાાં ન્સયઝુીરેન્સડ ેશ્રીરાંકાને ૯૮ યને શયાવ્યુાં. 

કીલી ટીભે લલ્ડાકભાાં ૧૯૯૨ ફાદ પ્રથભ લાય શ્રીરાંકન ટીભને યાજમ આપ્મ શત. 

=>લલ્ડાકના પ્રથભ ફ્રદલવે યભામેરી ફીજી ભેચભાાં ઓસ્રેલરમાએ ઇંગ્રેન્સડને ૧૧૧ યન થી યાજમ આપ્મ 

શત. 

=>પ્રથભ લખત પ્રથભ ભેચભાાં વદી પટકાયનાય ફ્રપન્સચ ઓસ્રેલરમાન ચથ ખારીડી ફની ગમ છે. 

=>આજ સધુીભાાં ૧૪ ફેટ્વભેનએ લલ્ડાકભાાં તાની પ્રથભ ભેચભાાં વદી પટકાયી છે.  

=>લલ્ડાકભાાં ઇંગ્રેન્સડ વાભે વદી પટકાયનાય ફ્રપન્સચ ઓવી.ન પ્રથભ ફેટ્વભેન ફની ગમ છે. 

=>૨૦૧૫નાાં લલ્ડાકભાાં પ્રથભલાય ાાંચ મલકેટ ઝડ્લાની મવદ્ધિ ન્સ્ટલન ફ્રપનના નાભે યશી શતી. 

=>ન્સયઝુીરેન્સડ-શ્રીરાંકા લચચેની ભેચ દયમભમાન ૩૧ લીમ વાંજમ ગાાંડાને ફાઉન્સરી રાઈનની ફશાય કેચ 

કડલાને કાયણે ૬૨ રાખ રૂ.નુાં ઇનાભ ભળ્યુાં શત.ુ 

=>લલ્ડા કભાાં શફે્રરક રેનાય ફ્રપન મલશ્વન વાતભ ફરય ફન્સમ. 

=>શ્રીરાંકા અને ન્સયઝુીરેન્સડની ભેચભાાં વાંગાકાયાએ ૩૯ યનની ઇમનિંગ દયમભમાન વોથી લધ ુયન કયનાયા 

ફેટ્વભેનની માદીભાાં સ્થાન ભેવ્યુાં  છે. 

=>૨૦૧૫ ના લલ્ડાકની પ્રથભલાય ાાંચ મલકેટ ઝડલાની મવદ્ધિ ન્સ્ટલન ફ્રપન્સવનાાં નાભે યશી શતી. 
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4. હિકેટ સ્પેશ્ય  
=> લલ્ડ કભાાં ઝડી અડધી વદી ભેક્કુરભનાાં નાભે થઇ, તેણે ભાત્ર 18 ફરભાાં 50 યન કયેર છે. તેણે 

ફધાથી ઝડી અડધી વદી કયલાન તાન જ યેકડા તડમ શત, આ શરેા 2007 ના લલ્ડકભા તેણે 

કેનેડા વાભે 20 ફરભા અડધી વદી પટકાયી શતી. 

=> દુમનમાભા ફધાથી ઝડી અડધી વદી યલુયાજે 12 ફરભા  ઇગ્રેંન્સડ વાભે ભાયી શતી. 

=> 11 ભાાં લલ્ડ કભાાં બાયતે 23 લા ફાદ દ.આફ્રપકાને શયાલી ળક્ય.ુ 

=> મલશ્વ કભાાં દ.આફ્રિકા વાભે ણ ફધાથી લધ ુયન ફનાલલાન મળખય ધલનન  યેકડા 137 યન ફનવ્મા. 

=> આજ સધુીભાાં લલ્ડ ક લખતે વદી પટકાયનાયા વભગ્ર મલશ્વભાાંથી 84 ખેરાડીઓ શતા. તેભા મળખયને 

સ્થાન ભળ્ય.ુ 

=> બાયતે લલ્ડકની ભેચભાાં 307 યનન સ્કય દ.આફ્રિકાને આપ્મ. આ ફીજ વૈથી ભટ સ્કય છે. 

2007ના લલ્ડકભાાં ઓસ્રેલરમાએ આફ્રિકાને 5 મલકેટ વાભે 377 યન ફનાવ્મા શતા. 

=> દ. આફ્રિકા વાભે ધલને અનખ યેકડા કમો, 122 ફરભાાં 14 ચગ્ગા, વાથે વદી પટકાયનાય ધલન એલ 

શરે ફ્રક્રકેટય ફની ગમ. 

=> મલશ્વકભાાં વૈથી લધ ુવદી પટકાયનાય વલચન કે જેણે 49 વદી પટકાયેર છે. 

=> દ.આફ્રિકા વાભે બાયતની આ ત્રીજી વૈથી ભટી જીત છે. 

=> 130 યનની જીત લલ્ડકભાાં બાયતની ાાંચભી વૈથી ભટી જીત છે, આ શરેા બાયતે ફયમડૂા દેળને 

257 યને જીત ભેલી શતી. 

5. શામાન્ય જ્ઞાન 
=> ફ્રકયણફેદીનાાં મતનુાં નાભ લિજફેદી છે, શાર તે અમતૃવયભાાં યશ ેછે. 

=> શ્રીરાંકાના નલા  ચ ૂાંટામેરા યાષ્રમત મવફ્રયવેના વૈ પ્રથભ મલદેળમાત્રા ય બાયત આવ્મા શતા. તેઓ 

બાયતનાાં લડાપ્રધાન શ્રી ભદીને શૈદયાફાદ શાઉવખાતે ભળ્મા શતા.  
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=> સ્મમૃત ઇયાનીનાાં મતનુાં નાભ ઝુફીન ઇયાની છે, તેઓ મુાંફઇભાાં પ્રાન્સ્ટકન ફીઝનેવ ધયાલે છે, તેભને 

તાની પલાડી ણ છે. 

=> પેબ્રઆુયી 2015 મજુફ ઇજજપ્ત દેળનાાં યાષ્રમત અબ્દેર પતશ અરી વીવી છે. 

=> બાયતીમ મૂનાાં ડટેા લૈજ્ઞામનક ધનરુ્જમ ડી. જે ાટીરને અભેફ્રયકાની વયકાયે રીવી, ટેકનરજી અને 

ઇનલેળન વાંફાંમધત કામાપ્રણારી ભાટે મનયકુ્ત કમાા. 

=> આજ સધુીભાાં લલ્ટડીઝનીને ફધાથી લધ ુ28 વ્મસ્ક્તગત ઓસ્કાય ભળ્મા છે. 

=> 1929 ભાાં શરેીલાય ઓસ્કાય એલડા વભાયશ મજામ શત. 

=> 22 પેબ્રઆુયી 2015 નાાં યજ 87 ભાાં ઓસ્કાય એલડાની જાશયેાત થઇ. 

=> બાયત વયકાયનાાં નાણાભાંત્રારમ શઠે આલતુાં ઇકનમભક અપેય ફ્રડાટાભેન્સટ ફજેટની કલામત શાથ ધયે 

છે. 

=> આ 2015ના લે ઇમતશાવભાાં પ્રથભલાય ળમનલાયે વાભાન્સમ ફજેટ યજુ થળે. 

6. શામાન્ય જ્ઞાન 25-2-15 
1 ) શારની બાજા વયકાય વાભે અણ્ણા શજાયે આંદરન કયે છે, તે જભીન વાંાદન મદૂ્દા વાથે વાંકામેર 

છે. 

2 ) 87 ભાાં ઓસ્કાય એલડા ભાાં શ્રેષ્ઠ ફ્રપલ્ભ "ફડાભેન" છલાઈ.વ્મસ્ક્તગત તેને ચાય એલડા ભળ્મા. 

3 ) મલદેળી બાાની ફ્રપલ્ભભાાં રેન્સડની "ઈડા" ફ્રપલ્ભને એલડા ભળ્મ. 

4 ) સયુતભા ભદી વાશફેના સટુની શયયાજી કયલાભાાં આલી તેની ખફૂ ફ્રકિંભત ઉજી તે સટુ ખયીદનાય 

એટરે રારજીબાઈ ટેર અને ફ્રશતેળ ટેર. 

5 ) શારભાાં લા 2015ભાાં શ્રી રાંકાના વેનાપ્રમખુ તયીકે ફ્રક્રવાંત ડી મવલ્લા આવ્મા. 

6 ) બાયત વયકાયે શારભાાં "MADAD" ટાર ળરૂ કયુા તેન ઉદેશ્મ મલદેળભાાં યશતેા બાયમતમ કોળલ્મ 

વફાંમધત પફ્રયમાદનુાં મનલાયણ કયી ળકે છે. 
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7 ) વયકાયે ઓ.એન.જી.વી.ના મનદેળક શ્રી ળમળળાંકયને યાજીનામુાં આલાન આદેળ આપ્મ,તેઓએ 21 

મપ્રલેન્સટવાની ખયીદીનાાં ટેન્સડયભાાં ગટાા કમાા શતા. 

8 ) 87 ભ ઓસ્કાય વભાયશ રવ એન્સજેરવ ખાતે મજામ શત. 

9 ) 87 ભાાં ઓસ્કાય એલડાભાાં શે્રષ્ઠ અલબનેત્રીન લખતાફ જૂલરમન મયૂના નાભે જામ છે. 

10 ) આ લે બાયત તયપથી ઓસ્કાય એલડાના નમભનેળન ભાટે "ધ રામવા ડાઇવે" નાભની ફ્રપલ્ભ યજૂ 

કયલાભાાં આલી શતી યાંત ુતે નમભનેટ જ થઇ ળકી નશતી. 

7. શામાન્ય જ્ઞાન 25-2-15 
1 ) શારની બાજા વયકાય વાભે અણ્ણા શજાયે આંદરન કયે છે, તે જભીન વાંાદન મદૂ્દા વાથે વાંકામેર 

છે. 

2 ) 87 ભાાં ઓસ્કાય એલડા ભાાં શ્રેષ્ઠ ફ્રપલ્ભ "ફડાભેન" છલાઈ.વ્મસ્ક્તગત તેને ચાય એલડા ભળ્મા. 

3 ) મલદેળી બાાની ફ્રપલ્ભભાાં રેન્સડની "ઈડા" ફ્રપલ્ભને એલડા ભળ્મ. 

4 ) સયુતભા ભદી વાશફેના સટુની શયયાજી કયલાભાાં આલી તેની ખફૂ ફ્રકિંભત ઉજી તે સટુ ખયીદનાય 

એટરે રારજીબાઈ ટેર અને ફ્રશતેળ ટેર. 

5 ) શારભાાં લા 2015ભાાં શ્રી રાંકાના વેનાપ્રમખુ તયીકે ફ્રક્રવાંત ડી મવલ્લા આવ્મા. 

6 ) બાયત વયકાયે શારભાાં "MADAD" ટાર ળરૂ કયુા તેન ઉદેશ્મ મલદેળભાાં યશતેા બાયમતમ કોળલ્મ 

વફાંમધત પફ્રયમાદનુાં મનલાયણ કયી ળકે છે. 

7 ) વયકાયે ઓ.એન.જી.વી.ના મનદેળક શ્રી ળમળળાંકયને યાજીનામુાં આલાન આદેળ આપ્મ,તેઓએ 21 

મપ્રલેન્સટવાની ખયીદીનાાં ટેન્સડયભાાં ગટાા કમાા શતા. 

8 ) 87 ભ ઓસ્કાય વભાયશ રવ એન્સજેરવ ખાતે મજામ શત. 

9 ) 87 ભાાં ઓસ્કાય એલડાભાાં શે્રષ્ઠ અલબનેત્રીન લખતાફ જૂલરમન મયૂના નાભે જામ છે. 

10 ) આ લે બાયત તયપથી ઓસ્કાય એલડાના નમભનેળન ભાટે "ધ રામવા ડાઇવે" નાભની ફ્રપલ્ભ યજૂ 
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કયલાભાાં આલી શતી યાંત ુતે નમભનેટ જ થઇ ળકી નશતી. 

8. વળશ્વકપ સ્પેશ્ય....25-2-15 
=> લઝમફાબ્લે વાભેની ભેચ દયમભમાન ફ્રક્રવ ગેરેન લન-ડ ેઇમતશાવની પાસ્ટેસ્ટ ફેલડી વદીન મલશ્વમલક્રભ 

સ્થામ. 

=> લેસ્ટ ઇ.ના ધયુાંધય ફેટ્વભેન ફ્રક્રવગેરે મલશ્વકભાાં લઝમફાબ્લે વાભે એક ફ્રદલમવમ ભેચભાાં 147 ફરભાાં 10 

ચગ્ગા,16 છગ્ગા વાથે 215 યન પટકાયતા ઇમતશાવ યચામ. 

=> ગેરે ભાત્ર 138 ફરભાાં ફેલડી વદી યુી કયલાની વાથે ઝડી ફેલડી વદીન યેકડા તાના નાભે કમો. 

=> ગેરેના આ પ્રદળાનથી મલશ્વકભાાં પ્રથભલાય અને લન-ડ ેઇમતશાવભાાં કુર ાાંચલાય વ્મફ્રકતગત ફેલડી 

વદી પટકાયલાન યેકડા નોંધામ છે. 

=> ગેર અને વેમયલુ્વની બાગીદાયી 298 ફરભાાં 372 યન થમા તે ણ વોથી ભટી બાગીદાયીન મલક્રભ 

થમ. 

=> મલન્સડીઝે મલશ્વકભાાં તાન શે્રષ્ઠ સ્કય કયતા ફે મલકેટે 372 યન ફનાવ્મા શતા. 

=> આ ખેર દયમભમાન ગેરે 105 ફરભાાં તેણે તાની 22 ભી વદી યુી કયી શતી. 

=> ગેરે મલશ્વકભાાં શાઇએસ્ટ સ્કયન વા.આફ્રિકાન ગેયી ક્રસ્ટનન 1996 ભાાં યએુઈ વાભે નોંધામેર 188 

યનન યેકડા તડી નાાંખ્મ શત. 

=> ગેરેન 215 ન સ્કય લન-ડ ેઇમતશાવભાાં વલા શે્રષ્ઠ સ્કય તયીકે ત્રીજા ક્રભે સ્થાન જભાલી ળકમ. 

=> ગેર અને વેમયઅુલ્વની બાગીદાયીથી 372 યન ફન્સમા એટરે 1999 ભાાં ન્સયલુઝરેન્સડ વાભે વલચન અને 

દ્રમલડ ેનોંધાલેરા 331 યનની બાગીદાયીન મલશ્વમલક્રભ તટુમ.... 

9.ગજુરાત બજેટ વળેવ  
26-2-2015 

1 )ગજુયાતનુાં ફજેટ મલધાનવબાનાાં નાણાભાંત્રી વોયબ ટેરે યજૂ કયુું શત ુાં. 
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2 ) લા 2015-16 નાાં ફજેટભાાં 80 કયડ ₹ નાાં કયયલેયા નાાંખલાભાાં આવ્મા છે. 

3 ) આગાભી લા 2015-16ભાાં ફજેટ અનવુાય 4,300 મલદ્યાવશામકની બયતી કયલાભાાં આલનાય છે. 

4 ) ફ્રશિંવાથી મડીત ભફ્રશરાઓનાાં ભાગાદળાન ભાટે 181 નાંફયની શલે્રાઇન ગજુયાતભાાં કામાયત છે, જે 

મજના વભગ્ર યાજમભાાં અભરી ફનાલલા ભાટે  2.75 કયડ પાલામા છે. 

5 ) ખેડુતને તાના ઉતાદનનાાં યુતા બાલ ભે તે ભાટે "અની ભાંડી" ની વ્મલસ્થાનુાં આમજન આ 

ફછેટભાાં થમેર છે. 

6 ) અભદાલાદનાાં ખયાંબે ચડરેા ભેરરેન પ્રજેક્ટ ભાટે આ ફજેટભાાં 611 કયડ પાલલાભાાં આવ્મા છે. 

7 ) આ ફછેટભાાં પ્રથભલાય લફનનીલાવી બાયતીમ (એન.આય.આઇ.) ગજુયાતીઓ ભાટે ઓનરાઇન 

ભાતબૃાાની તારીભ ભી યશ ેતેલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં આલળે. 

8 ) ધયઈ ડભે ાવે વાંત નગયી ફનાલલા ₹ 1 કયડ પાલાળે. 

9 ) સયુતને રીભ મવટી ફનાલલા ભાટે આ ફજેટભાાં ₹ 74 કયડ પાલલાભાાં આવ્મા છે. 

10) ગજુયાત યાજ્મનાાં ફજેટભાાં ₹ 20 કયડની કય યાશત આલાભાાં આલી છે. 

10. શામાન્ય જ્ઞાન 26-2-2015 
=> એન.ડી.એ. વયકાયે 14 ભાાં નાણાાંચની બરાભણન સ્સ્લકાય કમો. 

=> બાજ વયકાય જમમ ુકશ્ભીયભાાં ી.ડી.ી.નુાં જડાણ કયી વયકાય યચળે. 

=> ાફ્રકસ્તાનનાાં શરેા ફ્રશન્સદુ મખુ્મ ન્સમામમધળ યાણા બગલાન દાવ. 

=> યાષ્રીમ મલયતા યુસ્કાય 2014 ભાટે 24 ફાક વાંદ થમેરા, આ યુસ્કાય 1957થી આલાભાાં આલે 

છે. તેભા 8 કન્સમા અને 16 કુભાયની વાંદગી  થામ છે. 

=> યાજકટ સ્સ્થત વોયાષ્ર યમુનલમવિટીનુાં મુ નાભ સ્લાભી દમાનાંદ વયસ્લતી યમુન.છે.  

=> વોયાષ્ટ યમુન. ની સ્થાના 1967  થમેર છે. 
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=>  વોયાષ્ર યમૂન.ભાાં આજ સધુીભાાં 15 જેટરા કુરમત આવ્મા, અને શાર ડૉ પ્રતા મવિંશની નીયફુ્રકત 16 ભાાં 

કુરમત તયીકે થઇ છે. 

=> લા 2015-16 ના ફજેટભા ગજુયાતની 8  ભશાનગય ાલરકાના મલકાવ ભાટે 999 કયડ પાલામા છે. 

=> આગાભી ફજેટભાાં 

વોયાષ્રને નલી યમુનલમવિટી ભળે. તેલી જાશયેાત થઈ તેન ુવાંબલત: લડુ ભથક  જૂનાગઢ યશળેે. અને એ 

યમુન.કદાચ નયમવિંશ ભશતેા યમુન. તયીકે ઓખાળે. 

=> તા 26/2/2015 ના યજ લીય નભાદ દલક્ષણ ગજુયાત યમુન.ન 46 ભ દલીદાન વભાયશ મજાઇ યહ્ય 

છે. 

11. શમાન્ય જ્ઞાન 28-2-2015 
1 ) દેળભાાં શરેીલાય ગલનાય વાભે એપ.આઇ.આય. ભધ્મપ્રદેળભાાં ફનાલટી બયતી કોબાાંડ તયીકે જાણીતા 

થમેરા વ્માભ ગટાાભાાં તમાાંના યાજ્માર યાભનયેળ માદલને યાજીનામુાં આવ ુડયુાં છે. 

2 ) એક વલે મજુફ બાયતભાાં શજુ 22.8 કયડ રક અબણ છે. બાયતવયકાયનુાં મળક્ષણભાંત્રારમ કે જે 

"એભ.એચ.આય.ડી." નાભથી ઓખામ છે. 

3 ) આ વાંસ્થાને કુર ફજેટના ાાંચ ટકા યકભ પાલલાભાાં આલે છે. 

4 ) કેન્સદ્ર વયકાયનાાં ફજેટભાાં ભટે બાગે પ્રથભ ક્રભે નાણાભાંત્રારમ, ફીજા સ્થાને વાંયક્ષણ, ત્રીજા સ્થાને 

ખાદ્યભાંત્રારમ, ચથા સ્થાને ગ્રામમભાંત્રારમ અને ાાંચભા સ્થાને મળક્ષણ યશલેા ાભે છે. 

5 ) પેબ્રઆુયી 15 પ્રભાણે એભ.એચ.આય.ડી.ના લડા સ્મમૃત ઈયાની છે. 

6 ) ન્સયમુકાનાાં પ્રખ્માત ભેગેલઝન પબ્ર્વે શાર એમળમાની વોથી ળફ્રકતળાી ભફ્રશરાઓની માદી ફશાય ાડી 

તેભા છ બાયતીમ ભફ્રશરાઓનાાં નાભ છે. 

7 ) આ છ ભાાંથી પેબ્ર ુ15 ના એર.આઇ.વી.ના એભ.ડી. ઉા વાાંગલાનને ણ ળટા રીસ્ટેડ કયામા છે. 

8 ) 28 પેબ્રઆુયી 2015 ના યજ બાયતનુાં કુર ભીને 82 મુાં ફજેટ યજુ થળે. 
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9 ) સ્લતાંત્ર બાયતનુાં પ્રથભ ફજેટ 26 નલેમફય 1947 ના યજ યજૂ થય ુશત ુાં. 

10 ) પ્રથભ ફજેટ પ્રથભ નાણાભાંત્રી શ્રી આય. કે. ળણમખુ ળેટ્ટીએ યજૂ કયુું શત ુાં. 

11 ) આજે 28 પેબ્રઆુયી દેળભાાં ડૉ વી.લી. યાભનની ળધને માદ કયી મલજ્ઞાન ફ્રદનની ઉજાણી કયલાભાાં આલે 

છે. 

12. શામાન્યજ્ઞાન 27/2/15 
1) ગજુયાતની મલધાનવબાભાાં  આયગ્મભાંત્રી નીમતન ટેરે ઈન્ન્સડમન ઈન્સન્સસ્ટટયટુ ઓપ બ્બ્રક શલે્થ 

ગાાંધીનગય ાવે ાવે ારેજ ખાતે ₹ 100 કયડનાાં ખચે બ્બ્રક શલે્થ યમુનલમવિટી ફનળે. 

2 ) બાયતભાાં લા 2006 ભાાં બ્બ્રક શલે્થ પાઉન્સડળેન ઓપ ઇન્ન્સડમા વાંસ્થાની સ્થાના થમેર. 

3 ) બ્બ્રક શલે્થ પાઉન્સડળેન ઓપ ઇન્ન્સડમા વાંસ્થાને બાયત વયકાયે 60 કયડ, લફરગેટ્વ પાઉન્સડળેને ₹ 66 

કયડ, અને ઇન્સપમવવનાાં નાયામણ મમૂતિએ ₹ 10 કયડ જેટલ ુદાન આેર છે. 

4 ) અભેફ્રયકાન બાયતીમ ભાટે સ્તતૃમ મનણામ, એચ.1 ફી. મલઝા ધાયકના જીલનવાથીને અભેફ્રયકાભાાં લકા 

યમભટ ભળે. 

5 )અભેફ્રયકાની વાંસ્થા આગાભી 26 ભે 2015 થી ય.ુએવ.વી.આઇ.એવ. અયજીઓ સ્સ્લકાયલાનુાં ળરૂ કયળે. 

6 ) ય.ુએવ.વી.આઇ.એવ.નુાં રુૂનાભ યએુવ મવટીજન ળી એન્સડ ઇભીગ્રેળન વમલવીવ થામ છે. 

7 ) સ્લાઇન ફ્લનુી અવય લાા મલસ્તાયભાાં 144ની કરભ રાગ ુકયી ભેાલડા કે અન્સમ કામાક્રભની 

આગતયી ભાંજૂયી રેલી ડળે. 

8 ) 26/2/2015 ના યજ બાયતનાાં યેલ્લે પ્રધાન સયેુળ પ્રભએુ યેલ્લ ફજેટ યજૂ કયુું. 

9 ) શાર 27/14/2015 ના યજ ભયાયીફાનુી યાભામણ કથા ચારી યશી છે, તે યાજુરા તાલકુાનુાં ભજાદય 

ગાભ બક્ત કમલદુરાબામા કાગની જન્સભભમૂભ છે, આ ગાભને કેન્સદ્ર વયકાયે નાભ ફદરલાની યલાનગી 

આેર છે. અને છીથી આ ગાભ કાગધાભ નલા નાભથી ઓખાળે. 

10 ) આજ સધુી ભાત્ર ક્ષેમત્રમ ફ્રટિફીલરટી ઉરબ્ધ શતી. યાંત ુશલેથી એટરે કે આલનાયી 3જી ભે થી 

વભગ્ર બાયત દેળભાાં આ નાંફય ફ્રટિફીલરટીની સમુલધા "રાઇ" 
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આળે તેલી જાશયેાત કયી છે. 

13. દેનુ ંરેર્લળે બજેટ વળેવ  
બાયતના યેલ્લે ભાંત્રી સયેુળ પ્રભએુ ગરુૂલાયે વાંવદભાાં 2015-16 ભાટે યેર ફજેટ યજુ કયુા. તેભા ભશતલની લાત 

એ યશી કે તેભણે ફજેટભાાં કઈ નલી રેનની જાશયેાત ન કયી. જકે તેભણે કહ્ ુકે વભીક્ષા છી ટૂાંક વભમભાાં 

જ નલી રેનની જાશયેાત કયલાભાાં આલળે. આણે યાશ જલી યશી. 

☆ યેર ફજેટ 2015-16 ના મખુ્મ દવ મખુ્મ મદુ્દાઓ ☆ 

 1. યેર મવુાપયી બાડુ નશી લધળે નશી.  

2. 60 ફ્રદલવને ફદરે 120 ફ્રદલવ શરેા ફ્રટફ્રકટ બકુ કયી ળકાળે. ેયરેવ ફ્રટકફ્રટિંગ ય જય આલાભાાં 

આલળ.ે  

3. નલી રેનન ુશાર એરાન નશી. વભીક્ષા ફાદ આ વત્રભાાં થળે જાશયેાત. 

4. યાજધાની અને ળતાબ્દી વફ્રશત ફધી રેનની વયેયાળ સ્ીડ લધાયલાભાાં આલળે. રાફ્રપક લાી રેનભાાં લધ ુ

ડબ્ફા જડલાભાાં આલળે  

5. લફ્રયષ્ઠ નાગફ્રયક ભાટે રઅય ફથાની વીટ લધ ુઅનાભત યશળેે.  

6. યેરલેભાાં શલે ફધી બયતીઓ ભાટે ઓનરાઈન અયજી ભાંગાલલાભાાં આલળે.  

7. 400 યેરલે સ્ટેળન ય લાઈ-પાઈ સમુલદ્યા, 10 વેટેરાઈટ યેરલે સ્ટેળન મલકમવત મલકવાલાળે.  

8. 970 યેરલે ઓલય લિઝ કે યેરલે અંડય લિઝ ફનાલલાભાાં આલળે. 3438 ભાનલયફ્રશત ક્રમવિંગ ખતભ 

કયલાભાાં આલળ.ે  

9. 4 યેરલે ફ્રયવચા ઈંસ્ટીટયટુ ખરળે. ફનાયવ ફ્રશિંદુ મલશ્વમલદ્યારમભાાં ભારલીમા ચેમય પય યેરલે 

ટેકનરજીની જાશયેાત કયલાભાાં આલી છે.  

10. સ્લચછતા ય જય અાળે ફામટૉમરેટ ણ ફનાલલાભાાં આલળે. ગાંદકી મનમાંમત્રત કયલા કયાળે ઉામ. 
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14. વળશ્વકપ વળેવ  27-2-2015 
1 ) અપઘામનસ્તાનન અણધાયી રડત ફાદ સ્કટરેન્સડ વાભે ૧ મલકેટથી ફ્રદરધડક મલજમ થમ. 

2 ) પ્રથભ લખત લલ્ડા કભાાં યભી યશરેા અપઘામનસ્તાને જફયજસ્ત ટેમયાભેન્સટ અને પાઇટીંગ સ્સ્ફ્રયટ 

દેખાડતાાં સ્કટરેન્સડ વાભેની લન-ડ ેભાાં અણધાયી રડત વાથે ૧ મલકેટથી ફ્રદરધડક મલજમ ભેવ્મ શત. 

 3 ) અપઘામનસ્તાને સ્કટરેન્સડ ેજીતલા ભાટે આેરા ૨૧૧ના ટાગેટન ીછ કયતાાં એક તફકે્ક વાતભી 

મલકેટ ૯૭ યને ગભુાવ્મા ફાદ જીત ભેલી શતી. 

4 ) અપઘામનસ્તાનના આ મલજમના ામાભાાં વભીઉલ્રાશ ળેનલાયીના ૧૪૭ ફરભાાં ૭ ચગ્ગા અને ૫ છગ્ગા 

વાથેના ૯૬ યન મખુ્મ શતા. 

5 ) આ ઉયાાંત તેણે દરત ઝદયન (૯) વાથે ૩૫ યનની અને ૧૦ભાાં ક્રભના ફેટવભેન શામભદ શવન (૧૫) 

વાથે ૬૦ યનની બાગીદાયી કયી શતી. 

6 ) ળેનનાયી આઉટ થમ તમાયે અપઘામનસ્તાન ૧૯ યન દૂય શત ુાં અને શાભીદે આખયી મલકેટભાાં ળયૂ ઝદયન 

૧૨ યન વાથે અણનભ ૧૯ યનની બાગીદાયી કયતાાં ટીભને ઐમતશામવક મલજમ અાવ્મ શત.  

7 ) સ્કટરેન્સડ તયપથી ફેફ્રયિંગ્ટને ચાય મલકેટ ઝડી શતી.  

8) અપઘાન ઓનય જાલેદ અશભદીએ ૫૧ યન કમાા શતા. 9 ) ળયૂ ઝદયને ૪ અને દોરત ઝદયને ત્રણ 

મલકેટ ઝડતાાં સ્કટરેન્સડ ૨૧૦ભાાં ખખડયુાં શત ુાં.  

10 ) ભાચાન અને ભાજીદ શકે્ક ૩૧-૩૧ યન કમાા શતા. 

15. પથૃ્ળી-2 વમશાઇનુ ંશફલ પહરક્ષણ  
ઓફ્રયસ્વાનાાં ફારાવય જજલ્રાભાાં આલેર ચાાંદીયુથી થૃ્લી-2 મભવાઇર જે યભાણ ુશમથમાય રઇ જલા ભાટે 

વક્ષભ છે. તેનુાં વપ ફ્રયક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં.  

લી તે 350 ફ્રક.ભી. સધુી ભાયક ક્ષભતા ધયાલે છે. આ મભવાઇરને ઇન્ન્સટગ્રેટેડ ટેસ્ટ યેન્સજ (આઇ.ટી.આય.) નાાં 

રન્સચ કમપ્રેક્ષ -3 થી વલાયે 9:20 મભમનટે છડલાભાાં આલી શતી. 

ાાંચવથી એક શજાય ફ્રક.ગ્રા. સધુી લજન રઇ જલાભાાં વક્ષભ મભવાઇરભાાં વલાામધક જડતલીમ ભાગાદળાન 
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પ્રણારીન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ છે. આઇ.ટી.આય.મનદેળક એભ.લી.કે.લી.પ્રવાદે કહ્ુાં કે વાંણૂા ફ્રયક્ષણ 

ય યક્ષા અનવુાંધાન અને મલકાવ વાંગઠનના લૈજ્ઞામનકએ નજય યાખી છે. 

મભવાઈરનાાં ફ્રયક્ષણ ભાગાને ડી.આય.ડી.એ નાાં યડાય તેભજ ઇરેક્ર ઓપ્ટીકર રેફ્રકિંગ મવસ્ટભથી દેખયેખ 

યાખલાભાાં આલી શતી. 

વાંણૂા સ્લદેળી ટેકનીક ય આધાફ્રયત આ મભવાઇરનુાં ફ્રયક્ષણ બાયતની યધુ્ધ તૈમાયીઓને ભાલા ભાટે થયુાં 

છે.  

ગમા લે નલેમફય ભાવભાાં ણ તેની જ યેન્સજથી થૃ્લી-2 મભવાઇરનુાં વપ ફ્રયક્ષણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

16. વળશ્વકપ વળેવ 28-2-2015 
1 ) વાઉથ આફ્રિકાના ડી મલલરમવે પાસ્ટેસ્ટ અડધી વદી અને વદી ફાદ શલે વોથી ઝડી ૧૫૦ યનન 

મલશ્વમલક્રભ વર્જમ શત. 

2 ) આ અગાઉ આ યેકડા ઓસ્રેલરમાના ળેન લટવનના નાભે શત.જમાયે ડી મલલરમવા 52 ફરભાાં વદી 

પટકાયી લલ્ડાકની વોથી ઝડી વદી પટકાયલાભાાં ફીજા ક્રભે યહ્ય છે.  

3 ) આ અગાઉ આમરનૅ્સડના કેમલન ઓિામને 2011ના લલ્ડા કભાાં 50 ફરભાાં વદી ભાયી શતી. 

4 ) ડી મલલરમવે મલન્ન્સડઝ વાભે ૬૬ ફરભાાં ૧૭ ચગ્ગા અને ૮ છગ્ગા વાથે અણનભ ૧૬૨ યનની મલસ્પટક 

ફેટીંગને વશાયે ટીભને જીત અાલી. 

 5 ) ડી મલલરમવાની વદી અને અભરા (૬૫) ડય ુપ્રેવીવ (૬૨) અને યવય ુ(૬૧)ની અડધી વદીઓને 

વશાયે વાઉથ આફ્રિકાએ લલ્ડા કના ઇમતશાવન ફીજ શાઇએસ્ટ સ્કય ખડકતાાં ાાંચ મલકેટે ૪૦૮ યન 

નધાવ્મા શતા. 

6 ) શલ્ડય તેની ૧૦ ઓલયભાાં ૧૦૪ યન આલા વાથે વોથી ખચાા ફરય ફન્સમ શત. 

7 )  શલ્ડયની ૪૮ ફરભાાં ૫૬ યનની ઇમનિંગ છતાાં તેઓ ૩૩.૧ ઓલયભાાં ૧૫૧ભાાં ખખડી ગમા શતા.  

8 ) વાઉથ આફ્રિકાએ ૨૫૭ યનથી મલજમ ભેલતા લલ્ડા કભાાં વોથી ભટા અંતયના મલજમના બાયતના 

યેકડાની ફયફયી કયી શતી.  
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9 ) રેગસ્સ્નય તાશીયે ાાંચ મલકેટ ઝડી શતી. 

10 ) લલ્ડા કભાાં વાઉથ આફ્રિકાને વોપ્રથભ લખત વપતા અાલલાની કફ્રટફધ્ધતા દેખાડતાાં ડી મલલરમવે 

ભેદાન ય ઉતયતાાં જ યભાન્સચકતા વ્માી ગઇ  શતી.  

11 ) ડી કૉક વસ્તાભાાં આઉટ થમ તે છી અભરા અને ડય ુપ્રેવીવે ૧૨૭ યનની બાગીદાયી કયી શતી.  

12 ) ડી મલલરમવે યવય ુવાથે ૧૨.૩ ઓલયભાાં ૧૩૪ યન જડમા શતા. 

13 ) ડી મલલરમવે ૩૦ ફરભાાં ૫૦ ફાદ ભાત્ર ૫૨ ફરભાાં ૧૦૦ યન યુા કમાા શતા આને લલ્ડા કના 

ઇમતશાવની ફીજા ક્રભની પાસ્ટેસ્ટ વદી ગણી ળકામ. 

14 ) ઈમનિંગ દયમભમાન ફ્રડમલલરમવાને ફે લખત જીલનદાન ણ ભળ્યુાં શત ુાં. 

-યેળ ચાલડા  
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