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50. Current Affairs 25 સામાન્ય જ્ઞાન 16-3-2015 
1 ) લનઆુત નાભના દ્વિવમશૂભાાં ચક્રલાતે તફાશી વજી તે વલસ્તાય ઓસ્રેલરમાન છે, તમાાં 3000 

જેટરા ઓસ્રેલરમન નાગરયક લવલાટ કયે છે .અને તે પ્રળાાંત ભશાવાગયભાાં આલેર છે.  
2 ) જાણીતા ગાાંધી કથાકાય અને ગજુયાત વલદ્યાીઠના લુવ કુરવત યશરેા નાયામણ દેવાઇન ુ

તા .15/3/2015 ના યજ સયુત મકુાભે અલવાન થયુાં. 
3 ) વલશ્વક રક્રકેટભાાં લેસ્ટેન્ડડઝે યુ .એ.ઇ.ને છ વલકેટથી શયાવ્યુ.  
4 ) ભરશરા શકી વલશ્વકભાાં બાયત પાઇનરભાાં શચ્યુ .શલેની યભતભાાં બાયત રેડડ  ને શયાવ્યુાં.  
5 ) ગઇ કારે 15/3/2015 ના યજ વલશ્વ ગ્રાશક અવધકાય રદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલી.  
6 ) ચીનભાાં લજન ભાલા ભાટેન એકભ સ્ટન છે  .ચીનની વતાલાય જાશયેાત મજુફ લરઆડગ 

નાભન ભાણવ ચીનન વોથી જારડમા ભાણવન દયજ્જ ધયાલે છે.  
7 ) ચીનના લરઆડગ નાભન ભાણવ જે વોથી જાડા ભાણવન યેકડવ નોંધાલી ચકુ્ય છે  .શલે તેને 

વોથી લધ ુલજન ઊતાયનાય તયીકે યેકડવ કયલ છે .તેનુાં લજન 35 સ્ટન શત ુાં તેણે 13 સ્ટન લજન 
ઘટાડલ ુછે.  

8 ) વલશ્વક રક્રકેટભાાં ારકસ્તાને આમયરેડડને વાત વલકેટથી શયાવ્યુાં. 
9 ) ઊત્તયપ્રદેળભાાં ફડવ ફ્લ્ય ુનાભન યગ ક્ષીઓભાાં દેખામ 350 જેટરા ક્ષીઓ નાાં મતૃય ુઆના 

કાયણે થમા છે. 
10 ) પ્રધાનભાંત્રીએ નલી રદ્શીના ભાણેકળા વેડટયભાાં પ્રથભ વલશ્વયધુ્ધ આધારયત પ્રદળવન વનશાળ્ય ુ.

પ્રથભ વલશ્વ યધુ્ધભાાં 74000 બાયતીમ વૈડમન બગ રેલામ શત .શાર પ્રથભ વલશ્વયધુ્ધના 100  
લવ ણૂવ થલા ફદર આ પ્રદળવન મજામેર.  

51. Current Affairs 26 સામાન્ય જ્ઞાન 18-3-2015 
1 ) એક અંદાજ પ્રભાણે વભગ્ર બાયતભાાં 258 ગીગાલટ વલજીન લયાળ થામ છે.  
2 ) વલશ્વનાાં છ દેળ ભીને એક પ્રજેક્ટ અભરી ફનાલલા જઇ યહ્યા છે, આ છ દેળભાાં બાયત, 

ચીન, જાાન, યવળમા, યયુ અને અભેરયકાન વભાલેળ થામ છે, આ તભાભ દેળ િાયા 10 
લફલરમન ડરયના ખચે "ઇટય "પ્રજેક્ટ આકાય રેલા જઇ યહ્ય છે.  

3 ) આ "ઇટય "પ્રજેક્ટ િાયા થૃ્લી ય અવાંખ્મ કુવત્રભ સમૂવ ફનાલી ડયકુલરમય પરઝુય પ્રરક્રમાથી 
ાણી ભાાંથી વલજી ઊતાદન કયલાની પ્રરક્રમા શાથ ધયાળે.  

4" ) ઇટય  "પ્રજેક્ટ અંતગવત બાયતનાાં લૈજૌ ઞાવનક િાયા એવળમાનુાં એકભાત્ર એક ભેગાલટનુાં ાલય 
વપ્રામ શાઉવ અભદાલાદભાાં ફનાલલાભાાં આવ્યુાં છે. 

5 ) બાયતનાાં લૈજ્ઞાવનકનુાં ભાનવ ુછે કે 2054 સધુીભાાં સ્લદેળી સમૂવ લડ ેઆણે વાંબવલત 800 
લફલરમન લટ વલજ ઉતાદન કયી ળકીશુાં.  
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6 ) આગાભી તા .21/3/15 નાાં યજ 13 ધભુકેત ુળ ધનાય લૈજ્ઞાવનક ચા્વ ભેવવમયની માદભાાં 
ગજુયાતનાાં સયુજ દેલ ખાતે ભેવવમય ભેયેથન નાભન કામવક્રભ મજાળે. 

7 ) આ ભેવવમય ફ્રેંચ લૈજ્ઞાવનક શતા, ( 1730-1817  ) જેભન ળખ ધભુકેત ૂળધલાન શત, 
રકવલજ્ઞાન કેડર યાજકટ અંતગવત ઘણા વભમથી ભેવવમય ભેયેથન કામવક્રભ મજામ છે. 

8 ) ારકસ્તાનભાાં ગઇકારે તા .17/3/15 ના યજ જુદા -જુદા ગનુાભાાં વાંડલામેરા 12 વ્મરકતઓને 
પાાંવીની વજા આલાભાાં આલી.  

9 ) મ્માનભાયભાાં એક જાશયેાતભાાં બગલાન બધુ્ધનાાં પટાન ઉમગ કયલા ફદર ડયલુઝરેડડનાાં 
એક વ્મરકતને અઢી લવની જેરની વજા પયભાલી. 

10 ) બાયતીમ યાન્રરમ ફેડવભડટન વાંઘ ેવામના નશલેાર અને ી .કશ્મને 5 રાખ ₹ ઇનાભ 
આલાની જાશયેાત કયી. 

52. Current Affairs 27 સામાન્ય જ્ઞાન 19-3-2015 
1  ) ધ .12 ભાાં વામડવ પ્રલાશ વાથેના વલદ્યાથીઓને ભેરડકર ડડેટરભાાં પ્રલેળ ભાટે પયજજમાત રેલાતી 

ટેસ્ટ "ગજુકેટના "નાભે ઓખામ છે , "ગજુકેટ  "નુાં રુૂનાભ ગજુયાત કભન એડરડવ ટેસ્ટ કશી 
ળકામ.  

2 ) આલતી કારે એટરે કે 20 ભાચવ 2015 ના યજ લવ દયવભમાન ફનતી ફે ઘટનાઓ  કે જમાયે 
રદલવ અને યાત વયખા થતા શમ તેભાની એક ઘટના ફનળે 20 ભી થી રદલવ અને યાત વયખા 

થળે .તમાયે ચાંર તાની થૃ્લીની પ્રદલક્ષણા દયવભમાન સમુવ અને થૃ્લીની ફયફય લચ્ચે આલળે આ 
ઘટના ફાદ 21 ભાચવ આ લવન વોથી રાાંફ રદલવ શળે.  

3" ) ઈકલીનક્વ  "ળબ્દ ફે ળબ્દન ફનેર છે , રેરટન બાાભાાં "ઇક્લવ "એટરે એક વભાન અને 
"નક્વ "એટરે યાવત્ર આભ આ ઇકલીનક્વ ળબ્દ ફનેર છે.  

4" ) ઇકલીનક્વ "ની ઘટના લાા રદલવે  થૃ્લી ફયાફય લચ્ચેથી પાંટામ છે, જેભા એક તયપ યાવત્ર 
અને એક તયપ રદલવ શમ છે. 

5 ) તા .18/3/2015 ના યજ ટવુનવળમાની વાંવદ ાવેના મ્યલુઝમભભાાં આતાંકલાદી હભુર થમ .
આ હભુરાભાાં 8 મરુાકાતીઓના ભત થમા.  

6 ) દ .આરફ્રકાએ શ્રીરાંકાને 9 વલકેટથી શયાવ્યુ ; શલે દ .આરફ્રકા વેભી પાઇનરભાાં શચ્યુાં. 
7 ) ભશાયારરભાાં 1 ઓગરટથી રકર ફડી ટેક્વ રેલાભાાં આલળે નશી.  
8 ) આજે બાયત અને ફાાંગ્રાદેળ લચ્ચે ક્લાટય પાઇનર ભેચ યભાળે  .આ ભેચ ભેરફનવભાાં મજાળે.  
9 ) બાયતીમ રૂૂ શકી ટીભનાાં મખુ્મ કચ તયીકે લાન આવે લફયાજ્મા. 
10 ) વાંત રપી ટુનાવભેડટ ફૂટફર યભત વાથે વાંકામેર છે. 
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53. Current Affairs 28 સામાન્ય જ્ઞાન 20-3-2015 
1  ) આગાભી તા .27/3/15 થી સયુત -યાજકટ વલભાની વેલાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલળે .આ 

ફ્લરાઇટ વપ્તાશનાાં છ રદલવ ઓયેટ કયાળે.  
2 ) રેકભે પેળન લીકને 15 લવ યુા થલાની ઉજલણી રૂે મુાંફઇ ખાતે તા.18 થી 22 ભાચવ સધુી 

રેકભે પેળન લીકન પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મ.  
3 ) શ્રીરાંકાનાાં ફે રક્રકેટય કુભાય વાાંગાકાયા અને ભાશરેા જમલદવ ને લન -ડ ેરક્રકેટ ભાાંથી વનવવૃત જાશયે 

કયી.  
4 ) જૂનાગઢની કૃ્રવ યવુન .ની ળાખા લેટયનયી કરેજને "લેટયનયી કાઉન્ડવર ઓપ ઈન્ડડમા "િાયા 

ભાડમતા આલાાભાાં આલી, શલેથી ગજુયાત ફશાયના વલદ્યાથીઓ ણ અભ્માવ કયળે. 
5 ) થડા વભમ શરેા દલક્ષણ પ્રળાાંત ભશાવાગયભાાં ચક્રલાત આવ્યુાં શત ુાં તેને "ાભ "નાભ અાયુ 

શત ુાં.  
6 ) ફૂટફર યભત ભાટે એવળમન ફૂટફર ક 2019 નાાં લવભાાં યુ.એ.ઈ.ભાાં યભાળે.  

 (વયુાંક્ત આયફ અવભયાત )  
7" ) ગબ્ફય ઇઝ ફેક  "રપ્ભનુાં રેરય 23 ભાચે યજૂ થળે.આ રપ્ભ 2002 ભાાં ફનેરી તવભ રપ્ભ 

યાભન્નાની રય-ભેક છે.  
8 ) બાયતનાાં ફજાયભા શલે સ્રાટાવવવ કાંનીનાાં થ્રી .ડી વપ્રડટયનુાં આગભન થયુાં શાર તેની રકિંભત 

એક રાખ  છે..  
9) વલશ્વક રક્રકેટભાાં બાયતે ફાાંગ્રાદેળને શયાલી  વેભી પાઇનરભાાં તાનુાં સ્થાન જભાવ્યુાં. 
10 ) ગઇકારની ભેચ જીતલાની વાથે ધનીની 100 ભી જીત ફની , અને ધની વલશ્વનાાં વોથી વપ 

કેપ્ટનભાાં ત્રીજા સ્થાને શચ્મા. 

54. Current Affairs 29 સામાન્ય જ્ઞાન તા.21-3-15 
૧} ગઈ કારની ૨૦ ભાચવના રદલવે   ઈસ્ટ ઇન્ડડમા કાંનીની સ્થાના થમેરી (૨ ૦ ભાચવ ૧૬૦૨) 
૨} લવ ૨૦૧૦ થી વલશ્વચકરી રદન ઉજલલાભાાં આલે છે  .ચકરીને રદ્શીભાાં યાજ્મ ક્ષીન દયજ્જ 
આલાભાાં આવ્મ છે.  
૩} રક્રકેટ વલશ્વકભાાં ઓસ્રેલરમાએ ારકસ્તાનને ૬ વલકેટથી શયાવ્યુાં, આગાભી ૨૬ ભાચે બાયત અને 
ઓસ્રેલરમા વેભી પાઈનરભાાં આભને  -વાભને.  
૪ } એય એવળમા ઇન્ડડમાના વી  .ઈ .ઓ .વભતૌ ચાાંડી્મ છે.  
૫} ઈરેક્રવનક લરટિંગ ભળીન ઉભેદલાયના પટગ્રાપ ૧ ભેં ૨૦૧૫ થી રડસ્પ્રે કયલાનુાં ળળુ કયળે. 
૬ } દશયેાદુન થી યામફયેરી જતી જનતા એક્ષ્પ્પે્રસૌ ના ચાય ડબ્ફા ાટા યથી ખડી ડયા, તેભાાં 
૩૦ થી લધ ુરકના મતૃય ુથમા અને ઘણા ઘામર થમા છે. 
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૭} કાાનાણાના દુણને ડાભલા ગઈકારે રકવબાભાાં તેને રાગતુાં લફર વાય કયલાભાાં આવ્યુાં , 
કાળાં નાણુાં છુાલનાયને ૧૦ લવની કેદ અને આકયી વજા થઇ ળકે છે. 
૮ } ગઈકારે જમ્મુ -કાશ્ભીયના યાજફાગ રીળ સ્ટેળન ય આંતકલાદી હભુર થમ , તેભાાં ફાંને 
આંતકલાદી ઠાય ભયામા, અને ફે સયુક્ષા જલાન ણ ળશીદ થમા. 
૯ } એક વભાચાય મજુફ પીપા ભરશરા વલશ્વક ૨૦૧૯ ફ્રાાંવભાાં મજાળ.ે 
૧૦} ૨૦ ભાચવના યજ યાજ્મવબાભાાં કરવા અને ખનીજ લફર વાય કયલાભાાં આવ્યુાં. 
૧૧} શાર બાયતના ૨૭ ઉગ્રશ કામવયત છે, તેભાાંથી ૧૧ જેટરા વાંદેળ વ્મલશાયભાાં કાભ કયી યહ્યા 
છે. 

55. Current Affairs 30 સામાન્ય જ્ઞાન તા.22/3/15 
૧  )આજ સધુીભાાં બાયત વાભે ઓસ્રેલરમા લ્ડવકભાાં દવ લાય ભેચ યભી ચકૂ્ુાં છે , તેભાની વાત 
ભેચ ઓસ્રેલરમા જીતી ચકૂ્ુાં છે  .અને ત્રણભાાં બાયત જીતેુાં.  
૨  )આજ સધુીભાાં ઓસ્રેલરમાને બાયત ત્રણ શાય આી ળક્ુાં છે , એ લવ ૧૯૮૭, ૧૯૯૩, ૨૦૧૧ 
શતા. 
૩  )ગઈ કારે ૨૧- ૩ -૨૦૧૫ ના યજ  ગાાંધીનગયના ભશાતભાભાંરદય ખાતે યલુાપ્રવતબા યુસ્કાય 
વભાયશ મજામ શત . આ વભાયશભાાં ગજુયાતના મખુ્મભાંત્રી શ્રી આનાંદીફેન ટેરે જુદી -જુદી 

યભતભાાં અગ્રેવય આલેરા યલુાનને લફયદાવ્મા શતા.  
૪  )વવિંધી વભાજના ઇરટદેલ શૌ યી ઝૂરેરાર બગલાનન પ્રાગટય રદન ચેટીચાાંદ તયીકે ઓખામ છે .

જેની ઉજલણી ગઈ કારે ધાભ-ધભૂથી થઇ.  
૫   )૨૧ ભાચવના રદલવને આંતયયારરીમ લન રદન તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે.  
૬  )ગોંડરના ભશાયાજા બાગલત વવિંશજીએ ૭૦ લવ શરેા વ્રકુ્ષ છેદન ધાય અભરી ફનાવ્મ શત .
જે મજુફ વ્રકુ્ષ કાાનાયને વજા ણ થઇ ળક્તી. 
૭  )શારભાાં ારકસ્તાન ટીભના ફે ખેરાડીઓ વભસ્ફા ઉર શક્ક અને ળશીદ આફ્રીદીએ લન  –ડ ેરક્રકેટ 
ભાાંથી વનવવૃત્ત રાધી, આભ જઇએ ત  આફ્રીદી ૪૦૦ ભી ભેચ ચકુ્ય, અને વભસ્ફાશ ેક્યયેમ એકેમ 
વદી નોંધાલી જ નથી. 
૮  )બાયતનુાં એકભાત્ર એવુાં શલાઈ ભથક કે જ્માાં  લવ ૨૦૧૪ -૧૫ ભાાં દવ રાખ માવત્રકએ તેની વેલા 
રીધી છે . અને તે છે શૈદયાફાદ આંતય યારરીમ શલાઈ ભથક. 

૯  )અભેરયકાની ડયમુકવ યવુનલવીટીએ કેદીઓને વળલક્ષત કયલાન કામવક્રભ જાશયે કમો છે.  
૧૦  )તેરાંગના યાજ્મભાાં આલેુાં રકન્નયે વની લડમજીલ અભ્માયણ ખફૂજ પ્રખ્માત છે.  

       -યેળ ચાલડા  
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Current affairs 31 વાભાડમ જ્ઞાન તા. ૨૩/૩/૧૫ 

2015-04-05 00:00:00 
 

1. વલશ્વક રક્રકેટ ૨૦૧૫ ના વોથી વપ વલકેટકીય તયીકે ભશડેરવવિંશ ધનીન ેગણાલામા. 
 

૨) ગઈકાર ે૨૨/૩/૧૫ ના યજ દેળના પ્રધાનભાંત્રીએ જનતાને છઠ્ઠી લાય યેડીઓ દ્વ્રાયા વાંફધી. વોપ્રથભ 

"ભન કી ફાત" કામવક્રભ ઓકટફય-૧૪ ભાાં યજુ થમ શત. 
 

૩) કેડર વયકાયે વાત પ્રકાયની યવીઓ આીન ેઅરગ-અરગ યગથી ફાકન ેફચાલી ળકામ તે ભાટે જે 

કામવક્રભ આપ્મ તે "ઇડર ધનરુમ" નાભ થી ઓખામ છે. 

 

૪) આંતકલાદ ય પ્રથભલાય આંતય યારરીમ વાંભેરન જમયુભાાં આમજજત કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 

૫) યાજેડરવવિંશન ેસ્ટક શભ જ યુસ્કાય ૨૦૧૫ ભળ્મ છે, તે બાયતભાાં "લટય ભેન ઓપ થી ઇન્ડડમા" 

તયીકે ઓખામ છે. 

 

૬) ારકસ્તાનના ખૈફય ભાાં વૈડમની કામવલાશી ૮૦ આતાંકલાદીઓ ને ભાયલાભાાં આવ્માાં, તેભા ૭ વૈવનકના 
ણ મતૃય ુથમા છે. 

 

૭) ઇન્ડડમન લે્વભાાં વાવનમા વભઝાવ અન ેભાટીના શગીડવને વલભેડવ ડફરન લખતાફ ભળ્મ . 
 

૮) તા. ૨૨/૩/૧૫ ના યજ અભેરયકા િાયા તાનુાં વૈડમ મભન ભાાંથી ાછુાં ફરાલલાભાાં આવ્યુાં.. 
 

૯ ) વયકાય ૨૦૨૦ સધુીભાાં ૧૦૦ ટકા યવીકયણ ભાટે વાંકલ્્ત છે તેવુાં કશતેા જે. ી .નાદ્ડા. 
 

૧૦) શારભાાં મજામેર ચથા યારરીમ પટગ્રાપી યુરકાયભાાં સયેુડર આય. ટેરને રાઈપ ટાઈભ 

અલચલભેડટ યુરકાય ભળ્મોઃ. 
-યેળ ચાલડા 
Current affairs 32 વાભાડમ જ્ઞાન તા. 24/3/15 

2015-04-05 00:00:00 
 

૧) યે્લે દ્વ્રાયા વી.આય.આઈ.એવ. નાભની ભફાઈર એપ્વ ળળુ કયલાભાાં આલી આની ભદદથી યે્લે 

ટીકીટ, બકૂ કયી ળકળ.ે આ એપ્વ ળળુ કયતા ભફાઈર નાંફય વાથ ેકનેક્ટ આય લરેટ નાભનુાં એકાઉડટ 

ખરુળે. 
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૨) આજ સધુીભાાં વયશદના પ્રશ્નન ેરઈન ેબાયત અન ેચીન ે૧૭ લાય લાતચીત કયેર છે, ગઈકાર ે૨૩ 

ભાચવના યજ ૧૮ભી લાય લાતચીત બાયત અન ેચીન લચ્ચ ેળળુ થઇ, ચીનના વલદેળ ભાંત્રી લાાંગ મી છે. 

 

૩) તા. ૨૨/૩/૧૫ ના યજ રદ્શીના વાંવદ બલનભાાં રયળેપ્ળન કાઉડટયભાાં આગ રાગી શતી, આ આગ 

એ.વી. ળટવ  વરકિટના કાયણે રાગી શતી. 
 

૪) આજે વલશ્વક રક્રકેટ ન વેભી પાઈનર યાઉડડ ળળુ, ડયઝુીરેડડ અન ેવાઉથ આરફ્રકા આભન ેવાભન.ે 

 

૫) વની કાંની દ્વ્રાયા ટુાંક વભમભાાં વીભ ફ્રી પન રડચ કયલાભાાં આલળ,ે તેભાાં યજુવવ તાની વાંદગીનુાં 
નેટલકવ  લાયી ળકળ.ે આ પન ૨૦ એવપ્રર ેઉરબ્ધ ફનળ,ે તેનુાં બરુકિંગ ૨૭ ભાચવ ૨૦૧૫ થી થળે. 

 

૬) ગઈ કાર ે૨૩/૩/૧૫ ના યજ બગતવવિંશ, યાજગળુુ, અન ેસખુદેલને પાાંવી આલાભાાં આલેરી તેના ૧૦૮ 

લવ ણૂવ થમા. 
 

૭) બાયતના શારના પ્રધાનભાંત્રીએ ળશીદલીયનુાં ળશાદત સ્થ હવૈુનાફાદ જઈને ત્રણેમ ળશીદને 
શ્રદ્ાાંજલર અવણ કયી, આ ગાભ બગતવવિંશનુાં ૈતકુ ગાભ શતુાં. 
 

૮) ત્રણ ળશીદને પાાંવી આલાના પ્રવાંગ ેયારરીમ ળામય ઝલેયચાંદ ભેઘાણીએ ફૂરભા નાભનુાં કાવ્મ યચ્યુાં 
શતુાં.  
૨૩ ભાચવ ળશીદ રદન તયીકે ઓખામ છે. 

 

૯) ેળુ દેળની યાજધાની રીભાાં છે. આ યાજધાની નજીકથી ૧૦૦૦ લવ જુના વભમના ભાભીઓ (મતૃદેશ) 
ભી આવ્મા, આ વલસ્તાયભાાંથી શાર સધુીભાાં ૨૦૦૦ જેટરા અડમ અલળે ભી આવ્મા છે. 

 

૧૦) તા. ૨૩/૩ ન રદલવ વલશ્વ ભવભ વલજ્ઞાન રદન તયીકે ઓખામ છે. 

 

૧૧) રપ્ભ કરાકાય ળળી કયૂને લવ ૨૦૧૪ ન દાદા વાશફે પાકે એનામત કયલાભાાં આલળ,ે શાર 

તેઓની ઉભય ૭૭ લવ છે. 

 

૧૨) વવિંગાયુના પ્રથભ મખુ્મ પ્રધાન રી કુઆન ય ુનુાં આલાવન થતાાં, વવિંગાયુ વયકાયે વાત રદલવન 
ળક જાશયે કમો. 
 

૧૩) ૧ એવપ્રરથી યે્લે સ્ટેળનની પ્રેટપભવ ટીકીટ ૧૦ રૂવમાના દય થી આલાભાાં આલળ.ે 

-યેળ ચાલડા 
Current Affairs વાભાડમ જ્ઞાન તા. ૨૪/૩/૧૫ 

2015-04-05 00:00:00 
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૧ ) વયકાયે ૧૭ નલા ભેગા ફૂડ ાકવન ેભાંજૂયી આી.૨૦૩૦ કયડના ખચે ફનનાયા આ ાકવભાાં ૧૦ 

પ્રાઇલેટ વેક્ટયના અન ે૭ યાજ્મ વયકાયના શસ્તક યશળેે, આ કામવ ભાટે કેડર વયકાય ૮૫૦ કયડ રૂવમાની 
વશામ કયળ.ે 

 

૨ ) ગઈ કાર ે૬૨ ભાાં યારરીમ રપ્ભ યુસ્કાયની જાશયેાત થઇ. તેભાાં વોથી રકવપ્રમ રપ્ભ "ભેરયકભ" જાશયે 

થઇ, 

જમાયે વલવ શ્રેરઠ રપ્ભ કટવ  (ભયાઠી) ને જાશયે કયાઈ, વલવ શ્રેરઠ અલબનેત્રી કાંગના યાણાલત (ક્લીન) ભાટે, 

જાશયે થમા. 
 

૩ ) બાયતભાાં ૬૬ એ. આઈ. ટી. કટવની ધાયા સપુ્રીભ કટે યદ્દ કાયી. નેટ ય અલબવ્મન્ક્ત ની ભી 
સ્લતાંત્રતા. 
 

૪) બકુય પ્રાઈઝ ભાટેનાાં ૧૦ રકના ળટવ  રીસ્ટભાાં અવભતાલ ઘનુાં નાભાાંકન થયુાં. 
 

૫ ) ગઈકાર ે૨૪/૩/૧૫ ના યજ વલશ્વ ક્ષમ યગ રદલવ તયીકે ઉજલામ. એક વલે મજુફ દય ફે ભીનીટે ૧ 

વ્મન્ક્ત ક્ષમની ફીભાયીના કાયણે મતૃય ુાભ ેછે. 

 

૬ ) ગઈકાર ેમજામેર રક્રકેટ વલશ્વકની વેભી પાઈનરભાાં ડયઝુીરેડડ ેદ.આરફ્રકાને ૪ વલકેટે શયાવ્યુાં, 
ડયઝુીરેડડ પાઈનરભાાં શોંચ્યુાં. 
 

૭ ) એવળમન ડલેરભેડટ ફેંકની આગાશી મજુફ બાયતભાાં લવ ૨૦૧૫-૧૬ ભાાં ૭.૮ ટકાના દયે વલકાવ 

થળે 

 

૮ ) ગજુયાત યાજ્મના બાલનગય જી્રાના ભીઠી લીયડી ખાત ેયભાણ ુઉજાવ પ્રાડટ તૈમાય થલા જઈ યહ્ય 
છે. તે ભાટે વશામ અભેરયકાના એ આેર છે. 

 

૯) ઇડપવીવના વહ્સસ્થા૫ક નાયામણમવૂતિના જભાઈ લિટન ની ૭ ભી ભાચવના યજ મજાનાયી વાંવદભાાં 
ચુાંટણીભાાં બાગ રેળે. 
 

૧૦ ) આગાભી ૨૯ ભાચ ેબાયતના પ્રધાન ભાંત્રી વવિંગાયુના પ્રથભ પ્રધાનભાંત્રીની અંવતભ માત્રા જ્ળ.ે 

 

11 ) જભવનીન ુપ્રેન.એ-320 ફ્રાાંવભા તટુી ડલુાં 150 ના મતૃય ુથમા. 
-ચાલડા યેળ 

Current Aiffars - 34 વાભાડમ જ્ઞાન તા. ૨૬/૩/૧૫ 

2015-04-05 00:00:00 
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૧) ગજુયાત ભાટે ગોયલ રેલા જેલી લાત યાજકટના યસુપુ ફાાંબણીમા રક્રકેટ લ્ડવકના પાઈનર ભેચભાાં 
એક્ષ્પ્ટવ  કભેડરી આલા તા. ૨૬/ ૩ ના યજ ઓસ્રેલરમા જલા વનકળ.ે તેઓ યણજીના પ્રેમય છે, 

પાઈનર ભેચભાાં તેભને ૫૦ વભવનટ કભેડરી આલાન વભમ આલાભાાં આલળ.ે 

 

૨) વલક્રભ વલાંત પ્રભાણ ેચૈત્રી વાતભના યજ નયવવિંશ ભશતેાએ બાબીના મ્શણેાાંથી રાગી આલતા ઘય છડી 
બગલાનન ેળધલા નીકળ્મા શતા તે રદલવને "ત પ્રમાણ" રદન તયીકે જુનાગઢ ઉજલળે. તા.૨૬/૩ 

ગળુુલાયના યજ આ રદન ઉજલલાભાાં આલળ.ે 

 

૩) કેયભાાં યશનેાય બાયતના વોથી લમવદૃ્ ભરશરા કે જેભની ઉભય ૧૧૨ લવ શતી તે "કુાંજનભ" ને રીમ્કા 
બકુભાાં સ્થાન ભેર. તેનુાં અલવાન થયુાં. તે આગાભી ૨૦ ભી ભેં ના યજ ૧૧૩ ભ જડભરદલવ ઉજલ ેતેભ 

શતા. 
 

૪) તા. ૨૪/૩/૧૫ ના યજ ભાંગમાન ેભાંગની કક્ષાભાાં ૬ ભાવ ણૂવ કમાાં. શજુ આ વભળનને ૬ ભાવ 

રાંફાલલાભાાં આલળ.ે લૈજ્ઞાવનક દ્વ્રાયા આ માનનુાં નાભ ભાવવ ઓયફીટય યાખલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 

૫) લૂવ પ્રધાનભાંત્રી અટર લફશાયી લાજાઈન ે૨૭ ભાચવ ૨૦૧૫ ના યજ બાયતયતનથી વડભાનલાભાાં 
આલળ.ે આ કામવક્રભ તેઓના ઘયે મજલાભાાં આલળ.ે બાયતના યારરવત અન ેલડાપ્રધાન તેભાાં શાજય 

યશળેે. તેભને વડભાનળ.ે 

 

૬) ૩૦-૩૧ ભાચવના યજ ભદન ભશન ભારવલમાન ેબાયતયતન આળ.ે 

 

૭) આગાભી ૯ થી ૧૬ એવપ્રર બાયતના લડાપ્રધાન ફ્રાાંવ, જભવની, અન ેકેનેડાની વલદેળમાત્રા ય જળે. 

 

૮) ભાધલ ગાડ્ગીરે ટામરય યુસ્કાય ૨૦૧૫ જીતેર છે. 

 

૯) નલાક જેકલીચ ેઇન્ડડમન લે્વ ટેનીવ ઓનભાાં એકર ળુુ લખતાફ ૨૦૧૫ જીતેર છે. 

 

૧૦) ગલાભાાં બાયતનુાં રશ્કયી વલભાન ડવનિમય વમરુભાાં તટૂી ડલુાં.તેભાાં ફ ેવ્મન્ક્તના ભત થમા છે. 

- યેળ ચાલડા 
Current Affairs વાભાડમ જ્ઞાન તા.27/3/15 

2015-04-05 00:00:00 
 

૧) બાયતીમ કરાકાય બયતી ફેટન ેકા, લચત્ર, વળ્ અન ેઆટવલકવભાાં મગદાન આલા ફદર ફ્રાાંવન 
વલોચ્ચ વાાંસ્કૃવતક એલડવ ળેરારીમેય દેળ, આટવવ દેળ, રેટવવ એનામત થમ.આ એલડવ ફ્રાડવના બાયત 

ખાતેના યાજદૂતે આપ્મ. 
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૨) શારભાાં ડરી વળલની ચેળુ કુયીનુાં નાભ ઇન્ડડમા બકૂ યેકડવભાાં યલુા તીયાંદાજ તયીકે નોંધલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 

૩) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય યારરીમ કવલ પ્રદી યુસ્કાયની જાશયેાત કયે છે, શાર આ યુસ્કાય ગારદાવ 

નીયજન ેભેર છે. 

 

૪) શાર લધાયે લયાતી લેફવાઈટ ટૌ વલટયના વી.ઈ.ઓ. રદક કસ્ટરા છે. 

 

૫) શારભાાં કેડર વયકાય િાય દેળના રકના વીધા વાંકવભાાં યશલેા ભાટે ટ્લીટય વાંલાદ નાભન કામવક્રભ 

જાશયે કયેર છે. 

 

૬) આઈ.વી.વી. વલશ્વક વેભી પાઈનરભાાં ઓસ્રેલરમાએ બાયતન ે૯૫ યનથી શયાવ્યુાં. બાયત વલશ્વક 

ભાાંથી ફશાય થયુાં. 
 

૭) તા. ૨૬/૩/૧૫ ના યજ ગજુયાતના વાણાંદ નજીક પડવ ભટય પ્રાડટનુાં ઉદ્ઘાટન ગજુયાતના 
મખુ્મભાંત્રીએ કયુાં, અન ેગજુયાતભાાં તૈમાય થમેર શરેી પડવ ભટય રડચ કયી. 
 

૮) અભદાલાદની રકડની શન્સ્ટરને સ્ટેટ યવુનલવીટી ન દયજ્જ આલા ભાટેનુાં વલધેમક ગજુયાતની 
વલધાનવબાભાાં વાય કયલાભાાં આવ્યુાં. વલશ્વની શરેી રાડવપ્રાડટ યવુનલવીટી આકાય રેળ ેગજુયાતભાાં. 
 

૯) ગઈકાર ેયભામેરી બાયત - ઓસ્રેલરમા વેભી પાઈનરભાાં ભેચભાાં ૧૦૫ યન ફનાલેરા ન્સ્ભથને ભેંન 

ઓપ ધી ભેચ જાશયે કયામ. 
 

૧૦) સ્પ્રેકરભ શયયાજીભાાં ૧ રાખ ૧૦ શજાય કયડથી લધ ુયકભ ભેલતી વયકાય ૧૯ રદલવ અને ૧૧૫ 

યાઉડડના અંત ેવભાપ્ત થઇ સ્પ્રેકટભની કામવલાશી. 
 

- ચાલડા યેળ 

Current Aiffars - 36 વાભાડમ જ્ઞાન તા. 28/3/2015 

2015-04-05 00:00:00 
 

૧) શારના કેડરીમ ટેલરકભ ભાંત્રીના જણાવ્મા મજુફ આગાભી વભમભાાં દેળના 264 ળશયેભાાં 831 નલા 
એપ.એભ. સ્ટેળન ળરૂ કયલાભાાં આલળ.ે રાઈ િાયા તેન ેવલવધલત ભાંજુયી આી દેલાઇ છે. ગજુયાતભાાં 19 

ળશયેભાાં સ્ટેળન ખરૂળે. 

 

૨) રાઇ... ટી.આય.એ.આઇ. નુાં રુૂનાભ ટેલરકૉભ યેગ્યરુેટયી ઓથરયટી ઓપ ઇન્ડડમા છે. જે દેળનાાં વાંચાય 

ભાધ્મભ અંતગવત કામવ કયે છે. 
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3 ) 28 ભાચવ 2015 મજુફ બાયતનાાં વલદેળ ભાંત્રારમના પ્રલક્તા વઇદ અકફરૂદીન છે. તેઓન ેશાર 

એરડળનર વેકે્રટયી તયીકે પ્રભળન ભળ્યુાં. 
 

૪) આગાભી એવપ્રર ભાવ દયવભમાન વલદેળભાંત્રારમનાાં નલા પ્રલક્તા તયીકે વલકાવ સ્લરૂ કામવબાય 

વાંબાળ.ે 

 

5 ) વલકાવ સ્લરૂ લરલખત "સ્રભ ડગ વભલરમનેય" રપ્ભન ેઓસ્કાય એલડવ ભેર છે. 

 

૬) તા. 27/3 ના યજ વલશ્વયાંગ ભવૂભ રદન શત. આ રદલવ છેક 1962 થી ઉજલાઇ યહ્ય છે. 

 

૭) ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ નાટક ભાંડી 1853 ભાાં ાયવીઓએ ફનાલી શતી. તમાયફાદ 1878 ભાાં યાજ્મભાાં 
વોપ્રથભ નાટકની ળરૂઆત ભયફી ખાત ેથઇ શતી. 
 

૮) ચીન ેતાના દેળની વોપ્રથભ થ્રી.ડી. વપ્રડટેડ કાય રડચ કયી આ કાય ટુ વીટય છે. પ્રવત કરાક 40 

રક.ભી.ની ઝડ ેદડ ેછે. 

 

૯) બાયતીમ યફરટક્વ લૈજ્ઞાવનક રદલાકય લૈળને થ્રી.ડી. હ્યભુનઇડ યફટન ેફનાલી તેન ેનાચત 
કયલાભાાં ભી વપતા. 
 

૧૦) લિટનનાાં વાંળધન કેડરભાાં તૈમાય થલા જઇ યહ્યા છે જજનેરટકરી ભરડપાઈડ ફટાટા જે કેડવયને 

અટકાલલાભાાં ભદદ કયળે. 
 

11 ) થડા વભમભાાં દુયદળવન કેડર િાયા નલી ચેનર રડચ થલા જઇ યશી છે. ડી.ડી. રકવાન જે કૃ્રવક્ષેત્રની 
વાંણૂવ ભારશતી આળ.ે 

- યેળ ચાલડા 
Current Affairs 37 વાભાડમ જ્ઞાન તા. ૨૯/૩/૧૫ 

2015-04-05 00:00:00 
 

૧) સ્લતાંત્ર બાયતના ઇવતશાવભાાં પ્રથભલાય બાયતયતનનુાં વડભાન કઈ વ્મન્ક્તના ઘયે આલાભાાં આવ્યુાં 
શમ તેવુાં ફનલા ામ્યુાં છે, લાજેમીને ૨૭/૩/૧૫ ના યજ બાયતયતન અામએ પ્રવાંગ યારરવતબલન 

ફશાય ફડમ, આ શરેા તભાભ બાયતયતન યારરવતબલનના કામવક્રભભાાં જ આલાભાાં આવ્મા છે. આ 

લખત ેપ્રથભ લાય પ્રટકર તટૂલા ામ્મ છે. 

 

૨) લાજેમી પ્રથભ એલા લૂવ લડાપ્રધાન છે કે જેણ ેવયુાંકત યારરવાંઘભાાં બાયત તયપથી રશડદીભાાં બાણ 

તમાાં આેુાં. તેઓ ત્રણલાય લડાપ્રધાન દ બગલી ચકુ્યા છે. 
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૩) બાયત ાવ ેએક વલે મજુફ ૧૨૦૮ ટાઓુ છે, અન ે૧૮૫ જેટરી દીલાદાાંડી છે, શાર વયકાય લસ્તી ન 

ધયાલતા ટા ુય રપ્ભ ભેરકિંગ અન ેપ્રલાવન સ્થ તયીકે વલકવાલલાનુાં વલચાયી યશી છે. 

 

૪) શારની વયકાય શરેા ણ આલ એક પ્રમાવ લાજેમીની વયકાય લખત ેથમ શત. આ પ્રજેક્ટન ે

તમાયે વગયભારા તેવુાં નાભ આલાભાાં આવ્યુાં શતુાં. 
 

૫) ભાંગ ગ્રશના આભ્માવ ભાટે ક્યયવીટી યલય નાભન પ્રજેક્ટ અભેરયકાએ ળળુ કયેર છે. 

 

૬) શાર ઉા ઈડટયનેળર લરવભટેડ ે૬ ફ્લરેભ યુસ્કાય ૨૦૧૫ ન ગ્ડન એલડવ જીતેર છે. 

 

૭) વાભાડમ ભાણવની પરયમાદ વાંબાલા ભાટે વયકાયે પ્રગતી પ્રેટપભવ નાભન કામવક્રભ ળળુ કયેર છે. 

 

૮) બાયત ેઅલકાળક્ષેત્રે આઈ.આય.એન.એવ.એવ. ૧ ડી. શ્રી શરયકટાથી વતીળ ધલન અંતયીક્ષ કેડર 

ખાતેથી ી.એવ.એર.લી. ૨૭ દ્વ્રાયા વપ પ્રેક્ષેણ કયલાભાાં આવ્યુાં. 
 

૯) જી.ી.એવ. વવસ્ટભ ભાટે આઈ.આય.એન.એવ.એવ. ૧ ડી ૧૪૨૫ રકરગ્રાભ જેટુાં લજન ધયાલે છે, તે 

થૃ્લીથી ૩૬૦૦૦ રકભીના અંતયે સ્થાવત કયાળે. આ શરેા તમાાં આઈ.આય.એન.એવ.એવ-૧, એ-૧, ફી-
૧ સ્થાવત થઇ ચકુ્યા છે. 

 

૧૦) આ ગ્રશન ેઅગાઉ ૯ ભાચ ેછડલાન શત ળુાંત ુટેકનીકર ખાભીના કાયણે ભડુાં થયુાં છે. બાયતનુાં ઇવય 
ભથક લવ ૨૦૧૬ સધુીભાાં લધ ુએક નેવલગેળન ઉગ્રશ છડળે. 
 

૧૧) વામના નેશલાર ફેડવભડટન વલશ્વ યેન્ડકિંગભાાં નાંફય લન ફડમા, ઇન્ડડમા ઓન ફેડવભડટન સુય 

વીયીઝની વેભી પાઈનરભાાં કેયેટીના શાયી જતા તેન ેપ્રથભ સ્થાન ભળ્યુાં છે. 

-યેળ ચાલડા 
Current Affairs 38 વાભાડમ જ્ઞાન તા. 30/3/15 

2015-04-05 00:00:00 
 

૧) ગજુયાતનાાં યભત-ગભત અન ેયલુા વાાંસ્કૃ્રવતક વલબાગ િાયા તા. 28/3/15 ના યજ અભયેરી જજ્રાનાાં 
ફાફયા ખાત ે23 ભ આરદજાવત ભશતવલ મજામ શત. જેભા 700 જેટરા આરદલાવી કરાકાયએ બાગ 

રીધ શત. 
 

૨) અભેરયકા ન્સ્થત ભેન્મ્પળ ફેઝ કાંની િાયા લેન વ્યઅુય નાભના રડલાઇવની ભદદથી વ્મરકતનાાં ળયીયની 
નવ ઝડથી ળધી ળકાળે. તે તલચાની અંદય યશરે નવને એચ.ડી ઇભેજ િાયા પ્રદવળિત કયળે. 
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૩) વલશ્વભા ભીણના સ્ટેચ્ય ુભાટે જાણીતુાં ભેડભ તુાડ મ્યલુઝમભ શલે લધ ુએક ફરીવડુ શન્સ્તનાાં સ્ટેચ્યનેુ 

તેનાભાાં સ્થાન આલા જઇ યહ્યુાં છે. આજ સધુીભાાં 6 રશડદી કરાકાયને સ્થાન ભેર વાતમુાં કેટરયના કૈપને 
ભળ્યુાં. 
 

૪) ભેડભ તુાડ મ્યલુઝમભભાાં કેટરયનાનુાં સ્ટેચ્ય ુમકુાયુાં તે 1 રાખ 50 શજાય ાઉડડનાાં ખચ ેતૈમાય થયુાં છે. 

તેન ેતૈમાય કયલા 20 કાયીગયએ 4 ભરશના જેટર વભમ રીધ છે. 

 

૫) આગાભી વભમભાાં આઇ.ી.એર. 8 ની ભેચની ઓવનિંગ વેયેભનીભાાં અનરુકા ળભાવ પોભ કયળ.ે 

(વાંબવલત 7 એવપ્રર 15) 

 

૬) લેનેઝુએરાની ભડરે એરેઇયા એલેડડાનએ કભયને 20 ઇંચની ફનાલલા છે્રા 6 લવથી કાવેટ શયેી 
યાખી છે. તેન ેઆ કામવભા વપતા ત ભી યાંત ુડૉંકટયએ તેન ેળાયીયીક ખાભી ભાટે ચેતલણી આેર છે. 

 

7 ) ડ નાભના કેભેયાથી 100 ભીટયની યેડજભાાં વે્પી રઇ ળકાળે. આ કેભેયાને સ્ભાટવ  પન વાથ ેજડી 
ળકાળે. 

 

૮) ઓસ્રેલરમાએ વલશ્વક રક્રકેટભાાં ફાજી ભાયી, ડયઝુીરેડડને 7 વલકેટથી શયાલી ાાંચભીલાય વલશ્વક 

જીતલાનુાં ફહભુાન તેણે ભેવ્યુાં. 
 

૯) ઓસ્રેલરમાના કપ્તાન ભાઇકર ક્રાકે આ જીત વાથ ેલન-ડ ેરક્રકેટ ભાાંથી વનવતૃી જાશયે કયી. તેણ ે2003 

ભાાં તાની લન-ડ ેકેરયમય ળરૂ કયી શતી. 
 

૧૦) અભદાલાદભાાં 1 એવપ્રરથી 4 રદલવનાાં ગજુયાત એય કડકરેલ 2015 નુાં આમજન કયલાભાાં આલળ.ે 

 

11) આંતયયારરીમ યભાણ ુઉજાવ એજડવીનાાં લડા યરુકમા અભાન છે. 

 

12) ફેડવભડટન યભતભાાં વલશ્વભાાં પ્રથભ સ્થાન ય શોંચનાય વામના નશલેાર પ્રથભ બાયતીમ સ્ત્રી ફડમા. 
 

13) બાયતની અલકાળ ક્ષેત્ર ેકાભ કયનાયી વાંસ્થા "ઇવય" ને લવ 2014 ન ગાાંધી ળાાંવત યુસ્કાય એનામત 

થમ. 
- યેળ ચાલડા 
Current Affirs 39 વાભાડમ જ્ઞાન ------ તા. ૩૧/૩/૧૫ 

2015-04-05 00:00:00 
 

૧) તા. ૨૯/૩/૧૫ ના યજ વલશ્વક વાંન્ન થમ, આગાભી વલશ્વક ૨૦૧૯ ભાાં ઈંગ્રેડડભાાં મજાળ,ે જેભાાં 
આઈ.વી.વી. દ્વ્રાયા ૧૦ ટીભ બાગ રેળ.ે 
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૨) ગઈકાર થી રદ્શીભાાં ચાલલાની કઈણ તમ્ફાકુ ય પ્રવતફાંધ રાગલલાભાાં આવ્મ. 
 

૩) ફાાંગ્રાદેળના ઢાાંકા યવુનવલિવટીના ડૉ ભશમેદુ યનુવુને નફા લગવન ેગબય ફનાલલા ભાટે રઘ ુ

વધયાણન વવધાાંત આલા ફદર ૨૦૦૮ નુાં નફેર ારયતવક આલાભાાં આવ્યુાં શતુાં. 
 

૪) અતમાય સધુીના વલશ્વકની પાઈનર ભેચ જલા આલનાયની વાંખ્માન યેકડવ આ લવના વલશ્વકભાાં 
થમ, આ લે પાઈનર ભેચ ૯૩.૦૧૩ રકએ વનશાી તે અતમાય સધુીન યેકડવ છે. 

 

૫) એક વલે મજુફ લિટનભાાં ૧૬૦૦૦ રક એક લવ દયવભમાન િેઈન ટભુયના કાયણે મતૃય ુાભ ેછે, 

તેના ઉકેર ભાટે લિટનની શન્સ્ટરે કાયના ારકિંગ વેડવય જેલી રેવય ેન વલકવાલી છે, આ ેન ટભુય 

ય ઇડફ્રાયેડ રાઈટ પેંકે છે, અન ેકેડવયગ્રસ્ત તથા તાંદુયસ્ત ક લચ્ચેન બેદ ાયખી ળકે છે. તેનાથી 
વર્જયી વય ફનળ.ે 

 

૬) બાજની વભ્મ વાંખ્મા ૮ કયડ ૮૦ રાખ થતાની વાથ ેજ વલશ્વની વોથી ભટી ચીનની કમ્યનુીસ્ટ 

ાટીને ાછ યાખીન ેબાજ વોથી લધ ુવભ્મ ધયાલતી ાટી ફની. 
 

૭) મુાંફઈભાાં મજામેર પેવભના વભવ ઇન્ડડમા ૨૦૧૫ ન તાજ ગડુગાાંલની અરદવત આમાવએ જીતી રીધ છે, 

તેઓન ેલતવભાન પેવભના વભવ ઇન્ડડમા કમર યાણાએ તાજ શયેાવ્મ શત. 
 

૮) કસ્ટારયકા દુવનમાન એકભાત્ર એલ દેળ છે કે જ્માાં આ લે લીજીનુાં ઉતાદન કયલા ભાટે કરવાન 
ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ નથી. રગબગ ૯૦ રાખની લવતી ધયાલતા આ દેળભાાં ક્રીન ઉજાવનુાં ૧૦૦ % 

રક્ષ્પ્માાંક ળુૂાં કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

 

૯) દય લે ૨૮ ભાચવના યજ યાત્રીના થૃ્લી અલવવ ઉજલલાભાાં આલ ેછે, આ આમજન WWF નાભની 
વાંસ્થા દ્વ્રાયા કયલાભાાં આલ ેછે. 

 

૧૦) ઇન્ડડમા કાેટ એક્ષ્પ્ ૨૦૧૫ નુાં આમજન રદ્શીભાાં થયુાં. 
 

૧૧) ઉત્તય પ્રદેળભાાં જાશયે વેલા આમગની યીક્ષાનુાં પ્રથભ પ્રશ્નત્ર રીક થઇ જતા તે ેય આગાભી ૧૦ 

ભેં ના યજ રેલાભાાં આલળ.ે 

 

૧૨) તા. ૩૦/૩/૧૫ ના યજ ભદન ભશન ભાલરમાને ભયણત્તય બાયતના એનામત થમ. 
-યેળ ચાલડા 
Current Affairs 31-3-15 
2015-04-05 00:00:00 
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૧૩ ) તા. ૩૦/૩/૧૫ ના યજ ભદન ભશન ભાલરમાને ભયણત્તય બાયતયતન એનામત થમ. 
 

૧૪ ) તા ૩૦/૩ /૧૫ ના યજ તાયક ભશતેા અન ેતેજવ ટેરને દ્મીશ્રી યુસ્કાય એનામત. 

-યેળ ચાલડા 
 


