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Current Affairs 40 

સામાન્ય જ્ઞાન તા. 
1/4/15 
2015-04-05 00:00:00 
 

૧ ) વલશ્વકભ ાં વ ય  પ્રદળશનન  આધ યે આઈ.વી.વી. દ્વ્ર ય  લર્લડશ ઈરેલન ટીભ જાશયે કય ઈ છે, જેભ ાં 
ટીભન  કેપ્ટન તયીકે નયયાંઝેરેનડન  બ્રેનડને ભેક્કયયાંભને રેલ મ  છે. આ ટીભભ ાં બ યતીમ ટીભન  એક ણ 

ખેર ડીન વભ લેળ કય મ નથી. 
 

૨ ) બ યતન  ફેડવભનટન સ્ટ ય ી.લી. વવધયને ત . ૩૦/૩/૧૫ ન  યજ દ્મશ્રી એલડશથી ય ષ્ટ્રવતએ 

વનભ વનત કમ ાં છે. 

૩ ) ગોંડરન  ય જલી બગલતવવિંશની ૧૭ ભી ેઢી યય ણ  ડ્રઈંગ રૂભને મ્યયઝઝમભભ ાં તફદીર કયી ૧ 

એવપ્રર થી જાશયે જનત  ભ ટે ખયર્લયાં મયકલ ભ ાં આલળ.ે 

 

૪ ) ય જસ્થ ન ય જ્મન સ્થ ન  દદન ૩૦ ભ ર્શન  યજ ઉજલલ ભ ાં આલ ેછે. 

 

૫ ) લશ ૨૦૧૫ ભ ાં બ યત વયક યે દ્મ વલભૂણનયાં ભ ન 9 વ્મક્તતન,ે દ્મભૂણ ભ ટે 20 વ્મક્તત અન ે

દ્મશ્રી એલડશ ભ ટે 75 વ્મક્તતની વાંદગી કયી શતી. 
 

૬ ) નયયઝીરેનડ દિકેટ ટીભન  લૂશ કપ્ત ન અન ેસ્ીનય એલ  ડવેનમર વલટયીએ લન-ડ ેદિકેટભ ાંથી વનવવૃિ 

જાશયે કયી, તેભણ ેલન-ડ ેદિકેટભ ાં ૧૮ લશ ગ ેર. 

 

૭ ) જલ શયર ર નશળેય, ઇનદીય  ગ ાંધી, ય જીલ ગ ાંધી, ભય યજી દેવ ઈ, ર રફશ દય ય ળ સ્ત્રી , 
ગયરઝ યીર ર નાંદ , અન ેવ તભ ાં લડ પ્રધ ન અટર ઝફશ યી લ જ મી, કે જેણ ેબ યતયત્ન વનભ ન 

ભેવ્યયાં છે, આ તભ ભ નેત  લડ પ્રધ ન દ બગલી ળક્ય  છે. 

 

૮) ત . ૩૧/૩/૧૫ ન  યજ ગયજય ત વલધ નવબ એ પયી લ ય ‘’ગયજકક’’ ખયડ વ ય કમો. 
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૯) GUJCOC નયાં ળૂયાં ન ભ ગયજય ત કાંરર પ ગેન ઈઝ્ડ િ ઈંભ છે, તેન ેગયજકક તયીકે ખલ ભ ાં 
આલ ેછે. 

 

૧૦) આ ગયજકક ઝફર ૨૦૦૩ થી ગયાંર્લ યયાં શતયાં, શલ ેકેનર અને ય જ્મભ ાં એક ક્ષની વયક ય આલત  ૧૨ 

લે વલધ નવબ ભ ાં નલ  સયધ ય  વ થ ેઆ ઝફર વ ય કય યયાં, શલ ેતેણે ‘’ગયજ વી ટક’’ ન ભે 
ખ ળ.ે 

 

૧૧ ) ‘’ગયજ વી ટક’’ને ધ ગયજય ત કાંરર પ ટેયયીઝભ એનડ ગેન ઈઝ્ડ િ ઈભ ઝફર ૨૦૧૫ ન  
ન ભ ેખ ળ.ે 

-ર્ લડ  યેળ 

Current affairs 42 

સામાન્ય જ્ઞાન તા. 
૨/૪/૧૫ 
2015-04-05 00:00:00 
 

૧) શ ર કેનર વયક યે ળળય કયેર વનબશમ  ન ણ  બાંડ ભદશર ની સયયક્ષ  લધ યલ ન  શતે યથી ળળય કય મેર 

છે. 

 

૨) ધયતીન  ેટ ભ ાં ભયાંકની ગવતવલવધ ઉય નજય ય ખલ  ભ ટે ચયાંફકીમ લૈધળ   ટશ  બ્રેમયભ ાં 
ળળય કયલ ભ ાં આલી છે. 

 

૩) દશભ ર્રપ્રદેળની વયક ય દ્વ ય  ‘’ઈ-વલધ ન’’ ન ભની ભફ ઈર એપ્વ ળળય કયલ ભ ાં આલેરી છે. 

 

૪) શ રભ ાં વીનીમય ફરલીય વવિંશન ેશકી ઇન્નડમ  ૨૦૧૫ ન ભેજય ધ્મ નર્ાંદ ર ઈપ ટ ઈભ અર્ીલભેનટ 

એલડશ આલ ભ ાં આવ્મ છે. 
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૫) ઇન્નડમ  ન સયય વીયીઝ ફેડવભનટન ટયન શભેનટ યળય લગશભ ાં શ્રી કીત મ્ફી શ્રીક ાંત દ્વ્ર ય  જીતલ ભ ાં 
આલેરી છે. 

 

૬) અભેદયક ન  જાણીત  ભેગેઝીન પર્ચયયશને વલશ્વન  ૫૦ ભશ ન નેત ની મ દી તૈમ ય કયી છે, તેભ ાં એરન  
વી.ઈ.. કયક, ૧ સ્થ ન ેછે, બ યતન  લડ પ્રધ ન ૫ સ્થ ન ેછે, અન ેશભણ  નફેર ભેલેર  વત્મ થી ૨૮ 

ભ ાં સ્થ ન ેછે. 

 

૭) કેનર વયક યે આલત   ાંર્ લશ ભ ટે નલી વલદેળ વ્મ  ય નીવત ળળય કયી છે, લ ણીજ્મ અને ઉદ્યગભાંત્રી 
વનભશર  વીત ય ભન દ્વ ય  નલી નીવતની ઘણ  કયલ ભ ાં આલી છે. 

 

૮) ગઈક ર ેદેળન  લડ પ્રધ ને દયસ્વ ન  યોઉયકેર ભ ાં સ્ટીર પ્ર નટનયાં ઉદઘ ટન કયયાં, આ પ્ર નટભ ાં 
૧૨૦૦૦ કયડ રૂ, નયાં યક ણ કયલ ભ ાં આવ્યયાં છે, તેનયાં ઉત્ દ લધ યીને ૪.૫ વભઝરમન ટન કયલ ભ ાં આવ્યયાં 
છે. 

 

૯) જયન ગઢ જીર્લર ન  લડ ર ખ ત ેભધભ ખી ઉછેયની પ્રવવૃિ વ થ ેવાંક મેર  યેશ્ભ ફેન ઠયમ્ભયને 

ભધભ ખીની ખેતી કયલ  ફદર ય ષ્ટ્રીમ કક્ષ ન કૃક વમ્ર ટ એલડશ યયલ  વલબ ગ દ્વ્ર ય  આલ ભ ાં આવ્મ 
છે. 

 

૧૦) ગયજય તભ ાં ન ગદયક વેલ ન  ન ભ ેઆળયે ૭૨ જેટર  ફડશ વનગભ ક મશયત છે. 

 

૧૧) C.A.G. નયાં ળૂયાં ન ભ કમ્પ્રરય એનડ ડીટય જનયર એવયાં થ મ છે. 

 

૧૨) C.A.G. વયક યી લશીલટ ન ણ કીમ દશવ ફ, અન ેવયક યની કતશવ્મફદ્ધત નયાં ડીટ કયન યી 
ફાંધ યણીમ વાંસ્થ  છે. 

-યેળ ર્ લડ  



 www.edusafar.com                                          5 

 

Current Affairs 42 

સામાન્ય જ્ઞાન તા. 
3/૪/૨૦૧૫ 
2015-04-05 00:00:00 
 

૧) બ યતની ભધ્મસ્થ ફેંક આય.ફી.આઈ.(યીઝલશ ફેંક પ ઇન્નડમ ) ની સ્થ ન ન  ૮૦ લશ, ફેનકે ૮૦ ભ ાં 
સ્થ ન  દદન ેખ વ વભ યશનયાં આમજન કયેર. તેભ ાં દેળન  લડ પ્રધ ન અન ેન ણ ભાંત્રીએ શ જયી 
આેરી, શ ર યીઝલશ ફેનકન  ગલનશય યઘયય ભ ય જન છે. 

 

૨) ત . ૧/૪/૧૫ ન  યજ વલશ્વની વોથી વદૃ્ધ વ્મક્તત કે જે જા નભ ાં યશતે  શત , તે ભીવ  કલ નયાં 
૧૧૭ લશની લમે અલવ ન થયયાં.  
 

૩) ભીવલ કલ નયાં અલવ ન થત  શ ર અભેદયક  ક્સ્થત ગેટળયડ વલલય ન ભની ભદશર  વોથી વદૃ્ધ વ્મક્તત 

ગણ ળ,ે જેની લ મ ૧૧૬ લશ, ૨૭૨ દદલવ છે. 

 

૪) વોથી ર ાંબય જીલલ ન વલશ્વ યેકડશ ફ્ર નવન  જેની તરેભેનટન  ન ભ ેછે તે ૧૨૨ લશ, ૧૬૪ દદલવ સયધી 
જીવલત યહ્ય  શત . 
 

૫) નયયઝીરેનડન  ઝડી ફરય ક ઈર વભર્લવ ેદિકેટની તભ ભ યભત ભ ાંથી વનવવૃિ જાશયે કયી છે. વભર્લવન ે

આ લખત ેત્મ ાંની વલશ્વક ટીભભ ાં વ ભેર કય મ શત ળયાંત તેન ેએકણ ભેર્ભ ાં યભલ ન ર્ ાંનર્ ભળ્મ 
ન  શત. 
 

૬) ય જકટ ળશયેભ ાં આગ ભી ૧૫ એવપ્રરથી ભશ નગય  ઝરક  દ્વ ય  વ ઇકર બ ડ ેઆલ ની સ્કીભ ળળય 
થળે. બ યત વયક યન  ભીનીસ્રી પ અફશન ડલેરભેનટની સ્કીભ શઠે આ પ્રજેતટ ળળય થળે, ભશ નગય 

 ઝરક  દ્વ્ર ય  ી.ી.ી. મજન  શઠે ૬૦ વ ઈકર ખયીદીને ય શદ યીન ેબ ડ ેઆ ળ.ે 
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૭) ૧ એવપ્રર ૨૦૧૫ થી યેર્લલે ટીકીટ ૧૨૦ દદલવ અગ ઉ બયદકિંગ કય લી ળક ળે.  

 

૮) ટ ર વલબ ગભ ાં છેર્લર  ૧૩૫ લશથી ર્ રતી ભનીડશય વેલ  ફાંધ કયલ ભ ાં આલી. શલે તેન  ફદર ે

ઇનસ્ટનટ ભનીડશય વેલ  ળળય થળે. 

 

૯) નલી નીવતન  અનયવાંધ ને બ યતન  લ ણીજ્મ વઝર્લ ય જીલ ખેયન  જણ વ્મ  મયજફ આગ ભી  ાંર્ 

લશભ ાં ૯૦૦ અજફ ડરયની વનક વ થઇ તેવયાં આમજન કલલ ભ ાં આલળ.ે 

 

૧૦) બ યતની તભ કય વલયધી જયમ્ફેળની જાશયે તન  સ્ટયભ ાં જેન વ ય પ  છે, તે સ્ટય ગરશ સયનીત  
તભયનયાં તેન  લતન ભધ્મપ્રદેળભ ાં મતૃ્યય થયયાં. 
 

૧૨) ICC ન  અધ્મક્ષ કભ ર મયસ્તપ એ ય જીન મયાં આપ્યયાં. 
 

૧૩) બ યતીમ દિકેટય સયયેળ યૈન ની નેધયરેનડની ફેંકભ ાં નકયી કયત  વપ્રમાંક  ર્ોધયી વ થ ેવગ ઇ થળે, 

જકે ફાંન ેફ ણથી એક ફીજાથી દયઝર્ત છે. 

 

૧૩) અભદ લ દભ ાં આગ ભી ૬ એવપ્રરથી આંતય ષ્ટ્રીમ ભદશર  ટેનીવ ટયન શભેનટન પ્ર યાંબ થળે, આ 

યભતભ ાં ૧૪ દેળની ભદશર  યભત યભળ.ે 

 

૧૪) લશ ૨૦૧૪-૧૫ ભ ાં દ્વયક ધીળ ભાંદદયની આલક ૭ કયડ ૯૭ ર ખ ૪૧૪ ગ્ર ભ વનયાં, અને ૩૫ દકર 
ર્ ાંદીની બેટ ભી. 
 

૧૫) દ્વ યક ધીળ ભાંદદયભ ાં થતી આલકભ ાંથી ૮૩ % યજાયી તયીકે યશરે ને ભે છે, ૧૫% ભાંદદયન લશીલટ 

કયન ય વવભવતને ભે છે, ૨ % ર્ેયીટી કવભળનય ને પ ે જામ છે. 

- ર્ લડ  યેળ 
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Current Affairs 43 

સામાન્ય જ્ઞાન 

તા.4/4/15 
2015-04-05 00:00:00 
 

1) વ ઉદી અયફ અન ેવભત્ર ય ષ્ટ્રએ વતત 6 દદલવથી ત ન  રશ્કયી વલભ ન દ્વ ય  મભનભ ાં હયભર  

ળળય કમ શ છે, તેથી મભનભ ાં 4000 જેટર  બ યતીમ ન ગદયક ત્મ ાં પવ મ  છે. તેન ેયત ર લલ  શલ ઇ 

તથ  દદયમ ઈ અઝબમ ન ળરૂ કયલ ભ ાં આવ્યય છે. જેને યેળન "ય શત" એવય ન ભ અ યયાં છે. 

 

2) વભમ ભીભ  યભ ઈ યશરેી ટેવનવ ટનૂ શભેનટભ ાં અભેદયક ની વલઝરમમ્વે 700 ભી જીત શ ાંવર કયેર છે. તે 

700 ભી જીત ભેલનય  વલશ્વન ાં આઠભ ાં ખેર ડી ફનમ . 
 

3 ) આગ ભી ઝરક્મ્ક ગેમ્વ 2016 ન  લે બ્ર ઝઝરન  દયમભ ાં મજાળ,ે અન ે2020ભ ાં જા નન ાં 
ટકીમભ ાં મજાળ.ે 

 

4 ) શ રન ાં ઇનટયનેળનર ઝરક્મ્ક કવભદટન ાં અધ્મક્ષ થભવ ફ ક છે, અન ેબ યતન ાં યભતભાંત્રી 
વફ શનાંદ વનલ ર છે. 

 

5 ) ધક-ધક ગરશ ભ ધયયી દદઝક્ષત અન ેતેન  વત શ્રી ય ભ નૈનન  ણીન ાં શયધ્ધ્ધકયણ ભ ટેન ાં વ ધનનયાં 
ઉત્ દન કયતી કાંની વદબ લન ન ાં એમ્ફેવેડય તયીકે વનભ મ , ટૂાંક વભમભ ાં તેની એડૌ  ટી.લી.ભ ાં દેખ ળે. 

ફન્ન ેપ્રથભલ ય એડ ભ ાં વ થ ેશળ.ે 

 

6 ) ક્સ્લડનન ાં  ટનગય સ્ટકશભ વવટીભ ાં ક ય અન ેફ ઇક ર્ર લલ  ય પ્રવતફાંધ મયકલ ભ ાં આવ્મ છે. 

આ ળશયેભ ાં વલઝન જીય ન ભન કનવેપ્ટ ળરૂ કયલ ભ ાં આવ્મ છે. લ ત લયણની શયધ્ધ્ધ અન ેઅકસ્ભ ત 

ટળે. રક ર્ રળ ેત સ્લ સ્્મ સયધયળે. આલી ફ ફત ધ્મ ને યખ ઇ છે. 
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7 ) યેર્લલેતાંત્ર શલ ેલર્ેદટમ ન ેયકલ  એક જ પભશભ ાં એક જ રગઇનથી દટદકટ બયક કય લી ળક મ તેલ  
વફ્ટલેયની ળરૂઆત કયી. 
 

9 ) ન ઇઝઝદયમ ન ાં નલ  ય ષ્ટ્રવત તયીકે જનયર મયશમ્ભદ ભશૂયી ચ ૂાંટ મ  છે. 

 

10 ) "એર" કાંનીન ાં શ રન ાં વી.ઈ.. દટભ કયક છે. 

 

11 ) કેનમ ની ગ્ર વવમ  યયવનલવવિટીભ ાં આતાંકલ દી હયભર 147 થી લધયન ાં ભત. 

 

12 ) ફેડવભનટનભ ાં દય વનમ ભ ાં નાંફય લન સ્થ ન પ્ર પ્ત કયલ  લ   શરે  બ યતીમ પ્રક ળ  દય કણ છે. 

- યેળ ર્ લડ  

Current Affairs 44 

સામાન્ય જ્ઞાન તા. 
5/4/15 
2015-04-05 00:00:00 
 

1) આગ ભી 7 ભી એવપ્રર ેવલશ્વ આયગ્મ દદનની ઉજલણી કયલ ભ ાં આલળ.ે ગયજય ત વયક ય વભળન "ઇનર 

ધનયષ્ટ્મ" અંતગશત ભઢ ન ાં કેનવય ભ ટે ફ્રી ન્સ્િવનિંગ કયળે. 
 

2) બ યતભ ાં વ મફય સયયક્ષ  વેરન ાં પ્રથભ પ્રમયખ ગયરળન ય મને વનયયતત કયલ ભ ાં આવ્મ  છે. 

 

3) આંધ્રપ્રદેળ ય જ્મની નલી ય જધ ની તયીકે અભય લતીનયાં ન ભ ાંકયણ કયલ ભ ાં આવ્યયાં છે. 

 

4) શ રભ ાં યભ ઇ યશરે ભરેવળમન ન ફેડવભનટન ટનૂ શભેનટ ભ ાંથી વ મન  નશલે ર ફશ ય થઇ ચયકમ  
છે. 

 

5) વભ ઝરમ  દેળભ ાં અર-ળફ ફ ન ભનયાં વાંગઠન વદિમ છે. 
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6) ય જસ્થ ન યમર્લવ ત ની ર્ ય ભેર્ અભદ લ દભ ાં યભળે. 
 

7) ફ ાંગ્ર દેળ દિકેટ ફડશન ાં અધ્મક્ષ નજમરૂ શવન છે. 

 

8) દદગ્ગજ ફતવય પરમડશ ભેમદય આગ ભી 2 ભેં ન  યજ ભેનીન ેકમ  વ ભ ેલેર ગ ભ ાં મજાન ય  
મયક ફર ભ ાં, ખેર ડીની લ વિક આલકન ાં તભ ભ યેકડશ તડળે, અનયભ ને તેન ે9.31 અફજ ડરય રૂ. 

ભળ.ે 

 

9) આઇ.ી.એર. 8 ભ ાં દદર્લશી ડયેડવેલર્લવ ટીભ આગ ભી 9 ભી એવપ્રર ેર્ેન્ન ઈ વ ભેન ત ન પ્રથભ 

મયક ફર યભળ.ે 

 

10) ત . 3/4/15 ન ાં શયિલ ય ગયડફ્ર ઇડને ાં યજ દડટેકદટલ વ્મભકેળ ફક્ષી અન ેપરયદયમવ -7 દયરીઝ થઇ. 

 

11) 29 ભી જાનયયઆયીએ યય.એવ.ન ાં 37 લવિમ યઇવ જડશન દદયમ ભ ાં ગયભ થમેર  તેની ફ ેભદશન  ફ દ 

બ  ભી. 
 

12) એય ઇન્નડમ એ ય ષ્ટ્રબ  ને ભ ન આલ  ભ ટે કયી જાશયે ત, જે  ઇરટ વ રૂ એન ઉનવભેનટ 

દશનદીભ ાં કયળ ેતેન ેગીપટ અ ળે. 
 

13) શલે ર્ીનન  ફીજીંગ અને અભેદયક ન ાં લવળિંગ્ટનન ેજેભ વભવ ઇર સયયક્ષ  અ ઇ છે, તેભ દદર્લશીને ણ 

વભવ ઇર સયયક્ષ  અ ળ.ે 

 

14) દદર્લશી ભ ટે વભવ ઇર સયયક્ષ  ક મશિભ 2006 ભ ાં ળરૂ થમ શત. એવપ્રર 2014 ભ ાં એક પ્રમગ વનષ્ટ્પ 

ગમ શત. 
 

15) બ યત ેઇઝય ઇરની ભદદથી વલકવીત કયેર  ર ાંફ  અંતયની સ્લડશદપળ યડ ય 800 દકરભીટયન ાં 
અંતયથી આલી યશરે વભવ ઇર ળધી ળકળ.ે તે સયયક્ષ  ભ ટે વ યી ક ભગીયી કયળ.ે 

- યેળ ર્ લડ . 
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Current Affairs 45 

સામાન્ય જ્ઞાન 

તા.6/4/15 
2015-04-18 18:51:39 
 

1) બ યતની યકઅ કાંની દ્વ ય  આગ ભી વભમભ ાં લ ઇ-પ ઈ સયવલધ  ધય લત  વેટઅ ફકવ ભ કેટભ ાં 
મયાંકલ ભ ાં આલળે. તેન થી ટી.લી.અન ેઇનટયનેટ ફન્ન ેયેટ કયી ળક ળે. 

 

2) દદર્લશીભ ાં આભ આદભી  ટીની વયક યન ાં 50 દદલવ ણૂશ ત . 5/4/15 ન  યજ એનટી કયપ્ળન 

શરે્લર ઇન નાંફય 1031 ક મશયત કયલ ભ ાં આવ્મ. 
 

3) બ યતન ાં તભ ભ ય જ્મ ૈકી સ્લર્ચછ બ યત વભળનભ ાં વોથી ઉયન ાં િભ ેગયજય ત ય જ્મ આલ ેછે. 

 

4) ાંજાફ ય જ્મન ાં ઘયમ્ભનભ ાં અઝખર બ યતીમ ભય ઠી વ દશત્મ વાંભેરન આમજીત થયયાં છે. 

 

5) બ યતીમ યભતલીય વલશ્વન થ આનાંદન ાં ન ભ યથી એક ગ્રશન ેન ભ આલ ભ ાં આલેર છે. 

 

6) લશ 2015 ભ ાં 15 જાનયયઆયીએ 67 ભ વેન  દદલવ ભન લલ ભ ાં આવ્મ શત. 
 

7) ય ષ્ટ્રીમ ગયડ ગલનશનવ દદલવ 25 દડવેમ્ફયન ાં યજ ભન લલ ભ ાં આલ ેછે. 

 

8) બ યતનયાં ય ષ્ટ્રીમ ક્ષી ભય વન 1963 ભ ાં જાશયે કયલ ભ ાં આવ્યય શતયાં. 
 

9) નફેર યયસ્ક ય જીતન ય કૈર ળ વત્મ થી "ફર્ન ફર્ લ આંદરન" વાંગઠનન ાં અધ્મક્ષ છે. 

 

10) ત . 4/5/15 ન ાં યજ ગયજય ત ય જ્મન ાં ન ણ ભાંત્રી વોયફબ ઈ ટેરે સયયતભ ાં ડ મભાંડ દડટેકળન અન ે

દયવવશ વેનટયનયાં ઉદ્ધ ટન કયયાં. 
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11) મતૃદેશને વડત અટક લલ  ભ ટેની જે પ્રદિમ  કયલ ભ ાં આલ ેછે તેન ેએમ્ફ રવભિંગ કશલે ભ ાં આલ ેછે. 

 

12) બ યતભ ાં વોપ્રથભ આ એમ્ફ રવભિંગ વેલ  સયયતભ ાં ળરૂ કયલ ભ ાંઆલી છે. 

 

13) સયયતભ ાં ળરૂ થમેર એમ્ફ રવભિંગ વેલ  ત્મ ાંન  પયેક્નવક વ મનવ રેફયેટયીન ાં એભ.ડી.વલનેળ ળ શની 
પમ્યયશર ની ભદદથી ળરૂ થમેર છે. 

 

14) નયયમકશન ાં દકશી વમભયે 40 દક.ભી. પ્રવત કર કની ઝડે ર્ રલ ભ ાં ભદદ કયે તેલ  બયટની ળધ કયી. 
 

15) દકશી વમભયે આ ઝડી બયટનયાં ન ભ ફ મવનક બયટ ન ભ ય ખેર છે. 

- યેળ ર્ લડ  

Current Affairs 46 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 7/04/15 
2015-04-18 18:56:25 
 

૧) ૨ કટફય ૨૦૧૨ ભ ાં અભદ લ દભ ાં મજામેર ક મશિભ અંતગશત ૮૯૧ રક ગ ાંધી પ્રવતભ  ફનમ  
શત . તેભ ાં વલળે ક મશ ફદર યફાંદયન  જમેળ દશિંગ જીમ ન ેલધય એક ગીનીવ એલડશ એન મત. 

 

૨) ટેવનવન  નાંફય લન ખેર ડી અભેદયક ન  વયેન  વલઝરમમ્વે વભમ ભીભ ાં યભ ઈ યશરે ન ટેનીવ 

ટયન શભેનટભ ાં ભદશર  વવિંગર્લવની પ ઈનરભ ાં વતત ત્રણ લ ય જીત્મ . 
 

૩) વયેન  વલઝરમમ્વે ત્રીજીલ ય જીત ભેલીન ેત ન  જીલનભ ાં આઠભી લ ય આ ટ ઇટર જીત્યયાં છે. 

 

૪) ય જકટન  વલકર ાંગ છત ાં રઢ ભનફ લ   ગીયીળ ળભ શએ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૧ સયધી વતત 

ફેડવભનટનભ ાં ય ષ્ટ્રીમ કક્ષ એ ર્ેક્મ્મન ફનેર છે. 

 

૫) ગીયીળ ળભ શ આગ ભી વપ્ટેમ્ફયભ ાં રાંડન ખ ત ેેય  ફેડવભનટન ર્ેમ્ીમનળીભ ાં બ ગ રેલ  જળે. 

 

૬) ફીગ ફ સ્કેટ ન ભની કાંની ઘયે ફેઠ  દકય ણ ની લસ્તય ડશય ય શોંર્ ડી જામ છે. 

 

૭) શ રભ ાં ડી.આય.ડી.. દ્વ ય  એક વભવ ઈર તૈમ ય કયલ ભ ાં આલી તે રશ્કયી વલભ નન ેતડલ  ભ ટે 

શલ ઈ થી શલ ઈ હયભર કયી ળકે તેલી ફી.લી.આય. વભવ ઈર છે. 

 

૮) ભરેવળમ  ન ફેડવભનટન યભતભ ાં યયની સ્ધ શભ ાં ર્ેર ર ાંગ,ે રીન ડૈનન ેપ ઈનરભ ાં શય વ્મ 
ફાંન ેખેર ડી ર્ીનન  છે. 
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૯) આજે ત . ૭/૪/૧૫ ન  યજ આય.ફી.આઈ.ન  ગલશનય યઘયય ભ ય જન તેની નલી ન ણ કીમ નીવત 

પ્રવવધ્ધ કયળ.ે 

 

૧૦) અથ શળ ત્રીનયાં ભ નવયાં છે કે આય.ફી.આઈ. C.R.R. ભ ાં ઘટ ડ કયે તેલી વાંબ લન  છે. 

 

૧૧) C.R.R. નયાં ળૂયાં ન ભ કેળ યીઝલશ યેવળમ એવયાં થ મ છે. 

 

૧૨) ઇંગ્રેનડન  દિકેટય ફની ગીબ્વ ે૧૯ લશની લમે દિકેટ યભત ભ ાંથી વનવવૃિ જાશયે કયી, તેણ ેપ્રથભ ભેર્ 

૧૫ લશ ૨૭ દદલવની ઉભયે યભેરી. 
 

૧૩) શ રની વયક યની જન ધન મજન  ૧૫ ગસ્ટ ૨૦૧૪ થી ળળય કયલ ભ ાં આલી છે. 

-ર્ લડ  યેળ 

Current Affairs 47 સામાન્ય જ્ઞાન તા.8/4/15 
2015-04-18 19:06:15 
 

૧) દેળભ ાં તભ ભ ભતદ યને આધ ય ક ડશથી કનેતટ કયલ ની જાશયે ત થઇ ચયકી છે તેની ળરૂઆત 

ગયજય તથી થઇ આગ ભી ૧૫ ગસ્ટ સયધીભ ાં ક ભગીયી ણૂશ કય ળે. 

 

૨) બ યતન  શ રન  ડપે્યયટી ચ ૂાંટણી કવભળનય વલનદ જયત્વી છે. 

 

૩) ગયજય ત ય જ્મન  મયખ્મ ચ ૂાંટણી કવભળનય ડૉં લયેળ વવિંશ  છે. 

 

૪) મ શયણન  વાંયક્ષણ ભ ટે લડ પ્રધ નશ્રીએ નેળનર એય તલઝરટી ઇનડતેવન પ્ર યાંબ કય વ્મ, શ ર આ 

ઈનડતેવ ભ ત્ર ૧૦ ળશયે યયત ભ મ શદદત યશળેે. વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૫ સયધીભ ાં તેભ ાં ૪૬ ળશયેને જડલ ભ ાં 
આલળ.ે 

 

૫) ઇન્નડમન વપ્રભીમય રીગન  ર્ેયભેન તયીકે ય જીલ શયતરની વાંદગી થઇ. 

 

૬) બ્રેક ર લ ફશરય ક્ષીએ વલશ્વભ ાં વોથી ર ાંબય અંતય ક ાંલ ન વલશ્વ વલિભ સ્થ પ્મ. 
 

૭) અંધ વ્મક્તતન  ભગજભ ાં G.P.S. વવસ્ટભ ઈમ્પ્ર નટ કયી તેન ેદદળ  જ્ઞ ન આલ ભ ાં આલળ,ે અંધ ઉંદય 
ય પ્રમગભ ાં વપત  ભત  આળ  ફાંધ ઈ. 

 

૮) બ યતભ ાં મ શલયણ ભાંત્ર મર દ્વ ય  ૬ થી ૧૧ એવપ્રર સયધી જૈલ વલવલધત  ગ્રીન શ ટનયાં આમજન 

કયલ ભ ાં આલેર છે. 
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૯) બ યતીમ નોવેન  ભ ટે સ્િવમન વીયીઝન  વફભયીનનયાં વનભ શણ ભઝગ ાંલ રીભીટેડ ફ્ર નવન  એક પભશ 
ડી.વી.એન.એન. વ થ ેભીને થઇ યહ્યાં છે. 

 

૧૦) બ યતન  યક્ષ ભાંત્રી ભનશય દયકય છે, તેણ ેભઝગ ાંલ ડકમ ડશ રીભીટેડભ ાં સ્લેદેળી ટેકનીકથી 
ફનેરી શરેી વફભયીન સ્િવમનને વભલ યે રનર્ કયી. 
 

૧૧) નોવેન  ભ ટે સ્િવમન વવયીઝની છ વફભયીનની શરેી ‘’ક રલ યી’’નયાં ૭/૪/૧૫ ન  યજ ઉદ્ઘ ટન 

થયયાં. યાંત ય આ વફભયીન ન ઉમગ ૨૦૧૬ ભ ાં કયી ળક ળે. 

 

૧૨) જમ્મય કશ્ભીયન  શ્રીનગય ખ ત ેઈવળમ ન વોથી ભટ ટયઝર ગ ડશનન ેખયર્લર મયકલ ભ ાં આવ્મ છે.  

 

૧૩) ટયઝર ગ ડશન ૧૫ શતેટયભ ાં થય મેર છે. આ લે ૧૦ ર ખ ટયઝર તેભ ાં ઉગ ડલ ભ ાં આલળ.ે 

 

૧૪) શ રન  લશભ ાં ટયઝર ગ ડશનભ ાં કયર ૫૩ જાતન  અરગ અરગ ટયઝરન  ફૂર ખીરળ.ે 

 

૧૫) ટયઝર ગ ડશન દર વયલયન  દકન યે વલકવ લલ ભ ાં આવ્મ છે. 

 

૧૬) યળયભ ાં વભમ ભી ન ઝખત ફ નલ ક જેકલીર્ ેજીતેર છે. 

 

૧૭ ) કે.એન. વત્ર ઠી ને વભજયભન  ય જ્મ ર ફન લલ ભ ાં આવ્મ  છે. 

 

૧૮) નલી દદર્લશીભ ાં ળ કશન  સ્લ સ્્મ ભાંત્રીની ફેઠકનયાં આમજન થયયાં છે. 

-યેળ ર્ લડ  

Current Affairs 48 સામાન્ય જ્ઞાન 9/04/15 
2015-04-18 19:12:27 
 

૧) આઈ.ી.એર.-૮ ન ગઈક રથી પ્ર યાંબ થમ, કરક ત ન  વર્લટ રેક સ્ટેડીમભ ખ ત ેઉદ્ઘ ટન વેયેભની 
મજાઈ આ યભત ૪૭ દદલવ સયધી ર્ રળ.ે 

 

૨) લશ ૨૦૧૫ ન  ફઝેટભ ાં થમેર જાશયે ત મયજફ લડ પ્રધ ન દ્વ ય  મયર  ફેનકન ેગઈક ર ેરનર્ કયલ ભ ાં 
આલી, 
 

૩) M U D R A નયાં ળૂયાં ન ભ ભ ઈિ યયવનટ્વ ડલેરભેનટ પાંડ દય પ ઈન નવ એજનવી થ મ છે. 

 

૪) મયર  ફેંક મજન  શઠે લડ પ્રધ ન દ્વ ય  ત્રણ પ્રજેતટ આભરી ફનળ.ે વળશય, દકળય અન ેતળયણ. 
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૫) મયર  ફેંકભ ાં વળશય અંતગશત ૫૦ શજાય રન ભળ,ે દકળય અંતગશત ૫૦ શજાય થી ૫ ર ખ સયધી, તળયણ 

શઠે ૫ ર ખથી ૧૦ ર ખ સયધી ભલ   ત્ર છે. ધાંધ દકમ વ શવ ભ ટે. 

 

૬) સ્લદેળી ટેકનરજીથી ફનેયાં ફેઝરન્સ્ટક વલક્ષેકૌ  વભવ ઈર એડલ નવ એય ડીપેનવ ઇનટયવેપ્ટયનયાં દવમયાં 
દયક્ષણ વનષ્ટ્પ. 

 

૭) અભેદયક ભ ાં મયશ્કેરીભ ાં મયક મેર  રક ભ ટે શરે્લ ર ઈન નાંફય ૯૧૧ છે. 

 

૮) બ યતભ ાં કઈણ મયશ્કેરીભ ાં પવ મેર  રક ભ ટે શરે્લ ર ઈન નાંફય ૧૧૨ ળળય કયલ ની બર ભણ 

કય ઈ. 

 

૯) ર ઈ દયય વાંર્ ય ક્ષેત્ર દ્વ્ર ય  ૧૧૨ નાંફયની વેલ  ળળય થમ  ફ દ ૧૦૦,૧૦૨, ૧૦૮ જેલી વેલ ન  નાંફય 
તેન  વશ મક નાંફય તયીકે ક ભ કયળ.ે વભગ્ર દેળભ ાં એકભ ત્ર ૧૧૨ જનયર નાંફય તયીકે ક ભ કયળ.ે 

 

૧૦) ઝબ્રટનભ ાં બ યતીમમૂન  પ્રત  વવિંશન ેઆર્લફટશ  આઇનસ્ટ ઇનન  વલળે વવધ ાંતન  પ્રબ લ શઠેન  
પ્રમગભ ાં વપત  ફદર ઇનસ્ટીટયયટ પ દપજજતવ ન ભન યયસ્ક ય આલ ભ ાં આવ્મ છે. 

 

૧૧) એક જ દયલ યભ ાં છ દ્મ યયસ્ક ય ફર્ચર્ન દયલ યને ભળ્મ  છે. 

 

૧૨) શદયલાંળ ય મ, જમ  ફર્ચર્ન, એશ્વમ શ ય મ, અવભત બ ફર્ચર્ન, આ તભ ભન ેઆ યયસ્ક ય પ્ર પ્ત થમ  
છે. 

 

૧૩) ગઈક ર ેઅવભત બ ફર્ચર્નન ેદ્મ વલભૂણથી વનભ વનત કયલ ભ ાં આવ્મ . 
 

૧૪) રેઝડી દકિંગની છ  ધય લત  દદરી કયભ યને ણ દ્મ વલભૂણ થી વનભ નલ ભ ાં આવ્મ , જકે 

ન દય યસ્ત તઝફમતન  ક યણે તે શ જય યહ્ય  ન  શત . 
 

૧૫) ભશ ય ષ્ટ્ર વયક યે પ્ર ઈભ ટ ઈભભ ાં ભ ત્ર ભય ઠી દપર્લભ ર્ર લલન વવનેભ ઘયન ેઆદેળ આપ્મ છે 

તેની ટીક  કયલ  ફદર જાણીત  રેઝખક  ળબ  ડ ેશ ર ર્ર્ શભ ાં છે. 

-યેળ ર્ લડ  

Current Affairs 49 સામાન્ય જ્ઞાન 10/04/15 
2015-04-18 19:15:49 
 

૧) રણલર્લરી શદયક  ળતયાંજન  જાણીત  ખેર ડી છે. 
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૨) સયવભત ભજમયદ યને બ યતીમ ઉદ્યગ દયવાંઘન  નલ  અધ્મક્ષ તયીકે વનયયતત કયલ ભ ાં આવ્મ  છે. 

 

૩) શ રભ ાં ગયજય ત ય જ્મએ વૈમદ મયશ્ત ક અરી T-૨૦ રપી ૨૦૧૪-૧૫ જીતેર છે. 

 

૪) ઇવય ઉગ્રશ કેનરન  વનદેળક તયીકે વભર સ્લ ભી અન્ન દય યેની વનભણકૂ કયલ ભ ાં આલી છે. 

 

૫) સ્નેડીર કાંનીન  સ્થ ક કૃણ ર ફશ ર અન ેયદશત ફાંવર છે. 

 

૬) ઉદ્યગની ભાંજૂયીની પ્રદિમ  વય યીતે થઇ ળકે તે ભ ટે કેનર વયક યે અજમ ળાંકય વવભવતની યર્ન  
કયેરી છે. 

 

૭) વોય ષ્ટ્ર યયવનલવીટીભ ાં ૩ કયડન  ખર્ ેપીઝીતવ બલનભ ાં ઇનટીગ્રેટેડ એપ્ર ઇડ પીઝીતવ કશ ળળય 
કયલ ભ ાં આલળ.ે 

 

૮) શ રની આઈ.ી.એર.-૮ યભતભ ાં અંજયભ ર્ય , ઈળ  ગયશ , રીવ  સ્થેરકય અન ેભેર ની જનવ 

ન ભની ભદશર  કભેનરી આલ  ભ ટે વાંદગી  મ્મ  છે. 

 

૯) દપયજ ળ શ કટર  દિકેટ ગ્ર ઉનડ દદર્લશીભ ાં આલેર છે. 

 

૧૦) શ ર યભ ઈ યશરે અઝર ન ળ શ શકી ટનૂ શભેનટનયાં મજભ ન ભરેવળમ  દેળ યશેયાં છે. 

 

૧૧) શ્રી રાંક ન  ફેટ્વભેન કયભ ય વાંગક ય  ફીજી લખત ઈંગ્રેનડન  પ્રખ્મ ત લ વિક ભેગઝીન વલઝડન 

દ્વ્ર ય  વલશ્વન  શ્રેષ્ટ્ઠ ખેર ડી તયીકે વાંદગી  મ્મ . 
 

૧૨) ગઈક ર થી બ યતન  લડ પ્રધ ન ફ્ર ાંવ, જભશની અન ેકેનેડ ન  પ્રલ વ ેજલ  નીકળ્મ , તે જભશનીન  
પ્રખ્મ ત ભેસ્વી ભશત્વલન શયબ યાંબ કય લળે. 
 

૧૩) કેનરીમ કભશર્ યીન ેભોંઘલ યી બ્થયાં ૧૦૭ % થી લધ યીને ૧૧૩ % કયલ ભ ાં આવ્યયાં. 
 

૧૪) શ્રી રાંક ન  યભત ભાંત્રી નલીન દશવ ન મક છે. 

 

૧૫) વભવળગન ભ ઈિ ભટ્ન ેદય વનમ નયાં વોથી ન નયાં ટ નભર કમ્પ્યયટય ગણલ ભ ાં આલી યહ્યાં છે. તેની 
વ ઇઝ ર્ખ ન  દ ણ  જેટરી છે. 

-યેળ ર્ લડ  
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Current Affairs 50 સામાન્ય જ્ઞાન તા.11/4/15 
2015-04-22 06:03:17 
 

1) ઝબ્રતવ ફેનક દઝક્ષણ એવળમ ન ાં ર્ીનભ ાં સ્થ લ ભ ાં આલન ય છે. 

 

2) બ યતન ાં લડ પ્રધ ન અને જભશનીન ાં ર્ નવેરય એનજેર  ભકેર શનેલય પેયભ ાં ઇન્નડમ  ેલેઝરમનનયાં 
ઉદ્ધ ટન કયળ.ે 

 

3) જભશનીન ાં શનેલેય પેયભ ાં બ યતની 400 કાંની બ ગ રેળ.ે અન ેશનેલયભ ાં ભશ ત્ભ  ગ ાંધીની પ્રવતભ નયાં 
અન લયણ થળે. 

 

4) બ યત તયપથી 42 લશભ ાં શ રન ાં લડ પ્રધ ન કેનેડ ની મયર ક ત રેન ય પ્રથભ લડ પ્રધ ન ફનળ.ે 

 

5) કેનેડ ન ાં શ રન ાં લડ પ્રધ ન સ્ટીપન શ શય છે. 

 

6) ગ્રીનીવ ઇન્નડમ  ન ભની સ્લૈર્ચછીક વાંસ્થ નયાં યજીસ્ટેળન વસ્ેનડ કય યયાં, તે શ ર વલદેળી પાંડ નશી ભેલી 
ળકે. 

 

7) ગ ાંધીનગય  વ ેતૈમ ય થઇ યશરે GIFT વવટીનયાં યરૂન ભ "ગયજય ત ઇનટયનેળનર પ ઇન નવ ટેક- વવટી" 

થ મ છે. 

 

8) બ યત ેઅગ ઉ દયક્ષણ કયેર "ધનય" વભવ ઇરનયાં પયી વપ દયક્ષણ કયલ ભ ાં આવ્યય. 
 

9) આ શરે  14 નલેમ્ફય 2014 ન  યજ દયક્ષણ થમેર."ધનય" વભવ ઇર 500 દકર યભ ણય ે રડ 

રઇ જલ ની ક્ષભત  ધય લે છે. 

 

10) મભનભ ાંથી આજ સયધીભ ાં 5500 બ યતીમ અન ે1000 વલદેળીને ફર્ લી, "યેળન ય શતને" 

વપત  લૂશક ણૂશ કયયાં. 
 

11) એવળમ ન ાં વ ત દેળભ ાં 12 કર કભ ાં ળ ભીએ mi- પેન પેન્સ્ટલર 2015 ની ળરૂઆત કયી આ 

પેન્સ્ટલરભ ાં 21 ર ખ 20 શજાય સ્ભ ટશ  પન લેંર્ીને વલશ્વ યેકડશ સ્થ વત કમો. 
 

12) ર્ીન: વતફેટ અન ેને ની વયશદે ભ ઉનટ એલયેસ્ટની અંદય ટનર કયી વતફેટ, ને ન ેજડતી 
યેર્લલે ર ઇન ન ાંખલ નયાં વલર્ યી યહ્ય છે, જ આ પ્રજેકટ અભરી ફનળ ેત ર્ીન 540 દકભી યેર ર ઇન 

ન ખળ.ે 
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13) યયનેસ્ક વાંસ્થ નયાં લડય ભથક ફ્ર નવન ાં ેદયવભ ાં આલેર છે. 

 

14) યયનેસ્કનયાં યરૂન ભ યયન ઇટેડ નેળનવ એજ્યયકેળનર વ મન્નટદપક એનડ કર્લર્યર ગેન ઇઝેળન છે. 

 

15) ળ શરૂખ ખ નની આલી યશરેી આગ ભી દપર્લભ "પૈન" નયાં શયટીંગ રાંડનભ ાં ણ થમેર છે. 

- યેળ ર્ લડ  

Current Affairs 51 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 12/4/15 
2015-04-22 06:08:11 
 

1) ર્ીનની ફ કી દકમ ન શગમ ન ેકૃવત્રભ ગ શલ  છત  તે ફ સ્કેટફરની યભત વ યી યભી ળકે છે, 

ર્ીનભ ાં તેન ેફ સ્કેટફર ગરશન ાં ન ભથી ખલ ભ ાં આલ ેછે. 

 

2) .ફાંગ ન ાં કયર્ ઝફશ ય જજર્લર ભ ાં સયફર ફભશન ન ભન  વ્મદકતન ેકડ ની એરજીને ક યણે 43 

લશથી તે નગ્ન અલસ્થ ભ ાં જીલ ેછે. 

 

3) ગયજય ત કૉ યેદટલ વભર્લક ભ કેદટિંગ પેડયેળન (જી.વી.એભ.એભ.એપ) ન ાં ભેનેજજિંગ દડયેકટય 

આય.એવ. વઢી છે. 

 

4) બ યતન ાં શ રન  મયખ્મ ચ ૂાંટણી કવભળનય લી.એવ. વાંત છે. 

 

5) GETCO નયાં યરૂન ભ ગયજય ત એનજી ર નવવભળન કૉોયેળન છે. 

 

6) શ ર બ યતન ાં ભ દશતી કવભળનય એભ.શ્રીધય અર્ યયયય છે. 

 

7) ભ દશતી કવભળનય દ્વ ય  ખ નગી શક્સ્ટરભ ાં ભ દશતી અવધક ય ર ગય કયલ  કેનર અન ેય જ્મને આદેળ 

અ મ . 
 

8) શયબજનની આજ સયધીભ ાં ર્ ય દિકેટ એકેડભેી ર્ રતી શતી, ત્મ યે તેણ ેએક નલી એકેડભેી કરક ત  
ખ ત ેળરૂ કયેર છે. 

 

9) સ્રેઝરમ ન ાં કર વવકર કભેનટેટય, કેપ્ટન દયર્ી ફેનનયાં કેનવયન  ક યણે અલવ ન થયયાં છે. 

 

10) કેઝરપવનિમ ની યયવનલવવિટી પ વ ઉથનશન ાં વાંળધકએ ભ થ ભ ાં ડરેી ટ ર ય લ  ઉગ ડી ળક મ 

તેલી ટેકવનક ળધ્મ ન દ લ. 
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11) આક ળગાંગ ભ ાં  ૃ્ લી જેલ  200 અફજ ગ્રશ આલેર  છે, એલ ન વ  વાંસ્થ ન દ લ. 
 

12)  ૃ્ લી વવલ મન ાં ગ્રશ ય જીલન શલ ની વાંબ લન  વ્મકત કયત  ન વ ન ાં ડૉં એરન. 

 

13) ઇ.વ.1912 ભ ાં ડયફેર  ટ ઇટેવનકન ાં દદયમ ભ ાં તયત  બાંગ ય ભ ાંથી ડકેર્ેય ભી આલી, તેની 18 એવપ્રરે 
શયય જી કયલ ભ ાં આલળે. 
 

14) દડટેકદટલ વ્મભકેળ ફક્ષી દપર્લભભ ાં અઝબનમની ળરૂઆત કમન ય અઝબનેત્રી સ્લક્સ્તક  મયખયજી 

ફાંગ ી છે. 

- યેળ ર્ લડ . 

Current affairs 52 સામાન્ય જ્ઞાન તા.13/4/15 
2015-04-22 06:10:26 
 

1) ગયજય ત ઉજાશ વલક વ વનગભ ઝરભીટેડન ાં ર્ેયભેન એર.ચ ૂાંગ  છે. 

 

2) વયદ ય વયલય નભશદ  વનગભ દ્વ ય  10 ભેગ લટન નભશદ  કેન ર શડે વરય  લય પ્રજેતટ અભરી 
ફનમ છે, જે વ યી યીતે ક મશ કયે છે. 

 

3) ગયજય તભ ાં 10 લશ શરે  જ્મવતગ્ર ભ પ્રજેતટ વપ થમ. તે પ્રજેતટ શલ ેદેળભ ાં દદન દમ  

જ્મવતગ્ર ભ મજન ન ાં ન ભે યજૂ કય ળે. જેભ  20 શજાય ગ ભને આલયી રેલ ળે. 

 

4) લડદય ભ ાં ₹ 100 કયડન ાં ખર્ ેતૈમ ય થમેર વયદ ય વયલય નભશદ  વનગભ દ્વ ય  10 ભેગ લટન ટ 

કેન ર વરય  લય પ્રજેતટનયાં ઉદઘ ટન યયનન ાં ભશ ભાંત્રી ફ નકી મયને જાનયયઆયી 15 ભ ાં કયેય. 
 

5) શ રભ ાં લડ પ્રધ ન ેજૈત યય અણયકય ય ફ્ર નવ વ થ ેકયેર છે, તે પ્ર નટ ભશ ય ષ્ટ્રભ ાં આક ય રેળે. 
 

6) વલશ્વની વોથી ભટી વલભ ન ઉત્ દક કાંની "એયફવ" ન ાં વી.ઇ.. ટભ એનડવશ છે. 

 

7) ₹ 700 કયડન ાં ખર્ ે36 પ ઇટય જેટ ફ્ર નવ  વેથી ખયીદલ ન ાં આગ થમેર કય યભ ાં ગયાંર્ ડી શતી 
તે ઉકેરલ ભ ાં લડ પ્રધ ન વપ. 

 

8) બ યતન ાં વાંયક્ષણ ભાંત્રી ભનશય  દયકયે કહ્ય કે આગ ભી 2 લશભ ાં યપ ર પ ઇટય જેટ આણી 
લ યયવેન ભ ાં વ ભેર થળે. 

 

9) ફ્ર નવન ાં ય ષ્ટ્રવત ફ્ર નકઇવ શર નદે છે. 
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10) ફ્ર નવન ાં વલદેળભાંત્રી રોયેનટ પ ઝફમ વ છે. 

 

11) બ યતીમ ભદશર  ખેર ડી અલૂી ર્ાંદેર એ 10 ભીટય એય ય ઇપર સ્ધ શભ ાં બ્રનજ ભેડર ભેવ્મ. 
 

12) આગ ભી લે દયમ ઝરક્મ્ક ભ ટે તલ ઝરપ મ જીતયય મ ફ દ ફીજા અલૂી ર્ાંદેર  થમ . 
 

13) અભેદયક ન ાં ભ દટિન  દશનગીવ વ થ ેભીને પેભીરી ક જીતત  વ વનમ  વભઝ શ, તે ભદશર ની 
ડફર્લવભ ાં વલશ્વભ ાં નાંફય લનન ાં સ્થ ન ેશોંર્ચમ  છે. 

 

14) વલભેન ટેવનવ એવવવમેળન વાંર્ ઝરત વલશ્વ યેંન્નકિંગભ ાં પ્રથભ સ્થ ન ભેલન ય બ યતન ાં એકભ ત્ર 

પ્રેમય વ વનમ  વભઝ શ. 
 

15) અભેદયક ની વ ાંવદભ ાં ચ ૂાંટ ઇ આલન ય પ્રથભ દશનદય  વ ાંવદ તયરવી ગ ફડે છે. 

 

- યેળ ર્ લડ . 

Current affairs 52 સામાન્ય જ્ઞાન તા.13/4/15 

2015-04-22 10:12:59 
 

1) ગયજય ત ઉજાશ વલક વ વનગભ ઝરભીટેડન ાં ર્ેયભેન એર.ચ ૂાંગ  છે. 

 

2) વયદ ય વયલય નભશદ  વનગભ દ્વ ય  10 ભેગ લટન નભશદ  કેન ર શડે વરય  લય પ્રજેતટ અભરી 
ફનમ છે, જે વ યી યીતે ક મશ કયે છે. 

 

3) ગયજય તભ ાં 10 લશ શરે  જ્મવતગ્ર ભ પ્રજેતટ વપ થમ. તે પ્રજેતટ શલ ેદેળભ ાં દદન દમ  

જ્મવતગ્ર ભ મજન ન ાં ન ભે યજૂ કય ળે. જેભ  20 શજાય ગ ભને આલયી રેલ ળે. 

 

4) લડદય ભ ાં ₹ 100 કયડન ાં ખર્ ેતૈમ ય થમેર વયદ ય વયલય નભશદ  વનગભ દ્વ ય  10 ભેગ લટન ટ 

કેન ર વરય  લય પ્રજેતટનયાં ઉદઘ ટન યયનન ાં ભશ ભાંત્રી ફ નકી મયને જાનયયઆયી 15 ભ ાં કયેય. 
 

5) શ રભ ાં લડ પ્રધ ન ેજૈત યય અણયકય ય ફ્ર નવ વ થ ેકયેર છે, તે પ્ર નટ ભશ ય ષ્ટ્રભ ાં આક ય રેળે. 
 

6) વલશ્વની વોથી ભટી વલભ ન ઉત્ દક કાંની "એયફવ" ન ાં વી.ઇ.. ટભ એનડવશ છે. 

 

7) ₹ 700 કયડન ાં ખર્ ે36 પ ઇટય જેટ ફ્ર નવ  વેથી ખયીદલ ન ાં આગ થમેર કય યભ ાં ગયાંર્ ડી શતી 
તે ઉકેરલ ભ ાં લડ પ્રધ ન વપ. 
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8) બ યતન ાં વાંયક્ષણ ભાંત્રી ભનશય  દયકયે કહ્ય કે આગ ભી 2 લશભ ાં યપ ર પ ઇટય જેટ આણી 
લ યયવેન ભ ાં વ ભેર થળે. 

 

9) ફ્ર નવન ાં ય ષ્ટ્રવત ફ્ર નકઇવ શર નદે છે. 

 

10) ફ્ર નવન ાં વલદેળભાંત્રી રોયેનટ પ ઝફમ વ છે. 

 

11) બ યતીમ ભદશર  ખેર ડી અલૂી ર્ાંદેર એ 10 ભીટય એય ય ઇપર સ્ધ શભ ાં બ્રનજ ભેડર ભેવ્મ. 
 

12) આગ ભી લે દયમ ઝરક્મ્ક ભ ટે તલ ઝરપ મ જીતયય મ ફ દ ફીજા અલૂી ર્ાંદેર  થમ . 
 

13) અભેદયક ન ાં ભ દટિન  દશનગીવ વ થ ેભીને પેભીરી ક જીતત  વ વનમ  વભઝ શ, તે ભદશર ની 
ડફર્લવભ ાં વલશ્વભ ાં નાંફય લનન ાં સ્થ ન ેશોંર્ચમ  છે. 

 

14) વલભેન ટેવનવ એવવવમેળન વાંર્ ઝરત વલશ્વ યેંન્નકિંગભ ાં પ્રથભ સ્થ ન ભેલન ય બ યતન ાં એકભ ત્ર 

પ્રેમય વ વનમ  વભઝ શ. 
 

15) અભેદયક ની વ ાંવદભ ાં ચ ૂાંટ ઇ આલન ય પ્રથભ દશનદય  વ ાંવદ તયરવી ગ ફડે છે.  

- યેળ ર્ લડ . 

Current Affairs 53 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 14/04/15 
2015-04-22 10:16:54 
 

૧) MAT (ભેટ) કયલેય ન એક પ્રક ય છે. તેનયાં યળયન ભ ભીનીભભ ર્લટયનેદટલ ટેક્ષ એવયાં થ મ છે. 

 

૨) ગયજય તભ ાં નકયી ભેલત  શરે  PRET (પ્રીત) ન ભની યીક્ષ  આલી ડળ.ે તેનયાં ળૂયાં ન ભ વપ્ર 

દયક્રુટભેનટ એરીજીફીરીટી ટેસ્ટ એવયાં થ મ છે. 

 

૩) ર્ ય લશ ડીવેમ્ફય ૨૦૧૫ સયધીભ ાં ગયજય ત વયક ય દ્વ્ર ય  નલી નકયીની ૨૦,૪૦૦ જગ્મ  બયલ ની 
ક મશલ શી શ થ ધયલ ભ ાં આલન ય છે, જ કે લશ ૨૦૧૪ ની ૧૧,૬૦૦ નલી નકયી આલ ની ક મશલ શી 
શજય  ર્ ય છે. 

 

૪) આગ ભી લશ ૨૦૧૬ ભ ાં અભેદયક ભ ાં ય ષ્ટ્રવત દ ભ ટેની ચ ૂાંટણી મજાળ,ે તેભ ાં પ્રફ દ લેદ ય 

દશરેયી તરીનટન અન ેજ્મજૉ ડફર્લયય બયળન  યત્ર જેફ બયળને ગણલ ભ ાં આલે છે. 
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૫) બ યતભ ાં ભરેદયમ , સ્ટીયવીવ, અન ેડ મ ફીટીવની નલી દલ  ફન લલ ભ ાં આલી છે, 

શ ર તેનયાં હ્યભન ર મર ર્ રી યહ્યાં છે.તેવયાં ડતટય શશલધશન ેજણ વ્યયાં. 
 

૬) કદયમ  ખ ત ેર્ રી યશરે  શયટીંગ લર્લડશકભ ાં બ યતીમ શયટય જીતય યમ ેભેનવ ૧૦ ભીટય ય ઈપર 

શયટીંગભ ાં બ્રનજ ભેડર જીત્મ છે. 

 

૭) નેળનર ય ઈપર એવવવમેળન પ ઇન્નડમ  વાંસ્થ ન  જણ વ્મ  પ્રભ ણે જીતય ય મન ેવતત વ તભ 
ભેડર ભેર છે. 

 

૮) એક નયયઝ ર્ેનર આમજજત ક મશિભભ ાં ળ શળયખ ખ નને ‘ગ્રફર આઇકન પ ધ મય’ ન એલડશ 
આલ ભ ાં આવ્મ છે. 

 

૯) આજે ફાંધ યણન  ઘડલૈમ  ડૉ. ફ ફ  વ શફે આંફેડકયની ૧૨૫ ભી જનભ જમાંતી ઉજલ મ યશી છે. 

 

૧૦) ઈય કન  આંતકલ દી વાંગઠન ે૩૦૦૦ લશ જયનયાં નીભળયદ ળશયે તડી  ડલયાં. તેની ઐવતશ વવક વલય વત 

તડી  ડી. 
 

૧૧) જે ઉદ્યગ કે વાંસ્થ  આલક લેય ન  વલબ ગભ ાં ટેતવ વભમ ાંતયે બયતી નથી તેન ેટેતવ દડપર્લટય તયીકે 

જાશયે કયલ ભ ાં આલ ેછે. 

 

૧૨) બ યતન  વોથી ભટ  ટેતવ ડીપર્લટયભ ાં જમયયન  ગર્લડ સયખ રેડ ઇન્નડમ  પ્રથભ િભ ેઆલ ેછે, 

તેની  વેથી આલક લેય ને ૭૫.૪૭ કયડ લેય ફ કી છે. 

 

૧૩) ગયજય તન  વોથી ભટ  ડીપર્લટયભ ાં બ્ય ઇનપભેળન ટેકનરજી ન ભની વાંસ્થ  આલ ેછે. 

 

૧૪) કેનર વયક ય (ટપ) સ્કીભ પયીથી ળળય કયલ ની વલર્ યણ  કયે છે. તેની વભમ ભમ શદ  ૧૦ થી ૧૫ લશ 
ય ખળ.ે 

 

૧૫) TUF નયાં ળૂયાં ન ભ ટેકનરજી અગ્રેડળેન પાંડ થ મ છે, તેન  અંતશગત ટેતવટ ઈર નીવતની જાશયે ત 

થળે. 

-યેળ ર્ લડ  

Current Affairs 54 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 15/4/15 
2015-04-22 10:18:24 
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1) ટ ઇભ ભેગેઝઝન ેકયેર ન ર ઇન વલેભ ાં વલશ્વની વોથી પ્રબ લળ ી 100 વ્મદકતની મ દી જાશયે 

કય ઇ, તેભ  ફ ેબ યતીમ સ્થ ન  મ્મ , બ યતન ાં લડ પ્રધ ન અન ેઅયવલિંદ કેઝયીલ ર આ મ દીભ ાં છે. 

 

2) ટ ઇભ ભેગેઝઝન દ્વ ય  ન ર ઇન કય મેર  વલેભ ાં યવળમ ન  પ્રમયખ વ્ર દદભીય યવતન પ્રથભ સ્થ ન ેછે. 

 

3) ગઇ ક ર ેડૉ.આંફેડકયની 125 ભી જનભ જમાંતી ઉજલ ઇ તેનયાં જનભ સ્થ ભધ્મપ્રદેળનયાં ભહયભ  ન ભનયાં 
ક્ષેત્ર છે. 

 

4) દેળની જાણીતી વાંસ્થ  આય.એવ.એવ.ન  મયખત્ર "ઑગેન ઇઝય" અન ે"ાંર્જનમ" છે. 

 

5) શ ર ઝબ્રટનન ાં લડ પ્રધ ન ડલેીડ કેભળયન છે. 

 

6) જભશનીન ાં ગયટય ગ્ર વનયાં અલવ ન થયયાં તે નફર યયસ્ક ય વલજેત  શત . 
 

7) આંતયય ષ્ટ્રીમ શટૂીંગ ખેર વાંઘ વલશ્વકનયાં આમજન ર્ેગલ ન દ.કદયમ ભ ાં કયલ ભ ાં આવ્યય છે. 

 

8) નયયઝીરેનડ ેસયરત ન અરજન ળ શ શકી ટયન શભેનટ 2015 ન ઝખત ફ જીતેર છે. 

 

9) બ યતની જે.કે.વાંગઠન ન ભની કાંનીન  નલ  અધ્મક્ષ શદય વવિંઘ વનમ ન ેવનયયકત કયલ ભ ાં આવ્મ  છે. 

 

10) 11 એવપ્રરે બ યતભ ાં ય ષ્ટ્રીમ સયયઝક્ષત ભ તતૃ્લ દદલવ ભન લલ ભ ાં આલે છે. 

 

11) શ રભ ાં ખ દી ગ્ર ભઉધગ આમગન  વી.ઇ..તયીકે અરૂણકયભ ય ઝ .ની વાંદગી થઇ છે. 

 

12) ગયજય તન ાં ય જકટ ળશયેને W.W.F. દ્વ ય  અક્ષમ ઉજાશન  ક્ષેત્ર ેવ ય  પ્રદ ન ભ ટે વાંનભ વનત કયલ ભ ાં 
આવ્યય છે. 

 

13) બ યતન ાં થ ણે ન ભન  ળશયેને National Earth Hour Capital 2015 ન ાં રૂભ ાં ન ભ ાંદકત કયલ ભ ાં 
આલેર છે. 

 

14) વયયાંકત ય જ્મ અભેદયક ન ાં કર શભ  ન ભન  ય જ્મભ ાં ન ઈરજન પ્રેદયત પ ાંવીન ેભાંજયયી આી 
દેલ ભ ાં આલી છે. 

 

15) તવભ બ  ભ ાં વ રૂ પ્રદ ન કયન ય  તવભ રેખક જમક ાંતનનયાં થડ  વભમ શરે  અલવ ન થમેર 

છે. 

- યેળ ર્ લડ . 
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વભત્ર, 
આ બકૂ આન  વભત્ર અને વગ  વફાંધીને જેને જરૂય છે તેને બેટભ ાં આ. અને આ બયકની વપ્રનટ 
ણ કયી ળક છ.  
શ , વનમવભત અડટે ભ ટે નીર્ે આેર ઝરિંક યથી એ ડ ઉનરડ કયી રેળ. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar 
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