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Current Affairs 55 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 16/4/15 
  
 

1) તતસ્તા વેતરલાડ "વફયંગ" નાભની એ વાભન.જી.ઓ.(સ્લૈચ્છિક વસં્થા) વાથ ેવકંામેરા િે. 

 

2) નાવા વસં્થાના ંક્યરુયમતવટી યલયન ેભગંની જભીનભા ંકકરયેટ નાભનુ ંકેતભકર ભળ્ય ુશલાનુ ંજાશયે 

કયેર િે. 

 

3) લૈજ્ઞાતનકના ંકશલેા મજુફ કકરયેટ નાભનુ ંકેતભકર લાતાલયણ ભાથંી ાણીના ંબેજન ેળ ેિે. 

 

4) ફીજા તલશ્વયધુ્ધભા ંામરટ યશી ચકેુરા ડગ ગ્રેગયીની કાય અન્મ કાય વાથ ેઅથડાતા તેઓ 

શસ્સ્ટરભા ંદાખર થમા વાયલાય દયતભમાન મતૃ્ય ુામ્મા. 
 

5) આણા દેળની વોથી ભટી ઓન રાઇન કંની ફ્લરકાટક  િે. 

 

6) ગઇકાર ેારકસ્તાન દ્વાયા "ગોયી" તભવાઈરનુ ંવપ રયક્ષણ કયલાભા ંઆવયુ,ં આ તભવાઈરની ક્ષભતા 
1300 રક.ભી. યભાણ ુશતથમાય રઇ જલાની િે. 

 

7) ારકસ્તાનના ંયાષ્ટ્રતત ભભનનુ હવૈુન િે. અન ેલડાપ્રધાન નલાઝ ળરયપ િે. 

 

8) કેનેડા વોથી લધ ુયયેુતનમભનુ ંઉત્ાદન કયે િે. 

 

9) ગજુયાતી રપલ્ભ ઇન્ડસ્રીઝના ંભબષ્ટ્ભ તતાભશ ગતલિંદબાઇ ટેરનુ ંકેન્વયના ંકાયણે અલવાન. 

 

10) બાયતનુ ંશલે ુસ્ભાટક  તવટી ગાધંીનગય ાવ ેઆકાય રઇ યશરે (GIFT) તવટી િે તે. 

 

11) દૈતનક બાસ્કય ાલય ભરભીટેડ (D.B.P.L.) ભાટે એક 600 ભેગાલટની ક્ષભતા લાળુ તા તલદ્યતુ 

રયમજના (BHEL) અંતગકત િતતવગઢભા ંસ્થાલાભા ંઆલળ.ે 

 

12) (BHEL) નુ ંરુૂનાભ બાયત શલેી ઇરેકરરક ભરભીટેડ થામ િે. 

 

13) શારભાપં્રતવધ્ધ ગામક શએેભ શતનપાનુ ંઅલવાન થયુ.ં 
 

14) બાયતના ંનલા ચ ૂટંણી કતભળનય તયીકે નજીભ જૈવી તનયસુ્તત ામ્મા િે. 

 

15) સમુકકુભાય ફઝ સબુાચદં્ર ફઝના ંપ્રોત્ર િે, જે ઇન્ડ-જભકન એવતવમેળનના ંપ્રમખુ િે. 
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Current Affairs 56 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 17/4/15 
 
 

1) બાયત આગાભી ાચંલકભા ંકેનેડા ાવેથી 3000 ટન યયેુતનમભ ખયીદળ.ે 

 

2) કેનેડાનુ ંપ્રખ્માત અખફાય " ધ ગ્રફ એન્ડ ભેઇર" િે. 

 

3) તલજમ ભાલ્માનુ ંવકનર જેટ તલભાન 22 રાખભા ંલેંચાયુ,ં તેની શયયાજી રડવેમ્ફય 14 ભા ંથમેર, 

વામરન્ટ એન્ટયપ્રાઇઝે તે ખયીદ્ય ુશતુ.ં 
 

4) આગાભી ખેર ભશાકંુબ 2015 ભાટે ગજુયાતના ંમખુ્મભતં્રીના ંશસ્ત ે"ખેર ગજુયાત" ભફાઇર એપ્વની 
ળરૂઆત કયલાભા ંઆલી. 
 

5) ફી.ફી.વી.દ્વાયા તલલારદત ડક્યભેુન્રી ફનાલલાભા ંઆલેરી તેનુ ંનાભ "ઇન્ન્ડમાઝ ડટય" િે. શાર તેનુ ં
પ્રવાયણ યકલાન આદેળ રદલ્શી શાઇકટે આેર િે. 

 

6) આગાભી 21 ભી ભેં થી યાજ્મબયભા ં"કૃત ભશત્વલ"ન પ્રાયંબ થળે. 
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7) એક અશલેાર પ્રભાણ ે25 ભેં 1969 ભા ંચાય ભજમદુાય તવાઇ ભાકકવલાદીથી અરગ થઇ ફગંાના ં
નકવરફાયી ગાભભાથંી નકવરલાદની ળરૂઆત કયેર. 

 

8) આઇ.વી.વી. દ્વાયા લન-ડ ેયેન્ન્કિંગ જાશયે થતા તેભા બાયત ફીજા નફંયના ંસ્થાન ેમથાલત યહ્ુ,ં 122 

ઇન્ટે ઓસ્રેભરમા પ્રથભ સ્થાને િે. 

 

9) બાયતભા ં16 એતપ્રર 1853 ના ંયજ પ્રથભ યેલ્લે ળરૂ થમેર ગઇકાર ેબાયતની યેલ્લેના ં162 લક થમા. 
 

10) બાયતીમ યેલ્લે તલશ્વભા ંઆજે વાતભા ંક્રભ ેયશરે િે. 

 

11) યાજકટને પ્રાન્સ્ટક મતૂત તવટી જુફંેળના ંગર ેગ્રફ રડન્સ્રતટ એનજી તવટીઝન દયજ્જ ભળ.ે 

 

12) બાયતભા ંયેલ્લેભા ંપ્રથભલાય રયઝલેળન નલી રદલ્શીથી ઇ.વ. 1986 થી ળરૂ કયલાભા ંઆલેલ.ુ 

 

13) બાયતીમ ડૉકટય યભેળ તનમ્ભાગડ્ડાએ ઓન્કકરેતટ નાભનુ ંવલટલેય ફનાવયુ ંિે, જે કેન્વયની 
વાયલાયભા ંભદદ કયળ.ે 

 

14) બાયત ેઓરયસ્વાથી અસ્ગ્ન-3 ફેભરન્સ્ટક તભવાઇરનુ ંગઇકાર ેવપ રયક્ષણ કયુું. 
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15) અસ્ગ્ન-3 તભવાઇરની યેન્જ 3000 રક.ભી.ની િે. તે ભતૂભથી ભતૂભ ય િડી ળકામ િે. 

- યેળ ચાલડા. 

 

Current Affair 57 સામાન્ય જ્ઞાન તા. 18/4/15 
  
 

1) ઉતય કરયમાના ંતલદેળભતં્રી રય-સ ુમોંગર 12 થી 14 એતપ્રર 2015 સધુી ત્રણ રદલવ બાયતની મરુાકાતે 

આલેર. 

 

2 ) કેન્દ્ર વયકાયે અક્ષમ ઉજાકના ંરક્ષમાકંન ેશોંચી લલા ભાટે ગ્રીન ફન્ડવની નલી મજના અનાલી. 
 

3) કેન્દ્ર વયકાયના ંલસ્ત્ર ભતં્રારમ દ્વાયા શભ એકસ્ ઇન્ન્ડમા-2015 ન શબુાયંબ 16 એતપ્રરના યજ નમડા 
ખાત ેકયલાભા ંઆવમ. 
 

4) બાયતીમ મુના ંભાઇક્રવલટના ંમખુ્મ કામકકાયી અતધકાયી વત્મ નડરેાને 16 એતપ્રર 2015 ન 
ચેસ્મ્મન ઓપ ચેન્જ યુસ્કાય ભળ્મ. 
 

5) કેનેડાના પ્રધાનભતં્રી સ્ટીપન શાકયે તા. 16 એતપ્રર 2015 ના યજ બાયતના ંલડાપ્રધાનન ેપ્રાચીન 

બાયતીમ મતૂતિ ૈયેટ રેડી બેટભા ંઆી. 
 

6) મભનભા ંવયુકંત યાષ્ટ્રના ંળાતંતદુત તયીકે કામક કયતા જભાર ફેનભાયેએ તાના દથી યાજીનામ ુ

આપ્ય.ુ 

 

7) ગત 8 એતપ્રરના યજ વાકક  વગંઠન અંતગકત સ્લાસ્્મ ભતં્રીઓની ાચંભી ફેઠક રદલ્શીભા ંઆમજીત 

થમેરી. 
 

8) ગત 13 એતપ્રર 2015 ના ંયજ તલશ્વફેંકે પ્રલાવ અન ેતલકાવ વફંધંી ટંુક ત્ર જાશયે કમો, તેભા ઉલ્રેખ 

કયેર િે કે લક 2014 ભા ંબાયત ભાથંી તલશ્વભા ંવોથી લધ ુરકએ પ્રલાવ કયેર. 
 

9) 8 એતપ્રર 2015 ના ંયજ વયુતંત યાષ્ટ્રની ચાય ભશત્લણૂક વશામક વસં્થા ભાટે બાયતની વદંગી 
કયલાભા ંઆલી િે. 

 

10) 6 એતપ્રર 2015 ના ંઅશલેારભા ંજાણલા ભળ્યુ ંકે સ્ટેનપડકના ંવળંધકએ એલી ફનાલી િે કે તે ભાત્ર 

એક તભતનટભા ંચાજૉ થઇ ળકળે. 
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11) દુતનમાભા ંઅલ્વખં્મક રકન ેઅતધકાય ભે તે શતેથુી,18 રડવેમ્ફયના આ રદલવને અલ્વખં્મક 

રદન તયીકે ઉજલલાભા ંઆલ ેિે. 

 

12) યભાણ ુઅન ેયેરડમ વામન્વ ક્ષેત્રભા ં"શલેેવી ભેડર" આલાભા ંઆલ ેિે.  

 

13) Alcatel-lucent નાભની કંનીને નરકમા કંનીએ તાના શસ્તક રઇ રીધી િે. 

 

14) ફ્રાન્વના યાજદુતના રૂભા ંભશન કુભાયની વદંગી કયલાભા ંઆલી િે. 

 

15) તલશ્વફેંકે દભક્ષણ એતળમાઈ આતથિક પકવ રયટક  યજુ કમો િે. 

- યેળ ચાલડા. 

 

Current Affairs 58 સામાન્ય જ્ઞાન તા.19/4/15 
  
 

1) તા.20/4/15 ના યજ રડાકુ જશાજ આઇ.એન.એવ. તલળાખાટ્ટનભને ખલૂ્લ ુમ ૂકંલાભા ંઆલળ,ે જે ફયાક 

તભવાઇરથી વજજ શળ.ે 

 

2) આઇ.એન.એવ. તલળાખા ટ્ટનભ જશાજનુ ંલજન 7300 ટન િે, લી બાયતીમ નોકાદભા ંઆ જશાજ 

વોથી ભટુ અન ેઆધતુનક ભાનલાભા ંઆલ ેિે. 

 

3) તલળાખાટ્ટનભ જશાજભા ં127 તભરીભીટય ગન શળ,ે તેભજ એ કે -630 એન્ન્ટતભવાઇર ગન તવસ્ટભ ણ 

શળ,ે ખયાફ શલાભાનભા ંજશાજ ય શરેીકપ્ટય રેન્ન્ડિંગ કયી ળકળ,ે તેલી સતુલધા ણ શળ.ે 

 

4) વજંમગાધંી નેળનર ાકક  મુફંઇભા ંઆલેર િે, તેભા યશરેી એકભાત્ર વપેદ લાઘણ "યેફેકા" કેન્વયની 
ફીભાયીથી ીડામ િે. તેના ય ળસ્ત્રરક્રમા કયલાભા ંઆલી. 
 

5) બાયત ેકેનેડાના ંરકન ેદવલક સધુીના ંતલઝા આલાન તનણકમ રીધ િે. 

 

6) યતળમા વોપ્રથભ લાય ારકસ્તાન વાથ ેદ્વદ્વક્ષીમ વૈન્મના ંઅભ્માવનુ ંઆમજન કયળે. 
 

7) બાયતીમ મુના અભેરયકી ભરશરા યાજ યાજેશ્વયીને 16 એતપ્રર 2015 ના ંયજ ન્યમુકકભા ંન્મામતધળના ં
દ ભાટે વદં કયામા. 
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8) તકુીએ 14 એતપ્રર 2015 ના ંયજ ભભૂધ્મ વાગયના ંરકનાયે ભતવિન પ્રાતંના ંઆકકુયભુા ંદેળન પ્રથભ 

યભાણ ુતલજીક મતં્રનુ ંતનભાકણ કામક ળરૂ કયુું. 
 

9) ફી. એવ. એપ ના ંજલાન ભાટે 14 એતપ્રર 2015 થી યાષ્ટ્ર વમાી ઉગ્રશ આધારયત ટેભર- ભેરડતવન 

નેટલકકની ળરૂઆત કયલાભા ંઆલી. 
 

10) બાયતીમ વલોછચ અદારતે 10 એતપ્રર 2015 ના ંયજ એતવડ હભુરભા ંઇજા ાભેર રકની ભપત 

વાયલાય કયલાન આદેળ તભાભ શસ્સ્ટરન ેઅામ િે. 

 

11) ગઇ કાર ે18 એતપ્રર ેતલશ્વલયવા રદન ઉજલામ, લક 1972 ભા સ્લીડનના ાટનગય સ્ટક શભભા ં
ય.ુએન.ઓ.ની રયદભા ંદુતનમાના લાયવાન ેજાલલાન પ્રસ્તાલ યખામ શત. 
 

12) ટેભરકભનુ ંતનમભન કયતી "રાઇ" એ કહ્ ુિે કે શલેથી ભફાઇરભા ંનવ ુવીભકાડક કઢાલલા ચ ૂટંણી કાડક 
પયજીમાત આવુ ંડળ.ે 

 

13) આગાભી વભમભા ંજૂનાગઢ અન ેગધયાભા ંનલી યતુનલતવિટીઓ કામકયત થળે. 

 

14) ભેરડકર કાઉસ્ન્વર ઓપ ઇન્ન્ડમાની ટીભે અભદાલાદ અને યાજકટ ની ભેરડકર કરેજભા ં150-150 

વીટ લધાયલાની ભજુંયી આી િે. 

 

15) ભિટનભા ંતલશ્વની ત્રીજા નફંયની વોથી ભટી કૃઝ ફનાલલાભા ંઆલી િે. જેભા એક વભમે 4905 

પ્રલાવીઓ પ્રલાવ કયી ળકળે, 150 કૃ ભેમ્ફય વેલાભા ંયશળેે. 

- યેળ ચાલડા. 

 

Current Affairs 59 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.20/4/15 
  
 

1) જભીન વંાદન ખયડાના તલયધ ભાટે કોંગ્રેવ ક્ષ ેzaminvapasi.com નાભની લેફ વાઇટ રન્ચ કયી. 
 

2) આગાભી 21 જુને આંતયયાષ્ટ્રીમ મગા રદન ઉજલલાભા ંઆલળ.ે 

 

3) 21 જુનના મગા-ડે તનતભતે 100 રૂ. અન ે10 રૂ. ના તવક્કા ણ ઇશ્ય ુકયાળે, અન ેસ્ટર સ્ટેમ્ ણ 

રયરીઝ કયાળે. 
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4) ભશાયાષ્ટ્ર યાજ્મભા ંભતં્રીઓન ેઅાતા "ગાડક ઓપ ઓનય" ને શલેથી ફધં કયલાન તનણકમ રીધ િે. 

 

5) બાયત અન ેકેનેડા દ્વાયા દ્વદ્વક્ષીમ વફંધં ફનાલલા ભાટે એક કામકક્રભ આપ્મ "નમા ઉત્વાશ, નમે કદભ" 

 

6) ારકસ્તાનની સતુપ્રભકટે વૈન્મ અદારત દ્વાયા અાતી પાવંીની વજાઓ ય યક રગાલી. 
 

7) ગત 17 એતપ્રરના ંયજ તલશ્વ રશભપભરમા રદલવ વભગ્ર તલશ્વભા ંભનાલલાભા ંઆવમ. 
 

8) ફેરગરુુનુ ંભચન્ના સ્લાભી રક્રકેટ સ્ટેરડમભ દેળનુ ંપ્રથભ સ્ટેરડમભ એવુ ંફન્ય ુકે જે વરાય પ્રેટથી ાલય 

વચંાય કયતુ ંશમ. 

 

9) તલજેન્દ્ર ગપુ્તા રદલ્શી તલધાનવબાના નલા તલક્ષના નેતા તયીકે તનયસુ્તત ામ્મા. 
 

10) 17/4/15ના યજ રદલ્શી રાન્વટક  કોયેળનળ (ડી.ટી.વી.) ના શરેા ભરશરા ફવ ડ્રાઇલય લન્કેદ્વાયથ 

વરયતા ફન્મા. 
 

11) ત્રકાય ઓભ થાનલીન ે24 ભ ભફશાય યુસ્કાય 2014 એનામત થળે. 

 

12) શરયમાણા વયકાયે અયલલ્રી લકતભાા યેંજને લનક્ષેત્રની માદી ભાથંી ફશાય કયી. 
 

13) દેળની ફીજા નફંયની તેર ઉત્ખનન કયનાયી વયકાયી કંની ઓઈર ઇન્ન્ડમાએ 17 એતપ્રર 2015 ના ં
યજ ગજુયાત અન ેભધ્મપ્રદેળભા ં54 ભેગાલટની લન રયમજનાની ળરૂઆત કયી. 
 

14) ઓઇર ઇન્ન્ડમાએ ળરૂ કયેર લન રયમજના ગજુયાતના ંાટણભા ંઅન ેભધ્મપ્રદેળના ંચદંગઢભા ં
સ્થતત થળે. 

 

15) ભફશાયી યુસ્કાયની ળરૂઆત લક 1991 થી આલાભા ંઆલ ેિે, કે કે ભફયરા પાઉન્ડળેન દ્વાયા 
યાજસ્થાનના ંરશિંદી અથલા યાજસ્થાની રખકનેઅામ િે. 

- યેળ ચાલડા. 
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Current Affairs 60 વાભાન્મ જ્ઞાન તા. 21/4/15 
  
 

1) આગાભી 3 જી ભેં થી દેળબયભા ભફાઇર રટિભફભરટી ળરૂ કયલાભા ંઆલળ.ે 

 

2) રેનભા પ્રલાવીઓન ેઅાળે ફેગેજ ઇન્સ્મયન્વ ઇન્ન્ડમન યેલ્લે કેટયીંગ એન્ડ ટરૂયઝભ કોયેળન 

(આઇ.આય.ટી.વી.) આળ ેવલરત. 

 

3) શાર દેળભા ંકેાનુ ંઉત્ાદન કયલાભા ંપ્રથભ નફંયનુ ંયાજ્મ ભધ્મપ્રદેળ અન ેફીજા નફંયે ગજુયાત. 

 

4) બાયતભા ંજભીન વંાદનન વોપ્રથભ કામદ અંગ્રેજ ળાવન દયતભમાન 1894 ભા ંફન્મ શત. 
 

5) સતુપ્રભ કટે આઇ.ી.એર.ની તાવ ભાટે તલલેક તપ્રમદળીની તનયસુ્તત કયી િે. 

 

6) ભાકકવલાદી કમ્યતુનષ્ટ્ટ ાટી ના ંભશાવભચલ તયીકે વીતાયાભ મેચયુીની વદંગી કયલાભા ંઆલી િે. 

 

7) બાયતના ંશારના ંકેન્ન્દ્રમ ગશૃ વભચલ એર.વી. ગમર િે. 

 

8) બાયતના ંપ્રલાવન ભતં્રારમ દ્વાયા ઇ-ટરૂયસ્ટ લીઝા ાચં દેળને આલાનુ ંતલચાયાઇ યહ્ ુિે, ભિટન, 

ફ્રાન્વ, ઇટારી, સ્ેન અન ેચીનન વભાલેળ થામ િે 

 

9) ગત લે બાયત ે- અભેરયકા વરશત ચારીવથી લધાયે દેળ ભાટે ઇ-ટરૂયઝભ તલઝા ની સતુલધાની ળરૂઆત 

કયી શતી. યંત ુતેભા ચીન વાભેર ન શતુ.ં 
 

10) ચીનભા ંબાયતના ંયાજદુત તયીકે શાર અળક કે કંઠે િે. 

 

11) જુની યંયા પ્રભાણે કઇણ નોવેનાનુ ંયધુ્ધ જશાજ પ્રથભલાય જરાલયણ ભરશરાઓ દ્વાયા જ 

કયલાભા ંઆલે િે. 

 

12) આઇ.એન.એવ. તલળાખાટ્ટનભ નોવેનાના ંપ્રમખુ એડતભયર આય.કે ધલનના ંત્ત્ન તભન ુધલનના ં
શાથે ખલૂ્લ ુમકુાળે. 

 

13) આગાભી 2018 સધુીભા ંઅન્મ ચાય યધુ્ધ જશાજ ફનાલી તેન ેવૈન્મભા ંવાભેર કયાળે. 

 

14) િેલ્રા નલ લકભા ંશરેા ચીની યાષ્ટ્રતત ત્જનતિંગ આજ તા.20/4/15 ના યજ ારકસ્તાનની 
મરૂાકાત રેળે. 
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15) ચીનના ંયાષ્ટ્રતત ત્જનીંગને ારકસ્તાનના વલોછચ વન્ભાન "તનળાન એ ારકસ્તાન" થી 
નલાજલાભા ંઆલળે. 
- યેળ ચાલડા. 

 
 

Current Affairs 61 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.22/4/15 
  
 

1) બાયતના ંભરશરા ખેરાડી લાઇ.પ્રાજંરા ટેતનવ યભત વાથે વકંામેરા િે. 

 

2) લાઇ.પ્રાજંરાએ 18 એતપ્રર 2015 ના યજ એતળમાઇ જૂતનમય ટેતનવ ચેસ્મ્મનળીન ભખતાફ જીતી 
રીધ િે. 

 

3) ટના ઉછચ ન્મામારમની સ્થાના 1 રડવેમ્ફય 1913 ભા ંથમેરી. 
 

4) ગત તા. 18/4/15 ના યજ બાયતના ંયાષ્ટ્રતત પ્રણલ મખુયજીએ ટના ઉછચ ન્મામારમના ંળતાબ્દી 
ભશત્વલ વભાયશનુ ંઉદ્દઘાટન કયેર. 

 

5) યતુનલતવિટી ગ્રાનં્ટ કતભળન (ય.ુજી.વી.) એ 21 જુન 2015 ના રદલવને તભાભ યતુન. "મગા રદન" સ્લરૂ ે

ઉજલ ેતેલી જાશયેાત કયી િે. 

 

6) લક 2014 ભા ંવયુતંત યાષ્ટ્રવઘંની 69 ભી ફેઠકભા ંએવ ુનક્કી કયલાભા ંઆવય ુશતુ ંકે શલ ેથી 21 ભી જુન 

આંતયયાષ્ટ્રીમ મગા રદન સ્લરૂે ઉજલાળ.ે 

 

7) ગઇકાર ે21 એતપ્રરના ંયજ નલભ "વીલીર વતલિવ રદન" ભનાલલાભા ંઆલેર. 

 

8) બાયતભા ંપ્રથભલાય "વીલીર વલીવ રદન" 21 એતપ્રર 2006 ભા ંભનાલલાભા ંઆલેર. 

 

9) રદલ્શી રીવના ંલડા યશી ચકેુરા નીયજ કુભાયને 20 એતપ્રર 2015 ના ંયજ બાયતીમ રક્રકેટ કંરર ફડક  
( ફી.વી.વી.આઇ.) ભા ંથતા ભ્રષ્ટ્ટાચાય અન ેસયુક્ષાના ંએકભ વદંબે મખુ્મ વરાશકાય તયીકે તનભામા. 
 

10) આગાભી ઓભરસ્મ્ક યભત 2016 ભા ંરયમ- ડી જેનેરયમભા ંયભાળ.ે 
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11) કેય યાજ્મભા ંદારુ અને નળાકાયક દલાન દુય ઉમગ ટાલા ભાટે "સફુધભ રયમજના" ળરૂ 

કયેર િે. 

 

12) શારભા ંલઇુવ શતેભલ્ટને ફશરેયન ગ્રાન્ડ તતવ જીતી રીધેર િે. 

 

13) ઓરયસ્વાના ંલૂક મખુ્મભતં્રી જાનકી લલ્રબ ટનામકનુ ંતા.21/4/15 ના ંયજ 89 લકની લમે 

અલવાન થમેર િે.તેઓ તતરૂતત યાષ્ટ્રીમ વસં્કૃત તલશ્વ તલદ્યારમના ંકુરતત શતા. 
 

14) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ળરૂ થમેર "ઇન્ન્દયા ગાધંી યાજ બાા યુસ્કાય" ને શલેથી નલા નાભ ે"યાજ બાા 
રકતતિ યુસ્કાય" ના ંનાભથી ઓખલાભા ંઆલળ.ે 

 

15) ફીજ યુસ્કાય "યાજીલ ગાધંી યાષ્ટ્રીમ જ્ઞાન તલજ્ઞાન ભોભરક યુસ્કાય" શલેથી "યાજબાા ગોયલ 

યુસ્કાય"ના નલા નાભથી ઓખાળ.ે 

 

16) ઉયતત ફન્ન ેયુસ્કાય 14 વપ્ટેમ્ફય ના ંયજ રશિંદી રદલવે આલાભા ંઆલે િે. 

-યેળ ચાલડા. 

 
 

Current Affairs 62 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.22/4/15 
  
 

1) બાયતના ંભરશરા ખેરાડી લાઇ.પ્રાજંરા ટેતનવ યભત વાથે વકંામેરા િે. 

 

2) લાઇ.પ્રાજંરાએ 18 એતપ્રર 2015 ના યજ એતળમાઇ જૂતનમય ટેતનવ ચેસ્મ્મનળીન ભખતાફ જીતી 
રીધ િે. 

 

3) ટના ઉછચ ન્મામારમની સ્થાના 1 રડવેમ્ફય 1913 ભા ંથમેરી. 
 

4) ગત તા. 18/4/15 ના યજ બાયતના ંયાષ્ટ્રતત પ્રણલ મખુયજીએ ટના ઉછચ ન્મામારમના ંળતાબ્દી 
ભશત્વલ વભાયશનુ ંઉદ્દઘાટન કયેર. 

 

5) યતુનલતવિટી ગ્રાનં્ટ કતભળન (ય.ુજી.વી.) એ 21 જુન 2015 ના રદલવને તભાભ યતુન. "મગા રદન" સ્લરૂ ે

ઉજલ ેતેલી જાશયેાત કયી િે. 

 



 www.edusafara.com                                                                        11 
 

 

6) લક 2014 ભા ંવયુતંત યાષ્ટ્રવઘંની 69 ભી ફેઠકભા ંએવ ુનક્કી કયલાભા ંઆવય ુશતુ ંકે શલ ેથી 21 ભી જુન 

આંતયયાષ્ટ્રીમ મગા રદન સ્લરૂે ઉજલાળ.ે 

 

7) ગઇકાર ે21 એતપ્રરના ંયજ નલભ "વીલીર વતલિવ રદન" ભનાલલાભા ંઆલેર. 

 

8) બાયતભા ંપ્રથભલાય "વીલીર વલીવ રદન" 21 એતપ્રર 2006 ભા ંભનાલલાભા ંઆલેર. 

 

9) રદલ્શી રીવના ંલડા યશી ચકેુરા નીયજ કુભાયને 20 એતપ્રર 2015 ના ંયજ બાયતીમ રક્રકેટ કંરર ફડક  
( ફી.વી.વી.આઇ.) ભા ંથતા ભ્રષ્ટ્ટાચાય અન ેસયુક્ષાના ંએકભ વદંબે મખુ્મ વરાશકાય તયીકે તનભામા. 
 

10) આગાભી ઓભરસ્મ્ક યભત 2016 ભા ંરયમ- ડી જેનેરયમભા ંયભાળ.ે 

 

11) કેય યાજ્મભા ંદારુ અને નળાકાયક દલાન દુય ઉમગ ટાલા ભાટે "સફુધભ રયમજના" ળરૂ 

કયેર િે. 

 

12) શારભા ંલઇુવ શતેભલ્ટને ફશરેયન ગ્રાન્ડ તતવ જીતી રીધેર િે. 

 

13) ઓરયસ્વાના ંલૂક મખુ્મભતં્રી જાનકી લલ્રબ ટનામકનુ ંતા.21/4/15 ના ંયજ 89 લકની લમે 

અલવાન થમેર િે.તેઓ તતરૂતત યાષ્ટ્રીમ વસં્કૃત તલશ્વ તલદ્યારમના ંકુરતત શતા. 
 

14) કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા ળરૂ થમેર "ઇન્ન્દયા ગાધંી યાજ બાા યુસ્કાય" ને શલેથી નલા નાભ ે"યાજ બાા 
રકતતિ યુસ્કાય" ના ંનાભથી ઓખલાભા ંઆલળ.ે 

 

15) ફીજ યુસ્કાય "યાજીલ ગાધંી યાષ્ટ્રીમ જ્ઞાન તલજ્ઞાન ભોભરક યુસ્કાય" શલેથી "યાજબાા ગોયલ 

યુસ્કાય"ના નલા નાભથી ઓખાળ.ે 

 

16) ઉયતત ફન્ન ેયુસ્કાય 14 વપ્ટેમ્ફય ના ંયજ રશિંદી રદલવે આલાભા ંઆલે િે. 

-યેળ ચાલડા. 

 
 

Current Affairs 63 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.23/4/15 
  
 

1) દ.કરયમાના ંવયંક્ષણ ભતં્રી શાન તભન-કુ િે. 
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2) લક 2010 થી એતળમન યુસ્કાય ઉદ્યભી અન ેરેભન વમશુના ંવસં્થાક ર વાગ ુદ્વાયા દય લે અામ 

િે. 

 

3) રશન્દી રપલ્ભ અભબનેતા ળાશરૂખ ખાનને 19 એતપ્રર 2015 ના યજ એતળમન એલડક અામ િે. 

 

4) આંતયયાષ્ટ્રીમ  ૃ્ લી રદન લક 1970 થી તલશ્વભા ંઉજલલાભા ંઆલ ેિે. 

 

5) આ લકન આં. યા.  ૃ્ લી રદનન તલમ "Its our turn to lid" યખામ િે. 

 

6) ગઇ કાર ે22 એતપ્રર 2015 ના યજ આં. યા.  ૃ્ લી રદનની ઉજલણીના ં45 લક ણૂક થમા. 
 

7) ચીન ેારકસ્તાનને 46 ભફભરમન ડૉરય વશામ આી; 51 એભ. ઓ. ય.ુ ય શસ્તાક્ષય કમાક. 
 

8) એભ. ઓ. ય.ુ નુ ંરુૂનાભ ભેભયેન્ડભ ઓપ અંન્ડયસ્ટેન્ન્ડગ થામ િે. 

 

9) ારકસ્તાન વયકાય દ્વાયા "તનળાન ેારકસ્તાન" યૂસ્કાય 19 ભાચક 1957 થી આલાભા ંઆલ ેિે. 

 

10) ારકસ્તાન રક્રકેટ ફડકના ંઅધ્મક્ષ ળશયમાન ખાન િે. 

 

11) શાર બાયતની રકવબાના ંસ્ીકય સતુભત્રા ભશાજન િે. 

 

12) લક 2015 મજુફ આળયે 192 જેટરા દેળભા ં ૃ્ લી રદન ઉજલામ. 
 

13) ભશાયાષ્ટ્ર વયકાયે દયેક ગાભભા ં"સ્લછિતા દુત" તનયતુત કયલાન તનણકમ કયેર િે. 

 

14) જાાનની બરુેટ રેને 11 વેકન્ડભા ં600 રક. ભી. ની સ્ીડ ેચારી ળકલાન યેકડક સ્થાપ્મ. 
 

15) બાયતીમ ટીભના ંસ્ટાય ખેરાડી તલયાટ કશરી 90 કયડના ંખચ ેદેળભા ં75 જેટરા જીભ અને રપટનેવ 

વેન્ટય ખરળ.ે 

- યેળ ચાલડા 
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Current Affairs 64 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.24/4/15 
  
 

1) શરયમાણા તલધાન વબાના ંઅધ્મક્ષ કંલય ાર િે, તેના દ્વાયા વયસ્લતી નદી નૂરુધ્ધાય મજના 
અભરભા ંઆલી. 
 

2) ઓન રાઇન પ્રલાવી વેલા આનાય ભેક ભાઇ રી કંની ના ંવી. ઇ. ઓ. રદ કારયા િે. 

 

3) યાષ્ટ્રતત પ્રણલ મખુયજીએ 21 એતપ્રર 2015 ના ંયજ કેયના આથોડકવ તથમરજીકર કટ્ટામભના ં
200 લક ણૂક થતા તેના ભાનભા ંટાર રટરકટ રયરીઝ કયાઇ. 

 

4) બાયત અન ેજડકન લછચ ેવામદૂ્રી રયલશન શતે ુવદંબ ેગઇ કાર ે22/4/15 ના યજ લાતચીત થઇ. 

 

5) કેન્દ્ર વયકાયે 22/4/15 ના યજ દેળના ઉછચ ન્મામારમભા ંવમાલવાતમક ફેંચ ફનાલલાની ભજુંયી આી 
િે. 

 

6) વમાલવાતમક ફેંચ ભટે બાગે રદલ્શી, મુફંઇ, કરકાતા, ભદ્રાવ અન ેરશભાચરપ્રદેળભા ંસ્થાતત કયાળે. 

 

7) તલશ્વફેંકે 18/4/15 ના ંયજ પ્રદુણ પ્રફધંન માકલયણ સ્લાસ્્મ કામકક્રભન આયંબ કમો. 
 

8) શારભા ંપ્રતવધ્ધ રક્રસ્ટપય ફલ્મેનુ ંઅલવાન થયુ ંતેણે ઇતતશાવ ક્ષેત્ર ેખેડાણ કયેર િે. 

 

9) Tap - n - pay નાભની નાણા આલાની વેલા ICICI ફેંક દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલી િે. 

 

10) ભીગરા એક સ્ટાટક  અ રાલેર ગાઇડ કંનીન ેભેક ભાઇ રી દ્વાયા ખયીદી રેલાભા ંઆલી. 
 

11) લક 2015 ને ઇન્ટયનેળનર સ્ન રેડક લક તયીકે ઉજલલાભા ંઆલળ.ે 

 

12) જંાફના ખેડુત યાજાર તવિંશના ંેટ ભાથંી 140 તવક્કાઓ અન ે150 ખીરીઓ શલાની એન્ડસ્કી 
થઇ. જ કે આ વમરકત ભેટરની ચીજ ગી જત શત. 
 

13) દેળની ફી. એવ. એન.એર. વેલા ગ્રાશક ભાટે આગાભી 1 રી ભેં થી ફ્રી નાઇટ કરીંગ સતુલધા આળે. 
 

14) આભ આદભી ાટીની જતંય-ભતંય ભેદાનભા ંથમેર યેરીભા ંઆત્ભશત્મા કયનાય યાજસ્થાનના ખેડુત 

ગજેન્દ્ર તવિંશ શતા. 
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15) ગઇ કાર ે23/4/15 ના યજ તલશ્વ સુ્તક રદન વદંબે ઘણી જગ્માએ લાચંનના કામકક્રભ મજામા. 
- યેળ ચાલડા. 

 
 

Current Affairs 65 વાભાન્મ જ્ઞાન તા. ૨૫/૪/૧૫ 
  
 

૧) વભગ્ર તલશ્વભા ંતલશ્વ ખળુશારી યીટકભા ંસ્લીત્ઝરેન્ડ વોથી પ્રથભ સ્થાન.ે 

 

૨) તલશ્વ ખળુશારી યીટકભા ંબાયત ૧૧૭ ભા ંક્રભ.ે 

 

૩) તલશ્વ ખળુશારી યીટક  આનવુાય ૧૫૮ દેળની માદી મજુફ ચાડ ઇન દેળ વોથી િેલ્રા ક્રભે. 
 

૪) ળશયેી તલકાવ ભતં્રામર દ્વાયા ૨૨ અતપ્રર ૨૦૧૫ ના યજ લૂક પ્રધાનભતં્રી ચન્દ્રળેખયની વભાધી 
સ્થનુ ંનાભ એકતા સ્થ થી ફદરીન ેજન નામક સ્થ યાખેર િે. 

 

૫) શ્રી ચદં્રળેખય બાયતના નાલભા ંપ્રધાન ભતં્રી શતા, તેઓ ૧૦ નલેમ્ફય ૧૯૯૦ થી ૨૧ જુન ૧૯૯૧ સધુી 
પ્રધાન દ ય યશરેા. 
 

૬) દય લે રપલ્ભ ક્ષેત્રે આઈપા એલડક અામ િે, તેની સચુી ૨૨ એતપ્રર ૨૦૧૫ ના યજ ફશાય ાડી તેભા ં
શૈદય રપલ્ભન ેઅરગ અરગ ક્ષેત્રભા ં૬ રુુસ્કાય ભળ.ે 

 

૭) I.I.F.A નુ ંરંુૂ નાભ ઇન્ટયનેળનર ઇન્ન્ડમા રપલ્ભ એકાદભી એવુ ંથાઈ િે. 

 

૮) આઈપા યતવ એન્ડ ટેકનીકર એલડક ૫ જુન ૨૦૧૫ ના યજ ભરેતળમાની યાજધાની કઆરારમ્યુભા ં
આળ.ે 

 

૯) ભૈસયુના િેલ્રા ળાવક ટીુ ંસરુતાનના શતથમાયના વગં્રશની રડંનભા ંશયયાજી કયલાભા ંઆલી, ૨૧ 

એતપ્રર ૨૦૧૫ ના યજ મજામેરી નીરાભીભા ં૩૦ લસ્તઓુ ટીુ ંસરુતાનના ઇતતશાવ વાથ ેજડામેરી 
શતી. 
 

૧૦) ગઈકાર ે૨૪/૪/૧૫ ના યજ ત્રીજ યાષ્ટ્રીમ ચંામતી યાજ રદલવ ઉજલલાભા ંઆવમ. 
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૧૧) ૧૯૯૨ ના ૭૩ ભા ંફધંાયણીમ સધુાયા અનવુધંાને ૨૪ એતપ્રર ૧૯૯૩ ભા ંગ્રાભ ભધ્મલતી અન ે

જીલ્રા સ્તય ચંમાત અસ્સ્તત્લભા ંઆલેર. 

 

૧૨) નાવાએ શલેુ ંથ્રી.ડી. મરુદ્રત યકેટ એન્જીનન રશસ્વ ફનાવમ. 
 

૧૩) સચુના અન ેપ્રવાયણ ભતં્રમારન ેISO 9001 : 2008 પ્રભાણ ત્ર પ્રાપ્ત થયુ ંિે. 

 

૧૪) શલ ેથી ગબંીય આયધભા ંવડંલામેરા રકળયને ૧૬ લે ગનુારશત ગણી ળકાળે, ૧૮ લકની ભમાકદા 
ઓિી કયાઈ. 

 

૧૫) શારભા ંવભચનન ૪૩ ભ જન્ભ રદલવ ઉજલામ, વભચન ય ફનનાયી રપલ્ભ ૨૦૦ નટ આઉટ 

આગાભી લે યીરીઝ થળે. 

_ યેળ ચાલડા. 

 
 

Currrnt affairs 66 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.26/4-15 
  
 

1) કસ્ટારયકાન તરુયઆલ્ફા જ્લાામખુી તા.24/4/15 ના યજ પાટય, ગેવ અન ેધભુાડાઓ એટરા ઉડયા કે 

તેની યાજધાની વેન જવના ંતલભાની ભથક ય તલભાનની આલન જાલન યકલી ડી. 
 

2) બાયતભા ંકભકચાયી બતલષ્ટ્મ તનતધ વગંઠન 5 કયડ ગ્રાશક (લયાળ કયનાયા) અન ે6 રાખ કયડ રૂ.નુ ંપડં 

ધયાલે િે. 

 

3) ગયખા યાઇપલ્વની શરેી ફટાભરમન (1/1 જી. આય.) ના ં24 એતપ્રર 2015 ના ંયજ 200 લક ણૂક 
થતા, સ્થાના રદન ઉજલામ. 
 

4) દ.ચીરીભા ંઆલેર કરબકુ જ્લાામખુી ણ તા. 23 એતપ્રર 2015 ના ંયજ પાટય. 
 

5) કરબકુ જ્લાામખુી ચીરીના ંએન્ન્ડઝ લકતભાા તલસ્તાયભા ં90 વરક્રમ જ્લાામખુી ભાન એક િે. 

 

6) તરબકુ જ્લાામખુી િેલ્ર ે1972 ભા ંપાટય શત. 
 

7) યતળમા અન ેઆજને્ન્ટના લછચ ેતા. 23/4/15 ના યજ આતથિક અન ેઉજાક વશમગ ય લાતાકરા થમ. 
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8) આજને્ન્ટનાના ંશારના યાષ્ટ્રતત રક્રસ્ટીના પનાકરડઝ ડી રકચકનેટ િે. 

 

9) કેન્દ્ર વયકાયે દેળને ટી.ફી.મતૂત ફનાલલા 23 એતપ્રર 2015 ના ંયજ ટી.ફી.મકૂત બાયત અભબમાનની 
ળરૂઆત કયી િે. 

 

10) જાાન દેળન સચૂકઆંક તનકે્કઇ નાભથી ઓખામ િે. 

 

11) અભેરયકી વજૉન જનયરના રૂભા ંતલલેક મતૂતિને વદં કયલાભા ંઆવમા િે. 

 

12) દ.બાયતભા ં"લરૂણ" નોવૈતનક અભ્માવ બાયત અન ેફ્રાન્વ લછચ ેઆમજીત થમેર. 

 

13) આગાભી વભમભા ંવશ્મર વાઇટ ટૌ તલટય તાનુ ંનવ ુરપચય શાઇરાઇટ્વ રન્ચ કયળ.ે 

 

14) ગગૂર ણ તાન "પ્રજેતટ પાઇ" ભાકેટભા ંરાલળે, તેનાથી ઇન્ટયનેટ અન ેકરદયભા ંસ્ધાક થળે. 

 

15) ગજુ.યાજ્મના ંતપ્રસ્ન્વાર ચીપ કતભળનય એભ.કે.યે દ્વાયા 232 ઇન્કભટેકવ ઇન્સ્ેકટયની વામરુશક 

ફદરી કયલાભા ંઆલી. 
--- યેળ ચાલડા. 

 
 

Current Affairs 67 વાભાન્મ જ્ઞાન. તા. 27/4/15 
 

1) તા. 25/4/15 ળતનલાય ના ંયજ નેાની યાજધાની કાઠભડુંથી 80 રક.ભી. દુય ખયાના ંરાભજુગંભા ં
યાત્રીના 7.9 ની તતવ્રતા ન ભકંૂ થમ, ભટેબાગ ેનેાની ઐતતશાતવક ધયશયન ેનકુળાન થયુ.ં આળયે 

2400 થી લધનુા ંભત થમા.ં 
 

2) અભેરયકા અન ેજાાન જેલા તલકતવત દેળ ાવ ે"ળેક એરટક" નાભની એરટક  ટેકનરજી િે, જેની 
ભદદથી ભકંૂ આલ ેતે શરેા ંજ જાણકાયી ભી જામ િે. 

 

3) નાવા દ્વાયા એલી ટેકનરજી તલકવલલાભા ંઆલી યશી િે, કે તેનાથી ભકંૂ ની વેટેરાઇટ તસ્લીય ણ 

રઇ ળકાળે, શાર આ ટેકતનકથી લાલાઝડાની તસ્લીય રઇ ળકામ િે,  

 

4) વોપ્રથભલાય લાલાઝડાની વેટેરાઇટ તસ્લીય 1960 ભા ંરેલાભા ંઆલી શતી. આજથી 55 લક શરેા. 
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5) આગાભી 1 ભેં ના યજ બાજ વયકાય નલી રદલ્શી ખાત ેભશાવંકક  કામકક્રભ નુ ંરન્ચીંગ કયળે. બાજે 

ભીસ્ડ કરથી દેળબયભા ં10 કયડથી લધ ુવભ્મ નોંધ્મા િે. 

 

6) કંુતીના િઠ્ઠા તુ્ર કણકને દુમોધને અંગદેળનુ ંયાજ્મ આેર. 

 

7) ગઇકાર ે26/4/15ના યજ લલ્ડક ઈન્ટેરેકછયઅુર પ્રટી ડ ેની ઉજલણી કયલાભા ંઆલેરી. 
 

8) ચીન ારકસ્તાનને લધ ુ50 જે.એપ.17 થન્ડય તલભાન આળ,ે આ અગાઉ 2007 િી ચીન ાવેથી 
ારકસ્તાન 60 તલભાન ભેલી ચકૂ્ય ુિે. 

 

9) જે. એપ. 17 તલભાન ન ુતનભાકણ ચીનની એંગ્દુ એયક્રાપટ ઇન્ડસ્રીઝ અન ેારકસ્તાન એયીનરટતવ 

કમ્રેતવ દ્વાયા વયુતંત યીતે કયલાભા ંઆલળ.ે 

 

10) બાયત ેાડળી ધભક તનબાવમ નેાભા ંઆલેરા ભકંૂભા ંવોથી શરેા ંભદદ ભાટે જનાય બાયત દેળ 

શત. 
 

11) બાયત ેનેાન ેભદદ કયલા ભાટે "ઓયેળન ભૈત્રી" અભબમાન શાથ ધયેર િે.  

 

12) નેાભા ંથમેર ભકંૂ લખત ેભાઉન્ટ એલયેસ્ટ ફેવ કેમ્ભા ંઆલેરા ગગુર કંની ના ઓરપવય 

ડતેનમર ફે્રરડન ફગક નુ ંભત થયુ ંશત.ુ 

 

13) 24 એતપ્રર 2015 ના યજ બાયતના લડા પ્રધાન ેદેળના શલે્થકેય ટકરનુ ંઉદ્ધાટન કયુક 
 

14) જ્મા ંવોથી લધ ુમવુાપયની શયેપેય થતી શમ તેલા 50 યેલ્લે સ્ટેળનના લેઇરટિંગ રૂભ આધતુનક કયાળે, 

તેભા ંટી.લી., લાઇ-પાઇ સતુલધાઓ શળ.ે1200 સ્ટેળન ય ાણીનુ ંલેંચાણ કયતા લેન્ડીંગ ભળીન 

રગાલલાન પ્રજેતટ યેલ્લે દ્વાયા શાથ ધયાળે.  

 

15) ઓસ્રેભરમાના લાભણજ્મ ભતં્રી એન્ડ્રય ુયફ િે, જ્માયે ફાગં્રાદેળ ના લાભણજ્મ ભતં્રી ટરપર અશભેદ િે. 

- યેળ ચાલડા. 
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Current Affaurs 68 વાભાન્મ જ્ઞાન તા.28/4/15 
1) તા.26/4/15 ના યજ બાયત ના લડાપ્રધાન ેદેળના રક વાથે "વાતભી લાય ભન કી ફાત" નાભન 
લાતાકરા કમો.  
2) આગાભી 13 ભી ભેં થી ફ્રાન્વ ભા ંકાન્વ રપલ્ભ પેસ્ટીલર ળરૂ થળે, તેભા ંફરીવડુ અભબનેત્રી કૈટરયના કૈપ 

રારયઅરની એમ્ફેવેડય તયીકે શાજયી આળે.  
 

3) રશતત્લની ઉણન ેકાયણે ાઇકા નાભન યગ થઇ ળકે િે. 

 

4) એક જગ્માએથી અદ્રશ્મ થઇ અન્મ જગ્માએ દેખાલાની રક્રમાને લૈજ્ઞાતનક ટેભરારટિળન એવુ ંનાભ આ ે

િે. 

 

5) ભાણવના ળયીય જેલા આકાયની ભળરૂભની નલી પ્રજાતત ભી આલી, તેનુ ંનાભ જેસ્રભ ભિટાતનકભ 

યખાયુ.ં  
 

6) ભાઇકરજી એટરે ફૂગનુ ંતલજ્ઞાન તે તલતલધ ફૂગન અભ્માવ કયે િે. જનાથન તેના વાથ ેવકંામેરા 
િે, જેણે નલી પ્રજાતતના ંભળરૂભની શારભા ંજ ળધ કયી. 
 

7) જી.એવ.ટી.વફંતંધત તલધેમક એ બાયતના ંફધંાયણ ભા ં122 ભા ંસધુાયા અંતગકત મકુલાભા ંઆવયુ ંિે. 

 

8) નેળનર ઇનલેળન પાઉન્ડળેન નાભની વસં્થા દય લે દેળના રક દ્વાયા તૈમાય કયામેરા અનખા ળધ 

વળંધન ને ભફયદાલે િે. 

 

9) ભાચક 2015 ભા ંનેળનર ઇનલેળન પાઉન્ડળેન ઓપ ઈન્ન્ડમા દ્વાયા વોયાષ્ટ્રના અજુ કન બાઇ ાઘડાના 
ભડરેને ફીજા નફંયે ાવ કયુું, તેણે કચયા ભાથંી ઇંટ, કંુડા ફનાલતુ ંઅદભતૂ ભળીન ફનાવય ુિે. 

 

10) અનખા વળંધન ફદર અજુ કન બાઇન ેયાષ્ટ્રતત પ્રણલ મખુયજી ના ંશસ્ત ેએલડક અન ેત્રણ રાખ રૂ. 

ની ધનયાતળ યૂસ્કાય રૂે ભળ્મા. 
- યેળ ચાલડા. 
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Current affairs 69 વાભાન્મ જ્ઞાન 29/4/15 
 

1) એતળમન રામન "તવિંશ"ન ુએક ભાત્ર ઘય ગણાત ુ ંગીય નેળનર ાકક  આળયે 258 ચ.રક.ભી.ભા ંપેરામેર 

િે. 

 

2) ગજુયાત યાજ્મ ને 16 ટી.લી. ચેનર ળરૂ કયલા ભાટે કેન્દ્રીમ પ્રવાયણ ભતં્રારમ ેઆી ભજૂંયી.  
 

3) ફામવેગ વેટેરાઇટ કમ્યતુનકેળન કંની રીભીટેડ ની ળરૂઆત 5 પેબ્રઆુયી 2013 ભા ંથમેરી.  
 

4) બાયત વયકાયે ગજુયાતને દુયદળકન વેટેરાઇટન ઉમગ કયલાની ભજૂંયી આી, આગાભી ચ ૂટંણીઓ 

શરેા ડી. ટુ. એચ. ય 16 વયકાયી ચેનર ળરૂ થળે. 

 

5) વી. આઇ. એવ. એપ. નુ ંરુૂ નાભ વેન્રર ઇન્ડસ્રીમર તવક્યયુીટી પવક થામ િે. 

 

6) ગગૂર દ્વાયા નવુ ંરપચવક રન્ચ કયલાભા ંઆવયુ ંિાઉઝયની ભદદથી ભારશતી, નટ્વ અન ેરયભાઇન્ડય 

ભફાઇર ય ભકરી ળકાળે. 

 

7) નેાભા ંથમેર ભકંૂભા ં"એતાકયભ" તેલગુ ુરપલ્ભના ંશટુીંગ વદંબ ેગમેરા "કે. તલજમ" તેરગ ુ

એકટયનુ ંભત થય ુિે. 

 

8) એચ. આઇ. લી. ટેસ્ટ ઘયેે થઇ ળકે તેલી કીટ તલકવાલનાય કંની ફામ સ્યયુ િે. 

 

9) તલશ્વની પ્રથભ વેલ્પ ટેસ્ટ એચ. આઇ. લી. રકટનુ ંય.ુ કે. ભા ંલેંચાણ ળરૂ. 

 

10) ઇન્ટયનેળનર રેફય ઓગેનાઈઝેળનના 2010 ના વલે મજુફ તલશ્વભા ં22 કયડ જ્માયે બાયતભા ં10 

કયડ જેટરા ફાભજૂય િે. 

 

11) આગાભી વભમભા ંઆલી યશરે "લજીય" રપલ્ભભા ંઅતભતાબ ફછચન ચેવના રકલા ગ્રસ્ત ગ્રાન્ડ 

ભાસ્ટયની ભતૂભકા ય કાભ કયી યહ્ા ંિે. 

 

12) ગત યતલલાયે આંતયયાષ્ટ્રીમ ઓભરસ્મ્ક કતભટીના ંપ્રમખુ થભવ ફાકે બાયતની મરુાકાત રીધેરી.  
 

13) રરટન ઇન્લેન્ળનર સ્ધાકભા ંતલકાવ ગોડાએ રડસ્ક થ્ર ભા ં65.75 ભીટય થ્ર કયી ગલ્ડ ભેડર ભેવમ િે. 

 

14) દ. આરફ્રકાના ભતૂલૂક રક્રકેટય જન્ટી યડ્વે તાની દીકયીનુ ંનાભ ઇન્ન્ડમા જેની યડ્વ યાખ્યુ ંિે. 
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15) લેસ્ટ ઈન્ન્ડઝના ભશાન ફેટ્વભેન િામન રાયાએ ઓસ્રેભરમાભા ંશરેી વદી પટકામાક િી તાની 
દીકયી નુ ંનાભ વીડની યાખ્યુ ંશતુ.ં 
- યેળ ચાલડા. 

 

Current Affairs 70 વાભાન્મ જ્ઞાન  
2015-04-30 06:18:15 
 

1) ટૌ તલટય ય લૈતશ્વક નેતાઓ ના લરઅવકની વખં્માભા ંફયાક ઓફાભા પ્રથભ સ્થાન,ે બાયતના 
લડાપ્રધાન ત્રીજા સ્થાન.ે  

 

2) જી. વાતથમન, ળાતભની કુભાયેળ, અચતંા ળયત કભર, વમ્મજીત ઘ, ભાઉભા દાવ અન ેભતનકા ફત્રા 
આ તભાભ બાયતીમ ખેરાડીઓ ટેફર ટેતનવ વાત ેવકંામેર િે. 

 

3) રયરામન્વ ાલયે જભીન વંાદનભા ંતલરફંન ેકાયણે ઝાયખડં ખાત ેરૂ.36000 કયડ ન તતરૈમા અલ્રા 
ભેગા ાલય પ્રજેતટ ડત મકુ્ય િે. 

 

4) આગાભી વભમભા ંઆલી યશરેી રપલ્ભ "ફમ્ફ ેલેરલેટ"ભા ંખરનામક ની ભતૂભકા ભા ંકયણ જશય 

દેખાળે. 

 

5) તલશ્વના ંવોથી ભટા ગ્રાવ લક-લે નુ ંઉદ્ઘાટન ચીનભા ંથય.ુ 

 

6) ચીનના લક-લે શરેા ંવોથી ભટ ગ્રાવ લક-લે તયીકે ગ્રાન્ડ કેન્મન સ્કામ લક-લે શત, જે જભીનથી 
16 ફૂટ ઉય શત. 
 

7) ચીનભા ંતૈમાય થઇ યશરે લક-લે જભીનથી 87 ફૂટ ઉય િે. તેભા એક વાથ ે200 ભાણવન લજન 

ઉંચકલાની ક્ષભતા િે. 

 

8) ચીનની કંની xiomi ના શરેા ંબાયતીમ યકાણકાય યતન ટાટા ફન્મા.  
 

9) અતનર કયુને ભાસ્ટય રદનાનાથ ભગંેળકય યુસ્કાય 2015 થી વન્ભાતનત કયામા.ં  
 

10) બાયતના યાજ નામક ગીનાથ તલ્રાઇન ેતવિંગાયભા ંતેભની વેલાઓ આલા ભાટે આઉટસ્ટેન્ન્ડગ 

વેલા યુસ્કાયથી વન્ભાનલાભા ંઆવમા.  
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11) જાભણતા રેખક બારચદં્ર નેભાદે ભયાઠી બાાભા ંરખ ેિે. 

 

12) ભૈગ્નવ કારકવને ળતભકય ળતયંજ ટનૂાકભેન્ટ 2015 જીતી િે. 

 

13) શારભા ંબાયતીમ ભરશરા ફેંકે એતળમન ફેંકય અભચલભેન્ટ યુસ્કાય 2015 જીતેર િે. 

 

14) યાજાજી યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન ઉત્તયાખડં યાજ્મભા ંઆલેર િે. 

 

15) બારચદં્ર નેભાદેને જ્ઞાનીઠ યુસ્કાયથી વન્ભાતનત કયામા િે. 

- યેળ ચાલડા 
 
 


