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Current affairs April-2016
Current affairs 42(1) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/4/16
૧) શારભાાં બાયતના ચટાં ણીાંચ દ્વાયા વભાધાન ાંચ નાભની ભોફાઈર એ
રોન્ચ કયે ર છે , આ એ લડે ભતદાતાઓ ોતાની પરયમાદ કયી ળકળે.
૨) ભતદાતાઓ ચટાં ણી અભબમાન વાંફધધત પરયમાદો સધલધા નાભની એ એ
ઉયથી કયી ળકળે.
૩) 31 ભાચચ 1959 ના યોજ ધતફેટીમ ધભચગર દરાઈરાભા ધતફેટના ાટનગય
લ્શાવાથી 15 રદલવની દમાત્રા કયી બાયતની વયશદભાાં પ્રલેશ્મા શતા.
૪) ૩૦ ભાચચ 2016 ના યોજ મ્માનભાયભાાં 54 લચ ફાદ રોકળાશીણી નલી
વયકાયે વતા વાંબાે ર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૫) શાર ફેલ્ીમભના ધલદે ળભાંત્રી ડીડીમય યે મન્ડવચ છે .
૬) શારભાાં દે ળના પ્રધાનભાંત્રી ત્રણ દે ળના પ્રલાવે છે ત્માયે તેન ાં ફેલ્ીમભભાાં
ગદચ ઓપ ઓનયથી સ્લાગત કયલાભાાં આવય ાં શત ાં.
૭) ચેમ્મ્મન ઓસ્રે રીમન ભરશરા રિકે ટ ટીભે ભરશરા ટી-20 લલ્ડચ કનીવેભી
પાઈનરભાાં ઇંગ્રેન્ડને ાાંચ યને યાજમ આી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભલી
રીધો છે .
૮) સ્ટાય ફૂટફોરય ધનમોનેર ભેસ્વીએ ફોભરધલમા વાભેના લચ 2018 ના
ફૂટફોર લલ્ડચ ક ક્લોભરપામય મકાફરાભાાં ોતાની કાયરકદીનો 50 ભાાં
આંતયયાષ્ટ્રીમ ગોર કયી ટીભને 2-0 થી ીત આલેર છે .
૯)બાયતીમ ટીભના ટોચના ભરશરા ફોક્વય એભ.વી. ભેયીકોભ,દે લન્ે રધવિંશ, અને
ધળલ થાાએ એધળમન ઓભરમ્મ્ક ક્લોરીપામ ટનાચભન્ે ટની વેભીપાઈનરભાાં
પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૧૦) અભેરયકાની ીટયવન ઇન્સ્ટીટયટ પોય ઇન્ટયનેળનર ઇકોનોધભકવના
એક ેય મજફ 1996 થી 2014 દયધભમાન ધલશ્વબયભાાં અફજોધતઓણી
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વાંધતભાાં વાડા છ ગણો લધાયો નોંધામો છે .
૧૧) શારભાાં ફ્ાાંવ વયકાય કભચચાયીઓ ભાટે “યાઈટ ટ ડીસ્ક્નેક્ટ” નાભનો
કામદો રાલલાભાાં આલળે, જેનાથી કભચચાયીઓની જજિંદગી સધયળે.
૧૨) બાયતભાાં પેક્ટયી એક્ટ 1948 અનવાય અઠલારડમાભાાં 48 કરાક (રદલવભાાં
9 કરાક)લધાયે કાભ રેલાની જોગલાઈ નથી, ઓલય ટાઈભ ભાટે લેતનન ાં
ડફર ેભન્ે ટ કયવ ાં ડે છે .
૧૩) ૩0 ભાચચ 2016 ના યોજ ચીને ફેઈદોઉ નેધલગેળન ઉગ્રશ પ્રણારીના 22
ભાાં વાંસ્કયણન ાં પ્રક્ષેણ કયે ર છે .
૧૪) ૩૦ ભાચચ 2016 ના યોજ ધલપ્રોના ફોડચ ઓપ ડામયે ક્ટય તયીકે ૈરરક ડઈને
ધનયક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૧૫) શરયમાણા વયકાય દ્વાયા 29 ભાચચ 2016 ના યોજ ભનોશય રાર ખટ્ટય દ્વાયા 29
ભાચચ 2016 ના યોજ ચાંડીગઢભાાં વરાભતી મોજનાનો પ્રાયાં બ કયાલલાભાાં
આવમો છે .
૧૬) ાશ્વ ગાધમકા ી. સળીરા ભોશન 12 બાાઓભાાં 17,695 ગીતો ગાલા
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ફદર તેભન ાં નાભ ભગનીવ બક ઓપ લલ્ડચ યે કોડચ ભાાં નોંધલાભાાં આવય ાં છે .
૧૭) ાશ્વ ગાધમકા ી. સળીરા ભોશનના નાભે અન્મ એક ધવદ્ધિ નોંધાઈ છે , જેભાાં
બાયતીમ બાાભાાં વૌથી લધ ગીતો ગાલાના યોકોડચ સ્લફૃે તેઓને એધળમા બક
ઓપ યે કોડચ ભાાં સ્થાન ભલા ામ્ય ાં છે .
૧૮) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ી.આઈ.એવ. વક્ષભ એચ.એભ.આઈ.એવ. એપ્રીકે ળન
અને વી.ી.એચ.એવ.કાડચ ન ાં ળફૃઆત કયલાભાાં આલી છે .
૧૯) કે ન્રીમ ભરશરા અને ફા ધલકાવભાંત્રીએ વ ાંદાલનભાાં એક શજાય
ધલધલાઓના આલાવની મોજનાનો પ્રાયાં બ કયાવમો છે .
૨૦) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા રદલ્શીભાાં એરકકત બલન ધનભાચણભાાં ઉ ધનમભોની
જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે .
Current affairs 43(1) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/4/16

૧) શારભાાં સ્લીડનના લૈજ્ઞાધનકો દ્વાયા દાલો કયલાભાાં આવમો છે કે સ્ભાટચ પોનની
ઈભેજ પ્રોવેધવિંગની ભદદથી કાનના વાંિભણની તાવ થઇ ળકળે.
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૨) કોરકતાભાાં વૌથી ભોટા શોરવેર ભાકે ટ બયાચફજાય ધલસ્તાયભાાં ધનભાચણાધીન
ર 2.2 રકભી રાંફાઈનો એક બાગ તટી ડતા 18 રોકોના મત્ય થમા છે .
૩) આગાભી 8 એધપ્રરથી જમ્મ-રદલ્શી ભોધનિંગ ફ્રાઈટ ળર થળે.
૪) શૈદયાફાદ યધનલવીટી કે મ્વની અંદય ફનેરા યોરશત લેમરાના
ભેભોરયમરને તોડી ાડલાભાાં આલળે.
૫) 1 એધપ્રર 2016 થી ડીીટર ઇન્ન્ડમા, ગજયાત અંતગચત ધલધલધ વયકાયી
ધલબાગોની 28 જેટરી વેલાઓ એક જ ોટચ ર ય કામચયત કયલાભાાં આલળે.
૬) ધલખ્માત રેખક અને ત્રકાય ફાબ બાયદ્વાજન ાં અલવાન થય ાં છે , તેઓ 68
લચના શતા.
૭) ધલભેન્વ ટી-20 લલ્ડચ કની ફીી વેભીપાઈનરભાાં લેસ્ટઇન્ડીઝની ધલભેન્વ
રિકે ટ ટીભે ન્યઝીરેન્ડની ધલભેન્વ ટીભને છ યને યાજમ આી લલ્ડચ કની
પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે .
૮) ઓભરમ્મ્ક ગોલ્ડ ીતનાયી ફશેનોની પ્રથભ જોડી તયીકે ધલનવ અને વેયેના
(ધવડની 2000) ભાાં સ્થાન ભેલી ળકી શતી.
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૯) 1 એધપ્રર 1976 ના યોજ એર કાંનીની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી, 3
જાન્યઆયી 1977 ના યોજ આ કાંનીને એર કમ્પ્યટય ઈન્કના નાભે ધનમધભત
કયલાભાાં આલી શતી.
૧૦) બ્રનેઇના સરતાન ાવે દધનમાનો વૌથી ભોટો રક્ઝયી ભશેર ધ ઇસ્તાના
નરર ઈભાન છે , જેભાાં 1788 ફૃભ છે .
૧૧) શાર બાયતીમ વૈન્મને 3,53,765 બરેટપ્રપ જેકેટની જફૃરયમાત છે તેની
વાભે 50,000 જેકે ટની ઉરબ્ધી થળે.
૧૨) વમમ્ક્તના ઈભોળન યે કોડચ કયત એક વોફ્ટલેય ધલકવાલનાય કોરકાતાના
સભેળ ડગયને ગગર રોન્ચેડ અંતગચત 10,000 સ્ટાટચ અપ્વભાાં વાભેર
કયલાભાાં આલેર છે , ગગરે સભેળને લીવ શજાય ડોરયન ાં ઇનાભ આેર છે .
૧૩) 28 ભાચચ 2016 ના યોજ યાકે ળ ભોશનને નેસ્રે ઇન્ન્ડમા રીભીટે ડ દ્વાયા ગૈય
વયકાયી ધનદે ળકના ફૃભાાં ધનયક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૧૪) 30 ભાચચ 2016 ના યોજ ફ્ોસ્ટીન અચાર્જ તૌદે યાએ ભધ્મ આરફ્કી
ગણયાજ્મના યાષ્ટ્રધત તયીકે ના ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
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૧૫) તૌદે યા ગભણતના પ્રોપેવય યશી ચક્યા છે , તે એક દે ળના પ્રધાનભાંત્રી ણ
યશી ચક્યા છે .
૧૬) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ોતાના અગ્રણી કામચિભ સગમ્મ બાયત અભબમાનના
બાગ ફૃે વભાલેળી અને સગમ્મતા સચકાાંક રોન્ચ કયે ર છે .
૧૭) બાયત અને ફાાંગ્રાદે ળ લચ્ચે પ્રથભ વીધ ાં એભ.લી.શાફચય-1 જશાજ
કષ્ટ્ણાટ્ટનભથી યલાના કયલાભાાં આલેર છે .
૧૮) ગીતા યે ડ્ડી 1 એધપ્રર 2016 ના યોજ પ્રથભ ભરશરા ફન્મા કે જે ી.એ.વી.ના
અધ્મક્ષના ફૃભાાં ધનયક્ત કયામા છે .
૧૯) શારભાાં બાયત અને અભેરયકાએ ગરત્લાકચણ તયાં ગ લૈધળાા ભાટે
વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૨૦) બાયતના ધિભ ઘાટભાાં લૈજ્ઞાધનકોના વમશે યે તી ખાનાય ટૈ ડોરની ળોધ
કયે ર છે .
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૧) ફ્ાન્વના સ્લીભય ફ્રોયે ન્ટ ભનાઉડોઉ ફ્ેન્વે નેળનર ચેમ્ીમનળીના 100
ભીટય ફ્ી સ્ટાઈરભાાં ફીી લખત વભમ વાથે યે કોડચ કયે ર છે .
૨) આજ સધીભાાં ભિટનના િીવ શોએ ઓભરમ્મ્કભાાં વૌથી લધાયે ભેડર (વાત)
ીતનાયા વાઈક્રીસ્ટ છે .
૩) 2 એધપ્રર 1970 ના યોજ અવભ નઃ ગઠન કામદા શેઠ ઉત્તય-લચભાાં
ભેઘરામને સ્લામત યાજ્મનો દયજ્જો અામો શતો.
૪) 21 જાન્યઆયી 1971 ના યોજ ભેઘારમ યાજ્મને ણચ યાજ્મનો દયજ્જો
આલાભાાં આવમો શતો.
૫) ગત 1 એધપ્રરથી નલા આઈ.ટી.આય. પોભચ જાશેય કયલાભાાં આવમા છે , આ
પોભચભાાં 50 રાખથી લધાયે આલક ધયાલતા રોકોએ ોતાની વાંધતન ાં ધલલયણ
આવ ાં ડળે.
૬) શારભાાં લાધિક તરનાએ બાયતન ાં દે વ ાં 4,7 ટકાથી લધીને 480 અફજ ડોરય
નોંધાય ાં છે .
૭) 2 એધપ્રરના યોજ લલ્ડચ ઓટીઝભ અલનેવ ડે તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૮) ઓટીઝભ (સ્લરીનતા)ભગજના ધલકવની જરટર વમલમ્સ્થત મ્સ્થધતઓ
ૈકીની જ એક રયમ્સ્થધત છે .
૯) શારભાાં આઠ જેટરા મચટકો રશભાચર પ્રદે ળના ચાંરખાની ાવ નાભના
ધલસ્તાયભાાં પવામા શોલાથી ચચાચભાાં યશેરા.
૧૦) ભધ્મ પ્રદે ળ વયકાય દ્વાયા 1 એધપ્રર 2016 ના યોજ શખશારી ભાંત્રારમનો
પ્રાયાં બ કયે ર છે .
૧૧) બાયતભાાં રેજય ઇન્ટયપેયો ભીટય ગ્રેલીટે ળન લેફ ઓબ્જલેટયી (રીગો)
સ્થાલા ભાટે બાયત અને અભેરયકા લચ્ચે 1 એધપ્રર 2016 ના યોજ એક
વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય થમેર છે .
૧૨) શાર બાયતના યભાણ ાં ઉજાચ ધલબાગના વભચલ ળેખય ફસ છે .
૧૩) પ્રખ્માત ઈયાકી ભિટીળ લાસ્તકાય જાશા શદીદન ાં શારભાાં અલવાન થમેર
છે , તેઓ 65 લચની લમના શતા.
૧૪) રદલ્શીના મખ્મભાંત્રી અયધલિંદ કે ઝયીલારે શરયત રદલ્શી ભાટે ની શેરનો
શબાયાં બ કયાલેર છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૫) શારભાાં ઇન્ન્ડમન ડામયે ક્ટ વેભરિંગ એવોવીએળન (આઈ.ડી.એવ.એ.)ના
અધ્મક્ષ તયીકે ીતેન્દય જગોતાને ધનયક્ત કયલાભાાં આવમા છે .
૧૬) શલેથી ીતેન્ર જગોતા એભલે ઇન્ન્ડમાના યાષ્ટ્રીમ કોોયે ટ અધ્મક્ષ યજત
ફેનજીન ાં સ્થાન રેળ.ે
૧૭) 31 ભાચચ 2016 ના યોજ ઝાયખાંડના મખ્મ વભચલ તયીકે યાજફારા લભાચની
ધનયમ્ક્ત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૮) બાયત વયકાય દ્વાયા વયકાયી વેલાભાાં ધનયક્ત થતા ઉભેદલાયોન ાં ભતકા
અને ચરયત્રની તાવ કયાલળે, નલા પ્રસ્તાલ મજફ ઉભેદલાયોની ોરીવ
તાવ કયાલાળે, યાં ત તેના યીોટચ સધી ધનયમ્ક્ત ત્રને યોકી ળકાળે નરશ.
૧૯) 31 ભાચચ 2016 ના યોજ ગમેન ધલમેતનાભ વાંવદના પ્રથભ ભરશરા અધ્મક્ષ
તયીકે કીભ નગનને ચટાં લાભાાં આવમા છે .
૨૦) 30 ભાચચ 2016 ના યોજ દે ળના પ્રધાનભાંત્રીએ એધળમાના વૌથી ભોટા
ઓપ્ટીકર ટે રીસ્કો “એયીજ”ન ાં ઉદ્ઘાટન કયે ર છે .
Current affairs 45(1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/4/16
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૧) આઈ.આઈ.એભ. ફેંગલરના ડામયે ક્ટય સનીર લાચાનીએ ોતાનો
કામચકા યો થલાના ફે ભરશના અગાઉ ોતાના શોદ્દા યથી યાીનામ ાં આી
દીધેર છે .
૨) રદલ્શીની એવ.ફી.આઈ. ફેંકભાાં શલે રાઈન રગાલલાની ટીકીટ એથી
ભેલી ળકાળે.
૩) ધલશ્વનો ગ્રેટ ભિટન એકભાત્ર એલો દે ળ છે , કે જેણે ઓભરમ્મ્કભાાં ઓછાભાાં
ઓછા એક ગોલ્ડભેડર ીતેર છે .
૪) શાર દે ળના લડાપ્રધાન ફે રદલવના વાઉદી આયફના પ્રલાવે શતા, ત્માયે
તેના ગલનચય ધપ્રન્વ પૈ વર ભફન ફાંદય અર વાઉદે તેભન ાં સ્લાગત કય ું શત ાં.
૫) એક અંદાજ મજફ ધલશ્વનો વૌથી રાાંફો યોડ ાન અભેરયકન શાઈ લે
ભાનલાભાાં આલે છે .
૬) શારભાાં વભગ્ર દે ળભાાં આધાય કાડચ ધાયકોની વાંખ્મા 100 કયોડ થલાની
ધાયણા ફાાંધલાભાાં આલી છે .શાર 99.91 કયોડ આધાય નાંફય આાઈ ચક્યા છે .
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૭) વયકાય નલી કાંનીના યીસ્રે ળનની પ્રરિમા ઝડી અને વય ફનાલલા
ભાટે કોોયે ટ અપેવચ ભીનીસ્રીએ વેન્રર યીસ્રે ળન વેન્ટયની સ્થાના કયે ર છે .
૮) ધલશ્વભાાં વૌથી લધાયે સ્ટીરન ાં ઉત્ાદન ચીન કયે છે , સ્ટીરનો લાધિક
કાયોફાય 165 કયોડથી ણ લધાયે છે .
૯) 3 એધપ્રર 1984 ના યોજ લાયવેનાના સ્કલોડ્રન રીડય યાકે ળ ળભાચ
અંતયીક્ષભાાં જનાય પ્રથભ બાયતીમ ફન્મા શતા.
૧૦) યાકે ળ ળભાચએ વેલ્યટ-7 અંતયીક્ષમાનભાાં 7 રદલવ અને 21 કરાક
ધલતાવમા શતા.
૧૧) ગજયાત મ્યધનધવર પાઈનાન્વ ફોડચ દ્વાયા મખ્મભાંત્રી ળશેયી ધલકાવ
મોજના શેઠ યાજ્મના 29 જજલ્રાની 75 નગયાભરકાઓને ધલકાવ કાભો ભાટે
104 કયોડની ગ્રાન્ટ પાલલાભાાં આલી છે .
૧૨) બાયતીમ ફોક્વય ધળલા થાાએ 1 એધપ્રર 2016 ના યોજ કીમાનન
ચીનભાાં આમોજજત એળીમાઇ ક્લારીપાઈંગ ટનાચભન્ે ટભાાં 56 રકરોગ્રાભ લગચભાાં
યજતદક ભેલેર છે .
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૧૩) 63 ભાાં યાષ્ટ્રીમ રપલ્ભ યસ્કાયભાાં વાંણચ ભનોયાં જન પ્રદાન કયનાય રપલ્ભનો
યસ્કાય ફજયાં ગી બાઈજાનને આલાભાાં આવમો છે .
૧૪) શારભાાં ી.આય.શ્રીજેળને શોકી ઇન્ન્ડમા દ્વાયા ફીજા લે ણ શ્રેષ્ટ્ઠ ખેરાડી
તયીકે જાશેય કયે ર છે .
૧૫) શારભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ટી-20 યે ન્ન્કિંગભાાં બાયતીમ ખેરાડી ધલયાટ કોશરી
ભોખયે છે .
૧૬) શારભાાં ફાાંગ્રાદે ળની અદારત દ્વાયા યાજ્મ ધભચના ફૃભાાં ઈસ્રાભને
નાબદ કયે ર છે .
૧૭) શારભાાં વેગમચ કજાચકીન કે જેઓ યધળમાના ગ્રાન્ડ ભાસ્ટય છે તેણે ફ્ીડ ધલશ્વ
ળતયાં જ ટનાચભન્ે ટ 2016 ીતેર છે .
૧૮) શારભાાં ઇન્ન્ડમન પ્રીધભમય રીગ 2016 ના વત્ર ભાટે ટીભે જે કપ્તાન
ધનયક્ત કમાચ તે જારશય ખાન.
૧૯) નઃ ગરઠત વાંગઠન ફોડચ ની પ્રથભ ફૈઠક 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ રદલ્શીભાાં
આમોજજત કયાળે.
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૨૦) અભેરયકાભાાં સ્ભાટચ પોન જેલી ધસ્તોર ફનાલલાભાાં આલી છે , જે લચ 2016
ભાાં પ્રદધળિત કયાળે.

Current affairs 46 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/4/16
૧) આલક લેયા ખાતા દ્વાયા પ્રથભલાય આલકલેયા ચકલતા નાગરયકોની સધલધા
ભાટે ઈ-અીર પાઈભરિંગ વીસ્ટભ રોન્ચ કયે ર છે .
૨) આજે દે ળના લડાપ્રધાન દ્વાયા સ્ટે ન્ડઅ મોજના અંતગચત અનસભચત જાધત
અને અનસભચત જનજાધતની ભરશરાઓને 1 કયોડ સધીની રોન ભી ળકે તેલી
સ્ટે ન્ડઅ મોજનાનો પ્રાયાં બ કયળે.
૩) 4 એધપ્રર 2016 ના યોજ આવાભ ખાતે 126 ધલધાનવબા ફેઠક ભાટે અને
ધિભ ફાંગા ખાતે 65 ફેઠકોન ાં પ્રથભ તફક્કાન ાં ભતદાન થમેર.
૪) યે લ્લેની ક્રીન ભામ કોચ મોજનાભાાં વૌયાષ્ટ્રની છ રે નોનો વભાલેળ
કયલાભાાં આવમો છે .
૫) જાણીતા ટે નીવ ખેરાડી ભાટીના નલયાતીરોલા ટે ધનવભાાં વૌથી લધાયે
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(344) ભખતાફ ીતનાય ખેરાડી છે .
૬) ફ્ાન્વના સ્લીભય રોકોટે ફ્ેંચ સ્લીભીંગ ચેમ્ીમનળીની 100 ભીટય ફેક
સ્રોક સ્ધાચ તેણે ીતી રીધેર છે .
૭) 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ પ્રથભ ગધતભાન એક્સ્પ્રેવ રદલ્શીથી અગ્રા લચ્ચે ળર
કયલાભાાં આલળે.
૮) 7 એધપ્રરના યોજ ધલશ્વ સ્લાસ્્મ રદલવ ઉજલલાભાાં આલળે, આ લે
ડામાફીટીવ થીભ યાખલાભાાં આલળે.
૯) આગાભી 8 એધપ્રર 2016 ના યોજ ઇન્દોય ખાતે ધલશ્વન ાં પ્રથભ રાાંબ વાંભર
ે ન
મોજાળે.
૧૦) ભકાં વાભે ીતનાયા રોકો ભાટે નેાના કાઠભાંડભાાં 5 રકભી. વશીરચેય
યે વ મોજલાભાાં આલી શતી.
૧૧) 4 એધપ્રર 1930 ના યોજ તકીના અનેક ળશેયોના નાભ ફદરલાભાાં આવમા
શતા.
૧૨) ડોન્લ્પનના અમ્સ્તત્લને ટકાલી યાખલા ગાંગા નદીભાાં કશરગાાંલ અને
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Current affairs 1 થી 10 April-16 સામાન્ય જ્ઞાન
સરતાનગાંજ લચ્ચે 50 રકભી જેટરી રાંફાઈભાાં અભ્માયણ જાશેય કયલાભાાં
આલેર છે , તેન ાં નાભ ધલિભ ળીરા ગેંજટીક ડોન્લ્પન ચેન્ચ્યયી યાખલાભાાં આવય ાં
છે .
૧૩) બાયતના અંદભાન ધનકોફાય ટાઓનો 1962 રકરોભીટય રાાંફો દરયમા
રકનાયો અનેક પ્રકાયની દરચબ ીલસન્ષ્ટ્ટ ધયાલે છે .
૧૪) નેળનર વાઈકરીંગ ઇલેન્ટભાાં છતીવગઢના જળયની એરીઝાફેથ
અન્ડય પાઈલ યશી તેણે ફે ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર છે .
૧૫) વમમ્ક્તના પેપવાભાાં થતી કામભી ફીભાયી એટરે ઈમ્પીવેભા જે ભોટે બાગે
પેપવાને ખતભ કયી નાાંખે છે .
૧૬) ફેંગલરની યે ડિોવ વોવામટી દ્વાયા નલી શેર શલે ભાત્ર બ્રડ ડોનેળન
નરશ ણ બ્રડ એકાઉન્ટ ણ ખોરાલી ળકાળે, અને જફૃય ડયે તે યત ભેલી
ણ ળકાળે.
૧૭) દે ળભાાં વૌથી લધ ભરશરા વમલવામી ધયાલતા યાજ્મોભાાં તધભરનાડ
પ્રથભ િભાાંકે આલે છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો

Current affairs 1 થી 10 April-16 સામાન્ય જ્ઞાન
૧૮) શાર બાયતભાાં વમલવાધમક ભરશરાઓની વાંખ્મા 5,40 કયોડ જેટરી છે .
૧૯) આ લખતનો વૌથી ખયાફ રપલ્ભ ભાટે નો ગોલ્ડન કૈ રા એલોડચ રદરલારે
રપલ્ભને આલાભાાં આલેર છે .
૨૦) વોનભ કયને વૌથી ખયાફ અભબનેત્રી તયીકે „પ્રેભ યતન ધન ામો‟
રપલ્ભ ભાટે એલોડચ આલાભાાં આવમો છે .

Current affairs 47 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/4/16

૧) જમ્મ કાશ્ભીયભાાં ભશેબફા મફ્તી મખ્મભાંત્રી ફનલા વાથે દે ળભાાં કર ાાંચ
ભરશરા મખ્મભાંત્રી ફન્મા છે .
૨) વૌથી શેરા ફાસ્કે ટફોર ભેચ વોકયના ફોરથી યભાઈ શતી.
૩) બાયતીમ ફેરટિંગ સ્ટાય ધલયાટ કોશરી શારભાાં આઈ.વી.વી. લલ્ડચ ટી-20
ઈરેલનના કપ્તાન જાશેય કયામા છે .
૪) અભેરયકાના જજભ શભચન ળેર હ્યસ્ટન ઓન ગોલ્પ ટનાચભન્ે ટભાાં ચેમ્મ્મન
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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ફની 8 કયોડ ફૃધમા ીત્મા છે .
૫) ચીનના લચ વમ્રાટ મરો એપ્યય(ોર વમ્રાટ) ની માદભાાં મ્ક્લન્ભીંગ
પેસ્ટીલર ઉજલલાભાાં આલે છે .
૬) કે ન્રીમ ભાનલ વાંવાધન ધલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ફશાય ાડેરી માદી
અનવાય ગજયાતની ફે વાંસ્થાઓને ટોચન ાં સ્થાન ભળય ાં છે , તેભાાં
આઈ.આઈ.એભ. અભદાલાદને ફીજ ાં સ્થાન પ્રાપ્ત થમેર છે .
૭) 5 એધપ્રર 1955 ના યોજ ભિટનના તત્કારીન લડાપ્રધાન ધલન્સ્ટન ચભચિરે
સ્લાસ્્મના કાયણોવય યાીનામ ાં આપ્ય ાં શત ાં.
૮)

કે ન્રીમ ભાનલ વાંવાધન ધલકાવ ભાંત્રારમ દ્વાયા ફશાય ાડેરી માદી

અનવાય આઈ.આઈ.એભ. ફેંગલરને પ્રથભ સ્થાન આલાભાાં આવય છે .
૯) UPA વયકાયના ફૂડ ધવક્યોયીટી એક્ટનો અભર શાર ગજયાતભાાં „ભાાં
અન્નણાચ મોજના‟ ફૃે કયલાભાાં આલેર છે .
૧૦) આજના શાઈટે ક યગભાાં ણ દભક્ષણ સદાનભાાં પક્ત 16 ટકા ભરશરાઓ
વાક્ષય છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૧) ટે ધનવના નાંફયલન ખેરાડી નોલાક જોકોધલચે ધભમાભી ઓનની
પાઈનરભાાં જાાનને શયાલી છઠ્ઠીલાય ટાઈટર ીતી રીધેર છે .
૧૨) યાજકોટભાાં વૌયાષ્ટ્ર યધનલવીટી,આય.કે . યધનલવીટી ફાદ ભાયલાડી
કે મ્વને યધનલવીટીનો દયજ્જો આલાની તૈમાયી થઇ ચકી છે .
૧૩) ધલશ્વભાાં વોનાના લયાળભાાં બાયત ફીજા સ્થાન ય યશેલા ાભેર છે ,
યાં ત ગોલ્ડ યીઝલચભાાં બાયત ટોટે ન ભાાંથી ફાકાત યશી ગય ાં છે .
૧૪) જભચની દે ળ બાયત કયતા છ ગણ ાં લધાયે વોન ાં એટરે કે 3381 ટન રશસ્વો
ધયાલે છે .
૧૫) શારભાાં કલ્માણ જલેરવે અભબનેત્રી વોનભ કયને ોતાની પ્રોડક્ટના
િાાંડ એમ્ફેવડ
ે ય તયીકે વાંદ કયે ર છે .
૧૬) શારભાાં દે ળના લડાપ્રધાન નયે ન્રબાઈભોદીને વાઉદી આયફના વલોચ્ચ
નાગરયક વન્ભાનથી વન્ભાનલાભાાં આવમા છે .
૧૭) 1 એધપ્રર 2016 ના યોજ લોધળિંગ્ટન ડી.વી.ભાાં યભાણ ાં સયક્ષા ધળખય
વાંભર
ે ન 2016 વાંન્ન થય ાં.
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૧૮) 4 એધપ્રર 2016 ના યોજ ારકસ્તાનના રિકે ટ ટીભના મખ્મ કોચ દ યથી
લકાય યનવે યાીનામ ાં આી દીધેર છે .
૧૯) બાયતે ટી-20 ટીભ યે ન્ન્કિંગભાાં 26 જાન્યઆયી 2016 ના યોજ વલોચ્ચ સ્થાન
શાાંવર કય ું શત ાં.
૨૦)બાયતની પ્રથભ ગધતભાન એક્સ્પ્રેવને યે લ્લે ભાંત્રી સયે ળ પ્રભ દ્વાયા ાાંચ
એધપ્રરના યોજ ળર કયલાભાાં આલેર છે .

Current affairs 48 (1) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/4/16
૧) વય ાંકત યાષ્ટ્રના ભશાવભચલ દ ભાટે ન્યઝીરેન્ડભાાં લચ લડાપ્રધાન શેરન
ક્રાકચ ના નાભની યજઆત કયલાભાાં આલી છે , ન્યઝીરેન્ડના લડાપ્રધાન જોન
કે એ તેભને તેભના દે ળ તયપથી નાભાાંરકત કમાચ છે .
૨) શારભાાં પેવબક દ્વાયા દ્વન્ષ્ટ્ટશીન રોકો ભાટે આટીપીળીમર ઈન્ટે રીજન્વ
પીચયની ળફૃઆત કયે ર છે , તેનાથી અંધરોકો પોટાઓ અનબલી ળકળે.
૩) શારભાાં મ્માનભાયના લચ યાષ્ટ્રધત થેન વેન ફૌિ વન્માવી ફની ગમા છે .
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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૪) આગાભી વત્રભાાં અભરભાાં આલનાય નલા ાઠયસ્તક ધોયણ 9 અને 11
ભાટે ઓનરાઈન મકાં ી દે લાભાાં આવમા છે .
૫) શારભાાં ારકસ્તાન રિકે ટ ટીભે 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ વયપયાજ અશેભદને
ટીભ-20 ના કપ્તાન ફનાલલાભાાં આવમા છે .
૬) આગાભી 6 થી 16 એધપ્રર 2016 દયધભમાન સરતાન અઝરન ળાશ શોકી
ટનાચભન્ે ટન ાં 25 મ વત્ર જાાનભાાં મોજાળે.
૭) ધલશ્વભાાં વૌથી નાની ટે નીવ ભેચ (34 ધભધનટ) સ્ટે પી ગ્રાપ નતાભરમા જલયે લા
લચ્ચે લચ 1988 ભાાં મોજાઈ શતી.
૮) શારભાાં અભેરયકન વાંયક્ષણ ધલબાગે ેન્ટાગોન ફેર શેરીકોપ્ટય કાંનીને
ારકસ્તાન ભાટે શેરીકોપ્ટય ફનાલલાનો કોન્રાક્ટ આપ્મો છે , આ ઓડચ ય લચ
2018 ભાાં ણચ કયાળે.
૯) 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ ભફશાયભાાં દાફૃફાંધી રાગ થલાને કાયણે દે ળભાાં
ભફશાય દાફૃફાંધી ધયાલત ાં ચોથ ાં યાજ્મ ફનલા ાભેર છે .
૧૦) શારભાાં બાયતીમ ભરશરા શોકી ટીભ શોકે વ ફે ક ટનાચભન્ે ટભાાં ગ્ર ફીની
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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અંધતભ ભેચભાાં ચીન વાભે યાજજત થમેર છે .
૧૧) જાશેય ક્ષેત્રની ઓઈર કાંની ઓ.એન.ી.વી.એ ગજયાત ખાતેના ડ્રીરીંગ
પ્રોજેક્ટભાાં 350 કયોડ ફૃધમાન ાં યોકાણ કયલાની ભાંજયી ભેલી ચકી છે .
૧૨) ધલશ્વભાાં ઓભરમ્મ્ક યભતોન ાં આધધનક સ્લફૃભાાં આમોજન પ્રથભલાય 6
એધપ્રર લચ 1896 ભાાં એથેન્વભાાં થય ાં શત ાં.
૧૩) બાયતે પ્રથભલાય લચ 1900 ભાાં ઓભરમ્મ્ક યભતોભાાં બાગ રીધો શતો.
૧૪) સ્ટોકશોભ ઇન્ટયનેળનર ીવ યીવચચ ઇન્સ્ટીટયટના યીોટચ પ્રભાણે
ધલશ્વભાાં લચ 2015 ના લચભાાં વાંયક્ષણ ભાટે 1.676 ભફરીમન ડોરય ખચચલાભાાં
આવમા શતા.
૧૫) લચ 2005 ફાદના દવ લચભાાં બાયતના વાંયક્ષણ ક્ષેત્રે ખચચ 43 ટકા
લધાયલાભાાં આલેર છે .
૧૬) વભગ્ર ધલશ્વભાાં રશ્કય ાછ કયલાભાાં આલતા ખચચભાાં બાયતનો રશસ્વો
ભાત્ર 3.1 ટકા જ છે .
૧૭) કે ન્ર વયકાય દ્વાયા 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ કે ફીનેટની ફેઠકભાાં નેળનર
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
ડાઉનોડ કરો
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લોટય ઇન્પોભેળન વેન્ટય ફનાલલાની મોજનાને ભાંજયી આેર છે .
૧૮) ધલકાવ અને ળાાંધતના શેતથી ધલશ્વબયભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ ખેર રદલવ 6
એધપ્રરના યોજ ભનાલલાભાાં આવમો.
૧૯) નલી સ્ેક્રભ ોરીવીને 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ભાંજયી
આલાભાાં આલેર છે .
૨૦) 3 એધપ્રર 2016 ના યોજ ઉત્તયપ્રદે ળ વયકાય દ્વાયા ધનણચમ રેલાભાાં આવમો
છે કે આગ્રાથી ઇટાલા રામન વપાયી ાકચ સધી વાઈકર શાઈલે ફનાલલાભાાં
આલળે આ શાઈલે દે ળનો વૌથી રાાંફો વાઈકર રે ક શળે.
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૧) કે ન્રીમ સ્લાસ્્મ ભાંત્રારમ દ્વાયા 19 વયકાયી શોમ્સ્ટરોભાાં દયયોજ અરગ
યાં ગની ફેડળીટ ફદરલાભાાં આલળે, જેથી ઇન્પેકળનનો પેરાલો અટકાલી
ળકામ.
૨) બાજના નેતા રારકષ્ટ્ણ અડલાણીના ધભચત્ની કભરા અડલાણીન ાં
આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar ખી સર્ચ કરી એપ્સ
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ધનધન થય ાં છે , તેઓ 84 લચના શતા.
૩) ધલશ્વની પ્રથભ ઓભરમ્મ્ક ગેમ્વભાાં વૌથી લધાયે ભેડર જભચનીના કારચ
શશભને ીત્મા શતા.
૪) જાાનના જાણીતા સ્લીભય કોસકો શેગીનોએ જાાન નેળનર સ્લીભીંગ
ચેમ્ીમનળીભાાં 200 ભીટય ફ્ી સ્ટાઈર ઇલેન્ટનો ગોલ્ડ ભેડર ીતી રયમોભાાં
ક્લારીપાઈ કયે ર છે .
૫) 7 એધપ્રર 1948 ના યોજ વય ાંકત યાષ્ટ્રવાંઘની વાંસ્થા ધલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંગઠનની
સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી, તેભાાં 61 દે ળો વશભત થમા શતા.
૬) લચ 2016 મજફ તકીના યાષ્ટ્રધત યે વ
ે તઈ એદોગાચન છે .
૭) ચીનભાાં જભીનથી 100 ભીટય નીચે ગપા શોટે ર ફનાલી યહ્ય ાં છે , તેના ફે
ફ્રોય ાણીની નીચે યશેળ.ે
૮) શાર રદલ્શીભાાં ઓટોભોટે ડ ડ્રાઈલયરેવ રે ન ળર કયલાભાાં આલી છે , યાં ત
જ્માાં સધી તે વાંણચ વપ ન થામ ત્માાં સધી તેન ાં વાંચારન ડ્રાઈલય દ્વાયા
કયલાભાાં આલળે.
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૯) 7 એધપ્રરના યોજ વભગ્ર ધલશ્વભાાં આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્લાસ્્મ રદન ઉજલલાભાાં
આવમો શતો, શાર ધલશ્વ સ્લાસ્્મ વાંગઠનના વભ્મ દે ળો 194 જેટરા છે .
૧૦) એક વલે મજફ ચીનભાાં દય લે એક શજાયથી લધાયે રોકોને દે શાાંત દાં ડની
વજા આલાભાાં આલે છે .
૧૧) શારભાાં એભનેસ્ટી ઇન્ટયનેળનરના અશેલારભાાં જાણલા ભે ર છે કે લચ
2015 મજફ ધલશ્વના 25 દે ળોભાાં રગબગ 1634 રોકોને દે શાાંત દાં ડની વજા
કયલાભાાં આલી છે .
૧૨) 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ ઓછા ખચચ લાા નાના વૌય ઉકયણ-સમચ
જ્મોધતનો કે ન્ર વયકાય દ્વાયા શબાયાં બ કયલાભાાં આવમો છે .
૧૩) યનેસ્કોના ભશાવબા વાંભર
ે નના અધ્મક્ષ સ્ટે નરી મટમ્ફા વીમ્ભટટા અને
યનેસ્કોના ભશાધનદે ળક ઈયીના ફોકોલાએ 4 એધપ્રર 2016 ના યોજ ધળક્ષા અને
પ્રધળક્ષણ શેત ફે નલા વભજતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયે ર છે .
૧૪) શારભાાં કે ન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા બાયત અને સ્લીડન લચ્ચે યે રલે ક્ષેત્રભાાં
તકનીકી વશમોગ ભાટે ભાંજયી આેર છે .
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૧૫) 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ આય.ફી.આઈ.એ પ્રથભ દ્ધદ્વ ભાધવક નાણાકીમ
નીધત લચ 2016-17 ના યે ોયે ટભાાં 0.25 ટકાનો ઘટાડો જાશેય કયે ર છે .
૧૬) મ્માનભાય દે ળની વાંવદ દ્વાયા આંગ-વાન સને ધલળેાધધકાય આલાના
શેતથી એક પ્રસ્તાલને ારયત કયલાભાાં આલેર છે .
૧૭) શારભાાં કે ન્રના કધપ્રધાન યાધા ભોશનધવિંશે 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ
શરયમાણા યાજ્મભાાં ફાગલાની ધલજ્ઞાન ધલશ્વધલધારમન ાં ખાત મહતચ કયે ર છે .
૧૮) પ્રખ્માત શોરીવડ અભબનેત્રી અને ટકથા રેભખકા ફાયફયા ટનચયન ાં 5
એધપ્રર 2016 ના યોજ અલવાન થમેર છે .
૧૯) 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ કે ન્રીમભાંત્રી નીધતન ગડકયી દ્વાયા શરયમાણાના
રલરભાાં કાંડરી-ભાનેવય એક્વપ્રેવ લેન ાં રોકચણ કયે ર છે .
૨૦) 5 એધપ્રર 2016 ના યોજ યાષ્ટ્રધત દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ભ-ધલજ્ઞાન યસ્કાય 2014
પ્રદાન કયલાભાાં આવમા.
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૧) આગાભી લચ 2017 થી JEE યે ન્ન્કિંગભાાં ધોયણ 12 ના ગણન ાં લેઇટે જ વભાપ્ત
કયી દે લાભાાં આવય ાં છે .
૨) શાર દે ળભાાં ટાંક વભમભાાં 4 CNG કોયીડોય ળર કયલાભાાં આલળે, તેભાાં
રદલ્શી-ભથયા- આગ્રા-રખૌનઉં-ફયે રી લગેયે ળશેયો વાભેર કયામા છે .
૩) શારભાાં વેન્વય ફોડચ દ્વાયા જગર
ાં
બક રપલ્ભને U/A પ્રભાણત્ર આલાભાાં
આલેર છે .
૪) શેયી ોટચ ય શ્રેણીના રેભખકા જે.કે .યોભરિંગની ખયળી 2 કયોડ 62 રાખ 98
શજાયભાાં શયાી દ્વાયા લશેંચાઇ શતી.
૫) શારભાાં પોબ્વ ભેગેઝીનની એધળમાની 50 ાલયફુર ફીઝનેવ વભન 2016
ની માદીભાાં રયરામન્વના નીતા અંફાણી પ્રથભ િભે યહ્યા છે , જમાયે SBI વાથે
વાંકામેરા અરાં ધતી બટ્ટાચામચ ફીજા િભાાંકે યહ્યા છે .
૬) ધલશ્વભાાં ગોલ્ડ ભેડર ીત્મા લગય વૌથી લધાયે લીવ લાય ઓભરમ્મ્કભાાં
યભનાય દે ળ રપરીાઈન્વ છે .
૭) 7 એધપ્રર 2016 ના યોજ લલ્ડચ ચેમ્મ્મન ઓસ્રે રીમાએ અઝરન ળાશ ક
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શોકી ટનાચભન્ે ટભાાં બાયતને 5-1 થી કાયભો યાજમ આેર છે .
૮) 8 એધપ્રર 1929 ના યોજ િાાંધતકાયી બગતધવિંશ અને ફટકે શ્વયદત્તે રદલ્શી
એવેમ્ફરીભાાં ફોમ્ફભાયો કમો શતો.
૯) શારના ગજયાત સ્ટે ટ એધલએળન ઈન્ફ્ાસ્રક્ચય કાંની રીભીટે ડના
વી.ઈ.ઓ. કે પ્ટન અજમ ચૌશાણ છે .
૧૦) શાર નાફાડચ દ્વાયા જણાલલાભાાં આવય ાં છે કે ચાલ લે તે ભાકે ટભાાંથી 50
શજાય કયોડ ફૃધમાન ાં દે વ ાં કયળે.
૧૧) 8 એધપ્રર 1857 ના યોજ િાાંધતકાયી ભાંગર ાાંડેને પાાંવી આલાભાાં આલી
શતી.
૧૨) રપનરેન્ડભાાં બણલા ભાટે કોઈણ પ્રકાયની પી રેલાભાાં આલતી નથી.
૧૩) 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ મફ
ાં ઈ ખાતે ગ્રોફર ઇન્ન્ડમન મ્યઝીક એકડેભી
એલોડચ વભાયોશ મોજાઈ ગમો.
૧૪) બાયતના ાડોળી દે ળ ફભાચના ફાંધાયણના અનસ્છે દ 59 એપ અનવાય જે
વમમ્ક્તના ીલનવાથી અથલા ફાકો ાવે ધલદે ળી નાગરયકત્લ શોમ તેને
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યાષ્ટ્રધત ફનાલી ળકામ નરશ.
૧૫) 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ શરયમાણાના કયનારભાાં ફાગલાની ધલજ્ઞાન
ધલશ્વધલદ્યારમન ાં ખાતમહતચ કે ન્રીમ કધભાંત્રીના શસ્તે કયલાભાાં આવય ાં છે .
૧૬) 6 એધપ્રર 2016 ના યોજ કે ન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા વાલચજધનક ક્ષેત્રના
ઉિભો ભાટે કાચા ખનીજ તેરની આમાત નીધતને ભાંજયી આી દે લાભાાં આલી
છે .
૧૭) વભગ્ર દે ળભા દાફૃફાંધી ધયાલતા યાજ્મોભાાં ગજયાત, નાગારેંડ, ધભઝોયભ
અને ભફશાયનો વભાલેળ થામ છે .
૧૮) બાયતભાાં 4 એધપ્રર 2016 ના યોજ ડી.વી.ફી.ફેંક દ્વાયા પ્રથભલાય આધાય
વાંખ્મા અને આધાય રપિંગય ધપ્રન્ટ વક્ષભ એ.ટી.એભ.ની ળફૃઆત કયલાભાાં આલી
છે .
૧૯) નાવાના ખગો ધલજ્ઞાનીકોએ 17 અયફ સમો જેટરા ભોટા બ્રૈક શોરની
ળોધ કયે ર છે .
૨૦) ધભમાભી ઓન ટે નીવ ટનાચભેન્ટ 22 ભાચચથી 3 એધપ્રર 2016 ના યોજ
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ધભમાભી અભેરયકાભાાં વાંન્ન થઇ.
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૧)

શારભાાં

નલી

રદલ્શી

ળાનએ

ાંજાફ

એક્સ્પ્રેવ

રે ન

વાંણચ

વી.વી.ટી.લી.કે ભય
ે ાથી વજ્જ દે ળની પ્રથભ રે ન ળર કયલાભાાં આલેર છે .
૨) આગાભી 25 એધપ્રરથી વાંવદન ાં નવ ાં વત્ર ળર થળે, તે 13 ભી ભેં સધી ચારળે.
3) શલેથી ડબ્ફાફાંધ લસ્ત ય 6 ભારશતી મખ્મ યીતે આલી ડળે, આ ફાફત
ેકેટના ઓછાભાાં ઓછા 40 ટકા બાગ ય શોલી જફૃયી છે .
૪) 9 એધપ્રર 1932 ના યોજ મફ
ાં ઈભાાં પ્રથભ ગજયાતી રપલ્ભ નયધવિંશ ભશેતા યજ
થઇ શતી.
૫) શારભાાં કે ન્ર વયકાયની ભાંજયી ફાદ કે ન્ર વયાંચોને 60 રાખ ફૃ.સધીની યકભ
વીધી જ ભોકરળે, તેનાથી તેઓ યોડ,ાણી,યસ્તાઓ, ળૌચારમો જેલી
સધલધાઓ ફાહ્ય શસ્તક્ષે લગય ધલકવાલી ળકળે.
૬) ીય ચાલરાએ આઈ.ી.એર.ભાાં 360 ઓલય નાાંખી છે , તેભાાં તેણે
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એકણ નો ફોર નાાંખ્મો નથી.
૭) શોંગકોંગ યગ્ફી વેલન્વભાાં શેરા રદલવે ટોન્ગોએ િાજજરને એક તયપી
મકાફરાભાાં યાજજત કયે ર છે .
૮) શાર લચ 2016 મજફ ારકસ્તાનના આમોજનભાંત્રી અશવાન ઇકફાર છે .
૯) લલ્ડચ લેલ્થ 2016 ના યીોટચ મજફ બાયતભાાં કયોડધતઓની વાંખ્મા 2 રાખ
36 શજાય છે .
૧૦) 9 એધપ્રર 2003 ભાાં ઈયાકને વયમખત્માય વદ્દાભ હવેનથી મમ્ક્ત ભી શતી.
૧૧) કોમ્મ્રટળન કભીળન ઓપ ઇન્ન્ડમાએ જાાનીઝ પાઈનાન્વ વધલિવ કાંની
નોમયાને એર.આઈ.વી.નોમયા મ્ય.પાંડનો 35 ટકા રશસ્વો લશેંચલાની ભાંજયી
આલાભાાં આલી છે .
૧૨) શારભાાં વભચન તેંદરકય સ્કીર ઇન્ડીમાના િાાંડ એમ્ફેવડ
ે ય ફન્મા છે .
૧૩) ગજયાતના ટે નીવ ખેરાડી દે લ જાધલમાની ધલમ્ફલ્ડનની પ્રધતન્ષ્ટ્ઠત
ટનાચભન્ે ટ ભાટે જધનમય ધલબાગભાાં અન્ડય 14 ભાટે વાંદગી થતા ગજયાતના
મખ્મભાંત્રીએ તેભને અભબનાંદન આપ્મા છે .
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૧૪) કોરેજના વમાખ્માતા ફનલા ભાટે જફૃયી નેટ (નેળનર એરીીફીરીટી
ટે સ્ટ) આગાભી 10 જરાઈ 2016 ના યોજ રેલાળે.
૧૫) શારભાાં કોવોલોના ડેભોિે રટક ાટીના નેતા શાધળભ થાચીએ દે ળના
યાષ્ટ્રધત દના ળથ ગ્રશણ કયે ર છે .
૧૬) શારભાાં ધભમાભી ઓન ટે નીવ પ્રધતમોભગતા-2016 ભાાં ભરશરા ધવિંગરનો
ભખતાફ ધલક્ટોરયમા અજાયે ન્કાએ ીતેર છે .
૧૭) શારભાાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા લીજીની ભાાંગને રઈને વાભાન્મ રોકોને
વળક્ત ફનાલલા ભાટે ધલદ્યત પ્રલાશ એની ળફૃઆત કયે ર છે .
૧૮) જફૃયીમાતના વભમે યોકડ યકભ પ્રદાન કયનાય બાયતની પ્રથભ એન ાં
નાભ કૈ ળ-ઈ યાખલાભાાં આલેર છે .
૧૯) જાણીતા અભબનેતા ઇભયાન શાશ્ભી દ્વાયા ધ રકવ ઓપ રાઈપ- શાઉ અ
સય શીયો એન્ડ ભામ વન ડીપીટે ડ કૈ ન્વય નાભન ાં સ્તક રખામેર છે .
૨૦) શારભાાં ધલશ્વ ફેંક વમશ દ્વાયા જલાય ાં રયલતચન કામચ મોજનાને
અનાલલાભાાં આલેર છે .
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- પરે  ર્ાળડા

ુ ફર તરફથી મલે  છે .
નમસ્કાર, આ કરાં ટ અફેઈસચની ફાઈ એજ્યસ
ળોટ્સેપ પર અપડેટ્સ મેલળળા માટે 78 78 5 91 0 92 આ નાંબર સેળ
કરી, GK ખી ળોટ્સેપથી મેસેઝ સેન્ડ કરો.
આ ફાઈની પ્રિન્ટ કરી ઝેરોક્ષ કરી, પ્રમત્રોને ભેટ પણ આપી કો છો....
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