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માર્ચ-૧ થી ૧૫ 

17. સામાન્ય જ્ઞાન 1-03-2015 

1 ) આઝાદી પહલેાન ું અંતિમ બજેટ 9 ઓકટોબર 1946 થી 14 ઓગષ્ટ 1947 સ ધીન ું હત  . 

2 ) ભારિીય બુંધારણનાું 112 માું અન ચ્છેદમાું ભારિનાું બજેટનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. 

3 ) ભારિન ું પ્રથમ બજેટ 18 ફેબ્ર આરી 1860 માું બ્રિટીશરોના સમયગાળા દરતમયાન રજૂ થય ું હત  ું. 

4 ) ફફલ્મફેર ગ્લેમર સ્ટાઇલ એન્ડ ફેશન િરફથી અતમિાભ બચ્ચનને ટાઇમલેસ ફેશન આઇકોનનો 

પ રસ્કાર આપવામાું આવ્યો છે. 

5 ) સીંગાપ ર સરકાર દ્વારા ગોપીનાથ તપલ્લાઇને આંધ્રપ્રદેશ રાજયનાું તવશેષ દ િ િરીકે તનય ક્િ 

કરવામાું આવ્યા છે. 

6 ) ફેબ્ર આરી 2015 મ જબ ભારિની સ તપ્રમકોટટનાું ન્યાયતધશોની વિટમાન સુંખ્યા 29 છે, જે ખરેખર 

31 હોવી જોઇએ. 

7 ) વન-ડે ફિકેટમાું સૌથી ઝડપી 150 રન બનાવનાર એ.બી. ડી. તવબ્રલયસટ બન્યા. 

8 ) થોડા સમય પહલેા સ તપ્રમ કોટટનાું નવા ન્યાયતધશ િરીકે અતમિાવ રાય આવ્યા. 

9 ) હીરી હોકી ઇન્ન્ડયા લીગ 2015 ની તવજેિા ટીમ રાુંચી રેન્જ રહવેા પામી છે. 

10 ) 14 માું નાણાપુંચનો ફરપોટટ  વાય.વી.રેડ્ડીની અધ્યક્ષિામાું રજૂ કરવામાું આવ્યો છે. 

11 ) સયૂટફકરણએ ભારિ અને નેપાળ બને્ન દેશો વચ્ચેનો સય ુંક્િ સૈન્ય અભ્યાસ છે. 
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18. વિશ્વકપ વિશેષ 1-03-2015 
1 ) તવશ્વકપ ફિકેટમાું એક અગત્યની મેચમાું ન્યઝૂીલેન્ડે ઓસ્રેબ્રલયા સામે એક તવકેટથી રોમાુંચક 

જીિ મેળવી છે. 

2 ) આ ન્યઝૂીલેન્ડની ઓસ્રેબ્રલયા પર 35મી વન-ડે જીિ હિી. અત્યાર સ ધી આ બને્ન ટીમોની 

વચ્ચે ક લ 125 મેચો યોજાઈ ગયેલ છે. વળી તવશ્વકપમાું આ ન્ય ઝીલેન્ડની ઓસ્રેબ્રલયા સામેની 

ત્રીજી જીિ છે. 

3 ) 15 વષટ બાદ ઓસ્રેબ્રલયાની સામે ન્ય ઝીલેન્ડે જીિ મેળવી. 

4 ) તવશ્વકપમાું આ બન્ને ટીમોની વચ્ચે 9 વખિ સામ- સામે આવી છે અને ન્ય ઝીલેન્ડ 

ઓસ્રેબ્રલયાની સામે ત્રણ જ મેચ જીિી શક્ ું છે. 

5 ) તવશ્વકપમાું આ ટટના ફક્િ છ્ી વખિ છે, કે જ્યારે કોઈ મેચનો તનણટય 1 રનથી થયો હોય. 

6 ) ન્ય ઝીલેન્ડની આ તવશ્વ કપમાું 75મી મેચ હિી અને િેમની જીિનો આંકડો 44 પર પહોંચ્યો છે. 

7 ) ઓસ્રેબ્રલયા અત્યાર સ ધીમાું તવશ્વકપમાું 79 મચે રમી જેમાુંથી આ 19મી હાર છે. 

8 ) તવશ્વકપમાું ન્ય ઝીલેન્ડની ઓસ્રેબ્રલયાની ટીમ 129 રનો બનાવી તવિંટોળાઈ ગઈ હિી. આ 

ઓસ્રેબ્રલયાનો તવશ્વ કપમાું બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. 

 9 ) આ પહલેા 1983ના તવશ્વ કપમાું વેસ્ટઈન્ન્ડઝની સામે ઓસ્રેબ્રલયા આ સ્કોર પર જ આઉટ થય ું 

હત  ું. 

10 ) ભારિ અને UAEની વચ્ચે પથટમાું યોજાયેલી મેચમાું ટીમ ઈન્ન્ડયાએ યએૂઈને 9 તવકેટથી 

હરાવી દીધી છે. 
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19. બજેટ 2015-16 નાાં લેખા જોખા 2-3-2015 
1 )  વ્યક્ક્િગિ આવકવેરાના સ્લેબમાું કોઇ ફેરફાર નહીં. 

2 ) એક કરોડ રૂતપયાથી વધ  આવક ધરાવિા લોકો પાસેથી બે ટકા સરચાર્જ વસલૂીને ₹.૯,૦૦૦ 

કરોડ સરકાર દ્વારા ઊભા કરશે. 

3 ) વેલ્થ ટેક્સ નાબદૂ. ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ કોડ (ડી.ટી.સી.) પડિી મ કવામાું આવી. 

4 ) નવી પેન્શન યોજનામાું યોગદાન માટે ₹.૫૦,૦૦૦ ફડડક્શન. 

5 ) GAARન ું અમલીકરણ એતપ્રલ, ૨૦૧૭ સ ધીના બે વષટ માટે મ લિવી રાખવામાું આવશે. 

6 ) ૨૦૧૭-૧૮ સ ધીમાું નાણાકીય ખાધ જી.ડી.પી. ના ત્રણ ટકાએ લાવવાન ું લક્ષ્ય. 

7 ) કાળું નાણ ું ડામવા સવટગ્રાહી કાયદો ટડાશે. 

8 ) ફરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું કાળું નાણ ું ડામવા ટૂુંકમાું બેનામી પ્રોપટી રાન્ઝેક્શન બ્રબલ લવાશે. 

9 ) સ્વચ્છ ભારિ, ગુંગા શ ધ્ધ્ધકરણ પ્રોજેક્્સમાું યોગદાનને ૧૦૦ ટકા ફડડક્શન. 

10 ) જી.એસ.ટી. પહલેી એતપ્રલ, ૨૦૧૬થી લાગ  કરાશે. 

11 ) બચિોને પ્રોત્સાહન માટે આંિરરાષ્રીય સ્પધાટત્મક પ્રત્યક્ષ વેરા પ્રણાલી લવાશે. 

12 ) 150 દેશોને તવઝા ઓન અરાઇવલ સ તવધા અપાશે. 

13 ) તનિી આયોગ માટે ₹1000 કરોડ ફાળવવામાું આવ્યા. 

14 ) હવેથી અટલ પેન્શન યોજના અમલી બનશે. 
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. સામાન્ય જ્ઞાન 2-03-2015 
1 ) જમ્મ -કાશ્મીરના વબ્રઝર-એ-આઝમ મ ફ્િી મોહમ્મદ સઇદનાું શપથ સમારોહમાું વબ્રઝર-એ-

આઝમ મોદી હાજર રહ્યા. 

2 ) દાલતમયા BCCIના નવા પ્રમ ખ બનશે, શરદ પવાર રેસમાુંથી બહાર. 

3 ) સ્વાઇન ફ્લએૂ સમગ્ર દેશમાું વધ  ૩૪નો ભોગ લીધો,ક લ મતૃ્ય આંક ૧૦૭૫ થયો. 

4 ) બ્રિટનની ૬૦ મફહલાઓ, ય વિીઓ ત્રાસવાદી સુંગઠન ISISમાું જોડાવવા તસફરયા પહોંચી 

5 ) ક્સ્વત્ઝરલેન્ડના ટેતનસસ્ટાર રોજર ફેડરરે તવશ્વનાું નુંબર વન ટેતનસ ખેલાડી સબ્રબિયાનાું નોવાક 

જોકોવીચને દ બઇ ઓપનમાું હરાવી પ રૂષ તસિંગલ્સન ું ટાઇટલ જીિી લીધ ું છે. 

6 ) સ્પોટટ  ઓથોફરટી ઓફ ઇન્ન્ડયાના માચટ 2015 ના ફરજનલ ડાયરેકટર  રૂપક માર નાયડ ૂછે. 

7 ) બચ્ચન સાહબેની પૌત્રીન ું નામ આરાધ્યા છે. 

8 ) મ્ય તનચ (જમટની) નાું ફોનહોફર ઇધ્ન્સ્ટટય ટમાું ફટશ્ય  તવભાગનાું પ્રમ ખ હાઇક વાલેસને ક તત્રમ 

ચામડી બનાવવામાું સફળિા મળી છે.  

21. પથૃ્િી-2 વમસાઇલન ાં સફળ પરિક્ષણ  
ઓફરસ્સાનાું બાલાસોર જજલ્લામાું આવેલ ચાુંદીપ રથી પથૃ્વી-2 તમસાઇલ જે પરમાણ  હતથયાર લઇ 

જવા માટે સક્ષમ છે. િેન ું સફળ પફરક્ષણ કરવામાું આવ્ય ું.  

વળી િે 350 ફક.મી. સ ધી મારક ક્ષમિા ધરાવે છે. આ તમસાઇલને ઇન્ન્ટગે્રટેડ ટેસ્ટ રેન્જ 

(આઇ.ટી.આર.) નાું લોન્ચ કોમ્્લેક્ષ -3 થી સવારે 9:20 તમતનટે છોડવામાું આવી હિી. 
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પાુંચસોથી એક હજાર ફક.ગ્રા. સ ધી વજન લઇ જવામાું સક્ષમ તમસાઇલમાું સવાટતધક જડત્વીય 

માગટદશટન પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરવામાું આવ્યો છે. આઇ.ટી.આર.તનદેશક એમ.વી.કે.વી.પ્રસાદે કહ્ ું 

કે સુંપણૂટ પફરક્ષણ પર રક્ષા અન સુંધાન અને તવકાસ સુંગઠનના વૈજ્ઞાતનકોએ નજર રાખી છે. 

તમસાઈલનાું પફરક્ષણ માગટને ડી.આર.ડી.એ નાું રડાર િેમજ ઇલેક્રો ઓ્ટીકલ રેફકિંગ તસસ્ટમથી 

દેખરેખ રાખવામાું આવી હિી. 

સુંપણૂટ સ્વદેશી ટેકનીક પર આધાફરિ આ તમસાઇલન ું પફરક્ષણ ભારિની ય ધ્ધ િૈયારીઓને માપવા 

માટે થય ું છે.  

ગયા વષે નવેમ્બર માસમાું પણ િેની જ રેન્જથી પથૃ્વી-2 તમસાઇલન ું સફળ પફરક્ષણ કરવામાું 

આવ્ય ું હત  ું. 

22. વિશ્વકપ વિશેષ 28-2-2015 
1 ) સાઉથ આફિકાના ડી તવબ્રલયસે ફાસ્ટેસ્ટ અડધી સદી અને સદી બાદ હવે સૌથી ઝડપી ૧૫૦ 

રનનો તવશ્વતવિમ સર્જયો હિો. 

2 ) આ અગાઉ આ રેકોડટ ઓસ્રેબ્રલયાના શેન વોટસનના નામે હિો.જયારે ડી તવબ્રલયસટ 52 બોલમાું 

સદી ફટકારી વલ્ડટકપની સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવામાું બીજા િમે રહ્યો છે.  

3 ) આ અગાઉ આયલનૅ્ડના કેતવન ઓિાયને 2011ના વલ્ડટ કપમાું 50 બોલમાું સદી મારી હિી. 

4 ) ડી તવબ્રલયસે તવન્ન્ડઝ સામે ૬૬ બોલમાું ૧૭ ચોગ્ગા અને ૮ છગ્ગા સાથે અણનમ ૧૬૨ રનની 

તવસ્ફોટક બેટીંગને સહારે ટીમને જીિ અપાવી. 

 5 ) ડી તવબ્રલયસટની સદી અને અમલા (૬૫) ડય  ્લેસીસ (૬૨) અને રોસોય  (૬૧)ની અડધી 

સદીઓને સહારે સાઉથ આફિકાએ વલ્ડટ કપના ઇતિહાસનો બીજો હાઇએસ્ટ સ્કોર ખડકિાું પાુંચ 

તવકેટે ૪૦૮ રન નોધાવ્યા હિા. 
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6 ) હોલ્ડર િેની ૧૦ ઓવરમાું ૧૦૪ રન આપવા સાથે સૌથી ખચાટળ બોલર બન્યો હિો. 

7 )  હોલ્ડરની ૪૮ બોલમાું ૫૬ રનની ઇતનિંગ છિાું િેઓ ૩૩.૧ ઓવરમાું ૧૫૧માું ખખડી ગયા 

હિા.  

8 ) સાઉથ આફિકાએ ૨૫૭ રનથી તવજય મેળવિા વલ્ડટ કપમાું સૌથી મોટા અંિરના તવજયના 

ભારિના રેકોડટની બરોબરી કરી હિી.  

9 ) લેગક્સ્પનર િાહીરે પાુંચ તવકેટ ઝડપી હિી. 

10 ) વલ્ડટ કપમાું સાઉથ આફિકાને સૌપ્રથમ વખિ સફળિા અપાવવાની કફટબધ્ધિા દેખાડિાું ડી 

તવબ્રલયસે મેદાન પર ઉિરિાું જ રોમાન્ચકિા વ્યાપી ગઇ  હિી.  

11 ) ડી કૉક સસ્િામાું આઉટ થયો િે પછી અમલા અને  

ડય  ્લેસીસે ૧૨૭ રનની ભાગીદારી કરી હિી.  

12 ) ડી તવબ્રલયસે રોસોય  સાથે ૧૨.૩ ઓવરમાું ૧૩૪ રન જોડયા હિા. 

13 ) ડી તવબ્રલયસે ૩૦ બોલમાું ૫૦ બાદ માત્ર ૫૨ બોલમાું ૧૦૦ રન પ રા કયાટ હિા આને વલ્ડટ 

કપના ઇતિહાસની બીજા િમની ફાસ્ટેસ્ટ સદી ગણી શકાય. 

14 ) ઈતનિંગ દરતમયાન ફડતવબ્રલયસટને બે વખિ જીવનદાન પણ મળય ું હત  ું. 

 

 

 

 

 



       https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar  પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. 8 

 

 

23. સામાન્ય જ્ઞાન 1-03-2015 

1 ) આઝાદી પહલેાન ું અંતિમ બજેટ 9 ઓકટોબર 1946 થી 14 ઓગષ્ટ 1947 સ ધીન ું હત  . 

2 ) ભારિીય બુંધારણનાું 112 માું અન ચ્છેદમાું ભારિનાું બજેટનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. 

3 ) ભારિન ું પ્રથમ બજેટ 18 ફેબ્ર આરી 1860 માું બ્રિટીશરોના સમયગાળા દરતમયાન રજૂ થય ું હત  ું. 

4 ) ફફલ્મફેર ગ્લેમર સ્ટાઇલ એન્ડ ફેશન િરફથી અતમિાભ બચ્ચનને ટાઇમલેસ ફેશન આઇકોનનો 

પ રસ્કાર આપવામાું આવ્યો છે. 

5 ) સીંગાપ ર સરકાર દ્વારા ગોપીનાથ તપલ્લાઇને આંધ્રપ્રદેશ રાજયનાું તવશેષ દ િ િરીકે તનય ક્િ 

કરવામાું આવ્યા છે. 

6 ) ફેબ્ર આરી 2015 મ જબ ભારિની સ તપ્રમકોટટનાું ન્યાયતધશોની વિટમાન સુંખ્યા 29 છે, જે ખરેખર 

31 હોવી જોઇએ. 

7 ) વન-ડે ફિકેટમાું સૌથી ઝડપી 150 રન બનાવનાર એ.બી. ડી. તવબ્રલયસટ બન્યા. 

8 ) થોડા સમય પહલેા સ તપ્રમ કોટટનાું નવા ન્યાયતધશ િરીકે અતમિાવ રાય આવ્યા. 

9 ) હીરી હોકી ઇન્ન્ડયા લીગ 2015 ની તવજેિા ટીમ રાુંચી રેન્જ રહવેા પામી છે. 

10 ) 14 માું નાણાપુંચનો ફરપોટટ  વાય.વી.રેડ્ડીની અધ્યક્ષિામાું રજૂ કરવામાું આવ્યો છે. 

11 ) સયૂટફકરણએ ભારિ અને નેપાળ બને્ન દેશો વચ્ચેનો સય ુંક્િ સૈન્ય અભ્યાસ છે. 

 

 

 



       https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar  પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. 9 

 

 

24. વિશ્વકપ વિશેષ 1-03-2015 

1 ) તવશ્વકપ ફિકેટમાું એક અગત્યની મેચમાું ન્યઝૂીલેન્ડે ઓસ્રેબ્રલયા સામે એક તવકેટથી રોમાુંચક 

જીિ મેળવી છે. 

2 ) આ ન્યઝૂીલેન્ડની ઓસ્રેબ્રલયા પર 35મી વન-ડે જીિ હિી. અત્યાર સ ધી આ બને્ન ટીમોની 

વચ્ચે ક લ 125 મેચો યોજાઈ ગયેલ છે. વળી તવશ્વકપમાું આ ન્ય ઝીલેન્ડની ઓસ્રેબ્રલયા સામેની 

ત્રીજી જીિ છે. 

3 ) 15 વષટ બાદ ઓસ્રેબ્રલયાની સામે ન્ય ઝીલેન્ડે જીિ મેળવી. 

4 ) તવશ્વકપમાું આ બન્ને ટીમોની વચ્ચે 9 વખિ સામ- સામે આવી છે અને ન્ય ઝીલેન્ડ 

ઓસ્રેબ્રલયાની સામે ત્રણ જ મેચ જીિી શક્ ું છે. 

5 ) તવશ્વકપમાું આ ટટના ફક્િ છ્ી વખિ છે, કે જ્યારે કોઈ મેચનો તનણટય 1 રનથી થયો હોય. 

6 ) ન્ય ઝીલેન્ડની આ તવશ્વ કપમાું 75મી મેચ હિી અને િેમની જીિનો આંકડો 44 પર પહોંચ્યો છે. 

7 ) ઓસ્રેબ્રલયા અત્યાર સ ધીમાું તવશ્વકપમાું 79 મચે રમી જેમાુંથી આ 19મી હાર છે. 

8 ) તવશ્વકપમાું ન્ય ઝીલેન્ડની ઓસ્રેબ્રલયાની ટીમ 129 રનો બનાવી તવિંટોળાઈ ગઈ હિી. આ 

ઓસ્રેબ્રલયાનો તવશ્વ કપમાું બીજો સૌથી ઓછો સ્કોર છે. 

 9 ) આ પહલેા 1983ના તવશ્વ કપમાું વેસ્ટઈન્ન્ડઝની સામે ઓસ્રેબ્રલયા આ સ્કોર પર જ આઉટ થય ું 

હત  ું. 

10 ) ભારિ અને UAEની વચ્ચે પથટમાું યોજાયેલી મેચમાું ટીમ ઈન્ન્ડયાએ યએૂઈને 9 તવકેટથી 

હરાવી દીધી છે. 
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25. બજેટ 2015-16 નાાં લેખા જોખા 2-3-2015 

1 )  વ્યક્ક્િગિ આવકવેરાના સ્લેબમાું કોઇ ફેરફાર નહીં. 

2 ) એક કરોડ રૂતપયાથી વધ  આવક ધરાવિા લોકો પાસેથી બે ટકા સરચાર્જ વસલૂીને ₹.૯,૦૦૦ 

કરોડ સરકાર દ્વારા ઊભા કરશે. 

3 ) વેલ્થ ટેક્સ નાબદૂ. ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ કોડ (ડી.ટી.સી.) પડિી મ કવામાું આવી. 

4 ) નવી પેન્શન યોજનામાું યોગદાન માટે ₹.૫૦,૦૦૦ ફડડક્શન. 

5 ) GAARન ું અમલીકરણ એતપ્રલ, ૨૦૧૭ સ ધીના બે વષટ માટે મ લિવી રાખવામાું આવશે. 

6 ) ૨૦૧૭-૧૮ સ ધીમાું નાણાકીય ખાધ જી.ડી.પી. ના ત્રણ ટકાએ લાવવાન ું લક્ષ્ય. 

7 ) કાળું નાણ ું ડામવા સવટગ્રાહી કાયદો ટડાશે. 

8 ) ફરયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાું કાળું નાણ ું ડામવા ટૂુંકમાું બેનામી પ્રોપટી રાન્ઝેક્શન બ્રબલ લવાશે. 

9 ) સ્વચ્છ ભારિ, ગુંગા શ ધ્ધ્ધકરણ પ્રોજેક્્સમાું યોગદાનને ૧૦૦ ટકા ફડડક્શન. 

10 ) જી.એસ.ટી. પહલેી એતપ્રલ, ૨૦૧૬થી લાગ  કરાશે. 

11 ) બચિોને પ્રોત્સાહન માટે આંિરરાષ્રીય સ્પધાટત્મક પ્રત્યક્ષ વેરા પ્રણાલી લવાશે. 

12 ) 150 દેશોને તવઝા ઓન અરાઇવલ સ તવધા અપાશે. 

13 ) તનિી આયોગ માટે ₹1000 કરોડ ફાળવવામાું આવ્યા. 

14 ) હવેથી અટલ પેન્શન યોજના અમલી બનશે. 
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26. સામાન્ય જ્ઞાન 2-03-2015 

1 ) જમ્મ -કાશ્મીરના વબ્રઝર-એ-આઝમ મ ફ્િી મોહમ્મદ સઇદનાું શપથ સમારોહમાું વબ્રઝર-એ-

આઝમ મોદી હાજર રહ્યા. 

2 ) દાલતમયા BCCIના નવા પ્રમ ખ બનશે, શરદ પવાર રેસમાુંથી બહાર. 

3 ) સ્વાઇન ફ્લએૂ સમગ્ર દેશમાું વધ  ૩૪નો ભોગ લીધો,ક લ મતૃ્ય આંક ૧૦૭૫ થયો. 

4 ) બ્રિટનની ૬૦ મફહલાઓ, ય વિીઓ ત્રાસવાદી સુંગઠન ISISમાું જોડાવવા તસફરયા પહોંચી 

5 ) ક્સ્વત્ઝરલેન્ડના ટેતનસસ્ટાર રોજર ફેડરરે તવશ્વનાું નુંબર વન ટેતનસ ખેલાડી સબ્રબિયાનાું નોવાક 

જોકોવીચને દ બઇ ઓપનમાું હરાવી પ રૂષ તસિંગલ્સન ું ટાઇટલ જીિી લીધ ું છે. 

6 ) સ્પોટટ  ઓથોફરટી ઓફ ઇન્ન્ડયાના માચટ 2015 ના ફરજનલ ડાયરેકટર  રૂપક માર નાયડ ૂછે. 

7 ) બચ્ચન સાહબેની પૌત્રીન ું નામ આરાધ્યા છે. 

8 ) મ્ય તનચ (જમટની) નાું ફોનહોફર ઇધ્ન્સ્ટટય ટમાું ફટશ્ય  તવભાગનાું પ્રમ ખ હાઇક વાલેસને ક તત્રમ 

ચામડી બનાવવામાું સફળિા મળી છે.  

27. ઇબોલાન ાં અિનવ   
● તવશ્વ આરોગ્ય સુંસ્થા(ડબલ્ય .એચ.ઓ.) એ ફેબ્ર આરી 2015 નાું ચોથા સ્િાહમાું ઈબોલા વાયયસ 

માટે  રીબોલ એન્ટીજન રેપીડ કોમન ટેસ્ટને મુંજ રી આપી દીધી છે, આ ફકટ પુંદર તમતનટમાું 

પફરણામ આપી શકે છે.  

● સય ુંક્િ રાષ્ર અમેફરકામાું કોરેજજનીક્સ દ્વારા તવકસાવવામાું આવેલા આ પફરક્ષણ ફકટને પતશ્વમના 

આિકી દેશોમાું ઉપયોગ કરવા માટે મુંજ રી આપી દીધી છે. 
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● આ રેતપડ ટેસ્ટની મ ખ્ય તવશેષિા એ છે કે આ ઇબોલા સુંિતમિ રોગીઓ અને તનરોગીઓનો ભેદ 

પારખી શકે છે. 

● આ 92 % સુંિમણ પામેલા રોગીઓ અને 85% એવા રોગીઓને ઓળખી શકે છે. જે વાયરસથી 

સુંિમીિ નથી. 

 28. િીબોિ એન્ટીજન િૈવપડ ટેસ્ટ કીટની વિશેષતાઓ. 
1 ) આ પફરક્ષણ ઝડપથી અને આસાનીથી થઇ શકે િેવ  છે. જે આિીકી દેશોમાું ગ્રામીણકે્ષત્રોમાું 

ઉપયોગી થાય છે. 

2 ) આ પફરક્ષણ વાયરસની આન વાતશકિાની સામગ્રીનાું બદલે ઈબોલા પ્રોટીનની ખબર આપે છે. 

3 ) આ પફરક્ષણની ચોક્કસાઇ ઓછી છે. પરુંત   િેનાથી 92% ઇબોલાગ્રસ્િ રોગીઓ અને 85% એવા 

રોગીને ઓળખી શકે છે જે આ વાયરસથી સુંિમીિ નથી. 

4 ) આ પફરક્ષણ સરળછે. સસ્ત   છે ફેરવી શકાય િેવ  છે. પરુંત   ઇબોલાની પ્રારુંભીક  અવસ્થાને 

ઓળખવાના ટેસ્ટ કરવામાું ગોલ્ડ સ્ટાન્ડડટ ટેસ્ટની ત  લનામાું ઓછુ સુંવેદનશીલ છે. 

પતશ્વમી આફિકામાું ઇબોલા 

વાઇરસ રોગથી આજ સ ધીમાું 6000 થી વધ  લોકોના મતૃ્ય  થયા છે. 
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29. Current Affairs-12  સામાન્ય જ્ઞાન 3-03-2015 
1 ) ફોર્બસટ મેગેબ્રઝનની યાદીમાું મ કેશ અંબાણી સિિ આઠમા વષે સૌથી ધતનક ભારિીય રહ્યા છે. 

૨૦૧૫ની વૈતશ્વક ધતનકોની યાદીમાું ગયા વષટની સરખામણીમાું િેમના િમાુંકમાું એક અંકનો સ ધારો 

થયો છે.  

2 ) વૈતશ્વક યાદીમાું ફરી એક વાર બ્રબલગે્સ પ્રથમ િમાુંકે રહ્યા છે. 

3 ) આજે જાહરે થયેલી ફોર્બસટની ધતનકોની યાદી-૨૦૧૫માું ૯૦ ભારિીયોને સ્થાન આપવામાું 

આવ્ય ું છે.  

4 ) ભારિીયોમાું સૌથી ઉંચો િમાુંક મ કેશ અંબાણીનો છે. ૨૧ અબજ ડોલરની નેટવથટ સાથે આ 

યાદીમાું િેમનો િમ ૩૯મો છે. ત્યારબાદ ૨૦ અબજ ડોલરની નેટવથટ સાથે ફદબ્રલપ સુંટવી ૪૪માું 

િમે અને ૧૯.૧ અબજ ડોલરના નેટવથટ સાથે અઝીમ પ્રેમજી ૪૮માું િમે છે.  

5 ) ૭૯.૨ અબજ ડોલરની નેટવથટ સાથે બ્રબલ ગે્સ પ્રથમ િમાુંકે છે. છેલ્લા ૨૧ વષટમાું ૧૬ વખિ 

બ્રબલ ગે્સ ધતનકોની યાદીમાું ટોચ પર રહ્યા છે.  

6 ) મેક્ક્સકોના કાલોસ ક્સ્લમ હલે   બીજા િમાુંકે છે. 

7 ) અમેફરકન રોકાણકાર વોરેન બફેટ ત્રીજા િમે રહ્યા છે. 

8) 1 લાખે 1 ફકસ્સો: કઠલાલની મફહલાએ ચાર બાળકને જન્મ આ્યો. 

9 ) જમ્મ  કશ્મીર સરકારના આઠ ધારાસભ્યોએ લેખીિમાું અફજલના અક્સ્િ પરિ માુંગ્યા છે. 
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30. Current Affairs-13 સામાન્ય જ્ઞાન  
1) વડોદરાનાું મકરપ રા તવસ્િારમાું રહિેા અને કોમ્્ય ટર  એધ્ન્જતનયરીંગના તવદ્યાથી સાગર શાહ ે

પોિાના અભ્યાસના ભાગર પે બજારમાું મળિી પરુંપરાગિ હલે્મેટમાું ફેરફાર કરીને િેને નવ  જ 

સ્વર પ આપવાન  નક્કી કય ટ જેના વડે િેનો ફોન પણ ચાર્જ કરી શકે છે. 

2 ) મ્ય તનચ(જમટની) ક્સ્થિ ફોનહોફર ઇધ્ન્સ્ટટય ટમાું ફટશ્ય  એધ્ન્જનીયરીંગ પ્રમ ખ પ્રો વોલેસને ક તત્રમ 

ચામડી બનવવામા મળી સફળિા. 

3 ) ઓસ્રેબ્રલયાનાું વૈજ્ઞાતનકોએ માનવ રફહિ ડ્રોન માટે એક સેલ્ફ લેન્ડીંગ પ્રણાલી  િૈયાર કરી. 

4 ) ઇજજ્િની એક કોટે હમાસને ત્રાસવાદી સુંગઠન જાહરે કય ું. 

5 ) ભારિન ું તવદેશી હ ુંડીયામણ માચટ 2015 મ જબ 334 193 અબજ ય .એસ ડોલર થય ું છે. 

6 ) દ તનયાની સૌથી મોટી સચટ કુંપની ગગૂલે ભતવષ્યના માટે સારા વૈજ્ઞાતનકોને શોધવા ગગૂલ 

સાયન્સ ફેર 2015 યોજશ.ે 

7 ) ગગૂલના આ પ્રોજેકટમાું13 થી 18 વષટનાું તવદ્યાથીઓ ભાગ લઇ શકશે. શ્રેષ્ઠ પ્રોજેકટને 50 

હજાર ડોલર ઇનામ પણ અપાશે. 

8 ) સુંસદભવનની કેન્ટીન સુંસદનાું રૂમ નું 70 માું આવેલી છે, ત્યાું શાકાહારી થાળીનો ભાવ 29 ₹ 

જ છે.(2015 મ જબ) 

9 ) અન રાગ ઠાક ર બી.સી.સી.આઇ.નાું નવા સબ્રચવ તનમાયા. 

10 ) હાલનાું ભારિનાું તવદેશ સબ્રચવ સ િમણ્યમ જયશુંકર શાકટનાું ચાર દેશોની મલૂાકાિે. 

 



       https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edusafar  પરથી એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. 
15 

 

 

31. વિશ્વકપ વિશેષ 4-03-2015 
1 ) આઈસીસી ફિકેટ વલ્ડટ કપના પલૂ બી મેચમાું દબ્રક્ષણ આિીકાના સામી બે્સમેન હાતશમ 

અમલાએ આયરલેન્ડની સામે સદી ફટકારિા એક વલ્ડટ રેકોડટ પણ બનાવી લીધો છે. અમલા વન-

ડે ઈન્ટરનેશનલ ફિકેટમાું સૌથી ઝડપી 20 સદી ફટકારનાર બે્સમેન બની ગયોછે. 

2 ) આ પહલેા આ રેકોડટ ટીમ ઈન્ન્ડયાના વાઈસ કે્ટન તવરાટ કોહલીના નામે હિો. 

3 ) અમલા પોિાના કફરયરની 108મી વનડે ઈતનિંગમાું આ કારનામો કરીને દેખાડયો જ્યારે 

કોહલીને આમ કરવા માટે 133 ઈતનિંગ રમવી પડી હિી. 

4 ) અમલા 128 બોલ પર 16 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 159 રન બનાવીને આઉટ થઈ 

ગયો. આ રીિે અમલાએ 11 વન-ડે મેચોમાું 56.72ની રન રેટથી 5616 રન બનાવી લીધા છે.  

5 ) વનડે ફિકેટમાું 159 રનનો અમલાનો બેસ્ટ સ્કોર પણ રહ્યો છે. છેલ્લા ટણા સમયથી અમલાની 

વન-ડે અને ટેસ્ટના ટોપ 5 બે્સમેનમાું પણ ગણિરી થાય છે. 

6 ) અમલા અને ડ  ્લેતસસની વચ્ચે 247 રનોની ભાગીદારી થઈ. 

7 ) વલ્ડટ કપમાું દબ્રક્ષણ આિીકા િરફથી આ બીજી તવકેટ માટેની સૌથી મોટી ભાગીદારી છે.  

8 ) આ પહલેા આ રેકોડટ એબી જજતવબ્રલયસટ અને જેક્સ કાબ્રલસની વચ્ચે હિી.  

9 ) ફડતવબ્રલયસટ અને કાબ્રલસની વચ્ચે 2007 વલ્ડટ કપમાું 170 રનોની ભાગીદારી થઈ હિી. આ 

ઉપરાુંિ ્લેતસસ આ વલ્ડટ કપમાું સૌથી વધારે વખિ 50 થી વધારે રન બનાવનારો બે્સમેન પણ 

બની ગયો છે.  

10 ) ્લેતસસ ઉપરાુંિ િેન્ડન મૈક લમઅનેલફહરૂ તથફરમને પણ આ વલ્ડટ કપમાું ત્રણ વખિ 50 થી 

વધારે રન બનાવ્યા છે. 
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32. વિશ્વકપ વિશેષ 5-03-2015 
1 ) આપણા પાડોશી પાક. ફિકેટર શાફહદ આફિદીએ ય .એ.ઈ. તવર દ્ધ 7 બોલમાું 21 રન ફટકારી દેિા 

વન-ડે ફિકેટમાું િેના 8000 રન પ રા થિા વીરેન્ર સેહવાગનો એક વલ્ડટ રેકોડટ િેના દ્વારા િોડી 

નુંખાયો  છે. 

2 ) આ સાથે આફિદીએ 48000 કે િેનાથી વધારે રન બનાવનાર બે્સમેનની બ્રલસ્ટમાું સ્રાઈક 

રેટના મામલે વીરેન્ર સેહવાગને પાછળ રાખેલ છે. 

3 ) આજ સ ધીમાું આફિદીએ 395 વન-ડે મેચોમાું 116.86ના સ્રાઈક રેટથી 8019 રન બનવેલ છે. 

4 ) આ અગાઉ આ રેકોડટ ટીમ ઈન્ન્ડયાના િોફાની બે્સમેન વીરેન્ર સેહવાગના નામે દાખલ હિો.  

સહવેાગે 104.33ના સ્રાઈક રેટથી વનડે ફિકેટમાું 8273 રન બનાવ્યા છે. 

5 ) વન-ડે ફિકેટમાું આ બે એવા બે્સમેન છે, થયા જેઓએ 100થી વધારે સ્રાઈક રેટથી રન 

બનાવ્યા છે. 

6 ) ઉપરાુંિ આફિદીએ ય .એ.ઈ. તવર દ્ધની અંતિમ ઓવરમાું પહલેા બોલે 6 રન ફટાકારી વન-ડે 

ફિકેટમાું 8000 રન પણ પ રા કયાટ. 

7 )આજ સ ધીમાું  વન-ડે ફિકેટમાું 8000 કે િેનાથી વધ  રન બનાવનાર આફિદી ચોથો પાફકસ્િાની 

બે્સમેન બનવા પામેલ છે. 

8 ) સૌથી વધારે રન ઈંઝમામ ઉલ હક(11707), મોહમ્મદ ય સ ફ(9554) અને સઈદ 

અનવરે(8824) બનાવ્યા છે. 

9 ) આ બ્રલસ્ટમાું ત્રીજા નુંબર પર ઓસ્રેબ્રલયાનો પ વટ તવકેટકીપર બે્સમેન એડમ બ્રગલફિસ્ટ પણ 

છે.  

10 ) જેણે વન-ડે ફિકેટમાું 96.94 સ્રાઈક રેટ સાથે 9619 રન બનાવ્યા છે. 
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11) ઓસ્રેબ્રલયાએ અફટાન સામે 275 રને ઐતિહાતસક તવજય મેળવ્યો. 

12 ) વોનય ક્સ્મથ અને ન્સ્ટવ ક્સ્મથ વચ્ચે 260 રનની ભાગીદારી નોંધાઈ હિી. 

13 ) ડેતવડ વૉનરે 178 રન ફટકારી મેથ્ય હડેનનો 2007ના વલ્ડકપનો 158 રનનો રેકોડટ િોડયો 

હિો. 

14 ) ઓસી.એ ભારિનાું ઉચ્ચ સ્કોરનો રેકોડટ િોડયો. 

33. Current Affairs-14  સામાન્ય જ્ઞાન 5-3-2015 
1 ) પોલ વોકરની ફાસ્ટ એન્ડ ફય ફરયસ-7  ભારિમાું બીજી એતપ્રલે 2015  રજૂ થશે. 

2 ) જી.એસ.ડી.એમ.એ.ન ું પ ર નામ ગ જરાિ સ્ટેટ ફડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એજન્સી છે. 

3 ) ગ જરાિના નવા માફહિી કતમશનર િરીકે એસ.બી.રાવલ તનમાયા. 

4 ) ગ જરાિન ું એકમાત્ર આંિરરાષ્રીય એરપોટટ  સરદારવલ્લભભાઇ પટેલ નામ થી અમદાવાદમા 

આવેલ છે. 

5 ) જાપાનની એક મફહલા. તમસાઓ ઓકાવાનો જન્મ 5 માચટ 1898ના રોજ જાપાનના શહરે 

ઓસાકામાું થયો હિો. િઓેએ હાલમાું પોિાનો 117 મો.જન્મફદવસ ઊજવ્યો. 

6 ) એક સવે મ જબ સૌથી ખચાટળ શહરે નો દરજ્જો સીંગાપ રને, બીજા સ્થાને લુંડન. સૌથી સસ્િા 

શહરેોમાું ભારિના બેંગ્લોર, ચૈન્નઈ, મ ુંબઇ, નવી ફદલ્હીનો સમાવેશ થાય છે.  

7 ) પહાડો કી રાની િરીકે મસ રીને ઓળખવા આવે છે. 

8 ) સાિ પહાડો કા શહર િરીકે રોમ ને ઓળખવામાું આવે છે. 

9 ) ઇધ્ન્સ્ટટય ટ ઓફ જેન્ડર જસ્ટીસ દ્વારા મદાટની ફફલ્મમા અબ્રભનય બદલ સ્ત્રીઓની સમસ્યાને 

ઉજાગર કરવા રાનીમ ખજીન ું સન્માન કરાય ું. 
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10 ) આંબેડકર બ્રલબ્રખિ બૌધ્ધ ધમટના ઇતિહાસ ને આગ્રામાું મળશે સૌથી વજનદારગ્રુંથન ું બહ માન. 

34. Current Affairs 15 સામાન્ય જ્ઞાન 6-3-2015 
1 ) લોકસભામાું ઇન્સ્યોરન્સ બીલને પસાર કરવામાું આવ્ય ું. િેના કારણે તવમાકે્ષત્રમાું સીધા તવદેશી 

રોકાણની મયાટદા 26 % થી વધીને 49 % કરવાન ું શક્ય બનશે. 

2 ) આ ઇન્સ્યોરન્સ બીલ વષટ 2008 થી પેન્ન્ડગ રહ્ ું હત  ું. 

3 ) એક સમાચાર મ જબ 12 માચટ 2015 ના રોજ વડાપ્રધાન દ્વારા "બારાક ડ્ડા" નામના નાના ય ધ્ધ 

જહાજને મોરેતશયસને તનકાસ કરવામાું આવશે. 

4 ) તનભટયા પર તવવાદાસ્પદ ડૉક્ મેન્રી બનાવનાર સુંસ્થા બી.બી.સી. કે જેણે 8 માચટ ના રોજ આ 

ડોક્ મેન્રી પબ્ર્બલશ કરવી હિી, જે વહલેા આવી ગઇ. 

5 ) 18 માચટ 1956ના રોજ આંબેડકરનાું આગ્રા આગમનની સ્મતૃિમાું આગ્રા ખાિે 18 માચટ 2015 

ના રોજ આંબેડકર રબ્રચિ પ સ્િક "બ ધ્ધ ઓર ઉનકા ધમટ"પ સ્િકને સ્ટેનલેસ ન્સ્ટલના પાના માુંથી 

બનાવ્ય  છે િેન ું લોકાપટણ થશે. 

6 ) આ પ સ્િક 9 ફૂટની લુંબાઇ અને 5 ફૂટની પહોળાઇ ધરાવે છે. 

7 ) આ પ સ્િકનાું એક પાનાન ું વજન 100 ફકલોગ્રામ છે, િેમા આધ તનક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ 

કરાયો છે. 

8 ) બ્રઝમ્બાર્બવેનાું રાષ્રપતિ રૉબટટ મ ગાબેનાએ પોિાનો 91 મો જન્મફદવસ ઉજવ્યો. 

9 ) ટોપ ટેન 40 વષટથી નીચેના બ્રબબ્રલયોનેરમાું માકટ ઝુકર બગટ પ્રથમ સ્થાને ઉંમર 30 વષટ 

કમાણી 35.1 બ્રબબ્રલયન ડોલર. 

10 ) આ યાદીમાું એક અરૂણ પ દ રનો પણ સમાવેશ. 
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35. Current Affairs 16 સામાન્ય જ્ઞાન 7-3-15 
1 ) બીજા તવશ્વય ધ્ધ દરતમયાન ભારિમાું જાસ સી કરનાર એબ્રલજાબેથેએ પોિાની એકસોમી વષટગાુંઠ 

ઊજવી. 

2 ) ઇ.સ.1988 માું બહ ચચીિ પ સ્િક "ધ વ મન ઓફ ઓ. એસ. એસ."િેમણે લખ્ય ું છે. 

3 ) પથૃ્વી અને સયૂટ વચ્ચે જે અંિર છે, િેને એક એસ્રોનોતમકલ ય તનટ કહવેાય છે. 

4 ) ફેબ્ર આરીમાું રજૂ થયેલી "ફફફટી શેડસ ઓફ ગે્ર" નામની હોલીવડૂ ફફલ્મને ભારિ, ઈન્ડોનેતશયા, 

મલેતશયા, કેન્યાએ દશાટવવા પર પ્રતિબુંધ મકૂ્યો છે. િો ચીનમાું િેનો તવરોધ થાય છે. 

5 ) ઇથોતપયામાું 28 લાખ વષટ જ ન   માનવજીવન ું અશ્મી મળય ું. આ અશ્મી માનવજાતિની સૌથી 

પહલેા થયેલી શરૂઆિના સમયન ું છે, િેવો દાવો કરાયો છે. 

6 ) માચટ 2015 મ જબ દબ્રક્ષણ કોફરયાના વડાપ્રધાન લી-વૈન ફુ છે. 

7 ) 7 માચટ 1955 માું તશમલામાું જન્મેલા ફહન્દી ફફલ્મ અબ્રભનેિા અન પમખેરનો આજે જન્મ ફદવસ. 

8 ) સૌપ્રથમ હોળીને લગત ું ગીિ ફહન્દી ફફલ્મોમાું 1944 માું આવેલી "જવારભાટા"માું ફફલ્માવાય  

હત  ું. 

9 ) ફોર્બસ ની યાદી મ જબ ભારિના સૌથી અમીર વ્યફકિ ફદલીપસુંટવી અમરેલી જજલ્લા સાથે 

નાિો ધરાવે છે. 

10 ) બજેટ 2015-16 અન સુંધાને અરૂણાચલ પ્રદેશમાું ફફલ્મ અને તનમાટણ એતનમેશન સુંસ્થા 

સ્થપાશ.ે 
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36.  સૌથી ધવનક ભાિતીય 7-3-2015 
1) બહ  પ્રખ્યાિ મેંગેબ્રઝન ફોર્બસટની સૌથી ધનવાન ભારિીયની યાદીમાું સિિ આઠ વષટ સ ધી 

પહલેા િમાુંક પર રહનેાર મ કેશ અંબાણીને આ વષે પાછળ ધકેલિાું ફદલીપ સુંટવી દેશના સૌથી 

ધનવાન ઉદ્યોગપતિ બન્યા છે. 

2 )  ફોર્બસે આ વષે સૌથી અમીર ધનવાન ઉદ્યોગપતિની યાદી જાહરે કરી હિી, જેમાું મ કેશ 

અંબાણી બીજા િમાુંક પર છે, જ્યારે સન ફામાટ ગપૃના ફદલીપ સુંટવીએ પ્રથમ િમ મેળવ્યો છે. 

3 )  આ સાથે અઝીમ પ્રમેજી ત્રીજા િમે રહ્યા છે. 

4 ) ફોર્બસટની બ્રલસ્ટમાું પહલેાું િમાુંક પર સ્થાન મેળવનાર ફદલીપ સુંટવીની નેટવથટ 21.5 અબજ 

ડોલર બિાવવામાું આવી છે. 

5 ) જ્યારે અંબાણીની નેટવથટ આ વષે 23.6 કરોડથી ટટીને 21 અબજ ડોલર કહવેામાું આવી છે. 

6 ) ફદલીપ સુંટવીએ દ તનયાના ધનવાનોની યાદીમાું ૩૭મ ું સ્થાન મેળવ્ય ું છે. 

7 ) મ કેશ અંબાણીએ ૪૩મ ું સ્થાન મેળવ્ય ું છે. 

37. સૌથી ધનિાન ભાિતીય અમિેલીન ાં ગૌિિ 8-3-2015 

-> ફોર્બસ મેગેબ્રઝનમાું ભારિનાું સૌથી ધતનક ફદલીપ સુંટવી હોવાન ું જણાવાય ું, જે ગ જરાિ માટે 

ગૌરવની વાિ છે. 

-> ફદલીપ સુંટવી મળૂ અમરેલીના વિની છે, િેની કુંપનીન ું નામ સનફામાટ ફામાટસ્ય ફટકલ કુંપની છે. 

-> ફદલીપ સુંટવી 1970 સ ટી અમરેલીમાું વસવાટ કરિા હિા. કોલકાિા બાદ િેણે વડોદરામાું 

પેઢી સ્થાપી. 

-> િેણે મ ુંબઇમાું વ્યાપારી ઓફીસ ખોલીને કુંપનીને તવશ્વ સમક્ષ મ ુંકી. 
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-> િમીલનાડ  રાજ્યની પ્રખ્યાિ અરતવિંદ આઇ કેર સાથે સમજ િી કરી, અમરેલીમાું િેના દાદાનાું 

વારસાઇ મકાનની જગ્યાએ તવશાળ સ દશટન નેત્રાલય નામની રાહિ દરની આધ તનક હોક્સ્પટલ 

બુંધાવેલ છે. 

-> અમરેલીમાું સુંટવી ધમટશાળા પણ જ્ઞાતિનાું સહયોગથી ચાલે છે. 

-> ડૉં જીવરાજ મહિેા પ્રથમ મ ખ્યમુંત્રી ગ જરાિ, અગ્રણી કતવ રમેશ પારેખ, બાદ અમરેલીને ગૌરવ 

અપાવત  ું નવ  નામ એટલે ફદલીપ સુંટવી. 

38. Current Affairs 17 સામાન્ય જ્ઞાન 8-3-2015 
1 ) રીઝવટ બેંકે  દસ લાખ સ ધીની હોમલોનનાું તનયમો સરળ બનાવ્યા. 

2 ) ફિકેટમા સિિ ચાર વાર જીિથી ભારિે ક્વાટર ફાઇનલમાું પ્રવેશ મેળવ્યો. 

3 ) તવશ્વન ું બીજા નુંબરન ું અધટસૈન્ય બળ ભારિ ધરાવે છે. 

4 ) કેન્ર સરકાર 8 માચટથી 10 માચટ સ ધી આંિરરાષ્રીય મફહલા ફદન તનમીિે મફહલાઓ માટે 

તન:શ લ્ક આરોગ્ય િપાસ કાયટિમ યોજશે. 

5 ) કેરળ તવધાનસભાનાું અધ્યક્ષ જી.કાતિિકેયનન ું તનધન ગઇ કાલે થય ું. 

6 ) તવ.કપ માું આયરલેન્ડે જીમ્બાર્બવેને 5 રન થી હરાવ્ય . 

7 ) પાફકસ્િાને દ.આિકાને 29 રનથી હરાવ્ય ું. 

8 ) ભારિનાું તવદેશપ્રધાન સ ષ્મા સ્વરાજ શ્રીલુંકાના વડાપ્રધાન રાતનલ તવિમતસિંહ સાથેની 

મ લાકાિમાું ભારિ શ્રીલુંકા ફેરી ફરી શરૂ કરવા પર વાિચીિ થઇ. 

9 ) ઓલ ઇગ્લેંન્ડ બેડતમન્ટન ચેક્મ્પયનતશપમાું પહોંચનાર પ્રથમ ભારિીય મફહલા ખેલાડી સાયના 

નહવેાલ બન્યા. 
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10 ) માચટ 2015 ના રોજ શ્રીલુંકાના તવદેશપ્રધાન મુંગલા સમરવીરા છે.  

39. વિશ્વકપ વિશેષ 9-03-2015 
1 ) િા. 8 /3/2015 નાું, તસડની ફિકેટ ગ્રાઉન્ ડ ખાિ ેરમાયેલી આઈ.સી.સી. ફિકેટ વલ્ ડટકપની 

મેચમાું ઓસ્ રેબ્રલયાએ શ્રીલુંકા ઉપર 64 રને જીિ મેળવી હિી.  

2 ) મેચ જીિવા માટેના ૩૭૭ રનના લક્ષ્યાુંકનો પીછો કરિી ટીમ શ્રીલુંકાએ િોફાની શરૂઆિ કરી 

હિી.  

3 ) ફદલશાન ખ બ જ મડૂમાું દેખાયો હિો. ફદલશાને જોન્ સનની એક જ ઓવરમાું છ બોલ ઉપર છ 

ચોગ્ ગા ફટકારીને મેદાન ઉપર ઉપતસ્ થિ િમામને ચોંકાવી દીધા હિા.  

4 ) આ મેચમાું ફદલશાને ક લ આઠ ચોગ્ ગા લગાવ્ યા હિા. િે 60 બોલમાું 62 રન કરી આઉટ થયો 

હિો.  

5 ) શ્રીલુંકાની ઇતનિંગ્ સમાું સુંગાકારાની વધ  એક સદી રહી હિી.  

સુંગાકારાએ 107 બોલમાું 11 ચોગ્ ગા સાથે 104 રન ફટકાયાટ હિા.  

6 ) ચાુંદીમલે ફરટાયડટ હટટ  થિા પહલેા ચોગ્ ગા છગ્ ગાનો વરસાદ કયો હિો. િે 24 બોલમા 52 રન 

કરીને ફરટાયડટ હટટ  થયો હિો જેમાું આઠ ચોગ્ ગા અને એક છગ્ ગાનો સમાવેશ થાય છે. 

7 )પ્રથમ બેફટિંગ કરિા ઓસ્ રેબ્રલયાએ જ ુંગી રન ખડક્ યા હિા.  

8 ) ઓસ્ રેબ્રલયાના ટોપ ઓડટરના ચાર બેટ  સમેનો છવાયેલા રહ્યા હિા.  

9 ) મેક્ સવેલે 53 બોલમાું 10 ચોગ્ ગા અને ચાર છગ્ ગા સાથે ઝુંઝાવિી 102 રન કયાટ હિા. 

10 ) મેક્સવેલ સૌથી ઝડપી ઓસ્ રેબ્રલયન સદી ફટકારનાર ખેલાડીની તસધિ દ્ધ સ ધી પહોંચી ગયો હિો.  

11 ) વોટસને 41 બોલમાું 67 રન કયાટ હિા જ્ યારે તસ્ મથે 72 રનની શાનદાર ઇતનિંગ્ સ રમી હિી.  
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12 ) ઓસ્ રેબ્રલયાએ તનધાટફરિ 50 ઓવરમાું 9 તવકેટે 376 રન બનાવ્ યા હિા. 

13 ) આ મેચમાું એક જ ફદવસમાું 650 થી પણ વધ  રન બન્યા. 

39. Current Affairs-18 સામાન્ય જ્ઞાન 9-03-2015 
1 ) આઉટલ ક ગપૃના સુંસ્થાપક, સુંપાદક તવનોદ મહિેાન ું 8 માચટ 2015 ના રોજ તનધન થય ું. 

2 ) ભારિનો તવદેશી મ રા ભુંડાર 388 અરબ ડોલર પર પહોંચ્યો. 

3 ) અજય માકેને ફદલ્હી કોંગે્રસના અધ્યક્ષનો કાયટભાર સુંભાળયો. 

4 ) સ્પેનની કેરોલીના મરીને ઓલ ઇંગ્લેન્ડ બેડતમન્ટન ચેક્મ્પયનશીપ સાયના નહવેાલને હરાવી 

જીિી લીધી. 

5 ) ભારિ સરકાર દ્વારા આ.રા.મફહલા ફદન તનમીિે 6 મફહલાઓને સ્ત્રી શફકિ એવોડટ અને 7 

મફહલાઓને નારી શફકિ એવોડટથી સન્નમાતનિ કયાટ. 

6 )  માચટ 2015 મ જબ અમેફરકાનાું તવદેશમુંત્રી જ્હોન કેરી છે. 

7 ) ફિકેટ તવશ્વકપમાું ન્ય બ્રઝલેન્ડે અફટાનને 6 તવકેટે હરાવ્ય ું. 

8 ) વષટ 2015 માું મલેતશયાનાું વડાપ્રધાન નજીબ રજ્જાક છે. 

9 ) અરૂણતસિંહ અમેફરકામાું નવા ભારિીય રાજદ િ તનમાયા. 

10 ) ફિકેટ તવશ્વકપમાું ઓસ્રેબ્રલયાએ શ્રીલુંકાને 64 રનથી હરાવ્ય ું. 

40. વિશ્વકપ વિશેષ 10-03-2015 
1 ) એફડલેડ, િા.9/3/15 વલ્ડટકપના ગ્રપૂ એ માું રમાયેલી મેચ દ્વારા બાુંગ્લાદેશે ઇંગ્લેન્ડને 15 રને 

પરાજય આપવાની સાથે ક્વાટટર ફાઇનલમાું પ્રવેશ લઇ લીધો. 
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2 ) મેચની આ હાર સાથ ેવલ્ડટકપમાું ઇંગ્લેન્ડના અબ્રભયાનનો પણ અંિ આવ્યો છે.  

3 ) બાુંગ્લાદેશે આજની મેચમાું મહમદ લ્લાહની સદી િેમજ મ ન્શ્ફક ર રહીમની અધી સદીની મદદથી 

સાિ તવકેટે 275 રન બનાવ્યા હિા. 

4 ) સામા પક્ષે ઇંગ્લેન્ડની સમગ્ર ટીમ 48.3 ઓવરમાું 260 રન બનાવી આઉટ થઈ ગઈ હિી. 

5 ) બાુંગ્લાદેશે આપેલા 276 રનનો લક્ષ્યાુંક મેળવવા ઉિરેલી ઇંગ્લેન્ડની ટીમે 43 રનના સ્કોરે 

મોઇનઅલીની તવકેટ ગ માવ્યા બાદ હલે્સ અને ઇયાન બેલે ઇતનિંગ આગળ વધારિાું 97 રને 

પહોંચાડી હિી.  

6 ) આ બુંને જોડી વધ  ટકે િે પહલેાું કે્ટન મ િટઝાએ હલે્સને આઉટ કરી ટીમને બીજી સફળિા 

અપાવી હિી. 

7 ) ટીમનો સ્કોર માુંડ 121 રન થયો હિો ત્યારે સેટ થઈ ગયેલો ઇયાન બેલ અને માગટન બુંને 

આઉટ થિાું ઇંગ્લેન્ડની મ શ્કેલીઓ વધવા પામી હિી.  

8 ) ટીમની ક્સ્થતિ સ ધરે િે પહલેાું 132 રનના સ્કોરે ટેલર આઉટ થઈ ગયો હિો. 

9 ) ઇંગ્લેન્ડે રૂટ અને બટલર સાથે મળી સ્કોર 163 રને પહોંચાડયો હિો ત્યારે રૂટને મ િટઝાએ 

આઉટ કરિાું ઇંગ્લેન્ડનો પરાજય તનતિિ બન્યો હિો. 

10 ) આ સમયે જોસ બટલર અને ફિસ વોક્સે આિમક બેફટિંગ કરી હિી. 

11 ) 238 રનના સ્કોરે બટલર અને જોડટન બુંને આઉટ થયા હિા. 
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41. Current Affairs 19 સામાન્ય જ્ઞાન 10-03-2015 
1) િા.9/3/15 થી 13/3/15 સ ધી જયપ રમાું રાષ્રીય નાટયોત્સવની શરૂઆિ થઇ. અહી જ દી-જ દી 

પાુંચ ભાષાઓનાું નાટકો પ્રસ્ત  િ થશે. 

2) આ મહોત્સવમાું રાજકોટની સુંસ્થા કલા તનકેિન દ્વારા "ત  ગલક" નાટક પ્રસ્ત  િ થશે. વળી આ 

નાટક રાષ્રીય નાટયોત્સવમાું ગ જરાિી ભાષામાું  પ્રસ્ત  િ એકમાત્ર નાટક છે. 

3) આગામી ઓગષ્ટ 2015 માું ભારિ સામેની ટેસ્ટ તસફરઝ બાદ સાુંગાકારા ટેસ્ટ ફિકેટ માુંથી તનવતૃિ 

લેશે. આ વ્યફકિએ 130 ટેસ્ટ મેચમાું 12.203 રન બનાવ્યાું છે. 

4) ભારિના બુંધારણની કલમ નું "420" છેિરતપિંડી અંિગટિ લાગ  કરી શકાય છે. 

5) ઉત્તર પવૂટ ભારિનાું સાિ રાજ્યોમાું આશરે 160 જેટલી જાતિનાું આફદવાસીઓ વસે છે. 

6) ભોજપ રી ગાયક પવનતસિંહની પજત્ન નીલમતસિંહ ેમ ુંબઇમાું પોિાના તનવાસ સ્થાન પર આત્મહત્યા 

કરી. 

7) એમ.એસ.એમ.ઇ.એસ.ન ું પ રૂનામ માઇિો, સ્મોલ એન્ડ મીડીયમ ઇન્ડધ્સ્િયલ સેકટર. 

8)  8 માચટ 2015 થી સમગ્ર ગ જરાિ રાજયમાું મફહલા સ રક્ષા માટે 24 કલાક કાયટરિ રહનેાર 

હલે્પલાઇન181 "અભયમ" કાયટરિ બની.  

9) િારે ઝમીન પરનો બાળ કલાકાર દતશિલ સફરી ગઇ કાલે 18 વષટનો થયો છે. 

On Twitter 

https://mobile.twitter.com/safary_darsheel 

On  Wikipedia 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Darsheel_Safary 

 

https://mobile.twitter.com/safary_darsheel
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Darsheel_Safary
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42. વિશ્વન ાં પ્રથમ સૌિ વિમાન અમદાિાદન ાં મહમેાન 11-3-

2015 

1) ટેક્નૉલોજી કે્ષતે્ર મહત્વની તસદ્ધી ગણાિા સ્વી્ઝલેન્ડના સૌર તવમાને િેની વૈતશ્વક યાત્રાનો પ્રારુંભ 

કરેલ છે. 

2 ) અબ  ધાબીથી શરૂ થયેલા તવશ્વ પ્રવાસમાું આ તવમાનમાું કોઈ જ પ્રકારના ઈંધણનો ઉપયોગ 

કરવામાું આવ્યો નથી. િે સુંપણૂટ પણે સૌર ઊજાટ આધાફરિ છે. 

3 ) સોલાર ઇમ્પલ્સ તવમાન બનાવનાર એન્ડ્રે બોસટબગટ છે. 

4) આ તસિંગલ તસટર તવમાન છે અલ બિીન એધ્ક્ઝક્ ફટવ એરપોટટથી ઉડાન ભરી છે.  

5 ) બોસટબગટ અને સાથી સુંસ્થાપક બટાટન્ડ તપકાડટ આ યાત્રા દરતમયાન વારાફરિી તવમાન હુંકારશે. 

6) પાયલટે જણાવ્ય ું કે િેમની આ યાત્રા દ્વારા પરુંપરાગિ ટેક્નૉલોજીને સ્થાને સ્વચ્છ  અને 

અસરકારક ટેક્નૉલોજીના ઉપયોગને પ્રોસ્િાહન આપવાનો હતે   ધરાવે છે. 

7 ) આ તવમાને અગાઉ પાુંચથી છ ફદવસની મ સાફરી કરીને પેસેફફક અને એટલાન્ન્ટિંક મહાસાગરની 

યાત્રા કરી હિી. 

8 ) અત્યુંિ હળવ ું એવ ું સોલાર ઇમ્પલ્સ 2 એ અગાઉ પાુંચ વષટ દરતમયાન ઉડેલા તવમાન કરિા 

મોટ ું છે, િે કાબટન ફાઇબરની મદદથી બન્ય ું છે. 

9 ) િેમા ૧૭૨૪૮ સોલાર સેલ બેસાડવામાું આવ્યા છે, જે તવમાનને ઈંધણ પરૂ ું પાડે છે.  10 ) આ 

સોલાર સેલ સયૂટ આથમ્યા બાદ પણ તવમાનની બ્રલતથયમ પોબ્રલમર બેટરીને ચાર્જ કરે છે. 

11) ૨૬મી ફેબ્ર આરીએ અબ  ધાબી ક્સ્થિ શેખ ઝાયદ મક્સ્જદ પરથી ઉડાન ભરી છે. 
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12)આ તવમાન ૭૨ તમટરની પાુંખો ધરાવે છે જે બોઇંગ ૭૪૭ કરિા મોટી છે, પરુંત   િેન ું વજન એક 

કાર જેટલ ું અંદાજે ૨૩૦૦૦ ફકલો ગ્રામ છે. 

13) ગયા વષે તવમાન િયૈાર થયા બાદ િેણે સ્વી્ઝરલેન્ડ આસપાસના તવસ્િારમાું બે કલાકની 

પહલેી પ્રારુંબ્રભક ઉડાન ભરી હિી. 

14 ) આ તવમાન ઓમાનથી આવેલ છે. 

15 ) ભારિમાું અમદાવાદ અને વારાણસી એમ બ ેજગ્યાએ ઉિરશે. 

16 ) અહી થી ચીન, મ્યાનમાર પછી ન્ય યોકટ પહોંચશે. 

17 ) તવમાન િેની ઉડાનમાું દ.ય રોપ થઇને અબ ધાબી પરિ ફરશે. 

18 ) આ તવમાન અબ ધાબી પરિ ફરિા પહલેા 10 શહરેોમાું તવરામ લેશે. 

19 ) આ તવમાન 10 હોસટપાવરના ચાર એધ્ન્જન ધરાવે છે. 

20 )અમદાવાદમાું આ તવમાન ત્રણ ફદવસ રોકાણ કરશે. 

43. Current Affairs 20 સામાન્ય જ્ઞાન 11-3-2015 
1) ભતૂમ અતધગ્રહણ બીલ 10/3/2015 ના રોજ 9 સુંશોધન સાથે લોકસભામાું પસાર થય . 

2 ) ભારિન ું અદાણી જૂથ ઓસ્રેલીયાની ખાણ માુંથી ઉત્પાફદિ કરેલ કોલસો તવદેશોને વહેંચશે 

િેવી મુંત્રણા થઇ. 

3 )માચટ 2015 પ્રમાણે જમ્મ  કશ્મીરનાું ઉપમ ખ્યમુંત્રી તનમટળતસિંહ છે. 

4 ) િા.10/3 થી 15/3/15 સ ધી વડાપ્રધાન શેસલ્સ, મોરેતશયશ અને શ્રીલુંકાની મ લાકાિ લેશે. 
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5 ) આ ઉપરાુંિ વડાપ્રધાન એક સમયની ય ધ્ધભતૂમ ગણાિા જાફનાની પણ મ લાકાિ લેશે.અહીની 

મ લાકાિ 28 વષટ પહલેા 1987 માું સ્વ.રાજીવ ગાુંધીએ લીધી હિી. 

6 ) તવશ્વકપમાું ભારિે આયલેન્ડને પાુંચ તવકેટથી હરાવ્ય ું. 

7 ) 9 માચટ 2015 ના રોજ ઝવેરચુંદ મેટાણીની 68 મી પણૂ્યતિથીએ શ્રધ્ધાુંજલી અપાઇ. 

8 ) સૌરાષ્ર ય તન.ન ું વષટ 2015-16 ન ું બજેટ 90 કરોડ ₹ મુંજ ર થય ું. 

9 ) અમરેલીનાું પીપાવાવ બુંદરને તવકસાવાશે. ફરલાયન્સનાું અતનલ અંબાણી અહીયા 819 કરોડન ું 

રોકાણ કરીને ફરલાયન્સ ફડફેન્સ નામે નવ  સાહસ ઉભ  કરશે. 

10 ) મિદાર યાદીમાું ડ ્લીકેશન ડામવા િેને આધારકાડટ સાથે સાુંકળી લેવામાું આવશે. 

44. ભાિતીય િાય સેનાન ાં જગ આિ ફાઈટિ પ્લેન કે્રશ 

ઘટના 
1 ) ગયા સ્િાહમાું હફરયાણાના ક ર કે્ષત્ર નજીક આવેલા શાહાબાદ ગામ નજીક ભારિીય 

વાય સેનાન ું જગ આર ફાઈટર ્લેન િેશ થય ું હત  ું. 

2 )  બે એધ્ન્જનવાળા જગ આર ફાઈટર ્લેનના િેશ થિા પહલેા પાઈલોટ સ રબ્રક્ષિ રીિે બહાર 

નીકળવામાું સફળ થયા હિા. 

3 ) ્લેન િેશ થવાથી કોઈ જાનમાલની હાતન થઈ નથી.  

4 ) ભારિીય વાય સેનાન ું ફાઈટર તવમાન અંબાલા એરબેસથી ટેક-ઓફ થય ું હત  ું.  

5 ) મહત્વન ું એ છે કે જગ આર ભારિીય વાય સેના દ્વારા ત્રણ દશકથી િન્ટલાઈન ગ્રાઉન્ડ એટેક 

એરિાફ્ટ િરીકે વપરાય છે. 
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6 ) જગ આર ફાઈટર ્લેન એંગ્લો-િેન્ચ ઓફરજજન ધરાવે છે.  

7 ) આ ્લેનની દર કલાકે મહત્તમ સ્પીડ 1350 ફકલોમીટરની રહવેા પામેલ. 

45. Current Affairs 21 સામાન્ય જ્ઞાન 12-3-2015 
1) દરેક દેશનાું પરમાણ  શસ્ત્રો પર દેખરેખ રાખનાર સુંસ્થા એટતમક સાયન્ન્ટસ્ટસ  છે. 

2 ) એટતમક સાયન્ન્ટસ્ટસ  સુંસ્થાની સ્થાપના 1945માું તશકાગો શહરેમાું થઇ હિી. 

3 ) તવશ્વમાું 9 દેશો પરમાણ  શસ્ત્રો ધરાવે છે, એટતમક સાયન્ન્ટસ્ટસ  સુંસ્થા િેના પર દેખરેખ રાખે છે. 

4 ) એટતમક સાયન્ન્ટસ્ટસ  વષટ 1987 થી એક નોટ િૈયાર કરે છે, જેમા તવશ્વના દેશો પાસે રહલેા 

પરમાણ ની સુંખ્યા અને િેના પ્રકારોની નોંધ થાય છે. 

5 ) એપલ કુંપની દ્વારા આ સ્િાહમાું આઇ વોચ લોન્ચ કરવામાું આવી. 

[વધ  વાુંચો....... 

http://www.chitralekha.com/breaking-news/apple-watch/] 

6 ) આઇ વોચન ું બ ફકિંગ 10 એતપ્રલ 2015 થી શરૂ થશ,ેજ્યારે િેન ું વેચાણ 24 એતપ્રલથી નવ દેશોમાું 

થશે. 

7 ) ગ ડયર નામની કુંપનીએ ટાયરો દ્વારા ચાર્જ થઇ શકે િેવી કાર િૈયાર કરેલ છે, જે જજનીવાના 

મોટર શો માું રજ  થઇ હિી. 

8 ) તનમાટિા સુંજયલીલા ભણસાલીની આગામી એકશન ફફલ્મ ગર્બબરન ું નામ બદલીને ગર્બબર ઇઝ 

બેક રખાય  છે. 

9 ) આજથી 85 વષટ પહલેા મહાત્મા ગાુંધીએ અમદાવાદ આશ્રમથી દાુંડી સ ધીની દાુંડીયાત્રાનો 

પ્રારુંભ કરેલો  

http://www.chitralekha.com/breaking-news/apple-watch/
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( વષટ 12 માચટ 1930) 

[વધ  વાુંચો....... 

--> http://goo.gl/bHwbB3 

--> ઐતિહાતસક દાુંડીયાત્રાનો અમર ઇતિહાસ -  

http://vtvgujarati.com/news.php?id=4345] 

10 ) આ દાુંડીયાત્રા મીઠા પર કરવેરો અંગ્રેજોએ લાદ્યો હિો િેથી યોજવામાું આવી હિી. 

11 ) એસ.ઇ.બી.આઇ.(સબેી)ન ું પ રૂનામ તસક્ ફરટી એક્સચેન્જ બોડટ ઓફ ઇન્ન્ડયા. 

46. ચ માલીસમી ઓલ ઇંન્ન્ડયા પોલીસ સાયન્સ બેઠક.                          
1 )  ગાુંધીનગરમા મહાત્મા મુંફદર ખાિે 44 માું ઓલ ઇંન્ન્ડયા પોલીસ સાયન્સ કોંગે્રસ બેઠકનો 

પ્રારુંભ થયો. 

2 ) આ બેઠકનો પ્રારુંભ ગ જરાિનાું મ ખ્યમુંત્રી આનુંદીબેન પટેલે કરાવ્યો હિો. 

3 ) આ બેઠક િા.11 થી 13 માચટ 2015 સ ધી ચાલશે. 

4 )સાઇબર િાઇમ પર રોક લગાવવા ગ જરાિ સાઇબર સ રક્ષા કવચ ફડઝીટલ એકડેતમ શરૂ કરાશે. 

5 ) હાલ દેશની સૌપ્રથમ અપરાધ સ્થળની િપાસ માટે 24 કલાક િત્કાલ સેવા પ્રદાન કરિી 

ઈન્ન્ટગે્રટેડ મોબાઇલ ઇન્વેન્સ્ટગેશન રાજ્યમાું 10 

સ્થળે ચાલે છે. 

6 ) આ વષે કેન્ર સરકાર દ્વારા પોલીસ આધ તનકીકરણ માટે 3000 કરોડ બજેટ મ જબ વાપરશ.ે 

7 ) રાજ્ય સરકાર પણ 140 કરોડ આ કાયટ પાછળ વાપરશે. 

http://goo.gl/bHwbB3
http://vtvgujarati.com/news.php?id=4345
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8 ) સ્માટટ  સીટીનો જે શહરેમાું અમલ થશે, ત્યાું પહલેેથી સ રક્ષા અને રાફફકના મ દા ધ્યાને લેવાશે. 

9 ) કેન્રીય સ્િરે જેમ નેફટગે્રડ બનાવાય  છે િેમા સેન્રલ આઇ.બી.-રો- ઈન્કમટેક્સ જેવા તવભાગો 

સાુંકળી લેવાયા છે. 

10 ) નેફટગે્રડ પાસે ડેટા બેંક હશે જેમા ગ નેગારોની િમામ માફહિી િેમા હશે, ખોટા નામથી એન્રી 

થશે િો પકડાઈ જશ.ે 

11 ) ગ જરાિમાું નેટબ્રગ્રડ આગામી જૂન માસથી શરૂ થવાની સુંભાવના છે. 

47. Current Affairs 22 સામાન્ય જ્ઞાન 13-3-2015 
1 ) હાલ પવૂટ વડાપ્રધાનને દોષીિ ઠરાવિી વાિ વહિેી થઇ છે, િે કોલસાની ખાણની ફાળવણીનો 

મ દો છે. ઓફરસ્સામાું આવેલી િારાબીરા-2 કોલસા ખાણની ફાળવણી િેમા મ ખ્ય છે. 

2 ) ભારિના કાયદા પ્રમાણે આઇ.પી.સી.120 બી. ની કલમ ગ નાઈિ કાવિરા માટે લાગ  કરાય 

છે. અને આઇ.પી.સી. કલમ 409 તવશ્વાસટાિ માટે લાગ  કરાય છે. 

3 ) છેલ્લા 34 વષટમાું સેશેલ્સની મ લાકાિ લેનાર મોદી પ્રથમ ભારિીય વડાપ્રધાન છે. 1981 માું 

શ્રીમતિ ઇન્ન્દરા ગાુંધીએ સેશેલ્સની મ લાકાિ લીધી હિી. 

4 ) સેશેલ્સ સાથે સુંરક્ષણને લગિા મ દા પર સુંબુંધ ગાઢ બનાવવા વડાપ્રધાનશ્રીએ પાુંચ કરાર 

કયાટ છે. 

5 ) મુંગળવારે અમદાવાદ પહોંચેલા સોલાર ્લેનને 18 વષે ઉડવામાું સફળિા મળી, અને કુંપનીએ 

આ ્લેન બનાવવા 150 તમબ્રલયન જેટલો ખચટ કરેલ છે. 

6 ) ફદલ્હીમાું યોજાયેલી 60 મી નેશનલ સ્ક લ ગેમ્સ 2014 માું ફકક બોકસીંગ અંડર 17 માું 

ગ જરાિના ચાુંદલોફડયાની શફકિ તવદ્યાલયમાું અભ્યાસ કરિી મીરા એ.ભિ ેસમગ્ર દેશમાું ત્રીજો 

નુંબર મેળવી િોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો છે. 
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7 ) અમેફરકાની પોપ સ્ટાર મેડોનાની પોપ સુંગીિ કોન્સટટ 9 ડીસેમ્બર 2015 માું યોજાશે િેના શો 

ની પુંદર હજાર ટીકીટો માત્ર થોડા જ સમયમાું વહેંચાઇ ગઇ. 

8 ) 12 માચટ તવશ્વ ફકડની ફદન િરીકે ઉજવવામાું આવે છે. 

9 ) ભારિ દ્વારા મોરેતશયશને રાહિદરે 500 તમબ્રલયન ડોલર  ૠણ પેઠે આપવામાું આવશે. 

10 ) રાજકોટ- સોમનાથ રેલ્વેને ડબલ રેક બનાવાશે. 

48. Current Affairs 23 સામાન્ય જ્ઞાન 14-3-2015 
1 ) બોલીવ ડમાું અલગ ફફલ્મો આપવા માટે જાણીિા અને "સત્યમેવ જયિે" કાયટિમ આપનાર 

આમીરખાનનો જન્મ 14 માચટ 1965 ના રોજ મ ુંબઇમાું થયો હિો, િે આજના ફદવસે 50 વષટનાું 

થયા. 

2 ) આગામી કાયટિમ "મન કી બાિ" 22 માચે પ્રસાફરિ થશે, િેમા વડાપ્રધાન દેશનાું ખેડ િો સાથે 

વાિ કરશ.ે 

3 ) તવશ્વમાું સૌથી વધ  પગાર લેનાર નેિાઓમાું બરાક ઓબામા પ્રથમ સ્થાને. 

4 ) દ.આફિકાનાું રાષ્રપતિ જૈકોબ જ મા ચોથા નુંબરે. 

5 ) રતશયાનાું પ્રમ ખ વ્લાફદમીર પ િીન આઠમાું નુંબરે. 

 6 ) ભારિનાું વડાપ્રધાન અબ્રગયારમાું નુંબરે છે. જ્યારે ચીનનાું રાષ્રપતિ શી- જીનતપિંગ બારમાું 

નુંબરે છે. 

7 ) ભારિની મદદથી મોરેતશયશમાું તવશ્વ ફહિંદી સબ્રચવાલય બનાવવામાું આવ 

8 ) હોલીવ ડની પ્રખ્યાિ ફફલ્મ તનમાટિા કુંપની દ્વારા વોનટર િધસટ ની િૈયાર થયેલ ફફલ્મ "ગેટહાડટ" 

ભારિમાું રીલીઝ થવામાું તનષ્ફળ. 
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9 ) સેન્સર બોડટ દ્વારા "ગેટહાડટ" ને 20 મીનીટ ટ ુંકાવિા િેની વાિાટ નો અથટ સરિો ન હોવાથી રજ  

નહી થાય. 

10 ) જબ્રલયાવાલા બાગના આરોપી જનરલ ડાયરને મારનાર ઉધમતસિંહ ે13 માચટ 1940 ના રોજ 

બદલો વાળયો હિો, ગઇ કાલે િે ટટનાના 75 વષટ પ રા થયા. 

49. Current Affairs 24 સામાન્ય જ્ઞાન 15-3-2015 
1 ) ભારિ િરફથી 28 વષટમાું શ્રીલુંકાની મ લાકાિ લેનાર પ્રથમ વડાપ્રધાન નરેન્રભાઇ મોદી 

બન્યા. 

2 ) ભારિનાું વડાપ્રધાને શ્રીલુંકાનાું રાષ્રપતિ મૈત્રીપાલા તસરસેના સાથે મ લાકાિ યોજી ત્યાુંની 

સુંસદને સુંબોધી હિો. 

3 ) અમેફરકા દ્વારા 1 એતપ્રલથી એચ.વન બી તવઝા માટેની અરજીઓ એકત્ર કરવામાું આવશે, િેમા 

વષટ 2016 માટે 65000 અરજીઓ સ્વીકારાશે. જે લોકોએ અમેફરકામાું ઉચ્ચ  ફડગ્રી મળવી હોય 

િેવા 20,000 લોકોને આ તવઝાની સુંખ્યાથી અલગ ગણવામાું આવશે. 

4 ) એન્ડ્રોઇડ ફોન ધરાવિા વો્સઅપ વાપરનારાઓ માટે વોઇસ કોલીંગ સેવા શરૂ કરવામાું 

આવી. 

5 ) ગઇ કાલે તવશ્વકપ ફિકેટમાું ઓસ્રેબ્રલયાએ સ્કોટલેન્ઠને 7 તવકેટથી હરાવ્ય ું. 

6 ) તવશ્વકપમાું લગાિાર જીિ મેળવિા ભારિે ગઇ કાલે બ્રઝિંર્બબાર્બવેને 6 તવકેટથી હરાવ્ય . 

7 ) "ફડસ્કવલ્ર્ડ" નોવેલનાું લેખક કે જે બ્રિટનમાું પ્રખ્યાિ થયેલા ટેરી પે્રટચેટન ું 66 વષટની વયે 

તનધન થય ું. 

8 ) ટેરી પે્રટચેટન ું લખાયેલ પ્રથમ પ સ્િક "ધ કલર ઓફ મેજજક" છે, િેઓ એ 85 જેટલા પ સ્િકો 

લખ્યા છે. 
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9 ) નોથટ ઇસ્ટ રાજ્યની િાન્ડ એમ્િેસેડર મેરીકોમને બનાવાશે. 

10 ) િા.14/3/15 ના રોજ ભારિના નાણાપ્રધાન અરૂણ જેટલીએ લુંડનમાું મહાત્મા ગાુંધીની 

પ્રતિમાન ું અનાવરણ કય ટ. 

 -પિેશ ર્ાિડા 
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