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Current affairs 21(1) સામાન્ય જ્ઞાન 11/3/16 

૧) હાલ ભારતના એટની જનરલ મુકુલ રોહતગી છે. 

૨) હાલ ભારતમાાં માનવ સાંસાધન માંત્રાલય દ્વારા ઈ લાઈબ્રેરી શરુ કરવામાાં આવેલ છે, તનેા 50 

લાખ પુસ્તકો 25 સાંસ્થાઓમાાં 1 લાખ વવદ્યાથીઓને સુવવધા અપાઈ છે થોડા સમયમાાં આ સુવવધા 

દરેક વવદ્યાથીઓને ઉપલબ્ધ કરાવાશે. 

૩) હાલમાાં શ્રી શ્રી રવવશાંકરના આટટ  ઓફ લીવીંગ ફાઉન્ડેશનને 5 કરોડ રૂવપયાના દાંડ સાથ ે

નેશનલ ગ્રીન ટ્ટિબ્યુનલે યમુના નદીના વકનારે યોજાનારા વવશ્વ સાંસ્કૃવતક મહોત્સવની માંજુરી 

આપી દેવાઈ છે. 

૪) આગામી 19 માર્ટના રોજ ભારત પાવકસ્તાન વચ્ર્ે ટી-20 ટ્િકેટ મેર્ કોલકાતાના ઈડન 

ગાડટન ખાતે રમાશે. 

૫) પવિમ બાંગાળના મુખ્યમાંત્રી મમતા બનેરજી વવરુદ્ધ ભાજપ તરફથી નેતાજી સુભાષર્ાંદ્ર 

બોઝના પ્રપૌત્ર ર્ાંદ્ર બોઝ ર્ુાંટણીલડશે. 

૬) ભારતની સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇવન્ડયા દ્વારા મટ્હલાઓ માટે સ્માટટ  વુમન એડવાન્ટેજ સ્કીમ લોન્ર્ 

કરવામાાં આવી છે. 

૭) માઉન્ટ એવરેસ્ટને પ્રથમ વખત એન.સી.સી. ગર્લસટની ટુકડી સર કરશ ેઆ ટુકડી 15 થી 25 

મેં વચ્ર્ે ત્યાાં પહોંર્શે. 

૮) હવેથી ટિેનમાાં એકલી મુસાફરી કરનાર સ્ત્રી પુરુષો વચ્ર્ે મળલેી ટીકીટ બદલી શકશે, આ 

શરૂઆત દક્ષીણ રેર્લવેએ શરુ કરેલ છે. 

૯) આગામી સપ્તાહથી વવમેન્સ ટી-20 વવશ્વકપ યોજાઈ રહ્યો છે ત્યારે ભારતીય ટીમના સુકાની 

વમતાલી રાજ, શ્રીલાંકા, આયલને્ડ તથા બાાંગ્લાદેશ ટીમની સુકાનીઓએ ટિ ોફીનુાં અનાવરણ કરેલ 

છે. 
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૧૦) ગુજરાત સરકારની નવી સ્પોર્ટસટ નીવત અનુસાર ગુજ્રિતનો ખલેાડી ઓવલવપપકમાાં ગોર્લડ મેડલ 

મેળવે તો 5 કરોડ રૂવપયા, વસર્લવર મેડલ મેળવે તો 3 કરોડ રૂવપયા અને બ્રોન્ઝમેડલ મેળવે તો 2 

કરોડ રૂવપયાનો પુરસ્કાર આપવામાાં આવશે. 

૧૧) ગુજરાતની નવી સ્પોર્ટસટ નીવત અનુસાર ખલેાડીઓ આાંતરરાષ્ટ્િ ીય સ્તરે દેશનુાં પ્રવતવનવધત્વ 

કરે તે માટે શવતતદુત યોજના શરુ કરેલ છે. 

૧૨) 10 માર્ટ 1922 ના રોજ મહાત્મા ગાાંધીને રાજદ્રોહ મામલ ેજલેમાાં પૂરવામાાં આવ્યા હતા, આ 

ગુનો કલમ નાંબર 124 અાંતગટત આવે છે, આપણા દેશમાાં આજપેણ આ કલમ લાગુ કરાયલે છે. 

૧૩) અમેટ્રકામાાં લવનિંગ વવધાઉટ કુલીંગની ઝુાંબેશના પ્રણેતા અને કેળવણીકાર તરીકે જોન હોર્લટે 

ગણાય છે. 

૧૪) 181 મટ્હલા અભયમ યોજના અાંતગટત 181 ની એન્ડિ ોઈડ એપ લોન્ર્ કરવામાાં આવી છે. 

૧૫) ગત 8 માર્ટ આાંતરરાષ્ટ્િ ીય મટ્હલા ટ્દન વનવમતે ભારતના પોસ્ટ વવભાગ દ્વારા 

સ્વ.ભાવનાબેન ર્ીખલીયાની ટપાલ ટીકીટ બહાર પાડવામાાં આવી છે, સૌરાષ્ટ્િમાાં કદાર્ આ 

પ્રથમ બનાવ છે કે તેમાાં આ રીતે ટપાલમાાં સ્થાન કોઈન ેમળ્ુાં છે. 

૧૬) સરકારે વશકારી પક્ષીઓના સાંરક્ષણ સાંબધી સહમતી સમજુતી પર કરાર કરેલ છે. 

૧૭) પયાટવરણ વન, જળવાયુાં પટ્રવતટનના રાજ્રય માંત્રી પ્રકાશ ઝાવડેકર દ્વારા 5 માર્ટ 2016 ના 

રોજ પ્રદુષણ ફેલાવનાર ઉદ્યોગના આધારે ર્ાર રાંગો યોજનામાાં ફરી વગીકૃત કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૮) સાંસ્કૃવત અને પયટટન રાજ્રય માંત્રી મહેશ શમાટ દ્વારા આઈ.એ.એસ. પી.એસ. નેગી લોકટસ 

દ્વારા લખલે પુસ્તક ધ કર્લર્ર હેરીટેઝ ઓફ ટિ ાન્સ ટ્હમાલયાઝ વકન્નૌર પુસ્તકનુાં વવમોર્ન કરેલ છે. 

૧૯) આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ.બેંક દ્વારા મટ્હલા કમટર્ારીઓ માટે વકટ  ફ્રોમ હોમ કાયટિમ લોન્ર્ 

કરેલ છે. 

૨૦) ભારતીય સેનાનુાં સાઈકલ અવભયાન સાઈકલ ટુ રીસાઈકલ સાંદેશ સાથે ભારત પયાનમાર 

સરહદ પરથી પાંગસૌથી 8 માર્ટ 2016 ના રોજ શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 
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Current affairs 22(1) સામાન્ય જ્ઞાન 12/3/16 

 

૧) હાલમાાં સુપ્રીમ કોટટના પૂવટ જજ બલબીર વસાંહ ર્ૌહાણને કાયદાપાંર્ના ર્ેરમેન બનાવવામાાં 

આવ્યા છે. 

૨) બલબીર વસાંહ ર્ૌહાણ કાવેરી જળવવવાદ ન્યાયીકરણના ર્ેરમેન તરીકે પોતાની સેવા આપી 

રહ્યા છે. 

૩) હવેથી દેશની તમામ હોવસ્પટલની માટ્હતી ગુગલ મેપ દ્વારા મેળવી શકાશે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 

દરેક હોવસ્પટલોને 10 અાંકોનો એક યવુનક આઈ.ડી. નાંબર આપવામાાં આવશે. 

૪) પી.એફ.માાં એકઠા થતા એપ્લોયરના ફાળાનો મોટા ભાગનો ટ્હસ્સો પેન્શન માટે જમા થશે. 

૫) સૌરાષ્ટ્િ  યુનીવસીટીમાાં યોજાયલે બોડટ  ઓફ યુવનવસીટી ટીવર્ાંગની બૈઠકમાાં જણાવવામાાં 

આવ્યુાં છે કે છેલ્લા સાત વષટમાાં પી.એર્.ડી.ની ડીગ્રી પૂરી નથી કરી શતયા તેવા 140 

વવદ્યાથીઓનુાં રજીસ્ટિેશન રદ્દ કરવામાાં આવ્યુાં છે. 

૬) હાલમાાં નવા બ્યુરો ઓફ ઇવન્ડયન સ્ટાન્ડડસટ (ભારતીય માપદાંડોના ધોરણનુાં બીલ) હાલ 

લોક સભામાાં પસાર થઇ ગયુાં છે. 

૭) ભારતીય ગોલકીપર પી.આર.શ્રીજશે અને વવમેન્સ ટીમની સુકાની રીતુ રાનીન ે હોકી 

ઇવન્ડયાએ પોતાના બીજા વાવષટક પુરસ્કારો માટે તેઓને વષટના સવટશ્રેષ્ઠ ખેલાડીમાાં સામેલ કયાટ 

છે. 

૮) હાલમાાં ઇવન્ડયન પ્રીવમયર લીગ 2016 નુાં ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં છે, તેમાાં 

રાજકોટની ટીમ ગુજરાત લાયન્સ પ્રથમવાર ભાગ લઇ રહી છે, તેઓ પાાંર્ ટીમો સામે રાજકોટના 

ખાંઢેરી સ્ટેડીયમમાાં રમશે. 

૯) બરફ વષાટ તથા લપસણા બનલેા રોડના કારણે પેરીસ સાઈકલીંગ રેસનો ત્રીજો તબક્કો રદ્દ 

કરવામાાં આવ્યો છે, આ રેસ 168 વકમીની હતી, તેમાાંથી રેસરે 70 વકમીની રેસ પૂરી કરી દીધેલ 
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છે. 

૧૦)11 માર્ટ 1985 ના રોજ વમખાઈલ ગોબોર્ેવ સોવવયેત સાંઘના અાંવતમ રાષ્ટ્િપવત તરીકે 

ર્ૂાંટાયા હતા. 

૧૧) હાલ ભારતીય વાયુસેનાના નાયબ એર ર્ીફ માશટલ બી.એસ. ધનોઆ છે. 

૧૨) આજ સુધીમાાં સેબીએ 17 શેરબજારોને કામકાજ બાંધ કરવા માટે માંજુરી આપેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં સાંગીતકાર એ.આર.રહેમાન પોતાની પ્રથમ ટ્ફર્લમ “99 સોન્ગ્સ” લઈન ેઆવી રહ્યા 

છે. 

૧૪) આગામી સપ્તાહમાાં દ્વારકામાાં “દ્વારકા ઉત્સવ 2016” કાયટિમ યોજાશે. 

૧૫) ભારત અન ેબહેરીન વચ્ર્ે અવૈધ માનવ તસ્કરી રોકવા પર સહમતી સાધવામાાં આવી છે. 

૧૬) હાલમાાં સાઈબર સ્પેસ તથા સાઈબર ગુનાઓમાાં મુકાબલા માટે ભારત અને સયુાંકત આરબ 

અમીરાત વચ્ર્ે સમજુતી કરારને માંજુરી આપવામાાં આવી છે. 

૧૭) ભારતીય અાંતરીક્ષ એજન્સી ઈસરોના છઠ્ઠા નેવવગેશન ઉપગ્રહ 

આઈ.આર.એન.એસ.એસ.-1 એફ નુાં સફળ પ્રક્ષેપણ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં ઉત્તરપ્રદેશ સરકારન ેઇલાહાબાદ ઉચ્ર્ ન્યાયાલય દ્વારા ગેરકાનૂની ખાણ ખોદકામ 

રોકવા માટે ટકોર કરેલ છે. 

૧૯) ભારતના રાષ્ટ્િપવત દ્વારા પ્રધ્યોગીકી સુર્ના,પૂવાટનુમાન અન ે મૂર્લયાાંકન પટ્રષદ સાંસ્થાને 

રાણી લક્ષ્મીબાઈ પુરસ્કાર (નારીશવતત પુરસ્કાર 2015)થી સન્માવનત કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) પ્રધ્યોગીકી સુર્ના,પૂવાટનુમાન અને મૂર્લયાાંકન પટ્રષદ સાંસ્થાન ે આ એવોડટ  

વકરણ-આઈ.પી.આર. યોજના અાંતગટત કામ કરવા માટે આપવામાાં આવ્યો હતો. 

 

Current affairs 23(1) સામાન્ય જ્ઞાન 13/3/16 
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૧) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સરહદી અન ે નકસલવાદ વવસ્તારોના 1000 જવાનો ડ્યુટી દરવમયાન 

પટ્રવારના લોકો સાથ ે વાત કરી શકે તે માટે મોબાઈલ ફોન આપશે, તેની કોલ સુરક્ષા માટે 

બટાલીયનમાાં એતસર્ને્જ બનશે. 

૨) હાલમાાં રેલમાંત્રાલય દ્વારા તલીન માય કોર્ નામની ઓનલાઈન સેવા શરુ કરેલ છે, તેમાાં 

યાત્રી 58888 પર એસ.એમ.એસ. મોકલીને કોર્ની સફાઈ કરાવી શકે છે. 

૩) દેશમાાં વષટ 2015-16 દરવમયાન સવાટઈકલ કેન્સરના કારણે 62  હજાર મટ્હલાઓના મોત 

થયા છે, આ આાંકડો અન્ય કરતા વધુ છે. 

૪) 10 માર્ટના રોજ કેન્દ્રના માંત્રીમાંડળ દ્વારા ગરીબ પટ્રવારોની મટ્હલાઓ માટે મફતમાાં 

રાાંધણગેસ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 8000 કરોડની યોજનાન ેમાંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

૫) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સ્ટાટટ  અપની નાણાકીય જોગવાઈ માટે સરકારી બજટેમાાં પાાંર્ ગણી વૃવદ્ધ 

કરેલ છે. 

૬) શ્રીલાંકાની ત્રણ જળ પટ્રયોજના માટે ભારત દ્વારા 40 કરોડ ડોલરની સહાય માટે 9 માર્ટ 

2016 ના રોજ એક સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવામાાં આવ્યા છે, તેનાથી 10 લાખ લોકોને 

લાભ થશે. 

૭) ભારત, બાાંગ્લાદેશને વીજળી તથા હાઈ સ્પીડ ડીઝલની આપૂવતટ માટેની યોજનાન ેઆખરી 

ઓપ આપશે. 

૮) હાલમાાં કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળ દ્વારા DPWને ભારતીય હોર્લડીંગ કાંપની બનાવવા માટેની માંજુરી 

આપેલ છે. 

૯) વાહનનુાં ઉત્પાદન કરનાર કાંપની હોન્ડાએ શનૂ્ય ઉત્સજટન કારના વેંર્ાણની શરૂઆત કરેલ 

છે. 

૧૦) જાપાનની એક અદાલત દ્વારા કુકુશીમાાંની ઘટના બાદ સુરક્ષા વનયમોન ે લઈને સુરવક્ષત 

જાહેર કરેલ બે પરમાણાં રીયકેટરોને બાંધ કરવાની જાહેરાત કરેલ છે. 
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૧૧) હાલ માર્ટ 2016 ના પ્રથમ સપ્તાહમાાં ભારતીય રીઝવટ બેંક દ્વારા કૈવપટલ લોકલ એટ્રયા બેંક 

લીમીટેડ CLABL ને લઘુ નાણાકીય બને્કનુાં લાઈસન્સ પ્રદાન કરેલ છે, આ બેંક દશેની પ્રથમ 

નાની નાણાકીય બેંક બનેલ છે. 

૧૨) હાલ સયુાંકત રાષ્ટ્િ  સાંઘના રીપોટટ  અનુસાર દુવનયાના 34 દેશો એવા છે , કે જનેી આબાદીન ે

ખવડાવવા માટે તેની પાસે પ્રયાપ્ત ભોજનની વ્યવસ્થા નથી, અને તેમાાંથી 80 ટકા દેશો આટ્ફ્રકી 

મહાટ્દ્વપના છે. 

૧૩) સૌથી સારા વવશ્વ વવદ્યાલયના વાવષટક વવઝીટસટ એવોડટ  માટે 10 માર્ટ 2016 ના રોજ તેજપુર 

વવશ્વવવદ્યાલયન ેપસાંદ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળ દ્વારા શીખ ગુરુદ્વારા એકટ 1925 માાં પૂવટ વ્યાપી સાંશોધન 

માટેના પ્રસ્તાવને માંજુરી આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૫) આાંતરરાષ્ટ્િ ીય નાણા ભાંડોળ દ્વારા ભારતમાાં એસ.એ.આર.ટી.ટી.એ.સી. સ્થાવપત કરવા 

માટે બાંને વચ્ર્ે સમજુતી કરાર થયેલ છે. 

૧૬) ટી-20 વર્લડટ  કપમાાં બાાંગ્લાદેશના નામે સૌથી વધારે 15 મેર્ હારવાનો રેકોડટ  છે. 

૧૭) હાલમાાં કૈવપટલ એટ્રયા બેંક દેશની સૌથી મોટી ક્ષેત્રીય બેંક બનવા પામી છે, ત ેપાંજાબના 

જાલાંધરમાાં વસ્થત છે. 

૧૮) હાલમાાં હોન્ડા કાંપનીએ શરુ કરેલ શનૂ્ય કાબટન ઉત્સજટન કાર હાઈડિ ોજનથી ર્ાલ ેછે. 

૧૯) કેન્દ્રીય માંત્રીમાંડળે હાલમાાં રજુ કરેલ ગરીબ પટ્રવારો માટે રાાંધણગેસ યોજનાનુાં નામ 

પ્રધાનમાંત્રી ઉજ્જવલા યોજના રાખવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) સયુાંકત રાષ્ટ્િ ોની બ ેમુખ્ય એજન્સીઓ સયુાંકત રાષ્ટ્િ  જનસાંખ્યા કોષ અને સયુાંકત રાષ્ટ્િ  બાલ 

કોષ દ્વારા બાળ વવવાહ રોકવા માટે 8 માર્ટ 2016 ના રોજ નવી પહેલની શરૂઆત કરવામાાં આવી 

છે.  

Current affairs 24(1) સામાન્ય જ્ઞાન 14/1/16 
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૧) ગુજરાત રાજ્રયના કોસ્ટગાડટનુાં વડુાં મથક પોરબાંદર ખાતે આવેલ છે. 

૨) હાલ ગુજરાત રાજ્રયના ર્ીફ સેિેટરી જી.આર. અલોરીયાના હસ્ત ે પોરબાંદર ખાતે ર્ાલી 

ઇન્ટરસે્ટર બોટ 156 ન ે દટ્રયાઈ સુરક્ષા વધારે મજબુત બનાવવા માટે કાયાટવન્વત કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૩) હોંગકોંગના કેપપેબેલ ે44 વષે ટી-20 માાં ઝાંપલાવી સૌથી મોટી ઉંમરે આાંતરરાષ્ટ્િ ીય ટ્િકેટમાાં 

રમવાની વસવદ્ધ મેળવેલ છે. 

૪) પાાંર્ વાર વર્લડટ  ર્ેવપપયન બનેલા ભારતના વવશ્વનાથ આનાંદે કેન્ડીડેટ ર્લેેન્જ ર્ેસના પહેલા 

રાઉન્ડમાાં બર્લગેટ્રયાના વેસલીન ટોપોલોવને પરાવજત કરેલ છે. 

૫) ય.ુએસ.ની ઇન્ડોર ર્ેપપીયનશીપમાાં મારવીતસ ડેડીએ લોંગ જપપમાાં 8.41 મીટરનો જાંપ 

લગાવી ગોર્લડમેડલ જીતેલ છે. 

૬) અમેટ્રકા અન ેદક્ષીણ કોટ્રયાના સયુાંકત સૈન્ય અભ્યાસમાાં 17 હજાર સૈવનકો સામેલ થયા છે, 

તેમાાં 12 હજાર દવક્ષણ કોટ્રયાના અને 5 હજાર અમેટ્રકાના સામેલ થયલે છે. 

૭) જાપાનના તયોટો યુનીવસીટીના સાંશોધકો દ્વારા દાવો કરવામાાં આવ્યો છે કે તેઓએ 

્લાવસ્ટકનો નાશ કરી શકે તેવા બેકટટ્રયાની શોધ કરેલ છે. 

૮) દેશમાાં વષટ 2012 મુજબ દૂધ આપતા પશુઓની સાંખ્યા 9 કરોડ હતી, આજ ે તે વધીને 12 

કરોડ થઇ છે. 

૯) કાકરાપાર અણમથકના યુવનટ એકમાાં પ્રાયમરી હીટ ટિ ાન્સપોટટ  વસસ્ટમમાાં લીકેઝના કારણ ે

્લાન્ટ શટ ડાઉન કરવામાાં આવેલ પરાં તુ તેમાાં પયાટવરણન ેકોઈ નુકશાન થયલે નથી. 

૧૦) આગામી સમયમાાં ગુજરાત સરકારના ખાતાઓમાાં નોકરી મેળવવા માટે સરકાર દ્વારા 

ફેબ્રુઆરી 2014 માાં રજુ કરેલી પ્રીત નામની પરીક્ષા પાસ કરવી પડશે, પ્રીતનુાં પૂરુાં નામ 

વપ્ર.ટ્રિુટમેન્ટ એલીઝીબીલીટી ટેસ્ટ થાય છે. 



Current affairs 11 થી 20 march 16  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

૧૧) 13 માર્ટ 1940 ના રોજ િાાંવતકારી ઉધમવસાંહે જનરલ ડાયરને લાંડનમાાં જાહેરમાાં ગોળીબાર 

કરી મારી નાખ્યો હતો. 

૧૨) અરબલીગે ટ્હજબુલ્લાહન ેઆતાંકવાદી સાંગઠન જાહેર કરેલ છે. 

૧૩) ભારત અન ેપયાનમાર દેશ વચ્ર્ે રેર્લવે ડીઝલ એન્જીનમાાં સમજુતી કરાર થયેલ છે. 

૧૪) હાલમાાં કેન્દ્રના રક્ષામાંત્રી દ્વારા 11 માર્ટ 2016 ના રોજ કેન્દ્રીય સૈવનક બોડટ  સવર્વાલયના 

સાંવાદાત્મક વેબ પોટટલની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૫) 11 માર્ટ 2016 ના રોજ રાષ્ટ્િ ીય અપરાધ રેકોડટ  બ્યુરોએ પોતાનો 31 મો સ્થાપના ટ્દન 

મનાવેલ છે. 

૧૬) હાલમાાં વાહન સમન્વય નામની મોબાઈલ લોન્ર્ કરવામાાં આવી છે, તેનાથી પોલીસ અન ે

સામાન્ય લોકોન ેર્ોરાયલેા વાહનોનો ડેટાબેઈઝ જાણવામાાં આ એપ મદદરૂપ થશે. 

૧૭) સ્ટાટટ  અપ ઇવન્ડયા અાંતગટત ઉદ્યોગોન ે પ્રોત્સાહન આપવા માટે દેશના ર્ાર મહાનગરોમાાં 

કાયટશાળાઓનુાં આયોજન કરવામાાં આવશે. 

૧૮) સાાંગખુપર્ુાંગ સતોને મણીપુર રાજ્રયની હાઈકોટટના ગૌણ ન્યાયધીશ તરીકે વનયતુત કરવામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૯) ભારત પયાનમાર દેશન ે રેલની યાત્રા અને માલભાડાની વધતી જરૂટ્રયાતો પૂરી કરવા માટે 

18 મીટર ગેઈઝ અને 1350 ડીઝલ ઇલેવતટિક એન્જીન આપશે. 

૨૦) હાલમાાં અરબ લીગને આતાંકવાદી સાંગઠન જાહેર કરવામાાં આવ્યુાં ત ેલબેનાન દેશનુાં છે.  

Current affairs 25 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 15/3/16 

 

૧) 12 માર્ટ 2016 ના રોજ રાષ્ટ્િપવત ભવનના મુઘલ ગાડટનમાાં યોજાયેલ ફેસ્ટીવલ ઓફ 

ઇનોવેશનમાાં દેશભરમાાંથી 65 પસાંદગીના ગ્રાસરૂટ ઇનોવેશન રજુ થયા હતા. 

૨) વબ્રટનની બૃનેલ યવુનવસીટીમાાં પહેલીવાર ભારતીય વવદ્યાથી રણજીતવસાંહ રાઠોડને 
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વવદ્યાથીસાંઘના અધ્યક્ષ બનાવાયા છે. 

૩) ભારતીય સપટ વવજ્ઞાન સાંસ્થા અન ે બોપબ ે નેર્રલ ટ્હસ્ટિ ી સોસાયટીના અશોક કે્ટને 

સહ્યાદ્રીના ડુાં ગરમાાં સાપની નવી પ્રજાવતની શોધ કરેલ છે. 

૪) રાજકોટના બ ેયુવાનોએ સ્તન કેન્સરના પરીક્ષણ માટેની સવટશ્રેષ્ઠ ડીવાઈસ તૈયાર કરેલ છે, 

તેઓની ડીવાઈસ 53 દશેોના 2458 ટ્ડઝાઈનરોમાાં તેઓને પ્રવતવષ્ઠત આાંતરરાષ્ટ્િ ીય એવોડટ  

આઈ.એફ ડીઝાઇન એવોડટ  2016 (જમટની) મળેલ છે. 

૫) 14 માર્ટ 2016 ના રોજ સૂયટથી 130 ગણો મોટો તારો રોટ્હણી ર્ન્દ્રની પાછળ છુપાઈ 

જવાની 18 વષે બનનારી ઘટના બની હતી. 

૬) ગુજરાત રાજ્રયની ટિ ાટ્ફક પોલીસ હવે રસીદ બકુની જગ્યાએ ડીવાઈસ રાખતી થશે, હાલ 

દેશના ર્ાર શહેરોની ટિ ાટ્ફક પોલીસ પાસે જ આ પ્રકારના ડીવાઈસ છે, સુરતને 50 ટ્ડવાઈસ 

ફાળવવામાાં આવશે. 

૭) ભારતમાાં દેશની 1000 વવશ્વાસુ બ્રાન્ડમાાં ગુજરાતની 8 બ્રાન્્સનો સમાાંવેશ થાય છે. 

૮) આ વષે ખાનગી સેતટરની આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ.બેંક અને એર્.ડી.એફ.સી. બેંકે ટોર્ની 

વવશ્વાસુ બ્રાન્્સમાાં પોતાનુાં સ્થાન મેળવેલ છે. 

૯) આજ ે15 મી માર્ટ વવશ્વ ગ્રાહક ટ્દનને અનુલક્ષીન ે વવવવધ કાયટિમો અન ેજાગૃવત સમેીનારનુાં 

આયોજન ઘણી જગ્યાએ કરવામાાં આવશે. 

૧૦) ઓસ્ટિે વલયાના સ્કોટ હેં ડે થાઈલને્ડ તલાવસક ગોર્લફ ટુનાટમેન્ટ જીતી લીધલે છે, આ તેમનો 

આઠમો એવશયન ટુર વખતાબ છે. 

૧૧) હાલમાાં અર્લહાબાદની હાઈકોટટનો 150 મો સ્થાપના ટ્દવસ ઉજવાઈ ગયો, તેમાાં દેશના 

રાષ્ટ્િપવત અને સવોચ્ર્ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ટી.એસ. ઠાકુરે હાજરી આપી હતી. 

૧૨) હાલમાાં ભારતના કેન્દ્રીય માટ્હતી કવમશનર તરીકે શ્રીધર આર્ાયટલુાં કાયટભાર સાંભાળે છે. 

૧૩) હાલમાાં વવશ્વબેંકના પ્રમુખ જીમ યોંગ કીમ છે,તેમણ ેપેરુની બેઠકમાાં જાહેરાત કરેલ છે કે વષટ 
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2030 સુધીમાાં વવશ્વમાાંથી ગરીબી નાબુદ કરવામાાં આવશે. 

૧૪) હાલમાાં વવશ્વબેંકે જ ે પોવટી લાઈન નક્કી કરેલ છે તે ઇન્ટરનેશનલ પોવટી લાઈન કે 

એતસ્ટિ ીમ પોવટી લાઈન તરીકે ઓળખાય છે. 

૧૫) ગુજરાતમાાં ભૂકાંપના આાંર્કા નોંધનાર સીસ્મોગ્રાફ યાંત્રો કે જણેે 11,400 થી વધારે 

આાંર્કાઓ નોંધ્યા છે તેઓને બદલવામાાં આવશે. 

૧૬) ગુજરાતમાાં 72 સ્થળોએ સીસ્મોગ્રાફ મશીનરીન ેબદલી દેવામાાં આવશે. 

૧૭) ઓસ્ટિે વલયાના વૈજ્ઞાવનકોએ એવો દાવો કરેલ છે કે તેઓએ વવશ્વનો સૌથી પાતળો કાર્ 

બનાવેલ છે, જ ેવાળ કરતા 2000 ગણો પાતળો છે. 

૧૮) પાવકસ્તાનમાાં કોરીડોરની સુરક્ષા માટે ર્ીની સૈન્યન ેતૈનાત કરવામાાં આવશે. 

૧૯) 10 માર્ટ 2016 ના રોજ સુપ્રીમકોટે ટેલીકોમ ઓપરેટરોને મોબાઈલ કોલ ડિ ોપ 2 ટકાથી વધ ે

નટ્હ તે માટેની સૂર્ના આપેલ છે. 

૨૦) ભારત અને ઇન્ડોનેવશયામાાં સયુાંકત પ્રવશક્ષણ અભ્યાસ ગરુડ શવતત-4, 2016 ના ર્ૌથા 

તબક્કાની શરૂઆત 12 માર્ટ 2016 ના રોજ કરવામાાં આવલે છે.  

Current affairs 26 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 16/3/16 

 

૧) યુરોપ અન ેરવશયાના સયુાંકત પ્રયાસોથી 14 માર્ટ 2016 ના રોજ માંગળ ગ્રહ પર માનવ રટ્હત 

અાંતરીક્ષ યાન પ્રક્ષવેપત કયુિં છે, જ ેમાંગળ ગ્રહ પર જીવનની શતયતાઓ શોધશે. 

૨) રવશયા અન ેયુરોપના સયુાંકત પ્રયાસોનુાં માંગળ પર શોધખોળ અવભયાન એતસોમાાંસટ 2016 

નામ અપાયુાં છે. 

૩) યુરોપ અને રવશયા દ્વારા છોડેલ રોકેટ પ્રોટોન કઝાવકસ્તાનથી પ્રક્ષેવપત કરવામાાં આવેલ. 

૪) હાલમાાં હાવડટ  યુવનવસીટીના સાંશોધનકારો દ્વારા દાવો કરવામાાં આવ્યો છે કે તેણ ે  ફોર્લડ 

કરીન ે બેગમાાં આવી જાય તેવા મકાનની ડીઝાઈન તૈયાર કરેલ છે, વળી આ મકાન પર એક 
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હાથીનુાં વજન મૂકી દેવામાાં આવે તો પણ તે તૂટશે નટ્હ તેવો દાવો કરાયો છે. 

૫) પ્રવસદ્ધ રમત ટ્િકેટની પ્રથમ સતાવાર ટેસ્ટ મેર્ 15-19 માર્ટ 1877 ના રોજ ઓસ્ટિે વલયાના 

મેલબોનટમાાં રમાઈ હતી. 

૬) દેશમાાં માગટ અકસ્માતની સૂર્ના આપવા માટે હેર્લપલાઇન નાંબર 1033 ટૂાં ક સમયમાાં શરુ 

કરવામાાં આવશે. 

૭) દેશના કોઇપણ ભાગમાાં અકસ્માતની સુર્ના માટે નેશનલ હાઈ વે માંત્રાલય દ્વારા દેશના છ 

ઝોનમાાં કોલ સને્ટર સ્થાવપત કયાટ છે. 

૮) હવેથી રેર્લવે ઈ-કેટટ્રાંગની સુવવધા દેશના 408 રેર્લવે સ્ટેશનો ઉપર અપાશે. 

૯) કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 2016-17 માાં દેશમાાં 10 હજાર નવા એલ.પી.જી. વવતરકોની વનમણક 

કરવામાાં આવશે. 

૧૦) હવે આરપાર જોઈ શકાય તેવા ટિ ાન્સપરન્ટ ગેસ સીલીન્ડરનો પાઈલોટ પ્રોજતેટ અમદાવાદ 

અને પુનામાાં આગામી મેં 2016 થી શરુ કરવામાાં આવશે. 

૧૧) દેશમાાં આગામી 20 મી એવપ્રલથી બજટે સત્રનો બીજો તબક્કો શરુ થશે. 

૧૨) હાલ ભારતનો વવકાસ યોગ્ય રીતે થઇ રહ્યો છે, તેવુાં આઈ.એમ.એફ.ના ર્ીફ ટ્િસ્ટન લેગાડે 

દ્વારા જણાવવામાાં આવ્યુાં છે. 

૧૩) ઉદ્યોગોમાાં મટ્હલા ડીરેતટસટ માટે ભારતમાાં પણ WCD –ઇવન્ડયાની સ્થાપના કરવામાાં 

આવી છે. 

૧૪) વવમેન્સ કોરપોરેટ ટ્ડરેતટસટમાાં કુલ 3500 મેપબસટ રહેલા છે, કે જ ે વૈવશ્વક સ્તરે 7000 

કાંપનીઓના બોડટ  પર કાયટરત છે. 

૧૫) હાલમાાં 14 માર્ટ 2016 ના રોજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા રોડ સેફટી પોલીસીની જાહેરાત કરેલ 

છે. 

૧૬) શેવરલેના અમેટ્રકી રેસર કેવવન હારવીકે નાસ્કાર વસ્પ્રન્ટ કપ સીરીઝ ગુડ સેમ 500 કાર રેસ 



Current affairs 11 થી 20 march 16  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

જીતી લીધી છે. 

૧૭) હાલમાાં બ્રાવજલનાાં રાષ્ટ્િપવત ડીર્લમાાં રોસેફ સામે 150 શહેરોમાાં 30 લાખથી વધારે લોકોએ 

દેખાવો કયાટ હતા. 

૧૮) ભારતમાાં સ્વદેશમાાં વનવમટત બૈલીસ્ટીક વમસાઈલ અવિ-1 નુાં સફળ પરીક્ષણ 14 માર્ટ 

2016 ના રોજ કરેલ છે, આ વમસાઈલ 700 વકમી દુર રહેલા લક્ષ્યને વનશાન બનાવી શકે છે. 

૧૯) હાલમાાં મુાંબઈમાાં ભારતીય વશખર સાંમેલન 2016 યોજાઈ ગયુાં,આ આયોજન નૌવહન 

માંત્રાલય દ્વારા કરવામાાં આવેલ. 

૨૦) 11 માર્ટ 2016 ના રોજ ભારત અને અમેટ્રકાએ ફૂલબ્રાઈટ-કલામ જળવાયુાં ફૈલોવશપ 

લોન્ર્ કરેલ છે.  

Current affairs 27 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 17/3/16 

 

૧) હાલમાાં દેશની રીઝવટ બેંકે બેંકોને બર્તખાતાઓ પર વ્યાજની ર્કુવણી વત્રમાવસક અથવા 

તેનાથી ઓછા સમયમાાં કરવાની સૂર્ના આપેલ છે. 

૨) હાલમાાં પયાનમારના રાષ્ટ્િપવત તરીકે પ્રથમ વબનલશ્કરી રાષ્ટ્િપવત તરીકે વતન કયો ર્ૂાંટાયા છે. 

૩) આ વબનલશ્કરી રાષ્ટ્િપવત વતન કયોએ નોબેલ વવજતેા આાંગ શુાં કી ના નજીકના સહયોગી પણ 

છે. 

૪) આગામી 4 સ્ટેપબર 2016 ના રોજ મધર ટેરેસાને સાંતનો દરજ્જો આપવામાાં આવશે. 

૫) રોમન કેથવલક ધમટમાાં સાંતની ઉપાધી ધમટગુરુ પોપ દ્વારા આપવામાાં આવે છે. 

૬) આગામી 22 એવપ્રલથી ઉજ્જનૈમાાં વસાંહસ્થ કુાંભ પ્રથમવાર પેપરલેસ અન ેકેશલેસ યોજાશ.ે 

૭) આઈ.સી.સી દ્વારા આયોવજત મટ્હલા ટી-20 વવશ્વ કપના પ્રથમ રાઉન્ડમાાં બાાંગ્લાદેશન ે

ભારતની મટ્હલા ટીમે 72 રનથી પરાજય આપેલ છે. 

૮) જીવનની ગુણવતાની દ્રષ્ટ્ીએ થયેલ સવેમાાં મુાંબઈ ટોર્ પર જયારે ટ્દર્લહી છઠ્ઠા િમાાંકે આવેલ 
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છે. 

૯) આગામી પ્રથમ એવપ્રલથી પયાનમારના વતન કયો રાષ્ટ્િપવત પદનો દરજ્જો સ્વીકારશે. 

૧૦) હાલમાાં આર.એસ. દ્વારા આધાર વવધેયકમાાં 4 સાંશોધન કરી લોકસભામાાં પરત મોકલી 

આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૧) દેશના રાષ્ટ્િપવતના કહેવા પ્રમાણે વષટ 2020 માાં અમેટ્રકા અને ર્ીન પછી વવશ્વનુાં ત્રીજુ ાં 

સૌથી મોટુાં  માકેટ ભારત બનશે. 

૧૨) હાલમાાં કેન્દ્ર સરકારના કહેવા મુજબ દેશમાાં 100 ્લાવસ્ટક એન્જીનીયરીંગ એન્ડ 

ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટીટયુટ સ્થાપવામાાં આવશે. 

૧૩) 14 માર્ટ 2016 ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર દ્વારા વબર્લડરો સાંબવધત સમાધાન યોજનાન ે

માંજુરી આપેલ છે. 

૧૪) 14 માર્ટ 2016 ના રોજ ટ્દર્લહીમાાં દેશના પ્રવતવષ્ઠત કોપોરેટ ગોર્લફ ટુનાટમેન્ટ લોયાડટ  

બીઝનેસ ટુડે પ્રો.એમ ર્વેપપયન્સ 2016 નો 20 માાં સત્રનો વખતાબ જીતેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં ફીલીસ્તાનના વશક્ષક અલ હરુબને ગ્લોબલ ટીર્સટ એવોડટ  2016 મળેલ છે. 

૧૬) ૧૩ માર્ટ 2016 ના રોજ ર્ીનના લીન ડાન ે પોતાની રમતના છઠ્ઠો ઓલ ઇંગ્લેન્ડ 

બેડવમન્ટન વખતાબ જીતેલ છે. 

૧૭) 10 માર્ટ 2016 ના રોજ વબ્રટનના પ્રવસદ્ધ કીબોડટ  વાદક કીથ એમસટનનુાં અવસાન થયેલ છે 

તેઓ 71 વષટની વયના હતા. 

૧૮) પાવકસ્તાન અન ે ર્ીન વચ્ર્ે આવેલ 3000 હજાર વકમી લાંબાઈનો માગટ ર્ીન-પાક 

ઇકોનોવમક કોરીડોર (CPEC)નામે ઓળખાય છે. 

૧૯) 14 માર્ટ 2016 ના રોજ કેન્દ્રીય સ્વાસ્્યમાંત્રી જ ે પી નદ્ડા દ્વારા તલીન સ્ટિ ીટ ફૂડ 

અવભયાનનો શુભારાંભ કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ટ્દર્લહીએ પ્રવતવષ્ઠત કોપોરેટ ગોર્લફ ટુનાટમેન્ટ લોયડટ   બીઝનેસ ટુડે પ્રો.એમ 



Current affairs 11 થી 20 march 16  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

 આપ Google Play Store માાં જઈ Edusafar લખી સર્ચ કરી  એપ્સ ડાઉનલોડ કરો 

ર્ૈવપપયાંસ વખતાબ જીતેલ છે. 

  

Current affairs 28 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 18/3/16 

 

૧) આગામી 12 જુન 2016 થી કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા શરુ કરવામાાં આવશે. 

૨) હાલમાાં સયુાંકત રાષ્ટ્િ  સાંઘના (યુનાઈટેડ  નેશન્સ ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ) યુ.એન.ડી.પી.એ 

ર્ીની મલેવશયાઈ અવભનતે્રી વમશેલ યોહની ગુડવવલ એપબેસેડર તરીકે વનમણક કરવામાાં આવી 

છે. 

૩) 17 માર્ટ 2016 થી વૈષ્ણોદેવીમાાં 30 વમવનટ સુધી ફ્રી વાઈ-ફાઈ શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 

૪) મીણના પુતળા માટે જાણીતા મેડમ તુશાદ પયુઝીયમમાાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીનુાં 

મીણનુાં પુતળુાં મુાંકવામાાં આવશે. 

૫) હાલની સરકારનુાં એવુાં માનવુાં છે કે મેક ઇન ઇવન્ડયા બાદ ભારતમાાં FDI માાં 29 ટકાનો 

વધારો જોવા મળ્ો છે. 

૬) રૂમ એસી બનાવતી બ્ર્લયુ સ્ટાર કાંપની ન્યુ આાંધ્રપ્રદેશમાાં વષટ 2019 સુધીમાાં પોતાનુાં ઉત્પાદન 

શરુ કરી દેશે. 

૭) ઈંગ્લેન્ડના જાણીતા ટ્િકેટર વવર્લફ્રેડ રો્સના નામે ટેસ્ટના તમામ િમે બેટ્ટાંગ કરવાનો અનોખો 

રેકોડટ  છે. 

૮) ઇટાલીના પીટર ટ્હલે આર્લપાઈન સ્કીઈંગ વર્લડટકપમાાં ડાઉન ટ્હલ ઇવને્ટનુાં ટાઈટલ જીતવાની 

સાથે તેઓ ઇટાલીના પ્રથમ સ્કીયર બની ગયલે છે. 

૯) 17 માર્ટ 1992 માાં આટ્ફ્રકામાાં રાં ગ ભદેના કાયદાન ે નાબુદ કરવા માટે લોકમત લેવામાાં 

આવ્યો હતો અન ેત્યારબાદ આ કાયદો નાબદુ કરવામાાં આવ્યો હતો. 
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૧૦) ભૂતાન વવશ્વનુાં સૌથી ઈકોફ્રેન્ડલી દેશ છે, કારણ કે ત્યાાંની 60 ટકા જમીનમાાં જાંગલ વવસ્તાર 

આવેલ છે. 

૧૧) ભારતમાાં મુવસ્લમ મટ્હલાઓના વશક્ષણ માટે દેશમાાં 15 ડીગ્રી મોડેલ કોલેજ અને 592 

હોસ્ટેલ બનાવવામાાં આવશે. 

૧૨) ઓતસફડટ  યવુનવસીટીના પ્રોફેસર વાઈર્લસને 300 વષટ જુના ગવણત શાસ્ત્રના પ્રમયનુાં રહસ્ય 

ઉકેલી પાાંર્ લાખ પાઉન્ડનો પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

૧૩) હાલમાાં ર્ીન વવશ્વનુાં સૌથી લાાંબા અાંતરનુાં હાઈસ્પીડ રેર્લવે નેટવકટ  ધરાવે છે.  

૧૪) હાલમાાં તયબુા અને અમેટ્રકા વચ્ર્ ે દુરસાંર્ાર સેવા માટેના સીધી આાંતરરાષ્ટ્િ ીય વાતર્ીત 

માટે સમજુતી કરાર કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૫) 14 માર્ટ 2016 ના રોજ મોરીટાવનયા દેશ વષટ 1930 ના શ્રમ રોકવા માટે બનાવેલ 2014 

ના પ્રોટોકોલને માનનાર બીજો આટ્ફ્રકી દેશ બનેલ છે. 

૧૬) રવશયાના રાષ્ટ્િપવત વ્લાટ્દમીર પવુતન દ્વારા વસટ્રયામાાં રોકાયેલ પોતાની સેનાન ે14 માર્ટના 

રોજ દેશના મુખ્ય ભાગથી હટવાની સૂર્ના આપી દીધલે છે. 

૧૭) સયુાંકત રાષ્ટ્િ  સાંઘ દ્વારા માટ્રયા શારાપોવાને સદભાવના દૂતના પદ પરથી હટાવવામાાં 

આવ્યા છે. 

૧૮) પાંજાબ નેશનલ બેંક દ્વારા અવખલ ભારતીય કેડી વસાંહ બાબુ હોકી પ્રવતયોગીતાનો વખતાબ 

જીતેલ છે. 

૧૯) 12 માર્ટ 2016 ના રોજ અમેટ્રકી ગવણત શાસ્ત્રી લોયડ સ્ટીલ શેપલી કે જણેે નોબેલ 

પ્રાઈઝ મેળવેલ તેનુાં અવસાન 92 વષટની વય ેથયેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ઇવન્ડયા ઇન્ક વવશ્વમાાં સયુાંકત રાષ્ટ્િના સતત વવકાસ લક્ષ્યોન ેઅપનાવનાર પ્રથમ 

સાંસ્થા બનેલ છે. 

Current affairs 29 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 19/3/16 
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૧) અમેટ્રકા દેશ આગામી 1 એવપ્રલ 2016 થી એર્.વન વવઝા માટે અરજીનો સ્વીકાર કરશે. 

૨) ભારતના સૌથી સ્વસ્છ 10 રેર્લવે સ્ટેશનમાાં ગુજરાતના સુરત, રાજકોટ અને વડોદરાને સ્થાન 

મળ્ુાં છે, તેમાાં સુરત પ્રથમ રાજકોટ બીજા તથા વડોદરા આઠમાાં િમાાંકે છે. 

૩) એન.સી.ઈ.આર.ટી.ની રાષ્ટ્િ ીય સવેક્ષણ પરીક્ષામાાં આઈ.સી.એસ.ઈ.ના વવદ્યાથીએ ટોપ કરેલ 

છે. 

૪) દેશમાાં પ્રથમવાર હાઈ-વે િોસ કરવા માટે સીનીયર સીટીઝન માટે એસ્કેલેટર લગાવવાની 

કામગીરી કલોલમાાં કરવામાાં આવી છે. 

૫) એસ્કેલેટર લગાવવાની કામગીરી સૌપ્રથમવાર અમદાવાદ-મહેસાણા મુખ્ય હાઈ-વે પર 

કલોલ ખાતે કરવામાાં આવેલ છે. 

૬) હાલમાાં વવડીયોકોન કાંપનીના સ્પેતટિમ બીઝનેસ ભારતી એરટેલ રૂ.4428 કરોડમાાં ખરીદશે. 

૭) 18 માર્ટ 1965 ના રોજ રવશયાના એલસે્કી લીવોનોવ સ્પેસમાાં પગ મુકનાર પ્રથમ  વ્યવતત 

બન્યા હતા. 

૮) સમગ્ર વવશ્વમાાં સૌથી વધારે દૂધનુાં ઉત્પાદન કરનાર દેશ ભારત છે, પરાં તુ એક સવે મુજબ ત્રણ 

ભારતીય માાંથી બ ેભારતીય સાબ ુઅન ેયટુ્રયાયુતત દૂધ પી રહ્યા છે. 

૯) જવાહર લાલ નહેરુ યનુીવસીટીએ સામાવજક વવજ્ઞાન વવભાગે વવશ્વમાાં 51 મુ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલ 

છે. 

૧૦) જવાહર લાલ નહેરુ યુનીવસીટીના સામાવજક વવજ્ઞાન વવભાગમાાં 19 ફેકર્લટી છે, તમેાાં 450 

વવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરે છે. 

૧૧) પયાનમારે ર્ાર એવશયન બેંકોને ઓપરેટીંગ લાઈસન્સ પ્રદાન કરેલ છે. 

૧૨) હવેથી પયાનમારમાાં કુલ વવદેશી બને્કોની સાંખ્યા 13 થવા પામી છે. 

૧૩) હવેથી પયાનમારમાાં નવી શાખા  ખોલનાર બેંકોમાાં બેંક ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ 
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ઓફ વવયેતનામ,સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇવન્ડયા,તાઈવાન સન કોમવશટયલ બેંક અને કોટ્રયાની સીનહેન 

બેંક ખુલશે. 

૧૪) અમેટ્રકી ફેડરલ રીઝવટએ વ્યાજદરમાાં બદલાવ લાવવા માટેનો વનણટય કરેલ છે. 

૧૫) એવશયાના સૌથી મોટા પરમાણાં સુરક્ષા કેન્દ્ર ર્ીન-અમેટ્રકા પરમાણાં સુરક્ષા કેન્દ્રનો 18 

માર્ટ 2016 ના રોજ પ્રારાંભ કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) ર્ીન-અમેટ્રકા પરમાણાં સુરક્ષા કેન્દ્ર પ્રવત વષટ 2000 પરમાણાં કમટર્ારીઓને પ્રવશવક્ષત 

કરવામાાં સક્ષમ છે. 

૧૭) પ્રવસદ્ધ અમેટ્રકી ગાયક ફ્રેંક વસનીત્રાાંનુાં 16 માર્ટ 2016 ના રોજ અવસાન થયેલ છે, તેઓ 

72 વષટની વયના હતા. 

૧૮) અમેટ્રકી ગાયક ફ્રેંક વસનીત્રા ફ્લોરીડાના પીબોડી ઓડીટેરીયમમાાં સાંગીતના કાયટિમમાાં 

ગાતા હતા. 

૧૯) 17 માર્ટ 2016 ના રોજ પ્રવસદ્ધ જાદુગર પોલ ડેવનયલનુાં બ્રેઈન ટ્યુમરના કારણ ેઅવસાન 

થયેલ છે, તે 77 વષટની વયના હતા. 

૨૦) પોલ ડેવનયલને વષટ 1982 માાં એકડેમી ઓફ મૈજીવશયન આટટસ દ્વારા મૈજીવશયન ઓફ ધ 

યર એવોડટથી સન્માવનત કરવામાાં આવ્યા હતા. 

Current affairs 30 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 20/3/16 

 

૧) ઈંગ્લેન્ડના જકે રોનાર્લ્સે 104 વષટની વયે 6 એવપ્રલ 2016 ના રોજ ટેટુ બનાવી વવશ્વ રેકોડટ  

બનાવશે. 

૨) દેશની સૌપ્રથમ ઈ-કોમસટ કાંપની ઇન્ફીબીમનો IPO 21 માર્ટ 2016 ના રોજ ખલુશે. 

૩) વષટ 1912 (સ્ટોકહોમ) સુધી ઓવલવપપક ગેપસનાાં ગોર્લડમેડલ શુદ્ધ સોનાથી જ બનતા હતા. 

૪) વર્લડટ  ઇન્ડોર પોલ વોર્લટમાાં જનેીફર સહુરે મીટર રેકોડટ  સાથ ેગોર્લડ મેડલ જીતેલ છે. 
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૫) પોલ વોર્લટ 4.90 મીટરનો જાંપ લગાવીન ેગોર્લડ મેડલ મેળવેલ છે, આ જનેીફરનુાં પહેલુાં વર્લડટ  

ટાઈટલ છે. 

૬) 17 માર્ટ 1982 માાં ઘૂાંટણના ઓપરેશન બાદ આજ સુધી ફ્રાાંસના ફૂટ બોલ ખેલાડી જીન 

વપયસટ એડપસ 34 વષટથી કોમામાાં છે,આજ સુધી ત ેજાગ્યા નથી. 

૭) એક સવે મુજબ ગાંદા પાણીથી ડાયટ્રયા જવેી બીમારીથી દવુનયામાાં દરરોજ પાાંર્ વષટથી ઓછી 

વયના 900 બાળકો મૃત્ય ુપામે છે. 

૮) 19 માર્ટ 1972 ના રોજ ભારત અન ે બાાંગ્લાદેશ દ્વારા મૈત્રી સાંવધ પર હસ્તાક્ષર  કરવામાાં 

આવ્યા હતા. 

૯) હાલ હૈદરાબાદ ખાતે ઇવન્ડયા એવવએશન-2016 એર શો ર્ાલી રહ્યો છે, તેમાાં 12 દેશોની 

200 થી વધારે કાંપનીઓ ભાગ લઇ રહી છે. 

૧૦) નાના બર્તકારોની બર્તમાાં ફટકો પડેલ છે, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેના વ્યાજદરોમાાં 1.3 ટકા 

સુધીનો ઘટાડો જાહેર કરેલ છે, આ દર 1 એવપ્રલથી લાગુ કરવામાાં આવશે. 

૧૧) અત્યાર સુધીમાાં વકસાન વવકાસ પત્રમાાં 100 મહીને નાણા ડબલ થતા હતા, પરાં તુ સરકારે 

વ્યાજદર ઘટાડતા 110 મહીને નાણા ડબલ થશે. 

૧૨) હાલ ટ્દર્લહીમાાં કૃવષ મેળો શરુ થયલે છે, દેશનાાં વવકાસ માટે ખેડૂત સશવતતકરણ અન ે

ભારતને વવકવસત કરવા પર ભાર મુકાશે. 

૧૩) એસીડ હુમલાનો ભોગ બનેલ મટ્હલાઓને મફત તબીબી સારવાર આપવાનો ટ્દર્લહી 

સરકારને આદેશ આપવામાાં આવેલ છે. 

૧૪) માર્ટ 2016 ના રોજ ટ્દર્લહીમાાં વવશ્વ સુફી સાંમેલનનુાં આયોજન કરવમાાં આવ્યુાં હતુાં. 

૧૫) ભારતના મુાંબઈમાાં વબ્રકસ મૈત્રી શહેર સાંમેલન 2016 નુાં આયોજન કરવામાાં આવશે. 

૧૬) હાલ જાપાનના વવદેશમાંત્રી ફૂવમયો કીવશદા છે, તેઓએ ઉતર કોરીયાએ કરેલ વમસાઈલ 

પરીક્ષણ પર નારાજગી દશાટવી છે. 
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૧૭) જમટનીની એસ.એમ.ઈ. સાંસ્થા ભારતમાાં પટ્રયોજનાઓ માટે 3000 કરોડ રૂવપયાનુાં રોકાણ 

કરશે. 

૧૮) રાજસ્થાનના પોખરણમાાં ભારત સરકાર દ્વારા ભારતીય વાયુસેના આયોવજત શવતતપ્રદશટન 

આયરન ટ્ફસ્ટનુાં આયોજન કરવામાાં આવશે. 

૧૯) 16 માર્ટ 2016 ના રોજ પાંજાબ સરકારે સ્વાઈન ફ્લુને મહામારી અવધવનયમ અાંતગટત 

અવધસૂવર્ત કરેલ છે. 

૨૦) 17 માર્ટ 2016 ના રોજ વવજય માર્લયાએ રોયલ ર્લૈન્જસટ સ્પોર્ટસટ પ્રાઇવેટ લીમીટેડના 

વનદેશક પદ પરથી રાજીનામુાં આપેલ છે. 

- પરેશ ર્ાવડા  


