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

 

૧) હાલમાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા બેંક બોર્ડ  ઓફ બ્યુરોની રચના કરેલ છે તેના પ્રથમ અધ્યક્ષ તરીકે 

પૂર્ડ નનયાંત્રક તથા મહાલખેા પરીક્ષક નર્નોદ રાયની નનમણાંક કરી છે. 

૨) આગામી 8 મી માચ ેગુરુ ગ્રહ પૃથ્ર્ીની સૌથી નજીક દખેાશે, આ ગુરુ ગ્રહમાાં 1321 પથૃ્ર્ીઓ 

સમાઈ શકે તેટલી ક્ષમતા છે. 

૩) દેશમાાં પ્રથમ કાયડરત થયલે બોન (હાર્કા)ની બેંક ઓર્ીશામાાં શરુ છે, જયારે સુરતમાાં આર્ી 

રાજ્યની પ્રથમ બોન બેંક શરુ કરર્ામાાં આર્શે. 

૪) સ્ર્ીત્ઝરલૅન્ર્ના ટેનીસ સ્ટાર સ્તેનીસ્લાસ ર્ાાંર્રરકા મેન્સ નસાંગલ્સની ફાઈનલમાાં માકોસ 

બઘર્ાટીસને  હરાર્ી દુબઈ ઓપન ટેનીસ ટુનાડમેન્ટમાાં ચેનપપયન બનલે છે. 

૫) હાલમાાં ભારતીય નર્મેન્સ હોકી ટીમનો જમડની સામે સાઉથ આરિકાની મેચ દરનમયાન 3-0 

થી પરાજય થયેલ છે. 

૬) ન્યુઝીલને્ર્ના નર્સ્તાર મપ્કીસનમાાં માટાનકટાકી અને બુલાર નદીમાાં એન્યુઅલ બલુર 

ફેસ્ટીર્લ મનાર્ર્ામાાં આરે્ છે, તેમાાં ત્રણ રદર્સ પાણીમાાં રહેર્ાનુાં હોય છે. 

૭) આગામી ત્રણ માચ ે દશેભરની યનુનર્સીટીઓમાાં માતૃભાષા રદનની ઉજર્ણી કરર્ામાાં 

આર્શે. 

૮) આગામી 6 માચ ેલખનૌમાાં નબાંબ મહોત્સર્ની શરૂઆત કરર્ામાાં આર્શે. 

૯) ગુજરાતના BSF ના આઈજી તરીકે ગત 10 ફેબ્રુઆરીથી અજય તોમરે કાયડભાર સાંભાળેલ છે. 

૧૦) હાલમાાં જાહેર થયેલ 88 માાં ઓસ્કાર એર્ોર્ડને પ્રેઝન્ટ કરનાર પ્રથમ ભારતીય નપ્રયાંકા ચોપરા 
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બનેલ છે. 

૧૧) નર્શ્વ બેંકની  આવ્રજન અન ેરેમીટેન્સ તથ્ય પુનસ્તકા અનુસાર ભારત ર્ષડ 2015 માાં સૌથી 

ર્ધારે મનીઓર્ડર પ્રાપ્ત કરનાર દેશ બનેલ છે. 

૧૨) હાલમાાં બેંક ઓફ બ્યુરોના અધ્યક્ષ બનલેા નર્નોદ રાય પૂર્ડમાાં CAG માાં રહી ચકુ્યા છે. 

૧૩) હાલમાાં રચર્ામાાં આરે્લ બેંક બોર્ડ  બ્યુરોનુાં નનમાડણ બનેન્કાંગ ક્ષતે્રમાાં સુધારો લાર્ર્ા માટે 

રચાયુાં છે. 

૧૪) જાપાની ર્ાહન નનમાડતા કાંપની હોન્ર્ા મોટસે ભારતમાાં તેના સી.ઈ.ઓ. અન ેઅધ્યક્ષ તરીકે 

યોચીરો યુનોન ેનનયુક્ત કરેલ છે. 

૧૫) ઓસ્કાર નર્જતેા સાઉન્ર્ રર્ઝાઈનર રેસુલ પુકુટ્ટીન ે પોતાની ર્ોક્યુમેન્ટર ી ઇનન્ર્યાઝ ર્ોટર 

માટે ગોલ્ર્ન રીલ એર્ોર્ડ  આપર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૬) રદનેશ શમાડ રોમમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કૃનષ નર્કાસ કોશના સાંચાલન પરરષદના અધ્યક્ષ તરીકે 

ચૂાંટાયા છે. 

૧૭) અમેરરકી ર્ોક્ટરોએ દુનનયાનુાં પ્રથમ ગભાડશય પ્રત્યાપડણ કરર્ામાાં સફળતા મેળરે્લ છે. 

૧૮) હાલમાાં ગેર કાનૂની ધન સાંગ્રહ કરનાર યોજનાઓ સામે સખત કાયડર્ાહી કરનાર સબેીએ આ 

ર્ષે 40 થી ર્ધારે કાંપનીઓ પર દેખરેખ શરુ કરેલ છે. 

૧૯) ભારતમાાં નસક્યરુરટી એક્ષચને્જ બોર્ડ  ઓફ ઇનન્ર્યા(SEBI)ની સ્થાપના 12 એનપ્રલ 1992 

કરર્ામાાં આર્ી હતી. 

૨૦) સૌથી શનક્તશાળી પાસપોટડના સરે્માાં પ્રથમ 50 માાં ભારતનુાં સ્થાન 48 મુ રહેર્ા પામેલ છે. 

Current affairs 12(1) સામાન્ય જ્ઞાન 2/3/16 

 

૧) બાંગાળની સતપણાડન ે નાસા તરફથી ટોચની સ્કોલરશીપ માટે પસાંદગી થઇ છે, આ સાથ ે
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નર્શ્વભરમાાંથી ચાર અન્ય સ્કોલરની પસાંદગી થઇ છે. 

૨) સૌરાષ્ટ્ર  યુનીર્સીટીમાાં આગામી ર્ષે નનેો સાયન્સ એન્ર્ એર્ર્ાન્સ મટીરીયલ્સનો નર્ો 

અભ્યાસક્રમ શરુ કરર્ામાાં આર્શે. 

૩) આગામી ઓસ્કાર એર્ોર્ડ  સેરેમનીમાાં  શ્રષે્ઠ રફલ્મ તરીકે સ્પોટલાઈટ્સ રહેર્ા પામેલ છે. 

૪) આનથડક રીત ેનબળા ર્ગડ માટે આ ર્ષડના બજટેમાાં ત્રણ મહત્ર્ની યોજનાઓ જાહેર કરર્ામાાં 

આર્ી છે, તેમાાં ખેરૂ્તો માટે પાક ર્ીમો, ગરીબો માટે એલ.પી.જી. કનેકશન તથા આનથડક રીત ે

નબળા પરરર્ારો માટે 1 લાખ રૂનપયાનો સ્ર્ાસ્થ્ય ર્ીમો આપર્ામાાં આર્શે. 

૫) હાલમાાં કેન્ર સરકાર ‘આધાર’ને બાંધારણીય દરજ્જો આપર્ાનુાં નર્ચારી રહી છે, તથેી તમામ 

સબસીર્ી ર્ાળી યોજનાન ેઆધાર કાર્ડ  સાથ ેજોર્ર્ામાાં આર્શે. 

૬) ગઈ કાલથી શરુ થયેલ એક લાખ ર્ીસ હજાર ર્ોલરની ઇનામી રકમર્ાળી જમડન ગ્રાન્ર્ નપ્રક્સ 

બેર્નમન્ટન ચેનપપયનશીપમાાં સાઈના નહેર્ાલની ગેરહાજરીમાાં પી.નર્.નસાંધ ુઅન ેકીતાપબી શ્રીકાાંત 

ભારતનુાં નેતૃત્ર્ કરશે. 

૭) આગામી 1 એનપ્રલ 2016 થી પી.એફ.ના નાણા ઉપાર્ર્ા પર પણ ટેક્સ ચૂકર્ર્ો પર્શે. 

૮) રફલ્મ ‘ધ રેર્નેન્ટ’ ના રદગ્દશડક અલીહાન્રુ્ાંને સતત બીજીર્ાર શ્રષે્ઠ રદગ્દશડક તરીકે એર્ોર્ડ  

પ્રાપ્ત થયેલ છે. 

૯) 88 માાં ઓસ્કાર એર્ોર્ડમાાં 6 એર્ોર્ડ  એક સાથ ેમેળર્નાર રફલ્મ ‘મેર્મ મેક્સ’ રહેર્ા પામેલ 

છે. 

૧૦) ભારત સરકારના બજટેમાાં આગામી ર્ષડ 2017 સધુીમાાં 14 કરોર્ ખેરૂ્તોન ેસોઇલ હેલ્થ કાર્ડ  

આપર્ાની જાહેરાત કરર્ામાાં આર્ી છે. 

૧૧) આ ર્ષડના બજટેમાાં દેશના નાણાપ્રધાન દ્વારા નર્નર્ધ માંત્રાલય દ્વારા ર્સુલાતા 13 પ્રકારના 

સેસ નાબુદ કયાડ છે. 

૧૨) પાંજાબ સરકારે રાજ્યમાાં સેનાના યુનનફોમડના ર્ેંચાણ પર પ્રનતબાંધ લગારે્લ છે, કારણ કે 
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આતાંકર્ાદી ઘટનાઓ અર્ારનર્ાર બને છે તેથી સુરક્ષાના મુદે્દ આ પગલુાં લેર્ાયુાં છે. 

૧૩) 28 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ જપેી એસોનસયેટ્સના નસમેન્ટના વ્યર્સાયને અલ્ટર ાટરેક નસમેન્ટે 

ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૪) આ 28 ફેબ્રુઆરી 2016 ર્ષડના રાષ્ટ્ર ીય નર્જ્ઞાન રદર્સનો નર્ષય ‘રાષ્ટ્રના નર્કાસમાાં 

રૈ્જ્ઞાનનક તથ્ય’ રહ્યો હતો. 

૧૫) હાલ ર્રરષ્ટ્ આઈ.પી.એસ. અનધકારી આલોકકુમાર ર્માડ 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ 

રદલ્હીના નર્ા પોલીસ આયુક્ત બનેલ છે. 

૧૬) ભારતના બાંધારણના અનુચ્છેદ નાંબર 112 માાં ભારતમાાં કેન્રીય બજટેને ર્ાનષડક નાણાકીય 

નર્ર્રણના રૂપમાાં દશાડર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૭) ભારતના નાણામાંત્રી દ્વારા બજટે બહાર પાર્ર્ામાાં આરે્ છે, પૂર્ડ નાણામાંત્રી મોરારજી 

દેસાઈએ આજ સુધીના સૌથી ર્ધારે 10 બજટે બહાર પારે્લ છે. 

૧૮) સામાન્ય બજટે ર્ષડ 2016-17 માાં રાજ્યો અને નજલ્લાઓને સાાંસ્કૃનતક રૂપથી જોર્ર્ા માટે 

એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત કાયડક્રમનો શુભારાંભ કરેલ છે. 

૧૯) હોલીરૂ્ર્ રફલ્મ અનભનેતા જ્યોજડ  કેનર્ીનુાં 91 ર્ષડની ર્ય ે28 ફેબ્રુઆરી 2016 ના અર્સાન 

થયેલ છે. 

૨૦) ભારત અન ેસેશલ્સ ર્ચ્ચ ેસયુાંકત સૈન્ય યુદ્ધ અભ્યાસ તાલીમ સાંપન્ન કરેલ છે. 

Current affairs 13(1) સામાન્ય જ્ઞાન 3/3/16 

 

૧) ભારતના ચુાંટણીપાંચ ેઅનભનેતા રજનીકાાંતને પોતાના પ્રચાર અનભયાનમાાં તેન ેલેર્ાનો નનણડય 

કરેલ છે. 

૨) દનક્ષણી અમેરરકી દેશ પેરુની નદીઓમાાં તેલ પ્રસરર્ાના કારણ ે દેશમાાં ઈમરજન્સી લાગુ 

કરર્ામાાં આરે્લ છે. 
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૩) 28 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ પેરુ સરકારે દેશના ઉતર-પનિમક્ષેત્રમાાં કાચા તેલની એક મોટી 

પાઈપ લાઈનમાાં ભાંગાણ પર્ર્ાના કારણે કટોકટી લાદર્ામાાં આરે્લ છે. 

૪) રદલ્હીના આાંતરરાષ્ટ્ર ીય હર્ાઈમથક ઇનન્દરાગાાંધીન ેત્રણ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયલે 

છે. 

૫) ર્ાઈસ એર્નમરલ એચ.સી.એસ. નબષે્ટ્ પૂર્ી નૌસેના કમાનના ઓરફસર કમાન્ર્ીંગ ઇન 

ચીફનો પદભાર સાંભાળલે છે. 

૬) 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ નનહાલ અહમદ મૌલર્ી મોહમદ ઉસ્માનનુાં 90 ર્ષડની ર્યે 

નાનસકમાાં અર્સાન થયલે છે. 

૭) 28 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ કાર રેસર અરમાન ઈબ્રાહીમને ભારતીય ફેર્રેશન ઓફ મોટર 

સ્પોટ્સડ ક્લબ દ્વારા આયોનજત સમારોહમાાં મોટર સ્પોટ્સડ મૈન ઓફ ધ યર ટર ોફીથી સન્માનનત 

કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૮) ર્ષડ 2014-15 માાં ભારતે 36 અરબ ર્ોલર મૂલ્યનુાં સોનુાં આયાત કયુું હતુાં. 

૯) ભારતમાાં પ્રથમર્ાર થયેલ સોનાની ખાણની હરાજીમાાં રે્દાાંતા લીમીટેરે્ જીત હાાંસલ કરેલ છે. 

૧૦) 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ર્ાઈસ એર્નમરલ નર્મલ ર્માડ એ.ર્ી.એસ.એમ.એ અાંદમાન 

અને નનકોબારના 13 માાં કમાન્ર્ર ઇન ચીફના રૂપમાાં પદભાર ગ્રહણ કરેલ છે. 

૧૧) ભારતની ટેલીકોમ રેગ્યલુેટરી ઓથોરીટી ઓફ ઇનન્ર્યા (TRAI) ના ચેરમેન તરીકે 

આર.એસ. શમાડ ફરજ બજારે્ છે. 

૧૨) ભારત સરકાર દ્વારા કોકોનટ નર્કાસ બોર્ડ  દ્વારા સોરઠના માાંગરોળ ખાતે નારીયલે નર્કાસ 

બોર્ડનુાં એકમ સ્થપાશે, તે માટે શારદાગ્રામ નજીક 100 એકર જમીન ફાળર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૩) બોલીરુ્ર્ની અનભનેત્રી પ્રીનત ઝીંટાએ અમેરરકામાાં 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ લગ્ન કરી 

લીધાના અહેર્ાલ મળેલ છે. 

૧૪) ભારતીય બેર્નમન્ટન ખેલાર્ી કૌશલ ધમાડમરે જમડન ગ્રાન્ર્ નપ્રક્સ ગોલ્ર્ બેર્નમન્ટન 
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ચેનપપયનશીપના ક્ર્ાલીફાયર રાઉન્ર્માાં જીત મેળર્ી ચકુ્યા છે. 

૧૫) ફોબ્સ મેગેજીન દ્વારા નર્શ્વના સૌથી અમીર વ્યનક્તઓની યાદી જાહેર કરર્ામાાં આરે્લ છે, 

તેમાાં માઈક્રોસોફ્ટના ફાઉન્ર્ર બીલ ગેટ્સ 75 અરબ ર્ોલર સાથ ેસૌથી ધનર્ાન વ્યનક્ત બન્યા 

છે.  

૧૬) હાલમાાં રફલ્મકાર સાંજય લીલા ભણશાળી અને અનભનેતા રણર્ીર નસાંહને 2016 

ફેબ્રુઆરીમાાં પાંરર્ત દીનાનાથ માંગેશકર એર્ોર્ડ  ર્ષડ 2016 માટે પસાંદ કરાયા છે. 

૧૭) ઓનલનપપક નર્જતેા ર્સાંત બહાદુર નસાંહ રાણાને 28 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ જયપુરમાાં 

આયોનજત નેશનલ ચેનપપયનનશપ પરુુષ ર્ગડમાાં 50 નકમી. ચાલર્ામાાં સુર્ણડ પદક મળેલ છે.  

૧૮) 1 માચડ 2016 ના રોજ નર્ી રદલ્હીમાાં અનારનક્ષત ટીકીટો માટે બારકોર્ીંગ પ્રણાલીનો 

શુભારાંભ કરેલ છે. 

૧૯) જાણીતા લેખક જરેી નપાંટોને 1 માચડ 2016 ના રોજ ચાલ ુ ર્ષડના નર્ાંર્હેમ કૈપપબેલ 

પુરસ્કારથી સન્માનનત કરર્ામાાં આવ્યા છે. 

૨૦) પૂર્ડ ભારતીય રક્રકેટર રહુલ રનર્ર્ને ટી-20 મેચોની શ્રણેીમાાં રદલ્હી રે્યરરે્નર્લ્સ ટીમના 

મેન્ટર બનાર્ર્ાની જાહેરાત કરર્ામાાં આરે્લ છે.  
Current affairs 14(1) સામાન્ય જ્ઞાન 4/1/16 

 

૧) દેશની દરેક આઈ.ટી.આઈ.માાં મેનેજમેન્ટ સનમનતની રચના કરર્ામાાં આર્ી છે,તેમાાં 

આઈ.ટી.આઈ.  કોસડ સાંબનધત ઉદ્યોગોના ઉદ્યોગપનતઓ તેના ચેરમેન બનશે. 

૨) દેશની 400 આઈ.ટી.આઈ.ને અપગ્રેર્ કરર્ા માટે નર્શ્વબેન્કની સહાયનો ઉપયોગ કરર્ામાાં 

આર્શે,તેના માટે બેંક દ્વારા 1891 કરોર્ રૂનપયાનુાં ફાંર્ આપાયલે છે. 

૩) ચેન્નાઈ એરપોટડ  પર નર્માનની રાહ જોઈ રહેલા યાત્રીઓ માટે  િીમાાં બ્લર્ સુગરની તપાસ થઇ 

શકે ટે માટે એક બુથ લગાર્ર્ામાાં આરે્લ છે. 
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૪) ભારતીય રક્રકેટ ટીમના કેપ્ટન મહેન્રનસાંહ ધોનીના નામે ર્ધારે એક રેકોર્ડ  નોંધર્ામાાં આવ્યો 

છે, તેઓ 200 છગ્ગા ફટકારનાર પ્રથમ કેપ્ટન બનેલ છે. 

૫) આગામી ૩ થી 20 જુલાઈ 2016 ના રોજ 1480 નકમીની ધ ગ્રેટ ઇનન્ર્યા રનનુાં આયોજન 

કરર્ામાાં આર્શે. 

૬) ધ ગ્રેટ ઇનન્ર્યા રન રદલ્હીના ઇનન્ર્યા ગેટથી મુાંબઈના ગેટ રે્ ઓફ ઇનન્ર્યા સુધી આયોજન 

કરાશે. 

૭) ધ ગ્રેટ ઇનન્ર્યા રનમાાં 12 ક્રોસ કન્ટર ી રનસડ ભાગ લેશે, આ દોર્ 18 રદર્સ ચાલશે. 

૮) કપપ્યુટર ક્ષેત્રની અગ્રણી કાંપની ઈન્ફોસીસે નર્ચારોન ે પ્રોત્સાહન આપર્ા માટે ઇન્ફી મેકર 

એર્ોર્ડની જાહેરાત કરેલ છે.તેમાાં નર્જતેાઓન ેએક કરોર્ રૂનપયાની રકમ આપર્ામાાં આર્શે. 

૯) બાાંગ્લાદેશમાાં ચાલી રહેલ એનશયાકપની 2 માચડના રોજ રમાયેલી મેચમાાં પાનકસ્તાનનો 

બાાંગ્લાદેશ સામે કારમો પરાજય થયલે છે. 

૧૦) ભારત ેમધ્યપ્રદેશમાાં ર્લ્ર્ડ  બેંક સાથ ે30 કરોર્ ર્ોલરના લોનના કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ 

છે, આ રકમ મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના નશક્ષણને અસરકારક બનાર્શે. 

૧૧) હાલમાાં ભારતીય નર્મેન્સ હોકી ટીમ પૂનમ રાનીના બ ે ગોલ સાથ ે સ્કોટલૅન્ર્ સામે જીત 

મેળર્ી શક્યુાં છે. 

૧૨) હાલ ભારતના સી.બી.આઈ.ના ર્ર્ા (રર્રેક્ટર) અનીલ નસાંહા છે. 

૧૩) ર્ષડ 2016 સુધીમાાં ભારતની જાહેર ક્ષતે્રની બેંકોની નોન પરફોનમુંગ એસેટ્સ 3 લાખ કરોર્ 

થર્ા પામી છે. 

૧૪) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્પેસ સ્ટેશનમાાં 340 રદર્સ એટલે કે લગભગ 1 ર્ષડ જટેલો સમય નર્તાવ્યા 

બાદ અમેરરકન અાંતરીક્ષ યાત્રી સ્કોટ કેલી અને તેમના સાથી રનશયન નમખલે કોરીનીયનકો 2 

માચડ 2016 ના રોજ પરત ફરેલ છે. 

૧૫) અાંતરીક્ષ યાત્રી સ્કોટ કેલી અન ેતેમના સાથી રનશયન નમખેલ કોરીનીયનકોએ 5440 ર્ાર 
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દુનનયાના ચક્કર લગારે્લ છે. 

૧૬) 3 માચડને ર્ષડ 2013 ના રોજ સયુાંકત રાષ્ટ્ર  સાંઘ દ્વારા સમગ્ર નર્શ્વમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ર્ન્ય 

જીર્ રદર્સ તરીકે ઉજર્ર્ાની ભલામણ કરેલ. 

૧૭) નબ્રટનના સૌથી ટોચના ફેમીલી કાયદાના જજ ેજણારે્લ કે આગામી ર્ષડ 2017 થી અહી 

ઓન લાઈન રર્ર્ોસડ થઇ શકશે. 

૧૮) આનસયાન પ્લસ દેશોનુાં રાષ્ટ્ર ીય રફલ્ર્ પ્રનશક્ષણ અભ્યાસ ફોસડ -18, 2 થી 8 માચડ 2016 

ર્ચ્ચે પુણેમાાં શરુ થયલે છે. 

૧૯) રાષ્ટ્ર ીય રફલ્ર્ પ્રનશક્ષણ અભ્યાસ ફોસડ -18 આ અભ્યાસ ભારતની ધરતી પર જમીન પરનો 

સૌથી મોટો માનર્ામાાં આરે્ છે. 

૨૦) 29 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ ઈરાનમાાં સાંસદીય ચુાંટણીના પરરણામો જાહેર કરર્ામાાં આવ્યા 

છે.  
Current affairs 15 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 5/3/16 

૧) કેન્રની સી.બી.એસ.ઈ.એ દરેક શાળાને નનદેશ આપ્યો છે કે દરેક શાળા અન ેનર્દ્યાથીઓએ 

પી.એમ. મોબાઈલ એપ ર્ાઉનલોર્ કરર્ી આ એપની મદદથી તેઓ ર્ર્ાપ્રધાનના નર્ચારો તથા 

તેઓની સાથે તેમના નર્ચારો શેર કરી શકશે. 

૨) ભારતે ટી-20 એનશયાકપમાાં યુ.એ.ઈ.ન ે9 નર્કેટે સજ્જર્ પરાજય આપેલ છે. 

૩) ન્યુઝીલને્ર્ રક્રકેટ ટીમના ભૂતપૂર્ડ કેપ્ટન મારટડન ક્રોનુાં 53 ર્ષડની ર્યે અર્સાન પામેલ છે, 

તેઓ લાાંબા સમયથી કેન્સરની બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. 

૪) હાલમાાં આર્કરે્રા ર્ાસુલાત (સેન્ટરલ બોર્ડ  ઓફ ર્ાયરેક્ટ ટેકસીસ) દ્વારા ઈ- અપીલ માટે 

નરુ્ાં ફોમડ બહાર પરે્લ છે. 

૫) રાજ્યમાાં પહેલીર્ાર બનાસકાાંઠા નજલ્લામાાં 3 માચડ 2016 ના રોજ 150 જટેલા પ્રર્ાસી 

નશક્ષકોની ભરતી કરર્ામાાં આરે્લ છે. 
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૬) દેશમાાં સોલાર પર્ારનો ખચડ ઘટાર્ર્ાના પ્રયાસ રૂપે 33 થી ર્ધારે સોલાર પાર્ર સ્ટેશન 

સ્થાપર્ામાાં આર્શે. 

૭) રે્સ્ટ ઇન્ર્ીઝના ઓલ રાઉન્ર્ર આન્ર ેરસેલ એક ર્ષડમાાં ત્રણ ર્ખત ર્ોપ ટેસ્ટ માટે હાજર ન 

રહેતા તેમના પર બ ેર્ષડનો પ્રનતબાંધ લદાર્ર્ાની શક્યતા છે. 

૮) અમીરાત એરલાઈન્સના નર્માન એ-380 એ દુબઈથી ઓકલને્ર્ સુધીની 14,200 

નકલોમીટરની નોન સ્ટોપ સફર પૂણડ કરેલ છે. 

૯) તાજતેરમાાં અબજોપનતઓની યાદી જાહેર કરર્ામાાં આર્ી તેમાાં 111 ભારતીયો સામેલ છે. 

૧૦) ર્ષડ 2015 ના સરે્ મુજબ ભારતમાાં આશરે 6.1 કરોર્ ર્યસ્ક  પુરુષો લોકો નસગારેટનુાં 

સેર્ન કરે છે, જયારે 6.8 કરોર્ લોકો ર્યસ્ક લોકો બીર્ીનુાં સેર્ન કરે છે. 

૧૧) હાલમાાં કેન્રીય પ્રધાનમાંર્ળે ર્ષડ 2020 માાં યોજાનાર 36 મી આાંતરરાષ્ટ્ર ીય ભરૈૂ્જ્ઞાનનક 

કોંગ્રેસનુાં આયોજન કરર્ામાાં માટે સનમનત રચર્ાની માંજુરી આપી દીધલે છે. 

૧૨) હાલમાાં દેશના પ્રધાનમાંર્ળે નેશનલ મેન્યુફેક્ચરરાંગ કાંપીટીશન કોપોરેશનન ે બાંધ કરર્ાનો 

નનણડય લીધલે છે, જ ેર્ષડ 2004 માાં શરુ કરર્ામાાં આરે્લ. 

૧૩) જનજાનત બાબતોના માંત્રી જુઆલ ઓરારે્ 2 માચડ 2016 ના રોજ નર્ી રદલ્હીમાાં રાષ્ટ્ર ીય 

અનુસુનચત જનજાનત આયોગ દ્વારા ઉન્નત રે્બસાઈટ લોન્ચ કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૪) હાલમાાં સયુાંક રાષ્ટ્ર  સુરક્ષા પરરષદે ઉત્તર કોરરયા પર આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પ્રનતબાંધ સાંબનધત એક 

પ્રસ્તાર્ પારરત કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૫) જાણીતા નાટ્યકાર અન ે નનદેશક રતન થીયમ 1 માચડ 2016 ના રોજ મરહન્રા ઉત્કૃષ્ઠતા 

પુરસ્કાર રાંગ માંચ ના 11 માાં સાંસ્કરણ માટે નોમીનેટ કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૬) ભારતમાાં ધાનમડક સ્ર્તાંત્રતાની નસ્થનત પર ચચાડ કરર્ા અને તેના પર રીપોટડ  તૈયાર કરર્ા માટે 

ભારતમાાં આર્નાર અમેરરકી આયોગને ભારત દ્વારા નર્ઝા આપર્ાની મનાઈ ફરમાર્ર્ામાાં આરે્લ 

છે. 
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૧૭) અરુણાચલ રાજ્યના મુખ્યમાંત્રી અને નર્ધાનસભા સભ્યો કુલ મળીને 29 સભ્યો પીપલ્સ 

પાટી ઓફ અરુણાચલમાાં સામેલ થઇ ગયેલ છે. 

૧૮) હાલમાાં ટીમ ઇનન્ર્યા નર્શ્વ ટી-20 મેચ દરનમયાન બે નર્ી નકટનો ઉપયોગ કરશે. 

૧૯) ભારતીય સેનાએ હાલમાાં પાનકસ્તાનથી આર્તી 30 મીટર લાાંબી સુરાંગને શોધી કાઢેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ર્ોક્ટર ભગર્તી લાલ વ્યાસને ર્ષડ 2015 ના નબહારી સારહનત્યક પુરસ્કાર માટે 

પસાંદ કરર્ામાાં આવ્યા છે.  

Current affairs 16 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 6/3/16 

૧) જાણીતા અનભનેતા અન ેરદગ્દશડક મનોજ કુમારને ર્ષડ 2015 નો દાદા સાહેબ ફાળકે એર્ોર્ડ  

એનાયત કરર્ામાાં આર્શે. 

૨) જામનગર ખાતે સેર્ારત એરફોસડ સ્ટેશનના 119 હેલીકોપ્ટર યનુનટને છેલ્લા 18 ર્ષડ દરનમયાન 

શાાંનત અને આપનતના સમયમાાં સેર્ાને ધ્યાને લઇ પ્રનેસરે્ન્ટીયલ સ્ટાન્ર્ર્ડથી રાષ્ટ્રપનત દ્વારા 

નર્ાજર્ામાાં આરે્લ છે. 

૩) જામનગરના કમાન્ર્ીંગ ઓરફસર એન.આર. ચીટનીશન ેસ્ટાન્ર્ર્ડથી નર્ાજર્ામાાં આરે્લ છે, 

આ યુનનટ ધી સ્ટેનલયન્સ તરીકે પણ ઓળખાય છે. 

૪) ભારત સરકાર દ્વારા ગોલ્ર્ બોન્ર્ સ્કીમનો ત્રીજો તબક્કો આગામી 8 માચડથી 14 માચડ સુધી 

બોન્ર્ માટેની અરજીનો સ્ર્ીકાર કરર્ામાાં આર્શે. 

૫) જાણીતા ઓલનપપક ચનેપપયન પેંગ રે્ઈ સહીત રદગ્ગજ શૂટસડને પાછળ રાખીન ેભારતના જીતુાં 

રાયે બેંગકોક શુરટાંગ ર્લ્ર્ડ  કપની 50 મીટર નપસ્તોલ સ્પધાડમાાં ગોલ્ર્ મેર્લ જીત્યો હતો. 

૬) આગામી સમયમાાં ભારતના ચાર રાજ્યો પ.બાંગાળ, આસામ, કેરલ, તનમલનારુ્ એમ ચાર 

રાજ્યોમાાં અને કેન્ર શાનષત પ્રદેશ પોંર્ીચરેીમાાં નર્ધાનસભાની ચુાંટણીનો કાયડક્રમ ભારતના 

ચુાંટણીપાંચ દ્વારા જાહેર કરર્ામાાં આવ્યો છે, આ કાયડ 4 એનપ્રલથી 16 મેં સુધી ચાલશે. 

૭)  આગામી ચાર રાજ્યોની ચુાંટણી આર્શે તેમાાં નર્ધાનસભાની કુલ 824 બેઠકો પર 17 કરોર્ 
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મતદારો રાજ્ય સરકારોનુાં ભાનર્ નક્કી કરશે. 

૮) ફોરર્ર્ડ  બ્લોકના ર્રરષ્ઠ નેતા અશોક ઘોષનુાં નર્ી રદલ્હીમાાં 3 માચડ 2016 ના રોજ અર્સાન 

થયેલ છે.તેઓ 94 ર્ષડની ર્યના હતા. 

૯) જાણીતી કાંપની ફ્લીપકાટે માચડના પ્રથમ સપ્તાહમાાં ફ્લીપકાટે મની નામની ઈ-ર્ોલેટ સેર્ાની 

શરૂઆત કરેલી છે. 

૧૦) અમેરરકામાાં રાષ્ટ્રપનત પદ માટે ઉમેદર્ાર બનર્ા માટે એકપણ રાજ્યમાાં જીતી ન શકર્ાન ે

કારણ ેરરપનબ્લક પાટીના બેન કાસડનને આનધકારરક રૂપથી ઉમેદર્ારી છોર્ર્ી પરે્લ છે. 

૧૧) કનલાંગ સામાનજક નર્જ્ઞાન ઇન્સ્ટીટયુટ નર્શ્વમાાં સૌથી મોટુાં  આરદર્ાસીઓ માટેનુાં આર્ાસીય 

સ્થાન છે. 

૧૨) કેન્ર સરકારે રાજીર્ કુમારની અધ્યક્ષતામાાં કમડચારીઓને યુનક્ત સાંગત બનાર્ર્ા માટે પાાંચ 

સદસ્યોની ટાસ્ક ફોસડની રચના કરેલ છે. 

૧૩) નાગપુરમાાં હાલ સાંતોષ ટર ોફી ટુનાડમેન્ટનો સાંબધ ફૂટબોલ ખલે સાથ ેછે. 

૧૪) ચીને પોતાના રક્ષા તાંત્રને મજબુત બનાર્ર્ા માટે ર્ષડ 2016-17 ના બજટેમાાં 7.6 ટકાનો 

ર્ધારો કરેલ છે. 

૧૫) ભેલ (BHEL) દ્વારા કણાડટકમાાં સુપરક્રીટીકલ થમડલ કે જ ે700 મેગાર્ોટની ક્ષમતા ધરારે્ 

છે, તે યુનનટનુાં લોનન્ચગ કરર્ાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૧૬) માંત્રીમાંર્ળની સુરક્ષા બાબત ેસનમનતએ 1 માચડ 2016 ના રોજ બ ેર્ધારાની હર્ાઈ દેખરેખ 

પ્રણાલી અર્ાક્સની ખરીદીના પ્રસ્તાર્ને માંજુરી આપર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૭) લોકસભાના પૂર્ડ સ્પીકર પી.એ. સાંગમાાંનુાં 4 માચડ 2016 ના રોજ હૃદય રોગના કારણ ે

આર્સાન થયલે છે, જઓે 68 ર્ષડના હતા અને તેણે મેઘાલયના મુખ્યમાંત્રી તરીકે સેર્ા આપેલ. 

૧૮) 3 માચડ 2016 ના રોજ મુાંબઈ અન્ર્ર-23 એ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેર્ીયમમાાં મધ્યપ્રદેશ 

ટીમને હરાર્ી સી.કે. નાયરુ્ ટર ોફી જીતેલ છે. 
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૧૯) હુ્યમન પેપીલોમાાં ર્ાયરસ (HPV) રૈ્ક્સીન લોન્ચ કરનાર દશેનુાં પહેલુાં રાજ્ય નર્ી રદલ્હી 

છે. 

૨૦) ભગર્તી લાલ વ્યાસન ે ર્ષડ 1988 માાં “અણહદ નાદ” માટે સારહત્ય અકાદમી તરફથી 

સન્માનનત કરર્ામાાં આવ્યા હતા.  

Current affairs 17 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 7/3/16 

૧) ભરતીની મેન્સ તથા નર્મેન્સ ટીમોએ ઇનતહાસ રચતા ર્લ્ર્ડ  ટેબલ ટેનીસ ચેનપપયનશીપના 

બીજા ર્ીર્ીઝનમાાં ગોલ્ર્ મેર્લ જીતેલ છે.ભારતીય ટીમે પહેલા લક્ઝમબગડને ત્યારબાદ 

બ્રાજીલની ટીમને ૩-2 થી હરાર્ીન ેગોલ્ર્ મેર્લ મેળરે્લ છે. 

૨) 6 માચડ 1902 માાં એટલ ેકે આજથી 113 ર્ષડ પહેલા નર્ખ્યાત ફૂટબોલ ક્લબ રીયલ મેર્ર ીર્ની 

સ્થાપના કરી હતી. 

૩) ભારતીય બેર્નમન્ટન ખેલાર્ી પી.ર્ી.નસાંધુનો જમડન ગ્રાન્ર્ નપ્રક્સ બેર્નમન્ટન 

ચેપપીયનશીપની ક્ર્ાટડર ફાઈનલમાાં ચીનની ર્ાાંગ શીઝીયાન સામે પરાજય થતા ટુનાડમેન્ટમાાંથી 

બહાર થઇ ગયા છે. 

૪) જાપાનના મહાન WWE રેસલર ઇઝી ઇઝાકી (હાયાબુસા)નુાં 47 ર્ષડની ર્યે બ્રેઈન 

હેમરેજના કારણે અર્સાન થયલે છે. 

૫) 31 માચડ 2015 ના રોજ ગુજરાતમાાં 31,25,009 ગરીબ પરરર્ારોની નસ્થનતએ 1,23,668 

પરરર્ારો ર્ધ્યા છે. 

૬) અમેરરકન અાંતરીક્ષ એજન્સી નાસાએ લોકહીર્ મારટડન કાંપનીન ે 1770 નકમી.પ્રનત કલાકની 

ઝર્પથી ઉર્તા નર્માનો તૈયાર કરર્ા માટે કોન્ટર ાક્ટ આપેલ છે. 

૭) કેન્રએ સાર્ડજનનક ક્ષેત્રના ઉપક્રમ ફટીલાઈઝર એન્ર્ કેનમકલ્સ ત્રાર્ણકોર લીમીટેર્ને 1000 

કરોર્ રૂનપયાનુાં ઋણ પ્રદાન કરર્ાની સમજુતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કરેલ છે. 
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૮) ચીને ર્ષડ 2016 ના બજટેમાાં ર્ાનષડક રૃ્નદ્ધ દર  6.5 ટકા (GDP) નુાં લક્ષ્ય રાખલે છે. 

૯) ન્યયુોકડના ગ્રાઉન્ર્ જીરો પર નર્શ્વના સૌથી મોંઘા રેલ્રે્ સ્ટેશનનો શુભારાંભ કરેલ છે. 

૧૦) ટેક્સી સેર્ા આપનાર કાંપની ઉબેરે બેંગ્લોરમાાં બાઈક ટેક્સીની શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૧) હાલમાાં ભારતીય મરહલા રક્રકેટ ટીમ સાતમાાં ક્રમાાંકેથી પાાંચમાાં ક્રમાાંકે આર્ર્ા પામેલ છે. 

૧૨) છત્તીસગઢના લોકનપ્રય કનર્ અને પૂર્ડ સાંસદ પર્ન રદર્ાનનુાં હાલમાાં અર્સાન થયલે છે. 

૧૩) ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ પેપ્સી કાંપની બી.સી.સી.આઈ. ના ટાઈટલની પ્રયોજક બનલે છે. 

૧૪) માચડ 2016 ના રોજ હુાં  ર્ોઝ નશર્ાજી? ના લખેક અનનરુધ દેશપાાંરે્, પ્રભાત પટ્ટનાયક,અન ે

ગોનર્ાંદ પનસરે ચચાડમાાં રહેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં શાયરા બાનોએ રટરપલ તલાકની અર્ધારણા પર સુપ્રીમ કોટડમાાં અરજી દાખલ કરેલ 

છે. 

૧૬) 3 માચડ 2016 ના રોજ ન્યુઝીલને્ર્માાં નર્ા ઝાંર્ા અપનાર્ર્ા માટે મતદાન શરુ કરર્ામાાં 

આરે્લ છે. 

૧૭) હાલમાાં 4 માચડના 2016 ના રોજ ચાર રાજ્યો અન ે એક કેન્રરશાનષત પ્રદશેમાાં ચુાંટણીની 

જાહેરાત કરી તે ચુાંટણી કનમશનર નસીમ જદૈી છે. 

૧૮) ગોલ્ર્ન કૈલા પુરસ્કાર ભારતમાાં નનપન સ્તરની રફલ્મ માટે આપર્ામાાં આરે્ છે. 

૧૯) હાલમાાં નર્શ્વ આનથડક માંચ દ્વારા રૈ્નશ્વક ઉજાડ ઈન્િાસ્ટરક્ચર પ્રદશડન સૂચકાાંક રીપોટડ  2016 

જાહેર કરેલ છે. 

૨૦) હાલમાાં ઈસાઈઓના ધમડગુરુ પોપ િાન્સીસ પહેલીર્ાર પાનકસ્તાનની યાત્રા પર આર્શે. 

 

Current affairs 18 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 8/3/16 

૧) મરહલા ટી-20 કપનુાં આગામી 15 માચડ 2016 થી આયોજન કરાશે, આ ર્ખતે પ્રથમર્ાર 
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તેનુાં જીર્ાંત પ્રસારણ કરર્ામાાં આર્શે. 

૨) દેશમાાં પીરર્ત મરહલાઓની મદદ માટે દર મરહને 5-6 ર્ન સ્ટોપ ક્રાઈસીસ સને્ટર શરુ 

કરર્ામાાં આર્શે. 

૩) કેન્રના બાળ નર્કાસ માંત્રી મેનકા ગાાંધીએ મારહતી આપેલ કે 8 માચડ 2016 ના રોજ ર્ન 

સ્ટોપ ક્રાઈસીસના 3 સેન્ટર ઉત્તરાખાંર્, મધ્યપ્રદેશ, અન ેઉત્તરપ્રદેશમાાં ખોલર્ામાાં આર્શે. 

૪) નમડદા નદીના 30 નકમીના પટ્ટામાાં અાંકલેશ્વરથી અાંગારેશ્વર સધુી ર્લ્ર્ડ  ટુરરસ્ટ સરકીટ 

બનાર્ર્ાની કર્ાયત હાથ ધરર્ામાાં આર્શે. 

૫) સુરતમાાં ટર ારફકને હળર્ો કરર્ા માટે ટરકોને થોભાર્ર્ા માટે લોજીસ્ટીક પાકડ  બનાર્ર્ામાાં 

આર્શે, અને ત્યાાં ટેપપોમાાં બારકોર્ સીસ્ટમ અમલી બનાર્ાશે. 

૬) સ્ર્સ્છ ભારત અનભયાન નમશન અન ે પ્રધાનમાંત્રી જન ધન યોજના જરે્ા મહત્ર્પૂણડ 

કાયડક્રમના અસરકારક અમલ માટે આગામી 21 એનપ્રલ 2016 ના રોજ નાગરરક સેર્ા રદનની 

ઉજર્ણી ર્ખતે પ્રધાનમાંત્રી એર્ોર્ડ  અપડણ કરર્ામાાં આર્શે. 

૭) આગામી 11 માચડ 2016 ના રોજ રદલ્હીમાાં ર્લ્ર્ડ  કલ્ચરલ ફેસ્ટીર્લની શરૂઆત કરર્ામાાં 

આર્શે. 

૮) બાાંગ્લાદેશમાાં રમાઈ રહેલી એનશયા કપ ટી-20 માાં ભારત ેબાાંગ્લાદેશને 8 નર્કેટે હરારે્લ છે. 

૯) જાપાન સરકારે ભારતીયો માટે પોતાના નર્ઝાના નનયમોને હળર્ા કરેલ છે,ગત મહીને જાપાને 

ભારતીયો માટે સામાન્ય પાસપોટડ  પ્રકારના નર્ઝાની રે્લેર્ીટી ર્ધારીન ે મહતમ ત્રણ ર્ષડથી 

ર્ધારીને પાાંચ ર્ષડ કરેલ છે. 

૧૦)  હાલમાાં ભારતના CAG (કોપપ્ટર ોલર એન્ર્ ઓર્ીટર જનરલ) તરીકે શશીકાાંત શમાડ છે, જ ે

હાલ ગુજરાતના પ્રર્ાસે છે. 

૧૧) ચીન સરકારે 2020 માાં પ્રથમર્ાર માંગળ પર યાન મોકલર્ાની યોજના બનારે્લ છે. 

૧૨) બાાંગ્લાદેશને ર્ષડ 1988 માાં ઇસ્લાનમક રાષ્ટ્ર  તરીકે જાહેર કરર્ામાાં આવ્યુાં હતુાં. હાલમાાં ત્યાાં 
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લઘુમનત પર થતા હુમલાને કારણ ેઇસ્લાનમક રાષ્ટ્રનો દરજ્જો હટાર્ર્ા માટેની રહલચાલ થઇ રહી 

છે. 

૧૩) ર્ાક નર્ભાગ દ્વારા માચડ 2016 સુધીમાાં 1000 ATM લગાર્ર્ાની જાહેરાત કરેલ હતી, તેની 

જગ્યાએ 550 ATM લગાર્ર્ાની કામગીરી પૂણડ કરેલ છે. 

૧૪) રાષ્ટ્રપનત દ્વારા 6 માચડ 2016 ના રોજ રદલ્હીમાાં રાષ્ટ્રના નનમાડણમાાં મરહલા કાનુન 

નનમાડતાઓની ભૂનમકા પર આયોનજત પ્રથમ સાંમેલનનુાં ઉરઘાટન કરેલ છે. 

૧૫) હાલમાાં નઝપબાબ્રે્ સરકારે 6 હીરાની ખાણનુાં ખોદકામ કરતી કાંપનીઓન ેબાંધ કરેલ છે. 

૧૬) આાંતરરાષ્ટ્ર ીય હોકી મહાસાંઘ દ્વારા 3 માચડ 2016 ના રોજ હોકી અપપાયર નેપોનલયન નસાંહને 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય અપપાયર બનાર્ર્ામાાં આવ્યા છે. 

૧૭) રાષ્ટ્ર ીય રફલ્મ અનભલેખાગારના સાંસ્થાપક તેમજ પૂર્ડ રફલ્મ નનદેશક પી.કે. નાયરનુાં 4 માચડ 

2016 ના રોજ 82 ર્ષડની ર્ય ેઅર્સાન થયલે છે. 

૧૮) ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યની નર્ધાનસભાએ નર્ી રાજસ્ર્ સાંરહતાન ેમાંજુરી આપી દેર્ામાાં આર્ી છે. 

૧૯) જોનજલા સુરાંગ પરરયોજના પર ફરીથી બોલી લગાર્ર્ાનો નનણડય માચડ 2016 ના પ્રથમ 

સપ્તાહમાાં પરરર્હન માંત્રી નીનતન ગર્કરીની અધ્યક્ષતામાાં લેર્ામાાં આવ્યો છે. 

૨૦) નઝપબાબ્રે્ની રાજધાની હરારે છે, નઝપબાબ્રે્ના ખાણ ખનીજ માંત્રી ર્ાલ્તર ચીધાકર્ા છે. 

Current affairs 19 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 9/3/16 

૧) દુરદશડન દ્વારા લોન્ચ થયલે રર્જીટલ ટેરેનસ્ટયલ ટર ાન્સનમશન ટેકનોલોજીના કારણ ે

દુરદશડનની પાાંચ ચેનલ ઈન્ટરનેટ ર્ગર મોબાઈલ પર જોર્ા મળશે. 
૨) કરમસદ નસ્થત ચારૂતર આરોગ્ય માંર્ળના અધ્યક્ષ અને નશેનલ રે્રી રે્ર્લોપમેન્ટ બોર્ડના 

પૂર્ડ અધ્યક્ષ ર્ો. અમૃતા પટેલન ે રદલ્હીમાાં યોજાયેલ સમારોહમાાં મરહન્રા સમૃનદ્ધ ઇનન્ર્યા એગ્રી. 

લાઈફ ટાઈમ અચીર્મેન્ટ એર્ોર્ડ  અન ેકૃનષ નશરોમણીથી સન્માનનત કરાયા છે. 
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૩) દુનનયાના 107 દેશો એર્ા છે કે જ્યાાં મરહલાઓની નસ્થનત ભારતીય મરહલાઓ કરતા સારી છે. 
૪) પ્રખ્યાત નોરે્લીસ્ટ સલમાન રશ્દીને “મીર્નાઈટ્સ નચલ્ર્રન” અન ે “ધી સેતાનનક ર્સીસ” 

જરે્ા પુસ્તકોએ પ્રનસનદ્ધ આપાર્ી છે. 
૫) હાલમાાં ઈજીપ્તની સાંસદમાાં બુરખા પર પ્રનતબાંધ ફરમાર્તા કાં ટર ોર્સીયલ બીલન ેરજુ કરર્ાની 

તૈયારી થઇ રહી છે. 
૬) ઈઝરાઈલની સાંસદની સભ્ય સાંખ્યા 595 છે, તેમાાંથી બુરખા પ્રનતબાંધના સપોટડમાાં 250 જટેલા 

સભ્યો છે. 
૭) છતીસગઢના રાયપુરમાાં મધ્યભારતનો પહેલો ઈમાસીર્ ર્ોમ તૈયાર કરર્ામાાં આવ્યો છે, તેમાાં 

5 ર્ાયમેન્શન રફલ્મ જોઈ શકાશે. 
૮) અલાસ્કામાાં પ્રત્યેક ર્ષે નર્ રદર્સ સુધી 1609 નકલોમીટરની ઈર્ીટારોર્ ટરેઈલ સ્લેજ ર્ોગ રેસ 

યોજાય છે. તેનો પ્રારાંભ થઇ ચુક્યો છે. 
૯) ર્ષડ 1970 માાં ઈ-મેઈલની શોધ કરનારા યુ.એસ.ના પ્રોગ્રામર રે ટોપલીન્સનુાં 74 ર્ષડની ર્યે 

અર્સાન થયેલ છે. 
૧૦) હાલના આાંકર્ા અનુસાર સમગ્ર દેશમાાં 1000 પુરુષોની સરખામણીએ સ્ત્રીઓ 943 

છે,જયારે ગુજરાતમાાં તો 919 થાય છે, પુરુષોની સરખામણીમાાં ગુજરાત દેશમાાં 22 માાં ક્રમાાંકે 

ધકેલાયુાં છે. 
૧૧) સમગ્ર દેશમાાં સોલાર શનક્તથી ખાદી ઉત્પન થઇ શકે તે માટેનો પ્રથમ પ્રયોગ ગોંર્લમાાં 

હરગોનર્ાંદભાઈ સ્મૃનત સાંકુલનો પ્રારાંભ કરર્ામાાં આવ્યો છે. 
૧૨) ભારત સરકાર દ્વારા હાલમાાં 14000 કરોર્ના સીધા નર્દેશી મૂર્ીરોકાણને માંજુરી આપર્ામાાં 

આર્ી છે. 
૧૩) ચાલુ ર્ષે યોજાનાર રરયો ઓનલનપપક માટે કુશ્તીમાાં ર્ધુમાાં ર્ધુ ક્ર્ોટા મેળર્ર્ાના ઈરાદે 

ઓનલનપપક્સ ક્ર્ાલીફાઈંગ માટે ભારતીય કુશ્તી ટીમની જાહેરાત કરર્ામાાં આર્ી છે. 
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૧૪) રાજ્યના સૌપ્રથમ મરહલા ગુજરાતી ગર્નડરનુાં બહુમાન કુમુદબેન મનણશાંકર જોશીન ેમળેલ 

છે, તેઓ 26 નરે્પબર 1985 થી 7 ફેબ્રુઆરી 1990 સુધી આાંધ્રપ્રદેશના ગર્ડનર રહ્યા હતા. 
૧૫) કેન્રીય બાળ નર્કાસ માંત્રી મેનકા ગાાંધીએ ગ્રામીણ મરહલાઓની કારોબારીઓને પ્રોત્સાહન 

આપર્ા માટે એક ઓનલાઈન પ્લેટફોમડની શરૂઆત કરેલ છે,તે મરહલા-ઈ હાટ નામથી કરેલ છે. 
૧૬) 6 માચડ 2016 ના રોજ અનભનેતા કે જ ેકલાભર્ન મનણના નામથી જાણીતા બન્યા હતા, તે 

મનણ રમણનુાં અર્સાન થયલે છે. 
૧૭) દેશના રાષ્ટ્રપનત ભર્નમાાં આગામી 12 થી 19 માચડ 2016 સુધી નર્ાચાર પ્રનતષ્ઠાન 

સહયોગથી નર્ાચાર ઉત્સર્નુાં આયોજન કરાશે. 
૧૮) શ્રીલાંકન રક્રકેટ બોરે્ અરનર્ાંદ ર્ી નસલ્ર્ાની અધ્યક્ષતામાાં રાષ્ટ્ર ીય રક્રકેટ ચયન સનમનતની 

રચના કરેલ છે. 
૧૯) હાલમાાં પટના પાઈરેટ્સે સ્ટાર સ્પોટ્સડ પ્રો.કબડ્ડી લીગનુાં ત્રીજુ ાં સાંસ્કરણ જીતેલ છે. 
૨૦) 8 માચડ 2016 ના રોજ સમગ્ર નર્શ્વમાાં સમતા કે લીએ શપથ નર્ષય સાથે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય 

મરહલા રદન ઉજર્ર્ામાાં આરે્લો. 
Current affairs 20 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 10/3/16 

૧) નર્શ્વની ભૂતપૂર્ડ નાંબર ર્ન ખેલાર્ી મારરયા શારાપોર્ા ઓસ્ટરે નલયન ઓપન ટેનનસની 

ટુનાડમેન્ટ દરનમયાન ર્ોપ ટેસ્ટમાાં નનષ્ફળ જર્ાના કારણે 12 માચડથી તેના રમર્ા પર પ્રનતબાંધ 

લાદી દેર્ામાાં આવ્યો છે. 

૨) જનૈ ધમડના પ્રથમ તીથડકર ભગર્ાન ઋષભદેર્ની પ્રનતમાને ગીનીસ બુક ઓફ ર્લ્ર્ડ  રેકોર્ડમાાં 

સામેલ કરાઈ ત ેપ્રનતમા 108 ફૂટ ઉંચી ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાાં બનાર્ાઈ છે, તે એક જ પથ્થરમાાંથી 

તૈયાર કરાઈ છે. 

૩) ભારતની ત્રણ પ્રથમ મરહલા ફાઈટર પાઈલટ તરીકે અર્ની,મોહના અન ે ભાર્ના બનશે, 

તેઓની તાલીમ હાલ હૈદરાબાદમાાં ચાલી રહી છે, તેઓ 2017 સુધીમાાં તાલીમ પૂણડ કરશે. 
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૪) દેશમાાં સૌથી ર્ધ ુમૂર્ીરોકાણ આકષડર્ામાાં 21 રાજ્યોની હરોળમાાં ગુજરાત અગ્ર સ્થાને રહેર્ા 

પામેલ છે. 

૫) ભારત સામે ઇન્ટરનેશનલ કોટડમાાં માશડલ દ્વીપ સમૂહ નામના દેશે કેસ કરેલો તેના જર્ાબમાાં 

ભારતે કહુ્યાં કે ભારતે પરમાણાં અપ્રસાર સાંનધમાાં સહી કરી નથી તેથી તેના નનયમો ભારતને લાગુ 

પર્તા નથી. 

૬) અમેરરકન પ્રનતબાંધોની અર્ગણના કરતા ઈરાને બેલનેસ્ટક નમસાઈલનુાં પરીક્ષણ કરેલ છે. 

૭) દેશના નાણામાંત્રી દ્વારા જાહેરાત કરર્ામાાં આર્ી છે કે હરે્થી ઈ.પી.એફ.ના ઉપાર્ પર 

કોઈપણ પ્રકારનો ટેક્સ લાગશ ેનરહ. 

૮) બેંગલુરુ ખાતેના હેકર આનાંદ પ્રકાશ ે ફેસબુક નસસ્ટમમાાં બગની શોધ કરતા તેને 15 હજાર 

ર્ોલર (આશરે 10 લાખ રૂનપયા) નુાં ઇનામ આપર્ામાાં આવ્યુાં છે. 

૯) કેન્ર સરકાર દ્વારા ગ્રામીણ બાળકોને સારા નશક્ષણ માટે દેશમાાં ર્ધ ુ 62 નર્ા નર્ોદય 

નર્દ્યાલય ખોલર્ામાાં આર્શે.  

૧૦) અમેરરકામાાં રાષ્ટ્રપનત પદના ઉમેદર્ારીની દોર્માાં રીપબ્લીકન ર્ોનાલ્ર્ ટરે પપની નર્જય યાત્રા 

ચાલ ુછે, તેઓ મીસીસીપી અને નમનશગન પ્રાઈમરીમાાં જીતી ચુક્યા છે. 

૧૧) ભારતના ત્રણ શહેરોને સ્માટડ  બનાર્ર્ાની જર્ાબદારી જમડની દેશે લીધલે છે, તેમાાં ભુનેશ્વર, 

કોયપબતુર અન ેકોચીનો સમારે્શ થાય છે. 

૧૨) ભારતીય માનાાંક બ્યુરો નર્ધેયક 2015 ને રાજ્યસભામાાં પારરત કરર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૩) 6 માચડ 2016 ના રોજ ઓસ્ટરે નલયાઈ ગોલ્ફર એર્મ સ્કોટે અમેરરકાના ફ્લોરીર્ા નસ્થત 

ર્ોરલમાાં આયોનજત ર્ષડ 2016 ના WGC કૈર્ લીક ચેપપીયનશીપ જીતેલ છે. 

૧૪) જમડનીના પયાડર્રણ,પ્રકૃનત સાંરક્ષણ,નનમાડણ અન ેપરમાણાં સુરક્ષા સનચર્ ગૂાંથર એર્લર છે. 

૧૫) ઉત્તર મહારાષ્ટ્રમાાં બેગલાન તાલુકામાાં તેહરાબાદ ગામના મૂાંગી-તુાંગી પર્ડત પર ભગર્ાન 

આરદનાથની મૂનતડ એક પથ્થરને કોતરીન ેબનાર્ર્ામાાં આર્ી છે. 
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૧૬) બુલેટ ટરેન શરુ કરર્ાની રદશામાાં રેલ્રે્એ મુાંબઈ અને અમદાર્ાદ ર્ચ્ચે હાઈ સ્પીર્ ટરેન 

પરરયોજનાને કાયડર્ાંત કરર્ા માટે જ ેનર્શેષ કાંપની બનાર્ી તે કાંપનીનુાં નામ નેશનલ હાઈ સ્પીર્ 

રેલ કોપોરેશન રાખર્ામાાં આરે્લ છે. 

૧૭) અમદાર્ાદ મુાંબઈ ર્ચ્ચે બુલેટ ટરેન શરુ થશે ત્યારે બાંન ેશહેરો ર્ચ્ચેનુાં 508 નકમી.નુાં અાંતર 

લગભગ 2 કલાકમાાં પૂણડ થર્ાની સાંભાર્ના છે. 

૧૮) સાઈકલીંગ નર્શ્વ ચનેપપયનશીપમાાં ઓસ્ટરે નલયાએ પુરુષ નર્ભાગનો પરસુઈટ નખતાબ જીતેલ 

છે. 

૧૯) ચીન ે7 માચડ 2016 ના રોજ ર્ધારે ઠાં ર્ી પર્ર્ાને કારણે ર્ાતાર્રણમાાં નીલા સ્તરની અસર 

(રેર્ એલટડ) જાહેર કરી હતી. 

૨૦) ફનીચર બનાર્તી આઇનકયા કાંપની જ ેસ્ર્ીર્ન દેશની છે, તણેે ભારતમાાં પોતાનો સ્ટોર ર્ષડ 

2017 માાં હૈદરાબાદમાાં ખોલર્ાની પ્રરક્રયા હાથ ધરેલ છે. 

- પરેશ ચાર્ર્ા  


