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Current affairs 31(1) સામાન્ય જ્ઞાન 21/3/16 

૧) કોલકાતાના ઈડન ગાડડન ખાતે યોજાયેલી ટી-20 વર્લડડકપ મેચમાાં ભારતે પાકકસ્તાનન ે

પરાજય આપી ટી-20 વર્લડડકપમાાં પાાંચમી વખત જીત મેળવેલ છે. 

૨) તકમલનાડુમાાં નેશનલ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ઓશનોગ્રાફીની એક ટીમને મમલ્લાપૂરમનાાં કકનારે 

1500 વર્ડ જુનુાં દરરયામાાં ડૂબેલુાં શહેર મળી આવયુાં છે. 

૩) રદર્લહીમાાં યોજાયેલ કૃકર્મેળામાાં દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા કકસાન સુકવધા એપનુાં લોકન્ચાંગ 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૪) નાનકડા ડોંગલથી દૂરદશડનની પાાંચ ચનેલો દેશના 16 શહેરોમાાં દેખાશ ેતેમાાં અમદાવાદનો 

સમાવેશ કરવામાાં આવયો છે, આ માટે નેટ કનેક્શન જરૂરી નથી. 

૫) આગામી 1 એકપ્રલથી ગુજરાત સરકાર લોક સાંવાદ સેતુ કાયડક્રમન ેલઈન ેલોકોની વચ્ચે જશે 

અને લોક પ્રશ્નોનુાં કનરાકરણ લાવવાની કવાયત હાથ ધરવામાાં આવશે. 

૬) પ્રાઇવેટ ઇકક્વટી ફમડ કે.કે.આર. યુરોપના એરોસ્પેસ ગ્રુપનો ડીફેન્સ ઇલેક્ટર ોકનકસ યકુનટ 1.2 

અબજ ડોલરમાાં ખરીદશે. 

૭) સ્કુલ ગેમ ફેડરેશન ઓફ ઇકન્ડયા નેશનલ ચેકપપયનશીપ 2015, ગત 25 થી 29 એકપ્રલ 

2015 દરકમયાન સેલમ તકમલનાડુ ખાતે યોજાઈ હતી. 

૮) 20 માચડ 1990 ના રોજ નાકમકબયા દેશને 75 વર્ડના દકિણ આરિકાના શાસનમાાંથી 

આઝાદી મળી હતી, નામીબીયાનુાં પાટનગર કવન્ડહાક છે. 

૯) NISA નુાં પુરુનામ નશેનલ ઈન્ડીપેન્ડન્ટ સ્કુર્લસ એલાયન્સ થાય છે. 

૧૦) RTE એકટ પર વર્ડ 2014-15 માટે આવેલા રીપોટડ  અનુસાર દેશભરમાાં ફક્ત 21 ટકા 
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શાળાઓએ જ આ કાયદા અાંતગડત બાળકોને પોતાની શાળામાાં એડમીશન આપયુાં છે. 

૧૧) 20 માચડ સમગ્ર કવશ્વમાાં વર્લડડ  હેપીનેસ ડે તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે. 

૧૨) સયુાંકત રાષ્ટ્ર  સાંઘે 16 માચડ 2016 ના રોજ 157 દેશોનો હેપપીનેસ રીપોટડ  જાહેર કરેલ છે, 

તેમાાં ભારત 118 માાં સ્થાન ેરહેવા પામેલ છે. 

૧૩) કવશ્વ હેપપીનેસ રીપોટડ  2016 માાં સૌથી વધારે સુખી દેશ સ્વીત્ઝરલૅન્ડના સ્થાન ે ડેન્માકડ  

આવેલ છે. 

૧૪) વર્ડ 1972 માાં ભૂતાનના સમ્રાટ કજગ્મે કસગયે વાાંગચકેુ જી.ડી.પી.ના સ્થાન ેગ્રોસ હેપપીનેસ 

ઇન્ડેક્સ લાગુ કયો છે. 

૧૫) ચેન (જીપ)માાં YKK લખાયેલ જોવા મળે છે તેનુાં પુરુનામ યોશીદા કોગ્યો કાબુશીકીકાઈશા 

છે, વર્ડ 1934 થી આ કાંપનીની સ્થાપના કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) ઝીપ બનાવવાની સૌથી વધારે ફેકટરીઓ જ્યોકજડયામાાં આવેલ છે. 

૧૭) હોલેન્ડ સાથ ેમળીન ેકેરલ સરકાર જકૈવક દૂધ ઉત્પાદન કરશે, આ માટે પશુઓન ેકનરણમાાં 

કસન્થેટીક ચારો અન ેઅથવા કોઈપણ પ્રકારના એન્ટીબાયોટીક વાપરવામાાં આવશે નરહ. 

૧૮) કવયેતનામમાાં પ્રથમ પરમાણાં વીજળી એકમનુાં સાંચાલન 2028 માાં શરુ કરવામાાં આવશે. 

૧૯) 17 માચડ 2016 ના રોજ એયર એકશયા ઇકન્ડયાએ અમર એબ્રોલન ે મુખ્ય કાયડકારી 

અકધકારીના રૂપમાાં કનયકુ્ત કરેલ છે. 

૨૦) ભારતીય મૂળના અમેરરકી માધવન રાંગાસ્વામી અન ે ચીનના સમાજસેવક નૌવહન 

કારોબારના ડો.જપેસ એસ સી ચાઓન ેઅમેરરકી એશીયાઇ પુરસ્કારથી સન્માનવામાાં આવયા છે. 

Current affairs 32(1) સામાન્ય જ્ઞાન 22/3/16 

 

૧) હવેથી ટરેન ક્યાાં પલેટફોમડ પર આવશ ેતે જાણવા માટે 139 નાંબર પર મેસેઝ કરવાથી મારહતી 

પ્રાપ્ત થઇ શકશે. 
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૨) બેંગલુરુમાાં 2000 વીણા કલાકારોએ નાંદોત્સવની ઉજવણી કરી હતી, આ કાયડક્રમ પાાંચ 

રદવસ ચાલનાર છે. 

૩) દેશમાાં જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ માંજુર કરેલ આઈ.પી.એસ.અકધકારીઓની સાંખ્યા 4802 

છે, તેની સામે 908 જગ્યાઓ ખાલી છે. 

૪) દેશના સૌથી વધારે વસકત વાળા ઉત્તરપ્રદેશ રાજ્યમાાં 517 પી.એસ.આઈ.ની જગ્યાઓ માંજુર 

કરવામાાં આવી છે, તેની સામે 114 જગ્યાઓ ત્યાાં પણ ભરવાની બાકી છે. 

૫) ભારતના એસ.એસ.પી.ચૌરકસયાએ પ્રથમવાર ઇકન્ડયન ઓપન ગોર્લફ ચેપપીયનશીપ જીતી 

લીધલે છે. 

૬) જીપનાસ્ટ લેરટનાના મરહલાઓમાાં સૌથી વધારે ઓકલકપપક મેડર્લસ (18) જીતનાર બનેલ છે. 

૭) 22 માચડ 2016 ના રોજ ગુલામઅલી ગુજરાતમાાં એવોડડ  સમારોહમાાં પ્રસ્તુકત આપશે. 

૮) 23 માચડ 2016 ના રોજ દેશભરમાાં શહીદરદનની ઉજવણી કરવામાાં આવશે. 

૯) 24 માચડ 2016 ના રોજ વર્લડડ  ટી.બી.રદન કનકમતે દુકનયાભરમાાં જાગરૂકતા લાવવા માટે 

કાયડક્રમો યોજાશે. 

૧૦) 21 માચડ 1935 ના રોજ ફારસી વાળા ફારસ દેશનુાં નામ બદલીન ેઈરાન રાખવામાાં આવયુાં 

હતુાં. 

૧૧) સયુાંકત રાષ્ટ્રસાંઘ દ્વારા વર્ડ 1971 માાં 21 માચડન ેકવશ્વ વન રદવસ તરીકે ઉજવવાનુાં નક્કી 

કયુું હતુાં. 

૧૨) ઇન્કમ ટેક્સ બીઝનેસ એપલીકેશન પરમેનેન્ટ અકાઉન્ટ નાંબર નામનુાં એક મહત્વનુાં 

ઈલેક્ટર ોકનક સ્માટડ  પલેટફોમડને આવકવેરા કવભાગ દ્વારા કાયડન્વીન્ત કરવામાાં આવેલ છે, તેનાથી 

પાનકાડડનુાં ડુકપલકેશન થતુાં અટકશે. 

૧૩) 21 માચડથી પાલીતાણામાાં શેત્ુાંજય ઉત્સવનુાં આયોજન થયેલ છે, આ ઉત્સવ ત્ણ રદવસ 

ચાલનાર છે. 
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૧૪) પાકીસ્તાનના કસાંધ પ્રાાંતમાાં હોળીની સાવડજકનક રજા 24 માચડના રોજ જાહેર કરવામાાં 

આવેલ છે, આના પહેલા માત્ રહાં દુ સમુદાયના લોકોને જ આ રજા આપવામાાં આવતી હતી. 

૧૫) આાંધ્રપ્રદેશ સરકારે માત્ 149 રૂકપયામાાં 15 mbps બ્રોડબેન્ડ કનકે્શન આપવાની 

શરૂઆત કરેલ છે. 

૧૬) આગામી જુલાઈ 2016 થી આાંધ્રપ્રદેશ રાજ્યમાાં તમામ જગ્યાએ સસ્તા ઈન્ટરનેટની સુકવધા 

લાગુ કરી દેવામાાં આવશે. 

૧૭) ભારતીય કાંપની કસ્વજરેી લેબોરેટરીમાાં બનેલ ટી.બી.ની દવાઓના પરીિણને કવશ્વ આરોગ્ય 

સાંગઠન દ્વારા સસ્પેન્ડ કરી દીધલે છે. 

૧૮) દેશની સૌથી મોટી મોબાઈલ સેવા પ્રદાન કરતી કાંપની એરટેલ ે કવડીયોકોન 

ટેલીકોપયુનીકેશનના 6 રાજ્યોના સ્પ્રેકટમને ખરીદી લીધેલ છે. 

૧૯) હાલ દશેમાાં 52 ઈન્સ્યોરન્સ કાંપનીઓ કાયડરત છે, તેમાાંથી 28 લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાાં 

અને 28 જનરલ ઈન્સ્યોરન્સ સેક્ટરમાાં કાયડરત છે. 

૨૦) દેશમા ઈન્સ્યોરન્સ સેકટરને વધારવા માટે કવદેશી રોકાણકારોન ેસરકાર દ્વારા લીલી ઝાંડી 

આપી દેવામાાં આવી છે, તેમાાં ઓટોમેટીક રૂટથી 49 ટકા સુધી FDI ને માંજુરી આપવામાાં આવી 

છે. 

Current affairs 33(1) સામાન્ય જ્ઞાન 23/3/16 

 

૧) વૃાંદાવનમાાં પ્રથમવાર એક હજારથી વધ ુમરહલાઓ કે જ ેપોતાના પકતન ે ગુમાવી ચકુી હોય 

તેઓ શ્રીકૃષ્ણ માંરદરમાાં હોળી રમી હતી. 

૨) બીટ્સ પીલાનીના ચાર કવદ્યાથીઓ દ્વારા ઓન રડમાન્ડ હેર્લથ કેર કવઝીટ નામની એપલીકેશન 

લોન્ચ કરાયલે છે. 
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૩) ન્યૂઝીલેન્ડની કવમેન્સ ટીમે ત્ણ વારની ચેપપીયન ઓસ્ટરે કલયાને છ કવકેટે હરાવીન ે

આઈ.સી.સી. કવમેન્સ ટી-20 રક્રકેટ વર્લડડકપમાાં કવજય મેળવયો છે. 

૪) હાલમાાં ઓસ્ટરેલીયન ગોર્લફર જસેન ડેએ અનોર્લડ પોર્લમર ઇન્વીટેશનલ ગોર્લફ ટુનાડમેન્ટ જીતી 

લીધલે છે, આ તેમને મળેલુાં આઠમુાં સન્માન છે. 

૫) અમેરરકાના ટાઈગર વૂડ્સ સૌથી વધુ સપ્તાહ (281) સુધી ટોચ પર રહેનાર ગોર્લફર છે. 

૬) અમેરરકાના વાકષ્ટ્ કનીઘમે વર્લડડ  ઇન્ડોર એથ્લેરટક્સમાાં હાઈ જપપનો ગોર્લડ મેડલ જીતેલ છે, 

આ મેડલ જીતવાની સાથે ત ે18 વકર્ડય સૌથી યુવા ખલેાડી બની ગયેલ છે. 

૭) 22 ડીસેપબર 1992 થી યુનાઇટેડ નેશન્સની જનરલ એસેપબલીએ કવશ્વ જળ રદન ઉજવવાનુાં 

નક્કી કરેલ છે. 

૮) યુરોપીય દેશ રોમાકનયા દ્વારા ઐકતહાકસક સોર્લટ માઈનમાાં 400 ફૂટ નીચ ેએડવેન્ચર થીમ 

પાકડ  બનાવવામાાં આવેલ છે. 

૯) હાલ દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા ડો.બાબા સાહેબ આાંબેડકરના રાષ્ટ્ર ીય સ્મારકનો કશલાન્યાસ 

કરેલ છે, તેનુાં ઉદ્ઘાટન 14 એકપ્રલ 2018 ના રોજ કરવામાાં આવશે. 

૧૦) ચીન દેશ નેપાળ સાથેના સાંબધો વધારવા માટે કતબેટ થઈન ે નેપાળમાાં રેર્લવે લાઈન 

પાથરશે. 

૧૧) આ વર્ડનો કવશ્વ જળ રદનનો કવર્ય “બટેર વોટર બેટર જોબ્સ” રાખવામાાં આવયો હતો. 

૧૨) 22 માચડ 1895 ના રોજ િાન્સમાાં લુાંકમયર બ્રધસે રફર્લમ પ્રોજકે્ટર દ્વારા પેરરસમાાં પ્રથમ 

મોશન પીક્ચસડનુાં લોકો સામે પ્રદશડન કયુું હતુાં. 

૧૩) ભારતીય રેસલર હરદીપ એકશયન ઓકલકપપક ક્વોલીફાઈંગ કુસ્તી ટુનાડમેન્ટમાાં ગ્રીકો 

રોમનના 98 કકગ્રા વજન વગડમાાં કસર્લવર મેડલ જીતવાની સાથ ે રરયો ઓકલકપપક માટેનો ક્વોટા 

મેળવવામાાં સફળ રહ્યા છે. 

૧૪) ઈસરો અને રેર્લવે માંત્ાલય દ્વારા રીમોટ સેન્સીંગ અને જી.આઈ.એસ.ટેકનીક હેતુ એક 
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સમજુતી કરાર પર હસ્તાિર કરેલ છે. 

૧૫) કેન્રીય નાણામાંત્ી અરુણ જટેલીએ 19 માચડ 2016 ના રોજ સાંસ્કૃકતક કાયડક્રમ એવર 

લાસ્ટીંગ ફ્લેમ ઇન્ટરનેશનલ કાયડક્રમનુાં નવી રદર્લહીમાાં ઉદ્ઘાટન કરેલ છે. 

૧૬) ઉદ્યોગ સાંઘ એસોચૈમ દ્વારા 20 માચડના રોજ જાહેર કરવામાાં આવેલ છે કે વર્ડ 2016 માાં 

ભારતની ઓનલાઈન શોપીંગ 78 ટકા વધારો થવાની શક્યતા છે. 

૧૭) આગામી નવેપબર 2016 માાં 19 મુ દિશે કશખર સાંમેલનની મેજબાની પાકકસ્તાન કરશે. 

૧૮) ગોવા રાજ્યની સરકારે પોતાના દેશી નશાકારક પીણા ફેનીન ેહેરીટેજ સ્પીરીટ ઓફ ગોવાની 

ઓળખ આપેલ છે. 

૧૯) ઉત્તરપ્રદેશના મેરઠ શહેરથી આનાંદ કવહાર  માટે 20 માચડ 2016 ના રોજ પહેલી MEMU 

(મેન લાઈન ઈલેક્ટર ીકલ મર્લટીપલ યકુનટ) ટરેનને સીટી સ્ટેશનથી રવાના કરવામાાં આવેલ છે. 

૨૦) 20 માચડ 2016 ના રોજ એચ.એસ. પ્રણયે સ્વીસ ઓપન બેડકમન્ટન ટુનાડમેન્ટ કખતાબ 

જીતેલ છે. 

Current affairs 34(1) સામાન્ય જ્ઞાન 24/3/16 

 

૧) મુાંબઈના થાણેના તમામ પોલીસ મથકોને િી ઈન્ટરનેટ સેવા આપવામાાં આવશ.ેથાણ ે

કવસ્તારમાાં 33 પોલીસ સ્ટેશનનો સમાવેશ થાય છે. 

૨) અમેરરકાના ન્યુયોકડ  શહેરના 51 શ્રીમાંતોએ ત્યાાંના ગવડનર એન્ડરય ુ ક્યુાંમોન ે પત્ લખીન ે

જણાવયુાં છે કે અમારી પાસેથી વધારે ટેક્સ લઈને રાજ્યના ગરીબોને સવલતો આપો. આવુાં 

પ્રથમવાર બનેલ છે કે કોઈ દેશના શ્રીમાંતો જાતે જ સરકારને સહકાર આપવાની પહેલ કરતા હોય. 

૩) ગુજરાતના મુખ્ય ચુાંટણી અકધકારી તરીકે કેન્રના ચુાંટણીપાંચ દ્વારા બી.બી.સ્વૈનની પસાંદગી 

કરવામાાં આવી છે. 

૪) ગુજરાતમાાં છેલ્લા સાત વર્ડથી મુખ્યચુાંટણી અકધકારી તરીકે અકનતા કરવાલે ફરજ બજાવતા 
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હતા. 

૫) ભારતનુાં પોસ્ટ ખાતુાં 20,494 પોસ્ટ ઓરફસમાાં કોર બેકન્કાંગ સોર્લયશુન ધરાવે છે, જયારે સ્ટેટ 

બેંક ઓફ ઇકન્ડયા 16,333 શાખાઓમાાં કોર બેકન્કાંગ સોર્લયશુન શાખાઓ ધરાવે છે. 

૬) ભારતના 18 શહેરોમાાંથી આવેલી 20000 યુવતીઓમાાંથી સુરતની કતારગામમાાં રહેતી 

નાઝનીન શખે કમસ ઇકન્ડયા સ્પધાડના ટોપ 21 માાં સ્થાન પામેલ છે. 

૭) 23 માચડ 1931 ના રોજ ભારતના સ્વાતાંત્ર્યવીરો ભગતકસાંહ, સખુદેવ અન ેરાજગુરુને ફાાંસી 

આપવામાાં આવી હતી, આ રદવસને દેશમાાં શહીદરદન તરીકે ઉજવવામાાં આવે છે. 

૮) પ્રકસદ્ધ મલયાલમ લખેક એમ સુકુમારનને માચડ 2016 ના ત્ીજા સપ્તાહમાાં સી.વી.કુન્હીરમણ 

સારહકત્યક પુરસ્કારથી નવાજવા માટે પસાંદ કરવામાાં આવયા છે. 

૯) સી.વી.કુન્હીરમણ સારહકત્યક પુરસ્કારમાાં 10001  રૂકપયા અન ેપ્રમાણપત્ આપવામાાં આવે 

છે. 

૧૦) એમ.સુકુમારમ મલયાલમ ભાર્ાના લઘુકથા લેખક છે.તેઓને વર્ડ 1976 માાં પણ એક 

એવોડડથી નવાજવામાાં આવયા હતા. 

૧૧) 18 માચડ 2016 ના રોજ ભારતના રટક્કા શત્ુજીત કસાંહને િાન્સનો પ્રકતકિત નાઈટ ઓફ 

કલઝન ઓફ ઓનર સન્માન પ્રદાન કરવામાાં આવયુાં છે. 

૧૨) 20 માચડ 2016 ના રોજ સકબડયન ટેનીસ ખલેાડી નોવાક જોકોકવચ અન ે બલેારુસની 

ખેલાડી કવક્ટોરરયા અન્જારેન્કાએ ઇકન્ડયન વેર્લસ ઓપન કખતાબ જીતેલ છે. 

૧૩) 20 માચડ 2016 ના રોજ ગુરુકમત કસાંહ 20 કકલોમીટર એકશયન રેસ વોક ચકૈપપયનશીપમાાં 

સુવણડ પદક જીતનાર તે પ્રથમ ભારતીય બનલે છે. 

૧૪) 21 માચડ 2016 ના રોજ કેન્રીય કૃકર્માંત્ી રાધા મોહન કસાંઘે કકસાનો માટે એક નવી 

મોબાઈલ એપલીકેશન પૂસા કૃકર્નો પ્રારાંભ કરેલ છે. 

૧૫) 19 માચડ 2016 ના રોજ નવી રદર્લહીમાાં વર્ડ 2014-15 ના રાષ્ટ્ર ીય કૃકર્ કમડણ પુરસ્કાર 
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પ્રદાન કરવામાાં આવયા છે. 

૧૬) પાંજાબ રાજ્યના નાણામાંત્ી પરકમાંદર કસાંહ ઢીંઢાસાએ 15 માચડ 2016 ના રોજ 

કવધાનસભામાાં વાકર્ડક બજટે રજુ કરેલ છે. 

૧૭) પાંજાબ સરકાર દ્વારા વર્ડ 2016-17 નુાં 86387 કરોડ રૂકપયાનુાં બજટે રજુ કરવામાાં આવેલ 

છે. 

૧૮) એમી પુરસ્કાર કવજતેા અકભનેતા લૈરી ડરે કનુાં હોલીવુડ કેલીફોનીયામાાં 17 માચડ 2016 ના 

રોજ અવસાન થયલે છે. 

૧૯) ફ્લાઈ દુબઈના બોઇંગ 737 કવમાન દુઘડટનાગ્રસ્ત થવાના કારણ ે 19  માચડના રોજ 62 

લોકોના મૃત્યુ થયા હતા. 

૨૦) ફોપયુડલા વન ટીમના મકસડડીઝ ચાલક નીકો રોસબગે 21 માચડ 2016 ના રોજ ઓસ્ટરેલીયામાાં 

સત્ની પહેલી ફોમુડલા વન રેસ ઓસ્ટરે કલયાઈ ગ્રા.કપ્ર.નો કખતાબ જીતેલ છે. 

Current affairs 35 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 25/3/16 

 

૧) હવેથી સરકાર ટૂાં ક સમયમાાં ઈ-વોરાં ટી શરુ કરવા જઈ રહી છે, તેમાાં તમામ રેકોડડ  સામાન 

વેંચનાર જ ેતે કાંપની પાાંસે રહેશે, તથેી ગ્રાહકે વોરાં ટી બીલ સાચવવુાં નરહ પડે. 

૨) હાલ કેન્ર સરકારની એર ઇકન્ડયા સેવા ખોટમાાં ચાલી રહી છે ત્યારે સરકાર તેના 49 ટકા શેર 

વહેચવાની કામગીરી હાથ ધરશે, તે માટે 4-5 સભ્યોની કકમટી બનાવવાની તયૈારી ચાલી રહી 

છે. 

૩) ભારતના અકત સમૃદ્ધ માંરદર કતરુપકતના વેંકટેશ્વર સ્વામી માંરદરે સરકારની ગોર્લડ 

મોનેટાઈઝેશન સ્કીમ સામે શરત મૂકી છે કે તેના કનકિત સમયે સરકાર તેને જમા કરાવેલ સોનાના 

બદલામાાં સોનુાં જ પરત આપે. 

૪) બુકલયન ઇન્ડસ્ટર ીઝના કહેવા મુજબ ભારત દેશના માંરદરોમાાં 5000 ટન સોનુાં રહેલુાં છે. 
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૫) કતરુપકત બાલાજીના વેંકટેશ્વર સ્વામી માંરદરમાાં 7000 કકલો સોનુાં રહેલુાં છે. 

૬) મહારાષ્ટ્રના કશરડી સાઈબાબા માંરદરમાાં 384 કકલોગ્રામ અન ે મુાંબઈના કસકદ્ધ કવનાયક 

માંરદરમાાં 110 કકલોગ્રામ સોનુાં રહેલુાં છે. 

૭) સરકાર આવનાર ત્ણ વર્ડમાાં ગ્રામીણ કવસ્તારોમાાં ગરીબો માટે એક કરોડ પાકા મકાનો 

બાાંધશે. 

૮) મકાનો બાંધાવાની યોજના અાંતગડત આ વર્ડના બજટેમાાં સરકારે 60,000 કરોડ રૂ.ની 

જોગવાઈ કરેલી છે. 

૯) હાલમાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા રદર્લહી નજીક દ્વારકા ખાતે ડીપાટડ મેન્ટ ઓફ ઇન્ડસ્ટર ીયલ પોલીસી 

એન્ડ પ્રમોશનને તેના તેના એક્ઝીબીશન સેન્ટરના કનમાડણ માટે 89,72 હેક્ટર જમીન 

ફાળવવાના કનણડયન ેમાંજુરી આપી છે. 

૧૦) હાલમાાં કેન્રીય કૈકબનેટની બૈઠકમાાં કૃકર્િેત્ે સહકાર માટે ભારત અને કલથુઆકનયા વચ્ચ ે

MOU પર હસ્તાિર થયા છે. 

૧૧) હવેથી રેલવેના મુસાફરો સરળતાથી PNR સ્ટેટસ તપાસી શકશે, હવે તેમણ ેPNR ચેક 

કરવા માટે કોડ નરહ આપવો પડે. 

૧૨) ગ્લેન્ડસડ નામનો રોગ પશુઓમાાં જીવલેણ સાકબત થાય છે, તેનો ફેલાવો ના થાય તે માટે 

ગત વરે્ ગુજરાત રાજ્યની સરકારે બ ેપશુઓને દયામૃત્યુાં આપવા પડ્યા હતા. 

૧૩) ગુજરાત રાજ્યના અમદવાદ શહેરમાાં માનવઅકધકાર ભાંગની સૌથી વધારે ફરરયાદ મળવા 

પામી છે, તેમાાં 821 ફરરયાદ મળેલ છે. 

૧૪) ગુજરાત સ્ટેટ કેરમ એસોસીએશન દ્વારા 31 માચડથી 2 એકપ્રલ 2016 દરકમયાન જુનીયર 

નેશનલ કેરમ ટુનાડમેન્ટ વડોદરા ખાતે યોજાશ.ે 

૧૫) અમેરરકાના સ્ટાર સ્વીમર માઈકલ ફેલપસે તેની કારકકદીમાાં 77 મેજર કખતાબ જીત્યા છે. 
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૧૬) ભારતીય કેપટન મહેન્રકસાંહ ધોનીના 23 માચડ 2016 ના રોજ ટે્વન્ટી-20 રક્રકેટ વર્લડડમાાં 

સુકાની તરીકે 1000 રન પુરા કરેલ છે. 

૧૭) 24 માચડ 1990 ના રોજ ભારતીય શાાંકતદળો શ્રીલાંકાથી સ્વદેશ પરત આવયા હતા. 

૧૮) તાજતેરમાાં શ્રીલાંકાએ પાકકસ્તાન પાસેથી જ.ેએફ.-17 ફાઈટર પલેન ખરીદવાનો કનણડય 

કયો હતો, પરાં તુ ભારત સરકારના વાાંધા પછી શ્રીલાંકાએ આ કનણડય મોકૂફ રાખ્યો હતો. 

૧૯) નેશનલ હેર્લથ પ્રોફાઈલ 2015 પ્રમાણ ેદેશની સરકારી હોકસ્પટલમાાં 11,528 ની જનસાંખ્યા 

સામે માત્ એક જ ડોક્ટર છે. 

૨૦) ગુજરાત રાજ્યમાાં 17,036 લોકોની સામે માત્ એક જ ડોક્ટર છે, દેશમાાં સરેરાશ 11,528 

લોકોની સામે માત્ એક ડોક્ટર છે. 

Current affairs 36 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 26/3/16 

 

૧) હાલ ગુજરાત રાજ્યમાાં 17 ખાનગી યકુનવસીટીઓ ચાલી રહી છે તેમાાં ચાર નવી ઉમેરવાની 

તૈયારી ગુજરાત સરકાર કરી રહી છે. 
૨) પ્રથમવાર ગુજરાતમાાં વર્ડ 2009 માાં ખાનગી યુકનવસીટીઓના કનયમન માટે સરકારે કાયદો 

બનાવયો હતો,જનેો અમલ વર્ડ 2010 થી શરુ કરવામાાં આવેલ છે. 
૩) 24 માચડના રોજ દશેમા દર વરે્ ટી.બી.ડે ઉજવવામાાં આવે છે, કવશ્વમાાં સૌથી વધારે ટીબીના 

દદીઓ ભારતમાાં છે. 
૪) ભારત સરકારના ટીબી નાબુદી અકભયાનના બ્રાાંડ એપબેસેડર તરીકે અકમતાભ બચ્ચન કાયડ 

કરી રહ્યા છે. 
૫) આસામમાાં હોળીને ફાકુઆ નામથી ઓળખવામાાં આવે છે. ત્યાાં માટીથી બનલેી ઝુપડીઓ 

સળગાવવામાાં આવે છે, ત્યારબાદ બીજા રદવસે રાંગોથી રમવામાાં આવે છે. 
૬) કેન્ર સરકાર દ્વારા ધુળેટીના તહેવારની ભેટ સ્વરૂપે કેન્રીય કમડચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થામાાં 
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6 ટકાનો વધારો જાહેર કરેલ છે,જ ે1 જાન્યઆુરી 2016 થી લાગુ કરવામાાં આવશે. 
૭) બ્રસેર્લસ હુમલામાાં સમગ્ર કવશ્વમાાં પીડીતોનો ચહેરો બની ભારતીય મરહલા તેનુાં નામ કનકધ 

ચાપેકર, ત ે1996 થી જટે એરવેઝ સાથ ેસાંકળાયલે હતા. 
૮) ભારતમાાં ટીબીની સારવાર રરવાઈઝ નેશનલ ટ્યબુરક્યલુોસીસ કાં ટર ોલ પ્રોગ્રામ અાંતગડત થાય 

છે, જમેાાં 15 લાખ લોકોની સારવાર ચાલી રહી છે. 
૯) જમડન વૈજ્ઞાકનક રોબટડ  કોખએ 1882 ની 24 માચડના રોજ ટીબી માટે જવાબદાર બકેટરરયા 

માઈક્રોબેકટરીયમ ટ્યુબરક્યુલોસીસ કવરે્ સાંશોધન કયુું તેના માનમાાં કવશ્વભરમાાં 24 માચડને વર્લડડ  

ટીબી ડે ઉજવવામાાં આવે છે. 
૧૦) આગામી એકપ્રલ માસમાાં ગ્રામસભાઓ સાથ ે ગ્રામ ઉદય ભારત ઉદય કાયડક્રમનો પ્રથમ 

તબક્કો હાથ ધરવામાાં આવશે. 
૧૧) 23 માચડ 2016 ના રોજ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય સ્તર પર કવશ્વ મૌસમ કવજ્ઞાન રદન મનાવવામાાં 

આવયો હતો. 
૧૨) જપમુ અને કાશ્મીર માટે કવશેર્ ઔઘોકગક પહેલ યોજના ઉડાનની સમય અવકધન ે

2015-16 થી વધારીન ેવર્ડ 2019-20 કરવામાાં આવી છે. 
૧૩) ઉડાન યોજના જપમુ કાશ્મીરના યુવાઓને રાજ્યમાાં વધારે સારુાં  વયાપારી ભારત અન ે

સવોતમ કામની તક પણ પ્રાપ્ત કરાવશે. 
૧૪) કૌશર્લય કવકાસ અન ેઉદ્યમતા માંત્ાલય અને સયુાંકત આરબ અમીરાત વચ્ચ ેઆશય પત્ પર 

હસ્તાિર કરવામાાં આવયા છે. 
૧૫) કવશ્વબેંકે સ્વસ્છ ભારત કમશન (ગ્રામીણ)ને સહયોગ આપવાનો કનણડય લીધેલ છે. 
૧૬) 23 માચડ 2016 ના રોજ સ્વસ્છ ભારત કમશન (ગ્રામીણ)ન ે કવશ્વબેંકની 1500 કમકલયન 

ડોલર વાળી પરરયોજનાન ેમાંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 
૧૭) 19 માચડ 2016 ના રોજ સમગ્ર કવશ્વમાાં પૃથ્વી રદવસ મનાવવામાાં આવયો. 
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૧૮) પૂવડ બોકસ્નયાઈ સબડ નેતા રાદોવાન કૈરાજીચને બોકસ્નયા નરસાંહાર અને યદુ્ધ અપરાધ માટે 

24 માચડ 2016 ના રોજ 40 વર્ડ જલેની સજા આપવામાાં આવી છે. 
૧૯) ઓસ્ટરેલીયન રક્રકેટ ખેલાડી અન ે ઓલરાઉન્ડર શેન વોટ્સને 24 માચડ 2016 ના રોજ 

આાંતરરાષ્ટ્ર ીય રક્રકેટમાાંથી કનવૃકત્ત લેવાની જાહેરાત કરેલ છે. 
૨૦) 23 માચડ 2016 ના રોજ એડલવાઈસ એસેટ મૈનેજમેન્ટ કાંપનીએ જ.ેપી. મોગડનના દેશમાાં 

પયુચુઅલ ફાંડ કારોબાર ખરીદવાની જાહેરાત કરેલ છે. 
  

Current affairs 37 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 27/3/16 

 

૧) આગામી એકપ્રલ 2016 થી નવુાં અન ેસરળ આઈ. ટી.આર. ફોમડ નાણા માંત્ાલય રજુ કરશ,ે 

દેશના 93 ટકા લોકો ઓન લાઈન આઈ. ટી.આર. ફાઈલ કરે છે. 

૨) રેર્લવે સાત રાજધાની ટરેનો માાંથી એક-એક પેન્ટર ી કાર દુર કરશે.તેના બદલ ેથડડ  એ.સી.કોચ 

ઉમેરવામાાં આવશે. 

૩) હાલમાાં ટ્વીટરે એક સાથ ેપાાંચ હજાર લોકો ડાયરેક્ટ ટ્વીટ કરી શકે તેવી સુવીધા  આપેલ છે. 

૪) હવેથી ચાટડડડ  એકાઉન્ટન્ટ બનવા માટે CPT ને બદલ ેફાઉન્ડેશન કોર્ડ પરીિા પાસ કરવી 

પડશે. 

૫) હાલમાાં જમુાં કાશ્મીરમાાં પીપર્લસ ડેમોકે્રરટક પાટી પ્રમખ મહેબુબા મુફ્તીનુાં જપમુ કશ્મીરના 

તેરમાાં અને રાજ્યના પહેલા મુખ્યમાંત્ી બનવાનુાં નક્કી થયેલ છે. 

૬) વર્ડ 1980 માાં સયૈદા અનવારા તૈમુર આસામના પ્રથમ મુકસ્લમ મરહલા મુખ્યમાંત્ી બન્યા 

હતા.  

૭) હાલમાાં મહેબુબા મુફ્તી કાશ્મીરના તેરમાાં મુખ્યમાંત્ી તરીકે અને બીજા મુકસ્લમ મરહલા 

મુખ્યમાંત્ી તરીકેનુાં પદભાર સાંભાળશે. 
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૮) વર્લડડ  ટી-20 રક્રકેટની એક મેચમાાં ઓસ્ટરેલીયાએ પાકકસ્તાનને 21 રને પરાજય આપતા ત ે

સ્પધાડમાાંથી બાકાત થયલે છે. 

૯) ન્યુયોકડમાાં શ્રીમાંતોએ વધુ ટેકસ ચકૂવીને ગરીબી હટાવવાનો પ્રસ્તાવ મુક્યા બાદ 

અમરરકાનીજ પ્રખ્યાત કાંપની સ્ટારબક્સે વધલેુાં ભોજન ન ફેંકવાની જાહેરાત કરી છે.  

૧૦) ૨૬ માચડ ૧૯૭૩ના રોજ લાંડન સ્ટોક એક્ચને્જમાાં મરહલાઓની ભરતીની સાથ ે

આધુકનકરણની શરૂઆત થઇ હતી. 

૧૧) હાલમાાં દિીણ કોરરયાના રાષ્ટ્રપકત તરીકે પાકડ  ગીય ુપદભાર સાંભાળી રહ્યા છે. 

૧૨) જુનાગઢને ભારતમાાં સમાવવા માટે 20 ફેબ્રુઆરી 1948ના રદવસે મતદાન કરાયુાં હતુાં, જયારે 

તેનુાં પરરણામ 24 મી ફેબ્રુઆરીએ જાહેર કરાયુાં હતુાં. 

૧૩) રહન્દ સાંઘના જોડાણ વખતે જુનાગઢના કુલ લોકમત સમયે 2, 22,184 મત ભારત તરફ 

પડ્યા હતા, જયારે પાકકસ્તાનન ેમાત્ 130 મત મળ્યા હતા.  

૧૪) 25 માચડ 1897ના રોજ એટલે કે આજથી 120 વર્ડ પહેલા બહાઉદીન કોલજેનો પાયો 

નાંખાયો હતો. 

૧૫) 7 જાન્યુઆરી 2016ના રોજ જપમુકાશ્મીરના મુખ્યમાંત્ી મુફ્તી મહોમદ સૈઈદનુાં અવસાન 

થતા 8 મી જાન્યુઆરી 2016 થી રાજ્યમાાં ગવનડર શાસન લાગુ કરાયુાં હતુાં. 

૧૬) ભારતીય રક્રકેટર શ્રીસાંત ભારતીય જનતા પાટીમાાં જોડાઈ ગયા છે, તેઓ કેરળ કવધાન 

સભાની કતરુવનાંતપુરમથી ચુાંટણી લડશે. 

૧૭) 4 ડીસેપબર 2015ના રોજ બહાર પડાયેલ ભારતીય વન રીપોટડના આાંકડા મુજબ દેશમાાં 

વૃિો અન ેજાંગલોના િેત્ફળમાાં 5081 વગડ કકલોમીટરનો વધારો થયેલ છે. 

૧૮) 26  માચડ 1971ના રોજ બાંગલા દેશે પાકકસ્તાનથી સ્વતાંત્તાની જાહેરાત કરી હતી. તથેી 26 

માચડને બાાંગ્લાદેશના સ્વતાંત્ રદન તરીકે ઉજવાય છે.  

૧૯) હોલેન્ડના પ્રકસદ્ધ ફૂટબોલ ખેલાડી જોહાન કૂ્રફનુાં 24 માચડ 2016 ના રોજ બાકસડલોનામાાં 



Current affairs 11 થી 20 march 16  સામાન્ય જ્ઞાન 
 

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

અવસાન થયેલ છે, તેઓ 68 વર્ડના હતા. 

20) હોલીવુડના હાસ્ય અકભનેતા, લખેક, અને કનમાડતા ગૈરી શન્દીલાંગનુાં સાન્તા મોકનકામાાં 24 

માચડ 2016ના રોજ અવસાન થયેલ છે.  

Current affairs 38 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 28/3/16 

 

૧) કે્રડીટ ઇન્ફોમેશન બ્યુરો ઇકન્ડયા કલકમટેડ(કસકબલ)ના જણાવયા મુજબ ભારતમાાં 18,176 

લોકો-કાંપનીઓ એવી છે, જ ેબેંકોનુાં ઋણ ચુકવવા માાંગતા નથી, જનેે વેલ રડફોર્લટરો કહેવામાાં 

આવે છે. 

૨) તમામ રડફોર્લટરોનુાં ભારતીય બેંકો પર બ ેલાખ 35 હજાર કરોડ રૂકપયાનુાં દેવુાં છે, આ તમામ 

25 લાખ અને એક કરોડ રૂકપયાથી વધારેના દેવાદારો છે. 

૩) કસકબલના કહેવા મુજબ કવલફુલ રડફોર્લટરમાાં રાજ્યોના આધારે જોઈએ તો એક કરોડ 

રૂકપયાથી વધુ લોન લઈન ેનરહ ચૂકવવાના કેસમાાં સૌથી વધારે સાંખ્યા મહારાષ્ટ્ર  રાજ્યની છે. 

૪) ગુજરાત રાજ્યમાાં રડફોર્લટરોની સાંખ્યા રાજ્યના નાંબર પ્રમાણ ે ચોથા ક્રમાાંકે છે, અન ે

રડફોર્લટરોની સાંખ્યા 15,297 છે. 

૫) હાલમાાં ગુજરાત રાજ્યમાાં કસનેમા ઘરો પર 20 ટકા મનોરાંજન કર અને હોટલો પર 6 થી 12 

ટકા મનોરાંજન કર વસુલવામાાં આવે છે. 

૬) વઢવાણના કકવ દલપતરામની યાદમાાં છેલ્લા સાત વર્ડથી દલપતરામ એવોડડ  વધડમાન કવકાસ 

સેવા ટરસ્ટ દ્વારા આપવામાાં આવે છે, આ વરે્ આ એવોડડ  સુરતના કકવ નયન હ.દેસાઈને શ્રી 

મોરારરબાપુનાાં હસ્તે એનાયત કરાશે. 

૭) રણજી ટર ોફીમાાં લક્ષ્મણના નામે એક કસઝનમાાં સૌથી વધ ુ1415 રન અને આઠ સદીનો રેકોડડ  

છે. 

૮) ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટીએ ગીનીસ બુક ઓફ વર્લડડ  રેકોડડમાાં આઠ કવશ્વ કવક્રમ નોંધાવી 
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ભારતમાાં દૂધનુાં પાટનગર ગણાતા આણાંદન ેસીટી ઓફ વર્લડડ  રેકોડડ  તરીકેની નામના આપી છે. 

૯) દેશમાાં એકસાથ ેઆઠ વર્લડડ  રેકોડડ  કરનાર ચરોતર એજ્યકેુશન સોસાયટી CESCES દેશની 

પ્રથમ કશિણ સાંસ્થા બનલે છે. 

૧૦) દુકનયાની નજરોથી દુર એક રમત આકડટીક િેત્માાં યોજાય છે, તે દર બે વરે્ યોજાય છે.જ ે

આકડટીક િેત્ની ઓકલકપપક તરીકે ઓળખાય છે. 

૧૧) હાલમાાં જાપાનના ઉતરીય દ્વીપ હોકાઈદોમાાં 26 માચડ 2016 ના રોજ પ્રથમ બલુેટ ટરેન 

દોડાવવામાાં આવી જ ેહોકાઈદો રદ્વપન ેટોક્યોથી જોડશે. 

૧૨) હોકાઈદો રદ્વપન ેટોક્યોથી જોડતી ટરેનની કવશેર્તા એ છે કે તે 53 કી.મી. સુરાંગમાાંથી પસાર 

થશે, અને સુરાંગનો 23 કી.મી.રહસ્સો સમુરની નીચે છે, આ ટરેનની સ્પીડ 260 કી.મી.ની છે. 

૧૩) ગુજરાતના પ્રથમ સ્ત્રી સ્નાતક કવદ્યાગૌરી નીલકાં ઠે ‘સોહરાબ રુસ્તમ’ નાટકમાાં ભૂકમકા 

ભજવી હતી. 

૧૪) હાલમાાં કેન્ર સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડીયાના કાયડક્રમ હેઠળ અઢીલાખ એસ.સી.એસ.ટી. ઉદ્યોગ 

સાહકસકો ઉભા કરશે. 

૧૫) તાજતેરના વર્લડડ  બેંકના રીપોટડ  અનસુાર દુકનયાભરમાાં દરરોજ એક લાખથી વધારે એર 

લાઈન ડીપાટડ  કરે છે. 

૧૬) અમેરરકામાાં વર્ડ 2015 માાં 95,53,214 કવમાનો ઉડી રહ્યા હતા, જ ેકોઈપણ દેશ કરતા 

સૌથી વધારે હતા. 

૧૭) એક સાંસ્થા ધ પોર્લટર ી સાઈટ ડોટ કોમના જણાવયા પ્રમાણે કવશ્વમાાં લોકો દર વરે્ લગભગ 

99 કમકલયન ટન ચીકન ખાય છે. 

૧૮) 27 માચડ 1989 ના રોજ રકશયામાાં પ્રથમવાર સ્વતાંત્ ચૂાંટણીઓ યોજાઈ હતી. 

૧૯) જાદવપુર કવશ્વકવદ્યાલયના એન્જીનીયરોએ 25 માચડ 2016 ના રોજ એક વોટર રફર્લટર 

કવકસાવેલ છે, જ ેપાણી માાંથી આસેકનકના પ્રદુર્ણને દુર કરશે. 
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૨૦) 23 માચડ 2016 ના રોજ કેન્રીય પયાડવરણ વન તથા જળવાયુાં માંત્ાલય ઈ-કચરા પ્રબાંધન 

કનયમ 2016 ન ેઅકધસૂકચત કરેલ છે. 

Current affairs 39 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 29/3/16 

 

૧) 28 માચડ 2016 ના રોજ દેશની હસ્તીઓને પદ્મશ્રી સન્માન આપવામાાં આવયુાં છે, તેમાાં 

રરલાયન્સના સ્વ.ધીરુભાઈ અાંબાણીનુાં સન્માન કોકકલાબેન ેસ્વીકારેલ છે. 

૨) સોળ વર્ડમાાં આઠ મુખ્યમાંત્ી બદલાયેલ ઉતરાખાંડમાાં રાજકીય ઉથલ-પાથલને કારણે 27 

માચડ 2016 ના રોજ રાષ્ટ્રપકત શાસન લાદવાની રાષ્ટ્રપકત દ્વારા માંજુરી આપી દેવામાાં આવી છે. 

૩) ટી-20 કવશ્વકપની મેચમાાં ભારતે ઓસ્ટરેલીયાને હાર આપેલ છે, આગામી 31 મીએ મુાંબઈમાાં 

ભારત અન ેવેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે સેમીફાઈનલ યોજાશે. 

૪) ભાસ્કર ગ્રુપના મેનેજીંગ ડીરેક્ટર સુધીર અગ્રવાલન ે એકશયા પેસેરફક એન્ટરપેન્યોરશીપ 

એવોડડ  2016 આપવામાાં આવયો છે. 

૫) કવશ્વબેંકના અહેવાલ અનુસાર વર્ડ 2012 માાં દેશની 1.2 અબજની વસકતમાાંથી 12.4 ટકા 

લોકોની રોજની કમાણી એક ડોલરથી(70 રૂ.) પણ ઓછી હોવાનુાં તારણ નીકળ્યુાં છે. 

૬) કવમેન્સ ટી-20 મેચમાાં ભારત વેસ્ટઇન્ડીઝ સામે 3 રને હાયુું છે. 

૭) દોરડા ખેંચની રમત (ટગ ઓફ વોર) વર્ડ1900 થી 1920 સુધી ઓકલકપપકસમાાં સામેલ 

કરવામાાં આવી હતી. 

૮) હરરયાણા સરકાર દ્વારા હાલમાાં દીવયાાંગો માટે 27 માચડ 2016 ના રોજ અનુકુળ ગૃહ નામની 

યોજના શરુ કરેલ છે. 

૯) હાલ હરરયાણા સરકારના સામાકજક ન્યાય અન ેઅકધકારરતા માંત્ી તરીકે કકવતા જનૈ સેવા 

આપી રહ્યા છે. 

૧૦) 28 માચડ 2016 ના રોજ 63 માાં રાષ્ટ્ર ીય રફર્લમ પુરસ્કારની જાહેરાત કરવામાાં આવી છે, 
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આમા વર્ડ 2015 ની ભારતીય કસનેમાની શ્રિે રફર્લમને એવોડડ  આપવામાાં આવશે. 

૧૧) 63 માાં રફર્લમ પુરસ્કારના કવજતેાઓને આવનાર 3 મેં 2016 ના રોજ રદર્લહીમાાં આયોકજત 

થનાર સમારોહમાાં સન્માકનત કરવામાાં આવશે. 

૧૨) 25 માચડ 2016 ના રોજ પાકકસ્તાન અને ઈરાન વચ્ચે રદ્વપિીય સાંબધોને મજબુત 

બનાવવા માટે 6 સમજુતી કરાર પર હસ્તાિર કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૩) હાલના ઈરાનના રાષ્ટ્રપકત તરીકે ડો.હસન રુહાની સેવા આપી રહ્યા છે. 

૧૪) ભારતીય મૂળના સૂયડદેવા યુ.એન.એચ.આર.સી. માાં માનવ અકધકાર સલાહકાર તરીકે 

કનયુક્ત થયા છે. 

૧૫) 26 માચડ 2016 ના રોજ ઉત્તરપ્રદેશ ઉદુડ અકાદમી દ્વારા વર્ડ 2015 ના પુરસ્કારોની જાહેરાત 

કરવામાાં આવેલ છે. 

૧૬) 27 માચડ 2016 ના રોજ કવશ્વભરમાાં આાંતરરાષ્ટ્ર ીય રાંગમાંચ રદવસ મનાવવામાાં આવયો, આ 

રદવસે રકશયાના નાટ્ય કલાકાર એન્ટોલી વેસીલીવે સમગ્ર કવશ્વને સાંદેશ પાઠવેલ. 

૧૭) 28 માચડ 2016 ના રોજ હરરયાણા કૈકબનેટ દ્વારા ઝાટ આરિણ કવધયેકને માંજુરી આપવામાાં 

આવેલ છે. 

૧૮) 26 માચડ 2016 ના રોજ સીરરયાની સેનાએ ઐકતહાકસક શહેર પલમાઈરાન ે પણૂડ રીતે 

પોતાના હસ્તક કરી લીધલે છે. 

૧૯) ભાજપના વરરિ નેતા અન ેપૂવડ સાંસદ લાલ મુની ચૌબેનુાં 25 માચડ 2016 ના રોજ રદર્લહીમાાં 

અવસાન થયેલ છે. 

૨૦) કેરળના લોકકપ્રય કથાપ્રસાંગમ કલાકાર અને મલયાલમ રફર્લમોના અકભનેતા વી.ડી. 

રાજ્પપનનુાં 24 માચડ 2016 ના રોજ અવસાન થયલે છે. 

Current affairs 40 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 30/3/16 
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૧) ભારતીય મૂળના નાંરદતા બિીને બેંક ઓફ ધ વેસ્ટના સી.ઈ.ઓ.તરીકે કનયુક્ત કરવામાાં 

આવયા છે, 57 વર્ડના નાંરદતા 1 એકપ્રલથી પોતાનો કાયડભાર સાંભાળશે. 

૨) હવેથી ટૂાં ક સમયમાાં ગુગલ દ્વારા લાઈવ કવડીયો શેરીંગ માટે યટુ્યુબ કનેક્ટ નામની એપ શરુ 

કરવામાાં આવશે. 

૩) ચીનથી એક કરોડ રૂકપયાનો કોરીયન ડોસા મકસ્ટક નસલનો  એક કુતરો ભારતમાાં લાવવામાાં 

આવયો છે તેની સુાંઘવાની શકક્ત ખુબ જ સતેજ છે. 

૪) આગામી 1 એકપ્રલથી તુકી દુતાવાસ ભારતના 16 શહેરોમાાં કવઝા અરજી કેન્રો ખોલશે તેમાાં 

અમદાવાદનો સમાવેશ કરવામાાં આવશે. 

૫)  હાલમાાં 63 માાં રાષ્ટ્ર ીય રફર્લમ એવોડડની જાહેરાત કરવામાાં આવી તેમાાં બેસ્ટ રફર્લમ તરીકે 

બાહુબલીની પસાંદગી કરવામાાં આવી છે. 

૬) 63 માાં રફર્લમ ફેસ્ટીવલમાાં ગુજરાતને મોસ્ટ રફર્લમ િને્ડલી સ્ટેટનો એવોડડ  આપવામાાં આવયો 

છે. 

૭) કેન્ર સરકાર દ્વારા કવજ્ઞાનમાાં પોસ્ટ ડોક્ટોરલ રીસચડ કરનારાઓને ત્ણ વર્ડ સુધી મહીને 50 

હજાર રૂકપયા આપશે, તથા 7 લાખ રૂકપયાની બેઝીક ગ્રાન્ટ પણ આપશે.આ કનણડય બ્રેન ડેડ 

રોકવા માટે લેવામાાં આવયો છે. 

૮) અમદાવાદમાાં આકાર લેનારા મેટર ો ટરેન પ્રોજકે્ટમાાં કાાંકરરયાથી શાહપુર સુધીનો 6 કકમી. રૂટ પર 

મેટર ો અન્ડર ગ્રાઉન્ડ દોડાવવામાાં આવશે. 

૯) અમદાવાદ રેર્લવે સ્ટેશન પર 21 ટીકીટ કાઉન્ટર બનતા હવેથી ભીડ ઘટાડી શકાશે. 

૧૦) ગુજરાત રાજ્ય નાગરરક પુરવઠા કનગમ ચાલ ુવરે્ અનાજ સાંગ્રહ વધારવા માટે 124 નવા 

ગોડાઉન અલગ-અલગ સ્થળોએ બાાંધશે. 

૧૧) રણજી ટર ોફીમાાં વસીમ જાફરે સૌથી વધારે રન 10,143  ફટકારેલ છે તથા 35 સદી ફટકારેલ 

છે. 
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૧૨) ઓસ્ટરેલીયાના ગોર્લફર જસેન ડેએ ડબ્ર્લયુ.જી.સી. ડેલ મેચ પલેની ફાઈનલમાાં સાઉથ 

આરિકાન ેહરાવીને તે વર્લડડ  ગોર્લફ રેકન્કાંગમાાં ટોચના સ્થાને પહોચ્યા છે. 

૧૩) 29 માચડ 1981 એટલે કે આજથી 35 વર્ડ પહેલા પ્રથમવાર લાંડન મેરેથોનનુાં આયોજન થયુાં 

હતુાં. 

૧૪) હવેથી ભારતમાાં પણ ટૂાં ક સમયમાાં તમામ પ્રકારની મુશ્કેલી વખતે એક જ નાંબર 112 ડાયલ 

કરીને મદદ મેળવી શકાશે, તેના માટે ભારતનુાં ટેલીકોમ પાંચ સહમત થયુાં છે. 

૧૫) અમેરરકામાાં તમામ ઈમરજન્સી નાંબર માટે 911 ડાયલ કરવાનો રહે છે, તેમ ભારતમાાં પણ 

112 સેવા શરુ કરવા માટે ટર ાઈ થોડા સમયમાાં કાયડવાહી શરુ કરશે, ત્યારબાદ બાકીની 

100,101 અને 102 ની સેવાઓ એક વર્ડમાાં બાંધ કરવામાાં આવશે. 

૧૬) હાલમાાં ગુજરાત સરકારનુાં જાહેર દેવુાં બ ેલાખ કરોડ રૂકપયાન ેપાર થઇ ગયુાં છે, તેના વયાજ 

માટે  આગામી વરે્ 17,465 કરોડ 81 લાખ અને મુદલ પેટે 8621 કરોડ ચુકવવામાાં આવશે. 

૧૭) ભારતમાાં ડાયરેક્ટ એનજી વેપન અને ઇલેક્ટર ોમેગે્નરટક પર્લસ વેપન જવેા હકથયારોનુાં કનમાડણ 

કરવાની જવાબદારી રડફેન્સ રરસચડ એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓગેનાઈઝેશન (DDRDO)ને 

સોંપવામાાં આવી છે. 

૧૮) ટેલીસના અહેવાલ મુજબ ભારતની હવાઈ િમતા અપૂરતી છે, વર્ડ 2016 માાં ભારતીય વાયુ 

સેનાની પાસે આવશ્યક સ્કવોડરન સરેરાશ 36.5 પણ નથી. 

૧૯) હાલ ભારત અન ેચીન પાસ ે750 એડવાન્સ મર્લટીરોલ ફાઈટર જટે છે. 

૨૦) 29 માચડ 1857 ના રદવસે દેશમાાં અાંગ્રજેી સાશન કવરુદ્ધ પ્રથમ સૈન્ય બળવો થયો હતો.આ 

રદવસે માંગલપાાંડેએ બેરક્પુરના પરેડ ગ્રાઉન્ડમાાં ગોળી ચલાવવાનો ઇન્કાર કયો હતો.  

Current affairs 41 (1) સામાન્ય જ્ઞાન 31/3/16 

 

૧) હવેથી ઈન્ટરનેટ એપ પરથી મોબાઈલ અને લને્ડલાઇન ફોન કરવા માટેના એગ્રીમેન્ટન ેમાંજુરી 
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આપી દેવામાાં આવી છે. 

૨) હાલમાાં કેન્ર સરકાર દ્વારા નેતાજી સુભાર્ચાંર બોઝ અાંગેની વધ ુ50 ગુપ્ત ફાઈલ જાહેર કરવામાાં 

આવેલ છે. 

૩) જી.ટી.યુ.ના કવદ્યાથીઓ હવેથી રીઝર્લટ નામની એપલીકેશન પરથી મોબાઈલ પર જ 

પરરણામની કવગત જાણી શકશે. 

૪) અમરેલી જીલ્લાના જાફરાબાદ નજીક આવેલ કશયાળબેટમાાં વીજળી પહોંચાડવાનો ખચડ 

સરકાર દ્વારા 15.77 કરોડ કરવામાાં આવશે, આ કવસ્તારમાાં 24 કકમી.સુધી મરીન કેબલ લાઈન 

નાાંખવાનુાં આયોજન કરાયલે છે. 

૫) આગામી પાાંચમી એકપ્રલ 2016 ના રોજ દેશના વડાપ્રધાન સ્ટેન્ડ અપ ઇકન્ડયા કાયડક્રમની 

રજૂઆત કરશે. 

૬) ભારતમાાંથી થતી કુલ કનકાસના 46 ટકા જટેલી કનકાસ મહારષ્ટ્ર  અન ે ગુજરાત રાજ્યમાાંથી 

થાય છે. 

૭) ઇકન્ડયન સ્પેસ રીસચડ ઓગેનાઈઝેશનના દ્વારા એક રોકેટ મારફત 22 ઉપગ્રહ મોકલવાની 

તૈયારી કરી રહુ્યાં છે. 

૮) હાલમાાં તાતા મોટસે ભારતીય સેના સાથ ે 619 ટરકો પૂરી પાડવાના સમજુતી કરાર પર 

હસ્તાિર કરેલ છે. 

૯) ભારતીય સેનાન ે તાતા મોટસડ 6xx6 હેવી ગકતશીલ વાહન કે જ ે મર્લટી એક્સેલ ટરકોની 

આપૂકતડ કરશે. 

 

૧૦) હાલમાાં રદર્લહી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ડ 2016-17 નુાં બજટે રજુ કરવામાાં આવયુાં છે. 

૧૧) રદર્લહી રાજ્યના આ વર્ડના બજટેમાાં આમ આદમી કેન્ટીન કનમાડણ માટે 10 કરોડ રૂકપયા 

ફાળવવામાાં આવયા છે. 
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૧૨) હાલમાાં ભારતીય થલ સેનાના ઉપાધ્યિ લેફ્ટનન્ટ જનરલ એમ.એમ.એસ. રાય છે. 

૧૩) ગત 22 થી 27 માચડ 2016 ના રોજ ન્યુઝીલેન્ડના ઓકલને્ડમાાં ન્યુઝીલેન્ડ બેડકમન્ટન 

ઓપન ગ્રાન્ડ કપ્રક્સ 2016 સમાપ્ત થઇ. 

૧૪) 29 માચડ 2016 ના રોજ ભારતીય રીઝવડ બેંકે 22 નોન બેકન્કાંગ નાણા કાંપનીઓનુાં 

રજીસ્ટરેશન રદ્દ કરેલ છે. 

૧૫) નોન બકેન્કાંગ નાણા કાંપનીન ેNBFC નામે પણ ઓળખવામાાં આવે છે,જ ેનોન બકેન્કાંગ 

ફાઈનાકન્સયલ કોપોરેશન નામે ઓળખાય છે. 

૧૬) 26 માચડ 2016 ના રોજ પ્રકસદ્ધ અમેરરકી લખેક કજમ હૈરરસનનુાં અવસાન થયેલ છે, તેઓ 

78 વર્ડની વયના હતા. 

૧૭) 28 માચડ 2016 ના રોજ આાંતરરાષ્ટ્ર ીય કવકાસ માટે અમેરરકી એજન્સી 

(યુ.એસ.એ.આઈ.ડી.)એ એકશયન ડેવલોપમેન્ટ બેંક સાથ ેસમજુતી કરાર કરેલ છે કે ભારતમાાં 

848 કમકલયન અમેરરકી ડોલરના ખચે સોલાર પાકડ  કવકકસત કરી શકાય. 

૧૮) 24 માચડ 2016 ના રોજ કમજોરમ રાજ્ય અને જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજને્સી 

વચ્ચે સતત કૃકર્ અને કસાંચાઈ વયવસ્થામાાં કવકાસ કરવા માટે સમજુતી કરાર પર હસ્તાિર 

કરવામાાં આવયા છે. 

૧૯) 27 માચડ 2016 ના રોજ ગુજરાત સરકારે ભારતનુાં પ્રથમ જવૈ કૃકર્ કવશ્વકવદ્યાલય સ્થાકપત 

કરવાની જાહેરાત કરેલ છે. 

૨૦) જવૈ કૃકર્ કવશ્વકવદ્યાલય સ્થાકપત કરવા માટે આ વરે્ રાજ્યના બજટેમાાં 10 કરોડ રૂકપયાનુાં 

ફાંડ ફાળવવામાાં આવશે. 

 

- પરેશ ર્ાવડા  


