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Current affairs 11 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 1/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) આઈ. વી.એ.આય.ના વલજ્ઞાનીકો દ્વાયા જણાલલાભાાં આવ્મા અનુવાય કૃવ ઉજનો 35 ટકા 

હશસ્વો જાંતુઓ દ્વાયા નાળ થઇ જામ છે. 

૨) યાજસ્થાન યાજ્મ વયકાય દ્વાયા શાટચ  એટેક વાંફવધત ‘યાશત’ નાભનો આયોગ્મ રક્ષી કામચક્રભ 

ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) બાયતીમ નૌવેનાએ મુદ્ધની તૈમાયીઓને ર્કાવલા ભાટે જાન્મુઆયી-પેબુ્રઆયી-2017 ભાાં એક 

ભોટા મુદ્ધ અભ્માવનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર તેનુાંનાભ ટર ોેક્વ-2017 યાખલાભાાં આલેર. 

૪) બાયતભાાં વેન્ટરર વવલ્ક ફોડચ  (વી.એવ.ફી.) ના રે્યભેન તયીકે કે.એભ.શન્નુભનથાયામપ્ા છે. 

૫) બાયતભાાં શાર વવલ્કનુાં ઉત્ાદન 28 થી 30 શજાય ભેહટરક ટન જટેરુાં થામ છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૬) ઝેડ.ટી.આઈ. કાંનીએ વલશ્વનો વૌથી ગવતળીર 5-G પોન રોન્ર્ કયેર છે. 

૭) શારભાાં લચ 2017 ભાટે ઓસ્કાય એલોડચ  ‘ભુનરાઈટ’ હપલ્ભને આલાભાાં આલેર છે.  

૮) આ લે મોજામેર ઓસ્કાય એલોડચ  89 ભી આલૃવિ શતી, આ એલોડચનુાં આમોજન 

ી.ડફલ્મુ.વી.દ્વાયા (પ્રાઈઝ લોટયશાઉઝ કુવચ ) દ્વાયા થામ છે. 

૯) 89 ભાાં ઓસ્કાય એલોડચ  વભાયોશભાાં ભશેયળરા અરી ોતાના અવબનમ ભાટે ઓસ્કાય જીતનાય 

પ્રથભ ભુવસ્રભ નાગહયક ફની ગમા છે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાત યાજ્મ વયકાયે પ્રથભલાય યાજ્મભાાં ઓગેવનક એગ્રીકલ્ર્ય મુવનલવીટી સ્થાલા ભાટે 

80 કયોડ રૂવમા પાવ્મા છે. 

૧૧) ગુજયાત યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કૃવ વશકાય અને ખેડૂત કલ્માણ મોજના ભાટે આ લચના 

ફજટેભાાં 6400 કયોડ રૂવમાની પાલણી કયલાભાાં આલી છે. 
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યભત-જગત 

૧૨) શારભાાં કવરાંગા રાન્વવચ દ્વાયા ટીભ ઇવન્ડમા રીગ વખતાફ જીતલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) પોયપીમુઅવ નાભના વલશ્વના પ્રથભ યોફોટ ટેફર ટેનીવ ટ્યુટય યોફોટ તયીકે યેકોડચ  નોંધાલેર 

છે. 

૧૪) બાયતના ખેરાડી વામના નશેલારને ફી.ડફલ્મુ.એપ.ભાાં ઓવરવપક વવભવતનુાં 

પ્રવતવનવધત્લ કયલાની તક ભેર છે. 

૧૫) બાયતના શીના વવાંધુ અને જીતુયામને 27 પેબુ્રઆયી 2017  આઈ.એવ.એવ.એપ. વલશ્વક 

વનળાનેફાજીની 10 ભીટય વભવિત ટીભ એમય વસ્તોર સ્ધાચભાાં જીત ભેર છે. 

૧૬) શારભાાં ન્મુઝીરેન્ડના ભહશરા હક્રકેટય વેટથચલેટે વતત ર્ાય વદી નોંધાલી યેકોડચ  નોંધાલેર છે. 

૧૭) ઈ.એર.એપ.કભાાં ભાન્રે્સ્ટય મુનાઇટેડે વાઉથપટનને શયાલી ાાંર્ભીલાય ટાઈટર 

જીતલાભાાં વપ યશેર છે. 

૧૮) જાણીતા હક્રકેટય ભોશપભદ ળભી વલજમ શજાયે ટર ોપીભાાં ફાંગા તયપથી યભળે. 

અન્મ 

૧૯) યોશતકના વભર્ાના ગાભભાાં ખેતયભાાં ખોદકાભ કયતા ાાંર્ શજાય લચ  જૂની શડપ્ા 

વાંસ્કૃવતના અલળેો અને કાંકાર ભી આલેર છે. 

૨૦) આગાભી 1 ભાર્ચથી ફેંકભાાં ાાંર્ભાાં ટર ાન્ઝેક્ળન ય 150 રૂવમા ર્ાજચ રાગી ળકે છે. 

Current affairs 12 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 2/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) નેળનર ઇન્સ્ટીટમુટ ઓપ ઓળનોગ્રાપી અને વી.એવ.આઈ.આય.ના લૈજ્ઞાવનકો ફેયેન ટાુનો 

શાર દુયથી અભ્માવ કયી યહ્યા છે. 

૨) દુધલા નેળનર ાકચ  લચ1984-85 ભાાં ઇવન્દયા ગાાંધીની વયકાય લખતે તૈમાય થમેર છે. 

૩)1 ભાર્ચ 1969 ના યોજ શેરી યાજધાની એક્વપ્રેવ ટરેન બાયતના હદલ્શી અને કોરકાતા લચ્રે્ 
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ળરુ થઇ શતી. 

૪) બયતભાાં છ જ્લાાભુખી છે, તેભાાંથી ાાંર્ વનવરક્રમ છે, ફે અાંદાભાન ટાુ ય, એક ભશાયાષ્ટ્ર, 

એક શહયમાણા અને એક ગુજયાતભાાં ધીણોધય આલેર છે. 

૫) બાયતના યાજ્મોના ાટનગયને હદલ્શી વાથે જોડતી એક્વપ્રેવ ટરેનની વાંખ્મા શાર 22 જટેરી 

છે.  

૬) પ્રખ્માત હપલ્ભ અવબનેતા કફીય ફેદીને 27 પેબુ્રઆયી 2017 ના યોજ વાઈટવેલવચના બ્રાાંડ 

એપફેવેડય તયીકે વનમુક્ત કયામા છે. 

૭) દુધલા નેળનર ાકચ  ઉિયપ્રદેળના રખીભુય અને ખેયી જીલ્લાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) મુનાઇટેડ નેળન્વ લચ1971 થી દયલે મુવનલવચર ોસ્ટર મુવનમન (મુ.ી.મુ.) ના 

ભાધ્મભથી યાષ્ટ્ર ીમ અને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્તયે રેખન સ્ધાચનુાં આમોજન કયે છે. 

૯) નાવા દ્વાયા વૂમચના યશસ્મોને જાણલા ભાટે જ ેયોફોહટક વભળન તૈમાય કયલાભાાં આવ્મુાં તે 

‘વોરાય પ્રોફ પ્રવ’.  

૧૦) બાયતભાાં ઉજલાતા શોવરકા ઉત્વલની જભે ર્ીનભાાં ફોન પામય પેસ્ટીલર નાભનો ઉત્વલ 

ઉજલલાભાાં આલે છે. 

૧૧) ર્ીનના વવલ્ક રૂટ ભાટે પ્રખ્માત ળશેય તયીકે ળોઝુાંને ઓખલાભાાં આલે છે, આ ળશેયભાાં 56 

દેળોના વબ્રજની યેવપ્રકા તૈમાય કયલાભાાં આલી છે. 

૧૨) રાંડનભાાં આલેર ટાલય બ્રીજ કેન્ટીરીલય બ્રીજ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

યભત-જગત  

૧૩) સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ટેનીવ ખેરાડી યોજય પેડયયે દુફઈ ઓન ટેનીવ ટુનાચભેન્ટની ભેન્વ 

વવાંગલ્વના ફીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૪) આઈ.એવ.એવ.એપ. લલ્ડચક યાઈપર વસ્ટર ળોટગનભાાં બાયતીમ ખેરાડી જીતુયામે 
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બ્રોન્ઝભેડર ભેલેર છે. 

૧૫) દેળની ભહશરા શોકી ટીભના ભુખ્મ કોર્ તયીકે નેધયરેંડના ળુઅડચ  ભયીનની વાંદગી કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૬) બાયતીમ હક્રકેટય ટીભના સ્ોન્વય સ્ટાય ના કયાય આગાભી 31 ભી ભાર્ચના યોજ ૂણચ 

થળે,ત્માયફાદ નલા સ્ોન્વય ભળે. 

૧૭) ફી.વી.વી.આઈ. આ લે ફે પ્રખ્માત ફોરય યાજીન્દય ગોમર અને દ્માકય ળીલરકયને 

વી.કે.નામડુ રાઈપટાઇભ અવર્લભેન્ટ એલોડચથી વન્ભાવનત કયળે. 

અન્મ  

૧૮) ર્ોથુાં બાયત-વી.એર.એભ.લી.વાંભેરન યાજસ્થાનના જમુયભાાં આમોવજત થમેર. 

૧૯) શાર સ્ટાય ઇન્ડીમાના વી.ઈ.ઓ.તયીકે ઉદમ ળાંકય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૨૦) તાયક ભશેતાના ઉલ્ટા ર્શભાાંના રેખક તાયક ભશેતાનુાં 87 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

Current affairs 13 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 3/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયત દ્વાયા સ્લદેળ વનવભચત વુય વોવનક ઇન્ટયવેપ્તય વભવાઈરનુાં એક ભહશનાભાાં ફીજીલાય 

વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૨) ભશાયાષ્ટ્રની યાજ્મ વયકાય ાયાંાહયક ફદગાડાની યેવ યાજ્મભાાં પયી ળરુ કયલા ભાટે 

કામદાભાાં વુધાયો કયલા ભાટે પ્રમાવ કયળે. 

૩) વલશ્વના વૌથી અભીય ળશેયોભાાં ભુાંફઈને એકલીવભુાં સ્થાન આલાભાાં આલેર છે. 

૪) બાયતના વેન્ટરર ફોડચ  ઓપ ડામયેક્ટ ટેકવીઝે એક અઠલાહડમાભાાં 10 નલા અગ્રીભ ભુલ્મ 

વનધાચયણ વભજુતીઓભાાં પ્રલેળ કયેર છે. 

૫) જાણીતા ોરીવ અવધકાયી ડી.આય.ડોરી ફભચનને શૈદયાફાદ વસ્થત વયદાય લલ્લબબાઇ ટેર 

યાષ્ટ્ર ીમ ોરીવ એકડેભીના વનદેળક તયીકે વનમુક્ત કયામા છે. 
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૬) લલ્ડચ  ફેંકે ઝાયખાંડ યાજ્મભાાં તેજસ્લીની હયમોજના અાંતગચત 6.8 રાખ મુલતીઓને વળક્ત 

ફનાલલા ભાટે 6.3 કયોડ રૂવમાનુાં ઋણ ભાંજુય કયેર છે. 

૭) શારભાાં બાયતીમ યીઝલચ ફેંકે વાઈફય ખતયા ય એક અાંતય અનુળાવનાત્ભક સ્થાઈ વવભવતની 

યર્ના કયેર છે. 

૮) શારભાાં વુદી રખટકીમાને વી.આય.ી.એપ.ના ભશાવનદેળક તયીકેનો લધાયાનો કામચબાય 

વોંલાભાાં આલેર છે. 

૯) અવભની યાજ્મ વયકાયે ઉચ્ર્ વલદ્યારમોભાાં વાપ-વપાઈ ય નજય યાખલા ભાટે એક વલળે 

વળક્ષકની વનમુવક્ત ભાટેનો વનણચમ રીધેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) બાયત અને મુકે્રન દેળ વવનેભાના ભાધ્મભથી ફાંને દેળોની લચ્રે્ હદ્વક્ષીમ વશમોગ ભજફુત 

ફનાલલા ભાટેની વભજુતી વાધલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) અભેહયકાના નલા યાષ્ટ્રવત શારની રોઅય સ્કીલ્ડ ઈવભગે્રળનની વવસ્ટભને ફદરે ભેયીટ 

આધાહયત વીસ્ટભ રાલળે. 

૧૨) ર્ીનભાાં લચ1979 ભાાં લધતી લવવતને વનમાંત્રણભાાં યાખલા એક વાંતાનની નીવત અભરભાાં 

ભૂકી શતી. 

૧૩) મુયો ખાંડના એટના જ્લાાભુખીભાાં 25 લચનો વૌથી ભોટો પ્રર્ાંડ વલસ્પોટ થમેર છે. 

ગુજયાત  

૧૪) 2 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ગુજયાતના કવલ કાગની 40 ભી જન્ભ જમાંવત પ્રવાંગે કવલ કાગફાુ 

રોકવાહશત્મ એલોડચ  અચણ કયલાભાાં આવ્મા શતા. 

યભત-જગત  

૧૫) આઈ.એવ.એવ.એપ.લલ્ડચકભાાં જીતુયામે ુરુોની 50 ભીટય વસ્તોર ઇલેન્ટભાાં 

ગોલ્ડભેડર ભેલેર છે. 
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૧૬) બાયતની પેડયેળન ઓપ ઇવન્ડમાએ આ લે ઇવન્ડમન ફોવક્વાંગ રીગનુાં આમોજન કયલાનો 

વનણચમ રીધેર છે. 

૧૭) શાર ભહશરા શોકી ઇન્ડીમાના નલા કોર્ ફનેરા નેધયરેંડના ળોડચ  ભાહયનનો કામચકા ર્ાય 

લચનો યશેળે. 

અન્મ  

૧૮) તાજતેયભાાં વુવભત ભવરકને ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મના ભુખ્મ વવર્લ તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્રના ૂલચ ભુખ્મ વવર્લ તયીકે સ્લાધીન ક્ષવત્રમ પયજ ય શતા, તેનો કામચકા 31 

જાન્મુઆયીના યોજ ૂણચ થતો શતો યાં તુ તેને એક ભાવ લધાયે રાંફાલલાભાાં આલેર. 

૨૦) વૈભવાંગ કાંનીએ વલશ્વના પ્રથભ વૌય ઉજાચ વાંર્ાવરત યેફ્રીજયેટયની ળરૂઆત કયેર છે. 

Current affairs 14 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 4/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શૈદયાફાદના 11 લચના અગસ્ત્મ જમસ્લારે 11 લચની લમે 12 ભાાં ધોયણની યીક્ષા આેર 

છે. 

૨) ગાંગા નદીના વકનાયે આમોવજત થનાય કૈવપાંગને રઈને નેળનર ગ્રીન ટર ીબ્મુનર દ્વાયા વળતચ 

પ્રવતફાંધ શટાલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૩) ભધ્મપ્રદેળભાાં નાણાભાંત્રી દ્વાયા આ લચના ફજટેભાાં ળશેયી ગયીફો ભાટે ાાંર્ રૂવમાભાાં થાી 

બોજનની જાશેયાત કયેર છે. 

૪) કેન્ર વયકાય દ્વાયા સ્લચ્છ બાયત વભળનભાાં ભહશરાઓની બૂવભકા ભાટે યાષ્ટ્ર  વ્માી સ્લચ્છ 

ળવક્ત વપ્તાશનો ળુબાયાંબ કયેર છે, તેનુાં વભાન 8 ભાર્ચના યોજ થળે. 

૫) બાયતના હદલ્શી ળશેયભાાં દવક્ષણ એવળમાનુાં પ્રથભ શેરીોટચ  ખુલ્લુાં ભુકલાભાાં આલેર છે. 

૬) નાલ્કો (NALCO) નેળનર એલ્મુવભવનમભ કાંની રીભીટેડ દ્વાયા ફોકવાઇટનુાં ઉત્ાદન 
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17 ટકા જટેરુાં લધાયે કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) ઇલયીમા ળશેયભાાં ઇટારીની વૌથી ભોટી પૂડ-પાઈટ આમોવજત કયલાભાાં આલી શતી. 

૮) તાજતેયભાાં એક અશેલાર ફશાય ાડલાભાાં આલેર તે અાંતગચત જણાલલાભાાં આલેર છે કે બાયત 

ઈન્ટયનેટ લયાળના ભાભરે વલશ્વભાાં 36 ભાાં ક્રભાાંકે છે. 

૯) શારભાાં ફીયેન્ર વવાંશને ટોગોના યાજદૂત તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

યભત-જગત  

૧૦) બાયતીમ ખેરાડી યોશન ફોન્ના અને તેના વાથીદાય ભાવવચન ભાત્કોલસ્કીએ દુફઈ ડમુટી ફ્રી 

ટેવનવ રે્વપમનળીની વેભી પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૧) બાયતીમ ખેરાડી વકદાપફી િીકાાંત જભચન ઓનના ત્રીજા યાઉન્ડભાાં પ્રલેળી રુ્ક્મા છે. 

૧૨) લેસ્ટ ઈન્ડીઝના જાણીતા ખેરાડી ડલેનવસ્ભથે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ હક્રકેટભાાંથી વનલૃવિ જાશેય કયેર 

છે. 

૧૩) આગાભી 8 ભી ભારે્ બાયતની પ્રથભ ભહશરા હક્રકેટ રીગ રોન્ર્ કયલાભાાં આલળે. 

૧૪) શારભાાં બાયતીમ ભહશરા શોકી ટીભનો ફેરારુવ વાભે પ્રથભ શોકી ટેસ્ટ ભેર્ભાાં 5-1 થી 

વલજમ થમો છે. 

૧૫) શારભાાં બાયતીમ ખેરાડી વલયાટ કોશરી ત્રીજીલાય પ્રખ્માત ોરી ઉભયીગય એલોડચ  ભેલનાય 

પ્રથભ બાયતીમ હક્રકેટય ફની ગમા છે. 

૧૬) બાયતીમ અન્ડય-17 પૂટફોર ટીભના કોર્ ોટુચગર દેળ વાથે વાંફધ ધયાલે છે. 

અન્મ  

૧૭) ટના ળશેયભાાં ગાંગાને સ્લચ્છ યાખલા ભાટે કેન્ર વયકાય દ્વાયા 1050 કયોડ રૂવમાની 

વશામતા જાશેય કયેર છે. 

૧૮) જાનલયોની ઓખ ભાટે આધાય કાડચ  સ્લરૂે ઓખ આલાભાાં આલળે, તેના ભાટે 
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ભાઈક્રોવર્પ્વનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે. 

૧૯) બાયત દ્વાયા શારભાાં જ ેવભવાઈરનુાં યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર તેનુાં નાભ ૃથ્લી વભવાઈર છે. 

૨૦)1 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નાંદકુભાય વામ યાષ્ટ્ર ીમ અનુવુવર્ત જનજાવત આમોગના અધ્મક્ષ 

ફનેર છ. 

Current affairs 15 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 5/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 3 ભાર્ચના યોજ વલશ્વ લન્મજીલ હદલવ ભનાલલાભાાં આલેર. આ હદલવનો વલમ શતો, 

મુલાઓનો આલાજ વાાંબો. 

૨) જલાશયરાર નશેરુ મુવનલવીટીને બાયતની વલચિેષ્ઠ મુવનલવીટી તયીકે જાશેય કયલાભાાં આલેર 

છે. 

૩) કણાચટક યાજ્મની યાજધાનીભાાં ફ્રાઈ ઓલય ભાટે અાંદાજ ે1800 કયોડ રૂવમાના પ્રોજકે્ટને 

કેન્વર કયલાભાાં આલેર છે. 

૪) દેળની વલચિેષ્ઠ મુવનલવીટી જાશેય થલાથી જલાશયરાર નશેરુ મુવન.ને વલઝીટવચ એલોર્ડવચથી 

વન્ભાવનત કયલાભાાં આલળે. 

૫) 3 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વયકાયે યેલ્લે પ્રલાવને આવન ફનાલલા ભાટે ઇન્ટીગે્રટેડ ભોફાઈર 

એનો ળુબાયાંબ કયેર છે. 

૬) બાયતભાાં 1 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ી.કે. ુયલાયને વયકાયી દુયવાંર્ાય પ્રભુખ,ભશાનગય ટેરીપોન 

વનગભ રીભીટેડ (એભ.ટી.એન.એર.) ના રે્યભેન અને પ્રફાંધક વનદેળક વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૭) ભેટર ો ટરેનભાાં ફ્રોય ય ફેવનાય ભાટે 200 રૂવમાના દાંડની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી છે. 

૮) કેન્ર વયકાય દ્વાયા જાશેયનાભુાં ફશાય ાડલાભાાં આલેર છે કે વભડ ડે વભર ભાટે આધાય કાડચ  

જરૂયી છે, 30 જુન વુધીભાાં તભાભે આધાયકાડચ  કયાલલુાં જરૂયી છે. 
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૯) સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇન્ડીમા દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે, કે ખાતા ધાયકોએ ોતાના ખાતાભાાં 

ભીનીભભ ફેરેન્વ યાખલુાં જરૂયી છે, અન્મથા દાંડની જોગલાઈ કયલાભાાં આલી  છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) લગીકૃત અભેહયકી ઉગ્રશને કૈવરપોવનચમાથી પ્રકે્ષવત કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) બાયતે વમુાંકત આયફ અભીયાતના નાગહયકો ભાટે ાાંર્ લચના ભવલ્ટર એન્ટર ી વફજનેવ 

વલઝાની ળરૂઆત કયેર છે. 

૧૨) 6 ભાર્ચના યોજ વલશ્વભાાં લલ્ડચ  સ્ેવરાંગ ડે ઉજલલાભાાં આલળે, આ ઉજલણીની ળરૂઆત લચ 

2011 થી કયલાભાાં આલી યશી છે. 

૧૩) ભેવક્વકોભાાં લચ 2000 ભાાં ળોધામેરી ગુપા હક્રટર કેલ તયીકે ઓખામ છે. 

૧૪) જાણીતા વલજ્ઞાની યોફટચ  ફોઈરને કેવભસ્ટર ીના વતાભશ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 

૧૫) ભારદીલ દ્વાયા 26 અટોર (ટાુઓ) ભાાંથી એક ટાુને વાઉદી અયફને લેંર્લાનો પ્રમત્ન 

કયેર છે. 

૧૬) એવળમાઇ વલકાવ ફેંક દ્વાયા ૂલચ વકનાયાના વલસ્તાયોને આવથચક ભદદ કયલા ભાટેનો પ્રસ્તાલ 

ાહયત કયલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત 

૧૭) ફ્રાાંવના પ્રખ્માત પૂટફોરય યેભન્ડ કોાનુાં 85 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

અન્મ  

૧૮) 2 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ડી.આય.ડી.ઓ. દ્વાયા શવથમાયોને ળોધી ળકે તેલા યડાય સ્લાવતને 

બાયતીમ વેનાભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૯) શાર કરલાયી વફભયીનભાાં પ્રથભ એન્ટી ળી વભવાઈરને રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) અવભની યાજ્મ વયકાયે કોટન મુવનલવીટી સ્થાવત કયલા ભાટે કોટન મુવનલવીટી ફીર 

2017 નો પ્રસ્તાલ આેર છે. 
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Current affairs 16 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 6/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) બાયતના યેલ્લે ભાંત્રારમ દ્વાયા 6 લૈવશ્વક કાંનીઓ વાથે ર્ર્ાચ કયેર છે, જ ેનજીકના બવલરમભાાં 

600 વકભી.પ્રવત કરાકની ઝડે દોડે તેલી ટરેન રાલળે.(આળયે દવ લચનો વભમ રાગળે.) 

૨) 7 ભાર્ચ 2017 ના યોજ જક્રાાંવત અવબમાન ય યાષ્ટ્ર ીમ વાંભેરન હદલ્શીભાાં આમોવજત થળે. 

૩) હદલ્શીભાાં આમોવજત થનાય જક્રાાંવત વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન ઉભા બાયતી કયળે. 

૪) ૂલચ આઈ.એવ.એપ. અવધકાયી એભ.ી.વૈમદ ળશાફુદીનનુાં 82 લચની લમે 4 ભાર્ચ 2017 ના 

યોજ અલવાન થમેર છે. 

૫) 4 ભાર્ચ 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા યાષ્ટ્રવત બલનભાાં આમોવજત થનાય એક 

વપ્તાશના નલતય ઉત્વલનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૬) 3 ભાર્ચ 2017 ના યોજ દેળના યાષ્ટ્રવતિીએ અડીમાયભાાં(રૈ્ન્નાઈ)ભાાં વલભેન્વ ઈન્ડીમન 

એવોવીએળન ળતાબ્દી વભાયોશનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૭) જપભુ કાશભીયના નલા વૂર્ના આમુક્ત તયીકે ખુળીદ અશભદ ગનેઈને વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

૮) યક્ષા અને શલાઈ ઉત્ાદન કે્ષત્રોભાાં યોકાણ લધાયલા ભાટે ભશાયાષ્ટ્રની યાજ્મ વયકાયે સ્લતાંત્ર 

નીવત તૈમાય કયેર છે. 

૯) 5 ભાર્ચ 1931 ના હદલવે બાયતભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી અને તત્કારીન લાઇવયોમ રોડચ  ઈયલીન 

લચ્ર્ે એક કયાય થમેર તે ગાાંધી-ઈયલીન કયાયથી જાણીતો ફન્મો શતો. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) યવળમા દ્વાયા વનવભચત અત્માધુવનક લામુ યક્ષા પ્રણારી એવ.300 નુાં ઈયાન દેળ દ્વાયા વપ 

હયક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) બાયતના ાડોળી દેળ ર્ીન દ્વાયા લચ 2017 ભાાં જી.ડી.ી. લૃવદ્ધદયનુાં રક્ષ્મ 6.5 ટકા યાખેર 
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છે. 

૧૨) પતેશાફાદભાાં વયસ્લતી નદીથી જોડામેર ખોદલાનુાં કામચ કયતી લખતે શડપ્ા વભ્મતાથી 

શેરાના અલળેો પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૩) ભણીુયના ૂલચ વાંવદ તથા ભાંત્રી મુભનાભ માઈભાાં વવાંશનુાં 95 લચની લમે 3 ભાર્ચ 2017 ના 

યોજ અલવાન થમેર છે. 

૧૪) મુનાઈટેડ નેળન્વભાાં આગાભી 8 ભારે્ મ.ુએન.ના ગુડવલર એપફેવેડય ઐશ્વમાચ આય.ધનુનુાં 

ડાન્વ યપોભચન્વ મોજાળે. 

૧૫) શાર દવક્ષણ કોયીમાના યાષ્ટ્રવત તયીકે ાકચ  ગ્મુન શુએના દબાય વાંબાી યહ્યા છે. 

૧૬) વજ.એવ.એભ.એવોવીએળનના અશેલાર અનુવાય બાયત લચ 2016 થી 2020 દયવભમાન 

35 કયોડ નલા પોન વાથે આ દેળ દુવનમાભાાં સ્ભાટચ  પોનના લધાયાની ફાફતે વલશ્વભાાં વૌથી 

આગ શળે. 

ગુજયાત  

૧૭) આગાભી 8 ભી ભારે્ દેળના લડાપ્રધાનિી ગાાંધીનગય ખાતે દેળબયના 6000 ભહશરા 

વયાંર્ોને વાંફોધન કયળે. 

અન્મ  

૧૮) કેયર યાજ્મની વયકાય રોકોને ફ્રી ઈન્ટયનેટ લયાળ ભાટેના કનેક્ળન આળે. 

૧૯) બાયત ઈરેક્ટર ોવનક ગલચનન્વના વવાંધ્ધાાંત અને કામચ ય આધાહયત પ્રણારી ય 10 ભાાં 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વાંભેરનની ભેજફાની હદલ્શી કયળે. 

૨૦) ડેસ્ટીનેળન નોથચ,ઇસ્ટ 2017 ર્ાંડીગઢભાાં આમોવજત કયલાભાાં આલળે. 

Current affairs 17 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 7/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત અને ઓભાન લચ્રે્ વમુાંકત વૈન્મઅભ્માવ હશભાર્રપ્રદેળભાાં 
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ળરુ થમેર છે. 

૨) 7 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત અને નેા લચ્ર્ે વથોયગઢભાાં વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ 

કયળે. 

૩) આગાભી 1 જુરાઈથી વજ.એવ.ટી.રાગુ કયલાભાાં આલળે, જો કે ભાઈગે્રળનની પ્રહક્રમા 31 ભાર્ચ 

વુધીભાાં ૂણચ કયલાની યશેળે. 

૪) ભશાયાષ્ટ્રના વુનીત જાદલે 4 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફીજીલાય વભસ્ટય ઇવન્ડમાનો વખતાફ જીતી 

રીધેર છે. 

૫) શારભાાં ટી.જકૈફને મ.ુી.એવ.વી.ના વવર્લ તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૬) શાર વાંજીલવવાંશને ઇવન્ડમન ઓઈર કોોયેળનના અધ્મક્ષના રૂભાાં દબાય વોંલાભાાં 

આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭) શાર ર્ીનના લડાપ્રધાન દ ય રી કેકીમાાંગ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૮) શાર ઓસ્ટરેરીમાભાાં ર્ારી યશેરા ઇન્ટયનેળનર એય ળોભાાં ટાઈવટીક્વ ઓપ ડામનાભાઈટ 

એયોફેટીકવે પ્રદળચન કમુું શતુાં. 

૯) એક અાંદાજ પ્રભાણે વલશ્વ ફેંકે આજ વુધીભાાં ોતાના વભ્મ દેળોને છવો વફરીમનથી લધુની 

રોન આેર છે. 

૧૦) ર્ીન દેળે 2017 ના લચભાાં ોતાના વૈન્મખર્ચભાાં 7 ટકા નો લધાયો જાશેય કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૧) 6 ભાર્ચ 1902 ના યોજ વલશ્વની ધનલાન ગણાતી પૂટફોર ક્રફ યીમર ભેડર ીડની ળરૂઆત 

કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૨)અભેહયકાના સ્લેભ ક્લેયીએ સ્ેનના ટેવનવ સ્ટાય યપેર નાદારને શયાલી ભેવક્વકન ઓન 

એ.ટી.ી.ટુનાચભેન્ટનુાં ટાઈટર જીતી રીધેર છે. 
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૧૩) કતાયના દોશાભાાં યભાઈ યશેર એવળમા ભેન્વ યગ્ફી વેલાંવ ટર ોપી 2017 ભાાં બાયતે 

ાવકસ્તાનને 14-12 થી શયાલેર છે. 

૧૪) બાયતીમ ફેડવભન્ટન વાંઘ દ્વાયા વલજમવવાંશાને  નાણાકીમ અવનમવભતતાના ગાંબીય આયોો 

ભાટે આજીલન વસ્ેન્ડ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) આઈ.એવ.એવ.એપ વલશ્વક-2017 ભાાં ભેડર ભેલલાભાાં ર્ીન દેળ વૌથી આગ યશેર 

છે. 

૧૬) બાયતે આઈ.એવ.એવ.એપ. વનળાનેફાજીભાાં ાાંર્ ભેડર ભેલીને ાાંર્ભુાં સ્થાન ભેલેર 

છે. 

અન્મ  

૧૭) દેળની વયશદ અટાયી ફોડચ ય ય દેળનો વૌથી વલળા ઝાંડો રશેયાલલાભાાં આલેર છે. 

૧૮) વયકાયી મોજનાઓનો રાબ રેલા ભાટે વયકાયે 34 જટેરી મોજનાઓ ભાટે આધાયકાડચ  

પયજીમાત કયેર છે. 

૧૯) શહયમાણા પ્રદેળનુાં ફજટે નાણાભાંત્રી કૈપ્ટન અવબભન્મુએ યાજ્મની વલધાનવબાભાાં યજુ કયેર 

છે. 

૨૦) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ૂલચ રોકવબા અધ્મક્ષ યવલ યામનુાં 90 લચની લમે અલવાન થમેર 

છે. 

Current affairs 18 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 8/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) વેઈરના ત્રણ પ્રાન્ટને લશેંર્લાની ભાંજુયી કેન્ર વયકાય આી દેલાભાાં આલી છે. 

૨) બાયતના અને વલશ્વના વૌથી જુના વલભાન લાશક મુદ્ધ જશાજ આઈ.એન.એવ. વલયાટને વેલા 

વનલૃત કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ સ્ભાટચ  વગ્રડ એક્ળન નેટલકચ  કામચ વવભવતની 13 ભી ફેઠકનુાં ઉદ્ઘાટન બાયતના 
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ગુરુગ્રાભ ળશેયભાાં થમેર. 

૪) ઓભાન અને બાયત લચ્ર્ે અર-નાગા વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ થમેર છે. 

૫) શારભાાં વેલા વનલૃત થમેર આઈ.એન.એવ.વલયાટે બાયતીમ વૈન્મભાાં 30 લચ વેલા આેરી. 

૬) ૂલોતય ક્ષેત્રના વલકાવ યાજ્મ ભાંત્રી ડો.જીતેન્ર વવાંઘે જપભુ કાશભીયના ઉધભુય જીલ્લાભાાં 10 

વકરોલોટ એપ.એભ. યેહડમો સ્ટેળનનુાં ખાતભુશુતચ કયેર છે. 

૭) શારભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા ઉતયાખાંડના કોટેશ્વય શાઈડર ો ઇરેવક્ટરક પ્રોજકે્ટના યીલાઈઝડ કોસ્ટ 

એસ્ટીભેટને ભાંજુયી આેર છે. 

૮) શારભાાં બાયત વયકાય દ્વાયા દેળભાાં 50 એયોટચને પયીલાય વલકવાલલા ભાટેના પ્રસ્તાલને ભાંજુયી 

આલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) મુનાઇટેડ આયફ અભીયાતભાાં બાયતીમ ભૂના િીયાજ કૃરણનને 13 કયોડની રોટયી રગતા 

યાતોયાત કયોડવત થઇ ગમેર છે. 

૧૦) અભેહયકાએ છ ભુવસ્રભ દેળોના પ્રલેળ ય પ્રવતફાંધ રગાવ્મો છે, તેભાાં ઈયાક દેળને વાભેર 

કયલાભાાં આલેર નથી. 

૧૧) બાયતના ાડોળી દેળ ર્ીને લચ 2017 ભાટેના જી.ડી.ી.દયનો રક્ષ્માાંક ઘટાડી વાડા છ 

ટકા કયેર છે. 

૧૨) જાાનભાાં આગ ય ર્ારલાનો પેસ્ટીલર નગાટોયો શાઈ-ભસ્તુયી તયીકે ઓખામ છે. 

૧૩) 7 ભાર્ચ 2009 ના યોજ નાવાએ અલકાળી ટેરીસ્કો કેપ્રય આકાળભાાં તયતુાં ભુકમુાં શતુાં.   

૧૪) ર્ીન દ્વાયા બાયતની વયશદે આલેર વતફેટનુાં ફીજા નાંફયનુાં વૌથી ભોટુાં  એયોટચ  ખુલ્લુાં 

ભુકામેર છે. 

ગુજયાત  

૧૫) ગુજયાતના તાી વજલ્લાના યભીરા ફેન ગાભીતે ોતાના ગાભ તથા આજુફાજુના ગાભભાાં 
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312 ળૌર્ારમો ફાંધાલેર છે, તેથી દેળના લડાપ્રધાનિી તેઓનુાં વન્ભાન ભશાત્ભા ભાંહદય 

ગાાંધીનગય ખાતે આજ ેકયળે. 

યભત-જગત  

૧૬) ફેરારુવ વાભે બાયતનો વતત ર્ોથો વલજમ શોકી યભતભાાં થમેર છે, આ લખતે બાયતે 

ફેરારુવને 2-1 થી શયાલેર છે. 

૧૭) એવપ્રર ભાવભાાં ાવકસ્તાન દેળની ટીભ લેસ્ટ ઇન્ડીઝ દેળના પ્રલાવે જળે ત્માયે આ ટીભનુાં 

કપ્તાન દ હક્રકેટય વભસ્ફાશ વાંબાળે. 

અન્મ 

૧૮) શાર બાયત અને નેા લચ્ર્ે વૂમચવકયણ-ઈરેલન વમુાંકત વૈન્મ અભ્માવ ળરુ થમેર છે. 

૧૯) મોગદા વત્વાંગ ભઠના 100 લચ ૂણચ થલા ય એક વલળે સ્ભાયક ટાર ટીકીટ જાશેય 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) આગાભી એક એવપ્રરથી બાયતીમ સ્ટેટ ફેંક, ફેંક ખાતાભાાં ભીનીભભ ફેરેન્વ ન યાખલા ય 

ર્ાજચ લવુરલાનુાં ળરુ કયળે.  

Current affairs 19 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 9/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) કેન્રના વૂર્ના આમોગ પ્રવાયણ ભાંત્રી લૈંક્મા નામડુએ હદલ્શીભાાં ફે હદલવીમ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

મોગ ભશોત્વલનો પ્રાયાંબ કયેર છે. 

૨) એ.વી.આઈ કાઉવન્વર ઓપ ઇવન્ડમાની યેવન્કાંગભાાં જમુય એયોટચને પ્રથભ સ્થાન આલાભાાં 

આલેર છે.  

૩) શહયમાણા વયકાય દ્વાયા ત્રણ વજલ્લાઓભાાં ોસ્ટ ઓપીવભાાં ાવોટચ  વેલા કેન્ર ળરુ કયેર છે. 

૪) શારભાાં બાયતીમ હક્રકેટ ટીભના નલા પ્રમોજક તયીકે ઓોને સ્લીકાયલાભાાં આવ્મા છે.  

૫) 7 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફાંગાના જાણીતા રોક ગામક કાવરકા પ્રવાદ બટ્ટાર્ામચનુાં 56 લચની 
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લમે અલવાન થમેર છે. 

૬) યાજસ્થાન યાજ્મને નાયીળવક્ત 2016 નો ુયસ્કાય દેળના યાષ્ટ્રવત દ્વાયા એનામત કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૭) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભહશરા હદનના ઉરક્ષ્મભાાં બાજના ભહશરા નેતા ળામના એનવીએ 

ભહશરાઓ ભાટે સ્ત્રી વન્ભાન શેલ્રાઇનનો ળુબાયાંબ કયેર છે. 

૮) 8 ભાર્ચ 1948 ના યોજ બાયતભાાં એય ઇવન્ડમા ઇન્ટયનેળનરની સ્થાના કયલાભાાં આલી શતી. 

૯) એય ઇવન્ડમાની ભૂ કાંનીની સ્થાના જ.ેઆય.ડી.તાતાએ લચ1932 ભાાં કયી શતી. 

૧૦) બાયતના ભદુભરાઈ નેળનર ાકચને લચ 1972 ના લાઈલ્ડરાઈપ પ્રોટેકળન એક્ટ ભુજફ લચ 

2007 ભાાં ટાઈગય યીઝલચ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) બાયતભાાં લચ 1964 થી જલાશયરાર નશેરુ ભેભોયીમર પાંડ સ્કોરયળી આલાભાાં આલે છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૨) 6 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ઉિય કોયીમાએ ર્ાય ફેરાવસ્ટકનુાં વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૧૩) 8 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ઉજલલાભાાં આલેર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભહશરા હદનનો વલમ શતો, ‘ફી 

ફોલ્ડ પોય રે્ઈન્જ’ 

૧૪) ર્ાઈનાની સ્ભાટચ  પોન કાંની લન પ્રવ દ્વાયા અવભતાબ ફચ્ર્નને ોતાના બ્રાાંડ એપફેવેડય 

વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૫) ઉિય કોહયમા અને ભરેવળમા દેળોએ એકફીજાના નાગહયકોને દેળ છોડલા ય પ્રવતફાંધ 

રગાડેર છે. 

ગુજયાત  

૧૬) તાજતેયભાાં ગુજયાતની ભુરાકાતે આલેરા દેળના લડાપ્રધાનિીએ યાજ્મના 1200 વકભીના 8 

ધોયી ભાગચને નેળનર શાઈલેભાાં રૂાાંતહયત કયલાભાાં આલળે. 

૧૭) દેળના લડાપ્રધાનિીએ ગુજયાતના દશેજ ખાતે ઓ.ી.એ.એર.નુાં રોકાચણ 7 ભાર્ચ 2017 
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ના યોજ કયેર છે. 

અન્મ  

૧૮) OPAL નુાં ુરુનાભ ઓએનજીવી ેટર ો એડીવાંળ રીભીટેડ થામ છે. 

૧૯) દેળના લડાપ્રધાનિીના જણાવ્મા ભુજફ દેળભાાં આળયે 1300 જટેરા નાના-ભોટા ટાુઓ 

આલેર છે. 

૨૦) આગાભી વભમભાાં બાયત વયકાય 260 જટેરા ટાુ પ્રદેળોને ટુયીઝભ ોઈન્ટ  તયીકે 

વલકવાલળે. 

Current affairs 20 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 10/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભુાંફઈભાાં વળલવેનાના ભશાદેલેશ્વય ભુાંફઈના 76 ભાાં ભેમય તયીકે રૂ્ાંટામા છે. 

૨) દેળભાાં ખેત ઉત્ાદનોને થતુાં નુકળાન અટકાલલા ભાટે ટૂાં ક વભમભાાં બાયત વયકાય 100 જટેરા 

કોલ્ડ રે્ઈન પ્રોજકે્ટને ભાંજુયી આળે. 

૩) શાર દેળના 50 એયોટચને વલકવાલલાની મોજનાનુાં નાભ ‘ઉડે દેળ કા આભ આદભી’ છે.  

૪) વભગ્ર બાયત દેળભાાં 398 એયસ્ટર ી આલેર છે, જમાયે ગુજયાતભાાં 21 એયસ્ટર ી આલેર છે. 

૫) શલેથી પ્રધાનભાંત્રી ઉજ્જ્લારા મોજના અાંતગચત એર.ી.જી. કનેક્ળન પ્રાપ્ત કયલાભાાં ભાટે 

આધાયકાડચ  જરૂયી ુયાલા સ્લરૂે આલુાં પયજીમાત યશેળે. 

૬) 27 વપ્ટેપફય 2017 ના યોજ પ્રથભલાય દેળના હદલ્શી ળશેયભાાં ભોફાઈર કોંગ્રેવનુાં આમોજન 

કયલાભાાં આલળે. 

૭) યાષ્ટ્ર ીમ હયલાય સ્લાસ્થ્મ વલે ભુજફ બાયતભાાં 58 ટકા રોકો એનીવભમા ગ્રસ્ત છે. 

૮) ફે હદલવ ભાટે ૂલોતય વફજનેવ વવભટ હદલ્શીભાાં ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૯) તેર ઉત્ાદન કે્ષત્રને લધાયલા ભાટે બાયત દ્વાયા નલી રામવન્વ ોરીવીની જાશેયાત કયલાભાાં 

આલેર છે. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) ઈન્ડોનેવળમાના જાકાતાચભાાં 6 અને 7 ભાર્ચ 2017 ના યોજ 21 દેળો લચ્ર્ે ઇવન્ડમન 

ઓવવમન યીભ એવોવીએળનભાાં બાયતનુાં પ્રવતવનવધત્લ દેળના ઉયાષ્ટ્રવત શાવભદ અન્વાયી 

કયળે. 

૧૧) બાયતીમ હપલ્ભ અવબનેત્રી ઐશ્વમાચ યામે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ હપલ્ભ ભશોત્વલ અને ઓસ્ટરેરીમાના 

ુયસ્કાયભાાં વલચિેષ્ઠ અવબનેત્રીનો ુયસ્કાય જીતેર છે. 

૧૨) વલઓરા ડેવલવને શાલચડચ  દ્વાયા લચ 2017 ના આટીસ્ટ ઓપ ધ મય ુયસ્કાયથી વન્ભાવનત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૩) વમુાંકત યાષ્ટ્રવાંઘે ટીકાકયણ કામચક્રભ ભાટે બાયતના ડો.વોવનકાને પ્રથભ વીનીમય પ્રોજકે્ટ 

અવધકાયીના રૂભાાં વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

ગુજયાત  

૧૪) ગુજયાતના લાાંકાનેય ાવેના યાભયા અબમાયણ્મ વલસ્તાયને બાયત વયકાય દ્વાયા ઇકો 

વેન્વેટીલ ઝોન જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) દેળના લડાપ્રધાનિીએ ઓખા અને ફેટ દ્વાયકા લચ્રે્ રૂ.500 કયોડના ખરે્ આઇકોવનક 

બ્રીજ ફનાલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૬) આગાભી 24 જુન 2017 થી મોજાનાયા આઈ.વી.વી.ભહશરા લલ્ડચકના પ્રથભ હદલવે બાયત 

અને ઇંગ્રેન્ડ લચ્રે્ ભેર્ યભાળે. 

૧૭) આઈ.વી.વી દ્વાયા ૂલચ બાયતીમ હક્રકેટય વવર્ન તેંદુરકયને 2017 ના ભહશરા વલશ્વ કના 

બ્રાાંડ એપફેવેડય તયીકે વનમુક્ત કયેર છે. 

અન્મ  

૧૮) 8 ભી ભાર્ચના યોજ દેળના લડાપ્રધાનિીએ દેળબયભાાંથી સ્લચ્છતા ર્ેવપમન ફનેર 10 
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ભહશરા વયાંર્ોનુાં વન્ભાન કયલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. 

૧૯) 8 ભાર્ચ 2017 ના યોજ લહયષ્ઠ ત્રકાય અયવલાંદ દ્મનાબનુાં 49 લચની લમે અલવાન થમેર 

છે. 

૨૦) કેન્ર વયકાય દ્વાયા નાના ભાછીભાયો ભાટે ભોટી અને આધુવનક ફોટ ખયીદલા ભાટે ભુરા 

મોજનાની જાશેયાત કયેર છે. 

Current affairs 21 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 11/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) કેન્ર વયકાય દ્વાયા વજાલટી ભાછરી ારનનો ામરોટ પ્રોજકે્ટ ળરુ કયલા ભાટે આઠ 

યાજ્મોને વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) દેળભાાં પ્રથભલાય વુપ્રીભ કોટચ  દ્વાયા કોરકાતા શાઈકોટચના લતચભાન જજ વી.એવ.કયનન વલરુદ્ધ 

લોયાં ટ ઈશમુ કયેર છે. 

૩) કણાચટક યાજ્મના ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા તેઓની ઉરવબ્ધઓ દળાચલલા ભાટે પ્રવતવફાંફ મોજનાની 

ળરૂઆત કયેર છે. 

૪) એવળમાના પ્રથભ ભહશરા ડીઝર એન્જીન ડર ાઈલય ભુભતાઝ એભ. કાઝીને દેળના યાષ્ટ્રવત 

દ્વાયા નાયીળવક્ત એલોડચથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) આગાભી એવપ્રર ભાવભાાં દેળભાાં ત્રણ રોકવબા અને 12 વલધાનવબા વીટો ભાટે રૂ્ાંટણી 

પ્રહક્રમા આમોવજત કયલાભાાં આલળે. 

૬) એક જાણકાયી અનુવાય યીઝલચ ફેંક દ્વાયા જણાલલાભાાં આલેર છે કે ર્રણભાાં નલી 10 

રૂવમાની નોટ રાલલાભાાં આલળે, જો કે જૂની નોટો મથાલત યીતે ળરુ યાખલાભાાં આલળે. 

૭) ઓહયસ્વાના ભુખ્મભાંત્રી નલીન ટ્ટનામક દ્વાયા યેળાન ભહશરાઓ ભાટે આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ ભહશરા 

હદને 181 શેલ્રાઇન ળરુ કયામેર છે. 

૮) આય.એવ.એવ.ના પ્રભુખ ભોશન બાગલતને નાગુયની ભશાયાષ્ટ્ર  ળુ અને ભત્સ્મ વલજ્ઞાન 
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વલશ્વવલદ્યારમ દ્વાયા ડોક્ટય ઓપ વામન્વની ભાનદ દલીથી વન્ભાવનત કયેર છે. 

૯) નેળનર થભચર ાલય કોોયેળન દ્વાયા 45 ભેગાલોટની ક્ષભતા લાુાં બાડરા વૌય ઉત્ાદન 

એકભ ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) કોંકણી બાાના રેખક ભશાફેશ્વય વેરને તેભના ઉન્માવ ‘શોથન’ ભાટે વયસ્લતી 

વન્ભાન-2016 આલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) ભધ્મપ્રદેળ યાજ્મભાાં વલધલા ભહશરાઓને નલુાં નાભ પ્રદાન કયલાભાાં આવ્મુાં છે, તે કલ્માણી 

નાભથી ઓખાળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૨) ઈયાન દેળ દ્વાયા ફેરીસ્ટીક વભવાઈર ‘શોભુચઝ-2’ નુાં વપતાૂલચક રોવન્ર્ાંગ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૩) બાયત અને વભિ લચ્ર્ે વમુાંકત રૂથી શસ્તવળલ્ કરા ભેાનુાં આમોજન થમેર છે, તેનુાં 

નાભ ‘ઇવન્ડમા ફામ ધ નાઇર’ યખામુાં છે.  

યભત-જગત  

૧૪) બાયતભાાં યભાનાયી પ્રથભ વલભેન્વ હક્રકેટ રીગ ટી-20 ટુનાચભેન્ટનો રોગો રોન્ર્ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૧૫) બાયતની શોકી ઇવન્ડમા રીગભાાં શોકી ખેરાડી યીતુ યાનીનુાં વાત ભાવ ફાદ ુનયાગભન 

થમેર છે. 

૧૬) બાયતીમ ભહશરા આઈવ શોકી ટીભે પ્રથભલાય શોંગકોંગભાાં એવળમન રે્વપમનળી 

ટુનાચભેન્ટભાાં પીરીીન્ઝને 4-3 થી શયાલી જીત ભેલેર છે. 

અન્મ  

૧૭) બાયતભાાં લચ 2017 ભાાં ભહશરા વયાંર્ોનુાં વાંભેરન ગાાંધીનગય ખાતે મોજામુાં શતુાં. 

૧૮) કેન્ર વયકાય દ્વાયા ાક લીભા ોરીવી ભાટે આધાયકાડચ  પયજીમાત કયેર છે. 
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૧૯) 9 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ભાતૃત્લ રાબ વાંળોધન વલધેમક 2016 વાંવદભાાં ાહયત કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૨૦) હદલ્શીની એઈપવ શોસ્ીટરે લી.આઈ.ી. દદીઓ ભાટે નલુાં કાઉન્ટય ખોરલાની જાશેયાત 

કયેર છે. 

Current affairs 22 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 12/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 11 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયતભાાં 450 વકભી યેન્જ લાી બ્રહ્મોવ વુયવોવનક કુ્રઝ 

વભવાઈરનુાં વપ યીક્ષણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) બાયત દ્વાયા લચ 2008 ભાાં છોડામેર ર્ાંરમાન-1 ની બા નાવા વાંસ્થા દ્વાયા ભેલી રેલાભાાં 

આલેર છે. 

૩) બાયતીમ વાંળોધન વાંસ્થા ઇવયોનુાં ર્ાંરમાન-1 લચ 2009 ભાાં વાંકચ  વલશોણાં ફન્મુાં શતુાં. 

૪) યેલ્લે ભાંત્રારમ અને મુ.એન.ઈ.ી.ફાંને એ માચલયણ શેર વાંફવધત આળમ ત્રો ય 

શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૫) 9 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત અને ફેવલ્જમભ લચ્રે્ કય વાંધી વાંળોધન ભાટે એક વભજુતી 

કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૬) શારભાાં બાયતીમ વૈન્મભાાં લોટય જટે પાસ્ટ એટેક જશાજ આઈ.એન.એવ.વતરાર્ાાંગ બાયતીમ 

વૈન્મભાાં વાભેર કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) આ વતરર્ાાંગનાભ આાંદભાન વનકોફાયભાાં આલેર એક ટાુના નાભ યથી યાખલાભાાં આલેર 

છે. 

૮) લચ 2016-17 ભાાં બાયતભાાં કૃવ ઉત્ાદકતા 4.1 ટકા યશેલાની વાંબાલના દળાચલલાભાાં 

આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  
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૯) ટેક કાંની આઈ.ફી.એભ. દ્વાયા એક યભાણાંનો ઉમોગ કયીને વલશ્વનુાં વૌથી નાનુાં ભેગ્નેટ 

ફનાલેર છે. 

૧૦) 11 ભાર્ચ 1985 ના યોજ વોવલમેત વાંઘના છેલ્લા યાષ્ટ્રવત વભખાઈર ગોફોરે્લે કોપમુવનસ્ટ 

ાટીના ભશા વવર્લ તયીકે વફયાજ્મા શતા. 

૧૧) ન્મુમોકચના પોડચ  પાઉન્ડેળન દ્વાયા પ્રદી નામયને બાયત નેા અને િીરાંકાના પ્રાદેવળક 

વનદેળક તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૨) 8 ભાર્ચના યોજ અભેહયકી અાંતયીક્ષ એજન્વી નાવાએ બ્રહ્માાંડની વૌથી ઠાં ડી પ્રમોગળાા 

ફનાલલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૩) શારભાાં મુયોીમ વાંઘે ડોનાલ્ડ ટસ્કને હયદના અધ્મક્ષ રૂે તેઓના ફીજા કામચકાની 

ુષ્ઠી કયેર છે. 

૧૪) દવક્ષણ કોહયમાની ભુખ્મ અદારતે ભ્રષ્ટ્ાર્ાયની ફાફતે યાષ્ટ્રવત ાકચ  ગ્મુન વલરુદ્ધ વાંવદભાાં 

ભશાવબમોગને ળરુ યાખી 9 ભાર્ચના યોજ તેઓને ફયખાસ્ત કયેર છે. 

૧૫) અભેહયકી યાષ્ટ્રવત ડોનાલ્ડ ટરપે વાંઘીમ વાંર્ાય આમોગભાાં બાયતીમ ભૂના અજીત ૈ ને 

ફીજા કામચકા ભાટે નાવભત કયેર છે. 

૧૬) 8 ભાર્ચ 2017 ના યોજ હપરીીન્વ દેળ દ્વાયા શાઉવ ઓપ યીપ્રેઝેન્ટેટવે ભૃત્મુ દાંડ ફીર 

ાહયત કયેર છે. 

અન્મ  

૧૭) હશભાર્ર પ્રદેળભાાં નોકયી ળોધલા ભાટે ભોફાઈર એ ભેયા શુનય એર્.ી.ની ળરૂઆત 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૮) બાયતના ર્ૂાંટણી ાંર્ દ્વાયા ભણીુય વલધાનવબાની ર્ૂાંટણીનુાં હયણાભ જાશેય કયલાભાાં 

આલેર છે,તેભાાં કોંગ્રેવને 25 વીટો ભેર છે,જમાયે બાજને 21 વીટો પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૯) ાંજાફ વલધાનવબાની રૂ્ાંટણીના હયણાભભાાં ણ કોંગ્રેવે વલજમ ભેલેર છે. 
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૨૦) ઉિયપ્રદેળની વલધાનવબાની રૂ્ાંટણીભાાં બાજે વલજમ શાાંવર કયેર છે. 

Current affairs 23 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 13/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ ોસ્ટ વલબાગ દ્વાયા યાાંર્ી અને યામુયભાાં ઇવન્ડમા ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંક ળરુ કમાચ ફાદ 

ગુજયાતના અભદાલાદ અને બરૂર્ની શેડ ોસ્ટ ઓહપવભાાં આ ળાખા ળરુ કયલાની કાભગીયી શાથ 

ધયળે. 

૨) શાર એન.વી.ઈ.આય.ટી.ના હડયેક્ટય તયીકે પ્રો.હૃીકેળ વેનાવત પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૩) કેન્રીમ ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રારમના આદેળથી એન.વી.ઈ.આય.ટી. શલેથી દયેક 

યાજ્મભાાં ક્ષેત્રીમ વળક્ષણ વાંસ્થાન ખોરળે. 

૪) શારભાાં ફી.ી. કાનુનગોને અએ.ફી.આઈ.ના ડેપ્મુટી ગલનચય તયીકે વનમુક્ત કયામા છે, તેનો 

કામચકા ત્રણ લચનો યશેળે. 

૫) આગાભી ત્રણ એવપ્રરથી ફી.ી.કાનુનગો યીઝલચ ફેંકભાાં ોતાનો કામચબાય વાંબાળે. 

૬) બાયતની વૌથી ભોટી ફેંક એવ.ફી.આઈ.એ જભચનીની ડેલરભેન્ટ ફેંક વાથે કે.એપ.ડફલ્મુ 

ડેલરોભેન્ટ ફેંક વાથે 1821 કયોડ રૂવમાની રોન ભાટે કયાય કયેર છે. 

૭) ભશાયાષ્ટ્રના ભુાંફઈભાાં બાયતની પ્રથભ એ.વી.યેર એપબ્મુરન્વનુાં અનાલયણ કયેર છે.આ 

એપબ્મુરન્વ એકવાથે 50 દદીઓને શોવસ્ટર શોંર્ાડળે. 

૮) શારભાાં આમોવજત થમેર જી.વીને એલોર્ડવચ 2017 જાશેય થમો તેભાાં વુલ્તાન અને દાંગર 

વલચિેષ્ઠ હપલ્ભ જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૯) કેન્રીમ જ આમોગના નલા અધ્મક્ષ તયીકે નયેન્ર કુભાયને વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) વતફેટનુાં રારુાં ગ ગાય ળશેય વલશ્વની વૌથી ભોટી ફૌદ્ધ એકડેભી ધયાલે છે, આ સ્થે વભગ્ર 

વલશ્વભાાંથી રોકો ફૌદ્ધીઝ્ભનુાં વળક્ષણ રેલા આલે છે. 
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૧૧) મુયોીમ વાંઘ ોતાનુાં વૈન્મ પ્રવળક્ષણ કેન્રનુાં ભુખ્મ કામાચરમ બ્રવેલ્વભાાં ફનાલળે. 

૧૨) નાવાનુાં મુયોા વક્રય ગુરુ ગ્રશના ર્ાંર ય એરીમનના જીલન વલે બા ભેલળે. 

૧૩) યવામણ વલજ્ઞાનભાાં નોફેર ભેલનાય જોજચ ઓરાનુાં 89 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) શારભાાં ઓર ઇંગ્રેન્ડ ફેડવભન્ટન રે્વપમનળીની વલભેન્વ વવાંગર પાઈનરભાાં શાયી જતા 

વવાંધુ અને વામના નશેલાર ફાંને ફશાય થઇ ગમા છે. 

૧૫) શારભાાં પીપા દ્વાયા જાશેય કયામેરી યેન્કીંગભાાં બાયતીમ પૂટફોર ટીભ ફે અાંક નીરે્ યશીને 132 

ભાાં સ્થાને શોંર્ી છે. 

૧૬) શારભાાં ભાકચ  શોજકીન્વને સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ટેનીવ ખેરાડી યોજય પેડયયના જીલન ય 

આધાહયત પેડેગ્રાહપકા ફૂક રખેર છે. 

અન્મ  

૧૭) શાર ાંજાફ કૃવ વલશ્વવલદ્યારમ દ્વાયા કાવની નલી જાત ળોધલાભાાં આલેર છે. 

૧૮) આગાભી લચ 2019 ભાાં રોકવબાની રૂ્ાંટણી બાયતભાાં મોજાલાની છે, તે શેરા 15 

યાજ્મોભાાં વલધાનવબા ર્ૂાંટણી મોજાળે. 

૧૯) ભણીુય ર્ૂાંટણીભાાં ોતાનુાં યાજકીમ કે્ષત્ર વલસ્તયલા ભેદાને ડેરા ઈયોભ ળવભચરાને ભાત્ર 90 

ભત ભળ્યા છે. 

૨૦) બાયત દેળના યાષ્ટ્રવતની રૂ્ાંટણી ભાટેના ભતોનુાં ભુલ્મ10,98,882 છે. 

Current affairs 24 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 14/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) 17 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નારાંદા ખાતે ફૌદ્ધ વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન દરાઈરાભા કયળે. 

૨) આગાભી 16 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ાંજાફભાાં કેપ્ટન અભહયન્દય ભુખ્મભાંત્રી દના ળથ રેળે. 

૩) 18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ભશાયાષ્ટ્ર  યાજ્મનુાં ફજટે યજુ કયલાભાાં આલળે.આ ફજટે દેલેન્ર 
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પડનલીવ દ્વાયા યજુ કયાળે. 

૪) ગોલાના ભુખ્મભાંત્રી ફનલાની વાંદગી ભનોશય હયકય ય ઉતયી છે, ત્માયે તેઓએ કેન્રીમ 

વાંયક્ષણ પ્રધાન દ યથી યાજીનાભુાં આલુાં ડળે. 

૫) 13 ભાર્ચ 2017 ના યોજ આાંધ્રપ્રદેળ અને તેરાંગાણાભાાં ફજટે વત્ર યજુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૬) શારભાાં એ.વી.વી. દ્વાયા વનપાભાચના હદરી વાંઘલીને આય.ફી.આઈ.ના વિભી સ્થાનીમ 

ફોડચના વદસ્મ તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) 15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વભગ્ર વલશ્વભાાં ગ્રાશક અવધકાય હદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલળે. 

૮) પેબુ્રઆયી 2017 વુધીભાાં આય.ફી.આઈ.દ્વાયા ર્રણભાાં નલુાં નાણાં 12 રાખ નોટ ભાકેટભાાં 

ભુકેર છે. 

૯) 18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ યાજસ્થાનના જમુય ખાતે લામયરેવ ટેકનોરોજી અાંતગચત કોન્પયન્વ 

મોજાળે. 

૧૦) બાયતીમ યીઝલચ ફેંકે એન.ફી.એપ.વી.દ્વાયા અાતી વોનાના ફદરાભાાં રોન 25000 

રૂવમા વુધી વીવભત કયેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૧) અભેહયકાના વળકાગો ખાતે આગાભી 17 ભાર્ચથી વેન્ટ ેહટરક ડે ઉત્વલનુાં ળરૂઆત થળે, આ 

ઉત્વલ ભાટે વળકાગોની નદીનુાં ાણી કુદયતી કરય લડે રીરુાં કયલાભાાં આલળે.આ ઉત્વલ વાત 

હદલવ ઉજલામ છે. 

૧૨) એર્.એવ.ફી.વી. શોલ્ડીંગ ી.એર.વી.મુયોની વૌથી ભોટી ફેન્કોભાાં સ્થાન ાભતી ફેંક 

છે. 

૧૩) એર્.એવ.ફી.વી. શોલ્ડીંગ ી.એર.વી. ફેંકે પ્રથભલાય એ.આઈ.એ. ફોવ ટકયને 

અધ્મક્ષના રૂભાાં વનમુક્ત કયેર છે. 

૧૪) લચ 1998 ભાાં લવવત ગણતયી કમાચ ફાદ ાવકસ્તાન દેળ ટૂાં ક વભમભાાં લવવત ગણતયી 
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કયલાની કાભગીયી આયાંબળે. 

૧૫) કાંનીઓ ાવેથી વભાન લેતનની વાવફતી ભાાંગનાય દેળ તયીકે આઈવરેન્ડ પ્રથભ શેર 

કયનાય દેળ ફન્મો છે. 

યભત જગત  

૧૬) બાયતીમ ફેડવભન્ટન ખેરાડી જ્લારાગટ્ટા આગાભી ભાવભાાં ોતાની ફેડવભન્ટન એકડેભી 

ખોરળે. 

૧૭) અાંવતભ ટી-20 ભેર્ભાાં અપઘાવનસ્તાને 3-0 થી આમરેન્ડને યાવજત કયેર છે. વલજતેા 

ટીભે ટી-20 ભાાં વતત 11 ભો વલજમ ભેલેર છે. 

અન્મ  

૧૮) એન.ફી.એપ.વી.નુાં ુરુનાભ નોન ફેવન્કાંગ પામનાન્વીમર કાંની થામ છે. 

૧૯) કેન્રીમ ભાધ્મવભક વળક્ષણ ફોડચ  દ્વાયા આગાભી લચથી ાાંર્ની જગ્માએ છ વલમ પયજીમાત 

કયેર છે. 

૨૦) આગાભી એક એવપ્રર ફાદ યેરલેના યીઝલેળન લખતે આધાયકાડચ  પયજીમાત કયાળે, અન્મથા 

યેલ્લે દ્વાયા ભતા રાબ ભલા ાત્ર થળે નહશ. 

Current affairs 25 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 15/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતની અલકાળ વાંળોધન વાંસ્થા ઇવયોભાાં શાર 4000 જટેરી ભહશરાઓ કામચબાય વાંબાે 

છે. 

૨) અરુણાર્ર પ્રદેળ વયકાય દ્વાયા આદળચ ગ્રાભ મોજનાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૩) શાર બાયતના વાંયક્ષણ ભાંત્રી તયીકે યશેરા ભનોશય ાહયકયે ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં 

આેર છે, તેનો કામચબાય નાણાભાંત્રી અરુણ જટેરીને વોંલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  
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૪) બાયતીમ ભૂના અભેહયકી એટની પ્રીત બયાયાને ડોનાલ્ડ ટરપની વયકાયે ફયખાસ્ત કયેર છે. 

૫) બાયતીમ ભૂના અભેહયકી એટની પ્રીત બયાયા અભેહયકાભાાં ભ્રષ્ટ્ાર્ાય વલરુદ્ધની રડાઈભાાં કામચ 

કયી યહ્યા શતા. 

૬) શાર ૂલચ આહફ્રકાના મુગાન્ડા દેળના લડાપ્રધાન તયીકે રુશાકાના રુગુાંડા પયજ ફજાલી યહ્યા 

છે, તેઓ શાર બાયતની ભુરાકાતે છે. 

૭) 13 ભાર્ચ 1930 ના યોજ શાલચડચ  કોરેજની લેધળાાએ પ્રુટો ગ્રશ ળોધ્મો શતો. જો કે શાર આ 

ગ્રશ ભાન્મતા પ્રાપ્ત ગ્રશની વ્માખ્માભાાં આલતો નથી. 

૮) બાયતીમ ભૂના અભેહયકી વીભા લભાચને ત્માની વયકાય દ્વાયા વયકાયી સ્લાસ્થ્મ કામચક્રભના 

પ્રભુખ તયીકે વાંદ કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૯) ફાાંગ્રાદેળ વયકાય દ્વાયા 25 ભાર્ચને નયવાંશાય હદન તયીકે ઉજલળે.(આ હદલવ 25 ભાર્ચ 

1971 ના યોજ ાવકસ્તાન વેના દ્વાયા કયામેરા અત્માર્ાય વલરુદ્ધ ભનાલલાભાાં આલળે.) 

ગુજયાત  

૧૦) શાર ઘોઘા-દશેજ યોયો પેયીનુાં કાભકાજ 80 ટકા ૂણચ થમેર છે, ત્માયે વયકાય આગાભી 

રૂ્ાંટણી શેરા આ વેલા ળરુ કયલા ઈચ્છી યશી છે. 

૧૧) ડામભાંડ વીટી તયીકે ઓખાતા વુયતભાાં લચ 2022 વુધીભાાં ભેટર ો ટરેન પ્રોજકે્ટ ળરુ થઇ ળકે 

તે ભાટે છ પ્રકાયના વલેની કાભગીયી આયાંબી દેલાભાાં આલી છે. 

૧૨) ગુજયાત યાજ્મભાાં પ્રથભ નેર્ય વપાયી ડીઅય ાકચ  લડોદયા નજીક લૃાંદાલન ગાડચનની ફાજુભાાં 

70 એકયભાાં તૈમાય થળે. 

યભત-જગત  

૧૩) શારભાાં યભાઈ યશેરી ફી.એન.ી.ાહયફવ ઓન ટેનીવ ટુનાચભેન્ટની ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં 

વાવનમા વભઝાચ તથા સ્ટર ાઈકોલાએ પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૪) જાાનની યો કીવાંગ ટીભે 30 વેકન્ડભાાં129 લાય દોયડા કૂદલાનો વલશ્વ યેકોડચ  નોંધાલેર છે. 
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૧૫) હયમો ઓવરવપકભાાં બ્રોન્ઝભેડર પ્રાપ્ત કયનાય વાક્ષી ભવરકને ભશવચ દમાનાંદ મુવનલવીટીભાાં 

કુસ્તી સ્ોર્ટવચ ડામયેક્ટય તયીકે વનભણાંક ાભળે. 

૧૬) શારભાાં ઓર ઇંગ્રેન્ડ રૈ્વપમનળીનો વખતાફ જીતનાય ર્ોંગ લેઈ ભરેવળમા દેળના છે. 

૧૭) બાયતીમ ગોલ્પય એવ.એવ.ી. ર્ૌયવવમાએ ડી.એર.એપ.એન્ડ કન્ટર ી ક્રફભાાં શીયો 

ઇવન્ડમન ગોલ્પ ટુનાચભેન્ટભાાં વલજતેા ફનેર છે. 

અન્મ  

૧૮) વફશાયના લૈળારીભાાં કેન્ર વયકાય કેા વાંળોધન કેન્ર સ્થાવત કયલાનો વનણચમ કયેર છે. 

૧૯) કેય યાજ્મના જરીમ લાતાલયણભાાં એભ.આય.એવ.એ.નુાં નલુાં ક્રોન ઓખી ળકામુાં છે. 

૨૦) લલ્ડચ  ગોલ્ડ કાઉવન્વર અનુવાય બાયતભાાં લચ 2020 વુધીભાાં વોનાની ભાાંગ 950 ટન 

યશેલાની વાંબાલના છે. 

Current affairs 26 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 16/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ાંહડત હદનદમા ઉાધ્મામ યાષ્ટ્ર ીમ કૃવ વલજ્ઞાન પ્રોત્વાશન ુયસ્કાય વભાયોશનુાં આમોજન 

હદલ્શીભાાં થમેર.  

૨) શાર ભણીુયના ઈફોફી વવાંશે ભુખ્મભાંત્રી દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે. 

૩) બાયતભાાં પ્રથભલાય ર્ાય યાજ્મોભાાં ભે-2017 ભાાં વવન્ક્રનાઈઝ શાથીની લવવત ગણતયીનુાં કામચ 

ળરુ કયલાભાાં આલળે. 

૪) ભધ્મપ્રદેળભાાં વૌય ઉજાચ એકભની સ્થાના ભાટે વલશ્વફેંક રોન પ્રદાન કયળે. 

૫) અવભ યાજ્મભાાં નભાભી બ્રહ્મુત્ર નદી ભશોત્વલ ભનાલલાભાાં આલળે. 

૬) શાર કણાચટકના ભુખ્મભાંત્રી વવદ્ધ યભૈમા દ્વાયા જાશેયાત કયલાભાાં આલી છે, કે તવભરનાડુભાાં જભે 

અપભા કેન્ટીન ર્ારે છે, તેભ કણાચટકભાાં નપભા કેન્ટીન ર્ારુ કયાળે, તેભાાં ાાંર્ રૂવમાભાાં નાસ્તો 

તથા દવ રૂવમાભાાં બોજન ભળે.  
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૭) વેફીએ હયરામન્વ કોપમુનીકેળન વાથે એમયવેર કાંનીના લામયરેવ વાંર્ાય કે્ષત્રભાાં થમેર 

કયાયને ભાંજુયી આેર છે. 

૮) ભણીુયભાાં બાયતીમ જનતા ાટી લાી વયકાયે ભુખ્મભાંત્રી તયીકે એન.લીયેન વવાંશને ફેવાડ્યા 

છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) જાાન દેળ દ્વાયા દવક્ષણ ર્ીન વાગય ભાટે વૌથી ભોટુાં  મુદ્ધ જશાજ ભોકરલાની મોજના 

ફનાલેર છે. 

૧૦) વબ્રટન દેળની વયકાયે બે્રવક્જટ ફીર ભાટેની અાંવતભ સ્લીકૃવત પ્રદાન કયેર છે. 

યભત-જગત  

૧૧) જાણીતા વાઈકરીસ્ટ જોઆના યોવેર ળૈડે ફેલાય ઓવરવપક વુલણચર્ાંરક જીત્મા ફાદ 

યભતભાાંથી વન્માવ રેલાની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૨) ડોવાંગ કેવની ફાફતે વી.એ.એવ. દ્વાયા વગેઈ ુતચગારોલને આજીલન વસ્ેન્ડ કયેર છે. 

૧૩) 15 ભાર્ચના યોજ ટેસ્ટ હક્રકેટના 104 લચ ૂણચ થલા ય ગુગરે ડુડર દ્વાયા માદ તાજી કયાલી. 

૧૪) 15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ળળાાંક ભનોશયે આઈ.વી.વી.ના રે્યભેન દ યથી યાજીનાભુાં 

આેર છે. 

૧૫) નલી આઈ.વી.વી. ઓરયાઉન્ડય ખેરાડીઓની માદીભાાં યવલર્ાંરન અવશ્વન ભોખયાના સ્થાને 

છે. 

૧૬) ર્ીની તાઈેઇના ભહશરા ખેરાડી તાઈ જુ ઈંગ દ્વાયા ઓર ઇંગ્રેન્ડ ઓન રે્વપમનળીભાાં 

ભહશરા વવાંગલ્વનો વખતાફ જીતલાભાાં વપ થમા છે. 

અન્મ  

૧૭) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર ગ્રાશક વુયક્ષા હદલવનો વલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, 

‘વફલ્ડીંગ એ ડીઝીટર લલ્ડચ  કાંજ્મુાંભય ટરસ્ટ’  
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૧૮) શારભાાં વેન્ટરર ફેંક ઓપ ઈવન્ડમાને લચ 2015-16 નો અવધકાયીક બાાનીવતનો ુયસ્કાય 

આલાભાાં આલેર છે. 

૧૯)13 ભાર્ચને યાષ્ટ્ર ીમ થાઈ શાથી હદલવના રૂભાાં ભનાલલાભાાં આલેર. 

૨૦) શાથીની લવવત ગણતયી ભાટે ઓહયસ્વા, વિભ ફાંગા, છિીવગઢ અને ઝાયખાંડ યાજ્મોને 

ધ્માને રેલામા છે. 

Current affairs 27 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 17/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ગોલાભાાં ભનોશય ાયીકયની વયકાયે વલશ્વાવનો ભત શાાંવર કયેર છે. તેના વભથચનભાાં 22 ભત 

ભળ્યા છે,જમાયે વલરુદ્ધભાાં16 ભત ડ્યા છે. 

૨) દેળભાાં ભત્સ્મ ારન ભાટે બ્લ્મુ ક્રાાંવતને આગ લધાયલા ભાટે કેન્ર વયકાય દ્વાયા વભળન 

હપળહયાંગ ળરુ કયેર છે. 

૩) બાયત વયકાય દ્વાયા લચ 2014 થી 2016 વુધીભાાં 15 રાખ જટેરા ઈ-વલઝા ઈશમુ કયેર છે. 

૪) કેન્રીમ ભાંત્રી ભાંડની ફેઠકભાાં દેળના લડાપ્રધાનની ઉવસ્થવતભાાં યાષ્ટ્ર ીમ સ્લાસ્થ્મ નીવત 

ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે. 

૫) બાયતની સ્ટેટ ફેંક ઓપ ઇવન્ડમા દ્વાયા ટરે ક્ટય રોન ભાટે રૂ.6000 કયોડની લન ટાઈભ 

વેટરભેન્ટ સ્કીભની જાશેયાત કયેર છે. 

૬) શાર યાજસ્થાનભાાં બાયતીમ વૈન્મનુાં વુખોઈ વલભાન કે્રળ થમેર છે. 

૭) આગાભી જુનભાાં ભેડભ તુાદ પમુઝીમભની ળાખા હદલ્શીભાાં ખુરળે, તેભાાં ગાવમકા િેમા 

ઘોારનુાં ુતુાં ભુાંકલાભાાં આલળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) વમુાંકત યાષ્ટ્રભાાં બાયતનુાં મોગદાન લધીને 244 કયોડ થલા ાપમુાં છે.જ ેલચ 2015-16 ની 

તુરનાએ 55 ટકાનો લધાયો ફતાલે છે. 
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૯) બાયત દેળે ફાાંગ્રાદેળ વાથે ફોડચ ય શાટ સ્થાવત કયલાની મોજના ફનાલેર છે. 

ગુજયાત  

૧૦) ગુજયાતને ભેરેહયમા ભુક્ત કયલા ભાટે 2022 વુધીભાાં જુ ાંફેળ શાથ ધયી નાફુદી ભાટેના ગરાાં 

રેલા ભાટે104 નાંફયની શેલ્રાઇન ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૧)16 ભાર્ચ 2012 ના યોજ વવર્ન તેંદુરકય 100 આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વદી પટકાયનાય પ્રથભ હક્રકેટય 

ફન્મા શતા. 

૧૨) યાાંર્ીભાાં બાયત વાભે યભેરી ઓસ્ટરેરીમાની ટીભે16 ભાર્ચ 2017 ના યોજ 800 ભી ટેસ્ટ 

યભનાય ટીભ ફની છે. 

૧૩) આ શેરા 800 ભી ટેસ્ટ યભનાય વલશ્વની એકભાત્ર ટીભ શતી. ઇંગ્રેન્ડ દેળની શલેથી 

ઓસ્ટરેરીમા દેળની ટીભ ફીજા નાંફયની ફનલા ાભી છે. 

૧૪)15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ િીરાંકા વલરુદ્ધ ફીજી ટેસ્ટ ભેર્ યભનાય ફાાંગ્રાદેળની ટીભે 100 

ટેસ્ટ ભેર્ વૌથી ઓછા વભમભાાં યભલાનો યેકોડચ  ફનાલેર છે.(ઓછા વભમભાાં 100 ટેસ્ટ યભનાય તે 

દવભી ટીભ ફનેર છે.) 

૧૫) શાર દેળની શોકી ઇન્ડીમાએ ર્ાય જટેરા લૈજ્ઞાવનક વરાશકાયોને વનમુક્ત કમાચ છે. 

૧૬) આગાભી જુરાઈ 2017 ભાાં યભાનાય એળીમાઇ એથરેટીક્વ ર્ેવપમનળીની ભેજફાની 

બુનેશ્વય ળશેયને વોંલાભાાં આલેર છે. 

અન્મ  

૧૭) શાર ભધ્મપ્રદેળની વયકાયે આલાવ ગેયેં ટી વલધેમકને ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૧૮) બાયત દેળ દ્વાયા જપભુ કાશભીયભાાં શારભાાં15 વફવરમન ડોરયના ખર્ે 6 શાઈડર ો પ્રોજકે્ટને 

ભાંજુયી આેર છે. 

૧૯)15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ કેન્ર વયકાય દ્વાયા દેળભાાં 50 કેન્રીમ વલદ્યારમ સ્થાલાની ભાંજુયી 
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આી દેલાભાાં આલી છે. 

૨૦)15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ હદલ્શી ખાતે કૃવ વલકાવ ભેાની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે. 

Current affairs 28 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 18/3/17  

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) શારભાાં ભનોશય લારજીને યાષ્ટ્ર ીમ વપાઈ કભચર્ાયી આમોગના અધ્મક્ષ ફનાલલાભાાં આવ્મા છે. 

૨) વૌથી ભોટા ઇન્ટયનેળનર એન્જીનીમયીંગ વોવવુંગ ળોનો ળુબાયાંબ રે્ન્નાઈભાાં થમેર છે. 

૩) આગાભી 6 એવપ્રર 2017 ના યોજ બાજના સ્થાના હદલવે સ્લચ્છ બાયત જુ ાંફેળ ળરુ 

કયલાભાાં આલળે. 

૪) શારભાાં કયન અલતાય વવાંશ ાંજાફના ભુખ્મ વવર્લ તયીકે વનમુવક્ત ાપમા છે. 

૫)14 ભાર્ચ 2017 ના યોજ જપભુ કાશભીય શાઈકોટચના કામચકાયી ભુખ્મ ન્મામધીળ તયીકે જસ્ટીવ 

યાભવરાંગભને વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૬)15 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વયકાયે ાાંર્ ી.એવ.મુ.ફેંકોને ફજાયભાાંથી 950 કયોડ રૂવમા એકત્ર 

કયલાની ભાંજુયી આેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૭)16 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ઇન્ડોનેવળમા અને વકગીજ ગણયાજ્મ વાથે મુલા અને ખેરો ભાભરે 

વશમોગ ય વાંવધ વાધલાભાાં આલી છે. 

૮) 19 લચ ફાદ થનાયી ાવકસ્તાનની લવવત ગણતયીભાાં પ્રથભલાય ટર ાન્વઝેન્ડયની ગણતયી 

ધ્માને રેલાળે. 

૯)17 ભાર્ચ1992 ના યોજ દવક્ષણ આહફ્રકાભાાં યાંગબેદની નીવતનો અાંત આવ્મો શતો. 

૧૦) આજને્ટીનાના લૈજ્ઞાવનકોએ યાતે ર્ભકતા ફ્રોયોવેન્ટ દેડકાની ળોધ કયેર છે. 

૧૧) બાયતીમ ભૂના ઇન્રાણી દાવે અભેહયકાના વલોચ્ર્ વલજ્ઞાન ુયસ્કાય યીજનેેયન વામન્વ 

ટેરેન્ટ ર્ર્ચ પ્રાપ્ત કયેર છે.  
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૧૨) શારભાાં ાવકસ્તાન દેળ દ્વાય જભીનથી વભુરભાાં ભાયક ક્ષભતા ધયાલતી વભવાઈરનુાં વપ 

યીક્ષણ કયેર છે. 

૧૩) ન્મુઝીરેન્ડ દેળભાાં લાન ગાઈન નદીને ભાણવનો દયજ્જો આલાભાાં આલેર છે. 

૧૪) ભાર્ચ 2017 થી ઓક્ટોફય 2017 વુધી આમોવજત થનાય બાયત ભશોત્વલનુાં આમોજન 

મુકે્રનભાાં કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૫) રોક્વેલકોભાાં ક્ષભતા વનભાચણ કયલા ય બાયત અને નાવભવફમા દેળ લચ્રે્ વભજુતી કયાય 

થમેરા છે. 

યભત-જગત 

૧૬) ભહશરા ડફલ્વભાાં વૌથી વપ ફેડવભન્ટન ખેરાડી જ્લારા ગટ્ટાની સ્ોર્ટવચ ઓથોયીટી ઓપ 

ઇવન્ડમા (વાઈ)ની ગલવનુંગ ફોડીભાાં વભ્મ તયીકે વનભણાંક ાપમા છે.  

અન્મ  

૧૭) આઈ.એ.આય.આઈ.નુાં ુરુનાભ ઇવન્ડમન એગ્રીકલ્ર્ય હયવર્ચ ઇન્સ્ટીટમુટ થામ છે.  

૧૮) આઈ.એ.આય.આઈ. લચ1972 થી દય લે કૃવ ભેાનુાં આમોજન કયે છે. 

૧૯) કેન્ર વયકાય દ્વાયા લાયાણવીથી શાાંડીમા વુધીના યાષ્ટ્ર ીમ ભાગચને વવક્વ રેન ફનાલલાની 

ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે. 

૨૦) લાયાણવીથી શાાંડીમા વુધીના નેળનર શાઈ-લે નાંફય 2 ને રૂ.2,147 કયોડના ખરે્ તૈમાય 

કયાળે. 

Current affairs 29 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 19/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વી.વી.ટી.એન.એવ.નુાં ુરુનાભ ક્રાઈભ અાંદ હક્રભીનર ટરે વકાંગ નેટલકચ  એન્ડ વીસ્ટભ થામ છે. 

૨) હશભાર્ર પ્રદેળના વવભરાનુાં વાંજોરી ોરીવ સ્ટેળન વી.વી.ટી.એન.એવ. થી જોડાનાય 

દેળનુાં પ્રથભ ોરીવ સ્ટેળન ફનલા ાભેર છે. 
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૩) શારભાાં ઉતયાખાંડના ભુખ્મભાંત્રી તયીકે વત્રલેન્રવવાંશની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે. 

૪) બાયત વયકાયના નાણા ભાંત્રારમ દ્વાયા આગાભી વભમભાાં ામરોટ પ્રોજકે્ટ તયીકે રૂ.10 ની 

પ્રાસ્ટીકની નોટ ાાંર્ જગ્મા ય ળરુ કયાળે. 

૫) ૂલચ યેલ્લે ભાંત્રી ભવલ્લકાજુ ચન ખડગે આગાભી ભેં-2017 ફાદ ી.એ.વી.ના અધ્મક્ષ તયીકે 

કામચબાય વાંબાળે. 

૬) બાયતીમ યીઝલચ ફેંક 10 રૂવમાની પ્રાસ્ટીકની નોટ જાશેય કયળે, તે ળરૂઆત કોચ્ર્ી, 

જમુય, વળભરા, બુલનેશ્વય અને ભૈવુયભાાં કયળે. 

૭) બાયતીમ યેલ્લેએ ઓસ્ટરેરીમાઈ વાંળોધન કેન્ર વાથે વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે. 

૮) યેલ્લે ભાંત્રીએ ર્ારુ ટરેનોભાાં માત્રીઓની પહયમાદ ય ત્લહયત કામચલાશી ભાટે ટરેન વુવપ્રટેન્ડેન્ટને 

જલાફદાયી વોંલાભાાં આલેર છે. 

૯) દેળની એપ.એભ.જી.વી. કાંની તાંજવરએ ર્ીનભાાં ોતાના વ્માાય ભાટેની તૈમાયી કયેર છે. 

૧૦) બાયતીમ ળશેયોભાાં યશેલા અને શયલા પયલાના ભાભરે શૈદયાફાદ વતત ત્રીજી લાય વૌથી વાયા 

ળશેય તયીકે વાંદ થમુાં છે. 

૧૧) યાષ્ટ્ર ીમ બૌવતક પ્રમોગળાા બાયતના નલી હદલ્શીભાાં વસ્થત દેળની ભાન્મ ભાનક 

પ્રમોગળાા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૨) બાયત અને યવળમા લચ્ર્ે SU—30 MKI ય રાાંફા ગાાના વભથચન ભાટે વભજુતી કયાય 

ય શસ્તાક્ષય કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૩) વમુાંકત આયફ અભીયાત દેળના યાષ્ટ્રવતએ ોતાના દેળના ૂલચ અને વિભ કે્ષત્રનુાં નાભ 

ફદરી નાાંખેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) સ્લીત્ઝયરૅન્ડના ખેરાડી સ્ટેનીવરાવ લાાંલહયકાએ ડોભેવનક થીએભ વાભે ત્રીજા વેટના 
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યોભાાંર્ક ટાઈબે્રકભાાં વલજમ ભેલી ઇવન્ડમન લેલ્વ ટેનીવ ટુનાચભેન્ટની વેભી પાઈનરભાાં જગ્મા 

ફનાલી ર્ુક્મા છે. 

૧૫) બાયતીમ ટેનીવ સ્ટાય વાઈના નશેલારે ોતાના 27 ભાાં જન્ભ હદલવ ય 

(વી.આય.ી.એપ.) ના ળશીદ થમેરા 6 જલાનોના હયલાયને છ રાખ રૂવમાનુાં દાન કયળે. 

૧૬) ૂલચ ઓસ્ટરેરીમાઈ કેપ્ટન ભાઈકર ક્રાકચ  દ્વાયા ોતાની આત્ભકથા ‘ભામ સ્ટોયી’ને રોન્ર્ 

કયેર છે.    

૧૭) આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ કાય યેવવાંગ રે્વપમન અવશ્વન વુાંદયનુાં કાય અકસ્ભાતભાાં અલવાન થમેર છે. 

અન્મ  

૧૮) વાંવદની એક વવભવતએ વાલચજવનક કે્ષત્રની ફી.એવ.એન.એર. અને 

એભ.ટી.એન.એર.કાંનીના વલરમની ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૧૯) ગુજયાતના વુયત વજલ્લાના શજીયા ખાતે આલેર એસ્વાય ગ્રુની ટાઉનળી કૈળરેવ ફનનાય 

ખાનગી ક્ષેત્રની પ્રથભ ટાઉનળી ફનલા ાભેર છે. 

૨૦)18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ શહયમાણાભાાં મુવનલવીટી ઓપ ધ ફ્મુર્ય નોરેજ ઇનોલેળન અને 

હયસ્ોન્વીફીવરટી ય ત્રણ હદલવ ર્ારનાય આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વાંભેરનનુાં ઉદ્ઘાટન યાષ્ટ્રવત દ્વાયા 

કયલાભાાં આલેર. 

Current affairs 30 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 20/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) વિભ યેલ્લેના ત્રણ યેલ્લે સ્ટેળનો યાજકોટ વુયત અને ઇન્દોય ખાતે 24 કરાક લાઈ-પાઈ વેલા 

ળરુ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨) બાયત અને યવળમા લચ્ર્ે 16 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વ્માાય અને યણનીવતક વાંફાંધો ભજફુત 

ફનાલલા ભાટે વશમોગ વાધેર છે. 

૩) એવળમાભાાં પ્રથભ એમયફવ પ્રવળક્ષણ કેન્ર નલી હદલ્શીભાાં ળરુ કયલાભાાં આલળે. 
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૪) કેન્ર વયકાય દ્વાયા પ્રામોવજત મોજના કામાકલ્ અને ળશેયી હયલતચન ભાટે અટર વભળન 

અભૃત અાંતગચત ઉિયપ્રદેળભાાં 11,421 કયોડ રૂવમાનો ખર્ચ કયલાભાાં આલળે. 

૫) 19 ભાર્ચ 2017 ના યોજ દાદય સ્ટેળન ય પ્રથભ વાંૂણચણે સ્લદેળ વનવભચત યેલ્લે ભેઘાને 

રીરીઝાંડી આલાભાાં આલી શતી. 

૬) શાર ાંજાફ યાજ્મ વયકાય દ્વાયા તભાભ વયકાયી નોકયીઓભાાં ભહશરાઓ ભાટે 33 ટકા 

અનાભતને ભાંજુયી આી દેલાભાાં આલી છે. 

૭)19 ભાર્ચ 2017 ના યોજ આહદત્મનાથ મોગી ઉિયપ્રદેળના 21 ભાાં ભુખ્મભાંત્રી ફન્મા છે. 

૮) ભધ્મપ્રદેળના ભુખ્મ ન્મામધીળના રૂભાાં શેભાંત ગુપ્તાને વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૯) બાયત વયકાય દ્વાયા100 વકરોલોટ ાલય ક્ષભતા લાો દેળનો વૌથી ભોટો વોરાય પ્રાન્ટ 

કેય યાજ્મભાાં સ્થાેર છે. 

૧૦) ઉિયપ્રદેળના નલા ભુખ્મભાંત્રી તયીકેના ળથ મોગી આહદત્મનાથ દ્વાયા રેલાભાાં આલેર છે, 

તેઓ વતત ાાંર્ભી લાય વાંવદ તયીકે રૂ્ાંટાઈ આવ્મા છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૧)19 ભાર્ચ 1972 ના યોજ બાયત- ફાાંગ્રાદેળ લચ્ર્ે ભૈત્રી વાંવધ ય શસ્તાક્ષય થમા શતા. 

૧૨) શાર લેનેઝુએરા દેળના યાષ્ટ્રવત તયીકે વનકોરવ ભાદુયો પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૩) લેનેઝુએરાભાાં શાર ખાદ્ય દાથચ બે્રડ ભાટે મુદ્ધ જલેી હયવસ્થવત વજાચઈ છે, ત્માાંના યાષ્ટ્રવત 

દ્વાયા આ ઘટનાને યોટી મુદ્ધ તયીકે ઓખાલલાભાાં આલી છે. 

૧૪) એક વલે ભુજફ જાશેય કયલાભાાં આવ્મુાં કે વબ્રટનભાાં હશન્દુજા બ્રધવચ વૌથી ધનલાન એવળમન 

વફઝનેવભેન તયીકે સ્થાન ાપમા છે. 

૧૫) રેફનાન વસ્થત વમુાંકત યાષ્ટ્ર  એજન્વીના પ્રભુખ યીભા ખરપે એક વલલાહદત યીોટચને યત 

રેલાનો ઇન્કાય કયેર, ત્માયફાદ ોતાના દ યથી યાજીનાભુાં આેર છે. 

યભત-જગત  



Current affairs 1 થી 31 march -17  વાભાન્મ જ્ઞાન 
 

 આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી  એપ્વ ડાઉનરોડ કયો 

૧૬) નલ લચની તેણી તજભુરની ભાાંગ ફાદ જપભુ કાશભીયની યાજમ વયકાયે સ્ોર્ટવચ 

એકડેભીને10 રાખ રૂવમા આી સ્ોર્ટવચ વુવલધા લધાયલાની જોગલાઈ કયી આેર છે. 

૧૭) શારભાાં યભાઈ યશેરી ટેસ્ટ ભેર્ભાાં વાઉથ આહફ્રકાએ ન્મુઝીરેન્ડને આઠ વલકેટે યાજમ આી 

જીત શાાંવર કયેર છે. 

અન્મ  

૧૮) 20 ભાર્ચના યોજ આજ ેવલશ્વ ર્કરી હદનની ઉજલણી કયલાભાાં આલળે. 

૧૯) શારભાાં ભોવભ વલબાગના વલજ્ઞાની દેલયાજ વવક્કાનુાં અલવાન18 ભાર્ચ 2017 ના યોજ 

થમેર છે. 

૨૦) શારભાાં આમોવજત થમેર ફૌદ્ધ વાંભેરનનુાં આમોજન વફશાયના યાજગીયભાાં થમેર. 

Current affairs 31 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 21/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) બાયતના આભી ર્ીપ ફીીન યાલત આગાભી 28 ભાર્ચના યોજ નેા દેળની ર્ાય હદલવની 

ભુરાકાતે જળે. 

૨) 24 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ભનોશય ાહયકય ગોલા વલધાનવબાભાાં ફજટે યજુ કયળે. 

૩) દેળના 10.38 કયોડ લહયષ્ઠ નાગહયકો ભાટે કેન્ર વયકાય દ્વાયા લમોિી મોજના રોન્ર્ કયલાભાાં 

આલળે. 

૪) લમોિી નાગહયક મોજના આગાભી 25 ભાર્ચ 2017 ના યોજ આાંધ્રપ્રદેળના નેલ્લોયભાાં રોન્ર્ 

કયલાભાાં આલળે,તેભાાં ગયીફી યેખા નીરે્ જીલતા લહયષ્ઠ નાગહયકોને હશમયીંગ ભળીન તથા વ્શીર 

રે્ય આલાભાાં આલળે. 

૫) બાયતની વેન્ટરર બ્મુયો ઓપ ઇન્લેસ્ટીગેળન વાંસ્થાભાાં સ્લીકૃત દોની વાંખ્મા 7274 છે, જોકે 

શાર તેભાાંથી1594 જટેરી જગ્માઓ ખારી છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  
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૬) શાર નોલે દેળ વલશ્વની પ્રથભ ળી ટનર ફનાલી યહ્યો છે, આ ટનર1.7 વકભી રાાંફી 

શળે.અને 26 ભીટય શોંી યખાળે. 

૭) ર્ીન દેળ બાયતના ાડોળી ાવકસ્તાન દેળ વાથે ઇકોનોવભક કોયીડોય વનભાચણ કમાચ ફાદ 

િીરાંકાને ‘લન ફેલ્ટ લન યોડ’ વભળનથી જોડલા ભાાંગે છે.  

૮) શારભાાં કેનેડાના કેવલન પાસ્ટે વૌથી લધાયે એયક્રાફ્ટ ખેંર્લાનો નલો યેકોડચ  વજરે છે. આ 

વ્મવક્તના નાભે વૌથી બાયે ટરક ખેંર્લાના 19 જટેરા યેકોર્ડવચ છે. 

૯) આગાભી 23 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વીહયમા વાથે ાાંર્ભાાં તફક્કાની ળાાંવત ભાંત્રણા મોજાળે. 

૧૦) બાયતીમ ભૂના અભેહયકન અાંળુવભર િીલાસ્તલને ત્માની નેળનર વામન્વ પાઉન્ડેળનનો 

પ્રવતવષ્ઠત કેહયમય એલોડચ  ભળ્યો છે. 

યભત-જગત  

૧૧) 22 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયત ફ્રેન્ડરી પૂટફોર ભેર્ કપફોહડમા વાથે યભળે. 

૧૨) શારભાાં ઓસ્ટરેરીમા વાભે ફે ફેલડી વદી પટકાયનાય ુજાયા ત્રીજા બાયતીમ હક્રકેટય ફન્મા 

છે. 

૧૩) સ્લીત્ઝયરૅન્ડના યોજય પેડયયે ઇવન્ડમન લેલ્વ ટેનીવ ટુનાચભેન્ટની પાઈનરભાાં પ્રલેળી રુ્ક્મા 

છે. 

૧૪) ોતાની 100 ભી ટેસ્ટ યભતા ફાાંગ્રાદેળે િીરાંકાને ફીજી સ્ટેટ ભેર્ભાાં ર્ાય વલકેટે યાજમ 

આી યેકોડચ  કયેર છે. 

૧૫) શાર વલદ્યા વલ્લેએ ભહશરા વલશ્વ સ્નુકય રે્પીમનળીભાાં યજતદક જીતેર છે. 

૧૬) શારભાાં કેટી ઈયપાને એવળમા-20 વકભી.ગાા ર્ારભાાં કાાંસ્મદક જીતેર છે. 

અન્મ  

૧૭) શારભાાં ઓસ્કય નયાન્જોને કોરવપફમાના યાષ્ટ્રવત તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૮) ાવકસ્તાન દેળભા હશાં દુ વલલાશ વલધેમકને યાષ્ટ્રવત દ્વાયા ભાંજુયી આલાભાાં આલી છે. 
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૧૯) 21 ભાર્ચને મુનાઈટે નેળન્વ દ્વાયા વલશ્વ લન હદલવ તયીકે ઉજલલાની જાશેયાત કયેર છે, 

ત્માયે ગુજયાતના ભુખ્મભાંત્રીિી યાજ્મના વલદ્યાથીઓને વાંફોધન કયળે. 

૨૦) બાયત વયકાયના ભીનીસ્ટર ી ઓપ સ્ટેટેવસ્ટકવ વ્મલવામને રગતી વલગતો એકઠી કયલા ભાટે 

હપલ્ડ વલે ળરુ કયળે. 

Current affairs 32 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 22/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઉતયાખાંડની શાઈકોટચ  દ્વાયા એક રુ્કાદાભાાં જણાલલાભાાં આલેર છે કે બાયતની ગાંગા અને 

મભુના નદીઓ જીવલત વ્મવક્તના જભે તભાભ પ્રકાયના કામદેવય અને ફાંધાયણીમ શકો ભેલળે. 

૨) શારભાાં રોકોની સ્લચ્છતા પ્રત્મે જાગરૂકતા લધે તે ભાટે કેન્ર વયકાય દ્વાયા ડેન્ટર એન ઓયર 

ોટચર રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે. 

૩) કેયના ન્મામધીળ તયીકે ન્મામભૂવતચ નલનીતી પ્રવાદ વવાંશે ળથ રીધા છે. 

૪)19 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વર્નુ ભોદીનુાં 78 લચની લમે અલવાન થમેર છે. 

૫) યાજ્મવબાના ૂલચ વાંવદ પ્માયીભોશન ભશાાત્રાનુાં 19 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ભુાંફઈભાાં અલવાન 

થમેર છે. 

૬) ભણીુયભાાં ાાંર્ ભાવથી ર્ારતી નાગા કાઉવન્વરની આવથચક નાકાફાંધી19 ભાર્ચ 2017 ના 

યોજ વભાપ્ત જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) હશન્દુસ્તાન એમયોનેટીક્વ રીભીટેડ દ્વાયા લચ 2024 વુધીભાાં 123 તેજવ વલભાન બાયતની 

લામુવેનાભાાં વોંલાનો વનધાચય યખામો છે. 

૮) કેન્ર વયકાયદ્વાયા બાયતીમ ભહશરા ફેંકને સ્ટેટ ફેંકભાાં વલરમ કયલાની ભાંજુયી આી દેલાભાાં 

આલી છે. 

૯) વલશ્વ આવથચક ભાંર્ની 100 લૈવશ્વક મુલા નેતાઓની માદીભાાં ાાંર્ બાયતીમ ોતાનુાં સ્થાન 

ભેલી ળક્મા છે. 
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આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) થોડા વભમ શેરા ન્મુઝીરેન્ડ વયકાય દ્વાયા લાન ગુનાઈ નદીને જીવલત વ્મવક્તનો દયજ્જો 

આલાભાાં આલેર છે.કયણ કે ત્માાંના ભાઓયી નાભની સ્થાવનક પ્રજા લાન ગુનાઈ નદીને ોતાના 

ૂલચજ ભાને છે. 

૧૧) લચ1999 ભાાં મુનેસ્કોના ેયીવ ખાતે મોજામેર વાંભેરનભાાં 21 ભાર્ચને લલ્ડચ  ોમેટર ી ડે 

ઉજલલાની જાશેયાત કયી શતી. 

૧૨) વલશ્વ પ્રવન્નતા વલેની માદીભાાં છેલ્લુાં સ્થાન વેન્ટરર આહફ્રકન હયવબ્રક દેળનુાં છે. 

૧૩) 21 ભાર્ચના યોજ વમુાંકત યાષ્ટ્ર  વાંઘ દ્વાયા જાવતમ બેદબાલ ઉન્ભૂરન શેતુથી આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

હદલવ ભનાલલાભાાં આલે છે.(જાવતમ બેદબાલ વલરુદ્ધ હદન) 

૧૪) લલ્ડચ  શેપ્ીનેવ યીોટચ  2017 અનુવાય ડેન્ભાકચ  દેળને ાછ યાખી વલશ્વનો વૌથી ખુળ દેળ 

નોલેને ફતાલલાભાાં આલેર છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શાર યભાઈ યશેર ઇવન્ડમન લેલ્વ એટીી ટેનીવ ટુનાચભેન્ટના ટાઈટરને યોઝય પેડયયે 

ાાંર્ભીલાય જીતી રીધેર છે. 

૧૬) તવભરનાડુએ 20 ભાર્ચ 2017 ના યોજ ફાંગાને 37 યનથી શયાલી વલજમ શજાયે ટર ોપી જીતેર 

છે. 

અન્મ  

૧૭) હદલ્શીભાાં દેળની વૌથી લધાયે ફનાલટી 66 ટેકનીકર કોરેજ અને વાત જટેરી 

મુવનલવીટીઓ આલેર છે. 

૧૮) પ્રથભ આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ પ્રવન્નતા હદલવ 20 ભાર્ચ 2013 ના યોજ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો. 

૧૯) 21 ભાર્ચના યોજ ભનાલલાભાાં આલેર આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ લન હદલવનો વલમ યાખલાભાાં આવ્મો 

શતો. ‘લન અને ઉજાચ’  
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૨૦) આ લચના લલ્ડચ  શેપ્ીનેવ યીોટચભાાં બાયતને155 દેળોના થમેર વલેભાાં 122 ભુ સ્થાન પ્રાપ્ત 

થમેર છે. 

Current affairs 33 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 23/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ઉિયપ્રદેળની વયકાય યાજ્મભાાં યાભ પમુઝીમભ ફનાલલા ભાટે અમોધ્માભાાં 25 એકય જભીન 

પાલળે. 

૨) યાષ્ટ્રવત પ્રણલ ભુખજી દ્વાયા પ્રદાન કયલાભાાં આલેર લીયતા ુયસ્કાયોભાાં ભેજય યોહશત વુયીને 

કીવતચર્ક્રથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા શતા. 

૩) બાયત દેળનુાં વફશાય યાજ્મ ોતાનો 105 ભો સ્થાના હદલવ ભાનલી યહ્યુાં છે. 

૪) આગાભી એક જુરાઈથી આઈ.ટી.યીટનચ બયલા ભાટે આધાયનાંફય આલો પયજીમાત થળે. 

૫) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર વલશ્વ જ હદલવનો વલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, ‘અવળષ્ટ્ 

જ’.  

૬) આગાભી લચ 2018 ભાાં વલશ્વ જ હદલવનો વલમ ‘જ ભાટે પ્રકૃવતના આધાય ય 

વભાધાન’.યાખલાભાાં આલળે.  

૭) 22 ભાર્ચના યોજ વફશાયભાાં વલદ્યાથીઓને ફ્રી લાઈ-પાઈ વુવલધા આલાનો ળુબાયાંબ કયલાભાાં 

આલેર છે. 

૮) ઉિયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આહદત્મનાથ દ્વાયા વયકાયી ઓહપવોભાાં ાન-ભાલા ય 

પ્રવતફાંધ રગાલેર છે. 

૯) શારભાાં બાયતીમ વાંવદની યાજ્મ વબાભાાં ફશુભતીથી એર્.આઈ.લી. એઇર્ડવ વલધેમકને 

ાહયત કયલાભાાં આલેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) 22 ભાર્ચના યોજ વલશ્વ જ હદલવ ભનાલલાની જાશેયાત વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા લચ 1993 ભાાં 
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કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૧) વમુાંકત યાષ્ટ્ર  ભશાવવર્લ એન્ટોવનમો ગુટેયવે ઓક્ટોફય 2017 વુધીભાાં શૈતીભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર  

ળાાંવત વભળન ફાંધ કયલાનો પ્રસ્તાલ યાખેર છે. 

૧૨) પોબ્વચ દ્વાયા જાશેય કયામેર અભીયોની વૂવર્ભાાં વૌથી લધુ અભીય તયીકે ફીર ગેર્ટવનુાં નાભ 

ભોખયે છે. 

૧૩) ાવકસ્તાનના લહયષ્ઠ યાજનેતા તશભીના જાાંજુઆએ 20 ભાર્ચના યોજ વલદેળ વવર્લનો 

કામચબાય વાંબાેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) તાજતેયભાાં અાંકુયખાનને આઈ.વી.વી.ના ભુખ્મ નાણા અવધકાયી તયીકે વનમુક્ત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૧૫) બાયતીમ હક્રકેટ કાંટર ોર ફોડે દેલધય ટર ોપી 2017 ભાટે ઇવન્ડમા બ્રુ અને ઇવન્ડમા યેડ નાભની 

ટીભની જાશેયાત કયેર છે. 

૧૬) શારભાાં100 ભી ટેસ્ટ યભનાય ફાાંગ્રાદેળે િીરાંકાને શાય આી 100 ભી ટેસ્ટભાાં વલજમ 

ભેલનાય ફાાંગ્રાદેળ ર્ોથો દેળ ફન્મો છે. 

૧૭) 100 ટેસ્ટભાાં જીત શાાંવર કયનાય ઓસ્ટરેરીમા, લેસ્ટીન્ડીઝ અને ાવકસ્તાન દેળો છે, શલે 

ફાાંગ્રાદેળ તેભાાં ઉભેયામુાં. 

અન્મ  

૧૮) બાયતના ભાાંજુરી દ્વીને દેળના પ્રથભ કાફચન તટસ્થ જીલ્લો જાશેય કયામો છે. 

૧૯) કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડની ફેઠકભાાં શારભાાં ર્ાય જી.એવ.ટી. વલધેમકોને ભાંજુયી આલાભાાં આલી 

છે. 

૨૦) શારભાાં બાયત વયકાયે ભાધલી ૂયી ફુર્ને વેફીના ૂણચ કારીન વદસ્મ તયીકે વનમુક્ત કયેર 

છે. 
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Current affairs 34 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 24/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) 23 ભાર્ચને વભગ્ર દેળભાાં ળશીદ હદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, આ હદલવે બગતવવાંશ, 

યાજગુરુ અને વુખદેલને પાાંવી આલાભાાં આલી શતી.  

૨) ઉિયપ્રદેળના ભુખ્મભાંત્રી મોગી આહદત્મનાથે ભહશરાઓની વુયક્ષા ભાટે એન્ટી યોવભમો 

સ્કલોડની યર્ાના કયલાનો આદેળ આેર છે. 

૩) શારભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા વૈધાાંવતક રૂે18 એયોટચ  ફનાલલા ભાટેની ભાંજુયી આી દીધેર છે.  

૪) બાયત ઉિય-ૂલચ કે્ષત્રભાાં ાાંર્ભાાં યાષ્ટ્ર ીમ વાાંસ્કૃવતક ભશોત્વલનુાં આમોજન થલા જઈ યહ્યુાં છે. 

૫) કોંગે્રવ વયકાય લખતે વલદેળપ્રધાન યશી રુ્કેરા એવ.એભ.કૃરણા 47 લચ કોંગ્રેવભાાં યહ્યા ફાદ 

બાજભાાં બી ગમા છે. 

૬) આગાભી 2 એવપ્રરના યોજ બાયતની વૌથી રાાંફી વુયાંગ વડકનુાં ઉદ્ઘાટન દેળના લડાપ્રધાન 

જપભુ અને કાશભીયભાાં કયળે.(આ વુયાંગ આળયે 9 વકભી રાાંફી છે.) 

૭)PMAY નુાં ુરુનાભ પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મોજના થામ છે.(આ મોજના ળશેયી ગયીફો ભાટે 

છે.) 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) 21 ભાર્ચના યોજ મુ.એન.ઓ.એ આ હદલવ લલ્ડચ  ડાઉન વવન્ડર ોભ તયીકે જાશેય કમો શતો. 

૯) 22 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વામફય વુયક્ષા ભાટે બાયત અને અભેહયકા લચ્રે્ વભજુતી કયાય 

થમેર છે. 

૧૦) કેનેડા આકચટીકના એક વળક્ષકને લાવચક લૈવશ્વક વળક્ષક ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૧) આ લે 21 ભારે્ ઉજલલાભાાં આલેર વલશ્વ લન હદલવનો વલમ યાખલાભાાં આવ્મો શતો, 

‘પોયેસ્ટ એન્ડ એનજી’.  

૧૨) શારભાાં અભેહયકાભાાં ડોનાલ્ડ ટરપની વયકાયે નાવાના પ્રોગ્રાપવ ભાટે 19.5 ફીરીમન 
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ડોરયની ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૧૩) ધી ઈકોનોવભસ્ટ મુવનર્ટવ લલ્ડચલાઈડ કોસ્ટ ઓપ રીલીંગ વલેભાાં વવાંગાુય વલશ્વનુાં વૌથી 

ભોંઘા ળશેય તયીકે સ્થાન ાપમુાં છે. 

૧૪) એક વલે ભુજફ વલશ્વના 66 કયોડથી લધુ રોકો સ્લચ્છ ાણી લગય જીલન જીલે છે. 

૧૫) શારભાાં વમુાંકત યાષ્ટ્ર  દ્વાયા ફશાય ભાનલ વલકાવ આાંક 2015 ભાાં બાયત 188 દેળોભાાં131 ભાાં 

સ્થાને યશેલા ાપમો છે. 

૧૬) 23 ભાર્ચને વભગ્ર વલશ્વભાાં ભૌવભ વલજ્ઞાન હદલવ તયીકે ઉજલલાભાાં આલે છે, લલ્ડચ  

ભટીયીમોરોજી વાંગઠનનુાં લડુભથક જીનીલા ખાતે આલેર છે. 

 ગુજયાત 

૧૭) ગુજયાત યાજ્મભાાં નલી ર્ાય ખાનગી મુવનલવીટીની સ્થાના ભાટેનુાં વલધેમક વલધાનવબાભાાં 

વાય કયલાભાાં આલેર છે.   

અન્મ  

૧૮) નાફાડચ  દ્વાયા કણાચટક યાજ્મભાાં જ વાંયક્ષણ અવબમાનની ળરૂઆત કયલાભાાં આલેર છે.  

૧૯) ઉિયપ્રદેળના નલા ભુખ્મભાંત્રી દ્વાયા ભાંત્રીભાંડની યર્ના કયી તેભાાં 46 વલધામકોને ભાંત્રી 

ફનાલેર છે. 

૨૦) શારભાાં ઉેન્ર વત્રાઠીને આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ વૌય વાંગઠનના અાંતહયભ ભશાવનદેળક તયીકે વાંદ 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

Current affairs 35 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 25/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) રખૌનો મુનીલવીટીના વનમભ પ્રભાણે ાાંર્ લચના એભ.ફી.એ.કોચને ત્રણ લે છોડલાથી 

ફી.ફી.એ.ની ડીગ્રી આલાભાાં આલળે. 

૨) કેન્રીમ ભાંત્રીભાંડ દ્વાયા 22 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નાફાડચ  એક્ટ 1981 ભાાં વાંળોધન પ્રસ્તાલને 
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ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૩) બાયતભાાં ઓફીવી ાંર્ યદ્દ કયલાભાાં આવ્મુાં છે, તેના સ્થાને તેના સ્થાને શલે નલુાં 

એન.એવ.ઈ.ફી.વી.ાંર્ નીભલાભાાં આલળે. 

૪) બાયત વયકાયના ભાનલ વાંવાધન વલકાવ ભાંત્રારમના નેજા શેઠ તૈમાય કયામેરા સ્લમાંભ 

પ્રેટપોભચ ય 77 જટેરા વલમોભાાં ોસ્ટ ગે્રજમુએટ વુધીનો અભ્માવક્રભ તૈમાય કયી દેલાભાાં 

આલેર છે. 

૫) સ્લમાંભ એટરે કે સ્ટડી લેફ ઓપ એક્ટીલ રવનુંગ પોય માંગ એસ્ીયીંગ ભાઈન્ડ થામ છે. 

૬) 23 ભાર્ચ 2017 ના યોજ પ્રખ્માત તવભર રેખક અળોક વભત્રનનુાં રે્ન્નાઈભાાં અલવાન થમેર છે. 

૭) 22 ભાર્ચ 2017 ના યોજ બાયતના રૂ્ાંટણીાંરે્ તવભરનાડુના વતાધાયી ક્ષ ઓર ઇવન્ડમા 

અન્ના રવલડ ભુનેત્ર કઝગભનુાં ર્ૂાંટણીનુાં વનળાન જપ્ત કયી રીધેર છે. 

૮) 22 ભાર્ચ 2017 ના યોજ કેન્રીમ ભાંત્રી ભાંડે પાંડ ઓપ પાંર્ડવ ઓપ સ્ટાટચ  અની સ્થાનાના 

પ્રસ્તાલને ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

૯) દેળની આવથચક ભાભરાની ભાંત્રી ભાંડ વવભવતએ ભેઘારમ અને વભઝોયભભાાં 403 કીરોભીટયના 

યાષ્ટ્ર ીમ યાજભાગોના વલકાવ ભાટેની ભાંજુયી આી દીધેર છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) બાયતના ાાંર્ ળશેયોને શારભાાં મુનેસ્કોની માદીભાાં વાભેર કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૧) ડીઝીટર રુ્કલણી ભાટે વેભવાંગ દ્વાયા વેભવાંગ ે નાભની વલળે વેલા ળરુ કયેર છે. 

ગુજયાત  

૧૨) બાલનગય ખાતે આગાભી 7 થી 9 એવપ્રર દયવભમાન ગુજયાત ોરો ક આમોવજત કયાળે. 

યભત-જગત  

૧૩) બાયતીમ ખેરાડી અાંકુય વભિરે આઈ.એવ.એવ.એ ળોટગન લલ્ડચકભાાં ડફર ટરે 

સ્ધાચનો ગોલ્ડ ભેડર જીતેર છે. 
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૧૪) બાયતીમ વલભેન્વ શોકી ટીભ રીગ યાઉન્ડ-2 ભાટે લેસ્ટ લાનકુલય ગમેર છે. 

૧૫) 24 ભાર્ચ 1921 ના યોજ વલશ્વના પ્રથભ ભહશરા ઓવરવપમાડનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્મુાં 

શતુાં. 

૧૬) ઓવસ્ટરમાભાાં ર્ારી યશેર ઓવરવપક વલશ્વ વલન્ટય યભતોભાાં બાયતે આજ વુધીભાાં 18 દકો 

જીતેર છે. 

અન્મ  

૧૭) ઇવયોએ શારભાાં વલશ્વની ત્રીજી વૌથી ભોટી શાઈયવોવનક લન વુયાંગનો ળુબાયાંબ કયેર છે.   

૧૮) 24 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વલશ્વ ટી.ફી.હદલવ ભનાલલાભાાં આવ્મો. 

૧૯) વલશ્વ ફેંકે કેન્ર અને ઉતયાખાંડ વાથે 100 ડોરય ભીરીમનની રોનના વભજુતી કયાય કયેર 

છે. 

૨૦) પોટો જનાચરીસ્ટ યઘુયામને રાઈપટાઇભ અર્ીલભેન્ટ એલોડચથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા 

છે. 

Current affairs 36 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 26/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) ભાઉન્ટ એલયેસ્ટને વય કયલા ભાટે બાયતીમ નૌવેનાના ફીજા અવબમાનને 23 ભાર્ચ 2017 ના 

યોજ નૌવેના પ્રભુખ એડવભયર વુનીર રાાંફાએ યલાના કયેર છે. 

૨) યાષ્ટ્ર ીમ શેરીકોપ્ટય વેલા આતી કાંની લન શાંવ ‘હદલ્શી દળચન’ નાભની વેલા હદલ્શીભાાં ળરુ 

કયળે. 

૩) લન શાંવ રીભીટેડ નલી હદલ્શીભાાં બાયત વયકાયની સ્થાેરી એક યાષ્ટ્ર ીમ વેલા કાંની છે. 

૪) જી.એવ.ટી.અાંતગતચ કેન્રીમ ઉત્ાદન અને વીભા ળુલ્ક ફોડચનુાં ુન:ગઠન કયલાભાાં આલળે. 

૫) પ્રખ્માત વાહશત્મકાય અળોકવભત્રનનુાં શારભાાં અલવાન થમુાં તે તવભર બાાભાાં વાહશત્મ વજચન 

કયતા શતા. 
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૬) કેન્રીમ જનજાતીમ આમોગની 24 ભાર્ચ 2017 ના યોજ નલી હદલ્શીભાાં થમેરી ૂણચ ફેઠકભાાં 

વવવક્કભ વલધાનવબાભાાં અનુવુવર્ત જાવતઓની આયવક્ષત વીટોની વાંખ્મા 12 થી લધાયીને 17 

કયલાનો પ્રસ્તાલ ભાંજુય કયલાભાાં આલેર છે. 

 ૭) બાયતની ડીપેન્વ યીવવચ એન્ડ ડેલરભેન્ટ ઓગેનાઈઝેળન (ડી.આય.ડી.ઓ.) વાંસ્થાનુાં 

ભુખ્મ કામાચરમ નલી હદલ્શીભાાં આલેર છે. 

૮) બાયતના ડી.આય.ડી.ઓ.ના રે્યભેન તયીકે એવ.હક્રસ્ટોપય પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૯) પોટો જનાચરીસ્ટ યઘુયામને બાયતના આઈ.ફી.ભાંત્રારમ દ્વાયા રાઈપ ટાઈભ અર્ીલભેન્ટ એલોડચ  

આલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) અવભની યાજ્મ વયકાયે ોતાના કભચર્ાયીઓ ભાટે આલાવ અને વળક્ષણ રોન ભાટે 

એવ.ફી.આઈ.વાથે વભજુતી કયાય કયેર છે. 

૧૧) બાયતીમ સ્ટેટ ફેંકનુાં ભુખ્મ ભથક ભુાંફઈ ખાતે આલેર છે.અને તેના રે્યભેન તયીકે અરુાં ધવત 

યોમ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૨) બાયતની યીઝલચ ફેંકે ટી.એવ.અનાંતયાભનને ફેંકના અાંળકારીન અધ્મક્ષના રૂભાાં વનમુક્ત 

કયેર છે. 

૧૩) શાર બાયતની યીઝલચ ફેંકના શારના ગલનચય ઊવજચત ટેર 24 ભાાં છે. આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૪) નોલેજીમન એકડેભી ઓપ વામન્વ એન્ડ રેટવચના ગવણતજ્ઞ મલેવ ભેમયને 2017 નો એફર 

ુયસ્કાય પ્રાપ્ત થમેર છે. 

૧૫) શાર વલશ્વ ફેંકના વી.ઈ.ઓ. તયીકે હક્રસ્તારીના જ્મોજચઈલા પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૬) પોચ્મુચનની શારની માદીભાાં એવ.ફી.આઈ.ના અરુાં ધવત બટ્ટાર્ામચને વલશ્વના 50 ભશાનતભ 

નેતાઓભાાં 26 ભાાં સ્થાને યાખલાભાાં આલેર છે. 

૧૭) આ લે ભનાલલાભાાં આલેર વલશ્વ ટીફી હદલવની થીભ યાખલાભાાં આલી શતી, ‘મુનાઈટેડ ટુ 

એન્ડ ટીફી’ 
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અન્મ  

૧૮) 25 ભાર્ચ 1901 ના યોજ ભવવચડીઝ કાય રોકો વભક્ષ યજુ કયલાભાાં આલી શતી. 

૧૯) કેન્રીમ કૃવભાંત્રી યાધાભોશન વવાંશ દ્વાયા કોપી ટેફર ફુકનુાં રોકાચણ કયલાભાાં આલેર છે. 

૨૦) નલભી ગોયખાઓની પ્રથભ ફટારીમન અાંગ્રેજોએ1817 ભાાં ફનાલી શતી. 

Current affairs 37 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 27/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) યાજસ્થાનના તનુિી ાહયક ફોડચ ય વવક્મુયીટી પોવચના પ્રથભ ભહશરા હપલ્ડ કભાન્ડય તયીકે 

વનમુવક્ત ાપમા છે. 

૨) ભશાયાષ્ટ્ર  અને ગુજયાત લચ્રે્ ફુરેટ ટરેન પ્રોજકે્ટ આકાય રઇ યહ્યો છે, તે ભાટે ભુાંફઈના 

વલયાયથી થાણે લચ્રે્ વાત વકભી દહયમાભાાં અાંદય ટનર ફનાલલાભાાં આલળે. 

૩) બાયતીમ અવબનેત્રી દીવકા દુકોણ વૌથી લધુ બ્રાન્ર્ડવ એન્ડોવચ કયનાય અવબનેત્રી ફની 

ગમા છે. 

૪) બાયતીમ નૌવેનાએ જભીન વાટીથી શલાભાાં ભાય કયનાય ફયાક વભવાઈરનુાં વલક્રભાહદત્મથી 

પ્રથભ વપ યીક્ષણ કયેર છે. 

૫) બાયતીમ યીઝલચ ફેંક દ્વાયા દેળની તભાભ ફેંકોને1 એવપ્રર વુધી તભાભ હદલવ વુધી કાભ 

કયલાનો વનદેળ કયેર છે. 

૬) આાંધ્રપ્રદેળના નેલ્લોય વજલ્લાભાાં ોસ્ટ ઓપીવ ાવોટચ  વેલા કેન્ર ખોરલાભાાં આલળે. 

૭) બાયતીમ વલજ્ઞાન કોંગ્રેવનુાં 105 ભુ વત્ર ઓસ્ભાવનમા વલદ્યારમભાાં લચ 2018 ભાાં આમોવજત 

કયલાભાાં આલળે. 

૮) બાયતીમ યેલ્લે આગાભી વભમભાાં દેળના 500 જટેરા યેલ્લે સ્ટેળનો ય ફ્રી લાઈ-પાઈ વેલા 

ળરુ કયળે. 

૯) વલભાન ક્ષેત્રના ડોભેવસ્ટક લાશન વ્મલશાય ભાભરે બાયત જાાનને ાછ યાખી વલશ્વભાાં ત્રીજા 
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નાંફયે સ્થાન ાપમુાં છે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) 26 ભાર્ચ 1971 ના યોજ ળેખ ભુજીફુય યશેભાને ૂલચ ાવકસ્તાનને ફાાંગ્રાદેળના રૂભાાં 

સ્લતાંત્ર જાશેય કમો શતો. 

૧૧) શાર ફાાંગ્રાદેળના યાષ્ટ્રવત તયીકે ભોશભદ અબ્દુર શભીદ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૧૨) માચલયણ ભાટે લલ્ડચ  લાઈલ્ડ રાઈપ પાંડ દ્વાયા 25 ભાર્ચના યોજ અથચ અલય ભનાલલાભાાં આલે 

છે. 

૧૩) લલ્ડચ  અથચ અલયની ળરૂઆત લચ 2007 થી ઓસ્ટરેરીમાના વવડનીથી થમેર છે.  

૧૪) 25 ભાર્ચ 1957 ના યોજ ઇટારીની યાજધાની યોભભાાં મુયોીમ વાંઘની વાંવધ થઇ શતી. 

યભત-જગત  

 ૧૫) આગાભી લચ 2018 ભાાં મોજાનાય પૂટફોર વલશ્વક ક્લોરીપામયના ભુકાફરાભાાં સ્ેને, 

ઇઝયામેર દેળને 4-1 થી શાય આેર છે. 

૧૬) બાયતીમ ેયા એથ્રીટોની ટીભે દુફઈ ક્રફભાાં વત્રની પ્રથભ આઈ.ી.વી. આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

એથરેટીક્વ ગ્રા.વપ્ર.ભાાં 13 દકો જીતેર છે. 

૧૭) ર્ાય લાય વલશ્વ રે્વપમન ફની રુ્કેરા લેત્ટરે ઓસ્ટરેરીમાઈ ગ્રાન્ડ વપ્રક્વ જીતેર છે. 

અન્મ  

૧૮) 27 ભાર્ચના યોજ વલશ્વ યાંગબૂવભ હદન તયીકે ઉજલલાભાાં આલળે. 

૧૯) ભશાયાષ્ટ્ર  વયકાય વળલાજી ભેભોયીમરની ઉંર્ાઈ 192 ભીટયથી લધાયીને 210 ભીટય કયલાનુાં 

વલર્ાયે છે. 

૨૦) ઉતયાખાંડ યાજ્મ વયકાયે ોતાના સ્લાસ્થ્મ પ્રોજકે્ટ ભાટે વલશ્વ ફેંક વાથે 10 કયોડ અભેહયકી 

ડોરય ભાટેના વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે.  

Current affairs 38 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 28/3/17 
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યાષ્ટ્ર ીમ  

૧) બાયતીમ નૌવેનાનુાં વફભયીન વલયોધી પાઈટય પ્રેન તુોરેલ-142 એભ.29 ભાર્ચ 2017 ના 

યોજ હયટામય થળે. 

૨) 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ જમુય ખાતે 128 ળોટચ  હપલ્ભોનુાં પ્રદળચન મોજાળે. 

૩) 30 ભાર્ચ 2017 થી કોરકાતા ખાતે ફમોગેવથી ર્ારતી ફવ દોડળે. 

૪) કણાચટક ફેંક દ્વાયા પ્રેટીનભ કાડચ  રોન્ર્ કયલાભાાં આલેર છે. 

૫) શાર એર્.ડી.એપ.વી.ફેંકના વી.ઈ.ઓ. તયીકે આહદત્મ ૂયી પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૬) બાયતીમ હપલ્ભ અવબનેતા અનુભખેયને ાંજાફભાાં કરાયત્ન ુયસ્કાયથી વન્ભાવનત કયલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૭) વી.આય.ઈ.ડી.એ.નુાં ુરુનાભ છતીવગઢ,અક્ષમ ઉજાચ વલકાવ એજને્વી થામ છે. 

૮) લચ 1924 ભાાં સ્થામેર કણાચટક ફેંકનુાં લડુભથક ભેંગ્રોયભાાં છે.તેના વીઈઓ ોરારી 

જમયાભ બટ્ટ છે. 

૯) આ લે ગુજયાત ગૌયલ હદન (1 ભેં 2017) અભદાલાદ ખાતે ઉજલલાભાાં આલળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ 

૧૦) ર્ીનના વભથચક કેયી રેભ શોંગકોંગના પ્રળાવક ફન્મા છે. તેઓ શેરી જુરાઈથી ોતાનો 

કામચબાય વાંબાળે. 

૧૧) શાર વલશ્વની વૌથી ઉંર્ી પ્રવતભા તયીકે ર્ીનની ફુદ્ધ પ્રવતભા છે.જ ેર્ીનના વસ્પ્રાંગ ટેપરભાાં 

આલેર છે. 

૧૨) પ્રથભ યાંગભાંર્ હદલવ 27 ભાર્ચ 1962 ના યોજ ભનાલલાભાાં આવ્મો શતો. 

૧૩) જભચનીના લૈજ્ઞાવનકોએભાનલીના ળયીયભાાં જુના રોશીને ફદરી નલુાં રોશી ફનાલી ળાશે તેલુાં 

પ્રોટીન ળોધેર શોલાનો દાલો કયેર છે. 

યભત-જગત  
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૧૪) બાયતે સ્ેશમર ઓવરવપક લલ્ડચ  વલન્ટય ગેપવભાાં 37 જટેરા ગોલ્ડ ભેડર જીતેર છે. 

૧૫) એક ફ્રેંર્ વાંળોધકે પક્ત 150 ાઉન્ડની વકભાંતનો યોફોટ ફનાવ્મો છે જ ેટેવનવભાાં થમેર 

ર્ીહટાંગનુાં વભાધાન કયી દેળે. 

અન્મ  

૧૬) કણાચટક ફેંકનુાં આદળચ લાક્મ છે, ‘આણી ાહયલાહયક ફેંક વભગ્ર બાયતભાાં છે.’  

૧૭) ભેક ઇન ઇવન્ડમાની વૌપ્રથભ ળરૂઆત દેળના પ્રધાનભાંત્રી દ્વાયા લચ 2014 ભાાં કયલાભાાં 

આલી શતી. 

૧૮) શેરીકોપ્ટય ામરોટને તારીભ આલાભાાં ભાટે લન શાં વે એર્.એ.એર. વાથે વભજુતી 

કયાય કયેર છે. 

૧૯) જી.આઈ.વી.નુાં ભુખ્મ કામાચરમ ભુાંફઈભાાં આલેર છે.તેની સ્થાના 1972 ભાાં થમેરી છે. 

૨૦) શાર જી.આઈ.વી.ના રે્યભેન તયીકે િીભતી એરવી જી લૈધન છે. 

Current affairs 39 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 29/3/17 

યાષ્ટ્ર ીમ 

૧) જાશેય કે્ષત્રની ઇવન્ડમન યીન્મુએફર એનજી ડેલરભેન્ટ એજન્વીએ આગાભી લચ ભાટે દેળભાાં 

ક્રીન એનજી પ્રોજકે્ર્ટવ ભાટે 13,000 કયોડ રૂવમા ભાંજુય કયેર છે. 

૨) વેન્વય ફોડચ  શલે ઓનરાઈન હપલ્ભ વહટચ હપકેટ આળે, ભાત્ર સ્ક્રીવનાંગ અને વહટચ હપકેટ ભાટે જ 

ફોડચની ઓહપવે જલાનુાં યશેળે. 

૩) બાયતના ફજાયો અને ઉદ્યોગોને ટકાલી યાખલા ભાટે કેન્ર વયકાય ર્ીન વશીત ર્ાય દેળો ભાાંથી 

થતી માનચની આમાત ય એન્ટી-ડવપાંગ ડમુટી રાગુ કયળે. 

૪) એપપ્રોઇઝ સ્ટેટ ઈન્સ્મોયન્વ કોોયેળન (ઈ.એવ.આઈ.વી.) દ્વાયા આાંધ્રપ્રદેળ અને 

તેરાંગાણાભાાં ભોફાઈર કરીનીક વેલા ળરુ કયેર છે. 

૫) સ્લમાં વશામતા વભૂશ દ્વાયા ફેવન્કાંગ લગયના કે્ષત્રોભાાં નાણાકીમ વલરત ભી યશે તે ભાટે 



Current affairs 1 થી 31 march -17  વાભાન્મ જ્ઞાન 
 

 આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી  એપ્વ ડાઉનરોડ કયો 

ોતાની વેલા વલસ્તાયનાય ઓડીળા યાજ્મ દેળનુાં પ્રથભ યાજ્મ ફનલા ાભેર છે. 

૬) શારભાાં કરુય લૈશમ ફેંકને લચ 2016 ભાટેની વલચિેષ્ઠ રઘુ ફેંક જાશેય કયલાભાાં આલેર છે. 

૭) દેળભાાં બાયત ડામનેવભક્વ રીભીટેડની સ્થાના લચ 1970 ભાાં થમેરી છે, તેનુાં લડુભથક 

શૈદયાફાદ ખાતે આલેર છે. 

૮) બાયતભાાં કરુય લૈશમ ફેંકની સ્થાના લચ 1916 ભાાં કયલાભાાં આલી શતી, તેનુાં ભુખ્મ કામાચરમ 

કરુય ખાતે તવભરનાડુભાાં આલેર છે. 

૯) પ્રખ્માત કામદા વનરણાાંત તશાંતાન આય.અાંધ્મારુજીનાનુાં શારભાાં અલવાન થમેર છે, તેઓ 

1996 થી 1998 વુધી બાયતના વોરીવીટય જનયર યહ્યા શતા. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૧૦) બાયતીમ અભેહયકી લવનતા ગુપ્તાને ધ રીડયળી કોન્પયન્વ ઓન વવવલર એન્ડ હ્યુભન 

યાઈર્ટવના અધ્મક્ષ તથા વીઈઓ વનમુક્ત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

યભત-જગત  

૧૧) સ્ેનના યભતલીય યપેર નાદારે ોતાની એટીી ટેનીવ કાયવકદીભાાં1000 ભેર્ ૂયી કયલાની 

વવવદ્ધ શાાંવર કયેર છે. 

૧૨) ઓસ્ટરેરીમાના ઝડી ફોરય ળોન ટૈટે ોતાની ળાયીહયક તકરીપ ભાટે હક્રકેટના તભાભ 

પોભેટભાાંથી વનલૃવિ જાશેય કયેર છે. 

૧૩) શારભાાં યભામેરી પીપા લલ્ડચક ક્લોરીપામય ટુનાચભેન્ટભાાં ઇંગ્રેન્ડ અને જભચનીનો વલજમ 

થમેર છે. 

૧૪) બાયતે ઓસ્ટરેરીમા દેળને 2-1 થી શયાલીને ફોડચ ય ગાલસ્કય વીયીઝ જીતેર છે. 

૧૫) શારભાાં ગોલા યાજ્મને શયાલીને વિભ ફાંગા યાજ્મે 32 ભી લાય વાંતો ટર ોપી જીતેર છે. 

૧૬) બાયતે વલળે ઓવરવપક લલ્ડચ  વલન્ટય ગેપવભાાં 73 જટેરા ભેડરો ભેલેર છે. 

ગુજયાત  
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૧૭) ગુજયાતનુાં માત્રાધાભ દ્વાયકા વલકાવ ભાટે હૃદમ મોજનાનો બાગ ફની રુ્ક્મુાં છે, શલે કેન્ર 

વયકાય દ્વાયા તેને વલકવવત કયલા ભાટે પ્રવાદ મોજનાભાાં વભાલેળ કયી 22 કયોડ રૂવમા પાલળે. 

અન્મ  

૧૮) શારભાાં વલજમાફેંક દ્વાયા વમાગીમો લાશન વાથે એક વભજુતી કયાય ય શસ્તાક્ષય કયેર છે, 

તેભાાં લાશનોની ખયીદી ભાટે નાણાકીમ વશામતા આલાભાાં આલળે. 

 ૧૯) કેન્રીમ ેટર ોરીમભ ભાંત્રારમ દ્વાયા MoPNG-e-seva ની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી છે. 

૨૦) ાંજાફના ૂલચ કૃવ ભાંત્રી ગુરુદેલ વવાંશ ફાદરનુાં 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ અલવાન થમેર છે, 

તેઓ 84 લચની લમના શતા. 

Current affairs 40 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 30/3/17 

૧) ‘નયવવશ યાલથી નયેન્ર ભોદી’ ુસ્તક સ્લાભીનાથન અય્મય દ્વાયા રખલાભાાં આવ્મુ છે.  

૨) શાર એન.ડી.ડી.ફી.ના રે્યભેન તયીકે હદરી યથ પયજ ફજાલી યહ્યા છે. 

૩) બાયતીમ નૌવેનાએ INCLUL-51 વૈન્મભાાં વાભેર કયેર છે. 

૪) શારભાાં સ્ભૃવત ઈયાનીએ 33 ભો ઇવન્ડમા કાેટ એક્સ્ોનુાં ઉદ્ઘાટન કયેર છે. 

૫) ાંજાફ યાજ્મભાાં યાણા કાંલય ારને વનવલચયોધ વલધાનવબા અધ્મક્ષ તયીકે રૂ્ાંટામા છે. 

૬) શાર બાયત વલશ્વભાાં ત્રીજા નાંફયનો વૌથી લધુ એવલએળન વેક્ટયભાાં ભાકેટ હશસ્વો ધયાલતો 

દેળ ફન્મો છે. 

૭) 29 ભાર્ચ 1857 ના યોજ અાંગે્રજો વાભે પ્રથભ વલરોશ થમો શતો, આ વલરોશની ળરૂઆત ભાંગર 

ાાંડેએ કયી શતી. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૮) અભેહયકાની વેનેટે નાટોભાાં વાભેર કયલા ભાટે ભોન્ટેનેગ્રો દેળને ભાંજુયી પ્રદાન કયલાભાાં આલી 

છે. 

૯) ઓસ્ટરેરીમા દેળભાાં ર્ક્રલાતી તોપાન ડેફીની રે્તલણી જાશેય કયલાભાાં આલી છે. 
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૧૦) ાવકસ્તાનની વૌથી ભોટી ત્રીજી ફેંક મુનાઇટેડ ફેંક વર.નુાં વુકાન વીભા કાવભર વાંબાળે. 

૧૧) ટૂાં ક વભમભાાં મુકેભાાં એક ાઉન્ડનો નલો વવક્કો અભરી ફનાલલાભાાં આલળે. 

૧૨) દવક્ષણ કૈયોવરનાના ૂલચ ગલચનય ડેવલડ ફીવેર યોભ વસ્થત વલશ્વ ખાદ્ય કામચક્રભનુાં નેતૃત્લ 

કયળે. 

૧૩) ાવકસ્તાની ફેંકભાાં પ્રથભ પ્રભુખ ફનલાનુાં ગૌયલ વીભા કાવભરને પ્રાપ્ત થમેર છે. 

યભત-જગત  

૧૪) બાયતભાાં લલ્ડચ  શોકી રીગ 2017 અને લલ્ડચક 2018 ની ભેજફાની બુનેશ્વય ળશેય કયળે. 

૧૫) ભામાભી ઓનના ર્ોથા યાઉન્ડભાાં યોભાનીમાની વવભોના શારેે ઓસ્ટરે વરમાની વાભાંથા 

સ્ટોવુયને શયાલી ભામાભી ઓનની ક્લાટચ ય પાઈનરભાાં પ્રલેળ ભેલી રીધો છે. 

૧૬) બાયતીમ હક્રકેટય આય અવશ્વનને વય ગાયપીલ્ડ વોફવચ ટર ોપી આલાભાાં આલેર છે. 

૧૭) આય.અવશ્વન ગાયપીલ્ડ ટર ોપી પ્રાપ્ત કયનાય ત્રીજા બાયતીમ હક્રકેટય ફન્મા છે. 

અન્મ  

૧૮) શારભાાં વવન્ડીકેટ ફેંક દ્વાયા ડીઝીટર રૂથી હયલવતચત 40 અનન્મા ળાખાઓનુાં ઉદ્ઘાટન 

કયેર છે. 

૧૯) વવન્ડીકેટ ફેંકનુાં ભુખ્મ કામાચરમ કણાચટકભાાં આલેર છે, આ ફેંકની સ્થાના લચ 1925 ભાાં 

થઇ શતી. 

૨૦) શાર બાયતના ઓહયસ્વા યાજ્મના યાજ્માર તયીકે િી એવ.જી.જભીય વેલા આી યહ્યા છે. 

Current affairs 41 (2) વાભાન્મ જ્ઞાન 31/3/17 

૧) ફશુ ર્વર્ચત ુસ્તક ‘શોભ ઓપ ધ બ્રેલ’ ના રેખક નીવતન એ.ગોખરે અને વબ્રગેડીમય 

એવ.કે.રે્ટયજી દ્વાયા યાષ્ટ્ર ીમ યાઈપર ય રખલાભાાં આલેર છે. 

૨) શારભાાં 15 શજાય લગચ પૂટની યાંગોી ભશાયાષ્ટ્રના ભુાંફઈભાાં તૈમાય કયલાભાાં આલી છે.  

૩) શારભાાં કેન્ર વયકાય દ્વાયા 101 એકીકૃત કોલ્ડ રે્ન હયમોજનાઓને ભાંજુયી આેર છે. 



Current affairs 1 થી 31 march -17  વાભાન્મ જ્ઞાન 
 

 આ Google Play Store ભાાં જઈ Edusafar રખી વર્ચ કયી  એપ્વ ડાઉનરોડ કયો 

૪) જ.ેએન.ટી.ી.યેહડમોરોજીકર ડીટેકળનઉકયણ વીસ્ટભ ધયાલતુાં દેળનુાં એકભાત્ર પ્રથભ 

ફાંદય ફનેર છે. 

૫) શારભાાં શદમ નાયામણ દીવક્ષતને ઉિયપ્રદેળની વલધાનવબાના અધ્મક્ષ તયીકે રૂ્ાંટલાભાાં 

આવ્મા છે. 

૬) 29 ભાર્ચ 2017 ના યોજ રોકવબાભાાં જી.એવ.ટી. વાથે જોડામેરા ર્ાય વલધેમકને ાહયત 

કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૭) યાષ્ટ્રવત પ્રણલ ભુખજીએ એપવના વનદેળક યણદી ગુરેહયમાને ડો.ફી.વી. યોમ ુયસ્કાયથી 

વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૮) બાયતીમ વલભાનન વાંસ્થા તથા ડી.આય.ડી.ઓ. અને ઝાયખાંડ યાજ્મ વયકાય વાથે ભીને 

દેલધય શલાઈ ભથકનો વલકાવ કયળે. 

આાંતયયાષ્ટ્ર ીમ  

૯) શારભાાં ઈયાન દ્વાયા અભેહયકાની કાંનીઓ ય પ્રવતફાંધ રગાલલાભાાં આલેર છે. 

૧૦) 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ યવળમા દ્વાયા શાઈયવોવનક વભવાઈર જીયકોનનુાં વપ યીક્ષણ 

કયલાભાાં આલેર છે. 

૧૧) 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ લહયષ્ઠ યાંગબેદ વલયોધી કામચકતાચ અશભદ કૈથયાદાનુાં અલવાન થમેર 

છે. 

૧૨) વબ્રટન દેળભાાંથી નીકલાભાાં સ્કોટીળ વાંવદોએ જનભત વાંગ્રશના ક્ષભાાં ભત દીધેર છે. 

૧૩) બાયતીમ ભૂના પ્રીવત ટેરને પ્રલાવી બાયતીમ વન્ભાનથી વન્ભાવનત કયલાભાાં આવ્મા છે. 

૧૪) 28 ભાર્ચ 2017 ના યોજ વબ્રટનભાાં ફશાય ડામેરા નલા ાઉન્ડના વવક્કાભાાં 12 ખુણાઓ 

છે. 

યભત-જગત  

૧૫) શારભાાં આજને્ટીનાને શયાલી બ્રાવજર લચ 2018 ના લલ્ડચક ક્લારીપામયભાાં આલનાય 
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પ્રથભ દેળ ફન્મો છે. 

૧૬) તવભરનાડુની ટીભે ઇવન્ડમા ફી.ને શયાલીને દેલધય ટર ોપી જીતેર છે. 

અન્મ  

૧૭) જ કે્ષત્રભાાં વશમોગ ભાટે બાયત અને ફલેયીમા વમુાંકત દની યર્ના કયળે. 

૧૮) બાયતભાાં ઈ-લોરેટ વેલા આતી કાંની ેટીએભના વાંસ્થાક અને વીઈઓ વલજમ ળેખય 

ળભાચ છે. 

૧૯) ઈયડા (આઈ.આય.ડી.એ.આઈ.)ની સ્થાના લચ 2002 ભાાં થમેરી છે. 

૨૦) ભધ્મપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા ટુયીઝભ વલકાવ ફોડચની યર્ના કયલાભાાં આલળે.  

- યેળ ર્ાલડા 

 


