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Current Affairs March -2019 

1.March 2019  
(1)(1)(1)(1)     {kiL kk{íke {iºke  ÞwØ yÇÞkMk {kiL kk{íke {iºke  ÞwØ yÇÞkMk {kiL kk{íke {iºke  ÞwØ yÇÞkMk {kiL kk{íke {iºke  ÞwØ yÇÞkMk ----     h019 :h019 :h019 :h019 :     

- ¼khíkLke çkkuzoh rMkõÞwrhxe  VkuMko yLku çkktø÷kËuþL kk 
çkkuzoh økkzTMko çkktø÷kËuþ ð å[u ÞkuòÞu÷ ºký rËðMkeÞ 
ÞwØ yÇÞkMk Ãkqhku ÚkÞku.  

- yk ÞwØ yÇÞkMkLkwt Lkk{ {kiLkk{íke {iº ke ÞwØ yÇÞkMk 
h019 hk¾ðk{kt ykÔÞwt níkwt.  

- {kiLkk{íke çkktø÷kËuþ ÂMÚkík yuf Ãkðoík{k¤k Au. su yuf 
«k[eLk çkkiØ MÚkkLk Au.  

- yk ÞwØ yÇÞkMkLkwt ykÞkusLk çkktø÷kËuþLkk fkur{÷k 
LkSf fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.  

- íkMfhe yLku yÃkhkÄe «ð]ríkLku hkufðkLkk WÆu~Þ MkkÚku  
ÞkuòÞu÷ yk yÇÞkMk{kt çktLku ËuþLke  MkiLÞ îkhk MktÞwõík 
heíku íkMfhe hkuf rzÙ÷ Ãký fhðk{kt ykðe níke.  

(h)(h)(h)(h)     «Þ køkhks «Þ køkhks «Þ køkhks «Þ køkhks ----     çkMkLke ÷ktçke ÃkhuzLkku røkL keÍ ðÕzo huf kuzo : çkMkLke ÷ktçke ÃkhuzLkku røkL keÍ ðÕzo huf kuzo : çkMkLke ÷ktçke ÃkhuzLkku røkL keÍ ðÕzo huf kuzo : çkMkLke ÷ktçke ÃkhuzLkku røkL keÍ ðÕzo huf kuzo :  
- «Þkøkhks fwt¼ {u¤k{kt h8 Vuçkúwykhe ÞwÃke hkßÞ {køko  

ÃkrhðnLk rL køk{Lke Ãk03 þx ÷ çkMkLke 3.2 rf.{e. ÷ktçke 
ÃkhuzLkku rø kLkeÍ ðÕzo hufkuzo LkkUÄkÔÞku.  

- LkuþLk÷ nkRðu-19 Ãkh MknMkkUÚke Lkðkçkøkts xku÷ Ã÷kÍk 
MkwÄe Ãk10 çkMkLke Ãkhuz hk¾ðkLkwt ykÞkusLk «Þkøkhks 
fwt¼{u¤kLkk Mkt[k÷fku îkhk fhkÞwt níkwt.  

- yøkkWLkku 390 çkMkLke ÃkhuzLkku hufkuzo íkksuíkh{kt s 
ÞwyuRLkk Lku þLk÷ zu h rzMkuBçkh h018Lkk hku s 
yçkwÄkçke{kt þu¾ ¾r÷Vk ÍkÞuË nkRðu Ãkh Lkkut ÄkÞku ní kku.  

- suLku {kºk h {rnLkk h6 rËð Mk{kt s ¼khíku íkkuze LkktÏÞku 
Au. 

(3)(3)(3)(3)     þkt rík MðYÃk ¼xLkkøkh Ã kwhMfkh : þkt rík MðYÃk ¼xLkkøkh Ã kwhMfkh : þkt rík MðYÃk ¼xLkkøkh Ã kwhMfkh : þkt rík MðYÃk ¼xLkkøkh Ã kwhMfkh :  
- «ÄkLk{tºke L khuLÿ {kuËeyu íkksuíkh{kt ð»ko 2016, 2017 

yLku h018 {kxuLkk þktrík MðYÃk ¼xLkkøkh ÃkwhMfkh 
yuLkkÞík fÞko.  

- ð»ko 2016 {kxu yuRBMk çkUø÷kuhLkk zkì. É»kefuþ LkkhkÞý, xkxk 
RÂLMxxâqx ykuV Vtzk{Ux÷ rhMk[oLkk zkì. y{÷UËw f]»ýk Mkrník 
11 ði¿kkrLkfkuLku MkL{kLkeík fhðk{kt ykÔÞk. 

- ð»ko 2017 {kxu sðknh÷k÷ LknuY rðïrðãk÷Þ rËÕ÷eLkk 
zkì. rËÃkf økkih íku{s rð¢{ Mkkhk¼kR ytíkrhûk fuLÿLkk 
zkì. yuMk. Mkwhuþ çkkçkw Mkrník 10 ði¿kkrLkfkuLku MkL{kLke ík 
fhðk{kt ykÔÞk Au. 

- ð»ko 2018 {kxu IIT  rËÕ÷eLkk zkì.  yr{ík f] {kh íkÚ kk 

IIT fkLkÃkwhLkk zkì. rLkríkLk MkõMkuLkk Mkrník 13 
ði¿kkrLkfkuLku MkL{kLke ík fhðk{kt ykÔÞk Au.  

þkt rík MðYÃk ¼xLkkøkhþkt rík MðYÃk ¼xLkkøkhþkt rík MðYÃk ¼xLkkøkhþkt rík MðYÃk ¼xLkkøkh     Ã kwhMfkh :Ã kwhMfkh :Ã kwhMfkh :Ã kwhMfkh :     
- þktrí k MðYÃk ¼xLkkøkh ÃkwhMfkh rð¿kkLk yLku xufLkku÷kuS 

ûkuºku ykÃkðk{kt ykðu Au.  

- yk ÃkwhMfkhLke þYykík ð»ko 1957{kt ði¿kkrLkf yLku 
ykiãkurøkf yLkwMktMkkÄL k Ãkrh»kËLkk MÚkkÃkf zkì. þktrí k 
MðYÃk ¼xLkkøkhLke ÞkË{kt f hðk{kt ykðe níke.  

- ÃkwhMfkh Þwðk ði¿kkrLkfku  yLku RsLkuhkuLku íku{Lkk 
yLkwMktMkkÄLk ûkuºku ÞkuøkËkLk çkË÷ Ëh ð»kuo ykÃkðk{kt ykð u 
Au. 

(4)(4)(4)(4)     r¢Mk ø ku÷r¢Mk ø ku÷r¢Mk ø ku÷r¢Mk ø ku÷ ----     Ãk00  rMkõMk VxfkhLkkh  rðïLkku  «Úk{ Ãk00  rMkõMk VxfkhLkkh  rðïLkku  «Úk{ Ãk00  rMkõMk VxfkhLkkh  rðïLkku  «Úk{ Ãk00  rMkõMk VxfkhLkkh  rðïLkku  «Úk{ 
çkux TMk{uLk :çkux TMk{uLk :çkux TMk{uLk :çkux TMk{uLk : 

- íkksuíkh{kt ðuMx RÂLzÍLkk çkuxTMk{uLk r¢Mk øku÷u ÃkkuíkkLkk 
yktíkhhk»xÙeÞ r¢fux furhÞh{kt Ãk00 rMkõMk Vxfkhe. 

- yk MkkÚku s íku  Ãk00 rMkõMk VxfkhLkkh rðïLkku «Ú k{ 
çkuxTMk{uLk çkLke økÞ ku Au.  

- yk rMkæÄe íkuýu $ø÷uLz rðYØLke {u[{kt LkkUÄkðe Au.  
- yk {u[ ËhBÞkL k í ku 10 n òhÚke ðÄkhu hLk çkLkkðLkkh 

¾u÷kzeyku{kt ËwrL kÞkLkku 14 {ku yLku rðLzeÍLkku çkeòu 
¾u÷kze çkLÞku. 

- íkksuíkh{kt s r¢Mk øku÷u yktíkhhk»xÙeÞ ðLk-zu r¢fux{ktÚke  
rLkð]r¥kL ke ònuhkík fhe Au.  

- íku $ø÷uLz ¾kíku ÞkuòLkkh ykRMkeMke ðÕzo fÃk h019 
çkkË rLkð]r¥k ÷uþu.  

- r¢Mk øku÷u ð»ko 1999{kt fuLkuzkLkk xkuhuLxku{kt  ¼khík 
Mkk{uLke {u[{kt ÃkkuíkkLke  ðLkzu fkhrfËeoLke þYykík fhe 
níke.  

- íkuýu yktíkhhk»xÙeÞ r¢fuxLkk h0 ð»ko{kt h84 ðLkzu h{e 
Au. 

- íkuýu yktíkhhk»xÙeÞ fkhrfËeo {kt 103 xuMx yLku Ãk6 xe-
h0 {u[ku h{e Au, su{kt íkuýu  yLkw¢{u 7h14 yLku 1607 
hLk fÞko níkk.  
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2.March 2019  
(1)(1)(1)(1)     hk»x ÙeÞ s¤ ÃkwhMfkh h018 : hk»x ÙeÞ s¤ ÃkwhMfkh h018 : hk»x ÙeÞ s¤ ÃkwhMfkh h018 : hk»x ÙeÞ s¤ ÃkwhMfkh h018 :     
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- ¼khík MkhfkhLkk furLÿÞ s¤ MktMkkÄLk, LkËe rðfkMk 
{tºke rLkrí kLk økzfheyu 14 ©uýe{kt hk»x ÙeÞ s¤ ÃkwhMfkh 
yuLkkÞík fÞko.  

- yk ÃkwhMfkhLke þYykík ð»ko h007{kt furLÿÞ  s¤ 
MktMkkÄLk {tºkk÷Þ îkhk fhðk{kt ykðe níke.  

- yk ÃkwhMfkh s¤ Mkt[Þ ûkuºku  «kuíMkknL k ykÃkðkLkk 
WÆu~ÞÚke yuLkkÞík fhðk{kt ykðu Au. 

- Lkðe rËÕ÷e ¾kíku ykÃkðk{kt ykðu÷ yk ÃkwhMfkh{kt 
økwshkíkLkk Lk{oËk rsÕ÷kLku ºkeswt MÚkkLk {éÞwt Au.  

- Lk{oËk rsÕ÷kLkk LkkÞçk õ÷uõxhu yk ÃkwhMfkh MðefkÞkuo 
níkku.  

- Lk{oËk rsÕ÷k{kt s¤ Mktþku ÄLk «kusuõx þY fhðk{kt 
ykÔÞku níkku su ytíkø koík 39 Lkðk í k¤kðLkwt  rLk{koý ÚkÞwt  
níkwt {kxu íkuLke Ã kMktËøke fhðk{kt ykðe Au.  

- Lk{oËk rsÕ÷kLkwt ðzw{Úkf hksÃkeÃk¤k Au.  
(h)(h)(h)(h)     zkì . f÷k{ RLkkuð uþLk R Lkzkì . f÷k{ RLkkuð uþLk R Lkzkì . f÷k{ RLkkuð uþLk R Lkzkì . f÷k{ RLkkuð uþLk R Lk ----     økð Lko LMk yuðkuzo :økð Lko LMk yuðkuzo :økð Lko LMk yuðkuzo :økð Lko LMk yuðkuzo :     

- Lkðe rËÕ÷e ¾kíku ÞkuòÞu÷ zkì. yuÃkesu yçËw÷ f÷k{ 
rþ¾h Mkt{u÷LkLkk fkÞo¢{ ËhBÞkLk WÃkhk»xÙÃkrík ©e 
ðufIÞk LkkÞzwyu zkì. f÷k{ RLkkuðuþLk RLk økðLkoLMk 
yuðkuzo h019 yuLkkÞík fÞko. 

- zkì. f÷k{ RLkkuðuþLk RLk økðLkoLMk yuðkuzo «þkMkLk{kt  
MkV¤ ÞkuøkËkLk çkË÷ MktMÚkk íku{s ÔÞÂõíkøkík heíku 
ykÃkðk{kt ykðu Au.  

- yk yuðkuzo rþûký, MðkMÚÞ MðåAíkk íkÚkk Ã kku» ký, 
Mkwhûkk, {rn÷k yLku çkk¤ fÕÞký çkU®føk, økúk{eý  
rðfkMk, f]r»k suðk ûkuºku ykÃkðk{kt ykðu Au.  

- yk ytíkøkoík y{ËkðkË rsÕ÷kLkk rsÕ÷k rðfkMk yrÄfkhe 
yYý {nuþçkkçkwLku økwøk÷ Mfq÷ çkLkkððk {kxuLke MkV¤ 
fk{økehe çkË÷ zkì. f÷k{ RLkkuðu þLk RLk økð oLkLMk 
WÃkhk»xÙÃkríkL kk nMíku yuLkkÞí k fhkÞku níkku.  

(((( 3333 ))))     ykuø kuoLkkRÍuþLk ykuV RM÷kr{f  fkuykuø kuoLkkRÍuþLk ykuV RM÷kr{f  fkuykuø kuoLkkRÍuþLk ykuV RM÷kr{f  fkuykuø kuoLkkRÍuþLk ykuV RM÷kr{f  fku ----     yku Ãkhu þLk yku Ãkhu þLk yku Ãkhu þLk yku Ãkhu þLk 
(ykuykRMke) çkuXf(ykuykRMke) çkuXf(ykuykRMke) çkuXf(ykuykRMke) çkuXf     

- MktÞwõík ykhçk yr{hkíkLke hksÄkLke yçkwÄkçke ¾kíku  
ykuøkuoLkkRÍuþL k ykuV RM÷kr{f fku-ykuÃkhuþLk 
(ykuykRMke)Lke çkuXfLkwt ykÞkusLk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.  

- yk ð¾íku ykuykRMkeLke 46 {e çkuXf Au. 
- yk ykÞkusLk{kt «Úk{ ð¾ík ¼khíku økuMx ykuV ykuLkh 

íkhefu ¼køk ÷eÄku.  
- Ãk0 ð»ko{kt Ãkn u÷eðkh ¼khík RM÷kr{f ËuþkuLkk Mkt{u÷Lk{k t 

{wÏÞ yríkrÚk çkLÞwt Au.  
- yk ð»kuo ykuykRMke íkuLkwt Mkwð ýo þíkkçËe ð»ko Wsðe hÌkwt 

Au. 
- ykuykRMkeLke h[Lkk h4 {wÂM÷{ Ëuþkuyu fhe.  
- íkuLkk hk»xÙkæÞûkkuLke «Úk{ çkuXf {kuhku¬kuLkk hçkkík{kt  

1969{kt ÚkR níke. ykuykRMkeLkwt {wÏÞ k÷Þ MkkWËeLkk 
suÆkn{kt Au.  

- rðËuþ{tº keykuLke «Úk{ çkuXf ð»ko 1970{kt ÚkR níke. 
- yk ð¾íku ¼khík íkhVÚke rðËuþ{tº ke Mkw»k{k Mðhksu 

ÞwyuR{kt ykuykRMke rðËuþ{tº keykuLke h6{e çkuXf{kt ¼køk 
÷eÄku níkku.  

- h011{kt MktøkXLkLkwt Lkk{ ykuøkuoLkkRÍuþLk ykuV Ä 
RM÷kr{f fkuLVhLMkÚke çkË÷eLku ykuøkuoLkkRÍuþLk ykuV 
RM÷kr{f fku-ykuÃkhuþLk (yku ykRMke) fhe ËuðkÞwt Au.  

- nk÷ 57 Ëuþ MkÇÞ Au. MkÇÞ  ËuþkuLke  sLkMktÏÞk ytËksu h 
yçks Au.  

- ¼khík ËwrLkÞkLkku ºkeòu MkkiÚ ke {kuxku Ëuþ Au. í ku{ Aí kkt  
¼khík Lk íkku ykuykRMkeLkwt MkÇÞ Au yLku íku Lke Ã kkMku í kuLkk 
rLkheûkf hk»xÙLkku Ãký Ëhß òu LkÚke. 

1. રા234ય જળ 7રુ8કારની શ9આત �ા વષ0થી થઈ છે?  -2007 

2. નમ0દા AજBલાCુ ંવDુમથક જણાવો       - રાજપીપળા 

3. ડૉ. કલામ ઈનોવેશન ઈન ગવન0Gસ એવોડ0 2019 કોને એનાયત 

થયો?       - અIુણ મહ�શબાJ ુ

4. DICની 46મી બેઠકCુ ંઆયોજન �ા ંથ�ુ ંહQ ુ?ં - અJધુાબી 

5. OICની ક�ટલામી બેઠકમા ંભારતે ભાગ લીધો?     - 46 

3.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     ®ðø k f{kLzh yr¼Lkt ËLk ðÄo{kLk :®ðø k f{kLzh yr¼Lkt ËLk ðÄo{kLk :®ðø k f{kLzh yr¼Lkt ËLk ðÄo{kLk :®ðø k f{kLzh yr¼Lkt ËLk ðÄo{kLk :     

- 26 Vuçkúwykheyu ¼khíkeÞ ðkÞw MkuLkk îkhk fhðk{kt 
ykðu÷ yuh MxÙkRf çkkË ÃkkrfMíkkLk ðkÞwMkuLkkyu ¼khíkeÞ  
MkiLÞLkkt Xufkýkt Ã kh nw{÷kLkku  «ÞkMk fÞkuo níkku.  

- sðkçke fkÞoðkne{kt ¼khíkeÞ ðkÞwË¤u ÃkkrfMíkkLkL kk yuf 
ÞwØ rð{kLk yuV-16Lku íkkuze Ãkkzâwt níkwt.  

- ykfkþ{kt ÚkÞu÷e yk ÷zkR{kt ÃkkrfMíkkLku ¼khíkLkk yuf 
r{øk  h1 rð{kLkL ku yu÷ykuMke{kt Ã kkze ËeÄwt níkwt.  

- r{økLkk ÃkkR÷x yr¼LktËLk ðÄo{kL ku Ã kkrfMíkkLkLke Mku Lkk 
îkhk Ãkfze ÷uðk{kt ykÔÞk níkk.  

- òçkktÍ ®ðøk f{kLzh yr¼LktËLk ðÄo{kLk 1 {k[o  
h019Lkk hkus hkºku ytËksu Ãk8 f÷kf ÃkAe ÃkkrfMíkkLkLke  
Ãkfz{ktÚke Aqx eLku ¼khík Ã knkU åÞk níkk.  

- ðk½k-yxkhe çkkuzoh ÃkhÚke íku{ýu ¼khík{kt  «ðuþ fÞ kuo 
níkku.  ¼khík îkhk ðk½k yxkhe çkkuzoh Ãkh Úkíke çke®xøk 
rhrxÙx hË fhe ËeÄe.  

- 196Ãk ÃkAe Aêe ð¾ík yk Mkuhu{Lke hË ÚkR níke.  
- ®ðøk f{kLzh yr¼LktËLk ðÄo{kLk í kkr{÷LkkzwLkku ðí kLke 

Au. 
- ®ðøk f{kLzh yr¼LktË ÃkkrfMíkkLkÚke Ã khík VÞkoLke  

¾wþe{kt çkeMkeMkeykRyu xe { RÂLzÞkLke rðtøk f{kLz h 
yr¼LktËLk yLku Lktçkh 1 ÷¾u÷ sMkeo ònuh fhe níke. 

- çkeMkeMkeykRyu yk sMkeo yr¼LktËLkLkk MkL{kL k{kt  ònuh 
fhe Au. 

- yr¼LktËLk Ãknu÷k ðkÞwË¤Lkk ºký sðkLkku Ãkkf.{kt fuË 
ÚkR [qõÞk Au.  

- MkkiÚke Ã knu÷kt 196ÃkLkk ¼khík- Ãkkf. ÞwØ ËhBÞkL k yuh 
{kþo÷ fu.Mke. fuheyÃÃkk 4 {rnLkk MkwÄe Ãkkf.Lke fuË{kt  
níkk.  

- 1971Lkk çkktø÷kËuþLke ykÍkËeðk¤k ÞwØ{kt fku {kuzkuh  
yu.yu÷ ¼køkoð Ãkkf.{kt ÃknkU[e økÞk níkk. íku{ýu 1 h 
f÷kf ÃkkrfMíkkLkeLkk Lkk{u yku¤¾ AwÃkkðe níke Ãkhtíkw ÃkAe  
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ÃkfzkR økÞk níkk. íkuyku MkkiÚke ðÄw 1 ð»ko MkwÄe  Ãkkf. Lke 
fuË{kt níkk.  

- 1999Lkk fkhrøk÷ ÞwØ Ëhr{ÞkLk r{ø k-h7 ¢uþ Úkíkkt 
fBçkÃkrík Lkr[fuíkk Ãkeykufu{kt  WíkÞko níkk. íku{L ke {wÂõík 
yuf MkÃíkkn ÃkAe ÚkR níke.  

(h)(h)(h)(h)     ðÕzo ðkR Õz ÷kRV zu : ðÕzo ðkR Õz ÷kRV zu : ðÕzo ðkR Õz ÷kRV zu : ðÕzo ðkR Õz ÷kRV zu :  
- Ëh ð»kuo 3 {k[oLkk hkus MktÞwõík hk»xÙ Mkt½ îkhk ðÕzo 

ðkRÕz ÷kRV zu {Lkkððk{kt ykðu Au. 
- yk rËðMkLke Wsðýe ð»ko h013 Úke fhðk{kt ykðu Au. 
- ðLÞSðkuLkk Mkthûký MkkÚku MktçktrÄík {níðÃkqý o 

yktíkhhk»xÙeÞ MktrÄ 3 {k[o  1973Lkk hkus fhðk{kt ykðe 
níke.  

- h019 Úke{ - Life below Water : for People 
and Planet’. 

(3)(3)(3)(3)     R÷urõxÙf çkMkL ku ÷e÷eÍtze : R÷urõxÙf çkMkL ku ÷e÷eÍtze : R÷urõxÙf çkMkL ku ÷e÷eÍtze : R÷urõxÙf çkMkL ku ÷e÷eÍtze :  
- y{ËkðkË{kt «Ëq»kýLku LkkÚkðk zeÍ÷ çkMkLke søÞkyu 

R÷urõxÙf çkMk ËkuzkððkLke ÞkusLkkLkk ¼køkYÃku «Ú k{ çku 
çkMkLku rþûký{tº ke ¼qÃkuLÿ®Mkn [wzkMk{kyu ÷e÷eÍtze 
çkíkkðe níke.  

- çktLku çkMk ykhxeyku MkhõÞw÷h Yx Ãkh þY fhkR Au. 
- yk WÃkhktík Ãk0 E- rhûkkL ke  Vezh íkhefu þYykík fhkR 

Au. 
- þnuh {kxu 300 R÷urõxÙf çkMk ðMkkððkLke ÞkusLkk Au.  
- MðuÃkªøk rMkMx{Úke [k÷íke R÷urõxÙf çkMk 3Ãk Úke 40 

rf÷ku{exh ytíkh fkÃke þfu Au. 

1. િવWગ કમાGડર અ+ભનદંન વધ0માન �ા રાXયના વતની છે? 

  - તાિમલનાDુ 

2. વ.ડ વાઈBડ લાઈફ ડ� �ાર� ઉજવાય છે?     - 3 માચ0 

3. વ.ડ વાઈBડ લાઈફ ડ� ની ઉજવણી �ા વષ0થી કરવામા ંઆવે 

છે?    - 2013 

4. તા%તરમા ંઅમદાવાદને ઈલેક[3ક બસ દોડાવવાની લીલીઝડં4 

કોના \ારા આપવામા ંઆવી?   

  - ]પેુG^િસWહ _ડુાસમા 

5. `જુરાતના િશaણમ�ંી જણાવો?    - ]પેુG^િસWહ _ડુાસમા 

4.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     hk»x ÙeÞ Mkwhûkk rËLk : hk»x ÙeÞ Mkwhûkk rËLk : hk»x ÙeÞ Mkwhûkk rËLk : hk»x ÙeÞ Mkwhûkk rËLk :     

- Ëh ð»kuo 4 {k[oLkk hkus ¼khík¼h{kt hk»xÙeÞ Mkwhûkk rËLk 
Wsððk{kt ykðu Au. 

- Lkkøkrhfku{kt Mkwhûkk ytøku òøk]íkíkk ÷kððk {kxu  yk 
rËðMkLke Wsðýe fhðk{kt ykðu Au. 

- ð»ko 1966{kt {wtçkR MkkuMkkÞxe yrÄrLkÞ{ ytíkøko ík 4 
{k[oLkk hkus L kuþLk÷ MkuVxe fkWLMke÷Lke h[Lkk fhðk{kt 
ykðe níke. 

- LkuþLk÷ MkuVxe fkWLMke÷ îkhk 4 {k[oLkk hkus hk»xÙeÞ 
Mkwhûkk rËðMk {Lkkððk{kt ykðu Au.  

- Ëh ð»kuo 4 {k[oÚke 10 {k[o MkwÄe Ëuþ¼h{kt hk»xÙeÞ  
Mkwhûkk MkÃíkknLkwt Ã ký ykÞkusLk fhðk{kt ykðu Au.  

(h)(h)(h)(h)     ËwrL kÞkL ke «Úk{ Mkku÷h xÙuLk : ËwrL kÞkL ke «Úk{ Mkku÷h xÙuLk : ËwrL kÞkL ke «Úk{ Mkku÷h xÙuLk : ËwrL kÞkL ke «Úk{ Mkku÷h xÙuLk :     
- ykuMxÙur÷ÞkLkk çkuhkuLk çku þnuh{kt Ëw rLkÞkL ke «Úk{ Mkku÷h 

xÙuLk [k÷ðk ÷køke Au. yk xwrhMx xÙuLkLkwt Lkk{ MkLk÷kR x 
yuõMk«uMk Au. 

- yk çkuhkuLk çku  þnuhLkk 3 rf {eLkk ËkÞhk{kt  [k÷u Au.  ð»ko  
1949 Úke Yx Ãkh zeÍ÷ yuÂLsLk îkhk xÙuLk [÷kððk{kt  
ykðíke níke. hu÷ðu hkuz ftÃkLkeyu íkuLku çku ð»ko{kt Mkku÷h 
yuÂLsLk{kt YÃkktí krhík fÞwO.  

- íkuLkku WÆu~Þ níkku fu çkuhkuL k rðMíkkh «Ëq»ký {wõík hnu.  
- h zçkk Ähkðu Au íkuLke MÃkez 140 rf{eLke Au.  
- MkLk÷kRx yuõMk«uMkLke Aík Ã kh 40 Mkku÷h ÃkuLk÷ ÷køku÷e 

Au. íku yuf rËðMk{kt 36.5 rf÷kuðkux ðes¤e ÃkuËk fhe 
þfu Au.  

- ¼khík{kt sw÷kR 2017{kt Ãknu÷eðkh xÙuLkku{kt Võík Ãkt¾k,  
÷kRx {kxu Mkku÷h ÃkuLk÷ ÷økkðkR níke.  

- yk xÙuLk rËÕneLkk MkVËhøkts MxuþLkÚke  y{wf ytíkh MkwÄe  
xÙkÞ÷ Ãkh [k÷e. xÙuLk{kt 8 zçkk níkk.  

    (3)(3)(3)(3)     çku Lf  ykuV çkh kuzLkk Lkku Lk yuÂõÍõÞwrxð  [uh{uLk çku Lf  ykuV çkh kuzLkk Lkku Lk yuÂõÍõÞwrxð  [uh{uLk çku Lf  ykuV çkh kuzLkk Lkku Lk yuÂõÍõÞwrxð  [uh{uLk çku Lf  ykuV çkh kuzLkk Lkku Lk yuÂõÍõÞwrxð  [uh{uLk ----     zkì. zkì. zkì. zkì. 
nMk{w¾ yrZÞknMk{w¾ yrZÞknMk{w¾ yrZÞknMk{w¾ yrZÞk    

- {kS Lkkýk Mkr[ð zkì. nMk{w ¾ yrZÞkLke rLk{ýqf çkuLf 
ykuV çkhkuzkLkk LkkuLk yuÂõÍõÞwrxð [uh{uLkÃkËu fhðk{kt 
ykðe Au. 

- íkuyku Ãkkxo xkR{ LkkuLk yku rVrþÞ÷ zkÞhuõxh Ãký hnuþu. 
- yk rLk{ýqf ºký ð»ko {kxu f hðk{kt ykðe Au.  
- LkkuxçktÄe yLku SyuMkxeLkk y{÷{kt {níðLke ¼qr{fk 

¼sðLkkhk fuLÿeÞ {n uMkq÷ Mkr[ð íkhefu nMk{w¾ yrZÞk 
30 LkðuBçkhu rLkð]¥k ÚkÞk níkk. 

- ¼khíkeÞ ðneðxe Mkuðk (ykRyuyuMk) Lkk økwshkík 
fuzhLkk 1981 çku[Lkk yrÄfkhe yrZÞk fuLÿ{kt {ku ËeLkk 
ðzk«ÄkLk çkLÞk ÃkAe  LkðuBçkh h014{kt íku{Lku L kkýkfeÞ  
Mkuðkyku rð¼køkLkk Mkr[ð íkh efu rLk{ðk{kt ykÔÞk níkk.  

- ykuøkMx h01Ãk{kt íku {Lku  {nu Mkq÷ Mku¢uxhe íkhefu rLkÞwõík 
fhðk{kt ykÔÞk níkk yLku íku {Lku LkðuBçkh h017{kt Lkkýkt  
Mkr[ð çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk.  

1. રા234ય bરુaા [દન �ાર� મનાવાય છે?   - 4 માચ0 

2. cુિનયાની dથમ સોલાર 3�નCુ ંનામ જણાવો?   - સનલાઈટ 

એeસdેસ 

3. cુિનયાની dથમ સોલાર 3�ન �ા દ�શમા ંશ9 થઈ?  - ઓ83�લીયા 

4. BOBના એક+ઝh[ુટવ ચેરમેન પદ� કોની િનi ૂકં કરવામા ંઆવી?    

- ડૉ. હસkખુ ધોળ[કયા 
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5.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     ðzk«ÄkLkLkku økwshkík «ðkMk : ðzk«ÄkLkLkku økwshkík «ðkMk : ðzk«ÄkLkLkku økwshkík «ðkMk : ðzk«ÄkLkLkku økwshkík «ðkMk :     

- ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe økw shkíkLkk çku rËðMkLkk «ðkM ku 
ykÔÞk níkk. 

- {kuËe Ãkkuí kkLkk «Úk{ rËðMkLkk økwshkík «ðkMkLke þYykík 
ò{LkøkhÚke fhe níke í Þkt íku{ýu MkkiL ke ÞkusLkkLkw t 
÷kufkÃkoý fÞwO níkwt.  

- MkkiLke ÞkusLkk ytíkøkoí k ò{Lkøkh ¾kíku ykðu÷ hýSík 
Mkkøkh zu{ yLku hksfkuxLkk LÞkhe - 1 Lku Lk{oËkLkk 
ÃkkýeÚke ¼hðk{kt ykðþu.  

- ðzk«ÄkLku ò{Lkøkh ¾kíkuÚke òurzÞk ¾kíku çkLku÷ hkßÞLkk 
«Úk{ rz- Mkur÷LkuþLk÷ Ã÷kLxLkku þw¼kht¼ fhkÔÞku níkku. 

- yk Ã÷kLx{kt ËrhÞkLkk ¾khk Ãkkýe{ktÚke Ëhhkus 10 
fhkuz ÷exh {eXwt ÃkeðkLkwt Ãkkýe çkLkkððk{kt ykðþu.  

- yk þwØ Ãkkýe ÃkkRÃk÷kRLk îkhk hkÃkh ¾kíku ÷kððk{kt 
ykðþu. 

- íkkr{÷Lkkzw ÃkAe økwshkík yu f{kºk hkßÞ Au fu ßÞk ¾khk 
Ãkkýe {ktÚke {eXwt Ãkkýe çkLkkð ðk{kt ykðu Au.  

- ò{Lkøkh ¾kíkuLkk 71 fhkuzLkk ¾[uo LkðrLkŠ{ík økwY 
økku®çkË®Mkøk {Õxe  MÃku~Þk÷exe nkuÂMÃkx÷Lkwt ÷kufkÃko ý 
fhðk{kt ykÔÞwt. 

- «ÄkLk{tºke ykðkMk ÞkusLkk ytíkøkoík ò{Lkøkh rL kŠ{í k 
ykðkMkLkwt ÷kufkÃkoý fhðk{kt ykÔÞwt.  

- çkktÿkÚke ò{Lkøkh {kxu n{MkVh yuõMk«uMk xÙuLkLku  
ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {ku Ëeyu ò{Lkøkh ¾kíkuÚke ÷e÷e Ítze 
ykÃke «MÚkkLk fhkðe níke.  

- ò{Lkøkh çkktÿk n{MkVh xÙuLkLke rLkÞ r{ík Mkuðk 6 {k[oÚke  
çkktÿkÚke þY Úkþu.  

- yk «Mktøku hu÷ðu hksfkux- fkLkk÷qMk xÙufLkk zçk®÷øk 
«kusuõxLkku rþ÷kLÞkMk Ã ký fhkÔÞku níkku.  

- y{ËkðkË{kt ÞkuòÞu÷k fkÞo¢{ Ëhr{ÞkLk  rh{kuxÚke 
íkuyku ykýtË økkuÄhk zçk®÷øk «kusuõxLkku rþ÷kLÞkMk 
Mkrník yLÞ «kusuõxLkwt Ãký ðerzÞku ®÷fÚke ÷kufkÃko ý 
fhkÔÞw níkwt.  

- ðzk«ÄkLk©eyu y{ËkðkËLkk òMkÃkwh økk{ ¾kíku rðïLkwt  
MkkiÚke {kuxwt {trËh Wr{Þk {kíkkSLkwt ¼qr{ ÃkqsLk fÞwO ní kwt.  

- rðï Wr{Þk VkWLzuþLk y{ËkðkË îkhk 100 rð½k{kt 1  
nòh fhkuzLkk ¾[uo yk rðï Wr{ÞkÄk{ {t rËh Mktfw÷Lkwt  
rLk{koý ÚkðkLkwt Au.  

- ðzk«ÄkLku y{ËðkËLke rM krð÷ nkuÂMÃkx÷{kt Ãkeyu{ 
ykÞw»{kLk ÞkusLkkL kk ÷k¼kÚkeo ykuLku MktçkkurÄík fÞko níkk.  

- çkkË{kt rMkrð÷ nkuÂMÃkx÷Lkk Lkðk rçkÕzªøkLkwt WËT½kxLk 
fÞwO níkwt.  

(h)(h)(h)(h)     økwshkíkL ke «Úk{ {ux ÙkuLkwt WËT½kx Lk :økwshkíkL ke «Úk{ {ux ÙkuLkwt WËT½kx Lk :økwshkíkL ke «Úk{ {ux ÙkuLkwt WËT½kx Lk :økwshkíkL ke «Úk{ {ux ÙkuLkwt WËT½kx Lk :     
- ðzk«ÄkLk©eyu y{ËkðkË {u xÙku xÙuLkLkwt ÷kufkÃkoý fÞwO níkwt. 

- {uxÙku Lkku «Úk{ 6.5 rf{eLkku ð†k÷ økk{Úke yuÃkh÷ Ãkkfo 
MkwÄeLkk YxLkwt ðzk«ÄkL k LkhuLÿ {kuËeyu ÷kufkÃkoý fÞwO  
níkwt.  

- íÞkhçkkË ð†k÷ økk{Úke rLkhktík ¢kuMk hkuz MkwÄeLkk yuf 
MxuþLkLke íkuyku {wMkkVhe Ãký  fhe níke. 

- Lkkøkrhfku  {kxu  6 {k[o Ú ke yuf xÙuLk yLku  çkeS xÙuLk 1 1 
{k[o Úke Ëkuzkðkþu.  

- y{ËkðkË ËuþLkwt yuf{kºk yuðwt þnuh çkLÞwt Au fu, suLke 

ÃkkMku rMkxe çkMk xÙkLMkÃkkuxo MkŠðMk (AMTS), hurÃkz çkMk 

xÙkLMk Ãkkuxo (BRTS) íkÚkk {uxÙku  hu÷ (hu÷ {kMk xÙ kÂLÍx) 
yu{ ºký ÃkÂç÷f xÙkLMkÃkkuxo Au. 

- íÞkhçkkË ðzk«ÄkLk©eyu rh {kuxÚke {uxÙku VuÍ-h {kuxuhkÚke 
{nkí{k {trËh  MkwÄeL kk hh.84 rf÷ku{exhLke fk{økeheLk wt 
¼qr{ÃkqsLk fÞwO ní kwt. í ku{kt  5.42 rf÷ku{exh ÷ktçkk 
SyuLkyu÷ÞwÚke røkVx rMkxe fkurhzkuhLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ  
Au. 

- yk {kxu 6769 fhkuz YrÃkÞkLkk ¾[uo yur÷ðuxuz fkurhzkuh 
Ãkh  hh MxuþLk íkiÞkh fhðkLke ÞkusLkk Au.  

- þnuh{kt {uxÙ kuLkk Ã knu÷ku Ã÷kLk h00Ãk{kt fuLÿ Mk{ûk {wfkÞku 
níkku.  

- 2014{kt hkßÞ Mkhfkhu LkðuMkhÚke zeÃkeykh hsq fhíkk 
fuLÿ Mkhfkhu íku s ð»kuo 19 ykuõxkuçkhu {tsqhe ykÃke. 

- h015{kt 14 {e {k[uo VuÍ-1Lkk RMx ðuMx fkurhzkuhLkwt 
¼qr{ ÃkqsLk ¼qíkÃ kqðo {wÏÞ{tºke ykLktËeçknuL k Ãkx u÷u fÞwO 
níkwt.  

(3)(3)(3)(3)     « ÄkL k{tº ke © { Þkuøke {kLk ÄL k ÞkusLkk : « ÄkL k{tº ke © { Þkuøke {kLk ÄL k ÞkusLkk : « ÄkL k{tº ke © { Þkuøke {kLk ÄL k ÞkusLkk : « ÄkL k{tº ke © { Þkuøke {kLk ÄL k ÞkusLkk :     
- ð†k÷{kt ¾kíku ðzk«ÄkL k LkhuLÿ {kuËeyu «ÄkLk{tº ke {kLk 

ÄLk ÃkuL þLk ÞkusLkkLkku þYykík fhkÔÞku níkku.  
- økwshkík Mkrník Ëuþ¼h{kt  ÷k¾ku fk{Ëkhku yMktøkrXík 

ûkuºk{kt fk{ fhu Au. ykðk fk{ËkhkuLku 60 ð»koLke ô{h  
çkkË Ëh {rnLku 3000 YrÃkÞk Ãku LþLk {¤e hnu íku {kxu  
fuLÿ Mkhfkh îkhk «ÄkLk{tºke ©{ Þkuøke {kL k ÄLk 
ÞkusLkk þY fhkR ykðe Au. 

- yk ÞkusLkkLke ònuhkík çksux ËhBÞkLk fhðk{kt ykðe 
níke.  

- y MktøkrXík ûkuºkL kku 18 ð»ko Úke 40 ð»koLke  ô{hLkku yLku  
{rnLku 15000 Úke ykuAwt f{kíkku fkuRÃ ký {sqh yk 
ÞkusLkkLkku ÷k¼ ÷R þfþu 

- yk ÞkusLkk{kt  òuzkðk {kxu fk{Ëkhkuyu RÃkeyuVyku, 
Ryu{ykRMke, yu÷ykRMke Mkrník yLÞ MkŠðMk MkuLxh{kt 
sR ¾kíkw ¾ku÷kðe þfkþu. 

(4)(4)(4)(4)     «Þ køkhks fwt¼Lkwt Mk{kÃkL k :«Þ køkhks fwt¼Lkwt Mk{kÃkL k :«Þ køkhks fwt¼Lkwt Mk{kÃkL k :«Þ køkhks fwt¼Lkwt Mk{kÃkL k :     
- {nkrþðhkrºk Ãkh Aêk yLku ytrík{ MLkkLk MkkÚku  

«Þkøkhks fwt¼Lkwt Mk{kÃkL k ÚkÞwt.  
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- ËwrLkÞkLkku MkkiÚke {kuxku ÄkŠ{f  yLku ykæÞkÂí{f {u¤ku fwt¼ 
«Þkuøkhks{kt {fhMkt¢krík rLkr{¥ku çkúñ {wnqoík{kt Mktøk{ 
½kx ¾kíku MktíkkuLkk «Úk{ þkne MLkkLk fwt¼ þY ÚkÞku níkku. 

- ÃkhtÃkhkykuLkk r{÷Lk MkkÚku yk yÄofwt¼Lku íkuLke ¼ÔÞíkk 
yLku rËÔÞíkkLku fkhýu {nkfwt ¼ Lkk{ yÃkkÞwt Au. 

- fwt¼{kt fw÷ ykX þkne MLkkLk nkuÞ Au suLkk {kxu h1 ½kx 
Q¼k fhðk{kt ykÔÞk níkk. 

- fwt¼{kt «Úk{ ð¾ík {u¤k ûkuºk ytËksu 45 rf.{e.{kt  
Vu÷kÞu÷wt níkwt.  

- Ãknu÷k íku {kºk h0 rf.{e. rð Míkkh{kt s Úkíkku ní kku.  
- {u¤k{kt Ãk0 fhkuzLkk ¾[uo 4 xUx rMkxe ðMkkððk{kt ykÔÞk 

níkk, su{Lkk Lkk{ fÕÃk ð]û k,  fuLkðkMk, ðirËf xUx rMkxª, 
RLÿ«MÚk{T rMkxe níkk.  

- fwt¼ Ëhr{ÞkLk «Þkø khks{kt ËwrLkÞkLkwt MkkiÚke {kux wt 
yMÚkkÞe þnuh ðMkkððk{kt ykÔÞwt níkwt.  

- yk ð¾íku fwt¼Lke Úke{ ‘MðåA fwt¼ yLku Mkwhrûkík fwt¼’ 
hk¾ðk{kt ykðe níke.  

- {u¤k{kt «Úk{ ð¾ík ¼ezLkwt {uLkus{uLx fhðk {kxu  
ykŠxrVrþÞ÷ RLxur÷sLMkLkku Ãký WÃkÞkuø k fhðk{kt 
ykÔÞku níkku.  

- fwt¼ h019{kt «Úk{ ð¾ík rfLLkh y¾kzk Ãký Mkk{u÷ 
ÚkÞk níkk, fw÷ y¾kzk 1Ãk níkk.  

- fwt¼ h019Lkwt ykÞkusLk W¥kh«Ëuþ rðÄkLkMk¼k îkhk 
h[kÞu÷e ‘«Þkøkhks {u¤k ykuÚkkurhxe’ îkhk fhðk{kt 
ykÔÞwt níkwt.  

- fwt¼ h019Lkk ÷kuøkku{kt «Þ køkhksLkk rºkðuýe Mktøk{{kt 
MLkkLk fhíkkt MkkÄwyku yLku yku{ ÷¾u÷ f¤þLkwt r[ºk 
Ëþkoððk{kt ykÔÞwt níkwt. 

{kLÞí kk : {kLÞí kk : {kLÞí kk : {kLÞí kk :  
- fwt¼Lkku yÚko f¤þ ÚkkÞ Au. íkuLkku MktçktÄ Mk{wÿ {tÚkLk 

Ëhr{ÞkLk ytík{kt rL kf¤u÷k y{]ík f¤þ MkkÚku Au.  
- {kLÞíkk Au fu Ëuðíkk - yMkwh y{]ík f¤þ yufçkeò 

ÃkkMkuÚke ykt[fe hÌkk níkk,  íÞkhu íkuLkk fux÷kf xeÃkk 
ÄhíkeLke ºký LkËeyku{kt Ãkzâk níkk, ßÞkt yk xeÃkkt Ãkzâkt 
íÞktt fwt¼ ÚkkÞ Au.  

- yk LkËeykuLkk Lkk{ øktø kk, økkuËkðhe yLku rû k«k Au.  
fwt¼ :fwt¼ :fwt¼ :fwt¼ : 

- ¼khík{kt 4 MÚk¤Ãkh Ãkh fwt¼ ÚkkÞ  Au. íkuLkk Lkk{ -  
«Þkøkhks, nrhîkh, WßsiLk yLku LkkrMkf Au.  

- íku{ktÚke Ëhuf MÚk¤ Ãkh 1h{k ð»kuo fwt¼ ÚkkÞ Au. «Þkøk{kt  
çku fwt¼ Ãkðkuo ðå[u 6 ð»koLkk ytíkhu yÄo fwt¼ Ãký ÚkkÞ Au.  

- «Þkøkhks{kt AuÕ÷ku fwt¼ h013{kt ÚkÞku ní kku.  
- fwt¼ {u¤k h0hh {kt nrhîkh{kt Þkusðk{kt ykðþu yLku 

h0hÃk{kt fwt¼ VheÚke «Þkøkhks{kt Þkusðk{kt ykðþu  
- fwt¼ {u¤kLku  ÞwLkuMfku îkhk ð»ko 2017{kt RLxuL kSçk÷ 

fÕ[h÷ ykuV nurhxusLkku Ëhßòu ykÃÞku níkku.  

RríknkMk : RríknkMk : RríknkMk : RríknkMk :  
- «Þkøk fwt¼Lkku ÷ur¾ík RríknkMk{kt WÕ÷u¾ økwÃí kfk¤ 

([kuÚkeÚke Aêe MkËe) {kt {¤u Au. 
- «ðkMke ÌkwLk –íMkktøku íku{Lkk Ã kwMíkf{kt fwt¼Lkku  WÕ÷u¾ fÞkuo  

Au. 
- íku 617 Úke 647 MkwÄe ¼khík{kt hÌkku níkku. í kuýu ÷ÏÞwt Au 

fu «Þkøk{kt h kò n»koðÄoLk ÃkkuíkkL kwt  çkÄwt  s ËkL k fhe  
hksÄkLke ÃkkAk Vhu Au.  

1. `જુરાતનો dથમ [ડ સે+લનેશન mલાGટનો nભુારંભ કયા ંથયો?    

- જો[ડયા !મનગર 

2. અમદાવાદ મે3ો 3�નCુ ંલોકાપ0ણ કોના \ારા થ�ુ?ં  - નર�G^ મોદ4 

3. dધાનમ�ંી જન ધન પેGશન યોજનાનો આરંભ કયાથંી થયો 

હતો?     - વoાલ 

4. pંુભમેળો 2019ની થીમ nુ ંહતી - 8વ�છ pંુભ, bરુ+aત pંુભ 

5. pંુભનો અથ0 nુ ંથાય?      - કળશ 

6.March 2019 
(1)  ®ðø k f{kLzh  yr¼LktË (1)  ®ðø k f{kLzh  yr¼LktË (1)  ®ðø k f{kLzh  yr¼LktË (1)  ®ðø k f{kLzh  yr¼LktË ----     ¼økðkL k {nkðeh  y®nMkk ¼økðkL k {nkðeh  y®nMkk ¼økðkL k {nkðeh  y®nMkk ¼økðkL k {nkðeh  y®nMkk 

Ã kwhMfkh : Ã kwhMfkh : Ã kwhMfkh : Ã kwhMfkh :     
- ¼khíkeÞ ðkÞwMkuLkkLkk ®ðøk f {kLzh yr¼LktËLk ðÄo{kL kLku  

«Úk{ ¼økðkLk {nkð eh y®nMkk ÃkwhMfkhÚke MkL{kL keík 
fhðk{kt ykðþu. 

- íku{Lku yk ÃkwhMfkh 17 yur«÷ h019Lkk hkus ykÃkðk{kt  
ykðþu. 

- yk ÃkwhMfkhLke þYykík yr¾÷ ¼khíkeÞ rËøktçkh siLk 
{nkMkr{rík îkhk fhðk{kt ykðe Au.  

- yk ÃkwhMfkh rðsuíkkLku 2.51 ÷k¾Lkk RLkk{ MkkÚku {ku{Uxku  
íkÚkk «{kýÃkºk ykÃkðk{kt ykðþu. 

- ®ðøk f{kLzh yr¼LktËLk ðÄo{kLk íkkr{÷LkkzwLkk ðíkLke 
Au. 

(h)(h)(h)(h)     Mkríkþ h uœe Mkríkþ h uœe Mkríkþ h uœe Mkríkþ h uœe ----     r{MkkR÷ rMkMx{ yuð kuzo : r{MkkR÷ rMkMx{ yuð kuzo : r{MkkR÷ rMkMx{ yuð kuzo : r{MkkR÷ rMkMx{ yuð kuzo :     
- íkksuíkh{kt Mkthûký MktþkuÄLk yLku rðfkMk MktMÚkk 

(zeykhzeyku) Lkk [uh{uLk S. Mkríkþ huœeLku y{urhfLk 
RÂLMxxâqx ykuV yuhkuLkkurx õMk îkhk r{MkkR÷ rMkMx{ 
yuðkuzoÚke MkL{kLkeí k fhðk{kt ykÔÞk. 

- S. Mkríkþ huœeyu yk ÃkwhMfkh huÚkeÞkuLk r{MkkR÷ 
rMkMx{Lkk r«ÂLMkÃk÷ yuLSrLkÞ®høkLkk su rðÕMkLk MkkÚku  
MktÞwõík heíku ykÃkðk{kt ykÔÞku . 

- S. Mkríkþ huœe yk ÃkwhMfkh SíkLkkh «Úk{ ¼khíkeÞ 
yLku økuh y{urhfe ÔÞÂõík Au. 

- S. Mkríkþ huœe hûkk {tºkeLkk ði¿kkrLkf Mk÷knfkh Au. 
- S. Mkríkþ huœe hkuÞ÷ yuhkuLkku rxf÷ MkkuMkkÞxe ÷tzLk 

îkhk rMkÕðh {uz÷ «kÃík fhLkkh «Úk{ ¼khíkeÞ ði¿kkrLkf  
Au. 
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- DRDO : The Defence Research and 
Development Organisation 

- DRDO Lke MÚkkÃkLkk ð»ko 1 958{kt ÚkR níke. 
(3)(3)(3)(3)     yk{o{u Lx VuõxheLkwt WËT½kx Lk : yk{o{u Lx VuõxheLkwt WËT½kx Lk : yk{o{u Lx VuõxheLkwt WËT½kx Lk : yk{o{u Lx VuõxheLkwt WËT½kx Lk :  

- ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu W¥kh «ËuþLkk y{uXe rsÕ÷k{kt 
¼khík - hrþÞkLkk yk{o{uLx  VuõxheLkwt WËT½kxLk fÞwO. 

- ¼khík - hrþÞk (RLzku - hrþÞk) hkRV÷ «k. r÷. 
¼khík yLku hrþÞkLkku MktÞwõík «kusuõx Au. 

- yk «kusuõx {kxu ¼khík yLku hrþÞk ðå[u 7 ÷k¾ Ãk0 
nòh hkRV÷Lkk rLk{koý {kxu  fhkh fhðk{kt ykÔÞk Au. 

- fkuhkðk yk{o{uLx Vuõxhe{kt «ríkr»Xík õ÷krþLkkuð 
hkRVÕMkLke Lkðe ©uýeykuLkwt rLk{koý fhðk{kt ykðþu.  

- hrþÞkLkk MknÞkuøkÚke  y{uXe{kt  AK-203 {kuzLko 
hkRV÷Lkwt rLk{koý fhðk{kt ykðþu. 

    (4)(4)(4)(4)     fýkoxf Mkhfkhu  ð»ko  h019Lku ‘s¤ ð»kfýkoxf Mkhfkhu  ð»ko  h019Lku ‘s¤ ð»kfýkoxf Mkhfkhu  ð»ko  h019Lku ‘s¤ ð»kfýkoxf Mkhfkhu  ð»ko  h019Lku ‘s¤ ð»k o’ ½kur» kík fÞwO. :o’ ½kur» kík fÞwO. :o’ ½kur» kík fÞwO. :o’ ½kur» kík fÞwO. :     
- fýkoxf Mkhfkhu h019Lkk ð»koLku ‘s¤ ð»ko’ ònuh fÞwO. 
- s¤Lkk {níð{kt ðÄkhku fh ðkLkk WÆuþÞÚke yk ònuhkík 

fhðk{kt ykðe. 
- fýkoxf hksÄkLke - çkUø÷kuh 
- fýkoxf {wÏÞ{tºke - yu[.ze. fw{khMðk{e 
- fýkoxf hkßÞÃkk÷ - ðsw¼kR ðk¤k 
( Ãk)( Ãk)( Ãk)( Ãk)     ¼khíkLkku Ã¼khíkLkku Ã¼khíkLkku Ã¼khíkLkku Ã k00{ku  ðLkk00{ku  ðLkk00{ku  ðLkk00{ku  ðLk ---- zu rðsÞ : zu rðsÞ : zu rðsÞ : zu rðsÞ :     

- ¼khíku ykuMxÙu÷eÞk Mkk{uLke Ãkkt[ {u[Lke ðLk-zu MkerhÍ 
ËhBÞkLk çkeS ðLk -zu{kt ¼khíkeÞ xe{u ðLk-zu{kt Ã kkuí kkLke 
Ãk00 {e Sík {u¤ðe.  

- yk{ fhLkkhe íku ËwrLkÞkLke  çkeS xe{ çkLke økE Au. 
ykuMxÙur÷Þk 558 {u[ SíÞwt Au. 

- ¼khíku yíÞkh MkwÄe fw÷ 963 ðLk-zu {u[ h{e Au.  
- {u[ ËhBÞkLk fuÃxLk fkun÷eyu 107 çkku÷{kt MkËe Ãkqhe 

fhe níke. yk MkkÚku s fkun÷eyu hh4 {e {u[{kt 40 {e 
MkËe fhe níke. 

- hðeLÿ òzuòyu {u[{kt 10 hLk çkLkkðíkk s yuf 
yLkku¾ku rð¢{ íkuLkk L kk{u fÞkuo níkku.  

- íku ðLk-zu{kt  1Ãk0 Úke ðÄw rð fux yLku h000 Úke ðÄw hLk 
çkLkkðLkkh ºkeòu ¼khíkeÞ ¾u ÷kze çkLke økÞku Au.  

- yk Ãknu÷k frÃk÷ Ëuð yLku Mkr[Lk s ykðwt fhe þõÞk 
Au. 

- ¼khíku Ãkku íkkL ke «Úk{ ðLk-zu  $ø÷uLz Mkk{u ð»ko 1974{kt 
h{e níke.  

1. તા%તરમા ંભગવાન મહાિવર અ[હWસા 7રુ8કાર કોને એનાયત 

થયો?   - િવWગ કમાGડર અ+ભનદંન 

2. િવWગ કમાGડર અ+ભનદંન વધ0માન કયા રાXયના વતની છે?     

- તાિમલનાDુ 

3. સિતશ ર�r4ને તા%તરમા ંકયો એવોડ0 એનાયત થયો? 

 - િમસાઈલ િસ8ટમ 

3. DRDOની 8થાપના �ા વષ0મા ંથઈ હતી?    -1958 

4. ભારત-રિશયાના આમ0મેGટ ફ�કટર4Cુ ંઉદઘાટન �ા રાXયમા ં

થ�?ુ     - અમેઠ4 ઉvરdદ�શ 

5. કણા0ટકની સરકાર� �ા વષ0ને 'જળવષ0' !હ�ર ક�ુx?  2019 

6. ભારતે વનડ�મા ં500મી yત કઈ ટ4મ સામે ન1ધાવી? 

  - ઓ83�+લયા 

7.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     sLk yki» krÄ rËðMk :  7 {k[o : sLk yki» krÄ rËðMk :  7 {k[o : sLk yki» krÄ rËðMk :  7 {k[o : sLk yki» krÄ rËðMk :  7 {k[o :     
(h)(h)(h)(h)     L kuþLk÷ fkì{Lk {ku rçkr÷xe fkzo : L kuþLk÷ fkì{Lk {ku rçkr÷xe fkzo : L kuþLk÷ fkì{Lk {ku rçkr÷xe fkzo : L kuþLk÷ fkì{Lk {ku rçkr÷xe fkzo :     

- ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu  íkksuíkh{kt LkuþLk÷ fkì{L k 
{kurçkr÷xe fkzo ÷kuL[ fÞwO.  

- yk fkzoLkku WÃ kÞkuøk ËuþLkk çkÄk s MkkðosrLkf ÃkrhðnLk 
{kæÞ{ku {kt fhe þfþu.  

- yk fkzo ¢urzx fkzo íku{s zurçkx fkzoLke su{ fkÞo fhu 
Au. 

- LkuþLk÷ fkì{Lk {kurçkr÷xe fkzoLke hsqykík ð»ko h006{kt 
hk»xÙeÞ þnuhe ÃkrhðnLk Lke rík ytíkøkoík furLÿÞ ykðkMk 
yLku þnuhe çkkçkíkkuL kk {tºkk÷Þ îkhk fhðk{kt ykðe 
níke.  

- yk fkzoLku ‘yuf Ëuþ- yuf fkzo’ Ãký fnuðk{kt ykðu Au.  
(h)(h)(h)(h)     ËuþL kk 6 yuhÃkkux oLkwt ¾kLkøkefhËuþL kk 6 yuhÃkkux oLkwt ¾kLkøkefhËuþL kk 6 yuhÃkkux oLkwt ¾kLkøkefhËuþL kk 6 yuhÃkkux oLkwt ¾kLkøkefh ý : ý : ý : ý :     

- íkksuíkh{kt ¼khík Mkhfkh îkhk ËuþLkk 6 yuhÃkkuxoLkk 
¾kLkøkefhýLku {tsqhe ykÃkðk{kt ykðe.  

- Mkhfkh îkhk Þkusðk{kt ykðu÷ fkuLxÙkõx {kxuLke nhkS  
çkkË 6 yuhÃkkuxoLkk Mkt[ k÷LkLkku fkuLx Ùkõx yËkýe økúqÃkL kk 
yËkýe yuLxh«kRMkLku ykÃkðk{kt ykÔÞku.  

- yk fkuLxÙkõx Ãk0 ð»ko {kxu ykÃkðk{kt ykÔÞku Au.  
- yËkýe yuLxh«kRMk ËuþLkk y{ËkðkË, sÞÃkwh, ÷¾Lkki, 

{Uøk÷kuh, økwðknkx e yLku  ríkhwðLktíkÃ kwh{T yuhÃkkuxoL kwt 
Mkt[k÷Lk fhþu. 

(3)(3)(3)(3)     MðåA Mkðuo ûký h019 ÃkwhMfkh : MðåA Mkðuo ûký h019 ÃkwhMfkh : MðåA Mkðuo ûký h019 ÃkwhMfkh : MðåA Mkðuo ûký h019 ÃkwhMfkh :     
- hk»xÙÃkrí k hk{L kkÚk fku®ðË îkhk MðåA Mkðuoûký h019 

ÃkwhMfkh yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞk. 
- íku{ýu rð¿kkLk¼ðLk{kt ykÞku rsík Mk{kht¼{kt yk ÃkwhMfkh 

yuLkkÞík fÞko.  
- MðåA Mkðuoûký h019 ytíkøkoík 70 fuxuøkh e{k ÃkwhMfkh 

ykÃkðk{kt ykÔÞk Au.  
- yk ÃkwhMfkhLke þYykík ¼khík MkhfkhLkk ykðkMk yLku 

þnuhe çkkçkíkkuL kk {tº kk÷Þ îkhk fhðk{kt ykðe níke.  
- MðåAíkk Mkðuoûký 40 fhkuzLke þnuhe ðMkíke  Ãkh fhkÞwt  

níkwt.  
- MðåA Mkðuoûký h019{kt {æÞ«ËuþLkwt RLËkuh MðåA þnu h 

fuxuøkhe{kt Mkí kík ºkeò ð»kuo « Úk{ hÌkwt.  
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- RLËkuhLku  MðåA Mkðuoûký 2019 ytíkøkoík MðåA þnuh, 
Mxkh hU®føk yLku Íehku ðuMx {uLkus{uLx yu{ ºký 
fuxuøkhe{kt ÃkwhMfkh «kÃík ÚkkÞ Au. 

- MðåAíkk{kt A¥keMkøkZLkwt ytrçkfkÃkwh çkeò yLku fýkoxfLkwt 
{iMkwh ºkeò ¢{u Au. 

- {æÞ«Ëuþ hkßÞLkk ÃkkxL kø kh ¼kuÃkk÷Lku ËuþLke MkkiÚke 
MðåA hksÄkLkeLke ©uýe{kt «Úk{ yuðkuzo yLku WßsiLkLku 
3 Úke 10 ÷k¾Lke ðMíkeðk¤k þnuhLke ©uýe{kt «Úk{ 
yuðkuzo {éÞk Au.  

- 10 ÷k¾Úke ðÄw ðMíke Ähkðí kk MðåA þnuhku{kt y{ËkðkË 
xku[ Ãkh hÌkwt Au.  

- y{ËkðkË 6êk MÚkkLku, hksfkux 9{k MÚkkLku, yLku Mkwhík 
14{kt MÚkkLku Mk{kðuþ Ú kkÞ Au . 

yLÞÃkwhMfkh : yLÞÃkwhMfkh : yLÞÃkwhMfkh : yLÞÃkwhMfkh :     
- MkkiÚke MðA M{ku÷ rMkxe - Lkðe rËÕne BÞwrLkrMkÃk÷ 

fkWÂLMk÷ ûkuºk 
- øktøkk rfLkkhu MkkiÚke ©u»X fMkçkku - økku[h, W¥khk¾tz 
- MkkiÚke ÍzÃkÚke rðfMkíkwt {kuxwt þnuh - hkÞÃkwh- A¥keMkøkZ 
- MkkiÚke ÍzÃkÚke rðfMke hnu÷wt {æÞ{ þnuh - {Úkwhk-  

ð]tËkðLk- W¥kh«Ëuþ 
(4)(4)(4)(4)     {wfuþ ytçkkýe rðïLkk 13{k MkkiÚke ©e{tík :  

- íkksuíkh{kt ‘VkuçMko’ rçkÍLkuMk {uøkurÍLk îkhk rðïLkk 
xku[Lkk ÄLkfwçkuhkuLke ÞkËe  ònuh fhðk{kt ykðe yk 
ÞkËe{kt yu{uÍkuLkL kk MÚkkÃkf siV çkuÍkuMk «Úk{ ¢{u hÌkk.  

- MkkiÚke ÄrLkf ¼khíkeÞ  {wfu þ ytçkkýe rðïLkk xku[L kk 
ÄLkfwçkuhkuLke ÞkËe {kt 6 huLf Lke ykøkufq[ MkkÚku 13{kt ¢{u  
ykðe økÞk Au.  

- {wfuþ ytçkkýe økík ð»kuo 4 0.1 yçks zku÷hLke MktÃkr¥k 
MkkÚku yk ÞkËe{kt  19 {kt  ¢{u  níkk yk ð»kuo íku{L ke MktÃkr¥ k 
ðÄeLku Ã k0yçks zku÷h ÃknkU[e Au.  

- ÞkËe{kt Mkk{u÷ 106 ¼khíkeÞ yçksÃkríkyku{kt {wfuþ 
ytçkkýe {ku¾hu Au. 

- xkuÃk-100 {kt MÚkkL k {u¤ðLkkhk yLÞ ¼khíkeÞ ÄLkfwçkuhku  
Ãkife rð« kuLkk yÍe{ «u{S hh.6 yçks zku÷hLke MktÃkrí k 
MkkÚku 36{kt yu[Mkeyu÷Lkk rþð LkkËh 82{kt yLku 
ykMkuo÷h r{¥k÷Lkk ÷û{e r{¥k÷ 91{kt ¢{u Au. 

1. જન ઔષિધ [દવસ �ાર� મનાવાય છે?    - 7 માચ0 

2. નેશનલ કોમન મો+બ+લટ4 કાડ0ને બી! �ા નામે ઓળખવામા ં

આવે છે?     - એક દ�શ – એક કાડ0 

3. 8વ�છ સવ|aણ-2019મા ંdથમ }મે h ુશહ�ર ર~ુ?ં 

  - ઈGદોર મ�યdદ�શ 

4. દ�શની સૌથી 8વ�છ રાજધાનીમા ંdથમ }મે h ુશહ�ર છે?ભોપાલ 

5. િવ�ના 13મા ંસૌથી �ીમતં ભારતીય જણાવો?   - kકુ�શ �બાણી 

8.March 2019 

(1)(1)(1)(1)     yktí khhk»x ÙeÞ {rn÷k rËðMk : yktí khhk»x ÙeÞ {rn÷k rËðMk : yktí khhk»x ÙeÞ {rn÷k rËðMk : yktí khhk»x ÙeÞ {rn÷k rËðMk :     
- Ëh ð»kuo 8 {k[uo rðï¼h{kt yktíkhhk»xÙeÞ {rn÷k rËðMk 

Wsððk{kt ykðu Au. 
- rðï ¼h{kt {rn÷kykuLkk ÞkuøkËkL kLku MkL{kL keí k fhðk 

yLku {rn÷kykuLku «kuíMkknLk ykÃkðkLkk nuí kwÚke  yk rËðMk 
{Lkkððk{kt ykðu Au.  

- h8 {k[o 1909Lkk hkus Mkku~Þr÷Mx Ãkkxeo ykuV y{urhfk 
îkhk «Úk{ yktíkhhk»xÙeÞ  {rn÷k rËðMkLke Wsðýe 
fhðk{kt ykðe níke.  

- MktÞwõík hk»xÙ îkhk 8 {k[o 1975 Úke yk rËðMkLke 
Wsðýe fhðk{kt ykðu Au.  

- yktíkhhk»xÙeÞ {rn÷k rËðMk h019Lke WsðýeLkk ¼køk 
YÃku økqøk÷ îkhk yuf rðþu»k «fkhLkwt zqz÷ hsq fhðk{kt 
ykÔÞwt níkwt. su{kt y÷øk y÷øk M÷kRz îkhk {rn÷kykuLku 
þw¼uåAk ÃkkXððk{kt ykðe níke.  

- yktíkhhk»xÙeÞ {rn÷k rËðMk h019 Úke{ : Think 
equal, build smart, innovate of change’        

- hk»xÙeÞ {rn÷k rËðMk 13 VuçkúwykheLkk hkus ¼khíkLkk 
hk»xÙeÞ Lkuíkk yLku Mðíktºkíkk MkuLkkLke MkhkursLke LkkÞzwLke 
ÞkË{kt {Lkkððk{kt ykðu Au.  

- MkhkursLke LkkÞzwLkku sL{ 13 Vuçkúwykhe 1879Lkk hkus 
ÚkÞku níkku.  

- íkuyku 1925Lkk fkLkÃkwh yrÄðuþLk{kt fkUø kúuMkLkk Ãknu÷k 
{rn÷k «{w¾ çkLÞk níkk.  

- ¼khíkLke Mðíktºkíkk çkkË íkuyku W¥kh«ËuþLkk «Úk{ 
hkßÞÃkk÷ çkLÞk níkk. 

(h)(h)(h)(h)     « ÄkL k{tº ke  ©e  Lkhu Lÿ {kuËeyu [÷ýe  rMk¬kLke  L kðe  ©uýe « ÄkL k{tº ke  ©e  Lkhu Lÿ {kuËeyu [÷ýe  rMk¬kLke  L kðe  ©uýe « ÄkL k{tº ke  ©e  Lkhu Lÿ {kuËeyu [÷ýe  rMk¬kLke  L kðe  ©uýe « ÄkL k{tº ke  ©e  Lkhu Lÿ {kuËeyu [÷ýe  rMk¬kLke  L kðe  ©uýe 
hsq fhe :hsq fhe :hsq fhe :hsq fhe : 

- ðzk«ÄkLku h0 YrÃkÞkLkku Lkðku  [÷ýe rMk¬ku hsq fÞkuo . 
- ðzk«ÄkLkLkk rLkðkMk MÚkkL ku í ku {ýu yuf, çku, Ãkkt[  yLku 10 

YrÃkÞkLkk L kðk rMk¬k Ãký òhe fÞko níkk.  
- ÿr»xÚke rËÔÞktøk Ãký í kuLku Mkkhe heíku  yku¤¾e þfu í ku  

nuíkwÚke íkuL ku rzÍkRLk fhðk{kt  ykÔÞk Au. 
- h0 Lkk rMk¬k{kt  1h ¾qýk Au. í kuLkwt ðsLk 8.54 økúk{ 

yLku íkuLkku ÔÞkMk h7 {e{e Au . 
- h0Lkk rMk¬k{kt yLkksLkk ËkýkLke  «rí kf]rík {qfðk{kt 

ykðe Au, su Ëuþ{kt f] r»kLkk {níðLku Ëþkoðu Au.  
- ík{k{ L kðk rMk¬kLke rzÍkRLk hk»xÙeÞ rzÍkRLk MktMÚkk 

îkhk íkiÞkh fhðk{kt ykðe Au. 
- yk rMk¬kLkwt rLk{koý rMkõÞwrhxe r«®xøk yuLz {e®Lxøk 

fkuÃkkuohuþLk ykuV RÂLzÞk îkhk fhðk{kt ykÔÞwt Au su 
furLÿÞ Lkkýkt {tºkk÷Þ ytíkøko ík ykðu Au.  

(3)(3)(3)(3)     y{Ëkð kË yuhÃ kku xoL ku º ký yktí khhk»xÙeÞ yuðkuzo : y{Ëkð kË yuhÃ kku xoL ku º ký yktí khhk»xÙeÞ yuðkuzo : y{Ëkð kË yuhÃ kku xoL ku º ký yktí khhk»xÙeÞ yuðkuzo : y{Ëkð kË yuhÃ kku xoL ku º ký yktí khhk»xÙeÞ yuðkuzo :     
-  yuhÃkkuxo fkWLMke÷ RLxhLkuþLk÷ îkhk MkhËkh 

ðÕ÷¼¼kR Ãkxu÷ RLxhLkuþLk÷ yuhÃkkuxoLku ð»ko 2018 
{kxu ‘çkuMx yuLðkÞh{uLx yuLz yuÂBçkÞLMk’, çkuMx 



Vivekanand Academy Gandhinagar   Mo. 9925698721 

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR  Page 8 

 

fMx{h MkŠðMk’ yLku ‘çkuMx RL£kMxÙõ[h yuLz 
VurMkr÷xuþLk yu{ ºký yktíkhhk»xÙeÞ yuðkuzo {kx u ÃkMktËø ke  
fhðk{kt ykðe. 

- yuhÃkkuxo fkWÂLMk÷ RLxhLkuþLk÷ Ëh ð»kuo yuhÃkkuxo MkŠðMk 
õðkur÷xe Mkðuo nkÚk Ähu Au.  

- yk Mkðuo {kxu 346 yuhÃkkuxo Lkwt Mkðuoûký fhkð{kt ykÔÞwt 
níkwt.  

- yk Mkðuo{kt [uf RLk, rMkõÞwrhxe, yuhÃkkuxo VurMkr÷xeÍ, 
Vqz - çkuðSoMk, huxuR÷ yuhÃkkuxo yuLðkÞh{uLx,  
yuhkRð÷ MkŠðMkeMk suðk 8 {wÆkykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  

- y{ËkðkË yuhÃkkuxoL ku yk yu ðkuzo Ãk0 ÷k¾Úke 1.Ãk0 fhkuz 
{wMkkVhkuLke yðh- sðh fuxuøkhe{kt {éÞk Au.     

- y{ËkðkË yuhÃkkuxoL ku  yk yuðkuzo fuLkuzk {kurLx ÙÞ÷ ¾kíku 
yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞku níkku.  

- y{ËkðkË yuhÃkkuxoLku yuhÃkku xo fkWLMke÷ RLxhLkuþLk÷ 
îkhk yøkkW ð»ko 2016{kt ‘LkuþLk÷ xwrhÍ{ yuðkuzo, ð»ko 
2017{kt ‘{kuMx RB«qÔz yuhÃkkuxo RLk Ä yurþÞk ÃkurMkrVf 
rhSÞLk’ yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞk níkk. 

(4)(4)(4)(4)     yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxL k [uÂBÃ kÞLkþeÃ k : yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxL k [uÂBÃ kÞLkþeÃ k : yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxL k [uÂBÃ kÞLkþeÃ k : yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxL k [uÂBÃ kÞLkþeÃ k :     
- $ø÷uLzLkk çk‹{øk{kt yku÷ #ø÷uLz çkuzr{LxLk 

[uÂBÃkÞLkþeÃ k þY ÚkR. 
- Ãk rËðMk [ k÷Lkkhe xwL kko{uLx {kt çkÄe  RðuLx {¤eLku fw÷ 

1ÃkÃk {u[ h{kþu.  
- yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxLk [uÂBÃkÞLkrþÃk çkuzr{LxLkL ke 

ËwrLkÞkLke MkkiÚke «ríkr»Xík xwL kko{uLx TMk{ktL ke yuf Au.  
- 1899{kt Ãknu÷e ð¾ík yk [uÂBÃkÞLkþeÃ k h{kR níke.  
- 1h0 ð»koÚke çkuzr{LxLk ðÕzì VuzhuþLk (çkezÕÞwyuV) íkuLkwt 

ykÞkusLk fhe hÌkwt Au.  
- yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxLk [uÂBÃkÞLkþeÃ k çkuzr{LxLk 

ËwrLkÞkLke çkeS MkkiÚke ðÄw RLkk{e hf{ðk¤e xwLkko{uLx  
Au. íkuL ke «kRMk{L ke ytËksu 7 fhkuz YrÃkÞk Au.  

- ®MkøkÕMkLkk rðsuíkkykuLku ytËksu Ãk0 ÷k¾ YrÃkÞk yLku 
zçkÕMkLkk rðsuíkkL ku  ytËksu Ãkh ÷k¾ YrÃkÞkLkwt  RLkk{ {¤ u 
Au. 

- yk ð¾íku xwLkko{uLx{kt ¼khíkLkk Ãkeðe ®MkÄw, MkkRLkk 
Lkunðk÷, rfËktçke ©efktík, yu[yuMk «ýÞ yLku çke.MkkR 
«ýeík ¼køk ÷R hÌkk Au.  

- yku÷ $ø÷uLz çkuzr{LxLk [uÂBÃkÞLkþeÃ k{kt ¼khíkLku Ã knu÷ku  
rðsÞ 1980{kt «fkþ ÃkkËwfku ýu yÃkkÔÞku níkku.  

- «fkþ ÃkkËwfkuý çkUø÷wYLkk ðíkLke Au.  
- 18 ð»ko Ãknu÷k h001 {kt ¼khíkLkk Ãkw÷u÷k økkuÃke[tËu Ã kwY»k 

®MkøkÕMkLkwt xkRx÷ SíÞwt níkwt  

1. �તરરા234ય મ[હલા [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?  - 8 માચ0 

2. �તરરા234ય મ[હલા [દવસની ઉજવણી �ા વષ0થી કરવામા ં

આવે છે?     - 1975 

3. રા234ય મ[હલા [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?   - 13 ફ��આુર4 

4. ક1�ેસ અિધવેશનના dથમ મ[હલા dkખુ જણાવો? 

  - સરોAજની નાયDુ 

5. તા%તરમા ં`જુરાતના �ા એરપોટ0 ને �ણ �તરરા234ય એવોડ0 

એનાયત થયા?    - અમદાવાદ 

6. ઓલ ��લેGડ બેડિમGટન ચે��પયનિશપ 2019ની શ9આત કયા 

શહ�રમા ંથઈ?     - બિમ�ગહામ 

7. dકાશ પાcુકોણ �ાનંા વતની છે?     - બ��લોર 

9.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     MkuV yuLz rMkõÞkuh økwshkí k « kusuõx :MkuV yuLz rMkõÞkuh økwshkí k « kusuõx :MkuV yuLz rMkõÞkuh økwshkí k « kusuõx :MkuV yuLz rMkõÞkuh økwshkí k « kusuõx :     

- {wÏÞ{tºke rðsÞ¼kR YÃkkýeyu Ãkk÷LkÃkwh ¾kíkuÚke MkuV 
yuLz rMkõÞkuh økwshkík «kusuõxLke þYykík fhkðe. 

- hkßÞ Mkhfkh îkhk LkkøkrhfkuLke Mk÷k{íke yLku Mkwhûkk 
ûkuºku  ðÄkhku  fhðkLkk nuí kwÚke  yk «kusuõxLku þY fhðk{kt 
ykÔÞku Au. 

- yk «kusuõx ytíkøkoík {wÏÞ{t ºke©eyu rMkxeÍLk VMxì yuÃk 
÷kuL[ fhe, yk yuÃkÚke «Úk{ íkçk¬k{kt hkßÞLkk 7  
rsÕ÷kykuLkk Lkkø krhfku MkeMke xeðe fu{uhk ykÄkrhí k MkŠðMk 
rMkMx{ yLku Ãkku÷eMk fk{økeheLkku ÷k¼ {u¤ðe þfþu.  

- su{kt økktÄeLkø kh, hksfkux, {nuMkkýk, çkLkkMkfktXk,  
fåA- økktÄeÄk{, çkkuxkË yLku Lk{oËkL kku Mk{kðu þ ÚkkÞ 
Au. 

- MkuV yuLz rMkõÞkuh økwshkík «kusuõxMkLkk «Úk{ íkçk¬k{kt 
Yk. 187 fhkuzLkk ¾[uo hkßÞLkk 34 þnuhku, Ãk ÄkŠ{f 
MÚk¤ku yLku MxuåÞw ykuV ÞwrLkxeLku ykðhe ÷uðk{kt ykðþu.  

(h)(h)(h)(h)     ¼khíkeÞ r¢fuxhkuyu yk{eo fuÃ k Ã knuhe ð Lk¼khíkeÞ r¢fuxhkuyu yk{eo fuÃ k Ã knuhe ð Lk¼khíkeÞ r¢fuxhkuyu yk{eo fuÃ k Ã knuhe ð Lk¼khíkeÞ r¢fuxhkuyu yk{eo fuÃ k Ã knuhe ð Lk ---- zu {u[ h{e .zu {u[ h{e .zu {u[ h{e .zu {u[ h{e .     
- ¼khík yLku ykuMxÙur÷Þk ðå[uLke ºkeS  ðLk-zu {u[{kt  

¼khíkLkku 3h Lku Ã khksÞ ÚkÞku . 
- yk {u[{kt ¼khíkeÞ r¢fuxhku  yk{eo fuÃk ÃknuheL ku {uËkLk{kt  

WíkÞko ní kk.  
- Ãkw÷ðk{kt ykíktfe n w{÷kLkk þneËkuL ku ©Øktsr÷ ykÃkðk 

{kxu yk{ fhkÞwt níkwt.  
- ík{k{ ¾u÷kzeykuyu yk {u[Lke MktÃ kqýo Ve LkuþL k÷ rzVuLMk 

Vtz{kt ykÃkðkLkwt L k¬e fÞwO Au . 
- fLko÷Lke {kLkË WÃkkÄeÚke MkL{krLkí k {nuLÿ®Mkn ÄkuL keyu 

ík{k{ ¾u÷kzeykuLku yk fuÃk ykÃke níke.  
- fuÃxLk rðhkx fkun÷e (1h3) yu ðLk-zu{kt 41 {e MkËe 

LkkUÄkðe. fkun÷eyu yk ðLk-zu ËhBÞkLk fuÃxLk íkhef u 
[kh nòh hLk Ãkqhk fÞko níkk. 

- yk ðLk-zu {u[Lke Sík MkkÚku  ykuMxÙur÷ÞkLke xe{ ¼khík{kt 
Ãk0 ðLk-zu {u[  Síkðkðk¤e  ËwrLkÞkLke  «Úk{ rðËuþe xe { 
çkLke Au.  

- fkun÷eyu hkt[e{kt  ykuMxÙur÷ÞkLke Mkk{uLke yk ðLk-zu  
{u[{kt ÃkkuíkkL kk ðLk-zu frhÞhLke 41 {e MkËe LkkU Äkðe.  
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- ykLke MkkÚku íkuLke yktí khhk»xÙeÞ r¢fux{kt fw÷ 66 MkËe 
ÚkR Au. fkun÷eyu yíÞkh MkwÄe{kt 77 xuMx{kt hÃ k MkËe  
LkkUÄkðe Au.  

- RLxhLkuþLk÷ r¢fux{kt MkkiÚke ðÄkhu MkËe çkLkkðLkkh 
¾u÷kzeyku{kt Mkr[L k íkUzw÷fh (100) yLku Ãkku®Lxøk (71) 
çkLkkðe Au. Mkr[Lku ðLk-zu {kt 49 yLku xuMx{kt Ãk1 MkËe  
çkLkkðe Au.  

- hkurník þ{koyu RrL ktøMk{kt yuf rMkõMk ÷økkðe, ykLke MkkÚku  
s íkuLke RLxhLkuþLk÷ r¢fux (xuMx, ðLk-zu, xe-h0) {kt 
3Ãk0 rMkõMk Ãkwhe ÚkR økR Au.  

- ykðwt fhðkðk¤ku íku çkeòu ¼khíkeÞ çkuxTMk{uLk yLku 
ËwrLkÞkLkku Aêku çkuxTMk{uLk Au.  

- hkurník þ{ko rMkðkÞ r¢Mk øku÷ (Ãk17) ÃkkrfMíkkL kLkk 
þkrnË ykr£Ëeyu (476) LÞqÍe÷uLzLkk çkuz{ {u¬w÷{u 
(398), ÄkuLkeyu (354) yLku MkLkÚk sÞMkqÞko (3Ãkh ) 
Ãký ykðwt fhe [qõÞk Au. ðuMx RÂLzÍLkk r¢Mk øku÷ Ãk00 
Úke ðÄkhu rMkõMk ÷økkðLkkh yuf{kºk çkuxTMk{uLk Au.  

(3)(3)(3)(3)     økqøk÷u rðãkÚ keoyku {kxu ‘çkku÷ku’ yuÃ k ÷kuL[  fhe økqøk÷u rðãkÚ keoyku {kxu ‘çkku÷ku’ yuÃ k ÷kuL[  fhe økqøk÷u rðãkÚ keoyku {kxu ‘çkku÷ku’ yuÃ k ÷kuL[  fhe økqøk÷u rðãkÚ keoyku {kxu ‘çkku÷ku’ yuÃ k ÷kuL[  fhe     
- íkksuíkh{kt økqø k÷ îkhk ‘çkku÷ku’ Lkk{L ke yuÃk ÷kuL[  

fhðk{kt ykðe. 
- yk yuÃkLkku nuí kw «kÚkr{f rðãk÷ÞLkk rðãkÚkeoykuLku ytøkúu S 

yLku rnLËe ¼k»kk þe¾ðkk {kxu MknkÞíkk fhðk{ktL kku Au.  
- ÃkkÞ÷kux «kusuõx íkhefu yk yuÃkLku W¥kh« Ëuþ{kt ÷kuL[  

fhðk{kt ykðe Au.  
- RLxhLkux Mk[o yuÂLsLk, R{u÷ suðe Mkuðk ykÃkíke 

RLxhLkuþLk÷ ftÃkLke økqøk÷Lke MÚkkÃkLkk 4 MkÃxuBçkh 
1998Lkk hkus ÚkR níke. 

- íkuLkwt {w ÏÞk÷Þ y{urhfkLkk fu ÷eVkuŠLkÞk ¾kíku ykðu÷ Au. 
- økqøk÷Lke MÚkkÃ kLkk ÷uhe Ãkus yLku MkSo rçkúLk îkhk fhðk{kt 

ykðe níke. 
- nk÷ ¼khíkeÞ {q¤Lkk y{urhfLk MkwtËh rÃk[ kR økqøk÷Lkk 

MkeRyku Au íkuyku ð»ko h01Ãk Ú ke yk ÃkË Ãkh Au.  
(4)(4)(4)(4)     r«íÍfh ÃkwhMfkhr«íÍfh ÃkwhMfkhr«íÍfh ÃkwhMfkhr«íÍfh ÃkwhMfkh ---- h019 : h019 : h019 : h019 :     

- íkksuíkh{kt òÃkkLkL kk ykŠfxuõx yhkíkk RMkkuòfeLku 
r«íÍfh ÃkwhMfkh h019Úke MkL{kLkeík fhðk{kt ykÔÞk.  

- íkuyku yk Ã kwhMfkh SíkLkkh 46{kt ÔÞÂõík Au. yLku 8{k t 
òÃkkLke ykŠfxuõx Au. 

- íku{Lku ÃkwhMfkh MkkÚku 1 ÷k¾ zku÷h RLkk{e hf{ yLku 
yuf fktMÞ ÃkËf ykÃkðk{kt ykÔÞwt. 

- r«íÍfh ÃkwhMfkhLku ykŠfxuõ[h ûkuºkLkku L kkuçk÷ fnuðk{kt 
ykðu Au. 

- yk ÃkwhMfkh Ëh ð»kuo nÞkík VkWLzuþLk îkhk ð»ko  
1979Úke ykÃkðk{kt ykðu Au.  

- ð»ko 2018Lkku r«íÍfh ÃkwhMfkh økwshkíkLkk çkk÷f]»ý 
ËkuþeL ku yuLkkÞí k fhðk{kt ykÔÞku níkku.  

- íkuyku r«íÍfh ÃkwhMfkh SíkLkkh Ërûký yurþÞk{kt «Úk{ 
ÔÞÂõík Au. 

1. િવજયભાઈ 9પાણીએ સેફ એGડ િસ�ોર `જુરાત dો%કટની 

શ9આત �ાથંી કર4?     - પાલન7રુ 

2. તા%તરમા ંભારતીય ટ4મે કઈ ટ4મ સામે 'આમ� ક�પ' પહ�ર4 વનડ� 

મેચ રમી?     - ઓ83�+લયા 

3. તા%તરમા ંિવ�ાથ�ઓ માટ� 'બોલો' એપ કોણે લોGચ કર4? 

  - `ગુલે 

4. િd�ઝકર 7રુ8કાર-2019 કોને એનાયત થયો? 

  - !પાનના આ[ક�ટ�ક અરાત ઈસો!ક4 

5. વષ0-2018નો િd�ઝકર 7રુ8કાર કોને એનાયત થયો હતો? 

  - બાલpૃ2ણ દોશી 

10.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     L kkhe þÂõík ÃkwhMfkh L kkhe þÂõík ÃkwhMfkh L kkhe þÂõík ÃkwhMfkh L kkhe þÂõík ÃkwhMfkh ----     h018h018h018h018     

- hk»xÙÃkrí k©e hk{LkkÚk fku®ðËu  yktíkhhk»xÙeÞ {rn÷k rËðMk 
rLkr{¥ku 44 {rn÷kykuLku Lkkhe þÂõík ÃkwhMfkh h018Úke 
MkL{kLkeík fhe.  

- yk ÃkwhMfkh Mkk{krsf fÕÞký yLku {rn÷k MkþÂõíkfhý 
ûkuºku  ÞkuøkËkLk ykÃkLkkh {rn÷kyku yLku MktMÚkkLku 
ykÃkðk{kt ykðu Au.  

- yk ÃkwhMfkh fuLÿeÞ {rn÷k yLku çkk¤ fÕÞký {tºkk÷Þ 
îkhk yuLkkÞík fhðk{kt ykðu  Au. 

- Lkkhe þÂõík ÃkwhMfkhLke þYykík ð»ko 1991{kt ÚkR níke. 
- Ëh ð»kuo yk MkL{kLk 8 {k[o yux÷u fu yktíkhhk»xÙeÞ  

{rn÷k rËðMk rLkr{¥ku hk»xÙÃkrík îkhk ykÃkðk{kt ykðu Au.  
- ÃkwhMfkh{kt «{kýÃkºk yLku  1 ÷k¾ YrÃkÞkLkwt RL kk{ 

ykÃkðk{kt ykðu Au.  
(h)(h)(h)(h)     L kkøkÃkwh {ux ÙL kkøkÃkwh {ux ÙL kkøkÃkwh {ux ÙL kkøkÃkwh {ux Ù kuLkwt «ÄkLk{tºke {kuËeLkk nMíku  WËT½kxLk : kuLkwt «ÄkLk{tºke {kuËeLkk nMíku  WËT½kxLk : kuLkwt «ÄkLk{tºke {kuËeLkk nMíku  WËT½kxLk : kuLkwt «ÄkLk{tºke {kuËeLkk nMíku  WËT½kxLk :     

- «ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËeyu  {nkhk»xÙLkk LkkøkÃkwh ¾kí ku 
{uxÙku Lkwt WËT½kxLk fÞwO.  

- «ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËeyu LkkøkÃkwh {ux ÙkuL kk 13.5 rf.{e. 
{køko Ähkðíkk fkurhzkuhLkwt WËT½kxLk fÞwO.  íku {kt  Ãk {uxÙ ku 
MxuþLkLkku Mk{kð uþ ÚkkÞ Au.  

- LkkøkÃkwh {ux Ùku çku  fkurhzkuh  Ähkðu Au  su{kt fw÷ 38 
MxuþLkLkku Mk{kð uþ ÚkkÞ Au.  

- {rn÷k Mkwhûkk yLku MkþÂõíkfhýLku «kuíMkknLk ykÃkð k 
«íÞuf {uxÙku xÙuL k{kt yuf rðþu»k ‘Lkkhe þÂõík’ {rn÷k fku[  
hk¾ðk{kt ykÔÞk Au. 

(3)(3)(3)(3)     Mkw¼k» k[t ÿ Mkw¼k» k[t ÿ Mkw¼k» k[t ÿ Mkw¼k» k[t ÿ økø koøkø koøkø koøkø ko ----     L kðrLkÞwõík L kkýkt Mkr[ð : L kðrLkÞwõík L kkýkt Mkr[ð : L kðrLkÞwõík L kkýkt Mkr[ð : L kðrLkÞwõík L kkýkt Mkr[ð :     
- ykŠÚkf çkkçkíkkuLkk Mkr[ð Mkw ¼k»k[tÿ økøkoLku  Lkkýkt Mkr[ð  

íkhefu rLkÞwõík fhðk{kt ykÔÞk. 
- íkuyku hksMÚkkLk fuzhLkk 1983 çku[Lkk ykRyuyuMk 

yrÄfkhe Au. 
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- íkuyku sqLk 2017 Úke ykŠÚkf çkkçkíkkuLkk Mkr[ð í khef u 
Vhs çkòðu Au. 

- Mkw¼k»k[tÿ økøko Lkkýkt Mkr[ð  íkhefu ysÞ LkkhkÞý ÍkLkwt  
MÚkkLk ÷uþu. 

- ysÞ Ík h8 Vuçkúwykhe h019Lkk hkus rLkð]¥k Úkþu.  
- Lkkýkt {tºkk÷Þ{kt fw÷ Ãkkt[ Mkr[ð nkuÞ Au. íku {Lkk ðzkLku  

Lkkýkt Mkr[ð fnuðkÞ Au.  
(4)(4)(4)(4)     « ÄkL k{tº ke  Wßsð÷k ÞkusL kk « ÄkL k{tº ke  Wßsð÷k ÞkusL kk « ÄkL k{tº ke  Wßsð÷k ÞkusL kk « ÄkL k{tº ke  Wßsð÷k ÞkusL kk ----     7  fhkuz  yu÷ÃkeS 7  fhkuz  yu÷ÃkeS 7  fhkuz  yu÷ÃkeS 7  fhkuz  yu÷ÃkeS 

fLkuõþLkLkwt rð íkhý : fLkuõþLkLkwt rð íkhý : fLkuõþLkLkwt rð íkhý : fLkuõþLkLkwt rð íkhý :     
- «ÄkLk{tºke Wßsð÷k ÞkusLkk ytíkøkoík ÷k¼kÚkeo Lke  MktÏÞk 7  

fhkuz ÚkR. 
- 8 {k[o h019Lkk hkus ÃkuxÙkur÷Þ{ {tºke Ä{uoL ÿ «ÄkLku 7 

fhkuz{kt ÷k¼kÚkeoLku økuMk fLku fþLk «ËkLk fÞwO.  
- «ÄkLk{tºke Wßsð÷k ÞkusLkkLke MkV¤íkk MkkÚku  ¼khík 

rðïLkku çkeò ¢{Lkku MkkiÚke {kuxku yu÷ÃkeS WÃk¼kuõíkk Ëu þ 
Au. 

- [eLk rðïLkku «Ú k{ ¢{Lkku Mkki Úke {kux ku yu÷ÃkeS WÃk¼kuõíkk 
Ëuþ Au.  

« ÄkL k{tº ke Wßsð÷k ÞkusLkk : « ÄkL k{tº ke Wßsð÷k ÞkusLkk : « ÄkL k{tº ke Wßsð÷k ÞkusLkk : « ÄkL k{tº ke Wßsð÷k ÞkusLkk :     
- fuLÿ Mkhfkhu {u h016{kt «ÄkLk{tº ke, Wßsð÷k ÞkusLkk 

÷kuL[ fhe níke. 
- íkuLke x uøk ÷kRLk ‘MðåA $Äý, çknuíkh SðLk’ Au. 
- yk ÞkusLkk ÃkuxÙkur÷Þ{ yLku «kf]ríkf økuMk {tºkk÷Þ 

ytíkøkoík fkÞohí k Au.  
- ÞkusLkkLkku ÷k¼ ËuþLkk ík{k{ hkßÞ yLku fuLÿþkrMkík 

«ËuþLkk Lkkøkrhfku ÷R þfu Au. 
( Ãk)( Ãk)( Ãk)( Ãk)     yÞkuæÞ k rððkËLkwt  Mk{kÄkL k fhðk ºký  {æGyÞkuæÞ k rððkËLkwt  Mk{kÄkL k fhðk ºký  {æGyÞkuæÞ k rððkËLkwt  Mk{kÄkL k fhðk ºký  {æGyÞkuæÞ k rððkËLkwt  Mk{kÄkL k fhðk ºký  {æG kkkk MÚke Lke Ãku Lk÷ MÚke Lke Ãku Lk÷ MÚke Lke Ãku Lk÷ MÚke Lke Ãku Lk÷ 

: : : :     
- Mkw«e{ fkux uo yÞkuæÞk rððkËLkwt Mk{kÄkLk fhðk ºký  

{æÞMÚkeLke ÃkuLk÷Lke h[Lkk f he. 
- Mkw«e{ fkux oLkk rLkð]¥ k ss Vfeh {kunB{Ë Rçkúkne { 

¾÷eVwÕ÷kLke yæÞûkíkk nuX¤Lke ÃkuLk÷{kt ykæÞkÂí{f økwY 
©e©e hrðþtfh yLku ðrh»X ðfe÷ ©ehk{ Ãkt[w Ãký 
Mkk{u÷ Au. 

- yk ÃkuLk÷u 4 MkÃíkkn ÃkAe  fkuxo{kt  yuf MxuxTMk rhÃkkux o 
ykÃkðkLkku hnuþu.  

- [eV sÂMxMk htsLk økkuø kkuRL ke yæÞûkíkkðk¤e  Ãk sòuLke 
çktÄkhýeÞ çkuL[ îkhk yk ÃkuLk÷Lke  h[Lkk ytøku [wfkËku  
ykÃkðk{kt ykÔÞku níkku.  

sÂMxMk ¾ÕVwÕ÷sÂMxMk ¾ÕVwÕ÷sÂMxMk ¾ÕVwÕ÷sÂMxMk ¾ÕVwÕ÷ kkkk     : : : :     
- íkuyku íkr{÷LkkzwLkk Au.  
- íku{Lku ð»ko 1975{kt ðfe÷kík þY fhe níke. 
- íkuyku h00h{kt {ÿkMk nkRfku xo{kt ss çkLÞk níkk. 
- íkuykuLku  ð»ko 2012{kt Mkw«e{ fkuxoLkk ss íkhefu Lke {ðk{kt 

ykÔÞk níkk. h016{kt rLkð]¥k ÚkÞk níkk.  
©e ©e h rðþtfh ©e ©e h rðþtfh ©e ©e h rðþtfh ©e ©e h rðþtfh     

- íku{Lkku sL{ íkr{÷Lkkzw ÚkÞku níkku.  
- íkuyku ykæÞkÂí{f MktMÚkk ykxo ykuV r÷®ðøkLkk MktMÚkkÃkf 

Au suLke 1Ãk1 Ëuþku{kt þk¾k Au. 
©e hk{ Ãkt[w :©e hk{ Ãkt[w :©e hk{ Ãkt[w :©e hk{ Ãkt[w :     

- íkuyku ðrh»X ðfe÷ Au. 
- h00Ãk{kt ËuþLke «Úk{ {æÞMÚke [uBçkh çkLkkððk{kt {wÏÞ  

¼qr{fk ¼sðe [qõÞk Au. 
(6) (6) (6) (6) h kßÞLkk {tº ke{tz¤{kt º ký {tºkeykuLkku Mk{kðu þ h kßÞLkk {tº ke{tz¤{kt º ký {tºkeykuLkku Mk{kðu þ h kßÞLkk {tº ke{tz¤{kt º ký {tºkeykuLkku Mk{kðu þ h kßÞLkk {tº ke{tz¤{kt º ký {tºkeykuLkku Mk{kðu þ     

- økktÄeL køkh hks¼ðLk ¾kíku ÞkuòÞu÷ þÃkÚkrðrÄ 
Mk{khkun{kt hkßÞfûkkL kk {tº ke íkhefu ðzkuËhk {kts÷Ãkwh 
rðÄkLkMk¼kLkk Þkuøkuþ Ãkxu ÷, ò{LkøkhLkk Ä{uoLÿ®Mkn 
òzuò yLku sðknh [kðzkyu fuLÿeÞ {tºke ÃkËu þÃkÚk 
÷eÄk. 

- {wÏÞ{tºke rðsÞ YÃkkýe, LkkÞçk {wÏÞ{tºke LkeríkL k Ãkx u÷Lke 
WÃkÂMÚkrík{kt  hkßÞÃkk÷ yku.Ãke. fkun÷eyu ºkýuÞ {tºkeykuLku  
nkuÆku yLku økw Ãíkí kkLkk þÃkÚk ÷u ðzkÔÞk níkk. 

- ð»ko h017Lke rðÄkLkMk¼k [qtxýe çkkË YÃkkýe Mkhfkh{kt 
yk çkeS ð¾ík {tºke {tz¤Lkwt  rðMíkhý ÚkÞwt Au.  

- yk MkkÚku 1h furçkLkux yLku 1h hkßÞfûkkLkk {tºkeyku  
{¤eLku {tºke{tz¤Lkwt fË h4Lkwt  ÚkÞwt Au.  

- ykËþo rLkÞ{kL kwMkkh rðÄkL kMk¼kLkk MkÇÞkuLkk 1Ãk xfk 
÷u¾u {tºke{tz¤{kt Mk{kðe þfkÞ Au, 18h rðãkLkMk¼k 
çkuXf ÷u¾u Mkhfkh{kt fw÷ h7 {tºkeykuLkku Mk{kðuþ fhe 
þfkÞ Au.  

1. નાર4 શ�eત 7રુ8કારની શ9આત �ા વષ0મા ંથઈ?  - 1991 

2. 8 માચ| �ો [દવસ ઉજવાય છે?  �તરરા234ય મ[હલા [દવસ 

3.ક��G^ય નવિન�eુત નાણા ંસ+ચવ જણાવો?- bભુષચં̂  ગગ0 

4. િવ�નો dથમ }મનો સૌથી મોટો LPG ઉપભોeતા દ�શ જણાવો?     

- ચીન 

5. ક��G^ય પે3ો+લયમ મ�ંી જણાવો?     - ધમ|G^ dધાન 

6. dધાનમ�ંી ઉ�જવલા યોજના �ાર� લોGચ થઈ?   - મે-2016 

7. ભારતના bdુીમ કોટ0ના k�ુય Gયાયાધીશ જણાવો? 

  - રંજન ગોગોઈ 

11.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     17 {e ÷kufMk¼k {kx u [qtxýe fkÞo¢{Lke  ònuhkík :  17 {e ÷kufMk¼k {kx u [qtxýe fkÞo¢{Lke  ònuhkík :  17 {e ÷kufMk¼k {kx u [qtxýe fkÞo¢{Lke  ònuhkík :  17 {e ÷kufMk¼k {kx u [qtxýe fkÞo¢{Lke  ònuhkík :      

- [qtxýe Ãkt[u 17{e ÷kufMk¼k {kxu [qtxýe fkÞo¢{Lke 
ònuhkík fhe. 

- yk MkkÚku s Ëuþ¼h{kt ykËþo yk[kh Mktrníkk ÷køkw ÚkR  
Au. 

- 543 çkuXfku {kxu 11 yur«÷Úke 19 {u MkwÄe íkçk¬k{kt  
{íkËkL k Þkuòþu.  

- ÷kufMk¼k [qtxýe{kt «Úk{ ð¾ík ík{k{ Rðeyu{ MkkÚku  
ðeðeÃkuxLkku WÃ kÞkuøk fhkþu.  
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- EVM- Electronic Voting Machines 
- VVPAT - Voter verifiable paper audit trail 
- ÷kufMk¼k [qtxýeLkk Ãkrhýk{ h3 {uLkk hkus ònuh Úkþu. 
- ßÞkt MkwÄe  [qtxýe Ãkqýo Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe Mk{økú  Mk¥kk 

[qtxýeÃkt[ ÃkkMku nkuÞ Au.  
- økwshkíkLke h6 çkuXfku {kxu ÷kufMk¼k [qtxýe økwshkík{kt 

{íkËkL k h3 yur«÷u ºkeò íkçk¬k{kt Úkþu.  
- h014{kt 9 íkçk¬k{kt ÷kufMk¼k [qtxýeyku ÚkR níke.  
- {kuËe Mkhfkhu. h014Lke h6 {uLkk hkus þÃkÚk ÷eÄk níkk.  

÷kufMk¼kLkku fkÞofk¤ 3 sqLku  Ãkqhku ÚkR hÌkku Au.  
- ÷kufMk¼k MktMkËLkwt «Úk{ yLku  Lke[÷wt øk]n Au. ÷kufMk¼kLke  

h[Lkk ytøkuLke  òuøkðkR çkt ÄkhýLkk yLkwåAuË - 81{kt  
fhðk{kt ykðu÷ Au. 

[qtxýeÃ kt[  : [qtxýeÃ kt[  : [qtxýeÃ kt[  : [qtxýeÃ kt[  :  
- [qtxýe Ãkt[Lke  çktÄkhýeÞ òuøkðkR yLkwåAuË -3h4{kt 

fhðk{kt ykðu÷ Au. 
- [qtxýe Ãkt[L ke MÚkkÃ kLkk hÃ k òLÞwykhe 19Ãk0{kt ÚkR níke, 

Ëh ð»kuo hÃk òLÞwykheLkk hkus hk»xÙeÞ {íkËkíkk rËðMk 
Wsððk{kt ykðu Au. 

- [qtxýe Ãkt[{kt yuf {wÏÞ [qtxýe fr{&™h yLku çku yLÞ 
fr{&™h nkuÞ Au su{Lke rLk{ýqf hk»xÙÃkrík îkhk fhðk{kt 
ykðu Au. 

- ËuþLkk «Úk{ {wÏÞ [qtxýe fr{&™h Mkwfw{kh MkuLk níkk 
íkuyku ð»ko 1950 Úke 1958 MkwÄe yk ÃkË Ãkh hÌkk níkk.  

- {wÏÞ [qtxýe fr{&™h MkwLke÷ yhkuhk (hh{kt) 
- hkßÞLkk {wÏÞ [qtxýe fr{&™h ðhuþ rMkLnk 
yk[kh Mktrní kk : yk[kh Mktrní kk : yk[kh Mktrní kk : yk[kh Mktrní kk :  

- ykËþo yk[kh Mktrníkk hksfeÞ Ãkûkku yLku W{uËðkhku 
{kxu [qtxýe Ãkt[ îkhk ònuh fhðk{kt ykðíke fux÷ef 
{køkohu¾kyku Au suLkwt Ëhuf Ã kûkku yLku  W{uËð khkuyu Ãkk÷Lk 
fhðkLkwt nkuÞ Au.  

- yk[kh, Mktrníkk [qtxýe Ãkt[ îkhk ßÞkhu fkuR ÷kufMk¼kLke 
fu hkßÞ rðÄkLkMk¼kLke [qtx ýeLke íkkhe¾ku ònuh fhkÞ 
íÞkhu íkífk¤ y{÷{kt ykðu Au. 

- yk[kh Mktrníkk Ã køk÷u fuLÿ yLku hkßÞ Mkhfkh îkhk 
Lkðe fkuR ònuhkík, økúkLx  Vk¤ðýe fu yrÄfkhe - 
f{o[kheykuLke çkË÷eyku Ãký fhe þfþu Lknª.  

- Mkhfkhe ðknLkkuLkk WÃ kÞkuøk Ã kh Ãký rLkÞtºký ykðe økÞk 
Au. 

- yk WÃkhktík yk[khMktrníkk ytøku ¾kMk R-rðrs÷ {kuçkkR÷ 
yuÂÃ÷fuþLk Ãký [qtxýe Ãkt[ îkhk fkÞohík fhkR Au suLku 
Ã÷uMxkuh ÃkhÚke {kuçkkE÷{kt zkWLk÷kuz fhe þfkþu. 

- hkßÞ{kt yk[khMktrníkkLku ÷økíke VrhÞkËkuL kk rL kðkhý 
{kxu xku÷ £e nuÕÃk÷kRLk 19Ã k0  fkÞohík fhðk{kt  ykðe 
Au. 

- ÷kufMk¼k{kt MkÇÞ çkLkðk {kxuLke ÷½w¥k{ ðÞ{ÞkoËk hÃ k 
ð»ko Au.  

- økwshkík {kxu ÷kufMk¼k [qtx ýeLkk W{u Ëðkh {kxu  [qtxýe  
¾[oLke 70 ÷k¾ MkwÄeLke {ÞkoËk Ãkt[ îkhk Lk¬e fhðk{kt 
ykðe Au. 

- W{uËðkhkuyu Ã kkuí kkLke økwLkkrník Ãk]»X¼qr{ rðþu º kýðkh 
y¾çkkh yLku xeðe Ãkh  yuzLke {ËËÚke {krníke  ykÃkðe  
Ãkzþu. íkuL ke rðøkí k ðuçkMkkRx Ãkh hnuþu.  

- W{uËðkhkuyu rðËuþku{kt  nksh íku{Lke yLku ÃkrhsLkkuLke  
MktÃkr¥kLke rðøkíkku ykÃkðe Ã kzþu.  

- Lkkur{LkuþLk Vku{o{kt  fkuRÃký fku÷{ ¾k÷e Akuzþu íkku  Vku{o  
hË Úkþu. W{uËðkhkuyu ÃkkL kfkzo ykÃke Ãk ð»koLkwt ykRxe 
rhxLko çkíkkððwt Ãkzþu.  

- ðurhVkRz MkkurþÞ÷ {erzÞk yufkWLx Ãkh s yuz 
[k÷þu. 

R÷uõxÙkurLkf ðku®xøk {þeLk : R÷uõxÙkurLkf ðku®xøk {þeLk : R÷uõxÙkurLkf ðku®xøk {þeLk : R÷uõxÙkurLkf ðku®xøk {þeLk :  
- ð»ko 1989-90{kt rLkŠ{ík R÷uõxÙkurLk{ ð ku®xøk {þeL kLkku  

«kÞkurø kf ykÄkh Ãkh «Ú k{ðkh LkðuBçkh 1989 {kt 
ykÞkursík 16 rðÄkLkMk¼kykuLke Mkk{kLÞ [qtxýe{kt  
WÃkÞkuøk fÞkuo.  

- ¼khík R÷uõxÙkurLkõMk r÷r{xuz çkUøk÷kuh yLku R÷uõxÙkurLkõMk 
fkuÃkkuohuþLk ykuV RÂLzÞk- niËhkçkkËLkk MknÞkuøkÚ ke  
[wtxýe ykÞkuøk îkhk íkiÞ kh íkÚkk rzÍkRLk fhðk{kt 
ykÔÞwt. 

- nðu Rðeyu{ Lku WÃkÞwoõík çku ftÃkLke îkhk rLk{koý fhðk{kt  
ykðu Au. 

(h)(h)(h)(h)     h½whk{ hksLkh½whk{ hksLkh½whk{ hksLkh½whk{ hksLk ----     Þþð tík hkð [ð ký ÃkwhMfkh : Þþð tík hkð [ð ký ÃkwhMfkh : Þþð tík hkð [ð ký ÃkwhMfkh : Þþð tík hkð [ð ký ÃkwhMfkh :     
- rhÍðo çkuLfLkk Ãkqðo økðoLkh h½whk{ hksLkLku Þþðtík hkð 

[ðký hk»xÙeÞ ÃkwhMfkh h018Úke MkL{kLkeík fhðk{k t 
ykÔÞk. 

- íku{Lku yk MkL{kLk Þþð tík hkð [ðký «rík»XkLk îkhk 
ykŠÚkf rðfkMk ûkuºku ÞkuøkËkLk çkË÷ ykÃkðk{kt ykÔÞw.  

- íku{Lku yk MkL{kLk 1h {k[oLkk hkus Þþðtík hkð [ðkýLke  
106{e sL{sÞtrík rLkr{¥ku ykÃkðk{kt ykðþu.  

- Þþðtík hkð [ðký {nkhk»xÙ Lkk «Úk{ {wÏÞ{tº ke níkk.  
- íku{Lkku  sL{ 1h {k[o  1913Lkk hkus {nkhk»xÙLkk Mkíkkhk 

rsÕ÷k{kt ÚkÞku níkku.  
- h½whk{ hksLku rhÍðo çkuLfLkk h3{kt økðoLkh í khefu ð»ko 

h013 Úke h016 MkwÄe Mkuðk ykÃke níke. íku{Lkku sL{ 
{æÞ«ËuþLkk ¼kuÃkk÷{kt ÚkÞku níkku.  

(3)(3)(3)(3)     fåA{kt Ã k000 ð»ko sqL kwt fçkúMí kkL k fåA{kt Ã k000 ð»ko sqL kwt fçkúMí kkL k fåA{kt Ã k000 ð»ko sqL kwt fçkúMí kkL k fåA{kt Ã k000 ð»ko sqL kwt fçkúMí kkL k yLku n kz®Ãksh {éÞ kt yLku n kz®Ãksh {éÞ kt yLku n kz®Ãksh {éÞ kt yLku n kz®Ãksh {éÞ kt     
- fåA rsÕ÷kLkk ÷¾Ãkík íkk÷wfkLkk hý MkhnËu ykðu÷kt 

¾urxÞk økk{Úke LkSf AuÕ÷k 4Ãk rËðMkÚke [k÷e hnu÷kt  
Wí¾LLkLku «í kkÃku Ãk000 ð»ko sqLkk nkz®Ã kshLke MkkÚku 
fçkúMíkkLkLkk yLkw{kLk MkkÚku  nkz®Ãksh yLku {kxeLkk 
ðkMkýkuLkku {kuxku sÚÚkku {¤e ykÔÞku Au. 
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- ykŠfÞku÷kursf÷ Mkðuo ykuV RÂLzGkkLke {tsqhe çkkË yk 
MkkRxLkku Mkðuo fhe Vuçkúwykh eLkk ykht¼u ¾ku Ëfk{ fhkÞwt 
níkwt.  

1. EVMCુ ં79ુ ંનામ જણાવો?  - Electronic Voting Machines 

2. VVPATCુ ં79ુ ંનામ જણાવો?   

 Voter Verifiable Paper audit trail 

3. લોકસભાની રચના �ગેની જોગવાઈ �ા અC�ુછેદમા ંઆપેલ 

છે?    - અC�ુછેદ-81 

4. _ ૂટંણી પચંની જોગવાઈ �ા અC�ુછેદમા ંઆપેલ છે? 

  - અC�ુછેદ-324 

5. રા234ય મતદાતા [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?   - 25 !G�આુર4 

6. `જુરાતના k�ુય _ ૂટંણી કિમશનરCુ ંનામ જણાવો? 

  - વર�શ િસGહા 

7. આચારસ[ંહતાને લગતી ફ[રયાદોના િનવારણ માટ�ના ટોલ ¬4 

હ�Bપલાઈન નબંર જણાવો?    - 1950 

8. યશવતંરાવ �વહાણ 7રુ8કાર-2018 કોને એનાયત થયો? 

  - રરુામ રાજન 

9. તા%તરમા ં`જુરાતમા ં�ા AજBલામા ં5000 વષ0 ®ુC ુક¯8તાન 

અને હાડિપWજર મ°યા?    - ક�છ 

12.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     yirí knkrMkf Ëktze Þkº kkL kk 89 ð»ko Ã kqýo  : yirí knkrMkf Ëktze Þkº kkL kk 89 ð»ko Ã kqýo  : yirí knkrMkf Ëktze Þkº kkL kk 89 ð»ko Ã kqýo  : yirí knkrMkf Ëktze Þkº kkL kk 89 ð»ko Ã kqýo  :     

- 1h {k[o 1930Lkk hkus y{ËkðkËLkk Mkkçkh{íke yk©{ 
¾kíkuÚke þY ÚkÞu÷ ËktzeÞkºkkL kk 89 ð»ko Ãkqýo ÚkÞk.  

- økktÄeSyu Lk{f fkLkqL k {kxu yiríknkrMkf Ëktze Þkºkk 
yksÚke þY fhe níke. 

- y{ËkðkËLkk Mkkçkh{íke yk©{Úke ÷R LkðMkkheLkk Ëktze  
MkwÄeLke Þkº kkLku ËktzeÞkºkk f nuðk{kt ykðu Au.  

- Mkkçkh{íke yk©{Úke  þY ÚkÞu÷ Ëktze Þ kºkk{kt ø kktÄeS  
MkkÚku 78 ÷zðiÞk òuzkÞk níkk. 

- Ëktze ÞkºkkLkku «Úk{ Ãkzkð yMk÷k÷e økk{u fhðk{kt ykÔÞku 
níkku.  

- 14 {k[oLkk hkus yk Þkºkk {kíkh Ãknku[e níke íÞkÚ ke  
fkfkMkknuçk fk÷u÷fhLkk Ãkwºk Mkrík»k yLku ¾zøk 
çknkËwh®Mkn fq[{kt òuzÞk níkk.  

- íku{Lkk òuzkÞk çkkË fq[ fh LkkhLke  MktÏÞk ø kkt ÄeS Mkrník 
81 ÚkR níke. 

- y{ËkðkËÚke LkðMkkhe LkS f Ëktze ðå[uLkwt ytíkh 300 
rf÷ku{exh Au.  

- 6 yur«÷ 1930Lkk hkus LkðMkkhe LkSfLkk Ëktze ¾kíku  
ËrhÞk rfLkkhuÚ ke økktÄeS {eXwt WÃkkze çkkuÕÞk ní kk fu,  
‘{iLku L k{f fk fkLkwLk íkku zk ni’ yLku ¼khík{kt çkeS 

½ýeçkÄe søÞkyu Ãký yk heíku {eXkLkk fkÞËkLkku ¼tøk 
Úkðk ÷køÞku. 

- ËktzeÞkºkkL ku {nkËuð¼kR ËuMkkRyu ‘{nkr¼rLk»¢{ý’ yLku 
Mkw¼k»k[tÿ çkkuÍu ‘LkuÃkkur÷Þ LkLke ÃkurhMk {k[o’ MkkÚku 
Mkh¾kðe níke. 

- økktÄeSL kk 71{kt rLkðkoý rËðMk rLkr{¥ku ðzk«ÄkLk LkhuL ÿ 
{kuËeyu Ëktze{kt hk»xÙL ku hk» xÙeÞ Lk{f MkíÞkøkún M{kh f 
Mk{ŠÃkík fÞwO níkwt. 

- su Ëktze MkíÞkøkúnLke Þ kË{kt í kiÞkh fhðk ykÔÞwt Au. 
(h)(h)(h)(h)     fkþe rðïL kkÚk f kurhzkuhLkwt ¾kí k{wn íko : fkþe rðïL kkÚk f kurhzkuhLkwt ¾kí k{wn íko : fkþe rðïL kkÚk f kurhzkuhLkwt ¾kí k{wn íko : fkþe rðïL kkÚk f kurhzkuhLkwt ¾kí k{wn íko :     

- «ÄkLk{tºke LkhuLÿ {kuËeyu  íkksuíkh{kt fkþe rðïLkkÚk 
fkurhzkuhLkwt ¾kík{wnqí ko fÞwO.  

- yk ÃkrhÞkusLkk ytíkøkoík ÄkŠ{f MÚk¤Lkku Sýkuoîkh 
fhðk{kt ykðþu. 

- yøkkW ð»ko 1780{kt {hkXk hkýe yrnÕÞkçkkR nku÷fh 
îkhk {trËh yLku ykMkÃkkMkLkk ûkuºkkuLkku SýkuoØkh fhðk{kt  
ykÔÞku níkku.  

- fkþe rðïLkkÚk fkurhzkuh  ytíkøkoík øktø kk LkËeLkk 
{rýfkŠýfk ½kx yLku ÷r÷íkk ½kxLku fkþe rðïLkkÚk 
{trËh MkkÚku òuzðk{kt ykðþu.  

- fkuhezkuh{kt Þ krºkfku  {kx u «k[eLk Rrí knkMk yLku MktMf]ríkL ku 
Ëþkoðíkk Mktøkúnk÷ÞLkwt rLk{koý  fhðk{kt ykðþu. 

- fkþe rðïLkkÚk {trËh øktøkk L kËeLkk rfLkkhu ykðu÷ ÄkŠ{f 
MÚk¤ Au. su W¥kh «ËuþLkk ð khýMke rsÕ÷k{kt ykðu÷ Au. 

(3)(3)(3)(3)     Ã÷Mk Ã kku r÷Þku fkÞo¢{ Ã÷Mk Ã kku r÷Þku fkÞo¢{ Ã÷Mk Ã kku r÷Þku fkÞo¢{ Ã÷Mk Ã kku r÷Þku fkÞo¢{ ---- h019h019h019h019     
- fuLÿ Mkhfkh îkhk íkksuíkh {kt Ã÷Mk Ãkkur÷Þku fkÞo¢{ - 

h019Lku {tsqhe ykÃkðk{kt ykðe. 
- yk fkÞo¢{ ytíkøkoík Ã k ð»koÚ ke ykuAe ô{hLkk 17 fhkuz 

çkk¤fkuLku Ãkkur÷ÞkuLke hMke ykÃkðk{kt ykðþu. 
- yk fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk fuLÿ Mkhfkh îkhk Ëh ð»kuo 

Ãkkur÷ÞkuL kk hkuø kÚke çkk¤fkuL ku hûký ykÃkðkLkk nuí kwÚke  
fhðk{kt ykðu Au.  

- ¼khíkLku ð»ko 2014{kt ðÕzo nuÕÚk ykuøkuoL kkRÍuþLk îkhk 
Ãkkur÷Þku {wõík Ëuþ ònuh fhðk{kt ykÔÞku níkku. 

- ¼khík{kt Ã kku r÷Þku ytrík{ fuMk ð»ko  h011{kt òuðk {éÞk u 
níkku.  

- Ãkkur÷Þkuyu ðkRhMkÚke Úkí kku hku øk Au.  
- Ãkkur÷ÞkuL ke hMkeLkk þkuÄf : òuLkkMk MkkÕf 
(((( 4)4)4)4)     nMk{w¾ yZeÞk :  Mku LxÙ÷ ÞwrL kðŠMkxe  ykuV  økwshkí kLkk nMk{w¾ yZeÞk :  Mku LxÙ÷ ÞwrL kðŠMkxe  ykuV  økwshkí kLkk nMk{w¾ yZeÞk :  Mku LxÙ÷ ÞwrL kðŠMkxe  ykuV  økwshkí kLkk nMk{w¾ yZeÞk :  Mku LxÙ÷ ÞwrL kðŠMkxe  ykuV  økwshkí kLkk 

[ kLMku÷h : [ kLMku÷h : [ kLMku÷h : [ kLMku÷h :     
- MkuLxÙ÷ ÞwrLkðŠMkxe ykuV økwshkíkLkk [kLMku÷h íkhefu  

hk»xÙÃkrí k hk{LkkÚk fku ®ðË îkhk Ãkqðo  Lkkýk Mkr[ð zkì . 
nMk{w¾ yrZÞkLke Ãkkt[ ð»ko {kxu rLk{ýqf fhðk{kt ykðe. 

- zkì. nMk{w¾ yrZÞkLke rþû ký ûkuºk yLku Þkuøkk ûkuºkLke 
rLkÃkwýíkkLku æÞkLk{kt hk¾eLku yk rLkÞwÂõík fhðk{kt ykðe 
Au. 
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- íkuyku [kLMku÷h íkhefu «ku. ð kÞ.fu. y÷½Lkwt MÚkkLk ÷uþu.  
- yøkkW íku{Lke rLk{ýqf çkuLf ykuV çkhkuzkLkk LkkuLk 

yuÂõÍõÞwrxð [uh{uLkÃkËu fhðk{kt ykðe Au.  
- zkì. nMk{w¾ yrZÞk Lkkýk Mkr[ð 30 LkðuBçkhu rL kð]¥ k 

ÚkÞk níkk.  
- ¼khíkeÞ ðneðxe Mkuðk (ykRyuyuMk) Lkk økwshkík 

fuzhLkk 1981 çku[Lkk yrÄfkhe yrZÞk fuLÿ{kt {ku ËeLkk 
ðzk«ÄkLk çkLÞk ÃkAe  LkðuBçkh h014{kt íku{Lku L kkýkfeÞ  
Mkuðkyku rð¼køkLkk Mkr[ð íkh efu rLk{ðk{kt ykÔÞk níkk.  

- ykuøkMx 2015{kt Lkkýkt Mkr[ ð çkLkkððk{kt ykÔÞk níkk.  
- MkuLxÙ÷ ÞwrLkðŠMkxe ykuV økwshkíkLke MÚkkÃkLkk ð» ko 

h009{kt ÚkR níke. 
- yk MÚkkÃkLkk MkuLx Ù÷ ÞwrLkð ŠMkxe rçk÷ h009 ytíkøkoík 

rçknkh, økwshkík, nrhÞkýk, rn{k[÷ «Ëu þ, sB{w 
f~{eh, Íkh¾tz, fýkoxf, fuh¤, Ãktòçk, ykurzþk{kt  
fhðk{kt ykðe níke.  

1. ઐિતહાિસક દાડં4યા�ાને 2019મા ંક�ટલા વષ0 7ણૂ0 થયા? 

  - 89 વષ0 

2. દાડં4યા�ાનો dથમ પડાવ �ા ગામે થયો હતો?   - અસલાલી 

3. દાડં4યા�ાને 'નેપો+લયનની પેરિસ માચ0' સાથે કોણે ઓળખાવી 

હતી?     - bભુાષચં̂  બોઝ 

4. કાશી િવ�નાથ કો[રડોરCુ ંખાતk²ુતૂ0 કોણે ક�ુx?   - નર�G^ મોદ4 

5. ભારત �ા વષ0થી પો+લયોkeુત થયેલ છે?   - 2014 

6. પો+લયોની રસીના શોધક જણાવો?   - જોનાસ સાBક 

7. સેG3લ �િુનવિસ³ટ4 ઓફ `જુરાતની 8થાપના �ા વષ0મા ંથઈ? 

  - 2009 

13.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     çkku$øk 737 Ãkh ¼khí k Mkrník 4Ãk Ëuþku{kt «rí kçktÄ : çkku$øk 737 Ãkh ¼khí k Mkrník 4Ãk Ëuþku{kt «rí kçktÄ : çkku$øk 737 Ãkh ¼khí k Mkrník 4Ãk Ëuþku{kt «rí kçktÄ : çkku$øk 737 Ãkh ¼khí k Mkrník 4Ãk Ëuþku{kt «rí kçktÄ :     

- RrÚkÞkurÃkÞk{kt çkkutRøk 737 {uõMk-8 rð{kLk Ëw½oxLkkøkúMík 
ÚkÞk çkkË ¼khík Mkrník 4Ã k Ëuþkuyu íkuLkk WœÞLk Ãkh  
«ríkçktÄ {wõÞku Au.  

- rçkúxLk íkÚ kk ykuMxÙur÷Þk Mkrn íkLkk Ëuþkuyu íkku yk rð {kLkL ku  
íkuLke ð kÞw Mke{k{kt «ð uþðk Ãkh Ãký «ríkçktÄ {qõÞku Au.  

- yk rð{kLkLkku WÃkÞ kuøk « rí kçktrÄík fhLkkh «Úk{ Ëuþ 
LkuÄh÷uLz Au. 

- çkku$øk 737 {uõMk -8 rð{kLk ÃkuMkuLsh rð{kLk Au.  
- çkku$øk ftÃkLke îkhk rðï¼h{kt yk «fkhLkk 3Ãk0 

rð{kLkLkwt ðu[ ký fhðk{kt ykÔÞwt Au.  
çkkçkkçkkçkk u$øk 737 {uõMku$øk 737 {uõMku$øk 737 {uõMku$øk 737 {uõMk ---- 8 rð{kLk Ëw½oxL kk 8 rð{kLk Ëw½oxL kk 8 rð{kLk Ëw½oxL kk 8 rð{kLk Ëw½oxL kk     

- íkksuíkh{kt RÚkku rÃkÞk Ëuþ{kt  RÚkkurÃ kÞLk yuh÷kRLMkLkwt 
çkku$øk 737 {uõMk -8 rð{kLk yurzMk yçkkçkk LkSf ¢uþ 
ÚkÞwt níkwt.  

- su{kt rð{kLk{kt [kh ¼khíkeÞku MkrníkLkk 1Ãk7 ÷kufkuLkwt  {kuík 
rLkÃkßÞwt ní kwt.  

- AuÕ÷k Ãkkt[ {rnLkk{kt çkku$øk 737 {uõMk - 8 rð{kLk çkeS 
ðkh yfM{kíkLkku ¼kuøk çkLÞwt  Au. 

- yøkkW ykuõxkuçkh h018{kt RLzkuLkurþÞk{kt ÷kÞLk 
yuh÷kRLMkLkwt yk rð{kL k ¢uþ ÚkÞwt ní kwt,  su{kt 180 Úke  
ðÄw ÷kufkuLkk {kuí k ÚkÞk níkk.  

(h)(h)(h)(h)     ÞwrL kðŠMkxe ykuV ÃkeMk î khk WÃkhk»x ÙÃ krí kLkuÞwrL kðŠMkxe ykuV ÃkeMk î khk WÃkhk»x ÙÃ krí kLkuÞwrL kðŠMkxe ykuV ÃkeMk î khk WÃkhk»x ÙÃ krí kLkuÞwrL kðŠMkxe ykuV ÃkeMk î khk WÃkhk»x ÙÃ krí kLku     {kLkË ÃkËðe : {kLkË ÃkËðe : {kLkË ÃkËðe : {kLkË ÃkËðe :     
- ÞwrLkðŠMkxe ykuV ÃkeMk îkhk WÃkhk»xÙÃ krík©e ðufiÞk 

LkkÞzwLku {kLkË zkuõxhuxLke ÃkËðe ykÃkðk{kt ykðe.  
- yk ÃkËðe ¼khíkLkk Mkíkík rð fkMk yLku ÷kufíktºk{kt íku{L kk 

ÞkuøkËkL k çkË÷ ykÃkðk{kt ykðe Au.  
- WÃkhk»xÙÃkrík©e ðufiÞ k LkkÞ zw ÞwrLkðŠMkxe ykuV ÃkeMkLke 

{kLkË zkuõxhux ÃkËð e {u¤ðLkkh «Úk{ ¼khíkeÞ Au.  
- ÞwrLkðŠMkxe ykuV ÃkeMkLke MÚkkÃkLkk ð»ko  1980{kt MktÞwõík 

hk»xÙ {nkMk¼kLkk «Míkkð çkkË fhðk{kt ykðe níke.  
- ÞwrLkðŠMkxe ykuV ÃkeMkLkwt  {wÏ Þ fuBÃkMk {æÞ y{urhfkLkk 

fkuMxk rhfk Lkk{Lkk Ëuþ{kt ykðu÷ Au. 
- ðufIÞk LkkÞzwLkku sL{ ð»ko 1949{kt yktÄú«Ëuþ{kt ÚkÞ ku 

níkku.  
- íkuyku ËuþLkk 13{kt WÃkhk»xÙ Ãkrík íkhefu  11 ykuøkMx h017 

Úke yk ÃkË Ãkh Au.  
- ËuþLkk «Ú k{ WÃ khk»xÙÃkrík zkì.  MkðoÃkÕ÷e hkÄkf]»ý níkk.  
- WÃkhk»xÙÃkríkL ke òuøkðkR çktÄkhýLkk yLkwåAuË 63{kt  

fhðk{kt ykðe Au.  
- çktÄkhýLkk yLkwåAuË 64 ytíkøkoík WÃkhk»x ÙÃkrík nkuÆkL ke 

Yyu hkßÞMk¼kLkk Mk¼kÃkrík nkuÞ Au.  
(3)(3)(3)(3)     RLxhL kuþLk÷ økkuÕzLk rMkxe økux xw rhÍ{ yuðkuzo : h019RLxhL kuþLk÷ økkuÕzLk rMkxe økux xw rhÍ{ yuðkuzo : h019RLxhL kuþLk÷ økkuÕzLk rMkxe økux xw rhÍ{ yuðkuzo : h019RLxhL kuþLk÷ økkuÕzLk rMkxe økux xw rhÍ{ yuðkuzo : h019     

- ¼khík MkhfkhLkk ÃkÞoxLk {tºkk÷ÞLku í kksuíkh{kt  
RLxhLkuþLk÷ økkuÕzLk rMkxe økux xwrhÍ{ yuðkuzo h019{kt  
«Úk{ ÃkwhMfkh «kÃík Ú kÞku.  

- ¼khíkLku yk Ã kwhMfkh xeðe rMkLku {k MÃkkìx fux uøkhe{kt  
yuLkkÞík ÚkÞku. 

- ÃkÞoxLk {tºkk÷Þ îkhk yíkwÕÞ ¼khík h.0 yr¼ÞkLk Lkk 
«[kh {kxu çkLkkð{kt  ykðu÷ rð¿kkÃkL kLku yk MkL{kLk « kÃík 
ÚkÞwt Au.  

- RLxhLkuþLk÷ økkuÕzLk rMkxe  økux xwrhÍ{ yuðkuzo Vuzh÷ 
yuMkkurMkyuþLk ykuV s{oLk rVÕ{ yuz yuLz «kuzâwMkMko 
îkhk ykÃkðk{kt ykðu Au.  

- ÃkÞoxLk {tºke - fu su yÕVkUMk 
(4)(4)(4)(4) zkì. yu.fu. {kunt íke  - zkÞhuõxh, ¼k¼k Ãkh{kýw MktþkuÄLk 

fuLÿ :  
- òýeíkk rð¿kkLke  zkì. yu.fu . {kunt íkeyu ¼k¼k Ãkh{kýw 

MktþkuÄLk fuL ÿLkk zkÞhuõxh í khefuLkku n kuÆku Mkt¼kéÞku.  
- íku{ýu fu.yuLk. ÔÞkMkLkwt MÚkkL k ÷eÄwt Au.  
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- íku{Lke rLk{ýqf ºký ð»ko {kxu fuLÿeÞ {tºkk÷Þ îkhk 
fhðk{kt ykðe Au.  

- ¼k¼k Ãkh{kýw Mktþku ÄLk fuLÿ ËuþL ke {wÏÞ Ã kh{kýw 
yLkwMktÄkLk MktMÚkk Au.  

- ð»ko 1954{kt ¼khík Mkhfkh îkhk xÙkuBçku yuLkSo 
yuMxkÂç÷~{UxLke MÚkkÃkLkk f hðk{kt ykðe níke.  

- ð»ko 1966{kt {nkLk ði¿kkrLkf zkì. nku{e snktøkeh  
¼k¼kLkk rLkÄLk çkkË yk MktMÚkkLkwt Lkk{ ¼k¼k Ãkh{kýw 
MktþkuÄLk fuL ÿ fhðk{kt ykÔÞwt.  

1. બો�ગ 737 િવમાન dિતબિંધત કરનાર dથમ દ�શ જણાવો? 

  - નેધરલેGડસ 

2. �િુનવસ�ટ4 ઓફ પીસ \ારા તા%તરમા ં�ા ઉપરા23પિતને 

માનદ ડોકટર�ટની પદવી એનાયત કર4?     - વ́ક�યા નાયDુ 

3. દ�શના dથમ ઉપરા23પિત જણાવો?     - ડૉ. સવ0પBલી 

રાધાpૃ2ણન 

4. ઉપરા23પિતની જોગવાઈ બધંારણના �ા અC�ુછેદમા ંઆપેલ 

છે?    - અC�ુછેદ-63 

5. ક��G^ય પય0ટન મ�ંી જણાવો?     - ક�. %. અBફ1સ 

6. દ�શની k�ુય પરમાi ુઅCસુધંાન સ8ંથા જણાવો? 

  - ભાભા પરમાi ુસશંોધન ક�G^ 

14.March 2019 
(1)(1)(1)(1)     ðÕzo rfzLke zu : ðÕzo rfzLke zu : ðÕzo rfzLke zu : ðÕzo rfzLke zu :     

- Ëh ð»kuo {k[o {rnLkkLkk çke ò økwYðkh ðÕzo rfzLke zu 
{Lkkððk{kt ykðu Au.  

- yk rËðMkLke Wsðýe RLxhLkuþLk÷ MkkuMkkÞxe ykuV 
Lku£ku÷kuS yLku rfzLke  RLxhLkuþLk÷ VkWLzuþLMk ykuV 
rfzLke îkhk fhðk{kt ykðu Au. 

- ðÕzì rfzLke zuLke «Úk{ Ws ðýe ð»ko h006{kt fhðk{kt 
ykðe níke. 

- h019 Úke{ : ‘Kidney health for Everyone 
Everywhere’ 

- {Lkw»Þ þheh{kt rfzLke ÷k÷kþ Ãkzíkk fÚÚkR htøkLke ðk÷ 
suðk ykfkhLke nkuÞ Au.  

(h)(h)(h)(h)     ¼khíkLke  «Úk{ çkku÷í ke rVÕ{ ‘yk÷{ykhk’¼khíkLke  «Úk{ çkku÷í ke rVÕ{ ‘yk÷{ykhk’¼khíkLke  «Úk{ çkku÷í ke rVÕ{ ‘yk÷{ykhk’¼khíkLke  «Úk{ çkku÷í ke rVÕ{ ‘yk÷{ykhk’     
- ¼khíkLke «Úk{ çkku÷íke rVÕ { ‘yk÷{ykhk’ 14 {k[o 

1931Lkk hkus he÷eÍ ÚkR níke.  
- íkuLkwt rL kËuo þLk yËoþeh EhkL ke  îkhk fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.  
- {wtçkRLkk {usuÂMxf rMkLku{k{kt  yk rVÕ{Lkku «Úk{ þku 14 

{k[o 1931Lkk hkus ÚkÞku níkku . 
- rVÕ{Lkk nehkuLke {w ÏÞ ¼qr{fk {kMxh rðê÷ îkhk 

rLk¼kððk{kt ykðe níke.  

- rVÕ{{kt rnhkuRLk í khefu swçkiËk îkhk ¼qr{fk rLk¼kððk{kt  
ykðe níke. 

- yk rVÕ{ WËwo ¼k»kk{kt çkLkkð ðk{kt ykðe níke.  
- ¼khíkLke «Úk{ rVÕ{ hkò nheþ[tÿ níke su {kiL k rVÕ{ 

níke.  
- íku ð»ko 1913{kt he÷eÍ ÚkR níke.  
(3)  (3)  (3)  (3)  ‘ðÕzo  £u {‘ðÕzo  £u {‘ðÕzo  £u {‘ðÕzo  £u { ---- 100’ 100’ 100’ 100’ ---- RyuMkÃ keyuLk : RyuMkÃ keyuLk : RyuMkÃ keyuLk : RyuMkÃ keyuLk :     

- íkksuíkh{kt RyuMkÃkeyuLk îkhk ËwrLkÞkL kk 100 MkkiÚke [Š[ík 
¾u÷kze ‘ðÕzo Vu{-100’ Lke ÞkËe ònuh fhðk{kt ykðe. 

- su{kt ¼khíkLkk 9 ¾u÷kzeLkku Mk{kðuþ ÚkÞ ku Au.  
- yk ÞkËe{kt rËøøks Vqxçkku ÷h hkuLkkÕzku «Úk{ ¢{u Au.  

çkeò Lktçkhu y{urhfkLkk çkkMfux çkku÷ ¾u÷kze ÷uçkúLk 
suBMk yLku ºkeò ¢{u yksuoÂLxLkkLkku Vqxçkku÷h r÷ÞkuLk÷ 
{uMMke Au. 

- ¼khíkeÞ r¢fuxh rðhkx fkun÷e Mkkík{k ¢{ MkkÚku 
¼khíkeÞku{kt xkuÃ k Ãkh Au.  

- yk ÞkËe ÄkuLke 13{kt ¢{u, Þwðhks ®Mkn, 18{kt, hiLkk 
hh{kt yLku yrïLk 4h{kt ¢{u Au.  

- yk rMkðkÞ r÷Mx{kt hkurn ík, nh¼sLk, ÄðLk yLku 
MkkrLkÞk r{Íko Lkwt Lkk{ Au.  

- ÞkËe{kt ¾u÷kzeykuLke ÃkkuS þLk Lk¬e  fhðk {kx u ºký 
{kÃkËtzku hk¾ðk{kt ykÔÞk Au.  

- ¾u÷kzeLku økwøk÷ Ãkh fux÷ku Mk[o 
- çkúkLz yuLzkuMko{uLx{ktÚke ¾u÷kzeLke f{kýe 
- ¾u÷kzeLke MkkurþÞ÷ {erzÞk Vku÷kuRLøk 

1. વBડ0 [કડની ડ� �ાર� મનાવાય છે?   - માચ0 મ[હનાના બી! 

`9ુવાર� 

2. ભારતની dથમ બોલતી [ફBમCુ ંનામ જણાવો?   - આલમઆરા 

3. ભારતની dથમ મૌન [ફBમCુ ંનામ જણાવો?   - રાજ હ[રશચં̂  

4. ઈએસપીએન \ારા બહાર પાડ�લી યાદ4મા ંવ.ડ ફ�મ-100મા ંpુલ 

ક�ટલા ભારતીય છે?   - ભારતના 9 ખેલાડ4 

15.March 2019 
(1) rðï ÃkkR  rËðMk (1) rðï ÃkkR  rËðMk (1) rðï ÃkkR  rËðMk (1) rðï ÃkkR  rËðMk ----     14 {k[o 14 {k[o 14 {k[o 14 {k[o     

- 14 {k[oLkk hkus rðï¼h{kt ÃkkR zu Wsððk{kt ykðu Au.  
- ÃkkR yu økrýík{kt ðÃ khkÞu ÷k «íkef Au suLke ®f{ík 

yu÷ufÍkLzÙeÞkLkk ¾økku¤þk†e xku÷u{eyu 3.14159 yktfe 
níke.  

(h)(h)(h)(h)     rðï økúknf rËðMkrðï økúknf rËðMkrðï økúknf rËðMkrðï økúknf rËðMk ---- 1Ãk {k[o  : 1Ãk {k[o  : 1Ãk {k[o  : 1Ãk {k[o  :  
- Ëh ð»kuo  1Ãk {k[oLkk hkus rðï¼h{kt ‘rðï økúknf rËðMk’ 

Wsððk{kt ykðu Au. 
- y{urhfkLkk hk»xÙÃkrík ßnkuLk.yuV fuLkuze yktíkhhk»xÙeÞ økúknfLke 

çkË÷íke Ãkrh¼k»kk WÃkh «Úk{ðkh ¼k»ký ykÃÞwt níkwt. 

- yk s RríknkMkef ¼k»ký ÃkhÚke 1983 «Úk{ðkh ‘rðï 
økúknf rËðMk’ Wsððk{kt ykÔÞku níkku.  
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- yk rËðMk økúknfku{kt ¾he Ëe «íÞu òøk]íkí kk ÷kððkLkk 
nuíkwÚke {Lkkððk{kt ykðu Au.  

- ð»ko h019 Úke{ : Trusted Smart Products    
- Ëh ð»kuo ¼khík{kt h4 rzMkuBçkhLkk hkus hk»xÙeÞ økúknf 

Mkwhûkk rËðMk {Lkkððk{kt ykðu Au.  
- h4 rzMkuBçkh 1986Lkk hkus hk»xÙÃkrí k îkhk økúknf Mkwhûkk 

fkÞËkLku, 1986 Lku {tsqhe ykÃkðk{kt ykðe níke.  
- Mxux fLÍwÞw{h nuÕÃk÷kRLk Lkt çkh - 18002-233-0222 
(h)(h)(h)(h)     hk»x ÙÃ kríkLkk nMíku M kiLÞ ÃkwhMfkh  : hk»x ÙÃ kríkLkk nMíku M kiLÞ ÃkwhMfkh  : hk»x ÙÃ kríkLkk nMíku M kiLÞ ÃkwhMfkh  : hk»x ÙÃ kríkLkk nMíku M kiLÞ ÃkwhMfkh  :  

- hk»xÙÃkrík©e hk{LkkÚk fku® ðËu hk»xÙÃkrík ¼ðLk ¾kíku  
ÞkuòÞu÷ rzVuLMk RLðuÂMxÞh Mkuhu{Lke{kt feŠ ík[¢, 
þkiÞo[¢ ík Úkk yLÞ MkL{kLk  yuLkkÞík fÞko. 

- ¼khík Mkhfkh îkhk MkirLkfkuLku ÞwØ Mk{Þu Ãkh{ ðeh  
[¢, {nkðeh [¢ yLku ðeh  [¢ ykÃkð{kt ykðu Au . 

- ¼khík Mkhfkh îkhk  Mki rLkfkuLku þkt rík M k{Þu  (su Mk {Þ 
ËhBÞkLk ÞwØ Lk nkuÞ) y þkuf [¢, feŠík [¢, yLku 
þkiÞo [¢ ykÃkðk{kt ykðu  Au . 

- Mk{khkun{kt ðzk«ÄkLk Lkhu Lÿ {kuËe , Mkthûký «ÄkLk 
rLk{o÷k rMkík kh{ý yLku « ÄkLkku, MkiLÞLkk yrÄfkheyku 
MkrníkLkk {n kLkw¼kðku WÃ kÂMÚk ík hÌkk n íkk. 

- hk»xÙÃkríkyu Ãkh{ rðrþ»x Mku ðk {uz÷ MkkÚku yk{eoLkk ðzk 
rçkrÃkLk hkðíkLku MkL{krLkík fÞko  

Ã kh{ rðrþ»x Mkuð k {uz÷Ã kh{ rðrþ»x Mkuð k {uz÷Ã kh{ rðrþ»x Mkuð k {uz÷Ã kh{ rðrþ»x Mkuð k {uz÷ 
- yk {uz÷ ÃkwhMfkh ¼khík  Mkhfkh îkhk yk{eo , Lkuðe  

yLku yuhVkuMkoLkk yrÄfkheykuLku ykÃkðk{kt  ykðu Au. 
- yk ÃkwhMfkh ð»ko 1960 Úke ykÃkðk{kt ykðu Au . 
- Mkuðk ËhBÞkLk þktrík yLku yMkkÄkhý Mkuðk yuLkkÞík 

fhðk{kt ykðu Au. 
- yk ÃkwhMfkh {hýku ¥kh Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au . 
- hk»xÙÃkríkyu  rMkÃkk ne çkúñ Ãkk ÷ ®Mkn ({hýkuÃ khktík) yLku  

MkeykhÃkeyuVLkk çku sðkLkku  hksuLÿ LkiLk yLku LkðeLk 
çkççkLk ÄLkðkzuLku {hýkuÃkhktík feŠík [¢Úke MkL{krLkík  
fÞko. 

rf Šík [¢ : rf Šík [¢ : rf Šík [¢ : rf Šík [¢ :  
- rfŠík [¢ ¼khíkLkku þktrík  Mk {ÞLkku ðehíkk ÃkwhMfkh Au. 
- yk MkL{kLk MkiLÞ yLku LkkøkrhfkuLku yMkkÄkhý 

çknkËwh, þwhíkk yLku çkr÷Ëk Lk {kxu ykÃkðk {kt ykðu  Au. 
- yk ÃkwhMfkh ð»ko 1952 Úke ykÃkðk{kt ykðu Au . 
- ð»ko 1967 Ãknu÷k yk ÃkwhMfkh yþkuf[¢ ðøko-h 

íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðíkku níkku. 
- yk ÃkwhMfkh {hýku ¥kh Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au . 
- çknkËwhe Mk kÚku  ykíktfðkËe ykuLku {khLkkh {ush ÃkðL k 

økkiík{, LkkÞf MkqçkuËkh rð sÞfw{kh yLku fuÃxLk Mke. 
hksfw{khLku þkiÞo [¢Úke  MkL{kLkeík fhðk{kt ykÔÞk. 

þkiÞo [¢ : þkiÞo [¢ : þkiÞo [¢ : þkiÞo [¢ :  

- þkiÞo [¢ ¼khíkLkku þktrík  Mk {ÞLkku ðehíkk ÃkwhMfkh Au. 
- yk MkL{kLk MkiLÞ yLku LkkøkrhfkuLku yMkkÄkhý 

çknkËwhe, þwhíkk yLku çkr ÷ËkMk {kxu ykÃkðk{kt ykðu 
Au. 

- ð»ko 1967 Ãknu÷k yk ÃkwhMfkh yþkuf [¢ ðøko-3 
íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðíkku níkku. 

- yk ÃkwhMfkh {hýku ¥kh Ãký ykÃkðk{kt ykðu Au . 

1. િવ� પાઈ [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?   - 14 માચ0 

2. િવ� �ાહક [દવસ �ાર� મનાવાય છે?   - 15 માચ0 

3. ભારતમા ં'રા234ય �ાહક bરુaા [દવસ' �ાર� મનાવાય છે?  - 

24 [ડસે�બર 

4. પરમ િવિશ2ટ સેવા મેડલ 2019મા ંકોને એનાયત થયો? 

  - +બિપન રાવત 

5. પરમ િવિશ2ટ સેવા મેડલ �ા વષ0થી આપવામા ંઆવે છે? 

  - 1960 થી 
16.March 2019 

�����A к1*�D��� 3к <��>�� E/���� F/�к��    

� રા23પિત�ી રામનાથ કોિવWદ `જુરાતની એક [દવસની 

kલુાકાતે આµયા. 

� રા23પિત ગાધંીનગર નyકની �ામ ભારતી સ8ંથા ખાતે 

નેશનલ  ઈનોવેશન ફાઉGડ�શન \ારા યો!યેલ રા234ય �ાસ9ટ 

ઈનોવેશન અને િવિશ2ટ પારંપ[રક ¶ાન 7રુ8કાર સમારોહ તથા 

ઈનોવેશન ફ��8ટવલ એ·eઝ+બશનમા ંઉપ�8થત ર¸ા હતા. 
� નશેનલ ઈનોવશેન ફાઉGડ�શન \ારા દર વષ| નશેનલ એવોડ0સ ઉપરાતં 

8ટ�ટ એવોડ0સ  િવતરણ સમારોહCુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. 

� દર વષ| આ આયોજન રા23પિતભવન ખાતે થાય છે. 

� ગાધંીyની 150મી જGમ જયિંત ઉજવાઈ રહ4 હોવાથી dથમ 

વખતે આ કાય0}મ રા23પિતભવનની બહાર થયો છે. 

� રા23પિત�ી રામનાથ કોિવWદ દ�શના 14મા ંરા23પિત છે. 

3�.��. G/��� - LIC K	��	� 

� એમ.આર. pુમારને LICના ચેરમેન િન�eુત કરવામા ંઆµયા. 

� તેઓ �ી વી.ક�. શમા0C ુ ં8થાન લેશે. 

� તેઓ હાલ LICના નોથ0 ઝોન ઝોનલ મેનેજરપદ� કાય0રv  છે. 

� તેમની  િનમi ૂકં 5 વષ0 માટ� કરવામા ંઆવી છે. 

� ઓ[રએGટલ લાઈફ કંપનીની  8થાપના કોલકvા ખાતે 

+બિપનદાસ `mુતા અને અGય \ારા 1818મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

� ઓ[રએGટલ લાઈફ કંપની ભારતની dથમ વીમા કંપની હતી. 

� ભારતીય સસંદ \ારા 19 ®ૂન 1956ના રોજ "ભારતીય yવન 

વીમા +બલ" પસાર કરવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ.ં 

� %ના હ�ઠળ, ભારતCુ ં yવન વીમા કોપºર�શન 01 સmટ��બર, 

1956મા ંઅ�8ત�વમા ંઆµ�ુ.ં 
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� બો�બે ���ુ�અુલ લાઈફ એ»�રુGસ સોસાયટ4 \ારા 1870મા ં

દ�શનો dથમ વીમા dદાતા છે. 

� ભારતીય yવન વીમા િનગમ k�ુય મથક: kુબંઈ 

���� – �1-M
 3N4--�4к *�>�OP/� 

>?� ��682 

� રaા અCસુધંાન અને િવકાસ સગંઠન (DRDO) \ારા 8વદ�શી 

માનવ એ�Gટટ�Gક ગાઈડ�ડ િમસાઈલCુ ં સફળ પ[રaણ કરવામા ં

આµ�ુ.ં 

� આ પર4aણ રાજ8થાનના પોખરણ ખાતે કરવામા ંઆµ�ુ.ં 

 આ િમસાઈલ ઈસરો \ારા િવકસાવવામા ંઆવેલ માનવ એ�Gટ-

ટ�Gક િમસાઈલની �ીy પેઢ4 છે. 

 તેની મારક aમતા 2.5 [ક.મી. છે. 

<??� #$#$ QC� %( �<R� S-
1 *�@к�P/� ��1�� – ���� 

 તા%તરમા ં[ફફાના અ�યa yયાની ઈGફ��Gતનો \ારા આ 

!હ�રાત કરવામા ંઆવી છે. 

 અમે[રકા ખાતે યો!યેલ [ફફા પ[રષદની બેઠકમા ંઆ િનણ0ય 

લેવામા ંઆµયો. 

 અગાઉ ભારતમા ંવષ0 2017મા ં�ડર 17 Àટબોલ િવ�કપCુ ં

આયોજન થ�ુ ંહQ ુ.ં 

 �ડર 17 Àટબોલ મ[હલા િવ�કપ વષ0 2018થી દર બે વષ| 

કરવામા ંઆવે છે. 

 વષ0 2018મા ં�ડર 17 Àટબોલ મ[હલા િવ�કપCુ ંઆયોજન 

ઉIુગવે ખાતે થ�ુ ંહQ.ુ 

 [ફફા િવ�ભરમા ં�તરરા234ય Àટબોલ dિતયો+ગતાCુ ં

આયોજન કર� છે. 

 [ફફાની 8થાપના વષ0 1904મા ંથઈ હતી, %Cુ ંk�ુય  મથક 

X�[ુરક ખાતે આવેલ  છે. 

1. ભારતના રા23પિત રામનાથ કોિવWદનો }મ જણાવો?  - 14મા ં

રા23પિત 

2. LICના નવા ચેરમેન જણાવો?  - એમ. આર. pુમાર 

3. ભારતીય yવન િવમા િનગમC ુk�ુયમથક જણાવો?  - kુબંઈ 

4. [ફફા-2020 �ડર-17 મ[હલા Àટબોલ િવ�કપCુ ંઆયોજન �ા ં

થશે?  - ભારત 
17.March 2019 

�T ./�+к�� #$%U 

 ભારત સરકાર \ારા !હ�ર કરવામા ંઆવેલ પÁ 7રુ8કાર 2019 

િવ%તાઓને એનાયત થયા. 

 આ વષ| pુલ 112 મહાCભુાવોને આ 7રુ8કાર એનાયત કરવામા ં

આµયા. 

 વષ0 2019ના પÁ 7રુ8કારની યાદ4મા ં 11 િવદ�શી નાગ[રકો 

સાથે 21 મ[હલાઓ અને 1 3ાGસ%Gડરનો સમાવેશ થાય  છે. 

 આ વષ| dથમ વખત 3ાGસ%Gડરને આ સGમાન આપવામા ં

આµ�ુ ં છે %મા ં તામીલનાDુના ભરત નાટÂકાર નટરાજ dથમ 

3ાGસ%Gડર બGયા છે. 

 રા23પિત રામનાથ કોિવWદ� રા23પિતભવન ખાતે નાગ[રક 

સGમાન સમારોહમા ંબે પÁ િવ]ષૂણ, 6 પÁ]ષૂણ અને 48 પÁ�ી 

7રુ8કાર એનાયત કયા0. 

 પÁ 7રુ8કાર સામાyક કાય0, િવ¶ાન, µયાપાર, ઉ�ોગ, િશaણ, 

રમત-ગમત %વા aે�ે ઉ�pૃ2ઠ યોગદાન બદલ આપવામા ંઆવે છે. 

 આ 7રુ8કારના િવ%તાની !હ�રાત દર વષ| d!સvાક પવ0ની 

7વૂ0 સ�ંયાએ કરવામા ંઆવે છે. 

�T ./�+к��1 

પÁ િવ]ષૂણ – કોઈ aે�ે િવશેષ યોગદાન બદલ 

પÁ ]ષૂણ – કોઈ aે�ે ન1ધપા� યોગદાન બદલ 

પÁ�ી – કલા, સા[હ�ય, િશaણ, િવ¶ાન %વે aે�ે યોગદાન બદલ. 

�T *�V WX2 

પÁ િવ]ષૂણ સGમાન ભારત સરકાર  \ારા આપવામા ંઆવQુ ં

બી! }મCુ ંસGમાન છે. 

આ સGમાન ભારતના રા23પિત \ારા આપવામા ંઆવે છે. %ની 

શ9આત 2 !G�આુર4 1954મા ંથઈ હતી. 

ભારત ર�ન દ�શCુ ંdથમ }મCુ ંસવº�ચ સGમાન છે. 

�T *�V WX2 ./�+к�� *�"�� �R�P/���1. 

��� 8	9 ��Y� 

તીઝનબાઈ લોકગાયક છvીસગઢ 

ઈ8માઈલ Ãમર `લુેહ (િવદ�શી 

નાગ[રક) 

!હ�ર બાબતો y�તુીતી 

અિનલpુમાર નાઈક µયાપાર અને ઉ�ોગ મહારા23 

બળવતં મોર��ર   7રંુદર� અ+ભનય મહારા23 

�T V/X2 

 પÁ ]ષૂણ સGમાન ભારત સરકાર \ારા આપવામા ં આવQુ ં

�ી! }મCુ ંસGમાન છે. 

 વષ0 2019ના પÁ િવ]ષૂણ 7રુ8કારમા ં એક મા� 8પોટ0સ 

પસ0ન અને એક મા� મ[હલા b�ુી બછે^ી પાલ છે. 

�T 3�1C� �	����� к�-�к R+��Z 

��� 3�1C�  

તીજનબાઈ (લોકગાયક) પÁ િવ]ષૂણ 

અિનલpુમાર નાયક (સીઈઓ, એલ 

એGડ ટ4) 

પÁ િવ]ષૂણ 

દશ0નલાલ Äન (આરએસએસ પÁ ]ષૂણ 
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નેતા) 

મહાશય ધમ0પાલ (એમડ4એચના 

8થાપક) 

પÁ ]ષૂણ 

અશોક લÅમણરાવ pૂકાડ (મેડ4કલ  

dોફ�સર) 

પÁ ]ષૂણ 

ના�બી નારાયણ (િવ¶ાની) પÁ ]ષૂણ 

બચેG^ીપાલ (પવ0તારોહક) પÁ ]ષૂણ 

વી. ક�. nુગંલ (7વૂ0 ક�ગ) પÁ ]ષૂણ 

મનોજ બાજપાઈ (અ+ભનેતા) પÁ �ી 

8વmન ચૌધર4 (તબલા વાદક) પÁ �ી 

એચ. એસ.  Àલકા (વ[કલ) પÁ �ી 

bદુામ લÅમણ કાટ� (િવ¶ાની) પÁ �ી 

kહુ�મદ ક� ક� (આકÆલોAજ8ટ) પÁ �ી 

સાÇમુરદા િથમÈા 

(પયા0વરણિવદ) 

પÁ �ી 

bિુનલ છે�ી (Àટબોલર) પÁ �ી 

એલ બો�બાયલાદ�વી (િતરંદાજ) પÁ �ી 

ગૌતમ ગભંીર ([}ક�ટર) પÁ �ી 

dશાિંત િસWહ (બા8ક�ટ બોલ) પÁ �ી 

[દિનયાર આર. કોG3ાકટર 

(પારસી `જુરાતી િથયેટરના 

કલાકાર) 

પÁ �ી 

ફાઈડ�[રકા ઈર4ના (જમ0નીમા ં

ગાયોની સારવાર) 

પÁ �ી 

જોરાવરિસWહ !દવ (લોક કલા) પÁ �ી 

 પÁ�ી સGમાન ભારત સરકાર \ારા આપવામા ંઆવQુ ં ચોથા 

}મCુ ંસGમાન છે. 

�T[� *�"�� E/����� �R�P/���1 

��� 8	9 

Xયોિત ભÉ પેઈGટ4ગ – કલા 

અÊcુલ ગËર ખ�ી પેઈGટ4ગ – કલા 

જોરાવરિસWહ !દવ સા[હ�ય  – કલા 

keુતાબેન ડગલી સામાAજક સેવા 

વBલભભાઈ મારવાણીયા pૃિષ 

+બમલ પટ�લ આ[ક�ટ�કચર 

�T[� *�"�� E/����� �R�P/���1 

Y�1*� �\ 

 Xયોિત ભÉનો જGમ `જુરાતના ભાવનગરમા ંથયો હતો. 

 તેઓCુ ં79ુ નામ XયોતીG^ માણશકંર ભÉ છે. 

 વષ0 1956મા ં રા23પિત રા%G^dસાદ \ારા તેમને રા234ય 

એવોડ0 એનાયત કરવામા ંઆµયો હતો. 

�] /̂ �_� х*9 

 અÊcુલ ગËર ખિ� ક�છ AજBલાના િનરોના ગામના વતની છે. 

 તેમને “રોગન પ�[ટWગ”ની કલાને !ળવી રાખવા બદલ આ 

સGમાન મ°�ુ.ં 

 રોગન પ�[ટWગ કાપડ પર  તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. 

 તેમના \ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ પ�[ટWગ “34 ઓફ લાઈફ” 

વડાdધાન નર�G^ મોદ4એ અમે[રકા dવાસ દર�યાન ત�કા+લન 

રા23પિત બરાક ઓબામાને ભેટ ક�ુx હQ ુ.ં 

�1����*>DR `�� 

 જોરાવરિસWહ !દવ અમદાવાદ AજBલાના ધÎંકુાના વતની છે. 

 તેઓ `જુરાતના ંdિસ�ધ કલાિવc્ અને સÐક છે. 

 તેમણે `જુરાતી ભાષામા ંસગંીત, કલા, સા[હ�યમા ં 90થી વÎ ુ

78ુતકCુ ંસÐન ક�ુx છે. 

F/a��
	� C�� 

 keુતાબેન ડગલી મ[હલાઓને 8વિનભ0ર થવા માટ� અ�યાસ 

કરાવે છે. 

 તેમનો જGમ અમર�લી AજBલાના �ક�[ડયા ખાતે થયો હતો. 

 તેઓ bરુ�G^નગરના વતની છે. 

 તેઓ bરુ�G^નગરની સી.�.ુ  શાહ d¶ાચÑ ુમ[હલા સેવાpંુજના 

સચંાલક છે. 

 તેમને વષ0 2009મા ં સામાAજક સેવા અને વષ0 2001મા ં oી 

શ�eત 7રુ8કારથી સGમાનીત કરવામા ંઆµયા હતા. 

�b���O �����2��� 

 વBલભભાઈ મારવાણીયા ®ુનાગઢ AજBલાના વતની છે. 

 તેમને આ સGમાન ગાજરની ખેતીમા ં કર�લ  સશંોધન બદલ 

એનાયત થયો છે. 

 તેમને વષ0 2017મા ં નેશનલ �ાસ9ટસ એવોડ0થી સGમાનીત 

કરવામા ંઆµયા હતા. 

c
� �-� 

 +બમલ પટ�લ અમદાવાદના વતની છે. 

 તેઓ આ[ક�ટ�કટ અને અબ0ન mલાનર છે. 
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 તેઓ ભોપાલની 8pૂલ ઓફ mલાિનWગ એGડ આ[ક�ટ�કચરના બોડ0 

અ�યa છે. 

�	>	<?к ��+->� K	de���*ш� – 

>1� ./�1<R� 

 `જુરાત પોલીસમા ં ફરજ બ!વતી સોનલ 7રુો[હતે 

�તરરા234ય કaાની તરણ 8પધા0મા ં5 – 5 મેડલ મેળવી `જુરાત 

પોલીસમા ંdથમ જલપર4Cુ ંબ²મુાન મેળµ�ુ ંછે. 

 તેણે મલેિશયામા ં યો!યેલી પેિસ[ફક મા8ટસ0 ચે��પયનિશપમા ં

30 થી 34 વષ0ના વય®ૂથમા ંભાગ લીધો હતો. 

 આ ચે��પયનિશપમા ંસોનલે ઉ�pૃ2ટ દ�ખાવ કર4 100 મી. ¯ે8ટ 

83ોક, 200 મી., 400 મી. ¬4 8ટાઈલ તેમજ િમeસ ¬4 8ટાઈલ 

ર4લેમા ં ગોBડ અને 50 મી. ¯ે8ટ 83ોકમા ં િસBવર મેડલ મેળµયા 

હતા. 

 સોનલે વષ0 2006 અને વષ0 2008મા ં ઓ83�+લયન પાન 

પેિસ[ફક મા8ટસ0 ગે�સમા ંભાગ લઈ ગોBડ મેડલ મેળµયો હતો. 

 તેણી હાલ કરાઈ ખાતે `જુરાત પોલીસ એક�ડમીમા ં 8વીમÒગ 

ઈG83કટર તર4ક� પોલીસના તરણવીરોને તાલીમ આપી ર¸ા છે. 

��b�	 R�<�-�� ef/cg�� – ������ 

 ભાવનગર ખાત ેર�BવCે ુ ંસૌથી મોÓંુ હ�[રટ�જ ��+ુઝયમ ÔBુÇ ુkકુા�ુ.ં 

 આ ��+ુઝયમને પિÕમ ર�Bવેના જનરલ મેનેજર એ.ક�. `mુતા 

\ારા ÔBુÇ ુkકૂવામા ંઆµ�ુ.ં 

 100 વષ0 પહ�લાની ર�Bવે નેરોગેજ 8ટ4મ એ·Gજન, નેરોગેજ 

[ડઝલ હાઈÖો+લક એ·Gજન, મીટરગેજ }�ન સ[હતના મશીનો અને 

ઉપકરણો kકૂવામા ંઆµયા છે. 

 `જુરાતમા ં અમદાવાદ, વડોદરા રાજકોટ ર�Bવે 8ટ�શનપર 

હ�[રટ�જ ગેલેર4 આવેલ છે. 

1. પÁ 7રુ8કાર-2019મા ંpુલ ક�ટલા µય�eતને એનાયત થયા? 

  - 112 

2. દ�શCુ ંdથમ }મCુ ંસવº�ચ સGમાન જણાવો?   - ભારત ર�ન 

3. પÁ િવ]ષુણ િવ%તા તીઝનબાઈCુ ંકાય0aે� જણાવો? 

  - લોકગાયક 

4. પÁ�ી િવ%તા +બમલ પટ�લ �ા aે� સાથે સકંળાયેલ છે? 

  - આ[ક�ટ�કચર 

5. સોનલ 7રુો[હતCુ ંકાય0aે� જણાવો?  - તરણ 
18.March 2019 

�1���� F/h���9� ��1R� ��<�iк�P/� *�j� 

 ગોવાના k�ુયમ�ંી મનોહર પા[ર�કરCુ ં 17 માચ0, 2019ના રોજ 

િનધન થ�ુ.ં 

 ક�G^ સરકાર \ારા તેમને ��ધાજંલી અપ0ણ કરવા 18 માચ0, 

2019ના [દવસે રા234ય શોક !હ�ર કયº છે. 

 રા234ય શોક દર�યાન દ�શની રાજધાની, દર�ક રાXયની 

રાજધાની તેમજ ક�G^શાિસત dદ�શોમા ં રા23�વજને અડધો નીચે 

ફરકાવવામા ંઆવે છે. 

 ગોવા સરકાર \ારા સાત [દવસનો રાજક4ય શોક !હ�ર કરવામા ં

આµયો છે. 

 તેમનો જGમ 13 [ડસે�બર, 1955ના રોજ ગોવાના મા7સુા 

ગામમા ંથયો હતો. 

 તેમCુ ં79ુ નામ મનોહર ગોપાલpૃ2ણ પ[ર�કર હQ ુ.ં 
 પા[ર�કર દ�શના dથમ k�ુયમ�ંી હતા % IIT પાસ હતા. 1978મા ં IIT 

kુબંઈથી મટેલAÐકલમા ંએ·Gજિનય[રWગનો અ�યાસ કયº હતો. 

 2001મા ંIIT kુબંઈએ તમેન ેએB�મૂની એવોડ0થી સGમાિનત કયા0. 

 ડૉ. મનોહર પા[ર�કર ગોવાના 4 વખત k�ુયમ�ંી ર¸ા હતા. 

 24 ઓકટોબર, 2000ના dથમ વખત ગોવાCુ ંk�ુયમ�ંી પદ 

સભંા°� ુહQ ુ.ં 

  બીy વખત 2002 થી 2005 bધુી, �ીy વખત 14 માચ0, 

2017થી સીએમ પદ� ર¸ા હતા. 

 ચોથી વખત તેઓએ k�ુયમ�ંી તર4ક� 14 માચ0, 2017ના રોજ 

શપથ લીધા હતા. 

 તેઓ ગોવાના 10મા ંk�ુયમ�ંી હતા. 
 તઓે વષ0 2014થી 2017 દર�યાન દ�શના સરંaણ મ�ંી ર¸ા ંહતા. 

 તેમના કાય0કાળ દર�યાન ભારતીય  સેનાએ 29 સmટ��બર, 

2016ના રોજ એલઓસી પર સજ�કલ 83ાઈક કર4 હતી. 

 સરંaણ મ�ંીના કાય0કાળ દર�યાન તેઓ ઉvરdદ�શ 

રાXયસભાના સાસંદ હતા. 

 તેઓ પહ�લી લોકસભા _ ૂટંણી 1991મા ંલડ×ા પણ હાર4 ગયા. 

1994ની િવ�ાનસભા _ ૂટંણીમા ં તેઓ પણy િવ�ાનસભાથી dથમ 

વખત y�યા હતા. 

 ગોવાની રાજધાની પણy છે. 

 ગોવાના રાXયપાલ kcુૃલા િસWહા છે. 

 ગોવા િવ8તારની ^�2ટએ દ�શCુ ં 29k ુ રાXય  છે. વ8તીની 

^�2ટએ દ�શCુ ં26k ુરાXય  છે. 

��ш�� �A� 1к�� *���к6K�5 k1X 

 તા%તરમા ં “લોકપાલ  િનમi ૂકં સિમિત” \ારા દ�શના dથમ 

લોકપાલના નામની મ®ૂંર4 આપવામા ંઆવી. 

 લોકપાલ િનમi ૂકં સિમિતની રચના dધાનમ�ંીની અ�યaતામા ં

પસદંગી સિમિત \ારા કરવામા ંઆવી હતી. 

 લોકપાલ િનમi ૂકં સિમિતના સ�યો તર4ક� લોકસભા 8પીકર, 

લોકસભાના િવપaી નેતા, ભારતના k�ુય Gયાયાિધશ, સવº�ચ 

અદાલતના એક Gયાયાિધશ અને એક ઉ�ચ કાયદાશાoી હોય છે. 

 સવº�ચ અદાલતના ]તૂ7વૂ0 જજ િપનાક4ચં̂  ઘોષ દ�શના 

dથમ લોકપાલ બનશે. 
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 ક�G^ સરકાર \ારા તેમCુ ં નામ રા23પિતની મ®ૂંર4 માટ� 

મોકલવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ ં%ને રા23પિત \ારા મ®ૂંર4 આપવામા ંઆવી. 

 જ�8ટસ ઘોષ મે, 2017મા ંસવº�ચ અદાલતમાથંી િનØvૃ થયા 

હતા અને હાલ તેઓ માનવાિધકાર પચંના સ�ય છે. 

 લોકપાલના અ�યa બનવા માટ� ભારતના 7વૂ0 k�ુય 

Gયાયાિધશ અથવા સવº�ચ અદાલતના 7વૂ0 Gયાયાધીશની લાયકાત 

જ9ર4 છે. 

 લોકપાલ સિમિતમા ંએક અ�યa અન ેવÎમુા ંવÎ ુઆઠ સ�યો હોય છે. 

 સિમિતના આઠ સ�યો પૈક4 ચાર સ�યો Gયાયપા+લકાના હોય 

છે, Xયાર� બાક4ના ચાર સ�યોમા ંએસસી, એસટ4, ઓબીસી, લમુતી 

અને મ[હલા હોવા ફરAજયાત છે.  તેમની વય 70 વષ0થી વÎ ુન 

હોવી જોઈએ. 

 લોકપાલ અ�યa અને સ�યોનો સમયગાળો 5 વષ0નો છે. 

 તેમનો પગાર સવº�ચ અદાલતના Gયાયાધીશ %ટલો હોય  છે. 

 લોકપાલ વત0માન તેમજ 7વૂ0 વડાdધાન, વત0માન તેમજ 7વૂ0 

ક��G^ય મ�ંી, સસંદસ�યો, સરકાર4 તેમજ !હ�રaે�ોના કમ0ચાર4ઓ 

અને 10 લાખથી વÎ ુિવદ�શી યોગદાન મેળવતા એનyઓની તપાસ 

કર4 શક� છે. 

 િવ�ના સૌdથમ લોકપાલની િનમi ૂકં વષ0 1809મા ં 8વીડન 

ખાતે કરવામા ંઆવી હતી. 

 ભારતમા ં સૌdથમ વષ0 1971મા ં લોકપાલની િનમi ૂકં �ગે 

ખરડો ર®ૂ થયો હતો. 

 �યારબાદ વષ0 1985મા ં ત�કા+લન વડાdધાન રાyવ ગાધંીએ 

આ �ગે ખરડો ર®ૂ કયº હતો. 

 િપનાક4ચં̂  ઘોષનો જGમ પિÕમ બગંાળના કોલકvામા ં થયો 

હતો. 

 તેઓએ વષ0 2013થી 2017 દર�યાન સવº�ચ અદાલતના �જ 

તર4ક� સેવા આપી હતી. 
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 મહ�સાણા AજBલાના સતલાસણથી 10 [ક.મી. cૂર આવેલા 

નેદરડ4 ગામેથી બૌÙ ધમ0ના 8થાપક ગૌતમ બૌÙ ની dિતમાનો 

માથાનો ભાગ મળ4 આµયો. 

 % 4 થી 5 સદ4નો હોવાCુ ંઅCમુાન છે. 

 અડધી �ખો ÔBુલી અને લાબંા કાન ધરાવતી dિતમા મળ4 

આવી છે. 

 બૌÙ ધમ0ના `જુરાત સાથેના સબંધંોની સાaી 7રૂતા ક�ટલાક 

અવશેષો તારંગા અને વડનગરથી  મળ4 આµયા છે. 

 તારંગામા ં 300 મીટર Ãચા પવ0ત પરથી મળ4 આવેલ બૌÙ 

8Qપૂો તેની સા+બતી છે. 

 ક�G^ીય 7રુાતન િવભાગના અ+ભAજત આબકેરના નQે�ૃવ હ�ઠળ તમેની 

ટ4મ વનગર અન ેતારંગામા ં7નુઃ ઉ�ખÛની d[}યા શ9 કર4 છે. 

 તારંગામાથંી 54 %ટલી pુદરતી `ફૂાઓ પણ મળ4 છે. આ 

pુદરતી `ફૂાઓમા ંબૌÙ +ભÑકુ રહ�તા હતા. 
 આ દરિમયાન સતલાસણા તાÇકુાના નદેરડ4 ગામેથી ગૌતમ JÙુની 

dિતમાનો માથાનો ભાગ મળતા ં7રુાતન િવભાગે સશંોધન ક�ુx છે. 

 તારંગાના Dુગંર પર બૌÙ ધમ0નો ઇિતહાસ ધરબાયેલો છે. 

1. તા%તરમા ંિનધન થનાર ગોવાના k�ુયમ�ંીCુ ંનામ જણાવો? 

  - મનોહર પ[રકર 

2. એમ. પ[રકરCુ ં79ુ નામ જણાવો? 

  - મનોહર ગોપાલpૃ2ણ પ[રકર 

3. ગોવાની રાજધાનીCુ ંનામ જણાવો?    - પણy 

4. દ�શના dથમ લોકપાલCુ ંનામ જણાવો?   - િપનાક4ચં̂  ઘોષ 

5. લોકપાલ સિમિતમા ંવÎમુા ંવÎ ુક�ટલા સ�યો હોય છે? 

- એક અ�યa અને વÎમુા ંવÎ ુઆઠ સ�યો 

6 િવ�મા ંસૌdથમ લોકપાલની િનમi ૂકં �ા દ�શે કર4?  - 8વીડન 

7. િપનાક4ચં̂  ઘોષ �ા રાXયના વતની છે?  - પિÕમ બગંાળ 

8. તારંગા Dુગંર �ા AજBલામા ંઆવેલ છે?  - મહ�સાણા 
19.March 2019 

coк> ш	��� 
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� તા%તરમા ં ¯ા+ઝલના ક[રિતબા ખાતે +¯કસ શેરપા બેઠકCુ ં

આયોજન થ�ુ.ં 

� ¯ા+ઝલની અ�યaતામા ં આયોAજત થયેલ આ dથમ બેઠક 

હતી. 

� આ બેઠકમા ં હાજર રહ�લ ભારતીય dિતિનિધમડંળCુ ં નેQ�ૃવ 

િવદ�શ મ�ંાલયના  આિથ³ક સબંધંોના સ+ચવ ટ4.એસ. િત9kિુત³ \ારા 

કરવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ.ં 

� +¯eસ પાચં દ�શોનો સkહૂ છે %ની 8થાપના વષ0 2001મા ંથઈ 

હતી. 

� BRICSના સ�યો દ�શોમા ંBRAZIL, RUSSIA, INDIA,  CHAINA 

અને SOUTH AFRICAનો સમાવેશ  થાય  છે. 

� તેCુ ંk�ુય મથક શાઘંાઈ ખાતે આવેÇુ ંછે. 

ON4C�� �<qк� �1O4- <?bC r��s� 3к>�>�Og 

 ઈ�Gડયા આ[¬કા જોઈGટ [ફBડ 3�નÒગ એકસરસાઈઝCુ ંઆયોજન 

7ણુે ખાતે કરવામા ંઆµ�ુ.ં 

 આ એકસરસાઈઝમા ંભારતીય સેના અને આ[¬કાના 16 દ�શોએ 

ભાગ લીધો. 

 આ અ�યાસCુ ંનામ "AFINDEX-19” રાખવામા ંઆµ�ુ ંછે. 

 અ�યાસમા ં ભારતીય સેના તરફથી મરાઠા લાઇટ ઈG¬�34ના 

સૈિનકોઓ ભાગ લીધો છે. 
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 “AFINDEX-19”નો ઉäેશ સૈિનકોને માનવ સહાયતા અને સ�ંeુત 

રા23ના શાિંત િમશન િવશે િશaણ આપવાનો છે. 

��1� >���� – �1�� F/h���9� 

 ભારતીય  જનતા પાટåના ધારાસ�ય dમોદ સાવતેં ગોવાના 

k�ુયમ�ંી તર4ક� શપથ લીધા. 

 ગોવાના રાXયપાલ  kદૃલા િસWહાએ તેમને શપથ લેવડાµયા. 

 dમોદ સાવતં હાલ ઉvર ગોવાના સખંા+લમ િવધાનસભાના 

ધારાસ�ય  છે. 

 તેમની સાથે મ�ંીમડંળના 11 મ�ંીઓએ શપથ લીધા. 

 dમોદ સાવતં µયવસાયે આ�વુ|[દક ડોકટર છે. 

 ગોવાના 7વૂ0 k�ુયમ�ંી મનોહર પ[ર�કરના િનધન બાદ નવી 

સરકારની રચના કરવામા ંઆવી છે. 

 ગોવાની  રાજધાની પણy છે. 

��ш�� �� �� *�j� ���	 F/h��9� 

k�ુયમ�ંી રાXય 

ગોપીનાથ બોદºલોઈ આસામ 

રિવશકંર neુલા મ�યdદ�શ 

�ીpૃ2ણ િસઘ +બહાર 

+બધાનચં̂  રોય પિÕમ બગંાળ 

મેરો�ા કÛવર મહારા23 

બળવતં મહ�તા `જુરાત 

સીએન અÛcુરાઈ તાિમલનાDુ (મ^ાસ) 

દયાનદં બદંોકર ગોવા 

બરકત ઉBલાખાન રાજ8થાન 

શૈખ અÊcુBલા જ�k ુકા»મીર 

એમ y રામચં̂ ન તાિમલનાDુ 

ચીમનભાઈ પટ�લ `જુરાત 

બે�તિસWહ પ!ંબ 

એસ રાજશેખરર�r4 �ædદ�શ (િવભાજન પહ�લા) 

દોરગી ખાDું અIુણાચલ dદ�શ 

kçુતી મહો�મદ સૈયદ જ�k ુકા»મીર 

જયલ+લતા તાિમલનાDુ 

મનોહર પા[ર�કર ગોવા 

 k�ુયમ�ંી રાXયની કારોબાર4ના વા8તિવક વડા છે. 

 k�ુયમ�ંીની િનમi ૂકં િવધાનસભામા ંબ²મુત મેળવનાર પaના 

નેતા તર4ક� રાXયપાલ કર� છે. 

 રાXયમા ં અGય મ�ંીઓ (મ�ંી મડંળ)ની િનમi ૂકં રાXયપાલ 

k�ુયમ�ંીની સલાહથી કર� છે. 

 k�ુયમ�ંીએ બધંારણના અC�ુછેદ 166 kજુબ મ�ંીમડંળની 

નીિતઓ અને િનણ0યોની મા[હતી રાXયપાલને કરવાની હોય છે. 

 k�ુયમ�ંી હોäાની 9એ નીિત આયોગ અને �તરરાXય 

પ[રષદના સ�ય હોય  છે. 

 રાXયમ�ંી મડંળમા ં�ણ dકારના મ�ંી હોય છે. 

 1. ક�+બનેટ મ�ંી 2. રાXયમ�ંી 3. ઉપમ�ંી 

GI -�� 

 તા%તરમા ં ભારતના િવિવધ રાXયોની વ8Qઓુને GI ટ�ગ 

આપવામા ંઆµયા. 

 GI ટ�ગ તે વ8Q ુ અથવા ઉ�પાદનને આપવામા ં આવે છે, % 

િવિશ2ટ aે�ે dિતિનિધ�વ કરતી હોય અથવા િવિશ2ટ 8થાન પર જ 

મળતી હોય. 

 GI ટ�ગ pૃિષ ઉ�પાદનો, dpૃિતક વ8Qઓુ તથા િનિમ³ત 

વ8Qઓુને તેમની િવિશ2ટ `ણુવvા માટ� આપવામા ંઆવે છે. 

 આ ટ�ગ 10 વષ0 માટ� આપવામા ંઆવે છે, % બાદમા ં[રG� ૂકર4 

શકાય છે. 

 થોડા સમય અગાઉ ક��G^ય નાગ[રક િવમાન મ�ંાલય \ારા 

ગોવાના ડાબોલીમ �તરરા234ય એરપોટ0 ખાતે દ�શનો dથમ GI 

ટ�ગ 8ટોર શ9 કરવામા ંઆµયો હતો. 

 GI ટ�ગ dાmત ઉ�પાદન-દાAÐલગં ચા, િતIુપિv લાDુ, કાગંડા 

પ�[ટWગ, નાગ7રુ સતંરા, ક»મીર પ�»મના, ઓ[ડશાની કંધામલ વગેર�. 

��"����� ��	 GI -�� uv���� 

 ક�રલના ઈDુÈ4 AજBલાના મર�રુ  ગોળને તા%તરમા ંGI ટ�ગ 

આપવામા ંઆµયો. 

 મર�રુ ગોળCુ ંિનમા0ણ પારંપા[રક િવિધ \ારા કરવામા ંઆવે છે. 

 તાિમલનાDુના ઈરોડની હળદરને તા%તરમા ંGI ટ�ગ આપવામા ં

આµયો. 

 તાિમલનાDુના ઈરોડ અને કોઈ�બQરુ AજBલામા ં 70 થી 75% 

ઈરોડની હળદરCુ ંઉ�પાદન થાય  છે. 

 કણા0ટકના ઉvર eÛડ AજBલાની િસરસી સોપાર4ને તા%તરમા ં

GI ટ�ગ આપવામા ંઆµયો. 

 આ સોપાર4Cુ ંવેચાણ `જુરાત, મહારા23, રાજ8થાન તથા નવી 

[દBહ4 થાય છે. 

1. +¯eસ શેરપા બેઠક-2019Cુ ંઆયોજન �ા ંથ�ુ ંહQ ુ?ં 

  - ક[રિતબા, ¯ાઝીલ 

2. AFINDEX-19Cુ ંઆયોજન �ા ંથ�ુ ંહQ ુ?ં   - 7ણુે 

3. ગોવાના નવા k�ુયમ�ંીCુ ંનામ જણાવો?  - dમોદ સાવતં 
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4. ગોવાના રાXયપાલCુ ંનામ જણાવો?  - kcુૃલા િસWહા 

5. �ા રાXયમા ંઈરોડની હળદરને GI ટ�ગ આપવામા ંઆµયો? 

  - તાિમલનાDુ 
20.March 2019 

"*�@ Kк� <��>"    

 દર વષ| 20 માચ0ના રોજ િવ� ચકલી [દવસ મનાવવામા ંઆવે 

છે. 

 આ [દવસની ઉજવણી િવ�ભરમા ં Çmુત થતી ચકલી િવશે 

!ગ9કતા લાવવામા ંમાટ� કરવામા ંઆવે છે. 

 ચકલીના સરંaણ માટ� િવ� ચકલી [દવસની dથમ ઉજવણી 

વષ0 2010મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

 વષ0 2019 થીમ I Love Sparrows (વષ0 2018મા ંપણ I Love 

Sparrows થીમ હતી.) 

તારો વૈભવ રંગ મહ�લ નોકર ચાકરCુ ંધાDુ, 

માર� ફ+ળયે ચકલી બેસે એજ માIુ રજવાDુ ં

-રમેશ પાર�ખ 

�bC� R�*��	ш C� 

 દર વષ| 20 માચ0ના રોજ �bC� હ�િપનેસ ડ� ની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવે છે. 

 આ [દવસની ઉજવણી સ�ંeુત રા23 \ારા કરવામા ંઆવે છે. 

 �bC� હ�િપનેસ ડ�ની dથમ ઉજવણી વષ0 2013મા ં કરવામા ં

આવી હતી. 

 વષ0 2019 થીમ – Happier Togheter 

E/���� +-�- -�
-�*�ш 3>1*>3ш� – 
	+- 3>1*>3ш� #$%U 

 `જુરાત 8ટ�ટ ટ�બલટ�િનસ એસોિસએશનને ટ�બલટ�િનશ ફ�ડર�શન 

ઓફ ઈ�Gડયા \ારા બે8ટ એસોિસએશન 2018 એવોડ0થી સGમાનીત 

કરવામા ંઆµયા. 

 `જુરાત 8ટ�ટ ટ�બલટ�િનસ એસોિસએશનને આ એવોડ0 ચોથી 

વખત એનાયત થયો છે. 

 `જુરાત 8ટ�ટ ટ�બલટ�િનસ એસોિસએશન dkખુ – િવ7લુ િમ�ા 

 ટ�બલટ�િનસ ફ�ડર�શન ઓફ ઈ�Gડયાની 8થાપના વષ0 1926મા ં

થઈ હતી. 

 તેCુ ંk�ુય  મથક નવી [દBહ4 ખાતે આવેલ છે. 

�
	 ./�+к�� #$%U к��� u	�
	к� 

 અમે[રકાના મ[હલા િશaક કર�ન ઉલેનબેકને ગ+ણતના dિસÙ 

અબેલ 7રુ8કાર માટ� પસદં કરવામા ંઆµયા. 

 અબેલ 7રુ8કાર ગ+ણત aે�ે આપવામા ં આવતો સવº�ચ 

7રુ8કાર છે. 

 આ સGમાન મેળવનારા ંતેઓ િવ�ના dથમ મ[હલા છે. 

 કર�નને જયોમે[3ક એના+લિસસમા ંકરાયેલા કાય0 બદલ 7રુ8કાર 

તર4ક� 4.88 કરોડ 9િપયા મળશે. 

 આ 7રુ8કાર નોવ|ના ગ+ણત¶ નીBસ હ�ન[રક અબેલની યાદમા ં

નોવ| સરકાર \ારા આપવામા ંઆવે છે. 

 તેની શ9આત વષ0 2003મા ંથઈ હતી. 

 dથમ અબેલ 7રુ8કાર િવ%તા yન િપયર સેર�ને વષ0 2003મા ં

એનાયત થયો હતો. 

 વષ0 2007મા ં આ 7રુ8કાર ભારતીય kળૂના અમે[રકન 

�ીિનવાસ વધ0નને એનાયત થયો હતો. 

 તેઓ આ 7રુ8કાર yતનાર એકમા� ભારતીય છે. 

c*�D� к1+- <��1-� 

 તા%તરમા ં ઈકોનોિમક ઈGટ�+લજGસ �િુનટ \ારા +લિવWગ કો8ટ 

[રપોટ0  !હ�ર કરવામા ંઆµયો. 

 આ [રપોટ0મા ં હ1ગક1ગ, િસWગાપોર અને પે[રસ િવ�ના સૌથી 

મ1ઘા શહ�ર છે. 

 30 વષ0થી કરાતા આ સરવે મા ંdથમ વખત �ણ શહ�ર એક 

સાથે dથમ }મે આµયા છે. 

 ગત વષ0 મ1ઘવાર4 મામલે પે[રસ બી! }મે હQ ુ.ં 

  સ8તા શહ�રોની યાદ4મા ંભારતના બ�ગÇIુુ, ચેÛઈ અને [દBહ4 

ટોપ-10મા ંછે. 

 [રપોટ0  અCસુાર વેનેëએલાCુ ંકરાકાસ શહ�ર િવ�Cુ ંસૌથી સ8Q ુ ં

શહ�ર છે. 

 ઈકોનોિમક ઈGટ�+લજGસ �િુનટ \ારા િવ�ના 133 શહ�રના 

ભાવોનો Qલુના�મક અ�યાસ કર4ને ર��Gકìગ !ર4 કર� છે. 

1. િવ� ચકલી [દવસ �ાર� મનાવાય છે?   - 20 માચ0 

2. િવ� ચકલી [દવસની થીમ જણાવો?    - I Love Sparrows 

3. વ.ડ હ�િપનેશ ડ� �ાર� મનાવાય છે?    - 20 માચ0 

4. ગ+ણત aે�ે આપવામા ંઆવોત સવº�ચ 7રુ8કારCુ ંનામ 

જણાવો?    - અબેલ 7રુ8કાર 

5. અબેલ 7રુ8કાર-2019 િવ%તા જણાવો?   - કર�ન ઉલેનબેકન 

6. +લિવWગ કો8ટ [રપોટ0  અCસુાર િવ�Cુ ંસૌથી સ8Q ુશહ�ર જણાવો? 

  - વેનેëએલાCુ ંકરાકસ 
21.March 2019 

*�@ �� <��> 

 દર વષ| 21 માચ0ના રોજ િવ�ભરમા ં િવ� વન [દવસ 

મનાવવામા ંઆવે છે. 
 આ [દવસ પયા0વરણીય �8થરતા અને ખા� bરુaામા ંજગંલોના મહ�વ 

અન ે]િૂમકા િવશ ે!ગ9કતા લાવવા માટ� ઉજવવામા ંઆવ ેછે. 

 સ�ંeુત રા23 સામાGય સભા \ારા 28 નવે�બર, 2012ના રોજ 

આ [દવસ ઉજવવાની !હ�રાત કરવામા ંઆવી હતી. 

 વષ0 2013મા ં dથમ વખત િવ� વન [દવસની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવી હતી. 

 વષ0 2018 થીમ – “Forests and Sustainable Cities” 
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 વષ0 2019 થીમ – “Forests and Education” 

*�@ к*��� <��> 

 દર વષ| 21 માચ0ના રોજ િવ�ભરમા ંકિવતા [દવસ મનાવવામા ં

આવે છે. 

િવ�ભરમા ં કિવતા અને તેના િશaણને dો�સાહન આપવાના અને 

માનવ રચનાને વેગ આપવાના હ�Qથુી આ [દવસ મનાવવામા ંઆવે 

છે. 

પેર4સ ખાતે યો!યેલ �નેુ8કોના 30મા ંસ� દર�યાન �નેુ8કો \ારા 

21 માચ0ને િવ� કિવતા [દવસ તર4ક� ઉજવવાની !હ�રાત કરવામા ં

આવી હતી. 

�નેુ8કોની 8થાપના વષ0 1946મા ંથઈ હતી. 

તેCુ ંk�ુય મથક પે[રસ ખાતે આવે આવેલ છે. 

UNESCO- United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

મને �Ùા ભલે ન હોય ક� ઈ�ર બધાનો છે 

cુઆ એવી કIંુ î ં!ણે મારા એકલાનો છે 

- મર4ઝ 

���� �1�6 - ��3�
� кx��C 

 પ!ંબ નેશનલ બેGકના કરોડો 9િપયાના લોન કૌભાડંના ભાગેDુ 

ઉ�ોગપિત નીરવ મોદ4ની લડંનમા ંધરપકડ કરાઈ હતી. 

 લડંનના વે8ટિમW8ટર કોટÆ તેની !મીન અરy ફગાવી દ�તા ં

તેની ધરપકડ કરવામા ંઆવી. 
 ભારતીય એજGસી સGે3લ Ê�રૂો ઓફ ઈGવ�ે8ટગેશન (સીબીઆઈ) અન ે

એGફોસ0મGેટ [ડર�કટોર�ટ (ઈડ4) નીરવ મોદ4, મ²ેુલ ચોકસી અને અGયો િવ9Ù 

પી.એન.બી. કૌભાડં સામ ેતપાસ કર4 રહ4 છે. 

 કૌભાડં બાદ પીએનબીએ તેના 10 અિધકાર4ઓને સ8પેGડ કર4 

દ4ધા હતા. 

 આ કૌભાડં લેટર ઓફ �ડરટ�[કWગ પર આધા[રત છે તે એક 

ગેરંટ4પ� હોય છે %ના આધાર� અGય બેGકના ખાતેદારને પ� \ારા 

નાણા ંઉપલÊધ કરવામા ંઆવે છે. 

 જો કોઈ ખાતેદાર નાણા ં જમા ન કર4 શક� તો લેટર ઓફ 

�ડરટ�[કWગ !હ�ર કરનાર બેGકને તે નાણા ં જમા કરાવવાની 

જવાબદાર4 હોય છે. 

 પ!ંબ નેશનલ બેGકની 8થાપના વષ0 1894મા ંથઈ હતી. 

 k�ુય મથક – નવી [દBહ4. 

1. િવ� વન [દવસ �ાર� મનાવાય છે?  - 21, માચ0 

2. િવ� વન [દવસ-2019ની થીમ જણાવો? - Forest and ducation 

3. િવ� કિવતા [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?  - 21 માચ0 

4. �નેુ8કોC ુk�ુયમથક �ા ંઆµ� ુછે?  - પે[રસ 

5. પ!ંબ નેશનલ બ�કની 8થાપના �ા વષ0મા ંથઈ? - 1894 

6. િવશેષ ઓલ��પક-2019Cુ ંઆયોજન �ા ંથ� ુહQ?ુ - અJધુાબી 

7. િવશેષ ઓલ��પકC ુઆયોજન દર ક�ટલા વષ| થાય છે? - બે વષ| 

8. હ�િપનેસ ર4પોટ0 -2019મા ંભારતનો }મ જણાવો? - 140 

9. સૈફ Àટબોલ ચે��પયનશીપ-2019 િવ%તા ટ4મ જણાવો? - ભારત 
22.March 2019 

*�@ �� <��> 

 દર વષ| 22 માચ0ના રોજ િવ�ભરમા ં િવ� જળ [દવસ 

મનાવવામા ંઆવે છે. 

 આ [દવસ 8વ�છ અને bરુ+aત પાણીના મહ�વ સમ!વવા 

અને પાણીના સરંaણને dો�સાહન આપવાના હ�Qથુી ઉજવવામા ં

આવે છે. 

 વષ0 1992મા ં સ�ંeુત રા23ના પયા0વરણ અને િવકાસપરના 

સમેંલનમા ં િવ� જળ [દવસને 22 માચ0ના રોજ મનાવવાCુ ં નÈ4 

કરવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ.ં 

 સ�ંeુત રા23 \ારા વષ0, 1993મા ં dથમ વખત િવ� જળ 

[દવસની ઉજવણી કરવામા ંઆવી હતી. 

 વષ0 2018 થીમ - "નેચર ફોર વોટર” 

 વષ0 2019 થીમ – "+લિવWગ નો વન +બહાઈGડ” 

���6 >���� – ������ �A� 

r��>"4C� y W�-2� 3e
	>	C� 

 તા%તરમા ં ભારતીય _ ૂટંણી આયોગ \ારા ગૌર4 સાવતંને 

_ ૂટંણી એ�બેસેડર િન�eુત કરવામા ંઆµયા. 

 તેઓ મહારા23ના 12 _ ૂટંણી એ�બેસેડર પૈક4 એક છે. 

 તેઓ ભારતના dથમ 3ાસં%Gડર _ ૂટંણી એ�બેસેડર છે. 

 _ ૂટંણી પચં \ારા થડ0 %Gડર મતદાતાઓને મતદાન માટ� 

dો�સાહન આપવાના હ�Qથુી તેમની િનમi ૂકં કરવામા ંઆવી છે. 

 સવº�ચ અદાલતના િનદÆશ અCસુાર વષ0 2014મા ં3ાસં%Gડરને 

મતદાન કરવાનો અિધકાર આપવામા ંઆµયો છે. 

 dથમ 3ાસં%Gડર વક4લ સ�ય�ી શિમ³લા 

 dથમ 3ાસ%Gડર પોલીસ સબ-ઈGસપેકટર 7િૃથકા યાિશની. 

 dથમ 3ાGસ%Gડર ડોકટર – અÈાઈ પÁશાળ4. 

 ભારતના વત0માન k�ુય _ ૂટંણી કિમïર – bિુનલ અરોડા. 

кg�<к+����� ���j���P/� ��� "P W�z/b���” ��х����� �|f/� 

 કઝા[ક8તાનની રાજધાની "અ8તાના”Cુ ં નામ બદલીને 7વૂ0 

રા23પિત CરૂbBુતાન નજરબાયેવના નામ પર "CરૂbBુતાન” 

કરવામા ંઆµ�ુ.ં 

 આ િનણ0ય �ગેની !હ�રાત કઝા[ક8તાનના વત0માન રા23પિત 

કðિસમ જોમાત0 \ારા કરવામા ંઆવી. 

 CરૂbBુતાન નજરબાયેવ \ારા થોડા સમય અગાઉ રા23પિત 

પદ પરથી રાyનાkુ ંઆપવામા ંઆµ�ુ.ં 

 તેઓએ કઝા[ક8તાનના dથમ રા23પિત તર4ક� 24 એિdલ, 

1990થી 19 માચ0, 2019 bધુી 30 વષ0 સેવા આપી છે. 
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કઝા[ક8તાન બધી બા®ુથી જમીન સરહદ ધરાવતો િવ�નો સૌથી 

મોટો દ�શ છે. 

 aે�ફળની ^�2ટએ કઝા[ક8તાન િવ�નો 9મા ં}મનો દ�શ છે. 

 aે�ફળની ^�2ટએ ભારત િવ�નો 7મા ં}મનો દ�શ છે. 
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 તા%તરમા ં [હGદ4 ભાષાના d�યાત લેખક લીલાધર જ`ડુ4એ 

µયાસ સGમાન 2018 y�યો. 

 તેમને આ સGમાન તેમના કાµયસ�ંહ "yતને લોગ ઉતને dેમ” 

માટ� આપવામા ંઆµ�ુ.ં 

 લીલાધર જ`ડુ4નો જGમ ઉતરાખડંમા ંથયો છે. 

 તેમને વષ0 2004મા ંભારત સરકાર \ારા પÁ�ીથી સGમાનીત 

કરવામા ંઆµયા હતા. 

 તેઓ સા[હ�ય અકાદમી એવોડ0, આકાશવાણી રા234ય 7રુ8કાર, 

ઉvરdદ�શ [હWદ4 સ8ંથાન 7રુ8કાર ઉvરાખડં ગૌરવ સGમાનથી 

સGમાનીત કરવામા ંઆµયા છે. 

 µયાસ સGમાન સા[હ�ય aે�ે આપવામા ંઆવે છે. 

 µયાસ સGમાનની શ9આત વષ0 1991મા ંક�.ક�. +બરલા ફાઉGડ�શન 

\ારા કરવામા ંઆવી હતી. વષ0 2017મા ંમમતા કાલીયાને "cુકખમ 

bકુખમ” માટ� µયાસ સGમાનથી સGમાનીત કરવામા ંઆµયા હતા. 

1. િવ� જળ [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?  - 22 માચ0 

2. િવ� જળ [દવસ-2019ની થીમ જણાવો? 

  - +લિવWગ નો વન +બહાGડ 

3. ભારતના dથમ 3ાસં%Gડર _ ૂટંણી એ�બેસેડરCુ ંનામ જણાવો? 

  - ગૌર4 સાવતં 

4. સવº�ચ અદાલતના િનદÆશ kજુબ �ા વષ0થી 3ાસં%Gડરને 

મતદાન કરવાનો અિધકાર અપાયો?  - 2014મા ં

5. કઝા[ક8તાનની રાજધાનીCુ ંનØુ ંનામ જણાવો? 

 - CરૂbBુતાન 

6. µયાસ સGમાન-2019 િવ%તા જણાવો?  - લીલાધર જ`ડુ4 

7. લીલાધર જ`ડુ4નો જGમ �ા રાXયમા ંથયો?- ઉvરાખડં 
23.March 2019 
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 22 માચ0, 1918ના રોજ ગાધંીyએ ખેડા સ�યા�હની !હ�રાત 

કર4 હતી. 

 22 માચ0 2019એ ખેડા સ�યા�હના 101 વષ0 7ણૂ0 થયા 

 ગાધંીy ખેડા સ�યા�હની !હ�રાત ન[ડયાદમા ંદશા �ીમાળ4ની 

વાડ4એ યો!યેલ જનસભામા ંકર4 હતી. 

 વષ0 1917મા ં ખેડા AજBલામા ં અિતશય વરસાદના કારણે 

ખેDૂતોના પાકને Cકુસાન થ�ુ ં હQ ુ.ં ��ેજ સરકાર� સ7ંણૂ0 મહ�bલૂ 

ઉધરાવતા ખેDૂતોની માગંણી અCસુાર ગાધંીyએ આ સ�યા�હની 

!હ�રાત કર4 હતી. 

 સ�યા�હ માટ� ગાધંીy \ારા ખેDૂતો પાસે મહ�bલૂ ન ભરવા 

માટ� dિત¶ાપ� ભરાવવામા ંઆµયા હતા. 

 સ�યા�હ દર�યાન માતર તાÇકુામા ં નવાગામ ખાતે ��ેજો 

Dુગંળ4નો પાક જmત ન કર� તે માટ� મોહનલાલ પડંયાએ 200 લોકો 

સાથે મળ4ને Dુગંળ4ના પાકને ખોદ4 ના�યો હતો. 

 આ ઘટનાથી મોહનલાલ પડંયાને ગાધંીyએ "Dુગંળ4 ચોર”Cુ ં

+બ9દ આm�ુ ંહQ ુ.ં 

 આ સ�યા�હથી સરદાર વBલભભાઈ પટ�લ વક4લાત છોડ4 

8વત�ં સ�ંામમા ંજોડાયા હતા. 

 ખેડા સ�યા�હ દર�યાન ગાધંીyએ સૌdથમ વખત "અ[હWસાનો 

નારો” આmયો હતો. 

 ખેડા સ�યા�હ દર�યાન ગાધંીyએ પાઘડ4 ન પહ�રવાનો 

સકંBપ અમલમા ંk�ૂો હતો. 

 29 ®ૂન, 1918ના રોજ ખેડા સ�યા�હનો 7ણૂા0²ુિત ઉ�સવ 

ન[ડયાદ ખાતે ઉજવાયો હતો, %મા ં Ëલચદંભાઈ \ારા ગાધંીyને 

માનપ� આપવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ.ં 
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 ભારતીય 8વાતñંય સ�ંામ દર�યાન 23 માચ0, 1931ના રોજ 

િવર }ાિંતકાર4 ભગતિસWહ, bખુદ�વ અને રાજ`9ુને ફાસંી આપવામા ં

આવી હતી. 
 લાહોર ષડય�ં ક�સમા ં આ મહાન 8વત�ંતા સનેાિનયોન ે 24 માચ0, 

1931ના રોજ k�ૃ�દંુડના આદ�શ આપવામા ંઆµયા હતા પરંQ ુ તેમન ે 23 

માચ0 1931ના રોજ સા%ં 7 વા�ય ેફાસંી આપવામા ંઆવી હતી. 

 સાયમન કિમશનના િવ9�ધ દ�શભરમા ંdદશ0ન કરવામા ંઆµયા 

હતા %મા ં લાલા લજપતરાય \ારા લાહોર ખાતે dદશ0ન કરવામા ં

આµ� ુ%મા ં��ેજોએ કર�લ લાઠ4 ચાÐમા ંતેઓ શહ4દ થયા. 

 લાલા લજપતરાયના k�ૃ�નુા િવરોધમા ં િવર }ાિંતકાર4 

ભગતિસWહ, bખુદ�વ અને રાજ`9ુએ +¯[ટશ પોલીસ ચીફ 8કોટની 

હ�યાની યોજના બનાવી હતી. 

 પરંQ ુ તેમણે DSP %.પી. સૌGડ�સ0 પર ગોળ4 ચલાવી અને 

તેમCુ ંk�ૃ� ુથ�ુ ંહQ ુ.ં 

 આ `નુા અતગ0ત [દBહ4 એસે�બલી ખાતે કરવામા ં આવેલ 

બો�બ ²મુલા બાદ તેમની ધરપકડ કરવામા ંઆવી હતી. 

 આ િવર શહ4દોની યાદમા ંદર વષ| 23 માચ0ના [દવસે રા234ય 

શહ4દ [દવસ મનાવવામા ંઆવે છે. 
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 દર વષ| 23 માચ0ના રોજ િવ�ભરમા ંિવ� હવામાનશાo [દવસ 

મનાવવામા ંઆવે છે. 

 આ [દવસ મનાવવાનો ઉäેશ હવામાનશાo અને તેના ફ�રફારો 

િવશે લોકોને !`તૃ કરવાનો છે. 
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 દર વષ| િવ� હવામાનશાo [દવસ િનિમvે હવામાનશાo 

સશંોધન માટ� 7રુ8કાર આપવામા ંઆવે છે. 

 આ 7રુ8કારોમા ં dોફ�સર ડૉ. િવBહો વાઈસાઈલા એવોડ0, 

ઈGટરનેશનલ મેટરોલોyકલ ઓગ|નાઈઝેશન dાઈઝ અને ધ નોબ0ટ0  

ગેરબીયર – k�ુમ ઈGટરનેશનલ એવોડ0નો સમાવેશ થાય છે. 

 વષ0 2019 થીમ – “The Sun, the Earth and the Weather” 
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 મો!ં+બક ખાતે આવેલ ચ}વાત "ઈડાઈ”મા ં માનવીય મદદ� 

આપ�કાલીન રાહત માટ� મો!ં+બક સરકારના અCરુોધ બાદ 

ભારતીય નૌસેનાના �ણ જહાજ સાથે dિશaત સૈિનકો બચાવ 

કાય0મા ંજોડાયા. 

 બચાવ કાય0મા ં જોડાયેલ �ણ જહાજોમા ં b!ુત, સારથી અને 

શાcૂ0લનો સમાવેશ થાય છે. 

 ચ}વાતCુ ંઉó�મ 8થાન મો!ં·�બક હQ ુ.ં 

 મો!ં+બક રાજધાની - મા7તુો 

 મો!ં+બક રા23પિત - આમા0Gદો ગેJ!ું 

1. ખેડા સ�યા�હ �ાર� �ા ંથયો હતો?  - 22 માચ0 1918 

2. મોહનલાલ પડંયાને 'Dુગંળ4 ચોર'Cુ ં+બIુદ કોણે આm�?ુ 

 - ગાધંીyએ 

3. ખેડા સ�યા�હ દર�યાન ગાધંીyએ �ો નારો આmયો?  - 

અ[હWસાનો નારો 

4. રા234ય શ[હદ [દવસ �ાર� મનાવાય છે?  - 23 માચ0 

5. િવ� હવામાનશાo [દવસ �ાર� મનાવાય છે?  - 23 માચ0 

6. મો!ં+બક ખાતે આવેલ ચ}ાવાતCુ ંનામ જણાવે?  - ઈડાઈ 
24.March 2019 
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 દર વષ| 24 માચ0ના રોજ િવ�ભરમા ં િવ� aય [દવસ 

મનાવવામા ંઆવે છે. 

 આ [દવસ લોકોને aય રોગ િવશે !`તૃ કરવા માટ� 

ઉજવવામા ંઆવે છે. 

 24 માચ0, 1882ના રોજ ડૉ. રોબટ0 કોચએ સૌ dથમ વખત 

aયના જQંઓુ શો�યા હતા. 
 ભારત સરકાર \ારા આરો�ય નીિત 2017 �તગ0ત વષ0 2025 bધુીમા ં

દ�શમાથંી aયન ેનાJદૂ કરવાCુ ંલÅયાકં રાખવામા ંઆµ�ુ ંછે. 

 aય રોગને ટ4બી તર4ક� પણ ઓળખવામા ંઆવે છે. 

 aય "માઈ}ોબેકટ�[રયમ ટôબુક�ુ0લોિસસ” નામના બેકટ�[રયાથી 

થાય છે. 

 ટ4બી - ટ�બુરhલુો+લસ 

 વષ0 2019 થીમ – “Its time” 
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 કરમિવરિસWહ નૌકાદળના નવા વડા બનશે. 

 તેઓ 31 માચ| િનØvૃ થઈ રહ�લા હાલના વડા bિુનલ લાબંાCુ ં

8થાન લેશે. 

 હાલ, વાઈસ એડિમરલ કરમિવરિસWહ 7વૂ� નૌસેિનક કમાGડના 

ફલેગ ઓ[ફસર કમાડંÒગ ઈન ચીફ તર4ક� સેવા આપે છે. તેઓ 31 

મે, 2016થી આ પદ પર કાય0રત છે. 

 તેઓ નેશનલ [ડફ�Gસ એક�ડમી ખડકવાસલાના િવ�ાથ� છે. 

તેઓ વષ0 1980મા ંનૌસેનામા ંજોડાયા હતા. 

 વષ0 1982મા ંતેઓ હ�+લકોmટર પાઈલટ બGયા હતા. 

 ભારતના નવા 24મા નેવી ચીફ કરમબીરિસWહ બનશે. 

 દ�શની સkુ̂  સીમાઓની bરુaા નૌસેના \ારા કરવામા ંઆવે છે. 

ભારતીય નૌસેનાની 8થાપના વષ0 1612મા ંથઈ હતી. 

 મહાન મરાઠા શાસક છ�પિત િશવાyને ભારતીય નૌસેનાના 

િપતા કહ�વામા ંઆવે છે. 

 ભારતીય નૌસેનાCુ ંઆદશ0 વા� (મોટો) “શ ંનો વIુણઃ" છે. 

 ભારતના રા23પિત ભારતીય નૌકાદળ bdુીમ કમાGડર હોય છે. 

 ભારતીય નૌસેના [દવસ – 4 [ડસે�બર. 

�O��3 - %# 

 23 માચ0થી આઈપીએલની 12મી િસઝનની શ9આત થઈ. 

 પહ�લી વખત Óુના0મેGટની મેચCુ ંઆયોજન વન-ડ� વ.ડકપથી 

પહ�લા થઈ ર~ુ ંછે. 

 આઈપીએલની પહ�લી મેચ ચેÛાઈ bપુર [કW�સ અને રોયલ 

ચેલેGજસ0 બ��લોરની વ�ચે રમાઈ હતી. 

 7લુવામા ં ²ુમલામા ં શહ4દ જવાનોની �Ùાજંલી આપતા ં આ 

વખતે Óુના0મ્ેટની ઓપિનWગ સેર�મની રદ કરવામા ંઆવી હતી. 

 ઓપિનWગ સેરમનીમા ં ખચ0 થનાર 20 કરોડ 9િપયા 7લુવામા ં

²મુલાના શ[હદ સૈિનકોના પ[રવારને આપવામા ંઆવશે. 

 આઈપીએલની ફાઈનલ 12 મેએ યો!શે Xયાર� વન-ડ� 

વ.ડકપની શ9આત આ વષ| 20 મેથી ��લેGડમા ંથઈ રહ4 છે. 

 આઈપીએલની 12મી િસઝનમા ંpુલ 8 ટ4મ ભાગ લઈ રહ4 છે. 

�O��3 

 ઈ�Gડયન િdમયર લીગ ભારતની dોફ�શનલ ટ4-20 +લગ છે. 

 આઈપીએલCુ ં આયોજન ભારતીય [}ક�ટ કં3ોલ બોડ0 \ારા 

કરવામા ંઆવે છે. 

 આઈપીએલની શ9આતમા ં લ+લત મોદ4ની મહ�વની ]િૂમકા 

હતી. તેઓ આઈપીએલના dથમ ચેરમેન હતા. 

 ભારતીય શહ�રો અને ક�ટલાક રાXયોની dિતિનિધ�વ કરતા 

ટ4મો \ારા આ Óુના0મેGટમા ંભાગ લેવામા ંઆવે છે. 

 આઈપીએલની dથમ સી[રઝ રાજ8થાન રોયBસએ yતી હતી. 

 ચેÛાઈ bપુર [કWગ અને kુબંઈ ઈ�GડયGસ આઈપીએલની સૌથી 

સફળ ટ4મો છે. બનેંએ �ણ વખત Óુના0મેGટCુ ંટાઈટલ y��ુ ંછે. 
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 તા%તરમા ં ક�G^ સરકાર� જ�k-ુક»મીર +લબર�શન ¬ંટ પર 

dિતબધં k�ૂો. 

 આ dિતબધં રોકથામ અિધિનયમ �તગ0ત kકૂવામા ંઆµયો છે. 

 જ�k-ુક»મીર +લબર�શન ¬ંટ જ�k-ુક»મીરમા ં અલગતાવાદ4 

ક»મીરમા ંસ[}ય છે. 

 જ�k-ુક»મીર +લબર�શન ¬ટં પર ક»મીર4 પ[ંડતોની હ�યાના 

ઘણા આરોપો છે. 

 dિતબધં �તગ0ત જ�k-ુક»મીર +લબર�શન ¬ટંના અલગતાવાદ4 

નેતાઓના અ+ભµયeત અિધકારો અને એકઠા થવાના અિધકારો પર 

�pુશ લાગશે. 
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 તા%તરમા ંલ+લત કલા અકાદમી \ારા 60મા ંવાિષ³ક રા234ય 

અકાદમી 7રુ8કારના 15 િવ%તાઓના નામ !હ�ર કરવામા ંઆµયા. 

 આ િવ%તાઓના નામની પસદંગી િનણા0યક મડંળ \ારા 

કરવામા ંઆવી છે. 

 15 િવ%તાઓમા ં`જુરાતના એકમા� [હર�ન છોÓુભાઈ પટ�લનો 

સમાવેશ થાય છે. 

 લ+લત કલા અકાદમીની 8થાપના વષ0 1954મા ં ક��G^ય 

સા8ંpૃિતક મ�ંાલય �તગ0ત કરવામા ંઆવી હતી. 

 અકાદમીનો ઉäે»ય ભારતીય કલાનો dચાર-dસાર કરવાનો છે. 

1. િવ� aય [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?  - 24 માચ0 

2. aય રોગ �ા બેકટ�ર4યાથી થાય છે? 

 - મા}ો બેકટ�[રયમ ટôબુરhલુોિસસ 

3. નૌકાદળના વડા કોણ બનશે?  - કરમિવરિસWહ 

4. નૌસેનાની 8થાપના �ાર� થઈ હતી?  - 1612 

5. નૌ સેના [દવસ �ાર� ઉજવાય છે?  - 4 [ડસે�બર 

6. તા%તરમા ંઆઈપીએલની કઈ સીઝન શ9 થઈ?  - 12 મી 
25.March 2019 

������ >	����� +���ш� jP/X �1� 

>��	 к������ ��ш	 

 ભારતીય સેનામા ં 8વદ�શી 9પે િનિમ³ત ધCષુ તોપ સામેલ 

કરવામા ંઆવશે. 

 ધCષુ 155 મીમી. X 45 મી.મી.ની એક આટ0લર4 તોપ છે. 

 ભારતીય સેનાની જ9[રયાતના આધાર� ઓડ0નેસ ફ�કટર4 બોડ0 

કોલeતા \ારા તેને િવકસાવવામા ંઆવી છે. 

 આ તોપCુ ંિનમા0ણ ગન કðર4જ ફ�કટર4 જબલ7રુ \ારા કરવામા ં

આµ�ુ ંછે. 

 આ તોપ 8વી[ડશ 155 િમમી બાફોસ0 હવીöઝર તોપCુ ંિવકિસત 

સ8ંકરણ છે. 

 8વી[ડશ 155િમમી. બાફોસ0 હ�વીöઝર તોપને વષ0 1980મા ં

ભારતીય સેનામા ંજોડવામા ંઆવી હતી. 
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 અમદાવાદના yણીતા ભારતીય +ચ�કાર હpુ શાહCુ ં21 માચ0, 

2019ના રોજ િનધન થ�ુ.ં 
 હpુ શાહનો જGમ વષ0 1934મા ંતાપી AજBલાના વાલોદમા ંથયો હતો. 

 તેમCુ ં79ુ નામ હpુભાઈ વ®ુભાઈ શાહ છે. 
 તઓે આ[દવાસી અન ેલોક કલાના િવષયોના +ચ�ોથી !ણીતા હતા. 

 તેમણે વષ0 1980મા ં રાજ8થાનના ઉદય7રુમા ં િશBપ�ામની 

8થાપના કર4. 

 હpુ શાહને કલામા ં યોગદાન બદલ 1989મા ં પÁ�ી 7રુ8કાર 

એનાયત થયો હતો. 

 તેમને જવાહરલાલ નહ�9 ફ�લોિશપ 7રુ8કાર અને કલાર�ન 

7રુ8કારથી સGમાિનત કરવામા ંઆµયા હતા. 

<?b�?�� 3�1C�z� 

 ભારતીય િસનેમાની [ફBમો માટ� એનાયત કરવામા ં આવતા 

dિસÙ [ફBમફ�ર એવોડ0b ્ 2019 તા%તરમા ં kુબંઈ ખાતે એનાયત 

કરવામા ંઆµયા હતા. 

 આ 7રુ8કાર 27 �ેણીમા ંએનાયત કરવામા ંઆµયા. 

 [ફBમફ�ર એવોડ0સની શ9આત વષ0 1954મા ંથઈ હતી. 

 આ 7રુ8કાર જનતાના મત અને X�રુ4 મે�બરના મતના 

આધાર� દર વષ| એનાયત કરવામા ંઆવે છે.  

& ��� <?b�?�� 3�1C�>�� *�"�� 

к�-���6 *�"�� <?b� 

�ે2ઠ અ+ભને�ી (79ુષ) રણબીરક7રુ સ®ું 

�ે2ઠ અ+ભનેતા (મ[હલા) આ+લયા ભÉ રાઝી 

[}ટ4eસ ક�ટ�ગર4 �ે2ઠ 

અ+ભનેતા (79ુષ) 

રણિવરિસWહ પÁાવત 

આ�2ુમાન 

Ôરુાના 

�ધાÎનુ 

[}ટ4eસ ક�ટ�ગર4 �ે2ઠ 

અ+ભનેતા (મ[હલા) 

નીના `mુતા બધાઈ હો 

�ે2ઠ [દ�દશ0ક 
મેઘના 

`લુઝાર 

રાઝી 

�ે2ઠ 8ટોર4 અCભુવ િસGહા kBુક 

�ે2ઠ સહાયક અ+ભને�ી 

(મ[હલા) 

bરુ�ખા િસ}4 બધાઈ હો 

�ે2ઠ સહાયક એકટર િવÈ4 કૌશલ સ®ું 
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ગજરાજ રાવ બધાઈ હો 

બે8ટ ડ�Ê� ુ(79ુષ) 
ઈશાન ખÉર +બયોGડ ધ 

કલાઉ÷સ 

બે8ટ ડ�Ê� ુ(oી) 
સારાઅલી 

ખાન 

ક�દારનાથ 

�ે2ઠ 8}4નmલે �ધાÎનુ 

�ે2ઠ સવંાદ બધાઈ હો 

[}ટ4કસ �ે2ઠ [ફBમ �ેણી �ધાÎનુ 

પોm�લુર ચોઈસ ક�ટ�ગર4 

�ે2ઠ [ફBમ 

રાઝી 
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 ભારતીય સેનામા ં +ચCકૂ હ�+લકોmટરનો સમાવેશ કરવામા ં

આµયો. 

 ચદં4ગઢ ખાતે યો!યેલ એક સમારોહમા ં આ હ�+લકોmટરને 

સામેલ કરવામા ંઆµયા. 

 ભારતીય સેનામા ંસામેલ કરવામા ંઆવેલ +ચCકૂCુ ંથોડા સમય 

અગાઉ `જુરાતના kું̂ ા બદંર પર આગમન થ�ુ ંહQ ુ.ં 

 આ હ�+લકોmટરનો ઉપયોગ સૈિનકોને ઓછા સમયમા ંકોઈ 8થાને 

તેનાત કરવા માટ� થશે 

 આ હ�+લકોmટર માટ� ભારત અને અમે[રકા વ�ચે સmટ��બર, 

2015મા ંકરાર કરવામા ંઆµયા હતા. 

 કરાર kજુબ અમે[રકાથી pુલ 15 +ચCકૂ હ�+લકોmટર CH-47F 

+ચCકૂ હ�+લકોmટર 10 ટન વજન øચકવા સaમ છે. 

 આ હ�+લકોmટરનો મોટાપાયે તોપખાના, �Ùુ]િૂમના 7નુdા0·mત 

અને સૈGયના પ[રવહન માટ� ઉપયોગ થાય છે. 

 હાલ િવ�ના 18 દ�શો આ હ�+લકોmટરનો ઉપયોગ કર� છે. 

1. ધCષુ તોપCુ ંિનમા0ણ કોના \ારા થ�ુ?ં 

 - ગન કðર4જ ફ�કટર4, જબલ7રુ 

2. +ચ�કાર હpુ શાહનો જGમ �ા ંથયો હતો? 

 - તાપી AજBલાના વાલોડમા ં

3. [ફBમફ�ર એવોડ0સની શ9આત �ા વષ0મા ંથઈ હતી? - 1954 

4. 64મા ં[ફBમફ�ર એવોડ0સ �ે2ઠ અ+ભનેતા (79ુષ) િવ%તા જણાવો? 

 - રણબીરક7રુ 

5. ભારતીય સેનાએ તા%તરમા ં�ા હ�+લકોmટરનો સમાવેશ કયº? 

 - +ચCકુ હ�+લકોmટર 

6. '+ચCકુ હ�+લકોmટર' માટ� ભારત અને અમે[રકા વ�ચે કઈ સાલમા ં

કરાર થયા હતા? - 2015 

7. ભારતે +ચCકુ હ�+લકોmટર �ા દ�શમાથંી આયાત કયા0? - અમે[રકા 
26.March 2019 
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 તા%તરમા ં વ.ડ ઈકોનોિમક ફોરમ \ારા �લોબલ એનજ� 

3ા·Gઝકશન ઈGડ�કસ 2019 !હ�ર કરવામા ંઆµયો. 

 આ ઈGડ�eસમા ંભારત 76મા 8થાને ર~ુ ં2018મા ંભારત 78મા 

}મે હQ ુ.ં 

 115 દ�શની યાદ4મા ં8વીડન dથમ 8થાને ર~ુ.ં 

 આ ઈGડ�eસમા ં�8વ�ઝલ|Gડ અને નોવ| અC}ુમે બી! અને �ી! 

8થાને છે. 

 એિશયામા ંમલેિશયા સૌથી સારા dદશ0ન સાથે 31મા ં8થાને છે. 

 2019ની શ9આત bધુી ભારતની સૌર ઊ!0 aમતા 73 

ગીગાવોટ bધુી પહ1ચી ગઈ છે. 

 % દ�શની pુલ ઊ!0 aમતાના 20% છે. 

Xયાર� 2017-18મા ંઆ [હ8સો 7.8% હતો. આ પહ�લા ં 2015મા ંઆ 

[હ8સો 5.6% હતો. 

 વ.ડ ઈકોનોિમક ફોરમ એક �તરરા234ય સ8ંથા છે. 

 તેની 8થાપના વષ0 1971 આ કલાઉસ �ાબ \ારા સાવ0જિનક 

સહયોગથી િવ�ની �8થિતમા ંbધુારો કરવાના હ�Qથુી કરવામા ંઆવી 

હતી. 

 તેCુ ંk�ુયાલય �8વ�ઝલ|Gડના yનીવા ખાતે આવેલ છે. 

 આ સ8ંથા રાજનીિત, µયાપાર, િશaા તથા ઉ�ોગ %વા aે�ે 

[રપોટ0  !હ�ર કર� છે. 
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 તા%તરમા ં ક��G^ય મા�યિમક િશaા બોડ0 (સીબીએસઈ) \ારા 

િશaા વાણી નામની એmલીક�શન લોGચ કરવામા ંઆવી. 

 આ એmલીક�શનથી મા�યિમકના િવ�ાથા0ઓ અને તેમના 

વાલીઓને મહ�વની bચૂના અને મા[હતી આપવામા ંઆવશે. 

 આ એmલીક�શન પોડકા8ટ એmલીક�શન છે. % `ગુલ mલે પરથી 

ડાઉનલોડ કર4 શકાય છે. 

 એmલીક�શન સાથે ક��G^ય મા�યિમક િશaા બોડ0 (સીબીએસઈ) 

\ારા તા%તરમા ં આ[ટ�[ફિશયલ �ટ�લી%Gસ, શ9આતના િશaણની 

કાળy અને યોગ કૌશલ એમ �ણ નવા િવષયોનો અ�યાસ}મમા ં

સમાવેશ કરવામા ંઆµયો. 

 આ િવષયો 2019-20ના શૈa+ણક સ�થી અ�યાસ}મમા ંસામેલ 

કરવામા ંઆવશે. 

 અ�યાસ}મમા ં આ[ટ�[ફિશયલ �ટ�લી%Gસ િવષયને 9મા ં

ધોરણથી િવ�ાથ�ઓ માટ� વૈક·Bપક િવષય તર4ક� શ9 કરવામા ં

આવશે. 
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 ક��G^ય મા�યિમક િશaા બોડ0 (સીબીએસઈ) દ�શની સરકાર4 

તેમજ ખાનગી શાળાઓ માટ�C ુ ંરા234ય બોડ0 છે. 

 સીબીએસઈ �તગ0ત 19316 શાળાઓ ભારતમા ં તેમજ 211 

શાળાઓ િવ�ના 28 દ�શોમા ંછે. 

 ક��G^ય મા�યિમક િશaા બોડ0 (સીબીએસઈ)ની 8થાપના વષ0, 

1962મા ંકરવામા ંઆવી હતી. 

 તેCુ ંk�ુયાલય નવી [દBહ4 ખાતે આવેલ છે. 

 સીબીએસઈ ક�G^ીય માનવ સસંાધન િવકાસ મ�ંાલય �તગ0ત 

કાય0 કર� છે. 

��
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 ભારતીય [રઝવ0 બેGક \ારા નદંન િનલેકણીની અ�યaતામા ં

[ડAજટલ પેમેGટમા ં વધારો કરવાના હ�Qથુી પાચં સદ8યની એક 

સિમિતની રચના કરવામા ંઆવી. 

 આ સિમિત [ડAજટલ પેમેGટની સલામતી,  [ડAજટલ પેમેGટ માટ� 

લોકોને dો�સાહન અને [ડAજટલ પેમેGટCુ ં 8તર ø_ ુલાવવા �ગે 

bચૂન આપશે. 

 સિમિત 90 [દવસમા ંતેમનો [રપોટ0  આરબીઆઈને ર®ૂ કરશે. 

 નદંન િનલેકણી ઈGફોિસસના સહ8થાપક છે. 

 તેઓ �િુનક આઈડ��Gટ[ફક�શન ઓથોર4ટ4 ઓફ ઈ�Gડયા 

(UDAI)ના dથમ અ�યa હતા. 

 ભારતીય [રઝવ0 બેGકની 8થાપના [રઝવ0 બ�ક ઓફ ઈ�Gડયા 

એકટ 1934 �તગ0ત 1 એિdલ, 1935ના રોજ થઈ હતી. 

 dારં+ભક વષºમા ંઆરબીઆઈ ખાનગી બેGક તર4ક� કાય0 કરતી 

હતી બાદમા ં1 !G�આુર4, 1949ના રોજ તેCુ ંરા234યકરણ કરવામા ં

આµ�ુ ંહQ ુ.ં 

 આરબીઆઈના વત0માન ગવન0ર – શ�eતકાતં દાસ 
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 ક�Gયાના િવ¶ાન અ�યાપક �લોબલ ટ4ચર dાઈઝ 2019થી 

સGમાનીત કરવામા ંઆµયા. 

આ 7રુ8કાર િવ�ના સવ0�ે2ઠ અ�યાપકને એનાયત કરવામા ંઆવે 

છે. 

તેમને આ 7રુ8કાર િશaાથી વ+ંચત િવ�ાથ�ઓને િશaા આપવા માટ� 

એનાયત કરવામા ંઆµયો. 

પીટર ત+બચીને આ 7રુ8કાર સ�ંeુત અરબ અમીરાતના dધાનમ�ંી 

મોહ�મદ +બન રિશદ અલ મ�pુમના હ8તે એનાયત થયો. 

�લોબલ ટ4ચર dાઈઝની શ9આત વષ0 2015મા ં વરક� ફાઉGડ�શન 

\ારા કરવામા ંઆવી હતી. 

1. �લોબલ એનજ� 3ા+ઝશન ઈGડ�eસ-2019મા ંભારતનો }મ 

જણાવો? - 76 

2. વ.ડ ઈકોનોિમક ફોરમCુ ંk�ુયાલય �ા આવેલ છે? 

 - yનીવા �8વ�ઝરલેGડ 

3. 'િશaાવાણી' એmલીક�શન કોના \ારા લ1ચ થઈ? - CBSE 

4. CBSEની 8થાપના �ાર� થઈ હતી? - 1962 

5. CBSECુ ંk�ુયાલય �ા ંઆવેલ છે? - નવી [દBહ4 

6. �લોબલ ટ4ચર dાઈઝ-2019 િવ%તા જણાવો? - પીટર ત+બચી 
27.March 2019 

*�@ �����K <��> 

 દર વષ| િવ�મા ં 27 માચ0ના રોજ િવ� રંગ]િૂમ [દવસ 

ઉજવવામા ંઆવે છે. 

27 માચ0ને “િવ� રંગમચં [દવસ” તર4ક� ઉજવવાની શ9આત વષ0 

1961મા ં ઈGટરનેશનલ િથયેટર ઈ·G8ટÓુ�ટૂ \ારા કરવામા ં આવી 

હતી. 

ભગવદ ગોમડંલ �થંના આધાર� !ણી શકાય છે ક� વષ0 1280મા ં

`જુરાતીમા ં પહ�Çુ ં નાટક લખાયેલ �યારબાદ 1851 નમ0દ \ારા 

+બ·�ધનવધ0નામની સ8ંથા શ9 કરવામા ંઆવી. 

 આ સમયમા ં `જુરાતી રંગ]િૂમનો ઉદભવ સમય હોવાCુ ં  આ 

�થં લખે છે. એ સમયમા ંoી પા�ો રંગમચં ઉપર આવતા ન[હ. 

તેથી 79ુષો જ oી પા�ોનો અ+ભનય ભજવતા. 

 `જુરાતી રંગ]િૂમના િપતા તર4ક� રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવેને 

ઓળખવામા ંઆવે છે. 
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 દાહોદ AજBલાના ગરબાડા તાÇકુાના %સાવાડા ગામે છઠના 

રોજ પરંપરાગત ગોળ ગધેડાના મેળાCુ ંઆયોજન થ�ુ.ં 

સામાGય ર4તે આ મેળાCુ ં આયોજન હોળ4 પછ4ના [દવસોમા ં

કરવામા ંઆવે છે. 

મેળામા ંગામના ચોક વ�ચે 30 થી 35 Ëટ ø_ ુલાકDુ ંરોપી તેની 

ટોચ પર ગોળની પોટલી બાધંવામા ંઆવે છે. 

�વુકો આ લાકડા ં પર ચડવા dયાસ કર� છે અને �વુતીઓ 

સોટ4થી માર માર� છે. 

ગોળની પોટલી ઉતારવામા ંસફળ થનાર �વુાન �વુતીઓ પૈક4 

કોઈ એકને પોતાના yવનસાથી તર4ક� પસદં કર� છે. 

આ મેળામા ંગામના 8થાિનક લોકો જ ભાગ લઈ શક� છે. 

ગરબાડામા ંbયૂ0C ુ ંdથમ [કરણ પડ� છે બાદમા ંસમ� `જુરાતમા ં

dકાિશત થાય છે. 
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 `જુરાતમા ં લોકસભા _ ૂટંણી માટ� ક��G^ય _ ૂટંણી પચં \ારા 

�8પિશયલ એક8પેGડચર ઓÊઝવ0ર તર4ક� શૈલેG^ હાGડાની િનમi ૂકં 

કરવામા ંઆવી. 

તેઓ `જુરાત સાથે મહારા23નો પણ ચાÐ સભંાળશે. 

તેઓ 1980 બેચના િનØvૃ આઈઆરએસ અિધકાર4 છે. 
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અગાઉ તેઓ અમદાવાદના ં ઈGકમટ�કસ િવભાગના ચીફ કિમïર 

તર4ક� ફરજ બ!વી _�ૂા છે. 

તેઓ રાXયમા ં_ ૂટંણી ખચ0, ભેટ સોગાદો પર મોિનટરÒગ કરશે. 

“*�9 шda� f/nj ����>” 

 ભારત અને �ીલકંા વ�ચે 26 માચ0થી “િમ� શ�eત” ��ુધ 

અ�યાસની શ9આત થઈ. 

આ અ�યાસCુ ંઆયોજન 8 એિdલ bધુી �ીલકંાના [દયાતલાવા 

ખાતે કરવામા ંઆµ�ુ ંછે. 

આ અ�યાસમા ં ભારતીય સેનાના +બહાર ર�AજમેGટના 120 

સૈિનકોએ ભાગ લીધો છે. 

“િમ� શ�eત” ��ુધ અ�યાસની શ9આત વષ0 2012મા ં કરવામા ં

આવી હતી. 

1. િવ� રંગમચં [દવસ �ાર� ઉજવાય છે? - 27 માચ0 

2. Jુ·્�ધવધ0માન સ8ંથાની 8થાપના કોણે અને �ાર� કર4? 

- નમ0દ, 1851 

3. `જુરાતી રંગ]મુીના િપતા તર4ક� કોને ઓળખવામા ંઆવે છે? 

- રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે 

4. ગોળ ગધેડાનો મેળો �ા AજBલામા ંભરાય છે? - દાહોદ 

5. `જુરાતમા ંbયૂ0C ુ ંdથમ [કરણ �ા ંપડ� છે? - ગરબાડા 

6. `જુરાત _ ૂટંણી ખચ0 િનર4aક તર4ક� કોની િનમi ૂકં કરાઈ? 

- શૈલેG^ હાGડા 

7. ‘િમ� શ�eત’ ��ુધ અ�યાસ �ા બ ેદ�શો વ�ચે યો!યો? 

- ભારત અને �ીલકંા 
28.March 2019 
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 ભારતે �ત[રaમા ંલો અથ0 ઓ+બüટ સેટ�લાઈટને તોડ4 પાડવાCુ ં

સફળ પર4aણ ક�ુx. 

 વડાdધાન નર�G^ મોદ4 રા23ને સબંોધી આ મા[હતી આપી 

 આ પર4aણને િમશન શ�eત નામ આપવામા ંઆµ�ુ.ં 

 ડૉ. એ.પી.% અÊcુલકલામ આઈલેGડ લોGચ કો�પલેeસ ખાતેથી 

એ�Gટ સેટ�લાઈટ િમસાઈલ ટ�8ટ હાથ ધરાયો હતો. 

 એ-સેટ અ��ન િમસાઈલ અને એડવાGસ એર [ડફ�Gસ િસ8ટમCુ ં

િમ�ણ છે. ભારતે 2012મા ં જ એ બનેંને િમeસ કર4ને એ�Gટ 

સેટ�લાઈટ (એ-સેટઃ િમસાઈલ િસ8ટમ તૈયાર કર4 હતી. 

 આ ટ�કનો+લજકલ િમશન ડ4આરડ4ઓ \ારા પાર પાડવામા ં

આµ�ુ ંછે. 

 આ િમશન 3 િમિનટ %ટલા સમયમા ં સફળતા7વૂ0ક પાર 

પાડવામા ંઆµ�ુ ંછે. 

 િમશનથી 300 [કિમ. øચાઈએ 7ýૃવીની નીચલી þમણકaામા ં

લાઈવ સેટ�લાઈટ તોડ4 પાડવામા ંઆµ�ુ.ં 

 િમશન શ�eત માટ� ડ4આરડ4ઓ \ારા બેલ�8ટક િમસાઈલ [ડફ�Gસ 

િસ8ટમ ઈGટરસેmટનો ઉપયોગ કરવામા ંઆµયો હતો. 

 આ સ7ંણૂ0 8વદ�શી ટ�કિનક છે. એ�Gટ સેટ�લાઈટ િમસાઈલ પણ 

ભારતમા ંજ બની છે. 

 અમે[રકા, રિશયા, ચીન બાદ ભારત આ dકારની aમતા 

ધરાવતો િવ�નો ચોથો દ�શ બની ગયો છે. 

 અમે[રકાએ વષ0 1959મા ંબોBડ ઓ[રઓન G�[ુકલયર બોલ�8ટક 

િમસાઈલ \ારા પોતાનો એeસmલોરર-6 નામનો સેટ�લાઈટ તોડ4 

પાડવામા ંઆµયો હતો. 

 રિશયાએ વષ0 1969-70મા ંઆ dકારCુ ંિમશન પાર પાડ� ુ ંહQ ુ.ં 

 વષ0 2007મા ંચીને એ�Gટ સેટ�લાઈટ એર�ના \ારા પોતાનો એક 

સેટ�લાઈટ તોડ4 પાડ×ો હતો. 

1 ��� Zc
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 લો અથ0 ઓ+બüટ એટલે ક� 7ýૃવીની નyકની þમણકaા. 

લો અથ0 ઓ+બüટ 7ýૃવીથી160 [કમી.થી2000 [કમી વ�ચે આવેલ 

કaા છે 

 લો અથ0 ઓ+બüટ બાદ મી[ડયમ અથ0 ઓ+બüટ અને 

yઓિસG}ોનસ ઓ+બüટ અને છેBલે હાઈ અથ0 ઓ+બüટ આવે છે. 

 હાઈ અથ0 ઓ+બüટ 7ýૃવીથી 35786 [કમી. cૂર છે. 
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 ઉvર �રુોપના નાના દ�શ એ8ટોિનયાએ િવ�નો dથમ રોબોટ 

�જ િવકસાµયો. 

આ રોબોટ �જ નાની કોટ0મા ંપેGડÒગ ક�સ �ગે _કૂાદો આપશે. 

 એ8ટોિનયામા ંકામ કરનારા અGય �જ પરનો કામનો બોજો ઘટ� 

અને તેઓ અGય મોટા અને મહ�વ7ણૂ0 ક�સની bનૂાવણી કર4 શક� તે 

માટ� રોબોટ જજ પાસે કામ લેવામા ંઆવશે. 

 આ માટ� રોબોટ �જCુ ં કાCનૂી દ8તાવેજો આધાર� dો�ાિમWગ 

કરા�ુ ંછે. 

 અલગો[રધમ અને તાલીમના આધાર� તેCુ ં િવ»લેષણ પણ 

કરાઈ ર~ુ ંછે. 

 રોબટ �જ \ારા અપાયેલ _કૂાદા કાCનુી ર4તે માGય રહ�શે. 

 તેના \ારા અપાયેલ _કૂાદાને માનવ �જ સમa પડકાર4 

શકાશે. 

 મે મ[હનાના �ત bધુીમા ં રોબોટ �જ _કુાદો આપવાCુ ં શ9 

કરશે. 

 કાCનુી િન2ણાતંોની સલાહ અને તેમની �િતમ મ®ૂંર4 મ°યા 

પછ4 તેને ફરજ પર kકૂાશે. 

 એ8ટોિનયાની �રુોપની િસ+લકોનવેલી માનવામા ં આવે છે. 

એ8ટોિનયાની વ8તી 14 લાખ છે. 

 એ8ટોિનયા સામાGય _ ૂટંણીમા ંઓનલાઈન વો[ટWગ શ9 કરનાર 

િવ�નો dથમ દ�શ છે. 
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 ભારતના �વુા nટૂર મC ુભાકર અને સૌરભ ચૌધર4એ 12મી 

એિશયન એરગન ચે��પયનશીપમા ંગોBડ મેડલ y�યો. 

તેઓ 10 મીટર એર િપ8તોલ િમક8ડ ટ4મ ઈવેGટમા ંપહ�લા ં }મે 

ર¸ા. 

 મC ુ અને સૌરભની જોડ4એ eવો+લફ4ક�શનમા ં વ.ડ ર�કોડ0 

બનાµયો હતો. 

 મC-ુસૌરભે રિશયાના િવતાલીના બતસરાશ[કના અને એટ0મ 

ચેરCસેૂવાનો ર�કોડ0 તોડ×ો. 

*�@�� >�A� ��/ �K�O j����� 
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 પ!ંબ પો+લસમા ં સેવા બ!વતા જગદ4પિસWહ િવ�ના સૌથી 

વÎ ુøચાઈ ધરાવતા પોલીસ જવાન છે. 

તેમની øચાઈ 7 Àટ 6 �ચ છે. 

 તા%તરમા ંતેણે લોસ એG%Bસ ખાતે યો!એલ America’s Got 

Talent શોમા ંભાગ લીધો હતો. 
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 ભારતીય રા23પિત રામનાથ કોિવWદને }ોએિશયાના સવºચ   

નાગ[રક સGમાન “ગૈGડ ઓડ0ર ઓફ ધ [કWગ ઓફ તોિમ8લાવ”થી 

સGમાનીત કરવામા ંઆµયા. 

તેમને આ સGમાન }ોએિશયા યા�ા દર�યાન બનેં દ�શોના 

�\પaીય સબંધો મજJતૂ બનાવવા માટ� આપવામા ંઆµ�ુ.ં 

 આ સGમાન િવ�ના રા23 dkખુોને મહ�વ7ણૂ0 યોગદાન બદલ 

આપવામા ંઆવે છે. 

 રા23પિત રામનાથ કોિવWદ }ોએિશયાની યા�ા કરનાર dથમ 

ભારતીય રા23પિત છે. 

 }ોએિશયાની રાજધાની ઝા�ેવ છે. 

 રા23પિત રામનાથ કોિવWદ દ�શના 14મા ંરા23પિત છે. 

1. ભારત \ારા લો અને ઓ+બüટ સેટ�લાઈટ ને તોડ4 પાડવાના સફળ 

પ[રaણને નામ nુ ંઆm�ુ?ં- િમશન શ�eત 

2. લો અથ0 ઓ+બટનો અથ0 nુ ંથાય છે? 

- 7ýૃવીની સૌથી નyકની þમણકaા 

3. િવ�નો dથમ રોબોટ �જ �ા દ�શે િવકસાµયો?- એ8ટોિનયા 

4. _ ૂટંણીમા ંઓનલાઈન વો[ટWગ શ9 કરનાર િવ�નો dથમ દ�શ 

જણાવો?- એ8ટોિનયા 

5. મC ુભાકરCુ ંકાય0aે� જણાવો?- nટુર 

6. }ોએિશયાCુ ંસવº�ચ નાગ[રક સGમાન �ા ભારતીયને મ°�ુ?ં 

- રા23પિત રામનાથ કોિવWદ 
29.March 2019 
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 [હમાચલ dદ�શCુ ં એક ગામ “તાશીગગં” િવ�Cુ ં સૌથી ø_ ુ

મતદાન મથક છે. 

 આ મતદાન મથક [હમાચલ dદ�શના લાહૌલ-8પીતી AજBલામા ં

આવેલ છે. 

 આ મતદાન મથક સkુ̂ તટથી 15,256 Àટ øચાઈ પર આવેલ 

છે. 

 તાશીગગં [હમાચલની મડં4 લોકસભા સીટ �તગ0ત આવે છે. 

 મડં4 લોકસભા aે� 17 િવધાનસભા સાથે ભારતCુ ંબી! }મCુ ં

સૌથી મોÓુ મતદાન aે� છે. 

 તાશીગગં ભારત-ચીન સરહદથી 29 [કમી.cૂર આવેલ છે. 

 તાશીગગં મતદાન મથકમા ંતાશીગગં અને ગેટ� બે ગામના 48 

મતદાતાનો સમાવેશ થાય છે. 

 [હમાચલ dદ�શની રાજધાની િશમલા છે (ધમ0શાળા િશયાળા 

દર�યાનની રાજધાની છે). 

 [હમાચલ dદ�શના k�ુયમ�ંી જય રામ ઠાpુર છે. 

 [હમાચલ dદ�શના રાXયપાલ આચાય0 દ�વ�ત છે. 

1к�� 

 તા%તરમા ં લોકપાલના નવિન�eુત સ�યોએ શપથ 

લીધા.તેમને દ�શના dથમ લોકપાલ િપનાક4ચં̂  ઘોષે શપથ 

લેવડાµયા. 

 િપનાક4 ઘોષ લોકપાલના અ�યa છે. લોકપાલમા ંએક અ�યa 

અને 8 સ�યો હોય છે. 

 લોકપાલના િનયમો અCસુાર સિમિતમા ં 8 સ�યો પૈક4 ચાર 

સ�યો ગેર-Gયાયીaે�ના હોય છે. 

 લોકપાલના ચાર Gયાયaે�ે જોડાયેલ સ�યોમા ંજ�8ટસ [દ+લપ 

ભોસલે dદ4પpુમાર મોહતંી, અ+ભલાષા pુમાર4 અને અજય pુમાર 

િ�પાઠ4નો સમાવેશ થાય છે. 

 લોકપાલના ચાર ગેર-Gયાયીaે�ના સ�યોમા ં અચ0ના 

રામાbુદંરમ (સશ� સીમા બળના dથમ મ[હલા dkખુ), 

[દનેશpુમાર Äન (મહારા23ના k�ુય સ+ચવ) મહ�G^pુમાર (7વૂ0 

આઈઆરએસ અિધકાર4) તથા ઈG^yત dસાદ ગૌતમ (`જુરાત 

ક�ડરના 7વૂ0 આઈએએસ અિધકાર4)નો સમાવેશ થાય છે. 

 થોડા સમય અગાઉ સવº�ચ અદાલતના ]તૂ7વૂ0 �જ 

િપનાક4ચં̂  ઘોષને દ�શના dથમ લોકપાલ તર4ક� રા23પિત રામનાથ 

કોિવWદ \ારા પદની ગોપનીયતાના શપથ લેવડાµયા હતા. 

 ”લોકપાલ િનમi ૂકં સિમિત” \ારા દ�શના dથમ લોકપાલના 

નામની મ®ૂંર4 આપવામા ંઆવી હતી. 
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 લોકપાલ િનમi ૂકં સિમિતની રચના dધાનમ�ંીની અ�યaતામા ં

પસદંગી સિમિત \ારા કરવામા ંઆવી હતી. 
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 લોકપાલ િનમi ૂકં સિમિતના સ�યો તર4ક� લોકસભા 8પીકર, 

લોકસભાના િવપa નેતા,ભારતના k�ુય Gયાયાધીશ, સવº�ચ 

અદાલતના એક Gયાયાધીશ અને એક ઉ�ચ કાયદાશાoી હોય છે. 

 જ8ટ4સ ઘોષ મે-2017મા ંસવº�ચ અદાલતમાથંી િનØvૃ થયા 

હતા અને હાલ તેઓ માનવાિધકાર પચંના સ�ય છે. 

 લોકપાલના અ�યa બનવા માટ� ભારતના 7વૂ0 k�ુય 

Gયાયાધીશ અથવા સવº�ચ અદાલતના 7વૂ0 Gયાયાધીશની 

લાયકાત જ9ર4 છે. 

 સિમિતના આઠ સ�યો પૈક4 ચાર સ�યો Gયાયપા+લકાના હોય 

છે, Xયાર� બાક4ના ચાર સ�યોમા ંએસસી, એસટ4, ઓબીસી,લમુતી 

અને મ[હલા હોવા ફરAજયાત છે. તેમની વય 70 વષ0થી વÎ ુ ન 

હોવી જોઈએ. 

 લોકપાલ અ�યa અને સ�યોનો સમયગાળો 5 વષ0નો છે. 

 તેમનો પગાર સવº�ચ અદાલતના Gયાયાધીશ %ટલો હોય છે. 

 લોકપાલ વત0માન તેમજ 7વૂ0 વડાdધાન, વત0માન તેમજ 7વૂ0 

ક�G^ીય મ�ંી, સસંદસ�યો, સરકાર4 તેમજ !હ�રઠaે�ના કમ0ચાર4ઓ 

અને 10 લાખથી વÎ ુિવદ�શી યોગદાન મેળવતા એનyઓની તપાસ 

કર4 શક� છે. 

 િવ�ના સૌdથમ લોકપાલની િનમi ૂકં વષ0 1809મા ં 8વીડન 

ખાતે કરવામા ંઆવી હતી. 

 ભારતમા ં સૌdથમ વષ0 1971મા ં લોકપાલની િનમi ૂકં �ગે 

ખરડો ર®ૂ થયો હતો. 

 �યારબાદ વષ0 1985મા ં ત�કા+લન વડાdધાન રાyવ ગાધંીએ 

આ �ગે ખરડો ર®ૂ કયº હતો. 

YONO CASH -SBI 

 તા%તરમા ં8ટ�ટ બેGક ઓફ ઈ�Gડયા \ારા �ાહકોની bિુવધા માટ� 

YONO CASH સેવા શ9 કરવામા ંઆવી. 

 આ સેવા �તગ0ત �ાહક ડ�+બટ કાડ0નો ઉપયોગ િવના પણ 

ATM મારફતે નાણા ંઉપાડ4 શકશે. 

 �ાહકો માટ� શ9 કરવામા ંઆવેલ YONO CASH સેવા SBIના 

[ડAજટલ બે[કWગનો એક ભાગ છે. 

 SBIના �ાહકો YONO એmલીક�શન ડાઉનલોડ કર4 આ સેવાનો 

લાભ લઈ શકશે. 

 YONO CASH માટ� ભારતભરમા ંSBI \ારા 16500 ATM પર 

આ bિુવધા ઉપલÊધ કરવામા ંઆવી છે. 

 YONOCુ ં79ુ નામ YOU ONLY NEED ONE છે. 

 ATM – automated teller machine 

 SBI ભારતની સૌથી મોટ4 બેGક છે. 
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 અ�યa - રજનીશpુમાર 

 k�ુય મથક - kુબંઈ 

 8થાપના- 1 ®ુલાઈ, 1955 

1. િવ�Cુ ંસૌથી Ã_ ુમતદાન મથક h ુછે? 

- તાશીગગં, [હમાચલ dદ�શ 

2. [હમાચલ dદ�શના k�ુયમ�ંી જણાવો? 

- જયરામ ઠાpુર 

3. દ�શના dથમ લોકપાલC ુનામ જણાવો? 

- િપનાક4ચં̂  ઘોષ 

4. લોકપાલ અ�યa અને સ�યોનો સમયગાળો ક�ટલો હોય છે? 

- 5 વષ0નો 

5. ભારતમા ંસૌdથમ �ા વષ0મા ંલોકપાલની િનમi ૂકં �ગે ખરડો 

ર®ૂ થયો? 

- 1971 
30.March 2019 
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 ઈઝારયલના સસંશોધકોએ ડ�ડ સી (kતૃ સkુ̂ ) નyક માઉGટ 

સોડોમમા ંિવ�ની સૌથી લાબંી મીઠાની `ફુા શોધી કાઢ4. 

 તેની લબંાઈ 10 [કમી.થી વÎ ુછે. 

 માઉGટ સોડોમ ઈઝરાયલનો સૌથી લાબંો પહાડ છે. આ `ફુાCુ ં

નામ માBહમ છે. 

 તે ડ�ડ સીના દઠ+aણ-પિÕમી Ôણૂા bધુી ફ�લાયેલી છે. 

 િવ�ની સૌથી લાબંી મીઠાની `ફુાનો ર�કોડ0 આ અગાઉન 

ઈરાનના નામે હતો. 

 �િુનવિસ³ટ4ના `ફુા સશંોધન ક�G^ (સીઆરસી), `ફુા સશંોધક 

કલબ અને બBગેર4યાની સો[ફયા 8પે+લયો કલબે 9 દ�શના 88 

સશંોધક સાથે તા%તરમા ંજ `ફુાની વી[ડયો�ાફ4 7રૂ4 કર4 છે. 
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 રા23પિત – ર�વેન [રિવ+લન 

 ક�િપટલ – %Iુસલેમ 

 વડાdધાન–બેG!િમન નેતાના²ુ 
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 અમે[રકામા ં G�યૂોક0 િસટ4ના 7 Àટ 10 �ચ øચા કા�Gસલમેન 

રોબટ0 કાન|ગીને િવ�ના સૌથી øચા 7Iુુષ રાજકારણીનો +ખતાબ 

મ°યો છે. તેમને િસટ4 હોલમા ંસGમાિનત કરાયા. 

 તેને +ગનીસ Jકુ \ારા વ.ડ ર�કોડ0C ુ ંસ[ટ�[ફક�ટ સ1પવામા ંઆµ�ુ.ં 

 14 !G�આુર4એ રોબટ0C ુ ં નામ િવ�ના સૌથી øચા 

રાજકારણીઓની યાદ4મા ંસામેલ થ�ુ ંહQ ુ.ં. 

 અગાઉ આ ર�કોડ0 +¯[ટશ સાસંદ Çઈુસ ગલ8ટ4નના નામે હતો. 

તેમની øચાઈ 6 Àટ 7 �ચ હતી. 

������ *�*�j к1?6 `�1�	 GI -�� 
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 તા%તરમા ં િવિવધ ભારતની િવિવધ કોફ4 !તોને GI ટ�ગ 

આપવામા ંઆµયા. 

 ભૌગો+લક સકં�ત રy834 \ારા pુગ0 અર�+બકા કોફ4, વાચદં 

રોબ8ટા કોફ4, +ચકમગંÇરૂ અર�+બકા કોફ4, અરાpુ વેલી કોફ4 તથા 

બાબાJદુન+ગ[ર અર�+બકા કોફ4ને GI ટ�ગ આપવામા ંઆµયા. 

 pુગ0 અર�+બકા કોફ4 કણા0ટકના કોડા` ુAજBલાની d�યાતકોફ4 છે. 

 વાચદં રોબ8ટા કોફ4 ક�રલમા ં થાય છે તે ક�રલની 

અથ0µયવ8થામા ંમહ�વ7ણૂ0 [હ8સો ધરાવે છે. 

 +ચકમગંÇરૂ અર�+બકા કોફ4Cુ ં ઉ�પાદન +ચકમગંÇરૂ AજBલામા ં

થાય છે. ભારતમા ં સૌdથમ કોફ4 ઉ�પાદન +ચકમગંÇરૂ AજBલામા ં

થ�ુ ંહQ ુ.ં 

 અરાpુ વેલી કોફ4Cુ ં ઉ�પાદન �ædધેશના િવશાખાપÉનમ 

અને ઓ[ડશના કોરા7રુ AજBલામા ંથાય છે. 

 બાબાJદુન+ગ[ર અર�+બકા કોફ4Cુ ં ઉ�પાદન કણા0ટકના 

બાબાJદુન+ગ[ર aે�મા ંથાય છે. 

GI -�� 

 GI ટ�ગ તે વ8Q ુ અથવા ઉ�પાદનને આપવામા ં આવે છે % 

િવિશ2ટ aે�ે dિતિનિધ�વ કર4 હોય અથવા િવિશ2ટ 8થાન પર જ 

મળતી હોય. 

 GI ટ�ગ pૃિષ ઉ�પાદનો, dાpૃિતક વ8Qઓુ તથા િનિમ³ત વ8Qઓુ 

તેમની િવિશ2ટ `ણુવvા માટ� આપવામા ંઆવે છે. આ ટ�ગ 10 વષ0 

માટ� આપવામા ંઆવે છે, % બાદમા ં[રG� ૂકર4 શકાય છે. 

 થોડા સમય અગાઉ ક��G^ય નાગ[રક િવમાન મ�ંાલય \ારા 

ગોવાના ડાબોલÒમ �તરરા234ય એરપોટ0 ખાતે દ�શનો dથમ GI 

ટ�ગ 8ટોર શ9 કરવામા ંઆµયો હતો. 

 GI ટ�ગ dાmત ઉ�પાદન – દાAÐલÒગ ચા, િત9પિત લાDુ, કાગંડા 

પ�ટÒગ, નાગ7રુ સતંરા, ક»મીર પ�»મના, ઓ[ડશાની કંધમલ હળદર 

વગેર�, મર�રુ ગોળ, ઈરોડની હળદર,િસરસી સોપાર4. 
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 તા%તરમા ં િવવેક `mુતાએ 8ટ4લ ઓથોર4ટ4 ઓફ ઈ�Gડયામા ં

કાચા માલ અને લોAજ�8ટક િવભાગમા ં ડાયર�કટર તર4ક� કાય0ભાર 

સભંા°યો. 

 તેઓ વષ0 1980મા ં 8ટ4લ ઓથોર4ટ4 ઓફ ઈ�Gડયામા ં િસિવલ 

ઈજનેર તર4ક� જોડાયા હતા.. 

 8ટ4લ ઓથોર4ટ4 ઓફ ઈ�Gડયા ભારતની સૌથી મોટ4 8ટ4લ 

િનમા0તા કંપની છે. 

 તે િવ�ની 24મી સૌથી 8ટ4લ િનમા0તા કંપની છે. 

 તેની 8થાપના વષ0 1954મા ં ભારત સરકાર \ારા કરવામા ં

આવી હતી. 

 તેCુ ંk�ુય મથક નવી [દBહ4 ખાતે આવેલ છે. 

 તેના ચેરમેન અિનલpુમાર ચૌધર4 છે. 
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 તા%તરમા ંભારતીય [રઝવ0 બેGક \ારા આઈડ4બીઆઈ બેGકને 

!હ�ર બેGકોની યાદ4માથી cૂર કર4 ખાનગી બેGકોની યાદ4મા ંસામેલ 

કરવામા ંઆવી. 

 થોડા સમય અગાઉ ભારતીય yવન વીમા િનગમ \ારા 

આઈડ4બીઆઈ બેGકના 51% શેર ખર4દવામા ંઆµયા હતા. 

 આથી !હ�ર aે�ની આ બ�કને ખાનગી aે�ની !હ�ર કરવામા ં

આવી હતી. 

 તે િવ�ની 24મી સૌથી 8ટ4લ િનમા0તા કંપની છે. 

 આઈડ4બીઆઈની 8થાપના વષ0 1964મા ંથઈ હતી. 

 તેCુ ંk�ુય મથક kુબંઈ ખાતે આવેલ છે. 

 તેની 8થાપના ભારતીય [રઝવ0 બેGકની સ7ંણૂ0 મા+લક4 �તગ0ત 

પેટા બેGક તર4ક� થઈ હતી. 

 વષ0 1976મા ં આ બેGકની મા+લક4 આરબીઆઈ \ારા ક�G^ 

સરકારને આપવામા ંઆવી હતી. 
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 નીિત આયોગ \ારા [ફનટ�ક કોGકલેવ 2019Cુ ંઆયોજન નવી 

[દBહ4 ખાતે કરવામા ંઆµ� ુહQ ુ.ં 

 આ કાય0}મCુ ં ઉદઘાટન ભારતીયા [રઝવ0 બેGકના ગવ0નર 

શ�eતકાGત દાસ \ારા કરવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ.ં 

[ફનટ�ક કોGકલેવ 2019Cુ ં આયોજન નાણાકં4ય ટ�કનોલોy aે�ે 

bધુાર કરવા એન નવી નીિતઓના િનમા0ણ પર ચચા0 કરવાના 

હ�Qથુી કરવામા ંઆµ�ુ ંહQ ુ.ં 

 આ કોGકલેવમા ંક�G^ સરકારના િવિવધ મ�ંાલય, બેGકસ0 સેવા 

dદાતાઓ ઉ�ોગપિતઓ સ[હત 300 dિતિનિધઓએ ભાગ લીધો 

હતો. 

1. િવ�ની સૌથી મોટ4 મીઠાની `ફુા �ા દ�શમા ંમળ4?- ઈઝરાયલ 

2. ઈઝરાયલની રાજધાની જણાવો? - %Iુસલેમ 

3. તા%તરમા ંકોને િવ�ના સૌથી øચા 79ુષ રાજકારણીનો +ખતાબ 

મ°યો?- કાઉ�Gસલમેન રોબટ0  કોન|ગી 

4. GI ટ�ગ મળેલ cુગ0 અર�+બકા કોફ4 �ા રાXયની d�યાત કોફ4 

છે?- કણા0ટકના, કોડા` ુAજBલાની 
31.March 2019 
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 ભારતના dથમ મ[હલા ડોકટર આનદં4બાઈ જોષીની આ% 

154મી જGમજયિંત છે. 
 તમેનો જGમ 31 માચ0, 1865ના રોજ મહારા23ના 7ણૂમેા ંથયો હતો. 

 આનદં4બાઈCુ ંનાનપણCુ ંનામ યkનુા હQ ુ.ં 



Vivekanand Academy Gandhinagar   Mo. 9925698721 

VIVEKANAND ACADEMY GANDHINAGAR  Page 32 

 

 તેમના લ�ન િવÎરુ ગોપાળરાવ સાથે થયા. પિતએ 

આનદં4બાઈ નામ આm�ુ.ં 

 આનદં4બાઈએ 1883મા ં અમે[રકાની પેનિસલવેિનયાની Øમુન 

મે[ડકલ કોલેજમા ં dવેશ લીધો 12 માચ0, 1886ના રોજ એમડ4 

પદવી મળ4. 

 વષ0 1887મા ંતેમCુ ંઅવસાન થ�ુ ંહQ ુ.ં 

���+A�� +A���� <�� – ~$ ��K� 

 30 માચ0ના રોજ રાજ8થાન 8થાપના [દવસની ઉજવણી 

કરવામા ંઆવી. 

 રાજ8થાનની 8થાપના 30 માચ0,1949ના રોજ થઈ  હતી. 

 રાજ8થાન દ�શCુ ંસૌથી વÎ ુિવ8તાર ધરાવQુ ંરાXય છે. 

 વ8તીની ^�2ટએ રાજ8થાન ભારતCુ ંસાતમા ં}મCુ ંરાXય છે. 

 રાજ8થાન ભારતCુ ં સૌથી મોÓુ રણ “થાર” ધરાવે છે. તેનો 

િવ8તાર 60% િવ8તાર રાજ8થાનમા ંઆવેલ છે. 

 રાજ8થાન, `જુરાત, મ�યdદ�શ, પ!ંબ, હ[રયાણા અને 

ઉvરdદ�શ સાથે �તરરાXય સરહદ ધરાવે છે. 

 રાજ8થાન પા[ક8તાન સાથે �તરરા234ય સરહદ ધરાવે છે. 

 રાજધાની - જય7રુ 

 રાXયપાલ - કBયાણિસWહ 

 k�ુયમ�ંી – અશોક ગહલોત 

 ઉપ k�ુયમ�ંી – સ+ચન પાઈલોટ 
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 તા%તરમા ંમલેિશયા ખાતે લગંકાવી ઈGટરનેશનલ મેર4ટાઈમ 

એરો એક8પો 1019 (LIMA-19) Cુ ંઆયોજન થ�ુ.ં 

 તેCુ ં ઉદઘાટન મલેિશયાના dધાનમ�ંી મહાિતર+બન મોહ�મદ 

\ારા કરવામા ંઆµ�ુ.ં 

 આ મેર4ટાઈમ એરો એકસપોમા ં ભારતીય વા�સેુના dથમ 

વખત ભાગ લઈ રહ4 છે. 

 આ LIMACુ ં15kુ ંઆયોજન છે. 

 આ એકસપોમા ં ભારતીયા વા�સેુના 8વેદશી િનિમ³ત લાઈટ 

કો�બેટ એર}ાફટ તેજસCુ ંdદ0શન થ�ુ ં

 તેજસCુ ં િનમા0ણ [હGcુ8તાન એરોનોિમકસ +લિમટ�ડ \ારા 

કરવામા ંઆµ�ુ ંછે. 

 તેજસ સાથે આ એકસપોમા ં આઈએનએસ કદમv 8ટ�Bથ 

એ�Gટસબમર4ન કાવ|ટ ભાગ લઈ રહ4 છે. 

 લગંકાવી ઈGટરનેશનલ મેર4ટાઈમ એરો એકસપો ઉ�ોગ 

જગતCુ ં8ટ�કહો.સ mલેટફોમ0 છે. 

 આ એકસપોCુ ંdથમ આયોજન વષ0 1991મા ંથ�ુ ંહQ ુ.ં 
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 તા%તરમા ં �8વટઝરલેGડના વતની એનઆઈરઆઈ ડૉ. રા%G^ 

જોશીને dવાસી ભારતીય સGમાનથી સGમાનીત કરવામા ંઆµયા. 

 રા23પિત રામનાથ કોિવWદના હ8તાaર કર�લ dમાણપ� સાથે 

8વીöઝરલેGડના ભારતીય એ�બેસેડર સીબી XયોÐ \ારા તેમCુ ં

સGમાન કરવામા ંઆµ�ુ.ં 

 ડૉ. રા%G^ જોશીને આ સGમાન તેમના િવ¶ાન aે�ના 

યોગદાન બદલઆપવામા ંઆµ�ુ.ં 

 dવાસી ભારતીય સGમાન ભારતીય kળૂના µય�eતઓ અને 

તેમના \ારા શ9 કરવામા ંઆવેલ સ8ંથાઓને આપવામા ંઆવે છે. 

+к��-�к> ��C 3��1-�  3�1C� #$%U 

 તા%તરમા ં 8�ટ�કસ વ.ડ એરપોટ0  એવોડ0 2019 એનાયત 

કરવામા ંઆµયા. 

 આ એવોડ0 �નુાઈટ�ડ [કWગડમની કં8લેટંસી ફમ0 8કાયટ�કસ \ારા 

આપવામા ંઆµયા. 

 આ 7રુ8કાર લડંન ખાતે યો!યેલ પેસ�જર ટિમ³નલ એકસપો 

2019મા ંઅપાયા. 

 8કાયટ�કસ વBડ0 એરપોટ0  એવોડ0 2019મા ં િસWગા7રુના ચાગંી 

એરપોટ0 ને િવ�ના સૌથી �ે2ઠ એરપોટ0નો એવોડ0 એનાયત થયો. 

 ચાગંી એરપોટ0એ સાતમી વખત આ સGમાન y��ુ ંછે. 

 ટો�ો �તરરા234ય એરપોટ0  (હાનેડા) િવ�ના સૌથી �ે2ઠ 

એરપોટ0મા ંબી! 8થાને છે. 

 િવ�ના સૌથી �ે2ઠ એરપોટ0મા ં �ી! 8થાને દ+aણ કો[રયાCુ ં

�ચોયોન એરપોટ0  છે. 
 આ યાદ4મા ંભારતના [દBહ4 ખાત ેઆવલે ઈ�Gદરા ગાધંી �તરરા234ય 

એરપોટ0 59મા ં8થાન ેછે % વષ0 2018મા ં66મા ં8થાન ેહQ ુ.ં 

 kુબંઈCુ ં છ�પિત િશવાy એરપોટ0 64k ુ 8થાન ધરાવે છે. % 

વષ0 2018મા ં63મા ં8થાને હQ ુ.ં 

 આ યાદ4મા ંહðદરાબાદCુ ંરાyવ ગાધંી એરપોટ0  અને બ�ગલોરCુ ં

ક��પગૌડા એરપોટ0 અC}ુમે 66મા ંઅને 69મા ં8થાને છે. 

1. ભારતના dથમ મ[હલા ડોકટરCુ ંનામ જણાવો? - આનદં4બાઈ 

જોષી 

2. આનદં4બાઈ જોષીCુ ંબાળપણCુ ંનામ જણાવો? - યkનુા 

3. દ�શCુ ંસૌથી વÎ ુિવ8તાર ધરાવQ ુરાXય જણાવો? 

- રાજ8થાન 

4. તા%તરમા ંdવાસી ભારતીય સGમાન િવ%તા જણાવો? 

- ડૉ. રા%G^ જોષી 

5. 8કાય ટ�કસ વ.ડ એરપોટ0  એવોડ0-2019 િવ%તા જણાવો? 

- ચાગંી એરપોટ0 , િસWગા7રુ 


